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نتائج عن نظرة المجتمع إلى المشاركة السياسية للمرأة

ثانيًا.  نتائج عن نظرة المجتمع إلى المشاركة 
السياسية للمرأة

يعرض هذا القسم نتائج مناقشات مجموعات 
التركيز التي عقدت في المحافظات الخمس التي 

حددها المشروع. وتمحورت المناقشات حول 
نظرة المجتمع إلى دور المرشحات السياسيات 

من عدة محاور، وشاركت في مناقشات كل 
محافظة فئات مختلفة من المهنيين العاملين 

في مجال اإلعالم واألوساط األكاديمية 
والسياسية والدينية والمنظمات الحكومية وغير 

الحكومية، من الذكور واإلناث. وعلى الرغم من 
هذه االختالفات، يمكن اإلشارة إلى عدد من 

التعليقات العامة الشائعة كما هي معروضة هنا.

 أ.  ما هي نظرة الجمهور 
إلى المرشحات؟

 وفقًا لنتائج مناقشات مجموعات التركيز 
في المحافظات الخمس، يمكن تقسيم رؤية 

 الجمهور للمرشحين إلى خمس فئات رئيسية 
من اآلراء هي:

الظروف الخارجية تعيق أداء المرأة؛. 1

للمرشحات دور مهم في السياسة؛. 2

المرشحات عديمات الفائدة وُمنقادات؛. 3

المجتمع اآلن أكثر تقباًل لدور المرأة؛. 4

النساء هن مرشحات مؤهالت.. 5

 لم يتم تقديم مجموعة التصنيفات بأكملها 
 في أي من المحافظات. ففي كل محافظة 

 تمت مناقشة فئتين أو ثالث من هذه اآلراء. 
وفي حين تمت مناقشة الفئات األربع األولى 

المذكورة أعاله في ثالث محافظات، تمت 
مناقشة الفئة األخيرة في محافظتين فقط.

ن أن وجهة النظر القائلة إن الظروف  وتبيَّ
الخارجية تعيق أداء المرأة هي المهيمنة ألنها 
نظرة أكبر عدد من المشاركين/ات، على الرغم 

من أنها نوقشت فقط في ثالث محافظات 
هي صالح الدين ونينوى والنجف. وقد 

ُفسرت هذه الظروف الخارجية بأنها نتيجة 
لقانون االنتخابات والمفوضية العليا المستقلة 

لالنتخابات، أو بسبب تفشي المحسوبية والقبلية 
ورأي األحزاب )النجف ونينوى وصالح الدين(. 

وتبّين أن اختيار المرشحات يتم على أساس 
سياسي عندما، على سبيل المثال، يختارهن 

رئيس الكتلة بغّض النظر عن رأي الجمهور، ويقرر 
َمن يفوز مقدمًا، حتى إذا لم تتمكن المرشحة 

من الحصول على األصوات. كما أن أداء 
المرشحات يمكن السيطرة عليه وحكمه، ويمكن 

في بعض الحاالت النظر إليه على أنه مستَغل. 
وفي جلسة مناقشة نينوى، رأى المشاركون/ات 

أن االنتخابات، لو أجريت بطريقة عادلة، فمن 
المرجح أن تؤدي النساء دورًا أكبر، ومثال على 

ذلك النائبة ماجدة التميمي. 

ووفقًا لعضوة في مجلس محافظة نينوى: 
“بإمكان المرأة العطاء ولكن فقط لو حصلت على 

بعض من حقوقها. بغّض النظر عما نفعله نحن 
النساء، الرجل يعيق عملنا. في تجربتي، عندما 
كنت في المجلس، فرضوا لجنة علّي، رغم أنها 

لم تكن مناسبة لمؤهالتي، ألنهم ببساطة يمكنهم 
السيطرة علينا. لكن مع ذلك، تمكنت من بذل 

الجهود والعطاء”.

