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ABSTRACT 

The goal of this research is to identify the Iraqi women's rights to freedom 

of expression as brought by the constitutions and laws legitimacy and 

participation in political life, also aims to identify the size of the freedom of 

expression granted to Iraqi women and to find appropriate solutions and 

Almqtrahat to women's freedom of expression. 

The importance of research to highlight the reality of the freedom of Iraqi 

women in the expression amid the difficult conditions experienced by the Iraqi 

society as a whole and the Iraqi women, especially as he is one of the descriptive 

research that deal with the themes of freedom of Iraqi women to express their 

views as important and active member of the community. 

The research is divided into three sections included the first part, the concept 

of freedom of opinion and expression and touched second section to the rights of 

women in the Iraqi constitutions regarding came third section titled reality the 

freedom of Iraqi women. 

Search and concluded, among other recommendations and proposals for 

reinforcing women's rights and protection under the Iraqi constitution and laws. 
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 صلخامل
ت به الدساتري ي وفق ما جاءأالعراقية يف التعبري عن الر  املرأةالتعرف على حقوق إىل البحث  يرمي هدا

 للمرأةالتعرف على حجم حرية التعبري املمنوحة  إىلكما يهدف ،  ومشاركتها يف احلياة السياسية والقوانني الشرعية
 .املرأةجياد احللول واملقرتحات املناسبة حلرية تعبري إ العراقية و

العراقية يف التعبري وسط الظروف الصعبة اليت يعيشها   املرأة واقع حريةمهية البحث يف تسليط الضوء أوتكمن 
العراقية  املرأةحرية وضوعات اليت تعىن مب من البحوث الوصفية نه يعدأ كما  العراقية خاصة  املرأةة و بقاط ياجملتمع العراق

 .وفعال يف اجملتمع كوهنا عضو مهم  يف التعبري عن رأيها

وتطرق املبحث مفهوم حرية الرأي والتعبري ول مباحث تضمن املبحث األ ثالث إىلوقد مت تقسيم البحث 
و اختتمنا ، العراقية املرأةواقع حرية تعبري فيما جاء املبحث الثالث بعنوان  يف الدساتري العراقية املرأةحقوق  إىلالثاين 

 ومحايتها ضمن الدستور والقوانني العراقية. املرأةت فيما يعزز حقوق البحث جبملة توصيات و مقرتحا
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 مقدمة

مادام يلتزم  أحدومصادره من  دون تدخل ،كر ويعتقد ويعرب عن فكره ومعتقدهن يفألكل شخص احلق  
َا أَِعُظُكْم ِبوَ " :احلدود العامة اليت اقرهتا الشريعة اإلسالمية ُروا" ٍة َأْن تَ ُقوُموا َلِلِِم َمثْ ىَن َوفُ رَاَدىحداُقْل ِإَّنم ) سبأ: ُُثم تَ تَ َفكم

ومن ميتلك  ،حراراأن الناس يولدون أقرته شريعتنا السمحاء اعتمادا على أالتعبري عن الرأي من أهم ما  وحرية، (46
 ،خرىسالم قد سبق اجملتمعات األاإليكون وهبذا  ،يأخرى كاملعتقد والتفكري والتعبري عن الر احلرية ميتلك احلقوق األ

 .نسانوربية يف التعامل مع حقوق اإلخص األوابأل

لسياسية اليت يف العراق حمصلة تفاعل عدد من العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وا املرأةوضع وميثل 
  العراقية املرأةفحقوق  ، مما يستدعي حتلياًل واسعًا ومعمقًا للكثري من اجلوانب احلياتية هلا,تتشابك بصورة معقدة

مين والسياسي فرازات أترجح الوضع األكاسات كثرية نتيجة إلانت إىلوحريتها يف التعبري عن رأيها سرعان ما تعرضت 
 .رأيهامكاهنا متمسكة حبقوقها يف التعبري عن وح رات املرأةالذي اخرتق البالد واليت تركت 

نه أ، مدركني منذ البداية العراقية املرأةحرية الرأي والتعبري عند ن نكتب يف موضوع أومن هذا املنطلق آثران 
جديد نسيب من حيث طرح املوضوع بطريقة خمتلفة  إىل، ولكن سنحاول الوصول يان جبديد مطلقتمن الصعب اال

العراقية ابحلرية الكاملة يف  املرأةكدت على ضرورة متتع أحيث يركز البحث على القوانني والتشريعات العراقية اليت 
د حلريتها واستالب حقها املشروع يف التعبري عن خيها الرجل خالفاً ملا تشهده اليوم من  تقييسوة أبأممارسة حياهتا 

 يها . أر 

 

 مشكلة البحث

مل خترج التشريعات واملمارسات الربملانية والنقابية، عن اإلطار الشكلي ذي الغاايت االعالمية لدعم صورة 
 العراقية كانت و املرأةف، املكبوتة منذ قرون املرأةالسلطة،ومل متس جوهر الفعل التحرري املراد إطالقه من طاقات 

