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مقدمة:
بعد مرور أكثر من عام على االنتخاابت املبكرة يف العراق اليت جرت يف العاشر من تشرين 
األول 2021، انقسم العراقيون بشأن نظام الصوت الواحد غري املتحول الذي جرت مبوجبه تلك 
االنتخاابت، والذي اعتمد تقسيم البالد على دوائر انتخابية متعددة تساوي مقاعد كوات النساء 
أنَّه يتمتَّع بقدر مقبول من  انتخابية، إذ يرى املدافعون عنه  النواب، أي: )83( دائرة  يف جملس 
الشفافية، خصوصاً بعد أن منح القوى الناشئة واملستقلي فرصة للوصول إىل السلطة التشريعية، يف 
حي يتهمه املعارضون ابلتسبُّب ابألزمة السياسية اليت ضربت البالد ألكثر من عام، واليت عرقلت 
التصويت على رئيس اجلمهورية، وتشكيل احلكومة، فضاًل عن انسحاب الكتلة الصدرية من جملس 
النواب، وما أعقب ذلك من توتر على املستويي الشعيب والسياسي، إذ استمرَّا حىت التوصل إىل 
برائسة  للجمهورية، والتصويت على احلكومة اجلديدة  اختيار رئيس  اتفاق سياسي جرى مبوجبه 

حممد شياع السوداين يف تشرين األول 2022.
وجيد نظام الصوت الواحد غري املتحول نفسه يف حمنة، إذ يصعب عليه الصمود يف ظل وجود 
االنتخابية على  الدوائر  إىل  للعودة ابلعراق  معلنة  األول، ودعوات  اختباره  اعرتاضات كبرية على 
مستوى احملافظة، لكن تعديل قانون االنتخاابت قد ال يكون سهاًل يف ظل وجود أطراف سياسية 

مستفيدة من تعدد الدوائر االنتخابية.
أواًل: تعدد الدوائر يف نظام األغلبية

سيعين  ألنَّه  االنتخابية؛  الدوائر  تعدد  دون  يعمل  أن  ابألغلبية  االنتخاب  لنظام  ميكن  ال 
وجود دوائر انتخابية بعدد أعضاء السلطة التشريعية، إذ يفوز مرشح واحد عن كل دائرة انتخابية، 
مع وجود بعض االستثناءات اليت تتضمن وجود دوائر انتخابية يفوز فيها أكثر من مرشح كما هو 
حهما الحقاً. احلال يف نظام الصوت الواحد املتحول، والصوت الواحد غري املتحول اللذيِن سُنوضِّ

تعدد الدوائر االنتخابية في العراق
 محنة اجتياز االختبار األول

عبدالعزيز عليوي العيساويّ *

* أكادميي وابحث متخصص يف الشؤون االنتخابية.
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ميكن أن تطبق الدوائر املتعددة يف نظام األغلبية بطريقتي، األوىل، أن جيري االنتخاب على 
دور واحد كما هو احلال يف بريطانيا، أو على دورين مثل االنتخاابت الفرنسية.

وتقسم اململكة البيطانية يف نظام االنتخاب الفردي ابألغلبية على دوائر انتخابية بقدر عدد 
األعضاء املزمع انتخابم للمجلس النيايب، ويتوىل الناخبون يف الدائرة االنتخابية انتخاب شخص 
واحد فقط من بي املرشحي ابألغلبية اليسرية، ومن َثَّ فال يصوِّت الناخب إال ملرشٍَّح واحد مهما 
كان عدد املرشحي يف الدائرة االنتخابية، وهلذا تقسَّم الدولة على دوائر انتخابية صغرية، وبذلك 
اليسمح هذا النوع من االنتخاب ابملساس حبرية الناخب، فيرتك الناخب حراً يف اختيار املرشح 

الذي يريد؛ بناًء على تقديره لكفايته.
وحيث هذا النوع من االنتخاب املرشحي والناخبي على الرتكيز، وعدم التشتت الذي قد 
يؤدِّي إىل هدر األصوات، ويكفل هذا للناخب قدرة أكب على التفكري يف املرشح األكفأ من غريه، 
ويساعده ذلك على استخدام صوته بطريقة مفيدة، من منطلق أنَّ اختياره سيكون قاطعاً وفاصاًل، 

