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 لشيخليحاورهتا  / سها ا �
 

اثار البيان الذي صدر عن وزارة املرأة والذي حدد نوع املالبس اليت 
البد ان ترتديها النساء جدال بني االوساط النسوية واالعالمية آونه 
يتناىف واحلريات العامة و يفرض نوعا من املالبس اليت مساها البيان 

 باملالبس الرمسية  22/1/2012الصادر عن الوزارة بتاريخ 
با عرض احلائط احلقوق واحلريات اليت آفلها الدستور للجميع ، ضار

القرار الذي حاولت وزارة املراة ان تتنصل منه معتربة ما صدر عنها 
جمرد توجيهات اىل الوزاراة بتحديد الزي الرمسي للمراة .. حول هذا 

القرار وقضايا اخرى هتم املراة التقينا الدآتورة ابتهال آاصد 
لشؤون املراة  اليت حتدثت بصراحة حول موضوعات عدة وزيرة الدولة 

مؤآدة اا تسعى لدراسة واقع املراة العراقية ومساعدهتا لكنها 
باملقابل اعرتفت اا التؤمن مببدأ املساواة بني اجلنسني الن هذا املبدأ 

على حد رأيها  يسيء اىل مكانة املراة ، مضيفة ان قوامة الرجل جيب 
ت العراقي من اجل احلفاظ على مكانة املراة ،  مؤآدة ان تسود يف البي

 اخذ موافقة دبعاا رغم شغلها ملنصب وزير اال اا  ال تتصرف اال 
 ة منظمات اتمع املـدني بالغـاء وزارة الدولـة   لبزوجها ، وعن مطا

 مراة تعملال ؤونة لشة واالستعاضة عنها مبفوضـية خـاص  املـر ا لشؤون
 لت :  قا  بعيدا عـن احملاصصـة  

لنتحدث بصراحة انا مع وجود املفوضية اليت أشارت هلا االخوات على  -
ان تعمل جنبا اىل جنب مع خطط وبرامج الوزارة العديدة ، ولكن اجد 
ان الوقت غري مناسب االن لتشكيل هذه املفوضية رمبا بعد سنوات سيكون 

سبب الظرف مناسبا لتشكيل مثل هذه املفوضية ، اريد هنا ان اوضح ال
يف ذلك وهو ان الوزارة ال زالت بدون حقيبة  ولكن لننتظر ان تكون 
لنا حقيبة وبعد ذلك اذا رأت املنظمات ان الوزارة ال تليب طموحهن 

عليهن ان يطالنب مبفوضية مستقلة حىت عن الوزارة ، البعض يتهم هذه 
 الوزارة آوا مسيسة ، ولكين اقول ويشهد اهللا مل يفرض علي يف يوم ما
سياسة معينة ختدم النظام ، هذا اوال ، وثانيا انا امرأة مستقلة 
واعمل لصاحل اجلميع ، حىت قبل ايام وصلتين معلومة عن نسب انتحار 

للنساء يف مناطق مسيحية  ما استدعاني واجيب آوزيرة امرأة ان ازور 
 تلك املناطق للوقوف على االسباب .

املوحد  للمراة ، قد اثار البيان الصادر عنكم والذي حدد الزي • 



استياء الكثري من  املنظمات النسوية  وايضا النساء، انا من جانيب 
أعد القرار حتديا سافرا حلقوق املراة وانتهاآا حلريتها وحقوقها اليت 

 آفلها الدستورامام الوزارة مهمات اآرب من ثوب مزرآش؟
وهو بياننا 1/2012/  22دعيين اوضح لك فقد اصدرنا بيانا بتاريخ  -

االخري نفينا فيهما ما تناولته وسائل االعالم مؤخرا حول فرض اللجنة 
العليا للمراة ازياء معينة تتعارض مع احلرية الشخصية واملعتقدات 

الدينية، وحترص الوزارة على ضمان احلرية الشخصية وتدافع عنها 
 وترفض اي شكل من اشكال التضييق على النساء مبا فيهن املوظفات،

وتؤمن حبرية الرأي واملعتقدات الدينية وان اجلميع متساوون امام 
القانون بغض النظر عن اجلنس واللون والعرق والدين ، وما جاء يف 

نص على  9/2011/ 22توصية اللجنة العليا للنهوض باملراة املنعقد يف 
توجيه الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة بالتزام املوظفات 

ناسب للعمل احلكومي، دون االشارة اىل  الوان او تصاميم بالزي امل
معينة، وترآت ذلك اىل املؤسسات وفقا لطبيعة عملها ، وهذا سياق 

 يعمل به يف اغلب العامل املتقدم اداريا .
من هي  تلك الدول اليت تفرض زيا معينا على املوظفات هل هي تر • 

