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مقدمة
 ،2021 األول  تشرين  من  العاشر  يف  أن جتري  املقرر  املقبلة  التشريعية  االنتخاابت  تعد 
انتخاابت جرت مطلع عام 2005، ألسباب عدة  التجارب االنتخابية غموضا منذ أول  أكثر 
تتعلق بقانوهنا اجلديد الذي مل يسبق أن طبق يف العراق، وظروف تشكيل املفوضية العليا املستقلة 
اليت  اخلارجية  واجلهات  الدول  وأعي  االنتخابية،  ابلعملية  احمليطة  السياسية  والبيئة  لالنتخاابت، 

اعتادت على التدخل يف االنتخاابت العراقية، ودفع خمرجاهتا ابجتاهات حمددة.
نتائج  يف  وتزوير  تالعب  عمليات  حدوث  احتمال  من  املخاوف  الغموض  هذا  ويزيد 
االنتخاابت املبكرة اليت يعدها البعض مبثابة االنتقالة األهم يف التجربة االنتخابية كوهنا وليدة خماض 
سياسية  وتغيريات  وحمتجي،  الدولة  على  حمسوبة  اطراف  بي  وصدامات  تظاهرات  رافقه  عسري 
اليت  التحدايت  أبرزها رحيل حكومة مثرية للجدل، وجمئ اخرى اكثر جدال يف ظل  جذرية رمبا 
ومقبول  للداخل،  للعراقيي  مرضية  نزيهة  انتخاابت  اجناز  على  قدرهتا  مدى  بينها  ومن  تواجهها 

ابجراءاهتا من قبل اجملتمع الدويل الذي يصر على مراقبتها.
وبينما تتجه االنظار حنو االنتخاابت وموعدها ونسبة املشاركة فيها، بدأت املخاوف مهسا 
مث علنا بشأن احتمال حدوث عمليات تالعب وتزوير قد تذهب بنتائج االنتخاابت بعيدا عن 

التوجهات الناخبي اليت سيعربون عنها من خالل االدالء إبصواهتم يف صناديق االقرتاع.
أوال: اجراءات احلد من التالعب والتزوير

بذلت املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت جهودا كبرية بدف احلد من عمليات التالعب 
والتزوير يف االنتخاابت املقبلة ملا حتظى به هذه االنتخاابت من أمهية شعبية وسياسية، وخارجية 
ايضا، خصوصا بعد قرار األمم املتحدة إرسال مراقبي دوليي لالطالع على سري العملية االنتخابية.

أساليب التالعب ووسائل تزوير تهدد االنتخابات المبكرة

قسم االبحاث
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ومن أهم اجراءات احلد من التالعب بنتائج االنتخاابت بنظر املفوضية هو اعتماد البطاقة 
البايوماترية اليت حتد من التزوير بشكل كبري ألن وجود بصمات للناخب يف معلومات البطاقة حتتم 

حضور الناخب احلقيقي يف يوم االنتخاابت.
يبقى انقصا بعد  البايوماترية، اال أن هذا االجراء  للبطاقة  الكبرية  الرغم من االمهية  وعلى 
البطاقات ابلتصويت يف  مساح مفوضية االنتخاابت لالشخاص الذين ال ميتلكون هذا النوع من 
االنتخاابت، ما قد يفتح ابب التالعب على مصراعيه يف حال عودة ظاهرة بيع بطاقات الناخبي 

اليت القت رواجا يف انتخاابت 2018 وما قبلها، وخصوصا بي فئة النازحي.
كما شكلت احلكومة جلنة مستها »اللجنة األمنية العليا لالنتخاابت« للحفاظ على األمن 
خالل العملية االنتخابية، وبضمن ذلك حتصي الناخبي  من الضغوط اليت ميكن أن متارس عليهم، 