مما جعلها تشعر على الدوام بعدم  التزال تعاين من مشكالت كثرية حتد من مكانتها وتشل قدرهتا على املبادرة،
 .أثر سلباً على دورها يف اجملتمع األمر الذي االستقرار النفسي واملادي،
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عظم التحدايت اليت أثرت على أة العراقي املرأةاالستثنائية اليت مير هبا العراق فقد واجهت وابلنظر للظروف 
خاصة حيث حتملت بسببه العبء  املرأةسرة العراقية عامة و هنك قوى األأمر الذي تقدمها وعلى شخصيتها األ

جربهتا الظروف السلبية أمسامهتها يف احلياة العامة كما  تر تراجع دورها التنموي واحنس كرب من مصاعب احلياة واأل
بسط حقوقها أسلبت  نأعباء احلياة اليومية بعد ملية وتفرغها للعمل املنزيل للنهوض أبختليها عن احلياة الع إىل

 : سبق ينطلق البحث من تساؤالت عدة ، ووفقاً ملااملنصوص عليها يف القوانني والتشريعات العراقية 

 ما هي حرية التعبري عن الرأي ؟  – 1

 ؟  املرأةلعراقية يف التعبري عن حرية ما هو الدور الذي لعبته القوانني والتشريعات ا – 2

 العراقية اليوم ؟  املرأةما هو واقع حرية التعبري  الذي تعيشه  – 3

 العراقية حبرية التعبري ؟  املرأةجياد حلول ومقرتحات لتمتع إهل ميكن  – 4

 

 هداف البحثأ

 التعرف على : إىليهدف البحث  

 .ية العراق للمرأةحجم حرية التعبري املمنوحة  -1

 .  املرأةحلرية تعبري  املقرتحات املناسبة جياد احللول وإ -2

 

 مهية البحثأ

 .العراقية يف التعبري   املرأة واقع حرية على لقاء الضوء إ  -1

العراقية يف التعبري عن رأيها كوهنا عضو مهم وفعال يف  املرأةحرية من البحوث اليت تعىن مبوضوعات يعد  -2
 اجملتمع .
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املكتب  :اإلسكندرية،علم االجتماع السياسي دراسة ،اإلنسان حقوق و احلرية و الدميقراطية :حسني عبد احلميد أمحد رشوان)1(

 .61، صم2006 ، اجلامعي احلديث
 .14، صم1999،  منشورات احلليب احلقوقية :، بريوت، لبنان، احلرايت :موريس خنله)2(

 احلرية مفهوم ول :املبحث األ

. السواء على واجلماعات األفراد حياة يف عظمى قيمة هلا قضية احلرية مفهوم كان  البشري التاريخ امتداد على
 فاحلرية واملسكن، الطعام مثل مثلها عليه احلصول جيب أساسي مطلب أهنا على إليها ينظر يزل ومل اإلنسان كان  وقد

 اجملتمعات من جمتمع ألي واالقتصادية والسياسية االجتماعية النظم أن إذ نساين،اإل ابلنشاط كبريا  ارتباطا مرتبطة
 نضال احلرية أجل من فالنضال. وحاضرا ماضيا واحلضارة ابلبيئة املرتبطة العوامل بني للتفاعل حتمية نتيجة تكون

  .السياسية أوساطهم ضد واألفراد اجلماعات به تقوم التاريخ قدم قدمي

 إرادته عن أفعاله يف يصدر عاقل موجود هو حيث من الناطق الكائن متيز اليت اخلاصة لكةامل تلك" :وهي
 اإلكراه و اإلجبار و اإلرغام و القهر و اخلارجي القسر انعدام ذلك على يرتتب و. عنه غريبة أخرى إرادة من ال هو

 ."الفردية للحرية األساسية املعوقات من ذلك غري إىل. القرار أو االختيار أو العبودية أسر من االنعتاق و الفعل، يف

 احلياة مظاهر مجيع يف احلرية" :تعين اليت و ،"مير دعه يعمل دعه" :تقول اليت الفرنسية ابلعبارة عنها ويعرب
 فالسفة مساه عما تعرب ملحة ميتافيزيقية مشكلة وهي السياسية، و االقتصادية و األخالقية و االجتماعية و النفسية

 اإلنسان تواجه مشكلة فهي ذلك وعلى "يشاء ما فعل و يريد ما قول يف اإلنسان حرية و االختيار، و اجلرب نياملسلم
  .(1)القدم منذ

 يعود أن على ابلغري، يضر ال عمل أبي الفرد يقوم أن هو: "احلرية فإن الفرنسية الثورة مبادئ حسب و
، (2) "عمله ميكن القانون حيظره مل ما كل  وأن سواه، ريةح عن فرد كل  حرية تفصل اليت احلدود ينظم أن للقانون
 يتفرد اإلنسان ميزة وهي والشر، اخلري بني التمييز تفرتض أهنا أي االختيار حق" أبهنا "خنله موريس" احملامي ويعرفها

 لفضيلةا وقيود الغري حرية حدود سوى حيدها وال األطراف ومرتامية متسعة واحلرية. الكائنات من سواه عن هبا
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 .31، ص نفسهاملصدر )3(
 .35، ص نفسهصدر امل)4(
 .13-12، صنفسهصدر امل)5(
 77مصدر سابق، ص :حسني عبد احلميد أمحد رشوان)6(

 يف والسلطات اجملتمع ومتطلبات وحقوقهم الغري مصاحل حيرتم واعيا عقال ممارستها تتطلب مسؤولية فهي واألخالق،
  (3) ".العامة املصلحة سبيل