 آيا ، سوريا ، مصر مثال ؟
ردن زيا موحدا للموظفات وهناك بعض الدول املتقدمة لقد رايت يف اال -

تفرض ارتداء البدلة الغامقة حىت للرجال، آما ان موظفات ومظيفات  
اخلطوط اجلوية مثال هلن زي موحد وهو يف غاية اجلمال واالناقة ملاذا ال 

حنذو حذوهن يف ذلك ؟ ما الضرر ، تصوري يف بعض الدوائر وجدت موظفة 
 يف ساقها ، اليس هذا انتهاك حلرمة الوظيفة ؟تضع ( احلجل ) 

ولكن هذه ليست ظاهرة وامنا حاالت فردية  وهو تصرف شخصي واعتقد • 
ان املراة حرة فيما تلبس ، وليس من واجب وزارة  املراة ان تتدخل يف 

قضايا شخصية  فهذا االمر  رمبا خيلق  حساسية لدى اجلميع آونه يشكل 
 ة ؟انتهاآًا للحرية الشخصي

هذه التوصيات  جاءت بامجاع ممثلي الوزارات حيث تظم اللجنة يف  -
عضويتها اعضاء من مجيع الوزارات بدرجة مدير عام او من ينوب عنه، 

حرصا على مسعة  شرحية املوظفات اليت نعتقد ان بعض املوظفات ال حيرتمن 
ثوابت الوظيفة املنصوص  عليها يف القوانني الوظيفية العامة  

يمات السلوك الوظيفي، وقد سبق للعديد من املؤسسات احلكومية وتعل
اصدار تعليمات بشأن الزي املناسب للعمل للرجال والنساء على حد 

سواء، وتؤمن اللجنة بضرورة مراعاة الزي املناسب للعمل لكال اجلنسني، 
 اال ان توصيتها اختصت باملراة الن مهامها تتعلق بشرحية النساء.

صياء على النساء، وهل تعتقدين ان املراة قاصره وهلذا هل انتم او• 
البد من توجيهها.. اعتقد ان  واجب الوزارة االلتفات اىل معاناة 

املراة وان التشغل الوزيرة  نفسها باحلديث عن املزرآش واحلذاء اخلفيف 
 ؟
تتحدثني دوما  عن لون امللبس املزرآش واحلذاء اخلفيف ومالبس النص  -

ردن تاآدي اا مل تصدر عنا بل هي صادرة من احدى عضوات اللجنة 
الوطنية يف وزارة النفط اسيل ابراهيم اليت عممت على االقسام 

املرآزية آافة يف وزارة النفط بااللتزام بالتعليمات التالية وفق 
 وهي:  18/12/2011واملؤرخ يف  8376قم الكتاب املر

 مينع ارتداء البديات والتنورة القصرية. -1• 
مينع ارتداء البنطلونات الضيقة والسرتجيات والفساتني الواضحة  -2

 املعامل.
 مينع ارتداء احذية اخلفيفة  الشحاطات. -3



 مينع ارتداء القمصان املبهرجة االلوان واللماعة. -4
اليت اعلنت اخلرب مل تتصل ابدا بالوزارة لالستفسار عن ونؤآد بان اجلهة 

املوضوع ، وآان االجدر بوسائل االعالم االهتمام بالتوصيات اليت ختدم 
املراة حيث خلصت اللجنة اليت تشكلت يف نفس اجللسة اىل توصيات اخرى  
منها مناقشة اقامة دورات تدريبية للمعلمني واملدرسني داخل وخارج 

توجيه الوزارات بانشاء دور حضانة البناء املوظفات، العراق  ، و
ونامل من وسائل االعالم اىل توخي الدقة يف نقل االخبار وتفسري 

 القرارات احلكومية حبسن نية بعيدا عن التسيس.
لالسف  مل نلمس على ارض الواقع اي حترك اجيابي من الوزارة حلل  • 

ال زالت مشردة ومتسولة املشاآل اليت تعاني منها النساء، فاملراة 
 وحقوقها مستلبة  ؟

حنن ندرك ان هناك الكثري من القوانني منها قانون العقوبات وقانون  -
العمل فيها متييز ضد املراة ، واجتمعنا ثالث اجتماعات مع قضاة 

ومنظمات جمتمع مدني واعضاء جمالس حمافظات واساتذة اآادمييني لوضع 
ملراة الن يهمنا جدا انصاف املراة خطوط مهمة لعدة مشاريع تنصف ا

العراقية ، من جهة اخرى حنن نعمل مع  مديرية  محاية االسرة التابعة 
لوزارة الداخلية الجل محاية املراة انا زرت عدة حمافظات تعمل فيها 