أو االغراءات اليت ميكن أن تقدم هلم يف يوم التصويت، ومنحهم القدرة على التصويت حبرية.
وجرى التنسيق ايضا مع االمم املتحدة وجهات دولية اخرى من اجل ضمان املراقبة الدولية 
على االنتخاابت، ابلفعل وافقت األمم املتحدة على املراقبة، وتعتقد السلطات واملفوضية أن من 

شأن ذلك أن حيد من عمليات التالعب والتزوير.
اثنيا: أساليب التالعب

الدول  أكثر  التالعب، حىت يف  من حماوالت  ختلو  أن  العامل  يف  انتخاابت  ميكن ألي  ال 
دميقراطية، وأن كان بنسب متفاوتة بي دولة واخرى، ودليل ذلك ما حدث يف االنتخاابت الرائسية 
األمريكية عام 2016 حي وجهت اهتامات لدوانلد ترامب ابلفوز من خالل تالعب مت مبساعدة 
خارجية، وتكرار ذلك يف انتخاابت 2020 عندما رفض ترامب نتائج االنتخاابت متهما فريق 

الرئيس الفائز جو ابيدن ابلتالعب.
هذا ما حدث يف دميقراطية راسخة مثل أمريكا، لذا فأن احتمال حدوث التالعب يزيد يف 
الدميقراطيات الناشئة مثل العراق الذي مل ختلو أي انتخاابت جرت فيه من االهتام ابلتالعب، ومع 
السياسي  العمل  املتمرسة على  السياسية وخصوصا  للقوى  فأن  املبكرة،  االنتخاابت  قرب موعد 

واالنتخايب أساليب خمتلفة للتالعب بعضها حدث، والبعض االخر قد حيدث، منها:
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1-التقسيم االنتقائي للدوائر االنتخابية
من  يقلل  ان  انتخاابت جديد ميكن  قانون  أمام  نفسها  السلطة  احزاب  أن وجدت  بعد 
الصغرية  االحزاب  مينح  الذي  االنتخابية  الدوائر  تعدد  بسبب  املقبلة  االنتخاابت  يف  حظوظها 
واملستقلي فرصة أكرب للفوز، جلأت إىل التالعب بتقسيم الدوائر االنتخابية بطريقة انتقائية بعيدا 
عن الواقع اجلغرايف الذي يعد احد شروط تقسيم الدوائر االنتخابية يف العامل، وبدال من أن تقسم 
السياسية يف  الكتل  املناطق داخلها، ضغطت  انطالقا من جغرافية  انتخابية  احملافظات إىل دوائر 
جملس النواب ابجتاه ترسيم دوائر انتخابية تضم مناطق غري متجاورة من أجل حتقيق مصاحل حزبية 
ضيقة، ففي بغداد مثال احلق حي العدل بدائرة انتخابية تضم ابو غريب ومناطق اخرى بعيدة عن 
مركز العاصمة، ومل تلحق ابلدائرة االنتخابية اليت تضم املنصور واجلامعة واحياء اخرى، على الرغم 
من أن املسافة اليت تفصل بي حيي الربيع املنصور ال تتجاوز 25 مرتا هي عرض شارع الربيع، 
وتكرر ذلك يف حمافظات اخرى مثل االنبار اليت دجمت فيها مدينة الرطبة قرب احلدود االردنية مع 
عامرية الفلوجة الواقعة شرقي احملافظة ابلقرب من حدود العاصمة بغداد، وميكن تفسري جلوء بعض 

القوى إىل التقسيم االنتقائي للدوائر االنتخابية ابمرين:
أ-مجع مجهور بعض الزعامات السياسية واملرشحي املشتتي يف ارجاء احملافظة ضمن دائرة 

