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  خطة البحث

  المقدمة :
  األغلبیة.نظم  األول:المبحث 

 نظام األغلبیة البسیطة ( الفائز األول ). - ١
 نظام األغلبیة المطلقة ( نظام الجولتین ) .  - ٢
 نظام التصویت البدیل. - ٣
 نظام انتخاب الكتلة. - ٤
 حزبیة.نظام انتخاب الكتلة ال - ٥

  النسبي.نظم التمثیل  :الثانيالمبحث 
  النسبي.نظام قائمة التمثیل  األول:المطلب 

 نظام التمثیل النسبي وفق القوائم المغلقة . - ١
 نظام التمثیل النسبي وفق القوائم المفتوحة ( المغلقة مع التفضیل ) . - ٢
 نظام التمثیل النسبي وفق القوائم الحرة . - ٣
 النسبي. عیوب وممیزات نظام التمثیل - ٤

  نظام الصوت الواحد المتحول. المطلب الثاني:
  .لنظم التمثیل النسبي الصیغ االنتخابیة المطلب الثالث:
  النظم االنتخابیة المختلطة والنظم األخرى. المبحث الثالث:
  النظم االنتخابیة المختلطة. المطلب األول:

 نظم االنتخاب المتوازیة. - ١
 نظام تناسب العضویة المختلط. - ٢
  أخرى.نظم انتخابیة  الثاني:طلب الم
 نظام الصوت الواحد غیر المتحول . - ١
 نظام الصوت المحدود. - ٢
 . وردابنظام  - ٣

.النظم االنتخابیة المطبقة في  الرابع:المبحث    العراق
 .٢٠٠٣لغایة سنة  ١٩٢٤النظم االنتخابیة المطبقة في قوانین االنتخاب من سنة  األول:مطلب ال

 . ١٩٢٤ة قانون انتخاب النواب لسن - ١
 . ١٩٤٦لسنة  ١١قانون انتخاب النواب رقم  - ٢
 . ١٩٥٢لسنة  ٦مرسوم انتخاب النواب رقم  -أ - ٣

  . ١٩٥٦لسنة  ٥٣قانون انتخاب النواب رقم  -ب     
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 . ١٩٦٧لسنة  ٧قانون انتخاب أعضاء مجلس األمة رقم  - ٤
 . ١٩٨٠لسنة  ٥٥قانون المجلس الوطني رقم  - ٥
  . ١٩٩٥لسنة  ٢٦قانون المجلس الوطني رقم  - ٦

  .٢٠٠٣النظم االنتخابیة المطبقة في قوانین االنتخاب بعد سنة  المطلب الثاني:
 .٢٠٠٤لسنة  ٩٦أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  - ١
 .٢٠٠٥تشرین األول سنة  ١٥االستفتاء على الدستور في  - ٢
 . ٢٠٠٥لسنة  ١٦قانون االنتخاب رقم  - ٣
 ).٢٠٠٥لسنة  ١٦یل قانون االنتخابات رقم ( قانون تعد٢٠٠٩لسنة  ٢٦قانون التعدیل رقم  - ٤
  ٢٠٠٨لسنة  ٣٦قانون انتخاب مجالس المحافظات واالقضیة والنواحي غیر المنتظمة في إقلیم رقم  - ٥

  النظم االنتخابیة المطبقة في قوانین االنتخاب في إقلیم كوردستان .  المطلب الثالث :
 . ١٩٩٢لسنة  ١ الع اق رقم –قانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان  - ١
 . ١٩٩٢لسنة  ٢قانون انتخاب قائد الحركة التحرریة الكوردیة رقم  - ٢
 . ٢٠٠٤لسنة  ٤٧الع اق رقم  –قانون التعدیل الثالث لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان  - ٣
 . ٢٠٠٩لسنة ٢لعر ق رقما –قانون التعدیل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان - ٤
 . ٢٠٠٥لسنة  ١ة إقلیم كردستان رقم قانون رئاس - ٥
  . ٢٠٠٩لسنة ٤قانون انتخاب مجالس المحافظات واالقضیة والنواحي في إقلیم كوردستان العراق رقم  - ٦

  الخاتمة: 
  قائمة المصادر:
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  المقدمة:
ي ، وتختلف هذه المهمة لدراسة توجه الدولة الدیمقراط یة دولة من المعاییرأیعتبر اختیار النظام االنتخابي في 

النظم االنتخابیة من دولة الى اخرى استنادا الى عوامل عدیدة ، مثل األوضاع االجتماعیة واألقتصادیة 
والسیاسیة ، ومستوى الوعي الثقافي والدیمقراطي ، ومدى ترسخ الممارسات الدیمقراطیة ، والوعي السیاسي 

ن اختیار النظام االنتخابي األنسب لكل دولة یؤدي الى واالنتخابي لدى المواطن والنخب السیاسیة معا . حیث أ
  نجاح العملیة الدیمقراطیة على صعید الدولة والمجتمع .

التي یتم بموجبه ترجمة عملیة ادالء الناخبین ألصواتهم الى مقاعد نیابیة بصورة  اآللیةفالنظام االنتخابي هو 
  عادلة ودقیقة سواء على المستوى الوطني او المحلي .

ن هنا یتبین أهمیة اختیار النظام االنتخابي األنسب ، حیث أنها تتعلق بممارسة االنسان ألهم حقوقه السیاسیة م
) من ٢١، كالمادة ( اإلنسانوهو حق التصویت . والذي یعتبر من أهم الحقوق التي تقرها مواثیق حقوق 

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  ) من العهد٢٥، والمادة (١٩٤٨العالمي لحقوق االنسان لسنة  اإلعالن
  .النافذ ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٢٠كالمادة (صراحة،.وتنص علیها أغلب دساتیر دول العالم ١٩٦٦
  البحث:أهمیة 

، واعتبار الشعب الحكم والتداول السلمي للسلطة في اغلب دول العالم  إلىالسبل الدیمقراطیة للوصول  اعتماد إن
ویمنحها الشرعیة عبر االقتراع السري في انتخابات دوریة منتظمة الختیار ممثلیه قد طرحت  تسلطامصدر ال

مقاعد نیابیة . وباعتبار النظام االنتخابي یمثل  إلىالتي تحول مشاركة الناخبین في االنتخابات  اآللیةالبحث في 
 إلىنتخابات ترجمة صحیحة بحیث یؤدي الصیغة التي تتیح ترجمة مشاركة المواطنین في اال أوتلك الطریقة 

وتبیان  أنواعهامن حیث دراسة  تأتيدراسة النظم االنتخابیة  أهمیةتمثیلهم تمثیال صحیحا وعادال . لذا فان 
 دولة،مدى مالئمة النظام االنتخابي للواقع السیاسي واالجتماعي والثقافي لكل  إلى باإلضافة وعیوبها.ممیزاتها 

االنتخابات وعدم مخالفتها  إجراءالدولیة في  القانونیة والمعاییر األسسلنظام االنتخابي مع وكذلك مدى موائمة ا
   اإلنسان.الواردة بخصوص االنتخابات في الصكوك الدولیة لحقوق  للمبادئ

في دراسة النظم االنتخابیة لتي اعتمدت في قوانین االنتخاب التي  أهمیةسبق فان للبحث  ما إلىواستنادا 
وذلك ، وتشخیص التطور في مجال تطبیق النظم االنتخابیة ،  اآلنولحد  ١٩٢٤في العراق منذ سنة صدرت 

للظروف السیاسیة واالجتماعیة في العراق . وحتى ال  األصلحتطبیق النظام االنتخابي  إلىلضمان الوصول 
، والمحافظة على وجوده  بید السلطة الحاكمة یستعملها وفق مصالحه السیاسیة أداةیصبح النظام االنتخابي 
اطر  ماهمالواردة في القانون االنتخابي ، الذي یحدد  األحكاموفرض واقع سیاسي بقوة ١واستمراره في سدة الحكم 

   العملیة االنتخابیة وفي مقدمتها النظام االنتخابي المعتمد .
ذلك على القانون االنتخابي. وان نعتقد أنه ال توجد قوانین وصور ثابتة لألنظمة االنتخابیة ، حیث یعتمد  وإذ

تطبیق نموذج من النظم االنتخابیة في دولة ما ، قد ال یلقي نفس مستوى النجاح الذي القه النظام في موضع 
                                                

مركـز دراسـات ،  العربیـة األقطـارخابـات فـي االنتخابـات الدیمقراطیـة وواقـع االنت،  وآخـرونوعبد الفتـاح ماضـي ، أحمد الدین  -١
  .١٢، ص ٢٠٠٩الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى سنة 
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في تلك الدولة ، والثقافیة  تطبیقه األصلي ، حیث یعتمد ذلك على الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 
  الدولیة .  اإلنسانالدستور، ومواثیق حقوق  مبادئالنتخابي متوافقا مع ولكن البد أن یكون النظام ا

  منهج البحث:
النظم االنتخابیة وطبیعة كل نظام ، وعلى المنهج  أنواعاعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي لدى دراسة 

المنهج  أیضااعتمدنا  التحلیلي المقارن في تحلیل النظم االنتخابیة لتبیان ممیزات وعیوب كل نظام . كما
التحلیلي المقارن في دراسة القوانین االنتخابیة والنظم االنتخابیة المعتمدة فیها في العراق ، وتبیان بعض 

سواء من  ٢٠٠٣المالحظات وتشخیص نقاط الضعف للقوانین االنتخابیة ، خاصة تلك التي صدرت بعد سنة 
  كوردستان . إقلیمبرلمان أو قبل مجلس النواب 

  دف البحث :ه
برازالنظم االنتخابیة في العالم  أنواع أهمعلى تسلیط الضوء  إلىیهدف البحث  ٕ  نظام،عیوب وممیزات كل  وا

تعدیل قوانینها االنتخابیة باستمرار ، وبالتالي هنالك  إلىالدول تلجأ  أنعلما  نظام.وكذلك الدول التي تطبق كل 
  قة في  لع لم .تغییر دائم في خریطة النظم االنتخابیة المطب

تسلیط الضوء على القوانین االنتخابیة الصادرة في العراق ، والنظم االنتخابیة التي طبقت  إلىكما یهدف البحث 
النظم االنتخابیة التي  بخصوصالمقترحات  بأهمفي االنتخابات التي جرت في العراق ، حیث نختتم البحث 

االنتخابات التي تجري في العراق مستقبال سواء كان النتخابات  مالئمة لتطبیقها في واألكثر األصلح أنهانعتقد 
   أو مجالس المحافظات واالقضیة والنواحي .كوردستان  إقلیمبرلمان  أومجلس النواب 

  البحث:هیكلیة 
تناولنا نظم وفي المبحث الثاني  األغلبیة.نظم  أنواعتناولنا في المبحث  مباحث، أربعة إلىقسمنا هذا البحث 

وفي  األول،حیث تم دراسة نظام قائمة التمثیل النسبي بتطبیقاته في المطلب  مطالب،یل النسبي في ثالث التمث
في المطلب الثالث فقد تناولنا الصیغ االنتخابیة لتوزیع  أما المتحول.المطلب الثاني درسنا نظام الصوت الواحد 

  المتنافسة.المقاعد على القوائم 
من نظم  أخرى وأنواع األول،راسة النظم االنتخابیة المختلطة في المطلب وفي المبحث الثالث فقد تم د

  الثاني.االنتخابات في المطلب 
في المبحث الرابع فقد تم دراسة النظم االنتخابیة المطبقة في قوانین االنتخاب التي صدرت في العراق منذ  أما

النظم االنتخابیة المطبقة في قوانین  لاألو تناولنا في المطلب  مطالب،وعلى ثالث  اآلنولحد  ١٩٢٤سنة 
وفي المطلب الثاني تناولنا النظم االنتخابیة المطبقة في قوانین  .٢٠٠٣لغایة سنة  ١٩٢٤االنتخاب من سنة 

كوردستان في المطلب  إلقلیموتم دراسة النظم االنتخابیة المعتمدة في قوانین االنتخاب  .٢٠٠٣االنتخاب بع سنة 
المصادر التي  بأهماستنتاجاتنا ومقترحاتنا ، ومن ثم قائمة  أهمالبحث بخاتمة تتضمن  الثالث. وقد انهینا

  اعتمدناها .  
 لتمییزها عن ،صوات الناخبین الى مقاعد نیابیة أتحویل  لیةآوكما سبق ان المقصود هنا  اإلشارةوالبد هنا من 

اشر ، أي انتخاب هیئة ناخبین ثانویین لیقوموا التصویت سواء كانت االنتخاب الحر المباشر ، أو الغیر المب آلیة
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أو  الفردي،حیث الترشیح  المجالس،الترشیح لتلك  آلیةعن بدورهم بانتخاب أعضاء المجالس النیابیة . وأیضا 
فاالنتخاب االنتخابیة.الترشیح وبین النظم  لیةآو التصویت  لیةآوهنالك ترابط وثیق بین  بالقائمة.عبر الترشیح 

أو  اكون مباشر یویمكن أن  النسبي.الترشیح بالقائمة ویطبق نظام التمثیل  آلیةعتمد على یو  اون مباشر كییمكن أن 
 مطلقة.عتمد على الترشیح الفردي ویطبق فیه نظام األغلبیة سواء كانت أغلبیة بسیطة أم یو  احتى غیر مباشر 

  ق بحثنا ولهذا اقتضى التوضیح . وفي هذا البحث سوف ال نتطرق الى تلك االلیات ، حیث أن ذلك خارج نطا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث األول:
  نظم األغلبیة  
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أو  فیها،فائزا  االنتخابات یعتبرو یقصد بها أن المرشح الذي یحصل على أغلبیة األصوات المدلى بها في 
م األغلبیة یمكن أن أي ان نظا بالقائمة.أن القائمة التي تحصل على أكثریة األصوات في نظام االنتخاب 

. وسندرس تباعا اهم أنواع نظم ١االنتخاب بالقائمة أسلوبیطبق مع اسلوب االنتخاب الفردي ، ومع 
  األغلبیة وهي : 

  ول ) ألغلبیة البسیطة ( الفائز األنظام ا - ١
  غلبیة المطلقة ( نظام الجولتین ) ألنظام ا -٢
  نظام التصویت البدیل  -٣
  نظام تصویت الكتلة  -٤
  الكتلة الحزبیة نظام  -٥
  

 ول ) ألغلبیة البسیطة ( الفائز األنظام ا -١
لنظام األغلبیة البسیطة تسمیات عدیدة كنظام الفائز األول ، ونظام األغلبیة النسبیة ، ونظام األغلبیة ذو 

حتى  ت،األصواالدور الواحد . وبموجب هذا النظام یفوز باالنتخاب المرشح الذي یحصل على أكبر عدد من 
لو كان مجموع عدد األصوات التي حصل علیها باقي المرشحین یزید على عدد األصوات التي حصل علیها 

   العضویة.وینسجم كثیرا مع استخدام دوائر منفردة  االنتخابیة،. ویعتبر من ابسط أنواع النظم ٢هذا المرشح
وترشح فیها  ناخب،) ٦٠٠٠ت صحیحة هو (فلو كان هنالك دائرة انتخابیة وعدد الناخبین الذین أدلوا بأصوا

 األصوات،وبعد عملیة فرز األصوات تبین حصول المرشحین على األعداد التالیة من  مرشحین.خمس 
والمرشح الثالث  صوت، ١٣٠٠والمرشح الثاني حصل على  صوت، ٢٠٠٠المرشح األول حصل على 

 ٨٠٠الخامس حصل على والمرشح  صوت،٩٠٠والمرشح الرابع حصل على  صوت،١٠٠٠حصل على 
وهنا یعتبر المرشح األول فائزا ویحصل على المقعد النیابي المخصص لتلك الدائرة ، على الرغم من  صوت.

) صوت . ویطبق هذا النظام ٤٠٠٠أن أصوات بقیة المرشحین مجتمعة هي أكثر من نصف عدد األصوات (
، مثل كندا والهند والوالیات المتحدة ، ٣البریطانيفي بریطانیا والبلدان التي كانت تاریخیا في ظل االستعمار 

ویطبق أیضا في بنغالدیش و الهند ومالیزیا و النیبال والیمن ، وفي أفریقیا في بوتسوانا وكینیا و نیجیریا 
  وتنزانیا و أوغندا وزیمبابوي . 

.استنادا على الترشیح  البسیطة،تعتمد نظام األغلبیة  ثبریطانیا، حیففي  ي أحد أبرز سمات النظام وه الفردي
، كونها موطن تطبیقه والبلد االم لهذا النظام . والذي یعتمد على عدد من العناصر ، منها ٤السیاسي  فیها 

                                                
 . ٦٦، ص  ٢٠١١، سنة ١طمصر،  ،، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة  النظم االنتخابیة المعاصرةبالل أمین زین الدین،  -١
   .٣٣٧ص ،٢٠١١سنة  ،٢ط لبنان، بیروت، الحقوقیة،شورات زین من ،االنتخابیةالنظم  إسماعیل،د. عصام نعمة  -٢
 .٣٣٦ص  السابق،المصدر  -٣
 رقم وسنة ، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، بدون ذكرالنظم السیاسیة والقانون الدستوريد . إبراهیم عبد العزیز شیحا،  - ٤

 . ٢٨٦الطبع ، ص 
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ان االقتراع في بریطانیا تجري في دوائر انتخابیة صغیرة ، وتخصص لكل دائرة مقعد نیابي واحد . والمرشح 
لدائرة یحوز على المقعد النیابي ، ودون اشتراط حصوله على الذي یحصل على أكثریة االصوات في هذه ا

نسبة معینة من األصوات . وقد یفوز مرشح ما بالتزكیة في حالة عدم تقدیم مرشحین اخرین عن تلك الدائرة 
  االنتخابیة ، وحتى دون حاجة الجراء االنتخابات فیها .

  ممیزات وعیوب هذا النظام
   -أهمها:دة مزایا یتمیز نظام االنتخاب الفردي بع

 ،١للناخبفهذا النظام یتمیز بسهولة عملیة التصویت بالنسبة  للناخب،سهولة العملیة االنتخابیة بالنسبة  - ١
  الواحد.خاصة في الدوائر االنتخابیة ذات المقعد 

حیث أنه في نظم األغلبیة یفوز حزب أو تحالف انتخابي متماسك في االنتخابات  الحكومي،االستقرار  - ٢
وال تواجه عملیة سحب الثقة  ،٢مستقرةفتتمخض عنها حكومات قویة ومتماسكة  األغلبیة،على  ویحصل

 البرلمان.منها بسهولة في 
خاصة فیما یتعلق بتصمیم ورقة  النظام،انخفاض التكالیف المالیة لتنفیذ العملیات االنتخابیة لتطبیق هذا  - ٣

 االقتراع.
.سهولة وبساطة عملیات العد  - ٤  والفرز
 في اعالن نتائج االنتخابات . السرعة  - ٥
ان تطبیق هذا النظام یؤدي الى والدة معارضة برلمانیة متماسكة ، حیث أن الحزب أو األحزاب التي ال  - ٦

، والتي قد تفوز في دورات ٣تحصل على األغلبیة لتشكیل الوزارة ، تقوم بتشكیل معارضة برلمانیة قویة
 عارضة السیاسیة . انتخابیة ، حیث یتحول الحزب الحاكم الى الم

   -أهمها :و جوهریة  له عیوبأن  الإوعلى الرغم من المزایا العدیدة التي یتسم بها نظام األغلبیة البسیطة ،
المرشح أو القائمة التي تحصل على أكثریة األصوات یحوز على  أنوحیث  ٤انه یتسم بعدم العدالة - ١

( أغلبیة )  نتخابات ویشكل الحكومة ، ولكنالمقعد النیابي . فمن الطبیعي أن یفوز حزبا ما في اال
  المصوتین لم یدلوا باصواتهم لصالحه . 

 ان هذا النظام الیعبر عن تمثیل جمیع فئات الشعب وطوائفه بصورة حقیقة وواقعیة . - ٢
انه الینتج عن هذا النظام تعددیة سیاسیة وحزبیة ، حیث ان التطبیق الطویل له ینتج عنها نظام الثنائیة  - ٣

سیطرة حزبین قویین على الحیاة السیاسیة في البالد ، طبعا هذا الیعني وجود  إلى، وتؤدي ١ةالحزبی
 أحزاب سیاسیة صغیرة وهزیلة الى جانب الحزبین الكبیرین .

                                                
   .٣٤١ص  ،السابقالمصدر  -١

، ترجمة كریستینا خوشابا بتو ، مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر ،اربیل ،  أنواع النظم االنتخابیةوآخرون ، اندرو رینولدز  -٢
  .٧٣ص  ،٢٠٠٧سنة  ،١ط العراق،

  .٣٤٠د. عصام نعمة إسماعیل، مصدر سابق، ص  - ٣
  .٣٤٣سابق، ص المصدر ال - ٤
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نظرا لصعوبة حصول مرشحي  صحیحة،انه ال یمثل وال یعبر عن المكونات القومیة والدینیة بصورة  - ٤
  .٢الالزمةلبیة تلك المكونات من الحصول على األغ

 ، وان تطبیقها في عدد من الدول في الجزء الجنوبي ٣یعبر عن المرأة یمثل وال كما أن هذا النظام ال - ٥
استبعاد المرأة من عضویة البرلمان . لهذا یالحظ أن انتخاب المرأة لعضویة البرلمان  إلىمن العالم یؤدي 

 التمثیل النسبي . تكون بنسب ضئیلة في نظم األغلبیة وتقل كثیرا عن نظم
    األغلبیة الالزمة ب مرشحي القبائل والعشائر ورجال الدینفوز سهولة  إلىهذا النظام یؤدي  كما أن -٦

، ویؤدي بالتالي الى انتخاب برلمان  ٤للحصول على المقعد النیابي ، خاصة في الدوائر منفردة العضویة
الملكي خیر مثال الحكم ب العراقي في فترة یسیطر علیه زعماء العشائر ورجال الدین . ومجلس النوا

.على    .٥)في فلسطین األولورقة اقتراع الفائز (                           ذلك

  

  ٦ ول في االنتخابات الھندیةألورقة اقتراع في نظم الفائز ا

                                                                                                                                                            
  .٢٨٣ص  ،مصدر سابق شیحا،عبد العزیز  إبراهیمد .  - ١
  . ٣٤٥ص صام نعمة إسماعیل، مصدر سابق، د  ع -٢
 .٣٤٥، ص نفسهالمصدر  - ٣
  . ٨٣مصدر سابق ، ص  ، وآخروناندرو رینولدز  - ٤
  . ٢٢٤ص  من المصدر السابق ،  - ٥

  .٧٦ص  السابق،المصدر  -٦
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  المطلقة ( نظام الجولتین )   األغلبیةنظام  -٢
في عدد من دول العالم ، عدم العدالة في ترجمة تصویت الناخبین  لقد أثار تطبیق نظام األغلبیة البسیطة

الى مایماثلها من المقاعد في المجالس التمثیلیة . لذلك جاهد الفكر االنساني ألجل ابتكار نظام اخر أو 
اجراء تعدیل مناسب على هذا النظام یجعله أكثر عدالة وترجمة لواقع موازین القوى السیاسیة في المجتمع ، 

هذا ما أدى الى اكتشاف نظام األغلبیة المطلقة ، ویقصد به أن یحصل المرشح أو القائمة الحزبیة على و 
أكثر من نصف األصوات الصحیحة لیكون فائزا في االنتخابات . ونظرا ألنه من الصعب أن یحصل مرشح 

 المقترعین.ن نصف أصوات أو القائمة االنتخابیة على أكثر م الفردي،في المنطقة االنتخابیة ذات الترشیح 
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 ١٢

. وتختلف تفاصیل ادارة الجولة الثانیة عند التطبیق من ١لذلك یصار الى اجراء جولة جدیدة من االنتخابات
دولة ألخرى، ولكن الطریقة األكثر شیوعا هي اجراء االنتخابات في الجولة الثانیة مباشرة بین المرشحین 

لجولة األولى . ویتم اعالن الفائز في الجولة الثانیة باعتباره الذین حصال على أعلى نسبة من األصوات في ا
منتخبا ، ولكن في الجولة الثانیة حیث أن المنافسة تنحصر بین مرشحین أو قائمتین فیكتفي للفوز حصول 

ین أحدهما على األغلبیة البسیطة أو النسبیة . والبد هنا من التمییز بین نظام الجولتین أو األغلبیة المطلقة وب
  نظام االنتخاب غیر المباشر أو االنتخاب على مرحلتین . 

