
حتتل ق�سية االنتخابات الربملانية القادمة يف العراق والتي �ستجري يف  
ال�سابع من اآذار املقبل 

باللغة  واملرئي  املكتوب  االإعللام  اهتمامات  من  حاليا  ال�سدارة  مركز   
العربية  وكذلك االعام االأجنبي على حد �سواء ملا لها من اأهمية يف حتديد 
.وبالتاأكيد  فيه  الدميقراطية  والتجربة  العراقي  امل�ستقبل  مامح  ور�سم 
والربنامج  ال�سيا�سية  الللروؤيللة  تو�سيح  يف  فللاعللًا  دورًا  لللاأعللام  فللان 
احل�سارية  املمار�سة  هذه  يف  امل�ساركة  وال�سخ�سيات  للكتل  االنتخابي 
التناول  طبيعة  هو  حقا  لا�ستغراب  يدعو  ما  لكن  وو�للسللوح  بحيادية 
ت�سل  ممار�سة  يف  االنتخابات  لق�سية  االجنبية  ال�سحف  لدى  االإعامي 
ملا  احلقيقية  ال�سورة  وت�سويه  ال�سيا�سي  الت�سقيط  حماولة  اىل  اأحيانًا 
يجري يف الباد وحماولة الربط امللفق اأحيانًا بني خمتلف االحداث التي 

جتري يف ال�ساحة العراقية بق�سية االنتخاب. 
هنا نود اال�سارة اىل ما يدور يف �سحف مثل النيويورك تاميز والهريالد 
عاقة  احيانا  لها  ولي�س  �سائبة  غري  �سورة  عك�س  من  وغريها  تربيون 
ال�سيا�سية  العملية  خارج  من  اأحللزاب  بني  الربط  وحماولة  باالنتخابات 
ومكون معني من مكونات ال�سعب العراقي او ا�سقاط ق�سية ما حدث يف 
تكريت مثا وهي ق�سية قانونية مثا وعاقتها بهيمنة احلكومة العراقية 
من عدمها اأو ح�ساب ف�سيل اأو كتلة �سيا�سية على جهة دون اأخرى بتعابري 
ت�سري دائما اىل الطائفة اأو الفئة او تاأثري دول اجلوار على هذا الطرف 

اأو ذاك مثا . 
بالتاأكيد اأن مثل هذا التناول اخلاطيء الذي اعتاد عليه االعام االأجنبي 
بقدر ما ميثله من روؤية اأجنبية للواقع العراقي هو بالتاأكيد ال يخلو من 
تاأثري على حيادية االعام  له من  ملا  املرحلة احل�سا�سة  خطورة يف هذه 
املهني يف تناوله لق�سية االنتخابات العراقية  مثلما له تاأثري يف الو�سع 

االأمني ملا يثريه من بلبلة بني االأطراف امل�ساركة يف العملية االنتخابية.
نعتقد اأن الظروف التي جتري فيها االنتخابات العراقية تختلف جذريا 
االنتخابية  املناف�سة  ففي  املتحدة مثا  الواليات  عما هو عليه احلال يف 
التي جرت بني الرئي�س ال�سابق بو�س واحلايل اوباما ا�ستخدمت و�سائل 
االعام كل ما يف جعبتها من ا�سلحة ح�سب انحيازها للطرفني حتى و�سل 
العن�سري كو�سيلة اعامية  التمييز  االأمر يف بع�س االحيان اىل ق�سية 
يف االنتخابات لكن ما جرى هناك هو جزء من التقاليد االنتخابية التي 
يعرف املواطن فيها هناك اأنها جزء من اللعبة االنتخابية يف بلد ا�ستقرت 
فيه التقاليد االنتخابية وار�ست الدميقراطية قواعدها فيه عرب ممار�سة 
اىل  يحتاج  والللذي  النا�سيء  العراقي  الو�سع  غري  بالتايل  وهو  طويلة 
ب�سا�سة كجزء  االنتخابية  تقاليده  لكي متر  والتجربة  الزمن  من  املزيد 
اليفهمه  ما  وهللذا  االنتخابات  يف  االحللزاب  تتخذها  التي  الدعايات  من 
فيها من  العراق وما  لق�سية االنتخابات يف  تناوله  االعام االجنبي يف 
ح�سا�سية توؤثر يف ال�سارع العراقي  يف الوقت احلا�سر لذلك فان اقاويل 
زوابعا  تثري  االنتخابات  ق�سية  تناول  يف  االأجنبية  ال�سحف  وا�ساليب 
اعامية لي�ست يف م�سلحة الو�سع العراقي  عموما وفوق هذا كله يفقد 
ما  وهللذا  كهذه  مواقف  يف  املطلوبة  احليادية  االعامية  الواجهات  تلك 
يقوموا  كي  العراق  يف  امل�سوؤولني  لدى  وتاأ�سريه  اليه  االنتباه  يتطلب 

مبهمة الت�سدي لتلك الظواهر. 

