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)هذه الصفحة لك فساهم هبا(
ـــــرغــم اخــتالف االراء واالجــتهـــــادات ب
حـــــول العــملــيــــة االنــتخــــابــيــــة الــتــي
ستجـري يف كـانـون الثـاني 2005 اال ان
ـــــى اهــمــيـــــة هـــــذه اجلــمــيع مــتفـق عل
الـتجربة الدميقـراطية وضرورة العمل
علـى جنـاحهـا للـوصـول الـى بنـاء دولـة
ذات سـيــادة كـــاملــة بـكل مــؤســســـاتهــا
الــدستـوريــة والتـشــريعيــة والتـنفيـذيـة
والقـضــائـيــة مع وضع حــد للـمعــانــاة
الـكـبـيـــرة لهـــذا الــشعـب الـــذي حتــمل

الكثير من الضيم وما زال.
وألن هـــــــذا احلـــــــدث الـــــــدميـقـــــــراطــي
ـــــى تفـكــيـــــر االغلــبــيــــة يـــســتحـــــوذ عل
السـاحقـة مـن ابنـاء شعـبنـا ومبـختلف
شـــرائحـم وانـتـمـــاءاتهـم فــإن )املــدى(
تفـتح نــافــذة جــديــدة امــام االحــزاب
واحلــركــات والــشخــصيــات الــسيــاسيــة
والـديـنيـة ومـؤسـســات اجملتـمع املــدني
وكل ابنـاء شعبنـا، ليعبـروا من خاللـها
عن  آرائهم ويقدمـوا مقترحاتهم التي
تـنـصـب بــاجتــاه جنــاح هــذه الـتجــربــة
الـدميقـراطيـة.. وسنكـون اميـنني علـى
نـشـرهــا بحيـاديـة ومـوضــوعيـة تــاركني
القـــرار للـمــواطـن، وهـــو احلكـم االول

واالخير على ما يرد فيها من افكار.
هـذه الـصفحـة سـتكـرس مـوضـوعـاتهـا
ـــتـعـــــــــــريـف بــكـل مـــــــــــا لـه عـالقـــــــــــة لـل
بــاالنتخـابــات من تعلـيمــات تصـدر من
ــــة قــبـل املفــــوضــيــــة الـعلــيــــا املـــســتـقل
لالنتخابات النيابية وتعريفات ببعض
املفاهيم كالـدائرة االنتخابـية الواحدة
والتـمثيل النسبـي وغيرها، اضـافة الى
ـــتـــيـــــــــارات تـقـــــــــدمي آراء عـــــــــدد مـــن ال
السيـاسيـة حول آلـية هـذه االنتخـابات
ومـا هـو املـطلـوب الجنـاحهــا.. واللقـاء
بعـدد من الـشخـصيـات لـيتحـدثـوا عن
الـتجــارب الـنـيــابـيــة واالنـتخــابـيــة يف

العراق وعدد من بلدان العالم.
ونـعــتـقـــــــد جـــــــازمــني ان جنـــــــاح هـــــــذه
ـــى الــصـفحـــة وتــطـــورهــــا يعـتـمــــد عل
ـــة واحلقــيقـيـــة لـك املــشـــاركـــة الفـــاعل
عــزيــزي القــارئ..لــذا فهــذه الــصفحــة
هي لك أوالً وآخــراً. فلنـسـهم معـاً وكلٌ
من موقعه بـإجناح االنتخـابات العـامة
ـــالـكلـمـــة الــصـــادقـــة والـــرأي االمـني ب

السديد.
واخـيــراً ال يفــوتـنــا ان نــشـيــر الــى روح
التعـاون التـي ابداهـا النـاطق الـرسمي
ـــة ـــاســم املفـــوضـيـــة الـعلـيـــا املــسـتـقل ب
لالنتخابـات يف العراق والعـاملون معه
من خالل تـوفيـر املعلـومـات والتعـريف
بــبـعـــض املـــصـــطـلـحـــــــات اخلـــــــاصـــــــة

باالنتخابات القادمة. 
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ملاذا صفحة العراق
الديمقراطي

املفوضية النيابية املستقلة تصدر ستة أنظمة بشأن االنتخابات:
قواعد إجراءات جملس املفوضني، تسجيل الناخبني، تصديق الكيانات السياسية، تصديق املرشحني،

مراقبو االنتخابات، وكالء الكيانات السياسية
اصدرت املفـوضية املستقلـة لالنتخابات يف
العــراق ستـة انـظمـة بـاعـتبـارهـا الـسلـطـة
االنـتخـــابـيـــة الـــوحـيـــدة يف العـــراق ومتـلك
بـــالقـــوة املــطلقــــة للقـــانـــون سلـطـــة اعالن
وتــطـبــيق وتــنفـيــــذ االنــظـمـــــة والقــــواعــــد
واالجــراءات املـتعلقــة بــاالنـتخــابــات خالل

