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االنتخاابت املبكرة: حتدايت االنتقال إىل تعدد الدوائر االنتخابية

مقدمة
تعد االنتخاابت التشريعية املقبلة، املنتظر أن جتري يف العاشر من تشرين األول 2021، 
األصعب من حيث التوقع، كوهنا ستجري وفقا لقانون انتخاابت جديد يقسم احملافظات إىل دوائر 
انتخابية متعددة مل يسبق أن طبق يف العراق، كما أهنا األهم ابلنسبة للجماهري اليت ترتقب التغيري، 
وكذلك للقوى السياسية احلاكمة اليت تبحث عن أدوات جديدة تبقيها يف السلطة، ألهنا مل ختترب 

خمرجات قانون االنتخاابت اجلديد بعد.
وعلى الرغم من أمهية انتقال العراق من نظام التمثيل النسيب الذي كان يعد كل حمافظة دائرة 
انتخابية واحدة، إىل الدوائر املتعددة اليت جتسد شكل من أشكال نظام االغلبية الذي مينح املقاعد 
ملن حيصل على اعلى االصوات، دون احلاجة للمعادالت املعقدة السابقة، اال أن هذا االنتقال لن 
يكون سهال يف ظل وجود حتدايت عدة قد تقف بوجه الغاية احلقيقية لتعدد الدوائر االنتخابية 

املتمثلة ابلبحث عن عدالة ونزاهة العملية االنتخابية. 
اوال: الدوائر االنتخابية يف النظام االنتخايب العراقي

متثل الدوائر االنتخابية املتعددة النوع الثالث من الدوائر االنتخابية اليت طبقت يف العراق 
منذ أول انتخاابت اجريت فيه مطلع عام 2005، إذ اعترب العراق أبكمله دائرة انتخابية واحدة 
على غرار ما موجود يف اسرائيل خالل أول انتخاابت يشهدها العراق بعد االنتقال إىل الدميقراطية، 
دورها  مارست  اليت  االنتقالية  الوطنية  اجلمعية  النتخاب   2005 الثاين  كانون   30 يف  وجرت 

التشريعي ألقل من عام.
وتعرض اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة إىل انتقادات واسعة بعد اهتامه بتضخيم متثيل 
بعض احملافظات، واالجحاف حبق أخرى، بعد أن حرمت حمافظة املثىن مثال من التمثيل يف اجلمعية 
الوطنية بعد أن صوت سكاهنا ملرشحي يف حمافظات أخرى، ونتيجة لالنتقادات والضغوط جرى 
تغيري على النظام االنتخايب لتكون كل حمافظة دائرة انتخابية واحدة، أي أن تقسم البالد إىل 18 

االنتخابات المبكرة: تحديات االنتقال
 إلى تعدد الدوائر االنتخابية
أ.م.د عبد العزيز عليوي العيساوي *

* أكادميي متخصص يف الشؤون االنتخابية.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

دائرة انتخابية، وطبق ذلك منذ انتخاابت جملس النواب اليت جرت يف 15 كانون االول 2005، 
وحىت آخر انتخاابت شهدها العراق يف 12 آاير 2018، ومل تسلم هذه اآللية من االنتقاد هي 
االخرى، ورمبا جاءت االنتقادات أكثر حدة هنا بعد احلديث عن تسبب وجود دائرة انتخابية على 
مستوى احملافظة بفوز القوى التقليدية اليت حكمت العراق بعد 2003 على نتائج االنتخاابت، 
وعدم منح فرصة للقوى اجلديدة والصغرية واملستقلي، وانتقل االنتقاد هذه املرة من حيزه املرتبط 
ابألحزاب ومنظمات اجملتمع املدين، إىل فئة من العراقيي ارأتت أن االحتجاج هو السبيل إىل تغيري 
شكل النظام االنتخايب، وأصر احملتجون ومن كان يتحدث ابمسهم على تقسيم احملافظات إىل دوائر 
انتخابية متعددة، وهو ما حدث ابلفعل لكن ليس كما كان يريد املتظاهرون، إذا طالبت ساحات 
االحتجاج بتقسيم العراق إىل 329 دائرة انتخابية، أي بعدد اعضاء جملس النواب، لكن الذي 
جرى هو التصويت على قانون انتخاابت بـ 83 دائرة انتخابية يف 18 حمافظة، ويفرتض أن جتري 
انتخاابت تشرين االول 2021 وفقا لذلك، ويظهر اجلدول التايل حتوالت الدوائر االنتخابية يف 