 القانون حيرمه ال ما كل  لفعل السلطة" :هي 1791 اإلنسان حقوق إعالن من 05و 04 املادتني يف وجاء
 أن أي ،( الثالث الفصل 11الكتاب القوانني، روح مونتيسكيو،) القانون حيرمه ال مبا القيام على اإلجبار وعدم

  .(4) "هلا الضمان هو نفسه وابلوقت للحرية احلد فهو يفرضها وحده وهو احلرية عن يدافع وحده القانون

  (5). "القوانني تبيحه ما كل  فعل يف احلق" أبهنا مونتيسكيو يعرفها –
 –"احلرية اليت هي عكس العبودية و االسرتقاق، فيقال حر و رقيق". )6(

 .ورق على حرب األمر حقيقة يف ولكنها شعوهبا حرية خيدم تراه ما كل  الدول وقوانني دساتري كل  دونت لقد
 اآلخرين ابحرتام حمدودة حريتنا أن فصحيح مآسي، من تعيشه ما يف العامل شعوب ختبط يفسر ما احلال بطبيعة وهذا

 سلطة مادامت بلد أي يف مطلقة حرية هناك تكون لن لألسف ولكن بدالئله، إظهاره جيب حق وه ما كل  ولكن
 .العربية الدول يف خاصة بيدها ليست الشعوب

 

 احلرايت أنواع –1 

 : يلي ما حسب للحرية مفهومه حيدد حياتنا يف جمال كل

 .أجنيب حلكم اخلضوع وعدم االستقالل تعين و األمم، حرية –

 الرأي، حرية تشمل هي و ظلما أمالكه وعلى عليه التعدي من الشخص أتمني هي و ملدنية،ا احلرية –
 . امللك يف التصرف حرية و اخلطابة، وحرية
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 .87، صنفسهصدر امل)7(
 .88، ص نفسهصدر ملا)8(
 .(م2004، 2ك بغداد:)،  35املرأة والدستور والدميقراطية ،جملة احلكمة ، العدد : أمال شالش)9(

يف جمال السياسة تعين أن يكون لإلنسان احلق يف أن أيخذ نصيبا يف حكومة بالده ابلتصويت يف -
  (7).االنتخاابت أو ما شابه ذلك

 املفتوحة، و رفض سياسة العزلة و السياسية الدولية تعين حرية اإلقرار بسياسة األبوابيف جمال العالقات  –
االنغالق متكافئة لألفراد و اجلماعات و الشعوب لكي متارس حرايت التنقل و اإلقامة و الدخول و اخلروج و 

 . العمل و التملك

ال، و حرية التملك، و حرية الصناعة تتضمن احلرية يف اجملال االقتصادي حرية السوق، و حرية رأس امل –
و التجارة، و ترك التنمية الوطنية ابلكامل لسياسات السوق. وتظهر حرية اإلنسان يف العمل الذي خيتاره، و يف 

 (8).إدارة شؤونه االقتصادية و حرية املستهلك يف إنفاق دخله فيما يرغب

  

 مفهوم حرية الرأي والتعبري -2

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن لكل إنسان احلق يف احلرية، واعتناق  19جاء يف مضمون املادة 
اآلراء مبأمن من التدخل، و حرية التماس املعلومات و األفكار وتلقيها و إذاعتها مبختلف الوسائل دون تقيد حبدود 

  (9) الدولة.

ي خيتاره سواء يف موقف داخلي وتعرف أيضا أهنا "حرية الفرد أن يتبىن يف كل مضمار املوقف الفكري الذ
 أو فكر محيم أو اختاذ موقف عام". 

تعترب حرية التعبري أهم ما اندى به مشروع قانون احلرايت العامة أو "ما يسمى ابمليثاق العاملي حلقوق اإلنسان و 
أو عمل فين  تابة،وميكن تعريف حرية الرأي حسبه أبهنا "احلرية يف التعبري عن األفكار واآلراء عن طريق الكالم الك

  بدون رقابة أو قيود حكومية".
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 . 34ص – 31،ص  م2003الدار املصرية اللبنانية ، :اخالقيات العمل االعالمي ، القاهرة :عماد الدين مكاوي)10(
 .40، ص نفسه املصدر )11(

ميكن القول   بصفة عامة   أن حرية التعبري ) الرأي( ليست إال سقوط العوائق اليت حتول دون أن يعرب املرء    
حلرية بفطرته الطبيعية عن ذاته وعن جمتمعه، حتقيقا خلريه وسعادته. وحرية الكالم وحرية التعبري مها النتيجة الطبيعية 

اعتناق  إىلاالعتقاد، وحرية االعتقاد تعين حرية التفكري واإلميان مبا نرى أنه احلقيقية، فهي احلرية اليت جتعلنا ال نضطر 
  آراء نعتقد أهنا خاطئة، وحرية االعتقاد هي أوىل احلرايت، ألهنا حتدد مجيع احلرايت األخرى.