الحت افاق ال�ساحة ال�سيا�سية يف اوكرانيا بعد 
انتهاء اجلولة الثانية من االنتخابات الرئا�سية، 
املركزية  اللجنة  اعلنت  فحاملا  غام�سة. 
فيكتور  االقاليم  حزب  رئي�س  فوز  لانتخابات 
العنيدة  مناف�سته  تقدمت  فيها،  يانوكوفيت�س 
للمحكمة  تيمو�سينكو  يوليا  الوزراء  رئي�سة 
للطعن  امللفات  من  بحزمة  م�سحوبة  ب�سكوى 
انتخاب  بدورة  تطالب  انها  واعلنت  بالقرار. 
من�سبها  من  اال�ستقالة  رف�ست  كما  ثالثة، 
باالنتخابات  الفائز  املر�سح  لدعوة  ا�ستجابة 
لاحتفال  الازمة  الرتتيبات  يجري  راح  الذي 
واليته. املنتهي  الرئي�س  من  من�سبه  با�ستام 
قرارًا  العليا  االإدارية  املحكمة  �سدرت  وا 
االإنتخابات  قرار جلنة  باإلغاء )جتميد(  يق�سي 
املُر�سح  فوز  عن  االإعان  بخ�سو�س  املركزية 
طلب  تنفذ  مل  املحكمة  َولكن  يانوكوفيت�س 
مرا�سيم  توقيف  بخ�سو�س  تيمو�سينكو 
الذي  االإحتفال  يف  يانوكوفيت�س  الق�سم  اأداء 
تعترب  ال  فاملحكمة  االأوكراين  بالربملان  �سيعقد 
لذلك  َو  الق�سية  هذه  يف  طرفًا  يانوكوفيت�س 
توجد  ال  الأنه  االإجرءات  موا�سلة  من  متنعه  ال 
باأنه  بالذكر  َو اجلدير  لذلك   القانونية  االأ�س�س 
�ستبداأ املحكمة االإدارية العليا م�ساألة الطعن يف 

نتائج االإنتخابات الرئا�سية يف لل 19 فرباير.
ا�سطفاف  فان  التطورات  هذه  خلفية  وعلى   
ال  ال�ساحيات،  وا�سع  الربملان  داخل  القوى 
على  للهيمنة  املتناف�سة  االطراف  من  اي  تخدم 
وما  التطورات  احتماالت  اذن  هي  فما  قراره. 
هذا  اىل  باالمور  دفعت  التي  اخللفيات  هي 

احلد. وما ينتظر اوكرانيا بعد االنتخابات.
نهاية ع�صر 

وثمة اجماع على ان فوز فيكتور يانوكوفيت�س 

الرئا�سية نهاية منطقية ملرحلة  يف االنتخابات 
ملا تو�سف " بالثورة الربتقالية" يف اوكرانيا. 
ويتكهن غالبية املحللني ال�سيا�سيني يف رو�سيا 
ملحاولة  يكتب  لن  النجاح  ان  اوكرانيا  ويف 
يوليا تيمو�سينكو يف الطعن بفوز يانكوفيت�س 
تيمو�سينكو  جديدة.وكانت  انتخابات  واعان 
ت�سكك  اعامية  حملة  انطاق  على  راهنت  قد 
الدوليني  املراقبني  ان  بيد  االنتخابات،  بنتائج 
وفق  وعلى  االنتخابات،  تنظيم  عاليا  ثمنوا 
يف  جدية  انتهاكات  هناك  فلي�س  تقديراتهم 
�سريها. وهناأ روؤ�ساء الدول الكربى وال�سديقة 
ياكونوفيت�س بفوزه.ويبدو ان ثمة اجماع بني 
بنتائج  القبول  على  النافذة  الدولية  االطراف 
منا�سبة  اجواء  خللق  كانت،  اأيًا  االنتخابات 
م�سالح  يف  ي�سب  الذي  ال�سيا�سي  لا�ستقرار 

اجلميع بهذه املرحلة.
الغرب هذه  تبناه  الذي  املحايد  املوقف  ويعود 
املرة من �سري االنتخابات يف باوكرانيا وعدم 
اىل  عام2004   يف  حدث  كما  بنتائجها  تدخله 
العامل.  يف  املرتتب  للو�سع  اجلديدة  قراءته 
" الناتو  " حكماء  و�سمن هذا االطار زار وفد 
�سابقا  االمريكية  اخلارجية  وزيرة  برئا�سة 
اخريا.والافت  ملو�سكو  اولربايت  مارجريت 
�سبب  م�سائل  بني  من  يفهم  ان  اراد  الوفد  ان 
معار�سة رو�سيا وقلقها من خطط الناتو. ورغم 
الوفد مل ت�سفر عن نتائج موؤثرة،  ان مباحثات 
ذاته  بحد  ملو�سكو  الناتو  وفد  زيارة  ان  اال 