وجاءت وجهة النظر السلبية التي تفترض 
أن المرشحات عديمات الفائدة وُمنقادات هي 

األخرى في ثالث محافظات هي البصرة والنجف 
ونينوى. في النجف ونينوى، تمحور النقاش حول 
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استغالل المرأة وخضوعها لسيطرة األحزاب. 
وفي مناقشات النجف قال أحد المشاركين “إنهم 
يجدون النساء غير قادرات على مواكبة العملية 

السياسية ألنهن ضعيفات، ولهذا يجب دعمهن من 
قبل حزب أو رئيس كتلة. ونظرة المجتمع إلى 

المرأة تشوبها السخرية واإلهانة، وتعتقد األغلبية 
أن األحزاب هي التي تختارهن فقط”.

وفي مناقشات نينوى، ُذكر أن أداء المرأة ال يصل 
إلى المستوى المطلوب، ألنها جاءت فقط من خالل 

“الكوتا”. وعلى الرغم من قيام النساء بدور نشط 
في بناء السالم، فالكثير منهن لم يقم بأي شيء. 

في مناقشات النجف، أشار أحد اآلراء إلى أن 
النساء يمألن القائمة فقط، واّدعى آَخر بأن المرأة 

“ُينظر إليها في بعض األحيان على أنها تكملة 
عدد وأن مشاركتها هي فقط من أجل رفاهها، في 
حين أن من األفضل بكثير لها أن تربي أطفالها”. 

في مناقشات البصرة، أشارت اآلراء إلى أن المرأة 
ن أن  ال تستطيع تلبية طموح ناخبيها، حيث تبيَّ

قرارهن ليس مستقاًل وهن يتبعن كتلهن السياسية. 
ويسود االعتقاد بأن النساء ضعيفات بسبب 

افتقارهن إلى الخبرة في اإلدارة وصنع القرار 
وبسبب عدم امتالكهن الوعي السياسي والقانوني. 

ومن المثير لالهتمام أن مناقشات بغداد وصالح 
الدين لم تسجل أي آراء سلبية على اإلطالق.

وُسجلت أيضًا في مناقشات المحافظات الثالث 
)البصرة والنجف ونينوى( آراء إيجابية اتفقت 
على أن للمرشحات دورًا مهمًا. ففي مناقشات 

البصرة، أشير إلى ضرورة اضطالع النساء بدور 
أكبر في العملية السياسية إذ ال يجوز إدارة الدولة 
أو سن القوانين والتشريعات من دون مساهمتهن. 

وفي مناقشات نينوى، عبرت آراء مختلفة عن 
أهمية دور النساء ألنهن قويات في قضايا عديدة 

وبالتحديد تمثيل المشاكل التي تخص المرأة. 
وفي مناقشات النجف، رأى المشاركون/ات أن 
المرأة يجب أن تكون ممثلة في البرلمان وأن 

نجاحها يعتمد على مدى تمكينها، باإلضافة إلى 
اختيارها للبرنامج االنتخابي الذي يستهدف النساء 

واألسرة.

وظهرت في مناقشات ثالث محافظات )صالح 
الدين وبغداد والبصرة( وجهة النظر القائلة 

إن المجتمع اآلن أكثر تقباًل لدور المرأة. ففي 
مناقشات صالح الدين، ُذكر أن الكثير من 

التحفظات كان سائدًا في البداية، ولكن اآلن مع 
تكرار العملية االنتخابية، أصبحت التحفظات 

أقل وبات المواطنون اآلن يتقبلون ترشيح 
النساء.

