
النظام االنتخابي املختلط وفرص تطبيقه 
يف العراق

د. عبدالعزيز العيساوي

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

، مقرُّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة  مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبيٍّ
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
 ، ختّص العراق بنحو خاٍص، ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليٍل مستقلٍّ

وإجياد حلول عمليَّة جليَّة لقضااي معقدة هتمُّ احلقلْيِ السياسي واألكادميي.

ملحوظة:
ا تعبِّ عن رأي كتاِبا. ال تعبِّ اآلراء الواردة يف املقال ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وإنَّ

حقوق النشر محفوظة © 2022

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

النظام االنتخايب املختلط وفرص تطبيقه يف العراق

مقدمة:

الدول إىل املزج بي نظامي األغلبية  النظام االنتخايب املختلط بعد أن جلأت بعض  ظهر 
والتمثيل النسيب؛ لالستفادة من إجيابيات النظامي، وتاليف السلبيات، وحقَّق جناحاً نسبياً يف عدد 

من الدول من بينها أملانيا والياابن.

ويهدف النظام االنتخايب املختلط إىل حتقيق االنسجام بي أكثر من نظام انتخايب، أي: 
ويوجد  النسيب،  التمثيل  من  وشيء  األغلبية،  من  شيء  فيه  بل  متميزة،  حيمل خصائص  ال  إنَّه 
نوعان رئيسان لتطبيقات النظام املختلط، فحي يعمل نظاما األغلبية والتمثيل النسيب كل واحد 
منهما مبعزل عن اآلخر، أي: إنَّ آلية توزيع املقاعد يف أيٍّ منهما ال تؤثر على اآلخر يسمى النظام 
االنتخايب املتوازي، أمَّا إذا كان هناك تداخل بي األغلبية والتمثيل النسيب فإنَّ النظام املختلط يسمى 

حينها نظام العضوية املختلطة.

النظام املختلط املتوازي

يعمل النظام املتوازي على الربط بي نظامي انتخابيي خمتلفي، أي: إنَّ جزءاً من املقاعد 
يوزع بنظام االنتخاب ابألغلبية النسبية يف الدوائر االنتخابية الفردية، يف حي توزَّع األخرى بصورة 
منفصلة َوْفقاً لقوائم حزبية تعمل بنظام التمثيل النسيب، ويفصل هذا النظام ما بي النظامي أثناء 

احتساب املقاعد، وال يـُْعَمل بفرز النتائج معاً.

واندفعت بعض الدول حنو النظام االنتخايب املتوازي؛ للخروج من املشاكل اليت تسبَّب با 
الناخبي وجمموعتي  النظام جمموعتي من  يفرز هذا  إذ  النسيب،  التمثيل  نظام  أو  األغلبية،  نظام 
من النواب. انخبون يقرتعون على أساس التمثيل ابألغلبية، وآخرون ينتخبون على أساس التمثيل 
النسيب، وكذلك نواب ُيَْتارون على أساس انتخاب األغلبية، وآخرون ُيَْتارون عن طريق التمثيل 

النسيب.