كالتعبري بواسطة الكلمة واخلطاب والصراخ والغناء والكتابة   شكاله:أهي حرية التعبري العامة للفكر يف مجيع "
    (10) ".أو املطبوعة أو الصحافة الدورية واملسرح والسينما واإلذاعة والتلفزيون

 

 متطلبات حرية الرأي والتعبري -3

   (11) تتطلب حرية التعبري مجلة من االمور من امهها:

 .اجلدل احلوار و و اإلميان الراسخ ابلعقل الذي يؤلف املناقشة -

فيه أاي كانت صفته: حاكما أو حمكوما،  حداحنسار احلصانة عن أي فرد يف اجملتمع، مبعىن أال يكون أل  -
حصانة أو عصمة  وليس الصواب أو اخلطأ حكرا على فرد دون غريه، أو مجاعة دون غريها، وهي ، عاملا أو جاهال

 .نتيجة منطقية

الرأي، مبعىن أن يكون يف اجملتمع التسليم حبق االعرتاض  ود فيها حرية التعبري ووجود بيئة تتسم ابلتسامح تس -
وذلك نتيجة منطقية  التسليم كذلك إبمكان التوافق بني املخالفني يف الرأي واملعارضني فيه، املخالفة يف الرأي، و و

  أن تصادر رأاي، ألنه ال يوافقها. أن يصيب، ومن ُث ال ميكن لبيئة تؤمن ابلعقل لكون عقل الفرد عرضة ألن خيطئ و
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دور قانون ضمان حقوق االنسان يف احلصول على املعلومات يف التغطيات االعالمية ، رسالة ماجستري مقدمة  :الان خالد سالمة )12(

                                  .14، ص م 2013، كلية االعالم جامعة الشرق االوسط، عمانإىل  

أول من اندى به هو الفيلسوف "جو ستيوارت ميل"، و من أقواله املأثورة "إذا كان هي  وحرية الرأي والتعبري 
فقط ميلك رأاي خمالفا فإن إسكات هذا الشخص الوحيد  أحدا وكان هناك شخص و أحدكل البشر ميتلكون رأاي و 

 .(12) الوحيد إبسكات كل بين البشر إذا توفرت له القوة"ال خيتلف عن قيام هذا الشخص 

وهذه إشارة قوية للقوة اليت ميكن أن يشكلها الرأي العام إذا كان صائبا ومل يضع له حدود سوى اعتداؤه 
على حرية اآلخرين، وكثريا ما ختتلف اآلراء وتتباين  فيما بينها خاصة إذا استهدفت مجيعها اخلري العام، و لكن من 

وااي خمتلفة، فيعتقد كل من أصحاهبا أن رأيه هو األفضل و األكثر حتقيقا للمصاحل العامة، وهكذا يزداد األمر ز 
 .صعوبة كلما ازدادت شؤون احلياة تعقيدا

حدود حرية الرأي و التعبري من القضااي الشائكة واحلساسة إذ أن احلدود اليت ترمسها الدول أو اجملاميع  وتعد
حلرية قد تتغري وفقا للظروف األمنية والنسبة السكانية لألعراق و الطوائف و الدايانت املختلفة اليت املاحنة هلذه ا

تعيش ضمن الدولة أو اجملموعة وأحياان قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو اجملموعة دورا يف تغيري حدود 
 احلرايت.
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 .م1987سعد، أالتشريعات العراقية النافذة بغداد: مطبعة ،  هاملركز القانوين للمرأه ، دراسة حلقوق املرأ: جاسم، فاروق ابراهيم )13(

 حرية التعبري عن الرأي يف العراقاملبحث الثاين :

، 1921قبل أتسيس الدولة العراقية ف، ة مواثيق حلرية التعبري عن الرأيقوانني والتشريعات العراقيضمنت ال
القانون األساسي العثماين   1حرية التعبري عن الرأي يف القوانني العثمانية، ففي ملحق رقم   إىلمتت اإلشارة 

لدولة العثمانية العمومية جاء يف املادة  ممالك الدولة العثمانية وحتت بند يف حقوق تبعة ايف 1876/12/24
املادة  على حقوق حرية اآلخرين. التاسعة: العثمانيون أبمجعهم ميلكون حريتهم الشخصية ومكلفون أبن ال يتسلطوا

حتت أي حجة كانت خارجًا عن الصور  أحدالعاشرة: تصان احلرية الشخصية من كافة أنواع التعرض وال جيازى 
 .(13)القانون واألسباب املعينة يف

(: حرية االعتقاد والتعبري مضمونة 10)املادة )1958الدستور املؤقت لعام ضمن ويف العهد اجلمهوري 
: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبري 29مادة  1963الدستور املؤقت لعام  وتنظم بقانون

 ذلك يف حدود القانون. عن رأيه ونشره ابلقول أو الكتابة أو التصوير أو غري

واالنفتاح الواسع الذي رافقه والذي صدرت على أثره الكثري من الصحف  2003بعد التغيري الذي حدث و 
 واجملالت وبدأت عشرات القنوات التلفزيونية واإلذاعية بثها من دون ان يؤطر كل هذا أبي أطار قانوين ينظمه،

  . فيها حرية التعبري عن الرأي فظهرت احلاجة واضحة لتنظم احلياة اجلديدة مبا

،والذي اهتم بتنظيم 2004فكانت اخلطوة األوىل صدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام 
 الثالثة عشرة:  احلرايت العامة مبا فيها حرية التعبري عن الرأي ،اليت عري عنها ابملاّدة

 )أ( احلرايت العامة واخلاّصة مصانة.

