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األهداء:
اىل شهداء احلرية يف كل مكان

التمهيد
شكر و تقدير
أن أجن��از ه��ذا البحث لم يك��ن باألمكان ،لوال اجلهود الكبيرة ألس��تاذي الدكت��ور مهدي جابر
مهدي ،الذي أش��رف على البحث ،و منحني أغلى ما لديه من الوقت الكافي واجلهد العلمي ،و
لم يبخل علي باملالحظات و التوجيهات املس��تمرة طيلة فترة العمل في البحث و الذي أستمر
حلوالي ثالث س��نوات ،و رغم قلة الدراس��ات الس��ابقة واملصادر حول املوضوع ،إال أن التشجيع و
التوجيه املس��تمر من قبله ،منحني القوة و العزمية الالزمة لألس��تمرار و حتقيق األجناز ،في هذا
املوضوع الذي عايشت الكثير من تفاصيله العملية ،عندما كنت مسؤوال ً ملؤسسة اإلنتخابات
التابعة للحزب الدميقراطي الكوردس��تاني عام  ،2011-2005و بذلك يس��تحق مني كل الشكر
و األمتن��ان ،كما أنني أقدم بالش��كر اجلزيل الى صديقي الدكت��ور صالح مال عمر و الذي أعانني
كثيرا في وضع خطة البحث و مراجعتها و مناقشة فرضيتها و توفير املصادر و السيما باللغة
األنكليزية.

پوختهی لێكۆڵینهوه
ئهم لێكۆڵینهوهیه دهستنیشانكراوه بۆ خستنهڕووی مهودای كاریگهریی سیستمهكانی
ههڵبژاردن لهسهر ساقمگیریی سیاسی ،ههروهها بۆ كاركردن لهسهر ڕووچوونه ناو
بارودۆخی عێراق پاش س������اڵی  .2003ههوڵێكه بۆ چوونه ناو گشت ئهو پاشهات و
كاریگهرییه ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆیانهی سیستهمه جۆراوجۆرهكانی ههڵبژاردن،
(ك������ه یهك ل������ه دوای یهك و به خێراییهك������ی پێوانهیی ههمواركراونهتهوه) ،لهس������هر
سهقامگیریی سیاس������ی .ئهمانهش پێوییستییهكن بۆ گهیاندنی پرۆسهی دیموكراتییه
تازه پێگهیشتووكهی عێراق به كهناری ئارامیی.
له لێكۆلینهوهكهدا باس له گش������ت ئهو الیهنانه كراوه ،كه پهیوهندییان به بابهتهكهوه
ههیه ،بهتایبهتی پێداویس������تییهكانی دیموكراتی تهوافقی له قۆناغی گواس������تنهوه و،
ئهو فاكتهرانهی پاڵپش������تن بۆ باشتركردنی س������هقامگیریی سیاسی ،یاخود ئهوانهی
دهبنه هۆی ش������ڵهژاندنی ئهو سهقامگیرییه ،بۆ گهیش������تن به تێگهیشتنێكی دروست
لهبارهی گرتنهبهری هۆ و ڕهگهزی پێویست لهكاتی ههڵبژاردن و داڕشتنی سیستهمی
ههڵبژاردندا.
له ئهنجامی لێكۆڵینهوهكهدا بۆمان دهركهوت كه بههۆی بارودۆخی عێراق لهم قۆناغی
گواستنهوهیهدا و به لهبهر چاوگرتنی ئهو دابهشكارییه كۆمهڵگهیییهی تێیدا دهژی و،
ئهو مێژووه خوێناوییهی پێیدا تێپهڕیوه ،پێوس������تی به سیستهمی نوێنهرایهتی ڕێژهیی
ههیه ل������ه چوارچێوهی یهك بازنهی ههڵبژاردندا ،كه ببێته مایهی دهس������تهبهركردنی
تهوافقی نیشتمانی.

ملخص البحث
لق��د مت أختي��ار البحث في م��دى تأثير النظ��م االنتخابية على االس��تقرار
السياس��ي و عملنا على التعمق في الوضع العراقي بعد عام  2003و محاولة
الول��وج في كل ما يتعل��ق بالتداعيات و التأثيرات املباش��رة و الغير املباش��رة
للنظم االنتخابية اخملتلفة و التي جرى تعديلها الواحدة تلو االخرى و بس��رعة
قياسية على االس��تقرار السياسي و الذي البد منه للوصول بعملية التحول
الدميقراطي الناشئة في العراق الى بر االمان.
مت التط��رق إل��ى كل اجلوانب املتعلق��ة باملوضوع و على االخ��ص متطلبات
الدميقراطية التوافقية في املرحلة االنتقالية و العوامل التي تعمل على تعزيز
االس��تقرار السياس��ي او التي تزع��زع بها ،للوصل الى فه��م صحيح حول ما
يج��ب االخذ به من االس��باب و العناصر عند القيام بأختي��ار نظام أنتخابي أو
تصميمة.
وجدن��ا ب��أن ظروف الع��راق في ه��ذة املرحل��ة االنتقالية و نظرا ً لألنقس��ام
اجملتمعي الذي يعيش��ه و التاريخ الدموي الذي مر به يحتاج إلى ان يكون نظام
متثيل نس��بي ذو الدائرة االنتخابية الواحدة ضمن أطار راسخ ال يتفرغ للتوافق
الوطني.

Summary of Research
This research has been prepared on the extent of the influence the
electoral systems have on the political stability and our efforts
to go deeper into the Iraqi situation after 2003, and attempts to
chase all possibilities, and direct and indirect effects of different
electoral systems which are rapidly amended one after the other,
and research on its effects on the political stability to take the
new democratizations process in Iraq to a safe ground.
All aspects of this subject have been addressed, particularly the
requirement for the consensual democracy in the transitional
stage and the factors which promote the political stability or
those that destabilize it, to reach a true understanding on the
factors and elements that need to be taken into account when
selecting an electoral system or its form.
We have found out that the Iraq, at situation this transitional
stage and by taking into consideration the divided society
and a bloody history the country has gone through, requires a
Proportional Representation system in a single electoral circle
within a firm framework that doesn’t create any space in the
national consensus.
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المقدمة
التعريف مبوضوع البحث

البحث ف��ي كل من النظم اإلنتخابية و األس��تقرار السياس��ي معا ً حتدي
كبير و ليس من الس��هل القبول به ،و تخصي��ص اثمن األوقات له ،لوال أمياننا
بأهمي��ة مثل هذا البحث و مدى تأثيره في العملية السياس��ية في العراق و
الدع��م الذي ميك��ن أن يقدمه في معاجلة عوامل اخللل التي تنخر في جس��م
العراق اجلديد و حتول دون أس��تقراره السياسي ،مس��تنزفا جل طاقاته املادية
و البش��رية ،ورغم قلة الدراسات الس��ابقة واملصادر ذات الصلة ،فقد واصلنا
البح��ث عن كل جديد في هذا امليدان الواس��ع  ،إذا ما أمعنا النظر في حجم
البيان��ات األحصائي��ة و التي البد م��ن معاجلتها و حتمل املش��اكل العويصة
الت��ي تواجه الباحث وهو يخوص في أش��كالية النظ��م اإلنتخابية بالتزامن
مع أش��كالية األستقرار السياسي و التي ينشدها كل اجملتمعات السياسية
املعاصرة ،صغيرها على قدم املساواة مع كبيرها.
وإذا كانت املس��يرة الدميقراطية القدمية و اجلديدة قد أس��تهدفت في املقام
األول بناء األس��تقرار السياسي النسبي و جنحت في حتقيق ذلك الى حد كبير
في الكثير من البلدان ،إال أن مسيرة بناء النظم اإلنتخابية و تطورها و كيفية
تصميمها لتناس��ب كل بلد و كل نظام سياسي و ممارسة عملية اإلنتخابات
العامة واملشاركة في األقتراع العام هو اآلخر قد مهد الطريق لتعزيز األستقرار
السياسي في بلدان كثيرة ،و أننا على قناعة تامة بأن نتائج هذا البحث سوف
تدعم اجلهود املبذولة من قبل مختلف الكيانات السياس��ية في العراق لوضع
عج�لات النظام السياس��ي في العراق على الطري��ق الصحيح و الذي يضمن
األس��تقرار السياسي الدائم  ،سوف يضع العراق ش��عبا و سلطات معا على
طريق األنسيابية في املشاركة الفعالة في احلياة السياسية.
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أهمية البحث:

يكمن أهمية هذا البحث في الكش��ف ع��ن جميع العوامل التي تؤثر
في األستقرار السياسي في العراق ،السلبية منها و األيجابية ،والبحث
ف��ي الدور ال��ذي ميكن أن يلعب��ه النظ��ام اإلنتخابي املناس��ب في تعزيز
األس��تقرار ،و بعكس��ه فيما إذا مت أختيار أو تصمي��م نظام أنتخابي غير
مناس��ب للبلد و درجة تأثير ذلك في زعزعة األس��تقرار السياس��ي فيه
 ،و ق��د أخترن��ا العراق اجلدي��د و الذي مير في مرحلة التح��ول الدميقراطي
كنموذج في الفترة  2005و الى  2010و من خالل دراسة و حتليل و مقارنة
النتائ��ج األنتخابية لثالثة عمليات أنتخابية برملانية ،و البحث عن مخرج
علم��ي قادر الى أع��ادة العراق الى الطريق الصحيح ف��ي أدارة دميقراطية
فعالة و في ظل ش��راكة وطنية حقيقية و بش��كل أنسيابي بعيدا عن
األضطرابات و املش��احنات و األجواء السياسية السلبية التي و أن بقيت
ب��دون معاجلة ،قد تس��ير بالعراق نحو الهاوي��ة  ،أي أن أهمية البحث من
الناحي��ة العلمية تكمن في التش��خيص الدقيق للعوامل التي تؤثر في
األستقرار السياسي في العراق اجلديد و مدى األهمية التي حتتلها أختيار
النظ��ام األنتخابي من بني تلك العوامل اخملتلفة  ،و من الناحية امليدانية
و العملية فأن البحث ميكن أن يبحث و يكش��ف مواطن اخللل في مسار
العملية السياسية و العملية الدميقراطية و لتقدمي التوصيات الضرورية
لتعزيز األستقرار السياسي في هذا البلد الذي أختار النظام الدميقراطي
من جديد من أجل حياة أفضل.

أهداف البحث:

 -1يهدف البحث الى التعرف بشكل علمي على أهم العوامل التي تسبب
حالة عدم األستقرار السياسي في العراق و من تلك العوامل احملتملة إذا كان
أختيار أو تصميم النظام األنتخابي غير مناسبا لظروف العراق .
 -2كما يهدف الى التعرف على العالقة السببية بني حاالت تعديل النظام
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اإلنتخابي العراقي و مس��توى الالأستقرار السياس��ي الذي وصل اليه العراق
في تلك املراحل التي حدثت فيها تلك التعديالت.
 -3التعرف على األس��س و املبادئ التي ميكن أن تش��كل القاعدة التي يبنى
عليها أنسب نظام أنتخابي للعراق.
 -4صياغ��ة توصيات علمي��ة تهدف إلى صياغة جدي��دة لنظام اإلنتخابات
العراقي قائما على التوازن بني متطلبات احلياة الدميقراطية و مبادئ الشراكة
الوطنية و التوافق.

أشكالية البحث:

الواض��ح ب��أن الع��راق اجلديد يعان��ي من حالة عدم أس��تقرار سياس��ي
مس��تفحل ،األكيد بأن هناك أس��باب عديدة تقف وراء ه��ذه احلالة من عدم
األس��تقرار السياس��ي في العراق ،و أن مش��كلة عدم األس��تقرار السياسي
مشكلة مركبة و هناك أكثر من سبب يقف وراءها ،و من خالل متابعتنا حول
أش��كالية عدم األس��تقرار السياس��ي في العراق ما بعد  ،2003/4/9فأنه رمبا
يكون هناك عالقة س��ببية بني كل من تصميم النظ��ام اإلنتخابي العراقي و
حالة عدم األستقرار السياسي املستمرة في البلد.
أن األس��تقرار السياس��ى هو أس��مى ما يتمناه كل مجتمع انسانى و
هو ما يس��عى اليه القائمون على قيادة كل مجتمع ،و اليخفى على أحد
بأن عدم األس��تقرار السياس��ي يعصف بالعراق اجلدي��د ،و هناك عوامل
عديدة تبعث على عدم االس��تقرار في العراق و منها األرهاب و الطائفية
وغياب النظ��ام الدميقراطي القريب من الش��عب ،و العقلية الفردية في
أدارة البل��د ،في ظ��ل غياب احلريات األساس��ية ،كل ذلك يبعث على عدم
االس��تقرار ،إال أنه في رأينا ،بأن هناك ترابط��ا عضويا بني تصميم النظم
األنتخابية و ضمان األس��تقرار السياسي ،أن الالأستقرار السياسي في
العراق هو النتيجة املنطقية لعقلية تصميم النظام اإلنتخابي العراقى
الذي تعرض الى ثالثة عمليات تعديل قس��رية في ظرف خمس��ة سنوات
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و ف��ي مفاصل حساس��ة التقبل مثل ه��ذا التعديل غير امل��دروس  ،و قد
مت مالحظ��ة مواطن اخللل في العملية األول��ى لتعديل النظام اإلنتخابي
العراق��ي و التحول من النظ��ام اإلنتخابي البس��يط ذو الدائرة الواحدة و
املصمم خصيصا ليتناسب التلون العرقي و املذهبي و الديني في العراق.
و ح��دث كل ذل��ك ألهداف اس��تراتيجية و تكتيكية أنتخابي��ة في محاولة
لألستحواذ على أكبر قدر ممكن من السلطة بعيدا عن روحية واقع ومتطلبات
التوافق و الش��راكة الوطنية و التي كلما أبتعد عنها العراقيون كلما أقتربوا
من اخلطر و عرضوا البلد أكثر الى األنهيار.
و قد تواصلت مح��اوالت التالعب بالنظام اإلنتخابي العراقي في ظل أجواء
مشحونة بالشك مما زاد الطني بلة ،و مت اخلوض في عمليات اإلنتخابات العامة
في  2005/1/30بعد تصميم نظام أنتخابي كان في رأينا األنس��ب الى الواقع
العراقي ،إال أن هناك قوى سياسية تعمدت في التالعب بهذا النظام اإلنتخابي
القائم على التمثيل النسبي ذو الدائرة الواحدة ،ولبواعث سياسية و ملصلحة
ق��وى أجتماعية و سياس��ية جدي��دة و في محاولة ألبعاد قوى سياس��ية من
الساحة ،و هذا ما عقدنا العزم في البحث عنه.
وبالتالي فاالش��كالية الرئيسية للبحث تتمثل في ان األستقرار السياسي
يتأثر بصور مباش��رة وغير مباش��رة بطبيعة النظام اإلنتخابي .والعراق خالل
سنوات  2010 - 2005وجتاربه األنتخابية منوذجا ً لذلك.

فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية تقول بأن النظام اإلنتخابي القائم على التمثيل
النس��بي الكامل ذو الدائرة الوطنية الواحدة مع القائمة املغلقة،في مرحلة
التح��ول الدميقراط��ي الت��ي مير به��ا العراق ،و ف��ي ظل ظروفه السياس��ية و
األقتصادية و األجتماعية احلالية،يأتي باألس��تقرار السياسي للعراق ،أكثر من
نظام التمثيل النسبي ذو الدوائر املتعددة.
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أطار البحث

أ -أطار البحث في اجملال البش��ري :يش��مل البحث كل املواطنني في العراق
بجميع ألوانه��م و مكوناتهم و أطيافهم العرقية و املذهبية و الدينية داخل
ح��دوده اجلغرافية احلالية و من خالل حتلي��ل و تقييم نتائج اإلنتخابات العامة
الت��ي جرت في العراق م��ن  30كانون الثان��ي  2005و ال��ى اإلنتخابات العامة
النيابية في 7آذار .2010
ب -أطار البحث في اجملال املكاني :يشمل البحث ،كل العراق مبحافظاته 18
بحدوده اجلغرافية احلالية و من ضمنه أقليم كوردستان العراق.
ت -أط��ار البحث في اجملال الزمني :يش��مل البحث في كل من األس��تقرار
السياس��ي و النظ��ام اإلنتخاب��ي العراقي في الفت��رة املمتدة م��ن أجراء أول
أنتخابات عامة نيابية في العهد اجلمهوري الثاني ،في 2005/1/30و الى أجراء
اإلنتخابات العامة النيابية في .2010/3/ 7
ث -أط��ار البح��ث املوضوع��ي :يش��مل البح��ث اإلنتخاب��ات النيابية على
مس��توى مجلس النواب األحتادي فقط و اليتطرق الى بقية اإلنتخابات العامة
في األقاليم و احملافظات.

منهجية البحث:

لقد مت أعتماد ثالثة مناهج معتمدة في البحوث األجتماعية واألنسانية
وه��ي كل من املنه��ج التاريخي لتتب��ع عملية التح��ول الدميقراطي في
الع��راق و الوق��وف على أهم احملط��ات التي مرت فيه��ا و البحث في أهم
العقب��ات التي أعترضت طريقها  ،كما أس��تعنا مبنه��ج حتليل املضمون
لتحلي��ل النص��وص القانونية و متون النظم األنتخابي��ة والوثائق و األراء
و املواق��ف السياس��ية ذات الصلة  ،كم��ا أعتمدنا عل��ى املنهج املقارن
جلمع و حتليل املعلومات األحصائي��ة لعمليات أنتخابية مختلفة لدورات
برملاني��ة متباعدة ،و مقارنتها و معاجل��ة املعلومات الواردة فيها والتحقق
من البيانات املستخلصة منها بعد العرض و التحليل و التقييم.
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صعوبات الدراسة

واجهتن��ا خالل البحث بعض الصعوبات املتعلقة بقلة املصادر الدراس��ات
الس��ابقة ذات الصل��ة باملوض��وع و باحلالة العراقي��ة و تعدد و تن��وع النظم
األنتخابية و تعدد جتاربها اضافة الى تعقيدات التجربة العراقية و تش��ابكها
وتنوع العوامل املؤثرة فيها.

هيكلية البحث:

لقد مت أعتماد خطة مكونة من متهيد و س��تة فصول ،كل فصل يتألف من
ع��دد م��ن املباحث و التي تتف��رع منها عدد من املطال��ب و لقد مت في الفصل
األول التعري��ف بالنظم األنتخابية و أهميته��ا و أهدافها و أنواعها الكثيرة و
البح��ث في أهم مزاياها بجوانبها األيجابية و الس��لبية ،و في الفصل الثاني
مت البحث في األس��تقرار السياسي تعريفا و مفهوما و قمنا بالبحث في كل
م��ن العوامل املعززة لألس��تقرار السياس��ي و العوامل األخ��رى املهددة له  ،و
عاجلنا في الفصل الثالث عملية التحول الدميقراطي في العراق واقعها و أهم
مراحلها التاريخية و آفاقها و مدى تأثرها بالنظم األنتخابية التي مت تطبيقها
في العراق ،و مت التطرق في الفصل الرابع الى أهم عملية في أجراء األنتخابات
العامة وهي تصميم النظام األنتخابي حس��ب أحتياجات كل بلد دميقراطي ،
و في الفصل اخلامس مت البحث في التأثيرات السياس��ية لألنتخابات النيابية
الثالثة و التي مت أجرائها في العراق في الفترة  2005و الى  ، 2010و في الفصل
السادس و األخير مت تقييم النظام األنتخابي العراقي في ظل التعديالت التي
أجريت عليه و البحث في أثارها و نتائجها على العملية السياس��ية و مت في
ه��ذا الفصل معاجلة نتائج األنتخابات النيابية الثالثة بعد ترتيبها في جداول
خاصة للتمكن من مقارنة البيانات الواردة فيها و حتليلها لفهم مضمونها و
تداعياتها بشكل صحيح و موضوعي ،و لينتهي البحث باخلامتة و التي تألفت
من عدد من اإلستنتاجات و التوصيات.
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الفصل األول
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الفصل األول
النظم اإلنتخابية
املبحث األول :مفهوم النظم اإلنتخابية Electoral systems concept

* املطلب األول :التعريف بالنظام األنتخابي
* املطلب الثاني :وظيفة اإلنتخابات
املبحث الثاني :أهمية و أهداف النظم اإلنتخابية

* املطلب األول :أهمية اإلنتخابات كآلية للدميقراطية
* املطلب الثاني :أهداف النظم اإلنتخابية
املبحث الثالث :أنواع النظم اإلنتخابية

* املطلب األول :نظم األغلبية
* املطلب الثاني :نظم التمثيل النسبي Proportional Representation Systems
* املطلب الثالث :النظم اخملتلطة Hybrid Systems
Majority-Plurality Systems
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النظم اإلنتخابية
تتع��دد و تتن��وع النظم األنتخابية في مختلف بل��دان العالم ،و لكل منها
خصائصها الس��لبية و األيجابية ،ف��ي ضوء التجربة اإلنتخابية امللموس��ة،
حي��ث حاولت البلدان اخملتلفة و أجتهدت و أس��تهدفت الوص��ول الى النظام
اإلنتخابي األفضل و الذي ميكن أن يناسب بلدا ما ،و من دون أن يكون بالضرورة
النظام األنتخابي األفضل بالنسبة لبلد آخر ،بالنظر الى الظروف العامة التي
مير فيها كل منها و التي قد تختلف في أكثر من جانب من بلد الى آخر ،األمر
الذي يجعل من األس��تمرار في البحث و دراس��ة النظم األنتخابية أمرا ً ملحا
و في غاية األهمية للوصول الى األس��تقرار السياس��ي املنشود لكل بلد في
العالم.
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املبحث األول :مفهوم النظم اإلنتخابية

Electoral systems concept
عند دراس��ة النظ��م األنتخابية يتطلب من��ا التحديد العلم��ي للمفهوم
األنتخابي و وظيفته ،مما يساعد في جناح العملية األنتخابية و استقرار النظام
السياس��ي ،األمر الذي يتطلب منا التعريف بالنظ��ام األنتخابي في جوانبها
األساس��ية و التعرف على أهم املقومات التي يس��تند اليها ،و من ثم البحث
في أهم وظيفة لألنتخابات في ظل التجارب األنتخابية للبلدان اخملتلفة.
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املطلب األول :التعريف بالنظام األنتخابي
أن النظام اإلنتخابي ميكن تعريفه بأنه :آلية ترجمة األصوات األنتخابية
الى مقاعد في الهيئات املنتخبة ،اي أنها عملية كس��ب اصوات الناخبني
و حتويلها إلى مقاعد برملانية يش��غلها نواب ميارس��ون صالحياتهم بأسم
الش��عب ،إن ه��ذا النظ��ام هو نظام ش��امل ،يب��دأ بتس��جيل الناخبني و
حتدي��د املرش��حني و حتوي��ل األصوات إلى مقاع��د ،ففي تركيا ف��أن الدولة
ه��ي التي تقوم بتس��جيل الناخب�ين بيتا بيتا ،أما في الع��راق و في أقليم
كوردستان ،فأن مفوضية اإلنتخابات بالتنسيق و التعاون مع وزارة التجارة
و الدفاع و الداخلية هي التي تقوم بتس��جيل أس��ماء الناخبني و حتديثها
في بداية كل عملية أنتخابية جديدة ،اما في الواليات املتحدة األمريكية،
فأن الناخبني هم الذين يقومون بتس��جيل اسمائهم ،و أن اجلهود في هذا
امليدان متواصلة ألجناز عمليات انتخابية كفيلة بتعزيز آليات الدميقراطية،
وتطبيق املواطنة املتساوية واملشاركة الواسعة لكافة املواطنني املؤهلني
قانونيا و أدبيا ،و باألعتماد على األقتراع العام ،و وفق القاعدة القائلة «كل
شخص ميلك صوت واحد» في عملية أقتراع عام ،وبتصويت سري تضمن
حري��ة التصوي��ت ،و علنية العد و الفرز ،لضمان الش��فافية و املش��اركة
العادلة و املتساوية للناخبني.
أن النظ��ام اإلنتخابي هو مجموعة من األحكام التنظيمية و التي لها تأثير
مباشر في حتويل األصوات املدلى بها في أنتخابات عامة الى مقاعد ،أو بعبارة
أخ��رى هي آليات أنتخابية تعمل على ترجمة ما يحدث في اإلنتخابات العامة
من عمليات الترش��يح و األقتراع الى مقاعد يفوز بها املرش��حون و األحزاب ،و
مانقصده باإلنتخابات العامة هنا ،هي اإلنتخابات الدميقراطية والتي يعرفها
جوزيف ش��ومبتر بأنها «مجموعة من األجراءات و القواعد واملؤسسات التي
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يستطيع املواطنون من خاللها املشاركة في عملية صنع القرارات السياسية
عن طريق التنافس في أنتخابات حرة»(.)1
كما أن املفكر السياس��ي روب��رت دال :يعرفها بأنه��ا «حرية احلصول على
املعلوم��ات من مص��ادر متعددة ف��ي ظل حري��ة التعبير و حري��ة التنظيم و
()2
تش��كيل مؤسس��ات مس��تقلة ليجري في ظلها أنتخابات حرة و نزيهة»
و ي��رى ديفي��د باتلر« :بأن اإلنتخابات العامة الدميقراطية تس��تند الى س��تة
شروط و هي حق التصويت العام ،دورية اإلنتخابات و أنتظامها ،حرية تشكيل
األحزاب السياسية ،حق التنافس على كل املقاعد النيابية ،حرية إدارة احلمالت
اإلنتخابية ،متكني الناخبني من األدالء بأصواتهم وسط جو من احلرية و السرية
و عالني��ة العد و الفرز و الش��فافية ،ومتكني الفائزين ف��ي اإلنتخابات من تبوء
مناصبهم السياسية حتى وقت اإلنتخابات النيابية التالية»(.)3
كثيرة هي النظم اإلنتخابية و للدولة أن تختار النظام اإلنتخابي الذي يتالءم
مع أوضاعها السياس��ية و ظروفه��ا األقتصادية و األجتماعية و مس��تويات
تطورها اجملتمعي ،السؤال الذي يطرح دائما في هذا الصدد ،هو ماهية و نوعية
املعايير التي ينبغي األعتماد عليها لصوغ نظام أنتخابي مناسب و ناجح لبلد
م��ا و على رأس تلك املعايير قدرة النظام على حتقيق التمثيل العادل و املتوازن
لكافة مكونات و فئات و ش��رائح اجملتمع ،و العمل على حتقيق أوسع مشاركة
للمواطن�ين في األنتخابات ،و أن يكون النظام داعما و مش��جعا لألحزاب ذات
(- )1جوزیف شومبتر  -الرأسمالیة واالشتراكیة والدیموقراطیة ،ترجمة حیدر حاج اسماعیل،
املنظمة العربیة للترجمة ،بیروت  2011ص ص 255-250
(2) - Robert Dahl، Democracy and Human Rights Under Different Conditions of
Development p 45.
(3) - David Butler، Howard R. Penniman and Austin Ranney، Democracy of the polls، A
Comparative Study of Competitive Nations Elections، AEI Studies، American Enterprise
Institute for Public Policy Reserch. 1981p.22.
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البرام��ج و التوجهات الوطنية ،و ما ه��ي األنظمة األقل كلفة و األكثر مردودا ً
فيما يتعلق بتسجيل الناخبني و تقسيم الدوائر اإلنتخابية و تثقيف الناخبني
و غيرها من العناصر املالزمة لكل نظام أنتخابي ،وما هي التوجيهات العملية
الت��ي ميكن أعطاءها لواضعي النظم األنتخابية ،للعمل على صياغة النظام
اإلنتخابي األفضل و الذي ميكن أن يناسب بلد ما.
أن النظ��ام اإلنتخابي باملعنى الواس��ع ،يقوم بتحويل األص��وات املدلى بها
في أنتخابات عامة الى مقاعد مخصصة لألحزاب و املرش��حني ،أما املتغيرات
األساس��ية فهي الصيغ��ة اإلنتخابية املطبق��ة ،و هل نحن ف��ي صدد نظام
انتخاب��ات أغلبي��ة أو نظام متثيل نس��بي ،أو نظام مختل��ط ،و ماهي القاعدة
الرياضي��ة املس��تخدمة حلس��اب توزي��ع املقاعد؟ باألضاف��ة ال��ى وزن الدائرة
اإلنتخابية ،و الذي يتمثل في عدد املقاعد اخملصصة لكل دائرة.
ومن ذلك جند أن املقصود بالنظم اإلنتخابية «هي تلك القواعد و األساليب
الت��ي يتم على أساس��ها أج��راء اإلنتخابات العامة و حتدي��د املعدل األنتخابي
و طريق��ة التصويت فيم��ا إذا كانت للقائمة أو للمرش��ح املس��تقل ،و حتديد
الفائزي��ن منهم ،و أقرار الكيفية التي يتم بها ترجمة األصوات اإلنتخابية الى
مقاعد»( )4و حسب تعريف املوسوعة احلرة ويكيبيديا  Wikipediaفان النظام
اإلنتخابي «هو مجموعة من التش��ريعات و القوانني املعمول بها ،و التي ينتج
عنها أنتخاب اجلسم السياسي املمثل للشعب كالبرملان ،أن اإلنتخابات ترتبط
بالدميقراطي��ة ،و الدميقراطية هي ادارة احلكم و املعارضة معا ،و هي الوس��يلة
الوحيدة لتداول الس��لطة س��لميا ً في النظم الدميقراطي��ة»( )5و اإلنتخابات
احل��رة و النزيهة هي املدخل الرئيس��ي و احلقيقي للدميقراطية ،وهي التي متنح
زيارة املوقع (4) - www.poger.org/ publication/elelctions/ace/systems.html. 2012 /4/10
زيارة املوقع (5) - www. Wikipedia.org. 2012/10/12
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الش��رعية املس��تمرة للنظام السياس��ي ،و لتقييم نظ��ام دميقراطي البد من
تقييم ثالثة عمليات أنتخابية متتالية ،فاإلنتخابات العامة ،تتطلب تقدمي أكثر
من بدي��ل للناخب( ،)6فالنظم اإلنتخابية هي نظم تس��مح للناخبني األختيار
بني بدائل متعددة ،و الهدف من اإلنتخاب في مفهومه السياسي ،هو لتحقيق
رغبة الناخبني بأختيار من يرونه صاحلا لشغل املقاعد البرملانية( ،)7و نحن نعرّف
النظ��ام األنتخابي :بأنه النظ��ام الذي يتم مبوجبه حتويل األص��وات املدلى بها
ف��ي أنتخابات عام��ة الى مقاعد في الهيئات املنتخبة ،س��واء على مس��توى
البلد كله أو األقاليم و احملافظات.أن النظم اإلنتخابية هي مصدر املش��روعية
الضرورية للس��لطة التش��ريعية و التنفيذية في كل دول��ة دميقراطية ،و هي
الطريق لقيام حكومة مستقرة و فعالة ،األمر الذي يجعلها في غاية األهمية
و تعد مفتاحا للوصول الى األستقرار السياسي.
املطلب الثاني :وظيفة اإلنتخابات
أن اإلنتخاب��ات ت��ؤدي وظيفة سياس��ية مهمة في اجملتمع ،س��واء نظر الى
اإلنتخ��اب كونه حق��ا من حقوق املواطن و األقرار حلريته في ممارس��ة هذا احلق
أو عدم ممارس��ته ل��ه ،أو النظر اليه كونه وظيفة واجب��ة على املواطن األلتزام
بها ،و يهدف منها تقوية املش��روعية السياس��ية و زيادة الدعم الى األحزاب
السياس��ية ،و هي في الوقت نفس��ه أعداد تربوي للمواطنني على املشاركة
السياس��ية ،و يترتب على هذا األلتزام ،بأن الناخب الذي اليصوت ،يتعرض الى
الغرام��ة ،و أكث��ر الدميقراطيات في أمريكا الالتينية تلج��أ الى هذه الطريقة،
( - )6ياس�ين محمود عبابكر ،دور اإلنتخابات البرملانية في عملية التحول الدميقراطي في العراق
بعد  ،2003رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة صالح الدين  /أربيل  ،2012ص 9
( - )7د .أي��اد البرغوث��ي و آخرون ،النظم اإلنتخابية في العالم ،حترير د .نظام عس��اف ،مركز عمان
لدراسات حقوق األنسان ،ص ص 12-9
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كم��ا هي في لكس��مبرج ،لينش��تاين ،أيطاليا ،توركيا ،اليون��ان ،ففي بيرو إذا
ل��م يبرز الناخب بطاقة املش��اركة ف��ي التصويت يفقد احلق في األس��تفادة
م��ن اخلدمات العامة ،و ف��ي بوليفيا إذا لم يبرز الناخب بطاقة املش��اركة في
التصويت اليس��تطيع اس��تالم الراتب ،و في توركيا فأن الناخب الذي اليصوت
يبل��غ من قبل احملكمة لتبيان س��بب عدم املش��اركة ،و إذا ل��م يقتنع احلاكم
يفرض عليه الغرام��ة( ،)8و يالحظ في هذا الصدد بأن دوال عديدة الزالت تعتبر
األنتخ��اب أجباري��ا ،و لكنها أتخذت في الفترة األخيرة من��ه موقفا أكثر لينا،
عندما أعتبرت األقتراع هو وظيفة و حق معا(.)9
و قد جلأت العديد من الدول األوروبية الى التخلي عن مبدأ التصويت األختياري
و أعتم��دت التصوي��ت األجباري بع��د أزدياد ظاهرة التغيب عن املش��اركة في
األنتخابات و من هذه الدول :الدمنارك ،أيطاليا ،بلجيكا ،لوكس��مبرج ،رومانيا،
النمسا ،و هناك أصوات في فرنسا تطالب بالتصويت األجباري ،بدل التصويت
األختياري املعمول به حاليا ،و في اقليم كوردس��تان العراق ،و الذي مير مبرحلة
سياسية بالغة احلساس��ية و الدقة و يحتاج الى أوسع مشاركة للمواطنني
في احلياة السياسية ،فأن التفكير في جعل التصويت في األنتخابات البرملانية
لألقليم أجباريا امرا يستحق الدراسة.
يس��تند أصحاب هذا الرأي بأن يكون التصويت أجباري ،إلى القول ،بأن السيادة
الشعبية تتوالها األمة بشخصيتها املعنوية املستقلة عن أعضائها الطبيعيني،
وأن املواطن�ين الذين ميارس��ون س��لطاتها ليس��وا س��وى أعضاء في ه��ذه األمة
يقومون بوظيفة التصويت باسمها النتخاب ممثليها ،إذ إنه حني ميارس املواطنون
( -)8للمزيد ينظر في املوقع األلكتروني لدار احلرية ،www. Freedomhouse. Org :و حسب
تقييم دار احلرية لعام  ،2004فأن ( )193دولة مستقلة و أقليم ،جتري فيها اإلنتخابات بشكل من
األشكال ،و ( )7دول الجتري فيها اإلنتخابات ،و هناك ( )29دولة يكون التصويت فيها أجباريا.
( -)9د .عصام نعمة أسماعيل ،النظم األنتخابية ،الطبعة الثانية ،مكتبة زين احلقوقية ،لبنان
 ،2009ص 31
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االنتخاب يقومون بأجراء وظيفة معين��ة حددها القانون لهم ،بصفتهم أعضاء
في األمة صاحبة الس��يادة ،وأن اإلنتخابات وظيفة اجتماعية و يقتصر على فئة
اجتماعية معينة تتوافر فيها ش��روط معينة ،حيث يجوز للمشرع وضع شروط
تقيد من ممارس��ة هذه الوظيفة ليش��مل على فئه معينة دون اخرى ،األمر الذى
يدفع املش��رع لألخذ بنظام األقتراع املقيد ،و حس��ب هذا الرأى فأن ممارس��ة مثل
هذه الوظيفة هو اجبارى و يأتى لصالح حتقيق الصالح العام.
لقد اخذت الدول املعاصرة بنظام األقتراع العام و الذي ال يشترط في الناخب
شروطا معينة كشرط الكفاءة العلمية و النصاب املالى ،أي أن نظام األقتراع
الع��ام يضمن نس��بة عالية من التصويت و يحقق مفهوم س��يادة الش��عب
بشكل أفضل ،كما إن نظام األقتراع العام ،يؤدي إلى حتقيق مبدأ املساواة بني
املواطنني دون متيز بسبب اجلنس أو الثروة أو العرق أو التعليم.
تعتبر اإلنتخابات العامة األداة األساسية بني أيدي الشعوب ،و لهذا عملت
أكثرية الدول املعاصرة الى أعتبار اإلنتخابات وظيفة دستورية و هي حق و واجب
في آن واحد ،و العمل على تشجيع املواطنني ألداء هذا الواجب الدستوري املهم
و الذي إن لم تش��ارك األكثرية في أدائه يؤدي الى تعطيل املصلحة العامة ،و
في كل من أس��تراليا و البرازيل أيضا فان التصويت أجباري ،و أن اإلنتخاب حق
و وظيف��ة في آن واحد ،و في تركيا فأن األنتخابات جتري مبوجب مجموعة مواد
دستورية و التي نص عليها الدستور التركي النافذ لعام  ،1982و كذلك األمر
في ايران فأن األنتخابات جتري مبوجب دستور عام  1979النافذ(.)10
تتم املش��اركة ف��ي اإلنتخابات العام��ة في ظل أنظم��ة أنتخابية متغايرة
( - )10ليالف محمد أمني عزيز ،احلقوق السياسية للكورد في الدول التي تضم كوردستان ،دراسة
حتليلية ،من منشورات مكتبة الفكر و التوعية في األحتاد الوطني الكوردستاني ،السليمانية  ،2007ص
ص .259 -243
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و متنوع��ة ،حي��ث ب��دأت اإلنتخابات بالش��كل املقيد ،و من ث��م تطورت نحو
اإلنتخابات العامة في نهايات القرن التاس��ع عش��ر و بداية القرن العش��رين،
و ق��د متيزت اإلنتخاب��ات في بداياتها بأنها كانت مباش��رة و من ثم حتولت في
الغالب الى غير املباش��رة ،و تعددت اإلنتخاب��ات العامة في طرق تنفيذها الى
اإلنتخاب��ات الدائرية و النس��بية و اخملتلطة ،و أصبحت مبرور الزمن ثالثة عوائل
رئيسية ،تتفرع منها  12نظاما فرعيا(.)11
كذلك تتأث��ر نتائج النظام االنتخابي بنم��ط الدميقراطية من حيث كونها
راس��خة ،أو جديدة ،أو ناش��ئة ،كما أن هناك ترابطا بني العملية اإلنتخابية و
نتائجها بتركيب��ة اجملتمع وتنوعاتها على الصعد الديني��ة واإلثنية والعرقية
واإلقليمي��ة واللغوية ،مع وجود أحزاب راس��خة أو قيد التكوين وعدد األحزاب
الوطنية و توزيعها اجلغرافي و الدميغرافى على صعيد الوطن.
أن للنظم اإلنتخابية تأثير كبير على نظام األحزاب السياسية و دورها داخل
العملية السياسية و التشريعية ،و تلعب دورا كبيرا في متاسكها و انضباطها
الداخلي ،كما أن للنظم اإلنتخابية تأثير في مجرى احلمالت اإلنتخابية و مدى
قدرتها في ايصال رسالة األحزاب و املرشحني املتنافسني الى الناخبني ،و ميكن
للنظم اإلنتخابية أن تشجع على التوافق و املرونة السياسية ،كما و ميكن أن
تدفع نحو األنغالق األثني و الديني و الطائفي و املناطقي.
الشك أن نظما أنتخابيا مختلفا (أغلبي ،نسبي ،مختلط) تؤدي الى افراز نتائج
مختلفة و في البلدان اخملتلفة ،بل و األكثر من ذلك ميكن لنظام أنتخابي معني أن
يؤدي إلى افراز نتائج مختلفة في البلد نفسه في ظل ظروف مختلفة(.)12
( -)11أندرو رينولدز و آخرون ،أشكال النظم اإلنتخابية ،دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية و اإلنتخابات،
 ،2005ص ص 22-20
( - )12فيليب برو ،علم األجتماع السياسي ،ترجمة د.محمد عرب صاصيال ،الطبعة الثانية
 ،2006بيروت لبنان ،ص ص335-311
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أن النظم اإلنتخابية أداة ناجحة لبناء الدولة الوطنية احلديثة القائمة على
املواطنة املتس��اوية و املشاركة السياسية الواسعة ،و أن أهم ما مييز النظام
اإلنتخاب��ي هو م��دى أمكانيته على متثيل الش��رائح و الطبق��ات و األجتاهات
السياسية املوجودة و العاملة في مجتمع معني ،و كلما كان النظام اإلنتخابي
قادرا على متثيل أكبر لهذه الفئات كان نظاما أنتخابيا أكثر قوة و قدرة(.)13
و باألضاف��ة ال��ى اإلنتخاب��ات العامة و التي جت��ري في ال��دول الدميقراطية
الراس��خة و اجلديدة و الناشئة ،هناك نوع من اإلنتخابات التي جتري في بعض
الدول التي تدعي بأنها دميقراطية و تسمى باألنتخابات الصورية و التي تهدف
في العادة الى تلميع وجه حاكم مس��تبد ،وجتري مثل هذه اإلنتخابات في ظل
حكم احلزب الواحد ،و املواطنون يذهبون إلى صناديق األقتراع ألختيار مرش��ح
واحد .و يجري وصف مثل هذه اإلنتخابات بأنها احتفاالت و ليس انتخابات.
لق��د وجدن��ا ب��أن النظ��م األنتخابي��ة و قوانينها و آلي��ات أجرائه��ا ،تتنوع
بتنوع األنظمة السياس��ية و تختلف تداعياته��ا و نتائجها بأختالف الظروف
السياس��ية و األقتصادي��ة و األجتماعي��ة للبلدان اخملتلفة ،و م��ن ذلك جند أن
تعريف النظام اإلنتخابي يش��كل مقدمة ضرورية للخطوات الالحقة ،سواء
على صعيد تصميم النظام اإلنتخابي أو عموم س��ير العملية الدميقراطية و
التي تهدف الى حتقيق تقدم اجملتمع و أزدهاره و أستقراره السياسي.

( - )13د.عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ،ص ص19-16
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املبحث الثاني :أهمية و أهداف النظم اإلنتخابية

للنظ��م األنتخابية أهمية حيوية في حياة كل من الش��عوب و األفراد معا ،فهي
التي متنح اجملتمعات األنس��انية املؤسس��ات املنتخبة و تزودها بالش��رعية الالزمة،
كم��ا أنها متنح األفراد حق املش��اركة في صنع القرار السياس��ي ،م��ن املعروف بأن
اإلنتخاب��ات حق من حقوق األنس��ان ،حيث تؤكد امل��ادة ( )21الفقرة ( )3من اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنس��ان األساس��ية ،و كذلك املادة ( )25من العهد الدولي للحقوق
املدنية والسياس��ية لع��ام  ،)14(1966و امليثاق العربي حلقوق األنس��ان املصادق عليه
ف��ي ع��ام  ،)15(2004على أن حق املواط��ن «أن ينتخب وينتخب ف��ي انتخابات نزيهة
جتري دوريا باالقتراع العام وعلى قدم املس��اواة بني الناخبني وبالتصويت الس��ري و أن
تضمن التعبير احلر عن إرادة الناخبني» كما أش��ار اإلعالن العاملي حلقوق األنس��ان
( -)14للمزيد ينظر في املوقعhttp: //www.unchr.ch/udhr :
( -)15للمزيد ينظر في املوقعhttp: //www. Arableagueonline.org :
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على معايير اإلنتخابات العامة األساس��ية «بأن تك��ون حرة ونزيهة» و كذلك فأن
األحت��اد البرمل��ان الدولي ف��ي باريس  ،1994أكد على أن س��لطة احلك��م في أي دولة
تس��تمد ش��رعيتها من الش��عب والذي يعبر عن ذلك في انتخابات ح��رة ونزيهة و
دورية ،و التي جتري في فترات منتظمة على أس��اس التصويت السري و عالنية العد
و الفرز ،ويحق لكل ناخب أن ميارس حقه في التصويت مع اآلخرين وان يكون لصوته
نف��س قيمة أصوات اآلخرين ،وان تضمن س��رية االقتراع.وأك��دت وثائق األمم املتحدة
على عمومية االقتراع والتساوي في االقتراع العام ،أي أن يكون لكل مواطن احلق في
التصويت في أي انتخاب وطني أو اس��تفتاء عام يجري في بلده( )16و يتم عن طريق
األنتخابات حتقيق التداول الس��لمي للس��لطة و حتقيق أوسع مشاركة لألفراد في
اإلدارة و احلكم و الوصول الى املعاني الس��امية في تطبيق املبادئ الدميقراطية ،بأن
يكون احلكم من الشعب و للشعب و من أجل الشعب.
املطلب األول :أهمية اإلنتخابات كآلية للدميقراطية
أن اإلنتخابات هي من اهم الوسائل التي يستطيع من خاللها املواطنون
املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم ،و هي الطريقة التي يتم
بها أنتاج الش��رعية السياس��ية التي يقدمها االنتخابات لنظام سياسي
ما ،تلك الش��رعية و التي هي ذات مصداقية ضرورية لقيام دولة مستقرة
و قوية(.)17
أن أختي��ار أي نظام أنتخابي له أهمي��ة بالغة في حتويل األصوات املدلى بها
الى مقاعد برملانية ،حيث ميكن أن يترك أختيار النظام اإلنتخابي أثرا حاس��ما
في املرش��ح الذي ينتخب و في احلزب الذي سيتولى السلطة ،كما أن للنظم
( -)16للمزيد ينظر :مذكرة تطبيقية ،برنامج األمم األمتحدة األمنائي ،كانون الثاني .2004
( -)17للمزيد ينظرhttp: //Portal.UNDP.org :
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اإلنتخابية أنعكاس��اتها على مجمل العملية السياسية ،ألن أختيار النظام
اإلنتخابي يتأثر بالظروف و الثقافة السياس��ية الس��ائدة في كل بلد ،و عليه
الب��د من أمت�لاك املعرفة الضرورية ع��ن النظم األنتخابية عن��د العمل على
أختيار أو تصميم نظام أنتخابي أو تعديله ،و أن النظام اإلنتخابي الذي يختاره
شعب من الشعوب قد يؤثر سلبا أو ايجابا على أداء النظام السياسي ،و ميكن
لنظ��ام أنتخاب��ي أن يعمل على قيام برملان قوي و حكومة مس��تقرة( )18وكما
ميكن أن يعمل على قيام برملان ضعيف و حكومة غير مستقرة.
أن اإلنتخاب��ات ه��ي أهم آلية دميقراطي��ة ألختيار احلكام ،له��ذا فقد أرتبطت
الدميقراطية تاريخيا باإلنتخابات ،حيث أنها الوس��يلة الوحيدة ألسناد السلطة
ف��ي النظم الدميقراطية املعاصرة ،و الوس��يلة الفعالة لتحقيق املش��اركة في
احلياة السياسية ،و قد أحتلت اإلنتخابات العامة هذه املكانة الرفيعة في الوقت
احلاضر بس��بب اس��تحالة تطبيق النظام الدميقراطي املباش��ر الذي كان ميارس
في الدميقراطيات القدمية ،و أصبحت اليوم الدميقراطية النيابية ضرورة حتمية،
نظ��را لضخامة عدد الس��كان في الدولة املعاصرة ،و لك��ي تأتي اإلنتخابات في
النظم الدميقراطية املعاصرة بنتائج مرجوة ،البد و أن حتيط بسياج من الضمانات
القانونية ،منها الضمانات التي تتعلق باملنظومة السياس��ية ،ومن ضمنها ما
يتعل��ق بالنظام اإلنتخابي املناس��ب ،و كذلك الضمان��ات التي تتعلق بالعملية
اإلنتخابية نفس��ها ،على أعتبار أن من خصائص النظ��ام اإلنتخابي كونه ليس
محايدا ،حيث أن بنائها يأتي في الغالب على أساس أحداث و خلفيات سياسية،
و لك��ن الهدف األساس��ي ألختيار كل نظ��ام أنتخابي هو التوفي��ق بني خيارين:
األول خيار التمثيل لكل التيارات و التوجهات السياس��ية األغلبية و األقلية من
( - )18أندرو رينولدز و آخرون ،أنواع النظم اإلنتخابية ،ترجمة كرستنا خوشابا بتو 2007 ،أربيل،
ص ص20-17
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منظ��وره الكمي ،و اخليار الثاني هو حتقيق العدالة و الفعالية والكفاءة للنظام
السياسي و األقتصادي و األجتماعي ،و أن القانون األنتخابي الذي ينظم عملية
األنتخاب��ات ف��ي مراحلها اخملتلفة من الض��روري أن يتيح لكل أط��راف العملية
األنتخابي��ة من الناخبني و املرش��حني و املراقبني و وكالء الكيانات السياس��ية،
الوقوف على الكيفية التي يتم بها إدارة األنتخابات و األعالن عن نتائجها ،و البد
أن ينس��جم هذا القانون األنتخابي مع التركيب األجتماعي للمجتمع ،للتمكن
من األجابة على احلاجات اجملتمعية ،أي أن التصويت في اإلنتخابات وسيلة تقنية
ولكن نتائجها السياس��ية تؤثر على موازين القوى بني املؤسس��ات السياسية
التش��ريعية و التنفيذية و القضائية ،و من الضروري أن يؤدي التصويت الى خلق
التوازن الضروري في النظام السياس��ي و تعزيز الثقة بني املواطن و مؤسس��ات
النظام السياسي.
أن النظ��ام اإلنتخاب��ي الذي يطبق في بلد ما ،يؤثر على النظام السياس��ي
برمت��ه ،و ميك��ن أن يكون عامل تقدم ،كما ميكن أن يك��ون عامل تأخر و تراجع،
و قد يش��مل التأثير عل��ى احلريات العامة و على نظام األحزاب السياس��ية و
املؤسس��ات السياس��ية ،أو قد يقتصر في ميادين محددة ،و عليه فأن أختيار
النظ��ام اإلنتخاب��ي يجب أن يأتي بعد دراس��ة ش��املة للنظام السياس��ي و
األقتصادي واألجتماعي والظروف العامة للبلد( ،)19فالنظام السياس��ي يعتبر
جزء من النظام األجتماعي ،حيث أن العالقة بني النظام السياسي و محيطه
هي عالقة تبادلية ،و في تأثير و تأثر متبادل و مستمر(.)20
أن التوسع في النظم الدميقراطية و التي أطلق عليها (صمويل هانتنكتون)
( - )19د .صفوت العالم ،األتصال السياسي و الدعاية اإلنتخابية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2005ص 131
زيارة املوقع(20) - www.idea.int/publications/esd/upload/esd_arabic_2002_full_book.
في 2012/9/10
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باملوج��ة الثالث��ة للدميقراطية ،بتح��ول بلدان كثيرة نح��و الدميقراطية ،بعد أن
كان��ت أنظمة ش��مولية ،و بدأت هذه الدول بأعادة صياغ��ة قواعد احلكم فيها
على األس��س و املب��ادئ الدميقراطية و القائمة على اإلنتخاب��ات العامة احلرة و
النزيهة ،لتحقيق أهدافها في املشاركة و الشرعية و التمثيل النيابي احلقيقي
و األستقرار السياسي و األستمرارية ،و في هذا الصدد فأن برنامج األمم املتحدة
األمنائي يقوم بدعم العمليات اإلنتخابية ،من خالل دعم املؤسسات الدميقراطية
و املفوضي��ات املكلف��ة ب��إدارة اإلنتخابات ،و تعزي��ز العالقة ب�ين الدميقراطية و
التنمية البش��رية( ،)21أن وجود الدميقراطي��ة الليبرالية مرتبط بوجود أنتخابات
حرة و نزيهة ،و أن يكون حق األقتراع مفتوحا و مضمونا جلميع الناخبني.
أن النظام اإلنتخابي يتأثر بطبيعة النظام السياسي ،حيث أن تنوع األنظمة
السياس��ية املعاصرة و أختالفها من دولة إلى أخرى ،يرجع في جانب أساسي
منه الى تعدد النظم األنتخابية ،و عليه فأن أختيار نظام أنتخابي مالئم لبلد
ما ،يتطلب دراسة شاملة للنظام السياسي و األقتصادي و األجتماعي لذلك
البلد ،لكون النظام السياس��ي ألي بلد ال ينفصل عن النظام األجتماعي له،
و أن النظ��ام السياس��ي ال يوجد في ف��راغ ،بل هو جزء ال يتج��زأ من محيطه
األجتماعي ،و مي��ارس تأثيره على العوامل األخرى احمليطة به في عملية تأثير و
تأثر مستمرة و في عالقة تبادلية(.)22
أن األنتخابات ترتبط بالدميقراطية و كيفية ترجمة مبادئها على أرض الواقع
ف��ي حق األقتراع العام و التي هي حق كل املواطنني البالغني و املس��جلني في
التصويت دون متييز بسبب اللون أو العرق أو الثروة أو املكانة األجتماعية ،و هي
ترتبط بقاعدة أن يكون لكل ناخب صوتا واحدا أو ما يس��مى الوزن املتس��اوي
( - )21للمزيد ينظر :املوقع األلكتروني لبرنامج األمم املتحدة اإلنتخابيwww.undp.org :
( - )22د .صفوت العالم ،املصدر السابق ،ص136
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للصوت ،كما أن الدميقراطية هي ليست مجرد التصويت ،و أمنا هي في األساس
حتقيق مبادئ تتمثل في احلرية و املس��اواة و قيم احلوار و التعددية و التسامح،
و ه��ل أنتخابات هي اس��تقرار أم هي ركود سياس��ي ،أن األنتخابات هي متكني
املواطنني من املشاركة في عملية صنع القرارات السياسية ،و عليه فأنه البد
لألنتخابات من حتقيق املقاصد األساسية لها في التعبير عن مبدأ أن الشعب
هو مصدر الس��لطات و أختيار احلكام و تس��وية الصراعات السياسية بطرق
سلمية و توفير الشرعية السياسية أو جتديدها(.)23
أن النظم اإلنتخابية لم تعد وس��يلة ألنتخاب أعضاء السلطة التشريعية
فقط ،بل أصبحت مبرور الزمن وس��يلة إلدارة الص��راع في اجملتمع ،فاإلنتخابات
تعمل باألضافة الى تطوير آلياتها الش��كلية و الفنية ،الى تعزيز املؤسسات
الدميقراطية و العمل على دميومتها و أستمراريتها ألطول فترة ممكنة وصوال الى
األستقرار السياسي ،األمر الذي يتطلب تقوية األحزاب الوطنية و تشجيعها،
فض�لا عن وضع العراقيل امام الكتل و احل��ركات الطائفية و العنصرية التي
حتاول أس��تغالل اإلنتخابات لتحقيق أهدافها غي��ر الدميقراطية( ،)24فاألحزاب
السياس��ية الوطني��ة هي من املؤسس��ات ذات األهمية الكبي��رة في النظام
الدميقراط��ي و عام��ل مهم من عوام��ل ديناميكية احلياة السياس��ية في أي
بل��د دميقراط��ي ،و الميكن أيجاد حي��اة دميقراطية فعالة م��ن دون وجود أحزاب
وطنية فعالة( ،)25ألن التعددية السياس��ية و التعددية احلزبية هي من شروط
و مستلزمات النظام الدميقراطي املعاصر.
أن أهمية النظم اإلنتخابية تكمن في أنها حتدد عدد و أهمية األحزاب التي
( - )23أحمد الديني و آخرون ،األنتخابات الدميقراطية و واقع األنتخابات في األقطار العربية ،الطبعة
األولى ،أعداد مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت  2009ص 169
( - )24د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ،ص 265
( - )25د .صالح جواد الكاظم و د .علي غالب العاني ،األنظمة السياسية ،مطبوعات جامعة
بغداد ،1991ص 93
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س��تفوز بالبرملان ،وحتدد نوع احلكومة من حيث كونها ائتالفية أم منفردة ،وأن
أختيار النظام اإلنتخابي املناس��ب يؤدي بالضرورة الى متاس��ك نظام احلكم و
أستقراره و يبعث احليوية في العملية الدميقراطية برمتها ،و للنظم اإلنتخابية
تبعات في منط التطور احلزبي ،فبعض النظم االنتخابية تش��جع على متاسك
األح��زاب وانضباطها ،والبعض اآلخر تعمل على تفتيتها( ،)26و كل ذلك يرتبط
بطبيعة النظام السياسي و آلية عمل و مستوى فاعلية مؤسساته.
املطلب الثاني :أهداف النظم اإلنتخابية
أن النظام األنتخابي يستهدف بالضرورة حتقيق أهداف النظام السياسي في
بناء مجتمع مستقر ينعم باحلرية و املساواة و العدالة ،و يعمل على أستمرارية
مؤسس��اته الس��يادية في العطاء و أداء وظائفها احليوية خلدمة املواطنيني ،أن
للنظم االنتخابية دور كبير في التشجيع على منو التوجهات الوطنية و العمل
على أس��تبعاد و ع��زل التوجهات العرقي��ة و املناطقية و الفئوي��ة و املذهبية،
و تلع��ب النظ��م اإلنتخابية أيضا دورا حاس��ما ً في مجرى احلم�لات االنتخابية
وتوجه��ات النخب السياس��ية .فيمكن للنظم اإلنتخابية أن تش��جع أو تؤخر
تكوي��ن حتالف��ات بني األح��زاب ،كما ميكن أن تس��اعد األح��زاب واجلماعات على
امتالك قاعدة واسعة و إبداء نزعة توفيقية ،أو على العكس ،ميكن أن تستنهض
الرواب��ط العرقية و صالت النس��ب و القرابة( ،)27كما قام��ت به القائمة نصف
املفتوحة في اإلنتخابات النيابية جمللس النواب العراقي في آذار .2010
أن النظ��ام االنتخاب��ي الذي ال يعد عادال ً والذي ال يعط��ي املعارضة انطباعا ً
بأن فرصة الفوز متاحة لها في املرة املقبلة ،من شأنه أن يدفع اخلاسرين على
( - )26د.عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ،ص 125
( - )27د.محمد كاظم املشهداني ،النظم السياسية ،جامعة املوصل العراق ،1991 ،ص ص93-59
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العمل من خارج النظام السياسي وعلى اللجوء إلى وسائل غير دميقراطية ،و
رمبا اللجوء الى العنف .و أنطالقا من هذا التشخيص لدور النظم اإلنتخابية،
ميكننا حتديد أهم أهداف النظم اإلنتخابية في النقاط التالية:
 -1ضم��ان الق��درة على متثيل ش��رائح و فئات و طبق��ات و أجتاهات اجملتمع
اخملتلفة.
 -2ضمان عدم التالعب في عملية التمثيل العادل للمكونات و الش��رائح و
الفئات اخملتلفة للمجتمع.
 -3ضمان سير العملية السياسية بشكل يتناسب مع األنظمة و القوانني
املعمولة بها في الدولة.
 -4ضم��ان النجاح في تطبي��ق النظم اإلنتخابية مبا ينس��جم مع املعايير
الدولي��ة و التي تقوم على أحترام و كفالة حقوق األنس��ان و أجراء اإلنتخابات
احلرة و النزيهة.
أن أجن��از هذه األهداف الرئيس��ية ،ي��ؤدي الى فاعلية العملي��ة اإلنتخابية و
نزاهتها ،و بالتالي جند أن النظام اإلنتخابي مينح الس��لطة املنتخبة الشرعية
الالزمة لتش��كيل احلكومة ،و ش��رعية أتخاذ القرارات ،أن اإلنتخابات وس��يلة
فعالة لتوسيع املشاركة الشعبية ،فالنظم اإلنتخابية تسعى ألعطاء فرصة
لكل ش��خص للمساهمة في عملية املمارس��ة السياسية و الدميقراطية ،و
لتمكني املواطن من التعبير عن رأيه و صوته و أرادته احلرة بكل حرية ،و األختيار
بني البدائل املتعددة(.)28
أن النظ��م اإلنتخابية تس��عى الى تنمية حس األنتم��اء الوطني للمواطنني،
بعيدا عن التوجهات األنعزالية ،و منح املواطن فرصة أختيار املس��ؤولني األكثر
ق��درة ،على تعزيز الش��عور بالكرامة و حتقيق الذات.و علي��ه فأن أختيار النظام
( -)28د .عصام نعم ه أسماعيل ،مصدر سابق ،ص 126
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اإلنتخاب��ي املالئم لدولة ما يحتاج الى دراس��ة موضوعية و ش��املة لظروفها
السياسية و األجتماعية و األقتصادية و السكانية باألضافة الى الدراية الكاملة
بالنظم اإلنتخابية في العالم ،والبد عند أختيار النظام اإلنتخابي املناس��ب من
األخذ بنظر األعتبار ،كل من معيار العدالة و الذي يس��تهدف النظام اإلنتخابي
حتقيقه و كذلك معيار الفعالية ممثلة في حتقيق األس��تقرار السياس��ي للبلد،
ألن الهدف املباش��ر لكل نظام أنتخابي هو تش��كيل حكوم��ة فعالة مع وجود
معارض��ة جادة و واعية و مس��ؤولة ،قادرة على أن حتل محل احلكومة نفس��ها
ف��ي اي وق��ت ،و املعارضة الت��ي ال ميكنها أن حتل محل احلكومة ف��ي إدارة البلد
الميكن أعتبارها معارضة.
أن أختي��ار النظام اإلنتخاب��ي لبلد ما ينبغي أن يأخ��ذ بنظر األعتبار بادئ
ذي بدء ،مدى أمكانيته في حتقيق األس��تقرار السياس��ي لذلك البلد ،و البد
من دراس��ة مس��توى العالق��ات و حجم النزاع��ات بني املكون��ات و األطراف
السياس��ية و التي تش��ارك في العملي��ة اإلنتخابية ،فعم��ق النزاعات بني
األطراف املش��اركة في اإلنتخابات و اخلوف م��ن أن تتحول تلك النزاعات الى
حرب أهلية ،كلها أمور البد من البحث فيها ،قبل اقرار نظام أنتخابي معني،
فاجملتمع��ات اخلالية من النزاع��ات العرقية ،أكثر قدرة عل��ى تصميم نظام
أنتخاب��ي يؤمن التمثيل العادل دون اخلوف م��ن حتول اإلنتخابات الى مجلس
نيابي غير مستقر.
فالنزاع��ات العرقية في س��ريالنكا و التي حتولت الى ح��رب أهلية ،و النزاع
العرقي في البوس��نة و الهرس��ك و الذي حتول هو اآلخر ال��ى تطهير عرقي ،و
كذلك املش��كلة القومية للكورد في العراق ،و التي حتولت الى نزاع مس��لح،
كله��ا أمور بالغة األهمية ،و تدخل ف��ي صميم البحث ألختيار نظام أنتخابي
مالئ��م ،كما فعلته ماليزي��ا و التي جنحت في تصميم نظ��ام أنتخابي مالئم
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لظروفها العامة والتي افرزت عن حالة من األس��تقرار املدني ،و السلم األهلي
بني املكون��ات املالية و الصينية والهندية ،و التي تش��كل األغلبية في البلد،
كم��ا أن النظ��ام اإلنتخاب��ي و ال��ذي يراعي األختالف��ات العرقي��ة و الدينية و
األجتماعي��ة ،يجب أن يراعي أيضا األختالفات الثقافية ليتمكن من تش��كيل
مجلس نيابي يتس��ع ملمثلي مختل��ف مكونات اجملتم��ع ،أن الوجود اجلغرافي
للمكون��ات املتعارضة يلعب دورا كبي��را في تصميم النظ��م اإلنتخابية ،ألن
التداخ��ل اجلغرافي بني هذه املكونات ق��د يزيد من أحداث العداوة املتبادلة في
حالة أقرار نظام أنتخابي غير مناس��ب ،كما حصل في املناطق املتنازع عليها
في العراق في ظل تطبيق النظام النس��بي ذو الدوائر املتعددة بدال من الدائرة
الواح��دة ،مما أدى الى أس��تفحال العداء بني مكونات ه��ذه املناطق من العرب
و الك��ورد و التركم��ان ،حيث ح��اول كل مكون من أثبات وج��وده و الفوز بأكبر
عدد من املقاعد ،و حتولت الدوائر اإلنتخابية الى اقطاعيات عرقية متنافس��ة
بشراس��ة و بتحدي ،و كان من املمكن احليلولة دون حدوث ذلك باألستمرار في
تطبي��ق النظام النس��بي ذو الدائرة الواحدة و الذي البديل ل��ه إذا اريد للعراق
أن يك��ون بلدا موحدا ،كما ي��رى بعض اخملتصني في مج��ال اإلنتخابات و على
رأسهم (الري دياموند)()29بأن النظام اإلنتخابي النسبي هو أفضل من النظام
الدائري في مرحلة التحول الدميقراطي ،حيث يضمن مشاركة كل املكونات و
األقليات و فئات اجملتمع في العملية الدميقراطية.
كم��ا أن النظام اإلنتخاب��ي البد و أن يراعي النضج السياس��ي للمواطنني،
فالنظ��ام اإلنتخاب��ي ال��ذي يكون مالئما جملتمع سياس��ي مس��تقر و متطور
كم��ا هو احلال ف��ي البلدان الغربية ،قد اليكون مالئم��ا للبلدان حديثة العهد
بالدميقراطي��ة ،و هن��اك نظ��م أنتخابية تتطلب مس��توى جيد م��ن الوعي و
( -)29للمزيد ينظر في املوقع األلكتروني www.imie.org
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الثقافة لتطبيقه بش��كل صحيح ،كما هو احلال بالنسبة الى نظام الصوت
البدي��ل أو النظ��ام التفضيلي( ،)30كم��ا أن نظام اإلنتخاب��ات الدائري أو نظام
األغلبي��ة ال يضمن للمعارضة إال متثيال نس��بيا ،و لتالفي هذا العيب ،البد من
أعطاء األحزاب فرصة الفوز بعدد من املقاعد يتناس��ب مع عدد األصوات التي
حصلت عليها(.)31
أن النظم اإلنتخابية و اإلنتخابات وس��يلة لتنمية الش��عور باملسؤولية،
من خالل توسيع و تنظيم املساءلة و احملاسبة و أخضاع املسؤولني حملاسبة
ناخبيهم ،من خالل ممارسة اإلنتخابات بشكل دوري ،إال أنه في بعض احلاالت
فأن بعض احلكومات نفس��ها تتدخل بشكل سلبي في اإلنتخابات و تعمل
على توجيه اإلنتخابات ملصلحة مرشحيها ،و ذلك من خالل جلوئها بني احلني
و اآلخر الى تقس��يم الدوائر اإلنتخابية بالطريقة التي تفيد مرش��حيها ،أو
ما يس��مى باجلغرافية اإلنتخابية أو الهندس��ة األنتخابية و التي س��ميت
بطري��ق( )Gerry mander( )32فف��ي أمري��كا يت��م أعادة النظر ف��ي الدوائر
اإلنتخابي��ة مرة كل عش��ر س��نوات ،و في أيرلن��دا مرة كل ( )12س��نة(،)33
إال أن��ه ج��رى التدخ��ل في العراق ف��ي الدوائ��ر اإلنتخابية مرت�ين في ظرف
خمس س��نوات( ،)34مما أتت بنتائج عكسية و بالضد من مصلحة األستقرار
السياسي للبلد و لتزيد من تعقيد العملية السياسية ،حيث تؤثر تقسيم
( - )30زيارة املوقع 2012/12/19 www.freedomhouse.org
( - )31د .منذر الشاوي ،القانون الدستوري ،بغداد  ،1981ص 143
( -)32سميت بهذه الطريقة نسبة الى حاكم والية مساشويتس األمريكية ،و الذي كان جمهوريا
و ق��ام في عام  1812بتقس��يم الوالية الى تس��ع مناطق أنتخابية كبيرة تض��م كل منطقة منها
خمسة دوائر فرعية و ذلك بطريقة كيدية للحد من أصوات السود ،و فاز بهذه الطريقة اجلمهوريون
بثماني��ة مناط��ق أنتخابية من مجموع تس��عة .للمزيد ينطر :د .عصام نعمة اس��ماعيل ،مصدر
سابق ص .68
( -)33د.عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ،ص 108
( -)34د .ن��وري لطيف ،القانون الدس��توري و النظام الدس��توري في العراق ،بغ��داد ،1979الطبعة
الثانية ص 124
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الدوائ��ر األنتخابية على النتائج األنتخابية ،و أدت في التجربة العراقية الى
ح��دوث تفاوت كبير في اصوات الفائزين باألنتخابات ،بني الفائز مبئات األالف
من األصوات و الفائز مبئات األصوات ،و في التجربة اللبنانية عام 1992حدث
الش��يء نفس��ه ،حيث فازت (مهى قس��طنطني اخلوري) في دائرة اجلبل ب
( )41صوتا فقط ،بينما فازت (بهية احلريري) ب( )117.760صوتا(.)35
لق��د وجدن��ا األهمية الكبيرة لألنتخاب��ات العامة في تط��ور و تقدم احلياة
السياس��ية و األقتصادية و األجتماعية للبلدان الدميقراطية اخملتلفة ،و دورها
احليوي في حتقيق أس��تقرار النظام السياس��ي و بناء الدميقراطية و في ضوء
األهداف احملددة التي تسعى العملية اإلنتخابية الى حتقيقها في بناء مجتمع
مستقر و مزدهر.

( -)35د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ،ص 113
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املبحث الثالث :أنواع النظم اإلنتخابية

إن النظم اإلنتخابية متنوعة و تختلف من دولة الى أخرى ،و أن هنالك جدال
مس��تمرا حول طبيعة و أن��واع النظم اإلنتخابية كونها متث��ل العملية التي
تترج��م من خالله��ا أرادة الناخب الى نتائج لألنتخابات ،مم��ا ولد عملية بحث
مس��تمرة عن نظام أنتخابي أنسب ،ليحقق متثيال و عدالة كبيرين للمجتمع،
مع التأكيد أنه اليوجد نظام أنتخابي يستجيب بالكامل ملفهوم الدميقراطية
و العدالة في التمثيل .أن الشكل في الصفحة ( )36يلخص العوائل الثالثة
الرئيسية للنظم اإلنتخابية ،و هي كل من عائلة نظم األغلبية و عائلة نظم
التمثيل النس��بي و شبه النس��بي ،و عائلة النظم اخملتلطة ،حيث يتفرع من
هذه العوائل الثالثة الرئيس��ية  12نظام��ا أنتخابيا فرعيا ،و التي يتفرع منها
ه��ي األخ��رى  211نظاما أنتخابيا ،و الت��ي صممها اخلبراء ف��ي مجال النظم
اإلنتخابية حس��ب حاجة و خصوصية كل بلد م��ن البلدان الدميقراطية على
مس��توى العالم ،البعض منها منتشر بش��كل كبير ،و البعض اآلخر محدود
التطبي��ق ف��ي بلدان معدودة و البعض اآلخر أنق��رض ،و لم يعد يطبق في أية
دولة في العالم حاليا(.)36
( - )36قاسم داود العبودي ،تأثير النظم اإلنتخابية في النظام السياسي ،الطبعة االولى ،دار ورد
االردنية للنشر والتوضيع ،2012 ،ص 122
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 3بلدان منها :أسرتاليا

Alternative Vote
التصويت البديل

 22بلداً بينها (فرنسا ،البحرين،
مصر ،ايران ،كوبا ،فيتنام،
موريتانيا ،منغوليا ،روسيا البيضا)

Two-Round System
نظام اجلولتني

(ايرلندا ،مالطا)

Single
Transferable
STV
الصوت الواحد املتحول
بلدان فقط

 70بلداً بينها (جنوب أفريقيا،
تركيا ،العراق ،املغرب ،الربازيل،
تشيلي)

List PR System
قائمة التمثيل النسيب

نظم التمثيل النسبي

النظم اإلنتخابية

(*)  -مت اعداد الش��كل ( )1من قبل الباحث باألعتماد على املوقع األلكترونی للمؤسس��ة الدولية
للدميقراطية و األنتخابات (IDEA (www.Int-idea.se

 4بلدان بينهم (تونس،
جيبوتي ،سنغافورة)

Party Block
Vote
التصويت الكتلوي
احلزبي

 15بلداً بينها (الكويت،
لبنان ،املالديف ،سوريا،
الفولكالند)

Block Vote
)(BV
تصويت الكتلة

 47بلداً بينها (بريطانيا ،أمريكا،
اهلند ،عمان)

First Past The
)Post (FPTP
الفائز األول

نظم األغلبية

الشكل ()1

(*)

 21بلداً بينها (اليابان ،روسيا،
تونس)

Parallel
النظم املتوازية

 9بلدان بينها (نيوزيلندا ،أملانيا،
بريطانيا)

Mixed Member
Proportional
MMP
تناسب العضوية املختلطة

النظم املختلطة
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املطلب األول :نظم األغلبية
Majority-Plurality Systems
أن نظ��م األغلبي��ة هي من أبس��ط وأقدم النظ��م اإلنتخابي��ة و يرجع تاريخ
ه��ذه النظ��م الى القبائل الروماني��ة ،و قد بدأت أنكلترا العم��ل بها عام 1265
ف��ي أنتخاب��ات البرمل��ان األنكليزى و اليزال يعم��ل بها ،حينما أدخله (س��يمون
مونف��ورت) في أنتخابات البرملان األنكلي��زي عام  1265ألول مرة( ،)37و كان لفترة
طويلة النظ��ام الوحيد املعمول بها في أغلبية البلدان الدميقراطية ،حيث يتم
أنتخاب املرشح األكثر شعبية ،و مت تطبيقها بشكل خاص في دول الكمونولث،
و الي��زال يطبق في أكث��ر من  80بلدا ف��ي العالم( ،)38و يتميز ه��ذا النظام بأنه
يعط��ي احل��زب الفائز مقاع��د أكثر من حصته النس��بية من األص��وات ،و ميتاز
هذا النظام بالبس��اطة ،حيث يتم أنتخاب املرش��ح ال��ذي يحصل على أغلبية
األصوات ،و أبس��ط أنواع نظم األغلبية هو نظم األغلبية البسيطة ،و املطلوب
ف��ي هذا النظام هو حصول املرش��ح على أكثر األصوات ف��ي الدائرة اإلنتخابية
املعين��ة مقارنة مبا حصل عليه املرش��حون اآلخرون بص��رف النظر عن األغلبية
املطلق��ة من األصوات و على اس��اس دورة واحدة ،و ينتش��ر حالي��ا هذا النظام
باألضاف��ة الى أنكلترا في كل م��ن الواليات املتحدة األمريكي��ة ،اليابان ،الهند،
املكس��يك ،بورما و كمبوديا ،و يتم التصويت في نظم األغلبية بثالثة أشكال:
الشكل األول التصويت في دائرة أنتخابية مبقعد واحد ،و في دورة واحدة ،و يعتبر
املرش��ح الذي حصل على أكبر عدد م��ن األصوات فائزا ،حتى و أن كانت أقل من
 ،%50و الش��كل الثاني ،ه��و التصويت على دورتني( ،)39و لق��د طبق هذا النظام
(- )37د .صفوت محمد العالم ،مصدر سابق ،ص 173
( - )38أندرو ريرنولدز و آخرون ،مصدر سابق ص 43
( - )39د .زهير شاكر ،الوسيط في القانون الدستوري ،اجلزء األول ،الطبعة الرابعة  1994ص122
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الشكل ()2
أنواع نظم األغلبية األنتخابية

بنغالدش ،كندا ،الهند،
ماالوي ،النيبال ،باكستان ،الفليبني،
اململكة املتحدة ،الواليات املتحدة
األمريكية و زامبيا
تايلند

أغلبية بسيطة في دوائر
ذات عضوية فردية ( 10دول)
اغلبية بسيطة في دوائر
متعددة

تشيلي

اغلبية بسيطة في دوائر
ذات مقعدين مع متثيل كبير
لألقليات (دولة واحدة)

كوريا اجلنوبية

اغلبية بسيطة في دوائر
ذات العضوية الفردية و دوائر
متعددة العضوية (دولة واحدة)

فرنسا

األغلبية بسيطة و األغلبية املطلقة

مالی و اوكراینا

األغلبية املطلقة  -نظام اجلولتني

استرالیا

التصويت البديل
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نظم األغلبية
البسيطة
( 13دول)

نظم األغلبية
املطلقة  -ذو اجلولتني
( 4دول)

في أوروبا منذ العصور الوس��طى و حتى  1914و هو ما يزال مطبقا في فرنس��ا
حت��ى الي��وم ،و يعمل بهذا النظام في سويس��را أيضا بالنس��بة الى أنتخابات
مجل��س احلكوم��ات في أغلبية الكانتون��ات( ،)40حيث يت��م التصويت ليحصل
املرش��ح على األغلبي��ة املطلقة ( )1+50و اذا حصل مرش��ح ما على األغلبية
املطلق��ة في الدورة األولى اليتم تنظيم ال��دورة الثانية ،و إذا لم يحصل أي من
املرش��حني على األغلبية املطلقة يتم أجراء الدورة الثانية و التي يفوز فيها من
يحصل على األغلبية البسيطة و من البلدان التي يطبق فيها هذا الشكل من
التصويت :كل من فرنس��ا ،الكونغو ،الغابون و جزر القمر( ،)41و الشكل الثالث،
ه��و التصويت التفضيلي و الذي يقوم عل��ى األغلبية املطلقة أيضا ،حيث يتم
حتدي��د األفضلية الثانية و الثالثة عند التصويت ملرش��ح معني ،وإذا لم يحصل
أي من املرشحني على األغلبية املطلقة ،فأنه يتم أستبعاد املرشح الذي حصل
على أقل األصوات و يتم توزيع األفضلية الثانية الى أن يحصل مرش��ح ما على
األغلبية املطلقة( .)42و يقييم نظام األغلبية بشكل عام مبا يلى:
 أهم األيجابيات: -1يعمل هذا النظام على التخفيف من الصراعات السياسية.
 -2يعم��ل على قيام حكوم��ات فعالة و ّمّيكن احلكومة م��ن أتخاذ القرارات
الواضحة و الصعبة.
 -3يقلل من دور األحزاب التي تستند الى العرق و اللون.
 -4يدعم األحزاب ذات األمتداد والبرامج الوطنية.
 -5عملية األقتراع سهلة و أقل كلفة.
 -6العالقة بني الناخب و املرشح قوية و مباشرة.
( - )40املصدر السابق نفسه ،ص 122
( - )41د .اياد البرغوثي و آخرون ،مصدر سابق ص28-17
( - )42د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ص 360
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 أهم العيوب: -1عدد مقاعد البرملان لكل حزب ،التتناسب مع عدد األصوات التي يحصل
عليه��ا ،فعلى س��بيل املث��ال ال احلصر ،حصول ح��زب الش��عب املنغولي في
أنتخابات عام  1992على  %80من املقاعد مقابل  %57من األصوات.
 -2عدد املقاعد التي يحصل عليها احلزب التعتمد على عدد األصوات فقط
بل ايضا على مكان تسجيل هذه األصوات.
 -3يعمل هذا النظام على أستبعاد أحزاب األقلية من التمثيل السياسي و
دفعها للعمل خارج البرملان مما قد يدفعها ألحداث عدم األستقرار السياسي.
 -4يعم��ل ه��ذا النظام حلرمان اجملموع��ات العرقية و األقلي��ات من التمثيل
البرملاني.
 -5يعم��ل هذا النظام ألضعاف فرص التمثيل العادل للنس��اء ،بل و العمل
على حرمانها في الدميقراطيات الناشئة.
 -6يعمل هذا النظام على هدر نسبة كبيرة من األصوات الصحيحة و التي
التتحول الى مقاعد.
 -7هذا النظام يساعد األحزاب احلاكمة على تغيير حدود الدوائر اإلنتخابية
مبا يخدم مصلحتها أكثر.
و هن��اك خمس��ة أنواع من نظ��م األغلبية اإلنتخابية و الت��ي تطبق حاليا في
بلدان العالم اخملتلفة سنأتي الى عرضها في النقاط التالية:
أ  -نظام الفائز األول (:First Past the Post (FPTP
لقد نشأ هذا النظام في بريطانيا ومطبق بها حاليا و بالدول املتأثرة بها تاريخيا،
وانحسر تطبيقه من  68دولة (من بني  212دولة و أقليم) الى  47دولة في .2004
وم��ن البلدان املطبقة فيها حاليا هذا النظام ه��ي :كندا ،الواليات املتحدة
األمريكي��ة ،الهند ،اليمن ،أمري��كا الالتينية ،الباكس��تان ،بنغالديش ،النيبال
وماليزيا.
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وف��ي هذا النظ��ام فأن للناخب ص��وت واحد ،والدوائر األنتخابية كما أس��لفنا
سابقا ،هي دائرة منفردة ،أي ذات مقعد واحد ،و املرشح الفائز فيها هو /هي الذي
يحصل على أكثرية األصوات ،و باألضافة الى احملاسن العامة لنظام األغلبية ،فأن
هذا النظام ميتاز مبحاسن أضافية ميكن تلخيصها في النقاط التالية:
 -1أن هذا النظام س��هل الفهم و التطبيق ،و اليحتاج الناخب س��وى على
وضع عالمة واحدة فقط بجانب اسم املرشح.
 -2يؤدي إلى قيام حكومات احلزب الواحد املستفيدة من املقاعد (األضافية)
لآلخري��ن ،وه��ذه احلكومات ع��ادة تكون متماس��كة على عك��س احلكومات
االئتالفية ،املضطرة للمساومات املضرة أحيانا.
 -3يعم��ل ه��ذا النظام لنش��وء معارضة متماس��كة أيضا ،تق��وم بالنقد
واملسائلة واملراقبة.
 -4يعم��ل هذا النظام على تش��جع األح��زاب ذات التوجه��ات و األمتدادات
الوطني��ة و يعمل على انتش��ارها ف��ي صفوف كافة فئات اجملتمع و الس��يما
املؤلفة من اثنيات متعددة.
 -5يعمل هذا النظام على حرمان األحزاب املتطرفة من فرص التمثيل داخل
البرملان.
 -6يزيد العالقة املباشرة بني الناخب و املرشح في املنطقة اجلغرافية احملددة،
فالناخ��ب ينتخب فردا يعرفه ،ويتمكن الناخب من محاس��بة املرش��ح الفائز
بشكل مباشر.
 -7مينح هذا النظام املرشح املستقل فرصة للفوز(.)43
و باألضافة الى العيوب العامة لنظم األغلبية و التي ذكرناها س��ابقا ،فأن
هناك عيوب أخرى لنظام الفائز األول ميكن أضافتها في النقاط التالية:
( - )43أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر صابق ،ص 76-45
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 -1أن ه��ذا النظ��ام يعمل على اس��تبعاد األح��زاب الصغيرة م��ن التمثيل
العادل ،وبالتالي خلق عدم األستقرار السياسي ،واألمثلة على ذلك (انتخابات
بريطانيا  ،1983حيث حصل حتالف احلزب الدميقراطي االجتماعي على  %3من
املقاعد فقط مقابل تصويت قومي نس��بته  ،%25وانتخابات نيوزيلندا ،1981
حي��ث حصل حزب الضم��ان االجتماعي عل��ى  %2من املقاعد مقابل نس��بة
تصويت  ،%21وفي انتخابات بتسوانا  1989حيث حصلت اجلبهة الدميقراطية
على  %9من املقاعد مقابل نسبة تصويت .)%27
 -2يعم��ل هذا النظ��ام على اس��تبعاد األقليات من التمثي��ل العادل عمال
بقاعدة «تقدمي املرشح الذي يحظى بأوسع قبول» ،وبالتالي يستبعد السود
في دوائر البيض وكذلك تستبعد األقليات العرقية من املناطق التي التتواجد
فيها أغلبية تساندها.
 -3يعمل هذا النظام على اس��تبعاد املرأة م��ن الدخول في البرملان ،حيث ال
تكون املرأة من املرش��حني املفضل�ين في العادة ،الس��يما إذا لم تكن للحزب
هيكلي��ة وسياس��ات ايجابي��ة جتاه امل��رأة .و أظهرت دراس��ة احت��اد البرملانات
( )Inter- Parliamentary Unionف��ي الع��ام  ،1995أن نس��بة متثيل املرأة في
الدميقراطيات الراس��خة في نظم الفائز األول تبلغ في املتوس��ط  ،%11بينما
تقفز الى  %20في البلدان املطبقة ألحد نظم التمثيل النسبي ،وهناك أمثلة
واضحة في الدميقراطيات اجلديدة في أفريقيا.
 -4يعمل هذا النظام على تش��جيع أحزاب العش��يرة و العرق و املنطقة .و
املثال على ذلك هي :انتخابات ماالوي في  ،1994ألن احلزب الواحد بأمكانه الفوز
بكل املقاع��د في املنطقة ،وبالتالي ترس��يخ الفكرة التي تق��ول بأن النتائج
األنتخابية تأتي وفق املنطقة التي تعيش فيها ،وليس حسب معتقداتك.
 -5إمكاني��ة إجراء عمليات التالعب في احل��دود االنتخابية .مثال :انتخابات
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كيني��ا عام  ،1993حيث كانت الف��روق ضخمة بني أحجام الدوائر االنتخابية و
كانت أكبر دائرة أنتخابية تضم عددا من الناخبني يزيد عن عددهم في الدوائر
الصغرى ب  23مرة .وهذا أدى إلى فوز االحتاد الوطني األفريقي بأغلبية برملانية
كبيرة ،مبعدل  %30فقط من األصوات الشعبية(.)44
ب -تصويت الكتلة (االقتراع الكتلوي  15بلدا)BV- Block Vote :
أن نظ��ام تصوي��ت الكتل��ة هو تطبيق نظ��ام الفائز األول ،و لك��ن في دوائر
اخملصصة
متع��ددة املقاع��د ،حيث الناخب ميتل��ك أصواتا تعادل ع��دد املقاعد َّ
للدائرة وميكنه استخدام كل أصواته أو بعضها.
َّ
املرشحني الذين ينالون أكبر عدد من األصوات يفوزون باملقاعد،
كما أن
من الدول املطبقة حاليا لهذا النظام :الكويت ،املالديف ،موريش��يوس ،كما
أن األردن اس��تخدم ه��ذا النظام في العام  1989بع��د  30عاما من جتميد احلياة
السياس��ية ،ولكن النتائج لم ترق للنظام ،حيث فاز االخوان املس��لمون ب %30
م��ن املقاعد واالس�لاميون املس��تقلون ب  %16من املقاعد ،ول��م يحصد أنصار
امللكي��ة أكثر من  %40من املقاعد مقابل  %60من األصوات ،وعليه حتول النظام
مبرس��وم ملكي في الع��ام  1993الى نظام الصوت الواحد غي��ر املتحول ،حيث
يك��ون للناخ��ب صوتا واحدا مع تعدد املقاعد كما في النظام الس��ابق .وجاءت
النتائج هذه املرة متناسبة ومؤلفة من خليط شديد التوازن ،حيث حصل مؤيدو
امللكية على  %60من املقاعد مقابل  %58من األصوات ،وحزب العمل االس�لامي
على %20من املقاعد مقابل  %17من األصوات( .)45و باألضافة الى احملاسن العامة
لنظم األغلبية ،فأن هناك نقطة أخرى ميكن أضافتها الى احملاس��ن وهي أن هذا
النظام يعطي األفضلية الى األحزاب املتماس��كة تنظيميا ،حيث مينح الناخب
( - )44أندرو رينولودز و آخرون ،مصدر سابق ص 84-74
( - )45املصدر السابق نفسه ،ص 69-64
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أصواته كلها ملرشحي حزبه املفضل ،كما أن هناك عيبا أضافيا ،ميكن أضافتها
ال��ى عيوب نظم األغلبية و هي تضخيم مس��اوىء نظام الفائز األول حني يفوز
حزب صغير بكل املقاعد ،مثال على ذلك :انتخابات موريش��يوس عامي  1982و
 ،1995حيث فازت املعارضة الس��ابقة بجميع املقاعد التشريعية مقابل نسبة
تصوي��ت بلغت  %64و  %65على التوالي ،و التي تس��ببت في حدوث أش��كاالت
كبيرة في العمل البرملاني فيما بعد في ذلك البلد(.)46
ج -نظام تصويت الكتلة احلزبية)PBV) Party Block Vote :
يقع هذا النظام بني كل من نظام الفائز األول و نظام تصويت الكتلة ،حيث
هناك صوت واحد و مقاعد متعددة و للناخب صوت واحد لقائمة حزبية واحدة
أو قائمة ائتالفية ،من بني عدة قوائم حزبية أو قوائم ائتالفية تتصارع جميعها
على الدائرة متعددة املقاعد ،ومبوجب هذا النظام فأن القائمة الفائزة بأكثرية
األصوات تفوز بجميع مقاعد الدائرة.
ويس��تخدم هذا النظام للتقليل من عي��وب نظام الفائز األول و نظام
تصويت الكتل��ة ،ولضمان التمثيل العرقي أو الديني املتوازن للمكونات
و الفئات اخملتلفة في اجملتمع ،و من البلدان التي يطبق فيها هذا النظام
حاليا هي :تونس وس��نغافورة والسنغال وجيبوتي و لبنان ،وحتى يكتب
للقائمة النجاح بني االثنيات املتعددة في الدائرة الواحدة ،تنظم األحزاب
قوائمها لتعكس التنوع العرقي و األثني والش��عبي في الدائرة ،كما هو
احل��ال في لبنان .وفي س��نغافورة توجد دوائر فردية حس��ب نظام الفائز
األول ،ودوائ��ر متع��ددة املقاعد ،وف��ق القائمة احلزبي��ة ،و تنظم األحزاب
قوائم مرشيحها لتضم عادة بني  6 -3أشخاص ،و لتعكس وجود املاالي
والهن��ود وغيرهم م��ن األقليات االثني��ة .ويقوم الناخ��ب باختيار قائمة
( - )46د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ،ص 363
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واحدة فقط مفضلة لديه من حيث التركيبة( .)47و باألضافة الى احملاسن
س��الفة الذكر لنظم األغلبية ،فأن ه��ذا النظام ميتاز بالنقاط األضافية
و هي تش��جيع األحزاب القوية ،وتشجيع التنوع بني مرشحي احلزب .أما
العي��وب األضافية فيمكن للحزب الواحد أن يفوز بكل مقاعد البرملان و
حرمان بقي��ة األحزاب منها ،ومثال على ذلك :في انتخابات س��نغافورة
ف��ي  1991حيث فاز حزب العمل الش��عبي ب  %95من املقاعد البرملانية
مقابل  %61من األصوات(.)48
د -التصويت البديل )AV) Alternative Vote
يع��د نظ��ام التصويت البدي��ل م��ن األنظمة الن��ادرة وليس م��ن األنظمة
االنتخابي��ة املعت��ادة ،و يطب��ق في ( )3بل��دان فقط هي أس��تراليا و فيجي و
بابوا غينيا اجلديدة ،ويس��مى أيضا بالتصويت التفضيل��ي و يعمل باألكثرية
املطلقة و في دوائر أحادية املقعد ،و مبوجب هذا النظام فأنه يأخذ في احلسبان
األفضلية الثانية للناخب من أجل إعالن فائز باألكثرية حني ال يظهر فائز بعد
دورة االقت��راع األولى( ،)49حيث يح ّدد الناخب��ون أفضلياتهم بكتابة أرقام على
بطاق��ة االقتراع .رقم ( )1للمرش��ح املفضل ،رق��م ( )2للمفضل بعده ،رقم
املنتخب ،هو الذي يحصل على أكثر من
( )3للمفضل بعده وهكذا ،و املرشح
َ
 %50من األفضليات األولى ،وإذا لم يحصل أي مرش��ح على األكثرية املطلقة
األفضلي��ات األولى ،توزع األصوات م��ن جديد إلى أن ينال أحد املرش��حني
م��ن
ّ
األكثري��ة املطلقة ألصوات املقترعني( .)50و من النقاط األيجابية لهذا النظام
و التي ميكن أضافتها الى محاسن نظم األغلبية هي:
( - )47أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص 56-53
( - )48املصدر السابق نفسه ،ص 362
(www. Freedomhouse. Org/ratings/index - )49
( - )50أندرو رينولودز و آخرون ،مصدر سابق ص 75-73
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 -1امكانية تراكم أصوات الناخبني ملصلحة املرشحني املفضلني شعبيا.
 -2يع��د أفضل نظ��ام انتخابي في اجملتمعات التي تس��ودها االنقس��امات
الكبيرة ،حيث يضطر الناخب الى أختيار أكثر من مرشح.
 -3يح��اول املرش��حون كس��ب الن��اس حس��ب قضاياهم للحص��ول على
«تفضيالتهم».
 -4زي��ادة االجماع على املرش��حني ومش��روعيتهم وف��ق األغلبية املطلقة
املطلوبة.
 -5تش��جيع السياس��ات الوس��طية املعتدل��ة ،ويوفر احلواف��ز االنتخابية
للتوفيق بني اجملموعات العرقية.
و من النقاط السلبية لهذا النظام و التي ميكن أضافتها الى عيوب نظم األغلبية
هي ضرورة معرفة الناخب للقراءة والكتابة و خاصة معرفة األرقام بدرجة معقولة،
كما قد تكون النتائج غير تناس��بية ،و قد يروج هذا النظام لسلوكات توفيقية في
مجتمعات االنقسام األجتماعية احلادة مما يزيد من املشاكل داخل البرملان.
ه  -نظام اجلولتني )TRS) Two-Round system
يعرف هذا النظام أيضا بنظام التصفية أو االقتراع على دورتني ،الدورة األولى
تس��بق الثانية بيوم أو أس��بوع ،واالقتراع بطريقة الفائز األول ،وهو ثالث أكثر
النظم اإلنتخابية ش��عبية بني دول العالم ،ويطب��ق اما بصوت واحد للناخب
أو وف��ق تصويت الكتلة ،حيث يكون للناخب أصواتا متعددة بعدد املقاعد في
الدائ��رة ،أو وفق تصويت الكتل��ة احلزبي حيث ميتلك الناخب عددا من األصوات
تساوي أعداد القوائم املتنافسة في الدائرة.
وإذا حصل أحد املرش��حني على األغلبية املطلقة كان فائزا وإال تعاد اجلولة
بني املرشحني االثنني الذين حصال على األصوات األعلى من اجلولة األولى ،ويفوز
من يكس��ب أصواتا اكثر في اجلولة الثانية ،هذا النظام مطبق حاليا في كل
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من :البحرين ،ايران ،أوكرانيا ،روس��يا البيضاء ،و فرنسا والدول املتأثرة بها مثل
مصر والكونغو وكوبا وهاييتي وجزر القمر.
ففي فرنسا ،فأن كل من يحصل على أكثر من  %12.5في اجلولة األولى يدخل
ف��ي اجلولة الثانية ،و الت��ي يفوز فيها من يحصل عل��ى أعلى األصوات بغض
النظ��ر عن حصوله األغلبية ،أما ف��ي أوكرانيا فأنه يدخل اجلولة الثانية فقط
املرش��حني االثن�ين احلاصلني على أعلى األصوات ،ومن يف��وز منهما باألغلبية
املطلقة يكون الفائز ،و احملاس��ن األضافية لهذا النظام هي منح فرصة ثانية
للناخب ،وال وجود ملش��كلة قس��مة األص��وات بني احلزبني الكبيرين ،و يش��به
هذا النظ��ام ،نظام التصوي��ت التفضيلي ،من حيث أن الناخ��ب يعيد ترتيب
املرش��حني في ذهنه للجولة الثانية كما يشجع التحالف لصالح املرشحني
الفائزين ،و تكثر املساومات والصفقات بينهم لكسب اجلولة الثانية وبالتالي
تقل مشكلة ضياع األصوات ،و أن هذا النظام يالئم البلدان التي تنتشر فيها
األمية ألن بطاقة االقتراع س��هلة الفهم و التطبيق ،أما النقاط الس��لبية و
التي ميكن أضافتها الى عيوب نظام األغلبية فهي:
 -1يض��ع ضغط��ا كبيرا عل��ى ادارة االنتخابات للفارق الزمن��ي القصير بني
اجلولتني ،وقد يشجع الناخبني على التكاسل للخروج في املرة الثانية.
 -2يأخذ عي��وب نظام الفائز األول دون بس��اطته ،وكذلك كلفة االنتخابات
الثانية تكون في العادة كبيرة.
 -3بينت البحوث أن نظام اجلولتني في فرنسا يسفر عن نتائج غير تناسبية
أكثر من أي نظام دميقراطي آخر في األنظمة الدميقراطية الغربية.
 -4ف��ي حالة وجود خالفات أو أنقس��امات عميقة ف��ي اجملتمع ،قد تؤدي
تطبي��ق هذا النظام الى نتائ��ج وخيمة ،و ذلك عندما يكتش��ف طرفا ما
اس��تحالة جناحه بع��د اجلولة األولى .ه��ذا ماحدث في أنغ��وال في ،1992
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عندما بدأ املتمردون حربا أهلية بعد هزميتهم في اجلولة األولى لالنتخابات
الرئاس��ية ،وكذلك في انتخابات اجلزائر في العام  ،1992عندما فاز مرشح
جبهة االنقاذ االس�لامية من اجلول��ة األولى وتدخل اجلي��ش اللغاء اجلولة
الثانية( ،)51األمر الذي تس��بب في تعطيل العملي��ة الدميقراطية في هذا
البلد لسنوات عديدة.
املطلب الثاني :نظم التمثيل النسيب
Proportional Representation Systems
لقد بدأ التفكير اجلدي بنظام التمثيل النسبي في النصف الثاني من
القرن التاسع عشر ،و ذلك باألنطالق من املبدأ القائل بتقليص التفاوت
بني حصة الكيان السياسي من مجموع األصوات على مستوى الوطن
كل��ه و حصته من مقاعد البرملان ،و عليه فأن الكيان السياس��ي الذي
يحصد  %40من األصوات الصحيحة من املعدل و أن يحصل على نسبة
مساوية لها تقريبا من املقاعد ،أن نظم التمثيل النسبي هي التي يتم
التصوي��ت فيها على أس��اس القائمة ،و التي ب��دأت باملغلقة و من ثم
املفتوح��ة و نصف املفتوحة و القائمة احلرة ،و كان الدمناركى (أندريا) و
الذي كان معلما و من ثم وزيرا للمالية أول من تطرق الى هذا النظام و
قد س��اهم في أدخال نظام التمثيل النس��بي في دستور الدمنارك لعام
 1855ألنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ،و في العام نفسه تطرق احملامي
البريطان��ي (توماس هير) الى محاس��ن نظام التمثيل النس��بي( ،)52مما
أثار مناقش��ات واسعة في أوس��اط النخب السياسية في أوروبا و التي
( - )51أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ص 78-76
( -)52عبدو سعد وآخرون ،النظم األنتخابية ،الطبعة األولى ،منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت
 2005ص 230
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الشكل ()3
نظم التمثيل شبه االنسيب و التمثيل النسيب
(*)

نظم التمثيل النسبي و التمثيل شبه النسبي
التمثيل النسبي

املتوسط األعلى

التمثيل شبه النسبي

الباقي األقوى

آلية سانت ليغو
املعدلة ،مثال (النرويج
والسويد)

آلية دروب ،مثال
(جنوب أفريقيا و
اليونان)

آلية سانت ليغو
املطلقة

آلية هار ،مثال
(الدامنارك و
كوستاريكا)

الصوت احملدود
الصوت التراكمي
الصوت الواحد
املتحول
مثال( :الدامنارك و
مالطا)

آلية هوندت ،مثال
(األرجنتني و فنلندا)

(*)مأخوذ من مشروع «بردج» لعام  2002اللجنة األنتخابية األسترالية ( ،)AECاملؤسسة الدولية
لدميقراطية واألنتخابات ( )IDEAو األمم املتحدة ()UNDP
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أش��ترك فيها بحماس (جان س��تيوارت ميل) ،و بعد عدة سنوات أعيد
البح��ث و املناقش��ات حول نظ��ام التمثي��ل النس��بي ،و كان ذلك في
بلجي��كا ،حي��ث قام البرفيس��ور (فيكتور هوندت)(*)و بن��اء على طلب
م��ن وزير العدل بأعداد مش��روع قان��ون لألنتخابات على أس��اس نظام
التمثيل النس��بي و الذي مت أقراره من قبل البرملان البلجيكي في 1899
لتك��ون بلجيكا أول بلد يطب��ق هذا النظام( ،)53ولق��د مت أختراع و تبني
هذا النظام بعد تقييم نظم األغلبية و التأكد من مساوئها الكثيرة و
اخلطيرة في بعض األحيان و خاصة عندما يتعلق باجملتمعات املنقسمة
عرقيا و مذهبيا( ،)54و حاليا يطبق نظام التمثيل النسبي في  72دولة ،و
األجتاه احلديث في تعديل النظم اإلنتخابية يسير لصالح نظم التمثيل
النس��بي مما يدل على املزاي��ا الكثير لهذا النظام و هن��اك  23دولة من
الدميقراطيات الراسخة باألضافة الى العديد من الدميقراطيات اجلديدة
ف��ي أمريكا الالتينية و أفريقيا من التي تطبق نظم التمثيل النس��بي،
و حتولت سويس��را الى نظام التمثيل النسبي عام  1899والسويد عام
 1908كم��ا هي في :أملانيا ،هولن��دا ،الدامنارك ،جنوب أفريقيا ،نيوزيلندا،
ناميبيا و اسرائيل.
و عن��د أختي��ار أي من نظم التمثيل النس��بي ،البد من األهتم��ام و األتفاق
(*)  -كان األستاذ فكتور هوندت أستاذا للقانون املدني في جامعة (كانت) البلجيكية و مولعا
بالرياضيات ،و قد طلب اليه وزير العدل البلجيكي في حينه وضع طريقة لتوزيع األصوات على
املقاعد البرملانية في اإلنتخابات التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي ،فوضع الطريقة التي عرفت
بأسمه ،و التي دخلت قانون اإلنتخابات البلجيكي عام  1899و يتم مبوجب هذه الطريقة تقسيم
عدد األصوات التي حصلت عليها كل حزب على املتواليات احلسابية ( )5.4.3.2.1و احلاصل األخير
يسمى الرقم املوزع و يستخدم كقاسم أنتخابي .هذه الطريقة معمولة بها في كل من فنلندا،
املانيا ،اسبانيا وبرتغال.www.idea.se ،
( - )53د .صالح جواد كاظم و د .علي غالب العاني ،األنظمة السياسية ،بغداد  1991ص 53
( - )54د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ص 378
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حول الصيغة احلسابية املتبعة لتخصيص املقاعد ،و هي أما صيغة املتوسط
األعلى و التي يتم أستخراجها بطرق مختلفة ،أو صيغة الباقي األقوى(.)55
( - )55للمزيد ينظر في املوقع األلكتروني للمؤسسة الدولية للدميقراطية و األنتخابات ،حيث
الصيغة احلسابية لتوزيع املقاعد في النظام النسبي هي:
 -1في حالة وجود الدائرة األنتخابية الوطنية الواحدة :فأن الطريقة احلسابية ألحتساب
املقاعد بسيطة ،و يتم قسمة مجموع األصوات الصحيحة على مجموع مقاعد البرملان
للحصول على املعدل األنتخابي ،و بعدها يتم قسمة أصوات كل كيان سياسي على املعدل
األنتخابي لتحديد عدد مقاعد كل حزب و كل كيان سياسي ،و املقاعد املتبقية يتم أحتسابها
حسب أحدى الطرق املقر في قانون األنتخابات،
 -2أما في حالة وجود دوائر أنتخابية متوسطة أو صغرى ،فأن عملية أحتساب مقاعد كل حزب
أو كيان سياسي معقدة ،و يتم أختيار أحدى الطرق التالية:
أ -طريقة الباقي األقوى ب -طريقة املتوسط األقوى ج -طريقة هوندت
د -طريقة سانت ليغو ه -طريقة بادو ز -طريقة هار و -طريقة دروب
طريقة هوندت :و يتم مبوجب هذه الطريقة تقسيم عدد األصوات الصحيحة التي يحصلعليها كل كيان سياسي على األرقام ( )5-1حسب عدد املقاعد في تلك الدائرة األنتخابية،
و في اخلطوة الثانية يتم أستخراج (القاسم املشترك) و الذي يتم تقسيم أصوات كل كيان
سياسي عليه لنحصل على املقاعد التي يستحقها ذلك الكيان و نبدأ من األعلى الى األدنى،
الى أن تنتهي املقاعد اخملصصة.
 طريقة (سانت ليغو) األصلية و من ثم (سانت ليغو) املعدلة و املعمول بها حاليا فيعدد من الدول ،حيث أبتكرت عام  1910في الدمنارك و التي أخذت بها ،ثم تبعتها كل من
النرويج و السويد عام  ،1951فهي تعتمد على نفس قواعد و خطوات طريقة هوندت و الفرق
الوحيد و األساسي هو في عملية قسمة األصوات الصحيحة لكل كيان سياسي و التي
تتم على األرقام الفردية فقط ( )...7 ،5 ،3 ،1حتى الوصول الى كل املقاعد اخملصصة للدائرة
األنتخابية.
 طريقة (بادو) لتوزيع املقاعد البرملانية :و قد وجدت هذه اآللية في املانيا عام  ،1920و سميتالطريقة ب بادو أشتقاقا من اسم البلدة التي نشأة فيها ،و مبوجب هذه الطريقة يتم توزيع
املقاعد :بأحتساب أستحقاق قوائم األحزاب على اساس احملافظة ،و من ثم أحتساب استحقاق
قوائم األحزاب على أساس الوطن كدائرة أنتخابية واحدة ،و األصوات املتبقية يتم جمعها من
جديد و أحتسابها على شكل مقاعد وطنية ،و مت تطبيق هذه الطريقة في العراق في أنتخابات
 .2005/12/15للمزيد ينظر Idea: www.idea.int :زيارة املوقع .2012/5/3
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آلية توزيع املقاعد على الكيانات السياسية
 -1آلية الباقي األقوى:
أ -اخلط��وة األولى :تقس��يم االص��وات الصحيحة عل��ى مجموع مقاعد
البرملان ونحصل على القاسم االنتخابي.
ب -اخلطوة الثانية :تقسيم االصوات الصحيحة لكل كيان على القاسم
االنتخابي ومنحه املقاعد التي يستحقه حسب القاسم االنتخابي.
ج -اخلطوة الثالثة :إذا بقيت مقاعد شاغرة يتم أشغالها حسب الباقي
األقوى في اخلطوة الثانية.
 -2آلية املتوسط االقوى:
اخلطوة االولى :يجري فيها توزيع املقاعد لألحزاب اخلطوة االولى والثانية.
اخلطوة الثانية :وبالنس��بة للمقاعد التي بقيت ش��اغرة يتم أش��غالها
حسب الصيغة التالية:
املتوسط االقوى =

عدد االصوات الصحيحة
عدد املقاعد التي حصل عليها القائمة +مقعد وهم

ويتم تكرار اخلطوة الثانية على هذه األلية ويتم أشغالها على بقية املقاعد
الشاغرة.
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املقارنة بني كل من آلية (توزيع املقاعد بالباقي األكرب) مع (آلية واملتوسط األقوى)
باملثال التالي(:)56
أ -آلية الباقي األكبر:
احلزب
حزب أ
حزب ب
حزب ج
حزب د

جدول ( )1

القاسم
عد األصوات
اإلنتخابي

عدد املقاعد

ألشغال املقعدين املتبقيتني

86.000

÷40.000

56.000

÷40.000

مقعدان
مقعد واحد

6.000 = )2×40.000( - 86.000

38.000

÷40.000

20.000

÷ 40.000

ـــــ
ـــــ

16.000 = 40.000 - 56.000
38.000
20.000

القاسم االنتخابي هي 40000
وهنا يحصل احلزب (أ) على مقعدين
و يحصل احلزب (ب) على مقعد واحد
و يحصل احلزب (ج) على املقعد الرابع
واحلزب (د) يحصل على املقعد اخلامس
ب -آلية املتوسط األقوى:
احلزب
حزب أ
حزب ب
حزب ج
حزب د

جدول ( )2

عدد األصوات

املتوسط األقوى

ألشغال املقعدين املتبقيتني

)1+2( ÷ 86.000

28.666

28.666 = )2+1( ÷ 86.000

)1+1( ÷ 56.000

28.000

28.000 = )1+1( ÷ 56.000

)1( ÷ 38.000

38.000

19.000 = )1+1( ÷ 38.000

)1( ÷ 20.000

20.000

20.000 = )1( ÷ 20.000

ويالحظ أن الفرق مع الطريقة الس��ابقة ه��ي في توزيع املقاعد املتبقية حيث يذهب
املقع��د الرابع الى احلزب (ج) و تكرار العملية الس��ابقة ف��أن املقعد اخلامس يذهب الى
احل��زب (أ) و هك��ذا ف��إن احلزب(أ)يحصل على املقع��د اخلامس و بذل��ك يصبح مجموع
مقاع��ده ثالثة مقاعد ،وان احلزب (ب) حصل عل��ى مقعد واحد ،و احلزب (ج) حصل على
مقعد واحد ،أما احلزب (د) لم يحصل على أية مقعد و يالحظ في توزيع املقاعد حس��ب
آلية هوندت في الصفحة ( )54بأنها تعطي نتائج مماثلة آللية املتوسط األقوى.
( -)56د .عبدو منصور و آخرون ،مصدر سابق ص246
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19000

46000
9500

23000

30000
6333

15333

20000

4750

9200
3800

11500

15000

12000

( )57للمزيد ينظر :د .عبدو منصور و آخرون ،مصدر سابق ص ص 252 -246

املوزع هنا هو 20000
و النتيجة هي:
حزب أ :يحصل على ثالثة مقاعد
حزب ب :يحصل على مقعدين
حزب ج :ال يحصل على أية مقاعد

حزب ج

حزب ب

حزب أ

60000

عليها مقسومة على 1

عليها مقسومة على 2

عليها مقسومة على 3

عليها مقسومة على 4

عليها مقسومة على 5

الحزب عدد األصوات التي حصل عدد األصوات التي حصل عدد األصوات التي حصل عدد األصوات التي حصل عدد األصوات التي حصل

حزب أ :حصل على 60000
حزب ب :حصل على 46000
حزب ج :حصل على 19000
يتم قسمة األصوات لكل حزب على متواليات ()5-4-3-2-1

آلية هوندت

11875

26750

37500

6333

15333

20000

3800

9200

12000

اخلطوة األولى :يقسم أصوات كل حزب على 1.6
اخلط��وة الثاني��ة :ترتب األرق��ام التى حص��ل عليها كل حزب
نتيجة القس��مة ترتيبا ً تنازلي��ا ً أي من األعلى إلى األدنى حتى
الوصول إلى العدد املوزع و الذي يساوي عدد مقاعد الدائرة
اخلطوة الثالثة :تس��وية نتيجة القس��مة مع إستحقاق كل
ح��زب و النتيجة هي :حزب أ يحصل عل��ى مقعدين ،حزب ب
يحصل على مقعدين ،حزب ج يحصل على مقعد واحد

حزب ج

حزب ب

حزب أ

الحزب

عدد األصوات التي حصل
عليها مقسومة على 1.6

عدد األصوات التي حصل
عليها مقسومة على 3

عدد األصوات التي حصل
عليها مقسومة على 5

حزب أ :حصل على 60000
حزب ب :حصل على 46000
حزب ج :حصل على 19000
يتم قسمة األصوات لكل حزب على املتواليات الفردية فقط
()7-5-3-1.6

آلية سانت ليغو املعدل

جدول املقارنة ()3
()57
املقارنة بني توزيع املقاعد بكل من (آلية هوندت) مع (آلية سانت ليغو املعدل) باملثال التالي:
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أن مس��ألة حتديد املقاعد مس��ألة مهمة و فيما إذا كانت تتبع صفا واحدا
للمقاع��د أو صفان ،و فيما اذا كانت القوائم األنتخابية مفتوحة أو مغلقة أو
حرة ،و أن الدول التي تختار أس��لوب الص��ف الواحد لتحديد املقاعد البرملانية
ق��د تختار القوائم الوطنية كما هي ف��ي ناميبيا و هولندا ،أو قد تختار قوائم
أقليمي��ة بالكامل كما هو احلال في فنلندا و سويس��را ،و عن��د أختيار منوذج
الصوت الواحد املتحول و الذي هو من نظم التمثيل النسبي ،فأنه يتم بشكل
دائم تقريبا أختيار أسلوب الصف الواحد من املقاعد كما هو احلال في أيرلندا،
أما أس��لوب الصفيني من املقاعد و املعمول به في جنوب أفريقيا فأنها حتتوي
على كل من املقاعد الوطنية و املقاعد األقليمية بنسب معينة ،أما الدمنارك
فقد أختارت أسلوب املقاعد األقليمية فقط ،أما العراق فقد أختارت في 2005
أس��لوب املقاعد الوطني��ة فقط ثم حتولت الى أس��لوب الصفني من املقاعد،
املقاع��د األقليمية لكل محافظة و املقاعد الوطني��ة و التعويضية و التي مت
تخفيضها لزيادة املقاعد الثابتة للمحافظات(.)58
و من أهم املزايا التي يتصف بها هذا النظام و التي تشكل نقطة أساسية في
أختياره هي كونه نظاما عادال ،يضمن حتقيق التناسب بني عدد أصوات األحزاب
والقوى السياس��ية مع عدد املقاعد التي يحصلون عليها .أن أس��تئثار أحزاب
سياسية معينة و في جميع الظروف بالتمثيل الكامل غير ممكنة ،و من اجلهة
الثانية و في ظل هذا النظام يس��تبعد أن تبقى قوى و أحزاب سياس��ية فعالة
من دون متثيل ،كما أن هذا النظام يفرض التصويت للقائمة سواء كانت مغلقة
أو مفتوحة مما مينح املرش��حني قوة أضافية باألضافة الى قوتهم الشخصية ،و
تعتبر نظم التمثيل النس��بي من أسهل النظم األنتخابية ،حيث يستوجب أن
( -)58أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص .73
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الشكل ()4
تنظيم القوائم األنتخابية يف نظم التمثيل النسيب و شبه النسيب

دائرة أنتخابية وطنية واحدة
دولتني إسرائيل (هوندت) (قائمة مغلقة) و
هولندا (هوندت) (التصويت التفضيلي)
الصوت الواحد املتحول
دولة واحدة
ايرلندا

آلية هوندت
 10دول
الباقي األكبر  -هار
 3دول

الباقي األكبر  -دروب

صفني من املقاعد،

التمثيل النسبي

صفني من املقاعد ،يجمع
الباقي في الصف األعلى
(دولة واحدة)