املرحلة االنتقالية.
وتـعمـيمــًا للفــائــدة ننـشــر ابــرز مــا جــاء يف

هذه االنظمة..
نظام رقم )1(..قواعد اجراءات

مجلس املفوضني
تضـمن هـذا الـنظــام ثمــانيـة اقـســام تنـاول
القـسم االول منه املصطلحـات. اما القسم
الـثـــانـي فـتـطـــرق إلــــى مجلـــس املفـــوضـني
الذي يتألف من تسعة اعضاء سبعة منهم
لـهم حـق التـصـــويت وعـضـــوان ليـس لـهمــا
حق التصويت وهما املدير العام التنفيذي
لالدارة االنتخـابيــة والعضـو الـدولي الـذي
مت اخـــتـــيــــــــاره مـــن قـــبـل االمم املـــتـحــــــــدة،
وصالحيـات هـذا اجمللـس بـاصـدار وتـنفيـذ
وفـرض انـظمـة وقـواعـد واجـراءات وقـرارات
واتخـاذ أي اجراء آخـر لضمـان التخـطيط
والـتـنـظـيـم والـتـنفـيــذ الـنـــاجح واإلشــراف
علــى االنـتخــابــات الــوطـنـيـــة واإلقلـيـمـيــة
واحمللـيـــة يف عـمــــوم العـــراق وغـيـــرهـــا مـن

الصالحيات.
وتـطـــرق القــسـم الـثـــالـث إلـــى الــشفـــافـيـــة
واملـــــســــــؤولــيـــــــة يف إدارة اجمللـــــس وقــيـــــــامه
بــاشــراك الـكيــانــات الــسيــاسيــة واالطــراف
االخـرى ذات العالقـة يف بحـث املسـائل ذات
االهـميـة يف العـمليــة االنتخــابيــة. يف حني
خـصـص القــسم الــرابع إلـى االجـتمـاعـات
واحلـــضـــــــور والقــــــرارات وتــنـــــــاول القـــــســم
اخلــامس الـوثـائق الـتي يتـسلمهـا اجملـلس
وهي بـثالثــة انــواع هـي: االقتــراحــات الـتي
حتتــوي تــوصيــة بــاتخــاذ اجــراءات ويجــوز
تقـدميهـا مـن قبل احـد املفـوضـني فقط او
مـن ميـثله مبـــا يف ذلك املــديــر الـتـنفـيــذي
وعـضو االنتخـابات الـدولي واملذكـرات التي
ال حتتوي توصـية واملراسالت التي حتتوي
علــــى ايــــة وثــيقــــة مــــوجهــــة إلــــى اجمللـــس
وميـكــن تقــــدميهــــا مـن قـبـل أي شخــص او
كيان له مصلحة يف العملية االنتخابية..

وتـضـمـن القــسـم الــســادس شـكل القــرارات
الـــصـــــادرة لـــيعــــــرض يف القــــســم الــــســــــابع
االسبـاب املـوجبـة لهـذه القـرارات. وتعـرض
القـسـم الثــامن إلـى الـشكـاوى حـيث يجـوز
للمجـلس أن يحيل أي قـضية جـنائيـة إلى
الــسلـطــات اخملـتـصــة إذا وجــد دلـياًل علــى
سـوء تصـرف جنـائي يتعلق بـنزاهـة عملـية
االنــتخــــابـــــات ويجــــوز اسـتـئـنــــاف قــــرارات
اجمللــس النهــائيـة لـدى هـيئــة االنتخـابـات
االنتقـالية التي تـضم ثالثة قضـاة يعينهم
اجمللـس االعلـى للـقضـاء ويفـصل اجمللـس
يف أي نــزاع يـتعلق بــالـعمـليــة االنـتخـــابيــة
مبـــــا يف ذلـك أي نـــــزاع مـتـــصل بـتــــسجــيل
الـكيــانــات الــسيـــاسيــة وتــسجـيل وتـسـميــة
املـــرشحـني واهلـيـــة املقـتــرعـني واملـــرشحـني

وبشرعية فوز االصوات.
نظام رقم )2(.. تسجيل

الناخبني
تنـاول هـذا الـنظــام يف القـسـم الثـانـي منه
أهلية التصويت والشروط الواجب توفرها
يف النـاخـب ليـشــارك يف انتخـاب اجلـمعيـة

الوطنية وهي كما يلي:
1-أن يـعتبـر مـواطنـًا عـراقيـًا وذلـك بحمله
اجلـنــسـيـــة العـــراقـيــــة أو له حق املـطـــالـبـــة
بــاسـتعــادة اجلـنــسـيـــة العــراقـيــة أو مـــؤهاًل

* مـا هي السبل والـوسائل التي
تتـيح للمـرأة العـراقيــة املشـاركـة
الــــــــــــواسـعــــــــــــة والـفـعــــــــــــالــــــــــــة يف

االنتخابات العامة؟
* وهل ميـكــن ان يـكـــــون صـــــوت
املـــــرأة يف املـــــركـــــز االالنــتخـــــابــي
حقـيقـيـــاً وبعـيـــداً عـن الـتـبعـيـــة
املـألوفة للعـائلة او الزوج او االخ

او االب؟
* ومــــــا الــــــدور الــــــذي ميـكــن ان
تلعبه مـؤسسـات اجملتمع املـدني
وبــــــشــكـل خــــــــاص املـــنــــظـــمــــــــات

