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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.

حقوق النشر حمفوظة لربانمج سياسات العراق  2020 

 psdiraq.org 
Info@psdiraq.org
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معاجلة العزوف عن املشاركة يف االنتخاابت العراقية

املقدمة 
إنَّ نسب املشاركة تنخفض أكثر فأكثر عمَّا سبقها من استحقاقات انتخابية يف العراق، 
كما موضح يف الشكل رقم )1(، ممَّا يعطي مؤشراً أبنَّ هنالك عدم رًضى من قبل أغلب الناخبني، 
العملية  مقاطعة  أبنَّ  منهم  االنتخاابت، ضناً  مقاطعة  عرب  السياسيني  معاقبة  إىل  يسعون  والذين 
ا ستؤدِّي إىل عدم  االنتخابية ستحرم املرشحني من الفوز أو الصعود إىل عتبة التمثيل السياسي أو أهنَّ
شرعية االنتخاابت وابلتايل خسارة املرشحني مجيعهم أو أنَّ مشاركتهم من عدمها لن جتدي نفعاً؛ 

العتقادهم بفوز الشخوص نفسهم وتكرار سياساهتا من دون أي تغيري يُذكر.
وتعطي مصداقية  الدميقراطية  العملية  عناصر جناح  أهم  من  االنتخاابت  املشاركة يف  تعترب 
ا ُتضفي طابعاً ملصداقية التمثيل السياسي للكتل أو الشخوص الفائزين  لثقافة اجملتمع ووعيه كما أهنَّ
يف االنتخاابت بال شك كل هذه األمور تتحقق إذا كان النظام االنتخايب نظاماً عاداًل وفيه مساواة 
يف املنافسة ولنتفق أبنَّه ال يوجد يف العامل نظام انتخايب مثايل فلكل نظام مزأاي وعيوب ولكن النظم 

تكون أكثر مالئمة حسب طبيعة السياسية واجملتمعية والثقافية للدول. 
الرسم البياين رقم )1( نسبة املشاركة االنتخابية يف العراق 1

 العراقية  االنتخاابتمعاجلة العزوف عن املشاركة يف 

  1شيماء الكيايل 

 املقدمة :  

  مم ا (،1َّاَّسبقهاَّمنَّاستحقاقاتَّانتخابيةَّيفَّالعراق،َّكماَّموضحَّيفَّالشكلَّرقمَّ)م  ع أكثرف أكثرنسبَّاملشاركةَّتنخفضَّ ن  إ
منهمََّّ  ، ضنا  االنتخاابتمعاقبةَّالسياسينيَّعربَّمقاطعةََّّ  إىلالناخبني،َّوالذينَّيسعونََّّ  أغلبىَّمنَّقبلََّّهنالك عدم رض    ن  أب  يعطي مؤشرا  

االنتخاابتَّعدمَّشرعيةََّّ  إىل  تؤد ِّياَّسّن  أأوََّّعتبةَّالتمثيلَّالسياسيََّّ  إىلالصعودََّّ  أومقاطعةَّالعمليةَّاالنتخابيةَّستحرمَّاملرشحنيَّمنَّالفوزََّّ  ن  أب
منَّوتكرارَّسياساهتاََّّنفسهمََّّالشخوصََّّالعتقادهمَّبفوزََّّ  ؛لن جتدي نفعا  تهمَّمنَّعدمهاََّّمشارك  ن  أأوََّّ  مجيعهم  املرشحني  وابلتايلَّخسارة

 ذكر.َّتغيري ي   أيدونَّ

ضفيَّا ت  ّن  أداقيةَّلثقافةَّاجملتمعَّووعيهَّكماََّّعناصرَّجناحَّالعمليةَّالدميقراطيةَّوتعطيَّمص  أهممنََّّ  االنتخاابتتعتربَّاملشاركةَّيفََّّ
مورَّتتحققَّإذاَّكانَّالنظامَّاالنتخايبَّاالنتخاابتَّبالَّشكَّكلَّهذهَّاألالشخوصَّالفائزينَّيفََّّ أوملصداقيةَّالتمثيلَّالسياسيَّللكتلَّ طابعا  
 أكثرالنظمَّتكونََّّوعيوبَّولكنَّأايهَّالَّيوجدَّيفَّالعاملَّنظامَّانتخايبَّمثايلَّفلكلَّنظامَّمزَّن  مساواةَّيفَّاملنافسةَّولنتفقَّأبوفيهَّ عادال   نظاما  

 حسبَّطبيعةَّالسياسيةَّواجملتمعيةَّوالثقافيةَّللدول.َّمالئمةَّ

 

 2( نسبة املشاركة االنتخابية يف العراق  1الرسم البياين رقم )

 

 
 ظفة في المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات. مو  1
om/ar/ahttps://www.dw.c- ، 2015، ايار DW"العراق يسجل أعلى نسبة عزوف في أول انتخابات تشريعية بعد دحر الجهاديين،" قناة  2
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1. “العراق يسجل أعلى نسبة عزوف يف أول انتخاابت تشريعية بعد دحر اجلهاديني،” قناة DW، ااير 2015،
https://www.dw.com/ar/a-43759741

معالجة العزوف عن المشاركة في االنتخابات العراقية

شيماء الكيالي*

*  موظفة يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت.

