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 االفتتاحية بقلم رئيس التحرير

يكاد يجمع الكثير من الدارسين والكتاب المتابعين 
للتجارب الديمقراطية القديمة والحديثة على قاعدة 
مهمة هي: ان الديمقراطية عملية تطور سياس���ي 
بطيء، تحتاج لوقت طويل لترس���يخ وجودها في 
الوعي والسلوك السياس���ي، وفي تشكيل الهياكل 
المؤسساتية التي يستند اليها نظام الحكم. بل هناك 
شبه اجماع على ان التطور الديمقراطي ال يعرف 
الح���دود، وهو ال زال في حال���ة صيرورة دائمة 
تتوافق مع توق االنس���ان الى الحرية والسعادة، 
فحيثما وجد بش���ر يبحثون عن نظ���ام حكم يكفل 
حقوقهم وحرياتهم، ويضمن كرامتهم، كان هناك 

حراك من نوع ما باتجاه الديمقراطية.
لك���ن مش���كلة الديمقراطي���ة ه���ي ان انضاجها 
بحاجة الى االس���تمرارية، والتراكم، والعقالنية، 
واالس���تعداد الفردي واالجتماعي لتحمل مشاقها، 
وتقب���ل نتائجها. ل���ذا نجد ان معظم الش���عوب، 
الس���يما في عالمنا النامي قبل وبعد استقاللها من 
مس���تعمريها اختارت إقامة مؤسساتها الدستورية 
باالستناد الى دساتير انطوت على كثير من المبادئ 
السلطات، واستقاللية  بين  كالفصل  الديمقراطية، 
القضاء، ومشاركة الش���عب في االنتخابات، وان 
الشعب مصدر الس���لطات وما شابه ذلك، اال ان 
معظمها انتكس���ت فيها التج���ارب الديمقراطية، 
وأصبحت عبئا ثقيال على ش���عوبها، ولحقت بها 
الكثير من النعوت الناقدة كالديمقراطية الش���كلية 
او المزيفة وغيرها، ولجأت الكثير من دولنا بعد 
نفظه���ا غبار الديمقراطية الط���ارئ الى خيارات 
تك���رس هيمنة الف���رد الواحد والح���زب الواحد 
حت���ى وان غلف���ت االمر بش���عارات ديمقراطية 
بش���كل او آخر كديمقراطية اإلنجاز او المركزية 
الديمقراطية او الديمقراطية الش���عبية... فالنتيجة 
واحدة هي عدم تحمل النخب والشعوب في بلداننا 
الستحقاقات الخيار الديمقراطي، وعدم استعدادهم 

السير فيه الى النهاية.
ان الذي دفع ش���عوبنا الى هذه النهاية المأس���اوية 
بنتائجها الكارثي���ة التي حصلت او التي ال زالت 
تحص���ل، هي انها ش���عوب تفتقر ال���ى المرتكز 
األساس للديمقراطية اال وهو التقاليد الديمقراطية، 
تلك التقاليد التي تحول المواطن من مواطن سلبي 
خانع ومسلوب اإلرادة الى مواطن فعال وايجابي 
مستعد الى تحمل كل األعباء والمشاق التي تحفظ 
له حريت���ه وتحقق ارادته. فالديمقراطية ليس���ت 
مؤسسات دستورية ديمقراطية شكال ودكتاتورية 
ثقافة وس���لوكا، كما انها ليس���ت انتخابات دورية 
يس���هل التحايل عل���ى المواط���ن الضعيف فيها 
م���ن قبل المتنفذين بالترغي���ب ام بالترهيب ليقبل 
مستسلما بحكم السراق والجالدين، وانما هي قيم 
وتقاليد يترع���رع عليها الفرد منذ نعومة اظفاره، 
ويمارس���ها في عالقته مع افراد اسرته وأصدقائه 
وجيران���ه والمختلفين معه ف���ي المعتقد والرأي 
واالثنية والجنس، وهذه القيم والتقاليد هي الضمان 
الحقيقي لنجاح الديمقراطية، فتكون المؤسس���ات 
الدس���تورية الديمقراطية وادواته���ا مجرد افراز 

طبيعي لها، وليس العكس.
ومع ايماننا بهذه الحقيقة، نجد أن العراقيين اليوم 
بحاج���ة الى وقت طويل لتقبل الثقافة الديمقراطية 
واحاللها التدريجي محل ثقافة اقصائية استبدادية 
تحكم االفراد والجماع���ات، تربت عليها أجيالهم 
لق���رون طويل���ة، وال يك���ون الذه���اب باتج���اه 
الديمقراطي���ة بأدوات خاطئة انما يتطلب األدوات 
المناسبة للوصول الى غاية الديمقراطية اال وهي 
عدالة الحكم، وحرية المحكوم، لذا فان االستمرار 
باالنتخابات وااليمان بها كوس���يلة وحيدة لتولي 
السلطة س���يكون من القرارات الصحيحة لشعب 
حطمته طوي���ال الدكتاتوريات بمختلف اش���كالها 

ومرجعياتها الفكرية.

التقاليد الدميقراطية واملوؤ�س�سات الد�ستورية
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تعتبر مش���اركة المواطنين في ادارة الش���ؤون 
العامة لبلدانهم إحدى الركائز األساسية لحقوق 
اإلنسان التي أكد عليها االعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 على 
ان���ه “ لكل ش���خص حق المش���اركة في ادارة 
الش���ؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة 
ممثلي���ن يختارون بحرية، وان إرادة الش���عب 
هي مناط س���لطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه 
اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجري دوريا 
باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 
وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث 

ضمان حرية التصويت. 
وأكدت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياس���ية للمواطن الحق في 
أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري 
باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 
وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن 

إرادة الناخبين.
األساس���ية  الركيزة  ه���ي  االنتخابات  تعتب���ر 
في عملية البن���اء الديمقراطي ولكنها ليس���ت 
كافي���ة إذ يتطلب إجراؤها ضم���ان العديد من 
الحريات األساس���ية حيث أش���ار األمين العام 

لألمم المتحدة إل���ى أن “ االنتخابات بحد ذاتها 
ال تش���كل الديمقراطية، فهي ليس���ت غاية بل 
خطوة ال ريب ف���ي أنها هامة وكثيرا ما تكون 
أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع 
الديمقراطي عل���ى المجتمعات و نيل الحق في 
مش���اركة المواطن في حكم البالد على النحو 
المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة 
بحقوق اإلنسان، وس���يكون من المؤسف خلط 
الغاية بالوس���يلة و تناس���ي الحقيقة القائلة بان 
معنى كلمة الديمقراطية يتجاوز مجرد اإلدالء 
دوري���ا باألصوات ليش���مل كل جوانب عملية 
مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم.

ومن اجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة 
ال بد من توفر المن���اخ الديمقراطي والحريات 
األساس���ية للمواطنين وال س���يما حرية الرأي 
والتعبير والتجمع الس���لمي، وتشكيل األحزاب 
المس���تقلة  والجمعيات  والمنظمات  السياس���ية 
وس���يادة القانون، وأكدت الجمعية العامة لألمم 
المتح���دة ف���ي الع���ام 1991 أن “ االنتخابات 
الدوري���ة والنزيهة عنص���ر ضروري ال غنى 
عنه ف���ي الجهود المتواصل���ة المبذولة لحماية 
حقوق ومصال���ح المحكومي���ن، وان التجربة 
العملية تثبت أن حق كل فرد في االشتراك في 
حكم بلده عامل حاس���م في تمت���ع الجميع فعليا 
بمجموعة واسعة من حقوق اإلنسان والحريات 
األساس���ية األخرى وتش���مل الحقوق السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية “.
أك���دت كافة الوثائق واإلعالن���ات واالتفاقيات 
المعنية بحقوق اإلنسان على العديد من المعايير 
الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة 

حقوق الفرد يف االنتخابات النيابية يف القانون الدويل العام

م. د. يا�سر املختار
باحث يف ق�سم الدرا�سات القانونية
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ونذكر منها االعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان 
والعه���د الدولي للحق���وق المدنية والسياس���ية 
واالتفاقي���ة الدولية للقضاء على جميع أش���كال 
التميي���ز العنصري، واتفاقية القضاء على كافة 
أش���كال التمييز ضد المرأة، ومشروع المبادئ 
العامة بش���أن الحرية وعدم التمييز في مسألة 
الحقوق السياس���ية، وقرار لجنة حقوق اإلنسان 
حول زيادة فعالية االنتخابات الدورية النزيهة، 
والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب، 
واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، واالتفاقية 

األوروبية لحقوق اإلنسان … وغيرها.
واس���تنادا لهذه الوثائق فقد صنف مركز حقوق 
اإلنس���ان التابع لألمم المتحدة هذه الحقوق على 

النحو التالي:
أوال: إرادة الشعب
ثانيا: تأمين الحرية

ثالثا: تأمين الحقوق األساسية التالية:
أ- حرية الرأي والتعبير

ب - حرية التجمع السلمي
ج- حرية تكوين الجمعيات / األحزاب

رابعا: استقاللية السلطة القضائية 
خامسا: مبدأ عدم التمييز
سادسا: االقتراع السري

سابعا: االقتراع العام المتساوي
ثامنا: االقتراع الدوري

واحترام���ا لمبدأ حق تقرير المصير، فقد أكدت 
المادة المش���تركة االولى في العهدين الدوليين 
للحق���وق المدني���ة و السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية على أن لجميع الشعوب 
الح���ق في تقرير مكانتها السياس���ية ومركزها 
السياس���ي بحرية حي���ث جاء فيه���ا “ لجميع 
الش���عوب الحق في تقرير مصيرها بنفس���ها، 
وه���ي بمقتضى ه���ذا الحق حرة ف���ي تقرير 
مركزها السياس���ي، وحرة في السعي لتحقيق 

نمائها االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
هذا ونص���ت كافة االتفاقي���ات الدولية المعنية 
بحق���وق اإلنس���ان، عل���ى ض���رورة ضمان 

الحرية وذلك بإجراء االنتخابات في مناخ حر 
وديمقراطي، وفي أج���واء خالية من الخوف، 
ولذا يتطلب توفي���ر الثقة لدى المواطنين وعدم 
تعرضهم للخوف أو التنكيل نتيجة اختياراتهم.

وتستهدف التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان 
الواردة في المواثيق الدولية إيجاد تربة مالئمة 
وخلق مناخ مناس���ب إلج���راء انتخابات حرة 
ونزيهة وبدون ممارس���ة ه���ذه الحقوق تصبح 
االنتخاب���ات مجرد مس���ألة ش���كلية وصورية 

وسوف نحاول استعراض الحقوق األساسية :
حرية الرأي والتعبير:

أكدت المادة )19( من االعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان )1948( الحق في حرية التعبير التي 
تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات 
وأف���كار عبر أي وس���يط وبغ���ض النظر عن 
الحدود، وجاء في المادة )19( كذلك من العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي :
1( لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2( لكل إنس���ان حق في حرية التعبير ويشمل 
هذا الح���ق حريته في التماس مختلف ضروب 
المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين 
دونما اعتبار للحدود س���واء على شكل مكتوب 
أو مطب���وع أو ف���ي قالب فني أو بأية وس���يلة 

أخرى يختارها.
تتبع ممارس���ة الحقوق المنص���وص عليها في 
الفقرة )2( من هذه المادة واجبات ومسؤوليات 
خاصة وعل���ى ذلك يج���وز إخضاعها لبعض 
القيود ولكن ش���ريطة أن تكون محدودة بنص 

القانون أو تكون ضرورية :
أ - إحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.

