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مركز رواق بغداد للسياسات العامة
ودراس���ات وبحوثاً
ٍ
ؤى وأفكاراً
مركزُ
تفكيرُ ،ي ّ
قدم ُر ً
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والمختصي���ن ومتّ خ���ذي الق���رار .تصدر عنه
للنﱡ خ���ب
ّ
عنوان
مجل���ة «الرواق» الت���ي تُ عنى بالتركي���ز على
ٍ
واح���د ،وتس���تكتب في���ه خي���رة الباحثي���ن والكتّ اب
ٍ
يعم���ل عل���ى تيس���ير المعرف���ة لغير
ُ
والمختصي���ن.
المختصي���ن؛ لزيادة وعي وثقاف���ة الجمهور ،بعيداً
ّ
أساس علمي.
ٍ
عن اإلعالم غير المبتني على
وبح���وث
ٍ
مق���االت
ٍ
يعم���ل ال���رواق عل���ى ترجم���ة
ومختارة عن اللغات االنكليزية والفارس���ية
ٍ
مهم ٍة
ّ
والتركي���ة؛ لتك���ون بي���ن ي���دي الباح���ث العراق���ي.
أهمية التركيز على
وينطلق في أعماله ونتاجه من ّ
بدال من االيديولوجيا والخلفيات
العمل المعرفي ً
النظرية المشحونة أو المتطرفة.
بأهمي���ة االنفت���اح عل���ى الكت���ل
يؤم���ن ال���رواق
ّ
السياس���ية والنﱡ خ���ب المعرفية في إيص���ال أفكاره

وتصورات���ه ورؤاه ف���ي بناء الدولة والمؤسس���ات
ّ
ً
حزبية
منص ًة
العراقي���ة .لكنّ ه ال يس���مح بأن يك���ون ّ
سياس���ي ،التزاماً بالقانون والتعليمات
طرف
ٍ
ألي
ّ
ٍّ
المنظم���ات غي���ر الحكومية،
ّ
الص���ادرة ع���ن دائ���رة
مؤسس���ات المجتم���ع المدني
والت���ي تحظ���ر على
ّ
َ
سياسي.
نشاﻁ
ٍ
أي
ممارسة ّ
ٍّ
ً
إضافة لفهم الواقع
يطمح الرواق بأن يكون نتاجه
مسبقة .يعمل الرواق
ٍ
وأحكام
تشنج
العراقي ،دون
ٍ
ٍ
على طباعة ونش���ر بحوث ودراسات الراغبين ،بعد
فحصه���ا وتدقيقه���ا على أس���اس علم���ي ،وهي ال
محكوم
تعب���ر بالض���رورة ع���ن متبنّ يات���ه ،فال���رواق
ٌ
ّ
ُ
باألطر النظرية والعلمية فحسب.
يرحب رواق بغداد بجميع الرؤى واألفكار والحلول
التي تطرح من قبل أصحاب االختصاص من الباحثين
والمفكّ رين والكتّ اب.
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اﻓﺘﺘاﺣﻴﺔ

االنتخابات ..ﺣلول ﺟﺬرية
عباس العنبوري

برمت����ه
تع� ّ���رض النظ����ام السياس����ي ف����ي الع����راق ّ
إل����ى احتم����االت االنهيار بع����د ان����دالع احتجاجات
���ذر منه
تش����رين ف����ي الع����ام 2019م .وهذا ما ح� ّ
مركزن����ا (رواق بغ����داد) ف����ي الع����دد األول م����ن
مجل����ة (ال����رواق) ،وال����ذي حم����ل عن����وان (العراق
واحتم����االت االنهي����ار) .ول����م يك����ن األم����ر يتطلّ ب
خوارقاً باراسايكولوجية ،أو حنكة هنري كيسنجر،
أو نعوم تشومس����كي؛ للكشف عن تأثير الفجوة
الت����ي ضرب����ت النظ����ام السياس����ي ففصلت����ه ع����ن
المؤيدة الس����تمراره وديمومته .وهو
الجماهي����ر
ّ
���اكل
خطيرة ،ومش� َ
ٍ
تداعيات
ٍ
األمر الذي ينبئ عن
ً
حقيقية ألزمة النظام؛ لذا
���وال
ٍ
كبيرة ،تتطلّ ب حل� ً
تصوري  -أن نربط االحتجاجات
من السذاجة  -في ّ
بمعزل عن كش����ف
بحكوم����ة عادل عبد المهدي
ٍ
وتحلي����ل الص����ورة الكبيرة لألح����داث ،وليس ذلك
دفاع����اً عن حكومة عب����د المه����دي ،أو تنزيهاً لها
���اال عن األس����باب الدولية
م����ن األخطاء ،وال إغف� ً
المحف����زة لالحتجاج����ات وتداعياته����ا ،كالتموي����ل
األجنب����ي ،والتحري����ك اإلعالم����ي ،وتعقي����دات
المش����هد الدولي وتأثيرها على الداخل العراقي،
مقدمته����ا ف����رض العقوب����ات االقتصادية
وف����ي
ّ
عل����ى إي����ران ،ووق����وع الع����راق  -م����ن الناحي����ة
الجيوسياس����ية  -في مواجهة سياس����ة الضغوط
القص����وى ( )maximum pressureعلى إيران،
والتي فرضها الرئيس السابق ترامب.
وبذل����ك نس����تطيع فه����م التوقي����ت الخاط����ئ
4
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ال����ذي ج����اءت فيه حكوم����ة عادل عب����د المهدي،
وحملت على أكتافها أزمة نظام الحكم ،ال أزمة
الحكوم����ات الس����ابقة فحس����ب .وهك����ذا ،عندما
يق����ع الخي����ار بي����ن التضحي����ة بالحك����م أو التضحية
فإن األس����هل عند ذلك هو التضحية
بالحكومةّ ،
بالحكوم����ة؛ لحف����ظ نظ����ام الحك����م؛ لذا مارس����ت
المرجعي����ة الديني����ة العلي����ا في النجف األش����رف
تنفس����اً اصطناعي����اً اضطراري����اً ف����ي جس����د نظ����ام
ّ
الحك����م ،اعتم����د عل����ى التضحي����ة بالحكوم����ة من
خالل التلميح لها باالستقالة من جهة ،والدعوة
���رة وم����ا يس����تلزمها من تش����كيل
���ات مبك� ٍ
النتخاب� ٍ
انتخابات جديدتين،
ٍ
اتحادية ومفوضي����ة
ٍ
���ة
محكم� ٍ
حث الجماهير والنخب لنظم شؤونها،
فضال عن ّ
ً
وخوض معترك السياس����ة والحك����م إذا ما أرادت
التغيير.
يلح عل����ى العراقيين:
ولكن يبقى الس����ؤال الذي ّ
���ال لمش����اكلهم؟
ه����ل س����تكون االنتخاب����ات ح� ًّ
فبالرغ����م م����ن ّأن النظ����ام االنتخاب����ي ال����ذي كان
جماهيري
تأييد
ٍ
حصيل����ة االحتجاجات قد حاز على
ٍّ
���وظ على ش����بكات التواص����ل االجتماعيّ ،إال
ملح� ٍ
ً
كفيلة في تبيان مدى نجاحه
ّأن التجربة س����تبقى
وقدرته على اس����تيالد برلمان وحكومة يتمتعان
حل األزم����ات التي تعصف بالعراق
بالق����درة على ّ
اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً.
فالنظام االنتخابي القائم على الترش����يح الفردي
في الدوائر الصغيرة سينتج نواباً أكثر تركيزاً على
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���ل اهتمام����اً بالمش����اكل العامة؛
مناطقه����م ،وأق� ّ
همهم األس����اس إرضاء ناخبيهم في
إذ س����يكون ّ
دائرته����م الصغيرة المحدودة .فرض����ا الناخب هو
المناط في اس����تجالب األص����وات في االنتخابات
ّ
المرش����حين
���د م����ن
كل واح� ٍ
الت����ي تليه����ا .كم����ا ّأن ّ
���وة من كتلته
الفائزي����ن س����يكون – غالباً  -أكثر ق� ً
التي ّ
ألن المعيار
رش����حته في الدائ����رة االنتخابية؛ ّ
األس����اس ف����ي نجاح����ه ه����و قدرت����ه عل����ى إقن����اع
بغض النظر
الناخبين ،والحصول عل����ى األصواتّ ،
وتوجهاتها .وبذلك س����تضعف قدرة
عن الكتل����ة
ّ
توجه����ات
قي����ادة الكتل����ة ف����ي الس����يطرة عل����ى ّ
يصع����ب من قدرة
ّنوابه����ا .وه����و األمر ال����ذي قد ّ
مجل����س الن����واب الق����ادم عل����ى تش����كيل حكومة
���ددة .وبذلك
ضم����ن التوقيتات الدس����تورية المح� ّ
ستس����تمر حكومة الس����يد الكاظمي في تصريف
لمدة قد ال تكون قصيرة ،لحين تشكيل
ٍ
األعمال
���ة جدي����دة .وه����و م����ا ال يري����ده العراقيون،
حكوم� ٍ
يهدد االس����تقرار الداخلي في البلد كلّ ه ،ال
وق����د ّ
سمح الله.
دور
نعم ،سيكون للمشاركة االنتخابية الواسعة ٌ
كبير في رس����م ش����كل مجلس النواب والحكومة
ٌ
القادمة .وهو ما تشير له استطالعات الرأي التي
ق����ام بها (رواق بغ����داد) ،من أنّ ها  -أي االنتخابات
بمشاركة أوس����ع من السابقة ،على
ٍ
 س����تحظىتروج له بعض وس����ائل اإلعالم ،س� ّ���يما
عكس ما ّ
الفئ����ات العمرية الت����ي تتراوح بين  30-18س����نة.
األمر الذي يدعونا للتفاؤل في استعادة النظام
بث
السياسي لمشروعيته الجماهيرية ،من خالل ّ
بشكل أكبر.
جديدة للمشاركة
ٍ
دماءٍ
ٍ
عاملة في حق����ول المعرفة،
ٍ
وم����ا علين����ا  -كنخبٍ
كبيرة  -هو كشف الحقيقة
ٍ
بمسؤولية
ٍ
وتضطلع
دون موارب����ة ،وتوعي����ة أفراد المجتم����ع ،وتحديد
توقعاتنا ،ف����ي ضوء الواقع المتش����ابك؛
س����قف ّ
كل
لنتجنّ ب عواص����ف اإلحباط التي تحيق بنا من ّ
جانبٍ .
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االنتخابات المﺒكرة

في ظل قانوني انتخابات مجلس النواب
ومفوضية االنتخابات الجديدين
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عدنان عبد الحسين

ال وج���ود لمصطل���ح االنتخاب���ات المبك���رة في الدس���تور
حل مجلس
أن الدس���تور عالج حال���ة ّ
العراق���ي ،لكنّ ن���ا نجد ّ
تتم باألغلبية المطلقة لعدد أعضائهّ ،إما
الن���واب ،والتي ّ
بناء على طلب ثلث عدد أعضاء مجلس النواب ،أو بطلبٍ
ً
من رئي���س مجلس ال���وزراء وموافقة رئي���س الجمهورية،
عام ٍة في
ٍ
ويدع���و عندها رئي���س الجمهوري���ة
النتخاب���ات ّ
الحل،
ّ
مدة أقصاها س���تون يوماً م���ن تاريخ
الب���الد ،خالل ّ
مس���تقيال ويواصل
عد مجلس الوزراء في هذه الحالة
وي ّ
ُ
ً
تصري���ف األم���ور اليومية (الم���ادة  64من الدس���تور) .أما
المحدد من قبل رئيس مجلس الوزراء في العاشر
التاريخ
ّ
من تش���رين األول فيمكن اعتباره إعالن جاهزية من قبل
مفوضي���ة االنتخابات إلجراء االنتخابات في ذلك الموعد
حل
المحدد ،ولتالفي الفراغ التش���ريعي وما يترتّ ب على ّ
ّ
المجل���س من صيرورة الحكومة حكوم���ة تصريف أعمال،
جداً
يمك���ن لمجل���س النواب ّ
م���دة قريبة ّ
حل نفس���ه قبل ّ
وليحدد رئيس الجمهورية
المحدد لالنتخابات،
من التاريخ
ّ
ّ
المحدد من
موع���داً لالنتخاب���ات ،وليك���ن هو ذات الي���وم
ّ
قبل رئيس مجلس الوزراء.
ً
شرع
نتيجة لتظاهرات تشرين األول من العام 2019مّ ،
مجل���س النواب العراقي قان���ون انتخابات مجلس النواب
تم تشريع قانون المفوضية
رقم ( )9لسنة 2020م .كما ّ
العلي���ا المس���تقلة لالنتخاب���ات رقم ( )31لس���نة 2019م،
حيث كان ه���ذان القانونين مطلبين أساس���يين للجماهير
تردي أوض���اع البلد الخدمي���ة ،وقد أدخل
المحتج���ة على ّ
ّ
جوهرية ،تختلف
ٍ
تغيي���رات
ٍ
المش���رع في هذين القانونين
ّ
عما كان س���ائداً فيهما ،حيث اعتمد قانون
اختالفاً
جذرياً ّ
ّ
انتخابات مجلس النواب الجديد نظام الصوت الواحد غير
كنظام انتخابي ،وغادر نظام التمثيل النس���بي،
المتح���ول
ٍ
ّ
تم اعتماده في جميع االنتخابات التي ُأجريت في
ال���ذي ّ
العراق بعد 2003م.
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ّأما قان����ون المفوضية العليا المس����تقلة لالنتخابات،
المفوضين،
���م تغييره فيه هو مجلس
ف� ّ
ّ
أهم ما ت� ّ
���إن ّ
قضاة من الصنف
ٍ
نص على أن يكونوا س����بعة
حي����ث ّ
األول ،باإلضافة إلى مستشارين من مجلس الدولة،
ّ
المفوضين
بخالف ما كان س����ائداً  ،حيث كان مجلس
ّ
���م اختياره م����ن قبل الكتل السياس����ية في مجلس
يت� ّ
���م م����ا ورد ف����ي هذين
الن����واب .وللوق����وف عل����ى أه� ّ
���نتحدث عنهما بش����يءٍ م����ن التفصيل
القانوني����ن ،س�
ّ
فيما يأتي:
أو ً
ال :قانون انتخابات مجلس النواب:
���وت مجلس النواب على جميع مواد القانون في
ص� ّ
2019/12/24م ،ول����م ينجز التصوي����ت على الدوائر
الحق،
وقت
ٍ
االنتخابي����ة ،بل أرجأ التصويت عليها إلى
ٍ
تم
وبعد س� ٍ
تم التصويت على اآللية التي ّ
���نة تقريباً ّ ،
اعتمادها في تقسيم الدوائر االنتخابية في الجلسة
رق����م ( )9المنعق����دة ف����ي ي����وم الس����بت المص����ادف
نص����ت عل����ى «وج����وب
2020/9/26م ،والت����ي ّ
المكونات داخل
���وع
ّ
االلت����زام بالتجاور الجغرافي وتن� ّ
كل محافظ����ة ،واعتم����اد مب����دأ الش����فافية والعدالة
ّ
أي
عن����د توزي����ع الدوائ����ر االنتخابي����ة ،وال يج����وز تأجيل ّ
ألي
محافظ����ة م����ن آلية توزي����ع الدوائ����ر االنتخابي����ةّ ،

س����ببٍ كان ،وااللت����زام باعتماد اإلحصائية الس����كانية
لع����ام 2010م ،الصادرة م����ن وزارة التخطيط تحقيقاً
معيار
ألح����كام الم����ادة ( )49من الدس����تور ،وتحدي����د
ٍ
لكاف����ة محافظ����ات الع����راق ،وعدم اس����تثناء
���د ّ
موح� ٍ
ّ
محافظة من المعي����ار المذكور ،مع حفظ تمثيل
ٍ
أي
ّ
1
المكونات» .
وفي الجلس����ة رقم ( )11المنعقدة في يوم السبت
تم التصويت بالموافقة
المصادف 2020/10/10مّ ،
ونصه اآلتي« :يكون عدد
على اعتماد معيار الكوتاّ ،
���او لعدد
ٍ
كل
الدوائ����ر االنتخابي����ة ف����ي ّ
محافظة مس� ٍ
المخصص����ة لتمثي����ل النس����اء (الكوت����ا) في
المقاع����د
ّ
2
تلك المحافظات»  ،وتم التصويت على دوائر ()16
محافظة في الجلسة رقم ( ،)12المنعقدة في يوم
الس����بت المصادف 2020/10/24م .وفي الجلس����ة
8
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رق����م ( )14المنعق����دة في ي����وم الثالث����اء المصادف
تم التصويت على دوائر محافظة
2020/10/27مّ ،
نينوى .وفي الجلس����ة رقم ( )18المنعقدة في يوم
تم التصويت
الخميس المص����ادف 2020/10/29مّ ،
بعض النواب
على دوائر محافظة كركوك .وقد أبدى ُ
صرح
عدم قناعتهم بتقس����يم الدوائ����ر االنتخابية؛ إذ ّ
أحد نواب محافظة النجف األش����رف أنّ ه رغم مراعاة
التج����اور الجغراف����ي ،إلاّ أنّ ه ش����تّ ت المنطقة الواحدة
إل����ى أكثر من ج����زء ،كما حصل في مركز النجف ،وهو
نواب
خ��ل�اف العدال����ة االنتخابي����ة ،كم����ا اعترض أح����د ّ
���اس
محافظة الناصرية على اعتماد نهر الفرات كأس� ٍ
في تقس����يم الدوائر االنتخابية (محضر الجلسة ،)11

الكوتا
يكون عدد الدوائر االنتخابية في
ّ
مساو لعدد المقاعد
محافظة
كل
ٍ
ٍ
المخصّ صة لتمثيل النساء (الكوتا) في
تلك المحافظات
وعد
ليكتمل معه����ا قانون انتخابات مجلس النواب،
ّ
نافذاً من تاري����خ إصداره في 2020/11/5م (الفقرة
وتم نش����ره في
���ادة ( )50من القانون)ّ ،
ثاني����اً من الم� ّ
���ون ه����ذا
جري����دة الوقائ����ع ف����ي 2020/11/9م ،يتك� ّ
مادة ،بموجب تسعة فصول:
القانون من (ّ )50
األول التعاريف واألهداف والس����ريان،
تناول الفصل ّ
���م المصطلحات ال����واردة في
وتط� ّ���رق في����ه إل����ى أه� ّ
القانون من حيث تعريفه����ا وبيان المعنى المقصود
أن المش� ّ���رع
منه����ا ،والمالح����ظ عل����ى ه����ذا الفص����ل ّ
حدد
العراق����ي كان مرتبكاً نوعاً م����ا ،ألنّ ه لم يكن قد ّ
مما جعله
وجهت����ه في تبنّ ي نوع النظ����ام االنتخابي؛ ّ
ي����ورد مصطلح����ات غير ضروري����ة ،وال حاج����ة إليرادها

ف����ي هذا الفص����ل وفي عموم القان����ون ،مثال ذلك،
القائم����ة المفتوح����ة ،فه����و ق����د اختار نظ����ام الصوت
المتحول الذي يعتمد الترش����يح الفردي
الواح����د غير
ّ
ولي����س القوائ����م ،ومن َث َّم فال مب� ّ���رر لتعريف القائمة
المفتوحة.
���دد في
وتن����اول الفص����ل الثان����ي ح� ّ
���ق االنتخاب ،وح� ّ
ونص في
الم����ادة ( )5من القانون ش����روط الناخ����بّ ،
���ج ًال
البند رابعاً من المادة على أن يكون الناخب مس� ّ
���جل الناخبين ،ولديه بطاق����ة ناخب الكترونية،
في س� ِّ
مع إبراز أحد المستمس����كات الرسمية الثالث :هوية
األح����وال المدنية ،أو البطاقة الموحدة ،أو ش����هادة
الجنس����ية العراقي����ة .ه����ذا الش����رط لم يك����ن موجوداً
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في قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )45لس����نة
الملغ����ى ،حيث كان توجيه المفوضية العليا
2013م ُ
لموظف����ي مراك����ز االقت����راع
ّ
المس����تقلة لالنتخاب����ات
بالس����ماح لحامل����ي كال البطاقتي����ن االلكتروني����ة
والبايومترية بالتصويت.
تح����وي البطاق����ة األلكترونية بصم����ة الناخب ،ورقم
الناخ����ب ،ورقم مركز التس����جيل ،ورقم مركز االقتراع
نص المادة
الذي يدلي الناخب بصوته فيه،
ومؤدى ّ
ّ
أعاله أنّ ه يجوز للناخب الذي يحمل بطاقة الكترونية
فق����ط اإلدالء بصوت����ه ي����وم االنتخ����اب ،وهو م����ا أثار
ألن المش����رع
حفيظ����ة ع����دد من الكت����ل السياس����ية؛ ّ
لم يش����ترط أن يكون ل����دى الناخب بطاقة بايومترية؛
بس����بب ما رافق االنتخابات الس����ابقة م����ن تلكؤ في
هامات بتزوير االنتخابات ،كان أحد
ٍ
إع��ل�ان النتائج ،واتّ
أس����بابها  -كما يرى بعضهم  -هو الس����ماح للناخبين
باستعمال البطاقة االلكترونية.
إن الس����ماح لحامل البطاق����ة االلكترونية بالتصويت
ّ
ألن هذه البطاقة
قد يفسح المجال واسعاً للتزوير؛ ّ
ال تحوي صورة الناخب ،بخالف البطاقة البايومترية
الت����ي تح����وي صورة الناخ����ب ،باالضافة إل����ى البيانات
الت����ي تحويه����ا البطاقة االلكترونية ،وه����ذه الخاصية
كبير في منع التزوي����ر .والغريب
���كل ٍ
قد تس����اهم بش� ٍ
���ادة ( )39من القانون
في األمر ّ
أن المش� ّ���رع في الم� ّ
اش����ترط أن يك����ون التصوي����ت الخاص وف����ق البطاقة
البايومترية حصراً  ،وهكذا بالنسبة للنازحين وعراقيي
أن البيان����ات البايومترية بدأ جمعها من
الخ����ارج .علماً ّ
الناخبي����ن ف����ي ع����ام 2013م ،تح����ت مظلّ ة م����ا ُعرف
بـ(مشروع التسجيل البايومتري).
حق الترش����يح،
تن����اول الفص����ل الثال����ث م����ن القان����ون ّ
أتم ( )28س����نة
حيث اش����ترط في المرش����ح أن يكون ّ
/8أوال) ،في حين
م����ن عمره يوم االقت����راع (الم����ادة
ً
كان العم����ر ف����ي القان����ون الس����ابق ( )30س����نة ،كم����ا
ّ
المرش����ح أن ال يك����ون محكوماً
اش����ترط القانون في
علي����ه بجناي����ة أو جنح����ة مخلّ ����ة بالش����رف ،أو أث����رى
���روع عل����ى حس����اب الم����ال الع����ام،
���كل غي����ر مش� ٍ
بش� ٍ
���م َل بالعف����و عنها .هذه
بات ،وإن ُش� ِ
���م
قضائي ٍّ
بحك� ٍ
ٍّ
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اإلضاف����ة المتعلّ ق����ة بمن����ع المش����مولين بالعفو من
ّ
موجودة في
ً
العامة لم تكن
الترشح في االنتخابات
ّ
المشرع عندما أضاف
القانون السابق ،وحسناً فعل
ّ
ه����ذا الش����رط ،حيث كان هن����اك بع����ض األعضاء في
مجل����س النواب الحالي ممن ُش����مل بقان����ون العفو.
ّ
حاصال على
المرش����ح
كم����ا اش����ترط القانون أن يكون
ً
الشهادة اإلعدادية على األقل أو ما يعادلها ،وهذا
الش����رط ُيعد تخفيفاً للقيد ال����ذي كان قد ُفرض في
ّ
المرش����ح
القانون الس����ابق؛ إذ كان يش����ترط أن يكون
�ل�ا عل����ى ش����هادة البكالوريوس ،أو م����ا يعادلها،
حاص� ً
مع السماح بترشيح نسبة من المرشحين ال تزيد عن
( )20%م����ن حملة ش����هادة اإلعدادية أو ما يعادلها،
ّ
كثير من
يعد تهاوناً في ش����روط
وهذا ّ
المرشح بنظر ٍ
المتابعين والمهتمين.
ّ
المرشح قائمة بأسماء
يقدم
كما اشترط القانون أن ّ
مكرر داعم لترشيحه
ما ال يقل عن ( )500ناخب غير ّ
���جلين ف����ي الدائ����رة االنتخابي����ة
م����ن الناخبي����ن المس� ّ
يتقدم للترش����ح فيها ،وهذا الش����رط في ذات
الت����ي
ّ
���د صعب����اً عل����ى بعض المرش����حين،
الوق����ت ال����ذي يع� ّ
المتيس����ر عليهم تحقيق����ه ،إلاّ أنّ ه
وق����د ال يكون من
ّ
ّ
المرش����حين الذي����ن
يمك����ن أن يك����ون مانع����اً ألولئ����ك
لمجرد المش����اركة،
يش����تركون ف����ي االنتخابات فقط
ّ
كبيرة،
ً
���واال
ويتس� ّ���بب ترش����يحهم بتكلف����ة الدولة أم� ً
ويش����تّ تون توجه����ات الناخبي����ن .كما اش����ترط القانون
كل ّ
يحددها
عل����ى ّ
���دم مبل����غ تأمين����ات ّ
���ح أن يق� ّ
مرش� ٍ
المفوضين ،ويعد المبلغ إيراداً نهائياً لخزينة
مجلس
ّ
الدول����ة في حال عدم فوز المرش����ح .ول����م يكن هذا
الش����رط موجوداً في القانون السابق الملغى ،وقد
حددت المفوضي����ة مبلغ التأمينات ب����ـ()5,000,000
ّ
دين����ار عراق����ي ومن ثم خفضت����ه ال����ى ()2,000,000
دين����ار عراق����ي؛ لتوس����يع المش����اركة ف����ي االنتخابات
ّ
والتخفيف عن كاهل
المرش����ح .3كما اشترط القانون
ّ
يقدم����وا
���ي أو
عل����ى ّ
مرش����ح أن ّ
كل كي� ٍ
���ان سياس� ٍّ
برنامجهم االنتخابي مع الترشيح.

ونص على
تن����اول الفصل الراب����ع الدوائر االنتخابي����ةّ ،
يتكون من ( )329مقعداً  ،تس����عة
أن مجلس النواب
ّ
ّ
حصة للكوت����ا (المادة  13من القانون).
مقاعد منها ّ
���ادة ال
وع����اد المش� ّ���رع ف����ي الم����ادة ( )14ليحش����ر م� ّ
���ة؛ ألنّ ه غادر
���دة أو قيم� ٍ
أي فائ� ٍ
يحتاجه����ا ولي����س لها ّ
النظام النس����بي والترش����يح من خ��ل�ال القائمة حتى
كل
يشترط مراعاة تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد ّ
ثالث����ة رجال ،وه����ذا اإلرباك الذي وقع فيه المش� ّ���رع
���دوح ،وينبغ����ي معالجت����ه من خ��ل�ال تعديل
غي����ر مم�
ٍ
القانون.
ونص على
تناول الفصل الخامس النظام االنتخابيّ ،
عدة دوائر انتخابية ،واعتمد
تقس����يم المحافظة إلى ّ
الترش����يح الفردي ضم����ن الدائ����رة االنتخابية ،واعتمد
أن
نظ����ام الفائ����ز األول (المادة  15م����ن القانون) ،إلاّ ّ
الطريقة التي اعتمدها المش� ّ���رع في تقسيم الدوائر
االنتخابي����ة عل����ى ع����دد كوت����ا النس����اء والبالغ����ة ()83
محد ٍد من
عدد
كل دائرة من ٍ
تتكون ّ
دائ����رة انتخابية،
ّ
ّ
المقاع����د ولي����س مقعداً واح����داً يحصل علي����ه الفائز
���وح خط����أ المش� ّ���رع في تس����مية
االول ،تُ ّبي����ن وبوض� ٍ
النظ����ام االنتخاب����ي الحالي بنظام الفائ����ز األول؛ ألنّ ه
بموجب ه����ذه الطريقة التي اعتمدها المش����رع في
فإن المش� ّ���رع يكون قد
تقس����يم الدوائ����ر االنتخابي����ة ّ
؛ألن هذا
���ولّ 4
اخت����ار نظام الص����وت الواحد غير المتح� ّ
متعددة التمثيل،
طبق في دوائ����ر انتخابية
ّ
النظ����ام ُي ّ
���وت الناخب����ون فيه للمرش����حين ولي����س لألحزاب،
يص� ّ
ويفوز المرش����حون الحاصلون عل����ى أعلى االصوات،
ألي م����ن نُ ظ����م االنتخ����اب ،األغلبية
وه����و ال ينتم����ي ٍّ
أو النس����بية أو المختلط����ة ،وهذا النظ����ام يصلح في
انتخابات المجال����س المحلية ومجالس المحافظات،
���اس في
���كل أس� ٍ
حيث يكون دور هذه المجالس بش� ٍ
تقديم الخدم����ات العامة لتلك المناطق وس����كانها،
معني
غير
بخ��ل�اف دور مجل����س النواب الذي يك����ون َ
ٍّ
عرضي ،حيث
بشكل
أساس بالخدمات ،وإنّ ما
ٍ
بشكل
ٍ
ٍ
ٍّ
يختص مجل����س النواب بتش����ريع القوانين االتحادية،
ّ
والرقاب����ة عل����ى أداء الس����لطة التنفيذي����ة ،وانتخ����اب
رئي����س الجمهورية ،والموافقة على تعيين القيادات

العلي����ا بالدول����ة العراقي����ة ،ومس����اءلة وإعف����اء رئيس
أن
الجمهوري����ة (الم����ادة  61من الدس����تور)؛ ل����ذا نرى ّ
موف ٍق ف����ي اعتماد ه����ذا النظام
ّ
المش����رع كان غي����ر
���يؤدي إل����ى تش����تّ ٍت كبي� ٍ���ر ف����ي
االنتخاب����ي ،ال����ذي س� ّ
ً
سانحة
تشكيلة المجلس القادمة ،وستكون الفرصة
للمرش����ح الذي يس����تطيع إقناع الن����اس بقدرته على
تقدي����م الخدمات وتلبية مطال����ب الجماهير ،حتّ ى لو
كان����ت تعجيزي� ً
أن هذا
���ة وغير قابل� ٍ
���ة للتنفيذ ،ويب����دو ّ
الخطأ في إطالق التس����مية ج����اء نتيجة عدم وضوح
الرؤي����ة ل����دى المش����رع فيم����ا يتعلّ ����ق بالنظ����ام الذي
���يتم اعتم����اده .ونتيج� ً
���ة للطريقة التي اس����تعملها
س� ّ

المش� ّ���رع في تقس����يم الدوائر االنتخابية طبقاً لكوتا
فإن الفقرات من رابعاً إلى تاسعاً من المادة
النساءّ ،
( )16م����ن القانون والمتعلّ قة بكوتا النس����اء وكيفية
ع��ل�اج النق����ص الذي قد يحص����ل فيها ،غي����ر ضرورية،
زائدة ،وينبغي حذفها عند تعديل القانون.
ً
وتعد
ّ
ت تن����اول الفص����ل الس����ادس س����جل الناخبي����ن ،الذي
المفوضي����ة م����ن تتوافر فيهم الش����روط
���دون في����ه
ّ
ت� ّ
المنص����وص عليها في القان����ون ،وتعتمد المفوضية
في إعداد س����جل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات
المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة
سجل الناخبين
ّ
التمويني����ة ،مع تحديثها في مراكز تس����جيل الناخبين
لحي����ن إجراء التعداد الس����كاني ،ويكون هذا الس����جل
ويتم االقتراع بموجبه بعد
يصبح نهائياً ،
ثم
ّ
ُ
ابتدائي����اً ّ ،
انقضاء م����دد االعتراض عليه ،أو حس����م االعتراضات
المقدمة بشأنه.
ّ
تن����اول الفص����ل الس����ابع الدعاي����ة االنتخابي����ة ،وي����كاد
يكون هذا الفصل استنساخاً لذات الفصل الموجود
أن الدعاية
فنص على ّ
في القانون السابق الملغىّ ،
ّ
للمرش����ح ،تب����دأ م����ن تاريخ
���ول
���ق مكف� ٌ
االنتخابي����ة ح� ٌّ
ّ
المرش����ح م����ن قب����ل المفوضي����ة،
المصادق����ة عل����ى
وتنتهي قبل ( )24س����اعة من بدء االقتراع ،وأعفاها
���وم ،وأن����اط بأمان����ة بغ����داد والبلدي����ات
أي رس� ٍ
م����ن ّ
ف����ي المحافظ����ات  -بالتنس����يق م����ع المفوضي����ة -
تحدي����د األماك����ن التي يمن����ع فيها ممارس����ة الدعاية
االحزاب والمرشحين بإزالة
المشر ُع
االنتخابية ،وألزم
ّ
َ
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الدعاي����ة االنتخابية بعد االنتخابات ،ومنع اس����تغالل
ومؤسس����ات الدول����ة وأماكن العبادة
أبنية الوزارات
ّ
للدعاية ،ومنع اس����تعمال موارد الدولة أو وس����ائلها
أي ّ
مرشح.
أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو ّ
جداً لهذا النص يرتكتبه
أتصور ّ
أن هنالك خرقاً واضحاً ّ
ّ
أغلب مسؤولي الدولة العراقية الذين يشاركون في
أقل التقادير يس����تعملون
االنتخابات ،حيث إنّ هم في ّ
مؤسس����اتهم الرس����مية في التنقل وحضور
عجالت
ّ
وبيناً
مؤتمراته����م االنتخابية ،اليس هذا األمر واضحاً ّ
أي جهة رقابية أي إجراء؟!
للجميع!!! فلماذا لم تتّ خذ ّ
كما وحظر المش� ّ���رع اإلنفاق على الدعاية اإلعالمية
م����ن المال الع����ام ،أو من موازنة ال����وزارات ،أو أموال
الوقف ،أو من أموال الدعم الخارجي ،وفي الحقيقة
ه����ذا الحظر في غاي����ة الجودة ،ولكن كيف الس����بيل
إل����ى منع ه����ذه المحظورات؟ وهل أجه����زة الدولة -
بم����ا فيها مفوضي����ة االنتخاب����ات  -ق����ادرة على رصد
هذه المخالفات ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها؛ لردع
اآلخرين عن ارتكاب هذه األفعال في المستقبل؟
تن����اول الفصل الثامن األحكام الجزائية ،حيث تعلّ قت
بسجل
ّ
عقوبات على من يتالعب
ٍ
تلك األحكام بفرض
صوت
الناخبي����ن ،أو َص ّوت بس����بب هذا التالع����ب ،أو ّ
سر تصويت ناخب دون رضاه،
باسم غيره ،أو أفشى ّ
غير
أو اس����تعمل ّ
حقه في االنتخاب أكثر من مرة ،أو ّ
القوة أو التهديد
األمي ،أو اس����تعمل ّ
إرادة الناخ����ب ّ
حقه ،أو أعطى أو عرض أو
لمنع ناخب من استعمال ّ
أتصور
فائدة لنفس����ه أو لغيره.
ً
وعد بأن يعطي ناخباً
ّ
أن ه����ذه الوع����ود م����ن الظه����ور والوض����وح بمكان ال
ّ
ّ
المرشحين
جل
ألن ّ
تحر واستقصاءٍ
وتتبع؛ ّ
ّ
تحتاج إلى ٍّ
يعدون بالتعيي����ن وقضاء الحوائج وتس����هيل األمور،
علني
���كل
فضال عن إعطاء بعض الهدايا
ّ
ً
المادية بش� ٍ
ٍّ
���ح ،فأي����ن المفوضية وأجهزة أم����ن الدولة من
وواض� ٍ
تشخيص هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها؟
كل من نشر أو أذاع بين الناخبين
المشرع َّ
وكذا عاقب
ّ
ّ
المرش����حين،
���ة ع����ن س����لوك أح����د
أخب����اراً غي����ر صحيح� ٍ
أو س����معته ،بقص����د التأثي����ر ف����ي آراء الناخبي����ن ،وفي
ان الجي����وش االلكترونية  -إن صح التعبير -
الحقيق����ة ّ
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بالحق والباطل،
ّ
المتصدين
تصول وتجول ،وتنال من
ّ
وال يوج����د م����ن يحاس����ب ويعاق����ب ه����ذه الجماعات
بس����بب هذا الس����لوك المنحرف الذي يحرق األخضر
ويؤدي إلى امتناع األش����خاص المناس����بين
واليابس،
ّ
ّ
والتصدي للش����أن العام؛ ألنّ ه
الترش����ح
واألكفاء من
ّ
ّ
���يتعرض لتش����ويه س����معته وإس����قاط مروءته بين
س�
ّ
الن����اس ،وه����و أم� ٌ���ر خطي� ٌ���ر عل����ى المجتم����ع العراقي
وآماله في إصالح النظام السياسي.
المش���رع عاق���ب الكيان
وم���ن المضح���ك المبكي ّأن
ّ
السياس���ي ف���ي ح���ال ثبوت مس���اهمته ف���ي ارتكاب
أي جريم���ة م���ن الجرائم االنتخابي���ة المنصوص عليها
ّ
مالي���ة ال يزي���د مقداره���ا على
ٍ
بغرام���ة
ٍ
ف���ي القان���ون
ج���دال ّأن أجهزة
( )25,000,000دين���ار ،فل���و س���لّ منا
ً
وتج���رأت عل���ى إثبات مس���اهمة
الدول���ة اس���تطاعت
ّ
كي���ان ما في ارتكاب إحدى الجرائ���م االنتخابية ،فهل
ٍ
ً
ً
ورادعة للكيانات السياسية
كافية
تعد هذه العقوبة
ّ
م���ن ارتكاب ه���ذه الجرائ���م!!! لعم���ري إنّ ه���م عاقبوا
وأخفه���ا مؤونة على
ّ
بأخ���ف العقوب���ات وأقلّ ها ردعاً
ّ
تلك الكتل التي تس���لك هذا الس���لوك ،وكان ينبغي
أشد ،كشطب أصواته في ذلك
ينص على عقوبة ّ
أن ّ
المركز ،أو غيرها من العقوبات الشديدة.
العام���ة والختامية
األح���كام
تن���اول الفص���ل التاس���ع
ّ
َ
أهم ما جاء في هذا الفصل هو إلزام
للقان���ون ،ومن ّ
مفوضي���ة االنتخاب���ات باعتماد أجهزة تس���ريع النتائج
ّ
االلكترونية ،وتلتزم بإعالن النتائج األولية خالل ()24
العد
س���اعة من انتهاء إج���راء االقتراع ،وتجري عملية ّ
والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة
انتخابي ،وف���ي حالة عدم تطابق نتائج
مركز
كل
م���ن ّ
ٍ
ٍّ
العد والفرز اليدوي
العد والفرز االلكتروني مع نتائج
ّ
ّ
بنس���بة ( )% 5م���ن أص���وات تل���ك المحط���ة ُيصار إلى
والع���د اليدوي لجميع محط���ات المركز
إع���ادة الفرز
ّ
والعد
االنتخاب���ي ،وتعتمد النتائج على أس���اس الفرز
ّ
اقتراع
أي مرك���ز
الي���دوي ،وف���ي حال���ة الطع���ن ف���ي ّ
ٍ
بمهمة
اقت���راع تلت���زم المفوضي���ة العلي���ا
محط���ة
ّ
أو
ّ
ٍ
العد والفرز الي���دوي ،وبحضور وكالء األحزاب
إع���ادة
ّ
العد والفرز اليدوي.
السياسية ،وتُ عتمد نتائج
ّ

ّ
نتمنى على المفوضية أن
تستعد جيدًا لتفادي ما حصل
في انتخابات مجلس النواب
في منتصف 2018م من
تشكيك واتّهامات بتزوير نتائج
االنتخابات في عموم البلد،
وبالتحديد في كركوك
وبهذا الصدد نتمنّ ى على المفوضية أن تس����تعد جيد ًا
لتف����ادي ما حص����ل في انتخاب����ات مجل����س النواب في
منتصف 2018م من تش����كيك واتّ هام����ات بتزوير نتائج
االنتخاب����ات في عموم البل����د ،وبالتحديد في كركوك،
عندم����ا ش����اعت اتّ هام����ات باس����تبدال وح����دات الخ����زن
( ،)RAMوبالتال����ي مطالبة العديد من الكتل واالحزاب
تم ذلك
���د يدوياً ،وق����د ّ
السياس����ية بإع����ادة الف����رز والع� ّ
بالفعل ،حي����ث أصدر مجلس النواب في 2018/6/6م
وعده نافذ ًا
التعدي����ل الثال����ث لقانون مجلس الن����وابّ ،
���دل الم����ادة ( )38من
م����ن تاري����خ التصوي����ت علي����ه ،فع� ّ
تم بموجبها احتس����اب نتائ����ج االنتخابات،
القان����ون التي ّ
والعد باس����تعمال جهاز
حي����ث كانت تجري عملية الفرز
ّ
النص في
���م ّ
تس����ريع النتائ����ج االلكترون����ي ،في حي����ن ت� ّ
���ادة ( )1من التعدي����ل على إل����زام المفوضية العليا
الم� ّ
لكل
العد والف����رز يدوي ًا ّ
المس����تقلة لالنتخاب����ات بإعادة ّ
المراك����ز االنتخابية في عموم الع����راق ،وبحضور وكالء
ويلغ����ى العم����ل بجه����از تس����ريع
الكيان����ات السياس����يةُ ،
النتائ����ج االلكتروني����ة ،وتعتم����د النتائ����ج عل����ى أس����اس
���د والفرز حتّ ى
���د والف����رز اليدوي ،ويش����مل هذا الع� ّ
الع� ّ
المحط����ات الملغاة منها ،وف����ي الحقيقة كانت عملية
ّ
تعدي����ل قان����ون االنتخاب����ات  -بعد إجرائها  -س����ابقة لم
تحدث من قبل ،حيث اس����تعمل أعضاء مجلس النواب
مدة الخمس����ة وأربعين
اختصاصهم التش����ريعي خ��ل�ال ّ
ينص الدس����تور على إجراء انتخابات مجلس
يوماً ،حيث ّ
الن����واب الجدي����د قبل خمس����ة وأربعين يوم���� ًا من نهاية
الدورة االنتخابية السابقة.

عده حس����نات ه����ذا القانون ه����و اعتماده
مم����ا يمكن ّ
ّ
تحد من
بع����ض اإلجراءات المس����تحدثة التي يمك����ن أن ّ
مفوضية االنتخابات بإعالن
التزوي����ر ،حيث ألزم القانون ّ
���ة ،مثل عدد
انتخابي� ٍ
دائرة
ٍ
كل
البيان����ات االنتخابية ف����ي ّ
ّ
���جلين ،كم����ا اش����ترط
الس����كان وع����دد الناخبي����ن المس� ّ
القان����ون على المفوضية التعاقد مع إحدى الش����ركات
العالمي����ة الرصينة ذات الخبرة لفحص برامجيات أجهزة
تس����ريع النتائ����ج واألجه����زة الملحق����ة به����ا ،وبالفع����ل
المفوضين على اختيار ش����ركة ()PWC
واف����ق مجل����س
ّ
البريطانية ،لفح����ص أجهزة االقتراع واألجهزة الملحقة
بها والبرامجيات المس����تعملة والوس����ط الناقل وجهاز
اإلرس����ال وس����يرفرات إع��ل�ان النتائ����ج .وهذه الش����ركة
عدة ّ
رش����حها مكت����ب األمم
ه����ي واحدة من ش����ركات ّ
5
المتح����دة للمس����اعدة االنتخابي����ة في الع����راق  ،ولكن
مجل����س الموفضين ق����رار الغاء احال����ة المناقصة لهذه
الش����ركة الس����باب لم تذكرها ،واستئناف التفاوض مع
الشركة االخرى الموصى بها من االمم المتحدة وهي
الش����ركة االلماني����ة ( ،)HENSOLDIحرص����ا من����ه عل����ى
نزاهة العملية االنتخابي����ة وعدالتها ،6وقد تم التوقيع
مع هذه الشركة االلمانية ووافق مجلس الوزراء على
تس����ديد دفع����ة مالي����ة بما ال يزيد ع����ن  % 20من مبلغ
التعاق����د ،بعد تقديم الش����ركة خط����اب ضمان مصرفي
بكامل مبلغ الدفعة المقدمة.7
���راع،
تحقق ل� ّ
���م تخصي����ص جه����از ّ
كم����ا ت� ّ
���كل محطة اقت� ٍ
يحت����وي على بيانات تلك المحطة فقط ،وتُ حمل نتائج
خزن
االنتخاب����ات الخاص����ة ب� ّ
���كل محط����ة عل����ى وح����دات ٍ
يتم ذلك قبل نقل البيانات عبر القمر
خارجي����ة ،على أن ّ
االصطناعي ،وترس����ل وحدات الخزن بعد انتهاء عملية
االقت����راع إلى المكتب الوطني ف����ي بغداد للمطابقة،
���خة الكترونية من
���زود وكالء المرش����حين بنس� ٍ
وك����ذا ُي� َّ
���دد
النتائ����ج وأوراق االق����راع ف����ي ّ
كل محط����ة ،كم����ا ح� ّ
القانون نس����بة البصمات غير المقروءة المس����موح بها
بـ( )% 5من عدد الناخبين في كل محطة ،وينفذ ذلك
التحقق.
ّ
تلقائي ًا من خالل برمجة جهاز
التنقل
ّ
حاول المشرع في هذا القانون أن يمنع عملية
العش����وائية بالنس����بة لألفراد الفائزي����ن أو األحزاب بين
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االئتالف����ات ،لكنّ ه لم يك����ن حازم ًا وإنّ م����ا قطع الطريق
عل����ى البع����ض فقط ،دون الكل ،ليترك المجال واس����ع ًا
لألح����زاب واألف����راد للمناورة بي����ن الكت����ل واالئتالفات
خاصة في األع����م األغلب،
الكبي����رة لتحقيق مكاس����ب ّ
أي نائبٍ أو حزبٍ
نص في المادة ( )45على منع ّ
حيث ّ
���جلة ضمن تحالف قائم����ة مفتوحة فائزة
أو كتل� ٍ
���ة مس� ّ
كتلة أو
ائتالف أو ح����زبٍ أو ٍ
ٍ
باالنتخاب����ات االنتق����ال إل����ى
قائمة أخرى ،إال بعد تشكيل الحكومة بعد االنتخابات
ٍ
بحق القوائم المفتوحة أو
يخل ذلك ّ
مباشرة ،دون أن َّ
المنفردة المسجلة قبل إجراء االنتخابات من االئتالف
مع قوائم أخرى بعد إجراء االنتخابات.

أحسن المشرّع عندما اشترط
على المرشح الفائز تأدية اليمين
الدستورية خالل مدّ ة أقصاها
شهر من تأريخ الجلسة األولى،
وبخالفه يكون البديل عنه الحاصل
ّ
المرشحين
على أعلى األصوات من
الخاسرين
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وقد أحس����ن المش� ّ���رع عندما اش����ترط على المرش����ح
���دة أقصاها
الفائ����ز تأدية اليمين الدس����تورية خالل م� ّ
ش����هر م����ن تأري����خ الجلس����ة األول����ى ،وبخالف����ه يكون
البدي����ل عن����ه الحاص����ل عل����ى أعل����ى األص����وات م����ن
ّ
جي����د ويقطع
المرش����حين الخاس����رين ،وهذا الش����رط ّ

الطري����ق عل����ى ذوي المناص����ب أو الذي����ن يطمح����ون
بالحصول عليها من المناورة والمس����اومة ،وبالتالي
تعطي����ل عم����ل مجل����س الن����واب ،حيث تك� ّ���ررت هذه
الحالة في أغل����ب دورات مجلس النواب ،وبالتحديد
يؤد اليمين
ف����ي الدورة األخيرة ،حتّ ى ّ
أن بعضهم لم ِّ
الدستورية ألش����هر! وبعضهم استقال واختار منصباً
تنفيذياً .
ثانيًا :قانون المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات:
���واب قان����ون المفوضي����ة العلي����ا
ش� ّ���رع مجل����س الن� ّ
المس����تقلّ ة لالنتخاب����ات رق����م ( )31لس����نة 2019م،
ح����اول المش� ّ���رع في ه����ذا القان����ون مراع����اة مطالب
جوهري في
المتظاهري����ن ،فعم����د إلى إج����راء تغيي� ٍ���ر
ٍّ
معتمدة
ً
القان����ون ،حيث ألغ����ى الطريقة الت����ي كانت

ف����ي قانون المفوضية العليا المس����تقلة لالنتخابات
رقم ( )11لسنة 2007م الملغى ،في اختيار مجلس
���م اختياره م����ن قبل لجنة
المفوضي����ن ،ال����ذي كان يت� ّ
ّ
مش����كّ لة في مجلس النواب من أعضائه تُ ّ
مثل فيها
المفوضين
ويتم تقاس����م
الكتل السياس����ية الكبيرة،
ّ
ّ
���ون
التس����عة بحس����ب وزن ّ
كل كتل����ةّ ،أم����ا اآلن فيتك� ّ
المفوضين بحس����ب الم����ادة ( )3من القانون
مجلس
ّ
آنف����اً من تس����عة أعضاء ،خمس����ة من قض����اة الصنف
األول يختاره����م مجل����س القض����اء األعل����ى م����ن بي����ن
المرشحين ،وإثنان من قضاة الصنف األول يختارهم
ّ
المرش����حين الذين
مجل����س القض����اء األعلى م����ن بين
يرس����لهم مجل����س قض����اء اقلي����م كردس����تان ،وإثن����ان
م����ن أعضاء مجل����س الدولة من المستش����ارين حصراً ،
يختارهم مجلس القضاء األعلى.
األم����ر اآلخر المهم ال����ذي اتّ خذه المش� ّ���رع هو النص
ف����ي الم����ادة ( )25م����ن القان����ون عل����ى نق����ل المدراء
العامي����ن ومعاونيهم العاملين ف����ي المفوضية إلى
ّ
مؤسس����ات الدولة األخرى ،وأعفى رؤساء األقسام
ّ
ونص ف����ي المادة
وم����دراء الش����عب م����ن مناصبهمّ ،
العامين من خ����ارج كوادر
( )26عل����ى تعيين الم����دراء
ّ
أهميت����ه  -خطي� ٌ���ر
المفوضي����ة ،وه����ذا األم����ر  -عل����ى ّ
ويؤدي إلى تش����ويه س����معة جمي����ع كوادر هذه
جداً
ّ
ّ
المؤسس����ة ،والتفري����ط بالكف����اءات والخب����رات الت����ي
ّ
وأدى
تراكمت منذ تأسيس المفوضية في 2004مّ ،
باهضة صرفته����ا الدولة في تدريب
ٍ
أموال
���د ِر
إلى َه� ْ
ٍ
وتأهي����ل ه����ذه الك����وادر ،وكان ينبغ����ي أن يحاس����ب
المتميز.
المقصر ويكافأ
ّ
ّ
الخالصة
ُ
أن التغيي����رات الت����ي أدخل����ت عل����ى قانون����ي
ال ننك����ر ّ
ً
جوهرية ،والمس����ت
االنتخاب����ات والمفوضي����ة كانت
صمي����م مطال����ب المتظاهري����ن ،لكن لي����س بالضرورة
ألن
أنّ ها س����تنتج ّ
كل ما يتمناه الطامحون باإلصالح؛ ّ
النتائ����ج الجيدة في االنتخبات  -على فرض نزاهتها -
تحديين:
تعتمد على عاملين أو ّ
األول :وع����ي الن����اس وإدراكه����م وقدرته����م عل����ى

ّ
المرشحين القادرين
االختيار الش����خص المناسب من
على الفوز.
والمتوس����طة ذات
إن األح����زاب الكبي����رة
الثان����يّ :
ّ
القواع����دة الجماهيري����ة واإلمكاني����ة المالي����ة
واللوجستية وقدرتها على االستحواذ على المقاعد
ً
���ادرة على
قوية وق� ً
النيابي����ة ،ه����ذه األحزاب الزال����ت
حصة
المنافسة والفوز ،وأرى أنّ هم سيحصلون على ّ
طبيعي ،فما
األس����د ،وع����دم الرضى عن النتائج أم� ٌ���ر
ٌّ
طرية وتحتاج
لما ت����زل ّ
زلن����ا في بداي����ة التجربة ،وهي ّ
المتقدمة
مراس .فالتجارب التي عاشتها الدول
ٍ
إلى
ّ
���د لعش����رات الس����نين ،إن لم نقل مئات الس����نين،
تمت� ّ
حتّ ����ى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم ،وما علينا إلاّ
بكل جهدنا كي نرتقي بنظامنا السياسي،
أن نسعى ّ
يلبي مطامح
لنظام
ونحقق االنتقال الناجز
ّ
ٍ
سياسي ّ
ٍّ
وكرامة
ٍ
���ة
بحري� ٍ
ّ
الن����اس
ويحقق آمالهم ف����ي العيش ّ
وسياسي.
واجتماعي
واطمئنان أمني ومعيشي
ٍ
ٍّ
ٍّ

هوامش

ف
ق
ا� ،تمت زيارة الموقع ي� .1202/3/02
 .1موقع مجلس النواب العر ي
https://ar.parliament.iq/2020/09/26/%d
9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%85-9-%d8%a7%d9%8
4%d8%b3%d8%a8%d8%aa-26-9-2020/
ف
 . 2موقع مجلس النواب ،تمت زيارة الموقع ي� .1202/3/02
https://ar.parliament.iq/2020/10/10/%d9%85%d8%a
d%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9%d8%b1%d9%82%d9%85-11%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%aa-10-102020-%d9%85/
ف
 .3موقع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،تم زيارة الرابط ي�
/https://ihec.iq/6733-2 .1202/3/31
ف
ين
االنتخا� ي� قانون انتخابات مجلس
الحس� ،النظام
 .4عدنان عبد
بي
النواب ،مجلة الرواق ،العدد الثالث.
ف
 .5موقع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،تم االطالع عليه ي�
/https://ihec.iq/7504-2 .1202/3/91
ف
 .6موقع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،تم االطالع عليه ي�
/4138-rotnemele/qi.cehi//:sptth .1202/4/01
ف
 .7بحسب ما اعلنته المفوضية عىل لسان الناطق باسمها ي� الترص����يح
االسبوع رقم (.)25
ي
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بحوث

الحياة الحزبية في العراق بعد 2003

رؤى في تصحيﺢ
المﺴار الديمقراطي
ياسر صالﺢ مجيد
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جوهرية في
ٍ
تغييرات
ٍ
لقد أس���فرت مطالبات اإلصالح بعد حراك تش���رين 2019م عن

المفوضية العليا المستقلة
المفوضين في
كل من النظام االنتخابي وتركيبة مجلس
ٍّ
ّ
ّ
لالنتخاب���ات ،وكالهما ّ
يمثل مرتكزين أساس���يين من مرتكزات العملية الديمقراطية،

لكن ماذا عن الفاعل السياس���ي الرئي���س والمتحكّ م الحقيقي في ديناميكية النظام
السياسي؟

مؤلم في
أثر
ونقص���د هنا بال
ٍ
ٍّ
ذكره���ا ذا ٍ
ش���ك األحزاب السياس���ية ،والتي أصبح َو ْق ُع ِ
تصورنا
معوقات اإلصالح في
إن أبرز
حد اللوعة والمرارة! ّ
ّ
ّ
نفوس العراقيين ،يصل إلى ّ

أن النظام الحزبي  -بخ���الف النظام االنتخابي ،وإدارة الس���لطة
تتمث���ل ف���ي حقيق���ة ّ

االنتخابية  -ال يستجيب لتغييرات بنيوية عميقة مباشرة عبر تعديل قانون أو إعادة
حد س���واء،
تنظيم إجراءات؛ وذلك الرتباطه المباش���ر بوعي الجمهور والقيادات على ٍّ

وهناك ش���رائﻂ أخرى عديدة تتعلّ ق بمس���توى التنظيم االجتماعي على المس���توى
الوطني ،1وتصاعد تنظيم الدولة وانعكاسه على بنيات األحزاب ،2وطبيعة األنشطة

االقتصادية السائدة ،وتبلور العالقات االجتماعية بعد الرأسمالية.
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فكيف الس���بيل إل���ى المضي في مس���يرة اإلصالح
الديمقراط���ي؟ ف���ي الوق���ت الذي نعان���ي فيه من
مزمن���ة ،من حي���ث المفه���وم والتطبيق
ٍ
هات
تش���و ٍ
ّ
كل من
للحال���ة الحزبي���ة ،بل وزي���غ في الوعي ل���دى ٍّ
القي���ادات والنخ���ب والمجتم���ع ،نتيج���ة المنهجي���ة
المنحرفة ألحزاب السلطة ما بعد !2003
وم���ا يزي���د األم���ر تعقيداً أنّ ن���ا ال نلمس  -ف���ي أجواء
العامة والحراك الفكري المتصاعد  -ما
النقاش���ات
ّ
يس���اعد على استعادة الثقة بأهمية األحزاب ،ونشر
الوع���ي بحقيقة أدوارها الحيوي���ة والتمثيلية ،والتي
(مج���رد كذبة)
بدونه���ا يغ���دو النظ���ام الديمقراطي
ّ
إن التغيير ف���ي النظام
بحس���ب ماك���س فايب���ر! ب���ل ّ
االنتخاب���ي الحال���ي ،واعتم���اد الخيار الف���ردي ،أصبح
ّ
يمث���ل بذاته مالذاً للتخلص من النظام الحزبي لدى
كثير من العراقيين ،من الذين لم يفقدوا األمل بعد
ٍ
وهمية
بمعالجات
ٍ
مما ينبئ
ّ
بالمس���ار الديمقراطيّ ،
ل���ن تزي���د الوضع السياس���ي إال مزيداً م���ن الفوضى
وتعرض مجمل النظام السياسي إلى
والتشتت ،بل
ّ
مخاطر جديدة.