�سابقة ت�ستحق التاأمل بدالالتها.
بلدان  جتعل  امل�ستمرة  االقت�سادية  االزمة  ان 
امل�ساكل  معاجلة  باأولوياتها  ت�سع  الغرب 
للواليات  االمريكية  االدارة  فان  الداخلية.لذلك 
املتحدة وحلفاوؤها تخلت عن هدف �سابقتها من 
التورط   ان  العامل.  على  �ساملة  �سيطرة  فر�س 
وتفاقم  والعراق  افغان�ستان  يف  بحربني 
�ستكون  ال�سني  مع  املتحدة  الواليات  عاقات 
بب�سط  الغرب  بلدان  مل�سي  ا�سافية   عراقيل 
ان  الغرب  الدولية.وقدر  ال�ساحة  على  نفوذها 
�ستكلفه  اكرانيا  ب�سان  برو�سيا  عاقاته  تدهور 

خلفية  وعلى  الو�سع  هذا  �سمن  باه�سا  ثمنا 
مرتقبة  واقت�سادية  �سيا�سية  مواجهات  تاأجج 

مع ايران وال�سني.  
وما عدا ذلك فان الغرب ي�سعر بخيبة االمل من 
فقد  وحقا  باوكرانيا.  احامه  بتحقيق  الف�سل 
جرى بنجاح تطبيق �سيناريو الثورة الربتقالية 
يف اوكرانيا عام 2004. بيد ان ا�ساليب زعماء 
باخل�سونة  ات�سمت  التي  الربتقالية"  "الثورة 
لتج�سيد مثل الدميقراطية الغربية مل تتح بلوغ  
اندماج  �سيما  وال  منها،  املن�سودة  االهداف 
اوكرانيا كليا باوروبا. وظهرت اخلافات منذ 
اللحظات  منذ  الربتقالية  الثورة  زعماء  بني 
الرباقة  �سعاراتها  اإدخال  اىل  لانتقال  االوىل  
بني  ال�سديد  التطاحن  ودفع  الوجود،  حليز 
ومل  الفو�سى.  من  حالة  اىل  بالباد  رموزها 
ير اي هدف من اهداف الغرب النور. وا�سبح 
ا�ساعة  لتعميق"  بديا  االجتماعي  اال�ستقطاب 
االوكرانية  القيادة  تتمكن  ومل  الدميقراطية"، 
االن�سمام  باف�سليات  الباد  �سكان  اقناع  من 
حللف الناتو، وظلت الغالبية تعار�س مثل هذا 
التطور. وتراجعت موؤ�سرات االقت�ساد قبل ان 
الغرب.وم�س  مع  التكامل  نحو  توجهيها  يتم 
اجلماعات  خمتلف  بني  الداخلي  التطاحن  
والبطانات باوكرانيا، م�سالح الغرب، ال �سيما 
وغدا  رو�سيا.  من  الغاز  بتوريدات  يتعلق  ما 
الزاوية االقت�سادية  التعامل من  الغرب يف�سل 
لي�س مع حلفاء موثوق بهم ولكن مع نظام حكم 

ي�سيطر على االمور.
ويف تقيمه للحالة القائمة قال وزير اخلارجية 
االملاين ال�سابق يو�سكا في�سر " ان عهد الثورة 
فيكتور  الرئي�س  بهزمية  انتهى  قد  الربتقالية 

يو�سينكو ورئي�سة الوزراء يوليا تيمو�سينكو، 
يف  لها  تطلعوا  التي  الباد  ع�سرنة  عن  وبدال 
اأهلية  عداوة  على  االوكرانييون  ح�سل   2004
خيبة  ان  احلكومي...".و  الف�ساد  وا�ست�سراء 
املجتمع واحباط اماله التي كانت معقودة على 
ح�سابات  بددت  التي  هي  الربتقالية  الثورة 
الذي   2004 �سيناريو  بتكرار  تيمو�سينكو 
انتهى بحرمان فيكتور يانوكوفيت�س من فوزه 
�سدة  وانتقال  حينها  الرئا�سية  االنتخابات  يف 
بان  اي�سا  تدرك  الرتقاليني.ومل  لزعماء  احلكم 
بكافة  الراهنة  املرحلة  يف  معني  غري  الغرب 
ملونة"،   " كانت  لو  حتى  الثورات  ا�سكال 

فاولويات مل تعد نف�سها.
تيمو�صينكو تتحرك

ان حتركات تيمو�سينكو ال�ساخبة قبل مغادرتها 
من�سب رئا�سة احلكومة، تاتي لتحقيق اهداف 
ال�سيا�سية  احللبة  على  البقاء  على  ت�ساعدها 
املقبلة.  واملعارك  ال�سراعات  يف  والدخول 
ال�سيا�سي  مبظهر  للظهور  تيمو�سينكو  وتعمل 
العنيد بعيون ان�سارها، لتحتفظ ب�سعبيتها التي 
ا�سوات  و�سمان  مناف�سها،  �سعبية  عن  التقل 
للم�ساركة  تخطط  فتيمو�سينكو  الناخبني. 
ويف  كييف،  العا�سمة  عمدة  انتخابات  يف 
االنتخابات الربملانية املبكرة يف حال اعانها، 
لها  �سي�سمن  احلالتني  من  اي  يف  فوزها  وان 
ح�سورا ملحوظا يف العملية ال�سيا�سية وخلق 
الرئي�س  اللدود  امام خ�سمها  املعقدة  امل�ساعب 
من  تقيها  كافية  ح�سانة  لها  ويوفر  اجلديد، 
لتهم تورطها مبمار�سات غري �سرعية  التعر�س 

