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 المقدمة:
ادامــت  عديــدة  مســائل  هنــاك 
واقــع االزمــة السياســية يف العــراق 
املســتويات  كل  عــى  وتداعياهتــا 
انواعــه،  بــكل  الفســاد  كاســترشاء 
الكتــل  بــن  املناصــب  وتقاســم 
املســائل  تلــك  ومــن  السياســية، 
انتخابيــة  نظــم  اقــرار  التأسيســية 
لعــراق  السياســية  احليــاة  لتنظيــم 
ــتبدادي، مل  ــام االس ــقوط النظ ــد س بع
ــم  ــذه النظ ــية هل ــج السياس ــن النتائ تك
االعــم  يف  منســجمة  االنتخابيــة 
االغلــب وحجــم التحديــات التــي 
ــاوى  ــرزت مس ــل اف ــد، ب ــه البل تواج

جســيمة ظلــت مرهونــة هبيمنــة الكتــل 
السياســية واملكوناتيــة ذاهتــا عــى بنيــة 
ــيايس  ــا الس ــة ونظامه ــة العراقي الدول
واجتهــت  االقتصاديــة،  ومقدراهتــا 
بالعمليــة  املذكــورة  التكتــات 
التحــول  مــن  الناشــئة  السياســية 
نحــو الديمقراطيــة اىل بــروز نمــط 
السياســية  والنفعيــة  االوليغارشــية 
عــر  الدولــة  مؤسســات  ادارة  يف 
ــتغاله  ــيايس  واس ــال الس ــرتزاق امل اس
يف العمــل الســيايس غــر املــرشوع، 
شــملت  حماصصاتيــة   عمليــة  يف 
اىل  دســتوريًا  منهــا  املســتقلة  حتــى 
ــاث،  ــات الث ــم الرئاس ــب تقاس جان
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ــة  ــيادية والوزاري ــب الس ــع املناص وتوزي
يف  ســلمية  معارضــة  ال  اذ  واالداريــة، 
ــتحصل  ــم ويس ــكل حيك ــا ال ــد وان البل
جانــب  اىل  احلكــم،  ثــروات  عــى 
اىل  العراقيــة  الدولــة  تعــّرض  خطــر 
ــب  ــل رع ــة يف ظ ــا الوطني ــت هويته تفتي
ــات  ــرة الراع ــاع وت ــاب، وارتف االره
ــي  ــوي النفع ــف الكتل ــة واملوق االقليمي

منــه. االرتباطــي 
ــادة  ــة ح ــكلت ازم ــائل ش ــذه املس كل ه
واالقتصــادي  الســيايس  النظــام  يف 
ــائل  ــن مس ــة م ــة، نامج ــة العراقي للدول
ــتنا  ــم دراس ــا هي ــائكة، وم ــددة وش متع
ــة  ــة افرازي ــة كالي ــم االنتخابي ــا النظ منه
للســلطة املرشعــة باعتبارهــا الســلطة 
ــاث  ــلطات الث ــاء الس ــار رؤس ــي ختت الت
هــذه  تعثــر  وامــام  الثقــة،  ومتنحهــم 
بمســؤولياهتا  القيــام  يف  الســلطات 
العراقيــة  الدولــة  القانونيــة، أصيبــت 
يف  واالضمحــال  االداري،  بالرتهــل 
ــات،  ــص يف اخلدم ــون، ونق ــق القان تطبي
ــى  ــة ع ــة الفعلي ــة الرملاني ــاب الرقاب وغي
احلكومــات، والعــوز الواضــح يف تقنــن 
مصلحــة  يف  تصــب  التــي  القوانــن 
تكويــن الدولــة، اذ ان اغلــب الترشيعات 
ــع  ــا توض ــزة منه ــى الناج ــة وحت املقرتح
الكتلويــة  املصالــح  ســياقات  وفــق 
انتخابــات  والطائفيــة، وعــى صعيــد 

قانــون  تســبب  املحافظــات  جمالــس 
ــة  االنتخــاب يف تشــكيل حكومــات حملي
ــر حمافظهــا ورئيــس املجلــس  قلقــة اخت
ــات،  ــم املحاصص ــر التقاس ــان ع واللج
الســيايس،  باملــال  اخــر  احيــاٍن  ويف 
ويمكــن ان تنهــار هــذه املناصــب ايضــا 
بانســحاب عضــو واحــد او عضويــن من 
ــن رضورة  ــا تكم ــن هن ــا. م ــل م أي تكت
احلاجــة اىل اصــاح النظــام االنتخــايب 
املعمــول بــه يف العــراق عــر التحــول من 
عائلــة التمثيــل النســبي اىل عائلــة التمثيل 
ــانت  ــام س ــث يصنف)نظ ــي، حي االغلب
الغــو املعــدل( وان شــوهت قواعــده 
كنظــام عــى عائلــة التمثيــل النســبي 
الــذي اقــره جملــس النــواب يف4/ترشيــن 
الثــاين/2013 والــذي اجريــت بموجبــه 
عــام2014  برملانيــة  انتخابــات  اخــر 
وهيمنــت بموجبــة الكتــل والوجــوه 
ــة  ــدرات العملي ــى مق ــا ع ــدة ذاهت الفاس
السياســية يف العــراق، بينــا ينتمــي نظــام 
ــل  ــة التمثي ــردي اىل عائل ــاب الف االنتخ
االغلبــي ومــا بــن العائلتــن االنتخابيتن 
تقــرتح بعــض القــوى والنــواب، النظــام 

االنتخــايب املختلــط. 
امهيــة هــذه الدارســة تكمــن يف اخلــوض 
ــام  ــن نظ ــل م ــول والتعدي ــة التح بعملي
ــام  ــاح النظ ــر اص ــر ع ــايب اىل اخ انتخ
ــة  ــتدامة العملي ــل اس ــن اج ــايب م االنتخ
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ــد  ــايب يع ــام االنتخ ــة الن النظ االنتخابي
ــي  ــن الرشع ــة االب ــاء السياس ــد عل عن
القانــوين  ووريثــه  الســيايس  للنظــام 
بالنخــب  يرفــده  الــذي  الوحيــد 
يتبعــه  النظــام  مــرآة  وانــه  السياســية 
ــأت  ــه ي ــه)1(. وعلي ــرد علي ــة وال يتم كظل
النظــام االنتخــايب يف مقدمــة املســائل 
املهمــة حلالــة الدولــة العراقيــة التــي 
قوانينهــا  واصــاح  مراجعــة  ينبغــي 
االنتخــايب  النظــام  ان  كــون  الناظمــة 
الساري)ســانت الغــو املعــدل( يعــد 
ــاه  ــرة باجت ــر عث ــايس وحج ــكل اس مش
أي تقــدم اصاحــي للعمليــة السياســية، 
وابقــاء هــذا العــاد املنظــم للديمقراطيــة 
يف العــراق عــى مــا حيمــل مــن خلــل ال 
ــد،  ــاكل واملفاس ــة املش ــتجيب ملعاجل يس
يــودي مــرة بعــد اخــرى اىل صعــود ذات 
ــة  ــية التقليدي ــل السياس ــوه  والكت الوج
عــى مقاليــد الســلطة. ويف ضــوء مــا 
ــث  ــة بح ــذه الدراس ــاول يف ه ــدم نح تق

االشــكاليات االتيــة:
ــات  ــم االنتخاب ــد يف نظ ــل للقواع 1. ه
ــة  ــا عاق ــول هب ــة املعم ــة والرملاني املحلي
اثــرت  هــل  أي  العــراق؟  بأزمــات 
اطــار  القانونيــة املرشعــة يف  القواعــد 
قوانــن االنتخــاب يف مــداورة االحــزاب 
العمليــة  عــى  السياســية  والكتــل 

العــراق؟ يف  السياســية 

ــاخ الســيايس الــذي جتــري  2. هــل للمن
خارطــة  وطبيعــة  االنتخابــات،  فيــه 
العــراق السياســية واملكوناتيــة اثــر يف 
اقــرار نظــم انتخابيــة تصنــف عــى عائلــة 
ــا فيهــا نظــام ســانت  التمثيــل النســبي ب

ــو؟  الغ
3. ملــاذا ال تفكــر الكتــل السياســية جديــا 
واالزمــات  الضاغطــة  للحالــة  نظــرًا 
السياســية يف البلــد بــا فيهــا شــيوع 
املحاصصــة  عــرف  وذيــوع  الفســاد 
ــبي  ــل النس ــة التمثي ــن عائل ــال م باالنتق
اىل عائلــة اخــرى كالتمثيــل االغلبــي بــا 
فيــه ترشيــع قانــون يقــوم عــى االنتخاب 

ــردي؟ ــاس الف ــى اس ع
4. هــل البديــل االنتخــايب األغلبــي عــى 
ــة  ــه الدراس ــذي تعرض ــردي ال ــاس ف اس
حــًا واقعيــًا يف بلــد مثــل العــراق يعيــش 
ــزب الواحــد، تعدديــة  بعــد نظــام احل
ــًا  ــات( فض ــة ودينية)اقلي ــة قومي مفرط
عــن احلزبيــة؟، ام خيــار اجلمــع مــا بــن 
كنظــام  واالغلبــي(  النظامن)النســبي 
يقــرتح  مثلــا  االمثــل  احلــل  خمتلــط 
ــية. ــوى السياس ــؤولن والق ــض املس بع
الدراســة  هــذه  متــن  خــال  ومــن 
نحــاول االجابــة عــى هــذه االشــكاليات 
مــن خــال عــرض فرضيــة تنطــوي 
ــات  ــتداد االزم ــة اش ــى االت: يف حال ع
السياســية بــا فيهــا شــيوع الفســاد املــايل 
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االحــزاب  هيمنــة  بفعــل  واالداري 
والكتــل السياســية يف العــراق ومــا تثــره 
ــات عــى تراجــع اســتقرار  مــن تداعي
وبنــاء الدولــة، وتوقــف تطــور جمتمعهــا، 
ــا  ــكل طاقاهت ــة ب ــب الوطني ــوا النخ تدع
ــدة مــن النظــم  اىل التفكــر بطريقــة جدي
ــاح  ــن رضورات االص ــة، اذ م االنتخابي
تقــر  كدولــة  العــراق  يف  الســيايس 
دســتوريًا بالتــداول الســلمي للســلطة 
ــام  ــع نظ ــات، ترشي ــق االنتخاب ــن طري ع
ــل  ــة الكت ــن هيمن ــد م ــل حي ــايب بدي انتخ
السياســية وتفكــر قادهتــا اجتــاه الدولــة. 
ــايب  ــام االنتخ ــذا النظ ــة ه ــن عائل ــا ع ام
ــل  ــة العم ــن خارط ــر م ــرتض ان يغ املف
النظــام  هــل  العــراق  يف  الســيايس 
االنتخــايب املختلــط؟ ام النظــام االغلبــي 
ــنبينه  ــا س ــذا م ــردي؟ ه ــاس ف ــى اس ع
ــة، ويف  مــن خــال حمــاور الدراســة االتي
العلميــة:  للمناهــج  اســتعالنا  ضــوء 

النظمــي، واملقــارن، والتحليــي: 
ــايب  ــام االنتخ ــام للنظ ــياق الع اوالً: الس

ــايل احل
االنتخابيــة  االنظمــة  مشــاريع  ثانيــًا: 

املقرتحــة 
ثالثًا: مزايا النظام االنتخايب الفردي

ــاب  ــام االنتخ ــكاليات يف نظ ــًا: اش رابع
ــردي ــاس ف ــى اس ع

للنظــام  العــام  الســياق  اوالً: 
الحالــي االنتخابــي 

انتخابــات  اخــر  يف  العــراق  اعتمــد 
برملانيــة يف الثاثــن مــن نيســان عــام 
ــة  ــبي بطريق ــل النس ــام التمثي 2014نظ
نســخة  وهــو  املعــدل  الغــو  ســانت 
معدلــة مــن قانــون ســانت الغــو املشــار 
اليــه يف مــا مــى مــن الدراســة، يرتكــز 
ــو  ــانت الغ ــة س ــق طريق ــاب وف االنتخ
املعــدل عــى وســائل عــدة يف عمليــة 
اجــراء االنتخابــات الرملانيــة منهــا ان 
ــراد  ــية واالف ــل السياس ــزاب والكت االح
ختــوض االنتخابــات عــى اســاس الكتلة 
السياســية  والكتــل  االحــزاب  ان  أي 
ــة  ــايب بقائم ــتحقاق االنتخ ــل االس تدخ
الرتشــيح  مفتوحة:«يكــون  انتخابيــة 
يقــل  وال  املفتوحــة  القائمــة  بطريقــة 
عــدد املرشــحن فيهــا عــن ثاثــة وحيــق 
للناخــب التصويــت للقائمــة او أحــد 
الرتشــيح  وجيــوز  فيهــا  املرشــحن 
االصــوات  وتقســم  الفــردي«)2(. 
ــد  ــة فبع ــداد الفردي ــى االع ــة ع االنتخابي
ان اعتمــد قانــون ســانت الغــو االعــداد 
الفرديــة)1، 3، 5، 7...( يف انتخابــات 
ــداد  ــدل اىل االع ــات ع ــس املحافظ جمال
الفرديــة االتيــة:)1،6، 3، 5، 7، 9...()3( 
عــى مســتوى انتخــاب جملــس النــواب، 
تقســم  الفــردي)1(  العــدد  بــدل  أي 
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االعــداد  ثــم  عــى)1،6(  االصــوات 
الفرديــة التــي تليــه وهــو مــا مل يســتخدم 
ــى  ــات العــامل حت ــان مــن برملان يف أي برمل
ــة  ــى الطريق ــو ع ــانت الغ ــمي بـ)س س
العراقيــة( الــذي خالــف حتــى الطريقــة 

العامليــة التــي تقســم االصــوات عى1.4 
.والشــكل االت يوضــح لنــا اليــه توزيــع 
ــو  ــانت الغ ــة س ــق طريق ــوات وف االص

املعــدل)4(:

ــل كل  ــد داخ ــع املقاع ــة توزي ــا كيفي أم
كتلــة او اتــاف .. فيعــاد  تسلســات 
مــن  حصلــوا  مــا  وفــق  املرشــحن 
فاألقــل  فاألقــل  االعــى  اصــوات 
وهكــذا، ويف حالــة تســاوي اصــوات 
املرشــحن للمقعــد االخــر يتــم اللجــوء 
ايضــا يف  يراعــى  ان  للقرعــة)5(. عــى 
ذلــك ضــان حصــول املــرأة عــى)%25( 

ــد)6(. ــدد املقاع ــن ع ــل م ــى االق ع

ــا، ملــاذا تــم االتفــاق بــن  واالشــكال هن
ــدد  ــى الع ــان ع ــرة يف الرمل ــل الكب الكت
ــم  ــوات للقوائ ــمة األص ــد قس 1.6 عن
ــم آخــر؟.  ــدال مــن العــدد1، أو أي رق ب
ــا  ــابات احدامه ــن احلس ــدد م ــاك ع هن
ــه  ــوم علي ــدد املقس ــر الع ــا ك ــول كل تق
عــن العــدد 1 فســتكون خســائر القوائــم 
الصغــرة اكــر و الســبب يف ذلــك ان 
والتــي  الصغــرة   القوائــم  أصــوات 
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مقعــد  عــى  حتصــل  ان  املؤمــل  مــن 
واحــد فقــط ســتصغر بنســبة العــدد 
األول أي1.4 أو 1.6 وســتقل فــرص  

ــرة)7(.  ــل الكب ــام الكت ــتها أم منافس
ــاد قانون)ســانت الغــو( األصــي  اذ اعت
وغــر املعــدل بقســمة نواتــج التصويــت 
 ،7  ،5  ،3 الفرديــة)1،  األعــداد  عــى 
ــون  ــتبدال القان ــن اس ــدالً م ــخ( ب ... ال
إلعاقــة  معــدل،  بقانــون  األصــي 
ــى  ــول ع ــرة يف احلص ــزاب الصغ األح
مقعــد. بمعنــى إن صيغة)ســانت الغــو( 
يف  هــي  تعقيــد  أو  تعديــل  دون  مــن 

مصلحــة األحــزاب الصغــرة)8(.
ــو  ــانت الغ ــون س ــص قان ــك ين وكذل
املعــدل عــى خــوض االنتخابــات بدائــرة 
انتخابيــة واحــدة لــكل حمافظــة مثــًا 
مدينــة بغــداد تعــد دائــرة انتخابيــة واحدة 
والبــرة دائــرة انتخابيــة واحــدة واالنبار 
ــا  ــذا مثل ــدة.. وهك ــة واح ــرة انتخابي دائ
ــة( نــص الفصــل الرابع)الدوائراالنتخابي

)9(:«يتكــون جملــس النــواب مــن)328( 

مقعــدًا  وعــرشون  وثانيــة  ثاثائــة 
ــرشون  ــة وع ــع)320( ثاثائ ــم توزي يت
مقعــدا عــى املحافظــات وفقــا حلدودهــا 
املرفــق  للجــدول  وفقــًا  االداريــة 
مقاعــد  ثانيــة  وتكــون)8(  بالقانــون 
للمكونــات«.  حصة)كوتــا(  منهــا 
يف  الفصــل  قضايــا  اشــكالية  وحــول 

عــدد املقاعــد يشــر بعــض الباحثــن اىل 
ــو  ــى النح ــاف ع ــم اخل ــة حس مرجعي
االنتخابيــة  الدوائــر  تقســيم  االت: 
هــذا  يف  النيابيــة  املقاعــد  وتوزيــع 
املشــار  االنتخابيــة  واالنظمــة  النظــام 
ــة  ــة القضائي ــة اهليئ ــع اىل رقاب ــا ختض اليه
ــاة  ــة قض ــن ثاث ــكلة م ــة، املش االنتخابي
ــا  ــن اختصاصه ــز وم ــة التميي ــن حمكم م
ــة اليهــا  ايضــا النظــر يف القــرارات املحال
ــن  ــة م ــن أو املقدم ــس املفوض ــن جمل م
ــس  ــرارات املجل ــن ق ــن م ــل املترري قب
مبــارشة اىل اهليئــة القضائيــة)10(،  كــا 
نــص القانــون عــى عــدم جــوز اســتئناف 
قــرارات املجلــس النهائيــة اال امــام اهليئــة 
القضائيــة لانتخابــات، وخــال مــدة ال 
تتجــاوز العــرشة ايــام مــن تاريــخ احالــة 
الطعــن مــن قبــل جملــس املفوضــن)11(.
رقــم  االنتخابــات  قانــون  حــن  يف 
ــد  ــالة حتدي ــرك مس ــنة 2005ت )16( لس
عــدد املقاعــد املخصصــة يف املحافظــة 
الوطنيــة  اجلمعيــة  النتخابــات  طبقــًا 
ــة  ــة القضائي ــن اىل اهليئ ــدم أي طع ومل يق
االنتخابيــة عــى االجــراءات املتخــذة 
ــات15/ ــة يف انتخاب ــل املفوضي ــن قب م
الن  االول/2005وذلــك  كانــون 
ــن  ــرتب م ــا اق ــن قبله ــد م ــار املعتم املعي
يف  امــا  بينهــا)12(.  احلســابية  املســاواة 
االنتخابــات الثانيــة فــان القــرار الصــادر 
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ــنة  ــواب بالرقم)24(لس ــس الن ــن جمل ع
التفســرية  املذكــرة  2009واملتضمــن 
رقم)26(لســنة2009املعدل  للقانــون 
ــات قــد حــدد اجلــدول  ــون االنتخاب لقان
املقاعــد  توزيــع  بالقــرار  امللحــق  يف 
يف  وكذلــك  حمافظــة  لــكل  النيابيــة 
اجلــدول امللحــق بالقانــون رقــم)45(

