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المجتمع النسوي في العراق يشكو من عدم التمثيل في الحكومة والبرلمان
بغداد -  متابعة

بعد دمج الربملان جلنة املراأة والأ�رسة والطفولة يف جلنة حقوق 
ال�شاغرة،  للوزارات  املر�ّشحات  على  امل�شادقة  وعدم  الإن�شان 
و�شمت  ال�شيا�شّي  التناف�س  ظّل  يف  امل�شهد،  عن  امل��راأة  �شتغيب 
الربملانّيات ور�شوخهّن للكتل التي ينتمني اإليها. و�شّوت جمل�س 
الأّول/دي�شمرب، على دمج جلنتّي  كانون   6 العراقّي، يف  النّواب 
"جلنة  عنوان  حتت  والطفولة  والأ���رسة  وامل��راأة  الإن�شان  حقوق 
حقوق الإن�شان واملراأة والأ�رسة والطفولة". ودفع الت�شويت على 
الدمج اإىل اعرتا�س �شخ�شّيات �شيا�شّية ونيابّية عّدة، وا�شفة ذلك 
باملخّطط اخلطري، ومعتربة القرار تهمي�شًا لدور املراأة واإبعادها 
عن التمثيل احلكومّي. وتتاأّلف اللجنة من 7 اأع�شاء، من بينهم 3 
ن�شاء فقط. ومل يتّم حّتى الآن انتخاب رئي�س ونائب رئي�س هذه 
النائبات  من  عدد  ورف�س  الدمج.  حول  اخلالفات  ب�شبب  اللجنة 
النائبات يف  عدد  كان  ولقد  الدمج.  قرار  ب�شبب  اإليها  الن�شمام 
عملها  حمدودّية  ورغم   .7 ال�شابقة  الدورة  خالل  نف�شها  اللجنة 
ال�شابقة، لكّنها منعت بع�س املمار�شات  الدورات الربملانّية  يف 
التع�شفّية �شّد الن�شاء، منها زواج القا�رسات وزواج الإكراه. كما 

والعاطالت  النازحات  معاناة  اإىل  النظر  لفت  يف  دور  لها  كان 
قّرر  العبادي  حيدر  ال�شابق  ال��وزراء  رئي�س  وكان  واملطّلقات. 
الدولة  الوزارات، ومنها وزارة  اإلغاء عدد من   2015 خالل عام 
اأ�شعار النفط  ل�شوؤون املراأة، لتقليل نفقات الدولة من جّراء تدّن 
والأزمة املالّية التي ع�شفت بالبالد يف تلك الفرتة. وحّذرت الأمم 
املّتحدة من اإلغاء وزارة الدولة ل�شوؤون املراأة وعّدته اإجراء خاطئًا 
الوزراء للرتاجع عن  اإىل جمل�س  يف بلد كالعراق، واأر�شلت كتابًا 
القرار لأّن وجود من�شب وزارة الدولة ل�شوؤون املراأة يف احلكومة 
الأخطار  من  ويحميها  امل��راأة  �شّد  العنف  م�شتويات  من  يحّد 
ال�شائدة يف بلد ي�شهد حروبًا و�رساعات، ومل يرّد جمل�س الوزراء 

على التحذيرات واملطالبات.
امل�شلماوي  منال  النائبة  والبيئة  ال�شّحة  جلنة  ع�شو  وقالت 
والأ�رسة  املراأة  جلنة  دمج  على  يقت�رس  مل  النّواب  جمل�س  "اإّن 
والطفولة يف جلنة حقوق الإن�شان فقط، بل امتنع عن الت�شويت 
على املر�شّحتني اللتني �شّمتهما الكابينة الوزارّية لرئي�س جمل�س 
الوزراء عادل عبد املهدي، وهما: �شبا الطائي املر�ّشحة لوزارة 
الرتبية، واأ�شماء �شادق املر�ّشحة ملن�شب وزير العدل، اللتان مل 

يتّم طرح ا�شميهما على الربملان، ب�شبب اخلالفات ال�شيا�شّية".
اأ�شافت: "عبد املهدي مل يطرح على جمل�س النّواب ر�شمّيًا اأ�شماء 
على  فيها  الت�شويت  مّت  التي  الربملان  جل�شة  خالل  املر�ّشحتني 
14 وزيراً". واأبدت منال امل�شلماوي امتعا�شًا من خلّو الت�شكيلة 
املراأة  جلنة  "دمج  اأّن  موؤّكدة  الن�شوّي،  العن�رس  من  احلكومّية 
عمل  ت�شّظي  يعني  اأخرى،  جلنة  يف  النيابّية  والطفولة  والأ���رسة 
اللجنة، واأّنها �شتكون غري فاعلة يف اّتخاذ القرارات. ولذا، يجب 

املراأة يف جمل�س  ب�شوؤون  تخت�ّس  م�شتقّلة  هناك جلنة  تكون  اأن 
النّواب، تعمل على تقدمي اقرتاحات لت�رسيعات ت�شّب يف �شالح 
العراقّية  امل��راأة  لأّن  مهّم،  اأمر  وهذا  والطفولة،  والأ���رسة  امل��راأة 
دولة  اإئتالف  زعيم  وطالب  القرار".  عن  وبعيدة  مغّيبة  زالت  ما 
عام  من  الثان/نوفمرب  ت�رسين   11 يف  املالكي  نوري  القانون 
با�شتحداث  املهدي  عبد  عادل  العراقّي  الوزراء  رئي�س   2018