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-43759741
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

فنالحظ أنَّ نسبة التصويت بدأت ترتاجع كثرياً وميكن أن يُعزى للفهم السائد أبنَّ نتيجة 
االنتخاابت حمسومة مسبقاً لصاحل الكتل السياسية الكبرية، ولكن نتائج االنتخاابت توضح عدم 
النيابية لعام 2019، وكما موضح يف  صحة ذلك، فمثاًل استـُْبِعَد )221( انئب يف انتخاابت 

الشكل رقم )2(.2 
الرسم البياين رقم )2( أعضاء جملس النواب العراقي حسب دورهتم االنتخابية

لصاحلَّ  حمسومة مسبقا    االنتخاابتنتيجةََّّ  ن  عزىَّللفهمَّالسائدَّأبن ي  أوميكنََّّنسبة التصويت بدأت ترتاجع كثريا     ن  أفنالحظََّّ
نتائجََّّ الكبرية،َّولكنَّ السياسيةَّ فمثال   الكتلَّ ذلك،  صحة  عدم  توضح  لعام221َّ)   د  عِّ ب  است   االنتخاابت  النيابيةَّ انتخاابتَّ انئبَّيفَّ َّ)

  3(.2َّ،َّوكماَّموضحَّيفَّالشكلَّرقمَّ)2019َّ

 جملس النواب العراقي حسب دورهتم االنتخابية أعضاء( 2الرسم البياين رقم )

 
ت   املنخفضةَّيفََّّ  إىلعزىََّّوكذلك  الشعبيةَّ الثقةَّ التشريعيةَّوالتنفيذية،ََّّنسبةَّ العريبَّيفَّدورتهَّإاملؤسساتَّ الباروميرتَّ ذَّنشرَّموقعَّ

َّ( ب 2019ََّّ-2018اخلامسةَّ متمثلةَّ العريبَّ العاملَّ السياسيةَّيفَّ املؤسساتَّ الثقةَّيفَّ نسبَّ ونستعرضََّّ(َّ القضاء(َّ الربملان،َّ )احلكومة،َّ
%(َّواليتَّمتثلَّالثقة19ََّّاحتلَّالعراقَّاملوقعَّماَّقبلَّاألخريَّمنَّبنيَّالدولَّالعربيةَّبنسبةَّ)َّ إذصَّالثقةَّابحلكومةَّوالربملان،َّابلتحديدَّماَّيَّ

وتعتربَّ 4(،43ََّّالرسمَّالبياينَّرقمَّ)%(َّاليتَّمتثلَّالثقةَّابلربملانَّكماَّموضحَّيف13(،َّونسبةَّ)3ابحلكومةَّكماَّيظهرَّيفَّالرسمَّالبياينَّرقمَّ)
 اخنفاضَّنسبةَّالتصويت. إىل أد ى حلكومةَّوالربملانَّوابلتايلَّهذاا داءالشعبَّأب ىَّعلىَّعدمَّرضَّ ا  كبريَّ  ا  هذهَّالنسبَّمؤشرَّ

انعدامَّاخلدماتَّاملقدمةَّمنَّقبلَّاحلكومةَّواليتَّجعلتَّالناخبَّالعراقيَّيفقدَّالثقةَّ  -ويفَّبعضَّاحلاالت-  ترد ِّيذلكََّّ  إىلضفََّّأ
 ا  هذهَّاملقاطعةَّستكونَّسبب ن  أأوَّاَّعقابَّجلميعَّالربملانينيَّّن  أطعتهَّللعمليةَّاالنتخابيةَّلتصورهَّويعكسَّانعدامَّالثقةَّهذاَّيفَّمقا فشيئا   شيئا  

نسبةَّاملشاركةَّيفَّالعمليةَّاالنتخابيةََّّ  ن  إذََّّإهذاَّاألمرَّيفَّواقعَّاحلالَّغريَّصحيحََّّ  ها، ولكن  بيةَّوإلغاءَّنتائجيفَّعدمَّشرعيةَّالعمليةَّاالنتخا
(َّويفَّحمافظة2003ََّّاتَّبعدَّعامَّ)َّ،َّوهذاَّماَّالحظناهَّيفَّانتخاابتَّجمالسَّاحملافظاالنتخاابتمهماَّكنتَّمنخفضةَّالَّتؤثرَّعلىَّنتائجََّّ

نسبةَّاملقاطعةَّكانتَّ  أي: إن  انخب(ََّّ  100)   يتجاوزملََّّ  الواحدوسعرَّاملقعدََّّ%(1ََّّقلََّّمنَّ)أذَّبلغتَّنسبةَّاملشاركةََّّإنبارَّابلتحديدََّّاأل
عليهاََّّ ق  دِّ وَّص  اََّّّن  إهذهَّالنتيجةَّوَّ غ  ت لانتخابيةَّالحقةَّ،َّولكنَّملََّّ  عملية أيملَّنعهدهاَّضمنََّّ  %( وهي نسبة مقاطعة مرتفعة جدا  99)  تقريبا  

