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مقدمة 

يقف العراق يف األشهر القادمة على موعد انتخايب جديد بعد حراك شعيب امتد ألشهر 
كانت مطالباته األساسية حل جملس النواب وإجراء انتخاابت مبكرة؛ وبناء عليه مت االتفاق على 
العاشر من تشرين األول القادم موعدا هلا، وشرعت األحزاب والكتل السياسية إىل إعادة تنظيم 
صفوفها بدف االستعداد خلوض هذه االنتخاابت، والتنافس على مقاعد جملس النواب بدورته 
املقبلة، ويف وقت سابق صوت جملس النواب على قانون االنتخاابت التشريعية الذي اختلف يف 
املتعددة  االنتخابية  الدوائر  نظام  على  اجلديد  القانون  اعتمد  إذ  السابقة،  القواني  عن  مضمونه 
الذي ميكن أن يؤثر يف حظوظ القوى الصغرية اذا ما ارادت املشاركة يف تلك االنتخاابت ومنها 
املرأة، وبناء على ذلك حتاول هذه الورقة تتبع حظوظ املرأة العراقية يف االنتخاابت العراقية القادمة 
عن طريق حماولة االجابة على السؤال اآليت: ما حظوظ املرأة العراقية يف انتخاابت تشرين 2021 

القادمة ؟

أواًل/ حظوظ املرأة العراقية ما قبل الكوات

أاثر تصويت جملس النواب على قانون االنتخاابت اجلديد مجلة اعرتاضات وخماوف من قبل 
قوى سياسية واجتماعية، وواحدة من هذه املخاوف أنه جعل حظوظ املرأة العراقية اليت تعتزم خوض 

سباق االنتخاابت قليلة أو مرتاجعة قياساً حبظوظها يف االنتخاابت السابقة، ومن اسباب ذلك:

الدائرة  على مستوى  الرجال  من  أعداد كبرية  برتشيح  السياسية  والكتل  االحزاب  قيام   -
االنتخابية الواحدة لضمان الفوز أبكرب عدد من املقاعد يف تلك الدوائر، وطبيعي ان ذلك يتم على 
حساب فئة النساء املرشحات األمر الذي يصعب علّيهن فرصة احلصول على مقعد نيايب يف هذه 

الدوائر 1.  
1. انظر اجلدول رقم 3.

حظوظ القوى الصغيرة في االنتخابات العراقية 2021 
 المرأة انموذجًا

ا.م.د فالح خلف الزهيري *

*  ابحث.
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السباق  يف  الدخول  تروم  اليت  والكتل  األحزاب  تلك  أن  يتضح  السابقة  النقطة  من   -
االنتخايب تتحسب كثرياً الحتمال خسارة مقعد نيايب واحد؛ ولذلك ال تريد املغامرة بطرح أمساء 
مرشحات من النساء تعد احتمالية فوزها ضعيفة ضمن قوائمها االنتخابية، لذلك تلجا اىل طرح 
اسم مرشحة واحدة مقابل أربع أو مخس مرشحي رجال يف الدائرة االنتخابية الواحدة، رغم أن 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت شددت على ضرورة أن تقدم األحزاب السياسية اليت تعتزم 
خوض االنتخاابت ما ال يقل عن مخس نساء يف قوائمها االنتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بي 
املرشحي، وهذا األمر يدلل ويؤشر على عدم انصاف العنصر النسوي يف االنتخاابت القادمة من 
جهة، وعلى عدم قناعة تلك األحزاب والكتل أبمهية وجود املرأة يف املشهد السياسي العراقي من 

جهة اثنية . 