ويف الوقت نفسه يكفل للمرشَّح السعي اجلاد للحصول على أكب عدد من األصوات.
وساعد نظام األغلبية ذو الدور الواحد على تركيز الثنائية احلزبية يف بريطانيا بي حزيب العمال 
ملواجهة  الداخلية  بوحدته  واالحتفاظ  صفوفه،  ضم  لضرورة  مدرك  احلزبي  من  فكلٌّ  واحملافظي، 
املعركة االنتخابية اليت ال تتكرَّر فرصتها إال كل مخس سنوات، وساعد ذلك على إضعاف األحزاب 
االنضباط،  مقدمها  تنظيمية حمكمة، يف  بقواعد  االلتزام  احلزبي  على  أصبح  األخرى، وهلذا كله 

واالمتثال، والتقيد ابملنهجية احلزبية.
وتطبق فرنسا الدوائر املتعددة اليت جيب أن يكون الفوز فيها ابألغلبية املطلقة، ويف حال تعذَّر 

ذلك تكون هناك جولة اثنية من االنتخاب يفوز فيها َمن حيصل على أعلى األصوات.
الدور  من  اليسرية  االنتخاب ابألغلبية  من  تكلفة  أكثر  االنتخاب  من  النوع  هذا  ويكون 
األول، لكنَّه يكون أكثر انسجاماً مع واقع البلدان اليت تتعدَّد فيها القوى السياسية احلزبية املتنافسة، 
واليت ال ترى يف الدور األول إال وسيلة لتقدير قواهتا، ليأيت الدور الثاين ليدفعها إىل تقدير حساابهتا 

والتماسك من أجل الفوز.
وشهد النظام الدستوري الفرنسي اتباع النظام االنتخايب الفردي ذي الدورين، ومع ظهور 
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ن وضع دستور اجلمهورية اخلامسة ترمي إىل العدول عن  اجتاهات يف املناخ السياسي الفرنسي إابَّ
النظام االنتخايب الفردي على دورين، واتباع النظام الفردي على دور واحد، أو نظام التمثيل النسيب، 
إال أنَّ تلك الدعوات مل جتد طريقها إىل التطبيق إزاء إصرار اجلنرال ديغول، وبعض القادة السياسيي 

على االحتفاظ بنظام االنتخاب الفردي.
اثنياً: تعدد الدوائر يف نظام التمثيل النسيب

ال تعمل الدوائر الصغرية يف نظام التمثيل النسيب الذي غالباً ما يعتمد على دائرة انتخابية 
تكون على مستوى احملافظة، ويسمَّى حينها التمثيل النسيب التقرييب املعتمد يف إيطاليا ودول أخرى، 
كما توجد بعض األنظمة االنتخابية اليت تتبع نظام الدائرة االنتخابية الواحدة كما هو احلال يف 

إسرائيل، ويسمَّى النظام االنتخايب حينها التمثيل النسيب التقرييب.
جعل  بضرورة  يؤمنون  الذين  والفقهاء  الكتاب  من  عديد  النسيب  التمثيل  نظام  إىل  ودعا 
اجملالس النيابية مرآًة حقيقيًة تعكس صورة اجملتمع عكساً صحيحاً. ومل يـُْؤَخذ بنظام التمثيل النسيب 
سوى يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، حينما نص الدستور الدناركي لعام 1855 على 
اتباع هذا النظام يف انتخاابت جملس الشيوخ، كما طُبَِّق هذا النظام يف بلجيكا عام 1899، وقد 
شهدت السنوات اليت أعقبت احلرب العاملية األوىل انتشار تطبيق نظام التمثيل النسيب يف الدول 
األوروبية، فأخذت به أملانيا، وهولندا، وإيطاليا، وسويسرا، وكل تلك التجارب كانت تعمل ابلدوائر 

املتعددة على مستوى احملافظة، أو الوالية.
وكانت األحزاب االشرتاكية والقوى اليسارية أول املطالبي بتطبيق نظام التمثيل النسيب؛ ألنَّ 
هذا النظام خيدم القوى واألحزاب اليت هلا وزن سياسي، وأنصار يف كل مكان، ولكنَّهم ال يشكلون 
األغلبية، فتضيع أصواهتم هدراً يف ظل نظام األغلبية، يف حي حتصل على عدد من املقاعد يف ظل 
نظام التمثيل النسيب الذي يضمن متثيل األقليات السياسية جبانب أحزاب األغلبية، وذلك أبن يظفر 
كل حزب بعدد من املقاعد النيابية بنسبة ما حصل عليه من أصوات، إىل جانب قوى األغلبية حىت 
يتحقق جوهر الدميقراطية، وتُؤيت املشاركة السياسية مثارها، فهو يعمل على متثيل األحزاب السياسية 

