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اإلطار الدستوري لتعزٌز مشاركة المرأة فً بناء الدولة

ٌتطرق هذا البحث لمدى كفالة الدستور الٌمنً حق المرأة فً اإلسهام فً بناء الدولة وفً
حال كفالة هذا الحق ما هً اآللٌات التً تمكن المرأة من القٌام بهذا الدور؟ وما هً معوقات
ها التمكٌن  -إن وجدت؟ هل هو نتاج قصور دستوري؟أم أن هناك عوامل أخرى كالموروث
الثقافً واالجتماعً للمجتمع؟
ولالستفادة من التجارب الدستورٌة الحدٌثة فً بلورة إطار مشروع دستوري ضامن لدور
حقٌقً للمرأة فً بناء الدولة فقد تم استعراض ثالث تجارب دستورٌة عربٌة لكل من العراق
ومصر والمغرب وذلك بتحلٌل عدد من نصوص دساتٌر هذه الدول ذات الصلة بالحقوق
والواجبات ومدى كفالتها لحقوق المواطنة المتساوٌة.
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Constitutional framework for the promotion of Women's
Participation in Building the State

This paper addresses the Yemeni Constitution Stance of
women rights to contribute to state-building. In case this right
is preserved, what are the mechanisms that empower women
to play this role? What are the impediments of empowerment,
if any? Is it outcome of constitutional limitations? Or are there
other factors such as; cultural or social heritage?
To avail of modern constitutional experiences in developing a
framework of the constitutional draft that secure a real role for
women in building the nation. Three Arab constitutionals
experiences have been presented from Iraq, Egypt and
Morocco, in order to analyze the number of constitutional
texts of these countries the relating to rights and duties and
the level of fostering equal citizenship rights.
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اإلطار الدستوري لتعزٌز مشاركة المرأة فً بناء الدولة
المقدمة
تعتبر الدولة اإلطار األساسً الذي تنتظم ضمنه السلطات العامة وتتحدد وتمارس الحقوق والحرٌات
التً ٌتمتع بها المواطنون.
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والدستور هو تلك الوثٌقة التً تحدد فلسفة نظام الدولة ونوعٌة سلطاتها وطبٌعة العالقات فٌما بٌنها
وحقوق األفراد وحرٌاتهم وواجباتهم.
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وبالتالً فإن الدولة ال تصبح واقعا ً وفق المفكر الفرنسً جورج بوردو إال بعد أن تؤسس وتنظم
سلطاتها السٌاسٌة أي أن الدولة تنشأ حٌث تتحول السلطة من سلطة فعلٌة إلى سلطة قانونٌة خاضعة
سواء كانت أعرافا ً أو نصوصا ً مكتوبة.
ألحكام ومبادئ وقواعد دستورٌة محدده واضحة وقاره
ً

3

ولكً تصبح الدولة وسلطاتها ممثلة ومعبرة عن كافة مكونات المجتمع وفئاته وملبٌة الحتٌاجاتهم
فإنه ال بد أن ٌشتركوا جمٌعا ً (رجاالً
ونساء) فً بلورة وتأسٌس االتجاهات العامة لبناء هذه الدولة
ً
واإلسهام فً تحدٌد األسس السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة لهذا البناء أو الكٌان االجتماعً
المؤسسً.
وباعتبار المرأة تمثل نصف هذا الكٌان المجتمعً فال بد أن ٌكون لها نفس اإلسهام والدور الذي ٌقوم
به الرجل فً بناء الدولة انطالقا ً من مبدأ المواطنة المتساوٌة التً تقوم على أساس المساواة فً
المجتمع بالحقوق وأداء الواجبات ولن ٌتأتى لها ذلك إال بالنص على هذا المبدأ فً صلب الوثٌقة
الدستورٌة فكٌف نظم المشرع الدستوري الٌمنً وكفل هذا الحق  ،هل النص الدستوري النافذ ٌمكن
المرأة فً اإلسهام الحقٌقً فً بناء الدولة وتطور المجتمع؟ أم أن األمر ٌتطلب إصالحات دستورٌة
لتحقٌق هذه الغاٌة وهذا الهدف؟
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هذا ما سنتناوله بالتحلٌل من خالل:

أوالً -:استعراض النصوص الدستورٌة المؤطرة لمشاركة المرأة ومدى قدرتها
وفعالٌتها فً تعزٌز هذه المشاركة.
ثانٌاً -:الوقوف على بعض التجارب الدستورٌة العربٌة الحدٌثة خاصة تلك
النصوص التً نظمت وحددت وسائل وآلٌات مشاركة المرأة فً بناء الدولة ومدى
االستفادة منها واستٌعابها فً مشروع الدستور الجدٌد الذي سٌكون أحد نتاجات
ومقررات مؤتمر الحوار الوطنً.
ثالثاً -:استخالص عدد من التوصٌات واقتراح عدد من األحكام التً تعزز من
مشاركة المرأة فً بناء الدولة بهدف رفعها إلى مؤتمر الحوار الوطنً لتكون أحد
مكونات مشروع الدستور الجدٌد.

أوالً -:المحددات الدستورٌة لمشاركة المرأة فً بناء الدولة:

1

إن الدساتٌر التً توصف بالدٌمق راطٌة هً الكفٌلة بتحقٌق المشاركة الفاعلة للمرأة فً بناء الدولة،
وذلك ألن هذا النوع من الدساتٌر تتأسس على مبدأ المواطنة الكاملة والمتساوٌة ومصدر شرعٌتها
ونشأة سلطاتها هً اإلرادة الشعبٌة وال سٌادة لقلة أو أفراد على هذه اإلرادة.
فهل الدستور الٌمنً ٌمتلك هذه المقومات وهذه الشروط وبالتالً ٌمكن أن نقول أنه وفر إطاراً فاعالً
ٌعزز من مشاركة المرأة فً بناء الدولة على مختلف األصعدة؟ لن ٌتضح ذلك إال من خالل تحلٌل عدد
من نصوص الدستور التً أسست لهذه المشاركة.

 النص المحدد لمصدر السلطة ومالكها الحقٌقً:تنص المادة الرابعة من الدستور بأن ( الشعب مالك السلطة ومصدرها وممارسها بشكل
مباشر عن طرٌق ا الستفتاء واالنتخابات العامة،كما ٌزاولها بطرٌقة غٌر مباشرة عن طرٌق
الهٌئات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة،وعن طرٌق المجالس المحلٌة المنتخبة)

 1دستور الجمهورٌة الٌمنٌة –  – 1003وزارة الشؤون القانونٌة  -صنعاء

إن هذا النص ٌحدد بشكل صرٌح بأن الشعب هو مالك السلطة وهو مصدر شرعٌتها وٌمارسها
بصورة مباشرة عن طرٌق االستفتاء واالنتخابات العامة وبصورة غٌر مباشرة عن طرٌق مختلف
هٌئات الدولة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة ومصطلح الشعب ٌشمل الرجل والمرأة وبالتالً فإن
هذا النص أو الحكم هو أُولى مقومات وأسس مشاركة المرأة فً بناء الدولة وٌمكن للمرأة أن تترشح
أو تنتخب أو تتولى أي مسئولٌة من المسئولٌات العامة على قدم المساواة مع الرجل وفقا ً لهذا النص.

 النص المحدد لطبٌعة النظام السٌاسً:تنص المادة الخامسة على أن ( النظام السٌاسً للجمهورٌة ٌقوم على التعددٌة السٌاسٌة
والحزبٌة وذلك بهدف تداول السلطة سلمٌا ً  ،وٌنظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة
بتكوٌن التنظٌمات واألحزاب السٌاسٌة وممارسة النشاط السٌاسً وال ٌجوز تخٌر الوظٌفة
العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظٌم سٌاسً معٌن ).
إن أحكام هذه المادة تحدد أن النظام السٌاسً دٌمقراطً ٌقوم على أساس التعددٌة السٌاسٌة بهدف
تداول السلطة سلمٌا ً واألنظمة الدٌمقراطٌة كما ذكرنا سابقا ً هً األنظمة التً تكفل بصورة فعلٌة
مشاركة كافة أفراد المجتمع نسا ًء ورجاالً فً بناء الدولة ألنه قائم على أساس فكرة المواطنة
المتساوٌة التً تكفل على قدم المساواة للمواطن حقوقه المختلفة وكذلك تتوزع األعباء أو الواجبات
على الكافة دون تمٌٌز أو تحٌز لجنس أو فئة.