 احلق حبرية التعبري مصان. )ب( 

)ج( إّن احلق حبرّية االجتماع السلمي وحبرّية االنتماء يف مجعيات هو حّق مضمون، كما أّن احلّق حبرية  
)و( نص  ، ويف نفس املادة يف الفقرةليها وفقًا للقانون، هو حق مضمونتشكيل النقاابت واألحزاب واالنضمام إ

 راقي احلق حبرّية الفكر والضمري والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها وحيرم اإلكراه بشأهنا.قانون إدارة الدولة االنتقايل للع
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البلدان العربية ،برانمج األمم املتحدة االَّنائي ،  االنسان يفمن أحتدايت  يف البلدان العربية ،التنمية االنسانية العربية تقرير  )14(

 .م2009

ويف املادة اخلامسة عشرة ويف الشأن ذاته نصت الفقرة)ج(من قانون إدارة الدولة االنتقايل) ال جيوز اعتقال 
 (.نيةأو حجزه خالفاً للقانون، وال جيوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية أو دي أحد

(: تكفل 38، الفصل الثاين )احلرايت العامة (نصت املادة )الباب الثاين ،2005 ويف الدستور العراقي
حرية الصحافة والطباعة واإلعالن  وحرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل  الدولة، مبا ال خيل ابلنظام العام واآلداب

 .فضاًل عن حرية االجتماع والتظاهر واإلعالم والنشر

فال زالت احلرايت واملتابع للقوانني االخرية اليت تضمن جممل احلرايت  يرى اهنا جاءت  )حرباً على ورق ( 
 (14).ر هبا البالدمتوضاع امنية سيئة مكبلة ومرهونة  أب

 

 يف الدساتري العراقية املرأةحقوق -1

، سواء ق اإلنسان يف عامليتها ومشوليتهايتطلب عند قراءتنا يف الدساتري العراقية املتعاقبة اعتماد مرجعية حقو    
ما تعلق منها ابملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان عامة كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو العهدين الدوليني اخلاصني 

تفاقية وعلى رأسها ا ملرأةاملواثيق الدولية اخلاصة اب أو ابحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
والرجل وعلى  املرأة، اليت تنص على املساواة يف احلقوق اخلمسة بني املرأةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 

 .املرأةالقضاء على كل متييز ضد 

ومبا أن الدستور يعترب هو أمسى قانون للدولة فمن املفروض أن ينص ويضمن حقوق اإلنسان اخلمسة جلميع 
 للمرأةوأن ينص على تلك املساواة يف تلك احلقوق بني الرجال والنساء، ويضمن بشكل خاص املواطنني دون متييز، 

حقوق األسرة واألمومة والطفولة ومحايتها كما هو منصوص عليه يف العهدين الدوليني للحقوق اخلمسة واليت هي 
اية األسرة واألمومة والطفولة ضمان مساواة الذكور واإلانث يف التمتع ابحلقوق املنصوص عليها وكذلك احلق يف مح

. 
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 .10/1/2016، اتريخ الزايرة:  www.josor.net :انظر الثقافيةجسور جملة  ،رأة العربيةيوم املرأة العاملي واملشاركة السياسية للم )15(
 .2001 أوث،،  60املرأة من منظور إسالمي ،جملة النبأ ، العدد : حممود عكام )16(

يف الدساتري العراقية املتعاقبة، دون اعتماد مرجعية  املرأةاملواد والفقرات الدستورية على حقوق  ونصت جممل 
حقوق اإلنسان من إعالانت ومواثيق وصكوك دولية التزاماً منا مبوضوع هذا املبحث وعدم الذهاب بعيداً واخلوض 

 رن .يف غمار القانون املقا

من الدساتري الناهضة، وذلك ألنه يركز على حقوق اإلنسان،  1925يعترب ) القانون األساسي العراقي( لعام 
                                . (15)واحلرايت األساسية املصانة، فهو يتكون من مقدمة وعشرة أبواب

جلنسية العراقية، وتساوي العراقيني يف حيث يذكر يف الباب األول )حقوق الشعب( نصوصاً قانونية تتعلق اب
احلقوق أمام القانون، وإن اختلفوا يف القومية، والدين، واللغة، وأنم احلرية الشخصية مصونة للجميع، وأنم حقوق 

شرعت   2003عام  وبعد .كلفها هذا الدستور للشعب العراقيالتملك حمرتمة وغريها من احلقوق األساسية اليت  
، ومشروع قانون حرية التعبري عن الراي والتجمع والتظاهر. وقد 2003لسنة  19قانون رقم  فسلطة االئتال

( تضمن حرية التعبري عن الراي وحرية الصحافة واالعالم واالعالن 2005من الدستور العراقي ) 38تضامنت  املادة 
ظام االداب العامة. وخيضع تعريف وحرية تنظيم التجمعات والتظاهرات، اال ان ذلك مقيدا بعدم التعارض مع الن

  (16) .النظام واالداب العامة الجتهاد القضاة، واورد تعريفيا قانونيا للعبارة لكنه ال حيصنها من االجتهاد

من اتفاقية القضاء  9أكتوبر/تشرين األول أصدر الربملان العراقي تشريعاً برفع حتفظات العراق على املادة  6يف 
املساواة يف احلقوق مع الرجل فيما خيص حيازة وتغيري  للمرأةمتنح  9. املادة املرأةيز ضد على مجيع أشكال التمي

 واالحتفاظ ابجلنسية ومتريرها لألبناء.