 .5وكذلكَّمنَّقبلَّاألممَّاملتحدةَّواملنظماتَّالدوليةَّوالعملَّمبوجبهاَّيفَّحينهاََّّ واالعرتاف هبا دوليا  

 
 . 2018، المرصد النيابي العراقي، "أعضاء مجلس النواب العراقي حسب دوراتهم االنتخابية" 3

http://www.miqpm.com 
 .2020"، اطر التعميم الثقة في الحكومات في العالم العربي ومخ " ، د. عبد الوهاب الكيالي 4

 https://www.arabbarometer.org/ar 
 .   2019سعد الراوي، "العزوف عن االنتخابات .. أسبابه ومعالجته"،  5

http://www.alnoor.se/article.asp?id=358724 
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وكذلك تُعزى إىل نسبة الثقة الشعبية املنخفضة يف املؤسسات التشريعية والتنفيذية، إذ نشر 
موقع الباروميرت العريب يف دورته اخلامسة )2019-2018( نسب الثقة يف املؤسسات السياسية 
يف العامل العريب متمثلة بـ )احلكومة، الربملان، القضاء( ونستعرض ابلتحديد ما خيص الثقة ابحلكومة 
والربملان، إذ احتل العراق املوقع ما قبل األخري من بني الدول العربية بنسبة )%19( واليت متثل 
الثقة ابحلكومة كما يظهر يف الرسم البياين رقم )3(، ونسبة )%13( اليت متثل الثقة ابلربملان كما 
موضح يف الرسم البياين رقم )43(،3 وتعترب هذه النسب مؤشراً كبرياً على عدم رضى الشعب أبداء 

احلكومة والربملان وابلتايل هذا أدَّى إىل اخنفاض نسبة التصويت.
املقدمة من قبل احلكومة  انعدام اخلدمات  أضف إىل ذلك تردِّي -ويف بعض احلاالت- 
واليت جعلت الناخب العراقي يفقد الثقة شيئاً فشيئاً ويعكس انعدام الثقة هذا يف مقاطعته للعملية 

2. املرصد النيايب العراقي، »أعضاء جملس النواب العراقي حسب دوراهتم االنتخابية«، 2018.
http://www.miqpm.com

3. د. عبد الوهاب الكيايل، “الثقة يف احلكومات يف العامل العريب وخماطر التعميم«، 2020.
 https://www.arabbarometer.org/ar

http://www.miqpm.com/2018/Memberships_Index.php?ID=11
https://www.arabbarometer.org/ar
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معاجلة العزوف عن املشاركة يف االنتخاابت العراقية

ا عقاب جلميع الربملانيني أو أنَّ هذه املقاطعة ستكون سبباً يف عدم شرعية  االنتخابية لتصوره أهنَّ
العملية االنتخابية وإلغاء نتائجها، ولكنَّ هذا األمر يف واقع احلال غري صحيح إذ إنَّ نسبة املشاركة 
ما الحظناه  وهذا  االنتخاابت،  نتائج  على  تؤثر  ال  منخفضة  مهما كنت  االنتخابية  العملية  يف 
يف انتخاابت جمالس احملافظات بعد عام )2003( ويف حمافظة األنبار ابلتحديد إذ بلغت نسبة 
املشاركة أقل  من )%1( وسعر املقعد الواحد مل يتجاوز )100 انخب( أي: إنَّ نسبة املقاطعة 
كانت تقريباً )%99( وهي نسبة مقاطعة مرتفعة جداً مل نعهدها ضمن أي عملية انتخابية الحقة 
ا ُصوِدَق عليها واالعرتاف هبا دولياً وكذلك من قبل األمم املتحدة  ، ولكن مل تُلَغ هذه النتيجة وإنَّ

واملنظمات الدولية والعمل مبوجبها يف حينها 4.
الرسم البياين رقم )3( الثقة ابملؤسسات: احلكومة      الرسم البياين رقم )4( الثقة ابملؤسسات: الربملان

ولعل موجات التظاهر السلمي خري مصداق لضعف أو انعدام الثقة ابملؤسسات السياسية، 
وسوء وتردِّي الوضع العام يف البلد، وانعدام التواصل بني الطبقة احلاكمة وأبناء الشعب، ومن أبرز 
ما ميَّز حراك تشرين األول 2019 حضور الشباب الطاغي واالرتفاع غري املسبوق يف نسبة النساء 
واجلمعيات،  واالحتادات  املهنية  النقاابت  جانب  من  الكبري  والتأييد  املظاهرات،  يف  املشاركات 
والسلطات الدينية يف »النجف«5، وإنَّ تظاهَر هذه الفئات وهبذه اإلعداد الكبرية ممكن أن ُيرتجم 

4. سعد الراوي، »العزوف عن االنتخاابت .. أسبابه ومعاجلته«، 2019.  
http://www.alnoor.se/article.asp?id=358724

5. هاشم الركايب، » تصاعد موجة التغيري يف العراق: تقييم احلراك الشعيب الذي يشهده العراق منذ عام 2018«، 2019.
https://www.arab-reform.net/ar/publication 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=358724
https://www.arab-reform.net/ar/publication
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إىل مشاركة انتخابية أوسع، إال أنَّ محالت الرتهيب والتصفية ممكن أن تعيق ذلك وممكن أن تؤدِّي 
إىل عزوف بنسبة أكرب.