 التأكٌد على االلتزام بالمواثٌق الدولٌة واإلعالن العالمً لحقوق إلنسان:نص الدستور فً مادته السادسة على ( تأكٌد الدولة بالعمل بمٌثاق األمم المتحدة واإلعالن
العالمً لحقوق اإلنسان ومٌثاق جامعة الدول العربٌة وقواعد القانون الدولً المعترف بها
بصورة عامة.
إن النص على التزام الدولة بالمواثٌق الدولٌة واإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ضمانة إضافٌة
أخرى لتعزٌز مشاركة المرأة فً بناء الدولة ألننا نفرق بٌن الرجل والمرأة  .ولعل أبرزها اتفاقٌة
األمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة والمعتمدة من قبل الجمعٌة
العامة لألمم المتحدة فً /34دٌسمبر3999/م.

 تحقٌق تكافؤ الفرص لجمٌع المواطنٌن:تنص المادة ( )18على كفالة الدولة لتحقٌق تكافؤ الفرص لجمٌع المواطنٌن سٌاسٌا ً
واقتصادٌا ً واجتماعٌا ً وتصدر القوانٌن لتحقق لك.

إن هذا النص ٌضمن تكافؤ الفرص لجمٌع المواطنٌن ومصطلح مواطن هنا ٌشمل الرجل والمرأة وهذا
تأكٌد آخر على أن اإلطار الدستوري ٌتٌح للمرأة مشاركة فعالة وحقٌقٌة فً بناء الدولة.

 تحقٌق مبدأ المساواة بٌن المواطنٌن:تنص المواد ( )81-81-83من الدستور بأن (المواطنون جمٌعهم متساوون فً الحقوق
والواجبات  ،وأن لكل مواطن حق اإلسهام فً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
والثقافٌة وتكفل الدولة حرٌة الفكر واإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوٌر فً حدود
القانون.
ولكً ٌسهم هذا المواطن فً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة وٌبدي الرأي فً أي سٌاسٌات فال بد من
آلٌة واضحة تمكنه من هذه المشاركة وهذا ما نصت علٌه المادة ( )81على أحقٌة المواطن فً
االنتخاب والترشٌح وإبداء الرأي فً االستفتاء ولكً تمارس هذه الحقوق بنوع من التنظٌم وٌنتج
عنها برامج ورؤى تسهم فً بناء الدولة من كل مكونات المجتمع وفئاته نصت المادة ()54على أن
للمواطنٌن بما ال ٌتعارض مع نصوص الدستور الحق فً تنظٌم أنفسهم سٌاسٌا ً ومهنٌا ً ونقابٌا ً والحق
فً تكوٌن المنظمات العلمٌة والثقافٌة واالجتماعٌة واالتحادات الوطنٌة بما تخدم أهداف الدستور
وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ اإلجراءات الضرورٌة التً تمكن المواطنٌن من ممارسته وتضمن
كافة الحرٌات للمؤسسات والمنظمات السٌاسة النقابٌة والثقافٌة والعملٌة  ،وها كله من الوسائل
المتعددة لضمان مشاركة المرأة فً بناء الدولة على مختلف األصعدة وفً مختلف المجاالت.
-

