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مهخص انبحث

حقوق اإلنسان ىو المفهوم األبرز في عالم اليوم من أجل تشكيل الحكم الرشيد وعلى
وفق المواصفات الدولية ،ويمر الحكم الرشيد عبّر االنتخابات ،فالرابط بين حقوق اإلنسان
والحكم الرشيد ىو بوابة االنتخابات ،وأن تشكيل الوعي االنتخابي ىو المفهوم األكثر فاعلية
في الوصول إلى الحكم الرشيد ،وبالنتيجة اكتساب حق بيان شكل الدولة ومصيرىا على
المدى القريب أو البعيد.
إننا نعتقد يقيناً أن حداثة التجربة الديمقراطية في العراق ،وما شابها من ظروف معقدة،

وبمحيط اقليمي متصارع جاء على أعقاب الال توازن في محركات الطاقة االجتماعية ،وبسبب
من التنوع العرقي والمذىبي والقومي واألثني للمجتمع العراقي ،مما جعل األنموذج البرلماني
احادي االتجاه ،فكل القوى مشاركة في السلطة وكل القوى معارضة للسلطة ،مما انتج كياناً
ىجيناً من الديمقراطية الشائعة والمعروفة في مجتمعات العالم ،وىو يستدعي وقفة مؤسساتية
جادة من أجل إعادة تشكيل الوعي االنتخابي ،وبما يتالئم وطبيعة التحول الديمقراطي النابع

من مفهوم حق اإلنسان في أي مجتمع كان بالمشاركة في إدارة الدولة.
إ ّن مخاطبة الذات وتأصيل ىذا الخطاب في النفوس البشرية يحتاج منا يقيناً صادقاً
بعرض المفاىيم أمام الناخب العراقي ،ليرى من خالل النماذج المعروضة وما يتعلق بها بصيص
امل في اصالح نقاط الضعف في العملية السياسية العراقية ،والتي جرت بعد عام 2003م
وبما يتوافق مع ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة كتغير الثورة المعرفية الهائل.
إن التحول الديمقراطي عملية معقدة في حد ذاتها لما تشهده من صراعات متعددة
األشكال واألحجام ،ولذلك يأخذ انماطاً متعددة تكون األساس في رسم الشكل األمثل
للديمقراطية واسسها الحضارية وانعكاساتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،لذا اقترحنا
نظام انتخابي يسهم – من وجهة نظرنا  -في تعزيز نقاط القوة في النظام الديمقراطي في
العراق الجديد.
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املقذمـــــة

حقوق اإلنسان ىو المفهوم االبرز في عالم اليوم من أجل تشكيل الحكم الرشيد وعلى
وفق المواصفات الدولية ،ويمر الحكم الرشيد عبّر االنتخابات ،فالرابط بين حقوق اإلنسان
والحكم الرشيد ىو بوابة االنتخابات ،وأن تشكيل الوعي االنتخابي ىو المفهوم األكثر فاعلية
في الوصول إلى الحكم الرشيد ،وبالنتيجة اكتساب حق بيان شكل الدولة ومصيرىا على
المدى القريب أو البعيد.
إن انتهاء الحرب الباردة شكل االنعطافة األكثر بروزاً في ظهور الديمقراطية ومفاىيمها

بع ّدىا حق اساسي من حقوق اإلنسان للمشاركة في الحياة السياسية العامة وشؤون إدارة
الدولة ،لذا علينا تحديد مسارات البحث وعلى وفق اآلتي :
المبحث األول  :مفهوم التحول الديمقراطي.
المبحث الثاني  :مفهوم االنتخابات.

المبحث الثالث  :الوعي االنتخابي (نظام مقترح).
إننا نعتقد يقيناً أن حداثة التجربة الديمقراطية في العراق ،وما شابهها من ظروف
معقدة ،وبمحيط اقليمي متصارع جاء على أعقاب الال توازن في محركات الطاقة اإلجتماعية،
وبسبب من التنوع العرقي والمذىبي والقومي واالثني للمجتمع العراقي ،مما جعل االنموذج
البرلماني احادي االتجاه ،فكل القوى مشاركة في السلطة وكل القوى معارضة للسلطة ،مما
انتج كياناً ىجيناً من الديمقراطية الشائعة والمعروفة في مجتمعات العالم ،وىو يستدعي وقفة
مؤسساتية جادة من أجل إعادة تشكيل الوعي االنتخابي بما يتالءم وطبيعة التحول الديمقراطي
النابع من مفهوم حق اإلنسان في أي مجتمع كان بالمشاركة في إدارة الدولة ،ويتم ذلك على
قسمين قسم يتولى الحكم والسلطة ،وقسم آخر يراقب أداء السلطة ويشخص نقاط القوة
والضعف فيها ،ليتمكن بدوره عند استالمو للسلطة من تقوية واستدامة نقاط القوة ومعالجة
نقاط الضعف من طريق برامج مؤسساتية ،وليس من طريق نظرة أُحادية (القائد األوحد) ألن