خال توليها من�سب رئي�س احلكومة.
وحتى  تيمو�سينكو  امام  املطروحة  واخليارت 

لانتخابات  االدارية  املحكمة  ا�سدار  حال  يف 
جولة  باجراء  طلبها  �سالح  غري  يف  قرارا 
اال�ستقالة  ترف�س  اما  جديدة،  انتخابات 
للحكومة  رئي�سة  مبن�سبها  لاحتفاظ  وتكافح 
قائما،او  ه�س  احلكومي  التحالف  يبقى  لكي 
اأنها �ستنتقل للمعار�سة بعد اعانها اال�ستقالها 
على  يقوم  الثالث  من�سبها،وال�سيناريو  من 
من  رمبا  اخرى،  كتل  مع  االتفاق  حماولتها 
تيمو�سينكو  ان  خ�سومها.اجماال  �سفوف 
للو�سول  الطريق  متهد  ال�ساخبة  بحركتها 

للمرحلة التالية من �سريتها ال�سيا�سية.
توجهات وحتديات

يتمحور  اليوم  اهمية  االكرث  ال�سوؤال  ولكن 
حول الطريق الذي ت�سري عليه اوكرانيا يف عهد 
بهذا  املحللني  اراء  وتوزعت  اجلديد.  الرئي�س 
ال�سان. البع�س يرى بفوز يانوكوفيت�س �سربة 
حدوث  الغربية.ويتوقعون  بالقيم  قا�سمة 
وكييف،  مو�سكو  مواقف  بني  وثيق  تقارب 
اقامة  على  القريب  امل�ستقبل  يف  �سي�ساعد  مما 
اوكراين،  ل  رو�سي  واقت�سادي  �سيا�سي  تكامل 
قد تن�سم له بيارو�سيا وكازخ�ستان. وبطبيعة 

احلال فان هذا التطور �سيزعج الغرب.
لدى  ان  يرون  املراقبني  من  عدد  وهناك 
ميول  عن  تقل  ال  غربية  ميوال  يانوكوفيت�س 
القائل  الراي  مع  هوؤالء  يتفق  تيمو�سينكو.وال 
وان  رو�سية  ميول  �ساحب  يانوكوفيت�س  بان 
اأن   ويوؤكدون  غربية،  نزعات  ذات  تيمو�سينكو 
ان  اىل  الت�سور.وي�سريون  هذا  ملثل  ا�سا�س  ال 
ال�سنوات  النظر مبواقفه يف  اعاد  يانكوفيت�س 
الرو�سية.وهناك  امليول  من  وتخل�س  االخرية 
معلومات ت�سري اىل ان االثرياء الذين يدعمون 
اوكرانيا  بفقدان  يرغبون  ال  يانوكوفيت�س 
بني  يناور  بان  معنيون  وانهم  ا�ستقالها، 

االحتاد االوروبي ورو�سيا.
اكد بان اوكرانيا خال  وكان يانوكوفيت�س قد 
مع  ودية وبراجماتية  بعاقات  �سرتتبط  عهده 
رو�سيا وانه ال يعتزم الطلب من مو�سكو �سحب 
ا�سطولها احلربي من �سواحل القرم وانه �سطب 

على فكرة االن�سمام للناتو.
ان نهاية ف�سل االنتخابات الرئا�سية باوكرانيا 
ال�سيا�سي  تاريخها  يف  جديدة  �سفحة  �سيفتح 
اجلديد، ولكن الرئي�س اجلديد �سيواجه حتديات 
وتكتل  قوية  حكومة  بت�سكيل  تتمثل  جديدة 
برملاين موال له، وبخافه ف�سيتعني عليه اعان 
بداية  �سيغني   مبكرة،ةهذا  برملانية  انتخابات 
ويعتمد  ال�سيا�سي.  التوتر  من  جديدة  دورة 
يانوكوفيت�س  اتقان  مدى  على  املقبل  التطور 
بتقدمي  والقبول  الو�سط  احللول  لفن  وفريقه 

تنازالت من اجل ا�ستقرار الباد.