انظمة القوائم
 24دولة

آلية هوندت
الباقي األكبر  -هار
الباقي األكبر  -دروب

النرويج و
السويد

صفني من املقاعد

آلية سانت ليغو
املعدلة
دولتني

بولندا

صفني من املقاعد ،األعلى مستقل عن األدنى

النمسا

ثالثة صفوف من املقاعد

اليونان

ثالثة صفوف من املقاعد

دوائر محلية
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يقدم كل حزب أو ائتالف بقائمة في الدائرة اإلنتخابية بكل مرش��حيه ،س��واء
كانت الدائرة اإلنتخابية على مس��توى الدولة كلها ،أو على مستوى احملافظات،
وف��ي ظل القوائم املغلقة فأن الناخب يصوت للقائمة و ليس للمرش��ح ،و من
املع��روف بأن القوائم في أكثرية نظم التمثيل النس��بي مغلقة ،مبعنى أنها ال
تس��مح للناخبني بترتيب املرش��حني ،واحلزب يتبع التسلسل على القائمة في
حال��ة الفوز ،أم��ا في القوائم احلرة فالناخب يس��تطيع حتريك املرش��حني على
القائم��ة .و هناك في بع��ض النظم اإلنتخابية احلد األدن��ى املطلوب للتمثيل،
ففي توركيا و سيش��ل  %10و هو أعلى حاجز للتمثيل في البرملان على مستوى
العالم ،و في اسرائيل  ،%1.5وأملانيا و روسيا و نيوزالند .%5
و ي��رى ع��دد م��ن خب��راء االنتخاب��ات و منه��م (الرى ديامون��د) اخلبي��ر الدولي
لألنتخاب��ات( ،)59و كذلك عبدو س��عد مدير مركز بيروت لألبح��اث و املعلومات(،)60
على أن حجم الدائرة هو العامل احلاس��م في كيفية س��ير العملية االنتخابية و
صدقية التمثيل .ويقولون بأنه كلما كبرت الدائرة االنتخابية أي زاد عدد مقاعدها
كلما كانت النتائج ذات متثيلية اكبر و مصداقية أكثر ،و أن أعتماد الدائرة الوطنية
الواحدة يس��اعد عل��ى حتقيق األندماج الوطني و الذي يحت��اج اليه العراق اجلديد
أكثر من أي ش��يء آخر( ،)61فالدائرة االنتخابية الكبيرة تعطي حتى أحزاب األقلية
فرصة جلمع األصوات و احلصول على احلد األدنى ،فالدائرة الوطنية الواحدة كما هو
احلال في اسرائيل تسنح الفرصة ألكثرية األحزاب بالفوز مبقاعد ،وفي املقابل ففي
تشيلي مثال تكون الدوائر صغيرة جدا و ذات مقعدين ،وهذا يضر بالتمثيل العادل ألن
الفرصة تكون س��انحة حلزبني فقط و تترك باقي األح��زاب دون متثيل( ،)62باألضافة
( - )59للمزيد ينظر في املوقع األلكتروني www.imie.org
( - )60عبدو سعد وآخرون ،مصدر سابق ،ص 275-268
( - )61د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ،ص 419
( - )62املصدر السابق نفسه ص 107-104
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الى ذلك فأن أعتماد النظام النس��بي ذو الدائ��رة األنتخابية الواحدة ميكن اجملتمع
م��ن حتقيق التنمية املتوازنة بحيث يجبر جميع األحزاب املش��اركة في األنتخابات
للتركي��ز على اخلطاب السياس��ي الذي يعال��ج القضايا األمنائية الش��املة لكل
الوط��ن ،ويس��اهم في بن��اء اجملتمع املدني و يع��زز من مفهوم النائ��ب عن األمة و
يحد من هيمنة األقطاع السياس��ي ،و يجبر األحزاب السياس��ية املش��اركة في
األنتخابات على تقدمي لوائح املرش��حني الذين ميثلون مختلف الش��رائح و الفئات
و املناط��ق ،و يعزز من التكتالت النيابية و يعم��ل على اقصاء املتطرفني ،و يقضي
عل��ى التمايز في القوة األقتراعية ألصوات الناخبني و يقلل من األصوات الضائعة
و يسهل من وصول مرشحي األقليات الى البرملان(.)63
و تع��د الدوائ��ر اإلنتخابية مس��ألة بالغة األهمية في جن��اح نظم التمثيل
النس��بي ،فرس��م حدود الدوائر يجب أن يتم بش��كل اليضر بالتمثيل العادل
للمجتمع ،و أن أحد األشكاليات في النظم النسبية بشكل خاص هي كيفية
حتقيق التمثيل املتس��اوي لنسبة الس��كان في كل دائرة و هل يتم التقسيم
على اساس الوحدات األدارية القائمة أم يتم أستحداث دوائر أنتخابية جديدة
يتم األتفاق على حدودها و نس��ب الس��كان فيها ،و هذا األش��كال أستفحل
ف��ي احلالة العراقية بعد التعديل الثان��ي لقانون اإلنتخابات في  2009و حتديد
مقاع��د كل محافظة بعد زيادة مقاعد احملافظات ،و زيادة عدد مقاعد البرملان
في الوقت نفس��ه ،وتخفيض عدد املقاعد الوطنية و كل ذلك باألعتماد على
أحصاءات تقديرية مش��كوك فيها ألكثر من سبب و جيه ،مما أثارت في حينه
ردود أفعال قوية معارضة من التحالف الكوردستاني و الذي تعرض الى القلق
الشديد من جراء هذا التعديل غير املدروس(*).
( - )63د .عصام نعمة اسماعيل ،مصدر سابق ،ص 420
(*) -كان الباحث نفسه وكيال مخوال للتحالف الكوردستاني ،و كان يتابع املوضوع.
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كذلك ف��أن كل التفاصيل األخرى يجب دراس��تها عند تصميم النظام
اإلنتخاب��ي ،كحج��م االتفاقات بني األحزاب ،واس��لوب احلزب في تش��كيل
القائم��ة ،ومدى صعوب��ة ورقة االقت��راع كلها عوامل البد م��ن أخذها في
احلس��بان عن��د تطبيق نظم التمثيل النس��بي ،فأن بع��ض البلدان تطبق
القوائم الوطنية فقط (هولندا ،أسرائيل و ناميبيا) ،وبعضها كما اسلفنا
تطب��ق القوائم االقليمي��ة فقط (فنلندا وسويس��را والدامنارك) ،والبعض
اآلخ��ر يطب��ق القوائ��م الوطني��ة واالقليمية (جن��وب أفريقي��ا) أو قوائم
اقليمية ودوائر منفردة العضوي��ة (بوليفيا) وغيرها من تركيبات متغايرة،
أن القائم��ة الوطني��ة حتد من الصراعات داخل احل��زب الواحد و تعمل على
حتفيز املرش��حني و الناخبني للتركيز على البرامج السياس��ية الوطنية ،و
الحتتاج الى ترس��يم حدود الدوائر اإلنتخابية( .)64األمر البالغ احلساس��ية و
الذي يخلق الكثير من املشاكل بني القوى السياسية.
و ف��ي بعض الدول التي ال تس��تطيع فيه��ا األحزاب الصغي��رة حتقيق احلد
األدنى ،يس��مح القانون االنتخابي لها باالئتالف ف��ي كارتل انتخابي مؤقت أو
هيئة انتخابية مؤقتة و في قائمة واحدة ،بغرض عبور احلد األدنى بحيث تبقى
األحزاب منفصلة و تس��جل قوائم منفصلة على ورقة االقتراع ،ولكن تضاف
أص��وات احلزب الى الكارتل اجلماعي ،ويدخل االئت�لاف الى البرملان وهذا يحدث
كثيرا في أوروبا و أمريكا الالتينية و اسرائيل(.)65
أن عملي��ة تنظيم قوائم املرش��حني في نظم التمثيل النس��بي ذو أهمية
بالغة ،و هناك القوائم احلرة كسويسرا واملفتوحة كهولندا و نصف املفتوحة
كالع��راق واملغلقة كتركي��ا ،وان غالبية القوائم في نظم التمثيل النس��بي
( -)64أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ص 107-106
( -)65املصدر نفسه ،ص 116-114
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مغلق��ة ،وقد اس��تخدمت جنوب أفريقي��ا هذه القوائم ف��ي انتخابات ،1994
وكان��ت فرصة جيدة للنس��اء و األقليات التي تعاني م��ن صعوبات انتخابية،
حيث أن الناخب هنا يصوت للحزب ،و أن احلزب هو الذى يتحكم في املرشحني
وفي ترتيبهم.
كما أن القوائم نصف املفتوحة و التي مت تطبيقها في العراق في أنتخابات
 ،2010/3/7و تس��تخدم أيضا في عدد من دول أوروبا ،وعبرها يستطيع الناخب
التصوي��ت للمرش��ح املفضل لديه من احلزب ،وهذه القائمة تس��نح الفرصة
لبعض املرشحني من الفوز ،و الذي قد ال يحققونه عبر القائمة املغلقة ،خاصة
لو كانت اس��مائهم في اس��فل القائمة ،و كذلك األمر في البرازيل و فنلندا،
حيث يجب على الناخب التصويت لصالح القائمة و لصالح أحد املرش��حني،
و يت��م حتديد عدد املقاعد التي يفوز به��ا كل حزب من خالل مجموع األصوات
التي يحصل عليها مرشحوا كل قائمة ،أما ترتيب املرشحني الفائزين عن كل
حزب فيستند الى عدد األصوات التي يحصل عليها كل مرشح بشكل فردي،
بع��د أس��تبعاد أصوات األحزاب الت��ي الحتصل على عدد من األصوات يس��اوي
احلصة الالزمة للفوز مبقعد واحد.
أن أحد أش��كاليات القوائم املفتوحة ،بأنها تسبب الصراعات احلزبية بني
مرش��حي احلزب الواحد ،وأحيانا يتعمد الناخب االختي��ار للتقليل من مكانة
مرشح من فئة أو عرق ما.
وفي الس��ويد يس��مح للناخب التصوي��ت بعدد من األصوات مس��اوية
للمقاع��د ،وميكن��ه التصويت للمرش��حني من ب�ين قوائم األح��زاب التي
يختاره��ا ولي��س قائمة واحدة فق��ط ،كما ميكنه أن يعط��ي أصواته كلها
لنائب يعجبه كثيرا.
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و هناك من حيث املبدأ منوذجان لنظم التمثيل النسيب:
الفرع األول :التمثيل النسيب التقرييب (على مستوى الدوائر املتعددة)

ف��ي ظل ه��ذا النموذج يتم تقس��يم البلد الى عدد من الدوائ��ر اإلنتخابية
متع��ددة التمثيل و التي يتناف��س على كل منها القوائ��م احلزبية املنفردة أو
االئتالفية ،و يحص��ل عند تطبيق هذا النموذج و الذي يطبق في العراق أيضا،
أن يحص��ل تفاوت في نس��بية عدد األصوات التي يحص��ل عليها حزب ما في
البل��د مبجمله باملقارنة مع عدد املقاع��د التي يفوز بها ،كما حصل للتحالف
الكوردس��تانى في أنتخابات  2010/3/7عندما حص��ل على  43مقعدا مقابل
( )1.686.344صوت ،في حني حصل االئتالف الوطني (الش��يعي) على ()70
مقع��دا ،مقاب��ل ( )2.119.922ص��وت ،األم��ر ال��ذي أعترض علي��ه التحالف
الكوردس��تاني في حين��ه و تظلم من تطبيق مثل هذا النظ��ام ،و األغرب من
ذلك ف��أن التوافق العراقي حصل على ( )6مقاع��د مقابل ( )303.344صوت،
في حني أن ائتالف وحدة العراق حصل على  4مقاعد مقابل ( )314.823صوت،
و تعب��ر هذه األمثلة عن عدم عدالة توزيع املقاع��د في ضوء نتائج اإلنتخابات
بالغة الداللة ،و يطبق هذا النموذج في األرجنتني و البرتغال أيضا(.)66
الفرع الثاني :التمثيل النسيب الكامل (الدائرة الوطنية الواحدة على مستوى الدولة)

تعتب��ر الدولة في ظل هذا النموذج للتمثيل النس��بي دائرة أنتخابية واحدة،
كما كان احلال في العراق  ،2005/1/30و تكون القوائم املتنافسة قوائم وطنية،
و اليق��دم كل حزب إال قائمة وطنية وحيدة ،و بعد أمتام عملية العد و الفرز يتم
( - )66تقرير الى مجلس النواب ،ثالث عمليات أنتخابية تاريخية في عام واحد ،الصادر من
املفوضية العليا املستقلة لألنتخابات في العراق ،بغداد2006ص 92 -70
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أس��تخراج القاسم اإلنتخابي من قس��مة عدد األصوات الصحيحة كلها على
العدد األجمالي للمقاعد البرملانية ،و املقاعد املتبقية يتم توزيعها حسب أكبر
البواقي أو أقوى املتوس��طات باألعتماد على الطريقة احلس��ابية املتبعة ،سواء
كانت الباقي األقوى أو الطريقة احلس��ابية ل (هوندت) أو طريقة (سانت ليغو)
و من أهم نظم التمثيل النسبي هي :نظام قائمة التمثيل النسبي و املعمول
به على نطاق واس��ع ،و نظام الصوت الواحد املتحول(Single Transferable )67
 voteحي��ث أن ه��ذا النظام ه��و من نظم التمثيل النس��بي األكثر جاذبية و
أستعملته أيرلندا عام  1921و مالطا  1947وقد وضع (توماس هار) البريطاني و
(كارل أندرو) الدمناركي في القرن التاسع عشر املبادئ الرئيسية لهذا النظام(،)68
و يستعمل هذا النظام في الدوائر متعددة املقاعد كما هو احلال في احملافظات
العراقية ،و يعلن كل مرش��ح فائزا ،إذا جتاوزت أصواته القاسم األنتخابي و الذي
يتم احلصول عليه من خالل قسمة األصوات الصحيحة على عدد املقاعد ،)69(1+
و ل��كل ناخب صوت واحد ،و لكن هذا الصوت قابل للتحويل ،إذا كان مرش��حه
ق��د حصل على أص��وات أكثر من الالزم أو العكس إذا حص��ل على أصوات أدنى
( - )67د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ص ص386-377
( -)68أ -أن صيغة هار كوتا ،أبتكرت من قبل  Thomas Hareو الذي هو أحد املناصرين األوائل
لنظام الصوت الواحد املتحول و يسمى بالكوتا البسيطة و يستخدم في النظام األنتخابي
للصوت الواحد املتحول فقط ،و يتم حتديد احلد األدنى من األصوات للفوز ،و األصوات الزائدة تتحول
الى مرشح آخر ،و يستخدم في البرازيل لتحديد مقاعد األحزاب و التحالفات في البرملان و توزع
األصوات املتبقية حسب طريقة  Dhondt Methodو تكون صيغة هاركوتا في صالح األحزاب
الصغيرة و على حساب األحزاب الكبيرة.
ب -صيغة دروب كوتا ،و التي أبتكرت عام  1868من قبل احملامي و عالم الرياضيات األنكليزي Henry
 ،Richmond Droopكبديل أكثر عدالة لصيغة هار كوتاو يعتمد فقط عند تطبيق نظام الصوت
الواحد املتحول  ،STVو تستخدم أحيانا عند تطبيق صيغة الباقي األكبر مبوجب القائمة احلزبية
في النظام النسبي ،و هذه الكوتا هي حتديد احلد األدنى من األصوات التي يحصل مبوجبها املرشح
على مقعد ،و األصوات الزائدة تتحول الى مرشح أخر ،و يطبق حاليا في جمهورية أيرلندا و ايرلندا
الشمالية و مالتا و أستراليا .للمزيد ينظر املوقع االلكتروي ملؤسسة آيديا www.idea.se
( -)69عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ص 383
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من القاس��م األنتخابي ،و لهذا ميلك الناخب أمكانية تعني مرشحيه املفضلني
الثاني ،الثالث و الرابع و الخ ،و هذا النظام في نظرنا جدير بالدراسة و األخذ به
في العراق و كوردس��تان العراق عند البحث في عملية تطوير النظام األنتخابي
و في حالة األصرار في األس��تمرار لألخ��ذ بالقائمة املفتوحة()70و أن هذا النظام
مين��ح الناخب حرية أكب��ر و حق التفضيل هنا أختياري و لي��س أجباريا كما هو
احلال في نظام الصوت البديل ،و ميكن للناخب أن يفضل مرشحا واحدا.
أن الهدف الرئيس��ي لنظم التمثيل النس��بي هو حتقي��ق أقصى درجة من
النسبية بني عدد املقاعد التي يحصل عليها حزب ما ،و عدد أصواته و تقليص
التفاوت بني حصة أصوات احلزب على املس��توى الوطني و حصته من املقاعد
البرملاني��ة ،و مين��ح نظم التمثيل النس��بي ثالث��ة أختيارات للناخ��ب :أما أن
ينتخب أحزابا ،أم مرش��حني مس��تقلني ،أم األثنني معا.هناك قناعة تترس��خ
مبرور األيام بأن نظام التمثيل النس��بي في ظ��ل التعددية احلزبية و في الدوائر
اإلنتخابي��ة الكبي��رة ،و خاصة الدائرة الوطنية الواح��دة ،أكثر صالحا للبلدان
و اجملتمعات املنقس��مة سياس��يا وعرقيا ومذهبيا و مناطقيا و جغرافيا( ،)71و
نظام التمثيل النسبي الكامل و الذي يعتمد دائرة أنتخابية واحدة ،يقدم احلل
األمث��ل للبلدان اجلدي��دة العهد بالدميقراطية و التي تعاني من األنقس��امات
املذهبي��ة و العرقي��ة احل��ادة كالع��راق( ،)72أن التمثي��ل النس��بي الكامل هو
جتس��يد ملفهوم التمثيل الوطني الش��امل ،بحيث يكون النائ��ب في البرملان
ممث�لا للش��عب بأكمله و ليس ممثال ملك��ون معني أو لطائف��ة معينة ،و يكون
النائب الفائز على مس��توى الوطن كله ،يزيد من سلطته الشرعية باملقارنة
بنائ��ب يفوز ضمن نطاق دائرة أنتخابي��ة صغيرة ،و قد عرفت أيطاليا في عهد
( - )70د .عبدو سعد و آخرون ،مصدر سابق ص 235
( - )71د .فؤاد بيطار ،أزمة الدميقراطية في العالم العربي ،الطبعة األولى بيروت 1984ص189
( - )72د .صالح جواد الكاظم و د .علي غالب العاني ،مصدر سابق ص48
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موس��يليني الدائرة الوطنية الواحدة ،و كذلك موناكو ،أسرائيل واليابان فيما
يتعلق بأنتخابات اجمللس األعلى ،و كذلك فرنس��ا فيما يتعلق بأنتخاب ممثليها
في اجمللس األوروبي(.)73
الفرع الثالث :أهم مزايا نظم التمثيل النسيب

أن نظم التمثيل النس��بي و التي تستمر في أنتشارها على مستوى بلدان
العالم على حس��اب نظم األغلبية متتاز بالكثير من احملاسن ،كما حتتوي على
عدد من الس��لبيات التي البد من األحتياط لها و العمل للتخفيف من آثارها
السلبية ،و ميكن تلخيص أهم مزايا هذه النظم بالنقاط التالية:
أ -أهم محاسن نظم التمثيل النسبي:
 -1أن الهيئة التشريعية هي أكثر متثيال لوجود األقليات واجلماعات واألحزاب
الصغيرة ،حيث حترص األحزاب على التنوع االجتماعي والعرقي على املستوى
الوطني في قوائم مرشحيها ،ألن كل صوت مهما كان مكانه يبقى مؤثرا ً.
ففي انتخابات  1994في جنوب أفريقيا ،أفرزت النتائج من ( %52س��ود%32 ،
بيض %7 ،ملونني %8 ،هنود) ،وكانت نسبة املرأة في البرملان .%25
 -2متنح فرص أكثر ألنتخاب النس��اء وتعتبر أكثر تشجيعا للمرأة من نظم
األغلبية ،أمثلة :املوزنبيق ،جنوب أفريقيا ،األرجنتني ،البرازيل وكوستاريكا.
 -3حت��د من تنام��ي «االقطاعي��ات األنتخابية املناطقي��ة» ،ومتنع االحتكار
السياسي في دوائر معينة.
 -4حتقيق أكبر قدر من العدالة في النتائج عبر حتقيق أكبر قدر من التناسب
بني عدد املقاعد الى عدد األصوات التي يحصل عليها كل حزب.
 -5منح فرص أكثر لتمثيل األقليات عبر قوائم مغلقة.
( - )73د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ص 280
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 -6التقليل من عدد األصوات املهدورة مما يشجع الناخب على املشاركة.
 -7ت��ؤدي الى زيادة فعالي��ة احلكومة وحتقيق أكبر قدر ممكن من االس��تقرار
السياسي واالقتصادي على املدى البعيد كما تشير جتربة البرملانات في أوروبا
الغربي��ة ،حيث ال يوج��د حزبان رئيس��يان متصارعان ،بل مجموع��ة ائتالفية
تتعاون للتخطيط الوطني.ففي التجربة األوروبية ،أثبتت احلكومات االئتالفية
سعيها لتحقيق االستقرار والتنمية الوطنية ،عكس نظام الفائز األول ،حيث
احلكومة واملعارضة من أيديولوجيتني مختلفتني ،مما يعيق التنمية االقتصادية
على املدى الطويل.
 -8حتقيق الش��راكة على أس��اس نقاط القوة بني األطراف املؤثرة واملهتمة،
وب�ين الغالبية العددية واألقلية ذات الق��وة االقتصادية أو ذات امليزات اخملتلفة،
وهذا يس��اعد على متلك القرارات من قبل االئتالف ويفرض أساليب في العمل
أكثر مكاشفة وقابلية للمحاسبة.
 -9تش��جيع التحالفات عبر القوائم على أس��اس االتف��اق الفكري والرؤى
عندما ال تكون احلياة احلزبية متبلورة.
 -10اتاحة الفرصة لألحزاب الصغيرة في التمثيل اال اذا كانت الدائرة صغيرة
بشكل غير معتاد ،أو كانت النسبة الدنيا املطلوبة من األصوات مرتفعة(.)74
ب -أهم عيوب نظم التمثيل النسبي:
 -1أن النظم النس��بية تفرز في العادة حكومات ائتالفية ،قد ال تقوى على
تنفيذ سياس��ات متماس��كة ،فايطاليا عانت مدة  50عاما من التحوالت غير
املستقرة للحكومات االئتالفية(.)75
 -2في ظل هذا النظام ،تفرض األحزاب الصغيرة (املتطرفة) أحيانا رغباتها
( - )74املصدر السابق نفسه ص381
( - )75د .غازي كرم ،النظم السياسية و القانون الدستوري ،ص 178-177
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على اآلخرين عند تشكيل احلكومات ،كاألحزاب الدينية املتطرفة في اسرائيل،
كما أن هناك جدل يشير الى أن انهيار أملانيا يرجع جزئيا لتوفير نظم التمثيل
النسبي موطىء قدم للجماعات املتطرفة.
 -3قد يكون احلزب كبيرا ولكنه ضعيف وغير فاعل في احلكومة االئتالفية،
ومع ذلك ال ميكن التخلص منه .مثال :حزب املناش��دة الدميقراطية املسيحي
الذي ظل ش��ريكا أساسيا ملدة  17س��نة في احلكومة االئتالفية في هولندا،
رغم انخفاض حصته في التصويت.
 -4اضع��اف الرابطة بني البرملان والناخب�ين ،خاصة عندما تكون هناك دائرة
وطنية واحدة ،فالناخب ال ميتلك القدرة على حتديد هوية و شخصية املرشح،
وال ميتلك الناخب قدرة رفضه اذا أساء استخدام منصبه.
 -5تنتقد القائمة النسبية املغلقة من حيث أنها تضع الكثير من السلطات
في يد األحزاب ،ويعتمد موقع املرش��ح في القائمة احلزبية ،ومن ثم احتماالت
جناحه على تأييد قادة األحزاب ،وليس بالضرورة العالقات مع الناخبني.
 -6يتطلب النظام وجود بنية حزبية قوية ،ويصبح عس��يرا في البلدان ذات
الهياكل احلزبية الوليدة والناشئة أو اجملتمعات التي ال تضم أحزابا.
املطلب الثالث :النظم املختلطة

Hybrid Systems

من أجل التقليل من عيوب كل من النظم األغلبية و نظم التمثيل النسبي
و األس��تفادة من محاس��نهما ،جل��أت العديد م��ن الدول الى أعتم��اد النظم
اخملتلط��ة و املعمول بها حاليا ف��ي العديد من البلدان ،و ال��ذي يعني أنتخاب
عدد من املقاعد على أساس الدوائر الفردية و العدد اآلخر على اساس التمثيل
النسبي ،حيث تستخدم نسب متفاوتة من كل نظام حسب حاجة كل بلد ،و
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من النظم اخملتلطة هناك النوعان األساس��يان وهما :نظام تناسب العضوية
اخملتلطة  SNTVو نظام «التوازي  »Parallelونذكر بعض الدول التي اعتمدت
النظ��ام اخملتلط حيث س��يكون الرقم األول عدد أعضاء البرمل��ان ،والثاني عدد
املقاعد حس��ب نظام األغلبية والثالث هو عدد املقاعد حسب نظام التمثيل
النسبي على التوالي(:)76
ألبانيا
آذربيجان
مقدونيا
أوكراينا
بوليفيا
السنغال
ايطاليا

أرمينيا
جورجيا
روسيا
ليتوانيا
املكسيك
اليابان

140-100-40
125-100-25
120-85-35
450-225-225
130-68-62
120-65-55
630-475-115

131-75-56
135-85-150
450-225-225
141-71-70
500-300-200
480-300-180

ه��ذا وكان��ت بلغاري��ا قد اعتم��دت النظام اخملتل��ط في ع��ام  ،1990وذلك
النتخابات البرملان التأسيس��ي الذي اقر دس��تور بلغاريا في عام  ،1991إال أنه
منذ عام  1992انتقلت بلغاريا إلى نظام التمثيل النسبي حيث تقسم البالد
إلى  31دائرة مع نسبة حسم .%4
تعتم��د هنغاريا على النظام اخملتلط ،حيث يقس��م البرملان املؤلف من386
مقع��د إل��ى 176 :مقعد يت��م أنتخابهم ف��ي الدوائر الفردية حس��ب نظام
األغلبية ،و  152مقعد يتم أنتخابهم مبوجب نظام التمثيل النسبي في دوائر
إقليمية ،وهناك  58مقعدا ً على أس��اس التمثيل النس��بي ف��ي دائرة وطنية
واحدة ،مع نسبة حسم ال تقل عن .%5
أما في جورجيا فيش��ترط حصول املرش��ح لالنتخاب��ات الفردية على %33
على األقل من األصوات وان يشارك في االنتخابات أكثر من  1+ %50من الذين
يحق لهم االقتراع ونس��بة احلس��م  %7حيث يقس��م البرملان إلى  85مقعد،
( - )76أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق .ص 156
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يت��م أنتخابهم في الدوائر الفردية حس��ب نظام األغلبي��ة ،و 150مقعد يتم
أنتخابه��م مبوجب التمثيل النس��بي( .)77و من النظ��م اخملتلطة كما مت ذكره
سابقا ً هي:
أ -نظام تناسب العضوية اخملتلطة (MIXED MEMBER PROPORTIONAL (MMP
حيث يقوم هذا النظام بدمج املزايا االيجابية لنظامي األغلبية والتمثيل
النس��بي ومطبق حاليا في س��بع بل��دان وهي أملانيا ،نيوزيلن��دا ،ايطاليا،
فنزويال ،املكس��يك ،اجملر و بوليفيا.و مبوجب ه��ذا النظام فأن النصف من
أعضاء البرملان غالبا ما ينتخبون من قوائم التمثيل النس��بي والنس��بة
املتبقي��ة أو النصف اآلخر يتم أنتخابهم من دوائر األغلبية ذات العضوية
املنفردة عادة.
والفكرة األساس��ية له��ذا النظام هي ف��ي التعويض ،فمقاع��د التمثيل
النسبي تعوض عن أي عدم تناسب ينجم عن نتائج مقاعد الدائرة .وإذا حصل
حزب على  %10من األصوات على املس��توى الوطن��ي ولم يحصل على مقعد
في الدائرة ،يقدم للحزب مقاعد كافية من قائمة التمثيل النسبي اإلضافية
لرفع متثيله إلى ما يقارب ال %10في البرملان.
ففي ايطاليا يتم األحتفاظ برب��ع املقاعد البرملانية للتعويض عن األصوات
الضائعة ف��ي الدوائر ،وفنزويال تخصص  15مقع��دا للتعويض ،و 87للتمثيل
النس��بي و  102للفائ��ز األول في الدوائ��ر .و لهذا النظام نف��س عيوب قوائم
التمثيل النس��بي ،وهو أقل تفضيال في بعض األحي��ان ،ففي نيوزيلندا حدث
في الع��ام  1996بأن قام احل��زب الوطني بحث الناخبني عل��ى عدم التصويت
ملرش��ح حزبهم في دائرة ويلنجتون املركزية ،بعد دراس��ة حزبية إستراتيجية
لألصوات ،،ألن هذا املرشح سيحل ببساطة محل أحد مرشحي احلزب نفسه
( -)77أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص 147-137
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عل��ى القائمة ،ولن يفيد ذلك احلزب في ش��يء ،ورأوا أنه م��ن األفضل انتخاب
مرش��ح من حزب صديق لعدم ضياع املقعد عليهم ،مع أن هذا النظام يجمع
احملاس��ن و املس��اوئ لكل من نظام األغلبية و نظام التمثيل النس��بي ،اال أنه
ميكن تقييمه بالشكل التالي:
 أهم احملاسن: -1يعمل هذا النظام على تقوية الرابطة بني املرشحني و الناخبني.
 -2يحقق هذا النظام درجة عالية من النس��بية بني عدد األصوات الى عدد
املقاعد.
 أهم العيوب: -1بس��بب امت�لاك الناخبني لصوتني ،فق��د يؤدي اس��تخدام الصوتني في
اجتاهني مختلفني ،صوت للناخب الفرد و صوت للحزب ،الى انتخاب نوعني من
أعضاء البرملان :النوع املسؤول امام الناخب ،و النوع املسؤول امام احلزب.
 -2يحفز هذا النظام على ما يس��مى باألقتراع األس��تراتيجي ،وذلك عندما
يص��وت الناخب لصالح املرش��ح الذي ميلك حضوضا اكثر ،بدال من مرش��حه
املفضل.
ب -نظم التوازي Pararllel System
أن نظم التوازي تس��تعمل كال من النظام النسبي و نظام األغلبية بنسب
متفاوت��ة للتعوي��ض عن ع��دم التناس��ب الذي ينش��أ في ح��ال أعتماد أحد
النظامني مبفرده ،و قد أعتمد هذا النظام على نطاق واسع في افريقيا و أوروبا
الش��رقية و تس��تعمل حاليا في أكثر من عش��رين دولة و منه��ا الكاميرون،
كرواتي��ا ،غواتيم��اال ،غينيا ،اليابان ،كوريا اجلنوبية ،النيجر ،روس��يا ،سيش��ل،
البانيا ،ارمينيا و جرجيا .يجمع هذا النظام بني دوائر قوائم التمثيل النس��بي
ودوائ��ر الفائز األول أو غيره��ا من نظم األغلبية حيث ميل��ك الناخب بطاقتني
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لالقت��راع و أن القوائم في ظل هذا النظام ال تعوض عن انعدام التناس��ب في
دوائر األغلبية ،و تظهر التطبيقات العملية لهذا النظام على حدوث اختالفات
كبيرة بني عدد املقاعد و عدد األصوات ،و للتعرف أكثر على هذا النظام ،نقوم
بتقييمه في النقاط التالية:
 محاسن هذا النظام: -1للناخب حق اختيار ممثل للدائرة وممثل للحزب على املستوى الوطني.
 -2اذا كان عدد مقاعد القوائم كافيا ،فان ألحزاب األقلية فرصة في النجاح.
 -3ي��ؤدي النظام الى تفتي��ت النظام احلزبي بدرجة أق��ل من نظم التمثيل
النسبي.
 عيوب هذا النظام: -1يف��رز نوعني م��ن البرملانيني ،احملليني املنتخبني م��ن الناس وهؤالء والئهم
للناس ،واحلزبيني املرشحني من قبل احلزب وهؤالء والئهم للحزب.
 -2الفش��ل في ضمان التناس��ب املطلوب ،وبقاء بع��ض األحزاب الصغيرة
خارج البرملان.
()78
 -3صعوبة عملية االقتراع للناخبني.
و باألضافة الى نظم األغلبية و نظم التمثيل النسبي والنظم اخملتلطة ،هناك
بعض النظم اإلنتخابية األخرى ،و التي التتطابق في تفاصيلها و في مضمونها
م��ع أي من هذه التصنيفات املذكورة أعاله ،و من أش��هر هذه النظم هي ،نظام
الصوت الواحد غير املتحول Single Non- Transferable vote ،وال يحق للناخب
مبوجب هذا النظام ان يصوت ألكثر من مرش��ح في دائرة متعددة املقاعد و يفوز
م��ن يحصل عل��ى أغلبية األصوات ،و ان هذا النظام س��هل األس��تعمال ،حيث
يصوت الناخب مبوجب هذا النظام لصالح مرش��ح واحد فقط في دائرته ،و التي
( - )78عبدو سعد و آخرون ،مصدر سابق ،ص 281
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ه��ي دائرة متعددة التمثي��ل ،و يصوت الناخبون للمرش��حني األفراد و اليصوتون
لألح��زاب ،و يفوز املرش��حون احلاصلون على أعلى األص��وات ،و هناك أيضا نظام
الص��وت احملدود  Limited Voteحيث يقع هذا النظام بني كل من نظم الصوت
الواحد غير املتحول  SNTVو نظام الصوت اجلمعي ،و يستعمل هذا النظام في
الدوائر األنتخابية ذات املقاعد املتعددة ايضا ،و يحق للناخب أن يصوت ألكثر من
مرشح و لكن اليحق له التصويت لكل القائمة ،و هناك أيضا نظام بوردا الفريد
من نوعه و الذي هو اآلخر أيضا نظام أنتخابي فردي تفضيلي ،ميكن أس��تخدامه
ف��ي دوائر فردية أو متعددة التمثيل ،و فيه يس��تخدم الناخب ارقاما للتعبير عن
خيرات��ه التفضيلي��ة في ورقة األقت��راع ،و عند الفرز يتم أعط��اء كل رقم قيمة
معين��ة بترتي��ب ثابت ،ثم يتم جم��ع القيم التي حصل عليها كل مرش��ح من
كافة أوراق األقتراع ،و يفوز املرشحون احلاصلون على أعلى القيم.
و هكذا و في ضوء ما تناولناه من النظم اإلنتخابية وجدنا التنوع في النظم
اإلنتخابي��ة و كذلك التنوع في تطبيقاتها و أس��تخلصنا منها نقاط القوة و
نق��اط الضعف و كل ذلك بأجتاه الوصول الى النظام اإلنتخابي األفضل ،حيث
اليوج��د نظام أنتخابي في العالم متكامال و لكل نظام أنتخابي محاس��نه و
عيوب��ه ،والبد في البحث في النظام األفضل والذي يناس��ب ظروف كل بلد ،و
التقليل كل ما أمكن من النتائج السلبية للنظام اإلنتخابي املطبق.
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الفصل الثاني
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الفصل الثاني
األستقرار السياسی

املبحث األول :مفهوم ومتطلبات األستقرار السياسي

* املطلب األول :مفهوم األستقرار السياسي
* املطلب الثانى :متطلبات حتقيق األستقرار السياسي
املبحث الثاني :العالقة بني الدميقراطية و األستقرار السياسي

* املطلب األول :مفهوم الدميقراطية التوافقية
* املطلب الثاني :الدميقراطية التوافقية و األستقرار السياسي
املبحث الثالث :العوامل املؤثرة يف األستقرار السياسي

* املطلب األول :الثقافة السياسية كعامل مؤثر في األستقرار
* املطلب الثاني :التنمية األقتصادية و األستقرار السياسي
املبحث الرابع :اإلنتخابات و األستقرار السياسي

* املطلب األول :األستقرار السياسي في ظل النظم األنتخابية اخملتلفة
* املطل��ب الثان��ي :تصمي��م النظام اإلنتخاب��ي و تأثيره على األس��تقرار
السياسي
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األستقرار السياسي
املبحث األول :مفهوم ومتطلبات األستقرار السياسي

األستقرار السياسي هو الهدف الرئيسي و األساسي لألنتخابات النيابية.
و الميكن البحث عن األستقرار السياسي جملتمع ما ،مبعزل عن الظروف
السياسية و األقتصادية و األجتماعية التي مير فيها ،فالبلدان التي في طريقها
للتحول الدميقراطي ،الميكن أن تخضع لنفس قواعد اللعبة الدميقراطية
املعيارية و التي تطبق في الدميقراطيات الراسخة ،و عليه فأن مبادئ
الدميقراطية التوافقية للبلدان التي في طريقها نحو التحول الدميقراطي
تفرض نفسها كضرورة مرحلية ،حيث يرتبط األستقرار السياسي كمفهوم
بطبيعة النظام السياسي و قدرته على األستجابة ملتطلبات الدميقراطية
كحركة تاريخية للتغيير نحو األفضل.
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املطلب األول :مفهوم األستقرار السياسي
أن مفهوم األس��تقرار السياس��ي يتعلق بالس��لطة السياسية و أن كل
س��لطة سياسية تتألف من النظام السياس��ي و كيفية ممارسة السلطة و
تداولها ،و أن كل نظام سياس��ي يتأثر من خالل ممارسته السلطة السياسية
بعامل الثقافة السياسية و التكييف السياسي و التغيير السياسي و التي
تؤثر جميعها في األس��تقرار السياس��ي( ،)1و عليه البد من التعرف أكثر على
كل من الظاهرة السياسية و النظام السياسي للتمكن من معرفة األسباب
و العوامل التي متنح نظاما سياس��يا ما األس��تقرار النس��بي و تعرض نظاما
سياسيا آخر الى األزمات املستمرة و التي يفقد معها أستقراره و يعرضه الى
األنهيار و الس��قوط .أن كل محاولة لتعريف األس��تقرار السياسي ،تصطدم
بع��دة معوق��ات تتطلب بادئ ذي بدأ ،التعرف على الس��لطة السياس��ية ،أن
السلوك السياسي يدل الطريق الى التعرف على مفهوم السلطة السياسة،
و هو كل فعل سياس��ي من أي عضو في اجملتمع للتأثير على توزيع الس��لطة
و الق��وة في اجملتمع بهدف اص��دار القرارات لصالح ذلك اجملتمع ،و بعبارة أخرى
فأن الس��لوك السياسي ينحصر في قبول و عدم قبول قوانني اجملتمع ،و يتجه
هذا السلوك أما لدعم النظام و تقويته أو ألضعافه و هدمه.
أن األس��تقرار يعن��ي الضم��ان و األم��ان ،و تتطل��ب في احلياة السياس��ية
الت��وازن و التوافق ،و في احلي��اة الدميقراطية تعني بأن هن��اك أغلبية حاكمة
متلك الش��رعية الدس��تورية و القانونية لتحكم باسم الش��عب ،و أن هناك
أقلي��ة تتح��رك للتغيير و دفع األم��ور بأجتاه آخر الحتب��ذه األغلبية ،على خالف
الوضع في األنظمة الش��مولية و التي تفرض األس��تقرار السياسي بالعنف
( -)1جان ماري رانكان ،علم السياسة ،ترجمة د .محمد عرب صاصيال ،املؤسسة اجلامعية
للدراسات و النشر ،بيروت  1997ص .47
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و األس��اليب البوليس��ية و القمع و ليتحرك املواطنون وفق مش��يئة النظام.
أن مفهوم األستقرار السياس��ي يتعلق بالسلطة السياسية و هي مرتبطة
بأن السياس��ة ما هي إال أختيار ،و أن ه��ذا األختيار ممكن ،و هناك ثالثة ميادين
للس��لطة السياس��ية و هي :النظام السياسي ،ممارسة الس��لطة ،و تداول
الس��لطة و التي تتضمن األس��تيالء على الس��لطة في بعض األحيان ،و كان
األس��تيالء على السلطة هي الس��مة العامة للصراع السياسي في القرون
املاضية قبل أن تتجس��د املبادئ و القيم الدميقراطي��ة في اجملتمعات الغربية
و الت��ي ول��دت فيها و نضجت النظ��م الدميقراطية الليبرالي��ة القائمة على
التداول السلمي للسلطة.
من املعلوم بان التعريف بالظاهرة السياس��ية ،يختلف من مدرسة فكرية
الى أخرى ،إال أنه من األمور املتفق عليها بأن الظاهرة السياس��ية هي كل ما
يتعلق برعاية ش��ؤون األمة داخليا و خارجيا من قب��ل الدولة و األمة ،فالدولة
هي التي تباش��ر ه��ذه الرعاي��ة ،و األمة هي التي حتاس��ب الدول��ة عليها ،أن
السياس��ة توجد حيث توجد الس��لطة ،و أن السياس��ة ه��ي التنافس على
الس��لطة العامة ،أي هي صراع من أجل احلصول على س��لطة أتخاذ القرارات
التي تؤثر في اجملتمع ككل( ،)2أي أن السلطة هي قدرة الفائز على بسط أرادته
في اجملتمع.
و علي��ه فأن الظاهرة السياس��ية تتعل��ق بالنظام السياس��ي و الذي بدوره
يتضمن هياكل الس��لطة السياس��ية ،و التي ميكن تصنيفه��ا الى نوعني من
الهياكل ،مبقدار قربها أو بعدها عن املبادئ الدميقراطية :النظم السياسية ذات
الهياكل املستقرة تأريخيا ،كالنظام الدميقراطي البرملاني في بريطانيا ،و النظام
( -)2باتريك هه .أونيل ،مبادئ علم السياسة املقارنة ،ترجمة باسل جبيلي ،الطبعة األولى ،دار
الفرقد  -شرق وغرب ،دمشق 2012 ،ص 13
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الدميقراط��ي الرئاس��ي في الواليات املتح��دة األمريكية ،و النظ��ام الدميقراطي
اجمللس��ي في سويس��را ،و هي نظم سياس��ية تعتمد اإلنتخاب��ات الدورية في
تداول السلطة السياس��ية و تتمتع بهياكل و مؤسسات سياسية مستقرة،
أما النظم السياسية البعيدة عن تطبيق املبادئ الدميقراطية ،فهي نظم غيرة
مستقرة تس��ودها األس��تبداد و األنقالبات و الفوضى و األضطرابات ،حتى و أن
أستمر حزب ما أو شخص ما في سدة احلكم فيها لعقود من الزمن(.)3
و إذا كان��ت السياس��ة في مدلوله��ا اللغ��وي و املوضوعي ،تعن��ي إالدارة
و احلك��م و عليه ف��أن النظام السياس��ي ألي دولة ،البد و أن يش��كل اهمية
أس��تثنائية في أنتاج الظاهرة السياس��ية و دميومتها ،فالنظام السياس��ي
مفهوم اش��مل من نظام احلكم ،بل النظام السياس��ي يتضمن الس��لطة
السياس��ية و اجملتمع السياس��ي و نظام احلكم برمته ،و أن نظام احلكم في
كل األنظمة السياس��ية يعبر ع��ن مجموعة من املب��ادئ واألهداف و القيم
و قواع��د العم��ل و هيكلية للنظام السياس��ي و الهيكلية هن��ا تقوم بدور
تنظيم العالقة داخل الس��لطة السياس��ية و بني الس��لطة السياس��ية و
بقية املؤسس��ات في النظام السياس��ي ،أن هيكلية نظام احلكم أضيق من
هيكلية النظام السياس��ي و الذي يتضمن القوى السياس��ية األخرى الغير
مش��اركة في السلطة السياسية ،كأحزاب املعارضة و جماعات الضغط(،)4
و أن أي مجتم��ع ف��ي العال��م يعمل عل��ى تطوير مؤسس��اته بهدف حتقيق
األستقرار السياسي املستمر و املستدام.
و يعرف (دافيد أس��تون) النظام السياس��ي «بأن��ه مجموعة من الظواهر
التي تتعلق بالنش��اط السياس��ي للجماعة كاحلكم و تنظيمه و الس��لوك
(-)3د .محمد نصر مهنا ،تطور النظريات و املذاهب السياسية ،دار الفجر  2006ص 342
(4)- David Easton، Analysis of political structure، New York، 1990 p12
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السياسي و تشمل جميع التصرفات و املمارسات التي تتصل بصورة مباشرة
أو غير مباش��رة بصنع القرارات األلزامية في اجملتمع ،أي أن النظام السياس��ي
اليس��تطيع البقاء من دون قوة كافية أللزام املواطنيني باألمتثال لقراراته»(،)5
و عليه فأن النظام السياس��ي يس��توجب وجود هيئ��ة حكومية مكونة من
ع��دد من األفراد يديرون ش��ؤون اجملتمع وفقا للمبادئ الت��ي يرتضيها افراد هذا
اجملتمع ،وبوجود هذه الهيئة احلكومية و جتددها يسعى النظام السياسي الى
األس��تمرار و األستقرار( .)6أن األستقرار السياسي هو الدميقراطية املستقرة
و املس��تدامة ،و لقد شهدت التس��عينات من القرن العشرين مرحلة جديدة
م��ن التجديد و التطوير للنظم اإلنتخابية بهدف حتقيق املزيد من األس��تقرار
السياس��ي للنظم الدميقراطية اجلديدة ،أن النظام اإلنتخابي يش��كل اليوم
عنصرا أساس��يا من عناصر حيوية و فعالية و أس��تقرار و أستمرارية النظام
السياس��ي ،و ل��م يعد النظام اإلنتخابي يش��كل مجرد آلي��ة ألختيار أعضاء
البرملان ،بل أصبح يش��كل آلية فعالة ملش��اركة املواطن�ين في صنع القرارات
السياس��ية ،و يعمل النظ��ام اإلنتخابي على تطوير الفعالي��ة و أداء األحزاب
السياسية و يضمن التداول السلمي للسلطة.
يعرف (هارالد السويل) النظام السياسي :بأنه هو النفوذ و أصحاب النفوذ،
و َ
على اس��اس فرض القوة الالزمة املرادفة لتوقيع اجلزاء ،و أن النظام السياس��ي
ه��و جزء من نظ��ام كلي و ه��و النظام األجتماع��ي ،و يع��رف (د .محمد نصر
مهنا) :بأن النظام السياس��ي ه��و مجموعة من األمن��اط املتداخلة و اخلاصة
بصنع القرار السياسي في اجلماعة السياسية.
(5)- David Easton، Analysis of political structure، 1990، by Routledge، Chapman
and Hall، Inc. Printed in the United States of America p177
( -)6د .صفوت العالم ،مصدر سابق ص 136
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لقد س��اعد املنهج الوظيفي في التعرف أكثر على النظم السياسية وفي
تتبع وحتليل الظاهرة السياس��ية برمتها ،و لقد أدى األهتمام بهذا املنهج في
القرنني السابع عشر و الثامن عشر الى صياغة نظرية الفصل بني السلطات
الثالث��ة ،التش��ريعية و التنفيذي��ة و القضائي��ة ،أي أن العملية السياس��ية
تتضمن ثالث وظائف رئيس��ية و هي :التشريع ،و اإلدارة و القضاء ،و لقد مهد
هذا املنهج لظهور مؤسس��ات تختص به��ذه الوظائف إلدارة األوطان و أقامة
العدل و حماية احلريات األساسية و ضمان حقوق األفراد ،و لقد ادى اقرار مبدأ
الفصل بني الس��لطات الى منح الس��لطة السياسية استقرارا أكثر ،و مهد
الطري��ق مبرور الزم��ن للتمثيل الع��ادل و املتوازن ملمثلي مختل��ف الطبقات و
الفئات و الشرائح األجتماعية و األقتصادية في احلكومة.
أن التط��ور ف��ي النظم السياس��ية و الذي ح��دث باألعتماد عل��ى املنهج
الوظيف��ي ،أدى الى ظهور النظرية الفدرالي��ة أيضا ،و التي بحثت هي األخرى
ع��ن أفضل الس��بل للمحافظة على مب��دأ الفصل بني الس��لطات و كذلك
احملافظة عن القيم الناشئة عن هذا الفصل.
و أس��تمر البحث عن أفضل الطرق إلدارة هذه املؤسس��ات املنفصلة ،و مت
التأكي��د على التفاعل و التوازن بني النظم األجتماعية و النظم السياس��ية
في كل من الدول البسيطة و الدول األحتادية.
و لقد أدى تطور اجملتمع مبرور الزمن و التوسع الهائل في األحزاب السياسية و
أزدياد القوة اإلنتخابية لها للتأثير في صنع القرار السياسي ،الى أضافة ثالثة
وظائف أخرى للنظم السياسية ،و هي التعبير عن املصالح و جتمع املصالح و
األتصال ،أي أن عمليات التحويل للنظام السياسي من مدخالت و حتولها الى
مخرج��ات من تنظيم و توزيع من النظام السياس��ي الى اجملتمع و من ثم الى
احمليط الدولي ،قد توسعت و أزدادت فعاليتها و تأثيرها و أهميتها ،و أن التوازن
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و األنسجام بني أطراف العملية السياسية مينح النظام السياسي األستقرار،
وأن التأثير على اي عنصر في الهيكلية الوظيفية للنظام السياس��ي س��واء
أقتص��ر ه��ذا التأثير على الس��لطة التش��ريعية ،فأن ه��ذا التاثي��ر ميتد الى
العناصر األخرى ،بل و على النظام السياسي كله(.)7
و عليه فأن مفهوم األس��تقرار السياس��ي يتعلق باستقرار الهيكلية
الوظيفية للنظام السياسي ضمن الس��ياقات الدستورية و أستمرارها
في األداء و العطاء و الدميومة النسبية حتقيقا ألهداف اجملتمع في التقدم
و األزدهار.
املطلب الثاني :متطلبات حتقيق األستقرار السياسي
أن حتقي��ق األس��تقرار السياس��ي في مجتمع م��ا يحتاج ال��ى متطلبات
تتناس��ب و تتناغم مع البيئة السياس��ية و األقتصادية و األجتماعية لذلك
اجملتم��ع ،و يأت��ي عل��ى رأس تل��ك املتطلبات وجود املؤسس��ات السياس��ية
األساس��ية ،املتمثلة في الس��لطة التش��ريعية و التنفيذي��ة و القضائية و
أش��غالها بالطرق الدس��تورية و عن طريق أنتخابات حرة و نزيهة ،األمر الذي
يتطلب حكومة منتخبة قادرة على األستقرار و األستمرار و القيام بوظائفها
الدس��تورية ،كما يتطل��ب وجود أحزاب دميقراطية ،تقبل باألنتقال الس��لمي
للسلطة و تؤمن بالتعددية و تلتزم بحقوق األنسان األساسية ،كل ذلك ملنع
حدوث التغييرات في املؤسسات السياسية الرئيسية في النظام السياسي
خارج السياقات و األس��اليب الدستورية ،حيث أن عدم األستقرار السياسي
ه��و حالة من التغيير الس��ريع و ال��ذي يصيب به النظام السياس��ي و الذي
يتسم بتزايد العنف السياسي و أختالل الشرعية و أنخفاض قدرات النظام
( -)7د .محمد نصر مهنا ،مصدر سابق ص ص 352-349
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السياس��ي في الفعل ،و عدم جلوء بعض القوى السياس��ية الى األس��اليب
الدستورية في حل الصراعات ،و عجز املؤسسات السياسية في األستجابة
للمطالب املقدمة اليها(.)8
أن ح��دوث عدم األس��تقرار السياس��ي في نظام سياس��ي معني ،ميكن
مالحظته من خالل الضعف الذي تصاب به قواعد املنافس��ة السياس��ية و
أجراءات حل الصراعات و التي ينظمها الدس��تور ،حي��ث يتم التجاوز عليها
مما يؤدي على نسف شرعية النظام السياسي ،تلك كانت حالة الدميقراطية
الليبرالي��ة ف��ي عدد من البل��دان األوروبية في فترة ماب�ين احلربني العامليتني.
أن عدم األس��تقرار السياس��ي يحدث عندما يتعرض الس��لطة السياسية
ف��ي بلد ما و ف��ي التغيير احلكومي ،و بالقدر الكافي الى ظروف أس��تثنائية،
مثل وقوع تدخل خارجي ،أس��باب غير دميقراطية ألنتقال الس��لطة ،سقوط
احلكوم��ة م��ن خالل س��حب الثق��ة ،ح��دوث األضطراب��ات و األعتصامات و
األضراب��ات املوس��عة و لفترة طويل��ة ،و عندما يحدث مثل ه��ذه احلاالت من
عدم األس��تقرار ،في مجتمع نامي ،و لم يكتمل بناء مؤوسساته املدنية ،فأن
السلطة السياسية معرضة الى األنهيار و الى مزيد من األضطربات املزمنة،
إذا ل��م يحس��ن التعام��ل معها وأحتواءها بالش��كل ال�لازم و ضمن اآلليات
الدميقراطي��ة و بالصيغة التي يتم بها األتفاق مع أطراف النزاع ،أن سلس��لة
األزمات السياس��ية املتواصلة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا ()mena
لها أس��باب مختلفة بأخت�لاف هذه البلدان ،كما أن حال��ة احلركية في هذه
األزم��ات هي جزء م��ن القصة ،و لي��س كل القصة ،أن طبيع��ة هذه األزمات
تبني مدى غضب املواطنني من الس��لطات السياسية و درجة الكراهية التي
( -)8د .جندت عقراوى ،مبدأ سيادة القانون و حقوق األنسان و عالقتهما مبشكلة العنف و عدم
األستقرار السياسي ،مقال نشر في مجلة كوالن ،العدد  5في 1996/10/25
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يحملونه��ا جت��اه احلكام في هذه البل��دان ،كما تبني مدى هشاش��ة األوضاع
األقتصادي��ة و األمني��ة فيها ،و الدرج��ة الكبيرة للعجز احلكوم��ي في قيادة
التح��ول األجتماع��ي و األقتصادي فيها ،و تبني البح��وث في ميدان األجتماع
السياسي في هذه البلدان ،بأن معظم هذه الدول تفتقر الى أحزاب سياسية
حقيقية ،و المتلك هيكلية التعددية السياس��ية املناس��بة ،و المتلك معظم
ه��ذه البلدان حكومات منتخبة قائمة على أس��اس املس��اواة السياس��ية و
النتائج اإلنتخابية ،و ليس��ت لديها القاعدة السياس��ية و األجتماعية التي
ميكن أن يس��ير عليها عملي��ة التحول الدميقراطي ،و عليه ميكن أن يس��بب
الربي��ع العربي عدم أس��تقرار سياس��ي طويل األمد ،إذا ما عرفن��ا بأن الربيع
األوروبي عام  1848افرز حالة عدم األس��تقرار السياسي في أوروبا أستمر الى
عام  ،)9(1918أن وجود األحزاب السياس��ية في أي بلد دميقراطي مس��اءلة في
غاية األهمية ،و عنصر أساسي في احلكومات املعاصرة ،و الميكن وجود نظام
دميقراطي في غياب األحزاب السياس��ية ،حيث ميكن لألحزاب السياس��ية أن
تلعب الدور الرئيس��ي ف��ي قيادة العملية السياس��ية و إدارة احلكومة ،و في
املساومات السياسية و في املشاركة السياسية( ،)10أن العملية السياسية
تهدف الى حتقيق األس��تقرار السياسي ،و أنها ترتبط بالثقافة ،و أن الثقافة
السياس��ية و التكيف السياس��ي و التغيير السياسي هي عوامل أساسية
ألي نظام سياسي ،أن النتائج التي تنتج نظاما سياسيا ميكن أن تسهم في
حتقيق األستقرار في عدد من اجلوانب السياسية في البلد ،و تأتي اإلنتخابات
على رأس تلك النتائج ،كما أن طبيعة النظام احلزبي و طبيعة اجملتمع يؤثران
(9)- Anthony H. Goldesman، Arleigh A. Burke and Nicolas S. Yarosh، The Cause of Stability and
Unrest in the Middle East and North Africa: An Analytic Survey، Review Draft، February 13، 2012،
www.csis.org.
(10)- J. Shola Omotola، Taiwan Journal of Democracy، volume 6، no2; 125 - 145
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في العملية السياس��ية برمتها( ،)11أن األستقرار السياسي ميكن أن يتعرض
الى تهديد خطير في حالة تطبيق نظام أنتخابي خاطئ ،كما أن احلفاظ على
قوة و فعالية األحزاب السياسية يعزز النظام اإلنتخابي و البد أن يشكل أحد
األهداف الرئيس��ية له ،كما أن النظام اإلنتخابي يجب أن يشجع على أنشاء
و تعزيز األحزاب السياسية التي تقوم على اساس وطني و ذو برامج وطنية و
مبفهوم آخر يجب أن ال تش��جع األحزاب ذات األهتمامات العرقية و املناطقية
الضيقة و الطائفية(.)12
لق��د حاول��ت العديد من الدراس��ات ،البحث في تالزم األزم��ات األقتصادية
و األزم��ات السياس��ية ،و قد س��بق لـ(أرس��طو) أن أق��ام عالقة ب�ين الرخاء
األقتصادي و األس��تقرار السياس��ي( ،)13األمر الذي ميكن التأكد منه في أيامنا
ه��ذا ،كيف أن البلدان املتقدمة أقتصاديا تتمت��ع بالنظم الدميقراطية األكثر
أس��تقرارا في العالم ،كما يؤكد (صموئيل هنتنكت��ون) أيضا في بحوثه بأن
التنمي��ة األقتصادية العالية يش��جع على قيام مؤسس��ات سياس��ية أكثر
قدرة على أجراء احلوار و ميهد أفضل الش��روط ملمارس��ة احلريات السياسية ،و
لكن مت مالحظة حدوث عدم أس��تقرار سياس��ي في ظل التنمية األقتصادية
السريعة في اجملتمعات التقليدية ،و الميكن األعتماد على تفسير واحد حلدوث
األضطراب��ات في بلدان معينة ،و البد م��ن دمج عدد من العوامل في مناذج من
النمط متعدد األس��باب حلدوث األزمات في اجملتمع( ،)14و قد أكد (كارل دوتش)
ف��ي بحوثه حول النموذج املتعدد األس��باب حلدوث األزمات السياس��ية و أكد
عل��ى وجود ترابط ب�ين كل من عامل ارتفاع مس��توى التعبئة السياس��ية و
( -)11جان مارى رانكان ،مصدر سابق ،ص ص .62 - 57
( -)12د .منى حسني عبيد و آخرون ،النظم اإلنتخابية في العالم ،مؤلف جماعي  2007ص 112
( -)13فيليب برو ،مصدر سابق ص163
( -)14املصدر السابق نفسه ،ص 160
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مس��توى احلفاظ على متايز أجتماعي قوي ،فالعامل األول يعمل على توس��يع
املشاركة السياسية و الثاني يدعو الى ضعف األندماج و التوجه نحو األنعزال
و التقوقع العرقي و الثقافي و العائلي.
و لقد قدم (صموئيل هانتنكتون) تفسيرا أعمق لهذه القضية باألنطالق
من املقولة التي تقول بأن التعبئة األجتماعية تزعزع األس��تقرار السياس��ي
أكثر من النمو األقتصادي ،ففي نظره بأن هذه التعبئة األجتماعية تعمل على
زيادة املتطلبات و التوقعات بشكل أسرع من القدرة األنتاجية ألشباعها ،و أن
الهوة بني املتطلبات املتس��ارعة و عدم قدرة النمو األقتصادي من أش��باعها،
تثير الكبت النفسي و الذي يسبب عدم استقرار النظام السياسي( ،)15و لقد
تعرضت أطروحة (هانتنكتون) مبعادالته الثالثة عن الترابط بني كل من التعبئة
األجتماعية و النمو األقتص��ادي و أنتاجهما للكبت األجتماعي ،والترابط بني
الكبت األجتماعي و الديناميكية و أنتاجهما للمش��اركة السياس��ية ،و من
ثم الترابط بني املش��اركة السياس��ية و الدرجة الضعيف��ة لتمايز و فعالية
املؤسس��ات السياسية و أنتاجهما لعدم األستقرار السياسي الى األنتقاد ،و
لتحقيق األستقرار السياسي في بلد ما ،يجب العمل أوال لتحرير السياسة،
م��ن جميع املص��ادر التي تتعلق بالقي��م احملددة ،للتمكن م��ن تنظيمها على
أس��اس عقالني( ،)16أن احلياة السياس��ية تتطلب وضع أطار مشترك لتنظيم
حياتنا األجتماعية ،و لتحقيق العدالة في أستخدام السلطة(.)17
لقد مت تصنيف األزمات التي ميكن أن تصيب بعض األنظمة السياسية في
حركتها نحو التحديث ،و القسم األهم من تلك األزمات و التي تؤدي في أحاين
( -)15فيليب برو ،املصدر السابق ص .164
(16)- http: // www.jstor.org، The Journal Of Philosophy. V0lume XCV، June، 1998،
p288.
(17)- The Journal Of Philosophy. op. cit. p. 290
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كثيرة الى عدم أس��تقرار مزمن ومستفحل تتعلق بالهوية ،و كيفية التوافق
ح��ول القيم و الرموز املش��تركة ،و يأتي بعدها األزمات الت��ي تتعلق بالتوافق
على الش��رعية و األتفاق على املبادئ املؤسس��ة للنظام السياس��ي ،و يليها
عامل املش��اركة و كيفية التوافق على منح احلقوق السياسية و األجتماعية
جملموع الس��كان و للمكونات مبا فيها ح��ق التصويت ،و عامل التدخل و توزيع
الصالحي��ات و امل��وارد ب�ين املرك��ز و األقاليم و ب�ين مختلف فئات و ش��رائح
املواطنني ،و هذه العوامل كلها أو بعضها تس��بب األزمات و عدم األس��تقرار
السياسي في الكثير من بلدان العالم و تشكل عائقا كبيرا في طريق التحول
الدميقراطي لألنظمة الدميقراطية الناشئة(.)18
أن األره��اب والتط��رف و العن��ف السياس��ي م��ن العوامل امله��ددة دوما
لألس��تقرار السياس��ي ،و أن العنف السياس��ي يكاد يس��يطر على عدد من
البلدان ،تارة بأسم املعارضة و تارة بأسم حرية الرأي و حرية العقيدة و املذهب
و الدي��ن ،األمر الذي يحتاج الى خلق أرضية مناس��بة للثقافة السياس��ية ،و
التي تؤس��س لألستقرار السياس��ي و تنبذ التطرف و العنف ،و من جانب آخر
فأن كل من العصبيات القومية و العنصرية و األنغالق األيديولوجي ،هو األخر
يهدد األس��تقرار السياس��ي ،و هذا ما حدث جراء صع��ود أحزاب منغلقة في
اجملتمعات الغربية الى السلطة السياسية كالفاشية و النازية و ما تسببته
من خراب و دمار و عدم أستقرار في تلك اجملتمعات(.)19
أن األس��تقرار احلكوم��ي يلعب دورا اساس��يا في األس��تقرار السياس��ي
بشكل عام ،والوظيفة الرئيسية لتصويت الناخبني في النظم الدميقراطية
(18)- Crises and Sequences in Political Development، Princeton University Press،
1971p.65
( -)19د .عدنان السيد حسني ،مصدر سابق ص 256
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ه��ي أنتاج حكومة( ،)20و إذا أخذنا بريطانيا على س��بيل املثال ال احلصر ،فأننا
ن��رى رغم املش��اكل الدولية ،فأن مؤسس��ات احلكم متتاز بدرج��ة عالية من
األس��تقرار ،و الفضل يع��ود الى نظامه��ا اإلنتخابي بالدرجة األساس��ية و
كذلك الى نظامها احلزبي( ،)21و هذا يش��كل أس��اس النظ��ام الدميقراطي و
بالتالي أساس األستقرار السياسي.
أن عدم األس��تقرار احلكومي ينعكس س��لبا على األستقرار السياسي و
على أس��تقرار اجملتمع بش��كل عام ،و أن البلدان التي تتعرض حكوماتها الى
عدم األس��تقرار ،تعاني من أزمات إدارية و سياس��ية مس��تمرة ،و من الناحية
األداري��ة ي��ؤدي الى ترك الوزير للوزارة في وقت مبك��ر و قبل التمكن من تنفيذ
برنامجه ،و من الناحية السياسية يؤدي الى فقدان أعضاء احلكومة للشعور
باملس��ؤولية ،ألن الوزير يعفى من املس��ؤولية السياس��ية ع��ن تصرفاته في
احلكومة املس��تقيلة ،و عليه فأن تكوين حكومة متجانسة و مستقرة ،تأتي
على رأس األولويات بالنس��بة لكل نظام سياس��ي ،و أن الدميقراطية ليس��ت
غاية في ذاتها بل هي وس��يلة لتحقيق غاية أكبر و هو خير و س��عادة اجملتمع
واملواطن�ين في األمن و األس��تقرار ،و ال مناص لكل نظام سياس��ي يعاني من
عدم األس��تقرار احلكومي م��ن مراجعة نظامه اإلنتخاب��ي ،و أن املفاضلة بني
نظ��ام أنتخابي و آخر ال تقوم على النظريات الفقهي��ة ،و أمنا احلاجة الفعلية
ل��كل بلد من البلدان و الظروف اخلاصة و امللموس��ة الت��ي مير بها ،و هذا الذي
جنده على الس��احة السياسية الدولية ،حيث الدميقراطية في توسع مستمر
و البحث عن نظام أنتخابي يتناسب و ظروف كل بلد و يلبي حاجاته في ضمان
( -)20جوزيف أ .شومبتر ،الرأسمالية ،األشتراكية و الدميقراطية ،ترجمة حاج أسماعيل ،الطبعة
األولى ،املنظمة العربية للترجمة ،بيروت  2011ص 520
( -)21د .حسان محمد شفيق العاني ،األنظمة السياسية و القانون الدستوري ،الطبعة الثانية،
 ،2008دار العاتك لصناعة الكتاب .ص 170
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األس��تقرار السياسي و املشاركة الواس��عة للمواطنني في احلياة العامة(،)22
و الب��د م��ن أتخ��اذ القرار الصحي��ح و املوضوع��ي بعيدا عن املصلح��ة األنية
و الضيقة لطرف سياس��ي مع�ين دون األطراف اآلخرى ،ب��ل البد من تفضيل
املصلحة العامة و أستقرار البلد فوق كل مصلحة أخرى.
أن عدم األس��تقرار السياس��ي هو الداء املميت للنظام البرملاني و الس��يما
في أوقات األزمات ،كما أن األس��تقرار السياس��ي هو من العوامل األساسية
التي أدت الى جناح النظام الدميقراطي في سويس��را ،أمريكا ،أنكلترا ،و الدول
األسكندنافية( ،)23و غيرها من البلدان الدميقراطية الراسخة في الغرب.

( -)22د .نعمان أحمد اخلطيب ،الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستورى ،الطبعة
األولى  ،2010دار الثقافة للنشر و التوزيع ص303
( -)23د .محمد نصر مهنا ،مصدر سابق ،ص 116
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املبحث الثاني :العالقة بني الدميقراطية و األستقرار السياسي

إن الدميقراطية و األستقرار السياسي ظاهرتان متالزمتان ،و أين و متى وجدت
مبادئ الدميقراطية طريقها إلى التطبيق اجلدي و احلقيقي ،منحت اجملتمعات
و البلدان أس��تقرارا سياس��ياً ،األمر الذي عبر عنه (فرانسيس فوكوياما) في
كتابه الشهير (نهاية التاريخ و خامت البشر) بأن املبادئ الدميقراطية في احلرية
و املس��اواة و العدالة هي التي منح��ت األنظمة الدميقراطي��ة الليبرالية في
الغرب األستقرار السياسي املستدام(،)24
( -)24فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ و خامت البشر ،ترجمة حسني احمد امني الطبعة االولى،
مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة 1993 ،ص ص 62 - 57
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إن بناء الدميقراطية في ظروف أنتقالية ،عملية معقدة و لكنها ضرورية
و بالغة األهمية ،وأن العمل على بناء املؤسس��ات السياس��ية و القانونية
على أسس دميقراطية و عادلة ،ميكن أن تلعب في إدارة الصراعات اجملتمعية
و ح��االت األنقس��ام املذهب��ي و القومي س��لميا ،و من خ�لال التوافق على
املب��ادئ األساس��ية ،بل و ميكن أن تكون بناء املؤسس��ات السياس��ية على
أس��س توافقية عمال ملن��ع الصراعات(*) ،أن الدميقراطي��ة مببادئها و آلياتها
وأهدافها قادرة على األس��تمرار و األس��تقرار ،إذا ما وجدت البيئة الذاتية و
املوضوعية املناس��بة لها ،و التجرب��ة الرائدة و الناجحة للدول الدميقراطية
الراسخة في أوروبا الغربية و أمريكا خير دليل على ما نقول ،و الدميقراطية
م��ن الناحي��ة العملية هي الق��درة على املس��اومة و احلوار و املش��اركة ،و
م��ا الدميقراطي��ة التوافقية إال النم��وذج و احلل األمثل ملش��كلة اجملتمعات
الدميقراطية املنقس��مة مذهبي��ا و دينيا و قوميا ،عنده��ا البد من تفضيل
مب��ادئ الدميقراطية في احلرية و املس��اواة و العدالة ،عل��ى آليات األغلبية و
األقلي��ة و القب��ول بالصيغة الدميقراطية في التوافق و الش��راكة و التوازن
ضمن األطر الدستورية املتفق عليها ،و هناك عالقة قوية بني معايير احلرية
السياس��ية و معايي��ر األس��تقرار ،و من جه��ة أخرى فأن هن��اك عالقة بني
األضطرابات السياسية مع وجود األضطهاد و الظلم واألستبداد ،لذا توجد
عوامل كثيرة تسبب عدم األستقرار السياسي.

(*) -فرانشيسكا وآخرون ،التحول نحو الدميقراطية ،اخليارات الرئيسية في عملية التحول
الدميقراطي في العراق ،معهد الدميقراطية و اإلنتخابات (www.idea.se -(Idea
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املطلب األول :مفهوم الدميقراطية التوافقية
إن اجملتم��ع التع��ددي هو اجملتمع املك��ون من عدة جماعات بش��رية متنوعة،
تتعايش مع بعضها البعض حتت سلطة نظام سياسي مشترك ،وقد حتتفظ
كل منها بخصوصيتها السياسية واألجتماعية والثقافية املميزة ،أن التعددية
في العمل السياس��ي يقوم على أس��اس قاعدة أنسانية مفادها أن احلق ليس
حكرا على أحد ،و أن مبدأ التعددية يجيز شرعية الصراع املنظم و املنضبط ،أي
أن التعددية متثل أسلوبا في إدارة اخلالف و الذي يقوم على األعتراف املتبادل بني
اجلماعات اخملتلفة ،بعيدا عن سياسية األنكار و التهميش و األقصاء ،ألن أنكار
وج��ود جماعة قائم��ة في الواقع و عدم األعتراف بها ،البد و أن يؤدي الى العنف
ف��ي نهاية املطاف( ،)25أي أن أزم��ة الهوية الوطنية :منظوم��ة القيم و الرموز
املش��تركة ،كاألزمة السياس��ية التي أثيرت حول تغيير العلم العراقي ،و الذي
كان يحمل رموزا خاصة بنظام (صدام حس�ين) ،ميكن أن يش��كل خطرا على
األس��تقرار السياسي ،إذا لم يتم معاجلتها بأسلوب توافقي ،بعيدا عن النزعة
العصبية ،س��واء القومي��ة ،أم الدينية أو املذهبية ،و كذلك موضوع ش��رعية
النظام السياس��ي و املبادئ املؤسسة للدس��تور( ،)26من املمكن أن تسبب في
نش��وب أزمات سياس��ية ح��ادة بني القوى السياس��ية ،و البد م��ن األتفاق في
صياغة مجموعة من املبادئ الدستورية املشتركة ،و املشاركة السياسية هي
أيضا من املواضيع اخلالفية بني النخب واألحزاب السياسية ،و التي تتعلق مبنح
احلقوق السياسية و األجتماعية جملموع السكان و املكونات و األقليات الدينية و
القومية و األثنية ،مبا فيها حق التصويت ،اليزال هذه األشكالية تسبب األزمات
( -)25أنتوني كوردسمان و آخرون ،األحتالل األمريكي للعراق ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت
 2007ص 54
( -)26فليب برو ،مصدر سابق ،ص ص 166-164
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السياسية املستمرة في العراق ،و على الرغم من التعديالت التي أجريت على
قان��ون اإلنتخابات العراقي رق��م  16لعام  ،2005إال أن أزمة املش��اركة لم حتل،
و ال ميك��ن حلها إال ضمن رؤي��ة توافقية تضمن املش��اركة الفعالة و املتوازنة
جلميع املكونات ،أن موضوع الدميقراطية التوافقية ،و الذي مت تأسيسه على يد
األس��تاذ الهولندي ( )Arned Ligphartفي كتابه عن الدميقراطية التوافقية و
الذي نش��ره عام  1968أكد على أهمي��ة الدميقراطية التوافقية في اجملتمعات
التعددية ،مستش��هدا في دراس��ته بنم��اذج دميقراطية أربع��ة مت بنائها على
أسس من التوافقية في الدميقراطيات الغربية و هي كل من النمسا ،بلجيكا،
سويسرا و هولندا ،و هذه النماذج لم تتجه نحو حكم األغلبية ،بل نحو احللول
الوس��ط و التوافقية في إدارة احلكم عن طريق املش��اركة ف��ي بناء حكومات
ائتالفية ،و بعد ذل��ك أجتهت بحوثه عن الدميقراطية التوافقية عام  1977نحو
املزيد من التأكيد على أهمية بناء احلكومات االئتالفية الواسعة في اجملتمعات
التعددية ،بحيث يتمكن فيها ممثلي كافة املكونات من املشاركة احلقيقية في
احلكومة و احلق في اس��تخدام الفيتو في حس��م القضاي��ا املهمة و املتعلقة
مبصير املكون الذي ميثلها( ،)27و لقد مت التأكيد على ستة أسس ضرورية لنجاح
الدميقراطية التوافقية و هي:
 -1ضرورة احملافظة على توازن القوى بني املكونات و منع هيمنة جهة واحدة
أو مكون واحد على مقاليد األمور.
 -2األلتزام بصيانة النظام املوحد للبلد و العمل مبوجبه.
 -3األعتراف باملشكالت املوجودة و عدم التهرب منها.
 -4القدرة على نقل املطالب األثنية الى مستوى النخبة.
( -)27حسني توفيق إبراهيم و عبداجلبار أحمد عبداهلل ،التحوالت الدميقراطية في العراق ،مركز
اخلليج للبحوث ،2005ص ص 97-93
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 -5القدرة على املساومة و على تبني احللول املناسبة.
 -6وجود نوع من الثقافة الوطنية.
إن التعددي��ة في اجملتمع العراقي هو واقع قائ��م ،و لقد كانت هذه التعددية
عنصر قلق و عدم أس��تقرار في العراق لس��نوات طويلة ،ألنه لم يدار وفق مبدأ
احلقوق و حق املش��اركة للجميع ،و فشلت جميع احملاوالت إلقامة جتانس فوقي
من قبل الس��لطات السياس��ية ،و بع��د أنهيار النظام السياس��ي في العراق
عام  2003عادت مش��كلة األعتراف احلقيقي بالتعددية الى واجهة املش��اكل
املس��تعصية التي يعان��ي منها العراق ،و تصاعد صراع الهويات ،أن مش��كلة
التعددي��ة في اجملتمع العراقي هي في األس��اس مش��كلة التعايش و التوافق
الس��لمي بني مكوناته ،مما يس��توجب م��ن ممثلي كافة املكون��ات العمل على
حتقيق التوافق السياس��ي السلمي وصوال الى حتقيق األتفاق الوطني الشامل
و ال��ذي يتطلب تقدمي ضمانات من قبل كل طرف للمس��اعدة على بناء الثقة
املتبادلة بني جميع األطراف ،مما يؤدي الى تهيئة اجلو النفسي للوفاق الوطني ،أن
الدميقراطية التوافقية تهدف الى خلق توافق وطني من قبل مختلف املكونات
األجتماعية على تقاس��م الس��لطة في مجتمع منقس��م و هي تتمايز بأربع
ميزات رئيس��ية و تأتي على رأس��ها ،تكوين ائتالف واسع يجمع املكونات كافة
في الهيئات التنفيذية ،و على منح كل مكون رئيسي حق النقض في القضايا
األساسية ،و إقرار نظام أنتخابي يضمن التمثيل العادل لكافة املكونات ضمن
نظ��ام محاصصة متفق عليه ،و كذلك اقرار نظام اخلصوصية لكل مكون في
اجمل��االت اللغوية و الثقافية و األحوال الش��خصية و املذهبية و التربوية( ،)28أن
اجملتم��ع العراقي مجتمع تعددي ،و مكوناته منتظمة في دولة واحدة و التي مت
( -)28إبراهيم البدوي و سمير املقدسي ،تفسير العجز الدميقراطي في الوطن العربي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت  2011ص 205
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صنعها عام  ،1921على أثر هزمية الدولة العثمانية في احلرب العاملية األولى من
كل من والية البصرة وبغداد و اللتني كانتا ترتبطان باألس��تانة مباشرة ،و بعد
أحلاق والية املوصل ذات األكثرية الكوردية بها عام  1925بقرار من عصبة األمم ،و
لكن هذه املكونات تفتقد الى مبدأ األتفاق السياسي و الذي يقوم على التوافق
حول ش��كل الدولة و إدارة املصالح املشتركة ،أن الدميقراطية التوافقية تعمل
للوصول الى توافق مختلف اجملموعات األجتماعية على تقاس��م السلطة في
مجتمع منقسم ،و هي تتصف بخاصية تكوين االئتالفات احلكومية املوسعة
و التي جتمع كافة املكونات في السلطة التنفيذية(.)29
إن جوه��ر النظ��ام الدميقراط��ي ف��ي الع��راق قائم عل��ى التوافق ب�ين القوى
األساس��ية القومية و األجتماعية و الدينية و املذهبية ،و جاء الدس��تور اجلديد
للعراق ليعكس هذه احلقيقة ،و عليه فأنه يجب األس��تمرار على ممارس��ة آليات
العمل التوافقي و التي متهد األرضية لبناء النظام الدميقراطي التوافقي الناجح
و الفعال و القائم على املش��اركة في صنع القرارات ،و من الضروري األبتعاد عن
سياس��ة الهيمنة و أحتكار الس��لطة من قبل طرف معني ،ألن بلدا ً مثل العراق
اليحكم باألغلبية ،و هذا كله مرهون باحملافظة على توازن القوى بني املكونات ،و
املوازنة الضرورية بني األكثرية و األقلية ،و ذلك من خالل األقتناع بأن الدميقراطية
ليس��ت مجرد حكم األكثرية بل هي أحترام األقلية و ضمان حقوقها في الوقت
نفس��ه ،و أن األقت��داء بالنم��وذج املاليزي في بن��اء الدميقراطي��ة التوافقية في
العراق ميكن أن يكون ناجحا ،ألنه يس��اعد على احملافظة على توازن القوى بعيدا
عن جدلية األغلبية و األقلية ،مما يساعد على تعاون املكونات و أندماجها.
إن األس��تمرار في التواص��ل والعمل وفق قواعد و آليات العمل املش��ترك و
على أس��س من املساومة و التوافق في املرحلة املقبلة ،ضروري جدا ألستقرار
( -)29إبراهيم البدوي و سمير املقدسي ،مصدر سابق ص 205
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النظام السياس��ي في العراق و الذي اليزال هش��ا ً و ضعيفاً ،و لطاملا أن القوى
السياس��ية أعتمدت اللعبة السياسية فأنه من الضروري األبتعاد عن قواعد
اللعبة (الصفرية) بأنه أما الفائز يأخذ كل شىء أو اخلاسر يفقد كل شئ( )30و
هذا الذي يوجه القوى السياس��ية نحو تبني الروح التوافقية و الذي يجب أن
يب��دأ بأعتماد قانون أنتخابي يحق��ق التمثيل العادل لكافة املكونات ،و يحقق
العدالة في أختيار أعضاء البرملان ويضمن أوسع مشاركة سياسية.
إن الثقافة السياس��ية العراقية ،وهي أنعكاس للواقع السياس��ي –األجتماعي
العراقي ،تنتابها الكثير من األشكاليات ،و لها الكثير من نقاط الضعف اخلطيرة ،و
التي تشكل عنصر قلق و عدم أستقرار دائم ،فهي تتميز بطابع أنقسامي ،و هناك
الكثي��ر م��ن العوامل التي تفرقه��ا أكثر من أن توحدها ،و تعاني من األنقس��امات
املناطقي��ة و القومية و املذهبي��ة الى حد كبير ،و التي بدأت ف��ي الفترة األخيرة و
في ظل الصراعات السياس��ية املس��تمرة تتصاعد و تتحول الى حتدي أمام الهوية
العراقية املوحدة ،أن األنقس��ام املذهبي و الديني و القومي والذي بدأ يتصاعد في
العه��د اجلمهوري الثاني و التحول نح��و الدميقراطية الليبرالية من جديد ،أدى الى
أضعاف اجملتمع سياس��يا ،أقتصاديا و أجتماعيا و أخالقيا ،األمر الذي أدى الى تراجع
اجملتمع ،و عدم قدرته في أفراز قوى أجتماعية جديدة و الزمة ألقامة نظام سياسي
مس��تقر ،قائم على التوافق و الشراكة التي أقرها الدستور الدائم( ،)31فأن النظام
السياسي ميثل النخبة السياسية و ليس الشعب حاليا ،و الذي هو غائب أو مغيب
في أكثر القرارات مصيرية في العراق ،و اليفس��ح له اجملال للمش��اركة السياسية
الواس��عة في احلياة العامة ،أن هذه األنقسامات في البنية األجتماعية و الثقافية
( -)30حسني توفيق ابراهيم و عبداجلبار أحمد عبداهلل ،مصدر سابق ،ص102
( -)31د .فريد جاسم حمود القيسي ،فتنة العنف في العراق ،الطبعة األولى ،القاهرة ،2012 ،ص
ص 118-115
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األساس��ية ،أدت بالنتيجة الى أضعاف املؤسس��ة السياسية و التي الزالت هشة،
و ل��م تس��تقر بعد ،و هي مت��ر بعملية تغيير مس��تمر في أبنيتها املؤسس��اتية و
التنظيمية ،من دون أن يكون هناك في األفق حل منهجي و شامل ملا تعاني منه ،و
لتضع حدا للتراجع الذي يهدد النظام السياسي برمته.
لق��د ولدت الدميقراطية ف��ي العراق من رحم التوافق و الش��راكة و البد أن
يستمر و ينمو و يستقوي في ظل مبادئ الدميقراطية التوافقية ،التي تنسجم
مع الظروف التاريخية و السياس��ية العامة التي مير بها العراق ،أما األحتكام
الى آليات الدميقراطية التوافقية و العمل بروح الش��راكة الوطنية لبناء دولة
حقيقة الزالت غير مبنية إال باألس��م ،أو األس��تمرار في حالة عدم األستقرار
السياسي كما كان يتكرر في سابق العراق و حاضره القريب.
و للتعرف أكثر على أهمية النظام الدميقراطي لتعزيز األستقرار السياسي،
م��ن الض��روري األط�لاع على أن��واع األنظم��ة السياس��ية و فيم��ا اذا كانت
دميقراطي��ة أم ال ،ولق��د مت وض��ع تصنيف عاملي م��ن قبل دار احلري��ة( ،)32ألنواع
األنظمة السياس��ية و م��دى ألتزامها باملبادئ الدميقراطية ،و يش��مل ()141
نظاما ً سياسيا ً للفترة من  1950و الى  ،1990و يصنف النظام بأنه دكتاتوري،
إذا وجد فيه أي من النقاط التالية:
 -1السلطة التشريعية غير منتخبة.
 -2وجود حزب سياسي واحد.
 -3رئيس الدولة يحل البرملان بشكل غير دستوري.
 -4رئيس اجلمهورية الينتخب
 -5يبقى رئيس اجلمهورية في السلطة ألكثر من دورتني أنتخابيتني.
و كان الس��ودان هو البل��د العربي الوحيد و الذي صن��ف للفترة -1986
( www. freedomhouse.org -)32زيارة املوقع2012/3/3 :
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 1988بأن��ه بلد دميقراطي من قبل دار احلرية(*) ،و تقرير  2012يش��ير الى ان
( )90بلدا في العالم حرة ،و( )58بلد حر بش��كل جزئي ،ال()47بلد آخر،
فأنه��ا غير ح��رة ،أما لبنان فأنه تع��رض الى تعطيل النظ��ام الدميقراطي
التوافقي بس��بب التنوع املذهبي ،و لم تنجح اجلهود التي بذلت في حينه
لبناء مؤسسات وطنية قابلة لألس��تمرار ،ولم تتمكن القوى السياسية
اللبناني��ة م��ن األجماع ح��ول صياغة آلليات أكث��ر فعالي��ة و أكثر جناحا
للممارس��ة الدميقراطي��ة ،و كما هو احل��ال في العراق ،و حيث املمارس��ة
الدميقراطية الزالت ممارسة ضعيفة و شكلية في األغلب ،و لم تترجم الى
س��لوك دميقراطي حقيقي ،قائم على قبول اآلخر و التس��امح و املصاحلة،
أن النم��وذج الدميقراط��ي التوافقي يحت��اج الى آليات لتعزيز املمارس��ات
الدميقراطية واألس��تقرار السياس��ي ،و تش��جيع التنمي��ة األقتصادية و
األجتماعية(.)33و عليه فأن الدميقراطية التوافقية ضرورة ملحة لتحقيق
األستقرار السياسي في العراق.
املطلب الثاني :الدميقراطية التوافقية و األستقرار السياسي
م��ن الواضح بأن التدوال الس��لمي للس��لطة في ال��دول الدميقراطية هو
العالمة الفارقة و التي جتس��د مدى األس��تقرار السياس��ي و ال��ذي ينعم به
بل��د ما ،و على عكس البل��دان غير الدميقراطية و التي تعي��ش في دوامة من
األنقالب��ات و التي يحصل فيها تغيير احلكومة بش��كل غي��ر نظامي ،و حتى
(*) -للمزيد ينظر :املوقع األلكتروني لدار احلرية  ،www.freedomhouse.orgو هي منظمة غير
حكومية و مقرها واشنطن ،تأسست في 31تشرين األول  1941كمعهد للبحوث الفكرية ،من قبل
وليام تافت و دافيد كرامر ،،تصدر منذ  1972تقريرا سنويا حول احلرية في العالم ،و تعتمد معيارا
( 1األكثر حرية الى  7األقل حرية) و تصنف درجة احلرية السياسية و احلقوق املدنية في كل بلد.
( -)33ابراهيم البدوى و سمير املقدسي ،مصدر سابق ،ص 89
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أن حصل تغيير في احلكومة ،فأنه اليكون تغييرا حقيقيا ،و غالبا ما يس��يطر
على مقاليد احلكم حزب ما أو شخص ما و لفترة معينة.
إن الت��داول الس��لمي للحكومة ف��ي البلدان الدميقراطية يش��جع على
املنافس��ة السياس��ية في أطار الدس��تور ،مما يزيد من فرص أح��داث تغييرات
جوهرية في سياسة احلكومة اجلديدة من قبل األحزاب املنافسة ،و يقلص في
الوقت نفس��ه فرص حزب معني على املدى البعي��د ،لألخذ بزمام األمور لفترة
طويل��ة ،أو حتى لفقدانه��ا احلكم بصورة مفاجئة ،كم��ا يحصل في البلدان
غي��ر الدميقراطي��ة ،أي أن الدميقراطية تزيد من أحتمالية حدوث تغيير واس��ع
و ج��ذري في احلكومة ،في ظ��ل آليات النظام الدميقراط��ي ،كان من املفروض
أن يح��دث كل من التغيي��ر النظام��ي و التغيير غير النظام��ي في احلكومة
نتائ��ج مختلفة في النظام الدميقراطي ،و أن مجمل التغييرات النظامية في
احلكومة تعزز التكيف الدس��توري و املرونة في النظام الدميقراطي و تكرس و
تشجع الدميقراطية أكثر ،و على عكس التغيرات غير النظامية في احلكومة
و الت��ي تعطل الدس��تور و تن��ذر مبرحلة غي��ر دميقراطية و خطي��رة ،و يحدث
تراجعا عن النظام الدميقراط��ي ،أكثر من كونها مجرد مرحلة أنتقالية داخل
العملية الدميقراطية.
كما أن التغييرات الثانوية أو اجلزئية في احلكومة إذا حدثت بوجود نقص
أو ضع��ف في املنافس��ة احلزبية ،فأنه ي��ؤدي على املدى البعي��د الى ضعف و
بالتالي الى تآكل النظام الدميقراطي من الداخل.
إن األلت��زام مببدأ التوافق بني املكونات يش��جع على األعتدال السياس��ي ،و
يس��اعد البلدان النامية و املنقس��مة أجتماعيا ً ودينيا ً و قوميا ً و مذهبياً ،في
عملية التحول الدميقراطي ،و الس��يما تلك التي عانت من حروب أهلية ،ألنها
من الناحية العملية التس��تطيع ممارس��ة الدميقراطية الليبرالية بالش��كل
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الصحيح و التي تقوم على أس��اس املساواة التامة في احلقوق و الواجبات بني
املواطنني ،أن الدميقراطية التوافقية تعمل على حتقيق األس��تقرار السياسي
و تخفيف التوتر بني مكونات اجملتمع ،و على هذا األس��اس فأن حتقيق التوافق
السياس��ي يتطلب األحت��كام الى آلي��ات الدميقراطية التوافقي��ة ،و أن هذه
األلي��ة الميك��ن أن تكون ناجحة إال ضم��ن أرضية وفاقية ب�ين مختلف القوى
السياس��ية املتنافس��ة فيما بينها ،و أن ممارسة املس��اومات و التحلي بالروح
التوافقية السياس��ية أمر ضروري لضم��ان أنتقال دميقراطي جاد ،و هي التقل
أهمية عن اآلليات التقنية الدميقراطية.
و لق��د بين��ت جتربة العراق بعد  2003كيف ميكن للتطبيق غير الس��ليم
ملب��ادئ الدميقراطي��ة أن تتح��ول الى عام��ل لتفكيك النس��يج األجتماعي و
الوطن��ي في ظل غياب التوافق السياس��ي و روح التس��ويات السياس��ية ،أن
إدارة الدول��ة يجب أن اليخضع الى مبدأ األغلبية و األقلية و الى مقياس الوزن
الش��عبي ،بل البد من األخذ بنظر األعتبار توازن القوى و املصالح املش��تركة و
تعدد و تنوع اجملتمع و مكوناته القومية و الدينية و السياس��ية و األجتماعية
و الثقافية ،و أن بناء حياة سياسية مستقرة تستوجب بناء معادلة سياسية
بأن��ه اليوجد طرف رابح بالكامل و طرف خاس��ر بالكام��ل ،بل البد من رابحني
و خاس��رين في آن واح��د ،فليكن أنصاف رابحني و أنصاف خاس��رين ،و هذا ما
ميكن تس��ميته بالدميقراطية التوافقية( )34عبر حلول الوسط و املساومات و
املشاركة السياسية.
لقد أعتمدت الدميقراطية التوافقية ف��ي العالم الثالث النظام اإلنتخابي
(التمثيل النسبي) كوسيلة لتحقيق التحول الدميقراطي ،مع األقرار بضرورة
( -)34جمعة القماطي و آخرون ،نحو كتلة تأريخية دميقراطية في البلدان العرابية ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت 2010ص ص195-193
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أعطاء األقاليم فرصة أكبر إلدارة ش��ؤونها ،و هن��اك في العالم الثالث ،أربعة
مناذج للدميقراطية التوافقية ،و لكل منها خصوصيتها و هي النموذج اللبناني
و النموذج املاليزي و النموذج القبرصي ،و النموذج العراقي ،لقد حقق النموذج
الدميقراط��ي التوافق��ي اللبناني و من أعالن األس��تقالل  1943و حتى  1975و
في ظل نظام دميقراطي ش��به رئاس��ي جناحا مقبوال و معقوال ،و كذلك احلال
بالنس��بة الى النم��وذج املاليزي ،و الذي حقق هو اآلخ��ر جناحا معقوال بتوافق
املكونات الثالثة الرئيس��ية (املكون املالي  %53من الس��كان ،املكون الصيني
 %35من السكان و املكون الهندي الباكستاني  %11من السكان) حيث اجملتمع
املاليزي كما هو احلال في اجملتمع اللبناني و اجملتمع العراقي و القبرصي يتسم
بالعزل القومي و املذهب��ي و الفئوي بدرجة كبيرة ،بحيث اليكاد يوجد أتصال
أجتماعي ب�ين املكونات الس��كانية املاليزية( ،)35أما النم��وذج القبرصي فقد
أخفق و لم يستطيع تطبيق مبادئ الدميقراطية التوافقية ،املتمثلة بتشكيل
االئتالفات املوس��عة إلدارة احلك��م ،و منح األقاليم األس��تقالل الذاتي ،و منح
املكونات الرئيس��ية حق الفيتو لألطمئنان ،و منحهم الثقة الالزمة لألندماج
األختي��اري و م��ن ثم تبني النظام اإلنتخابي النس��بي ،و الذي يضمن التمثيل
العادل و املتوازن للمكونات.
أم��ا النم��وذج العراق��ي و ال��ذي ه��و حدي��ث العه��د فقد جنح ف��ي بناء
الدميقراطي��ة التوافقي��ة و حتقيق التوازن بني املكونات الرئيس��ية ،و قام ببناء
االئتالف��ات املوس��عة إلدارة احلكم مبش��اركة كافة املكون��ات و منح ضمانات
دستورية ،و حق الفيتو للمكونات في خطوة جريئة و ضرورية ،بأن اخلطر اجلدي
عل��ى الدميقراطية التوافقية في املدى البعيد ف��ي كل جتربة ،تكمن في تفرد
( -)35آرنت ليبهارت ،الدميقراطية التوافقية ،ترجمة شاكر األنباري ،معهد الدراسات األستراتيجية،
بيروت 2007ص 51
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بعض القادة السياس��يني بأتخاذ القرارات السياسية و تهميش الشركاء في
العملي��ة و باقي املكون��ات و العمل بالتدريج على أزاحته��م و أقصائهم من
العملية السياس��ية ،و في كل التجارب الدميقراطية ،فأن العامل احلاس��م و
األساس��ي في جناح الدميقراطية التوافقية ،هو احملافظة على توازن القوى بني
املكونات األساس��ية في اجملتمع ،و منع حدوث أستقواء ملكون ما على حساب
املكون��ات األخرى ،و ما جنده في التجربة القبرصية ،هو وجود الالتوازن املزدوج و
في ظل ظروف غير مؤاتية ،و على عكس التجربة اللبنانية بوجود توازن متعدد
األط��راف من دون س��يطرة مكون ما ،أما في ماليزيا ف��أن التوازن بني املكونات
مفق��ود و لكن الظروف التوافقية كانت مؤاتية ،و كذلك احلال بالنس��بة الى
التجرب��ة العراقية ب��أن التوازن ب�ين املكونات الرئيس��ية غير موج��ود و لكن
الظ��روف التوافقية بوجود ع��راق موحد أرضا و ش��عبا و املصالح األقتصادية
املش��تركة موجودة بش��كل قوي ،باألضافة الى الضمانات الدستورية ،و التي
دش��نت األرضية املناس��بة للدميقراطي��ة التوافقية ،و العام��ل الثاني املهم
لنج��اح الدميقراطي��ة التوافقية هو حجم البلد الصغير و املتوس��ط ،أما في
البلدان الكبيرة احلجم فمن الصعب بناء الدميقراطية التوافقية فيها.
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املبحث الثالث :العوامل املؤثرة يف األستقرار السياسي

هناك عوامل مختلفة تؤثر س��لبا في األستقرار السياسي ألية دولة ،إذا ما
ل��م تأتي في األجتاه الصحيح الذي يخدم ش��ؤون املواطنني ،فأنها ستش��كل
عوامل لزعزعة األس��تقرار السياسي في الدولة ،إما إذا أستخدمت في األجتاه
الصحي��ح ،فأنها تك��ون عوامل ثبات و تط��ور و تقدم للمؤسس��ات اخملتلفة
للدولة.
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املطلب األول :الثقافة السياسية كعامل مؤثر يف األستقرار
إن الثقاف��ة السياس��ية هي من العوام��ل التي لها تأثير كبي��ر على حالة
األستقرار السياسي في أية دولة ،و من الواضح بأن لكل مجتمع خصوصيته،
و هذه اخلصوصية تنبع من الثقافة الس��ائدة في ذلك اجملتمع ،و هذه الثقافة
الس��ائدة ه��ي مجموع��ة من القي��م و املفاهي��م و املعارف التي يكتس��بها
مجتم��ع ما عبر ميراثه التاريخي و احلض��اري و األجتماعي و من خالل موقعه
اجلغرافي ،و مبا أن الثقافة السياس��ية هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع،
فه��ي تختلف من بلد الى آخر و من مجتمع الى آخر ،أن الثقافة السياس��ية
هي مجموعة األجتاهات و املعارف و اآلراء و القيم الس��ائدة في اجملتمع و التي
تتعلق بش��ؤون احلكم و السياسة و الدولة و السلطة و الشرعية و املواطنة
ف��ي بلد ما ،و بعبارة أخرى فهي منظومة القي��م و املعتقدات و الرموز و التي
يحدد و يضبط دور السلطات السياسية في اجملتمع ،و تقوم بتنظيم العالقة
ب�ين احلكام و احملكوميني ،أن الثقافة مبعناها العام ما هي إال مركب من القيم
و اخلبرات و املمارس��ات األجتماعية التي تراكمت عب��ر فترة تاريخية طويلة و
أثرت في س��لوك األفراد و ف��ي حياتهم العامة ،و للثقاف��ة أو جزء منها أبعاد
سياسية و التي تؤثر في السلوك السياسي لألفراد و اجلماعات( )36أن الثقافة
السياس��ية تتعلق بالكيفية التي يتم بها إدارة اجملتمع للظاهرة السياسية،
و أن كل مجتمع يقوم بنقل مجموعة من معتقداته و قيمه و رموزه و أعرافه
وأجتاهاته الى أفراد ش��عبه ،و الذين بدورهم يقومون بصياغة قناعاتهم حول
كيفية التعامل مع النظام السياسي و حتديد نظرتهم إليه سلبا ً أو ايجاباً ،و
ملا كانت الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة العامة ،فهي بدورها تتكون
( -)36رعد حافظ سالم ،مبادئ الثقافة السياسية ،زمزم ناشرون و موزعون ،الطبعة األولى ،عمان
 2012ص 23
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م��ن عدة ثقاف��ات فرعية :منها ثقاف��ة املرأة ،ثقافة الش��باب ،ثقافة العمال،
ثقافة النخبة...ألخ.
إن الثقافة السياسية كما هي تختلف من مجتمع الى آخر ،فأنها تختلف
من فرد الى آخر داخل اجملتمع الواحد ،باألعتماد على األختالف في الظروف التي
يتعرض لها أفراد اجملتمع كاملستوى التعليمي ،املستوى األقتصادي ،والعوامل
اجلغرافي��ة و األجتماعية و الس��كانية ،والثقافة السياس��ية للمجتمع هي
مجموع��ة األعراف و املعتقدات و املش��اعر و املفاهيم و األجتاهات و التي حتدد
مضم��ون العملية السياس��ية و متنحها ش��كل النظام و تق��دم له القواعد
الضرورية و التي بها ميكن التحكم بسلوك األفراد داخل النظام السياسي ،و
عليه ميكن حتديد عناصر الثقافة السياسية مبا يلي:
أ -مجموع��ة املعتق��دات و األراء و األجتاهات و املفاهي��م و القيم و الرموز و
املع��ارف السياس��ية ألفراد اجملتمع و التي تنس��جم مع األط��ار العام لثقافة
اجملتمع.
ب -أن الثقافة السياس��ية متغيرة ،و التعرف الثبات على األطالق ،و تتوقف
عملية التغيير في الثقافة السياسية على عدة عوامل منها :معدل التغيير،
وس��رعة التغيير في امليادين السياس��ية واألقتصادي��ة و األجتماعية ،و درجة
أهتمام القوى السياسية بعملية التغيير الثقافي.
ت -أن أهم مكونات الثقافة السياسية تنقسم الى قسمني :القسم األول
يتعل��ق بثقافة احلكام ،و الثقافة الرس��مية و التي تتبناها الدولة ،و القس��م
الثاني تتعلق بالثقافة الس��ائدة لدى األفراد و التي تس��مى ثقافة احملكومني،
أو الثقافة غير الرس��مية ،و من املكونات الضرورية للثقافة السياس��ية لكل
مجتمع هي:
 -1املرجعي��ة :و تعني األطار الفكري الفلس��في املتكام��ل و الذي يضفي
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الش��رعية على النظام السياس��ي ،و يحدد األهداف العامة للمجتمع ،و يبرر
املواقف و املمارس��ات ،و عندما يبدي أعضاء اجملتمع تأييدهم ملرجعية النظام
السياسي فأنه يعمل على حتقيق األستقرار السياسي ،و إذا ما كان األمر على
خالف ذلك و حصل األختالف حول مرجعية النظام السياس��ي فأنه يس��بب
األنقسام و األزمات السياسية و التي ميكن أن تهدد شرعية و أستقرار و حتى
وجود النظام السياسي.
و املرجعيات املوجودة في العالم حاليا هي :املرجعية الدميقراطية الليبرالية،
املرجعية األشتراكية ،املرجعية األشتراكية الدميقراطية ،املرجعية العلمانية،
املرجعية الرأس��مالية ،املرجعية الليبرالية ،و بالنسبة الى اجملتمعات الغربية،
فأنها قد حس��مت أمر مرجعياته��ا ،و أن هناك أتفاق بني األفراد حول ش��كل
النظ��ام السياس��ي و األقتص��ادي و األجتماع��ي ،أما في اجملتمع��ات النامية،
ف��أن األم��ور التي تتعل��ق باملرجعية التزال غير محس��ومة ،و لم يتم حس��م
مس��ألة العالقة بني الدين و الدولة بعد ،و ال حتى شكل النظام السياسي و
األقتصادي و األجتماعي لم يتم حسمه بعد.
 -2املواطن��ة كمعيار للدميقراطية في النظام السياس��ي :هي األحس��اس
باملسؤولية األجتماعية و األميان بأهمية العمل اجلماعي ،و األهتمام بالقضايا
العامة للمجتمع ،وتعتبر من أهم مكونات الثقافة السياس��ية و التي تدفع
باملواط��ن نحو األيجابية و التفاعل بكل جدية مع القضايا العامة للمجتمع،
مم��ا يعم��ل على تعزيز الوالء للنظام السياس��ي ،و التي تنعك��س أيجابا على
حتقيق أعلى درجات األستقرار السياسي املطلوب.
كما أن األحساس باملواطنة ،ضروري جداً ،لكي تدفع باملواطنني نحو األلتزام
بالنظام السياس��ي و أحترامه و األميان بض��رورة الطاعة و الوالء له ،و األلتزام
ب��كل ما يترتب على ذلك من واجبات و حقوق ،و أن من أهم متطلبات الثقافة
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السياس��ية هي حتديدها ألطار العمل السياسي و احلدود املشروعة بني احلياة
العام��ة و اخلاص��ة ،و كل ما يترتب على ذلك من القواع��د و اآلليات التي حتدد
املشاركة في احلياة السياسية و إدارة النظام السياسي.
إن الثقافة السياسية هي التي تبني حدود املشاركة في العملية السياسية:
كاجلنس و املكانة األجتماعية و الس��ن ،و أن بعض الثقافات السياس��ية تعمل
عل��ى حتديد الوظائف السياس��ية في الدول��ة ،و حتى حتديد األجه��زة املكلفة
بتحقيق أهداف الدولة ،أي أن الثقافة السياسية هي التي حتدد أطار عمل النظام
السياسي و تدعمه و تغذيه باملعلومات املستمدة من واقع البيئة األجتماعية و
تعمل على دميومة النظام السياسي و أستمراره و و تعزيزه و ضمان أستقراره.
إن العم��ل عل��ى حتقيق ال��والء للنظام السياس��ي من قبل األف��راد ،يعتبر
م��ن أهم املعتقدات السياس��ية و من أه��م ضرورات بقاء و أس��تقرار النظام
السياس��ي ،ألن الوالء للنظام السياس��ي يضفي الشرعية الضرورية عليه و
مينحه القوة الالزمة لتجاوز األزمات احملتملة ،كما أن تنمية الشعور باملواطنة
و تعزي��ز ح��ب الوطن لدى األف��راد يؤدي ال��ى تنمية الش��عور بأهمية الواجب
الوطن��ي و تعمل على زيادة أس��تعداد األف��راد لتقبل األلتزام��ات الوطنية ،و
يعمل على تعزيز تفاعل املواطنني مع العملية السياسية و مما يؤدي الى زيادة
املشاركة السياسية للمواطنني في احلياة العامة.
إن هناك تأثيرا كبيرا للثقافة السياس��ية في النظام السياس��ي ،و أن كل
نظام سياسي يحتاج الى ثقافة سياسية تعزز من دوره و متنحه عناصر القوة
و األس��تمرارية و األس��تقرار ،و من أه��م تلك العناصر الضروري��ة لكل ثقافة
سياس��ية ،هي اليوم ثقافة حقوق األنس��ان ،و التي تعمل على حماية الفرد و
ضم��ان حقوقه و احملافظة على كرامته ف��ي مواجهة أية أعتداء عليه ،و حتى
في مواجهة السلطة السياسية نفسها.
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كم��ا أن الثقافة السياس��ية مطلوبة أن تخلق مناخ��ا ً للقبول باآلخر ،و
تعزيز الثقة املتبادلة ب�ين املواطنني ،و تهيئة األرضية للقبول بوجود معارضة
سياسية في ظل قواعد و آليات العمل الدميقراطي ،بعيدا ً عن أجواء القمع و
التخويف و النزعة الفردية ،و التي تعمل مبرور الزمن الى ضعف املش��اركة في
العملية السياسية من قبل املواطنني.
إن الثقافة السائدة في الكثير من البلدان تساهم على حتديد شكل النظام
السياسي و حتى عناصره القيادية ،كأن يكون ملكيا أو جمهوريا أو ثيوقراطيا،
أو أوليغاركي��ا ،أو دميقراطي��ا ،كما أن الثقافة السياس��ية هي املس��ؤولة عن
تفضيل الذكور على األناث في الكثير من اجملتمعات النامية ،و هي املس��ؤولة
عن حتديد شكل عالقة الفرد بالعملية السياسية ،أن تكون قوية أو ضعيفة و
هامشية ،و هناك من اجملتمعات التي يتميز فيها األفراد بقوة الشعور الوطني
و األندفاع للعمل التعاوني و التطوعي ،في حني هناك مجتمعات تعيش حالة
األنفصام بني احلكام و احملكومني ،و تس��ودها نظرة الشك الى احلكام من قبل
احملكومني.
و عليه فأن األستقرار السياسي يعتمد بالدرجة األساسية على الثقافة
السياس��ية ،و كلم��ا كان التجانس الثقافي بني املواطنني ف��ي اجملتمع قويا و
كلم��ا كان األنس��جام و التوافق بني النخب السياس��ية و األفراد على ما يرام
والعم��ل مع��ا وفق أس��س التوافق و التوازن ب�ين املكونات بعي��دا عن عقلية
الغال��ب و املغلوب ،و األتف��اق على نظام أنتخابي مناس��ب و قادر على حتقيق
املصلح��ة املش��تركة جلميع املكون��ات في التمثي��ل العادل ،فأن األس��تقرار
السياس��ي س��يكون بخي��ر ،أما األنغ�لاق الثقاف��ي و التش��رذم الثقافي بني
مكونات اجملتمع يش��كل مصدر تهديد دائم لألس��تقرار السياسي ألي نظام
سياسي في العالم.
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املطلب الثاني :التنمية األقتصادية و األستقرار السياسي
أن األستقرار السياسي هو الدميقراطية املستقرة و املستدامة و هي تعني
عملي��ا أن جند األس��تمرارية في أداء و برامج احلكومة ف��ي امليادين كافة ،و من
أه��م هذه امليادين التي تش��كل حتديا كبيرا امام اي��ة حكومة في العالم ،هو
امليدان األقتصادي و معدالت التنمية األقتصادية و أنعكاس��اتها السياسية و
األجتماعية على اجملتمع و أمنه و أستقراره و على املواطنني ،ولقد مت البحث في
العالقة بني الدميقراطية و األس��تقرار السياسي من جهة و معدالت التنمية
األقتصادية من اجلهة األخرى ،أي أن هناك ثالث أمناط من العالقات :العالقة بني
التنمية األقتصادية و األستقرار السياسي ،و العالقة بني التنمية األقتصادية
و الدميقراطية ،و من ثم العالقة غير املباشرة بني كل من الدميقراطية و التنمية
األقتصادية من خالل األس��تقرار السياسي ،و كذلك فقد مت عزل ثالثة عناصر
ملموسة من أشكال األستقرار السياسي و هي على عالقة بأستقرار النظام
السياس��ي و اس��تقرار احلكوم��ة ،و مت التأكيد على وجود عالق��ة بني التنمية
األقتصادية و ثالثة أمناط من عدم األستقرار السياسي:
أ -عدم األنتظام في تغيير احلكومة
ب -التغيير الكلي للحكومة داخل النظام
ت -التغيير اجلزئي للحكومة داخل النظام
و تش��ير البيان��ات في هذا الصدد و التي مت أس��تنتاجها م��ن البحوث التي
طبق��ت على معدالت التنمية و عالقتها باألس��تقرار السياس��ي في  96بلدا
دميقراطي��ا حول العالم ،و في فترة متتد ألكثر من  20س��نة بني ،1980 – 1960
عل��ى وج��ود عالقة طويل��ة األمد بني كل م��ن التنمي��ة األقتصادية من جهة
و األس��تقرار السياس��ي و الدميقراطية من اجله��ة الثانية ،و تش��ير البيانات
بأن النتائج املباش��رة للدميقراطي��ة على التنمية األقتصادي��ة هي أيجابية و
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كبي��رة جدا ،و تتضح مثل هذه النتائج األيجابية ،مبنع النظام السياس��ي من
التدخ��ل في الس��وق ،حيث النظام الدميقراطي الفعال يهيأ مناخا سياس��يا
مس��تقرا ،مم��ا يقلل تعرض احلكومة ال��ى تغييرات غير دس��تورية ،و باألضافة
الى األس��تقرار السياس��ي طويل األمد للنظام السياس��ي ،فأن الدميقراطية
تهي��أ األرضية املناس��بة و املرنة ،و متنح فرص كبي��رة للتغيير احلكومي ضمن
النظام السياسي الدستوري ،وضمن اآلليات السلمية لتداول السلطة(.)37
و عليه فأن الربط بني قدرة الثابت السياسي ،مع قدرة التكيف السياسي
يش��كالن دعم��ا للتنمية و التوس��ع األقتصادي مع��ا ،و هناك ث�لاث مدارس
سياس��ية قامت بالبحث في العالقة التي تربط ب�ين الدميقراطية و التنمية
األقتصادية من جهة و بني األس��تقرار السياسي و التنمية األقتصادية( )38من
جهة أخرى و هي:
أ -مدرس��ة األزم��ات :و ترى هذه املدرس��ة بأن الدميقراطي��ة تعرقل التنمية
األقتصادية و في الدول النامية بش��كل خاص ،و يقدمون ثالث فرضيات لدعم
أدعاءاتهم ،و هي أن البنية التحتية للدميقراطية ش��به مش��لولة و غير قادرة
على أتخاذ القرارات و األجراءات السريعة و الضرورية لألسراع مبعدالت التنمية
عند اللزوم ،كما أن أصحاب هذه املدرسة يرون بأن الدميقراطية غير قادرة على
التدخل في عملية التطوير ،و قد حتدثوا في هذا اجملال بأن التنمية الس��كانية
الس��ريعة تتطلب سيطرة و قيادة فردية و الس��يما في البلدان النامية حيث
الميك��ن حتقيق التنمية األقتصادية بدون وج��ود حكومة مركزية قوية.أن هذه
األطروحة قد تكون واقعية و مشروعة للبلدان النامية في مرحلة معينة ،غير
أن القبول بها بش��كل مطلق هو تش��جيع للدكتاتورية و أنحراف عن املس��ار
(37) -Yi Feng، Democracy، Political stability and Economic Growth، British Journal
of Political Science. Vol. 27، Cambridge University Press 1997
زيارة املوقع (38)- www. Jstor. org 2012/12/8
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الدميقراطي ،و من الناحية األخ��رى فأنها مخالفة للواقع و التجربة الناجحة
للدميقراطي��ة الليبرالية في البلدان الغربي��ة تثبت عكس ذلك ،حيث في ظل
النظام الدميقراطي قد مت حتقيق األزدهار األقتصادي املتواصل.
ب -املدرسة التوافقية :ترى هذه املدرسة بأن الدميقراطية تعزز من معدالت
التنمي��ة األقتصادي��ة ،و أن احلكوم��ات الدميقراطي��ة في ال��دول النامية هي
حاضنة مناسبة و قادرة على حتقيق معدالت عالية من التنمية األقتصادية ،و
ذلك ألن العملية الدميقراطية و من خالل ممارس��ة احلريات األساسية و احلقوق
السياسية ،بأمكانها ضمان الشروط األجتماعية الضرورية على تطوير احلياة
األقتصادي��ة ،حيث احلرية السياس��ية و احلرية األقتصادي��ة ،تعززان من حقوق
امللكية و من شروط املنافسة الضرورية لتنشيط احلياة األقتصادية(.)39
ت -مدرس��ة الش��ك :ترى هذه املدرس��ة بأن تأثير الدميقراطي��ة على التنمية
األقتصادية تأثير هامشي ،و التوجد عالقة عضوية منظمة بينهما ،و يرى أنصار
هذه املدرس��ة بأنه مبج��رد وجود حكوم��ة دميقراطية ال يؤثر كثي��را في التنمية
األقتصادي��ة ،و على العكس من ذلك البد أن تكون األنظار مركزة على الهيكلية
املؤسس��اتية للحكوم��ة و األس��تراتيجية التنموي��ة له��ا ،و هل ه��ي حكومة
ائتالفية ،أو حكومة وحدة وطنية ،أو حكومة أغلبية ،و هذه النظرة التش��اؤمية
لهذه املدرسة تفترض وجود أنظمة سياسية مختلفة و لكنها و رغم أختالفها
في تبني النظام السياسي ،فأنها تتبنى نفس السياسة األقتصادية(.)40
و كم��ا أن الربط بني الدميقراطية و التنمية األقتصادية أثارت آراء متناقضة،
كذلك فأن الربط بني األستقرار السياسي و التنمية األقتصادية هو اآلخر أثار
آراء متناقضة.
( -)39يايي فنك ،مصدر سابق ،ص 23
( -)40املصدر السابق نفسه ،ص 36