وأخٌراً تنص المادة ( )309من الدستور المحددة لشروط المرشح لرئاسة الجمهورٌة بأن
لكل ٌمنً تتوفر فٌه الشروط المحددة فٌما ٌأتً ٌمكن أن ٌرشح لمنصب رئٌس الجمهورٌة :
 أن ال ٌقل عمره عن أربعٌن سنة.
 أن ٌكون من والدٌن ٌمنٌٌن.
 أن ٌكون متمتعا ً بحقوقه السٌاسٌة والمدنٌة.
 أن ٌكون مستقٌم األخالق والسلوك محافظا ً على الشعائر الدٌنٌة اإلسالمٌة وأن ال
ٌكون قد صدر ضده حكم قضائً بات فً قضٌة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم ٌكون
قد رد إلٌه اعتباره.
 أن ال ٌكون متزوجا ً من أجنبٌة وأال ٌتزوج أثناء مدة والٌته من أجنبٌة.

إن نص المادة بأن لكل ٌمنً تتوفر فٌه الشروط إمكانٌة الترشح لمنصب رئٌس الجمهورٌة تفهم أن
لفظ ٌمنً تشمل الرجال والنساء،ولكن الشرط األخٌر الوارد فً هذه المادة الذي ٌحدد بأال ٌكون
المرشح لهذا المنصب متزوجا ً من أجنبٌة وأال ٌتزوج أثناء مدة والٌته من أجنبٌة ٌوحً بأن الترشح
لهذا المنصب مقصوراً على الرجال فقط  ،وهذا ما استدركه الدستور المصري الجدٌد عند تعداده

للشروط الواجب توفرها فٌمن ٌرشح لمنصب رئٌس الجمهورٌة فً المادة ( )318بالنص على أن (ال
ٌكون متزوجا ً من غٌر مصري ) .ورغم ضعف الصٌاغة إال أنه ٌشٌر بوضوح إلى الرجال والنساء
وأحقٌتهم بالترشح والتنافس للفوز بهذا المنصب.
إن النصوص السابقة تعطٌنا مؤشراً بأن مجمل هذه النصوص منحت قدراً كبٌراً للمرأة وهامشا ً واسعا ً
للمشاركة الفعالة فً بناء الدولة إال أن الدولة والثقافٌة المجتمعٌة التً هً ضداً ألي مشاركة للمرأة
فً كل المجاالت أفرغ هذه النصوص من محتواها وإٌجابٌتها وجعلها حبراً على ورق ال ٌكون لها أثر
على أرض الواقع.
أخٌراً أجدنً أتفق مع الخالصة التً وصلت إلٌها الباحثة إٌمان الخطٌب أثناء تناولها لحقوق المرأة
فً الدساتٌر والتشرٌعات الٌمنٌة بأنه على الرغم من النص على هذه الحقوق فً الدستور
والتشرٌعات المختلفة إال أن تطبٌقها على أرض الواقع ما زال ٌصطدم بقوة الموروث االجتماعً
والثقافً والذي تقف الدولة صامتة أمامه بل وتقوٌه وتعٌد إنتاجه  ،فالمرأة الٌمنٌة تعٌش فً سٌاقٌن
اجتماعٌٌن متضادٌن  ..األول سٌاق تقلٌدي ٌعتمد الموروث االجتماعً والثقافً  ،والثانً سٌاق
حدٌث أو بصدد تحوله إلى الحداثة ٌدعو إلى المساواة بٌن الجنسٌن.
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إذا كان دور المرأة وشراكتها فً بناء الدولة ٌعترٌه نوع من االنفصام بٌن النص والواقع وتغلب
الموروث االجتماعً على النصوص الدستورٌة كما هو الحال بالنسبة للتجارب الدستورٌة العربٌة
كل من المغرب ومصر والعراق باعتبارها أحدث التجارب فً
الحدٌثة فً هذا المجال وتحدٌداً تجربة ٍ
المنطقة،وهل تجاوزت هذه اإلشكالٌة؟وكٌف ٌمكن االستفادة من تجربتها فً سٌاق إعادة صٌاغة
سواء فً بناء الدولة أو فً تطوٌر البنٌة
المنومة الدستورٌة الٌمنٌة بما ٌعزز دور المرأة وتمكٌنها؟
ً
الثقافٌة واالجتماعٌة للمجتمع الٌمنً هذا ما سنتناوله فً الفقرة التالٌة:

ثانٌاً -:المحددات الدستورٌة لتعزٌز مشاركة المرأة فً بناء الدولة فً
التجارب الدستورٌة العربٌة الحدٌثة :
تعتبر المنظومة الدستورٌة لكل من المغرب ومصر والعراق أحدث التجارب التً تناولت دور المرأة
فً بناء الدولة وتعزٌز مشاركتها.
فالدستور المغربً تم إعداد مشروعه خالل النصف األول من عام 1033م وتم االستفتاء علٌه فً
1033/9/3م وصدر الظهٌر الملكً بتنفٌذه فً 1033/9/19م.

 1إٌمان شائف الخطٌب -فبراٌر  -1031حقوق المرأة فً الدساتٌر والتشرٌعات الٌمنٌة -ورقة عمل مقدمة فً ورشة
الحقوق السٌاسٌة والمدنٌة التً نظمها تٌار الوعً المدنً وسٌادة القانون خالل الفترة من 31-9فبراٌر  -1031ص31

أما الدستور المصري فتم إعداد مشروعه من قبل الجمعٌة التأسٌسٌة خالل النصف الثانً من العام
1031م وتم عرضه لالستفتاء فً شهر دٌسمبر من نفس العام.
أما الدستور العراقً فقد سبقهما بعدة سنوات حٌث استفتً علٌه فً 1005/33/10م ونشر فً
1005/31/31م.

أ -دستور المملكة المغربٌة لعام 1033م:
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جزء ال ٌتجزأ من الدستور على التزامه
أكد الدستور فً تصدٌره ( مقدمته ) والتً اعتبرها
ً
بحضر ومكافحة كل أشكال التمٌٌز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء
وضع شخصً مهما كان.
االجتماعً أو الجهوي أو اللغة أو أي
ٍ
والتزم أٌضا ً على جعل االتفاقٌات الدولٌة كما صادق علٌها المغرب وفً نطاق أحكام الدستور
وقوانٌن المملكة وهوٌتها الوطنٌة الراسخة تسمو فور نشرها على التشرٌعات الوطنٌة
والعمل على مالئمة هذه التشرٌعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
ونص فً الفصل السادس على أن تعمل السلطات العمومٌة على توفٌر الظروف التً تمكن
من تعمٌم الطابع الفعلً لحرٌة المواطنات والمواطنٌن والمساواة بٌنهم ومن مشاركتهم فً
الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة.
وتناولت الفصول من السابع وحتى األربعٌن عدد من الحقوق والحرٌات التً ٌتمتع بها (
المواطنات والمواطنٌن ) هكذا وردت فً النصوص الدستورٌة بلفظ المواطنات والمواطنٌن ،
وبهذه الصٌغة وضع الدستور حداً ألي خالف أو جدل حول إطالق مصطلح أو لفظ مواطن
على الذكر واألنثى ( رغم أنه كذلك ) أم أنه ٌقتصر على الذكر فقط.
إال أن النص الذي ٌحتم الوقوف علٌه بتدبر هو نص الفصل ( )39من الدستور الذي نص
على أن ( ٌتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحرٌات المدنٌة والسٌاسٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والبٌئٌة الواردة فً هذا الباب وكذا فً االتفاقٌات الدولٌة
وكل ذلك فً نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة.
تسعى الدولة إلى تحقٌق مبدأ المناصفة بٌن الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاٌة هٌئة
للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمٌٌز )
إن األحكام الواردة فً هذا الفصل فً حال تطبٌقها كفٌلة بإنهاء أي تمٌٌز أو ال مساواة بٌن
الرجل والمرأة على مختلف األصعدة .وحسب علمً فإن هذا النص أو الحكم الدستوري هو
أول نص ٌشٌر إلى مبدأ المناصفة بٌن الرجل والمرأة فً التمتع بالحقوق وتحمل المسئولٌات
العامة وبهذه الشمولٌة والوضوح.
 1دستور المملكة المغربٌة –  – 1033الجرٌدة الرسمٌة – 1033/9/10م – العدد  – 5998المطبعة الرسمٌة  -الرباط