ب - حماي���ة األمن القوم���ي أو النظام العام أو 
الصحة أو اآلداب العامة.

وك���ررت المواثيق اإلقليمية أو توس���عت في 
ضمان وحماية حرية التعبي���ر، فالمادة )10( 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنس���ان تحمي 
حرية التعبير على مس���توى الدول األعضاء، 
والم���ادة )9( م���ن الميثاق اإلفريق���ي لحقوق 
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اإلنسان والش���عوب تضمن الحق ذاته، وكذلك 
الم���ادة )13( من االتفاقي���ة األمريكية لحماية 
حقوق اإلنسان تنص على أن : لكل إنسان الحق 
في حري���ة الفكر والتعبير ويش���مل هذا الحق 
حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات 
واألف���كار وتلقيها ونقلها إل���ى اآلخرين دونما 
اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة 

أو في قالب فني و بأي وسيلة يختارها.
لق���د وردت بع���ض القي���ود واالس���تثناءات “ 
المش���روعة “ على حرية الرأي والتعبير مثل 
بقية الحقوق والحريات، في نص المادة )29( 
من االعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان والفقرة 
الثالثة من الم���ادة )19( للعهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياس���ية، وهي في مجموعها تحمي 
حقوق وس���معة اآلخرين، واألم���ن القومي أو 
النظ���ام الع���ام أو الصحة واألخ���الق العامة، 
وتعتبر حماية هذه األغراض قيودا مش���روعة 
على ح���ق التعبير وخاصة حري���ة الصحافة، 
وكذلك الفقرة )2( من الم���ادة )10( لالتفاقية 
األوروبي���ة لحقوق اإلنس���ان فقد نصت على “ 
يجوز إخضاع ممارس���ة ه���ذه الحريات التي 
تتطلب واجبات ومس���ؤوليات لبعض الشكليات 
أو الش���روط أو التعقي���دات أو المخالفات التي 
يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي 
تدابير ضرورية لحفظ سالمة الوطن وأراضيه، 
واألمن الع���ام وحماية النظ���ام ومنع الجريمة 
وحماي���ة الصحة واألخ���الق وحماية اآلخرين 
وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية 

أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها”،
إن األمم المتح���دة وكافة ال���دول الديمقراطية 
والرأي العام الديمقراطي ف���ي العالم كله يكاد 
يجمع على أن ح���ق الرأي والتعبير هو الركن 
األساسي في كافة الحقوق الممنوحة لإلنسان في 
المواثيق والعه���ود الدولية، وقد أكدت الجمعية 
العامة لألم���م المتحدة أن حري���ة التعبير هي 
حق إنساني أساس���ي … وهي محك االختبار 
لكل الحريات التي كرستها األمم المتحدة، وقد 

أكدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على 
أن “ حق حرية التعبير يشكل واحدا من األسس 
الجوهري���ة للمجتمع الديمقراط���ي وواحد من 

الشروط األساسية لتقدم وتنمية اإلنسان “.
وهناك العديد من المعايير المتعارف عليها دوليا 
تضمن حماية حرية الرأي والتعبير نذكر منها :
1( ح���ق معارضي الحكومة ف���ي التعبير عن 
آرائهم ونشرها في وسائل االتصال الجماهيرية 
الت���ي تملكه���ا الدولة، بم���ا في ذل���ك الراديو 
والتلفزيون بالتساوي مع اآلخرين ) أي حزب 
الحكومة أو أي منظم���ة أخرى ( وخاصة في 

أوقات االنتخابات العامة والمحلية.
2( حق الحص���ول على المعلوم���ات وتامين 

وصولها من مصادر الحكومة.
3( حماي���ة الحري���ات األكاديمي���ة والعلمي���ة 

والتعليمية والتعبير الفني واألدبي.
4( ضرورة الحصول على دعم حكومي لحق 
التعبير على أسس غير سياسية وبهدف تعزيز 

وضمان التعددية.
5( حماية حق التوزيع والنشر.

6( الح���ق في إنش���اء اإلذاع���ات والمحطات 
التلفزيونية المستقلة ) الخاصة (.

ووصفت الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة حرية 
التعبي���ر بأنه���ا المحك لجمي���ع الحريات التي 
تكرس األمم المتحدة نفس���ها لها، وقد أشارت 
المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان “ أن حرية 
التعبير حجر األس���اس الذي يستند إليه النظام 
الديمقراطي وال مفر منه لتشكيل الرأي العام، 
و يمكن القول بان مجتمعا غير مطلع جيدا ليس 

مجتمعا حرا “.
حرية التجمع السلمي:

تؤك���د المادة )21( من العه���د الدولي للحقوق 
المدنية والسياس���ية على حق التجمع الس���لمي 
وضرورة عدم وضع قيود على ممارس���ة هذا 
الحق باستثناء ما يتعلق بصيانة األمن القومي، 
أو الس���المة العامة، أو النظام العام، أو حماية 
الصح���ة العام���ة، أو اآلداب العامة، أو حماية 
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حقوق اآلخرين وحرياتهم. 
كما أشارت المادة )11( من االتفاقية األوروبية 
لحقوق اإلنس���ان، والم���ادة )15( من االتفاقية 
األمريكي���ة لحقوق اإلنس���ان عل���ى حق  كل 
ش���خص في االجتماع السلمي بدون سالح مع 
عدم جواز فرض قيود على ممارسة هذا الحق 
إال تلك المفروضة طبقا للقانون، والتي تش���كل 
تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لسالمة 
الوط���ن ومصلحة األمن القومي، أو الس���المة 
العامة أو النظام العام، وحماية الصحة العامة، 
أو األخالق العامة أو منع الجريمة، أو المساس 

بحقوق اآلخرين أو حرياتهم.
ولذل���ك ف���ان عملية التجم���ع الس���لمي تعتبر 
ضرورية من اجل نقل المعلومات وممارس���ة 
الحم���الت االنتخابية، ولهذا ينبغي عدم تقييدها 
والحفاظ عليها ما دامت سلمية، ال بل ضرورة 
تامين حماية خاصة بها من قبل أجهزة الدولة. 

حرية تكوين الجمعيات واألحزاب:
من الحقوق المهمة التي ركزت عليها المواثيق 
الدولية لحقوق اإلنس���ان فيم���ا يتصل بقضية 
االنتخاب���ات، تش���كيل الجمعي���ات واألحزاب 
والعمالية وكافة مؤسس���ات  المهنية  والنقابات 

المجتمع المدني )األهلي(.
حي���ث أكدت الم���ادة )22( من العه���د الدولي 
للحقوق المدنية األساس���ية عل���ى أن لكل فرد 
حق تكوين الجمعي���ات مع آخرين بما في ذلك 
حق إنش���اء النقابات واالنضمام إليها من اجل 
حماية مصالحه، وأش���ارت الم���ادة )20( من 
االعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان على أن لكل 
شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات 
والجماعات السلمية وال يجوز إرغام أحد على 

االنضمام إلى جمعية ما.
وجاء في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 
المادة )1( أن لكل ش���خص الحق في تكوين 
الجمعي���ات، بم���ا في ذل���ك إنش���اء النقابات 
م���ع اآلخري���ن واالنضمام إليه���ا للدفاع عن 
مصالحه، كما نصت المادة )16( من االتفاقية 

األمريكية لحماية حقوق اإلنس���ان على أن “ 
لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع 
آخرين لغايات أيدلوجية أو دينية، أو سياس���ية 
أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية، 

أو رياضية أو سواها “.
وتعتبر االتفاقية هذا الحق في تكوين الجمعيات 
األس���اس في تش���كيل األحزاب السياسية التي 

تشكل العامل األساسي في العملية االنتخابية.
استقاللية السلطة القضائية:

إن وجود سلطة قضائية مستقلة محايدة، يعتبر 
عاماًل هامًا وأساس���يًا من اج���ل ضمان حرية 
ونزاه���ة االنتخابات ويش���كل الضمانة لجميع 
المواطنين لالعتراض عل���ى أية خروقات قد 
تواكب االنتخابات، وينبغي أن تكون الس���لطة 
القضائي���ة بمعزل عن أي تأثيرات من أي جهة 
رسمية أو غير رسمية تشارك في االنتخابات.

ولضمان استقاللية القضاء والسلطة القضائية 
ال بد من مراع����اة المبادئ األساس����ية التالية 
والتي أصدرتها األمم المتحدة بش����ان استقالل 

السلطة القضائية وهي : 
1( تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية وينص 
عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع 
المؤسس���ات الحكومية وغيرها من المؤسسات 

احترام ومراعاة استقالل السلطة القضائية.
2( تفص���ل الس���لطة القضائية في المس���ائل 
المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الواقع 
وفقا للقانون ودون أي تقييدات أو تأثيرات غير 
س���ليمة أو أية اغراءات أو ضغوط أو تهديدات 
أو تدخالت، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من 

أي جهة أو ألي سبب. 
3( تكون للس���لطة القضائية الوالية على جميع 
المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة 
البت فيما إذا كانت أية مس���الة معروضة عليها 
للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب 

التعريف الوارد في القانون أم ال.
4( ال يجوز أن تحدث أية تدخالت غير الئقة، 
أو ال مبرر لها، في اإلجراءات القضائية، وال 
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تخضع األحكام القضائية التي تصدرها المحاكم 
إلع���ادة النظ���ر، وال يخل هذا المب���دأ بإعادة 
النظر القضائية أو بقيام الس���لطات المختصة، 
وفقا للقانون، بتخفي���ف أو تعديل األحكام التي 

تصدرها السلطة القضائية.
5( لكل فرد الحق ف���ي أن يحاكم أمام المحاكم 
العادي���ة أو الهيئ���ات القضائي���ة الت���ي تطبق 
اإلجراءات القانونية المقررة، وال يجوز إنشاء 
هيئات قضائية ال تطب���ق اإلجراءات القانونية 
المقررة حس���ب األصول والخاص���ة بالتدابير 
القضائية لتنتزع الوالي���ة القضائية التي تتمتع 

بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية. 
6( يكفل مبدأ استقالل الس���لطة القضائية لهذه 
السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير اإلجراءات 

القضائية بعدالة، واحترام حقوق األطراف.
7( من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد 
الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها 
بطريقة س���ليمة، وبهذا يشكل القضاء المستقل 

ضمانة أكيدة لنزاهة وحرية االنتخاب.
مبدأ عدم التمييز:

تؤكد المادة )2( م���ن اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان على أن “ لكل إنسان حق التمتع بكافة 
الحقوق والحريات ال���واردة، في هذا االعالن 
دون أي تميي���ز كالتميي���ز بس���بب العنصر أو 
الل���ون أو اللغة أو الجن���س أو الدين أو الرأي 
السياسي أو أي رأي آخر أو األصل الوطني أو 
االجتماعي أو الث���روة أو الميالد أو أي وضع 

آخر دون تفرقة بين الرجال والنساء.
وق���د أكدت معظم االتفاقي���ات والعهود المعنية 
بحقوق اإلنسان على مبدأ عدم التمييز، وخاصة 
المادة )2( من العهدين الدوليين للحقوق المدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ونصت المادة )2( من الميثاق العربي لحقوق 
االنس���ان على حق كل إنسان موجود على أي 
دولة وخاضع لسلطتها في التمتع بكافة الحقوق 
والحري���ات الواردة فيه دون أي تمييز بس���بب 
العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 

الرأي السياسي أو األصل الوطني واالجتماعي 
أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر دون أي 

تفرقة بين الرجال والنساء.
وحظرت المادة )26( من العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية التمييز أمام القانون إذ أكدت 
عل���ى أن “ الناس جميعا س���واء أم���ام القانون 
ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع 
بحماية وفي هذا الصدد يحظر القانون أي تمييز 
وان يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية 
فعالة من التمييز ألي س���بب كالعرق أو اللون 
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو 
غير سياس���ي أو األصل القومي أو االجتماعي 
أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب. 
ولكن هناك تدابير خاصة تأخذها بعض البلدان 
من اجل ضمان تمثي���ل بعض الفئات ال تعتبر 
تمييزي���ة ضدهم مثل حف���ظ حصة من المقاعد 
للمس���يحيين كما ه���و معمول به ف���ي األردن 
وفلسطين أو حفظ حصة للمرأة كما هو معمول 
به في المغ���رب واألردن حديثا، وتصنف تلك 
التدابي���ر ضمن فئة “ التدخ���ل اإليجابي “ أو “ 
التميي���ز اإليجابي “، إذ ن���ص البند )11( من 
مش���روع المبادئ العامة بش���ان الحرية وعدم 
التميي���ز في مس���الة الحقوق السياس���ية الذي 
اعتمدته اللجنة الفرعي���ة لمنع التمييز وحماية 
االقليات في األمم المتحدة انه يجب عدم اعتبار 
التدابي���ر التالية التي ينص عليه���ا القانون أو 

النظام بأنها إجراءات تمييزية :
أ - الشروط المعقولة لممارسة الحق في التصويت 

أو الحق في تقلد منصب عام خاضع لالنتخاب
ب - المؤه���الت المعقولة للتعيين لتقلد منصب 

عام ناشئ عن طبيعة واجبات المنصب
وهناك تدابير خاصة لتامين مايلي:

1(التمثيل المالئم لجزء من س���كان بلد ما تمنع 
أفراده في الواقع ظروف سياسية أو اقتصادية 
أو ديني���ة أو اجتماعية أو تاريخية أو ثقافية من 
التمتع بالمس���اواة مع بقية الس���كان في مسالة 

الحقوق السياسية.
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العناصر  المت����وازن لمختل����ف  التمثي����ل   )2
المكونة لس����كان بلد ما وشريطة أال تدوم هذه 
اإلج����راءات إال طالما ظلت هناك حاجة إليها 

فقط بمدى لزومها.
وأكدت الم���ادة )4( من االتفاقية الدولية إللغاء 
كافة أشكال التمييز ضد المرأة على انه ال يعتبر 
اتخاذ ال���دول األطراف تدابي���ر خاصة مؤقتة 
تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل 
والمرأة بالمعنى الذي تأخ���ذ به هذه االتفاقية، 
ولكنه يجب أن ال يستتبع، على أي نحو، اإلبقاء 
على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب 
وقف العمل به���ذه التدابير متى تحققت أهداف 

التكافؤ في الفرص والمعاملة.
وهن���اك مطالب���ة من قب���ل الهيئات النس���ائية 
واألح���زاب السياس���ية ومؤسس���ات المجتمع 
المدني ألخذ مبدأ “ التمييز اإليجابي” أن التدخل 
اإليجاب���ي باعتماد “كوتا ح���د أدنى “20% من 
المقاعد، وحث األحزاب والقوى على تضمين 
قوائمهم بنسبة 30% للنساء، وتم مؤخرًا إقرار 
تعديل على قان���ون االنتخاب في األردن وذلك 
بتخصيص )6( مقاعد للنساء حيث ارتفع عدد 

النواب في األردن من 104 إلى 110.
االقتراع السري

نص���ت الفقرة )ب( م���ن الم���ادة )25( للعهد 
الدول���ي للحقوق المدنية والسياس���ية على حق 
المواطن ف���ي أن ينتخب وينتخب في انتخابات 
نزيهة تجري دوريا باالقتراع العام وعلى قدم 
المس���اواة وبالتصويت السري، تضمن التعبير 

الحر عن إرادة الناخبين.
ولهذا يعتبر التصويت السري هو األساس في 
اعتب���ار االنتخابات حرة و نزيهة وقد أش���ار 
مش���روع المبادئ العامة بش���ان الحرية وعدم 
التمييز في الحقوق السياس���ية وجوب أن يكون 
بإمكان كل ناخب التصويت بأس���لوب ال سبيل 
فيه إلى كش���ف الطريقة التي صوت أو ينوي 
التصويت بها، وان ال يرغم على الكش���ف عن 
حيثيات ذلك وان يحاول أحد الحصول من أي 

ناخب، بشكل مباش���ر أو غير مباشر على أي 
معلومات عن عملية تصويته.

وه���ذا يتطلب العدي���د من اإلج���راءات الفنية 
واإلدارية لضمان الحفاظ على سرية االقتراع 
وحماية صوت الناخب من التأثير المباش���ر أو 

غير المباشر لإلفصاح عن طريقة تصويته.
االقتراع العام المتساوي:

ضمان مس���اواة جميع الناخبي���ن للتأثير على 
العملية االنتخابية وان يتساوى الوزن الصوتي 
لكل مواطن، وان يش���ارك كافة المواطنين في 
عملية االقتراع على قدم المس���اواة وان يكون 
ل���كل منهم نفس التأثير ف���ي العملية االنتخابية 
وه���ذا يتطلب في حالة اعتم���اد دوائر انتخابية 
أن يكون ل���كل ناخب نفس “ الوزن الصوتي “ 
وتحديد الدوائر االنتخابية على أساس منصف 
يعك���س إرادة الناخبين بأكبر ق���در ممكن من 
الدقة والشمولية في حين توزع لكل دائرة مقعد 
وتوزع على أساس عدد السكان مع انحراف ال 

يزيد عن 5% فقط 
االقتراع الدوري:

أك���دت المواثيق واإلعالن���ات على أن تجري 
االنتخابات بش���كل دوري ونظ���را لعدم تحديد 
م���دة زمنية إلج���راء االنتخابات، ف���ان العديد 
من البلدان تنص دس���اتيرها على إجراءها كل 
4 س���نوات مرة ويج���وز تأجيلها في الظروف 

الطارئة.
ومن اجل نزاهة االنتخابات يجب أن تش���رف 
عل���ى إج���راء االنتخاب���ات وغي���ر ذلك من 
االستش���ارات العام���ة بما فيها إع���داد القائمة 
االنتخابي���ة ) الج���داول ( ومراجعتها الدورية 
من قبل الس���لطات التي يكفل استقاللها وتكفل 
نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن كس���لطة 
القضائي���ة أو غير ذلك من الهيئات المس���تقلة 
النزيهة، ويجب تامي���ن الحرية الكاملة للتعبير 
السلمي عن المعارضة السياسية وكذلك تنظيم 
حري���ة وعمل األحزاب السياس���ية والحق في 

تقديم مرشحين لالنتخابات.
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مع اقتراب موعد اجراء االنتخابات التشريعية 
للدورة البرلماني���ة الرابعة لمجلس النواب، بدأ 
الجدل يحتدم حول امكاني���ة تأجيل االنتخابات 
وتمديد عمر مجل���س النواب الحالي، وبالتأكيد 
يتراف���ق معه���ا تأجي���ل انتخاب���ات مجال���س 
المحافظات التي تأجلت في وقت سابق لتترافق 
مع االنتخابات التش���ريعية  المفترض اقامتها 
ف���ي 2018، وقد تنوعت المب���ررات التي تم 
توظيفها في خدمة تأجيل االنتخابات التشريعية 
ف���ي العراق، وإذا كانت االوس���اط السياس���ية 
واالعالمية تتحدث عن االمر من منظور سياسي 
يتمحور حول المكاسب السياسية لهذا الطرف 
او ذاك، ف���ي تأجيل االنتخابات التش���ريعية او 
اقامتها في موعدها، فإن الجدل القانوني تركز 
حول المش���روعية الدستورية لموضوع تأجيل 
االنتخابات م���ن عدمها، باإلمكان توضيح هذه 
االمور بشكل مركز في عدة محاور وكما يأتي:

مبررات تأجيل االنتخابات : 
عدم وجود نص دستوري صريح بمنع التأجيل -

ان الدس���تور العراقي لسنة 2005، جاء خاليا 
من أي نص يمنع تأجي���ل االنتخابات، بالتالي 

فإن تأجيل االنتخابات اليشكل خرقا دستوريا.
ان ه���ذا التبري���ر تفنده العديد م���ن النصوص 

الدستورية، سنوردها في موضع آخر.
سابقة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات  -

من بين االسباب التي مهدت للحديث عن تأجيل 
االنتخابات وهيأت االجواء السياسية والشعبية 
لتقبل مثل هكذا قرار خطير بمضمونه واثاره 
على العملية الس���لمية لتداول السلطة هو قرار 
انتخابات مجال���س المحافظات المقرر  تأجيل 
العام 2017،ورغم المسوغات  انش���اءها في 
التي احتواها الق���رار ومنها الظروف االمنية 
ومش���كلة النازحين وعدم توفر التخصيصات 
المالي���ة وض���رورة اج���راء تعدي���الت على 
قانون انتخابات مجال���س المحافظات، بإقرار 
التعديالت المطروحة او بتقديم مشروع قانون 
جديد، ورغم تلويح المفوضية العليا المس���تقلة 
لالنتخابات وتهديدها بتأجيل االنتخابات بسبب 
ان الوقت بدأ يحرجها واس���تلمت من موازنة 
االنتخاب���ات 35% فق���ط وأن وزارة المالية لم 
تستجب لها بس���بب حالة التقشف في البلد، إال 
ان ق���رار التأجيل كان قرار سياس���ي بامتياز 
إذ حصل على اثر اجتماع الرئاس���ات الثالث 
مع زعماء الكتل السياس���ية في 2016/10/2 
وتم���ت مخاطبة مفوضي���ة االنتخابات بكتاب 
صادر عن مكتب رئي���س الجمهورية، وضح 
فيه ان الرئاسات الثالث اجتمعت حول اجراء 
انتخاب���ات مجال���س المحافظات م���ن عدمه، 
واتخ���ذت ق���رارًا بتأجيل انتخاب���ات مجالس 
المحافظات الى يوم اج���راء انتخابات الدورة 
الرابع���ة لمجلس النواب لغ���رض اجراء كال 

 مدى �سرعية تاأجيل االنتخابات العراقية لعام 2018
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االستحقاقين االنتخابيين في يوم واحد. 
ازمة المحافظات المدمرة والنازحين  -

من بين الحج���ج التي قدمت لتأجيل االنتخابات 
ه���و ان بع���ض المحافظات غير ق���ادرة على 
إج���راء االنتخابات فيها كونه���ا الزالت خالية 
من غالبية س���كانها بس���بب النزوح، فلو كان 
من الممكن اإلقرار بأنن االمن قد تحقق نس���بيًا 
في هذه المحافظات بع���د الهزائم التي تكبدتها 
جماعات داعش ومواليها فمازال هناك أكثر من 
مليوني نازح لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم 
بالرغم اس���تعادة مناطقهم من سيطرة جماعات 
داعش ألسباب عدة منها ما يتعلق بالدمار الذي 
لحق بها بسبب الحرب، أو لموانع أمنية تتعلق 
بوجود قوائم مطلوبين الزالوا هاربين ومتخفين 

بين المدنيين النازحين، ومنها ألن قوات الحشد 
الشعبي تسيطر على بعض المناطق.