لســنة 2014وبالتــايل مل يصــدر أي قــرار 
ــوص،  ــذا اخلص ــة هب ــل املفوضي ــن قب م
ــة  ــة القضائي ــة اهليئ ــل يف رقاب ــى يدخ حت
ــر  ــيم الدوائ ــر تقس ــذا فام ــة، ل االنتخابي
حيــال اىل املحكمــة االحتاديــة العليــا عــى 
ــا)13(. ــط رقابته ــق يف بس ــا احل ــار هل اعتب
مــن االشــكاليات االخــرى التــي اعرتت 
ــودي  ــه ي ــر ان ــايب االخ ــام االنتخ النظ
ــال  ــتعال امل ــرة واس ــوال كب ــدر ام اىل ه
االنتخــايب غــر املــرشوع وذلــك الن 
ــاج  ــية حتت ــركات السياس ــزاب احل االح
امــوال كبــرة حتــى تغطــي املســاحة 
انتخابيــة  كدائــرة  اجلغرافية)املحافظــة 
واحدة(بصــورة كاملــة، وهــذا حيتــاج 
ــوم  ــه تق ــا، وعلي ــا ذكرن ــوال ك اىل االم
االحــزاب بتغطيــة محلتهــا االنتخابيــة امــا 
ــية  ــع السياس ــن املواق ــوال م ــة االم برسق
والوزاريــة التــي تشــغلها او بالدعــم مــن 
اخلــارج. كــا ادى هــذا النــوع مــن النظم 
الناخــب  الن  باملرشــح  التــام  اجلهــل 
ينتخــب املرشــح وهــو مــن منطقــة ثانيــة 

او هــو ســاكن يف خــارج العــراق، وهــذا 
مــا يشــعر بــه املواطنــن مــن خــال 
القــول: بــان مرشــحي الكتــل السياســية 
ال يعرفــون النــاس اال يف فــرتة االنتخاب. 
ــودي اىل  ــي ت ــة فه ــاك معرف واذا كان هن
ــواب  ــس الن ــب وجمل ــل النائ ــويه عم تش
اذ ان هــذا النــوع مــن النظــم التــي حتــول 
ــس  ــاء جمل ــب الفائز)اعض ــة النائ وظيف
ــة  ــة رقابي ــة ترشيعي ــن وظيف ــواب( م الن
اىل وظيفــة وســاطات ومتريــر الصفقــات 
ــة  ــق طريق ــايب وف ــام االنتخ ــا ان النظ ك
ســانت الغــو جيعــل النائــب مديــن 
ــول  ــيايس يف الوص ــه الس ــه او زعيم حلزب
مكــرتث  غــر  فأنــه  لــذا  للرملــان، 
بمصالــح ناخبيــه الوطنيــة وال حتــى 
بمشــاعرهم، يف حــن ان ضانــات جعــل 
ــف  ــه ال تق ــام ناخبي ــؤول ام ــب مس النائ
ــات  ــيح وآلي ــرق الرتش ــدود ط ــى ح ع
االنتخــاب وتوزيــع املقاعــد بــل تتعداهــا 
اىل نزاهــة العمليــة االنتخابيــة ســواء 
داخــل مفوضيــة االنتخابــات او مــا تعلق 
ــين،  ــاء السياس ــات الفرق ــا بمارس منه
ورشاء  االنتخابيــة،  الدعايــة  ومســائل 
ــد  ــب بالع ــر والتاع ــوات والتزوي االص
والفــرز وغرهــا هــذه كلهــا جمتمعــة 
ــا  ــع بعضه ــف م ــارص تتكات ــن عن تتضم
لتصــب يف نظــام انتخــايب جيعــل هــم 
املرشــح مصالــح الشــعب ال احلــزب)14(. 
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الغــو  ســانت  نظــام  تطبيــق  وزاد 
ــة  ــن التعددي ــا م ــة ايض ــة العراقي بالطريق
ــون اىل  ــا تك ــرب م ــورة اق ــة بص احلزبي
التــرشذم غــر واضحــة الرامــج، يغلــب 
ــة  ــة ــــ النفعي ــة احلزبي عليهــا ــــ التعددي
ــوالء  ــي وال ــه املصلح ــية والتوج السياس
املصلحــة  حســاب  عــى  اخلارجــي 
العامــة، ممــا تكــون عديمــة اجلــدوى  
عمــل  عــى  الســلبي  تأثرهــا  وهلــا 
ــا،  ــة ادائه ــة فاعلي ــة وقل ــس النيابي املجال
جتاهــل  عندمــا  االمــر  هــذا  وتفاقــم 
القانــون وضــع نســبة حمــددة تكــون 
الكيانــات  الســتبعاد  قانونيــًا  معيــارًا 
التــي مل حتصــل عليهــا مــن التنافــس عــى 
مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة)15(. تــكاد 
النظــام  جتعــل  ان  املســاوئ  هــذه  كل 
الســيايس بعــد عــام2003 يصــل اىل 
مرحلــة الفشــل يف التقــدم نحــو بنــاء 
ويف  الديمقراطيــة،  املواطناتيــة  الدولــة 
هــذا الســياق عــر احــد الباحثــن يف 
علــم االجتــاع الســيايس عــن ذلــك 
اجــواء  االنتخابــات يف  قائًا:«مضــت 
حمتدمــة، بميلــن متناحريــن، مهــا تعمــق 
ــة،  ــة ــــ االثني ــام املذهبي ــوط االنقس خط
االثنيــة  او  املذهبيــة  الكتــل  ومتــزق 
ــذا  ــع ه ــة، يرج ــة جلي ــا،ً يف مفارق داخلي
ــذا  ــة، ه ــاء االم ــات بن ــراب آلي اىل اضط
املحــرك األرأس للنــزاع. ينبغــي هنــا 

الســنة،  الشــيعة،  ان ثاثيــة  اىل  التنبــه 
االكــراد، قــد حتولــت، مــن حيــث هــي 
مبتــذل،  قــول  اىل  مقــوالت حتليليــة، 
مكــرور، وممــل«)16(. ويف ضــوء هــذا 
الواقــع املــأزوم تتحمــل النخــب الوطنيــة 
مســؤولية الضغــط عــى جملــس النــواب 
عــري  قانــون  اصــدار  اجــل  مــن 
وجمالــس  نــواب  جملــس  النتخــاب 
املرحلــة  مــع  ينســجم  املحافظــات 
ــية  ــات سياس ــن ازم ــا م ــا فيه ــكل م ب
ان  اذ  االصــاح،  ورضروه  واقتصاديــة 
مــن اوىل اوليــات االصــاح لبلــد يعيــش 
تعثــر يف ديمقراطيتــه وازمــة يف نظامــه 
الســيايس القائــم عــى التــداول الســلمي 
ــي  ــون موضوع ــم قان ــو تقدي ــلطة ه للس
وحجــم  ينســجم  انتخــايب  لنظــام 
ــد  ــهدها البل ــي يش ــية الت ــة السياس االزم
ويضــع حــدًا لتداعياهتــا عــى االســتقرار 
الســيايس واالصــاح املــايل واالقتصــادي 

واالداري.

ثانيــاً: مشــاريع االنظمــة االنتخابيــة 
المقترحــة 

 هنــاك روى سياســية وقانونيــة كثــرة 
النظــام  اصــاح  رضورة  عــى  توكــد 
ــذي  ــدل( ال ــو املع ــانت الغ االنتخايب)س
اجريــت بموجبــة اخــر انتخابــات برملانية 
مــن خــال اقــرار قانــون انتخــايب بديــل 
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لقانــون ســانت الغــو الســاري كحاجــة 
وطنيــة ملحــة لبنــاء الدولــة العراقيــة 
واصــاح مؤسســاهتا املنهكــة عــر ســوء 
االدارة والفســاد املــايل الــذي مارســته 
الكتــل السياســية املتنفــذة، تنطلــق هــذه 
منطلقــات  مــن  واملقرتحــات  الــروى 
سياســية وحزبيــة احيانــا ومــن منطلقات 
قانونيــة ووطنيــة يف حينــا اخــر، حيــث ان 
ــة  ــية واحلزبي ــات السياس ــب املنطلق اغل
نامجــة عــن مصلحــة حزبيــة هلــذا احلــزب 
ــا  ــرة منه ــباب كث ــل او ذاك ألس او التكت
ــايب  ــام االنتخ ــاد النظ ــى اجي ــرص ع احل
ليجــرى بموجبــة االســتحقاق االنتخــايب 
املقبــل عــام2018  واملحــي  الوطنــي 
ينســجم)النظام االنتخــايب( مــع تســيدها 

ــا.  ــتمرار نفوذه ــان اس ــلطة وض للس
وحديــث  كبــرة   ضبابيــة  هنــاك 
وعــى  الرملــان  اروقــة  يف  متواصــل 
وســائل االعــام وصــل اىل حــد اجلــدل 
عــن رضورة اجيــاد نظــام انتخــايب مغايــر 
لقانــون ســانت الغــو املعــدل كــا ذكرنــا 
لنظــم  املســودات  ابــرز  مــن  ولعــل 
انتخابيــة بديلــة لنظــام ســانت الغــو 
االلكرتونيــة:  املواقــع  عــى  املنشــورة 
املــرشوع املقــدم مــن رئاســة اجلمهوريــة 
يف20/ شــباط/2017 الــذي اعتمــد 
يف قواعــده عــى النظــام املختلــط)17(، 
مــع أنــه يوجــد نوعــان مــن النظــم 

تناســب  نظــام  هــو  األول  املختلطــة، 
ــاين  ــط )MMP(، والث ــة املختل العضوي
ــوازي )Parallel( او  ــام املت ــو النظ ه
ــة  ــل االغلبي اجلمــع مــا بــن نظــام التمثي
ان  أي  النســبي)18(،  التمثيــل  ونظــام 
ــوع  ــق الن ــط وف ــاب املختل ــام االنتخ نظ
الثــاين يقــوم عــى أســاس االســتفادة مــن 
ميــزات كل مــن نظــم األغلبيــة )أو النظم 
النســبي.  التمثيــل  ونظــم  األخــرى( 
ــن  ــط م ــام املختل ــب النظ ــه، يرتك وعلي
نظامــن انتخابيــن خمتلفــن عــن بعضهــا 
البعــض ويعمــان بشــكل متــوازي. 
ــم االقــرتاع بموجــب النظامــن مــن  ويت
قبــل نفــس الناخبــن حيــث جتتمــع نتائج 
ــة  ــن يف اهليئ ــاب املمثل ــن النتخ النظام
ــل  ــتخدم يف ظ ــا، ويس ــم انتخاهب ــي يت الت
ــة،  ــم األغلبي ــد نظ ــط أح ــام املختل النظ
والــذي عــادًة مــا يقــوم اســتنادًا إىل دوائر 
انتخابيــة أحاديــة التمثيــل، باإلضافــة إىل 

ــبية)19(. ــة النس ــام القائم نظ
االنتخــايب يف  ويتبــع هــذا االســلوب 
املانيــا االحتاديــة حيــث يتــم انتخــاب 
نظــام  طريــق  عــن  النــواب  نصــف 
املناطــق  يف  واحــد  وبــدور  االغلبيــة 
االنتخابيــة الصغــرة، ويتــم انتخــاب 
النصــف االخــر مــن النــواب باتبــاع 
التمثيــل النســبي عــى مســتوى الواليــة، 
وكل ناخــب يمتلــك بطاقتــن انتخابيتن 
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يف  بصوتــه  لــإلداء  االوىل  يســتخدم 
ــار  ــرة الختي ــة الصغ ــه االنتخابي منطقت
البطاقــة  امــا  يريــده،  الــذي  املرشــح 
ــه اىل  ــاء صوت ــتعملها إلعط ــة فيس الثاني
القائمــة االنتخابيــة التــي يفضلهــا وعــى 
ــارب  ــن التج ــة)20(. وم ــتوى الوالي مس
الدوليــة يف التحــول للنظــام املختلــط 
التمثيــل  نظــام  أدى  عندمــا  ايطاليــا 
ــة  ــا إىل نــوع مــن الكارث احلــزيب يف إيطالي
ــتمر  ــث أدى إىل أن ال تس ــية بحي السياس
ــر  ــم ألكث ــة يف احلك ــة إيطالي أي حكوم
مــن عامــن يف حدهــا األقــى بينــا كان 
عمــر بعــض احلكومــات ال يتجــاوز 
األشــهر، ويف عــام2005 تــم تعديــل 
النظــام االنتخــايب يف إيطاليــا ليتحــول 
ــبي  ــل النس ــن التمثي ــط ب ــام خلي إىل نظ
ــم  ــث يت ــد حي ــوت الواح ــام الص ونظ
انتخــاب75% مــن مقاعــد الرملــان عــر 
التصويــت املبــارش ضمــن نظــام الصوت 
ــكل  ــرة ل ــة دائ ــر ضيق ــد يف دوائ الواح
مقعــد برملــاين باإلضافــة إىل25% مــن 
ــة  ــاس القائم ــى أس ــب ع ــد حتس املقاع
ــاك مســائل مهمــة  ــة)21(. لكــن هن احلزبي
تقــوي مــن عمــل الرملــان معمــوالً هبا يف 
عــدد مــن الــدول كاملانيــا وتركيــا قــد ال 
ترتضيهــا االحــزاب والكتل السياســية ال 
ســيا الصغــرة منهــا يف العــراق وبعــض 
الــدول العربيــة التــي تشــهد حــراك 

ديمقراطيــا خاصــًة تلــك املتعــددة حزبيــا 
الي  يمكــن  ال  املانيــا،  ففــي  ودينيــًا، 
حــزب ان يدخل«الُبوندســتار« »الســلطة 
ــن  ــول عى5% م ــة« دون احلص الترشيعي
ــي  ــا الت ــا يف تركي ــوات. أم ــوم األص عم
عرفــت بالتــرشذم احلــزيب منــذ عــام 
1961 ولغايــة1982،  كل حــزب فيهــا 
بعــد التاريــخ  االخــر، رضورة ان  حيصد 
حصــة ال تقــل عن10%لضــان حــق 

التمثيــل يف الرملــان)22(.
يعتمــد املــرشوع املقــدم مــن رئاســة 
النظــام  عــى  العــراق  اجلمهوريــة 
عــى  وينــص  ذكرنــا،  كــا  املختلــط 
ــة  ــي املتعلق ــة وه ــر أمهي ــب األكث جوان
وآليــة  االنتخــايب،  النظــام  بقواعــد 
تقســيم الدوائــر االنتخابيــة، وصيغــة 
توزيــع  عــى  ايضــا  املقاعــد  توزيــع 
ــى  ــة ع ــرة االنتخابي ــد الدائ ــف مقاع نص
ــاء  ــا بن ــم كله ــحن يف القوائ ــع املرش مجي
الفائــز  عــى عــدد اصواهتــم، ويعــد 
االول مــن حيصــل عــى اعــى االصــوات 
ــف  ــا نص ــدة، أم ــرة الواح ــن الدائ ضم
ــم  ــى القوائ ــوزع ع ــة، فت ــد املتبقي املقاع
لألصــوات  الــكي  املجمــوع  حســب 
قائمــة, يف  التــي حصلــت عليهــا كل  
الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة وفقــا لنظــام 
ســانت املعــدل لكــن بالقســمة هــذه 
ــة  ــداد الفردي ــم االع ــى) 1,5 ، ث ــرة ع امل
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ــاد  ــخ (، ويع ــرى 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، ال االخ
ترتيــب تسلســل مرشــحيها اســتنادًا عــى 
ــا  ــل عليه ــي حص ــوات الت ــدد االص ع
كل منهــم، ويكــون الفائــز االول مــن 
ــذا  ــوات، وهك ــى االص ــى اع ــل ع حيص
فيــا  املرشــحن)23(.  لبقيــة  بالنســبة 
ــوزع  ــى ان ُت ــون ع ــرشوع القان ــص م ن
ــرة  ــاس دائ ــى أس ــة ع ــر االنتخابي الدوائ
ــياق  ــة)24(، ويف الس ــكل حمافظ ــة ل انتخابي
ذاتــه قــدم النائــب املســتقل عبــد اهلــادي 
احلكيــم املنظــوي ضمــن كتلــة املجلــس 
قانــون  مقــرتح  االعــى  االســامي 
ــس  ــن املجل ــن ع ــع برملاني ــايب يتوق انتخ
االعــى ان حيظــى بمقبوليــة يف جملــس 
النــواب حيــث اكــد مقــرتح احلكيــم 
ــع  ــا م ــدد منه ــرتب ع ــية يق ــاط اساس نق
مــا جــاء يف مــرشوع رئاســة اجلمهوريــة: 
النظــام  وفــق  االنتخابــات  جتــري 
االنتخــايب املختلــط بــن النظــام الفــردي، 
ــوت  ــة، ويص ــبية املفتوح ــة النس والقائم
جملــس النــواب عــى اخليــارات املطروحة 
النظامن)الفــردي،  مــن  كل  لنســبة 
ــد  ــدد املقاع ــن ع ــبية( م ــة النس والقائم
ــل،  ــة، قب ــر االنتخابي ــة للدوائ املخصص
القانــون،  عــى  التصويــت  أثنــاء  أو 
ــن  ــن النظام ــب ب ــل النس ــار أفض الختي
مراعيــا  املطروحــة،  اخليــارات  مــن 
يف التصويــت حتقيــق مــا يــي :زيــادة 

ــرتاع،  ــز االق ــى مراك ــن ع ــال الناخب إقب
والعدالــة، ويضمــن مصداقيــة متثيــل 
املرشــحن الفائزيــن لقناعــات الناخبــن،  
ــن  ــدى املواطن ــاط ل ــة اإلحب ــة حال وإزال
ــن  ــه م ــب علي ــا يرتت ــم، وم ــن نواهب م
ــس  ــأداء جمل ــن ب ــا املواطن ــب رض كس