النسوية يف هذا اجلانب؟
* وكـــــيــف ميـــكـــــن ان تـــــــــــســهـــــم
احلـركـات واالحـزاب الــسيــاسيـة
والعـــشـــــائـــــر ورجـــــال الـــــديــن يف
مجــال مشـاركـة حقـيقيـة وقـويـة

للمرأة يف االنتخابات.
هـــذه االسـئلــــة وضعـنـــاهـــا امـــام
عـــدد من الــشخــصيــات يف اطــار
اسهـــامـــة )املـــدى( يف خـلق وعـي

وطني لالنتخابات.
التمني بإجراء االنتخابات
محـدثنـا االول هـو الـسيـد راسم
عــبـــــــاس داود الـعـــــــوادي عــــضـــــــو
االمـــــــانـــــــة الـعـــــــامـــــــة حلـــــــركـــــــة

كــافــة حق تـسـميــة وكالء ملـــراقبــة كل أوجه
العملـية االنتخابـية. ويشتـرط على هؤالء
الـــوكالء ان يـــوافقـــوا علـــى قـــواعـــد سلـــوك
الـوكالء. ويجوز لـلمفوضـية سحب اعـتماد
أي وكـيل مـن وكـالء الكـيــانــات الــسـيــاسـيــة

الذين يخرقون قواعد السلوك هذه.
ان شـروط عمل وكالء الكـيانـات السـياسـية
املــــــذكــــــورة يف الــنـــظــــــام رقــم )6( وقــبـلهــم
املـــراقبــون االنـتخـــابيــون الــوارد ذكـــرهم يف

النظام رقم )5( كما يلي:
1-ال تكـــون املفـــوضـيـــة مــســـؤولـــة عـن امـن
املـــراقـبـني االنـتخـــابـيـني وكـالء الكـيـــانـــات
الـسيـاسيـة واتصـاالتهـم وصحتهم ووسـائل

نقلهم وسالمتهم او أي دعم يقدم لهم.
2-يــكـــــــــــون كـل فـــــــــــريـق مــــن املـــــــــــراقــــبــــني
االنتخـابيني مـسجاًل حـسب االصـول، وكل
كـيــان سـيــاسـي مـن الكـيــانــات الــسـيــاسـيــة
املـصـــدق علـيه وحـــده املــســـؤول عـن ســـائـــر
تــــدابـيــــر الــــدعـم والـتـكــــالــيف املــــرتـبــطــــة
بواجبـات املراقبـة وبعمل وكالئـها )من نقل
واتــصــــاالت وسكــن(، وال تكــــون املفـــوضـيـــة
مسؤولـة عن أي من هذه التـكاليف. كما ال
يجوز الي فريـق من املراقبني االنـتخابيني
ومـــراقـبــيهـم ولـــوكـيـل الكـيـــان الــسـيـــاسـي
اسـتخــدام أي مـن وســـائل املفــوضـيــة مـثل

املعدات أو السيارات.
3-مـــن واجـــب الـفــــــــرق اطـالع املــــــــراقـــبـــني
املعتمدين، ومن واجب الكـيانات السياسية
اطـالع وكالئهـــا املعـتـمــديـن اطالعــًا كـــاماًل
علـى العـمليــة االنتخــابيـة واحكـام قـواعـد
الــسلـــوك قـبل الــشـــروع يف أي نــشـــاط مـن

نشاطاتهم.
4-علـى كل مـراقـب انتخــابي وكل وكـيل كل
كيان سيـاسي أن يوقع بطاقـة اعتماده عند
الـتـــسلــم، وعلــــى املــــراقـبـني االنــتخــــابـيـني
ووكـالء الكـيــانــات الــسـيــاسـيـــة أن يحـملــوا
وسـائل بـديلـة للتعـريف بهـويـتهم مكـتملـة
بالتـوقيع أو الصورة الفوتـوغرافية لتمكني
العــــاملـني االنـتخـــابـيـني مـن الـتـــأكـــد مـن

هوياتهم.
5-ال يجوز لـلمراقبـني وال لوكالء الكيـانات
الــــســيــــــاســيــــــة يف أي حــــــال مــن االحــــــوال
التـدخل يف العـمليـة االنتخـابيـة. ولهم أن
يلفتوا انـتباه اعضـاء املفوضيـة، مبن فيهم
املـســؤولــون االنـتخـــابيــون، أو املــديــر العــام
الــتــنفــيـــــذي أو مـجلــــس املفـــــوضــني، إلـــــى
قضـايـا يـريـدون إثـارتهـا، وال يكــون اعضـاء
املفـــوضـيــــة ملـــزمـني بـــالـتحـــرك يف ضـــوء

تعليقاتهم.
6-يــــــرفع املـــــراقــبــــــون مالحـــظــــــاتهــم إلـــــى
رؤســـــائهــم ويجــــوز لـلفـــــريق حـيـنــــذاك أن
يصـدر تقريـرًا عامـًا رسميـًا يعلق فيـه على
هــذه املالحـظــات. ويجـب أن يكــون الفــريق
مـــســتعــــدًا لــتقـــــدمي تقــــريـــــر نهــــائـي إلــــى
الــــــسلـــطــــــات االنـــتخــــــابــيــــــة عــن نــتـــــــائج
نـشـاطـاتهـم، ويجب أن يـوفـر حيـثمــا أمكن
الــــــــدالئـل والـقــــــــرائـــن الـــتـــي تــــــســـنــــــــد كـل
افتـراضـاتـهم واحكــامهم لـدى تقـدمي هـذه