وجاءت العدٌد من النصوص فً بقٌة أبواب الدستور وفصوله مؤكد ًة لهذه الحقوق
والواجبات باستثناء الفصل ( )81الذي نص على أن عرش المملكة وحقوقه الدستورٌة
تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر األكبر سنا ً من ذرٌة جاللة الملك محمد السادس ثم إلى أبنه
األكبر سنا ً وهكذا ما تعاقبوا،ما عدى إذا عٌن الملك قٌد حٌاته ولداً آخر من أبنائه غٌر الولد
األكبر،فإن لم ٌكن ولد ذكر من ذرٌة الملك  ،فالملك ٌنتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور
ثم إلى ابنه طبق الترتٌب والشروط السابقة.
ولعل هذا هو االستثناء الوحٌد من الحقوق التً ٌتمتع بها الرجال والنساء على قدم المساواة
 ،وقد ٌكون مرتبط بمبررا ٍ
ت اجتهادٌة ذات مرجعٌة دٌنٌة.

ب ـ الدستور المصري لعام 1031م:
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أورد الدستور المصري عدة نصوص تتضمن مجموعه من الحقوق والحرٌات التً كفلها
الدستور للمواطن من أهمها
ألفقره رابعا ً من دٌباجة الدستور والتً اعتبر جزءاً ال ٌتجزءا من الدستور بنصها على
المساواة إمام القانون وتكافؤ الفرص لجمٌع المواطنٌن والمواطنات دونما تمٌٌز أو محاباة
أو وساطة وبخاصة فً مجاالت التعلٌم والتوظٌف ومباشرة الحقوق السٌاسٌة والتمتع
بالحقوق أالقتصادٌه واالجتماعٌة وغٌرها وإعطاء األولوٌة لتحقٌق العدالة االجتماعٌة .
إما ألفقرة سادسا ً من دٌباجة الدستور فنصت على احترام الفرد حجر األساس فً بناء الوطن
وكرامته امتداد طبٌعً لكرامة هذا الوطن وال كرامه لوطن ألتكرم فٌه المرأة فالنساء شقائق
الرجال وهن حصن األمومة ونصف المجتمع وشرٌكات فً كل المكتسبات والمسؤولٌات
الوطنٌة .
وجاءت نصوص الباب الثانً من الدستور الخاص بالحقوق والحرٌات والواجبات ألعامه فً
هذا السٌاق المؤكد إن مصطلح مواطن ٌشٌر إلى الرجل والمرأة وبالتالً فأن التمتع بأي حق
أو حرٌة أو القٌام بواجب ٌشملهما جمٌعا ً .
وقد انتقدت العدٌد من هذه النصوص من قبل جمعٌات نسوٌه عده إذ اعتبرت إن دستور
مصر ما بعد ثورة ٌ15ناٌر التً لٌذكر النساء إال كمطلقات وأرامل ونساء معٌالت وكأن
النساء مواطنات من الدرجة الثانٌة ٌحتجن الرعاٌة ولٌسو شرٌكات فً الوطن على قدم
المساواة مع الرجل ولم ٌكفل لهن حقوقهن فً كافة مجاالت الحٌاة العامة*2.
 1دستور مصر – دٌسمبر – 1031الجمعٌة التأسٌسٌة  -القاهرة  -موقع إلكترونًwww-dostor.gov.eg:
 2مالحظات على مسودة الدستور المصري الجدٌد  -دٌسمبر 1031م– مركز نظارة النسوي – موقع إلكترونً
(.)www.nazara.org
*ونظراً لتباٌنات القوى السٌاسٌة المصرٌة أثناء مناقشة مسودة مشروع الدستور حول ماهٌة حقوق المرأة التً ٌجب
أن تتضمنها الوثٌقة الدستورٌة فقد تم حذف مادة من مشروع الدستور الذي طرح لالستفتاء وكانت متضمنة نصا ً

