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نبذة عن برانمج سياسات العراق
يسعى برانمج سياسات العراق اىل ردم اهلوة بني النخب الشبابية وصناع القرار عرب التدريب النخب 
الشبابية على احداث التغيري االجيايب من خالل التأثري يف عملية صنع القرار. ان الربانمج يهدف لتمكني 
املشاركني إلعداد اوراق سياسات واقرتاح بدائل سياساتية هتدف لالرتقاء ابداء النظام وتدعم شرعيته.  ان 
هذا الربانمج يتيح للمشاركني التواصل مع صناع القرار والتعرف على ابرز الصعوابت واملشاكل اليت تعرتي 
جانب التنفيذ واملتابعة للسياسات العامة. ان هذا الربانمج يسعى ملنح املشاركني قراءة واقعية لبيئة صنع 

القرار يف العراق، وفهماً لفرص وحتدايت التغيري.

ان الربانمج قائم على اربعة مراحل: 
اعداد: مساعدة املشاركني يف احلصول على املهارات االساسية إلعداد اوراق السياسات ومحالت 

مناصرة فعالة. 
اكتشاف: ايضاح سياسات عامة مهمة يف العراق من قبل خمتصني عرب تغطية اصحاب املصلحة، 
اإلطر واالجراءات املؤسساتية، الواقع العملي، والنقاشات الدائرة حول كل سياسة عامة، فضاًل عن آفاق 

االصالح. 
اشراك: تدريب املشاركني على تطوير احلمالت الرتوجيية وتنسيق اللقاءات مع املسؤولني احلكوميني 

من اجل البدأ ابخلطوات األوىل حلمالهتم.
اغناء: األشراف على املشاركني من اجل اعداد ورقة حبثية يف جمال اهتمامهم، من اجل اغناء 

احلوارات وتطوير بدائل سياساتية، واليت إبمكاهنا ان تساعد على مواجهة املشاكل احلالية.
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مقدمة
واملرشَّحني،  الناخبني،  أنَّ  لتضمن  عديدة؛  ُخطوات  السلطات  تّتخذ  انتخاابت،  أي  يف 
ال  االنتخاابت  يف  املشاركني  األشخاص  من  وغريهم  واملراقبني،  االقرتاع،  مكاتب  يف  والعاملني 
خيتربون أي شعور ابخلوف أو األذى؛ نتيجة املشاركة يف العملية االنتخابية، ولتحرص على حفظ 
املواد االنتخابية احلّساسة يف مكاٍن آمن، ختتلف الشروط األمنية احملدَّدة النتخاابت معّينة، اختالفاً 
للسياق، ففي األماكن اليت تشهد نزاعاً متواصاًل، أو حيث يكون احتمال العنف  واضحاً، تبعاً 
كبرياً، جيب التنبِّه لعوامل عديدة حلفظ األمن، ومن األرجح أن ينطوي هذا األمر على نشر أعداد 
ويف  واألفراد،  االقرتاع  مكاتب  حلماية  اجليش؛  أو  كالشرطة  األمنيني،  املوظَّفني  من  نسبياً  كبرية 
كلِّ دورة انتخابية، جيب وضع خطط لنقل املواد االنتخابية وحفظها بصورة آمن، السيَّما األوراق 
التكنولوجية  الوسائل  االحتياطية؛ حلماية  التدابري  اختاذ  أيضاً  االقرتاع، وجيب  االقرتاعية وصناديق 
املستخدمة يف العملية االنتخابية للوقاية من أي عملية تالعب أو قرصنة، وهو جانب أمىن معنوي 
ومادي خيتلف عن اجلانب األمين اخلاص بفرض السلطة وهو مشروع مهم يساهم يف التعبري عن 
اإلرادة الشعبية بعيداً عن الضغوط اليت سُتْدرَُج يف هذه الورقة واليت نعتقد أنَّ االهتمام هبذه النقط 

ضروري يف هذه املرحلة والعراق مقبل على انتخاابت مبكرة بقانون جديد.
بعد االنتخاابت األخرية عام 2018 وما حدث فيها من تشكيك ابلنتائج واعرتاضات 
وضبط حاالت تزوير على الرغم من اعتماد العد والفرز اإللكرتوين وأبجهزة حديثة ومتقدمة تدعم 
البطاقة البارومرتي اليت تضمن تقليل نسبة التزوير بدرجة كربى كان البد من إحداث تغيري جذري 
لالنتخاابت القادمة مع األخذ بنظر االعتبار تراجع نسبة املشاركة بصورة ملحوظة ومتزايدة يف كلِّ 