ىناك فرقاً شاسعاً في مفهوم القائد األنموذج وبين مفهوم القائد األوحد.
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إن مخاطبة الذات وتأصيل ىذا الخطاب في النفوس البشرية يحتاج منا يقيناً صادقاً
بعرض المفاىيم أمام الناخب العراقي ،ليرى من طريق النماذج المعروضة وما يتعلق بها بصيص
أمل في إصالح نقاط الضعف في العملية السياسية العراقية ،والتي جرت بعد عام 2003م
وبما يتوافق مع ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة كتغير الثورة المعرفية الهائل.
إن التحول الديمقراطي عملية معقدة في حد ذاتها لما تشهده من صراعات متعددة
األشكال واألحجام ،ولذلك يأخذ انماطاً متعددة تكون االساس في رسم الشكل األمثل
للديمقراطية وأُسسها الحضارية وانعكاساتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وقد أردفنا
البحث بخاتمة ضمنت نظام انتخابي مقترح يُسهم – من وجهة نظرنا  -في تعزيز نقاط القوة

في النظام الديمقراطي في العراق الجديد ،وكذلك في توىين نقاط الضعف ،واالحالل بدالً
عنها نقاط قوة مضافة تسهم في معالجة الخلل الذي أصاب النظام السياسي العراقي والذي

حصل بسبب االنتقال من النظام السلطوي الشامل إلى النظام الديمقراطي من دون المرور
بمرحلة النظام الليبرالي وبناء مؤسسات ليبرالية قادرة على إنتاج حلول لمشاكل البلد المتزايدة

يوماً بعد يوم.

وما توفيقنا إال باهلل العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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املبحث األول

انتحىل انذميقراطي

إن النظر إلى عالم اليوم وحضارتو الجديدة المبنية على أساس النظام العالمي الجديد
والمبني على شيوع ثقافة حقوق اإلنسان ،وباألخص حق الفرد في المشاركة السياسية في
السلطة من طريق نظام سياسي واجتماعي يؤسس لعالقة شفافة وآليات واضحة تسمى
بالديمقراطية ،الذي أساسو المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين كافة من دون تميز
بين أحدىم واآلخر.
إن ىذا الفهم للديمقراطية كحق من حقوق اإلنسان يسمح للجميع بالمشاركة بكل
حرية في التشريعات التي تقرىا الدولة لتنظيم شكل إدارة المجتمع.
وقد سبقتنا بذلك دول كثيرة في مختلف قارات العالم وعلى االخص في العقد
التسعيني من القرن الماضي ،فقد حدد بعض الدارسين بأن موجات التحول الديمقراطي بلغت

إلى  %50من شكل الحكومات ،بينما بلغت في نهاية التسعينات إلى أكثر من (،)1()%75

أي ما تبقى من دول العالم التي لم تتحول إلى الديمقراطية ىو  ،%25وىذا يستلزم منا
بحث ومعرفة مفهوم التحول الديمقراطي ،ليتسنى لنا نشره بين الجمهور من أجل زيادة الوعي
وإعادة تشكيلو في تجربتنا الديمقراطية بعد عام  ،2003لذا البد من معرفة القصد من
التحول الديمقراطي من طريق اآلتي-:
ف التحول لغة على أنو (( :وحولو فتحول وحول أيضاً بنفسو ،يتعدى وال يتعدى ،قال
فقد عُرﱢ َ

ذو الرمة يصف الحرباء :

على الجذل ،إال أنو ال يكبر

يظل بها الحرباء للشمس مائال

حنيفا ،وفي قرن الضحى يتنصر

إذا حول الظل ،العشي ،رأيتو
يعني تحول ،ىذا إذا رفعت الظل على أنو الفاعل))
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ف اصطالحاً على إنو(( :عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات
بينما عُرﱢ َ

لم تطبق من قبل أو امتداد ىذه القواعد لتشمل افراداً أو موضوعات لم تشملهم من قبل))

وبناء على ىذا التعريف يعد التحول بمثابة خطوات اجرائية مطلوبة للتحول من نظام إلى آخر
ً
أي بمعنى التحول من نظام غير ديمقراطي إلى آخر ديمقراطي.
وذىب البعض إلى تعريفو على إنو(( :عملية اتخاذ قرار يساىم فيها ثالث قوى ذات
دوافع مختلفة وىي النظام والمعارضة الداخلية والقوى الخارجية ويحاول كل طرف اضعاف