العملية  املشاركة يف  الناخبني عن  أسباب عزوف  فإنَّ  وِبال شك  ذُِكَر سابقاً  وفضاًل عمَّا 
قلة  يف  مباشراً  وسبباً  مهماً  نعتقده  ما  الضوء على  تسليط  ومتنوعة وسنحاول  االنتخابية عديدة 

مشاركة الناخبني املؤهلني وتديّنِ نسبة املشاركة يف كل عملية انتخابية عن اليت سبقتها:
أواًل: آلية توزيع املقاعد:

ا أيضاً من عملية  أسلفنا سابقاً يف املقدمة أنَّ النظم االنتخابية ختتلف من دولة إىل أخرى، ورمبَّ
انتخابية إىل أخرى، وجيري اعتمادها وفق القوانني االنتخابية عادة عن طريق تشريعها من قبل اجلهات 
املعنية ومعظمها يكون من مسؤولية السلطة التشريعية، ففي العراق للمدَّة )2005 – 2018( 
املقاعد ونوع  توزيع  االنتخابية وآلية  الدوائر  تغيري يف عدد  النسيب مع  التمثيل  نظام  ُعِمَل مبوجب 
القائمة املستخدمة يف عملية االقرتاع يف كل مرحلة انتخابية وكما مبنيَّ يف اجلدول رقم )1(، وقدَّم 
الدكتور سعد العبديل مثااًل توضيحياً على دائرة انتخابية تتكون من )4( منافسني سياسيني وبواقع 
)5( مقاعد ملقارنة للنتائج احملتملة آلليات ختصيص املقاعد املستخدمة منذ أول عملية انتخابية بعد 

عام 2003 ولغأية آخر عملية انتخابية عام 2018 6، كما يتضح يف جدول رقم )2(
جدول رقم )1( األنظمة االنتخابية املستعملة يف االنتخاابت العراقية 7

انتخاابت اجلمعيةاملتغريات
الوطنية 

30/1/2005

االنتخاابت
الربملانية

15/12/2005

االنتخاابت
الربملانية

7/3/2010

االنتخاابت
الربملانية

30/4/2014

االنتخاابت
الربملانية

12/5/2018
النظام 
االنتخايب

التمثيل النسيبالتمثيل النسيبالتمثيل النسيبالتمثيل النسيبالتمثيل النسيب

6  سعد العبديل، “املوسوعة التشريعية لالنتخاابت العراقية بعد عام 2003 ، 2016” .
7.  فاضل ح. العامري، التطور التأرخيي لالنتخاابت العراقية )1920 – 2014(، دراسات انتخابية، 1 كانون الثاين 2015 .
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عدد الدوائر 
االنتخابية

العراق دائرة 
انتخابية واحدة

كل حمافظة هي

دائرة انتخابية

كل حمافظة هي

دائرة انتخابية

كل حمافظة هي

دائرة انتخابية

كل حمافظة هي

دائرة انتخابية

آلية توزيع 
املقاعد

الباقي هو األقوىالباقي هو األقوى

)معدل(

القاسم 
االنتخايب

)سانت ليغو(

)املعدل( )1.6(

)سانت ليغو(

)املعدل( )1.7(

قائمة شبه قائمة مغلقةقائمة مغلقةنوع القائمة
مفتوحة

قائمة شبه 
مفتوحة

قائمة شبه 
مفتوحة

جدول رقم )2( مقارنة نتائج آليات توزيع املقاعد

عدد اسم احلزب
األصوات

الباقي هو 
األقوى

القاسم 
االنتخايب

)سانت ليغو( 
املعدل 1.6

)سانت ليغو( 
املعدل 1.7

2 أو 23 أو 35000233أ
1 أو 12 أو 21000112ب
110001111ج
صفرصفرصفر80001د

75،0005555اجملموع

نالحظ أنَّ طريقة الباقي هو األقوى تُعطي فرصة أكرب لألحزاب الصغرية حلصوهلا على مقعد 
داخل قبة الربملان وهناك فرق كبري بني سعر املقعد لكل قائمة فالقوائم الكبرية يكون سعر املقعد فيها 
أعلى من سعر املقعد يف القوائم الصغرية، أمَّا طريقة القاسم االنتخايب فإنَّ سعر املقعد الواحد يكون 
فيه توازن نوعاً ما بني القوائم الكبرية واليت تليها، على حني أنَّ طريقة )سانت ليغو( املعدل كانت 
متوازنة تقريباً من حيث توزيع املقاعد بني القوائم، إذ إنَّ سعر املقعد أيضاً فيه نوع من التوازن كما 