دورة انتخابية. 
إنَّ التشكيك بنتائج االنتخاابت له ماله من نتائج سلبية كثرية، أوهلا: أتخري تشكيل احلكومة 
والطعن ابحلكومة املشكلة وما حدث من مشكلة حتديد الكتلة الكربى كان له التأثري نفسه؛ بسبب 
عدم وضوح املساحات واجلماهري وظهور بورصة مقاعد الربملان اليت جعلت املعقد الربملاين له سعر 

األمن االنتخابي
زهراء كاظم الصدر 
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معني من أجل تشكيل الكتلة الكربى، ومع أنَّ بعض القوى استطاعت أن تشكِّل كتلة أكرب، إالَّ 
ا  ا احنلَّت واضمحلَّت بعد مدة قصرية من التشكيل وُفِضَح معظم الصفقات اليت أُبرمت، وألهنَّ أهنَّ
تشكَّلت على أساس مصلحي ومادي فإنَّ استمرارها كان مستحياًل وهتاوت بعد أشهر يسرية من 
ا انتهت ابستقالة رئيس الوزراء واملطالبة بتشكيل حكومة جديدة متثِّل الشعب ال الكتلة  الثورة، إذ إهنَّ

الكربى.
هذه املطالبات نتجت عن فكرة أن يكون أعضاء جملس النواب ممثلني حقيقيني عن مجهورهم 
والتمثيل السابق الذي كان عرب قوائم ومرشحني ابت خيدم القوى الكربى فقط، وعلى الرغم من 
أنَّ املصلحة الدميقراطية تقتضي أن يكون هنالك أحزاب عديدة لكن كربى ومؤثرة، إالَّ أنَّ التطبيق 
ابلعراق أخذ منًحى آخر، إذ ابت عدد األحزاب العراقية حسب بيان مفوضية االنتخاابت عام 
بني  اليوم إىل ما يقارب )438( حزابً  العدد ليصل  2018 )204( حزابً مسجَّاًل وتزايد هذا 

معرتف ومكتمل التسجيل وبني قيد التسجيل.1
يكمن احلل يف تغيري قانون االنتخاابت وهو ما حدث فعاًل، لكنَّه مع تغري القانون هنالك 
أمور عديدة جيب مراعاهتا واالهتمام هبا؛ لتاليف األخطاء السابقة أو أخطاء جديدة متوقعة وهو ما 

سنتعرف عليه من اقرتاحات تساعد على شرح وتبيان املشكلة واحللول املقرتحة هلا.
ما الفرق بني الدوائر املتعدِّدة والدائرة الواحدة؟

على  النظام  مع  التعامل  تطور  2003م  عام  بعد  ابلعراق  الدميقراطي  النظام  تطبيق  منذ 
تعاقب احلكومات حيث بدأت بداية خجولة مبا يسمى القائمة املغلقة، وجعل العراق دائرة انتخابية 
واحدة والقائمة اليت تفوز متكِّن مرشحيها الذين ختتارهم هي يف جملس النواب، بعدها ُدجِمَِت القائمة 

املفتوحة واملغلقة عرب اختيار كلٍّ من القائمة واملرشَّح يف قائمة االقرتاع.
وحينها طُبَِّقِت الدوائر املتعدِّدة يف العراق ألول مرة، لكنَّها على مستوى احملافظات فقط، 
إذ تُعترب كل حمافظة أبقضيتها ونواحيها دائرة انتخابية واحدة، بعد ثورة تشرين و حتقيق استقالة 
وفرض واقع انتخاابت جديدة مبكِّرة وبواقع قانون انتخايب جديد يوسُم ابلدوائر املتوسطة، إذ يعتمد 
هذا القانون على تقسيم احملافظة الواحدة إىل دوائر عديدة بناًء على عدد مقاعد الكوات النسوية؛ 
الثاين  كانون   18 العراقية،  األنباء  وكالة  لديها،«  املسجلة  واألحزاب  التحالفات  عدد  عن  تكشف  االنتخاابت  1. “مفوضية 

 https://bit.ly/3c19CXV ،2021
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لضمان احلد األدىن من التمثيل النسوي ومراعاة الكثافة السكانية داخل الدائرة على أالَّ تقل عن 
ثالثة مقاعد أو تزيد عن مخسة.