ج ــ دستور العراق ( : )1005
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تضمن الدستور العراقً المستفتى علٌه فً 1005/33/10م نصوصا ً محدودة تتعلق
بالمساواة بٌن الرجال والنساء وإسهام المرأة فً بناء ألدوله وتحدٌداً المادة ( )10التً
نصت صراحة على إن (للمواطنٌن رجاالً
ونساء حق المشاركة فً الشؤون ألعامه والتمتع
ً
بالحقوق السٌاسٌة بما فٌها حق التصوٌت واالنتخاب والترشٌح ) .
أما المادة( )38فتنص على أن (العراقٌون متساوون أمام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس
أو العرق أو القومٌة أو األصل أو اللون أو الدٌن أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع
االقتصادي أو االجتماعً ) .
وبقٌة مواد الباب الثانً المتعلق بالحقوق والحرٌات اكتفً فً صٌاغة نصوصه على إٌراد
لفظ (العراقٌٌن ــ أو للعراقٌٌن) عند تناوله ألي حق أو حرٌة كفلها الدستور للمواطنٌن مما
ٌؤكد أنها تشمل الرجل والمرأة.
تلك أهم النصوص الدستورٌة المتعلقة بالمبادئ التً تقوم على أساسها األنظمة السٌاسٌة
وكذا النصوص المتصلة بالحقوق والحرٌات التً كفلتها الدساتٌر لمواطنٌها ومدى ترسٌخها
لمبادئ الحرٌة والمساواة والعدالة ،والتً من خاللها ٌمكن قٌاس مدى تحقق مشاركة
المرأة فً بناء الدولة وتطور المجتمع والتً ٌمكن إن نقول أنها فً مجملها اٌجابٌه إال إن
االختبار الحقٌقً لنجاعة وفعالٌة هذه النصوص هو تطبٌقها على ارض الواقع والتزام كافة
هٌئات الدولة وقوى المجتمع المختلفة بإعمال هذه النصوص وااللتزام بها ومن خالل
التطبٌق ٌمكن أن نكتشف مكامن القصور فٌها واقتراح إصالحها  ،وهذا كله رهٌن بإرادة
سٌاسٌه وتفاعل مجتمعً واستمرار نضاالت منظمات المجتمع المدنً حتى الوصول إلى
شراكه حقٌقٌة لبناء الدولة المدنٌة التً تقوم أساسا على مفهوم المواطنة المتساوٌة.

إٌجابً لتعزٌز مشاركة المرأة فً بناء الدولة وكانت هذه المادة تحمل رقم ( )94فً المسودة األولى والتً نصت على
أن  ( :تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابٌر التً ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فً مجاالت الحٌاة السٌاسٌة والثقافٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة وسائر المجاالت األخرى دون إخالل بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ).
 1دستور العراق – الموقع اإللكترونً لدولة العراق – المنشور نتائج االستفتاء علٌه بتارٌخ 1005/31/31م.

