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هلخص الثحس

تعد االنتخابات في العصر الحديث من أىم الوسائل القانونية التي يستخدمها األفراد
واألحزاب السياسية للوصوؿ للسلطة ،وىي تحتاج إلى تنظيم قانوني يتمثل في التشريع
الدستوري وتشريعات القوانين المتعلقة باالنتخابات واألنظمة والتعليمات التي تنظم العملية
االنتخابية ومنها الدعاية االنتخابية ،وبعد التغيير الذي حصل في العراؽ بعد عاـ 3002
وصدور الدستور العراقي  3002واإلعالف عن فتح الترشح وبدأ االنتخابات ،شرعت
األحزاب السياسية والهيئات والشخصيات السياسية المستقلة بإعداد حمالتها االنتخابية،
فمن خالؿ الدعاية االنتخابية يستطيع كل مرشح التعبير عن أفكاره وبرنامجو االنتخابي
وتوضيحو للناخبين لكي يستطيع الحصوؿ على تأييد الناخبين ،وتعد حقاً قانونياً لكل
المرشحين .في ىذا البحث سوؼ يتم التركيز على نماذج من الدعايات االنتخابية لمرشحي
المجلس النيابي في انتخابات األعواـ  3002و  3000و  3002وعلى نوع البرامج
والوعود التي يقدمها المرشحين ومدى تأثيرىا في خيارات الناخب العراقي .والخروج بنتائج

جيدة وفق دراسة تحليلية .تم االعتماد على مصادر عدة متنوعة في كتابة البحث ،في مقدمتها
الوثائق العراقية المنشورة ،والمنشورات الحكومية وقانوف االنتخابات العراقي رقم ( )0١لسنة
 ،3002ونظاـ الحمالت االنتخابية النتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )01لسنة
 ،3000فضالً عن الرسائل واألطاريح الجامعية ،والبحوث العلمية المنشورة والكتب
المختصة بتاريخ تلك المدة فضالً عن مواقع االنترنت.
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ادلقذهـــــح

مارس العراقيوف االنتخابات البرلمانية منذ أف كاف بلدىم خاضعاً لسيطرة الدولة
العثمانية ،فبعد صدور الدستور العثماني عاـ  078١وتقسيم الواليات الخاضعة إلى السيطرة
العثمانية إلى دوائر انتخابية ،مثل عدد من العراقيين واليتهم في االنتخابات في المجلس الذي

عرؼ بػاسم (مجلس المبعوثاف)(.)0

والمالحظ أف االنتخابات التي جرت في عاـ  078١اسند أمرىا إلى اإلدارات
المحلية في الواليات (مجالس البلدية) لعدـ وجود قانوف خاص باالنتخابات ،وقد تم بالفعل
ٍ
وقتئذ ليمثلوا الواليات العراقية
اختيار عدد من الشخصيات العراقية المشهورة والمتنفذة

الثالث (الموصل ،بغداد ،البصرة)(.)3

وعقد مجلس المبعوثاف العثماني أوؿ اجتماع لو في آذار  ،0788وكاف من أعمالو
إصدار قانوف االنتخابات لمجلس المبعوثاف في  02كانوف األوؿ  0788إال أف السلطاف

عبد الحميد عطل البرلماف في العاـ نفسو(.)2

وبقي الدستور معطالً إلى عاـ  0107عندما قامت جمعية االتحاد والترقي بانقالب
أعادت بموجبو العمل بالدستور ،ودعت الحكومة الجديدة الوالة إلى إجراء االنتخابات في
عموـ واليات الدولة والتي أسفرت عن تشكيل مجلس المبعوثاف ،وجرت انتخابات في عدة
دورات الحقة حتى قياـ الحرب العالمية األولى سنة  ،0102إذ فقد المجلس كثير من ىيبتو
وشرعيتو بعد أف فقدت الدولة أجزاءً واسعة من أراضيها ،ومن المالحظ في االنتخابات التي
جرت في عهد االتحاديين ،بأنها لم تكن نزيهة مطلقاً باستثناء الدورة األولى للمجلس بسبب
سيطرتهم على العملية االنتخابية( .)2وعند قياـ الدولة العراقية الحديثة عاـ  ،0130جرت
انتخابات المجلس التأسيسي العراقي في عاـ  ،0133لكن االنتخابات لم تستكمل في
حينها حتى عاـ  0132بسبب الظروؼ التي مرت بها البالد ،أسفرت االنتخابات عن انتخاب
لواء ،وشرع المجلس في أعمالو بمناقشة المعاىدة العراقية
( )77نائباً يمثلوف (ً )02
البريطانية وصادؽ عليها في حزيراف  ،0132ومن ثم تم مناقشة الدستور وصادؽ عليو في
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 00تموز  ،0132انتقل المجلس إلى مناقشة قانوف االنتخابات وتم مصادقتو في  3آب من
السنة نفسها ،وبذلك انتهت مهمة المجلس ،واصدر الملك فيصل أمراً ملكياً بحل المجلس
التأسيسي في  2آب  .0132صدر الدستور العراقي في عاـ  0132الذي نص أف السلطة
التشريعية مناطة بمجلس األمة الذي يتكوف من مجلسي النواب واألعياف .وقد حدد قانوف
االنتخاب -المار ذكره -حقوؽ الناخبين والمرشحين والشروط الواجب توافرىا في المرشح

والية اإلعالف والدعاية االنتخابية( .)2ويمكننا القوؿ أف ممارسة العراقيين لالنتخابات النيابية
في العهدين العثماني والملكي أكسبهم خبرة وتجربة انعكست في ممارستهم الديمقراطية بعد

عاـ  .3002تناوؿ بحثنا نماذج للدعاية االنتخابية التي قاـ بها مرشحو االنتخابات النيابية في
العراؽ بعد عاـ  ،3002سواء كانت سلبية أـ ايجابية أو مخالفة للقانوف وتأثير كل ذلك في
خيارات الناخب العراقي .ولإلفادة من تجارب التأريخ في تقويم العملية االنتخابية ووضع
األسس الصحيحة التي ترتقي بالحياة البرلمانية في العراؽ .تم االعتماد على مصادر عدة

متنوعة في كتابة البحث ،في مقدمتها الوثائق العراقية المنشورة وغير المنشورة والسيما قوانين
الدولة العراقية ،،ووثائق البالط الملكي ،فضالً عن الرسائل واألطاريح الجامعية والبحوث
العلمية المنشورة والكتب المختصة بتاريخ تلك المدة.
شروط الذعايح االنرخاتيح

يف قوانني االنرخاتاخ العراقيح حىت عام :5002

قبل أف نتطرؽ إلى شروط الدعاية االنتخابية ( (Propaganda electoralفي قوانين
االنتخابات البد أف نتناوؿ الدعاية االنتخابية وأىميتها ،حيث أف العملية االنتخابية تمر

بمراحل عدة مثل الترشيح والموافقة على الترشيح ،والدعاية االنتخابية ويوـ االنتخابات
وإعالف النتائج .وتعد الدعاية االنتخابية من أىم المراحل التي تمر بها العملية االنتخابية ،فمن
خاللها يستطيع كل مرشح التعبير عن أفكاره وبرنامجو االنتخابي وتوضيحو للناخبين لكي
يستطيع الحصوؿ على تأييدىم .وتعد حقاً قانونياً لكل المرشحين ينبغي أف تقوـ على أساس
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مجموعة من المبادئ واألسس القانونية مثل؛ التساوي بين المرشحين وفسح المجاؿ لهم
للتعبير عن أفكارىم وحيادية السلطات العامة أماـ المرشحين جميعاً وإتاحة الفرصة لهم لعرض

أفكارىم للناخبين وفسح المجاؿ بالتساوي لكل المرشحين في االستعانة بوسائل اإلعالـ
بمختلف أنواعها من صحافة وتلفزيوف وإذاعة وانترنيت وغيرىا ،ناىيك عن أف الدعاية

االنتخابية تحتاج إلى قيود توضع لتنظيمها ،بحيث يلتزـ المرشحين جميعاً بهذه القيود وإال
تعرضوا للعقوبات التي تفرضها قوانين االنتخابات واألنظمة والتعليمات الصادرة من الجهة
المشرفة على االنتخابات ،حيث تملك ىذه الجهة مراقبة المرشحين أثناء الحملة االنتخابية
وكذلك مراقبة وسائل اإلعالـ ولها الحق في فرض العقوبات والغرامات عليهم إذا اخلوا
بالقواعد الموضوعة لتنظيم الحملة االنتخابية(.)١

وتوصف الدعاية االنتخابية بكونها مجموعة من اإلجراءات التي يتخذىا الكياف

السياسي الستمالة الناخبين لإلدالء بأصواتهم لصالحو( )8وأف الحملة االنتخابية التي يقوـ بها
المرشح ىي نوع من أنواع الحمالت اإلعالمية السياسية ،ألف لها أىدافاً محددة تسعى إلى
تحقيقها ،ولها مدى زمني محدد ودائماً ما يكوف قصيراً ،وىي مركزة وتتسم بكثافة التغطية،

وتخضع للتقييم لمعرفة مدى فاعليتها ،وىي عادة ليست معروفة أو شائعة بين جمهور الناخبين
وتهدؼ إلى تحقيق أىداؼ محددة .وىنالك عدة أشكاؿ للحمالت االنتخابية منها(:)7

 .0البداية القوية والتناقص التدريجي :وىي أف تبدأ الحملة بداية كبيرة بدرجة كثيفة من
االنتشار لتحقيق تغطية كبيرة وتأثير قوي ثم تبدأ بالتراجع أي بالتناقص بالتدريج حتى تصل
إلى حد معين تتوقف عنده من التكرار والتغطية.
 .3البداية المحدودة والتزايد التدريجي :وىي عكس الشكل األوؿ حيث تبدأ بمواد محدودة
وفي وسائل محدودة ثم تأخذ بالتزايد التدريجي في التغطية والتكرار فتأخذ باألتساع واالنتشار
إلى أف تتوقف عند حد معين.