يف اجملالس النيابية متثياًل يتناسب مع عدد األصوات اليت انهلا كل حزب.
والتمثيل النسيب الذي ال ميكن أن يعمل إال يف إطار قوائم ودوائر انتخابية كبرية أيخذ صوراً 
املرشحة  القوائم  التصويت على إحدى  الناخب  يلتزم  املغلقة حي  القوائم  متعددة، فقد أييت مع 
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من دون أن يكون له احلق يف إدخال أي تعديالت عليها، إذ يتقيَّد برتتيب األمساء اليت تتضمنها 
لوجهة نظره  َوْفقاً  اختياره عليها  اليت وقع  القائمة  ترتيب أمساء  تغيري  للناخب  القائمة. كما حيق 
الشخصية إزاء املرشحي، ويسمَّى -يف هذه احلالة- التمثيل النسيب مع التفضيل. وقد يكون نظام 
التمثيل النسيب مع املزج بي القوائم الذي يتيح للناخب حق تكوين قائمة من أمساء املرشحي، ولو 
كانوا من قوائم خمتلفة، وال يتقيد بقائمة حزب معي، خبالف احلال يف القوائم املغلقة اليت تقيد 

الناخب، وتدفعه النتخاب إحدى القوائم دون سواها.
طَبََّق العراق التمثيل النسيب بنوعيه الدائرة الواحدة والدوائر على مستوى احملافظات يف احلقبة 

اليت أعقبت 2003.
ووجد القائمون على صياغة النظام االنتخايب يف العراق أنَّ التمثيل النسيب القائم على أساس 
الدميقراطية حديثاً، وفعاًل جرت  انتخابية واحدة هو األفضل لدولٍة متحولٍة إىل  العراق دائرة  َعدِّ 
انتخاابت اجلمعية الوطنية يف 30 كانون الثاين 2005 َوْفقاً هلذه اآللية اليت حقَّقت جناحاً مقبواًل 

ألول انتخاابت تشهدها البالد.
واْعُتِمَد نظام الدائرة الواحدة يف تلك االنتخاابت ملبرات عيدية، لعلَّ من أمهِّها عدم وجود 
تعداد سكاين دقيق، ومنح مكوانت اجملتمع العراقي كلها فرصة أكب للتمثيل. ونصَّ األمر ذي الرقم 
)96( الصادر عن »سلطة االئتالف« يف َحزِيران 2004 على عدِّ العراق دائرًة انتخابيًة واحدًة، 
بداًل من تقسيمه على دوائر انتخابية متعددة على أساس األقاليم واحملافظات النتخاب )275( 
عضواً هم أعضاء اجلمعية الوطنية؛ ألنَّ تقسيم العراق يف ذلك احلي على دوائر انتخابية متعددة 
يُعدُّ أمراً صعباً؛ لعدم وجود بياانت إحصائية، أو اتفاقات سياسية بشأن حدود الدوائر االنتخابية. 
وُوِصَف النظام االنتخايب الذي اعتمد على التمثيل النسيب ضمن الدائرة االنتخابية الواحدة 
أبنَّه  احتوى التنوع الواسع الذي كان يشهده العراق يف خمتلف اجملاالت، وحاول أن يعطي أكب 
قدر من الشراكة احلقيقية يف العملية السياسية عن طريق عدم إمهال أي صوت من أصوات الناخبي  
الدائرة  املتحدة خيار  االنتخابية، وأيَّدِت األمم  القوائم  املرشحي يف  أدلوا أبصواهتم لصاحل  الذين 
االنتخابية الواحدة حي عدَّت أنَّ هذا االختيار ميكِّن اجلماعات اليت تتوزَّع على مناطق جغرافية 
متفرقة من أن تصوِّت بصورة جمتمعة، كما منح النظام االنتخايب النساء نسبة )%25( من قوائم 
املرشحي، وُعدَّت هذه النسبة خطوًة جريئًة على طريق التحول الدميقراطي، وإن كانت بعيدة عن 
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النسبة احلقيقية للنساء يف العراق.
ومع قدرة نظام التمثيل النسيب ابلدائرة الواحدة على تقليل هدر األصوات، ومتثيل اجلماعات 
الصغرية املنتشرة أفقياً يف خمتلف أرجاء الدولة، إال أنَّه تعرَّض لالنتقاد أيضاً لتسبُّبه يف تضخم متثيل 
بعض احملافظات على حساب حمافظات أخرى، ممَّا دفع للتفكري بتصغري حجم الدائرة االنتخابية؛ 