باحث من العراق مقيم مبو�صكو

واملت�سددين  املتطرفني  وخا�سة  البع�س  يللحللاول 
تربير االعتداء على حقوق املراة بحجة )ق�سورها( 
اكد  بينما  الللرجللل،  من  وفهمًا  مرتبة  ادنللى  انها  او 
العلم والتجارب االن�سانية ان هذا جمرد هراء النها 
ال تختلف عن الرجل يف قدراتها وادائها وانها ت�سكل 
ن�سف املجتمع املنتج وماهي اال حماوالت لتعطيل 

التنمية االجتماعية واالقت�سادية للمجتمع.
ان  مللن  امللللراأة  متكنت  ان  بعد  الللوقللائللع  اثبتت  لقد 
ت�سبح رئي�سة وع�سكرية وقا�سية وا�ستاذة جامعية 
وطبيبة وعاملة ورائدة ف�ساء من انها ال تقل كفاءة 

عن الرجل بل جتاوزته يف بع�س املهام. 
الدونية  والنظرة  والتخلف  التاريخية  الللظللروف 
للمراأة وحدها حالت دون ان تتمتع املراأة بحقوقها 
خا�سة يف تلك املجتمعات املتخلفة التي ت�سود فيها 
بالية  واعللراف  تقاليد  فيها  وترت�سخ  الرجل  �سلطة 
املرتبة  تكون يف  املللراأة وان  قمع حرية  متكنت من 

الثانية.
بداأت املراأة يف هذه املجتمعات تعاين من ا�سطهاد 
مزدوج يف الدفاع عن حريتها وحقوقها فتارة تقف 
مع الرجل يف الدفاع عن حقوق املواطنة واحلريات 
واحللللقلللوق واخلللللرى تللقللف �للسللده حلليللنللمللا ميار�س 
وال�سلطة  املتخلفة  واالعلللراف  التقاليد  منفذ  دور 

الذكورية.
ناق�سة  املللراأة على حقوقها كاملة غري  حتى حت�سل 
ق�ساياها  من  وحكيمًا  �سلبًا  موقفًا  تقف  ان  عليها 
اي  حتللت  حقوقها  علللللى  بللالللتللمللادي  ت�سمح  ال  وان 
مربر كان الن ال احد قبلها ي�ستطيع ان ي�سعها على 
وتفانيها  اإرادتها  وامنا  حلريتها  ال�سحيح  الطريق 
فر�س  مللن  متكنها  اجلمعي  ون�سالها  واإ�للسللرارهللا 

م�ساواتها وانتزاع حقوقها.
املثقفون احلقيقيون من مهامهم بل من اأهم واجباتهم 
ان ي�سعوا ايديهم بيديها من ان تكون املراأة كاملة 

احلقوق. 
الذين  املثقفني  مللن  قليل  غللري  عللدد  فلللاأن  باملنا�سبة 
ا�سواتهم  وترتفع  املللراة  حرية  عن  الدفاع  يدعون 
وكلماتهم عالية بهذا ال�سان ميار�سون مع زوجاتهم 

وعوائلهم طرق عديدة من الكبت واحلرمان وحتى 
ال�سخ�سية  ازدواجلليللة  حللاالت  من  وحالة  االعللتللداء 
وهذا �سلوك خاطئ وخطر ينبغي ان يتحرر هوؤالء 
غريهم  ومع  انف�سهم  مع  �سادقني  يكونوا  وان  منه 
التزامه  مدى  يف  تكمن  الرجل  ثقافة  قيا�س  ويبقى 

بحرية املراة وحقوقها.
مل يكن �سرفًا فكريًا حينما اكد قادة يف الفكر والثقافة 
مقولتهم يف ان حقيقة الرجل املتفوق ترتبط مبدى 
�سكًا  املللللراأة  وحللقللوق  بللحللريللة  ومت�سكه  الللتللزاملله 
ودورها  املللراأة  قيمة  ادركللوا  النهم  ذلللك  وم�سمونًا 
املجتمعي والرتبوي وانها ت�سكل ن�سف املجتمع ان 
مل نقل تزيد وللمجتمع حق عليها يف ان ت�سارك يف 

تطوره وتقدمه وتنمية قدراته.
على  ي�سرون  الذين  اولئك  واغبياء  نظر  ق�سريو 
ممتلكات  مللن  جللزء  وانللهللا  ناق�سًا  رقللمللًا  املللللراأة  ان 
والطبخ  االطفال  لرتبية  اإال  ت�سلح  ال  وانها  الرجل 
واجللو�س يف البيت كا انها ت�سلح الن تكون �سيدة 
وتكون  مللاهللرة  وطباخة  لاطفال  ومربية  جميلة 
اي�سًا منتجة وعاملة يف املجتمع ولها نف�س احلقوق 
عاقات  وحتكمها  بل  للرجل  هي  كما  والللواجللبللات 

متطورة ومتكافئة وندية. 
من هنا نوؤكد على دور املراأة يف �سنع م�ستقبلها – 
واقولها ب�سراحة – يقع ن�سالها يف املرتبة االوىل 
من  الن�سال  يف  تلني  ال  ان  ينبغي  التي  واإرادتللهللا 
كافة  يف  الرجل  مع  امل�ساواة  وفر�س  حقوقها  اجل 
املهادنة  وال  احللول  باأن�ساف  تقبل  ال  وان  امليادين 
القيود عليها امنا يتم ذلك  يف اختياراتها او فر�س 
اىل  �سي�سل  لكنه  وطويل  �ساق  انلله  �سلمي  بن�سال 