وزارة ترعى �شوؤون املراأة والطفولة.
"عملّية  الركابي  كاطع  القانون  دول��ة  ع��ن  النائب  وو���ش��ف 
نيابّية  جلان  يف  النيابّية  والطفولة  والأ���رسة  امل��راأة  جلنة  دمج 
ال�شيا�شّية  الكتل  من  حماولة  وهي  خاطئ،  اأم��ر  باأّنها  اأخ��رى 
جلنة  مثل  مهّمة  برملانّية  جلان  يف  ونائباتها  نّوابها  لإدراج 
الكتل  لأّن  اللجان،  من  وغريهما  النزاهة  وجلنة  والدفاع  الأمن 
ال�شيا�شّية تعترب جلنة املراأة والأ�رسة والطفولة غري مهّمة، وقال 
اأع�شاء الربملان، وهّن يتوّزعن  25 يف املئة من  "ي�شّكل الن�شاء 
على جلان خمتلفة. واإّن دمج جلنة املراأة والأ�رسة والطفولة يف 
جلنة حقوق الإن�شان النيابّية اأمر غري �شحيح، خ�شو�شًا اأّنه جاء 

بعد اإلغاء وزارة الدولة ل�شوؤون املراأة".
رئا�شة  هيئة  على  لل�شغط  جهدنا  ق�شارى  "�شنبذل  اأ���ش��اف: 
الربملان لإلغاء دمج اللجنتني )حقوق الإن�شان واملراأة والأ�رسة 
والطفولة(، اإذ ل يوجد رابط بينهما". وراأت م�شوؤولة امللف الن�شوّي 
يف تّيار الإ�شالح فاتن الربيعي اأّن تغييب الدور القيادّي للمراأة 
يف العراق ناجت من �شعف املراأة نف�شها، وقالت "اإّن وزارة الدولة 
الظلم  يرفع  منجزاً  تقّدم  ومل  �شكلّية،  وزارة  كانت  املراأة  ل�شوؤون 
عن املراأة".  اأ�شافت: "اإّن جلنة املراأة والأ�رسة والطفولة النيابّية 

ال�شابقة.  الربملان  دورات  خالل  حقيقّية  بت�رسيعات  تخرج  مل 
جاءت  الإن�شان  حقوق  يف  امل���راأة  جلنة  دم��ج  على  واملوافقة 
التي  ال�شيا�شّية  للكتلة  وخ�شوعها  امل��راأة  موقف  �شعف  ب�شبب 
من  مر�ّشحتني  على  توافق  وجود  ل�"عدم  واأ�شفت  اإليها".  تنتمي 
للمراأة  الواقع املرير  "يعك�س  اأّن ذلك  22 مر�ّشحًا"، موؤّكدة  اأ�شل 
التي تتعّر�س للتهمي�س والإق�شاء وال�شتالب والظلم واحلرمان". 
من جهته، قال رئي�س حترير جريدة "العامل اجلديد" الإلكرتونّية 
ال�شحايّف والنا�شط املدّن منتظر نا�رس "اإّن رئي�س الوزراء عادل 
عبد املهدي مل يكن م�شتقالًّ يف اختياره لأع�شاء حكومته، واإّنه 
الكتل".  بني  التوافق  عرب  عليها  الت�شويت  مّت  التي  الأ�شماء  قّدم 
الكوتا،  طريق  عن  �شابقة  �شنوات  يف  �شعدت  املراأة  "اإّن  اأ�شاف 
ال�شلطات باأيدي الرجال، وغاب  لكّنها هّم�شت يف ما بعد لتبقى 
�شارخ  تعّد  يف  واملراأة  الرجل  بني  الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  بالتايل 
يف  للن�شاء  ال�شكلّي  التمثيل  "اإّن  وتابع:  الد�شتور".  بنود  على 
اخلارجّية،  وال�شغوط  املحا�ش�شة  عرب  ياأتي  والذي  احلكومة، 
العراق  يف  الن�شاء  منها  تعان  التي  املتفاقمة  امل�شاكل  يحّل  ل 
من  املتخّرجات  الفتيات  بني  البطالة  وتف�ّشي  النزوح  كم�شكلة 
اجلامعات، ول يعالج العنف الأ�رسّي، ول ترت�ّشح عنه ت�رسيعات 
وقوانني حتمي املراأة وترتقي بواقعها". واحلال، بعد اإلغاء وزارة 
املراأة وتقليل ن�شب الن�شاء يف الهيئات امل�شتقّلة و�شمت النائبات 
ينتمني  التي  ال�شيا�شّية  الكيانات  لرغبات  وخ�شوعهّن  ذلك  اإزاء 
العراق  يف  امل��راأة  و�شع  يتح�ّشن  اأن  يتوّقع  ل  فقط  لي�س  اإليها، 
فقط، بل من �شاأن ذلك اأن يوؤّثر �شلبًا على و�شعها ال�شعيف منذ 

الأ�شا�س.
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