فاالنتخاب غیر المباشر هو أیضا انتخاب على درجتین أو مرحلتین ، ولكن الفرق األساسي هو أنه في 
االنتخاب غیر المباشر یكون دور الناخبین هو مجرد انتخاب مندوبین عنهم ، لیقوم هؤالء المندوبون في 

بمهمة انتخاب اعضاء البرلمان . وقد طبق هذا النظام طیلة فترة العهد الملكي في العراق ، المرحلة الثانیة 
بنظام االنتخاب غیر المباشر في انتخاب اعضاء مجلس النواب  ١٩٢٣وكذلك أخذ الدستور المصري لسنة 

  المصري قبل اجراء تعدیل على هذا النظام . 
 ممیزات وعیوب هذا النظام 

التي فأنه یتسم بنفس الممیزات ویشوب تطبیقه أغلب العیوب  األغلبیة،نوعا من أنواع نظم  یعتبر هذا النظام
ولكن مع ذلك هنالك بعض الممیزات والعیوب الخاصة بهذا النظام ،  البسیطة.في نظام األغلبیة  الحظناه

   -وأهم تلك الممیزات االضافیة هي :
ولكن التطبیق العملي لهذا النظام لم یؤكدهذه المیزة ،حیث أنه یفترض أن یؤدي الى تشجیع التعددیة الحزبیة  - ١

  أنه یؤدي الى قیام نظام الحزبین أو النظام الثالثي األحزاب في الدولة التي تطبقها 
أن هذا النظام یعطي للناخبین فرصة ثانیة للتفكیر بالمرشحین، وتغییر رأیهم ، ومن ثم التصویت ثانیة  - ٢

 .٢لثانیةالختیار مرشحیهم في الجولة ا
أن هذا النظام یشجع المرشحین على أجراء التحالفات في الجولة الثانیة لضمان أدالء الناخبین الذین صوتوا  - ٣

 تيللمرشحین اللذین لم یحصلوا على المرتبة األولى والثانیة من األصوات ،ألحد المرشحین أو القائمتین ال
 . ٣الجولة الثانیة بینهما انتخاباتتجري 

  
  
 

 :التي یخص هذا النظام فأهمها  العیوبأما أهم 

                                                
     ، ١لبنان ، ط  -یروت، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بالنظم االنتخابیة  ، إسماعیلعبدو سعد ، علي مقلد ، وعصام نعمة  -١

  . ٢١١، ص  ٢٠٠٥سنة 
   .٢١٦المصدر السابق، ص  -٢
  . ٢١٦المصدر نفسه ، ص - ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٣

أن هذا النظام یضع ضغطا كبیرا على الجهة التي تقوم بأدارة االنتخابات ،والذي یتعین علیها تنظیم أجراء  - ١
  نتخابات أخرى في فترة قصیرة.ا

 .١االنتخابیةأن هذا النظام ذات كلفة مالیة كبیرة لمجمل العملیات  - ٢
ین في مرحلة عدم أستقرار و یقین ، خاصة في الفترة التي تقع بین أجراءات كما أنه قد یؤدي الى جعل الناخب - ٣

 . ٢االنتخابات وأعالن النتائج النهائیة في المرحلة األولى
االجتماعي والمصالحات السیاسیة غیر ممكنة أو صعبة  لفآوالتأن هذا النظام قد یؤدي الى جعل االنسجام -  ٤

   المتحدة حیث جاءت  األمماالنتخابات الرئاسیة التي جرت بأشراف  المنال . وهذا ما حصل في أنغوال في
% ، في حین حصل قائد حركة ( یونیتا ) على نسبة ٤٩النتائج بحصول (خوسیه دوس سانتوس )على نسبة 

أستأنف(سافیمبي ) ،. ولكن بدال من أجراء الجولة الثانیة من االنتخابات بین المرشحین٣األصوات% من ٤٠
    .االقتتال الداخلي مرحلة جدیدة من (یونیتا ) القتال مرة ثانیة ودخلت البالد من جدید في قائد حركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .٢١٧المصدر السابق، ص  -١
  . ٢١٨المصدر نفسه ، ص  -٢
  .١٠١أندرو رینولدز وآخرون ، مصدر سابق ، ص  - ٣
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  .١ورقة اقتراع أفغانیة وفق نظام األغلبیة المطلقة

    

  نظام التصویت البدیل  -٣
النتخابات ا جراءإفي وهذا النظام یطبق لتال البدیل،یسمى هذا النظام أیضا بنظام األغلبیة ذو الدور الواحد مع 

ویتم التصویت بأن  حیث أن هذا النظام أیضا یتطلب حصول أحد المرشحین على األغلبیة المطلقة ، بجولتین.
یعطي للناخب الحق بأن یقوم بالتأشیر في ورقة االقتراع بترتیب المرشحین طبقا الختیاراته عن طریق كتابة رقم 

. وعند فرز أسماء ٢) أمام االختیار الثالث وهكذا٣م الذي یلیه ورقم () أما٢) أمام أسم أفضل مرشحیه ورقم (١(

                                                
  .٢٢٧ص  السابق،المصدر  -١
 .٣٦٠ص سابق،مصدر  إسماعیل،د . عصام نعمة  -٢
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المرشحین الفائزین بفوز المرشح الذي یحصل على أكثر من نصف األصوات . أما أذا لم یحصل أي من 
المرشحین على ذلك یتم أستبعاد المرشح الذي یحصل على أقل رقم تفضیلي ، ویتم فرز األصوات ثانیة لمعرفة 

. وهذا النظام یتالزم تطبیقه في الدوائر االنتخابیة   ١وهكذا الى أن یتم تحدید المرشح الفائز بالمقعد النیابي الفائز
ذات الترشیح الفردي ، اي أن االنتخابات تجري لمرة واحدة ( جولة واحدة )  وال یفوز بالمقعد النیابي اال من 

طبق هذا النظام في كندا لفترة محدودة ،وحالیا یتم تطبیقه یحصل على األغلبیة المطلقة ألصوات المقترعین .وقد 
  في أسترالیا و فیجي و بابوا .

  
  .٢ورقة اقتراع فیجي

  
  مزایا وعیوب النظام 

  وأهمها: الخاصة بعض المزایا لههذا النظام یماثل نظام األغلبیة المطلقة من حیث الممیزات والعیوب ولكن 
ن تكالیف العملیة االنتخابیة تكون أقل یكثیر من نظام االنتخاب ااحدة ، فبما أن االنتخابات تتم عبر جولة و  - ١

  وفق نظام األغلبیة المطلقة (الجولتین ) .وأنها ال تشكل ضغطا كبیرا على الجهة القائمة بأدارة االنتخابات .

                                                
 .٣٦١ص السابق،المصدر  -١
  .٩٢أندرو رینولدز وآخرون ، مصدر سابق ، ص -٢
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خیارات أنها تعطي خیارات عدیدة للناخب بترتیب مرشحیه حسب أفضلیتهم لدیه ، وبالتالي تعطي مجاال و  - ٢
 عدیدة للناخب المتردد .

حیث أن هذا النظام یجبر المرشحین واألحزاب السیاسیة   البالد،أن هذا النظام یبرز االتجاهات الوسطیة في  - ٣
. حیث أن ذلك یؤدي الى ١للبحث عن أصوات أنصارها وكذلك جذب األصوات الموجودة في التفضیل الثاني

ویهتم بها على نطاق واسع ، بدال من التركیز على أهداف ومصالح أن یدعم المرشح جمیع القضایا والمصالح 
 فئة أو شریحة معینة وعدم التركیز على القضایا الطائفیة واالتجاهات المتطرفة .

:الخاصة بهذا النظام  أما العیوب   فهي
یتطلب فترة نظرا ألن عملیة العد والفرز تمر بعدة مراحل لغرض الوصول الى تحدید الفائز األول . فأن ذلك  - ١

زمنیة كافیة . لذلك فأن عملیة أعالن النتائج النهائیة وتصدیقها یتأخر وال تتم بسرعة . علیه فأن ذلك في 
الدول الخارجة من عملیات االقتتال الداخلي أو االحتالل االجنبي ،  قد یؤدي الى تهدید االستقرار السیاسي 

  واالجتماعي القائم في الدولة .
ظام في الدوائر االنتخابیة ذات الترشیحات المتعددة قد یواجه صعوبات عملیة عدیدة ، أن تطبیق هذا الن - ٢

. وكذلك في عملیات ٢خاصة في عملیات تصویت الناخبین في دولة تتسم بوجود نسبة مرتفعة من األمیة فیها
  العد والفرز ، وفي تأخیر أعالن النتائج النهائیة وتصدیقها ، التي تحتاج لمدة طویلة .

  نظام انتخابات الكتلة  -٤
وفق نظام الكتلة الحزبیة الذي یعتبر ضمن أنواع نظم األغلبیة فأنه البد من تطبیقه في الدوائر االنتخابیة 

حیث یملك الناخب الحق في التأشیر أزاء األسماء التي یفضلها وتكون بعدد المقاعد ة.المتعددة العضوی
هو أن ینظم الناخب قائمة خاصة من المرشحین بقدر عدد  . ولكن الشكل األعم٣المخصصة لتلك الدائرة

المقاعد المخصصة لدائرة المعنیة . ویكون الفوز بحصول المرشح الذي یحصل على أعلى عدد من أصوات 
والمقعد الثاني للمرشح الذي یلیه باألصوات . وهكذا الى أن یتم توزیع جمیع المقاعد المخصصة  الناخبین.

ول ولكن في ق نظام األغلبیة البسیطة أو الفائز األیعلى المرشحین .أي یعني ببساطة تطب للدائرة االنتخابیة
  عبر القوائم.ویجوز تطبیق هذا النظام مع الترشیح الفردي والترشیح  العضویة،دوائر متعددة 

ت  د ویطبق هذا النظام في الكویت ، الوس ، سوریا، الكامیرون ، جزر الفوكالند وجزر المالدیف . وكان
  . ١٩٩٢. وطبقته منغولیا في االنتخابات النیابیة لسنة  ١٩٩٧طبقته تایالند والفلبین لغایة سنة 

ردن ألا هستخدما. وهو نظام التي تمتلك أحزابا ضعیفة أو غیر موجودةالبلدان في  اشائعكان إن نظام الكتلة 
 .٤هاجئنتا ءإزاءاالتفاق  وعدمر في كل هذه البلدان بسبب القلق یتغ لكنه، و ١٩٨٩ عام فيأیضا 

                                                
  .  ٩٣مصدر سابق ، ص ال -١
   .٩٤ص  السابق،المصدر  -٢
 . ٨٥المصدر نفسه ، ص  -٣
  . ٨٥المصدر نفسه ، ص  - ٤
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 ١٧

  ممیزات وعیوب هذا النظام 
 هنظام األغلبیة البسیطة ، حیث تجري االنتخابات في جولة واحدة . ولكن مزایایشترك هذا النظام في أغلب 

  بعض الممیزات وأهمها : ب یخص
ر أسماء فأن كل ناخب یمتلك عددا من الخیارات حیث یستطیع أختیا من حیث عملیة التصویت للمرشحین، - ١

وقد یختار مرشحا واحدا فقط أو أثنین وهكذا على أن ال یزید ذلك على عدد  المرشحین اللذین یفضلهم،
  المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة .

 من حیث الكلفة المالیة فانه أیضا یمتاز بأنخفاض كلفة العملیات االنتخابیة االجمالیة . - ٢
نتخابات النقابات واالتحادات المهنیة ، وهذا ما یبدو واضحا من اأن هذا النظام یطبق بصورة مثالیة في  - ٣

خالل تطبیقه في هذه االنتخابات في العراق وكردستان لسنوات طویلة . حیث یمكن أن یجمع بین سمات 
 االنتخابات بالقائمة و االنتخاب عبر الترشیح الفردي .

لمرشح أن یقوم بحمالت الدعایة االنتخابیة أن هذا النظام مثل بقیة أنواع نظم األغلبیة یستوجب على ا - ٤
 لترشیحه.وأن ال یعتمد فقط على دعم حزب ما  لنفسه،

:هذا النظام  أما أهم عیوب   فهي
یتوقف نتائج تطبیقه على الظروف السیاسیة وموازین القوى في الدولة التي تطبق فیها . ففي دولة تتسم بقوة  - ١

ؤدي الى أن یعطي الناخبون أصواتهم لمرشحي الحزب الحاكم وسیطرة األحزاب على الناخبین ، فأنها قد ت
  تعرض التعددیة الحزبیة والسیاسیة في الدولة للخطر . إلىهذا یؤدي و . ١حصرا

أن هذه السمة نفسها قد تجعل من تشتت األصوات بین المرشحین المختلفین خاصة أذا كان بین المرشحین  - ٢
وتكون سببا في  ٢ائریة ، سببا في تعرض  الحیاة الحزبیة للخطرمن یحصل على دعم الزعامات الدینیة أو العش

 تغلغل العشائریة والمناطقیة واالفكار الدینیة والطائفیة الى داخل هیاكل األحزاب وتكون سبب في فسادها .
   :الحزبیةنظام الكتلة  - ٥

ة . ولكن الفرق األساسي أن هذا النظام یماثل نظام تصویت الكتلة ، حیث وجود دوائر أنتخابیة متعددة العضوی
عدد مقاعد  هو أن الناخب یصوت على أحدى القوائم المتنافسة بدال من التصویت على المرشحین األفراد بقدر

والقائمة التي تحصل على أكبر عدد من األصوات تفوز بجمیع المقاعد المخصصة للدائرة  االنتخابیة.الدائرة 
أي أن الفرز یتم عن طریق تطبیق نظام األغلبیة  بصورة كاملة ویتم انتخاب قائمة المرشحین ٣االنتخابیة
ویطبق هذا النظام في أربع  . مطلقة من األصوات فانه ال توجد أیة متطلبات أو شروط للفوز بأغلبیة البسیطة.

  . ٤دول فقط هي الكامیرون وتشاد وجیبوتي وسنغافورة

                                                
 .٨٦ص  السابق،المصدر  -١
  . ٨٦المصدر نفسه ، ص  -٢
 . ٨٩المصدر نفسه ، ص -٣
 . ٩٠، ص المصدر نفسه -٤
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 ١٨

 العیوب.البسیطة أو الفائز األول ویشترك معه في نفس هذا النظام تماثل ممیزات نظام األغلبیة  ممیزات وعیوب
ولكن البد من االشارة الى نقطة مهمة من عیوب هذا النظام . وهي أن تطبیق هذا النظام لمدة من الزمن قد 
یولد نظام الحزب الواحد ، فالقائمة الحزبیة التي تحصل على أغلبیة بسیطة من األصوات في الدائرة االنتخابیة 

یع المقاعد النیابیة المخصصة لتلك الدائرة ، ودون أشتراط حصولها على نسبة معینة كأن تكون أكثر تحصد جم
من نصف األصوات . وهي بذلك تؤدي كما رأینا الى حصول قائمة ما على أغلبیة المقاعد النیابیة على الرغم 

لعدالة في توزیع المقاعد النیابیة من أن أكثر من نصف المصوتین لم یدلو باصواتهم لصالحها . وهذا ال یعكس ا
وال تؤدي الى التعددیة الحزبیة . وتؤدي أیضا الى حرمان األقلیات واألطیاف األخرى من الولوج الى عتبة 

   النیابیة.البرلمان . كما قد تحرم المرأة من الحصول على ما یوازي وزنها في السیاسة والمجتمع من المقاعد 
السیاسیة من الحصول على المقاعد الكافیة التي تؤهلها للقیام بدورها في معارضة  حرم المعارضةیوهذا النظام 

، مما قد تكون السبب في تعرض االستقرار الداخلي والسلم االهلي والعملیة الدیمقراطیة برمتها  ١دستوریة متوازنة
 الى الخطر . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٩٠ص السابق،المصدر  -١
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 المبحث الثاني:
  نظم التمثیل النسبي

  
مثیل النسبي أعطاء كل تجمع أو حزب أو أتجاه سیاسي في حالة أشتراكه في االنتخابات عددا من یقصد بالت

. ویهدف هذا النظام الى أنعكاس الواقع السیاسي بشكل صحیح . وقد ١المقاعد النیابیة یتناسب مع قوته العددیة
والت أغلب الدول األوربیة على أن ت إلى، ١٨٩٩٢ثم طبقته بلجیكا سنة  ١٨٥٥طبقته ألول مرة الدانمارك سنه 

تطبیقه خاصة بعد الحرب العالمیة األولى . وجاء هذا النظام لغرض تالفي هدر األصوات التي تحصل لدى 
  الناخبین.بحیث یحصل كل حزب على مقاعد نیابیة تماثل ما تحصل علیها من أصوات  األغلبیة،تطبیق نظام 

ضویة أو على الصعید الوطني ككل،  بجعل البالد دائرة أنتخابیة ویطبق هذا النظام في الدوائر المتعددة الع
  واحدة حیث ال یمكن تقسیم المقعد الواحد اذا كانت دائرة منفردة العضویة .

على تقلیص التفاوت القائم بین حصة حزب من التصویت  جمیع نظم التمثیل النسبيلساس المنطقي ألیقوم ا
یجب أن یفوز ان فمن األصوات ،  % ٤٥ غلبیة  بـأل،إذا فاز حزب االوطني وحصته من المقاعد البرلمانیة

من %  ٨فیجب أن یحصل على من األصوات  % ٨ قلیة بـألان فاز حزب امن المقاعد ، و  % ٤٥حوالي ب
، حیث تقدم فضل عن طریق استخدام القوائم الحزبیةألاالتناسب ویمكن الحصول على . ٣البرلمانیةالمقاعد 

  اإلقلیمي.و أالوطني  ىالمستو  ىالناخبین علإلى المرشحین من م ئقوا ةیاألحزاب السیاس
ویقوم نظام التمثیل النسبي على قاعدة المعدل االنتخابي ، وهو ناتج قسمة عدد االصوات الصحیحة المدلى بها 

قسیم عدد في االنتخابات في دائرة متعددة العضویة على عدد المقاعد النیابیة المخصصة لتلك الدائرة ، أو ت
. ومن ثم تقسیم عدد األصوات الصحیحة ٤األصوات المدلى بها على الصعید الوطني على عدد المقاعد النیابیة 

التي حصل علیها كل كیان أو قائمة دخلت المنافسة االنتخابیة على ( المعدل االنتخابي ) . وأن ناتج القسمة 
ویطبق أنظمة التمثیل النسبي بمختلف تطبیقاته في عدد  الكیان.یكون عدد المقاعد النیابیة التي یحصل علیها 

كبیر من دول العالم على سبیل المثال ال الحصر، الجزائر ، األرجنتین ، النمسا ، بلجیكا ، البوسنة والهرسك ، 
،  البرازیل ، بلغاریا ، كمبودیا ، تشیلي ، كولومبیا ، كرواتیا ، التشیك ، الدانمارك ، األكوادور ، السلفادور

أستونیا ، فنلندا ، الیونان ، أندونیسیا ، لوكسمبورغ ، ال تفیا ، مقدونیا ، المغرب ، موزمبیق ، نامیبیا ، هولندا ، 
  .٥نیكاراغوا، رومانیا ، برتغال ، سلوفاكیا ، السوید ، أسبانیا ، تركیا

  
  

                                                
 .  ٢٢٩، مصدر سابق ، ص  إسماعیلعبدو سعد ، علي مقلد ، وعصام نعمة  -١
  . ٣٧٩ -٣٧٨، مصدر سابق ، ص  إسماعیلد . عصام نعمة  -٢
 . ٧٥بالل أمین زین الدین ، مصدر سابق ن ص  -٣
  .٧٧ص  السابق،المصدر  -٤
  . ٢٨٦- ٢٧٣ندرو رینولدز وآخرون ، ص أ -٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠

  األول:المطلب 
  نظام  قائمة التمثیل النسبي 

  
  ئم المغلقةالقوانظام التمثیل النسبي وفق  -١

وتعني أن یقوم الناخب عند االدالء بصوته بالتأشیر أزاء أحدى القوائم االنتخابیة المتنافسة بكاملها وبجمیع 
األسماء الواردة فیها . ودون أمكانیة أجراء أي تعدیل علیها أو أعادة ترتیبها أو أن یكون له الحق في المفاضلة 

وهي  مهمة،ویترتب على طریقة التصویت في القوائم المغلقة نتیجة  .١المختلفةبین أسماء المرشحین في القوائم 
أن حصول القائمة على عدد معین من األصوات یعني  في ذات الوقت أن كل مرشح في القائمة یعتبر كأنه قد 

و  ١٩٤٥حصل على ذات العدد من األصوات التي حصلت علیها القائمة .وطبق هذا النظام في فرنسا سنة 
، وطبقته العراق  ١٩٦٠٢ - ١٩٥٠أختیار أعضاء الجمعیات التأسیسیة ، وطبقتها تركیا بین األعوام في  ١٩٤٦

،  ٣٠/١/٢٠٠٥في أنتخابات الجمعیة الوطنیة وأنتخابات أقلیم كوردستان وأنتخابات مجالس المحافظت في 
  . ١٥/١٢/٢٠٠٥وكذلك في أنتخابات مجلس النواب في 

  

  .٣ القائمة المغلقة -ام التمثیل النسبي ورقة اقتراع نیكاراغوا في نظ

   )القوائم المغلقة مع التفضیلنظام التمثیل النسبي وفق القوائم المفتوحة ( -٢
في هذه الصورة من تطبیق نظام التمثیل النسبي أیضا یتم التعامل مع القائمة الواحدة ضمن القوائم المتنافسة في 

كن طریقة التصویت تتم عبر أختیار الناخب لقائمة واحدة ، ولكن ول العضویة.المنطقة االنتخابیة المتعددة 
                                                

 .٢٩٧د. إبراهیم عبد العزیز شیحا، مصدر سابق، ص  -١
  . ٢٩٨ -٢٩٧المصدر نفسه ، ص  -٢
  .١٥٧ص  مصدر سابق،ندرو رینولدز وآخرون ،أ - ٣
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 ٢١

یستطیع أعادة ترتیب األسماء في القائمة حسب تفضیله .أي أنه یترك للناخب قدرا من الحریة في ترتیب أسماء 
التي  هذه القوائم القائمة.المرشحین ضمن القائمة الواحدة . ولكن هذه الحریة تقتصر على األسماء التي تضمنتها 

ویستطیع الناخب  االنتخابیة.تقدمها وتنظم ترتیب أسماء المرشحین فیها من قبل األحزاب لدى دخول المنافسة 
المحافظات غیر  لصالح مرشح واحد فقط ، وقد طبق العراق هذا النظام في انتخابات مجالس بالتأشیریقوم  أن

دورة الثانیة لمجلس النواب العراقي التي جرت في ، وانتخابات ال ٣١/١/٢٠٠٩المنتظمة في إقلیم التي جرت في 
  ، ولكن بإلزام الناخب بالتأشیر لصالح مرشح واحد فقط .٧/٣/٢٠١٠

هذه الصورة تطبق في الدول التي تكون هنالك رغبة وتوجیه في الحفاظ على التماسك الحزبي ، والحفاظ على 
أعطاء حق للناخب لكي یختار المرشحین اللذین مع  .١التوجه السیاسي وأستقاللیة كل حزب ببرامجه وأهدافه

  یراهم أكثر كفاءة وقدرة على ترجمة أفكاره وتحقیق مصالحه .
  .٢ القائمة المفتوحة - في نظام التمثیل النسبي دانمركیةورقة اقتراع 

  

                                                
 .٢٩٩ص  السابق،المصدر  -١
 .١٥٦المصدر نفسه ، ص  - ٢
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 ٢٢

   نظام التمثیل النسبي وفق القوائم الحرة -٣
حدة وبأسماء المرشحین الواردة فیها . بل یكون له الحریة یهدف هذا النظام عدم تقیید الناخب بقائمة أنتخابیة وا

في أختیار المرشحین من القوائم االنتخابیة المتنافسة المغلقة حسب تفضیله لهم ،أي یستطیع الناخب المزج بین 
. وطریقة التصویت وفق هذا ١مرشحي القوائم المختلفة وتكوین قائمة خاصة یمزج فیها من أسماء من یختارهم

لوب یمكن أن تكون عبر طریقتین وهذا یعتمد على تصمیم بطاقة االقتراع وعلى مدى تفشي األمیة بین االس
الناخبین في الدولة . فلو تم تصمیم بطاقة االقتراع لتضمن أسماء جمیع الكیانات مع أسماء مرشحي كل قائمة . 