كامل احلقوق واحلريات.
والتقاليد  التخلف  حلليللث  الللعللراقللي  جمتمعنا  يف 
االجللتللمللاعلليللة وُملللّدعلللي االديلللللان وامللللذاهلللب الذين 
ودور  االمللهللات  اقللللدام  حتللت  اجلللنللة  ان  يتنا�سون 
عبثًا  حتللاول  الرا�سدين  اخللفاء  ع�سر  يف  امللللراأة 
وحجج  خمتلفة  بطرق  املللراأة  حقوق  م�سرية  وقللف 
املراأة يف املجتمع  لكنهم بداأوا يدركون دور  واهية 
وو�سع املجتمع بدونها والبد ان تنت�سر اإرادة املراأة 

وحريتها يف املجتمع العراقي !
يف  والوطنية  الللدوللليللة  الللقللوانللني   : االول  املللحللور 

حقوق املراأة 
تكاد تكون منظومة ال�سرعة الدولية حلقوق االن�سان 
�سواء ما ذكر يف االعان العاملي والعهديني الدوليني 
من  وغريها  امللللراأة  �سد  العنف  وقللف  اتفاقية  ويف 
االتفاقيات وااللزامات القانونية الدولية قد ح�سمت 

االأمر ب�سكل كامل يف ق�سايا املراأة وقد �ساوت املراأة 
يعد  ومل  والللواجللبللات  احلللقللوق  جميع  يف  بالرجل 
الذكورية باأي �سكل من  ال�سيطرة  للتمييز او  جمااًل 
ملزمة  القانونية  الن�سو�س  هذه  تعد  ومل  اال�سكال 
اأخاقيًا على احلكومات واالفراد فح�سب وامنا هي 
ا�سا�س  على  الوطنية  الن�سو�س  يف  االداء  ملزمة 
واالتفاقيات  املللعللاهللدات  ان  يف  الللدوللليللة  الللقللاعللدة 
من  مرتبة  واعلللللى  الن�سو�س  ا�سمى  هللي  الدولية 
ويرتتب  التنفيذ  واجبة  وهي  الوطنية  الن�سو�س 
انتهاكات  مراقبة  خللال  من  دولية  جلللزاءات  عليها 

حقوق االن�سان. 
حقوقها  املللراأة  ق�سية  باتت  الللدويل  ال�سعيد  وعلى 
ب�سبب  التمييز  علللدم  ملللفللهللوم  ا�للسللا�للسللًا  وحللريللاتللهللا 
غري  كاملة  احلقوق  كافة  يف  امللللراأة  وحللق  اجلن�س 
احلديثة  الدولة  معيار  يكون  ان  ويكاد  بل  ناق�سة 
والدميقراطية يعتمد على مدى متتع املراأة بحقوقها 

نظريًا وعمليًا. 
هذه  غالبية  على  وقللع  وقللوانللني  حكومة  الللعللراق 
املعاهدات واالتفاقيات الواردة يف ال�سرعة الدولية 
من  بع�س  على  التحفظات  بع�س  �سوى  للحقوق 
خارج  تقع  التي  الدولية  االتفاقيات  هذه  ن�سو�س 
على  خطر  اي  ت�سكل  وال  الللعللراقللي  الللواقللع  نللطللاق 

املعايري اال�سا�سية حلرية املراأة. 
يكاد االمر يكون اىل  العراقية  القوانني  يف د�ستور 
جانب حقوق املراأة وحريتها يف االختيار وال يقبل 
ال�سك حني اقر الد�ستور عدم التمييز ب�سبب اجلن�س 
وامل�ساواة يف احلقوق وكرامة االن�سان رجًا كان ام 

امراأة. 

فقانون اخلدمة املدنية النافذ مل يعد مييز يف اختيار 
الوظيفة اإال يف بع�س االعمال التي تبدو ثقيلة على 
املراأة ومثلها يف قانون العمل وال�سمان االجتماعي 
النافذيني واعطي احلق يف هذه القوانني الن تتمتع 

املراأة باجازات احلمل واالمومة مدفوعة الثمن. 
الواحد  واحلللزب  اال�ستبداد  نظام  �سقوط  بعد  وما 
�سابطة  او  جندية  تكون  ان  يف  احلق  للمراأة  �سار 
ك�سرت  حلليللث  امل�سلحة  اللللقلللوات  ا�للسللنللاف  كللل  يف 
عن             ناهيك  الق�سية  هللذه  يف  الللرجللويل  اال�ستثناء 
ولو  واملوؤ�س�سات  والقيادات  الدوائر  يف  م�ساركتها 
يت�ساوى  بات  ذلك  ان  يف  ندعي  وال  حمللدود  ب�سكل 
العقليات  زالللت  ال  حيث  كامل  ب�سكل  اجلن�سان  فيه 
املتخلفة والتي تنتمي اىل زمن القرن املن�سرم تلعب 

