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 عمار السواد 
  

رئيسي بني األحزاب الدينية وغريها من موضوع املرأة هو املوضوع اخلاليف ال
القوى ذات الطابع املدني، هلذا ليس متوقعا أن يلجأ تيار اإلسالم 

السياسي يف العراق إىل القيام بإجراءات جذرية سريعة ومباشرة تثري 
 عليه االنتقادات والضغوط.

 
املتوقع هو أن يلجأ هذا التيار إىل إجراءات تدرجيية وفق أسلوبي جس 

وامتصاص النقمة، واهلدف الرئيسي هو فرض احلجاب بالطريقة  النبض
 واألسلوب اللذين  حيددمها العقل السياسي لإلسالميني.

والدستور آان بداية هذه اإلجراءات عرب وضع قضية "األحوال الشخصية" 
يف إطار االختيار الديين وغري الديين، ما صنع سقفا مناسبا حيد من دور 

 "الزواج املدني".
ررات وزارة املرأة األخرية حددت بشكل مسبق لكل الدوائر الرمسية مق

أطرًا مللبس املوظفات والطالبات. هذه املقررات تشري إىل انطالقة جديدة 
وجدية ملرحلة متقدمة من نشر "التديني" املفرتضة داخل دوائر الدولة، 
 خصوصا مع وجود مقاومة متصاعدة تنعكس على طريقة اللبس واالنتقادات

 اليت تشهدها الدوائر واجلامعات.
تديني الدوائر آان يتم بطريقة هادئة وبدون مقررات رمسية، لكن هذا 

وحده ال يكفي ألنه ال يعطي مساحة حرآة واضحة ألصحاب فكرة التديني، 
ويعطي فرصة ملعارضي هذه الظاهرة بالتمرد عليها ورفضها. هلذا مت 

بار أن املقررات تعطي الفرصة اللجوء ملقررات رمسية تكون ملزمة باعت
 للعقاب الرادع.

فاملقررات بشكل وآخر تكشف عن حالة القلق اليت تسود التيار اإلسالمي 
من سلوك واضح لشرائح واسعة من اتمع بدأت ترفض مظاهر اإلجبار 

واإلآراه على التدّين، هلذا متوقع أن يتوسع منسوب اإلجبار يف الفرتات 
 ذا القلق.املقبلة انطالقا من ه

 املقررات، خلفيات وتساؤالت ونتائج:
ـ وزارة املرأة تلجأ لقرارات ذات أولوية ثانوية بالقياس إىل 

احتياجات املرأة ذات األولوية امللحة مثل البطالة والرتمل والفقر 
 والعنف األسري... والتمييز يف العمل.

لصناعة ـ املقررات تشري إىل حيثيات دينية وليس إىل مقررات مبنية 
أجواء أفضل للعمل واملرأة، وهذا جيعلنا نتساءل حول أن املقررات 

الصادرة دائما تقدم موضوع العادات والتقاليد واخللفيات الدينية 



 على قضية صناعة جمتمع منتج.
ـ إن وزارة املرأة أصبحت خاضعة لتوجهات األحزاب الدينية، بعد أن 

رأة.. لقد مت توظيف الوزارة آانت يف الغالب وزارة تدافع عن حقوق امل
للمرة الثانية من قبل األحزاب اإلسالمية سابقا الوزيرة التابعة 

 للحزب اإلسالمي وحاليا الوزير املقربة من حزب الدعوة.
ـ إن ملقررات الوزارة داللة جديدة هي أهنا تريد اخذ زمام املبادرة يف 

نونيا، أن تتحكم الوزارات األخرى، والسؤال هل حيق لوزارة املرأة، قا
 باحملافل والوزارات األخرى هبذه الطريقة؟

ـ إذا آانت الوزارة قادرة ومتتلك زمام املبادرة القانونية فلماذا 
 مل تلجأ إىل معاجلة مشكالت أخرى للمرأة موجودة يف الدوائر؟

ـ إن املقررات ال حتدد آيفية تطبيق مقرراهتا وتعطي الفرصة دائما 
ددوا التطبيق الذي من خالله يتعاملون مع النساء لأليدلوجيني بأن حي

املخالفات، فاملقررات عائمة ما يعطي الفرصة للتعامل بطريقة آيفية 
 مع املقررات.

إن هذه املقررات تندرج ضمن حماولة شاملة لتديني دوائر الدولة بشكل  
تدرجيي، وهي ال ختتلف آثريا عن التصرحيات األخرية لوزير التعليم العايل 
 اليت حتدث فيها عن نية تغيري املناهج مبا ينسجم مع الثقافة اإلسالمية.