انتخابية واحدة.
ب- تشتيت اجلماهري اليت يتوقع أن تصوت للخصوم يف اكثر من دائرة انتخابية لضمان 
املناطق ) أ، ب، ج(  عدم فوزهم يف االنتخاابت، ومثال على ذلك: لو وجد حزب متنفذ أن 
املتجاورة ستصوت ملرشح منافس يف حال بقيت ضمن دائرة انتخابية واحد،ة، لذا يتم اللجوء إىل 
احلاق املنطقة ) أ ( بدائرة انتخابية، ودمج ) ب ( مع دائرة اخرى، وضم ) ج ( إىل دائرة اثلثة، 
وبذلك لن يفوز املرشح املنافس الن مجاهريه تشتتت، يف ذات الوقت ميكن للحزب املتنفذ اخرتاق 
اقناع الناخبي يف ) أ، ب، ج ( ابلتصويت له من خالل اقناعهم أبن اصواهتم لن تكون ذا قيمة 

اذا ذهبت إىل مرشحهم السابق.
2- حجم الدعاية االنتخابية

املتابع للدعاية االنتخابية اليت انطلقت قبل االنتخاابت بثالث أشهر وجود فرق  يالحظ 
كبري يف حجم الدعاية بي مرشحي ميتلكون جيوشا من املناصرين وأموال وفضائيات وماكنات 
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انتخابية عمالقة، وبي مرشحي آخرين دخلوا منفردين، أو عن طريق احزاب انشئة، وهنا ميكن 
للدعاية االنتخابية الكبرية التحكم إبرادة فئة غري قليلة من الناخبي وتوجييهم ابملسار الذي يريدون، 
حىت وأن كان ذلك من خالل وعود ومهية ومغرايت خمتلفة، ومن هنا يتضح أن احلزب الذي ميتلك 
السلطة واالموال واالمكانيات سيكون قادرا على التالعب أبرادة الناخبي وتوجيهها لصاحله حىت 

وأن كان ذلك خبالف قناعاهتم.
3- ضعف اجراءات ردع اجلرائم االنتخابية

تعد اجلرائم االنتخابية جرائم مؤقتة ترتكب قبل وخالل العملية االنتخابية بدًء من الدعاية 
االنتخابية وحىت اعالن النتائج، وقد وضعت كثري من الدول عقوابت رادعة ملرتكيب هذه اجلرائم 
اليت متثل مساسا ابلسيادة الشعبية، اال أن العراق خيلو حىت اليوم من مثل هذه العقوابت اليت ميكن 
أن تطبق على ارض الواقع، ما قد يزيد اجلرأة على التالعب، ألن املتالعبي سيكونوا مبأمن من 
العقاب. وللتوضيح أكثر، فأن العراق مل يشهد العراق حىت اليوم وقد بقيت أسابيع على االنتخاابت 
أي تشريع يتضمن حكم معي أو غرامة حمددة  ميكن أن تطبق على من يثبت تصويته بدال عن 

االخرين.
4- اخرتاق فرق مراقبة االنتخاابت

يف كل انتخاابت يوجد نوعان من املراقبي، االول اتبع للكياانت الساسية، واآلخر يفرتض 
أن يكون حمايدا، ويكمن اخلطر يف وصول بعض االحزاب إىل املراقبي احملايدين وكسبهم، ليخرج 
هؤالء بعد االنتخاابت ويدلوا ابراء بشأن النتائج حمايدة يف ظاهرها، اال أهنا منحازة يف حقيقتها، 

لذا ال بد من تشخيص هذه الفرق وعناصرها منذ اآلن إلزالة صفة احليادية عنها.
5- العنف والتهديد

يف ظل التحذيرات املتكررة من احتمال أتثري السالح على االنتخاابت، توجد خماوف من 
احتمال تعرض انخبي إىل وسائل ضغط وهتديد ميكن أن تدفعهم للتصويت ملرشحي حمددين.