التقارير.
7-يـــــرفـع وكالء الـكــيـــــانـــــات الــــســيـــــاســيـــــة
مالحظـاتهم إلـى رئيـس الكيـان الـسيـاسي
أو مـنــــدوبـه. ويجـــــوز للـكـيــــان الـــسـيــــاسـي
حـينــذاك أن يـثيــر أي قــضيــة مع املـســؤول
االنـتخـــابـي علـــى مــسـتـــوى احملـــافــظـــة أو
املـــسـتـــــوى االقلـيـمــي أو مع املــــديـــــر العــــام
الــتـــنفــيـــــــذي. ويف حـــــــال عــــــــدم حل هـــــــذه
القـــضــيــــــة حــيــنـــــــذاك يجــــــوز لـه تقــــــدمي

اعتراض إلى مجلس املفوضني.

االنتخابات
إن املــــراقـب االنــتخــــابـي عـنــصــــر مهـم مـن
عـنــــاصــــر االنــتخــــابــــات الـــــدميقــــراطـيــــة.
واملـراقبـون االنتـخابـيون مـستقلـون عن أي
تـــــــوجـــيـه صـــــــادر عـــن احلـكـــــــومـــــــة او عـــن
املفـــوضيــة العـليــا املـسـتقلــة لالنـتخــابــات،
ودورهم هــو مــراقبــة الـعمـليــة االنـتخــابيــة
لغـرض رفع تقـريـر عن نـزاهتهـا والتـزامهـا

باملعايير الدولية.
وتــسجل املفـــوضيــة فــرقــًا عـــراقيـــة ودوليــة
ملـراقبـة العـمليـة االنتخـابيــة بكل أوجههـا.
وتعـني الفرق املـسجلة مـراقبني انتخـابيني

لتمكني الفريق من اداء عمله بفاعلية.
وال تعتمد املـفوضية إال الفـرق ولن تعتمد
أي مــراقـبـني افــراد. ولـن يــسـمح مبــراقـبــة
العــملـيــــات االنــتخــــابـيــــة يف مــــواقـعهــــا اال

ملراقبني ينتسبون إلى فريق مسجل.
ويـشتـرط علـى الفـرق ومـراقـبيهــا املعيـنني
مــــوافقــتهــم، وتقـيــــدهــم بقــــواعــــد سلــــوك
املــراقـبني الـصــادرة مـن املفـــوضيــة العـليــا.
وتكـون فرق املراقبـني االنتخابيني مـسؤولة
عـن الـتــزام مــراقـبـيهـــا بقــواعــد الــسلــوك.
ويجــوز للمفـوضيــة العليــا سحب تـسجيل
او اعـتـمــاد أي فـــريق مـن املــراقـبـني يخــرق

مراقبوه هذه القواعد.
يجــــوز جمللـــس املفـــوضـني أن يــــراجع قـــرار
الغـــاء اعـتـمـــاد مـــراقـب انـتخـــابـي او الغـــاء
تـسجيل فــريق من املـراقبـني االنتخـابـيني،

ويكون قراره يف ذلك قطعياً.
وتصـدر املفوضـية إجـراءات حتكم تـسجيل
فــــرق املــــراقـبـني االنــتخــــابـيـني، واعـتـمــــاد
وسحب االعتـماد للمـراقبني املعيـنني لهذه

الفرق.
نظام رقم )6(.. وكالء الكيانات

السياسية
بــــــشــكـل الــــــــوكـالء عـــنــــصــــــــرًا مـهـــمــــــــًا مـــن
االنـتخـــابـــات الـــدميقـــراطـيـــة ودورهـم هـــو
مـراقبة العملـية االنتخابيـة لغرض تقدمي
تقـريـر إلــى الكيـان الـسيــاسي عـن حيـاديـة
ونـزاهة االنـتخابـات. وللكـيانـات السـياسـية

6-لـن تقـبل طلـبــات االضــافــة او الـتغـيـيــر
قـــبـل او بـعــــــــد الـفـــتــــــــرة الـــتـــي حتــــــــددهــــــــا

املفوضية.
7-اية  معلـومات يحتـويها سجل الـناخبني

ولم يتم تعديلها تعتبر صحيحة.
نظام رقم )3(..تصديق

الكيانات السياسية
تـطرق هذا النظام يف اقسامه اخلمسة إلى
تعـريف الـكيـان الــسيــاسي وشـروط تقـدمي
الــطلـب للـتـنـــافــس يف االنـتخـــابـــات ســـواء
للـمجمـوعـة او للفـرد ومنهـا التــوقيع علـى
تصريح بعدم االرتباط مع اية قوة مسلحة
أو مــيلـيـــشـيــــا أو وحــــدة عـــسـكــــريــــة وعــــدم
حصـوله على متـويل مباشـر أو غير مبـاشر
من ايــة واحــدة مـنهـــا والتــزامه بــالقـــوانني
واالنظـمة الـعراقـية ومـنع التحـريض عـلى
العـنف والكــراهيـة وتــرويع اآلخـريـن ودعم
االرهـاب وممارسته واستخدامه. كما تناول