النظام االنتخابي المختلط وفرص تطبيقه في العراق

د. عبدالعزيز العيساوي *

*  أكادميي متخصص يف الشؤون االنتخابية.
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ويف النظام املتوازي فإنَّ كلَّ انخب إمَّا أن حيصل على ورقة اقرتاع واحدة تستخدم لإلدالء 
بصوته للمرشح وللحزب يف الورقة نفسها كما هو احلال يف كوراي اجلنوبية، أو ورقيت اقرتاع منفصلتي، 
واحدة ملقعد األغلبية، وأخرى ملقعد التمثيل النسيب، كما هو احلال يف الياابن واتيالند، وتستخدم 
الياابن، وكوراي اجلنوبية، وابكستان، والفلبي، وأرمينيا، وغينيا، وروسيا، واتيالند، وأوكرانيا نظام 
وجورجيا،  أذربيجان،  أمَّا  النسيب،  التمثيل  مكوانت  جانب  إىل  الفردية  للدوائر  النسبية  األغلبية 
من  الفردية  الدائرة  ملكوانت  اجلولتي  نظام  فتستخدم  وطاجيسكتان،  وليتوانيا،  وكازاخستان، 
أنظمتها. ويالحظ وجود اختالف يف التوازن بي عدد املقاعد اليت حُيصل عليها ابلتمثيل النسيب، 
وتلك اليت حُيصل عليها بنظام األغلبية من دولة إىل أخرى، ففي كوراي اجلنوبية غالباً ما تكون نسبة 
مقاعد التمثيل النسيب )%80( مقابل )%20( ملقاعد نظام األغلبية، ولكن يف معظم احلاالت 
فإنَّ التوازن أكثر قرابً، فالياابن مثاًل تنتخب أكثر من )%60( من ممثليها بنظام األغلبية والبقية 

بنظام التمثيل النسيب)1(.

لوجود  فيه ضماانت  الدول  تضع بعض  التوازن، وأحياانً  املتوازي بعض  النظام  وقد حيقِّق 
َ النظام  املعارضة مع عدم اإلضرار حبظوظ األحزاب الكبرية، كما هو احلال يف السنغال اليت ُغريِّ
االنتخايب فيها من نظام التمثيل النسيب عن طريق القوائم الوطنية املعمول به حىت انتخاابت 1978 
إىل نظام متواٍز ابتداًء من انتخاابت عام 1983 إىل الوقت احلاضر، ويف تلك الفرتة جر تعديل 
النظام االنتخايب مرات عديدة، إذ ركَّزت معظم التعديالت على حتقيق مزيد من الشرعية الدميقراطية 
عن طريق اعتماد الضماانت اليت حتقق للمعارضة احلصول على متثيل مناسب هلا، يف الوقت الذي 
النظم  من  لكثري  احلال  احلاكمة، وكما هو  فيها  مبا  االنتخابية لألحزاب  األوزان  فيه على  حتافظ 
املختلطة تعتمد السنغال القائمة الوطنية النتخاب جزء من مقاعد البملان، وعلى عكس كثري من 
النظم املتوازية اليت يُنتخب فيها املقاعد املخصصة لنظام األغلبية عن طريق الكتلة احلزبية يف دوائر 
متعددة التمثيل يف غالبيتها، بداًل من دوائر انتخابية أحادية التمثيل، وتُوزَّع املقاعد النسبية )اليت 
متثل حوايل نصف املقاعد( على القوائم احلزبية الوطنية، أما املقاعد األخرى فُتخصَّص عماًل بنظام 
األغلبية يف دوائر متعددة التمثيل يف )30( لواء، تنتخب كل منها من ممثل واحد إىل مخسة ممثلي، 
وتطالب أحزاب املعارضة، واألحزاب الصغرية دائماً بزايدة عدد املقاعد املخصصة لنظام التمثيل 

النسيب لتحقيق قدر مقبول من التوازن)2(.
1. أندرو رينولدز وآخرون، أشكال النظم االنتخابية، دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت، 2005، ص186.

والدراسات  للبحوث  محورايب  مركز   ،2003 عام  بعد  العراقي  النواب  جملس  انتخاب  نظم  العيساوي،  عليوي  عبدالعزيز   .2
اإلسرتاتيجية، بغداد، 2013، ص61.
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االنتخايب،  النظام  الفساد يف  ملعاجلة  سبياًل  املتوازي  النظام  من  الدول  بعض  اختذت  وقد 
الليبايل  الياابن بعد عام 1993، بعد االنشقاق الذي حصل داخل احلزب  وهو ما حدث يف 
الدميقراطي الذي سيطر على احلكم لسنوات طويلة، وخسر على إثره سيطرته على البملان الياابين 
يف االنتخاابت اليت أعقبت ذلك العام، بعد إصالح النظام االنتخايب السابق والذي كان متهماً أبنَّه 
مصدراً للفساد، واألساس الذي يستند عليه احلزب الليبايل الدميقراطي للسيطرة على احلكم، وجرت 
العادة يف ظل النظام االنتخايب القدمي على انتخاب أعضاء جملس النواب البالغ عددهم )511( 
عضو يف )129( دائرة انتخابية، وجرى العمل بذلك منذ عام 1947، وتقسم الياابن َوْفقاً هلذا 
النظام على دوائر انتخابية واسعة ومهيأة النتخاب نواب عديدين، ولكن الناخب ال يصوت سوى 