يف طريقة القاسم االنتخايب ولكنَّها تستبعد القوائم الصغرية من املنافسة.
هذا بنفسِه يُعترب سبباً أساساً؛ لعزوف الناخبني خصوصاً، وإنَّ معظمهم ال يفقهوَن هذه 
املعادالت احلسابية وكيفية تسخريها لصاحلهم أو لضدِّ منهم، فحني خيرج الناخبني ليدلوا أبصواهتم 
وتنتهي عملية التصويت وتفرز النتائج يتفاجؤون أبنَّ معظم من ال يرغبون هبم قد فازوا يف االنتخاابت 
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وأنَّ القوائم اجلديدة مل حتصل على أي مقعد، وهذا يُولِّد هلم صورة ذهنية أبنَّ مشاركتهم لن جتدي 
نفعاً، ولو عدان إىل نتائج انتخاابت )2018(، وبغض النظر عمَّا أُِثرَي حوهلا فإنَّ الناخبني حىت 
وإن كانت نسبة مشاركتهم قليلة فقد سامهوا ابستبعاد )221( انئب من قبة الربملان ومنهم من كان 
يفوز يف كل عملية انتخابية سابقة لكن هذا األمر مل ينتبه الناخبني إليه ليعلموا أبنَّ أصواهتم هلا قيمة 

ا سامهت يف استبدال ثلثي جملس النواب. وأتثري كبري؛ ألهنَّ
اثنياً: آلية تشكيل احلكومة:

الفائزين  بني  والتوافقات  التفاوضات  مرحلة  تبدا  االنتخابية  العملية  انتهاء  بعد  العراق  يف 
فالكتل مجيعها تطمح أبن تستلم حقائب وزارية وفق ما حققته يف نتائج االنتخاابت، فتنتج حكومة 
تفاوضات وحماصصة ال ختتلف عن سابقتها فلكل حزب وزارات معينة يستثمرها لصاحله من دون 
االلتفات إىل ما حيتاجه الشعب من خدمات هذه الوزارات ومن دون رقابة حقيقية؛ ألنَّ معظم 
القوى مشرتكة يف احلكومة واظهار فساد تلك الوزارة أو غريها يعود سلباً على من يظهرها لذلك 

يتخذ اجلميع طابع الصمت. 
أضف إىل ذلك أنَّ عملية التوافق تكاد جتعل السلطة الرقابية خالية من املعارضة فمجلس 
أخطاَءها  وتتقصَّى  احلكومة  تتابع  حقيقية  معارضة  جهة  ميتلك  ال  دوراته  معظم  خالل  النواب 
معطَّلة  املتابعة  ألنَّ  احلكومة؛  من  التقصري  أو  ابخلوف  شعوراً  هنالك  يكون  ال  لذلك  وحتاسبها 
واملعارضة ال وجود هلا لكي تقوِّم وتراقب عمل احلكومة فتزداد عملية تردِّي اخلدمات وسوء املعيشة 
واحباط املواطن من حكومة ال تقدِّم له سوى أزمات وال تنظر إىل واقعه الذي يزداد سوءاً يوماً بعد 

يوم.
وأنَّ  فيها  مشاركا  انتخاابت كان  نتاج  من  جزءاً  الناخب  يعتربها  حتديداً  السببان  هذان 
الفائزين وال على مستوى  يتغريَّ شيء ال على مستوى  نفعاً؛ ألنَّه شارك ومل  لن جتدي  مشاركته 
اخلدمات، ولكن بطبيعة احلال صوته مل يكن السبب فيما ذكر أعاله، بل طبيعة املنظومة التوافقية 
السببني  هذين  إلغاء  أنَّ  اعتقادان  ما جيري وحبسب  الرئيس يف  السبب  هي  األحزاب  وحماصصة 
وفرض املواطن تصويته أبن يكون احلزب الفائز هو احلاكم يكون أكثر جناعًة، أي: يكون هنالك 
شرطاً قبل أن ُتشكَّل احلكومة مُينع حصول أي حتالف أو ائتالف قبل أن تتشكَّل احلكومة وفق 
النتائج احلقيقية للكتل مجيعها وقبل أن حيدث أي ائتالف فيما بينهم؛ ألنَّ األحزاب اليت لن تشكِّل 
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احلكومة ستكون مراقبة بقوة لعمل احلكومة وستولد معارضة حقيقية، األمر الذي يدفع ابحلكومة 
السياسية  املعارضة  مالحقة  عدم  لضمان  الشارع؛  ثقة  للنجاح وكسب  أقصى جهدها  بذل  إىل 
لعملها أواًل ولفوزها مرة أخرى اثنياً وهذا ما تسري عليه معظم الدول الدميقراطية فوجود )احلزب 
احلاكم( سيغري من واقع املشاركة؛ ألنَّ الناخبني وعلى مدى أكثر من عملية انتخابية شاهدوا فشل 

التوافقات واحملاصصة اليت أدَّت إىل عزوفهم سنة بعد أخرى.
اثلثاً: دور اإلعالم السليب:

ومن جانب آخر فإنَّ معظم القنوات اإلعالمية تبعث برسائل تشكيك وحتريض ضد مفوضية 
االنتخاابت قبل أشهر من االنتخاابت؛ متهيداً منها لكسب ود اجلمهور وتعاطفه معها مع أنَّ هذا 
التشكيك أخذ طابعه السليب عند فكر الناخب وكرَّس مفهوم عدم جدوى املشاركة لديه لكثرة ضخ 
مثل هذه الرسائل السلبية وجعلها مكرره صورًة ُزرَِعْت يف ذهنه ُعنوًة وعلى الرغم من كل رسائل 
التوضيح اليت أطلقتها املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت وشرحها التفصيلي للناخب وتثقيفه إال 

أنَّ الطابع السليب بقي هو السائد عند الناخب.
رابعاً: آلية احتساب الكوتة النسوية:

شهدت طبيعة اجملتمع العراقي حتركاً إجيابياً جتاه مشاركة املرأة سياسياً، فلقد شهدت قوانني 
االنتخاابت بعد عام 2003 شرط إضافة كوات النساء البالغة %25 يف القوانني االنتخابية كلِّها، 
األمر الذي أعطى فرصة للمرأة أبن تضمن متثياًل يف املؤسسة التشريعية، لكنَّ طابع اجملتمع العراقي 
م من دور املرأة ويقيدها، إذ على الرغم من أنَّ النساء تشكِّل نسبة ما يقارب من )%49( من  حيجِّ
عدد السكان، إالَّ أنَّ متثيلها ال يزال مقتصراً على احلد األدىن دستورايً أال وهو %25، مع ذلك 
فإنَّ العراق حيتل املرتبة )72( على مستوى العامل من حيث نسبة النساء يف الربملان من بني )192( 
دولة تتوفر عنها بياانت، إذ بلغت النسبة )%26.4(، ممَّا جيعله أعلى بقليل من املتوسـط العاملي 

)24.3 %( وأعلى من متوسـط الشرق األوسـط ومشال إفريقيا )19 %( 8.

8  “املرأة يف الربملاانت: املتوسطات العاملية واإلقليمية«، االحتاد الربملاين الدويل. 
http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm

“النسبة املئوية للنساء يف الربملاانت الوطنية”، االحتاد الربملاين الدويل.
Monthly ranking of women in national parliaments | Parline: the IPU’s Open Data Plat-
form

http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm
https://data.ipu.org/women-ranking?month=10&year=2020
https://data.ipu.org/women-ranking?month=10&year=2020
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و من جانب آخر فإنَّ قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020  الذي 
ُصوِدَق عليه النتخاابت الربملان العراقي 2021 وابلتحديد املادة )16( الفقرة )أواًل:( واليت تنص 
على »تكون نسبة متثيل النساء مبا -ال يقل- عن %25 من عدد أعضاء جملس النواب«، أي: 
إنَّه من املمكن أن تتجاوز نسبة متثيل النساء يف الربملان أكثر من %25، ولكن لو نظران إىل الِفقرة 
)رابعاً:( للمادة نفسها اليت نصَّت على »إذا استنفدت الكوات النسوية وفقاً لنتائج االنتخاابت يف 
احملافظة فلن تكون هناك عملية استبدال«،  فضاًل عن الِفقرة )اتسعاً:( اليت نصَّت على »إذا كان 
املقعد الشاغر خيص امرأة فال يشرتط أن حتل حملها امرأة إال إذا كان ذلك مؤثراً يف نسبة متثيل 
النساء« 9، وهذا بنفسِه يُعدُّ انتهاكاً حلقوق املرأة وخمالفاً ملا جاء يف الِفقرة أواًل من املادة )16( 
أعاله، وهذا التناقض يف ِفقرات القانون قد تؤدِّي إىل انعدام ثقة الناخبات واملرشحات؛ ألنَّ ِفقراته 
متناقضة ومنتهكة حلقوقهن يف الوصول إىل مواطن صنع القرار وابلتايل قد يؤدِّي إىل ارتفاع نسبة 

املقاطعة لالنتخاابت من قبل الناخبني.
البدائل السياساتية املقرتحة وإمكانية تنفيذها

بعد أن تناولنا األسباب الرئيسة واجلوهرية اليت أدَّت إىل حدوث مشكلة عزوف الناخبني 
عن املشاركة يف العملية االنتخابية والعملية السياسية والتحدايت اليت حتول من إمكانية رفع نسبة 
املشاركة والوصول إىل انتخاابت حرة ونزيهة ومقبولة من قبل أبناء الشعب، اقـرُْتَِح البدائل السياساتية 

التالية واليت من املمكن أن تؤدِّي إىل تعزيز املشاركة يف العملية االنتخابية.
اواًل: تعديالت قانونية

االلتزام ابلتعديالت اليت تضمنها قانون االنتخاابت اجلديد، ومنها منع انتقال النواب قبل . 1
تشكيل احلكومة، واعتماد الدوائر املتوسطة، واستعمال نظام الصوت الواحد، ممَّا حيد من ظاهرة 

التشتت السياسي، ويعزز جانب املسائلة الشعبية، وحيقق العدالة االنتخابية. 
أجياد رادع قانوين لكل َمن حياول التشكيك بعمل املفوضية إعالمياً من دون وجود دليل، . 2

كإن حُيرَم من الرتشح مدى احلياة ملا فيه من ضرر جتاه العملية الدميقراطية، وتكون هنالك محالت 
9. قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020.