أدوار ووظائف األحزاب السياسية
في األنظمة الديمقراطية:

يق���ال :إن (األح���زاب ّ
تمث���ل م���دارس الش���عوب)،
وبالفع���ل ،فالظاهرة الحزبية بمثاب���ة البعد العملي
ال���ذي يضف���ي المعن���ى عل���ى ح���دث المنافس���ة
االنتخابي���ة ،م���ن حي���ث ارتب���اط مخرجاتها بمس���توى
الوعي الش���عبي ،وجدارة األح���زاب ،وبالتالي تفعيل
اآللية االجتماعية في اختيار أحد المتنافس���ين على
المنصب السياسي.3
لق���د ّأدى ظه���ور األح���زاب عل���ى مس���رح االجتم���اع
السياسي ،إلى انتقال الخالفات الفكرية والسياسية
بين األفراد من صعيد الصراع على المصالح الخاصة
إلى صعيد المنافسة في تحقيق المصلحة العامة،
أن مراحل ما قبل ظهورها كان ّ
يمثل مرحلة
بمعنى ّ
الفوضى الفكرية ،قبل منتصف القرن التاسع عشر،
يتحقق هذا التطور الالف���ت إال بفعل عاملين
ّ
ول���م
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حاس���مين ،األول :ارتفاع الوعي الش���عبي ،والثاني:
درج���ة تط���ور األح���زاب ونض���ج قادته���ا وإخالصه���م
لمبادئه���م  ،وكلّ م���ا ارتق���ى ه���ذان العام�ل�ان ،كلما
ارتق���ى أس���اس المنافس���ة ف���ي تحقي���ق المصلح���ة
العامة واالبتعاد عن الصراع والتناحر.4

سياس���ي ه���و الوص���ول إل���ى
كل ح���زبٍ
إن ه���دف ّ
ّ
ٍّ
ش���رط م���ن ش���روط التعريف
ٌ
الس���لطة ،وه���و أيض���اً
وإن الحزب يسعى إلى تحقيق
بالحزب السياس���يّ ،5
هدف���ه في الوصول إلى الس���لطة من خ�ل�ال التأثير
ّ
مرش���حي الح���زب
عل���ى ال���رأي الع���ام ،ومس���اندة
والدعاية واإلعالن ألفكار الحزب ومبادئه.
إن النم���و الواس���ع للظاه���رة الحزبي���ة بع���د الحربين
العالميتين ،6واضطرار المؤسس���ات السياس���ية إلى
تقب���ل صعود الفئات االجتماعية الحديثة ،كاألحزاب
ّ
والنقاب���ات وجماع���ات المصال���حّ ،أدى إل���ى إح���داث
عميق في كي���ان األنظمة السياس���ية ،فيما
تح���و ٍل
ّ
ٍ
7
يخص الوظائف والعالقة بين السلطات ،وظهرت
ّ
نظر للتحليالت التقليدية،
ٌ
مراجع���ات
ٌ
عديدة وإعادة ٍ
ومن تداعيات صعود دور األحزاب (التحوير العميق
طورها علم���اء القانون ،بعد
لنظري���ة التمثي���ل الت���ي ّ
فالسفة القرن الثامن عشر ،والتي بموجبها يعطي
ويتصرف باس���مه،
الناخ���ب للمنتخ���ب وكالة ليتكلّ م
ّ
فبفع���ل نمو األح���زاب ،لم يع���د الحوار بي���ن الناخب
تدخ���ل
أن ّ
األم���ة والبرلم���ان؛ إذ ّ
والمنتخ���ب أو بي���ن ّ
حور بص���ورة جذرية طبيعة هذه
فري���ق ثالث بينهما ّ
العالقات ،فقب���ل أن ينتخب النائب من قبل ناخبيه،
يق���ع علي���ه اختي���ار الح���زب ،وال يق���وم الناخب���ون إال
بتزكية هذا االختيار).8

تؤديها
يمك���ن إجم���ال الوظائ���ف األساس���ية الت���ي ّ
األحزاب السياس���ية ف���ي الديمقراطيات ذات األداء
الفعال ،بما يأتي:
ّ
 )1توفي���ر آلي���ات رئيس���ة يحش���د بواس���طتها
المواطنون العاديون للمش���اركة في السياس���ة
الديمقراطية التنافسية.
 )2تتي���ح العم���ل الجماع���ي م���ن جان���ب أصح���اب
الذهني���ة المتش���ابهة وتجمي���ع المصال���ح
مشتركة.
ٍ
منص ٍة
االجتماعية المختلفة على
ّ
ثمينة للناخبي���ن ،عبر التعبير
ٍ
معلومات
ٍ
توف���ر
ّ )3
ع���ن المواق���ف والسياس���ات ذات االهتم���ام
المشترك.
بطريقة تعجز
ٍ
التوقعات
ّ
وجد اس���تقراراً ف���ي
 )4تُ ِ
عنها المنافسات بين السياسيين األفراد.

قراءة في واقع الحياة الحزبية
بعد التغيير 2003م:

مبادرات
ٍ
���ة حالياً إل���ى
ماس ٍ
ٍ
ف���ي اعتقادن���ا أنّ نا
بحاجة ّ
ّ
تنش���ط ح���راكاً فكري���اً  ،يه���دف إل���ى إث���ارة النق���اش
والتوعي���ة بض���رورة اس���تعادة المكان���ة لمفه���وم
األح���زاب ،م���ن حي���ث األدوار السياس���ية الصحيح���ة
وروافده���ا االجتماعي���ة ،ومس���تلزمات الديموم���ة،
وإنج���از الوظائف السياس���ية واألخالقي���ة والتربوية
دليال
والتنموية .9ويمكن أن تكون هذه النقاشات
ً
لكل من الجمهور والنخب التي تصنع رأياً
ومرش���داً ٍّ
عاماً مستنيراً  ،وقادة األحزاب الجديدة ،أو التي في
ّ
أن هذا المطلب التنويري
طور التشكّ ل حالياً  ،ونجد ّ
ً
التوجـه العام نحو
ب���دال عن حالة
كبيرة
ً
أولوية
يأخ���ذ
ّ
ً
نبذ الحالة الحزبية بالمطلق.
رئيسة للنقاش ،فإنّ نا نستوحي
ٍ
مجاالت
ٍ
نحدد
ولكي ّ
نفح���ات من رؤي���ة المفك���ر (موري���س ديفرجيه) في
ٍ
دراس���ته لألح���زاب السياس���ية ،وهو صاح���ب الريادة
العلمي���ة في هذا المضمار ،م���ن خالل كتابه الصادر
عام 1951م (االحزاب السياسية)  -بعد مراحل زمنية
عديدة من ضعف االهتمام ،أو التغاضي المقصود
م���ن قبل علم���اء االجتماع ألس���بابٍ متنوعة 10فقد

تصورين ،األول :نش���اط االحزاب
مي���ز ديفورجيه بين
ّ
ّ
والتص���ور الثاني :ينطلق
وفعاليته���ا وديناميكيته���ا،
ّ
(مم���ا تكونه األحزاب،
م���ن البنية الداخلي���ة لألحزاب ّ
11
تتم العناي���ة بالكينون���ة الذاتية لألح���زاب) ،
ومع���ه ّ

التصورين على ما أسفرت
ومن خالل إسقاط هذين
ّ
عن���ه الحالة الحزبية في الع���راق بعد العام 2003م،
فإنّ ن���ا نقت���رح المجاالت اآلتية للنق���اش مع تصورات
كل منها:
أولية إزاء ٍّ
األول :تشوهات البنية الحزبية في العراق:
أن انطالق العملية السياسية في العراق بعد
يبدو ّ
2003م كان يختزن فش���ل األحزاب في إنجاز مجمل
أدواره���ا السياس���ية والمجتمعي���ة ،وذل���ك ينبع من
تحليل بنيتها الحزبية وطبيعة قياداتها ومؤهالتهم
لمهمة تأس���يس دول���ة حديثة ،فلق���د كان كثير من
هذه التنظيمات  -بعد العودة من المنافي  -يحمل
سياس���ية وأيديولوجية لم تنتج
ٍ
صراع���ات
ٍ
مع���ه إرث
نجاح���ات تُ ذكر في بن���اء الدول���ة أو المجتمع
ٍ
فعلي���اً
أصال
في تاريخ العراق السياس���ي الحديث ،وتفتقد
ً
متميزة وبصي���رة نافذة في
إل���ى خصوصية محلّ ي���ة
ّ
قضاي���ا بن���اء الدولة وتش���ييد المؤسس���ات ،وكانت
معبأة أيضا بهواجس الحاضر ،ومنها جدليات الخارج
ّ
والداخ���ل ،وق���د واجهته���م من���ذ البداي���ة توقيت���ات
انتخابية ضاغطة ،تس���ببت في إهم���ال تطوير البنى
التنظيمي���ة لألح���زاب واالمت���داد لتعوي���ض فق���دان
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جارف���ة نحو
ٍ
بطريق���ة
ٍ
الس���ند الش���عبي ،واالنج���ذاب
تشكيل قوائم انتخابية ّ
هشة؛ للمشاركة في تشكيل
التحالف���ات والحكوم���ات والعملي���ة التش���ريعية،
والت���ي اصطبغت جميعاً بالهشاش���ة ،كنتيجة الزمة
ظ���ل تداعيات زوال
ّ
ومنطقي���ة .وق���د كان ذلك في
اجتماعي ممزّ ٍق هو
وبواقع
مطلق،
شمولي
حكم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
ف���ي أضعف حاالته من حي���ث الترابط االجتماعي،12
وغيره من ممكنات نمو وتعزيز التنظيم الحزبي.
اس���تمر سيناريو الفشل التنظيمي الحزبي ،من
وقد
ّ
انعدام ش���به
انتخابي���ة إلى أخرى ،خصوصاً مع
ٍ
دورة
ٍ
ٍ
ت���ام للوعي بوظائفي���ة األحزاب ف���ي تمثيل حاجات
ٍّ
المجتم���ع ،وخدم���ة الصال���ح الع���ام ،وع���دم ت���دارك
الفرص المتاحة لتطوير آليات التشارك مع الجمهور
في رسم السياسات العامة ،وصنع القرارات ،والتي
ش���هدت تط���ورات كبي���رة عل���ى مس���توى التج���ارب
الحزبي���ة ف���ي دول ديمقراطي���ة عدي���دة ،اس���تدعت
تطوير سياس���اتها وأنظمته���ا التأسيس���ية ،13وأيضا
فوت���ت الكت���ل البرلمانية فرصة اس���تئناف الصيرورة
ّ
الحزبية التي عرفت في أصل نشأت األحزاب ،والتي
انطلقت من البرلمان باتجاه جمهور الناخبين.14
إن افتقاد أكثر التنظيمات السياسية  -التي انبثقت
ّ
أو أعيد تشكيل صفوفها بعد التغيير – إلى المعايير
تميز األحزاب عن بقية المجموعات االجتماعية
التي ّ
(الش���لة ،الزمرة ،الجماع���ة القائمة عل���ى المواالة ،
البطانة ،النادي السياس���ي ،جماعات الضغط) يغري
وتصني���ف لألح���زاب الراهنة،
ٍ
تقيي���م
بأهمي���ة إج���راء
ٍ
ووضعه���ا ضمن توصيفه���ا االجتماعي الدقيق ،من
كل
توفر هذه المعايير ،وهي ّ
خالل البحث عن مدى ّ
ولعل كثيراً من
ّ
من التنظيم وااليديولوجيا والهدف،
ه���ذه التنظيمات يقترب في حقيقته من (الويك –
التوري) في القرن الثامن عشر في بريطانيا ،واللذان
ّ
األولية لحزبي األحرار والمحافظين،
يمثالن الصيغة ّ
ول���م يكونا إلاّ ش���لّ تين مفتقدتين لوحدة الس���لوك
المصغ���ر المغلق
ّ
السياس���ي يعيش���ان ف���ي العال���م
الخاص بهما ،والذي لم يكن يعدو كونه عالم القصر
والبرلمان والمالكين العقاريين.15
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الثاني  :هيمنة «الزبائنية» على السلوك
االنتخابي:
التشوهات التي أحدثتها الممارسة الحزبية
تشخيص
ّ
وبشكل
في طبيعة العالقة بين الناخب والمرشح،
ٍ
ومتناس���ق م���ع التغييرات الت���ي تحدث في
متزاي���د
ٍ
ٍ
النظ���ام االنتخابي في الدورات االنتخابية المتتالية،
وهي ما تعرف بظاهرة الزبائنية ،وهي برأينا من أكبر
بحق نزاهة العملية االنتخابية،
الكبائر التي مورست ّ
والحي���اة الحزبي���ة الس���ليمة ،ونم���وذج الممارس���ة
اجتماعية
ٍ
وظيفة
ٍ
أهم
الديمقراطية؛ ألنّ ها أفسدت ّ
لألح���زاب ف���ي آلية تمثي���ل مصالح الجمه���ور ،والتي
تس���تند إلى البرامج واالس���تجابة إلى قضايا الصالح
الع���ام ،وأس���همت في انحراف عالق���ة التمثيل إلى
نم���ط (السياس���ي المرش���ح – الناخ���ب الزبون) على
أس���اس تلبي���ة المصالح الش���خصية المباش���رة ،في
مقاب���ل الحص���ول على أصوات الناخبي���ن على نطاق
واسع.
وظاهرة الزبائنية معروف���ة لدى تجارب ديمقراطية
قديم���اً وحديثاً  ،فقد اس���تطاعت األحزاب التقليدية
ف���ي إيطالي���ا واليون���ان وأمي���ركا في القرن التاس���ع
عش���ر ،وبع���ض البل���دان النامي���ة المعاص���رة ،كالهند
والبرازي���ل والمكس���يك ،تبديد المطالبات الش���عبية
والطبقي���ة جزئي���اً  ،وذلك ع���ن طريق تجني���د فاعلين
اجتماعيين جدد في الماكينات السياس���ية الزبائنية،
وق���د كانت هذه الماكينات فاعلة إلى أبعد الحدود
ف���ي اس���تيعاب الطلب���ات المتزايدة في المش���اركة
السياسية ،وبالتالي الحفاظ على االستقرار الشامل
مس���تقر ،وتحالف���ات نخب مبنية على
زبائني
لنظام
ٍ
ٍّ
ٍّ
ش���جعت الزبائنية
توزي���ع الريوع ،لكن ف���ي المقابل،
ّ
على الفس���اد الصري���ح للطبقة السياس���ية ،ومنعت
ظه���ور مطال���ب منهجي���ة بسياس���ات تخ���دم ف���ي
النهاي���ة على نحو أفضل مصالح الفئات االجتماعية
الجدي���دة ،الت���ي أدخلت حديث���اً إلى النظ���ام ،وتتركّ ز
السياس���ة هن���ا عل���ى نض���االت صفري���ة عل���ى توزيع
الريوع ،ال على سياسات منهجية تنموية.16

الثالث  :تساؤالت حول الحركات االجتماعية
التحول إلى أحزاب
الحالية وفرص النجاح في
ّ
سياسية جديدة:
لعل من العالمات الفارقة في االنتخابات التشريعية
ّ
القادمة مشاركة عدد من األحزاب الجديدة ،والتي
لم يس���بق له���ا ولكثير من كوادرها أن ش���اركت في
مجريات العملية السياس���ية ،ومن أجل وضع ُأسس
المتغير ذي األهمية
لتقييم واستش���راف تأثير ه���ذا
ّ
الكبي���رة ،بوصف���ه أح���د ثم���ار ح���راك تش���رين ،والتي
يع���ول عليها بعضه���م في تغيير الواقع السياس���ي
ّ
تساؤال
بكل س���لبياته المعروفة ،فإنّ نا نطرح
الحالي ّ
ً
ح���ول توصي���ف الح���راك ال���ذي أس���فر ع���ن تش���كيل
هذه األح���زاب ،هل ه���و بمثابة (ح���ركات اجتماعية)
(مس���عى
اجتماع���ي؟ والتي تعرف بأنّ ها
كمفه���وم
ٍ
ً
ٍّ
جماع���ي لتكريس أو مقاوم���ة التغيير في المجتمع
ٍّ
17
ال���ذي تؤلّ ���ف ج���زءاً من���ه) ؟ والحرك���ة االجتماعي���ة
تقتض���ي وج���ود طبق���ة ذات مصال���ح اقتصادي���ة
وأن
مما يؤك���د الطابع العفوي للحركةّ ،18
متماثلةّ ،
افتقاد الحركة االجتماعية إلى التنظيم يدفعها إلى
قائمة ،أو إنش���اء
ٍ
سياس���ية
ٍ
تنظيمات
ٍ
أن تنخرط في
جدي���دة ،بع���د أن اكتس���بت وعي���اً
ٍ
حزبي���ة
ٍ
تنظيم���ات
ٍ
بذاته���ا ،نتيجة الصراع مع الخص���م ،عند ذلك تنتقل
لي ،إلى كونها سلوكاً
س���لوك
ٍ
من مجرد
جماعي ّأو ٍّ
ٍّ
وش���كال،
تطورها تنظيماً
منظماً  ،ولتكتس���ب أثن���اء
ّ
ّ
ً
هيكال من أع���راف وتقاليد ،ولتقيم
لتب���دو باعتبارها
ً
فعال في
قيادة وتدخل تقس���يماً للعمل ،فهل نحن
ً
تحوالت اجتماعية؟
خضم هكذا ّ

خالصة عن الدور التمثيلي والوظيفي لألحزاب
السياسية:
أوال :التشاركية في صياغة السياسات:
ً
البد أن تكون آلي���ات االتصال والتواصل مع جمهور
ّ
ً
ً
ومثبتة في البنية التنظيمية والنظام
متاحة
الحزب
وتسهل
األساس���ي للحزب ،بحيث تكفل وتستجيب
ّ
مش���اركة جمه���ور الح���زب ومناصري���ه ف���ي رس���م
تحول تش���هده
السياس���ات بمراحلها ّ
كافة ،وهناك ّ
األح���زاب ف���ي مختلف أنحاء العالم نح���و نماذج أكثر
تشاركية لصياغة السياسات ،ويقصد بهذه النماذج
التش���اركية تل���ك التي ّ
عام���ة الناس ،من
تؤث���ر فيها ّ

داخل أو خ���ارج التنظيمات الحزبية ،وبعض األنظمة
صري���ح دوراً لألعض���اء في
بش���كل
تتضم���ن
الحزبي���ة
ّ
ٍ
ٍ
عملي���ة صياغة السياس���ات لألحزاب ،وتش���مل هذه
متنوع���ة م���ن موضوع���ات
السياس���ات مجموع���ة
ّ
الموازنة الوطنية والتنمية االقتصادية إلى التعليم
والرعاية الصحية ،وم���ن البنى التحتية والمواصالت
إل���ى رعاية األطفال وإج���ازة األمومة واألبوة ،ومن
تطوير القطاع الخ���اص وبرامج التوظيف إلى القيم
الخاصة بحزبٍ
الجوهرية والمعتقدات
معي ٍن.19
ّ
ّ
ش���ريحة
ٍ
إن طريق���ة التعاطي مع مش���اكل ومعاناة
ّ
معين���ة ال يك���ون بوخ���ز معاناته���م أي���ام
ٍ
اجتماعي���ة
ٍ
المناس���بات االنتخابية وإس���قاط الفرض باالستماع
إليه���م ،كما هو ش���أن الممارس���ة الحزبية الش���ائعة
حالي���اً  ،إنّ م���ا يك���ون عب���ر قن���وات اتص���ال مفت���وح
لتشخيص إش���كاليات الواقع ،تكون ضمن مستوى
تنظيمي مالئ���م ،ضمن الهي���كل التنظيمي للحزب،
ٍّ
ً
مدروس���ة ضمن الحلقة الكالس���يكية
وتؤدي أدواراً
لرسم السياس���ات العامة والتي تبدأ بطرح وتحديد
المش���كلة وإجراء المسوح واالستشارات ،وبحسب
الب���د (أن
المعه���د الديمقراط���ي الوطن���ي (،)NDI
ّ
مؤسس���اتي
تغلّ ف عملية رس���م السياس���ات بطابع
ّ
يت���م تضمينها
ضم���ن الح���زب السياس���ي،
والب���د أن ّ
ّ
في القيم والممارس���ات واإلجراءات التي يعتمدها
الح���زب ..وأن ينخ���رط أعض���اء الح���زب العادي���ون في
عملية تطوير السياسات).20
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ثانياً  :البرامج السياسية للحزب فرصة لتصحيح اعوجاج الوعي السياسي واالنتخابي:
بش���دة م���ن الزبائنية
وتش���وهات البيئ���ة االنتخابية التي تعاني
الب���د م���ن التذكير بتعقي���دات
ّ
ّ
ّ
ّ
المرشح – المواطن الناخب) من حالة
والمحس���وبية ،والتي تعني انحراف عالقة (السياس���ي
العامة إلى حالة االنتفاع الشخصي األمر
التشكّ ل على أساس تمثيل المصالح ذات الطبيعة
ّ
عبء تنوء به قطاعات الدولة
ٍ
وتحولها إلى
يؤدي إلى إفساد ثمار التجربة الديمقراطية
ّ
الذي ّ
والمجتمع ،من فرط تشتّ ت اإلمكانيات لتلبية
الرغبات الشخصية والفئوية هنا وهناك؛ لذلك
المهم أن تعكس سياسات الحزب طبيعة
من
ّ
تتش���كل كل وح���دة م���ن وح���دات
األدوار والوظائ���ف ضم���ن مفاص���ل النظ���ام
الحزب انطالقاً من فكرة انها :
وتصدعات
الظن
السياس���ي ،وإزاء حالة س���وء
ّ
ّ
 تخ���دم مصالح المجتم���ع المحليالثق���ة ل���دى الجمه���ور ،ت���زداد أهمي���ة االلتزام
الذي تعمل ضمن إطاره .
باس���تراتيجيات ومنهجي���ات وبرام���ج سياس���ية
 تتمك���ن م���ن إش���اعة المعرف���ةوانتخابية تكون ذات منحى توعوي وترويجي؛
والوعي حول الش���ؤون السياس���ية
إلع���ادة تأس���يس المرتك���زات ،وس���ياقات
واالجتماعية .
الممارس���ات الديمقراطي���ة الصحيح���ة ،والتي
تيس���ر وصول عامة الش���عب الى
 ّمادتها األس���اس مش���اركة الجمهور ،وأولوية
ممثليهم المنتخبين.
االس���تجابة لمطالباته���م المش���روعة ،عب���ر
من النظام الداخلي لحزب إيرلندا الحرة
اآلليات الحزبية المعتمدة مؤسساتياً.
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تجسد أدوار
ثالثاً  :وثائق الحزب واستراتيجياته وبرامجه
ّ
الحزب التكاملية مع الجهات األخرى في االنظمة السياسية
الديمقراطية:

فالحزب هو س���احة التفاع���ل بين رغبات الجمهور
واحتياج���ات المجتم���ع وجه���ود داعميه���م
وممثليهم ،من سياس���يين وبرلمانيين وراس���مي
سياس���ات عل���ى المس���توى المحل���ي والوطني.
م���ن ضم���ن مهام تصحي���ح الوعي  -وربم���ا إعادة
تم طمس���ه في
تأس���يس المفاهي���م  -تظهير ما ّ
سنوات التخبط واإلفس���اد من حلقات مفقودة
أهم
ف���ي التجرب���ة الديمقراطي���ة الحالي���ة ،وم���ن ّ
هذه الحلقات طبيعة العالقة بين المؤسس���ات
الرس���مية وبي���ن المفاصل األخرى ضم���ن النظام
مدني ونقابات
ومجتم���ع
السياس���ي ،من أحزابٍ
ٍ
ٍّ
ووس���ائل إع���الم ،وينبغ���ي للوثائ���ق السياس���ية
والبرام���ج الحزبي���ة أن ترس���م ال���دور التفاعل���ي

المناس���ب للح���زب السياس���ي ،وتعي���د تموضعه
في الموقع الصحيح داخل المجتمع السياس���ي،
م���ع األخ���ذ بنظ���ر االعتب���ار ف���رادة األح���زاب ف���ي
عديدة
ٍ
تش���كيالت
ٍ
تضم
مكانتها؛ ألنّ ها يمكن أن
ّ
(الكتل���ة البرلماني���ة الحزبي���ة ،أعض���اء الح���زب في
مواق���ع تنفيذي���ة ،س���لطات محلي���ة وبلدي���ة،
منظم���ات وجمعي���ات ومراك���ز تفكي���ر ورس���م
ّ
سياس���ات ،ولجان قطاعية شبابية ونسائية) ،مع
التوجهات االستراتيجية ما بين
مالحظة اختالف
ّ
المشاركة في الحكومة ،أو اختيار دور المعارضة
ظ���ل ،تراقب وتنتقد
ٍّ
البنّ اءة ،وتش���كيل حكومات
العام���ة ،وتط���رح البدائل
السياس���ات الحكومي���ة
ّ
المناسبة.

مفوضية الليبراليين الشباب في كندا
ّ
 ته���دف ال���ى تمثيل وتعزيز مصالح الش���باب ف���ي الحزب،وتشجيع مشاركة الشباب الناشطة على مختلف مستويات
فضال عن تش���جيع وتنس���يق أنش���طة المنظمات
الح���زب،
ً
الش���بابية الخاص���ة بالهيﺌ���ات المحلي���ة واالقليمية ،وجمع
آراء الليبراليين الش���باب بش���كل منتظم ومن ثم نقلها الى
الحزب.
المفوضي���ة في كل حرم من مؤسس���ة
 يمك���ن أن تنش���ﺊّ
الدراس���ة الجامعي���ة ،نادي���اً للط���الب يس���توفي المعايي���ر
المعترف بها.

من النظام الداخلي للحزب الليبرالي الكندي
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البد أن يكون هناك ّ
حث لروح المشاركة
رابعاً :
ّ
وزقاق:
حي
في ّ
ٍ
كل ٍّ
فرد من الجمهور لنفسه دوراً ما ،ولو
كل ٍ
بحيث يجد ّ
يتفحص
وكل من
ُّ
افتراضي���اً ضمن صف���وف الح���زب،
ّ
مج���االت للعطاء
ٍ
مش���اريع الح���زب وما تـتــيح���ه من
الفعال داخل المجتمعات المحلية،
ٍ
وفرص للتواصل ّ
ينبغ���ي أن يج���د لنفس���ه دوراً م���ا ،بم���ا يع���زّ ز تقديره
لذات���ه ،ويطف���ئ ظم���أ احتياجات���ه المعنوي���ة ،وم���ن
أدوار محورية
ليمت���د به الطموح نح���و
يعتن���ي بهم،
ّ
ٍ
الس���يما قطاع الش���باب ،وف���ي المقابل ال
تنتظره،
ّ
تعبر بما
ٍ
يتوق���ع من���ه التفاع���ل مع
ّ
صم���اء ال ّ
آلي���ات ّ
يكف���ي وظائفي���اً ع���ن األنم���وذج الحزب���ي الحقيقي،
وان م���ن وظائ���ف الحزب أن يكون ه���و (األداة التي
ّ
ال غنى عنها في ممارس���ة الفرد تأثيراً ملموساً في
مجهزاً
إدارة الش���ؤون العام���ة ،وحتّ ى ل���و كان الفرد
ّ
العامة س���يبدو
ببطاق���ة التصويت ف���ي االنتخابات
ّ
ينس���ق جهوده مع أولئك
عاجزاً إذا لم يس���تطع أن ّ
وان روح المواطنة
الذي���ن يفكّ ���رون عل���ى ش���اكلتهّ ،
بمجرده���ا ال يمكن أن تقود إال إلى ش���تات
الفردي���ة
ّ
وان الحزب يقوم بمهمة تجميع هذه
من اإلراداتّ ،
الطاق���ات المش���تّ تة ليمنحها ال���وزن الحقيقي الذي
يمارسه عادة العدد).21
خامساً  :األحزاب أكاديمية سياسية لتأهيل
القيادات:
مهم���ة إنتاج
تق���ع عل���ى عات���ق المنظوم���ة الحزبية
ّ
لتتبوأ
الك���وادر الحزبية وتأهي���ل القيادات المؤهل���ة
ّ
س���واء ف���ي خدم���ة المجتم���ع،
المه���ام المحوري���ة،
ٌ
العام���ة ،وفق معايي���ر المهنية
أو ش���غل المناص���ب
ّ
22
والكفاءة والنزاهة .
متخص ً
ص���ة ،23تكون
س���اندة
ً
أجهزة
ً
تُ نش���ئ األحزاب
ّ

ضمني���ة ،وربما مضمرة ،في اكتس���اب
ٍ
���ة
مهم ٍ
ذات
ّ
المه���ارات وتطوي���ر وتراك���م الخب���رات ،بحي���ث تنت���ج
بمعزل
متع���ددة؛ وذلك
وتحتف���ظ بكوادر من أجيال
ّ
ٍ
ع���ن موج���ات الك���وادر المنتخب���ة ،والتي ق���د تكون
ً
ً
مؤقتة ،وهو أشبه بالعالقة المتوازنة بين
طارئة أو
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ك���وادر اإلدارات العلي���ا الدائمة ف���ي الجهاز اإلداري
للدولة ،وبين الوزير السياس���ي المؤقت ،أو الكوادر
المتخصص���ة ف���ي البرلمان���ات وموج���ات االنتخ���اب
ّ
الدورية لألعضاء.

«برنام���ج التدري���ب الوطني لش���غل
المناص���ب العامة ف���ي حزب العمال
األسترالي»
يتعي���ن عل���ى أمان���ة الس���ر الوطنية
ف���ي الح���زب بالتواف���ق م���ع أمانات
الس���ر الوطني���ة ف���ي الوالي���ات
والمقاطع���ات أن تنظ���م برنامج���اً
وطني���اً تجريبي���اً للتدري���ب عل���ى
ش���غل المناصب العام���ة ...ويتولى
ه���ذا البرنام���ج ،ال���ذي يش���رك وزراء
س���ابقين في الح���زب ،إدارة مدارس
لتدري���ب المرش���حين الراغبي���ن ف���ي
الترش���ح وأعضاء الحزب من الشباب
ال���ى جانب اإلش���راف عل���ى البرامج
اإلرش���ادية وتنظي���م ورش عم���ل
لتعزيز المهارات ..

سادساً  :المناسبة االنتخابية ليست ومضة
لحظية في أجندة الحزب:
الدوائر االنتخابية هي موئل األحزاب وأصل نش���أتها
التاريخي���ة ،لذلك تتأكّ د مصداقية الحزب من طبيعة
التعاط���ي مع ه���ذه الدوائ���ر وقاطنيه���ا ،وديمومة
يتجس���د
التواص���ل المنت���ج معهم ،والذي ينبغي أن
ّ
بطريقة مناس���بة في النظام الداخلي وفي الخطط
والبرام���ج ،وبع���ض األح���زاب تعمد إل���ى أن تتطابق
حدود ونطاق التنظيمات الفرعية مع حدود الدوائر
االنتخابية.

الهوامش
 - 1الدكت���ور عبدالرض���ا حس���ين الطع���ان ،البع���د االجتماع���ي لألحزاب
السياسية ،وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد ،ط1990 ،1م :ص.94
 - 2المصدر السابق.101 :
 - 3اختالل ميزان الديمقراطية ،ال يستطيع المجتمع المدني الحلول
محل االحزاب السياس���ية ،منش���ورات المعه���د الديمقراطي الوطني:
ّ
ص.12
 - 4دكت���ور ش���مران حم���ادي ،األح���زاب السياس���ية والنظ���م الحزبي���ة،
مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،ط1975 ،2م :ص( 17 - 16اقتباس).
 - 5د .ج���واد الهن���داوي ،القان���ون الدس���توري والنظ���م السياس���ية:
تعري���ف يمك���ن أن يعط���ى
ٍ
ص ،86ويش���ير الهن���داوي إل���ى ّأن أفض���ل
تم بموج���ب قانون األحزاب ف���ي جمهورية ألمانيا
لحزب سياس���ي قد ّ
االتحادي���ة لعام 1976م ،حيث تعرف الم���ادة األولى من هذا القانون
الح���زب السياس���ي كاآلت���ي( :األحزاب السياس���ية هي عنصر أساس���ي
مش���ارك بحرية في
منش���ئ وض���روري في النظام الح���ر الديمقراطي،
ٌ
تشكيل اإلدارة السياسية للشعب في جميع المجاالت ،وخاصة الرأي
العام ،من خالل الحث على التعلم السياسي وتشجيع المشاركة في
الحي���اة السياس���ية؛ ليكون في النهاية ش���عب ًا قادر ًا على المس���اهمة،
كل ذلك تحت غطاء ومظلة
وقادر ًا على تحمـّل المسؤوليات العامةُّ ،
القانون الدستوري) ،أنظر :الهنداوي ،ص.87
العام���ة لقص���ور
 - 6موري���س ديفرجي���ه ،األح���زاب السياس���ية ،الهي���أة
ّ
(ان األحزاب السياس���ية وحتّ ى
الثقاف���ة :1950 ،ص .18يذك���ر ديفرجيه ّ
ع���ام 1900م ،كانت ذات نش���أة برلمانية ،ومنذ بداي���ة القرن ،أصبحت
النشاة من خارج البرلمان هي القاعدة ،والنشأة البرلمانية ارتدت طابع
االستثناء).
 - 7منص���ف الس���ليمي ،الق���رار السياس���ي األمريك���ي ،مركز دراس���ات
يق���دم عال���م السياس���ة
العرب���ي – األوروب���ي ،ط1997 ،1م :ص،107
ّ
روب���رت ميرت���ون مقارب���ة لوظائ���ف النظام السياس���ية الحديث���ة تتجاوز
تحلي���ل الوظيفة التقليدية ،ويعود إليه الفضل في اكتش���اف مفهوم
(اآلل���ة السياس���ية) )Political Machine( ،وه���و المفه���وم ال���ذي
سيس���تخدمه ف���ي تحلي���ل النظ���ام السياس���ي األمريك���ي ،حيث يش���ار
بش���كل
مؤسس���ة جديدة ف���ي النظام األمريكي تعمل
إلى اكتش���افه
ّ
ٍ
مواز للمؤسس���ات الشرعية (الدس���تورية)ُ ،أطلق عليها مفهوم (اآللة
ٍ
السياس���ية) ،وتتش���كّ ل من الجماع���ات الضاغطة التي تم���ارس تأثيرها
من أجل توجيه القرارات السياسية لصالح أفرادها ،مستخدمة وسائل
مش���روعة ،ويالحظ ميرتون بأنّ ه رغم إقرار
ٍ
مختلف���ة ،غالب ًا ما تكون غير
بأن (اآللة السياس���ية) عملية س���يئة مادامت تغتصب األسس
الجميع ّ
المؤسسة الموازية تعمل وهي قائمة
هذه
فإن
والشرعية،
األخالقية
ّ
ّ
توقفها عن
مما يدعو إلى التس���اؤل م���ا إذا كان ّ
القوة،
من
قدر
ّ
عل���ى ٍ
الهامة في النظام.
الوظائف
من
عدد
ٍ
ف
توق
ّ
إلى
سيؤدي
االشتغال
ّ
 - 8ديفورجيه ،مصدر سابق :ص.356
 - 9يذك���ر الدكت���ور الطعان فيما يخص الوظيفة التربوية للحزب (يأخذ
ً
ً
سياس���يةّ ،إن المدرس���ة
تربية
الح���زب على عاتقه ،مهمة تربية أعضائه
والجامع���ة ليس بإمكانهم���ا أن يتجاوزا في مهمتهم���ا التربوية تكوين
روح المواطن���ة ل���دى المنتس���بينّ ،إن الحزب س���يتجاوز ذل���ك ليضطلع
بمهم���ة التكوين السياس���ي ،فالحزب يمثل مركز ًا للتكوين السياس���ي
خ���اص بالنس���بة للنخب���ة المجهزة
وبش���كل
بالنس���بة لجمي���ع أعضائ���ه،
ٍّ
ٍ

بمهارات تكنيكية خاصة ،وإذا ما أشرنا إلى حزب المحافظين البريطاني
كنم���وذج ،فإنّ ن���ا س���نرى ّأن ه���ذا الح���زب يمل���ك العديد م���ن المكاتب
الثقافية التي تتيح له فرصة دراس���ة القضايا المطروحة والمستقبلية
ً
ً
معمقة ،)...الطعان ،مصدر سابق :ص.35
دراسة
 - 10المصدر السابق :ص.16
 - 11المصدر نفسه :ص.17
(إن ضع���ف التنظي���م االجتماعي في البل���دان النامية يقابله في
ّ - 12
الحقيق���ة ضع���ف تنظي���م األح���زاب فيه���ا ،فأغل���ب األح���زاب في هذه
البل���دان يفتقد إل���ى التنظيم ،فالرابطة التي ترب���ط أعضاء األحزاب من
جه���ة ،وبي���ن أعضاء األح���زاب وقياداتها من جهة أخ���رى ،ال تقوم على
قبلي أو
تنظيمي ،وإنّ ما يغلب أن تقوم على أس���اس من والءٍ
أس���اس
ٍ
ٍّ
ٍّ
ش���خصي)،
والءٍ
من
أس���اس
على
األحوال
بعض
وفي
،
اثني
أو
طائفي
ٍّ
ٍّ
ٍّ
الطعان ،مصدر سابق :ص.94
 - 13أنظر على س���بيل المثال( :األحزاب السياس���ية والسياسة العامة
والديمقراطية التشاركية) ،منشورات المعهد الديمقراطي الوطني.
 - 14مث���ال ذل���ك الحزب الراديكالي الفرنس���ي ،طعان ،مصدر س���ابق:
ص.66
 - 15يص���ف الس���ير (لويس مانير) كال م���ن الويك – التوري باعتبارهما
الصيغ���ة األولية لحزبي األحرار – المحافظين ،الطعان ،مصدر س���ابق:
ص.64
 - 16فرانس���يس فوكوياما ،النظام السياسي واالنحطاط السياسي،
منت���دى العالق���ات العربي���ة والدولي���ة ،الطبعة األول���ى2016م ،وقد
تن���اول الكات���ب في فص���ول الكتاب بجزئيه ش���رح ًا مس���تفيض ًا لظاهرة
الزبائنية وتأثيراتها في مجتمعات التحول الديمقراطي قديم ًا وحديثاً.
 - 17الطعان ،مصدر سابق :ص.71
 - 18الطعان ،مصدر سابق :ص.69
 - 19منش���ورات المعه���د الديمقراطي الوطني ،األحزاب السياس���ية
يحدد دليل أنظمة
والسياسة
العامة والديمقراطية التشاركية :صّ . 7
ّ
حزب العمال البريطاني ما هي البنى والسلطات المسؤولة عن صياغة
كل من المنتدى الوطني للسياسات،
السياس���ات ضمن الحزب ،وهي ّ
وان
اللجن���ة المش���تركة للسياس���ات ،واللج���ان المعني���ة بالسياس���اتّ ،
خاص
المنتوج النهائي لعملية الش���راكة في السلطة يصدر في كتيبٍ ٍّ
كوثيقة للحزب ،نفس المصدر :ص.16
ٍ
بالسياسات ُيعتمد
 - 20كتيب رسم السياسات ،المعهد الديمقراطي الوطني.) )NDI
نقال عن (جورج بردو) :ص.26
 - 21الطعان ،مصدر سابقً ،
 - 22أنظر على س���بيل المثال :االكتس���اب الحزبي لدى حزب العدالة
والتنمي���ة الترك���ي دور أكاديمية السياس���ة ،حصاد البي���ان ،إصدار مركز
البيان للدراسات والتخطيط 2018 ،م ،تشرين األول :ص.131
 - 23يذك���ر الدكت���ور الطع���ان في كتاب���ه (البعد االجتماع���ي لألحزاب
السياس���ية الص���ادر ع���ام  1990ف���ي طبعته األولى امت�ل�اك عدد من
حزبي،
إعداد
ٍ
وم���دارس
دراس���ات
ٍ
لجامعات ومراكزَ
ٍ
األح���زاب األوروبية
َ
ٍّ
فالحزب الشيوعي الفرنسي لديه جامعة خاصة به (الجامعة الجديدة)
باإلضافة إلى معهد الدراس���ات والبحوث الماركسية ومعهد موريس
توري���ز ،كذلك يمتل���ك حزب العمال البريطاني معهد ًا للدراس���ات خاص ًا
مماثال يحمل اس���م معهد
به ،وللحزب االش���تراكي الفرنس���ي معهد ًا
ً
الدراسات االشتراكية ،باإلضافة إلى بعض النوادي الثقافية.
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بحوث

التكلفة االقتصادية
للعملية النتخابية
صفاء ابراﻫيﻢ الموسوي
ﺧﺒير في الﺸﺆون االنتخابية

المقدمة
ّ
يتﻄلب إﺟراء ّ
أي عملية انتخابية في مكان
من العالﻢ إلﻰ توفر ميﺰانية أو ميﺰانيات مالية
ّ
ّ
اف،
نﺰيه
بﺸكﻞ
ﺧاصة؛ لغرض إﺟرائها
وﺷف ٍ
ٍ
ٍ
ً
معﺒ ً
ّ
فعﻼ عن آمال
رة
بحيث تكون نتائجها
ّ
وتﻄلعات الناﺧﺒين من ﺧﻼل اﺧتيار ممثليهﻢ
الحقيقيين في المجالس التمثيلية المختلفة
(نواب ،أعﻀاء مجالس محافظات ،أقﻀية) ،أو
للمﺸاركة في االستفتاءات ،ﺣيث تﺴاﻫﻢ
ﻫﺬه الممارسات الديمقراطية في تحقيﻖ
استقرار النظام الﺴياسي ،أو إدامة استقراره
بحﺴب كﻞ بلد.
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وال بد من اإلش����ارة هنا إلى ّأن عملية إعداد الموازنة
المالي����ة أو إدارة تكالي����ف العملي����ة االنتخابية تختلف
بلد آلخر ،ففي الدول الت����ي عانت من الصراعات
م����ن ٍ
الداخلي����ة ،تدار العملية من قب����ل المنظمات الدولية،
يتم وضع الميزانية والمشتريات ،وتوفير المواد
حيث ّ
اللوجس����تية وإج����راءات المراقب����ة من قب����ل المنظمة
الدولي����ة نفس����ها ،وه����ذا م����ا ح����دث ف����ي (كمبودي����ا
1993م ،كوسوفو 2002م ،أفغانستان 2004م).
ف���ي حي���ن تك���ون عملي���ة إدارة التكالي���ف ف���ي
الديمقراطيات االنتقالية من قبل السلطة الوطنية
بدع���م م���ن المنظم���ات الدولية في
ومؤسس���اتها
ٍ
ّ
المج���االت الت���ي ال ت���زال تحت���اج إل���ى الدع���م فيها،
وهنا تك���ون تكالي���ف العملية االنتخابية منقس���مة
تقدمه
بي���ن ما تتحملّ ه الس���لطة الوطني���ة ،وبين ما ّ
ولوجس���تي
م���اد ٍّي
المنظم���ات الدولي���ة م���ن دعم
ّ
ٍّ
وفنّ ي.
ف���إن عملية إدارة
ّأما في الديمقراطيات الراس���خة،
ّ
تتم م���ن قبل اإلدارة
التكالي���ف للعملي���ة االنتخابية ّ
المختص���ة ،ع���ن طري���ق إع���داد تقديرات
االنتخابي���ة
ّ
ضمن ف���ي الموازنة العامة في الس���نوات
خاص���ة ،تُ ّ
ّ
يخطط إلجراء االنتخابات فيها ،أو تكون ميزانية
التي ّ
ثابتة ،كما في سويس���را؛ لغرض إجراء االس���تفتاءات
التي تحتاجها دائماً.
أن هن���اك الكثي���ر م���ن أن���واع
نس���تخلص م���ن ذل���ك ّ
العملي���ات االنتخابي���ة ،وذلك بحس���ب تل���ك الدولة
فضال عن وجود
وطبيعة النظام السياس���ي فيه���ا،
ً
الكثي���ر م���ن التفاصي���ل الفني���ة واللوجس���تية الت���ي
مما
تتطلّ بها العمليات االنتخابية ،أو االس���تفتاءاتّ ،
يجع���ل عملي���ة احتس���اب وإدارة التكالي���ف واس���عة
فضال عن
وتض���م كثي���راً م���ن التفاصي���ل،
ومعق���دة،
ّ
ّ
ً
متعددة؛ من حيث
تف���اوت تكاليفها ،بلحاظ جوانب
ّ
عريق في ممارسة الديمقراطية،
بلد
أنّ ها تجري في ٍ
ٍ
أو حديث العهد بها.

المحور األول
المفهوم العام للكلفة االقتصادية
للعملية االنتخابية

سؤال عن سبب ارتفاع الكلفة االقتصادية
ٌ
ربما يثار
ب���أن العملية
ب���د م���ن التذكير ّ
لالنتخاب���ات؟ وهن���ا ال ّ
أصال تش���مل عدداً من المراحل المختلفة
االنتخابية
ً
واإلجراءات التي تتخذها اإلدارة االنتخابية بحس���ب
الج���دول الزمن���ي لالنتخاب���ات ،مثل عملية تس���جيل
الناخبين ،ورس���م ح���دود الدوائ���ر االنتخابية ،وتوعية
الناخبين ،وتدريب موظفي االقتراع ،وتهيئة المراكز
االنتخابية لوجس���تياً  ،وعملية االقتراع ،وفرز النتائج،
وإع�ل�ان النتائ���ج األولي���ة ،والب���ت ف���ي الش���كاوى
تع���د من
والطع���ون االنتخابي���ة ،وه���ذه العملي���ات
ّ
استحقاق
أي
النفقات األساس���ية الثابتة تقريباً في ّ
ٍ
فضال عن تكالي���ف المحافظة على نزاهة
انتخاب���ي،
ً
ٍّ
العملي���ة االنتخابي���ة ،خصوص���اً ف���ي الديمقراطيات
بيئة
كبير في توفير ٍ
االنتقالية ،وهي تتعلّ ق
بش���كل ٍ
ٍ
ً
ً
وآمنة
متكافئة للمتنافس���ين،
مالئم���ة ،تتيح فرص���اً
ٍ
للناخبين.
ويتم صرف القدر األكبر من التكاليف االنتخابية من
ّ
قب���ل اإلدارة االنتخابي���ة ،وقد تق���وم بعض الجهات
(األحزاب السياس���ية ،منظم���ات المجتمع المدني)
بدع���م اإلدارة االنتخابية في بعض األنش���طة ،مثل
توعي���ة الناخبي���ن ،ف���ي الوقت الذي تك���ون تكاليف
الحمل���ة الدعائية للمرش���حين واألحزاب السياس���ية
المتغير الرئيس
فإن
على عاتق األحزاب نفسها؛ لذا ّ
ّ
ف���ي تحلي���ل التكاليف يرجع باألس���اس إل���ى طبيعة
الجه���ة القائم���ة عل���ى تمويل النش���اط ،فق���د تكون
منظم���ة مجتم���ع مدن���ي أو
ّ
اإلدارة االنتخابي���ة أو
فضال عن كون الميزانية االنتخابية قد
معين،
ح���زب ّ
ً
تغط���ي أحياناً أكثر من عملي���ة انتخابية خالل العام،
ّ
التع���رف علي���ه من خ�ل�ال طبيعة
وه���ذا م���ا ينبغ���ي
ّ
التقديرات المدرجة في الموازنة ّ
لكل عملية.1
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عام ،تميل الموازنة االنتخابية إلى أن تكون
وبشكل ٍّ
ٍ
العام���ة ،على أن تق���وم اإلدارة
ج���زءاً م���ن الموازن���ة
ّ
االنتخابي���ة بإرس���ال التقديرات المطلوب���ة إلى وزارة
العامة ،على
المالي���ة؛ لغرض إدراجها ضمن الموازنة
ّ
يتم بناءه���ا وفق منهجية
ّ
أن التقدي���رات المطلوب���ة ّ
تحدد حسب ظروف كل
تبنى على أس���اس خطوات ّ
عملية انتخابية ،وحسب الخطوات اآلتية:2
تحدي���د طبيع���ة البيئ���ة السياس���ية وم���دى رس���وخ
الديمقراطي���ة في البلد (مس���تقرة ،انتقالية ،مرحلة
ما بعد الصراع).
تغطي
تقدي���ر ك���ون الموازن���ة االنتخابي���ة الس���نوية ّ
ً
واحدة أو أكثر خالل العام الواحد.
ً
عملية
كل
تحديد الجدول الزمن���ي والعمليات الالزمة في ّ
مرحلة.
ٍ
فص���ل التكالي���ف الثابت���ة للعملي���ة االنتخابي���ة ع���ن
انتخابية.
ٍ
عملية
ٍ
كل
التكاليف المتغيرة التي تطرأ مع ّ
يت���م تحدي���د التكاليف األساس���ية للعملية ،وتكلفة
ّ
المحافظة على نزاهة االنتخابات.
نش���اط من األنش���طة
ٍ
لكل
الممولة ّ
تحديد الجهات
ّ
االنتخابية (وطنية ،دولية).
وف���ي الع���راق أش���ار قان���ون المفوضي���ة العالي���ا
المس���تقلة لالنتخابات رقم ( 31لس���نة  )2019في
الم���ادة ( )22م���ن األح���كام الختامي���ة ف���ي الفص���ل
أن «للمفوضي���ة موازن���ة س���نوية
الس���ادس إل���ى ّ
يتم إعداده���ا وفقاً لألس���س والقواعد،
مس���تقلّ ةّ ،
تقترح من اإلدارة االنتخابية ،ويصادق عليها مجلس
ويقدمها مجلس الوزراء ضمن الموازنة
المفوضين،
ّ
العام���ة االتحادي���ة للدول���ة ،وتخض���ع لرقاب���ة ديوان
ّ
الرقابة المالية االتحادي).
العام���ة
تقدم���ه الموازن���ة
ّ
وباإلضاف���ة إل���ى م���ا ّ
فإن الجهات الدولية كالمنظمات الدولية
الوطنيةّ ،
العالمي���ة والدول والمنظمات غي���ر الحكومية غالباً
ما تساهم في دعم االنتخابات ،خصوصاً في الدول
داخلية وتجنح
ٍ
صراعات
ٍ
النامية ،والدول التي تشهد
تدخل األم���م المتحدة وغيرها،
إل���ى حلّ ها من خالل ّ
ً
ثابتة ،وال
فإن تكاليف االنتخابات ال تكون
وبالتال���ي ّ
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المتغي���رات التي تطرأ
ألن
يمك���ن حصرها بس���هولة؛ ّ
ّ
ٌ
بلد آلخر ،ومن
ومتنوعة ،وتختلف من ٍ
كثي���رة
ٌ
عليها
وقت آلخر.
ٍ
المحور الثاني
التكاليف االقتصادية للعمليات االنتخابية في
الديمقراطيات الراسخة والديمقراطيات االنتقالية

إن المعايي���ر األساس���ية للتميي���ز ف���ي التكلف���ة
ّ
االقتصادي���ة لالنتخاب���ات بي���ن إجرائه���ا ف���ي
الديمقراطي���ات العريق���ة عنه���ا ف���ي الديمقراطيات
االنتقالية حديثة العهد بها ،هي ما يأتي:
متخصصة ومحترفة
مؤسسة متكاملة
مدى وجود
ّ
ّ
متكاملة.
ٍ
بصورة
ٍ
بإجراء االنتخابات والتخطيط لها
مدى الخبرة والممارسة وعدد العمليات االنتخابية
التي أجرتها هذه المؤسسة.
طبيعة األساليب المستخدمة في عمليات تسجيل
الناخبي���ن وعملي���ات االقت���راع ،بين اتّ باع األس���اليب
التقليدية أو استخدام التكتنولوجيا الحديثة.
س���تتحدد التكلف���ة االنتخابي���ة للعملي���ات
لذل���ك
ّ
بن���اء عل���ى المعايي���ر
أي ديمراطي���ة
االنتخابي���ة ف���ي ّ
ً
الرئيس���ة المش���ار إليه���ا أع�ل�اه ،فتك���ون التكلف���ة
المتوقعة للعملية االنتخابية في البلدان الراس���خة
ّ
أقل  -عادة  -من تكلفة االنتخابات
في الديمقراطية ّ
ف���ي الديمقراطيات االنتقالي���ة ،أو في البلدان التي
تج���رى فيه���ا االنتخاب���ات برعاي���ة األم���م المتح���دة
لتوها م���ن الحروب
(بالنس���بة للبل���دان الت���ي انتهت ّ
األهلية أو الصراعات المس���لحة ،وتجري فيها إعادة
والمؤسسات حسب القرارات الدولية).
بناء الدولة
ّ
وهذه المعايير يمكن مالحظة فعاليتها في معظم
البل���دان ،وف���ي مختل���ف االقتصادات ومس���تويات
تبين���ه األرق���ام ال���واردة ف���ي
التنمي���ة ،وحس���ب م���ا ّ
الجداول أدناه :

جدول رقم ()1
نماذج من تكلفة االنتخابات في البلدان التي لديها تجارب انتخابية طويلة

تكلفة الناخب الواحد ()$

ت أسم الدولة
1

الواليات المتحدة ومعظم بلدان أوربا الغربية

3 -1

2

استراليا

3.2

3

الهند

1

4

الب ارزيل

2.3

5

باكستان

0.5

الجدول من عمل الباحث

جدول رقم ()2
نماذج من تكاليف االنتخابات في الديمقراطيات االنتقالية التي لديها تجارب انتخابية أقل

ت

أسم الدولة

تكلفة الناخب الواحد ()$

1

روسيا

7.5

2

المكسيك

5.9

3

السلفادور

4.1

4

ليسوتو

6.9

5

ليبيريا

6.1

الجدول من عمل الباحث

تعد في
من هن���ا نجد ّ
مدة الممارس���ة االنتخابية ّ
أن ّ
اال لخفض التكاليف ،مما يش���جع
حد ذاتها
عامال ّ
ّ
فع ً
ً
مؤسس���ات مس���تقلّ ة ومحترفة إلجراء
التوج���ه لبناء
ّ
ّ
االنتخابات في البلدان التي تتبنّ ى الديمقراطية خياراً
في حياتها السياسية.
أن العمليات االنتخابية التي
وال تفوتنا اإلش���ارة إلى ّ
جرت في العقد األخير من القرن الماضي  -في إطار
عمليات حفظ الس�ل�ام تحت مظل���ة األمم المتحدة
 كان���ت األعل���ى في البل���دان التي ج���رت فيها هذهاالنتخابات ،ولكن هذا النوع من العمليات االنتخابية
بحال
يصنف ضم���ن األحوال اإلس���تثنائية ،وال يمكن
ٍ

عده مقياساً معتمداً لتكاليف العمليات
من األحال ّ
االنتخابي���ة الت���ي نفترضه���ا ف���ي األج���واء االعتيادية
فإن
المتعارف���ة ،ه���ذا م���ن جان���ب ،وم���ن جان���ب آخ���ر ّ
تكلفة العملي���ات االنتخابية التالية في هذه البلدان
أيضاً لم تكن بمس���توى االنتخابات األولى ،بل كانت
أق���ل ،بس���بب تمكّ ���ن اإلدارات المحلي���ة م���ن القيام
ّ
بالمهام المطلوبة بعد اكتس���ابها الخبرة ،مع وجود
المواد اللوجستية من صناديق ومواد ،والتي يمكن
تحمل تكاليف ش���راء
مرة دون ّ
اس���تعمالها ألكثر من ّ
أن تكاليف التدريب وس���ائر
م���واد جديدة،
فضال عن ّ
ً
االستعدادات ستكون أقل ،ويوضح
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الجدول رقم ( )3نماذج من هذه الدول:
جدول رقم ()3
نماذج من تكاليف االنتخابات في البلدان التي أجريت االنتخابات فيها من قبل قوات حفظ السالم
التابعة لألمم المتحدة للمدة من 2000-1990

ت

أسم الدولة

تكلفة الناخب الواحد ()$

1

نيكاراغوا1990 -

11.8

2

أنغوال1992 -

22

3

كمبوديا1993 -

45

4

موزمبيق – 1994

10.2

5

األراضي الفلسطينية – 1996

9

الجدول من عمل الباحث

دق���ة األرق���ام
تس���اؤل ع���ن م���دى ّ
ٌ
وق���د يث���ار
المعلنة في بعض وس���ائل اإلع�ل�ام عن تكاليف
العمليات االنتخابية في بعض البلدان كالواليات
مثال أو غيرها ،فقد أعلنت وكالة (س���ي
المتحدة ً
أن أن) ع���ن تكلف���ة االنتخابات الرئاس���ية وانتخاب
الكونغ���رس المحتمل���ة لع���ام 2020م ،إذ بلغ���ت
أي
م���ا يقرب من ( )14مليار دوالر ،وهو أكبر من ّ
أي انتخابات جرت في الواليات
مبل���غ ُأنفق على ّ
المتح���دة قبل هذا التاريخ ،حي���ث بلغت انتخابات
عام 2016م قرابة ( )6.6مليار دوالر.3

إن المقص���ود بهذه
ولإلجاب���ة ع���ن ذل���ك نق���ولّ :
لعدد من التكاليف التي ترافق
ٍ
األرق���ام هو جمع
العملي���ة االنتخابي���ة ،فباإلضاف���ة إل���ى التكلف���ة
ض���م إليه���ا تكاليف
الفنّ ي���ة إلج���راء االنتخاب���ات ،تُ
ّ
الحم�ل�ات الدعائي���ة للمرش���حين ف���ي الس���باق
الرئاس���ي والس���باق إل���ى الكونغ���رس ،والت���ي
يتحمله���ا المرش���حون وأحزابه���م ،ولي���س اإلدارة
ّ
بش���كل
تعبر هذه األرقام
االنتخابي���ة ،وبالتالي ال ّ
ٍ
دقي���ق عن تكاليف االنتخابات من الناحية الفنية،
ٍ
والتي يقصد هذا البحث بيانها.