العراق، وسنوات تطبيقها، وأبرز اجيابياهتا وسلبياهتا:
حتوالت الدوائر االنتخابية يف العراق

أبرز السلبياتأبرز االجيابياتالتطبيقالدائرة
دائرة  العراق 

انتخابية واحدة
انتخاابت 30 

كانون الثاين 
2005

1. التقليل من هدر االصوات
2. منح فرصة للتصويت 

على املستوى الوطين

1. عدم العدالة يف متثيل احملافظات

2. تكلفة كبرية يف الدعاية االنتخابية

دائرة  احملافظة 
انتخابية واحدة

من انتخاابت 
15 كانون االول 

2005 حىت 
انتخاابت 2018

1. عدالة أكرب يف متثيل 
احملافظات

2. عدد مقاعد احلزب 
تتناسب مع عدد اصواته

1. فتح الباب واسعا امام التوافقية

لتوزيع  معقدة  آليات  اعتماد   .2
املقاعد

املتعددة  الدوائر 
داخل احملافظات

يفرتض أن يطبق يف 
انتخاابت 2021

1. متثيل يشمل كل ارجاء البالد
2. فرص أكرب لفوز املستقلي 

والشخصيات احمللية

1. عدم وضوح معامل حدود الدوائر 
االنتخابية

بعد  احلكومة  تشكيل  صعوبة   .2
االنتخاابت

من اعداد الباحث
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وأاي كان شكل الدائرة اليت جرى اعتمادها سابقا، أو اليت ستجري االنتخاابت مبوجبها يف 
تشرين االول 2021، فأن مجيعها كانت وال تزال مثارا للجدل املرشح لالحتدام مستقبال بعد 
دخول طرف جديد ومؤثر يف النقاش املرتبط بطبيعة الدوائر االنتخابية هو الشارع الذي اصبح يدقق 
يف تفاصيل قانون االنتخاابت ويطرح مقرتحات للتعديل، وبغض النظر عن األخذ با من عدمه، 
ال بد من االعرتاف أبن االحتجاجات كانت عامال مؤثرا يف شكل النظام االنتخايب يضاف إىل 

العوامل األساسية االخرى املتمثلة ابألدوات الدستورية للسلطتي التشريعية والتنفيذية.
اثنيا: الدوائر االنتخابية واملعايري الدولية لالنتخاابت

ال يوجد معيار اثبت ميكن من خالله التعرف على أي أنواع الدوائر االنتخابية األكثر نزاهة، 
واألقدر على جعل االنتخاابت البوابة احلقيقية للتمثيل الشعيب، اال أن ذلك ال حيول دون حماولة 
البحث عن الدوائر االنتخابية اليت تتناسب مع املعايري الدولية لالنتخاابت وهي ثالثة معايري أوهلا 
وجود بيئة سياسية داعمة للعملية االنتخابية، وهيئة مشرفة على االنتخاابت، وقانون انتخايب عادل.