ملرشح واحد، وتُوزَّع املقاعد بعدها عن طريق األغلبية)3(.  

ويف تسعينيات القرن املاضي، أدى السخط الشعيب الواسع جتاه النظام االنتخايب القدمي إىل 
العمل؛ إلصالحه، وتسبَّب عجز احلزب الليبايل الدميقراطي احلاكم عن االتفاق حول جمموعة من 
اإلصالحات االنتخابية إىل انشقاق داخل احلزب أعطى سلطًة للمعارضة، ممَّا مكَّن املعارضي من 
السياسية واإلعالمية؛  الرغبة واضحة لدى األوساط  الوصول للسلطة يف 1993 بعدها ظهرت 
لضرورة وجود حزبي كبريين رئيسي يتناوابن بصورة مستمرة على احلكم، وعلى الطريقة األمريكية،  
إذ رأى الداعون لتلك الفكرة أنَّ وجود حزبي رئيسي قد ميثل احلل األمثل خلروج النظام السياسي 
الياابين من أزمته، لذا ظهرت الدعوات العتماد نظام انتخايب يقوم على الدوائر الفردية، إال أنَّ 
ممثلي األحزاب الصغرية املشرتكة يف االئتالف احلكومي ختوفوا من أن يؤدي ذلك إىل إقصائهم من 
العملية السياسية، ولذا عارضوا هذا العرض، وكانت نتيجة ذلك اعتماد النظام املتوازي املعمول به 
حالياً؛ لقدرة هذا النظام على اختيار املرشحي الفائزين بناًء على نظامي انتخابيي خمتلفي أحدمها 

نظام التمثيل النسيب، واآلخر نظام األغلبية)4(.

يتمثَّل  مزدوجاً  حقاً  الناخبي  مينح  أنَّه  املتوازي  االنتخايب  النظام  به  يتميز  ما  أبرز  ومن 
ابالنتخاب ابألغلبية، واالنتخاب ابلتمثيل النسيب، فضاًل عن قدرته على حتقيق توازن مقبول يف 
السلطة التشريعية؛ ألنَّه مينح األحزاب الصغرية فرصة للحصول على مقاعد، لكن ال يلو هذا النظام 
من العيوب، وأبرزها هدر األصوات، إذ إنَّ بعض األحزاب واملرشحي ال حيصلون على مقاعد، مع 

حصوهلم على عدد مقبول من األصوات.

3. أندرو رينولدز وآخرون، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص148.
4. عبدالعزيز عليوي العيساوي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص64.
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نظام العضوية املختلطة