عامل ـ آما أن هذه السياسة تندرج ضمن سلوك إسالمي عام يشمل ال
العربي بشكل آامل، يف مصر وتونس وليبيا، فالفتاوى اجلديدة وتصرحيات 

احلاآمني اجلدد للبلدان العربية واملواقف اليت قد تتجه إىل منع أي 
 حريات مدنية يف املستقبل.

ـ هذه املقررات حماولة جادة لصناعة ما فشل رجال دين ومؤسسات 
 ".متطرفة بعمله عندما شنوا محلة ضد "السفور

 
 اإلعالم وآيفية التعامل

ـ مل يقم اإلعالم بأي رد فعل حقيقي جتاه هذه املقررات، فهناك ضعف 
إعالمي، منشأ الضعف أن مقررات الوزارة جاءت يف حلظة سياسية حرجة 

جعلت منها قضية ثانوية بالنسبة الهتمام اإلعالم بالقياس إىل قضايا 
 م أآثر.أخرى متثل مأزقا سياسيا تستقطب وجهة اإلعال

ـ إن هذه املقررات مل تلق رد فعل مماثل من قبل النخبة مثل رد الفعل 
الذي حصل من قبل املثقفني عندما أغلقت البارات قبل عام.. رغم أن 

حتديد شكل لبس املرأة مسبقا هو بداية ملنع أي حتول حر وهو يساعد 
تيحه القوى االجتماعية اليت تسعى إلغالق الطريق أمام أي حتول قد ي

 حصول رغبة بنزع احلجاب.
ـ وسائل اإلعالم عليها أن تراقب بشكل آامل عملية التطبيق ملقررات 
الوزارة، ألنه إذا آان هناك مشكلة يف املقررات فإن تطبيقها سيصبح 

 مشكلة أآرب ألنه خاضع لتوجهات ذآورية ودينية متطرفة.
سائل اإلعالم حتدد ـ الوزارة إىل اآلن متتنع عن إعطاء تفصيالت من خالل و

حيثيات مثل هذه املقررات، وهلذا فان على وسائل اإلعالم املطالبة مبزيد 
من الضغط والتغطيات آي تضطر الوزارة للكشف عن حيثياهتا بشكل آامل 

 وآي يكون احلوار علنيا وجادا وليس جمرد مقررات تصدر بشكل فوقي.
ه قمعا للحريات ـ على اإلعالم أن يتعامل مع املوضوع ليس باعتبار

فقط، بل من خالل املعطيات والصالحيات القانونية املتاحة، فالدستور ال 
يتيح التدخل بشكل امللبس واملأآل واملشرب، وال يوجد أي نص قانوني 

 جيعل من حق وزارة املرأة التدخل يف مثل هذه املقررات.
بداية ـ هناك حاجة ماسة الستعادة احلديث إعالميا على مقررات جرت يف 

جميء البعث، خصوصا تلك املتعلقة بسياسة صاحل مهدي عماش السيئة 



 الصيت ضد ملبس املرأة وضد عموم املالبس واملوضات.
ـ ولكن تبقى املشكلة إن عمل اإلعالم البد  من أن ال خيضع لتوجهات 
أيدلوجية، مبعىن أن سلوآه وطريقة تعاطيه مع هذا املوضوع جيب أن 

فضاء احلرية العام وليس دفعه باجتاه معاداة  يندرج ضمن دفاعه عن
 اإلسالميني.

 أخريًا
إن خطورة خطوة وزارة املرأة ليس يف أهنا حتدد املالبس يف دوائر الدولة، 

فمن املهم تنظيم شكل امللبس يف الدوائر الرمسية ليس من خالل أجندة 
 دينية، بل انطالقا من فكرة األناقة الالزم وجودها يف املؤسسات.

اخلطورة تكمن يف أن هذه املقررات ليست مقررات تنظيمية بل عقائدية، 
وهي قد تكون خطوة حنو فرض احلجاب يف دوائر الدولة ومن مث متهيد 

 الطريق للتدخل يف مالبس الناس بالشوارع.
 
نّص الورقة اليت ألقْاها الكاتب واإلعالمّي عمار السّواد يف الندوة  �

، حتت عنوان "من  18/2/2012ملدى" يوم السبت احلوارية اليت أقامتها "ا
 أجل  أال يكون مستقبل املرأة العراقية آحاضرها".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