االنتخاابت  على  مشرفة  هيئة  وجود  معيار  فأن  العراقية  االنتخابية  ابلتجربة  يتعلق  وفيما 
اليت ليس هلا يد يف حتديد شكل  املستقلة لالنتخاابت  العليا  املفوضية  متحقق من خالل وجود 
الدوائر االنتخابية الذي غالبا ما يكون بيد القوى السياسية والسلطتي التشريعية والتنفيذية، أما 
الداعمة لالنتخاابت فهي متوفرة من حيث الشكل،  ومن حيث املضمون فأن  السياسية  البيئة 
أتثريها على طبيعة النظام االنتخايب كان واضحا خالل العمليات االنتخابية السابقة، ودافعا ابجتاه 
االبقاء على كل حمافظة دائرة انتخابية، ومثل ذلك بنظر املعرتضي على هذه اآللية سببا الستمرار 
عدم  من  وعاىن  يتحقق،  مل  العادل  االنتخاابت  قانون  معيار  أن  كما  السلطة،  يف  ذاهتا  القوى 
االستقرار منذ عام 2005 حىت اصبح العراق الدولة الوحيدة اليت تغري قانوهنا االنتخايب قبل كل 
انتخاابت، وترتبط الدوائر االنتخابية بقانون االنتخاابت بشكل مباشر حىت حتولت مقياس لنجاحه 
أو فشله بنظر اجلماهري واملراقبي، وتكاد تكون الدوائر االنتخابية القضية االكثر جدال يف قواني 
االنتخاابت املتكررة، وما دام اجلدل موجود، فأن ذلك يشري إىل عدم حتقق معيار القانون االنتخايب 

العادل الذي يرضى عنه اجلميع، أو على األقل النسبة األكرب من العراقيي.
اثلثا: مسارات التحول إىل الدوائر االنتخابية املتعددة

أن االنتقال من الدائرة الواحدة على مستوى احملافظة اليت طبقت يف أربع جتارب انتخابية 



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

)2005 و2010 و2014 و2018(، إىل الدوائر املتعددة، ليس ابألمر السهل، يف ظل وجود 
ظروف معقدة ومشاكل مرتاكمة يتعلق بعضها ابالنتخاابت بشكل مباشر، ويرتبط البعض اآلخر 
ابألوضاع السياسية واالجتماعية اليت مرت با البالد طيلة الـ 18 عاما املاضية، إذ هناك من يؤيد 
حتول العراق إىل الدوائر االنتخابية املتعددة لوجود اعتقاد أبن هذا التعدد ميكن أن يضمن »حق 
مناطقهم  إىل  تصل  االنتخابية  دوائرهم  أن  سيجدون  الذين  الناخبي  جلميع  املتساوي«  االقرتاع 
الدوائر  لتعد  املعارضون  بينما يرى  للتصويت، واختيار ممثلي حقيقيي هلم،  يدفعهم  الصغرية، ما 
االنتخابية يف هذه اآللية أمر فيه قدر كبري من اجملازفة، كونه غري جمرب سابقا، فضال عن قدرة 
اجلدل،  هذا  منها. ويف ظل  القبلية  احمللية وخصوصا  الزعامات  نفوذ  تعزيز  على  املتعددة  الدوائر 
وخالل أشهر قليلة بعد احتجاجات تشرين األول 2019، وجد العراق نفسه ذاهبا ابجتاه تعدد 
املتظاهرون،  به  قانون االنتخاابت، بصيغة اختلفت عما طالب  ثبتت يف  اليت  الدوائر االنتخابية 
كما أهنا مل تتسق مع ما تريده احزاب السلطة، ومل تكن مرضية للمختصي واملراقبي، ما انتج الية 
انتخاب جديدة صيغت توافقيا وعلى عجالة لتالئم املرحلة اليت ولدت فيها، دون أن تنال رضى 

اجلميع، على األقل املهتمي با.
وميكن بيان مسارات نشوء قانون االنتخاابت احلايل الذي نص على أن جترى انتخاابت 

2021 وفقا للدوائر املتعددة من خالل اآليت:
1-بدأت املطالبة بتحويل العراق إىل دوائر انتخابية متعددة يف ساحات االحتجاج، بعد 
أن طالب املتظاهرون بتقسيم العراق إىل 329 دائرة انتخابية، بعدد اعضاء جملس النواب، ليتسىن 
ألبناء الدائرة االنتخابية الصغرية التعرف على مرشحهم ومنحه اصواهتم يف حال اقتنعوا بربانجمه، ومت 