 .2التوازف  :وىو الشكل الذي تكوف فيو كمية المادة اإلعالمية في الصحف أو المجالت أو
التلفزيوف أو الراديو متساوية خالؿ المدة الزمنية للحملة.
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وتتأثر الحملة االنتخابية بهدؼ المرشح من خوضو االنتخابات ،كما تتأثر بالسلوؾ

التصويتي للناخبين ،ومدى توافر الموارد المالية الالزمة لتمويلها(.)1

أما وسائل الدعاية االنتخابية فإنها تنوعت بين االتصاؿ المباشر (الشخصي)  :ويقصد
بو االتصاؿ الشخصي واالتصاؿ الجمعي الذي ىو أظهر ما يكوف في مجاؿ الخطابة حين
يجتمع الخطيب بعدد كبير من الناس يوجو إليهم كالمو وأف معظم الحمالت االنتخابية تتكوف
من خطب متعددة ،وتجمعات حزبية وجماىيرية كبيرة .وبين االتصاؿ الجماىيري وىو الذي
يتم عن طريق وسائل االتصاؿ الجماىيري كالراديو والتلفزيوف والصحف والمجالت وكتب

الثقافة العامة والمعارض والمهرجانات وىي التي تعرض على سائر أفراد الجمهور(.)00

وفيما يخص قوانين االنتخابات النيابية التي صدرت خالؿ المدة ،3002 – 0132
فيمكن القوؿ أف أوؿ قانوف انتخاب للنواب صدر في الثاني من آب  0132وضم ()23
مادة توزعت بين طريقة إجراء االنتخابات وكونها على مرحلتين والشروط الواجب توافرىا في

الناخبين .وعد كل لواء دائرة انتخابية وكل ناحية أو محلة أو بضع محالت شعبة انتخابية،

كذلك الكيفية التي يجري فيها انتخاب النواب ،وأحكاـ مختلفة أخرى تخص عمل لجاف
التفتيش والفرز وإعالف النتائج والعقوبات التي تترتب بقصد التأثير على نتيجة االنتخاب

وغيرىا( ،)00وفيما يخص الدعاية االنتخابية في ىذا القانوف فأنها لم يرد لها أية إشارة في

القانوف المذكور ،ولعل ذلك كاف بسبب العجلة في وضع القانوف ولكوف عملية االنتخابات
كانت تجري على مرحلتين فيتعذر إجراء الدعاية االنتخابية على مرحلتين.
ونص قانوف انتخاب النواب رقم ( )00لسنة  012١الذي ضم ( )2١مادة والذي
الغي فيما بعد ،في المادة ( )21منو (( :يجب على الموظف اإلداري أف يعلن أسماء
المرشحين الذين تكوف طلباتهم صحيحة في مكاف عاـ في مركز المنطقة االنتخابية وذلك
بأقرب وقت ممكن بعد الفحص ،بيد انو يجب أف ال يقل ذلك الوقت عن عشرة أياـ قبل

التاريخ المعين لالنتخابات ،ويجب أيضاً إعالف األسماء للجمهور بواسطة الموظفين بالوسائط
الممكنة األخرى ))(.)03
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أما األقليات من المسيحيين واليهود فإف الموظف اإلداري يطبق األصوؿ المبينة في
المادة ( )28فيما يخص إعالف أسماء المرشحين منهم والتي نصت بأف يجري انتخاب
األقليات في الوحدات اإلدارية على النحو األتي(: )02

((على كل مسيحي أو إسرائيلي

()02

يرغب في ترشيح نفسو في االنتخاب أف يقدـ طلب

الترشيح ،مع وثيقة الترشيح إلى الموظف اإلداري في المنطقة االنتخابية المتخذة مقراً للوحدة

المختصة وال يجوز أف يرشح نفسو في أكثر من وحدة إدارية واحدة .وبعد تدقيق الطلبات
ووثائق الترشيح وقبل إعالف األسماء بموجب المادة ( )21يجب على الموظف اإلداري أف
يخبر الموظفين اإلداريين لجميع المناطق االنتخابية في الوحدة عن أسماء المرشحين
اإلسرائيليين والمسيحيين وحينئذ يعتبر ىؤالء مرشحين لجميع المناطق)) .وبذلك نرى أف
اإلشارة الوحيدة للدعاية االنتخابية في ىذا القانوف جاءت في المادتين ( )21و( )28والتي
حددت مدة الدعاية بعشرة أياـ قبل تاريخ االنتخابات ،وأنو يتم إعالف األسماء من خالؿ

الموظفين بالوسائل الممكنة ،وىو بذلك لم يمنح المرشح على نحو صريح حق الترويج إلى
انتخابو بل جعل ذلك من اختصاص الموظف اإلداري المكلف بإجراء عملية االنتخاب.

ولم يرد نص صريح عن الدعاية االنتخابية وكيفية إجراءىا في قوانين انتخابات النواب
التي صدرت في العهد الملكي ،إال في مرسوـ انتخاب النواب رقم ( )١لسنة  ،0123حيث
ورد في المادة ((( )37على رئيس الهيئة التفتيشية أف يعلن أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم
نهائياً قبل مدة ال تقل عن سبعة أياـ من اليوـ المعين لالنتخابات النيابية في مركز المنطقة
االنتخابية وفي مركز الشعب االنتخابية)) .ونصت المادة ( )31بأف الدعاية االنتخابية حرة
ضمن حدود القانوف ،وحددت المواد ( )20و( )20شروط الدعاية االنتخابية وموقف
الحكومة من إجراءىا ،فنصت المادة (( 20ال يجوز أف تعلق أو تلصق إعالنات أو بيانات
للدعاية االنتخابية في زمن االنتخابات إال في األماكن التي تقررىا البلديات وال يجوز مطلقا

الكتابة أو النقش على الجدراف للدعاية االنتخابية((  ،كما أعفت المادة ( )20الدعاية
االنتخابية في زمن االنتخابات من جميع الرسوـ واألجور .ونهت المادة ( )23عن إلصاؽ أو
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توزيع أي مطبوع كاإلعالف والبياف والتعميم وغيرىا من وسائل الدعاية االنتخابية اعتباراً من
صباح اليوـ الثاني الذي يسبق اليوـ المعين لالنتخابات النيابية(.)02
ولم يجر أي تغيير على شروط الدعاية االنتخابية في قانوف انتخاب النواب الذي صدر

عاـ  012١بل تكررت المواد نفسها التي وردت في مرسوـ عاـ  .)0١(0123ولعل ذلك
متأتي من إلغاء االنتخاب على درجتين واعتماد نظاـ االنتخابات المباشر وبو تكوف الدعاية
االنتخابية واضحة لألعضاء المرشحين لمجلس النواب فليس ىناؾ منتخبين أوليين أو ثانويين
وإنما مرشح واحد.
ولم يمارس العراقيوف الحياة البرلمانية بعد عاـ  0127بصورتها الحقيقية .وعلى الرغم
من المحاوالت الكثيرة في إعادة الحياة الديمقراطية وانتخاب ممثلين عن الشعب في مجلس
تشريعي وفق األنظمة البرلمانية المعروفة في العالم ،إال أف كل ذلك لم يتحقق بصورة
صحيحة

()08

.3002

إال بعد االحتالؿ األمريكي للعراؽ عاـ  3002وصدور الدستور العراقي عاـ

أما الدعاية االنتخابية بعد عاـ  ،3002فأنو لم يرد أية إشارة إليها وكيفية الترويج عنها
واإلعالف للمرشحين للػ(مجلس الوطني) في قانوف االنتخابات الذي صدر في حزيراف 3002
من سلطة االئتالؼ .ولكنو أعطى في المادة السادسة منو ل ػػ"مفوضية االنتخابات العراقية

المستقلة"( ،)07الحق بإصدار اللوائح التنظيمية والقواعد واإلجراءات والقرارات لتنفيذ القانوف.
ولعل من أبرز مهامها ىو اإلشراؼ وتنظيم العملية االنتخابية ومنها الدعاية االنتخابية