شكل رقم ()1
التكلفة اإلجمالية لالنتخابات األميركية لألعوام (2020 – 2000م)
)Source: Center for Responsive Politics (CRP
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المحور الثالث:
التكلفة االقتصادية للعملية االنتخابية في العراق

كان���ت العملية االنتخابية األول���ى بعد عام 2003م
والت���ي ج���رت ( / 30كانون الثان���ي 2005 /م) ،حيث
واحد في ذلك
ٍ
بوقت
ٍ
جرت ثالث عملي���ات انتخابية
الي���وم ،هي :العملي���ة االنتخابية الخاص���ة بالجمعية
الوطنية ،وانتخابات مجالس المحافظات ،وانتخاب
برلمان إقليم كردس���تان .وألنّ ه���ا العملية االنتخابية
ُ
األول���ى بع���د س���قوط الدكتاتورية ،ونتيج���ة لحداثة

التجرب���ة والوضع األمني االس���تثنائي ،وعدم وجود
قواع���د بيان���ات دقيق���ة عن أس���ماء الناخبي���ن ،وغير
ذلك م���ن األس���باب ،فقد كان���ت تكلف���ة العمليات
ً
ملح���وظ ،ولم
ٍ
بش���كل
مرتفع���ة
االنتخابي���ة األول���ى
ٍ
تقلّ ���ل منها  -إل���ى درجة كبيرة  -مس���اعدات الدول
الت���ي دعمت إجراءها ومس���اعدات األمم المتحدة،
فضال عن اس���تمرار بقاء التكلفة للعمليات الالحقة
ً
مرتفعة ،لكنها بالتأكيد لم تكن بمس���توى انتخابات
ع���ام 2005م ،وكم���ا ذكرن���ا في المح���ور الثاني من
البح���ث ،ويع���زى س���بب ارتف���اع التكلف���ة للعملي���ة
االنتخابي���ة نس���بياً عن غيرها من ال���دول األخرى إلى
عدة ،هي:
أمور ّ

في العام 2010م بلغت تكلفة
االنتخابات النهائية لمجلس
النواب العراقي في دورته الثانية
قرابة ()164.566.000.000
مليار دينار عراقي

إن معظ���م هذه الميزانية كانت تذهب كرواتب
• ّ
موظف���ي االقت���راع العاملي���ن ف���ي ي���وم
ّ
إل���ى
االقت���راع ،والذي���ن تج���اوز عدده���م ( )320ألف
موظف أحياناً.
•الوض���ع األمني غير المس���تتب ،والذي يتطلّ ب
متع���ددة ح���ول مراك���ز
توفي���ر أط���واق أمني���ة
ّ
االقتراع.
•إدخ���ال التكنولوجي���ا الحديث���ة ف���ي العملي���ة
االنتخابي���ة ،كاس���تعمال بطاق���ة االقت���راع
األلكتروني���ة البايومترية (ع���ام  ،)2014وأجهزة
تسريع إعالن النتائج (بعد عام 2017م).
ويمك���ن عل���ى المدى البعي���د  -مع زيادة اس���تتباب
ألن الخبرة
األمن  -أن نش���هد انخفاضاً في التكلفة؛ ّ
المتراكم���ة ل���دى المفوضي���ة العراقية م���ع إمكانية
اس���تعمال األجه���زة في أكثر م���ن عملي���ة انتخابية،
ودورها في تقليل االعتماد على أعداد الموظفين،
سيكون لها الدور الكبير في ذلك.
وبالع���ودة إل���ى لغ���ة األرق���ام ،فق���د بلغ���ت تكلفة
لكل مرحلة
العملية االنتخابية األولى لعام 2005م ّ
م���ن مراحلها األرق���ام الت���ي يوضحها الج���دول رقم
ألن العديد
( )4اآلت���ي ،والتي تعتبر أرقام���اً تقريبية؛ ّ
بش���كل أو بآخر في هذه
من الجهات قد س���اهمت
ٍ
تحملت���ه الميزاني���ة
النفق���ات ،إال ّ
أن القس���ط األكب���ر ّ
العراقية:4
الرواق  -العدد  - 5آيار 31 2021 -

جدول رقم ()4
األرقام التقريبية لتكلفة العملية االنتخابية لعام 2005
التكلفة $

التفاصيل

ت العمليات واإلجراءات والمواد اللوجستية
1

إنشاء المفوضية العراقية لالنتخابات

 28مليون

قدمت األمم المتحدة  12.5مليون $لألثاث والمعدات ،والباقي
من الخزينة العراقية

2

تسجيل الناخبين

 83مليون

مثلت التكاليف رواتب موظفين وإدخال البيانات والطباعة،
مولت
ومولت األمم المتحدة عملية إدخال البيانات ،وّ USAID
ّ
طباعة قوائم التسجيل ،باإلضافة إلى نفقات التوعية واإلعالم

3

عملية االقتراع

 180مليون

مولتها الخزينة العراقية
البند األكبر رواتب موظفين والمشترياتّ ،
وشاركت األمم المتحدة بـ( )50مليون دوالر منها

4

تصويت الخارج

 72مليون

لكل ناخب محتمل
تم تقدير تكلفة ( )50دوالر ّ

5

تكاليف األمن

ال توجد أرقام

شملت التعاقد مع شركات أمنية خاصة لتوفير الحماية لألشخاص
ومرافقة قوافل نقل المواد باإلضافة إلى النقل الجوي

6

تكاليف المخازن ،مراكز االقتراع ،أجور
الحماية ،التوعية واإلعالم

التوجد أرقام

تكّفلت بها و ازرات الداخلية ،الدفاع ،التربية ،التجارة ،شبكة
اإلعالم العراقي

الجدول من عمل الباحث

ّأما بالنس���بة للعملي���ات االنتخابية األخرى التي جرت
أقل كما أس���لفنا ،بس���بب تجاوز بعض
الحقاً فكانت ّ
النفق���ات م���ن المرحلة الس���ابقة؛ لع���دم الحاجة إلى
م���ر ًة ثانية ،إال أنّ ها  -ولألس���باب التي ُذكرت
تكراره���ا ّ
ً
ً
مقارنة م���ع غيرها من البلدان،
مرتفعة
آنف���اً  -ظلّ ت
ففي ع���ام 2010م بلغت تكلفة االنتخابات النهائية
لمجل���س الن���واب العراقي ف���ي دورته الثاني���ة قرابة
( )164.566.000.000ملي���ار دين���ار عراق���ي (تمث���ل
مجموع الميزانيات االعتيادية واالنتخابية وانتخابات
الخارج).5

تم الب���دء بإدخ���ال التكنولوجيا
وف���ي ع���ام 2014م ّ
الحديث���ة لالنتخاب���ات من خ�ل�ال اس���تعمال البطاقة
األلكتروني���ة التي تحوي بصمة الناخ���ب ومعلوماته
ومرك���ز ومحط���ة االقت���راع التي يدل���ي بصوته فيها،
وأجه���زة التحق���ق الخ���اص بق���راءة البطاق���ة ،وكانت
التجرب���ة على الرغم من التكلفة المالية المضافة إال
ً
أنّ ه���ا ّ
ومهمة في الحفاظ على
جدي���دة
ً
مرحلة
مثلت
ّ
نزاهة وش���فافية العملية االنتخابي���ة ،من خالل منع
تم منح أكثر من ثمانية عشر
التصويت
المتكرر ،حيث ّ
ّ
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بطاقات ألكترونية لغرض اس���تعمالها
ٍ
ملي���ون ناخب
ان مح���اوالت التزوي���ر كش���فت
ف���ي التصوي���ت ،ب���ل ّ
بس���هولة لع���دد من الح���االت التي كش���فها النظام
وتم���ت إحالتهم إل���ى القضاء،
األلكترون���ي الحدي���ثّ ،
تم تطوير البطاقة الحقاً بإضافة صورة الناخب
وقد ّ
لتك���ون البطاق���ة البايومتري���ة ف���ي صيغته���ا األخيرة
والتي استُ عملت في انتخابات عام 2018م.
ت���م العمل عل���ى إدخال
وباإلضاف���ة إل���ى ما
تق���دمّ ،
ّ
تكنولوجي���ا جدي���دة في عملية التصوي���ت ،من خالل
اس���تعمال أجه���زة تس���ريع إع�ل�ان النتائ���ج ،والت���ي
تس���تطيع إعالن النتائ���ج األولية خالل يوم واحد من
انتهاء االقتراع على أقصى تقدير ،وبذلك نس���تطيع
تالفي اإلش���كاالت الس���ابقة التي كان���ت تحدث مع
وتأخر إعالن النتائج لما
ّ
عملي���ات الفرز والعد اليدوي
يزيد عن إسبوعين أحياناً.
وق���د بلغ���ت التكلف���ة التقريبي���ة لجمي���ع عملي���ات
التحدي���ث الس���ابقة (إص���دار البطاق���ة األلكتروني���ة
التحقق وأجهزة تس���ريع إعالن
ّ
والبايومتري���ة وأجهزة
النتائج) لغاية نهاية عام 2017م قرابة ( )250مليون

المتحققة من عمليات األتمتة
ّ
دوالر ،وتب���رز الفائدة
وإدخ���ال التكنولوجي���ا أنّ ���ه عل���ى الرغم م���ن فائدتها
الحقيقية في الحفاظ على نزاهة العملية االنتخابية،
لكل عملية
إال أنّ ���ه ال نحتاج إلى صرف مبالغ مماثلة ّ
يتم اس���تعمال األجه���زة في أكثر من
انتخابي���ة ،حيث ّ
فضال عن دورها في تقليل االعتماد
عملية انتخابية،
ً
كبيرة من الموظفين في يوم االقتراع.
ٍ
أعداد
ٍ
على
أن التكاليف المش���ار إليها هي
ومن المه���م التذكير ّ
م���ا يتعلّ ���ق بالجوان���ب الفنّ ي���ة واللوجس���تية إلج���راء
االنتخاب���ات ف���ي الداخ���ل والخ���ارج ،وبالتال���ي ه���ي
ال تش���مل تكالي���ف الدعاي���ة االنتخابي���ة للمرش���حين
واألحزاب المتنافسة.
وف���ي دول عربي���ة قريب���ة مث���ل مص���ر ،والت���ي تجري
العد
انتخاباته���ا وف���ق اآللي���ة التقليدي���ة باس���تعمال
ّ
اليدوي ،فقد بلغت تكلف���ة انتخابات البرلمان بمصر
بغرفتي���ه (مجل���س النواب ومجلس الش���يوخ) والتي
جرت في  25-24تشرين األول 2020م قرابة خمسة
مليار جنيه مصري (ملياري جنيه على شكل مكافآت
ونفق���ات خاص���ة بالعملي���ة االنتخابية) ،ف���ي الوقت
ال���ذي بلغت تكلفة انتخابات الخارج فيها قرابة ()17
مليون دوالر .6وبلغت التكلفة التقديرية لالنتخابات
الرئاس���ية الت���ي أجريت في مصر ع���ام 2018م قرابة
( )68مليون دوالر.7
الخاتمة:
وبغ���ض النظ���ر ع���ن مق���دار الكلف���ة
ّ
وف���ي الخت���ام،
االقتصادي���ة لالنتخاب���ات ،وفيم���ا إذا كان���ت تج���ري
عري���ق بتطبيق الديمقراطي���ة أم في غيرها
بلد
ف���ي ٍ
ٍ
فإن اس���تمرار الخيار
م���ن البل���دان حديثة العهد به���اّ ،
الديمقراط���ي ف���ي المش���اركة السياس���ية والتداول
مهم���اً
عام�ل�ا
بح���د ذات���ه
يع���د
الس���لمي للس���لطة
ّ
ّ
ّ
ً
وأساس���ياً ف���ي زي���ادة االس���تقرار ف���ي المجتمع���ات
وتجنّ ���ب النزاع���ات والح���روب ،وترس���يخاً لثقاف���ة
الديمقراطية والمشاركة السياسية لدى األفراد.
ظ���ل العولم���ة والثورة
ّ
إن العال���م الي���وم يتّ ج���ه ف���ي
ّ
التكنولوجي���ة الحديث���ة وس���رعة االتص���االت إل���ى

زي���ادة التراب���ط بي���ن أجزائ���ه وتالقي الش���عوب فيما
بينه���ا ،وزي���ادة التب���ادل الثقاف���ي وتعمي���ق االلتزام
بالمعاهدات واالتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنس���ان،
والتي من أبرز آثارها المساهمة في القرار عن طريق
المش���اركة ف���ي العملي���ة السياس���ية واالنتخاب���ات
النزيه���ة بوصفها الوس���يلة الوحيدة لتعبير الش���عب
(مص���در الس���لطة) ع���ن خيارات���ه ف���ي اختي���ار ّ
ممثليه
الحقيقيين في المجالس التمثيلية المختلفة.

هوامش
 -1للمزيد ينظر :تكلفة التسجيل واالنتخابات،
شبكة  ecaللمعرفة االنتخابية ،متاح عىل
الرابط:
https:llwww.aceproject.0rg (accessed) 8.2.2021

 - 2نفس المصدر.
- 3االنتخابات األمريكية 2020م ،متاح عىل
رت ن
و�:
الموقع األلك� ي
https://www.arabic.cnn.com (ac-

cessed) 20.2.2020
 - 4للمزيد ينظر :جاريت بالنك ،العراق:
تكلفة التسجيل واالنتخابات ،متاح عىل
رت ن
و�:
الموقع األلك� ي
https: //www.aceproject.0rg (ac-

cessed) 20.2.2021.
الفصل للمفوضية العليا المستقلة
 - 5التقرير
ي
لالنتخابات لعام  ،2010ص.321
 - 6تكلفة االنتخابات المرصية ،متاح عىل
الرابط:

https://www.marabi.com (ac-

cessed) 27.2.2021
 - 7تكلفة االنتخابات الرئاسية المرصية ،متاح
عىل الرابط:
https://www.albawaba.com (accessed) 28.2.2021
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بحوث

أفﻀﻞ الممارسات
في إدارة االنتخابات
عادل الالمي
الرئيس األسبق لمفوضية االنتخابات
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كما هو معلوم ّ
ان االنتخاب هو عنوان للديمقراطية
وليس هو الديمقراطية ،فشفافية وحيادية
ومهنية العملية االنتخابية واستقالليتها ،باإلضافة
إلى حرية اإلعالم واستقاللية القضاء ،وحيادية
الوظيفة العامة التي تتمثل باالختيار ،استنادا
لمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة على أساس
الكفاءة والمهنية ،هي المظاهر الحقيقية للنظام
الديمقراطي.

ان العراق بحاجة
لقد أثبتت تجربة المرحلة االنتقالية ّ
إل����ى وجود مؤسس����ة مس����تقلة ومحاي����دة ومهنية
تتولى تنظي����م العمليات االنتخابية واالس����تفتاءات،
���زل عن تأثي����ر التي����ارات السياس����ية واالجتماعية
بمع� ٍ
���ادرة على مواجه����ة الضغوط
المختلف����ة ،وتك����ون ق� ً
ف����ي الوقت ال����ذي تحظ����ى في����ه بالمصداقية وثقة
الكيان����ات والمتنافس����ين م����ن جه����ة ،وثق����ة جمه����ور
الناخبين من جهة ُأخرى.
إن وج����ود هذا النوع من المؤسس����ات الت����ي تتراكم
ّ
لديه����ا الخب����رات الفني����ة الضروري����ة للنه����وض به����ذه
وقانونية
ٍ
���ية
أبعاد سياس� ٍ
ٍ
العملي����ات المنطوية على
ُ
غة،
متفر ٍ
وتقنية ال يمكن أن تُ ناط إلى جهة أخرى غير
ٍ
ّ
حكومية .وهذه
ٍ
وزارات
ٍ
مؤسسات متحزّ ٍبة ،أو
ٍ
أو إلى
الحقائق ال تمنع من أن يكون عمل هذه المؤسسة
خاضعاً إلشراف ورقابة البرلمان والجهات القضائية،
ان تركيبته����ا يج����ب أن تحظ����ى بقب����ول معظ����م
كم����ا ّ
األطي����اف السياس����ية واالجتماعي����ة ،بم����ا يعطيه����ا
المصداقية الضرورية ويمنع التشكيك بأدائها.
إن وجود مفوضية مس����تقلة لالنتخابات كمؤسس����ة
ّ
دائمة تتمتع باالستقاللية والمهنية والخبرات الفنية
الالزمة هو شرط أس����اس الستكمال عملية التحول
الديمقراط����ي ،وموجب رئيس إلص����دار قانون رصين
يتّ سم بالديمومة واالستقرار والحيادية والشفافية؛
ولذلك نص الدستور الدائم في المادة ( )102على
مفوضي����ة عليا مس����تقلة لالنتخابات «تخضع
وج����ود
ّ
وتنظم أعمالها بقانون».
ّ
لرقابة مجلس النواب
أو ً
ال -أنواع اإلدارات االنتخابية:
عن����د الحدي����ث ع����ن مفوضي����ة االنتخاب����ات ،ينبغ����ي
أن نق����ف عل����ى أش����كال وأن����واع اإلدارات االنتخابي����ة
المعمول بها عالمياً  ،فمن حيث االستقاللية ،توجد
ثالثة أنواع لإلدارات أو الهيئات أو اللجان االنتخابية،
هي :المستقلة والحكومية والمختلطة.
الن����وع االول :اإلدارات االنتخابي����ة المس����تقلة ،ه����ي
فرع من فروع السلطات
اإلدارات التي ال ترتبط ِّ
بأي ٍ
الث��ل�اث التنفيذية والتش����ريعية والقضائي����ة ،وتتمتّ ع

باالستقالل المالي واالداري والسياسي ،وال تكون
أي جهة وزاري����ة أو حكومية ،ولكنها
مس����ؤولة أمام ّ
يمكن أن تكون خاضعة للرقابة البرلمانية أو القضائية
أو الرقابة المالية المس����تقلة ،وهذا النوع باإلضافة
كثير
مطب ٌق ف����ي العراق ،فهو
إل����ى أنّ ه
ّ
ّ
مطب����ق في ٍ
م����ن دول العالم ،مثل :كندا واس����تراليا وإندونيس����يا
فإن ه����ذا النوع يمكن
والهن����د وغيرها كثي����ر ،كذلك ّ
أن يكون على شكل إدارة واحدة (مؤسسة أو هيأة
واح����دة) ،أو إدارة مزدوج����ة (مؤسس����تان أو هيأتان)،
حي����ث يتك����ون الن����وع الم����زدوج م����ن إدارة تنفيذي����ة
(دائم����ة) تقوم بالعملي����ات االنتخابية وكل ما يتعلق
باألمور اللوجس����تية واالعالمي����ة والتوظيف وإدارة
األم����وال والموظفي����ن ،وإدارة رقابي����ة «تش����ريعية»
(مؤقت����ة) تق����وم بالمصادق����ة عل����ى األنظم����ة
والتعليم����ات والسياس����ات والخط����ط الت����ي تضعه����ا
اإلدارة التنفيذي����ة ومراقبة عمله����ا ,وهذا النوع من
���ق ف����ي بعض
مطب� ٌ
اإلدارات المس����تقلة المزدوج����ة
ّ
ال����دول ،مث����ل :رومانيا وس����ورينام وجماي����كا وغيرها,
���م تطبيق����ه ف����ي تجرب����ة المفوضية
وه����و أيض����اً ما ت� ّ
المس����تقلة لالنتخاب����ات ُ
األول����ى في الع����راق ،والتي
تأسست وفق أمر سلطة األئتالف رقم ( )92لسنة
ّ
2004م ،قب����ل أن ُيلغ����ى بالقان����ون رقم ( )11لس����نة
2007م ،ال����ذي ج����اء ُبأنم����وذج ركي����ك ومرتبك ،حين
ويتم اختيار رئيس����ها
جع����ل اإلدارة االنتخابية مؤقتة،
ّ
وكوادره����ا من قب����ل الجه����ة الرقابية فيه����ا (مجلس
المفوضين
المفوضين) ،حيث يتناوب أعضاء مجلس
ّ
س����نوياً على إدارة اإلدارة االنتخابي����ة التنفيذية التي
أصال
س����تخضع لرغب����ات أعض����اء المجل����س المختارين
ً
من قبل كتل وأحزاب برلمانية.
الن����وع الثاني :م����ن اإلدارات االنتخابية ،هو اإلدارة
الخاضع����ة إلحدى الس����لطات الث��ل�اث :الحكومية أو
التش����ريعية أو القضائي����ة ،حيث يمكن أن تكون عبارة
ع����ن لجنة أو هيأة انتخابية دائمة أو مؤقتة ،وتخضع
كلي����اً إلح����دى الس����لطات الث��ل�اث ،وغالب����اً م����ا تكون
ممث ً
خاضعة للحكومةّ ،
ً
لة بإحدى وزاراتها ،كالداخلية

أو الع����دل ،كم����ا ه����و متبع ف����ي بعض ال����دول ،منها
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ولبن����ان واي����ران وموريتاني����ا وغيرها ،وغالب����اً ما تتّ هم
باالنحي����از للحكومة أو أح����زاب الحكومة .أو أن تكون
ه����ذه الهي����أة االنتخابية مش����كّ لة وخاضع����ة للقضاء،
كما معمول به في بعض الدول مثل :مصر ،أو مثل
الع����راق في المفوضية التي تش����كّ لت وفق القانون
رقم ( )31لسنة 2019م (المخالف للدستور).
الن����وع الثال����ث :ه����و اإلدارة المختلط����ة بي����ن اإلدارة
الحكومية واإلدارة المستقلة ،حيث يقع على عاتق
الحكوم����ة الجه����از أو الهي����أة التنفيذي����ة لالنتخاب����ات،
بينم����ا تضطل����ع لجن����ة أو هي����أة مس����تقلّ ة ع����ن فروع
الحكوم����ة بمهم����ة التش����ريع ورس����م السياس����ات
حكومي،
جهاز
أي
ومراقب����ة االنتخابات ،دون ّ
تدخ����ل ّ
ٍ
ٍّ
مطب ٌق في العديد من
حكومي ،وهذا النوع
أو غي����ر
ّ
ٍّ
الدول أيضاً  ،مثل :فرنسا واليابان واسبانيا والسنغال
وغيرها.
بحاجة
ٍ
ان العراق
لقد أثبتت تجربة المرحلة االنتقالية ّ
مؤسس����ة مس����تقلة ومحاي����دة ومهنية،
إل����ى وجود
ّ
تتولى تنظي����م العمليات االنتخابية واالس����تفتاءات،
���زل عن تأثي����ر التي����ارات السياس����ية واالجتماعية
بمع� ٍ
���ادرة على مواجه����ة الضغوط،
المختلف����ة ،وتكون ق� ً
ف����ي الوقت ال����ذي تحظ����ى في����ه بالمصداقية وثقة
الفرقاء.
بلد حديث العهد باالنتخابات الديمقراطية،
ّ
إن العراق ٌ
ول����م تنضج فيه بع����د الثقافة الديمقراطي����ة ،بالرغم
���دم في ه����ذا المج����ال ,األم����ر الذي
م����ن حص����ول تق� ّ
يتطلّ ب معه وجود هذا النوع من المؤسسات التي
تتراك����م لديه����ا الخب����رات الفني����ة الضروري����ة؛ للنهوض
���ية
���اد سياس� ٍ
به����ذه العملي����ات المنطوي����ة عل����ى أبع� ٍ
وتقنية ،ال يمكن أن تُ ن����اط إلى جهة ُأخرى
ٍ
���ة
وقانوني� ٍ
���ة ،أو وزارات
���ات متحزّ ب� ٍ
غة ،أو إلى مؤسس� ٍ
متفر ٍ
غي����ر
ّ
حكومية .وهذه الحقائق ال تمنع من أن يكون عمل
المؤسس����ة خاضعاً إلش����راف ورقاب����ة البرلمان
ه����ذه
ّ
أن تركيبتها يجب أن تحظى
والجهات القضائية ،كما ّ
بقبول معظم األطياف السياسية واالجتماعية ،بما
يعطيها المصداقية الضرورية ويمنع التش����كيك بأد
ائها.
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إن وجود مفوضية مس����تقلة لالنتخابات كمؤسس����ة
ّ
دائم����ة تتمت����ع باالس����تقاللية والمهني����ة والخب����رات
���رط أساس الس����تكمال عملية
الفنية الالزمة هو ش� ٌ
وجب رئيس إلصدار قانون
���ول الديمقراطيُ ،
التح� ّ
وم ِ
وخال من
ينظ����م عم����ل المفوضية يتس����م بالرصان����ة
ٍ
���دد الصالحيات والمهم����ات التي ال
التناقض����ات ،يح� ّ
تش����وبها إشكاالت التفسير والتعارض في التطبيق،
نص الدس����تور العراقي الدائم ف����ي المادة
ولذل����ك ّ
���د المفوضي����ة العلي����ا لحق����وق
( )102عل����ى «تع� ّ
االنس����ان والمفوضية العليا المس����تقلة لالنتخابات،
وهي����أة النزاه����ة ،هيئ����ات مس����تقلة تخض����ع لرقاب����ة
مجل����س الن����واب ،وتنظ����م أعماله����ا بقان����ون» ،وق����د
تشكّ لت المفوضية المستقلة لالنتخابات ومارست
بناء على أمر س����لطة االئتالف المؤقتة
اختصاصاتها ً
���دد هيكلي����ة
رق����م ( )92لس����نة 2004م ،وال����ذي ح� ّ
المفوضية واختصاصاتها والتزاماتها ومسؤولياتها.
إن مضامين األمر المذكور
يمكن القول بشكل عامّ :
تضمن
س����اعدت ف����ي نج����اح عم����ل المفوضية؛ ألنّ ����ه
ّ
عناص����ر إيجابية كثي����رة في تنظيم عم����ل المفوضية،
كالحف����اظ عل����ى اس����تقالليتها اإلداري����ة والمالي����ة،
وحياده����ا ودع����م موقعه����ا بالنس����بة للفرق����اء داخل
العملية السياس����ية ،كما انطوى تنظيمها على نوع
المؤسسي الذي يضمن المحاسبة
حديث من البناء
ّ
متوازن.
بشكل
الشفافة وتوزيع السلطات
ٍ
ٍ
أن القانون أو أمر س����لطة االئت��ل�اف الذي صيغ
بي����د ّ
م����ن قب����ل خبراء محايدي����ن من األم����م المتحدة ،بعد
ألهم قوانين الهيئات االنتخابية
دراس����تهم المقارنة
ّ
المس����تقلة في العالم ،وبعد استئناسهم بآراء خبراء
عراقيي����ن وع����رب ح����ول طبيع����ة المجتم����ع العراقي،
قدم����وا صياغ����ة مش����روع ه����ذا القانون إل����ى الحاكم
ّ
المدن����ي لقوات التحالف بصياغت����ه االنكليزية طبعاً ،
���م تُ رج����م للغ����ة العربي����ة
وتم����ت المصادق����ة علي����ه ،ث� ّ
ّ
���ة فيه����ا بع����ض الركاكة وعدم إظه����ار مقاصد
بترجم� ٍ
���ح ،وانطوى ذل����ك على بعض
���كل واض� ٍ
المش� ّ���رع بش� ٍ
التفاس����ير الخاطئة في بعض المواد بس����بب اعتماد
النص العربي.

إن األم����ر ( )92كان أقرب للمثالية فيما
بمعن����ى آخرّ ،
وتم إصداره بشكل
لو ُأجريت عليه بعض التعديالت ّ
ان إرادة الق����وى السياس����ية في
���ون جدي� ٍ
���د ،غي����ر ّ
قان� ٍ
تفض����ل إصدار قانون
مجل����س النواب العراقي كانت ّ
يت��ل�اءم م����ع مصالحه����ا أكثر م����ن المالءمة م����ع بناء
مؤسسة رصينة متكاملة حيادية!
ّ
لق����د تش����كّ لت المفوضي����ة المس����تقلة لالنتخاب����ات
ف����ي الع����راق على أس����اس الن����وع األول آن����ف الذكر،
بناء على أمر سلطة االئتالف
ومارست اختصاصاتها ً
المؤقتة المذكور.
البد أن يأخذ بإيجابيات القانون
غير ّ
أي قانون جديد ّ
ان ّ
القدي����م ،ف����ي الوقت ال����ذي يحاول االس����تفادة من
الس����لبيات وإنضاج الش����كل الجديد لعمل وتشكيلة
المفوضية ،بما يكفل تواؤمها مع المرحلة الجديدة
الت����ي تأسس����ت فيه����ا البن����ى الدس����تورية المختلفة
وتتس����م بن����وع م����ن الديموم����ة بع����د نهاي����ة المرحلة
االنتقالية.
إن التطبي����ق العملي لقانون المفوضية األول الذي
ّ
أصدرته سلطة االئتالف أفرز بعض المؤشرات التي
���د من المرور عليها قبل صياغ����ة القانون الجديد،
الب� ّ
ويمكن إيجاز تلك المؤشرات بما يأتي:
دة من اإلدارات االنتخابية
متعد ً
أشكاال
ان هناك
ّ -1
ّ
ً
ف����ي النظ����م الديمقراطي����ة تأخ����ذ بنم����اذج وآلي����ات
متنوع����ة بحس����ب البن����اء السياس����ي واالجتماع����ي
والتقاليد الدستورية ومستوى التطور الديمقراطي،
ويتف����اوت مس����توى اس����تقاللية اإلدارات االنتخابية
ع����ن األح����زاب والجماع����ات السياس����ية بحس����ب
مس����توى النض����ج الديمقراط����ي والثق����ة االجتماعية
واالجم����اع على قواعد النظام السياس����ي ،وإذا كان
الع����راق ضم����ن البلدان الت����ي لم تنضج فيه����ا التجربة
فإن التطبيق العملي أثبت وجود
الديمقراطية بعدّ ،
حاجة إلشراك الكيانات السياسية على االقل بصيغ
استشارية في عملية اإلعداد لالنتخابات وتنظيمها،
بحي����ث يك����ون لدى ه����ذه الكيان����ات العلم المس����بق
بض����رورات ومتطلبات العملية االنتخابية ،كما يمكن
االس����تماع لرأي هذه الكيانات في القضايا الخالفية

وإشراكها في المداوالت المؤدية لصياغة االنظمة
واالجراءات الخاصة بالمفوضية.
للمفوضين يتمتع باالستقاللية
إن وجود مجلس
ّ -2
ّ
���كل مؤق����ت كان أمراً
التام����ة ويمارس اختصاصه بش� ٍ
فرضت����ه حقيقة الحاج����ة لصياغة النظ����م واالجراءات
والقواع����د االنتخابي����ة في ّأول العملي����ات االنتخابية
ان ه����ذه النظ����م
الت����ي ش����هدها الع����راق ،وحي����ث ّ
���م االتف����اق والتعارف عليه����ا ،فقد
والقواع����د ق����د ت� ّ
ب����ات من الضروري إعادة النظ����ر في مهام وواجبات
ان الطاب����ع الفضفاض الذي
واختصاص����ات المجلسّ .
اتّ س����مت به مسؤوليات المجلس ،وغياب المرجعية
القانوني����ة ،وانح����دار أعضائه من خلفي����ات مهنية غير
منس����جمة ،وافتق����ار بعضه����م للثقاف����ة االنتخابي����ة
والقانوني����ة والسياس����ية الضروري����ة ،كله����ا عوام����ل
أس����همت في إضع����اف أداء المجل����س وإظهاره في
كثيرة أصغر حجماً من مس����ؤولياته الخطيرة،
ٍ
حاالت
ٍ
ان المرحلة المقبل����ة تتطلّ ب وجود
وف����ي الحقيق����ة ّ
مجلس للمفوضين لإلش����راف عل����ى ُ
األطر القانونية
ٍ
واإلجرائي����ة ،ويم����ارس التدقي����ق والمحاس����بة ،دون
أن يأخ����ذ نف����س الش����كل أو التنظي����م ،ب����ل يمك����ن أن
يكون مجلس����اً من الخبراء القانونيي����ن واالكاديميين
���م انتقائهم بعناية فائقة
غي����ر المتفرغين ،والذين يت� ّ
عل����ى أس����اس خلفياته����م العلمي����ة واالكاديمي����ة،
وخبراته����م المتراكم����ة واس����تقالليتهم ،ويعقد هذا
منظم����ة أو اس����تثنائية عن����د
ّ
المجل����س اجتماع����ات
اإلعداد للمواسم االنتخابية ،دون الحاجة ألن يكون
مؤسس����ة متفرغ����ة ،وم����ا ينتج ع����ن ذلك م����ن إثقال
ّ
كاه����ل الميزاني����ة أو إه����دار لألم����وال وخل����ق حلقات
بيروقراطية إضافية.
إن الدور االستشاري الذي لعبته األمم المتحدة
ّ -3
يظل دوراً مفيداً
ّ
والمنظم����ات الدولية ذات الصل����ة،
ف����ي تعزي����ز كف����اءة أداء المفوضي����ة وف����ي ضم����ان
ينص
مصداقيتها واس����تقالليتها ،وبالتالي ّ
يفضل أن ّ
���ق المفوضية ف����ي طلب
أي قان����ون جدي����د عل����ى ح� ّ
الع����ون من األمم المتحدة والمنظمات الدولية بما
يساعد على تنفيذ المهام الموكلة إليها.
الرواق  -العدد  - 5آيار 37 2021 -

ّ
نص الدستور في مواده التالية:
المادة (:)102
عد المفوضة العليا لحقوق االنس���ان ،والمفوضية
تُ ّ
هيئات
العليا المستقلة لالنتخابات ،وهيأة النـزاهة،
ٌ
وتنظم
ّ
مس���تقلة ،تخض���ع لرقاب���ة مجل���س الن���واب،
أعمالها بقانون.
المادة (:)103
أوالُ -:يعد كل من البنك المركزي العراقي ،وديوان
ً
الرقاب���ة المالي���ة ،وهي���أة االع�ل�ام واالتص���االت،
هيئات مس���تقلة مالي���اً وإدارياً ،
ودواوين األوقاف،
ٌ
وينظم القانون عمل كل هيأة منها.
مس���ؤوال
ثاني���اً  -:يك���ون البن���ك المرك���زي العراق���ي
ً
أم���ام مجلس النواب ،ويرتبط ديوان الرقابة المالية،
وهيأة االعالم واالتصاالت بمجلس النواب.
ثالثاً  -:ترتبط دواوين االوقاف بمجلس الوزراء.
الم���ادة ( :)104تؤس���س هي���أة تس���مى مؤسس���ة
وينظ���م عملها
ّ
الش���هداء ،ترتب���ط بمجل���س ال���وزراء،
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واختصاصاتها بقانون.
تع���د
م���ن خ�ل�ال نظ���رة بس���يطة له���ذه النص���وص
ّ
المفوض���ة العلي���ا لحق���وق اإلنس���ان ،والمفوضي���ة
العليا المستقلة لالنتخابات ،وهيأة النـزاهة ،هيئات
بأي سلطة من السلطات
وأجهزة مستقلة ال ترتبط ّ
الثالث التش���ريعية والتنفيذي���ة والقضائية ،وتخضع
ان وظيف���ة البرلم���ان
لرقاب���ة مجل���س الن���واب ،اي ّ
الرقابي���ة ال تقتصر بالرقابة على الس���لطة التنفيذية
ب���ل يتع���داه لرقاب���ة الس���لطات الصغي���رة التنفيذية
المس���تقلة والت���ي اس���تحدثها الدس���تور وأورد له���ا
فص�ل�ا خاص���اً هو الفص���ل الرابع م���ن الب���اب الثالث،
ً
ال���ذي يتحدث عن الس���لطات االتحادية ،مع التأكيد
عل���ى كلمة «الس���لطات» مثل الس���لطة االنتخابية
والسلطة الرقابية لحقوق االنسان وسلطة مراقبة
نصت علي���ه المادة ( )103آنفة
الفس���اد ،بعكس ما ّ
ً
صراحة بفقرتيها ثانياً وثالثاً إلى
الذكر والتي أش���ارت
ارتباط:

• دي���وان الرقابة المالية وهيأة اإلعالم واالتصاالت
المس���تقلتين مالياً وإداري���ا ،ولكنهما مرتبطتان فنّ ياً
وموضوعياً بمجلس النواب.
• دواوي���ن األوقاف ومؤسس���ة الش���هداء مرتبطة
كلياً بمجلس الوزراء.
ف���إن مفه���وم االرتب���اط هو أن تك���ون هذه
لذل���ك
ّ
الهيئ���ات ج���زءاً م���ن الهيكلي���ة التنظيمي���ة للجه���ة
المرتبطة بها.
إلاّ أن الذي حصل هو تشريع القانون رقم ( )11لسنة
ً
محايدة،
ٍ
مؤسسة غير
المعدل والذي خلق
2007م
ّ
ً
مبنية على أس���اس محاصصة الكتل

المفوضي���ة ،بحي���ث فص���ل اإلدارة االنتخابي���ة ع���ن
مجل���س المفوضين ،وجعل رئيس اإلدارة االنتخابية
هو حلقة الوصل الوحيدة بين اإلدارة والمجلس.

نظمت هذه العالقة:
ومن النصوص التي ّ
القسم ( )4من االمر ( )92لسنة 2004م ...« :ولن
يحاول (أي المجلس) تنظيم أو ممارسة التأثير على
العملي���ات التي ال تتعلق بوض���وح بإدارة االنتخابات
أثن���اء الفت���رة االنتقالي���ة» ويقص���د بها ُ
األم���ور التي
تتعلّ ���ق بحي���اة المفوضي���ة ،ولي���س موضوعه���ا،
كالتعيينات وإدارة الموارد البش���رية
والمالية وغيرها.
البرلماني���ة الموجودة ف���ي البرلمان،
القس���م (« :)1/ 5يتأل���ف المجل���س
ح���داً للتداخ���ل
وب���دال م���ن أن يض���ع ّ
ً
م���ن تس���عة أعض���اء ،يك���ون س���بعة
ف���ي بع���ض الصالحيات بي���ن اإلدارة
المفوضة العليا لحقوق
منه���م م���ن المواطني���ن العراقيين،
االنتخابي���ة ومجل���س المفوضي���ن،
اإلنسان ،والمفوضية العليا
ح���ق التصوي���ت ف���ي
ويك���ون له���م ّ
بش���كل غي���ر ملفت في
والذي كان
ٍ
المستقلة لالنتخابات،
يح���ق لهما
ّ
المجل���س ,وعض���وان ال
أن
القان���ون القدي���م (األم���ر ،)92إلاّ ّ
وهيأة النـزاهة ،هيئات
ذل���ك .العض���وان الل���ذان ال يدلي���ان
كرس هذا
القان���ون رقم ( )11النافذ ّ
وأجهزة مستقلة ال
بصوتهما ف���ي المجلس هما المدير
وش���ل حركة
ّ
بش���كل أكب���ر،
التداخ���ل
ٍ
ترتبط ّ
بأي سلطة من
الع���ام لالنتخاب���ات ،ال���وارد وص���ف
مم���ا جعلها في
اإلدارة االنتخابي���ةّ ،
السلطات الثالث التشريعية
وتعري���ف ل���ه ف���ي القس���م ()2 / 6
مت���وازن م���ع
ضعي���ف غي���ر
ٍ
موق���ف
ٍ
ٍ
والتنفيذية والقضائية
م���ن ه���ذا األم���ر ،وخبي���ر دول���ي في
وظلت
س���لطة مجل���س المفوضيةّ ،
االنتخاب���ات تختاره ُ
األم���م المتحدة.
حبيس���ة المجل���س وتح���اول إرضاءه
ويق���دم أعض���اء المجل���س الس���بعة
ك���ي يع���اد انتخ���اب رئي���س اإلدارة
يح���ق له���م التصوي���ت خدماته���م للمجل���س
ّ
تم تقاسم الوظائف الذي���ن
ٍ
لدورة
ٍ
االنتخابية
جديدة ،بحيث ّ
كحصص مساوية ألعضاء المجلس ،إل���ى حين تأليف مفوضية جديدة بع���د نهاية الفترة
ٍ
في المفوضية
المفوض ،وهذا المعاون االنتقالي���ة ،أو إل���ى م���ا بعد مرور ثالثة أش���هر عقب
حصة هذا
ّ
فهذا المدير من ّ
مالح���ظ من حص���ة ذاك المفوض ،وهكذا ّ
تفش���ت التصديق على ّأول انتخابات تُ جرى بموجب الدستور
ال���والءات للمفوضي���ن ووكالئه���م وخلفياته���م .الدائمّ ،أيهما يأتي ّأو ًال.»...
واضح على بقاء رئيس اإلدارة االنتخابية
إقرار
وبذلك أصبحت اإلدارة االنتخابية بكوادرها حبيس���ة وهذا
ٌ
ٌ
ومس���ؤول عن إدارتها
تنفي���ذي للمفوضية
كرئيس
ٍ
ال���والءات الش���خصية والحزبية ،على حس���اب الوالء
ٍّ
ٍ
مما وتمثيله���ا أم���ام الغير ،بم���ا يضمن اس���تقرار الجانب
للوظيفة والمهنية واالحتراف واالس���تقالليةّ ،
يش���كّ ل عدم استقرار في الوظيفة االنتخابية ،حيث الوظيف���ي ،واالس���تفادة م���ن تراكم الخب���رة ،ومنع
دورة من دورات التأثير على حيادية رئيس وموظفي هذا الجهاز ،في
ٍ
لكل
مهددة باالس���تبدال ّ
س���تكون
ّ
المفوضين تنتهي خدماتهم،
ان أعضاء مجلس
مجلس المفوضين ،على حساب الخبرة المتراكمة.
حين ّ
ّ
ُ
إن األم���ر ( 92لس���نة 2004م) ركّ ���ز عل���ى اس���تقرار كم���ا أش���ير ف���ي الن���ص ،ألنّ ه���م أش���به بالس���لطة
ّ
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التشريعية والرقابية للمفوضية.
المجل���س في جلس���ته
«وينتخ���ب
القس���م (:)7 / 5
ُ
ُ
ونائب رئيس���ه ،م���ن بين األعضاء
���ه
رئيس ُ
االفتتاحية َ
َ
تنظيمي يقوم
عم���ل
المصوتي���ن ،بوصف ذلك ّأول
ّ
ٍ
ٍّ
ب���ه المجلس .ويقوم الرئيس بإدارة أعمال المجلس
التنظيمي���ة والمناقش���ات السياس���ية ،ويق���وم -
بصورة منتظمة  -بإعداد جدول اجتماعات المجلس
ٍ
ّ
اجتماع يطلبه
أي
وعقدها
وترؤس���ها ،بما في ذلك ّ
ٍ
ٌ
ويقدم
أربع���ة م���ن أعض���اء المجل���س عل���ى األق���ل،
ّ
تقاري���ره ع���ن س���ير االنتخاب���ات إلى ف���روع الحكومة
العراقية األخرى ،وإلى الشعب العراقي ،والمجتمع
نائب
الدول���ي .وإذا لم يكن
ُ
الرئي���س موجوداً  ،يقوم ُ
الرئيس بهذه المهام».
موظفين
ّ
القس���م (« :)8 / 5يب���دأ المجل���س بتعيين
للنه���وض بالمس���ؤوليات بعد اختي���ار الرئيس ونائب
ويتعي���ن تقيي���م االحتياج���ات من
مباش���رة.
ً
الرئي���س
ّ
الموظفين بمس���اعدة ُ
األمم المتحدة والمنظمات
ّ
المناس���بة ُ
ً
أمان���ة لتقديم
ويعين المجلس
األخ���رى.
ّ
خدم���ات ،مثل حفظ الس���جالت والبحوث القانونية،
وخدمات الس���كرتارية ،ومس���ؤوليات ُأخ���رى تتعلق
بأعمال المجلس على وجه الخصوص».
تش���ير هذه المادتين للصالحيات الحصرية للمجلس
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ولرئيس���ه ونائ���ب الرئيس ،بعك���س الصالحيات التي
تتمتّ ���ع به���ا اإلدارة االنتخابية ،لمن���ع تأثيرات أعضاء
المجلس وحسب خلفياتهم.
عضو من أعضاء
القسم ( / 2 / 6ب)« :المدير العام
ٌ
مصوت بحكم منصبه ،ويعمل بوصفه
المجلس غير
ّ
المدير الرئيسي إلدارة المفوضية والمسؤول األول
ويوفر المدير العام حلقة الوصل
ّ
عن تسيير أعمالها.
بي���ن المجل���س واإلدارة االنتخابية ،عل���ى الصعيدين
المحلي واإلقليمي ،في جميع أرجاء العراق».
ٌ
واضحة للصالحيات ،والتأكيد
إشارة
ٌ
في هذه المادة
عل���ى عالقة المجل���س ب���اإلدارة االنتخابية هي من
خالل المدير العام فقط.
ومن خ�ل�ال تجربت���ي ُ
األول���ى في تش���كيل مفوضية
االنتخاب���ات ُ
األول���ى ف���ي حزي���ران 2004م ،وبرغ���م
وجود خبراء ُ
األمم المتحدة كشركاء في المفوضية،
يخل من المش���اكل ،باإلضافة إلى
إلاّ ّأن العم���ل ل���م ُ
صعب���ة ،فق���د عانيت كثي���راً من
ٍ
ظروف
ٍ
العم���ل ف���ي
األول ف���ي ُ
األمور
ّ
تدخ�ل�ات بع���ض أعضاء المجل���س ّ
التنفيذي���ة ،خصوص���اً في مس���ألة التعيين���ات وفرض
الموظفي���ن حس���ب رغب���ات وخلفي���ات بع���ض
ّ
بع���ض
تحركت بعض الكيانات
المفوضي���ن ،وخصوصاً بعدما ّ
الموظفين
ّ
ود بعض
السياس���ية الس���تمالة وكس���ب ّ

مم���ا ّأدى إل���ى اخت���راق حيادي���ة بعض
والمفوضي���نّ ،
ّ
الموظفين.
ّ
وبالع���ودة إل���ى قانون المفوضية رقم ( )11لس���نة
تعمقت وازداد
2007م
المعدلّ ،
فإن هذه المشكلة ّ
ّ
الصراع بي���ن اإلدارة االنتخابية ومجل���س المفوضين،
المفوضين أنفسهم! ناهيك عن
بل ازداد الصراع بين
ّ
فق���دان العمل ل���روح الفريق الواحد بي���ن الموظفين
أنفسهم.
ولنراجع بعض مواد هذا القانون:
المادة ( / 3ثالثاً ):
ا – ينتخ���ب المجل���س ف���ي جلس���ته ُ
األولى م���ن بين
أعضائ���ه وبأغلبي���ة خمس���ة م���ن أعضائه عل���ى األقل
بحق التصويت.
ومقرراً ومديراً ال يتمتّ ع ّ
رئيساً ونائباً
ّ
ب – تك���ون والي���ة رئي���س المجل���س ونائب���ه والمدير
ً
واحدة ،قابلة للتجديد بأغلبية خمسة
ً
سنة
التنفيذي
من أعضائه على األقل.
ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية،
وله  -بموجب ذلك  -تمثيلها أمام الغير.
د – يم���ارس الرئي���س أو م���ن ينوب عن���ه الصالحيات
اآلتية:
 – 1إدارة أعمال المجلس التنظيمية واإلدارية.
 – 2إع���داد ج���دول اجتماع���ات المجل���س وعقده���ا
ّ
ٌ
أربعة من
اجتماع يطلبه
أي
وترؤسها ،بما في ذلك ّ
ٍ
أعضاء المجلس على األقل.
مهمات ُأخرى يكلّ فه بها المجلس:
 – 3أي
ّ
ب���كل وض���وح م���دى
ّ
بالنظ���ر لتل���ك الم���ادة نالح���ظ
س���يطرة المجلس عل���ى اإلدارة االنتخابية من خالل
مم���ا
اختي���ار رئي���س اإلدارة االنتخابي���ة
لم���دة س���نةّ ،
ّ
ي���ؤدي إل���ى فقدان الت���وازن بين الجانب التش���ريعي
ّ
ثم كيف يكون رئيس
والتنفيذي داخ���ل
المفوضيةّ .
ّ
ّ
الممث���ل القانوني للمفوضية ،وهو ال
المجلس هو
يمل���ك صالحيات إدارة اإلدارة االنتخابية من الناحية
المالي���ة واإلدارية؛ بس���بب تحدي���د واجباته بموجب
البن���د (د) م���ن الفق���رة ثالثاً م���ن الم���ادة ( )3أعاله،
إضاف���ة إلى ذل���ك ،الح���ظ التسلس���ل ( )3من نفس
مهمات أخرى يكلفه بها المجلس) ،حيث
البن���د (أي
ّ

ٌ
التدخل
ّ
محددة ،تُ بيح
جداً  ،وغي���ر
عبارة
ٌ
هي
ّ
واس���عة ّ
عمل من أعمال اإلدارة االنتخابية.
بأي
ّ
ٍ
الم���ادة (/ 5ج)( :يك���ون األمي���ن الع���ام لمجل���س
المفوضين ومعاونا رئيس اإلدارة االنتخابية ووكالء
المفوضي���ن وم���دراء الدوائ���ر ومدراء هي���أة اإلقليم
ّ
وم���دراء مكات���ب المحافظ���ات بوظيف���ة مدير عام،
يتم ترش���يحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد
ّ
أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون).
تم تعديله���ا بموجب قانون
ّأم���ا هذه
الم���ادة ،فقد ّ
ّ
األول لقانون المفوضية العليا المس���تقلة
التعديل ّ
لالنتخاب���ات رق���م ( )11لس���نة 2007م رق���م ()21

لس���نة 2010م ،لتش���كّ ل تراجع���اً واضح���اً لصال���ح
المحاصص���ة وتقس���يم المناص���ب العليا بي���ن أعضاء
كل حس���ب خلفيته .وينس���حب
المفوضينٌّ ،
مجلس
ّ
كل من
هذا التقس���يم المحاصصاتي إلى من بمعية ٌّ
هؤالء المدراء.