االطراف االخرى ،وتتحدد النتيجة النهائية الحقا لطرف المتغير في ىذا الصراع))(.)3

وبنظرة متفحصة نرى أن ىذا ىو فعالً الواقع المعاش فإن التغير أو التحول من شكل
حكم إلى آخر تتجاذبو أطراف ثالث ،فالنظام القائم سيدافع عن نفسو بكل ما يمكنو أو
يمتلكو من وسائل وبما فيها الوسيلة العسكرية ،وكذلك المعارضة الداخلية تحاول استخدام
كل الوسائل من أجل االطاحة بالنظام ،وىنا تكون فرصة التدخل للقوى الخارجية ،فأما أن

تكون مع النظام أو مع المعارضة ،وبالنتيجة أذن يكون التحول نتيجة صراع يغير لصالح أحد
المتصارعين الثالثة.
فعملية التحول من الممكن أن تتجو باتجاه الشعب ،ومعنى ذلك حصول تحول في
خارطة القوى فتصبح عملية التحول الديمقراطي ىي ((عملية تهدف إلى إعادة النظر في
خارطة القوى على مستوى النظام السياسي ،والعمل على إعادة التوازن بين القوى الرسمية
المتمثلة في الدولة والمؤسسات غير الرسمية والمتمثلة في منظمات المجتمع المدني))

()4

وىنا يمكن تسجيل أبرز سمات التحول الديمقراطي وعلى وفق اآلتي :
1ـ إن عملية التحول الديمقراطي ىي عملية معقدة للغاية وتشير إلى التحوالت البنيوية
واألىداف والعمليات التي تؤثر على توزيع ممارسة السلطة السياسية ،وىي محصلة لعمليات
كل يشمل الحياة
معقدة تتفاعل فيها مختلف الجوانب الثقافية واالجتماعية واالقتصادية فهي ُ
ومستلزماتها.
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2ـ إ ّن عملية التحول الديمقراطي تسهم بعدم التأكد التام وإنما يمكن أن تتضمن مخاطر
اإلرتداد مرة اخرى إلى النظام السلطوي ،ولكن بتغير الخطاب والوجوه فقط ،أما السلوكيات
فهي سلوكيات مرتدة وبسبب من استمرار كثير من مؤسسات النظام السلطوي وعناصره
والحاجة إلى وقت طويل للسلطة الجديدة لكي تقوم بالعديد من التشريعات الجديدة والتي
تلغي التشريعات السابقة .
 -3إ ّن التحول الديمقراطي يتسم كذلك ،بأنو يمر خالل عملية التغير بمرحلتين  :األولى
التحول إلى الليبرالية ،ومن ثم المرحلة الديمقراطية ،ولذلك فأن التجارب التي تحولت من
الشمولية إلى الديمقراطية من دون المرور بمرحلة الليبرالية عانت من مشاكل واخطاء

جسيمة(.)5

إن التحول الديمقراطي أخذ أنماطاً واشكاالً عدة وكذلك إجراءات متعددة من أجل

االطاحة بالنظام غير الديمقراطي ،وىذه االجراءات متالزمة ال يمكن الفصل بينها كل على

حدة ،الن لكل مرحلة منها خصوصيتها المستقلة ،ولكن باإلجمال يمكن تحديد مسارات
وانماط التحول الديمقراطي وعلى وفق اآلتي :
 -1التحول من أعلى  :ويتضمن النظام نحو الديمقراطية بمبادرة من قادة النظام أنفسهم،
الذين يلعبون دوراً حاسماً في إجراء ىذا التحول ،والذي يعني أن قادة النظام السلطوي أو
الشمولي ىم الذين يلعبون دوراً حاسماً في إنهاء النظام غير الديمقراطي وتحويلو إلى نظام اخر

ديمقراطي.

 -2التحول من خالل التفاوض  :يحدث ىذا التحول عبر مسار التفاوض عندما ينخرط
النظام السلطوي في حوار مثمر مع القوى السياسية واالجتماعية المختلفة ،وذلك رغبة في
وضع أُسس مشتركة إلنهاء النظام السلطوي وإقاموَ نظام ديمقراطي بديل ،ومن بين العوامل
المهمة التي تدفع قادة النظام السلطوي إلى الدخول في مفاوضات مع القوى المعارضة
احتمال انهيار النظام السياسي أو انهيار ايديولوجيتو والتراجع االقتصادي الذي قد يصل إلى

حد االفالس أو ضغوط خارجية متزايدة  ،أما بالنسبة للعوامل التي قد تدفع بالقوى السياسية
8
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واالجتماعية المعارضة إلى الدخول في الحوار ،فقد تتمثل في افتقادىا للقوة الكافية لإلطاحة
بالنظام القائم قسراً مما قد يدفعها إلى قبول التفاوض على أمل التوصل إلى ميثاق يُرضي كافة
االطراف ذات الثقل ،وابرز مثل على ذلك حالة التفاوض التي شهدتها منطقة جنوب أفريقيا