رغ����م موضوعية الحجج التي ذكرت اعاله، 
اال ان هذه االسباب ليست مستحيلة التجاوز 
فالوضع اليوم ال يعد اسوء من الوضع االمني 
الذي كان سائدا في االنتخابات الماضية، كما 
انه يمك����ن فتح مراكز لتصوي����ت النازحين 
ويمك����ن تأجي����ل تفعي����ل عملي����ة التصويت 
االلكتروني على االق����ل تأجيلها في مناطق 

النازحين.
االزمة المالية  -

اطلت االزمة المالية التي تمر بها الدولة برأسها 
نحو المطالبة بتأجي���ل االنتخابات، إذ ال تزال 

مفوضي���ة االنتخابات بانتظ���ار التخصيصات 
المالية الاّلزمة إلدارة العملية االنتخابية وس���ط 
مصي���ر مجهول يحيط بموازن���ة العام 2018 
التي ال زال���ت تواجه عراقيل ف���ي البرلمان، 
وليس واضحا موع���د اقرارها لغرض إطالق 

األموال الالزمة إلدارة االنتخابات.
وهذا الس����بب ايضا يمكن تجاوزه بتخصيص 
موازن����ة ط����وارئ لغ����رض االنف����اق على 
االنتخابات، إذ ان االخف����اق في اقرار قانون 
الموازن����ة يش����كل مخالفة دس����تورية يتحملها 
مجل����س الن����واب بالدرجة االس����اس اضافة 
ال����ى الحكوم����ة، وليس مقب����وال ان تلقي هذه 
المخالفة بتبعاتها على االس����تحقاق الدستوري 
والديمقراط����ي للش����عب ف����ي ممارس����ة حقه 

بالتصويت باالنتخابات واختيار ممثليه. 
تأجيل االنتخابات في المنظور القانوني 

فلسفة النظام النيابي  -
يق���وم النظام النيابي على فك���رة النيابة بوجود 
هيئ���ات تباش���ر مظاه���ر الس���يادة نيابة عن 
الش���عب، ومن اهم هذه الهيئات البرلمان الذي 
يكون اعضائه منتخبون من قبل الش���عب بغية 
التوفيق بين النظام النيابي والمبدأ الديمقراطي 
الذي يقرن السيادة بالش���عب، بالتالي ال يمكن 
للنائ���ب مصادرة ارادة من ينوب عنه الن ذلك 
يمث���ل خرق لبنود النياب���ة، كما ان من القواعد 
االساس���ية في النظام النياب���ي ان النائب يمثل 
االمة كلها وليس دائرته االنتخابية. وقد ذهبت 
معظم النظم السياس���ية الحديثة الى تدوين هذا 
المبدأ في دس���اتيرها أو في القوانين التي تنظم 
عمل البرلمان، حيث نص الدس���تور العراقي 
لس���نة 1925 عل���ى ذلك ف���ي الم���ادة الثامنة 
واالربعين منه حيث )يعتبر النائب ممثال للبالد 
العراقي���ة عامة ال لمنطقت���ه التمثيلية خاصة( 
كذل���ك المادة )49( من الدس���تور التي نصت 
عل���ى ) اوال : يتكون مجل���س النواب من عدد 
من األعضاء بنس���بة مقعد واحد لكل مائة ألف 
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نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي 
بأكمل���ه...( بالتالي يفت���رض بالنائب ان ينظر 
لمصلحة الش���عب بأكمله في اقامة االنتخابات 
بغية تحقيق االس���تقرار السياسي، ال ان يطالب 
بتأجيله���ا بس���بب بعض الظ���روف في بعض 
الدوائر االنتخابية الت���ي ينتمي اليها، حيث انه 
مسؤول مسؤولية مباش���رة عن حماية الصالح 
العام والدفاع عنه بحكم ان القانون الذي يساهم 
في صنعه والقرارات التي يصوت عليها داخل 
قبة البرلمان تتس���م بالعم���وم واليخص دائرته 

االنتخابية فقط.
األساس اآلخر من أسس النظام النيابي هو ان 
النيابة البد ان تكون مؤقتة البد ان يكون هذا 
التمثيل لفترة محدودة، حتى يس����تطيع الشعب 

صاحب الس����يادة ان يراقب ويقي����م اداء من 
يمثل����ه ومن ثم يعود له ام����ر تجديد الثقة في 
النائب او سحبها منه تبعا ألدائه خالل الفصل 

التشريعي المنصرم.
الموقف الدستوري  -

رغ���م ان نصوص الدس���تور ال تحتوي نصًا 
صريحا يمنع تأجيل االنتخابات ألي سبب كان 
إال ان المنع ورد بصورة غير مباش���رة وفي 
عدد من النصوص الدستورية منها المادة )5( 
من الدس���تور التي نصت بأن الشعب مصدر 
الس���لطات وش���رعيتها يمارس���ها باالقتراع 
الس���ري، كم���ا ان المادة )6( من الدس���تور 
اعتمدت مب���دأ تداول الس���لطة س���لميا عبر 

المنصوص عليها في  الديمقراطية  الوس���ائل 
الدس���تور، كما حدد الدستور في المادة )56( 
مدة الدورة االنتخابي���ة لمجلس النواب بأربع 
س���نوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي 
بنهاية السنة الرابعة.ورغم تصاعد المطالبات 
بتدخل المحكمة االتحادية العليا لغرض تفسير 
النصوص الدس���تورية اعاله، اال ان المعنى 
الذي تعطي���ه هذه النصوص واضح جدا ومن 

غير المقبول االختالف عليه.
الموقف القانوني  -

ان عدم االتفاق عل���ى تعديل قانون االنتخابات 
الناف���ذ او عدم التمكن من طرح نس���خة جديدة 
للقانون ال يستقيم حائال أمام إقامة االنتخابات، 
إذ الي���زال القان���ون المعن���ي ناف���ذًا، واجراء 
االنتخاب���ات وفق���ا له رغ���م االنتق���ادات التي 
ارتفعت إزاؤه، لهو أهون من تأجيلها بدواعي 
عدم االتفاق عل���ى تعديله، بالتالي فان الموقف 
القانوني يدعم اقامة االنتخابات وفق مواعيدها 

الدستورية الثابتة دون تأجيل.
نتائج تأجيل االنتخابات

مصادرة ارادة الشعب  -
الحقيق���ة ان تأجي���ل االنتخاب���ات امر ال يمكن 
قبوله بس���هولة، اذ ان حرمان الشعب من حقه 
في استعادة السلطة من نوابه الذي انتهت فترة 
نيابته���م وهو صاحب الس���لطة الحقيقي وعدم 
اتاحة الفرصة له في اختيار نواب جدد س���واء 
بتجديد الثقة االنتخابي���ة او بالتغيير هو تجاوز 
لح���دود النيابة، ألن نواب الش���عب ال يملكون 
بمقتضى نيابتهم مصادرة حقه في تقرير مصير 
من ينوب عنه، فهم قد اختيروا لتمثيل الش���عب 
ونيابت���ه لفترة محددة، والنيابة لم تكن عامة بل 
هي مخصصة وفق الدس���تور الذي يعد بمثابة 
عقد سياسي وقانوني بين الطرفين، وبمقتضى 
هذا العقد فإن مدة النيابة هي اربع سنوات، وان 
الش���عب لم يمنح نوابه حق التقرير عنه في مد 
أم���د فترة النيابة. يعاضد ذلك موقف الحكومة، 
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حيث ان مجلس الوزراء صوت باإلجماع على 
تحديد موعد االنتخاب���ات القادمة في 15 مايو 
2018. كم���ا ان مفوضي���ة االنتخابات أكدت 
جاهزيته���ا إلجراء االنتخاب���ات البرلمانية في 

عموم البالد وحددت وقت اقامتها.
الوضع الدستوري للحكومة ورئيس الجمهورية -

بالنس���بة لرئيس الجمهورية فان الفقرة ب من 
ثانيا /المادة 72 نصت على ان يس���تمر رئيس 
الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء 
انتخابات مجلس الن���واب الجديد واجتماعه..( 
هذا يعني سيبقى رئيس الجمهورية بذات مركزه 
الدستوري وصالحياته طيلة مدة التأجيل. هذه 
النتيجة تتعرض مع الفقرة اوال من نفس المادة 
الت���ي تحدد والي���ة رئيس الجمهوري���ة بأربع 
سنوات..( فما الحكم لو طال التأجيل ألكثر من 

سنة على سبيل المثال؟ 
أما بالنس���بة للحكومة فقد نصت الفقرة )د( من 
البند )ثامنًا( من المادة )61( من الدستور على: 
)في حالة التصويت بس���حب الثقة من مجلس 
الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء ف���ي مناصبهم لتصري���ف األمور 
اليومية لمدة ال تزيد عل���ى الثالثين يومًا، إلى 

حين تأليف مجلس الوزراء الجديد....(.
كما نصت الفقرة )ثاني���ًا( من المادة )64( من 
الدستور أيضًا على: )يدعو رئيس الجمهورية، 
عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في 
البالد خالل مدة أقصاها س���تين يومًا من تاريخ 
الحل، ويع���د مجلس الوزراء ف���ي هذه الحالة 

مستقياًل، ويواصل تصريف األمور اليومية(.
النص الدستوري نظم وضع الحكومة عند سحب 
الثق����ة عنها وعند حل مجلس النواب قبل انتهاء 
الدورة البرلمانية ولكن الس����ؤال المهم يبرز في 
حالة انته����اء والية مجلس النواب الحالي وعدم 
تش����كيل حكومة جديدة والمدة من نهاية الدورة 
البرلمانية ولحين تش����كيل الحكومة الجديدة قد 
تطول وقد تقصر مع غياب النص الدس����توري 
المعالج لهذه المدة، اذ أن الحكومة غير مسحوب 