النــواب)25(. 
 املقــرتح االنتخــايب عــد ايضــا املحافظــة 
واحــدة،  انتخابيــة  دائــرة  الواحــدة 
رئاســة  مــرشوع  مــع  واختلــف 
اىل  تقســم  بغــداد  بعــد  اجلمهوريــة 
ــرخ  ــرة الك ــا دائ ــن مه ــن انتخابيت دائرت
ــرز،  ــد الف ــاد، بع ــة .ويع ــرة الرصاف ودائ
ترتيــب تسلســل املرشــحن مجيعهــم، 
تأسيســًا عــى عــدد األصــوات التــي 
ويكــون  منهــم،  كل  عليهــا  حصــل 
الفائــز األول َمــْن حصــل عــى أعــى 
ــرة  ــن الدائ ــة ضم ــوات الصحيح األص
االنتخابيــة الواحــدة، وهكــذا، حتــى 
تكتمــل النســبة التــي أقرهــا جملــس 
أمــا  الفــردي)26(.  للرتشــيح  النــواب 
ــة،  ــرة االنتخابي ــة يف الدائ ــد املتبقي املقاع
وفــق  االنتخابيــة  للقوائــم  فتحســب 
ــكل  ــة، ف ــبية املفتوح ــة النس ــام القائم نظ
ــرة  ــد يف الدائ ــى مقاع ــل ع ــة حتص قائم
عــدد  بنســبة  املحــددة  االنتخابيــة 
ــن  ــا م ــت عليه ــي حصل ــوات الت األص
جممــوع عــدد املقرتعــن يف هــذه الدائــرة 
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ــة  ــد املخصص ــدد املقاع ــة اىل ع االنتخابي
ــة، بعــد حــذف  ــرة االنتخابي لتلــك الدائ
ــا  ــل عليه ــي حص ــوات الت ــدد األص ع
املرشــح الفائــز يف القائمــة مــن أصــوات 
قائمتــه، كــي ال يعــاد احتســاب أصواتــه 

مرتــن)27(.
ــايب  ــام االنتخ ــرتح النظ ــت اىل مق ووجه
ــة  ــاالت: إّن آلي ــل ب ــد يتمث ــط نق املختل
العمــل بالنظــام املختلــط ليســت باألمــر 
ــن  ــايل، م ــراق احل ــع الع ــر يف وض اليس
جهــة عــدم توفــر بيانــات دقيقة للســكان 
االنتخابيــة  الدوائــر  تقســيم  يف  ختــدم 
اىل مســتوى أدنــى مــن املحافظــة بــا 
االنتخــايب مــن  الصــوت  حيفــظ وزن 
يف  الناخبــن  عــدد  تســاوي  ناحيــة 
كل دائــرة أو وجــود فروقــات بنســبة 
ــة  ــر الدولي ــن املعاي ــة ضم ــة مقبول ضئيل
حــدود  وجــود  وعــدم  لانتخابــات، 
اداريــة رســمية دقيقــة وواضحــة يمكــن 
أن حُتــِدْد تلــك الدوائــر، فضــًا عــن 
ضيــق الوقــت إلعــداد االســتعدادات 
وتنفيــذ االجــراءات بعــد توفــر البيانات، 
وهــي التــي تســتند اليهــا أغلــب فقــرات 
اجلــدول الزمني لانتخابــات ويف مقدمتها 
ــتخدام  ــإن اس ــذا ف ــن، ل ــجيل الناخب تس
هــذا النظــام حاليــا يعــّد صعــب التطبيــق 
إن مل يكــن مســتحيًا)28(. مــن جانــب 
ــار  ــواب ع ــس الن ــو جمل ــال عض ــاين ق ث

نقاشــية”:مرشوع  جلســه  يف  الشــبي 
قانــون االنتخابــات الــذي قدمــه رئيــس 
اجلمهوريــة كان يــراد منــه ان حياكــي 
ــان يكــون الوصــول  مطالــب اجلاهــر ب
اىل قبــة الرملــان ضمــن معيــار ثابــت 
ــه  ــة لكن ــة االنتخابي ــوت املنطق ــو ص ه
لألســف مل يــأت متكامــا منصفــا ويبــدو 
ان الذيــن شــاركوا يف كتابــة هــذا املرشوع 
ارادوه نقيضــا ال يلتقــي مــع القانــون 
النافــذ اال باعتــاده يف مرحلتــه الثانيــة 
عــى قانــون ســانت الغــو«)29(. وان هــذا 
النــوع مــن النظــم يســمى املــزدوج اي انه 
يــزاوج بــن الصــوت الوطنــي والصــوت 
ــه االوىل  ــي مرحلت ــر فف ــي للدوائ املناطق
يعتــر النصــف احلاصــل عــى اعــى 
هــو  الدوائــر  مجيــع  ويف  االصــوات 
االحــق باحلصــول عــى مقعــد برملــاين ثم 
يبــدا النصــف الثــاين للتنافــس القوائــم يف 
كل دائــرة وحســب قانــون ســانت الغــو 
واملعيــار الــذي غــاب عــن مقــدم املقــرتح 
ان هــذا النــوع مــن القوانــن اي املــزدوج 
ال يســن اعتباطــا دون وضــع معيــار اخــر 
ــدل يف  ــق الع ــا حتق ــة ك ــق العدال لتحقي
ــدا هــو  ــار يف هولن املرحلتــن وهــذا املعي
ــر مــن ســتة  ان حتصــل القائمــة عــى اكث
مقاعــد ليتســنى هلــا دخــول املنافســة 
حــن  يف  اصواهتــا)30(.  ســتهدر  واال 
ــرشوع  ــذا امل ــري ه ــم اجلاب ــف  ندي وص
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قانــون  مــرشوع  مراجعــة  قائًا:عنــد 
ــن  ــدم م ــواب املق ــس الن ــات جمل انتخاب
ــة تبــن مــا يــي: تبــدو  رئاســة اجلمهوري
عــى  واضحــة  السياســية  املســوغات 
مامــح ونصــوص املــرشوع. لذلــك 
ــا  ــي تقتضيه ــة الت ــة العمومي ــر لصف افتق
ــه  ــذي جيعل ــر ال ــن، االم ــة القوان صياغ
السياســية  القــوى  ملصالــح  مطابقــا 
النافــذة، وان املــرشوع مل يــراع متطلبــات 
اجلاهــر  تنشــدها  التــي  االصــاح 
حركــة  اىل  اشــاره  يف  املنتفضــة)31(. 
ـــ الصدريــة( التي  االحتجاجات)املدنيــةـ 
تشــهدها كل يــوم مجعــة ســاحة التحريــر 
ــذ  ــات من ــن املحافظ ــدد م ــداد وع يف بغ

ــن.  ــن عام ــر م اكث
مــن جانبــه حــزب الفضيلــة اقــرتح 
يبقــى  ان  البديــل  االنتخــاب  لقانــون 
واعتبــار  قوائــم،  ضمــن  الرتشــيح 
ــم  ــدة ث ــرة واح ــدة دائ ــة الواح املحافظ
ترتتــب اصــوات املرشــحن يف كل قائمــة 
ــًا  ــى اصوات ــد لألع ــح املقاع ــًا ومتن تنازلي
يف جممــوع املرشــحن بغــض النظــر عــن 
القوائــم)32(. وهبــذه االليــه يــرى احلــزب 
ــلط  ــل وتس ــة الكت ــم هيمن ــة حتج امكاني
ــتطيع  ــية وال يس ــل السياس ــاء الكت رؤس
ــى  ــد ع ــرة ان يصع ــل الكب ــس الكت رئي
اصــوات قليلــة)33(. امــا إبقــاء نظــام 
لــكل  الواحــدة  والدائــرة  القوائــم 

حمافظــة وعــدم العمــل بنظــام االنتخــاب 
ــدد  ــن وتّع ــن املواطن ــارش م ــردي املب الف
حمافظــة  كل  يف  االنتخابيــة  الدوائــر 
ــا  ــة هل ــد املخصص ــدد املقاع ــب ع بحس
ــى  ــرد ع ــذي ي ــكال ال ــع اإلش ــو لدف فه
ــؤدي  ــه ي ــردي ألن ــاب الف ــام االنتخ نظ
ــحن  ــدد املرش ــعة يف ع ــوىض واس اىل ف
ــاء  ــن احي ــي م ــنجد يف كل ح ــث س حي
حيــث  املرشــحن  عــرشات  املدينــة 
النظــام  وفــق  بالفــوز  الــكل  يأمــل 
ــة  ــل املفوضي ــك عم ــذا يرب ــردي وه الف
واملواطنــن الناخبــن، ويمكــن أن يصــار 
الحقــا اىل الرتشــيح الفــردي وإلغــاء 
القوائــم والعمــل عــى تقســيم املحافظــة 
الواحــدة اىل عــدة دوائــر انتخابيــة بعــدد 
ــي  ــا يرتق ــا، عندم ــة هل ــد املخصص املقاع
الوعــي الســيايس لــدى املجتمــع انتخابــًا 
وترشــيحًا)34(. كــا رفــض احلــزب عــى 
لســان القيــادي فيــه النائــب عــار طعمــة 
ــر تقســيم االصــوات وفــق  مقــرتح بتغي
طريقــة ســانت الغــو املعــدل مــن)1,6( 
ــيزيد  ــة)35(: س ــباب التالي اىل)1,7( لألس
رؤســاء  هيمنــة  مــن  التعديــل  هــذا 
القوائــم والكتــل عــى املرشــحن وحيتكر 
باالجتــاه  اراداهتــم  قراراهتــم و يوجــه 
ــي ركــود  ــا يعن ــه وهــو م ــذي يرتضون ال
ــس  ــى نف ــوده ع ــيايس ومج ــهد الس املش
وال  السياســية.  الوجــوه  و  الكيانــات 
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حيقــق اإلنصــاف يف توزيــع املقاعــد, اذ انــه 
يــؤدي اىل وصــول مرشــح حاصــل عــى 
ــر  ــح آخ ــرم مرش ــوات وحي ــات االص مئ
ــى آالف  ــل ع ــرى حاص ــة أخ ــن قائم م
االصــوات. ووفــق هــذا النظــام ســيكون 
حظــوظ الكيانــات الصغــرة يف احلصــول 
عــى مقاعــد فيــه صعوبــة جــدا وقــد تقل 
حظوظهــا يف جمالــس املحافظــات بعــد ان 
وضــع موطــئ قــدم فيهــا. كــا يتعــارض 
نــص  واضــح  دســتوري  مبــدأ  مــع 
عــى االنتخــاب املبــارش للمرشــحن, 
ــو  ــانت الغ ــة املطروحة)س ــذه الصيغ وه
املعــدل( قــد تــؤدي وبنســبة عاليــة لفــوز 
ــم  ــب بفوزه ــب الناخ ــحن مل يرغ مرش
بــل رغــب رئيــس القائمــة بفوزهــم 
مــن خــال ضمــه هلــم يف قائمتــه. يف 
حــن اقــرتح فائــق الشــيخ عــي النائــب 
ــادة)14(  ــل امل ــدين بتعدي ــار امل ــن التي ع
ــدل  ــو املع ــانت الغ ــام س ــن نظ ــط م فق
ال اىل تغيــرة عــر ارجــع نســبة التقســيم 
ــان  ــا الكي ــل عليه ــي حص ــوات الت االص
الســيايس مــن)1,6, 3، 5، 7، 9(اىل)1، 
3، 5، 7، 9( وبعــدد املقاعــد املخصصــة 
للدائــرة االنتخابيــة لــكل حمافظــة الن 
بالقوائــم  املعــدل ارض  ســانت الغــو 
الصغــرة)36(. أي الرجــوع اىل قانون نظام 
ســانت الغــو قبــل التعديــل والــذي 
اجريــت بموجبــه انتخابــات جمالــس 

املحافظــات يف يف20نيســان عــام2013. 
ــد  ــع تصاع ــدري م ــار الص ــرض التي وع
حركــة االحتجاجــات الشــعبية ضــد 
ــر  ــد اكث ــايل يف البل ــاد االداري وامل الفس
مــن مقــرتح قانــون للنظــام انتخــايب، 
فقــد طــرح اول مــرة بوثيقــة صــادره 
انتخــايب  مقــرتح  زعيمــة  قبــل  مــن 
ــه:  ــاء في ــا ج ــم م ــل اه ــض ومتداخ غام
توزيــع املقاعــد بالشــكل التايل:50%عــى 
دائــرة  العــراق  أي  الوطنــي  الصعيــد 
انتخابيــة واحــدة و50%عــى صعيــد 
احتســاب  وعنــد  املحافظــات، 
ــانت  ــة س ــاد طريق ــم اعت ــوات يت االص
ــة،  ــة الوطني ــدل للقائم ــر املع ــو غ الغ
بالنســبة  االصــوات  اعــى  وطريقــة 
لقائمــة املحافظــة)37(. ثــم عــرض مقــرتح 
اىل  ويقــرتب  نضوجــًا  اكثــر  انتخــايب 
ــى  ــايب ع ــام االنتخ ــن النظ ــر م ــدًا كب ح
ــرادف بعــض مــواده  اســايس فــردي، وت
مــا جــاء يف مرســوم انتخــاب جملــس 
ــنة1952.  ــي رقم)6(لس ــواب العراق الن
ويتمثــل املقــرتح االنتخــايب الثــاين للتيــار 
الصــدري بالنقــاط االتيــة: تتــوزع املقاعد 
ــاس  ــى اس ــة ع ــكل حمافظ ــة ل املخصص
االقضيــة وحســب الكثافــة الســكانية 
إلحصائيــات  وفقــا  قضــاء  لــكل 
التخطيــط)38(. وجــاء  وزارة  وبيانــات 
النــواب  انتخــاب جملــس  يف مرســوم 
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العراقــي رقم)6(لســنة1952 كل قضــاء 
ال يقــل عــدد الذكــور املســجلن فيــه عن 
مخســة عــرش الفــا وال يزيــد عــن ســبعن 
الفــا يعتــر منطقــة انتخابيــة واحــدة مــع 
ــكان كل  ــق بس ــابات تتعل ــاة حس مراع
ــدد  ــن: اذا كان ع ــدد الناخب ــاء وع قض
يقــل  القضــاء  يف  املســجلن  الذكــور 
ــاء  ــم اىل قض ــا يض ــرش الف ــة ع ــن مخس ع
ــة  جيــاوره، فتكــون منهــا منطقــة انتخابي
حتتــوي عــدد مــن الذكــور املســجلن ال 
يقــل عــن ســبعن الفــا، وكذلــك جيــوز 
ضمنــه اىل قســم مــن قضــاء جمــاور هلــذا 
الغــرض بــرشط ان يكــون عــدد الذكــور 
املســجلن الباقــن يف القضــاء املجــاور ال 
ــدد  ــا، واذا كان ع ــن الف ــن عرشي ــل ع يق
ــبعن  ــن س ــر م ــجلن اكث ــور املس الذك
الفــا يف القضــاء او يف القســم الباقــي 
بعــد اقتطــاع قســم منــه لغــرض تطبيــق 
الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة يقســم اىل 
منطقتــن انتخابيتــن او اكثــر حتتــوي كل 
منهــا عــى عــدد مــن الذكــور املســجلن 
ال يقــل عــن عرشيــن الفــا وال يزيــد 
عــى ســبعن الفــا. وتضــم البــوادي 
ــن  ــرار م ــا بق ــاورة هل ــة املج اىل االقضي
وزيــر الداخليــة، واذا كان عــدد الذكــور 
ــد  ــة ال يزي ــة انتخابي ــجلن يف منطق املس
ــب  ــا نائ ــب عنه ــا ينتخ ــن الف ــى ثاث ع

واحــد واذا كان يزيــد)39(

للتيــار  االنتخــايب  املقــرتح  يف  وجــاء 
الرتشــيح  يكــون  بــان  الصــدري 
واختيــار  املفتوحــة  القائمــة  بطريقــة 
ــيح  ــوز الرتش ــا وجي ــحن فيه ــد املرش اح
الفــردي)40(. وختتلــف طريقــة توزيــع 
الــذي  االنتخــاب  املقاعــد يف مقــرتح 
قدمــه التيــار الصــدري عــن مرســوم 
العراقــي  النــواب  جملــس  انتخــاب 
عــن  1925وكذلــك  رقم)6(لســنة 
طريقــة توزيــع املقاعــد يف نظــام االغلبيــة 
ذو الدوائــر املتعــددة، اذ نــص عــى ان 
توزيــع املقاعــد يف الدائــرة االنتخابيــة تتم 
ــل  ــب تسلس ــا ترتي ــاد فيه ــه يع ــق الي وف
املرشــحن مجيعهــم يف القوائــم كلهــا 
ــع  ــوات يف مجي ــدد االص ــى ع ــا ع ترتيب
ــدة  ــة الواح ــرة االنتخابي ــم يف الدائ القوائ
بــرف النظــر عــن القائمــة وهكــذا 
بالنســبة لبقيــة املرشــحن)41(. واملاحــظ 
ــل  ــذي جع ــرتح ال ــذا املق ــى ه ــا ع ايض
ــة  ــاس االقضي ــى اس ــح ع ــار املرش اختي
ــراق   ــات الع ــن حمافظ ــة م ــكل حمافظ ل
ــان  ــواب واللج ــس الن ــة يف جمل للعضوي
املشــكلة، بانــه قــد يوجــه ال ســيا يف هــذه 
ــوم  ــادة مســالة خطــرة مل حتســم اىل الي امل
تتمثــل برتســيم احلــدود االداريــة وتابعية 
االقضيــة هلــذه املحافظــة او تلــك. اذ 
انتخابــات عــام1953كان  العــراق يف 
ــات  ــام الوالي ــرف بنظ ــا يع ــوزع اىل م م
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ــة بغــداد،  ــة املوصــل، ووالي حيــث والي
ــارص  ــراق املع ــا الع ــرة، ام ــة الب ووالي
فقــد قســم اداريــا اىل18حمافظــة، وهنــاك 
ــات  ــذه املحافظ ــن ه ــديد ب ــاف ش خ

ــة. ــدود االداري ــول احل ح
ان  خــراء  يــرى  ثــاين  جانــب  مــن   
االنظمــة االنتخابيــة القائمــة عى اســاس 
ــددة  ــر املتع ــة الدوائ ــة او االقضي االغلبي
الن  الناخبــن  ارادة  مــن  تعــزز  قــد 
ــن  ــن م ــوا قريب ــوف يكون ــحن س املرش
ــه عــى  مجهــور الناخبــن ومعروفــن لدي
ــالة  ــمت مس ــو حس ــاء ل ــتوى القض مس
النــزاع حــول االقضيــة بــن املحافظــات. 
ــذه  ــن ه ــن م ــن الفائزي ــل الرملاني اذ جيع
ــع  ــل م ــم التواص ــهل عليه ــة يس االقضي
مجهورهــم وناخبيهــم وتلبيــة احتياجاتــه. 
كــا يســاهم يف دفــع األحــزاب والكتــل 
ــاء ذو  ــاس أكف ــيح أن ــية اىل ترش السياس
ــتوى  ــى مس ــه ع ــمعه طيب ــة وس مقبولي
القضــاء. وغــر مكلــف يف النواحــي 
املاليــة ســوف تكــون احلملــة االنتخابيــة 
للمرشــح عــى مســتوى القضــاء ممــا 
ــكل  ــة ل ــات اإلعامي ــن امللصق ــل م يقل
مــن  ويقلــل  واألحــزاب  املرشــحن 
ــل  ــب. وجيع ــى إرادة الناخ ــويش ع التش
ــن  ــن الناخب ــه م ــح ومعرفت ــرب املرش ق
يف  الناخــب  تســاعد  ســوف  مســبقا 
االختيــار واختــاذ القــرار بشــكل صحيــح 

ــات  ــج انتخاب ــول إىل نتائ ــايل الوص وبالت
تقــدم  يف  تســهم  وصحيحــة  واعيــة 
ــاز  ــن انج ــًا ع ــية. فض ــة السياس العملي
ــن  ــل م ــج، وتقلي ــان النتائ ــة إع يف رسع
عمليــات التزويــر يف االنتخابــات)42(.