ائتالف الكيانات السياسية.
نظام رقم )4(.. تصديق

املرشحني
جـــاء يف هـــذا الـنـظـــام انه ال يجـــوز ان يقل
عدد اسـماء املرشحني على ايـة قائمة )عدا
الفــرد املـصــادق علـيه كـكيــان سيــاسـي( عن
12 مــــــرشحـــــًا وال يـــــزيـــــد عــن )275( كــمـــــا
يــــشــتــــــرط يف اهلــيـــــة املــــــرشح لـلجــمعــيـــــة
الــوطنيــة واستنـادًا للمـادة )31( من قـانـون
إدارة الدولـة العراقيـة للمرحـلة االنتقـالية
أن يـكون عـراقيـًا وال يقل عمـره عن ثالثني
سـنـــة وان ال يكــون عـضــوًا يف حــزب الـبعـث
املـنحل وان ال يكــون من مـنتـسـبي االجهـزة
الـقمـعيــة الـســابقــة وان ال يكــون قــد اثــرى
بــشكـل غيــر مـشــروع علــى حـســاب الـــوطن
واملـــــال العــــام وان يـكــــون حـــــاماًل لــــشهــــادة
الدراسـة الثانـوية او مـا يعادلهـا على االقل
وان ال يكون من مـنتسبي القـوات املسلحة.
وهـــذه الــشـــروط تــســــري علـــى املــــرشحـني
النـتخــابـــات مجــالــس ايـــة محــافـظــة. ثـم

تناول النظام تصديق املرشحني.
نظام رقم )5(.. مراقبو

الكتـســـاب اجلنــسيــة العـــراقيـــة وذلك وفق
املادة  )11( من قانون االدارة االنتقالية.

2-أن يـكــــون مــــولــــودًا يف او قــبل 31 / 12 /
1986.

3-أن يكــون مـسـجاًل لالدالء بـصـــوته وفقــًا
لإلجراءات الصادرة عن املفوضية.

4- لكـي يتسنـى للناخـب اإلدالء بصوته يف
انتخـابات اجمللـس الوطنـي الكردسـتاني او
مجـالس احملافـظات يجب أن يكـون اضافة
إلـــــى الــــشــــــروط اعاله، مــــسـجاًل يف سـجل
النـاخـبني علـى انه مـن سكنـة كــردستـان أو

سكنة احملافظات املعنية.
امـا القـسـم الثـالـث منه فـيتعـلق بتـسـجيل

الناخبني وهو:
1-ســيكــــون سجل الـنـــاخـبـني مـبـنـيـــًا علـــى
قـاعدة بيانات نظام الـتوزيع العام للبطاقة
الـتـمــويـنـيــة وسـيـتـم تـطــويــره أثـنــاء فـتــرة
الــــتــــــــسـجــــيـل مــــن جــــــــــراء االضــــــــــافــــــــــات

والتعديالت.
2-يـحق للـنــاخـبـني املـــؤهلـني الـتـحقق مـن
إدراج اســـــمــــــــــــائـهـــــم يف الــــــــــسـجـل االولـــــي
لـلــنـــــــاخــبــني وتــــصـحــيـح االخــــطـــــــاء وفـق

اجراءات تصدر عن املفوضية.
3-ستقـوم املفوضـية بفتح مـراكز لـتسجيل
الناخبني يف جميع ارجاء العراق وستزاول
اعمـالهـا يف املــواقع والتـواريخ احملــددة من

قبل املفوضية.
4-يجـب اخـطـــار املـــركـــز االنـتخـــابـي بـــايـــة
تغـيـيــرات تـطــرا علــى الــسجل االنـتخــابـي
األولي مبا فيها الـتغييرات التي من شأنها
ان تـؤثـر علـى أهليـة النـاخـب يف ان يصـوت
للمـجلس الـوطـني الكـردستـانـي أو جمللس

احملافظة املعنية.
5-ألي شخـــص تــتــــــوفــــــر فـــيه الـــــشــــــروط
القـانــونيــة للمـشـاركــة يف االنتخـابــات ولم
يــدرج اسـمه يف سجـل النــاخـبني أن يـطـلب
مـن مركز تسجـيل الناخبني إدراج اسمه يف
الــسجل ومـن اجل ان يــؤخــذ طـلبـه بنـظــر
االعـتـبـــار علـيه إبـــراز املــسـتـمـــسكـــات الـتـي
تـثـبــت اهلـيــته والـتـي تــــراهـــــا املفــــوضـيــــة

ضرورية لهذا الغرض.
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)             ( تستطلع آراء العراقيني يف دور املرأة يف االنتخابات النيابية