عنه����ا الثقة حتى يصار إل����ى حكم المادة )61/ 
ثامنًا/د( من الدستور، وال مجلس النواب تم حله 
كما تقتضيه المادة )64/ثانيًا(، فما هو الوصف 

او التكييف القانوني لهذه الحالة؟ 
لك���ي تك���ون الحكوم���ة بكام���ل صالحياتها 
الدستورية يجب ان تكون هناك سلطة تشريعية 
)برلمان( قد منحت الحكوم���ة الثقة على وفق 
اآللية المعروفة دستوريًا كما ان الثقة الممنوحة 
للحكومة قد انتهت بانتهاء الدورة االنتخابية وال 
يوجد م���ن يجدد هذه الثقة، فهل س���يصار الى 
تصوي���ت جديد لمنح الثق���ة للحكومة؟ اما انها 
ستتحول الى حكومة تصريف اعمال وهو ذات 
الوضع في حالة ح���ل مجلس النواب المذكور 

في المادة )64 / ثانيًا( من الدستور؟ 
 اذا اس���تخدمنا اسلوب القياس ومنحنا الحكومة 
توصيف دس���توري بكونه���ا حكومة تصريف 
اعمال، فان هذا الوضع يصطدم بعقبات عملية، 
الن حكوم���ة تصريف االعم���ال هي حكومة 
بصالحيات مح���دودة كونها منتهي���ة الوالية، 
وتقتصر عل���ى اداء اعمال االدارة العادية وال 
يحق لها اتخاذ اي قرار سياسي، يعني سنكون 
امام حكومة بال صالحيات والوضع السياس���ي 
واالقتصادي واالجتماعي وحتى الدولي للعراق 
ال يسمح بتعطيل الحكومة لفترة ان علم ابتداؤها 

فال احد يعلم متى تنتهي.
ان اجراء االنتخاب���ات النيابية في موعدها هو 
التزام دستوري واحترام لمبدأ التداول السلمي 
للس���لطة وتفعيل وتنفيذ الهم خصائص النظام 
النياب���ي اال وهي التأقيت، واتاحة الفرصة امام 
الشعب ليمارس دوره الرقابي ويدلي بمواقفه من 
النواب الحاليين ويعبر عن رغبته في بقاءهم او 
تغييرهم عبر صناديق االقتراع، كما ان التأجيل 
سيشكل سابقة غير محمودة العواقب وقد يتخذه 
السياسيين في مستقبل العملية السياسية كذريعة 

ألغراض ال تخدم البناء الديمقراطي للدولة.
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مع اقتراب موعد اجراء االنتخابات التشريعية 
لل���دورة البرلمانية الرابعة لمجلس النواب، بدء 
مجلس النواب الحالي يدلو دلوه بتعديل القوانين 
ذات العالقة بانتخاب���ات البرلمانية، مثل قانون 
انتخ���اب أعضاء مجلس الن���واب العراقي رقم 

)45( لعام 2013.
وهو أسرع عملية تعديل لقانون في تاريخ 
مجلس الن���واب العراقي حي���ث تم تعديل 
القانون مرتين خالل مدة ال تتجاوز الشهر. 
تم تعديل القانون بإضافة شرط الشهادة وهو 
البكلوريوس  المرشح على شهادة  حصول 
أو ما يعادلها،مع العلم إن االسباب الموجبة 
لتش���ريع هذا التعديل هي ش���مول شريحة 
واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة 
في االنتخابات لغ���رض االرتقاء بالعملية 
الديمقراطية،ج���اء مضمون التعديل والذي 
يضيق من نطاق الترشيح باشتراط امتالك 
ش���هادة جامعية يتعارض مع سبب تعديل 
القانون. ونظرا لعدم امتالك اغلب أعضاء 
مجلس النواب هذه الشهادة ولما يترتب عليه 
من فقدانهم عضوية المجلس للدورة الحالية 
في حالة نفاذه قبل انتهاء الدورة االنتخابية، 

لذلك تعالت أصوات النواب وهم نفسهم من 
صوت على مشروع القانون االول، وكأنهم 
في معزل عن عملهم وال يعلمون ما يدور 

داخل أروقة مجلس النواب العراقي.
وعليه تم تعدي����ل القانون للم����رة الثانية وتم 
تحديد نس����بة ال تزيد عن 20% لحملة شهادة 

االعدادية أو مايعادلها.
وإن كنا النؤيد تحديد المؤهل الجامعي للنواب 
كونهم يمثلون كاف���ة فئات المجتمع وهم جزءا 
منهم، فال يعلم بمعاناة الفالح إال من كان فالح 
منهم يغ���رس االرض ويحصد الزرع، فكيف 
لم���ن قضى العمر في الم���دن لبحث العلم يعلم 

ماهي معاناة الفالح في الريف.
ومن الحاالت التي نظمها التعديل الثاني فصل 
مابي���ن انتخاب���ات مجلس الن���واب وانتخابات 
مجالس المحافظات على ان ال تزيد عن س���تة 
اشهرحس���ب ما ورد في الم���ادة-7- : “تجري 

انتخابات مجالس المحافظات في موعد منفصل 
عن انتخابات مجلس الن���واب على ان يجري 

تحديد الحق لها على ان اليقل عن 6 اشهر”.

تعديل قانون انتخاب اأع�ساء جمل�س النواب العراقي، ل�سالح من ؟

م. د. روافد الطيار
رئي�س ق�سم الدرا�سات القانونية



15

أما فيما يتعلق بقانون التعديل االول لقانون 
انتخاب���ات مجل���س الن���واب العراقي رقم 
)45( لس���نة 2013 تضمن مجموعة من 

االضافات منها :
تحدي���د موع���د أنتخابات مجل���س النواب  •

لل���دورة الرابعة في 2018/5/12، وبذلك 
يحسم التعديل الجدل الذي أثير حول تأجيل 

االنتخابات لموعد آخر.
ألزم الجهات التنفيذية بما يلي : •

توفير البيئة االمنة الجراء االنتخابات. 1
عودة النازحين الى مناطقهم. 2
يكون التصويت االلكترونيًا في جميع المناطق. 3
التكون لالحزاب التي تخوض االنتخابات . 4

اجنحه مسلحة.
تتول���ى وزارتا الدف���اع والداخلية تامين . 5

اجراءات العملية االنتخابية امنيا.
اتباع طريقة س����انت ليغو المعدلة 1.7،  •

3، 5،7،... بينم����ا كانت قب����ل التعديل 
....1.6،3،5،7

نس����تدل بمثال توضيحي لك����ي نتعرف على 
الفارق ما بين طريقة )سانت ليغو( والطريقة 
المعدلة، حيث نفترض إن عدد مقاعد المجلس 
)6( وت����م الترش����يح م����ن قب����ل )5( كيانات 
سياس����ية،يتم احتساب عدد المقاعد بقسمة عدد 
االص����وات الصحيحة للكيان السياس����ي على 
الع����دد 1.7،3، 5... وهك����ذا ويتم منح مقعد 
ألكبر ناتج قس����مة ثم للناتج الذي يليه وهكذا، 
وبعد ذلك يتم احتساب الكلي للمقاعد لكل كيان 

وعليه تكون النتائج بالشكل اآلتي:

I. وفق طريقة )سانت ليغو( قبل التعديل:

عدد المقاعدالقاسم 11القاسم 9القاسم 7القاسم 5القاسم 3القاسم 1.6عدد االصواتالكيان السياسي

أ
2700016875

)1(

9000

)4(
54003857300024542

23000ب
14375

)2(

7666

)5(
46003285255520902

15000ج
9375

)3(
500030002142166613631

7600د
4750

)6(
2533152010858446901

-74004625246614801057822672ه�
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 من خ���الل المثال التوضيح���ي أعاله نالحظ 
الفرق ما بي���ن الطريقتين، حيث وفق الطريقة 
األول���ى حصل���ت أربع كيانات سياس���ية على 
مقاع���د داخل المجلس وزع���ت المقاعد عليها 
بحيث لم يحص���ل أي من الكيانات على أغلبية 
المقاعد، أما وفق الطريقة المعدلة اقتصر العدد 
على ثالثة كيانات سياسية ونصف المقاعد من 
حصة صاح���ب أكبر عدد من األصوات، وفي 
هذا تعزيز للكيانات السياس���ية الكبيرة وتقليل 
لع���دد االحزاب داخل المجلس مما يترتب عليه 
قلة الخالف���ات داخل المجلس وممارس���ة هذه 
المجالس لعملها بش���كل أفض���ل وعدم ضياع 

األصوات والمقاعد بين الكيانات الصغيرة.
إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في  •

عملية الفرز والعد بأستخدام جهاز تسريع 
النتائج االلكترونية.

ومن خالل ماذكرناه س���ابقا يتضح إن تعديل 
قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي 
رق���م )45( لس���نة 2013،ج���اء لمصلحة 
الكيانات السياس���ية الكبيرة، لحصولها على 
اغل���ب المقاع���د النيابية مقاب���ل عدم تمكن 
الكيان���ات الصغيرة م���ن الحصول على اي 
فرصة للمش���اركة في العملية االنتخابية، قد 
يكون البعض معارض لهذا التوجه ممثال إياه 
بأن الحيتان الكبيرة تأكل االسماك الصغيرة، 
إال إني من مؤيدي هذا التوجه وبش���دة، كلما 
زادت االح���زاب داخل مجلس النواب، كلما 
زاد النقاش والش���جار واالتهامات وتعطيل 
العمل، أعظ���م دول العال���م يقودها حزبان 
أو ثالث، ولذلك هي ناجحة سياس���يا، وهذا 
مانتمناه للعملية السياس���ية االنتخابية القادمة 

في العراق.