االنتخابيــة  النظــم  يف  خــراء  يــرى 
والقانــون الدســتوري بــان افضــل نظــام 
االنتخابيــة  لألنظمــة  بديــل  انتخــايب 
ــام  ــط نظ ــل بنم ــراق يتمث ــة يف الع املجرب
ــو  ــردي، وه ــاس ف ــى اس ــة)43( ع االغلبي
العــامل  دول  اغلــب  يف  مطبــق  نظــام 
كريطانيــا وامريــكا وفرنســا وصــوالً 
بــه  معمــوالً  وكان  واالردن  ايــران  اىل 
ــي  ــواب العراق ــاب الن ــوم انتخ يف مرس
ان  بــه  ويقصــد  رقم)6(لســنة1952. 
يكــون االنتخــاب عــى اســاس االفــراد، 
مــن ســات قانــون االنتخــاب عــى 
ــى  ــوم ع ــه يق ــًا ان ــردي ايض ــاس ف اس
ــن  ــددة وع ــة متع ــر انتخابي ــاس دوائ اس
كل دائــرة انتخابيــة يفــوز مرشــح واحــد 
ــًا  فقــط، مثــا حمافظــة بغــداد تقســم مث
كل  وعــن  انتخابيــة،  اىل)60(دائــرة 
ــن  ــى ان يس ــح)44(. ع ــوز مرش ــرة يف دائ
يف القانــون بعــد جــواز ترشــيح شــخص 
ــوز  ــن:«ال جي ــن انتخابيت ــه يف دائرت نفس
ــن  ــه يف منطقت ــح نفس ــخص ان يرش لش
ــاس  ــون للن ــه يك ــن«)45(. وعلي انتخابيت
يكــون  املناطــق  يف  الســاكنن  النــاس 
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الفصــل  والقــرار  منهــا  املرشــحن 
للناخــب مــن تلــك املنطقــة وهــذا يقنــن 
ايضــا مــن خــال القانــون أي ان املرشــح 
ــرتة  ــة يف ف ــه الســكن يف املنطق ــرتط في يش

ــنوات. ــة س ــن مخس ــل ع ال تق
ــم  ــين راهي ــدد ادىل سياس ــذا الص  ويف ه
يف نظــام االنتخــاب عــى اســاس فــردي: 
عدالــة  واالكثــر  االمثــل  القانــون  ان 
ــددة  ــر متع ــراق اىل دوائ ــيم الع ــو تقس ه
ولــكل دائــرة نائــب واحــد ومــن حيصــد 
وهــذا  الفائــز  هــو  االصــوات  اعــى 
القانــون عــادل وســهل واقــل كلفــة 
واملرشــح الفائــز اهلتــه االصــوات التــي 
ــم  ــن زعي ــة م ــس من ــا ولي ــل عليه حص
ــه عــارف  القائمــة او الكتلــة ومــن انتخب
بالــرورة  ألنــه  ونزاهتــه  بقدراتــه 
ســوف يكــون املرشــح مــن ابنــاء الدائــرة 
وهــو مســؤول امامهــم اخاقيــًا وغرهــا 
ــة يف  ــا ان االفضلي ــزات)46(. ك ــن املمي م
ترجيــح مثــل هــذا املقــرتح تعــود اىل 
اســباب مهمــة ايــض منهــا: ان االنظمــة 
اهلجينــة التــي جتمــع بــن نظامــن ـــــ يف 
االغلــب تولــد ميتــه ـــــ فضــا عــن ان 
ــع  ــب ان يض ــمح للناخ ــام يس ــذا النظ ه
ــدة  ــن ع ــن ب ــدا م ــا واح ــه اس يف بطاقت
ــل  ــام جيع ــذا النظ ــا ان ه ــحن، ك مرش
مــن االنتخــاب ممارســة تبنــى عــى الثقــة 
ــه  ــل من ــانية، دون ان جتع ــة االنس واملعرف

ــه  رصاع بــن احــزاب ومذاهــب، كــا ان
ــة  ــة منافس ــة االنتخابي ــن العملي ــل م جيع
ــخاص  ــن اش ــة ب ــة الروماني عــى الطريق
ــن  ــدًا ع ــم بعي ــر كفاءهت ــم للن تؤهله

االعتبــارات املناطقيــة والطائفيــة)47(.
 يقســم نظــام االغلبيــة عــى اســاس 

قســمن: اىل  فــردي 
أ. نظام االغلبية ذو الدور الواحد:

ــى  ــى اع ــل ع ــذي حيص ــو ال ــز ه  الفائ
ــيطة  ــة البس ــن االصوات)االغلبي ــدد م ع
ــام  ــذا النظ ــبية(، ويف ه ــة النس او االغلبي
يمكــن ان يفــوز احــد املرشــحن دون ان 
حيصــل عــى اغلبيــة اصــوات الناخبــن، 
وهــذا النظــام معمــول بــه يف العديــد 
ــو ــــ  ــدول االنجل ــا  ال ــدول منه ــن ال م
ــودي  اىل  ــا ي ــا م ــت وغالب ــة الس امريكي
نتائــج مثــرة مدهشــة، ويســاهم يف فــرتة 
سياســية مســتقرة وفعالــة حيــث احلــزب 
املنتــر يف االنتخابــات هــو الــذي يكون 
مهيمنــا عــى الســلطة التنفيذيــة وكذلــك 
املقاعــد الرملانيــة)48(، فعــى ســبيل املثــال 
االنتخابــات االخــرة يف بريطانيــا فعندمــا 
اعلنــت نتائــج تلــك االنتخابــات بشــكل 
حصــد  أيــار2015،  يــوم8  رســمي 
فيهــا حــزب املحافظــن بزعامة ديفــد 
ــل650  ــن أص ــدا م ــرون331 مقع كام
الريطــاين، وحــل حــزب  يف الرملــان 
ميليبانــد يف  بزعامــة إد  العــال 
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ــج  ــدا. نتائ ــة بـــ232 مقع ــة الثاني املرتب
املذكورة دفعــت  االنتخابــات 
تقديم اســتقالته  إىل  ميليبانــد  إد 
مقــرا  العــال،  حــزب  رئاســة  مــن 
هزيمــة  عــن  الكاملــة  باملســؤولية 
ــزب  ــدي ح ــم التقلي ــام اخلص ــه أم حزب
نفــرتض  وللتقريــب  املحافظــن)49(. 
وجــود مخســة مرشــحن مســتقلن او 
واحــدة  انتخابيــة  دائــرة  يف  حزبيــن 
ــح)أ(  ــوز املرش ــون ف ــة تك ــان النتيج ف
ــا  ــيطة ك ــة البس ــى االغلبي ــل ع اذا حص
مبــن يف االت)50(: املرشــح أ=30,000، 
املرشــح  ب=25،000،  املرشــح 
د=15،000،  املرشــح  ج=20،000، 
فيكــون  هـــ=10،000،  املرشــح 
املصوتن=100,000وهكــذا  جممــوع 
ــر  ــي الدوائ ــحي باق ــوز ملرش ــون الف يك
الــذي  احلــزب  وبالتــايل  االنتخابيــة 
حصــل عــى اغلبيــة بســيطة مــن جممــوع 
كل الدوائــر االنتخابيــة يعــد احلــزب 

االنتخابــات.  يف  الفائــز 
ب. نظام االغلبية ذو الدورين: 

ــة  ــى االغلبي ــح ع ــل املرش ــو ان حيص ه
ــن  ــر م ــوات أي اكث ــن االص ــة م املطلق
نصــف االصوات50+1% فــاذا مل حيصل 
عــى50% فاكثــر، تعــاد االنتخابــات بــن 
اعــى اثنــن مــن املرشــحن، والــذي 
يفــوز بالثانيــة هــو الفائــز. وهــذا النظــام 

معمــول بــه يف ايــران، وفرنســا ولــه اثــار 
خمتلفــة فهــو يــؤدي اىل تفضيــل احــزاب 
الوســط ويلــزم االحــزاب االخــرى عــى 
ــول  ــا للدخ ــا بينه ــات في ــن تكت تكوي
ــات)51(.  ــن االنتخاب ــة م ــدورة الثاني يف ال
ومثــال عــى ذلــك االنتخابــات الفرنســية 
يف23نيســان2017  جــرت  التــي 
ــة  ــح، باألغلبي ــل أي مرش ــث مل حيص حي
املســتقل  املرشــح  وتنافــس  املطلقــة، 
إيانويــل ماكــرون ومرشــحة اليمــن 
الــدورة  يف  لوبــان  ماريــن  املتطــرف 
ــية  ــات الرئاس ــمة لانتخاب ــة احلاس الثاني
ــدور األول:  ــا يف ال ــر فوزمه ــا، إث بفرنس
ولوبــان%21.43   ماكــرون%23.87 
املرشــح  يف7حزيــران  فــاز  والــذي 
ــة)52(. ــدورة الثاني ــرون بال ــل ماك ايانوي

ــام  ــن نظ ــرتب م ــة يق ــة العراقي ويف احلال
ــن مرســوم انتخــاب  ــة ذو الدوري االغلبي
رقــم)6( العراقــي  النــواب  جملــس 
ــل  ــرتط اذا مل حيص ــه اش ــنة1952 لكن لس
االصــوات  مــن  عــى%40  املرشــح 
الصحيحــة فتعــاد االنتخابــات يف الدائــرة 
مدة)7ايــام(:«ان  خــال  االنتخابيــة 
ــدد  ــال الع ــذي ن ــح ال ــا املرش ــون نائب يك
ــدوا  ــن اب االكــر مــن اراء الناخبــن الذي
ــدد  ــذا الع ــل ه ــرشط ان ال يق ــم ب اراءه
عــن اربعــن باملائــة مــن االراء الصحيحة 
ــرة  ــحن يف امل ــد املرش ــل اح ــاذا مل حيص ف
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االوىل عــى هــذا العــدد مــن االراء يعــاد 
ــال  ــايب خ ــة االنتخ ــاب يف املنطق االنتخ
ــن  ــن املرشــحن الذي ــام ب مــدة ســبعة اي
ــرشة  ــن ع ــل ع ــا ال يق ــى م ــوا ع حصل
ــدوا  ــن اب ــن الذي ــن اراء الناخب ــة م باملائ
ــا  ــون نائب ــة يك ــرة الثاني ــم، ويف امل اراءه
العــدد  عــى  حيصــل  الــذي  املرشــح 
ــة«)53(. واذا  ــن االراء الصحيح ــر م االك
حصــل اثنــان فاكثــر مــن املرشــحن عــى 
ــاوية  ــوات متس ــت االص ــاب وكان النص
اقرتعــت اهليئــة التفتيشــية بينهــم وكانــت 
االولويــة ملــن تعينــه القرعــة)54(. الســؤال 
هنــا اذا افرتضنــا ان النظــام االنتخــايب 
ــردي  ــاس ف ــة واس ــى االغلبي ــم ع القائ
افضــل مــن غــره للوضــع العراقــي 
أي االنــاط مــن هــذا النظــام اصــح 
النظــم  يف  خــراء  يرجــح  للعــراق؟، 
ــى  ــايب ع ــام االنتخ ــان النظ ــة ب االنتخابي
اســاس فــردي وفــق الطريقــة رقــم)ب( 
ــر جــدوى وانســجاما للعــراق  وهــو اكث
ــن  ــا م ــر هب ــي يم ــية الت ــه السياس يف ازمت
ــن  ــدل)55(. لك ــو املع ــانت الغ ــون س قان
ــايب  ــام االنتخ ــول ان النظ ــن يق ــاك م هن
الفــردي ذو الدورتن ينســجم مــع النظام 
الرئــايس لقلــة املرشــحن املتنافســن. 
ويثقــل نظــام ذو الدورتــن كاهــل اإلدارة 
ــة  ــل الدول ــن حتم ــًا ع ــة، فض االنتخابي
أعبــاء العمليــة االنتخابيــة وتكلفتهــا 

ــج. ــان النتائ ــر يف اع ــة والتأخ املادي

االنتخابــي  النظــام  مزايــا  ثالثــاً: 
الفــردي:

اتفــق اخلــراء يف االنظمــة االنتخابيــة 
عــى ان كل االنظمــة االنتخابيــة ال ختلــو 
ــاك  ــن هن ــكاليات لك ــاوى واش ــن مس م
ــدم  ــوء تق ــكالياهتا يف ض ــي اش ــن ختتف م
مزاياهــا، وهــذا راجــع اىل طبيعــة كل 
ــة، واذا  ــية والديني ــة والسياس ــد  احلزبي بل
ــو  ــايب تعل ــام االنتخ ــا النظ ــت مزاي كان
عــى اشــكالياته فانــه قــد يكــون االصلح 
للبلــد مــن غــره مــن االنظمــة، وتتمتــن 
ملــا تقدمنــا بــه مــن بحــث مزايــا االنظمــة 
ــة املقرتحــة وعيوهبــا، نشــر اىل  االنتخابي
اهــم مزايــا النظــام االغلبــي عــى اســاس 

ــة:  ــاط االتي ــردي بالنق ف
ــاب  ــع يف احتس ــق ورسي ــيط ودقي 1. بس
اصــوات املواطنــن يف حــن ان االصوات 
التــي حصــل عليهــا املرشــح غــر الفائــز 
يف نظــام ســانت الغــو املعــدل تذهــب اىل 
ــايب  ــام االنتخ ــزة. اذ يف النظ ــل الفائ الكت
الفــردي يعلــن املرشــح الفائــز بعد ســاعة 
مــن انتهــاء االنتخابــات ال ســيا يف ظــل 
ــرتوين  ــاب االلك ــم احلس ــور يف عل التط
ــة  ــة نزهي ــرة وعملي ــة كب ــي ارحي اذ يعط
املنتخبــن،  االصــوات  عــد  جمــال  يف 
ــن  ــا ب ــة م ــاة املطابق ــع رضورة مراع م



رواقات / » جملَّة فكرية فصلية تصدر عن مركز الرافدين للحوار R.C.D« العدد / ) 1 ( /  أيلول  2019م122

يف  املــؤرشة  الكليــة  االصــوات  عــدد 
الســجل االنتخــايب وعــدد االصــوات 
يف الصناديــق االنتخابيــة لــكل دائــرة 
انتخابيــة وهــذا مــا كان معمــوال بــه 
النــواب  انتخــاب جملــس  يف مرســوم 
ــن  ــاء م ــد االنته ــام1952 بع رقم)6(لع
العمليــة االنتخابيــة يفتــح الصنــدوق 
اللجنــة االنتخابيــة بمــرأى  بحضــور 
مــن احلارضيــن ويتــم تعــداد االصــوات 
االنتخابيــة امللقــاة يف الصنــدوق ويســجل 
ــوع  ــد ان جمم ــاذا وج ــط ف ــك يف الضب ذل
ــم  ــدوا اراءه ــن اب ــن الذي ــدد الناخب ع
يطابــق جممــوع عــدد االوراق االنتخابيــة 
امللقــاة يف صنــدوق االنتخــاب يزيــد عــى 
جممــوع عــدد الناخبــن الذيــن ابــدوا 
اخلمســة  تزيــد عــى  بنســبة  اراءهــم 
ــط  ــجل الضب ــك يف س ــت ذل ــة يثب باملائ
ويعــرض االمــر عــى احلاكــم فيقــرر 
أجرائــه  واعــادة  االنتخــاب  ابطــال 
ــوم  ــوم يف ي ــذا املرس ــكام ه ــب اح حس
ــراره  ــن ق ــخة م ــل نس ــه ويرس ــر يعين اخ
ــتئناف  ــة االس ــس حمكم ــن رئي اىل كل م
ــدد  ــية واذا كان ع ــة التفتيش ــس اهليئ ورئي
االوراق االنتخابيــة الزائــدة مخســة باملائــة 
او اقــل فيدعــو رئيــس اللجنــة االنتخابية 
احــد احلارضيــن لرفع عــدد مــن االوراق 
ــم  ــدة ث ــدار االوراق الزائ ــة بمق االنتخابي

ــف)56(. ــة التصني ــارش بعملي يب

2. يــؤدي اىل اســتقرار احلكومــة وتكوين 
برملــان فعــال ألنــه قــد يقلــل مــن هيمنــة 
ــا  ــة في ــرة واملتحاصص ــزاب الكب االح
بينهــا وجيعــل النــواب مرتبطــن بالنــاس 
وليــس برؤســاء االحــزاب بفعــل املعرفة 
التــي تربــط املرشــح الفائــز بالنــاس 
مــن ابنــاء مدينتــه اىل جانــب افــرزه 
ــزاب  ــة واح ــكل احلكوم ــزب يش اىل ح
التمثيــل  انظمــة  الن  املعارضــة،  يف 
األغلبــي يمنــح الناخبــن فرصــة حقيقــة 
ــر أصحــاب الســلطة يف كل موعــد  لتغي
ــن  ــن ع ــر راض ــوا غ ــايب، إن كان انتخ
ــغ  ــر بال ــو أم ــة وه ــة املتخلي اداء االغلبي
ــة اذا مــا قــورن باألنظمــة النســبية  االمهي
ومنهــا طريقــة ســانت الغــو التــي عــادة 
ــر  ــا اىل تغي ــج انتخاباهت ــؤدي نتائ ــا ت م
جزئــي يف ترتيــب االحــزاب وطبيعــة 