الرتويج ذلك يف ساحات التظاهر، وعلى مواقع التواصل االجتماعي.
2-بعد ذلك طرحت رائسة اجلهورية مقرتحا يقضي بتقسيم احملافظات إىل دوائر انتخابية 
متعددة على مستوى االقضية كحل منطقي العتقاد اللجنة اليت شكلتها الرائسة بصعوبة انتقال 

البالد إىل الدوائر الصغرية )329 دائرة( يف الوقت احلاضر.
والتوتر  املهدي، على وقع االحتجاجات،  برائسة عادل عبد  السابقة  3-قامت احلكومة 
الذي كانت تشهده البالد، إبرسال مشروع قانون انتخاابت جديد تضمن االبقاء على كل حمافظة 

دائرة انتخابية.
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4-انقشت اللجنة القانونية يف جملس النواب خالل األشهر الثالث االخرية من عام 2019 
كل املقرتحات اليت طرحت، وكان هناك أكثر من رأي داخل اللجنة.

5-يف كانون االول 2019 صوت جملس النواب على قانون انتخاابت جديد تبىن تعدد 
الدوائر االنتخابية املتعددة، وتقسيم البالد إىل 83 دائرة انتخابية، دون األخذ أبي من املقرتحات 

السابقة.
رابعا: حتدايت االنتقال إىل تعدد الدوائر

على الرغم من وجود فئة غري قليلة من العراقيي متفائلة، وداعمة إىل حد كبري لتعدد الدوائر 
االنتخابية الذي ابغت القوى السياسية ومفوضية االنتخاابت وكل املعنيي ابلشأن االنتخايب على 
حي غفلة، اال أن ذلك ال ميكن أن مينع وجود حتدايت على االرض ميكن أن تعرقل تطبيق الدوائر 

االنتخابية املتعددة.
1-تشتيت الدوائر االنتخابية 

الناخبي،  املعامل تضم عدد حمدد من  االنتخابية أبهنا كتلة جغرافية واضحة  الدائرة  تعرف 
وابلعودة إىل مفهوم الكتلة فأهنا أينما كانت، وأاي كان شكلها، فهي عبارة عن جسم واحد غري 
جمزأ، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه الدائرة االنتخابية اليت جيب أن حتافظ على متاسكها اجلغرايف، ال 
أن يتم دمج منطقتي غري متجاورتي ضمن دائرة انتخابية واحدة، أو اقتطاع جزء من دائرة انتخابية 
واحلاقه أبخرى غري جماورة، ألن هذا يعين تشتيتا للدوائر االنتخابية، كما حدث يف الوالايت املتحدة 
األمريكية مطلع القرن التاسع عشر حي جرى اقتطاع مناطق من دوائر انتخابية واحلاقها أبخرى 
بعيدة من اجل ضمان فوز احزاب حمددة، قبل أن يتم هذا الغاء األمر الحقا، وتوجد خشية يف 
العراق اليوم من تكرار ذلك يف االنتخاابت املقبلة يف ظل وجود دوائر انتخابية تضم مناطق غري 
اللذين لن  الناخبي  التقسيم لكثري من االنتقادات، كونه يشتت  متجاورة جغرافيا، وتعرض هذا 
يفهموا التقسيم اجلديد بسهولة، فضال عن احتمال حدوث مشاكل مناطقية يف حال حاز اجلزء 
الشرقي من احملافظة مثال على مجيع املقاعد، ومل ينل اجلزء الغريب شيء منها، على الرغم من كوهنما 