، على اثنتني وستني مادة موزعة على تسعة  2004أشتمل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام 
: احلكومة : احلقوق األساسية، الباب الثالثاملبادىء األساسية، الباب الثاين: أبواب وهي كاآليت : ) الباب األول

نفيذية االنتقالية، الباب : السلطة التالباب اخلامس : السلطة التشريعية االنتقالية،عراقية االنتقالية، الباب الرابعال
: األقاليم واهليئات الوطنية، الباب الثامن صة: احملكمة املختلقضائية االحتادية، الباب السابع: السلطة االسادس

العنف ورغم ما قيل من قوانني اال ان ، : املرحلة ما بعد االنتقاليةواهليئات احمللية، الباب التاسع واحملافظات والبلدايت

http://www.josor.net/


The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 34 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           
 مصدر سابق.البلدان العربية ، االنسان يفمن أتقرير التنمية االنسانية العربية يف البلدان العربية ،حتدايت  )17(
/  4/  2010 - 2963احلوار املتمدن موقع، ملناهضة العنف ضد املرأة احملور: ملف فكري وسياسي واجتماعي :ستار عباس )18(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=210131 :،انظر20:44 - 2

ابن  املرأة انشطات حلقوقعدد من  وهو ما اكدته، يف شىت أحناء العراق اضحى السمة الرئيسةضد النساء والفتيات 
السيدات املشتغالت ابلسياسة واملوظفات  داءات املتطرفني، الذين يستهدفونعرضة العتالعراقية اصبحت  املرأة

  (17) والصحفيات.

جرائم "الشرف" واإلساءة األسرية ما زالت هتدد النساء والفتيات، واملعرضات أيضًا خلطر اإلجتار ابلبشر 
ارة اإلجبارية، بسبب انعدام األمان والنزوح واملصاعب املالية، والتفسخ االجتماعي، بغرض االستغالل اجلنسي والدع

 وتفسخ سيادة القانون وسلطة الدولة.

مُيارس تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ابألساس يف مناطق كردستان مشايل العراق، وتقدر عدة دراسات كما 
اسلية األنثوية يف أوساط نساء وفتيات كردستان العراق بنسبة ال تقل رمسية وغري حكومية انتشار تشويه األعضاء التن

األسري، الذي يضم عدة مواد  يونيو/حزيران أصدر الربملان يف كردستان قانون العنف 21يف املائة. يف  40عن 
لنساء جترم هذه املمارسة، وكذلك الزواج اجلربي وزواج األطفال، واالنتهاكات الشفهية والبدنية والنفسية ل

  (18).والفتيات
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 ، مصدر سابق.يف يوم املرأة العاملي واملشاركة السياسية للمرأة العربية  )19(
 /4/3ة: اتريخ الزاير  http://almothaqaf.com/index.php/ar انظر:ملف املرأة يف أسر العبودية املعاصرة ، احلوار املتمدن  )20(

2015. 

 العراقية املرأة عن الرأي و حرية تعبرياملبحث الثالث : 

فرتة شهدها  سوءأبل ميكن اعتبارها  ،فضلأ 2003يف العراق بعد حواهلن وحقوقهن أو النساء ظروف مل تكن 
وصل احلال  اإلرهابيني يف اخلطف واالغتصاب والتعذيب والتهجري بل حيث أصبحن ضحااي املتطرفني و ،التاريخ

العراقية تقتل )غساًل للعار( جملرد  املرأةجتنيد النساء يف األعمال اإلرهابية )ظاهرة اإلنتحارايت( كذلك ما زالت  إىل
 هنا حمكومة بتقاليد عشائرية خرقاء وبفتاوى حسب الطلب من فقهاء الدم واملوت واالغتصاباالشتباه بسلوكها أل

تسمح للزوج بضرب زوجته من أجل أتديبها !! وهناك قوانني أخرى تتساهل مع !! ويف العراق اليوم هناك قوانني 
    (19) .مرتكيب )جرائم الشرف(

واليوم ما تزال النساء والفتيات يتعرضن يف اغلب املدن العراقية لالعتداء والضرب واالغتصاب والتشويه 
واإلنسان وميارس العنف  املرأةات فظيعة حلقوق واإلساءة والتمييز والقهر واالستغالل وحىت القتل وهذا يشكل انتهاك

حبقهن بشكل يومي ومستمر وبوسائل وطرق خمتلفة دون وجود أية تشريعات حتميهن لذا جاء العراق يف املرتبة الثانية 
دراسة عاملية نشرهتا مؤسسة )تومسون رويرتز( عن حقوق حسبما اوردت ان تعيش فيه  للمرأةكأسوأ بلد عريب ميكن 

   (20) العراقيات.ء النسا

وهنا جدير ابالشارة رغم كون التمثيل النسوي يف الربملان العراقي مقبول نسبيًا وفقا لقواعد االمم املتحدة 
الربملانية اليوم غالباً ما هُتمش يف مواقع صنع القرار ألن بعض الربملانيات متلى  املرأة% إال أن 30% او 25بنسبة 