مختلفة ، ولكن یشترط أن ال یتعدى عدد فأن الناخب سیأشر أزاء االسماء الذي ینوي التصویت لهم من القوائم ال
التأشیرات على عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة ، النه في حالة التأشیر أزاء أسماء مرشحین أكثر من 

المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة ، فان ذلك یؤدي الى أبطال بطاقة االقتراع تلك، وفي أفضل الحاالت  
التاشیرات التي تعدت عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة . وفي هذه الحالة البد یؤدي الى عدم أعتبار 

أن یتم تصمیم بطاقة االقتراع على شكل كراس صغیر حتى یمكن تضمین أسماء مرشحي جمیع القوائم فیها . 
ب بصوته خاصة في وكذلك الى بطء عملیة أدالء الناخ االقتراع.وهذا سیتطلب كلفة مالیة كبیرة في طبع ورقة 

مجتمع تكون نسبة األمیة كبیرة بین ناخبیها . أما الطریقة الثانیة للتصویت فهي أن تصمم بطاقة االقتراع بشكل 
یمكن كتابة أسماء المرشحین فیها من قبل الناخب بخط الید . وهذه الطریقة ستكون صعبة وبطیئة في مجتمع 

أن كلفة تصمیم وطبع بطاقة االقتراع تكون منخفضة قیاسا الى   تكون فیه نسبة األمیة كبیرة ، على الرغم من
  الطریقة السابقة .

أما طریقة فرز األصوات فتكون معقدة وطویلة ، حیث البد من فرز القوائم الفائزة وكذلك فرز أسماء المرشحین 
أي أنه بعطي صوتا  الفائزین من كل قائمة ، خاصة وان الناخب یؤشر ازاء أسماء متعددین من قوائم مختلفة .

واحدا ولكنه بعطیه أو یحوله الى قوائم متعددة ومرشحین مختلفین، بمعنى اخر ان الناخب یعطي صوته لكل 
قائمة اضافة الى المرشحین الذین یختارهم ، وبهذا یعتبر هذا النوع من أعقد انواع النظم االنتخابیة  المطبقة في 

بین القوائم المتنافسة والمرشحین وبصورة أدق بین مرشحي القوائم االنتخابیة ، العالم . ویتم توزیع المقاعد النیابیة 
باستخراج المعدل االنتخابي ، الذي هومجموع األصوات الصحیحة المدلى بها في االدائرة االنتخابیة ، باعتبار 

على عدد المقاعد صوت الناخب (صوتا واحدا ) على الرغم من تأشیره أزاء أسماء مرشحین متعددین (توزیعه ) 
(  النیابیة المخصصة للدائرة االنتخابیة .ومن ثم یتم تقسیم عدد األصوات التي حصلت علیها كل قائمة على

ویتم بعد ذلك توزیع المقاعد التي حصلت قائمة.لتحدید عدد المقاعد التي تحصل علیها كل  )،المعدل االنتخابي 
) وهكذا حتى یتم توزیع جمیع المقاعد التي  البسیطة لبیةاألغعلیها كل قائمة على مرشحیها حسب طریقة (

، ولكن في حال وجود (كوتا) للنساء البد من اخذ تلك النسبة بنظر االعتبار لدى توزیع حصلت علیها القائمة 
  الواحدة .المقاعد بین مرشحي القائمة 

                                                
  .٢٩٩ص  السابق،المصدر  -١
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 ٢٣

عد ، وأن الظروف السیاسیة والمهم هنا أن العقل االنساني قد یبتكر طرق جدیدة في عملیة توزیع المقا
واالجتماعیة لكل دولة قد تؤدي الى أتباع أسالیب تراها أكثر أنسجاما مع واقعها . ولكن التطبیق العملي والذي 

  یبرهن مدى مالئمة هذه الطریقة أو تلك مع واقع الدولة المعنیة . 
ثیر الكثیر من الشكاوي وتتسبب في ونظرا ألن طریقة القوائم المفتوحة معقدة ، وأن عملیة توزیع المقاعد ت

تأخیرأعالن نتائج االنتخابات ، فالبد للقانون االنتخابي للدولة التي تطبق هذا النظام أن ینص بنصوص صریحة 
وواضحة لكیفیة توزیع المقاعد النیابیة ، خاصة في مجتمع یكون مستوى الوعي االنتخابي متدنیا ، وكذلك تكون 

  افیة في مجال النظم االنتخابیة سواء بین الناخبین أو بین أعضاء الكیانات السیاسیة . هنالك عدم معرفة وخبرة و 
هذا النوع من النظم االنتخابیة لها ممیزات كثیرة ، وفي نفس الوقت تشوب تطبیقها بعض العیوب ، والتي تختلف 

یها ، ومستوى الوعي السیاسي من دولة الخرى تبعا لمستوى التطور االجتماعي والسیاسي والثقافي واالقتصادي ف
واالنتخابي لمواطنیها ، ومدى ترسخ الدیمقراطیة والحریات السیاسیة والفردیة فیها . والتي سنشیر ألیها ضمن 

  ممیزات وعیوب نظام التمثیل النسبي بصورة عامة . 
أغلب دول أوربا  ویتم أعتماد هذا النوع من نظام التمثیل النسبي في العدید من دول العالم وخاصة من قبل

  الغربیة وأهمها السوید .  
  عیوب نظم التمثیل النسبي بمختلف أنواعه و  ممیزات -٤
 وآثارهانفس النتائج السیاسیة  إلىبتداء أن تطبیق النظم االنتخابیة الواحدة في دول مختلفة قد ال تؤدي ا

ة لكل دولة . ولكن هنالك ممیزات ة واالقتصادیة ، وذلك الختالف الظروف السیاسیة واالجتماعی االجتماعي
   -مشتركة تتصف بها تطبیق هذا النظام ، وأهم ممیزات أنظمة التمثیل النسبي یمكن أجمالها بما یلي :

عن طریق أعطاء كل حزب عددا من المقاعد النیابیة یتناسب مع عدد  ،العدالةتحقیق أوسع قدر من  - ١
   البرلمان.ود ولو ضئیل داخل حیث یكون لكل حزب وج .١علیهااألصوات التي یحصل 

 إلىالدیمقراطیة ، حیث أنه یؤدي  المبادئنسجاما مع ایعتبر نظام التمثیل النسبي من أكثر النظم االنتخابیة  - ٢
مقاعد البرلمان ، وبما یتناسب مع وزنها  إلىوأحزابه ، ویمكنها من الوصول  واتجاهاتهتمثیل كافة شرائح الشعب 

 . ٢لیهاوعدد األصوات التي حصلت ع
ستخراج المعدل اهدر أصوات كثیرة للناخبین، وذلك بفضل  إلىأن النظام التمثیل النسبي ال یؤدي  - ٣

) أمام القوائم المتنافسة لدخول  ، خاصة في حال عدم فرض أي نسبة مئویة من األصوات ( العتبة٣االنتخابي
 البرلمان .

العامة والمشاركة السیاسیة ، حیث تشجع أنصار  هتمام الناخبین بالشؤونازیادة  إلىأن هذا النظام یؤدي  - ٤
بأصواتهم ، لیقینهم بعد ضیاع تلك األصوات ، وكذلك  واإلدالءالصغیرة على ممارسة حقوقهم السیاسیة  األحزاب

                                                
  . ٢٦٦، ص عبدو سعد ، علي مقلد ، وعصام نعمة إسماعیل ، مصدر سابق  -١
  . ٢٦٦المصدر نفسه ، ص  -٢
  . ٢٧٢المصدر نفسه ، ص  -٣
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 ٢٤

زیادة نسب المشاركة في  إلى. مما یؤدي هذا ١كون المصلحة الحزبیة تقتضي عدم التخلف في عملیة التصویت
 االنتخابات . 

القومیة والدینیة في المجالس  واألقلیاتضمان تمثیل جمیع المكونات  إلىنظام التمثیل النسبي یؤدي أن  - ٥
وذلك لصعوبة حصولها على األغلبیة الالزمة من األصوات لكونها أقلیات  ٢التمثیلیة ، على عكس نظم األغلبیة،

 من الناحیة العددیة وال یتركز تواجدها في منطقة جغرافیه واحدة .
ضمان تمثیل المرأة في المجالس النیابیة ، حیث انه النظام األكثر مالئمة النتخاب  إلىه یؤدي أیضا ان - ٦

، ٣المرأة خاصة في ( القوائم المغلقة ). فاألحزاب باستطاعتها أن تستخدم القوائم لتعزیز النهوض بواقع المرأة 
ز قوائمها بمرشحات وناشطات . ویالحظ وتشجیعها على المشاركة في القرار السیاسي من خالل تضمین وتعزی

 أنه في الدول التي تطبق نظم التمثیل النسبي دائما هنالك تمثیل نسوي أوسع في برلماناتها .
ن الحزب أو االئتالف الذي یحوز على ألقیام أغلبیة برلمانیة حقیقیة ، إلىنظام التمثیل النسبي یؤدي  نإ - ٧

 شعبي واسع ، ولیست أغلبیة صوریة غیر واقعیة كما في نظام األغلبیة.تمثیل  إلىأغلبیة مقاعد البرلمان یستند 
الحیلولة دون قیام نظم الحكم االستبدادیة والدكتاتوریة ، لوجود معارضة  إلىأن نظام التمثیل النسبي یؤدي  - ٨

صول قویة تكون ذات صوت مسموع داخل البرلمان ، حیث أنه یفتح الباب أمام األحزاب الصغیرة المعارضة للح
ساءةالخمول والالمباالة،  إلىتلجأ  . مما تجعل الحكومة ال ٤على بعض مقاعد البرلمان ٕ استعمال السلطة ، بل  وا

تكون حكومة یقظة دائما تحرص على تحقیق المصلحة العامة ، وتتصف قراراتها بالموضوعیة والدقة خالل 
 ممارستها لسلطاتها التشریعیة والتنفیذیة . 

من التعددیة السیاسیة والحزبیة في البالد ، فهنالك عالقة وثیقة بین النظام التمثیل النسبي أن هذا النظام یض - ٩
تكریس الثنائیة الحزبیة ، فأن التمثیل النسبي  إلىونظام التعددیة الحزبیة . فكما الحظنا أن نظام األغلبیة یؤدي 

المقاعد النیابیة تتناسب مع عدد ومن خالل ضمان حصول أغلب الكیانات واألحزاب السیاسیة على عدد من 
التحالف أو  إلى اضطرارهاستمرار وجود األحزاب وعدم ا. فأنها بذلك تضمن ٥األصوات التي أدلیت لصالحه

 القائمة.في األحزاب الكبیرة  االندماج
صعب على أي كیان تحقیق أغلبیة من الالتعددیة الحزبیة ، فأنه  إلىحیث أن نظام التمثیل النسبي یؤدي  -١٠

تشكیل  إلىبرلمانیة قویة تمكنه من تشكیل وزارة متجانسة قادرة على الوقوف بوجه التحدیات. لذلك البد أن تلجأ 
  .وتحالفات برلمانیة للغرض الحصول على أغلبیة مطمئنة تمكنها من تطبیق برامج وسیاسة الحكومة ائتالفات

                                                
 .٣٢٣ص  سابق،مصدر  شیحا،عبد العزیز  إبراهیمد .  -١
 .٣٢٢المصدر نفسه ، ص  -٢
 .١١٥، مصدر سابق ، ص  وآخروناندرو رینولدز  -٣
  .٣٢٢ص  سابق،مصدر  شیحا،عبد العزیز  إبراهیمد .  -٤
 .٣٢٢المصدر نفسه ، ص  -٥
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المرشحین األكثر كفاءة وقدرة على  اختیار إلىأنه في ظل نظام التمثیل النسبي وفق القوائم المفتوحة تؤدي  -١١
، وال ١تلبیة مصالح وأهداف الناخبین . ألن الناخب یختار المرشحین األفضل من بین مرشحي القوائم المختلفة 

جعل قیادات األحزاب تبحث عن المرشحین  إلىبعینها . كما أنها تؤدي  انتخابیةقائمة  اختیار إلىیكون مضطرا 
 لصین والذین یحوزون على تأیید فئات شعبیة واسعة .األكفاء والمخ

جعل المرشح ال یتكل على جماهیریة وتأیید  إلىكما أن نظام التمثیل النسبي وفق القوائم المفتوحة تؤدي  -١٢
عن نفسه ، والعمل الحثیث لكسب األصوات وتحقیق مصالح  اإلعالن إلىالحزب الذي ینتمي ألیه ، بل یضطر 

 تعزیز صلة النائب بجمهور الناخبین .  إلىمما یؤدي وأهداف الناخبین . 
نظام التمثیل النسبي فعلى الرغم من وجود ممیزات عدیدة لهذا النظام أال أنه ال یخلو من عیوب أیضا  أما عیوب

:، والتي تختلف من دولة ألخرى وتبعا لنوع نظام التمثیل النسبي المطبق . وأهم تلك العیوب     -هي
القرارات  اتخاذلحكومي ، نظرا ألن الحكومات االئتالفیة تتسم بالضعف ، فأنها ال تستطیع عدم االستقرار ا - ١

. والتي ٢أجماع وموافقة جمیع األحزاب الداخلة في االئتالف على تلك القرارات إلىالسیاسیة المهمة بسبب حاجتها 
 إلىتلك المساومات تعرضها  إلىارة المساومات النفعیة الخاصة بها . حیث أن عدم رضوخ رئاسة الوز  إلىقد تلجأ 

الحكومة وجعل  استقرارالحكومة . وهذا معناه عدم  إسقاط إلىوربما تؤدي  البرلمان.تهدید طرح الثقة بها في 
   برلمانیة.مصیرها مرهونا بید حزب أو أقلیة 

ویثیر  ،٣تطبیقهاصیل تصف بالتعقید وصعوبة التطبیق وأن جمهور الناخبین ال یعرف تفینظام التمثیل النسبي  نإ - ٢
خاصة بالنسبة لنظام القوائم  الفهم،موضوع توزیع المقاعد النیابیة على القوائم الفائزة الكثیر من الغموض وعدم 

 المفتوحة.االنتخابیة 
 المفتوحة.وعلى وجه الخصوص في نظام القوائم  االنتخابیةالنظام یتمیز بالتكالیف العالیة للعملیات  نإ - ٣
كان نظام القوائم  وإذاالنتائج بسبب تعقید عملیات عد وفرز األصوات .  إعالنتأخیر  إلىؤدي كما أنه نظام ی - ٤

المفتوحة هو المطبق فأنه یواجه تأخیرا أضافیا حیث یتم فرز القوائم الفائزة وكذلك أسماء المرشحین الفائزین ضمن 
 المختلفة.القوائم 

بین وناخبیهم ( نظام القوائم المغلقة ) ، حیث أن الناخب ضعف الصالت بین النواب المنتخ إلىأنه نظام یؤدي  - ٥
المؤیدة ، فالحزب یقوم بهذه المهمة  األصواتالقوائم الحزبیة المتنافسة وال یهم المرشح كیفیة جمع  إلحدىیصوت 

حزب بل یمثل ال الناخبین،. والناخب الفائز ال یمثل جمهورا محددا من  واإلصالحاتنیابة عنه ، ویطرح البرامج 
 .٤الذي رشحته

ترسیخ السلطة بید األحزاب وكبار قیادات الحزب ،  حیث  إلىأن نظام التمثیل النسبي ( القوائم المغلقة ) یؤدي  - ٦
تقرب  إلى. مما یؤدي  حالترشیأن أمكانیة نجاح المرشح یعتمد على قیادات الحزب التي تقوم بتنظیم وتقدیم قوائم 

                                                
 .٣٠٥ص  السابق، المصدر - ١
 .٣٢٣المصدر نفسه ، ص  - ٢
  .١١٢، مصدر سابق ،ص  وآخرونندرو رینولدز أ - ٣
 .١١٦المصدر نفسه ، ص  - ٤
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و تزلفهم لها لضمان درج أسمائهم في مقدمة قائمة الحزب االنتخابیة  ،  المرشحین لقیادة الحزب بصورة أكثر
 . ١وبالتالي ضمان فوزه وحصوله على مقعد نیابي

وكما أن نظام التمثیل النسبي نظرا لصعوبته وتعقید عملیات العد والفرز، فأنه یكون أكثر عرضة لعملیات  - ٧
تي تقدم من قبل القوائم المتنافسة والمرشحین ( وقد تكون قسما التزویر. مما یقترن بكثرة تقدیم الشكاوي والطعون ال

منها شكاوي كیدیة ) .مما یتطلب مضي فترة طویلة للبت في الشكاوي والطعون ، التي قد تؤثر في نتائج 
 االنتخابات ، وان كانت بصورة جزئیة . 

 الدینیة والعشائریة ، األفكارتسود فیه تطبیق نظام التمثیل النسبي وفق (القوائم المفتوحة) في مجتمع محافظ  إن - ٨
وفي مثل  المرشح الذي یفضله . ضعف تمثیل المرأة في المجالس النیابیة ، ألن الناخب حر في اختیار إلىتؤدي 

 ضئیلة.هذا المجتمع فان فرصة حصول المرشحة على العدد الكافي من األصوات لحیازة مقعد نیابي تكون 
بي وفق (القوائم المفتوحة) ، وفي مجتمع تسود فیه العالقات العشائریة أو األفكار تطبیق نظام التمثیل النس إن - ٩

والزعماء الدینیین على العدد الكافي  من حیث سهولة حصول شیوخ العشائر األغلبیةالدینیة ، فانه سیكون كنظام 
 .  من األصوات للحصول على بطاقة عضویة البرلمان ، وهذا قد یكون سببا في ضعف األحزاب

كانت نسبة  وإذاالبرلمان ، إلىللدخول  األصواتفي حالة اشتراط حصول القائمة على نسبة مئویة (العتبة ) من  -١٠
هدر تلك األصوات ،وفي بعض  إلىكبیرة ،أي أن عدم حصول القائمة على النسبة المذكورة من األصوات تؤدي 

فائزة .مما یعني أن األقلیات القومیة والدینیة قد ال تتمكن توزیعها على القوائم ال إعادة إلىالقوانین االنتخابیة تؤدي 
% من األصوات لن تمكن األحزاب الصغیرة ١٠من دخول البرلمان ، كما هو الحال في تركیا حیث أن نسبة 

، فانه  االنتخاباتاقترنت هذه النسبة مع انخفاض نسبة التصویت في  وإذاواألحزاب الكردیة من دخول البرلمان .
تحالف لم یحصل على التمثیل الكافي ، وبعبارة أخرى عدم حصولها على أغلبیة أصوات  كیان أو فوز إلىتؤدي 

 ومع هذا تحصد أغلبیة مقاعد البرلمان وتقوم بتشكیل الحكومة . الناخبین ،
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٢٧٣- ٢٧٢عبدو سعد، علي مقلد، وعصام نعمة إسماعیل، مصدر سابق، ص -١
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 ٢٧

  المطلب الثاني:
 نظام الصوت الواحد المتحول:

  
هذا النظام كأكثر األنظمة االنتخابیة جذبا ، إال أن استخدامه لتنظیم دافع علماء السیاسة لسنوات طویلة عن       

التشریعیة مازال محصورا في بضعة حاالت هي : جهوریة ایرلندا،مالطا،استونیا. كما ویستخدم هذا  االنتخابات
من  كل النظام في انتخابات مجلس الشیوخ في استرالیا وفي انتخاب بعض المقاطعات االسترالیة. ولقد قام

نمارك ، كل على حده ، بابتكار مكونات هذا النظام األساسیة في افي  لد وفي بریطانیا وكارل اندر  اس ه ريمتو 
. ویقوم نظام الصوت الواحد المتحول على أساس وجود دوائر انتخابیة تعددیة ، حیث یقوم ١القرن التاسع عشر

ل نظام الصوت ظسب األفضلیة ، كما هي الحال في الناخبون بترتیب المرشحین على ورقة االقتراع بالتسلسل ح
یطلب من الناخبین ترتیب كافة  البدیل . وفي غالبیة األحوال ، تكون عملیة الترتیب هذه اختیاریة ، حیث ال

  . ٢رادو اختیار مرشح واحد فقطأالمرشحین ، ولهم إن 
ع ، یتم تحدید عدد األصوات المطلوبة النتخاب فضلیات األولى على أوراق االقترابعد االنتهاء من فرز وعد األ      

  .٣المرشح الواحد . وعادة یتم استخراج ذلك عمال "بحصة دروب"
یتم تحدید النتیجة النهائیة لالنتخابات في ضل هذا النظام من خالل سلسلة من عملیات العد. ففي العد األول ،      

كل مرشح . ویفوز بشكل مباشر المرشحون الحاصلین فضلیات األولى التي حصل علیها یتم احتساب مجموع األ
فضلیات األولى یساوي أو یفوق الحصة التي تم تحدیدها . وتتم من خالل عملیات العد الثانیة على عدد من اال

والتي تلیها إعادة توزیع الفائض من أصوات المرشحین المنتخبین في العد األول (تلك التي تزید عن الحصة 
  ادا إلى عدد االفضلیات الثانیة على أوراق االقتراع للمرشحین المتبقین .المطلوبة ) استن

یتم استبعاد  المعتمدة،إذا لم یحصل أي مرشح على فائض من األصوات یساوي الحصة  إعادة،وبعد كل عملیة      
ستنادا ویتم توزیع أصوات ذلك المرشح على باقي المرشحین، ا األصوات.عدد من  أدنىالمرشح الحاصل على 

توزیع  إعادة إماهذه العملیة ، بحیث ینتج عن كل منها  إعادةاألفضلیة الثانیة والتي تلیها فیما بعد.وتستمر  إلى
یتم انتخاب العدد المماثل للمقاعد المنتخبة بواسطة مرشحین  أن إلىاستبعاد مرشح ما ،  أواألصوات الفائضة 

كافة المقاعد ولم  ، وفي حال لم یتم مأل٤على الحصة المطلوبة  التوزیع وإعادةیحصلون من خالل تكرار العملیة 
المرشحون عدا  أولئكمن واحد من عدد المقاعد المتبقیة ، یعتبر  بأكثریزید  ال ن غیر مستبعدین ماو یبق مرشح

  .٥واحد منهم منتخبون رغم عدم حصولهم على النسبة المطلوبة
  

                                                
  .٣٨٣ص سابق،مصدر  إسماعیل،د . عصام نعمة  -١
  . ٣٨٤المصدر نفسه ، ص  -٢
  . ١٣٣، مصدر سابق ، ص  وآخرونندرو رینولدز ا -٣
  . ٢٣٧ – ٢٣٦، مصدر سابق ، ص  إسماعیلنعمة  وعصامعبدو سعد ، علي مقلد ،  -٤
  . ١٣٩، مصدر سابق ، ص  وآخروناندرو رینولدز  -٥
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 ٢٨

   ممیزات نظام الصوت الواحد المتحول:
 إلى باإلضافةیضا على نظم الصوت الواحد المتحول. أالتمثیل النسبي عامة تنطبق  ا التي تتصف بھا نظمالمزای

  _بأنه: یتمیز الصوت الواحد المتحول ذلك فان
 . ١یعمل على الحفاظ على العالقة المباشرة بین الناخبین وممثلیهم المنتخبین - أ

 . ٢تحالفات التي تعقب االنتخاباتفي تركیبة ال التأثیریمكن هذا النظام الناخبین من  -  ب
  .٣النسبیةقلین للفوز مقارنة مع نظام القائمة تالمرشحین المس أمامیوفر فرصا اكبر  -ج

  المتحول:عیوب نظام الصوت الواحد 
 المجتمعات،النظم التفضیلیة غریبة وغیر معهودة من قبل الكثیر من  أن أساسینتقد هذا النظام على  - أ

 . ٤المعرفيو من الوعي الثقافي وتتطلب مستویات جیدة 
تطلب الصوت الواحد وی ل هذا النظام على كثیر من التعقید.ظتنطوي تفاصیل عد وفرز األصوات في  -  ب

في  ان یتم عدهأ إلىحتاج تفاألصوات تحت نظام الصوت الواحد المتحول األصوات  حساب إعادةالمتحول 
بالنسبة للكیانات  االنتخابات هي مسألة بالغة األهمیة ةزاهینما تكون نأ. فمراكز االقتراعمراكز الفرز بدال من 

، ٥نتخابماكن االقتراع الفعلیة قد یكون ضروریا لضمان شرعیه االأ، فان الحساب في المنافسة في االنتخابات
 اختیار النظام االنتخابي وفقا لذلك. إلىوستكون هناك حاجة 