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/11.pdf

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A.pdf
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إعالمية خاصة إبجراءات احملاسبة واملقاضاة اليت سيخضع هلا كل من حياول التشكيك ابلعملية 
االنتخابية أو القائمني عليها.

العمل على تعديل قانون االنتخاابت إبن يكون هنالك شرطاً أن تستبدل املرشحة مبرشحة . 3
أخرى وليس مبرشح يف حال استنفدت املرشحات مجيعهنَّ، فضاًل عن يف حال حصول املرشحة 
على مقعد نتيجة حلصوهلا على نسبة أصوات عالية يكون هذا املقعد الذي حصلت عليه خارج 

حصة الكوات املخصصة للنساء. 
أبن . 4 أعاله  إليها  املشار   )12( املادة  فيما خيص  االنتخاابت  قانون  تعديل  على  العمل 

يكون هنالك قيد أو شرط للمرشح إذا ما حصل على مقعد داخل قبة الربملان واخل بتنفيذ برانجمه 
االنتخايب، وحسب ما هو ظاهر للعيان، واآلن أنَّ هذا التعديل ضروري جداً؛ ألنَّ االنتخاابت 
احملافظة  دائرة يف  إطار جغرايف حمدد لكل  انتخابية متوسطة وضمن  ستكون على مستوى دوائر 
الواحدة أي: إنَّه ليس من الصعوبة أن يكون املرشح على دراية مبتطلبات الدائرة اليت سريشح ضمنها 
ويعمل على تلبية بعض املتطلبات أو االحتياجات الضرورية واجلوهرية هلذه الدائرة وادراجها ضمن 
فقرات برانجمه االنتخايب، ويكون هناك تقييم دوري ألداء الربملانيني وما قدموه من خدمات أو نسب 

تنفيذ برانجمهم االنتخايب.
اثنيا: محالت توعية

اإلعالمية . 1 احلمالت  فيما خيص  طويله  ولفرتات  وأمشل  أوسع  إعالمي  دوٌر  هناك  يكون 
املقامة من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت، وتكثيف الندوات واجللسات واللقاءات املقامة 
كإن تكون على مستوى كل قضاء أو كل انحية وخماطبة كل فئة حسب طبيعتهم اجلغرافية وعاداهتم 
وتقاليدهم لكسب ود الشارع العراقي، على الرغم من أنَّ عملية تكثيف احلمالت اإلعالمية وتوعية 
وتثقيف الناخبني جتاه العملية االنتخابية قد تتطلب زايدة يف املخصصات املالية عن سابقتها، ولكنَّ 
هذه الزايدة لو ُقورنت مع النتيجة املرجوة منها ابخنفاض نسبة مقاطعة االنتخاابت ممكن اعتبارها 
ا ستضفي مزيداً من املصداقية على العملية االنتخابية  فائدة أكثر من أن تكون هدراً لألموال؛ ألهنَّ

ا ستكون من أهم أسباب التغيري املطلوب. ونتائجها ككل؛ وألهنَّ
املدين . 2 اجملتمع  ومنظمات  واجلمعيات  لالنتخاابت  املستقلة  العليا  املفوضية  بني  ابلتعاون 
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يـَُعرَّف الناخب أبمهية صوته يف العملية االنتخابية وأنَّه كلُّ ما ارتفعت نسبة املشاركة كل ما كانت 
احتمالية التشكيك حبدوث التزوير أقل؛ ألنَّ الناخب قد مارس حقَّه االنتخايب بنفسه، وال ميكن 
إعادة انتخاب شخص آخر ببطاقته االنتخابية اثنية؛ ألنَّ البطاقة اليت صوَّت عن طريقها سُيلغى 

تفعيلها مبجرد استعماهلا ألول مرة وستكون غري فعَّالة ألسبوع.
تنظيم محالت توعية واسعة أبمهية دور املرأة يف اجملتمع وأمهية اإلدالء بصوهتا حبرية من دون . 3

أن يكون هنالك أتثري من أي أحد وخاصة يف املناطق املغلقة اليت تتبع طابع عشائري أو ريفي أو 
لالنتخاابت  املستقلة  العليا  املفوضية  قبلي، وتكون هنالك جلسات حوارية موسعة ابلتعاون مع 
ومنظمات اجملتمع املدين واألكادمييني واملهتمني ابلعمل السياسي ومشاركة املرأة تناقش األمور اليت 
حتول دون مشاركتهنَّ يف العملية االنتخابية، والرتكيز على أمهية وجود نساء متثلهنَّ داخل قبة الربملان.