II. وفق طريقة )سانت ليغو( المعدلة:

عدد المقاعدالقاسم 11القاسم 9القاسم 7القاسم 5القاسم 3القاسم 1.7عدد األصواتالكيان السياسي

27000أ
15882

)1(

9000

)3(

5400

)6(
3857300024543

23000ب
13529

)2(

7666

)5(
46003285255520902

15000ج
8823

)4(
500030002142166613631

-76004470253315201085844690د

-74004352246614801057822672ه�



17

أغلقت أبواب تسجيل التحالفات االنتخابية، بعد 
أن أعلن عن تش���كيل العديد من التحالفات التي 
ضمت قوى سياس���ية متع���ددة، ففي كل حزب 
ش���خصيات كثيرة، بعضها معروًفا للعراقيين 
بفع���ل قدم تجربته السياس���ية، وبعضها اآلخر 
ليس معروًفا، وربما أنها المش���اركة األولى له 

في االنتخابات.
قد قيل في التحالفات االنتخابية الكثير، وجميع 
المواطنون في العراق وخارجه، قد ش���اهدوا 
وسمعوا وعرفوا طبيعة هذه التحالفات، التي لم 
تختلف عن س���واها في االنتخابات التي شهدها 
العراق سابًقا، بعد عام 2005، من حيث كونها 
تحالف���ات ذات صبغة مناطقي���ة وفرعية، ولم 
تقم على أس���اس البرنامج السياس���ي أو الهوية 
الوطنية. وعندما نقول فرعية نقصد بأنها قامت 
على الهوية المذهبية، أو القومية، أو المناطقية، 
رغم ادعاء البعض من قادته���ا بأنهم يحملون 
مش���اريع وطنية ويريدون أن يحاربوا الطائفية 

والفساد المالي واإلداري.
إاّل أن الس���بب األس���اس الذي دفع الساسة إلى 
اتباع هذا المنهج وهذه الطريقة في التحالفات، 
واض���ح وال يخفى على أحد، وهو أن المواطن 

العراقي قد ش���جع هؤالء الساسة على مثل هذه 
التحالف���ات، ولو أنه قد اخت���ار في االنتخابات 
السابقة المرشحين على أساس انتمائهم الوطني 
وتاريخه���م المهني وبرنامجهم السياس���ي، لما 
تجرأ احد من الساسة أن يضع نفسه في زاوية 
تمثيل المكونات ولتس���ابقوا على تمثيل العراق 

بأسره من أقصاه إلى أقصاه.
أمام مث���ل هذه المعطيات، ما هو المطلوب من 
المواطن العراقي في االنتخابات القادمة ؟ هل 
أن مقاطعة االنتخابات هي الحل ؟ أم أن انتخاب 
المرشحين على أساس الكفاءة والنزاهة بغض 
النظر عن االنتماء القومي والمذهبي هو الحل؟ 

أم أن هناك حلول أخرى ؟.
بالتأكي���د إن لكل مواطن رأي���ه الخاص الذي 
اهتدى إليه بفعل تجاربه السابقة مع االنتخابات، 

لكن في رأينا المتواضع يجب فعل اآلتي :
يجب أن يذه���ب جمي���ع المواطنون إلى  •

صناديق االقت���راع، وأن نعطي الصوت 
ورغباتنا؛  لتوجهاتنا  األقرب  للش���خصية 
ألن السياسة فيها أش���ياء قد ال يعلمها كل 
المواطنون، ومن أهمها أّنك إذا لم تشارك 
في االنتخاب، فأنك قد ش���اركت دون أن 
تش���عر، فصوتك الذي لم تعطيه للمرشح 
الفالني، سيذهب إلى غيره. أي أن حرمان 
المرش���ح )س( من صوتك، يعني أنك قد 
مكنت )ص( من أن يحصل على أصوات 
أعل���ى حتى لو كانت قليل���ة. وبالتالي فإن 
المقاطع���ة ال تعني عدم ف���وز الطائفيين 
أو الفاس���دين، ب���ل هي دعم له���م وزيادة 

ألصواتهم.

ال�سلوك االنتخابي املتوقع للمواطن العراقي يف انتخابات عام 2018

م.د. �سعدي االإبراهيم
باحث يف ق�سم الدرا�سات القانونية
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االنتخابات ف���ي كل دول العالم هي حق   •
وواج���ب في نف���س الوق���ت، أي أن من 
واجب المواط���ن تجاه بلده أن يش���ترك 
في اختيار من هو أصل���ح لقيادة الدولة، 
وهي في الوقت عينه حق للمواطن، على 
اعتبار أن الفائز في االنتخابات س���يكون 
صانع قرار، وسيكون لقراراته انعكاسات 
س���لبية أو ايجابية على كل نواحي الحياة 
في البالد. وليس على المواطن فحس���ب، 
وبالتالي فإن التنازل عن الحق س���يضر 
كل المجتمع وليس المواطن الذي رفض 

المشاركة فحسب.
إاّل أن ال���كالم أو ال���رأي أع���اله، ق���د ال 

يرض���ي كل المواطنين ف���ي العراق، وقد 
يصر البعض منهم على رفض المش���اركة 
االنتخابي���ة ويفضلون البقاء في بيوتهم يوم 
االنتخابات، وهم يس���تندون في هذا األمر 

إلى عدة أسباب، لعّل من أهمها اآلتي:
اليأس من تغيير األحوال: •

عندما تس���أل أي مواطن عراقي بس���يط، 
لم���اذا أنت ال تهتم بموضوعة المش���اركة 
االنتخابية في البالد ؟ سيقول لك والحسرة 
والحزن واضحة على وجهه : لن يحدث أي 
تغيير، سواء اشتركنا أم لم نشترك، والدليل 
أننا قد ذهبنا عدة مرات لمراكز االقتراع، 
وانتخبنا، وبع���د كل انتخابات يزداد الحال 
س���وًءا. وبالتالي هذه االنتخابات أيًضا لن 

تجدي نفًعا. 
الشك بالعملية االنتخابية: •

الكثي����ر من الناس، لي����س فقط في العراق 
بل حتى في الدول المتقدمة، يعتقدون بأن 
العملي����ة االنتخابية ما هي إاّل مس����رحية، 
وأن النتائ����ج محس����ومة ال مح����ال وأن 
الكعكة السياس����ية موزعة بالتساوي على 

شخصيات معينة. 
ربما أن هذا الكالم يخل���و من الدقة، لكنه 
ال يخل���و من الحقيقة، فمج���رد النظر إلى 
الخارطة السياسية أو خارطة الشخصيات 
التي اعتلت ومارست السلطة السياسية في 
العراق بعد عام 2003، س���تعطينا نتيجة 
واحدة مفادها، أن هناك ش���خصيات ثابتة 
في مواقعها قد تتحول من هذا المنصب إلى 
ذاك أو م���ن هذه الوزارة إلى تلك، لكنها ال 
تتغير، ال تخسر وال يمكن أن تغادر العمل 
السياس���ي. هذه النتيجة يفهمه���ا المواطن 
العراقي، وقد تدفعه إلى عدم المشاركة في 

االنتخابات القادمة.
الظروف المعاشية الصعبة: •

أحياًن���ا ينش���غل االنس���ان ف���ي األم���ور 
الخاصة، وينس���ى األح���داث العامة، هذه 
الحالة هي األخ���رى ال تختص بالمجتمع 
العراقي فحس���ب بل هي موجودة في كل 
دول العالم حت���ى المتقدمة منها. لكنها في 
العراق واضحة على نحو أش���د، فمثاًل هل 
يعقل أن يذهب المواط���ن الذي فقد عائلته 
وبيته ومصدر رزقه بس���بب اإلرهاب إلى 
صناديق االقت���راع ؟ بالتأكيد أن األمر فيه 

صعوبة كبيرة.
ومن ناحي���ة أخرى ف���أن طبق���ة الفقراء 
والمعدمين أيًضا لديهم ما يشغلهم، وبالتالي 
ربم���ا لن نجدهم في ي���وم االنتخابات عند 

الصناديق، بل في العمل والكسب.
اجتهادات رجال الدي���ن والنخب القائدة  •

في المجتمع:
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االجتماع���ي  التواص���ل  صفح���ات  إّن 
العراقية، فيها من النش���طاء االجتماعيين 
الكثي���ر، من رجال دين إل���ى رجال علم 
وثقافة وفن وش���يوخ عشائر. هذه الفئات 
ه���ي التي تعرف بالقوى االجتماعية التي 
تستطيع أن تؤثر في الرأي العام، وتتحكم 
في مزاجياته، وإذا دققنا في أغلب ما تقدمه 
هذه القوى خاصة فيما يتعلق بموضوعة 
التحالفات االنتخابية، فس���نجد بأنها تدعو 
إلى العزوف ومقاطعة االنتخابات، وتحث 
الرأي العام على ذلك، انطالًقا من وجهة 
نظره���ا الخاصة، التي قد تكون صحيحة 
وق���د تكون خاطئ���ة. لكنها م���ن المؤكد 

س���تؤدي إلى حدوث مقاطعة لالنتخابات 
هنا وهناك.

إّن األس���باب أعاله، ال تشكل نسبة خطرة 
على العملي���ة االنتخابي���ة القادمة؛ كونها 
الش���رائح  إلى مقاطع���ة بعض  س���تؤدي 
االجتماعي���ة دون غيرها بفعل األس���باب 
أعاله وغيرها، وسيذهب النسبة األكبر من 
المواطنون ويضعون أصواتهم في صناديق 
االقتراع، ومن المحتمل أن يكون تسلس���ل 

القوائم بعد التصويت، بالشكل اآلتي :
أوالاً - القوائم القوية ذات الخبرة السياسية:

هذه القوائم أصبح���ت ذات تجربة طويلة 
نس���بية بالعمل السياسي؛ كونها قد دخلت 
الميدان منذ عام 2003، وتولت الس���لطة 

عّدة مرات، وص���ار لها نفوذ ومكانة في 
أغلب مؤسسات الدولة، فضاًل عن كونها 
تمتل���ك أدوات مهم���ة مثل المؤسس���ات 
داخل  والجامعات،  واإلعالمي���ة  البحثية 
العراق وخارجه. بالتالي هي تعرف كيف 
تحصد األصوات من كل مناطق العراق، 
وم���ن أمثلته���ا : قائمة الدكت���ور حيدر 
العبادي، والدكتور أياد عالوي، واألستاذ 
نوري المالكي، وقوائم األحزاب الكردية، 

وقوائم أخرى.
ثانياًا - القوائم المستندة إلى حرب التحرير:

صحي����ح أن كل القوائم وم����ن بينها ما ّتم 
ذكره أعاله، تس����تند إلى تجربة الحرب 
م����ع داع����ش، وال توجد قائم����ة تقبل أن 
يقال عن شخوصها بأنهم لم يشاركوا في 
التحرير. لكن هناك شخصيات وأحزاب 
وتيارات سياس����ية، عرف عنها اإلسهام 
الكبير ف����ي ميادين القت����ال، ونقصد بها 
أو به����م القوائم التي انبثق����ت من قوات 
العصائب وبدر،  الشعبي، خاصة  الحشد 
ه����ذه المكونات السياس����ية بش����خوصها 
تحصد  س����وف  بالتأكي����د  المعروفي����ن، 
أص����وات معقولة ف����ي االنتخابات، بفعل 
الطابع الجهادي والقدسي الذي قد يجلب 
أصوات الناس والمؤيدين لتجربة الحشد 
الش����عبي والداعمين لها. شريطة أن تتقن 
هذه القوائم اللعبة السياسية وأن ال تشتت 
أصواتها أو أن تدخل في تنافس وصراع 

فيما بينها قد يذهب باألصوات لغيرها.
ثالثاًا - قوائم جديدة، س���واء من حيث التشكيل 

أم من حيث طبيعة التحالفات:
هذه القوائم متعددة، بعضها يريد أن يكسب 
وّد المواطني���ن ف���ي المناط���ق المحررة، 
ا يختلف  وبعضها اآلخر اّتخذ لنفس���ه خطًّ

عن بقية التحالفات.
بالنسبة للشطر األول، وهم الساسة الذين 
المناطق  أنفسهم كمرشحين عن  طرحوا 
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المحررة، هؤالء يريدون أن يسدوا الفراغ 
ال����ذي خلفته تجربة داع����ش، من خالل 
السياسية لشعبيتها  القوى  خسران بعض 
في تل����ك المناط����ق، خاص����ة متحدون 
والحزب اإلسالمي، ربما أن هذا التفكير 
صحيح لكنه ليس مضمون. باألخص إذا 
ما علمنا إن هناك حالة عزوف قد تحدث 
في تل����ك المناطق، فضاًل ع����ن الخبرة 
الكبيرة في مج����ال التثقيف التي تمتلكها 

تكتالت سياسية مثل متحدون وغيرها.
أّم���ا التنظيم���ات السياس���ية الجديدة من 
السياسي  حيث طبيعة تحالفاتها ومنهجها 
وأيدولوجيته���ا، فلع���ّل التي���ار الصدري 
يأت���ي في مقدمته���ا، فبالرغ���م من كونه 

صاحب تجربة مهمة في العمل السياسي، 
إاّل أن���ه يفضل أن يطرح نفس���ه بش���كل 
مختلف، عبر تمس���كه بالبرامج السياسية 
ذات األطر الوطني���ة العامة، فضاًل عن 
تحالفه أو ما يش���اع عن تحالفه مع التيار 
المدني العلمان���ي في العراق. هذا النهج، 
هو إيجابي م���ن الناحي���ة الوطنية، لكنه 
من الناحية السياس���ية، قد يك���ون متعًبا. 
بمعن���ى أن التي���ار الصدري ق���د يحافظ 
على حصوله نسبة من األصوات مقاربة 
للم���رات الس���ابقة، دون أن تضاف إليه 
أصوات كبيرة في هذه االنتخابات، كون 
التي���ار المدني لم يِحن الوقت كي يحصل 

أو يس���تحوذ على أصوات الناخبين رغم 
احترام أغلب العراقيين وتعاطفهم معه.