للمرشحين(.)01

لكن ىذا القانوف الغي بموجب نص قانوف االنتخابات في العراؽ رقم ( (0١لسنة
 3002وبالتالي وضعت آلية جديدة في تنظيم العملية االنتخابية والدعاية للمرشحين ،حيث
ورد في المادة ) )30بأف تكوف الحملة االنتخابية حرة ويجوز ألي مرشح القياـ بها من تاريخ
ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوـ السابق مباشرة لليوـ المحدد إلجراء االنتخاب ،وحددت

المادة ( )3١من القانوف األماكن المخصصة من قبل البلديات والمجالس المحلية لنشر أو
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إلصاؽ أو وضع إعالف أو منشور أو الفتة مخصصة للمرشحين لالنتخابات( .)30كذلك صدر
نظاـ الحمالت االنتخابية النتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )01لسنة  ،3000وفيو
اء من اليوـ التالي لتأريخ نشر
تحدد أف يباشر الكيانات السياسية حمالتهم االنتخابية ابتد ً
أسماء المرشحين المصادؽ عليها ،على أف تتوقف قبل ( )32ساعة من وقت فتح مراكز
االقتراع ،وغيرىا من األمور التي حددت الشروط التي على المرشحين االلتزاـ بها في

حمالتهم االنتخابية(.)30

أما قانوف انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )22لسنة  3002فقد تناوؿ
بالتفصيل الدعاية االنتخابية وشروطها وكيفية إجرائها ،في مواد عدة ،حيث ورد في المادة
( )30بأف الدعاية االنتخابية الحرة حق مكفوؿ للمرشح بموجب أحكاـ ىذا القانوف تبدأ من
تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل ( )32ساعة من بدء
االقتراع ،والمادة ( )33تعفى الدعاية االنتخابية من أي رسوـ .والمادة ( )32تحدد أمانة
بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسي ػػق مع المفوضية األماكن التي يمنع فيها

ممارسة الدعاية االنتخابية ،ويمنع نشر أي إعالف أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز
ومحطات االقتراع .ووجب على الكيانات السياسية المشاركة في االنتخابات إزالة الدعاية
االنتخابية بموجب تعليمات تصدرىا المفوضية .فيما نصت المادة ( )32بمنع تنظيم
االجتماعات االنتخابية التي يعقدىا المرشح أو مؤيدوه ويكوف الغرض منها الدعاية للمرشح
خالؿ المدة المحددة في ىذا القانوف في األبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة
المختلفة .ومنعت المادة ( )32استغالؿ أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن
العبادة والرموز الدينية ألي دعاية أو أنشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين .وحظرت
المادة ( )3١استعماؿ شعار الدولة الرسمي في االجتماعات واإلعالنات والنشرات االنتخابية
وفي الكتابات والرسوـ التي تستخدـ في الحملة االنتخابية .ونهت المادة ( )38موظفي دوائر
الدولة والسلطات المحلية استعماؿ نفوذىم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها

لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها األمنية والعسكرية بالدعاية االنتخابية أو
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التأثير على الناخبين .وأشارت المادة ( )37إلى حظر ممارسة أي شكل من أشكاؿ الضغط أو
اإلكراه أو منح مكػاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج االنتخابات.
وحظرت المادة ( )31اإلنفاؽ على الدعاية االنتخابية من الماؿ العاـ أو من موازنة الوزارات
أو أمواؿ الوقف أو من أمواؿ الدعم الخارجي .المادة ( )20ال يجوز ألي مرشح أف يقوـ يوـ
التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرىا من الوثائق بنفسو أو بواسطة
غيػػره.وال يجوز ألي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أف يقوـ يوـ
التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسو أو بواسطة غيػػره .وال يجوز وضع إعالنات أو توزيع برامج
عمػل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادؽ عليها

من قبل المفوضية( .)33وبذلك يمكننا القوؿ أف قانوف رقم ( )22لسنة  3002تناوؿ تفاصيل
مهمة لشروط الدعاية االنتخابية وكيفية إجرائها وحدد بدقة المحظور منها .لكن يا ترى إلى أي
مدى كاف التزاـ المرشحين الذين اشتركوا في االنتخابات التي جرت في عاـ .3002
الذعايح االنرخاتيح

دلرشحي انرخاتاخ  5002وذأشريها يف خياراخ الناخثني :

إف االرتقاء السياسي بفكر الشعب يعني ال محالة االرتقاء السياسي بفكر النائب ألف
األخير ىو جزء ال يتجزأ من الشعب وبالتالي سيدخل للبرلماف نائباً ذا حس وطني وفكر
واع وبالتالي يعلم ىذا النائب أف المصلحة العامة للشعب ىي مقدمة على المصالح
سياسي ٍ
المحلية أو المصالح الحزبية وبالتالي فاف االرتقاء السياسي كاف ىدفاً ايجابياً ذا شقين األوؿ
يتعلق بتثقيف الشعب وجعلو فاىماً مدركاً األمور السياسة والشق الثاني يتعلق بإيصاؿ نائب
ذي وعي وفهم وإدراؾ إلى قبة البرلماف( .)32فإلى أي مدى استطاع مرشحي المجلس النيابي
من تطبيق برامجهم التي أعلنوا عنها في حمالتهم االنتخابية والى أي مدى تأثر بها الناخب
العراقي.
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بعد أف أسقط نظاـ صداـ حسين وقياـ االحتالؿ األمريكي عاـ  3002جرى تأليف
مجلس الحكم في الثالث عشر من تموز  ،3002والذي تم اختياره بعد مشاورات بين
األمريكاف ومجموعة من زعماء المعارضة في الخارج وقد ضم ( )32شخصية تم اختيارىم
على أساس المكوف العرقي والديني والطائفي ،فكاف نصيب الشيعة العرب ( 02شخصية)
والسنة العرب ( 2شخصيات) والسنة األكراد ( 2شخصيات) والسنة التركماف (شخص
واحد) .وطواؿ جلسات مجلس الحكم منذ  3002/8/02وحتى  3002/١/37لم تصدر

تشريعات تذكر في مجلس الحكم سوى تشريعين ىامين ىما(:)32

 -0قانوف المحاكمة الجنائية المختصة لمحاكمة أعضاء النظاـ السابق.
 -3تشريع قانوف إدارة الدولة العراقية للمدة االنتقالية.
قرر مجلس الحكم وجوب إجراء االنتخابات للجمعية الوطنية أف أمكن في الحادي
والثالثين من كانوف األوؿ  3002أو قبل الحادي والثالثين من كانوف الثاني  .3002وإلزاـ
الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة بإعداد مسودة الدستور الدائم للبالد في موعد أقصاه

الخامس عشر من آب  3002وتحديد يوـ الخامس عشر من تشرين األوؿ  3002موعداً
إلجراء االستفتاء على الدستور في حالة إعداده من قبل الجمعية الوطنية في الخامس عشر
من آب  3002في حالة رفض من قبل ثلثي الشعب أو ثلثي الناخبين في ثالث محافظات،
وتعد الجمعية الوطنية منحلة وتجري انتخابات جديدة ،وفي حالة قبوؿ الدستور باالستفتاء
يصبح نافذ المفعوؿ بعد إجراء انتخابات المجلس الوطني الجديد في الخامس عشر من
كانوف األوؿ  3002وتأليف حكومة عراقية دائمية ،وعندىا ينتهي العمل في قانوف إدارة
الدولة المؤقت ويصبح الدستور الدائم نافذ المفعوؿ(.)32

وعلى أية حاؿ أسهمت انتخابات كانوف الثاني  3002في خلق مشهد سياسي لم
تألفو الساحة السياسية العراقية منذ عقود من الزمن ،فقد شارؾ أكثر من ( )000كياف سياسي

ما بين حركة أو حزب أو مستقلين في انتخابات الجمعية الوطنية(.)3١
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ولو تتبعنا نماذج من الحمالت االنتخابية لعدد من المرشحين لمجلس النواب العراقي
في االنتخابات التي جرت في الخامس عشر من كانوف األوؿ  ،3002نرى تنافس عدة
أحزاب وكيانات سياسية في الحصوؿ على صوت الناخب العراقي والوصوؿ إلى مقاعد مجلس
النواب ،وقد استعاف كل مرشح عن ىذه األحزاب بالحملة االنتخابية التي يقودىا حزبو،
وبالتالي جاء صوتو تعبيراً عن إرادة الحزب .وفي دراسة ميدانية قامت بها إحدى الباحثات
األكاديميات من جامعة ديالي على عينات من بعض الكيانات واألحزاب السياسية ذات الثقل
الجماىيري والتي شاركت في ىذه االنتخابات ضمت ( :الحزب الوطني الكوردستاني ،حزب
األمة العراقية ،الحزب اإلسالمي العراقي ،االتحاد اإلسالمي الكوردستاني ،حزب الدعوة
اإلسالمية ،الحزب الشيوعي العراقي ) ،خلصت الدراسة إلى نتائج عدة؛ من بينها أف بعض
الكتل السياسية استعانت في حمالتها اإلعالنية االنتخابية على مراكز وشركات متخصصة
لإلعالف ،واختلفت نسبة عدد األشخاص المشاركين في إعداد الحملة االنتخابية ،فجاء
الحزب الشيوعي العراقي بالمرتبة األولى استخداماً لألشخاص من داخل وخارج الحزب بواقع