اثنياً/ املرأة ونظام )الكوات(

منح الدستور العراقي املرأة نسبة )مخسة وعشرين يف املئة( من مقاعد جملس النواب، هذه 
النسبة اليت اصطلح عليها ابلكوات النسائية أسهمت يف فوز عشرات النساء مبقاعد جملس النواب 
خالل السنوات املاضية، األمر الذي عدته الكثري من النساء مكسباً سياسياً جعل من املرأة العراقية 
فاعاًل أساسياً يف املشهد السياسي، وهذا ال يلغي واقع أن مثة أحزاابً ترى فرصة وصوهلا إىل الربملان 
عرب ترشيح النساء يف التحالفات االنتخابية معتمدة على العنصر النسوي يف حصد أكرب عدد ممكن 
من املقاعد مستفيدة من هذه الكوات النسائية؛ مما يتطلب احلذر من هذا االستغالل لشكل مشاركة 
النساء يف الربملان القادم، وبرغم وجود هذا النص الدستوري الذي حيدد نسبة متثيل النساء يف جملس 
النواب، إال أن املرأة العراقية تواجه اليوم حتدايت كبرية يف خوض االنتخاابت التشريعية القادمة 

منها:

بصورة  االنتخايب  التنافس  املرأة خوض  تستطيع  أذ ال  والنفوذ؛  األموال  امتالكها  عدم   -
مستقلة. 

- ضعف إمكانياهتا وقدرهتا على تشكيل أحزاب سياسية نسوية )ال ميكن للنساء خوض 
االنتخاابت بعيداً عن نظام الكوات املقر يف الدستور وقواني االنتخاابت( .

- ونتيجة لذلك فهي متتثل وختضع لسيطرة وسطوة األحزاب والكتل السياسية؛ وابلتايل عدم 
قدرهتا على اخلروج عن توجهات وارادة تلك االحزاب والكتل.
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-  تراجع فرص التأثري مبزاج الناخب العراقي الذي اعتاد التصويت لألمساء املعروفة سياسية، 
النساء  مصلحة  يف  يصب  ال  أمر  وهو  السابقة،  السنوات  خالل  برزت  اليت  األمساء  تلك  أو 

املستقالت اللوايت ينوين خوض االنتخاابت القادمة. 

“ونتيجة لكل لذلك أن املشهد السياسي العراقي خالل السنوات املاضية أنتج صورة منطية 
للمرأة العراقية اليت خاضت غمار العملية السياسية، واعتبارها مكماًل عددايُ يف قوائمها االنتخابية 
نتيجة اعتماد نظام الكوات يف االنتخاابت التشريعية، ألن بعض األحزاب السياسية تعاطت مع املرأة 
العراقية حبسب دورها االجتماعي الذي فرضته النظرة اجملتمعية القاصرة اليت تعتمد التعامل اجلندري 
املبين على أساس النوع االجتماعي، األمر الذي أدى إىل ترسيخ تلك الصورة النمطية للمرأة وأسهم 

الحقاً يف تراجع حظوظها يف االنتخاابت”.

إن اعتماد نظام الكوات يف االنتخاابت -رغم أنه إجراء مؤقت حلي تنامي وترسيخ التجربة 
الدميقراطية وحدوث تغريات اجتماعية تسمح ومتّكن املرأة من التعبري عن حقوقها وممارستها دون 
االنتظار أن متنح وتعطى كمنحة قانونية- قد يضر ويقف حائال امام تنامي مشاركة املرأة العراقية 
بفعالية ألن نظام الكوات سيسهم يف حّتزب املرأة وجعلها تتخلى عن فكرة الدفاع عن قضاايها بشكل 
خاص والقضااي العامة بشكل عام، والسعي وراء التّمكن السياسي عن طريق االنضواء واالخنراط يف 
األحزاب السياسية اليت يتم التحكم با من قبل زعماء هذه األحزاب، على الرغم من أن األوضاع 
يف العراق وخالل السنوات األخرية مّرت مبتغريات سياسية واجتماعية كبرية إال أن ذلك البد أن 
يرافقه تغيري ملنظومة القواني اليت حجمت من دور املرأة العراقية، وال بد من إعطاء فرصة ودور أكرب 
هلا إلثبات وجودها بوصفها مورداً بشرايً مهماً قادراً على جماراة الرجل يف كل األدوار االجتماعية 

والسياسية. 