دورها يف النظرة غري املت�ساوية مع املراأة. 
هامة  تلللطلللورات  جللللرت  االنلللتلللخلللاب  قلللوانلللني  ويف 
الرجل يف حقوق االنتخاب  وا�سا�سية فت�ساوت مع 
 %25 الن�سائية  الكوتة  نظام  ا�سبح  بل  والرت�سيح 
اع�ساء يف الربملان �سرطًا قانونيًا ال ميكن امل�سا�س 
به مما مكن املراة ان تدخل عامل ال�سيا�سة الذي كاد 

ان يكون ل�سالح الرجل وحده.
الن�سوية  وخا�سة  املللدين  املجتمع  منظمات  ويف 
فر�س  من  ومتكنت  للنظر  الفتًا  املللراأة  ح�سور  كان 
تكون  ان  مكنها من  فيه  متميز  دور  وجودها ولعب 

قائدة يف املجتمع املدين. 
تبقى العادات والتقاليد واالعراف املجتمعية والتي 
الذي  الطويل  تاريخه  عرب  العراقي  املجتمع  ورثها 
دور  وياتي  منازع  با  للرجل  فيه  ال�سيطرة  كانت 
حتديد  ب�سدد  ول�سنا  للرجل  الحقًا  او  مكمًا  املللراأة 

اللل�للسلليللطللرة امنلللا �سيئًا  ملل�للسللبللبللات وملللللربرات هلللذه 
واحدًا ميكن ان نذكره ويعود اىل التخلف واالمية 
امللللراأة  وجعلت  املجتمع  �للسللادت  الللتللي  االجتماعية 

مرتبة دنيا مع الرجل هي ال�سيطرة الذكورية.
ثللورة 14  اثللر جنللاح  الع�سائر  قللانللون  الللغللاء  وبعد 
متوز 1958 املجيدة تقدمت حقوق املراأة خطوة اىل 
االمام وبدا العد التنازيل لل�سيطرة الذكورية بعد ان 
الزواج  يف  وخا�سة  حقوقها  معظم  القانون  �سلبها 
التي  الدية  من  جللزءًا  وكانت  بل  والعمل  والطاق 

تقدمها ال�سحايا يف هذه االعراف والتقاليد البالية
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ل�سنة 1959 النافذ
اجتماعية  خللطللوة   1958 متللوز   14 ثلللورة  خطت 
ودول  العربي  الوطن  بلدان  معظم  �سبقت  متطورة 
النظرة  ذا  الللقللانللون  هلللذا  ب�سنها  امل�سلم  اجلللللوار 
على  القائمة  اجلن�سية  للعاقة  والعادل  املت�ساوية 
يف  وكذلك  االختيار  يف  وامل�ساواة  التكافوؤ  ا�سا�س 

االنف�سال ويف النفقة واملرياث.
الطوائف  كلللل  ملللن  كللانللو  الللقللانللون  هلللذا  ملل�للسللرعللو 
اعينهم  امللام  وو�للسللعللوا  ا�ستثناء  دون  اال�سامية 
وعدم  والعدالة  العراقي  واملجتمعي  االهلي  ال�سلم 
قانونية حتفظ منه جوهر  التمييز واتو بن�سو�س 
والفكري  احللل�للسللاري  والللتللقللدم  احلنيف  اال�للسللام 

للمجتمع العراقي والعامل. 
توافقوا على ن�سو�س تكاد تكون قوية وتطرق الول 
لل�سك يف االختيار  الللزواج مل يعد جمللاال  ففي  مللرة 
الطوعي والتوافقي لكا الزوجني ومل يعد لل�سلطة 
م�سافًا  االخللتلليللار  هللذا  يف  للتدخل  جملللااًل  االبللويللة 

االإن�سانية  لل�سروط  م�ستوفيًا  العقد  يكون  ان  اىل 
الر�سمية  الدولة  دوائللر  يف  ي�سجل  وان  وال�سحية 

وت�سمله العلنية وال جمال لل�سرية. 
يف  ودونللت  االهمية  يف  غاية  ن�سو�س  على  اتفق 
املادة 40 و41 فيه والول مرة على حقها يف التفريق 
امل�ساحلة  على  والقانون  العائلة  تعجز  حللاالت  يف 
االن�سجام  عللدم  حللد  اىل  ت�سل  وا�للسللعللة  وال�للسللبللاب 
�سببًا  الللزوجلليللة  احللليللاة  ا�ستمرار  على  والللتللوافللق 
للتفريق الذي هو طاق باملعنى احلقيقي اقرب اىل 

ما ميار�سه الرجل يف حق الطاق املطلق.
قيدًا   – فعل  وح�سنا   – العراقي  امل�سرع  وو�للسللع 
التع�سفي  الللطللاق  الللرجللويل يف  احللللق  هلللذا  علللللى 
املللراأة يف  الرجل دون �سوابط بحق  الذي ميار�سه 

التعوي�س. 
للمرياث  �سوابط  ي�سع  اأن  يف  القانون  يللرتدد  ومل 
ت�سل اىل حد امل�ساواة بني الرجل واملللراأة فيه لكن 
انقاب �سباط 1963 يف حلظاته االوىل ا�سقط هذا 
احلق حيث اتفقت االردات الدينية املحافظة مع تيار 