ــا)57(. ــات  بينه التحالف
ــه  ــديل بصوت ــتطيع ان ي ــب يس 3. الناخ
بجميــع  واكيــدة  تامــة  معرفــة  عــن 
يف  االنتخــاب  حــن  يف  املرشــحن 
قانــون ســانت الغــو املعــدل يكــون 
ليــس عــى اســاس املعرفــة باملرشــح 
وانــا عــى اســاس الــوالء او القرابــة 
مــع  واحلــزب.  الكتلــة  رئيــس  مــن 
رضورة ان ينــص القانــون عــى منــع 
اخلدمــة  قيــد  عــى  املســؤولن  ابنــاء 
ــيح الن  ــن الرتش ــكرية م ــة والعس املدني
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ــن  ــع م ــد يمن ــاد رضوري ق ــك مض ذل
اســتغال املنصــب واجلــاه يف العمليــة 
مهنــي  التنافــس  ويكــون  االنتخابيــة 
ــحن:«ال  ــع املرش ــن مجي ــا ب ــادال في ع
ــاء امللــك اىل  ــا: مــن كان اقرب يكــون نائب
ــا  ــوغ ايض ــة«)58(. وال يس ــة الرابع الدرج
للمترفــن او القائمقامــن او مــدراء 
النواحــي او احلــكام او رؤســاء التســوية 
او مديــري الرشطــة او العســكرين ان 
ــة  ــن املنطق ــة م ــهم للنياب ــحوا انفس يرش
بوظائفهــم  يقومــن  التــي  االنتخابيــة 
ــرى  ــن ي ــد الناخب ــى صعي ــا)59(. وع فيه
ــاء  ــات ان الغ ــؤون االنتخاب ــراء يف ش خ
ــاء  ــاص البن ــت اخل ــرف بالتصوي ــا يع م
ــه يف  ــوص علي ــلحة املنص ــوات املس الق
قوانــن االنتخــاب ومنهــا ســانت الغــو 
عرضــه  جيعلهــم  قــد  اذ  املعــدل)60(. 
ــد  ــوي وق ــوالء الثان ــزيب وال ــز احل لتحي
ــات  ــا باالنتخاب ــرتاكهم ايض ــكل اش يش
هتديــدًا لألمــن القومــي للبــاد مــن هنــا 
ــادل  ــابق ع ــة الس ــس املفوضي ــول رئي يق
القــوات  ابنــاء  اشــرتاك  ان  الامــي: 
اىل  يــودي  االنتخابــات  يف  املســلحة 
كشــف بيانــات القــوات املســلحة بالعدد 
ــرتض ان  ــث يف ــاء حي ــب واالس والرت
ــة  ــى الرسي ــات بمنته ــذه البيان ــون ه تك
اقــرتاع  مراكــز  تشــكل  قــد  ايضــا 
ــاب  ــهلة لإلره ــداف س ــكرين اه العس

ــل العــراق)61(.  ــد مث ــال وارد يف بل كاحت
ــة ان  ــاالت قوي ــرص احت ــم وبف ــد يت وق
ــوات  ــذه الق ــادات ه ــن قي ــدد م ــوم ع تق
عــى  اختيارهــا  يتــم  مل  اصــا  التــي 
ــاس  ــى اس ــل ع ــط ب ــة فق ــاس املهني اس
ــج  ــوات الدم ــة ق ــوالءات احلزبية)حال ال
ارادة  عــى  بالتأثــر  واقعــي(  كمثــال 
ــح  ــت لصال ــبن للتصوي ــود واملنتس اجلن
ــلم  ــد الس ــة اىل هتدي ــة، اضاف ــة معين جه
ــا60 او%70  ــوت مث ــن يص ــي ح األه
ــان  ــح كي ــن لصال ــن الفعلي ــن املصوت م
ســيايس معــن مــا حيــدث احباطــًا لــدى 
ــوالء  ــن بال ــرة تدي ــة كب ــح اجتاعي رشائ
حيــث  اخــرى  الحــزاب  االيــان  او 
ســتفقد ثقتهــا بالقــوات املســلحة كوهنــا 
املؤسســة االوىل املســؤولة عــن محايــة 
الدســتور واملجتمــع ككل)62(. دســتوريًا 
القــوات  عــن  فقــط  الرتشــيح  منــع 
املســلحة العراقيــة وافرادهــا، وبضمنهــم 
ــاع  ــون يف وزارة الدف ــكريون العامل العس
أو ايــة دوائــر أو منظــات تابعــة هلــا، 
ــز  ــغال مراك ــات إلش ــيح يف انتخاب الرتش
سياســية، وال جيــوز هلــم القيــام بحمات 
ــن  ــا لك ــحن فيه ــح مرش ــة لصال انتخابي
الدســتور نــص عــى حــق ابنــاء القــوات 
ــات)63(.  ــت يف االنتخاب ــة بالتصوي االمني
ــاك عــدت دول ال تســمح دســتوريًا  وهن
وقانونيــًا بتصويــت العســكرين مثــل 
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نســبيًا  القلقــة  الاتينيــة  أمريــكا  دول 
كاالرجنتــن والرازيــل واألكــوادور، 
ــا،  ــيا، وتركي ــغ، وإندونيس ــًا الكون وايض
ــة  ــرار املحكم ــل ق ــر قب ــان، وم ولبن
مــن  وغرهــا  االخــر،  الدســتورية 

ــدول)64(.  ال
ــية  ــزاب السياس ــر االح ــص تأث 4. تقلي
وجلــم ســطوهتا املاليــة والعســكرية عــى 
ــح  ــم الن املرش ــن وتوجهاهت اراء الناخب
ســواء كان مســتقًا او حزبيــًا يف ظــل 
املتعــددة  االنتخابيــة  الدوائــر  نظــام 
مــن  ونزاهتــه،  يرتكــز عــى كفاءتــه 
ــى ان  ــزاب ع ــرص االح ــوف حت ــا س هن
ــوض  ــراط يف خ ــح التكنوق ــم املرش تدع
ــة،  ــى املحلي ــة وحت ــات الرملاني االنتخاب
ــد  ــن جدي ــها م ــة نفس ــد هيكل ــد تعي وق
ــة  ــارص االنتهازي ــد العن ــاول ان تبع وحت
ــف  ــالة تتوق ــي مس ــا وه ــدة منه والفاس
ايضــا عــى مــدى تقييــم وحماســبة النــاس 
املعنــوي لألحــزاب السياســية، خصوصًا 
للضوابــط  فــرض  هنــاك  كان  مــا  اذا 
اجلزائيــة مــن قانــون االحــزاب السياســية 
بصــورة  رقم)36(لســنة2015ايضا 
ــزاب  ــى كل االح ــة ع ــة وحرفي صحيح
جانــب  اىل  السياســية)65(.  والكيانــات 
ــات  ــة ومؤسس ــة النزاه ــل دور هيئ تفعي

ــة.  الرقاب
5. خيفــف هــذا النظــام مــن اجــواء التوتر 

الطائفــي والعرقــي التــي تــرز عــادًة قبــل 
ــايل ينهــي الراعــات  ــات وبالت االنتخاب
ــراف  ــان االط ــن اركت ــد م ــة وحي االهلي
ــون  ــي. لك ــم اقليم ــى الدع ــية ع السياس
وفــق  املــرة  هــذه  يتــم  االنتخــاب 
ــر املتعــددة، وعــى اســاس فــردي  الدوائ
والــروى  والرنامــج  للكفــاءة  ان  أي 
ــم  ــاس الدع ــى اس ــس ع ــية ولي السياس
العواطــف  عــى  واللعــب  اخلارجــي 
الدينيــة والطائفيــة. اال ان هنــاك مــن 
ــاب  ــام االنتخ ــان نظ ــول ب ــكل بالق يش
أشــخاص  انتخــاب  انــه  الفــردي 
برامــج،  أفــكار  انتخــاب  وليــس 
ــح  ــعبية املرش ــر بش ــب يتأث ــد املنتخ فنج
وشــخصيته، نســبه ومســتواه الثقــايف، 
رئيــس  تعبــر  حــد  عــى  فالتنافــس 
 Herriot(ــبق ــي االس ــوزراء الفرن ال
الفــردي  Edouard(:«االنتخــاب 

بأنــه انتخــاب مصارعــن«)66(.
6. هــذا النظــام ســيقي عــى املــال 
الســيايس املــرسوق باآلليــات النفــوذ 
مــا  والصفقــات  واالداري  الــوزاري 
بــن النائــب واحلكومــة التــي تطبــخ 
ــا  ــون هن ــيايس يك ــال الس ــا اذ ان امل بينه
وســيلة غــر مرشوعــة لكســب اصــوات 
للناخبــن وبالتــايل فــان تكويــن املجلــس 
النيــايب هبــذه الصــورة تصبــح اشــبه 
مــا يكــون بأعضــاء غــرف التجــارة، 
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حيــث تبــدا املقايضــات واملســاومات 
ــن  ــاريع قوان ــر مش ــة لتمري ــع احلكوم م
مقابــل صفقــات حتــاك وراء الســتار بــن 
النائــب واحلكومــة او بــن نــواب الكتــل 
ــا  ــر ايض ــذا يوث ــهم، وه ــة انفس املكوناتي

ــواب)67(. ــس الن ــتقال جمل ــى اس ع
 7. ال حيتــاج املرشــح يف ظــل هــذا النظام 
اىل امــوال طائلــة للدعايــة االنتخابيــة الن 
املرشــح خيــوض االنتخابــات يف دائرته او 
منطقتــه، يف حــن ان خــوض االنتخابات 
اىل  حتتــاج  الواحــدة  الدائــرة  ظــل  يف 
االنتخابيــة،  للدعايــة  طائلــة  امــوال 
ــة  ــة الدعايــة االنتخابي ــاض كلف النخف
الدائــرة  لصغــر  للمرشــح  بالنســبة 
ــام  ــذا النظ ــع ه ــه يض ــة وعلي االنتخابي
حــدا للــال الســيايس، ويــؤدي اىل تقليــل 
فــرص التأثــر املــايل اخلارجــي عليــه)68(.
ــردي  ــاس ف ــى اس ــاب ع 8.  ان االنتخ
عــى حيــد مــن تأثــر احلزبــن واملكونــات 
التــي تتحاصــص وتتقاتــل االحــزاب 
والكيانــات السياســية عــى ترشــيحهم يف 
هيــأت املفوضيــة)69(. وقــد رشع اعضــاء 
الكيانــات السياســية يف قانــون املفوضيــة 
ــى  ــم هذا:«يراع ــجم وطموحه ــا ينس م
يف تشــكيل املفوضيــة العليــا املســتقلة 
يف  التــوازن  حيقــق   بــا  لانتخابــات 
متثيــل مكونــات الشــعب العراقــي وفقــا 
هنــا  مــن  والتعليــات«)70(.  ًلألنظمــة 

ــاالت  ــن ح ــردي م ــام الف ــيقلل النظ س
مفوضيــة  عمــل  يف  والتأثــر  الفســاد 
االتيــة:«ان  ولألســباب  االنتخابــات 
نتائــج االنتخابــات ســتظهر يف نفــس 
ــهولة  ــة وس ــر القائم ــبب صغ ــوم بس الي
ــة  ــان عملي ــايل ف ــوات وبالت ــرز االص ف
ــو  ــتغرق نح ــي تس ــوات الت ــرز االص ف
شــهر يف ظــل القانــون احلــايل لــن يكــون 
ــا ان  ــد االن، ك ــة ورضورة بع ــا حاج هل
التقاتــل عــى مفوضيــة االنتخابــات مــن 
قبــل اجلميــع ســتنتهي فلــن تســتطيع 
ــر  ــدين التأث ــا فاس ــة ان كان فيه املفوضي
يف نتائــج االنتخابــات وبالتــايل ســتصبح 
يشــغل  مهنيــة  مؤسســة  املفوضيــة 
مناصبهــا فقــط املهنيــون واملختصــون 
بالشــأن االنتخــايب وهــذا مفقــود يف ظــل 
القانــون احلــايل«)71(. ورغــم هــذا التفاؤل 
الــذي يطرحــه الباحــث اثــر ادريــس يف 
امكانيــة ان حيقــق النظــام الفــردي حتــول 
ــس  ــة بمجل ــتقالية املفوضي ــايس باس اس
ــات واحلــزيب اىل جملــس  مفوضيهــا املكون
يشــغله املهنيــون واملختصــون لكــون 
ــا  ــات ايض ــيص املكون ــع التحاص الترشي
ــا  ــن ضمنه ــن وم ــى كل القوان ــى ع طف
قانــون املفوضيــة. ولعــل هــذه املهمــة من 
اوىل االولويــات املناطــة بإفــرازات النظام 
ــس  ــد املجال ــرتض، اذ تعي ــايب املف االنتخ
النيابيــة املقبلــة النظــر يف كل الترشيعــات 
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ــور.    ــون املذك ــا القان ــن ضمنه وم
التعدديــة  ضبــط  املســتوى  عــى   .9
احلزبيــة يف بلــد مثــل العــراق يعــاين مــن 
غيــاب ثقافــة التعدديــة احلزبيــة وضعــف 
يف تطبيــق الضوابــط القانونيــة اىل جانــب 
ــة  ــة اجلامع ــة الوطني ــة اهلوي ــاب ثقاف غي
ــن ان  ــن املمك ــة، م ــوالءات اخلارجي وال
يــودي اقــرار قانــون االنتخــاب الفــردي 
اىل تقليــص العــدد الكبــر مــن االحــزاب 
واجلاعــات العاملــة يف العــراق، اذ يعــزوا 
خبــر االحــزاب موريــس دفرجيــه يف 
كتابه)االحــزاب السياســية( اىل ان تطبيــق 
اىل  يــودي  الفــردي  االنتخــاب  نظــام 
ــدث يف  ــا ح ــة ك ــة احلزبي ــور الثنائي ظه

ــا)72(.  بريطاني
ــا  ــزاب فيه ــود االح ــص وج ادى اىل تقل
ــال  ــزب الع ــا ح ــن مه ــن رئيس اىل حزب
وحــزب املحافظــن. لكــن يف الوقــت 
الصغــرة يف  ترفــض االحــزاب  ذاتــه 
بلــد مثــل العــراق متعــدد الطوائــف 
ــردي  ــاب الف ــام االنتخ ــزاب نظ واالح
ــرًا  ــًا مؤث ــا متثي ــودي اىل متثيله ــه ال ي الن
ــاب  ــى حس ــون ع ــه يك ــان وان يف الرمل
وجودهــا مــن هنــا تؤيــد هــذه االحــزاب 
ــن  ــبي. اذ م ــل النس ــام التمثي ــاد نظ اعت
ــمح  ــه يس ــام ان ــذا النظ ــى ه ــذ ع املؤاخ
عــى  حيصــل  الــذي  للحــزب  فقــط 
ــة  ــوات الناخب ــن االص ــر م ــدد االك الع

الرملــاين  التمثيــل  عــى  احلصــول  يف 
نســبة  عــى  حيصــل  الــذي  فاحلــزب 
ــى  ــل ع ــوات حيص ــن االص 50،01% م
الــذي  املنافــس  احلــزب  بينــا  الــكل 
ــل  ــبة 49،99% ال حيص ــى نس ــل ع حيص

يشء)73(. أي  عــى 
 كــا ان هنــاك مــن يقــول مــن االحــزاب 
والكتــل السياســية ردًا عــى رفــض نظــام 
ــددة  ــر املتع ــردي والدوائ ــاب الف االنتخ
صعــود  يف  يســاعد  النظــام  هــذا  ان 
احلــزب او التكتــل اجلاهــري)أ( عندمــا 
يــويص الناخبــن املوالــن لــه بدعــم 
ــة)1(  ــرة االنتخابي ــح)س( يف الدائ مرش
ومرشــح)ص( يف الدائــرة االنتخابيــة)2( 
العراقيــة.  املحافظــات  وهكــذا يف كل 
لكــن هــذا االشــكال يمكــن معاجلتــه من 
خــال تصاعــد وعــي الناخــب يف ضــوء 
ــادات  املــؤرشات الســلبية عــى عمــل قي
الكتــل  ونــواب  واعضــاء  االحــزاب 
السياســية وزرائهــا منــذ عــام2003واىل 
يومنــا هــذا ممــا قــد جيعــل الناخــب 
يرتكــن اىل الشــخصية املرشــحة املتســمة 

ــة. ــة والوطني ــاءة والنزه بالكف
ــنتناوهلا  ــرى س ــكاليات اخ ــاك اش  وهن

بالتحليــل يف املحــور االت. 
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نظــام  فــي  اشــكاليات  رابعــاً: 
االنتخابــي االغلبــي علــى اســاس 

فــردي
ــق  ــرتي تطبي ــد تع ــكاليات ق ــاك اش هن
النظــام االنتخــايب الفــردي ال ســيا يف 
ــي  ــرشذم دين ــن ت ــاين م ــي تع ــدان الت البل
وتســتفحل هبــا املكوناتيــة السياســية، 
وتغيــب فيهــا قيــم املســاواة وتتقــدم 
ــة والعشــائرية كتلــك  ــم األبوي فيهــا القي
ونزعــة  اجلنــس  بمســميات  املتعلقــة 
العشــرة والديــن، عــى حســاب التمثيــل 
ــاس  ــى اس ــم ع ــفاف القائ ــيايس الش الس
ــا  ــة الشــاملة، وقــد حرصن ــة الوطني اهلوي
ــاالت:  ــرد عــى هــذه االشــكاليات ب ان ن
الرملــان  يف  النســاء  متثيــل  مســالة   .1

املحافظــات وجمالــس 
مــن االشــكاليات التــي تثــار ضــد نظــام 
ــالة  ــردي مس ــاس ف ــى اس ــاب ع االنتخ
ــة  ــات الوطني ــاء يف االنتخاب ــل النس متثي
ــا  ــا نوهن ــردي ك ــام الف ــة، فالنظ واملحلي
يعتمــد االنتخــاب عــى اســاس الدوائــر 
املتعــددة والرتشــيح الفــردي، وهــذا ممــا 
يقلــل حظــوظ املــراة، لكــون االنتخــاب 
يف ضــوء هــذا النظــام تتجــه صــوب 
تتجــه  مــا  وعادتــا  مبــارشة  االفــراد 
ــددة  ــر املتع ــن يف الدوائ ــوات الناخب اص
ال ســيا يف املناطــق الريفيــة واملجتمعــات 
املحافظــة صــوب الرجــل. أي ان املــزاج 