 والكتل اليت ينتمني إليها !!  عليهن أفكار وقرارات األحزاب

وهذا ما مينعهن من التمتع حبقوقهن وإسهامهن الكامل يف صنع القرار لذا مترر أحياانً بعض القوانني اجملحفة 
تعيني )حُمرم( لكل  الوراء كما حصل يف جملسي حُمافظيت واسط واملثىن حني تقرر إىلواليت تعود هبا خطوات  املرأةحبق 

افظة !! يُرافقها أينما ذهبت وأينما حلْت يف نظرة دونية لتهميشها وسلب ارادهتا وحقوقها عضوة يف جملس احمل
 وحريتها !!

http://almothaqaf.com/index.php/ar/
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 .، مصدر سابقاملرأة من منظور إسالمي: حممود عكام )21(
 سابق.يف يوم املرأة العاملي واملشاركة السياسية للمرأة العربية ، مصدر  )22(
 سابق.املركز القانوين للمرأه ، دراسة حلقوق املرأه ، مصدر   :جاسم، فاروق ابراهيم )23(

بعض املدارس يف سوء من ذلك هناك قرارات صدرت عن وزارة الرتبية بعزل الذكور عن اإلانث !! يف األ و
أو من ينوب عنه إلصدار جواز  املرأة أمر وزارة الداخلية بقرار ينص على وجوب موافقة ويل أصدرت العراق وكذلك

وإنسانيتها وحيجب عنها حقوقها األساسية  املرأةسفر هلا !! مثلما فعل صدام اثناء حكمه !! مما ينتقص من كرامة 
املرشحات  ىأحدأما الدعاايت االنتخابية للنساء املرشحات للربملان القادم فحدث وال حرج فقد أظهرت العجب )

 21جها بداًل من صورهتا على إعالن الدعاية النتخاهبا( !! فهل هذا معقول ؟ وحنن يف القرن وضعت صورة زو 
!!.(21)  

كل مصادر املعرفة وإزالة املعوقات والعراقيل اليت حتول دون   إىلالعراقية وتعلمها ووصوهلا  املرأةإن قضية حترر 
ستور واجملتمع برمته والذي عليه أن يضمن هلا التمتع مشاركتها يف كل ميادين احلياة املختلفة هي قضية يضمنها الد

بشكل كامل حبق املواطنة من خالل حتقيق املساواة التامة بني املواطنني يف احلقوق الرتبوية واالجتماعية واالقتصادية 
األحوال و اللون وابلطبع ال ميكن أبي حال من أو املذهب أو القومية أو الدين أوالسياسية بصرف النظر عن اجلنس 

الدستور  إىلحتقيق املساواة والعدالة للجميع إال يف ظل دولة مدنية علمانية تؤمن ابلدميقراطية وحبقوق املواطنة وحتتكم 
   (22).والقانون يف مواجهة التحدايت

تعاين الكثري من النساء يف احملافظات العراقية، من نقص كبري يف التعليم والثقافة وفرص العمل بسبب  فيما 
متثل خملوقاً  املرأةلظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة يف تلك احملافظات، اليت يعترب القسم األكرب منها أن ا

وتوفري الظروف املالئمة هلا  املرأة، يف وقت تؤكد العديد من الفعاليات النسوية على أمهية االرتقاء بدور «دونياً »
 .لتأخذ دورها يف اجملتمع العراقي اجلديد

العراقية من الناحية  املرأةواقع  إىليف العراق فرانسيز كاي  املرأةشري ممثلة هيئة األمم املتحدة لشؤون وت
% من النساء العراقيات فقط 14االقتصادية يواجه مشكلة كبرية فحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية فأن 

العراقية ال متتلك  املرأةامل وهذا يعين ان األقل على مستوى الع»، عادة هذه النسبة أبهنا «يعملن خارج البيت
الواقع االجتماعي للنساء العراقيات ال زال »وكشفت كاي أن  (23) .االستقاللية ألهنا ال متتلك دخال خاصا هبا
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 دن، مصدر سابقاملتم موقع احلوارستار عباس،  )24(

األمم »أن  إىل، مشرية «% من النساء يف هذا البلد وحسب كالمهن تعرضن للعنف من قبل األزواج60صعبا اذ ان 
وتنظيم  للمرأةل ومنذ زمن على عالج هذه املشاكل من خالل عدة برامج منها برانمج لتوفري فرص عمل املتحدة تعم

 . املرأةدورات تدريبية للربملانيات لكي يستفدن من أمكنتهن داخل الربملان والعمل على تعليم 

% أما 90نت حنو نسبة النساء املتعلمات يف العراق خالل مخسينيات القرن املنصرم كا»وأكدت كاي أن 
 اكثر الفتيات الصغار اليوم ال يكملن املرحلة االبتدائية»أن  إىل، الفتة %«40 إىلاآلن فان هذه النسبة اخنفضت 

اخللف الن هؤالء الفتيات ستتزوجن مبكرا وابلتايل املشكلة تصبح اكرب الن  إىللنصبح يف رسم دائري تراجعي 
   (24) . لمةأوالدهن يف املستقبل ال ميلكون أما متع

