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يف 10 تشرين األول من العام اجلاري، ينتظر العراق االنتخاابت اخلامسة يف أترخيه الدميقراطي، 
وقد تكون األكثر جداًل يف ظل انتخاابت سابقة أقيمت يف العام 2018 رافقها مشاكل عديدة 
علن- وقد تكون هذه النسبة مقبولة يف 

ُ
و مل تتجاوز نسبة املشاركة فيها ما يقارب الـ 1%44 -امل

ظل نظام دميقراطي فيت، وجتربة دميقراطية ُماطة ابلضغط اإلرهايب، واألوضاع السياسية املتناحرة بي 
أحزاب معارضة عريقة انشطرت إىل تيارات وكتل وحتالفات ابت هدفها الدائم تقاسم السلطة دون 

ماولة تصحيح مسار العملية الدميقراطية اليت تشرتك فيها

خرجت مظاهرات كربى يف وسط وجنوب العراق يف تشرين األول عام 20192 طالبت 
مبطالب عديدة غري مبوبة، منها اسقاط النظام احلايل، واستقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد 
املهدي3، وتغيري أعضاء الربملان، وإسقاط سطوة األحزاب السياسية، والتخلص من النفوذ اخلارجي 
داخل العراق؛ وقد انتهت مطالب تلك االحتجاجات بتغيري قانون االنتخاابت العراقي4 من اعتبار 
احملافظة الواحدة دائرة انتخابية كاملة إىل تقسيم الدوائر االنتخابية على 83 دائرة يف عموم العراق 

وهو عدد مقاعد كوات النساء من أصل 329 مقعداً. 

تضمن الدستور العراقي الدائم 2005 الذي حدد نسبة %25 من مقاعد الربملان العراقي 
لصاحل النساء، إضافة إىل حتديد “انتخاابت مبكرة” يف شهر تشرين األول من العام 20215، 
ورافق القانون االنتخايب اجلديد موجات تفائل من قبل الناشطي والسياسيي واملتابعي للشأن العام 
ميتلكون  الذين  للمرشحي  الفوز  امكانية  سيتيح  اجلديد  االنتخايب  القانون  ان  يُعتقد  العراق،  يف 

1. املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت,نتائج االنتخاابت النيابية العراقية للعام 2018.
https://rb.gy/c8iend: 2. خرب منشور على موقع دي دبليو يف أتريخ 25\اكتوبر\2019 متاح على الرابط

t.ly/A6A0:3. خرب منشور على موقع احلرة عراق بتأريخ 30\نوفمرب\2019 متاح على الرابط
4. الوقائع العراقية, العدد 4603, قانون انتخاابت جملس النوب رقم )9( لسنة 2020

5. خرب منشور على موقع يب يب سي عربية, يف أتريخ 21\يوليو\2020 متاح على الرابط: 
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53618380

المرشحات العراقيات في السباق النيابي العراقي 2021
خاسر محتمل ومنافس ضعيف

لينا عماد الموسوي*

*  ابحثة يف الشأن السياسي واالجتماعي.
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أتثرياً جمتمعياً يف دوائرهم االنتخابية الصغرية؛ مما يتيح للناخب اختيار املرشح الذي يعرفه، ويثق 
نتخب 

ُ
امل إن كان  منطقياً  يكون ذلك  أن  مناطقه، ابلطبع ميكن  لصاحل  إجياابً  التأثري  بقدره على 

متقدم اىل اعضاء جملس احملافظة -املسؤولي عن توفري اخلدمات اليومية للمناطق اليت تقع ضمن 
حيز اختصاصهم- أو إىل أعضاء جملس البلدية املسؤولي عن توفري اخلدمات وضمان استمراريتها 
للذهاب  الناس  يدفع  والذي  نتخب 