ــيفضل  ــي س ــب العراق ــايب للناخ االنتخ
ــث  ــحن،  حي ــن املرش ــة م ــة معين نوعي
ــات  ــائدة يف املجتمع ــة الس ــة األبوي الثقاف
ــف  ــه تكش ــزء من ــراق ج ــة والع العربي
ــا إىل  بشــكل أكثــر وضوحــا إذا مــا نظرن
ــية  ــزاب السياس ــارات واألح ــلوك التي س
ــك  ــم تل ــل دع ــد يق ــث ق ــا حي يف جممله
النســاء  مــن  املرشــحات  األحــزاب 
ــك  ــل تل ــا جيع ــة م ــد الفردي ــى املقاع ع
ــبة%100  ــال بنس ــد للرج ــد مقاع املقاع
ــاء)74(.  ــن النس ــت عليه ــى وإن نافس حت
وهــذا مــا يشــكل عقبــة أساســية  يف 
ــث  ــاء حي ــن النس ــحات م ــه املرش وج
ــاء،  ــم النس ــام لدع ــزاج الع ــل امل ال يمي
ــاء  ــل النس ــق متثي ــتوريا ح ــن دس وضم
ــن  ــات م ــن االنتخاب ــات يف قوان العراقي
خــال حتقيــق نســبة ال تقــل عــن الربــع 
النــواب  جملــس  أعضــاء  عــدد  مــن 
البلــغ)328( نائبــًا، أي بنســبة مقعــد 
واحــد لــكل مائــة الــف نســمة مــن 
ــبة ال  ــق نس ــراق)75(. أي حتقي ــوس الع نف
ــن25% يف أي  ــرأة ع ــل امل ــا متثي ــل فيه تق
انتخابــات برملانيــة وحمليــة)76(. ويف ضــوء 
مــا نــص عليــه الدســتور اشــارة قوانــن 
االنتخــاب بعــد عــام2003 بطرقهــا 
النســبي  باملثيــل  االنتخــاب  املختلفــة 
منهــا او نظــام ســانت الغــو، بجعــل 
تضمــن  الرتشــيح  يف  قاعــدة  هنــاك 



رواقات / » جملَّة فكرية فصلية تصدر عن مركز الرافدين للحوار R.C.D« العدد / ) 1 ( /  أيلول  2019م128

للنســاء الوصــول اىل جمالــس املحافظــات 
يف انتخابــات عــام2013 مثــاالً لتحقيــق 
الكوتــا النســائية : تكــون امــرأة يف هنايــة 
ــن  ــر ع ــض النظ ــن بغ ــة فائزي كل ثاث
الفائزيــن مــن الرجــال)77(. ويف نظــام 
ســان الغــو الــذي اجــرت بموجبــه 
االنتخابــات النيابيــة عــام2014 فقــد 
ــاء  ــدد النس ــل ع ــب ان ال يق ــص: جي ن
وان  القائمــة  املرشــحات عــن25% يف 
ــل النســاء يف املجلــس  ال تقــل نســبة متثي
ــى  ــون ع ــرتط القان ــن25%)78(. واش ع
الكيانــات السياســية عنــد تقديــم القائمة 
ان يراعــى تسلســل النســاء بنســبة امــرأة 
بعــد كل ثاثــة رجــال)79(. بمعنــى ان 
مــن بــن ثاثــة رجــال تفــوز امــراة حتــى 
لــو مل حتصــل عــى العتبــة االنتخابيــة 
ــة  ــا كحال ــام الكوت ــرف بنظ ــا يع ــو م وه
اســتثنائية لتمكينهــا مــن املشــاركة يف 

ــة.  ــة واملحلي ــس النيابي املجال
هــذه االشــكالية)متثيل النســاء( يــرى 
ــى  ــايب ع ــام االنتخ ــن النظ ــن ع املدافع
ــا  ــن معاجلته ــن املمك ــردي م ــاس ف اس
ــارات  ــرتام االعتب ــًا باح ــهولة التزام بس
ــص  ــا ن ــا م ــتورية منه ــة والدس القانوني
ــالة  ــون مس ــي تك ــتور العراق ــه الدس علي
ــن  ــردي م ــام الف ــاء يف النظ ــل النس متثي
مــن  النســاء  متثيــل  حصــة  حتديــد 
ــس  ــل تناف ــة، وجع ــد يف كل حمافظ املقاع

ــدة  ــرة واح ــاء بدائ ــن النس ــحات م املرش
فقــط بــدل الدوائــر املتعــددة ، فمثــا 
بغــداد مثــا60  نــواب  اذا كان عــدد 
نائــب اي ان للنســاء15 مقعــد منهــا 
وحلــل مســالة متثيــل املــرأة بجعل النســاء 
ــي  ــة الت ــدود املحافظ ــن ح ــس ضم تتناف
ســتعتر دائــرة انتخابيــة واحدة)فقــط 
احلاصلــة  النســاء  وســتفوز  للنســاء( 
ــا  ــت، وهن ــبة تصوي ــى15 نس ــى اع ع
الدوائــر  وعــدد  مقعــدًا،  ســيتبقى45 
ــرة، وهبــذا حتــل  لذلــك ســتصبح45 دائ

مســالة متثيــل النســاء)80(.
2. التصويت خارج العراق

عمــدت العديــد مــن الديمقراطيــات 
ــي  ــت اخلارج ــار التصوي ــم خي إىل تقدي
ملواطنيهــا املقيمــن يف اخلــارج واســتجابة 
عجلــة  دفــع  مــن  املتحققــة  للنتائــج 
ــي  ــة تنام ــي ورسع ــول الديمقراط التح
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  العوملــة 
ــإن  ــامل، ف ــاء الع ــع أنح ــة يف مجي والثقافي
األقــل  البلــدان  مــن  متزايــدًا  عــددًا 
ــوم أيضــًا، يف الســعي  نمــوًا أخــذت، الي
ــا  ــي ملواطنيه ــت اخلارج ــة التصوي إلتاح
املتواجديــن هنــاك ألســباب خمتلفــة، 
ــاس  ــؤالء الن ــاح إلدراج ه ــدف الس هب
والسياســية  االنتخابيــة  العمليــات  يف 
ــذا  ــع ه ــيًا م ــاد)81(. متاش ــل الب يف داخ
ــدر  ــارة املص ــع اش ــجامًا م ــدئ، وانس املب
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يف  لعــام2005  العراقــي  الدســتوري 
االنتخــاب)82(.  يف  العراقيــن  حــق 
العراقيــة،  اجلنســية  يمتلكــون  الذيــن 
ــجلة  ــة(، ومس ــة او الدائم واإلقامة)املؤقت
ــه  ــن، وعلي ــجل الناخب ــاءهم يف س اس
مــن حقهــم الدســتوري هــذا اخليــار 
االنتخابيــة  االســتحقاقات  كل  يف 
وقــد  النــواب(،  الوطنية)جملــس 
االنتخابيــة  القوانــن  كل  حرصــت 
الســابقة ان تنظــم هــذا احلــق، فلــو اخذنا 
ــانت  ــة س ــق طريق ــاب وف ــون االنتخ قان
الغــو رقــم)45( لســنة2013 نجــده 
ينــص كمصــدر قانــوين أيضــا عــى 
حــق التصويــت لعراقــي اخلــارج كل 
ــر  ــي هاج ــة الت ــه العراقي ــب حمافظت حس
منها:«يصــوت املهجــرون وفــق احــدث 
ــة  ــا املفوضي ــزود هب ــمية ت ــة رس احصائي
مــن وزارت اهلجــرة واملهجريــن والتجارة 
التصويــت  للمهجــر  حيــق  بموجبهــا 
يف املــكان الــذي يقيــم فيــه ويصــوت 
لدائرتــه االصليــة التــي هجــر منهــا«)83(. 
ــة التصويــت  ايــن االشــكال اذن يف عملي
اخلارجــي؟ القوانــن االنتخابيــة ملجالــس 
النــواب الســابقة ســواء التــي تنــص عــى 
ــاب  ــة االنتخ ــبي او طريق ــل النس التمثي
ــى  ــوم ع ــو تق ــانت الغ ــة س ــق طريق وف
ــرة  ــي دائ ــة ه ــة عراقي ــاس كل حمافظ اس
انتخابيــة باســتثناء اول انتخابــات وطنيــة 

جعلــت  العامــة  اجلمعيــة  النتخــاب 
العــراق دائــرة انتخابيــة واحــدة، يف حــن 
ان النظــام االنتخــايب املقــرتح الــذي يقوم 
عــى التمثيــل االغلبــي عــى اســاس 
ــع كل  ــاس توزي ــى اس ــز ع ــردي يرتك ف
حمافظــة اىل عــدة دوائــر حســب النســب 
ــا يف  ــا ارشن ــة ك ــكل حمافظ ــكانية ل الس
قواعــد توزيــع املقاعــد االنتخابيــة يف 
ــارات  ــردي. أي ان االعتب ــاب الف االنتخ
اللوجســتية والفنيــة تكــون اصعــب ظــل 
النظــام االنتخــايب املقــرتح مــن ســابقيه. 
صــادر  حمافظــة  كل  باعتبــار  احلــل 
منهــا جــواز الســفر للعراقــي خــارج 
االنتخابية)باعتبارهــا  دائرتــه  العــراق 
دائــرة انتخابيــة واحــدة( وســيصوت 
ــى ان  ــه، ع ــب يف حمافظت ــن يرغ ــا مل فيه
ــبوع  ــل اس ــارج قب ــات اخل ــرى انتخاب جت
ــرز  ــرض ف ــة لغ ــات العام ــن االنتخاب م
ــان  ــوم اع ــس ي ــا بنف ــج واعاهن النتائ
نتائــج االنتخابــات العامــة)84(. لكــن 
اجرائيــة عــى  تبقــى هنــاك مشــاكل 
مســتوى املســاواة يف املنافســة االنتخابيــة، 
التصويــت،  عمليــة  يف  والشــفافية 
التزويــر،  عمليــات  عــن  والكشــف 
وتســوية املنازعــات يف حالــة الطعــن 
يف  للمنتخبــن  االنتخابــات  نتائــج  يف 
اخلــارج التــي جتــري عــى أرض أجنبيــة، 
خــارج إقليــم الواليــة القضائيــة)85(. 
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باإلضافــة مســائل اخــرى تتعلــق بتكلفــه 
اخلــارج  للتصويــت  الباهظــة  املاليــة 
ــل  ــه شــبهات فســاد مــن قب ــد يصحب وق
ومرشفــة  اجرائيــة  كجهــة  املفوضيــة 
ــايب  كــا كشــف ملــف االســتجواب الني
ــال  ــن خ ــن، م ــس املفوض ــس جمل لرئي
ــات الفخمــة  االيفــادات واســتجار البناي
ــا،  ــارج وغره ــة يف اخل ــب املفوضي ملكات
عمومــا فقــد قــدرت جهــات دوليــة 
ــي  ــت اخلارج ــة يف التصوي ــة املالي الكلف
للعــراق حســب االنتخابــات النيابيــة 
بلغــت  الثــاين/2005(  يف)كانــون 
ــرد  ــي للف ــن300اىل400دوالر امريك م
الواحــد، وبتكلفــة امجاليــة تصــل اىل اكثر 
ــا  ــي)86(. رب ــون دوالر امريك من92ملي
متثــل هــذا التكلفــة املاليــة اذا كانــت 
يف  تكلفــة  واالعــى  االغــى،  دقيقــة 
تصويــت اخلارجــي عــى مســتوى العــامل.

3. يقــيص متثيــل املواطنن)االقليــات( يف 
الرملــان وجمالــس املحافظــات

يف املضــار الديمقراطــي يعــد كل النــاس 
ــا  ــات، ف ــوق واحلري ــاوون يف احلق متس
ــة  ــة او أي أيقون ــن او القومي ــف الدي يق
فقهيــة او عرقيــة حاجــزا امامهــم، ومــن 
ــًا  تلــك احلقــوق حــق االنتخــاب تصويت
الدســتور  ضمــن  وقــد  وترشــيحًا، 
حــق  االنتخابــات  وقوانــن  العراقــي 
املشــاركة  يف  مجيعــًا  العراقيــن  متثيــل 

باحلقــوق  والتمتــع  العامــة  بالشــؤون 
السياســية بــا فيهــا حــق التصويــت 
ان  كــا  والرتشــيح)87(.  واالنتخــاب 
قوانــن االنتخابــات قــد نظمــت ذلــك، 
واعــدت حســابًا جرائيــًا ملســالة التمثيــل 
ــاب  ــون انتخ ــوات، فبقان ــد االص وحص
جملــس النــواب يف العــام2014 وفــق 
ــد  ــمت املقاع ــو قس ــانت الغ ــة س طريق
ــس  ــون جمل ــكل االت: يتك ــة بالش النيابي
يتــم  مقعــدا  مــن)328(  النــواب 
ــات  ــن املحافظ ــدا ب ــع)320( مقع توزي
واجلــدول  االداريــة،  حلدودهــا  وفقــا 
ــد  ــون)8( مقاع ــون، وتك ــق بالقان املرف
للمكونــات:)5(  حصة)كوتــا(  منهــا 
املندائــن  للصابئــة  للمســيحن، و)1( 
و)1(  االيزديــن،  و)1(  بغــداد،  يف 
ــون  ــل القان ــل)88(. جع ــبك يف املوص للش
مــن  املخصصــة  االنتخابيــة  املقاعــد 
ــي  ــي واملندائ ــيحين والصابئ ــا املس كوت
انتخابيــة  دائــرة  ـــــ   العــراق  ـــــ 
دائــرة  حمافظــة  كل  بــدل  واحــدة)89(. 
ــة  ــر يف حال ــدة، اذن فاملتغ ــة واح انتخابي
االنتخــاب  يتضمــن  قانــون  ترشيــع 
االغلبــي عــى اســاس فــردي يكــون 
توزيــع املقاعــد فيــه عــى اســاس الدوائــر 
ــاك  ــه هن ــة، وعلي ــكل حمافظ ــددة ل املتع
ــات  ــل املجموع ــدم متثي ــن ع ــوف م خت
ــوم  ــى عم ــارهم ع ــرا النتش ــة، نظ الديني
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العــراق بأعــداد ســكانية قــد ال متنحهــم 
قــد احلصــول عــى مقاعــد انتخابيــة، 
ــام  ــون النظ ــول املدافع ــل اذن، يق ــا احل ف
االنتخــايب عــى اســاس فــدري ان متثيــل 
تلــك املجموعــات الدينيــة تكــون ســهلة 
ومستســاغة حيــث يعتــر العــراق دائــرة 
ــى  ــاظ ع ــرض احلف ــدة لغ ــة واح انتخابي
الدينيــة  املجموعــات  ابنــاء  اصــوات 
ــا  ــه ايض ــراق وخارج ــوا يف الع ــا كان اين
وتســتقطع مقاعدهــم مــن العــدد الــكي 
قبــل  النــواب  جملــس  مقاعــد  لعــدد 
ويف  االنتخابيــة)90(.  الدوائــر  توزيــع 
التجربــة االنتخابيــة العراقيــة الســابقة 
ــاب  ــاس االنتخ ــى اس ــت ع ــي اقام الت
االنتخــاب  قانــون  وزع  الفــردي 
ــة  ــد املجموع ــنة1952 مقاع رقم)6(لس
قضــاء  االت:  النحــو  عــى  املســيحية 
وقضــاء  بغــداد)2(،  لــواء  مركــز 
وقضــاء  البــرة)1(،  لــواء  مركــز 
مركــز املوصــل)3(، وأعتــر القانــون 
ــة  ــة انتخابي ــًا منطق ــة ايض ــذه االقضي ه

واحــدة)91(.
4.صعود العشائر 

ــار  ــي تث ــرى الت ــكاليات االخ ــن االش م
اســاس  االغلبــي عــى  النظــام  ضــد 
ــائر  ــة العش ــودي اىل هيمن ــه ي ــردي ان ف
ــد  ــى مقاع ــيًا ع ــة سياس ــًة املدعوم خاص
مــن  املحليــة  واملجالــس  الرملــان 

ــة  ــى االقضي ــائر ع ــيطرة العش ــال س خ
ــكل  ــة ل ــر االنتخابي ــي او الدوائ والنواح
حمافظــة باملفهــوم القاعــدي االنتخــايب 
ــى  ــة، ع ــات العراقي ــب املحافظ ويف اغل
العــريب  املجتمعــي  النظــام  ان  اعتبــار 
فيــه  ترتكــز  يــزال  ال  العــراق  ومنــه 
البويــة  واعرافهــا  العشــرة  حاكميــة 
والعصبويــة. يــرد املدافعــون عــن النظــام 
االغلبــي عــى اســاس فــردي مــن خــال 
ــراق  ــائر يف الع ــة: ان العش ــاط االتي النق
مــن  حتولــت  االخــرة  الســنوات  يف 
ــل  ــة وانتق ــاة املدين ــة اىل حي ــاة الريفي احلي
افرادهــا اىل مراكــز املــدن واىل حمافظــات 
النزعــة  اخــرى وهــذا ال يعنــي زوال 
ــكام  ــر اذ ال ــة يف التفك ــة والثأري القبلي
هنــا عــن كثافــة العشــائر الســكانية، ويف 
ضــوء هــذه املعطيــات ان العشــائر ليــس 
ــيم  ــا ان التقس ــدا، ك ــر ج ــم الكب باحلج
ــة يف ظــل  ــد االنتخابي القواعــدي للمقاع
النظــام االنتخــايب الفــردي ال يســمح 
بســطوة العشــرة عــى الدائــرة االنتخابية 
ــددة  ــر املتع ــا الن الدوائ ــة م يف اي حمافظ
ــل  ــد يص ــدًا فق ــرة ج ــون صغ ــن تك ل
ــة اىل  ــرة انتخابي ــكان يف كل دائ ــدد الس ع
نحو100الــف ناخــب وال يتصــور ان 
ــذا  ــيطرة اىل ه ــرة مس ــاك عش ــون هن تك
احلــد يف أي منطقــة جغرافيــة مــن مناطــق 
العــراق اال يف حــاالت حمــدودة، مــن 
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جانــب ثــاين ان املرشــحن مــن العشــرة 
نفســها سيســامهون يف الــرد التخــوف 
العشــرة  اصــوات  سيشــتتون  الهنــم 
وجــود  حالــة  يف  امــا  الواحــدة)92(. 
ــرة  ــرة لعش ــكانية كب ــة س ــر وكثاف تأث
املحافظــة)أ(  مــن  مــا  منطقــة  يف  مــا 
بنيــل  هلــا  يســمح  املحافظــة)ب(  او 
ــال وارد  ــو احت ــن، وه ــوات الناخب اص
ــة  ــراق القبلي ــة الع ــوء تركيب ــدًا يف ض ج
ــون  ــذا ال يك ــان ه ــه ف ــب حمافظات يف اغل
مؤثــرًا باملحصلــة اجلاليــة عــى مســتوى 
القــرار الرملــاين)93(. مــن هنــا يــرى فريق 
اخــر بــن الرافضــن واملدافعــن مــن 
ترشيــع قانــون انتخــايب يأخــذ باالنتخاب 
االغلبــي عــى اســاس فــردي امكانيــة ان 
ــف اوالً  ــد التثقي ــن بع ــًا لك ــون مائ يك
ونــرش الثقافــة املدنيــة بــن العشــائر، 
وتقديــم احلجــج التــي توكــد عــى امهيــة 
ــى  ــه ع ــوء والنزي ــح الكف ــار املرش اختي
أي عــرف اخــر ومنهــا اعــراف العشــرة.