ثانيًا -الخيارات األفضل لبناء مفوضية انتخابات
مستق ّلة:
أعتق���د أنّ ه بات واضح���اً أهمية الدور المحوري الذي
ُ
كجهاز
مفوضية انتخابات حيادية ومس���تقلّ ة،
تلعبه
ٍ
���م لعملي���ة اختي���ار القابضي���ن عل���ى الس���لطة،
ِّ
منظ ٍ
كطريقة سلمية وديمقراطية لتداول هذه السلطة،
ٍ
ولك���ي نضمن ه���ذه الحيادية واالس���تقاللية ،يجب
وموظفين،
ّ
مفوضين
اختيار أعضاء هذه المفوضية،
ّ
توف���ر المعايي���ر المتعلق���ة بالكف���اءة
عل���ى أس���اس ّ
ويتم ذلك
والحيادي���ة والش���فافية واالس���تقاللية،
ّ
وبعدة طرق ،اس���تناداً
عبر سلس���لة م���ن االجراءات،
ّ
لتج���ارب دولي���ة ومحلي���ة مماثل���ة ،وسنس���تعرض
بعضها:
 - 1تجربة اختيار اعضاء مفوضية االنتخابات العراقية
ُ
األولى:
تمت اس���تناداً ألمر س���لطة االئتالف المرقم
حي���ث ّ
( )92لس���نة 2004م ،وال���ذي كتب���ه خب���راء األم���م
المتحدة وأصدره المدير اإلداري لسلطة االئتالف،
حي���ث كان االختي���ار من قب���ل خبراء األم���م المتحدة
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بواس���طة اإلع�ل�ان الع���ام بوس���ائل اإلع�ل�ام ،حيث
تق���دم (ّ )1887
مرش���حاً من العراقيين ف���ي الداخل
ّ
والخ���ارج لش���غل أح���د المنصبينّ ،إم���ا عضو مجلس
المفوضين أو المدير العام لالنتخابات ،وبعد فحص
للمتقدمي���ن م���ن قبل لجن���ة خبراء
الس���يرة الذاتي���ة
ّ
عمان ،ول���م يكن من بين لجنة
األم���م المتحدة في ّ
االختي���ار عراقيين حس���ب ما علمنا فيم���ا بعد ،وقد
لكل مرشح،
تم الفرز على أس���اس النقاط المتوفرة ّ
ّ
تم اختيار(ّ )25
مرشحاً للمقابلة،
وكانت
المحصلة أن ّ
ّ
ت���م اختي���ار المدير الع���ام التنفيذي
وبع���د المقابل���ة ّ
ت���م إرس���ال
بش���كل
نهائ���ي ،واختي���ار ( )14مرش���حاً ّ
ٍ
ٍّ
س���بعة منهم
ٍ
أس���مائهم إلى مجلس الحكم الختيار
مصوتي���ن في مجل���س المفوضي���ة ،الذي
كأعض���اء
ّ
مصوت
يتك���ون من تس���عة أعضاء ،اثنان منه���م غير
ّ
بحك���م منصبه ،وهما المدي���ر العام التنفيذي رئيس
اإلدارة االنتخابي���ة والعض���و الدول���ي ممثل األمين
العام لألمم المتحدة.
وجدير بالذكر أنّ ه  -وبس���بب خصوصية العراق الذي
يتكون من عدة مكونات قومية ودينية ومذهبية -
تم اختيار أفضل ّ
المتقدمين الكرد،
مرشح كردي من
ّ
ّ
المتقدمين من ذوي األديان
وأفضل مس���يحي من
ّ
المتقدمين،
غي���ر االس�ل�ام ،وأفضل تركمان���ي م���ن
ّ
مس���لم ْين س���نّ يين من المس���لمين الس���نة
وأفض���ل
َ
المتقدمي���ن ،وأفض���ل ث�ل�اث مس���لمين ش���يعة من
ّ
المتقدمين ،مع مراعاة النساء،
المس���لمين الشيعة
ّ
ت���م االختي���ار عل���ى المحاصصة
وه���ذا ال يعن���ي أنّ ���ه ّ
الطائفي���ة ،وإنّ م���ا عل���ى أس���اس إش���راك أطي���اف
مجتمعية كف���وءة .اذن االختيار كان من قبل األمم
المتح���دة في المرحل���ة األولى االنتقالية ،وحس���ب
النص���وص أدن���اه من أمر س���لطة االئت�ل�اف المرقم
( )92لسنة 2004م:
القس���م ( – )2 / 5يج���وز للمواطني���ن العراقيي���ن
يقدم���وا لألمم المتحدة
ّ
والمنظم���ات العراقي���ة أن ّ
اقتراح���ات بأس���ماء المرش���حين الس���بعة لعضوي���ة
ٍ
ً
الئحة بأس���ماء
المجل���س .وتض���ع األم���م المتح���دة
ّ
المؤهلي���ن م���ن بي���ن األس���ماء الت���ي
المرش���حين
ّ
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وتقدمه���ا إلى مجلس الحكم الذي يصنّ ف
تتلقاها،
ّ
ّ
ليتم
المرش���حين ف���ي الالئحة حس���ب مؤهالته���م؛ ّ
تعيينهم من قبل المدير اإلداري لس���لطة االئتالف
يعي���ن المدير اإلداري لس���لطة
ث���م ّ
المؤقت���ة .ومن ّ
االئت�ل�اف المؤقتة أعضاء المجلس الس���بعة الذين
ويعي���ن األمين
ح���ق التصويت ف���ي المجلس،
له���م ُّ
ّ
العام لألمم المتحدة الخبير الدولي في االنتخابات
يحق ل���ه اإلدالء
للعم���ل ف���ي المجل���س كعض���و ال ّ
بصوته في المجلس.
القس���م (/2/6أ) – يج���وز للمواطني���ن العراقيي���ن
والمؤسس���ات العراقي���ة أن تقت���رح عل���ى األم���م
المتح���دة مرش���حين لمنصب المدير الع���ام .وتقوم
المؤهلين
األمم المتحدة بإعداد قائمة بالمرشحين
ّ
وتقدمه���ا لمجل���س
م���ن بي���ن ه���ؤالء المرش���حين،
ّ
ّ
المرش���حين قب���ل تقديمهم
الحك���م ،ال���ذي يصنّ ���ف
ّ
المرش���حين
يعي���ن أحد
إل���ى المدي���ر اإلداري ،ال���ذي ّ
عاماً .
المؤهلين مديراً ّ
ّ
 - 2تجرب���ة اختي���ار أعض���اء المفوضي���ة العليا لحقوق
اإلنسان في العراق:
اس���تناداً لقانون المفوضية العليا لحقوق اإلنس���ان
نص على ما يأتي:
رقم ( )53لسنة 2008م ،فقد ّ
ً
لجنة من الخبراء،
النواب
«يشكّ ل مجلس ّ
المادة (ُ :)7
تضم ممثلين
ال يزيد عددهم عن خمسة عشر عضواً ّ ،
عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء
ومنظمات المجتمع المدني ومكتب األمم
ّ
األعلى
المتحدة لحقوق االنس���ان في العراق ،يتولّ ى اختيار
المرشحين بإعالن وطني».
يعاب عليها
بالفعل تم تشكيل هذه اللجنة ،لكن ما
ُ
أعضاء غير مس���تقلين سياس���ياً  ،حيث
أن معظمهم
ّ
ٌ
تلق���ت ( )3085واخت���ارت حس���ب آخر مرحل���ة ()162
ان مج���رد وجود رئيس له���ذه اللجنة وبعض
منه���مّ .
أعضائه���ا من الحزبيي���ن المعروفين ه���و قرينة على
محايد لمعظم األعضاء.
ٍ
اختيار غير
ٍ
 - 3تجرب���ة اختي���ار أعض���اء الهي���أة العلي���ا المس���تقلة
لالنتخابات في تونس:
ٌ
تم تشكيلها من
هيأة
ٌ
وهي
مستقلة حديثة العهدّ ،

الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس:

ٌ
ٌ
مستقلة حديثة العهد ،تهدف إلى اقتراح نصوص
هيأة
وهي
قوانين االنتخابات في إطار اإلصالح السياسي .متكوّ نة من
مجلس يجمع العشرات من ممثلي األحزاب السياسية ,المجتمع
المدني ,الجهات ,المستقلين والمحامين ،وأخصائيين.
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قبل (الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح
هيأة
ٌ
السياس���ي واالنتقال الديمقراط���ي) ،واالخيرة
أسست لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي
ّ
واالنتق���ال الديموقراط���ي بع���د ث���ورة  /14كان���ون
الثاني2011 /م .وتهدف إلى اقتراح نصوص قوانين
االنتخابات في إطار اإلصالح السياسي .هذه الهيأة
متكون���ة م���ن مجلس يجمع العش���رات م���ن ممثلي
ّ
األح���زاب السياس���ية ,المجتم���ع المدن���ي ,الجهات,
المس���تقلين والمحامي���ن ،وأخصائيي���ن .وأصبح���ت
تركيب���ة مجل���س ه���ذه الهيأة ش���به جاه���زة وكاملة
حد اآلن ممثلين
بعد مش���اورات مكثفة
لتضم إل���ى ّ
ّ
ومنظمة وجمعية،
ّ
ع���ن ( )12حزباً وعن ( )18هي���أة
ّ
تمث���ل مكون���ات المجتم���ع المدن���ي ،باإلضاف���ة إلى
الش���خصيات الوطني���ة وممثلي الجه���ات وممثلين
عن عائالت شهداء الثورة.
وأدناه نص الفصل ( )8من مرسوم عدد ( )27لسنة
م���ؤرخ ف���ي  /18نيس���ان2011 /م ،يتعلّ ق
2011م،
ّ
هي���أة علي���ا مس���تقلة لالنتخاب���ات ف���ي
ٍ
باس���تحداث
تونس.
الفصل  8ـ تضم الهيأة المركزية س���تة عش���ر عضواً ،
ويتم اختيارهم كاآلتي:
بأمر،
ّ
تقع تسميتهم ٍ
• ثالثة قضاة تختارهم الهيأة العليا لتحقيق أهداف
الثورة واإلصالح السياس���ي واالنتقال الديمقراطي
يت���م اقتراحه���م بالتناصف
م���ن بين س���تة مرش���حين ّ
كل من جمعية القضاة التونس���يين ونقابة
من قبل ّ
القض���اة بالتس���اوي من بي���ن مستش���اري المحكمة
اإلداري���ة ،ومستش���اري دائ���رة المحاس���بات وقضاة
الرتبة الثالثة من القضاء العدلي.
• ثالثة أعضاء تختارهم الهيأة العليا لتحقيق أهداف
الثورة واإلصالح السياس���ي واالنتقال الديمقراطي
م���ن بين س���تة مرش���حين يقترحه���م مجل���س الهيأة
الوطنية للمحامين.
• عض���و م���ن بي���ن ع���دول اإلش���هاد تخت���اره الهي���أة
العلي���ا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياس���ي
واالنتق���ال الديمقراط���ي م���ن بي���ن مرش���حين اثنين
تقترحهما الغرفة الوطنية لعدول اإلشهاد.
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• عض���و م���ن بي���ن ع���دول التنفي���ذ تخت���اره الهي���أة
العلي���ا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياس���ي
واالنتق���ال الديمقراط���ي م���ن بي���ن مرش���حين اثنين
تقترحهما الهيأة الوطنية للعدول المنفذين.
• عض���و تختاره الهي���أة العليا لتحقيق أهداف الثورة
واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي من بين
مرش���حين اثنين تقترحهما هيأة الخبراء المحاس���بين
بالبالد التونسية.
• عض���و مختص ف���ي اإلع�ل�ام تختاره الهي���أة العليا
لتحقي���ق أه���داف الث���ورة واإلص�ل�اح السياس���ي
واالنتق���ال الديمقراط���ي م���ن بي���ن مرش���حين اثنين
تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين.
• عض���وان يمث�ل�ان المنظم���ات غي���ر الحكومي���ة
المختص���ة ف���ي مج���ال حق���وق اإلنس���ان تختارهم���ا
الهي���أة العلي���ا لتحقي���ق أه���داف الث���ورة واإلص�ل�اح
السياس���ي واالنتق���ال الديمقراطي م���ن بين قائمة
تقدمها المنظمات المعنية إلى الهيأة.
ترشيحات ّ
• عض���و يمث���ل التونس���يين بالخ���ارج تخت���اره الهي���أة
العلي���ا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياس���ي
واالنتق���ال الديمقراط���ي من بين قائمة ترش���يحات
قدم إلى الهيأة.
تُ ّ
• عض���و مخت���ص ف���ي اإلعالمي���ة تخت���اره الهي���أة
العلي���ا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياس���ي
واالنتق���ال الديمقراط���ي من بين قائمة ترش���يحات
قدم إلى الهيأة.
تُ ّ
• عضوان من األس���اتذة الجامعيين تختارهما الهيأة
العلي���ا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياس���ي
واالنتق���ال الديمقراط���ي من بين قائمة ترش���يحات
قدم إلى الهيأة.
تُ ّ
 - 4تجربة لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية:
تأسست لجنة االنتخابات المركزية في شهر تشرين
ّ
أول م���ن العام 2002م ،بموج���ب قانون االنتخابات
العامة لس���نة 1995م .وقد أكّ ���د قانون االنتخابات
أن اللجنة هي
الص���ادر ف���ي آب س���نة 2005م عل���ى ّ
«...الهي���أة العلي���ا الت���ي تتولّ ���ى إدارة االنتخاب���ات
واإلش���راف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها

وتنظيمها واتخاذ جميع اإلج���راءات الالزمة لضمان
نزاهته���ا وحريته���ا» .كم���ا وأكّ دت الم���ادة ( )22منه
ً
مؤس ً
بشخصية
ٍ
دائمة تتمتّ ع
س���ة
على اعتبار اللجنة
ّ
ومالي.
إداري
واستقالل
اعتبارية،
ٍ
ٍّ
ٍ
ٍّ
تتألّ ف اللجنة من تس���عة أعضاء ،بمن فيهم الرئيس
يت���م تعيينه���م بموج���ب
واألمي���ن الع���ام ،والذي���ن ّ
رئاس���ي من قبل رئيس الس���لطة الوطنية
مرس���وم
ٍ
ٍّ
الفلس���طينية (الم���ادة  19م���ن قان���ون االنتخابات)
تمتد ألربعة أع���وام ،من بي���ن القضاة وكبار
لوالي���ة
ّ
األكاديميي���ن والمحامين ذوي الخبرة ،والمش���هود
حدد
له���م بنزاهته���م وحياده���م السياس���ي ،حي���ث ّ
القان���ون ف���ي (الم���ادة  )20من���ه ،الش���روط الواجب
يت���م تعيينه���م لعضوي���ة اللجنة.
توافره���ا ف���ي م���ن ّ
وتق���وم اإلدارة االنتخابية ،بقي���ادة المدير التنفيذي
بق���رار منها ،عل���ى تنفيذ
يت���م تعيينه
للجن���ة وال���ذي ّ
ٍ
مه���ام اللجن���ة ،وتتألّ ���ف م���ن مكت���ب االنتخاب���ات
ومق���ره ف���ي مدين���ة البي���رة ،ومكت���ب
المرك���زي،
ّ
االنتخابات اإلقليمي في قطاع غزة ،باإلضافة إلى
واحدة من الدوائر االنتخابية
ٍ
كل
انتخابي في ّ
مكتبٍ
ٍّ
النيابية البالغ عددها ( )16دائرة.
هذه اللجنة تش���كّ لت بطريقة التعيين من قبل رأس
الس���لطة التنفيذية ،ولكنّ ها مستقلّ ة عن السلطات
الثالث ،ولعبت األمم المتحدة دوراً بارزاً في مراقبة
اختي���ار أعضائه���ا عل���ى أس���اس الكف���اءة والحيادي���ة
واالس���تقاللية ،وه���ي تش���به مفوضي���ة االنتخابات
العراقية ،ولكن باختالف طريقة االختيار.

التوصيات:
لق���د ب���ات م���ن الض���روري عل���ى كاف���ة المعنيي���ن
والحريصي���ن على تش���كيل مفوضية تتّ س���م بمبادئ
الحياد واالستقاللية والشفافية والنزاهة والمهنية
والكفاءة أن يس���عوا لتعديل قان���ون المفوضية بما
يضم���ن تحقيق أهدافها؛ كي تترس���خ الثقة بالجانب
السياس���ي والمهن���ي للعملي���ة االنتخابي���ة ،والتي -
أه���م أدوات تحقيق
كما أس���لفنا  -ه���ي واحدة من
ّ
النظام السياسي الديمقراطي المستقر.
لذل���ك نقت���رح أن يتضم���ن قانون تش���كيل مفوضية
االنتخاب���ات العناصر الضرورية لضم���ان تحقيق هذه
المبادئ ،وهي:
ين���ص القانون على تش���كيل لجن���ة من الخبراء
 .1أن
ّ
الختيار أعض���اء مجلس المفوضين من جهة ،واختيار
رئي���س اإلدارة االنتخابي���ة م���ن جه���ة ُأخ���رى ،عل���ى
أن تتك���ون ه���ذه اللجن���ة م���ن أش���خاص معروفي���ن
باس���تقالليتهم ومهنيته���م وم���ن ذوي الخبرة في
االختص���اص ،وينتق���ون بمع���دل ( )2م���ن أس���اتذة
الجامعات ،و( )2من نقابة المحامين ،و( )2من نقابة
الصحفيي���ن ،و( )2من منظم���ات المجتمع المدني،
عل���ى أن تعم���ل ه���ذه اللجن���ة بإش���راف ومراقب���ة
وتنظيم خب���راء األمم المتح���دة االنتخابيين ،ويصدر
أمر تشكيل هذه اللجنة وتحديد ميزانيتها ومكافئة
أعضائها وسكرتاريتها من قبل رئيس مجلس الوزراء،
تنظيمي في
دور
دون أن يكون لمجلس النواب ّ
أي ٍ
ٍّ
إدارتها ،أو التأثير عليها ،وبعد إدارة عملية التنافس
بي���ن المرش���حين ومقابالته���م ،يرف���ع رئي���س لجن���ة
االختيار أس���ماء المرش���حين الفائزي���ن بمنصب عضو
مجلس المفوضية ومنصب رئيس اإلدارة التنفيذية
إل���ى مجل���س الن���واب للتصوي���ت عليه���م ،وبمعدل
( )16مرش���حاً لمجلس المفوضين ،يتم اختيار ثمانية
َّ
���ح ْين اثني���ن لمنص���ب رئي���س اإلدارة
منه���م ،
ومرش َ
االنتخابية؛ الختيار واحد منهماّ ،أما بقية المرشحين
غي���ر الفائزي���ن فيعتبرون تش���كيلة احتياطية ،وتكون
أولويتهم بقدر نس���بة األصوات الت���ي حصلوا عليها
في مجلس النواب .وبعد التصويت ترس���ل أس���ماء
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الفائزي���ن إل���ى رئي���س مجلس ال���وزراء إلص���دار أوامر
تعيينه���م ،وعل���ى اللجن���ة أن تراع���ي نس���بة تمثي���ل
المكونات والنساء في هذه التشكيلة.
وزاري
بأم���ر
 .2يت���م تعيين رئي���س اإلدارة االنتخابية
ٍّ
ٍ
وزاري
بأمر
ٍ
ٍّ
منفرد ،وتعيين أعضاء مجلس المفوضين ٍ
يتضم���ن قائمة بأس���ماء أعضاء مجل���س المفوضين
ّ
الثمانية.
 .3يك���ون للمفوضي���ة مجل���س للمفوضي���ن .وتكون
للمجل���س وح���ده دون غي���ره صالحي���ة المصادق���ة
عل���ى إع���الن وتنفيذ وتطبي���ق األح���كام التنظيمية
والقواع���د واالج���راءات والق���رارات ،ول���ه صالحي���ة
عم���ل آخ���ر يتماش���ى م���ع ضم���ان نجاح
ب���أي
القي���ام ّ
ٍ
التنظي���م والتخطيط والتنفيذ والمراقبة لالنتخابات
العام���ة والمحلية في جميع أرج���اء العراق .ويعمل
المجلس حص���راً ضمن ما كُ لّ ف به في هذا القانون،
ولن يحاول تنظيم أو ممارسة التأثير على العمليات
التي ال تتعلق بوضوح ب���إدارة االنتخابات أو التدخل
بأعم���ال اإلدارة االنتخابي���ة التنفيذي���ة إال م���ن ب���اب
الرقابة على التزامها بمقرراته.
 .4يتأل���ف المجل���س م���ن تس���عة أعض���اء ،يك���ون
ثماني���ة منه���م م���ن المواطني���ن العراقيي���ن ،ويكون
يحق
ح���ق التصويت ف���ي المجلس ،وعض���و ال ّ
لهم ّ
ل���ه ذل���ك ،وه���و المدي���ر الع���ام للمفوضي���ة ورئيس
إدارتها االنتخابية .ويق���دم أعضاء المجلس الثمانية
خدماتهم للفترة قبل موعد إجراء االنتخابات بس���تة
أشهر ولحين المصادقة على نتائج تلك االنتخابات.
وتؤخ���ذ ق���رارات المجلس باإلجماع كلم���ا كان ذلك
ترج���ح كفة
ّ
ممكن���اً  .ف���إذا
تع���ذر التوص���ل لإلجم���اعّ ،
أغلبي���ة أص���وات األعض���اء الحاضرين ،ش���رط اكتمال
النص���اب القانوني ،إال إذا اش���ترط ه���ذا القانون غير
ذل���ك .وف���ي حال تس���اوي األص���وات يرج���ح الجانب
صوت معه رئيس المجلس .وينتخب المجلس
الذي ّ
ف���ي جلس���ته االفتتاحي���ة وبجميع أعضائه التس���عة
���ه ونائب رئيس���ه من بين األعض���اء المصوتين،
رئيس ُ
َ
تنظيمي يقوم به المجلس.
عمل
ٍّ
بوصف ذلك أول
ٍّ
ويق���وم الرئيس ب���إدارة أعمال المجل���س التنظيمية
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منتظمة
ٍ
بص���ورة
ٍ
والمناقش���ات السياس���ية ،ويقوم
بإع���داد ج���دول اجتماع���ات المجل���س وعقده���ا
ّ
اجتماع يطلبه أربعة من
أي
وترؤسها ،بما في ذلك ّ
ٍ
أعض���اء المجل���س على األقل ،أو بطل���بٍ من المدير
العام للمفوضية رئيس اإلدارة االنتخابية.
يرأس���ها المدير
 .5يك���ون للمفوضي���ة إدارة انتخابية ُ
وطني ومكاتب انتخابية
الع���ام ،وتتكون من مكتبٍ
ٍّ
تنش���أ ف���ي المحفظ���ات واالقضية .وتك���ون اإلدارة
ً
مس���ؤولة أم���ام المجل���س ،وتتول���ى
االنتخابي���ة
مس���ؤولية إدارة وتنفيذ أنظمة المجلس وقواعده
وإجراءات���ه وقرارات���ه عل���ى الصعيدي���ن المحل���ي
واالقليم���ي ف���ي جمي���ع أنح���اء الع���راق .ويص���ادق
المجل���س عل���ى هيكلية المكت���ب الوطني ومكاتب
المحافظ���ات والمكاتب االنتخابي���ة الفرعية ،والدور
لكل منها طبق���اً للقواعد التنظيمية التي
الرئيس���ي ّ
يج���ب أن تصدرها اإلدارة االنتخابي���ة .ويقوم المدير
الع���ام بتوجي���ه المجلس وإش���رافه بتنظي���م اإلدارة
االنتخابية ،بما في ذلك المكتب الوطني.
مصوت
عضو من أعضاء المجلس غير
 .6المدير العام
ِّ
ٌ
بحك���م منصب���ه ،ويعم���ل بوصفه الرئي���س التنفيذي
إلدارة المفوضي���ة والمس���ؤول األول ع���ن تس���يير
أعمالها والممثل القانوني لها تجاه الغير ،والناطق
يخوله ،والمسؤول األول
الرسمي باس���مها ،أو من ّ
عن رف���ع نتائج العملي���ات االنتخابية واالس���تفتائية
لمجل���س المفوضي���ن وإعالنه���ا بعد ذل���ك ،ويكون
حلق���ة الوص���ل الوحي���دة بي���ن المجل���س واإلدارة
االنتخابية عل���ى الصعيدين المحلي واالقليمي في
جميع أرجاء العراق.
 .7تتب���ع اإلدارة االنتخابي���ة المجل���س كلي���اً  ،غير أنّ ها
منفصل���ة ع���ن موظف���ي المجل���س وس���كرتاريته،
أن
وبن���اء عل���ى ذل���ك ,يتأكّ ���د المدي���ر الع���ام م���ن ّ
ً
مزودة بجميع الموارد المناس���بة
االنتخابي���ة
اإلدارة
ّ
والموظفي���ن المناس���بين على الصعيدي���ن المحلي
ويت���م تعيي���ن الموظفي���ن أو تثبيته���م
واالقليم���ي،
ّ
على المالك طبق���اً للمعايير الوظيفية التي يتبنّ اها
مجلس الخدمة المدنية.

دور المحكمة (االتحادية)
العليا في االنتخابات العراقية

طالب كاظم

الديمقراطية ..ثمار الجنة المنتظرة
د .وليد فرحان

أمن االنتخابات في وضع صعب
عصام عباس أمين

مﺂالت تحالف العمامة واالفندي في العراق
إياد العنبر

مقاﻻﺕ

نﺰاﻫة االنتخابات
معايير ومﺆﺷرات وممارسات فﻀلﻰ

سعيد ياسين موسى
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مقال

دور المحكمة
(االتحادية) العليا

في االنتخابات العراقية
في العراق يمتدّ تاريخ المحكمة
الدستورية (المحكمة العليا) إلى
القانون األساسي العراقي لعام
ً
محكمة سمّ يت
1925م الذي أنشأ
بالمحكمة ُ
العليا ،ونصت المادّة
( )81منه على »تؤلّف محكمة عليا
لمحاكمة الوزراء وأعضاء مجلس األمّ ة
سياسية تتع ّلق
المتهمين بجرائم
ٍ
بوظائفهم العامّ ة ،ولمحاكمة حكام
محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة
عن وظائفهم ،والبت في األمور
المتع ّلقة بتفسير هذا القانون
وموافقة القوانين ألحكامه«.
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طالب كاظم

وقد ورد اختصاص المحكمة في القانون األساس����ي،
���ال ع����ن اختصاصها ف����ي محاكمة ال����وزراء وأعضاء
فض� ً
المكون م����ن مجلس األعيان ،ومجلس
مجل����س األمة
ّ
المتهمي����ن بجرائم
���واب ،وح����كام محكمة التميي����ز،
ّ
الن� ّ
فإن
سياس����ية ،أو جرائ����م تتعل����ق بوظائفهم
العام����ةّ ،
ّ
القان����ون األساس����ي أس����ند إل����ى المحكم����ة تفس����ير
النصوص الدستورية ومراقبة دستورية القوانين.
فإن المحكمة تتألّ ف من نفس
وطبق ًا للمادة (ّ )82/3
عدد ح����كّ ام محكم����ة التميي����ز ،واألعض����اء الباقين من
مجل����س األعي����ان ،برئاس����ة رئيس المجلسّ ،أم����ا إذا لم
فيتدخل مجلس ال����وزراء في
ّ
يك����ن المجلس مجتمع���� ًا
اختيار أعضاء المحكمة بإرادة ملكية ،ولم تكن تصادق
العامة.
أو تشرف على نتائج االنتخابات
ّ
()1
عبر آنذاك
وفي دس����تور ع����ام  1968المؤقت  ،حيث ّ
القابضين على الس����لطة في هذا الدس����تور عن أفكار
وفلس����فة جديدة للنظام الجديد ال����ذي يريدوه ،ومن
ذلك إنش����اء ه����ذه المحكم����ة ،وبالفعل ص����در قانونها
���ددت المادة ()4
رق����م ( )159لس����نة 1968م ،وقد ح� ّ
منه اختصاصاتها التي ّ
تمثلت بتفس����ير أحكام الدستور
المؤق����ت ،والب����ت ف����ي دس����تورية القوانين ،وتفس����ير

القوانين اإلدارية والمالية ،والبت بمخالفة المراسيم
لس����ندها القانوني ،ولم يكن له����ذه المحكمة عالقة
باالنتخاب����ات أو المصادقة واإلش����راف عل����ى نتائجها،
حتى على مس����توى النص.
وم����ن الجدي����ر بالذك����ر ّأن ه����ذه المحكمة ل����م تمارس
ّأي���� ًا م����ن صالحياتها حتّ ى االنتهاء من العمل بدس����تور
1968م( ،)2وعن����د ص����دور دس����تور س����نة 1970م
المؤق����ت الذي أنهى العمل بدس����تور س����نة 1968م
المؤق����ت ترك أمر المحكمة الدس����تورية وفق أحكام
الم����ادة ( )66منه  -التي نصت على س����ريان القوانين
بشكل
تعدل  -فال هو ألغاها
النافذة ما لم تُ لغى أو ّ
ٍ
���ح ،وال هو تبنّ ى تأسيس����ها وف����ق القانون  -كما
صري� ٍ
أس����لفنا  -لتأخذ دورها في النظ����ام الذي جاء به هذا
���تقر  -رغم الخالف ف����ي الفقه
الدس����تور ،وال����ذي اس� ّ
الدس����توري ّ -أن القابضين على الس����لطة لم يرغبوا -
بعد اس����تتباب األمر له����م  -بإعطاء جهة قضائية عليا
ً
اختصاص ًا قضائي ًا – سياسياً؛ ألنّ ه ّ
رقابة وتقييد ًا
يمثل
لهم في ممارس����ة الس����لطة ،وكان الع����راق في تلك
بيد
الفت����رة يس����ير باتج����اه التضيي����ق وحص����ر الس����لطة ٍ
���وال إلى الحك����م الفردي ،وم����ا تاله لغاية
واح� ٍ
���دة وص� ً
2003م.
عهد
وبع����د هذا التاريخ وانهيار النظام الفردي وبزوغ ٍ
جديد ،صدر األمر التش����ريعي رقم  30لس����نة 2005م
ٍ
نصت
المعدل ،الذي جاء بإنش����اء محكم� ٍ
���ة عليا ،فقد ّ
ّ
تسمى المحكمة االتحادية
المادة (« )1تُ نشأ محكمة ّ
ّ
بشكل
مهامها
مقرها في بغداد تمارس
ّ
العليا يكون ّ
ٍ
مستقل ال سلطان عليها لغير القانون».
ٍّ

���ون
وذك����ر األم����ر التش����ريعي المذك����ور آنف���� ًا أنّ ه����ا تتك� ّ
رئيس وثماني����ة أعضاء ،يج����ري تعيينهم من قبل
م����ن ٍ
ترشيح من مجلس القضاء
بناء على
ٍ
مجلس الرئاس����ةً ،
()3
األعلى ،بالتشاور مع المجالس القضائية لألقاليم ،
والمالح����ظ على القانون قبل صدور الدس����تور الدائم
لس����نة 2005م ّأن هذه االختصاصات لم تكن تحتوي
���ير لنص����وص الدس����تور المؤق����ت (قان����ون
عل����ى تفس� ٍ
إدارة الدول����ة للمرحل����ة االنتقالي����ة) ،وال الفص����ل في
الموجه����ة إل����ى كب����ار مس����ؤولي الدول����ة،
االتهام����ات
ّ
كرئيس الجمهوري����ة ،ورئيس مجلس الوزراء ،والوزراء،
العامة،
وال التصديق على النتائج النهائية لالنتخابات
ّ
معد القانون كان يتحاشى الخوض في الصراع
وكأن
ّ
َّ
خاصة.
السياسي ،وأراد أن ينأى بالمحكمة عن ذلك ّ
لكن بصدور دس����تور سنة 2005م النافذ في العراق،
تغير الحال ،فقد جاءت المواد ( )92و( )93بتعزيز دور
ّ
ه����ذه المحكمة ،فق����د زادت الفقرة ثاني���� ًا من المادة
���وع أعضائه����ا ،فباالضاف����ة إل����ى القضاة،
( )92م����ن تن� ّ
���ادة
أضاف����ت خب����راء الفق����ه اإلس��ل�امي وأعط����ت الم� ّ
( - )93إضاف����ة إل����ى االختصاصات القضائي����ة البحتة -
قضائية سياسية ،فجاءت بتفسير نصوص
ٍ
اختصاصات
ٍ
الموجهة
الدس����تور ،وكذل����ك الفصل في االتهام����ات
ّ
إل����ى كب����ار مس����ؤولي الدول����ة ،كرئي����س الجمهوري����ة،
ورئي����س مجلس الوزراء ،وال����وزراء ،وكذلك المصادقة
العام����ة لعضوية
عل����ى النتائ����ج النهائي����ة لالنتخاب����ات
ّ
مجلس النواب(.)4
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وه����ذا األم����ر تأكّ ����د ف����ي التعدي����ل األول لألم����ر رق����م
أقره مجلس النواب في
( )30لس����نة 2005م ،الذي ّ
المادة ( )2من التعديل
2021/3/18م ،إذ ألغى في
ّ
���ادة ( )4الجديدة من
���ادة ( ،)4وأصبحت الم� ّ
���ص الم� ّ
ن� ّ
األم����ر تماثل تمام���� ًا المادة ( )93من الدس����تور النافذ
���كل فقراتها ،م����ع إضافة فقرة في
لس����نة 2005م ،ب� ّ
ذيل المادة بتسلس����ل (تاس����عاً) تمكّ ����ن المحكمة من
النظ����ر ف����ي قرار مجل����س الن����واب الص����ادر على وفق
صالحياته����ا المنص����وص عليه����ا في الم����ادة ( )52من
الدس����تور خالل ثالثي����ن يوم ًا من تاريخ ص����دوره ،علم ًا
أنّ نا س����نأتي على فقرات التعدي����ل وتأثيرها في عمل
مناسبة أخرى.
ٍ
المحكمة في

ُتنشأ محكمة تسمّ ى المحكمة االتحادية
العليا يكون مقرّها في بغداد تمارس
ٍّ
مستقل ال سلطان عليها
بشكل
مهامّ ها
ٍ
رئيس وثمانية
لغير القانون  ..تتكوّ ن من
ٍ
أعضاء ،يجري تعيينهم من قبل مجلس
ترشيح من مجلس
الرئاسة ،بنا ًء على
ٍ

القضاء األعلى ،بالتشاور مع المجالس

جنبة سياس� ً
ً
���ية؛ ألنه
ع����ن طبيعته القضائي����ة  -يحمل
���ق المواطنين في اختيار م����ن ّ
يمثلهم في
يتعلّ ����ق بح� ِّ
الس����لطة ،وجنبت����ه السياس����ية واضح����ة ،فالكثي����ر من
األحزاب والح����ركات والتيارات السياس����ية تتطلّ ع إلى
الف����وز من خاللها ،واس����تالم الس����لطة ،وفي الوقت
فإن المواطنين وجماعات الضغط والنقابات
نفس����ه ّ
والمنظم����ات الت����ي تراق����ب س����ير العملي����ة االنتخابية
ومقبوليتها تتطلّ ع إلى نتائجها.
ّإن اآلثار التي تترتّ ب على عدم المصادقة على النتائج
���رة ،وتخدش ف����ي مقبولية
النهائي����ة لالنتخاب����ات خط� ٌ
مما ق����د يربك الوضع ويزعزع
وش����رعية من يفوز بهاّ ،
جهة
االس����تقرار السياس����ي في البلد من جه����ة ,ومن ٍ
يعطل التداول الس����لمي للس����لطة،
ُأخ����رى فإنّ ه ق����د ّ
وتصبح سلطات الدولة غير شرعية (غاصبة للسلطة)،
وإجراءات فاقدأ
ٍ
قرارات
ٍ
كل ما يصدر عنها من
ويصبح ّ
للمشروعية؛ لعدم إمكانية الرقابة عليها.
���إن
وم����ن الجدي����ر بالذك����ر وعل����ى س����بيل اإلحص����اء ،ف� ّ
المحكم����ة االتحادي����ة العلي����ا صادق����ت عل����ى النتائ����ج
النهائي����ة النتخابات مجل����س النواب أرب����ع مرات ،منذ
انتخاب����ات ع����ام 2006م ،وم����رور ًا بانتخاب����ات 2010م،
���وال إل����ى انتخاب����ات 2014م ،وختام���� ًا بانتخابات
ووص� ً
2018م ،فق����د حس����مت بدورها مس����ائل األخذ والرد
المقدمة عليها ،وهذا
في تلك النتائج ،واالعتراضات
ّ
مناسبة أخرى.
ٍ
سنبينه في
ما
ّ

القضائية لألقاليم

ّأم����ا اختصاص المحكمة االتحادي����ة العليا بالمصادقة
العام����ة لمجلس النواب ،فقد
عل����ى نتائج االنتخابات
ّ
المعدلة،
ورد ف����ي الفقرة (س����ابعاً) م����ن الم����ادة (ُ )4
األهمي����ة بم����كان لمس����تقبل العملي����ة
وه����و م����ن
ّ
ألن م����ن دون����ه ال يمك����ن
السياس����ية ف����ي الع����راق؛ ّ
���ة أخ����رى  -مهما بلغت من الحي����اد والمصداقية
لجه� ٍ
���ل مكانه����ا وتص����ادق عل����ى النتائ����ج النهائي����ة
 أن تح� ّفضال
لالنتخاب����ات؛ ولهذا االختص����اص وجهان ،فهو -
ً
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هوامش
«يشكل بقانون محكمة
 - 1نص دستور في المادة ( )87منه على
ّ
دستورية عليا تقوم بتفسير القوانين اإلدارية والمالية والبت بمخالفة
األنظمة والقوانين الصادرة بمقتضاها ،وتكوين ق ار اًر ملزماً».
 - 2المفرجي (د .إحسان) – محاضرات أُلقيت على طلبة الدراسات
األولية في القانون جامعة بغداد 1991م.
تتكون من رئيس ونائب للرئيس ،وسبعة أعضاء
 - 3أصبحت المحكمة ّ
أصليين وأربعة أعضاء احتياط بموجب التعديل األول لألمر رقم ()30
لسنة 2005م.
 -4راجع المادة ( )92و( )93من الدستور النافذ لسنة 2005م.

ﺧﻠﻴﻬﺎ ﺗﺬﻛﺎر

ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺼﻴﺮ ﺷﻜﻠﻚ اﺣﻠﻰ

و رؤﻳﺘﻚ اﻓﻀﻞ

0780 078 0900 - 0772 221 9900
0771 331 9900 - 0771 331 2200

0772 182 8884 - 0751 110 8884

ﺑﻐﺪاد  -ﻋﺮﺻﺎت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ  -ﻣﺠﺎور ﻛﺎﻓﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎ روﺗﻲ
ﺑﻐﺪاد  -ﺳﺎﺣﺔ ﺑﻴﺮوت  -ﻣﺠﺎور ﻣﻄﻌﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ

اﻟﻤﻮﺻﻞ  -ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻼﻻت  -ﻣﺠﺎور ﻋﻴﺎدة د .ﻓﻼح ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻞ
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مقال
الديمقراطية ..ثمار الجنة المنتظرة
د .وليد فرحان

قرابة العقدين مرّت على قيام النظام الحالي ،وعلى ممارسة
العراقيين آليات الديمقراطيةَّ ،
لكنها كما يقال ال تزال تحبو ،وفي نظر
الكثيرين تبدو ديمقراطية بال طعم ،بمثابة هيكل فارغ من األسس
ّ
التعسف واالستبداد والتفرد ،جعل -
الصلدة ،قبالة إرث طويل من
ذلك اإلرث  -البالد مهيَّأة للعودة لمجاهل الدكتاتورية مع ّ
كل فرصة
طاحنة تعصف بالمتبقي من اآلليات
أهلية
لحرب
سانحة ،أو مهيّأة
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
واحدة من أعقد الديمقراطيات الناشئة.
الهشة ،في
الشكلية
ٍ

أن ما وصلت إليه الديمقراطية
يظن ساس���ة البالد ّ
ُّ
كل
بجح  -مع ّ
العراقي���ة
جداً  ،ويطيب لهم التَّ ُّ
مثالي َّ
ٌّ
انتخاب���ات تُ ج���رى  -بقيم���ة الديمقراطي���ة العراقي���ة،
ٍ
كاف لوصف
بأن عامل االنتخابات ٍ
توح���ي أحاديثهم ّ
بلد م���ا بـ(الديمقراطي) ،بينما تتكاثر عوامل االنهيار
ٍ
والتص���دع ،ويضع���ف اإليم���ان بج���دوى المض���ي
ّ
بالمطبات
باالقتراع ..وتبدو النهاية مؤسفة ومليئة
ّ
المخيفة ،فلم���اذا تبهرنا البدايات الغارقة بالحماس
كبير؟!
واألمل الجارف
بتغيير ٍ
ٍ
لبلد يرزح تحت هيمنة قوى مسلحة ،تؤمن
بالنسبة ٍ
باآللي���ات التي توصلها إلى الس���لطة ،وتحافظ على
بغض النظر عن تسمية هذه اآلليات .في
وجودهاّ ،
تختل قيمة األحكام والتقييمات،
ّ
ظ���ل هكذا وضع،
ّ
ويتح���ول الحديث ع���ن مس���تقبل الديمقراطية إلى
َّ
مس���تمر من حاضر شاحب ،وبينما ترتخي قبضة
برم
ٍ
ٍّ
الدولة وتضعف أمام قوة األحزاب ،يسير االقتصاد
مه���دة
نح���و ريعي���ة ضامن���ة لوجوده���ا ،ونس���قية ُم ِّ
لتقاسم آمن للموارد ومواطن الهيمنة فيما بينها.
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أن مؤش���ر
يش���ير تقري���ر لإليكونوميس���ت إل���ى ّ
الديمقراطي���ة في العراق يس���ير نحو الهاوية ،يقوم
محددة؛
تقري���ر المؤسس���ة البريطانية على معايي���ر
َّ
يح���رك م���دى االلت���زام به���ا مؤش���ر الديمقراطي���ة
ّ
ن���زوال ،المعايير ه���ي :العملية االنتخابية
صعوداً أو
ً
والتعددي���ة ،أداء الحكومة ،المش���اركة السياس���ية،
ّ
الثقافة السياس���ية ،والحريات المدنية ،تنقسم بعد
ذلك ال���دول إل���ى« :دول ذات ديمقراطية كاملة»،
«ودول ذات ديمقراطي���ة معيب���ة» ،أو «نظ���م
هجين���ة» ،أي تجمع بين الديمقراطية واالس���تبداد،
تحول بحسب
و»نظم استبدادية»ّ ،أما العراق فقد ّ
1
الدراسة من نظام هجين إلى نظام استبدادي .
ديمقراطية مستحيلة:
ان ممارسة الديمقراطية يبدو
يظن بعض الساس���ة ّ
ّ
ف���ي معايير أخرى نوع���اً من االس���تبداد المقنّ ن! إذ
يس���يطر على السياس���يين المهيمني���ن على مقاليد
كل عملية
ش���عور بالفخ���ر م���ع ّ
الحك���م ف���ي الب�ل�اد
ٌ

ّ
إن تصدير الديمقراطية
ٌ
صعب؛ وهو يختلف
أم ٌر
جذريًا عن تصدير البضائع،
األفكار تصادر مع قوى
المجتمع الرافضة للتغيير
والمقاومة للثقافات
القاهرة.

رمزية ،تأتي
ٍ
قيم���ة
ٍ
مس���تند إلى
اقت���راع ،ذلك الزهو
ٌ
من إقبال الناس على االقتراع ،واحتفاظ السياسيين
كل انتخابات  -بوجودهم القوي في داخلها،
 م���ع ّلك���ن حتّ ���ى عملي���ة االقت���راع  -الت���ي ب���دت لكثيرين
مهددة
شكلية وتشرعن الستنزاف موارد الدولة -
َّ
مع ضع���ف اإلقبال في االنتخاب���ات األخيرة ورفض
الق���وى التقليدي���ة لمتطلبات عملي���ة انتخابية تمتاز
بش���فافية أكث���ر ،بعض الق���وى تصارع وج���وداً أممياً
يفوق المعتاد وتش���كِّ ك بمي���ل البعثة األممية إلى
أطراف دون أخرى.
متك���رر ومعتاد في
إش���باع الجمه���ور بالنقيض أم���ر
ّ
رت المعركة
السياسة العراقية ،في عهد صدام ُص ِّد ِ
األخي���رة بوصفها أم المعارك ،حتّ ���ى لو ّ
مثلت ذروة
لمؤسس���ة عس���كرية متهالك���ة وفاس���دة،
االنهي���ار
ّ
يتح���دث علي الدب���اغ؛ الناطق
وف���ي العه���د الجديد
ّ
معونة
ٍ
فخر عن
باسم الحكومة العراقية آنذاك ّ
بكل ٍ
تقدمها للدول العربية
يمكن للسلطات العراقية أن ّ
أن تجرب���ة العراق
ويدع���ي ّ
ف���ي مكافح���ة الفس���ادّ ،

يتص���در العراق
مهم���ة ف���ي تجفي���ف منابع���ه ،بينما
ّ
ّ
قائمة الدول األكثر فساداً في العالم!
ً
حقيقة
الضد بوصف���ه
اإلش���باع بالنقيض وتس���ويق
ّ
ً
تتوق���ف األنظم���ة العراقي���ة
ّ
ع���ادة ل���م
ٌ
مطلق���ة

المتعاقب���ة ع���ن اس���تعمالها وتصديره���ا في محيط
مليء بالرفض والسخرية.
أن ف���رص نجاح
ل���و عدن���ا
قلي�ل�ا إلى ال���وراء ،لوجدن���ا َّ
ً
ديمقراطي���ة مفروض���ة باإلك���راه ل���م تك���ن عالية ،إذ
أمر
أثبت���ت التج���ارب ّ
أن ف���رض الديمقراطي���ة بالقوة ٌ
مح���اط بالمكاره ،و«من بين األنظمة الثمانية عش���ر
ٌ
تدخل���ت الق���وات األمريكية لتغييره���ا بالقوة،
الت���ي ّ
تس���تحق صفة
ّ
ال توج���د س���وى ثالث���ة أنظمة فقط
2
(الديمقراطي���ة) وه���ي ألماني���ا وإيطالي���ا واليابان» ،

أن تصدير الديمقراطية
االستنتاج الذي يمكن ّ
تيقنه ّ
صع���ب؛ وهو يختلف جذرياً ع���ن تصدير البضائع،
أمر
ٌ
ٌ
األف���كار تصادر مع قوى المجتم���ع الرافضة للتغيير
والمقاومة للثقافات القاهرة.
بالع���ودة أيضاً إل���ى اللحظ���ة األولىّ ،
مث���ل الخالف
بي���ن وزارت���ي الدفاع والخارجي���ة األميركيتين إش���ارة
تنصب
إل���ى خطورة اإليم���ان المطل���ق بديمقراطية ّ
بقوة الس�ل�اح ،واألعقد انتظار أن تجلب االس���تقرار
لبل���د ُمم���زَّ ٍق ،عاش تح���ت وط���أة الدكتاتورية طيلة
ٍ
شيء،
ٍ
أي
ٍ
عقود
ٍ
سابقة ،وال يعلم عن الديمقراطية ّ
يأس،
الص���راع ف���ي أحد أوجه���ه الكثيرة ينطل���ق من ٍ
ن���ار تتقاذفه���ا وزارتا الدف���اع والخارجية
وكان كك���رة ٍ
األمريكيت���ان ،فـ«أكث���ر الش���خصيات خب���رة بش���أن
العراق والش���رق األوس���ط ضم���ن وزارة الخارجية لم
يلق���وا ترحاباً من قبل البنتاجون ،بس���بب ميلهم إلى
أن إقام���ة نظام ديمقراطي ف���ي العراق من
اعتب���ار ّ
المهمات المستحيلة».3
الديمقراطي���ة العراقي���ة ب���دت إح���دى المهم���ات
عسكرية فرضت شكل الحكم
ٍ
قو ٍة
المستحيلة ،مع ّ
الجدي���د ،التقدي���ر العال���ي لنتائ���ج ش���جرة ب�ل�ا جذور،
يزيح فكرة ثمار الجنة المنتظرة ،الش���جرة س���تموت
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يوماً ما ،التش���كيك بسالس���ة التحول الديمقراطي
في الع���راق يدعمه التراجع المخيف في مس���توى
الحريات ،وارتفاع معدالت الفقر ،وغياب الشفافية،
فضال عن
وانتش���ار الس�ل�اح ،وس���يطرة الفاس���دين،
ً
أن استبدال الدكتاتور
ٍ
قناعة
ٍ
تكون
راس���خة مفادها ّ
ّ
بق���وى المعارض���ة ال يكف���ي لنش���وء ديمقراطي���ة.
توزيع س���يطرة الدكتاتور وجبروته بين قوى عديدة
ال يعن���ي تراج���ع وس���ائل القم���ع ،وك���ذا من���ح بعض
المتضرري���ن م���ن نظام ص���دام تعويضاً ع���ن الحرمان
ّ
يدل على نهاية الظلم ،أضف إلى ذلك
والقسوة ال ّ
أن األش���خاص المتحكّ مين بالمشهد السياسي بعد
َّ
نظ���ام صدام ال يش���اركون ف���ي االنتخاب���ات ،وليس
ٌ
تف���وض لهم التَّ حكم بالبالد،
رس���مية
صفات
لديهم
ٌ
ّ
عل بمقاليد األمور.
لكنَّ هم يمسكون من ٍّ
ثقافة سياسية:
بالتح���ول
تفتق���ر الب�ل�اد لثقاف���ة سياس���ية تس���مح
ّ
يس���ميه
الديمقراط���ي ،ال س���يما م���ع غي���اب م���ا
ّ
عضي���د أويش���ه (التقلي���د الديمقراط���ي أو التج���ارب
إن «فرص زرع الديمقراطية
الديمقراطية السابقة)َّ ،
ٌ
ضئيلة
في النس���يج السياس���ي والنفس���ي العراقي
أصال» ،4وال تقتصر
إلى درجة ال تنفع معها المحاولة
ً
المش���كلة على انعدام فرص الحي���اة الديمقراطية،
أو ف���ي افتق���ار األح���زاب إل���ى الثقاف���ة السياس���ية
المؤمن���ة بالت���داول الس���لمي للس���لطة ،وأغل���ب
ف���روض الديمقراطية األخرى فقط ،إنّ ما في ثقافة
غائب���ة ع���ن الناخبين وفي اختياراته���م ومنطلقاتهم
ف���ي إيص���ال ممثليه���م إل���ى البرلم���ان ،5وإذا كان���ت
بمؤسس���ات ديمقراطية
السياس���ة الحالي���ة تحتفظ
ّ
شكلية ،فإنَّ ها لم تستطع منع «السياسات الزبائنية
والممارسات خارج القانون» ،6بل حافظت على تلك
الزبائنية واعتمدت عليها في خلق (ثقافة سياسية
ريعي���ة)« ،ولذا يمكن الحديث عن إس�ل�اموية ريعية
تح���ل فيه���ا الزبائنية غالب���اً م���كان اإليديولوجيا في
ّ
7
تشكيل السلوك السياسي لألحزاب اإلسالمية» .
تخلَّ ���ت األح���زاب ع���ن فك���رة ف���رض االيديولوجي���ا،
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وج���د نمط���اً آخ���ر م���ن العالق���ة م���ع
واخت���ارت أن تُ ِ
الجمه���ور ،حتّ ى لو انطوى هذا النمط على تقويض
معوج ً
���ة،
مس���تقبل الديمقراطي���ة ،ونم���و ش���جرتها
ّ
أهم
بأي وس���يلة ّ -
فبق���اء هذه األح���زاب مهيمنة ّ -
في نظرها من تأس���يس عقد يفضي إلى االستقرار،
وإذا كان���ت قد تخلَّ ت ع���ن االيديولوجيا باعتبار عدم
تلت���ف حوله���ا؛ فإنَّ ها
اتفاقه���ا عل���ى فك���رة مركزي���ة
ّ
تالعب���ت بالج���زء اآلخ���ر م���ن ثنائي���ة (كارل مانهاي���م)
ف���ي االيديولوجي���ا واليوتوبيا ،فالغ���رق في مغانم
ضعف
ٍ
أي
الس���لطة منع أن يع���ي القائمون عليه���ا ّ
تحول���ت الديمقراطي���ة التي
ف���ي موقفه���م ،بينم���ا ّ
يحل���م به���ا المواطنون إل���ى يوتوبيا تبالغ في رس���م
األحالم .8أصبحت أقصى آمال الغاضبين من سلوك

شكل ،لكن من دون
وبأي
السلطة التغيير البسيط،
ّ
ٍ
مخي���ف ،اليوتوبي���ا تاهت في
ٍ
انهيار
باه���ظ أو
ٍ
ثم���ن
ٍ
ٍ
ظل
وتكس���رت في ّ
صحراء (الديمقراطية) المجدبة،
َّ
ح���رص األحزاب عل���ى خلق ديمقراطي���ة قائمة على
زبائنية ،تحتك���ر المناصب ،وتتحكّ م بموارد االقتصاد
جيش من االتباع.
واستغاللهما في صناعة ٍ

االقتصاد وطبقى وسطى خاضعة:
كامن في استعجال
يسأل (عضيد أويشه) عن خطأ
ٍ
ظ���ل غي���اب المتطلّ ب���ات
ّ
ط���رح الديمقراطي���ة ف���ي
مؤسس���ات
ٍ
األساس���ية لتحقي���ق االنتق���ال إل���ى
ٌ
نظرية تربط سالسة التحول
ثم َة
ٍ
ديمقراطية
ٍ
فاعلةّ ،
وطبق���ة
ٍ
مس���تقر
اقتص���اد
ٍ
الديمقراط���ي بوج���ود
ٍ
معق���ول؛ إذ «كلّ م���ا ارتفعت
برخاء
ٍ
وس���طى تتمتَّ ���ع
ٍ
والتم���دن والث���روة والتعلي���م،
مس���تويات التصني���ع
ّ
والت���ي تس���اوق صع���ود الطبقة الوس���طى الفاعلة
الح���رة ،كلّ ما كانت حظوظ
والقائمة عل���ى األعمال
ّ
9
التحول الديمقراطي أكبر» .
هذا الس���ياق يوش���ك أن يخلق (مرابحة) سياس���ية،
كلّ م���ا كان���ت الطبق���ة الوس���طى متحكّ م���ة بقرارها
السياس���ي ومس���تقلّ ة اقتصادياً عن هيمنة الدولة،
كلم���ا أس���رعت الديمقراطية في االكتم���ال ،ولكي
أن «المس���تويات العالية في
نقرر َّ
ال نبال���غ ،يجب أن َّ

الوض���ع االجتماع���ي – االقتصادي ال ه���ي ضرورية،
وال ه���ي كافي���ة لتحقي���ق الديمقراطي���ة ،ولكنَّ ه���ا
تساعد على ذلك بالتأكيد» .10وفي ما يتعلّ ق بالجزء
الخ���اص بالمواطني���ن ،فإنَّ ���ه من الض���روري أن يملك
المواطن���ون الحرية في عملية وض���ع القواعد التي
يجري في ضوئها ما يسميه (ووتر بوري) بـ(المباراة)
الديمقراطية.11
م���اذا يعني وج���ود طبقة وس���طى تعتم���د اعتماداً
مباش���راً على الدولة ،أو تستخدم من قبلها؟ يعني
أن م���ن الس���هولة التالع���ب بها وتوجيهها بحس���ب
ّ
إن رغبة هذه الطبقة الوس���طى
رغبة الس���لطة ،بل ّ
12
مح���ل
ّ
ف���ي قي���ام ديمقراطي���ة
ش���ك م���ا دام���ت
ٍّ
مباش���ر في دخلها على الدولة ،وهو
بشكل
تعتمد
ٍ
ٍ

تقدمت الديمقراطية أم تقهقرت.
مضمون ،سواء ّ
إذا كانت التظاهرات األخيرة العارمة في مدن البالد،
التي أس���قطت حكومة عادل عبد المهدي َّ
ومثلت
ج���رس االن���ذار األكب���ر للطبق���ة الحاكم���ة ،إذا كان���ت
واضحة من النظ���ام القائم،
ٍ
نقم���ة
ٍ
ق���د أش���ارت إلى
الموظفي���ن  -وهم
ّ
أن أغلب
فإنَّ ه���ا وبغراب���ة َّبي ْ
ن���ت ّ
عماد الطبقة الوس���طى  -ضاقوا ذرعاً بالتظاهرات،
وعدوها تهديداً لمستقبلهم وأمنهم المالي ،حتّ ى
ّ
ً
مشروعة وتستهدف تصحيح
وإن كانت التظاهرات
المس���ار الديمقراط���ي ،وتطال���ب بمحارب���ة حقيقية
للفساد الذي يكاد يهدم الدولة!
الديمقراطي���ة ال تب���دو  -حتّ ى اللحظة  -الخيار األول
للطبقة الحاكمة ،وال للمجتمع المحاصر بالمخاوف.
وكثي���رة عل���ى تراج���ع الس���لوك
ٌ
خطي���رة
ٌ
الدالئ���ل
الديمقراطي ،وال يخيف المجتمع هذا التراجع ،بقدر
ما تخيف���ه تهديدات أخرى تطال وج���وده الديني أو
العرقي أو الطبقي.
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اإلسالمي مع ّ
ديمقراطيين ،سياسات االنفتاح في العالم العربي اإلسالمي،
مجموعة من الباحثين.92 :
 -6من االسالموية الردايكالية إلى االسالموية الريعية..
حزب الدعوة العراقي أنموذجاً ..حارث حسن ،مركز مالكوم
كير – كارنيغي للشرق األوسط ،عبر الرابط:
https://carnegie-mec.org/2019/04/25/ar-pub-78995

 -7المصدر نفسه.
 -8اليوتيوبية ،اليمان تاور سارجنت ،ترجمة ضياء ورَّاد،
مراجعة ،مصطفى محمد فؤاد .117 :
 -9العراق ،تاريخ سياسي من االستقالل إلى االحتالل،
عضيد أويشه.37 :
 -10ديمقراطية من دون ديمقراطيين ،سياسات االنفتاح في
العالم العربي االسالمي ،مجموعة من الباحثين.79 :
 -11المصدر نفسه.80 :
 -12ديمقراطية من دون ديمقراطيين ،سياسات االنفتاح في
العالم العربي االسالمي ،مجموعة من الباحثين.82 :
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مقال
أمن االنتخابات في وضع صعب
عصام عباس أمين

يكتسب أمن االنتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في  10تشرين األول
ً
أهمية خاصّ ًة في ّ
ظل توجّ س الكتل السياسية من نتائجها،
2021م
فاألجواء الحالية ومزاج الناخبين وقانون اإلنتخابات ،لم تعد كما كانت
في انتخابات عام 2018م.