)رضــوان اهلل عليهـن( وغيـرهن..
لــــــذا فـــــــإن تهــمــيـــــش دور املــــــرأة
وتغـيـيـبه لـيــس مـن روح االسالم
بل هــو نـتـــاج الفـتــرات املــظلـمــة
التي مـرت بهــا امتنـا االسالميـة
ومن ضـمنهـا العــراق وعليه فـإن
علـــى املـــرأة ان تـثـبـت جـــداراتهـــا
وانـســـانيـتهــا .. ســواء كـــانت ربــة
بــيــت او طــبــيــبـــــــة او مــــــــوظفـــــــة
بــــاملـــشــــاركــــة الـــــواسعــــة يف هــــذه
االنـــتـخـــــــابـــــــات وتـخـــتـــــــار مبـلء
ارادتهـــــا مــن تـــــراه اهالً لــتــــسلــم
زمـــام االمـــور يف العـــراق يف هـــذه
املرحلـة مع التأكيـد على ضرورة
تــوفيــر االمن واالمـان يف املـراكـز

االنتخابية.
لنلغ نسبة %25

ويقـول الــسيـد سـلمــان العـزاوي
احملامـي: انا مع مشاركة حقيقة
للـمـــرأة لـيــس مـن خالل االدالء
بصـوتهـا فحـسب بل بتـرشيحهـا
كمــواطنـة عــراقيــة وكنـت امتنـى
ان ال حتــــــدد نـــــســبــــــة ســــــواء 25
بـــــاملـــــائــــــة او اقل او اكــثــــــر بل ان
يـتــرك لـكل مـــرأة حق الـتــرشـيح
وحـــــســـب كفـــــــاءتهــــــا وقـــــــدرتهــــــا
ورغبتها يف خوض هذه التجربة
ـــــــــــــــــــــــدميـــقـــــــــــــــــــــــراطـــــــــيـــــــــــــــــــــــــة. ـال ـ ـ

احلكــومــة املـــؤقتــة جـيءبهـــا من
قبل االحتالل وان سيادة العراق
ليسـت كاملة كمـا يقول البعض،
اذن ألـيـسـت االنـتخــابــات احلــرة
والنـزيهـة طـريقنـا لـتحقيق نـوع
احلــــــكـــــــــم ورجـــــــــــــــــــــــالـــه..وان أي
انتخـابـات ال تكــون فيهــا للمـرأة
مشـاركـة واسعـة ستـغني حـرمـان
العـراق من اصـوات نـسبـة عـاليـة
مـن ابـنــــائه فـعلـيـنــــا ان نـــسعــــى
ملـشاركة واسـعة وحقيقيـة للمرأة

العراقية املضحية.
االسالم يؤمن
بالدميقراطية

امـا الـشيخ ايهـاب عبـد اهلل امـام
جــــامع الــصحــــابــــة فــيقــــول: اذا
رجعـنــــا بــــذاكــــرتـنــــا الــــى تــــاريخ
االسالم وجـوهـر عقيـدته وروحه
لـرأينـا املكـانة احلـقيقيـة للـمرأة
الــتــي شــــــاركــت ومــنــــــذ بــــــدايــــــة
الرسالة احملمدية بنشر االسالم
وقــيـــمه، ولــنــــــأخــــــذ منــــــاذج مــن
اسالمــنــــــا جنــــــد خــــــديجــــــة زوج
الــرســول الكــرمي )مـحمــد صلــى
اهلل عــــلــــــــــــيــــه وآلــــه وصــــحــــــــــــبــــه
الــطـيـبـني( وفــــاطـمــــة الــــزهــــراء
وزيـنـب بـــطلــــة كــــربالء واسـمــــاء
بنت ابي بكـر ونسيـبة االنصـارية

ـ

اخلضـراء للبنات الـى ما قدمته
املرأة العـراقيـة من تضحـيات يف
زمـــــن احلــــــــــــــروب واحلــــــــصــــــــــــــار
ومعـــانــــاتهــــا الكـبـيـــرة يف حتـمل
الـكثيـر من االعبـاء لـذا فـإن من
حقهـا ان يكون لها الـدور الكبير
يف احلـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة لـبـنــــاء
العـــــــراق و دور حقـــيقــي ولــيــــس
شكليا ومشاركة واعية ومسؤولة
يف االنتخـابـات العـامــة.. ويجب
ان جتري عملية تثقيف وتوعية
واسعـــة لـضـمـــان حجـم صحـيح

ملشاركة املرأة واالدالء بصوتها.
وتـضـيف ان لــرجــال الـــدين دورا
كـبيــرا يف هــذا اجلــانب حـيث ان
مـــســـــؤولــيــتهــم كــبــيـــــرة يف هـــــذا
اجلـــــــــانـــب ونـعـــتـقـــــــــد ان هـــــــــذه
االنـــتخـــــابـــــات فـــــرصـــــة كــبــيـــــرة
للعــراقـيني الخـتيــار حكــومتـهم
وممـــثـلـــيـهـــم بـحـــــــريـــــــة وان مـــن
يحـرص على العـراق واستقالله
حــسـب رأيـي ومع تقــديــري لـكل
رأي واجــتهــــاد، يـنــبغــي علــيه ان
يحـث علــى ان يــشــارك اجلـمـيع
يف هـــــــذه االنــتـخـــــــابـــــــات النـهـــــــا
فـــــرصــتــنـــــا الخــتــيـــــار مــن نـــــراه
منــاسبــاً الدارة البلــد بعيــداً عن
االحـتالل، ولـنفـتــرض جــدالً ان