يدعي العلمانية على الغاء هذا الن�س القانوين.
والغيت جراء نفاذ هذا القانون كافة املحاكم ال�سنية 
يحكم  كانت  التي  العديدة  واالجتهادات  وال�سيعية 
فيها ق�ساة هم لي�سوا بق�ساة وامنا هم رجال دين ال 
عاقة ملعظمهم بالقانون وا�سبحت حماكم االحوال 

ال�سخ�سية تدار من ق�ساة قانونيني ومهنيني. 
وبعد �سقوط نظام الفرد الواحد و�سيطرت االحزاب 
تكون  ان  يف  االحتال  مع  توافقت  والتي  الدينية 
�سلطة املحا�س�سة الطائفية ا�سا�سًا للحكم كما حدث 
اللغاء  حملللاوالت  بلللداأت  احلكم  جمل�س  اختيار  يف 
هذا القانون والعودة اىل حماكم الطوائف وق�ساة 
رجال الدين ورغم ان هذا القانون يتفق مع جوهر 
من  اأُ�ستل  انه  بل  معهم  يختلف  وال  احلنيف  الدين 
للقاب�سني  يرق  مل  ذلك  لكن  اال�سامية  الطوائف  كل 
على ال�سلطة الدينية ذات النهج غري املتنور لغر�س 

ا�ستمرار �سلطته و�سيطرته.
جمل�س  اجتماعات  من  واحللدة  يف  ذلك  حدث  وفعًا 
املراأة  اإرادة  لكن  القانون  هللذا  الغاء  فيه  مت  احلكم 
الللعللراقلليللة و�للسللمللودهللا اال�للسللطللوري ووقللفللة رجال 
االلغاء  هذا  مير  ان  دون  حال  معها  والفكر  التنوير 
�سلطته  خال  من  االمريكي  املدين  احلاكم  وا�سدر 
ال�سئ  االلغاء  بالغاء هذا  االمن  التي منحها جمل�س 

ال�سيت.
املحاولة  بللهللذه  واحللزابللهللم  الللديللن  رجلللال  يكتف  مل 
اليائ�سة بل عمدو اىل الغاءه من خال ن�س د�ستوري 
يناق�س هذا القانون من خال ن�س د�ستوري بالعودة 
اىل كل ح�سب مذهبه وهذا يعني بال�سرورة العودة 
اىل املحاكم ال�سرعية ذات االجتاه الطائفي وعلى ان 

ينظم ذلك بقانون. 
االختاف احلا�سل بني كتل جمل�س النواب العراقي 
�سد  املظاهرات  جتدد  من  واخلوف  واليته  املنتهية 
الغاء قانون االحوال ال�سخ�سية حال دون ان ياأخذ 

طريقه اىل الت�سريع لكن احلظر اليزال قائمًا
وبارادتها  وحدها  العراقية  املراأة  ان  اوؤكد  واخريًا 
اية حماولة اللغاء هذا  ان تغري  لها  ون�سالها ميكن 
وال  الد�ستور  مللع  يتفق  الللذي  النموذجي  القانون 
يخالفه يف ان ال قانون يتعار�س مع حقوق االن�سان 

وال قانون يتعار�س مع الدميقراطية.

املن�صق العام ملنظمة حقوق الإن�صان
والدميقراطية يف العراق
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــص ــ� ــال ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــصــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

عمار كاظم حممد

فالح احلمراين 

ح�صن �صعبان

Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�سوابط االآتية:
1 ل يذكر ا�سم الكاتب كاما ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 ل تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�س بال�سفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.

ideas@almadapaper.net

�ملعــايـيـر �لقانونيــة وحقــوق �لإن�صــــان �خلا�صــة باملـــر�أة

من �لثــورة �لبـرتقاليــة �ىل م�صـتقبـــل غــامـ�ض

يف  الن�صانية  احلقوق  بجميع  امل�صاواة  قدم  على  التمتع  حق  للمراأة 
واملدنية  والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امليادين 
قدم  على  احلقوق  بهذه  التم�صك  حق  ولها  الخــرى  املجالت  وكل 

امل�صاواة مع الرجل. 
يف  واحلق  امل�صاواة  يف  واحلق  احلياة  يف  احلق  احلقوق  هذه  وتت�صمن 
يف  واحلــق  القانونية  احلماية  يف  واحلــق  ال�صخ�صي  والمــن  احلرية 
التحرر من التمييز بكل ا�صكاله واحلق يف احل�صول على فر�ص عمل 
التعذيب  ــواع  ان من  نــوع  اي  من  التحرر  يف  وحقها  ومالئمة  عادلة 
والعنف بدنيا او جن�صيًا او نف�صيًا لي�صمل ال�صرب والعتداء اجلن�صي 
ي�صكل  ما  وكل  اجلن�صي  والتحر�ص  ال�صري  والعنف  بالن�صاء  والجتار 

انتهاكا فظا ملبادئ حقوق الن�صان. 

�لإعالم �لأجنبي اأوكرانيا بعد النتخابات الرئا�صية
و�لنتخابات �لعر�قية


