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 آفوءات لضمان الطاعة نائبات وناشطات : آتل سياسية تدفع بنساء غير

 بغداد
 الفضائيات والملتقطة من "كاميرات " الصحفيين والمنشورة في الصحف اليومية والمواقع لة عبرالصور المنقو

والسياسيين التي تدور وراء  االلكترونية،تظهر وبشكل واضح ال لبس فيه ان اجتماعات ونقاشات البرلمانيين
ن على الطاوالت المستديرة والرجال هم المتسيدو الكواليس وخلف قبة البرلمان تخلو من وجود العنصر النسوي

الذي طال الكالم –نساء في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني  والمستطيلة.الكتل السياسية لم ترشح
 " النائبة بتول فاروق كما تقول -حوله

النواب الى تلك المفاوضات الخاصة باللقاء الوطني  لم تستدع اي امرأة في تشكيل الحكومة من مجلس 
كل اللقاءات والنقاشات ، لم ندع الى مفاوضات تشكيل الحكومة ،وفي اتفاقية  تقب".وتتابع " االمر ينطبق علىالمر

 ."يكن للمرأة دور في اعداد اوراق االتفاقية او التوقيع عليها اربيل لم
في  تشترك في اتصال يوم امس مع "المدى "الى ان كل الكتل السياسية  التحالف الوطني اشارت فاروق وهي عضو

بعض الجهات البعاد المرأة  ، موضحة انه" منهج منظم تعتمده  ابعاد المرأة عن االجتماعات والمفاوضات السياسية
 . للمرأة السياسية والبرلمانية تراجعا وتهميشا  عن القرار السياسي "، وهو ماتعتبره

أي من بعض النواب الذكور الشراك النساء البرلمانيات لتحشيد الر النائبة عن التحالف تؤكد وجود تحرك من قبل
 الفتة الى ان الكتل السياسية التقدم مبررات إلبعاد المرأة عن صنع القرار ،وتدعي عدم في العملية السياسية،

النقاشات المهمة ،وليس عفوية  امتالكها الي سياسة مضادة للنساء،مضيفة " هناك تعمد في عدم اشراك النساء في
 .عمل المرأة ة ان الكتل السياسية ال تنظر بجدية الىكما يدعون ،مشدد

 .والنقاشات التي تحضرها مع قائمتها على االقل بالمقابل ال تشعر بعض النسوة البرلمانيات بتهميش في المؤتمرات
عالقات التشعر بالتغييب في االجتماعات التي تعقدها الكتلة،مشددة بانها تحتفظ ب النائبة ميسون الدملوجي تؤكد بانها

 .مع النواب من ضمن العراقية جيدة
واضح في إشراك المرأة في عملية صنع القرارات  الدملوجي اشارت في حديثها مع "المدى " الى وجود قصور

لم تعط للمرأة فرصتها في العمل السياسي ،ولو حصلت على ذلك  " السياسية من قبل الكتل بشكل عام.مضيفة
 ." ستحقق نتائج مبهرة

عليها ،وأكثر حرصا ودقة من النواب  الدملوجي تؤكد بان المرأة في العمل التشريعي بحجم المسؤولية الملقاة النائبة
السياسية سواء كانت ليبرالية او دينية لها دخل في إشراك  الذكور،نافية في الوقت نفسه أن تكون توجهات الكتل

 .عدمه المرأة بالعمل السياسي من
النيابي سواء في اللجان أو مناقشات  إلى ذلك يجد الرجال في البرلمان أن المرأة قد أخذت حقها من خالل التمثيل

الذي أتيح للنساء في العمل السياسي كبير بحيث ان نسبتها ال تضاهي  القوانين. النائب احسان العوادي يجد ان الدور
."النيابية % من نسبة الممثلين في البرلمان وترأس اللجان25لك الجوار ،فهي وعلى حد قوله "تمت مثيالتها في دول

اشراك المرأة في المفاوضات يعود الى  العوادي وهو عضو دولة القانون اكد في اتصال مع "المدى " ان موضوع
 المفاوضات ،موضحا " المفاوضات تحتاج الى خبرة وقدرة وليس قناعة الكتل بالمرشحين من جانبها لتمثيلهم في

 قادرين على ادراة المفاوضات ".وعلى الرغم من ان العوادي يرى ان بعض النساء يملكن - حتى الرجال–الجميع 
الجهات التي تتحسس من  الخبرة السياسية في ادارة ملفات شائكة وازمات عبر المفاوضات ،لكنه يقول " هناك بعض



 ."عضالب وجود النساء في االجتماعات والنفس الذكوري متواجد لدى
، مضيفة " يدعون في االجتماعات  وترد الناشطة النسوية واالكاديمية بشرى العبيدي بان للنواب اكثر من وجه

اشراك النساء في العمل السياسي ،ولكن في المحك والعمل  واللقاءات بانهم يقفون مع المرأة ويشددون على ضرورة
 ."قالوه الحقيقي ينسون كل ما
بان العراق ملتزم بتطبيق قانون رقم  " انون في جامعة بغداد شددت في حديثها مع "المدىالعبيدي وهي استاذة الق

اشراك المرأة بالعمل السياسي ،وتتابع " ال ارمي اللوم على  والصادر من مجلس االمن في اهمية 2000/ 1326
–لس "،مؤكدة ان تحالفهن يعملن الرضاء زعماء الكتل،ويختلفن مع زميالتهن في المج الرجال ،فبعض البرلمانيات

البرلمان نساء غير  في مجلس النواب سيشكل اكبر ثاني كتلة.مشيرة ان بعض الكتل دفعوا الى قبة -النساء وتقصد
 . كفوءات لسد الفراغ ،وضمان الطاعة النهن غير قادرات على المعارضة

ستراتيجية مدروسة في إبعاد المرأة عن مركز إ من جانبها اكدت النائبة عن القائمة العراقية فائزة العبيدي انه "توجد
 .والخدمي والحكومي واألمني  صنع القرار السياسي

العبيدي طالبت القادة السياسيين بوقف االقصاء  وذكرت بيان تلقت "المدى " نسخة منه امس االحد أن "النائبة فائزة
سياسية ، داعية الى اشراكها في االجتماع النائبات والنساء من قبل الكتل ال والتهميش السياسي الذي تتعرض له

 "المقبل الوطني

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