ـ ـ

لهــــــا صـــــــوتهــــــا الــــــواعــي احلــــــر
واملقـاعـد الـتي تـسـتحقهـا. وقـد
اثـبـتـت املـــرأة جــــدارتهـــا يف هـــذا
الظـرف الصعب واكدت مكـانتها
يف اجملـتمع مبـشــاركتهـا القـويـة
واملـلموسـة يف منظمـات اجملتمع
املـــدني ويف الــدوائـــر ويف البـيت.
لــــــــذا فـــمـــن حـقـهــــــــا ان تــــــــدخـل
االنتخـابات عن طـريق االحزاب
او املـنــظـمــــات او الـتـكـنــــوقــــراط
وايــة وسـيلــة تـختــارهــا. وانــا مع
زيـادة نـسبـة مـشـاركـة املـرأة علـى
ان تكــون هــذه املــشــاركــة حــسـب

الكفاءة والقدرة على العطاء.
دور األحزاب واحلركات

وتقــول الــسيــدة فـــاطمــة حــسن
عـــضــــــو مـجلــــســـي محــــــافـــظــــــة
ومــدينـة بغــداد. هنــالك الكـثيـر
ميــكـــن ان نـقـــــــــدمـه لـــــضـــمـــــــــان
مــشـــاركـــة فـــاعلـــة للـمـــرأة فـــأوالً
التــوعيــة الثقــافيـة والـسيــاسيـة
والـتعــريف بــدورهــا اجلــديــد يف
العـــراق الـــدميقـــراطـي. وثـــانـيـــاً
تـــتحـــمل الـــــسلـــطــــــة الـــــــرابعــــــة
االعالم والـصحــافــة مــســؤولـيــة
مــــضــــــــافــــــــة يف هــــــــذا اجلــــــــانـــب
للتعريف عن مـاهية املشاركة يف
االنـتخـــابـــات كـمــــا ان لالحـــزاب
واحلــركـــات ومنــظمـــات اجملتـمع
املـــدنــي مهـمــــة القـيــــام بحــملـــة
واسعة حـول هذه االنتخابات يف
الـــســــاحــــات العــــامــــة والـــشــــوارع
واجلــــــــــوامـع واحلـــــــســــيــــنــــيــــــــــات
واسـتـثـمــــار خــطـب اجلــمعــــة يف
هـــــــذا اجملـــــــال وال نـــنــــــســـــــى دور
املـدارس وإدارتها يف هذا اجلانب
لـــضــمــــــان مـــــشــــــاركــــــة فـــــــاعلــــــة
وحـقـــيـقـــيـــــــــة لـلـــمـــــــــرأة..انـهـــــــــا
مـسؤوليتـنا جميعـاً الجناح هذه
االنتخـابــات من خالل املـشـاركـة

فيها. 
الدور للرجل واملرأة

وتشير السيدة سمية حماد عبد
مــربيـة فـاضلـة ومـديـرة ثـانـويـة

وأرى ان اجلـمـيـع بحــــاجــــة الــــى
تــوعـيـــة اعالمـيـــة مكـثفــة حــول
آليـة العـمليـة االنتخـابيـة وهـذه
الـتـــــوعـيـــــة ال تفـــصل الـــــرجـــــال
والـنسـاء هـذا بصـورة عـامـة. امـا
يف مـــا يخـص املـــرأة فـــالـتحـــدي
اكبـر ملا عـانته املـرأة من تهـميش
لـدورهــا يف صنع القـرار وعـزوف
الكـثيــر منـهن وخـصــوصــاً ربــات
البيـوت اللـواتي يـشكلـن السـواد
االعظم من النساء عن املشاركة
يف احليــاة الــسيـــاسيــة يف الـبلــد
العــتقــــادهـن ان لـيـــس لـــــرأيهـن
اهـميــة يف تـسـييــر امــور الـبلــد..
فــــــــــــأرى ضــــــــــــرورة ان يـــــتـحـــــمـل
اجلـمــيع مـــســــؤولـيــته بــــاجتــــاه
تـوعية املـرأة سواء كانـت موظفة
او ربــة بـيت بــأهـميــة صــوتهــا يف
صنــاديـق االقتــراع وحـثهــا علــى
املشـاركة وان جند الـوسائل التي
تـتيح الـوصـول الـى املـرأة ايـنمـا
كـــــــانــت يف الـــــــريـف او الـهـــــــور او
اجلـــبـل. وهـــــــــذه مـــــــســـــــــؤولـــيـــــــــة
املنــظمـــات النـســويــة بــالــدرجــة
االســاس ومــســؤولـيــة احلــركــات
واالحـــزاب الـــسـيـــاسـيـــة ورجـــال
الـــــــديــن ورجـــــــال الـعـــــشـــــــائـــــــر..
فـــالتـــوعيــة يـجب ان ال تـقتـصــر
ــــــــــــدوات ــــــــــــى اقــــــــــــامــــــــــــة الـــــن عـل
واالجــتــمـــــاعــــــات بل الــتــــــواصل
احلـي مع اجملـتـمع واملـــرأة جـــزء