115

و لق��د رأى ع��دد من الباحثني في ه��ذا امليدان ،بأن البل��دان التي تتعرض
حكوماتها الى عدم األس��تقرار و األنهيار و السقوط أكثر ،فأن لديها معدالت
منخفضة للتنمية األقتصادية أكثر ،و يرون أيضا بأنه رمبا املعدالت املنخفضة
للتنمية يكون س��ببا في عدم األس��تقرار السياس��ي ،و لقد مت حتديد بعدين
لعدم األستقرار السياسي :األول يتعلق بتغيير النظام ،و الثاني يتعلق بتغيير
احلكومة ،أي التغيير في الفعالية و الصالحيات التنفيذية للحكومة.
و قد وجدت الدراس��ات في هذا الصدد بأن أعاق��ة التنمية األقتصادية يؤدي
الى عدم األس��تقرار السياس��ي للحكومة ،و أن عدم األس��تقرار السياس��ي
الكل��ي ،كاألنق�لاب أو عدم األس��تقرار اجلزئ��ي ،كتغيير احلكوم��ة ،يؤثران في
التنمية األقتصادية ،و مت التأكيد بأن النظم الدميقراطية تنمو بش��كل أس��رع
م��ن األنظمة الفردية في ال��دول النامية ،و عليه ف��أن الدميقراطية تلعب دورا
أيجابي��ا غير مباش��ر على التنمي��ة األقتصادية من خالل التربي��ة و التعليم و
األستثمارات ،كما أن تأثير الدميقراطية على التنمية األقتصادية يأتي من خالل
حتقيق األستقرار السياسي و الذي يؤدي الى أزدهار التربية و التعليم و بالتالي
يجذب األستثمارات ،و الشك بأن كل من التغيير الكلي في احلكومة و التغيير
غير الدستوري (األنقالب العسكري) في احلكومة ،البد و أن يحدثان آثار سلبية
ف��ي التنمية األقتصادية على وجه اخلصوص ،فأن التغيير غير الدس��توري في
احلكومة يس��بب اضطراب األسواق و يخلق الشكوكية الكبيرة داخل البلد ،و
يؤدي بالتالي الى عرقلة التنمية األقتصادية و التي تدفع باملستثمرين بتخفيض
اس��تثماراتهم لتقليص اخلس��ائر احملتمل��ة لهم ،و على العك��س فأن التغيير
الدس��توري في احلكومة و التي تأتي في س��ياق الدس��تور و القوانني ،و ضمن
السياق الذي يفهم منه بأن احلكومة السابقة لم يكن أداءها األقتصادي جيدا،
و مت تغييرها لتقوم احلكومة اجلديدة بتطوير األقتصاد ،كما أن التغيير اجلزئي أو
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الثانوي للحكومة ،و التي تأتي في الغالب ضمن نفس احلزب أو نفس التحالف
السياس��ي ،فأنه يؤدي الى أستمرارية السياس��ة األقتصادية للحكومة ،و قد
يبعث باملزيد من األستقرار السياسي الضروري للتنمية األقتصادية.
إن التغيي��ر الثانوي للحكومة له فائدتان :األولى هي أن احلكومة متلك الوقت
الكاف��ي ألعادة تأهيل اخلط��ة األقتصادية الطويلة األمد ،و ب��دون التعرض الى
الضغوط التي قد تأتي من خالل التفكير باحلصول على مكاس��ب سياسية ،و
جتنب في الوقت نفسه تعرض املستثمرين الى القلق من حدوث حتول سياسي
كبي��ر ق��د يلحق بهم الضرر األكي��د ،كما أن التنمية األقتصادية تؤثر بش��كل
ايجابي على ش��رعية احلكومة( ،)41حيث األسراع في معدالت النمو األقتصادي،
يزيد من جماهيرية احلكومة و مقبوليتها و مستوى دعم اجملتمع لها.
إن التعليل الرئيسي في هذه البحوث هي أن الدميقراطية تؤثر بشكل فعال
في التنمية األقتصادية ،و بشكل غير مباشر ،و ذلك من خالل تعزيز األستقرار
السياس��ي ،أي أن الدميقراطي��ة و بلغ��ة أخرى ،تعم��ل على زي��ادة التغييرات
الدستورية و ضمن السياق العام للنظام الدميقراطي ،و تقلل في الوقت نفسه
م��ن حدوث التغييرات غير الدس��تورية ،و مت التأكيد ب��أن التنمية األقتصادية
العالية تش��جع على تفعيل العملي��ة الدميقراطي��ة ،و أن األبحاث املبكرة ل
( )Seymor M. Lipsetفي هذا الصدد تؤكد ،بوجود تأثير أيجابي لنمو الدخل
على اس��تقرار احلك��م الدميقراطي( ،)42كم��ا وجد في البح��وث اجلديدة حول
املوضوع ،بأن الدول ذات الدخل السنوي املتوسط ،في حدود خمسة آالف دوالر
أمريك��ي على األقل ،بأمكانها احملافظة على نظامها الدميقراطي ،على الرغم
من وجود أس��تثناء له��ذه القاعدة ،فيما يتعلق بعدد من ال��دول ،مثل :مالي،
(41)- David Easton، op. cit. p177
(42)- Seymor M. Lipset: Some Social Requestes of Democracy، Economic
Development and Political Legitmacy، p337
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غانا ،بوليفيا ،و كذلك فيما يتعلق بالعراق في السنوات بني  ،1980-1970فأن
متوسط الدخل السنوي قد تضاعف أكثر من عشرين مرة ،و أستطاع العراق
في حينه بناء شبكة متقدمة للرعاية األجتماعية ،أال أن ذلك لم يساعد في
بناء نظام حكم دميقراطي ،و الس��بب هو أن النمو األقتصادي ارتبط مباش��رة
بالثروة النفطية ،و التي ترتبط تاريخيا باحلكم الفردي ،و التخضع نظام احلكم
فيه��ا لضغط اجلماهير ،و يؤدي ذلك الى أن يهم��ل نظام احلكم كل الطلبات
التي تتعلق بأصالح النظام السياس��ي ،أما فيما يتعلق بالدول النفطية ذات
النظم الدميقراطية الراس��خة ،كالواليات املتحدة األمريكية ،كندا و النرويج،
فأنها كانت دوال ذات أنظمة دميقراطية فعالة ،و أصبح النفط فيما بعد جزءا
هاما ألقتصادياتها.
إن املوارد الطبيعية تش��كل قاعدة أساس��ية لألقتصاد في أي بلد ،و البد
من وجود عالقة بني املوارد الطبيعية و عدم األس��تقرار السياس��ي ،و هناك
بح��وث ف��ي هذا الصدد ،تؤكد عل��ى وجود عالقة بني وفرة امل��وارد الطبيعية
و النزاع��ات املس��لحة( ،)43وم��ن اجلهة األخرى ف��أن البلدان الت��ي متلك وفرة
ف��ي املوارد الطبيعية ،متت��از بوجود تنوع كبير ف��ي صادراتها و التي تنعكس
عل��ى أقتصاده��ا ايجابا و تنع��م باألس��تقرار كالس��عودية و نيجيريا ،و من
اجله��ة األخرى ف��أن هناك بلدان ذات املوارد الطبيعية الكبيرة و على رأس��ها
البترول ولكنها لم تس��تخدم هذه املوارد في األس��تقرار السياس��ي ،و على
العكس فقد أس��تخدمت جل هذه الثروات في النزاعات املسلحة الداخلية
و اخلارجي��ة (كالع��راق في زمن ح��زب البعث) كما أن ملس��توى دخل الفرد و
توزيعه تأثيرا مباش��را في حتقيق األستقرار السياسي ،وهناك عدم املساواة
(43)- Thad Dunning، Dependence، Economic performance، and political stability،
The Journal of Conflict Resolution 2005.
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ف��ي توزي��ع الدخل في الكثي��ر الدول املتقدم��ة ويأتي على رأس��ها الواليات
املتحدة و سويس��را( ،)44و الش��ك بأن عدم املس��اواة في توزيع الدخل س��وف
يشكل عنصر قلق و أضطراب دائم ،سواء في النظم الدميقراطية الراسخة،
و الت��ي تتعرض بني احلني و اآلخ��ر الى األضرابات و األضطراب��ات و املظاهرات
األحتجاجي��ة ،أو في النظم الدميقراطية اجلديدة و الناش��ئة و التي يجب أن
تأخذ مس��اءلة املس��اواة في توزيع الدخل باألهمية الالزم��ة ،أن العالقة بني
املس��اواة األقتصادية و األس��تقرار السياس��ي هي عالقة مهمة ،و أن أزدياد
ظاه��رة عدم املس��اواة األقتصادية ف��ي عدد من البل��دان ،كالواليات املتحدة
األمريكية ،ستهدد األستقرار السياسي عاجال أو آجال ،و فيما يتعلق ببلدان
الشرق األوسط و شمال افريقيا ،فأن هناك عالقة قوية بني أستمرار األزمات
في بعض هذه البلدان و املستوى املنخفض من الدخل ،في حني هناك بلدان
أخرى في املنطقة تنعم باألس��تقرار السياسي النسبي في ظل مستويات
عالي��ة م��ن الدخل ،ففي قطر و الت��ي تأتي في املقدم��ة ( )102.700دوالر(*)،
و تأت��ي األمارات بعدها ( )48.500دوالر ،في حني مص��ر ( )6.500دوالر ،العراق
( )3.900دوالر ،و األخيرة هي اليمن ( )2.500دوالر( ،)45و هناك الكثير من احلقائق
و البيانات األقتصادية و معدالت النمو و البيانات الس��كانية و التي تتحدث
عن تغييرات سوف حتدث في هذه البلدان ،و أن لم يتم التخطيط و التحضير
لها ،فأنها المحال س��وف تسبب األزمات و األضطرابات في البعض من تلك
البل��دان ،هذا إذا أضفنا البيانات الس��كانية عن معدالت النمو الس��كاني و
(44)- Richard A. Posner، wealth and political stability، Oxford journal، vol. 13، no2، oct.1997،
published by oxford University press.
(*) -أن هذه البيانات هي لعام  ،2011و هي الدخل القومي للفرد)per capita: ppp)in 2011 USA Dollar ،
(45)- Anttony H. Cordesman and Arleigh A. Burke، The Causes of Stability and Unrest in Middle
East and North Africa، an Analytic Survey، Review draft، February 13، 2012. www.csis.org.
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معدالت البطالة الى البيانات الس��ابقة عن معدالت الدخل القومي للفرد،
س��نرى بأن اليمن و التي تأتي في أسفل القائمة من حيث الدخل ،فأنها من
حيث النمو الس��كاني (املواليد حتت  25س��نة) تأتي في املقدمة ( )%66.4و
الع��راق بعده��ا ( )%62.8و األردن ( )%59و آخرها قط��ر ( )%28و كذلك احلال
بالنس��بة الى معدالت النمو للمواليد  14سنة ،فأن اليمن تأتي في املقدمة
م��ن جدي��د( )%44.3و العراق بعده��ا ( )%43.2و األردن ( )%37.5و آخرها قطر
( ،)%13.4أما معدالت البطالة للشباب في ( )21من البلدان العربية ،فهي
فوق املعدل العاملي بالضعف( ،)46ما عدا األمارات العربية املتحدة و التي هي
أقل من املعدل العاملي ،أن السلسلة املتواصلة لألزمات في البعض من بلدان
الش��رق األوس��ط و ش��مال أفريقيا ،لها حاالت تختلف من بلد الى آخر من
حيث الش��دة أو من حيث املوضوع ،حيث أنها حتتوي على مزيج من املواضيع
السياس��ية و الديني��ة و اآليديولوجية و األثنية و الطائفي��ة ،و أنها تتحرك
ضمن مناط��ق مختلفة من اجملتم��ع ،أن احلركية السياس��ية لهذه األزمات
هي ج��زء من عملية التغيي��ر و التحوالت األقتصادية و الس��كانية اجلديدة
ف��ي املنطقة ،كما أن هذه األزمات تبني درجة الغض��ب و األحتقان و الغليان
الش��عبي من جه��ة و مدى القصور ف��ي األداء احلكومي م��ن اجلهة الثانية،
و عليه ف��أن هناك أرتباط أحصائي بني الدميقراطي��ة و بعض عوامل احلداثة
كمس��توى الدخل السنوي ،مستوى التعليم ،ش��بكة الرعاية األجتماعية
والصحية ،و في حالة أزدياد مستوى الدخل السنوي للفرد ،فأنها تزيد و حتفز
الطلب على الدميقراطية و احلريات األساس��ية و تشجع على تطوير اجملتمع
املدني ،و أن تطبيق نظام للضرائب يزيد من أش��كال التضامن على املستوى
األقتص��ادي و التي تعمل على تهيئة األرضي��ة لتفعيل النظام الدميقراطي،
( www.csis.org -)46زيارة املوقع في 2012/12/8
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و بعكس��ها فأن احلكومة تتحرر من احملاس��بة و املس��اءلة ،الى الدرجة التي
تصبح فيها احلكومة مستقلة عن اجملتمع و التخضع حتت ضغطها.
إن البح��ث في التوقعات احملتملة حلدوث عدم األس��تقرار السياس��ي في بلد ما،
أو منطق��ة ما ،يعد اليوم ميدان بحث مهم ،ألنها تؤدي الى حتليل سياس��ي ثمني و
سيشكل عنصرا مهما لبناء اخلطط األستراتيجية في تلك البلدان( ،)47أن أكتساب
هذه املعرفة مهمة ألس��تخدامها في توجيه السلوك السياسي و صنع القرار من
قبل القادة السياس��يني ،و يحدث عدم األستقرار السياسي عند حصول تغيير في
السلطة السياسية وبالقدر الكافي ،و ذلك حتث تأثير الظروف األستثنائية ،كوقوع
تدخل خارجي ،أو س��قوط احلكومة من خالل سحب الثقة ،أو أستمرار األضطرابات
و األضرابات و املظاهرات وتوس��عها لتش��مل كل أنحاء البلد ،و في هذه احلالة فأن
هناك أحتمال بأن تس��قط احلكومة ،و يحدث على أثرها عدم األس��تقرار السياسي
في البلد ،و للتنبؤ بحدوث عدم األستقرار السياسي في مكان ما ،البد من املتابعة
الدقيقة من قبل فرق بحث مهنية للس��لوك السياس��ي لكل األطراف السياسية
املش��اركة في العملية السياس��ية في ذلك البلد ،و توثي��ق كل املعلومات في هذا
الصدد ذات القيمة العلمية لتحليلها و األستنتاج منها فيما إذا كان هناك حاالت
عدم األستقرار السياسي في الطريق أم ال ،و كيف أن توازن القوى يستمر عبر الزمن
بني األطراف الرئيس��ية ،كلها عوامل ميكن دراستها و بناء رؤى سياسية حولها ،من
أجل تفادي األزمات السياس��ية في الوقت املناسب و العمل دون تكرارها ،للحصول
على أس��تقرار سياس��ي ألطول فترة ممكن��ة ،و أن اجلدول التالي يب�ين ما آلت عليه
ظروف العراق العامة في ظل حالة عدم األس��تقرار السياسي املستمرة ،حيث يأتي
العراق في املرتبة التاسعة ،من مؤشر عام  2012ألفشل عشر دول العالم:
(47)- Brigham Wilson، Forecasting Political Instability، Control- Theoretic Modeling
of International Conflict، Brigham Young University، August 2010.
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املبحث الرابع :اإلنتخابات و األستقرار السياسي

إن النظام الدميقراطي يعتمد في أدائه و جناحه في حتقيق أهدافه و وظائفه
عل��ى العملية األنتخابية ،و عليه فأن أس��تقرار النظ��ام الدميقراطي مرتبط
باألنتخاب��ات العام��ة و مدى فعاليتها و جناحها ،و أن تأثي��ر األحكام القانونية
على س��لوك الناخبني أمر مس��لم به ،و على س��ير النظام السياسي برمته،
األمر الذي ينعكس على األستقرار السياسي سلبا أو أيجابا.
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املطلب األول :األستقرار السياسي يف ظل النظم األنتخابية املختلفة
إن اجلدل حول مدى تأثير اإلنتخابات على األس��تقرار السياس��ي مس��تمر
الى يومنا هذا ،و يش��كل هذا اجلدل األس��اس الذي يق��وم عليه املفاضلة بني
النظ��م األنتخابي��ة ،و البحث في جوانبها اخملتلفة ،و التع��رف على تأثيراتها
السياسية.
كان ه��ذا اجلدل و م��ازال محصورا بني حدين :األس��تقرار احلكومي و عدالة
التمثي��ل ،األمر ال��ذي يختل��ف كل نظام ف��ي تأثيراته السياس��ية بأختالف
الظ��روف السياس��ية و األجتماعي��ة و األقتصادي��ة للبلد ال��ذي يطبق فيه،
فمس��ألة األستقرار احلكومي في اجملتمعات املنقسمة عرقيا و مذهبيا و أثنيا
كاجملتم��ع املالي��زي أو العراقي و اللبناني ،يختلف متام��ا عن اجملتمعات املوحدة
عرقيا كاجملتمع األملاني ،و كذلك فأن مس��الة األس��تقرار احلكومي في النظم
الدميقراطي��ة الراس��خة ،كأنكلترا أمره��ا يختلف عن النظ��م الدميقراطية
الناشئة ،و التي هي في طريقها للتحول الدميقراطي كالعراق(.)48
إن عالقة مفهوم اإلنتخابات الدميقراطية مع مفهوم نظام احلكم الدميقراطي
عالق��ة وطيدة ،و البد لألنتخابات العامة أن حتق��ق أهداف احلكم الدميقراطي،
في متكني املواطنني من أنتخاب من يرونه مؤهال حليازة الصالحيات الدستورية
ملدة محددة( ،)49كما أن حتقيق التداول الس��لمي للسلطة من خالل أنتخابات
عام��ة ،يعد هدفا نبيال الميكن حتقيقه بدون اإلنتخابات ،و عليه فأن اإلنتخابات
ه��ي الوس��يلة الدميقراطية الوحيدة و الفعالة ألس��ناد الس��لطة في الدول
الدميقراطي��ة ،و املؤش��ر على دميقراطي��ة النظام السياس��ي ،و لكي تتمكن
( -)48فيليب برو ،مصدر سابق ،ص308
( -)49علي خليفة الكواري و آخرون ،اإلنتخابات الدميقراطية و واقع اإلنتخابات في العالم العربي،
مركز دراسات الوحدة العربية ،ص 22
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اإلنتخابات الدميقراطية من أن تؤدي دورها في األنتقال السلمي للسلطة ،البد
أن تتوف��ر فيها متطلبات التمثيل الع��ادل و املتوازن و الذي يعزز ثقة املواطنني
بجدوى اإلنتخابات وأهمية النظام الدميقراطي(.)50
إن البحث في العالقة بني النظم اإلنتخابية و النظم السياسية هي ملعرفة
كيف يضمن النظم اإلنتخابية املعايير الدميقراطية في النظم السياس��ية،
و لقد مت دراس��ة هذه العالقة ،بعدما بينت التطبيقات األولى لنظام التمثيل
النس��بي في أوروبا الغربية ،مدى التأثير األيجابي لهذا النظام على األستقرار
السياس��ي ،و التطور في عالقة القوى السياس��ية املش��اركة ف��ي العملية
الدميقراطي��ة ،و تأثيرها األيجابي على آليات احلكم ،و عكف بعد اخلمس��ينات
من القرن العش��رين عدد من الباحثني في قياس تأثي��ر النظم األنتخايية في
النظم السياس��ية ،حيث أن األس��تقرار السياس��ي رهن بالنظام اإلنتخابي
املطب��ق ،و يؤدي أختيار نظام أنتخابي غير مناس��ب ال��ى عواقب وخيمة على
مس��توى العملي��ة السياس��ية ،و عل��ى مس��توى العملي��ة الدميقراطية ،و
س��واء جاء األختيار غير املناس��ب من غير عمد أو عن س��ابق أص��رار و تعمد،
ليقتص��ر بالفائدة م��ن أختيار نظ��ام أنتخابي معني لطرف سياس��ي بعينه
دون األط��راف السياس��ية األخ��رى ،أن النظ��م الدميقراطية الراس��خة ،حتاول
بأستمرار تكيف أنظمتها اإلنتخابية لتعكس احلياة السياسية املتجددة ،أما
النظ��م الدميقراطية اجلديدة ،فأنها حت��اول تبديد اخملاوف احملتملة لدى األطراف
السياس��ية املش��اركة في اإلنتخابات ،و يجب في كل األحوال تصميم نظام
أنتخابي بسيط ،ميتاز بالوضوح و الشمولية و خالي من التعقيد(.)51
هناك عالقة قوية بني األستقرار السياسي و الشرعية الدميقراطية ،و في ظل
( -)50د .عبدالناصر محمد وهبة ،احلرية السياسية ،دار النهضة العربية ،القاهرة 2009ص 239
( -)51د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ص 18
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األنظمة السياس��ية املتعددة ،فأن اإلنتخابات هي الوسيلة الوحيدة للشرعية
الدميقراطية و هي املدخل الرئيس��ي لتحقيق األستقرار السياسي ،و الشرعية
الدميقراطي��ة ،هي دولة اجملتمع املدني ،و بدون اجملتمع املدني الميكن حتقيق احلياة
الدميقراطية الفعالة و احلقيقية و التي تتمكن من حتقيق األستقرار السياسي،
أن النظام اإلنتخابي لكل بلد ،يلعب دورا رئيس��يا ف��ي العملية الدميقراطية ،و
لم يعد النظام اإلنتخابي وس��يلة ألنتخاب أعضاء البرملان فقط ،بل اصبح مبرور
الزمن ،وس��يلة إلدارة الصراع في اجملتمع ،أن الهدف الرئيس��ي لألنتخابات ليس
فقط تطبيق اآلليات الدميقراطية ،بل الهدف األساس��ي هو تعزيز املؤسس��ات
الدميقراطية و العمل على دميومتها ،األمر الذي يتطلب تعزيز األحزاب السياسية
و هذا بدوره يتطلب من النظام اإلنتخابي أن يكون في صالح تقوية و تش��جيع
األحزاب الوطنية ،و أن ال يكون عامآل لتجزئتها و تفتيتها(.)52
عندما يجري احلديث عن النظام الدميقراطي ،فأن املدخل الى احلياة الدميقراطية
البد و أن يكون اإلنتخابات العامة ،و التي يجب أجراءها في فترات زمنية معلومة
و مقررة ،و التي تهدف في املدى القريب و البعيد الى حتقيق األستقرار السياسي،
ال��ذي ميهد األرضية الى األزدهار و التنمية األقتصادية املس��تدامة و الى األزدهار
األجتماعي و العلمي ،و عليه فأن اإلنتخابات س��واء كانت مدخال أو مخرجا ،البد
و أن ميهد األرضية لتحقيق األستقرار السياسي املنشود و املطلوب.
املطلب الثاني :تصميم النظام اإلنتخابي و تأثريه على األستقرار السياسي
عندما يجري احلديث عن اإلنتخابات العامة و في مختلف بلدان العالم ،فأن
الس��ؤال الرئيسي و الذي يطرح نفسه ،هو هل اإلنتخابات العامة ستجري على
أساس الدائرة الوطنية الواحدة ،و يكون الوطن بكامله دائرة أنتخابية واحدة ،أم
( -)52املصدر السابق نفسه ،ص 265
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ستجري وفق الدوائر اإلنتخابية املتعددة ،و يتم مبوجبها تقسيم الوطن الى دوائر
صغيرة ،أو متوسطة أو كبيرة ؟ حيث يجري هذا التقسيم في بعض األحيان على
اس��اس الناحية ،و القضاء و احملافظة ،أو الوالية ،و أحيانا يتم أنشاء دوائر خاصة
و مغايرة للتقس��يم األداري املعتمد ،و عندما يكون القرار هو الدائرة اإلنتخابية
الواح��دة ،فأننا نكون أمام نظام التمثيل النس��بي الكام��ل ،و الذي يضع جميع
الكيانات السياس��ية املتنافس��ة ،أمام فرص متس��اوية و عادلة ،مينح العملية
اإلنتخابية الس��هولة و البساطة و الرشاقة الالزمة و يقلل من املشاكل الفنية
التي قد يواجهها ،بل و مينح األقليات و للمرأة فرصا أكبر للفوز.
و لك��ن عندما يكون القرار هو تقس��يم الوطن ال��ى دوائر متعددة ،عليه
فأن أش��كالية املعيار الذي يتم على أساس��ه تقسيم الدوائر يطرح نفسه ،و
لكي يكون التقسيم عادال ،و جتنب التقسيمات الكيدية و السياسية و التي
تس��تهدف إلى تش��تيت أصوات اخلصوم في مناطق معينة ،عليه البد من أن
يتحلى املشرعون لألنظمة اإلنتخابية ،باحليادية و املوضوعية لتحقيق التوازن
املطلوب في التوزيع الس��كاني على الدوائر اإلنتخابية ،و عند تقسيم الدولة
الى دوائر أنتخابية متعددة ،البد من مراعاة مايلي:
 -1العدال��ة في التمثيل و أن يكون ناخبي الدائرة الواحدة يحملون القيم و
املصالح نفسها.
 -2املساواة في عدد الناخبني في كل دائرة.
 -3حيادية السلطة التي تقوم بعملية التقسيم
و إذا ما عهد الى الس��لطة التش��ريعية عملية التقسيم ،ميكن أن يشوب
العملي��ة التحيز ،ألن احلزب ال��ذي ميلك األكثرية النيابي��ة ،قد ميارس الضغط
لتمرير التقس��يم ملصلحته ،و لذا يجب أن تكون قواعد التقس��يم و نتائجه
مقبولة من قبل جميع األطراف السياسية املشاركة في اإلنتخابات.
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و النقطة األساس��ية و املتف��ق عليها بني اخملتصني في مج��ال اإلنتخابات
العام��ة ،هي أن التمثي��ل في نتائج اإلنتخاب��ات يكون أكثر عدال��ة ،و عملية
األندم��اج الوطني يكون أكبر ،كلما مت األعتماد على دوائر أنتخابية أكبر ،و في
البلدان ذات التعددية في املكونات الس��كانية ،والتي متتاز بالتنوع الس��كاني،
فأن تقس��يم الدوائر اإلنتخابية عادة ما يصط��دم مبعوقات كثيرة و يأتي على
رأس تلك املعوقات ،التفاوت في توزيع املقاعد على الدوائر ،األمر الذي أثار جدال
واس��عا في مجلس النواب العراقي ،عند مناقشة التعديل الثالث على قانون
اإلنتخابات العراقي رقم  16لعام  2005و كاد أن يس��بب مش��كلة سياس��ية
أكبر ،لوال التوافق الذي حصل فيما بعد على صيغة ثابتة للزيادة الس��كانية
للمحافظ��ات الثمانية عش��ر ،حيث مت منح كل منها  %2.8زيادة س��كانية ،و
عل��ى ضوئها مت توزي��ع  310مقعد من أصل  325مقعد على الدوائر اإلنتخابية
في خطوة سياس��ية و غير مدروس��ة أدت في النتيجة الى أختالل التوازن في
متثي��ل املكونات الرئيس��ية و التي أثرت بدورها في زعزعة األس��تقرار أكثر في
البلد و الذي يعاني أصال من عدم أستقرار سياسي مزمن.
هناك من يتصور بأن التمثيل السياس��ي يتحقق بشكل آلي ،و أن العملية
ه��ي مج��رد توزيع األصوات على األطراف املتنافس��ة في أنتخاب��ات عامة ،بأن
كل ط��رف يأخ��ذ حصته من األص��وات ،و ينتهي األمر الى تش��كيل البرملان و
العم��ل ضمن اآللي��ات البرملانية ،أن هذه اآللي��ة امليكانيكية ميكن العمل بها
ف��ي الدميقراطي��ات الراس��خة و التي تعلمت م��ن التجرب��ة ،كيفية معاجلة
أنقساماتها السياسية وفق اآلليات الدميقراطية بعيدا عن العنف(.)53
أم��ا الدميقراطي��ات الناش��ئة فأنها حتتاج ال��ى روح املس��اومة و النظرة
( -)53رفيق عبدالسالم و آخرون ،نحو كتلة تاريخية دميقراطية في البلدان العربية ،بحث منشور
من قبل مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت2010ص ص195-193
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التوافقي��ة الالزمة لألنتقال الدميقراطي الس��لس و املس��تمر ،و التحلي بروح
املش��اركة ،هو اجلانب اآلخر املكمل لآلليات التقنية للدميقراطية ،أن املصلحة
العامة و إدارة الش��ؤون العامة يجب أن اليخضع الى معيار األغلبية و األقلية
مبفهومه الش��كلي ،بل البد م��ن األخذ بنظر األعتبار ت��وازن القوى و التمثيل
العادل و املتوازن للمكونات و الفئات و شرائح اجملتمع كافة.
إن بناء حياة دميقراطية مستقرة حتتاج الى األلتزام مبعادلة و التي تعد جوهر
الدميقراطية وهي أنه اليوجد في النظام الدميقراطي طرف خاسر و طرف رابح،
و هذا ما ميكن تس��ميته بالدميقراطية التوافقية ،و التي تنطلق في األس��اس
م��ن وج��ود التعددية األجتماعي��ة و التي حتتاج الى املش��اركة ضمن مجتمع
منفتح بهدف حتقيق األستقرار السياسي ،أن التعددية تستوجب بادئ ذي بدأ
أعترافا متبادال ب�ين اجلماعات اخملتلفة بدال من األنكار و الذي يقودنا حتما الى
التطرف و العنف.
إن اجملتم��ع التع��ددي املكون من عدة جماعات بش��رية تتعايش مع بعضها
البعض أو في طريقها الى التعايش تشترك في العيش حتت سلطة سياسية
واحدة مع األحتفاظ بخصوصيتها املميزة ،الش��ك بأن األس��تقرار السياسي
ميك��ن أن يتعرض الى تهديد خطير ،في حال��ة تطبيق نظام أنتخابي خاطىء،
و هن��اك نقطة جوهرية في األمر ،و هي أن النظام اإلنتخابي يجب أن يش��جع
على أنش��اء و تطوير األحزاب الوطنية ،فبدون مش��اركة األحزاب السياس��ية
الفعالة ،الميكن إقامة النظام الدميقرطي ،و يكون األس��تقرار السياس��ي أما
ضعيفا أو مفقودا باملرة.
إن التط��ور الذي حص��ل في الدميقراطيات الليبرالية ف��ي البلدان الغربية و
الوالي��ات املتحدة األمريكية ،يرجع الفضل فيه ،الى الدور البناء و الريادي الذي
لعبته األحزاب السياس��ية فيها ،و عند البحث في األستقرار السياسي ،البد
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من التفكير بجدية في تصميم نظام أنتخابي ،قادر على حتقيق التمثيل العادل
و املتوازن و املش��اركة الواسعة ،و السير لتشكيل حكومة مستقرة و فعالة،
حينئ��ذ ميكن احلديث عن وجود نظ��ام دميقراطي فعال و عادل و حيوي ،صحيح
أن وج��ود األحزاب السياس��ية متخلف عن وجود النظ��م الدميقراطية ،و لكن
بعد تأس��يس األحزاب السياسية املعاصرة في أواس��ط القرن التاسع عشر،
أس��تطاعت النظم الدميقراطي��ة حتقيق طفرات نوعية ف��ي تطوير األنظمة
السياسية و حتديث اآلليات الدميقراطية و تصميم النظم اإلنتخابية األوسع
متثيال و األكثر عدالة.
و من كل ذلك وجدنا أن األستقرار السياسي اليحدث تلقائيا و أمنا هو نتيجة
تراكم و تفاعل مجموعة عناصر مترابطة ،حيث تكون اإلنتخابات الدميقراطية
و تصمي��م النظام اإلنتخابي أحد أهم مكوناته��ا باألضافة الى عوامل أخرى
كالثقافة السياس��ية و التنمية األقتصادية .و بدون تلك العوامل املترابطة و
نتائجها امللموسة سيشهد الواقع حاالت من عدم األستقرار السياسي الذي
يفسر بغياب تلك العناصر و عدم فعاليتها.
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التحول الديمقراطي في العراق
إن التح��ول الدميقراط��ي يعني تغيير النظام السياس��ي من نظام حكم غير
دميقراطي الى نظام حكم آخر دميقراطي ،و التحول هي عملية تدريجية و التي
تتحول فيها اجملتمعات الى بناء مؤسساتها على أسس و قواعد دميقراطية(،)1
و أن تأثي��ر عملية التحول الدميقراطي من حيث املعنى و املمارس��ة في احلياة
السياس��ية للمجتمع العراقي ،و منذ تأس��يس الدولة العراقية اليزال محل
خ�لاف ،و هناك تباين ف��ي األراء حول مدى التأثير و مالم��ح هذا التحول خالل
مراح��ل مختلفة م��ن تطور العملي��ة الدميقراطية في هذا البل��د و الذي هو
بأمس احلاجة الى نظام دميقراطي فعال ليمنحه األستقرار السياسي.
( - )1د .بو حنينة قوي و آخرون ،األنتخابات و عملية التحول الدميقراطي في اخلبرة العربية
املعاصرة ،دار الراية للنشر و التوزيع ،عمان  2012ص 211
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املبحث األول :التعريف مبفهوم التحول الدميقراطي

إن الدميقراطي��ة عل��ى الرغ��م من تش��بث األغلبي��ة الس��احقة لألنظمة
السياس��ية بها اليوم في مختلف بلدان العالم من ش��رقه الى غربه ،أال أنه
ل��م يتم األتفاق على تعريف جامع مانع لها لش��مولية دالالتها و التباين في
مضم��ون و مفاهيم ومن��اذج تطبيقاته��ا ،و يعرفها (صموئي��ل هانتنكتون):
(بأنها عملية معقدة تش��ارك فيها مجموعات سياس��ية متباينة تتصارع
من أجل الس��لطة ...و يتم فيه املرور من نظام سياس��ي تس��لطي مغلق ال
يسمح باملشاركة و ال بالتداول السلمي للسلطة ،الى نظام مفتوح)( ،)2كما
يعرف عملية التح��ول الدميقراطي بأنها( :عملية تطبيق
أن (فليب ش��مبتر) ّ
القواعد الدميقراطية س��واء في مؤسس��ات لم تطبق من قبل ،أو أمتداد هذه
القواعد لتش��مل أفراد أو موضوعات لم تش��ملهم من قبل ،إذا هي عمليات
( - )2د .بوحنينة قوي و آخرون ،املصدر السابق ،ص214-213
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و أج��راءات يتم أتخاذها للتحول من نظ��ام غير دميقراطي الى نظام دميقراطي
مس��تقر) أي أن التحول الدميقراطي هي تراجع نظم احلكم السلطوية لتحل
محلها نظم دميقراطية تعتمد على حكم الشعب و على األنتخابات الدورية
و املنظمة و النزيهة كوسيلة لتداول السلطة(.)3
أن عملي��ة التح��ول الدميقراطي ه��ي عملية معقدة للغاي��ة و هي نتيجة
و محصل��ة لعمليات معق��دة تتفاعل فيها مختلف العوامل السياس��ية و
األقتصادي��ة و األجتماعية و الثقافية ،كما أنها عملية تتس��م بعدم التأكد
و حتتوي على مخاطر األرتداد ،حيث يظل التحول الدميقراطي عملية نس��بية
ت��ؤدي في الغالب ال��ى تغير النظم السياس��ية من الس��لطوية الى النظم
الدميقراطية ،إال أن أحتمال تعرض عملية التحول الى أنتكاسة تظل واردة.
املطلب األول :الدميقراطية و النظام الدميقراطي
من الناحية اللغوية فأن الدميقراطية هي في األصل كلمة يونانية مركبة:
 Demosأي الشعب ،و  Kratosأي احلكم و املصطلح يعني حكم الشعب،
و لقد ق��ام اليونانيون القدماء بتطبيقه ببناء حكم مس��تمد ش��رعيته من
الش��عب ،بش��كل يختلف كثيرا عما تقوم النظم الدميقراطي��ة املعاصرة و
الس��يما فيما يتعلق بتحديد مفهوم و مضمون الش��عب السياس��ي و الذي
يستطيع املشاركة في حكم الشعب.
تعن��ي الدميقراطي��ة كمصطلح سياس��ي ،بأنها النظام السياس��ي الذي
يكون فيه الش��عب هو صاحب الس��يادة و مصدر السلطة و الشرعية فيها
بشكل مباشر أو غير مباشر.
( -)3أحمد منصور بلقيس ،األحزاب السياسية و التحول الدميقراطي في اليمن ،مكتبة مدبولي،
القاهرة  2004ص 28
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و لق��د عرف ارس��طو(« )4الدميقراطية قدميا بأنها :نظام سياس��ي يحكم
الشعب فيه نفسه بنفسه» و هو ما يتوافق الى حد التطابق مع التعريف
الذي قدمه (ابراهام لنكولن) الرئيس السادس عشر للواليات املتحدة األمريكية
ف��ي نهاية القرن الثامن عش��ر حينما عرف الدميقراطي��ة بأنها «حكومة من
الشعب ،يختارها الش��عب ،من أجل الشعب» و يعرفها (موريس دوفرجيه)
بأنه��ا «النظام الذي يختار احملكومون فيه احلاكمني عن طريق أنتخابات حرة»
و يعرفها (محمد عابد اجلابري) بأن الدميقراطية هي «س��لطة الش��عب من
خالل مؤسسات ينتخبها الشعب انتخابا حرا».
و يظه��ر من خالل التعريفات أع�لاه القدمية و املعاصرة بأن هناك أش��كال
متعددة ملمارس��ة الدميقراطية ،حيث بدأت بأبس��ط األش��كال في اثينا و هي
الدميقراطية املباش��رة و التي يتعذر ممارس��تها حاليا في أكثرية بلدان العالم
للحج��م الكبي��ر لل��دول و كثرة س��كانها و التي تص��ل املليارات م��ن األفراد
كالهند و الصني ،مما أضطرت الى تطبيق الش��كل غير املباش��ر للدميقراطية
و ه��ي الدميقراطية النيابية ،و لقد قامت مدارس فكرية و سياس��ية متنوعة
ملعاجلة األش��كال اخملتلف��ة للدميقراطية ،حيث تعددت و تنوعت التفس��يرات
و األجته��ادات الى ح��د التناقض ،فظه��رت الدميقراطية األش��تراكية و التي
رك��زت في بعده��ا الفكري على حتقي��ق العدالة األجتماعي��ة ،و الدميقراطية
األقتصادية ،و الدميقراطية األجتماعية ،و الدميقراطية الشعبية ،الدميقراطية
التوافقية ،الدميقراطية املس��يحية و الدميقراطية األسالمية ،و لكن الشكل
األبرز للدميقراطية و الذي أصبح منوذجا يقتدى به على مستوى مختلف بلدان
العالم هو الدميقراطية الليبرالية و الذي يقوم على أس��س و مبادئ أصبحت
( -)4أرسطو طاليس ،السياسة ،ترجمة أحمد لطفي السيد ،الطبعة األولى ،منشورات اجلمل،
بغداد -بيروت ،2009 ،ص 350
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معياري��ة و هي أعتماد آلي��ة اإلنتخابات العامة املتكررة ضم��ن دورات برملانية
في أوقات محددة و معلومة س��لفاً ،مع ضمان احلريات األساسية و التعددية
السياسية ،و األلتزام بالتداول السلمي للسلطة و الفصل بني السلطات.
و لقد أكد (روبرت دال) في هذا الصدد على توفر النقاط السبعة التالية
لتحقيق النظام الدميقراطي في أي بلد و هي(:)5
 -1ضم��ان حرية تش��كيل األحزاب السياس��ية واملنظم��ات غير احلكومية
وجماعات املصالح.
 -2ضمان حرية التعبير و حرية الرأي و حرية توجيه النقد الى الس��لطات و
املسؤولني فيها.
 -3ضمان حق و حرية التصويت لكل البالغني في املش��اركة في اإلنتخابات
العامة.
 -4ضمان مب��دأ تكافؤ الفرص لكل املواطنني لتب��وء املناصب العامة التي
يتنافس املرشحون في الوصول إليها من خالل اإلنتخابات.
 -5حري��ة احلص��ول على املعلوم��ات و احلق ف��ي البحث عن مص��ادر بديلة
للمعلومات من أجل األطالع على احلقيقة.
 -6دوري��ة اإلنتخاب��ات العام��ة و ف��ي أوق��ات مح��ددة و معلومة س��لفا و
بأس��تمرارية و أن جتري تلك اإلنتخاب��ات بنزاهة و بحرية و عدالة بعيدا عن كل
أساليب العنف.
 -7بناء مؤسس��ات مس��تقلة إلدارة اإلنتخابات و هيئ��ات األعالم الوطني و
حقوق األنسان و النزاهة.
و باألضاف��ة الى النقاط املعيارية الس��بعة التي يؤك��د عليها (روبرت دال)
( -)5روبرت دال ،الدميقراطية و نقادها ،ترجمة منير عباس مظفر ،دار الفارس للنشر و التوزيع ،عمان
 1995ص 392

140

ف��ي وج��وب توفرها في كل نظ��ام دميقراطي معاص��ر ،إال أن هناك من يضيف
نقطتيني و يعتبرونها ضرورية لقيام النظام الدميقراطي و هي:
 -1أن يتمت��ع احل��كام املنتخب��ون باحلري��ة الكافية ملمارس��ة س��لطاتهم
الدس��تورية من دون أعاق��ة أو عرقلة من قبل املس��ؤولني الذين لم يفوزوا في
اإلنتخابات ،كما حدث في اجلزائر.
 -2أن تعمل احلكومة املنتخبة باألس��تقاللية الكاملة بعيدا من التدخالت
اخلارجية أو الداخلية الفوقية(.)6
أن عملي��ة دمقرطة اجملتمع ميكن أن تأخذ وقتا طويال ،حس��ب الظروف التي
مي��ر بها كل مجتمع ،و قد مت توس��يع الفترة املعياري��ة الالزمة للمرحلة األولى
من الدميقراطية ،و التي هي الدميقراطية الناشئة ،الى عشر سنوات من وقت
ب��دأ التغيير في نظام احلكم ،و من ثم في حالة ثباتها و أس��تمراريتها تنتقل
باجملتمع الى مرحلة الدميقراطية اجلديدة و التي وضع لها عش��رين سنة ،و في
حالة أستمراريتها ألكثر من ذلك تعتبر دميقراطية راسخة(.)7
كما أن (فرانس��يس فوكوياما) يؤكد على أهمية تهيئة الظروف الضرورية
ألجناح عملية التحول الدميقراطي ،و يأتي على رأس تلك العوامل األساسية في
بناء نظام دميقراطي في أي مجتمع ،هي أقناع املواطنيني بأهمية الدميقراطية
و صحته��ا و صوابها و ش��رعيتها ،و من ثم بناء املؤسس��ات و اآلليات الالزمة
إلدارة احلكم دميقراطيا ،و إقرار الدس��تور ،و النظام اإلنتخابي ،و النظام احلزبي،
كم��ا أن بناء النظام الدميقراط��ي يحتاج الى بناء و تفعي��ل منظمات اجملتمع
املدن��ي و دعمها و العمل على تفعيله��ا و لتكون عمال للتقريب بني احلكومة
( -)6د .ثناء فؤاد عبداهلل ،آليات التغيير الدميقراطي في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،1997 ،ص 34
(7)- Robert A. Dahl: Democracy and Its Critics، New haven، CT: Yale University
Press، 1989، p233.
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و املواطنيني ،و من ثم العمل على تعزيز الثقافة السياس��ية الداعمة للنظام
الدميقراطي ،حيث أن تغيير املؤسسات أسهل من تغيير الثقافة السياسية ،و
أن الدميقراطية الميكن أن تكون راسخة ،ما لم يتم تأصيلها في ثقافة اجملتمع،
و بدون الثقافة السياس��ية الميكن حتقيق الدميقراطية ،و الثقافة السياسية
ه��ي ثقافة املش��اركة  ،)8(Participation Cultureو أن تصب��ح جزءا من ثقافة
العائلة و القيم األخالقية وشعور املواطنيني و شعور كافة املكونات القومية
و الدينية و املذهبية و األثنية(.)9
أن الدميقراطية س��لطة سياس��ية يتم ممارس��تها بشكل مباش��ر أو غير
مباش��ر ،عبر املش��اركة و املنافس��ة و احلرية ،و غالبا ما يتم تقس��يم النظم
الدميقراطية الى أنظمة برملانية و رئاسية و شبه رئاسية و جمعية وطنية(،)10
و علي��ه ف��أن الدميقراطية وجدت من أجل األنس��ان و من قبل األنس��ان لغاية
نبيلة و هي حتقيق حرية األنسان و حقه في املساواة و العدالة و األمن و األمان
و احلياة احلرة الكرمية ،أي أنها وسيلة نبيلة لتحقيق غاية نبيلة.
و أنطالق��ا م��ن ذلك فأن قضي��ة الدميقراطية مرتبطة بالوضع السياس��ي
ألنظمة احلكم و نوعية حياة الناس ضمن تلك النظم و من هنا جند التفسير
للتنوع و التغير في مدى الدميقراطية و طابعها.و لذلك جند أجتاهات تفسيرية
للدميقراطية و هي:
 -1الدستورية Constitutional
 -2األجرائية Procedural
( -)8منى حسني عبيد و آخرون ،مصدر سابق ،ص 10
( -)9ليام أندرسن و غاريث ستانسفيلد ،عراق املستقبل ،ترجمة رمزي ق .بدر ،الطبعة األولى ،دار
الوراق للنشر ،2005 ،ص .354
( -)10باتريك هـ .أونيل ،مبادئ علم السياسة املقار ن ،ترجمة باسل جبيلي ،الطبعة األولى ،دار
الفرقد ،سوريا  ،2012ص .108
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 -3اجلوهرية أو األساسية Substantive
 -4العملياتية أو التوجه العملياتي Process- Oriented

و يقس��م (تش��ارلز تيالي) في كتابه (الدميقراطية) النظم الدميقراطية
الى:
 -1النظام الدميقراطي ذو القدرة العالية و الذي يعتمد اإلنتخابات التنافسية
و مراقبة الدولة للسياس��ة العامة بش��كل موسع مع مستويات منخفضة
من العنف السياسي.
 -2النظ��ام الدميقراط��ي ذو الق��درة الضعيف��ة ،ال��ذي يعتم��د اإلنتخابات
التنافس��ية و لكن مع تدخل لعناصر مش��روعة و غير مشروعة و مستويات
أعلى من العنف(.)11
و لذلك فالعملية الدميقراطية ليس��ت عابرة أو عفوية و إمنا تس��تند على
مستلزمات أساسية و تتطور باملمارسة العملية.
املطلب الثاني :مضمون و أشكال التحول الدميقراطي
أن عملي��ة التح��ول الدميقراطي تزداد اتس��اعا و قوة على مس��توى العالم
بأتساع أنتشار الثقافة الوطنية الدميقراطية ،و أستفحال األزمات السياسية
الت��ي ال تكاد تفارق األنظمة الش��مولية األمر ال��ذي أدى و يؤدي الى مضاعفة
الضغط الشعبي على مثل هذه األنظمة و التي بدأت بالتراجع امام املطالب
املش��روعة واملتزايدة للجماهي��ر بالتحول نحو النظ��ام الدميقراطي ،و أن هذا
التحول الدميقراطي يتخذ أش��كال متعددة ،حي��ث مييز (صامويل هانتنكتون
 )Samuel P.Huntingtonبني أربعة أش��كال و يبدأ بالشكل األول الناجم من
( -)11تشارلز تيللي ،الدميقراطية ،ترجمة محمد فاضل طباخ ،املنظمة العربية للترجمة ،الطبعة
األولى ،بيروت  2010ص ص 44-43
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املؤث��رات و الضغط اخلارجي في األنطالق نحو التحول الدميقراطي و الس��يما
بع��د املوجة الثالثة للدميقراطية و التي بدأت بع��د أنهيار النظام الدكتاتوري
في البرتغال عام  )12(1974و الشكل الثاني من التحول الدميقراطي ،وهو الذي
يتم على أيدي النخب املس��يطرة على الس��لطة باألنفتاح نحو الدميقراطية،
أما الش��كل الثالث فهو الذي يحدث عن��د أنهيار األنظمة الدكتاتورية وتأخذ
املعارض��ة بزمام األمور وتق��وم بتحقيق التحول نح��و الدميقراطية كالتحول
الدميقراط��ي ف��ي الع��راق ،أم��ا الش��كل األخي��ر ،فهو ال��ذي يح��دث حينما
تتفق النخب املس��يطرة على الس��لطة م��ع املعارضة عل��ى عملية التحول
الدميقراط��ي( ،)13و التي يس��ميها صاموي��ل هانتنكت��ون (باملصاحلة و مبادلة
املش��اركة باألعت��دال) اي التح��ول الدميقراط��ي ال بد و أن يس��تند الى آليات
املشاركة السياس��ية للوصول الى التوافق السياسي بني القوى السياسية
الفاعلة ،بالتوافق على ش��كل احلكم و هل يكون برملانيا و هو األكثر أنتش��ارا
في العالم أم يكون رئاس��يا و هو الشكل املفضل لدى بلدان أمريكا الالتينية،
و األتفاق على النظام اإلنتخابي و هل يكون دائريا أو نسبيا أو مختلطا ،و حتديد
إطار املشاركة في ظل توافق وطني.
إن عملي��ة التح��ول الدميقراط��ي تتطلب جم��ع ثالثة محاور رئيس��ية في
اجملتمع ليش��كل محورا واحدا متكامال و في إط��ار الوطن الواحد ،و الميكن أن
تعمل بصورة منفصل��ة عن بعضها البعض ،و هذه احملاور الثالثة متمثلة في
املؤسس��ات النيابية و األقتصادية و األجتماعي��ة ،أن الدميقراطية هي عملية
مجتمعية شاملة ،حيث تتطلب العملية الدميقراطية وجود أحزاب سياسية
( -)12صامويل هانتنكتون ،املوجة الثالثة :التحول الدميقراطي في أواخر القرن العشرين ،ترجمة:
د .عبدالوهاب علوب ،دار سعاد الصباح ،القاهرة ،1993 ،ص 92-74
( -)13املصدر السابق نفسه ص ص 186-185
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تقوم على القيم و املبادئ الدميقراطية و تؤمن باألنتقال الس��لمي للسلطة و
تقبل بالتعددية و تلتزم بحقوق األنسان السياسية و األقتصادية و األجتماعية
و في ظل توفير آليات أنتخابات حرة و نزيهة(.)14
أما بصدد الفترة الزمنية لعملية التحول الدميقراطي التي تس��تغرقها،
فأنها بدون ش��ك تس��تغرق فت��رة زمنية ليس��ت بالقصي��رة ،و اليوجد هناك
وصف��ة جاهزة ألستنس��اخ الدميقراطية و هي تختلف م��ن مجتمع الى آخر
لكي تترس��خ و يس��تقر نظامها الدميقراطي ،بل أنها عملية معقدة و حتتاج
الى وقت طويل.
و هناك من يقسم الفترة الزمنية الى مراحل ،حيث يحدد (دانكوورت روستو
 )Dankwart Rustowثالثة مراحل للتحول الدميقراطي( ،)15و التي تستند على
تواف��ق وطني و تب��دأ املرحلة األولى باملرحلة التحضيرية و بأس��تمرارية احلوار
ملعاجلة القضايا اخلالفية ،أما املرحلة الثانية فهي مرحلة أتخاذ القرار بأحتواء
و معاجل��ة األزم��ات و قبول و تأطير التنوع السياس��ي و القوم��ي و املذهبي و
األجتماع��ي و األثن��ي ،و املرحل��ة الثالثة ه��ي مرحلة التكيف و التمس��ك و
األس��تقرار و جتاوز حاالت التهميش و األقص��اء و املقاطعة و التهديد و أقتناع
اجلميع بدورهم في املشاركة السياسية(.)16
هن��اك تنوع كبير في العوامل التي تدفع في س��بيل التحول الدميقراطي ،و
ميكن تصنيف تلك العوامل بطرق مختلفة ،إال أن التصنيف األكثر شيوعا هو
ذلك الذي يقسم العوامل الى داخلية و أخرى خارجية (:)17
( - )14د .عبدالوهاب حميد رشيد ،مصدر سابق ،ص 26
(15)- Dankwart A. Rustow، Transision Comparative Politics No.3 (April 1970) V0L.
2، PP 353 - 358
( - )16د .بو حنينة قوي و آخرون ،مصدر سابق ،ص 215
( -)17أحمد منيسي ،التحول الدميقراطي في مجلس التعاون للدول اخلليج العربية ،مركز األمارات
للدراسات و البحوث األستراتيجية ،الطبعة األولى ،أبو ظبي  2009ص 12
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أ -العوامل الداخلية:
 -1أنهيار شرعية النظام السلطوي
 -2أقتناع القيادة السياسية بضرورة التحول نحو النظام الدميقراطي
 -3العوامل األقتصادية
 -4تصاعد قوة اجملتمع املدني
ب -العوامل اخلارجية:
 -1ضغوط املؤسسات الدولية السياسية واملالية
 -2ضغوط القوى الكبرى
 -3ضغوط املؤسسات الدولية
 -4احلرب أو الغزو اخلارجي
أن الدميقراطية ميكن أن تصبح نظاما ً سياسيا ً بحكم الضرورة و ليس بحكم
األرادة ،و أن الطريقة التي ولدت بها الدميقراطية تاريخيا ،جاءت ثمرة للضرورة
بع��د أن عجزت األطراف املتصارعة عن أقصاء بعضها للبعض ،فأضطرت الى
املساومة و التعايش معا ،و حتى في حالة الدميقراطية األمريكية و التي ولدت
نتيجة تنظير و برمجة من قبل النخبة ،ميكن أن نالحظ بوضوح كيف أن النخبة
األمريكية حتركت نحو تبني النظام السياسي الدميقراطي حتت ضغط اخلوف
م��ن احلكم الش��عبي غير املقيد و امل��رادف حلكم الغوغ��اء ،و حتى في الكثير
م��ن التحوالت الدميقراطية املعاصرة ،فقد جاء التحول الدميقراطي كمخرج و
كحل للخروج من أزمة و نتيجة وصول األطراف املتصارعة الى طريق مسدود،
و أقتناع جميع األطراف في األزمة بأن الدميقراطية هي اخليار الوحيد املطروح،
و عليه ف��أن الدميقراطية هي حالة و ليس نتاج ثقافي أو بضاعة أيديولوجية،
و هذه احلالة تنش��أ نتيجة التراضي بني األطراف السياسية املتصارعة ضمن
أط��ار من اخلي��ارات املقبولة من اجلمي��ع ،و أن أهم ما حتتاج��ه عملية التحول
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الدميقراطي هو األستقرار و الذي ميكن حتقيقه من خالل التوافق على مجموعة
من التوازنات األس��تراتيجية ،و عليه فأن أستقرار النظام الدميقراطي يعتمد
عل��ى التراضي بني القوى السياس��ية الفاعلة ضمن اآللي��ات املتفق عليها و
الذي يدعو الى األلتزام املتبادل بينها.
لقد كان ينظر في الس��ابق الى الدميقراطيات الغربي��ة في أوروبا و أمريكا،
بأنه��ا كانت ثمرة قدرة األمم في تطوير مؤسس��اتها الدميقراطية من الناحية
العملية ،و في القدرة على إدارة التحوالت األقتصادية و األجتماعية ،كعوامل
أساس��ية ف��ي التحول الدميقراطي ،و ق��د وجد الباحثون في ه��ذا امليدان ،بأن
النظ��م الدميقراطي��ة التي عاش��ت ألطول فت��رة ،هي التي تتع��رض أقل الى
األنهيار و الفشل( ،)18أن الدميقراطيات اجلديدة و كما هو مبني في اجلدول (:)5

جدول ()5

مناذج من الدميقراطيات اجلديدة
مت التحديث 2002
سنة
الدخول

سنة الخروج

الدولة

سنة
الدخول

سنة
الخروج

الدولة

سنة
الدخول

سنة الخروج

البانيا

1991

<--------

اليونان

1974

<--------

بارغواي

1993

<--------

االرجنتني

1958

1961

غواتيماال

1958

1963

بريو

2000

<--------

االرجنتني

1962

1965

غواتيماال

1966

1970

بريو

1956

1968

االرجنتني

1973

1976

غواتيماال

1985

<--------

بريو

1980

1992

االرجنتني

1983

<--------

غينيا  -بيساو

1999

<--------

فيليبني

1986

<--------

ارمينيا

1998

<--------

غويانا

1992

<--------

بولندا

1989

<--------

نمسا

1948

<--------

هايتي

بنجالدش

1991

الدولة

1994

1995

برتوغال

1974

<--------

<--------

هوندوراس

1956

1963

رومانيا

1990

<--------

جمهورية
بنني

1968

1972

هوندوراس

1981

<--------

روسيا

1991

<--------

جمهورية
بنني

1991

<--------

هنجاريا (املجر) 1990

<--------

سينيغال

2001

<--------

(18)- Joseph Wright، Political Competition and Democratic Stability in New
Democracies، B.J.Pol>s>38، 2212008 ،245-، Cambridge Unversity Press
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بوليفيا

1969

1971

الهند

1947

<--------

جمهورية
سرياليون

1961

1966

بوليفيا

1982

<--------

اندونيسيا

1999

<--------

جمهورية
سرياليون

1996

1997

الربازيل

1948

1963

اسرائيل

1948

<--------

سلوفاكيا

1992

<--------

الربازيل

1985

<--------

ايطاليا

1946

<--------

سلوفاكيا

1991

<--------

بلغاريا

1990

<--------

ساحل العاج

2000

<--------

الصومال

1960

1968

جمهورية
بوروندي

1993

1994

اليابان

1947

<--------

كوريا
الجنوبية

1987

<--------

افريقيا
الوسطى

1979

1981

التفيا

1991

<--------

جنوب
افريقيا

1994

<--------

افريقيا
الوسطى

1994

<--------

ليتوانيا

1991

<--------

اسبانيا

1979

<--------

تشيلي

1989

<--------

جمهورية
مدغشقر

1993

<--------

سرييالنكا

1948

1977

كوملبيا

1958

<--------

جمهورية
مالوي

1994

<--------

سودان

1985

1989

كونكو

1960

1962

مالي

1991

<--------

تانزانيا

1996

<--------

كونكو

1992

1997

موريتانيا

1978

1980

ترينيداد

1962

<--------

كونكو

2000

<--------

جمهورية
موريشيوس

1968

<--------

تايوان

1996

<--------

كوستاركيا

1949

<--------

مكسيك

1996

<--------

تايلند

1957

1958

كرواتيا

2000

<--------

منغوال

1992

<--------

تايلند

1973

1976

الجيك

1992

<--------

موزنبيق

1994

<--------

تايلند

1988

1991

دومينيكان

1978

<--------

نيكاراغوا

1985

<--------

تايلند

1992

<--------

اكوادور

1948

1962

جمهورية
النيجر

2000

<--------

تركيا

1961

1980

اكوادور

1966

1972

جمهورية
النيجر

1993

1996

تركيا

1983

<--------

اكوادور

1979

<--------

نيجرييا

1960

1965

اوغندا

1980

1984

سلفادور

1984

<--------

نيجرييا

1979

1983

اوكرانيا

1992

<--------

استونيا

1991

<--------

نيجرييا

1999

<--------

اورغواي

1984

<--------

املانيا
الغربية

1949

<--------

باكستان

1947

1956

فنزويال

1958

<--------

غانا

1969

1972

جمهورية باناما 1949

1950

زامبيا

1991

1996

غانا

1979

1982

جمهورية باناما 1952

1967

غانا

1996

<--------

جمهورية باناما 1989

<--------
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أن ه��ذه ال��دول الواردة أس��مائها في اجل��دول ( )5هي ال��دول التي حتولت
ال��ى الدميقراطية بع��د احلرب العاملي��ة الثاني��ة ،و أن الكثير من ه��ذه النظم
الدميقراطي��ة ل��م تس��تطيع األس��تمرار لفترة طويل��ة ،و كانت م��ن الناحية
األقتصادية فقيرة نسبيا ،لقد مت تطوير النظام الدميقراطي في كل من اجملتمع
البريطاني و السويدي ،من قبل النخبة ،و من ثم حتولت الى املشاركة الواسعة
م��ن قبل اجلماهير ،بعد فس��ح اجملال لقطاعات اجملتمع األخرى باملش��اركة في
العملية السياسية ،و بذلك مت تعزيز النظام الدميقراطي بالتوازن الضروري بني
مصالح و حاجات جميع طبقات اجملتمع ،و هيأت األرضية لتوفر شروط التعايش
ب�ين مكون��ات اجملتمع ،و حدث األمر نفس��ه في العراق ،و من خالل املناقش��ات
التي دارت حول صياغة دس��تور جديد للعراق عام  ،2005عندما وضعت اللجنة
الدس��تورية مصالح و مطالب و حاجات مختلف مكونات اجملتمع العراقي في
احلس��بان ،و التحول الدميقراطي ف��ي أعرق النظم الدميقراطي��ة ،لم يأتي كل
التحوالت الضرورية مرة واحدة ،بل أتت بالتدريج ،فالدميقراطية األمريكية و التي
بدأت عام  ،1789أقرت احلقوق املدنية املتس��اوية عام  ،1960و كذلك سويس��را،
و التي دش��نت نظامه��ا الدميقراطي عام  ،1874منحت ح��ق التصويت للمرأة
متأخ��رة و في ع��ام  ،1971أن التح��ول الدميقراطي يعتمد بالدرجة الرئيس��ية
على توفير ش��روط التعددية السياس��ية و املنافس��ة و التي تعزز املش��اركة
الواس��عة من خالل اإلنتخابات العامة ،و املعضل��ة احلقيقة التي تواجه حاليا
النظ��م الدميقراطية اجلديدة و الناش��ئة هي احلاجة الى املزيد من املنافس��ة و
املش��اركة و احلريات املدنية ،و التي تصطدم أحيانا مع األصالحات األقتصادية،
فاملنافس��ة السياسية تعد عامال اساسيا في أس��تقرار و أستمرارية النظم
الدميقراطية ،لقد فشلت عدد من النظم الدميقراطية في الستينات من القرن
املاض��ي (تركيا  ،1969س��يراليون  )1960بينما جنحت كل من (ترينيداد) و بعد
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أنتهاء احلرب الباردة تكرر األمر نفس��ه ،فالتح��ول الدميقراطي جنح في (ماالوى
 )1994في حني فش��لت في (مدغش��قر  )1993و الس��بب الرئيسي يعود الى
عدم توفير الش��روط الالزمة للتعددية و املنافس��ة السياس��ية ،أن الكثير من
النظم الدميقراطية تسقط ،لعدم متكنها من معاجلة األزمات التي تواجهها و
منها (بيرو  ،1992سيراليون  ،1997النيجر  )1996و بالتالي تراجعت نحو تبني
األنظمة الفردية و الشمولية.
أن التحول الدميقراطي ،هي عملية تدريجية في احلياة السياسية للمجتمعات
التي متر مبرحلة أنتقالية تعمل على تعديل مؤسس��اتها السياس��ية من منط
مؤسس��ات احلكم الس��لطوي الى من��ط مؤسس��ات احلك��م الدميقراطي أي
األنتقال من النظم التس��لطية الشمولية الى النظم الدميقراطية التعددية،
و لقد أختارت الكثير من اجملتمعات طريق التحول الدميقراطي منذ أنتهاء احلرب
العاملية الثانية في كل من آسيا و أفريقيا و أمريكا الالتينة و شرق أوروبا و آخرها
الش��رق األوس��ط ،و عليه فأن مفه��وم التحول الدميقراطي يس��تخدم ليعني
الدميقراطي��ة مبدلولها العملياتي و ليعني املرحل��ة األنتقالية للحكومة ،من
حكومة غير دميقراطية الى مختلف أش��كال تقاسم السلطة و احلكم ،حيث
أن الدميقراطية تستخدم للداللة على ثالثة مفاهيم :الدميقراطية كعملية و
بكل ما تتضمنه من آليات و أجراءات و عمليات و منها العمليات اإلنتخابية ،و
الدميقراطية كحالة ،و الدميقراطية كنتيجة.
أن الدميقراطية غرسة بطيئة النمو ،تتطلب تربة صاحلة و بيئة سياسية
و أقتصادي��ة و أجتماعي��ة و ثقافية مالئم��ة ،أن الدميقراطية عملية حضارية
تتطب مسبقا وجود دولة وطنية و قيادة سياسية واعية(.)19
( -)19د .عبدالوهاب حميد رشيد ،التحول الدميقراطي في العراق ،مركز دراسات الوحدة العربية،
ص 26
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هناك عدة أشكاليات تتعلق بالتحول الدميقراطي ،و أبرزها هي مدى توفر
األجماع بني القوى السياسية الفاعلة على ضرورة التغيير و مضمون اآلليات
املعتمدة في التغيير ،و هذه األشكالية قد تؤدي في بعض احلاالت الى أجهاض
عملية التحول الدميقراطي ،أو تؤدي الى إفراغها من مضمونها ،و أية تراجع في
عملية التحول الدميقراطي قد يؤدي بالعودة الى احلكم الدكتاتوري من جديد،
كما هناك األشكالية التي تتعلق مبيراث النظام السياسي غير الدميقراطي و
موقف القوى السياسية التي كانت تدعم النظام غير الدميقراطي و التي ترى
في التحول الدميقراطي خطرا على مصاحلها ،و هناك األشكالية التي تتعلق
بتوفر البيئة السياس��ية املناس��بة للتحول الدميقراطي و لكن في ظل وجود
بيئة اقتصادية و اجتماعية و ثقافية غير مالئمة.
يرك��ز (صموئيل هانتنكت��ون) على أن التحول الدميقراط��ي الذي بدأ في
منتصف الس��بعينات من القرن العش��رين في كل من أس��بانيا و البرتغال و
اليونان يش��كل نقطة البداي��ة للموجة الثالثة م��ن الدميقراطية( ،)20و هناك
تباي��ن في ش��روط و متطلبات التحول الدميقراطي بني م��ا كان يجري في دول
أوروبا الغربية و بني ما يجري في دول العالم الثالث.
ان التح��ول الدميقراطي م��ن خالل املفهوم املعي��اري للدميقراطية و الذي
يؤك��د علي��ه (صموئي��ل هانتنكت��ون) و ال��ذي مت أس��تخالصه م��ن التجربة
األوروبية للدميقراطية و ضمن فترات زمنية محددة و هي عمليتان أنتخابيتان
ف��ي دورتني أنتخابيتني وفي ظل تعددية سياس��ية يعد معيارا لنجاح التحول
الدميقراط��ي في نظ��ره( ،)21م��ن الصعب حتقيقه ف��ي دول العال��م الثالث ،و
( -)20د .محمد سعيد أبو عامور ،الرأي العام و التحول الدميقراطي ،دار الفكر العربي ،األسكندرية
 ،2010ص .126
( -)21صامويل هانتنكتون ،املوجة الثالثة :مصدر سابق ،1993 ،ص 7
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علي��ه فأن (لوران��س وايتهد) يدعو الى األخذ بنظر األعتب��ار التصورات احمللية
و اخلصوصي��ات األجتماعية في الدول النامية عن احلكم على عملية التحول
الدميقراط��ي ،و يدع��و الى عدم األلت��زام بالفترات الزمنية الت��ي يؤكد عليها
(صموئيل هانتنكتون) في الدميقراطيات الناشئة( ،)22أي أن ليس هناك طريق
واح��د للتحول الدميقراطي ،و ال يكون بالضرورة أستنس��اخ التجربة األوروبية
للتح��ول الدميقراط��ي في بيئات ال��دول النامية ألعتباره الطري��ق الوحيد ،بل
ميك��ن البحث عن ط��رق أخرى بديلة تالئ��م بيئة بلدان العال��م الثالث ،و ذلك
بتوس��يع املشاركة اإلنتخابية على قاعدة احلضور أفضل من الغياب ،و العمل
على تطوير أنظمتها اإلنتخابية لتتالئم مع ظروفها السياسية و األقتصادية
و األجتماعية و الثقافية و لتتفق مع واقع الصراعات و األنقس��امات القومية
و الدينية و املذهبية فيها ،و العمل على توس��يع دائرة متثيل املكونات و ضمان
مش��اركة أكبر نس��بة من األحزاب و األفراد للوصول الى الهدف املنشود ببناء
حكم دميقراطي قادر على حتقيق األستقرار السياسي.
أن التحول الدميقراطي يتطلب وجود مستلزمات و أهم هذه املستلزمات هي
وجود أحزاب سياس��ية وطنية قادرة على القيام بعملية التحول الدميقراطي،
فوجود األحزاب السياسية الوطنية ضرورة موضوعية في العمل الدميقراطي،
و أن ال دميقراطي��ة بدون أحزاب سياس��ية( )23باألضافة الى احلاجة امللحة الى
وج��ود منظم��ات فاعل��ة للمجتمع املدن��ي و الصحافة احل��رة و اللتني أزدادت
تأثيرهما في األنظمة الدميقراطية املعاصرة.
الميكن قياس التح��ول الدميقراطي باإلنتخابات العام��ة وحدها ،ألن تكرار
سيا ،مركز
( -)22د .العربي صديقي ،إعادة التفكير في الدمقرطة العربية ،ترجمة د .محمد ّ
دراسات الوحدة العربية ،بيروت 2010ص 13
( -)23د .عبد علي كاظم املعموري و آخرون ،التقرير األستراتيجي العراقي  ،2011-2010مركز
حمورابي للبحوث و الدراسات األستراتيجية  ،2011ص125
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اإلنتخابات العامة في كل من مصر و تونس و اليمن و الس��ودان طيلة فترة
الثمانين��ات و التس��عينات م��ن القرن العش��رين ،و العق��د األول من القرن
الواحد و العش��رين لم ي��ؤد الى التحول الدميقراط��ي ،إال أن تكرار العمليات
اإلنتخابي��ة ف��ي العراق حقق��ت مكس��با للعراقيني و أتاح��ت للمواطنيني
فرصة التعايش الس��لمي و تعويدهم على املنافس��ة و املش��اركة و تطوير
املهارات السياس��ية و قبول األختالف و كيفية التكيف مع املعارضة ،كلها
دروس بالغ��ة األهمية لتك��رار اإلنتخابات ،و لقد أتس��مت الفترة من -2005
 2013بالنش��اط اإلنتخابي في العراق ،و لكن األش��كالية األساس��ية التي
تواجه عملي��ة التحول الدميقراطي في العراق التكم��ن في جناح اإلنتخابات
أو عدم جناحها ،بل تكمن في طريقة تعامل القوى السياس��ية العراقية مع
العملية السياسية و العملية الدميقراطية القائمة أساسا على الشراكة
و التوافق( ،)24و أن التعددية السياسية و تكرار العمليات اإلنتخابية العراقية
لفترة  2010-2005هو أمر مشجع و ميكن األعتماد عليه في عملية التحول
الدميقراطي الالحق في العراق.
أن عملي��ة التحول الدميقراط��ي تتعلق بالدميقراطيات اجلديدة و الناش��ئة
و التتعلق بالدميقراطيات الراس��خة و التي تش��مل كاف��ة البلدان التي تعتبر
حاليا دميقراطية و على أمتداد العش��رين س��نة األخيرة( ،)25أما الدميقراطيات
الناش��ئة و التي تعتبر دميقراطية حاليا و على أمتداد العش��ر سنوات األخيرة
عل��ى األقل و هي ( )68دولة ،و هناك ( )31دولة و التي لم تعتبرها مؤسس��ة
دار احلرية بلدانا دميقراطية على أمتداد العش��ر س��نوات األخيرة ،أما بالنسبة
للبل��دان و األقاليم التي لم يضمها التقرير الدوري ملؤسس��ة دار احلرية ،فهي
( -)24د .العربي صديقي ،مصدر سابق ص18
( -)25أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص 47
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البلدان التي يقل عدد س��كانها عن  250الف نسمة و هي مائة دولة و أقليم،
كم��ا أن هناك  14دولة و أقليم لم يش��ملها تقري��ر دار احلرية لعام  2004ألنه
ل��م يجري فيها اإلنتخابات العامة( ،)26كما أن التقرير لم يتضمن البيانات عن
أقليم كوردس��تان العراق و الذي تكررت فيه عملية األنتخابات البرملانية ألكثر
من عش��رين سنة و ميتاز بخصوصية سياس��ية و جغرافية وقومية ،كان من
العدالة أن يحصل على أهتمام و تقييم (دار احلرية).

( .www.Freedom house.org -)26زيارة املوقع 2013/1/9
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املبحث الثاني :التحول الدميقراطي يف العراق يف العهد امللكي
1958-1921

إن التح��ول الدميقراط��ي في العه��د امللكي واج��ه صعوبات جم��ة ،منها
الصعوبات الداخلية و التي تتعلق بالوضع السياسي اجلديد و الهش و ضعف
الثقافة السياس��ية و التخلف املزمن ف��ي النواحي األجتماعية و األقتصادية
و التربي��ة و التعلي��م ،و الصعوب��ات اخلارجية و التي تتمثل ف��ي كيفية أنهاء
األحتالل و التخفيف من ضغوطات القوى الكبرى ،إال أن العملية الدميقراطية
أس��تمرت رغ��م كل العراقيل و أس��تطاع العراقيون في العه��د امللكي أجناز
خمس��ة قوانني لألنتخابات ،و خاضوا ستة عش��ر عملية أنتخابية نيابية في
محاولة جادة لبناء نظام دميقراطي.
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املطلب األول :تشكل الدولة العراقية
لقد تأسس��ت الدولة العراقية احلديثة على أثر نتائج احلرب العاملية األولى،
و بع��د الهزمي��ة التي تعرضت له��ا دول احملور و من ضمنها الدول��ة العثمانية
و بأنتص��ار احللفاء في  30تش��رين االول عام  1918كان اجلي��ش البريطاني قد
وصل على أبواب مدينة املوصل و كان قد أعلن قائد القوات البريطانية اجلنرال
(مود) حينذاك حترير قواته للعراق محررا ً ال مس��تعمرا ً( ،)27و مبشرا الشعوب
العراقي��ة بحي��اة جديدة على أس��اس احلرية و املس��اوة و الكرام��ة و منحها
االختيار بحكم نفسها بنفسها و بناء نظام دميقراطي واعد و بعد السيطرة
الفعلية لألنكليز على والية املوصل ،أس��تطاع رئيس الوزراء البريطاني (لويد
جورج) أقناع نظيره الفرنس��ي (جورج كليمنصور) بالتنازل عن والية املوصل
لصال��ح بريطانيا ،بعد أن كانت من حصة فرنس��ا مبوجب أتفاقية س��ايكس
بيك��و املنعقدة في  16أيار  ،1916و قامت الس��لطات البريطانية بعدها بإدارة
الواليات الثالث مباشرة و التي كان يتألف منها العراق ،و هي كل من البصرة و
بغداد و املوصل و قد تعامل مع كل والية وفق نظام خاص ،الى أن مت وضع العراق
حتت األنتداب البريطاني مبوجب قرار احللفاء في مؤمتر (سان رميو) في 25نيسان
ع��ام  ،1920و لقد تفاجأ العراقيون بهذا القرار و الذي يتناقض مع نداء اجلنرال
(مود) بأنه جاء الى العراق محررا ال مس��تعمرا ،مما أدى الى نش��وب أنتفاضة
ش��عبية في أكثرية مناطق الع��راق ضد قوات األحت�لال البريطاني ،و لكنها
قمعت بالقوة( ،)28و سرعان ما عمل احلاكم البريطاني (برسي كوكس) و الذي
وصل بغداد في 11تش��رين االول عام 1920بالتش��اور لبن��اء نظام احلكم الذي
( -)27عبدالرزاق احلسني ،تاريخ العراق السياسي ،اجلزء األول ،الطبعة السابعة بغداد  1989ص 43
( - )28د .محمد الظاهر محمد ،القضية الكوردية و حق تقرير املصير ،الطبعة األولى ،مكتبة
مدبولي ،القاهرة  2008ص 124
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يالئ��م ظروف العراق ،و قام بتش��كيل أول وزارة عراقية مؤقتة برئاس��ة نقيب
بغ��داد (عبدالرحم��ن الكيالني) في عه��د األنتداب في  25تش��رين االول عام
 1920أي بعد حوالي اس��بوعني من وصوله ،و أس��تمرت مشاوراته حول نظام
احلكم الذي يناس��ب الع��راق الى ان أقتنع القادة السياس��يون في بريطانيا و
السيما بعد مناقشة مستفيضة ملسألة مستقبل العراق في مؤمتر القاهرة
بوج��وب بن��اء نظام حكم ملكي دس��توري نيابي على غرار م��ا هو موجود في
بريطانيا( ،)29و على أن يرأسه (االمير فيصل بن حسني) الدولة اجلديدة و الذي
وص��ل العراق في منتصف حزيران عام  1921و مت عرض املوضوع على احلكومة
املؤقت��ة في 11متوز من الس��نة نفس��ها و التي قررت باألجم��اع قبول (األمير
فيصل بن حس�ين) ملكا ً على الع��راق في دولة ملكية دس��تورية دميقراطية
نيابية ،و مت عرض هذا القرار على الشعب لألستفتاء عليه و الذي قبل هو اآلخر
بأكثرية س��احقة و أقيمت مراس��يم التتويج في 23آب  ،1921حيث أصبحت
الدولة الوليدة ،ملكية دستورية دميقراطية نيابية( ،)30و مت بعدها أعادة تكليف
(عبدالرحمن الكيالني) لتش��كليل وزارة جديدة بعد أن قدمت الوزارة االولى
املؤقت��ة أس��تقالتها ،و كانت والية املوص��ل تتبع الباب العالي في األس��تانة
مباش��رة ،و كانت تضم كل من (املوصل ،كركوك ،أربيل ،السليمانية) و كانت
مدينةكرك��وك مركز الوالية حتى  ،1878حيث كانت تعرف بوالية ش��هرزور ،و
كان الكورد يشكلون ستة أثمان سكان الوالية ثم يليهم العرب ،املسيحيون،
التركم��ان و اليه��ود ،و لقد ش��كل التعامل مع وضع والية املوصل مش��كلة
حقيقي��ة للبريطانيني و س��رعان ما أصبحت مش��كلة أقليمي��ة و دولية مما
طالب��ت في حينه بريطاني��ا أدراجها في جدول أعمال مجلس عصبة األمم ،و مت
( -)29ياسني محمود عبابكر ،مصدر سابق ص 34
( -)30عبدالرزاق احلسني ،مصدر سابق ،ص 44
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تش��كيل جلنة دولية من ثالثة أعضاء للبحث فيها و التي قدمت تقريرها الى
مجل��س العصبة في  16متوز  ،1925و أكدت هي األخرى بأن خمس أثمان والية
املوص��ل هم من الكورد و أوصت اللجن��ة بعائدية والية املوصل الى العراق مع
التأكيد بض��رورة ضمان حقوق الكورد في تش��كيل إدارة ذاتية ملناطقهم(،)31
و دخ��ل الطرفان البريطان��ي و العراقي إلع��ادة صياغة الوض��ع العراقي حتت
االنت��داب(.)32و كانت ال��وزارة العراقية حتاول التخلص من��ه الى دولة كاملة
السيادة ،األمر الذي لم تستطيع حتقيقه حتى الدخول في عصبة االءمم في 3
تشرين األول عام  1932حيث أنتهى اإلنتداب البريطاني على العراق نهائيا(.)33
لقد أصبح العراق دولة ملكية دستورية مبوجب دستور  1925و أعتمد مبدأ
الفصل بني الس��لطات و مبدأ مس��ائلة احلكومة من قبل البرمل��ان( ،)34و لقد
تعرضت الوزارات إلى التغيير املستمر و التعرض الى تعطيل الدستور و أعالن
األح��كام العرفي��ة ،حيث بلغت فت��رة األحكام العرفية  4891يوما من س��نة
 1921و الى  ،1958و جميع اجملالس النيابية الس��تة عش��ر و التي مت أنتخابها
في أنتخابات عامة تعرضت الى احلل قبل أكمال دورتها األربع س��نوات ،ماعدا
الدورة التاسعة .1943-1939
املطلب الثاني :مالمح الدميقراطية يف العهد امللكي
لقد أقدم العراق في العهد امللكي اخلطوات العملية نحو بناء نظام دميقراطي
برملاني يستهدف حتقيق االستقرار السياسي املطلوب و املنشود و بعد تعثر دام
أكثر من س��نتني ،أس��تطاع العراق أجراء أول عملي��ة أنتخابات عامة للمجلس
( - )31شورش حسن عمر ،حقوق الشعب الكوردي في الدساتير العراقية ،دراسة حتليلية مقارنة،
مركز كوردستان للدراسات األستراتيجية ،السليمانية  2005ص 24-21
( -)32د .فاضل حسني ،مشكلة املوصل ،الطبعة الثالثة ،بغداد  ،1977ص ص 49-45
( -)33عبدالرزاق احلسني ،مصدر سابق ،ج  3ص ص 315-275
( -)34د .عبدالوهاب حميد رشيد ،مصدر سابق ،ص 27
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التأسيس��ي بعد تشريع نظام مؤقت لألنتخابات في  14آذار  ،1922و كان مقررا
أجراء أنتخابات اجمللس التأسيس��ي في  24تش��رين األول  ،1922إال أن املقاطعة
الواس��عة لألنتخابات و التي عمت مختل��ف مناطق العراق أثر الفتاوى الدينية
بتحرميها و منع األش��تراك فيها حال دون أجرائها و مت تأجيلها الى  12متوز 1923
حيث مت أجناز أنتخابات اجمللس التأسيسي ،و الذي كان يتألف من ( )100عضو مت
أنتخابهم على مرحلتني (غير مباش��ر) في  12دائرة أنتخابية في عموم العراق
على أساس األلوية العراقية ،و مت أفتتاح اجمللس التأسيسي في  27آذار ،)35(1924
و أعتمد على نظام األقتراع املقيد و غير املباش��ر ،حيث قيد حق املشاركة في
التصويت على أساس اجلنس و الثروة ،و أحتوى هذا القانون على( )27مادة(،)36
و رغم التأخير الكبير في أفتتاح ومباشرة اجمللس التأسيسي و التي وصلت الى
حوالي ستة أش��هر( ،)37أال أن اجمللس جنح في أجناز املهام الثالثة األساسية التي
كان��ت تنتظره بعد جه��د أضافي و أقرار متديد عمل اجمللس حلوالي األس��بوعني
و ال��ذي كان ينتهي في  26متوز  1924الى  10آب من نفس الس��نة ،و أس��تطاع
اجمللس تش��ريع دستور للعراق حتت أسم القانون األساس��ي و الذي مت املصادقة
عليه في  21آذار عام  1925وهو أول دستور عراقي مكتوب و دائم ،كما مت تشريع
قان��ون أنتخاب النواب في  2آب لس��نة  1924بعد أن أعتم��د على قانون مؤقت
في أنتخاب اجمللس التأسيس��ي ،حيث مت أقرار نظام األغلبية في القانون اجلديد
بطريقة غير مباشرة( )38كما مت املصادقة على املعاهدة العراقية  -البريطانية
ب ( )37ص��وت مقابل ( )24ص��وت معارض و ( )8أصوات أمتنعوا عن التصويت
من مجموع ( )69من األعضاء احلاضرين(.)39
( - )35ياسني محمود عبابكر ،مصدر سابق ،ص 92-75
( -)36د .محمد سليم محمد غزوي ،الوجيز في نظام األنتخاب ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،عمان  ،2000ص 37
( -)37ياسني محمود عبابكر ،مصدر سابق ص 35
( -)38د .محمد كاظم املشهداني ،النظم السياسية ،بغداد  1991ص 78
( - )39نوار محمود املال ّ ،العراق بني العهدين امللكي و اجلمهوري  ،2003-1920الطبعة األولى ،بيروت  2011ص 20
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و كما أسلفنا فقد مت تقسيم العراق الى ثالث مناطق أنتخابية و أقتصر
التصوي��ت على الذكور و ح��دد عدد أعضاء مجلس الن��واب بنائب واحد لكل
عش��رين ألف نس��مة و كان يش��ترط في الناخب أن يكون دافعا للضريبة(،)40
و مت أجراء الدورة الثانية لألنتخابات العامة جمللس النواب في 15تش��رين الثاني
عام  1924و بلغ عدد أعضاء مجلس النواب  88عضوا ،حيث مت األعالن عنها في
 23حزي��ران  ،1925و في  18كانون الثاني  1928مت حل مجلس النواب و أنتخاب
مجل��س نواب جديد و ال��ذي كان يضم أيضا  88عض��وا و عقد اجمللس اجلديد
أولى جلساته في  19أيار .)41(1928
و هكذا أس��تمرت عمليات اإلنتخابات العامة في العراق امللكي في
ظل وضع سياس��ي هش و غير مس��تقر ،حيث كانت األزمات السياسية
املتواصلة تطي��ح باحلكومات الواحدة تلو األخرى( ،)42ووجهت األنظار في
حين��ه الى قان��ون اإلنتخابات للبدء بتعديله في خط��وة كان يأمل منها
من��ح مجلس النواب القوة التش��ريعية الالزمة و من��ح احلكومات التي
تتش��كل وفق األس��تحقاق اإلنتخابي األرضية الصلب��ة للوقوف عليها
و األس��تمرارية و األس��تقرار السياس��ي الض��روري للتمكن م��ن تنفيذ
برامجها و خططها.
و هك��ذا مت أق��رار قانون جديد لألنتخابات في  21اي��ار عام  1946و أحتوى
القانون اجلديد على أثنتني و خمسني مادة ولم يأتي بتعديالت جوهرية ،و بقي
على نظام األغلبية باإلنتخاب غير املباش��ر و لكن��ه أعتمد الدوائر اإلنتخابية
الصغي��رة ،و جع��ل من كل قضاء دائ��رة أنتخابية واحدة ،زاد م��ن عدد أعضاء
( -)40عبدالرزاق احلسني ،مصدر سابق ،ص ص 291-267
( -)41عبدالرزاق احلسني ،املصدر السابق نفسه ،ص ص 279-258
( -)42حنا بطاطو ،العراق الطبقات األجتماعية و احلركات الثورية من العهد العثماني و حتى
قيام اجلمهورية ،الكتاب األول ،ترجمة عفيف الرزاز ،الطبعة األولى  ،2005ص ص 339-335
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مجلس النواب من ( )100الى ( )138عضوا .إال أن هذا القانون لم يكن يرتقى
الى مستوى طموح الساسة العراقيني و الذين كانوا يطالبون بتبني اإلنتخاب
املباشر ،األمر الذي مت اقراره بالتعديل رقم  6لعام  1952و الذي كان يحتوي على
 68مادة ،حيث مت أقرار اإلنتخاب املباش��ر ،إال أن املطالبة بقانون أنتخابي جديد
تصاع��د من قبل أكثرية األحزاب و القوى السياس��ية و التي كانت تش��تكي
م��ن كثرة الثغرات ف��ي القوانني اإلنتخابية املطبقة و كث��رة التدخالت و التي
كانت حتصل في اإلدارة اإلنتخابية لصالح أحزاب احلكومة ،و هكذا مت تش��ريع
قان��ون جديد لألنتخابات ف��ي  1956و هو القانون رقم ( ،)53حيث جاءت مواده
مطابقة ملرس��وم أنتخابات  ،1952إال أنه لم يح��دث تغييرا يذكر باملقارنة مع
التعديل رقم ( )6و الذي صدر في عام .)43(1952
كم��ا نرى من العرض الس��ريع جململ العملي��ة اإلنتخابية في العهد
امللك��ي و املس��يرة املتعثرة للعملي��ة الدميقراطية الت��ي رافقتها ،بأن
األس��تقرار السياس��ي كان ش��به مفق��ود ،على الرغم م��ن وجود من
يؤكد ب��أن العراق ف��ي العهد امللكي كان يتمتع بأس��تقرار سياس��ي
نس��بي( ،)44و أن الع��راق لم يش��هد أنتخاب��ات باملعنى احلقيق��ي( ،)45و
الس��لطة التش��ريعية كانت ضعيفة للغاية حيث لم تطلب سحب
الثقة و ال مرة واحدة من أية وزارة ،و كانت الس��لطة التش��ريعية غير
مس��تقرة .و كذلك األزمات السياسية كانت تتواصل لتجعل من عمر
احلكوم��ات في العه��د امللكي قصيرا للغاية و ال ميك��ن لها تقدمي أجناز
الى الش��عب و الذي كان يعاني األمرين في ظل أوضاع سياسية عامة
( -)43أديث و أئى ،أيف ،بينروز ،العراق دراسة في عالقاته اخلارجية و تطوراته الداخلية ،1975-1915
ترجمة عبداجمليد حسيب القيسي ،اجلزء األول ،الطبعة األولى  ،1989ص ص 214-213
( -)44ليام أندرسن و غاريث ستانسفيلد ،مصدر سابق ،ص 354
( -)45د .نزار توفيق سلطان احلسو ،الصراع على السلطة في العراق امللكي ،الطبعة األولى بغداد
 ،1984ص 20
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تزداد سواء مبرور األيام ،و هكذا جند في العهد امللكي ( )59وزارة اقصرها
عم��را هي وزارة (جميل املدفعي) الثالثة حي��ث كان عمرها ( )11يوما
فقط و أطولها عمرا هي الوزارة الثالثة عشر و التي كان يرأسها (نوري
الس��عيد) و التي وصلت عمرها الى السنتني فقط .و يبدو مما أسلفنا
بأن املش��رعون و الساس��ة العراقيون في العهد امللكي لم يوفقوا في
تصميم نظام أنتخابي يناسب أوضاع العراق العامة ،و رغم تشريعهم
خلمس��ة قوانني أنتخ��اب إال أنها جميعا لم تكن ترتقي الى املس��توى
املطل��وب وتخللته��ا حاالت التزكية ب��دل اإلنتخاب و ل��م مينحوا املرأة
ح��ق التصويت ،كما أن التعامل مع قضية متثي��ل املكونات األثنية لم
يك��ن في صالح عملية األندماج الوطني و التحول الدميقراطي ،و يبدوا
بأن هذه القضية قد تعرضت الى الكثير من الضغوطات السياس��ية،
فالنظ��ام األنتخاب��ي املؤقت لعام  1922قد أق��ر تخصيص ( )5مقاعد
لليه��ود القاطنني في (املوصل ،بغداد ،البصرة و كركوك) و ( )5مقاعد
للمسيحني القاطنني في كل من (املوصل ،بغداد و البصرة) ،أما قانون
األنتخ��اب لس��نة  1924فقد تراجع ع��ن الكوتا اخملصص��ة للمكونات
األثنية و قرر ( )4مقاعد للمكون املوس��وي في كل من (املوصل ،بغداد
و البصرة) و ( )4مقاعد للمكون املسيحي في نفس احملافظات الثالثة
التي أس��لفنا عنها و مت أس��تبعاد محافظة كركوك منه��ا ،و يبدو أن
الداف��ع كان سياس��يا بالدرجة الرئيس��ية ،و في قان��ون أنتخاب 1946
فقد أختفى مقاعد اليهود بسبب الهجرة ،و مت زيادة مقاعد املسيحني
ال��ى ( )6مقاعد (بغ��داد مقعدين ،البصرة مقع��د واحد ،املوصل ثالثة
مقاع��د) أما مبوجب مرس��وم أنتخ��اب  ،1952فقد ابق��ي على مقاعد
املسيحني الستة و في قانون  1956مت من جديد زيادة مقاعد املسيحني
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ال��ى ( )8مقاع��د ،بزيادة مقعد له��م في بغداد و آخر ف��ي كركوك(،)46
حيث أس��تمر عملية التحول الدميقراطي رغم املشاكل و املعوقات ،إال
أن الصعوب��ات و العراقيل كانت أكب��ر و أقوى من أرادة املواطن العراقي
و النخب السياس��ية فيه التواقة نحو التقدم( )47و أس��تمرت عملية
التحول الدميقراطي في العراق في التعثر و التراجع.

( - )46صديق صديق حامد ،دور القوانني األنتخابية في اإلدارة السلمية للتعددية األثنية ،رسالة
ماجستير مقدمة الى سكول القانون ،جامعة دهوك  2010ص 141-140
( -)47د .نزار توفيق سلطان احلسو ،مصدر سابق ،ص ص 146-145
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املبحث الثالث :التحول الدميقراطي يف العراق يف العهد اجلمهوري
األول من  14متوز عام  1958و حتى  9نيسان 2003

لقد بدأ العهد اجلمهوري األول في  14متوز سنة  1958و أنتهى في  9نيسان
 ،2003و تخلل��ت هذه الفترة ع��دة أنقالبات ،و التي ح��اول فيها قادة األنقالب
األهتم��ام بكيفية تثبيت حكمه��م و األنفراد بالس��لطة و التي تراوحت بني
سلطة الفرد و س��لطة العائلة الواحدة و احلزب الواحد ،بعيدا عن التوجهات
الدميقراطية ،و التي أقتصرت على بعض الش��عارات و لم تتحول الى خطوات
عملية ،ولم يشهد هذا العهد محاوالت جادة نحو التحول الدميقراطي.
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املطلب األول :ثورة  14متوز  1958و التحوالت الدميقراطية
لق��د بدأ العهد اجلمه��وري األول في 14متوز  1958بس��قوط النظام امللكي
و أعالن اجلمهورية ،في أنقالب عس��كري س��رعان ما حازت على تأييد شعبي
كبير ،و حتولت الى ثورة ش��عبية ،والتي شارك فيها و ساندها مختلف فئات و
طبقات الش��عب العراقي و منها املكون الكوردي و الذي س��اندها و أستبشر
منها خيرا ،وأنبثقت عن الثورة مبوجب املرسوم رقم  1تعيني (عبدالكرمي قاسم)
قائدا عاما للقوات املسلحة و(عبدالسالم عارف) نائبا للقائد العام(.)48
لق��د أعلنت الثورة عن برنامجها السياس��ي في بناء نظ��ام حكم جمهوري ،يقوم
عل��ى الدميقراطي��ة و اإلنتخابات القائمة على التعددية و احلرية و املس��اواة إال أنه لم
جتري أية أنتخابات عامة طيلة فترة حكم عبدالكرمي قاسم ،و أعترفت الثورة مبشاركة
كافة املكونات العرقية و الدينية و املذهبية في إدارة شؤون العراق و السيما أعترافه و
ألول مرة في تاريخ العراق السياسي احلديث بشراكة الكورد جنبا الى جنب العرب في
حكم العراق و اعترف باحلقوق القومية للكورد ،و كان أختيار عضو واحد من بني ثالثة
أعضاء جمللس الس��يادة من القومية الكوردية ،و الذي أعلن عنه مبوجب املرس��وم رقم
( )2الصادر عن القائد العام للقوات املسلحة وهم كل من (جنيب الربيعي رئيسا و هو
عربي سني و عضوية كل من محمد مهدي كبة وهو عربي شيعي و خالد النقشبندي
وهو سني كوردي) أكثر من داللة ،حيث روعي في هذه التشكيلة احلكومية ،التعددية
القومي��ة و املذهبية و كان له األثر األيجابي على التوجه��ات الدميقراطية و الوطنية
لقيادة الثورة في األوس��اط الداخلية و اخلارجية ،و بعثت باكثر من رس��الة سياسية
الى العالم من ش��رقه الى غربه للتعريف بأهداف و برامج الثورة اجلديدة( ،)49و باش��ر
مجل��س قي��ادة الثورة أولى خطواته بتش��كيل حكومة جديدة م��ن  13وزيرا ،يقودها
( -)48أديث وئي ،ايف ،بينروز ،مصدر سابق ص ص 337-336
( -)49حامد مصطفى املقصود ،سيرة ثائر ،مكتبة مصر 2009ص ص 167-165
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عبدالكرمي قاس��م مع ضابطني أخريني وهم كل من عبدالس�لام عارف و ناجي طالب،
و من بينهم كورديان وهما بابا علي شيخ محمود احلفيد و الدكتور محمد صالح(،)50
و أجتهت لس��ن دس��تور جديد بعد أن أعلن عن س��قوط القانون األساسي العراقي ،و
شكلت جلنة من ثالثة أشخاص برئاسة حسني جميل و عضوية كل من حسني محي
الدي��ن و عبداألمي��ر العكيلي ،و ثالثتهم من كب��ار رجال القانون ،و تضمن الدس��تور
اجلديد املؤقت من ديباجة و و ثالثة ابواب تتألف من  30مادة فقط مت اصداره في  27متوز
 1958اي بعد جناح الثورة بأربعة عش��ر يوما و بتوقيع جميع أعضاء مجلس السيادة و
مجلس الوزراء( ،)51و قد حدد الدس��تور املؤقت مهام مجلس السيادة بأنها أستشارية
و المتلك الصالحي��ات غير التصديق على القرارات التي يتخذه��ا مجلس الوزراء( ،)52و
أنتهت هذه املرحلة بسقوط الثورة في أنقالب عسكري آخر ،و لم يحدث من الناحية
العملية أية خطوات ملموس��ة في التوجه نحو التحول الدميقراطي( ،)53و لم يشهد
العراق في هذه الفترة اية عملية انتخابات عامة.
املطلب الثاني :التطورات السياسية  2003-1963واملوقف من الدميقراطية
أنتهت ثورة  14متوز بأنقالب عس��كري دموي في الثامن من شباط عام  1963و
تسلم زمام احلكم ضباط عسكريون بقيادة عبدالسالم عارف ،و احلقيقة هي أنه
منذ قيام النظام اجلمهوري ظلت القوى الدميقراطية في العراق أسيرة اخلطابات
السياس��ية األنشائية و الثورية( ،)54و لم تعمل على أنضاج اآلليات الدميقراطية
( -)50مسعود البارزانى ،البارزانى و احلركة التحررية الكوردية ،اجلزء الثالث  1975 -1961اربيل -
 2002ص35
( -)51د .طه ناجي ،ثورة العراق اجمليدة ،بغداد  ،2009ص ص 76-75
( -)52د .حميد حمد السعدون ،عناقيد النار ،دمشق  2010ص 107
( - )53فراس عبدالرزاق السوداني ،العراق ..مستقبل بدستور غامض ،الطبعة الثانية ،مكتبة
مدبولي ،عمان  2005ص 101
( -)54د .خليل شمه ،صفقة مع الشيطان ،دار اجلواهري بغداد 2012 ،ص 13
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العملية و التي تكفل والء الش��ركاء و تضمن التداول السلمي للسلطة و التي
يتم األعتماد عليها كمعي��ار حقيقي لصدقية توجهاتها الدميقراطية القائمة
أص�لا على احلرية و املس��اوة جلميع أبناء الش��عب ،بل و األدهى ف��أن قيادة الثورة
لم حتاول الس��ير في هذا األجتاه و لم تخطو أية خطوة عملية بأجتاه اإلنتخابات
العام��ة وج��اء األعالن في البي��ان األول لقادة األنقالب بتش��كيل اجلهاز القيادي
للحكم اجلديد متمثلة في (اجمللس الوطني لقيادة الثورة) ،و تسلم القادة اجلدد
زم��ام األمور و الذي��ن قاموا بأصدار قانون (اجمللس الوطني لقي��ادة الثورة)( )55في
الس��نة نفس��ها الذي حدث فيه األنق�لاب و صدر بعدها في  29نيس��ان 1964
دستور مؤقت آخر مت أعداده من قبل جلنة كانت تتألف من 20عضوا( ،)56ومت أعداد
هذا الدس��تور في خمسة و عش��رين يوما مع ضعف في احملتوى و التبويب( ،)57و
ص��در من قبل مجلس الوزراء مع رئي��س اجلمهورية ،و األغرب في هذه الفترة هو
صدور قانون أنتخابات جديد حتت الرقم ()7في عام  1967و الذي أعطى املرأة حق
التصويت( ،)58و ذلك بعد ألغاء قانون األنتخابات رقم ( )53لسنة  ،1956و أحتوى
القان��ون اجلديد على ثالث و س��بعني مادة و أعطى ه��ذا القانون بخالف القوانني
التي س��بقتها لألنتخابات حق االقتراع العام للعراقي�ين البالغني كافة ذكورا و
أناث��ا ،حيث منح حق التصويت لألناث أختياريا و للذكور أجباريا ،كما أعطى حق
الترش��يح لألناث أس��وة بالذكور ،و لم يعمل بهذا القانون ،و أنتهى هذا النظام
ف��ي أنقالب عس��كري آخ��ر في  17مت��وز  1968و الذي قام بأول خط��وة له بالغاء
الدستور املؤقت للنظام الذي سبقه و جاء بدستور مؤقت آخر في 21ايلول 1968
و كان ق��د مت أع��داده من قبل جلنة كانت تتألف من ( )5أعضاء ،و الذي بقي نافذا
( - )55نوار سعيد محمود املال ّ ،املصدر السابق ص 81
( -)56أديث وئي ،ايف ،بينروز ،مصدر سابق ،ص 89
( - )57فراس عبدالرزاق السوداني ،مصدر سابق ص 103
( -)58للمزيد ينظر :جريدة الوقائع العراقية العدد ( )1370في 1967/9/2

168

حتى  1970حيث مت اس��تبداله بدس��تور مؤقت آخر مت أعداده من قبل جلنة كانت
تتألف من ( )15عضوا.
و كان ق��د مت األع�لان عن مجل��س وطني عبر بيان ع��ام  1968صدر من قبل
مجلس قيادة الثورة و من ثم أش��ير إليه في الدستور املؤقت لعام  1970كأحدى
املؤسس��ات الدس��تورية التي تتألف عن ممثلي الش��عب و يتم تشكليه و حتديد
عضويته بقانون سمي قانون اجمللس الوطني و الذي أصدر حتت الرقم  288لسنة
 1970و مت تعديل��ه بالقانون رقم  72لع��ام  ،1970و ذلك بعد أعالن أتفاقية 11آذار
مع احلزب الدميقراطي الكوردس��تاني ،غير أن ه��ذا اجمللس الوطني بقي حبرا على
ورق و ل��م يت��م تش��كيله إال بعد صدور القان��ون ( )55لس��نة  1980لألنتخابات
و ال��ذي أخ��ذ باألقتراع املباش��ر و الس��ري و ال��ذي مت مبوجبه أج��راء أول أنتخابات
عام��ة نيابية في العراق في العه��د اجلمهوري االول ف��ي  ،)59(1980/6/20و تلتها
ال��دورة الثاني��ة في  1984و الثالثة ف��ي  1989و الدورة الرابعة ج��رت بعد تعديل
قان��ون اإلنتخابات و ص��در القانون اجلديد  26في 1995حيث ج��رت مبوجبه الدورة
الرابعة في  1996و اخلامس��ة و األخيرة في س��نة  2000و التي لم يشترك فيهما
أقليم كوردس��تان بعد حترره في أنتفاضة  ،)60(1991/3/5و لقد كانت هذه الدورات
النيابية اخلمس��ة فاقدة للش��رعية ألنها لم تنتخب ف��ي أنتخابات حرة و نزيهة
كما يجب ،بل لقد تدخلت فيها الس��لطات من أولها الى آخرها ،و أشترط قانون
اإلنتخاب��ات في املرش��ح للمجلس الوطن��ي ،أن يكون عضوا في ح��زب البعث أو
مؤيدا له( ،)61و أش��رفت على عملية اإلنتخابات هيئة غير مستقلة و هي الهيئة
العليا املش��رفة على اإلنتخابات املشكلة من قبل احلكومة و اخلاضعة ألوامرها،
( -)59أحمد يوسف أحمد و آخرون ،كيف يصنع القرار في األنظمة العرابية ،الطبعة األولى 2010
بيروت ،مركز الدراسات العربية ،ص 329
( -)60للمزيد ينظر :جريدة الوقائع العراقية ،العدد  3597الصادر في 1995
( -)61للمزيد ينظر :قانون رقم  26لعام  1995الصادر من اجمللس الوطني العراقي ،املادة  15الفقرة ح.
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و لقد بقي الدس��تور املؤقت اجلديد و األخي��ر في عهد اجلمهورية األولى نافذا مع
بعض التعديالت حتى سقوط اجلمهورية األولى في نيسان عام .2003
أن الدميقراطية شكال و مضمونا كانت غائبة في العهد اجلمهوري األول بكافة
مراحل��ه األربع��ة م��ن  1958و حت��ى  ،2003و كان احلكم الفردي و األس��تبدادي هو
الس��ائد حيث أندمجت على طول هذا العهد السلطتتان التشريعية و التنفيذية
في يد اجمللس الواحد ،بل و في يد الشخص الواحد و احلزب الواحد و العائلة الواحدة.
لقد فشلت عملية التحول الدميقراطي في العراق في العهد اجلمهوري األول
م��ن  1958و حتى  2003رغم احملاوالت املس��تمرة من قب��ل حكام العراق في هذا
العهد بأضفاء الشرعية الثورية على ممارساتهم و لكنهم كانوا بعيدين جدا من
نيل الش��رعية الدميقراطية و التي كانت غائبة على طول هذا العهد بأستثناء
فترات متقطعة و ش��كلية قام بها نظام صدام حس�ين عام  1980حيث حاول
من خالل أنتخابات عامة ش��كلية أنتخاب أعض��اء اجمللس الوطني و خاض تلك
اإلنتخابات حزب البعث مبفرده و من دون منافس كما أن اجمللس الوطني املنتخب
كان عملي��ا و فعليا تابعا جمللس قيادة الثورة ،كما أن العهد امللكي هو اآلخر لم
يشهد حتوال دميقراطيا جديا ،و ظلت املؤسسات الدميقراطية هشة و ضعيفة و
لم تستطع قيادة احلكم الدميقراطي بالشكل املطلوب و الصحيح.
أن تأسيس نظام دميقراطي مستقر في العراق هو هدف ليس باملستحيل ،ولكن
يحتاج الى تهيئة للظروف املناسبة و البد من توفير متطلبات التحول الدميقراطي،
ألن الدميقراطي��ة الميكن فرضها من اخلارج أو أستنس��اخها من منوذج آخر ،و لو أن
العام��ل اخلارجي كعامل مس��اعد ض��روري و مطلوب ،إال أن العام��ل الداخلي هو
احملرك األساسي في أيجاد متطلبات و شروط التحول الدميقراطي(.)62
( -)62حسني توفيق ابراهيم و عبداجلبار أحمد عبداهلل ،مصدر سابق 2007 ،ص 32
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أن تقييم عملية التحول الدميقراطي في العراق ،و من خالل البحث في واقع
احلريات األساس��ية و احلقوق املدنية ،و وفق مؤش��ر  Humanaحلقوق األنس��ان
و احلريات األساس��ية(*) ،و إذا ما مت تطبيقها على ثالث محطات رئيس��ية من
تاري��خ الع��راق :من  ،1948-1947و من  ،1960-1958و م��ن  ،1985 -1980و هي
م��ن أصعب احملطات السياس��ية في تاري��خ العراق ،يتبني ب��أن درجة احلقوق و
احلريات األساس��ية في ظل نظام عبدالكرمي قاس��م وفي احملطة اخملتارة ،كانت
أعل��ى منه��ا ،في احملطة اخملتارة ف��ي ظل العهد امللك��ي ،و كذلك كانت أعلى
منها ،في احملطة اخملتارة في ظل نظام صدام حسني ،و التي حصلت على أدنى
الدرج��ات( ،)63حيث حص��ل محطة العهد امللكي عل��ى  45درجة من مجموع
 123درج��ة ،و حصل محطة عهد عبدالكرمي قاس��م على  53درجة ،و محطة
عهد صدام حسني على  14درجة فقط.
أن أول متطلب��ات التح��ول الدميقراط��ي ه��ي تعزي��ز الثقافة السياس��ية
الضروري��ة لترس��يخ املؤسس��ات الدميقراطي��ة ،حي��ث أن ضع��ف الثقاف��ة
السياس��ية و الدميقراطية في العراق يش��كل أحدى أهم املعوقات في طريق
التحول الدميقراطي ،و أن ألزام الواليات املتحدة األمريكية نفس��ها بتأس��يس
نظام دميقراطي مستقر في العراق يعد حتديا ً كبيرا ً و الميكن أن يتحقق إال وفق
ش��روط و التي من الصعب حتضيرها بسهولة ،والش��ك بأن للواليات املتحدة
األمريكي��ة جتربة طويلة ف��ي هذا اجملال ،فمن��ذ بدايات القرن العش��رين فقد
تدخلت الواليات املتحدة األمريكية عس��كريا س��تة عشر مرة في ستة عشر
(*) -أبتكر مؤشر هيومانا من قبل العالم البریطانی ( )Charles Humanaو یتم مبوجبه قیاس حقوق
األنسان و احلریات األساسیة فی دلیل یصدر سنویا یوفر املعلومات الضروری ه عن حقوق االنسان فی
أكثر من مائ ه دول ه مما یجعلها دلیال ً أساسیا ملن یهتم مبسائل حقوق االنسان و احلریات األساسی ه
للمزید ینظر فی http://www.amazon.com/World-Human-Rights-Charles-Humana
(63)- Charles Humana، World Human Rights Guide، New York: Facts on File
Publications، 1986.
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بلدا في العالم بهدف حتقيق الدميقراطية ،و كان التدخل في اثني عشرة مرة
أحادي��ا ً و في أربعة مرات كان التدخل متعدد األطراف و مبش��اركة دول أخرى ،و
في جميع املرات الس��ابقة فأن النجاح في بناء و أستمرار النظام الدميقراطي
بعد س��حب القوات األمريكية بعشر سنوات لم يتحقق إال في أربعة بلدان و
هي :كل من أملانيا ،اليابان ،بنما ،كرينادا.
أما في احلاالت األخرى فأن عملية التحول الدميقراطي الزالت جارية و لكنها
متعثرة و بطيئة للغاية.
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املبحث الرابع :التحول الدميقراطي يف العهد اجلمهوري الثاني