اثلثاً/ ماذا ميكن للمرأة عمله؟

إن أوىل اخلطوات اليت ميكن للقطاع النسوي العراقي عمله يف هذه املرحلة هو تنظيم انفسهن 
النسوة  على  التحرك  مهمة  عاتقها  على  نسوية أتخذ  ام كتلة  سياسيا  :حزاب  توصيف كان  أبي 
املؤثرات يف القطاعات اهلامة يف اجملتمع )اجملتمع املدين، املوظفات احلكوميات، صاحبات املشاريع 
اخلاصة، اإلعالميات، املثقفات، األكادمييات… وغريها( لبلورة مواقف اجتماعية وسياسية الغرض 
مستقباًل؛  أن حيسب هلن  ومؤثرات ميكن  السياسية كفاعالت  العملية  ترسيخ وجوّدهن يف  منها 
وابلتايل يدفع األحزاب والكتل السياسية إىل التحالف معها بصيغ حتالفية وليست اتبعة وهذا األمر 
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سينشط من أدوار املرأة مستقباًل وبشكل عام ويف مجيع امليادين، وجيب أن ال يغيب عن البال أن 
خمرجات االنتخاابت املاضية عام 2018 قد متيزت بظهور زعامة نسوية لقوائم انتخابية يف عدد 
من حمافظات الوسط وحمافظات إقليم كردستان، فقد بلغ عدد النساء احلاصالت على التسلسل رقم 
)1( يف القوائم االنتخابية حنو 8 نساء، “وهذا مؤشر جديد جاء به عدد من القوائم لتبي نواايها 
حنو متكي املرأة من جهة وأتكيداً منها على أن هناك توجهاً جديداً مدنياً عاماً لبعض القوائم، وأن 
زعامة النساء تعد حتدايً كبرياً قد يكسر نوعاً ما من ذكورية املشهد السياسي ومنطية مشاركة املرأة 
يف القوائم االنتخابية، وقد تظهر هناك منافسات واضحة يف حصد األصوات، فتتمكن بعض النساء 

من الفوز ابملقعد الربملاين خارج أطر الكوات النسائية”. 

رابعاً/ حتليل مستقبلي  

إىل  ينزع  العراقي  اجملتمع  فإن  النسوايت  والناشطات  االجتماع  علم  املختصي يف  حبسب 
والسياسية  االجتماعية  احلياة  أكرب يف خمتلف جماالت  للرجل دوراً  يعطي  الذي  الذكورة،  مفهوم 
واالقتصادية، األمر الذي أدى إىل احنسار دور املرأة يف املشهد العام، فاتساع مفهوم الذكورة يف 
اجملتمع العراقي ألقى بظالله على مزاج الناخب العراقي الذي يفضل حبسب هذه الثقافة اجملتمعية 
وخالل  العراق  يف  السياسي  املشهد  أن  إىل  ذلك  ويرجع  املرأة؛  حساب  على  للرجل  التصويت 
السنوات املاضية ركز كثرياً على أدوار الرجل السياسية مقابل عدم إبراز دور املرأة أو متكينها يف 

خمتلف اجملاالت؛ مما جعلها تفقد فرصها املتكافئة مع الرجل.

القادمة، ميكن  التشريعية  املرأة يف االنتخاابت  اليت قللت من حظوظ  املؤشرات  ورغم كل 
القول إن املرأة العراقية تتمتع بقدر جيد من احلظوظ يف الفوز مبقاعد جملس النواب القادم2، وأهنا 
قادرة على إثبات وجودها السياسي، كوهنا استطاعت أن تؤكد للناخبي قدرهتا على إدارة امللفات 
ابلرجال، وأنمل أن تشهد االنتخاابت  املايل واإلداري قياساً  الفساد  اخلدمية بعيداً عن شبهات 
التشريعية القادمة بروز تيارات سياسية قادرة على حلحلة املشكالت اخلدمية والسياسية واألمنية 
بعيداً عن الصراعات احلزبية، وأن يكون للمرأة العراقية دور ابرز يف املشهد السياسي القادم بوصفها 

شريكاً فاعاًل وموثراً يف املشهد العراقي.

2.انظر اجلدول 1 و 2
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ملحق رقم )1( النسبة املئوية ملشاركة النساء يف الربملان العراقي حبسب السنوات

ملحق رقم )2( النسبة املئوية ملشاركة النساء يف الربملان العراقي حبسب السنوات مقارنة 
بدول الشرق االوسط ومشال افريقيا
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الذكوراالانثامجايل العدد
32449502294

جدول رقم )3( اعداد املرشحني النتخاابت 2021حسب النوع االجتماعي 