وبالمثل، في مناقشات بغداد، تبّين أن الوعي 
السياسي يزداد وأن نسبة كبيرة من النساء 

أصبحت أكثر تحررًا من العقبات االجتماعية 
وأكثر استقاللية وال تنتمي إلى أي حزب 

سياسي. وقال المشاركون/ات إن نظرة المجتمع 
إلى المرشحة أصبحت إيجابية نظرًا لقدرتها 

على المشاركة سياسيًا. وأصبح المجتمع متقباًل 
للنساء العامالت داخل منظمات المجتمع المدني، 
وخاصة النساء في المنظمات المستقلة. ونتيجة 
لذلك، تزايدت الثقة المجتمعية في النساء، حيث 

يمكنهن العمل في أكثر من مكان وعلى أكثر من 
مستوى. وفي مناقشات البصرة، اكتسبت النساء 

شعبية صلبة حصلن عليها من خالل التجارب 
الناجحة، حتى لو كان ذلك على مستوى القبيلة 

أو المحلة التي يعشن فيها.

ونوقشت وجهة النظر األخيرة القائلة إن النساء 
هن مرشحات مؤهالت في محافظتين فقط، 

هما صالح الدين والبصرة. ففي مناقشات صالح 
الدين، أشار المشاركون/ات إلى أن المرشحات 

ُيعتبرن تكملة عدد في العملية السياسية، لكنهم 
أكدوا أن لترشيحهن العديد من الفوائد، ألنهن 
يعملن أكثر من الرجال ويخشين من األعمال 

المشبوهة، فهّن أقرب إلى النازحات في محنتهن، 
وهّن شجاعات وناشطات في المجتمع، وأكثر 
توجهًا نحو الخدمة، وصادقات وأقل فسادًا. 

وبالمثل في مناقشات البصرة، رأى المشاركون/
ات أن المرأة أكثر تسامحًا ووالًء في عملها، 

ولديها قدرة أكبر من قدرة الرجل على اإلقناع 
والتأثير، ألن خلفيتها الثقافية ووعيها السياسي 

يمّكنانها من الفوز.
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ب.  ما هي العوامل المؤثرة 
في خيارات الناخبين في ما 

يتعلق بالنساء المرشحات؟
ُسئل المشاركون/ات في مناقشات مجموعات التركيز 

عن العوامل التي تؤثر في اختيارات الناخبين 
وخاصة في ما يتعلق بالمرشحات. وبّينت األجوبة 
خمسة متغيرات مختلفة تؤثر في اختيار الناخبين 

للمرشحات وهي: 

قدراتها وإنجازاتها؛	 

ظروفها القانونية والسياسية؛	 

انتماؤها القبلي؛	 

صفاتها؛	 

مظهرها الجسدي وأنوثتها.	 

ُسجل المتغيران األول “قدراتها وإنجازاتها” والثاني 
“ظروفها القانونية والسياسية” في مناقشات أربع 

 محافظات هي بغداد والنجف ونينوى والبصرة، 
مما قد يشير إلى انتشار هذه النظرة إلى المرأة في 

هذه المجتمعات العراقية.

ر “قدراتها وإنجازاتها”  وركزت اآلراء في إطار المتغيِّ
على الخلفية التعليمية والكفاءة، ويمكن تلخيصها 

في التالي:

في الخلفية التعليمية، يجب أن تكون المرشحة 	 
حائزة على شهادة دراسية وتتمتع بمستوى 
علمي مقبول )نينوى( على نحو ينعكس في 

تخصصها في عملها )بغداد(، ويمكنها من امتالك 
الكفاءات والمهارات والخبرات )النجف(؛

تتبّين كفاءتها من خالل قدرتها على خدمة 	 
المجتمع. ووفقًا للسيدة آسين حمزة عضوة 

مجلس محافظة نينوى، “يجب عليها خدمة 
مجتمعها وأن تكون جريئة وأن تدعم النساء في 

 تحسين أوضاعهن”. وقالت السيدة حمزة: 
“لقد فزت بدون صورة، ولكني فزت من خالل 

عملي في القرى وتقديم الخدمات للنساء”؛

وتتبّين كفاءتها أيضًا في البرنامج االنتخابي، 	 
مثل الجهود التي تبذلها في إطالق حملتها 
االنتخابية )البصرة(، ومدى مصداقيتها في 
المنصة االنتخابية )بغداد(، وكمية ونوعية 