ضمن ذات الدائرة االنتخابية.
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2-املقاطعة
بدأت بعض االطراف تدعو إىل مقاطعة االنتخاابت املبكرة قبل حنو 5 أشهر من موعد 
اجرائها يف تشرين االول 2012، وميثل ذلك حتداي كبريا بوجه اجلهود اليت تبذهلا احلكومة واملفوضية 
إلجناح العملية االنتخابية، ومن خالل متابعة خطاب الداعي إىل املقاطعة يتضح أهنم فئتي، األوىل 
أتثريهم  وهؤالء  االنتخاابت،  تسبق  اليت  االجواء  عن  الرضا  بعدم  يشعرون  الذين  املتذمرين  تضم 
الثانية،  الفئة  أما  املقاطعة،  أفراد يعتمدون على قدراهتم الشخصية لنشر دعوات  أقل ألهنم غالبا 
وهي األكثر أتثريا، بسبب قوة أدواهتا، فتتمثل بعناصر ومجهور االحزاب املتنفذة الذين يدعون إىل 
املقاطعة بشكل غري مباشرة أبمساء وصفات ال متثل القوى اليت تقف خلفهم، وهدفهم من ذلك 
دفع الناخبي احملايدين للمقاطعة لتخلو الساحة يوم االقرتاع للجمهور املؤدجل الذي سيخرج بقوة 

للتصويت لألحزاب اليت حتركه كما حدث يف جتارب انتخابية سابقة.
3-التصويت العشوائي

يؤيدون  وال  ينتمون  ال  الذين  احملايدين  فئة  متثل  الناخبي  من  االكرب  النسبة  تكون  تكاد 
طرف سياسي، وقد يكون كثري منهم ال حيسم أمر ذهابه لالنتخاابت من عدمه حىت اللحظات 
االخرية، وحىت يف حال ذهابم ألسباب تتعلق بدعوة من قريب، أو جماملة صديق، ـأو غري ذلك 
وقد  وبراجمهم،  ابملرشحي  مسبقة  دراية  دون  من  عشوائيا  سيكون  تصويتهم  فأن  األسباب،  من 
مينحون اصواهتم ملرشح ال حيتاج هلا ألنه ختطى عتبة الفوز، أو يصوتون ملرشح فرص فوزه ضعيفة، 
وهنا يتسبب التصويت العشوائي يف وصول مرشحي للسلطة التشريعية ال ميثلون دوائرهم االنتخابية 

بشكل حقيقي.
4-بروز الزعامات القبلية

الرتشيح واالنتخاب بشكل متساو، اال أن  الدستور منح اجلميع حق  الرغم من أن  على 
خماوف مبكرة ظهرت من احتمال بروز دور الزعامات القبلية املؤثرة يف جمتمعاهتا احمللية، ألن الدوائر 

املتعددة متنح االشخاص املعروفي على املستوى احمللي فرصة أكرب للفوز.
5-صعود النواب اآلحاد

للمستقلي  حمدود  نطاق  على  وأن كان  فرصة  سيوفر  االنتخابية  الدائرة  حجم  صغر  أن 
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املعروفي يف مناطقهم االنتخابية للفوز مبقاعد برملانية دون أن يكونوا ضمن كتل حزبية، وهذه احلالة 
وأن كانت متثل نقطة اجيابية من حيث تغيري الوجوه، والتقليل من سطوة القوى التقليدية، اال أهنا 
من جانب آخر قد متثل سببا لكثرة اجلدل واخلالف والتعطيل للرقابة والتشريع داخل جملس النواب.

6-صعوبة تشكيل احلكومة
وصول  أن  اال  النواب،  جملس  إىل  متنوعة  قوى  وصول  ودميقراطية  إجيابية  من  الرغم  على 
بعض القوى اجلديدة للربملان املتوقع حيدث بعد انتخاابت 2021 قد يتسبب مبزيد من التعقيد يف 
مفاوضات تشكيل احلكومة، اليت كانت تتطلب أشهر ووصلت احياان إىل عام حي كان الثالوث 
السياسي، والصعوبة ستزداد ابلتأكيد بعد دخول  للمشهد  الكردي« متصدرا  السين،  »الشيعي، 