 السیاسیة ، األحزابانقسامات داخل  إلىیؤدي  أنهذا النظام على العكس من نظام القائمة النسبیة ، یمكن ل -ج
 .األخرى األحزابمنافسة مرشحي  إلى باإلضافة، األمریتنافسون فیما بینهم في حقیقة  األحزابمرشحي  أن إذ
  . ٦لموجودةاضغوطا على األحزاب السیاسیة ذلك ن ینتج أیمكن في بعض األحیان و 

من  أعلىفوز حزب ما بمقاعد اقل من منافسیه ، على الرغم من حصوله على عدد  قد ینتج عن هذا النظام - د      
في منتصف الثمانینات من خالل تقدیم بعض المقاعد االنتخابي نظامھا ) مالطا (عدلت حیث  . األصوات

 .٧حزب ما في حال حدوث ذلك إلى إسنادھایتم ل اإلضافیةالتعویضیة 

 

                                                
 .١٤٠، مصدر سابق، ص  وآخروناندرو رینولدز  -١
 .٣٨٦ص  سابق،مصدر  إسماعیل،د . عصام نعمة  -٢
  .٣٨٦در السابق ، ص المص  -٣
 .١٤٠، مصدر سابق، ص  وآخروناندرو رینولدز  -٤
  .١٤١ص  السابق،المصدر  -٥
  . ١٤١، ص  نفسهالمصدر  -٦
   .  ١٤١، ص  المصدر نفسه  -٧
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 ٢٩

  

  .١يواحد المتحول لمجلس الشیوخ األسترالورقة االقتراع في نظام الصوت ال

  

                                                
 .١٣٨ص  السابق،المصدر  -١
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 ٣٠

  الثالث:المطلب 
  الصیغ االنتخابیة لنظم التمثیل النسبي 

كما أشرنا فأن أنظمة التمثیل النسبي تعتمد على ( المعدل االنتخابي ) الذي هو ناتج قسمة مجموع االصوات 
. فلو فرضنا في دائرة أنتخابیة واحدة  الصحیحة في الدائرة االنتخابیة على عدد المقاعد النیابیة المخصصة لها

أصواتهم بصورة صحیحة . فأن المعدل االنتخابي بناخب  ٢٠٠٠٠٠، وأدلى فیها  عداعشر مقمخصص لها 
  یكون بالشكل التالي :

  عشرون ألف صوت  ٠٠٠٠٢=     ٢٠٠٠٠٠
     ١٠  

  یجة التصویت كما یلي :ولو فرضنا أن أربع قوائم أنتخابیة تنافست على المقاعد الخمسة ، وكانت نت
  صوت ٧٤٠٠٠القائمة (أ)  
  صوت  ٦٩٠٠٠القائمة (ب) 
  صوت ٣٢٠٠٠القائمة ( ج) 
  صوت  ٢٥٠٠٠القائمة ( د) 

فتوزیع المقاعد النیابیة الخمسة على القوائم األربعة الفائزة یكون بتقسیم عدد األصوات الصحیحة التي حصلت 
  -: أعاله مثالنا) . فنطبق ذلك على ٢١٠٠٠خابي وهو ( علیها كل قائمة أنتخابیة على المعدل االنت

  
  صوت  ١٤٠٠٠والباقي   ٣=   ٧٤٠٠٠القائمة (أ) 

     ٢٠٠٠٠  
  صوت  ٠٠٠٩والباقي  ٣=   ٠٠٠٩٦القائمة (ب) 

      ٢٠٠٠٠     
  صوت  ٠٠٠٢١والباقي  ١=  ٠٠٠٢٣القائمة ( ج) 

       ٢٠٠٠٠    
  صوت  ٥٠٠٠والباقي  ١=   ٠٠٠٥٢القائمة ( د) 

      ٢٠٠٠٠  
والقائمة  مقاعد ٣بحصول القائمة ( أ) على  عشر،المقاعد من مجموع المقاعد  ثمانیةوبهذا نرى أنه تم توزیع 

ب)  لى  ولكیفیة  .توزیعهماوبقي مقعدان لم یتم  واحد،ولكل من القائمة (ج) والقائمة (د) مقعد  .ثالث مقاعد(
حیث انه یتم بتوزیع المقاعد مرة واحدة وفق تلك المعادلة  بیة،حساأو صیغ توزیع بقیة المقاعد هنالك عدة طرق 

.الحسابیة دون المرور بالمرحلة األولى، أو تتم على مرحلتین كما بینا المرحلة األولى  وهذه الصیغ  أعاله
حسب تسمیة  ١(المعدل األقوى ) أو (المتوسط األعلى )   تنحصر ضمن طریقة (الباقي األقوى ) أو طریقة

  آخرین.
                                                

  . ٨١بالل أمین زین الدین ، مصدر سابق ، ص  -١
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 ٣١

  طریقة الباقي األقوى  -١
،  ١األصواتوفق هذه الطریقة فأن المقاعد الباقیة توزع على القوائم التي حصلت على أكبر أو أقوى باقي من 

  سواء أكانت التي حصلت على عدد من المقاعد في العملیة االولى أو التي لم تحصل على أیة مقاعد.
  -هما:وهنالك صیغتین لهذه الطریقة 

 هیر ها ي أو ) صیغة (حصة  -  أ
القاسم  أوالصحیحة على عدد المقاعد للحصول على المعدل  األصواتوفق هذه الصیغة فانه بعد تقسیم عدد 

) عشرون ألف ٢٠٠٠٠ووفق الجدول أدناه فان الحصة هي ( أسلفنا،االنتخابي للحصول على ( الحصة ) وكما 
المقاعد ة فیكون الناتج الصحیح هو عدد صوت. ثم یتم تقسیم األصوات الصحیحة لكل حزب على هذه الحص

  التي یحصل علیها الحزب.
  عدد أصوات الحزب  = الحصة

 عدد مقاعد الحزب           
    ٣،٧=٧٤٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠  
 بالنسبة ألصوات بقیة القوائم. األف صوت، هكذ ١٦٠٠٠والباقي  ٣عدد المقاعد = 

 ) مقعدان، فتعطى للقوائم التي بقیت لدیها أعلى ٢و (وبخصوص المقاعد الشاغرة التي هي حسب مثالنا أدناه ه 
) ألف صوت، والمقعد اآلخر تحصل علیها ١٦٠٠٠باقي من األصوات، وهي القائمة (أ) التي بقیت لدیها (

  ) ألف صوت.١٢٠٠٠القائمة (ج) التي بقي لدیها (
  

 
 صیغة (حصة ) دروب  -ب 

ضافة عدد ١زائد  وفق هذه الصیغة یتم تقسیم مجموع األصوات الصحیحة على عدد المقاعد ٕ إلى ناتج  ١، وا
ثم یتم تقسیم األصوات الصحیحة على هذه  الصیغة.مبتكر وهذا الناتج هو حصة ( دروب ) نسبة إلى  القسمة،

  .٢الحصة لیكون الناتج هو عدد المقاعد التي یحصل علیها الحزب

                                                
 .٣٩١د . عصام نعمة إسماعیل ، مصدر سابق ، ص -١
  . ٢٣٦عبدو سعد ، علي مقلد ، وعصام نعمة إسماعیل ، مصدر سابق ، ص -٢

إجم                  الي   المقاعد  الباقي  المقاعد  عدد األصوات  األحزاب
  المقاعد

  ٤  ١  ٦٠٠٠١  ٣  ٧٤٠٠٠  أ
  ٣  ٠  ٩٠٠٠  ٣  ٦٩٠٠٠  ب
  ٢  ١  ١٢٠٠٠  ١  ٣٢٠٠٠  ج
  ١  ٠  ٥٠٠٠  ١  ٢٥٠٠٠  د

  ١٠  ٢    ٨  ٢٠٠٠٠٠  المجموع
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 ٣٢

أما المقاعد الشاغرة فتمنح لألحزاب التي بقیت لدیها اكبر متبقي من األصوات وبالتسلسل من األعلى إلى األدنى 
  ، وفي الجدول أدناه تتضح هذه الصیغة .

  ١+} عدد األصوات الصحیحة { الحصة =
  ١عدد المقاعد+              

  ١٨١٨٢= ١+ }   ٢٠٠٠٠٠{الحصة = 
   ١+١٠  

  
  ریاليبیمأج _ صیغة 

، وناتج القسمة ( القاسم  ٢بموجب هذه الصیغة یتم تقسیم عدد األصوات الصحیحة على عدد المقاعد زائد
الصحیحة لكل حزب على هذه  األصواتاالنتخابي ) یسمى بحصة ( امبیریالي ) ، ومن ثم یتم تقسیم عدد 

  لتي یحصل علیها كل حزب .الحصة ، حیث ناتج القسمة الصحیح یعادل عدد المقاعد ا
فانع تم توزیع جمیع  أدناه، وفي مثالنا  األصواتالتي لدیها اكبر متبقي من  لألحزابأما المقاعد الشاغرة فتمنح 

  توزیعها . إلعادةمقاعد شاغرة  أیةالمقاعد العشر لمرة واحدة ولم یبق هنالك 
   عدد األصوات الصحیحةالحصة =  

   ٢ عدد المقاعد +            
  ٢٠٠٠٠٠الحصة = 
           ٢+  ١٠   

  

إجم                  الي   المقاعد  الباقي  المقاعد  عدد األصوات  األحزاب
  المقاعد

  ٤  ٠  ١٢٧٢  ٤  ٧٤٠٠٠  أ
  ٤  ١  ١٤٤٥٤  ٣  ٦٩٠٠٠  ب
  ١  ٠  ١٣٨١٨  ١  ٣٢٠٠٠  ج
  ١  ٠  ٦٨١٨  ١  ٢٥٠٠٠  د

  ١٠  ١    ٩  ٢٠٠٠٠٠  المجموع

إجمالي 
 المقاعد

 األحزاب  عدد األصوات المقاعد الباقي المقاعد

 أ 74000 4 7334 0 4
 ب 69000 4 2334 0 4
 ج 32000 1 15334 0 1
  د 25000 1 8334 0 1

  المجموع 200000 10   10
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 ٣٣

  أو المتوسط األعلى طریقة المعدل األقوى  -٢
الطریقة یتم توزیع المقاعد وفق معادلة ریاضیة وهي تقسیم عدد األصوات الصحیحة التي حصلت بموجب هذه 

أعداد وحسب عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة أو على أعداد الفردیة لحین  على قائمة،علیها كل 
ویعطى المقعد  )،وى وخارج القسمة تسمى ب ( المعدل األق الحصول على معدالت حسابیة بقدر عدد المقاعد.

    -وهنالك صیغتان لهذه الطریقة نعرضها أدناه : واحدة.تنازلیا لتوزیع جمیع المقاعد مرة ألقوى معدل انتخابي 
  وندت ي هد صیغة - أ

هذه الطریقة أبتكرها أحد أساتذة القانون المدني في جامعة بلجیكیة ( دهوندت ) ، والذي كان مولعا بالحساب 
ضیة . فقام بأیجاد صیغة لتوزیع المقاعد النیابیة وبناء على طلب من وزیر العدل في بلجیكا في والمعادالت الریا

  . ١وال زالت تطبقها ١٨٩٩حینه . ودخلت القانون االنتخابي البلجیكي لعام 
وفحوى هذه الطریقة أنه یتم تقسیم عدد األصوات الصحیحة التي حصلت علیها كل قائمة على أعداد المقاعد 

 األعدادكل قائمة على عدد ل الصحیحة صواتاألوحسب مثالنا السابق یتم تقسیم عدد  الدائرة،صصة لتلك المخ
ترتیب تلك ) ویتم بعدئذ  المتوسط األعلىنتائج القسمة  (  استخراجوبعد  التوالي.على  ٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١

المتوسطات األعلى والتي تكون لتحدید القوائم التي حصلت على تلك  األدنى إلىوذلك من األعلى المتوسطات 
  . ٢مقابل مقعد انتخابي

وهي میزة مهمة لهذه الطریقة ،هي أنه یتم توزیع المقاعد النیابیة بین القوائم المتنافسة  الیهإ اإلشارةجدر تومما 
  كذا .همرة واحدة ودون حاجة الى أجراء توزیع أولي حتى یعقبه توزیع ثاني أو ثالث و 

  :أدناهه بموجب هذه الصیغة وحسب المعادلة التي سیتم استخدامها في الجدول ونطبق نفس المثال أعال
  

   الخ -  ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١قسمة األصوات على المعادلة = 
 

إجمالي 
 المقاعد

٤األصوات/  ٣األصوات/   ٢األصوات/     األحزاب  عدد األصوات  ١األصوات/  

 أ  ٧٤٠٠٠  ٧٤٠٠٠  ٣٧٠٠٠  ٢٤٦٦٦  ١٨٥٠٠  ٤

  ب  ٦٩٠٠٠ ٦٩٠٠٠  ٤٠٠٠٣  ٢٣٠٠٠  ١٧٢٥٠ ٤
  ج  ٣٢٠٠٠ ٣٢٠٠٠  ١٦٠٠٠  ١٠٦٦٦  ٨٠٠٠ ١
  د  ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠  ١٢٥٠٠  ٨٣٣٣  ٦٢٥٠  ١

  المجموع  ٢٠٠٠٠٠      ١٠
  

                                                
    بــدون  بغــداد، والنشــر،مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة  الدســتوري،القــانون  لطیــف،د . علــي غالــب خضــیر العــاني ، د. نــوري  -١

 .٥٠ص  الطبع،سنة 
  .٥١-٥٠ص  السابق،المصدر  -٢
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 ٣٤

  صیغة سانت الغ  –ب 
لغرض  أعدادالصحیحة لكل حزب على  األصواتمن حیث تقسیم  ) ونتي هد( هذه الصیغة تشابه صیغة 
مقاعد بدء بأكبر المتوسطات وتنازلیا، إلى أن یتم توزیع جمیع تعتمد علیها لتوزیع الالحصول على متوسطات 

لكن في هذه الصیغة یتم تقسیم أصوات كل حزب على أعداد فردیة وكما أسلفنا یتم التقسیم  واحدة.المقاعد لمرة 
، دي ) طریقة ( الرقم الفر على أعداد ال تتعدى عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة ، ولذا یسمیها البعض ب

  .  ١ةاالسكندینافیوالتي تطبق في بعض الدول 
هذه  أنلتوزیع المقاعد على القوائم المتنافسة ، وسنالحظ صیغة سانت الغ على المثال السابق  أیضاونطبق 

) من حیث تناسبیة اكبر في التوزیع ، ولذا توصف صیغة هاري  النتائج ستكون مشابهة لطریقة الباقي األكبر (
   ن بأنهما أكثر نسبیة من صیغة دونت .هذه الصیغتا

   الخ -  ٩ – ٧ – ٥ – ٣ – ١على المعادلة = قسمة األصوات 
  

إجمالي 
  المقاعد

  األحزاب  عدد األصوات  ١األصوات/  ٣األصوات/  ٥األصوات/  ٧األصوات/ 

 أ  ٧٤٠٠٠  ٧٤٠٠٠  ٢٤٦٦٦  ١٤٨٠٠  ١٠٥٧١  ٤

  ب  ٦٩٠٠٠ ٦٩٠٠٠  ٢٣٠٠٠  ١٣٨٠٠  ٩٨٥٧ ٣
  ج  ٣٢٠٠٠ ٣٢٠٠٠  ١٠٦٦٦  ٦٤٠٠  ٤٥٧١ ٢
  د  ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠  ٨٣٣٣  ٥٠٠٠  ٣٥٧١  ١

  المجموع  ٢٠٠٠٠٠      ١٠
  

 بحثناها،وفق الصیغ التي السابق في مثالنا  األربعة األحزابنتائج توزیع المقاعد بین  أدناهونبین في الجدول 
  منها.ویالحظ تشابه النتائج بین عدد 

                                                
  . ٢٤٩إسماعیل ، مصدر سابق ، صعبدو سعد ، علي مقلد ، وعصام نعمة  -١
  

  الحزب د
٢٥٠٠٠  

  الحزب ج
٣٢٠٠٠  

  الحزب ب
٦٩٠٠٠  

  ب أالحز 
٧٤٠٠٠  

  حصة / معادلة

  حصة هاري  ٤  ٣  ٢  ١
  حصة دروب  ٤ ٤  ١  ١
  حصة امبیریالي  ٤  ٣  ٢  ١
  حصة دي هونت  ٤  ٤  ١  ١
  حصة سانت الغي  ٤  ٣  ٢  ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٥

التي تطبق في  ( بیشوف )وهنالك طرق أخرى لتوزیع المقاعد تطبق في عدد ضئیل من الدول ، مثل طریقة 
وهي تقسیم عدد األصوات الصحیحة على عدد قسمة الصحیح ) . سویسرا ، وتسمى أیضا بطریقة ( خارج ال

  أیضا.والمقاعد الشاغرة  ،١المقاعدوتطبق نفس األحكام السابقة لتوزیع  ،١المقاعد زائد 
  

            عدد األصوات الصحیحةالحصة = 
  ١عدد المقاعد +           

  
  ٢٠٠٠٠٠الحصة = 

         ١+  ١٠  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٥٢ - ٢٥١ص  السابق،المصدر  -١

  إجمالي المقاعد  المقاعد  الباقي  مقاعدال  عدد األصوات  األحزاب
  ٤  ٠  ١٢٧٦  ٤  ٧٤٠٠٠  أ

  ٤  ١  ١٤٤٥٧  ٣  ٦٩٠٠٠  ب
  ١  ٠  ١٣٨١٩  ١  ٣٢٠٠٠  ج
  ١  ٠  ٦٨١٩  ١  ٢٥٠٠٠  د

  ١٠  ١    ٩  ٢٠٠٠٠٠  المجموع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٦

  الثالث:المبحث 
  األخرىوالنظم نظم االنتخاب المختلطة 

  
ایـا ایضـا ، وهكـذا بالنسـبة لـنظم التمثیـل النسـبي لـه عیوبـه ومزایـاه یتبین أن لنظام األغلبیة بأنواعه له عیوب وله مز 

. وألجـل تجـاوزبعض العیـوب لهــذا النظـام أو ذاك ، فقـد تلجـأ قــوانین االنتخـاب فـي بعـض الــدول الـى وضـع قــوانین 
  . ١ةولهذا تسمى هذه األنواع بنظم االنتخاب المختلط وأن كانت بصور مختلفة ، انتخابیة تجمع بین النظامین ،

تنـدرج ضـمن ق د ال التـي  األنظمـةهناك عدد آخر من ة المختلطة، نظمألالتمثیل النسبي واة، غلبیألا إلى باإلضافة
تمیــل  ةنظمــأله ـذه ا .٢بــوردا نظــامو المحــدود تحــول ، التصــویت المالصــوت الواحــد غیــر  هــابین ومــنفئــة معینــة.  أي
ولكـن ومـن  ةغلبیـألنظـم انظـم التمثیـل النسـبي ونتـائج  قـع بـین تناسـببطریقـة مـا تمقاعد  إلى األصواتتحویل  إلى

ونظــم التمثیــل  األغلبیــةمقاعــد انتخابیــة كمعیــار للتمییــز بــین نظــم  إـلـىالنــاخبین  أصــواتتحویــل  آلیــةخــالل تحدیــد 
العائلـــة التـــي تنتمـــي إلیهـــا تلـــك الــــنظم لنـــا  سیتضـــح أعـــالهوالتـــي ســـنبینها خـــالل التطـــرق للـــنظم الثالثـــة  النســـبي،

  بیة.االنتخا
هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین، نتنـــاول فـــي المطلـــب األول نظـــم االنتخـــاب المختلطـــة، وهـــي نظـــم االنتخـــاب  قســـمناو 

المختلطـــة المتوازیـــة، ونظـــام تناســـب العضـــویة المخـــتلط. أمـــا فـــي المطلـــب الثـــاني فســـندرس أهـــم الـــنظم االنتخابیـــة 
 األخرى وأهمها النظم الثالثة التي بیناها أعاله.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٦٠، ص  ، مصدر سابق وآخرونندرو رینولدز أ -١

  .٦٠، ص  سابقالمصدر ال ٢-
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 ٣٧

  األول:المطلب 
  النظم المتوازیة  - ١
  

یستخدم قي هذا النظام كال من نظام االغلبیة والتمثیل النسبي ، حیث یتم تقسیم مقاعد المجلس النیابي الى 
قسمین ، ینتخب قسم منها عن طریق تقسیم البالد الى دوائر انتخابیة یستخدم فیها نظام األغلبیة ، سواء كانت 

والقسم الثاني من مقاعد المجلس یتم االنتخاب الیها عن طریق جعل  تعددة العضویة .دوائرمنفردة العضویة أو م
. ویكون للناخب ورقة  ١البالد منطقة انتخابیة واحدة أو مناطق متعددة ، ویتم تطبیق نظام التمثیل النسبي فیها
یا الجنوبیة . أو تستخدم اقتراع واحدة یستخدمها لالدالء بصوته لكل من المرشح وحزبه ،كما هو الحال في كور 

ورقتي اقتراع منفصلتین ، تطبق احداهما للمقعد أو للمقاعد المخصص اشغالها بطریقة األغلبیة ، والبطاقة 
  الثانیة لالنتخاب بطریقة نظام التمثیل النسبي ، كما هو الحال في الیابان ولیتوانیا و تایالند . 