مديرية محاية االسرة فوجدت تلك املديرية فقرية، وقدمت تقريرًا اىل 
 رئيس الوزراء  لقبول النساء يف وزير الداخلية آما قدمت طلبا اىل

وزارة الداخلية  آضابطات وباحثات اجتماعيات وقانونيات لكي نفعل 
عمل مديرية محاية االسرة واحتواء مشاآل االسرة وهذا اجلهد آله ال 

يذآر بل يذآر قرار صغري وبسيط صادر من جلنة النهوض باملراة 
 بكةش يف  ضالتفاالالعراقية وتقام الدنيا وال تقعد ، االخوات 

مع ام ذات يوم اصدروا بيانًا يذآر نشاط النساء  العراقيات  مل نـس 
الوزارة، هل زاروا يوما وزارتنا ووقفوا على عملنا؟ مع العلم ان 

موقعنا على االنرتنيت يذآر آل انشطنا، وانا اذآر عرب القنوات 
جوانب اعمالنا منها النهوض بواقع املراة الريفية اليت تضمنت عدة 

امهها اجلانب املهين والذي يرآز على تطوير قابليات النساء، واجلانب 
الرتبوي والتعليمي بالتنسيق مع وزارة الرتبية وقسم االرشاد الزراعي 

يف وزارة الزراعة واجلانب القانوني واالجتماعي هبدف توعية املراة 
وحتديد بالقوانني والقضايا االجتماعية، ولدينا الية لتوزيع القروض 

الفئات املستفيدة وااالت اليت مينح يها القرض آصناعة االلبان وزارعة 
اخلضر احملمية ، اما خبصوص االرامل اليت سالتيين عنها فقد عملنا على 

منح االرامل الريفيات قروضا وخاصة اللواتي يسكن االهوار ، ونعمل 
 ناطالبو يةمع اغلب الوزارات منها وزارة العمل والشؤون االجتماع

من الدرجات الوظيفية% 50صيص تخب للنساء ، حنن نعمل من خالل جلنة  
عضو من آل   37النهوض بواقع املراة العراقية البالغ عددها 

الوزارات اليت هلا مساس بواقع املراة ومعنا ايضا عضوات من منظمات 
اتمع املدني ويشكلن عضو ارتباط بني الوزارة وبني وزارهتن ، وعند 

سلمي مهام الوزارة وجدت ان هناك جهات ليس هلا متثيل لدينا فقمنا ت
 باشراآها يف اللجنة من اجل تطوير وتوسيع عمل اللجنة .

وان املنسقة يف وزارة النفط  هي اليت حتدثت عن التوصيات آما اشرت لك 
حنن ال علم لنا بذلك اا تتحدث عن رايها هذا صحيح لكن الوزارة االن 

وقد اصدرنا بيانا نفينا به تلك التوصيات وهو جمرد  هي املتهمة
اجتهاد شخصي وهي اليت اعطت آل هذه التفاصيل ، هل قلنا للمراة ال 

تلبس نبطلون ؟ او البسي احلجاب ، واقول لك ان بعض الوزراء ويف جملس 
الوزراء قالوا حنن نريد  ان تتدخل وزيرة املراة الن بعض املوظفات 



عن االطار الطبيعي وقلت هلم اننا سوف نتبىن ذلك يف  يرتدين مالبس خترج
جلنة النهوض بواقع املراة العراقية ومتت مناقشة ذلك يف االجتماع 

للجنة املذآورة وآان االمجاع لكل اعضاء جلنة النهوض بتبين تلك 
التوصيات اليت طرحناها حنن ال تلك اليت طرحتها عضو االرتباط يف وزارة 

م امحد ، وانا ال اؤيد ما قالته اسيل ابراهيم النفط اسيل ابراهي
 اقة لنا مبا قالته عضـو عل ال حنن هلـا  الا دخلت يف تفاصيل ال داعي

 اط اسيل قدر تعلق االمر بنا .االرتـب 
يف حوار لك مع فضائية احلرة  قلت انك  تناصرين الزواج املبكر • 

اال تعتقدين  وتتحدثي عن القوامة للرجل وعدم املساواة بني اجلنسني، 
ان هذا الكالم الميكن ان خيرج من وزيرة للمراة مهمتها الدفاع عن 

 املساواة  ؟
انا ضد املساواة الن املراة سوف ختسر الكثري عند مساواهتا بالرجل،   -

اما القوامة فانا اراها صحيحة وانا آوزيرة  ال ازال عند مغدرتي 
ذا  االمر ال يقلل من شان الدار او الذهاب اىل اي مكان اخرب زوجي، وه

املراة  بل العكس يعطيها مكانة آبرية يف االسرة فهي االم واملربية 
لالجيال، جيب ان يعرف زوجي اين اذهب، وهذا ال ينتقص من مكانيت 

 آوزيرة.   

 

 