رابعاًا - بقاء نفس الوجوه السياسية:
لعّل هذه نتيجة سوف تتميز بها أغلب الكتل 
الفائ���زة، وتتمثل في صعوبة ظهور وجوه 
أو نخبة جديدة، بل ستبقى نفس الشخصيات 
الت���ي عرفها الرأي الع���ام العراقي، تحتل 
مواقع الصدارة، وس���تقود البالد إلى فترة 
أخ���رى. لكن ه���ذه النتيج���ة ال تعني عدم 
وجود نخبة جدي���دة، بل أن النخب الجديدة 
ستكون حاضرة، لكنها على استحياء بفعل 
خبرة الشخصيات المتنفذة والمكانة الشعبية 

التي يتمتعون بها.
بق���ي أن نذكر هن���ا بأن لل���دول اإلقليمية 
أيًضا أجندتها، ورأيها وأدواتها  والكبرى، 
في المش���هد السياس���ي القادم، بمعنى أنها 
ستتدخل بش���كل أو بآخر كي تكون النتائج 
متوافقة م���ع مصالحه���ا دون االنتباه إلى 
مصلحة المواطن العراقي. لكن هذا التدخل 
هو اآلخر رهين بم���دى حرص العراقيين 
بشكل عام والسياسيين بشكل خاص، على 
مصلح���ة بالدهم، على اعتبار أن المجتمع 
الدولي ال يتدخل إاّل إذا وجد هناك نافذة يمر 
من خاللها. وقد تكون التدخالت الدولية في 
مرحل���ة ما بعد إع���الن النتائج، بحيث يتم 
توزيع السلطة وتقاس���مها بناًء على قاعدة 
المحاصصة التي لم تسلم منها أي انتخابات 

عراقية منذ عام 2005.
إذن، المواط���ن العراق���ي حتى وإن كانت 
التحالفات  لطبيعة  وانتقادات  له مالحظات 
االنتخابي���ة، إاّل أن مصلحت���ه تقتضي بأن 
يش���ارك بقوة ف���ي االنتخاب���ات. لكن هذه 
المصلحة قد ال يدركه���ا الجميع، وبالتالي 
قد تشهد االنتخابات القادمة بعض العزوف 
والمقاطع���ة هنا وهناك، لكنها على العموم 
مقاطع���ة ليس���ت كبيرة مقارن���ة مع حجم 

المشاركة المتوقع.
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تش���كيل  العراقية  السياس���ية  شهدت الس���احة 
تحالفات سياس���ية - انتخابية متعددة، استعدادا 
لالنتخابات البرلمانية المق���ررة في 12 مايو/
أيار 2018، ومن اهم تلك التحالفات، االتي:

تحالف النصر:
تكتل ش���كله رئيس الوزراء العبادي، ويضم 
ق���وى وش���خصيات م���ن ع���دة محافظات، 
م���ن بينها الموص���ل، ويع���د وزي���ر الدفاع 
الشخصيات  أبرز  العبيدي من  الس���ابق خالد 

في هذا االئتالف.
وقال العبادي إنه ش���كل ائتالفا عابرا للطائفية 
لخوض االنتخابات البرلمانية، لكن هذا التكتل 
تع���رض لتصدع مبكر بعد أن قررت قوى من 
الحشد الشعبي االنسحاب منه، السباب متعددة، 
لعل من اهمها انضواء قوى أخرى في تحالف 
العبادي، ربما ان القوى السياسية الممثلة للحشد 

الشعبي ال ترقب التحالف معها.
دولة القانون:

ائتالف دول���ة القانون بزعامة نوري المالكي 
نائب رئيس الجمهورية يضم قوى سياس���ية 
متع���ددة، مثل حزب )دعاة اإلس���الم - تنظيم 

العراق( بزعامة خضي���ر الخزاعي وحركة 
)النور  االنتفاض���ة والتغيير( بزعامة محمد 
الهن���داوي، و )تيار الوس���ط( بزعامة موفق 
الربيعي وحركة )البش���ائر الشبابية( بزعامة 
ياس���ر عب���د صخي���ل المالكي وكتل���ة )معا 

للقانون(، وغيرها.
ائتالف الوطنية:

يضم عدة كيانات سياس���ية، أبرزها األحزاب 
الت���ي يتزعمها رئي���س مجلس النواب س���ليم 
الجبوري، ورئيس الكتلة العربية في البرلمان 
صال���ح المطلك ورئيس الوزراء األس���بق إياد 

عالوي، واخرون.
ويتزع���م الجب���وري ح���زب التجم���ع المدني 
لإلصالح، ف���ي حين يتزعم المطل���ك الجبهة 
الوفاق  حزب  للحوار،ويتزعم عالوي  العربية 

الوطني العراقي. 
ائتالف الفتح:

 يضم عددا من الكيانات من أجنحة سياس���ية 
)منظمة  الش���عبي، أبرزها  الحش���د  لفصائل 
أهل  العامري، و)عصائب  بقيادة هادي  بدر( 
الحق( بزعامة قيس الخزعلي، وقوى أخرى 
منضوية تحت مظلة الحش���د الشعبي، وتجمع 
)العدال���ة والوحدة( برئاس���ة عام���ر الفايز، 
وتجمع )عراق المس���تقبل( برئاس���ة ابراهيم 
بحر العلوم، و)حركة الوفاء والتغيير( برئاسة 
اس���كندر وت���وت، باإلضافة ال���ى العديد من 

فصائل الحشد الشعبي.
تحالف سائرون نحو االصالح:

تش���كيل تحالف )س���ائرون(، الذي يضم ستة 

قراءة يف اهم التحالفات االنتخابية يف ال�ساحة ال�سيا�سية لعام  2018

م.م. �سعد الكندي
باحث يف ق�سم اإدارة االزمات

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4c96156f-2096-498c-a586-0b1e29337ebc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/01c752fb-7d1b-4e8e-9173-3724fa361cac
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/366c1772-2238-4a14-92a3-e65f8d9da6ad
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/4a8f6e6a-e530-436f-8aef-a47268ef444f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/366c1772-2238-4a14-92a3-e65f8d9da6ad


22

أحزاب سياسية، لخوض االنتخابات البرلمانية 
والمحلي���ة المقبلة. واالح���زاب المذكورة هي 
الوطني(  )االس���تقامة  العراقي(،  )الش���يوعي 
الصدري مقتدى  التي���ار  م���ن زعيم  المدعوم 
الص���در بداًل م���ن كتلة )االح���رار( التي امر 
بتجميد نش���اطها في المرح���ة القادمة، والتي 
يكون أفرادها من التكنوقراط المستقل. )التجمع 

الجمهوري العراقي(، واخرون.
تحالف بغداد:

أعلن تحالف بغ���داد االنتخابي عن اهدافه التي 
تعتبر الشباب ركيزة بناء دولة المواطنة والمدنية، 
التي تعتم���د الكف���اءة والمهني���ة والتخصص 
 والطاقة الش���بابية في رسم مس���تقبل الدولة. 

ويتألف هذا التحالف من:
حزب الحل −
حزب الوفاء الوطني −
حزب وحدة ابناء العراق −
تجمع التعاون −
حزب االصالة العربية  −
حزب الحرية والتقدم −
جبهة انقاذ تركمان العراق −
السياس���ية  − الش���خصيات  م���ن  ونخب���ة 

واالجتماعية والكفاءات الوطنية المستقلة.
تيار الحكمة الوطني:

تكت���ل بزعامة الس���يد عمار الحكي���م، ووفقا 
لمصادر معين���ة فأن التكت���ل االنتخابي يضم 
نس���بة كبيرة من الشباب ومن اغلب محافظات 
العراق، كما ضم عدد من المس���تقلين والوجوه 

الجديدة التي لم يسبق لها العمل النيابي.
تحالف تمدن:

تحالف برئاسة النائب فائق الشيخ علي، يضم عدد 
من االحزاب والشخصيات المدنية منها )حزب 
الش���عب لإلصالح(، )حزب االتفاق(، )الحركة 
المدنية(، )الحركة الوطنية(. وان التحالف سوف 

ينزل في جميع محافظات العراق.