توقع أغلب الكتل بخس���ارة كبيرة لمقاعدها،
وم���ع ّ
ت���زداد ف���رص العنف االنتخابي ،وه���ذا ما يجعل من
ملحاً ينبغي
ش���املة أمراً
ٍ
أمنية
ٍ
خط ٍة
الحاج���ة لوضع ّ
ّ
وأن رئي���س ال���وزراء
خاص���ة ّ
العم���ل علي���ه من���ذ اآلنّ ،
(مصطف���ى الكاظم���ي) أكّ ���د ف���ي اجتم���اع مجلس
ان
ال���وزراء ي���وم الثالثاء  19كان���ون الثان���ي 2021م ّ
حرة ونزيهة وعادلة،
«الحكومة تريد ضمان انتخابات ّ
كل الجهود لضمان األم���ن االنتخابي» .هذا
وتب���ذل ّ
التصري���ح يمك���ن اعتباره بمثابة توجي���ه عام للجهات
المعني���ة للب���دء بوض���ع الخط���ة األمني���ة من���ذ األن؛
التحديات.
وذلك لضيق الوقت وكثرة
ّ
فإن التراخي األمني في
أما ما نشعر به كمتابعينّ ،
متابع���ة مل���ف االغتي���االت ذات الطابع السياس���ي
 الت���ي تزي���د عن خم���س مائة ملف  -يجعلنا نش���عربالمزي���د م���ن الخ���وف والقل���ق م���ن م���دى ق���درة
الحكوم���ة واألجه���زة المعني���ة ف���ي إدارة مل���ف
ألن من شأن
ّ
االنتخابات
المعقد والحساس للغاية؛ ّ
تراك���م األخط���اء ف���ي إدارة ه���ذا المل���ف أن يطمرنا
جميعاً.
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ولغ���رض تبي���ان أهمي���ة وحراج���ة األم���ن االنتخاب���ي
وش���فافة ،نرى من
ٍ
ونزيهة
ٍ
عادلة
ٍ
انتخابات
ٍ
لتحقيق
الض���روري أن نق���وم في البداي���ة بتوضيح المقصود
م���ن (أم���ن االنتخاب���ات والعن���ف االنتخاب���ي)؛ منع���اً
الدقة،
وتوخياً للمزيد م���ن ّ
ّ
ب���س ف���ي الفه���م،
ألي لَ ٍ
ّ
تم
مع تثبيت الفرضيات األساس���ية والحقائق التي ّ
اعتمادها ،وكما يأتي:
أم���ن االنتخاب���ات :يعني اتخاذ الس���لطات خطوات
ّ
والمرش���حين،
ع���دة لضمان ع���دم ش���عور الناخبين،
ّ
والعاملي���ن ف���ي مكات���ب االقت���راع ،والمراقبي���ن،
وغيرهم من األشخاص المشاركين في االنتخابات،
ش���عور بالخوف أو األذى نتيجة المش���اركة في
بأي
ّ
ٍ
العملية االنتخابية ،ويعني أيضاً ضمان حفظ المواد
الحساسة ومنع التالعب بها.
االنتخابية
ّ
العن���ف االنتخاب���ي :ه���و عب���ارة ع���ن أعم���ال العنف،
والمقص���ود منه���ا التأثي���ر عل���ى س���لوك الناخبي���ن،
فاعلة أخرى،
ٍ
جهات
ٍ
والمتنافسين ،والمسؤولين ،أو
للتأثير على نتيجة االنتخابات .وتنطوي أعمال العنف
للق���وة لغرض إلحاق
اس���تخدام
أي
ٍ
ّ
االنتخاب���ي على ّ

أمن االنتخابات :يعني اتخاذ
السلطات خطوات عدّ ة لضمان
ّ
والمرشحين،
عدم شعور الناخبين،
والعاملين في مكاتب االقتراع،
والمراقبين ،وغيرهم من
األشخاص المشاركين في
االنتخاباتّ ،
شعور بالخوف
بأي
ٍ
أو األذى نتيجة المشاركة في

العملية االنتخابية

األذى ،أو التهدي���د بإلح���اق األذى باألش���خاص أو
الخاصة بالمعنيي���ن بالعملية االنتخابية.
الممتلكات
ّ
عنف بي���ن مناصري
ٍ
أعم���ال
ُ
ع���ادة ما تنش���ب
ً
حي���ث
مختل���ف الكت���ل والجماعات السياس���ية ،وأحيانا بين
مؤيدي المعس���كر السياس���ي نفس���ه ،لنيل منصبٍ
معين عن طريق االنتخابات.
ّ
الفرضي�ات األساس�ية :ت���م اعتم���اد ث�ل�اث فرضيات
أساسية وهي:
الفرضي�ة األول�ى .تتطل���ب تهيئ���ة األج���واء إلج���راء
انتخاب���ات حقيقي���ة ش���فافة ،دون تهدي���د م���ن هذا
الطرف او ابتزاز من ذاك ،وحصر السالح بيد الدولة.
الفرضي�ة الثاني�ة :االنتخاب���ات ه���ي تس���ابق عل���ى
سياسي،
منتدى
يتم خوضه ضمن
السلطة والنفوذّ ،
ً
ٍّ
أن احتم���االت ّ
تفش���ي العن���ف ف���ي االنتخاب���ات
إلاّ ّ
وفرص حدوثه عالية.
متوق ٌع،
ّ
أمر
ُ
المبكّ رة ٌ
منظم���ات
ّ
الفرضي�ة الثالث�ة :أهمي���ة إش���راك
المجتمع المدني ،والنقابات ،والش���خصيات الدينية
والعشائرية ،وإطالق الحمالت اإلعالمية في جهود
مكافحة العنف االنتخابي؛ إليجاد بيئة انتخابية آمنة،

وذلك بإطالق المبادرات والوس���اطات ،والتشجيع
على نبذ العنف ،لتحس���ين ثق���ة العامة في إمكانية
آمن في االنتخابات.
مشاركتهم
بشكل ٍ
ٍ
ٌ
جمل���ة م���ن الحقائق ،ن���رى أهمي���ة تضمينها
هن���اك
خط���ة أمنية تتعلّ ���ق باالنتخاب���ات القادمة،
ف���ي ّأية ّ
حرك���ة ،أو
ٍ
بكلم���ة ،أو
ٍ
فق���د يب���دأ العن���ف االنتخاب���ي
ف���إن تحديد
متعم���د ،أو غيرها؛ لهذا
إرهاب���ي
فع���ل
ّ
ّ
ٍ
ٍّ
أم���ر ف���ي غاي���ة األهمي���ة،
عالم���ات اإلن���ذار المبك���ر ٌ
وينبغي قي���ام األجهزة األمنية برص���د تلك الحاالت
المفصل���ة حولها؛ لغرض
وتحليلها ،وإع���داد التقارير
ّ
مش���اركتها م���ع هيئ���ات إدارة االنتخاب���ات ،ووزارة
معنية أخ���رى؛ لتطوير اإلجراءات
الداخلي���ة ،وهيئات
ّ
األمني���ة وتطبيقها ومراجعتها على امتداد العملية
االنتخابي���ة .وه���ي خطوة الزمة العتم���اد االجراءات
الوقائي���ة ،ولألخ���ذ بعي���ن االعتبار احتمالية نش���وب
ن���وع من أعمال العنف االنتخابي؛ للحيلولة دون
أي
ّ
ٍ
حد لها ،لضمان
وقوعها أو التخفيف منها ،أو وضع ٍّ
احترام الحقوق األساسية.
وف���ي ذات الس���ياق ،ولك���ي تك���ون االنتخاب���ات
ً
ً
ً
وتنافس���ية ،فمن الضروري أن
وتش���اركية
ش���مولية

محكمة
ٍ
بطريقة
ٍ
خطة األمن االنتخابي
يت���م تصميم ّ
ّ
ّ
المرشحين المتنافسين من تنظيم الحمالت،
تمكِّ ن
واعية
ٍ
بطريقة
ٍ
والمواطني���ن من اإلدالء بأصواته���م
وس���ري ٍة ،دونم���ا خ���وف م���ن األعم���ال االنتقامي���ة،
ّ
بنجاح ،مع
وتمكين المس���ؤولين م���ن إدارة العملية
ٍ
إعط���اء دور واض���ح لمؤسس���ات المجتم���ع المدني،
واإلعالم ،واألح���زاب ،بالمش���اركة والمراقبة دونما
أذى.
خوف من ّ
أي ً
الب���د م���ن تخصي���ص فري���ق
وعل���ى ه���ذا األس���اس،
ّ
تحليلي من العاملين في مجال التحليل االستخباري
واألمني لتحليل الحوادث السابقة ،وأنماط العنف؛
المخصصة لمكافحته؛
لمعرفة كيفية توزيع الموارد
ّ
ولدح���ض الش���ائعات المتعلّ ق���ة بح���االت العن���ف
المحتم���ل ،أو الفعلي ،للتخفيف من إمكانيات إبداء
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مما يتطلب ض���رورة اعتماد
ردود الفع���ل العنيف���ةّ ،
األجه���زة األمني���ة المعني���ة بس�ل�امة االنتخاب���ات
المعلوم���ات الحديثة والفوري���ة للحصول على نتائج
فعالة ،ونش���رها في الوقت المناس���ب .فالتوقيت
ّ
والشفافية عنصران حاسمان لنجاح الخطة األمنية،
وهذا يعني أن تكون المؤسسات األمنية المشاركة
متميزة
خطة األم���ن االنتخابي
ف���ي إعداد وتطبيق ّ
ّ
بالش���فافية ،وغي���ر منح���ازة ،وأن تعم���ل باس���تمرار
المعنية تعمل
ب���أن الس���لطات
إلش���عار المواطنين ّ
ّ
فعالة لضمان أمن االنتخابات.
على إعداد إج���راءات ّ
وعل���ى رأس تل���ك اإلج���راءات قيام أجهزة الش���رطة
بجم���ع المعلومات ع���ن حوادث العن���ف االنتخابي،
العامة ،مع الحرص على أن تكون
ووضعها بمتناول
ّ
مفص ً
ل���ة ،بحيث
تقاري���ر ح���وادث العن���ف االنتخاب���ي
ّ
تش���مل ن���وع الحادث���ة ،وتاريخه���ا ،ووقته���ا ،ومكان
فض�ل�ا عن الضحايا ،المرتكبين ،الش���هود،
وقوعها،
ً
نوعهم االجتماعي ،سنّ هم ،وانتماءاتهم الحزبية إن
وجيز لم���ا جرى ،بما في
وصف
ٍ
تواف���رت ،إل���ى جانب
ٍ
ذلك االجراءات القانونية والقضائية.
يتم
وه���ذا الجه���د س���يكون عديم الج���دوى ما ل���م ّ
تخصي���ص جه���د إعالم���ي ونفس���ي يعم���ل عل���ى
ألن نش���ر المعلوم���ات المتعلّ ق���ة
م���دار الس���اعة؛ ّ
باإلج���راءات األمني���ة المعتم���دة خ�ل�ال االنتخاب���ات
س���يعزّ ز ثق���ة المواطنين بالعملية ،ويفس���ح المجال
س���واء كناخبي���ن
كام���ل،
بش���كل
أم���ام مش���اركتهم
ٍ
ٍ
ٌ
أو ّ
مرش���حين أو عاملي���ن في المراك���ز االقتراعية أو
أي أدوار أخرى.
مراقبين أو ّ
عم���ا
ّ
وم���ن األم���ور األخ���رى الت���ي ال
أهمي���ة ّ
تق���ل ّ
ُذك���ر ،إحاطة الم���واد االنتخابية بكاف���ة تدابير األمن
الم���واد الحساس���ة  -مثل
الفعل���ي .ف���إذا ل���م تك���ن
ّ
بطاق���ات االقت���راع وصنادي���ق االقت���راع  -تحظ���ى
فإن هذا األمر قد يفس���ح المجال
بحماية مناس���بةّ ،
الفعلي أو المحتمل ،ويقلّ ل حتماً من
أمام التالعب
ّ
العام���ة بالعملية ومن م���دى قبولهم للنتائج.
ثق���ة
ّ
ّ
والمرش���حين االنتخابيين
ل���ذا يج���ب إع�ل�ام العام���ة
بهذا الجانب األمني ،لنيل ثقتهم بنزاهة االنتخابات،
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متذكري���ن دائم���اً أهمي���ة االهتمام ب���دور منظمات
ّ
والمرش���حين ألن
وناش���طي المجتم���ع المدن���ي
المطبقة لتحديد إن كان
يقيم���وا اإلجراءات األمنية
ّ
ّ
للمضي قدماً.
أي إصالح���ات الزمة
األمر يس���تدعي ّ
ّ
فم���ن خالل إتاح���ة فرصة الوصول إل���ى المعلومات
المتعلّ ق���ة بجه���از أم���ن االنتخاب���ات وعملي���ة صن���ع
القرار ،يمكن للمجتمع المدني واألحزاب السياسية
ووس���ائل اإلع�ل�ام أن تتأكّ ���د م���ن التزام هي���أة إدارة
االنتخاب���ات والق���وى األمني���ة باإلج���راءات الالزم���ة
وأدائها دوراً إيجابياً.
فإن
االنتخابات العراقي���ة المقبلة :كما هو معلومّ ،
فريدّ ،
يتأثر كثيراً بالقيم االجتماعية،
حدث
ٌ
االنتخابات
ٌ
السياس���ة ،األدي���ان والمذاه���ب ،التاري���خ وثقاف���ة
الش���عب .وم���ن الطبيع���ي أن ّ
يتأثر أم���ن االنتخابات
بالظ���روف التي تحي���ط بتطبيقها .وظ���روف العراق
تش���هد تغييرات مس���تمرة ،وتزداد تعقيداً يوماً بعد
ً
ً
منتخبة،
حكومة
يوم ،فتظاهرات تش���رين أسقطت
ً
ً
بأن
ّ
واضحة
رس���الة
وكان���ت بمثاب���ة
ل���كل األط���راف ّ
قواعد اللعبة تغيرت.
أن التخطيط لالنتخابات
ومعل���وم في الوقت ذات���ه ّ
م���دة كافية تت���راوح م���ن (- 18
يج���ري ع���ادة قب���ل ّ
ع���د التخطي���ط
وي ّ
 )24ش���هراً قب���ل ي���وم االقت���راعُ .
االستراتيجي المتكامل من قبل المؤسسات األمنية
واالنتخابية أمراً ضرورياً لوضع األولويات وتخصيص
وتنس���يق الم���وارد الضروري���ة؛ لضم���ان العدالة في
األم���ن خ�ل�ال العملي���ة االنتخابي���ة ،ولكس���ب ثق���ة
المش���اركين ف���ي االنتخاب���ات والتزامه���م .وبالتالي،
وجزء ال يتجزّ أ
مكمل لهدف االنتخابات
فاألم���ن هو
ّ
ٌ
م���ن العملي���ة االنتخابية عل���ى حد س���واء ،ولضمان
توفر ش���رط الش���فافية وعدم
أم���ن كف���وء البد من ّ
ٍ
التحيز في المؤسس���ات المس���ؤولة عن إدارة وأمن
ّ
مهنية
ٍ
بطريق���ة
ٍ
االنتخاب���ات ،أثن���اء تأدي���ة واجباته���ا،
أي أخطاء تثير مالحظات في
ٍ
صارم���ة ،تمنع حصول ّ
معيناً.
كونهم يفضلون منافساً سياسياً
ّ
كم���ا يج���ب أن ُيعامل المش���اركون ف���ي االنتخابات

كل من ق���وات األمن
ُبأس���لوبٍ منص���ف م���ن قب���ل ّ
وموظف���ي االنتخاب���ات ،وأن تك���ون االس���تجابات
ً
ً
ومتناسبة تجاه األفعال ،وثابتة مع الجميع،
معقولة

وال تتأث���ر بعوام���ل تعس���فية كاالنتم���اء السياس���ي.
فاالنتخاب���ات ه���ي آليـــ���ة يتمك���ن فيه���ا الن���اس من
ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية واإلنسانية.
وعلي���ه ،يجب أن تراع���ي تلك الخط���ط األمنية هذه
فض�ل�ا ع���ن وج���وب زي���ادة
الحق���وق وتعت���رف به���ا،
ً
الحساسية والتدقيق تجاه هذه الحقوق خالل فترة
االنتخابات.
أي خطة
فنحن نعتقد ّ
بأن المش���كلة التي س���تواجه ّ
أمنية وس���تعمل على إفش���الها مهم���ا كانت جيدة
ومتين���ة ،هي ظهور المي���ول الحزبي���ة ،أو الطائفية،
أو المزاع���م بكونه���ا متحيزة وواقعة تح���ت تأثير أي
م���ن الجماع���ات أو األط���راف؛ ألن ذل���ك من ش���أنه
زي���ادة التوترات وتقويض الواجبات االساس���ية؛ ألنّ ه
خالل مدة االنتخابات تخضع جميع األعمال األمنية
االعتيادي���ة والخاص���ة للمراقب���ة والتحلي���ل ،وتك���ون
المالحظ���ات التي تنش���أ ذات أهمية ،كم���ا لو كانت
حقيقة واقعة.
وعل���ى ه���ذا االس���اس ،يج���ب أن يأخ���ذ الق���ادة
والمس���ؤولون األمني���ون المعني���ون ه���ذه األبع���اد
السياس���ية بنظ���ر االعتب���ار؛ للحف���اظ لي���س عل���ى
بحد
الواقعي���ة فق���ط وإنّ ما على عدم التحي���ز .وهذا ّ
تحدي���اً كبي���راً لألجهزة األمنية ،بس���بب
ذات���ه يحم���ل ّ
ال���والءات الحزبي���ة والمذهبي���ة ،ونق���ص التدري���ب
عل���ى مفاهيم الحداث���ة والديمقراطية ،مثل حقوق
والتعددية والحرية.
اإلنسان
ّ
والتح���دي اآلخ���ر يكم���ن ف���ي طبيع���ة االنتخاب���ات؛
ٌ
ٌ
وعرض���ة لع���دد م���ن التهدي���دات
اس���ة،
حس
ألنّ ه���ا ّ
األمني���ة ،خاصة تل���ك المتعلقة بالمش���اركين ،البنى
التحتي���ة ،المعلوم���ات والم���واد .وعليه يج���ب إجراء
تحلي���ل أم���ن االنتخاب���ات اس���تناداً إل���ى المعلومات
متعددة ،وإدامة
والخبرات المس���تقاة من مجاالت
ّ
االتص���االت االس���تراتيجية والتنس���يق فيم���ا بي���ن
ال���وكاالت المس���ؤولة ع���ن إدارة وأم���ن االنتخابات،

فاعال
ف�ل�ا يمكن أن يك���ون التخطيط وتحليل األمن
ً
عن���د حصوله في الفترة التي تس���بق بداية العملية
رد
االنتخابي���ة ،وتعتم���د فق���ط عل���ى اس���تراتيجيات ّ
الفعل بمفردها .وإنّ ما اعتماد سبق النظر إلجهاض
المخاطر األمنية قبل حصولها ،أو التقليل من أثرها،
لكل من السلطات
يكون هو المسعى االستراتيجي ٍّ
االنتخابية وشركائهم األمنيين.
بأي انتخابات
إضاف���ة لذلكّ ،
فإن الظروف المحيطة ّ
يمكن أن تتغير بس���رعة ،مما يتطلّ ب تحديداً س���ريعاً
لألولوي���ات أو إلغائه���ا م���ن االفتراض���ات األمني���ة
األساس���ية .ووفق���ا لذل���ك ،ينبغي أن يك���ون تحليل
التهدي���دات والمخاط���ر مهم���ة مس���تمرة خ�ل�ال
مجرد حدث بس���يط .مع
العملي���ة االنتخابية ،وليس ّ
يس���مى بقواع���د االش���تباك أو
ض���رورة مراع���اة م���ا
ّ
سياسة استعمال القوة لتوجيه عمل أفراد القوات
األمني���ة ،فقواع���د االش���تباك عبارة ع���ن قائمة من
تحدد بموجب القانون،
المس���موحات والممنوعات ّ
وترس���م طريق���ة تعاط���ي الق���وات األمني���ة م���ع أي
تهدي���د ،والمطل���وب اآلن ه���و :المراجع���ة الدقيقة
لتلك القواعد بس���بب طبيع���ة الظرف الخاص لهذه
فعل
أي
االنتخاب���ات منعاً لقوى األمن م���ن ارتكاب ّ
ٍ
ّ
ويؤث���ر عل���ى ش���فافية ونزاهة
يفس���ر سياس���ياً ،
ق���د ّ
وشرعية االنتخابات.

المصادر

•مب���ادرة ح���ول البيان���ات االنتخابي���ة المفتوح���ة /القس���م
الثالث /الفئات األساسية للعملية االنتخابية.

•االنتخابات والعنف االنتخابي ،شبكة النبأ.

•قواعد االشتباك ..ما قبل الضغط على الزناد.
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/concept
sandterminology/20155/11//%D982%%D988%%
D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D984%%D8
%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D983%
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مقال
مﺂالت تحالف
العمامة واالفندي
في العراق
إياد العنبر
لم يكن عنوان كتاب (العمامة
واالفندي) للمفكر العراقي الراحل فالح
عبد الجبار (ت 2018م) ،اختيارًا عشوائيًا
لغرض التسويق ،فهذا الكتاب هو نتاج
اشتغاالته المعرفية طوال أكثر من 25
عامًا في فهم سوسيولوجيا خطاب
وحركات االحتجاج الديني ،ويعتبره
محاولة لفهم العالقة بين المقدس
والدنيوي في مناشﺊ حركة االحتجاج
الدينية في العراق.

تس���اؤال وترك
وف���ي ه���ذا الكتاب طرح عب���د الجبار
ً
إجابت���ه مفتوح���ة لتط���ورات األح���داث السياس���ية
بع���د 2003م؛ إذ تس���اءل عن م���دى الترحيب الذي
س���تحظى به العلمانية من قبل حركات اإلسالمية
الش���يعية ف���ي الع���راق ،بع���د أن أصب���ح التح���ول
أن اإلجابة
الديمقراط���ي موض���وع ترحي���ب ،ويب���دو ّ
تأخ���رت حتّ ى انتخاب���ات 2018م ،الت���ي تحالف فيها
التيار الصدري مع الحزب الش���يوعي العراقي ،الذي
يعد من أبرز ممثلي التيار المدني.
ّ
وتحت راية وشعار «اإلصالح» جاء تحالف سائرون،
وحص���ل على ( )54مقع���داً باالنتخابات ،وأعربنا عن
التحول في
تفاؤلن���ا  -كمراقبي���ن وباحثي���ن  -به���ذا
ّ
خارط���ة التحالفات السياس���ية ،على أم���ل أن يكون
ً
بداي���ة نح���و تصحي���ح مس���ار العملي���ة السياس���ية.

نظ���ر إلى تحال���ف الصدريين
ولذل���ك ب���ات بعضهم ُي ِّ
م���ع الحزب الش���يوعي بوصف���ه (الكتل���ة التاريخية)،
ومس���تعيراً ه���ذا الوص���ف من األدبيات السياس���ية
للمفك���ر الماركس���ي انطوني���و غرامش���ي .لكنه مع
التقادم بالممارسة والتطبيق ،لم يكن إال استعارة
تم اس���تحضارها من المخيال السياسي
مفاهيميةّ ،
حد
النخب���وي الغ���ارق في أوه���ام المطابق���ة ،على ّ
وصف المفكر اللبناني علي حرب.
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في هذا الكتاب طرح عبد الجبار تساؤ ً
ال وترك
إجابته مفتوحة لتطورات األحداث السياسية بعد
2003م؛ إذ تساءل عن مدى الترحيب الذي ستحظى
به العلمانية من قبل حركات اإلسالمية الشيعية
في العراق

ويب���دو أنّ ن���ا أخطأن���ا التقدي���ر ،عندم���ا اعتبرن���ا تجربة
تحالف س���ائرون قد تكون مختلفة؛ ألنها تأتي في
ثم
مرحلة التقادم في ممارسة الديمقراطية ،ومن ّ
تؤش���ر نضوج في السلوك السياسي .لكنّ نا تجاهلنا
نقاط التقاطع بين اإلسالميين والعلمانيين ،ويبدو
أنه���ا ثابت���ة وليس���ت عرضي���ة؛ إذ ال ي���زال الطري���ق
طوي���ال أم���ام تج���ارب الممارس���ة االنتخابي���ة حتّ ���ى
ً
تص���ل إل���ى مرحل���ة الديمقراطية الناضج���ة .ولذلك
فش���لت تجرب���ة التحالف بي���ن العمام���ة واالفندي
ف���ي االنتقال من التحالف االنتخاب���ي إلى التحالف
السياسي الحقيقي في المواقف واألدوار ،وبقي
هذا التحالف ميتاً سريرياً  ،يخجل الطرفان من إعالن
وفات���ه ،حتّ ى ج���اءت تغريدة الس���يد مقتدى الصدر
ف���ي 2020/12/11م يعل���ن فيه���ا نهاي���ة التحالف
بقول���ه« :نح���ن أول م���ن أس���س للتع���اون المدن���ي
اإلسالمي من خالل التعاون السياسي واالنتخابي
مع المدنيين والش���يوعيين ،وما أس���رع خيانتهم لنا
وإعالن العداء لنا وإلى يومنا هذا».
تجرب���ة التحال���ف بي���ن المدنيين واإلس���الميين في
كتل���ة س���ائرون ،لم تكن ه���ي ُ
قدمت
األولى الت���ي ّ
نفس���ها على أس���اس طرح البديل السياس���ي الذي
يتجاوز التخندق الطائفي والقومي المهيمن على
التناف���س االنتخاب���ي ،وال���ذي يمك���ن له أن يش���كّ ل
مخرجاً ألزمة النظام السياسي في العراق .فتحالف

القائم���ة العراقية بزعامة إياد عالوي في انتخابات
يضم قوى اإلسالم السياسي السنّ ي
2010م كان
ّ
التي يمثلها شخصيات الحزب اإلسالمي العراقي،
والقوى والش���خصيات الليبرالي���ة .لكن تلك التجربة
موحدة
فش���ال ذريعاً في بق���اء صفوفه���ا
فش���لت
ّ
ً
داخ���ل قب���ة البرلم���ان ،فالرغب���ة في الحص���ول على
فرقتهم طرائق قدداً.
المناصب السياسية ّ

نحن أول من أسس للتعاون المدني
اإلسالمي من خالل التعاون السياسي
واالنتخابي مع المدنيين والشيوعيين ،وما
أسرع خيانتهم لنا وإعالن العداء لنا وإلى
يومنا هذا
تغريدة السيد مقتدى الصدر في 2020/12/11م
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س���دة
أن وصول اإلس�ل�اميين إلى
كان الرهان على ّ
ّ
الحك���م س���تدفعهم إل���ى الواقعي���ة ،لك���ن الواق���ع
أثب���ت على العكس من ذل���ك؛ إذ بات���وا براغماتيين
عل���ى الطريقة المكيافيلية( :الغاية تبرر الوس���يلة)،
فالغاي���ة هن���ا ه���ي ّأو ًال وأخي���راً البق���اء بالس���لطة.
والوصول الى مدارج السلطة سيمنح هذه القوى
وس���ائل فعال���ة أكب���ر لف���رض س���طوتها ونفوذه���ا
عل���ى المج���ال السياس���ي واالجتماع���ي والثقافي
ألن المعادل���ة التي تحكم تفكيرهم
واالقتص���ادي؛ ّ
لد السلطة!
قائمة على أساس :السلطة تَ ُ
والتي���ار المدن���ي ه���و األضع���ف ف���ي الحض���ور
السياسي ،لكنّ ه ليس كذلك على مستوى الحضور
فاع�ل�ا ومؤث���راًّ .أم���ا
ع���ده
االجتماع���ي؛ إذ يمك���ن ّ
ً
لم���اذا لم تت���م ترجمة ذلك الحض���ور والفاعلية في
المجال السياس���ي؟ فالس���بب في ذلك يعود إلى
المنظوم���ة السياس���ية الت���ي تهيمن عليه���ا أحزاب
سلطوية وأوليغارش���يات سياسية ،جعلت اآلليات
التنظيمي���ة للتنافس السياس���ي خاضع���ة لنفوذها
وهيمنتها ،كما يحدث في تشريع قانون االنتخابات
فضال عن س���يطرتها على
انتخابي���ة،
ٍ
دورة
ٍ
كل
ف���ي ّ
ً
كبير جداً
مؤسس���ات الدولة ،األمر س���اهم
ّ
بش���كل ٍ
ٍ
ف���ي توس���يع الزبائنية السياس���ية .باإلضافة إلى أن
المدني���ة والعلماني���ة ل���م تتمكن الق���وى من تجاوز
حال���ة التش���ظي والتش���تت الت���ي كان���ت وال ت���زال
تضعف حضورها السياسي.
ويبقى الس���ؤال اآلن ،هل يمك���ن أن تتحالف قوى
تشرين مع تيارات اإلسالم السياسي؟ وهل يمكن
أن تشهد االنتخابات المبكرة التي بات الشك يدور
ح���ول مصداقية الحكومة والكتل السياس���ية على
االلتزام بتنفيذها؟
لحد اآلن ال تزال قوى اإلسالم السياسي الشيعي
ف���ي الع���راق تُ هيمن عل���ى المجال السياس���ي ،وال
يمك���ن الحديث عن وج���ود قوى سياس���ية جديدة
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أن شعبية
وصاعدة قادرة على منافس���تها ،صحيح ّ
ه���ذه الحركات بدأت تنحدر نحو أدنى المس���تويات؛
بس���بب انع���دام المنج���ز السياس���ي واالقتص���ادي،
وسوء اإلدارة والفساد ،لكن االنتخابات في العراق
ال تعتم���د عل���ى التناف���س والتص���ارع على أس���اس
قدم
االيديولوجيات ،وال على أساس المنجز الذي ُي َّ
للمواطن ،وإنم���ا تعتمد على القطاعات االنتخابية
التي ترتبط مصلحياً بالتيارات واألحزاب السياسية.
أن التحال���ف بي���ن العمام���ة واالفن���دي ال
وأعتق���د ّ
يمك���ن ل���ه أن يتجاوز األدوار الدعائي���ة ،فكالهما ال
يملك المش���روع السياس���ي القادر على تجاوز أزمة
سياس���ي تتئ���آكل ش���رعيته ،حتّ ى ب���ات عاجزاً
نظ���ام
ٍ
ٍّ
ع���ن القيام بوظائف���ه .وهذا التحال���ف  -بعد تجربة
 17عام���اً  -ال يمك���ن التعوي���ل عليه إلنق���اذ الدولة
ألن الكثير من العمائم
وتحقيق اإلصالح السياسي؛ ّ
تنش���غل بالحفاظ على مكاسبها التي تحققت في
ظل نظام حكم االوليغارش���يات ،وتس���عى بعضها
ّ
إل���ى دخ���ول المعت���رك السياس���ي لالس���تفادة من
رمزيته���ا العائلية  -الدينية الس���تعادة أدوراها التي
افتقدته���ا بس���بب تط���ورات األح���داث السياس���ية
م���ع بداي���ة تغيي���ر النظ���ام .والق���وى المدنية تعجز
ع���ن تقدي���م البدي���ل ،وتري���د الوصول إلى الس���لطة
للتمت���ع بمكاس���بها ،حت���ى وإن كان الثم���ن التخلي
عن ش���عاراتها باإلصالح ،فمنظومة الس���لطة في
الع���راق باتت ق���ادرة عل���ى أن تضيع ف���ي دوامتها
مشاريع اإلصالح ودعاته.

مقال
نﺰاﻫة االنتخابات

معايير ومؤشرات وممارسات فضلى
سعيد ياسين موسى
خبير في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
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البد من مراجعة التجارب السابقة
ٍ
من أجل الوصول إلى انتخابات
نزيهةّ ،
لالنتخاب���ات لم���ا بع���د 2005م ،حيث كان ع���دم ثبات واس���تقرار القانون
ّ
دورة
ٍ
كل
أن ّ
عدي���دة،
والمؤش���ر هن���ا ّ
م���رات ّ
اإلنتخاب���ي ،نتيج���ة تعديله ّ
تعدل قانون االنتخاب���ات وفق ما يالئم رؤى
لمجل���س النواب العراق���ي ّ
الموقر ،دون االلتفات إلى المعايير الواجبة االتباع في قوانين
ّ
المجلس
مدخل للممارس���ة الديمقراطية
أول
ع���د االنتخابات ّ
االنتخاب���ات ،حيث تُ ّ
ٍ
فت���م تعديل قانون االنتخاب���ات من اعتبار
وإنت���اج منظوم���ة إدارة حكم،
ّ
متع���ددة بع���دد محافظات
الع���راق دائ���رة انتخابي���ة واح���دة إل���ى دوائر
ّ
وصوال إلى
الع���راق ،وم���ن القائم���ة المغلقة إلى القائم���ة المفتوح���ة،
ً
تم اعتماد سانت ليغو .وقد رافق
تعديل طريقة احتساب النتائج ،حيث ّ
تل���ك التج���ارب االنتخابية الطعن بالنتائج ،وبروز ش���بهات تزوي���ر ،وأخيراً
معضلة تصويت النازحين ،وحرق صناديق االقتراع والتحقيقات الالحقة
والتي لم تعلن نتائجها.
البد من التعريج على منظومة االنتخابات،
وهنا ّ
والتي تتشكّ ل من:
1 .1إط���ار قانون���ي ينظ���م العملي���ة االنتخابي���ة ،من
حق االنتخاب ،وشروط الناخب ،والمرشح
حيثّ :
وأهليت���ه ،ون���وع النظ���ام االنتخاب���ي ،وكيفي���ة
احتساب النتائج وإعالنها ،وغيرها.
2 .2إط���ار مؤسس���اتي ،وه���و المفوضي���ة العلي���ا
المس���تقلة لالنتخاب���ات ،تتولّ ���ى عملي���ة إدارة
االنتخابات وتنفيذها.
3 .3المصادق���ة عل���ى نتائ���ج االنتخاب���ات ،م���ن قبل
المحكمة اإلتحادية.
4 .4إط���ار قانوني لتنظيم عم���ل األحزاب والحركات
السياسية.
نص الدس���تور العراقي واإلع�ل�ان العالمي لحقوق
َّ
ح���ق المش���اركة ف���ي االنتخاب���ات
اإلنس���ان عل���ى ّ
ّ
والترش���ح بحرية ،وإتاحتها لجمي���ع األفراد واألحزاب
ونص ف���ي الم���ادة ( )5منه على
لتمثي���ل الش���عبّ ،
أن الس���يادة للقان���ون ،والش���عب مصدر الس���لطات
ّ
السري العام المباشر
وشرعيتها ،يمارسها باالقتراع
ّ
مؤسساته الدستورية.
وعبر
ّ
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نص الدستور في المادة ( )20منه :للمواطنين
كما ّ
العامة،
حق المشاركة في الش���ؤون
ونس���اءّ ،
رجاال
ّ
ً
ً
ح���ق
ّ
السياس���ية ،بم���ا فيه���ا
والتمتّ ���ع بالحق���وق
ّ
التصويت واالنتخاب والترشيح.
تعتب���ر النص���وص أع�ل�اه معايي���ر لنزاه���ة االنتخابات،
ومن خاللها يمكنننا اس���تخالص مؤش���رات واقعية
دقة التنفيذ وتلبية المعايير أعالها من خالل:
في ّ
يتضمن الحرية
إن القان���ون اإلنتخاب���ي يجب أن
أوالّ :
ّ
ً
ف���ي المش���اركة ،دون قي���د أو ش���رط ،ع���دا القي���ود
الدس���تورية واجب���ة التنفي���ذ ،ويضم���ن تمثيل جميع
فئات وشرائح الشعب على قدم المساواة ،إضافة
إلى ظمان حصة المرأة واألقليات.
ثاني���اً  :رص���د أداء المفوضي���ة العلي���ا المس���تقلّ ة
لالنتخاب���ات ،للتأك���د م���ن كونه���ا ق���ادرة عل���ى تلبية
ونزيهة،
ٍ
وحر ٍة
ٍ
انتخابات
ٍ
متطلّ بات تنظيم إجراء
عادلة ّ
تضم���ن حري���ة المش���اركة لجمي���ع المواطني���ن ف���ي
الترش���يح واالنتخاب ،ومراقبة العمليات االنتخابية،
إبت���داء م���ن تس���جيل الناخبين ف���ي س���جل الناخبين،
ً
وتس���جيل المرش���حين والكيانات السياس���ية ،وفق
أنظمة واضحة ،تضم���ن عدالة االنتخابات ونزاهتها،

والتضيي���ق عل���ى ف���رص التزوي���ر ،والعدال���ة ف���ي
اس���تعمال الموارد المالية ،والحؤول دون استعمال
���ة ،وإتاح���ة
خاص ٍ
ٍ
الم���وارد العام���ة للدول���ة
ألغ���راض ّ
المراقب���ة ف���ي جميع مراح���ل العملي���ات االنتخابية،
وصوال
مهام تضمن نزاه���ة االنتخابات،
وغيره���ا من
ٍّ
ً
إلعالن النتائج والمصادقة عليها.
واضحة ،وإعالنها لمراكز
ٍ
جغرافية
ٍ
خارطة
ٍ
ثالثاً  :وضع
تس���جيل الناخبين ،واعتماد آليات واضحة للتس���جيل
للوص���ول إل���ى الناخبي���ن ،وتجهيزه���م بالبطاق���ة
االنتخابية.
رابعاً  :آليات واضحة في تسجيل المرشحين.
زمن���ي ثاب���ت للعملي���ات
ج���دول
خامس���اً  :وض���ع
ٍ
ٍّ
االنتخابية.
سادس���اً  :إصدار نظام الدعاية االنتخابية واإلعالن،
وتحدي���د س���قف األموال في الدعاي���ة واإلعالن،
مع ضمان عدم اس���تعمال الم���وارد العامة والنفوذ
العامة،
اإلداري والسياسي في اس���تعمال الموارد
ّ
مع إعالن مصادر التمويل.
سابعاً  :إصدار نظام المحاسبة والعقوبات ،في حال
تجاوز التعليمات في الدعاية االنتخابية.
ثامن���اً  :وضع خارطة واضح���ة لمراكز االقتراع تضمن
سهولة وصول الناخبين.
ثامن���اً  :إصدار نظ���ام المراقب���ة المس���تقلّ ة ومراقبة
الكيانات للعمليات االنتخابية.
تاس���عاً  :إتاح���ة وس���ائل اإلعالم لجميع المرش���حين
مع ضم���ان تجريم خط���اب الكراهية وإث���ارة النعرات
الفئوية ،من خالل رصد وسائل اإلعالم.
عاش���راً  :اعتم���اد المفوضي���ة العلي���ا المس���تقلّ ة
لالنتخابات الش���فافية ف���ي األداء ،من خالل اعتماد
سياسة إبالغ الجمهور ،واإلفصاح عن المعلومات.
ح���ادي عش���ر :ضم���ان الس���لطة التنفيذي���ة ألم���ن
ّ
المرش���حين والناخبين ،وأمن
االنتخاب���ات ،وس�ل�امة
مراكز التسجيل واالقتراع.
حق الطع���ن بالنتائ���ج االنتخابية
إثنى عش���ر :توفير ّ
ّ
للمرشحين.
واالعتراض
ثالث���ة عش���ر :اعتم���اد الش���فافية في عملي���ة الفرز

العلن���ي عن طريق تواجد المراقبين ،وغلق صناديق
االقت���راع ،وكتابة المحض���ر االنتخابي ،مع المطابقة
م���ع النتائ���ج اإللكتروني���ة؛ ألج���ل حص���ر الطع���ون
محطات وصناديق محددة.
ّ
وتحديدها في
كل م���ا س���بق م���ن النق���اط الثالث���ة عش���ر بتطبيقها
ّ
نزيهة ذي
ٍ
انتخاب���ات
ٍ
يتحقق الوص���ول إلى
ّ
وتلبيته���ا
عالية ،أيضاً من الممكن للراصد والمراقب
ٍ
افية
شف ٍ
ّ
يتم تطبيقه وتنفيذه
وضع جدول للرصد ،وتأشير ما ّ
من معايير وحسب البيئة االنتخابية ،وتأشير األوامر
اإلداري���ة ،وتأش���ير الخروق���ات ،والقي���ام باس���تبيان
رأي الجمه���ور ي���وم اإلقت���راع ،خارج مراك���ز اإلقتراع؛
لقي���اس الرأي العام ،وإصدار تقاري���ر عن النتائج ،كما
أقت���رح عل���ى جمي���ع الجهات الت���ي تق���وم بالمراقبة
 المس���تقلة والكيان���ات السياس���ية -إص���دار ونش���رالتقارير النهائية عن العمليات االنتخابية.
وهن���ا لي مالحظ���ة جوهرية ،وهي ض���رورة مراجعة
قان���ون األح���زاب السياس���ية وتضمينه���ا اإلع�ل�ان
والتعه���د بعدم
واإلفص���اح ع���ن مص���ادر التموي���ل،
ّ
والتعه���د بعدم ممارس���ة
اس���تعمال الم���ال الع���ام،
ّ
نشاط اقتصادي مباشر ،من خالل النفوذ السياسي
واإلداري في االس���تحواذ على العقود والمش���اريع
قانوني ،كما يمنع اتخاذ اإلجبار
بشكل غير
الحكومية
ٍ
ٍّ
ً
وسيلة لمنع وصول الناخبين إلى
بالتهديد بالس�ل�اح
مراك���ز االقتراع ،أو اإلجبار على التصويت خارج إرادة
الناخب.

المصادر:

الدستور العراقي.

البرنامج الحكومي.

قانون االنتخابات النافذ.

أنظمة وتعليمات المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات.

تقاري���ر مراقبة بعثة نراقب ،مؤسس���ة الن���ور الجامعة  /تحالف

من أجل النزاهة.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

العه���د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس���ية /1966
م .25
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مقابلة

رئيس مجلس المفوّ ضين
القاضي جليل عدنان خلف
في ضيافة الرواق
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عدنان عبد الحسين

أجبرت تظاهرات تشرين الطبقة السياسية على االستجابة لمطالبها
ّ
الحقة ،التي كان من أهمّ ها تشكيل مفوضية لالنتخابات ،بعيدة عن
المحاصصة الحزبية؛ إذ كانت المفوضية  -ومنذ تأسيسها في العام
ً
مبنية
2007م ولغاية تشريع القانون الجديد رقم ( )31لسنة 2019م -
على المحاصصة الحزبية .تتقاسمها الكتل السياسية في مجلس النواب
بحسب مقاعدها النيابية.
وفي تقديريّ ،
جديدة إلدارة العملية االنتخابية
ضية
ٍ
إن تشكيل مفوّ ٍ
ٌ
إنجاز كبي ٌر في طريق تحقيق طموحات
بعيدًا عن المحاصصة الحزبية ،لهو
ونزيهة ،ال يفسد نتائجها التزوي ُر
انتخابات حر ٍّة
العراقيين في إجراء
ٍ
ٍ
ُ
والتالعب.
ومن أهمّ ما جاء في قانون المفوضية الجديد هو :تشكيل مجلس
المفوّ ضين بعيدًا عن سلطة الكتل السياسية في مجلس النواب؛ إذ
ّ
ويرشح
اشترط القانون أن يكون المفوّ ضون من قضاة الصنف األول،
قرعة،
مجلس القضاء األعلى أفضل المتقدّمين ،ويتمّ اختيارهم بموجب
ٍ
ّ
ومنظمات المجتمع المدني ،والنقابات
تتمّ بحضور ممثل األمم المتحدة،
المهنية.

عدد األحزاب الكلي التي تنتوي خوض
االنتخابات بلغ ( )360حزبًا و( )381مرشحًا
ٌ
قابلة للزيادة
فرديًا ،وهذه األرقام
االنتخابات في الخارج لم ُت َ
لغ ،وإنّما
قررنا عدم إجرائها في االنتخابات
المبكرة المقبلة
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مقابلة
ل���ذا كنا حريصين في رواق بغ���داد على أن يكون
���بق في لقاء السيد القاضي جليل
الس ْ
لنا قصب ﱠ
المفوضي���ن؛ لنح���اوره
عدن���ان ،رئي���س مجل���س
ّ
ونس���تعلم منه طبيعة اإلجراءات الت���ي اتّ خذها
المجلس الجديد ،والمشاكل التي تواجهه .وقد
تفضل علينا ،إذ منحنا – مشكوراً  -جزءاً من وقته
ّ
إلجراء هذه المقابلة.
القاضي :مس���ؤوليتنا كبيرة وعظيمة أمام الشعب
ً
نزيهة
العراقي ،الذي يأمل أن تكون هذه االنتخابات
ً
رة عن آم���ال الناس وطموحاتهم في
ومعب ً
وعادل���ة
ّ

وصوال إلى المش���اركة
وعادلة
ٍ
نزيهة
ٍ
حر ٍة
ٍ
انتخاب���ات ّ
ً
صعب جداً ،
أن هذا العمل
في بناء وطنهم ،وأعتقد ّ
ٌ
بمستحيل ،ولن ّأدخر جهداً في إنجاز هذه
لكنه ليس
ٍ
المهمة وأداء هذا الواجب الذي كُ لّ فت به.

المفوضية رقم ( )31لسنة 2019م
نﺺ قانون
ّ
• ّ
المفوضين م���ن القضاة
عل���ى تش���كيل مجل���س
ّ
ومستش���اري مجلس الدولة ،وهناك من شكّ ك
أن هذا المجلس هو اﻵخر كان محاصصة بين
في ّ
األحزاب؟
عمل هذه
القاض���ي :نح���ن ف���ي القضاء دائم���اً م���ا نُ ِ
���ق ِبنَ َبأ َفتَ َب َّينُ وا»
اس ٌ
«إذا َج َاءكُ ْم َف ِ
القاعدة القرآني���ة َ
للمفوضية
ن���أت
عق���ل ،نحن لم ِ
والتبي���ن يحت���اج إلى
ّ
ّ
ٍ
بتزكي���ة م���ن أح���د ،إنّ م���ا جئن���ا
ٍ
هاتفي���ة ،أو
ٍ
بمكالم���ة
ٍ
ج���داً  ،قانون
كبير ّ
بالقان���ون ،والف���رق بي���ن الحالتي���ن ٌ
آليات
ٍ
المفوضية العليا المس���تقلّ ة لالنتخابات وضع
ّ
يتكون
فنص عل���ى أن
الختي���ار مجل���س
ّ
المفوضينّ ،
ّ
ٌ
خمس���ة م���ن قضاة
قض���اة،
ٍ
المجل���س م���ن تس���عة
الصن���ف األولّ ،
يمثل���ون المناط���ق االس���تئنافية
ف���ي عموم الع���راق عدا اإلقلي���م ،وإثنان من قضاة
الصن���ف األول يمثل���ون المناطق االس���تئنافية في
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اإلقلي���م ،وإثن���ان م���ن مستش���اري مجل���س الدولة،
ّ
المرشحين
يختارهم مجلس القضاء األعلى من بين
ع���ن طريق القرعة المباش���رة ،بحض���ور ّ
ممثل األمم

المتحدة ووسائل اإلعالم والمنظمات والنقابات.
مث���ال أنا
تم���ت عب���ر الترش���يح والقرع���ة،
فالعملي���ة ّ
ً
ور ّش���ح آخرون ع���ن مناطق
ُر ّش���حت ع���ن الناصري���ةُ ،
اس���تئناف أخ���رى ،كالبص���رة والس���ماوة والعم���ارة
ٍ
وتم���ت العملية بعد ذلك من
وبقي���ة المحافظاتّ ،
ّ
خالل ترش���يح القضاة إلى المناصب التي تسنّ موها،
ورفعت األس���ماء إلجراء القرعة التي اشتملت على
ُ
أربع مراحل (قرعة مناطق اقليم كردس���تان ،وقرعة
مجل���س الدول���ة ،وقرع���ة المناط���ق االس���تئنافية
الش���مالية ،وقرع���ة المناط���ق االس���تئنافية ف���ي
الجن���وب) وبحض���ور ممثل���ة األمي���ن الع���ام لألم���م
المتح���دة الت���ي قام���ت بس���حب األس���ماء؛ ل���ذا أن���ا
وأن
ٍ
افة
ش���ف ٍ
ّ
بآليات
ٍ
تم
ونزيهةّ ،
أج���زم ّ
أن الموضوع ّ
م���ا يث���ار من وجود حص���ص لألحزاب السياس���ية في
المفوضين إنّ ما هو لزعزعة الثقة في هذه
مجل���س
ّ
ية على إعادة الثقة
جد ٍ
المؤسسة ،التي نعمل ِّ
بكل ّ
فيها وفي إجراءاتها.
المفوضي���ة نق���ل الم���دراء
• ورد ف���ي قان���ون
ّ
المفوضية،
العامين ومعاونيهم إلى خارج مالك
ّ
ّ
وكذا إعفاء رؤساء األقسام ومدراء الشعب من
مهامهم ،فما رأيكم في هذا اإلجراء؟
ّ
القاضيّ :إن مراحل تش����ريع القانون والتفاوض بشأن
بن����وده ج����اءت بعد الحراك الش����عبي األخي����ر ،بالنتيجة
ص����در القان����ون بمخرجات����ه الحالي����ة الت����ي أش����ارت إلى
المفوضي����ة إلى خارجها أو
العامين في
نق����ل الم����دراء
ّ
ّ
المفوضية
إحالته����م عل����ى التقاعد ،وهذا األمر جع����ل
ّ
ً
خالية من الكف����اءات ،وبالتالي أرى ّأن القانون أعطى
ً
المفوضية الج����دد (أعني القضاة)
فرصة لمس����ؤولي
ّ

إلع����ادة بن����اء الهي����كل اإلداري الجدي����د والتعيين����ات
آلية لن ترض����ي الجميع ،لكنّ هم قبلوا
الجدي����دة ،وفق ٍ
���ة
به����ا؛ ألنّ ه����م علم����وا ّأن ه����ذا القان����ون ج����اء بحقيق� ٍ
نة من المش� ّ���رع تقض����ي بضرورة
���الة ّبي ٍ
���ة ،ورس� ٍ
واضح� ٍ
تغيي����ر نظام االنتخابات وإجراءاته����ا؛ نتيجة عدم الثقة

بانتخاب����ات مجلس النواب ع����ام 2018م ،ونحن بدورنا
العامين
طبقن����ا القانون بقل����بٍ أبوي ،ومكّ نّ ا الم����دراء
ّ
ّ
���واء بالنق����ل أو اإلحالة على
م����ن إكمال إجراءاتهم ،س� ٌ
الود واالحترام.
التقاعد ،وعالقتي معهم مبنية على ّ

واضحة
بحقيقة
هذا القانون جاء
ٍ
ٍ
ّنة من المشرّع تقضي
ورسالة بي ٍ
ٍ
بضرورة تغيير نظام االنتخابات
وإجراءاتها؛ نتيجة عدم الثقة
بانتخابات مجلس النواب عام 2018م
• هناك اعتراض من النواب التركمان على إعادة
تعيين مدير مكتب كركوك السابق؟
بش���كل
القاض���ي :نحن نتعام���ل مع هكذا مواضيع
ٍ
مهني ،وإذا كان هنالك ما يستدعي ذلك فسنتّ خذ
ٍّ
القرار.
إن ل���دى الن���واب التركمان مؤش���ر س���لبي ،هو
• ّ
التزوي���ر ال���ذي حصل ف���ي انتخاب���ات 2018م من
خالل تغيير ذاكرات التخزين المؤقتة ()RAM؟
تحقي���ق ف���ي ه���ذا األم���ر ،ولهذا
ٌ
القاض���ي :هن���اك
صحة ه���ذا القول من
التحقي���ق نتائ���ج تُ ظهر م���دى ّ
فإن الش���خص الذي ُيتّ ه���م يجب أن
عدم���ه ،وعلي���ه ّ
ُيح���ال إلى المحاك���م ،وإذا كان لديه���م وثائق فكان
ألن ه���ذا
ينبغ���ي توجيهه���ا إل���ى س���لطة التحقي���ق؛ ّ
كقاض أقول :من لديه دليل
ٍ
يعد جريمة ،وأنا
الفعل ّ
يتقدم به للقضاء.
شخص ،فيجب عليه أن
ٍ
أي
ّ
على ّ
• هناك من يش���كّ ك في طريق���ة اختيار المدراء
العامي���ن ومعاوينه���م ،ف���ي أنّ ه���م أيض���اً كان���وا
ّ
تم اختيار رؤس���اء
محاصصة بي���ن األحزاب؟ كيف ّ
األقسام ومدراء الشعب؟
العامي���ن
أن الم���دراء
القاض���ي :دائم���اً م���ا نس���مع ّ
ّ

صحة
ّ
سياس���ية،
ٍ
لجه���ات
ٍ
تابع���ون
وبغض النظ���ر عن ّ
المفوضي���ة
الموض���وع أو عدم���ه ،اتّ خذن���ا ف���ي
ّ
َ
إجراءات لمنع حدوث ذلك ،منها أن يكون
ٍ
مجموعة
ّ
يوقع
مس���تقال ،وأن ّ
المرش���ح لمنصب المدير العام
ًّ

وقررنا أن يكون الترش���يح
تعه ٍد
خط���ي بذلكّ ،
عل���ى ّ
ٍّ
المؤسس���ات المستقلّ ة ،مثل مجلس
محصوراً في
ّ
القض���اء األعلى ،ومجلس قض���اء اإلقليم ،ومجلس
الدول���ة ،وهي���أة النزاه���ة ،ودي���وان الرقاب���ة المالية،
أن هذه
وبقي���ة الهيئات المس���تقلّ ة األخ���رى .باعتبار ّ
المؤسسات رصينة ،ويجب أن يثق اآلخرون بها.
ّ
تقدم للترش���يح لمنصب المدير العام أكثر من ()48
ّ

آلية صادق
تم المفاضلة فيما بينهم وفق ٍ
ش���خصاً ّ ،
المفوضين ،انتهت عملية الترش���يح
عليه���ا مجل���س
ّ
ه���ذه باختي���ار أربعة أش���خاص فقط ،كان���وا األفضل
بحس���ب معي���ار الكف���اءة والعلمي���ة واالس���تقاللية
المؤسس���ة) الت���ي كانوا يعملون فيها،
والجهة (أي
ّ
ف���إن المعي���ار ف���ي اختي���ار أعض���اء
وبحس���ب نظرن���ا،
ّ
المفوضين من القضاة هو نفسه قائم في
مجلس
ّ
ألن منصب المدير العام ال
اختيار المدراء
العامي���ن؛ ّ
ّ
ً
أن المدراء
أهمية عن منصب
يقل
ُّ
المفوض؛ لذا نجد ّ
ّ
ٌ
ثالثة من مجل���س القضاء،
العامي���ن بهذه الص���ورة:
ّ
وواح���د م���ن مجل���س الدولةّ ،أما رؤس���اء األقس���ام
ٌ
المفوضية.
فتم اختيارهم من داخل
ّ
ومدراء الشعب ّ
المفوضي���ن انتخاب���ات
• لم���اذا ألغ���ى مجل���س
ّ
الخ���ارج؟ وهل صحيح ما يقال إنّ ه كان بس���بب ما
كبيرة ،فهل
ٍ
مالية
ٍ
وكلف���ة
ٍ
كبير
تزوير
ش���ابها من
ٍ
ٍ
أن هناك أسباباً أخرى؟
هي هذه األسباب ،أم ّ
إن االنتخابات في الخارج لم
القاض���يّ :أو ًال
أصححّ ،
ّ
لغ ،وإنّ ما قررنا عدم إجرائها في االنتخابات المبكرة
تُ َ
فرق بين (اإللغاء) و(عدم اإلجراء)،
المقبلة ،فهناك ٌ
أن إجراءها في حال زوال المانع
فعدم اإلجراء يعني ّ
واجب .ولكن إجراءها في الوقت الحاضر في سفاراتنا
يمر بها
في الخارج  -وبسبب الظروف
الصحية التي ّ
ّ
أن وزارة الخارجية
ٌ
أم���ر
محال ،حي���ث ّ
بلدن���ا والعالم ٌ -
رس���مية،
ٍ
أجاب���ت عل���ى استفس���اراتنا بموج���ب كتبٍ
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معتبرة ،ولك���ن مع هذه
ٍ
تضمن���ت ذل���ك وألس���بابٍ
ّ
والصحية ،كنا نعم���ل على إجراء
االس���تحالة الفني���ة
ّ
انتخاب���ات الخ���ارج منذ م���ا يقارب أربعة إلى خمس���ة
أش���هر ،لألس���ف جوبهنا به���ذا الرد؛ وألنن���ا ملزمون
فس���يتعذر علين���ا إج���راء االنتخابات
ّ
مح���د ٍد،
بموع���د
ٍ
ّ
ً
أن القانون اش���ترط أن تكون
في الخارج.
إضافة إلى ّ
انتخابات الخارج بالبطاقة البايومترية ،وهذا يستلزم
تس���جيل الناخبي���ن في الخ���ارج ،مما سيس���هم كثيراً
مستقبال.
الحد من التزوير
في
ّ
ً
المفوضي���ة إل���ى
تع���رض بع���ض موظف���ي
لألس���ف
ّ
ّ
أن شعورهم بالمسؤولية
ٍ
كبيرة
ٍ
ضغوط
ٍ
وكثيرةّ ،إال ّ
جعلهم يتج���اوزون تلك الضغوط ،وأن���ا أثني عليهم
وأتقدم لهم
وأق���در كثي���راً الجهود الت���ي يبذلونه���ا،
ّ
ّ
بالشكر والتقدير.