الوعود التي تقطعها المرشحة للناخبين حول 
ضمان تحسين أوضاعهم في المستقبل، والوعود 

بحل األزمات التي تهم الناخبين )النجف(؛

وتتبّين كفاءتها كذلك في الوفاء بوعودها 	 
حفاظًا على ثقة الجمهور فيها )البصرة(، وفي 
التحلي بالشجاعة لمواجهة األوضاع الصعبة 

في المحافظات )نينوى(. وعلى الغرار نفسه، من 
شأن ظهورها اإلعالمي ونسبة تواصلها وقدرتها 

على المجاهرة بالقضايا المهمة أن يكشف 
إمكانيتها في تلبية مطالب الناخبين )النجف(.

ر “ظروفها القانونية  وركزت اآلراء في إطار المتغيِّ
والسياسية” على الحزب الذي تنتمي إليه المرشحة 

والداعم لها، مثاًل: قوة الحزب وتجاربه السابقة 
والخدمات التي قدمها للمجتمع )بغداد(، وقواعد 

الحزب أي العدد والنوعية )النجف(، والحزب الذي 
تنتمي إليه المرشحة يؤثر تأثيرًا قويًا في الناخبين 

)نينوى(، كما تساعد قوة الحزب الذي تنتمي إليه 
المرشحة في تأهيلها للفوز )البصرة(.

ر الثالث “االنتماء القبلي” في  وُسجل المتغِيّ
مناقشات محافظتي بغداد والبصرة، حيث ُسّلط 
الضوء على عالقتها بالقبيلة. فمن العوامل التي 

تمنحها قبواًل أكبر بين الناخبين، األصول العشائرية 
للمرشحة )بغداد( وعدد الشهداء أو السجناء 

السياسيين من عشيرتها )البصرة(.

ر الرابع “صفاتها” في مناقشات  وُسجل المتغِيّ
محافظتي البصرة ونينوى، حيث سّلط الضوء على 
صفات مثل الكاريزما والتواضع )نينوى(، وااللتزام 

الديني واحترام العادات والتقاليد )البصرة( 
باعتبارها من األسس الالزمة الختيار المرشحات.

ر الخامس “مظهرها الجسدي  وُسجل المتغِيّ
وأنوثتها” في مناقشات محافظة واحدة فقط هي 

النجف، وهي محافظة معروفة بالتأثير الديني 
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القوي فيها. فالمجتمع تطغى عليه غالبًا النزعة 
الذكورية، كما ُيزعم، وال يمكن للمرشحات التأثير 

على الناخبين سوى من خالل كفاءتهن في المكياج 
والمظهر والطهي والمالبس، بحسب ما جاء في 

المناقشات. وال بد من اإلشارة إلى أنه لم ُيشر إلى 
 المتغير الخامس “مظهرها الجسدي وأنوثتها” 

إال مرة واحدة في مناقشات محافظة النجف. وكان 
من المدهش تسجيل تعليق واحد فقط في محافظة 

واحدة حول المتغير “مظهرها الجسدي وأنوثتها” 
في مجتمع ُيزعم أن النزعة الذكورية تهيمن عليه.

ج.  ما هو تصور المواطنين 
لمواصفات المرشحة الموثوقة 

لعضوية مجلس محافظة؟
ُطلب من المشاركين/ات في مناقشات مجموعات 

ر  التركيز في المحافظات الخمس مناقشة تصوُّ
المواطنين لمواصفات المرشحة الموثوقة لعضوية 

مجلس محافظة. وكشفت المناقشات أن هناك سبع 
مواصفات يبحث عنها المواطنون في المرشحة 

الموثوقة، وهي:

المتعهدة والمحاِفظة على الوعود؛	 

خادمة المحتاجين؛	 

المنِجزة لوعودها؛	 

الصادقة؛	 

المتواصلة؛	 

المتوازنة؛	 

القوية االنتماء.	 