 %12.2واحتل حزب األمة العراقية بالمرتبة الثانية بنسبة  %3وفي المرتبة الثالثة حزب
الدعوة اإلسالمية واالتحاد الوطني الكوردستاني والحزب اإلسالمي العراقي بنسبة  %0.2أما
االتحاد اإلسالمي الكوردستاني فجاء بالمرتبة األخيرة بنسبة  .%0.8وتباين استخداـ وسائل
االتصاؿ المختلفة من قبل الكتل المشاركة فاحتل االتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الدعوة
اإلسالمية بواقع  %01.2باستخداـ الكثير من الوسائل إليصاؿ الرسائل االنتخابية ،كذلك
احتل حزب الدعوة اإلسالمية المرتبة األولى باستخداـ شتى الفنوف االتصالية من مقابالت

وحديث وأخبار ومؤتمرات وإعالنات(.)38

ولو ألقينا نظرة على الشعارات والرموز التي اعتمدتها القوائم الكبيرة في الترويج
لدعايتها االنتخابية ،نجد إنها ركزت على المذىب الديني والقومية وشخصية القائد القوية،

وعلى سبيل المثاؿ ال الحصر ،ركزت قائمة االئتالؼ العراقي الموحد  0١1على شعارات تثير

الحماس السياسي للجماعات التي توجهت لها القائمة معتمدة على الظلم االجتماعي الذي
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تعرضوا لو ،ومن تلك الشعارات( :انتخبوا قائمة أبناء الشهداء) و(نعم الجتثاث البعث)،
(قائمة المظلومين)( ،قائمة المرجعية)( ،قائمة الشمعة) .واعتمدت القائمة رمز (الشمعة) لكونو
سهل ويمكن التعرؼ عليو ،ولغرض التأثير على الوعي االجتماعي استخدمت اسم المرجعية
المقدس لدى الجماعة وصورتو وفتواه في دعم القائمة والدفع باتجاىها ،وبذلك استفادت
ىذه القائمة من الحرمانات السابقة التي وضعت حلولها في برنامجهم وشعاراتهم وبذلك
أصبحت وسيلة ثورية تدعو لتحقيق الديمقراطية(.)37

أما التحالف الكردستاني  820فعلى الرغم من كونو اعتمد الليبرالية كمذىب سياسي،
إال أنو ركز على نضالو الطويل في سبيل نيل الحقوؽ السياسية للكرد في ظل الفيدرالية ،ورفع
شعاره المركزي (العراؽ االتحادي الديمقراطي التعددي) ،في حين رفعت القائمة العراقية
 820شعار (قيادة قوية .وطن آمن) واستخدمت خارطة العراؽ ملتفة بالعلم العراقي رمزاً لها
ورفعت صورة رئيس القائمة في محاولة لتحويلو إلى أسطورة(.)31

وفي نظرة تحليلية إلى ما تقدـ نرى أف الدعاية االنتخابية التي رفعتها قائمة االئتالؼ

العراقي الموحد وجدت طريقها إلى الجماىير بيسر وسهولة وبدا تأثيرىا واضحاً على خيارات

الناخب العراقي ،فالرمزية التي دعت باسمها تلك القائمة لها مكانة روحية في نفوس الناس،

وأف موافقتها وإمضائها للقائمة دفع الناخبين إلى إعطائها األصوات دوف تردد والسيما أصوات
الناخبين في الوسط والجنوب ممن تعرضوا إلى التهميش في ظل النظاـ السياسي السابق .أما
قائمة التحالف الكوردستاني فاف دعايتها االنتخابية وجدت لها مقبولية لدى الناخب الكردي،
والسيما أف شعوره بالمظلومية وانتهاؾ حقوقو القومية من األنظمة السياسية المتعاقبة على
العراؽ دفعو إلى اختيار من يظن إنهم ممثلين حقيقيين عنو في مجلس النواب العراقي .وعلى
الرغم من عدـ ارتباط القائمة العراقية بفئة معينة ال دينياً كاالئتالؼ العراقي وال قومياً كالتحالف

الكردستاني إال أنها اعتمدت في إقناع الناخب العراقي في جزء من دعايتها بشخصية رئيس

القائمة والدعوة إلى القيادة القوية ،ونحن نعلم أف عدد كبير من العراقيين يؤمنوف بشخصية

القائد الملهم والشجاع القوي.
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والبد من اإلشارة ىنا إلى أف في ىذه االنتخابات تم التركيز على قضايا عامة من قبل
المرشحين مثل (عراؽ ديمقراطي موحد) و (مكافحة الفساد اإلداري) و (مكافحة اإلرىاب
واستقرار األمن) و (حياة كريمة للمواطن العراقي) .ولم يلتزـ أغلب الكيانات السياسية بالمدة
الزمنية إلنهاء وقت الحملة االنتخابية ،فمنهم من توقف قبل خمسة عشر يوـ من موعد
االنتخابات ومنهم قبل شهر أو شهرين ومنهم من استمر في حملتو ،ناىيك عن االعتماد على
الطائفية السياسية بوصفها أداة للدعم والفوز بالمقاعد البرلماني وىذا شمل معظم الكتل

السياسية المشاركة في االنتخابات(.)20

حيث أحدثت التغييرات في البيئة السياسية العراقية بعد عاـ  3002تحوالً ملحوظاً في
السنوات األخيرة بما يتالئم مع طبيعة ثقافة الناخب العراقي والديمقراطية التي أصبحت بين
يديو ،فقد لوحظ أف ىذا الجمهور ال يمتلك الوعي الكامل لسياسة االنتخابات ،والعالقة
التبادلية بين الناخب والمرشح ،وما قيمة ىذه االنتخابات( .)20كما أف انتشار األحزاب
المتنوعة في الساحة جعلت حالة األفق السياسي للناخب العراقي في حالة حيرة وعدـ االتزاف

النفسي إلبداء ميولو(.)23

الذعايح االنرخاتيح

وذأشريها على الناخثني يف انرخاتاخ : 5000

وفيما يخص االنتخابات البرلمانية التي جرت في عاـ  ،3000فقد جرت المصادقة
على المرشحين في الرابع من شباط  ،3000بموجب القرار رقم ( )0للمحضر االستثنائي
لمجلس المفوضية رقم ( )02الصادر في الرابع من شباط من العاـ نفسو ،وعليو كاف وجوب
بدء حمالت الدعاية االنتخابية من اليوـ الثاني لنشر األسماء المصادؽ عليها ،إال أف مجلس
المفوضية حدد بدءىا بتاريخ الثاني عشر من شباط  ،3000وبذلك خالف المجلس أحكاـ
القانوف الذي وصف الدعاية االنتخابية بأنها حق مكفوؿ للمرشح تبدأ من تاريخ قبوؿ ترشيحو
رسمياً ،والمفوضية جهة ملزمة بتنفيذ أحكاـ القانوف في حدود اختصاصها ،ال أف تعمد إلى
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تغييره بقرار صادر عنها ،كونها حددت في قرار سابق مدة الحملة االنتخابية بثالثين يوماً تبدأ
بتاريخ السابع من شباط  ،3000وىذا تناقض واضح لمجلس المفوضية(.)22

بدأت االنتخابات في  8آذار  3000وتنافس باالنتخابات قرابة  ١370مرشحاً بينهم

 0702امرأة توزعوا على  03ائتالؼ كبير و 0١8كياناً سياسياً على  232مقعد في
البرلماف(.)22
ولو تركنا خروقات مجلس المفوضية وركزنا على الدعاية االنتخابية للمرشحين في
انتخابات آذار  3000لوجدنا إنها لم تخلو ىي األخرى من مخالفات وابتعاد عن أبسط
قواعد الدعاية االنتخابية لمجلس نواب منتخب ،فبدال من التركيز على مشكالت المجتمع
وتقديم برامج انتخابية تقنع الناخبين وتدفعهم إلى التصويت واختيار من يمثلهم بصورة
صحيحة ،نجد أف عدد كبير من المرشحين سواء من الكتل السياسية أو مستقلين يتهافتوف
على كسب األصوات بطرؽ غريبة ومضحكة ،وعلى سبيل المثاؿ ال الحصر ،في مدينة الكوت
لم يكتف أحد المرشحين بعرض عشرة آالؼ دينار للصوت الواحد بل أبلغ الناخبين أنو
سيوفر لهم النقل المجاني من مناطقهم إلى مراكز االقتراع وبالعكس .وفي المدينة نفسها وزع