لتكون على مستوى احملافظة.
حىت   2005 عام  هناية  جرت  اليت  النواب  جملس  انتخاابت  يف  فعاًل  حدث  ما  وهذا 
انتخاابت 2018، إِذ انتقل العراق إىل الدوائر على مستوى احملافظات؛ نتيجة للضغوط الكبرية 

اليت دفعت إىل ذلك.
يعتمد  مل  ألنَّه  احملافظات؛  مستوى  على  انتخابية  دوائر  إىل  البالد  تقسيَم  بعضهم  وانتقد 
على التعداد السكاين الدقيق الواجب إجراؤه قبل أي انتخاابت؛ ملعرفة سكان كل حمافظة، وعدد 
الناخبي فيها، ومنحها عدد من املرشحي يتناسب مع حجم سكاهنا، لكن بعضهم اآلخر عدَّ 
العمل ابلدوائر االنتخابية أمراً إجيابياً؛ ألنَّه جتاوز عدَّ العراق دائرة انتخابية واحدة من انحية الرتشيح 
والتصويت واحتساب األصوات، وحاول تقسيم الدوائر االنتخابية االقرتاَب من الواقع العراقي، كما 
مثَّل حماولًة لتجاوز إشكالية عدم متثيل بعض احملافظات يف السلطة التشريعية أو قلتها، كما حدث 
يف انتخاابت اجلمعية الوطنية، والذي قد يضعف ثقة الناخب ابلعملية السياسية، وشرعية نتائج 
االنتخاابت يف حال عدم فوز أيٍّ من مرشَّحي منطقته يف االنتخاابت، ممَّا قد يؤدِّي إىل حالة من 
عدم االستقرار السياسي، لذا عدَّ القانون اجلديد كلَّ حمافظة دائرة انتخابية، وخصَّص عدداً من 

املقاعد يوازي  عدد سكاهنا، وهو أمر ميكن أن يساعد على حل اإلشكالية السابقة.
جاءت  حىت  احملافظات،  مستوى  على  الدوائر  ذو  النسيب  التمثيل  بنظام  العمل  واستمر 
احتجاجات تشرين 2019 اليت أصرَّت على تغيري النظام االنتخايب الذي انتقل إىل الدوائر املتعددة 

على مستوى احملافظات.
اثلثاً: تعدد الدوائر يف الصوت الواحد املتحول وغري املتحول

ال يقتصر وجود الدوائر على نظامي األغلبية والتمثيل النسيب، إذ توجد نُظٌُم انتخابية أخرى 
تفرض صوراً حمدَّدة للدوائر االنتخابية، من بينها الصوت الواحد املتحول الذي يشرتط وجود دوائر 
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انتخابية متوسطة يفوز يف كل دائرة ما بي )3، و6( مرشحي، ومينح الصوت يف هذه احلالة على 
هيئة تفضيل، أي: حيق للناخب منح صوته ملرشح حمدَّد، ويف حال مل يفز هذا املرشح ينتقل الصوت 

إىل املرشح الذي يليه، وُتَكرَّر هذه احلالة بعدد مرات التفضيل.
ودافَع علماء السياسة عن نظام الصوت املتحول كأكثر النظم االنتخابية جذابً، ومع أنَّ 
اخرتاعه يعود إىل أكثر من قرن، إال أنَّ استخدامه ما زال حمصوراً يف عدد من الدول، من بينها 

إيرلندا، ومالطا.
 ويـُنـَْتَخب يف إيرلندا أعضاء البملان البالغ عددهم )166( عضواً من )42( دائرة انتخابية 
لكلٍّ منها ما بي )3–5( مقاعد، ويعتمد حجم الدائرة على عدد السكان؛ لذا جيب وضع حدود 
جديدة للدوائر االنتخابية على فرتات منتظمة. وإيرلندا اليت تعمل بنظام الصوت التفضيلي ليست 
با قوائم انتخابية، وُيَسجَّل كل املرشحي على بطاقة االقرتاع َوْفق احلروف اهلجائية، ويكون لكل 
انخب صوت واحد، ويقوم بتوضيح تفضيله، فيكتب إىل جانب اسم مرشحه املفضل رقم )1( 
»أي: االختيار األول«، وإىل جانب مرشحه الثاين »أي: الذي يلي األول يف األفضلية: رقم )2(، 