كشفت المناقشات أن ثالثًا من المواصفات جرى التعبير 
عنها في كل من المحافظات الخمس. وهي صفات 
المتعهدة، وخادمة المحتاجين، والمنِجزة. وسجلت 

صفة الصادقة في أربع محافظات بينما ُسجلت صفة 
المتوازنة في ثالث محافظات. أما صفة قوية االنتماء 
فظهرت في نقاشات النجف فقط. وشملت المناقشات 
في بغداد والنجف ست صفات من أصل سبع صفات، 
تليها محافظات صالح الدين والبصرة ونينوى حيث 

وردت خمس صفات في النقاشات. وكشف توارد هذه 

الصفات مدى شعبيتها لدى المواطنين بحسب توقعاتهم 
من المرشحات. 

المرشحة المتعهدة تلتزم ببرنامجها االنتخابي المعلن 
والمهام التي تتعهد بها )بغداد(، وتثبت التزامها علنًا 
للجمهور ووسائل اإلعالم )نينوى(، وتتعهد بأن تفي 

بالتزاماتها )صالح الدين(، ويرتبط التزامها ارتباطًا وثيقًا 
بالتزام الحزب ألن “في العراق تبدأ مصداقية المرشحة 

بمصداقية كتلتها” )النجف(.

والمرشحة الخادمة تعي حاجات منطقتها )النجف(، 
وتتبنى القوانين التشريعية التي تفيد الفئات المهمشة 

)بغداد(، وتشارك في حل المشاكل االجتماعية عن طريق 
سن التشريعات وإنفاذ القانون والضغط على الحكومة 

)البصرة(، ولها باع طويل في الخدمة )صالح الدين(.

والمرشحة المنِجزة تتميز بقدراتها اإلدارية )بغداد(، 
وعملها الدؤوب )نينوى(، وخاصة بالنسبة لقضايا المرأة 
)صالح الدين(، وقدرتها على اإلقناع عندما تناضل من 
أجل الحقوق )النجف(، ومحاربتها اإلقصاء والتهميش 

)البصرة(.

والمرشحة الصادقة ليس عليها مالحقة بتعامالت 
غير قانونية )بغداد(، وملتزمة بالقانون )نينوى(، وغير 

متورطة بقضايا فساد وثابتة المواقف “فقد شهدنا 
تقلبات سياسية مستمرة” )صالح الدين(، وصادقة مع 

ناخبيها )النجف(.

والمرشحة المتواصلة تتواصل مع جمهورها قبل وبعد 
فوزها )بغداد(، ويجب أن يكون لها مكتب للعموم 

)نينوى(، وأن تبقي أبوابها مفتوحة للشعب )النجف(، 
وأن يكون تواصلها مع كل فئات الشعب وليس مع فئة 

معّينة )البصرة(. 

والمرشحة المتوازنة تتبنى خطابًا مدنيًا غير طائفي 
وغير انقسامي أو مناطقي وتكون ثابتة وال تتنقل بين 
الكتل السياسية وفقًا لمصالحها )صالح الدين(، ويكون 
بإمكانها أن توازن بين عملها وحياتها وحزبها )البصرة(.

والمرشحة المنتمية لها صلة قوية بحزبها وتحظى بدعم 
رئيسه )النجف(. 
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د.  هل تتطابق كفاءة 
المرشحات اإلناث مع كفاءة 

المرشحين الذكور؟ هل تتنافس 
المرشحات بالتساوي مع 

المرشحين الذكور؟
ُطلب من المشاركين/ات في مناقشات 

مجموعات التركيز مناقشة ما إذا كانت كفاءات 
اإلناث تتطابق مع كفاءات الذكور. وتمحورت 

الردود في مناقشات المحافظات الخمس حول 
العقبات المفروضة على المرشحات، وال سيما 
العقبات االجتماعية والثقافية وأيضًا العقبات 

الهيكلية والبيروقراطية وانخفاض االنخراط في 
نظم الدولة، كما تناولت المناقشات المجاالت 