5. املناطقية: 
ــابقة  ــكالية الس ــارب لإلش ــياق مق يف س
يــرى النقــاد للنظــام االغلبي عى اســاس 
دائرتــه  اســر  النائــب  جيعــل  فــردي 
ــة او  ــس لام ــا ولي ــًا هل ــة وممث االنتخابي
ــارات  ــع اعتب ــم ترتاج ــن ث ــعب، وم الش
املصلحــة العامــة يف عملــه، كــا انــه 
يــودي اىل ضعــف يف مســتوى الكفــاءات 

ــز  ــارات مترك ــة العتب ــس النيابي يف املجال
النظــام  هــذا  يف  والعرقيــة  للمناطقيــة 
عــى حســاب املهنيــة)94(. يــرد املدافعــون 
عنــه بــان املرشــح الفائــز وان كان يمثــل 
يف  املرشعــة  الســلطة  يف  الشــعب  كل 
ــاك رضورة  ــن هن ــة، لك ــة الوطني املحصل
ــل  ــاك متثي ــون هن ــرتض ان يك ــرى يف اخ
ــدن  ــز امل ــة، ومرك ــكل االقضي ــي ل حقيق
البلــد  حمافظــات  مــن  حمافظــة  لــكل 
ــح،  ــة باملرش ــة القريب ــال املعرف ــن خ م
ــي  ــايب ويلب ــس الني ــم يف املجل وان يمثله
ــه  ــه يف محلت ــم ب ــا وعده ــم وب طموحاهت
يكــون  وبالتــايل  االنتخابيــة  وبرناجمــه 
ــذا ال  ــاس وه ــي للن ــل حقيق ــاك متثي هن
يكــون اال يف النظــام االنتخــايب الــذي 
يأخــذ بالدوائــر املتعــددة، كــا ان العمــل 
ــب  ــة يتطل ــة الرملاني ــيايس يف االنظم الس
تشــكيل التحالفــات مــن قبــل املرشــحن 
ــة  ــل قب ــرتك داخ ــل املش ــزون للعم الفائ
عــى  التمثيــل  كان  اذا  امــا  الرملــان، 
ــات جمالــس املحافظــات  مســتوى انتخاب
ــورة  ــي بص ــة تنته ــكالية املناطقي ــان اش ف

ــة.     ــبة كامل ش
ــة  ــدم امكاني ــوات وع ــتت االص 6. تش

ــرة ــة كب ــكيل كتل تش
االشــكالية االكثــر تعقيــدًا تكمــن يف 
ــرة يف  ــة كب ــكيل كتل ــة تش ــدم امكاني ع
بلــد مثــل العــراق متعــدد اثنينــا وعرقيــا 



133 قانون االنتخابات يف العراق                                                                                        أ.م.د. اسعد كاظم شبيب

ســكانيًا  التقســيم  حــد  اىل  وطائفيــًا 
ــوري  ــيايس مجه ــه الس ــًا، ونظام وجغرافي
مشــاركة  يتطلــب  وعليــه  نيــايب)95(. 
التعدديــة املذكــورة يف اختيــار الرئاســات 
الثــاث داخــل قبــة الرملــان حتــى تنــال 
ــا تكمــن مشــكلة العــودة  الثقــة)96(. وهن
التحاصــص  نظــام  اىل  اخــرى  مــرة 
الســيايس واحلــزيب بــن هــذه  املكونــات 
ــاء  ــة وبن ــة العام ــاب املصلح ــى حس ع
ــن  ــون ع ــرد املدافع ــًا، ي ــة مواطناتي الدول
ــردي ان  ــي عــى اســاس ف النظــام االغلب
ــة  ــيد التعددي ــودي اىل ترش ــاه ي ــن مزاي م
احلزبيــة، وعــى هــذا االســاس فمــن 
املمكــن يف املســتقبل ان يــودي اىل نتائــج 
انتخابيــة وطنيــة قائمــة عــى اســاس 
ــد  ــه بع ــت نفس ــج يف الوق ــة، وينت املواطن
كل دورة انتخابيــة  تكتــان سياســيان 
وحزبيــًا  ودينيــًا  عرقيــًا  متعــددان 
يملــك  الــذي  الفائــز  ومســتقلن، 
االغلبيــة املطلقــة حيكــم، واخلــارس يف 
ــل  ــة اىل عوام ــة. اضاف ــة الرملاني املعارض
اخــرى قــد تســاعد يف اهنــاء التحاصــص 
ــوم  ــية تق ــزاب سياس ــيايس والدة اح الس
عــى اســاس املواطنــة الشــاملة متتــد مــن 
ــح  ــس صحي ــوب والعك ــال اىل اجلن الش
ــدان  ــن البل ــدد م ــودة يف ع ــك املوج كتل

ــتقرة. املس

الخاتمة:
ــاح  ــول اص ــة ح ــذه الدراس ــام ه يف خت
واجيــاد  العــراق  يف  االنتخــايب  النظــام 
بــن  نضــع  جديــد،  انتخــايب  قانــون 
بمســتقبل  واملهتمــن  القــراء  يــدي 
نضامهــا  وترصــن  العراقيــة  الدولــة 
ــة  ــة، جمموع ــاه الديمقراطي ــيايس باجت الس
مــن االســتنتاجات والتوصيــات عــر 

االتيتــن: النقطتــن 
اوالً: االستنتاجات:

النظــام  بــن  الوثيقــة  الصلــة  ان   .1
الســيايس وقواعــد النظــام االنتخــايب، 
نظــم  جليــة  بصــورة  عنهــا  عــرت 
االنتخــاب املجربــة عــى احلالــة العراقية، 
فأفــرزت لنــا مــداورة كتلويــة تضــاف اىل 
حتاصــص مكونــات اعتمــد بعــد التغيــر 
ــم  ــية يف تقاس ــة السياس ــى املحاصص ع
الســلطة، وهــذا االفــراز ال يعــود اىل 
النظــام االنتخــايب بحــد ذاتــه، وانــا 
مــن انتــج هــذه النظــم االنتخابيــة وهــي 
الســلطة  املمثلــة يف  السياســية  الكتــل 
ــة  ــد انتخابي ــرت قواع ــا اق ــة ألهن املرشع
تضمــن اســتمرار بقاءهــا يف الســلطة 

بعــد كل دورة انتخابيــة.
2. شــهد العــراق بعــد التغيــر مــن 
ــم  ــام2003 نظ ــتبدادي ع ــام االس النظ
انتخابيــة تراوحــت بــن املقبوليــة اجلزئيــة 
ــياق  ــويش يف الس ــن التش ــد وب يف القواع



رواقات / » جملَّة فكرية فصلية تصدر عن مركز الرافدين للحوار R.C.D« العدد / ) 1 ( /  أيلول  2019م134

ــام. الع
ــايب  ــه االنتخ ــراق يف نظام ــد الع 3. اعتم
ــى  ــارشة ع ــة مب ــات برملاني يف اول انتخاب
ــع  ــد ان وض ــبي بع ــل النس ــام التمثي نظ
بموجبــه العــراق دائــرة انتخابيــة واحدة، 
ــم)96(  ــاف رق ــلطة االئت ــر س ــق ام وف
انتخــاب  بموجبــه  لســنة2004وتم 
اعضــاء اجلمعيــة العامــة يف كانــون الثــاين 
ــرتض ان  ــن املف ــي كان م ــام2005 الت ع
ــة  ــر كتاب ــة ع ــاة ديمقراطي ــس حلي تؤس

ــراق. ــم للع ــتور الدائ الدس
ــاف  ــلطة االئت ــر س ــي ام ــا الغ 4. عندم
انتخــاب  قانــون  بترشيــع  رقــم)96( 
ــواب رقــم)16( لســنة2005  جملــس الن
ــى  ــايب ع ــه االنتخ ــا يف نظام ــد ايض اعتم
عائلــة التمثيــل النســبي لكــن جعــل كل 
حمافظــة دائــرة انتخابيــة بــدل الدائــرة 
بنظــام  واخــذ  الواحــدة  االنتخابيــة 
القائمــة املغلقــة يف التصويــت، وهــو 
ــو  ــيايس خيل ــاف س ــج اصطف ــك انت بذل
ــم  ــوده تقاس ــة ويس ــة الوطني ــن املهني م
ــــ عرقــي، وفســح املجــال امــام  طائفــيـ 
التــي  اإلداري  والفســاد  املــايل  اهلــدر 
انتجتهــا انتخابــات اجلمعيــة العامــة، 
ــل  ــية تعدي ــة السياس وزاد يف رشخ االزم
انتخــايب  بقانــون  املذكــور  القانــون 
محلــت  لســنة2009حيث  رقــم)26( 
قواعــد هــذا التعديــل االنتخــايب ســيطرة 

ــواب،  ــس الن ــى جمل ــة ع ــل التقليدي الكت
بعــض ناتــج مــن الطبيعــة السياســية 
توظيفهــا واخــرى  والدينيــة وحســن 
ــد  ــبة)5%(من املقاع ــص نس ــر ختصي ع
كمقاعــد تعويضيــة تــوزع عــى القوائــم 
بنســبة املقاعــد التــي حصلــت عليهــا، كا 
ــزة  ــم الفائ منــح املقاعــد الشــاغرة للقوائ
ــد  ــن املقاع ــدد م ــى ع ــت ع ــي حصل الت
ــا،  ــت عليه ــي حصل ــد الت ــبة املقاع بنس
وهــو مــا اثــار اعرتاضــات حســمتها 
اخــرا املحكمــة الدســتورية العليــا عــر 
قرارهــا بعــدم دســتورية ترحيــل صــوت 
الناخــب مــن املرشــح اىل مرشــح اخــر مل 
ينتخبــه اصــًا، وهكــذا وصــف القانــون 
االنتخــايب االول بانــه افضــل مــن الثــاين 
االنتخــايب  الصــوت  التمثيــل  قــوة  يف 
ــون  ــن القان ــل م ــاين افض ــون الث والقان
الثالــث، لكــن القوانــن الثــاث انتجــت 
ــان  ــي وبرمل ــًا يف االداء احلكوم ــا ضعف لن
والعمــل  الفســاد  تســودمها  مشــتت 
ترشيــع  حتــى  وصــل  املحاصصــات 

القوانــن.
ــات  ــاين لانتخاب 5. مــع االســتحقاق الث
ــاك  ــة يف20نيســان2013برزت هن املحلي
ــاب  ــة االنتخ ــر طريق ــرة بتغي ــة كب رغب
ــل  ــة التمثي ــق الطريق ــاب وف ــن االنتخ م
االصــوات  تقســيم  ومــن  النســبي 
ــيم  ــي اىل تقس ــدل الوطن ــتخراج املع الس
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طريقــة  وفــق  الصحيحــة  االصــوات 
ســانت الغــو)7,5,3،1...(، وهــو مــا 
عــد انتصــار لصالــح املســتقلن والكتــل 
الصغــرة، لكــن مــع قــرب االنتخابــات 
الكتــل  حرصــت  الرملانيــة  الوطنيــة 
السياســية اىل عــدم مغــادرة امتيــازات 
مبتغاهــا  يف  نجحــت  وقــد  الســلطة 
ــانت  ــون س ــرف بقان ــا ع ــع م ــر ترشي ع
الغــو املعــدل رقــم)45( لســنة2013 او 
وعــرف بالطريــق العراقيــة اخــذ بتقســيم 
عــى)1،6،  الصحيحــة  االصــوات 
الكــره  اعــادة  بموجبــه   )...7  ،5  ،3
بتقســيم  اخــرى  مــرة  املحاصصاتيــة 
ســنوات  بعــد  الثــاث  الرئاســات 
الفاشــلة  املحاصصــة  عــرف  مــن 
ــة  ــدة الوطني ــات الوح ــرة بحكوم املوط
ــذه  ــل ه ــي، ويف ظ ــوري املالك ــة ن برئاس
ــاد نســب الفســاد وفــق  الدوامــة مــن زي
ــي  ــل االمن ــة والفش ــات االمي االحصائي
خاصــة بعــد ســقوط مــدن غــرب العراق 
ــأكل  ــايب، وت ــش االره ــم داع ــد تنظي بي
الســيادة وظهــور حالــة الــوالء للخــارج، 
ــد  ــايب جدي ــام انتخ ــة اىل نظ ــرز احلاج ت
ــه  ــا وتقــي خمرجات يكــون عــادالً ومرنن
عــى الفســاد املتولــد مــن هيمنــة الكتــل 
مقــدرات  عــى  التقليديــة  السياســية 
ــات  ــل طموح ــاته وجتاه ــد ومؤسس البل
شــعبه يف النمــو واالســتقرار واخلدمــات 

ــة.  ــة الرفاهي ــق دول وحتقي
ــيايس  ــز الس ــتمرار العج ــة اس 6. يف حال
والتكتــات  الوجــوه  ذات  ومــداورة 
ــانت  ــام س ــواء بنظ ــة س ــية النفعي السياس
االنظمــة  مــن  يقاربــه  مــا  او  الغــو 
عــزوف  اىل  يصــار  قــد  االنتخابيــة 
العراقيــن  مشــاركة  يف  كبــر  شــعبي 
االنتخابــات  املنتمــن حزبيــًا يف  غــر 
ــورش اىل  ــا ي ــو م ــة، وه ــة واملحلي الوطني
فقــدان الثقــة الشــعبية بالنظــام الســيايس 
معاجلــة  يف  وفشــله  اجلديــد  العراقــي 

قضايــا املجتمــع امللحــة. 
ثانيًا: التوصيات:

ــع  ــويص صان ــدم ن ــا تق ــوء م 1. يف ض
ــاإلرساع  ــي ب ــيايس والترشيع ــرار الس الق
جديــد  عــري  قانــون  ترشيــع  يف 
ــون  ــة ليك ــة والوطني ــات املحلي لانتخاب
املرحلــة  متطلبــات  مــع  منســجا 

املتشــعبة. وازماهتــا  السياســية 
2. ان مســالة تغيــر النظــام االنتخــايب 
يف  طبيعــة  الشــبه  املســائل  مــن  تعــد 
ــوال  ــهد حت ــي تش ــية الت ــة السياس االنظم
ــويص  ــا ن ــن هن ــة، م ــو الديمقراطي نح
البدائــل  اجيــاد  بــرورة  املرشعــن 
للنظــام االنتخــايب احلــايل والتحــول مــن 
ــل  ــاس التمثي ــى اس ــاب ع ــة االنتخ عائل
ــة  ــة للحال ــر عملي النســبي اىل انظمــة اكث
العراقيــة ولعــل افضــل هــذه النظــم 
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مــا يعــرف بعائلــة التمثيــل االغلبــي 
ــع  ــردي، م ــاب الف ــاس االنتخ ــى اس ع
ــايب  ــي االنتخ ــف والوع ــرورة التثقي ال
انتخــاب  عــى  التأكيــد  خــال  مــن 
ــة  ــاءة والنزاه ــث الكف ــن حي ــل م املؤه
ــة  ــدًا عــن خاصي ــد بعي واالخــاص للبل
االنتــاء الدينــي، والعرقــي، والتكتــل 
ــد  ــس، واال ق ــرة واجلن ــزيب، والعش احل
ــار  ــل بث ــايب بدي ــام انتخ ــأت أي نظ ال ي

التغيــر املرجتــى.
ــاد  ــي اىل اعت ــرشع العراق ــويص امل 3. ن
نظــام االنتخــاب الفــردي، اذا مل يكــن 
يف االنتخابــات الوطنيــة فعــى االقــل 
كمرحلــة جتريبيــة يف االنتخابــات املحليــة 
ــاكل  ــل املش ــح يف ظ ــام االصل ــه النظ الن
التــي يعــاين منهــا العــراق مــن فســاد مايل 
ــية،  ــة وسياس ــة طائفي واداري وحماصص
وغيــاب للهويــة الوطنيــة العراقيــة، اذ 
ــد  ــردي يرش ــاس ف ــى اس ــاب ع االنتخ
ــه  ــا تتج ــة وجيعله ــة احلزبي ــن الفوضوي م
مــن التعدديــة املترشذمــة اىل التعدديــة 
العقانيــة، واىل الثنائيــة احلزبيــة، ويقــوي 
مــن صعــود كفــة املســتقلن ايضــا، كــا 
ــح  ــل املرش ــاب الفــردي جيع ان االنتخ
األكفــأ واالفضــل هــو اجلــدر بالفــوز ممــا 
خيلــق ســلطة ترشيعيــة منضبطــة ومعــززة 
ــة  ــة عامل ــة وطني ــة وحكوم ــم املواطن لقي
ــذا  ــل ه ــب يف ظ ــة، الن ارادة الناخ وقوي

النظــام تكــون فعالــة عــر معرفتــه التامــة 
باملرشــح الرتــكاز هــذا النظــام عــى 
ــتوى  ــى مس ــددة ع ــر املتع ــاس الدوائ اس

ــدة. ــة الواح املحافظ
4. االســتفادة مــن التجــارب العامليــة 
االنتخــايب  بالنظــام  اخــذت  التــي 
ــة  ــا التجرب ــردي، ومنه ــاس ف ــى اس ع
الرملانيــة يف اململكــة املتحــدة الريطانيــة، 
املتحــدة  كالواليــات  والرئاســية 
ــا  ــران وغره ــا، واي ــة، وفرنس االمريكي
ــهدها  ــي تش ــك الت ــارب كتل ــن التج م
ــى  ــت ع ــة كاألردن والكوي ــدان عربي بل
او  الترشيعيــة،  االنتخابــات  مســتوى 
ــردي  ــاب الف ــوع اىل االنتخ ــى بالرج حت
ــادر  ــي الص ــد امللك ــة يف العه او االقضي
جملــس  انتخــاب  مرســوم  بموجــب 
النــواب العراقــي رقــم)6( لعــام1952. 
5. نــويص املــرشع العراقــي باالبتعــاد 
ــواء  ــة س ــة واملجرب ــة اهلجين ــن االنظم ع
امــا يف  العراقيــة املعــارصة،  يف احلالــة 
حــاالت اخــرى كتلــك التــي تدعــوا 
ــة  ــق طريق ــات وف ــتمرار االنتخاب اىل اس
ســانت الغــو مــع التعديــات فأهنــا 
قــد تزيــد الطــن بلــه او الدعــوات التــي 
تنــادي بالنظــام املختلــط مــع مــا انــه قــد 
يكــون افضــل اىل حــدا مــا مــن ســابقاته 
ــن يف  ــة، ونتضام ــة االنتخابي ــن االنظم م
ســياق ذلــك مــع كل الدعــوات الوطنيــة 
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الداعيــة اىل ترشيــع قانــون انتخــايب ينقــل 
الدولــة العراقيــة بــكل مشــاكلها وازماهتا 
التــي تشــهدها اىل  الفســاد  وحــاالت 
ــة  ــتقرة ذات حكوم ــدول املس ــاف ال مص
ــجم  ــان منس ــة وبرمل ــة وفاعل ــة قوي احتادي
الكتلويــة  للرغبــات  خيضــع  وال 
ــة ولعــل اصلــح  واالنصياعــات اخلارجي
هــذه النظــم االنتخابيــة للحالــة العراقيــة 
ــي  ــايب االغلب ــام االنتخ ــو النظ ــة ه احلالي

ــا.  ــا نوهن ــردي ك ــاس ف ــى اس ع
العليــا  املفوضيــة  ابعــاد  الجــل   .6
كجهــة اجرائيــة عــن التســيس املكونــات 
قانوهنــا  تعديــل  رضورة  والكتلــوي 
جيعلهــا  بــا  لســنة2007  رقــم)11( 
ــية  ــل السياس ــه الكت ــا اقرت ــن م ــدة ع بعي
ــيايس أي  ــوازن الس ــرف بالت ــا يع ــه م في
ــم  ــا بينه ــن في ــس املفوض ــم جمل تقاس
عرضــه  املفوضيــة  جيعــل  مــا  وهــو 
للتدخــات السياســية واحلزبيــة ويصبــح 
وفاقــد  للشــكوك  عرضــه  عملهــا 
ــل  ــل التعدي ــة، واحل ــفافية واحليادي للش
االختيــار  يكــون  ان  باجتــاه  القانــوين 
لاعضــاء جملــس املفوضــن ورئيســه 
ــة  ــتقلة النزهي ــة املس ــب الوطني ــن النخ م
ملجلــس  قضــاة  اختيــــــار  عــر  او 

املفوضــن.
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السياســية،  االنظمــة  العــاين،  غالــب 
ــة  ــك لصناع ــرة، العات ــداد ــــ القاه بغ
ص59. القانونيــة،  واملكتبــة  الكتــاب 

21-للمزيد ينظر اىل:
http://www.wikipedia.org 

إشــكالّيات  البوغانمــي،  أيمــن   -22
بــن  تونــس  يف  االنتخــايب  النظــام 
تونــس،  واالغلبّيــة،  النســبّية  مبدئــي 
االســرتاتيجّية  الدراســات  مركــز 

، ســية ما يبلو لد ا و
 http://www.csds-center.com 

لرئاســة  الرســمي  املوقــع   -23
ــابق. ــدر س ــراق، مص ــة يف الع اجلمهوري

24- املصدر السابق نفسه.
احلكيــم،  اهلــادي  25-عبــد 
انتخابات جملــس  لقانــون  مقرتحــات 

 . 2م 0 1 8 م لعــا ب  ا لنو ا
http://www.ashnona.net/iral.