التي یتم انتخاب المرشحین الیها عن طریق نظام التمثیل  وتختلف الدول في تخصیص عدد المقاعد النیابیة
األغلبیة ، فقد یتم أنتخاب نصف األعضاء عن طریق نظام األغلبیة وما یمثلها عن طریق التمثیل  النسبي أو

عضوا عن طریق  ٧٥. وفي تیمور الشرقیة یتم أنتخاب  ٢النسبي ، كما هو الحال في روسیا وأوكرانیا وأندورا
% من ٦٠. أو تكون نسبة  ٣عضوا عن طریق نظام األغلبیة البسیطة ( الفائز األول ) ١٣لنسبي و التمثیل ا

 .٤النسبي% من المقاعد تخصص لالنتخاب بنظام التمثیل ٤٠المقاعد تخصص لالنتخاب بنظام األغلبیة و
كازاخستان ، لیتوانیا ،  ویطبق هذا النظام في العدید من الدول مثل أرمینیا ، الیابان ، أذربیجان ، باكستان ،

. وتختلف الدول أیضا في تطبیق نوع من نظم األغلبیة الى جانب  ٥طاجیكستان ، غینیا ، السنغال ، تونس
نظام التمثیل النسبي ، فقد یكون نظام األغلبیة البسیطة أو المطلقة أو تصویت الكتلة أو الكتلة الحزبیة تبعا 

  للظروف الخاصة بكل دولة . 
  یوب النظام ممیزات وع

  .٦النظامینوتالفي عیوب  النسبي،والتمثیل  األغلبیةاالستفادة من مزایا نظم  إلىدف هذا النظام یه إن -١
 انتخــــاب نــــواب یمثلــــون المنــــاطق الجغرافیــــة التــــي تــــم انتخــــابهم فیهــــا لتمثیلهــــا ، وذلــــك فــــي الــــدوائر إلــــىیــــؤدي  -٢

  .البسیطة  األغلبیةیكون نظام  لبا ماوغا األغلبیة،نظم  أنواعحد أاالنتخابیة التي تطبق 
المخصصـة  تمكـین ممثلـي المكونـات القومیـة والدینیـة مـن الفـوز بعـدد مـن المقاعـد  إلـىالـنظم المتوازیـة تـؤدي  إن -٣

  ضمان تمثیلهم النیابي. إلى. وبالتالي یؤدي ٧في المجلس لالنتخاب لها وفق نظام التمثیل النسبي
                                                

 . ٢٨٢-٢٨١عبدو سعد ، علي مقلد ، وعصام نعمة إسماعیل ، مصدر سابق ، ص -١
  .١٨٦، ص  ، مصدر سابق ندرو رینولدز وآخرونأ -٢
 .١٨٧سابق، ص المصدر ال - ٣
 .٤٣٨ص سابق،مصدر  إسماعیل،د . عصام نعمة  - ٤
  .١٨٦، ص  ، مصدر سابق ندرو رینولدز وآخرونأ - ٥
  .١٩٥المصدر السابق ، ص  - ٦
  .١٩٥ المصدر نفسه ، ص - ٧
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   -النظام فهي : عیوب أهم أما
فانه قد یحمل جزءا من عیوب  النسبي،والتمثیل  األغلبیةتطبیق هذا النظام حیث یتم المزج بین نظم  إن - ١

  .١جمیعهایمكن تالفي  النظامین وال
منطقة  أیةیمثلون  ضمن المقاعد المخصصة االنتخاب لها وفق نظام التمثیل النسبي الالنواب المنتخبون  إن - ٢

  ضعف روابط بعض النواب بناخبیهم . إلىلتالي یؤدي ( جغرافیة ) ، وباانتخابیة 
النتخابهم باستمرار ، وذلك من خالل ترشحهم في قائمة التمثیل  األحزابضمان قادة  إلىهذا النظام یؤدي  إن - ٣

في مناصبها الحزبیة والحكومیة ، خاصة في حال عدم وجود  األحزاباستمرار قادة  إلىالنسبي ، مما یؤدي 
  المسؤول الحكومي من الحزب حال تسلمه للمنصب الحكومي . شرط استقالة 

نتخابي والیة توزیع العدم فهم الناخبین والكیانات السیاسیة لطبیعة النظام ا إلىهذا النظام معقد ، وقد یؤدي  إن - ٤
 لىإالمقاعد بین القوائم المتنافسة ، مما قد یؤدي خاصة في الدول حدیثة العهد في تطبیق الدیمقراطیة ، 

    .٢مشاكل سیاسیة وربما اجتماعیة تؤثر على استقرار البلد
  

  

  .٣ألبانیاورقة اقتراع في النظام المتوازي في 

  

                                                
 .١٩٥ص  السابق،المصدر  -١
 . ١٩٥المصدر نفسه ، ص -٢
  . ١٩٣المصدر نفسه ، ص  -٣
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 ٣٩

عدد مقاعد التمثیل   الدولة
  النسبي

عدد مقاعد 
التعددیة/األغلبیة 

  (أو أخرى)

نظم 
التعددیة/األغلبیة 

  (أو أخرى)

مجموع عدد 
  المقاعد الكلي

تصویت الكتلة   )%٥٠( ١٤  %)٥٠( ١٤  أندورا
  الحزبیة

٢٨  

  ١٣١  الفائز األول  %)٥٧( ٧٥  %)٤٣( ٥٦  أرمینیا

  ١٢٥  نظام الجولتین  %)٨٠( ١٠٠  %)٢٠( ٢٥  أذربیجان

  ٢٣٥  نظام الجولتین  %)٣٦( ٨٥  %)٦٤( ١٥٠  جورجیا

  ١١٤  الفائز األول  %)٣٣( ٣٨  %)٦٧( ٧٦  غینیا

  ٤٨٠  الفائز األول  %)٦٢٫٥( ٣٠٠  %)٣٧٫٥( ١٨٠  الیابان

  ٧٧  نظام الجولتین  %)٨٧( ٦٧  %)١٣( ١٠  ازاخستانك

  ٢٩٩  الفائز األول  %)٨١( ٢٤٣  %)١٩( ٥٦  جمھوریة كوریا

  ١٤١  نظام الجولتین  %)٥٠( ٧١  %)٥٠( ٧٠  لتوانیا

  ٢٤  تصویت الكتلة  %)٦٧( ١٦  %)٣٣( ٨  موناكو

  ٣٤٢  الفائز األول  %)٨٠( ٢٧٢  %)٢٠( ٧٠  باكستان

  ٢٦٠  فائز األولال  %)٨٠( ٢٠٨  %)٢٠( ٥٢  الفلبین

  ٤٥٠  الفائز األول  %)٥٠( ٢٢٥  %)٥٠( ٢٢٥  روسیا

 تصویت الكتلة  %)٥٤( ٦٥  %)٤٦( ٥٥  السنغال
  الحزبیة

١٢٠  

  سیكلس

  ٣٤  الفائز األول  %)٧٤( ٢٥  %)٣٦( ٩
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الواح       د  الص       وت  %)٧٨( ١٧٦  %)٢٢( ٤٩  تایوان
  الغیر متحول

٢٢٥  

  ٦٣  نظام الجولتین  %)٦٥( ٤١  %)٣٥( ٢٢  طاجیكستان

  یلندتا
  ٥٠٠  الفائز األول  %)٨٠( ٤٠٠  %)٢٠( ١٠٠

  تیمور
  ٨٨  الفائز األول  %)١٥( ١٣  %)٨٥( ٧٥

  تونس
تصویت الكتلة   %)٢٠( ٣٧  %)٨٠( ٥٢

  الحزبیة
١٨٩  

  أوكرانیا
  ٤٥٠  الفائز األول  %)٥٠( ٢٢٥  %)٥٠( ٢٢٥

  ١.الدول التي تستخدم النظام المتوازي

  نظام تناسب العضویة المختلط -٢
ا النظام للتعویض عن حدوث حالة عدم تناسب لنتائج االنتخابات في مقاعد الدوائر االنتخابیة ، أي لقد جاء هذ

فوز حزب ما بنسبة معینة من األصوات دون حصولها على أي مقعد على صعید الدوائر االنتخابیة ، فتمنح 
، كأن تكون  ٢حصلت علیهاالتي  األصواتعدد من المقاعد على الصعید الوطني تناسب النسبة االجمالیة من 

أو ١٠هذه النسبة  % أو أكثر أو أقل وهكذا . حیث البد من وجود قوائم تتنافس على الصعید الوطني ١٥% 
وتوزع المقاعد فیها وفق نظام التمثیل النسبي ، والنسبة الكبیرة غالبا ما تكون موزعة على دوائر أنتخابیة سواء 

یقة التصویت هنا قد یكون عبر التصویت ببطاقتین أحداهما على كانت منفردة أم متعددة العضویة . وطر 
. وقد یكون عبر ٣الصعید الوطني والثانیة للتصویت في الدائرة االنتخابیة ، كما هو الحال في ألمانیا ونیوزیلندا 

نتهاء من عملیة والجهة القائمة بأدارة االنتخابات تقوم بتوزیع المقاعد بین القوائم بعد اال واحدة.التصویت ببطاقة 
العد والفرز، وتحدید الكیانات التي لم تحصل على أي مقعد على الرغم من حصولها على نسبة معینة من 

 األغلبیة نظام یستخدم حیث ، ونیوزیلندا والمكسیك والبرازیل وبولیفیا ألبانیا في النظام هذا ویطبقأصوات الناخبین .

                                                
 .١٩٤ص  السابق،المصدر  -١
  .٤٣٩د . عصام نعمة إسماعیل ، مصدر سابق ، ص  -٢
  . ٤٤٠المصدر نفسه ، ص  - ٣
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 االغلبیة نظام یطبق هنغاریا وفي .١النسبي التمثیل نظام طریق عن المقاعد من قسم توزیع جانب الى البسیطة

 الدوائر في المهدورة األصوات عن للتعویض المقاعد ربع تخصص أیطالیا وفي ، النسبي التمثیل مع المطلقة

 نظام تطبیق طریق عن ألیها االنتخاب یتم البرلمان في مقعد ١٠٠ تخصص فنزویال وفي . العضویة المنفردة

 التمثیل نظام تطبیق طریق عن لها االنتخاب یتم المقاعد وبقیة ، تعویضیة مقاعد تخصیص مع البسیطة لبیةاألغ

   . ٢النسبي
   النظام وعیوب ممیزات

  یهدف إلى االستفادة من مزایا نظم األغلبیة والتمثیل النسبي، وتالفي عیوب النظامین.كسابقه إن هذا النظام  - ١
یمثلون المناطق الجغرافیة التي تم انتخابهم فیها لتمثیلها ، وذلك في الدوائر   یؤدي إلى انتخاب نواب  - ٢

مثله مثل  الفائز األول ) (یكون نظام األغلبیة البسیطة  ، وغالبا ما٣ حد أنواع نظم األغلبیةأاالنتخابیة التي تطبق 
  .النظم المتوازیة

لقومیة والدینیة من الفوز بعدد من المقاعد المخصصة إن النظم المتوازیة تؤدي إلى تمكین ممثلي المكونات ا - ٣
  في المجلس لالنتخاب لها وفق نظام التمثیل النسبي. وبالتالي یؤدي إلى ضمان تمثیلهم النیابي .

هذا النظام قد ابتكر ألجل خلق حالة من التوازن والتناسب بین عدد أصوات كل حزب ، وبین المقاعد التي  إن - ٤
ل ربط عدد المخصص من المقاعد التي یتم االنتخاب لها بموجب نظم األغلبیة في الدوائر یفوز بها . من خال

، مع النسبة التي یحصل علیها الحزب من األصوات على الصعید الوطني ( المقاعد المخصصة  ٤االنتخابیة
  وفق نظام التمثیل النسبي ) . 

ع األخذ بنظر االعتبار الظروف السیاسیة واالقتصادیة فهي تماثل عیوب النظم المتوازیة ، مالنظام  عیوبأما أهم 
  واالجتماعیة لكل دولة ، والتي تكون سببا في عدم تطابق نتائج تطبیق نفس النظام في عدد من الدول .

  
  

  

                                                
 .١٦٦، ص  ، مصدر سابق ندرو رینولدز وآخرونأ -١
  .١٦٦المصدر السابق، ص  -٢
 .١٧٢المصدر نفسه ، ص  -٣
  .١٧١المصدر نفسه ، ص  -٤
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  .١ورقة اقتراع لتناسب العضویة المختلطة في نیوزلندا

                                                
  .١٨٥ص السابق،المصدر  -١
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  :١ نظمة تناسب العضویة المختلطةأالبلدان التي تستخدم 

 مقاعد عدد  عدد مقاعد التمثیل النسبي  البلد
غلبیة ألالتعددیة/ا

  خرى)أل أو(

 أنظمة
غلبیة ألالتعددیة/ا

  )األخرى أو(

مجموع عدد 
  المقاعد

  ١٤٠  ولألالفائز ا  %)٧١( ١٠٠  %)٢٩( ٤٠  لبانیاأ

  ١٣٠  ولألالفائز ا  %)٥٢( ٦٨  %)٤٨( ٦٢  بولیفیا

  ٥٩٨  ولألالفائز ا  %)٥٠( ٢٩٩  %)٥٠( ٢٩٩  لمانیاأ

  ٣٨٦  الجولتین  %)٤٦( ١٧٦  %)٥٤( ٢١٠  غاریاھن

  ٦٣٠  ولألالفائز ا  %)٧٥( ٤٧٥  %)٢٥( ١٥٥  ایطالیا

  ١٢٠  ولألالفائز ا  %)٦٧( ٨٠  %)٣٣( ٤٠  لیسوتو

  ٥٠٠  ولألالفائز ا  %)٦٠( ٣٠٠  %)٤٠( ٢٠٠  المكسیك

  ١٢٠  ولألالفائز ا  %)٥٤( ٦٥  %)٤٦( ٥٥  نیوزلندا

  ١٦٥  ولألالفائز ا  %)٦١( ١٠٠  %)٣٩( ٦٥  فنزویال

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٦٥ص  السابق،المصدر  -١
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  الثاني: المطلب
  أخرى انتخابیة نظم
  
 االخر والبعض ، خاصة أنتخابات نظم البعض یعتبرها قد أخرى نظم هنالك المختلطة االنتخابات نظم جانب إلى

  -: همهاأل بإیجاز وسنشیر . النسبي التمثیل أو األغلبیة نظم الى أكثر میالة أنتخابیة نظم یعتبرها
  المتحول غیر الواحد الصوت نظام -١

 مثل تكون التصویت طریقة ولكن ، منفردة ولیست العضویة متعددة أنتخابیة دوائر هنالك تكون النظام هذا بموجب

من م عد  أكثرھناك ، و فقط واحد لمرشح صوته الناخب یدلي حیث ، ) األول الفائز ( البسیطة األغلبیة نظام طریقة

   .١المقاعد هذه سیشغلون األصوات من نسب أعلى على یحصلون الذین مرشحونوال ، انتخابیھ دائرةشا ر  ي كل 
 ویعتمد ، المستقلین للمرشحین وكذلك ، والدینیة القومیة األقلیات أحزاب تمثیل على األقدر بأنه النظام هذا ویتمیز

 األردن في المتحول رغی الواحد الصوت نظام تطبیق رشح وقد االنتخابیة للدائرة المخصصة المقاعد عدد على هذا
 مما . االسالمیة كالجبهة واسعة شعبیة ذات أحزاب سیطرة مناطق في ٢ للملكیة موالین أو مستقلین مرشحین انتخاب

  . تغییره إلى للدعوة األصوات رفع إلى أدى
 ٣والفرز العد وعملیات التصویت عملیة حیث من أستخدامه یسهل بسیط نظام بأنه یتمیز األغلبیة كنظم النظام هذا

   االنتخابات. نتائج إعالن بسرعة یمتاز كما
 أصواتها تكون ما غالبا التي الصغیرة األحزاب مصلحة غیر في هي النظام هذا تطبیق فان ، النظام عیوب أهم أما

 المتحول الواحد الصوت نظام مثل النظام هذا إن كما . مقاعد بأیة تفوز ال ربما حیث الوطني الصعید على متناثرة

 األمر، حقیقة في بینهم فیما یتنافسون األحزاب مرشحي أن إذ ، السیاسیة األحزاب داخل انقسامات إلى یؤدي

 الحزب مرشحي بین واحد لمرشح التفضیل حق له الناخب أن حیث األخرى األحزاب مرشحي منافسة إلى باإلضافة

  . ٤العضویة متعددة انتخابیة دائرة وفي
ج   زر ، و واألردن،  أفغانس   تانف   ي  التش   ریعیة الھیئ   ةالنتخاب   ات ی   ر المتح   ول نظ   ام الص   وت الواح   د غ ویطبــق

    أصـل مـن عضـو ١٧٦ النتخاب وكذلك .دوتایالنفي اندونیسیا  ، والنتخابات المجلس األعلىفانواتووبیتكیرن ال

   ٥.متوازیاً  نظاماً  تعتمد التي التایوان برلمان في ٢٢٥ 
     المحدود الصوت نظام -٢
 في یطبق المتحول الغیر الواحد كالصوت وهو ، الفائزة األسماء فرز حیث من األغلبیة كنظم هو نظامال هذا أن

 الصوت نظام عكس على مرشح من أكثر الى صوته بأعطاء الحق لدیه والناخب . العضویة متعددة أنتخابیة دوائر

                                                
  .٤٤٢ص  سابق،مصدر  سماعیل،إد . عصام نعمة   -١
 .٤٤٣مصدر سابق ، ص ال -٢
 .١٩٧، ص  ، مصدر سابق ندرو رینولدز وآخرونأ -٣
 .٤٤٣ص  سابق،مصدر  إسماعیل،د . عصام نعمة   - ٤
 .١٩٦، ص  ، مصدر سابق ندرو رینولدز وآخرونأ -٥
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 توزیع ویتم . االنتخابیة للدائرة مخصصةال المقاعد عدد من أقل تأشیر أو أقل بصوت ولكن ، المتحول الغیر الواحد

 وجبل اسبانیا في النظام هذا ویطبق . الناخبین أصوات من نسب أعلى على یحصلون اللذین المرشحین بین المقاعد

   .١٩٧٧١منذ عام  االسباني ومجلس الشیوخ المجلس األعلىحیث استخدم النتخاب  طارق
 وسهل للناخبین بسیط نظام هو لمحدودا الصوت فان المتحول، غیر الواحد لصوتل ةثلمام هي النظام وعیوب مزایا

  .٢المتحول غیر الواحد الصوت نتائج من نسبیا اقل نتائج إنتاج إلى التطبیق لدى یمیل انه بید نسبیا. الحساب
   ابورد نظام -٣
 مشابهة هي التصویت طریقةو  السواء. على العضویة والمتعددة المنفردة الدوائر في ویطبق نوعه من فرید النظام هذا

 والثاني ما لمرشح األول صوته یعطي فالناخب ، األغلبیة لنظم مشابه هو حیث ، البدیل التصویت نظام لطریقة

ولكن تفضیالتهم حسب المرشحین أسماء أزاء بالترقیم یقوم أنه أي ، وهكذا الخر  بأعطاء األصوات أحتساب یتم .

 ثلث وللثالث قیمة نصف الثاني ولالختیار ، األول لالختیار ) كامل صوت ( ةكامل قیمة یعطى حیث ، منها لكل قیم

 للدائرة المخصصة المقاعد یعطى حیث األغلبیة نظم وفق المقاعد توزیع .ویتم وهكذا القیمة ربع وللرابع القیمة

 ویتطلب .٣ واحدة مرة ینالمتنافس بین المقاعد جمیع توزیع یتم حتى ونزوال المجامیع أعلى على للحاصلین االنتخابیة

 (  جزیرة على یقتصر النظام تطبیق أن نرى ولهذا ، صغیرة انتخابیة دوائر وفي صغیرة دول في النظام هذا تطبیق
  فیها. وابتكر جدا الصغیرة الهادئ المحیط في ٤) ناورو
 تحویل والیة طریقة الن ، األغلبیة نظم عائلة ضمن هي االنتخابیة النظم من الثالثة األنواع هذه إن نعتقد ونحن

 انتخابي معدل أو قاسم یستخرج وال ، األصوات أكثریة أو أغلبیة على باالعتماد هي نیابیة مقاعد إلى األصوات

 األنظمة هذه البعض ویصنف . األغلبیة نظم عن النسبي التمثیل یمیز الذي الواحد المقعد حصة على للحصول

 إذ ونحن ، تعتمدها التي الدول عدد حیث من لتطبیقها الضیق وللنطاق ابتهالغر  االنتخابیة النظم من خاصة كأنواع
  . األخرى االنتخابیة النظم أنواع بقیة عن وفرزها علیها الضوء تسلیط لزیادة التصنیف هذا اعتمدنا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٠٤، مصدر سابق ، ص  وآخرونندرو رینولدز أ -١
   .٢٠٤المصدر السابق، ص  -٢
  .٢٠٥المصدر السابق، ص  -٣
  .٢٠٤المصدر نفسه ، ص  -٤
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  أهم ممیزات النظام االنتخابي:
وب كل نظام ، والنتائج التي تتمخض عن تطبیقها ممیزات وعی إبرازومحاولة  االنتخابیة،النظم  أنواعدراسة  بعد

 األهمیة. یتضح لنا  أسلفناها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة كما فتبعا لظرو  ألخرىتختلف من دولة  ي، والت
العظیمة للنظم االنتخابیة في تحدید مسار تطور العملیة الدیمقراطیة من عدمها ، وخاصة في الدول حدیثة العهد 

یتصف بها النظام االنتخابي  أنمعرفة الشروط والمیزات التي یفترض  مفیدالدیمقراطیة . ولهذا من ال بتطبیق
نصف النظم  أنیستوجب  إجماالالتصویت وآلیة الترشیح . ولكن  آللیة. وتبعا  ألنواعهتختلف تبعا والتي 

 االنتخابیة بممیزات أهمها:

كان یقصد به التمثیل الجغرافي ، أو تمثیل المكونات القومیة  مجلس تمثیلي . سواء إقامةأن یؤدي النظام  - ١
والدینیة والمذهبیة ، أو التمثیل السیاسي والحزبي ،أو تمثیل شرائح المجتمع كالنساء والشباب والكهول والفقراء 

  وأبناء المدن والریف . واألغنیاء
  یة االقتراع.سهولة التصویت . ویصون سر  إلىأن یكون النظام االنتخابي یؤدي  - ٢
توفیر حوافز للمصالحة ، أي أن یكون النظام یشجع الناخبین على تجاوز مجموعتهم والتفكیر  إلىأن یؤدي  - ٣

التي تمثل مجموعة مختلفة . ویكون هذا واضحا في النظم التي تمنح الناخبین أكثر من  لألحزاببالتصویت 
 .ین المرشحین هم حق المفاضلة بمنحأو ت واحدة.تأشیرة 

  .قویة و  حكومة مستقرة تشكیل إلىأن یؤدي النظام االنتخابي  - ٤
عدم التصویت لهم في انتخابات  إمكانیةأن یمكن النظام االنتخابي الناخبین من محاسبة ممثلیهم عن طریق  - ٥

  قادمة.
  معارضة برلمانیة نشیطة وفعالة. إقامةتشجیع  إلىأن یؤدي النظام االنتخابي  - ٦
 تطبیق معادلة صوت واحد = قیمة واحدة. إلىالنظام االنتخابي یؤدي  تطبیقأن یكون  - ٧

  .اإلنسانومواثیق حقوق  لنزاهة االنتخابات أن یراعى النظام االنتخابي المعاییر الدولیة - ٨
 أن یكون النظام االنتخابي یجعل العملیة االنتخابیة والدیمقراطیة في البالد قابلة لالستمراریة ویتوقف ذلك  - ٩

  االنتخابیة. لإلدارةوالفنیة  اإلداریة واإلمكانیات جانب منه على التكلفة المالیة  في
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابع:المبحث  
  لنظم االنتخابیة المطبقة في العراقا 
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 ٤٧

 ١٨٧٦ها بدأت سنة أنث یح طویلة،عهود  إلىعود ت نتخابات الاال إجراءعبر ممارسة حق التصویت في العراق  إن
العثماني ) والذي على أساسه تم تأسیس مجلس تشریعي سمي  األساسيعثماني (القانون  ل دستورعندما تم وضع أو 

حیث أنها لم تكن  ،١٨٧٧وتم انتخاب هذا المجلس بشكل صوري سنة  باالنتخاب.ب (مجلس المبعوثان ) یتكون 
ولى فقد شابها الكثیر من العیوب وحیث أنها كانت التجربة األ .)١(األلویة إلىقانون انتخابي بل بموجب تعلیمات وفق 

.عدم اتسم بو   ب (مجلسأعمال السلطة التشریعیة والممثلة عطلت وت١٤/٢/١٨٧٨وقد تم تعلیق الدستور في  العدالة
ذلك  وأستمر قصیرة.الدیمقراطیة النیابیة بعد والدتها بفترة  وهكذا توقفت أول تجربة ومحاولة للسیر نحو ).المبعوثان 

إرغامما استطاعت جمعیة االتحاد والترقي من عند١٩٠٨عام  إلى على  الثانيالحمید عبد  (السلطان  م الرضوخ، ) 
صدا ٕ وعلى أساسه صدر(قانون انتخاب المبعوثان العثماني )  المعطل،١٨٧٦العمل بدستور  بإعادةأمر سلطاني  روا
  مادة.) ٨٣المؤلف من ( ١٩٠٨لسنة 

جري على مرحلتین حیث كان یتم انتخاب ممثلین أو أنه یأي  ،مباشروقد كان االنتخاب وفق هذا القانون غیر 
وعلى الرغم من أن االنتخابات كانت تجري  المبعوثان.وهم بدورهم كانوا ینتخبون أعضاء مجلس  ثانویین،منتخبین 

 )٢(طةبل كان نظام األغلبیة البسیعلى مرحلتین ، فان النظام االنتخابي المطبق لم یكن نظام األغلبیة المطلقة ، 
  (الفائز األول ) .