خالل عامي  1990-1989بعد عدة سنوات من الكفاح المسلح ضد العنصرية.
 -3التحول من خالل الشعب  :يقصد بذلك أن التحول الديمقراطي يأتي في أعقاب
صراعات عنيفة وانتشار أعمال االحتجاجات من جانب التنظيمات الشعبية واإلضرابات العامة
غير المنظمة وقيام بعض أعمال العنف من جانب القوى االجتماعية الرافضة للوضع القائم،
فتستسلم القيادات السلطوية للضغوط ،وتبدأ االصالحات المطلوبة منعا لتفاقم الموقف وسعياً
الحتواء األزمة التي فجرتها المطالب الشعبية.
وقد تعددت النماذج التي شهدت اضطرابات سبقت عملية التغيير السياسي منها
ما يتعلق بالجانب المالي والجوائز ،كما قد تنجح الحركات االجتماعية الغاضبة في اقصاء
جتر فيها الرئيس (جوزيف
قيادة ال تحظى بالقبول والشرعية على غرار ما شهدتو الفلبين التي ا ّ

أستراد) على التنازل عن منصبو تحت وطأة التظاىرات الشعبية العارمة التي طالبت بمالحقتو

قضائياً على مخالفاتو مالية وانتهاكاتو لحقوق اإلنسان(.)6
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املبحث انثاوي

مفهىو االوتخابات

إن تتبع مفهوم االنتخابات وظهوره بمعناه المعاصر يجعلنا نمر بالحضارة االغريقية
والرومانية ،وكذلك في القرون الوسطى وصوالً إلى القرن الثامن عشر ،والذي بدأ يظهر فيو
مفهوم سيادة الشعب ،وإنو مصدر السلطات ولتعذر مفهوم مشاركة الجميع في تولي ممارسة
السلطة ،فقد بدأت يلوح في االفق نوع من التنظيم المجتمعي في طريقة تولي السلطة،
وممارسة مهامها من طريق انتخاب المجموع ألشخاص معينين من بينهم يتمتعون بالخبرة
والدراية ،أي أن شكل الدولة ىو أن تمارس دورىا بالنيابة عن االفراد من طريق مجلس منتخب
يمثل كل شرائح ذلك المجتمع ،ومن ثم يقوم المجلس المنتخب بناءاً على التفويض الشعبي

بانتخاب أفراد يشكلون الحكومة(.)7

وىذا النوع يسمى بالنظام البرلماني ،وشاطره في الوقت نفسو نوع اخر وىو النظام
الرئاسي والذي يؤدي إلى المضمون نفسو ،ولكن بطريقة مختلفة في أن يختار الشعب ومن

طريق صناديق االقتراح أيضاً شخصاً واحداً لرئاسة البالد ،وىو يقوم بدوره بتشكيل الحكومة
من طريق إئتالفات ،وأيضا يكون ىناك مجلس يضم من بين أعضائو معارضين ينتظرون دورىم
في تولي الحكم في حال اثبات قدرتهم في ذلك إلى الشعب في الدورات القادمة.
وفيما بعد ظهر مفهوم جديد أال وىو مفهوم تحديد الدورة االنتخابية ومدتها ،وأغلب
ديمقراطيات اليوم يكون عمر الدورة االنتخابية ما بين أربع سنوات إلى خمس سنوات.
وقد عُرﱢفَت االنتخابات لغةً على إنو(( :نَخب  :انتخب الشيء  :اختاره .والنخبة  :ما

اختاره منو .ونخبة القوم ونخبتهم  :خيارىم .قال األصمعي  :يقال ىم نخبة القوم ،بضم النون
وفتح الخاء .قال أبو منصور وغيره  :يقال نخبة ،بإسكان الخاء ،واللغة الجيدة ما اختاره
األصمعي .ويقال  :جاء في نخب أصحابو أي في خيارىم .ونخبتو أنخبو إذا نزعتو .والنخب :
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النزع .واالنتخاب  :االنتزاع .واالنتخاب  :االختيار واالنتقاء ،ومنو النخبة; وىم الجماعة
تختار من الرجال ،فتنتزع منهم))(.)8

أما اصطالحاً فقد عرفت االنتخابات على أنها(( :مجموعة االجراءات واألعمال
القانونية والمادية التي تؤدي بصورة رئيسية إلى تعين المقام من قبل افراد الشعب))(.)9
وىناك من ذىب إلى القول بأن االنتخابات ((ىي ممارسة ديمقراطية تقوم بمقتضاىا
ىيئة الناخبين بممارسة حقها في السيادة باختيار المقام من طريق التصويت وباالشتراك في
اتخاذ القرارات السياسية من طريق االنتخاب الذي يوفر للهيئة الحاكمة الوجود

الشرعي))(.)10

وأشرت الباحثة عطاء اهلل سمية باتجاه ىذين التعريفين بأن االنتخابات حق من الحقوق
المدنية السياسية ،والتي بموجبها يتم تحديد صفة المواطن وصفة النظام االنتخابي ،ألن
االنتخاب ليس إال صورة جديدة من صور الشرعية الديمقراطية( ،)11ومن المعروف أن

االنتخاب ينقسم على قسمين:
أ -االنتخاب المباشر.
ب -االنتخاب غير المباشر.