قرّرنا أن يكون الترشيح محصورًا
ّ
المؤسسات المستق ّلة،
في
مثل مجلس القضاء األعلى،
ومجلس قضاء اإلقليم ،ومجلس
الدولة ،وهيأة النزاهة ،وديوان
الرقابة المالية ،وبقية الهيئات
المستق ّلة األخرى
• ُيقدر ع���دد البطاقات البايومترية الكلي ب�()16
مليون بطاقة ،فما عدد البطاقات االلكترونية؟
وما هو العمر االفتراضي للبطاقة االلكترونية؟
القاض���ي :ع���دد البطاق���ات االلكتروني���ة (القصي���رة
األجل) حوالي ستة ماليين بطاقة الكترونية مسلّ مة
للناخبي���ن ،وإلنهاء اس���تخدام البطاق���ة االلكترونية
معي ً
نة بش���أنها في ي���وم االقتراع،
ٍ
س���نتخذ
إجراءات ّ
مما س���يجعل اس���تعمالها أميناً  ،وفي هذا الس���بيل
ّ
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أن هناك
ّ
فتحن���ا باب التحديث البايومت���ري،
ونتوقع ّ
س���يحدثون بطاقاتهم ،وأن يكون عدد
كبيرة
ً
أعداداً
ّ
القادرين على المش���اركة في االقتراع العام ما بين
( )21-20مليون ناخب ،وهذا رقم مقبول؛ إذ يشكّ ل
يحق لهم التصويت ،نتمنّ ى أن
ممن ّ
ما يقارب ّ 85%
المحددات الزمنية
وسنس���هل
تكون النس���بة أعلى،
ّ
ّ
والفنية التي تشكّ ل عائقاً أمام ارتفاع هذه النسبة،
كما أدعو جميع المواطنين للمشاركة في العملية
مشاركة
ٍ
انتخابات ذي
ٍ
االنتخابية؛ بغية الوصول إلى
عالية ،تلبي طموحهم.
ٍ
فيم���ا يتعلّ ���ق بعم���ر البطاق���ة االلكتروني���ة ،ينبغ���ي
أن من المفروض أن تس���تعمل
األخ���ذ بنظر االعتبار ّ
مضطرون اآلن  -بس���بب النص
واحدة ،ولكنّ نا
ٍ
لمر ٍة
ّ
ّ
القانون���ي  -إل���ى الس���ماح لحاملها بالمش���اركة في
االقت���راع ،ولض���رورة غل���ق التس���جيل البايومت���ري،
أجزنا اس���تعمالها بمعية مستمس���كات أخرى؛ ألجل
ممكن من الناخبين.
عدد
ٍ
السماح بالمشاركة ألكبر
ٍ
���جلة ل����دى
• ك����م ع����دد األح����زاب الكلي����ة المس� ّ
المفوضي����ة؟ وك����م ع����دد األح����زاب الجدي����دة
ّ
المسجلة؟ وما هو عدد االئتالفات أو التحالفات؟
ّ
القاض���ي :عدد األح���زاب الجديدة ه���و ( )112حزباً ،
مس���ج ًال ،أب���دى ثماني���ة منهم
ولدين���ا ( )30تحالف���اً
ّ
رغبته في خوض االنتخابات ،و( )381مرشحاً فردياً ،
أن هذه
العدد الكلي لألحزاب بلغ ( )360حزباً  ،علماً ّ
ٌ
قابلة للزيادة ،كون باب الترشيح والتسجيل
األرقام
ال زال مفتوحاً.
• هن���اك ذك���ر للقائم���ة المفتوح���ة ف���ي قان���ون
النواب ،وكذا ورد في تصريحات
انتخابات مجلس ّ
ن���ﺺ عل���ى
المفوضي���ة ،ف���ي حي���ن ّ
أن القان���ون ّ
ّ
المفوضية
الترش���يح الفردي ،فكيف س���تتعامل
ّ
مع هذا األمر؟
القاضي :القائمة يقصد بها الفرد أو المجموعة أو
تتضمن ّ
مرشحاً
الحزب أو التحالف ،فالقائمة الفردية
ّ
فتتضمن مجموعة ّ
مرش���حين،
واحداً ّ ،أما المفتوحة
ّ

ما ُيثار من وجود حصص لألحزاب السياسية في مجلس
المفوّ ضين إنّما هو لزعزعة الثقة في هذه المؤسسة

المتحول ،أو نظام الفائز
ونظ���ام الصوت الواحد غير
ّ
ألن النتيجة
ٍ
أي
أهمية لهذا الموضوع؛ ّ
األول ،ال يعير ّ
ّ
س���تكون فوز الش���خص صاحب أعلى األصوات ،نعم
مذكورة في القانون ال تنسجم مع نظام
ٌ
صور
لدينا
ٌ
المتحول،
الفائ���ز األول ،أو نظام الصوت الواحد غير
ّ
متحول���ةّ ،أما في نظام التمثيل
فاألص���وات هنا غير
ّ
متحو ٌل.
فإن الصوت
النسبي ّ
ّ

ه���ذا األم���ر ،تعمل عل���ى مقاطعة بيانات الش���خص
قدمها ،وهذا
م���ع البصمة التي في البطاقة والتي ّ
سيسهل علينا اكتشاف ما إذا كانت البطاقة ليست
ألن من يثبت عليه هذا
له،
وستتم حينها مقاضاته؛ ّ
ّ
عد متهماً أمام
س���ي ّ
الموضوع من خالل المضاهاةُ ،
القض���اء ،وس���يكون معروف���اً لدين���ا؛ بس���بب بصمته
التحقق.
ّ
التي أودعها في جهاز

• بحس���ب معلوماتك���م س���يادة القاض���ي ه���ل
المفوضيات الس���ابقة عملية مضاهاة ،أي
أجرت
ّ
مقاطعة البصمة مع بيانات الناخب التي يفترض
إجراؤه���ا قب���ل إع�ل�ان النتائ���ج؟ وهل س���تجريها
المفوضية الحالية؟
ّ
يتم إجراؤه س���ابقاً ،
القاض���يّ :
إن ه���ذا الموضوع لم ّ
وه���و يندرج ضم���ن عملية التطوي���ر والتحديث التي
العدة لهذا
المفوضية ،حيث أعددن���ا
أجريناه���ا ف���ي
ّ
ّ
مختصة في
الموض���وع ،وأبرمن���ا عقداً م���ع ش���ركة
ّ

المفوضي���ة لمواجه���ة
• م���ا ه���ي اس���تعدادات
ّ
المش���اكل التي حدثت في االنتخابات الس���ابقة،
خصوصاً تلك المتعلّ قة بتهم التزوير واس���تبدال
شرائح الذاكرة؟
للح���د من التزوي���ر ،عكفت
القاض���يُ :ش���كّ لت لجنة
ّ
���جل من شكاوى أو خروقات في
على دراس���ة ما ُس ِ
ونظمت إجراءات تمنع هذا األمر،
انتخابات 2018مّ ،
تم إعدادها
هذه اإلجراءات ناتجة عن األنظمة التي ّ
يت���م إعداده بعد النظر
وكل
ّ
المفوضية،
ف���ي
ٍ
نظام ّ
ّ
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في الخروقات التي حصلت في االنتخابات السابقة،
نظمت وفق القان���ون واألنظمة
وهذه اإلج���راءات ّ
المنبثقة عنه ،بحيث تس���هم في منع الحاالت التي
تؤثر سلباً على االنتخابات ،أو تكرار حدوثها.
النواب
• ه���ل تعتقد ّ
أن قان���ون انتخابات مجلس ّ
بحاجة إلى تعديل؟
وضعي يحت���اج إلى تعديلّ ،إال
قانون
كل
القاض���يّ :
ٍ
ٍّ
أنّ ني لس���ت مع تعديل قانون االنتخابات حالياً ؛ ألنّ ه
يؤخر االنتخابات ،ونح���ن ال نريد ذلك؛ ألننا أمام
ق���د ّ
مبكرة في ( 10تشرين األول) ،وهو
ٍ
انتخابات
ٍ
موعد
وثابت.
محد ٌد
ٌ
ّ
• فيما يتعلق بخروقات الدعاية االنتخابية التي
كل انتخاب���ات ،هل هناك آليات جديدة
تتكرر في ّ
ّ
للمفوضية للتعامل مع تلك الخروقات؛ خصوصاً
ّ
المفوضية من القضاة؟
وأن مجلس
ّ
ّ
يتم من
ن���ص القانون على تش���كيل لجنة ّ
القاض���يّ :
خاللها التنسيق بين األمانة العامة ومجلس الوزراء،
والمفوضي���ة العلي���ا
وأمان���ة بغ���داد والمحافظ���ات
ّ
لالنتخابات؛ لتنظيم عملية الدعاية االنتخابية.

لست مع تعديل قانون
االنتخابات حاليًا؛ ألنّه قد
ّ
يؤخر االنتخابات
• ورد ف���ي القانون عقوبات جزائية لمن وعد بأن
يعط���ي ناخب���اً فائدة لنفس���ه أو لغي���ره ،وعاقب
كل م���ن نش���ر أو أذاع بي���ن الناخبي���ن أخب���اراً غي���ر
ّ
صحيحة عن س���لوك أحد المرش���حين أو سمعته،
ٍ
بقص���د التأثير ف���ي آراء الناخبي���ن ،وعاقب الكيان
السياسي في حال ثبوت مساهمته في ارتكاب
جريم���ة م���ن الجرائ���م االنتخابي���ة المنصوص
ٍ
أي
ّ
مالية ال يزيد مقدارها
ٍ
بغرامة
ٍ
عليها في القانون،
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أن هذه
على ( )25,000,000دينار ،أال تعتقدون ّ
العقوبة ال تكفي في الردع؟ وما هي اإلجراءات
المفوضية لمنع هذه الجرائم؟
التي ستتخذها
ّ
صادر عن مجلس النواب،
تشريع
القاضي :نحن أمام
ٍ
ٍ
بغض النظر عن قناعاتنا
وليس أمامنا سوى تنفيذهّ ،
الشخصية.
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
أن
• أعلن ّ
ّ
تعاق���دت مع الش���ركة اإلنكليزي���ة لفحﺺ أجهزة
تم
ثم أعلنت المفوضية مرة أخرى أنّ ه ّ
االقت���راعّ ،
إلغ���اء التعاقد مع الش���ركة اإلنكليزية والتعاقد
مع الشركة األلمانية؟
دقة في
يت���م التعاق���د ،هناك ع���دم ّ
القاض���ي :ل���م ّ
فرق بين إلغاء
انتق���اء األلفاظ في اإلع���الم ،فهناك ٌ
تم هو إلغ���اء اإلحالة،
التعاق���د وإلغاء اإلحال���ة ،وما ّ
تقدم���ت عش���ر
ولي���س إلغ���اء التعاق���د ،بالمناس���بة ّ
ش���ركات ،ول���م يحض���ر س���وى ش���ركتين هما ش���ركة
( )PWCاالنكليزية ،وشركة ( )HENSOLDIاأللمانية،
والتي أوصت األمم المتحدة بترش���يحها ،وبحس���ب
المقدمة ،كانت الش���ركة االنكليزية ش���ركة
الوثائق
ّ
فتمت اإلحالة عليها ،وفقاً لإلجراءات التي
عالميةّ ،
فإن الش���ركة
ن���ص عليه���ا القان���ون ،وقب���ل التعاقد ّ
ّ
ٌ
بش���كل
ملزم���ة بتقدي���م الوثائ���ق المطلوب���ة منه���ا
ٍ

ومصد ٍق (ش���هادة تسجيل الش���ركة)ُ .ثب َت
رس���مي
ّ
ٍّ
مس���جلة
للمفوضي���ه بع���د سلس���لة إج���راءات بأنّ ه���ا
ّ
ّ
ومقرها في أربي���ل ،ولها فرع في
عراقي���ة،
ٍ
كش���ركة
ٍ
ّ
مس���جل الش���ركات ،كما أكّ د
بغ���داد ،وهذا ما أكّ ده
ّ
بأن شركة ( )PWCليس
الملحق التجاري في إنكلترا ّ
لديه���ا ف���رع ال في إنكلت���را وال في خارجه���ا؛ ولعدم
المقدمة من هذه الش���ركة ،وثبوت
دق���ة البيان���ات
ّ
ّ
وع ّدت ناكلة عن
ع���دم كونها عالمية ،ألغينا اإلحالة ُ
اإلحالة؛ لعدم انسجام بياناتها مع القانون العراقي.
فما قمنا به هو إلغاء اإلحالة مع الشركة اإلنكليزية
قب���ل التعاق���د معها؛ ولذا انتقلنا إلى الش���ركة التي
تليها ،وهي الش���ركة األلمانية ،وبعد تدقيق بيانات
قدمت جميع الوثائق الرس���مية
هذه الش���ركة التي ّ

سيرة ذاتيّة

مسجل الشركات،
المطلوبة ،والتأكّ د منها من خالل
ّ
والملح���ق التجاري في ألمانيا ،تم���ت اإلحالة عليها،
وتم إبرام العقد معها.
المفوضية والش���ركة الفاحصة اآلن مس���ؤولة أمام
ّ
الش���عب العراق���ي على أن تكون مخرج���ات العملية
يدعي
االنتخابية هي مخرجات رصينة ،ال تسمح لمن ّ
بأن ه���ذا الجهاز أو ه���ذا البرنامج
م���ن هنا أو هن���اك ّ
ألن هذه
أو ه���ذا الوس���ط قاب���ل للخ���رق أو التزوي���ر؛ ّ
مهمته���ا فحص برامجيات أجه���زة االقتراع
الش���ركة
ّ
واألجهزة الملحقة بها.

 -جليل عدنان خلف الهاللي

 -من مواليد مدينة الناصرية 1973م

تخرج من المرحلة اإلعدادية الفرع العلمي
ّ -

شركه ( )PWCوفق القانون
كشركة
العراقي مسجّ لة
ٍ
عراقية ،ومقرّها في أربيل،
ٍ
ولها فرع في بغداد)

(إعدادية الناصرية) بمعدل (،)% 90

 تخرج من كلية القانون جامعة البصرة فيالعام 1995م

ُ -ع ّين في العام 1995م في وزارة العدل

 -عمل في محاكم الجنايات والجنح واألحداث

واألح���وال الش���خصية والب���داءة ومحكم���ة

ثم في مديرية التنفيذ
االستئناف .ومن َّ

• فيما يتعلّ ق باألم���ن االنتخابي ،تتذكر حضرتك
األحداث التي حصلت من حرق صناديق االقتراع
ف���ي االنتخاب���ات الس���ابقة ،إضافة إلى الس�ل�اح
المنتشر ،فما هي إجراءاتكم؟
ت���م إعادة تش���كيل اللجنة األمني���ة العليا
القاض���يّ :
وف���ق األم���ر الديوان���ي رق���م ( ،)35ورئيس���ها نائ���ب
القائ���د الع���ام للعملي���ات المش���تركة ،وعضوي���ة
وكي���ل وزارة الداخلي���ة ووكي���ل وزارة األمن الوطني
ومع���اون رئيس جهاز مكافح���ة اإلرهاب وممثل عن
ً
إضافة إلى ما يقرب من خمسة عشر
االس���تخبارات،
لجان
تفرعت منها
ٌ
عض���واً بدرجة وكيل أو مدير عامّ ،
ٌ
مسؤولة عن األمن االنتخابي.
عديدة ،وهي
ٌ
تحضي���رات
خطته���ا ،ولديه���ا
ه���ذه اللجن���ة وضع���ت ّ
ٌ
متواص���ل ،اس���تعداداً لالنتخاب���ات،
ٌ
ميدان���ي
وعم���ل
ٌ
ٌّ
أحداث
ٍ
يستجد من
كل ما
وقد أخذت في حساباتها ّ
ّ
كل ما
مس���تعد ٌة لتالف���ي ّ
طارئ���ة قد تحصل ،وهي
ٍ
ّ
يمكن أن يواجهها على األرض.

التح���ق ب���دورة
َ
 ف���ي الع���ام 1999مالمحققي���ن ،وبع���د اجتي���از دورة المعه���د
ّ

القضائ���ي ُع ّي���ن محققاً عدلي���اً في محكمة

التحقيق.

تقدم للدراسة في المعهد القضائي في
 ّالعام 2001م

ُ -ع ّي���ن ف���ي محكم���ة اس���تئناف ذي ق���ار،

ابتداء
كل محاكم المحافظ���ة،
وعمل ف���ي ّ
ً
ثم الجنح فاألحداث فاألحوال
من التحقيقّ ،
الشخصية ،ثم قاضي االستئناف في الهيأة

االس���تئنافية ،وبعدها نائ���ب رئيس محكمة
االس���تئناف ف���ي ذي قار ،وعض���و محكمة

جنايات ذي قار

المفوضين في
���ح لعضوي���ة مجل���س
ّ
ُ -ر ِّش َ

المفوضية العليا المس���تقلّ ة لالنتخابات ثم
ّ
انتُ ِخب رئيساً لمجلسها
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سياسات مقارنة

مقارنة بين االنتخابات
العراقية والتركية
أضواء على بعض القوانين واإلجراءات
واثق السعدون
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مقدمة:
ال تنطلق فكرة هذه المقالة من
هدف إجراء مقارنة قياسية بين
سير العملية االنتخابية في العراق
ومثيلتها في تركيا ،لتحديد درجة
األفضلية والنجاح بين التجربتين؛ ألنه
من غير اإلنصاف مقايسة تاريخ ومراحل
تطور الديمقراطية الراسخة في تركيا
بالتجربة الديمقراطية في العراق ،التي
ال تزال قيد االختبار وتصحيح المسار ،وال
مقارنة األوضاع السياسية واالقتصادية
واألمنية واالجتماعية في تركيا،
باألوضاع في العراق.
وإنّما انطلقت المقالة من هدف تحفيز
ّ
وحث المعنيين بشؤون االنتخابات في
العراق على محاكاة التجارب الدولية
واإلقليمية الناجحة ،والعمل على
تدعيم الخيار الديمقراطي في العراق،
ليس من خالل الممارسات الديمقراطية
فقط ،وإنّما من خالل زيادة نسبة
الوعي الديمقراطي في المجتمع،
واإليمان بجوهر الديمقراطية ،والقبول
بنتائجها وتحوّ التها ،بوصفها النهج
السياسي العادل والوحيد لضمان
وحدة واستقرار البلد ،وحماية حاضره
ومستقبله ،وتحقيق نموه وازدهاره.

الشفافية ،النزاهة المالية لألحزاب السياسية ،وإبعاد
القضاء والجيش والتعليم عن التأثيرات السياسية:
ورد ف����ي الم����ادة ( )68م����ن الدس����تور الترك����ي« :1ال
والمدعين،
تج����وز عضوية األحزاب السياس����ية للقض����اة
ّ
وأعضاء الهيئات القضائي����ة العليا ،بما في ذلك ديوان
المحاسبات (الرقابة المالية) ،وأفراد القوات المسلحة،
وينظم
ِّ
وط��ل�اب الجامعات م����ا قبل الدراس����ات العليا،
القان����ون عضوية أعض����اء هيئات التدريس بمؤسس����ات
التعلي����م العال����ي ف����ي األح����زاب السياس����ية .وال يج����وز
لذلك القانون أن يس����مح له����ؤالء األعضاء باالضطالع
مقرات
بمس����ؤوليات والقيام بنشاطات
سياسية خارج ّ
ّ
األحزاب السياس����ية ،كم����ا يضع القان����ون القواعد التي
على أعضاء هيأة التدريس بمؤسسات التعليم العالي
 الذي����ن ينتم����ون لألح����زاب السياس����ية  -اتّ باعه����ا ف����يوينظ����م القانون المبادئ
ِّ
مؤسس����ات التعليم العالي.
الحاكم����ة لعضوية طالب التعلي����م العالي في
وتوف����ر الدول����ة لألحزاب
ِّ
األح����زاب السياس����ية.
السياس����ية اإلمكان����ات المالية المناس����بة على
���ف فيم����ا بينه����ا .ويض����ع القان����ون
نح����و منص� ٍ
المقدم����ة
المنظم����ة للمعون����ات
ِّ
المب����ادئ
َّ
المنظمة
ِّ
لألح����زاب السياس����ية ،وكذل����ك تل����ك
لتحصيل اشتراكات العضوية والتبرعات».
كما ورد في المادة ( )69من الدستور التركي:
«ال يج����وز لألح����زاب السياس����ية االش����تغال
باألنش����طة التجارية .وينبغي أن تتّ سق إيرادات
األح����زاب السياس����ية ونفقاته����ا م����ع أهدافها،
ويفوض
وينظم القانون تطبيق هذه القاعدة.
ِّ
ّ

القانون المحكمة الدستورية في المراجعة المحاسبية
لممتل����كات األح����زاب السياس����ية وإيراداته����ا ونفقاتها،
ويحدد كذلك أس����اليب
م����ن حي����ث التزامه����ا بالقان����ون،
ّ
الموقعة في حال
َّ
المراجع����ة المحاس����بية والعقوب����ات
مخالفة القانون .ويعاون ديوان المحاسبات المحكمة
الدس����تورية في مه����ام المراجعة المحاس����بية .وتكون
الق����رارات الص����ادرة عن المحكمة الدس����تورية اس����تناد ًا
إلى المراجعة المحاس����بية نهائي����ة ...وتفصل المحكمة
بناء على
الدس����تورية نهائي ًا في ّ
حل األحزاب السياسية ً
المدع����ي الع����ام الرئيس في
دع����وى يرفعه����ا مكت����ب
ّ
بالحل النهائي
ّ
محكمة االس����تئناف العليا .ويص����در قرار
���ي ف����ي حال ثب����وت مخالف����ة النظام
ّ
ألي ح����زبٍ سياس� ٍّ
الداخلي للح����زب وبرنامجه ألحكام الفق����رة الرابعة من
الم����ادة (( )68المتعلق����ة بتموي����ل األحزاب السياس����ية
بحل حزبٍ
ومراقبة نشاطاتها المالية) .وال يصدر القرار ِّ
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سياس����ي نهائي ًا بسبب أنشطة مخالفة ألحكام الفقرة
تيقن����ت المحكم����ة
الرابع����ة م����ن الم����ادة ( ،)68إال إذا ّ
الدس����تورية من ّأن الحزب المعني صار مركز ًا لممارسة
تلك األنش����طة .وال ُيعتبر الحزب السياسي مركز ًا لتلك
األنش����طة إال إذا كانت تُ مارس بكثافة من ِق َبل أعضاء
الح����زب ،أو إذا كان����ت الهي����أة العلي����ا للحزب أو رئاس����ته
العام����ة أو هيئات صنع الق����رار بالحزب وهيئاته اإلدارية
أو االجتم����اع العام أو المجل����س التنفيذي للمجموعة
البرلماني����ة للح����زب بالجمعي����ة الوطني����ة الكب����رى لتركيا
(مجلس النواب التركي) ،مشتركين في هذه األنشطة
أي من
على نحو مباش� ٍ���ر أو غير مباش� ٍ���ر ،أو إذا قام بها ّ
عمد».
ٍ
المتقدم ذكرها عن
هيئات األحزاب
ّ
ّإن ضمان الش����فافية والنزاهة في النش����اطات المالية
المهمة والحيوية في
لألحزاب السياس����ية من األم����ور
ّ
بخاصة في فترة االنتخابات ،حيث
العملية السياس����ية،
ّ
ّأن مراقبة الدولة للنش����اط المالي لألحزاب السياس����ية
خ��ل�ال الحم��ل�ات االنتخابية ،س����يضمن نزاه����ة العملية
االنتخابية وحماية اختيارات الناخبين من تأثيرات المال
جل مصادر المال السياس����ي
فضال عن ّأن ّ
السياس����ي،
ً
���ي
تتأتّ ����ى ف����ي األغل����ب م����ن عملي����ات فس� ٍ
���اد حكوم� ٍّ
تتم مراقبت����ه ومتابعته
وإداري .ه����ذا األم����ر في تركي����ا ّ
ٍّ
بجدي����ة قصوى م����ن أجهزة الدول����ة ،ولكن
ومالحقت����ه ّ
ف����ي الع����راق (لغاية اآلن) ل����م نلحظ ه����ذه الجدية في
بخاصة
متابعة النش����اطات المالية لألحزاب السياسية،
ّ
القوى والشخصيات السياسية المتنفذة في المشهد
السياسي في العراق بعد 2003م ،والتي تبدو وكأنّ ها
ً
ً
مطلقة من المساءلة القانونية
حصانة
أصبحت تملك
عن مصادرها المالية ،أو عن كل أفعالها بالعموم!
م����ن جهة أخ����رىّ ،إن إبعاد القضاء والقوات المس����لحة
والتعلي����م ع����ن التجاذب����ات والتنافس����ات السياس����ية،
���ب مه����م؛ لضم����ان نزاه����ة العملي����ة السياس����ية،
مطل� ٌ
خصوص���� ًا خالل االنتخابات .فمصادق����ة النتائج النهائية
���ات هي في النهاية ق����رار قضائي -قانوني،
ألي انتخاب� ٍ
ّ
ولي����س قرار ًا سياس� ّ���ياً .والق����وات المس����لحة واألجهزة
األمني����ة للدول����ة ه����ي الط����رف المن����اط به مس����ؤولية
���ي ،أو
أي تهدي� ٍ
حماي����ة س����ير االنتخاب����ات م����ن ّ
���د أمن� ٍّ
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بخاصة في المؤسسات
استعمال للمنصب الوظيفي،
ّ
العس����كرية  -األمني����ة ،للتأثي����ر عل����ى تكاف����ؤ ف����رص
المرش����حين للترويج ألنفس����هم وبرامجه����م االنتخابية،
بخاصة
واختيارات الناخبين عند تصويتهمّ .أما التعليم،
ّ
���م األعداد
التعلي����م العال����ي ،فه����و المي����دان الذي يض� ّ
يحق له����م التصويت،
األكب����ر من أبن����اء المجتمع الذين ّ
لذل����ك من المهم إبع����اد ميدان التعليم ع����ن التأثيرات
السياس����ية والتنافس����ات االنتخابي����ة؛ لضم����ان العدالة
والنزاهة ،السياسية واالنتخابية.
2
حظ����رت الم����ادة ( )98م����ن الدس����تور العراق����ي لع����ام
والمدعي����ن العامين لألحزاب
���اء القض����اة
ّ
2005م انتم� َ
السياس����ية ،كما حظرت المادة ( )9من ذات الدس����تور
انخ����راط الق����وات المس����لحة في الش����ؤون السياس����ية.
فإن نهج المحاصصة السياسية
ولكن على أرض الواقعّ ،
والطائفي����ة المتّ ب����ع في الترش����ح للمناص����ب القضائية
والعسكرية  -األمنية في العراق منذ 2003م ،أسهم
ضد
كثير ًا في إضعاف مناعة القضاء والقوات المسلحة ّ
التدخالت والتأثيرات السياس����ية .وفي نفس السياق،
���د اآلن  -قواني����ن وإجراءات
ال يوج����د ف����ي العراق  -لح� ّ
المؤسس����ات التعليمية من
رادع����ة (حقيقية) لحماي����ة
ّ
التأثيرات والتدخالت والنشاطات السياسية.

اإلشراف القضائي على االنتخابات:

ورد ف����ي الم����ادة ( )79م����ن الدس����تور الترك����ي« :تدي����ر
الهيئ����ات القضائية االنتخابات وتش����رف عليها .وتقوم
اللجن����ة العلي����ا لالنتخاب����ات بجمي����ع الوظائ����ف الالزمة
لضمان نزاهة االنتخابات وحسن تنظيمها ،من بدايتها
إل����ى نهايته����ا ،وإج����راء التحقيق����ات واتّ خ����اذ الق����رارات
النهائية أثناء االنتخابات وبعدها ،في جميع المخالفات
والشكاوى واالعتراضات المتعلقة باألمور االنتخابية،
واس����تالم س����جالت نتائ����ج انتخاب����ات أعض����اء الجمعية
الوطنية الكبرى لتركيا واالنتخابات الرئاس����ية .وال يجوز
الطعن على ق����رارات اللجنة العليا لالنتخابات أمام أي
سلطة».
���ون اللجن����ة العليا
كم����ا ورد ف����ي نف����س الم����ادة« :تتك� ّ
لالنتخابات من س����بعة أعضاء أساسيين ،وأربعة أعضاء

احتياطيي����ن (جميعهم قضاة) .وينتخب المجلس العام
لمحكم����ة االس����تئناف العليا س����تة من األعض����اء ،بينما
ينتخ����ب المجل����س الع����ام لمجل����س الدول����ة الخمس����ة
كل منهما ،باألغلبية المطلقة
اآلخرين ،من بين أعضاء ّ
���ري .وينتخ����ب أولئك
���راع س� ٍّ
لجمي����ع األعض����اء في اقت� ٍ
األعض����اء من بينهم رئيس���� ًا للجن����ة االنتخابي����ة ونائب ًا له
باألغلبية المطلقة في اقتراع سري».
«يختار عضوان م����ن بين من
وورد ف����ي الم����ادة ذاته����اُ :
انتخبته����م محكم����ة االس����تئناف العلي����ا ،وعض����وان من
بي����ن من انتخبه����م مجلس الدولة ،كأعض����اء احتياطيين
بالقرع����ة ،وال ُيش����ارك رئي����س اللجنة العلي����ا لالنتخابات
ونائبه في هذا اإلجراء».
���وح ال
ّ
تبي����ن ه����ذه الم����ادة ف����ي الدس����تور التركي بوض� ٍ
���ك الدولة باإلش����راف
تمس� َ
يحتاج لمزيد من التفصيلّ ،
القضائي المطلق على س����ير العملية االنتخابية ،وهذا
كبير لدى
قناعة راس� ٍ
ٍ
الوض����وح يترافق مع
���ان ٍ
���خة وإيم� ٍ
غالبية القوى السياس����ية (مع خصوماتهم السياسية)،
والش����عب الترك����ي (بكاف����ة اتجاهات����ه السياس����ية)،
بنزاه����ة وحيادية القضاء الترك����ي ،وحصانته الكبيرة من
التدخ��ل�ات والتأثي����رات السياس����ية ،إل����ى درج����ة أنّ ه من
ّ
المفارقة في االنتخابات المحلية األخيرة في تركيا في
قدم ح����زب العدالة والتنمي����ة (الحاكم)
ربي����ع 2019مّ ،
للّ جن����ة العلي����ا لالنتخابات ش����كاوى ضد حزب الش����عب
الجمه����وري (أكب����ر أح����زاب المعارض����ة) ،بدع����وة تالعب
الح����زب المعارض بنتائج االنتخاب����ات في مدينتي أنقرة
التحق����ق م����ن الش����كاوى ،حكمت
ّ
وإس����طنبول ،وبع����د
اللجنة العليا لالنتخابات لصالح الحزب المعارض!
نص����ت الم����ادة ( )102م����ن الدس����تور العراق����ي لع����ام
ّ
2005م ،عل����ى ّأن المفوضي����ة العلي����ا لالنتخاب����ات ،هي
هيأة مس����تقلّ ة تخضع لرقاب����ة مجلس النواب .كما ورد
في المادة ( )2من قانون (المفوضية العليا المستقلة
بأن المفوضية
لالنتخاب����ات) رقم ( )11لس����نة 2007مّ ،
حكومية
العليا المس����تقلّ ة لالنتخابات هي هيأة مهنية
ّ
مس����تقلّ ة ومحاي����دة ،تتمتّ ����ع بالش����خصية المعنوي����ة،
وتخضع لرقابة مجلس النواب.
بأن
كم����ا ورد ف����ي الم����ادة ( )3م����ن القانون رق����م (ّ )11

مفوضي����ة االنتخاب����ات تتألّ ����ف من مجل����س المفوضين
واإلدارة االنتخابي����ة .مجل����س المفوضي����ن ّ
يمثل الجهة

التش����ريعية في مفوضية االنتخابات ،بمعنى أنّ ه أعلى
سلطة في مفوضية االنتخابات .وبحسب نفس المادة
���إن مجل����س المفوضي����ن
( )3م����ن القان����ون رق����م  ،11ف� ّ
يتألّ ����ف م����ن ( )9أعض����اء ،إثن����ان منه����م عل����ى األقل من
القانونيي����ن ،يختارهم مجلس النواب باألغلبية ،على أن
يكونوا من ذوي االختصاص والخبرة والمش����هود لهم
بالكف����اءة والنزاهة واالس����تقاللية ،مع تش����ديد المادة
( )3م����ن قانون رقم ( )11عل����ى أن يكون عضو مجلس
(مستقال من الناحية السياسية).
المفوضين
ً
ولك����ن مب����دأ (المحاصص����ة) المعتم����د ف����ي العملي����ة
���كل ُأس����س
السياس����ية من����ذ الع����ام 2003م ،أط����اح ب� ّ
اس����تقاللية مفوضي����ات االنتخابات التي تش����كّ لت في
العراق قبل نش����وب احتجاجات تش����رين 2019م ،حيث
تقاس����مت األح����زاب والق����وى السياس����ية فيم����ا بينه����ا
كل
ترش����يح األعض����اء لمجل����س المفوضي����ن ،وأصب����ح ّ
معين،
ممثال لحزبٍ
المفوضين هو
عضو في مجل����س
ّ
ّ
ً
ٍ
ب����ل ّإن األح����زاب والق����وى السياس����ية تقاس����مت حتّ ����ى
مفاص����ل اإلدارة االنتخابية والموظفي����ن العاديين في
المفوضية!
قدم����ت حكوم����ة ع����ادل
تح����ت ضغ����ط االحتجاج����اتّ ،
عبدالمه����دي اس����تقالتها ف����ي ( / 29تش����رين الثان����ي/
نوفمبر 2019م) .وفي ( / 5كانون األول ديسمبر) عقد
مجلس النواب العراقي جلس� ً
مفوضية
حل
قرر فيها َّ
ّ
���ة ّ
االنتخاب����ات القديمة ،وذلك بإحالة قس����م من أعضائها
حكومية
إل����ى التقاع����د ،ونقل قس����م منهم إلى دوائ����ر
ّ
قرر
ّ
أخرى ،م����ع اإلبقاء على
الموظفي����ن العاديين .كما ّ
مجل����س الن����واب  -في تل����ك الجلس����ة  -التصويت على
تم����ت المصادقة
ٍ
���ون
جديد لمفوضي����ة االنتخاباتّ ،
قان� ٍ
عليه من رئاس����ة الجمهورية ،وصدر في جريدة الوقائع
الرسمية برقم ( )31لسنة 2019م.
المفوضين ف����ي القانون
تغي����رت آلية تش����كيل مجلس
ّ
ّ
الجديد للمفوضية رقم ( ،)31حيث بموجب المادة ()3
يتكون مجلس المفوضين من
من هذا القانون الجديدّ ،
( )9أعض����اء )5( ،منهم من القضاة م����ن الصنف األول،
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يختاره����م مجلس القضاء األعلى (ع����ن طريق القرعة)،
م����ن بي����ن مجم����وع المرش����حين م����ن قض����اة المناط����ق
االس����تئنافية ف����ي عم����وم الع����راق (باس����تثناء إقلي����م
كوردس����تان) ،م����ع مراع����اة عدال����ة االختي����ار بي����ن جميع
المفوضين
المناط����ق االس����تئنافية .و( )2من مجل����س
ّ
س����يكونون من قض����اة الصنف األول ،الذي����ن يختارهم
مجلس القضاء األعلى ،من القضاة المرش����حين الذين
يرس����لهم مجل����س القضاء ف����ي إقليم كوردس����تان ،مع
مراع����اة عدال����ة توزيعهم عل����ى المناطق االس����تئنافية
المفوضين
في اإلقليم .اإلثنان المتبقيان من مجلس
ّ
المقب����ل س����يكونان م����ن المستش����ارين األعض����اء ف����ي
���يتم ترش����يحهم من مجلس
مجلس الدولة ،والذين س� ّ
الدولة ،وس����يختارهم مجلس القضاء األعلى .في (23
 /كانون األول  /ديسمبر 2019م) قام مجلس القضاء
المفوضين الجدد ،وبحضور
األعلى بإجراء قرعة الختيار
ّ
ومنظمات
ّ
ممثلي����ة األمم المتحدة ووس����ائل اإلعالم
المجتمع المدني والنقابات.
ربم����ا توحلي اآللية الجديدة الختيار مجلس المفوضين
بإعطاء المزيد من االس����تقاللية لمفوضية االنتخابات
���ن الش����ارع العراق����ي ما
الجدي����دة ع����ن س����ابقاتها ،ولك� ّ
زال تنتاب����ه الهواج����س والش����كوك ح����ول ذلك ،بس����بب
معرف����ة الجميع بق����درة األح����زاب والقوى السياس����ية
مؤسس����ات الدول����ة ،بم����ا فيه����ا
عل����ى اخت����راق جمي����ع
ّ
جهة أخرى
المؤسس����ة القضائية ،هذا من جه����ة ،ومن ٍ
ّ
فمن المعروف ّأن القسم األكبر من القوى السياسية
الت����ي تتنافس في ّأية انتخابات جرت في عراق ما بعد
سياسية،
2003م ،هم ّإما فصائل مس����لّ حة لها أجنحة
ّ
أو أح����زاب سياس� ّ���ية له����ا أجنح����ة مس����لّ حة ،وبالتال����ي
قدر كبي� ٍ���ر م����ن الحماية لهم
���إن القض����اة بحاج� ٍ
ف� ّ
���ة إلى ٍ
ولعوائلهم ،للحفاظ على اس����تقالليتهم من تهديدات
أهمية
س��ل�اح (المتنافس����ين) .من هذا المنطلق تأتي ّ
القض����اء عل����ى ظاه����رة انتش����ار الس��ل�اح المنفل����ت في
العراق ،كأحد الش����روط األساس����ية لنزاه����ة االنتخابات
القادمة.
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النظام االنتخابي:

يت����وزّ ع الناخبون ف����ي تركيا عل����ى ( )87دائ����رة انتخابية،
كل من محافظتي
تتضمن ّ
ف����ي ( )81محافظة ،حي����ث
ّ
وكل م����ن محافظت����ي
ٌّ
إس����طنبول وأنق����رة ( )3دوائ����ر،
واحدة من
ٍ
كل
إزمي����ر وبورص����ة دائرتين ،إضافة العتب����ار ّ
فضال عن أصوات
واحدة،
ً
دائرة
ً
المحافظ����ات المتبقية
ً
الخارج والمعابر الحدودية ،حيث يمكن للناخبين األتراك
ف����ي الخارج التصويت في ( )123ممثلية دبلوماس����ية
�ل�ا عن ()36
تركي����ة ،ف����ي ( )60دولة ح����ول العالم ،فض� ً
بوابة حدودية تركية مع دول جوارها.
تعتم����د اللجن����ة العلي����ا لالنتخاب����ات ف����ي تركي����ا طريقة
(هون����دت) – الرياض����ي البلجيك����ي – الحتس����اب نتائ����ج
���بي ،يعتمد على
االنتخاب����ات ،وه����و نظ� ُ
���ام تمثي� ٍ
���ل نس� ٍّ
المصوتين ف����ي الدائ����رة االنتخابية على
قس����مة ع����دد
ّ
ابتداء من ( )1وحتّ ى الوصول
تصاعدي
بشكل
األرقام
ٍّ
ٍ
ً
ثم توزيع المقاعد
لع����دد النواب
المحدد لتلك الدائرةّ ،
ّ
عل����ى األح����زاب حس����ب نس����بة التصويت له����ا .ويضاف
لذل����ك العتب����ة االنتخابي����ة المطلوب����ة لدخ����ول البرلمان
والممثل����ة ب����ـ ( )%10من مجمل األص����وات في عموم
تركي����ا (مع أص����وات الخ����ارج) ،التي كان����ت مطلوبة من
األحزاب وباتت – بعد التعديل األخير للقانون االنتخابي
– متاح� ً
���ة أيض ًا للتحالف����ات االنتخابية .حيث ّإن الحزب /
تخطي العتبة االنتخابية ال
التحالف الذي يفش����ل في ّ
كل دائرة انتخابية
يدخ����ل البرلمان ،وتوزّ ع أصواته ف����ي ّ
كل منها في
على باقي األحزاب الناجحة ،وفق ًا لنسبة ٍّ
معممة على
���ة( ،وليس وفق نس����بة
���رة انتخابي� ٍ
كل دائ� ٍ
ِّ
ّ
3
ّ
كل الدوائر في عموم تركيا) .
���وت مجل����س الن����واب العراق����ي ف����ي ( / 18كان����ون
ص� َّ
األول /ديس����مبر 2019م) ،عل����ى قان����ون انتخاب����ات
���ادال ومنصف ًا
جدي����د ،ت� ّ
���م التروي����ج له بأنّ ����ه س����يكون ع� ً
لكن عقدة
ومنس����جم ًا مع مطالب احتجاجات تش����رينّ .
ه����ذا القان����ون الجدي����د تكم����ن ف����ي الطريق����ة الجديدة
���دال م����ن ( )18دائ����رة
لتقس����يم الدوائ����ر االنتخابي����ة ،فب� ً
كل محافظة
انتخابية كما في الس����ابق ،عندم����ا كانت ّ
تقرر في القانون
عراقي����ة بمثابة دائرة انتخابية واحدةّ ،
الجدي����د لالنتخاب����ات تقس����يم الع����راق إل����ى ( )83دائرة

عدة دوائر
انتخابية ،بتقس����يم المحافظة الواح����دة إلى ّ
كل
انتخابي����ة ،بحس����ب ع����دد مقاعد كوت����ا النس����اء في ّ
محافظة ،والسبب المعلن لهذا التغيير ،هو ّأن الدوائر
تمثيال أكبر للش����ارع العراقي ،كما
المتعددة س����تضمن
ّ
ً
ً
فرصة أكبر لألحزاب السياسية الصغيرة
أنّ ها س����تعطي
والمرشحين المستقلين.
وم����ع ذلكُ ،أثيرت الش����كوك والج����دل ،فبغياب تعداد
سكاني حديث (آخر تعداد عام لسكان العراق كان في
رسمية مؤكّ دة
عام  ،)1997وبغياب إحصاءات نفوس
ّ
بأن
لجمي����ع مناط����ق العراق ،ي����رى جميع المش����ككينّ ،
ستقس����م بحس����ب حسابات
الدوائر االنتخابية الجديدة
ّ
المتنفذة في
ّ
ومصال����ح األحزاب والق����وى السياس����ية
فضال عن ّأن
الع����راق ،وليس بحس����ب معايير منصف����ة.
ً
الس����نوات األخي����رة ت����م فيه����ا اس����تحداث ( )41قض����اء،
والعش����رات م����ن النواح����ي غي����ر المس����جلة ف����ي وزارة
التخطيط.
ّإن هذه الضبابية في معايير تقس����يم الدوائر س����تخلق
بخاصة
كثيرة قبل وبعد االنتخابات،
ٍ
وإرباكات
ٍ
���اكل
مش� َ
ّ
ف����ي المحافظ����ات ذات التن����وع القوم����ي والدين����ي
والطائف����ي ،مث����ل كرك����وك ونينوى ،بدلي����ل ّأن مجلس
كامل من الجلس����ات
���بوع
الن����واب فيما بعد احتاج الس� ٍ
ٍ
فق����ط للتصوي����ت على تقس����يم الدوائ����ر االنتخابية في
يتم التصوي����ت النهائي على
نين����وى وكركوك ،قبل أن ّ
المادة ( )15المعلّ قة م����ن القانون الجديد لالنتخابات،
وش� ّ���رع مجل����س الن����واب العراق����ي القان����ون الجدي����د
لالنتخاب����ات برقم ( )9في ( / 29تش����رين األول /أكتوبر
.)2020
فيم����ا يتعلّ ����ق بترس����يم الدوائ����ر االنتخابي����ة ،كان م����ن
يحدد
المفت����رض عل����ى القان����ون االنتخاب����ي الجدي����د أن ّ
بوض����وح الجه����ة المخول����ة بإق����رار الترس����يم الجغراف����ي
المخولة باستالم
النهائي لتلك الدوائر ،وكذلك الجهة
ّ
الشكاوى حول ترسيم الدوائر ،في حال اكتشاف وجود
سياسي،
���واء أكان سياس����ي ًا أم غير
ٍ
ألي
غبن ّ
ٍّ
طرف ،س� ٌ
طعن،
أي
ٍ
���د من أن ينتهي
بجهة تنتهي وتحس����م ّ
وال ب� ّ
ٍ
وغالب ًا ما يكون القضاء هو الفيصل.
كل
كم����ا ان����ه من الض����روري مس����بق ًا معرف����ة وإيض����اح ّ

���ة موثوق����ة،
المعلوم����ات وقاع����دة البيان����ات م����ن جه� ٍ
كإحص����اء س����كّ اني ،لمعرف����ة الح����دود اإلداري����ة وتعداد
���ة ،وكذلك اعتم����اد قاعدة
دائرة انتخابي� ٍ
ٍ
���كل
الس����كان ل� ّ
رصينة إلعداد س����جل ناخبي����ن موثوق فيه .وألاّ
ٍ
بيانات
ٍ
تقتص����ر عملية ترس����يم الدوائ����ر االنتخابية على ش����ركاء
العملية السياس����ية فقط ،وإنّ ما يجب إش����راك أصحاب
االختص����اص والمراكز البحثية واألكاديميين ومنظمات
المجتمع المدني الدولية والمحلية في هذه العملية.4
وبغض النظر عن
ّ
القانون االنتخابي الجديد في العراق،
س����لبياته وإيجابياته ،هو من حيث الش����كل والمضمون
أفض����ل بكثير م����ن قانون (س����انت ليغو) ،ال����ذي ُأجريت
بموجب����ه االنتخابات النيابية والمحلية الس����ابقة ،ولكن
م����ع ه����ذا ،فالنظام االنتخاب����ي ال ّ
كل ش����يءٍ في
يمثل ّ
األنظم����ة الديمقراطية ،وإنّ ما ض����رورة الوعي الثقافي
السياسي لدى عموم الش����عب والمشاركة االنتخابية
بكثافة ،مع الحرص في االنتخاب على تقديم المصالح
الوطني����ة والكف����اءات والنزاه����ة ،والبرام����ج االنتخابي����ة
العقالنية المقبولة من المرش����ح ،والتعاهد بمحاسبته
بالط����رق القانوني����ة والمعنوي����ة ف����ي حال����ة إخفاقه ،أو
تهرب����ه ف����ي أداء واجبات����ه الوطني����ة واألخالقي����ة أم����ام
الشعب إذا ما فاز المرشح في دائرته االنتخابية.5

التصويت في يوم االنتخابات:

تس����ير الحي����اة ف����ي ي����وم التصوي����ت ف����ي تركي����ا بنفس
إجراءات
ٍ
أي
يتم فرض ّ
طبيعتها في األيام األخرى ،وال ّ
احترازية مبال����غ فيها .في آخر انتخابات (نيابية
���ة أو
أمني� ٍ
ّ
ّ
 رئاس����ية) ج����رت في تركيا ف����ي 2018م ،كانت هنالكالتحقق
ّ
ث��ل�اث طرق يمكن للناخب التركي من خاللهن
من م����كان تصويتهّ ،إما من خ��ل�ال الولوج إلى الموقع
الرس����مي للجنة العلي����ا لالنتخاب����ات (Yüksek Seçim
 )Kurulu Başkanlığıف����ي االنترني����ت ،وإدخ����ال الرقم
يحق
مخص����ص ،وإذا كان ّ
مرب����ع
ّ
الوطن����ي للناخ����ب في ّ
لذل����ك الش����خص االنتخ����اب س����تظهر له قائم����ة تحمل
بيانات����ه والمعلوم����ات الكاملة عن آلي����ة تصويته ،وكذا
اس����م وموق����ع المرك����ز االنتخاب����ي (Oy Vereceğiniz
 ،)Yerرقم الصندوق الذي سيضع فيه بطاقة تصويته
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تسير الحياة في يوم
التصويت في تركيا بنفس
طبيعتها في األيام األخرى،
وال يتمّ فرض ّ
إجراءات
أي
ٍ
أمني ٍّة أو احترازيّة مبالغ
فيها.
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يمكن للناخب التركي
التصويت في مراكز االقتراع
بعد إبراز هويته الشخصية،
أو ما ينوب عنها ،مثل جواز
السفر ،أو دفتر العائلة ،وال
يوجد هنالك وثيقة خاصّ ة
بالتصويت

( ،)Sandık Numarasıتسلس����ل دوره للدخ����ول إل����ى
المرك����ز االنتخاب����ي ((Sıra Numarası؛ لمن����ع الزّ ح����ام
المصوتين في المراكز االنتخابية.
وتكدس
ّ
ّ
ّأم����ا الطريق����ة الثاني����ة ،فمن خ��ل�ال الولوج إل����ى موقع
الحكومة اإللكترونية في االنترنيت ( ،)E-devletومن
���ة في موقع الحكومة االلكترونية،
معين� ٍ
ٍ
خالل
صفحة ّ
س����يحصل الناخب عل����ى نفس المعلوم����ات التي حصل
عليها في الطريقة األولى.
والطريق����ة الثالث����ة هي قيام الحكومة التركية بإرس����ال
تبين بالتفصي����ل عنوان المرك����ز االنتخابي ،ورقم
ورق����ة ّ
يحق له االنتخاب في
لكل مواط����ن ّ
صن����دوق االقتراعّ ،
البالد.
يمك����ن للناخ����ب التركي التصوي����ت في مراك����ز االقتراع
بع����د إب����راز هويته الش����خصية ،أو م����ا ينوب عنه����ا ،مثل
جواز الس����فر ،أو دفتر العائل����ة ،وال يوجد هنالك وثيقة
خاص����ة بالتصوي����ت ،كبطاق����ة الناخ����ب االلكتروني����ة أو
ّ
���م تحديثه����ا
البايومتري����ة؛ ّ
ألن الس����جالت االنتخابي����ة يت� ّ
موحد (الحكومة
إلكتروني���� ًا من خ��ل�ال نظام إلكترون����ي ّ
بكل المؤسس����ات المعنية
اإللكتروني����ة) ،يربط الناخب ّ
بالعملي����ة االنتخابي����ة .حتّ ى الناخبين األت����راك في خارج
تركي����ا يمكنهم تحديث وضعه����م االنتخاب����ي إلكترونياً.
يقوم الناخب التركي بالتوجه إلى مركز التصويت ،حيث
ظرفا وورقة
ثم تس����ليمه ً
���م التأكّ د من هويته ،ومن ّ
يت� ّ
التصوي����ت وخت����م التصوي����ت (خت����م الـ«نع����م» ،)EVET
وقد يكون (ختم الـ«انتخب»  .)TERCIHيحمل الناخب
ورق����ة التصوي����ت والظ����رف وخت����م التصوي����ت ،ويدخل
بمف����رده إلى غرفة التصويت ،ويضع الختم في المكان
المخص����ص للتصويت بحس����ب إرادته ،بع����د انتهائه من
وض����ع خت����م التصوي����ت ،يط����وي الورق����ة ويضعه����ا في
ثم يخ����رج من غرفة التصوي����ت ويضع الظرف
الظ����رفّ ،
ال����ذي يحوي ورقة التصويت داخل الصندوق المختوم
بالشمع األحمر.
تنته����ي عملي����ة االقتراع الس����اعة ( )17:00من مس����اء
���رة ،وبالتالي
ذل����ك اليوم ،وفي العادة يبدأ الفرز مباش� ً
ال تنتص����ف تلك الليل����ة إلاّ وقد اتّ ضحت النتائج األولية
غي����ر الرس����مية ،الت����ي ال تختلف كثي����ر ًا في الع����ادة عن