26- املصدر السابق نفسه.

27- املصدر السابق نفسه.
ــول  ــات ح ــدي، ماحظ ــد الزي 28-ولي
جملــس  انتخابــات  قانــون  مــرشوع 
النــواب امُلقــرتح مــن رئاســة اجلمهوريــة 

، 2017 آذار،  األربعــاء،1 
https://kitabat.com/ar 

النبــأ  ملتقــى  يف  الشــبي،  29-عــار 
للحــوار، اعــداد زينــب الســاك، مصــدر 

ــابق. س
30- املصدر السابق نفسه.

31- نديــم اجلابــري، يف ملتقــى النبــأ 
للحــوار، اعــداد زينــب الســاك، مصــدر 

ــابق. س
ــيخ  ــب الش ــويب، مكت ــد اليعق 32- حمم

//:http  2017/1/17 اليعقــويب 
http://www.alfadhela.net.iq

33- املصدر السابق نفسه.

34- املصدر السابق نفسه.
ــو  ــانت ليغ ــام س ــه، نظ ــار طعم 35- ع
املعــدل ســيزيد ركــود املشــهد الســيايس 
و مجــوده عــى نفــس الكيانــات و الوجوه 

ــية،23/1/2017  السياس
http://www.alfadhela.net.iq 

قانــون  عــي،  الشــيخ  فائــق   -36
اجلديــد، االنتخــاب 

https://m.facebook.com/ 

faigalsheakhali

37- مكتــب الشــهيد الصــدر، االعــام 
املركــزي،

 http://www.mediaalsadroffice.com 

مقــرتح  مــن  املادة)11/ثالثــًا(   -38
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 
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الصــدري. التيــار  قدمــه  العراقــي 
مرســوم  مــن  39-املادة)الرابعــة/1( 
العراقــي  النــواب  جملــس  انتخابــات 

لســنة1952. رقــم)6( 
قانــون  مقــرتح  املادة)12(مــن   -40
العراقــي  النــواب  جملــس  انتخابــات 

الصــدري.  التيــار  قدمــه 
مقــرتح  مــن  املــادة)13/اوالً(   -41
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 

الصــدري. التيــار  قدمــه  العراقــي 
وعــي  الكاظــم  جــواد  صالــح   -42
ــابق، ص44  ــدر س ــاين، مص ــب الع غال

45 ــ 
43- تقــوم نظــم االنتخابيــة األغلبيــة 
عــى مبــدأ بســيط مفــاده فــوز املرشــحن 
أعــى  عــى  احلاصلــن  األحــزاب  أو 
بعــد  الناخبــن  أصــوات  مــن  عــدد 
فرزهــا وعدهــا )باإلضافــة إىل بعــض 
ــرض  ــد تف ــي ق ــرى الت ــرشوط األخ ال
أحيانــًا(. إال أنــه يمكــن الوصــول إىل 
الناحيــة العمليــة  النتيجــة مــن  هــذه 
بطــرق خمتلفــة، فهنــاك مخســة أنــواع 
ــام  ــة هي:نظ ــم التعددية/األغلبي ــن نظ م
ــة  ــام الكتل ــز األول )FPTP(، نظ الفائ
 ،)PBV( نظــام الكتلــة احلزبيــة ،)BV(
نظــام الصــوت البديــل) )AV نظــام 
يعــرف  مــا  او   )TRS(الدورتــن
موضــوع  هــو  الفــردي  باالنتخــاب 

بحثنــا يف املحــاور الثــاث مــن الدراســة، 
املعرفــة  شــبكة  اىل:  ينظــر  للمزيــد 

االنتخابيــة، 
http://aceproject.org

ــايب  ــام االنتخ ــس، النظ ــر ادري 44- اث
ــردي، ــاس ف ــى اس ع

https://www.facebook.com/ 

atheeredree

مــن  وعرشيــن(  املادة)اربعــة   -45
النــواب  جملــس  انتخابــات  مرســوم 

رقم)6(لســنة1952. العراقــي 
النبــأ  العطــار، يف ملتقــى  46-جــواد 
للحــوار، اعــداد زينــب الســاك، مصــدر 

ــابق. س
وعــي  الكاظــم  جــواد  صالــح   -47
ــابق، ص44  ــدر س ــاين، مص ــب الع غال

45 ــ 
ــابق،  ــدر س ــداوي، مص ــواد اهلن 48-ج

ص132.
االنتخابــات  حــول  للمزيــد   -49

اىل:  ينظــر  الريطانيــة 
http://www.aljazeera.net

50-حيــدر الــوزان، يف ملتقــى النبــأ 
للحــوار، اعــداد زينــب الســاك، مصــدر 

ــابق. س
ــابق،  ــدر س ــداوي، مص ــواد اهلن 51- ج

ص132.
االنتخابــات  حــول  للمزيــد   -52
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اىل: ينظــر  الفرنســية 
com/ar24http://www.france.

واخلمســون/1( املادة)الثانيــة   -53
ــواب  ــس الن ــاب جمل ــوم انتخ ــن مرس م

رقم)6(لســنة1952. العراقــي 
واخلمســون/3( املادة)الثانيــة   -54

ــواب  ــس الن ــاب جمل ــوم انتخ ــن مرس م
رقم)6(لســنة1952. العراقــي 

55- اثر ادريس، مصدر سابق.
واالربعــون( املادة)الســابعة   -56

ــواب  ــس الن ــاب جمل ــوم انتخ ــن مرس م
رقم)6(لســنة1952. العراقــي 

57- أيمن البوغانمي، مصدر سابق.
مرســوم  مــن  املادة)الثالثــة/8(   -58
العراقــي  النــواب  جملــس  انتخــاب 

.1952 6(لســنة رقم)
والعرشين(مــن  املادة)الثالثــة   -59
النــواب  جملــس  انتخــاب  مرســوم 

رقم)6(لســنة1952. العراقــي 
اخلــاص  التصويــت  يكــون   -60
قبل)48(ســاعة مــن موعــد االقــرتاع 
العــام ويشــا: منتســبي وزارة الدفــاع 
االمنيــة  االجهــزة  وكافــة  والداخليــة 
خاصــة  الجــراءات  وفقــا  االخــرى 
ــى  ــا ع ــد فيه ــة وتعتم ــا املفوضي تضعه
اجلهــات  مــن  تقــدم  رســمية  قوائــم 
التصويــت  يف  املشــمولة  املختصــة 
ــد  ــن موع ــا م ــل)60( يوم ــاص قب اخل

االقــرتاع وتشــطب اســاؤهم مــن ســجل 
املــادة)40/اوالً(  العــام.  الناخبــن 
مــن قانــون انتخــاب جملــس النــواب 

. لســنة2013  رقــم)45( 
متثيــل  نظــام  الامــي،  عــادل   -61
األغلبيــة بالرتشــح الفــردي األفضــل 
السياســات  معهــد  بغــداد،  للعــراق، 
االنائيــة، نــدوة عــن النظــم االنتخابيــة،
.http://www.akhbaar.org 

62- املصدر السابق نفسه.
دســتور  املــادة)9/اوالً/ج(   -63

لســنة2005. العــراق  مجهوريــة 
64- عادل الامي، مصدر سابق.

املــواد)46و47و48و49و50و5  -65
ــون االحــزاب  1و52و53و54( مــن قان

ــنة2015. ــم)36( لس ــية رق السياس
 66-Philippe Ardant, op , cit, p.209

ــة،  ــار العجارم ــود الع ــد حمم 67- حمم
الدســتوري  القانــون  يف  الوســيط 
املجالــس  اســتقال  االردين)ضانــات 
الترشيعيــة(، عــان، دار اخلليــج، 2017، 

.7 4 ص
68- عادل الامي، مصدر سابق.

ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــف املفوضي 69- تتأل
مــن  بموجب)املــادة3(  لانتخابــات 
قانــون املفوضيــة مــن: جملــس املفوضــن 
جملــس  ويتألــف  االنتخابيــة،  واالدارة 
ــة  ــع للمحاصص ــذي خيض ــن، ال املفوض
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شــانه شــان باقــي املؤسســات مــن تســعة 
ــن  ــل م ــى األق ــم ع ــان منه ــاء اثن أعض
النــواب  جملــس  خيتارهــم  القانونيــن 
ــة  ــن )جلن ــيحهم م ــد ترش ــة بع باألغلبي
مــن جملــس النــواب( وكل عضــو بدرجة 
وكيــل وزارة ملــدة مخــس ســنوات قابلــة 
وبموجــب  7/اوالً(.  للتجديد)املــادة 
املــادة)5(: تتألــف اإلدارة االنتخابيــة مــن 
املكتــب الوطنــي واملكاتــب االنتخابيــة يف 
االقاليــم واملحافظــات وفقــًا هليكليــة يتــم 
ــس(  ــر عام/رئي ــن قبل)مدي ــا م اقرتاحه
عليهــا  ويصــادق  االنتخابيــة  االدارة 
ــام  ــر الع ــوىل املدي ــن ويت ــس املفوض جمل
ــام  ــة ومتثيلهــا ام ــة االدارة االنتخابي رئاس
جملــس املفوضــن واجلهــات التــي خيولــه 
ــد  ــا والتأك ــم اعاهل ــس لتنظي ــا املجل هب
املــادة)3(  ادائهــا.  مــن حســن ســر 
واملــادة)5( واملــادة)7/اوالً( مــن قانــون 
ــات  ــتقلة لانتخاب ــا املس ــة العلي املفوضي

ــنة2007.  ــم)11( لس رق
قانــون  مــن  املادة)9/عــارشًا(   -70
ــات  ــتقلة لانتخاب ــا املس ــة العلي املفوضي

لســنة2007.  رقــم)11( 
71- اثر ادريس، مصدر سابق.

72- ادمــون ربــاط، الوســيط يف القانــون 
دار  بــروت،  ط3،  الدســتوري،ج2، 

العلــم للمايــن، 2004، ص428.
ــابق،  ــدر س ــداوي، مص ــواد اهلن 73-ج

ص132.
ــايب  ــام االنتخ ــة، النظ ــة بحثي 74- ورق

الفردي)اســتمرار إلقصــاء النســاء(، 
http:www//nazra.org

دســتور  مــن  املــادة)49/اوالً(   -75
.2005 لســنة  العــراق  مجهوريــة 

دســتور  مــن  املادة)49/رابعــًا(   -76
.2005 لســنة  العــراق  مجهوريــة 

قانــون  املــادة )13/ثانيــًا( مــن   -77
انتخــاب جمالــس املحافظــات واألقضيــة 
 2008 لســنة   )36( رقــم  والنواحــي 

ــدل. املع
قانــون  مــن  املــادة)13/اوالً(   -78
العراقــي  النــواب  جملــس  انتخــاب 
.2013 لســنة  رقــم)45(  العراقــي 

قانــون  مــن  املادة)13/ثانيــًا(   -79
العراقــي  النــواب  جملــس  انتخــاب 
.2013 لســنة  رقــم)45(  العراقــي 

80- اثر ادريس، مصدر سابق.
متكــن  لوبــويل،  باســكوايل   -81
النازحــن واملغرتبــن مــن التصويــت 
جمموعــة  يف  الــدويل،  املجتمــع  ودور 
ــل  ــن اخلارج)دلي ــت م ــن، التصوي باحث
للديمقراطيــة  الدوليــة  املؤسســة 
الدوليــة  املؤسســة  واالنتخابــات(، 
واملعهــد  واالنتخابــات  للديمقراطيــة 
االنتخــايب االحتــادي املكســيكي، 2012، 

 .x ص
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82- مل يوكــد الدســتور العراقــي بصورة 
للعراقيــن  التصويــت  عــى  رصحيــة 
ــوق  ــى حق ــد ع ــه اك ــد لكن ــارج البل خ
يفهــم منهــا حــق التصويــت والرتشــيح 
فاملــادة)20(،  كافــة  للعراقيــن 
نصت:«للمواطنــن، رجــاالً ونســاًء حق 
ــع  ــة، والتمت ــؤون العام ــاركة يف الش املش
حــق  فيهــا  بــا  السياســية  باحلقــوق 
ــار  ــى اعتب ــاب«، ع ــت واالنتخ التصوي
ــل  ــة التنق ــى حري ــى ع ــتور ع ان الدس
وخارجــه،  العــراق  داخــل  والســكن 
ــادة)44( مــن دســتور العــراق  كــا يف امل
لســنة 2005, كــا جتــدر االشــارة اىل 
للعراقيــن  اخلارجــي  التصويــت  ان 
يتــوزع عــى كل مــن: أســرتايل، وكنــدا، 
ــران،  ــا، وإي ــا، وأملاني ــارك، وفرنس والدن
واألردن، وهولنــدا، والســويد، وســوريا، 
ــدة،  ــة املتح ــارات العربي ــا، واإلم وتركي
ــدة  ــات املتح ــدة، والوالي ــة املتح واململك
التقديــري  العــدد  وكان  األمريكيــة، 
ملجمــوع العراقيــن الذيــن حيــق هلــم 
التصويــت يف هــذه البلــدان حــوايل 1.2 
ــرات  ــت التقدي ــمة، وتراوح ــون نس ملي
ملجمــوع العراقيــن يف الشــاتت نحــو 
ــة اىل  ــر، باإلضاف ــي أو أكث ــوين عراق ملي
ــراق  ــن يف الع ــري للناخب ــدد التقدي الع
اىل اكثــر مــن 14.2 مليــون ناخــب، 
ــراق،  ــون، الع ــودي تومبس ــر اىل: چ انظ

الشــتات الكبــر واملخــاوف األمنيــة، 
يف جمموعــة باحثــن، مصــدر ســابق، 

.168 ص
قانــون  مــن  املادة)40/رابعــًا(،   -83
العراقــي  النــواب  جملــس  انتخــاب 

.2013 لســنة  رقــم)45( 
84- اثر ادريس، مصدر سابق.

ــس،  ــان غروت ــن وفلوري ــرت نولِ 85-دي
القانــوين وملحــة عامــة عــن  اإلطــار 
الترشيــع االنتخــايب، يف جمموعــة باحثن، 

مصــدر ســابق، ص71.
تنفيــذ  تومبســون،  86-چــودي 
جمموعــة  يف  اخلارجــي،  التصويــت 
ص118. ســابق،  مصــدر  باحثــن، 
ــة  ــتور مجهوري ــن دس ــادة)20( م 87- امل

ــنة 2005. ــراق لس الع
مــن  وثانيــًا(  املــادة)11/اوالً   -88
قانــون انتخــاب جملــس النــواب العراقــي 

لســنة2014. رقــم)45( 
قانــون  مــن  املادة)11/ثالثــًا(   -89
العراقــي  النــواب  جملــس  انتخــاب 

لســنة2014. رقــم)45( 
90- اثر ادريس، مصدر سابق.

مرســوم  مــن  املادة)الثامنــة(   -91
العراقــي  النــواب  جملــس  انتخــاب 

.1 9 5 2 لســنة )6 ( قم ر
92- اثر ادريس، مصدر سابق.

93- املصدر السابق نفسه.
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ــواع  ــرون، ان ــدز واخ ــدرو رينول 94-ان
كريســتنا  ترمجــة  االنتخابيــة،  النظــم 
ــات  ــز الدراس ــل، مرك ــو، اربي خوثابابي

ص84.  ،2007 االســرتاتيجية، 
ــة  ــتور مجهوري ــن دس ــادة)1( م 95- امل

العــراق لســنة2005.
مــن  للــادة)70/اوالً(  وفقــًا   -96
ــن  ــواب م ــس الن ــب جمل ــتور ينتخ الدس
للجمهوريــة  رئيســًا  املرشــحن  بــن 

ــب  ــه. وحس ــدد اعضائ ــي ع ــة ثلث باغلبي
املادة)76/رابعــًا( مــن الدســتور يعــرض 
ــاء  ــف اس ــوزراء املكل ــس ال ــس جمل رئي
اعضــاء وزارتــه، واملنهــاج الــوزاري، 
عــى جملــس النــواب، ويعــد حائــزا ثقتها 
ــن  ــوزراء منفردي ــى ال ــة ع ــد املوافق عن
ــة.  ــة املطلق ــوزاري، باالغلبي ــاج ال واملنه
ــنة2005. ــراق لس ــة الع ــتور مجهوري دس