ُوِجَد نظام العضوية املختلطة؛ لتسوية األثر غري النسيب الناتج عن نظام االنتخاب ابألغلبية، 
لنظام  ويستند هذا النظام إىل نظام مرحلي يسري، توزَّع عن طريق املقاعد يف املرحلة األوىل َوْفقاً 
األغلبية، مث يُعوَّض َوْفقاً لنظام التمثيل النسيب؛ لتجنُّب أيِّ خلٍل حُيِْدثه عدم تناسب نتائج مقاعد 
الدائرة االنتخابية اليت جرى انتخابا مبوجب نظام األغلبية، لذا فإنَّ هذا النظام يسمى أحياانً )نظام 
تناسب العضوية املختلطة(، وعلى سبيل املثال، لو فاز حزب بنسبة )%10( من أصوات الناخبي 
على املستوى الوطين من أصوات التمثيل النسيب، ولكنه مل حيصل على أية مقاعد على مستوى 
الدوائر االنتخابية مبوجب نظام األغلبية يعطى ذلك احلزب ما يكفي من املقاعد املخصصة للتمثيل 
النسيب مبا يكفل له احلصول على )%10( من املقاعد النيابية، ويستخدم نظام العضوية املختلطة 
يف أملانيا، وبوليفيا، وهنغاراي، وإيطاليا، وليسوتو، واملكسيك، ونيوزلندا، وفنزويال، ويف مجيع هذه 
الدول ما عدا هنغاراي، ُيْسَتخدم نظام األغلبية اليسري ذو الدور الواحد، أمَّا يف هنغاراي فيستخدم 
 )54%( بنسبة  النسيب  ابلتمثيل  )210( عضو  يـُنـَْتَخب  إذ  الدورين،  ذو  املطلقة  األغلبية  نظام 
النيابية يف هنغاراي،  املقاعد  املقاعد، و)176( مقعد بنظام األغلبية مبا نسبته )%46( من  من 
ويف إيطاليا يكون النظام االنتخايب أكثر تعقيداً، إذ مينح جملس العموم ربع املقاعد للتعويض عن 
األصوات املهدورة يف الدوائر االنتخابية فيكون عدد املقاعد للتمثيل النسيب )155( مقعد بنسبة 
)%25(، وعدد املقاعد املنتخبة مبوجب نظام األغلبية )475( مقعد بنسبة )%75( من املقاعد 

النيابية)5(.

وعملت أملانيا )الغربية سابقاً( بنظام العضوية املختلطة منذ عام 1949، وما زال معمواًل به 
إىل الوقت احلاضر مع إدخال تعديالت سنة 1990 على إثر وحدة املانيا الشرقية والغربية، وكذلك 
تعديالت سنة 1994؛ ليتالءم مع أنَّ الدولة أصبحت مكونة من )16( والية كل والية متثلها 
قائمة، إذ يهدف النظام االنتخايب األملاين إىل أتمي العدالة االنتخابية، وختفيض عدد األصوات 
املهدورة إىل أدىن حد، واالحتفاظ ابلعالقة بي النسبة املئوية لألصوات اليت كسبها احلزب، وعدد 
الفائزين من هذا احلزب، ومبوجب هذا النظام تقسَّم الدولة على دوائر انتخابية متساوية لكل منها 
انئب واحد، واحلزب الذي ينال أكب عدد من األصوات يف كل دائرة انتخابية ينال مقعدها، أمَّا 
األصوات اليت حتصل عليها األحزاب األخرى فتجمع على صعيد الوطن كله، وتستعمل للتوزيع 
على املقاعد املخصصة على أساس الدائرة الوطنية الكبى، فيجمع هذا النظام بصورة منسقة بي 

5. أندرو رينولدز، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص122 .
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لصاحل  وليس  معينة،  لصاحل شخصية  األول  التصويت  فيكون  النسيب،  والتمثيل  األغلبية  نظامي 
حزب، أمَّا التصويت الثاين فيكون لصاحل حزب أو قائمة)6(.

ويتلخص النظام االنتخايب األملاين مبا أييت: أن نصف نواب اجمللس األدىن )البوندستاغ( وهو 
اجمللس األهم املمثل للشعب األملاين جيري اختيارهم ابالنتخاب الفردي على دور واحد )أي: على 
النمط البيطاين(، والنصف الثاين من النواب جيري اختيارهم ابالنتخاب ابلقائمة ابلتمثيل النسيب، 
الدوائر، وال حيق لألحزاب  النسيب على مستوى  القوائم ابلتمثيل  املقاعد يوزع بي  ولكن جمموع 

االشرتاك يف توزيع املقاعد على أساس التمثيل النسيب إال إذا توفر فيها شرطي:

األول: أن حتصل على )%5( من األصوات على األقل، على مستوى الدولة كلها.