ُ
امل إىل  املنوط  االختصاص  إن  أي  الصغرية،  مناطقهم  داخل 

الدستور  النواب وحبسب  تندرج صالحيات عضو جملس  إذ  يقع ضمن صالحيته،  ال  النتخابه 
املادة )61( أن مهمته )تشريعية-رقابية(، تتوقف عند احملاسبة واملساءلة  الدائم 2005  العراقي 
للجهات التنفيذية، ويُعتقد وجود مثة قصور يف فهم دور النائب من قبل الناخب العراقي والذي 
مل تساهم مخس جتارب انتخابية يف زايدة الوعي لديه يف حتديد مهمة جملس النواب ورائسة الوزراء 
والتفريق بينهما، ومت توظيف هذا القصور املعريف من قبل املرشحي واالحزاب السياسية والتحالفات 
اليت تلي نتائج االنتخاابت، إذ وظف املرشحون الشعارات التنفيذية اليت تقع خارج عن مهامهم، 
وظفوها يف كسب أصوات الناخبي ومنحهم وعوداً سامهت وبشكل سليب ابإلساءة لنظام دميقراطي 
كان يُعول عليه بشكل كبري يف املنطقة اليت مل تشهد نظاماً دميقراطي تشاركي على شاكلة التجربة 
العراقية6، ومع تشريع القانون االنتخايب اجلديد، يالحظ أنه -وحبسب مستوى النفوذ الذي وصلت 
إليه األحزاب السياسية ومؤيدوها واملنتمون إليها- سيساهم وبشكل غري مباشر يف إيصال تلك 
الشخوص اليت يُعتقد اهنا متتلك السطوة األكرب يف السيطرة على انخبيها الحنسار الناخبي احملتملي 
وإمكانية الوصول إليهم بشكل أسهل، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل خاص على النساء املرشحات 
اللوايت يُعتقد أن أمامهن طريق طويل للتحرر من سيطرة األحزاب السياسية أو النجاح يف إحداث 

أتثري إجيايب من خالل مقعد الربملان وبشكل منفرد. 

-النساء صوت واحد. . . لن حيدث تغيريًا:

أبخذ 83 مقعداً للنساء يف الربملان العراقي، ولنفرتض أن النساء اجتمعن -وهذا احتمال 
صعب- على ان يقدمن على “سحب ثقة، تصويت على قانون معي، إقالة، أو انعقاد جلسة 
ما”، فإن هذا العدد ال ميكنه إحداث أايً من هذه النشاطات نظرًا لقانون جملس النواب العراقي 
الذي يشرتط حضور وتصويت وموافقة )األغلبية الطلقة( ألعضائه، ابلنظر إىل أن األغلبية البسيطة 

6. الثريد شعار املرشحي العراقيي يف االنتخاابت املقبلة, تقرير منشور على موقع موازين نيوز يف أتريخ 17\6\2021 , متاح 
 https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=157316 :على الرابط
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تعين )نصف عدد احلاضرين +1(، وأن األغلبية املطلقة اليت يشرتطها القانون العراقي هي )نصف 
عدد االعضاء الكلي+1( إذ يشرتط مترير القواني صوت حىت أولئك النواب الذين مل حيضروا7، مع 
األخذ ابحلسبان أن ظاهرة التغيب وعدم اكتمال نصاب اجللسات كانت مكررة عشرات املرات 
خالل الدورة الربملانية احلالية وما سبقوها، وإن “الكسل” الذي يرافق انعقاد اجللسات أيخذان إىل 

مدى جدية جملس النواب العراقي ابلعمل، أو هل ميتلك عماًل يقوم به ابلفعل 329 انئباً؟

-الدورة الربملانية األخرية )2021-2018( هي األكثر كساًل:

ومنذ أتريخ 3 أيلول 2018 مل تكتمل جلسات الربملان حبضور كامل أعضائه البالغ عددهم 
329 عضواً، إذ إن حضور اجللسات طوال مدة 4 أعوام مل يتجاوز الـ170 انئباً على األغلب، 
عضواً   220 تصويت  إىل  حيتاج  قانون  أي  مترير  وأن   ،329 هو  الربملان  أعضاء  عدد  أن  رغم 
)أغلبيةالثلثي من عدد أعضاء الربملان(، وهذا هو السبب الرئيس الذي يعرقل مترير القواني، والذي 
ال ميكن للعنصر النسوي يف أفضل حاالته أن يؤثر فيه -يف حال كانت النائبات مستقالت متاماً 
عن آراء الكتل اللوايت ينتمي إليها-. إذ إن عدد جلسات جملس النواب العراقي بدورته األخرية 
)2021-2018( كانت بواقع 144 جلسة خالل 4 سنوات من أيلول 2018 حىت شهر 
متوز 20218، عدد ساعات تلك اجللسات مل تتعد 3 ساعات، ما عدا جلسة واحدة عقدت يف 
الفصل االول من الدورة التشريعية كانت بواقع 7 ساعات وخصصت لغرض تشكيل جلنة وضع 
املوازنة العامة لعام 2019 وحتديد )سعر برميل النفط(، واستضافة مافظ البنك املركزي السابق 
علي العالق ، مقارنة مع أداء الدورة الربملانية )2014-2010(، نالحظ أهنا قد عقدت 111 
جلسة خالل عام 2011 فقط، بواقع 6-3 ساعات لكل جلسة9، نالحظ من خالل التحليل 
واليت يشكل  األخرية حتديًدا  الربملانية  الدورة  وأداء  العراقي عموماً،  الربملان  البسيط ألداء  الكمي 
زعماء القوائم االنتخابية والتحالفات احلالية يف السباق االنتخايب 2021 اجلزء األكرب منها، فقد 
ما  هنالك  إذ  بينها،  تشريعياً  أداء  واألقل  العراقي،  الربملان  األكثر كساًل يف أتريخ  الدورة  كانت 
يقارب الـ60 مشروعاً قانونياً معطاًل مل يتم التصويت عليه10، وعلى الرغم من انتهاء الدورة الربملانية 

7. قانون جملس النواب العراقي وتشكيالته رقم )13( سنة 2018 .
8.  املرصد النيايب العراقي للدورة الربملانية)2021-2018(-قائمة اجللسات
9.املرصد النيايب العراقي للدورة الربملانية )2014-2010(,قائمة اجللسات

10. براء  الشمري الربملان العراقي خيالف الدستور نواب غائبون ومشاريع القواني معطلة,تقرير منشور يف صحيفة العريب اجلديد يف 
t.ly/kzif :أتريخ 2\2\2021 متاح على الرابط
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احلالية إال أن مشاريع القواني ما زالت تتكّدس يف أروقة الربملان، ومن أبرزها قانون محاية املرأة 
األحوال  وقانون  االجتماعي،  التكافل  قانون  اإللكرتونية،  واجلرائم  اإلعالم  حرية  قانون  والطفل، 
املدنية، والقانون املتعلق حقوق الفلسطينيي يف العراق، وقانون محاية التنوع ومكافح التمييز الطائفي 
والعرقي، وقانون االختفاء القسري، وقانون توزيع قطع األراضي السكنية للمواطني، هذه املؤشرات 
جمتمعة مع مؤشرات أخرى أكثر خطرًا، نالحظ عدم جدية جملس النواب عامٍة يف العمل، ومن 
ضمنهم النساء بشكل خاص، ليست عدم اجلدية وحدها من تتحكم يف تقييم أداء الربملان، كذلك 
املبادرات القانونية واملساءلة واالستجواب الذي يتقدم فيه النواب إىل الربملان، إذ ومن جممل عدد 
األسئلة املوجهة من قبل النواب إىل املسؤولي كان عدد النائبات النساء اللوايت يوجهن اسئلة متكررة 
خالل 4 سنوات هو )5( انئبات فقط من بي 83 انئبة11، ويُعّد هذا عدد خجول إذا ما قورن 
ابملهام املنتظرة من قبل العنصر النسوي داخل الربملان، فضاًل عن عودة قرار النائبات ابلتصويت 
على القواني أو االمتناع تعود اىل الكتلة اليت تنتمي اليها تلك النائبة، ومثة مواقف داخل الربملان 
وقفت فيها النائبات النساء ابلضد من القواني اليت حتفظ حقوق النساء ومكتسباهتم الدميقراطية 
داخل العراق، أي اختذت النساء يف الربملان العراقي دوراً ذكورايً ابلضد من دورهن التشريعي يف 
حفظ حقوق من يقومن بتمثيلهن، والدليل االقرب على ذلك هو وقوف النائبات العراقيات مع 
تعديل قانون األحوال الشخصية”املثري للجدل” رقم 188 لسنة 1959 ابألخص املادة 57 منه 
اليت تنص على أن تكون حضانة الطفل عند والدته لغاية بلوغه السابعة من العمر، بداًل من بلوغه 
السن القانوين، وهذا ما تراه املنظمات النسوية يف العراق والناشطات ظلماً مقصوداً ضد مكتسبات 
املرأة كأم أواًل، وكامرأة عراقية حفظ القانون العراقي هلا حق حضانة اوالدها منذ عشرات السني12. 