مظاهر الرفض والمقاومة لسلطات  أثر ىوبعد احتالل العراق من قبل بریطانیا ومن ثم خضوعه لالنتداب ، وعل
 إقامةدأبت السلطات البریطانیة على  في كافة أنحاء العراق ، ١٩٢٠و١٩١٩االحتالل البریطاني خاصة في العامین 
مجلس تأسیسي لغرض وضع  إقامةملك فیصل األول ، فعملت حثیثا على نظام حكم محلي ، خاصة بعد تتویج ال

،هذا النظام كان شبیها ١٩٢٢دستور للبالد . ولهذا أصدر الملك نظام انتخابات المجلس التأسیسي العراقي لسنة 
نظام ، واعتمد على )٣(لقانون انتخاب مجلس المبعوثان العثماني ، حیث كان انتخابا مقیدا ویجري على مرحلتین

) مقاعد ألبناء الدیانة ٥) مقعدا ، و(٢٠األغلبیة البسیطة . وقد تم تخصیص عدد من المقاعد ألبناء العشائر (
  .)٤(الیهودیة وما یماثلها ألبناء الدیانة المسیحیة ، من أصل مائة مقعد للجمعیة التأسیسیة

  
  
  
  

  األول:المطلب 
  .٢٠٠٣لغایة  ١٩٢٤النظم االنتخابیة المطبقة في العراق من سنة 

  
                                                

  .٤، ص ٢٠٠٠ ،١ط بغداد، الخیرات،مطبعة  العراق،التشریعات االنتخابیة في  الجدة،د. رعد ناجي  - ١
  .١٩٠٨) من قانون انتخاب المبعوثان العثماني لسنة ٥٣المادة ( -٢
  .٢٤د. رعد ناجي الجدة ، المصدر السابق  ، ص  -٣
  .١٩٢٢المجلس التأسیسي العراقي لسنة  نظام انتخاباتقرة الثانیة والثالثة من الف - ٤
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 ٤٨

  ١٩٢٤قانون انتخاب النواب لسنة -١ 
هما مجلس األعیان الذي كان  مجلسین،أن السلطة التشریعیة في فترة الحكم الملكي في العراق كانت تتكون من  ابتداء

 مباشرة،ومجلس النواب الذي كان یجري االنتخاب له بموجب انتخابات مقیدة وغیر  الملك.یتم تعیین أعضاءه من قبل 
هذا االنتخاب  القانون.ن من یثانیة وفق المادة الرابعة والعشر  انتخابیةهیئة  انتخابعبر  هأعضاء اختیار كان یتم ثحی

حسب  آخرینأي أن الناخب كان یختار ناخبین  الكتلة،بنظام  اآلنولكن ما یعرف  ،)١(األغلبیةكان عبر تطبیق نظام 
 ٢٥٠ي عن كل و ناخب ثان اختیارالمادة السابعة من القانون كان یتم وحسب  .)٢(انتخابیةالعدد المقرر لكل منطقة 

أن الناخب كان یكتب على ورقة االقتراع أسماء الناخبین اللذین كانوا سینتخبون الحقا أعضاء  خرآبمعنى  ناخبا،
ى أعلأي أن الشخص الذي یحصل على  البسیطة،وهؤالء كان یتم فرزهم حسب طریقة األغلبیة  النواب.مجلس 

   الثانیة.من ناخبي الدرجة  انتخابهلعدد المطلوب لأن یصل  إلىیعتبر فائزا وهكذا  األصوات
الدرجة الثانیة ) وبنفس الطریقة السابقة ، أي  ناخبوأعضاء مجلس النواب فكان یتم من قبل هؤالء (  اختیارأما 

 إلى استنادائزا وهكذا بصورة تنازلیة وذلك فا األصواتالحاصل على أعلى  باعتبارستخدام نظام الكتلة ویتم فرزهم اب
أن المادة السادسة من القانون قد خصصت أربع مقاعد  لیهإ اإلشارةمن قانون االنتخاب ) ومما یجدر  ٣٤المادة ( 

منها في لواء الموصل ، ومقعد واحد لكل من لوائي البصرة وبغداد. وخصصت أیضا  اثنانألبناء الدیانة المسیحیة ، 
  الدیانة الیهودیة ، مقعدان عن لواء بغداد ، ومقعد واحد لكل من لواءي البصرة والموصل .  ألبناءعد أربع مقا

   ١٩٤٦لسنة ١١النواب رقم  انتخابقانون  -٢
أعضاء مجلس النواب على مرحلتین كما كان في القانون السابق وتم تطبیق نظام  انتخابطبق هذا القانون أیضا مبدأ 

أعضاء مجلس  بانتخابأو بالنسبة لقیام هؤالء ،)٣(الثانیةناخبي المرحلة  انتخابنظام الكتلة سواء األغلبیة وفق صیغة 
علیها تعدیالت وفق المادة  جرتتخصیص مقاعد ألبناء الدیانتین الیهودیة والمسیحیة فقد ب وفیما یتعلق .)٤(النواب

 وثالث بغداد،مقعدان عن مركز لواء  فقط،یحیة مقاعد ألبناء الدیانة المس ٦حیث خصصت  القانون.التاسعة من هذا 
   البصرة.ومقعد واحد عن مركز لواء  الموصل،عن ل اء 

  
  
  
     ١٩٥٢لسنة  ٦النواب رقم  انتخابمرسوم  - أ -٣

  . ١٩٥٦لسنة  ٥٣النواب المرقم  انتخابقانون  -ب     

                                                
  .١٩٢٤قانون انتخاب النواب لسنة من المادة األربعون  -١
  .١٩٢٤قانون انتخاب النواب لسنة من المادة الرابعة والثالثون  -٢
  .١٩٢٤قانون انتخاب النواب لسنة من المادة السادسة والعشرون  -٣
  .١٩٢٤قانون انتخاب النواب لسنة من دة الواحدة واألربعون الما -٤
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 انتخابمطابقین تقریبا لقانون  ١٩٥٦لسنة  ٥٣رقم  االنتخابوقانون  ١٩٥٢لسنة  ٦جاء المرسوم االنتخابي رقم 
نظام  ( األغلبیة وتوزیع المقاعد حسب نظام  المباشر،مبدأ االنتخاب غیر  اعتمادمن حیث  ،١٩٤٦النواب لسنة 

   ).الكتلة 
% من األصوات الصحیحة المدلى بها في ٤٠الناخب الثاني فائزا بعد تخطیه نسبة  اعتبار كانولكن األمر الجدید 

بعد  االنتخابلم یحصل أي من المرشحین على هذه النسبة تعاد عملیة  وإذا الناخبین.نتخابیة من قبل المنطقة اال
المدلى بها في المنطقة  األصوات% من ١٠سبعة أیام بین المرشحین الذین حصلوا على ما یزید عن نسبة 

، ثماني ٥٣دة الثامنة من قانون رقم الدیانة المسیحیة ، فقد حددت الما ألبناءمقاعد  وحول تخصیص .)١(االنتخابیة
 المركز قضائيمقاعد في كل من قضائي المركز للوائي بغداد والموصل ، ومقعد واحد عن كل من  ٣مقاعد لهم ، 

  في لواءي كركوك والبصرة .
  ١٩٦٧لسنة  ٧رقم  األمةأعضاء مجلس  انتخابقانون  -٤

وأوقفت  .يللجمهور م الجدد عن تغییر نظام الحكم الملكي النظام الملكي وأعلن الحكا إسقاطتم  ١٩٥٨تموز  ١٤في 
.  رافقتهاعقود بالرغم من العیوب التي  ثالثةفي العراق ألكثر من  استمرتالعملیة الدستوریة واالنتخابیة التي 

  ویلة . في العراق لفترات ط تتجر انتخابااالنقالبات بعد ذلك في العراق والحكم بموجب دساتیر مؤقتة ، ولم  واستمرت
هذا  ،١٩٦٧لسنة  ٧أعضاء مجلس األمة رقم  انتخابمن خالل وضع قانون  انتخابات إلجراءوقد جرت محاولة 

وجعل االنتخاب  ،)٢(سنةثمانیة عشرة  إلىحیث خفض سن الناخب  السابقة.القانون جاء بأحكام جدیدة خالفا للقوانین 
سة حق التصویت في االنتخابات وألول مرة في تاریخ العراق ولكن الحق للمرأة بممار  وإعطاء واحدة.مباشرا یتم بمرحلة 

وحدد القانون عدد مقاعد مجلس  لإلناث.بالنسبة  واختیاریابالنسبة للذكور  إجباریاالقانون جعل ممارسة حق االنتخاب 
خاب مجلس تیمنا بقانون انت والفالحین،% من المقاعد لممثلي العمال ٢٥مع تخصیص نسبة  مقعدا، ١٥٠األمة ب 

یزید عن خمسة  وقد أعطى القانون الحق لرئیس الجمهوریة لتعیین عدد من أعضاء مجلس األمة ال  المصري.الشعب 
  . )٣(عشر عضوا

( نظام الكتلة ) التي )٤(جدید، بل أعتمد نظام األغلبیةبالذي اعتمده القانون فلم یأتي  االنتخابيأما بالنسبة للنظام 
واألحكام الجدیدة التي جاء بها هذا  المبادئتخابیة طیلة فترة الحكم الملكي . وعلى الرغم من اعتمدتها القوانین االن

وبعد سنة من صدور هذا  أنه لم یطبق في الواقع . حیث لم تجر أیة انتخابات في ظل هذا القانون . أالالقانون ، 
  .١٩٦٨تموز  ١٧النظام القائم في  أسقطالقانون 

                                                
  . ١٩٥٦لسنة  ٥٣ونفس المادة من قانون رقم  المرسوم،من  ٥٢المادة  -١
  .١٩٦٧لسنة  ٧رقم  األمةأعضاء مجلس  انتخابقانون من  الفقرة الثانیة من المادة األولى -٢
  .١٩٦٧لسنة  ٧رقم  ألمةاأعضاء مجلس  انتخابقانون من  المادة السابعة عشرة -٣
  .١٩٦٧لسنة  ٧رقم  األمةأعضاء مجلس  انتخابقانون من  المادة الخامسة والخمسون عشرة -٤
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 ٥٠

  ١٩٨٠لسنة  ٥٥ني رقم الوط قانون المجلس - ٥
وتولي حزب البعث لمقالید الحكم في العراق ، لم یتم بناء أیة  ١٩٦٨تموز  ١٧بعد تغییر نظام الحكم في صبیحة یوم 

الذي جاء بمبدأ و ،  ١٩٨٠لسنة  ٥٥مؤسسات دستوریة في البالد . ولم تجر أیة انتخابات لغایة صدور القانون رقم 
) ٢٥٠وحدد القانون عدد أعضاء المجلس ب ( النتخاب أعضاء المجلس الوطني. االقتراع العام السري والمباشر

وجعل حق االنتخاب اختیاریا للجنسین معا على خالف القانون االنتخابي  انتخابیة،عضوا یتم اختیارهم من مناطق 
فائزا من یحصل  ویعتبر )،.أما بخصوص النظام االنتخابي فقد أبقي على نظام األغلبیة ( نظام الكتلة ١٩٦٧لسنة

. األدنى إلى األعلىعلى أغلبیة أصوات الناخبین في كل منطقة انتخابیة ومن  بین  األصواتتساوت عدد  وإذا وهكذا
) من ٤١المادة ( المرشحین،االنتخابات بینهما أو ببن هؤالء وذلك الختیار أحد  إجراءفتعاد  أكثر،مرشحین أو 

ال مجال  ١٩٩٥لغایة عام  ١٩٨٠فترة تطبیقه من عام  خاللا القانون وقد جرت تعدیالت عدیدة على هذ .القانون
.لذكرها     اآلن

   ١٩٩٥لسنة  ٢٦رقم المجلس الوطني قانون  -٦
حیث أبقي  المتبع،لم یأت هذا القانون بأي جدید فیما یتعلق بعدد المقاعد أو طریقة التصویت في النظام االنتخابي 

حیث قررت المادة  التكمیلیة.ولكنه جاء بمبدأ جدید وهو أجراء االنتخابات  .١٩٨٠على ما كان مقررا في قانون سنة 
المقاعد التي حصل فیها  إلمالء) من هذا القانون أجراء االنتخابات لمرة واحدة في السنة في المناطق االنتخابیة ٥٠(

فقد قررت أجراء االنتخابات  )٥١شواغر، على أن ال تقل المدة الباقیة من عمل لمجلس عن ستة أشهر. أما المادة (
% من عدد أعضاء المجلس ، أو زاد عدد المقاعد الشاغرة في أي منطقة ٥زاد عدد المقاعد الشاغرة عن  إذاالتكمیلیة 

تقل المادة  أالخالل تسعین یوما من حصول الشواغر . ولكن بشرط  بأجرائها عن نصف عدد مقاعدها ، انتخابیة
  أشهر. الباقیة لعمل المجلس عن ستة
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  المطلب الثاني:
  ٢٠٠٣النظم االنتخابیة المطبقة في العراق بعد سنة 

  
  ٢٠٠٤لسنة  ٩٦أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم  -١

واعتمدت على قانون االنتخاب الذي أقره سلطة االئتالف  ٣٠/١/٢٠٠٥جرت انتخابات الجمعیة الوطنیة التي في 
العراق  رالمغلقة، واعتباالتمثیل النسبي وفق صیغة القوائم  نظامالذي اعتمد . ٢٠٠٤ة لسن ٩٦المؤقتة باألمر المرقم 

) ٢٧٥والتي قرر قانون إدارة الدولة العراقیة بأن یتألف من ( الوطنیة،منطقة انتخابیة واحدة بالنسبة النتخابات الجمعیة 
وقد أصدرت المفوضیة العلیا لالنتخابات  والمباشر.وأن یكون االنتخاب عن طریق االقتراع العام السري  عضوا،

  ، لتنفیذ قانون االنتخاب فیما یخص توزیع المقاعد.  ٢٠٠٥لسنة  ١٧النظام رقم 
  . ٢٠٠٥تشرین األول سنة  ١٥االستفتاء على الدستور في  -٢

وكذلك كیفیة  حدد قانون إدارة الدولة العراقیة المؤقت مواعید تسلیم وثیقة الدستور ومن ثم إجراء االستفتاء علیه ،
الدستور مصادقا علیه بموجب الفقرة (ج) من قانون إدارة الدولة عندما نصت على أن ( یكون االستفتاء العام ناجحا ، 
ذا لم یرفضها ثلثا الناخبین في ثالث  ٕ ومسودة الدستور مصادقا علیها ، عند موافقة أكثریة الناخبین في العراق ، وا

حیث ال یتصور تطبیق  ین أن النظام االنتخابي المطبق هو نظام األغلبیة البسیطة،محافظات أو أكثر ) . من هنا یتب
نظام أخر في عملیات االستفتاء. عدا أنه تم وضع شرط بعدم رفضه من قبل ثلثي الناخبین في ثالث محافظات أو 

ر. وتم توضیح القصد بجدولة نتائج االستفتاء على الدستو  ٢٠٠٥لسنة  ١٢وقد أصدرت المفوضیة النظام رقم  أكثر.
، وهو أن الناخبون هم اللذین ٥/١٠/٢٠٠٥الناخبین ) فیها استنادا إلى قرار للجمعیة الوطنیة، صدر في  (بكلمة 

  في عملیة االستفتاء.یدلون بأصواتهم فعال 
   ٢٠٠٥لسنة  ١٦قانون االنتخاب رقم  -٣

) منه األمر رقم ٢٨ألغي بموجب المادة ( ٢٠٠٥ )لسنة١٦أصدرت الجمعیة الوطنیة القانون االنتخابي الجدید رقم (
وجاء في األسباب الموجبة ( باعتماد نظام انتخابي یكون أكثر تمثیال للناخبین وهو نظام الدوائر  .٢٠٠٤لسنة  ٩٦

 الناخب،وقد جاء هذا القانون مماثال للقانون السابق في شروط  ).میزة نظام الدائرة الواحدة  إهمالالمتعددة مع عدم 
وشرط إدراج أسم امرأة ضمن األسماء الثالثة األولى من كل قائمة وأسمین من ستة أسماء األولى  المرشح،وشروط 

. ) دائرة انتخابیة بعدد محافظات القطر وخصص لكل دائرة عدد من المقاعد تتناسب ١٨( إلىوتم تقسیم العراق  وهكذا
وأعتبر العراق منطقة انتخابیة  ا) مقعد٢٣٠الدوائر (وخصص لهذه  )١(٣٠/١/٢٠٠٥مع عدد الناخبین المسجلین في 

   النسبي.تقسم حسب طریقة التمثیل ) ٢() من المقاعد المتبقیة٤٥واحدة بالنسبة ل(
 یعتبر .)٣(التمثیل النسبينظام نظام االنتخاب المتمثل بالذي اعتمد تطبیق هذا القانون  أن إلىالبد أن نشیر في الو قع 

.مهمة لألحزاب الصغیرة ولمكونات الشعب برأینا ضمانة سیاسیة  حیث أن هذا النظام أكثر عدالة في تمثیل  العراقي
الناخبین الذین صوتوا لمرشح لم یحصل على  أصواتضیاع  إلىؤدي ی ذيالمكونات على عكس نظام األغلبیة ال
                                                

   .٢٠٠٥لسنة  ١٦الثانیة من المادة الخامسة عشر من قانون االنتخاب رقم  الفقرة -١
  .٢٠٠٥لسنة  ١٦الفقرة األولى من المادة الخامسة عشر من قانون االنتخاب رقم  -٢
  .٢٠٠٥لسنة  ١٦المادة السادسة عشر من قانون االنتخاب رقم  -٣
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لدول التي تخرج من سیطرة أنظمة ل لدول ذات المكونات القومیة والدینیة المتعددة .وكذلكل مهمةاألكثریة،وهذه الطریقة 
  دكتاتوریة أو حروب أهلیة لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن للكیانات واألحزاب الموجودة .

  ).٢٠٠٥لسنة  ١٦قانون تعدیل قانون االنتخابات رقم ( ٢٠٠٩) لسنة ٢٦التعدیل رقم (قانون  -٤
وعلى الرغم من اتجاه المجلس إلى إصدار قانون  هاء،بعد أن أوشكت الدورة األولى لمجلس النواب العراقي على االنت  

بموجبه انتخاب أعضاء مجلس النواب للدورة الثانیة . إال أنه فشل في إصدار قانون جدید نظرا  ىجر یانتخابي جدید 
النواب عدد من لعدم اتفاق أعضاء مجلس النواب على عدد من األمور في القانون الجدید ، وفي مقدمتها اعتراض 

محافظة كركوك وفق سجل الناخبین المعد والمحدث من المفوضیة والتي أجریت على  فيإجراء االنتخابات على 
القانون رقم  نإ. وكذلك االختالف على أسلوب الترشیح حیث ٢٠٠٥أساسها انتخابات الدورة األولى للمجلس سنة 

ة المغلقة بموجب نظام التمثیل النسبي ، ) قد نص في المادة التاسعة على أن الترشیح یكون وفق أسلوب القائم١٦(
في حین أن االتجاه الغالب كان جعله وفق نظام التمثیل النسبي بأسلوب القائمة المفتوحة أو شبه المفتوحة . لكن بعد 

أصبح االتجاه الغالب هو إجراء  جدید،االتفاق على إصدار قانون انتخابي  ةتیقن أعضاء المجلس على عدم إمكانی
وبعد نقاش  النواب.) لتجري بموجبه انتخابات أعضاء مجلس ١٦لى عدد من مواد وأحكام القانون رقم (تعدیالت ع

لسنة  ١٦(قانون تعدیل قانون االنتخابات رقم  ٢٠٠٩) لسنة ٢٦طویل فقد جرى التصویت على قانون التعدیل رقم (
العتراض على عدد المقاعد النیابیة ولم یتم المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس الرئاسة بسبب ا ).٢٠٠٥

المخصصة لعدد من المحافظات ، وبعد ذلك توصل مجلس النواب إلى اتفاق بإصدار قرار یتضمن (مذكرة تفسیریة ) 
وعلى المذكرة التفسیریة في  ٩/٢/٢٠٠٩لقانون االنتخاب ، وبعد ذلك صادق مجلس الرئاسة على قانون التعدیل في 

١(١٣/٢/٢٠٠٩( .  
) وخصص مقعد واحد لكل ١٦) من القانون رقم (١٥المادة ( إلغاءر قانون التعدیل بموجب المادة األولى منه وق  قر   

) لكل محافظة على تلك %٢،٨مع إضافة نسبة نمو ( ٢٠٠٥مئة ألف نسمة وفقا إلحصائیات وزارة التجارة لسنة 
صیص خمس مقاعد للمكون المسیحي اإلحصائیة . وكذلك قررت تخصیص عدد من المقاعد للمكونات ، وذلك بتخ

لمحافظات بغداد ونینوى وأربیل وكركوك ودهوك ، على أن یعتبر العراق دائرة انتخابیة واحدة بالنسبة لهذا المكون ، 
ومقعد واحد للصابئة المندائیین في محافظة بغداد ، ومقعد واحد للمكون األزیدي ومقعد واحد لمكون الشبك في 

 إلغاءمشاركتهم في القوائم األخرى ال تؤثر على هذه النسب . أما المادة الثالثة فقد قررت محافظة الموصل ، وأن 
) وحلت معها هذه المادة التي قررت أن یكون الترشیح بطریقة القوائم ١٦) من القانون رقم ( ٩،١٠،١١،١٦المواد (

مرشحین وال یزید على ضعف عدد  المفتوحة ، وأن یكون عدد المرشحین في كل قائمة انتخابیة ال یقل عن ثالث
المقاعد المخصصة لكل محافظة . مع اإلبقاء على طریقة الترشیح الفردي . ونعتقد أن المشرع هنا لم یستعمل 

، حیث أن )٢(التفضیل ) االصطالح الدقیق لطریقة الترشیح والتي هي طریقة الترشیح وفق نظام (القائمة المغلقة مع 
أو لصالح قائمة مع أحد المرشحین ضمن نفس  قائمة،اخب العراقي بالتصویت لصالح هذه المادة أعطت الحق للن

                                                
  .  ٢٨/٢/٢٠٠٩) الصادرة في ٤١٤٠في جریدة ( الوقائع العراقیة ) بالعدد ( نتم نشر القانو  ١-

  .٢٩٨ ص مصدر سابق، شیحا،عبد العزیز  براهیمإ -٢
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ومن ثم تقسیم عدد  االنتخابي،طریقة توزیع المقاعد النیابیة فهي وفق نظام التمثیل النسبي باعتماد المعدل  أما القائمة.
أما توزیع المقاعد داخل  بها،یفوز  األصوات الصحیحة لكل قائمة على المعدل االنتخابي لتحدید عدد المقاعد التي

فان هذا  التوزیع،سبة لتوزیع المقاعد الشاغرة بعد المرحلة األولى من نأما بالالبسیطة.القائمة فتكون وفق نظام األغلبیة 
) وال على طریقة (المعدل االنتخابي). بل أقر طریقة جدیدة بتوزیع (الباقي األقوى القانون لم یعتمد ال على طریقة

التي حصلت على أصوات تعادل المعدل االنتخابي أو أكثر ، أما القوائم التي و مقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة فقط ال
أصواتها  أهملتمن الحصول على أیة مقاعد ، وبالتالي  حرمتلم تصل عدد أصواتها إلى المعدل االنتخابي ، فإنها 

تؤول لصالح الكیانات الفائزة . ونعتقد أن المشرع هنا  اذا فان أصواتهفي المراحل الالحقة لعملیة توزیع المقاعد ، وبه
صمم النظام لیكون لصالح االئتالفات واألحزاب الكبیرة  وأن ذلك یؤدي إلى عدم تمثیل جمیع األحزاب والتیارات 

سبي بتمثیل جمیع السیاسیة حسب نسبة تمثیلها في المجتمع ، وهي بذلك تخالف القاعدة العامة في نظام التمثیل الن
  الفئات والشرائح واألحزاب السیاسیة .