ثالثا ً :النتائج والتوصٌات :
الحظنا من خالل تحلٌل مجمل النصوص المتعلقة بالحقوق والحرٌات فً الدستور الٌمنً أنها
منحت المرأة قدر من التمتع بهذه الحقوق مما ٌتطلب اقتراح إضافة عدد من اإلحكام
والنصوص الدستورٌة المعززة لدور المرأة فً اإلسهام فً بناء الدولة .
أما دستور مصر والعراق فبالرغم من حداثة نشأتها فإنها ال ترقى إلى المستوى الذي ٌمكن
أن ٌستفاد منها اثنا اقتراح وصٌاغة مشروع الدستور الٌمنً الجدٌد الذي سٌحدد مالمحه
الرئٌسٌة مؤتمر الحوار الوطنً .
أما الدستور المغربً الجدٌد فانه ٌتمٌز بالصٌاغة المحكمة والواضحة للنصوص المتعلقة
بالحقوق والحرٌات المكفولة للمواطنٌن وعززها بالنص على إنشاء هٌئة المناصفة تتولى
تعزٌز دور المرأة فً بناء الدولة على مختلف األصعدة  ،فقد جاءت صٌاغة هذه النصوص
واضحة ال تحتمل التأوٌل وال اللبس حٌث تبدءا هذه النصوص بعبارة (للمواطنات
والمواطنٌن )وسبق لفظ المواطنات لفظ المواطنٌن فً كل فصول الدستور ذات العالقة .
ٌبقى أن نص الفصل ( )39من الدستور المغربً هو الذي ٌمثل ألقفزه النوعٌة فً هذا
المجال والذي ٌنص على أن (ٌتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحرٌات
المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والبٌئٌة الواردة فً هذا الباب وكذا
فً االتفاقٌات الدولٌة التً صادق علٌها المغرب وكل ذلك فً نطاق أحكام الدستور وثوابت
المملكة ) وأضاف هذا الفصل حكم أخر لتحقٌق هذا المبدأ بأن (تسعى الدولة إلى تحقٌق مبدأ
المناصفة بٌن الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاٌة هٌئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال
التمٌٌز.

1

وهذا النص هو الذي ٌمكن التوصٌة باستٌعابه كأحد مواد مشروع الدستور الجدٌد باإلضافة
إلى اقتراح إعادة صٌاغة اإلحكام المتصلة بالحقوق والواجبات بإزالة أي لبس فٌها بأن
ٌسبق أي حكم من إحكامها لفظ أو مصطلح (للمواطنات والمواطنٌن) وبهذا ٌمكن أن نصل
إلى إطار دستوري حدٌث ٌتٌح لكافة مواطنٌه رجال ونساء اإلسهام الفاعل فً بناء الدولة
وتطوٌر مؤسساتها المختلفة وكل هذا فً إطار مبدأ المواطنة المتساوٌة الذي ٌعتبر أحد
تجلٌات الدولة المدنٌة الحدٌثة .
ــ إال أن كل ذلك قد ٌصطدم بمقاومة اجتماعٌة نتاج الموروث التارٌخً والثقافً وما أفرزته
من تقالٌد وممارسات تكرس وضعا ً ٌمثل عائقا ً حقٌقٌا ً للوصول إلى دولة المواطنة .
أخٌراً اتفق مع ما توصلت إلٌه الباحثة ثناء فؤاد عبد هللا أثناء تعرضها إلشكالٌة التحول
الدٌمقراطً فً الوطن العربً بأن الحٌاة داخل أي مجتمع تنطوي على كثٌر من االختالالت
 1دستور المملكة المغربٌة – مرجع سابق.

والصراعات فً األهواء والمصالح واألفكار فهناك الصراعات الظاهرة واألخرى الكامنة ،
والدٌمقراطٌة وحدها هً التً تضفً الشرعٌة على أشكال التغبٌر السٌاسً وتفر اآللٌات
التً من شأنها إٌجاد الحلول للصراعات السٌاسٌة واالجتماعٌة من خالل قنوات التعبٌر
ومسارات الحوار كبدٌل للعنف واإلكراه.
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ومن خالل هذه الوسائل واآللٌات الدٌمقراطٌة وما ٌصاحبها من وعً مجتمعً وتراكم
الممارسة دون تقاطع فإننا سنصل حتما ً إلى نصوص دستورٌة وقانونٌة واضحة ومعززة
لدور المرأة فً بناء الدولة ٌوازٌه وٌكمله تفاعل اجتماعً أو ما ٌمكن أن نسمٌه ثقافة
مجتمعٌة مشجعة لهذا الدور وممتثلة لهذه النصوص واألحكام الدستورٌة والقانونٌة.

واهلل املوفق،،،

د.محمد أحمد الغابري
أستاذ القانون العام المساعد
كلٌة الشرٌعة والقانون جامعة صنعاء
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d.m.ghabri@gmail.com
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