تيارات ليربالية، وممثلي عن االحتجاجات، وأطراف منشقة عن القوى التقليدية.
اخلامتة

وختاما، ميكن القول أن النظام االنتخايب الذي ميثل األداة اليت حتول اصوات الناخبي إىل 
مقاعد يف السلطة التشريعية، يعد املؤشر الذي ميكن من خالل قياس مدى جناح الدميقراطية من 
عدمه، عن طريق اخضاع خمرجات النظام االنتخايب للتحليل ملعرفة مدى مالئمتها لرغبات الناخبي 
اللذين سيكونون للمرة االوىل يف العراق ضمن دوائر انتخابية متعددة داخل حمافظاهتم، يف جتربة 
الواقع الذي تفرضه االوضاع السياسية واالجتماعية  جديدة يرتقب اجلميع نتائجها، ومن خالل 
واالقتصادية اليت جيب أن يكون قانون االنتخاابت متوائما معها، واالطالع على جتارب دول اخرى 
جنحت يف تطبيق الدوائر املتعددة، ميكن اخلروج ابلتوصيات اآلتية اليت ميكن تطبيق بعضها على 
املدى القصري يف االنتخاابت املقبلة، والبعض على اآلخر ميكن النظر به يف العمليات االنتخابية 

الالحقة ضمن خطوات ضرورية منتظرة لإلصالح االنتخايب:
على  انتخابية  دوائر  إىل  احملافظات  تقسيم  االنتخابية من خالل  الدوائر  توزيع  1-معاجلة 
أسس جغرافيا كل منطقة داخل احملافظة، وليس ابلضرورة أن تكون الدوائر االنتخابية يف احملافظة 
متساوية مع بعضها من حيث عدد املقاعد، أي ميكن أن تنال دائرة 6 مقاعد لكثرة سكاهنا، بينما 
حتصل اخرى على مقعد أو اثني لقلة عدد انخبيها، فاملهم هو أن تكون الدائرة االنتخابية وحدة 

جغرافية متماسكة للتخلص من مشاكل الدوائر االنتخابية ذات املناطق غري املتجاورة.
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العملية  املقاطعة على املشاركة يف  2-البحث عن حلول حقيقية للحد من أتثري دعوات 
االنتخابية، من خالل وضع برامج مدروسة للتوعية تدعمها احلكومة، وتشرف عليها مراكز احباث، 

ويديرها خمتصون، إلقناع املقاطعي واملرتددين ابملشاركة.
التعليم على وجه اخلصوص، يف حتديد االختيار  الناخبي عموما، وحمدودي  3-مساعدة 
الصحيح الذي ميكن أن يكون متناسبا مع توجهاهتم عن طريق ايصال فكرة عن مرشحيهم وبراجمهم، 

ومدى استفادهتم من الربامج املطروحة، لضمان عدم منح هذه الفئة اصواهتا بشكل عشوائي.
4-تفعيل دور وسائل االعالم، ومنظمات اجملتمع املدين، ملراقبة العملية االنتخابية، للحيلولة 
دون حدوث عمليات ضغوط على الناخبي يف يوم االقرتاع ميكن أن تؤثر يف خياراهتم، وابلتايل 

املسامهة يف منح االنتخاابت قدر أكرب من الشفافية.
للتصويت  فأن   ،2021 االول  تشرين  يف  املقبلة  االنتخاابت  من  أبعد  مدى  5-على 
االلكرتوين أن يكون حال مناسبا لتدين نسبة املشاركة يف االنتخاابت، وميكن االستفادة من جتربة 
اصوات  لعبت  إذ  اجملال،  هذا  يف  األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف   2020 الرائسية  االنتخاابت 
املنتخبي الكرتونيا دورا مهما يف فوز جو ابيدن ابلرائسة، ويف حال تطبيق هذه اآللية يف العراق 
التعامل مع  املبالي ابالنتخاابت ممن جييدون  املقاطعي واملرتددين وغري  قليلة من  نسبة غري  فأن 
التكنولوجيا قد تشارك ابالنتخاابت يف الدقائق االخرية قبل هناية التصويت، وحىت الذين ال حيسنون 
التعامل مع الربيد االلكرتوين ميكن دعمهم بفرق من املفوضية لتدريبهم من خالل التواجد املباشر، 

أو عن طريق وسائل اتصال يتم توفريها هلذا الغرض.