واالنتخاب المباشر يعني قيام الناخب باألدالء بصوتو إلى انتخاب المرشحين دون
وساطة وعلى وفق اجراءات تحددىا لكل دولة وعلى وفق اآللية التي تسمح بذلك.
وأما االنتخاب غير المباشر فهو يتم على مرحلتين أو أكثر أي أن الناخب ال يقوم
باختيار المرشح مباشرة ،وانما يقوم باختيار مرشح ،وىذا المرشح ىو الذي يقوم بانتخاب
مرشح آخر بالوكالة ،وعلى وفق االليات التي تنظم بقانون ،وحسب الطبيعة لكل مجتمع
ويسمى أيضاً االنتخاب عبر أكثر من مرحلة.

وألغراض توضيح المفهوم االنتخابي ليكون خطوة باتجاه تأىيل المفهوم ووضوحو فإننا

نحتاج إلى بيان شكل النظام االنتخابي وعلى وفق االتي:
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 -1االنتخاب الفردي.
 -2االنتخاب بالقوائم وينقسم ىذا النوع على األقسام األتية:
أ -القوائم المغلقة.
ب -القوائم المغلقة مع التفضيل.
ت -القوائم مع الممتزجة.
فاالنتخاب الفردي ىو(( :ىو النظام الذي يتم فيو تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية
صغيرة نسبياً ومتساوية على قدر االمكان بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ينتخبو
سكانها ،فال يصوت الناخب إال لمرشح واحد من كان عدد المرشحين))(.)12

وميزة ىذا النظام يجري اما بدورة واحدة وباألغلبية البسيطة ،أو بدورتين وباألغلبية
المطلقة .وأن األغلبية المطلقة يكون فيها النائب الفرد أو قائمة النواب الناجحة قد حصلت
على األغلبية المطلقة لعدد الناخبين أي النصف  1+من الناخبين الذين مارسوا حقهم
االنتخابي ،وفي حال عدم حصول النصاب نصف  1+فيجري التنافس في المرة الثانية بين
األول والثاني من الذين حصلوا على أكثر االصوات في المرة األولى وسواء كان فردى أو
قائمة.

أما األغلبية النسبية فهي عندما يكون النائب الفرد أو قائمة النواب الناجحة التي

حصلت على األغلبية بالنسبة لعدد الناخبين الذين مارسوا حقهم االنتخابي ،فمثالً إذا كان
لدينا ( )100000ناخب وحصلت قائمة على ( )4000وأخرى على ( )300والثالثة على
( )200تعد القائمة التي حصلت على ( )4000ىي الفائزة.
أما االنتخاب بالتمثيل النسبي فقد أخذ بو قانون االنتخاب الصادر بموجب الرقم 96
النتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في موعد أقصاه /31كانون الثاني 2005 /م وىي فكرة
قديمة جداً وأول دولة تبنت ىذا النوع االنتخابي ىي الدنمارك في دستور عام 1855م  ،وأن

أبرز الدول االوربية تميل إلى ىذا النظام ،ألنو يفسح المجال التجاىات األقلية غير السائدة
في المجتمع إلشغال المقاعد البرلمانية على أساس األصوات الحقيقية للناخبين.
12
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ولذلك تم تبنيو في العراق ألنو نتاجاً للصيغ التي اعتمدتها القوى السياسية منذ بدء

العملية السياسية ،وكمثال على ذلك فقد حدد القانون العدد االنتخابي بـ ( )400000صوت
وحصلت القائمة على ىذا العدد أو أكثر فأنها تفوز بمقعد أو مضاعفاتو لكن ماذا لو حصلت
القائمة على ( )900000صوت فأنها ستحصل على مقعدين ،وأما المقاعد المتبقية
( )100000وىنا ال تهمل وتجمع مع االصوات المتبقية للحزب نفسو في مناطق انتخابية
أخرى ،وستمنح لو على مقدارىا مقاعده في البرلمان ،وأن أبرز عيوب ىذا النظام ىو أن
المرشحين الفائزين على أساس جمع االصوات المتبقية ىم ال يمثلون أحداً أو منطقة معينة،
وعلى األعم يكون ىؤالء من األعضاء المهيمنين على الحزب وبالنتيجة يؤدي إلى تكرارىم في
البرلمان(.)13

وإن نظام االنتخاب بالقائمة الذي يقضي بتقسيم الدولة إلى دوائر انتخاب كبيرة
وواسعة النطاق ،ويعطى لكل دائرة انتخابية عدد من المقاعد بقدر ما تضم من سكان ،وينقسم

على عدة انواع ،وابرزىا نظام القوائم المغلقة ،وىي القوائم التي ال يستطيع الناخب من إجراء
أي تعديل عليها من حيث ترتيب المرشحين ،أو زيادة أو إنقاص ألسمائهم ،وعليو أن يختار
القائمة بأكملها ،ومن عيوب ىذه الطريقة انها تقيد حرية الناخب.