إن العهد اجلمهوري الثاني بدأ بعد س��قوط نظام احلكم في العراق و دخول
قوات التحالف الدولي بقيادة القوات األمريكية في 9نيسان  2003الى بغداد،
و ش��كل ذل��ك بداية لعهد جدي��د ،ليبني الع��راق من جديد على أس��س من
الدميقراطية التعددية و مبادئ حقوق األنسان.
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املطلب األول :أسقاط الدكتاتورية و أعادة بناء الدولة العراقية
أن عملية التح��ول الدميقراطي في العراق في ظل اجلمهورية الثانية(*) ،قد
م��ر مبرحلة أنتقالية و التي قادها اجلن��رال األمريكي املتقاعد ()Jay Garner
حيث عني حاكما عس��كريا للعراق و مديرا (ملكتب أعادة األعمار و املس��اعدة
األنس��انية) في  21نيس��ان  ،2003و الذي ق��ام في أولى خطوات��ه ألعادة بناء
الدول��ة العراقية بتقس��يم العراق الى ثالث��ة اقاليم أدارية يس��هل أدارتها و
قيادته��ا و لينطل��ق منها الى نقل الس��لطة في العراق ال��ى حكومة مدنية
عراقية مؤقتة ،أن فترة حكمه في العراق كانت قصيرة و لم تتجاوز الشهر.
و أستبدل اجلنرال ( )Jay Garnerبالسفير األمريكي (بول برمير) و حيث مت تعينه
حاكم��ا مدني��ا في العراق ف��ي 6أيار  2003وال��ذي وصل بغداد في  12أي��ار  ،2003و
الذي كان ميلك السلطتني التشريعية و التنفيذية ،وأعترف مجلس األمن في قراره
رقم ( )1483في 22أيار رس��ميا بحقيقة األحتالل في العراق وكان أعترافا بالوضع
القائم والذي أس��تمر الوضع السياس��ي حتت األحتالل الى أن أصدر مجلس األمن
قراره ( )1546في 8حزيران  2004بأنهاء األحتالل ،و أول ما قام به برمير في العراق هو
حل (مكتب األعمار و املساعدة األنسانية) ليحل محله (سلطة االئتالف املؤقتة)،
و قد أعلن السفير (بول برمير) عن خطته في بناء نظام دميقراطي في العراق و التي
بدأت بتش��كيل مجلس احلكم من ( )25ش��خصية عراقية و هم ( )13شيعة ()5
س��نة و( )5كورد و ( )1تركمان و ( )1من الكلدان و اآلشور( ،)64و ثم تأليف حكومة
عراقية مؤقتة ،و العمل على تشكيل جلنة توافقية لصياغة الدستور( )65و عرضه
(*)  -أستطاعت الواليات املتحدة األمريكية حتشيد حتالف دولي ضم  49دولة للمشاركة في احلرب
ضد نظام حكم البعث في العراق عام  2003حتت زريعة البحث و أتالف اسلحة الدمار الشامل و
التي كان النظام ميلكها.
( - )64أحمد الدين و آخرون ،مصدر سابق ،ص 192
( -)65د .منذر الفضل ،مشكالت الدستور العراقي ،الطبعة األولى  ،2010ص ص 59-55
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على أس��تفتاء عام ،و مرورا منها ألجراء أنتخابات عامة و ليتمخض منها تشكيل
أول حكومة منتخبة و بها يتم أنهاء سلطة األئتالف و تسليم كامل السيادة الى
احلكوم��ة العراقية املنتخبة ،و قد أصدر الس��فير (ب��ول برمير)جملة من القرارات و
التي ش��كلت الس��ند التش��ريعي للخطوات التي تلتها في نقل سلطة األحتالل
الى حكومة عراقية منتخبة( ،)66و لقد أكدت جميع قرارات مجلس األمن التسعة
املتعلق��ة بالع��راق ( )1472 ،1557 ،1546 ،1538 ،1518 ،1511 ،1500 ،1490 ،1483
على ضرورة ألتزام س��لطة األئتالف املؤقتة باألس��راع لألنتقال من سلطة األحتالل
الى بناء الدولة الدميقراطية اجلديدة في العراق.
لقد أنتهت فترة األحتالل األمريكي للعراق عمليا بصدور قرار مجلس األمن
رقم ( )1546في  8حزيران عام  2004و ما تاله من نقل الس��لطة الى حكومة
عراقية مؤقتة في  28حزيران من نفس العام(.)67
و يب��دو ب��أن القضية احملورية و التي كانت تش��غل س��لطة األحت�لال و القوى
السياس��ية العراقية ،هي كيفية بناء الدولة الدميقراطية املنشودة و كيفية حل
املعضلتني األساسيتني و التي تقفان في وجه الدميقراطيات الناشئة في معظم
دول العالم الثالث و هما :املش��اركة و الش��رعية ،و تأكدت من خالل املمارسة بأن
القوى السياس��ية العراقية و التي أعتمدت في مؤمتر لندن في كانون األول 2002
أسلوب (التوافق الوطني) بأنها التقبل باألستحقاق اإلنتخابي أساسا ً في حسم
القضاي��ا اجلوهري��ة لبن��اء الدولة اجلديدة ،و على هذا األس��اس تبل��ورت األفكار و
أجتهت األنظار لتبني أس��لوب احملاصصة و التوافق و التراضي بدال من اإلنتخابات و
العمل على جتاوز الدوائر اإلنتخابية القائمة على أساس العرق و الدين و املذهب(.)68
( -)66بول برمير ،مصدر سابق ،ص ص 243 - 210
( -)67حسني توفيق ابراهيم و عبداجلبار أحمد عبداهلل ،مصدر سابق ،ص 17
(68) Rusty Barbar ، William B.Taylor، Iraqi voices entering 2010، united states
institute of peace.www.usip.org.
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كما أن مس��ألة الش��رعية هي األخرى أخذت األهتمام الكبير ،و أن شرعية
س��لطة األحتالل تس��تند الى قرار مجلس األمن ( )1483و الذي أكد على رفع
احلص��ار األقتص��ادي عن العراق و أكد أيضا على ض��رورة أن تلعب األمم املتحدة
الدور األساس��ي مع س��لطة األئتالف لنقل الس��لطة الى حكوم��ة عراقية
منتخبة ،و أن تش��كيل مجلس احلكم للمرحلة األنتقالية في  13متوز و الذي
أنته��ت أعمال��ه في 1حزي��ران  2004حس��ب أتفاقية نقل الس��لطة ،قد جاء
تطبيقا ألتفاقية جنيف 1949و التي تلزم الدولة احملتلة تشكيل اإلدارة الالزمة
إلدارة ش��ؤون البلد احملتل( ،)69و على أس��اس قرار األمم املتحدة اآلنف الذكر ،عني
الس��يد (كوفي عنان) س��كرتير األمم املتحدة في حينه ممثال خاصا له بالعراق
و هو الس��يد (سيرجيو دي ميلو) و الذي كان يشغل منصب املندوب السامي
حلقوق األنس��ان في األمم املتحدة ،و الذي سرعان ما وصل العراق و بدأ بسلسة
من األجتماعات و املش��اورات مع القوى السياس��ية العراقي��ة و لكن لم يدم
مهمت��ه طويال في العراق حيث ذهب هو مع مجموعة من رفاقه في املنظمة
الدولية في  19آب  2003ضحية تفجير أرهابي في مقر البعثة في بغداد.
و بع��د أنقطاع مؤقت عادت املنظمة الدولية الى العراق من جديد و عملت
البعث��ة اجلديدة لألمم املتحدة مع س��لطة األئتالف املؤقتة ف��ي مجاالت أعادة
األعم��ار و بناء مؤسس��ات الدولة و تقدمي الدع��م اإلنتخابي املطلوب في أطار
ج��دول زمني ح��دده الق��رار ( )1546و الذي ص��در في  8حزي��ران  2004اخلاص
بأنتقال الس��يادة للعراق والذي كان مبثابة خارط��ة الطريق إلدارة احلكم و بناء
حك��م مدني وطني ،م��ن خالل أعداد نظام أنتخابي و أج��راء عملية أنتخابات
عام��ة ألنتخابات اجملل��س الوطني العراقي قبل نهاية ع��ام  2004و ليتم على
أساسها تشكيل حكومة منتخبة.
( -)69د .منذر الفضل ،مصدر سابق ص 60
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لقد أعترف مجلس األمن رس��ميا في القرار رقم( )1483الصادر في  22ايار
 2003بحقيق��ة األحتالل في الع��راق ،إال أن اجمللس أصدر القرار ( )1546الصادر
ف��ي  8حزيران  2004بأعالن أنهاء األحتالل و أصدر جدوال زمنيا ألجراء أنتخابات
مجل��س وطني للدولة العراقية .كان قد س��بق و أن أتفقت س��لطة األئتالف
املؤقت��ة مع مجل��س احلكم العراقي املؤقت في  15تش��رين الثاني  2003على
جدول زمني ألقامة حكومة عراقية ذات س��يادة ،و لقد جاءت األتفاقية و التي
سميت بأتفاقية نقل السلطة و التي وقعت بني رئيس مجلس احلكم للمرحلة
األنتقالية ممثال برئيس��ه الدوري حينذاك جالل الطالباني ،و س��لطة االئتالف
املؤقتة ممث�لا باحلاكم املدني بول برمير و نائبه البريطاني ديفيد ريش��موند في
خمسة بنود:
 -1وض��ع قانون إدارة الدولة العراقية للمرحل��ة األنتقالية من قبل مجلس
احلكم بالتشاور الوثيق مع سلطة االئتالف املؤقتة.
 -2أجن��از األتفاقات األمني��ة لتحديد الوضع القانوني لق��وات التحالف في
الع��راق ،و توفي��ر حرية كبيرة في عمل هذه القوات لتأمني س�لامة الش��عب
العراقي و أمنه ،في موعد أقصاه نهاية آذار .2004
 -3أختيار أعضاء اجلمعية الوطنية األنتقالية.
 -4أعادة السلطة الى العراقيني.
 -5عملية أقرار الدستور الدائم
و ق��د مت ف��ي  8آذار  2004أق��رار قان��ون إدارة الدولة للمرحل��ة األنتقالية و هو
مبثابة دس��تور مؤقت ،و مت بعده في  1حزيران  2004حل مجلس احلكم وتشكيل
احلكومة املؤقتة برئاس��ة أياد عالوي رئيس��ا للوزارة ،و أصبح غازى الياور رئيس��ا
مؤقتا للجمهورية مبوجب توافق وطني من قبل القوى السياسية الفاعلة على
الساحة العراقية ،على أن تبدأ املرحلة األنتقالية الثانية بأجراء أنتخابات اجمللس
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الوطني العراقي طبقا لقانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية و الذي كان عبارة
عن دستور مؤقت للعراق و الذي وقعه جميع أعضاء مجلس احلكم(.)70
لق��د مت البحث ف��ي نظام أنتخابي مالئ��م لظروف العراق ف��ي 25أيار 2004
من قبل الس��فير بول برمير مع خبيرة األمم املتحدة للشؤون اإلنتخابية (كارينا
بيريل��ى) ،من أجل التحضي��ر ألنتخابات كانون الثان��ي  2005و التي مت أقرارها
ضمن خطوات انتقال الس��لطة ال��ى العراقيني ،و لقد مت مناقش��ة مضمون
النظ��ام اإلنتخابي ب��أن اليوفر األفضلية غي��ر العادلة للمجموعات ش��ديدة
التنظي��م (كالبعثي�ين) ،و كذلك روعي في النظام أن يكون س��هل التطبيق
ليتمكن من تطبيقه في نهاية كانون الثاني .2005
و لق��د أتفق جمي��ع املعنيني باملوضوع و اخملتصني و منهم املؤسس��ة
الدولية للنظم اإلنتخابية (ايديا) و كذلك املنظمات غير احلكومية اخملتصة
بش��ؤون اإلنتخابات بأن أفضل نظام أنتخابي يناس��ب الظروف السياسية
و األجتماعي��ة و التاريخي��ة و في ظل األرث التاريخ��ي للصراعات القومية
و املذهبي��ة و أنعدام الثقة بني القوى السياس��ية املش��اركة في العملية
السياس��ية و العملية الدميقراطية و في ظل غياب أحصاء سكاني دقيق،
ه��و نظام التمثيل النس��بي الكام��ل( ،)71أي أجراء اإلنتخاب��ات ضمن دائرة
أنتخابي��ة واحدة ،بهدف احملافظة على توازن القوى و حتقيق التمثيل العادل
و تعزيز الروح و الوحدة الوطنية.
أن الطريق��ة التي أتبعتها س��لطة االئت�لاف املؤقتة ف��ي إدارة العراق بعد
9نيس��ان  ،2003تكاد تتشابه الى حد كبير الطريقة التي تعامل بها سلطات
األحتالل البريطانية العراق بعد حتريره من أس��تبداد الدولة العثمانية في عام
( -)70د.منذر الفضل ،مصدر سابق 59
( -)71بول برمير ،مصدر سابق ،ص 459

178

 ،1918فق��د وعدوا بالتحرير و أنتهوا الى أعالن العراق حتت األحتالل و األنتداب،
ثم دخلوا في مرحلة تشكيل حكومة أنتقالية مؤقتة ألجراء عملية أنتخابات
مجلس وطني تأسيسي ،يأخذ مهمة أعداد مشروع دستور دائم ،والعمل على
أج��راء أنتخابات عام��ة نيابية ،و من ثم الدخول في مرحل��ة مفاوضات ألنهاء
األحتالل ،فاملش��هد العام متش��ابه الى حد التطابق ،رغم الفارق في املراحل
الزمنية و التفاصيل و األدوار.
املطلب الثاني :اإلنتخابات و النظم األنتخابية 2010-2005
لقد مت تصميم النظ��ام اإلنتخابي العراقي في منوذجه األولي و الذي طبق
في 2005/1/30ليس��تجيب بالكامل ملبادئ و معايي��ر النظام الدميقراطي و
حتقيق التمثيل العادل لكافة املكونات و جميع ش��رائح اجملتمع العراقي(.)72
باألضاف��ة الى عدم وجود بيان��ات أحصائية يعتمد عليها إذا ما مت تقس��يم
البلد الى دوائر أنتخابية متعددة ،و كذلك عدم وجود أتفاقات سياسية حول
حدود احملافظات و الس��يما حول حدود أقليم كوردس��تان و احملافظات املتنازع
عليها ،كما أن ه��ذا النظام يوفر فرص أكثر لفوز الكفاءات الوطنية و يؤمن
ف��رص أفض��ل لتمثيل األقليات و املرأة و الش��باب ،و ال يش��ك أحد بأن نظام
الدائ��رة الواحدة يتالئم مع اجملتمعات املنقس��مة قومي��ا و مذهبيا و أثنيا و
التي ستخسر الكثير من أصواتها في حال تقسيم البلد الى دوائر متعددة و
يصع��ب عليها الفوز كما حصل فعال بعد التحول من نظام الدائرة الواحدة
الى دوائر متعددة.
أن عملي��ة التحول الدميقراطي في العراق الزال��ت ضعيفة و التزال تتعرض
الى الصدمات الداخلية و اخلارجية و متر عبر سلسلة من االمتحانات الصعبة،
( -)72قاسم حسن العبودي ،مصدر سابق ،ص15
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إال أنه مع ذلك فقد أس��تطاع العراقيون و في ظرف خمس سنوات بدأ من 30
كانون الثاني  2005و حتى  7آذار  2010من أجناز خمسة عمليات أنتخابية و يعد
بح��ق أجنازا وطنيا و دميقراطيا كبيرا و أن كانت التحديات أمام عملية التحول
الدميقراطي الزالت كبيرة ،و س��وف نستعرض أهم العمليات األنتخابية التي
جرت في العراق في هذه الفترة:
 -1ف��ي  2005/1/30ثالثة عمليات أنتخابية في وقت واحد :أنتخابات اجلمعية
الوطني��ة التأسيس��ة ألنتخ��اب  275م��ن أعض��اء البرمل��ان العراق��ي للمرحلة
األنتقالية ،و أنتخاب أعضاء مجالس  18محافظة ،و أنتخاب أعضاء برملان أقليم
كوردستان ،و قد متت اإلنتخابات وفق القرار رقم  96الصادر من سلطة التحالف
املؤقتة ،و قد جرت اإلنتخابات وفق نظام التمثيل النسبي و ضمن الدائرة الوطنية
الواحدة ،حيث كان العراق كله دائرة أنتخابية واحدة ،و شارك في اإلنتخابات 223
كيان سياس��ي ،باألضافة الى  35حتالف مك��ون كل منها من عدد من الكيانات
السياسية املؤتلفة باألضافة الى  48مرشح مستقل ،و قد شارك في التصويت
 %58من الناخبني املس��جلني ،و تفاوتت املش��اركة من منطقة الى أخرى ،حيث
س��جل أعلى مشاركة في اقليم كوردستان و التي بلغت  %88و تلتها احملافظات
(الوسطى و اجلنوبية) ب  ،%67أما احملافظات (الغربية) فبسبب املقاطعة كانت
نس��بة املش��اركة متدنية و بلغت  %19فق��ط ،وقد مت ف��ي  16آذار  2005أنعقاد
اجللسة األفتتاحية للجمعية الوطنية املنتخبة و بحضور كامل أعضاءها ،275
وكان قد فاز في اإلنتخابات  12حتالف و كيان سياسي و منها:
 -1قائمة االئتالف العراقي املوحد ،برئاسة ابراهيم اجلعفري (الشيعي) 140
مقعد ،مقابل  %48من األصوات
 -2القائمة الكوردس��تانية والتي تألفت من  11كيان سياسي 75 ،مقعدا،
مقابل  %27من األصوات
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 -3القائمة العراقية برئاس��ة أياد عالوى (الس��نية)  40مقعدا ،مقابل %13
من األصوات
 -4قائمة عراقيون برئاسة غازي الياور  5مقاعد.
 -5قائمة اجلبهة التركمانية  3مقاعد.
 -6قائمة أحتاد الشعب ،برئاسة حميد مجيد موسى (الشيوعي)  2مقعد.
 -7قائمة جتمع الدميقراطيني العراقيني ،برئاسة عدنان الباچچی مقعد واحد.
()73
 -8أحزاب أخرى 7مقاعد
وق��د جاءت النتائج لتعك��س واقع اجملتمع العراقي املنقس��م مذهبيا و
عرقيا و سياس��يا ،و على أساس نتائج اإلنتخابات مت التوافق على تشكيل
حكوم��ة توافق وطن��ي أنتقالية ،و مؤلف��ة من  32وزيرا ( 17للش��يعة8 ،
للكورد 6 ،للس��نة 1 ،لآلشوريني) و حصل الكورد على  3مناصب سيادية:
رئي��س اجلمهوري��ة ،نائب رئيس ال��وزراء و وزير اخلارجية ،و لق��د أدى الرئيس
جالل الطالبانى اليمني الدس��تورية في  7نيسان  ،2005و لقد اعطى هذه
اإلنتخابات العامة متثيال للنس��اء بنس��بة  %25من مقاعد البرملان مبوجب
نظام الكوتا ،أي ضعف ما كان موجودا حينذاك من النساء في الكونكرس
األمريكي.
 -2في  2005/10/15جرت عملية األستفتاء على مسودة الدستور الدائم.
و جاءت عملية تش��ريع دستور دائم للعراق مببادرة من السفير بول برمير في
 13متوز  2003بهدف األس��راع ألعادة بناء النظام السياسي اجلديد على أسس
من الدميقراطية و أقتصاد السوق(.)74
لقد مت أعداد مس��ودة الدس��تور من قبل الهيئة الدس��تورية املشكلة من
(Wikipedia.org -)73زيارة املوقع 2012/11/29
( -)74بول برمير ،مصددر سابق ،ص ص 388-361
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قبل اجلمعية التأسيس��ة بعضوية  55عض��وا ،و مت أضافة  15عضو أضافيا ً مت
ترشيحهم من قبل قائمة احلوار الوطني (السنية).
و جاء تشكيل اللجنة الدستورية بطريقة توافقية ،على شاكلة تشكيل
مجل��س احلكم ( 28ش��يعة 15 ،كوردُ 8 ،س��نة (معتدلون) و  15س��نة (من
جبهة احلوار) و  5ميثلون األقليات) ،و قد تولى عدنان الباچچی رئاسة اللجنة.
و كانت الس��مة الدميقراطية التوافقية حاضرة في جميع أعمال اللجنة و
لتعكس واقع اجملتمع العراقي و الذي الميكن ألحد القفز عليه و كانت املسودة
ف��ي مجملها ثم��رة التوافق بني الفرقاء و قد مت األنته��اء منها و عرضها على
الش��عب و املؤسس��ات في أواخر أب 2005لدراس��تها متهي��دا لعرضها على
األس��تفتاء ،و لقد مت تس��ليم املس��ودة ف��ي  14أيلول  2005ال��ى األمم املتحدة
طبقا لقرار مجلس األمن ( )1546الصادر في  ،2004لقد مت عرض املس��ودة في
15تش��رين األول  2005على األس��تفتاء ،و حصل الدستور على مصادقة %79
م��ن الناخبني العراقي�ين ،و لم تنجح ق��وى الرفض و التي كان��ت في الغالب
(سنية) من رفض الدستور في ثالث محافظات كما ورد في نص الدستور ،و
أعلن في كانون الثاني  2006عن أقرار الدستور الدائم و نصت املادة األولى من
الباب األول (املبادئ األساس��ية) من الدس��تور الدائم على ما يلي (جمهورية
العراق دولة أحتادية واحدة و مس��تقلة ذات س��يادة كاملة ،نظام احلكم فيها
جمهوري نيابي دميقراطي و هذا الدستور ضامن لوحدة العراق).
 -3ف��ي  2005/12/15جرت عملية أنتخاب أعض��اء مجلس النواب العراقي،
ولقد جاءت عملية اإلنتخابات العامة النيابية الثانية في العراق ،بعد تش��ريع
قان��ون جدي��د لألنتخابات حت��ت الرقم ( )16لع��ام  ،2005و مت مبوج��ب القانون
اإلنتخابي اجلديد التحول من الدائرة اإلنتخابية الواحدة الى ()18دائرة أنتخابية،
و تخصي��ص عدد ثابت من املقاعد لكل محافظة طبقا لعدد الس��كان فيها
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باألعتماد على البطاقة التموينية ،و كان عدد املقاعد الثابتة ( )230مقعدا و
ترك املقاعد ( )45املتبقية كمقاعد وطنية و تعويضية.
و في أول تراجع عن التمثيل النس��بي الكامل و الذي كان قد صمم ليالئم
ظروف العراق ،و جاءت النتائج لتزيد من حالة عدم الثقة بني األطراف السياسية
الرئيسية في العراق و ليؤشر على نية بعض األطراف التالعب بقواعد الدميقراطية
التوافقية و في محاولة مفضوحة للقفز على آليات و قواعد التوافق و املشاركة.
و هك��ذا فقد كان��ت النتائج اإلنتخابي��ة بعيدة كل البعد ع��ن مقومات و
تطلعات جناح املشروع الوطني ،و لقد نتجت من تطبيق هذا النظام اإلنتخابي
املعدل و أهدافه مش��اكل جدية ،جسدها األنقس��ام األجتماعي احلاد و نفوذ
الطوائف و صراعاتها ،و أدى الى حدوث أول خلل و أخطر خلل في توازن القوى
بني املكونات الرئيس��ية ،وتقلص احلجم النيابي للك��ورد من ( )77مقعد الى
( )58مقعدا ،و مع ذلك فأن أي ائتالف لم يحصل على األغلبية ( )184مقعدا
ف��ي حينه ،مما أضطر االئتالفات الثالثة الرئيس��ية في الع��راق على التوافق و
املش��اركة في تش��كيل احلكومة االئتالفي��ة الثانية مع أصرار رئي��س الوزراء
ابراهيم اجلعفري على البقاء في منصبه بداعي أن االئتالف الذي كان يرأس��ه
ق��د حصل عل��ى أكثرية املقاع��د ،األمر الذي أصر الش��ركاء الرئيس��يون في
العملية السياس��ية على ضرورة تغيير رئيس الوزراء ،و كان لهم ما أرادوا و مت
تش��كيل احلكومة بعد أربعة أشهر برئاسة نوري املالكي ،وكان تعثر تشكيل
احلكومة لفترة األربعة أش��هر ،دلي�لا على األختالل الذي أص��اب توازن القوى
السياسية ومؤشرا قويا على تأزم حالة األستقرار السياسي في العراق أكثر،
و حاف��ظ رئيس اجلمهورية جالل طالباني على منصبه في رئاس��ة اجلمهورية
و أدى اليمني الدس��تورية في  22نيس��ان  ،2006و لقد بين��ت التحالفات التي
سبقت هذه اإلنتخابات و التي س��بقتها بني القوى السياسية املشاركة في
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اإلنتخاب��ات بأن تلك التحالفات هش��ة و الميكن أن تفرز حكومة مس��تقرة و
كذلك التعددية الواس��عة للكيانات السياسية املش��اركة ،بأنها دليل على
اإلنقسام السياسي العميق بني العراقيني و التي تلح بأنه البد من اللجوء الى
التوافق في توزيع املناصب السيادية و القفز على نتائج اإلنتخابات(.)75
 -4لقد جرت في  2009/1/31عملية أنتخاب أعضاء مجالس( )14محافظة،
حيث لم يش��ارك فيها محافظات أقليم كوردس��تان الثالثة ألس��باب فنية،
كما مت تأجيل أنتخاب أعضاء مجلس محافظة كركوك بعد أن أش��تد اخلالف
بني املكون��ات األربعة الرئيس��ية(الكورد ،العرب ،التركمان ،املس��يحيني) في
احملافظ��ة ح��ول الكيفية التي يجري به��ا اإلنتخابات و في ظ��ل عدم إكتمال
كل م��ن عمليت��ي التطبيع و األحص��اء و التي نص عليها الدس��تور الدائم ،و
ق��د مت األع�لان عن نتائج اإلنتخاب��ات العامة الثانية جملال��س احملافظات في 19
شباط  2009و سيطرت قائمة رئيس الوزراء نوري املالكي على ( )9محافظات
م��ن أصل ( )14و التي أجري فيها اإلنتخاب��ات و أهمها بغداد و البصرة ،و بعد
هذه اإلنتخابات تغيرت اللهجة السياسية لرئيس هذه القائمة ،بالتوجه نحو
املزيد من األنفراد بالسلطة و العمل على األستئثار مبجمل أمكانات احلكومة
األحتادية على حس��اب الشركاء الرئيسني في العملية السياسية ،مما ضاعف
من أجواء عدم الثقة التي بدأت بالتدريج تسود األطراف املشاركة في العملية
السياس��ية ،و منذرة العملية الدميقراطية بعواقب وخيمة في حالة أستمرار
األنزالق نحو أحتكار الس��لطة و األس��تحواذ عليها بأي ثم��ن بعيدا عن آليات
التدوال السلمي للسلطة.
 -5ف��ي  2010/3/7عملي��ة اإلنتخاب��ات العامة النيابية الثالث��ة في العراق
( -)75ستار جبار علي و خضر عباس عطوان ،قراءة لوضع الدولة و لعالقاتها املستقبلية ،مركز
األمارات للدراسات األستراتيجية ،الطبعة األولى ،أبو ظبي  2006ص 16
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ألنتخ��اب أعضاء مجلس النواب العراقي ،بعد أجراء التعديل الثالث في قانون
اإلنتخاب��ات و زي��ادة عدد مقاعده ب خمس�ين مقعد أضاف��ي لتصبح ()325
مقعد بدال من( )275مقعد.
و مت أعالن النتائج في 26آذار ،2010و التي أسهمت في املزيد من التعقيد في
الوضع السياس��ي في العراق .و دخل العراق عل��ى أثرها في دوامة من األزمات
السياسية املتواصلة و التي الزالت مستمرة حتى كتابة هذا البحث ،و السيما
بع��د صدور قرار الهيئة التمييزية اخلاصة بأعادة العد و الفرز اليدوي في بغداد
بن��اء على طلب م��ن كتلة ن��وري املالك��ي ،و زاد الطني بلة بصدور ق��رار هيئة
املس��اءلة و العدالة بأبعاد ( )52مرش��حا أكثرهم من القائمة العراقية و كان
منه��م من فاز في اإلنتخابات ،و كذلك أزمة تفس��ير املادة ()76من الدس��تور
في تعريف الكتلة األكبر ،و هل هي القائمة األكبر الفائزة في اإلنتخابات كما
ه��ي العادة في الدول الدميقراطية ،أو هي الكتل��ة البرملانية األكبر بعد أنعقاد
اجللس��ة األولى جمللس النواب كما فسرها آخرون ،و قد قضت احملكمة األحتادية
العلي��ا لصالح ائتالف دولة القان��ون الذي يتزعمه نوري املالك��ي في قرار غاب
عن��ه األجماع و صدر في 25آذار  2010ووصف ف��ي حينه هذا القرار للمحكمة
األحتادية بأنه قرار سياسي بأمتياز و ليس قرارا قضائيا كما كان يستوجب.
و لق��د زاد ه��ذا التفس��ير الوض��ع السياس��ي املعقد تعقي��دا ،و زادت
من املش��كوكية الت��ي كانت موجودة ح��ول حيادية و أس��تقاللية احملكمة
األحتادي��ة العليا ،و أس��تفحلت أزمة النتائج اإلنتخابية الى أزمة دس��تورية،
حي��ث كانت املدة الدس��تورية الفعلية تنتهي في 15أيل��ول  2010من تاريخ
مصادقة احملكمة األحتادية على نتائج اإلنتخابات ألنتخاب الرئاس��ات الثالث
خ�لال املدة احملددة و هي ( )90يوم��ا ،إال أن املدة احملددة أنتهت دون نتيجة ،و مت
أفتتاح اجللسة األولى و بقائها مفتوحة من دون سند دستوري ،و مع ذلك لم
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يطالب اي من القوى الرئيسية الفائزة في اإلنتخابات بحل البرملان كما كان
يتوقعها الكثير من املراقبني.
و أستفحلت األزمات السياسية ،و السيما أزمة تشكيل احلكومة ،و
التي أستغرقت حوالي تسعة أشهر و أستوجبت أقرار أتفاقية سياسية
بني األطراف السياس��ية الرئيسية في العراق ،سميت ب(أتفاقية أربيل)
و هي مبادرة أطلقها رئيس أقليم كوردس��تان مسعود بارزانى و لكن لم
يج��ري تنفيذها س��وى أنتخاب رئيس اجلمهورية و رئي��س مجلس الوزراء
و بفع��ل ذلك تفاقمت املش��كالت ،و تواصلت األزمات ،وق��د ولدت نتائج
اإلنتخاب��ات و ماتلتها من األزمات ش��عورا لدى الساس��ة العراقيني ،بأن
العراق ما زال مير مبرحل��ة أنتقالية و التي تتطلب حكومة توافقية تضم
ممثلي كافة القوى السياس��ية الرئيسية ،و أن تشكيل احلكومة من لون
واحد و ترك اآلخرين في املعارضة س��يكون له أنعكاس��ات خطيرة على
األس��تقرار السياس��ي الداخلي ،و أن حكومة الشراكة يجب أن تشكل
الضرورة و األولوية الوطنية جلميع القوى السياسية العراقية ،بعيدا عن
منطق الربح و اخلس��ارة ،و أن قواعد و آليات لعبة األكثرية في احلكومية
و األقلية املعارضة داخل البرملان لم تترس��خ بع��د داخل اجملتمع العراقي
و لم تنضج بعد تقالي��د العمل النيابي و ثقافة األختالف و آلية تنظيم
املصالح في العراق.
و لهذا فأن القوائم الفائزة في اإلنتخابات أتفقت من جديد على ضرورة
مش��اركة اجلميع في تش��كيل احلكومة ،األمر الذي حتقق فعال ،و مت تشكيل
السنة و الكورد ،و ظهرت بوادر
حكومة شراكة وطنية جديدة من الشيعة و ُ
تراجع مريب في العملية السياسية ،و منها متديد العمل باألحكام األنتقالية
فيما يتعلق مبجلس رئاسة اجلمهورية و املكون من الرئيس و نائبه و مت أضافة
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نائب ثالث لرئيس اجلمهورية يكون من حصة التركمان أو املسيحيني و لكن
ذلك لم ينفذ بل أختير النائب الثالث من الطائفة الش��يعية ،و أضافة نائب
آخر لرئيس الوزراء ليختص بشؤون الطاقة ،وأستحداث مجلس أعلى سيادي
للسياسات األستراتيجية بصالحيات و هيكلية غير معلومة ،و أدى كل ذلك
الى زيادة أحباط املواطنني من جدوى اإلنتخابات.
و أس��تفحلت األزمات السياسية التي كانت موجودة ،و على رأسها عدم
األس��تقرار السياسي ،و أزمة املش��اركة ،و أزمة الشرعية ،و أزمة توزيع املوارد،
باألضاف��ة الى أزمة تزع��زع الثقة بني األطراف السياس��ية و كل ذلك أدى الى
عدم األس��تقرار السياس��ي من جهة كما وفر أرضية مالئمة لتزايد األرهاب و
تده��ور األمن من جه��ة أخرى باألضافة الى النقص احلاد ف��ي اخلدمات ،و رغم
قناعة القوى السياس��ية جميعا بضرورة األستمرار في العملية السياسية
و املش��اركة في تش��كيل احلكومة اجلديدة ،إال أن اخلالف ب�ين القوى أبعد من
أن يكون سياس��يا ،و لو كان سياسيا فقط لتمكن اجلميع من حل اخلالفات و
املشاركة الفعالة في احلكومة ،و لكن للخالف أبعادا مذهبية و عرقية ،وحتى
بعد تش��كيل احلكومة ظل ش��كل احلكومة غامضا ،و أس��تمرت التجاذبات
السياس��ية و الس��يما بني قائمة العراقية و قائمة دولة القانون ،و رغم مرور
ما يقارب السنتني إال أن شكل احلكومة لم يكتمل ،و ما زالت اخلالفات قائمة
ح��ول ال��وزارات األمنية ،مما يدل على غياب تام للثقة بني األطراف السياس��ية
الرئيسية املشاركة في احلكومة.
لقد حققت اإلنتخابات العراقية  2010-2005باألضافة الى العملية اإلنتخابية
األخي��رة جملالس احملافظات غير املنتظمة في أقليم و ذلك في  20نيس��ان ،2013
األص��رار الضروري لبناء دولة مس��تقرة ،و أثب��ت العملي��ات األنتخابية املتكررة
ف��ي هذه الفترة بأن هناك أرادة نحو التحول لبن��اء النظام الدميقراطي ،و أنها ال
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تتراجع نحو اخللف و لن تنزلق نحو سياس��ات املاضي األستبدادية ،وأن املشاركة
السياس��ية والتداول الس��لمي للحكومة ه��ي عملية بناء أكث��ر منها عملية
أختي��ار من يحكم العراق ،و بدأ املواطن العراقي يدرك أكثر بأن حتس�ين الظروف
املعيش��ية اليأتي مبقاطعة اإلنتخابات بل عبر املش��اركة فيه��ا ،و أن اخلصائص
التي س��ادت العمليات اإلنتخابية النيابية الثالث��ة في العراق و كذلك أنتخابات
مجال��س احملافظ��ات و عملي��ات اإلنتخابات في أقليم كوردس��تان هي ممارس��ة
حقيقية للتعددية السياس��ية الضرورية ألجناح التحول الدميقراطي ،لقد كانت
التعددية السياسية واسعة جدا ،اذ بلغ عدد الكيانات السياسية املسجلة في
املفوضية العليا املس��تقلة لألنتخابات في عملي��ة اإلنتخابات النيابية األخيرة
( )296كيان سياسي بزيادة ( )165كيان سياسي عما كانت عليه في اإلنتخابات
النيابية التي سبقتها ،و كانت قد شاركت فيها عدد من االئتالفات التي ضمت
في صفوفها ( )252كيان سياس��ي ،و الكيانات الفردية كانت ( )44كيان فردي،
أن ه��ذه التعددي��ة املفرطة أدت الى تش��تيت ذهن الناخب و تس��ببت في خلق
مش��اكل فنية كثيرة ،و أدت بالتالي الى ضياع الكثير من األصوات و تش��تيتها،
مع ذلك فأن خيار القوى السياس��ية الرئيسية على الساحة العراقية هو احلياة
الدميقراطية و األس��تمرار فيها رغم كل األجواء الس��لبية و التي تطغي أحيانا
على العملية السياسية و رغم الصعوبات و املشاكل و العراقيل اخملتلفة.
أن عملي��ة التح��ول الدميقراطي في الع��راق رغم أس��تمرارها فأنها الزالت
متعث��رة ،و لقد تس��ببت في املاض��ي احلروب الواح��دة تلو األخ��رى ،و الثروات
النفطية الهائلة في عرقلة عملية التحول الدميقراطي و التنمية في العراق،
و الت��زال الثروات النفطية و التي تش��كل  %93من ميزاني��ة العراق الفدرالي،
تش��كل عائقا في طريق التحول الدميقراطي ،و تدفع بقوى معينة و التي متثل
املكون الش��يعي ،و التي تس��يطر على مقاليد احلكم في العراق ،و تستخدم
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هذه الثروات النفطية لتهديد املكونات و الشركاء اآلخرين في احلكم ،و التزال
احلكومة األحتادية غير قادرة عل��ى حماية حياة املواطنني و تزويدهم باخلدمات
األساس��ية ،كما أن املشكلة األخرى األساسية و التي شكلت عامال أساسيا
في وجه العملية الدميقراطية و األس��تقرار في العراق ،هي املشكلة القومية
و األثني��ة و املذهبية ،حيث اليزال املكون الكوردي ينظر بعني الريبة الى الكثير
م��ن جوانب العملية السياس��ية ،و املكون الس��ني بدأ يغلب عليه الش��عور
بالغنب و احملرومية ،أن األمر يتطلب تعزيز الثقة بني املكونات الثالثة الرئيس��ية
ف��ي العراق ،و التي بدونه��ا تفقد احلكومة األحتادية ثق��ة املواطنيني ،و يعيش
البلد برمته في دائرة عدم األستقرار السياسي.
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املبحث اخلامس :اإلنتخابات العامة و عملية التحول الدميقراطي
املطلب األول :اإلنتخابات و الدميقراطية
إن اإلنتخابات العامة ترتبط بالدميقراطية أرتباطا عضويا حيث الدميقراطية
ب��دون أنتخاب��ات عام��ة ،وه��ي املدخ��ل الرئيس��ي و احلقيقي لقي��ام النظام
الدميقراطي و هي التي متد النظام السياس��ي بالشرعية الالزمة لألستمرار ،و
أن نسبة املشاركة الواطئة للناخبني في اإلنتخابات العامة تطعن في شرعية
النظام الدميقراطي ،و يتكلم املفكر السياس��ي (روبرت دال) عن سبعة مزايا
للدميقراطي��ة تتعلق أربعة منها باإلنتخاب��ات العامة ،و الدميقراطية هي إدارة
احلكومة و املعارضة معا.
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أن اإلنتخاب��ات ه��ي جزء م��ن عملية أرس��اء الدميقراطية ،و إذا م��ا لم تتم
اإلنتخاب��ات في أوقات مناس��بة ،و لم يت��م التحضير لها و أدارتها بالش��كل
الالزم ،فأنها قد تقوض العملية الدميقراطية ،فأجراء اإلنتخابات مباش��رة بعد
حل نزاع سياسي معني ،وقت غير مناسب ،و البد من التريث ملرور سنة أو أكثر
للتمك��ن من بناء توافق وطني قبل اخلوض في عملي��ة اإلنتخابات العامة(،)76
لقد أثب��ت النظم الدميقراطية قدرتها على حل النزعات و معاجلة املش��اكل
و حتقيق الس��لم األهلي ،فاإلنتخابات العامة املنتظم��ة و الدورية تقوم باحلد
من الصراعات الداخلية( ،)77كما أن املشاركة الواسعة في اإلنتخابات العامة
متنح املواطنني التربية السياس��ية الصاحلة و األيجابية ،كما تقدم في الوقت
نفس��ه درس��ا بليغا الى السياسيني ألصالح أنفس��هم أكثر ،لكي ال يفقدوا
ثقة املواطنني في اإلنتخابات القادمة.
من املعلوم بأن التحول الدميقراطي الميكن أن يتحقق بدون أجراء اإلنتخابات
العامة في اي بلد في العالم ،و الدميقراطية احلديثة هي عبارة عن أس��تخدام
أوراق التصويت بدال من طلقات الرصاص ( )Ballots Instead of Bulletsو لقد
ابتكر البش��ر الدميقراطية لكي يعاجلوا بها مش��كلة الصراع السياسي()78و
الميكن أجراء أنتخابات دميقراطية بدون وجود دستور دميقراطي يرسي القواعد
األساسية للنظام الدميقراطي و لتمكني املواطنني من املشاركة في صنع القرار
السياسي ،و عليه فأن املعايير املتفق عليها لألنتخابات احلقيقية و التي متهد
األرضية للتحول الدميقراطي ،هي معيار الفعالية و التي تعني بأن اإلنتخابات
ليست غاية في حد ذاتها ،بل هي وسيلة لتحقيق غاية أعلى إال و هي حتقيق
( -)76للمزيد ينظر في www، undp، org/ eo :برنامج األمم املتحدة اإلنتخابي ،UNDP ،النظم و
العمليات اإلنتخابية ،مذكرة تطبيقية ،كانون الثاني .2004
(77)- Danny Oppennheimer And Mike Edwards، Democracy Despite Itself،
Cambrigde، 2012 P - 130
( -)78د .علي الوردي ،في النفس و اجملتمع العراقي ،دار السعدون ،بغداد (ال يوجد سنة طبع) ص .110
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املقاصد العليا لألنتخابات و املتمثلة في األستقرار السياسي .و كذلك معيار
احلرية بأن جتري اإلنتخابات وفق القانون وأن حتترم احلقوق و احلريات األساس��ية
للمواطن�ين ،باألضافة الى معيار النزاهة ،بأن جتري اإلنتخابات بش��كل دوري و
ف��ي أوقات معلومة( ،)79و أن نزاهة اإلنتخاب��ات تقتضي تطبيق ذات القوانني و
القواع��د املنظمة لألنتخابات بش��كل منتظم و دوري للوص��ول الى املقاصد
املرسومة لألنتخابات ،و البد من أن األلتزام باملعايير الدولية لألنتخابات و منها
األعالن العاملي حلقوق األنس��ان لع��ام  1948و العهد الدولي للحقوق املدنية و
السياس��ية لعام  1966و الذي��ن تناوال احلق في دوري��ة األنتخابات و نزاهتها و
سريتها و ممارستها دون متيز بني املواطنني( ،)80كما أن تقلد املناصب العامة عن
طريق اإلنتخابات تقتضي العودة الى الناخبني بش��كل دوري بهدف األحتكام
ال��ى رأي الناخبني من جديد لتقييم أدائهم و ألختي��ار حكام جدد ،أو لتجديد
ش��رعية من هم في احلكم ،كما أن النزاهة تتطلب ضمان حق األقتراع العام
ال��ذي المييز بني ش��خص و آخ��ر و بني جهة و أخ��رى و بني جماع��ة و جماعة،
باألس��تناد ال��ى نظام أنتخابي ع��ادل و فعال ،يعمل على متثي��ل كافة أطياف
اجملتمع ،و أجراء املس��ائل الفنية كتسجيل الناخبني و سرية التصويت و إدارة
اإلنتخاب��ات و مراقبتها ،و التأكد من س�لامة التصويت و عملية العد و الفرز
و أع�لان النتائج و رفع الش��كاوى و النظر في الطع��ون باألعتماد على معايير
الشفافية و العدالة.
أن عدد من خبراء النظم اإلنتخابية و منهم (كارينا بيرلي) و (الري دياموند)
يؤك��دون عل��ى أن القائمة احلزبي��ة الوطني��ة املغلقة في اإلنتخاب��ات كالتي
( -)79علي خلف الكوارى و آخرون ،اإلنتخابات الدميقراطية و واقع اإلنتخابات في األقطار العربية،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت 2009ص10
( - )80أحمد الدين و آخرون ،مصدر سابق ،ص .18
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طبقت في أنتخاب��ات  2005/1/30حتد من الصراعات داخل األحزاب الوطنية و
تقوم بتحفيز كل من الناخبني و املرشحني للتركيز بشكل أكبر على البرامج
السياس��ية اإلنتخابية و الس��يما املتعلقة منها باملس��ائل الوطنية العامة،
و يح��ذرون في الوقت نفس��ه من القائمة النس��بية املفتوحة كالتي طبقت
ف��ي أنتخابات  2010/3/7بأنها تؤدي الى درجات عالية من التنافس حتى داخل
القائم��ة الواحدة ،مما ت��ؤدي بالتالي الى زيادة وتيرة احلساس��يات و الصراعات
األجتماعية و املذهبية و العرقية و الس��يما في مناطق التداخل السكاني أو
املناط��ق املتنازع عليها األمر الذي حدث فعال في العراق و أدى الى أس��تفحال
أزم��ة املناط��ق املتن��ازع عليه��ا و بالتال��ي عرقلة جه��ود و خط��وات التحول
الدميقراط��ي ،فعمق العداوة بني ناخبي املكونات املتنافس��ة في األنتخابات و
اخل��وف من صعود التيارات املتطرفة و كثرة الصراعات القومية و املذهبية قد
تتحول الى نزاعات مسلحة يصعب السيطرة عليها(.)81
أن العراق يعاني من تركة تاريخية و سياس��ية ثقيلة ،و التي أثرت سلبا في
تكوين العقلية العراقية والزالت متيل الى األنتماءات الضيقة بدال من األنتماء
الوطن��ي ،كم��ا أن األنغ�لاق الديني و املذهب��ي و حتى العرقي ينت��ج األنغالق
السياسي و التي كرست و تكرس ضرورة التوافق كأساس البديل له ملشاركة
جميع األطراف السياس��ية الرئيس��ية في العملية السياسية ،األمر الذي مت
أتباعه في تشكيل مجلس احلكم و تشكيل جلنة صياغة الدستور فيما بعد،
و حتى في تشكيل حكومة إبراهيم اجلعفري و تشكيل حكومة نوري املالكي،
لم يس��تطيع أحد ألغاء املعيار التوافقي ،بل مت تكريس��ه و أقراره في تشكيل
احلكوم��ة الالحقة ،و حيث أصبح التواف��ق حقيقة الميكن جتاوزها ،بل البد من
أحترامها و العمل بها.
( -)81د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ص 147
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املطلب الثاني :التوافقات السياسية و التحول الدميقراطي يف العراق
إن عدم األس��تقرار السياسي في العراق و الذي أزداد بعد عملية اإلنتخابات
1لثانية في  2005/12/15قد أدى الى والدة حكومة ضعيفة مع أصرار الواليات
املتح��دة األمريكي��ة في بناء نظام حك��م دميقراطي مس��تقر و أصرارها على
أن التوازن املس��تقر بني القوى السياس��ية أمر مطلوب و المناص منه()82و أن
الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو هل أن القوى السياس��ية العراقية لوحدها
قادرة على التوصل الى أتفاق متوازن و راس��خ لتقاس��م الس��لطة و الذي ميد
عملية التحول الدميقراطي القوة الكافية لألستمرار و األستقرار ،أن العملية
الدميقراطية في العراق و ضمن األطار السياس��ي و الدس��توري املرسوم لها و
ذل��ك بعد التحول بالعراق من نظام آحادي الى نظام تعددي و التحول بالدولة
من بس��يطة الى دولة مركبة فدرالية و في ظل سياس��ة احملاصصة القومية
و املذهبي��ة ،قد خلق احلالة العراقية و التي تتميز بتقس��يم العراق جغرافيا و
دميغرافيا و دميقراطيا على ثالث كيانات رئيسية و هي كل من الشيعة ،السنة
و الكورد( ،)83و كما توقع لها (هنري كيس��نجر) في ش��باط  ،2002بأن أمريكا
س��وف تدخل العراق و ستتعامل معه على أساس وجود ثالث كيانات رئيسية
شيعة ،سنة و كورد(.)84
أن أقصى ما أستطاعت أن تصل اليه عملية التحول الدميقراطي في العراق
هي الدميقراطية التوافقية التي فرضتها ظروف ما بعد  9نيسان  ،2003غير أن
الدميقراطية التوافقية مهددة اليوم باألنهيار من جراء التحديات الكبيرة التي
تواجهها ،و يأتي على رأس تلك التحديات الداخلية ،التعديالت غير املدروس��ة
(-)82كينث كاتزمان ،سيناريواهات املستقبل احملتملة في العراق ،مركز األمارات للدراسات
األستراتيجية ،الطبعة األولى ،أبو ظبي  2006ص 13
( )83أحمد الدين و آخرون ،مصدر سابق 24
( )84نفس املصدر السابق ،ص 189
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و العفوي��ة الت��ي أجريت على النظ��ام اإلنتخابي باألجتاه الذي يزيد املنافس��ة
احلزبي��ة و املناطقي��ة و املذهبي��ة و يفتح ج��روح املاضي املليئ��ة بالصراعات
القومي��ة و املذهبية ،و عليه فأن الدميقراطية في العراق اليحدد مالمحها من
يفوز في اإلنتخابات بقدر ما س��يحددها سلوك اخلاس��رين .أن تصميم نظام
أنتخابي لبلد كالعراق ،البد من البحث و العمل في أن يعمل هذا النظام على
التخفي��ف من النزع��ات الدينية و املذهبية و العرقي��ة و األجتماعية ،أي البد
من األخذ بنظر األعتبار التنوع الثقافي و الس��كاني ،لكي يعمل النظام على
مشاركة اجلميع في صنع القرار السياسي ،أن تصميم النظم اإلنتخابية ألي
بلد يتأثر بحجم و مدى و مستوى اخلالفات و الصراعات و النزاعات السياسية
ب�ين األطراف الرئيس��ية داخ��ل البلد ،فش��دة النزاعات و اخللفي��ة التاريخية
العدائية و ضعف الثقة بني األطراف و املكونات الرئيس��ية ،و عمق الصراعات
و م��دى قابليتها لألنفج��ار و التحول الى حرب أهلية كما هو احلال في العراق،
كله��ا أمور البد أن تأخذ في احلس��بان ،و عليه ف��أن النظام اإلنتخابي يجب أن
يعمل على تعزيز الثقة بني األطراف السياس��ية املش��اركة و يضمن التمثيل
العادل لكافة املكونات ،لكي يحقق التوازن و األس��تقرار في مجلس النواب و
احلكومة األحتادية ،و إذا لم يفرز النظام اإلنتخابي عن مجلس نواب مس��تقر و
عن حكومة دميقراطية منس��جمة و متضامنة ،ف��أن هناك أحتمال كبير في
جتدد و تفاقم الصراعات املذهبية و العرقية.
أن النظ��ام اإلنتخاب��ي يج��ب أن يعمل لوالدة مجلس نواب يتس��ع جلميع
مكونات الش��عب و مينع األنقسامات و الصراعات و يحافظ على توازن القوى
و يعمل على تعزيز الثقة و املش��اركة بني القوى السياس��ية ،أن تبني ش��كل
مالئم للنظام السياسي في البلد يعمل في الغالب على تخفيف الصراعات
كمنح أقليم كوردس��تان الفدرالية و منح اقليم كوبيك الكندي األس��تقالل
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الذات��ي و منح أقليم الباس��ك احلكم الذاتي ،إال أن النظ��ام اإلنتخابي العادل
و املالئ��م هو الذي مينح الس��لطة التش��ريعية القوة الكافي��ة حلل مثل هذه
الصراع��ات نهائيا ،و يؤكد (فرانس��يس فوكوياما) على أهمي��ة أقرار النظام
اإلنتخابي للمجتمعات املنقس��مة قوميا و مذهبيا و دينيا و أجتماعيا ،سواء
في النظام الدميقراطي الرئاس��ي أو البرملاني ،بأن يكون على أس��اس تقاس��م
للس��لطة بني املكونات الرئيس��ية ،و التعقيدات التي ميكن أن تواجه ،هي هل
ل��كل مكون احلق في نقض القرارات السياس��ية ،و هل الق��رارات تتخذ على
اساس األكثرية و األقلية ،وقد أختارت البوسنة و الهرسك النموذج الذي مينح
كل مكون رئيس��ي (الكروات ،البوسنيني ،الصرب) ممثلة في رئاسة متساوية
في السلطة التنفيذية حقا للنقض لكل القرارات السياسية(.)85
كم��ا أن هن��اك نقطة في غاية األهمي��ة و البد من أخذها بنظ��ر األعتبار عند
تصمي��م النظم اإلنتخابية للبلدان ذات التن��وع الكبير في املكونات كالعراق ،أال
وهي التوزيع اجلغرافي للمكونات و ذلك ملنع زيادة العداوة املتبادلة في حالة وجود
التداخل اجلغرافي الش��ديد كما هو احلال في املناط��ق املتنازع عليها و اخلاضعة
للم��ادة  140من الدس��تور الدائم للع��راق ،و في هذه احلالة ف��أن الدوائر املتعددة
تزيد من املنافس��ة بني املكونات و التي تتحول مبرور الزمن الى العداوة األمر حدث
فع�لا في محافظ��ة املوصل و كركوك ،عل��ى عكس الدائرة الوطني��ة الواحدة و
التي ميكن أن تخلق حالة من املش��اركة و األندماج بدال من العداوة إذا ما أحس��ن
التعام��ل مع هذا املوضوع ،و أنيط به األهتمام ال�لازم ،و عليه فأن نظام التمثيل
النس��بي الكامل و الذي يقوم على دائرة وطني��ة واحدة و الذي صمم للعراق في
2004ليالئم الظروف السياس��ية و األجتماعية و األقتصادية التي مير بها العراق
و يناس��ب التنوع العرقي واألجتماعي واملذهبي له و يساعده في عملية التحول
( -)85ليام أندرسن و غاريث ستانسفيلد ،مصدر سابق ،ص 360
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الدميقراط��ي ،قد بعث برس��الة أطمئنان و ثقة الى كاف��ة املكونات و عمل فعال
مبن��ع األحتكاك بني املكونات في مناطق التداخ��ل اجلغرافي و املتنازعة عليها ،أن
عملي��ة التحول الدميقراطي تتطلب أعادة تكي��ف البيئة األجتماعية التقليدية
نحو بيئة حضارية( ،)86هذا باألضافة الى وعي الناخبني األمر الذي يش��كل أهمية
كبي��رة و الب��د من أخذه بنظر األعتبار أيضا ،فنظام التمثيل النس��بي الكامل ذو
الدائرة الواحدة نظام بس��يط و س��هل الفهم و التطبيق على عكس التعديالت
التي أجريت عليه فيما بعد س��واء بأضافة ثالثة معدالت و هي معدل احملافظة و
املعدل الوطني و املعدل التعويضي مع الدوائر املتعددة و الذي طبق في حينه في
 2005/12/15و كذلك التحول من القائمة املغلقة الى املفتوحة بالشكل املعقد
و الذي طبق ف��ي  2010/3/7كلها جاءت بالضد من عملية التحول الدميقراطي و
لم تكن تصلح لبلد دميقراطي حديث النشأة كالعراق ،و اليزال نظامه الدميقراطي
في بدايته ،و اليزال النضج السياسي و الوعي الدميقراطي ألغلبية مواطنيه اليزال
دون املستوى املطلوب ،عليه فأن خلق حالة من املنافسة الشديدة بني املرشحني
كما هو احلال في نظام األغلبية أو في نظام القائمة املفتوحة و حتى بني مرشحي
احل��زب الواحد كما حصل ف��ي أنتخابات  2010/3/7فتح األب��واب على مصراعيه
أم��ام تصعي��د الصراع��ات و النزاعات القومي��ة و الطائفي��ة و املناطقية و حتى
األجتماعية العش��ائرية و القبلية ،األمر الذي حذر منه خبراء اإلنتخابات و أكدوا
عل��ى أن أفضل نظام أنتخابي في مرحلة التح��ول الدميقراطي في الدميقراطيات
الناش��ئة هو نظام التمثيل النسبي ،بأن هذا النظام هو أكثر النظم األنتخابية
حتقيق��ا للعدال��ة في التمثيل و أقرب النظم األنتخابية ال��ى املبدأ الدميقراطي و
قي��ام النظ��ام النيابي الفعال( )87و من بني كل أش��كال التمثيل النس��بي ،فأن
( - )86د .عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سابق ،ص 26
( - )87أحمد الدين و آخرون ،مصدر سابق ،ص 96
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التمثيل النس��بي ذو الدائرة الواحدة يعد األفضل في تعزيز النظام الدميقراطي و
حتقيق األستقرار السياسي و الذي ينشده و يسعى إليه كل النظم الدميقراطية
ف��ي العالم ،و الذي يضمن اس��تمرارية و دميومة العملية الدميقراطية و العملية
السياسية و التداول السلمي للسلطة.
أن الصورة السياس��ية احلالية للعملية الدميقراطي��ة في العراق حتمل في
طيات��ه ب��وادر التص��دع و الفرقة و تغيي��ر التحالفات و التي تزي��د من أحباط
املواطنيني العراقيني و تزيد من هشاشة الوضع السياسي في أحتماالت بالغة
السوء واخلطر.و أن الطريق الوحيد نحو تعزيز النظام الدميقراطي في العراق هو
في أستمراريته وفي استقراره و الذي ينطلق أساسا ً من استقرار و استمرارية
مؤسساته الدستورية و التي بنيت بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق
في نيس��ان  2003مباش��رة ،أن أخفاق العملية الدس��تورية منذ والدة الدولة
العراقية ،حيث فشلت الدساتير العراقية امللكية و اجلمهورية من خلق حالة
األستقرار السياسي ،و بذلك عبرت عن فشل القوى السياسية العراقية في
التوص��ل الى توافقات وطنية عريضة تتناس��ب و تتناغم مع مش��روع حتديث
الدولة و اجملتمع( ،)88و أن أية محاولة ألضعاف دور هذه املؤسس��ات و النيل من
مكانتها و صالحياتها س��تصيب النظام السياس��ي العراقي في الصميم و
ستؤدي إلى أنهياره.

( - )88د .عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سلبق ،ص 36
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تصميم النظم األنتخابية
إن النظم األنتخابية تس��تند على مبادئ و توافقات سياس��ية و متطلبات
أدارية و فنية ،و كل ذلك يعتمد على معايير دولية مت تطويرها من قبل مؤسسات
دولية ذات أعتبار و مصداقية عالية في األوس��اط الدولية كمؤسسة ()Idea
الدولي��ة للدميقراطي��ة و األنتخابات ،ووكال��ة ( )UNDPالتابعة لألمم املتحدة،
و أن ه��ذه املعايير الدولية تش��كل في جوهرها أساس��ا لتصمي��م العملية
اإلنتخابية و تنظيمها و أدارتها.
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املبحث األول :املبادئ األساسية يف تصميم النظم األنتخابية
إن النظام اإلنتخابي هو أنعكاس للنظام السياس��ي و تداعياته على احلياة
السياس��ية عامة ،و بس��بب تعدد األنظمة السياسية فقد تعددت و تنوعت
النظ��م األنتخابية ،و التي كانت نتيجة سلس��لة مس��تمرة من التطورات و
التغي��رات و التس��ويات و التوافقات السياس��ية و احلاجة املس��تمرة لتطوير
آليات و قواعد تطبيق الدميقراطية الليبرالية في البلدان الدميقراطية.
أن دس��تور أكثرية دول العالم الدميقراطية هي التي حتدد النظام اإلنتخابي
الذي تتبناه الدولة ألجراء اإلنتخابات العامة ،و هناك عدد من الدول التي حتدد
نظامها األنتخابي ضمن قانون أنتخابي مس��تقل خارج أطار مواد الدس��تور،
حيث يحدد قانون اإلنتخابات ش��كل النظ��ام اإلنتخابي للبلد ،و بالتأكيد فأن
كل بل��د دميقراطي يحتاج الى نظام أنتخابي يناس��ب أحتياجات ذلك البلد(،)1
وأن كل دول��ة حتتاج نظاما ً خاصا ً لألنتخابات كما تتطلب كل س��يارة محركا
يناسب حمولتها ،و لهذا فأن تصميم النظام اإلنتخابي يجب أن يكون مدروسا
و في غاية الدقة.
( -)1أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ص 39-30
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املطلب األول :النظام اإلنتخابي و مدى تعبريه عن املصاحل العامة
من املعروف بأن لكل بلد خصوصية سياسية و أجتماعية (الوالءات ما قبل
الوطنية و األس��س و املبادئ و اآليديولوجيات ما فوق الوطنية) واخلصوصيات
اجلغرافية و الس��كانية ميكن أن تلعب دورا في أختيار شكل النظام اإلنتخابي
املناسب للبلد ،و أن أختيار بلد ما لنظام أنتخابي مناسب و فعال ،سيؤدي الى
أن يعم األس��تقرار السياس��ي في ذلك البلد ،كما هو احلال في الدميقراطيات
الراس��خة ،و التي توصلت م��ن خالل التجربة العملية املس��تمرة الى تعديل
نظمها اإلنتخابية للوصول الى أفضل ما ميكن تصميمه في هذا اجملال ،وهذه
البلدان كانت الس��باقة ،التي قامت بتصميم جل أن��واع النظم اإلنتخابية و
الت��ي تقوم الدميقراطيات اجلديدة و الناش��ئة باألس��تفادة منها ،في طريقها
نح��و التحول الدميقراطي ،و من املعلوم بأن الكثير من الدميقراطيات اجلديدة و
الناشئة حتتاج الى الدقة و املوضوعية و الدراية الكافية ألختيار نظام أنتخابي
يناس��ب ظروفها ،و الس��يما بأن اكثرية هذه البلدان تعاني من األنقس��امات
القومية و املذهبية و الدينية و األجتماعية ،و في بعض األحيان األنقس��امات
اجملتمعي��ة احلادة منه��ا ،كدولة لبن��ان ،و التي تعيش وضعا سياس��يا خاصا،
مما يس��توجب نظاما أنتخابيا خاصا ،تلبية لظروفها الس��كانية الفريدة من
نوعه��ا ،من حيث التركيبة الديني��ة و املذهبية ،و عليه فأنها تهتم بش��كل
كبير بتطوير نظامها اإلنتخابي للمحافظة على عاملي التوازن و األس��تقرار
السياس��ي فيه��ا ،وقد أخت��ارت النظ��ام الدائري بالش��كل ،الذي ي��ؤدي الى
تكييف و أنس��جام الطائفية السياسية ،في العملية السياسية لينتج في
النهاية ما يسمى بالدميقراطية التوافقية ،الباعثة لألستقرار السياسي في
بلد أحوج ما يحتاج اليه هو األس��تقرار السياس��ي ،وعلى أس��اس احملاصصة
املذهبي��ة و الديني��ة ،اي أن تصميم النظام اإلنتخابي ف��ي لبنان قد مت ليخدم
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الدميقراطية التوافقية ،و ليتداخل كل من العامل الديني و السياسي بنسب
معينة في العملية السياس��ية ،في حني يرى آخرون بأن هذا النظام قد عمل
على أس��تمرارية عدم األستقرار السياس��ي في لبنان و أدخل البلد في احلرب
األهلية ،و هذا الرأي ميكن رده بس��هولة ،بأنه حتى الدميقراطيات الراسخة قد
عانت في فترات تاريخية من األنقس��امات السياس��ية احلادة ،والتي أدخلتها
في احل��روب الداخلي��ة ،و لكن تغلي��ب األرادة املش��تركة في دميوم��ة النظام
الدميقراطي و العيش املش��ترك ،و األستمرار في التواصل ،و في ظل أقرار مبدأ
التوافق و املش��اركة ،و األتفاق على نظام أنتخابي قادر على أن يجمع و يوحد،
على ما ميكن جمعه و توحيده ،استطاع أنقاذ الكثير من البلدان الدميقراطية،
من األنهيار احلتمي كدولة لبنان ،و لكن مع كل ذلك فأن اجلدل حول ش��كل و
مضمون النظام األنتخابي الزال محل خالف املكونات الرئيسية في البلد و لم
يتم األتفاق عليه بالشكل النهائي بعد.
وكذلك احلال بالنس��بة الى العراق ،بأن ال��ذي جمع العراقيني ،في العهد
اجلمه��وري الثان��ي ،على أخت�لاف مكوناته��م الدينية و القومي��ة و املذهبية
و االثني��ة ،كان صن��دوق األقت��راع ،فقد وحدته��م عملية اإلنتخاب��ات ،بعد أن
فرقتهم السياس��ة ،و ق��د بعث نظام التمثيل النس��بي ذو الدائ��رة الواحدة
األمل ف��ي العراقيني من جديد بأمكانية التواصل و العيش املش��ترك ،وأعادة
بن��اء البلد الواحد املوحد األحتادي ،في ظل نظام دميقراطي مبني على التوافق
و املش��اركة ،و كان ق��د جاء تصميم ه��ذا النظام اإلنتخابي و بدعم مباش��ر
من املؤسس��ات الدولية اخملتصة ،ليلبي حاجة البلد املنهار سياسيا ،و املنهك
أقتصادي��ا و أجتماعيا ،الى األحتاد و األلتفاف نح��و الوحدة الوطنية و البرامج
الوطني��ة ،بعيدا عن النزع��ات الفئوية ،أو احلزبية ،أو اجلهوي��ة ،أو الطائفية ،و
التي تصاعدت فيم��ا بعد ،لتتكالب على النظ��ام اإلنتخابي (الوطني) ،األمر
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ال��ذي أدى الى أن يفقد هذا النظام أهم خصائصه و هي العدالة و التوازن في
متثيل املكونات الرئسية للبلد.
وهك��ذا جن��د أن األنظمة السياس��ية تختلف بأختالف النظ��م األنتخابية
التي تتبناها و تأخذ بها .و س��بب األختالف يرجع الى عدة عوامل من أهمها:
أختالف األس��س و املقومات و الفلسفات التي يقوم عليها كل نظام من هذه
األنظم��ة ،الى جانب أختالف الظروف السياس��ية و األقتصادية و األجتماعية
للمجتمعات ،بل و في داخل اجملتمع الواحد من وقت الى آخر(.)2
من املعروف بأن أهم نقطة في تقييم أي نظام أنتخابي ،هي كيفية ترجمة
أص��وات الناخبني الى مقاعد نيابية ،و كي��ف يعمل هذا النظام على التقليل
من األص��وات الضائعة ،و الطريقة التي يعمل به��ا لتحقيق التمثيل العادل
جغرافيا ً و سكانيا ً( ،)3و قد مت على هذا األساس تقييم أنتخابات جنوب أفريقيا
لعام  1994عاليا ،حيث جرت وفق نظام التمثيل النس��بي ،و باملواصفات التي
تخ��دم عملية التحول الدميقراطي في البلد ،حيث حصل حزب املؤمتر الوطني
األفريقي على  %63من مقاعد البرملان مقابل  %62،60من األصوات ،و كان متثيل
املكونات عادال ،كما أن نسبة األصوات املهدورة كانت ضئيلة جدا ،و تكرر هذا
األمر نفس��ه في أنتخابات ماالوى  ،1994و التي جرت هي األخرى ،مبوجب نظام
التمثيل النس��بي ،حيث فازت اجلبهة الدميقراطية املتحدة ب  %48من املقاعد
مقاب��ل  %46م��ن األصوات ،و حزب الكونكرس املاالوى ف��از ب  %32من املقاعد،
مقابل  % 34من األصوات ،هذا كان على عكس أنتخابات ليوسوتو عام  ،1993و
التي جرت مبوجب نظام األغلبية ،حيث فاز حزب الباسوتو بكل مقاعد البرملان،
مبقاب��ل  % 75م��ن األصوات ،و األصوات الباقية  %25ذهب��ت هدرا ،و لم يحصل
( -)2د .جورجي شفيق ساري ،النظام اإلنتخابي على ضوء احملكمة الدستورية العليا .القاهرة ،دار
النهضة العربية ،الطبعة الثانية 2005ص 91
( -)3أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص 83
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متثيل عادل لكافة املكونات ،و حصل نفس األمر نفسه في أنتخابات جيبوتى،
و التي جرت هي األخرى في  ،1993وفق نظام األغلبية ،و فاز فيها حزب التجمع
الش��عبي بكل مقاعد البرملان ،بنس��بة  %75من األصوات ،و األصوات املتبقية
ذهبت هدرا ،و حدث األمر نفس��ه في اليمن ع��ام  ،1997في ظل تطبيق نظام
األغلبية ذو الدوائر الصغرى ،حيث فاز حزب املؤمتر الشعبي احلاكم ب  %75من
املقاع��د ،مقابل  %43م��ن األصوات ،و في بريطاني��ا  2001حصل حزب العمال
عل��ى  %63من املقاع��د مقابل  %41من األصوات ،فيم��ا حصل حزب احملافظني
على  %28من املقاعد مقابل  % 32من األصوات(.)4
إن النظام السياسي يستطيع تكيف النظام اإلنتخابي حسب مصلحته،
بس��بب املرونة الت��ي تتحلى بها النظ��م اإلنتخابية ،وهذا ما يش��كل خطرا
على أس��تقرار النظام السياس��ي ،حيث أن النظام اإلنتخابي يرتقي من حيث
األهمية الى مس��توى الدستور ،و يجب أن يكون مبنأى من التالعب و التغيير و
التعديل الس��ريع و غير املدروس ،و غير املبني على توافق سياسي بني األطراف
املش��اركة في العملية السياس��ية( ،)5أن للنظم اإلنتخابية تأثيراتها اخلاصة
على إدارة احلكم و رس��م السياس��ات العامة و األستقرار السياسي ،أذ ينتج
عن تطبي��ق النظ��م اإلنتخابية اخملتلفة ،تبع��ات مختلفة تتعل��ق بالعملية
الدميقراطي��ة و نظ��ام احلكم برمته ،و هن��اك فارق كبير في تبع��ات و تأثيرات
تطبيق النظم اإلنتخابية اخملتلفة ،و التي قد متكن احلزب الواحد في ظل نظم
األغلبية من األنفراد باحلكم ،في حني أن تبعات تطبيق نظم التمثيل النسبي
تتجه الى افراز حكومات ائتالفية،
إن املب��دأ الرئيس��ي هو التناس��بية في النظ��ام ،ومدى قدرت��ه في ترجمة
( -)4للمزيد ينظر في املوقع األلكتروني ملؤسسة الدميقراطية و اإلنتخابات IDEA: www. Idea.
 ،seزيارة املوقع 2012/5/3
( -)5عبدو سعد وآخرون ،مصدر سابق ص ص 46-36
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األص��وات االنتخابية الى مقاعد في البرملانات ،وذلك عن طريق دراس��ة عالقة
األصوات باملقاعد ،و نسبة األصوات الضائعة.
م��ن املعروف بأن العقل األنس��اني لم يتوقف في يوم م��ن األيام من األبداع
ف��ي اجمل��االت كافة ،ولقد أب��دع في مج��ال أنظمة احلكم كم��ا كان احلال في
اجملاالت العلمية ،و حاول بش��تى السبل تطوير و حتسني النظم الدميقراطية،
لتلب��ي احلاج��ات املتجددة للف��رد و اجملتمع ف��ي األزمنة و األمكن��ة اخملتلفة ،و
احملاوالت مس��تمرة ،س��واء بالتح��ول نحو النظ��م الدميقراطي��ة ،أو بتطوير و
حتس�ين النظم الدميقراطية القائمة ،من خالل أعادة النظر في آليات احلكم و
النظم اإلنتخابية ،و التي تعد املدخل الرئيس��ي و األساسي في ممارسة احلياة
الدميقراطي��ة احلقيقية ،و أن تصمي��م النظم اإلنتخابية هو عنصر مهم جدا
في العملي��ة الدميقراطية ،و يرتبط أرتباطا محكما بالس��ياق العام ألنظمة
احلكم ،و لقد ش��هدت التس��عينات من القرن العش��رين ،مرحلة جديدة من
التجديد و التطوير للنظم اإلنتخابية.
إن مس��ألة تغيي��ر النظام اإلنتخاب��ي أو تطويره و في جوان��ب كثيرة منها،
ليس��ت مس��ألة فنية بقدر ما هي مس��ألة سياسية ،تس��توجب التوافق و
احلوار الهادف ،و مستوى و درجة التعبير عن مصالح أوسع قطاعات الشعب،
عب��ر الدميقراطي��ة التمثيلي��ة ،و أن أي تغيير خاطئ للنظ��ام اإلنتخابي ميكن
أن يعرض األس��تقرار السياس��ي الى اخلط��ر( ،)6و أن معظ��م التغييرات على
النظم اإلنتخابية قد أتت لتحقيق املزيد من التناسب ،سواء بأضافة التمثيل
النس��بي ال��ى نظام األغلبية ،أو بأس��تبدال نظ��ام األغلبية بنظ��ام التمثيل
النس��بي ،و أن التحول األكثر ش��يوعا هو التحول من نظ��م األغلبية بعد أن
كان النظام الوحيد املعمول به في البلدان الدميقراطية ،الى النظم النسبية
( -)6أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص 122
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و النظم اخملتلطة و ال يوجد مثال واحد في االجتاه املعاكس ،ماعدا مدغش��قر،
التي أضافت نظام الفائز األول الى نظامها القدمي (قائمة التمثيل النس��بي)،
ليصبح نظامها اجلديد مختلطا من االثنني ،كما أن ايطاليا عملت اس��تفتاء
في العام  1993للتحول من نظام قائمة التمثيل النس��بي الى نظام تناسب
العضوية اخملتلطة (.)7()MMP
أن تصمي��م النظ��م اإلنتخابي��ة يتم في أطار ع��دد من املب��ادئ و الوثائق و
املعايي��ر الدولية ،و التي تؤكد على أن تكون اإلنتخابات حرة و نزيهة و دورية ،و
أن تضمن حق األقتراع العام و س��رية التصويت و األلتزام مببدأ ش��خص واحد
ص��وت واحد ،و على أن يتم حتقيق التمثيل العادل جلميع املواطنني بدون متييز،
و توفير الفرص العادلة للنس��اء ،و ضمان حقوق األقليات و األعتبارات اخلاصة
باملعوق�ين ،و من الضرورى عند تصميم النظام اإلنتخابي األخذ بنظر األعتبار
النظام احلزبي للبلد ،و طبيعة اجملتمع ،و العمل للحفاظ على فعالية األحزاب
السياس��ية بدال من تش��تيتها و جتزئتها و أضعافها ،كم��ا و من الضروري أن
يشجع النظام اإلنتخابي على أنشاء و تعزيز األحزاب الوطنية ذات األهتمامات
والبرام��ج الوطنية و التي متتد بأمتداد الوطن ،بدال من األحزاب ذو األهتمامات
و السياس��ات املناطقي��ة و املذهبي��ة و العرقية و الطائفي��ة( .)8ان التغيرات
العاملي��ة نحو املزي��د من الدول الدميقراطية منذ التس��عينيات ،خلقت حاجة
للبحث عن مناذج ملؤسسات متثيلية مناسبة ،و أجتهت الدميقراطيات الناشئة
نح��و التحول الدميقراطي بخطى حثيث��ة ،و ركزت في البداية لتصميم نظم
أنتخابية مناس��بة لظروف كل منها ،و ش��هدت تلك الفت��رة أنطالقة كبيرة
ف��ي االبداعات واالصالحات ف��ي النظم االنتخابية ،خاصة ف��ي الدميقراطيات
( -)7د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ،ص 271-260
( -)8ياسني محمود عبابكر ،مصدر سابق ،ص 32-26
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اجلديدة ،في أفريقيا وآس��يا وأوروبا الش��رقية وأمري��كا الالتينية ،وأقبلت هذه
الدميقراطيات على دراسة واقتباس التجارب املتميزة.
أن االنتخاب��ات تعد مدخ�لا للدميقراطية ،وبتحديد املب��ادئ احملورية واآلليات
التمثيلية الصحيحة التي تنتهجها ،يضمن الشعب عدم تفريغ الدميقراطية
من مضامينها .وقد تزايد االهتمام مؤخرا بدراس��ة النظم االنتخابية بغرض
اختي��ار أفضله��ا وأكثرها حكمة ومتثي�لا وعدالة ،وكثيرا ما يق��ال أن النظام
االنتخابي هو املؤسس��ة السياس��ية األكثر عرضة للتالعب ،س��واء لألفضل
أو لألس��وأ ،وعملي��ة اختياره عملية سياس��ية بحتة ال تعتم��د على خبرات
املتخصص�ين احملايدين واجاباتهم بأن ه��ذا النظام أو ذلك هو األفضل ،ويتزايد
الوع��ي بانتظام ب�ين املهتمني ،بأنه باالم��كان تصميم نظ��م انتخابية حتقق
التمثي��ل اجلغرافي املناطق��ي ،وفي نفس الوقت تكون تناس��بية ،و حتفز على
تأس��يس األح��زاب الوطنية القوي��ة ،وتضمن متثيل النس��اء واألقليات احمللية،
وتنظم و تقوي التعاون والتكامل واالندماج في مجتمعات ،تعاني من أسباب
مختلفة للتفرقة ،و ذلك بتوظيف احلوافز والش��روط املعينة ،وينظر لها على
جانب بالغ من األهمية والتأثير في قضايا احلاكمية واحلكم الصالح(.)9
البد عن��د تصميم النظ��م اإلنتخابية حس��اب كافة التفاصي��ل املتعلقة
بالعملية اإلنتخابية ،و كيف ميكن أن تؤثر نتائجها في األس��تقرار السياس��ي،
حيث ميكن أن يؤدي الطريقة احلسابية املعتمدة حلساب األصوات و توزيع املقاعد،
س��لبيا في أختالل التوازن السياسي بني القوى السياسية املتنافسة(*) ،ففي
أنتخاب��ات كمبوديا ع��ام  ،1998أدى التغيير املتعمد ف��ي طريقة توزيع املقاعد
( -)9أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص 272 -263
(*) -لقد أدى أتباع طريقة (الباقي األقوى) في توزيع املقاعد املتبقية في أنتخابات مجالس
احملافظات غير املنتظمة في أقليم عام  2009في العراق ،الى حصول قائمة دولة القانون على 16
مقعد أضافي ،و كان هذا األمر سببا في تعديل هذه الطريقة ،و العمل بطريقة سانت ليغو املعدل
األكثر عدالة في هذا اجملال.
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قبل اس��ابيع من موع��د اإلنتخابات ،الى فوز احلزب احلاكم ب خمس��ة مقاعد
اضافي��ة ،حيث حصل على  64مقع��دا من مجموع  121مقع��دا ،بدال من 59
مقع��د ،األمر الذي أدى الى انفجار أزمة سياس��ية في البلد ،و لم تقبل أحزاب
املعارض��ة بالنتيج��ة ،و كذلك احلال ف��ي افريقيا اجلنوبية ،حي��ث كان بإمكان
املؤمت��ر الوطن��ي األفريقي ،و من خالل النظام اإلنتخاب��ي الدائري ،الفوز بجميع
مقاعد البرملان ال  ،400إال أنه أعتمد نظام التمثيل النسبي على مرحلتني ،يتم
مبوجبه أنتخاب نصف مقاعد البرملان  200مقعد ،من خالل احملافظات التسعة
ف��ي البالد ،و أنتخاب النصف اآلخر  200مقعد من خالل قوائم وطنية ،و أعتبار
البل��د كله دائ��رة أنتخابية واحدة ،و بدون فرض اي حاج��ز أنتخابي ،حرصا على
األس��تقرار السياس��ي ،و ملنح باقي املكونات الفرصة في املشاركة ،و تقاسم
السلطة(.)10
و لكون هذا النظام أكثر أنس��جاما مع طبيع��ة الدوائر اإلنتخابية في هذا
البلد ،و القائم عل��ى التجانس الكثيف لألنتماءات العرقية ،و التمركز القوي
للناخبني املؤيدين لكل حزب فيها ،باملقارنة مع الوضع العراقي فأن املقاعد 45
الوطنية و التي مت أقرارها بعد تش��ريع القانون اجلديد لألنتخابات العامة رقم
 16لع��ام  ،2005و الغاء األمر  96لع��ام  2004اخلاص باإلنتخابات ،و التحول من
نظام الدائرة الواحدة ،ال��ى نظام الدوائر املتعددة ،و ذلك بهدف التخفيف من
األثار السلبية و األختالل في التناسبية و التوازن في متثيل املكونات الرئيسية
لهذا التحول ،كأن القائمون لهذا التعديل في املفصل األساس��ي لألنتخابات
النيابي��ة ،كان��وا على دراي��ة تامة بنتائج م��ا هم كانوا عازم��ون على فعله ،و
لرمبا كانوا يحاولوا التخفيف من ردود افعال القوى السياس��ية الرئيسية في
( -)10املوقع األلكتروني للمؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاباتwww.idea-intel.com :
 ،-IDEAزيارة املوقع .20012/5/6
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العراق ،و التي أبدت معارضتها منذ البداية ،و لألس��تدالل أكثر على ذلك فأن
التراجع عن املقاعد التعويضية ( )45في التعديل األول على قانون اإلنتخابات
رق��م ( )16لعام  ،2005و تخفيض عددها الى ( )7مقاعد فقط ،هو دليل دامغ
بأن الهدف الرئيس��ي لتعديل الدائرة اإلنتخابية الوطنية الواحدة ،هو احملاولة
لتغيير اخلارطة اإلنتخابية األس��تراتيجية في العراق لصالح طرف سياس��ي
مع�ين ،حيث كان من املف��روض زيادة تل��ك املقاعد ،كما طالب ب��ه في حينه
التحالف الكوردس��تانى الى ( )75مقاعد(*) ،ليكون العامل الذي يحقق املزيد
من التناسبية و التمثيل العادل ،و للتخفيف من األثار السلبية لتغيير الدائرة
الوطني��ة الواحدة على متثيل املكون الك��وردي و الذي انخفض متثيله بحوالي
 ،%20و أدى ال��ى هدر الكثي��ر من أصواته في محافظات الع��راق اخملتلفة ،وقد
ج��اءت هذه اخلطوة ،لتزيد من الطني بلة ،و لتضيف املزيد من الش��كوك على
دواف��ع هذا التعدي��ل في النظ��ام اإلنتخابي ،باألضاف��ة الى أق��رار ( )18دائرة
أنتخابية بدال من الدائرة الوطنية الواحدة ،و أقرار عدد من املقاعد الثابتة لكل
دائرة باألعتماد على عدد السكان و على أساس بطاقة التموين املشكوك في
أمرها أصال ،لتؤثر س��لبا ً على نتائج اإلنتخابات  ،2010/3/7و تسببت في املزيد
من أختالل التوازن و التوافق بني القوى السياسية العراقية ،و أدت الى تصاعد
األصطفاف��ات الطائفية و القومية و املذهبي��ة ،و الى تدهور الثقة بني القوى
السياسية الرئيسية على الس��احة ،و تعطيل العملية السياسية و حدوث
حالة عدم أس��تقرار سياس��ي مزمن ،اليزال يستفحل و يتوسع و يتعمق مبرور
األي��ام ،بالتعمق في الطريقة التي مت بها ه��ذا التعديل على قانون اإلنتخابات
رقم ( )16لعام .2005
(*) -ملف قائمة التحالف الكوردستاني ،حيث كان املؤلف وكيال ً مخوال ً للتحالف الكردستاني
ومسئوال ً عن اعداد و حفظ امللف.
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نرى بأن قوى سياس��ية معينة داخل مجلس النواب ،هي التي قادت عملية
التعديل ،بعيدا عن روح الش��راكة و التوافق( ،)11الشك بأن األحزاب السياسية
متل��ك القدرة على تغي��ر األنظمة االنتخابية أو حمايتها حس��ب مصلحتها،
و لك��ن النتائج تكون دائما س��لبية ،عندما يتم تغيي��ب املصلحة الوطنية و
متطلبات التحول الدميقراطي في كل محاولة لتغيير النظام اإلنتخابي.
أن التجربة الناجحة جلنوب افريقيا في مجال تصميم نظام أنتخابي فعال و
مناسب ،في عملية التحول الدميقراطي ،لم تكن الوحيدة في العالم في حقبة
التس��عينات من القرن العشرين ،لقد قامت أندونيس��يا بتجربة ناجحة مماثلة
ف��ي ميدان التحول الدميقراط��ي ،فهو بلدٌ متعدد األدي��ان و األعراق و الطوائف،
و الت��ي تتألف جغرافيا من  20ألف جزيرة ،فبعد س��قوط نظام (س��وهارتو) ،و
التحول الى مرحلة جديدة من الدميقراطية الناش��ئة ،حيث اصبحت مس��ألة
أصالح املؤسس��ات السياس��ية ،القادرة على افراز حكومات مستقرة و فاعلة
حتديا كبيرا ،فقد مت التوجه ألعتماد نظام أنتخابي يعزز الش��راكة الوطنية ،و مت
تصميم نظ��ام أنتخابي وصف بأنه فريد من نوعه ،وهو نوع متميز من التمثيل
النسبي ،يقوم على التمثيل النسبي في( )27محافظة ،و كل محافظة تشكل
دائرة أنتخابية ،على أن يش��ارك كل ح��زب فيها على األقل في  7دوائر أنتخابية،
للمحافظة على وحدة البلد املنقس��م جغرافي��ا ً و دميغرافيا ً( ،)12و في ظل هذا
النظام اإلنتخابي الناجح ،فأن أندونيس��يا تنعم باألستقرار السياسي و تخطو
ال��ى األمام في ميدان التحول الدميقراط��ي و األقتصادي و احلضاري ،و هي اليوم
بفعل أستقرارها السياسي تساهم بشكل قوي في نهضة (آسيان).
( -)11طالب كاظم عبودي ،مراحل تعديل قانون اإلنتخابات رقم 16لعام  ،2005مجلة حوار الفكر،
الصادر من املعهد العراقي حلوار الفكر ،العدد  12آذار 2010 ،ص ص .106-99
( -)12املوقع األلكتروني الرسمي للمفوضية العليا املستقلة لألنتخابات في العراق  www.ihec.iqزيارة
املوقع 2012 ،10 ،12
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املطلب الثاني :متطلبات تصميم النظام اإلنتخابي
إن املب��دأ األكثر أهمية و الذي يقوم عليه بناء النظم اإلنتخابية ،هو العدالة
و الفعالية ،فبدون العدالة اليحقق النظام اإلنتخابي هدفه املنشود في حتقيق
التمثيل العادل و التوازن الذي البد منه لتحقيق األس��تقرار السياسي ،و بدون
الفعالية ،اليس��تطيع النظام اإلنتخابي أن يلعب ال��دور املنوط به في عملية
التحول الدميقراطي ،و حتفيز و تشجيع الناخبني من املشاركة في عملية صنع
القرار السياس��ي ،و عليه فأن املش��رع يس��تهدف في املقام األول ،عند تشريع
قان��ون اإلنتخاب��ات ،إن يكون النظ��ام اإلنتخابى عادال و فع��اال ،مبعنى إن يعمل
هذا النظام على تكوين اغلبيات برملانية ،تس��مح بالتجانس و االستقرار ،كما
أن العدال��ة ف��ي التمثيل ،يعتبر من األهداف الرئيس��ية للمش��رع عند قيامه
بتصمي��م النظ��ام اإلنتخابي ،و إذا ما مت حتقيق هذا املب��دأ في اإلنتخابات ،فأنه
ي��ؤدي بالتالى إلى حتقيق األس��تقرار في احلكم ،فاختي��ار النظام االنتخابي له
تأثيره على طريقة حتديد الدوائر االنتخابية ،وكيفية تسجيل الناخبني ،وكيفية
تصمي��م أوراق االقتراع ،وكيفية فرز األصوات ،باإلضافة إلى العديد من اجلوانب
األخ��رى للعملي��ة االنتخابي��ة ،ومن هنا ف��إن تصميم النظ��ام اإلنتخابي يعد
أحد املداخل الرئيس��ية ،إلعتماد سياس��ات تؤدي للتنمية ورفاهية الش��عوب،
كم��ا أن تصميم النظم اإلنتخابي��ة يحظى بأهمية كبيرة ف��ي كل األنظمة
الدميوقراطية في العالم ،ألنه التجسيد العملي لترجمة أصوات الناخبني إلى
مقاع��د ،لذا فإن هذا التصميم ميث��ل التعبير العميق عن اإلرادة السياس��ية،
وعن األهداف املرس��ومة خالل مرحلة سياسية دون أخرى ،وأحيانا تكون نتيجة
املقاعد التي حتصل عليها األحزاب املتنافس��ة ،مبنية إلى حد ما على النظام
اإلنتخاب��ي الذي جرت على أساس��ه عملي��ة اإلقتراع .و لذل��ك البد من األخذ
بنظر األعتبار النقاط التالية عند العمل لتصميم نظام أنتخابي معني:
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 -1األلتزام بأساس��يات و مبادئ و روح املش��روع الوطن��ي ،املعبر عن احلاجة
ال��ى األندماج الوطني ،حيث الميك��ن بناء الدولة احلديثة إال مبش��اركة جميع
مواطنيها طوعا ً في احلياة السياسية.
 -2العمل على تصميم النظام األنتخابي على أس��اس فكرة اإلرادة العامة
وعلى مبدأ س��يادة الش��عب اللذين يجس��دهما برملان منتخب انتخابا ً حرا ً و
نزيها ومباشراً ،مما يستوجب العمل على عدم جتزئة سيادة الشعب و احملافظة
عل��ى وحدتها ،في ظل نظام التمثيل النس��بي الكام��ل ذو الدائرة األنتخابية
الواحدة.
 -3العمل على ضمان حق الش��عوب في أجراء اإلنتخابات و املش��اركة في
الترش��يح و التصويت ب��دون متيز ،و ضمان حرية األختيار و التس��اوي في ثقل
الصوت و ضمان سرية التصويت و علنية العد و الفرز.
 -4العم��ل عل��ى ضمان أن جت��ري اإلنتخابات بصفة دوري��ة و منتظمة ،و أن
أس��تمرارية العملي��ة اإلنتخابية هي احلد الفاصل ب�ين النظم الدميقراطية و
األنظمة التي تدعي الدميقراطية.
 -5العم��ل عل��ى ضمان أن جت��ري احلم�لات اإلنتخابية بكل حري��ة و ضمان
تنافسية شريفة بني األحزاب املشاركة.
 -6إدارة العملية اإلنتخابية من قبل هيئة أنتخابية مستقلة و محايدة و أن
تكون قراراتها قابلة للطعن من قبل السلطات القضائية اخملتصة.
 -7العم��ل عل��ى ضمان أن يك��ون النظام اإلنتخابي س��بيال ً إلى اس��تقرار
سياس��ي قوامه احلرية ،وال س��يما حرية الفكر ،الضمير ،حرية الرأي ،التعبير،
حرية تشكيل األحزاب واجلمعيات و غيرها من منظمات اجملتمع املدني.
 -8العمل على ضمان أن يتجه النظام اإلنتخابي العادل و املناسب إلى إنتاج
فرز سياس��ي ،قوامه املواطنة احلديثة ،ولعل نظام االنتخاب التمثيل النسبي
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ذو الدائرة الواحدة ،في بلد مثل العراق ،يساعد على إنتاج هذا النوع من الفرز
السياسي الذي يعمل على أنتاج مجتمع املواطنة.
-9العمل على أن تكون فكرة العقد االجتماعي أساس �ا ً راسخا ً من األسس التي
يقوم عليها النظام اإلنتخابي ،أي أن يكون النظام االنتخابي أداة في يد اجملتمع املدني،
متكنه من إنتاج شكل وجوده السياسي ،أي إن على النظام االنتخابي أن يراعي واقع
التنوع واالختالف وأن يعبر عن وحدتهما اجلدلية في إطار الدولة الوطنية.
يتضح من هذه املبادئ أن فكرة الدولة الوطنية احلديثة هي الفكرة الس��ديدة
الت��ي يج��ب أن يتجه إليها أي نظام انتخابي ،و ال��ذي يجب أن يعمل على ترجمة
األص��وات ال��ى مقاعد ،و أن املبادئ األساس��ية املش��ارة إليها آنف �ا ً تقتضي آلية
مناس��بة تراعي األصول التقنية املنس��جمة مع نظام االقتراع ،فنظام األغلبية
يقتض��ي دائ��رة انتخابي��ة فردي��ة ،أي دائرة ذات مقع��د واحد يتناف��س عليه عدة
مرشحني ويفوز به من يحصل على أعلى األصوات ،ويقوم على قاعدة لكل ناخب
صوت واحد ،في حني يقتضي النظام النس��بي دوائر كب��رى ،ويجري االقتراع على
أس��اس القائمة احلزبي��ة ،أي إن الناخب مينح صوته حلزب ال لش��خص .وقد أثبت
نظام التمثيل النسبي والدوائر الكبرى ،في مختلف دول العالم ،أهليته لتحقيق
العدال��ة التمثيلي��ة ،و أن حقيقة تالزم النظام النس��بي والدوائر الكبرى يفرضه
واقع أن األحزاب السياس��ية احلديثة قلم��ا تتركز في نطاق جغرافي محدد ،وذلك
بخالف نظام األغلبية و الذي يتطلب دوائر وس��طى وكبرى ،إذ كلما كبرت الدائرة
االنتخابية في نظام األغلبية ،كلما ارتفعت نسبة إقصاء األحزاب السياسية.
و م��ن املزايا الكثي��رة للنظام اإلنتخابي النس��بي ذي الدائ��رة الواحدة كما
اسلفنا في الفصل األول:
 -1يقل��ل ه��ذا النظام من دور العصبي��ات العرقية و الديني��ة و املذهبية و
املناطقية و املالية في شراء األصوات.
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 -2تعزي��ز الروح الوطنية و األنتماء للوط��ن األم بتمكني الناخبني في اخلارج
من التصويت.
 -3يرس��خ هذا النظام مفاهيم و أس��س الوحدة الوطنية و ميكن للمرشح
الفوز بأصوات الناخبني في محافظات و مناطق مختلفة و متعددة.
 -4يعزز تفاعل جميع األحزاب و حتى الصغيرة منها مع العملية السياسية
و ذلك بزيادة فرص فوزها في ظل هذا النظام مما يجنب البلد من صراعات جانبية
قد يسببها وجود أحزاب صغيرة مهمشة تعمل خارج العملية الدميقراطية.
 -5خلق أجواء أنتخابية أكثر أمنا و بعيدة عن مظاهر العنف.
 -6زيادة فرص النساء في الوصول الى البرملان
 -7زيادة فرص الكفاءات و أصحاب اخلبرات في الوصول الى البرملان من خالل
قوائم وطنية.
 -8زيادة فرص األقليات في الوصول الى البرملان.
 -9زيادة نس��ب املش��اركة في اإلنتخابات و ذلك من خالل خلق ش��عور لدى
الناخبني بأن أصواتهم التذهب سدى ً.
 -10يزيد من أهمية البرامج اإلنتخابية و ذلك من خالل حتويل التنافس على
البرامج و املشاريع الوطنية بدال من األشخاص و الوالءات الضيقة.
هذه هي رؤيتنا للنظام اإلنتخابي األفضل و الذي يعتمد على مبادئ تنطلق
من مبادئ حقوق األنس��ان و قيم الدميقراطية ،و مبا يؤدي الى أس��تقرار النظام
السياسي و أنسجام اجملتمع و التعبير عن تنوعه القومي و الديني و السياسي
بطريقة حضارية.
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املبحث الثاني :أختيار و تصميم النظم األنتخابية

م��ن املعروف بأن أختيار وتصميم النظم اإلنتخابية عملية معقدة ،تتطلب
املعرفة و اخلبرة واملعلومات و املهارة و التي تتوفر بشكل خاص عند اخلبراء في
هذا اجملال ،و عليه فأن تصميم النظم اإلنتخابية ليس من الش��ؤون العامة و
املفتوح��ة لكل فرد ،بل هو من املهام اخلاصة ،و التي البد وأن يتوالها اخملتصون
ف��ي هذا اجمل��ال ،للتمكن م��ن حتقيق األه��داف املطلوبة ،فالنظ��ام اإلنتخابي
وسيلة لتحقيق غاية أكبر ،و حتقيق احلياة الدميقراطية و األستقرار السياسي
و التداول الس��لمي للس��لطة و التيس��ير في تش��كيل حكومة مستقرة و
فعال��ة ،و علي��ه فأن أختيار و تصميم النظم اإلنتخابي��ة تتطلب بادئ ذي بدأ،
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أن يتوالها اخملتصون ،وألن املس��ألة تتعلق ف��ي جانب كبير منها بتراكم اخلبرة
العملية و املمارسة الدميقراطية في مجتمعات مختلفة و السيما اجملتمعات
املتقدم��ة ،و الدميقراطيات الليبرالية الراس��خة ،و عليه م��ن الضروري طلب
الدعم األستش��اري الدول��ي في هذا اجملال ،و هناك أكثر من مركز أستش��اري
دولي حاليا ،فالدعم متوفر لدى مؤسس��ة (آيدي��ا) للدميقراطية و اإلنتخابات
العامة ،و كذلك ( )UNDPالتي تقدم األستشارة الالزمة في مجال أختيار و
تصميم النظم اإلنتخابية .والشك بأن كل نظام دميقراطي ناشئ ،يحتاج إلى
اختيار نظام انتخابي فعال ،النتخاب س��لطة تش��ريعية فعالة ،و لها القدرة
لتشكيل حكومة مستقرة ،كما وميكن أن تفضي األزمات السياسية احلاصلة
في نظام دميقراطي قائم ،إلى تغيير النظام االنتخابي املعتمد ،وحتى في غياب
تلك األزمات ،فقد يعمل مؤيدوا اإلصالح السياس��ي ،على وضع مسألة تغيير
النظام االنتخابي على األجندة السياس��ية في بلد ما ،وعادةً ما تتأثر القرارات
املتخذة لتغيير النظام االنتخابي املعتمد ،أو لإلبقاء عليه بعاملني اثنني هما:
 -1افتقاد القوى السياس��ية اخلبرة و الدراية الكافي��ة بالنظم االنتخابية،
مم��ا ينتج عنه غياب الوع��ي الكامل حول مختلف اخلي��ارات املتوفرة والنتائج
املترتبة على كل منها.
 -4وعلى العكس من ذلك ،فأن هناك قوى سياسية ،تقوم باستغالل خبرتها
و درايته��ا بتفاصي��ل النظم االنتخابي��ة ،للدفع باجتاه اعتم��اد نظام أنتخابي
معني ،يعتقدون بأنها تتالئم بش��كل أفضل مع مصاحلهم احلزبية ،وباإلضافة
إلى النتائج احملسوبة مسبقا ً.
علي��ه البد م��ن احلذر و الت��روي عند األقدام عل��ى أختي��ار أو تصميم نظام
أنتخابي معني و البد من البحث و طلب األستش��ارة من اخملتصيني و الهيئات
الدولية النشطة في هذا اجملال.
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املطلب األول :التوافقات السياسية ألختيار النظام األنتخابي
ميك��ن أن ينت��ج عن عملية اختي��ار النظام االنتخابي ،تبعات سياس��ية لم
تك��ن في احلس��بان وقت اختيارها ،لذل��ك فقد ال تكون اخلي��ارات املتخذة هي
األفض��ل لتفعي��ل و دميومة احلياة السياس��ية على املدى الطوي��ل ،قد تكون
كارثية بالنس��بة للعملية الدميقراطية في البل��د املعني ،وعليه فإن اخللفية
و الداف��ع وراء أختيار النظام االنتخابي قد تك��ون بنفس أهمية اخليار املعتمد
ذاته ،فعملية أختيار النظام االنتخابي هي مس��ألة سياسية بالدرجة األولى،
غالبا ً ما تكون املصالح السياس��ية في صل��ب االعتبارات ،إن لم تكن االعتبار
الوحي��د ،التي يتم األخ��ذ بها في عملية تش��ريع النظ��ام االنتخابي من بني
اخليارات املتوفرة ،والتي ميكن لذلك الس��بب بالذات ،أن تنحصر في عدد قليل
من اخليارات ،وفي نفس الوقت ،فأن احلسابات السياسية قصيرة املدى ،قد تؤدي
إلى التعتيم على النتائج طويلة األمد للنظم االنتخابية ،وذلك على حس��اب
املصالح األكبر للنظام السياسي العام ،وعلى الرغم من الصعوبات الهائلة،
فأن الهدف من تصميم النظم اإلنتخابية ،هو معاجلة مس��ألة أختيار النظم
االنتخابية بأوسع ما ميكن من العمومية والشمولية ،طاملا أن عملية تنظيم
املؤسسات السياسية تعتبر مسألة أساسية ،ليس بالنسبة للدميقراطيات
الناشئة فحسب ،إمنا كذلك بالنس��بة للدميقراطيات الراسخة ،والتي تعمل
بأس��تمرار على أصالح و تكييف أنظمتها ومؤسس��اتها ،لتتماش��ى بشكل
أفضل مع الواقع السياسي املتغير.
أن ه��ذا املوض��وع بالغ األهمية ف��ي مختلف النظم السياس��ية ،و يهدف الى
مخاطبة القائمني على أختيار و تصميم نظمهم االنتخابية أو إعادة تصميمها
ف��ي الدميقراطي��ات الراس��خة ،باإلضاف��ة إلى مخاطب��ة القائمني عل��ى أختيار
وتصمي��م تلك النظم في الدميقراطيات الناش��ئة و االنتقالية ،بضرورة التروي و
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الدراسة الشاملة ،لتحقيق التوازن بني الوضوح و الشمولية ،وفي الوقت الذي قد
تختلف فيه الظروف احمليطة بعملية االختيار بني كل من الدميقراطيات الناشئة
وتل��ك الراس��خة ،إال أن أهدافها عادةً م��ا تكون واحدة على امل��دى الطويل ،وهي
كاف من الق��وة ،للدفع باجتاه نظام دميقراطي يتمتع
اعتماد مؤسس��ات على قدر ٍ
كاف من
باالستقرار و الفعالية ،و أن تتمتع تلك املؤسسات في نفس الوقت ،بقدر ٍ
املرونة للتعامل مع املتغيرات ،وميكن لكال النوعني من الدميقراطيات ،االس��تفادة
من جتارب الدميقراطيات األخرى ،ومبا أن عملية تنظيم و بناء املؤسسات في تطور
مس��تمر ،حيث متت الكثير من عمليات تصميم و بناء األنظمة الدس��تورية في
حقب قريبة نسبياً ،إذ شجعت احلركات الدافعة باجتاه الدميقراطية في الثمانينات
و التسعينات من القرن املاضي ،باجتاه البحث عن أشكال أكثر استقرارا ً و مالئمة
للمؤسسات التمثيلية ،مبا في ذلك تقييم جديد للنظم االنتخابية ،ولقد شجع
عل��ى ذلك اإلدراك املتزاي��د حلقيقة مفاده��ا ،أن للخيارات املتعلقة باملمارس��ة و
التجربة العملية ،فيما يتعلق بتنظيم املؤسس��ات السياس��ية تأثير كبير على
النظام السياس��ي العام ،وعلى س��بيل املث��ال ،هن��اك إدراك متعاظم إلمكانية
تصمي��م النظم االنتخابية بش��كل يوفر التمثي��ل اجلغرافي الع��ادل و املتوازن،
ويعمل في الوقت نفس��ه ،على حتقيق النسبية في التمثيل في آن واحد ،ويعمل
على تش��جع قيام األحزاب السياس��ية الفاعلة على املس��توى الوطني ،و الدفع
بأجتاه توفير املزيد من الفرص لتمثيل املرأة و األقليات القومية واملذهبية ،و تهيئة
األرضية ألمكانية اس��تخدام النظام االنتخابي ،في حتقيق التعاون و التوافق في
اجملتمعات التي يسودها االنقسام ،من خالل اعتماد وسائل مبتكرة و استخدامها
كمحفزات و كضوابط في نفس الوقت ،لذلك ينظر للنظم االنتخابية اليوم ،على
أن لها تأثير حاسم في بناء النظام السياسي ،باإلضافة إلى أهميتها البالغة في
كل ما يتعلق بقضايا إدارة احلكم.
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لق��د أدى تعزيز احل��ق االنتخابي العام ف��ي اكثر ال��دول الصناعية في بداية
القرن العش��رين تقدما على نطاق واس��ع ،الى اعتماد نظامني انتخابيني هما:
نظام التمثيل النس��بي ،ونظام األغلبية ،الذي حصل في البداية على انتش��ار
واس��ع ف��ي الغالبية العظمى م��ن البل��دان الدميقراطية الغربي��ة ،ويتلخص
نظ��ام األغلبية كما مر ذكره س��ابقا ،في ان املقع��د النيابي للبرملان ،يكون من
حصة املرش��ح الذي يتمكن من جمع االغلبية الالزمة من اصوات الناخبني في
الدائرة األنتخابية املعنية ،فيما يخرج املرش��حون االخ��رون الذين لم يتمكنوا
من احلصول على العدد املطلوب من االصوات ،من املنافس��ة مباش��رة ،و تبقى
الق��وى السياس��ية التي تق��ف وراء هوالء املرش��حني مهم��ا كان وزنها على
مس��توى الوطن ،بدون متثيل في أجهزة الدولة ،و عليه فأن الكثير من االحزاب
والتنظيمات السياسية املؤثرة ،جتد نفسها خارج البرملان ،االمر الذي من شانه
اضعاف االساليب البرملانية في الصراع السياسي.
ففي روس��يا على س��بيل املث��ال ،ادى ابعاد القوى السياس��ية االكثر تاثيرا
م��ن برمل��ان الدولة في االع��وام  ،1993-1991الى متركز تل��ك القوى في اجهزة
الس��لطة التنفيذية ،ما ادى الى غياب كامل للحوار و التعامل السياس��ي ،و
أنعكس ذلك سلبا على االستقرار السياسي في البلد ،فالنزاع بني القوى التي
اصطفت مع رئيس البالد في روسيا تلك االعوام ،و بني احزاب البرملان ،تصاعدت
و أس��تفحلت بشكل كبير ،و أنحرفت من مس��ار احلل ،و أثبت غياب النموذج
املناسب للحوار و املعاجلة الدميقراطية ،واخلبرة التاريخية لتحقيق التسويات
التوافقية الالزمة التي لم تكن متوفرة بالكفاية لدى الطرفني ،وتلك الظاهرة
بدون ش��ك ،ه��ي نتيجة حتمية لس��يادة و تعمق الش��مولية السياس��ية و
متيزت بها االحتاد السوفيتي ،وهو االمر الذي ميكن
منظومة احلزب الواحد ،التي ّ
رؤي��ة الكثير من عناصره في التجربة العراقي��ة الراهنة ،حيث متكنت الكثير
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من القوى السياس��ية املؤمنة بالشمولية من التسلل املدروس و املبرمج ،الى
تش��كيالت املنظومة السياسية اجلديدة ،وهو ما ميكن مالحظته بوضوح في
س��لوك اكثر االجهزة أهمي��ة و أكثرها خطورة في تركيب��ة الدولة العراقية،
كمنظومة الدفاع و األمن و الداخلية ،و حتى املؤسس��ات القضائية ،فظاهرة
املمارسات األس��تعالئية و السلطوية ،والكراهية املتأصلة في نفسية بعض
السياسيني العراقيني و املوروثة عن سلوك سياسي كان سائدا ً ألكثر من ثالثة
عقود ،س��رعان ما تتحول تلك الكراهية الى سلوك و ممارسة سياسية يومية
عند البعض من هؤالء السياس��يني ،و تتحول الى نزعة األحتكار و األس��تبداد
و االمالء و التفرد ،بفعل ضعف التقاليد الدميقراطية من جهة ،وعدم فاعلية
قواع��د احلق و االخ�لاق املنظمة لعالقات التعامل السياس��ي من جهة ثانية،
باالضافة الى ذلك ،فان الس��لطة التشريعية في العراق لم تكن بامكانها ،أن
تخلق الظروف املناس��بة للتوافق السياس��ي بني القوى السياسية اخملتلفة،
االمر الذي جعل تلك السلطة ،عاجزة عن تنفيذ وظيفتها االساسية ،املتمثلة
بصيانة اجملتمع و تطوير و تفعيل التجربة العراقية الناشئة في الدميقراطية،
حيث السلطة التشريعية بصفتها املعيارية متلك املرجعية و الوالية العامة
في أتخاذ القرارات الضرورية ،و التمس��ك بحبل التوافق و الشراكة ،حتى و أن
أهمل اآلخرون في األلتزام بهذه املهمة الوطنية و السياسية و األخالقية.
أن موروث الس��لوك التس��لطي س��يء الصي��ت ،قد يكون الس��بب في أن
يك��ون رد فعل االقلية الغير ممثلة في البرمل��ان قويا ،وهنا نرى بأن أعتماد نظام
األغلبية س��يؤدي ف��ي مثل هذه الظروف ،الى تغلي��ب املصالح الضيقة في
الس��لوك السياس��ي ،ويضر باملصالح الوطنية العامة ،و ي��ؤدي الى اضعاف
اجهزة الس��لطة االحتادية ،مقابل أجهزة االط��راف ،التي قد تنتهز كل فرصة
متاح��ة لتعزيز مواقعها ،باالضافة الى ما تقدم فان واحدة من اكثر س��لبيات
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النظ��ام االنتخابي األغلبية خطورة ،هو امكاني��ة التالعب بارادة الناخبني من
خ�لال التالعب مبا يطلق علي��ه في القانون الدس��توري اخلارط��ة االنتخابية،
عندما تتوقف نتائج االنتخابات على رس��م الدوائر االنتخابية ،وهي الوسيلة
التي استخدمت بشكل واسع في االحتاد السوفيتي و روسيا في االعوام التي
اعقبت البيريس��ترويكا  ،1991 - 1989وكذلك في اجلمهوريات املستقلة التي
ظهرت اثر انهيار االحتاد الروسي السابق في االعوام  1995 - 1994وذلك لتأمني
متثيل متميز للقوميات االكبر في االجهزة التمثيلية(،)13
أن أختيار نظام التمثيل النسبي الكامل ذو الدائرة الوطنية الواحدة ،يحول
دون جتزئ��ة األصوات و هدرها ،و يعمل على تعزيز الروح الوطنية ،و ويعمل على
تروي��ض و تكييف األنقس��امات اجملتمعية ،و يضمن أوس��ع مش��اركة لكافة
مكونات البلد ،وفي بعض الدول الصغيرة و املتوسطة ،تتحول الدولة الى دائرة
انتخابية واحدة ،األمر الذي يقود الى تعزيز الوحدة الوطنية وتأمني متثيل عادل
للقوى املؤثرة في الدائرة االنتخابية ،باالضافة الى ذلك فان االعتماد الصحيح
لنظام التمثيل النس��بي ،س��يعمل على تفعيل مبدأ التعددية السياس��ية
ويضع االس��س الصحيحة للدميقراطية السياس��ية ،باالضافة الى ذلك فان
موس��مية االتفاقيات التي تعقد بني الكيانات السياس��ية ،عادة ما تؤدي الى
انهي��ار التحالفات البرملانية ،و يؤدي بالضرورة الى خلل وارباك في عمل اجلهاز
التنفيذي وسائر مفاصل الدولة االخرى.
أما بشأن متثيل األقليات الدينية و العرقية في البرملان فأن املشرع العراقي
عاجلها في العهد امللكي بتخصيص كوتا األقليات املس��يحية و اليهودية و
التي تغيرت حجمها في التمثيل من تعديل لقانون األنتخابات الى آخر حسب
الظروف السياس��ية حينذاك ،و في العهد اجلمهوري األول  ،2003 -1958لم
( -)13أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص  137و ما بعدها
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يتطرق املش��رع العراقي الى هذه املس��ألة و لم يش��هد الع��راق أية عملية
أنتخابات عامة باملعنى احلقيقي ،ما عدا أنتخابات اقليم كوردستان عام ،1992
حيث مت تبني كوتا املس��يحني (كلدان و آش��ور) و تخصيص خمسة مقاعد
لهم و رفض في حينه التركمان تخصيص كوتا لهم ألس��باب سياس��ية ،و
في أول أنتخابات عامة في العهد اجلمهوري الثاني ،مت معاجلة متثيل األقليات
القومية و املذهبية عن طريق النظام األنتخابي ذو الدائرة الوطنية الواحدة،
و التي يعامل جميع الكيانات السياسية بالتساوي ،إال أن التحول الى نظام
الدوائر املتعددة ،عادت مش��كلة متثيل األقلي��ات الى الواجهة من جديد ،و مت
تخصيص مقاعد األقلي��ات املذهبية في قانون أنتخاب مجالس احملافظات و
األقضية و النواحي رقم  44املعدل في  ،2008كما توس��ع أقليم كوردس��تان
ف��ي تبنى كوتا األقلي��ات القومية و املذهبية في التعدي��ل الرابع ألنتخابات
برملان كوردستان في  ،2009حيث خصص ستة مقاعد للمسيحني (كلدان،
س��ريان ،آشور ،أرمن) و خمس��ة مقاعد للتركمان ،و عاد املشرع العراقي من
جدي��د في التعديل الثالث لقانون األنتخاب��ات جمللس النواب األحتادي رقم 26
لعام  2009لتخصيص ثمانية مقاعد كوتا األقليات الدينية (خمسة مقاعد
للمسيحني و يشكل العراق دائرة أنتخابية واحدة لهم ،و مقعد لألزيدية في
نينوى ،مقعد للصابئة في بغداد و مقعد للشبك في نينوى) و هناك مطالب
ملحة و عادلة من األزيدين و الش��بك لزيادة مقاعدهم أس��وة باملسيحني و
إذا عرفنا بأن نسبة سكان األزيدين حاليا هو ضعف نسبة سكان املسيحني
أن لم يكن أكثر ،كما أن نس��بة س��كان الش��بك مقارب الى نس��بة سكان
املسيحني ،أن املشرع العراقي قد اجته للتوسع في األخذ بنظام الكوتا و التي
من الضروري التعامل معها كمرحلة أنتقالية ،الى أن يصل البلد الى مراحل
األستقرار السياس��ي و كمجتمع املواطنة املتساوية ،و إال فأن نظام الكوتا
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مب��رور الزمن يؤدي الى تنمية الهويات الثانوية على حس��اب الهوية الوطنية
الواحدة و يعرقل عملية األندماج الوطني(.)14
م��ن هن��ا نرى ان على املش��رع العراقي ان يأخذ بعني االعتب��ار كل تعقيدات
الوض��ع الراه��ن ،واختيار النظام االنتخاب��ي الذي يؤمن ،قبل كل ش��يء بالوحدة
الوطنية ،و يؤس��س النتخابات حرة و نزيهة ،وال ش��ك ان الش��عب العراقي جدير
بنظام أنتخابي فعال و مناسب و بسيط ،ألجناز التحول الدميقراطي املنشود.
املطلب الثاني :املتطلبات األدارية و الفنية ألختيار النظام األنتخابي
هناك متطلبات أدارية و عملية تتعلق بالعملية اإلنتخابية ،البد من أخذها بنظر
األعتبار عند تصميم النظم اإلنتخابية ،و من الضروري حس��مها قبل الشروع في
التطبي��ق ،لنجاح أي نظام أنتخابي ،البد من آليات و ضوابط ،و أن الناخب يش��كل
القوة الرئيس��ية في جناح أي��ة عملية أنتخابية ،أن األمر يحت��اج الى وضع آليات ال
ش��بهة فيها ألعداد سجل الناخبني ،البد التأكد من وجود سجل للناخبني يتسم
باملصداقية و الثقة ،ليكون العنصر األساس��ي لنجاح العملية اإلنتخابية ،و كلما
كان السجل دقيقا و مح َدثا ،كلما كان مجرى اإلنتخابات أيسر و أكثر مصداقية ،و
أن يتناس��ب النظام األنتخابي مع املستوى التعليمي للشعب و أن ال يكون معقدا
يصعب فهمه من قبل املواطنني ،أو أن تكون طريقة التصويت معقدة و حتتاج الى
الوقت الكثير مما يتس��بب في عزوف املواطنني عن املش��اركة ف��ي التصويت ،كما
أن احلرص على مش��اركة األطراف املعني��ة بالعملية اإلنتخابية في عملية أعداد و
حتديث سجل الناخبني ،يشكل أهمية كبيرة ،و السيما في البلدان ذوي الصراعات
التاريخية بني املكونات ،و التي تتسم باألنقسام اجملتمعي احلاد ،كاجملتمع العراقي.
( -)14صديق صديق حامد ،مصدر سابق ،ص 143
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أن تس��جيل الناخبني في س��جالت أنتخابية يحقق هدف�ين ،أولهما توفير
آلي��ة النظر في املنازعات التي تتعلق باحلق ف��ي التصويت ،و ثانيهما بأن هذه
السجالت البد منها عند تقسيم البلد الى عدة دوائر أنتخابية ،ملنع التصويت
في أكثر من دائرة واحدة(.)15
أن كيفية أعداد سجل الناخبني ميكن أن يشكل عنصرا حاسما في جناح
أو فش��ل أي��ة عملية أنتخابي��ة ،و لقد واجه��ت املفوضية العليا املس��تقلة
لألنتخاب��ات في العراق ف��ي إدارة جميع عملياتها اإلنتخابي��ة من  2005و الى
 ،2010و تك��رر األمر أيضا في أنتخابات مجالس احملافظات في  20نيس��ان عام
 ،2013عدة أشكاليات خطيرة تتعلق بسجل الناخبني ،و التزال هذه األشكاليات
الت��ي أصبحت مزمنة ،تهدد عملية التحول الدميقراطي في العراق ،و أدت الى
أضعاف الثقة بني الش��ركاء السياسيني ،و الس��يما في ظل األنغالق العرقي
و املذهب��ي و الدين��ي و األجتماع��ي التي بدأت بالزيادة في أوس��اط الكثير من
اجملموعات السكانية ،و كذلك في ظل ضعف الثقافة الدميقراطية و املدنية ،و
في ظل غياب األحصاءات الرسمية للعراق و عدم األقدام ألجراء عمليات تعداد
س��كاني الزمة و متالزمة مع عمليات األنتخابات العامة ،كلها تشكل عوائق
حقيقي��ة ألجراء أنتخابات عادلة و نزيهة ،و عليه فأن أش��راك جميع أصحاب
املصلح��ة ف��ي عملية تس��جيل الناخبني ،ض��روري جدا لكس��ب ثقة جميع
األطراف املش��اركة في العملية السياسية ،و أضفاء الشرعية على نتائجها،
األمر الذي لم يحدث ف��ي جميع عمليات اإلنتخابات العراقية من  2005و الى
 ،2010ب��ل و على العكس ،فأن جميع العمليات اإلنتخابية في العراق في تلك
الفترة ،لم تخلو من املشاكل الفنية التي تتعلق بأسماء األالف من الناخبني،
فأما أن أسمائهم لم ترد في سجل الناخبني ،أو جاءت بشكل خاطئ أو ناقص،
( -)15د .وليد كاصد الزيدي ،أستراتيجيات تسجيل الناخبني ،منتدى املعارف بيروت 2007ص141
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وفي أغلب األحيان ،فأن أصحابها حرموا من حق املشاركة في التصويت ،و كما
أن املش��كالت التي أثيرت حول سجالت الناخبني تشكل أكبر نسبة للطعون
اإلنتخابي��ة ،حتى أصبحت األخطاء في اس��ماء الناخب�ين أو ظاهرة عدم ورود
أسماء الناخبني ،في س��جالت عدد من احملافظات املعينة بذاتها ،و خاصة في
محافظات اقليم كوردس��تان ،سمة مالزمة لس��جالت الناخبني في العراق ،و
ش��كلت عنصر قلق و ش��ك لدى الكثير من القوى السياس��ية املشاركة في
العملية اإلنتخابية.
و لقد اش��ار تقرير البعثة األوروبية ملراقب��ة اإلنتخابات العراقية الى هذه
املشكلة( ،)16بأنه خالل حتديث سجل الناخبني في آب  2005للتحضير ألنتخابات
 2005/12/15مت تس��جيل زيادة كبيرة في عدد الناخبني من()14.3مليون ناخب
ال��ى ( )15.4مليون ناخب و تبني في عملية تس��جيل الناخبني نفس��ها ،بأنه
من بني ()87ألف ناخب من املس��جلني اجلدد ،ب��أن هناك أخطاء في ( )81ألف
منها ،أي بنس��بة  ،)17(%92و األكثر أستغرابا في عملية تسجيل الناخبني في
العراق ،هو أعتماد العملية على قاعدة بيانات وزارة التجارة ،و املتعلقة بنظام
بطاقة التموين العام ،و املش��كوك في أمرها س��لفا في أوساط الرأي العام ،و
حتى في األوس��اط الرسمية ،و تبني من اجلداول األلكترونية لها بوجود أخطاء
لها في عملية أدخال البيانات ،وصلت في أحدى احلاالت الى ( )700ألف أسم،
مم��ا أدى الى زيادة املش��كوكية حول العملية اإلنتخابي��ة ،و التي كانت تعاني
أصال من مش��كلة ضعف الثقة املتبادلة بني األطراف السياس��ية املشاركة
في اإلنتخابات العامة( ،)18و عليه فأن أعداد س��جالت دقيقة للناخبني تشكل
( -)16للمزيد ينظر في تقرير بعثة األمم املتحدة الى العراق ،مصدر سابق.
( www.imie.com report -)17مت زيارة املوقع في 2012/12/2
( -)18أيك جيمس و تيم نيل ،اإلنتخابات و منع نشوب النزاعات ،دليل للتحليل و التخطيط و
البرمجة ،فريق احلكم الدميقراطي ،مكتب السياسات األمنائية ‘ UNDP2009ص53
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القاعدة األساس��ية لنج��اح النظام اإلنتخاب��ي في أنتاج التمثي��ل العادل ،و
املشاركة الواسعة للمواطنني في العملية السياسية و صنع القرار ،في بلد
م��ا أحوج اليه ،هو مش��اركة ممثل��ي املكونات كافة في حك��م البلد ،من دون
عمليات األقصاء و التهميش و التي كانت جتري في الس��ابق بش��كل منظم،
في ظل األنظمة األستبدادية و الفردية.
و يقت��رح دلي��ل أعداد النظ��م األنتخابية و املعد من قب��ل املعهد الدولي
( ،)19()IDEAب��أن يكون أعداد النظام اإلنتخاب��ي ألي بلد ،من خالل اإلجابة عن
الس��ؤال التال��ي :ما ه��و البرملان الذي يس��عى إليه البلد؟ و ه��ل أن البلد في
طريقه لتوفير فرصة النتخاب املرش��حني املس��تقلني ،كما عم��ل به النظام
اإلنتخابي العراقي()20عندما أتاح الفرصة للكيانات السياس��ية الش��خصية
و الفردية بالترش��يح لألنتخابات كمرش��حني مس��تقلني ،كم��ا أنه البد من
التفكي��ر منذ البداية عند تصميم النظام اإلنتخاب��ي ،بالكيفية التي يعمل
به هذا النظام على تش��جيع األحزاب السياس��ية الرئيس��ية ،و العمل على
تطورها و تقويتها.
و قد يعتقد املش��رعون للنظام اإلنتخابي ،بإنه من احلكمة صياغة نظام،
يتي��ح للناخب�ين درجة كبيرة من حرية اإلختيار ،وقد يس��فر ه��ذا املوقف عن
تصميم ورقة اقتراع ،من شأنها خلق صعوبات للناخبني األقل تعليما ،أن هذه
( - )19للمزيد ينظر في املوقع األلكتروني ملؤسسة آيديا للدميقراطية و األنتخاباتwww.idea. :
 ،.intو هذه املنظمة تأسست عام  1995و تعمل كمنظمة دولية ألرساء الدميقراطية املستدامة
حول العالم ،حيث تنتشر نشاطاتها في كافة أنحاء العالم و تبلغ اعضائها حاليا  24دولة و هي
باألضافة الى السويد حيث توجد مقرها في أستوكهولم :اسبانيا ،البرتغال ،بلجيكا ،استراليا،
املانيا ،أوروغواي ،بارابادوس ،توتسوانا ،بيرو ،تشيلي ،جنوب افريقيا ،الدمنارك ،سويسرا ،فنلندا،
الرأس األبيض ،كندا ،موريشيوس ،املكسيك ،نامبيبيا ،النرويج ،الهند ،هولندا ،و تتمتع اليابان
فيها صفة مراقب في مجلس املؤسسة ،و تختص املؤسسة ببناء الدميقراطية و إدارة الصراعات و
العمليات األنتخابية و األحزاب السياسية.
( -)20قانون اإلنتخابات العراقي رقم  16لعام  ،2005منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد
 ،4010في 2005/11/23
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األم��ور كلها تدخل في حيثيات تصميم النظام اإلنتخابي ،و قد أخذ املش��رع
العراقي بهذا الرأي عندما قام بأجراء التعديل الثاني من عام  2008على القانون
رق��م ( )16و الذي مت تش��ريعه ع��ام  ،2005و مت مبوجبها التح��ول من القائمة
املغلق��ة و التي كانت متبعة في كل من عملي��ة اإلنتخابات البرملانية األولى
في  30كانون الثاني  ،2005و الثانية في  15كانون األول  ،2005و مت أس��تبدالها
بالقائم��ة نصف املفتوحة ،و التي حتتاج الى صيغ��ة معقدة ألجنازها ،يصعب
حت��ى على الناخب املتعلم األس��تيعاب الصحيح لكيفي��ة التصويت بها ،و
حتول��ت بذلك احلرية الت��ي منحت مبدأيا الى الناخب ،ال��ى نقمة من الناحية
األجرائية.
ولكن مع كل ذلك ،فأن املهارة في تصميم النظم اإلنتخابية ،تكمن بالدرجة
الرئيس��ية في إضف��اء األولوية عل��ى املتطلبات األكثر أهمية عن��د اختيار أو
تعدي��ل نظام انتخابي ،و ذلك بعد دراس��ة كل اجلوان��ب املتعلقة باملوضوع ،و
بع��د تقييم موضوعي باحلاج��ات امللحة للنظام السياس��ي للبلد و الظروف
السياسية و األقتصادية و األجتماعية له ،و ما يتطلبه من الضوابط و اآلليات
املمكنة تطبيقها ،ويعتم��د تقييم أي نظام انتخابي أو مجموعة من النظم
عل��ى حتقيق هذه األهداف ،كما أن مس��ألة حتديد النفق��ات والقدرات اإلدارية
بالغ��ة األهمية ،فأن تنفيذ بعض النظ��م اإلنتخابية من الناحية العملية قد
تب��دوا باهضة التكلفة ،ولكنها في املدى البعيد تس��اعد على ضمان حتقيق
استقرار الدولة ،وحتقيق متاسك دميوقراطي إيجابي.
ويحتل حجم الدوائر اإلنتخابية حيزا مهما إذ يعتبر من القضايا التي يوليها
عناي��ة خاصة مصممو النظ��م اإلنتخابية ،إذ ميثل حج��م الدائرة اإلنتخابية،
العام��ل احلاس��م في قدرة نظ��ام انتخابي على ترجمة أص��وات الناخبني إلى
مقاع��د برملانية ،واحلجم هنا يعني عدد اعضاء البرمل��ان الذين يتم انتخابهم
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في كل دائرة انتخابية ،وفي الغالب يكون حجم الدائرة مصغرا في ظل نظم
األغلبية ،مثل نظام الفائ��ز األول ،أو نظام التصويت البديل ،أو نظام اجلولتني،
ويختار الناخبون ممثال واحدا لهم ،بينما حتدد النظم اإلنتخابية النسبية ،دوائر
املس��لم
كبيرة جدا ،وينتخب املصوتون ممثليني أو أكثر لهم ،ومن الس��لبيات َ
بها ،في الدوائر اإلنتخابية املتعددة ،هي أن العالقة بني عضو البرملان و الناخب،
و الت��ي م��ن املفروض أن تكون على مس��توى الوطن كله ،س��وف تنحصر في
دائ��رة أنتخابية معينة ،وهو األمر الذي ينتج عنه تبعات خطيرة في اجملتمعات
الت��ي تلعب فيه��ا العوام��ل احمللية دورا قويا في السياس��ة ،حي��ث تتصاعد
األصطفافات على أس��اس ال��والءات احمللية و القبلي��ة و الفئوية و املناطقية،
على حس��اب ال��والءات الوطنية و املواطنة املتس��اوية ،و يحاول عضو البرملان
احملافظ��ة على روابط قوية مع جمهور الناخبني في محافظته بدال من الوطن
كله ،و مبرور الزمن فأن التنس��يق و التعاون على مستوى التشريعات الوطنية
تضعف الى درجة خطيرة ،ومقابل هذه اخلشية من الدوائر املتعددة ،هناك من
يرى أن حجم الدائرة الصغير يكون في صالح تقوية الروابط بني عضو البرملان
و ناخبه ،وفي نفس الس��ياق تعتمد بعض التج��ارب ،دوائر مختلفة من حيث
عدد األعضاء ،وذلك حسب السياقات التاريخية واجلغرافية.
هن��اك أيضا بعض التجارب الت��ي تعتبر فيها الدولة دائ��رة انتخابية واحدة،
مث�لا هولندا التي تعتبر دائرة واحدة بـ()150عضوا ،و أس��رائيل ( )120عضوا و
أقليم كوردستان ()111عضوا ،لقد ابتكر هذا النظام ألول مرة العالم االجنليزي
(كروت��ي) ال��ذي افترض حتوي��ل الدوائر الكثيرة إل��ى دائرة واح��دة ،لكي تقوم
باستيعاب املرشحني الكثيرين من النواب حسب طريقة (هار) لتوزيع املقاعد.
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن الفرق بني التمثيل النسبي على مستوى الدولة ،و
ال��ذي طبق في أنتخابات  2005/1/30في العراق أيضا ،حيث أعتبر العراق كله