نظرا لما أثار نتائج  ٢٠٠٩) لسنة ٢٦رقم ( المالحظات على قانون التعدیل بعضونعتقد انه من الضروري تثبیت   
  وأهمها:االنتخابات وقانون التعدیل من اهتمام 

آلیة توزیع المقاعد الشاغرة بعد  التعدیل،انون إن قانون التعدیل قد أقر في البند رابعا من المادة ثالثا من ق - ١
هذه اآللیة  األصوات.وذلك بتوزیعها على القوائم الفائزة بنسبة ما حصلت علیها من  المقاعد،المرحلة األولى من توزیع 

قد حرمت قوائم عدیدة من الحصول على مقاعد في مجلس النواب والتي تشكل مجموع أصواتها نسبة كبیرة من 
في كل دائرة انتخابیة ، وقررت أن تؤول تلك األصوات المدلى بها لقوائم لم تصل أصواتها إلى المعدل  األصوات

خالف رغبة الناخب . وبهذا فان المشرع قد قرر وبقوة باالنتخابي إلى قوائم أخرى لم یدلوا بأصواتهم لصالحها وهذا 
قررت المحكمة االتحادیة في قرارها المرقم وقد  . القانون تغییر إرادة الناخب قسرا لصالح قوائم فائزة

في ٢٠١٠/اتحادیة/١٢( ) ٢٠بخصوص هذه الفقرة بعدم دستوریتها لكونها تخالف منطوق المادة ( ، ١٤/٦/٢٠١٠) 
) من القانون ٣من الدستور ، حیث جاء في حیثیات القرار( قررت المحكمة بعد دستوریة الفقرة (رابعا ) من المادة (

) على أن ال یخل هذا الحكم بما تم في  ٢٠٠٥لسنة  ١٦( قانون تعدیل قانون االنتخابات رقم  ٢٠٠٩لسنة  ٢٦رقم 
بعد ما جرى تصدیق نتائجها النهائیة من  ٢٠١٠عملیة توزیع المقاعد الشاغرة في انتخاب مجلس النواب لسنة 

 ) . ١/٦/٢٠١٠المحكمة االتحادیة العلیا بتاریخ 

         ، وهي المواد ٢٠٠٥) لسنة ١٦وتعدیل عدد من مواد القانون رقم (لقد قرر قانون التعدیل إلغاء  - ٢
) التي لم یشملها اإللغاء بفقراتها ١٧) أما بقیة مواد القانون أعاله فقد بقیت نافذة ، ومنها المادة (٩،١٠،١١،١٥،١٦(

وهي تقسیم مجموع  ؛لیة األربعة التي توضح آلیة توزیع المقاعد التعویضیة والتي یستوجب اتخاذ الخطوات التا
) مقعد الستخراج (المعدل الوطني). ومن ثم ٣٢٥األصوات الصحیحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب (

یبدأ بتوزیع تلك المقاعد  بعد ذلك الوطني.تقسیم عدد األصوات الصحیحة التي حصل علیها كل كیان على المعدل 
في حین أن مجموع أصواتها في  )،(المحافظات  ةالدوائر االنتخابیفي على الكیانات التي لم تحصل على أي مقعد 

ذا بقیت مقاعد شاغرة فأنها توزع على الكیانات الفائزة  علیه.جمیع محافظات العراق تساوي المعدل الوطني أو تزید  ٕ وا
 في الدوائر االنتخابیة بنسب حصولها على األصوات. 
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یع المقاعد التعویضیة یخالف أحكام هذه المادة والذي كان یستوجب حسب واستنادا إلى ما سبق فنحن نعتقد أن توز 
أن یتم توزیع تلك المقاعد على الكیانات التي وصلت مجموع أصواتها إلى المعدل الوطني ، والذي  هاالفقرة الثالثة من

یانات األخرى ) سبع وعشرین ألف صوت . مما كان یؤهل عددا من الك٢٧نعتقد انه بحساب بسیط فانه یقل عن (
للحصول على مقعد نیابي حرم منه نتیجة لعدم تطبیق هذه المادة والتي لم یتم إلغاءها بموجب قانون التعدیل بمعنى 
بقي نافذا . علما أن المفوضیة قد تراجعت عن قرارها بخصوص كیفیة شغل المقاعد التعویضیة حسب القسم الخامس 

) نتیجة طعن عدد من الكیانات الفائزة ،  ٢٠١٠لسنة  ٢١النواب رقم  من ( نظام توزیع المقاعد النتخابات مجلس
) ١٨أو تعدیل المادة ( إلغاءنفس السبب بعدم  إلى) ، استنادا ١٦) من القانون رقم (١٨وقررت تطبیق أحكام المادة (

سبب عدم لجوء ممثلي وال نعرف  أو تعدیلها. إلغاءها) التي لم یتم ١٧) وتجاهلت تطبیق المادة (١٦من القانون رقم (
   االتحادیة.القوائم الصغیرة للطعن بطریقة توزیع المقاعد التعویضیة لدى المحكمة 

    . مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي غیر المنتظمة في إقلیمانتخاب قانون  -٥
ات بخصوص انتخاب أعضاء مجالس المحافظات فقد أصدر مجلس النواب ( قانون انتخاب مجالس المحافظ

. هذا القانون یعالج )١(٨/١٠/٢٠٠٨) وصادق علیه مجلس الرئاسة بتاریخ ٢٠٠٨لسنة  ٣٦قضیة والنواحي رقم واأل
الدوائر  الناخب،تحدید شروط  المتبع،أهم المواضیع التي تتناولها قوانین االنتخاب مثل تحدید النظام االنتخابي 

حیث یقر القانون نظام التمثیل  وغیرها.توزیع المقاعد على الناخبین  ة،االنتخابی ماالنتخابیة، الجرائالدعایة  االنتخابیة،
التي نعتقد أن التسمیة الدقیقة لها هي ( القائمة المغلقة مع  المفتوحة،والتصویت بموجب نظام القائمة  النسبي،

قوائم المتنافسة التفضیل)، ألن الناخب له الخیار لإلدالء بصوته للقائمة ككل أو ألحد المرشحین ضمن إحدى ال
، والقانون یعطي )٣(. وتعتبر المحافظة بحدودها اإلداریة دائرة انتخابیة واحدة في انتخاب مجلس المحافظة)٢(حصرا

  المفوضیة.بشرط أن یكون مسجال ومصادقا علیه من قبل ) ٤(للمرشح الفرد حق الترشیح 

لسنة  ٤٤مجالس المحافظات واألقضیة رقم  انتخاباتوقد جرى تعدیل القانون بموجب (قانون تعدیل قانون  
. وقد قرر القانون تخصیص عدد من المقاعد للمكونات في مجالس عدد من المحافظات. حیث جاء في )٥()٢٠٠٨

یصال أصواتهم  ٕ األسباب الوجیه للقانون بأنه (لغرض إفساح المجال للمكونات بالتمثیل في مجالس المحافظات وا
 ه المجالس، شرع هذا القانون).وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذ

                                                
في ٤٠٩١تم نشر القانون في جریدة (الوقائع العراقیة ) بالعدد ( -١  (١٣/١٠/٢٠١٠.  

  .٢٠٠٨لسنة )٣٦البند ثالثا من المادة السابعة من قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي رقم (٢- 
  ) من قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي أعاله . ٢٢البند أوال من المادة ( -٣
  یة والنواحي أعاله . المادة األولى من قانون انتخاب مجالس المحافظات واالقض -٤
في 4098تم نشر القانون في جریدة (الوقائع العراقیة ) بالعدد ( -٥  (24/١1/٢٠١٠.  
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مقعد واحد  ،محافظة بغداد :هي )١(المكونات التي تم تخصیص مقاعد لها في مجالس عدد من المحافظاتو  
  . مقعد واحد للمسیحیین ومقعد واحد لإلزدیین ومقعد واحد للشبك، محافظة نینوى  . للمسیحیین ومقعد واحد للصائبة

 سحیین. مقعد واحد للم ،محافظة البصرة 

في أربعة عشر محافظة عراقیة حیث لم تجر في محافظات  ٢٠٠٩\١\٣١مجالس المحافظات في  انتخاباتوقد جرت 
إقلیم كوردستان الثالثة باإلضافة إلى محافظة كركوك (فقط للمهجرین ) في ظل منافسة حزبیة كبیرة. وألجل بیان 

لسنة  ٣٦رقم  مجالس المحافظات انتخاباتقانون  علىمهمة مالحظة أحكام أخرى في هذا القانون البد لنا من إبداء 
طریقة توزیع  علىقد نص  )١٣البند خامسا من المادة (وه    أن  ٢٠٠٨لسنة  ٤٤وقانون التعدیل رقم  ٢٠٠١

المقاعد الشاغرة على القوائم والمرشحین بعد مرحلة التوزیع األولى ،من تقسیم عدد األصوات التي حصلت علیها كل 
أو مرشح على المعدل االنتخابي حیث تبقى مقاعد لم توزع البد من توزیعها. بأن (تمنح المقاعد الشاغرة عند  قائمة

وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من األصوات بحسب نسبة ما حصلت علیه من المقاعد 
  الستكمال جمیع المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة).

مان القوائم التي لم تصل عدد أصواتها إلى المعدل االنتخابي من الحصول على أیة مقاعد باستبعادها من إن حر 
مراحل التوزیع الالحقة ، هو أمر یؤدي إلى حصول القوائم الفائزة على مقاعد في المجلس بأصوات أقل من المعدل 

رد عدم حصولها على عدد من األصوات ولو االنتخابي في حین إن قوائم أخرى تحرم من الحصول على مقاعد بمج
وتخالف أهداف هذا القانون نفسه التي نصت علیها  ،الناخب  تشویه إلرادةبصوت واحد عن المعدل االنتخابي وهذا 

 في المادة الثالثة في البند ثانیا (المساواة في المشاركة االنتخابیة) ورابعا (ضمان عدالة االنتخابات وحریتها ونزاهتها) ،
فلیست هنالك مساواة في المشاركة فأن أصوات بعض الناخبین تحول لصالح كیانات لم یدلوا بأصواتهم  لصالح 
مرشحیها ، وأن هنالك تفضیل وتمییز بین األحزاب واالئتالفات الكبیرة وبین الكیانات الصغیرة. باإلضافة إلى انه لیس 

نها تخالف أحكام الدستور في حریة التعبیر، وهي بخالف أهم هنالك عدالة في عملیة توزیع المقاعد بین الكیانات فإ
میزة وهدف نظام التمثیل النسبي وهي ضمان تمثیل جمیع الفئات والكیانات واألحزاب بقدر نسبة تمثیلها في المجتمع. 

یف للواقع وهذا تزی المجتمع،حیث أن المقاعد التي حصلت علیها الكیانات الفائزة لم تكن بقدر تمثیلها الفعلي في 
ومجموع )٢() صوتا٧١٤٣٦٥٦ونتائج التصویت. فمجموع األصوات الصحیحة المدلي في جمیع المحافظات كان (

% من ٦٨,٢٩) صوتا وهي تمثل نسبة ٤٨٧٧٨٨٧األصوات الصحیحة للكیانات الفائزة في جمیع المحافظات كان (
) صوتا ٢٢٦٥٧٦٩صل على أیة مقاعد فهي (مجموع األصوات. أما مجموع األصوات الصحیحة للكیانات التي لم تح

 إضافیةمن مجموع األصوات. هذه النسبة حولت لصالح األحزاب والقوائم الكبیرة فحصدوا مقاعد  ٣١,٧١وتمثل نسبة 
ذا تم احتسابها بعدد المقاعد فان نسبة األصوات المدلى بها ال ٕ رادة هؤالء الناخبین. وا ٕ ستحقاقهم وبالضد من رغبة وا

  ) مقعدا والتي تم إعادة توزیعها لصالح التحالفات الكبیرة. ١٤٠ي لم تحصل على أي مقعد هي (لكیانات الت
  

                                                
) لسنة ٤٤) من البند أوال من المادة األولى من قانون تعدیل قانون انتخاب المجالس واألقضیة  والنواحي رقم (١،٢،٣الفقرات ( -١

٢٠٠٨.  
.                                    ٢٠٠٩) آلیة توزیع مقاعد مجالس المحافظات دائرة بناء القدرات ، كراس (  - ابات المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخ -٢
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  الثالث:المطلب 
  القوانین االنتخابیة في إقلیم كوردستان

 
  .١٩٩٢لسنة  ١قانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان _ العراق رقم  -١

  . ١٩٩٢لسنة  ٢رقم قانون انتخاب قائد الحركة التحرریة الكوردیة       
والجولة األولى النتخاب قائد الحركة التحرریة الكوردیة   العراق _ انتخابات أعضاء المجلس الوطني لكوردستان جرت
العراق) ، _(قانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان ١٩٩٢) لسنة ١إلى القانون رقم (،استنادا  ١٩/٥/١٩٩٢في 

ون انتخاب قائد الحركة التحرریة الكوردیة) والتي تم إصدارهما من قبل القیادة ( قان ١٩٩٢) لسنة ٢والقانون رقم (
المقاعد على ووزعت  . نظام التمثیل النسبي بموجب القوائم المغلقةوقد تم تطبیق  السیاسیة ( للجبهة الكوردستانیة).

استنادا إلى عدد األصوات مقاعد ال على عدد منكل قائمة  أي حصولالمعدل االنتخابي .  إلىالقوائم الفائزة استنادا 
أما المقاعد التي .القائمةالمرشحین في  أسماءوحسب تسلسل  االنتخابي.بعد تقسیمها على المعدل التي حصلت علیها 

.فتم اعتماد طریقة الباقي  األولىتوزع في العملیة الحسابیة  لم    األقوى
قانون انتخاب (قائد الحركة  ٨/٤/١٩٩٢كان قد صدر في  الع اق فقد -أما بخصوص انتخابات رئاسة إقلیم كوردستان

مع انتخاب أعضاء  ١٩/٥/١٩٩٢. وجرت انتخابات الجولة األولى لها في  ١٩٩٢) لسنة ٢التحرریة الكوردیة ) رقم (
المجلس الوطني لكوردستان العراق . وكانت نتیجة التصویت أن أي من المرشحین لم یحصل على األغلبیة المطلقة 

انتخاب رئیس الحركة التحرریة الكوردیة ،على أمل أن تجري  ) فلم یتم٢دا إلى المادة الثامنة من القانون رقم(استنا
  .انتخابات الجولة الثانیة بعد فترة 

   ٢٠٠٤ ) لسنة٤٧الع اق رقم (_قانون التعدیل الثالث لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان -٢
لسنوات طویلة لم تجر انتخابات المجلس بعد  استمرو ١٩٩٤تال داخلي منذ أیار نتیجة النشغال شریكي الحكم في ق

ولكن بعد إسقاط نظام الحكم في بغداد في  المجلس.واستمر التمدید لعمل  )،انتهاء الفترة القانونیة (أربع سنوات 
جراء عملیة تغییر شاملة في العراق ، فقد تقرر إجراء انتخابات الجمعیة الو  ٩/٤/٢٠٠٣ ٕ طنیة ومجالس المحافظات وا

تم إجراء تعدیالت على القانون رقم  فقد. ٣٠/١/٢٠٠٥ال راق في _نتخابات المجلس الوطني لكوردستانالباإلضافة 
) التي شكلت اإلطار  ٩٧) و(٩٦) و (٩٢لتكون متوافقة مع أوامر سلطة االئتالف المرقمة ( ١٩٩٢) لسنة ١(

تمت بموجب قانون التعدیل الثالث لقانون انتخاب المجلس هذه التعدیالت  القانوني إلجراء االنتخابات في العراق ،
وقد تم اإلبقاء على النظام االنتخابي المتبع، وهو نظام التمثیل  . ٢٠٠٤) لسنة ٤٧الع اق رقم (_الوطني لكوردستان

% ٢٥تمثیل النساء عن،وعلى أال تقل نسبة )١() عضوا١١١النسبي وفق القوائم المغلقة، مع جعل المجلس یتكون من (
  .)٢(من عدد أعضاء المجلس

  
  

                                                
  . ٢٠٠٤لسنة  ٤٧المادة األولى من قانون التعدیل الثالث لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان _ العراق رقم  -١
  . أعاله ٢٠٠٤لسنة  ٤٧ثالث رقم المادة العاشرة من قانون التعدیل ال -٢
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   .٢٠٠٩ ) لسنة٢الع اق رقم ( _لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان رابعقانون التعدیل ال -٣
وفق المادة الثانیة من قانون التعدیل الثالث فانه كان یفترض تشكیل هیئة مستقلة لالنتخابات في اإلقلیم لتقوم بتنظیم 

في إقلیم كوردستان ، إال انه لم یتم إصدار تشریع خاص بذلك مما استوجب إجراء تعدیل آخر على القانون  االنتخابات
) لتتمكن المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات في العراق من إجراء انتخابات الدورة الثالثة للمجلس ، حیث لم ١رقم (

. وقد تأخر  ٣١/١/٢٠٠٩ات غیر المنتظمة في إقلیم في مع انتخابات مجالس المحافظ اتجر االنتخابات في موعده
ولم یتم نشره في جریدة (وقائع كوردستان ) إال بتاریخ  ٣٠/٣/٢٠٠٩صدور قانون التعدیل الرابع هذا لغایة 

بموجب  ١٤/٥/٢٠٠٩) بتاریخ ١. ومن ثم جرى تعدیل خامس للقانون رقم ()١() ٩٨بالعدد المرقم ( ٤/٥/٢٠٠٩
ونتیجة تأخر صدور هذه التعدیالت فانه لم یعد ممكنا إجراء االنتخابات في  .٢٠٠٩لسنة ) ٥القانون رقم (

إجراء انتخابات برلمان إقلیم  العراق . لهذا تأخر_حسب رغبة رئاسة البرلمان واإلقلیم في كوردستان ١٩/٥/٢٠٠٩
  . ٢٥/٧/٢٠٠٩لتاریخ  ٢٠٠٥سنة ) ل١العراق ،ورئاسة اإلقلیم بموجب قانون رئاسة إقلیم كوردستان رقم (_كوردستان

وال یقل عدد  المغلقة،حیث بقي نظام التمثیل النسبي بموجب القوائم  االنتخابي،ولم یتم إجراء أي تعدیل للنظام 
وبخصوص طریقة توزیع المقاعد فهي وفق نظام التمثیل النسبي باعتماد  مرشحین.مرشحي كل قائمة عن ثالث 

عدد األصوات الصحیحة لكل قائمة على المعدل االنتخابي لتحدید عدد المقاعد التي  ومن ثم تقسیم االنتخابي،المعدل 
سبة لتوزیع المقاعد الشاغرة فهي نأما بالفیها.أما توزیع المقاعد داخل القائمة فتكون حسب ترتیب األسماء  بها،تفوز 

أال تقل نسبة تمثیل النساء عن  ٢٠٠٩ وقد قرر قانون التعدیل الرابع لسنة التوالي.وفق طریقة الباقي األقوى وعلى 
مقاعد للكلدان السریان اآلشوریین ، وما یماثلها  ة، وكذلك تقرر تخصیص خمس )٢(% من األسماء في كل قائمة٣٠

. أما بالنسبة لشروط المرشح فقد قررت المادة الثالثة من قانون التعدیل الرابع )٣(للتركمان ، ومقعد واحد لألرمن
( تخفیض سن المرشح وبخصوص النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المفوضین في سنة.) ٢٥إلى

االنتخابیة ، فقد قرر تشكیل هیئة قضائیة في محكمة تمییز إقلیم  ىالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات حول الشكاو 
  . )٤(العراق تتألف من ثالث قضاة غیر متفرغین_ كوردستان 

  . ٢٠٠٥لسنة  ١رقم ردستان وقانون رئاسة إقلیم ك -٤

وبقي شاغرا . مما اضطر  ١٩٩٢سنة  ) الكردستانیةمنصب ( قائد الحركة التحرریة للم تجر انتخابات الجولة الثانیة 
، ولكن تم إلغاء هذا القانون  ١٩٩٣) لسنة ١٩المجلس الوطني إلى إصدار قانون (هیئة رئاسة إقلیم كوردستان) رقم (

. حیث تم بعد ذلك توزیع صالحیات رئاسة اإلقلیم بین رئیس  ١٩٩٧) لسنة ٨القانون رقم (بعد أربع سنوات بموجب 
.وبعد التطورات ١٩٩٧) لسنة ١٠المجلس الوطني الكوردستاني ورئیس وزراء اإلقلیم ، وذلك بموجب القانون رقم (

ون جدید الستكمال تنظیم فقد استوجب إصدار قان٢٠٠٣نیسان السیاسیة في الساحة العراقیة والكوردستانیة بعد 

                                                
العراق محل تسمیة المجلس الوطني لكوردستان _العراق بموجب المادة  األولى من قانون  -لقد حلت تسمیة برلمان كوردستان -١

  .  ٢٠٠٩) لسنة ٢الع اق رقم ( –التعدیل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان 
. ٢٠٠٩) لسنة ٢تعدیل الرابع رقم (المادة الرابعة من قانون ال٢ -    أعاله

. ٢٠٠٩) لسنة ٢المادة السادسة والثالثون (مكررة) من قانون التعدیل الرابع رقم ( - ٣   أعاله
. ٢٠٠٩) لسنة ٢الفقرة رابعا من السادسة من قانون التعدیل الرابع رقم ( - ٤   أعاله
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في ١النواحي الدستوریة والقانونیة في اإلقلیم ومنها رئاسة اإلقلیم ، لهذا تم إصدار القانون رقم ( حیث  ٧/٦/٢٠٠٥) 
العراق _جاء في األسباب الموجبة ( المرحلة القادمة تتطلب توحید الموقف والجهد لتحقیق طموحات شعب كوردستان

  الفدرالیة مما اقتضى تشریع هذا القانون ) .في الحریة والدیمقراطیة و 
وقد نصت المادة السابعة عشر من هذا القانون بان یتم انتخاب رئیس اإلقلیم للوالیة األولى من قبل المجلس الوطني 

العراق وبأغلبیة األعضاء . أما المادة الثانیة فقد قررت أن یتم انتخاب رئیس اإلقلیم من قبل مواطني _لكوردستان 
العراق باالقتراع السري المباشر. أما المادة الثامنة فقد أقرت بان الفائز بمنصب رئیس اإلقلیم هو من حاز _ردستانكو 

أي أن النظام المطبق هو نظام األغلبیة البسیطة أو (الفائز  المقترعین،على األغلبیة البسیطة من أصوات الناخبین 
العراق فان المشرع قد اغفل ذكر شرط التحصیل الدراسي  _یم كوردستانأما بالنسبة لشروط المرشح لرئاسة إقل ).األول

، وبالتالي یمكن لإلنسان األمي أیضا أن یرشح نفسه لوظیفة أعلى هرم للسلطة التنفیذیة في اإلقلیم . وبرأینا أن هذا 
) لسنة ٢قانون رقم (نقص في القانون البد من تالفیها في المستقبل ، خاصة وان هذه الشروط قد نقلت حرفیا من ال

١٩٩٢ .  
  . ٢٠٠٩لسنة  ٤رقم مجالس المحافظات في إقلیم كوردستان انتخاب قانون  -٥

مجالس  انتخابات،على الرغم من أنه جرى  ٣١/١/٢٠٠٩مجالس المحافظات إلقلیم كوردستان في  انتخاباتلم تجر 
قد تأخر صدور قانون خاص بمجالس . ف ٢٠٠٥محافظاتها للدورة األولى مع بقیة المحافظات في العراق سنة 

حیث صدر قانون مجالس المحافظات إلقلیم  اإلقلیم.مجالس محافظات  انتخاباتوكذلك قانون  اإلقلیم،محافظات 
) مادة موزعة على ست فصول ٤١.هذا القانون یتألف من ()١(٤/٥/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩) لسنة ٣( كردستان العراق رقم

 ٢٠٠٨ لسنة ٢١رقم  إقلیمیرا على  قانون مجالس المحافظات غیر المنتظمة في بك ادااعتمهذا القانون اعتمد وقد 
  لك القانون. ذحیث أنه نقل كثیرا من المواد بصورة حرفیة عن مواد  ،المعدل

فقد صدر قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي مجالس المحافظات في اإلقلیم  انتخابات وبخصوص
) الموزعة على سبع ٣٥(ألهذا القانون بمواده .)٢(٦/٧/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩) لسنة ٤الع اق رقم (في إقلیم كردستان 

فصول ، یعالج شروط المرشح وشروط القائمة بأال تقل عددها عن ثالثة وال تزید عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة 
لك النظام االنتخابي المتبع هو % من عدد األعضاء . وكذ٣٠االنتخابیة ، وتضمن نسبة تمثیل للنساء ال تقل عن 

الحدود اإلداریة دائرة انتخابیة واحدة  واعتبارنظام التمثیل النسبي وطریقة التصویت هي باعتماد نظام القائمة المغلقة. 
مجلس  النتخاباتوالحدود اإلداریة للقضاء دائرة انتخابیة واحدة بالنسبة  المحافظات،بالنسبة النتخاب أعضاء مجالس 

كما یعالج الفصل الخامس الدعایة االنتخابیة والفصل السادس الجرائم  الناحیة.وهكذا الحال بالنسبة لمجلس  القضاء
  االنتخابیة.

  -ولكن ألجل توضیح بنود ومواد القانون البد لنا من تسجیل عدد من المالحظات وأهمها:
 اإلقلیم.قة في انتخابات مجالس المحافظات في السادسة من القانون تقرر االعتماد على نظام القائمة المغل المادة - ١

كفاءته أو  أوإن نظام القائمة المغلقة ال تعطي الخیار للناخب بأن یؤشر إزاء المرشح الذي یفضله سواء كان لنزاهته 
                                                

في ١٠٠بالعدد ( تم نشر القانون في الجریدة الرسمیة ( وقائع كوردستان ) -١  (١/٦/٢٠٠٩ .  
في ١٠٢م نشر القانون في الجریدة الرسمیة ( وقائع كوردستان ) بالعدد (ت -٢  (١٣/٧/٢٠٠٩ .   
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أي سبب أخر.بل یعطي صوته للقائمة كاملة على الرغم من عدم قناعة الناخب بترشیح جمیع األسماء المرتبة في 
ة ، مما تعطي للكیانات السیاسیة  أن تنظم قوائمها حسب تقدیرها لترتیب األسماء الواردة فیها.ونعتقد أن هذا القائم

تضییق على حریة الناخب في أدالء صوته لمن یفضله، وكذلك تضعف الصالت بین الناخب وعضو المجلس 
بفضل أصوات الناخبین الذین صوتوا  العتقاد العضو أنه إنما قد حصل على العضویة بفضل ترشیح الحزب له ولیس

في  من ذلككثر ، واألله.مما یعزز االعتقاد على نیة المشرع في الحفاظ على الحالة الحزبیة وتماسكها في اإلقلیم 
حالة فقدان عضو المجلس لمقعده ألي سبب كان ضمن قائمة انتخابیة مؤتلفة فأنه ال یحل محله المرشح التالي في 

بل یحل محله المرشح التالي من نفس  ،مقرر له في توزیع المقاعد وفق  نظام القوائم المغلقة  القائمة حسب ما هو
.وهذا برأینا حكم ال یمكن تفسیره إال من خالل حرص المشرع )١(الكیان المؤتلف في القائمة االنتخابیة المؤتلفة

 للمحافظة على تماسك الكتل واالئتالفات والكیانات السیاسیة. 