وأما القوائم المغلقة مع التفضيل ،فالناخب يمكنو من اختيار قائمة واحدة مع مساحة
من الحرية تسمح بإعادة ترتيب االسماء الواردة ،ومن دون إضافة أو حذف ،وأما نظام القوائم
مع المزج ،فهو يمكن الناخب من تقديم قائمة مكونة من أسماء المرشحين الذين يختارىم من
مجموعة من القوائم المتعددة المشاركة في االنتخابات(.)14
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املبحث انثانث

انىعي االوتخابي

تفتقد أغلب مجتمعاتنا العربية وعلى وجو العموم ومنها المجتمع العراقي الوعي
االنتخابي المجتمعي ،وبسبب الممارسات الديكتاتورية لطبيعة االنظمة ،وحتى من يتم انتخابو
للسلطة التنفيذية ،فسوف نجده بعد االنتخاب يسلك السلوك الدكتاتوري ومحاولة البقاء
ألطول مدة ممكنة على سدة الحكم والسلطة.
ويرتبط ىذا الوعي بمدى شيوع ثقافة حقوق اإلنسان ألن ىذه الثقافة مازالت حبر على
ورق ،ونحتاج إلى الكثير لالنفتاح على تجارب العالم في الميدان الديمقراطي.
مر العراق خالل االربع عشرة سنة الماضية بتجربة انتخابية يمكن وصفها على
لقد ﱠ
االقل بأنها غير موفقة ،ونحتاج إلى إعادة تشكيل الوعي االنتخابي لدى الناخب العراقي وعلى
أوجو الخصوص بعد إنتهاء معارك تحرير العراق من عصابات داعش االرىابية لنتمكن من
إعادة الثقة بالتجربة الديمقراطية.

وإن أغلب الباحثين يعزون عدم نجاح التجربة العراقية إلى ألية القائمة المغلقة ،ألنها

جاءت إلى مجلس النواب بأعضاء ال يؤمنون أصالً بالعملية السياسية الجديدة ،أو ىدفهم
األول ىو اإلثراء على حساب المقعد االنتخابي المدفوع الثمن ،لذا أصبح لزاماً على الناخب
المواطن أن يقوم ىو بعملية التغير وليس غيره ،ألن فاقد الشي ال يعطيو ،ولهذا سوف نتناول
في السطور التالية النظام االنتخابي في العراق.
إن النظام االنتخابي المعمول بو في العراق ىو نظام (سانت ليغو) المعدل ،ولدى
التدقيق وجدنا أن أبرز نقاط القوة فيو ما يأتي:
 -1التمثيل الشامل واألَعم لكل مكونات الشعب العراقي وبمختلف طوائفو واعراقو.
 -2التمثيل الواسع لكل القوى السياسة العاملة على الساحة العراقية وعلى السواء الكبيرة
منها أو الصغيرة.
14
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 -3تمثيل واسع للمرأة.
 -4تمثيل لألقليات في البرلمان.

 - 5تعدد الدوائر االنتخابية لتشمل البالد جميعاً(.)15

أما أبرز نقاط الضعف فيو فهي كاآلتي:

 -1تشظي وانقسام البرلمان بسبب االئتالفات الكبيرة ،ألن تفسير المحكمة االتحادية جاء
متوافقاً مع مبدأ أن الكتلة األكبر ىي التي تشكل الحكومة ،وىي الكتلة األكبر التي تتشكل
من الجلسة األولى.

 -2ىذه اآللية أَنتجت حكومة ضعيفة غير قادرة على أداء برنامجها االنتخابي ،الرتباط
أعضائها بالكتل وليس برئيس الوزراء.
 -3غياب التمثيل الوطني في البرلمان ،وغلبة التمثيل الطائفي أو الكتلوي.
 -4تشكل أكثر من ( )36كياناً في البرلمان في انتخابات عام 2014م وىي حقيقة تؤكد أن
زيادة عدد الكتل يؤدي إلى ضعف فرص نجاح الحكومة المشكلة من ىذه الكتل.