اساسي وفاعل فيه. 
املرأة اثبتت جدارتها

اكــــدت الـــسـت شـــــذى العـبـيــــدي
عـــضــــــو مـجلــــســـي محــــــافـــظــــــة
ومــــديـنـــــة بغـــــداد علــــى ضــــرورة
مشـاركة حقيقية وفـاعلة للمرأة
يف االنتخـابـات وان تختـار مبلء
ارادتهـا من تـراه منـاسبـاً، واملـرأة
العــراقيــة ورغم مـا القـت واعيـة
ومـثقفـــة وال ميكـن الحــد امالء
رغبـاته عليها باالكراه... فيمكن
ـــــــــــــة ان تــخـــــــــــــوض لــلــعـــــــــــــراقـــــي
االنتخـابات وتدخل فـيها ويكون

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

تكـــون قـــد حــصلـت يف املــــرحلـــة
التي نعـيشهـا وهي طـبيعيـة من
جـــراء عمـليــة انـتقــال الــسلـطــة
وتـسـلم الــسيــادة الـتي حـــرصنــا
علـــى نـيـلهــــا بعـــد مـــا آلـت الــيه

االمور.
والـــــســــــؤال هــــــو كـــيف ميـكــن ان
نعــمل بــــاجتــــاه اوسع مـــشــــاركــــة
الفـــراد الـــشعـب ســـواء الـــرجـــال

والنساء يف االنتخابات؟
واالجـابــة ببـسـاطــة تتحـدد بـأن
يعـي املــــواطـن ان هــــذه فــــرصــته
الخـتيـــار من يــديــر دفــة العــراق
بـأمـانـة ومـســؤوليــة وبعيــداً عن
اسلـوب احملـاصـة فــاملهـم ان يثق
املواطن بأنه حـر يف انتخاب من
يـــــــريـــــــد ونـــــــوع احلـكــم.. وهـــــــذه
مـــســــؤولـيـــــة كل حــــركــــة وحــــزب
ورجل دين وشخصية سياسية.

التوعية االعالمية..
مفقودة

امـا السـيدة سـهام خـطاب عـضو
مـجلـــســي محــــافــظــــة ومــــديـنــــة
بـغـــــــــداد فـــتـقـــــــــول: مـــــــســـــــــألـــــــــة
االنـتخــابــات غــايــة يف االهـمـيــة
جلــمــيع املـــــواطــنــني يف العـــــراق

الـدميقـراطـيني العــراقيني قـال:
يف الــوقـت الــذي نــشكــر ونـثـمـن
مبـادرة )املـدى( يف هــذا التــوجه
لعـمــــوم املــــواطـنـني اود ان اذكــــر
اوالً انـنـــا كعـــراقـيـني نـتـمـنـــى ان
جتــري االنتخـابـات يف مـوعـدهـا
املقـــرر وان تتـم بنــزاهــة وحــريــة
تــــــامــــــة لـــيخــتــــــار الـــــشعــب مــن
يعتقـده منـاسبـاً ليـمثله او يـراه
صـــــــاحلـــــــاً الدارة دفـــــــة الـــبـلـــــــد.
واعـتقـــد ان للـمــرأة دور اســاسـي
يف عـمليـة بنـاء العـراق اجلـديـد
واالنــتقـــال مـن الــــوضع املـــؤقـت
الـــى حـــالـــة االســتقـــرار فـــاملـــرأة
مــــوجــــودة يف الـبـيـت واملــــدرســــة
والــــــــــدائــــــــــرة وكـل مـفـــــصـل مــــن
مفـــاصل احلـيــاة وهـي اكـثــر مـن
يعي احلـاجـة الـى األمـان الـذي
افـتقـــدنــــاه يف مجـتـمعـنـــا. وأول
خـــطــــــوة جــــــادة هــي املــــشــــــاركــــــة
الفـاعلــة يف االنتخـابـات العـامـة
الــتــي ســتجـــــري ان شـــــاء اهلل يف
كــانــون الـثــانـي/ 2005 الن هــذه
املـمــــارســــة الـــــدميقــــراطـيــــة أي
االنـتخـابـات سـتعــزز  نتـائـج من
شـأنهـا ان تعــالج االخطـاء الـتي
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راسم العوادي: املرأة ميكن ان تسهم باالنتقال الى حالة االستقرار.
سهام خطـــاب: ال بد من مشاركة املرأة يف صنع القرار السياسي  

                                   يف البالد.
شذى العبيدي: ال ميكن الحد امالء رغباته على املرأة باالكراه.

فاطمـة حسـن: اين دور االحزاب واملنظمات من التوعية بدور املرأة.
سميـة حمــــاد: من حق املرأة ان يكون لها دور كبير يف احلياة           

                                السياسية.
الشيخ ايهاب: االسالم اول من منح املرأة دورها احلقيقي يف        

                               اجملتمع.
سلمان العزاوي: لنطلق حق الترشيح للمرأة بعيداً عن النسب يف  

                                     االنتخابات. 

طارق اجلبوري

طارق اجلبوري

الغالبية يرون االنتخابات بداية اخلروج من النفق املظلم واهناء االحتالل وحتقيق استحقاقات العملية السياسية
مواطنون: ال

ميكن
التغاضي عن

التحديات
التي ستواجه
املرأة لالدالء

بصوتها.

بغداد / املدى