الثاين: أن حتصل على ثالثة مقاعد على األقل يف االنتخاب ابألغلبية على مستوى الدولة 
الناحية  من  التنفيذ  حيث  من  صعباً  ليس  لكنَّه  شرحه،  يف  معقداً  النظام  هذا  يبدو  كلها.    
العملية بعد تطبيقه ملدة طويلة يف أملانيا، كما حيقق مزااي مؤكدة؛ ألنَّه حيافظ على حرية الناخب، 
ويؤدِّي إىل اختفاء القوائم املغلقة على األقل لنصف النواب، إذ يكون الناخبون أحراراً يف حتديد 
يـُنـَْتَخبهم ابالقرتاع الفردي ابألغلبية، وأدَّى هذا النظام إىل اختفاء اآلاثر السيئة  املرشحي الذين 
للتمثيل النسيب من حيث التقليل من دور الناخب، ففي إطار الدائرة الصغرية يشعر الناخبون من 
الناحية النفسية مبشاعر الناخبي البيطانيي، لذا فهم حياولون أن يكون تصويتهم جمدايً، ومن مَثَّ 
فهم يقصرون اختيارهم على أقوى اثني من املرشحي، ومن انحية أخرى يتولد شعور نفسي لدى 
األحزاب فتعمل على استقطاب الناخبي ما يؤدي إىل فرض نظام احلزبي يف الدوائر الصغرية. ولكن 
الناخبي الذين يصوتون على هذا النحو يف الدوائر الصغرية حياولون أن يكون تصويتهم جمدايً يف 
الدوائر الكبرية، إذ إنَّ االقرتاعي يتمَّان يف آٍن واحد، فحوايل )%90( من الناخبي يطبقون قاعدة 
التصويت اجملدي إىل تقليص عدد  النسيب، وأدَّى االجتاه حنو  التمثيل  التصويت اجملدي يف إطار 

األحزاب اليت ميكنها الوصول إىل احلكم من )12( عام 1949 إىل حزبي أو ثالثة)7(.

ومنذ عام 2009 بدأت املانيا ابلعمل ابتباع آلية )سانت ليغو( اليت تعتمد خطوات معقدة 
بنظام  تنتخب   )299( نصفها  بـــ)598(  )البوندستاغ(  أعضاء  ُحدَِّد  األصوات، كما  توزيع  يف 
احلقوقية،  زين  مكتبة  االنتخايب،  والنظام  السياسي  النظام  بي  العالقة  حول  دراسة  االنتخابية  النظم  إمساعيل،  نعمة  عصام   .6

ص440.
7.  سعاد الشرقاوي وعبدهللا انصيف، نظم االنتخاابت يف العامل ويف مصرن دار النهضة العربية، القاهرة، ص144.
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األغلبية على مستوى الدوائر الفردية، والنصف اآلخر )299( أيضاً تنتخب بنظام التمثيل النسيب، 
ا حُتقِّق قدرًا مقبواًل من التوازن يف توزيع املقاعد)8(.  وعملت أملانيا آبلية )سانت ليغو(؛ العتقادها أنَّ

وعن طريق دراسة النظام االنتخايب األملاين تبي أنَّه يتمتع بعدد من املزااي اليت ميكن توضيحها 
ابآليت :

حاول النظام املختلط يف أملانيا تاليف سيئات نظامي األغلبية، والتمثيل النسيب، والعمل مبزااي 	. 
النظامي، فاقرتب كثرياً من نظام احلزبي املعمول به يف بريطانيا عن طريق اعتماد نظام األغلبية 
مناسب  عدد  على  احلصول  فرصة  الصغرية  األحزاب  منح  كما  الفردية،  الدوائر  يف  النسبية 
من املقاعد عن طريق اعتماد نظام التمثيل النسيب على مستوى الدولة، وهو أمر مكَّنها من 

االشرتاك يف حكومات ائتالفية مع أحد احلزبي الكبريين. 

أدَّى إىل االستقرار السياسي وذلك عن طريق شرط احلصول على نسبة )5%( من األصوات 	. 
على مستوى الدولة، أو )3( مقاعد يف الدوائر الفردية، وهو أمر قاد إىل احلد من تشتت احلياة 

السياسية.