236

دائرة أنتخابية واحدة ،والتمثيل النس��بي على مس��توى دوائر متعددة ،هي أن
القاسم االنتخابي في التمثيل النسبي على مستوى الدولة كلها ،هو قاسم
انتخابي وطن��ي واحد في كل أراضي الدولة ،بينما يكون القاس��م االنتخابي
في التمثيل النس��بي على مس��توى الدوائر ،قاسما ً انتخابيا ً خاصا ً بكل دائرة
على حدة ،باإلضافة الى وجود فرق جوهري هو توزيع املقاعد املتبقية في نظام
التمثيل النس��بي ذو الدوائ��ر املتعددة ،ويكون اإلطار الوطن��ي لالنتخابات في
التمثيل النس��بي على مس��توى الدولة في دائرة واح��دة والقوائم االنتخابية
املتنافس��ة قوائم وطنية ،حيث يقدم كل حزب قائمة وطنية مبرش��حيه على
مس��توى الدولة ،ويتم اس��تخراج املعدل االنتخابي من قسمة عدد األصوات
الصحيح��ة ف��ي الدول��ة كلها على ع��دد املقاع��د البرملانية وتوزي��ع املقاعد
املتبقية على أساس الباقي األقوى ،و هو ما جرت مبوجبه اإلنتخابات في أقليم
كوردستان عام  1992و عام .2005
وقد قامت االنتخابات العامة على مس��توى الدائ��رة الواحدة في الدولة،
ف��ي انتخاب��ات إيطاليا ع��ام  1928و البرتغال عام  ،1933و ي��رى بعض فقهاء
القان��ون ف��ي هذا النظام البس��اطة واليس��ر ،غي��ر أنه م��ن الصعوبة مبكان
تطبيق التمثيل النس��بي ذوالدائرة الواحدة على مس��توى الدولة في البلدان
كبيرة املس��احة كروس��يا و الصني و كندا و غيرها من البلدان كبيرة احلجم،
لذلك يقتصر تطبيقه على الدول صغيرة و متوس��طة املس��احة و يتم توزيع
املقاعد البرملانية مبوجب نظام التمثيل النسبي بشكل يتناسب مع األصوات
التي حصل عليها كل كيان سياسي سواء كان حزبيا أو ائتالفا أو فرديا ،ويتم
اس��تخدام صيغ معينة لتحقيق هذا التوزيع ،تختلف هذه الصيغ من ناحية
م��دى تناس��ب نتائجها و ما إذا كانت منحازة إلى أحج��ام معينة من األحزاب
على حساب األحجام األخرى كما مر ذكره في الفصل األول.
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و علي��ه فأن مس��اءلة أختي��ار النظام االنتخاب��ي تعتبر من أه��م القرارات
بالنس��بة ألي نظام دميقراطي ف��ي العالم ،ففي غالبية األحي��ان يترتب على
اختي��ار نظام انتخابي معني ،تبعات هائلة على مس��تقبل احلياة السياس��ية
ف��ي البلد املعن��ي ،حيث أن النظ��م االنتخابي��ة املنتقاة ،متيل إل��ى الدميومة،
بأس��تثناء التجربة العراقية و التي ش��اهدت أس��رع و أفش��ل حاالت التغيير
الواس��ع و املتعدد األوجه و في مفاص��ل مهمة لنظامه اإلنتخابي ،في الوقت
الذي تتركز جل االهتمامات السياسية احمليطة بها حول ما ميكّنها االستفادة
م��ن احملفزات التي توفرها تلك النظ��م األنتخابية اخملتلفة ،وعلى الرغم من أن
اختيار النظم االنتخابية يتم مؤخرا ً من خالل دراس��ة دقيقة قبل أقرارها على
األغل��ب ،إال أن األم��ر لم يكن كذلك في املاضي ،فف��ي كثير من األحيان كانت
عملية األختيار تتم بشكل عرضي ،أو كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف
غير االعتيادية ،أو استجابة مليول شائعة ،أو بسبب حتول تاريخي مفاجئ ،دون
أن ننس��ى مسائل اإلرث االس��تعماري وتأثير احمليط كعوامل بالغة التاثير في
أختيار نظام أنتخابي معني.
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املبحث الثالث :املعايري الدولية لتصميم نظام انتخابي عادل

إن اجملتم��ع الدولي و بحكم مس��ؤولياته و التزامات��ه ،و من خالل مجموعة
من املؤسس��ات و الهيئات الدولية الناشطة في مجال الدميقراطية و حقوق
األنس��ان و اإلنتخابات العام��ة ،كمنظمة ( )UNDPالتابع��ة لألمم املتحدة ،و
مؤسس��ة ( )IDEAالدولية و اخملتصة بشؤون النظم األنتخابية و غيرها ،قد
عملت و تعمل لتصميم و تطوير النظم األنتخابية ،و تقدمي املشورة و الدعم
الفني و املعلوماتي و اخلبرة الدولية املتراكمة في هذا اجملال الى كل الدول التي
في طريقها الى التحول الدميقراطي.
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املطلب األول :املعايري الدولية ألختيار وتصميم وتطوير النظم األنتخابية
توصل��ت املنظمات الدولية املعنية بش��ؤون اإلنتخابات ،الى أقرار جملة من
املعايير التي الب ّد منها ،لكي يكون النظام اإلنتخابي دميقراطيا ً و عادال ً و نزيها ً
و شفافاً ،و عليه من الضروري عند صياغة أي نظام انتخابي ،أو أ ّي تركيبة من
النظم األنتخابية ،ينبغي وضع األهداف التالية في احلسبان:
 -1ضمان قيام برملان ذي صفة متثيلية :والتمثيلية تتخذ ثالثة أشكال على
األقل ،األول :التمثيل اجلغرافي وفق احملافظات مبدنها و قراها ،والثاني :التمثيل
السياس��ي :مبعنى التمثيل الوظيفي للوضع السياسي القائم ،فال يصح أن
يصوت نصف الناخبني حلزب ما ،وال يكون له متثيل في البرملان ،والثالث :متثيل
املس��تقلني و التباينات في اجملتمع .فالبرملان الذي ال ميثل النس��اء و الش��باب
والفق��راء ومختلف االنتماءات اجملتمعية ال ميكن أن يكون مرآة حقيقية لألمة
و الوطن.
 -2ضمان املصاحلة الوطنية و اجملتمعية ،و العمل على تشجيع التوافق بني
أحزاب متعارضة ،وتوفير امكانية املش��اركة و ضم��ان النزاهة ،توفير احملفزات
لتحقيق املصاحلة السياس��ية و الوطنية ،و أن يضمن النظام اإلنتخابي إدارة
الصراع داخل اجملتمع س��لميا ،و أن اجملتمعات التي تعاني من صراعات دينية و
عرقي��ة و مذهبية ،الب ّد من أن يضمن النظ��ام اإلنتخابي التوافق و التوازن بني
املكونات ،و إذا كانت عملية التصويت عسيرة ،فقد ال تعني االنتخابات الكثير
من الناس ،ولذلك يجب أن ال تكون عملية االقتراع معقدة ،أن يثق الناخب في
عملية الس��رية في التصويت و العلني��ة في الفرز ،وفي النتائج املعلنة ،ففي
األنظم��ة الديكتاتورية ،ال يتوف��ر االختيار احلر ،وتفقد املؤسس��ات التمثيلية
ش��رعيتها ،و كما أن النظم اإلنتخابي��ة هي أدوات الدارة الصراع داخل اجملتمع،
فف��ي اجملتمعات الت��ي تعاني من الصراعات العرقية ميك��ن للنظام االنتخابي
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تش��جيع مس��اندة الس��ود للبيض ،والعكس صحيح ،فقد يس��بب النظام
اإلنتخابي عرقلة العملية الدميقراطية برمتها ،كما هو احلال في العراق.
 -3ضمان قيام حكومة مستقرة وقادرة حلكم البالد ،و تقرير شرعية السلطة
التش��ريعية و التنفيذية :عندما يدرك الن��اس عدالة النظام احلاكم ،وقدرته
على سن قوانني انس��انية وبكفاءة وعدم حتيزه حلزب دون آخر ،ميكن للناخبني
أن يغفروا لبعض النتائج الش��اذة في االنتخابات ،هذا حدث في بريطانيا في
العامني  1951و 1974حيث حصل احلزب الفائز بأغلبية األصوات على مقاعد
برملانية أقل ،إال أن الناس لوثوقهم بجودة ونزاهة النظام اإلنتخابي ،و ثقتهم
باحلكومة ،حتملوا تلك النتائج الش��اذة ،بينما لم يرض الناخبون في منغوليا
في العام  1992بفوز حزب الش��عب املنغولي الثوري احلاكم بحوالي  %92من
النتائ��ج ،مقابل  %57من األصوات لعدم ثقته��م بالنظام اإلنتخابي ،وطالبوا
بتغيي��ر نظ��ام االنتخابات ،وهذا ما تكرر في الع��ام  ،1996و على العموم فأن
نظم األغلبية ،تنتج في الغالب حكومات احلزب الواحد ،بينما نظم التمثيل
النسبي تنتج احلكومات االئتالفية الواسعة ،و حكومات الوحدة الوطنية(.)21
 -4تقدمي احلكومة واملمثلني للمحاسبة :حيث تعد احملاسبة من أهم األسس
لبن��اء احلكوم��ة التمثيلي��ة ،و تعميق و توس��يع عملية التربية السياس��ية
الصحيحة ،وتعم��ل النظم االنتخابية جيدة التنظيم على تس��هيل حتقيق
هذه األهداف ،وامكانية استدعاء أعضاء الهيئة التشريعية من قبل الناخبني
للمحاسبة.
 -5تش��جيع األحزاب السياس��ية املعارضة :ينبغي على النظم االنتخابية
تش��جيع التماسك الدميقراطي على املدى البعيد ،و بلورة املعارضة البرملانية،
( -)21للمزيد ينظر في املوقع األلكتروني للمؤسسة الدولية للدميقراطية و اإلنتخابات IDEA،
 www.idea.seزيارة املوقع 2012/5/6
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عبر منو األحزاب القوية والفعالة بدال من ترسيخ التفتيت و االنشقاق احلزبي،
على أن ال يكون التش��جيع ألحزاب ذات اهتمامات ومصالح عرقية أو عنصرية
أو اقليمية أو طائفية ضيقة.
 -6تشجيع املعارضة البرملانية والنهوض بها :فعملية إدارة احلكومة ،تعتمد
بدرج��ة كبيرة على الذين يجلس��ون في البرملان ،و ال يش��اركون في احلكومة،
وأن ال��دور الذي يلعبونه ف��ي الرقابة البرملانية و الرقاب��ة احلكومية مهم جدا
لتفعيل العملية الدميقراطية ،وعندما يؤكد النظام االنتخابي وجود معارضة
برملانية حيوية يضمن الصورة الش��فافة للتشريعات ،و يضمن حماية حقوق
األقلي��ات ،و يتمكن من تقدمي البدائل املفيدة ،و بالتالي فان نظام (الفائز يأخذ
كل شيء) يشجع على جتاهل آراء واحتياجات الناخبني في املعارضة.
 -7النفق��ات و املالية و االدارية :ال تس��تطيع األمم الفقيرة من حتمل نفقات
انتخاب��ات متع��ددة املراحل كنظام اجلولت�ين ،أو ادارة تع��داد تفضيلي معقد
لألص��وات ،وهذا ما يجب أن يأخذه اخملططون في االعتبار عند تصميم النظم
اإلنتخابية(.)22
 -8إدارة العملية اإلنتخابية بالش��كل الذي يجع��ل اإلنتخابات في متناول
جميع الناخبني ،و أن تكون نزيهة و تس��مح باملش��اركة الواس��عة للناخبني،
كلم��ا كان��ت عملية اإلنتخاب��ات صعبة و معقدة فأن املش��اركة س��تكون
ضعيفة.
 -9متك�ين احلكوم��ات م��ن التمت��ع باألس��تقرار السياس��ي ،ف��أن النظام
اإلنتخابي ،الذي يفرز عن تشكيل حكومات مهزوزة و ضعيفة ،كما كان احلال
ف��ي حكومات العهد امللكي في العراق ،و كذلك حال تش��كيل احلكومات في
ايطاليا قبل تعديل نظامها اإلنتخابي في عام  ،1993حيث عمر احلكومات كان
( -)22د .عصام نعمة أسماعيل ،مصدر سابق ،ص 265
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قصير نسبياً ،و عدم األستقرار احلكومي و الذي هو ناجت من عدم األستقرار في
السلطة التشريعية و التي هي األخرى في الغالب من نتاج النظام اإلنتخابي.
 -10أخ��ذ املعايير اإلنتخابية الدولية باحلس��اب و جعل العملية اإلنتخابية
مس��تدامة ،أي اإلنتخابات دورية و منتظمة و ال تخضع لرغبة حزب سياس��ي
معني ،بأجرائها أو أيقافها ،و أمنا تكون عملية منظمة و مستمرة.
املطلب الثاني :آليات تطبيق املعايري الدولية
هن��اك مجموعة عوامل تتطل��ب مراعاتها عند أختي��ار أو تصميم النظام
األنتخاب��ي و منه��ا العوامل التي يج��ب مراعاتها عند تطبي��ق نظام التمثيل
النسبي ،منها حجم الدوائر اإلنتخابية ،ألن أختالفا ً صغيرا ً في نتائج اإلنتخابات
ت��ؤدي ال��ى التغيير ف��ي تركيبة البرمل��ان و بالتال��ي في تش��كيلة احلكومة ،و
رمبا تقلل من ش��رعية اإلنتخابات ،باألضافة الى حجم الدائرة فأن عدد املقاعد
اخملصصة لكل دائرة هي األخرى تلعب تاثيرا ً مباشرا ً في العملية اإلنتخابية.
و كلم��ا كانت الدائرة اإلنتخابية كبي��رة احلجم كلّما متكن من حتقيق أعلى
مستويات النسبية حيث أنها تضمن بذلك حصول أصغر األحزاب على متثيل
لها في البرملان ،أما في حالة الدوائر الصغيرة (ثالثة ممثلني فقط) فأن نس��بة
األصوات املهدورة س��تكون عالي��ة .األفتقار الى الوع��ي و املعلومات الكافية
ح��ول النظم اإلنتخابية و األعتماد على املصال��ح احلزبية و التي رمبا تتحرك و
حترك معها قوى سياسية دولية بأجتاه تغيير النظام اإلنتخابي.
وميكن لقوى سياسية معينة من أستغالل معلوماتها التفصيلية حول النظم
اإلنتخابية للتحرك بتغيير النظام اإلنتخابي باألجتاه الذي يخدم مصاحلها احلزبية،
كما أس��لفنا ذكره ،و في رأين��ا بأن االفتقار الى املعلومات ع��ن النظم االنتخابية
كان س��ببا ً في تغيير النظام اإلنتخابي العراقي ،من الدائرة الوطنية الواحدة الى
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ثمانية عش��رة دائرة ،لينقس��م فيها العراقيون جغرافيا و سياس��يا بأجتاه تعزيز
ال��والءات القومية والدينية و العرقية و املذهبية و املناطقية على حس��اب الوالء
للوحدة الوطنية و أثبتت التجربة أن ذلك اليؤدي الى األستقرار السياسي.
كما أن الثقافة السياسية للبلد شرط ضروري أخذه باحلسبان عند العمل
عل��ى أختي��ار أو تصميم أو تعدي��ل النظ��ام اإلنتخاب��ي ،أن الدميقراطية هي
تنش��ئة و تربية وطنية و سياسية ،و سلوك و ثقافة و البد أن تتسم العملية
الدميقراطية بالشفافية و احلداثة ،لكي تكون املمارسة الدميقراطية حقيقية.
أن العملية السياسية املعاصرة في البلدان املتقدمة و املتخلفة على حد سواء
ترتبط بشكل وثيق بالثقافة ،فالثقافة السياسية هي خالصة القيم و املعتقدات
و الس��لوكيات و املمارس��ات اخملتلفة و التي تختلف بدون ش��ك من بلد إلى آخر ،و
حت��ى في البل��د الواحد قد تختلف بأخت�لاف الزمان و امل��كان ،فالثقافة تتغيير و
تتبدل بتغيير األحوال ،وأن الثقافة السياس��ية تتعلق بالدميقراطية ،التي هي في
مضمونها تعني احلرية و املساواة و املشاركة السياسية ،حيث أن أحد أشكاليات
البل��دان املتخلفة هي أبتالئها بأزمة الثقافة بش��كل عام و الثقافة السياس��ية
بش��كل خ��اص ،و التي ه��ي في جوهره��ا أزمة ممارس��ة الدميقراطي��ة احلقيقية،
بدون الثقافة السياس��ية و التي هي ثقافة املشاركة و املواطنة املتساوية الميكن
ممارس��ة الدميقراطي��ة احلقيقي��ة ،و عندما تك��ون هناك ثقافة سياس��ية عندئذ
س��تكون املمارسة اإلنتخابية ممارس��ة حقيقية ،سواء قامت على نظام األغلبية
أم بالتمثيل النس��بي ،و هذا ما ميكن مالحظته في الدميقراطيات املستقرة حيث
مت تصمي��م النظام اإلنتخابي األملاني من أجل ضمان نظام سياس��ي مس��تقر ،و
لدميوم��ة التعددية و ملنع تركز الس��لطة ف��ي يد حزب واحد ،و أخت��ار األملان نظام
أنتخابي مختلط يجمع بني التمثيل النسبي و نظام األغلبية.
أن أختيار وتصميم النظم اإلنتخابية بشكل صحيح يساهم في أجناح عملية
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التحول الدميقراطي و حتقيق األس��تقرار السياسي و رفع مستويات املشاركة
السياس��ية س��واء في اإلنتخابات العامة أو في قضايا اجملمتع بش��كل عام ،و
الب ّد عند تصميم نظام أنتخابي من األخذ بنظر األعتبار التحوالت املستقبلية
املمكنة في القيم السياسية و الثقافية و األجتماعية و األقتصادية.
لق��د حدثت خ�لال فترة التس��عينات من الق��رن املاضي طف��رة في مجال
تصميم النظم اإلنتخابية و خاصة للدميقراطيات الناش��ئة ،و منذ ذلك احلني
جلأت الكثير من الدول ،إلى تغيير نظمها اإلنتخابية و ألس��باب مختلفة و رمبا
لغاي��ات مختلفة أيض��ا ،و الميكن أعتبار كل عملية تغيي��ر للنظام اإلنتخابي
بأنها عملية فنية بحتة ،بل في كثير من األحيان تقف بواعث سياسية وراءها،
و علي��ه البد عند التحرك نحو تغيير النظام اإلنتخابي ،من اللجوء الى نقاش
ع��ام ح��ول املوضوع ،بغية خلق تواف��ق وطني و حالة أجماع جلميع الش��ركاء
حوله ،لبناء الدميقراطية املس��تدمية و املستقرة .كما أن هناك ترابطا ً و فهما ً
قوي��ا ب�ين نظم األحزاب السياس��ية و النظ��م اإلنتخابي��ة و كل منهما يؤثر
ف��ي الثاني( ،)23و الب ّد من أخذ ذلك في احلس��بان عند أختيار النظام األنتخابي
و الذي م��ن املفروض أن يعمل على دعم التعددية احلزبية و تش��جيع األحزاب
ذات التوجه��ات الوطنية ،و احليلولة دون وصول األح��زاب العنصرية و الدينية
املتطرفة الى البرملان.و عليه فأن آليات تطبيق املعايير الدولية تتطلب دراسة
الظروف السياس��ية و األقتصادية و األجتماعية و الثقافية في البلد املعني،
و أخذه��ا في األعتبار ألجن��اح عملية التحول الدميقراط��ي و العمل على دعم
التعددية احلزبية و السياسية ،و على أن يفرز النظام األنتخابي عن متثيل عادل
و متوازن لكافة مكونات و فئات و شرائح اجملتمع.
( -)23آندرو رينولدز و آخرون ،طبعة  2007ص 110
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املبحث الرابع :طرق ضمان متثيل املرأة يف النظم اإلنتخابية

يش��كل موقع املرأة في اجملتمع و مش��اركتها في اإلنتخابات أهمية كبيرة
عند أختيار و تصميم النظم اإلنتخابية ،و يعتبر ذلك أحد املعايير املهمة في
النظام الدميقراطي و لقد أهتم املشرع العراقي بهذه النقطة و ضمن للمرأة
نس��بة  %25من املقاع��د في مجلس النواب العراقي ،حي��ث نصت املادة ()49
رابعا من الدستور الدائم لعام ( 2005يستهدف قانون األنتخابات حتقيق نسبة
متثيل للنس��اء ال تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب) و كذلك احلال
في برملان أقليم كوردس��تان لقد أقر ّ قانون أنتخابات برملان كوردس��تان نسبة
 %30من مقاعد برملان كوردس��تان للمرأة( ،)24و وجدت هذه اخلطوة احلضارية و
الضرورية للنه��وض باجملتمع الى التنفيذ و مت تطبيقه في ثالث دورات برملانية،
كما هو موضح في اجلدول ( )6أدناه:
( -)24للمزيد ينظر في التعديل الرابع و الذي حدث عام 2001لقانون أنتخاب اجمللس الوطني
لكردستان  -العراق رقم ( )1لسسنة  1992املعدل ،حيث نصت املادة الرابعة (لكل كيان سياسي
في كوردستان  -العراق تقدمي قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه على نطاق كوردستان
 العراق حتتوي على نسبة التقل عن  %30من النساء و يتم ترتيب أسماء املرشحني بالشكلالذي يضمن متثيل النسبة املذكورة للنساء في البرملان) كما أن املادة الرابعة من قانون احملافظات
ألقليم كوردستان  -العراق املرقم ( )3لسنة  2001قد نص هو اآلخر ( ...على أن يكون تنظيم قوائم
املرشحني بالشكل الذي يضمن نسبة متثيل للنساء التقل عن  %30من عدد األعضاء)
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اجلدول ()6
النساء الفائزات فی االنتخابات النیابیة فی العراق
ز

األنتخابات

عدد
النساء

1

أنتخابات مجلس النواب العراقي2005/1/30

87

%31.63

70

%25.45

82

%25.23

 2أنتخابات مجلس النواب العراقي 2005/12/15
3

أنتخابات مجلس النواب العراقي 2010

النسبة
املئوية

اجلدول ()7
النساء الفائزات فی االنتخابات النیابیة فی اقليم كوردستان
ز
1

األنتخابات
أنتخابات برملان كورستان 1992/5/19

(*)

النسبة
عدد
املئوية
النساء
%8.6
9

2

أنتخابات برملان كورستان 2005/1/30

27

%24.32

3

أنتخابات برملان كوردستان 2005/7/25

40

%36.04

4

أنتخابات برملان كوردستان 2013/9/21

34

%30.63

(*) -متثيل النساء في انتخابات  1992لبرملان اقليم كوردستان كانت بدون نظام كوتا
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املطلب األول :مكانة املرأة يف النظم اإلنتخابية
أن متثي��ل امل��رأة في البرملان أصب��ح اليوم ضرورة دميقراطي��ة و مجتمعية ،و
الب��د عند تصميم النظم اإلنتخابية ،أقرار الطرق الكفيلة بتمثيل املرأة متثيال
مناسبا ً و الئقا ً مبكانتها في اجملتمع كأم و كمربية.
هنال��ك طرقا ً متعددة لضمان متثي��ل املرأة في البرملان ،أو لها حتديد حصص
خاصة للنس��اء في عضوية البرملان ،وهذا م��ا يحدث في عدد من الدول ،منها
إيطاليا ( % 50من اقتراع التمثيل النسبي) وفي األرجنتني ( )% 30وفي البرازيل
( )% 20وعادة ما يتم التأكيد على أن هذه آليات انتقالية بهدف حتقيق متثيل
أوسع للنساء في املستقبل.
و الطريقة الثانية هي ،أن يطلب القانون اإلنتخابي ،أن تقدم األحزاب عددا من
املرش��حات (مثال بلجيكا) .و الطريقة الثالثة هي ،قيام األحزاب بتخصيص
حصص للنس��اء ضمن قوائم املرش��حني ،علما ً أن ف��ي األرجنتني نصا ً قانونيا ً
يفرض وضع النساء في مواقع متقدمة في القائمة ،وليس في أسفل القوائم
احلزبي��ة ،و ه��ذا املطلب جاء بعد املؤمت��ر العاملي الرابع للم��رأة في (بكني) في
العام  ،1995حيث حددت األمم املتحدة نس��بة  %25لتمثيل النساء في البرملان
كح��د أدنى ،و لقد أصدرت األمم املتحدة ع��ددا من االتفاقيات الدولية ،لتفعيل
مس��اواة النس��اء بالرجال في التصويت واالنتخاب ،جلمي��ع الهيئات املنتخبة
باالقت��راع العام وتقلد املناصب العامة دون متييز ،وكانت اتفاقية القضاء على
كافة أش��كال التمييز ضد املرأة الص��ادرة في العام  ،1979نقطة حتول مهمة
حيث جاء في املادة ( )4منها :بأنه ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة
مؤقتة التي تس��تهدف إل��ى التعجيل باملس��اواة الفعلية ب�ين الرجل واملرأة
متيي��زاً ،ولك��ن يجب إال يس��تتبع ذل��ك االبقاء عل��ى معايير غي��ر متكافئة أو
منفصل��ة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى حتققت أهداف التكافؤ
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في الف��رص واملعاملة ،كذلك أكدت املادة ( )7من نفس االتفاقية :باملس��اواة
في احلياة السياسية و العامة و حتفز الدول على تطبيقها،
ومت تبن��ي منهاج عمل بكني الذي ميثل خطة عمل دولية ،تطالب احلكومات
مراجعة التأثير املتغير للنظم االنتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في
الهيئات املنتخبة ،والنظر عند االقتضاء في تعديل هذه النظم واصالحها.
م��ن املؤكد ف��أن نوع النظ��ام االنتخابي املعتم��د ،يؤثر كثي��را على الفرص
االنتخابي��ة للم��رأة ،وأن النظام املتبع يتأث��ر باألوضاع و النظ��رة االجتماعية
كلما حرص
للنساء ،وكلما كان اجملتمع متقدما و متعلما ً و منفتح أجتماعياًّ ،

أكثر على إندماج النس��اء عبر الفرص املضمونة ف��ي العملية الدميقراطية و
العملية السياسية.
املطلب الثاني :الطرق املعتمدة لتمثيل املرأة
أن الط��رق املتبعة لضمان متثيل النس��اء في البرملان��ات ميكن تلخيصها مبا
يلي:
 -1حتديد احلصص اخلاصة بالنساء عن طريق الدستور (الكوتا الدستورية):
مبعنى أن تشكل املرأة على األقل نسبة معينة كحد أدنى من النواب املنتخبني،
وتعتب��ر هذه احلصص مبثابة آلية انتقالية ،لألنط�لاق منها نحو آليات تضمن
متثيل أوس��ع و أكث��ر فعالية ،وم��ن أمثلة ال��دول املطبقة (الع��راق ،ايطاليا،
األرجنت�ين ،البرازيل والهند) ،وتعترض بعض النس��اء املنتخبات عبر احلصص
اخلاص��ة على هذه اآللية ،من حيث أنهن يهمش��ن في العملية التش��ريعية،
ويت��م ابعادهن عن عملي��ة صنع الق��رار ،وال يؤخذ متثيلهن ف��ي البرملان على
محمل اجلد ،و يعاملن و كأن مقاعدهن للترضية و الدعاية السياسية.
 -2حتدي��د نس��ب لتمثيل النس��اء عبر قان��ون االنتخاب :قد يتطل��ب القانون
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االنتخاب��ي من األحزاب تقدمي عدد معني من املرش��حات .وتطبق أحزاب (بلجيكا
وناميبي��ا وأقليم كوردس��تان) هذه القاعدة ضمن نظام التمثيل النس��بي ،وفي
البرازي��ل يتوفر ف��ي القانون نص إضافي يتطلب ضرورة وضع النس��اء ،في مواقع
قابلة للفوز ،وفي النيبال يتطلب القانون أن تكون  %5من مرشحي الدوائر منفردة
العضوية نس��اء ،أما في البحرين ،فأن الكوتا التش��ريعية لن تكون مدخال لزيادة
متثيل النساء ،بعد أن أعلن اجمللس األعلى حتفظه عليها ،و هناك أكثر من طريقة
مطبقةفي  88بلدا في العالم لضمان متثيل املرأة عن طريق قانون اإلنتخابات.
 -3حتدي��د احلصص احلزبية الطوعية غير الرس��مية :هذه اآللية هي األكثر
انتشارا في النظم الدميقراطية في العالم ،ومت استخدامها بدرجات مختلفة
من النجاح ،ومتثل جتربة حزب املؤمتر الوطني األفريقي في جنوب أفريقيا من أجنح
التجارب ،وكذلك عمل حزبي ( )PJو ( )UCRفي األرجنتني ،وأحزاب املكس��يك
واألحزاب العمالية في استراليا و اململكة املتحدة و الدول االسكندنافية ،هي
األخرى حققت النجاح في هذا اجملال ،ففي بريطانيا ضاعف اس��تخدام قوائم
قصيرة من املرش��حات فقط ،عن طريق حزب العمال ،عدد أعضاء البرملان من
النساء من()60الى ( )119في انتخابات .)25(1997
 -4تبني التجارب اإلنتخابية على مستوى العالم ،بأن نظم األغلبية اإلنتخابية،
تعمل على أس��تبعاد املرأة من البرملان ،حيث ال تكون هي أكثر املرش��حني قبوال،
السيما اذا لم تتبنى األحزاب السياسية سياسات مشجعة جتاه املرأة.
وفي دراسة الحتاد البرملانات ( )Inter- Parliamentary Unionفي العام ،1995
ظهرت بأن نس��بة متثيل املرأة في الدميقراطيات الراس��خة ،ف��ي نظم الفائز،
األول تبلغ في املتوس��ط  ،%11بينما تقفز الى  %20في البلدان املطبقة لنظم
( -)25للمزيد ينظر في املوقع األلكتروني للمؤسسة الدولية للدميقراطية و اإلنتخابات IDEA:
 www.idea.seزيارة املوقع 2012/5/6
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التمثيل النس��بي ،وهناك أمثلة واضحة في نفس األجت��اه ،في الدميقراطيات
اجلديدة في أفريقيا(.)26
 -5ان نظام التمثيل النسبي ذو القائمة املغلقة ،يفسح مجاال ًأكبر لفوز النساء،
وهو أكثر صداقة و تشجيعا ً للمرأة عن نظم األغلبية ،ففي نظم األغلبية ،والتي
تستخدم عادة دائرة منفردة العضوية ،تتجه األحزاب لترشيح الرجال ،على أساس
أنهم األكثر حظا ً وانسجاما ً مع مزاج الناخبني ،ونادرا ً ما يتم ترشيح املرأة ،و لكن
في نظم التمثيل النس��بي ،فأن األحزاب تقوم بش��كل أساسي بترشيح النساء،
لضمان التنوع اجملتمعي ومتثيل قضايا اجملتمع.
وتبني التجارب اإلنتخابيةعلى مستوى العالم ،بأن أنظمة التمثيل النسبي
تعطي نتائج أفضل للنساء من نظم األغلبية من حيث عدد النساء املنتخبات،
وبش��كل أدق ،فان  14دولة من بني العش��رين دولة األولى في العالم من حيث
التمثيل البرملاني للنساء ،تستخدم كلها نظم التمثيل النسبي .وفي العام
 ،2004زاد عدد النس��اء املنتخبات عن طريق نظم التمثيل النس��بي بنس��بة
 %4.3أعل��ى من املتوس��ط من كاف��ة النظم األخ��رى ،والذي بل��غ  ،%15.2أما
بالنس��بة لنظ��ام الفائز األول ،فكانت أقل من املعدل مبقدار  % 4.1ومبتوس��ط
بل��غ  %1ف��ي البرملان في كل ال��دول التي تطبق هذا النظ��ام ،و تؤكد البحوث
اإلنتخابي��ة أيضا ،بأن الدوائر االنتخابية الكبيرة والقوائم احلزبية املغلقة ،هي
التي توفر فرصا أكبر للفوز.
الش��ك بأن الدائرة االنتخابية الكبيرة ،تعني عددا أكبر من املقاعد ،و فرص
أكبر لتمثيل النس��اء ،فإذا كانت الدائرة االنتخابية صغيرة وذات مقعد نيابي
واحد ،ف��ان احلزب يفكر أوال بترش��يح الرجل للدائرة قبل امل��رأة ،وعندما تكبر
الدائرة و يزيد عدد املقاعد ،يبدأ احلزب في التفكير بالتوازن بني اجلنسني ،خاصة
( -)26أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص 156
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لو كان هناك تنظيم نس��ائي للحزب يضغط في ه��ذا االجتاه ،و عند أختيار و
تصمي��م النظام اإلنتخابي البد من األخذ في احلس��بان ب��أن القائمة احلزبية
املغلق��ة ،توفر لقيادة احلزب ترتيب املرش��حني على القائم��ة ،وهو مفيد جدا
لضمان متثيل للمرأة ،وتعد جتربة حزب املؤمتر الوطني في أفريقيا جتربة متميزة
كما أس��لفنا سابقا ،كذلك جتربة األرجنتني ،وبعض األحزاب في السويد التي
تطبق نظام التناوب بني الرجال و النساء على قوائمها االنتخابية.
أما القائمة احلزبية املفتوحة :فأنها تكون مفتوحة و غير مضمونة لتمثيل
املرأة ،ويستطيع الناخب حتريك املرشح حسبما يشاء على القائمة ،و تشكل
ه��ذه القائم��ة خطورة على النس��اء ب��أن تقع أس��مائهن في آخ��ر أختيارات
الناخب�ين ،وكانت جتربة النرويج س��لبية مع نظام القائمة املفتوحة( ،)27و البد
ف��ي هذا احلال من وض��ع ضمانات في القانون اإلنتخاب��ي ألقرار حصة محددة
للم��رأة ،دون اجملازف��ة مبكانتها في ظل التقس��يم اجملتمعي و ال��ذي اليزال في
غي��ر صالح املس��اواة احلقيقية بني الرج��ل و املرأة و حتى ف��ي أكثر اجملتمعات
واملتطورة ،كما حصل في النرويج ف��ي أنتخابات  ،)28(2004و كذلك
املتقدم��ة
ّ
فق��د تكرر ذلك مرتني ف��ي العراق ،في أنتخابات مجال��س احملافظات العراقية
الغي��ر منتظم��ة في األقليم ع��ام  2009و أنتخابات مجلس الن��واب العراقي
ف��ي آذار  ،2010و م��ع وجود كوتا املرأة و الذي يضم��ن وصول ما اليقل عن %25
من النس��اء الى الهيئة املنتخبة ،إال أن تكرار ظاهرة التصويت املتدني و الذي
يستهدف املرأة على وجه اخلصوص ظاهرة مؤملة و غير حضارية.

( -)27أندرو رينولدز و آخرون ،مصدر سابق ،ص 135
( -)28نفس املصدر السابق ص 157
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املبحث اخلامس :تصميم النظام اإلنتخابي لدولة العراق األحتادية
ش��هد العراق منذ العام  2003حتوال ً سياس��يا ً باجت��اه الدميقراطية ،و أقترن
ذلك بالعمل في اجملاالت اخملتلفة و التي تتعلق بالعملية الدميقراطية ،و من بني
أهم تلك اجملاالت تصميم النظام اإلنتخابي.
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املطلب األول :أختيار النظام اإلنتخابي العراقي بعد عام 2003
من املعروف بأن كل املؤش��رات السياسية كانت تدل ،بأن العراق اجلديد بعد
 2003/4/9يوم سقوط نظام حكم (حزب البعث) ،بيد قوات التحالف الدولي
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية( ،)29س��يتجه سرعان ما تسمح به الظروف
لتبن��ي النظام الدميقراطي ،و البدأ بتيس��ير عجلة العملي��ة الدميقراطية ،و
يبدو بأن املهمة الرئيس��ية للتحول الدميقراطي في العراق أنيطت بالس��فير
بول برمير ،و الذي مت تعينه في  6أيار عام 2003حاكما ً مدنيا ً لس��لطة االئتالف
املؤقت��ة من قبل اإلدارة األمريكية ،وهو الذي ب��دأ منذ وصوله بغداد في 12ايار
 2003بأنطالقة العملية الدميقراطية ،على أس��س من التوافق و الش��راكة و
التي أجمع عليها العراقيون في مؤمترات املعارضة العراقية في وقت س��ابق ،و
حيث كانت الدميقراطية احلقيقة غائبة عن العراق ،ملا يقارب النصف قرن من
الزمن(.)30
و كان الس��فير بول برمير ميلك كل من الس��لطتني التشريعية و التنفيذية،
و ق��ام بأصدر عدد من القرارات التي له��ا قوة القانون ،و منها القرار رقم ()96
لع��ام 2004اخلاص بأجراء اإلنتخابات العام��ة و كان مبثابة قانون لألنتخابات مت
تش��ريعه مبساعدة فريق من املستشاريني الدوليني في مجال تصميم النظم
اإلنتخابي��ة ،و القرار رق��م ( )92الصادر في 31ايار  ،2004بتش��كيل املفوضية
املس��تقلة لألنتخاب��ات العراقي��ة كهيئ��ة أنتخابية مس��تقلة ف��ي املرحلة
األنتقالية و غير خاضعة ألي جهة ،و كانت تتألف من تس��عة أعضاء ،سبعة
( - )29و كان التحالف الدولي يضم الى جانب الواليات املتحدة األمريكية عددا من الدول الغريبة و
أهمها :اململكة املتحدة ،فرنسا ،أيطاليا ،و عدد من الدول العربية و على رأسها مصر و السعودية
و سوريا
( -)30بول برمير ،مصدر سابق ،ص ص 460-459
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منهم أعضاء أصليني يحق لهم األشتراك في التصويت على أصدار القرارات،
أحدهم هو مدير الدائرة األنتخابية ،اآلخر من الفريق الدولي ملس��اعدة العراق
في مجال األنتخابات ،ليتم أس��تبدال ه��ذه الهيئة ،بأخرى دائمة بعد أنتخاب
مجلس وطني في ظل دس��تور دائم يتم األس��تفتاء عليه ف��ي موعد اقصاه
شهر آب .)31(2005
و ق��د مت األعالن بش��كل مبكر ع��ن خطوت�ين مهمتني في طري��ق التحول
الدميقراط��ي في العراق ،حي��ث مت األعالن عن موعد اج��راء اإلنتخابات العامة
لكل من اجمللس الوطني األحتادي العراقي و اجمللس الوطني ألقليم كوردس��تان
و أنتخاب��ات مجالس احملافظات الثمانية عش��ر في ي��وم واحد ،أي من ضمنها
احملافظات الثال ثة التي تدخل ضمن أقليم كوردستان العراق ،ومت حتديد يوم 30
كانون الثاني  2005فيما بعد ،ومت األعالن أيضا عن البدأ بالعمل ألعداد دستور
دائ��م للعراق ،و بدأ عمليا في ي��وم  2004 / 5/25البحث عن النظام اإلنتخابي
املناسب للدولة العراقية األحتادية ،من قبل السفير بول برمير مع كارينا بيريلي
خبيرة األمم املتحدة للش��ؤون األنسانية( ،)32و مت التأكيد على أختيار و تصميم
نظ��ام أنتخاب��ي عادل و اليوفر أفضلي��ة غير عادلة للمجموعات السياس��ية
(شديدة التنظيم) كالبعثيني و القوى األسالمية (الشيعية) ،و وافق اخلبراء
الدوليون في شؤون اإلنتخابات و الذين يعملون مع كارينا بيريلي مع املؤسسة
الدولية (آيديا) اخملتصة بش��ؤون تصميم النظم اإلنتخابية على أختيار نظام
التمثيل النسبي الكامل في دائرة أنتخابية وطنية واحدة(.)33
و من األس��باب التي دعت اخلبراء الدولي�ين لتفضيل مثل النظام اإلنتخابي
للعراق ،هي الظروف السياسية و األقتصادية و األجتماعية التي مير بها العراق،
( - )31أحمد الدين و آخرون ،مصدر سابق ،ص 191
( -)32السفير بول برمير ،املصدر السابق ،ص 458
( -)33املصدر السابق نفسه ،ص 459
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و في ظل األنقسام اجملتمعي القومي ،الديني ،املذهبي ،العرقي و األثني احلاد ،و
الذي أدى بالعراق الى الغرق في أتون حرب أهلية بني احلكومات املركزية املتعاقبة
و احلرك��ة التحررية الكوردية ألكثر من ثالثني س��نة ،حيث الثقة بني املكونات
الرئيس��ية للعراق ضعيفة جداً ،و التنسيق و التواصل بني القوى السياسية
األساس��ية على الساحة لم يكن في يوم من األيام باملستوى املطلوب ألقامة
نظام حكم دميقراطي ،قائم على التوافق و الشراكة ،و األحصاءات السكانية
املطلوب��ة و الت��ي البد منه��ا في حالة تبني نظ��ام األغلبية ،أو نظ��ام الدوائر
املتعددة مفقود ،و ما موجود من األحصاءات و ما أجري في العراق من عمليات
التعداد السكاني بعد  1957مرفوضة من قبل املكون الكوردي ،و الذي تعرض
أرضا ً و ش��عبا ً إلى عملية س��كانية مبرمجة لتغيير التركيبة السكانية ذي
األغلبية الكوردية في مناطق واسعة ،كانت كوردستانيتها مثبتة جغرافيا و
دميغرافي��ا و تاريخيا و أداريا ،كم��ا ان النظام الذي أختير لألنتخابات في العراق،
ه��و س��هل التطبيق و قلي��ل الكلفة باملقارن��ة مع النظم األخ��رى ،و يحقق
للش��ركاء مع��دال ً أنتخابيا ً واح��دا ً في كل العراق و المين��ح األفضلية ملنطقة
معينة على حساب األخرى ،و يدفع القوى السياسية العراقية اخملتلفة لتبني
برامج وطنية و تش��كيل حتالفات على مستوى الوطن كله ،مما يضمن وصول
الكفاءات السياسية ذات التجربة العملية الى مجلس النواب.
املطلب الثاني :تقييم جتربة النظم اإلنتخابية يف العراق اجلديد
البد من البحث ف��ي النظام اإلنتخابي الذي مت تصميمه للعراق اجلديد حتت
القان��ون رقم  96لع��ام  ،2004فيم��ا إذا كان قد حقق األهداف املرس��ومة له،
في حتقيق األس��تقرار السياسي والشراكة و التوافق في العراق اجلديد ،و هل
أس��تطاع أن يكون عامل أستقرار و توازن ،و دافعا ً نحو تعزيز الوحدة الوطنية،
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و ه��ل كان باعثا لألمل في إقامة احلياة احلرة الكرمية في ظل نظام دميقراطي،
طاملا حلم به أغلبية العراقيني.
أن األم��ر يتطل��ب من��ا التروي و املزي��د من البح��ث في الفص��ول التالية و
الت��ي البد من حتليل النتائ��ج التي متخضت عنها كل م��ن عملية اإلنتخابات
البرملاني��ة األولى ف��ي  30كانون الثاني  2005و العملي��ة الثانية في  15كانون
األول  2005و العملي��ة الثالثة في  7آذار  ،2010و البحث في الدوافع احلقيقية
وراء كل م��ن ألغاء القان��ون األول رقم ( )96لعام  2004و ال��ذي أختاره الفريق
الدول��ي للمس��اعدة اإلنتخابي��ة ،بتبني نظ��ام التمثيل النس��بي الكامل ذو
الدائ��رة الواحدة مع القائمة املغلقة ،و ما هي األهداف وراء التحول من الدائرة
الواحدة ذي املعدل اإلنتخابي الواحد ،الى الدوائر اإلنتخابية الثمانية عش��ر ،و
ذي املعدالت اإلنتخابية اخملتلفة و الذي مت أقراره في قانون اإلنتخابات رقم ()16
لع��ام  ،2005و مت العمل به ألول مرة في أنتخاب��ات  15كانون األول  ،2005و لم
يكتف املش��رعون العراقيون بهذا التعدي��ل في النظام اإلنتخابي ،بل احملاوالت
أستمرت ،الى أن شرعت كل من التعديل األول على قانون اإلنتخابات رقم(،)16
و مت أدخال تغييرات قسرية و عنيفة في النظام اإلنتخابي ،حيث مت التحول إلى
القائم��ة نص��ف املفتوحة و التي تدمر و متزق األحزاب السياس��ية الوطنية ،و
تفتح الباب واس��عا ً أمام املكونات العش��ائرية و القبلية و القوى األقليمية و
الدولية ،حيث تسهل لها القائمة املفتوحة ،مهمة التدخل في سير العملية
اإلنتخابية ،و مت أعادة حتديد نس��ب ثابت��ة ملقاعد كل محافظة باألعتماد على
أحص��اءات وزارة التجارة لعام  ،2009و في عملي��ة تالعب مفضوحة ،رفضها
الرأي العام العراقي مباشرة و أجبرت القوى التي كانت تقف وراء هذا التعديل
الى التراجع و القبول مببدأ التساوي للزيادة السكانية لكل محافظات العراق
بن��اء على األقتراح املقدم م��ن قبل الوفد الفني اإلنتخاب��ي لقائمة التحالف
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الكوردستاني و الذي زار بغداد في حينه من أجل تقدمي األعتراض على مقترح
التعديل.
و كان مقت��رح التعدي��ل الثان��ي لقان��ون األنتخاب��ات للتحال��ف الوطن��ي
(الشيعي) قد حاز على أغلبية أصوات مجلس النواب ،و لوال حق النقض الذي
مارسه نائب رئيس اجلمهورية طارق الهاشمي في حينه ،ألصبح املقترح نافذا
املفع��ول ،و لتعرض املكون الكوردي حتديدا خلس��ارة ثالثة مقاعد برملانية بكل
بس��اطة(*) ،ولكن محاوالت تعديل النظام اإلنتخابي جنحت في تغيير أس��س
التوازن للتمثيل العادل ،عندما قامت بزيادة مقاعد مجلس النواب و تخفيض
املقاع��د التعويضي��ة و الوطنية ،فقد أس��تهدفت املكون الك��وردي بالدرجة
الرئيسية ،كما أستهدف املكون السني بالدرجة الثانية ،و كانت كل من هذه
التغيي��رات الثالثة في النظام اإلنتخابي ال��ذي صمم من قبل اخلبراء الدوليني
للعراق اجلديد ،كفيلة بنس��ف هذا النظام و األس��س و املقومات التي قامت
علي��ه ،و كانت كل من هذه التغييرات على النظام اإلنتخابي ،مبثابة أس��فني
في جس��م العراق اجلري��ح ،و كانت تداعياته س��لبية على مجم��ل العملية
السياس��ية و الس��يما عملية التوازن و التوافق و الل��ذان يعدان صمام األمان
لألستقرار السياسي في العراق اجلديد.
أن الس��ؤال الوجيه و الذي يطرح نفس��ه كثيرا في هذا السياق ،هل فعال كان
النظام اإلنتخابي العراقي و الذي لم ميض أكثر من س��نة على تشريعه في عام
 ،2004يحت��اج فع�لا إلى تعديل و في مفصل أساس��ي و خطير أال و هو التحول
من الدائرة اإلنتخابية الواحدة الى دوائر متعددة ،و في ظل أجواء الثقة املفقودة
باألحصاءات املوجودة ،و هل مت دراس��ة تلك احلاجة من قبل اخلبراء و اخملتصني في
مجال تصميم النظم األنتخابية ،و هل متت دراسة نتائجها مبوضوعية و حيادية
(*) -ملف قائمة التحالف الكوردستاني
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و تداعياتها على عملية التحول الدميقراطي ،و من ثم ما هي القوى السياسية
التي دفعت و عملت بأجتاه التعديل و ما هي أهدافها املعلنة و غير املعلنة؟
ال يخف��ى عل��ى أي متتب��ع للعملية السياس��ية في العراق ،ب��أن العملية
الدميقراطية و بفعل سياسات التغيب و التهميش و األقصاء تارة ،و السياسات
الفردي��ة و األس��تبدادية ت��ارة أخ��رى ،باءت بالفش��ل و أن مكونني أساس��يني
ف��ي العراق ،و لنصف قرن من الزمن أبعدا قس��را من املش��اركة في العملية
السياسية ،إال وهما كل من العرب الشيعة و الكورد ،و مما أدى مبرور الزمن الى
فق��دان الثقة مبجمل العملية السياس��ية ،و احملاولة بكل الوس��ائل املمكنة
ألس��قاط األنظم��ة املتعاقبة على حكم العراق ،و علي��ه فأنه مبجرد التفكير
ببن��اء النظام الدميقراطي ثانية في العراق ،الب��د من التفكير بجدية بكيفية
أعادة الثقة الى كل من املكون (العرب الش��يعة) و الذين يش��كلون األغلبية
العددي��ة ،و يفضل��ون مذهبهم عل��ى الدميقراطية ،و كذلك الك��ورد و الذين
ذاقوا منذ تأس��يس الدولة العراقية عام  1921كل أنواع الظلم و األضطهاد و
اله��وان ،و يفضلون حقوقهم القومية على أية حقوق أخرى دميقرطية ،مبعنى
آخر فأن العملية السياسية في العراق اجلديد ،بحاجة الى مشاركة فعالة من
املكونات الثالثة الرئيسية في العراق ،و التي بدونها الميكن حتقيق األستقرار و
الميكن للعملية السياسية أن تستمر ،و تنتهي حتما باألنهيار.
أن األس��تمرار ف��ي العملية السياس��ية ،البد أن مينح النظام السياس��ي و
العملية الدميقراطية و النظام اإلنتخابي للمكونات الثالثة الرئيس��ية ،الثقة
الكافية بجدوى املش��اركة ،و في ظل س��يادة الروح الوطنية و األلتزام باملبادئ
الدميقراطي��ة لكاف��ة الش��ركاء ،بعيدا عن األس��اليب التكتيكي��ة و األعيب
املفضوح��ة التي كانت تلجأ إليها األنظمة البائ��دة بهدف اخلداع و التضليل
من أجل األنفراد بالسلطة.
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أن من أكثر التحديات التي تواجه النظم الدميقراطية الناش��ئة هي كيفية
حتقيق األس��تقرار السياس��ي ،و الذي يتطلب التوازن و التوافق ،و لقد أجتهت
بالكامل الدميقراطيات الناشئة ،نحو أنظمة التمثيل النسبي لتحقيق أقصى
درجات التناسبية ،و الذي يعد عامال رئيسيا للتوازن ،و أن النتائج التي حتققها
ميكن أن يشكل اساسا جيدا للتوافق بني القوى الفائزة في اإلنتخابات.
لق��د أفرزت نتائج أنتخاب��ات  2005/1/30أعلى درجات التناس��بية بني األصوات و
املقاعد البرملانية و بعثت تلك النتائج برسالة مليئة بالثقة الى الفرقاء األساسيني
في العملية السياسية في العراق ،و على وجه اخلصوص املكونات الثالثة الرئيسية
(العرب السنة ،العرب الشيعة ،الكورد) بأن ما يصبو اليه كل من يؤمن حقا بالنظام
الدميقراطي ،ميكن حتقيقه في ظل هذا النظام اإلنتخابي(.)34
أن عدم وجود تعداد سكاني حقيقي في العراق يجعل من نظام التمثيل النسبي
ذو الدائرة الواحدة أمرا حتميا جلمع الفرقاء في العملية السياسية حول مشروع
وطني بعيدا عن أجواء املشكوكية و سياسات الغالب و املغلوب ،و كان عدم وجود
أحصاءات سكانية دقيقة هو الس��بب الرئيسي في ازدياد السلبيات التي رافقت
عملية األنتخابات النيابية الثانية في العراق في  15كانون األول  ،2005و الذي أدى
الى افراز مجلس نواب الميثل محافظات العراق بشكل صحيح(.)35
أن التغيي��ر احلاص��ل في النظام اإلنتخابي العراقي ه��و التغيير داخل نظام
التمثيل النس��بي نفس��ه و ذلك بأدخ��ال حتويرات في مفاص��ل أنتخابية جدا
حساسة و مؤثرة:
 -1التحول من القائمة املغلقة الى القائمة املفتوحة.
 -2توسيع مقاعد البرملان من  275الى  325مقعد.
( -)34تقرير الى مجلس النواب العراقي ،ثالث عمليات أنتخابية في سنة واحدة ،مقدمة من قبل
املفوضية العليا املستقلة لألنتخابات في العراق ،بغداد 2006
( - )35أحمد الدين و آخرون ،مصدر سابق ،ضص 191
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 -3حتدي��د مقاع��د كل محافظ��ة باألعتماد عل��ى أحص��اءات وزارة التجارة
املشكوك فيها.
 -4توزيع أكبر عدد من املقاعد الثابتة على احملافظات و هي  310مقعد.
 -5تقليص املقاعد الوطنية من  45مقعد الى  7مقعد فقط.
 -6أستحداث  8مقاعد لألقليات.
 -7تبني نظام الصوت الواحد املتحول.
و علي��ه فأن تعديل النظام اإلنتخابي العراقي قد أتت بنتائج س��لبية على
مجم��ل العملية السياس��ية و الت��ي تواجه أكثر من عقب��ة و أكثر من حتدي
كبير و على رأس التحديات هي كيفية حتقيق األس��تقرار السياس��ي و أزدادت
الصعوبات التي تواجه بناء مؤسس��ات الدولة و تطبيق مواد الدستور الدائم،
و إذا ما أريد للعراق األس��تقرار السياس��ي و األحتاد و الوحدة الوطنية البد من
العودة الى النظام اإلنتخابي األول رقم  96لعام .2004
و من كل ذل��ك وجدنا أن تصميم النظم األنتخابية عملية يتحدد مبوجبها
مس��تقبل النظام السياس��ي .و أن هذه العملية تستند الى مبادئ و معايير
معتمدة على الصعيد الدولي ،كما ينبغي أن تقر التعدد السياس��ي و التنوع
اجملتمعي على الصعيد الداخلي مع ضمانات تكفل احلقوق السياسية لذلك
التنوع .و أن أي خلل في هذا األطار سيؤدي الى نتائج سلبية.
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الفصل اخلامس
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الفصل اخلامس
التأثيرات السياسية لإلنتخابات النيابية الثالثة في
العراق 2010-2005
املبحث األول :العملية السياسية يف العراق يف ظل االنتخابات النيابية الثالثة 2010-2005

* املطلب األول :اإلنتخابات و حتقيق الشرعية
* املطلب الثاني :اإلنتخابات و سبل األستقرار
املبحث الثاني :السند الدستوري و القانوني لألنتخابات النيابية يف العراق :2010-2005

* املطلب األول :القرارات الدولية ذات الصلة
* املطلب الثاني :التشريعات التي أصدرتها كل من سلطة االئتالف املؤقتة و مجلس احلكم
* املطل��ب الثالث :التش��ريعات الوطنية ذات الصل��ة باإلنتخابات ،و التي
أصدرتها اجلمعية الوطنية و مجلس النواب.
املبحث الثالث :التأثريات السياسية لعملية اإلنتخابات النيابية األوىل يف  30كانون الثاني 2005

* املطلب األول :اخلارطة السياسية اإلنتخابية
* املطلب الثاني :التداعيات السياسية لنتائج اإلنتخابات النيابية األولى.
املبحث الرابع :التأثريات السياسية لعملية اإلنتخابات النيابية الثانية ،يف  15كانون األول 2005

* املطلب األول :اإلنتخابات البرملانية و األشكاليات السياسية والقانونية
* املطلب الثاني :املشاركة و التداعيات السياسية لنتائج األنتخابات النيابية الثانية
* املطلب الثالث :نتائج اإلنتخابات و أنعكاساتها على األستقرار السياسي
املبحث اخلامس :التأثريات السياسية لعملية اإلنتخابات النيابية الثالثة يف  7آذار 2010

* املطلب األول :اإلنتخابات النيابية الثالثة و األوضاع السياسية
* املطلب الثاني :انعكاس نتائج اإلنتخابات النيابية الثالثة على األستقرار السياسي
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التأثيرات السياسية لإلنتخابات النيابية الثالثة في
العراق 2010-2005
ش��كلت التجارب اإلنتخابية خالل الفت��رة  2010-2005تطورا نوعيا جديدا
في مس��ار التحول الدميقراطي في العراق بعد ع��ام  ،2003و أبرز ما متيزت بها
العملي��ة الدميقراطية في تلك الفترة ،هي املش��اركة الواس��عة للمواطنني
فيها.
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املبحث األول :العملية السياسية يف العراق يف ظل االنتخابات
النيابية الثالثة 2010-2005

لعبت العمليات اإلنتخابية بعد  2003دورا مهما في إش��اعة األمل ببناء عراق
جديد يق��وم على الدميقراطي��ة و التعددي��ة و الفدرالية و التداول الس��لمي
للسلطة.
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املطلب األول :اإلنتخابات و حتقيق الشرعية
لقد مت أجراء ثالثة عمليات أنتخابية نيابية في العراق اجلديد ،في الفترة من
 2005/1/30و ال��ى  ،2010/3/7و في أجواء من التعددية و التنافس بني كيانات
سياس��ية :حتالفات ،أحزاب و أش��خاص ،فوق الطائفي��ة و املذهبية و العرقية
أحيان��ا ،و الت��ي ترجمت الى برامج سياس��ية متنوعة ،تراوح��ت بني املطالب
الليبرالي��ة و العلماني��ة و القومي��ة و حتى املذهبية الضيق��ة ،و الى حمالت
أنتخابية أعالمية و دعائية واس��عة ،متكنت فيها القوى السياسية العراقية
اخملتلف��ة من الدعاية ملرش��يحها و برامجها .و في ظل نس��بة البأس لها من
ممارسة احلريات األساسية.
و لقد تفاعل املواطن العراقي مع األجواء و املمارسة الدميقراطية اجلديدة
بكل فاعلية ،و أستبش��ر منها خيرا ،بأن تنعكس هذه املمارسة الدميقراطية
و الت��ي هي وس��يلة إلدارة احلك��م ،في حياة العراقيني أس��تقرارا سياس��يا و
أمني��ا و أزدهارا أقتصاديا ،لقد أس��تهدفت العملي��ات اإلنتخابية الثالثة ،في
حتقي��ق الش��رعية الدميقراطية أوال و تكملتها مبا هو األه��م في حياة البلدان
و الش��عوب ،أن تكون ممارس��ة دميقراطية عادلة و حقيقة و مستمرة ،و تداوال
س��لميا للسلطة ،و نهاية حلقبة األس��تئثار و األحتكار و الهيمنة و األحتالل
للسلطة ،من قبل حزب معني أو طائفة معينة أو مكون معني.
لقد جنحت العمليات اإلنتخابية الثالثة في حتقيق و أستمرارية الشرعية
الدميقراطي��ة ،و لكنها لم تنجح في حتقيق األس��تقرار السياس��ي ،و الميكن
احلص��ول على األس��تقرار السياس��ي ف��ي أي بلد ف��ي العالم ،إال بتش��كيل
الس��لطة التشريعية على أساس عادل و متثيل متوازن ،ميثل جميع املواطنيني
و جميع املكونات بدون متييز ،و ميكن على أس��اس س��لطة تش��ريعية عادلة و
متوازن��ة و ممثلة لكافة مكون��ات البلد متثيال عادال ،تش��كيل حكومة فعالة

272

و قادرة على حتقيق األس��تقرار السياس��ي ،و الذي يش��كل املدخل األساسي
لتحقي��ق األس��تقرار األمني و الس��لم األهلي و املصاحلة الوطني��ة و األزدهار
األقتص��ادي ،و حتقي��ق معدالت عالي��ة للتنمية األقتصادي��ة ،أن العراق يفتقر
الى األس��تقرار السياس��ي في الوقت احلاضر ،و يفتقر الى األس��تقرار األمني،
و يعيش في ظل أس��وء ظروف الصراعات الطائفي��ة واألجتماعية والقومية،
امله��ددة باألنفج��ار في أية حلظ��ة ،أن مجلس النواب العراقي غير مس��تقر و
يعان��ي من عدة نق��اط ضعف مفصلية ،حي��ث يفتقر الى الت��وازن في متثيل
املكون��ات ،بل أن األنقس��ام الطائفي و القومي و األثن��ي داخل مجلس النواب
العراق��ي ،هي حقيق��ة واقعة و ماثلة للعيان ،و أصب��ح النواب يتصارعون من
أج��ل حقوق مكوناتهم و مناطقهم ،و بات النائ��ب ميثل مكونا معينا بدال ً أن
يكون ممثال ً لكل العراق ،أن التصويت اصبح بالصفقة على (الباكيتات) داخل
مجل��س النواب ليتمكن م��ن متريرها ،كما أن حال احلكومة أس��وء بكثير من
ح��ال مجلس الن��واب ،فهي حكومة أزمات و عدم أس��تقرار ،و أصبح التهديد
مبقاطعة احلكومة ،أو املقاطعة فعال ،سمة مميزة لهذه احلكومة ،و هي تعيش
في دوامة من الصراعات واألزمات اخلطيرة والكبيرة.
املطلب الثاني :اإلنتخابات و سبل األستقرار السياسي
الب��د من حتقيق االس��تقرار في احلكوم��ة لكي تتمكن من ح��ل األزمات .و
السؤال الذي يطرح نفسه بأحلاح ،هو ملاذا التستيطع احلكومة من حل األزمات
التي تواجهها ،هل بس��بب عدم األستقرار السياسي في مجلس النواب ،و ما
مدى تأثير نقاط ضعف مجلس النواب و الس��يما ع��دم العدالة في التمثيل،
وأختالل التوازن في متثيل املكونات ،على عدم األستقرار احلكومي؟
اليخفى على أحد بأن العراق ،و منذ تأسيسه لم ينعم باألستقرار السياسي
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املس��تدام ،و أن كل من السلطة التش��ريعية و التنفيذية في العهد امللكي،
عانتا من األزمات السياسية املستمرة و من عدم األستقرار السياسي املزمن،
و ف��ي العهد اجلمهوري األول ،من  ،2003-1958أس��تمر حالة عدم األس��تقرار
السياس��ي ،و لكن خارج آليات النظام الدميقراط��ي ،حيث األنظمة الفردية و
الدكتاتورية في هذا العهد ،عانت هي األخرى من األزمات واألنقالبات و ش��بح
األنقالبات و املؤامرات و احلروب الداخلية و اخلارجية ،أي أن العراق يعاني تاريخيا
من عدم األستقرار السياسي.
أن البدأ ببناء عراق جديد في ظل نظام دميقراطي فدرالي برملاني تعددي ،كان
الهدف منه هو حتقيق األستقرار السياسي أوال ،و من ثم األنطالق نحو حتقيق
رفاهية البلد والتطوير مبؤسساته ،لقد بينا في الفصل الثاني ،بأن أحدى أهم
أس��باب عدم األستقرار السياس��ي في العهد امللكي ،كان في ضعف اآلليات
الدميقراطية والتطبيق الس��يء له��ا ،و لم يكن هذه املمارس��ة الدميقراطية
الضعيف��ة بعي��دة عن ضع��ف الثقافة السياس��ية للمجتمع و األنقس��ام
اجملتمع��ي املذهب��ي و القومي و األثني الذي يعاني من��ه ،كما بينا في الفصل
الثالث بأن األسباب احلقيقية وراء أستمرار و تعمق األزمات السياسية ،و حالة
عدم األس��تقرار السياس��ي في العهد اجلمهوري األول ،كان بس��بب ضعف و
هشاش��ة النظ��ام الدميقراطي ،و س��نحاول في املباحث التالي��ة األجابة عن
التس��اؤل املشروع ،عن األسباب الرئيسية في أس��تمرار حالة عدم األستقرار
السياس��ي في العهد اجلمه��وري الثاني و الذي بدأ في نيس��ان  ،2003و مدى
عالقة النظام اإلنتخابي بتعميق حالة عدم األس��تقرار السياسي في العراق
و أس��تمراره ،وذلك من خالل فرز النظام اإلنتخابي لبرملان ضعيف و منقس��م
على نفس��ه ،ميث��ل التفرق��ة والتجزئة و التقوق��ع على املناط��ق و املذاهب و
القومي��ات ،أكث��ر مما يوحد و يجم��ع ،و يصعد من وتيرة الصراع��ات التاريخية
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و اليعم��ل على التخفيف منه��ا ،يعمق أزمة الثقة بني األطراف السياس��ية
الرئيسية و اليعمل من أجل تقوية الثقة بينها ،يعمل على تشكيل حكومات
أزمات و أضطرابات التتج��اوز حكمها الفعلي على املنطقة اخلضراء ،بدال من
أن يعمل على تشكيل حكومات وحدة وطنية ،ذات قاعدة سياسية واسعة و
قوية وقادرة على فرض األمن على كل مناطق العراق بالتساوي.
و لق��د أفترضن��ا في البداية ب��أن تصميم النظ��ام اإلنتخابي ف��ي كل بلد
دميقراطي يشكل أهمية أستثنائية ،و ال بد من أن يكون هذا التصميم نابع من
األتفاق بني األطراف السياس��ية الرئيس��ية ،و باألستعانة باخلبراء و اخملتصيني
ف��ي هذا اجمل��ال ،وأن لكل بل��د دميقراط��ي خصوصيته و ظروف��ه اخلاصة به ،و
علي��ه فأن كل بلد دميقراطي يحتاج الى نظام أنتخابي خاص به ،يلبي حاجته
األساس��ية ،و لقد أوضحنا احلاجات األساسية للنظام السياسي في العراق
ف��ي هذه املرحل��ة ،بأن يكون للعراق نظام أنتخاب��ي ،يعمل على احملافظة على
التوازن في متثيل املكونات الرئيسية و بالتالي احملافظة على توازن القوى داخل
مجلس النواب ،وأن يعمل على تقوية الثقة بني األطراف السياسية.
ومبا أن األحزاب الرئيس��ية هي الت��ي تقود العملية السياس��ية في العراق
على قاعدة التوافق و الش��راكة و في هذه املرحلة األنتقالية احلساسة ،فالبد
أن يعم��ل هذا النظام على تقوية األحزاب السياس��ية الرئيس��ية و القائمة
على البرامج الوطنية ،و يضع حدا للتعددية املفرطة و القائمة على أس��اس
التوس��ع في األح��زاب الصغي��رة و ذات البرامج احمللية و الفئوي��ة و اجلهوية و
الطائفي��ة ،و التي تضع العراقيل أمام عملية التحول الدميقراطي ،واألهم في
النظ��ام اإلنتخابي العراقي و في هذه املرحلة األنتقالية ،أن ال يعمل على فتح
جروح املاضي و يعزز من املصاحلة الوطنية و روح التوافق و الشراكة ،و يخفف
م��ن الصراعات القومية و املذهبية و الدينية و األثنية القائمة ،و الس��يما في
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املناط��ق اخملتلطة و املناطق املتنازع عليها ،و اليعمل على عكس ذلك ،فالعراق
يحتاج الى نظام أنتخابي يفس��ح اجملال أكثر للش��باب و املرأة و ضمان حقوق
األقلي��ات ،و ضم��ان فوزهم مبقاعد ف��ي مجلس النواب على أس��اس اجلدارة و
الكفاءة و التمثيل العادل ،و ليس على أساس التوسع في الكوتا.
أن العراق يحتاج الى نظام بس��يط و س��هل الفهم ،لك��ي يذوق العراقيون
يوم التصويت طعم املش��اركة الدميقراطية احلقيقي��ة والتي كانت مفقودة
لعقود مضت ،ال نظاما معقدا يقوم على ثالث معدالت حس��ابية ،كما حدث
في التعديل األول على القانون  96لعام .2004
أن الع��راق يحت��اج الى نظ��ام أنتخابي ق��ادر على حتقيق التمثي��ل العادل و
املت��وازن اجلغرافي و الدميغراف��ي ،كما أن النظام اإلنتخاب��ي وفي هذه املرحلة
األنتقالية ،البد و أن يأخذ بنظر األعتبار مسألة عدم وجود أحصاءات سكانية
محدثة و دقيقة ،و السيما مسألة اخلالفات التاريخية املوجودة على التغيرات
السكانية التي أجراها النظام البائد في مناطق معينة.
هذه احلاجات احلقيقية للنظام اإلنتخابي العراقي ،س��وف نقيمها في هذا
الفصل و الفصل التالي ،الس��ادس و األخير ،و س��نرى م��دى أمكانية النظام
اإلنتخاب��ي العراق��ي م��ن تلبيتها في املباح��ث التالية ،على ض��وء العمليات
اإلنتخابية النيابية الثالثة التي أجراها العراق .2010-2005
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املبحث الثاني :السند الدستوري و القانوني لألنتخابات النيابية يف العراق
2010-2005

لقد أس��تندت اإلنتخابات النيابية ف��ي العراق على جملة من القواعد التي
حتكم العملية الدميقراطية ،و يرتبط قسم منها باألسس القانونية الدولية،
و القس��م الثان��ي منها هي القواعد التي أقرتها س��لطة االئت�لاف املؤقتة و
مجل��س احلكم ،و القس��م الثالث هي القواعد الت��ي أصدرها مجلس النواب
العراقي.
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املطلب األول :القرارات الدولية ذات الصلة
أص��در مجلس األمن الدولي جملة من القرارات الت��ي تنظم عملية التحول
الدميقراطي في العراق ،و أستهلها مجلس األمن بالقرار  1483في  22أيار 2003
و الذي أضفى الش��رعية على األحتالل ،و سلم بذلك الصالحيات و املسؤوليات
و األلتزام��ات احملددة مبوج��ب القانون الدولي الى س��لطات األحتالل( ،)1كما أكد
القرار على مس��اعدة الش��عب العراقي أن يقرر بحرية مس��تقبله السياسي،
و تش��كيل حكومة ممثل��ة له و معترف به��ا دوليا ،و أدى الق��رار عمليا الى رفع
احلص��ار عن العراق ،وأكد على أن تلعب األمم املتحدة دورا حيويا في العراق و على
أن يعمل التحالف الدولي مع إدارة عراقية أنتقالية ،و بالتعاون مع األمم املتحدة،
لنقل الس��لطة الى حكومة عراقية ممثلة للش��عب و منتخبة .و على أس��اس
القرار املذكور أعاله فأن سلطة االئتالف املؤقتة برئاسة السفير بول برمير ،أصدرت
جمل��ة من القرارات ذات الصلة مبوضوع أحت�لال العراق و الصادرة هي األخرى من
مجلس األمن ،و ه��ي ( )2()1557 ،1546 ،1538 ،1518 ،1511 ،1500 ،1490و أكدت
جميع هذه القرارات على ضرورة ألتزام س��لطة االئتالف املؤقتة ،على األس��راع
في األنتقال م��ن مرحلة األحتالل الى مرحلة بناء الدول��ة الدميقراطية اجلديدة
في العراق و لتقوم اجلمعية الوطنية املنتخبة مبهمة تش��كيل حكومة وطنية
منتخبة ،و أعداد مسودة دستور دائم للعراق ،لعرضه على أستفتاء عام من أجل
املصادق��ة عليه( ،)3األمر الذي أكد عليه القرار ( )1511و الصادر في  16نيس��ان
 ،2003حيث نصت الفقرة ( 7و  )10من القرار املذكور( )4على وضع جدول زمني
( -)1موقع األمم املتحدة األلكتروني  http: //www.un.org/arabic/scزيارة املوقع 2012 /3 /10
( -)2املوقع السابق نفسه ،زيارةت املوقع .2012/3/10
( -)3ابراهيم نوار ،العراق من األستبداد الى الدميقراطية ،الطبعة األولى  ،2010مركز احملروسة
القاهرة ص 103
( -)4موقع األمم املتحدة األلكتروني  http: //www.un.org/arabic/scزيارة املوقع 2012 /3 /10
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لفترة األحتالل ،و وضع برنامج لصياغة مش��روع دس��تور جديد للعراق ،و أجراء
أنتخاب��ات عامة في ظل الدس��تور اجلديد ،و العمل على عقد مؤمتر دس��توري،
تكون مهمته تفعيل حوار وطني ،و بناء توافق وطني ليكون األس��اس الذي يتم
وفقه أنتقال السلطة و السيادة الكاملة الى العراقيني.
و ت�لا ذلك الق��رار ( )1546ف��ي  8حزي��ران  ،2004و الذي أقر ضرورة تش��كيل
حكومة عراقية ذات س��يادة كاملة بحلول  30حزيران  2004و وفق جدول زمني
ورد في الفقرة ( )4من القرار املذكور ،كما أكد على عقد مؤمتر وطني مبشاركة
كافة مكونات اجملتمع العراقي ،لينتهي بأجراء أنتخابات عامة نيابية و مباشرة
بحلول 31كانون األول  2004أو في موعد اليتجاوز قطعا  31كانون الثاني ،2005
لتش��كيل جمعية وطنية أنتقالية لتتولى مهمة تش��كيل حكومة أنتقالية،
و صياغة مش��روع دس��تور دائم ،لتمهي��د الطريق في قي��ام حكومة منتخبة
دس��توريا في موع��د ال يتعدى  31كان��ون األول  .2005و لقد عمل��ت بعثة األمم
املتحدة مع سلطة االئتالف املؤقتة ،في مجاالت أعادة البناء السياسي للدولة،
و تقدمي الدعم اإلنتخابي في أطار اجلدول الزمني الذي حدده القرار االممي املذكور
اعاله و الذي أكد على بناء حكم دميقراطي و نقل السلطة الى حكومة عراقية
منتخبة ،و البدء في تصميم نظام أنتخابي ،ألنتخاب جمعية وطنية قبل نهاية
عام  ،2004و جاء القرار ( )1637في  8تشرين الثاني  2005ليرحب بالتقدم الذي
أحرزته العملية السياس��ية في العراق ،و يحرض في الوقت نفس��ه على أمتام
عملية األنتقال السياس��ي ،لتقوم القوات العراقية مبهام احلفاظ على األمن و
األستقرار في البالد ،و أنهاء مهمة القوات متعددة اجلنسيات.
و جاء القرار( )1723الصادر في  28تش��رين الثاني  2006في السياق نفسه
ليرحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ،و أكد القرار على أستقالل العراق
و سيادته و وحدته.
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و ختم مجلس األمن سلسلة قراراته في هذا الصدد ،بالقرار ( )1883في 7
آب  2009و الذي أش��ار الى جميع القرارات السابقة ذات الصلة بالعراق ،و أكد
القرار من جدي��د على دعم العراق في جهوده من أجل أعادة البناء ،و احملافظة
على األمن و األستقرار و بناء بلد دميقراطي أحتادي موحد ،كما أشار القرار الى
جه��ود بعثة األمم املتحدة في مس��اعدة العراق ،من خ�لال الدعم الذي قدم و
يقدم الى املفوضية العليا املس��تقلة لألنتخاب��ات في العراق ،في التحضير و
األعداد ألجراء أنتخابات مجالس احملافظات في العراق و الذي كان مقرر اجرائها
في  31كانون الثاني  2009و أنتخابات برملان و رئاس��ة اقليم كوردستان والذي
كان مق��رر اجرائها ف��ي  25متوز  ،2009و م��ن ثم األعداد لألنتخاب��ات النيابية
جملل��س النواب العراقي ف��ي 7آذار  2010و ضرورة احترام حيادية و أس��تقاللية
املفوضية العليا املستقلة للعراق(.)5
املطلب الثاني :التشريعات اليت أصدرتها كل من سلطة االئتالف املؤقتة و جملس احلكم
لقد بدأت س��لطة االئتالف املؤقتة مهامها بأصدار عدد من التش��ريعات و
األوامر التي تخدم عملية التحول الدميقراطي في العراق ،و من هذه التشريعات
و األوام��ر :قانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية و الذي اصدره مجلس احلكم
ف��ي  8آذار  ،2004كما اصدر س��لطة االئتالف املؤقت��ة كل من قرار حل اجليش
العراق��ي و املثير للجدل الى يومنا هذا ،ب�ين مؤيد و معارض له ،و قرار أجتثاث
البعث و الذي القى ترحيبا كبيرا في األوس��اط الشيعية و الكوردية ،و كذلك
فأن س��لطة االئتالف املؤقتة قامت بأص��دار القرار رقم ( )92في /31ايار2004/
اخلاص بتشكيل (مفوضية اإلنتخابات العراقية املستقلة) ،و األمر رقم ()96
الص��ادر في  2004/6/1حتت عنوان (قانون اإلنتخابات) ،و األمر رقم( )45الصادر
( -)5موقع األمم املتحدة األلكتروني  http: //www.un.org/arabic/scزيارة املوقع 2012 /3 /10
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ف��ي  2003/11/25حتت عنوان (املنظم��ات غير احلكومي��ة) ،و األمر رقم ()65
الص��ادر في  2004/3/20حتت عنوان (الهيئ��ة العراقية لألتصالت و األعالم) ،و
األم��ر رقم ( )66الصادر في  2004/3/20حت��ت عنوان(الهيئة العراقية خلدمات
البث و األرسال) ،و كذلك ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية الصادر
ف��ي  2004/6/1من قبل مجلس احلكم األنتقالي( ،)6و قانون أنتخابات مجالس
احملافظات و األقضية و النواحي حتت الرقم ( )36لعام  2004و الصادر من قبل
مجلس احلكم.
لق��د ق��ام مجلس احلك��م األنتقال��ي و الذي مت تش��يكله بناء عل��ى توافق
وطني ،بصياغة مش��روع قان��ون إدارة الدولة العراقي��ة للمرحلة األنتقالية ،و
مت تكلي��ف جلن��ة مختصة للقيام بذلك ،و مت املصادقة على املش��روع في 8آذار
 2004و أعتباره قانونا أساس��يا للع��راق ،و حدد هذا القانون املرحلة األنتقالية
بفترتني :األولى تبدأ من  30حزيران  2004بتش��كيل حكومة عراقية مؤقتة ،و
الفترة الثانية تبدأ بعد أنتخابات اجلمعية الوطنية ،و تنتهي عند تشكيل أول
حكومة عراقية وفقا للدستور الدائم.
أن هذا القانون هو مبثابة دستور مؤقت للعراق اجلديد ،إال أنه أختلف عن بقية
الدساتير املؤقتة السابقة في تاريخ العراق ،و ذلك بتحديده للفترة األنتقالية،
و تأكيده على أنتهائها في الوقت احملدد ،كما رسم قانون إدارة الدولة للمرحلة
األنتقالية ،شكل النظام السياسي اجلديد بأنه نظام دميقراطي أحتادي ،تعددي،
و نص على تقاس��م الس��لطات ب�ين احلكومة األحتادية في بغ��داد ،و حكومة
أقليم كوردس��تان ،كما أكد القانون على أن النظام الفدرالي في العراق يقوم
على أساس جغرافي و ليس على أساس عرقي أو قومي أو مذهبي.
( -)6ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية الصادر من قبل مجلس احلكم األنتقالي،
منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  3986في .2004/9/1
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و لقد أعترف هذا القانون بحكومة أقليم كوردستان و بحدودها اجلغرافية،
ضمن (اخلط األخضر) و التي كانت تدار من قبل حكومة األقليم حتى يوم 19
آذار  2003في كل من محافظة السليمانية و أربيل و دهوك و نينوى و كركوك و
ديالى ،كما أعترف بالتعدد اللغوي املوجود في العراق ،و حدد القانون يوم 15آب
 2005موعد نهائيا لصياغة دس��تور دائم للعراق ،لعرضه في أستفتاء شعبي
ضمن ش��روط محددة ،حيث منح األكثرية في ثالث محافظات حق استخدام
الفيتو لألعتراض على الدستور اجلديد ،و في خطوة دميقراطية توافقية فريدة
م��ن نوعها ،و موجهة الى املكون الكوردي بالدرجة الرئيس��ية ،للمضي قدما
ف��ي ق��راره باألحتاد األختياري م��ع العراق (العربي) بعد أن كان يحكم نفس��ه
بنفس��ه طيلة أحدى عش��رة س��نة في حكومة األمر الواقع ،و التي أسسها
الكورد عام .1992
أن أول أنتقاد وجه الى هذا القانون ،هو أنه س�� َن من قبل جلنة غير منتخبة،
و مع كل ذلك فأن هذا القانون أس��تطاع نقل العراق الى مرحلة متقدمة في
عملي��ة التحول الدميقراطي ،حيث قام بتنظيم احلياة السياس��ية في العراق
ف��ي املرحلة األنتقالية ،حلني أخذ الش��عب العراقي بزمام األم��ور و التحضير
ألنتخاب��ات مجل��س النواب ،و ق��د قام فع�لا بتحقيق ذلك ،و أجن��از أهم ثالث
خطوات دميقراطية في تاريخ العراق احلديث ،و هي صياغة دستور دائم للعراق،
و أجراء أنتخابات عامة للجمعية الوطنية ،و تشكيل حكومة منتخبة.
أن الق��رار رق��م ( )92الص��ادر ف��ي 31أي��ار  2004من قبل س��لطة االئتالف
املؤقتة ،قرر تش��كيل مفوضي��ة اإلنتخابات العراقية املس��تقلة ،و هي هيئة
مس��تقلة لألش��راف على اإلنتخابات في العراق ،غير مرتبطة بوزارة الداخلية
كم��ا كان يح��دث في الس��ابق ،س��ميت هذه الهيئ��ة مبفوضي��ة اإلنتخابات
العراقية املس��تقلة ،و قد أناطت بها مهمة إدارة جميع العمليات اإلنتخابية
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واألس��تفتاءات العامة في العراق في املرحل��ة األنتقالية ،و لقد مت حتديد فترة
صالحياته��ا باألقتص��ار على املرحل��ة األنتقالية و الى ح�ين تأليف مفوضية
جدي��دة ،أو ال��ى ما بعد مرور ثالثة أش��هر عقب التصديق عل��ى أول أنتخابات
نيابية جتري مبوجب الدستور الدائم للعراق ،أيهما يأتي أوال(.)7
و لق��د جاءت تش��كيل مفوضية اإلنتخابات وفق النم��وذج الذي تكون فيه
هيئ��ة اإلنتخاب��ات مس��تقلة ،و ال ترتب��ط بأية س��لطة في الدول��ة ،و تتمتع
باألس��تقالل األداري و املالي ،و ميكن أن تعمل حتت رقابة البرملان ،و هذا النموذج
لإلدارة اإلنتخابية موجود في الكثير من دول العالم الدميقراطية(.)8
مت تشكيل املفوضية من  9أعضاء ،لسبعة منهم حق التصويت ،و يعملون
مبساعدة فريق دولي مختص بشؤون اإلنتخابات ،و أتفقت املفوضية مع الفريق
الدول��ي ،على تطبيق نظام التمثيل النس��بي الكامل ،م��ع القائمة املغلقة،
و ال��ذي يجعل البلد دائرة أنتخابية واحدة ،لبس��اطة هذا النظام و س��هولة
أدارت��ه ،و مينح هذا النظام فرص الفوز للمرش��حني و يحميهم من الهجمات
األرهابية ،حي��ث اليحتاجون الى حمالت أنتخابية كما هي العادة في القائمة
املفتوحة( ،)9و في ظل ظروف أمنية س��يئة ،البد من أخذها بنظر األعتبار ،في
هذه املرحلة الدقيقة من التحول الدميقراطي.
و لقد قامت هذه املفوضية بإدارة عملية اإلنتخابات األولى في العراق اجلديد،
و الت��ي ج��رت في  30كان��ون الثاني  2005و عملية األس��تفتاء على مش��روع
الدس��تور الدائم في  15تشرين األول ،و عملية اإلنتخابات النيابية الثانية في
( -)7للمزيد ينظر :األمر رقم  92لعام  2004الصادر من احلاكم املدني بول برمير.
( -)8آالن ووف و آخرون ،أشكال اإلدارة اإلنتخابية ،دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية و اإلنتخابات
 ،IDEAترجمة :أمين أيوب و علي الصاوي ،سلسلة منشورات املؤسسة الدولية للدميقراطية و
اإلنتخابات ،قسم املنشورات ،ستوكهلم 2007 ،ص ص 26-25
(9)- www.crs.org: Kennth Katzman، Iraq: post- saddam، National Elections، order
.ص code Rs21962، updated December، 2004، 16
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 15كانون األول  2005و التي جرت في ظل الدس��تور الدائم املصادق عليه من
قبل الشعب العراقي.
وأك��د الق��رار رقم( )97لعام  ،2004الصادر من س��لطة االئت�لاف املؤقتة في
الع��راق ،لتنظيم عمل األحزاب و الهيئات السياس��ية في الع��راق( ،)10كان هذا
القرار هو أول تش��ريع معاصر لتنظيم عمل األحزاب السياسية في العراق في
العهد اجلمهوري الثاني و الذي بدأ في نيس��ان  ،2003و كان قد صدر في العهد
امللك��ي ثالثة تش��ريعات في هذا الص��دد ،و هو قانون تأليف اجلمعيات لس��نة
 ،1922و مرس��وم اجلمعيات لسنة  1954و قانون اجلمعيات لسنة  ،1955و صدر
ف��ي العه��د اجلمهوري األول من  1958و الى  ،2003تش��ريعني في هذا الصدد ،و
هما قانون اجلمعيات لسنة  1960و قانون األحزاب السياسية لسنة .)11(1991
و لقد قام القرار( )97بتنظيم عمل األحزاب السياسية و حتديد اطار عملها
وطريقة تس��جيلها ،حيث عرف الكيان السياس��ي «بأنه أي منظمة أو حزب
سياس��ي يتكون م��ن ناخبني مؤهلني ،يت��آزرون طواعية على أس��اس أفكار و
مصالح أو آراء مش��تركة ،بهدف التعبير عن مصاحلهم ،و نيل النفوذ و متكني
مندوبيهم من ترش��يح أنفسهم ملنصب عام ،شريطة حصول هذه املنظمة
املكونة من الناخبني املؤهلني ،على املصادقة الرس��مية ككيان سياس��ي من
قبل املفوضية العليا املستقلة لألنتخابات».
و بني هذا القرار طريقة تس��جيل الكيانات السياس��ية من قبل املفوضية
العليا املس��تقلة لألنتخابات ،بعد أس��تيفائها للش��روط املطلوب��ة ،و أعتبر
الكيانات السياس��ية شركاء اساسيني في العملية اإلنتخابية ،و حرم عليها
أس��تخدام العنف و األحتكار السياسي ،أو تش��يكل امليليشيات و الوحدات
( -)10القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد 3984الصادر في 1حزيران 2004
( -)11د .رعد ناجي اجلدة ،دراسات في الشؤون الدستورية العراقية ،الطبعة األولى ،املكتبة
الوطنية ،بغداد ،2001 ،ص 58
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العس��كرية و القوات املس��لحة ،و حدد حقوق و واجبات الكيانات السياسية
ام��ام القانون ،كم��ا بني أطار عمل األحزاب السياس��ية في ظ��ل التعددية ،و
قامت بتنظيم الوضع القانوني لها ،لتقوم هي بدورها في النهوض بالعملية
السياسية في العراق.
أن البعض من هذه األحزاب عريقة ،و قامت بأدوار مهمة في تاريخ العراق
السياس��ي ،و البع��ض اآلخ��ر حديثة التش��كيل و أس��تغلت أج��واء احلريات
السياس��ية الواس��عة في العهد اجلمه��وري الثاني ،لألنطالق ف��ي برامجها
السياسية و التنظيمية ،و لكن التجربة العملية ،بينت عدم أمكانية أكثرية
ه��ذه األح��زاب و املنظمات و احلركات السياس��ية و التي تش��كلت في بداية
ه��ذه املرحلة ،من األس��تمرار و البقاء ،و أضطرت ( )54تنظيم سياس��ي بعد
فش��لها في أنتخابات  30كانون الثاني  2005من جتميد عملها و األنس��حاب
من العملية السياسية ،و لكن التعددية السياسية املفرطة بقيت كظاهرة
مالزمة للعملية السياس��ية في العراق في املرحلة األنتقالية ،و شارك()297
كيان في األنتخابات النيابية في العراق في  7آذار  ،2010و هو عدد كبير المثيل
له في جميع دميقراطيات العال��م ،باملقارنة مع احلجم اجلغرافي و الدميغرافي
للعراق ،و مع ذلك فأن هذه التعددية السياسية و احلزبية ،تشكل أحدى أوجه
احلياة الدميقراطية في العراق اجلديد.
ومن التش��ريعات األخرى و التي أقرتها س��لطة االئتالف املؤقتة مع مجلس
احلك��م ،و التي تق��دم الدعم الى العملي��ات اإلنتخابية ،ه��ي األمر رقم ()45
الص��ادر في  25تش��رين الثاني  ،2003لتنظيم عم��ل منظمات اجملتمع املدني،
من أج��ل تهيئة األرضية للنهوض بواقع احلياة املدنية في العراق اجلديد ،نظرا
ألهمي��ة هذه املنظمات و زيادة دورها ف��ي اجملتمعات الدميقراطية في مختلف
بلدان العالم.
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وبخصوص وس��ائل األعالم و الدور الكبير و الذي تلعبه الصحافة احلرة في
عمليات اإلنتخابات العامة ،و عملية التحول الدميقراطي ،فقد أصدرت سلطة
االئتالف املؤقتة قرارين في هذا الصدد ،و هما القرار رقم ( )65في 20آذار 2004
تعود على سياس��ة األعالم املوجه
لتنظي��م عمل األعالم في الع��راق ،و الذي ّ
من قبل الدولة ،حيث قرر تش��كيل هيئة مس��تقلة إلدارة األعالم حتت أس��م
(الهيئة العراقية لألتصال و األعالم) ملنح التراخيص بشأن البث في العراق،
و لتنظي��م عمل وس��ائل األعالم و تش��جيع األعالم امللت��زم باملعايير الدولية
للحري��ة و أخالقي��ات الصحاف��ة احل��رة و لكنها ليس��ت حرة حالي��ا مبا فيه
الكفاية ،و الدفاع عن مهنية و أس��تقاللية وسائل األعالم اخملتلفة ،و النهوض
بواقع األعالم العراقي ،و القرار ( )66في  20آذار  2004و الذي يتعلق بتش��كيل
ش��بكة األعالم العراقي حتت عنوان (الهيئ��ة العراقية العامة خلدمات البث و
األرس��ال) و أعتبارها هيئة مس��تقلة أداريا ،على أن تعمل حتت رقابة البرملان،
حيث مت التعامل بكل جدية و مهنية لتش��كيل مؤسس��ات األعالم احلرة في
العراق.
و مت أعتب��اره أهم دعم يقدم الى العملية الدميقراطية و عمليات اإلنتخابات
العام��ة ،ألهمي��ة الدور الذي يلعب��ه األعالم احلر و املوضوعي و املس��تقل ،في
تقدمي الفرص املتساوية للقوى السياسية املتنافسة ،و الكشف عن األخطاء،
و توعية املواطنني و تثقيفهم و تنويرهم بكل ما يجري في احلياة السياسية،
و للتمك��ن م��ن تقدمي اكث��ر من بديل للمواط��ن ،و حتريره من أن يكون أس��يرا
لسياسة معينة موجهة ،أو أيدويوجلية معينة ،أو حزب سياسي معني.
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املطلب الثالث :التشريعات الوطنية ذات الصلة باإلنتخابات ،و اليت أصدرتها اجلمعية
الوطنية و جملس النواب
أن التش��ريعات الوطنية هي التش��ريعات التي مت أقرارها من قبل العراقيني
لوحدهم ،باألستفادة من الدعم األستشاري الدولي ،و التي أصدرتها اجلمعية
الوطنية و مجلس النواب فيما بعد ،و يأتي على رأس تلك التشريعات ،الدستور
الدائم للعراق ،و قانون اإلنتخابات رقم  16لعام  2005والذي ألغى مبوجبه قانون
اإلنتخابات الس��ابق رقم  96الصادر من سلطة االئتالف املؤقتة ،و القانون رقم
 11لعام  2007و اخلاص بأعادة تشكيل املفوضية العليا املستقلة لألنتخابات،
و قانون رقم  12لعام  2010ألعادة تنظيم منظمات اجملتمع املدني.
و لقد أكد الدستور الدائم في املادة ( )5و املادة ( )6على أن الشعب مصدر
الس��لطات و ش��رعيتها( ،)12ميارسها عبر األقتراع الس��ري العام املباشر و عبر
مؤسساته الدستورية ،و نص على التداول السلمي للسلطة و عبر الوسائل
الدميقراطي��ة ،اي عبر اإلنتخابات ،كما أكد في املادة ( )39على حرية تأس��يس
اجلمعيات و األحزاب السياس��ية و األنضمام اليها ،حيث األحزاب السياس��ية
و ضم��ن أطار التعددية احلزبية و السياس��ية يعتبر من أه��م مقومات احلياة
الدميقراطية ،و ركن البد منه ألقامة النظام الدميقراطي الليبرالي.
و ب�ّي�نّ الدس��تور الدائم في امل��ادة ( )49و امل��ادة ( )13()56مضم��ون النظام
البرملان��ي العراقي و آليات��ه و كل ما يتعلق بأنتخاب أعض��اء البرملان األحتادي،
و ح��دد ش��روط الناخ��ب و املرش��ح ،و باألضافة الى م��واد الدس��تور الدائم و
التي تتعلق مباش��رة باإلنتخابات ،فقد مت تشريع قانون جديد لألنتخابات حتت
( -)12صباح صادق جعفر األنباري ،في الدستور و مجموعة قوانني األقاليم و احملافظات ،املكتبة
القانونية ،بغداد ،2009 ،ص ص 7-6
( -)13نفس املصدر ،ص ص 18-16
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الرق��م ( )16لع��ام  2005و الصادر من اجلمعية الوطني��ة و التي مت ذكره فيما
س��بق ،و قد قام القانون اجلديد بتعديل النظام اإلنتخابي ،من الدائرة الواحدة
ال��ى ( )18دائرة أنتخابية ،حيث مت أج��راء التغيير في أهم مفصل من مفاصل
النظ��ام اإلنتخابي ،و مت باألضافة ال��ى ذلك حتديد عدد من املقاعد الثابتة لكل
محافظة ،باألعتماد على حجم السكان فيها مستندا على بطاقة التموين.
أن البطاقة التمونية سند ضعيف و الميكن األعتماد عليه ،و تؤثر سلبا على
عدال��ة التمثيل في اإلنتخابات ،األمر الذي كان مثار جدل مس��تمر بني القوى
السياسية العراقية ،و سنأتي الى تقييم التعديالت التي أجريت على النظام
اإلنتخابي في الفصل القادم.
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املبحث الثالث :التأثريات السياسية لعملية اإلنتخابات النيابية األوىل
يف  30كانون الثاني 2005

جرت هذه اإلنتخابات وفق قانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية (والذي هو
مبثابة دس��تور مؤقت للعراق) و الذي مت أقراره في 8آذار  2004و ،باألعتماد على
قانون اإلنتخاب اجلديد املقر مبوجب أمر س��لطة االئتالف املؤقتة رقم ( )96في
 15حزيران .2004
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املطلب األول :اخلارطة السياسية اإلنتخابية
مبوجب قانون اإلنتخابات رقم ( )96ميكننا حتديد اخلطوات األنتقالية التالية
للبدء بعملية التحول الدميقراطي و أجراء اإلنتخابات العامة بعد :2003
 -1أج��راء اإلنتخاب��ات العامة ف��ي موعد أقص��اه  31كان��ون الثاني ،2005
ألنتخ��اب ( )275عضو للجمعية الوطني��ة للمرحلة األنتقالية ،و ( )41عضو
لكل مجلس محافظة (أما بغداد فكانت لها  51عضو) و ()111عضو لبرملان
أقليم كوردستان.
 -2أنتخاب رئي��س اجلمهورية و نائبني له ب  3/2من أصوات أعضاء اجلمعية
الوطنية.
 -3لرئي��س اجلمهوري��ة اختيار رئيس الوزراء خالل فترة أس��بوعيني ملرش��ح
الكتلة األكبر الفائزة في اإلنتخابات.
 -4لرئيس الوزراء املكلف فترة ش��هر ،لتق��دمي أعضاء كابينته الى اجلمعية
الوطني��ة لنيل الثقة بأكثرية اص��وات احلاضرين .و ال��وزراء يجب أن ال يكونوا
أعضاء في اجلمعية الوطنية.
 -5أعداد مسودة دستور دائم للعراق حتى  15أب  ،2005لعرضه على األستفتاء
في موعد أقصاه  15تش��رين الثاني  ،2005و منح الناخبني في ثالث محافظات
حق األعتراض على مسودة الدستور باألكثرية ،األمر الذي لم يحصل.
لقد ش��ارك العراقيي��ون في عملية اإلنتخابات النيابي��ة و مجالس احملافظات و
اجملل��س الوطني ألقليم كوردس��تان ،في حني طالبت عدد من القوى السياس��ية
بتأجيل اإلنتخابات الى حني أنتهاء األحتالل ،و هم هيئة علماء املسلمني (السنية)
و التيار الصدري (ش��يعي) و كان هناك من طالب بتأجيلها لستة أشهر أو سنة،
بس��بب تردي الوض��ع األمني و الس��يما في املناط��ق املتنازع عليه��ا ،و التي كان
يخشى منها أن تخرج األمور من حتت السيطرة ،وهم القوى السياسية الكوردية،
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و مدرس��ة اخلالصي الشيعي ،و بعض القوى الش��يعية العلمانية ،إال أن معظم
القوى السياس��ية العراقية (الش��يعية) كانت مع أجراء اإلنتخابات في موعدها
احمل��دد و املعل��ن في  30كان��ون الثاني  ،2005و كان لهم ما أرادوا ،والس��يما بعد أن
أعلن املرجع الديني الشيعي آية اهلل (السيد علي السيستاني) ،رأيه املؤيد ألجراء
اإلنتخابات في موعدها املقرر( )14و دعى الى املش��اركة الواسعة في اإلنتخابات ،و
معاجلة املشاكل الواردة في قانون اإلنتخابات و قانون األحزاب السياسية.
و هك��ذا جرت اإلنتخابات في موعدها املقرر ،و ش��ارك فيها الكورد بكثافة،
و كان احلزب األس�لامي العراقي قد أس��تعد للمش��اركة ،و لكن حتت ضغط
الشارع السني الرافض للمشاركة ،قرر األلتحاق بجبهة املقاطعة.
وه��ذه هي أول عملية أنتخاب��ات عامة نيابية في الع��راق ،في عهد ما بعد
(صدام).
لق��د أس��ندت إدارة عملية اإلنتخاب��ات ،الى هيئة عراقية وطنية مس��تقلة ،كما
اسلفنا ،تتألف من تسعة أعضاء ،و مبساعدة فعالة من األمم املتحدة.
و م��ن املعلوم بأن الواليات املتحدة األمريكية( ،)15ربطت س��حب قواتها من
العراق ،بتحقيق األستقرار السياسي في هذا البلد ،من خالل سن دستور دائم
يتفق عليه العراقيني ،و أجراء أنتخابات عامة نيابية ،تفرز عن تشكيل حكومة
منتخبة ،أي وضع العراق اجلديد عمليا على طريق التحول الدميقراطي.
أن ه��ذه املهمة تتطلب س��نتني حس��ب تقدير األمريك�ين ،و عملت القوى
السياسية العراقية حينذاك لألسراع في عملية تسليم السلطة و السيادة
الكاملة الى العراقيني.
( -)14للمزيد ينظر :املوقع األلكتروني للسيد السيستاني http: //www.sistani.org :زيارة املوقع
في  10كانون األول .2011
(15)- www.crs.org: Keneeth Katzman.CRS Raport for Congress، Iraq: Elections and
New Government، Order Code RS 21968، Uppdate June 24، 2005
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و كان��ت عملية اإلنتخابات حتتاج الى أطارا قانوني ،و قد مت س��ن قانون ادارة
الدولة للمرحلة األنتقالية من قبل س��لطة االئت�لاف املؤقتة في 8آذار ،2004
و لق��د أصدرت مفوضي��ة اإلنتخابات و التي كان يرأس��ها حس�ين الهنداوي
حين��ذاك 17 ،م��ن اللوائح التنظيمي��ة و األدارية و قواعد الس��لوك للكيانات
السياس��ية ،و التي ش��ملت كافة مراحل العملية اإلنتخابية ،من تس��جيل
الناخبني و الى مرحلة تلقي الطعون و البت فيها و أعالن النتائج.
و أعتمدت في هذه اإلنتخابات الدائرة الوطنية الواحدة ،كخطوة مهمة في
األجتاه الذي يرسخ الوحدة الوطنية(.)16
و تعتمد على طريقة (هير كوتا) لتوزيع املقاعد على الكيانات السياسية الفائزة
و عل��ى الباق��ي األقوى فيما بعد( ،)17و لتقوم املنافس��ة بني الكيانات السياس��ية
على البرامج السياسية الوطنية و ليس على البرامج احمللية و املناطقية ،أو على
اجلاذبية الش��خصية للمرش��حني و القائمة على الوالء العشائري و القبلي ،أكثر
من أن تعتمد على الكفاءة أو األختصاص في أغلب األحيان.
كما أن هذه العملية اإلنتخابية و التي بدأت باألعتماد على التجربة السياسية
للقوى السياس��ية العراقية ،و القائمة على التوافق الوطني و الشراكة ،البد
من نظام أنتخابي يعمل على تعزيز دور وفرص األحزاب السياس��ية الوطنية ،و
التي البد من استمراريتها و تعزيز دورها في مرحلة التحول الدميقراطي.
و ق��د عمل هذا النظ��ام اإلنتخابي عل��ى حتقيق هذا اله��دف ،و أن الناخب
ق��د تعامل بوعي و مبس��توى عالى من النضج السياس��ي ف��ي هذه العملية
اإلنتخابي��ة ،البس��يطة من الناحي��ة الفنية ،و لكنها في غاي��ة األهمية من
الناحية السياسية ،حيث وجهت بأنظار املواطنني العراقيني في أولى اخلطوات
( -)16إبراهيم نوار ،العراق من اإلستبداد إلي الدميقراطية ،مركز احملروسة للنشر ،القاهرة ،الطبعة
األولى  ،2010ص ص .118-114
( -)17أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم  96لعام  ،2004القسم الثالث ،الفقرة  3و .4
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على طريق التحول الدميقراطي ،نحو البرامج السياسية الوطنية و ليس نحو
األش��خاص ،و هذا ما فعله املصريون ،في عصر أزدهار الدميقراطية الليبرالية،
عندما ساد فيها حينذاك الشعار القائل (لو رشح الوفد حجرا ألنتخبناه).
كما عمل��ت في هذه العملي��ة اإلنتخابية بالقائمة املغلق��ة ،للتأكيد بأن
العراقيني قد جتاوزا مرحلة ش��خصنة السياس��ة و التي سادت و أستمرت ملا
يزي��د األربعني س��نة ،م��ن  1958و حتى نيس��ان  ،2003و كان للناخب احلق في
التصويت :لقائمة حتالف ،أو لقائمة حزب ،أو ملرشح مستقل.
و على الرغم من األنتقادات التي وجهت الى الدائرة اإلنتخابية الوطنية الواحدة،
و لكن س��لطة االئتالف املؤقتة أصرت على رأيها(*) ،بأهلية هذا النظام اإلنتخابي
و قدرته على حتقيق األس��تقرار السياس��ي في العراق ،و كونه األنس��ب للظروف
التي مير بها العراق ،حيث اليوجد أحصاءات سكانية دقيقة ،و املوجودة منها محل
خالف بني القوى السياسية ،و لم يتم بعد األتفاق على حدود احملافظات.
و في ظل الدوائر املتعددة هناك مخاطر حقيقة من توجيه اإلنتخابات لصالح
قوى سياس��ية متنف��ذة في املنطقة ،من قب��ل األدارات اإلنتخابية احمللية ( ،)18و
س��تأتي النتائج باغلبية غير متوازنة ،كما حدثت فعال في العملية اإلنتخابية
النيابية الثانية و الثالثة ،باألضافة الى أن نظام الدائرة الواحدة يناسب اجملتمعات
املنقس��مة قوميا و دينيا و مذهبيا كاجملتمع العراقي ،و يوفر فرص أكبر لتمثيل
الكفاءات و الشخصيات السياسية و الوطنية الكفؤة.
و يعم��ل ه��ذا النظام على حتقيق متثيل أفضل للم��رأة و لألقليات األثنية
و الديني��ة و القومي��ة ،و مبنحهم جم��ع األصوات على مس��توى الوطن كله،
(*) -رأي املهمة الدولية لدعم اإلنتخابات العراقي ،حيث أبدى الرى داياموند اخلبير الدولى
لألنتخابت رأيه بأن الدوائر املتعددة ستغيير من التوازنات لصالح قوى أسالميةwww. Imie. org .
( -)18عبداألمير علي ،مصدر سابق ص 500
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و يدفعه��م ذلك الى املش��اركة و األندماج مع اجملتمع أكث��ر ،بدال من األنتظار
ملنحة الكوتا اجلاهزة و التي يشغلها النخب عادة.
أن أجراء اإلنتخابات العامة في أي بلد دميقراطي في العالم يتطلب بادئ ذي بدأ،
وجود هيئة أنتخابية مستقلة و مهنية و قادرة على إدارة العملية اإلنتخابية.
لقد أك��د قانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية مع أوامر س��لطة االئتالف
املؤقتة رق��م( )97-96-92على أج��راء اإلنتخابات العام��ة النيابية في موعد
أقص��اه 31كانون الثان��ي  ،2005بعد أن مت األنتهاء م��ن التحضيرات الالزمة ،و
منها تأس��يس مفوضية اإلنتخاب��ات العراقية املس��تقلة ( )IECIو ذلك في
حزي��ران  ،2004كهيئة مس��تقلة ذات إدارة ذاتية ،مس��ؤولة عن إدارة و تنظيم
كافة العمليات اإلنتخابية واألس��تفتاءات املقررة ،ولبس��اطة هذا النظام من
الناحي��ة الفني��ة ،حيث املواطن العراقي و بس��بب الظروف األمنية الس��يئة
التي مير بها العراق ،و قلة ممارس��ة العملية الدميقراطية احلقيقية ،يحتاج الى
نظام أنتخابي في غاية الس��هولة و اليسر ،كما أن عدم وجود حاجز أنتخابي،
ق��د من��ح الفرصة لألحزاب الصغي��رة بالفوز ،و لكن نس��بة  %90من األحزاب
السياسية لم تفز ،و لم يصل مجموع األصوات التي حصلت عليها كل منها
الى املعدل اإلنتخابي ،و لكنها قبلت بالنتيجة و حلت ( )54منها نفسها كما
ذكرنا سابقاً ،باألضافة الى أفضلية هذا النظام اإلنتخابي في حتقيق العدالة
في التمثيل ،و تناس��ب نسبة األصوات الى نسبة املقاعد ،وعلى عكس نظم
األغلبية و التي يختل فيها هذا التوازن الى حد كبير.