لفرد حق الترشیح حتى بضمان حصوله على إجراءات تصدیق الكیانات لدى الجهة التي ا منحا القانون لم یإن هذ - ٢
 باإلقلیم.خاصة  انتخاباتهیئة  أو ،لالنتخاباتستدیر االنتخابات في اإلقلیم ، سواء كانت المفوضیة العلیا المستقلة 

برلمان إقلیم كردستان في  انتخاباتفي ا عراق ( دا  والتي جرى العمل بها في االنتخابات التي نظمتها المفوضیة
) حیث إن المادة السابقة لم تضمن هذا الحق للفرد. وهذا برأینا مخالف لحق المواطن في المشاركة ٢٥/٧/٢٠٠٩

السیاسیة و من ضمنها حق االنتخاب والترشیح للمجالس النیابیة التي تتضمنها أغلب دساتیر دول العالم. ومنها 
والتمتع بالحقوق  العامة،) منه ( للمواطنین رجاال ونساء حق المشاركة في الشؤون ٢٠العراقي في المادة ( الدستور

بما فیها حق التصویت واالنتخاب والترشیح). والغریب أن مشروع دستور إقلیم كردستان ال ینص على حق  السیاسیة،
 الترشیح صراحة ضمن مواده .

من هذا القانون تقرر توزیع المقاعد المتبقیة بعد المرحلة األولى لتوزیع المقاعد البند ثالثا من المادة التاسعة  - ٣
باعتماد الباقي األقوى. ولكن ینحصر ذلك بالنسبة للقوائم التي حصلت على مقاعد في المرحلة األولى لتوزیع المقاعد. 

بالنسبة للقوائم التي حصلت على مقاعد  الباقي األقوى ولكن فقط باعتمادإن هذه المادة تقرر توزیع المقاعد الشاغرة 
المعدل االنتخابي وسواء فهم عبارة (بالنسب) بإجراء نسبة  إلى،أي إنها تحرم القوائم التي لم تصل عدد أصواتها 

وتناسب بین عدد المقاعد التي حصل علیها الكیان وعدد المقاعد الشاغرة كما حصل في توزیع المقاعد الشاغرة في 
النواب العراقي . أو باعتماد الباقي األقوى بالترتیب من األعلى إلى األدنى بالنسبة للكیانات التي  مجلس انتخابات

حصلت على المقاعد ، فأنه ستؤدي بالنهایة إلى تأویل إرادة الناخب وتحویلها لصالح قوائم إلى قوائم أخرى بالضد من 
مجلس النواب  انتخاباتنفس الحكم في  ووالكیانات الكبیرة . وهرغبته. وهذا الحكم برأینا إنما تم إقراره لصالح األحزاب 

العراقي حیث تطرقنا إلیه لدى بحث القانون االنتخابي. وباعتقادنا أنها في النهایة تخالف فلسفة نظام التمثیل النسبي 
أوال ) من المادة وتؤدي إلى القصور في مبدأ إشاعة الدیمقراطیة ، والتي نصت علیها صراحة الفقرة (ب) من البند (

النافذ ( ال یجوز سن قانون یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیة) ، وقد نص على  ٢٠٠٥الثانیة من الدستور العراقي لسنة 
  العراق . _  نفس الحكم البند (ثانیا) من المادة السادسة من مشروع دستور إقلیم كوردستان

                                                
) ٤رقم (العراق _البند ثانیا من المادة العاشرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي في إقلیم كوردستان -١

  . ٢٠٠٩لسنة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٠

مقاعد للمكونات في اإلقلیم ، ولكن المادة قد أغفلت ذكر المادة الثانیة والثالثون (مكررة) قد خصصت عدد من ال - ٤
النظام المتبع لطریقة توزیع األصوات بین القوائم والمرشحین الفائزین ، خاصة وأنه تم تخصیص مقعد واحد للكلدان 

لسلیمانیة ، ومقعد واحد لألرمن في مجلس محافظة دهوك . حیث ال مناص االسریان اآلشوریین في مجلس محافظة 
في حین انه یستوجب تطبیق بقیة المقاعد للمكونات وفق آلیة استخراج المعدل  البسیطة،من تطبیق نظام األغلبیة 

لذلك برأینا انه كان من  نظرنا.االنتخابي (التمثیل النسبي). والمقاعد الشاغرة حسب طریقة الباقي األقوى من وجهة 
ینص علیها القانون. كما نعتقد إن هذه المادة لم تقرر الضروري توضیح طریقة توزیع المقاعد بأحكام صریحة 

تخصیص أیة مقاعد للمكون األزیدي في مجلس محافظة دهوك. وبرأینا أنه كان من المهم تخصیص ما ال یقل عن 
نما كمكون دیني عریقكمقعدین لهم في مجلس محافظة دهوك لیس  ٕ  . له خصوصیة واضحة مكون قومي وا
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 :الخاتمة
  

 برازإفي ختام هذا البحث الذي تناولنا أهم أنواع النظم األنتخابیة ، وتطبیقات أو اشكال كل نظام . وحاولنا 
،كما تناولنا بالبحث والتحلیل قوانین االنتخاب الصادرة في العراق ،  حدهممیزات وعیوب كل نظام انتخابي على 

وفي  دى تنظیم االنتخابات منذ صدور أول قانون انتخابي ولحد اآلن .لمعرفة النظم االنتخابیة التي طبقت ل
  ختام هذا البحث نثبت عددا من األستنتاجات ، ومحاولة ابراز بعض التوصیات والمقترحات . 

  :  اجاتتاالستن
وعدم  النظام،یتبین عدم عدالة هذا  العالم،من خالل مالحظة تطبیق نظم األغلبیة في العدید من دول  - ١

وكذلك الحاق الغبن بالمكونات القومیة والدینیة ، وتهمیش دور المرأة  والسیاسي.مته للواقع االجتماعي ترج
 س النیابیة والمؤسسات الدستوریة للدولة .لللمشاركة في النشاط السیاسي، وفي عضویة المجا

دولة ، ویكون أكثر ان نظام التمثیل النسبي هوالنظام الذي یعبر عن جمیع مكونات وطوائف المجتمع لكل  - ٢
 تمثیال للتوجهات السیاسیة والحزبیة القائمة .

بین المشاركة في الحكومة والعمل السیاسي وتذبذب بعض األحزاب وخاصة الصغیرة  االستقرارعدم  إن - ٣
، تجعل من تطبیق نظام التمثیل النسبي سببا مهما في قیام التحالفات القلقة كمعارضة سیاسیة دستوریة 

 ؤدي الى عدم أستقرار الحكومات وعدم تفرغها لتطبیق برامجها ورؤاها االقتصادیة والسیاسیة .،وبالتالي ت
من خالل استقراء تجارب الدول في تطبیق نظام التمثیل النسبي، خاصة في الدول التي التزال في  - ٤

بطا وثیقا مستویات منخفضة أومتوسطة من التطور االقتصادي واالجتماعي والسیاسي ، تبین أن هنالك ترا
بینها وبین مفهوم الدیمقراطیة التوافقیة ، حیث أن تطبیقها قد یكون على حساب األغلبیة البرلمانیة ، أي من 

 الممكن أن تؤدي الى جعل القرار السیاسي مرهونا بید أقلیة برلمانیة .
واحد ) ، أما نظم هنالك ترابط وثیق بین نظم االغلبیة ونظام الثنائیة الحزبیة ولربما ( نظام الحزب ال - ٥

 التمثیل النسبي فترتبط بنظم التعددیة الحزبیة والسیاسیة بصورة جلیة .
یتطلب وجود مؤسسة ذات خبرة واسعة ومتخصصة في والنظم المختلطة النسبي أن تطبیق نظم التمثیل  - ٦

اصة في عملیات عد تمیز بالتعقید خت مةنظأ امجال األنتخابات تقوم بأدارة وتنفیذ العملیات االنتخابیة . ألنه
 وفرز االصوات وتوزیع المقاعد النیابیة على القوائم الفائزة ومرشحي كل قائمة .

على الرغم من نظام التمثیل النسبي یرتبط بالیة الترشیح بالقائمة ولكنها لیست حصرا علیها . حیث تبین  - ٧
یت البدیل . وتصویت الكتلة . أن هنالك بعض أنواع نظم االغلبیة تطبق الترشیح بالقائمة مثل نظام التصو 

 . اونظام بورد المتحول.وتصویت الكتلة الحزبیة وكذلك نظام الصوت الواحد غیر 
على الرغم من أن هناك بعض أنواع نظم األنتخابات التي تعتبر أنواعا خاصة من نظم االنتخابات ، مثل  - ٨

ولكن برأینا  وبعد البحث والتدقیق في  بوردا .نظام الصوت الواحد غیر المتحول ، ونظام الصوت المحدود ، و 
هذه االنظمة یتبین بأنها تعتبر من أنواع نظم األغلبیة ، حیث أن معیار الفرق بین نظم االغلبیة والتمثیل 

    استخراجالنسبي تتمثل بكیفیة توزیع المقاعد على المرشحین أو القوائم الفائزة . فالتمثیل النسبي یعتمد على 
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) حیث تكون هنالك تناسب بین عدد األصوات التي یحصل علیها كیان ما وبین المقاعد  ابياالنتخ( المعدل 
 قائمةالنیابیة التي یحصل علیها . أما نظام األغلبیة فیعتمد على أحتساب أكثریة األصوات المدلى بها لصالح 

، وبالتالي یعتبر بنظرنا ضمن   أو مرشح ما لیعتبر فائزا . لهذا نرى أن هذه النظم المشار لها تعتمد هذه االلیة
 نظم األغلبیة .

أن نظام التمثیل النسبي یعتبر ضمانة للحفاظ على التعددیة السیاسیة والحزبیة في كثیر من الدول .  - ٩
ویعتبر النظام األمثل لتطبیقه في الدول الخارجة من نیر الحكومات الدكتاتوریة أو االحتالل االجنبي ،  حیث 

ع الفئات والتیارات السیاسیة واالجتماعیة  ، التي كثیرا ما تكون مهمشة في ظل االنظمة ؤدي الى تمثیل جمیی
 الدكتاتوریة واالستبدادیة .

انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت إبان  جرى تطبیق احد أنواع عائلة نظم األغلبیة في جمیع -١٠
لغایة سنة  ١٩٨٠حزب البعث منذ سنة  العهد الملكي، وكذلك النتخابات المجلس الوطني خالل فترة حكم

وهو (نظام الكتلة ). وبرأینا أن ذلك ارتبط بتوجهات الحكومات القائمة في حینها من عدم ایالء األهمیة ٢٠٠٣
الالزمة لتمثیل جمیع طوائف ومكونات الشعب العراقي القومیة والدینیة بصورة عادلة ومتوازنة في السلطة 

 التشریعیة للبلد .
دول كثیرة ، ومنها التجربة العراقیة الكبیرة والحاكمة لدى تطبیق النظم االنتخابیة في  األحزابتبین أن  -١١

تغییرات علیها بنصوص في القوانین االنتخابیة ، بما  إجراء، تصمم النظم االنتخابیة بموجب  ٢٠٠٣بعد سنة 
( انتخاب ٢٠٠٩لسنة  ٢٦تتفق مع مصالحها وضمان استمرارها في السلطة . وان قانون االنتخاب رقم 

ة  ي ممجلس النواب ) ، وكذلك قانون انتخاب مجالس المحافظات واالقضیة والنواحي غیر المنتظ أعضاء
  ، خیر دلیل على ذلك . ٢٠٠٨لسنة  ٣٦رقم  إقلیم

  التوصیات والمقترحات 
یزات وسمات خاصة نظم االنتخابات الرئیسیة هي نظم االغلبیة والتمثیل النسبي ، وحیث أن لكل نظام مم نإ

به وفي نفس الوقت تشوبه بعض العیوب . فأن فقهاء القانون الدستوري ومصممي النظم االنتخابیة كثیرا ما 
یحاولون تالفي عیوب النظامین قدر االمكان واالستفادة من میزات النظامین معا ، لهذا یتم تطبیق نظم 

مختلط فأنها تستند في ذلك الى الظروف السیاسیة  االنتخابات المختلطة . وأن كل دولة تقوم بتطبیق نظام
واالجتماعیة ، وأرثها في مجال ممارسة الدیمقراطیة وتطبیق نظم االنتخابات . وأستنادا الى ما سبق نقترح 

  بعض االراء والمقترحات حول االنتخابات المختلفة المزمع إجرائها في العراق وأقلیم كوردستان . 
  النواب العراقي أوال : انتخابات مجلس  

ألن  النسبي،إصدار قانون انتخابي جدید النتخاب أعضاء مجلس النواب یبقي على تطبیق نظام التمثیل  - ١
في العراق یتطلب نظاما یضمن تمثیل جمیع الفئات والتیارات السیاسیة والقوى  واالجتماعیةالظروف السیاسیة 

واعتماد طریقة  ).د (مجلس النواب لالسلطة التشریعیة للبوالمكونات الدینیة والقومیة في  الفاعلة،االجتماعیة 
وهذا ما  التوزیع.وعلى التوالي لتوزیع المقاعد الشاغرة، بعد المرحلة األولى من ( صیغة هاري ) الباقي األقوى 

في  ٢٠١٠/اتحادیة /١٢نص علیه قرار المحكمة االتحادیة العلیا رقم (  ، واستنادا على المادة  ١٤/٦/٢٠١٠) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٣

والتي تنص على أن( قرارات المحكمة االتحادیة العلیا باتة وملزمة  ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة٩٤(
 للسلطات كافة ) . 

) من قانون ١٧أما بخصوص المقاعد التعویضیة فنرى ضرورة اعتماد األحكام الواردة في المادة ( - ٢
مكون األزیدي في محافظة الموصل وزیادة عدد المقاعد المخصصة لل .٢٠٠٥لسنة  ١٦االنتخابات رقم 

في  ٢٠١٠/اتحادیة/١١استنادا إلى قرار المحكمة االتحادیة العلیا المرقم ( ، وتخصیص مقعد ٢٠١٠/ ١٤/٦) 
 واحد أو أكثر لهم في محافظة دهوك .

  كوردستان  إقلیمبرلمان  انتخاباتثانیا : 
عراق ، یعتمد نظام التمثیل النسبي وفق القوائم إصدار قانون انتخابي جدید النتخاب أعضاء برلمان كوردستان ال

شبه المفتوحة ( القائمة المغلقة مع التفضیل ) . واعتماد الباقي األقوى وعلى التوالي في توزیع المقاعد الشاغرة 
، وتخصیص عدد من المقاعد للمكون األزیدي والكاكائیین أسوة بباقي المكونات ،هذا القانون یكون بدیال 

(الجبهة هي وتعدیالته الخمس ،ألنه صدر من سلطة تشریعیة غیر مختصة ١٩٩٢لسنة  ١مللقانون رق
نما باعتبارها (سلطة األمر الواقع ) في حینه .  ٕ   الكوردستانیة ) وا

  مجالس المحافظات  انتخاباتثالثا : 
 انتخاب إلىكوردستان یحتاج  إقلیممجالس المحافظات سواء في عموم العراق أو في  انتخاباتنعتقد أن  - ١

مجالس المحافظات بمثابة  باعتبارشخصیات قادرة على تمثیل ناخبي المحافظات والقیام بالدور المطلوب 
مجالس محافظات  انتخابتطبیق نظام الكتلة هو النظام الذي یضمن  نا نعتقد أنحكومات محلیة . علیه فأن

.  متعددة انتخابیة دوائر في من مرشح یستطیع الناخب أن ینتخب أكثر  الكتلة نظام حیث انه بموجب كفوءة

 ،المخصصة لدوائرهم االنتخابیة المقاعد عدد یساوي األصوات من عددبالتأشیر ل ونیتمتع ، فالناخبون التمثیل
 عن  ادةً  النظر بغض االقتراع ورقة ىعل ومن قوائم انتخابیة مختلفة المرشحین من ألي االقتراع یمكنهم بحیث
 لم طالما یمتلكها التي األصوات من شاء بما اإلدالء للناخب یمكن الكتلة، نظم غالبیة فيو  . الحزبیة تهمانتماءا
. لذلك فان هذا النظام یزاوج بین التصویت الحر للناخب االنتخابیة لدائرته المخصصة المقاعد عدد ذلك یتعدى

نظام القائمة المفتوحة ، ولكن یتم  سمات أيبین القوائم المختلفة وبین نظام الترشیح بالقائمة والترشیح الفردي ، 
اعتبار المرشحین الحاصلین على أعلى األصوات فائزین  أيفرز الفائزین حسب نظام األغلبیة البسیطة ، 

وبالترتیب من أعلى األصوات لألدنى وحسب عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة . وبذلك فان تطبیق 
ى تجاوز عدم وصول أصوات بعض المرشحین إلى المعدل االنتخابي هذا النظام باعتقادنا سیؤدي أیضا إل

حسب نظام التمثیل النسبي بموجب التجربة العراقیة في تطبیقه النتخابات أعضاء مجالس المحافظات 
وانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي في دورته الثانیة ، وبالتالي تقلیل نسبة األصوات التي لم تحصل على 

، لهذا نعتقد انه سیكون أكثر مالئمة للواقع العراقي حیث وجود األحزاب باإلضافة إلى حاجة تلك أیة مقاعد 
   المجالس ألعضاء متخصصین وتكنوقراط وفي المجاالت المختلفة . 

وعدد المقاعد وان قضیة والنواحي ستكون صغیرة، مجالس األ انتخاباتنظرا الن الدوائر االنتخابیة في  - ٢
ا بكثیر من مقاعد مجالس المحافظات ، علیه نرى أن النظام االنتخابي األصلح تطبیقه هن المخصصة لها أقل
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نظام الكتلة والترشیح الفردي . حیث أن الناخب یعرف المرشحین بصورة  عبر تطبیقاألغلبیة نظام  وأیضا ه
  المطلوب. هدفال یحققفي هذه االنتخابات س األغلبیةمما یجعل تطبیق نظام  جیدة،

تعدیل قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضیة ال عدم تغییر النظام االنتخابي من الضروري في ح -٣
، في ما یخص توزیع المقاعد الشاغرة بعد المرحلة األولى من التوزیع لتكون  ٢٠٠٨لسنة  ٣٦والنواحي رقم 

 ظة الموصل.وفق طریقة الباقي األقوى ، وتخصیص عدد أكبر من المقاعد للمكون األزیدي في محاف
، فیما ٢٠٠٩لسنة  ٤ي إقلیم كوردستان رقمتعدیل قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي ف -٤

 یخص توزیع المقاعد الشاغرة ، وتخصیص عدد من المقاعد للمكون األزیدي في محافظة دهوك . 
اجاتنا ومقترحاتنا محل نظر في الختام نرجو أن تكون هذه الدراسة المتواضعة تحقق الهدف وأن تكون استنت

   االنتخابیة.للباحثین والمهتمین بالعملیات 
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  أھم المصادر والمراجع :
  
إبــراهیم عبــد العزیــز شــیحا، الــنظم السیاســیة والقــانون الدســتوري، منشــأة المعــارف، اإلســكندریة، بــدون ذكــر ســنة  •

 الطبع. 
 االنتخابــات الدیمقراطیــة وواقــع االنتخابــات فــي األقطــار العربیــة ،ماضــي وآخــرون ،  وعبــد الفتــاح، أحمــد الــدین  •

 .٢٠٠٩مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى سنة 
نــدرو رینولــدز وآخـــرون ، أنــواع الــنظم االنتخابیـــة ، ترجمــة كریســـتینا خوشــابا بتــو ، مؤسســـة موكریــاني للبحـــوث أ •

  .٢٠٠٧، سنة ١لعراق، طا ،والنشر ،أربیل
مصـر،الطبعة األولــى،  -بـالل أمـین زیــن الـدین ، الـنظم االنتخابیــة المعاصـرة ، دار الفكـر الجــامعي، اإلسـكندریة •

 .  ٢٠١١سنة 
  .٢٠٠٠رعد ناجي الجدة، التشریعات االنتخابیة في العراق، مطبعة الخیرات، بغداد، الطبعة األولى  •

   -إسماعیل ، النظم االنتخابیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروتعبدو سعد ، علي مقلد ، وعصام نعمة  •
  . ٢٠٠٥لبنان ، الطبعة األولى ، سنة   

    ، لبنان ، الطبعة الثانیة -منشورات زین الحقوقیة ، بیروت االنتخابیة،النظم  إسماعیل،عصام نعمة  •
 .   ٢٠١١سنة      
 ،بغ داد  ،والنش ر  مؤسس ة دار الكت اب للطباع ة ،س توري الق انون الد ،لطیف  نوريعلي غالب خضیر العاني و •

  بدون سنة الطبع .

 .٢٠٠٩دائرة بناء القدرات ،  -آلیة توزیع مقاعد مجالس المحافظات ، المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات  •
 .١٩٢٤قانون انتخاب النواب لسنة  •
 .١٩٤٦لسنة  ١١قانون انتخاب النواب رقم  •
  ١٩٥٢لسنة  ٦رقم مرسوم انتخاب النواب  •
 .١٩٥٦لسنة  ٥٣قانون انتخاب النواب رقم  •
  .١٩٦٧لسنة  ٧قانون انتخاب أعضاء مجلس األمة رقم  •
  .١٩٨٠لسنة  ٥٥قانون المجلس الوطني رقم  •
  ١٩٩٥لسنة  ٢٦قانون المجلس الوطني رقم  •
 . ١٩٩٢لسنة  ١قانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم  •
 .١٩٩٢لسنة  ٢د الحركة التحرریة الكوردیة رقم قانون انتخاب قائ   •
  .٢٠٠٤) لسنة ٩٦أمر سلطة االئتالف المؤقت رقم (  •
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 ١( قانون التعدیل الثالـث لقـانون انتخـاب المجلـس الـوطني لكوردسـتان العـراق رقـم  ٢٠٠٤لستة  ٤٧قانون رقم   •
  المعدل ). ١٩٩٢لسنة 

 . ٢٠٠٥لسنة  ١الع اق رقم  -قانون رئاسة إقلیم كوردستان    •
 . ٢٠٠٥لسنة  ١٦قانون االنتخابات رقم    •
 . ٢٠٠٨لسنة  ٣٦قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي رقم    •
 ٣٦( قـانون تعـدیل قـانون انتخابـات مجـالس المحافظـات واألقضـیة  والنـواحي رقـم  ٢٠٠٨لسنة  ٤٤قانون رقم   •

 ). ٢٠٠٨لسنة 
 ١دیل الرابـع لقـانون انتخابـات المجلـس الـوطني لكوردسـتان  العـراق رقـم ( قانون التع ٢٠٠٩لسنة  ٢قانون رقم   •

 المعدل ) . ١٩٩٢لسنة 
 . ٢٠٠٩لسنة ٤قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي في إقلیم كوردستان رقم    •
 ).٢٠٠٥لسنة  ١٦( قانون تعدیل قانون االنتخابات رقم  ٢٠٠٩لسنة  ٢٦قانون رقم    •
في  ٢٠١٠/ اتحادیة / ١١ة االتحادیة العلیا المرقم ( قرار المحكم •  (١٤/٦/٢٠١٠  . 
في  ٢٠١٠/ اتحادیة / ١٢قرار المحكمة االتحادیة العلیا المرقم (  •  (٢٠١٠/ ٦/ ١٤ . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٠/٢٠١١/ ١–دھوك 
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