التصويت بصورة أكثر تركيزاً، فعلى مستوى 3.  الناخبي إىل  النظام أعداداً كبرية من  دفع هذا 
الدوائر الفردية أعطى أغلب الناخبي أصواهتم ألقوى اثني من املرشحي، ممَّا دفع األحزاب 
إىل التسابق عن طريق براجمها االنتخابية إلرضاء الناخبي، وكسب أصواهتم لصاحل مرشحيهم 

يف الدوائر الفردية.

ومع متتُّع النظام االنتخايب األملاين بذه املزااي، إال أنَّ منتقديه كانوا يعيبون غياب املعارضة 
البملانية القوية، واليت ميكن أن تقوم بدور مؤثر يف مراقبة عمل احلكومة يف أملانيا؛ بسبب اشرتاك 
احلزبي الكبريين، وأحياانً ابالشرتاك مع أحزاب أخرى صغرية يف حكومات ائتالفية تضم أحزاابً 

حصدت أغلب األصوات، وحصلت على نسبة كبرية من املقاعد النيابية.

8. عبدالعزيز عليوي العيساوي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص73.
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فرص تطبيق النظام املختلط يف العراق

مع قصر عمر التجربة الدميقراطية يف العراق واليت ما تزال يف مرحلة النشوء، إال أنَّ العمليات 
االنتخابية بي عامي 2005 و2021 كانت أبكثر من نظام انتخايب، فضاًل عن اآلليات املتعددة 

لتوزيع املقاعد.

ومع وجود اتفاق على أنَّ نظام التمثيل النسيب يؤدي يف كثري من األحيان إىل عدم االستقرار 
السياسي، وينتج عنه ضعف يف احلكومات التوافقية اليت يفرزها، إال أنَّه طُبَِّق يف العراق منذ أول 
انتخاابت تشريعية جرت يف 30 كانون الثاين 2005 إىل انتخاابت 2018، وطيلة هذه املدة 
تسببت االنتخاابت ونتائجها خبالفات عميقة بي األطراف املتنافسة، ممَّا أشار إىل أنَّ الوصول 
إىل نظام انتخايب يرضي مجع األطراف أمر صعب للغاية، فالنظام االنتخايب الذي يرتجم أصوات 
واملؤسسات  واالجراءات  القواني  من  يتطلب جمموعة  التشريعية  السلطة  مقاعد يف  إىل  الناخبي 
اليت تسهِّل عمله، وأي خلل يف عمل النظام االنتخايب جيعله مثاراً للتشكيك كما حدث يف النظم 

االنتخابية العراقية بعد عام 2005.

وبعد االحتجاجات الواسعة اليت شهدهتا البالد عام 2019 تعرضت الطبقة السياسية إىل 
ضغوط كبرية لتغيري قانون االنتخاابت الذي انتقل إىل الدوائر املتعددة الذي طُبَِّق يف انتخاابت 
2021 اليت تسبَّبت خمرجاهتا أبزمة سياسية مستعصية مل يشهد العراق مثياًل هلا منذ انتقاله إىل 
الدميقراطية قبل حنو عقدين، وألقى كثريون ابلالئمة على قانون االنتخاابت الذي يعتقدون أنَّه ال 

يناسب العراق يف املرحلة احلالية.

النسيب بي 2005 و2018، واالنتقادات  التمثيل  اليت رافقت تطبيق نظام  االخفاقات 
اليت تعرض هلا قانون انتخاابت رقم 9 لسنة 2020 الذي جرت مبوجبه انتخاابت 2021، أمور 
دفعت للتفكري بقانون انتخاابت جديد يناسب احلالة العراقية، إال أنَّ مثل هذا القانون جيب أن 

يكون جمرَّابً وانجحاً يف دول أخرى؛ ألنَّ أوضاع البالد مل تعد حتتمل مزيداً من التجارب. 