6- االحتجاجات »املسيسة«
من املتوقع أن حتاول بعض االطراف السياسية اليت تعتقد أهنا لن حتصل على مكاسب يف 
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االنتخاابت إباثرة فئة من الشارع وحتريك انصارها حتت مسمى »االحتجاجات« اليت قد تزيل صور 
الدعاية االنتخابية، أو متنع الناخبي من الوصول إىل مراكز االقرتاع

7- حرق أو سرقة صناديق االقرتاع
شهدت االنتخاابت التشريعية املاضية اليت جرت عام 2018 عمليات حرق طالت صناديق 
االقرتاع يف خمازن مفوضية االنتخاابت جبانب الرصافة، واثريت شبهات حينها بشأن وقوف بعض 
صناديق  وتعرض  ذلك  تكرار  احتمال  من  اليوم  خماوف  وتوجد  ذلك،  وراء  املستفيدة  االطراف 
االقرتاع للحرق أو السرقة أو اخلطف يف يوم االنتخاابت يف ظل وجود جهات معرتضة على اجرائها، 

واخرى تعمل من اجل التالعب بنتائجها.
اثلثا: وسائل التزوير

ال تقتصر املخاوف اليت تسبق االنتخاابت املبكرة على اخلشية من التالعب، إذ توجد ايضا 
خماوف أخرى من احتمال حدوث عمليات تزوير مباشرة عن طريق استخدام عدة طرق من بينها:

1-اخفاء وشراء البطاقات غري البايوماترية
من املعروف أن التزوير يكون اسهل ابستخدام البطاقات االلكرتونية غري البايوماترية، بسبب 
استخدام هذه  أي ميكن  االنتخاب،  يوم  الناخب يف  اشرتاط حضور  عدم وجود بصمة، وعدم 
التزوير، وهي حبسب سياسيي تزيد عن 4 ماليي بطاقة، وهو عدد قالت  البطاقات يف عملية 
املفوضية انه مبالغ به اال أن مل تنف وجود بطاقات الكرتونية. املقلق يف هذه القضية هو حصول 
بعض االحزاب على عدد كبري من بطاقات الناخبي منذ االنتخاابت السابقة، واحتمال قدرهتا 

على شراء بطاقات جديدة، ميكن استخدامها يف تغيري النتائج.
2- اإلدارة غري احملايدة

نزاهة  يواجه  أن  الذي ميكن  إدارة غري حمايدة ملراكز االقرتاع ميثل اخلطر األكرب  أن وجود 
االنتخاابت املقبلة، وهذه القضية ينبغي االلتفات اليها مبكرا من أجل معاجلتها سريعا، ألن احنياز 
إدارة املراكز لطرف دون آخر يعين أن النتائج لن متثل رغبات الناخبي بشكل سليم. كما توجد 
خشية من احتمال حدوث تغيري يف نتائج االنتخاابت يف حال حدوث اتفاق بي حزبيي وموظفي 

ميكن أن خيرتقوا حتصينات املفوضية.
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3- التصويت العائلي
فرضت طبيعة اجملتمع العراقي الذكورية ظاهرة »التصويت العائلي« مننذ اول انتخاابت جرت 
عام 2005، واليت ينطلق رب األسرة منها للتصويت بدال عن أفراد أسرته، وال تزال هذه الظاهرة 
موجودة حىت اليوم، وبدأ بعض االشخاص ابلتعهد مبنح اصوات أسرهم واقاربم ملرشحي حمددين، 
وهذا االمر ميكن أن يستمر حىت يوم االقرتاع حي يقوم هؤالء ابلذهاب إىل مراكز االقرتاع للتأكد 

من تصويت عائله واقاربه ملرشحي بعينهم.
4- تصويت النازحني

سبق أن استخدم مرشحو احملافظات الشمالية والغربية ورقة النازحي لزايدة عدد املقاعد يف 
جملس النواب، واليوم تشهد الساحة »السنية« صراعا حمتدما على اصوات 150 الف انزح، وميثل 
الرتاشق االخري بي رئيسي حتالف تقدم حممد احللبوسي، وعزم مخيس اخلنجر، بشأن انزحي جرف 
النصر دليال واضحا على حدة هذا الصراع، وتوجد خماوف من ضغوط ميكن أن متارسها اجلهات 

املتصارعة لالستيالء بطريقة غري قانونية على اصوات النازحي.
5- الرشاوى قرب مراكز االقرتاع