مرشح آخر رسائل بالهاتف تقوؿ "انتخبني واحصل على ثالث طبقات من بيض المائدة"(.)22

وبذلك ثبت أف اغلب المرشحين ال يملكوف برامج انتخابية وال يعرفوف معنى البرامج
االنتخابية التي تعالج المشكالت الخدمية والتنموية ،بل أف بعض المرشحين ال يعرفوف
شركات اإلخراج وشركات اإلنتاج ومؤسسات الدعاية واإلعالف وذلك لقلة الوعي بتلك

المؤسسات وأىميتها(.)2١

وقد اتضح أف الناخبين والسيما المغتربين منهم كانوا غير مقتنعين بكل شعارات وبرامج
المرشحين والقوائم التي ينتموف إليها ،وىذا رأي اغلب الجمهور العراقي سواء كاف في داخل
العراؽ أو خارجو ،لضعف ما خلفو مجلس النواب السابق من صورة سلبية لدى الجمهور

ألدائو الضعيف ،ورأوا أيضاً أف الشعارات التي يطلقها المرشحوف مجرد كالـ وال تجدي
نفعاً(.)28
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والمثير لالنتباه في انتخابات عاـ  3000ىو المبالغ الكبيرة التي أنفقت على الدعاية
االنتخابية لبعض المرشحين والكتل السياسية ،نظراً لتعدد الوسائل التي استخدمها المرشحين

للوصوؿ إلى صوت الناخبين مثل االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة واإلعالنات

الممولة ورسائل الهاتف النقاؿ فضالً عن البوسترات والملصقات والصحافة والتلفزيوف وغيرىا،

وذكر أف مطبعة واحدة تعاقدت بمبلغ مليار و 200مليوف دينار عراقي (الدوالر يساوي
دينارا) لطبع ملصقات وبوسترات انتخابية ألحد المرشحين العراقيين ،فضالً عن
ً 0007
اإلعالنات في الصحف ووسائل اإلعالـ األخرى المختلفة(.)27
واتضح أف اغلب مدراء الدعاية االنتخابية للمرشحين تنقصهم الخبرة في المجاؿ
القانوني أو إنهم يتجاىلوف القانوف في تجاوزىم على التعليمات التي حددتها المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات من خالؿ استغاللهم للحدائق العامة وأعمدة الكهرباء وغيرىا لتثبيت

صورىم وعدـ التزامهم في عرض الدعاية االنتخابية لكياناتهم في األماكن المخصصة(.)21

وبذلك أصبح واضحاً الخرؽ الذي قامت بو الكيانات السياسية والسيما الكبيرة منها
كذلك المرشحين لنظاـ الحمالت االنتخابية رقم ( )2لسنة  3007المعدؿ ،واألدلة على

ذلك الغرامات العديدة التي فرضتها المفوضية ،ناىيك عن حجم الشكاوى الكبيرة حيث
بلغت ( )321شكوى ،فضالً عن اعتماد التشهير والتهجم للمنافسين ،وخالصة القوؿ أف
الحمالت االنتخابية امتازت بالحرية وغياب الرقابة الفعالة(.)20
وىذا يدعونا إلى القوؿ أف الحمالت االنتخابية للعديد من المرشحين استهدفت التأثير
على الناخب العراقي وترغيبو ودفعو إلى اختيار المرشحين وفق دعايات انتخابية مخالفة
للقانوف وبذلك يكونوا قد صادروا أصواتهم دوف وجو حق.
وخالؼ ىذا القوؿ البد من اإلشارة ىنا إلى أف الناخب العراقي استطاع أف يفرض
اختياره لمرشحيو دوف تأثير ،فقد شهدت انتخابات آذار  3000مشاركة واسعة للمرأة العراقية

وعد نظاـ الكوتا جزء من التمييز االيجابي لها ،حيث كاف ىذا النظاـ دافع للمشاركة السياسية
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للمرأة وكاف سبباً في فوز  30امرأة دوف الحاجة لنظاـ الكوتا مما يعكس نمو وعي الناخب

العراقي(.)20

الذعايح االنرخاتيح

دلرشحي رللس النواب يف انرخاتاخ 5002

أما ما يتعلق بانتخابات مجلس النواب  3002فقد اعتمدت المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات نظاـ (سانت ليغو المعدؿ) النتخابات  3002بدؿ النظاـ النسبي ،وفيما يخص
عدد المرشحين في عموـ العراؽ كاف ( ) 1023مرشحاً بواقع ( ) ١232رجالً و ()3١08

امرأة يتنافسوف على ( )237مقعد نيابي ،وخصصت ( )7مقاعد للمكونات بواقع ()2
للمكوف المسيحي ومقعد لكل من الشبك و االيزيديين والصابئة المندائيين(.)23

ومن الجدير بالمالحظة أف االنتخابات البرلمانية التي جرت في الثالثين من نيساف
 3002شهدت مشاركة نسوية ملفتة للنظر ،فقد ارتبطت المشاركة السياسية للمرأة العراقية
خالؿ إنتخابات عاـ  ،3002على وجو الخصوص ،بالعوامل السياسية واالجتماعية التي
يمكن ع ّدىا إبتداءاً من العوامل األكثر تأثيراً في ىذه المشاركة ،ذلك الف وجود اإلرادة
السياسية وااللتزاـ الجاد على مستوى صنّاع القرار يعد من العوامل المؤثرة في تحقيق مشاركة
سياسية فاعلة لها ،لذلك فاف تقويم تلك المشاركة ال يمكن أف تأتي من فراغ إنما عن طريق
المجتمع الذي تشكل ىي جزء منو(.)22

كاف الالفت للنظر في انتخابات برلماف عاـ  3002ىو العدد الكبير للمرشحات
العراقيات والذي وصل إلى حوالي ثالثة آالؼ امرأة عراقية ،وىي تعد النسبة األكبر لها منذ
عشر سنوات ،كذلك نزوؿ البعض منهن في قوائم نسائية خاصة بهن ،األمر الذي يؤشر على

ثقة المرأة العراقية بإمكانياتها الذاتية في منافسة الرجل .وركز المرشحات في حمالتهن
االنتخابية على حقوؽ المرأة وإنصافها والمطالبة بتعليمها وتشريع القوانين التي توفر لها
الحماية االجتماعية .واستهدؼ المرشحات التجمعات النسوية في الترويج والدعاية

االنتخابية(.)22
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لكن ذلك ال ينفي أف الحمالت االنتخابية لعدد من المرشحات لم تكن بالمستوى
المطلوب ولم تبن على أسس سليمة ،حيث عمد عدد من المرشحات الحسناوات إلى إبراز
وجوىهن ومفاتنهن في صور دعائية وملصقات دوف عرض برامجهن االنتخابية ،وأف بعض
األحزاب اإلسالمية فاقت األحزاب العلمانية في رفع صور المرشحات "المتبرجات" حيث
تعزز "الكوتا" من حظوظ المرشحات ،الف الهدؼ ىو الحصوؿ على أكبر عدد من مقاعد
البرلماف وبأي طريقة كانت(.)22

والبد من اإلشارة إلى أف بعض الحمالت االنتخابية كانت مدعاة للتهكم والسخرية من
المراقبين لها ،لما احتوت ملصقاتها الدعائية من أمور غريبة وسطحية ،فعلى سبيل المثاؿ في
المحمودية ،رفعت الفتة كبيرة تتوسطها صورة شخص يرتدي زياً عربياً تقليدياً ،وفي زاويتها
اليمنى وضعت شارة سوداء للداللة على وفاة ىذا الشخص ،في حين أف الالفتة التي توزعت
على أحياء عدة من المحمودية لم تحمل سوى صورة ىذا الرجل ،كتب عليها بالخط العريض

"انتخبوا زوجة المرحوـ الشيخ " كما انتشرت الفتة في محافظة صالح الدين "شماؿ بغداد"
وضعت عليها صورة نائبة في البرلماف تقف إلى جانب رجل وكتب فوؽ الصورة "انتخبوا
زوجي" ودعا رجل وضع صورتو على ملصق انتخابي ،ليس إلى انتخابو ،بل إلى انتخاب زوجتو
التي لم يتسع الملصق لصورتها وعمدت بعض المرشحات إلى وضع أسمائهن على الالفتات
االنتخابية ،من دوف أف يضعن صورىن ،حيث استبدلن بصورىن عباءة وضع في مكاف الوجو
فيها ىالة بيضاء( .)2١وىذا أف دؿ على شيء فإنما يدؿ على سطحية أفكار المرشحين الذين

عجزوا حتى عن إدارة حمالتهم االنتخابية على نحو صحيح.
بالمقابل لم يكن بعض المرشحين أوفر حظاً من زميالتهم المرشحات في اعتماد
حمالت انتخابية ناجحة ،بل كانت ىي االخرى بعيدة عن الدعاية االنتخابية الصحيحة ،حيث
عمد بعضهم إلى تعليق الفتات حملت معظمها صوراً كبيرة للمرشحين ،في أي موقع أو زاوية
يمكن أف توضع عليو ،فعلقت وألصقت على األشجار وأعمدة اإلنارة والجسور والجدراف،