-5إفراز سيطرة واضحة لرؤساء الكتل النيابية ،وتغليب وجهات نظرىم على وجو نظر النائب
احياناً ،مما أدى إلى حدوث ضعف في التشريعات ،وطول مدة إقرار القوانين التي تمثل خالفاً
بين رؤساء الكتل.
-6غياب المعارضة الفاعلة والقوية داخل البرلمان ،ولهذا تمت محاوالت من بعض النواب
لكسر ىذا النتاج االنتخابي ،ولكن أيضاً لم تكن المحاولة فاعلة كثيرا بسبب احتياج النصاب

عند التصويت ،وىو ما أضعف المشروع الوطني العابر للكتلوية والطائفية الذي قادة بعض
أعضاء مجلس النواب المستقلين.
 -7ضعف الرقابة البرلمانية على الحكومة ،بسبب أن الوزراء ىم أبناء الكتل البرلمانية وعليها
أن تنصرىم ظالمين أو مظلومين.
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 -8أنتج عالقة وعائية بين المرشح والناخب ،إذ أن الناخبين ىم وعاء زمني يبدأ قبل
االنتخابات بمدة ،ومن ثم ينتهي بوضع الورقة في صندوق االنتخابات ،وبعدىا لم يحضر
بعض النواب إلى أي جلسة برلمانية سوى الجلسة االفتتاحية.
 -9ضعف تكافؤ الفرص بين المرشح المستقل ،والمرشح المنتمي إلى كتلة أو حزب سياسي.
 -10استمرار معالجة النظام االنتخابي داخل دائرة مجلس النواب ،وإقرار شكل النظام
االنتخابي وبما يتوافق مع رغبة ومصالح الكتل الكبيرة.
 - 11التناقض الصارخ بين المرشحين الحاصلين على عدد االصوات ،فالمرشح يمكن أن
يكون عضواً في البرلمان بـ2500صوت ،وآخر في قائمة اخرى بأربعة آالف صوت،
وال يحصل على تصويت البرلمان ،مما يؤدي إلى ضياع كبير في أصوات بعض الناخبين.
-12استمرار دوران الفوز باالنتخابات للكتل الكبيرة ،وعلى السواء في مجالس المحافظات
أو مجلس النواب ،مما يعني استمرار الدوران في حلقة مفرغة.

 -13ضعف في أداء اللجان المشكلة والمتماثلة مع التقسيم الحكومي للوزارات ،وإقتصار
أدوارىا على التوافق المتآلف مع الوزارة ،وبالنتيجة انعدم محاسبة الوزير على برنامجو
االنتخابي ،واالكتفاء طرح االستجوابات على اساس االنتماء للكتلة ،وحماية ىذه الكتلة
لمرشحها وتلك الكتلة لمرشحها ىو من أطلق يد الوزير ليصبح دكتاتوراً ال يبالي لشيء.

 -14أفرزت تجربة اختيار الوزراء التكنوقراط فشالً ذريعاً ،ألنها جاءت بمرشحين ضعفاء
وغير قادرين على الوقوف بوجو االحالم البرلمانية ،مما جعلهم يتخبطون في ادائهم الوظيفي
بين إرضاء ىذه الجهة أو تلك أو تطبيق مستلزمات المهنية ،فضاعوا واضاعوا.
إن تحديد نقاط الضعف والقوة في أي نظام انتخابي يستلزم وقفة جادة شعبية لغرض
معالجة نقاط الضعف وترسيخ نقاط القوة ،ونقطة البداية في ذلك ىي إعادة تشكيل الوعي
لدى الناخبين لتغيير أو تعديل النظام االنتخابي ،واالنتقال من الدوائر المغلقة إلى نظام الدوائر

االنتخابية المفتوحة ،ويكون العراق دوائر انتخابية متعددة ( 18أو  19أو )20محافظة،
وتقسيم المحافظة الواحدة على عدة دوائر على أساس النسبة السكانية ،وذلك من أجل أن
16
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تطبق مفهوم الحكم الراشد بوسائل ديمقراطية صحيحة ،ألن الناخب ىو وحده من يقرر شكل
المشاركة في الحكم وبحرية تامة ومن دون تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية ،وعلى
السواء دينية كانت أم مدنية ،سياسية أم فئوية ،ألن الناخب ليس قاصراً ويحتاج إلى وصي أو

قيم ،ليقرر بدالً منو ألنو لم يبلغ سن الرشد ،بل العكس وىو ترك الحرية للناخب ليسهم في
بناء ديمقراطي يقود بكل حرية إلى الحكم الرشيد(.)16
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اخلامتـــــــة

توصلنا ومن طريق البحث الحالي إلى خاتمة ستكون جامعة لالستنتاجات والتوصيات
وعلى وفق نظام انتخابي مقترح وكاالتي :
 % 50 -1من مقاعد مجلس النواب تعتمد نظام الصوت الواحد غير المتحول  /الدائرة
االنتخابية على مستوى القضاء.
 % 50 -2تمثيل نسبي والعراق دائرة انتخابية واحدة (المقاعد الوطنية) ،تحتسب المقاعد
الوطنية بطريقة سانت ليغو االصلية (.)1 ، 3 ، 5 ، 7
 -3قانون استبدال األعضاء يحتاج لتعديل قانون  6لسنة  ،2006بأن يكون االستبدال
ألكبر الخاسرين.
أىم ميزات ىذا النظام :
 -1الموازنة نسبياً بين الفائز األقوى والفائز األكبر.