- دوائر صغرية.. وحظوظ أقل:

على الرغم من املكتسبات القانونية اليت حصلت عليها املرأة بعد العام 2003 واليت تصب 
يف صاحلها وفق الدستور العراقي الدائم 2005، وقانون انتخاابت جملس النواب العراقي، وقانون 
األحزاب السياسية الذي يشرتط “مراعاة التمثيل النسوي” دون حتديد ايِة نسبة لذلك التمثيل13، 
إال أن القانون االنتخايب اجلديد الذي يقسم الدوائر االنتخابية بشكل عشوائي على عدد مقاعد 

11. املوقع الرمسي جمللس النواب العراقي,ماضر اجللسات.
12.فاضل نشمي,تعديل قانون االحوال الشخصية يفجر جداًل يف العراق املعرتضون يركز على حق حضانة املرأة لطفلها, مقال 

t.ly/QfLX :منشور يف صحيفة الشرق األوسط بتأريخ 6\7\2021 متاح على الرابط
13. قانون األحزاب السياسية العراقي , رقم )36( لسنة 2015, املادة )11(, فقرة اواًل.
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الكوات النسائية من احملتمل أن حيول بي النساء املؤثرات ووصوهلن إىل الربملان، فقد لوحظ أن من 
بي عدد املرشحات يف االنتخاابت النيابية عام 2021 والبالغ عددهن 951 مرشحة يف 83 
دائرة انتخابية موزعة على املدن داخل احملافظات العراقية -من ضمنها دوائر إقليم كردستان والنساء 
القطاع  يف  موظفات  هن  مرشحات   5 بي كل  من   3 أن  املسيحية-  الكوات  املرشحات ضمن 
احلكومي والقطاع اخلاص14، أي ان النساء املنجزات واللوايت اثبنت جناح يف قيادة مؤسسات صغرية 
أو دوائر رمسية وغري رمسية، ميتلكن مجهور مؤيد هلن خارج دوائرهن االنتخابية، أي إن الناخب الذي 
يثق بعمل مرشحٍة ما هنالك احتمالية كبرية أبنه لن يستطيع التصويت هلا ضمن منطقة سكنها 
والسيما أن املؤسسات الرمسية تتمركز يف مناطق معينة بعيدة عن مكان سكن غالبية موظفيها، 
وعلى هذا األساس ميكننا الوصول إىل أن النساء “الكفوءات” اللوايت حققن جناحات يف اطار 
على  األحوال  أفضل  يف  قادرات  يكونن  لن  ابلعمل،  احمليطة  بيئتهن  يف  صغرية  مؤسسات  ادارة 
نيل اصوات انخبيهن لتشتت وجود الناخبي يف دوائر انتخابية اخرى، وهذا ما أفقد العديد من 
املرشحات مجهورهن الذي كان من املمكن أن يساهم بوصوهلن إىل الربملان. أخريًا، اجملتمع العراقي 
ميتاز بوجود قيادات جمتمعية يف املناطق واألقضية من “الرجال حصرًا”، كأن يكون شيخ عشرية، 

أو خمتار منطقة، أو رجل أعمال معروفاً. 