قن فيها. التي يتفوَّ

العقبات االجتماعية والثقافية: تواجه 
المرشحات، وفقًا للمناقشات الجماعية، عقبات 

اجتماعية وثقافية ناتجة إما عن الصور النمطية 
التقليدية السائدة أو تقسيم األدوار بين 

الجنسين وفق الرؤية التقليدية. فقد أظهرت 
المناقشات تكرار فكرة أن الذكور واإلناث 

يتمتعون بقدرة تنافسية، ولكنها أشارت إلى أن 
المجتمع، في الواقع، يرى أن كفاءة الرجال أعلى 

وأفضل من كفاءة النساء في جميع المجاالت، 
لمجرد أن الذكور يسيطرون على المجتمع 

)النجف(. وفي أغلب األحيان يحتفظ الجمهور 
بصورة عن المرشحات كتكملة عدد أو مجرد 

إضافة فقط )بغداد(، كما يحتفظ الكثيرون 
بالصورة التقليدية النمطية التي تؤكد أن النساء 

يسعين فقط إلى المناصب ولكن الرجال ِمن 
خلفهن هم َمن يحرك فعاًل مسار األمور، ووردت 
أيضًا تصريحات مثل “مجتمعنا ذكوري وكفاءة 

الرجال أكبر” )صالح الدين(.

تقسيم األدوار بين الجنسين: يخضع للرؤية 
التقليدية لدور المرأة ودور الرجل، وذلك بسبب 
الصور النمطية التقليدية المعتادة، فالقيادة هي 

للذكور أكثر مما هي لإلناث )البصرة(، وال يزال 

المجتمع يؤمن بأن العمل السياسي هو للرجال 
وأن النساء يكملن العدد فقط )صالح الدين(، 

ففي التربية االجتماعية، يرتبط العمل السياسي 
بالذكور وليس باإلناث، األمر الذي يمنح المزيد 

من الفرص للمرشحين الذكور للمشاركة في 
السياسة )البصرة(.

العقبات السياسية: اعتبر المشاركون/ات في 
المناقشات أن فرص المرأة محدودة بـ “الكوتا” 

)بغداد(، ورأى البعض “أن كفاءة الرجال تختلف 
 عن كفاءة النساء ألن الرجال يقومون بأدوار 
ال تستطيع المرأة القيام بها، لذلك ليس لدينا 

امرأة تفوز بدون كوتا” )صالح الدين(.

العقبات الهيكلية والبيروقراطية، وانخفاض 
انخراط المرأة في نظم الدولة: ُسجلت في 

ق اإلعالم  هذا الشأن المالحظات التالية: يسوِّ
دور المرأة بشكل سيء للغاية وهو ما يعكس 

نقص كفاءاتها )النجف(، وغالبًا ما يتم استبعاد 
المرشحات من المشاركة في مجاالت حساسة 

مثل أمن الدولة، أو مفاوضات حل النزاعات 
)بغداد(، وعند اتخاذ القرارات الهامة للغاية، فإن 

الكتلة السياسية تتجه إلى زوج المرشحة أو 
شقيقها للتفاوض معه على القرار )صالح الدين(، 

ل  وفرص مشاركة المرشحات أقل بسبب تدخُّ
الرجال إلى حد كبير في عمل النساء )نينوى(، 

وبسبب الشك في قدرة المرأة على اتخاذ القرار 
دون الرجل )البصرة(.

وتطرقت النقاشات إلى الصفات واألفعال العملية 
ق فيها المرشحات بالرغم من العقبات  التي تتفوَّ

المفروضة على النساء. 

اعتبر المشاركون/ات في المناقشات أن النساء 
يتمتعن بالمصداقية والشفافية وأنهن أكثر كفاءة 
في العمل بفضل شعورهن بالمسؤولية وحرصهن 

على النزاهة والدقة. ولكن رغم ذلك ُيعتبرن 
أضعف في إرضاء الجمهور )النجف(. 