294

املطلب الثاني :التداعيات السياسية لنتائج اإلنتخابات النيابية األوىل
شكلت اإلنتخابات النيابية األولى في العراق و التي مت أجراءها في  ،2005/1/30أجنازا
دميقراطيا هاما ،و وضعت عملية التحول الدميقراطي من جديد على الطريق الصحيح،
و القائم على أس��اس املواطنة املتس��اوية في ضوء الدائرة اإلنتخابية الواحدة ،والتي
متثلت في االفراز عن معدل أنتخابي واحد لكل العراق و بلغ ( )29.791صوتا أنتخابيا،
و يوضح اجلدول ( )8للنتائج اإلنتخابية املتمثلة بالقاس��م اإلنتخابي و توزيع األصوات
و املقاعد على الكيانات السياسية الفائزة في اإلنتخابات مبا يلي(:)19

اجلدول () 8

النسبة املئوية لالصوات ،القاسم االنتخابي و عدد املقاعد بالنسبة للمحافظات
العراقية يف أنتخابات جملس النواب العراقي يف 2005/1/30
ت

احملافظة

عدد الناخبني

عدد املصوتني

النسبة املئوية للتصويت

1

االنبار

677.821

13.753

%2.03

2

بابل

747.588

501.331

%67.06

3

بغداد

3.857.499

1.866.021

%48.37

4

البصرة

1.096.749

738.243

%67.31

5

ديالى

707.598

204.155

%28.85

6

دهوك

458.924

393.655

%85.78

7

أربيل

870.026

657.030

%75.52

8

كربالء

439.764

302.641

%68.82

9

ميسان

441.168

253.156

%57.38

10

مثنى

315.842

189.429

%59.98

11

النجف

529.890

368.338

%69.51

12

موصل

1.343.381

201.477

%15.00

13

القادسية

524.073

338.717

%64.63

14

صالح الدين

564.607

144.598

%25.61

15

السليمانية

961.786

743.120

%77.26

16

كركوك

650.000

397.224

%61.11

17

زيقار

818.939

531.211

%64.87

18

واسط

521.466

348.482

%66.83

15.527.121

8.192.581

%52.76

اجملموع

القاسم االنتخابي

االنتخاب��ات أجري��ت مبوجب
نظ��ام الدائ��رة االنتخابي��ة
الواحدة والقاسم األنتخابي
على مس��توى الع��راق كان
( )29.791صوتا ً.

29.791

( - )19مت أعداد اجلدول ( )8باألعتماد على البيانات املوجودة في املوقع األلكتروني للمفوضية العليا
املستقلة لألنتخابات في العراق ( )IHECزيارة املوقع في 2012/5/10
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حيث أن اخلاصية األهم في هذا النظام اإلنتخابي التمثيل النسبي ذي الدائرة
الواح��دة ،و ب��دون احلاج��ز اإلنتخابي ،و الت��ي الزالت ملحة األخذ به��ا األن ،و هي
ع��دم حاجة مثل هذا النظام الى أحص��اءات محدثة بنفس الدرجة التي يحتاج
اليها في حالة تقس��يم البلد الى دوائر متع��ددة ،و يدرك خبراء اإلنتخابات مدى
حساس��ية توزيع الدوائر اإلنتخابية بدون أحصاءات دقيقة ،بسبب كل ذلك فقد
مت أختي��ار هذا النظ��ام ،و لقد مكن هذه اخلاصية الفرص��ة للناخبني الذي كانوا
يب��رزون بطاقة األحوال املدني��ة يوم األقتراع في  30كان��ون الثاني  ،2005و الذين
لم ترد أس��مائهم في سجل الناخبني ،املشاركة في التصويت ،ألن نظام الدائرة
الواح��دة مينح الفرص املتس��اوية جلميع الكيانات السياس��ية ،حيث كان قد مت
حتديث س��جل الناخبني في تش��رين الثاني و باألعتماد عل��ى بطاقة التموين ،و
كان ق��د مت تس��جيل حوالي  14ملي��ون ناخب ،و كان هناك  111كيان سياس��ي
على ورقة األقتراع 9 :حتالفات 75 ،حزب و 27ش��خص مس��تقل ،و حصلت املرأة
عل��ى كل موقع ثالث في تسلس��ل قائمة املرش��حني لتحقيق نس��بة  %25من
اجلمعي��ة الوطنية للمرأة ،كما نص عليه قانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية،
و كان هناك  7آالف مرشح للجمعية الوطنية و حوالي  9آالف مرشح للمجلس
الوطن��ي الكوردس��تاني و مجالس احملافظات معا ،ولقد مت أق��رار تصويت اخلارج،
في  14بلدا وهي :أس��تراليا ،كندا ،الدمنارك ،فرنس��ا ،أملانيا ،أيران ،األردن ،هولندا،
الس��ويد ،س��وريا ،تركيا ،األمارات ،بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية ،وشارك
في عملية التصويت في اخلارج  275ألف ناخب ،و هي مشاركة فعالة ،ألن نظام
الدائرة الواحدة يسهل مثل هذه العملية ،و في داخل العراق فقد أدلى الناخبون
بأصواتهم في ( )5200مركز أنتخابي ،و كان كل مركز يتألف من عدد من احملطات
اإلنتخابي��ة ،و لقد ادار العملية اإلنتخابية( )206ألف موظف عراقي في مركز و
فروع مفوضية اإلنتخابات ،مع الدعم اإلنتخابي ملائة شخص من األمم املتحدة ،و من
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ضمنهم ( )19خبيرا أنتخابيا دوليا ،باألضافة الى ( )12خبير دولى كانوا يقيمون
في األردن ،و لقد راق��ب عملية اإلنتخابات وفود مراقبني دوليني مكون من ()129
ش��خصا من ( )11بلدا( ،)20و حوالي ( )50أل��ف مراقب عراقي ،لقد جرت عملية
اإلنتخابات في أجواء سياس��ية متوترة ،بعد قرار املقاطعة من قبل (الس��نة) و
(التيار الصدري) و في أجواء أمنية بالغة اخلطورة ،حيث حدثت أكثر من()300
عملي��ة أرهابي��ة خالل فت��رة احلملة اإلنتخابي��ة و يوم األقت��راع ،ذهب ضحيتها
( )30قتيال و العشرات من اجلرحى ،لكن لم يتم تخريب أي مركز أنتخابي ،لقد
أستعد املكون (الش��يعي) لهذه اإلنتخابات ككتلة موحدة و منظمة ،و شكل
قائمة مرشحني موحدة ،كانت تتألف من( )228مرشحا ،ينتمون الى( )22كيانا
سياس��يا ،باألضافة الى( )30مرشحا (س��نيا) في بادرة أستهدفت جتاوز الواقع
الطائف��ي ،و الذي لم ينعكس عل��ى الواقع العملي ،و ش��ارك (الكورد) بقائمة
موحدة تضم ( )165مرش��حا ،اما القائمة العراقية برئاس��ة أياد عالوي ،فكانت
تضم ( )223مرشحا ينتمون الى()6أحزاب ،و قد شكل احلزب األسالمي العراقي
(س��ني) قائم��ة خاصة له تضم ( )275مرش��حا ،إال أنه أنس��حب من احلملة
اإلنتخابية ،بعد أعالن هيئة علماء املس��لمني (الس��نية) مقاطعة اإلنتخابات،
لقد ش��ارك في اإلنتخابات ما يق��ارب( )8.500.000ناخب عراقي ،و حصل املكون
(السني) على ( )48مقعدا ،أي بنسبة  %17.45من املقاعد ،مقابل ()1.413.103
صوت كما هو مبني في اجلدول (:)9

(20)- CRS Report RL 31339، Iraq: US. Regime Change Efforts and post-Saddam
Governace.
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اجلدول ()9
توزيع االصوات و املقاعد على الكيانات السياسية الفائزة يف أنتخابات 2005/1/30
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

النسبة عدد النسبة املئوية
عدد
أسم الكيان السياسي
للمقاعد
االصوات املئوية املقاعد
%50.91
قائمة التحالف العراقي املوحد (شيعة) 140 %48.19 4.075.295
قائمة التحالف الكوردستاني
%27.27
75
%25.73 2.175.551
القائمة العراقية (اياد عالوي)
%14.55
40
%13.82 1.168.943
قائمة عراقييون (غازي الياو ر)
%1.82
5
%1.78 150.680
قائمة اجلبهة التركمانية
%1.09
3
%1.11
93.480
الكوادر و املنتخبون الوطنيون املستقلون
%1.09
3
%0.83
69.938
احلزب الشيوعي
%0.73
2
%0.83
69.920
الكوردستانية
اجلماعة االسالمية
%0.73
2
%0.72
60.592
%0.73
2
%0.51
قائمة منظمة العمل االسالمي (الشيعي) 43.205
التحالف الوطني الدميقراطي
%0.36
1
%0.43
36.759
كتلة املصاحلة و التحرير
%0.36
1
%0.36
30.796
قائمة الرافدين الوطنية (مسيحية)
%0.36
1
اجملموع
%100.00
275 %100.00 8.456.266

أي بنس��بة  %16،71من مجموع األصوات ،و حص��ل املكون (الكوردي) على
( )77مقعدا ،بنسبة  %28من مقاعد اجلمعية الوطنية ،مقابل ()2.236.143
ص��وت ،أي بنس��بة  %26،44من األصوات ،و جاء في املرتب��ة الثانية ،و قد حقق
الكورد في محافظة كركوك املتنازع عليها أيضا نس��بة ما يقارب  %55جمللس
احملافظ��ة و حصلوا على ( )26مقعد من مجموع ( )41مقعد ،و حصل العرب
على ( )6مقاع��د و التركمان ايضا ()6مقاعد ،لقد حقق املكون (الش��يعي)
ف��ي اإلنتخاب��ات النيابية ف��ي  )140(2005/1/30مقعدا ،أي بنس��بة %50،90
من املقاع��د ،مقابل ( )40.075.295صوت ،أي بنس��بة  %48،19من األصوات ،و
لقد أس��تفاد املكون الشيعي من مقاطعة السنة بنسبة التقل عن  %12من
مقاعد اجلمعية الوطنية ،كما اس��تفاد الكورد أيضا من مقاطعة الس��نة و
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لكن بشكل جزئي جدا ،و حسب مبدأ التوافق و الشراكة في إدارة البلد ،فقد
دخل املكون الش��يعي في ش��راكة مع (الكورد) ،و قد رشح االئتالف العراقي
املوحد (الش��يعي) ابراهيم اجلعفري لرئاسة مجلس الوزراء ،و رشح التحالف
الكوردس��تاني جالل طالباني لرئاس��ة اجلمهورية ،و كان ترشيح شخص من
املك��ون الكوردي لهذا املنصب ألول مرة في التاريخ السياس��ي لدولة العراق،
مؤش��ر على س��ير العراق بق��وة على طريق األس��تقرار السياس��ي و التوافق
و الش��راكة ،و لق��د مت األس��تعداد ف��ي  3نيس��ان  2005لتش��كيل الكابينة
احلكومي��ة األولى املنتخب��ة ،وفق مبدأ التوافق الوطني الذي مت على أساس��ه
تش��كيل مجلس احلكم و ليس على أس��اس األس��تحقاق اإلنتخابي ،أي بعد
حوالي ثالثة أش��هر من األنتهاء من عملية اإلنتخابات ،كما مت األتفاق ألس��ناد
رئاس��ة اجلمعية الوطنية الى حاجم احلسني (سني) و في  6نيسان  ،2005مت
أختيار جالل طالباني رئيسا للجمهورية و الذي أدى القسم في اليوم الذي تاله
 7نيسان ،و مت أختيار نائبني لرئيس اجلمهورية ،األول عادل عبداملهدي (شيعي)
و الثان��ي غازي الياور (س��ني) ،كما قد صادق اجلمعية الوطنية على ترش��يح
ابراهيم اجلعفري لرئاس��ة مجلس الوزراء في  8نيس��ان  180( 2005صوت من
مجموع  185صوت من األعضاء احلاضرين) و كانت الكابينة احلكومية تتألف
من ( )32وزيرا ،مع ( )3نواب لرئيس مجلس الوزراء ،ضمت ( )6وزراء من النساء،
و كانت قد تركت ( )5حقائب وزارية مع ( )1نائب رئيس الوزراء ،فارغني للمكون
(السني) و الذي أفلح ابراهيم اجلعفري في ملء ها في 7أيار  ،2005و مت أسناد
( )3حقائب الى (السنة) و ( )2الى (الشيعة) و أقدمت الكابينة احلكومية
األولى في أولى و أهم خطواتها في  8أيار 2005لتش��كيل اللجنة الدستورية
من ( )55عضوا ،و بنفس الطريقة التوافقية للمكونات الثالثة الرئيسية في
الع��راق ،بعد أضافة ( )15أعضاء أصلني آخرين من املكون (الس��ني) مع ()10
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اعضاء مستش��ارين ،و أس��تطاعت الكابينة احلكومية األول��ى املنتخبة و من
خالل هذه اللجنة الدس��تورية التوافقية ،أجناز أه��م خطوة في طريق التحول
الدميقراطي ،أال وهي أجناز الدستور الدائم للعراق ،و قد تضمن الدستور في املادة
( )140آلية أنضمام محافظة كركوك املتنازع عليها ،الى أقليم كوردس��تان،
كما نصت في املادة ( )47على نس��بة متثيل للمرأة التقل عن  %25في اجملالس
املنتخبة ،و أعطى الدستور احلق حملافظتني أو أكثر لألحتاد فيما بينها و تشكيل
اقليم ،كما أعطى األقاليم احلق أن يكون لها منظومة أمنية ،و منح في املادة
()117الش��رعية (لقوات البش��مركة) و التي أعترفت بها قانون إدارة الدولة
للمرحلة األنتقالية ،و لقد حاول املكون (السني) لعدم مترير الدستور ،و صوتوا
ضد مسودة الدستور في األنبار  %97و في صالح الدين  ،%82إال أن احلسم حتقق
بفضل أصوات محافظة نينوى و التي صوتت بنس��بة  %55لصالح الدس��تور
الدائم ،ولقد حققت املرأة في هذه اإلنتخابات( )87مقعدا في اجلمعية الوطنية
بفضل النظام اإلنتخابي و بنسبة  ،%32أي أكثر من النسبة املقررة في قانون
إدارة الدول��ة للمرحل��ة األنتقالية ،أن هذه اإلنتخابات كان��ت حرة و جرت وفق
اآلليات و املعايير الدميقراطية املعتمدة في العالم ،و كانت نسبة التجاوزات ال
تتعدى  %3حسب تقارير الهيئات الدولية التي قامت مبراقبة اإلنتخابات ،و هي
نسبة مقبولة في العالم ،بالرغم من وجود نواقص وأخطاء أخرى رافقت هذه
العملية اإلنتخابية ،و دخول العامل الديني و املذهبي لصالح قوى سياس��ية
معين��ة ،باألضاف��ة الى الظ��روف األمنية الصعب��ة و التي أش��رنا اليها فيما
س��بق ،و احلالة السياس��ية األكثر بروزا في هذه اإلنتخابات ،هي تسجيل أول
عملية أنتقال للس��لطة س��لميا في العراق ،منذ مايقارب الستني سنة ،من
رئيس وزراء احلكومة املؤقتة أياد عالوي و الذي جاء حزبه في املرتبة الثالثة ،الى
ابراهيم اجلعفري ،و الذي حازت كتلته النيابية على املرتبة األولى ،و فوز الكورد
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باملرتبة الثانية ،جعلهم في موقع متميز و أكثر قوة في املعادلة السياس��ية
الداخلي��ة و اخلارجي��ة ،إال أن الهوية الفرعية املذهبي��ة و القومية ظهرت الى
الواجهة أكثر في هذه اإلنتخابات ،على حس��اب الهوي��ة الوطنية الواحدة ،و
هو التحدي األكبر و الذي يواجه األطراف السياس��ية الرئيسية على الساحة
السياس��ية للعمل من أجل تخفيفه بالتدريج لينسجم مع عملية التحول
الدميقراطي اجلديدة في العراق.
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املبحث الرابع :التأثريات السياسية لعملية اإلنتخابات النيابية الثانية،
يف  15كانون األول 2005

لق��د جرت العملي��ة اإلنتخابية النيابية الثانية ف��ي العراق كما كان مقررا
في  15كانون الثاني  ،2005و بعد أقرار الدس��تور الدائم في  15تش��رين األول
 2005من قبل الشعب ،في أستفتاء عام مت تنظيمه و أدارته من قبل املفوضية
العراقي��ة املس��تقلة لألنتخاب��ات ،و مبس��اعدة الفري��ق الدولي للمس��اعدة
اإلنتخابي��ة ،و كان التوقي��ت دالل��ة بالغ��ة األهمي��ة عل��ى املض��ي قدما في
عملي��ة التحول الدميقراطي ،وتأكيدا عل��ى األلتزام بخارطة الطريق للمرحلة
األنتقالية ،و مؤش��را واضحا الغبار علي��ه على جناح املرحلة األنتقالية ،و اجنازا
ل��كل من احلكومة املنتخب��ة و اجلمعية الوطنية في املرحل��ة األنتقالية ،و مت
أنتخاب مجلس النواب و بصالحيات دس��تورية و لدورة برملانية كاملة تستمر
أربع سنوات ،و مبوجب قانون اإلنتخابات اجلديد رقم  16لعام .2005
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املطلب األول :اإلنتخابات الربملانية و األشكاليات السياسية والقانونية
أش��ترك في هذه العملية اإلنتخابية جميع مكونات الشعب العراقي و من
ضمنها املكون الس��ني ،أن العملية اإلنتخابية الثانية ،و رغم التحضير اجليد
له��ا و مع تراك��م اخلبرة الفنية و األداري��ة من العملية اإلنتخابي��ة األولى ،إال
أنها لم تستطع حتقيق أهدافها في تعزيز التحول الدميقراطي ،و لم تستطع
تهيئة األرضية التش��ريعية و التنفيذية الالزمة لتفعيل العملية السياسية
في العراق ،بل أن هذه العملية اإلنتخابية و القائمة على أساس تشريع قانون
اإلنتخاب��ات ( )16في 12ايل��ول  ،2005و التحول بالدائ��رة اإلنتخابية الوطنية
الواحدة ،الى ثمانية عشرة دائرة أنتخابية من دون أحصاءات سكانية محدثة،
باألضاف��ة الى أن مثل ه��ذه الدوائر اإلنتخابي��ة ذي األش��كاليات التاريخية و
اجلغرافي��ة و الس��كانية الكثي��رة و املتراكم��ة ،قد ش��كلت تراجعا عن نهج
التواف��ق الوطني ،و ال��ذي توصلت اليه األطراف الثالثة الرئيس��ية في العراق
(الشيعة ،السنة ،الكورد) منذ البدء ببناء العراق اجلديد.
و لق��د مت أجراء العملي��ة اإلنتخابية الثانية ،بعد ألغ��اء املفوضية العراقية
املس��تقلة لألنتخابات ،و مت تأس��يس مفوضية جديدة مكونة من ( )9أعضاء
حت��ت رقابة مجلس النواب ،س��ميت باملفوضية العليا املس��تقلة لألنتخابات
( ،)Ihecكذلك فأن العملية اإلنتخابية الثانية ش��ابتها السلبيات الكثيرة،
م��ن جراء عدم دقة املعلومات و البيانات الس��كانية ،و التنافس الش��ديد بني
ناخبي املكونات الرئيس��ية و الس��يما ف��ي املناطق الس��اخنة ،باألضافة الى
الت��ردي في الوضع األمني ،مما أف��رز عن مجلس نيابي ،الميثل محافظات العراق
متثي�لا حقيقي��ا و صحيحا ،و لقد أش��تكت أغلبي��ة احملافظات من النس��ب
السكانية احملددة لها من قبل وزارة التجارة.
و الس��بب الرئيس��ي للمش��كلة يعود الى أن قانون اإلنتخابات ( )16لعام
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 ،2005كان ق��د اق��ر ب��أن حتديد مقاع��د كل محافظة ،يتم على أس��اس عدد
الناخبني املس��جلني فيها ،في حني قانون إدارة الدول��ة للمرحلة األنتقالية ،و
من ثم الدس��تور الدائم ،قد أقر بأن يكون مقعد واحد جمللس النواب لكل مائة
ألف نس��مة من الس��كان ،كما جاء في املادة ( )49من الدستور الدائم ،حيث
ن��ص (يتكون مجلس النواب م��ن عدد من األعضاء نس��بة مقعد واحد لكل
مائ��ة ألف نس��مة ،من نفوس العراق ،ميثلون الش��عب العراق��ي بأكمله ،يتم
أنتخابهم بطريق األقتراع العام الس��ري املباشر ،و يراعي متثيل سائر مكونات
الش��عب فيه) و هذه املش��كلة في بلد مثل العراق ،يعاني من األنقس��امات
املذهبية و القومية و األجتماعية الكبيرة ،و في ظل التوتر و التشنج املستمر
في العملية السياس��ية ،حيث يدفع كل محافظة ،للمطالبة بزيادة نسبتها
الس��كانية و لو على حساب التوازن و التوافق الوطني ،الميكن إال و أن يشكل
عائقا كبيرا أمام عملية التحول الدميقراطي.
و م��ن خالل متابعة أعداد الس��كان ف��ي تلك الفت��رة ،و مقارنتها باملقاعد
املمنوحة ل��كل محافظة وفق قان��ون اإلنتخابات اجلديد ،جن��د أن هناك عددا
من املقاعد قد مت أس��قاطها من عدد من احملافظات دون وجه حق ،هذا مما دفع
ببعض احملامني إلى أرس��ال مذك��رات إلى اجلمعية الوطني��ة و إلى املفوضية
العليا املستقلة لألنتخابات ،و إلى كل من السفارتني األمريكية و البريطانية
و األمم املتح��دة ،و بينوا فيها أوجه اخللل ف��ي تطبيق املعايير الواردة في قانون
( )16لع��ام  ،2005و موضحة لألس��اس اخلاطئ و ال��ذي قامت عليه عملية
اإلنتخابات.
و لق��د مت رفع دع��وى في هذا الص��دد ،و ألول مرة أمام احملكم��ة األحتادية و التي مت
ردها من الناحية الش��كلية ،و بعد تكرار الدعوى من جديد ،قبلت احملكمة األحتادية
موضوع الدعوى ،و أقرت في  2007/4/26بحق احملافظات التي س��لبت منها املقاعد
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(أق��رت احملكم��ة طلب املوكلني بعدم دس��تورية املادة ( )15الفق��رة ( )2من قانون
اإلنتخابات ( )16لعام  ،2005لتعارضها مع أحكام املادة  49من الدستور الدائم).
و طلبت احملكمة من مجلس النواب ،أصدار نص جديد للمادة  15الفقرة  2من
قانون اإلنتخابات ،على أن يكون موافقا لنص املادة ( )49الفرة ( )1من الدستور
الدائم ،عل��ى أن الميس األجراءات التي جرت مبوجبه��ا أنتخابات مجلس النواب،
و لق��د مت األخذ بذلك في التعديل الثاني لقانون اإلنتخابات باألس��تناد الى عدد
السكان ،بدال من عدد الناخبني الواردة في املادة( )15السالفة الذكر.
املطلب الثاني :املشاركة والتداعيات السياسية لنتائج األنتخابات النيابية الثانية
لقد شارك في هذه العملية اإلنتخابية  361كيان سياسي ومن ضمنها 19
حتالفا ً و ائتالفا أنتخابيا ،و التي كانت تضم في صفوفها  125كيانا سياس��يا،
لتؤكد على أس��تمرار ظاهرة التعددية السياس��ية املفرط��ة ،و املكلفة جدا
ل�لإدارة اإلنتخابي��ة ،عل��ى الرغم من تكرار تش��كيل التحالفات السياس��ية
العريضة والقائمة في األغلب على األصطفافات املذهبية و القومية.
لقد كانت نس��بة املشاركة في هذه اإلنتخابات حوالي  ،%77.4و هي نسبة
عالي��ة باملقارنة م��ع اإلنتخابات النيابي��ة األولى ،وألختالف املع��دل اإلنتخابي
م��ن محافظة الى أخرى ،فأن هذه النس��بة العالية من املش��اركة لم تتحول
بالتناس��ب ال��ى مقاع��د كما يفترض ف��ي نظ��ام التمثيل النس��بي ،فقد مت
أس��تخراج معدل أنتخابي لكل محافظة و أشغال املقاعد الشاغرة املتبقية
باألعتماد على طريقة الباقي األقوى الس��الفة الذكر ،كما مت أستخراج معدل
وطني لتوزيع املقاعد التعويضية و التي لم يس��تفيد منها إال كيان سياسي
واح��د ،و هو قائمة الرافدين ،و من ث��م مت توزيع املقاعد الوطنية على الكيانات
السياسية الفائزة فقط ،في اسلوب أنتخابي معقد.
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لقد فازت في هذه العملية اإلنتخابية 12 ،حتالف و كيان سياسي ،حيث فاز
من جديد االئتالف العراقي املوحد (الش��يعي) ب  128مقعدا ،و جاء التحالف
الكوردس��تاني في املرتب��ة الثانية للمرة الثانية ب  53مقع��دا ،و بعدها و في
املرتبة الثالثة ،جاءت جبهة التوافق السني ب  44مقعدا و اجلدول ( )10يوضح
النتائج باألرقام:
الجدول (* )10
النسبة املئوية لالصوات ،القاسم االنتخابي و عدد املقاعد بالنسبة للمحافظات
العراقية يف أنتخابات 2005/12/15
( )

ت

احملافظة

عدد الناخبني

عدد املصوتني

النسبة املئوية
للتصويت

القاسم
االنتخابي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

األنبار
بابل
بغداد
البصرة
ديالى
دهوك
أربيل
كربالء
ميسان
مثنى
النجف
نينوى
القادسية
صالح الدين

677.821
747.588
3.857.499
1.096.749
707.598
458.924
870.026
439.764
441.168
315.842
529.890
1.343.381
524.073
564.607

585.429
593.828
2.702.541
942.514
529.755
422.218
828.810
309.771
323.250
208.662
385.533
942.514
338.925
555.755

%86.37
%79.43
%70.06
%85.94
%74.87
%92.00
%95.26
%70.44
%73.27
%66.07
%72.76
%70.16
%64.67
%98.43

53.221
45.679
37.535
47.126
44.146
52.777
55.254
44.253
40.406
34.777
42.837
40.979
37.658
61.751

عدد املقاعد
الثابتة لكل
محافظة

11
13
72
20
12
8
15
7
8
6
9
23
9
9

961.786
 15السليمانية
650.000
كركوك
16
818.939
ذي قار
17
521.466
واسط
18
15.527.121
اجملموع

809.759
595.425
588.415
354.563
12.017.667

%84.19
%91.60
%71.85
%67.99
%77.40

44.987
54.130
39.228
39.396
43.701

18
11
15
9
275

(*) -لقد مت أعداد هذا اجلدول باألعتماد على املوقع األلكتروني للمفوضية العاليا املستقلة
لألنتخابات في العراق ،www.ihec-iq.com :زيارة املوقع في .2011/10/12
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لقد جاءت هذه العملية اإلنتخابية لتغيير موازين القوى لصالح املكون الشيعي،
و على حساب املكون الكوردي بالدرجة الرئيسية ،و السبب يعود الى تعديل النظام
اإلنتخابي( ،)21حيث حصل املكون الك��وردي على ما مجموعه ( )2.799.860صوت،
بنس��بة  %22من مجمل األصوات ،و كان يفترض في ظل نظام التمثيل النس��بي،
احلصول على ما يتناسب معها من املقاعد ،إال أن الكورد حصلوا على ( )58مقعد
بنس��بة  %19فقط من املقاعد ،ولو طبق نفس نظام التمثيل النس��بي ذي الدائرة
الواح��دة ،كالذي طبق في عملية اإلنتخابات النيابية التي س��بقتها ،لكان حصة
املكون الكوردي ( )67مقعد بنس��بة  %24،26من املقاعد ،أي أن املكون الكوردي قد
خسر ( )9مقاعد محققة بسبب تغيير النظام اإلنتخابي.
و عك��س ما حدث للمكون الكوردي ،فأن املكون الش��يعي قد أس��تفاد من هذا
التعديل ،فقد حصل على ما مجموعه ( )5.021.137صوت ،اي بنسبة  ،%41و كان
يفترض حسب نظام التمثيل النسبي احلصول على نسبة موازية لها من املقاعد،
أي حوالي  ،%41إال أن املكون الشيعي قد حصل على ( )128مقعد بنسبة % 46،55
من املقاعد ،أي بزيادة  14مقعد و بنس��بة حوالي  %6زيادة ،و لو طبق نفس النظام
اإلنتخاب��ي كالذي طبق في العملي��ة اإلنتخابية النيابية األول��ى في 2005/1/30
لكانت مقاعد املكون الشيعي ( )114مقعد و بنسبة  % 41،45من املقاعد.
املطلب الثالث :أنعكاس نتائج األنتخابات النيابية الثانية على األستقرار السياسي
لقد أعلنت مفوضية اإلنتخاب��ات النتائج األولية في  19كانون األول ،2005
و تب�ين بأن الناخبني صوت��وا للمذهب و الدين و من ثم القومية في األغلب(،)22
لقد عقد مجلس النواب اجلديد جلس��ته األفتتاحية بعد حوالي أربعة أشهر
( -)21ياسني محمود عبابكر ،مصدر سابق ،ص 106
(22)- www.crs.org: Kenneth Kathman، crs report for congress، Iraq: Government،
Formation and benchmarks، order code: RS21968
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من أنتهاء عملية اإلنتخابات ،لتؤش��ر من جديد على مدى التوتر السياسي و
الذي كان يخيم على العملية السياس��ية ،حيث كان املكون (الكوردي) يصر
عل��ى تبديل ابراهيم اجلعف��ري و الذي كان يرأس مجلس ال��وزراء في الكابينة
السابقة ،و املرشح لرئاس��ة الكابينة اجلديدة ،و في  22نيسان صادق مجلس
النواب على ترشيح جالل طالباني رئيسا للجمهورية ،و املصادقة على ترشيح
كل من عادل عبداملهدي (شيعي) و طارق الهاشمي (سني) نائبني له ،كما مت
األتفاق على ترش��يح محمود املشهداني (السني) رئيسا جمللس النواب ،وكل
من خالد العطية(شيعي) نائبا أول ،و عارف طيفور (كوردي) نائبا ثانيا ،و بعد
أكثر من س��تة أشهر مت األتفاق على ترشيح نوري املالكي رئيسا جمللس الوزراء،
و كل من سالم الزوبعي (سني) و برهم صالح (كوردي) نائبني لرئيس مجلس
الزراء ،تأكيدا على أس��تمراربة النهج التوافق��ي و الذي حاز على ثقة مجلس
النواب في 22أيار .)23(2006
أن تشكيل احلكومة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على األنتهاء من عملية
اإلنتخابات النيابية ،مؤش��ر بالغ الداللة على أن حتقيق األس��تقرار السياسي
ف��ي البل��د اليزال مهمة صعبة ،وق��د تألفت الكابينة الثاني��ة للحكومة من
( )37وزيرا ،وتعد األكبر في تاريخ العراق( 19 :ش��يعة) (8س��نة) و( 7كورد)
و (2مس��يحي) ( 1توركماني) و من ضمنها ( )4نس��اء ،و لقد تركت كل من
حقيب��ة الدف��اع و الداخلية و مجلس األم��ن القومي ،غير مش��غولة ،و التي
شكلت نقطة خالف مس��تمرة مع القائمة العراقية ،و التي حاولت و قدمت
أكثر من مرشح ألشغال حقيبة الدفاع ،من دون جدوى.
و تصاعدت وتيرة الصراع الطائفي طيلة فترة الكابينة الثانية ،رغم املوقف
( -)23د.حسن لطيف الزبيدي و آخرون ،موسوعة األحزاب العراقية ،مؤسسة العارف للمطبوعات،
بيروت ،2007 ،ص
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األيجاب��ي ال��ذي أعلنته الواليات املتح��دة األمريكية من العملي��ة اإلنتخابية
النيابي��ة األول��ى و الثانية ،إال أن عملية أقصاء املكون (الس��ني) من العملية
السياس��ية وصلت الى مس��تويات خطيرة( ،)24مما تضافرت اجلهود األمريكية
و العراقي��ة لألتفاق على خارطة الطريق م��ن أجل حتقيق املصاحلة الوطنية ،و
أنقاذ العملية السياسية و عملية التحول الدميقراطي من األنهيار.
و مت تق��دمي ورق��ة عمل املصاحلة ف��ي  15أيلول  2007ال��ى اإلدارة األمريكية،
لدعمه��ا أقتصاديا و سياس��ياً ،و في ع��ام  2008مت حتقيق بع��ض التقدم في
مس��ار عملية املصاحل��ة الوطنية ،و مت التوصل الى مجموع��ة من التوافقات
التشريعية ،مما أدى الى أنخفاض معدالت العنف في العراق.
أن عملية اإلنتخابات النيابية لوحدها الميكن أن حتقق معجزة ،فاألس��تقرار
السياس��ي في بلد منكوب كالعراق ،مس��ألة معقدة للغاية ،و أن املش��اركة
القوية للمكون (الس��ني) ش��كلت نقطة حتول مهمة و أيجابية في عملية
التحول الدميقراطي في العراق ،إال أن األمر السلبي و اخلطير الذي حدث في هذه
العملية اإلنتخابية ،هو حتول وتصاعد املنافس��ة و الصراع املذهبي و القومي
من املس��توى الوطني ،الى املستوى احمللي ،و كان لتغيير النظام اإلنتخابي دورا
ف��ي تصعي��د و تأجيج ذلك الصراع ،و أثر بش��كل س��لبي ف��ي تصاعد وتيرة
الصراع في املناطق اخملتلطة و الس��يما املناطق املتن��ازع عليها ،و على الرغم
من أس��تمرار النهج التوافقي على مستوى النخب السياسية ،إال أن الصراع
السياس��ي على مستوى احملافظات و املناطق ،خرج من سياق القبول باآلخر و
التوافق و الش��راكة ،و بدأت نزعة التهميش و األقصاء لآلخر ،تفرض نفس��ها
ف��ي الكثير من مناطق العراق ،و باتت تش��كل حتديا جدي��ا ً في طريق التحول
الدميقراطي ،و من خالل حتليل نتائج اإلنتخابات كما يتبني في اجلدول (:)11
(24)- Kenneth Kathman، op، cit p 23
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الجدول (* )11
توزيع االصوات و املقاعد على الكيانات السياسية الفائزة يف أنتخابات جملس النواب
العراقي يف 2005 /12/15
( )

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

عدد النسبة املئوية النسبة املئوية
عدد االصوات
أسم الكيان السياسي
للمقاعد
لالصوات
املقاعد
االئتالف العراقي املوحد
%46.55
%42.21
128
5.021.137
التحالف الكوردستاني
%19.27
%22.21
53
2.799.860
جبهة التوافق العراقية
%16.00
%15.47
44
1.840.216
القائمة العراقية
%9.09
%8.22
25
977.325
اجلبهة العراقية
%4.00
%4.20
11
499.963
الكوردستاني
االحتاد االسالمي
%1.82
%1.33
5
157.688
كتلة املصاحلة والتحرير
%1.09
%1.22
3
145.028
الرساليون
%0.73
%1.09
2
129.847
اجلبهة التركمانية
%0.36
%0.74
1
87.993
قائمة الرافدين
%0.36
%0.40
1
47.263
قائمة االلوسى
%0.36
%0.27
1
32.245
احلركة االيزدية
%0.36
%0.18
1
21.908
اجملموع
%100.00
%100.00
275 11.602.785

حيث جند بأن املكون الش��يعي ،قد فق��د األمتياز الذي حصل عليه مجانا في
اإلنتخابات السابقة من جراء مقاطعة املكون السني ،و لكن النظام اإلنتخابي
اجلديد و من خالل تقسيم الدائرة اإلنتخابية الواحدة الى ثمانية عشر دائرة ،قد
منح��ه أمتياز آخر و هو احلصول على نس��بة  %6في املائ��ة من املقاعد النيابية،
بزيادة  14مقعد من التي كان يستحقها فعال ،و ذلك من خالل أختالل التناسب
بني نسبة األصوات الى نسبة املقاعد ( %41،18الى .)%46،45
و خس��ر املكون الكوردي كما أس��لفنا بتس��عة مقاعد ،وحصل على ()58
مقعد بدال من ( )67مقعد ،من جراء أختالل التناسب بني نسبة األصوات الى
(*) -لقد مت أعداد هذا اجلدول باألعتماد على املوقع األللكتروني للمفوضية العليا املستقلة
للعراق ،www.ihec-iq.com :زيارة املوقع في .2011/10/12
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نسبة املقاعد %22( ،من األصوات الى  %19من املقاعد) ،و السبب يعود اساسا
الى املع��دالت اإلنتخابية املنخفض��ة في احملافظات ذات األغلبية الش��يعية،
باملقارنة الى املع��دالت اإلنتخابية العالية للمحافظات الكوردية و اخملتلطة و
الس��يما املتنازع عليها ،باألضافة الى الرقعة اجلغرافية و الدميغرافية الكبيرة
للمحافظ��ات التس��عة اخلاصة باملك��ون الش��يعي ،أو التي يش��كل املكون
الش��يعي فيها األغلبية املطلق��ة ،في حني أن الكورد له��م ثالث محافظات
خاصة بهم و ثالث محافظات مشتركة بالدرجة الرئيسية مع املكون السني،
و كان التناس��ب بني مقاعد الس��نة الى أصواتهم متقاربة الى حد ما ،أي أن
التعديل في النظام اإلنتخابي كان لصالح املكون الشيعي و ضد متثيل املكون
الكوردي بشكل غير عادل ،وزيادة في أختالل للتوازن بني كل من املكون السني
و الش��يعي ،و الس��بب الرئيس��ي حلدوث مثل هذا اخللل في تناسب األصوات
ال��ى عدد املقاعد ،يعود الى التوزيع الس��كاني جغرافيا و دميغرافيا للمكونات
الثالثة الرئيس��ية في العراق على احملافظ��ات العراقية ،أي أن التعديل للنظام
اإلنتخاب��ي ،قد جاء خللق حالة أختالل في التمثيل العادل و املتوازن للمكونات
الرئيس��ية في مجلس النواب و بالتالي باعثا الى املزيد من زعزعة األس��تقرار
السياسي في العراق.
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املبحث اخلامس :التأثريات السياسية لعملية اإلنتخابات النيابية الثالثة
يف  7آذار 2010

لقد ج��رت هذه العملية اإلنتخابي��ة النيابية الثالثة وف��ق التعديل الثاني
لقان��ون اإلنتخاب��ات رقم  16لع��ام  ،2005حيث مت أقرار التعدي��ل اجلديد في 6
كانون األول  ،)25(2009أي قبل املوعد املقرر ألجراء اإلنتخابات بأقل من الشهرين،
مما دفع باملفوضية العليا املس��تقلة لألنتخابات لتمديد موعد األقتراع من 31
كانون الثاني ،الى  7آذار .2010
( -)25قانون رقم  26لسنة  ،2009لتعديل قانون اإلنتخابات رقم  16لعام  ،2005منشور في جريدة
الوقائع العراقية ،العدد  4140في .2009/12/28
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املطلب األول :اإلنتخابات النيابية الثالثة و األوضاع السياسية
كان هن��اك تخب��ط و خل��ط و تداخل واضح ف��ي العملية السياس��ية و
التش��ريعية ،حي��ث كان والية مجل��س النواب لتنتهي ف��ي 15آذار  ،2010أي
أنه��ا على وش��ك األنتهاء ،و العراق س��وف يدخل من ب��اب األزمة احلكومية
و السياس��ية الواسعة الى أزمة دس��تورية أكبر و أعقد ،و املفوضية تطلب
عل��ى األقل  90يوما لتقوم بالتحضير لعملية اإلنتخابات على مايرام و على
أكمل وجه.
و كان هناك من القوى السياس��ية ،و الس��يما وس��ط القوى السياس��ية
(الشيعية) من كانوا يتربصوا بقانون اإلنتخابات و يريدون تعديله في الوقت
احلرج ،و لم يكن الوقت مناسبا لتعديل قانون اإلنتخابات ،بل كان من الضروري
التركيز على التحضير لعملية أنتخابات عادلة و احملاولة لتجاوز أخطاء العملية
اإلنتخابية النيابية الثانية ،من الواضح بأن النظام السياسي العراقي اجلديد
هو نتيجة للعملية اإلنتخابية ،مع أس��تمرار اخلالفات السياس��ية و املذهبية
و القومي��ة و األثني��ة احلادة ،و مع تفاقم الصراعات املس��لحة ،و التي تؤثر في
عملية صنع القرار و في أستتاب األمن.
لقد أنعكس��ت كل تلك األجواء املشوبة بعدم الثقة و املشحونة باألنقسام
الطائف��ي و القوم��ي و الت��ي س��ادت قب��ل اإلنتخاب��ات النيابية الثالث��ة ،وفي
األجتماعات و جلس��ات أجراء التعديل الثاني على قان��ون اإلنتخابات في خريف
 ،2009الى زيادة الهوة بني األطراف الثالثة الرئسية في العراق ،حتى وصلت األمور
الى طريق مسدود ،و أصبح تشكيل احلكومة بعد األنتهاء من عملية اإلنتخابات
العامة مهمة صعبة للغاية ،و قد مضى أكثر من تسعة أشهر على وجود فراغ
حكومي في العراق ،الى أن أفلحت األطراف الثالثة الرئيسية (الشيعة ،السنة،
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الكورد) من التوصل الى أتفاق (أربيل)لتقاس��م الس��لطة و لتشكيل الكابينة
الثالثة املنتخبة مببادرة من رئيس أقليم كوردس��تان مس��عود بارزاني ،لقد جرت
عملية اإلنتخابات النيابية الثالثة في آذار  ،2010في ظل أجواء داخلية و خارجية
كلها في صالح قائمة دولة القانون ،و التي يترأسها رئيس الوزراء نوري املالكي ،و
الذي كان قد قاد في آذار  2008عملية عسكرية واسعة في البصرة ضد شركائه
ف��ي املذهب وهو التيار الصدري و بقية امليليش��يات املس��لحة فيها ،و أنعكس
ذلك ف��ي الرأي العام الداخلي ،بأن رئيس الوزراء ش��خص غي��ر طائفي كما كان
يروجه��ا خصوم��ه قبل ذلك ،كما أن أس��تمرار دعم كل م��ن إدارة الرئيس جورج
ب��وش و فيما بعد الرئيس باراك أوباما الى كابين��ة نوري املالكي ،أدى الى تقويته
أكثر و زيادة نفوذه ،و كان ذلك أحد األس��باب التي أدت بجبهة التوافق (السني)
لينهي مقاطعته للحكومة و التي أس��تمرت أكثر من سنة ،كما أن قائمة دولة
القانون ،أستطاعت من أستثمار جناحاتها في أنتخابات مجالس احملافظات التي
مت أجراءها في  31كانون الثاني  ،2009لألستعداد بشكل جيد ألنتخابات مجلس
الن��واب ف��ي آذار  ،2010و كان قد عمل على كس��ب أصوات القوات املس��لحة و
القوات األمنية و كسب اصوات العشائر.
و كما قد أس��تفاد دعائيا م��ن تنفيذ الواليات املتح��دة األمريكية لوعودها
بس��حب القوات ،و التي واف��ق عليها مجلس النواب العراقي في  27تش��رين
الثان��ي  ،2008و رغ��م تصاع��د العنف من جديد ف��ي العراق ،و الس��يما بعد
الهجم��ات الدموي��ة في  20آب  2009على كل م��ن وزارة اخلارجية و املالية ،إال
أن التحضير لألنتخابات النيابية القادمة أستمرت ،كما أن مجلس النواب قد
أس��تطاع مترير (صفقة) تشريعية أخرى مهمة ،و هي تشريع قانون ملكافحة
الفساد ،و قانون امللكية الفكرية ،وقانون جديد للعلم.
و ف��ي ظل أس��تعداد القوى السياس��ية لألنتخابات النيابي��ة القادمة ،ظهرت

315

حتالفات سياس��ية جديدة ،و أش��تدت املنافس��ة بني خمس��ة حتالفات رئيسية:
دول��ة القان��ون(*) ،التحال��ف الوطن��ي(**) و القائم��ة العراقي��ة(***) ،التحال��ف
الكوردس��تاني(****) ،القائمة العراقية املوحدة (جواد بوالني) ،و التي كانت تضم
قوى سياسية و شخصيات :كالتيار الوطني املستقل برئاسة محمود املشهداني،
زعيم مؤمتر الصحوات في األنبار أحمد أبو ريش��ة ،و وزير الدفاع الس��ابق سعدون
الدليمي ،و رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبدالغفور السامرائي(.)26
و لقد دخل املكون الش��يعي في هذه اإلنتخابات ب قائمتني كبيرتني و هما
قائم��ة دولة القان��ون ،و قائمة االئتالف العراقي املوحد ،و س��واء مت التخطيط
لهذا التقسيم أو جاء عفويا وبحكم الواقع ،فقد أنسجم مع القائمة نصف
املفتوحة و التي أس��تخدمت ألول مرة في ه��ذة اإلنتخابات النيابية ،بعد أن مت
أس��تخدامها ف��ي انتخابات مجالس احملافظات غي��ر املنتظمة في أقليم ،في
 2009/1/31و أستطاع املكون الشيعي األستفادة منها جلمع أصوات أكثر.
(*) -كانت قائمة دولة القانون تضم كل من :حزب الدعوة ،كتلة املستقلون للشهرستاني ،و
الكتلة العراقية املتحدة و املستقلة للكورد الشيعة ،و بعض الشخصيات الشيعية و السنية
املستقلة ،للمزيد ينظرhttp: //www.ihec-iq.com/ar/political.html :
(**) -قائمة التحالف الوطني غيرت أسمها في هذه اإلنتخابات الى قائمة االئتالف العراقي
املوحد ،و كانت تضم :اجمللس األعلى األسالمي ،منظمة البدر ،التيار الصدري ،حزب الفضيلة،
تيار األصالح ل ابراهيم اجلعفري ،املؤمتر الوطني ل أحمد اجللبي ،و شخصيات مثل موفق الربيعي
و أضافة الى شخصيات سنية و كوردية شيعية مستقلة ،للمزيد ينظرhttp: //www.ihec-iq. ::
com/ar/political.html
(***) -قائمة العراقية كانت تضم :حركة الوفاق ألياد عالوي ،قائمة التجديد لطارق الهاشمي
و رافع العيساوي و الذين أنشقا من احلزب األسالمي ،اجلبهة العراقية للحوار الوطني لصالح
املطلك ،جتمع العراقيون الوطني  /أسامة النجفي ،اجلبهة التركمانية /سعدالدين أركيج،
باألضافة الى شخصيات مستقلة ،للمزيد ينظرhttp: //www.ihec-iq.com/ar/political.html ::
(****) -قائمة التحالف الكوردستاني كانت تتألف من :احلزب الدميقراطي الكوردستاني،
األحتاد الوطني الكوردستاني ،احلزب األشتراكي الدميقراطي الكوردستاني ،احلزب الشيوعي
الكوردستاني ،حزب العمال و كادحي كوردستان ،احلركة األسالمية الكوردستانية ،حزب األخاء
التركماني ،للمزيد ينظرhttp: //www.ihec-iq.com/ar/political.html ::
( -)26مجموعة األزمات الدولية ،مستقبل العراق غير األكيد ،اإلنتخابات و ما بعدها ،تقرير الشرق
األوسط ،رقم  ،94بغداد -بروكسل 25 ،شباط  ،2010ص 10
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أما املكون السني (العلماني بالدرجة الرئيسية) فقد تكتل بشكل أفضل
باملقارنة مع العمليات اإلنتخابية النيابية الس��ابقة و أس��تطاع أن يحرز فوزا
أفضل.
أما املكون الكوردي ،فقد أنقسم على نفسه ألول مرة في العمليات اإلنتخابية
النيابي��ة العراقية منذ أنتخابات ،2005/1/30و دخ��ل في هذه اإلنتخابات ب أربعة
قوائم :و هي قائمة التحالف الكوردستاني ،قائمة التغيير و التي أنشقت من األحتاد
الوطني الكوردس��تاني ،قائمة األحتاد األس�لامي الكوردس��تاني ،و قائمة اجلماعة
األس�لامية الكوردستانية .و لكن رغم أنسجام هذا التقسيم مع القائمة نصف
املفتوحة و التي نوهنا إليها س��ابقا ،إال أن املكون الكوردي لم يس��تفيد كثيرا من
هذا التقسيم ،بالقدر الذي أستفاد منه املكون الشيعي ،لصغر الرقعة اجلغرافية
للمك��ون الكوردي ،وبعد حصر أكثرية مقاعد مجل��س النواب في احملافظات على
شكل مقاعد ثابتة في التعديل الثاني على قانون اإلنتخابات ،و الذي جرى مبوجب
القان��ون ( )26في  6كانون األول  ،2009و الذي كان نقطة خالف جوهرية بني ممثلي
املكونات الثالثة الرئيسية في العراق ،بعد أن مت التعامل مع نسبة النمو السنوي
للس��كان في محافظ��ات العراق بطريقة مغلوطة ،حي��ث الميكن أن يكون علميا
و منطقيا أن تكون نس��بة النمو السكاني الس��نوي في اقليم كوردستان و الذي
ينعم باألمن و األمان و األس��تقرار السياس��ي و األقتصادي و األجتماعي األفضل
في العراق ،أن تكون أقل من محافظات العراق األخرى ،و هل يعقل أن تكون نسبة
النمو الس��كاني الس��نوي ف��ي البصرة و املوص��ل أكثر من  %7في ح�ين أن تكون
محافظة السليمانية صفرا و أربيل و دهوك أقل من .%1
و كان املكون الس��ني و املكون الكوردي م��ن املعترضني على هذا التعديل ،و
الذي أوقفه نائب رئيس اجلمهورية طارق الهاشمي ،بعد أن قام بأستخدام حقه
بالفيت��و ضد قانون التعديل و أرجاعه الى مجلس النواب ،و كانت فترة ارجاعه
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فرص��ة ألجراء سلس��لة من التعدي�لات عليه ،و قد أس��تطاع املكون الكوردي
كس��ب ثالثة مقاعد ثابت��ة أضافية ال��ى محافظات أقليم كوردس��تان وذلك
بأضافة نسبة  %2،8من النمو السكاني بالتساوي على كل محافظات العراق،
و لكن لم يكن كافيا ملعاجلة اخللل في التوازن الذي أحدثه الزيادة الكبيرة ملقاعد
مجل��س النواب م��ن  275مقعد الى  325مقعد .و لق��د مت في هذه اإلنتخابات
أستخدام القائمة نصف املفتوحة ،و التي يصوت فيها الناخب بشكل أجباري
للقائمة أوال ،و من ثم بش��كل أختياري له احلق في التصويت ألحد املرش��حني
املوجودين أسمائهم على نفس بطاقة التصويت ،و من املعلوم بأن هذا األجراء
يناس��ب الدميقراطيات الراس��خة و اجملتمعات املتقدمة ،واليناس��ب مجتمعا
ناميا كاجملتمع العراقي و دميقراطية ناشئة التزال في مراحلها األبتدائية.
ولقد ادى اس��تخدام القائمة نصف املفتوحة ،الى تعقيد النظام اإلنتخابي
أكث��ر ،و ال��ى زيادة نس��بة األصوات امله��دورة ،كما عم��ل إلى أع��ادة الوالءات
و التش��كيالت األجتماعية ما قب��ل الوطنية إلى الواجه��ة ،لتعمل من أجل
أجناح مشروع وطني هو فوق طاقتها و أمكاناتها ،كما أن قواعد توزيع املقاعد
قد ش��ملتها التعدي��ل( ،)27حيث مت اس��تبعاد الكيانات اخلاس��رة من املقاعد
التعويضية و التي تعاد توزيعها على الكيانات الفائزة حس��ب نسبة أصوات
كل منه��ا ،و خلق بذلك خل��ل اضافي في حتقيق التمثيل العادل و الذي يعمل
نظام التمثيل النس��بي من أجل حتقيقها ،حيث وصل مرشحون ضمن قوائم
عدي��دة مبئات من األصوات فقط الى مجلس النواب ،في حني حرم هذا النظام
مرشحون آخرون ضمن القوائم اخلاسرة بآالف من األصوات.
و مس��ألة كوتا النس��اء و التي نص عليها الدس��تور الدائم و اقرها قانون
( -)27نظام  21لعام  2010الصادر من املفوضية العليا املستقلة لألنتخابتwww.ihec-iq.com.
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اإلنتخاب��ات ،و التي تعد أجنازا حضاريا للعراق اجلدي��د ،و لكن في ظل القائمة
نصف املفتوحة ،خرج املوضوع من س��ياقه الطبيع��ي و املقبول ،و وضع املرأة
املرش��حة في موقع مح��رج جدا ،حي��ث القيمة العددية ألصوات كل نس��اء
الع��راق التضاهي القيمة العددي��ة لرجل واحد دخل مجلس النواب و الذي فاز
بأكثر من ثالثةمائةألف صوت.
و ب��دال من أن تتجه احلكومة التي أفرزته��ا العمليات اإلنتخابية الثالثة على
أعادة األهتمام بقضايا التوافق السياسي ،و تعزيز الشراكة في احلكم ،إال أنها
س��ارت في األجتاه املعاكس ،و عملت في األجتاه الذي ينسف ملا تبقى من أسس
التوافق و الشراكة الوطنية ،و سارت في إالجتاه الذي يسيطر فيه رئيس الورزاء
نوري املالكي على القوات األمنية و بناء قوات أمنية مخلصة له شخصيا.
لقد أفلح العراقيون من حتقيق األنتقال السياس��ي الكبير من الدكتاتورية
في ظل نظام صدام حسني ،الى الدميقراطية التعددية ،إال أن العراقيني عجزوا
و في ث�لاث عمليات أنتخابية متتالية ،من حتقيق النظ��ام الدميقراطي ،الذين
يضمن تقاسم السلطة و الش��راكة احلقيقة لألطراف الثالثة الرئيسية في
العراق ،و كذلك عجزوا من األتفاق على توزيع املوارد األقتصادية.
و لقد أدى كل ذلك الى أس��تفحال عدم األس��تقرار السياس��ي ،و أستمرار
األزم��ات املركب��ة و املعقدة ،و لتنتقل من حالة معق��دة ،الى أخرى أعقد ،و ما
أن يتم التخفيف من أزمة بني الش��يعة و الس��نة ،حتى تتطور أزمة أخرى بني
الش��يعة و الك��ورد ،لقد كانت مخ��اوف األمريكني في محله��ا ،حينما كانوا
يخطط��ون للهيكلي��ة املناس��بة إلدارة احلكم ف��ي فترة األحت�لال( ،)28بأنهم
إذا منح��وا األس��تقالل الفوري للعراقيني ،فأنه يكون ف��ي مصلحة اجملموعات
املنظمة (كالبعثيني) و الميكن أن ينتج نظاما دميقراطيا.
(28)- Politics، Elections، and Benchmarks، CRS report for Congress، January 2010،
Kenneth Kathman، Iraq
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املطلب الثاني :أنعكاس نتائج اإلنتخابات النيابية الثالثة على األستقرار السياسي
لقد فازت القائمة العراقية(التي متثل املكون الس��ني بالدرجة الرئيسية)
ف��ي اإلنتخابات و جاءت في املرتب��ة األولى وحصلت على ( )91مقعدا ،في حني
ج��اءت قائمة دولة القانون (ش��يعية) في املرتبة الثاني��ة و حصلت على ()89
مقعدا ،بعد أضافة مقعدين تعويضيني الى كل منهما ،و جاءت قائمة االئتالف
العراقي املوحد (ش��يعي) في املرتبة الثالثة و حصلت على ( )70مقعدان من
ضمنها مقعدان تعويضيان ،و جاءت قائمة التحالف الكوردس��تاني في املرتبة
الرابع��ة ،بعد أن كانت الثانية ف��ي العمليات اإلنتخابية النيابية الس��ابقة ،و
حصلت عل��ى  43مقعدا ،و من ضمنها مقعد تعويض��ي واحد ،و اعترض عدد
من الكيانات السياس��ية عل��ى النتائج ،و لم تقبل ايض��ا قائمة دولة القانون
بالنتائج ،و طالبت بأعادة الفرز يدويا في بغداد ،و التي قبلتها املفوضية العليا
املس��تقلة لألنتخابات ،وأعلنت عقب األنته��اء من الفرز اجلزئي بعدم ظهور أي
تف��اوت يذكر في النتائج ،و كان اخلاس��ر األكبر في هذه اإلنتخابات النيابية هو
املك��ون الكوردي ،حيث حصل على ( )57مقعدا ،بنس��بة  %17،53من مجموع
مقاعد مجلس النواب و التي أزدادت من ( )275الى ( )325مقعد.
كم��ا أن اخللل في نس��بة األصوات الى نس��بة املقاعد وصل��ت الى  %6و
هي نس��بة كبي��رة ( %17،53من مقاع��د مجلس النواب ،مقاب��ل  %23،33من
األص��وات) ولو طبق نفس النظ��ام اإلنتخابي األول لع��ام  ،2005/1/30حلصل
املكون الكوردي على ( )74مقعد.
و أس��تمر املكون الس��ني في احملافظة على توازن نسبه من األصوات الى
املقاع��د ( %33،44م��ن األصوات ال��ى  %31م��ن املقاعد) مع أن��ه كان بأمكان
املكون الس��ني و بتطبيق النظام اإلنتخابي األول الف��وز ب مقعد أضافي ،أي
 102مقعد بدال من  101مقعد ،و السبب في التاثير الضعيف لتعديل النظام
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عل��ى املكون الس��ني ،يعود ف��ي نظرنا كما أس��لفنا ،الى الرقع��ة اجلغرافية
الكبيرة للمكون الس��ني ،باملقارنة الى الرقع��ة اجلغرافية الصغيرة للمكون
الكوردي ،إال أن املكون الشيعي أستمر في أضافة  %4زيادة من املقاعد ،مبقارنة
نسبة األصوات ( %48.92من املقاعد ،مقابل  %44.56من األصوات) أي بزيادة 18
مقعدا ،و لقد أدى هذا األختالل الكبير في التناس��ب بني األصوات الى املقاعد
و الس��يما بالنسبة الى املكون الكوردي ،الى فقدان الثقة بهذا النظام و الذي
يسبب في زعزعة األستقرار السياسي في العراق.
اليشجع هذا النظام على املشاركة الواسعة ،و تباينت نسبة املشاركة بني
احملافظات ،حيث س��جلت محافظات أقليم كوردستان أعلى نسبة مشاركة،
في حني سجلت محافظات الوس��ط و اجلنوب أدنى نسبة مشاركة ،كما هو
مبني في اجلدول (:)12

الجدول ()12

(*)

النسبة املئوية لالصوات ،القاسم االنتخابي و عدد املقاعد بالنسبة للمحافظات
العراقية يف أنتخابات جملس النواب العراقي يف 2010/3/7
ت

احملافظة

1
2
3
4
5
6
7

دهوك
أربيل
السليمانية
كركوك
صالح الدين
موصل
بابل

النسبة املئوية
عدد الناخبني عدد املصوتني
للتصويت
574.138
917.685
1.098.451
787.673
696.913
1.702.964
961.293

424.715
680.408
833.631
556.384
488.865
1.054.798
586.281

%80
%76
%73
%73
%73
%66
%63

القاسم
االنتخابي
49.037
48.601
46.365
42.472
40.739
38.684
37.379

عدد املقاعد
الثابتة لكل
محافظة
10
14
17
12
12
31
16

(*) -لقد مت أعداد هذا اجلدول باألعتماد على املوقع اللكتروني للمفوضية العليا املستقلة
لألنتخابات في العراق ،www.ihec-iq.com :زيارة املوقع في .2011/10/12
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ديــالـــى
القادسية
كربالء
األنبار
النجف
مثنى
زيقار
واسط
البصرة
بغداد
ميسان

840.241
619.862
564.691
802.378
696.599
379.078
993.372
638.699
1.466.512
4.599.782
561.742

502.896
373.339
333.434
472.603
411.424
229.141
572.177
376.922
814.810
2.541.766
272.818

%62
%62
%62
%61
%61
%61
%60
%60
%57
%53
%50

36.643
34.285
34.266
34.026
33.950
33.940
33.757
33.343
32.734
31.788
27.282

13
11
10
14
12
7
18
11
24
68
10

اجملموع

18.902.073

11.526.412

%62.40

37.182

310

مقاعد الكوتا
املقاعد التعويضية

8
7

العدد الكلي للمقاعد
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ولقد أنعكس هذا اخللل في نتائج اإلنتخابات على عملية تش��كيل احلكومة
األحتادية و بقية املؤسس��ات الس��يادية ،فلقد تش��بثت القائمة العراقية بنص
املاة ( )76من الدس��تور و الت��ي تقول (يكلف رئيس اجلمهورية مرش��ح الكتلة
النيابية األكبر عددا ً بتشكيل مجلس الوزراء خالل خمسة عشرا يوما من تاريخ
أنتخاب رئيس اجلمهورية) غير أن املكون الشيعي قد سارع بتوحيد صفوفه ،من
خالل حتالف كل من دولة القانون مع قائمة االئتالف العراقي املوحد ،و تش��كيل
حتالف برملاني جديد بأسم التحالف الوطني ،و الذي دخل مجلس النواب ككتلة
واح��دة ،و الكتلة األكبر ع��ددا بحصولها على ( )159مقعدا ،في مواجهة خطر
تفوق املكون السني املتمثل بالقائمة العراقية كما هو مبني في اجلدول (.)13
مما أدى الى تصعيد اخلالف من جديد بني كل من املكون السني و الشيعي
حول تفس��ير املادة ( )76من الدستور الدائم و أس��تحقاق الكتلة التي تقوم
بتش��كيل احلكومة ،و رغم تفس��ير احملمكة األحتاية العلي��ا لصالح التحالف
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الجدول ()13

( *)

توزيع االصوات و املقاعد على الكيانات السياسية الفائزة يف أنتخابات جملس النواب
العراقي يف 2010/3/7
91
89
70
43

487.181

%4.41

8

%2.46

303.477
314.823

%2.75
%2.85

6
4

%1.85
%1.23

247.366
153.640

%2.24
%1.39

4
2

%1.23
%0.62

%0.25
%0.20
%0.11
%0.01
%0.09
%100.00

3
2
1
1
1
325

%0.92
%0.62
%0.31
%0.31
%0.31
%100.00

عدد االصوات

ت

أسم الكيان السياسي

1
2
3
4

القائمة العراقية (أياد عالوي)
ائتالف دولة القانون (نوري املالكي)
االئتالف الوطني العراقي (حكيم)

5

التحالف الكوردستاني (هاوثةميانى كوردستان)

6
7

(طؤران)
التغير ِ
قائمة التوافق العراقي
ائتالف وحدة العراق

8
9

االحتاد االسالمي الكوردستاني (يةكطرتووى ئيسالمى)

10
11
12
13
14

النسبة
املئوية
لالصوات
%25.84
%25.35
%19.21
%15.28

2.851.823
2.797.624
2.119.922
1.686.344

اجلماعة االسالمية الكوردستانية (كؤمةىل ئيسالمى)
28.095
قائمة الرافدين
21.882
اجمللس الشعبي الكلداني السرياني الشوري
11.755
املهندس محمد جمشيد عبداهلل الشبكي
1.177
خالد أمني رومي (صابئى)
10.171
احلركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم
11.035.280
اجملموع

عدد
املقاعد

النسبة
املئوية
للمقاعد
%28.00
%27.38
%21.54
%13.23

الوطني ،و رغم وجود س��وابق و جتارب عاملية ف��ي هذا الصدد في العالم ،كما
حدث في أملانيا عام  2005وبعد فوز احلزب األشتراكي و حصوله على األغلبية
النيابي��ة ( )251مقع��دا ،إال أن األحت��اد الدميقراطي املس��يحي بزعامة (أجنيال
مي��ركل) و الذي فاز ب ( )248مقعد ،قامت بتش��كيل حتالف نيابي جديد مع
احل��زب الدميقراط��ي احلر و حصل بذل��ك التحالف اجلديد عل��ى ( )295مقعدا
وأصب��ح الكتلة األكب��ر ،إال أن بلدا مثل العراق و اليزال ف��ي مراحله األبتدائية
ف��ي عملية التح��ول الدميقراطي ،كان يحت��اج الى منوذج آخ��ر يقدمه القوى
(*) -لقد مت أعداد هذا اجلدول رقم ( )13باألعتماد على املوقع األلكتروني للمفوضية العليا
املستقلة لألنتخابات في العراق ،www.ihec-iq.com :زيارة املوقع في .2011/10/12
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السياسية العراقية لألقتداء به ،كالنموذج الذي قدمه قائمة التوافق بزعامة
(أيادي عالوي) في أنتخابات  2005/1/30عندما كان رئيسا جمللس الوزراء ،و لم
يفوز بالكتلة األكبر ،حيث قبل نتائج اإلنتخابات و فس��ح اجملال للكتلة األكبر
حين��ذاك ،و التي كانت كتلة االئتالف العراقي املوحد (الش��يعي) لتش��كيل
احلكومة برئاسة (ابراهيم اجلعفري) ،و لم يعمل أياد عالوي حينذاك للتشبث
بالس��لطة ،وعلى أثر هذه األزمة احلكومية ،عانى العراق من فراغ حكومي من
جديد ،و لكن األزمة أس��تمرت هذه املرة أكثر من تس��عة أش��هر كما اسلفنا
س��ابقاً ،و أتفقت األطراف السياسية الرئيسية (الش��يعة ،السنة ،الكورد)
مجبرة على األس��تمرار في األلتزام بآلية تش��كيل و عمل مؤسس��ة رئاس��ة
اجلمهوري��ة على أس��اس التواف��ق ،كما مت ممارس��ته في الدورتي�ين النيابيتني
السابقتني.
و مت أنق��اذ العملية السياس��ية في الع��راق على أثر التوقي��ع على أتفاقية
اربيل لتقاس��م الس��لطة في الع��راق في 11تش��رين الثان��ي  ،2010حيث مت
األتفاق على توزيع املناصب الس��يادية بني املكونات الرئيس��ية في العراق ،و مت
التوصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة مكونة من( )43وزيراً ،قائمة
على قاعدة سياس��ية عريض��ة ،و لكن األزمة لم حت��ل بالكامل ،و بقيت عدد
من الوزارات الس��يادية ش��اغرة ،ليتم بعد ذلك أش��غالها بعد أتفاق األطراف
السياس��ية الرئيس��ية الثالث��ة في الع��راق ،و مع ذلك ف��أن احلكومة اجلديدة
حصلت على ثقة مجلس النواب.
و لكن أزمة الثقة بني األطراف الرئيسية في املعادلة السياسية في العراق
قد أس��تفحلت ،و التي تدهورت من جديد بس��بب اخلالف احلاد الذي اثير حول
تعدي��ل النظ��ام اإلنتخابي ،ما نت��ج عنه من مضاعفات ،و الس��يما تلك التي
تتعلق بحدوث أختالل للتوازن في القوى بني األطراف السياسية ،و لقد مت أنقاذ
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احلكومة األحتادية ،و لكن لم يتم أنقاذ العملية السياس��ية و التي أس��تمرت
تعيش أسوء أزماتها و التي تواصلت وأستفحلت أكثر ،لتهدد الوحدة الوطنية
باألنقسام و التشرذم ،و لتنذر بحدوث أنهيار تام للعملية السياسية.
كل ذلك يؤكد أن اإلنتخابات النيابية الثالث و رغم أهميتها في بناء أس��س
الدميقراطي��ة إال أنه��ا لم تفل��ح في حل األزم��ات السياس��ية بفعل عوامل
موضوعية و ذاتية ،و تأتي على رأس تلك العوامل املوضوعية أستمرار التدخل
اخلارجي في الوضع العراقي و الس��يما م��ن دول اجلوار ،و من العوامل الذاتية و
التي أثرت س��لبا في العملية الدميقراطية بش��كل كبير ،هي ضعف املشروع
الوطني و محاولة بعض القوى السياسية الرئيسية التراجع عن التوافقات و
التي مت أقرارها في مؤمترات املعارضة العراقية في وقت سابق.
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الفصل السادس
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الفصل السادس
تقييم النظام اإلنتخابي العراقي في ظل التعديالت التي
أجريت عليه وتأثيرها على األستقرار السياسي
املبحث األول :تقييم قانون اإلنتخابات العراقي رقم  96لعام 2004

* املطلب األول :محاسن النظام األنتحابي العراقي في األنتخابات النيابية األولى
* املطلب الثاني :أهم مس��اوئ نظام التمثيل النسبي ذو الدائرة الواحدة
و التي التتناسب مع الوضع العراقي
املبحث الثاني :تقييم قانون اإلنتخابات العراقي رقم(  )16لعام  ،2005الصادر من اجلمعية الوطنية العراقية

* املطلب األول :أهم مساوئ النظام النسبي ذو الدوائر املتعدده بالنسبة للوضع العراقي
* املطلب الثاني :أهم محاسن النظام النسبي ذو الدوائر املتعددة بالنسبة للوضع العراقي
املبحث الثالث :التعديل األول على نظام اإلنتخابات:

* املطلب األول :معايير تقييم النظام اإلنتخابي الدميقراطي
* املطلب الثاني :تداعيات التعديل األول لقانون األنتخاب
املبحث الرابع :تقييم التعديل الثاني للنظام اإلنتخابي:

* املطلب األول :تداعيات مضمون التعديل الثاني
* املطلب الثاني :األثار السلبية للتعديل الثاني على قانون األنتخابات
املبحث اخلامس :التحليل األحصائي لنتائج العمليات اإلنتخابية النيابية الثالثة يف العراق للفرتة من 2010-2005

* املطل��ب األول :ترتي��ب نتائ��ج العمليات األنتخابي��ة النيابية في العراق
ضمن جداول أحصائية.
* املطلب الثاني :حتليل النتائج اإلنتخابية النيابية الثالثة
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تقييم النظام اإلنتخابي العراقي في ظل التعديالت التي
أجريت عليه وتأثيرها على األستقرار السياسي

املبحث األول :تقييم قانون اإلنتخابات العراقي رقم  96لعام 2004

لقد مت أصدار قانون اإلنتخابات رقم  96في  15حزيران  2004من قبل سلطة
االئت�لاف املؤقتة ،بعد مش��اورات عديدة مع اخلب��راء الدوليني و اخملتصني في
مجال تصميم النظم اإلنتخابية ،و منهم (كارينا بيريلي) رئيسة بعثة األمم
املتحدة للش��ؤون األنسانية ،و املسؤولة عن تقدمي الدعم اإلنتخابي الدولي
ال��ى الع��راق ،و (الرى داياموند) اخلبي��ر الدولي في ش��ؤون اإلنتخابات ،و مع
مجموعة خبراء آخرين ،و بعد دراس��ة الظروف العامة للعراق من النواحي:
السياس��ية و األجتماعية و األنقس��امات املذهبية و القومي��ة و الدينية و
األثني��ة ،و التي عان��ى منها النظام السياس��ي في الع��راق األمرين ،طيلة
تاريخه السياسي ،و التي تعد خاصية من خواص اجملتمع العراقي التي البد
من أخذها بنظر األعتبار ،عند البحث في عملية التحول الدميقراطي ،و البد
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من أخذها مبنتهى اجلدية و احلرص و احلساسية ،عندما يتم مناقشة أختيار
نظام أنتخابي معني.
أن الهدف الرئيس��ي ألختي��ار أي نظام أنتخابي للع��راق ،يجب أن يكون في
قدرة هذا النظام على حتقيق األس��تقرار السياسي واألقتصادي و األجتماعي
عل��ى املدى البعي��د ،وأن يكون هذا النظ��ام عادال ،و أن ال يك��ون في مصلحة
مكون معني على حس��اب اآلخرين ،ليمنحه األمتي��از في حتقيق النجاح على
امل��دى القري��ب ،و ال يكون على املدى البعيد عامال من عوامل عدم األس��تقرار
األجتماعي ،ويسبب أنهيارا للنظام السياسي واألقتصادي.
أن النظم األنتخابية بحاجة ألن تستجيب بشكل كافي للظروف السياسية
املتغيرة ،و التي تتغير من بلد الى آخر ،و حتى داخل البلد الواحد قد تتغير من
فترة الى أخرى.
و أن النظم األنتخابية ليس��ت فقط طرق لتش��كيل الهيئات احلاكمة ،بل
هي ايضا وسيلة إلدارة الصراع في اجملتمع ،حيث يجب على النظام اإلنتخابي،
أن يعم��ل عل��ى تعزي��ز األس��تقرار و ترس��يخ النظ��ام السياس��ي ،و تفعيل
املؤسسات السياس��ية واآلليات الدميقراطية ،وفق أسس التوافق و الشراكة
و التوازن ،أخذا في األعتبار الوضع اجلغرافي و الدميغرافي لكل بلد ،و الس��يما
في اجملتمعات التي تعاني من انقس��امات اجتماعية حادة كاجملتمع العراقي و
املاليزي و اللبناني مثال.
و لهذه األس��باب و غيرها ،مت األتفاق على أختيار نظام التمثيل النس��بي ذو
الدائرة اإلنتخابية الواح��دة ،مع القائمة املغلقة ،ليلبي حاجات العراق اجلديد
عل��ى املدى القريب و البعي��د ،و يكون العنصر الذي يحق��ق التوازن في متثيل
املكونات ،و عامال أساس��يا لتوحيد العراقي�ين حول البرامج الوطنية ،و تعزيز
الس��لم األجتماعي واحلياة املشتركة والتعايش السلمي بني املكونات ،و التي
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بقيت على مدى العقود املاضية ،متناحرة و متصارعة و متحاربة أحيانا ،للبدأ
ف��ي بناء الوطن من جديد والتحول نحو النظام الدميقراطي ،على أس��س من
التوافق و الشراكة.
و لق��د مت تصميم النظام اإلنتخابي بالش��كل ال��ذي يكون في مصلحة
الوح��دة الوطني��ة ،ال أن يك��ون ف��ي مصلحة قومي��ة أو طائف��ة معينة ،و ال
يكون في مصلحة اجملموعات ش��ديدة التنظيم على املدى القريب ،و قد وجد
اخملتص��ون ف��ي النظام اإلنتخابي العراق��ي الذي مت تطبيقه ف��ي أنتخابات 30
كان��ون الثاني  2005املزايا األيجابية الكثيرة ،مم��ا جعلهم يفضلون على غيره
من النظم األنتخابية األخرى.
املطلب األول :حماسن النظام األنتخابي العراقي يف األنتخابات النيابية األوىل
لقد ذكرنا احملاس��ن الكثيرة لنظام التمثيل النس��بي ذو الدائرة األنتخابية
الوطني��ة الواحدة في الفصول الس��ابقة ،و بعد دراس��ة ظ��روف ومتطلبات
عملي��ة التحول الدميقراطي في العراق ،جند بأن احملاس��ن التالية لهذا النظام
ضرورية األخذ بها للدفع بالنظ��ام الدميقراطي الى أمام وأنقاذها من األنهيار،
و ميك��ن جمع هذه احملاس��ن و التي تتناس��ب مع ظروف العراق السياس��ية و
األقتصادية و األجتماعية و الثقافية في النقاط التالية:
أ -أن نظام التمثيل النسبي الكامل ،ذو الدائرة الواحدة مع القائمة املغلقة،
من دون حاجز أنتخابي ،يحقق للعراق في ظل األنقسامات املذهبية و القومية
احلادة ،أمكاني��ة تفعيل التحول الدميقراطي و تعزيز الروح الوطنية و املواطنة
املتساوية و املشاركة الواس��عة ،من خالل التمثيل العادل للمكونات والقوى
السياس��ية الرئيس��ية في البلد ،و مينح النساء اآللية األفضل للتمثيل ،كما
مينح األقليات فرصة جيدة للفوز و يش��جعها على املش��اركة و األندماج في
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اجملتم��ع العراقي ،بدال من آلي��ة الكوتا التي تدفعهم عل��ى املزيد من التكتل
األثني و التقوقع و األنعزال.
لذا فأن هذا النظام اإلنتخابي قد وضع احللول ألهم و أعقد و أخطر مشكلة
ف��ي العراق ،و هي بناء نظام دميقراطي مس��تقر و فع��ال على أنقاض مجتمع
منقس��م على حد التحارب لعقود من الزمن ،و كيفية جمع املتضادات ضمن
آلي��ة وطنية ودميقراطية موحدة ،و أن يك��ون عراقا واحدا و أحتاديا و دميوقراطيا
و مستقرا.
و ه��ذا األم��ر اليتحقق إال بتوفي��ر ضمان��ات التمثيل الع��ادل للمكونات
الثالثة الرئيس��ية في العراق (الش��يعة ،الس��نة ،الكورد) ،و الس��يما و أن
املكون الكوردي يش��كل القومية الرئيس��ية الثانية في العراق ،و تس��ببت
مشكلة عدم األعتراف بالشراكة احلقيقية لهذا املكون القومي األساسي
في املاضي ،الى حدوث عدم األس��تقرار السياس��ي املس��تمر ف��ي البلد ،و
أن��دالع أقتتال داخلي ،الزالت ذكرياته األليمة و املأس��اوية التفارق العراقيني
من ش��ماله الى جنوبه ،حيث القى العراقيون من جراءها الويالت و الكوارث
و احملن بشريا و ماديا.
ب -أن ه��ذا النظام اإلنتخاب��ي يعمل على احملافظة عل��ى التوزان في متثيل
املكونات الرئيس��ية ،و مينع حدوث األختالالت العنيفة املفاجئة ،كالتي حدثت
فعال في الدوائر اإلنتخابية املتعددة ،و السيما في ظل التعديالت التي أجريت
عل��ى النظ��ام اإلنتخابي ،و ذلك بتوزيع النس��بة الكبيرة م��ن مقاعد مجلس
النواب ،و على شكل مقاعد ثابتة على احملافظات.
أن احملافظ��ة عل��ى التمثي��ل العادل للمكون��ات ،على املدى البعيد مس��ألة
حساس��ة و بالغة األهمية ،و السيما بالنس��بة الى مجتمع منقسم قوميا و
ديني��ا و مذهبي��ا ،و ذو ماضي أليم كاجملتمع العراقي ،و على س��بيل املثال فقد
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كانت أندونيسيا في بداية حتولها نحو الدميقراطية ،في منتصف القرن املاضي،
تعان��ي من نفس املش��كلة الت��ي يعاني منه��ا العراق حاليا ،و هي األنقس��ام
اجملتمعي احلاد ،و التعددية احلزبية الواس��عة و التي التسمح بتشكيل حكومة
مستقرة ،او تؤدي في احسن األحوال الى تشكيل حكومة مجزئة.
أن أعتم��اد بعض األحزاب عل��ى مناطق جغرافية محددة ،ق��د يدفعها في
ظل اس��تمرار األزمات السياس��ية الى األنفصال ،و له��ذا عملت على أصالح
نظامه��ا اإلنتخابي ،و قام��ت مبعاجلة النظام احلزبي ذو األس��تقطاب الوطني
الضعيف ،بتصميم نظام حزبي قادر على تقوية األستقطاب احلزبي الوطني،
و يعمل على بناء حتالفات وطنية واس��عة ،لذلك طالبت أندونيسيا في حينه
جمي��ع األحزاب ،ان تظه��ر قاعدة تنظيمية وطنية لها ،كش��رط الدخول في
اإلنتخابات ،و أن يثبت كل حزب بأن لديه فروعا في أكثر من نصف املقاطعات
األندونيس��ية ،باألضافة الى أجبار األحزاب التي التس��تيطع احلصول على %2
من املقاعد في البرملان ،أن تندمج مع أحزاب أخرى منسجمة و قريبة منها ،مما
أدت بالتالي على التقليل من عدد األحزاب املتنافسة مبا يخدم عملية التحول
الدميقراطي و الوحدة الوطنية ،و العمل على حتقيق ما كان يصبوا اليه اجملتمع
األندونيس��ي في احملافظ��ة على التمثيل العادل للمكونات الرئيس��ية ،و منع
حصول األختالالت املفاجئة في التمثيل.
و ه��ذا األم��ر حتقق في العراق أيضا بعد تبني نظام التمثيل النس��بي ذو
الدائرة الواحدة ،و الذي عمل على حتقيق التمثيل العادل للمكونات الرئيسية،
و لم يتعلق مقاطعة املكون السني بالنظام اإلنتخابي ،بل كان يتعلق مبجمل
مراحل و مبادئ و آليات العملية السياسية.
أن احملافظة على التوازن بني املكونات الثالثة الرئيسية مسألة تهم املكون السني
بقدر ما تهم املكون الكوردي ،و تؤثر نتائجها في مجمل العملية السياسية.
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ت -أن هذا النظام يناس��ب الظروف الس��كانية و التاريخي��ة للعراق ،حيث
التوجد أحصاءات محدثة و شفافة ،و ما موجود منها محل خالف ،و لقد تعرض
العراق في ظل األنظمة املتعاقبة الى سياس��ات لتغيير التركيبة الس��كانية
في مناطق عديدة ،التزال محل خالف ش��ديد بني القوى السياسية العراقية ،و
التي أدرجت هذه اخلالفات في الدستور الدائم ضمن املادة(.)140
أن ه��ذا النظ��ام اإلنتخابي ه��و الوحيد الكفي��ل بعدم تصعي��د التوتر في
املناطق املتنازع عليها ،و التي تش��كل عامل عدم أس��تقرار سياسي مستمر
في العراق ،الى أن يتم حلها بش��كل جذري ،أن تبني نظام التمثيل النس��بي
ذو الدائرة الواحدة ،جاء ليتناس��ب مع الظروف التاريخية الدموية التي مر بها
العراق في ظ��ل األقتتال الداخلي بني احلركة التحرري��ة الكوردية و احلكومات
املتعاقبة على حكم الع��راق ،حيث عمل هذا النظام على تخفيف التوتر في
املناط��ق املتنازع عليها ،و جتميد اخلالفات العرقية و املذهبية لفترة معينة من
الزم��ن ،من أجل تهيئة األرضية املناس��بة للتمكن م��ن أحتوائها و حلها ،حال
عادال و سلميا وفق اآلليات الدميقراطية املتفقة عليها.
ث -أن هذا النظام يعمل على توسيع و ترسيخ املشاركة الوطنية ،و يعمل
على تفعيل الوحدة الوطنية ،من خالل توجيه األنظار الى البرامج السياسية
الوطني��ة ،بدال من البرامج احمللية التي يفرضها نظ��ام الدوائر املتعددة ،حيث
تشكل كل دائرة أنتخابية و في ظل األوضاع األمنية و السياسية و األجتماعية
الت��ي مير بها الع��راق عاملا خاصا بأهلها ،و كثيرا ما تك��ون دائرة مغلقة ملكون
معني ،مما تدفع بأجتاه خلق األقطاعيات احمللية و أس��تحداث هويات ثانوية على
حساب الهوية الوطنية املوحدة.
أن ما يحتاجه العراق في هذه املرحلة من عملية التحول الدميقراطي ،هو ألتزام
املكونات الثالثة الرئيسية في العراق ،باملشروع الوطني و املهدد باألنقسام.
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أن هذه املكونات قد اتفقت فيما بينها على األسس التي يتم وفقها حكم
البلد ،و هي التوازن و التوافق و الش��راكة احلقيقة ،بعيدا عن سياسة األقصاء
و التهميش ،و قد مت األتفاق على وضع الضمانات لتنفيذ هذا املشروع الوطني،
باأللتزام بالدستور الدائم و العمل معا مبوجب مبدأ التوافق و الشراكة.
و ج��اء النظام اإلنتخابي ،التمثيل النس��بي ذو الدائ��رة الواحدة مع القائمة
املغلق��ة و من دون حاجز أنتخابي ،لينس��جم مع هذا النه��ج التوافقي املتفق
عليه ،أي أن هذا النظام اإلنتخابي قد جاء ليخدم املشروع الوطني ،وفق اآلليات
الدميقراطية و على أسس من األحتاد األختياري بني املكونات الرئيسية في البلد.
ج -أن ه��ذا النظام يضم��ن التمثيل الضروري و العادل للمرأة و للش��باب و
لألقليات بأنس��يابية واضحة ،و بأس��لوب أكثر اقباال و أكثر سالسة من نظام
الكوتا ،و الذي يتسم بتعقيدات كثيرة ،حيث أن نظام الكوتا ميكن أن يتعرض
الى السيطرة بسهولة من قبل أحزاب متنفذة ،كما ميكن أن تنتابه املفاجئات
الكثيرة ،حيث أن نظام التمثيل النسبي ذو الدائرة الواحدة ،يعمل على تقوية
أحزاب األقليات و تش��جيعها و تدفعها الى املشاركة و املنافسة فيما بينها،
ليؤدي بالتالي الى تفعيل عملية أندماجها السياسي و األجتماعي في اجملتمع
الكبي��ر ،و متنعها من األنغالق ضمن اجملتم��ع الصغير لها ،كما أن هذا النظام
و م��ن خالل التركي��ز على الدائ��رة الوطنية الواحدة يخف��ف ضغط الهويات
الثانوي��ة ،و التي تعمل على منافس��ة الهوي��ة الوطنية األحتادي��ة و املوحدة،
فالتوسع في كوتا األقليات ،يكون على حساب تعزيز الهوية الوطنية الواحدة.
ح -أن هذا النظام من حيث السهولة في التصويت و البساطة في حساب
النتائ��ج و الش��فافية التي يحتاجها املواطن��ون العراقي��ون و التي تتطلبها
عملي��ة التح��ول الدميقراطي في العراق ،يعد من انس��ب النظ��م األنتخابية
للعراق ف��ي هذه املرحلة ،حي��ث املواطنون قد ذاقوا م��رارة األنظمة الفردية و
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األس��تبدادية ،و أن تذوق طعم املشاركة الواس��عة في احلياة السياسية ،غير
ممك��ن إال في ظل نظام أنتخابي س��هل و بس��يط ،حيث التع��رف على قائمة
معينة مهمة س��هلة ،و الحتتاج الى تعليم كبير أو معرفة واس��عة ،و عملية
التصوي��ت للقائمة املفضلة لدى الناخب ،اليحتاج الى خبرة كبيرة ،و هي في
متناول جل الناخبني ،و ميكن احلصول على النتائج في أقصر فترة زمنية ممكنة.
خ -أن ه��ذا النظ��ام ومن خالل املع��دل اإلنتخابي الواحد ل��كل محافظات
العراق ،بدال من معدالت أنتخابية متعددة بتعدد محافظات العراق ،هو األكثر
تش��جيعا لعملية التحول الدميقراط��ي ،و األكثر عدالة و يقدم للمش��اركة
اإلنتخابي��ة الكبي��رة األفضلية ،كما و يعمل على معاقبة الذين يتقاعس��ون
في املش��اركة في التصويت أو الذين يقاطع��ون اإلنتخابات ،وبالتالي يعزز من
املنافسة الشريفة بني القوى السياسية املتنافسة.
أن القيم��ة املوحدة للمقع��د يعزز من عملية األندم��اج الوطني ،و يدفع
بالقوى السياسية اخملتلفة لتقدمي برامج وطنية على مستوى البلد كله ،مما
يعمل هذا النظام مبرور الزمن الى تقوية التربية الوطنية و تعزيز املش��اركة
على اس��اس البرامج الوطنية و املنافسة على مستوى الوطن كله ،و ليس
على أس��اس القضاي��ا احمللية و املناطقية ذات البع��د الدميغرافي احملدود في
أكثر األحيان.
د -أن ه��ذا النظام يعمل على التخفيف من املش��اكل الناجمة عن حتديث
سجل الناخبني ،و يسمح بالتسجيل يوم األقتراع(.)1
أن هذه اخلاصية لنظام الدائرة الواحدة هي التي دفعت باخملتصيني و خبراء
اإلنتخابات لضرورة األخذ بها ،و الس��يما في هذه املرحلة احلساس��ة من تاريخ
( -)1ريتش��ارد ل.كالي��ن و باتري��ك مرلو ،بن��اء الثقة في عملية تس��جيل الناخب�ين ،دليل املعهد
الدميقراطي الوطني في املراقبة ،ص 17
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العراق ،حيث تركة النزاعات و الصراعات و التي خلفها نظام (صدام حس�ين)
ثقيلة جدا ،فاألحصاءات احملدثة غير موجودة و ليس من السهل حتديثها في ظل
استمرار النزاعات احلادة بني املكونات الرئيسية و السيما في املناطق اخملتلطة،
و هي مناطق س��كانية واسعة ، ،و عليه فأن األخذ بنظام التمثيل النسبي ذو
الدائ��رة الواحدة ،كان اخلي��ار الوحيد بيد اخملتصيني في ش��ؤون اإلنتخابات ،في
محاوالته��م و جهودهم حتت مظلة األمم املتحدة ،و التي أنصبت في عام 2004
لتصمي��م نظام أنتخابي مناس��ب و منس��جم مع ظروف الع��راق ،و باألخص
عندما اليكون هناك سجال للناخبني متفق عليه من قبل املكونات الرئيسية.
ذ -أن ه��ذا النظ��ام يعم��ل على دعم األح��زاب ذات البرامج والسياس��ات و
التوجهات الوطنية ،و يعمل على تكتل األحزاب ضمن ائتالفات أوسع بدال من
تشتتها كما تفعلها القائمة املفتوحة ،و نظام الدوائر املتعددة املغلقة على
املذاهب و القوميات و األحزاب.
أن القدرة على بناء نظام حزبي يس��تمر على امل��دى البعيد ،بأمكانه أن ميثل
املصالح املتضاربة بصورة مناسبة أكثر ،و بأمكانه أن يستمر في أقامة حكومة
مستقرة( ،)2حيث تش��ير كل الدالئل في الدميقراطيات الراسخة و اجلديدة ،بأن
تعزيز النظام الدميقراطي على املدى البعيد يتطلب أحزاب قوية و فعالة ،و يجب
عل��ى النظام اإلنتخابي أن يش��جع على ذلك ،ال ان يعم��ل على تفتيت األحزاب
و تش��رذمها ،و مب��ا أن األح��زاب الرئيس��ية في الع��راق هي التي قام��ت بقيادة
املش��روع الوطني في فترة املعارضة ،و حتملت املس��ؤولية في األوقات الصعبة
لقي��ادة عملية التحول الدميقراطي ،فالبد من أن يكون أختيار النظام اإلنتخابي
على أس��اس منح األحزاب الوطنية الرئيسية القوة الكافية لألستمرار في أداء
واجبها في قيادة العملية السياس��ية ،و في هذه املرحلة احلساس��ة ،و هذا ما
( -)2ياسن محمود عبابكر ،مصدر سابق ،ص 21
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ميك��ن أن يقدمه نظام الدائ��رة الواحدة ،و على عكس ما يقدم��ه نظام الدوائر
املتعددة ،و الس��يما في ظل القائمة املفتوحة و التي تعمل على متزيق األحزاب
الوطنية واضعافها ،و يقوم بدال عنها بدعم العشائر و القبائل ،مما يؤدي بالتالي
الى افراز مجلس نواب هزيل ،و غير قادر على القيام باملهام الكبيرة امللقاة على
عاتقه في التش��ريع و الرقابة و التوازن و التعاون مع احلكومة ،و املس��اهمة في
تعزيز األستقرار السياسي و تفعيل العملية السياسية.
ر -أن هذا النظام يس��هل من عملية تصويت الناخبني في اخلارج و يجعلها
أكث��ر ج��دوى و أكثر فعالي��ة ،مما يعزز من املش��اركة السياس��ية للمواطنني
العراقيني ،الذين أجبرتهم ظ��روف الدكتاتورية ألن يهاجروا أو يهجروا للعيش
في مختلف دول العالم ،للمش��اركة من جديد واملس��اهمة في بناء الوطن ،و
التفاعل مع العملية السياسة ،و التواصل مع هموم بلدهم.
أن توثيق أرتباط املواطنني العراقيني في اخلارج بالعملية السياسية و األستفاد
من خبراتهم ،عامل مهم يصب في مصلحة التحول الدميقراطي في العراق ،و
يدفع املواطنني في اخلارج ومن خالل معايش��تهم اجملتمعات املتقدمة الى دعم
البرامج الوطنية و التوجهات والقضايا ذات املصلحة العامة ،و دعم جهود بناء
اجملتمع املدني و تعزيز قواعد السلم األهلي ،بعيدا عن الطائفية و املناطقية.
ز -أن هذا النظام يضمن أش��غال املقاعد الش��اغرة في مجلس النواب من
خ�لال القوائم املوجودة ،مما يزيل احلاجة الى أنتخابات تكميلية ،أو التحول بني
القوائم املتنافسة ،و ذلك في حالة أستنفاذ األحتياط في الدوائر املتعددة ،مما
قد يسبب في حدوث أزمات سياسية في ظل األستقطاب املذهبي و القومي
ف��ي دوائر معينة ،أي أن نظام الدائرة الواحدة مين��ح املزيد من الدعم الضروري
الى العملية السياس��ية ،و يجنبها الوقوع في أزم��ات هي في غنى عنها ،أن
أجراء أنتخابات تكميلية في بع��ض الدوائر اإلنتخابية كمحافظة كركوك أو

340

ديالى ،قد يدخل العملية السياسية كلها في خطر ،و يتسبب في أستفحال
أزمة املناطق املتنازع عليها و جعلها أكثر تعقيدا.
املطلب الثاني :أهم مساوئ نظام التمثيل النسيب ذو الدائرة الواحدة و اليت التتناسب
مع الوضع العراقي
على الرغم من احملاس��ن الكثيرة لهذا النظام و الس��يما بالنسبة للبلدان
التي متر مبرحلة التحول الدميقراطي و التي تعاني من األنقس��امات اجملتمعية،
الديني��ة و القومي��ة و املذهبية ،إال أن هذا النظام اليخلو من املس��اوئ و ميكن
ذكر أهمها و هي:
 -1أن هذا النظام يعمل على أبعاد املس��افة ب�ين عضو البرملان و الناخب ،و
يدفع بعضو البرملان بعيدا عن األهتمامات و الهموم التي تشغل بال الناخبني،
مما يس��بب الى ضعف العالقة بينهما و التي تش��كل ركي��زة من ركائز احلياة
الدميقراطية.
 -2يعمل هذا النظام على حصول أحزاب صغيرة على حصص من الس��لطة
أكبر من حجمها و قوتها الفعلية ،بفعل الدخول في حتالفات سياسية معينة،
و ق��د تضطر أحزاب كبيرة للتنازل لصالح أحزاب صغيرة للتمكن من تش��كيل
احلكومة.
 -3يعمل هذا النظام على فس��ح اجملال أمام األحزاب املتطرفة ،اليمينية أو
اليسارية على حد سواء ،للدخول الى البرملان.
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املبحث الثاني :تقييم قانون اإلنتخابات العراقي رقم(  )16لعام
 ،2005الصادر من اجلمعية الوطنية العراقية

أن ه��ذا التعدي��ل قد ج��اء بطلب من القوى السياس��ية املمثل��ة للمكون
الش��يعي على وج��ه اخلصوص ،وقد ج��اء التعديل في أه��م مفصل للنظام
اإلنتخابي ،وهو التحول من الدائرة الواحدة الى ثمانية عشرة دائرة أنتخابية ،و
قد عمل هذا التعديل على تغيير طبيعة النظام اإلنتخابي العراقي بالكامل،
وض��رب أه��م خاصية في��ه و ه��و احملافظة عل��ى التمثيل الع��ادل للمكونات
الرئيس��ية ف��ي العراق ،و خاصية التناس��ب ب�ين أصوات و مقاع��د الكيانات
السياس��ية ،و التوجه نح��و الكثير من التعقيد و الغم��وض ،و األعتماد على
ث�لاث معدالت أنتخابية بدال من معدل واحد لكل الع��راق ،األمر الذي أدى الى
أجبار املفوضية العليا املس��تقلة لألنتخابات ،ألصدار سلسلة من التعليمات
املنظمة و املفسرة للنظام اإلنتخابي املعدل.
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املطلب األول :أهم مساوئ النظام النسيب ذو الدوائر املتعدده بالنسبة للوضع العراقي
لقد ذكرنا س��ابقا بأن ه��ذا النظام اإلنتخابي ،التمثيل النس��بي ذو الدوائر
املتعددة يحتوي على الكثير من املساوئ و التي كان من املفروض جتنبها ،ألنها
تشكل خطرا على العملية السياسية في العراق ،و أهم تلك املساوئ هي:
أ -لقد جاء هذا القانون لتغيير الدائرة الوطنية الواحدة الى ثمانية عش��رة
دائ��رة أنتخابية ،خروج��ا ً عن رأي اخلبراء الدوليني اخملتصني بش��ؤون اإلنتخابات،
و الذي��ن كانوا يقدمون الدعم اإلنتخابي للعراق ،و لألس��باب ال��واردة أعاله ،و
على رأس تلك األس��باب ،عدم وجود أحصاءات محدثة يعتمد عليها في توزيع
املقاعد على الدوائر املتعددة ،و لعدم وجود أتفاق على حدود الدوائر بني القوى
السياسية ،فقد أصرت سلطة االئتالف في حينه على نظام الدائرة الواحدة،
ولقد مت تعدیل النظام االنتخابي ،و من دون أن يتم تأسيس هذا التعديل ،على
التوافق بني املكونات السياسية الرئيسية الثالثة في العراق.
و هك��ذا فق��د مت تعدي��ل النظام اإلنتخابي ،و مت نس��ف قاع��دة التمثيل
العادل للمكونات الرئيس��ية في العراق ،و التي كانت تشكل الضمانة األكثر
ق��وة للمحافظة على مبادئ التوافق و الش��راكة و الت��وازن ،التي أتفقت في
حينه ،األطراف السياس��ية الرئيس��ية الثالث��ة في العراق عليه��ا ،في بداية
عملية التحول الدميقراطي اجلديدة في العراق عام  ،2003و لم يستمرالنظام
اإلنتخابي األول ،و الذي صمم خصيصا ليتناس��ب مع ظروف العراق ،من قبل
اخلبراء الدوليني في مجال اإلنتخابات سوى ألقل من سنة ،و يروى عن (توماس
جفرس��ون) في هذا الصدد حول التس��رع في تعدي��ل القوانني أن «عدم ثبات
قوانين��ا ه��و عقبة خطيرة ،أعتقد بأن��ه كان في وس��عنا أن نتجنبه ،لو قررنا
مهل��ة س��نة بني ع��رض أي قانون و بني األقت��راع النهائي علي��ه ،أذ تتيح هذه
املهلة فرصة كافية ملناقشته و األقتراع عليه من دون أجراء تعديالت عليه ،أما
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إذا أقتضت الظروف قرارا س��ريعا بش��أنه ،فال ينبغي أن يقر األقتراع باألغلبية
املطلق��ة ،بل أغلبية ثلثي األصوات لكل من اجمللس��يني التش��ريعيني» و كأن
هذا الكالم قيل ليعبر اليوم عما يعاني منه العراقيون من جراء تس��رع بعض
القوى السياس��ية داخ��ل مجلس النواب ،لتعديل كل قان��ون ال يلقي القبول
التام من قبلهم ،و لدوافع حزبية و مذهبية و سياسية بحتة(.)3
هك��ذا قام��ت اجلمعي��ة الوطنية للمرحل��ة األنتقالي��ة ،بتعدي��ل النظام
اإلنتخابي ،و التحول من الدائرة الواحدة الى ثمانية عشرة دائرة أنتخابية.
و من خالل دراس��ة نتائج األنتخابات النيابية الثالثة و التي جرت جمللس
النواب في العراق في العهد اجلمهوري الثاني ،يظهر بشكل واضح ،بأن هذا
التعديل قد تسبب في خلق حالة أختالل التوازن في متثيل املكونات ،و السيما
بني كل من املكون الكوردي و املكون الشيعي ،حيث كان األخير هو املستفيد
من التعديل ب ( )14مقعد ،على حساب املكون الكوردي بالدرجة الرئيسية،
و الذي خسر ( )9مقاعد مؤكدة ،و بذلك أدخل هذا النظام اإلنتخابي ،العراق
من جديد في دائرة األرتياب بني املكونات الرئيس��ية و بالتالي عدم األستقرار
السياس��ي ،وأن تعديل النظام اإلنتخابي و في هذا الوقت احلرج الذي متر فيه
عملي��ة التحول الدميقراطي في العراق ،قد أدخل البلد في دوامة جديدة من
األضطرابات السياسية و القومية و املذهبية املتواصلة ،و لقد أنعكس هذا
العمل و باألخص على األس��تقرار السياس��ي في العراق و على أداء مختلف
املؤسسات و األجهزة احلكومية و التي أنتابتها الضعف و التراجع.
ب -لقد أدى هذا النظام و تقس��يم الدائ��رة اإلنتخابية الواحدة الى ثمانية
عش��ر دائ��رة أنتخابية ،ال��ى تثبيت ع��دد املقاعد اخملصصة ل��كل محافظة و
( -)3ألكسي دو توكفيل ،عن الدميقراطية في أمريكا ،اجلزء الثاني ،ترجمة بسام حجار ،معهد
الدراسات األستراتيجية ،الطبعة األولى ،بغداد-أربيل -بيروت ،2007 ،ص .63
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باألعتماد على بطاقة التموين ،األمر الذي أعاد الى الواجهة ،النقطة اخلالفية
ذات اجل��ذور التاريخي��ة و احملفوفة بالكثير من احلساس��ية و اخملاطر ،من أندالع
مواجه��ات طائفي��ة أو عرقية ،والس��يما بني املكونات الرئيس��ية في املناطق
املتنازع عليها.
أن هذه النقطة ماثلة للعيان و الحتتاج الى دليل ،حيث مت تأجيل اإلنتخابات
جملالس احملافظات في محافظة كركوك ،في عام  2009و عام  2013و للس��بب
اآلنف الذكر ،حيث اليوجد أتفاق بني األطراف السياسية الرئيسية في احملافظة
على سجل للناخبني ،و هذا األمر ينعكس على ظروف العراق برمته ،و السؤال
الذي يطرح نفس��ه في هذا اجملال هو :هل ميكن تقس��يم الع��راق الى ثمانية
عش��ر دائرة أنتخابية ،من دون وجود أحصاء س��كاني مح��دث و دقيق و متفق
علي��ه ،و من دون أعادة تطبيع األوضاع الس��كانية فيها ،بالتأكيد فأن كل من
عملي��ة التحول الدميقراطي و العملية السياس��ية في العراق ،كانت بحاجة
ال��ى املزيد من جهود التطبيع ،و تعزيز جهود املصاحلة و الس��لم األجتماعي و
التعايش الس��لمي بني املكونات ،بدال من تعدي��ل النظام اإلنتخابي ،و من دون
دراسة املوضوع مبا فيه الكفاية ،و لهذا جاء التعديل ليعكس رغبة و مصلحة
مكون معني و بالضد من املصلحة الوطنية.
ت -أن ه��ذا النظام غير عادل ،و هناك املقعد الذي قيمته أقل من () 30الف
صوت كما كان احلال في محافظة ميس��ان ،و هناك في الوقت نفسه مقعد
آخ��ر مقابل أكثر من( )50الف صوت ،كما كان احلال في أربيل ،و هذه النقطة
تش��كل من أبرز مس��اوئ نظام التمثيل النسبي ذو الدوائر املتعددة ،و في ظل
الظروف السياس��ية التي مي��ر بها العراق ،حيث الثقة بالعملية السياس��ية
ضعيفة للغاية ،و املشاركة السياسية الزالت في بداياته.
و كان البد من تش��جيع املنافس��ة ب�ين الكيانات السياس��ية ذات البرامج
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الوطنية على مس��توى الوطن كله ،بدال م��ن حصرها في محافظات معينة،
و التوج��ه بكل العملية السياس��ية نحو احمللية و املناطقي��ة ،و على عكس
م��ا تتطلبه عملي��ة التحول الدميقراط��ي و التي الزالت ف��ي بداياتها ،و عليه
ف��أن املعدالت اإلنتخابي��ة اخملتلفة ،أبرزت الى الواجه��ة موضوع الرابحيني من
املعدالت املنخفضة في احملافظات اجلنوبية ،و اخلاسريني من املعدالت املرتفعة
ف��ي محافظات أقليم كوردس��تان على وجه اخلصوص ،مما دل بش��كل واضح
على ع��دم عدالة هذا النظام اإلنتخابي وميكن مالحظة ذلك في اجلدول ()10
املوجود في الفصل اخلامس.
ث -أن هذا النظام يوج��ه األنظار الى البرامج احمللية و املناطقية و القضايا
ذات الطاب��ع اخلاص ،على حس��اب البرام��ج الوطنية و القضاي��ا ذات الطابع
العام ،بالدرجة التي طغت فيها مشاكل احملافظات على املشاكل الوطنية ،و
أحتلت مس��ألة اخلدمات األساسية على مستوى احملافظة ،لدى بعض القوى
السياس��ية املرتبة األولى ،على حساب مكافحة األرهاب على سبيل املثال ال
احلصر ،و في ظل الدوائر اإلنتخابية املتعددة ،أنقس��م العراقيون أكثر قوميا و
مذهبيا ،و حتولت كل محافظة ليست الى دائرة أنتخابية و حسب ،بل حتولت
ال��ى دائرة سياس��ية خاصة و ذات برامج سياس��ية و أجتماعي��ة و أقتصادية
خاص��ة بها ،و لقد أدى كل ذلك الى تع��رض البرامج الوطنية ،في ظل عوامل
اجلذب و األس��تقطاب لكل محافظة ال��ى تراجع خطير ،و بذلك أحتل الثانوي
محل األساسي ،و أحتلت احملافظة محل الوطن.
و ه��ذه الفكرة لم تك��ن غائبة عن ذاكرة العراقيني ،لقد كانت حاضرة
بقوة عند مناقش��ة مش��روع فيدرالي��ة احملافظات و التي تبناها الس��فير
(بول برمير) ،و عمل على تنفيذها على مرأى و مسمع النخبة السياسية
العراقي��ة ،و ل��وال األعتراض الش��ديد لرئيس اقليم كوردس��تان مس��عود
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البارزاني في حينه(*) ،لتم تطبيق فيدرالية احملافظات و بالتالي أحلاق الضرر
الكبير باملشروع الوطني.
ج -أن هذا النظام و بس��بب حتديد و تثبيت مقاعد كل محافظة مس��بقا،
ال يعمل على تش��جيع املواطنني للمش��اركة بكثافة ف��ي عملية التصويت،
و لس��بب بس��يط ه��ي أن مقاع��د كل محافظ��ة مضمونة س��لفا ،و أن لم
تك��ن ب ( )50الف ص��وت ،فلتكن ب ( )25الف ص��وت ،املهم هو الفوز مبقعد
للمحافظ��ة ،األمر الذي ينعكس س��لبا على فعالية العملية السياس��ية و
التحول الدميقراطي في العراق.
يصعد وتي��رة الصراعات املذهبي��ة و القومية في احملافظات
ح -أن ه��ذا النظام
ّ
اخملتلطة و خاصة في املناظق املتنازع عليها ،األمر الذي يشكل خطورة بالغة في أن
تنفجر تلك الصراعات ،في ظل احلمالت اإلنتخابية الساخنة ،و كانت هذه اخلشية
وراء تأجي��ل أنتخابات مجال��س احملافظات في محافظة كركوك ع��ام  2009و عام
 ،2013كم��ا أن هذه الصراعات و النزاعات التاريخية املذهبية و القومية ،ش��كلت
عائق��ا كبيرا في وجه الناخبني ف��ي التصويت خالل احلمالت اإلنتخابية ،في الكثير
من احملافظات األخرى ،حيث لم يتمكن الناخبون الكورد من املشاركة في التصويت
ف��ي أكثرية املراكز اإلنتخابية في الس��احل األمين في محافظة نينوى ،و تكرر األمر
نفس��ه في بغداد حي��ث لم يكن بإم��كان الكثير من الناخبني ف��ي بعض األحيان
التصويت في مراكز انتخابية بس��بب افتعال الصراعات القومية و املذهبية األمر
الذي اشتكى منه الكورد الفيلييون في بغداد على وجه اخلصوص.
خ -أن هذا النظام يش��تت أص��وات األقليات القومية ،و يعمل على التقليل
من فرص فوزها ،و يضعها حتت رحمة كوتا األقليات ،األمر الذي اليشجع أحزاب
(*) -حديث خاص للسيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان ورئيس احلزب الدميقراطي
الكوردستاني حول املوضوع على هامش االجتماع االعتيادي للمكتب السياسي للحزب
الدميقراطي الكوردستاني في .2011/4/24
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هذه األقليات على جمع ش��تات أفرادها املوزعني على كل محافظات العراق ،و
يقلل من مش��اركتهم في احلياة السياسية ،و يضعف على املدى البعيد من
عملية أندماجهم في اجملتمع ،و بل و يعمل هذه التعددية في املراكز اإلنتخابية
الى تكريس حالة تش��تتهم و أنعزالهم ،بدال من جمع شملهم كما هو احلال
في ظل نظام الدائرة الواحدة.
د -أن ه��ذا النظام يعم��ل على تكري��س األقطاعيات السياس��ية احمللية و
املناطقية على حس��اب القضايا الوطني��ة و العامة ،و بعد تبني هذا النظام،
بدأت اخلارطة اجلغرافية للقوى السياسية الرئيسية في العراق ،تتكرس اكثر
على أس��اس العامل االجتماعي و األنتماء اجلغرافي و الدميغرافي ،و ليس على
أس��اس األنتماء الوطن��ي ،حيث بدأ كل مكون بأبراز تفوقه الس��كاني و متيزه
املذهبي و القومي في مناطق جغرافية معينة ،األمر الذي اليكون مش��جعا و
ممكنا بنفس الدرجة في ظل نظام الدائرة اإلنتخابية الوطنية الواحدة.
ذ -أن ه��ذا النظ��ام ينت��ج النائ��ب الذي ميث��ل احملافظة قبل الوط��ن بأكمله،
وبالتال��ي يؤدي الى أضعاف مجلس النواب و الى عدم أس��تقراره ،ويس��بب في
تقوي��ة ارتباط الن��واب مبناطقه��م و محافظاتهم أكثر من الوط��ن كله ،األمر
ال��ذي يعمل على تركيز النواب على القضايا احمللية في أغلب األحيان و يضعف
من اجلهود التش��ريعية الوطنية ،و أن هذه احلال��ة بدأت في األونة األخيرة داخل
مجلس النواب تتحول الى ظاهرة ،تتكرر بش��كل ش��به يومي ،و متخضت عنها
أكث��ر من بعد مذهب��ي و قومي و عرقي و طائفي و مناطقي ،حتى حتول مجلس
النواب الى الس��احة الرئيسية و املنبر الرئيسي للدفاع عن مصالح املكونات و
حت��ى احملافظات و املناطق و أجتهت الصراع��ات احمللية الى داخل مجلس النواب،
لتزيد من األصطفافات و األستقطاب املذهبي و الطائفي و القومي في صفوف
أعضائه ،و بالتالي عمل على أضعاف األستقرار السياسي فيه.
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املطلب الثاني :أهم حماسن النظام النسيب ذو الدوائر املتعددة بالنسبة للوضع العراقي
على الرغم من املساوئ الكثيرة لهذا النظام و السيما فيما يتعلق بالنتائج
الت��ي أفرزت من جراء تطبيقه في الع��راق ،إال أن هذا النظام اليخلو من نقاط
أيجابية ،ميكن األشارة اليها في النقاط التالية:
 -1أن ه��ذا النظ��ام و م��ن خالل تش��جيع املنافس��ة ب�ين الناخب�ين و القوى
السياسية اخملتلفة في احملافظات و التي تدفع باملشاكل احمللية و هموم املواطنني
الى الواجهة ،يعمل على تشجيع الناخبني للمشاركة في احلياة الدميقراطية.
 -2أن ه��ذا النظام يقرب املس��افة بني النائب في البرمل��ان و الناخب و يقوي
يعرض بذلك نواب البرملان الى
العالقة بينهما ،مما يعزز ثقة الناخبني بالبرملان و َ
املزيد من املس��اءلة و احملاس��بة من قبل املواطنني و ي��ؤدي بالتالي الى تفعيل
النظام الدميقراطي.
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املبحث الثالث :التعديل األول على نظام اإلنتخابات:

لقد أجري التعديل األول على النظام اإلنتخابي العراقي ،بألغاء أمر سلطة
االئت�لاف املؤقت��ة ( )96و الذي ص��در في  15حزيران  ،2004و ذلك بعد تش��ريع
قانون اإلنتخابات ( )16في 12ايلول  2005من قبل اجلمعية الوطنية للمرحلة
األنتقالي��ة ،لقد أبقي على نظام التمثيل النس��بي ،و أبقي على عدد مقاعد
اجلمعي��ة الوطني��ة ،و على القائم��ة املغلقة ،و لك��ن مت التحول م��ن الدائرة
اإلنتخابية الوطنية الواحدة الى ثمانية عشرة دائرة أنتخابية.
و بذلك فقد مت تغيير النظام اإلنتخابي برمته و فقد الكثير من اخلصائص
و املزايا التي كان ميتاز بها نظام الدائرة اإلنتخابية الواحدة.
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املطلب األول :معايري تقييم النظام اإلنتخابي الدميقراطي
أن تقيي��م أي نظ��ام أنتخاب��ي ،يتم من خ�لال عرضه على نق��اط الفحص
األثنى عشر التالية و التي مت صياغتها من قبل معهد ( )Ideaللدميقراطية و
املساعدة اإلنتخابية()4و هي:
 -1هل النظام واضح و مفهوم ،مبا فيه الكفاية؟
 -2هل آليات إالصالح املستقبلي واضحة؟
 -3هل يجنب النظام تقليل أهمية الناخبني؟
 -4هل النظام شمولي بقدر األمكان؟
 -5هل سينظر الى عملية تصميم النظام بأنها شرعية؟
 -6هل سينظر الى نتائج اإلنتخابات بأنها شرعية؟
 -7هل يتم اخذ األحتماالت غير العادية في احلسبان؟
 -8هل النظام دائم من الناحية األدارية و املالية؟
 -9هل سيشعر الناخبون بأنهم أقوياء؟
 -10هل يتم تشجيع نظام حزبي تنافسي؟
 -11هل يالئم النظام األطار الدستوري بشكل عام ؟
 -12هل سيساعد النظام من التخفيف من حدة الصراع بدال من تفاقمه؟
أن األجاب��ة على األس��ئلة الواردة أع�لاه ،و في ظل التعدي�لات التي أجريت
على النظام اإلنتخاب��ي العراقي ،و مبوجب القانون ( )16لعام  ،2005يتبني بأن
أغلبية النقاط املذكورة أعاله ،لم تأخذ بنظر األعتبار .فالتعديالت التي أجريت
عل��ى النظام اإلنتخابي العراقي ،لم تتم في أطار الدس��تور ،مما أدت الى وضع
شرعية اإلنتخابات في دائرة الشك ،بل أن طريقة التعديل جاءت خارج اآلليات
املنص��وص عليها في الدس��تور الدائم ،و بناء على توصي��ة من املرجع الديني
( -)4للمزيد ينظر :املوقع األلكتروني ملعهد ( ،)Ideaزيارة املوقع www.Idea.edu 2011/11/8
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(الش��يعي) أية اهلل (الس��يد علي السيس��تاني) ،حيث طلب من س��لطة
االئت�لاف املؤقتة في حينه ،ألختيار الدوائر اإلنتخابية املتعددة ،بدال من الدائرة
اإلنتخابي��ة الوطنية الواحدة ،و لكن احلاكم املدني ،الس��فير (بول برمير) أصر
على تبني نظام الدائرة الوطنية الواحدة ،حيث أنفرد املكون الشيعي باألصرار
عل��ى أجراء مث��ل هذا التغيير ،في الوقت الذي كان فيه املكون الس��ني اليزال
مترددا حول كيفية املشاركة في العملية السياسية.
لهذا فأن هذا التعديل السريع و غير املدروس على النظام اإلنتخابي ،جاء ليزيد
من املشكوكية لدى الطرفني الرئيسيني في العملية السياسية ،وهما الطرف
الس��ني و الطرف الكوردي ،حيث أن النظام أجت��ه الى التعقيد و الغموض ،بعد
أن كان واضحا و سهال ،مما أدى الى أجبار املفوضية العليا املستقلة لألنتخابات،
ألص��دار الكثي��ر من األنظمة و التعليم��ات و التوضيحات كم��ا نوهنا اليه في
السابق ،و السيما في مس��ألة توزيع املقاعد على الكيانات السياسية و توزيع
املقاعد داخل كل قائمة ،و كيفية أحتساب كوتا النساء ...إلخ.
املطلب الثاني :تداعيات التعديل األول على قانون األنتخاب
لق��د جاء النظ��ام اإلنتخابي األول ذو الدائرة الوطنية الواحدة ،بدون حاجز
أنتخاب��ي ،و كان ذل��ك في صالح األحزاب الصغيرة ،مم��ا يدفع تلك األحزاب الى
األندم��اج أكث��ر في العملية السياس��ية و في اجملتمع ،و لك��ن التعديل األول
الذي أدخل على النظام اإلنتخابي ،كان التعديل األعنف و الذي أدى الى تغيير
متطرف في نتيجة اإلنتخابات ،و خاصة بالنسبة الى كل من املكون الكوردي و
املكون السني(*) .و لم جتدي احملاوالت التي بذلها املشرع للتخفيف من شدة
(*) -للمزيد ينظر :في اجلداول التحليلية املقارنة لنتائج العمليات اإلنتخابية النيابية الثالثة في
العراق ،و املعدة من قبل الباحث ،اجلداول ( )17-16-15واجلداول (. )23-22-21
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وق��ع هذه التغيير على نتائ��ج اإلنتخابات ،و ذلك بأدخ��ال  45مقعد تعويضي
و م��ا يتبقى منها ،تكون مقاعد وطنية متنح للكيانات الفائزة فقط ،حس��ب
النسبة املئوية ألصوات كل منها.
لق��د كان ه��ذا التعديل في النظام اإلنتخابي ،حت��ول خطير في العملية
السياس��ية في العراق ،بأجتاه املزيد من التوتر و التشنج ،حيث أن التحول من
الدائرة اإلنتخابية الواحدة الى ثمانية عش��رة دائ��رة أنتخابية ،و التي خصص
لكل منها مقاعد ثابتة ،أول خروج عن التوافق الوطني ،كما يعد أول خروج عن
رأي اخلبراء و اخملتصيني في ش��ؤون اإلنتخابات ،و الذين قاموا بتصميم النظام
اإلنتخابي األنس��ب لظروف العراق السياس��ية و األقتصادية و األجتماعية و
الس��كانية ،و األكثر توافقا مع قواعد العمل السياسي القائمة على التوافق
و الشراكة الوطنية.
لقد أس��تبعد هذا التعديل عنصر البساطة و الوضوح و السالسة و الذي
كان ميتاز به النظام اإلنتخابي العراقي األول ،و منح هذا التعديل للسياس��ات
احمللية و املناطقية األسبقية و األفضلية على البرامج و السياسيات الوطنية،
و كانت بحق أنتكاسة للمشروع الوطني العراقي ،و أدى الى زيادة األحتكاكات
و الصراع��ات العرقي��ة في املناطق املتن��ازع عليها بدال م��ن تخفيفها ،حيث
تصاعدة وتيرة املنافس��ة بني ناخبي املكون��ات في هذه املناطق امللتهبة أصال،
لينذر بعواقب و خيمة ،حتى و صلت األمور الى تعطيل العملية السياس��ية
في مجلس محافظة كركوك و مجلس محافظة نينوى لفترات زمنية طويلة.
و لقد نس��ي أو تنس��ى القائمون على هذا التعديل ،ب��أن العراق يعاني من
تركة ضخمة من األش��كاالت الس��كانية ،و ما املادة  58من قانون إدارة الدولة
للمرحل��ة األنتقالية ،و املادة  140من الدس��تور الدائم إال ش��واهد حية ،على
مدى احلساسية التي يتحلى بها موضوع األحصاءات السكانية.
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أن تقس��يم الدوائر اإلنتخابية على أس��اس أحصاءات وهمية و مش��كوك
ف��ي أمرها ،قد أضرت بالعملية اإلنتخابية ،و أدخل الش��ك من جديد في قلب
العملية السياسية ،حيث كانت األطراف الثالثة الرئيسية في العراق (السنة،
الش��يعة ،الكورد) قد أتفقت في مؤمتر لندن في عام  ،2002على أس��س بناء
الدولة العراقية اجلديدة ،و التي س��وف تقام على اعقاب أزالة نظام (البعث)
ف��ي العراق ،و هذا ما مت صياغت��ه في املادة  4من قان��ون إدارة الدولة للمرحلة
األنتقالية(ب��أن نظام احلكم في العراق :جمه��وري ،أحتادي ،دميقراطي ،تعددي)
يجري تقاس��م الس��لطة فيه ،بني احلكوم��ة األحتادية و حكوم��ات األقاليم و
احملافظ��ات و البلديات و األدارات احمللية ،كما مت األتفاق على أن النظام الفدرالي
ف��ي الع��راق يقوم على أس��اس احلقائق اجلغرافي��ة و التاريخي��ة ،و ليس على
أساس العرق و املذهب و القومية أو األثنية ،أي أن تعديل النظام اإلنتخابي لم
يك��ن توافقياً ،و لم يتم وفق مبدأ الش��راكة ،و لم يتم احملافظة على التمثيل
املت��وازن و العادل للمكونات ،و عليه فأن هذا التعديل ش��كل تراجعا عن نهج
الدميقراطي��ة التوافقي��ة ،و محاولة لفرض هيمنة مك��ون معني ،مما أنعكس
س��لبا على األستقرار السياسي ،حيث تأخر تش��كيل احلكومة األحتادية بعد
األنتهاء من العملية اإلنتخابية النيابية الثانية مبوجب هذا النظام اإلنتخابي،
حلوالي س��تة أش��هر ،و هي فترة طويلة لبلد مثل العراق ،يعاني من األزمات و
الويالت و املش��اكل الكثيرة ،كما أنعكس بش��كل س��لبي على أداء احلكومة
األحتادية و التي لم تستطيع أن تسجل أية أجنازات جديرة بالذكر.
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املبحث الرابع :تقييم التعديل الثاني للنظام اإلنتخابي:

املطلب األول :تداعيات مضمون التعديل الثاني
لقد مت أق��رار التعديل الثاني على النظام اإلنتخابي من قبل مجلس النواب
ف��ي  6كانون األول  ،2009و مت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من  275مقعد،
الى  325مقعد ،بتحديد مقعد واحد لكل مائة ألف نس��مة و أنس��جاما مع
الزيادة الس��كانية ،و في خطوة غير مب��ررة و اليحتاجها العراق على األطالق،
الن زيادة كل مقعد ميكن أن يغير موازين القوى داخل مجلس النواب ،و يكلف
امليزاني��ة األحتادية كثي��را ،و من ثم التوقيت لم يكن مناس��با ،حيث العملية
السياس��ية تواج��ه العديد من التحديات الكبيرة و الت��ي حتتاج الى معاجلات
و توافقات سياس��ية خارج مجلس النواب ،التفسير املوضوعي الوحيد لهذه
الزيادة ،ل��م يكن إال لتغيير التوازن داخل مجل��س النواب لصالح طرف معني،
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الجدول ()14
أحصائية شهر آب 2009
املصدر  :وزارة التجارة  /دائرة التموين و التخطيط /احلاسبة املركزية
الفرع

العوائل

األفراد

دهوك
933.540 175.575
سليمانية
1.604.886 373.308
أربيل
1.441.976 316.547
نينوى
3.174.625 595.675
كركوك
1.267.374 263.819
ديالى
1.350.314 247.738
أنبار
1.429.207 247.340
بابل
1.695.021 327.606
كربالء
989.245 195.929
واسط
1.136.529 210.538
صالح الدين 945.981 184.941
النجف
1.202.621 225.937
القادسية
1.099.456 211.479
املثنى
703.800 104.454
ذي قار
1.811.887 295.190
ميسان
991.583 153.170
البصرة
2.518.941 436.119
الصدر
1.661.924 336.657
الرصافة
620.734 148.028
الكرخ
1.179.368 239.990
املتنبي
691.549 138.805
سيد الشهداء 1.112.115 204.098
املشتل
1.159.230 231.629
الشعب
698.255 141.035
بلد
297.327
49.455
مجموع بغداد 7.123.175 1.440.242
اجملموع الكلي 31.717.488 6.055.062

األطفال

أفراد +
أطفال
956.291
1.628.536
1.471.053
3.245.695
1.293.473
1.374.043
1.454.719
1.726.905
1.006.642
1.160.153
961.238
1.228.400
1.123.005
719.824
1.849.315
1.011.125
2.559.216
1.682.405
625.739
1.194.400
698.696
1.125.238
1.171.149
704.672
302.596
7.202.299

22.751
23.650
29.077
71.070
26.099
23.729
25.512
31.884
17.397
23.624
15.257
25.779
23.549
16.024
37.428
19.542
40.275
20.481
5.005
15.032
7.147
13.123
11.919
6.417
5.269
79.124
32.274.528 557.040
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و.
الغذائية
1.354
3.430
2.756
2.786
1.183
1.734
1.589
1.665
920
1.313
1.118
980
983
593
1.660
1.029
2.732
2.613
860
1.480
701
870
1.249
648
285
8.421
36.531

و.
الطحني
492
915
1.016
2.779
385
732
555
861
398
505
348
341
321
202
471
263
2.733
1.592
340
998
491
676
842
446
133
5.385
18.835

املراكز
14
32
31
56
23
24
28
24
12
22
11
20
21
18
25
22
34
24
18
23
16
17
18
14
7
130
554

و هو الطرف الش��يعي ،و ال��ذي بدأ في الفترة األخيرة يكث��ر من احلديث حول
حكوم��ة األغلبية ،و دميقراطي��ة األغلبية و األقلية ،في أش��ارة بالغة الداللة
للتراجع عن نهج الدميقراطية التوافقية.
و لقد مت أعادة توزيع املقاعد الثابتة جمللس النواب على احملافظات ،باألعتماد
عل��ى بيانات جدي��دة و محدثة لوزارة التج��ارة و مثيرة للجدل ،منحت نس��بة
زيادة س��كانية حملافظات بعينها دون األخرى ،حتى أن النسبة اخملصصة حملافظة
الس��ليمانية كانت صفرا ،في حني ،أن النسب اخملصصة حملافظات اجلنوب كلها
كانت مرتفعة جدا(*) ،و بعد مناقش��ات مس��تفيضة حول هذه النقطة(**) ،مت
تعديلها من جديد و خصص نسب موحدة  % 2،8لكل محافظة ،و مع ذلك فأن
هذه النسب املوحدة من الزيادة ال جتدي نفعا مع الزيادة الكبيرة ملقاعد مجلس
النواب ،و التي تذهب بش��كل تصاعدي ملصلحة الكيانات السياسية الكبيرة،
و ذات األمتداد اجلغرافي الكبير ،حيث أس��تفاد منها املكون الش��يعي بالدرجة
الرئيس��ية ،و خس��ر منها املكون الكوردي بحوالي  % 18من قوته التش��ريعية
باملقارنة مع قوته التشريعية في اجلمعية الوطنية للمرحلة األنتقالية.
لق��د مت التح��ول ف��ي التعديل الثان��ي للنظ��ام اإلنتخابي ،م��ن القائمة
املغلق��ة الى القائم��ة نصف املفتوحة ،و في خطوة غير مدروس��ة ،حيث ادى
ال��ى زيادة وتيرة املنافس��ة بني املرش��حني حول القضايا احمللي��ة و املناطقية و
على حس��اب القضايا الوطنية ،و كانت ه��ذه القائمة نصف املفتوحة ضربة
لألح��زاب الوطنية ،و التي بدأت البحث عن املرش��حني الذين بأس��تطاعتهم
جمع األصوات ،بدل التركيز على البرامج الوطنية و القضايا العامة.
(*) -للمزيد ينظر في اجلدول ( )14حول األحصاءات السكانية احملدثة من قبل وزارة التجارة لعام
.2009
(**) -شارك صاحب هذا البحث شخصيا في املناقشات التي كانت تدور حول املوضوع داخل
اروقة مجلس النواب العراقي في حينه.
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املطلب الثاني :األثار السلبية للتعديل الثاني على قانون األنتخابات
أن األحزاب الوطنية التي دفعت فاتورة التعديل الثاني على النظام األنتخابي
و أضطرت الى اخلضوع ملطالب املرش��حني ذوي الوالءات العشائرية و القبلية،
على حساب الكفاءات العلمية و السياسية و األختصاصات ،و لقد حسم أمر
القائمة نصف املفتوحة بعد تدخل املرجع الديني (الش��يعي) آيةاهلل (السيد
علي السيس��تاني) ،و لقد احلق هذا التدخل الض��رر بالعملية الدميقراطية ،و
في سياق البحث عن التعديل الثاني ،كان اخلالف حول أجراء اإلنتخابات جمللس
محافظ��ة كركوك قد جتدد ثانية ،و هل يتم األعتماد على س��جالت الناخبني
لعام  2005و املصدقة من مفوضية اإلنتخابات ،أم يتم األعتماد على بطاقات
التموين لوزارة التجارة املش��كوك في أمرها ؟ و قد مت جتميد هذا اخلالف مؤقتا،
لينضم ال��ى قائمة طويلة من املواضيع اخلالفية املؤجلة ،و التي بدأت بالزيادة
مب��رور الزمن ،و التي تس��بب املزيد من القلق في الرأي الع��ام ،و املزيد من عدم
األستقرار السياسي.
لق��د كان الط��رف الش��يعي ،هو الطرف الوحي��د املبادر الى أج��راء كل من
التعدي��ل األول و التعدي��ل الثاني في النظ��ام اإلنتخابي ،حي��ث أقر التعديل
ف��ي  8تش��رين األول ( 141صوت من مجموع  195ص��وت من احلاضرين) ،إال أن
نائب رئيس اجلمهورية (الس��ني) طارق الهاشمي ،و ضمن آليات الدميقراطية
التوافقية ،قد أستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا التعديل في  18تشرين
الثاني  2009و مت أعادته الى مجلس النواب ،و بعد أجراء بعض التغييرات عليه
و منها أضافة نس��بة الزيادة املوح��دة  %2،8لكل احملافظات ،دخل حيز التنفيذ
في  23تشرين الثاني ،و هدد نائب رئيس اجلمهورية :طارق الهاشمي من جديد،
بأستخدام حق النقض ،إال أنه لم يفعل ذلك ،و أصبح التعديل نافذا للمفعول
في  6كانون األول .2009
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لق��د أقر ه��ذا التعديل ف��ي وقت عصي��ب ،و ضمن صفقة سياس��ية غير
توافقي��ة و غي��ر متكافئة ،و كان الكورد راضني بش��كل جزئي و على مضض،
و ل��م يكونوا على دراية تامة بكل األثار الس��لبية لهذا التعديل على نس��بة
متثيلهم ،إال أنهم كانوا يخش��ون ذلك ،أما الس��نة فكانوا غي��ر راضني باملرة،
حيث كانوا يطابوا بزيادة املقاع��د التعويضية و أعتبار العراق ( )19محافظة
بدال من ( ،)18لتخص احملافظة اجلديدة أصوات الناخبني في اخلارج ،و لم يلبي
طلبه��م هذا ،و رفض بالكامل من قبل ممثلي املكون الش��يعي ،و الذين كانوا
يص��رون عل��ى تخفيض املقاعد الوطني��ة ،و كان لهم م��ا أرادوا ،و مت تخفيض
املقاع��د التعويضية من ( )45مقعد الى ( )7مقاعد فقط ،لقد كان التعديل
الثان��ي على النظام اإلنتخاب��ي غير موفقا ،و في غير صال��ح عملية التحول
الدميقراطي( )5و تسبب في املزيد من عدم األستقرار السياسي في العراق.

(5) www.crs.org: Kenneth Kathman، crs report for congress، Iraq: Government،
Formation and benchmarks، order code: RS21968
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املبحث اخلامس :التحليل األحصائي لنتائج العمليات اإلنتخابية
النيابية الثالثة يف العراق للفرتة من 2010-2005

لق��د مت أعداد اجل��داول أدن��اه ( )23-15باألعتماد على أحص��اءات املفوضية
العليا املس��تقلة لألنتخابات ،وبالطريقة التي تس��هل علينا حتليل النتائج و
مقارنتها بالشكل التالي.
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املطلب األول :ترتيب نتائج العمليات األنتخابية النيابية يف العراق ضمن جداول
أحصائية
اجلدول ()15
نتائج االنتخابات للكيانات السياسية (الكوردية) في االنتخابات النيابية 2005/1/30
مبوجب الدائرة االنتخابية الواحدة
ت

اسم الكيان السياسي

عدد االصوات

النسبة املئوية لالصوات عدد املقاعد النسبة املئوية للمقاعد

1

التحالف الكوردستاني

2.175.551

%25.72

75

%27.27

2

اجلماعة االسالمية

60.592

%0.71

2

%0.72

2.236.143

%26.44

77

%28.00

اجملموع الكلي

اجلدول ()16
نتائج االنتخابات للكيانات السياسية (الكوردية) في االنتخابات النيابية 2005/12/15
اذا كانت الدائرة االنتخابية
واحدة بدال من الدوائر املتعددة

مبوجب الدوائر االنتخابية املتعددة
اسم الكيان السياسي

عدد
االصوات

النسبة املئوية
لالصوات

عدد
املقاعد

النسبة املئوية
للمقاعد

عدد
املقاعد

النسبة املئوية
للمقاعد

1

التحالف الكوردستاني

2.642.172

%21.67

53

%19.27

62

%22.54

2

االحتاد االسالمي

157.688

%1.29

5

%1.81

5

%1.81

2.799.860

%29.96

58

%21.09

67

%24.36

ت

اجملموع الكلي

اجلدول ()17
نتائج االنتخابات للكيانات السياسية (الكوردية) في االنتخابات النيابية 2010/3/7
مبوجب الدوائر االنتخابية املتعددة

ت

اسم الكيان السياسي

عدد االصوات

النسبة املئوية
لالصوات

عدد
املقاعد

النسبة املئوية
للمقاعد

اذا كانت الدائرة االنتخابية
واحدة بدال من الدوائر
املتعددة
النسبة املئوية
عدد
للمقاعد
املقاعد

1

التحالف الكوردستاني

1.686.344

%15.28

43

%13.23

49

%15.07

2

حركة التغيير

487.181

%4.41

8

%2.46

15

%4.61

3

االحتاد االسالمي

247.366

%2.24

4

%1.23

6

%1.84

4

اجلماعة االسالمية

153.640

%1.39

2

%0.62

4

%1.23

اجملموع الكلي

2.574.531

%23.33

57

%17.53

74

%22.76

364

اجلدول ()18
نتائج االنتخابات للكيانات السياسية (الشيعية) في االنتخابات النيابية 2005/1/30
مبوجب الدائرة االنتخابية الواحدة
ت

اسم الكيان السياسي

عدد االصوات

1

النسبة املئوية
لالصوات

عدد املقاعد

النسبة املئوية
للمقاعد

ائتالف العراق املوحد

4.075.295

%48.19

140

%50.90

اجملموع الكلي

4.075.295

%48.19

140

%50.90

اجلدول ()19
نتائج االنتخابات للكيانات السياسية (الشيعية) في االنتخابات النيابية 2005/12/15
اذا كانت الدائرة االنتخابية واحدة
مبوجب الدوائر االنتخابية املتعددة
بدال من الدوائر املتعددة
عدد املقاعد النسبة املئوية
للمقاعد في
ت الكيان السياسي االصوات النسبة املئوية عدد النسبة املئوية في الدائرة
للمقاعد
املقاعد
لالصوات
الدائرة الواحدة
الواحدة
ائتالف العراقية
1
املوحد
اجملموع الكلي

5.021.137

%41.18

128

%46.54

114

%41.45

5.021.137

%41.18

128

%46.54

114

%41.45

اجلدول ()20
نتائج االنتخابات للكيانات السياسية(الشيعية) في االنتخابات النيابية 2010/3/7
اذا كانت الدائرة االنتخابية
واحدة بدال من الدوائر املتعددة

مبوجب الدوائر االنتخابية املتعددة
عدد االصوات

النسبة املئوية
لالصوات

عدد
املقاعد

النسبة املئوية
للمقاعد

عدد
املقاعد

النسبة املئوية
للمقاعد

ائتالف دولة
1
القانون (مالكى)

2.797.624

%25.35

89

%27.38

80

%24.61

ائتالف الوطني
2
العراقي(حكيم)

2.119.922

%19.21

70

%21.54

61

%18.76

اجملموع الكلي

4.917.546

%44.56

159

%48.92

141

%43.38

ت

اسم الكيان
السياسي
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اجلدول ()21

نتائج االنتخابات للكيانات السياسية (السنية) في االنتخابات النيابية 2005/1/30
ت
1
2
3

مبوجب الدائرة االنتخابية الواحدة
النسبة املئوية
عدد االصوات
اسم الكيان السياسي
لالصوات
%13.82
943 ،1.168
القائمة العراقية
%1.78
150.680
عراقييون
%1.10
93.480
اجلبهة التركمانية العراق
1.413.103

اجملموع الكلي

عدد املقاعد

%16.71

40
5
3
48

النسبة املئوية
للمقاعد
%14.54
%1.81
%1.09
%17.45

اجلدول ()22

نتائج االنتخابات للكيانات السياسية (السنية) في االنتخابات النيابية 2005/12/15
اذا كانت الدائرة االنتخابية
واحدة بدال من الدوائر املتعددة

مبوجب الدوائر االنتخابية املتعددة
ت

اسم الكيان
السياسي

عدد
االصوات

النسبة املئوية
لالصوات

عدد
املقاعد

1

جبهة التوافق
العراقية
القائمة العراقية
الوطنية
اجلبهة العراقية
للحوار الوطني
كتلة املصاحلة
والتحرير
اجملموع الكلي

2
3
4

النسبة املئوية عدد
املقاعد
للمقاعد

النسبة املئوية
للمقاعد

1.840.216

%15.09

44

%16.00

43

%15.63

977.325

%8.01

25

%9.09

23

%8.36

499.963

%4.10

11

%4.00

13

%4.72

129.847

%1.06

3

%1.09

4

%1.45

3.447.351

%28.27

83

%30.18

83

%30.18

اجلدول ()23

نتائج االنتخابات للكيانات السياسية (السنية) في االنتخابات النيابية 2010/3/7
اذا كانت الدائرة االنتخابية
واحدة بدال من الدوائر املتعددة

مبوجب الدوائر االنتخابية املتعددة
ت

اسم الكيان
السياسي

1

العراقية (عالوى)

2.851.823

2

التوافق العراقي

303.477

%2.75

3

ائتالف وحدة العراق

314.823

%2.85

4

اجملموع الكلي

3.470.123

%33.44

101

عدد
املقاعد

النسبة املئوية
للمقاعد

النسبة املئوية عدد النسبة املئوية
عدد االصوات
للمقاعد
املقاعد
لالصوات
%25.84

91

%28.00

82

%25.23

6

%1.85

10

%3.07

%1.23

10

%3.07

%31.07

102

%31.38
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املطلب الثاني :حتليل النتائج اإلنتخابية النيابية الثالثة
أن حتليل النتائج األنتخابية النيابية الواردة في اجلداول االحصائية السالفة
الذكر تبني لنا و تؤكد النقاط التالية:
أ -أن التناس��ب بني أصوات و مقاعد املكونات الثالثة الرئيس��ية في العراق
(الش��يعة و الس��نة و الكورد) في العملية األنتخاية النيابية األولى ،و التي
جرت في  ،2005/1/30كانت تناسبيا ً متوازنا ً و عادالً ،فيما يتعلق باجلزء املشارك
من املكون الس��ني ،حيث جاءت نتائج املكون الش��يعي ( %48.19من األصوات
الى  )%50.96من املقاعد) ،و للمكون الس��ني كانت ( %16.71من األصوات الى
 %17.45من املقاع��د) و للمكون الكوردي كانت النتائج ( %26.44من األصوات
ال��ى  %28من املقاع��د) و هذه أهم خاصي��ة في نظام التمثيل النس��بي ،بأن
يكون التناس��ب بني ع��دد األصوات الى عدد املقاعد متوازن��ا ،و من خالل تبني
نظام التمثيل النسبي ذو الدائرة الواحدة ،و الذي جاء بعد دراسة مستفيضة
م��ن قبل مجموعة من اخلب��راء الدوليني و اخملتصيني في الش��ؤون اإلنتخابية،
ليحقق هذا الهدف املنش��ود و املطلوب من قبل النخب و القوى السياس��ية
لألطراف الرئيسية في العراق.
ب -كانت نسبة األختالل في التناسب بني األصوات و املقاعد لصالح املكون
الشيعي ،في كل من العملية اإلنتخابية النيابية الثانية و الثالثة ،وذلك بعد
تعديل النظام اإلنتخابي من الدائرة الواحدة ،الى ثمانية عشر دائرة أنتخابية،
و يبدو ذلك جليا من خالل أمعان النظر في اجلداول س��الفة الذكر ( )23-15و
املقارن لنتائج اإلنتخابات النيابية الثالثة ،و التي جرت في العراق من  2005الى
 ،2010وكانت قد سجلت نسبة عالية من عدم التناسب في كل من العملية
اإلنتخابية النيابية الثانية و الثالثة لصالح املكون الش��يعي ،و هذه النتيجة
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ه��ي في اإلنتخاب��ات النيابية الثاني��ة ( %41.18من األصوات ال��ى  %46،54من
املقاعد) أي بزيادة ( )14مقعد ،و لو مت تطبيق نفس النظام اإلنتخابي السابق
لكانت النتيجة كما يبينها اجلدول أعاله هي ( 41.18من األصوات الى %41،45
من املقاعد) و في اإلنتخابات النيابية الثالثة ،قد تكررت النس��بة العالية من
عدم التناس��ب ،و كانت قد سجلت نس��بة( %44.56من األصوات الى %48.92
من املقاعد ) أي بزيادة ( )18مقعدا ،و لو طبق نفس النظام اإلنتخابي األول في
 2005/1/30لكانت النتيجة ( %44.56من األصوات مقابل  %43.38من املقاعد)
و تبني هذه النتيجة بأن التعديل لم يكون في صالح حتقيق التوازن العادل في
متثيل املكونات الثالثة الرئيس��ية في العراق ،و تس��بب ذلك في اضعاف الثقة
بعملية التحول الدميقراطي و خلق املزيد من حالة عدم األستقرار السياسي.
ت -بالنسبة الى الوضع اجلغرافي و السكاني اخلاص للمكون السني ،وكون
املكون (الس��ني) يتواجد في ستة محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة ،فأن
تأثي��ر تعديل النظ��ام اإلنتخابي ،على متثيل املكون (الس��ني) لم يكن عنيفا،
بنفس الدرجة التي أثرت في متثيل املكون الكوردي ،و الذي دفع خسارة كبيرة،
و كان ق��د حقق املكون الش��يعي زي��ادة مقاعد أضافية كثي��رة من جراء هذا
التعدي��ل ،أما املكون الس��ني ،فأن التعديل الثاني للنظ��ام اإلنتخابي لم يؤثر
فيه كثيرا ،فلقد حقق نس��بة ( %28.27من األصوات الى  %30.18من املقاعد)
و حتى لو طبق نفس النظام الس��ابق ،فأن عدد مقاعد املكون الس��ني كانت
س��تبقى ( )83مقعدا ،و في العملية اإلنتخابية الثالثة فكانت النتيجة هي
( %33.44من األصوات الى  %31.07من املقاعد) و حصل على ( )101مقعد ،و
لو طبق نفس النظام اإلنتخابي األولى في  ،2005/1/30لكانت النيجة ()102
مقع��د ،أي بزيادة مقعد واحد فقط ،و لكن مع ذلك فأن املكون الس��ني ،و من
خ�لال املعادلة الطائفي��ة املهيمنة على العملية السياس��ية في العراق ،قد
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كان اخلاس��ر األكبر م��ن جراء حدوث هذا األختالل في التناس��ب ،بني األصوات
الى املقاعد لصالح املكون الش��يعي و حصوله على مقاعد أضافية ،و كانت
البداية ألقصاء املكون السني و تهميشه ،و اخلروج من نهج التوافق و الشراكة
ف��ي حكم البالد ،و الذي مت األتفاق عليه من قبل القوى الرئيس��ية للمكونات
الثالثة الرئيس��ية في العراق (الش��يعة ،الس��نة ،الكورد) في مؤمتر لندن عام
 2002والذي أش��رنا اليه س��لفاً ،و الذي بني على أساس��ه العراق اجلديد بعد
نيسان عام .2003
أن التقيي��م الذي أجريناه من خ�لال حتليل البيان��ات و الوقائع يؤكد ضرورة
أعتم��اد و تصميم قان��ون أنتخابي عادل و متوازن و هو ال��ذي يضمن أن تكون
اإلنتخابات و نتائجها كافية ملمارسة الدميقراطية احلقيقية و حتقيق األستقرار
السياسي الذي يحتاجه العراق.
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اخلامتة
اإلنتخاب��ات آلية ملمارس��ة الدميقراطية و هي حق للمواطن�ين في التعبير
ع��ن دورهم في بناء النظ��ام الدميقراطي الذي يقوم عل��ى التعددية و التداول
الس��لمي للس��لطة وأحترام و كفالة حقوق األنس��ان .و قد تعددت التجارب
اإلنتخابية و أن أفضلها تلك التي تعبر عن مصالح الشعوب دون متييز و سوف
نحاول حتديد أهم األستنتاجات و التوصيات و على النحو التالي:
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أ -اإلستنتاجات:

 -1أن النائب في مجلس النواب و املنتخب مبوجب القائمة الوطنية الواحدة
و في الدائرة الوطنية الواحدة ،و بأصوات الناخبني في كل احملافظات العراقية،
كان من حقه أن يش��عر و يتصرف و كأنه ممثل لكل املواطنني العراقيني و لكل
املكون��ات األجتماعية بغض النظر ع��ن املنطقة و العرق و املذهب و الدين ،أي
أن نظ��ام التمثيل النس��بي ذو الدائرة الواحدة ،يعزز م��ن مفهوم النائب الذي
ميث��ل األمة ،ال النائب الذي ميثل احملافظة أو املك��ون املعني ،كما حدث بالفعل،
بع��د التحول بالنظام اإلنتخابي العراقي من الدائ��رة اإلنتخابية الواحدة ،الى
الدوائر املتعددة.
و أن الدائرة اإلنتخابية الواحدة تعزز لدى املواطن الشعور بالوطنية و املواطنة
على عك��س الدوائر املتعددة ،و التي تعمل على تعزي��ز املناطقية و الفئوية و
القبلية ،و تبرز الى الواجهة الفروق املناطقية و األنقسامات األجتماعية.
أن نظام التمثيل النس��بي ذو الدائرة الواحدة ،و الذي مت تصميمه عام 2004
ليتناسب مع ظروف العراق التاريخية و السياسية و األجتماعية و األقتصادية
و الثقافي��ة ،و ليكون األفضل في تطوير الواقع السياس��ي العراقي و تفعيل
العملية السياس��ية و الدميقراطية ،و ليعمل على مس��اعدة و تعزيز األحزاب
الوطني��ة ،و تنميتها لتكون قادرة على حتقيق احلض��ور الفاعل و القوي داخل
مجل��س النواب ،على عكس نظ��ام الدوائر املتعددة ،و ال��ذي يعمل على خلق
املنافس��ة و الصراع حتى بني مرش��حي احلزب ،و يؤدي الى أصطفافات قومية
و مذهبي��ة و إثني��ة على ط��ول البالد و عرضه��ا ،و يعمل على أجب��ار األحزاب
الوطني��ة لتبني برامج محلية ،ب��دال من البرامج الوطنية نزوال عند ش��روط
املنافس��ة احلزبية ،و يعمل هذا النظام على املدى البعيد على تعزيز القبلية و
الطائفي��ة و املناطقية و التوجهات الديني��ة ،و يؤدي الى قفل عملية األقتراع
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ف��ي داخ��ل كل محافظة لصالح مكون معني ،و حل��ت احملافظة محل الدولة
أعتباريا و عمليا ،و أدى ذلك الى غياب الدولة الوطنية الواحدة من ذهن الناخب
و الذي عايش األنقسام و الهوية املناطقية و األثنية أكثر من معايشته الوحدة
الوطنية و الهوية الوطنية املوحدة.
بالتال��ي أدى ذلك إلى حص��ر العملية األنتخابية جغرافي��ا في احملافظات و
الت��ي يتمتع فيها العش��ائر بقوة نس��بية ،حي��ث أدى بالتالي الى أس��تقواء
العش��ائر على حس��اب ضعف األحزاب السياس��ية و التي تستمد أغلبيتها
قوته��ا التنظيمي��ة باألمت��داد على مس��توى الوطن ،أي أن التح��ول بالنظام
اإلنتخاب��ي من الدائرة الواح��دة الى عدة دوائر ،قد أدى عملي��ا الى تعزيز قوة و
مكانة النخب التقليدية (الدين و الطائفة و العش��يرة) على حساب ضعف
النخب التحديثية (منظمات اجملتمع املدني ،األحزاب السياس��ية) مما تس��بب
ف��ي أنتخاب مجلس نواب ضعي��ف و الى بناء دولة ضعيفة ،حيث األنتماء الى
القومي��ة و الطائفة و املنطقة أخذت األولوية و تقدمت على األنتماء للدولة،
و أصب��ح عضو البرملان من الناحية العملي��ة ،ممثال ملنطقته و طائفته قبل أن
يكون ممثال للش��عب ،و الوزير يعرف على أساس وزير حزب مكون معني ،قبل أن
يعرف وزيرا حلكومة وطنية.
 -2مينع نظام التمثيل النسبي ذو الدائرة الواحدة ،من أستقواء مكون على
حس��اب مكون آخر ،لق��د أدى التحول بالنظام اإلنتخابي م��ن الدائرة الواحدة
ال��ى ثمانية عش��رة دائرة ،الى تكريس هيمنة مكون رئيس��ي واحد في العراق
و هو املكون الش��يعي ،على حس��اب املكوني�ين الرئيس��يني اآلخرين :املكون
السني و املكون الكوردي ،حيث كانت نسبة متثيل الكورد في الدورة البرملانية
األولى األنتقالية ( )2،236،143صوت ،بنس��بة  %26،44من األصوات ،و حصلوا
عل��ى ( )77مقعد للجمعية الوطنية ،أي بنس��بة  %28م��ن مجموع مقاعد
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مجل��س النواب ،أي أكثر من الربع ،و هي نس��بة متثي��ل عادلة ،و أدت مقاطعة
اجلزء الرئيس��ي من املكون السني في اإلنتخابات األولى إلى أن يستفيد منها
املكون الش��يعي بالدرجة الرئيسية ،و لم يس��تفيد منها املكون الكوردي إال
جزئي��ا ،و في انتخابات الدورة البرملانية الثانية و بس��بب التح��ول من الدائرة
اإلنتخابية الوطنية الواحدة ،وحصر الكورد في ثالث محافظات رئيسية فقط
و ( )3محافظات مختلطة ،فقد تقلص مقاعد الكورد من ( )77مقعد ()%28
من املقاعد في الدورة األولى ،الى  58مقعد في الدورة الثانية و بنس��بة (%21
) م��ن مجموع املقاعد ،و خس��روا بذلك  9مقاعد محقق��ة ،و في أنتخابات
ال��دورة البرملانية الثالثة و بس��بب تغيير الدائرة الوطني��ة الواحدة ،باألضافة
ال��ى زي��ادة مقاعد مجلس الن��واب و التي تذهب بنس��بة حوال��ي ( )%70من
الزيادة مباش��رة و على ش��كل مقاعد ثابتة الى املكون الشيعي ،فقد تقلص
متثي��ل املك��ون الكوردي من جديد ف��ي مجلس النواب ،و وص��ل الى  57مقعد
بنس��بة ( )%17،54من مجموع مقاعد مجلس الن��واب و التي أزدادت الى 325
مقع��د ،و لو طب��ق نفس النظام اإلنتخاب��ي األول ذي الدائ��رة الواحدة ،حلصل
املك��ون الكوردي على  74مقعد بنس��بة ( )%23من مجم��وع مقاعد مجلس
الن��واب ،أي أن التعديل األول و الثاني ف��ي النظام اإلنتخابي قد أديا الى حدوث
أختالل واضح في متثيل املكونات الرئيس��ية الثالث��ة في العراق في ظل نظام
دميقراطي قائم أساس��ا على التوافق و الش��راكة ،وقد أنعكس هذا األختالل
في التوازن في متثيل املكونات الى املزيد من زعزعة األس��تقرار السياس��ي في
كل م��ن مجلس النواب و احلكومة األحتادية ،أن تعدي��ل النظام اإلنتخابي ،قد
أدى الى أضعاف متثيل املكون الكوردي في مجلس النواب ،حيث أن ربط الكورد
في العراق و الذين كانوا يش��كلوا األغلبية في والية املوصل بالدولة العراقية
منذ تأسيس��ها ،كان بهدف خلق التوازن الضروري بني املكونني الرئيس�ين في
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العراق وهم الشيعة و السنة ،و قد لعب املكون الكوردي دور بيضة القبان بني
السنة و الشيعة ،على الرغم من أقرار معاهدة سيفر عام  1920بحقهم في
تقرير املصير و تش��كيل دولتهم اخلاصة بهم ،حي��ث أن أية محاولة ألضعاف
دور الك��ورد أو أقصائهم و تهميش��هم يؤدي المحالة الى زعزعة األس��تقرار
السياسي في العراق.
 -3أن نظام التمثيل النسبي ذو الدائرة الوطنية الواحدة ،يعمل على تسريع
العملية السياس��ية ف��ي البلد أكثر و ذلك من خالل األس��راع في تش��كيل
حكوم��ة وحدة وطني��ة ضمن فترات زمني��ة محددة ،و هي مبوجب الدس��تور
العراقي  45يوما.أن فترة تش��كيل احلكومة األحتادية مؤش��ر بالغ الداللة على
عدالة النتائج اإلنتخابية و مدى ألتزام القوى السياس��ية بتلك النتائج ،و في
احلال��ة العراقية ،فأن هذه الفترة الزمنية لتش��كيل احلكوم��ة األحتادية ،دليل
على مدى أستمرار األطراف الرئيسية الثالثة (الشيعة ،السنة ،الكورد) بنهج
التوافق و الش��راكة ،ففي الدورة البرملانية األولى األنتقالية ،هي أقصر فترة و
مبوجب قانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية(دس��تور مؤقت) و لقد ش��كلت
احلكوم��ة للمرحل��ة األنتقالية برئاس��ة أياد ع�لاوي بعد األنته��اء من عملية
اإلنتخابات بثالثة أشهر ،إال أنه في الدورة البرملانية الثانية و صلت الفترة الى
حوالي ستة أش��هر ،أي أن التوافق حول تشكيل احلكومة كان صعبا ،و ولدت
احلكومة من أزمة و أس��تمرت تعيش في أزمة تلو األخرى ،و لم تس��تطيع أن
تستمر ،فتم تش��كيل كابينة حكومية جديد برئاس��ة نوري املالكي ،بعد أن
قدمت كابينة ابراهيم اجلعفري أستقالتها في عام  2008و لم تكن الكابينة
احلكومي��ة األحتادية اجلديدة أحس��ن حظ��ا ،فتالحقتها األزم��ات و الصراعات
الداخلية و اخلارجية و أستفحلت أزمة األمن و النظام و اخلدمات األساسية ،و
في الدورة البرملانية الثالثة ،فقد س��جلت فترة الفراغ احلكومي رقما قياسيا،
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فبلغ تس��عة أش��هر ،لم يكن بأمكان املكون��ات الثالثة الرئيس��ية ،التوصل
الى أتفاق حول تش��كيل احلكومة األحتادية ،إال بعد توقيع أتفاقية سياس��ية
جديدة و هي (أتفاقية أربيل) و هي مبثابة ملحق للدس��تور ،و التي أكدت على
أس��تمرارية نهج التوافق و الش��راكة في املؤسس��ات الس��يادية في العراق،
بخالف ما نص عليه الدستور الدائم ،و لكن احلاجة العملية أدت الى التوصل
الى مثل هذا األتفاق و مت أس��تحداث مؤسس��ة س��يادية جديدة ،غير موجودة
في األنظمة السياسية األخرى و هو مجلس السياسات األستراتيجية ،أي أن
الفترة الزمنية لتش��كيل احلكومة األحتادية األولى و التي كان من املفروض أن
تك��ون أطول و أكثر صعوبة ،و باملقارنة مع الفترة الثانية و الثالثة لتش��كيل
احلكوم��ة ،كانت أقصر ،و يعود ذلك في جان��ب كبير منه إلى تداعيات النظام
اإلنتخابي املطبق ،حيث أن تعديل النظام اإلنتخابي ،قد أدى بش��كل مباش��ر
ال��ى تصاعد وتيرة أزمة عدم أس��تقرار مجلس الوزراء ،حيث األزمة مس��تمرة
الى كتابة هذه الس��طور ،و لم يتم األتفاق داخل مجلس الوزراء ،على أشغال
الوزارات األمنية و ال على اجمللس الوطني للسياسات األستراتيجية.
لق��د تصاعدت أزمة املش��اركة في مجل��س الوزراء ،و التي أس��تمرت فيها
شكوى الوزراء الكورد و السنة من سياسة التهميش التي كان ينتهجها رئيس
ال��وزراء باألضافة ال��ى تصاعد أزمة األمن العام و التي وصلت الى مس��تويات
ته��دد األمن القومي العراقي ،مع أس��تمرار أزمة اخلدمات األساس��ية و التي
تش��كل عامال لزعزعة األستقرار السياس��ي ،كما أن اخلدمات األساسية في
وسط و جنوب العراق قد تراجعت بشكل كبير ،مما اثارت موجة من املظاهرات
اجلماهيرية احلاشدة في مدن الوسط و اجلنوب و خاصة بغداد ،و التي أستمرت
لعدة أش��هر ،و لوال قمعها بالقوة ألس��تمرت لفترة أطول ،أن أس��تمرار أزمة
كرك��وك و بقية املناطق املتنازع عليها ،لقد حلها الدس��تور نظريا ،و مجلس
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ال��وزراء األحتادي ش��كل لها جلن��ة خاصة مع اخلط��ط و املوارد و املس��تلزمات
الالزم��ة ،و أس��تمرار تأجيل أنتخاب��ات مجلس محافظة كركوك ،و الس��يما
عندما أستخدم رئيس اجلمهورية في  22متوز  2008حق النقض (الفيتو) ملنع
متري��ر قانون اإلنتخابات رق��م  ،23حيث أدى ذلك الى تاجي��ل انتخابات مجلس
محافظ��ة كرك��وك الى أجل غير مس��مى ،كلها دالالت تش��ير الى أن حتقيق
األس��تقرار السياس��ي مهمة صعبة والبد م��ن األلتزام بالدس��تور ليتمكن
العراقيون من حتقيقها ،و إذا كان مصير محافظة واحدة يبقى معلقا من دون
حل عادل ،فكيف ميكن حتقيق األس��تقرار السياسي لبلد يضم  18محافظة
مليئة باملشاكل املعقدة و الكثيرة.
 -4أن التسرع في عملية تعديل النظام اإلنتخابي و التي بدأت بالغاء قانون
( )96لعام  ،2004و أقرار قانون جديد لألنتخابات و هو قانون رقم ( )16في 12
أيلول  2005و التحول بالنظام اإلنتخابي النسبي ذو الدائرة الوطنية الواحدة،
ال��ى  18دائرة أنتخابية ،و من ثم تعديل  6كان��ون األول  2009و الذي حدث في
وقت حرج جدا ،حيث لم يبقى ملوعد اإلنتخابات س��وى شهر و نصف الشهر،
و أح��داث أكثر من تغيير أساس��ي عل��ى النظام اإلنتخابي ،حي��ث أدى الى أن
يفقد هذا النظام اإلنتخابي خواصه في التمثيل النس��بي ،و أصبح أقرب الى
النظ��ام الدائري في هدر األصوات ،أن تعدي��ل النظام اإلنتخابي ثالث مرات في
ظرف خمس��ة س��نوات ،دليل على عدم األلتزام بنهج التوافق و الشراكة ،مما
أدى بالتالي الى أس��تفحال أزمة الثقة مع املكون (الس��ني) و تس��ببت أزمة
الثقة هذه ،الى تصعيد اخلالف حول نتائج اإلنتخابات و تفسير الكتلة األكبر،
و التي أثرت س��لبا في مس��ألة تش��كيل احلكومة األحتادية ،و على أداءها في
ظل األزمات املستمرة تارة مع املكون السني و تارة مع املكون الكوردي ،أن كل
ذلك نتج من عدم الوضوح في القانون اإلنتخابي.
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 -5يضم��ن نظ��ام التمثيل النس��بي ذو الدائرة الواح��دة ،القيمة الصوتية
املتس��اوية نس��بيا للمصوتني ،حي��ث الدائ��رة اإلنتخابية الوطني��ة الواحدة
حتقق املس��اواة في القيمة الصوتية للناخب ،و املعدل اإلنتخابي الواحد على
مس��توى الوطن يجنب العملية اإلنتخابية حاالت الشذوذ و عدم العدالة في
الق��وة األقتراعية و التي حتدث عادة في نظ��ام الدوائر املتعددة ،أن هذا النظام
ومن خالل املعدل اإلنتخاب��ي الواحد لكل محافظات العراق ،بدال من معدالت
أنتخابية متعددة ،هو األكثر تش��جيعا لعملية التحول الدميقراطي ،و األكثر
عدالة و يقدم للمش��اركة اإلنتخابية الكبيرة األفضلية ،إال أن نظام التمثيل
النس��بي ذو الدائرة الواحدة ،مينع هذا التميي��ز في القوة األقتراعية للناخبني،
فف��ي اإلنتخابات النيابية الثالثة ،حصلت كل من القائمة العراقية على %28
من املقاعد مقابل  %25من األصوات ،و كذلك قائمة دولة القانون فقد حصلت
عل��ى  %27،38من املقاعد مقابل  %25من األص��وات و كذلك االئتالف الوطني
العراق��ي فقد حصل على  %21،54من املقاعد مقابل  %19من األصوات و على
العكس من ذلك فقد حصل التحالف الكوردستاني على  %13،23من املقاعد
مقاب��ل  %15،28من األصوات ،بل و األغرب من ذلك هو اخللل في التناس��ب بني
مقاع��د و اصوات كل من التوافق العراقي و الذي حصل على  6مقاعد مقابل
( )303.477صوت ،في حني أن ائتالف وحدة العراق حصل على  4مقاعد مقابل
أصوات أكثر من الكيان الس��الف الذكر و ه��ي ( )314.823صوت ،و هذا عيب
فاض��ح ف��ي نظام أنتخابي وضع لبل��د مثل العراق اليزال ف��ي بداياته و يعمل
خللق األس��تقرار السياس��ي ،أما اإلنتخابات النيابية األولى ( )2005/1/30فأن
التناس��ب كان قريب��ا ً جدا ً و عادالً ،و هذا التفاوت ف��ي القيمة الصوتية يخلق
حالة عدم العدالة في التمثيل ،باألضافة الى فقدان الثقة في نظام أنتخابي
ال يشجع على املشاركة الواسعة في اإلنتخابات.
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 -6أن نظ��ام التمثيل النس��بي ذو الدائرة الواح��دة ،يعمل على احملافظة على
التوزان في متثيل املكونات الرئيسية ،و مينع حدوث األختالالت العنيفة و املفاجئة،
كالتي حدثت فعال في الدوائر اإلنتخابية املتعددة ،و السيما في ظل التعديالت
الت��ي أجريت على النظام اإلنتخابي ،و ذلك بتوزيع النس��بة الكبيرة من مقاعد
مجلس النواب ،و على ش��كل مقاعد ثابتة على احملافظات ،أن مسألة احملافظة
على التمثيل العادل للمكونات ،على املدى البعيد حساس��ة و بالغة األهمية،
أن احملافظ��ة عل��ى التوازن بني املكونات الثالثة الرئيس��ية مس��ألة تهم املكون
الس��ني بقدر م��ا تهم املكون الك��وردي ،و تأث��ر نتائجها في مجم��ل العملية
السياس��ية أي أن نظام التمثيل النسبي ذو الدوائر املتعددة ،يعمل على أختالل
التوازن في متثيل املكونات.
 -7أن نظ��ام التمثي��ل النس��بي الكام��ل يناس��ب الظ��روف الس��كانية و
التاريخية للعراق ،حيث التوجد أحصاءات محدثة و شفافة ،و ما موجود منها
مح��ل خالف ،و لقد تع��رض العراق في ظل األنظمة املتعاقبة الى سياس��ات
لتغيير التركيبة الس��كانية في مناطق عديدة ،التزال محل خالف شديد بني
القوى السياس��ية العراقية ،و التي أدرجت هذه اخلالفات في الدس��تور الدائم
ضمن املادة ( ،)140أن الدائرة الوطنية الواحدة هو اخليار الوحيد الكفيل بعدم
تصعيد التوتر في املناطق املتنازع عليها ،و التي تش��كل عامل عدم أس��تقرار
سياسي مستمر في العراق ،إلى أن يتم حلها بشكل جذري.
حي��ث عمل هذا النظ��ام على تخفيف التوتر في املناط��ق املتنازع عليها ،و
جتميد اخلالف��ات العرقية و املذهبية لفترة معينة م��ن الزمن ،من أجل تهيئة
األرضية املناس��بة للتمكن م��ن أحتوائها و حلها ،حال ً عادال ً و س��لمياً ،و هذا
األمر اليتحقق إال بتوفير ضمانات التمثيل العادل للمكونات الثالثة الرئيسية
في العراق (الش��يعة ،الس��نة ،الكورد) ،و السيما و أن املكون الكوردي يشكل
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القومي��ة الرئيس��ية الثانية في العراق ،و تس��ببت مش��كلة ع��دم األعتراف
بالش��راكة احلقيقية لهذا املكون القومي األساس��ي في املاضي ،الى حدوث
عدم األستقرار السياسي املستمر في البلد.
 -8أن نظام التمثيل النسبي الكامل ،يعمل على توسيع و ترسيخ املشاركة
الوطني��ة ،و يعمل عل��ى تفعيل الوحدة الوطنية ،من خ�لال توجيه األنظار الى
البرام��ج السياس��ية الوطنية ،بدال م��ن البرامج احمللية الت��ي يهتم بها نظام
الدوائ��ر املتعددة ،حيث تش��كل كل دائ��رة أنتخابية و في ظ��ل األوضاع األمنية
و السياس��ية و األجتماعي��ة الت��ي مير بها الع��راق عاملا خاصا بأهله��ا ،و كثيرا
م��ا تكون دائرة مغلقة ملك��ون معني ،مما تدفع بأجتاه خل��ق األقطاعيات احمللية و
أس��تحداث هويات ثانوية على حس��اب الهوية الوطنية املوحدة ،أن ما يحتاجه
الع��راق في ه��ذه املرحلة من عملية التح��ول الدميقراطي ،هو ألت��زام املكونات
الثالثة الرئيس��ية في العراق ،باملشروع الوطني و املهدد باألنقسام لفترة زمنية
طويلة ،و أن هذه املكونات قد اتفقت فيما بينها على األس��س التي يتم وفقها
حكم البلد ،و هي التوازن و التوافق و الشراكة احلقيقة،
و ج��اء النظام اإلنتخابي ،التمثيل النس��بي ذو الدائرة الواح��دة مع القائمة
املغلق��ة و من دون حاجز أنتخابي ،لينس��جم مع هذا النه��ج التوافقي املتفق
عليه ،أي أن هذا النظام اإلنتخابي قد جاء ليخدم املشروع الوطني ،وفق اآلليات
الدميقراطية و على أسس من األحتاد األختياري بني املكونات الرئيسية في البلد.
 -9أن نظام التمثيل النس��بي الكامل ،يضمن التمثي��ل الضروري و العادل
للمرأة و للش��باب و لألقليات بأنسيابية واضحة ،و بأسلوب أكثر اقباال و أكثر
سالس��ة من نظام الكوت��ا ،و الذي يتس��م بتعقيدات كثي��رة ،حيث أن نظام
التمثي��ل النس��بي ذو الدائ��رة الواحدة ،يعم��ل على تقوية أح��زاب األقليات و
تشجيعها و تدفعها الى املشاركة و املنافسة فيما بينها ،ليؤدي بالتالي الى
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تفعي��ل عملية أندماجها السياس��ي و األجتماعي في اجملتمع الكبير ،كما أن
ه��ذا النظام و من خالل التركي��ز على الدائرة الوطنية الواحدة يخفف ضغط
الهوي��ات الثانوي��ة ،و التي تعمل على منافس��ة الهوية الوطني��ة األحتادية و
املوحدة ،فالتوسع في كوتا األقليات ،يكون على حساب تعزيز الهوية الوطنية
الواح��دة ،أن نظام التمثيل النس��بي الكامل ،ذو الدائ��رة الواحدة مع القائمة
املغلق��ة ،و بدون حاجز أنتخابي ،يحقق للعراق في ظل األنقس��امات املذهبية
و القومي��ة احلادة ،تفعيل عملية التحول الدميقراطي و تعزيز الروح الوطنية و
املشاركة الواس��عة ،من خالل التمثيل العادل للمكونات والقوى السياسية
الرئيسية في البلد ،و مينح النساء اآللية األفضل للتمثيل ،كما مينح األقليات
فرصة جيدة للفوز و يشجعها على املشاركة و األندماج في اجملتمع العراقي ،و
بذلك فأن هذا النظام اإلنتخابي قد وضع احللول ألهم و أعقد و أخطر مشكلة
ف��ي العراق ،و هي بناء نظام دميقراطي مس��تقر و فع��ال على أنقاض مجتمع
منقسم على حد التحارب لعقود من الزمن.
 -10أن نظام التمثيل النس��بي الكامل يعمل على التخفيف من املشاكل
الناجمة عن حتديث سجل الناخبني ،و يسمح بالتسجيل يوم األقتراع ،أن هذه
اخلاصي��ة لنظام الدائرة الواحدة هي التي دفعت باخملتصني و خبراء اإلنتخابات
لضرورة األخذ بها ،و السيما في هذه املرحلة احلساسة من تاريخ العراق ،حيث
ترك��ة النزاعات و الصراعات و التي خلفها نظام (صدام حس�ين) ثقيلة جدا،
فاألحصاءات احملدثة غير موجودة و ليس من السهل حتديثها في ظل استمرار
النزاعات احلادة بني املكونات الرئيس��ية و الس��يما في املناطق اخملتلطة ،و هي
مناطق س��كانية واس��عة ،و ما موجود من األحص��اءات ال تفي باحلاجة و هي
في األصل مش��كوكة في أمرها ،و الميكن أن تكون س��ندا و اساس��ا في أهم
خط��وة للتحول الدميقراطي و في مجتمع منقس��م قوميا و مذهبيا الى حد
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كبير ،و عليه فأن األخذ بنظام التمثيل النسبي ذو الدائرة الواحدة ،كان اخليار
الوحيد بيد اخملتصيني في شؤون اإلنتخابات ،لتصميم نظام أنتخابي مناسب
و منس��جم مع ظروف العراق ،و باألخص عندما اليكون هناك سجال للناخبني
متفق عليه من قبل املكونات الرئيسية.
 -11أن نظام التمثيل النس��بي الكامل ،يسهل من عملية تصويت الناخبني
في اخلارج و يجعلها أكثر جدوى و أكثر فعالية ،مما يعزز من املشاركة السياسية
للمواطنني العراقي�ين ،الذين أجبرتهم ظروف الدكتاتورية للعيش في مختلف
دول العالم ،للمش��اركة من جديد واملس��اهمة في بناء الوط��ن ،و التفاعل مع
العملية السياس��ة ،و التواصل م��ع هموم بلدهم ،أن توثي��ق أرتباط املواطنني
العراقي�ين في اخلارج بالعملية السياس��ية و األس��تفاد م��ن خبراتهم ،عامل
مهم يصب في مصلحة التحول الدميقراطي في العراق ،و يدفع املواطنيني في
اخلارج ومن خالل معايش��تهم اجملتمعات املتقدمة الى دعم البرامج الوطنية و
التوجه��ات والقضاي��ا ذات املصلحة العامة ،و دعم جه��ود بناء اجملتمع املدني و
تعزيز قواعد السلم األهلي.
 -12أن نظام التمثيل النسبي ذو الدائرة األنتخابية الواحدة يضمن أشغال
املقاعد الشاغرة في مجلس النواب من خالل القوائم املوجودة ،مما يزيل احلاجة
ال��ى أنتخابات تكميلي��ة ،أو التحول بني القوائم املتنافس��ة ،و ذلك في حالة
أس��تنفاذ األحتي��اط ف��ي الدوائر املتع��ددة ،مما قد يس��بب في ح��دوث أزمات
سياس��ية في ظل األس��تقطاب املذهبي و القومي في دوائر معينة ،أن أجراء
أنتخاب��ات تكميلية في بعض الدوائر اإلنتخابية كمحافظة كركوك أو ديالى،
قد يدخل العملية السياس��ية كلها في خطر ،و يتسبب في أستفحال أزمة
املناطق املتنازع عليها و جعلها أكثر تعقيدا.
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ب -التوصيات:

 -1م��ن املفيد جدا العودة من جديد الى نظام التمثيل النس��بي ذو الدائرة
اإلنتخابي��ة الوطني��ة الواح��دة ،و التي البدي��ل للعراق لها في ظ��ل الظروف
السياس��ية و األقتصادية و األجتماعية التي يعيش��ها ،و في ظل األنقس��ام
اجملتمعي اجلغرافي و الدميغرافي احلاد الذي يعاني منه اجملتمع العراقي.
 -2ضرورة أجراء تعداد س��كاني عام ،و حتت أش��راف بعث��ة األمم املتحدة في
العراق ،ليك��ون نتائج األحصاء اجلديد ،في خدمة عملية التحول الدميقراطي،
و منحه��ا القوة و الش��فافية الضرورية ،من خالل بع��ث الثقة من جديد بني
األطراف السياسية الرئيسية في العراق ،و ملنح الناخبني في الداخل و اخلارج
الفرصة املناسبة ،و التسهيالت الالزمة ،للمشاركة في اإلنتخابات.
 -3النص في القانون اإلنتخابي اجلديد ،أو أجراء تعديل في الدستور الدائم ،و
حتديد يوم السبت من األسبوع الثالث من شهر أيلول ،كل أربع سنوات ،أبتداء
من ع��ام  2014يوما ألنتخابات :مجلس الن��واب العراقي ،ومجالس احملافظات
(من ضمنها محافظات أقليم كوردستان) ،و من دون أستثناء أية محافظة،
و ف��ي ظل قانون أنتخابي واحد لكل مجال��س احملافظات ،و التأكيد فيها على
أن يكون تش��كيل مجالس احملافظات التي تعاني من أنقس��امات مذهبية أو
عرقي��ة أو أثني��ة أو ديني��ة حادة ،قائما عل��ى التوافق و الش��راكة و ليس على
األستحقاق اإلنتخابي.
 -4الن��ص في القانون اإلنتخاب��ي اجلديد جمللس النواب ،أو تعديل الدس��تور
الدائم ،للتأكيد على منع أجراء أي تعديل على قانون أنتخابات مجلس النواب
العراق��ي ،بعد صياغته من جديد و مبس��اعدة اخلبراء الدوليني و العودة به الى
الدائرة الوطنية الواحدة ،إال بعد مرور أكثر من عش��ر س��نوات متواصلة على
تطبيقه.
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 -5أج��راء تعدي��ل على الدس��تور الدائ��م و النص صراحة ،عل��ى أن الكتلة
النيابية األكبر ،و املكلفة بتشكيل احلكومة األحتادية ،هي الكتلة األكبر عند
الفوز باإلنتخابات ،و عند عدم متكن هذه الكتلة األكبر من تش��كيل احلكومة
خ�لال الفت��رة الزمنية احملددة ،مينح الفرصة للكتلة األكب��ر التالية عند الفوز
باإلنتخابات ،و في حالة عدم متكنها من تشكيل احلكومة األحتادية أيضا ،مينح
الفرصة في هذه املرة الى الكتلة النيابية األكبر املش��كلة و املس��جلة داخل
أول جلسة جمللس النواب بعد العملية اإلنتخابية.
 -6العمل على تفعيل اجمللس األحتادي املنصوص عليه في الدس��تور الدائم،
و ليكون عامل توازن مع مجلس النواب ،و ذلك من خالل منح ممثلى كل مكون
فيه ح��ق النقض على كل القرارات و القوانني الص��ادرة من مجلس النواب ،و
التي تتعلق مباش��رة باألس��تحقاقات الدس��تورية لذلك املكون ،و منح ممثلي
املكونات الثالثة الرئيسية في العراق مقاعد متساوية (30مقعد) لكل مكون
مثال ،و منح األقليات  9مقاعد ،يتم التنافس على ثلثها كل ثالث س��نوات من
قب��ل الناخب�ين لكل مكون ،و عل��ى أن تكون املناصب الس��يادية لهذا اجمللس
(رئيس و نائبني) تناوبيا كل سنة.
 -7الع��ودة من جديد ال��ى نظام القائمة املغلقة ،و على الرغم من وجود تيار
عامل��ي ضد القائمة املغلقة ،منطلقني م��ن مفهوم خاطئ مفاده ،بأن القائمة
املفتوح��ة أكث��ر دميقراطية ،إال أن القائمة هي مس��ألة فنية بحت��ة ،و إذا كان
هناك من في أوروبا قد جتاوز بفعل العوملة ،املرحلة الوطنية ،إال أن الظروف التي
مي��ر بها العراق ،و حاجات البلد و مس��تلزمات التحول الدميقراطي ،أولى لألخذ
في األعتبار ،من األخذ مبعايير مثالية تتالئم و ظروف الدميقراطيات الراسخة.
 -8الن��ص صراحة ف��ي قانون اإلنتخاب��ات اجلديد بأن كل العملي��ات اإلنتخابية
في العراق و من ضمنها العمليات اإلنتخابية في أقليم كوردس��تان متول من قبل
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احلكومية األحتادية و التي تدخل ضمن النفقات السيادية ،على أن يشمل التمويل
تغطي��ة النفقات الت��ي تتعلق بنقل الناخبني ال��ى مراكز األقت��راع ،إذا ما جتاوزت
املسافة بني محل أقامة الناخب و مركز التصويت أكثر من خمسة كيلومترات.
 -9األس��راع ف��ي أصدار التش��ريعات و القوان�ين املؤجلة الت��ي نص عليها
الدستور و حتديد آليات عملية لتنفيذها.
 -10القيام بحملة تثقيف واسعة للتعريف باإلنتخابات و قانونها و أهمية
مشاركة املواطنني فيها و التأكيد على قيم التعايش املشترك و رفض التمييز
و أشراك األحزاب السياسية و منظمات اجملتمع املدني في هذه احلملة.
 -11تثبي��ت العدد النهائي ملقاعد مجلس الن��واب األحتادي بصورة نهائية و
ع��دم أضافة املقاعد مع كل دورة أنتخابية جدي��دة حتقيقا للتوازن اجملتمعي و
األستقرار السياسي.
 -12العم��ل على تعزيز اجملتمع املدني من خالل تق��دمي الدعم الضروري الى
منظمات اجملتمع املدني و تش��ريع األنظمة الضرورية للنهوض بها و تفعيلها
للقيام بدورها املطلوب في تفعيل العملية الدميقراطية
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املصادر
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أ -املصادر باللغة العربية:
 .1إبراهيم البدوي ،س��مير املقدس��ي ،تفس��ير العجز الدميقراطي في الوطن العربي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى .2011
 .2إبراهي��م نوار ،الع��راق من اإلس��تبداد إلي الدميقراطية ،مركزاحملروس��ة للنش��ر ،القاهرة،
الطبعة األولى .2010
 .3أحم��د الديني ،يحيى اجلم��ل ،النزاهة في االنتخاب��ات البرملانية ،مركز الدراس��ات الوحدة
العربية ،بيروت ،الطبعة األولى .2008
 .4أحم��د الديني ،يونس برادة ،االنتخابات الدميقراطية وواق��ع االنتخابات في االقطار العربية،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى .2009
 .5أحمد داود اوغلو ،العمق االستراتيجي ،ترجمة :محمد جابر ثلجي وطارق عبد اجلليل ،الدار
العربية للعلوم ناشرون ،الطبعة الثانية .2011
 .6أحم��د منيس��ي ،التحول الدميقراط��ي في مجلس التع��اون لدول اخللي��ج العربية ،مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي  ،الطبعة األولى .2009
 .7أحمد يوس��ف أحمد و آخرون ،كيف يصنع القرار في األنظمة العرابية ،،مركز الدراس��ات
العربية الطبعة األولى  2010بيروت-لبنان.
 .8إدموند بيرك وإيرا البيدوس ،اإلس�لام والسياس��ة واحلركات االجتماعية ،ترجمة :محروس
سليمان ،مكتبة مدبولي ،القاهرة .2000
 .9إدوارد سي.بانفيلد ،السلوك احلضاري واملواطنة ،ترجمة :سمير عزّت نصار ،دار النسرللنشر،
عمان الطبعة األولى .1995
 .10أديث و أئى ،أيف ،بينروز ،العراق دراس��ة ف��ي عالقاته اخلارجية و تطوراته الداخلية -1915
 ،1975ترجمة :عبداجمليد حسيب القيسي ،اجلزء األول ،الطبعة األولى 1989
 .11ارس��طو طاليس ،السياسية ،ترجمة ،أحمد لطفي الس��يد ،منشورات اجلمل ،الطبعة
األولى ،بغداد .2009
 .12آرن��ت ليبه��ارت ،الدميقراطي��ة التوافقي��ة ،ترجمة ش��اكر األنب��اري ،معهد الدراس��ات
األستراتيجية ،بيروت.2007
 .13األزم��ات الدولية ،مس��تقبل الع��راق غير األكي��د ،األنتخابات و ما بعدها ،تقرير الش��رق
األوسط ،رقم  ،94بغداد -بروكسل 25 ،شباط 2010
 .14آالن ووف و آخ��رون ،أش��كال اإلدارة األنتخابي��ة ،دليل املؤسس��ة الدولي��ة للدميقراطية و
األنتخاب��ات  ،IDEAترجمة :أمين أيوب و علي الصاوي ،سلس��لة منش��ورات املؤسس��ة الدولية
للدميقراطية و األنتخابات ،قسم املنشورات ،ستوكهلم2007 ،
 .15ألبير فرحات ،نحو دولة علمانية ،دار الفارابي ،الطبعة األولى ،بيروت .2001
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 .16أنتوني كوردس��مان ،االحتالل األمريكي للعراق املشهد االخير ،ترجمة :معن بشور ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت .2007
 .17آن��درو رينول��دز و آخرون ،أش��كال النظم األنتخابي��ة ،ترجمة أمين أيوب ،دليل املؤسس��ة
الدولية للدميقراطية و األنتخابات ( )IDEAطبعة .2007
 .18اندرو رينولدز واالخرون ،أنواع النظم االنتخابية ،ترجمة :كرس��تنا خوشابا بتو ،مؤسسة
موكرياني للبحوث ،أربيل ،الطبعة األولى.2007
 .19أن��درو رينول��دز ،جيفري ويلدون ،أش��كال النظم االنتخابية ترجمة أمين أيوب ،املؤسس��ة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات .2005
 .20أوس�تن رنى ،سياس��ة احلكم ،اجلزء األول ،ترجمة حس��ن علي الذن��ون ،املطبعه االهلية
 ،1964بغداد -العراق.
 .21أيك جيمس و تيم نيل ،األنتخابات و منع نش��وب النزاعات ،دليل للتحليل و التخطيط و
البرمجة ،فريق احلكم الدميقراطي ،مكتب السياسات األمنائية.2009 UNDP ،
 .22باتريك هـ أونيل ،مبادىء علم السياسة املقارن ،ترجمة :باسل جبيلي ،دار الفرقد ،دمشق،
الطبعة االولى .2012
 .23ب��دور زكي أحمد ،محمد علي الزيني ،مأزق الدس��تور ،الفرات للنش��ر والتوزيع ،بغداد،
الطبعة األولى .2006
 .24برهان غليون ،يوس��ف ش��ويري ،الدميقراطية واألحزاب في البلدان العربية ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى .1999
 .25البعث��ة الدولي��ة لالنتخاب��ات العراقية ،التقري��ر األول :التقييم��ات التمهيدية لعملية
اإلنتخابات في يوم  30كانون الثاني .2005
 .26البعثة الدولية لالنتخابات العراقية ،تقييم البعثة الدولية لالنتخابات العراقية لبرنامج
التصويت خارج العراق إلنتخابات  15كانون األول .2005
 .27البعث��ة الدولي��ة لالنتخابات العراقية التقرير النهائ��ي النتخابات  15كانون األول 2005
جمللس النواب العراقي.
احملجة البيضاء ،بيروت ،الطبعة األولى .2012
 .28بهاء الدين اخلاقاني ،الفوضى اخلّالقة ،دار ّ
 .29بوتوم��ور ،عل��م االجتماع السياس��ي ،ترجمة :د.ع��ادل مختار اله��واري ،مكتبة الفالح،
الطبعة االولى ،الكويت .1989
 .30بول برمير ،عام قضيته في العراق ،ترجمة :عمراأليوبي ،دارالكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة األولى.2006
 .31بيار روزانفاالن ،إنتصار املواطن ،ترجمة س��ليمان الرياشي ،معهد دراسات عراقية (مكان
و سنة الطبع غير موجود).
 .32تيم نبلوك ،العقوبات واملنبوذون في الش��رق األوس��ط ( العراق  ليبا  السودان) ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى .2001
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 .33جان جاك ش��وفالييه ،تاريخ الفكر السياس��ي ،ترجمة :د .محم��د عرب صاصيال ،مجد
املؤوسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة ،بيروت .2002
 .34جان فرانس��وا بايار ،أوهام الهوية ،ترجمة :حليم طوس��ون ،دار العال��م الثالث ،القاهرة،
الطبعة األولى .1998
 .35جان مارك فيرى ،فلس��فة التواصل ،ترجمة د.عم��ر مهيبل ،الطبعة االولى الدار العربية
للعلوم بيروت -لبنان .2006
 .36جان ماري رانكان ،علم السياس��ة ،ترجمة :د.محمد عرب صاصيال ،املؤسس��ة اجلامعية
للدراسات النشر ،بيروت.1997
 .37جعفر ضياء جعفر و آخرون ،برنامج ملس��تقبل العراق بعد إنهاء اإلحتالل ،مركز دراس��ات
الوحدة العربية ،الطبعة االولى ،بيروت.2005 ،
 .38جمع��ة القماط��ي ،محمد ه�لال اخلليفي ،نحو كتل��ة تاريخية دميقراطية ف��ي البلدان
العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت .2010
 .39اجلمعي��ة األمريكي��ة للصحة و التربية و الرياضة و الترويح ،تنمية العالقات اإلنس��انية
الدميقراطية ،ترجمة د.إبراهيم حافظ ،مكتبة األجنلو املصرية .1964
 .40جورج طرابيشى ،نظرية العقل ،دار الساقي ،الطبعة الرابعة ،بيروت .2011
 .41جوزي��ف أ .ش��ومبيتر ،الرأس��مالية واالش��تراكية والدميقراطي��ة ،ترجم��ة :حيدر حاج
اسماعيل ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى .2011
 .42جوزي��ف أوكونور و زي��ان ماكدوموت ،فن تفكير األنظمة ،ترجم��ة مكتبة جرير ،الطبعة
األولى .2004
 .43جون ستيوارت مل ،أسس اللبرالية السياسية ،ترجمة :د .إمام عبد الفتاح إمام ،مكتبة
املدبولي ،القاهرة .1996
 .44جون و وتربوري ،غس��ان س�لامة ،دميقراطي��ة من دون دميقراطيني ،مركز دراس��ات الوحدة
العربية ،الطبعة الثاني ،بيروت .2000
 .45حامد مصطفى املقصود ،سيرة ثائر -مدارات األخوة األعداء ،دار املرتضى ،الطبعة األولى،
بغداد .2009
 .46حسن ظاظا ،العراق ،دراسة في تاريخه السياسي ،دار الرؤية ،الطبعة األولى ،دمشق .2007
 .47حس��ن ناظ��م ،علي حاك��م صال��ح ،اجملتمع املدن��ي  تاريخ نق��دي ،معهد الدراس��ات
االستراتيجية ،بغداد ،الطبعة األولى .2007
 .48حس�ين توفي��ق ابراهيم و عبداجلبار أحم��د عبداهلل ،التح��والت الدميقراطية في العراق،
الطبعة األولى ،مركز اخلليج للدراسات .2005
 .49حن��ا بطاطو ،العراق الطبقات األجتماعية و احلركات الثورية من العهد العثماني و حتى
قيام اجلمهورية ،الكتاب األول ،ترجمة :عفيف الرزاز ،الطبعة األولى 1990
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 .50خليل ابراهيم حسني ،اللغز احملير عبدالكرمي قاسم ،دار احلرية ،بغداد ،عراق .1990
 .51خلي��ل إس��ماعيل محمد ،القضية الكردي��ة بني مطرقة دول اجلوار وس��ندان احلكومات
العراقية ،مطبعة موكرياني ،أربيل ،الطبعة األولى .2012
 .52د .ابراهي��م أبو الغار ،علم االجتماع السياس��ي ،دارالثقافة للطباعة والنش��ر ،الطبعة
األولى ،القاهرة .1979
 .53د .ابراهيم عبد العزيز ش��يحا ،النظم السياس��ية والقانون الدستوري ،منشأة املصارف،
االسكندرية .2000
 .54د .احس��ان محمد احلس��ن ،علم االجتماع السياسي ،دار وائل للنش��ر ،الطبعة الثالثة،
عمان .2010
 .55د .احسان محمد احلسن ،مناهج البحث األجتماعي ،الطبعة األولى ،عمان  األردن .2005
 .56د .أحم��د إبراهي��م الورتى ،النظ��ام الفدرالي بني النظرية و التطبيق ،مكتبة التفس��ير،
الطبعة الثانية ،أربيل .2013
 .57د .أحمد األصبحي ،محاضرات في الفكر السياس��ي القدمي و الوس��يط ،من منش��ورات
جامعة سانت كليمنت العاملية (مكان وسنة الطبع غير موجودة).
 .58د .أحم��د عبداحلمي��د اخلال��دي ،الوجيز في املناهج وإع��داد البحث العلم��ي ،دار الكتب
القانونية ،مصر ،سنة النشر .2009
 .59د .العرب��ي ص ّديق��ي ،أعادة التفكير في الدمقرطة العربي��ة  -انتخابات بدون دميقراطية،
شيا ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2010
ترجمة :د .محمد ّ
 .60د .بش��تيوان علي عب��د القادر ،د .عبدالغفور ك��رمي علي ،القانون الدول��ي العام ،املديرية
العامة ملطبعة الشهاب ،الطبعة األولى ،أربيل .2008
 .61د .بوحني��ة قوي ،االنتخابات وعملية التحول الدميقراطي في اخلبرة العربية املعاصرة ،دار
الراية للنشر ،عمان .2012
 .62د .ثامر كامل محمود اخلزرجى ،العالقات السياسية الدولية و استراتيجية إدارة األزمات،
دار اجملد ،الطبعة األولى .2005
 .63د .ثناء فؤاد عبداهلل ،آليات التغيير الدميقراطي في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت .1997
 .64د .جمال علي زهران ،األصول الدميقراطية واإلصالح السياس��ي ،مكتبة الشروق الدولية،
الطبعة األولى ،القاهرة .2005
 .65د .حس��ان محمد ش��فيق العاني ،األنظمة السياس��ية و القانون الدس��توري ،الطبعة
الثانية ،دار العاتك لصناعة الكتاب.2008 ،
 .66د .حس��ان محمد ش��فيق العان��ي ،األنظمة السياس��ية والدس��تورية املقارنة ،املكتبة
القانونية ،بغداد ،الطبعة الثالثة .2009
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 .67د .حسن حنفي ،في الثقافة السياسية ،دار العالء الدين ،الطبعة االولى ،دميشق .1998
 .68د .حس��ن صعب ،علم السياس��ة ،الطبعة السادس��ة ،دار العلم للماليني بيروت -لبنان
.1979
 .69د .حس��ن لطي��ف الزبي��دي و آخ��رون ،موس��وعة األح��زاب العراقية ،مؤسس��ة العارف
للمطبوعات ،بيروت .2007
 .70د .حسني عبد الهادي ،العوملة النيوليبرالية و خيارات املستقبل ،الطبعة األولى .2004
 .71د .حسني عبداحلميد أحمد رشوان ،القيادة ،مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية .2010
 .72د .حس�ين عثمان محمد عثمان ،النّظم السياس��ية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت
.2008
 .73د .حميد حمد الس��عدون ،عناقيد النار ،دار ميزوبوتاميا للنش��ر والتوزيع ،الطبعة األولى،
بغداد .2011
 .74د .حميدة سميسم  /نظرية الرأي العام ،الطبعة األولى ،بغداد -العراق .1992
 .75د .خالدة أبالل اجلبوري ،األبعاد السياس��ية للحكم الهاش��مي ،مركز محاكاة ،الطبعة
االولى ،دميشق .2012
 .76د .خال��دة أبالل اجلبوري ،التحليل التاريخي للبنية السياس��ية لألحزاب العراقية -1946
 ،1958محاكاة للدراسات والنشروالتوزيع ،دمشق ،الطبعة األولى .2012
 .77د .خضر حضر ،مفاهيم اساسية في علم السياسة ،املؤسسة احلديتة للكتاب ،الطبعة
األولى ،طرابلس  -لبنان .2011
 .78د .خليل اس��ماعيل محمد ،اقليم كوردستان العراق ،الطبعة الثالثة اربيل  كوردستان
العراق .1999
 .79د .خليل شمه ،صفقة مع الشيطان ،دار اجلواهري ،بغداد .2012
 .80د .خليل عبد الهادي البدو ،علم اإلجتماع الس��كاني ،دار احلامد للنش��ر والتوزيع ،األردن،
الطبعة األولى .2009
 .81د .دالل ملحس استيتية ،علم االجتماع السكاني ،دار وائل للنشر ،الطبعة االولى ،عمان .2013
 .82د .راغب جبريل خميس راغب س��كران ،الصراع بني حرية الفرد وس��لطة الدولة ،املكتب
اجلامعي احلديث ،الطبعة الثانية ،االسكندرية .2011
 .83د .رعد حافظ س��الم الزبيدي ،مبادئ التنش��ئة االجتماعية السياسية ،املكتب املصري
للمطبوعات ،القاهرة .2011
 .84د .رع��د صالح اآللوس��ي ،التعددية السياس��ية ف��ي عالم اجلنوب ،دارمجدالوي للنش��ر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان .2006
 .85د .رعد ناجي اجلدة ،دراس��ات في الش��ؤون الدس��تورية العراقية ،الطبعة األولى ،املكتبة
الوطنية ،بغداد .2001
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 .86د .ريتش��ارد هجوت ،العوملة و األقلمة ،مركز األمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية،
الطبعة األولى .1998
 .87د .زهير ش��اكر ،الوس��يط في القانون الدس��توري ،اجلزء األول ،مجد املؤسسة اجلامعية
للدراسات و النشر و التوزيع ،الطبعة الثالثة ،بيروت .1994
 .88د .س��عدي ش��اكر حمودي ،علم اإلحصاء وتطبيقاته في اجملالني التربوي واالجتماعي ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان .2000
 .89د .س��ميرخطاب ،محاضرات في التنش��ئة السياس��ية ،من منش��ورات جامعة سانت
كليمنتس العاملية( .مكان وسنة الطبع غير موجودة).
 .90د .سهيل عروسي ،اجملتمع املدني والدولة ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األولى .2008
 .91د .ش��فيق فالح عالونه ،س��يكولوجية التطور األنس��اني ،الطبعة األولى ،عمان  األردن
.2004
 .92د .شيرزاد أحمد النجار ،دراسات في علم السياسية ،املكتبة الوطنية ،أربيل .2004
السياس��ية ،دار احلكمة والوثائق،
 .93د .صالح جواد الكاظم ،د .علي غالب العاني ،األنظمة
ّ
بغداد .1991
 .94د .صباح صبحي حيدر ،إصالح األحزاب السياس��ية ،دار الكتب القانونية ،مصر اإلمارات،
سنة النشر.2012
 .95د .صفوت العالم ،االتصال السياسي والدعاية االنتخابية ،دارالنهضة العربية ،القاهرة .2005
 .96د .ضي��اء األس��دي ،جرائم االنتخابات ،منش��ورات زين احلقوقية ،بي��روت ،الطبعة الثانية
.2011
 .97د .طاهر محسن منصور الغالبي ،د .وائل محمد صبحي ادريس ،االدارة االستراتيجية ،دار
وائل للنشر ،الطبعة الثانية ،عمان .2009
 .98د .طه ناجي ،ثورة العراق اجمليدة 14متوز  ،1958دار الرواد املزدهرة ،بغداد .2009
 .99د .ع��ادل فتحي ثابت عبد احلافظ ،النظرية السياس��ية املعاص��رة ،الطبعة األولى ،الدار
اجلامعية ،األسكندرية -مصر .2007
 .100د .عاطف عدلي العبد ،الرأي العام و طرق قياسه ،دار الفكر العربي .2005
 .101د .عام��ر حس��ن في��اض و د .على عب��اس مراد ،مدخ��ل إلى الفكر السياس��ي القدمي و
الوسيط ،الطبعة األولى ،جامعة قاريونس بنغازي -ليبيا .2004
 .102د .عامر حسن فياض ،الرأي العام و حقوق اإلنسان ،جامعة العالقات الدولية.
الكمي والنوع��ي ،دار اليازوري
 .103د .عام��ر قنديلج��ي ،إميان الس��امرائي ،البحث العلم��ي
ّ
العلمية للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة العربية .2009
 .104د .عام��ر مصب��اح ،معجم العلوم السياس��ية والعالقات الدولي��ة ،دار الكتاب احلديث،
القاهرة .2010
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 .105د .عب��د احلميد الس��اعدي ،مبادىء القانون الدس��توري و تطور النظام السياس��ي في
العراق ،جامعة املوصل  -العراق .1990
 .106د .عب��د ال��رزاق أحم��د النصي��ري ،دور اجمل ّددي��ن في احلرك��ة الفكرية والسياس��ية في
العراق )1932-1908(،مكتبة عدنان ،بغداد ،الطبعة األولى .2012
 .107د .عبد الرزاق محمد الدليمي ،العالقات العامة رؤية معاصرة ،دار وائل للنش��ر ،الطبعة
األولى ،عمان .2011
 .108د .عب��د الرضا حس�ين الطع��ان ،البعد االجتماعي لالحزاب السياس��ية ،دار الش��ؤون
الثقافية العامة ،الطبعة االولى ،بغداد .1190
 .109د .عبد العزيز محمد العجمي ،املش��كلة الكردية وأبعادها احمللية واإلقليمية والدولية،
دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،القاهرة .2010
 .110د .عبد الغني بس��يوني عبداهلل ،سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرملاني،
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،الطبعة األولى ،بيروت .1995
 .111د .عبد الفتاح عبد الرزاق محمود ،اإلعالن عن الدولة ،دار الكتب القانونية ،مصر .2009
 .112د .عب��د الفت��اح مراد ،موس��وعة االنتخابات ،الطبعة االولى (مكان وس��نة الطبع غير
موجودة).
 .113د .عبد اهلل محمد عبدالرحمن ،علم األجتماع السياسي ،دار النهضة العربية ،الطبعة
األولى ،بيروت .2001
 .114د .عب��د الناصر محمد وهبة ،احلرية السياس��ية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية،
القاهرة .2009
 .115د .عبد علي كاظم املعموري و آخرون ،التقرير األستراتيجي العراقي  ،2011-2010مركز
حمورابي للبحوث و الدراسات األستراتيجية ،بغداد .2011
 .116د .عبدا لرحمن بدوي ،فلسفة القانون و السياسة عند أمانويل كانت ،الكويت .1979
 .117د .عبدالب��اري ابراهي��م درة  د.نبيل خلي��ف اجملالي ،العالقات العامة ،دار وائل للنش��ر،
الطبعة الثانية ،عمان .2013
 .118د .عبدالعزيز شرف ،لغة احلضارة و حتديات املستقبل ،الطبعة األولى .1999
 .119د .عبدالوه��اب حميد رش��يد ،التح��ول الدميقراطي في العراق ،مركز دراس��ات الوحدة
العربية ،الطبعة األولى ،بيروت .2006
 .120د .عدنان الس��يد حس�ين ،تطور الفكر السياس��ي ،مجد املؤسس��ة اجلامعية للنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية ،بيروت .2009
 .121د .عصام العطية ،القانون الدولي العام ،الطبعة الرابعة .1987
 .122د .عصام علي الدبس ،النظم السياس��ية الكتاب االول أسس التنظيم السياسي،-
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان .2013
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 .123د .عصام علي الدبس ،النظم السياس��ية الكتاب الثالث الس��لطة التش��ريعة ،-دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان .2011
 .124د .عص��ام عل��ي الدبس ،النظم السياس��ية الكتاب الرابع الس��لطة التنفيذية ،-دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان .2011
 .125د .عصام علي الدبس ،النظم السياس��ية الكتاب الس��ادس احلقوق واحلريات العامة
وضمانات حمايتها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان .2011
 .126د .عص��ام عل��ي الدب��س ،النظم السياس��ية ،الكت��اب اخلامس الس��لطة القضائية،
دارالثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان .2011
 .127د .عصام نعمة اس��ماعيل ،النظم اإلنتخابية ،مكتب��ة زين احلقوقية واألدبية ،الطبعة
الثانية ،لبنان .2009
 .128د .علي الوردي ،منطق أبن خلدون في ضوء حضارته و شخصيته ،طبعة .1997
 .129د .علي خطار ش��طناوي ،األنظمة السياسية والقانون الدس��توري األردني واملقارن ،دار
وائل للنشر ،الطبعة األولى ،عمان .2013
 .130د .عم��ر عبداحل��ي ،الفكر السياس��ي في العص��ور القدمية ،مجداملؤسس��ة اجلامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،بيروت .2006
السياس��ية والقانون الدستوري ،مكتبة اجلامعة ،الطبعة األولى،
 .131د .غازي كرم ،النظم
ّ
الشارقة .2009
 .132د .فاضل حسني ،مشكلة املوصل ،مطبعة اشبيلية ،الطبعة الثالثة ،بغداد .1977
 .133د .فتحي السيد عبده ،السياسة واجملتمع ،مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية .2013
 .134د .فريد جاسم حمود القيسي ،فتنة العنف في العراق ،الطبعة األولى ،القاهرة .2012
 .135د .فؤاد بيطار ،أزمة الدميقراطية في العالم العربي ،الطبعة األولى ،بيروت .1984
 .136د .كاظم هاشم نعمة ،العالقات الدولية ،شركة اياد للطباعة ،بغداد .1987
 .137د .كمال مجيد ،العوملة والدميقراطية ،دار احلكمة ،الطبعة األولى .2000
 .138د .لوي��س كامل مليكة ،س��يكولوجية اجلماعات والقيادة ،اجل��زء األول ،الهيئة املصرية
العامة للكتب.1989 ،
 .139د .مأمون أمني زكي ،إزدهار العراق حتت احلكم امللكي  ،1958 - 1921دار احلكمة ،الطبعة
االولى ،لندن .2011
 .140د .محمد أحمد إسماعيل ،الدميقراطية ودور القوى النشطة في الساحات السياسية
اخملتلفة ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية .2010
العربي��ة ،دار النهضة العربية
س��يكولوجية السياس��ة
 .141د .محم��د أحمد النابلس��ي،
ّ
ّ
للطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،بيروت .1999
 .142د .محم��د توهي��ل فايز عبدأس��عيد ،الدميقراطية م��ا لها وما عليه��ا ،مكتبة الفالح،
الطبعة األولى .2001
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 .143د .محمد حس�ين الزبيدي ،ثورة  14متوز  1958في العراق ،دائرة شؤون الثقافية و النشر،
.1983
 .144د .محمد سعيد أبو عامور ،الرأي العام و التحول الدميقراطي ،دار الفكر العربي ،الطبعة
األولى ،األسكندرية .2010
 .145د .محم��د عب��د املعز نصر ،ف��ي النظريات والنظ��م السياس��ية ،دار النهضة العربية
للطباعة والنشر ،بيروت (سنة الطبع غير موجود).
 .146د .محم��د عمر مول��ود ،الفدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام السياس��ي ،مؤسس��ة
موكرياني للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية ،أربيل .2003
السياسية ،دار احلكمة للطباعة والنشر ،الطبعة
 .147د .محمد كاظم املشهداني ،النّظم
ّ
األولى ،املوصل .1991
 .148د .محمد محمود ربيع ،مناهج البحث في العلوم السياس��ية ،مكتبة الفالح ،الطبعة
الثانية ،كويت .1987
 .149د .محمد نصر مهنا ،تطور النظريات واملذاهب السياس��ية ،دارالفجر للنش��ر والتوزيع،
الطبعة األولى .2006
 .150د .محم��د هماون��دي ،الفيدرالي��ة والدميقراطية للع��راق ،دار ئاراس للطباعة والنش��ر،
الطبعة ااالولى ،أربيل .2002
 .151د .محمود اس��ماعيل ،املدخل إلى العلوم السياس��ية ،مكتبة الفالح ،الطبعة األولى،
كويت .1986
 .152د .محمود توهيل فايز عبدأس��عيد ،علم االجتماع السياس��ي ،مكتبة الفالح ،الطبعة
االولى ،الكويت .1999
السياس��ية عبر العصور ،دار
 .153د .محمود س��عيد عمران و د.محمد علي القوزي ،النّظم
ّ
النهضة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت .1999
 .154د .محمود ش��ريف بس��يوني ،الوثائ��ق الدولية املعنية بحقوق االنس��ان ،دار الش��روق،
الطبعة الثانية ،القاهرة .2006
 .155د .مدحت رفعت عبد الوهاب ،األنظمة السياس��ية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت
.2004
 .156د .مصطف��ى صال��ح العم��اوي ،التنظيم السياس��ي والنظام الدس��توري ،دارالثقافة
للنشروالتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان .2011
 .157د .مكرم طالباني ،مراحل تطور احلركة القومية الكردية ،اجلزء االول ،مؤسس��ة حمدي
للطباعة والنشر ،السلمانية.2009
والسياس��ة ،مجد املؤسس��ة اجلامعية للدراس��ات والنشر
 .158د .ملحم قربان،
املنهجية ّ
ّ
والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت .1986
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 .159د .ملحم قربان ،قضايا الفكر السياس��ي ،مجد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت .1987
 .160د .منذر الشاوي ،القانون الدستوري ،بغداد .1981
 .161د .منذر الفضل ،مشكالت الدستور العراقي ،دار آراس للطباعة والنشر ،الطبعة األولى،
أربيل .2010
 .162د .منصور محمد محمد الواس��عي ،حقا اإلنتخابات والترش��يح وضماناتهما ،املكتب
اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية .2010
 .163د .منى حسني عبيد و آخرون ،النظم األنتخابية في العالم ،مؤلف جماعي مركز عمان
لدراسات حقوق األنسان ،عمان .2007
 .164د .مهدي جابر ،املشاركة السياسية و املؤسسات ،بحث علمي غير منشور .2007
 .165د .موسى النبهان ،أساسيات القياس في العلوم السلوكية ،الطبع األولى ،دار الشروق
للنشر والتوزيع ،رام اهلل .2004
 .166د .نائل عبد احلافظ العوامله ،أساليب البحث العلمي ،الطبعة األولى ،كلية األقتصاد
و العلوم األدارية ،عمان -األردن( .مكان وسنة الطبع غير موجودة).
 .167د .جندت عقراوى ،مبدأ س��يادة القانون و حقوق األنس��ان و عالقتهما مبشكلة العنف و
عدم األستقرار السياسي ،مقال نشر في مجلة كوالن ،العدد  5في 1996/10/25
 .168د .نزار توفيق سلطان احلسو ،الصراع على السلطة في العراق امللكي ،املكتبة الوطنية،
بغداد .1984
 .169د .نزيه رعد ،القانون الدستوري العام ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،الطبعة األولى ،بيروت
.2011
 .170د .نعم��ان أحمد اخلطيب ،الوجيز في النظم السياس��ية ،دار الثقافة للنش��ر والتوزيع،
الطبعة األولى ،عمان .2011
السياس��ية والقانون الدس��توري ،دار
 .171د .نعم��ان أحم��د اخلطيب ،الوس��يط في النظم
ّ
الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان .2010
 .172د .نعيم إبراهيم الظاهر ،إدراة الدولة والنظام السياس��ي الدولي ،عالم الكتب احلديث،
الطبعة األولى ،األردن .2010
 .173د .نوري لطيف ،القانون الدس��توري و النظام الدس��توري في الع��راق ،الطبعة الثانية،
بغداد .1979
السياس��ية والقان��ون الدس��توري ،دار الثقاف��ة
 .174د .هان��ي عل��ي الطه��راوي ،النظ��م
ّ
للنشروالتوزيع ،الطبعة الثالثة ،عمان .2008
 .175د .هش��ام محمود األقداحي ،احلراك السياسي ،مؤسسة ش��باب اجلامعة ،أسكندرية
.2013
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 .176د .هشام محمود األقداحي ،العراق واللغة والهوية القومية ،مؤسسة شباب اجلامعة،
أسكندرية .2010
 .177د .هش��ام محمود األقداحي ،الفلسفة السياسية املعاصرة ،مؤسسة شباب اجلامعة،
أسكندرية .2010
 .178د .وليد كاصد الزيدي ،أستراتيجيات تسجيل الناخبني ،الطبعة األولى ،منتدى املعارف،
بيروت .2012
 .179ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراطية ،ترجمة :فاضل جتكر ،معهد الدراسات االستراتيجية،
جزء األول و الثاني ،الطبعة األولى ،بغداد .2006
 .180الدميقراطي��ة األمريكي��ة التاري��خ واملرتك��زات ،محموع��ة دراس��ات بعن��وان "أوراق
الدميقراطية" نشرتها وزارة اخلارجية األمريكية ،ترجمة وتعليق :حسن عبد ربه املصري ،مجلس
األعلى للثقافة ،القاهرة .2005
 .181رشيد اخليون 100 ،عام من اإلسالم السياسي في العراق ( )1الشيعة ( )2السنة ،مركز
املسبار ،الطبعة االولى ،دبى .2011
 .182رش��يد اخليون ،اجملتمع العراقي ،معهد الدراسات االس��تراتيجية ،الطبعة األولى ،أربيل
.2008
 .183رعد حافظ س��الم ،مبادىء الثقافة السياسية ،زمزم ناشرون وموزعون ،األردن ،الطبعة
األولى .2012
 .184رفي��ق عبدالس�لام و آخرون ،نحو كتل��ة تاريخية دميقراطية في البل��دان العربية ،بحث
منشور من قبل مركز دراسات الوحدة العرابية ،بيروت.2010
 .185روبرت دال ،الدميقراطية و نقادها ،ترجمة منير عباس مظفر ،دار الفارس للنشر و التوزيع،
عمان .1995
 .186روبرت فيسك ،احلرب الكبرى حتت زريعة احلضارة ،ترجمة :عاطف املولى وآخرون ،شركة
املطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت الطبعة االولى .2008
 .187ريتش��ارد داوس��ن و آخرون ،التنش��ئة السياس��ية ،ترجمة :د .مصطف��ى عبداهلل أبو
القاس��م خش��يم و د .محمد زاهي محمد بش��ير املغيري ،الطبعة الثاني��ة ،جامعة قار يونس
بنغازي -ليبيا .1998
 .188ريتش��ارد داوس��ن ،كينيث برويت ،ترجمة :د.مصطفى عبداهلل أبو القاس��م خش��يم،
د.محمد زاهي محمد بشير املغيربي،منشورات قار يونس ،الطبعة الثانية ،بنغازي .1998
 .189ريتش��ارد ل .كالين و باتريك مرلو ،بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبني ،دليل املعهد
الدميقراطي الوطني في املراقبة.
 .190زبيغنيو بريجنس��كي ،الفرصة الثانية ،ترجمة عمر األيوب��ي ،دار الكتاب العربي ،بيروت
.2007
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املنجمني والعرآفة علم رؤية املستقبل ،مطبعة
 .191زيد محمود علي ،التوقع السياسي بني
ّ
منارة ،الطبعة األولى ،أربيل .2008
 .192سالم القمودي ،سيكولوجيا السلطة ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،الطبعة األولى .1999
 .193س��تار جبار علي و خضر عب��اس عطوان ،قراءة لوضع الدولة و لعالقاتها املس��تقبلية،
مركز األمارات للدراسات األستراتيجية ،الطبعة األولى ،أبو ظبي 2006
 .194سعدالدين ابراهيم ،عصمت سيف الدولة ،أزمة الدميقراطية في الوطن العربي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة الثالثة .2002
 .195سعيد برزين ،دراسات عاملية ،مركز األمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية ،الطبعة
األولى .2000
 .196س��مير أمني ،برهان غليون ،حوار الدولة والدي��ن ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،الطبعة
االولى .1996
 .197شاكر األنباري ،الدميقراطية التوافقية ،معهد الدراسات االستراتيجية ،الطبعة األولى،
بغداد .2007
 .198ش��امل عبد الق��ادر ،الطاغي��ة والطغيان في تاريخ الع��راق القدمي واحلدي��ث ،دار أفكار
للدراسات والنشر ،دمشق ،الطبعة األولى .2012
 .199شاهر أحمد نصر ،الدولة واجملتمع املدني ،دار الرأي للنشر ،الطبعة األولى ،دمشق .2005
 .200شمران العجلي ،اخلريطة السياسية للمعارضة العراقية ،دار احلكمة ،الطبعة األولى،
لندن .2000
 .201ش��ورش حس��ن عمر ،حقوق الش��عب الكردي في الدس��اتير العراقية ،مركز كردستان
للدراسات االستراتيجية ،السليمانية .2005
 .202صاموي��ل هانتنكتون ،املوج��ة الثالثة :التحول الدميقراطي في أواخر القرن العش��رين،
ترجمة :د .عبدالوهاب علوب ،دار سعاد الصباح ،القاهرة .1993
 .203صاموي��ل هنتنكت��ون ،صدام احلض��ارات إعادة صن��ع النظام العامل��ي ،ترجمة :طلعت
الشايب ،نيويورك .1998
 .204صباح صادق جعفر األنباري،نص الدستور الدائم للعراق األحتادي ،في الدستور و مجموعة
قوانني األقاليم و احملافظات ،،املكتبة القانونية ،بغداد .2009
 .205صباح صبحي حيدر ،األحزاب السياس��ية و دورها في التنش��ئة السياس��ية في إقليم
كوردس��تان العراق ،رسالة ماجس��تير مقدمة إلى كلية القانون و السياسة في جامعة صالح
الدين في هه ولير  -إقليم كوردستان.
 .206طال��ب كاظم عبودي ،مراحل تعديل قانون األنتخاب��ات رقم 16لعام  ،2005مجلة حوار
الفكر ،الصادر من املعهد العراقي حلوار الفكر ،العدد  12آذار.2010
 .207عادل رؤوف ،عراق بال قيادة ،املركز العراقي لإلعالم والدراسات ،الطبعة الثامنة ،دمشق .2004
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 .208عب��اس الع��زاوي ،تاريخ العراق ب�ين احتاللني ،اجلزءالرابع ،انتش��ارات الش��ريف الرضى،
الطبعة االولى ،بغداد .1949
 .209عبد اخلالق عبداهلل ،حكاية السياس��ة ،مجد املؤسس��ة اجلامعية للدراس��ات والنشر
والتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى .2006
 .210عبد الرزاق احلس��نى ،تاريخ العراق السياس��ي احلديث ،اجلزء األول ،دارالش��ؤون الثقافية
العامة ،الطبعة السابعة ،بغداد .1989
 .211عبدالزهرة مكطوف ،الفكر السياسي في املشرق العربي ،دار الشؤون الثقافية العامة،
الطبعة األولى ،بغداد .2001
 .212عبدالعظيم مناف ،العراق و أمريكا التحدى الذهبي ،دار املوقف العربي ،الطبعة االولى،
القاهرة .1999
 .213عبدالق��ادر رزي��ق اخملادمي ،آخر الدواء الدميقراطية ،دار الفجر للنش��ر والتوزيع ،القاهرة-
مصر .2004
 .214عب��داهلل حنا ،اجملتمعان األهل��ي واملدني في الدولة العربية احلديث��ة ،دار املدى للثقافة
والنشر ،الطبعة األولى ،دمشق .2002
 .215عبدو سعد و آخرون ،النظم األنتخابية ،الطبعة األولى ،بيروت .2005
 .216عثمان حمادي ،حقيقة الفشل األمريكي في العراق ،دارالكتاب العربي ،الطبعة األولى،
بغداد .2010
 .217عثم��ان رحمن محم��د ،تأثيرات القانون الدولى حلقوق االنس��ان في الدس��تور العراقى
الدائم ،مركز كوردستان للدراسات األستراتيجية ،سليمانية .2011
 .218عزمي بش��ارة ،اجملتمع املدني  دراس��ة نقديّة ،مركز دراس��ات الوح��دة العربية ،بيروت،
الطبعة الثالثة .2008
 .219عصام علي الدبس ،النظم السياسية الكتاب الثاني اخلصائص العامة ،-دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان .2011
 .220عل��ي خليفة الكواري و آخ��رون ،األنتخابات الدميقراطية و واق��ع األنتخابات في العالم
العربي ،مركز دراسات الوحدة ،بيروت .2009
 .221علي محمد الشمراني ،صراع األضداد-املعارضة العراقية بعد حرب اخلليج ،دار احلكمة،
الطبعة األولى ،لندن .2003
 .222غوس��تاف لوبون ،س��يكولوجية اجلماهير ،ترجمة :هاشم صالح ،دار الساقي ،الطبعة
الرابعة ،بيروت .2013
 .223غي هرميه ،فيليب برو ،علم السياس��ة واملؤسس��ات السياسية ،ترجمة هيثم اللمع،
مجد املؤسسات اجلامعية للدراسات والنشر ،الطبعة االولى ،بيروت .2005
 .224فارس آشتى ،مدخل إلى العلم بالسياسة ،الطبعة األولى .2000
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 .225فالح عبداجلبار ،عراق ما بعد احلرب س��باق من أجل االس��تقرار واعادة البناء والشرعية،
معهد السالم األمريكية ،تقرير خاص رقم  ،120أيار .2004
 .226فالح عبداجلبار ،هشام داود ،اإلثنية والدولة الكوردية في العراق وإيران وتركيا ،ترجمة:عبد
اإلله النعيمي ،معهد الدراسات االستراتيجية ،بيروت ،الطبعة االولى .2006
 .227فراس عبد الرزاق السوداني ،العراق :مستقبل بدستور غامض ،دار عمار للنشر والتوزيع،
الطبعة األولى ،عمان .2004
 .228فرانس��وا ش��اتليه ،إيفل�ين بيزيه ،معجم املؤلفات السياس��ية ،ترجم��ة :محمد عرب
صاصيال ،مجد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة الثانية .2001
 .229فرانس��يس فوكويام��ا ،الثقة-الفضائل االجتماعي��ة وحتقيق االزده��ار ،مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،الطبعة األولى ،ابوظبي .1998
 .230فرانسيس فوكوياما ،بناء الدولة ،ترجمة :مجاب اإلمام ،مطبعة عبيكان ،سعودية .2007
 .231فرانس��يس فوكوياما ،نهاية التاريخ و خامت البش��ر ،ترجمة حسن محمد أمني ،الطبعة
األولى مركز األهرام ،القاهرة -مصر .1993
 .232فريد أسسرد ،املسألة الكردية بعد قانون إدارة الدولةالعراقية ،مكتبة مدبولي ،الطبعة
الثانية ،القاهرة .2006
 .233فريق من ثالث منظمات مستقلة غير حكومية "أجنبية" ،إنتخابات كوردستان العراق
في  19مايس  1992جتربة دميوقراطية ،من منشورات مكتب الدراسات والبحوث املركزي للحزب
الدميقراطي الكوردستان ،أربيل ،دراسة رقم ( )27بدون سنة الطبع.
 .234فليب برو ،علم األجتماع السياس��ي ،ترجمة :محمد عرب صاصيال ،مجد املؤسس��ات
اجلامعية للدراسات والنشر ،الطبعة الثانية ،بيروت .2006
 .235فيليب وبالرد آبرالند ،العراق ،ترجمة :جعفر خياط ،دار الكشاف للنشر والطباعة ،بيروت
.1949
 .236قاس��م حس��ن العبودي ،تأثير النظم األنتخابية في النظام السياسي ،دار ورد األردنية،
الطبعة األولى ،أوردن .2012
 .237الكسي دو توكفيل ،عن الدميقراطية في أميركا ،ترجمة :بسام حجار ،معهد الدراسات
االستراتيجة،اجلزء األول و الثاني ،الطبعة األولى ،بغداد .2007
 .238كينث كاتزمان ،س��ينورياهات املس��تقبل احملتملة في العراق ،مركز األمارات للدراسات
األستراتيجية ،الطبعة األولى ،أبو ظبي .2006
 .239الري داميوند ،الثورة الدميوقراطية ،ترجة س��مية فلو عبود ،دار الس��اقي ،الطبعة االولى،
بيروت -لبنان .1995
 .240لياس أندرسن ،غاريث ستانسفيلد ،عراق املستقبل  -دكتاتورية ،دميقراطية ام تقسيم،
ترجمة :رمزي ق .بدر ،شركة دار الوراق للنشر ،الطبعة االولى ،لندن .2005
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 .241لي�لاف حم��د أم�ين عزيز ،احلقوق السياس��ية للكرد ف��ي الدول التي تضم كردس��تان،
منشورات مكتب الفكر والتوعية لألحتاد الوطني الكردستاني .2007
 .242مارت��ن فان بروينس��ن ،األك��راد وبناء األمة ،ترجم��ة :فالح عبد اجلبار،معهد الدراس��ات
االستراتيجية ،بغداد ،الطبعة األولى .2006
 .243مارسيل غوشيه ،نشأة الدميقراطية  -أزمة الليبرالية ،ترجمة :جهيدة الوند ،الدراسات
العراقية ،الطبعة األولى ،بغداد .2011
 .244مارس��يل غوشيه ،نش��أة الدميقراطية  -الثورة احلديثة ،ترجمة :جهيدة الوند ،دراسات
عراقية ،الطبعة األولى ،بغداد -أربيل .2009
 .245ماريون فاروق س��لوغلت ،بيتر س��لوغلت ،م��ن الثورة الى الديكتاتوري��ة ،ترجمة :مالك
النبراسي ،منشورات اجلمل .2003
 .246مانكور أولس��ون ،الس��لطة والرخ��اء :جتاوز الديكتاتوريات الش��يوعية والرأس��مالية،
ترجمة :ربيع وهبه ،املركز القومي للترجمة ،القاهرة ،الطبعة األولى .2011
 .247ماي��كل كوري��ت و جولي��ا ميتش��ل كوري��ت ،الدين و السياس��ة في الوالي��ات املتحدة
األمريكية ،الطبعة الثالثة.2000
 .248ماي��كل ميدوكروفت و مارتن لون من جمعية االصالح��ات االنتخابية ،إنتخابات البرملان
الكوردي في العراق وإنتخابات قائد احلركة التحررية الكوردية ،من منش��ورات مكتب الدراساات
و البحوث املركزي للحزب الدميقراطية الكوردستاني ،أربيل ،دراسة رقم ( )28بدون سنة الطبع.
 .249مجموعة األزمات الدولية ،التحديات الدستورية في العراق ،تقرير الشرق األوسط رقم
 ،19بغداد  -بروكسل 13 ،تشرين الثاني .2003
 .250مجموعة األزمات الدولية ،العراق :التس��تعجلوا الدستور ،تقرير حول الشرق األوسط،
رقم  ،42بغداد  -بروكسل 8 ،حزيران .2005
 .251مجموع��ة األزم��ات الدولية ،تفكي��ك العراق :عملية دس��تورية تتعثر ،تقرير الش��رق
األوسط رقم  ،19بغداد  -بروكسل 26 ،أيلول .2005
 .252مجموع��ة األزم��ات الدولية ،فترة العراق اإلنتقالية :على حد الس��كني ،تقرير الش��رق
األوسط رقم  ،27بغداد  -بروكسل 27 ،نيسان .2004
 .253اجملموعة القانونية الدولية حلقوق األنس��ان ،إنتخابات بال حدود ،من منش��ورات مكتب
اللدراسات والبحوث املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني ،أربيل ،دراسة رقم .1999 ،34
 .254محمد الطاهر محمد عبد العزيز ،القضية الكردية وحق تقرير املصير ،مكتب مدبولي،
القاهرة ،الطبعة األولى .2008
 .255محمد العربي بن عزوز ،زمن هنتغنت ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت .2009
 .256محمد حس��نني هيكل ،السالم املس��تحيل والدميقراطية الغائبة ،الناشر املطبوعات
للتوزيع والنشر،بيروت ،الطبعة السادسة.1988
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 .257محمد حس��نني هيكل ،كالم في السياسة ،الشركة املصرية للنشر العربي و العاملي،
الطبعة االولى ،القاهرة .2000
 .258محمد عتريس :املصطلحات البرملانية والسياسية ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،الطبعة
األولى .1997
 .259محم��د محفوظ ،األم��ة والدولة من القطيع��ة إلى املصاحلة لبناء املس��تقبل ،املركز
الثقافي العربي ،املغرب ،الطبعة األولى .2000
 .260محموع��ة األزمات الدولية ،احلرب األهلية املقبلة؟ الطائفية والنزاع األهلي ،تقرير حول
الشرق األوسط ،رقم  ،52بغداد  -بروكسل 27 ،شباط .2006
 .261محموعة األزمات الدولية ،مس��تقبل العراق غي��ر األكيد :اإلنتخابات وما بعدها ،تقرير
الشرق األوسط رقم  ،94بغداد  -بروكسل 25 ،شباط .2010
 .262مذكرا ت إياد عالوي ،في حقل االلغام ،جريدة الشرق األوسط .2008
 .263مذكّ��رات توني بلير مس��يرة رئيس وزراء ،ش��ركة املطبوعات للتوزيع والنش��ر ،الطبعة
األولى ،بيروت 2011
 .264مذكرة تطبيقية ،برنامج األمم األمتحدة األمنائي ،كانون الثاني .2004
 .265مرتضى الشحتور ،املغامرة الدميقراطية في العراق( .مكان وسنة الطبع غير موجودة).
 .266مركز حقوق االنس��ان في األمم املتحدة ،حقوق االنس��ان واإلنتخابات  -اجلوانب القانونية
والتقني��ة لإلنتخاب��ات وجوانبها املتصلة بحقوق االنس��ان ،سلس��لة التدري��ب املهني ،عدد ،2
نيويورك  -جنيف.1994 ،
 .267مسعود البارزانى ،البارزانى و احلركة التحررية الكوردية ،اربيل .1991
 .268موريس دوفرجيه ،األحزاب السياس��ية ،الطبعة الثالثة ،دار النهار للنشر ،بيروت -لبنان
.1977
 .269موريس دوفرجيه ،علم اإلجتماع السياس��ة ،ترجمة د.سليم حداد ،املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،بيروت .2001
 .270ميشيل متياس ،هيغل و الدميقراطية ،ترجمة د .أمام عبد الفتاح امام ،الطبعة األولى،
دار احلداثة بيروت -لبنان .1990
 .271نعوم تشومسكي ،ردع الدميقراطية ،ترجمة فاضل جتكر ،دار الكنعان ،الطبعة االولى،
دميشق .1992
إمبريالية ،ترجمة عمراأليوبي ،دار الكتاب العربي ،بيروت
 .272نعوم تشومس��كي ،طموحات
ّ
.2006
 .273منير أمني قيردار ،إنقاذ العراق بناء أمة محطمة ،دار الساقي ،الطبعة االولى .2010
 .274نوار س��عد محم��ود املال ،العراق بني العهدين امللكي و اجلمه��وري  ،2003-1920االهلية
للنشر و التوزيع ،الطبعة االولى ،عمان .2011
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 .275هـ.ر.جريفز ،أس��س النظرية السياس��ية ،ترجمة عبدالكرمي أحم��د ،دار الفكر العربي،
االقليم اجلنوبي .1961
 .276هارولد الس��كى ،أصول السياس��ة ،اجلزء الثالث ،ترجمة إبراهيم لطفي عمر و محمود
فتحي عمر ،دار املعرفة ،القاهرة -مصر.
 .277هارولد الس��كي ،أصول السياس��ة ،اجلزء الثاني ،ترجمة :إبراهيم لطفي عمر ،محمود
فتحي عمر ،دار املعارف ،القاهرة.
 .278ول ديوارد ،قصة احلضارة ،اجمللد ( )42 ،20 ،40 ،39 ،14 ،4ترجمة فؤاد أندراوس و آخرون.
 .279وليم كلى رابت ،تاريخ الفلسفة احلديثة ،ترجمة محمود سيد أحمد ،انتشارات املكتبة
احليدرية في مدينة قم ،إيران.
 .280ياس�ين محمود عبابك��ر ،دور األنتخابات البرملانية في عملي��ة التحول الدميقراطي في
العراق بعد  ،2003اربيل .2013
 .281ئ��االن حمه س��عيد صالح ،السياس��ية اخلارجي��ة االمريكية في االزمات السياس��ية
الدولية ،مطبعة شفان ،السليمانية .2013
 .282يفغيني برمياكوف ،الش��رق األوس��ط املعلوم واخملفي ،ترجمة :علي العرب ،عبد السالم
شهباز ،دار اسكندرون ،الطبعة األولى ،دمشق .2006

ب -املصادر باللغة الكوردية:

 .1سێ ڕاپۆرت له سالێكدا ،كۆمسیۆنی بااڵی سهربهخۆی ههڵبژاردنهكان له عێراق.2006 ،
 .2ڤیان مهجید ،سیستهمهكانی ههڵبژاردن و پرهنسیپهكانی دهنگدان ،چاپی یهكهم .2001

ج -املصادر باللغة االنكليزية و السويدية:

1.  ،    ، - 
    ،    ،  .
2.  ،  ،     .   :   .   
  ،   .
3.     ، : .      .
4.   ،     ، 
،.
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6.  . ،    . ( )
. 
7.      ،    ،
 ،.
8.  ،  .     ،  
 ،        ،   ،
      ..
9.  ،      ،  ، .
10.  ،    ،.
11.  ،        .
      . . .
12.  ، ، ، .
13. ،   ،     ،
 ، .
14.  ،    ،  ، .
15.   ، ،   .
16.  ،         ،
  ،..
17.  . ،    ،   ، .
18.  .، .    ، .
19.  ، ،    ، 
..
20.  ، : -  ، ،  
،   ،.
21.    ،    ،  ، .
22.     -،   ، ،
.
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23.  ،  ، ، .
24.  ،    ،..
25.  ،    ، .
26.  ،      .
27.  ،   ، .
28. N ،     ،  
.
29.  ،   ،  .
30. ، ،  ،    ، 
، ، 
31.  ،  .
32.     ،     :
         .
33.  . ،   ،  ، .
،،.،    .
34.  .       
 .
35.  . ،    ، 
    .    .
36.   ،       
  ()         -،
.
37.  . ،       
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38.  . ،    ،    
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40.     ،    
   - .
41.  . ،    ، 
، .
42.    ،  ، ، 
، .
43.      ،   .
44.   ، ،   ،  
 ،      .
45.  .    ،   
،،  ، .
46.  ،        . 
   .