وكانت انشطات جمتمع مدين ومرشحات لالنتخاابت الربملانية انتقدن،، هيمنة العقلية الذكورية على عقلية 
يف القوائم االنتخابية، يف حني اعتربن أن « تكملة عدد»واعتبارها جمرد  املرأةالقادة السياسيني والدينني وهتميش 

 .حقوقهن سقف ملطالبهن بدالً من كوهنا أرضية لالنطالق حنو نيل  إىلولت احلصة احملددة هلن يف الربملان )الكوات( حت

  

 االستنتاجات 

ن تراثنا العريب واإلسالمي عرف حقوق إبل  ،رأي ليس ابتكارا غربيا كما يدعونن حق التعبري عن  الإ - 1
واملواطن يف فرنسا عام   عالن حقوق االنسانإواندى هبا قبل إعالن استقالل الوالايت املتحدة وقبل نسان اإل

  .1948عام  ل اإلعالن العاملي حلقوق االنسان،كذلك قب1793

ننا جمتمع إسالمي حمافظ يف كثري من أن تتالءم مع القيم واملبادئ اإلسالمية على اعتبار أن احلرية جيب إ - 2
 األمور .

 بلدان تسودها الدكتاتورية كالثورة اليت ن احلرية هي األساس اليت من خالهلا ميكن حتقيق الدميقراطية يفإ - 3
 حصلت يف مصر وتونس وغريها من الدول األخرى .
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لوال وجود حرية هلا اليت من خالهلا تسعى للمطالبة حبقها ومطالبها سواء أكانت  للمرأةال وجود حق  - 4
 .االجتماعي أو السياسي أو الديين على الصعيد االقتصادي ا و

اسية يف حق التعبري عن الرأي ليس املناداة هبا والتفاخر أبسبقية معرفتها بل مبمارستها يف ن املسالة األسإ -5
جل تعميقها وصيانتها وهذا يستوجب أحياتنا اليومية ،ووضع الضماانت واملؤسسات القانونية حلمايتها والنضال من 

 .جيب ان نضعه يف مقدمة االهتماماتان جنعل من هذا اهلدف الذي 

انساان ،وذلك من خالل وسائل  اإلعالم واالتصال اجلماهريي  املرأةتغيري الوعي االجتماعي واعتبار ن إ - 6
وبيان دورها  املرأةوالرأي العام من خالل إقامة الندوات والبحوث حول   املرأةواليت تلعب دورا مهما يف توعية 

 . االجتماعي

 التوصيات 

العراقية  ووضع حل هلا فيجب أن يكون القانون هو الطرف اآلخر,  للمرأة عند احلديث عن حرية التعبري     
 : البد من الرأيجل توفري فسحة  التعبري عن , وألاملرأةفمن دون قانون حيمي اإلنسان, 

التصديق ومن  إىلالدعوة  إىلضمان احرتام حقوق اإلنسان وحرايته األساسية كافة ومحايتها, وهذا يقودان  -1
 .املرأةاملواثيق اخلاصة حبقوق اإلنسان كافة السيما املتعلقة حبقوق دون حتفظات على 

العمل اجلاد واهلادف على ضمان معرفة النساء كافة حلقوقهن ومتكينهن من املطالبة بتوفريها وتعزيزها  -2
ى موضوع حقوق , علااتً أوالداً وبن ،ولكي يتحقق هذا األمر فال بد من تثقيف اجلميع, رجااًل ونساء ،وممارستها هلا

العدالة بطرقها  إىل املرأةكما البد من تعزيز ضمان وصول   ،ؤولياهتم عن احرتام حقوق اآلخرينومس للمرأةاإلنسان 
بفرصة اإلفالت من  املرأةكافة, والسعي لتحقيق املساواة يف محاية القانون, وضمان أن ال يتمتع مرتكبو العنف ضد 

 العقاب.

ر على كافة املستوايت ويف مؤسسات الدولة كافة لضمان أن ال تؤدي السياسات تعزيز ونشر ثقافة اجلند -3
وزايدة حدته وإَّنا أيخذ اجتاهاً  املرأةإدامة العنف ضد  إىلاالجتماعية واالقتصادية مبا يف ذلك التخطيط اإلَّنائي 
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االستفادة من خربات النساء  والقضاء عليه. مع ضرورة التأكيد والرتكيز على املرأةومنحاً آخر وهو منع العنف ضد 
 وجتارهبن مع العنف.

ن تضمن عدم ارتكاب أي أ, و أبي شكل من األشكال املرأةأن ال ترتكب احلكومة أعمال عنف ضد  -4
من ممثليها ملثل هذه األعمال, مبا يف ذلك اختاذ التدابري العقابية أو التأديبية ضدهم وحتاكم مجيع مرتكبيه وتعاقبهم أاي 

ن تضمن إجراء عملية املساءلة عن كل حوادث أو  املرأةن يكون هلا دور فاعل وقوي يف إهناء العنف ضد أكانوا, و 
وتتخذ خطوات فاعلة ومؤثرة يف القضاء على مجيع املمارسات املؤسساتية واجملتمعية اليت تعزز العنف أو تربره  العنف,

 أو تتغاضى عنه.

طنية تتفق مع االلتزامات الدولية, وهذا يتطلب إلغاء كافة جعل القوانني والسياسات واملمارسات الو  -5
 وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. املرأةالتشريعات اليت تتضمن متييزا ضد 
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