وحتى على بعض السيارات ،ففي العاصمة بغداد ،عمد معظم المرشحين عن القائمة المدعومة
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من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ،إلى وضع صورتو إلى جانب صورىم ،في محاولة
لإليحاء للناخبين بأنهم على عالقة وطيدة بو ،علما أف بعض ىؤالء لم يلتقوه أبداً ،وفي ملصق
دعائي أثار سخط كثير من الناخبين العراقيين ،وضع مرشح آية قرآنية فوؽ صورتو وعمد إلى
إبراز كلمة وردت في ىذه اآلية ،ىي نفس اسم عائلتو ،حتى يوىم الناس بأف اسم عائلتو ورد
في القرآف ،وإلى جانب االستعانة بالدين واألقرباء ،الميتين منهم واألحياء ،حملت بعض
الملصقات حساً فكاىياً ،ففي محافظة ديالى ،وزع عازؼ عود ملصقاً انتخابياً لو وىو يحمل
عوده ،وكتب عليو "خلي ننتخب فناف ونعشق إحساسو ،شحصلنة غير الشيب من السياسة".
وفي ظاىرة جديدة في العراؽ ،توجو بعض المرشحين إلى عشائرىم على وجو الخصوص،

وأعلنوا إنهم مرشحو العشيرة المعينة ،غير آبهين بالناخبين الذي ينتموف إلى عشائر أخرى(.)28

لكن على الرغم من ذلك نجد أف شعارات عدد كبير من المرشحين كانت أكثر نضجاً
من الشعارات التي رفعت في االنتخابات السابقة ،مما يعني أف التجربة الديمقراطية التي مر
بها العراقيوف خالؿ عشر سنوات أمدتهم بالخبرة والمعرفة ،كما قل رفع الشعارات الدينية إلى

حد كبير( .)27وىذا فيو داللة على أف الناخب العراقي لم يعد يلتفت الى تلك الشعارات ولم
تقنعو في اختيار مرشحيو.
يتضح لنا مما تقدـ أف مرشحي االنتخابات النيابية في العراؽ بعد عاـ  ،3002لم
يركزوا في دعاياتهم االنتخابية على برامج تنموية أو مشروعات مجتمعية ممكن أف يقتنع بها
الناخب العراقي ،وإنما ركزوا على جوانب شخصية ودينية وعرقية واستهدفوا فئات معينة من
أبناء الشعب.
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اخلامتـــــــح

توصل البحث إلى نتائج عدة يمكن إجمالها باالتي :

 .0كاف ىناؾ نواقص عدة في قوانين االنتخابات التي صدرت بعد عاـ  ،3002والسيما ما
يتعلق منها بالدعاية االنتخابية ومراقبتها.
 .3ليس ىناؾ برامج واضحة للمرشحين يمكن أف يقتنع بها الناخبوف ويطمئنوا لها ،بل ىي
وعود وشعارات ،ولم يضعوا حلوالً علمية للمشكالت المعقدة والمركبة التي يعاني منها
المجتمع والتي ينتظر معالجتها الناخب العراقي.
 .2اعتمد المرشحين بعد عاـ  3002على وسائل عدة للترويج لدعاياتهم االنتخابية مثل
وسائل اإلعالـ المرئية والمسموعة ومواقع التواصل االجتماعي وغيرىا ،وىو ما جعل
المرشح يكتفي بتلك الوسائل دوف االتصاؿ بالجماىير بصورة مباشرة ،واالكتفاء بلقاءات
محددة في أماكن منتخبة ،وىذا ال يكفي في اطمئناف الناخب العراقي الختيار ممثليو.

 .2كانت مسألة التسقيط السياسي للمرشحين وسيلة دعائية اعتمد عليو بعض المرشحين
لكسب أصوات الناخبين بعد عاـ  ،3002وىي وسيلة غير مشروعة وغير أخالقية ،وتم
االعتماد على الجوانب الشخصية والفئوية والعرقية والعشائرية في الدعاية االنتخابية والتي
كانت مثار سخرية واستهزاء عند البعض ،وكاف عليهم المنافسة الشريفة للخصوـ والتركيز
في برنامجهم االنتخابي وتضمينو حلوالً ناجعة لمشكالت المجتمع الكثيرة.

 .2بعد عاـ  3002وبسبب التخبط في الدعاية االنتخابية والتسويق السياسي لها ،جعل
الناخبين في حيرة من أمرىم ،وأضعف من قدرة التمييز لديهم فيما يريدوف من المرشح،
بسبب انعداـ ثقافة االنتخابات وحدة الصراعات السياسية والتشويش في عملية اإلعالف
والترويج من قبل شركات اإلعالف والدعاية التي كانت بدورىا تفتقر إلى المعلومات الكافية
عن المجتمع العراقي وحاجات الناخب العراقي وطموحو ،وىو ما أثر سلباً على الناخب
العراقي الذي أصيب بالذىوؿ والحيرة ،فهو يجهل ماذا يريد من المرشح ،وماذا يريد ىو
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لنفسو ،ولماذا يعطي صوتو لمرشح دوف آخر ،في ظل غياب الوعي التاـ لثقافة االنتخابات
وغموض رسائل المرشحين.
 .١لم يكن للمرشحين بعد عاـ  3002برنامج انتخابي واضح المعالم واألىداؼ ،وإنما وعود
بسيطة ومحددة ال تلبي الطموح الوطني والشعبي ومشكالت المجتمع المعقدة.
 .8استغالؿ الماؿ العاـ بعد عاـ  3002في الدعاية االنتخابية للمرشحين الذين يتولوف
مناصب رفيعة في الدولة وىو خرؽ واضح لقانوف االنتخاب ،في المقابل لم يسجل أي
حالة استغالؿ للماؿ العاـ والمنصب الحكومي للمرشحين في مدة العهد الملكي.
 .7إف تكرار تجربة االنتخابات على نحو دوري كل أربع سنوات اكسب الناخب العراقي
تجربة وعمق في وعيو السياسي وجعلو مدركاً لدوافع المرشحين ووعودىم االنتخابية،
منتقداً في كثير من المواقف طرقهم غير القانونية في عرض دعايتهم االنتخابية .كما أنو بدا

يعي بصورة كبيرة باف الشعارات التي ترفع باسم المذىب والطائفة والقومية ال تقدـ لو شيء

وانما تعمق من الخالفات بين ابناء الوطن الواحد.
ادلقرتحاخ :

أ .إعادة النظر بقانوف المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،والسيما ما يخص تنظيم الدعاية
االنتخابية للمرشحين ومراقبتها.

ب .تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ودعمها للقياـ بواجبها الحقيقي في رصد وتشخيص
نقاط الضعف في العملية االنتخابية واقتراح الحلوؿ لها.
ت .فرض رقابة حكومية مشددة ،في المدة المسموح بها للدعاية االنتخابية ،على وسائل
االتصاؿ والقنوات الفضائية ومعاقبة المخالفة منها ،والسيما تلك التي تخرؽ قانوف ونظاـ
االنتخابات ،وباألخص إذا علمنا أف عدد من المرشحين يمتلكوف قنوات فضائية يستغلونها
على نحو كامل أياـ االنتخابات .كذلك منع استغالؿ المناصب الحكومية وتسخير الماؿ
العاـ والوسائل المادية المملوكة للدولة في الدعاية االنتخابية لمرشحي الحزب الحاكم،
وعلى المؤسسات الرقابية تشخيص ذلك وتقديمو للقضاء.
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ث.من خالؿ المقارنة بين المدة المخصصة للدعاية االنتخابية في قوانين االنتخابات الصادرة
في العهد الملكي وبين قوانين االنتخابات التي صدرت بعد عاـ  ،3002نالحظ أف المدة
حددت بػ ( )8أياـ تسبق يوـ االنتخاب في العهد الملكي ،وبػ ( )20يوماً بعد عاـ
 ،3002ونرى أف المدة األولى قصيرة جداً والمدة الثانية طويلة وبذلك نرى أف المناسب

ىو ( )30يوماً وىي كافية للدعاية االنتخابية ،ألنها لو طالت لكانت مكلفة للمرشحين
وفرصة للذين يؤخروف دعايتهم االنتخابية إلى ( )00أياـ قبل االنتخابات ويرصدوف فحوى

الدعاية لخصومهم واإلفادة منها.
ج .على المؤسسات االجتماعية الكبرى والسيما الجامعات العراقية أف تأخذ دورىا وتؤدي
رسالتها االجتماعية من خالؿ اإلسهاـ على نحو فعلي في توعية الناخب العراقي وإرشاده
في أف يمنح صوتو إلى ممثليو الحقيقيين من خالؿ إقامة الورش التدريبية والندوات
واللقاءات والتجمعات بإشراؼ أساتذة مختصين.