بصورة . 4 لالنتخاابت  املستقلة  العليا  املفوضية  وعمل  إبجراءات  الناخبني  وتثقيف  توعية 
عامة، وبكل تفاصيلها اليت ختص العملية االنتخابية وبيان مدى نزاهة وشفافية هذه اإلجراءات، 
فضاًل عن تثقيفهم على إجراءات وآلية االقرتاع وملدة طويلة ال تقتصر على املدَّة اليت تسبق العملية 
االنتخابية فقط، ومن املمكن أن يكون هنالك جلان من فئة الشباب أو موظفي دوائر الدولة أو 
األكادمييني مثاًل، وتكون خمتارة بصورة دوري تتواجد يف مدَّة املعايشة مع املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاابت وملدَّة حمدودة لالطالع على آلية العمل واإلجراءات املتبعة ونقل نتائج مشاركتهم هذه 

إىل الشارع العراقي وإىل اجلهة اليت ينتمون إليها.
وتوعيتهم . 5 املدارس  ب  طالَّ عن  فضاًل  واملعاهد ككل،  اجلامعات  فئة طالب  إىل  التوجه 

أبمهية مشاركة جيل الشباب يف إحداث تغيري للمجتمع حنو األفضل وأنَّ جمرََّد مشاركتهم ستحدُّ 
من حاالت الشك يف عدم نزاهة العملية االنتخابية ومصداقية النتائج، ومن املمكن أن تكون هناك 
مادة دراسية ضمن املنهاج الدراسي ختص التثقيف الدميقراطي والتوعية االنتخابية؛ لينشأ جيل على 
وعي ودراية حبقوقه وواجباته، ويتحقَّق هذا البديل عن طريق جهد حكومي منظَّم وابلتنسيق مع 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت.
  2010 عام  )اجلليفي(  أجراها  دراسة  حاولْت  فقد  الشباب  ودور  أمهية  على  وأتكيداً 
السعودية  البلدية يف  اجملالس  انتخاابت  املشاركة يف  اجلامعي حنو  الشباب  اجتاهات  التعرَُّف على 
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وأوصت  عديدة،  جلامعات  املنظمني  البكالوريوس  مرحلة  من طالب  عينة  على  الدراسة  وقامت 
الدراسة بزايدة توعية الشباب اجلامعي السعودي حول انتخاابت اجملالس البلدية متضمنة الغرض 
منها والتعريف أبمهيتها ومراحل العملية االنتخابية، فضاًل عن العمل على تعزيز الدوافع واألسباب 
اليت حتفِّز الشباب اجلامعي لكي يشارك يف انتخاابت اجملالس البلدية وكذلك تقدمي احللول الفاعلــة 
لتذليل املعوقات اليت تواجه الشباب اجلامعي السعودي، وحتد من مشاركتهـــم يف انتخاابت اجملالس 

البلدية 10.
اثلثاً: تدريب الفاعلني السياسيني )االحزاب اجلديدة(

تدريب األحزاب الناشئة حول كيفية كسب انخبني جدد من املقاطعني للعملية االنتخابية . 1
وكيفية تسويق براجمهم االنتخابية ابلطريقة اليت تدفع مزيداً من املقاطعني إىل صناديق االقرتاع، فضاًل 
عن اختيار مرشحني جييدون معرفة القوانني وال يتجاوزون حدودها وحماورة اآلخرين، وعندهم ثقافة 
م خمتلفون بكفاءهتم  انتخابية عالية وقادرين على النزول إىل الشارع وخماطبة وإقناع اجلمهور هبم وأبهنَّ

وقدراهتم11.
امللخص

يقاس مدى مصداقية العملية االنتخابية مبستوى املشاركة الفعلية فيها، وينبغي العمل على 
أكرب، وذلك عن طريق  يكسبها مصداقية  مبا  القادمة،  االنتخاابت  االنتخابية يف  املشاركة  زايدة 
معاجلة أسباب عزوف الناخبني يف الدورات السابقة، أال وهي: آلية توزيع املقاعد، وآلية تشكيل 
احلكومة، ودور اإلعالم السليب، وآلية احتساب الكوتة النسوية، وإذا عاجل قانون االنتخاابت اجلديد 
بعض هذه املشاكل، فإنَّ مزيداً من اجلهود ينبغي أن تُبذل ابجتاه أجياد تعديالت قانونية حتد من 
محالت التشكيك، تعزز فرص مشاركة املرأة، وتلزم املرشحني بتنفيذ براجمهم االنتخابية، فضاًل عن 

محالت التوعية وتدريب الفاعلني السياسيني )األحزاب اجلديدة(.

10. سامي بن عبدالرمحن اجلليفي، »اجتاهات الشباب اجلامعي حنو املشاركة يف انتخاابت اجملالس البلدية«، جامعة انيف العربية 
للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، 2010.

11. مصدر سابق، سعد الراوي، »العزوف عن االنتخاابت .. أسبابه ومعاجلته«.
http://www.alnoor.se/article.asp?id=358724
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