: مصادر األنترنيت باللغتني العربية و االنكليزية-د
://..  األحتاد الدولي لألنظمة األنتخابية.1
://.  شبكة األعالم العراقية.2
://.  شبكة املعرفة األنتخابية.3
...  شبكة شمس ملراقبة األنتخابات.4
../  اجملموعة الدولية لألزمات.5
../  مركز راند.6
 املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.7
.-.  مفوضية العليا املستقلة لألنتخابات فى العراق.8
..  املقطع االلكتروني للحكومة االحتادية العراقية.9
../  منظمة مراقبة حقوق األنسان.10
..  املهمة الدولية لألنتخابات في العراق.11
../ : املوسوعة احلرة ويكيبيديا.12
 : //..  املوقع االلكتروني اخلاص للسيد علي السيستاني.13
 ...  املوقع االلكتروني لقناة.14
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../-/.  املوقع االلكتروني للجزيرة نت.15
://../.  املوقع االلكتروني للسلطة القضائية العراقية.16
) من إعداد برنامج االمم املتحدة(  املوق��ع االلكتروني ملش��روع إدارة االنتخابات وكلمته��ا.17
../ االغاثي الدارة احلكم في الدول العربية
://.-  املوق��ع االلكترون��ي ملؤسس��ة كارنيغ��ي للس�لام الدول��ي.18
./
://.../  املوق��ع االلكتروني لوزارة العدل العراقية.19
//
://..  موقع األمم املتحدة األلكتروني.20
.. : موقع النور االلكتروني.21
://. الدعم األنتخابي/ موقع بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق.22
://.. مؤوسسة الدميقراطية و املساعدة األنتخابية.23
.. مؤوسسة الواليات املتحدة للسالم.24
../ مؤوسسة بروكينز.25
.. هيئة األعالم و األتصاالت.26
...  وزارة اخلارجية العراقية.27
28. ، ..
29. ، :// ..
30.  .   ،     .
31. . . ،
32.  ،     ،   
 . . ،    
33. ://...
34. . .
35. . .
36. . .
37. ..
38. ..
39. .-.
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40. ..
41. ..:  .   ،:
  ،   ،    ، .
42. ..:  ،    ، :
 ،   ،  : .
43. ..
44. ..:  .    .  ، 
           ، 
 ،   ، ،.
45. ..
46. ..
47. ..
48. ../
49. ..

هـ -الدساتير و القوانني و القرارات:

 .1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة .1948
 .2أمر س��لطة اإلئتالف رقم ( )10في  9حزيران  2004منش��ور في جري��دة الوقائع العراقية،
العدد ( )3995حتت عنوان الالئحة التنفيذية الصادرة من سلطة اإلئتالف املؤقتة بشأن احلكومة
العراقية املؤقتة.
 .3أم��ر س��لطة اإلئتالف رقم ( )45في  25تش��رين الثاني  2003منش��ور ف��ي جريدة الوقائع
العراقية ،العدد ( )3980حتت عنوان املنظمات غير احلكومية.
 .4أمر سلطة اإلئتالف رقم ( )6في  13متوز  ،2003منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد
( )3978حتت عنوان الالئحة التنظيمية ،الصادرة من س��لطة اإلئتالف املوقتة بش��أن مجلس
احلكم العراقي.
 .5أمر سلطة اإلئتالف رقم ( )65في  20آذار  2004منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد
( )3982حتت عنوان الهيئة العراقية لإلتصاالت واإلعالم.
 .6أمر سلطة اإلئتالف رقم ( )66في  20آذار  2004مشنور في جريدة الوقائع العراقية العدد
( )3982حتت عنوان الهيئة العراقية خلدمات البث و اإلرسال.
 .7أمر سلطة اإلئتالف رقم ( )92في  31آذار  2004منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد ()3984
حتت عنوان قانون املفوضية اإلنتخابات العراقية املستقلة ،الصادر من سلطة اإلئتالف املؤقتة.
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 .8أمر س��لطة اإلئتالف رقم ( )96في  1حزيران  2004منش��ور في جري��دة الوقائع العراقية،
العدد ( )3984حتت عنوان قانون اإلنتخابات ،الصادر من سلطة اإلئتالف املؤقتة.
 .9أمر س��لطة اإلئتالف رقم ( )97في  7نيس��ان  2004منش��ور في جريدة الوقائع العراقية،
العدد ( )3984حتت عنوان األحزاب والهيئات السياسية ،الصادرة من سلطة اإلئتالف املؤقتة.
 .10تعديل قانون إنتخابات رقم  16لسنة  2005مبوجب القانون رقم  26لسنة  ،2009منشور
في جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )4140في  28كانون األول .2009
 .11تقري��ر األم�ين الع��ام عمال ً بالفق��رة ( )30من قرار مجل��س األم��ن ( ،)2004/1546في 7
آذار.2007
 .12تقرير األمني العام عمال ً بالفقرة ( )6من قرار مجلس األمن ( ،)2009/1883في  14آيار .2010
 .13الدستور الدائم للعراق لعام .2005
 .14العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة .1966
 .15قانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية لعام .2004
 .16قانون اس��تبدال أعضاء مجلس النواب رقم  6لس��نة  ،2006الصادر عن مجلس النواب،
منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )4024في  19متوز .2006
 .17قانون اإلنتخاب رقم  16لسنة  ،2005الصادر عن اجلمعية الوطنية اإلنتقالية ،منشور في
جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )4010في  23تشرين الثاني .2005
 .18قانون التعديل الرابع لقانون أنتخابات اجمللس الوطني لكوردس��تان  -العراقي املرقم ()1
لسنة  1992املعدل.
 .19قانون اجمللس الوطني لكوردس��تان العراق رقم ( )1لس��نة  ،1991منشور في :مجموعة
القوانني والقرارات الصادرة عن اجمللس الوطني لكوردس��تان العراق ،للفترة من ( 4حزيران 1992
لغاية  31كانون األول  ،)1992اجمللد األول.1997 ،
 .20قانون املفوضية العليا املس��تقلة لالنتخابات رقم  11لس��نة  ،2007الصادر عن مجلس
النواب ،منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )4037في  14آذار .2007
 .21قانون املنظمات غير احلكومية رقم  12لس��نة  ،2010الصادر عن مجلس النواب ،منشور
في جريدة الوقائع العراقية العدد ( )4147في  3ايلول .2010
 .22قان��ون انتخاب��ات رقم  11لس��نة  ،1946الص��ادر من مجلس النواب ،منش��ور في جريدة
الوقائع العراقية ،العدد ( )2377في  8حزيران .1946
 .23قانون انتخابات رقم  7لس��نة  ،1967منش��ور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد ()1370
في  2أيلول .1967
 .24قانون انتخابات مجالس احملافظات و األقضية والنواحي العراقي رقم ( )44لسنة .2008
 .25قانون انتخابات مجالس احملافظات واألقضية والنواحي رقم ( )36لس��نة  ،2004منش��ور
في جريدة الوقائع العراقية العدد ( )4091في  13تشرين األول .2004
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 .26قانون رقم ( )26لعام  2009املعدل لقانون األنتخابات العراقي رقم ( )16لسنة .2005
 .27قانون اجمللس الوطني رقم  55لس��نة  ،1980منش��ور في جري��دة الوقائع العراقية العدد
( )2764في  17آذار .1980
 .28الق��رار رق��م ( )15جمللس املفوضني التاب��ع للمفوضية العليا املس��تقلة لالنتخابات في
احملضر االعتيادي ( )32املؤرخ في  31آذار .2010
 .29قرار مجلس األمن الدولي رقم  1438في جلسته رقم  4761في  22آيار .2003
 .30قرار مجلس األمن الدولي رقم  1511في جلسته رقم  4844في  16تشرين األول .2003
 .31قرار مجلس األمن الدولي رقم  1546في جلسته رقم  4987في  8حزيران .2004
 .32قرار مجلس األمن الدولي رقم  1637في جلسته رقم  5300في  8تشرين الثاني .2005
 .33قرار مجلس األمن الدولي رقم  1723في جلسته رقم  5574في  28تشرين الثاني .2006
 .34قرار مجلس األمن الدولي رقم  1770في جلسته رقم  5729في  10آب .2007
 .35قرار مجلس األمن الدولي رقم  1883في جلسته رقم  6179في  7آب .2009
 .36مذكرة تفس��يرية لقانون اإلنتخابات رقم  16لس��نة  2005املع��دل ،الصادرة بالقرار رقم
 24لسنة  ،2009منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ( )4140في  28كانون األول .2009
 .37مذكرة س��لطة اإلئتالف املؤقتة رقم  6تنفيذ الالئحة التنظيمية رقم  6بش��أن مجلس
احلكم ،منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )3979في آب .2003
 .38مرس��وم رق��م  6لس��نة  ،1952الصادر م��ن مجلس الوزراء ،منش��ور في جري��دة الوقائع
العراقية ،العدد ( )3198في  18كانون األول .1952
 .39مشروع دستور أقليم كوردستان  -العراق.
 .40ملح��ق قان��ون إدارة الدول��ة العراقي��ة اإلنتقالية الصادر م��ن قبل مجلس احلك��م اإلنتقالي
بجلسته في  1حزيران  ،2004منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ( )3986في  1ايلول .2004
 .41ملح��ق قانون إدارة الدولة للمرحل��ة األنتقالية الصادر من قبل مجلس احلكم األنتقالي،
منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  3986في .2004/9/1
 .42نظام الش��كاوي والطعون رقم  16لس��نة  ،2009الصادر عن املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات.
 .43نظام توزيع املقاعد النتخابات مجلس النواب رقم  21لسنة  ،2010الصادر عن املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات.
 .44نظام قواعد إجراءات هيئة اقليم كوردس��تان لالنتخابات الرقم ( )22لعام  ،2010الصادر
عن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.
 .45نظ��ام مراقبي االنتخابات و االس��تفتاءات رقم ( )13لس��نة  ،2009ص��ادر عن املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات.
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و -القواميس و املعاجم:

 .1د .عبد املنعم احلفني ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة.
 .2د .عبد الوهاب الكيالى ،موسوعة السياسة ،اجلزء ( ،)8-1الطبعة الرابعة 1999
 .3زاهير مةحموود و ياسني حاجي زادة ،فةرهةنطى سياسي ،ضاثى يةكةم  2006هة ولير.
 .4كيوفرى روبرت و أليس��تر أدوارد ،املعجم احلديث للتحليل السياس��ي ،ترجمة س��مير عبد
الرحيم اجللبي ،الدار العربية للموسوعات.
 .5محمد عتريس ،معجم املصطلحات البرملانية و السياسية ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة.
 ، ،   .6املعج��م احلدي��ث للتحلي��ل السياس��ي،
ترجمة :سمير عبدالرحيم اجللبي ،الدار العربية للموسوعات ،الطبعة االولى ،بيروت .1999
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املالحق

415

416

5.319
825.251
أربيل
3.390
385.808
دهوك
7.513
السليمانية 716.210
201.262
341.426
كركوك
395.889
322.869
املوصل
417.066
93.086
صالح الدين
232.443
244.537
ديالى
29.572
514.207
بابل
472.852 1.647.763
بغداد
27.524
663.500
البصرة
252.011
7.908
االنبار
9.063
255.611
كربالء
5.615
248.452
ميسان
2.508
183.202
مسنا
12.522
286.898
النجف
9.698
287.478
القادسية
13.201
450.509
ذي يقار
12.047
268.081
واسط
2.109.495 7.742.796
اجملموع

احملافظة

نعم

ال

%99.36
%99.13
%98.96
%62.91
%44.92
%18.25
%51.27
%94.56
%77.70
%96.02
%3.04
%96.58
%97.79
%98.65
%95.82
%96.74
%97.15
%95.70
%78.59

النسبة املئوية (نعم)

النسبة املئوية
(ال)
%0.64
%0.87
%1.04
%37.09
%55.08
%81.75
%48.73
%5.44
%22.30
%3.98
%96.96
%3.42
%2.21
%1.35
%4.18
%3.26
%2.85
%4.30
%21.41

830.570
389.198
723.723
542.688
718.758
510.152
476.980
543.779
2.120.615
691.024
259.919
264.674
254.067
185.710
299.420
297.176
463.710
280.128
9.852.291

عدد االصوات

870.026
458.924
961.786
691.581
1.343.381
564.607
707.598
747.588
3.857.499
1.096.749
677.821
439.764
441.168
315.842
529.890
524.073
818.939
521.466
15.568.702

عدد املصوتني

%95.46
%84.81
%75.25
%78.47
%53.50
%90.36
%67.41
%72.74
%54.97
%63.01
%38.35
%60.19
%57.59
%58.80
%56.51
%56.71
%56.62
%53.72
%63.28

نسبة املشاركة

نتائج أالستفتاء على مسودة الدستور العراقي 2005/10/15

الملحق ()1
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الملحق ()2

نتائج أنتخابات اجلمعية الوطنية العراقية في 2005/1/30
ت

أسم الكيان السياسي

عدد
االصوات

النسبة
املئوية

عدد
املقاعد

1

قائمة التحالف االحتاد العراقي

40.75.295

%48.19

140

2

قائمة التحالف الكوردستاني

21.75.551

%25.73

75

3

قائمة العراقية

11.68.943

%13.82

40

4

قائمة العراقييون

150.680

%1.78

5

5

قائمة اجلبهة التركمانية

93.480

%1.11

3

6

الكوادر و املنتخبون الوطنييون
املستقلون

69.938

%0.83

3

7

احلزب الشيوعي العراقي

69.920

%0.83

2

8

اجلماعة االسالمية الكوردستانية

60.592

%0.72

2

9

قائمة منظمة العمل االسالمي
الشيعي

43.205

%0.51

2

10

التحالف الوطني الدميقراطي

36.759

%0.43

1

11

كتلة املصاحلة و التحرير

30.796

%0.36

1

12

قائمة الرافيدين الوطنية املسيحية
اجملموع

1
8.456.266

418

%100.00

275

الملحق ()3

نتائج أنتخابات مجلس النواب العراقي في 2005/12/15
القوائم الفائزة
ت

أسم الكيان السياسي

عدد
االصوات

عدد النسبة املئوية النسبة املئوية
للمقاعد
لالصوات
املقاعد

1

االئتالف العراقي املوحد

5.021.137

128

%42.21

%46.55

2

التحالف الكوردستاني

2.642.172

53

%22.21

%19.27

3

جبهة التوافق العراقية

1.840.216

44

%15.47

%16.00

4

القائمة العراقية

977.325

25

%8.22

%9.09

5

اجلبهة العراقية

499.963

11

%4.20

%4.00

6

االحتاد االسالمي
الكوردستاني

157.688

5

%1.33

%1.82

7

كتلة املصاحلة والتحرير

145.028

3

%1.22

%1.09

8

الرساليون

129.847

2

%1.09

%0.73

9

اجلبهة التركمانية

87.993

1

%0.74

%0.36

10

قائمة الرافدين

47.263

1

%0.40

%0.36

11

قائمة االلوسى

32.245

1

%0.27

%0.36

12

احلركة االيزدية

21.908

1

%0.18

%0.36

11.602.785

275

%100.00

%100.00

اجملموع
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الملحق ()4

نتائج أنتخابات مجلس النواب العراقي في 2010/3/7
ت

أسم الكيان السياسي

عدد
االصوات

النسبة املئوية عدد
املقاعد
لالصوات

النسبة
املئوية

1

القائمة العراقية (أياد عالوي)

2.851.823

%25.84

91

%28.00

2

ائتالف دولة القانون (نوري املالكي)

2.797.624

%25.35

89

%27.38

3

االئتالف الوطني العراقي (حكيم)

2.119.922

%19.21

70

%21.54

4

التحالف الكوردستاني
(هاوپهیمانی كوردستان)

1.686.344

%15.28

43

%13.23

5

التغيير (گۆڕان)

487.181

%4.41

8

%2.46

6

قائمة التوافق العراقي

303.477

%2.75

6

%1.85

7

ائتالف وحدة العراق

314.823

%2.85

4

%1.23

8

االحتاد االسالمي الكوردستاني
(یهكگرتووی ئیسالمی)

247.366

%2.24

4

%1.23

9

اجلماعة االسالمية الكوردستانية
(كۆمهلی ئیسالمی)

153.640

%1.39

2

%0.62

10

قائمة الرافدين

28.095

%0.25

3

%0.92

11

اجمللس الشعبي الكلداني السرياني
اآلشوري

21.882

%0.20

2

%0.62

12

املهندس محمد جمشيد عبداهلل
الشبكي

11.755

%0.11

1

%0.31

13

خالد أمني رومي (صابئى)

1.177

%0.01

1

%0.31

14

احلركة االيزيدية من اجل االصالح
والتقدم

10.171

%0.09

1

%0.31

اجملموع

11.035.280

%100.00

325

%100.00
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الملحق ()5
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
اع ُتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة  217ألف (د  )3 -املؤرخ في  10كانون األول  /ديسمبر
1948
في  10كانون األول  /ديسمبر  ،1948اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان و أصدرته ،ويرد النص الكامل اإلعالن في الصفحات التالية .وبعد هذا احلدث
التاريخي ،طلبت اجلمعية العامة من البلدان األعضاء كافة أن تدعو لنص اإلعالن و"أن تعمل
على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه ،والسيما في املدارس واملعاهد التعليمية األخرى ،دون أي
متييز بسبب املركز السياسي للبلدان أو األقاليم".
الديباجة
ملا كان االعتراف بالكرامة املتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم املتساوية
الثابتة هو أساس احلرية والعدل والسالم في العالم.
وملاَّ كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير اإلنساني،
وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر
من الفزع والفاقة.
يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان ،لكيال يضطر املرء آخر األمر إلى
وملا كان من الضروري أن
ّ
التمرد على االستبداد والظلم.
وملّا كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت في امليثاق من جديد إميانها بحقوق اإلنسان
األساسية ،وبكرامة الفرد وقدره ،ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية ،وحزمت أمرها على
أن تدفع بالرقي االجتماعي ق ُ ُد ًما وترفع مستوى احلياة في جو من احلرية أفسح.
وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم املتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية واحترامها.
وملّا كان لإلدراك العام لهذه احلقوق واحلريات األهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد ،فإن
اجلمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه املستوى املشترك الذي
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ينبغي أن تستهدفه الشعوب واألمم كافة ،حتى يسعى كل فرد وهيئة في اجملتمع ،واضعني على
الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم ،إلى توطيد احترام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم،
والتربية ،واتخاذ إجراءات مطردة ،قومية وعاملية ،لضمان االعتراف بها ومراعاتها بصورة عاملية
فعالة بني الدول األعضاء ذاتها ،وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطانها.
المادة األولى .يُولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة واحلقوق ،وقد وُهبوا عقال ً
بعضا بروح اإلخاء.
وضميرًا ،وعليهم أن يعامل بعضهم
ً
إنسان حق ُ التم ّتع بكل احلقوق واحلريات الواردة في هذا اإلعالن،
المادة الثانية .لكل
ٍ
دون أي متييز؛ كالتمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي،
أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطني ،أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو امليالد أو أي وضع آخر ،دون أي تفرقة بني
الرجال والنساء .وفضال ً عما تقدم ،فلن يكون هناك أي متييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني
أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد ،سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقالً ،أو
حتت الوصاية ،أو غير متمتع باحلكم الذاتي ،أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود.
المادة الثالثة .لكل فرد احلق في احلياة واحلرية وسالمة شخصه.
حظر االسترقاق وجتارة
المادة الرابعة .ال يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ،وي ُ ْ
الرقيق بكل أشكالها.
المادة الخامسة .ال يعرَّض أي إنسان للتعذيب ،وال للعقوبات ،أو املعاملة القاسية،
أو الوحشية ،أو احلاطة بالكرامة.
المادة السادسة .كل إنسان أينما وجد له احلق في أن يُعترف بشخصيته القانونية.
المادة السابعة .كل الناس سواسية أمام القانون ولهم احلق في التمتع بحماية
جميعا احلق في حماية متساوية ضد أي متييز يُخل بهذا
متكافئة دون أي تفرقة ،كما أن لهم
ً
اإلعالن وضد أي حتريض على متييز كهذا.
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المادة الثامنة .لكل شخص احلق في أن يلجأ إلى احملاكم الوطنية إلنصافه من
أعمال فيها اعتداء على احلقوق األساسية التي مينحها له القانون.
المادة التاسعة .ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفً ا.
المادة العاشرة .لكل إنسان احلق ،على قدم املساواة التامة مع اآلخرين ،في أن تُنظر
علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية
قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرة عادلة
ً
تهمة جنائية تُو َّجه إليه.
المادة الحادية عشرة -1 .كل شخص متهم بجرمية يُعتبر بري ًئا إلى أن تثبت
إدانته قانونًا مبحاكمة علنية وتُؤ َّمن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه  -2ال يُدان أي شخص
رما وفقً ا للقانون الوطني
من جرّاء أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل ،إال إذا كان ذلك يُعتبر ُج ً
أو الدولي وقت االرتكاب ،كذلك ال توقع عليه عقوبة أش ّد من تلك التي كان يجوز توقيعها
وقت ارتكاب اجلرمية.
المادة الثانية عشرة .ال يعرَّض أحد لتدخل تعسفي في حياته اخلاصة ،أو أسرته،
أو مسكنه ،أو مراسالته ،أو مساس بشرفه وسمعته ،ولكل شخص احلق في حماية القانون
من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت.
المادة الثالثة عشرة -1 .لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود
كل دولة  -2يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد مبا في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها.
المادة الرابعة عشرة -1 .لكل فرد احلق في أن يلجأ إلى بالد أخرى ،أو يحاول
االلتجاء إليها هربًا من االضطهاد -2 .ال ينتفع بهذا احلق من قُدِّم للمحاكمة في جرائم غير
سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم املتحدة ومبادئها.
المادة الخامسة عشرة -1 .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما -2 .ال يجوز حرمان
شخص من جنسيته تعسفً ا أو إنكار حقه في تغييرها.
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المادة السادسة عشرة -1 .للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج ،حق التزوج
وتأسيس أسرة ،ولهما حقوق متساوية عند الزواج ،وفي أثناء قيامه وعند انحالله -2 .ال يُبْرم
عقد الزواج إال برضاء الطرفني الراغبني في الزواج رضا ًء كامال ً ال إكراه فيه -3 .األسرة هي
الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية اجملتمع والدولة.
المادة السابعة عشرة -1 .لكل شخص حق التملك مبفرده ،أو باالشتراك مع
غيره -2 .ال يجوز جتريد أحد من ملكيته تعسفً ا.
المادة الثامنة عشرة .لكل شخص احلق في حرية التفكير ،والضمير ،والدين،
ويشمل هذا احلق حرية :تغيير ديانته أو عقيدته ،وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم ،واملمارسة،
وإقامة الشعائر والطقوس ،ومراعاتها ،سواء أكان ذلك سرًا أم مع اجلماعة.
المادة التاسعة عشرة .لكل شخص احلق في حرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا
احلق حرية اعتناق اآلراء دون تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت
دون تقيد باحلدود اجلغرافية.
المادة العشرون -1 .لكل شخص احلق في حرية االشتراك في اجلمعيات واجلماعات
السلمية -2 .ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما.
المادة الحادية والعشرون -1 .لكل فرد احلق في االشتراك في إدارة الشؤون
العامة لبالده إما مباشرة وإما بوساطة ممثلني يُختارون اختيارًا حرًا -2 .لكل شخص نفس
احلق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البالد -3 .إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة
احلكومة ،ويُعبَّر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجُ رى على أساس االقتراع السري ،وعلى
قدم املساواة بني اجلميع ،أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
عضوا في اجملتمع احلق في
المادة الثانية والعشرون -1 .لكل شخص بصفته
ً
الضمان االجتماعي ،وفي أن تحُ قَّق ،بوساطة اجملهود القومي والتعاون الدولي ،ومبا يتفق ونظم
وللنمو
كل دولة ومواردها ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي ال غنى عنها لكرامته
ّ
احلر ّ لشخصيته.
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المادة الثالثة والعشرون -1 .لكل شخص احلق في العمل ،وله حرية اختياره
بشروط عادلة مرضية كما أن له حق احلماية من البطالة -2 .لكل فرد دون أي متييز احلق في
رض يَك ْفُ ل له وألسرته عيشة
أجر
مساو للعمل -3 .لكل فرد يقوم بعمل ،احلق ُ في أج ٍر عادل ُم ٍ
ٍ
الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى للحماية االجتماعية -4 .لكل
شخص احلق في أن ينشئ نقابات وينضم إليها حماية ملصلحته.
المادة الرابعة والعشرون -1 .لكل شخص احلق في مستوى ً من املعيشة كاف
للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته ،ويتضمن ذلك التغذية ،وامللبس ،واملسكن،
والعناية الطبية ،وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة ،وله احلق في تأمني معيشته في حاالت
البطالة واملرض والعجز والترمل والشيخوخة ،وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة
لظروف خارجة عن إرادته  -2لألمومة والطفولة احلق في مساعدة ورعاية خاصتني ،وينعم كل
األطفال بنفس احلماية االجتماعية سواء أكانت والدتهم شرعية أم غير شرعية.
المادة الخامسة والعشرون .لكل شخص احلق في مستوى معيشي مناسب
لصحته ومصلحته ومصلحة أسرته مبا في ذلك الطعام وامللبس والسكن والرعاية الطبية
واخلدمات االجتماعية الضرورية ،واحلق في التأمني في حاالت البطالة واملرض والتعويق والترمل
والتقدم في السن وغير ذلك ،مما يصيبه من افتقار إلى العيش بسبب ظروف أقوى مما يستطيع
التغلب عليها.
المادة السادسة والعشرون -1 .لكل شخص احلق في التعلم ،ويجب أن يكون
إلزاميا،
التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل باجملان ،وأن يكون التعليم األوّلي
ً
يسر القبول بالتعليم العالي على قدم املساواة
يعمم التعليم الفني واملهني ،وأن ي ُ َّ
وينبغي أن ّ
التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة -2 .يجب أن تهدف التربية إلى إمناء شخصية اإلنسان إمنا ًء
كامالً ،وإلى تعزيز احترام اإلنسان واحلريات األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني
جميع الشعوب واجلماعات العنصرية أو الدينية ،وإلى زيادة مجهود األمم املتحدة حلفظ السالم.
 -3لآلباء احلق األول في اختيار نوع تربية أوالدهم.
المادة السابعة والعشرون -1 .لكل فرد احلق في أن يشترك اشتراكًا حرًا في
حياة اجملتمع الثقافي ،وفي االستمتاع بالفنون واملساهمة في التقدم واالستفادة من نتائجه.
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 -2لكل فرد احلق في حماية املصالح األدبية واملادية املترتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو
الفني.
المادة الثامنة والعشرون .لكل فرد احلق في التمتع بنظام اجتماعي دولي،
تاما.
تتحقق مبقتضاه احلقوق واحلريات املنصوص عليها في هذا اإلعالن حتققً ا ً
المادة التاسعة والعشرون -1 .على كل فرد واجبات نحو اجملتمع الذي يُتاح فيه
منوا حرًا كامال ً -2 .يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك
وحده لشخصيته أن تنمو ً
القيود التي يقررها القانون فقط ،لضمان االعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامه ،ولتحقيق
املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق في مجتمع دميقراطي – 3 .اليصح
بحال من األحوال أن متارَس هذه احلقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم املتحدة ومبادئها.
يخول لدولة ،أو جماعة،
المادة الثالثون .ليس في هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على أن ّ
أو فرد أي حق في القيام بنشاط ،أو تأدية عمل يهدف إلى هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه.
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الملحق ()6
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2200
أل��ف (د )21-امل��ؤرخ في  16كانون /ديس��مبر 1966تاريخ بدء النف��اذ 23 :آذار/مارس  ،1976وفقا
ألحكام املادة .49
الديباجة
إن الدول األطراف في هذا العهد.
إذ ت��رى أن اإلق��رار مبا جلميع أعضاء األس��رة البش��رية م��ن كرامة أصيلة فيه��م ،ومن حقوق
متس��اوية وثابتة ،يش��كل ،وفقا للمبادئ املعلنة في ميثاق األمم املتحدة ،أس��اس احلرية والعدل
والسالم في العالم.
وإذ تقر بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه.
وإذ ت��درك أن الس��بيل الوحيد لتحقي��ق املثل األعلى املتمث��ل ،وفقا لإلع�لان العاملي حلقوق
اإلنس��ان ،في أن يكون البشر أحرارا ،ومتمتعني باحلرية املدنية والسياسية ومتحررين من اخلوف
والفاقة ،هو سبيل تهيئة الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع بحقوقه املدنية والسياسية،
وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول ،مبقتضى ميثاق األمم املتحدة ،من االلتزام بتعزيز االحترام
واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته.
وإذ تدرك أن على الفرد ،الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء اجلماعة التي ينتمي
إليها ،مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة احلقوق املعترف بها في هذا العهد.
قد اتفقت على املواد التالية:
الجزء األول
المادة 1
 .1جلميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها .وهى مبقتضى هذا احلق حرة في تقرير
مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
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 .2جلميع الش��عوب ،س��عيا وراء أهدافها اخلاصة ،التصرف احلر بثرواتها ومواردها الطبيعية
دومنا إخ�لال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتص��ادي الدولي القائم على مبدأ
املنفعة املتبادلة وعن القانون الدولي .وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه
اخلاصة.
 .3على الدول األطراف في هذا العهد ،مبا فيها الدول التي تقع على عاتقها مس��ئولية إدارة
األقالي��م غير املتمتعة باحلكم الذاتي واألقاليم املش��مولة بالوصاية ،أن تعمل على حتقيق حق
تقرير املصير وأن حتترم هذا احلق ،وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
 .1تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام احلقوق املعترف بها فيه ،وبكفالة هذه
احلقوق جلميع األفراد املوجودين في إقليمها والداخلني في واليتها ،دون أي متييز بسبب العرق،
أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو
االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
 .2تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ،إذا كانت تدابيرها التش��ريعية أو غير التش��ريعية
القائم��ة ال تكفل فع�لا إعمال احلقوق املعترف بها في هذا العهد ،ب��أن تتخذ ،طبقا إلجراءاتها
الدس��تورية وألح��كام هذا العه��د ،ما يكون ضروريا له��ذا اإلعمال من تدابير تش��ريعية أو غير
تشريعية.
 .3تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير س��بيل فعال للتظلم ألي ش��خص انتهكت حقوقه أو حرياته املعترف
بها في هذا العهد ،حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) ب��أن تكف��ل ل��كل متظلم على هذا النح��و أن تبت في احلقوق الت��ي يدعى انتهاكها
س��لطة قضائي��ة أو إدارية أو تش��ريعية مختصة ،أو أية س��لطة مختصة أخ��رى ينص عليها
نظام الدولة القانوني ،وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات اخملتصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصالح املتظلمني.
المادة  - 3تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق
التمتع بجميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها في هذا العهد.
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المادة 4
 .1في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رسميا ،يجوز
للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ ،في أضيق احلدود التي يتطلبها الوضع ،تدابير ال تتقيد
بااللتزامات املترتبة عليها مبقتضى هذا العهد ،شريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات
األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على متييز يكون مبرره الوحيد هو
العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.
 .2ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام املواد  6و  7و ( 8الفقرتني  1و  )2و  11و  15و  16و .18
 .3عل��ى أية دولة طرف في هذا العهد اس��تخدمت حق ع��دم التقيد أن تعلم الدول األطراف
األخ��رى فورا ،عن طريق األمني العام لألمم املتحدة ،باألحكام التي لم تتقيد بها وباألس��باب التي
دفعته��ا إلى ذلك .وعليها ،في التاري��خ الذي تنهى فيه عدم التقيد ،أن تعلمها بذلك مرة أخرى
وبالطريق ذاته.
المادة 5
 .1ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو
جماعة أو شخص مبباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من احلقوق أو احلريات
املعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه.
 .2ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية املعترف أو النافذة
في أي بلد تطبيقا لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ،بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها
أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.
الجزء الثالث

المادة 6
 .1احلق في احلياة حق مالزم لكل إنسان .وعلى القانون أن يحمى هذا احلق .وال يجوز حرمان
أحد من حياته تعسفا.
 .2ال يج��وز ف��ي البلدان التي لم تل��غ عقوبة اإلعدام ،أن يحكم به��ذه العقوبة إال جزاء على
أش��د اجلرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية وغير اخملالف ألحكام هذا العهد
والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها .وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى
حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
 .3حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم اإلبادة اجلماعية ،يكون من املفهوم بداهة أنه
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ليس في هذه املادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة
م��ن أي التزام يكون مترتبا عليها مبقتضى أحكام اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة
عليها.
 .4ألي ش��خص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلاص أو إبدال العقوبة .ويجوز منح
العفو العام أو العفو اخلاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع احلاالت.
 .5ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر،
وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل.
 .6لي��س في هذه املادة أي حكم يجوز الت��ذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل
أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة  -7ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو احلاطة بالكرامة .وعلى وجه اخلصوص ،ال يجوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون
رضاه احلر.
المادة 8
 .1ال يجوز استرقاق أحد ،ويحظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع صورهما.
 .2ال يجوز إخضاع أحد للعبودية.
( .3أ) ال يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي،
(ب) ال يج��وز تأوي��ل الفقرة ( 3أ) على نح��و يجعلها ،في البلدان الت��ي جتيز املعاقبة على
بعض اجلرائم بالس��جن مع األشغال الش��اقة ،متنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة احملكوم بها
من قبل محكمة مختصة،
(ج) ألغراض هذه الفقرة ،ال يشمل تعبير "السخرة أو العمل اإللزامي"
" "1األعمال واخلدمات غير املقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص
املعتق��ل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو ال��ذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة
مشروطة،
" "2أي��ة خدم��ة ذات طابع عس��كري ،وكذلك ،ف��ي البلدان التي تعترف بحق االس��تنكاف
الضميري عن اخلدمة العسكرية ،أية خدمة قومية يفرضها القانون على املستنكفني ضميريا،
" "3أية خدمة تفرض في حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة اجلماعة أو رفاهها،
" "4أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات املدنية العادية.
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المادة 9
 .1لكل فرد حق في احلرية وفى األمان على شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفا .وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء
املقرر فيه.
 .2يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه
سريعا بأية تهمة توجه إليه.
 .3يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية ،سريعا ،إلى أحد القضاة أو أحد املوظفني
اخملولني قانونا مباشرة وظائف قضائية ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة
أو أن يف��رج عن��ه .وال يج��وز أن يك��ون احتجاز األش��خاص الذين ينتظ��رون احملاكمة هو
القاع��دة العامة ،ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم
احملاكم��ة في أي��ة مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائي��ة ،ولكفالة تنفيذ احلكم
عند االقتضاء.
 .4ل��كل ش��خص حرم من حريته بالتوقي��ف أو االعتقال حق الرج��وع إلى محكمة لكي
تفصل هذه احملكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير
قانوني.
 .5لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في احلصول على تعويض.
المادة 10
 .1يعامل جميع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية ،حتترم الكرامة األصيلة في الشخص
اإلنساني.
( .2أ) يفصل األش��خاص املتهمون عن األشخاص املدانني ،إال في ظروف استثنائية ،ويكونون
محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانني،
(ب) يفصل املتهمون األحداث عن البالغني .ويحالون بالسرعة املمكنة إلى القضاء للفصل
في قضاياهم.
 .3يج��ب أن يراع��ى نظام الس��جون معاملة املس��جونني معاملة يكون هدفها األساس��ي
إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي .ويفصل املذنبون األحداث عن البالغني ويعاملون معاملة
تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
المادة  -11ال يجوز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
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المادة 12
 .1لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار
مكان إقامته.
 .2لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ،مبا في ذلك بلده.
 .3ال يج��وز تقيي��د احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ،وتكون
ضروري��ة حلماي��ة األمن القوم��ي أو النظام العام أو الصح��ة العام��ة أو اآلداب العامة أو حقوق
اآلخرين وحرياتهم ،وتكون متمشية مع احلقوق األخرى املعترف بها في هذا العهد.
 .4ال يجوز حرمان أحد ،تعسفا ،من حق الدخول إلى بلده.
المادة  -13ال يجوز إبعاد األجنبي املقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا
العهد إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ،وبعد متكينه ،ما لم حتتم دواعي األمن القومي خالف
ذلك ،من عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة اخملتصة أو على
من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ،ومن توكيل من ميثله أمامها أو أمامهم.
المادة 14
 .1الناس جميعا سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل في أية تهمة جزائية
توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ،أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون .ويجوز منع
الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام
العام أو األمن القومي في مجتمع دميقراطي ،أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى،
أو في أدنى احلدود التي تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن العلنية في بعض الظروف
االستثنائية أن تخل مبصلحة العدالة ،إال أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب
أن يصدر بصورة علنية ،إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت
الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
 .2من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه اجلرم قانونا.
 .3لكل متهم بجرمية أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ،وعلى قدم املساواة التامة ،بالضمانات
الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعالمه س��ريعا وبالتفصيل ،وفى لغ��ة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه
وأسبابها،
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(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام يختاره
بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفس��ه بش��خصه أو بواسطة محام من اختياره ،وأن
يخط��ر بحق��ه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يداف��ع عنه ،وأن تزوده احملكمة حكما،
كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ،مبحام يدافع عنه ،دون حتميله أجرا على ذلك إذا كان
ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر،
(ه��ـ) أن يناقش ش��هود االتهام ،بنفس��ه أو من قبل غيره ،وأن يحص��ل على املوافقة على
استدعاء شهود النفي بذات الشروط املطبقة في حالة شهود االتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة في احملكمة،
(ز) أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب.
 .4في حالة األحداث ،يراعى جعل اإلجراءات مناس��بة لس��نهم ومواتية لضرورة العمل على
إعادة تأهيلهم.
 .5لكل شخص أدين بجرمية حق اللجوء ،وفقا للقانون ،إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر
في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
 .6ح�ين يكون قد صدر على ش��خص ما حكم نهائي يدينه بجرمي��ة ،ثم ابطل هذا احلكم أو صدر
عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاطع على وقوع
خطأ قضائي ،يتوجب تعويض الش��خص الذي أنزل به العق��اب نتيجة تلك اإلدانة ،وفقا للقانون ،ما
لم يثبت أنه يتحمل ،كليا أو جزئيا ،املسئولية عن عدم إفشاء الواقعة اجملهولة في الوقت املناسب.
 .7ال يج��وز تعريض أحد مج��ددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية س��بق أن أدين بها أو برئ
منها بحكم نهائي وفقا للقانون ولإلجراءات اجلنائية في كل بلد.
المادة 15
 .1ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل
جرمية مبقتضى القانون الوطني أو الدولي .كما ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي
كانت سارية املفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية .وإذا حدث ،بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر
قانون ينص على عقوبة أخف ،وجب أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف.
 .2ليس في هذه املادة من شئ يخل مبحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن
فعل كان حني ارتكابه يشكل جرما وفقا ملبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة األمم.
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المادة  -16لكل إنسان ،في كل مكان ،احلق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 17
 .1ال يحوز تعريض أي شخص ،على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو
شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته ،وال ألي حمالت غير قانونية متس شرفه أو سمعته.
 .2من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس.
المادة 18
 .1لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما،
وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ،وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة
الشعائر واملمارسة والتعليم ،مبفرده أو مع جماعة ،وأمام املأل أو على حدة.
 .2ال يجوز تعريض أحد إلكراه من ش��أنه أن يخ��ل بحريته في أن يدين بدين ما ،أو بحريته في
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
 .3ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده ،إال للقيود التي يفرضها القانون
والتي تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة
أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.
 .4تتعه��د الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلب��اء ،أو األوصياء عند وجودهم ،في
تأمني تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم اخلاصة.
المادة -19
 .1لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
 .2لكل إنس��ان حق في حرية التعبير .ويش��مل هذا احلق حريته في التماس مختلف ضروب
املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دومنا اعتبار للحدود ،س��واء على شكل مكتوب أو
مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
 .3تس��تتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها في الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومسئوليات
خاصة .وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون
وأن تكون ضرورية:
(أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
(ب) حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
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المادة 20
 .1حتظر بالقانون أية دعاية للحرب.
 .2حتظ��ر بالقانون أية دع��وة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تش��كل حتريضا
على التمييز أو العداوة أو العنف.
المادة  -21يكون احلق في التجمع السلمي معترفا به .وال يجوز أن يوضع من القيود
على ممارسة هذا احلق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع
دميقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة
أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
المادة 22
 .1ل��كل ف��رد حق في حري��ة تكوين اجلمعي��ات مع آخرين ،مبا ف��ي ذلك حق إنش��اء النقابات
واالنضمام إليها من أجل حماية مصاحله.
 .2ال يج��وز أن يوض��ع م��ن القيود على ممارس��ة هذا احل��ق إال تلك التي ين��ص عليها القانون
وتش��كل تدابير ضرورية ،في مجتم��ع دميقراطي ،لصيانة األمن القومي أو الس�لامة العامة أو
النظ��ام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم .وال
حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املس��لحة ورجال الش��رطة لقيود قانونية على ممارسة
هذا احلق.
 .3لي��س ف��ي هذه املادة أي حكم يجي��ز للدول األطراف في اتفاقية منظم��ة العمل الدولية
املعقودة عام  1948بش��أن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية
من ش��أنها ،أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات املنصوص عليها في تلك
االتفاقية.
المادة 23
 .1األس��رة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية في اجملتمع ،ولها حق التمتع بحماية
اجملتمع والدولة.
 .2يكون للرجل واملرأة ،ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
 .3ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه.
 .4تتخ��ذ الدول األط��راف في هذا العهد التدابير املناس��بة لكفالة تس��اوى حقوق الزوجني
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وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله .وفى حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير
لكفالة احلماية الضرورية لألوالد في حالة وجودهم.
المادة 24
 .1يك��ون ل��كل ولد ،دون أي متييز بس��بب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغ��ة أو الدين أو األصل
القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النس��ب ،حق على أسرته وعلى اجملتمع وعلى الدولة في اتخاذ
تدابير احلماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
 .2يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به.
 .3لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
المادة 25
يك��ون لكل مواطن ،دون أي وج��ه من وجوه التمييز املذكور في امل��ادة  ،2احلقوق التالية ،التي
يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب ،في انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم املس��اواة
بني الناخبني وبالتصويت السري ،تضمن التعبير احلر عن إرادة الناخبني،
(ج) أن تت��اح له ،على قدم املس��اواة عموما مع س��واه ،فرصة تقل��د الوظائف العامة في
بلده.
المادة  - 26الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز بحق متساو في
التمتع بحمايته .وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص
على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب ،كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو
الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة أو النسب ،أو غير ذلك
من األسباب.
المادة  -27ال يجوز ،في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية ،أن
يحرم األشخاص املنتسبون إلى األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو
اجملاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم ،باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في
جماعتهم.
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الجزء الرابع

المادة 28
 .1تنشأ جلنة تسمى اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد
باس��م "اللجن��ة") .وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عش��ر عضوا وتتول��ى الوظائف املنصوص
عليها في ما يلي.
 .2تؤل��ف اللجنة من مواطنني في ال��دول األطراف في هذا العهد ،م��ن ذوى املناقب اخللقية
الرفيعة املشهود لهم باالختصاص في ميدان حقوق اإلنسان ،مع مراعاة أن من املفيد أن يشرك
فيها بعض األشخاص ذوى اخلبرة القانونية.
 .3يتم تعيني أعضاء اللجنة باالنتخاب ،وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.
المادة 29
 .1يت��م انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع الس��ري من قائمة أش��خاص تتوف��ر لهم املؤهالت
املنصوص عليها في املادة  ،28تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول األطراف في هذا العهد.
 .2لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح ،من بني مواطنيها حصرا ،شخصني على األكثر.
 .3يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.
المادة 30
 .1يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
 .2قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة ،في غير حالة االنتخاب
مللء مقعد يعلن ش��غوره وفقا للم��ادة  ،34يوجه األمني العام لألمم املتح��دة إلى الدول األطراف
في هذا العهد رس��الة خطية يدعوها فيها إلى تقدمي أس��ماء مرشحيها لعضوية اللجنة في
غضون ثالثة أشهر.
 .3يضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة أس��ماء جميع املرش��حني على هذا النحو ،بالترتيب
األلفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كال منهم ،ويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف
في هذا العهد قبل شهر على األقل من موعد كل انتخاب.
 .4ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول األطراف في هذا العهد ،بدعوة من األمني العام
ل�لأمم املتحدة ،في مقر األمم املتحدة .وفى هذا االجتماع ،الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي
ال��دول األطراف في هذا العهد ،يف��وز في االنتخاب لعضوية اللجنة أولئك املرش��حون الذين حصلوا
على أكبر عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملقترعني.
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المادة 31
 .1ال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
 .2يراع��ى ،في االنتخاب لعضوية اللجن��ة ،عدالة التوزيع اجلغرافي ومتثيل مختلف احلضارات
والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 32
 .1يك��ون انتخ��اب أعضاء اللجن��ة لوالية مدتها أربع س��نوات .ويجوز أن يع��اد انتخابهم إذا
أعيد ترش��يحهم .إال أن والية تس��عة من األعضاء املنتخبني في االنتخاب األول تنقضي بانتهاء
سنتني ،ويتم حتديد هؤالء األعضاء التسعة فورا انتهاء االنتخاب األول ،بأن يقوم رئيس االجتماع
املنصوص عليه في الفقرة  4من املادة  30باختيار أسمائهم بالقرعة.
 .2تت��م االنتخاب��ات الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد الس��الفة من هذا اجلزء من هذا
العهد.
المادة 33
  .1إذا انقطع عضو في اللجنة ،بإجماع رأى أعضائها اآلخرين ،عن االضطالع بوظائفه ألي
س��بب غير الغي��اب ذي الطابع املؤقت ،يق��وم رئيس اللجن��ة بإبالغ ذلك إلى األم�ين العام لألمم
املتحدة ،فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
 .2في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة ،يقوم رئيس اللجنة فورا بإبالغ ذلك إلى األمني
العام لألمم املتحدة ،فيعلن األمني العام حينئذ ش��غور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته
أو من تاريخ نفاذ استقالته.
المادة 34
 .1إذا أعلن ش��غور مقع��د ما طبقا للمادة  ،33وكانت والية العضو الذي يجب اس��تبداله ال
تنقضي خالل األشهر الستة التي تلي إعالن شغور مقعده ،يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ
ذل��ك إلى الدول األطراف في هذا العهد ،التي يجوز لها ،خالل مهلة ش��هرين ،تقدمي مرش��حني
وفقا للمادة  29من أجل ملء املقعد الشاغر.
 .2يضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة بأس��ماء جميع املرشحني على هذا النحو ،بالترتيب
األلفبائ��ي ،ويبلغ ه��ذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا العهد .وإذ ذاك يجرى االنتخاب الالزم
مللء املقعد الشاغر طبقا لألحكام اخلاصة بذلك من هذا اجلزء من هذا العهد.
 .3كل عض��و ف��ي اللجنة انتخب مل��لء مقعد أعلن ش��غوره طبقا للم��ادة  33يتولى مهام
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العضوي��ة فيها حت��ى انقضاء ما تبقى من م��دة والية العضو الذي ش��غر مقعده في اللجنة
مبقتضى أحكام تلك املادة.
المادة  - 35يتقاضى أعضاء اللجنة ،مبوافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مكافآت
تقتطع من موارد األمم املتحدة بالشروط التي تقررها اجلمعية العامة ،مع أخذ أهمية مسؤوليات
اللجنة بعني االعتبار.
المادة  -36يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وتسهيالت لتمكني
اللجنة من االضطالع الفعال بالوظائف املنوطة بها مبقتضى هذا العهد.
المادة 37
 .1يتول��ى األم�ين العام لألمم املتح��دة دعوة اللجنة إل��ى عقد اجتماعه��ا األول في مقر األمم
املتحدة.
 .2بعد اجتماعها األول ،جتتمع اللجنة في األوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
 .3تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر األمم املتحدة أو في مكتب األمم املتحدة بجنيف.
المادة  -38يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة ،قبل توليه منصبه ،بالتعهد رسميا ،في
جلسة علنية ،بالقيام مبهامه بكل جترد ونزاهة.
المادة 39
 .1تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني .ويجوز أن يعاد انتخابهم.
 .2تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي ،ولكن مع تضمينه احلكمني التاليني:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها احلاضرين.
المادة 40
 .1تتعه��د الدول األطراف ف��ي هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي متثل
إعماال للحقوق املعترف بها فيه ،وعن التقدم احملرز في التمتع بهذه احلقوق ،وذلك:
(أ) خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف املعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
 .2تقدم جميع التقارير إلى األمني العام لألمم املتحدة ،الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها.
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ويش��ار وجوبا في التقارير املقدمة إلى ما قد يقوم م��ن عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام
هذا العهد.
 .3لألم�ين العام لألمم املتحدة ،بعد التش��اور مع اللجنة ،أن يحي��ل إلى الوكاالت املتخصصة
املعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
 .4تقوم اللجنة بدراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف في هذا العهد .وعليها أن توافي
هذه الدول مبا تضعه هي من تقارير ،وبأية مالحظات عامة تستنس��بها .وللجنة أيضا أن توافي
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتلك املالحظات مش��فوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من
الدول األطراف في هذا العهد.
 .5للدول األطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالحظات تكون قد
أبديت وفقا للفقرة  4من هذه املادة.
المادة 41
 .1لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حني ،مبقتضى أحكام هذه املادة ،أنها تعترف
باختصاص اللجنة في استالم ودراسة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى
ال تف��ي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد .وال يجوز اس��تالم ودراس��ة البالغات املقدمة
مبوج��ب هذه امل��ادة إال إذا ص��درت عن دولة ط��رف أصدرت إعالن��ا تعترف فيه ،في م��ا يخصها،
باختصاص اللجنة .وال يجوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفا لم تصدر اإلعالن املذكور.
ويطبق اإلجراء التالي على البالغات التي يتم استالمها وفق ألحكام هذه املادة:
(أ) إذا رأت دول��ة ط��رف في هذا العهد إن دولة طرفا أخ��رى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا
العهد ،كان لها أن تس��ترعى نظر هذه الدولة الط��رف ،في بالغ خطى ،إلى هذا التخلف .وعلى
الدول��ة املس��تلمة أن تقوم ،خالل ثالثة أش��هر من اس��تالمها الب�لاغ ،بإيداع الدولة املرس��لة،
خطي��ا ،تفس��يرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح املس��ألة وينبغي أن ينط��وي ،بقدر ما يكون ذلك
ممكنا ومفيدا ،على إشارة إلى القواعد اإلجرائية وطرق التظلم احمللية التي استخدمت أو اجلاري
استخدامها أو التي ال تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته املس��ألة إلى تس��وية ترضى كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني خالل ستة
أش��هر م��ن تاريخ تلقى الدولة املس��تلمة للب�لاغ األول ،كان لكل منهما أن حتيل املس��ألة إلى
اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة األخرى،
(ج) ال يجوز أن تنظر اللجنة في املسألة احملالة إليها إال بعد اإلستيثاق من أن جميع طرق
التظل��م احمللي��ة املتاحة قد جلئ إليها واس��تنفدت ،طبقا ملب��ادئ القانون الدول��ي املعترف بها
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عموم��ا .وال تنطبق هذه القاعدة في احلاالت التي تس��تغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز
احلدود املعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه املادة،
(ه��ـ) على اللجن��ة ،مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) ،أن تعرض مس��اعيها احلميدة
عل��ى الدولت�ين الطرفني املعنيت�ين ،بغية الوصول إلى حل ودي للمس��ألة على أس��اس احترام
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة ،في أية مسألة محالة إليها ،أن تدعو الدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما
في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من ميثلها
لدى اللجنة أثناء نظرها في املسألة ،وحق تقدمي املالحظات شفويا و/أو خطيا،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عش��ر ش��هرا من تاريخ تلقيها اإلش��عار
املنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
" "1فإذا مت التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) ،قصرت اللجنة تقريرها
على عرض موجز للوقائع وللحل الذي مت التوصل إليه،
" "2وإذا ل��م يتم التوصل إلى حل يتفق مع ش��روط الفقرة الفرعية (هـ) ،قصرت اللجنة
تقريره��ا على ع��رض موجز للوقائع ،وضم��ت إلى التقري��ر املذكرات اخلطية ومحض��ر البيانات
الش��فوية املقدمة من الدولتني الطرف�ين املعنيتني .ويجب ،في كل مس��ألة ،إبالغ التقرير إلى
الدولتني الطرفني املعنيتني.
 .2يب��دأ نف��اذ أحكام هذه املادة متى قامت عش��ر من الدول اإلطراف ف��ي هذا العهد بإصدار
إعالن��ات في إطار الفق��رة ( )1من هذه املادة .وتق��وم الدول األطراف بإيداع ه��ذه اإلعالنات لدى
األمني العام لألمم املتحدة ،الذي يرسل صورا منها إلى الدول األطراف األخرى .وللدولة الطرف أن
تس��حب إعالنها في أي وقت بإخطار ترسله إلى األمني العام .وال يخل هذا السحب بالنظر في
أية مس��ألة تكون موضوع بالغ س��بق إرساله في إطار هذه املادة ،وال يجوز استالم أي بالغ جديد
م��ن أية دولة طرف بعد تلقى األمني العام اإلخطار بس��حب اإلع�لان ،ما لم تكن الدولة الطرف
املعنية قد أصدرت إعالنا جديدا.
المادة 42
( .1أ) إذا تع��ذر على اللجنة حل مس��ألة أحيلت إليها وفق��ا للمادة  41حال مرضيا للدولتني
الطرف�ين املعنيتني ج��از لها ،بعد احلصول مس��بقا على موافقة الدولت�ين الطرفني املعنيتني،

441

تعيني هيئة توفيق خاصة (يش��ار إليها في ما يلي باس��م "الهيئة") تضع مساعيها احلميدة
حتت تصرف الدولتني الطرفني املعنيتني بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام
أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمس��ة أش��خاص تقبلهم الدولتان الطرف��ان املعنيتان .فإذا تعذر
وص��ول الدولت�ين الطرفني املعنيتني خالل ثالثة اش��هر إل��ى اتفاق على تكوي��ن الهيئة كلها أو
بعضه��ا ،تنتخ��ب اللجنة من بني أعضائها باالقتراع الس��ري وبأكثرية الثلث�ين ،أعضاء الهيئة
الذين لم يتفق عليهم.
 .2يعم��ل أعض��اء الهيئة بصفتهم الش��خصية .ويج��ب أال يكونوا م��ن مواطني الدولتني
الطرف�ين املعنيت�ين أو م��ن مواطني أية دولة ال تك��ون طرفا في هذا العه��د أو تكون طرفا فيه
ولكنها لم تصدر اإلعالن املنصوص عليه في املادة .41
 .3تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي اخلاص بها.
 .4تعق��د اجتماعات الهيئة ع��ادة في مقر األمم املتحدة أو في مكت��ب األمم املتحدة بجنيف.
ولكن من اجلائز عقدها في أي مكان مناس��ب آخر قد تعينه الهيئة بالتش��اور مع األمني العام
لألمم املتحدة ومع الدولتني الطرفني املعنيتني.
 .5تق��وم األمانة املنص��وص عليها في امل��ادة  36بتوفي��ر خدماتها ،أيضا ،للهيئ��ات املعينة
مبقتضى هذه املادة.
 .6توض��ع املعلومات التي تلقته��ا اللجنة وجمعتها حتت تصرف الهيئ��ة ،التي يجوز لها أن
تطلب إلي الدولتني الطرفني املعنيتني تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة باملوضوع.
 .7تقوم الهيئة ،بعد استنفادها نظر املسألة من مختلف جوانبها ،ولكن على أي حال خالل
مهلة ال تتجاوز اثني عش��ر ش��هرا بعد عرض املس��ألة عليها ،بتقدمي تقري��ر إلى رئيس اللجنة
إلنهائه إلى الدولتني الطرفني املعنيتني:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إجناز النظر في املس��ألة خالل اثني عش��ر شهرا ،قصرت تقريرها
على إشارة موجزة إلى املرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا مت التوصل إلى حل ودي للمس��ألة على أس��اس احترام حقوق اإلنسان املعترف بها
في هذا العهد ،قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي مت التوصل إليه،
(ج) وإذا ل��م يتم التوصل إلى حل تتوفر له ش��روط الفق��رة الفرعية (ب) ،ضمنت الهيئة
تقريرها النتائج التي وصلت إليها بش��أن جميع املس��ائل الوقائعية املتصلة بالقضية اخملتلف
عليه��ا بني الدولتني الطرفني املعنيتني ،وآراءها بش��أن إمكانيات حل املس��ألة حال وديا ،وكذلك
املذكرات اخلطية ومحضر املالحظات الشفوية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني،
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(د) إذا قدم��ت الهيئ��ة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تق��وم الدولتان الطرفان املعنيتان ،في
غضون ثالثة أش��هر من اس��تالمهما ه��ذا التقرير ،بإبالغ رئيس اللجنة ه��ل تقبالن أم ال تقبالن
مضامني تقرير الهيئة.
 .8ال تخل أحكام هذه املادة باملسؤوليات املنوطة باللجنة في املادة .41
 .9تتقاس��م الدولتان الطرفان املعنيتان بالتساوي س��داد جميع نفقات أعضاء اللجنة على
أساس تقديرات يضعها األمني العام لألمم املتحدة.
 .10لألمني العام لألمم املتحدة س��لطة القيام ،عند الل��زوم ،بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل
سداد الدولتني الطرفني املعنيتني لها وفقا للفقرة  9من هذه املادة.
المادة  -43يكون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق اخلاصة الذين قد يعينون
وفقا للمادة  ،42حق التمتع بالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات املقررة للخبراء املكلفني مبهمة
لألمم املتحدة املنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة
وحصاناتها.
المادة  - 44تنطبق األحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل باإلجراءات املقررة في
ميدان حقوق اإلنسان في أو مبقتضى الصكوك التأسيسية واالتفاقيات اخلاصة باألمم املتحدة
والوكاالت املتخصصة ،وال متنع الدول األطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى
لتسوية نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية أو اخلاصة النافذة فيما بينها.
المادة  -45تقدم اللجنة إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،عن طريق اجمللس االقتصادي
واالجتماعي ،تقريرا سنويا عن أعمالها.
الجزء الخامس
المادة  - 46ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله مبا في
ميثاق األمم املتحدة ودساتير الوكاالت املتخصصة من أحكام حتدد املسئوليات اخلاصة بكل من
هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بصدد املسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة  -47ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله مبا
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جلميع الشعوب من حق أصيل في التمتع واالنتفاع الكاملني ،مبلء احلرية ،بثرواتها ومواردها
الطبيعية.
الجزء السادس
المادة 48
 .1هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في األمم املتحدة أو عضو في أية وكالة من وكاالتها
املتخصصة ،وأية دولة طرف في النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ،وأية دولة أخرى دعتها
اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
 .2يخضع هذا العهد للتصديق .وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
 .3يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول املشار إليها في الفقرة  1من هذه املادة.
 .4يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة.
 .5يخطر األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع
كل صك من صكوك التصديق أو االنضمام.
المادة 49
 .1يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالث أش��هر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق اخلامس
والثالثني لدى األمني العام لألمم املتحدة.
 .2أم��ا ال��دول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بع��د أن يكون قد مت إيداع صك التصديق
أو االنضم��ام اخلامس والثالثني فيب��دأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالث أش��هر من تاريخ
إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة  -50تنطبق أحكام هذا العهد ،دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي
تتشكل منها الدول االحتادية.
المادة 51
 .1ألي��ة دول��ة طرف في هذا العه��د أن تقترح تعديال عليه تودع نصه ل��دى األمني العام لألمم
املتح��دة .وعل��ى أثر ذلك يقوم األمني الع��ام بإبالغ الدول األطراف في ه��ذا العهد بأية تعديالت
مقترح��ة ،طالب��ا إليها إعالم��ه عما إذا كانت حتبذ عق��د مؤمتر للدول األط��راف للنظر في تلك
املقترح��ات والتصويت عليها .فإذا حبذ عق��د املؤمتر ثلث الدول األطراف على األقل عقده األمني
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الع��ام برعاي��ة األمم املتحدة .وأي تعديل تعتم��ده أغلبية الدول األطراف احلاض��رة واملقترعة في
املؤمتر يعرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره.
 .2يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول
األطراف في هذا العهد ،وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها.
 .3مت��ى بدأ نف��اذ التعديالت تصبح ملزمة لل��دول األطراف التي قبلته��ا ،بينما تظل الدول
األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة  -52بصرف النظر عن اإلخطارات التي تتم مبقتضى الفقرة  5من املادة  ،48يخطر
األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول املشار إليها في الفقرة  1من املادة املذكورة مبا يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات واإلنضمامات املودعة طبقا للمادة ،48
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقتضى املادة  ،49وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم في إطار
املادة .51
المادة 53
 .1يودع هذا العهد ،الذي تتس��اوى في احلجية نصوصه باألس��بانية واإلنكليزية والروس��ية
والصينية والفرنسية ،في محفوظات األمم املتحدة.
 .2يق��وم األم�ين العام لألمم املتحدة بإرس��ال صور مصدقة من هذا العه��د إلى جميع الدول
املشار إليها في املادة .48
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الملحق ()7
قانون االنتخابات العراقي رقم  16لسنة 2005
باسم الشعب

مجلس الرئاسة
بنا ًء عل��ى ما اقرّته اجلمعية الوطنية العراقية طبقا للم��ادة الثالثة والثالثني الفقرتني ا -ب
من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية واستنادا الى احكام املادة السابعة والثالثني
من القانون اعاله.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته املنعقدة بتاريخ 2005 /10 /5م اصدار القانون االتي- :
الفصل االول

سريان القانون
مادة  -1يسري هذا القانون على ما ياتي:
ا -انتخابات مجلس النواب.
ب -انتخ��اب اجلمعية الوطنية في حالة تطبيق الفقرة هـ من املادة  61من قانون ادارة الدولة
العراقية للمرحلة االنتقالية.
ج -انتخابات اجملالس الوطنية لالقاليم ،ومجالس احملافظات ،واجملالس احمللية ما لم يوجد نص
خاص.
الفصل الثاني

حق االنتخاب
مادة  -2يجري االنتخاب عن طريق االقتراع العام والسري واملباشر.
مادة  -3يشترط في الناخب ان يكون:
 -1عراقي اجلنسية.
 -2كامل االهلية.
 -3اكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي جتري فيه االنتخابات.
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 -4مس��جال ل�لادالء بصوته وفق��ا لالجراءات الص��ادرة عن مفوضي��ة االنتخاب��ات العراقية
املستقلة.
مادة 4
اوال - :يجري االقتراع في يوم واحد.
ثانيا - :يجوز تاجيل االنتخابات في دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف االمنية.
مادة  -5يحدد موعد االنتخابات مبرسوم جمهوري ،ويعلن عنه بوسائل االعالم كافة قبل
املوعد احملدد الجرائه مبدة  60يوما.
الفصل الثالث
حق الترشيح

مادة  -6يشترط في املرشح ان يكون ناخبا باالضافة الى ما يلي- :
 -1ان ال يقل عمره عن ثالثني سنة.
 -2ان ال يكون مشموال بقوانني اجتثاث البعث.
 -3ان ال يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن واملال العام.
 -4ان ال يكون محكوما عليه بجرمية مخلة بالشرف ،وان يكون معروفا بالسيرة احلسنة.
 -5ان يكون حامال لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها.
 -6ان ال يكون عضوا في القوات املسلحة عند الترشيح.
مادة  -7يخضع املرشحون ملصادقة مفوضية االنتخابات العراقية املستقلة.
مادة  -8يجوز ملن توافرت فيه شروط الترشيح ان يرشح نفسه في اي دائرة يريد.
مادة  -9يكون الترشيح بطريقة القائمة املغلقة ،ويجوز الترشيح الفردي.
مادة  -10يجب ان ال يقل عدد املرشحني في القائمة عن ثالثة وال يزيد على عدد املقاعد
اخملصصة للدائرة االنتخابية.

447

مادة  -11يجب ان تكون امراة واحدة على االقل ضمن اول ثالثة مرشحني في القائمة ،كما يجب
ان تكون ضمن اول ستة مرشحني في القائمة امراتان على االقل ،وهكذا حتى نهاية القائمة.
مادة  -12توزع املقاعد اخملصصة لكل قائمة على املرشحني طبقا لترتيب االسماء الوارد
فيها.
مادة  -13يتم توزيع املقاعد على املرشحني وليس على الكيانات السياسية ،وال يجوز الي
من الكيانات ان تسحب من املرشح املقعد اخملصص له.
مادة 14
اوال - :اذا فقد عضو اجمللس مقعده الي سبب يحل محله املرشح التالي في قائمته طبقا
للترتيب الوارد فيها.
ثانيا – اذا كان املقعد الشاغر يخص امراة فال يشترط ان حتل محلها امراة اال اذا كان ذلك
مؤثرا على نسبة متثيل النساء.
ثالثا – اذا كان املقعد الشاغر يخص كيانا سياسيا مكونا من شخص واحد ،او قائمة
استنفذت املرشحني ،يخصص املقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي اخر حصل على احلد
االدنى من عدد االصوات املقرر للحصول على مقعد وبخالف ذلك يبقى املقعد شاغرا.
الفصل الرابع

الدوائر االنتخابية

مادة 15
اوال :يتالّف مجلس النواب من  275مقعدا 230 ،مقعدا منها توزع على الدوائر االنتخابية،
و 45مقعدا تعويضيا.
ثانيا - :تكون كل محافظة وفقا للحدود االدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من
املقاعد يتناسب مع عدد الناخبني املسجلني في احملافظة حسب انتخابات  /30كانون الثاني/
 2005املتعمد على نظام البطاقة التموينية.
مادة  -16يتم توزيع املقاعد اخملصصة للدوائر االنتخابية من خالل نظام التمثيل النسبي
ووفقا لالجراءات االتية:
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 -1يقسم مجموع االصوات الصحيحة في الدائرة على عدد املقاعد اخملصصة لها للحصول
على القاسم االنتخابي.
 -2يقس��م مجموع االصوات التي حصل عليها كل كيان على القاس��م االنتخابي لتحديد
عدد املقاعد التي تخصص له.
 -3توزع املقاعد املتبقية باعتماد طريقة الباقي االقوى.
مادة  -17توزع املقاعد التعويضية حسب ما ياتي:
 -1يقسم مجموع االصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول
على املعدل الوطني.
 -2يقس��م مجموع االصوات التي حصل عليه��ا كل كيان على املعدل الوطني لتحديد عدد
املقاعد التي تخصص له.
 -3يب��دا توزي��ع املقاع��د التعويضية عل��ى الكيانات التي ل��م حتصل على متثيل ف��ي الدوائر
االنتخابية بشرط حصولها على املعدل الوطني.
 -4ت��وزع املقاعد املتبقية على الكيانات املمثلة في الدوائر االنتخابية بنس��بة عدد اصواتها
من مجموع االصوات.
مادة  -18تقدم الكيانات السياسية قوائم مبرشيحها لشغل املقاعد التعويضية.
مادة  -19يقترع العراقيون في خارج العراق في مراكز انتخابية حتددها مفوضية
االنتخابات العراقية املستقلة ،وحتتسب اصواتهم على مستوى الدولة.
الفصل الخامس

الحملة االنتخابي
مادة  -20تكون احلملة االنتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ،ويجوز الي مرشح القيام
بها من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم احملدد الجراء االنتخاب.
مادة  -21مينع تنظيم االجتماعات االنتخابية في االبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر
الدولة اخملتلفة.
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مادة  -22يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في االجتماعات واالعالنات والنشرات
االنتخابية وفي انواع الكتابات والرسوم كافة التي تستخدم في احلملة االنتخابية.
مادة  -23ال يجوز ملوظفي احلكومة والسلطات احمللية القيام باحلملة االنتخابية لصالح
اي مرشح.
مادة  -24ال يجوز ان تتضمن وسائل احلملة االنتخابية اخملتلفة الطعن باي مرشح اخر او اثارت
النعرات القومية او اثارت النعرات القومية او الدينية او الطائفية او القبلية او االقليمية بني املواطنني.
مادة  -25يحظر على اي مرشح ان يقدم خالل احلملة االنتخابية هدايا او تبرعات او اي
مساعدات اخرى او يعد بتقدميها بقصد التاثير على التصويت.
مادة  -26مينع نشر او الصاق او وضع اي اعالن او منشور او الفتة مبا في ذلك الرسوم
والصور والكتابة على اجلدران ،وحتدد االماكن اخملصصة لها من قبل البلديات واجملالس احمللية.
الفصل السادس

جرائم االنتخابات
مادة  -27يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في القوانني النافذة كل من ارتكب اي
فعل من االفعال االتية:
ا -االقتراع اكثر من مرة واحدة.
ب -انتحل شخصية او اسم غيره بقصد االقتراع.
ج -رشح نفسه في اكثر من دائرة واحدة ،او اكثر من قائمة واحدة.
د -حمل سالحا ناريا او اي اداة خطرة على االمن في اي مركز من مراكز االقتراع يوم االنتخابات.
ه��ـ -الدخول بالقوة الى مركز االقتراع او الف��رز للتاثير على العمليات االنتخابية او التعرض
بسوء الي من املسؤولني عن اجرائها.
و -التاثير على االنتخاب او اعاقة العمليات االنتخابية.
ز -العب��ث باي صندوق م��ن صناديق االقتراع او اجل��داول االنتخابي��ة او االوراق املع ّدة لالقتراع
او س��رقة اي م��ن هذه الصناديق او اجل��داول او االوراق او اتالفها او القي��ام باي عمل بقصد املس
بسالمة اجراءات االنتخاب وسريته.
ي -ارتكب اي عمل من االعمال احملظورة املنصوص عليها في الفصل اخلامس من هذا القانون.
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الفصل السابع
احكام ختامية

مادة  -28يلغى االمر رقم  96لسنة  2004قانون االنتخابات.
م��ادة  -29املفوضي��ة االنتخاب��ات العراقية املس��تقلة اصدار االنظم��ة والتعليمات الالزمة
لتنفيذ هذا القانون.
مادة  -30ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.
غازي عجيل الياور
		
نائب رئيس اجلمهورية

		
عادل عبد املهدي
		
نائب رئيس اجلمهورية

جالل طالباني
رئيس اجلمهورية

االسباب الموجبة
ان قانون االنتخابات النافذ رقم  96لس��نة  2004س��نته س��لطة االئتالف املؤقتة في مرحلة
اساسا مبهمة
تاريخية لها ظروفها اخلاصة ،وكان الهدف منه تشكيل جمعية وطنية تضطلع
ً
اعداد مش��روع الدستور ،وقد تاس��س القانون على نظام يعد العراق دائرة انتخابية واحدة وكان
ه��ذا النظ��ام مالئما في حينه ،وباجت��اه نظام انتخابي اكث��ر متثيال للناخبني وه��و نظام الدوائر
املتعددة مع عدم اهمال مزية نظام الدائرة الواحدة ،شرع هذا القانون.
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الملحق ()8
مجلس الرئاسة
قانون التعديل االول لقانون االنتخابات رقم  16لسنة  2007رقمه  26لسنة 2009
قرار رقم ()20
بن��اءا ً على ما اقره مجل��س النواب طبقا ً ألحكام البند (أوال ً) من امل��ادة ( )61وأحكام الفقرة
(ب) من البند (خامسا ً) من املادة ( )138من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته املنعقدة بتاريخ 2009/12/9
إصدار القانون اآلتي:
رقم ( )26لسنة 2009
قانون تعديل قانون االنتخابات رقم ( )16لسنة 2005
المادة  -1تُلغى املادة ( )15من القانون ويحل محلها ما يأتي:
أوال ً :يتألف مجلس النواب من عدد من املقاعد بنس��بة مقعد واحد لكل مائة ألف نس��مة
وفق��ا ً إلحصائي��ات وزارة التج��ارة للمحافظات لعام  2005عل��ى أن تضاف إليها نس��بة النمو
السكاني مبعدل ( )%8,2لكل محافظة سنويا ً.
ثاني��ا ً :يص��وت العراقيون أينم��ا كانوا لقوائم محافظاتهم أو ملرش��حيهم على أن يش��مل
املصوتني خارج العراق بضوابط التصويت اخلاص.
ثالثا ً :متنح املكونات التالية حصة (كوتا) حتتسب من املقاعد اخملصصة حملافظتهم على أن ال
يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يلي:
أ – املكون املس��يحي خمس��ة مقاعد ت��وزع على محافظات بغداد ونين��وى وكركوك ودهوك
واربيل.
ب – املكون اإليزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
ج – املكون الصابئي املندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
د – املكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
رابعا ً :تخصص نسبة ( )%5من املقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة املقاعد
التي حصلت عليها.
خامسا ً :تكون املقاعد اخملصصة من الكوتا للمسيحيني ضمن دائرة انتخابية واحدة.
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المادة  -2تكون كل محافظة وفقا ً للحدود اإلدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة
تختص بعدد من املقاعد يتناسب مع عدد سكان احملافظة حسب أخر اإلحصائيات املعتمدة
للبطاقة التموينية.
المادة  -3تلغى املواد (  9و  10و  11و  ) 16ويحل محلها ما يأتي:
أوال ً :يكون الترشيح بطريقة القائمة املفتوحة و ال يقل عدد املرشحني فيها عن ثالثة وال يزيد
على ضع��ف املقاعد اخملصصة للدائرة االنتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو احد
املرشحني فيها ويجوز الترشيح الفردي.
ثانيا ً :جتمع األصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة االنتخابية وتقس��م
على القاسم االنتخابي لتحديد عدد املقاعد اخملصصة لتلك القائمة.
ثالثا ً :توزع املقاعد بإعادة ترتيب تسلس��ل املرشحني اس��تنادا ً إلى عدد األصوات التي حصل
عليه��ا كل منهم ويكون الفائ��ز األول من يحصل على أعلى األصوات وهكذا بالنس��بة لبقية
املرش��حني على أن التقل نسبة النس��اء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات املرشحني في
القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
رابع��ا ً :متنح املقاعد الش��اغرة للقوائ��م الفائزة التي حصلت على عدد من املقاعد بحس��ب
نسبة ما حصلت عليه من األصوات.
المادة  -4التصويت اخلاص ويشمل:
أوال ً :العسكريني من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة املؤسسات األمنية األخرى وتكون طريقة
تصويتهم وفقا ً إلجراءات خاصة تضعها املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات وتعتمد فيها على قوائم
رس��مية تتضمن األسماء واملواقع وتلتزم اجلهات أعاله بتقدميها قبل مدة ال تقل عن ( )60يوما ً من موعد
إجراء االنتخابات  ,وبنا ًء عليه تش��طب أس��ماؤهم من س��جل الناخبني .وإذا لم ترُسل القوائم املذكورة
يُصوت املنتسبون التابعون للوزارات واألجهزة أعاله في إطار االقتراع العام وفقا ً لسجل الناخبني.
ثانيا ً :الن��زالء واملعتقلني واحملتجزين ويعتمد في تصويتهم عل��ى إجراءات تضعها املفوضية
العليا املس��تقلة لالنتخابات بنا ًء على قوائم تقدمه��ا وزارتا العدل والداخلية خالل مدة ال تقل
عن ( )30يوما ً قبل يوم االقتراع.
ثالثا ً :املرضى الراقدين في املستشفيات واملصحات األخرى ويكون بنا ًء على قوائم تقدمها هذه
اجلهات قبل املباشرة باالقتراع ووفقا ً إلجراءات تضعها املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.
رابعا ً :تصويت املهجرين:
أ – الناخب املهجر :هو العراقي الذي مت تهجيره قسرا ً من مكان إقامته الدائم إلى مكان أخر
داخل العراق بعد  2003/4/9ألي سبب كان.
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ب _ تك��ون طريق��ة تصويت املهجرين وفق أحدث إحصائية رس��مية ت��زود بها املفوضية
للم َهجر
العليا املس��تقلة لالنتخابات من وزارتي الهجرة واملهجرين والتجارة ومبوجبها يحق ُ
التصوي��ت للدائرة التي ُه ِجر َ منها ما لم يك��ن قد نقل بطاقته التموينية إلى احملافظة التي
ُهجر إليها.
خامسا ً :للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات صالحية وضع التعليمات اخلاصة بتصويت
اخلارج.
المادة 5
أوال ً :تسري أحكام املواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع من القانون رقم ()36
لسنة  2008على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ثاني��ا ً :يحق للمرش��ح الطلب من مركز املفوضي��ة في احملافظة تزويده بع��دد األصوات التي
حصل عليها.
ثالث��ا ً :لعضو مجلس النواب االطالع على املعلومات التي تتعلق بالعملية االنتخابية ومناذج
العد والفرز في الدوائر االنتخابية اخملتلفة.
المادة 6
أوال ً :جتري االنتخابات في كركوك واحملافظات املشكوك في سجالتها في موعدها املقرر
استثنا ًء.
ثانيا ً :احملافظات املشكوك في سجالتها هي التي جتاوز معدل النمو السكاني أكثر من ()%5
س��نويا ً على أن يقدم طلب التش��كيك من خمس�ين نائبا ً على األقل ويحظى مبوافقة مجلس
النواب باألغلبية البسيطة.
ثالثا ً :يُش��كل مجلس النواب جلنة من أعضائه حملافظة كركوك ولكل محافظة مش��كوك
في سجالتها تتكون من ممثلي مكونات تلك احملافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط
والداخلي��ة والتج��ارة واملفوضية العليا املس��تقلة لالنتخاب��ات ومبعون��ة األمم املتحدة ملراجعة
وتدقيق اخلطأ والزيادة احلاصلة على س��جالت الناخبني وفقا ً للبيانات الرسمية واملعايير الواردة
في األحكام اخلتامية واملادة ثانيا ً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبني على أن تنجز اللجنة
عملها خالل سنة من تاريخ عملها.
رابعا ً :ال تعتبر نتائج االنتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجالتها
قبل االنتهاء من عملية تدقيق سجالت الناخبني فيها كأساس ألي عملية انتخابية مستقبلية
أو سابقة ألي وضع سياسي أو إداري.
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األحكام الختامية
المادة  -7تعتمد املعايير اآلتية أساسا ً لتنفيذ األحكام الواردة في املادة سادسا ً.
أوال ً :يح��دد الفارق بني عدد املس��جلني في س��جل  2004قبل التحديث وعدد املس��جلني في
انتخابات .2010
ثانيا ً :جتري عملية التدقيق للفارق في أوال ً أعاله وفي اإلضافات لألعوام (2006 , 2005 , 2004
 )2009 , 2008 , 2007 ,بالتركيز على اآلتي:
 - 1اإلضافات الس��كانية ( الوالدات  ,الوفيات  ,نقل القيد من احملافظة ) للفترة من – 2004
.2009
 – 2املرحلون العائدون وفق السجالت الرسمية.
 – 3أية تغييرات سكانية أخرى خالل هذه الفترة.
ثالثا ً :تعتمد عملية التدقيق ملعرفة صحة القيود وقانونيتها واحلاالت غير القانونية وحتسب
عدد الفروقات وما ميثله من مقاعد.
رابعا ً :يعتبر عدد أعضاء مجلس النواب ممن ميثل كركوك أو احملافظة املشكوك فيها هو الذي
سيحدد من خالل النسب السكانية التي سيعتمدها اجمللس بعد طرح عدد املقاعد الناجتة عن
اخلروقات.
خامس��ا ً :يعتبر على مالك احملافظة األعداد الصحيحة وتسجل األعداد اخلارجة عن احملافظة
على احلصة الوطنية.
المادة  -8أوال ً :يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانيا ً :يُنفذ هذا القانون من تاريخ املصادقة عليه وينشر في اجلريدة الرسمية.
		
طارق الهاشمي
نائب رئيس اجلمهورية

		
عادل عبد املهدي
نائب رئيس اجلمهورية

جالل طالباني
رئيس اجلمهورية

األسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة ودميقراطية ونزيهة في العراق وبغية االرتقاء بهذه االنتخابات إلى
املستوى املطلوب وفق املعايير الدولية املعتمدة واملطالب الشعبية ُ ,شرع هذا القانون.
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الملحق ()9
قانون االنتخاب االول (االمر  96لسنة )2004
بناء على السلطات اخملولة لي بصفتي املدير االداري لسلطة االئتالف املؤقتة ومبوجب القوانني
واالع��راف املتبعة في حالة احلرب ومتاش��يا مع قرارات مجلس االم��ن الدولي ذات العالقة ،مبا في
ذلك القرار رقم  2003 1483والقرار رقم ،2003 1511
وتاكيدا مرة اخرى على حق الش��عب العراقي الذي اقره القراران رقم  1483و 1511في حتديد
مستقبله السياسي بحرية،
ونظرا الى ان قانون ادارة دولة العراق خالل املرحلة االنتقالية ينص على قيام الشعب العراقي
باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها جتري في نهاية ش��هر ديسمبر  /كانون
االول  ،2004اذا تيسر ذلك ،او على اي حال ،في تاريخ ال يتعدى  31يناير  /كانون الثاني ،2005
واصرارا على حتقيق االهداف االنتقالية لقانون االدارة خالل الفترة االنتقالية ،مبا في ذلك اعداد
الدستور الدائم والتصديق عليه ،وتاليف حكومة منتخبة مبوجب ذلك الدستور،
والتزاما بانتخاب واضعي الدس��تور العراقي عن طريق االقتراع املباش��ر والش��امل والس��ري
للش��عب العراق��ي ،وامياء ال��ى تبني مجلس احلكم العراق��ي للقرار رقم  87لس��نة  2004الذي
يص��ادق على اعتماد منطقة انتخابية واحدة والتمثيل النس��بي ف��ي انتخابات اجمللس الوطني
للحكومة العراقية االنتقالية،
وبعد التش��اور املس��تفيض مع ممثلي االمم املتحدة واالستفادة من مش��اوراتهم مع مجلس
احلكم ومع قطع عريض من الشعب العراقي،
اعلن مبوجب ذلك اصدار ما يلي:
الهدف

المادة 1
يش��كل هذا االمر جزءا من االطار القانوني النتخابات حقيقية وموثوق بها لتحديد عضوية
اجمللس الوطني حلكومة العراقية االنتقالية.
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تعريف المصطلحات

المادة 2
يطبق ما يلي من تعريف للمصطلحات حتقيقا الهداف هذا االمر .وتش��مل الكلمات الواردة
بصيغة املفرد مجموعة من االشخاص او االطراف او االشياء ،وتنطبق عليهم ،وتشمل الكلمات
الواردة بصيغة اجلمع معنى املفرد ،كما تشمل الكلمات الواردة بصيغة املذكر معنى املؤنث.
 – 1تعني عبارة “املفوضية” مفوضية االنتخابات العراقية املستقلة التي مت تاسيسها مبوجب
االمر رقم  92الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة بتاريخ  31مايو – ايار .2004
 – 2تعني عبارة “احلكومة العراقية املؤقتة” احلكومة التي ستتولى كافة سلطات احلكم في
 30يونيو – حزيران  ،2004وحتتفظ بهذه السلطات الى حني تاليف احلكومة العراقية االنتقالية.
 – 3تعن��ي عبارة “احلكومة العراقية االنتقالية” احلكومة التي س��يتم تش��كيلها بعد اجراء
انتخابات عامة في تاريخ ال يتجاوز  31ايار – كانون الثاني .2005
 – 4تعن��ي عبارة “اجملل��س الوطني” اجمللس الوطن��ي للحكومة العراقي��ة االنتقالية الذي ورد
وصف له في القانون االداري خالل الفترة االنتقالية.
 – 5تعن��ي عب��ارة “قانون االح��زاب والكيانات السياس��ية” القانون الذي س��يحكم االعتراف
بالكيانات السياسية في العراق خالل املرحلة االنتقالية.
 – 6تعني عبارة “كيان سياسي” اي كيان سياسي كما مت تعريفه في قانون االحزاب والكيانات
السياسية.
 – 7تعن��ي عب��ارة “احلد” احلد االدنى لالص��وات الصاحلة والس��ليمة الضرورية للحصول على
مقعد في اجمللس الوطني.
نظام التمثيل

المادة 3
 – 1يتم انتخاب اعضاء اجمللس الوطني عن طريق االقتراع املباشر والشامل السري.
 – 2يتم اختيار اعضاء اجمللس الوطني البالغ عددهم  275عضوا عن طريق االنتخابات متاشيا
م��ع املادة  31من القانون االداري خالل الفترة االنتقالية .ويتم تنظيم اجراءات اس��تبدال اعضاء
اجمللس الوطني في حالة اس��تقالة احدهم او اقالته او وفاته مبوجب قانون منفصل يتم وضعه
بعد االنتخابات متاشيا مع املادة  31ا من القانون االداري خالل الفترة االنتقالية.
 – 3س��يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ،وس��يتم توزيع جمي��ع املقاعد في اجمللس الوطني
على الكيانات السياسية من خالل نظام للتمثيل النسبي.
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 – 4تعتم��د الصيغة املس��تخدمة لتوزيع املقاع��د في اجمللس الوطني عل��ى اعضائه على
حساب اولي يستخدم احلصص البسيطة هير كوتا وعلى حسابات اخرى تالية تستخدم اكبر
املتبقي .ويكون احلد هو احلد الطبيعي ،ويحس��ب بقس��مة اجمالي عدد االصوات الس��ليمة
والصاحلة على  .275وتيم توضيح طريقة اس��تخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر
عمال بالقسم .6
المرشحين لالنتخابات

المادة 4
 – 1يجوز الي كيان سياسي ان يقدم الى املفوضية قائمة باسماء املرشحني النتخابات اجمللس
الوطني طاملا كان املرشحون املذكورة اسماؤهم في القائمة مستوفني للمعايير القانونية ذات
الصلة.
 – 2يجب ترتيب اسماء املرشحني على القوائم املقدمة الى املفوضية حسب استحقاق كل
منهم .ويتم توزيع املقاعد في اجمللس الوطني طبقا لترتيب االسماء الوارد في هذه القائمة ،وال
يجوز تغيير هذا الترتيب او تغيير هذه القائمة باي شكل اخر بعد تاريخ معني حتدده املفوضية.
 – 3يجب ان يكون اسم امراة واحدة على االقل ضمن اسماء اول ثالث مرشحني في القائمة،
كما يجب ان يكون ضمن اس��ماء اول س��ت مرشحني على القائمة اس��ماء امراتني على االقل،
وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة.
 – 4لن يقل عدد اس��ماء املرش��حني على اي قائمة عن  12ولن يتجاوز عن  275مرش��حا ،ومع
ذلك يجوز لالفراد الذين اعتمدتهم املفوضية واعتبرتهم كيانات سياس��ية ترش��يح انفسهم
على قائمة عليها اسم مرشح واحد .وال ينطبق الشرط الوارد في الفقرة  3من القسم  4على
قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من املفوضية بصفته كيان سياسي.
 – 5يتم توزيع املقاعد في اجمللس على املرش��حني وليس على الكيانات السياس��ية ،وال يجوز
الي من تلك الكيانات السياسية في اي وقت ان تسحب من احد املرشحني املقعد الذي يشغله
في اجمللس الوطني بناء على تخصيصه له.
حق التصويت

المادة 5
 – 1ال يكون الشخص مؤهال لالدالء بصوته في انتخابات اجمللس الوطني ما لم يفي بالشروط
التالية:
ا – ان يعتب��ر مواطن��ا عراقي��ا او له حق املطالبة باس��تعادة جنس��يته العراقية او يكون
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مؤهال الكتساب اجلنسية العراقية ،وذلك متاشيا مع املادة  11من القانون االداري خالل الفترة
االنتقالية.
ب – ان يكون تاريخ ميالده يوم  31ديسمبر  /كانون االول  1986او قبل هذا التاريخ.
ت – ان يكون مسجال لالدالء بصوته وفقا لالجراءات الصادرة عن املفوضية.
 – 2تفسر املفوضية تنص املادة  11من القانون االداري خالل الفترة االنتقالية بشكل شمولي،
ول��ن تعتمد على االنتهاء من اي اجراءات ادارية او قانونية اتخذتها احلكومة العراقية االنتقالية
من اجل تنفيذ املادة  11من القانون االداري خالل الفترة االنتقالية.
 – 3ل��ن تخل قرارات املفوضية باي اجراءات ادارية او قانونية تتخذها في املس��تقبل احلكومة
العراقية االنتقالية من اجل تنفيذ املادة  11من القانون االداري خالل الفترة االنتقالية.
التنفيذ

المادة 6
يجوز للمفوضية اصدار اللوائح التنظيمية والقواعد واالجراءات والقرارات لتنفيذ هذا االمر.
التشريعات المتعارضة

المادة 7
يتم مبوجب هذا االمر تعليق اي حكم من احكام القانون العراقي يتعارض مع هذا االمر ،وذلك
بقدر درجة تعارضه معه.
النفاذ

المادة 8
يدخل هذا االمر حيز التنفيذ ويصبح ساري املفعول من تاريخ التوقيع عليه.
بول بريمر
املدير االداري سلطة االئتالف املؤقتة
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الملحق ()10
نص اتفاقية اربيل بين المالكي والبارزاني سنة  2010والمكتوبة
بخط المالكي
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الملحق ()11

أنتخابات رئاسة الحركة التحررية للشعب الكوردي
لسنة 1992

• بطاقة الناخب ألنتخابات رئاسة احلركة التحررية للشعب الكوردي:

       كارتی ههڵبژێر  -بطاق ه الناخب  -بۆ ههڵبژاردنی ڕابهری بزووتنهوهی
                 رزگاریخوازی گهلی كوردستان له ئایاری 1992
• نتائج أنتخابات رئاسة احلركة التحررية للشعب الكوردي:
ز
1

أسم املرشح
جالل طالباني

عدد األصوات
441,507

النسبة املئوية
%45.49

2

مسعود البارزاني

466,819

%48.10

3

د.محمود عثمان

23,309

%2.40

4

عثمان عبدالعزيز

38,965

%4.01

اجملموع

970,600

%100.00

• ل��م يحصل أي مرش��ح عل��ى نس��بة ( )1+50و بهذا كان م��ن املفترض إعادة
االنتخابات.

462

الملحق ()12
أنتخابات المجلس الوطني الكوردستاني بتاريخ 2005/1/30

نتائج أنتخابات اجمللس الوطني الكوردستاني بتاريخ 2005/1/30
ت

أسم الكيان السياسي

عدد
االصوات

النسبة النسبة
عدد
املئوية
املئوية
املقاعد
للتصويت للمقاعد

1

احلركة الدميقراطية للشعب
الكوردستاني

10,953

%0.62

2

حزب االخوة الوطني العراقي

3,422

%0.20

3

حزب العمل الدميقراطي
الكوردستاني

11,748

%0.67

4

القائمة املستقلة الكوردية

10,262

%0.59

5

القائمة الوطنية الدميقراطية
الكوردستانية

1,570,663

6

اجلبهة الوطنية الحتاد العراق

8,255

7

حزب العمال الكوردستاني

20,585

8

حركة الدميقراطيون الكوردستاني

6,690

%0.38

9

اجلبهة الوطنية الكوردستانية

2,018

%0.12

10

حزب االصالح الدميقراطي
الكوردستاني

9,081

%0.52

11

اجلماعة االسالمية الكوردستانية

85,237

12

التجمع اجلمهوري العراقي

9,499

%0.54

13

حزب احملافظني الكوردستاني

5,506

%0.31

اجملموع

1,753,919

463

104

%89.55

%93.69

%0.47
1

6

111

%1.17

%4.86

%0.90

%5.41

%100.00 %100.00

الملحق ()13
أنتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 2005/1/30

نتائج أنتخابات مجالس احملافظات في أقليم كوردستان 2005/1/30
ت

أسم الكيان السياسي

عدد االصوات

1

احلزب الدميقراطي الكوردستاني

741,483

2

االحتاد الوطني الكوردستاني

765,736

3

االحتاد االسالمي الكوردستاني

133,206

4

اجلماعة االسالمية الكوردستانية

71,869

6

حزب العمال الكوردستاني

9,872

7

اجلبهة التركمانية العراقية

2,384

8

قائمة الرافدين الوطنية

6,920

9

احلركة الدميقراطية للشعب الكوردستاني

1,742

10

احلزب االجتماعي الدميقراطي الكوردستاني

10,899

11

حزب احملافظني الكوردستاني

2,171

		
نتائج أنتخابات مجالس احملافظات في محافظة أربيل بتاريخ 2005/1/30
ت

أسم الكيان السياسي

عدد
االصوات

النسبة النسبة
عدد
املئوية
املئوية
املقاعد
لالصوات للمقاعد

1

احلزب الدميقراطي الكوردستاني

347,772

23

%52.43

%56.10

2

االحتاد الوطني الكوردستاني

244,343

16

%36.84

%39.02

464

3

االحتاد االسالمي الكوردستاني

22,523

1

%3.40

%2.44

4

اجلماعة االسالمية الكوردستانية

18,781

1

%2.83

%2.44

5

االصوات الغير صحيحة (فارغة)

16,622

%2.51

6

حزب كادحي كوردستان

4,442

%0.67

7

اجلبهة التركمانية العراقية

2,384

%0.36

8

قائمة الرافيدين الوطنية

2,001

%0.30

9

احلركة الدميقراطية للشعب الكوردستاني

1,742

%0.26

10

احلزب االجتماعي الدميقراطي الكوردستاني

1,437

%0.22

11

حزب احملافظني الكوردستاني

1,236

%0.19

647,994

اجملموع

41

%100.00 %100.00

نتائج أنتخابات مجالس احملافظات في محافظة دهوك بتاريخ 2005/1/30
ت

أسم الكيان السياسي

عدد
االصوات

عدد
املقاعد

النسبة النسبة
املئوية
املئوية
لالصوات للمقاعد

1

احلزب الدميقراطي الكوردستاني

302,133

33

%78.83

%80.49

2

االحتاد االسالمي الكوردستاني

35,675

4

%9.31

%9.76

3

االحتاد الوطني الكوردستاني

35,483

4

%9.26

%9.76

4

قائمة الرافدين الوطنية

4,919

%1.28

5

احلزب االجتماعي الدميقراطي الكوردستاني

2,445

%0.64

6

احلزب الشيوعي الكوردستاني

1,384

%0.36

7

احلركة الدميقراطية للشعب الكوردستاني

1,226

%0.32

اجملموع

383,265

465

41

%100.00 %100.00

نتائج أنتخابات مجالس احملافظات في محافظة السليمانية بتاريخ
2005/1/30
ت

أسم الكيان السياسي

عدد
االصوات

النسبة النسبة
عدد
املئوية
املئوية
املقاعد
لالصوات للمقاعد

1

االحتاد الوطني الكوردستاني

485,718

28

%66.60

%68.29

2

احلزب الدميقراطي الكوردستاني

91,578

5

%12.56

%12.20

3

االحتاد االسالمي الكوردستاني

75,008

5

%10.28

%12.20

4

اجلماعة االسالمية الكوردستانية

53,088

3

%7.28

%7.32

5

احلزب الشيوعي الكوردستاني

8,192

%1.12

6

احلزب االجتماعي الدميقراطي الكوردستاني

7,017

%0.96

7

حزب العمال الكوردستاني

5,430

%0.74

8

التجمع اجلمهوري العراقي

1,774

%0.24

9

حزب احملافظني الكوردستاني

935

%0.13

10

املهندس عبداهلل علي

576

%0.08

729,316

اجملموع

466

41

%100.00

الملحق ()14

نتائج أنتخابات مجلس محافظة كركوك في أنتخابات 2005/1/30
ت

أسم الكيان السياسي

عدد
االصوات

النسبة
املئوية

عدد
املقاعد

1

قائمة االخوة (كركوك)

237.303

%59.19

27

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اجلبهة التركمانية العراقية
التجمع اجلمهوري العراقي
التحالف االسالمي التركماني
التجمع الوطني العراقي
اجلبهة العربية املوحدة
اجلماعة االسالمية الكوردستانية
احلركة القومية التركمانية
جتمع الوحدة الوطنية العراقية
حزب احملافظني الكوردستاني
قائمة الرافيدين الوطنية
حركة الدعوة االسالمية
كتلة املصاحلة والتحرير
قائمة البناء الدميقراطية
اجلبهة الوطنية لوحدة العراق
أحتاد بيت النهرين الوطني
حزب االخاء الوطني العراقي
احلزب االسالمي العراقي
حزب احلل الدميقراطي الكوردستاني
احلزب االحتادي الدميقراطي الكلداني
التجمع من أجل دميقراطية العراق
احلزب االسالمي الدميقراطي
حزب اجلمهوريني االحرار
جبهة العمل االشتراكي الدميقراطي
مجموع االصوات
االصوات امللغية

73.791
43.635
12.678
12.329
4.064
2.325
1.851
1.590
1.558
1.554
1.220
1.133
914
880
708
663
594
554
536
390
330
135
181
400.916
5.059

%18.41
%10.88
%3.16
%3.08
%1.01
%0.58
%0.46
%0.40
%0.39
%0.39
%0.30
%0.28
%0.23
%0.22
%0.18
%0.17
%0.15
%0.14
%0.13
%0.10
%0.08
%0.03
%0.05
%100.00

8
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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قهدالدزێ

ڕانیه

دووكان

2

1

ت

اجملموع

التصويت اخلاص

التصويت العام

عدد االصوات

54

1,076,370

83,845

992,525

عدد
االصوات

%57.87

%53.56

%46.63

%36.67

%38.67

%35.13

%38.65

%43.35

%46.60

%43.37

%33.02

14,953

6

363

625

119

218

13

240

491

1,011

768

%0.87

%0.07

%0.85

%0.83

%0.48

%0.55

%0.08

%0.59

%3.95

%1.92

%3.53

1,987

11

38

72

22

47

17

65

10

55

24

%0.12

%0.13

%0.09

%0.10

%0.09

%0.12

%0.10

%0.16

%0.08

%0.10

%0.11

429,778

2,943

14,298

31,369

10,718

7,879

5,794

11,016

4,971

22,261

10,751

%25.06

%34.89

%33.44

%41.91

%43.63

%19.78

%34.67

%27.23

%39.95

%42.26

%49.43

26,762

130

474

1,031

143

4,870

293

609

68

565

129

%59.11

%79.26

%57.87

النسبة
املئوية

15,028

75

14,953

عدد
االصوات

%0.83

%0.07

%0.87

النسبة
املئوية

(الحرية و العدالة
االجتماعية) ئازادی و
عهداڵهتی كۆمهاڵیهتی

55

2,071

84

1,987

عدد
االصوات

%0.11

%0.08

%0.12

النسبة
املئوية

حركة االصالح
الكوردستاني
(بزووتنهوهی چاكسازی
كوردستان)

56

445,024

15,246

429,778

عدد
االصوات

%24.44

%14.41

%25.06

النسبة
املئوية

27,147

385

26,762

عدد
االصوات

%1.49

%0.36

%1.56

النسبة
املئوية

240,842

3,669

237,173

عدد
االصوات

%13.23

%3.47

%13.83

النسبة
املئوية

گۆڕان ( التغير)

%9.34

(الحركة االسالمية في
كوردستان) بزووتنهوهی
ئیسالامیی له كوردستان /
عێراق

%13.83

%15.70

%18.45

%15.93

لیستی خزمهتگوزاری
و چاكسازی (قائمة
الخدمات و اإلصالح)

788

4,062

57

237,173

6,712

13,812

3,914

12,695

%31.86

%26.77

%8.42

%24.31

10,830

1,048

5,687

%10.80

%12.82

58

%1.56

%1.54

%1.11

%1.38

%0.58

%12.22

%1.75

%1.51

%0.55

%1.07

%0.59

2,789

50,164

59

نتائج التصويت العام و اخلاص ألنتخابات برملان كوردستان بتاريخ 2009/7/25

992,525

4,518

19,936

27,450

9,500

13,997

6,460

17,541

5,798

22,845

7,182

ليستى كوردستانى
(لتحالف الكوردستاني)

28
شارباژێڕ
اجملموع الكلي للتصويت العام

27

26

25

24

ههڵهبجه

23

پێنجوین

22

چهمچهماڵ

كفری

كهالر

دهربهندیخان

شارهزوور

السليمانية

21

20

19

18

17

ناوهندی سلێمانی

18,107

107,120

%35.36

%31.93

323

1,815

%0.63

%0.54

61

537

%0.12

%0.16

15,778

165,352

%30.81

%49.29

2,178

8,807

%4.25

%2.63

14,519

%28.35

%14.95

468

16

15

14

13

خهبات

چۆمان

ڕهواندوز

مێرگهسۆر

شهقالوه
سۆران

12

9

أربيل

11

10

كۆیسهنجهق

ناوهندی شار

بهردهڕهش

ئاكرێ

دهشتی ههولێر

8

7

6

5

شێخان

4

زاخۆ

ئامێدی

سێمێل
دهوك

3

2

1

ناوهندی دهۆك

ت

احملافظة

القضاء

28,727

7,684

5,842

52,751

23,034

40,048

14,979

41,124

188,012

23,365

39,942

23,357

74,250

30,518

40,995

97,443

عدد
االصوات

%79.73

%61.65

%61.81

%80.00

%99.93

%77.91

%42.75

%70.53

%60.37

%83.74

%86.90

%87.48

%87.08

%85.02

%91.28

%78.45

311

33

358

512

0

335

334

954

4,973

29

53

68

96

376

99

430

حركة االصالح
الكوردستاني
(بزوتنهوهی چاكسازی
كوردستان)

%0.86

%0.26

%3.79

%0.78

%0.00

%0.65

%0.95

%1.64

%1.60

%0.10

%0.12

%0.25

%0.11

%1.05

%0.22

%0.35

21

11

7

43

8

36

31

52

578

22

20

10

33

25

21

110

%0.06

%0.09

%0.07

%0.07

%0.03

%0.07

%0.09

%0.09

%0.19

%0.08

%0.04

%0.04

%0.04

%0.07

%0.05

%0.09

النسبة
عدد
النسبة
املئوية االصوات املئوية

ئازادی و عهداڵهتی
كۆمهاڵیهتی
عدد
النسبة
املئوية االصوات

ليستى كوردستانى
(لتحالف
الكوردستاني)

54

55

56

3,179

3,679

2,565

7,550

3

6,552

16,511

8,672

63,494

1,031

1,598

882

2,355

1,674

1,307

5,596

عدد
االصوات

%8.82

%29.52

%27.14

%11.45

%0.01

%12.75

%47.12

%14.87

%20.39

%3.70

%3.48

%3.30

%2.76

%4.66

%2.91

%4.51

58

108

32

22

150

1

175

104

747

5,494

67

54

16

119

40

38

298

%0.30

%0.26

%0.23

%0.23

%0.00

%0.34

%0.30

%1.28

%1.76

%0.24

%0.12

%0.06

%0.14

%0.11

3,471

914

522

4,218

2

3,907

2,881

6,424

45,713

3,274

4,013

1,922

6,665

%9.63

%7.33

%5.52

%6.40

%0.01

%7.60

%8.22

%11.02

%14.68

%11.73

%8.73

%7.20

%12.42

%5.04

%7.82

4,459

2,265

19,503

%15.70

%0.08

%0.24

النسبة
املئوية

59

لیستی
خزمهتگوزاری و
چاكسازی (قائمة
اخلدمات و اإلصالح)
النسبة
عدد
االصوات املئوية

بزوتنهوهی
ئیسالمیی له
كوردستان /عێراق
عدد
النسبة
املئوية االصوات

گۆڕان ( التغيير)

57
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

قائمة عشائر العراق
املفوضية العراقية ملنظمات
جمعية العدالة املستقلة
كتلة االنصار املستقلة
يوسف مجيد احلبوبي /اللواء
امل الرافدين
احلزب الدستوري العراقي
الوفاء للنجف
احتاد النجف املستقل
حزب الوالء االسالمي
اجلمهور
التجمع من أجل املثنى
القائمة الوطنية املستقلة
جتمع كفاءات العراق املستقل
جتمع الفرات االوسط
جتمع العدالة والوحدة
حزب الفضيلة االسالمي
علي حسني زهرون الصابرى
قائمة عشتار
الشبكي املستقل(قصى عباس)
احلركة االيزيدية من اجل االصالح
حزب االحتاد الدميقراطي الكلدانى
اجملموع

398
360
309
158
349
484
482
194
283
208
281
231
425
276
262
269
174
506
513
509
505
503

13,798
19,875
17,683
16,493
37,846
26,967
12,235
30,219
12,766
14,054
14,520
10,867
9,854
8,941
8,322
34,862
61,666
241
18,094
12,949
6,174
227
4,935,019

2
3
3
2
1
9
3
4
2
2
3
2
2
2
2
2
5
1
2
1
1
1
440

%0.19
%0.28
%0.25
%0.23
%0.53
%0.38
%0.17
%0.42
%0.18
%0.20
%0.20
%0.15
%0.14
%0.13
%0.12
%0.49
%0.86
%0.003
%0.25
%0.18
%0.09
%0.003
%69.08

%0.45
%0.68
%0.68
%0.45
%0.23
%2.05
%0.68
%0.91
%0.45
%0.45
%0.68
%0.45
%0.45
%0.45
%0.45
%0.45
%1.14
%0.23
%0.45
%0.23
%0.23
%0.23
%100.00
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ز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

أسم الكيان السياسي
ائتالف دولة القانون
قائمة شهيد احملراب والقوى املستقلة
قائمة احلدباء الوطنية
تيار االحرار املستقل
التحالف الكوردستاني
القائمة العراقية الوطنية
التوافق
جتمع املشروع العراقي الوطني
تيار االصالح الوطني /الدكتوراجلعفرى
احلزب االسالمي العراقي
جبهة املشروع الوطنى (جموع)
جماعة علماء ومثقفي العراق
اجلبهة التركمانية العراقية
جبهة التحرير والبناء
قائمة صالح الدين الوطنية
حتالف صحوة العراق واملستقلني
حتالف املثقفني والعشائر للتنمية
احلركة الوطنية لالصالح(احلل)
قائمة الوحدة الوطنية العراقية

رقم الكيان السياسي
302
290
475
284
236
498
265
149
153
181
378
455
206
322
396
239
433
266
105

عدد االصوات
1,362,594
477,251
435,595
421,076
353,328
349,578
301,618
268,714
230,250
85,004
35,482
23,772
19,013
18,743
18,079
56,262
51,733
23,835
14,439

القوائم الفائزة

عدد املقاعد
126
55
19
41
20
26
21
19
23
5
3
2
2
2
2
8
6
3
2

النسبة املئوية لالصوات
%19.07
%6.68
%6.10
%5.89
%4.95
%4.89
%4.22
%3.76
%3.22
%1.19
%0.50
%0.33
%0.27
%0.26
%0.25
%0.79
%0.72
%0.33
%0.20

الملحق ()16
نتائج أنتخابات مجالس احملافظات الغير املنتظمة في العراق بتاريخ 2009/1/31

النسبة املئوية للمقاعد
%28.64
%12.50
%4.32
%9.32
%4.55
%5.91
%4.77
%4.32
%5.23
%1.14
%0.68
%0.45
%0.45
%0.45
%0.45
%1.82
%1.36
%0.68
%0.45
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الملحق ()17
مقارنة أصوات األحزاب الكوردستانية في أنتخابات 2010/3/7
بالمقارنة مع العمليات األنتخابية االخرى

فرق أصوات احلزب الدميقراطي الكوردستاني في أنتخابات 2010-2005
ت

احملافظة

عدد االصوات في
أنتخابات 2010

عدد االصوات في
أنتخابات 2005

الفرق

نسبة الفرق

1

أربيل

306,775

347,772

40,997-

%11.79-

2

دهوك

283,069

302,133

19,064-

%6.31-

3

السليمانية

82,121

91,578

9,457-

%10.33-

671,965

741,483

69,518-

%9.38-

مجموع االصوات

فرق أصوات االحتاد الوطني الكوردستاني في أنتخابات 2010-2005
ت

احملافظة

عدد االصوات في
أنتخابات 2010

عدد االصوات في
أنتخابات 2005

الفرق

نسبة الفرق

1

أربيل

124,959

244,343

119,384-

%48.86-

2

دهوك

35,591

35,483

108

%0.30

3

السليمانية

237,379

485,718

248,339-

%51.13-

مجموع االصوات

397,929

765,544

367,615-

%48.02-

فرق أصوات االحتاد االسالمي الكوردستاني في أنتخابات 2010-2005
ت

احملافظة

عدد االصوات في
أنتخابات 2010

عدد االصوات في
أنتخابات 2005

الفرق

نسبة الفرق

1

أربيل

51,065

22,523

28,542

%55.89

2

دهوك

59,969

35,675

24,294

%40.51

3

السليمانية

103,188

75,008

28,180

%27.31

مجموع االصوات

214,222

133,206

81,016

%37.82
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فرق أصوات اجلماعة االسالمية الكوردستانية في أنتخابات
2010-2005
ت

احملافظة

عدد االصوات في
أنتخابات 2010

عدد االصوات في
أنتخابات 2005

الفرق

نسبة الفرق

1

أربيل

62,706

18,781

43,925

%70.05

2

دهوك

3,141

0

3,141

%100.00

3

السليمانية

79,149

53,088

26,061

%32.93

144,996

71,869

73,127

%50.43

مجموع االصوات

فرق أصوات التغيير في أنتخابات
2010-2009
ت

احملافظة

أربيل
1
دهوك
2
 3السليمانية
مجموع االصوات

عدد االصوات في
أنتخابات 2010
103,397
23,775
298,621
425,793

عدد االصوات في
أنتخابات2009
114,740
14,794
315,320
444,854
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الفرق

نسبة الفرق

11,3438,981
16,69919,061-

%10.97%60.71
%5.59%4.48-
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