ويف ظل احلديث عن النظام االنتخايب املختلط ميكن قياس مدى مالءمته للحالة العراقية 
ابإلفادة من التجربتي الياابنية واألملانية وجتارب الدول األخرى اليت طبَّقت هذا النظام.
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أواًل: فرص تطبيق النظام املختلط املتوازي يف العراق.

النيابية على نوعي أوهلما جيري  الياابن املقاعد  النظام االنتخايب املتوازي املطبَّق يف  يقسَّم 
انتخابه ابألغلبية، والثاين ابلتمثيل النسيب، وفيما يتعلق ابحلالة العراقية فإنَّ التطبيق ميكن أن يكون 

كاآليت:

جيري انتخاب )160( انئباً عن طريق األغلبية عن طريق دوائر متعددة َوْفقاً للتقسيم احلايل . 1
الذي جرت مبوجبه انتخاابت 2021 كمرحلة انتقالية حلي إجراء تعداد سكاين يف الدورة 
البملانية املقبلة؛ ليجري بعدها تقسيم البالد على )160( دائرة انتخابية ليشعر الناخبون يف 
م كالناخبي البيطانيي لديهم ممثلي حمليي عن مناطقهم يف جملس  هذا النوع من االنتخاب أبنَّ

النواب.

يُنتخب )160( انئب عن طريق نظام التمثيل النسيب بوصف العراق دائرة انتخابية واحدة؛ . 2
لتحقيق قدر مقبول من التوازن، ومنح األحزاب اليت مل حتصل على مقاعد يف الدوائر الصغرية 

جبمع شتات أصواهتا يف خمتلف احملافظات، وحتويلها إىل مقاعد.

حيق للناخب التصويت ملرشحي األغلبية والتمثيل النسيب عن طريق ورقة واحدة تقسَّم على . 3
نصفي، اليمي لألغلبية، واليسار للتمثيل النسيب.

املقاعد )9( الباقية املخصصة لألقليات جيري انتخابا عن طريق وصف العراق دائرة انتخابية . 4
واحدة.

اثنياً: فرص تطبيق نظام تناسب العضوية املختلطة يف العراق

يُعدُّ نظام تناسب العضوية املختلطة املطبَّق يف أملانيا أكثر تعقيداً من النظام املتوازي، إال أنَّ 
ذلك ال مينع من عرضه كبديل ألزمة النظام االنتخايب يف العراق عن طريق اآليت:

جيري االنتخاب ابألغلبية عن طريق تقسيم البالد على )160( دائرة انتخابية، ليفوز مرشح . 1
واحد فقط عن كل دائرة انتخابية.
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حتول أصوات سائر املرشحي من الثاين تصاعدايً؛ بعد فوز املرشح األول يف الدائرة االنتخابية . 2
إىل التقسيم على التمثيل النسيب الذي مينح األحزاب املتنافسة عدداً من املقاعد يتناسب مع 
األصوات اليت حصلت عليها؛ ليجري عن طريق تلك العملية التعرُّف على )160( انئب، 

وآخرون يصلون إىل جملس النواب.

املقاعد )9( الباقية املخصَّصة لألقليات، جيري انتخابا عن طريق وصف العراق دائرة انتخابية . 3
واحدة.

التوصية

ختاماً، ميكن القول إنَّ كال النظامي ال يلوان من التعقيد، وأنَّ تطبيق أيٍّ منهما يتطلَّب 
إجراءات قانونية وفنية جديدة، إال أنَّ النظام االنتخايب املتوازي يبدو األنسب للحالة العراقية؛ ألنَّه 
النسيب، فضاًل عن  يتمثَّل ابالنتخاب ابألغلبية، واالنتخاب ابلتمثيل  مزدوجاً  الناخبي حقاً  مينح 
قدرته على حتقيق توازن مقبول يف السلطة التشريعية؛ ألنَّه مينح األحزاب الصغرية فرصًة للحصول 

على مقاعد من دون حرمان القوى السياسية األخرى من فرصة الفوز.