النتائ����ج النهائي����ة والرس����مية التي تعلنه����ا اللجنة العليا
االنتخاب����ات بع����د ذل����ك بأي����ام ،وذل����ك بع����د الب����ت في
الطعون والش����كاوى والتظلّ مات ،وكما ذكرنا مس����بق ًا
���ص عل����ى ّأن ق����رارات اللجن����ة العلي����ا
ف� ّ
���إن الدس����تور ين� ّ
ً
نهائية ،وال يمكن الطعن فيها.
تعد
لالنتخابات ّ
���ام
أق� ّ���ر قان����ون االنتخاب����ات الجدي����د ف����ي الع����راق النظ� َ
االلكترون����ي البايومتري في التصوي����ت وإعالن النتائج
أيضاً ،مثلم����ا ُأجريت االنتخابات النيابي����ة لعام 2018م،
ً
صائبة؛ نظر ًا للهواجس والش����كوك
���د هذه الخطوة
تع� ّ
الت����ي طالم����ا تراف����ق العملي����ة االنتخابية ف����ي العراق،
ولك����ن ف����ي الوق����ت نفس����ه ه����ذه الخطوة تحت����اج إلى
والتحدي����ات التي
���اد على تج����اوز العقب����ات
ّ
العم����ل الج� ِّ
واجهت التصويت بالنظ����ام البايومتري في االنتخابات
النيابية السابقة.
كما نص القان����ون االنتخابي الجديد على ضرورة إعالن
النتائج بعد مرور ( )24س����اعة عل����ى االنتخابات ،وذلك
وتفرعاتها من
في ض����وء ما تق� ّ���ره الدوائ����ر االنتخابي����ة
ّ
مهم
المراك����ز والمحط����ات االنتخابية من نتائ����ج ،وهذا
ٌّ
لمنع التالعب الذي غالب ًا ما يحصل بسبب تأخير إعالن
العد والفرز.6
النتائج ،بدواعي عمليات ّ
خاتمة:
ليست هنالك فروقات كبيرة بين القوانين واإلجراءات
المتعلّ ق����ة باالنتخاب����ات ف����ي العراق وتركي����ا ،ولكن من
جدية تطبي����ق تلك
المؤك����د هنال����ك فرق���� ًا ف����ي م����دى ّ
القوانين واإلجراءات وااللتزام بها بين البلدين ،وهنالك
فرق ًا بين الشعبين الجارين العراقي والتركي في الوعي
حق المواطن
وأهمية ّ
ألهمية االنتخابات،
الجماهيري
ّ
ّ
ف����ي التصوي����ت ،وفرق���� ًا في درج����ة اإليم����ان بقدرتهما
وتحسين في ظروفهم الحياتية من
تغيير
على تحقيق
ٍ
ٍ
خالل المشاركة في التصويت في االنتخابات.
وإذا ما أردنا أن نستخلص استنتاج ًا رئيس ًا لهذه المقالة،
نج����د ّأن اس����تقاللية القض����اء وحياديت����ه ،وحماي����ة تلك
االس����تقاللية والحيادي����ة ،ه����ي مفتاح تحقي����ق النزاهة
والعدالة والنجاح في ّأية انتخابات.
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قراءة في كتاب

تأثير تطور آليات االنتخاب على
الديمقراطية التمثيلية
مركز رواق بغداد

الكت���اب م���ن تأليف القاض���ي قاس���م العبودي
المفوضي���ة
المفوضي���ن ف���ي
عض���و مجل���س
ّ
ّ
العليا المس���تقلّ ة لالنتخاب���ات ()2012 – 2007
ورئي���س االدارة االنتخابي���ة فيها س���ابقاً  ،يتألّ ف
الكت���اب م���ن ( )208صفح���ة ،تن���اول ف���ي ه���ذا
الكت���اب تأثير آليات االنتخاب على الديمقراطية
مه���د للكت���اب بالحدي���ث عن
التمثيلي���ة ،حي���ث ّ
ّ
المؤث���رة في انتخاب رأس الس���لطة،
العوام���ل

الكتاب قيّم ومفيدٌ جدّ ًا لمن
تصور جي ٍّد عن
يرغب في تكوين
ٍ
أثر النظام االنتخابي في توزيع
السلطة وفي قوة األحزاب،
وفي تعدّ دها من عدمه
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ّ
ومث���ل لذلك بالحديث عن كيفي���ة انتخاب رأس
األول رئيس
الس���لطة ف���ي أربع���ة نم���اذج ،كان ّ
الوالي���ات المتحدة األمريكي���ة ،والثاني الرئيس
الهن���دي ،والثال���ث باب���ا الفاتي���كان ،والراب���ع هو
تط���رق إلى
ثم
ّ
الول���ي الفقي���ه في إي���ران ،ومن ّ
ّ
المؤث���رة في الديمقراطي���ة التمثيلية
العوامل
التي هي النظام االنتخابي والنظام السياسي،
لمصممي النُّ ُظم
واستش���هد بمقولة ش���هيرة
ّ
االنتخابية ،في مدى تأثير النُّ ظم االنتخابية في
«إن النُّ ظم االنتخابية تش���به
النُّ ظم السياس���ية ّ
العج���الت الت���ي تعم���ل عل���ى اس���تمرار النظام
ومقوماته» .ويحاول هنا إثبات دور
السياس���ي
ّ
النُّ ظ���م االنتخابي���ة في إع���ادة صياغ���ة النماذج
الديمقراطية.
تط���رق إل���ى نظ���ام الكوتا
وف���ي ه���ذا الس���بيل
ّ
النس���ائية ،بوصفه واحداً من اشتراطات تمثيل
تط���رق إل���ى بع���ض
الش���رائح المختلف���ة ،كم���ا
ّ
التجارب االنتخابية التي حصلت في العراق بعد
2003م ،وأداء األح���زاب والكيانات السياس���ية
فيه���ا ،وتكتيكاتها الت���ي اعتمدتها؛ لكي تتالءم
م���ع المتغي���رات الت���ي حصل���ت ف���ي قان���ون

تكمن أهمية الكتاب القصوى في
البحث في تاريخ شبه غامض أو
غير موثّق بشكل دقيق ال سيما
في دراسة أحواله االجتماعية
واالقتصادية

س���واء أكان���ت محلّ ي���ة أم نيابية ،كما
االنتخاب���ات،
ٌ
والتعددية الحزبية،
تطرق إلى النظ���ام االنتخابي
ّ
ّ
حي���ث يرى ّأن النظام االنتخاب���ي يلعب دوراً كبيراً
ديمقراطية،
ٍ
دولة
ٍ
ألي
في رسم الخارطة الحزبية ّ
ويذك���ر س���عي األح���زاب المتنف���ذة والقوية إلى
يكرس نفوذها ،وال يس���مح
نظام
اختي���ار
ٍ
انتخابي ِّ
ٍّ
مثال
للقوى الطامحة بمنافستها ،ويضرب لذلك ً
سياسي
باالتحاد الروسي ،الذي ال يسمح لحزبٍ
ٍّ
أن يناف���س في االنتخاب���ات االتحادية ما لم يكن
ل���ه مكاتب ف���ي نص���ف الواليات عل���ى األقل أو
المكونة لالتحاد الروسي.
الوحدات
ّ
يسببه
كما تطرق إلى نظام التمثيل النسبي ،وما ّ
ّ
الممثلة ف���ي البرلمان،
م���ن ازدياد عدد األح���زاب
ودخ���ول معظمه���ا ف���ي ائتالف���ات لتش���كيل
الحكوم���ة ،وغالباً ما يكون التحالف ّ
هش���اً  ،وذكر

ّأن بع���ض الدول اعتمدت نظام العتبة االنتخابية
للتقلي���ل من ازدياد ع���دد األحزاب ف���ي البرلمان،
فتبلغ هذه العتبة في تركيا ( )% 10من األصوات
في عم���وم الدوائر االنتخابي���ة ،وتبلغ في الجزائر
العامة
( ،)% 7وف���ي النرويج  % 4م���ن األصوات
ّ
مقعد م���ن المقاع���د التعويضية
ٍ
للحص���ول عل���ى
الـ( ،)19وتبلغ النسبة في روسيا (.)% 2.5
تط���رق الكات���ب إلى نتائ���ج العتب���ة االنتخابية
ث���م
ّ
ّ
بالنس���بة لتركي���ا وأثرها في تمكي���ن حزب العدالة
والتنمية من االس���تقرار في الحكم منذ 2002م
ش���رع البرلم���ان التركي قوانين
وحتى اآلن ،حيث ّ
مكونة م���ن أفراد في
تل���زم األح���زاب إثبات أنّ ه���ا
ّ
متنوع���ة ،كش���رط للدخول في
مناط���ق وأع���راق
ّ
االنتخاب���ات ،كأن تقوم األحزاب بإنش���اء فروع لها
بمختل���ف المحافظات التركي���ة ،وأن تقوم بعقد
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منتظمة فيها ،وأن ينتس���ب
ٍ
بصورة
ٍ
المؤتمرات
إليه���ا أعضاء من نص���ف المحافظ���ات الثمانين
عل���ى األقل ،ولكنّ ه لألس���ف ذه���ب بعيداً في
تقيي���م أث���ر ه���ذا النظ���ام االنتخاب���ي والعتب���ة
االنتخابي���ة إل���ى تقيي���م ح���زب العدال���ة ،ونق���ل
الموجهة له م���ن خصومه ،وال أرى
االتهام���ات
ّ
بحاجة لهذا االس���تقصاء ،وإنّ ما
ٍ
ّأن الكات���ب كان
المتحقق من
ّ
كان���ت تكفيه اإلش���ارة إلى األث���ر
العتب���ة االنتخابية وباقي االش���تراطات األخرى
ّ
الممثلة في المجلس
ف���ي تقليل عدد األحزاب
النياب���ي الترك���ي ،وبالتالي أثرها في االس���تقرار
الحكومي.
األهمية،
ثم انتقل الكاتب إلى عنوان في غاية
ّ
ّ
أال وهو السياس���ة الحزبي���ة والنظام االنتخابي،
ويعن���ي به قدرة األحزاب على االس���تفادة من
والتكي���ف مع���ه للحص���ول
النظ���ام االنتخاب���ي،
ّ
عدد م���ن المقاع���د النيابي���ة ،والتي
عل���ى أكب���ر ٍ
قد ال تتناس���ب وعدد ناخبيه ،واستشهد لذلك
بم���ا حصل ف���ي االنتخابات النيابي���ة في العراق
ف���ي 2010م ،فق���د حص���ل ّتي���ار األح���رار عل���ى
ضعف عدد مقاع���د المجلس األعلى بأقل من
األصوات الت���ي حصل عليها األخير ،وكذا أش���ار
إل���ى حصول الح���زب الديمقراطي الكردس���تاني
على ( )29مقعداً من أصل المقاعد التي حصل
عليه���ا التحال���ف الكردس���تاني وعدده���ا ()42
مقعداً .
لينتق���ل بعده���ا إل���ى تس���ليط الضوء عل���ى دور
وي ِّ
مثل
النظ���ام االنتخابي في توزيع الس���لطةُ ،
لذل���ك بأث���ر نظ���ام األغلبي���ة (الفائ���ز األول) في
انتخابات الكونغرس األمريكي في تعزيز سلطة
الدول���ة والحكوم���ة االتحادي���ة ،ونج���اح الحزبان
الجمه���وري والديمقراط���ي ف���ي االس���تحواذ
تحول
عل���ى الس���لطة ،حتّ ���ى وص���ل األم���ر إل���ى ّ
تمثيل
مجلس الشيوخ من تمثيل مناطقي إلى
ٍ

 86الرواق  -العدد  - 5آيار 2021 -

وطن���ي ،في حي���ن ّان نظ���ام األغلبية لم
حزب���ي
ٍّ
ٍّ
كل من الهند
ينت���ج ثنائية حزبية سياس���ية ف���ي ٍّ
وماليزي���ا ولبن���ان .كم���ا اخت���ار البرازي���ل كدول���ة
معاكس لتجربة أميركا،
ٍ
بش���كل
اتحادية اتّ جهت
ٍ
حيث عمدت إل���ى توزيع الصالحيات ونقل جزءاً
منها من المركز إلى الواليات األخرى ،وحصرت
بحدي���ن ،الحد األدن���ى ثمانية
تمثي���ل الوالي���ات ّ
سبب خسارة
مما ّ
نواب ،واألعلى سبعون نائباً ّ ،
تق���در بـ()40
وث���راء،
لس���او باول���و األكثر س���كاناً
ّ
ً
مقعداً ّ .أما في اس���تراليا فقد ّأدى اختيار نظام
التمثيل النس���بي في انتخابات مجلس الشيوخ
إل���ى تحقي���ق تمثيل متكاف���ئ للوالي���ات داخل
البرلمان.
ف���إن الكاتب
وبالع���ودة للتجرب���ة ف���ي الع���راق،
ّ
س���لّ ط الضوء على تبني نظام التمثيل النسبي،
ً
ً
وقائمة
واح���دة،
ً
انتخابية
دائرة
ً
واعتبار الع���راق
ً
س���ببه ذلك من حرم���ان محافظة
مغلق���ة ،وما ّ

المثن���ى م���ن التمثي���ل ف���ي الجمعي���ة الوطنية،
المش���رع إلى تقس���يم البلد
األم���ر ال���ذي دف���ع
ّ
متعددة بعدد المحافظات 2005م،
إلى دوائر
ّ
واعتم���اد القائم���ة المفتوح���ة ف���ي انتخاب���ات
مجالس المحافظات .2009
تط���رق الكات���ب إل���ى تأثي���ر تكنولوجي���ا
كم���ا
ّ
االنتخاب���ات ف���ي العملي���ة االنتخابي���ة ،وأش���ار
إل���ى اس���تعمال ه���ذه التكنولوجي���ا في س���جل
الع���د والفرز
الناخبي���ن ،وف���ي التصوي���ت ،وفي
ّ
ومي���ز بين نوعين من التصويت
وإعالن النتائجّ .
االلكتروني:
مصممة
األول :ه���و اس���تعمال آالت الكترونية
ّ
ّ
ويتم اس���تعمالها
لتوض���ع في مراك���ز االقتراع،
ّ
م���ن قبل الناخب ،وهذا هو األس���لوب الش���ائع
للتصويت االلكتروني ،ويستعمل في الواليات
المتحدة األمريكية والهند والبرازيل.

ّأم���ا الثان���ي :فهو اس���تعمال منظوم���ة االنترنت
في التصوي���ت ،وذلك بربط أجهزة التصويت في
مراك���ز االقت���راع بش���بكة االنترن���ت ،أو عن طريق
اس���تعمالها عن ُبعد ،بواس���طة حاس���وب الناخب
الش���خصي ،كما هو الحال في اس���تونيا ،إذ ّ
تمثل
االنتخاب���ات البرلمانية في اس���تونيا عام 2006م
المتوفر لهذا النوع من التصويت.
ّ
المثال الوحيد
ويؤكّ ���د الكات���ب ّان اس���تعمال التكنولوجي���ا ف���ي
حاد ٍة ألس���باب
ٍ
يتعرض إل���ى
انتقادات ّ
التصوي���ت ّ
متع���ددة ،فباإلضاف���ة إل���ى كلفته���ا المالي���ة
ّ
بثقة إلى اس���تعمالها ،فهناك
ٍ
الباهض���ة ،ال ينظر
وس���رية االقتراع ،وتزايد
غياب لعنصر الش���فافية
ّ
كثي���ر م���ن
احتم���االت القرصن���ة ،لذل���ك تراجع���ت
ٌ
ال���دول الت���ي كانت تس���تعمل ه���ذه التكنولوجيا
ف���ي التصوي���ت االلكترون���ي ،كألماني���ا وهولن���دا
وكازاخستان والنرويج والنمسا وايرلندا ،وتراجعت
روس���يا االتحادية عن اس���تعمال ه���ذا النظام؛ إذ
انحس���ر ف���ي  5%فق���ط م���ن مراكز االقت���راع في
انتخاباتها الرئاسية في عام 2012م.
يش���د االنتب���اه ّأن الكات���ب يذك���ر ّأن بعض
ومم���ا
ّ
ّ
عدت التصويت االلكتروني
النماذج الديمقراطية ّ
دس���توري ،ويتع���ارض م���ع المب���ادئ
إج���راء غي���ر
ٍّ
ً
أقرته���ا المواثي���ق
األساس���ية لالنتخاب���ات الت���ي ّ
ّ
الدولي���ة والدس���اتير المحلي���ة ،ولكن���ه ل���م يذك���ر
واحد هو ألمانيا.
ٍ
أنموذج
سوى
ٍ
تط���ور النُّ ظم
واعتب���ر ّأن أوض���ح ص���ور التأثي���ر في
ّ
العد
االنخابي���ة ه���و اس���تعمال التكنولوجيا ف���ي
ّ
وتس���بب ف���ي مرونتها
والف���رز ،وإع�ل�ان النتائ���ج،
ّ
متعددة
وبالتال���ي أس���همت في إتاح���ة خي���ارات
ّ
للناخبي���ن ولألح���زاب السياس���ية ف���ي اختي���ار
المرشحين.
كل التجارب واألمثلة التي ساقها الكاتب،
ورغم ّ
ألن تج���ارب
إال أنّ ن���ا ال يمكنن���ا القي���اس عليه���ا؛ ّ
ال���دول تختلف بس���بب اختالف طبيعة ش���عوبها

م���ر ،فقد يكون
اجتماعي���اً وثقافي���اً ودينياً  ،وكما ّ
هنال���ك دولت���ان تس���تعمل ذات النظ���ام ،إال ّأن
مخرجاته لم تكن متطابقة أو متقاربة ،وبالعودة
إل���ى العراق فإنّ ���ه اعتمد نظام التمثيل النس���بي
من���ذ 2003م ولغاي���ة انتخاب���ات مجل���س النواب
ف���ي 2018م .وكان أبرز تغيير في متعلّ قات هذا
النظام هو اعتماد الدوائر المتعددة بدل الدائرة
الواح���دة ،والقائم���ة المفتوح���ة ب���دل المغلق���ة،
وطريق���ة احتس���اب النتائ���ج .وف���ي الحقيق���ة كل
ه���ذه التغييرات لم تُ حدث فارق���اً كبيراً في نتائج
االنتخاب���ات ،حيث حافظت أكثر األح���زاب الكبيرة
والقديم���ة عل���ى وجودها وتمثيله���ا في مجلس
وإن م���ا حص���ل
الن���واب ومجال���س المحافظ���اتّ ،
فإن ذلك لم
للبعض منه���ا من تناقص تمثيله���اّ ،
يك���ن بس���بب ه���ذه التغيي���رات البس���يطة ،وإنّ ما
ألس���باب أخرى يط���ول ال���كالم فيه���ا ،نعم هذه
التغيي���رات ّأثرت في األح���زاب الصغيرة ،خصوصاً
المعدل
تم استعمال طريقة (سانت ليغو)
ّ
عندما ّ
في احتساب النتائج.
مؤخ���راً  ،ش���رع مجل���س الن���واب قان���ون انتخابات
أقر فيه
مجل���س النواب رقم ( )9لس���نة 2020مّ ،
تغيير نظامنا االنتخابي من التمثيل النس���بي إلى
المتحول؛ لذا نحن اآلن أمام
الصوت الواحد غي���ر
ّ
جديدة ،سنرى من خاللها تأثير هذا النظام
ٍ
تجربة
ٍ
الجدي���د على نتائ���ج االنتخاب���ات المزم���ع عقدها
في العاشر من تشرين األول 2021م ،لنرى تأثير
هذا التغيير على نتائج االنتخابات والس���لطة في
العراق.
جداً لمن يرغب
قيم
ومفيد ّ
ٌ
في الحقيقة الكتاب ّ
جي ٍد عن أثر النظ���ام االنتخابي
ف���ي تكوين
تص���ور ّ
ٍ
ف���ي توزيع الس���لطة وف���ي قوة األح���زاب ،وفي
تعدده���ا م���ن عدم���ه ،ولك���ن ل���ن يعطي���ك فكرة
ّ
تط���ور آلي���ات االنتخ���اب على
واضح���ة ع���ن تأثي���ر
ّ
الديمقراطية التمثيلية.
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تقدير موقف

االولويات والتفضيالت المتوقعة
في انتخابات 2021
علي ﺣﺴون

مع قرب موعد االنتخابات النيابية التي حددها مجلس الوزراء في العاشر
من تشرين االول لعام  2021وبروز كيانات سياسية جديدة بعضها منبثق
من تنسيقيات وناش���طي احتجاجات تشرين والبعﺾ االخر هو لشخصيات
سياس���ية كانت لها انتماءات حزبية س���ابقة اضافة الى االحزاب والتيارات
السياس���ية التقليدية المش���اركة في العملية السياس���ية بعد عام 2003
،اصب���ح امام الش���عب العراق���ي مهمة مفصلي���ة لتصحيح مس���ار العملية
السياس���ية خصوصاً بعد التغييرات الجوهري���ة التي احدثها مجلس النواب
على قانوني المفوضية وانتخابات مجلس النواب .
واليخفى على كل مراقب أهمية االستبيانات الموضوعة ألستطالع رأي
الش���ارع حول توجهاته بالمش���اركة في هذه االنتخاب���ات من عدمها ونوع
التفضي���الت واالولوي���ات الت���ي يرغبها  ،لذا جاء مش���روع هذا االس���تبيان
ال���ذي بادر اليه مركز رواق بغداد للسياس���ات العامة ليضع امام المراقب
والمتابع نتائجه وتحليل تلك النتائج واهم المؤشرات التي برزت فيه .
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بداية اعتمد مش���روع هذا االس���تبيان على الوصول
ال���ى ش���رائح متع���ددة م���ن المجتم���ع العراقي من
خ�ل�ال الوص���ول المتباي���ن في عم���وم المحافظات
م���ع تناس���ب العين���ة المس���تهدفة والت���ي بلغ���ت
( )1044مبحوث���اً عل���ى الصعي���د الوطن���ي من حيث
نس���بة الس���كان في كل محافظة الى نسبة العينة
المخت���ارة مع تفاوت بس���يط اجترحت���ه منهجية كرة
الثل���ج الت���ي اعتم���دت ف���ي االس���تبيان وارت���دادات
ون���زوال ف���ي بع���ض المحافظ���ات
تحركه���ا صع���وداً
ً
وشمل هذا االس���تطالع المواطنين بعمر  18عاماً
فأعل���ى م���ن الذك���ور واالناث بحس���ب اس���تجابتهم
وعلى مدار ثالثة اس���ابيع للم���دة من 20212/2/1
ولغاي���ة  2021/2/21حي���ث ت���م تصمي���م رابط���ان
الكتروني���ان االول باللغ���ة العربي���ة والثان���ي باللغ���ة
الكردي���ة لضمان ش���مول جميع المحافظ���ات ليأتي
ه���ذا االس���تطالع للبح���ث ف���ي واق���ع توجه���ات
المجتمع العراقي لمختلف فئاته  ,وتوزعت اس���ئلة
االستبيان بين تحديث بطاقة االنتخاب والمشاركة
فيه���ا وتفضي�ل�ات الجمه���ور لتوجه���ات الكيان���ات
السياسية المرشحة لخوض هذه االنتخابات
نتائج االستبيان -:
لوح���ظ مش���اركة فاعل���ة لفئ���ة الش���باب ()38-18
ف���ي االس���تجابة لمل���ىء االس���تبيان واب���داء ارائهم
ح���ول االس���ئلة المطروحة في فقرات االس���تطالع
مم���ا يؤش���ر انه س���يكون للش���باب دور جوهري في
االنتخابات القادمة .
وبخص���وص الس���ؤال ح���ول اهمي���ة االنتخاب���ات
لتحس���ين وتطوير البلد ج���اءت النتائج متفاوتة بين
المحافظات حس���ب طابعها القوم���ي او المذهبي
تفاؤال قياسا
حيث بدت المحافظات الش���يعية اكثر
ً
بالمحافظات السنية حيث تراوحت االجابة بنعم في
محافظات االنبار وصالح الدين ونينوى بين ()% 14
قليال عن رب���ع المبحوثين في حين بدى
ال���ى مايزيد
ً
تف���اؤل مبحوث���ي اقليم كوردس���تان االضعف حيث
تراوحت بين ( ) % 20 - 5من مجموع المبحوثين .
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ام���ا فيما يخص تحدي���ث بيانات الناخبي���ن والبطاقة
البايومتري���ة فأن مؤش���رات االس���تبيان تدل على ان
عملي���ات التحديث واصدار البطاقات يؤش���ر ارتفاع
نسب الحصول عليها في االشهر القادمة .
وج���اءت ه���ذه المؤش���رات متطابق���ة م���ع البيانات
المعلن���ة من قب���ل المفوضية و جاء ف���ي نتائج هذا
االس���تبيان ب���أن ثالثة ارب���اع المبحوثين ف���ي عموم
المحافظ���ات غي���ر راضي���ن ع���ن المفوضي���ة العلي���ا
الجديدة وعن عملها وبنسبة  % 75,2قابلهم (24,8
 )%فق���ط بأنه���م راضي���ن عنها  ،رغ���م ان المفوضية
الحالية تضم مجل���س مفوضيين جديد ،كل اعضاءه
م���ن القض���اة وتع���د حديث���ة العه���د ولم تختب���ر بعد
بش���كل واف سوى بتحديث سجل الناخبين واصدار
البطاق���ات البايومتري���ة لكن هذا االنطباع الس���لبي
تأت���ى نتيج���ة التجارب الس���ابقة ل�ل�ادارات الس���ابقة
للمفوضي���ة وه���ذه القناعة او االنطباع هو بنس���بة
عليا لدى الشباب .

جاء في نتائج هذا االستبيان
بأن ثالثة ارباع المبحوثين في
عموم المحافظات غير راضين عن
المفوضية العليا الجديدة وعن
عملها وبنسبة % 75,2

تطرح نتائج االس���تطالع الحالي استشرافاً ملحوظاً
يدعوا للتفاؤل بش���أن المش���اركة فيه���ا وفقاً لنوايا
المستطلعين ازاءها بالقياس مع اخر نسبة مشاركة
في االنتخابات االخيرة لس���نة ( )2018والتي بلغت
( )% 44,85وكان للش���باب رأيه���م ف���ي المش���اركة
حي���ث حس���مت الفئة العمري���ة التراكمي���ة بين (-18
 )38س���نة امرهم بش���أن المش���اركة في االنتخابات

احتماال راجحاً
القادمة وبنس���بة ( )% 62مما يؤش���ر
ً
لمش���اركة ش���بابية جيدة وكذلك اظه���رت توجهات
المبحوثي���ن المش���اركين ف���ي االس���تبيان توجه���ا
ملحوظا نحو التصويت لصالح شخصيات تكنوقراط
مس���تقلين فيم���ا ح���ل الخي���ار الثاني نح���و التصويت
للجه���ات الت���ي تحم���ل الطابع العلمان���ي او المدني
وتبعه ثالثا التصويت لصالح االحزاب الدينية .
وبف���ارق بس���يط في التسلس���ل النس���بي ح���ل رابعاً
خي���ار التصويت لصالح ش���خصيات او جهات مرتبطة
بح���راك تش���رين وحلت بقي���ة الخي���ارات ذات الطابع
المذهب���ي والقوم���ي او العش���ائري ف���ي نهاي���ة
القائم���ة  ،وبالع���ودة للمعطي���ات االجمالي���ة لهذه
الفق���رة الخاصة بنوعية الجهات والش���خصيات التي
س���يتم التصوي���ت لها م���ن قب���ل العينة المس���تبانة
فق���د جاءت نس���بة تراكمية تقترب م���ن ( )73%من
مجموع وحدات العينة لصالح جهات او ش���خصيات
مدني���ة او علماني���ة مهنية ومتخصص���ة تضم جميع
المكونات وقريبة من حراك تش���رين والتي ستكون
من ابرز الموجهات في قرارهم فيما جاءت وبنسبة
تراكمي���ة تقترب من ( )% 27م���ن مجموع الوحدات
المس���تهدفة لصالح ش���خصيات وجهات ذات توجه
دين���ي او مذهب���ي او توج���ه عش���ائري قبل���ي ام���ا
الشباب فقد حسموا امرهم وبنسبة تراكمية بلغت
نح���و ( )% 72بالتصوي���ت لصالح الجه���ات العلمانية
الجامعة للهوية الوطنية .
والن الديمقراطي���ة توفر نوعاً م���ن االيمان بجدوى
المش���اركة والتس���امح السياس���ي والفك���ري وتوفر
روح المب���ادرة والالش���خصانية والثق���ة السياس���ية
ولغرض حس���م الجدل واللغط بش���أن رأي الجمهور
العراقي وقراره بتكرار انتخاب ش���خصيات سياس���ية
مش���اركة في الس���لطة حالي���اً من عدم���ه ولمعرفة
توجه���ات المبحوثين حيال ذلك جرى طرح الس���ؤال
االتي عليهم (اذا ما ش���اركت ف���ي االنتخابات فهل
س���تختار شخصيات سياسية مش���اركة في السلطة
حالي���اً ) حي���ث االجاب���ات الرافضة بنس���بة  68%فيما
ت���ردد البقية باالجابة بنس���بة  23%ام���ا الذين اجابوا

بنع���م فلم يتجاوزا نس���بة  8%م���ن مجموع وحدات
العينة  ،اما توجهات الش���باب ازاء هذ السؤال كانت
بالرف���ض الع���ادة انتخ���اب الش���خصيات السياس���ية
المشاركة س���ابقا بالعمل السياسي وبنسبة تفوق
الـ  % 69من وحدات العينة ذاتها.

تطرح نتائج االستطالع الحالي
استشرافًا ملحوظًا يدعوا للتفاؤل
بشأن المشاركة فيها وفقًا لنوايا
المستطلعين ازاءها بالقياس مع
اخر نسبة مشاركة في االنتخابات
االخيرة لسنة ()2018

ورغ���م ان القان���ون االخي���ر لالنتخاب���ات ح���دد آلي���ة
تشكيل االئتالفات ومشاركة االحزاب في العملية
االنتخابية لكن لغرض الكش���ف عن نوايا المبحوثين
وطبيع���ة تفضيالته���م ازاء اش���كال الترش���يح الت���ي
ين���وون التصويت لصالحها جرى طرح الس���ؤال حول
اي من اشكال الترشيح تفضل التصويت بين خيارات
(ح���زب او ائتالف او مس���تقلين ) لتأتي االجابة بنحو
 % 62لصالح المس���تقلين وبنسبة تقترب من الـ 19
 %لصال���ح االئتالفات اما االحزاب فقد اختار نس���بة
تقترب من الـ  % 11لصالح التصويت لها .
وكذلك لمعرفة رأي الشارع باالصالحات المطلوبة
للعملي���ة االنتخابي���ة الت���ي توص���ف بأنه���ا تغيير في
النظ���ام االنتخاب���ي لتحس���ين طريق���ة التعبي���ر ع���ن
الرغب���ات العام���ة ف���ي نتائ���ج االنتخابات ولتحس���ين
عم���ل السياس���ة وبالتال���ي تعتب���ر ح���ل لمش���كالت
الديمقراطي���ة الت���ي تمثل المزيد م���ن الديمقراطية
اضاف���ة ال���ى ان االص�ل�اح االنتخاب���ي يع���د مي���زة
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دائم���ة ألي نظ���ام ديمقراطي صحي لص���وغ نظام
انتخاب���ي يحظ���ى برض���ا الجمهور  ،جرى طرح س���ؤال
بخص���وص اهم االصالح���ات االنتخابية التي يؤيدون
تنفيذه���ا ،جاءت النتائ���ج ازاء االصالحات المطروحة
في االس���تبيان لتظه���ر رأي المبحوثي���ن لصالح منع
االش���خاص الذين تسنموا مناصب وعليهم شبهات
فس���اد من المشاركة في االنتخابات وبنسبة 24.4
 %لتأت���ي ثانياً التصويت لتفعيل اش���راف دولي من
قبل االمم المتحدة على االنتخابات بش���كل مباشر
وبنسبة  % 20.6من مجموع وحدات العينة وتبعه
ثالث���ا خي���ار التصويت لصالح تكثي���ف القوات االمنية
االتحادي���ة ق���رب مراكز االقتراع ف���ي المناطق التي
تتواجد فيها جماعات مسلحة وبنسبة  ،% 16وجاء
التسلسل الرابع خيار ان يكون التصويت للمواطنين
المتواجدي���ن داخ���ل العراق حصراً وبنس���بة % 15.5
م���ن مجموع وحدات العينة وتبعه بنس���ب متقاربة
االصالح���ات المتمثل���ة ان يك���ون التصويت لحاملي
البطاق���ات البايومتري���ة حص���راً وبتحدي���د الس���قف
االعل���ى لتكالي���ف الدعاي���ة االنتخابي���ة وج���اء اخي���راً
التصوي���ت لصال���ح تفعيل قان���ون االح���زاب واقصاء
االحزاب التي لها اجنحة مسلحة .
وجاء س���ؤال حول الس���مات الش���خصية للمرشحين
ال���ذي يتمث���ل كأنطب���اع ق���وي ينش���أ ف���ي عق���ول
الناخبي���ن حينما يفكرون بسياس���ي مح���دد النتخابه
واالنطب���اع هذا يعد نوعاً من انواع الصورة الذهنية
المفضلة لديهم اذ تش���ير اغلب الدراس���ات العلمية
المتخصص���ة بش���ؤون االنتخابات الى ان الش���خصية
السياس���ية في اكث���ر الحاالت يج���ب ان تتطابق مع
التطلع���ات االجتماعي���ة للجمه���ور فنظ���ام االم���ال
والتوقع���ات والمطالب الخاصة هو ما يعين معايير
قيام السياس���ي بالوظائف االجتماعية المنوطة به
وتحقيق االمال المعقودة عليه .
وللكش���ف عن تراتب ابرز الس���مات الش���خصية التي
يفضله���ا المبحوثي���ن في المرش���حين الذي���ن ينوون
التصوي���ت لصالحه���م ج���رى ط���رح س���ؤال ع���ن اب���رز
الس���مات الش���خصية الت���ي يفضله���ا المواط���ن في
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المرش���ح كم���ا ت���م من���ح المبحوثي���ن فرص���ة تحديد
اهم الس���مات التي تحس���م تفضيالته���م للتصويت
مع الس���ماح بتكرار اكثر من خي���ار ان رغب المبحوث
بذلك لتأكيد السمة لديه  ،وكانت ست سمات هي
التي حازت على االهتمام حيث كانت س���مة النزاهة
واالمانة هي االبرز في االختيارات تلتها سمة العمر
وبعد ذلك االس���تقاللية وع���دم االنتماء الي حزب
ثم ج���اءت س���مة الخدم���ات التي يقدمها المرش���ح
لمجتمع���ه المحلي والش���هادة واخيرا جاءت س���مة
االنتساب الديني والمذهبي .
ام���ا ابرز البرام���ج االنتخابية التي فضله���ا المبحوثين
في االس���تبيان لكشف اولوياتهم في االختيار فقد
حصدت س���تة برام���ج انتخابي���ة مجم���ل تفضيالتهم
حيث حل���ت بالمرتب���ة االولى الخدم���ات واالقتصاد
تاله���ا االمن وحماي���ة الحدود ث���م التعليم والصحة
تبعه���ا العالق���ات الخارجية والحف���اظ على عالقات
متوازن���ة م���ع دول الجوار والعالم فيما حل خامس���اً
الحري���ات والحق���وق الفردي���ة وجاء سادس���اً حقوق
االقليات والمرأة والطفل .
وتوزع���ت البرام���ج الفرعي���ة االخ���رى بي���ن اع���ادة
اعم���ار المناط���ق المح���ررة واالهتم���ام بالرياض���ة
والش���باب وحل المش���كالت مع اقليم كوردس���تان
واعط���اء المزيد من الصالحي���ات للمحافظات وحل
المشكالت مع المحافظات السنية .
ولع���ل م���ن اب���رز المؤش���رات المس���جلة ف���ي ه���ذا
االستبيان هو وجود توجه لدى الشباب الذي تنحصر
فئاته���م العمري���ة بي���ن ( )38-18س���نة للمش���اركة
الفاعل���ة في االنتخاب���ات المقبلة رغبة ف���ي التغيير
والملف���ت كذل���ك الش���عور بع���دم الرضا ع���ن عمل
المفوضي���ة الجديدة رغم قصر عمرها وهذا مايجب
عل���ى المفوضية اخذه باالعتبار من خالل االجراءات
التي س���تتخذها خالل العملي���ة االنتخابية والتعامل
مع النتائج بكل شفافية وسرعة اعالن النتائج .
وبروز توجه سياسي لدى الناخبين الختيار شخصيات
مس���تقلة ذات طابع مدن���ي متخصص وعدم اعادة
انتخاب الشخصيات التي تسنمت مناصب سابقاً .

q

a

w

e

R

-

AL

الفارسية

تحليل
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زيارة الﺒابا فرنﺴيس ولقائه بﺂية
الله العظمﻰ الﺴيد الﺴيﺴتاني
ترﺟمة مصﻄفﻰ الﺴاعدي
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اللقاء الفريد من نوعه
يعد في ﱢ
ّ
ﺣد
والﺬي
َ
نقﻄة ّ
تحو ٍل في
ذاته
تاريﺦ عﻼقات الديانتين
اﻹسﻼمية والمﺴيحية

كانت زيارة الﺒابا فرنﺴيس زعيﻢ الكنيﺴة الكاثوليكية إلﻰ العراق ،والتي تمت في
زيارة لﺰعيﻢ كاثوليكي إلﻰ العراق ،وأول
الفترة من  6إلﻰ  7آذار  /مارس 2021م ،أول
ٍ
زيارة للﺒابا فرنﺴيس ﺧﻼل ﺟائحة كورونا.
لتحليﻞ ﻫﺬا الحدث نحتاج ً
أوال إلﻰ معرفة الوضع الحالي للمﺴــيحيين في العراق.
في التعداد الﺴكاني األﺧير عام 1987م ،كان عدد المﺴيحيين العراقيين
( 1.262.000ﺣوالي  ٪ 4من سكان العراق) .عاش الﺴكان المﺴيحيون في العراق
رئيس في مدن الﺒصرة والناصرية وبغداد وبعقوبة والعمارة وكركوك
بﺸــكﻞ
ٍ
ٍ
والﺴليمانية وﺷقﻼوة وأربيﻞ والموصﻞ ودﻫوك وقراقوش.
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كان المس���يحيون يعيش���ون حياته���م ويمارس���ون
بسالم قبل االحتالل ،لكن الظروف تغيرت
عبادتهم
ٍ
كثي���راً مع غزو الوالي���ات المتح���دة وحلفائها للعراق
ع���ام 2003م ،حي���ث كان للمس���يحين نصيبه���م م���ن
لدواع أمنية وخوفاً
تردي األمن ف���ي العراق؛ ونظراً
ّ
ٍ
من أﻫداف زيارة الﺒابا
تعرض الكنائ���س لهجمات انتحارية ،فقد أغلقت
من ّ
للعراق..
تل���ك الكنائس الواحدة تلو األخرى في مدينة بغداد
وغيرها من المدن.
تﺸجيع المﺴيحيين
ومع بروز داعش وس���يطرته عل���ى محافظة نينوى،
العراقيين المهاﺟرين في
ُ
بح���ق المس���حيين؛ مما
ّ
جديدة
ٍ
عن���ف
ٍ
موج���ة
ب���دأت
دفعه���م في غالب األمر لترك منازلهم والهجرة من
العودة إلﻰ لعراق
مناطق سكناهم .وكانت نسبة هذه األحداث أعلى
في الجزء الش���مالي من الع���راق ،مقارنة بأجزاء البلد
االخ���رى .وازدادت هذه األح���داث لدرجة وصل فيها
ّ
عدد
المتبقي من المس���يحيين في الع���راق حالياً ما أﻫداف الفاتيكان من التخﻄيﻂ لﺰيارة الﺒابا للعراق:
دة
متعد ٍ
ف���إن للفاتيكان أهداف���اً
بي���ن  300-200ألف نس���مة فقط ،وف���ق إحصائيات ف���ي هكذا ظروف
ّ
ّ
رسمية.
غير
من سفر البابا إلى العراق:
ّ
 .1تش���جيع المس���يحيين العراقيين المهاجرين في
العودة إلى لعراق.
 .2دع���م إع���ادة بن���اء الكنائ���س والمؤسس���ات
ً
دمرت
المدم���رة،
المس���يحية
خاص���ة تلك الت���ي ّ
ّ
أثناء هجمات داعش والقاعدة.
 .3دعم المسيحيين المتواجدين في العراق.
 .4طلب دعم المؤسس���ات الش���عبية إلع���ادة بناء
المدمرة الخاصة بالمسيحيين
المنازل واألماكن
ّ
عام الماضية.
خالل اضطرابات العشرين ٍ
سياس���ية واجتماعي���ة أفضل
 .5المطالب���ة بمكان���ة
ّ
للمسيحيين العراقيين.
 .6طل���ب إع���ادة النظر بالقوانين الت���ي تتعارض مع
حقوق المس���يحيين( .على سبيل المثال المادة
يع���د الطفل
( )26م���ن قانون الجنس���ية والذي
ّ
تحت ( )18عاماً مسلماً  ،إذا كان أحد والديه قد
اعتنق اإلسالم).
 .7طل���ب المزي���د م���ن دع���م الحكومة م���ن الناحية
األمنية للمناطق التي يسكنها المسيحيين.
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اللقاء مع آية الله العظمﻰ الﺴيد الﺴيﺴتاني:

أحد الجوانب المهمة في س���فر البابا إلى العراق هو
لقائه بس���ماحة آية الله العظمى السيد السيستاني أﻫداف آية الله العظمﻰ الﺴيد الﺴيﺴتاني من
ف���ي مدينة النجف األش���رف .هذا اللق���اء الفريد من لقائه بالﺒابا فرنﺴيس:
َ
حد ذاته
نقطة ّ
يعد في ِّ
نوعه والذي ّ
تحو ٍل في تاريخ يمكن أيضاً تلخيص أهداف سماحة آية الله العظمى
ً
خاصة
عالق���ات الديانتي���ن اإلس���المية والمس���يحية،
الس���يد السيس���تاني ف���ي قب���ول طل���ب لق���اء الباب���ا
ّ
اإلس���الم الش���يعي والمس���يحية الكاثوليكي���ة ،ق���د فرنسيس على النحو التالي:
ٍ
ُو ِض���ع
بدقة وذكاءٍ  .وسنش���ير هنا إل���ى أهداف البابا  .1ع���رض اإلس���الم العقالن���ي بق���راءة ش���يعية
وس���ماحة آية الله العظمى الس���يد السيستاني من
ف���ي مواجه���ة قي���ادة ديني���ة تتع���ارض معه���ا
هذا اللقاء.
ف���ي المعتق���دات .فق���د اس���تعرضت المرجعية
الش���يعية األخالق المحمدية والس���يرة العلوية
خالل اس���تقبال البابا فرنسيس من قبل آية الله
من أﻫداف زيارة الﺒابا للعراق..
العظمى الس���يد السيس���تاني في بيت���ه ،ويأتي
وقت تصرفت فيه التيارات المتشددة
ٍ
ذلك في
طلب إعادة النظر بالقوانين
العنيفة بأس���وأ وأبش���ع الطرق مع أتباع األديان
التي تتعارض مع ﺣقوق
والمذاهب األخرى.
 .2اإلعالن عن االستعداد الحقيقي لدعم التعايش
المﺴيحيين
السلمي بين أتباع األديان المختلفة في العراق.
 .3إع���الن التعاطف مع ضحايا أعم���ال العنف التي
حدثت باسم الدين في العراق.
أﻫداف الﺒابا فرنﺴيس من لقائه بﺂية الله العظمﻰ  .4اس���تنكار األعم���ال الت���ي تق���وم به���ا التي���ارات
الﺴيد الﺴيﺴتاني:
التكفيري���ة وذل���ك ع���ن طري���ق اس���تقبال زعي���م
ً
خاص���ة آية الله
 .1التقدي���ر من المرجعية الش���يعية
الكاثوليك في منزله.
العظمى السيد السيس���تاني ،لدورها البنّ اء في  .5اإلع���الن ع���ن دع���م المس���يحيين العراقيين في
ً
خاصة المسيحيين في العراق.
دعم األقليات،
حقوقهم المدنية.
 .2طل���ب المزيد من دعم آية الله العظمى الس���يد  .6التذكي���ر بدور الدين والقي���ادة الدينية واألهمية
السيس���تاني ،وخلق مناخ للتعايش السلمي بين
الت���ي توليه���ا للمس���ائل المهم���ة ف���ي العال���م،
مستقبال.
أتباع الديانات المختلفة في العراق
وأن القي���ادات الدينية يج���ب أال تتجاهل معاناة
ً
ّ
 .3االعت���راف عملياً باإلس���الم الش���يعي إلى جانب
ً
خاصة قضية فلس���طين،
المجتمعات البش���رية،
وتبادل
ُ
اإلسالم السنّ ي ،الذي كانت له عالقات
عميق في الشرق
وجرح
موضوع
أهم
تعد ّ
التي ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مر السنين.
ٍ
آراءٍ
األوس���ط؛ بس���بب السياس���ات المتبعة من قبل
كثيرة مع الفاتيكان على ّ
 .4االعتراف عملياً بمكانة النجف في حوار األديان
تضرر ماليين المسلمين
الكيان الصهيوني ،حيث ّ
مع الشيعة ،إلى جانب مكانة إيران منذ عقود.
والمس���يحيين ف���ي العق���ود الماضي���ة ،وفقدوا
 .5دعم آراء آية الله العظمى الس���يد السيس���تاني
منازلهم وما يمتلكون بسبب تلك السياسات.
يخص التيارات التكفيرية.
فيما ّ
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ملح���وظ للباب���ا على نظرة
ٍ
تأثير
7 .7ال يمك���ن ّ
نقاط:
توق���ع ٍ
الغ���رب تجاه االس�ل�ام ،أو على س���لوك الزعماء
أن لقاء البابا مع آية الله العظمى
1 .1من دون ٍ
شك ّ
أن البابا
لمدة
الغربيين تجاه المس���لمين ،لك���ن ال ريب ّ
السيد السيستاني هو نتيجة حوار األديان ّ
يس���تطيع  -وم���ن خالل إبراز آرائ���ه  -تغيير وجهة
أكثر من ثالثة عقود بين الجمهورية اإلس�ل�امية
خاصة الكاثوليكيين
والفاتي���كان بصفت���ه مرك���ز زعام���ة الكنيس���ة
نظر الرأي العام المسيحي ّ -
 تجاه اإلسالم والمسلمين.الكاثوليكي���ة .ه���ذا الحوار ف���ي العق���ود القليلة
تأثير في تبيين آراء اإلس�ل�ام 8 .8 -ه���ل س���يكون لهذا اللق���اء التأثي���ر الجوهري في
الماضي���ة كان ل���ه ٌ
ل���كل م���ن
تصحي���ح أو تغيي���ر المبان���ي الكالمي���ة
التش���يع  -حول مختل���ف القضايا
خاص���ة مذهب
ّ
ٍ
المس���لمين والمس���يحيين؟ اإلجابة هي النفي،
العالمي���ة .بم���ا ف���ي ذل���ك القضاي���ا السياس���ية
أن البح���وث والنقاش���ات الكالمي���ة ق���د
لفه���م أفضل
والديني���ة ،وق���اد ذل���ك الفاتيكان
حي���ث ّ
ٍ
تم���ت خ�ل�ال قرون م���ن الزم���ن بي���ن المتكلمين
التشيع في العالقات والقضايا اإلقليمية.
لدور
ّ
ش���ك انّ ه من غير
والمتألهي���ن من الطرفين ،وال
2 .2س���يكون له���ذا اللقاء التأثي���ر في تعزي���ز المكانة
ّ
الممكن ف���ي هذا اللقاء طرح هكذا مس���ائل أو
الروحية آلية الله العظمى الس���يد السيس���تاني
تغييرها.
لي���س لدى المس���لمين والش���يعة ،فحس���ب بل
ً
كل م���ن المس���يحيين والمس���لمين
ان ّ
ل���دى األقليات األخرى،
خاصة المس���يحيين في 9 .9بالتأكي���د ّ
يغي���رون مبادئه���م وعقائده���م ،لك���ن هك���ذا
العراق ،أكثر مما في السابق.
ال ّ
تأثير في تخيف التوترات السياس���ية
ان المس���يحيين العراقيين وجدوا
3 .3حقيقة األم���ر ّ
لقاءات لها ٌ
وتخفي���ف المعان���اة اإلنس���انية والتعاط���ف مع
ان دع���م آية الله العظمى الس���يد السيس���تاني
ّ
الضحايا وعوائلهم وإرس���ال رس���ائل أخالقية لها
أكثر تأثيراً من دعم زعمائهم الروحيين.
حد ما.
4 .4السياس���ة العام���ة آلي���ة العظم���ى الس���يد
تأثير إلى ٍّ
كل العراق وقبوله
السيس���تاني هي الدفاع عن ّ
حقائ���ق العراق التاريخية؛ ل���ذا فإنّ ه ال يتردد في
دع���م الحق���وق الطبيعية للطوائ���ف واألقليات
المختلفة وهذا ما يسبب القلق فقط لمن يريد
تقسيم العراق وتجزئته.
إن ذه���اب البابا للق���اء آية الله العظمى الس���يد
ّ 5 .5
مهم ج���داً  ،ولو كان (مركز الدراسات السياسية والدولية)
أم���ر
ٌّ
السيس���تاني ف���ي بيته ٌ
مكان آخر ف���ي النجف ألصبحت مصطف���ى بروج���ردي ،باحث في العالق���ات الدولية
ه���ذا اللقاء في
ٍ
وس���فير س���ابق لجمهوري���ة إي���ران اإلس�ل�امية ل���دى
أقل مما هو عليه اآلن.
أهمية األمر ّ
أن الفاتيكان.
6 .6أوض���ح الباب���ا من خالل ه���ذا اللق���اء التاريخي ّ
يلخ���ص بالقراءة الس���نّ ية لإلس�ل�ام،
اإلس�ل�ام ال ّ
وانّ ���ه يتفاع���ل مع القراءتين الس���نية والش���يعية
لإلسالم.
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االنتخابات المقﺒلة في العراق
ومﻄالب التركمان
سرﺟان ﺟاليﺸكان
ترﺟمة ﺣﺴين الﺒياتي

من المﻄالب الرئيﺴية للمتظاﻫرين الﺬين ﺧرﺟوا إلﻰ الﺸوارع أثناء االﺣتجاﺟات
المناﻫﻀة للحكومة والتي بدأت في أكتوبر 2019م ،واستقالت علﻰ اثرﻫا ﺣكومة
ّ
رة .ورﻏﻢ ّ
تﺄﺧر
انتخابات
عادل عﺒدالمهدي ،ﻫي أن تﺬﻫب الحكومة الﺒديلة إلﻰ
ٍ
مﺒك ٍ
ّ
ّ
المﺒكرة ،فقد تق ّرر إﺟراء
وتﺄﺧر تحديد موعد االنتخابات
تﺸكيﻞ الحكومة الجديدة،
ُ
االنتخابات في ( / 6يونيو 2021 /م) في المرﺣلة األولﻰ .بعد ذلﻚ ،أعلن عن تﺄﺟيﻞ

االنتخابات إلﻰ ( / 10أكتوبر 2021 /م)؛ بﺴﺒب صعوبات في النظام االنتخابي؛ ولتوفير
كافية لمفوضية االنتخابات للتحﻀير لها.
مهلة
ٍ
ٍ
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الجدية
على الرغم من ّأن الحكومة الحالية قد أظهرت
ّ
ف����ي ّنيته����ا إج����راء االنتخاب����ات المبك����رة ،إال ّأن العدي����د
من المش����اكل القائم����ة في العراق تُ ثير الش����كوك في
فإن
إمكاني����ة إجراء االنتخابات في الموعد
المحدد؛ لذا ّ
ّ
األهمي����ة التي تحملها االنتخابات المزمع إجراؤها  -مع
استمرار الصراع بين الواليات المتحدة وإيران على ارض
الع����راق  -دفع����ت األحزاب السياس����ية ف����ي العراق إلى
االنتخابي دون إضاعة الوقت.
بدء نشاطها
ّ
وف����ي هذا الس����ياق ،س����ارع تركم����ان العراق إل����ى إدراج
االنتخابات المقبلة في جدول أعمالهم؛ من أجل زيادة
قوتهم في السياس����ة
عدد النواب في البرلمان ،نتيجة ّ
ً
مقارنة بالفترات السابقة.
العراقية،
م����ن الواض����ح ّأن تحقيق التركم����ان نجاح ًا ملموس���� ًا في
نتائ����ج االنتخاب����ات أمر ًا ضرورياً؛ لكي تك����ون لهم فاعلية
حل المشاكل التي يواجهها الشعب التركماني
أكبر في ّ
دور أكبر في
ف����ي الع����راق؛ ولك����ي يتمكن����وا م����ن لع����ب ٍ
وخاصة كركوك.
مستقبل المناطق المتنازع عليها،
ّ
وبهذا المعنى ،أعلنت األحزاب التركمانية أنّ ها ستدخل
االنتخابات بتس����عة أحزابٍ سياس� ّ���ي ٍة ،تحت اسم (جبهة
واحدة.
ٍ
قائمة
ٍ
األحزاب التركمانية) في
طويل
نقاش
ٍ
وبالرغ����م من ّأن هذا القرار ج����اء في نهاية
ٍ
بين األحزاب السياس����ية التركمانية ،إال ّأن المناقش����ات
خاص حول أس����ماء القي����ادات التي
���كل ٍّ
كان����ت تدور بش� ٍ
أي اختالف في
س����تتصدر القائم����ة ،ول����م يك����ن هنال����ك ّ
الرأي بشأن الوحدة الوطنية العراقية داخل القائمة.
إزالة الشبهات من االنتخابات:
���م مخ����اوف التركم����ان بش����أن االنتخاب����ات ّأن
م����ن أه� ّ
الحكوم����ة المركزي����ة لم تتّ خ����ذ الخط����وات الالزمة لمنع
األحداث التي من شأنها اإلضرار بمصداقية االنتخابات
على وجه الخصوص .كان التركمان قلقين للغاية بشأن
كمديرة لمكتب
ٍ
إعادة تعيين الس����يدة (سوس����ن طيب)
كركوك للمفوضية العليا لالنتخابات ،والتي ورد اسمها
م����ع العديد من المش����تبه بهم في انتخاب����ات 2018م.
وردود األفعال لم تكن من قبل التركمان فقط ،بل من
قبل السياسيين العرب في كركوك أيضاً.
ف����ي المؤتم����ر الصحفي المش����ترك الذي عق����ده ّنواب
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الجبهة التركمانية العراقية في كركوك ،وهم السادة:
أرشد الصالحي ،وخديجة علي ،وأحمد حيدر ،أكّ د النواب
أنّ ����ه بالرغم م����ن وعود برنامج حكوم����ة الكاظمي بإجراء
(انتخاب����ات عادل����ة ونزيه����ة) ،إلاّ أنّ ه����م تفاج����ؤوا بإع����ادة
يد في
ٍ
تعيين
مفوضية كركوك ،كان لهم ٌ
أشخاص في ّ
االنتهاكات التي حدثت في انتخابات عام 2018م.
وأكّ د النواب التركمان ّأن إعادة تعيين األشخاص الذين
وردت أس����ماؤهم بش����بهات تزوي����ر االنتخابات س����يفتح
وأن البرلم����ان العراقي
الب����اب أمام مش����تبه بهم ُج����ددّ ،
وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق يجب أن يلعبوا
دور ًا رقابي ًا في االنتخابات.
م����ن ناحية أخرى ،أحدث اس����تعمال األجهزة اإللكترونية
���واء أثناء مرحل����ة التصويت
ف����ي انتخاب����ات 2018م  -س� ٌ
أو مرحلة الفرز  -مش����اكل جدي����دة في بلد مثل العراق،
والذي يعاني بالفعل من العديد من أوجه القصور من
ناحية البنية التحتية في تطبيق نظام االنتخابات .
ف����ي ع����ام 2018م ،اس����تعمل الناخب����ون العراقي����ون
أصواتهم من خ��ل�ال إدخال بطاقات الهوية اإللكترونية
ثم إلى صناديق
الخاصة بهم إلى أجهزة تحديد الهويةّ ،
االقت����راع اإللكتروني����ة .لكن لوحظ ّأن كثي����ر ًا من أجهزة
تعطلت أثناء التصوي����ت ،وعاد الناخبون
تحدي����د الهوية ّ
من صندوق االقتراع دون تصويت.
عام ًا
م����ن ناحي����ة أخ����رى ،يمك����ن الق����ولّ :إن هن����اك رأي���� ًا ّ
تم التدخل فيه����ا من خالل تغيير
يق����ول ب� ّ
���أن االنتخابات ّ
محتويات ذاكرة الوصول العشوائي ،وبطاقات الذاكرة،
التابع����ة لصنادي����ق االقت����راع اإللكتروني����ة ،والت����ي تخزن
بيان����ات األص����وات المدلى بها .وقد رفض السياس����يون
التركم����ان ما قامت ب����ه الحكومة المركزي����ة من توقيع
اتفاقية ش����راء أجهزة االنتخاب����ات اإللكترونية من نفس
الشركة الكورية الجنوبية مرة أخرى؛ إلعادة استعمالها
في االنتخابات المقبلة .كل هذه األحداث السلبية في
عام 2018م فيما يتعل����ق بأمن االنتخابات والخطوات
الواج����ب اتخاذه����ا للقضاء على هذه الش����بهات تش����كّ ل
اإلطار الع����ام لمطالب التركمان من الحكومة المركزية
بشأن االنتخابات.
القضاء على التهديدات األمنية:

تسببها المنظمات اإلرهابية
ّإن التهديدات األمنية التي ّ
ً
كبيرة،
ً
كثافة
في المناطق التي يش����كّ ل التركمان فيها

تجعلن����ا نركّ ����ز عل����ى القضاء عل����ى تلك التهدي����دات قبل
الخوض في الحديث عن االنتخابات.
ف����ي واقع األمر ،كركوك هي إحدى محافظات العراق
عدد من
الت����ي ّنفذ فيه����ا تنظيم داعش اإلرهاب����ي أكبر ٍ
الهجم����ات قبل أش����هر من االنتخاب����ات المزمع إجراؤها
في تشرين األول  /أكتوبر.
ّإن تواج����د عناص����ر داع����ش االرهابي����ة ف����ي مناطق مثل
كبيرة بالقوات
ٍ
داقوق والحويجة ّأدى إلى إلحاق خسائر
كبير
األمنية في المنطقة ،وتس����بب في س����قوط ٍ
عدد ٍ
م����ن الضحاي����ا المدنيي����ن ،خاص����ة م����ن خ��ل�ال هجماتهم
المفاجئة على القرى.