ح .االستعجاؿ في إجراء اإلحصاء العاـ للسكاف بمشاركة ىيئات دولية مستقلة ،للوقوؼ
على األعداد الحقيقية للسكاف وفق الرقعة الجغرافية ،والتي يمكن للمرشحين أف يمثلونهم
بحسب النسبة.
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اذلــواهــش

محمد سهيل طقوش ،تاريخ العثمانيين من قياـ الدولة إلى االنقالب على الخالفة ،ط ،3دار
النفائس للطباعة ،بيروت ،3007 ،ص .21١

.3

حسين جميل ،الحياة النيابية في العراؽ  012١ -0132موقف جماعة األىالي منها ،منشورات
مكتبة المثنى ،بغداد ،0172 ،ص .02

.2

محمد سهيل طقوش ،المصدر السابق ،ص .203

.2

اورخاف محمد علي ،السلطاف عبد الحميد الثاني ،حياتو وأحداث عهده ،،دار االنبار للطباعة،
 ،0178ص .222 -233

.2

حسين جميل ،المصدر السابق ،ص.31-38

.١

احمد فاضل حسين ،التنظيم القانوني للدعاية االنتخابية ،مجلة الباحث اإلعالمي ،جامعة بغداد،
العدد  ،00 – 1حزيراف – أيلوؿ  ،3000ص .22

.8

حاتم بديوي عبيد الشمري  ,الدعاية االنتخابية عبر الملصقات الجدارية النتخابات مجلس
النواب العراقي  ,رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلعالـ ،جامعة بغداد  ,3007 ,ص .20

.7

تغريد فاضل حسين ،الحمالت اإلعالمية في الصحافة العراقية ,رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية
اإلعالـ ،جامعة بغداد  300١ـ  ,ص .88

.1

ىالة محمود عبد العاؿ ،تقييم الدعاية السياسية في االنتخابات البرلمانية ،دار العربي للنشر
والتوزيع ،القاىرة ،3008 ،ص .21

 .00أحمد فاضل حسين ،المصدر السابق ،ص .27
 .00مجموعة القوانين واألنظمة ،بغداد ،0132 ،ص .088
 .03قانوف انتخاب النواب رقم ( )00لسنة  ،012١جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،3288في 7
حزيراف  ،012١ص .33
 .02المصدر نفسو.
 .02حذفت كلمة (إسرائيلية) أو (إسرائيليين) أو (إسرائيلي) من القانوف بموجب التعديل الذي جرى
عليو في األوؿ من تموز  .0123ينظر :جريدة الوقائع العراقية العدد  ،2031في  03تموز
 ،0123ص .282
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 .02مرسوـ انتخاب النواب رقم ( )١لسنة  ،0123جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،2017في 07
كانوف األوؿ  ،0123ص .283
 .0١ينظر  :قانوف انتخاب النواب  ،012١جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،2707في  01حزيراف
 ،012١ص .077
 .08في مدة الزعيم عبد الكريم قاسم ما بين ( ،)01١2-0127لم تكن ىنالك انتخابات يخرج
منها سلطة تشريعية تمثل الشعب ،بل أوكلت مهمة السلطة التشريعية إلى مجلس الوزراء ليتولى
السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة والذي يتألف من رئيس ونائبين ،وخالؿ مدة عبد
السالـ محمد عارؼ ما بين ( )01١8-01١2صدر دستور في عاـ  01١2نص على أف
“مجلس األمة ىو الهيأة التي تمارس السلطة التشريعية” .لكنو اقترح أف يمارس المجلس الوطني
لقيادة الثورة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية ،وفيما بعد تم تشكيل مجلس شورى تكوف لو
صالحية ممارسة السلطة التشريعية على أف يتم تعيين أعضائو وتوضيح صالحياتهم وشروط
تعيينهم ومخصصاتهم وكيفية ممارستهم لها بقانوف ،والمالحظ أف ىذا التعديل لم يطبق ولم
تمارس الحياة النيابية في العهد الجمهوري الثاني .وخالؿ مدة حكم عبد الرحمن محمد عارؼ
شقيق عبد السالـ محمد عارؼ مابين ( )01١7-01١١لم يتغير الدستور ولم تمارس أية حياة
برلمانية في العراؽ .وفي مدة حكم أحمد حسن البكر ما بين ( ،)0181-01١7صدر الدستور
المؤقت لعاـ  01١7وحدد من خاللو (نظاـ الحكم) حدد فيو واجبات مجلس قيادة الثورة بإقرار
القوانين واألنظمة وجرى إصدار قرارات لها قوة اإللزاـ وإصدار المراسيم التي لها قوة القانوف،
وقد وعدت الديباجة للدستور المؤقت بإعداد الدستور الدائم وتشكيل المجلس الوطني الذي
يمثل القطاعات الوطنية كافة ،ولم يصدر الدستور الدائم ولم تنظم أحكاـ المجلس الوطني .اما
مدة حكم صداـ حسن ( ،)3002-0181فإنها تعد امتداد للمدة التي سبقتها لكوف حزب
البعث ىو المسيطر على مقاليد الحكم في العراؽ وجرى إلغاء قانوف المجلس الوطني الذي
صدر عاـ  0180حيث صدر القانوف رقم ( )22لسنة  0170الذي تم فيو دمج قانوف
االنتخاب وقانوف المجلس الوطني ،وقد بين القانوف الصالحيات المناطة بالمجلس منها تشريع
القوانين ،أما كيفية اختيار أعضاء المجلس فيتم عن طريق االنتخاب الحر المباشر ،أف اغلب
المراقبين للعملية التشريعية في العراؽ خالؿ تلك المدة قد أوضحوا أف ىذه العملية صورية
لكونها مهيمناً عليها من قبل الحزب الحاكم ،فالنتيجة المستخلصة أف العراؽ لم يشهد خالؿ
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ىذه المدة أي عملية ديمقراطية بالمعنى الصحيح لها .ينظر  :ماريوف فارروؽ سلوغت وبيتر
سلوغت ،من الثورة إلى الديكتاتورية العراؽ منذ  ،0127ترجمة مالك النبراسي ،منشورات
الجمل ،3002 ،صص .2١0 ،321 ،027 ،030
 .07تأسست بموجب أمر سلطة االئتالؼ رقم ( )13في الثالثين من آيار  ،3002وأوضح الهدؼ
من تأسيسها بأف لها سلطة تنظيم ومراقبة  ،وإجراء  ،وتطبيق جميع االنتخابات الموضحة في
قانوف اإلدارة خالؿ الفترة االنتقالية .ينظر  :جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،2172في  0حزيراف
 ،3002ص .70
 .01قانوف االنتخابات رقم  ،1١جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،2172في  0حزيراف  ،3002ص
.022
 .30قانوف االنتخابات العراقي رقم ( )0١لسنة  ،3002جريدة الوقائع العراقية ،العدد ،2000
تشرين الثاني  ،3002ص .28
 .30ينظر :نظاـ الحمالت االنتخابية النتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )01لسنة ،3000
بغداد.3000 ،
 .33قانوف انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )22لسنة ،3002جريدة الوقائع العراقية ،العدد
 3 ،2200كانوف األوؿ  ،3002ص .0١
 .32سمير داود سلماف ،مدى تمثيل النائب للناخبين في ظل النظاـ البرلماني ،ط ،0المركز القومي
لإلصدارات القانونية ،القاىرة ،،3002 ،ص .022
 .32إبراىيم الجعفري ،تجربة حكم ،بيروت ،3007 ،ص .7
 .32طاىر خلف البكاء ،دستور العراؽ الدائم  ،3002بغداد،3002 ،ص.02
 .3١طاىر خلف البكاء ،انتخابات الجمعية الوطنية العراقية كانوف الثاني  ،3002قوانينها أسلوبها
نتائجها .بغداد ،3002 ،ص .33
 .38زينب ليث عباس ،اإلعالف السياسي في الحملة االنتخابية ،مجلة كلية اللغات ،جامعة بغداد،
العدد  ،3008 ،08ص .20 -2١
 .37منى محمود علي ،ثقافة االنتخاب في المجتمع العراقي (انتخابات  3002أنموذجاً ) ،مجلة
آداب المستنصرية ،الجامعة المستنصرية ،العدد  ،3000 ،22ص .03 -00
 .31المصدر نفسو ،ص .02 -03
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 .20زينب ليث عباس ،المصدر السابق ،ص.23