هذا القانون نقلة نوعية يف تطبيق الدميقراطية يف العراق وهو نتاج تطور العملية السياسية، 
إذ سيكون الرتشيح فردي ومبنطقة حمددة ضمن احملافظة ممَّا سيجعل االحتدام واملنافسة على أوِجها 
بني الشخوص ال بني الكتل السياسية، بل من املمكن أن يكون ترشيح الكوادر الوسطية لألحزاب 
من دون ذكر اجلهة السياسية إلعطاء طابع االستقاللية، خصوصاً الوجوه اجلديدة اليت ال يعرف 

ابنتماءاهتا السياسية ألي تيار أو حزب أو كتلة.
إجيازها كما هو متوقع حسب  القانون واليت ميكن  احملاذير من هذا  لكن هناك بعض 

األمهية
مبا أنَّ الرتشيح فردي فسيكون تشكيل احلكومة أصعب ال سيِّما بعد جتربة تشكيل احلكومة يف . 1

االنتخاابت األخرية واليت أتخرت؛ بسبب حتديد الكتلة الكربى، أي: إنَّ ضمان بقاء األفراد 
ضمن حتالفاهتم أصعب، وهو حتدٍّ حقيقي إذ إنَّ القوى املنظمة سوف حتتاج إىل ضماانت؛ 
الفوز  بعد  املرشحني  على  سيطرهتا  فرض  القوى  من  الكثري  تستطيع  ولن  املرشحني  لدعم 
خصوصاً إذا كانوا مستقلني، وقد ذهبت العديد من القوى إىل إنشاء حتالفات وتوقيع مواثيق 
فيما بينها من أجل التحالف بعد االنتخاابت أو توقيع مواثيق معينة مع املرشحني حمولًة ربط 

املرشح ابلتحالف الذي يسانده للفوز.
احتدام املنافسة املناطقية واخلوف من حاالت الرتهيب أو التهديد للمرشحني النافذين مقابل . 2

املرشحني األقوايء أو ممَّن ينتمي لقوى لديها فصيل مسلح ممكن أن يسبب األخري ضغطاً نفسياً 
أو حىت هتديداً ابحلياة على املرشحني اآلخرين يف الدائرة نفسها، وهذا األمر قد مينع الكثري  من 
أن خيوض يف هذه احلرب أو تاليف مسألة االحتكاك والصدام مع تلك القوى املتنفذة هناك.

من مصلحة القوى املنظمة أن تكون نسبة املشاركة قليلة ابالنتخاابت، وهذا األمر سيضمن . 3
إىل  للذهاب  تثبيط  هناك حاالت  تكون  قد  الدوائر، وعليه  هلم صعود مرشحيهم يف معظم 
اجلديد حكومة  بقانوهنا  االنتخاابت  انتجت  إن  األكرب  اإلمكان، واحملذور  قدر  االنتخاابت 
تشبه احلكومة السابقة واألرقام واملعادالت نفسها، فستكون ضربة قاضية لثقة الشعب ابلنظام 

السياسي العراقي وهو اخلطر األكثر ضرراً.
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جوانب األمن االنتخايب املطلوب 
الذين كانوا ضمن . 1 السياسيني  على  القوى ابلضغط  بعض  تقوم  قد  للمرشح:  الرتشيح  حرية 

قائمتها سابقاً وفازوا مبقعد برملاين أن يكون نزوهلم مشروطاً ابالنتماء لكتلتهم وتوثيق االنتماء 
مبعاهدات خطية حىت مينع أي حتويل لكتلة أخرى )حسب القانون اجلديد حلني انتهاء تشكيل 
احلكومة، إذ جيب على املرشح أن يشعر ابألمان، وهذا الطريق الذي خيتاره وال يكون أمام 
خيارين إمَّا متثيل اجلهة السياسية أو عدم الرتشيح، انهيك عن عواقب التحكم ابملرشحني من 

قبل تلك الكتل حىت وإن كانوا مستقلني.
حرية التعبري عن الرأي يف الربانمج االنتخايب: ستـُْعَرُض برامج انتخابية عديدة وجيب أن تضمن . 2

الدولة حرية التعبري عن الربانمج االنتخايب لكل مرشح من دون ترهيب له، إذا ما قدَّم برانجماً 
يتعارض مع جهات سياسية أخرى.