استنتاجات :
ان التحالفات االنتخابية اعاله، توصلنا الى عدة 

نتائج، لعل من اهمها :
1- ان الوعي االنتخابي لم يتشكل الى حد االن، 
على االخص لدى النخبة السياسية، والدليل ان 
السمة البارزة للتكتالت هو الرجوع الى الهويات 

الفرعية، اكثر من الهوية العراقية الوطنية.
2- و يمكن القول بأن التحالفات الجديدة للكتل 
السياس���ية هي مقاربة لما سبقها من التحالفات 
الت���ي خاض���ت انتخاب���ات 2005، 2006، 

.2014 ،2010
التوصيات :

1- الى النخبة السياس���ية، هذه االنتخابات هي 
فرصة لتصحيح مس���ار العمل السياس���ي في 
الع���راق، وبالتالي البد م���ن ان تتحلى القوى 
السياس���ية بالمس���ؤولية الوطنية، عبر التركيز 
على وضع حلول لمش���اكل الب���الد، ومغادرة 

التخندقات الفرعية.
2- الى الناخب العراقي، من الصعب ان تغير 
القوى السياسية بوصلتها و توجهاتها الفرعية، 
مال���م تجبره���ا صناديق االقت���راع على ذلك، 
وبالتالي فالبد من انتخاب الكفاءات وأصحاب 

البرامج التنموية الوطنية.
3- الى النخب المثقفة والمتعلمة، البد من يساهم 
كال من موقعه في نشر الوعي االنتخابي، بين 
المواطنين، كي تك���ون االنتخابات القادة بداية 

حقيقية للتغيير.
اذن، هن���اك تحالفات انتخابي���ة كثيرة ومتعددة 
قد تش���كلت في العراق، لخوض انتخابات عام 
2018، لكنها على العموم ال تختلف كثيرا عن 
التي تش���كلت في االنتخابات السابقة، وبالتالي 
لن تكون نتائ���ج االنتخابات مختلفة ايضا، وال 
االنعكاس���ات التي تترتب عليها، ما لم يستفاد 
المواطن العراقي من تجاربه السابقة، ويختار 
العناصر التي م���ن الممكن ان تحدث تغييرات 

ايجابية في المستقبل.
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لقد اصبحت ظاهرة العزوف عن التصويت 
من الظواهر المصاحبة  لهذا العصر، وتتعدد 
االس����باب التي تؤدي إلى امتن����اع المواطن 
العراقي عن التصويت والمشاركة في العملية 
السياس����ية، فقد تكون االسباب سياسية ناجمة 
عن عدم ثقة المواطن بالمرشحين وببرنامجهم 
السياس����ي، وقد تكون األسباب اجتماعية؛ إذ 
إن قلة وعي المواطن وعدم اهتمامه بالحياة 
السياس����ية من  أهم العوام����ل التي قد تؤدي 
إلى امتناعه ع����ن المش����اركة باالنتخابات، 
كم����ا أن طبيعة النظام االنتخابي من ش����أنه 
أن يكون مانًعا م����ن اعطاء المواطن صوته 

؛ إذ إن س����يطرة االحزاب الكبيرة وهيمنتها 
السياسية، وتكرار الشخصيات  الساحة  على 
السياسية في كل دورة انتخابية بغض النظر 
ع����ن االيجابيات التي قدمتها ,او الس����لبيات 
التي صدرت منها، كل هذه االسباب وغيرها 
,قد خلقت ما يس����مى بالمعارضة الس����لبية، 
والتي تعتبر م����ن أهم المخاطر التي قد تفتك 
بالديمقراطية ؛ ولغ����رض تدارك هذا االمر 
تلجأ الدول إلى استخدام ما يعرف بالتصويت 
االجباري عل����ى اعتب����ار أن االنتخاب حق 
للمواطن وواجب عليه، والتصويت االجباري 
نظام يتم فيه إل����زام الناخبين بالتصويت في 

ظاهرة عزوف الناخب عن امل�ساركة يف االنتخابات

م. د. وعود كاتب عبد االنباري
كلية القانون/جامعة كربالء
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االنتخابات, أو الحضور لمكان االقتراع في 
يوم التصويت فإذا لم يحضر الناخب المؤهل 
لمكان االقتراع  قد يتعرض  لفرض عقوبات 
معينة عليه، وتختلف هذه العقوبات من بلد إلى 
آخر، لكنها بصفة عامة تتراوح بين حرمان 
المعني من بعض الخدم����ات الحكومية , أو 
زيادة الضرائب الحكومي����ة عليه، أو تكليفه 
بالقيام بانشطة وخدمات اجتماعية معينة ,أو 
حرمانه من الترشيح لمناصب رسمية لفترة 
زمنية، أو الزامه بالخدمة العسكرية ,أو فرض 
عليه غرامة معينة، ومن هنا فإن الدول التي 
تلزم مواطنيها باالقت����راع تجري انتخاباتها 
في أيام العطل االس����بوعية كي ال تفسح لهم 
المجال لإلدعاء بانش����غالهم بوظائفهم كمبرر 

لتخلفهم، بل إن هذه الدول حرصا منها على 
ممارس����ة كل مواطن حقه الدس����توري تنقل 
صناديق االقتراع مع المس����ؤولين عنها إلى 
اماكن وجود االفراد والجماعات التي يصعب 
عليها ترك اعمالها ) كاالطباء المناوبين في 
المستش����فيات ,ورجال االطف����اء ,وموظفي 
المطارات, والمالحات الجوية ( أو يصعب 
عليها ترك مواقعها بس����بب العجز والمرض 
) كالمرضى الخاضعين للعالج وكبار السن 
المقيمين في دور الرعاية (  ؛ ولكي ال يجبر 
الناخب على اختيار مرشح غير مقتنع به يتم 
وضع اختيار) ال احد مما س����بق ( إن كان ال 
يدعم أي من المرش����حين، ب����دل من التعامل 

بال مباالة مع العملية االنتخابية برمتها، وقد 
يش����جع التصويت االجب����اري الناخبين على 
السياسية  المرشحين  البحث ودراسة مواقف 
بش����كل اكثر دقة بحكم إنهم سيصوتون على 
اية حال , وهذا بطبيعة الحال عكس ما يحدث 
ف����ي الدول التي ال تلزم مواطنيها بالتصويت 
حيث ال يكت����رث المواط����ن باالطالع على 
برامج المتنافسين طالما إنه ال يعاقب وحيث 
من الس����هل ايض����ا على بع����ض الجماعات 
أن تحش����د الناس خلف اس����م معين وبالتالي 
احتكار نتائ����ج العملية االنتخابية لمصلحتها، 
وم����ن الدول الت����ي تطبق نظ����ام التصويت 
االجباري، الوالي����ات المتحدة االمريكية في 
االمريكية  بعض والياتها كوالي����ة جورجيا 
في ع����ام 1777، وكذلك بلجيكا حيث تعتبر 
م����ن اقدم دول العالم تبني����ا لمثل هذا القانون 
فقد فرضته على الذك����ور من مواطنيها في 
عام 1949 وتعاقب بلجي����كا المتخلفين عن 
التصوي����ت الربع دورات انتخابي����ة متتالية 
بحرمانهم من حقوقهم السياس����ية لمدة عشر 
سنوات ووضع العراقيل امام توليهم وظائف 
المعروفة كوجهه  اس����تراليا  أم����ا  حكومية، 
مفضلة للهجرة فكان دافعها لتبني القانون هو 
ادماج المهاجرين في وطنهم الجديد وتعزيز 
مفهوم المواطن����ة لديهم؛ لذا عمدت إلى تبني 
قان����ون التصوي����ت االجباري من����ذ 1924 
م����ع فرض غرامة مالية عل����ى المتخلفين أو 
سجنهم إذا ما فشلوا في دفعها وتلزم البرازيل 
والبي����رو مواطنيها ما بي����ن 18 – 70 عاًما 
التصويت  تجعل  االكوادور  بالتصويت،لكن 
اجبارًي����ا للفئات العمري����ة ما بين 18 – 65 
فقط وتستثني االميين، أما بوليفيا التي تتبنى 
التصويت االجب����اري ايضا فتمنح مواطنيها 
بطاقة للتصويت وحينما يفش����ل المواطن في 
ابرازها إلثبات اقتراعه يمنع من سحب راتبه 
من المصارف ، وتعاقب اليونان من يتخلف 
من مواطنيه����ا عن التصويت في االنتخابات 
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بعدم تمكينه من الحصول على جواز سفر ,أو 
رخصة قيادة , أما ايطاليا فتعاقبه باداء خدمة 
عامة ف����ي احدى دور الرعاي����ة االجتماعية 
,وكذلك الحال في الفلبين وسنغافورة وتايلند 
مع االختالف بنوع العقوبة، أما الدول العربية 
فقد اوجدت الالمباالت من الش����ارع العربي 
حيال االنتخابات التشريعية والرئاسية العديد 
من المطالبات من قبل المنظمات السياس����ية 
والحزبي����ة عل����ى تبني ه����ذا النظ����ام نذكر 
على س����بيل المثال مص����ر ؛ إذ ادى عزوف 
المواطن عن المش����اركة في االنتخابات إلى 
فوز زعي����م حزب الحري����ة والعدالة )محمد 
مرس����ي ( باص����وات نح����و 10%من اصل 
خمس����ين مليون ممن يحق لهم التصويت من 

ابناء الش����عب المصري، وعل����ى الرغم من 
االيجابيات العديدة للتصويت االجباري نجد 
إن هناك كثير م����ن المعارضين على تطبيق 
ه����ذا النوع من التصويت ف����ي العراق، فهم 
يرون التصويت حًقا مدنًيا وليس واجًبا، وان 
فرض التصويت على المواطن قد يدفعه إلى 
التصويت بشكل عش����وائي لكي يتهرب من 
العقوبة، وإن كان ه����ذا االمر صحيًحا فهذا 
ال يمنع أن غير المهتم بالسياس����ة قد يهتم في 
االنتخابات القادمة، ويتابع الحياة السياسية وقد 
يشارك فيها، وبشكل عام نعتقد أن ايجابيات 
التصوي����ت االجباري تف����وق كل التخوفات 
والسلبيات، إذ إن الديمقراطية عملية تتضمن 

ق����دًرا من التربية والتعلم والممارس����ة وهي 
امور ستكتسبها االغلبية الصامتة مع تكرار 
عملي����ات التصوي����ت الديمقراط����ي النزيه، 
وبالتالي س����ترتفع معدالت المش����اركة مما 
يدعم من شرعية النظام السياسي والبرلمان 
المنتخب،فش����رعية اية س����لطة تق����اس وفًقا 
للمبدأ الديمقراطي بالمس����توى الذي  وصلت 
إليه المش����اركة في االنتخاب����ات وبناًء عليه 
س����تبرز لن����ا العالقة الطردية بين مس����توى 
المشاركة في االنتخابات والمدى الذي بلغته 
الش����رعية في قيمتها ومحتواها الديمقراطي 
فتكون الش����رعية كاملة غي����ر منقوصة إذا 
ش����ارك جميع المواطنين ) ذكوًرا واناًثا من 
البالغين (وبمختلف ش����رائحهم وبحرية تامة 
ف����ي عمليات االقتراع ؛ ل����ذا ال يمكن إغفال 
نس����ب الممتنعين عن االنتخ����اب خاصة إذا 
علمنا إن نسب هؤالء ليست قليلة، فإذا كانت 
نسبة المواطنين  الذين امتنعوا عن التصويت 
تزي����د على 50 % فإن الس����لطة المنبثقة عن 
انتخاب����ات قاطعها أكثر من نصف الش����عب 
تكون فاقدة تماًما للشرعية ونكون أمام اغلبية 
س����احقة من الش����عب معارضة للنظام القائم 
في العديد من الدول المس����ماة بالديمقراطية، 
وال ضير م����ن تطبيقه في العراق إذا عالجنا 
مس����ألة تكرار الوجوه واالحزاب السياس����ية 
التي اثبتت  فشلها في الحكومات السابقة لكن 
نفوذها المالي والدع����م الخارجي قد يبقيانها 
على الس����احة السياسية، فإذا وضع خيار في 
القائمة االنتخابية يعطي الخيار للناخب بعدم 
اختيار أي ناخب أو عدم ابطال البطاقة التي 
يضع عليه����ا الناخب عالمة اكس معبًرا عن 
رفضه للنظام السياسي،فيستطيع المواطن أن 
يذهب إلى االنتخابات م����ع قناعته بأن رأيه 
وصوته محترم ومس����موع،كما ستتمتع الفئة 
الرابحة في االنتخابات بالش����رعية القانونية 

لتشكيل حكومة يحترمها الشعب.
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