اعتادت بعض االحزاب على اتباع وسائل غري مشروعة للحصول على االصوات، ومن بينها 
دفع رشاوى قرب مراكز االقرتاع مقابل تعهد الناخبي مبنح اصواهتم هلذه االحزاب، وال يوجد حىت 
اليوم اجراء واضح ميكن أن حيد من ذلك، لذا فأن هذه القضية ميكن أن متثل مدخال لتغيري مسار 

نتائج االنتخاابت.
6- آلية العد الفرز

أن االهتامات السابقة اليت وجهت للعد والفرز االلكرتوين تضع هذه االلية يف قفص االهتام 
على أهنا ميكن أن تكون أحدى أدوات التزوير يف االنتخاابت املقبلة، وفقا ملخاوف قوى وسياسيي 

ال يثقون ابالجهزة االلكرتونية للعد والفرز.
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أساليب التالعب ووسائل تزوير هتدد االنتخاابت املبكرة

اخلامتة
ختاما، ال بد من القول أن االنتخاابت وثيقة الصلة ابلدميقراطية اليت متثل حكم الشعب 
الدولة عن طريق االشخاص  لنفسه، وابلنتيجة فأن االنتخاب يلعب دورا حيواي يف إدارة شؤون 
الذين يوصلهم للسلطة، وملا كان االنتخاب حيظى بكل هذه األمهية فأنه سيكون ابلتأكيد حمط 
اهتمام القوى املتنفذة اليت تفعل بعضها كل شئ للبقاء يف السلطة حىت وأن كان من خالل التالعب 

أو التزوير اللذين ميكن احلد من أتثريمها ابلعراق يف االنتخاابت املقبلة يف حال حتقق اآليت:
فرض عقوابت تصل إىل حد احلبس ودفع غرامات مالية كبرية على االشخاص الذين يثبت . 1

ارتكابم جرائم انتخابية، أاي كان نوعها.
غري . 2 مناطق  تضم  اليت  االنتخابية  دوائرهم  داخل  االقرتاع  يوم  التنقل  يف  الناخبي  مساعدة 

متجاورة، ملنحهم فرصة التصويت احلر.
الرقابة املشددة على الدعاية االنتخابية املبالغ با لبعض املرشحي، ومسائلتهم عن مصادرها، . 3

ومنع املسؤولي من استغالل وظائفهم وامكانياهتا يف الدعاية االنتخابية.
التأكد من نزاهة فرق املراقبة االنتخابية وحياديتها، وعد ذلك شرطا الستمرار عملها، واالستفادة . 4

من الشخصيات اليت متتلك خربة يف هذا اجملال حىت وأن كانت من خارج البالد.
االنتخاابت . 5 ادخال مراكز احباث ومنظمات جمتمع مدين موثوق حبياديتها على خط مراقبة 

لتكون وسائل لنقل جمرايت االنتخاابت للرأي العام من خالل تقارير يومية تصدرها ابتداًء من 
يوم التصويت حىت مصادقة احملكمة االحتادية على النتائج.

اختاذ االجراءات األمنية املناسبة اليت ميكن أن تؤمن وصول الناخبي واالدالء ابصواهتم دون . 6
هتديدات أو ضغوط أو اغراءات، وكذلك منع أي جتمعات ميكن أن تتحول إىل احتجاجات 

قد تربك يوم االقرتاع.
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اسناد مهمة أمن صناديق االقرتاع إىل قوة خاصة تنقلها من املراكز إىل املخازن وتستمر حبراستها . 7
حىت املصادقة على نتائج االنتخاابت.

ممثلي . 8 االلكرتونية حبضور  البطاقات  من خالل  يصوتون  الذين  االشخاص  هوية  من  التأكد 
الكياانت السياسية للحيلولة دون حدوث تزوير.

العتماد على املوظفي الكفوءين املشهود هلم ابلنزاهة إلدارة املراكز االنتخابية واملفاصل املهمة . 9
يف مفوضية االنتخاابت.