 .20بالؿ اسم القيسي ،التسويق السياسي وإدارة الحمالت االنتخابية ،مجلة جامعة االنبار للعلوـ
االقتصادية واإلدارية ،جامعة االنبار ،المجلد  ،2العدد ،3000 ،2ص.370
 .23منى محمود علي ،المصدر السابق ،ص .1
 .22وائل منذر البياتي ،اإلطار القانوني لإلجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية (دراسة
مقارنة ) ،ط ،0المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة ،3000 ،ص.32١
 .22فاطمة حسين سلومي ،االنتخابات البرلمانية العراقية  ،3000 -3002مجلة المستنصرية
للدراسات العربية والدولية ،العدد  ،3003 ،20ص.038
35. http://www.alarabiya.net/articles/2010/02/25/101509.html.
 .2١مرتضى احمد خضر القيسي ،الدعاية االنتخابية لألحزاب والكتل السياسية في محافظة صالح
الدين( انتخابات مجلس النواب  ،)3000مجلة جامعة تكريت للعلوـ للقانونية والسياسية،
المجلد  ،3العدد  ،3000 ،١ص.312
 .28محمد عبد حسن العامري ،تقويم الجالية العراقية للحمالت االنتخابية لمرشحي مجلس النواب
وتغطيتها اإلعالمية آذار ( 3000القاىرة إنموذجاً ) ،مجلة الباحث اإلعالمي ،العدد ،30
 ،3002ص،73ص.10
38. http://www.alarabiya.net/articles/2010/02/25/101509.html.
 .21مرتضى احمد خضر القيسي ،المصدر السابق ،ص.313
 .20غساف السعد ،دور الكيانات السياسية في العملية االنتخابية ( انتخابات مجلس النواب العراقي
عاـ  3000انموذجا) ،مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،العدد ،3000 ،22
ص.20
 .20داود مراد حسين وعالء عبد الحسين كريم العنزي ،األنظمة االنتخابية والمشاركة السياسية للمرأة
العراقية في االنتخابات المحلية والوطنية ( 3001و ،)3000مجلة القادسية للقانوف والعلوـ
السياسية ،المجلد  ،١العدد  ،3002 ،0ص.20
 .23عبد اهلل فاضل حسين العامري ،التطور التاريخي لالنتخابات في العراؽ  ،3002-0130مجلة
دراسات انتخابية ،المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،العدد  ،0السنة األولى،3002 ،
ص.003
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 .22ازىار محمد عيالف ،المشاركة السياسية للمرأة العراقية في انتخابات عاـ ( ۱۰۲2الواقع
والتحديات) ،مجلة دراسات دولية ،مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية ،جامعة بغداد ،العدد
 ،3002 ،١3ص.82
 .22المصدر نفسو ،ص .8١ -82

45. http://almasalah.com/ar/news/27901.
 .2١الدعاية االنتخابية في العراؽ بنكهة الفكاىة واستغالؿ الدين :
http://www.iraqiwomensleague.com/news_view_17080.html#.WO_1L
Li8bIU.
 .28المصدر نفسو.
 .27بلقيس محمود جواد ،سوسيولوجيا الشعارات االنتخابية العراقية ( دراسة تحليلية للشعارات
االنتخابية :مجالس المحافظات  ،3002ومجلس النواب  ،)3002مجلة قضايا سياسية ،جامعة
النهرين ،العدد  ،3002 ،27-28ص ،22ص .82
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ادلصـــــــادر

 .0مجموعة القوانين واألنظمة ،بغداد.0132 ،
 .3قانوف انتخاب النواب رقم ( )00لسنة  ،012١جريدة الوقائع العراقية ،العدد ،3288
في  7حزيراف .012١

 .2قانوف انتخاب النواب  ،012١جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،2707في  01حزيراف
.012١
 .2قانوف االنتخابات رقم  ،1١جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،2172في  0حزيراف 3002
 .2قانوف االنتخابات العراقي رقم ( )0١لسنة  ،3002الوقائع العراقية ،العدد ،2000
تشرين الثاني .3002
 .١قانوف انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )22لسنة  ،3002الوقائع العراقية ،العدد
 3 ،2200كانوف األوؿ .3002
الكرة :

 .0إبراىيم الجعفري ،تجربة حكم ،بيروت.3007 ،
 .3اورخاف محمد علي ،السلطاف عبد الحميد الثاني ،حياتو وأحداث عهده ،،دار االنبار
للطباعة.0178 ،
 .2حسين جميل ،الحياة النيابية في العراؽ  012١ -0132موقف جماعة األىالي منها،
منشورات مكتبة المثنى ،بغداد.0172 ،

 .2سمير داود سلماف ،مدى تمثيل النائب للناخبين في ظل النظاـ البرلماني ،ط ،0المركز
القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة.3002 ،
 .2طاىر خلف البكاء ،دستور العراؽ الدائم  ،3002بغداد.3002،
 .١انتخابات الجمعية الوطنية العراقية كانوف الثاني  ،3002قوانينها أسلوبها نتائجها .بغداد،
.3002
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 .8ماريوف فارروؽ سلوغت وبيتر سلوغت ،من الثورة إلى الديكتاتورية العراؽ منذ ،0127
ترجمة مالك النبراسي ،منشورات الجمل.3002 ،
 .7محمد سهيل طقوش ،تاريخ العثمانيين من قياـ الدولة إلى االنقالب على الخالفة ،ط،3
دار النفائس للطباعة ،بيروت.3007 ،
 .1وائل منذر البياتي ،اإلطار القانوني لإلجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية
(دراسة مقارنة ) ،ط ،0المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة.3000 ،
 .00ىالة محمود عبد العاؿ ،تقييم الدعاية السياسية في االنتخابات البرلمانية ،دار العربي
للنشر والتوزيع ،القاىرة.3008 ،
الرسائل واألطاريح اجلاهعيح :

 .0تغريد فاضل حسين ،الحمالت اإلعالمية في الصحافة العراقية ,رسالة ماجستير مقدمة إلى
كلية اإلعالـ ،جامعة بغداد .300١
 .3حاتم بديوي عبيد الشمري  ,الدعاية االنتخابية عبر الملصقات الجدارية النتخابات
مجلس النواب العراقي  ,رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلعالـ ،جامعة بغداد ,
.3007

الثحوز والذراساخ ادلنشورج :

 .0احمد فاضل حسين ،التنظيم القانوني للدعاية االنتخابية ،مجلة الباحث اإلعالمي،
جامعة بغداد ،العدد  ،00 – 1حزيراف – أيلوؿ .3000

 .3ازھار محمد عيالف ،المشاركة السياسية للمرأة العراقية في انتخابات عاـ (۱۰۲2
الواقع والتحديات)،مجلة دراسات دولية ،مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية،جامعة
بغداد ،العدد .3002 ،١3
 .2بالؿ اسم القيسي ،التسويق السياسي وإدارة الحمالت االنتخابية ،مجلة جامعة االنبار
للعلوـ االقتصادية واإلدارية ،جامعة االنبار ،المجلد  ،2العدد .3000 ،2
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 .2بلقيس محمود جواد ،سوسيولوجيا الشعارات االنتخابية العراقية ( دراسة تحليلية
للشعارات االنتخابية :مجالس المحافظات  ،3002ومجلس النواب  ،)3002مجلة
قضايا سياسية ،جامعة النهرين ،العدد .3002 ،27-28
 .2زينب ليث عباس ،اإلعالف السياسي في الحملة االنتخابية ،مجلة كلية اللغات ،جامعة
بغداد ،العدد .3008 ،08
 .١عبد اهلل فاضل حسين العامري ،التطور التاريخي لالنتخابات في العراؽ -0130
 ،3002مجلة دراسات انتخابية ،المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،العدد ،0
السنة األولى.3002 ،
 .8غساف السعد ،دور الكيانات السياسية في العملية االنتخابية ( انتخابات مجلس النواب
العراقي عاـ  3000أنموذجا) ،مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،العدد
.3000 ،22

 .7محمد عبد حسن العامري ،تقويم الجالية العراقية للحمالت االنتخابية لمرشحي مجلس
النواب وتغطيتها اإلعالمية آذار ( 3000القاىرة أنموذجاً) ،مجلة الباحث اإلعالمي،
العدد .3002 ،30
 .1مرتضى احمد خضر القيسي ،الدعاية االنتخابية لألحزاب والكتل السياسية في محافظة
صالح الدين( انتخابات مجلس النواب  ،)3000مجلة جامعة تكريت للعلوـ للقانونية
والسياسية ،المجلد  ،3العدد .3000 ،١
 .00منى محمود علي ،ثقافة االنتخاب في المجتمع العراقي (انتخابات  3002أنموذجاً )،
مجلة آداب المستنصرية ،الجامعة المستنصرية ،العدد .3000 ،22
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Abstract
Elections in the modern era are one of the most important legal
means used by individuals and political parties to gain power. They
need legal regulation, namely, constitutional legislation, legislation
relating to elections, regulations and instructions governing the
electoral process, including election propaganda. After the change
that took place in Iraq after 2003, The Iraqi Constitution 2005 and
the announcement of the opening of the candidacy and the beginning
of the elections, political parties and independent political bodies and
personalities began to prepare their campaigns, through election
campaigning each candidate can express his ideas and Berne
Electoral Mjh and explained to the voters can obtain the support of
voters, it really is legal for all candidates. In this research, emphasis
will be placed on models of electoral propaganda for the candidates
of the House of Representatives in the elections of 2005, 2010 and
2014 and on the type of programs and promises made by the
candidates and their impact on the choices of the Iraqi voter. And the
results of a good according to an analytical study. It relied on several
different sources in the writing of the research, in particular the
published Iraqi documents, the government publications and the Iraqi
Election Law No. 16 of 2005 and the electoral campaign system for
the elections of the Iraqi Council of Representatives No. 19 of 2010,
And the published scientific researches and the relevant books of that
period, as well as the websites.
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