كان للنساء على مر أتريخ العراق، دور منعدم يف مناطق سكنهم بسبب العادات والتقاليد 
النساء شبه منعدمة  السائدة، فإن حظوظ  العراقي، وحبسب هذه األعراف  يلتزم با اجملتمع  اليت 
للحصول على أصوات انخبي ال يعرفوهنا رغم أهنا تسكن ابلقرب منهم، ابلوقت نفسه، حظوظ 
الرجال سرتتفع تلقائياً وفق القانون االنتخايب اجلديد إذ سيتيح ذلك احتمالية كربى لزعماء القبائل 
والشخصيات النافذة يف مناطق سكنهم ورجال األعمال بنيل املقاعد املخصصة هلم، أضف إىل 
ارتفاع حظوظ النساء اللوايت ينتمي لألحزاب ولديهن قاعدة اجتماعية يف مناطقهن اتبعة للحزب 

الذي ينتمي إليه. 

-عدد املرشحني نصف سباق 2018. . تردد يف املشاركة الدميقراطية:

لقد قل عدد النساء املرشحات يف سباق االنتخاابت النيابية املرتقبة يف العراق 2021 إىل 
النصف مقارنة ابالنتخاابت السابقة 2018، إذ بلغ عدد املرشحات 982 امرأة مقارنة مع الدورة 
14. املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت , مصدر خاص اطلع الباحث على السري الذاتية للمرشحات يف االنتخاابت الربملانية 

العراقية لسنة 2021.
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الربملانية السابقة، فقد تقدم عام 2018 للرتشح 1800 امرأة، عموماً وابملقارنة مع عدد املرشحي 
بشكل عام قد اخنفضت رغبة املواطني العراقيي ابملشاركة السياسية عرب الدخول إىل الربملان فقد 
لوحظ أن يف االنتخاابت احلالية يتسابق 3552 مرشحاً رجااًل ونساء لشغل 329 مقعداً، أما يف 
االنتخاابت السابقة فقد تسابق 7 آالف مرشح\ة على املقاعد نفسها15، ويعزى ذلك رمبا قانون 
االنتخاابت اجلديد الذي قوض من نفوذ وسلطة العديد من الشخصيات واألحزاب السياسية، أو 
أنه يعود إىل فقدان أمل املواطني )انخبي ومرشحي( من املشاركة السياسية يف نظام يرون أنه من 
الصعوبة لقّلة منهم التأثري إجياابً حلفظ املصلحة العامة، وكذلك يوعز الرتدد من املشاركة السياسية 
بسبب سخط املواطني من )السياسيي( أو ما يطلقون عليها )الطبقة السياسية( اليت يرون أن أي 
أحد مشارك فيها سيكون ابلضرورة فاسداً أو متورطاً. وكذلك لوحظ أن عدد النساء املستقالت يف 
هذا السباق االنتخايب هو 162 امرأة16، وهذا يشكل ما يقارب الـ%2 من جممل املرشحات يف 
السباق االنتخايب احلايل، لكنه عدد خجول، أيخذان لنتيجة أن النساء العراقيات ذوات االهتمام 
السياسي ما زلن حباجة إىل االخنراط مع األحزاب القدمية أو الزعماء التقليديي الذين شاركوا يف 
العملية السياسية بعد العام 2003 ، أي إن املرأة العراقية ال يزال امامها شوط طويل لكي تكون 
قادرة “مبفردها” على منافسة الرجل يف السياسة من جهة، ومنافسة النساء األخرايت من جهة 

أخرى.

العريب اجلديد يف أتريخ  املتحزابت, تقرير منشور يف صحيفة  العراق مرشحات مستقالت مبواجهة  الباسم,انتخاابت  15. ممد 
t.ly/mUSV : 26\8\2021 متاح على الرابط

16. املصدر نفسه.