���إن الصراع
لك����ن من وجهة نظ����ر الحكوم����ة المركزية ،ف� ّ
بي����ن الوالي����ات المتحدة وإي����ران ،والذي يكتس����ب زخم ًا
في العراق مع مرور الوقت ،يتس� ّ���بب في إصابة بغداد
ضد داعش.
ٍ
بضعف في القتال ّ
���إن القضية التي يجب التأكي����د عليها في هذه
لذل����ك ف� ّ
المرحل����ة هي ّأن س����عي الواليات المتح����دة وإيران في
جع����ل العراق منطقة نزاع ّأدى إل����ى تعزيز اإلرهاب في
الب��ل�اد ،وتعميق حالة عدم االس����تقرار قب����ل االنتخابات
في المناطق ذات الكثافة التركمانية وخاصة كركوك.
أمر
ّإن تحقيق مطالب التركمان باالنتخابات في العراق ٌ
���ن ،من خالل تحويل تركي����ز الحكومة المركزية من
ممك� ٌ
مش����اكل العراق األخ����رى إلى االنتخاب����ات ،باألخص في
محافظ����ات مثل كركوك وصالح الدين وديالى ،التي ال
ت����زال في طور التعافي من فترة ما بعد داعش ،والتي
فإن
ه����ي من المحافظات الهش����ة للغاية حتّ ����ى اليومّ ،
أهمية
تنفي����ذ عملي����ة انتخابية خالية من الش����بهات ل����ه ّ
حيوي����ة ،ليس فقط للتركمان ،ولكن للجماعات العرقية
والدينية األخرى التي تعيش في المنطقة أيضاً.
وف����ي واق����ع األم����ر ،نلح����ظ ّأن األح����زاب السياس����ية
���اص ف����ي كركوك -
���كل خ� ٍّ
التركماني����ة والعربي����ة  -وبش� ٍ
موح ٌد تج����اه وضع اللوائح ف����ي هيكلية
لديه����ا موق� ٌ
���ف ّ
وعمل المفوضية العليا لالنتخابات.
وم����ع ذلك ،فف����ي البلد ال����ذي توجد فيه أجن����دة خفية
لالنتخابات ،وال توجد ثقة بإمكانية إجراء االنتخابات في
الموع����د الذي يواف����ق عليه البرلم����ان ،تبقى التوقعات
إجابة.
ٍ
بشأن (أمن االنتخابات) دون
الصراع بين الواليات المتحدة وإيران ،ومشكلة داعش،
واالحتجاج����ات ،ووباء كوفي����د  ،19واألزمة االقتصادية
تصدر
الت����ي رافق����ت الوباء ،كلّ ه����ا تمنع االنتخاب����ات من ِّ
المشهد.

لي����س فقط كركوك ،ولكن أيض ًا المناطق ذات الكثافة
التركماني����ة ف����ي محافظات صالح الدي����ن وديالى أيضاً،
تتواجد فيه����ا خاليا داعش اإلرهاب����ي ،وتقوم بعمليات
���إن االنتخابات
إرهابي����ة فيه����ا أكثر م����ن غيرها؛ لذل����ك ف� ّ
ً
كبيرة بالنسبة للكثير من تركمان العراق
ً
أولوية
ليس����ت
الذين ال يزالون يعيشون تحت تهديد داعش.
تزاي����د هجمات التنظي����م اإلرهابي في العراق والهجوم
االنتح����اري ال����ذي أودى بحياة ( )32ش����خص ًا في بغداد
���ئلة من
مطل����ع ع����ام 2021م ،والذي قاد إلى إثارة أس� ٍ
قبي����ل :هل ُبعث داعش من جديد؟ ّأدى إلى تزايد قلق
التركمان.
يعبر التركمان بوضوح عن مطالبهم
وفي هذا السياقّ ،
م����ن الحكومة المركزي����ة باتّ خاذ إج����راءات لمنع هجمات
تنظيم داعش اإلرهابي في ش����مال العراق ،والذي زاد
خاصة منذ عام 2019م.
من هجماتهّ ،
ويرى التركمان ضرورة زيادة نفوذ الجيش العراقي في
المناط����ق التي ت����زداد فيها ق����وة خاليا تنظي����م الدولة
اإلس��ل�امية ،ال س����يما في المناطق الريفية في جنوب رابط المقالة االصلية:
���أن الجه����ة األفض����ل للقي����ام بذل����ك https://www.orsam.org.tr/tr/irakta-
كرك����وك ،وي����رون ب� ّ
ه����ي قوات مكافح����ة اإلرهاب ،وليس قوات الش����رطة yaklasan-secimler-ve-turkmenlerin-
االتحادي����ة التي لديها خبرة أق����ل في موضوع مكافحة /talepleri
االرهاب.
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دور األمﻢ المتحدة
في انتخابات العراق
المقﺒلة
ترﺟمة :فرح أبو التمن

وقعت األمم المتحدة اتفاقية تمويل مع الوكالة
ّ
األمريكي���ة للتنمي���ة الدولي���ة ( )USAIDلدع���م
المس���اعدة التي تقدمه���ا بعثة األم���م المتحدة
للعملي���ة االنتخابية في العراق ( .)UNAMIونيابة
وق���ع برنام���ج األمم
ع���ن بعث���ة األم���م المتحدةّ ،
المتحدة اإلنمائي ( )UNDPاالتفاقية مع الوكالة
األمريكية إلدارة وتمويل المش���روع بمس���اهمة
قدمتها
تبل���ﻎ ( )9.7ملي���ون دوالر أمريك���ي ،حيث ّ
الوكال���ة األمريكي���ة م���ن أج���ل مش���روع األم���م
المتحدة ال���ذي تقوده لدعم بن���اء القدرات داخل
المفوضية العراقية العليا المستقلة لالنتخابات
تضمن أيضاً نش���ر
أن دع���م الوكال���ة
) .)IHECكم���ا ّ
َ
مستش���ارين انتخابيي���ن محليي���ن تابعي���ن لألم���م
المتحدة ف���ي الوقت الذي تُ جري فيه المفوضية
العلي���ا المس���تقلة التحضي���رات الالزم���ة لتنظيم
االنتخابات.
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وقال مدي���ر الوكالة األمريكية للتنمي���ة الدولية في
«إن الوالي���ات المتحدة
الع���راق (ج���ون كاردين���اس)ّ :
س���تلتزم االس���تماع إل���ى احتياجات الع���راق وتقديم
دع���م مخص���ص م���ن ش���أنه أن يع���زّ ز س���يادة العراق
واس���تقراره» .وسيضمن تمويل الوكالة مقدرة بعثة
األم���م المتح���دة عل���ى تنفي���ذ أنش���طتها االنتخابية
فعال���ة اس���تعداداً لالنتخابات
ٍ
األكث���ر إلحاحاً
بص���ورة ّ
البرلمانية العراقية القادمة.
وف���ي مؤتم���ر صحف���ي عقدت���ه المفوضي���ة العلي���ا
المس���تقلة لالنتخاب���ات ،أش���ادت المبعوث���ة الخاصة
لألمي���ن العام لألم���م المتحدة في العراق الس���يدة
(جيني���ن هيني���س بالس���خارت) بعم���ل المفوضي���ة
وإعالنها الجدول الزمني التشغيلي إلجراء االنتخابات
قدم���ت المفوضية الخطوط
العام���ة المبكّ رة ،حيث ّ
ّ
ونزيهة،
ٍ
افة
ش���ف ٍ
ّ
انتخابات
ٍ
العريضة «اللتزامها بإجراء
وتكثيف جهودها الس���تكمال التس���جيل البايومتري
لجميع الناخبين ،وتنس���يق الجه���ود التي تهدف إلى
ضمان الرقابة الدولية الفعالة للتصويت».
وأجاب���ت الس���يدة (جيني���ن هينيس بالس���خارت) في
المؤتم���ر عن أس���ئلة الصحفيين الت���ي تمحورت حول
خط���اب وزارة خارجي���ة الع���راق ال���ذي أرس���لته إل���ى
مجل���س األم���ن الدول���ي ال���ذي تطل���ب في���ه تأمي���ن
الرقاب���ة االنتخابية .وأعرب���ت المبعوثة عن أملها في
يستمر العراقيون باعتمادهم على «دعم مجلس
أن
ّ
الراس���خ ْين» وأردف���ت
َ
األم���م المتح���دة وتضامن���ه
طرف،
ٍ
أي
قائل���ةّ :
«إن األم���م المتحدة ال تنحاز إل���ى ّ
يحددان
ّ
وأن االس���تقاللية والحيادي���ة هما فق���ط ما ّ
عملنا».
وفيم���ا يتعلّ ���ق ب���دور المجتم���ع الدول���ي ،واألم���م
المتح���دة عل���ى وج���ه الخص���وص ،أكّ ���دت المبعوث���ة
«كل ما تم تقديمه حتّ ى اآلن هو مس���اعدة
ّ
أن
على ّ
وشددت على وجوب «أن يكون األمر
تقنية فقط».
ّ
أن االنتخاب���ات العراقي���ة هي ملك
واضح���اً للجمي���ع ّ
للعراقيين ،وس���تكون بقيادة العراقيين طيلة الفترة
«إن تولّ ���ي المجتمع الدولي
االنتخابي���ة» ،وأضافتّ :
أمر ال أساس
زمام األمور في العملية االنتخابية هو ٌ
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ل���ه م���ن الصح���ة» .كما أنّ ه���ا س���ردت أيض���اً الخيارات
الثالثة (اإلش���راف ،والمراقبة ،والرقابة) ،التي يمكن
تصورها لحماية نزاهة العملية االنتخابية .وس���تكون
ّ
أخ���ف أش���كال الوج���ود الدول���ي ف���ي
الرقاب���ة ه���ي
ّ
العراق؛ لمعرفة ما س���يحدث يوم االنتخابات .وهذا
هو بالضبط ما طلبته الحكومة العراقية من مجلس
مج���رد ضمانة
وأن الرقابة هي
األم���ن في خطابه���اّ ،
ّ
إضافي���ة لحماي���ة نزاهة العملي���ة االنتخابية ،وخطوة
مهمة لمنع األسلحة واألموال من التأثير على نتائج
ّ
انتخابات
ٍ
س���تظل
ّ
االنتخاب���ات .ومهم���ا حدث فإنّ ه���ا
عراقية يديرها العراقيون ،وليس المجتمع الدولي.
ٍ

انتخابات ذات مصداقية:

أبلغ���ت المبعوث���ة أنّ ���ه بعد التش���اور م���ع المفوضية
قرر مجلس الوزراء إجراء
العليا المس���تقلّ ة لالنتخابات ّ
االنتخاب���ات ف���ي العاش���ر من ش���هر أكتوبر /تش���رين
الثان���ي ،بع���د أربع���ة أش���هر م���ن الموع���د ال���ذي كان
مق���رراً في ش���هر يونيو /حزي���ران .وجاء ق���رار التأجيل
ّ
قدمت���ه المفوضية ،طالب���ت فيه بمنح
بع���د اقت���راح ّ
المزي���د م���ن الوق���ت لتنفي���ذ اإلج���راءات القانوني���ة
ونزيهة،
ٍ
ح���ر ٍة
ٍ
واللوجس���تية الالزمة إلج���راء
انتخابات ّ
بعد انتش���ار اتهامات واس���عة النطاق بحدوث تزوير
في التصويت األخير ،الذي جرى على مستوى البالد
في عام 2018م.
ورغم قيام البرلمان بتمرير قانون تمويل االنتخابات،
إال أنّ ���ه ل���م يض���ع اللمس���ات األخي���رة عل���ى قان���ون
المحكم���ة االتحادي���ة العلي���ا ال���ذي يص���ادق عل���ى
نتائ���ج االنتخابات .وأضافت الس���يدة (جينين هينيس
بالس���خارت) انّ ���ه« :ال يمك���ن قب���ول تأخي���ر أكث���ر من
ذل���ك»ّ ،
وحثت جمي���ع األطراف عل���ى المضي قدماً
ثم أردفت
باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلتمام األمرّ ،
قائلة أنّ ه من أجل الوثوق باالنتخابات« :يجب دحض
النظريات واالتهامات التي ال أساس لها ،واستبدال
أن «الشفافية
الترهيب بالمساءلة».
وشددت على ّ
ّ
وأن الوالء ليس للبيع».
يجب أن تحكمّ ،
إن استطالعات الرأي ذات المصداقية تتطلب (بيئة
ّ

مخيم اله������ول
قنبلة موقوتة

حرة وآمنة) لألحزاب والمرش���حين ووسائل اإلعالم؛ السياس���ية التي حكمت العراق منذ الغزو األمريكي
ل���ذا دع���ت المبعوث���ة جمي���ع األح���زاب والس���لطات باالحتفاظ بالسلطة.
إل���ى العم���ل جنب���اً إلى جن���ب ،من أج���ل االتفاق على
خوف من وجوب اتخاذ إجراءات حاسمة:
ٍ
حرة دون
(مدونة سلوك) إلجراء انتخابات ّ
أن
اغتيال
اختط���اف أو
ٍ
هجوم أو
أي ترهي���بٍ أو
ٍ
أشارت السيدة (جينين هينيس بالسخارت) إلى ّ
ح���دوث ّ
ٍ
عراقي يرغب في المش���اركة في هذه العراق ال يزال يعاني من صعوبات مالية واقتصادية
مواط���ن
ألي
ّ
ٍ
ٍّ
كاملة ش���ديدة ،وذل���ك بانخف���اض قيم���ة الدين���ار العراقي
ٍ
بحرية
ٍ
االنتخاب���ات .ويجب أن يش���عر الناخب���ون
ف���ي اختي���ار ّ
أن مخاط���ر بأكث���ر م���ن  10%ف���ي أواخ���ر ش���هر ديس���مبر /كانون
ّ
مرش���حهم
المفض���ل ،حي���ث ّ
إن الزي���ادة األخيرة التي حدثت
ّ
التدخ���ل غي���ر القانون���ي ف���ي االنتخاب���ات ومحاوالت األول .وقال���ت أيضاً ّ :
تش���ويه نتائجها بطرق عدي���دة ،بما في ذلك التزوير ،ف���ي عائدات النف���ط والتي بلغت نس���بة ّ 40%أدت
تظل على رأس اهتمامات العراقيين ،وأحد األسباب إل���ى (تخفيف أزمة الس���يولة) ،مما س���مح للحكومة
ّ
الملح���ة ،مث���ل
الرئيس���ية لفقدانه���م الثق���ة في أن تُ ح���دث صناديق بالمض���ي قدم���اً ف���ي تس���يير األم���ور
ّ
العامة ورواتب موظفي الخدمة المدنية.
االقتراع التغيير المطلوب .هذه الشكوك هي ثمرة الخدمات
ّ
ّ
ورائع» في تنفيذ
بس���يط
ٍ
تقد ٍم
مؤش���رات متعاقبة من الركود السياسي الذي ّأدى وتابعت« :رغم إحراز ّ
ٍ
إل���ى تك���رار نف���س الظروف الت���ي ّ
أن اقتصاد العراق «ال يستطيع
حثت عل���ى حدوث إجراءات اإلصالح ،إال ّ

االنتخاب���ات الس���ابقة ،والتي س���محت لنفس القوى

تحمل اتّ كاله المستمر على الموارد الطبيعية فقط،
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العالقة اإليجابية والمستقرة بين حكومة العراق وإقليم

كردستان ضرورية للغاية؛ من أجل استقرار البلد بأكمله،
حيث تقع مسؤولية إجراء انتخابات ذات مصداقية على

عاتق الطرفين

جينين هينيس بالسخارت
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وال العبء المفرط لقطاع عام ضخم».
وأضاف���ت المبعوث���ة« :يج���ب أن تك���ون( :مكافح���ة
الفس���اد االقتصادي والسياس���ي ،وتعزي���ز الحوكمة
القوية ،والش���فافية والمس���اءلة) الكلمات الرئيسية
المصاحب���ة لإلصالح في العملية االنتخابية»ّ .
وحثت
المبعوث���ة عل���ى وج���وب اتخ���اذ إج���راءات حاس���مة،
أن غياب القرار السياسي لن يبعث على
ّ
وحذرت من ّ
التفاؤل ،وسيدفع العراق ومواطنيه نحو المجهول.

استقرار على مستوى البالد:

ً
أولوية قصوى لدى األمم
عد
أزم���ة النازحين داخلياً تُ ّ
المتح���دة في ملفه���ا االنتخابي في الع���راق .فعلى
الرغ���م م���ن اس���تمرار إغ�ل�اق المخيم���ات ف���ي وج���ه
العراقيين النازحين داخلياً خالل األش���هر الماضية ،إلاّ
أن الحل���ول غي���ر المرغوب بها مثل( :الن���زوح الثانوي
ّ
أو األشخاص العائدين إلى المناطق التي تفتقر إلى
مساحات مأوى كافية أو خدمات أساسية) ال
ٍ
وجود
ً
قائمة أيضاً .
تزال
(التس���رع والتعتي���م)
وش���ددت المبعوث���ة عل���ى أن
ّ
يؤدي بسهولة
المحيط بإغالق المخيمات يمكن أن ّ
غنى
ٍ
إل���ى ح���دوث
أزم���ة أخرى س���يكون العراق ف���ي ً

إن التحالفات السياسية
لفتت المبعوثة االنتباه إلى ّ
إن
االنتخابي���ة تعيد رس���م العالقات بين بغ���داد وأربيل ،عنه���ا قبي���ل المرحل���ة االنتخابي���ة ،وقال���ت أيض���اً ّ :
لحل
وأن االتفاق على قانون موازنة عام 2021م يتطلّ ب «التركي���ز يجب أن يكون على اتخ���اذ تدابير آمنة ّ
ّ
وتس���وية بي���ن الطرفين ،وه���ذه المصالحة مش���كلة النزوح»ّ .
ً
ً
وحث���ت الس���لطات العراقية على
مصالحة
خطة وطنية إليجاد حلول جذرية.
بحس���ب كالم مبعوث���ة األم���م المتح���دة «ال ت���زال تبنّ ي وتنفيذ ّ
«إن مخيم الهول قنبلة موقوتة
بعيدة المنال».
وقالت المبعوث���ةّ :
إش���ارة إلى
ٍ
هائال ،في
إن انفج���رت س���يكون تأثيره���ا
إن المفاوضات البنَ اءة ال تزال تواجه العقبات
ْ
وقالتّ :
ً
المنغصة بس���بب عدم وج���ود قوانين ،بما في ذلك اآلث���ار والتداعي���ات الت���ي س���تترتّ ب عل���ى الع���راق.
ّ
ً
يتحم���ل مس���ؤولية
إن الع���راق
قوانين تتعلق بالنفط ،وتقاسم اإليرادات ،واألراضي وأردف���ت
قائل���ةّ :
ّ
المتنازع عليها .وقالت المبعوثة« :حتّ ى اآلن لم يتم اس���تعادة مواطنيه ،بدءاً بالحاالت اإلنس���انية« .لقد
حقاً
وض���ع جدول أعم���ال أو جدول زمن���ي لمعالجة هذه ُقطع���ت العديد من الوعود ولقد ح���ان الوقت ّ
القضاي���ا العالق���ة» .ول���م ترك���ز مفاوض���ات الموازنة للوفاء بها».

األخي���رة عل���ى المس���ائل الفنية فحس���ب ،ب���ل كانت
«مفاوضات سياس���ية بطبيعتها إزاء وجود ش���كوك مصادر المقالة:
UN News:
عميقة وعدم ثقة في العملية االنتخابية».
https://news.un.org/en/story/2021/02/1084842
مجدداً
وأكدت الس���يدة (جينين هينيس بالسخارت)
ّ
_https://www.uniraq.org/index.php?option=com
أن «العالقة اإليجابية والمستقرة بين حكومة
على ّ
k2&view=item&id=13750:un-signs-financingالع���راق وإقليم كردس���تان ضرورية للغاي���ة؛ من أجل
agreement-with-the-usaid-to-support-un-elecاس���تقرار البل���د بأكمل���ه ،حي���ث تقع مس���ؤولية إجراء
toral-assistance-to-iraq&Itemid=605&lang=en
انتخابات ذات مصداقية على عاتق الطرفين».

(قنبلة موقوتة):

خاص،
يستمر شعور األمم المتحدة بالقلق،
بشكل ٍّ
ٍ
تج���اه مل���ف النازحين ومقدرة الش���عب العراقي من
صرحت
«أن يحظى بحياة طبيعية وآمنة» ،حسب ما ّ
أن
ب���ه الس���يدة (جيني���ن هيني���س بالس���خارت) ،حيث ّ

https://www.uniraq.org/index.
php?option=com_k2&view=item&id=13702:unspecial-representative-hennis-plasschaertvisits-ihec-emphasizes-elections-will-be-iraqiled-iraqi-owned&Itemid=605&lang=en
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المﺸهد الكردي االنتخابي
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﻢ
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الديمقراطي واالتحاد مﻄمﺌنان
علﻰ نتائﺞ اﻹقليﻢ ويﺒحثان عن
تحالفات للمنافﺴة في بغداد
سامان نوح

ظل غياب مؤسس���ات ومراكز اس���تطالعات
في ّ
ال���رأي المس���تقلّ ة ،تحي���ﻂ الضبابي���ة بالمش���هد
االنتخاب���ي ف���ي إقليم كردس���تان والق���وى التي
يمك���ن أن تحص���د مقاع���د خ���ارج إط���ار الحزبي���ن
الرئيس���يين المتمثلي���ن بالح���زب الديمقراط���ي
واالتحاد الوطني.
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أن الحزبي���ن الرئيس���يين
يتف���ق معظ���م المتابعي���ن ّ
الحاكمين في إقليم كردستان منذ 1991م تراجعت
عدة ،من
شعبيتهما في الس���نوات األخيرة لعوامل ّ
بينه���ا ع���دم تحقي���ق تطلعات ش���ريحة واس���عة من
أهال���ي اإلقلي���م بالعدال���ة االجتماعي���ة والمس���اواة
خاص ً
ظل
���ة في ّ
ف���ي الحقوق والرف���اه االقتصاديّ ،
األزمات السياس���ية والمالية المس���تمرة ،وتهميش
وإضعاف المؤسس���ات المدنية على حس���اب الحياة
الحزبية ومصالح القوى الحاكمة بحلقاتها المختلفة،
وم���ع تراجع تأثير الخطاب القومي الحماس���ي الذي
عام���ال حاس���ماً ف���ي دف���ع ش���رائح واس���عة من
كان
ً
المواطني���ن على م���دى ( )20عاماً في تأييد الحزبين
اعتم���اداً عل���ى إرثهما النضال���ي الطوي���ل وتضحيات
كوادرهما.

ابتعد الحزب الديمقراطي
ً
ً
حزبية،
مؤسسة
عن كونه
متفردة
تشكّ لت مركزية
ّ
التخاذ القرارات وسمحت
ورﻁ اإلقليم
بنوع من الفساد ّ
ٍ
نفطية حرمت
ٍ
عقود
ٍ
في
شعبه من نحو نصف عائداته
النفطية.
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تراجع شعبية الكبار:

ّأث���رت عوام���ل حزبي���ة داخلية عل���ى ش���عبية الحزبين،
فاالتح���اد الوطن���ي ّ
تأث���ر برحي���ل زعيم���ه م���ام جالل،
ح���اد في مرك���ز الق���رار ،بوجود
انقس���ام
وعان���ى من
ٍ
ٍّ
أجنح���ة مختلف���ة متصارعة عل���ى الس���لطة والنفوذ،
ً
مؤسس���ة
والح���زب الديمقراط���ي ابتع���د ع���ن كونه
ً
حزبية ،ولم يعد لمكتبه السياس���ي وقيادته دور في

صنع القرارات أو حتّ ى التأثير فيها ،وتشكّ لت مركزية
متفردة التخاذ القرارات بقدر ما أعطت القوة للحزب
ّ
بنوع من الفساد
في فرض س���لطته ،فإنّ ها سمحت
ٍ
نفطية حرمت ش���عبه من
ٍ
عقود
ٍ
ورط اإلقلي���م ف���ي
ّ
وأدت الحقاً بما حملته
نحو نصف عائداته النفطيةّ ،
م���ن س���وء إدارة للمل���ف إلى أزم���ات اقتصادية دفع
الموظفون ثمنها من رواتبهم.
يقر جميع
كما ّ
أن الفشل في مواجهة الفساد الذي ّ
القادة والمسؤولون بوجوده ،وعدم نجاح المشاريع
اإلصالحي���ة الت���ي يعل���ن عنه���ا من���ذ أكث���ر من عش���ر
ظ���ل تراج���ع اإلمكان���ات االقتصادية
ّ
س���نوات ،وفي
مع���دالت البطالة
لمعظ���م أهال���ي اإلقلي���م ،وتزايد
ّ
س���نوات من الرف���اه ،بالتزام���ن مع بروز
ٍ
والفق���ر بعد
طبقية واضحة في اإلقليم بظهور ش���رائح فاحش���ة
الثراء.
لكن ،مع التراجع الذي شهده الحزبان في شعبيتهما،
ف���إن ذات الفترة ش���هدت تراجعاً في ش���عبية قوى
ّ
المعارض���ة التقليدي���ة ،بما فيها حرك���ة التغيير أقوى
أط���راف المعارض���ة الكردس���تانية ،وذل���ك بعد رحيل
زعيمه���ا نوش���يروان مصطف���ى ،وتراجع���ت ش���عبية
االتحاد االس���المي الكردس���تاني ال���ذي كان يصنّ ف
ط���وال عقدي���ن كراب���ع قوة سياس���ية ف���ي اإلقليم،
وخس���ر الحزبان نحو نصف مقاعدهما البرلمانية في
قوة
آخر عمليتين انتخابيتين .وهو ما ّأدى إلى تراجع ّ
المعارضة عموماً .

المعارضة التقليدية تنهار:

ذلك التراجع في قوى المعارضة كان متوقعاً ؛ نتيجة
تس���لّ م قيادة جديدة لحرك���ة التغيير زمام ُ
األمور في
ظل غياب نوش���يروان مصطفى بشخصيته النافذة،
ّ
خط المعارضة
ومع عجز القي���ادة الجديدة في تبنّ ي ّ
وتمتين مواقعها هناك ،وفش���لها في ذات الوقت
ف���ي االس���تفادة من وجودها في الس���لطة ،وعانت
وتردد ف���ي اتخاذ القرارات
من تش���تّ ٍت ف���ي الخطاب
ّ
وفضلت ف���ي النهاية مغانم
ّ
حاس���مة،
ٍ
مواقف
ف���ي
َ
السلطة على مطالب الش���ارع تحت شعار الواقعية
السياس���ية ،بحس���ب توصي���ف بع���ض ق���ادة الحركة.
وه���و م���ا ّأدى إل���ى اس���تقاالت جماعي���ة لبع���ض أبرز
نزيف في الش���عبية ،حتى صارت
ٍ
وجوه الحركة ،وإلى
الحركة على حافة االنهيار.
فيما جاء تراجع االتحاد اإلسالمي الكردستاني نتيجة
عج���زه ع���ن تقدي���م رؤية جدي���دة للعمل تس���تقطب
ً
حرك���ة ذات
ش���رائح أوس���ع م���ن المجتم���ع ،فظلّ ���ت
مغل���ق ،وبقيت ت���دور في
مح���د ٍد وخط���ابٍ
جمه���ور
ّ
ٍ
ٍ
تقدم
ضي ٍ
ٍ
قة م���ن المش���هد الس���اخن دون أن ّ
زاوي���ة ّ
تروج له طوال عقدين
بديال ،ولم يس���عفها ما ظلّ ت ّ
ً
م���ن الزمن وتصنفه بالخطاب الوس���طي ،فس���نوات
رس���خت االعتقاد الس���ائد ل���دى غالبية
م���ن التجرب���ة ّ
أن ه���ذه الح���ركات ال يمكن أن
أهال���ي اإلقلي���م م���ن ّ
ظل م���ا تتبناه من سياس���ات ،وما
بدي�ل�ا في ّ
تك���ون
ً
تكشفه من عجز في اللحظات الحاسمة.

استغالل العزوف عن االنتخابات:

تراجع المعارضة الواضح من جهة ،وتشتّ ت خطوطها
وخطابه���ا وتفضي���ل غالبي���ة أطرافه���ا الدخ���ول ف���ي
حكوم���ات ل���م تنجح ف���ي القض���اء على الفاس���د وال
بن���اء المؤسس���ات ،أو مهادنته���ا ب���دل مواجهته���ا،
س���لطة
ٍ
مكّ ���ن الحزبي���ن الكبيري���ن  -بم���ا يملكانه من
عل���ى األرض بفضل المال والس�ل�اح واإلعالم الذي
يتحكّ م���ان ب���ه  -من االس���تحواذ عل���ى غالبية مقاعد
البرلمان مس���تفيدة من بقاء خزين أصواتها المتمثل
بالمؤيدي���ن المنتمي���ن للحزب أو المس���تفيدين منه،

لكل أدوات (الس���لطة -
ظل تس���خير الحزبي���ن ّ
وف���ي ّ
الحكومة) لصحالهما.
خ���اص من
نحو
ٍّ
اس���تفاد الح���زب الديمقراط���ي عل���ى ٍ
خاصة مع م���ا عاناه االتح���اد الوطني
ذل���ك الواق���عّ ،
م���ن صراع���ات داخلي���ة على قي���ادة الح���زب ،فتمكّ ن
الديمقراط���ي م���ن حص���د نح���و  40%م���ن مقاع���د
البرلمان الكردستاني ،وهذا الرقم يمكّ نه مع مقاعد
كوتا األقليات الموالية له تقليدياً من قيادة اإلقليم
منف���رداً بلغ���ة األرقام ،لك���ن واقع انقس���ام اإلقليم
خاصة من الناحية
فعلياً إلى إدارتين شبه مستقلّ تينّ ،
األمني���ة ،دف���ع ف���ي النهاي���ة إل���ى تش���كيل حكوم���ة
ائتالفي���ة مع االتحاد الوطني ،وفي إطار اس���تكمال
ما يصفه محلّ لون بـ(خطة) القضاء على حركة التغيير

تم استقدامها إلى الحكومة.
ّ
خ�ل�ال آخر عمليتي���ن انتخابيتين في اإلقليم والعراق،
س���اهم التصوي���ت المكث���ف للموالي���ن للحزبي���ن
الرئيس���يين في سيطرتهما على المشهد االنتخابي،
فحص�ل�ا مع���اً عن أكثر م���ن  60%من أص���وات الذين
شاركوا في اإلدالء بأصواتهم.
لك���ن تل���ك النس���بة العالي���ة م���ن األص���وات ال تعني
التمثيل القوي في الش���ارع ،فنس���بة المشاركة في
االنتخابات وفق األرقام الرس���مية قاربت الخمسين
منظمات راقبت االنتخابات
بالمئة ،لكنها وفق أرقام ّ
تتع���د تل���ك النس���بة األربعي���ن بالمئ���ة .بافتراض
ل���م
َّ
كل
عدم حصول عمليات تزوير ،وهذا مس���تبعد في ّ
االنتخابات التي جرت في اإلقليم منذ العام 1992م،
حيث يتبادل الحزب���ان االتهامات ،بل والتأكيدات في
مرة بحصول عمليات تزوير واسعة ،وهذا  -يعني
كل ّ
أن مؤيدي الحزبين مم���ن أصواتهم
بلغ���ة االرق���ام ّ -
مضمون���ة للحزبي���ن ال يتجاوزون الثالثي���ن بالمئة من
العدد الكلي للناخبين في أفضل األحوال.
ف���ي العملي���ات االنتخابي���ة التي جرت ف���ي العقدين
ظل
األول والثان���ي من عمر إقليم كردس���تان ،وفي ّ
اإلدارات الكردية المتعاقبة ،كانت نس���بة المشاركة
تتج���اوز الس���بعين بالمئ���ة ،وتق���ارب الثماني���ن بالمئة
وتتجاوزها أحياناً .
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فقدان الثقة باالنتخابات:

ذلك العزوف عن المشاركة في االنتخابات األخيرة،
ال���ذي عك���س بمجمل���ه فق���دان الثق���ة بصنادي���ق
االقت���راع كوس���يلة لتحقي���ق التغيي���ر ،وخل���ق عملية
ظل
تبادل الس���لطة ،وبناء ديمقراطية راسخة ،وفي ّ
عدم والدة أطراف بديلة قوية بعد فشل وسقوط
قوى المعارضة التقليدية في فخ مغانم الس���لطة،
بم���ا فيها حركة التغيير ،مكّ ن���ت الحزبين الكبيرين من
االحتفاظ بالسلطة ،بل وترسيخها في يديهما.
يراه���ن الحزب���ان عل���ى ذات العوامل من أج���ل إدامة
سلطتهما ،حتّ ى مع إقرارهما المستمر بالفشل في
مواجهة الفساد وتحقيق العدالة االجتماعية ،وبناء
وترسيخ المؤسس���ات المدنية ،والفشل في توحيد
اإلقليم الذي مازال منقس���ماً فعلياً إلى منطقتين،
كل واح���دة تخض���ع إلرادة وق���رار ح���زب ل���ه ق���وات
ّ
بيشمركة ومنظومات أمنية مستقلّ ة.
أن تل���ك العوام���ل تتركّ ���ز ف���ي إدامة
ي���رى محلّ ل���ون ّ
البيئة التي تع���زّ ز فكرة عدم الجدوى من االنتخابات
أي
وصناديق االقتراع من جهة ،وعدم إمكانية خلق ّ
حركة
ٍ
بدي���ل منافس للحزبين الرئيس���يين ،وضرب أي
جديدة عبر اس���تهدافها بسيل من التُّ هم ،والتضييق
ٍ
عل���ى كوادره���ا ،وإغ���راق قادته���ا ف���ي امتي���ازات
المش���اركة في الس���لطة عبر مناصب مختلفة ،دون
تمكينه���ا م���ن الق���رار ،بما يس���اعد ف���ي مجمله على
أي تغيي���ر ،وبالتالي
إبق���اء حال���ة اليأس م���ن إح���داث ّ
ضمان المش���اركة الضعيفة في العمليات االنتخابية
والتي تكون محصلتها في خدمة الحزبين.

يتغير المشهد؟
هل يمكن أن
ّ

ظل الواقع الحالي في إقليم كردس���تان ،وحتّ ى
في ّ
م���ع االنتق���اد المتزاي���د ألداء الحكوم���ات والس���خط
وتع���دد
الش���عبي عل���ى األح���زاب بس���بب اتّ س���اع
ّ
وتغول الفس���اد ،ومع تراجع شعبية قوى المعارضة
ّ
التقليدي���ة واس���تهالك خطابه���ا وأدواتها ،وترس���يخ
التوجه
مزيد من
ٍ
الحزبين الرئيس���يين لس���لطتهما عبر
ّ
نحو الالمركزية ،وترسيخ النفوذ الحزبي في اإلدارة،
 112الرواق  -العدد  - 5آيار 2021 -

ونتيج���ة صعوبة تش���كل (قوة سياس���ية جديدة) ،ال
يتوق���ع حدوث تغيي���ر ّ
مؤثر في المش���هد االنتخابي
ّ
في اإلقليم.
وم���ع احتم���ال دخ���ول األح���زاب االس�ل�امية وحرك���ة
ف���إن ذلك قد
منفردة،
ً
التغيي���ر للعملي���ة االنتخابي���ة
ّ
أي مقاعد في البرلم���ان المقبل وفق
يحرمه���ا م���ن ّ
المتع���ددة في
قان���ون االنتخاب���ات الجدي���د بدوائره
ّ
كل محافظ���ة والذي يعطي للق���وى الكبيرة فرصة
ّ
كل المقاع���د ،وحرم���ان الق���وى
االس���تحواذ عل���ى ّ
الصغيرة منها تماماً  .وما يمكن أن ينقذ تلك القوى
ه���و حصول تحال���ف بينها ،لكن ذلك ل���م يحصل إلى
اآلن بسبب اختالف توجهاتها.
رغم ذلك تس���عى ش���خصيات معروفة على الصعيد
المدني  -وبدعم نش���طاء معروفين ونخب سياسية
يرجح
واجتماعي���ة – إل���ى تش���كيل قائم���ة انتخابي���ةّ ،

انش���قوا
ّ
أن تس���تقطب عدداً من السياس���يين الذين
ع���ن أحزابهم أو تركوا مواقعه���م القيادية ،وتحظى
واس���عة من المثقفين الذين يحذرون
ٍ
ش���ريحة
ٍ
بتأييد
موح ٍد
إقلي���م
م���ن ضي���اع تطلّ عات الكرد في إنش���اء
ٍ
ّ
يتبنى القيم الديمقراطية والحريات التي من ش���أنها
وتغول
التحدي���ات ،وعلى رأس���ها الفس���اد
مواجه���ة
ّ
ّ
المصالح الحزبية على حساب مصلحة الشعب وبناء
المدنية.
المؤسسات
ّ
ّ
ه���ذه القائمة التي ماتزال في طور التش���كّ ل ،تواجه
مليئ���ة
ٍ
أرضي���ة
ٍ
تحدي���ات هائل���ة ،فه���ي س���تولد ف���ي
ّ
وبمطب���ات
باالنكس���ارات السياس���ية وباالحب���اط
ّ
تضيق
التصي���د واالتهام والتس���قيط ،وفي ّ
ظل بيئة ّ
ّ
فيها يوماً بعد آخر مس���احة الديمقراطية والحريات،
المحتجي���ن بإطالق الن���ار أمراً
الرد فيه���ا على
ّ
وص���ار ّ
س���يل
عادي���اً  ،كما أصبح اعتقال النش���طاء  -وتوجيه
ٍ
تمرر قانونياً .
من التُّ هم لهم  -وقائع مألوفة ّ
امكان���ات
ٍ
أي
كم���ا ّ
أن تل���ك القائم���ة س���تظهر دون ّ
جداً  ،تملك ش���ركات
ٍ
ية في مواجهة أحزاب
ماد ٍ
غنية ّ
ّ
كب���رى تتحكّ م بالس���وق ،واس���تثمارات هائلة ترس���م
أحزاب تس���تحوذ
خيوط حياة معظم أهالي اإلقليم.
ٌ
س���واء
كبير م���ن العائدات المالية،
ٍ
فعلي���اً على
ج���زء ٍ
ٌ

عب���ر س���يطرتها عل���ى المعاب���ر ،أو إرس���ائها عق���ود
المش���اريع ،أو تس���خيرها لعمليات تخصي���ص وتوزيع
لجل وس���ائل اإلعالم
األراض���ي ،إل���ى جانب امتالكها ّ
فضال عن مئات
واس���تعمالها للجيوش االلكترونية،
ً
مباشر
بشكل
آالف المنتمين الحزبيين المستفيدين
ٍ
ٍ
مباش���ر ،والذي���ن ّ
تكثف الش���بكات التنظيمية
أو غير
ٍ
سكني تقريباً
حي
مقرات في ّ
للحزبين  -التي لها ّ
ٍّ
كل ٍّ
كل انتخابات ّ
لحثهم
 عملي���ات التواصل معهم قبل ّعلى التصويت.
حاس���م آخر يملكه
عامل
ٌ
القوة هناك
ٌ
وف���ي معادلة ّ
الحزبان الرئيس���يان ،هو الس�ل�اح الذي لم ُيخضع بعد
موح���دة
ق���و ٍة
ّ
( )30عام���اً م���ن والدة اإلقلي���م إل���ى ّ
ومرجعي���ة حكومية ،ومازال ف���ي أغلبيته موزعاً على
ألوي���ة حزبية ،وهو بقوته على األرض ال يكفي فقط
أي عملية انتخابية ،بل هو حاس���م إلبقاء
للتأثير على ّ
ولس���نوات
ٍ
كل في منطقته
معادل���ة حكم الحزبي���ن ٌّ
قادم���ة ،حتّ ���ى ل���و ل���م يحصل أحدهم���ا على
ٍ
طويل���ة
ٍ
بارز.
سياس���ي
حد وصف
ٍّ
خم���س مقاعد على ِّ
ك���ردي ٍ
ٍّ
ظل وجود
ه���ذا إذا لم تح���دث مفاجآت داخلية ف���ي ّ
صادم وهي
بتأثير
بذورها ،أو لم تقفز عوامل خارجية
ٍ
ٍ
ٌ
قائمة دائماً .

التحالفات خارج اإلقليم:

مع تلك الحقائق ،يعتقد الديمقراطي الكردس���تاني
واالتح���اد الوطن���ي أنّ هما س���يدخالن االنتخابات في
رئي���س؛ نتيج���ة
ٍ
بش���كل
مواجه���ة بعضهم���ا البع���ض
ٍ
ضع���ف الق���وى الكردي���ة األخ���رى ،وع���دم اعتباره���ا
منافس���ة حقيقي���ة لهم���ا .ذل���ك االعتق���اد بالحس���م
المس���بق للمنافس���ة ،وبحص���د غالبي���ة مقاع���د
وكل ف���ي منطقة
ٌّ
محافظ���ات اإلقلي���م لصالحهم���ا،
نف���وذه ،دفعهم���ا للتركيز على إنش���اء تحالفات خارج
ح���دود اإلقليم مع الق���وى العراقية الب���ارزة لضمان
حص ٍة أكبر
حضور قوي يس���مح لهما بالحصول عل���ى ّ
من المناصب في العراق.
مباحث���ات م���ع التي���ار
ٍ
ويج���ري الح���زب الديمقراط���ي
تحالف
ٍ
تفاهم���ات على أمل تش���كيل
ٍ
الص���دري لبن���اء

ويتحدث
معه في البرلمان العراقي بعد االنتخابات.
ّ
أن الحزب هو
مس���ؤولون بارزون ف���ي الديمقراط���ي ّ
صاح���ب أكبر عدد من المقاعد في إقليم كردس���تان
وم���ع التيار الص���دري صاحب أكبر عدد م���ن المقاعد
تفاهمات عميقة ،وتش���كيل
ٍ
ف���ي العراق ،يمكن بناء
تحالف ّ
قوة واستقرار.
ٍ
يمثل عامل ّ
ان حضورهم تراجع في
ويش���عر قادة الديمقراط���ي ّ
قوتهم زادت
بغداد في الس���نوات األخيرة ،رغ���م ّ
أن ّ
داخ���ل اإلقلي���م ،وه���م يري���دون تغيير ذل���ك الواقع.
أن االلتقاء مع التيار
ويؤكّ د مس���ؤولون في الح���زب ّ
الص���دري ممكن تماماً ؛ لوجود نقاط تش���ابه عديدة،

فلكل منهما مرجعية سياسية واحدة قوية ،وهناك
ٍّ
يتم االلتزام به ،ورؤى مش���تركة بش���أن
ق���رار مركزي ّ
العالق���ات مع إيران ودول الخليج ،وهناك براغماتية
ف���ي قي���ادة الديمقراط���ي كما ف���ي التيار تتي���ح بناء
هكذا تفاهمات.
طرف
ٍ
كل
أن ّ
لك���ن تل���ك البراغماتي���ة نفس���ها تعن���ي ّ
أي تحالف
يمك���ن أن يتخلّ ى عن اآلخر ،مع حقيقة ّ
ان ّ
بي���ن منفردين ال يكفي لقي���ادة الحكومة االتحادية،
فالتيار إذا لم يتحالف مع قوى شيعية وسنية أخرى
كل م���ا يري���ده ،ولن يحصل عل���ى منصب
يحق���ق ّ
ل���ن ّ
ان الديمقراطي إذا لم يجد شريكاً
رئيس الوزراء .كما ّ
ف���ي اإلقلي���م ،فل���ن يس���تطيع الحك���م منف���رداً في
كردستان.
مباحث���ات مع قوى
ٍ
وب���دوره يجري االتح���اد الوطني
مختلف���ة لبن���اء تحالف���ات داخ���ل اإلقلي���م وخارج���ه،
وه���و يحاول أن يس���تفيد من مقبوليته في الش���ارع
الشيعي؛ لضمان احتفاظه بمنصب رئيس الجمهورية
وعدد آخر مهم من المناصب في الوزارات والهيئات
المس���تقلة ،الت���ي ه���ي اس���تحقاق ك���ردي للمواقع
العليا في بغداد وفق آلية التحاصص.
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ء

د.عالء حميد

الموقف االنتخابي
انتخابي يحمل كثيراً م����ن المتناقضات
���هد
أم����ام مش� ٍ
���ده مرك����ز رواق
تش����ير نتائ����ج االس����تطالع ال����ذي أع� ّ
ٍّ
ألن
ٍ
واضح
تصو ٍر
العامة بش����أن الموقف االنتخابي
بغداد للسياسات
وملموس؛ ّ
الت����ي تعيق الوصول إلى ّ
ّ
ٍ
القوى السياسية التي ستشارك
إل����ى إمكاني����ة ح����دوث تغيير في
ف����ي انتخابات 2021م ،تنقس����م
المش����هد السياس����ي الع����ام،
عل����ى قس����مين ،األول :الق����وى
والم����راد بالموق����ف االنتخاب����ي
القديم����ة الناف����ذة ف����ي النظام،
توجه الن����اس وقناعتهم
هن����ا هو ّ
والمالك����ة لوس����ائل الهيمن����ة
ف����ي المش����اركة ف����ي االنتخابات
ّ
إن ثالثية (النظام  -األحزاب –
علي����ه .والثاني :الق����وى الجديدة
المؤم����ل
المقبل����ة ،الت����ي م����ن
ّ
مكتملة في
المجتمع) غير
ٍ
تأسس����ت بع����د احتجاجات
األول
إجراؤه����ا ف����ي تش����رين
الت����ي ّ
ّ
الوضع العراقي ،فمنذ 2005م
تش����رين 2019م ،وه����ذه القوى
دل االس����تطالع
2021م؛ إذ ّ
الناش����ئة لي����س لديه����ا خب����رة
عل����ى ّأن الش����ريحة االجتماعي����ة
أمست المشاركة باالنتخابات
ً
الس����لطة ونفوذه����ا ،لكنّ ها حازت
فاعلة في
األبرز  -التي س����تكون
تعتمد على أساس الوالء
جانباً معنوياً ّ ،
الموقف االنتخابي ّ -
تمثل في اس����تثمار
تتمثل بفئة
ّ
يتمكن
والمصلحة ،والذي لم
فشل القوى القديمة في إدارة
الش����باب الذين تت����راوح أعمارهم
من الصمود لمدة طويلة
النظ����ام.
بي����ن ( )38-18س����نة ،إذ تص����ل
ّإن الص����راع بين القدي����م والجديد
نسبة مشاركتهم المتوقعة إلى
���دة،
.% 62
ب����ات محكوم����اً بعوام����ل ع� ّ
منها داخلية وأخرى خارجية .العوامل الداخلية تكمن
ّربم����ا ترك����ت انتخاب����ات 2018م ومعطياته����ا انطباعاً
اجتماعية انطلق����ت منذ العام
ٍ
���ات
توجه� ٍ
مختلفاً  ،تمحور حول ظاهرة العزوف االنتخابي؛ إذ لم
في ظه����ور ّ
2011م ،لي����س لها ٌ
بتوجه����ات ما قبل 2003م،
صلة
تتجاوز نسبة المشاركة فيها ( ،)44،85%وحين نقارن
ّ
تمخض عنها احتجاجات 2019م،
وأخذت تتراكم حتّ ى ّ
بين الموقف االنتخابي والعزوف االنتخابي ،نجد أنّ نا
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التوجهات عن����د فئات عديدة من
حققت هذه
الت����ي ّ
ّ
المجتمع أبرزها فئة الشباب.
ّ
فتتمثل في البعدين اإلقليمي
ّأما العوامل الخارجية،
متغيرات
والدولي ،على الصعيد اإلقليمي س����تجري
ّ
كل من إيران وتركيا اللتين لهما تأثير في الوضع
في ٍّ
العراق����ي؛ إذ س����تخوص إي����ران انتخاباته����ا ف����ي ش����هر
حزيران ،والتي تش����ير االستطالعات إلى حصول تغيير
في خارط����ة القوى السياس����ية التقليدي����ة؛ إذ أخذت
���كرية
ٍ
���ات عس�
مؤسس� ٍ
���ل
تنم����و قوى نش����أت في ظ� ّ
ّ
رؤى مختلف����ة ع����ن الق����وى التقليدية
عقائدي� ٍ
���ة ،له����ا ً
تجاه العراق .كذلك األمر فيما يخص تركيا ،وعودتها
غي����ر المباش����رة إلى سياس����ة تصفير المش����كالت مع
المحيط اإلقليمي.
فإن أبرز ما فيه هو ما حصل في
ّأما العامل الدولي ّ
الواليات المتحدة األميركية بمجيء إدارة سياس����ية
جدي����دة بعد انتخاب����ات 2020م ،بعد أن زادت اإلدارة
الس����ابقة مناط����ق التوت����ر ف����ي العال����م حتّ ى ش����ملت
العراق.
الموقف االنتخابي ..المشاركة والمقاطعة:
توجه����ان داخل الحوار الجاري بي����ن العراقيين
يتص����ارع ّ
بش����أن االنتخاب����ات ،ي����دور أحدهم����ا ح����ول المش����اركة
وأهميتها ،االتجاه
وجدواها ،واآلخر حول والمقاطعة
ّ
يمر عبر
األول ي����رى ّأن المتاح لتغيير مضمون النظام ّ
المشاركة في االنتخابات؛ بوصفها أحد آليات التغيير
المتف����ق عليها ،وفي المقابل ،هن����اك من يعتقد ّأن
المقاطع����ة باتت أس����لوباً متوفراً ؛ لدف����ع النظام نحو
تغيير أسس����ه والممارس����ات التي أنتجها.
ّإن فه����م منطلق����ات ه����ذه الثنائي����ة (المش����اركة –
المقاطع����ة) يتطلّ ����ب الرج����وع إل����ى س����مات الثقاف����ة
السياس����ية الت����ي تبل����ورت بع����د 2003م ،وما قامت
���ورات (األحت����كار ،الش����رعية التاريخي����ة،
علي����ه م����ن تص� ّ
سياسي
سلوك
ٍ
االستقواء) ،والتي أسهمت في بناء
ٍّ
للق����وى الحاكم����ة ،ال يتناس����ب مع متطلّ ب����ات الحكم
واإلدارة ،كم����ا ّأن أزمة الثقافة السياس����ية تحيلنا إلى
وتحول
ترهل
ّ
معاين����ة الحالة الحزبية وما أصابه����ا من ّ

نح����و رابط����ة االنتماء على أس����اس الوالء الش����خصي،
ولي����س الحزب����ي بمعناه الفك����ري والسياس����ي ،وهذا
حيوي في عملية بناء النظام،
تعطل جزءٍ
يكشف عن ّ
ٍّ
���وي في ربط الصلة بين المجتمع
دور حي� ٌّ
إذن للح����زب ٌ
والنظ����ام ،وبتعطي����ل هذا ال����دور تنقط����ع الصلة بين
الطرفين.
مكتملة
ٍ
ّإن ثالثية (النظام  -األحزاب – المجتمع) غير
في الوضع العراقي ،فمنذ 2005م أمست المشاركة
باالنتخاب����ات تعتمد على أس����اس ال����والء والمصلحة،
وال����ذي لم يتمكّ ن م����ن الصمود لم����دة طويلة ،على
الرغم من س����عي الق����وى الحاكمة لتكري����س التعبئة
تحدد
بمفاهي����م ما قب����ل 2003م ،وصياغة مقوالت ّ
معن����ى ال����والء للوض����ع السياس����ي القائم؛ له����ذا أخذ
الموقف االنتخابي ّ
سواء على
يتأثر بتلك المقوالت،
ٌ
المستوى اإليجابي أو السلبي.
ه����ذا التأثي����ر الحاصل ف����ي الموق����ف االنتخاب����ي ّربما
ين����ذر باالقت����راب م����ن الص����دام بي����ن الق����وى القديمة
عدة ،وق����د يكون هذا
ٍ
والجدي����دة وعلى مس�
���تويات ّ
نطل����ع على ما
�ل�ا بالفع����ل ،إذ أنّ نا حين ّ
الص����دام حاص� ً
ومقاالت ،يتّ ضح لنا مس����توى
ٍ
ويكتب من برامج
ُيبث ُ
كل
الصدام القائم بين الجانبين ،وبات من الواضح ّأن ّ
طرف قد اس����تعمل ما يمتلك من وس����ائل وأدوات؛
ٍ
كي ينال الغلبة في هذا الصدام.
ف����ي خضم هذا المش����هد غير الواض����ح ،أخذنا نلمس
قليلة من المجتمع عن النظام،
ٍ
انفصال ش����ريحة غير
تحديات ،وكأنّ نا
واالبتعاد عن����ه وعن ما يواجهه م����ن ّ
نسير نحو ظهور حصان طروادة الذي سيخرق النظام
حالة
من الداخل ،ويفرغه من محتوياته؛ ليوصله إلى ٍ
من فقدان الوظيفة والدور!
يبقى ّأن الص����راع بين القديم والجديد قد يطول وال
يصل إلى ش����يءٍ ؛ بس����بب ه����ذا االضط����راب والتقلّ ب
ش����به الدائ����م ف����ي الوضع السياس����ي الع����ام ،والذي
يمن����ع م����ن ب����روز فاعلي����ن سياس����يين يمتلك����ون ً
صلة
���تقر ًة بالمجتمع؛ ل����ذا نلحظ حالة من عدم الثبات
مس� ّ
التي تسمح بتشكّ ل هؤالء الفاعلين.
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