 -2الموازنة نسبياً بين التمثيل الوطني والتمثيل المناطقي.
 -3إعطاء فرصة للمستقلين واألحزاب الصغيرة.

 -4يجمع بين تحقق ىدف االستقرار الحكومي عبر نظام األغلبية جزئياً ،وبين النسبية
التمثيلية جزئياً ،والتي يتطلبها الطابع التعددي االجتماعي  /السياسي ،السيما من طريق
نسبة المقاعد التعويضية ،وطريقة توزيعها.

 -5تقليل نسبة الهدر باألصوات.
وألغراض التوضيح للنظام االنتخابي صاحب نظام الصوت الواحد غير المتحول نوضح اآلتي:
يقوم الناخب في ظل ىذا النظام باالقتراع لصالح مرشح واحد فقط في دائرتو ،ولكن

على العكس من نظام الفائز األول ،ويتم ذلك في دوائر متعددة التمثيل حيث يتم انتخاب
أكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية ،ويفوز باالنتخاب المرشحون الحاصلون على اعلى
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االصوات ،وىو نظام استخدم في عدة دول مثل األردن ،أفغانستان ،كوريا الجنوبية،
إندونيسيا ،اليابان ،ليتوانيا ،تايالند.
وأىم ميزات ىذا النظام ىو :
 -1الفارق األساسي بين ىذا النظام ونظم التعدديـة  /األغلبيـة يتمثـل فـي كونـو يسـهم وبشـكل
افضل في تمكـين مرشـحي االحـزاب الصـغيرة ومرشـحي األقليـات والمرشـحين المسـتقلين
م ــن الحص ــول عل ــى تمثي ــل له ــم ف ــي الهيئ ــة المنتخب ــة ،و بالت ــالي ترتف ــع نس ــبية النت ــائج
المتمخض ــة ع ــن ى ــذا النظ ــام كلم ــا زاد حج ــم ال ــدائرة االنتخابي ــة (أي كلم ــا ارتف ــع ع ــدد
الممثلين المنتخبين عن الدائرة االنتخابية الواحدة).
 -2يســهم ىــذا النظــام فــي دفــع األحـزاب لتنظــيم نفســها داخليـاً بشــكل أفضــل وللعمــل علــى
توجيو ناخبيها لتوزيع أصواتهم على مرشحيها بشـكل يضـمن لهـا الفـوز بـأكبر عـدد ممكـن

من المقاعد ،وبينما يعطي نظـام الصـوت الواحـد غيـر المتحـول للنـاخبين إمكانيـة االختيـار
بين مختلف المرشحين المتقدمين عن الحزب الواحد ،ال يسفر عن ذات المستويات مـن
تعدد تلك االحزاب كما ىو الحال في ظل نظم التمثيل النسبي ،وكدليل علـى ذلـك نجـد
بأن تطبيق ىـذا النظـام علـى مـدى مـا يزيـد عـن ( 45عـام) فـي اليابـان لـم يقـف عائقـاً أمـام

تــدعيم قــوة الحــزب الواحــد الــذي اســتمر متماســكاً وبالنتيجــة حــاف علــى ســيطرتو علــى
المساحة السياسية طوال تلك المدة(.)17
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Abstract
Human rights are the most prominent concept in today's world
for establishing good judgment in accordance with international
standards. Where good judgment will be realized through elections.
As the link between human rights and good judgment is the gateway
to elections. Creating electoral awareness is the most effective
approach to good judgment as a result for the acquisition of the right
of shaping the state and its destiny on short or long term.
We certainly believe that the modernity of the democratic
experiment in Iraq, its complex conditions, in a conflicted regional
environment following the imbalance in the social energy engines and
the racial, sectarian, national and ethnic diversity of Iraqi society
made the parliamentary model as a unidirectional. As all powers are
participants in authority and all powers are opposed to such authority
that produced a hybrid entity of democracy known and common in
global societies. In addition, to call for a serious institutional pause to
reshape the electoral awareness and in accordance with the nature of
democratic transformation stemming from the concept of human right
in any society was the advice in the state administration.
Assigning the self and the rooting of this discourse in the human
psyche needs sincere belief to present the concepts before the Iraqi
voter. In order to see through the models presented and what related
to them a glimmer of hope in repairing the weaknesses in the Iraqi
political process, which took place after 2003 in accordance with the
world Rapid changes such as the change of the great cognitive
revolution.
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The democratic transition is a complex process per se, as it is
witnessing various forms and kinds of conflicts. Therefore, it takes
many forms that are the basis for shaping the ideal form of
democracy and its civilizational foundations and its political, social
and economic repercussions. Thus, we proposed an electoral system
that contributes to reinforcing the strengths for the Democratic
system in the new Iraq.
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