والنساء البرلمانيات أكثر فاعلية من الرجال 
 ألنهن أكثر انضباطًا في العمل وأقل فسادًا 
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 وقد يقل الشعور بعدم الثقة فيهن ألنهن 
ال يسرقن وال يفّوتن جلسات العمل )بغداد(.

والمرأة المنتخبة للبرلمان أو المجلس أكثر جدية 
م بناًء على  في العمل من الرجل ألنها ال تقيَّ

تصريحاتها فحسب، بل بناًء على عملها، ولكن 
يجب أن تصبح أكثر شجاعة )نينوى(.

تتوجه المرأة البرلمانية دائمًا نحو المساعدة 
والخدمة، بينما ينظر الرجل إلى منصبه كموقع 

مفيد له )نينوى(. 

وأظهرت التجربة العملية أن النساء قد أثبتن 
قدرتهن على إدارة الجلسات وإثارة المواضيع 
وإثبات أنفسهن )بغداد(، ويقال إن النساء في 
البرلمان دائمًا يأخذن المشورة قبل اتخاذ أي 

قرارات جادة )نينوى(.

هـ.  خصال النساء البرلمانيات
ُطلب من المشاركين/ات تحديد جميع المزايا التي 
يرونها في المرشحات، فأدرجوا ما مجموعه عشر 

خصال. وُذكر ثالث من هذه المزايا فقط في مناقشات 
كل المحافظات الخمس وهي: الشجاعة، والخلفية 

الثقافية والتعليمية، والحضور والكاريزما. وكان 
جديرًا بالمالحظة أن بعض الميزات التي ُذكرت 

في إطار مزايا النساء المرشحات ال ُتعتبر أنثوية 
بالضرورة، وهي الشجاعة والجرأة في طروحاتهن 
وفي ظهورهن اإلعالمي )بغداد ونينوى(، والقدرة 

على إدارة النزاعات )النجف(، وقوة اإلرادة أمام 
الضغوطات )صالح الدين(. أما الخصال السبعة 

المتبقية فهي ُتعتبر عادًة صفات أنثوية نموذجية، 
وبالتالي فهي صفات تتفرد بها المرشحات اإلناث. 
ومن المثير لالهتمام أيضًا اعتبار المظهر الجسدي 

ميزة من مزايا المرشحات )النجف(، كما كانت النجف 
المحافظة الوحيدة التي أدرجت ميزة حب السالم، 

حيث ورد أن المرشحات يتمتعن بمزية حب السالم 
أكثر من الرجال.

و.  دور الرجال في تعزيز حمالت 
المرشحات االنتخابية

ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به الرجال في تعزيز 
مهارات المرشحات في الحمالت االنتخابية ودعمهن 

للتغلب على العقبات التي يواجهنها؟

يوضح الجدول 6 التثليث الذي تم بين العقبات 
المحددة في إطار البحث ونتائج مناقشات مجموعات 

التركيز.

يوضح الجدول 6 الدور الذي يمكن أن يقوم به 
الرجال لدعم المرشحات في التغلب على العقبات 
التي يواجهنها في مساعيهن للمشاركة السياسية. 
ومن خالل مطابقة اقتراحات المناقشات للتحدي 

المحدد في إطار البحث، يتبّين أن هناك إيمانًا 
واضحًا بإمكانية الرجال تقديم الدعم في جميع 

جوانب العقبات باستثناء العقبات السياسية التي 
يبدو أنها خارجة عن سيطرتهم. كما تبّين أن الرجال 
يمكن أن يقوموا بدور داعم بالمقام األول للمساعدة 
في مكافحة العقبات الشخصية المتعلقة بمهاراتهن 

وقدراتهن من خالل رفع قدراتهن التقنية وإشراكهن 
في التدريبات وتقديم المشورة إلخ.