عدم . 3 ضمان  االقرتاع جيب  أثناء  والنزيهة  الدقيقة  املراقبة  حيث  من  املرشحني:  اختيار  حرية 
حدوث خروقات مشاهبة إلجبار بعض الناخبني على اختيار مرشح دون آخر، حىت وإن مل 
يكن مقتنعاً أو راضياً عنه، لكنَّ الرتهيب أو الرتغيب يلعب دوراً أساسياً يف سلب هذا احلق 

من املقرتعني.
االنتخابية . 4 العملية  شفافية  ابملخرجات:  التالعب  دون  من  هي  االقرتاع كما  صناديق  قراءة 

ع الفجوة بني احلكومة  مهمة جداً، إذ إنَّ التزوير يُفقُد الثقة ابلعملية االنتخابية ككل، ويوسِّ
والشعب، وإنَّ التالعب بصناديق االقرتاع يكون عرب طرائق عديدة، جيب االنتباه هلا وتالفيها 
بقوانني وضوابط معينة تفرض على القائمني ابلعملية االنتخابية من إكمال البطاقة البايومرتية 

إىل العد والفرز.
a . َّجيب أن تعتمد البطاقة البايومرتية بداًل عن البطاقة اإللكرتونية واملشكلة املعروضة هي أن

املفوضية وفرقها مستعدَّة وجاهزة  البايومرتية حينما تكون  تقدم على حتديث معلوماهتا  الناس ال 
لذلك، لكن قـَُبيَل االنتخاابت يهرع الناس لتحديثها بعد حتفيز القوى السياسية واملرشحني وهنا 
العملية  التام إلجراءات  لتفرغها  املفوضية؛  قبل  من  لذلك  إمكانية  بواقع عدم وجود  يصطدمون 
االنتخابية، ولتحقيق ذلك ميكن للحكومة اعتماد البطاقة البايومرتية وثيقًة رمسيًة يف دوائر الدولة 
خالل املعامالت الرمسية للمواطنني ممَّا يضطرهم إىل حتصيل البطاقة وضمان حتديث سجلهم، األمر 



7

األمن االنتخايب

الذي سيقلِّل حىت من مسألة التزوير عن طريق استعمال البطاقات اإللكرتونية ملن ال يذهب لالقرتاع 
أو ملن هو عازف عن االنتخاابت وال يريد أن يديل بصوته ألي كان.

b . الشخص انتخاب  العراق كله؛ لضمان  االقرتاع اخلاص شاملة ملعلومات  جعل صناديق 
للمرشح من دائرته من دون أتثري، األمر الذي ميكنه استحصال عدد كبري من األصوات وهم ينتمون 

ملناطق خمتلفة يف العراق.
c ..إلغاء انتخاابت اخلارج إالَّ ملن لديه بطاقة ابيومرتية
السالح واملال السياسي: يتحكم السالح واملال السياسي جبزء كبري من إرادة الناخبني بعلمهم 1. 

من  السابقة،  ابالنتخاابت  واضح  بصورة  اتبعت  األساليب  وهذه  يعلمون  ال  حيث  من  أو 
جلوء املليشيات إىل العنف والرتهيب لفرض أمساء مرشحني دون آخرين، أو ترهيب مرشحني 
منافسني أقوايء وإجبارهم على االنسحاب، إىل استعمال بعض املرشحني مواقعهم التنفيذية 
يف احلكومة وجتيري األموال العامة أو اخلدمات بصورة خاصة ابسم املسؤول احلكومي طمعاً يف 

كسب أصوات اجلمهور يف االنتخاابت وهذا يعترب استعمال سيء للمال العام.
آليات مقرتحة: 

االهتمام مبوضوعة حتديث بطاقة البارومرتي وهنضة املفوضية العليا بكامل موظفيها؛ لتحقيق 
التغطية الشاملة للناخبني مجيعهم، وكانت هنالك مبادرة مقرتحة من مساحة السيد عمَّار احلكيم 
رئيس تيار احلكمة الوطين َنصَّت أبن تكوَن البطاقة البارومرتي وثيقة رمسية يف املعامالت احلكومية؛ 
لضمان توجه الناس إليها واحلرص على استحصاهلا فنسب التزوير سوف تقل كثرياً، حىت مع تدين 
نسب املشاركة إذا كان اجلميع قد حصل على بطاقته، وإنَّ هذه املبادرة اْعُتِمَدت من قبل احلكومة 

واليت ألزمت موظفي الدولة ابحلصول على البطاقة البايومرتية خالل مدَّة أقصاها شهرين. 
إنَّ حتقيق هذا الغرض سيضمن أمور عديدة، منها حتديد وحتديث سجل الناخبني ومعرفة 

التوزيع اجلغرايف هلم وتقليل نسبة التزوير وحتفيز حقيقي للمشاركة ابالنتخاابت.
أمَّا ابقي احملاذير؛ فهي حتتاج إىل إرادة شعبية أكرب تضغط على احلكومة احلالية أو املستقبلية 
حلصر السالح بيد الدولة وكشف الفساد املايل يف استعمال املال العام أو النفوذ احلكومي لرتويج 

الشخوص انتخابياً على حساب الدولة.