 ويبّين محتوى الجدول 6 أنه هذه االقتراحات، 
 لو تم تنفيذها، لن يكون دور الرجال فعااًل فحسب، 

بل من المحتمل أن يصبحوا عناصر للتغيير وأن 
يوفروا مساحة للنساء لتحقيق أدوارهن وتثمين 
وجهودهن. ومع ذلك، يبقى السؤال الحاسم: هل 

سيكون الرجال على استعداد لمشاركة النساء في 
تلك المساحة والتجارب؟ هل ستكون هناك عقبات 

أمام الرجال لقبولهم القيام بذلك؟
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الجدول 6.  دعم الرجال للمرشحات للتغلب على العقبات

العقبات الشخصية المتعلقة بمهارات وقدرات المرشحة
إشراكها في ورش العمل، الدورات التدريبية، أو الظهور اإلعالميبغداد

البصرة
دعوتها إلى الندوات والنشاطات العامة

تشجيعها لعقد ورش عمل صغيرة مع الناس لتقييم المشاكل والحاجات
تقديم النصائح لها

تأكيد الثقة بقدراتها وتنظيم الدورات والندوات وورش العمل لنشر ثقافة أهمية دور النساءالنجف
تشجيعها لقبول االقتراحات من السياسييننينوى

تصحيح أخطائها وتوفير المشورة والمعلوماتصالح الدين
العقبات االجتماعية والثقافية

--بغداد
--البصرة

النجف
دعم الزوج واألخ لها لتمكينها من الوصول إلى شيخ العشيرة أو رئيس الكتلة السياسية للوصول إلى 

المجلس
دعمها لدراسة الهياكل االجتماعية وإشراك الجميع

دعم الزوج واألسرة لهانينوى
توفير بيئة مؤاتية لهاصالح الدين

العقبات الهيكلية البيروقراطية وانخفاض مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة والنظم االنتخابية

بغداد
تشجيعها لحضور أعلى مستويات االجتماعات اإلعالمية ومقابلة صانعي القرار وجهًا لوجه واالستفادة من 

تلك التجارب
إشراكها في جلسات التفاوض مع رؤساء الكتل واألحزاب وتشجيعها على عدم تحديد دورها في قضايا 

المرأة فقط
دعمها في وضع مسودة منصتها االنتخابية وفقًا للتشريعات والقوانينالبصرة
دعمها في عالقاتها االجتماعية والثقافيةالنجف
تشجيع حزبها لدعم قدراتها كمرشحةنينوى

فسح المجال لها للحديث في اجتماعات المجلس واحترام آرائهاصالح الدين
إسداء المديح لها علنًا على جهودها في اإلعالم لتشجيعها للظهور في اإلعالم والندوات 

العنف المرتبط باالنتخابات
االمتناع عن المنافسة السلبية مع النساء أو النّدية ومنحهن فرصًا متساوية في الفوز أو الخسارةبغداد

شجب الحمالت او اإلشاعات التي تهين النساء مهنيًا وأخالقيًاالبصرة
--النجف
تشجيعها للمطالبة بحقوقهانينوى

االمتناع عن مهاجمة مواقف النساء )حتى ولو كانت خاطئة( في العلن أو في اإلعالمصالح الدين
العقبات االقتصادية والمالية

توفير فرص تمويلية مساوية لها من قبل حزبها السياسيبغداد
توجيهها إلى القطاع الخاص لتوفير الدعم المالي لحملتهاالبصرة
منحها الثقة في أن تكون مرشحة وتوفير الدعم في التمويل ووسائل اإلعالم خالل الترشيحالنجف
دعمها في استالم التمويل اإلعالمي والسياسينينوى

--صالح الدين
العقبات الشخصية

إيمان الرجل بدورها ودعم هذا الدور، وضمان دعم أفراد األسرةبغداد
ربطها بالقطاع الخاص لدعمها معنويًا من خالل وضع صورها في إعالناتهمالبصرة
تشجيعها لتطوير إمكانياتها الشخصية والثقة بقدراتهاالنجف
تشجيعها للتغلب على قلقها والشك بنفسها أواًلنينوى

توفير الدعم المعنوي لها باستمرارصالح الدين