وهكذا.
وتتعدد الدوائر االنتخابية أيضاً يف نظام الصوت الواحد غري املتحول الذي طُبَِّق يف العراق 

يف االنتخاابت اليت جرت عام 2021، وتعرَّض إىل انتقادات كبرية.
ويقوم الناخب يف ظل هذا النظام ابلتصويت ملرشح واحد فقط يف الدائرة االنتخابية، ولفك 
االلتباس بي الصوت الواحد غري املتحول ونظام الفائز األول ابألغلبية ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ 
األخري خيصص دائرة انتخابية لكل مرشح، أي: يفوز مرشح واحد فقط يف هذه الدائرة، خبالف 
الصوت الواحد غري املتحول الذي خُيصَّص يف كثري من األحيان بي )3، و5 أو 6( مقاعد للدائرة 

االنتخابية.
رابعاً: حمنة صمود تعدد الدوائر االنتخابية يف العراق

الدوائر  تعدُّد  على  القائم  احلايل  االنتخايب  النظام  على  اإلبقاء  صعوبة  إنكار  ميكن  ال 
الذي ضرب  السياسي اخلطري  ابلتسبُّب ابالنسداد  مباشراً  اهتاماً  العراق بعد اهتامه  االنتخابية يف 
العملية السياسية طوال عام، امتد ما بي إجراء االنتخاابت النيابية املبكِّرة عام 2021، وتشكيل 
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حكومة السوداين يف 2022، إال أنَّ ذلك ال يعين عدم تناوٍل الحتماالت صمود هذا النظام، وإن 
كانت احتماالت زواله أقرب للتحقق.

1- احتمال الصمود
جاءت فكرة الذهاب حنو تعدد الدوائر االنتخابية بعد احتجاجات تشرين 2019 اليت 
طالب مشاركون فيها بتقسيم العراق على )329( دائرة انتخابية، أي: بعدد أعضاء جملس النواب، 
وبعد كثري من النقاشات اتفقت القوى السياسية على اعتماد الدوائر املتعددة بصيغتها احلالية َوْفقاً 

لقانون رقم )9( 2020.
نظام  من  املستفيدين  أكب  الصدري  التيار  كان   2021 انتخاابت  نتائج  إعالن  وبعد 
الصوت الواحد غري املتحوِّل، ما يعين أنَّ أيَّ عودة للتيار إىل املشهد السياسي قد تعرقل حراك تغيري 
قانون االنتخاابت، وخصوصاً ما يتعلق جبوهر القانون املتمثل بتعدد الدوائر االنتخابية اليت سبق أن 

حتدَّث مقربون من التيار عن متسكهم به.
وتعوِّل قوى انشئة وسياسيون أفراد على متسُّك التيار الصدري ابلدوائر االنتخابية املتعددة؛ 
العتقادها أبنَّ هذه اآللية ميكن أن توصلهم إىل جملس النواب كما أوصلت حمسوبي على احتجاجات 

تشرين إىل البملان يف انتخاابت 2021.
2- احتمال الزوال

مل ختِف قوى سياسية مؤثرة رغبتها يف تغيري قانون االنتخاابت الذي جرت مبوجبه انتخاابت 
2021 أو تعديله؛ العتقادها أبنَّه وراء األزمة السياسية اليت شهدهتا البالد بعد االنتخاابت.

وكان رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي من أكثر املطالبي بتغيري قانون االنتخاابت، 
حينما أكَّد -يف مقابلة متلفزة يف تشرين الثاين 2022- رغبته يف العودة إىل نظام التمثيل النسيب، 
وعدِّ احملافظة دائرة انتخابية واحدة على أن جيري حتويل األصوات إىل مقاعد عن طريق آلية )سانت 

ليغو 1.7( اليت طُبَِّقت يف انتخاابت برملان 2018.
ل  وأشار إىل أنَّ بعض القوى السياسية تريد العمل آبلية )سانت ليغو 1.9(، إال أنَّه يفضِّ
)1.7(؛ لفسح اجملال أمام القوى الصغرية للفوز، مبيناً أنَّ األطراف املشاركة يف جلنة تعديل قانون 
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االنتخاابت اتفقت على )1.7(.
نيٍَّة  وجوَد  النواب  ومؤثرة يف جملس  برملانية كبرية  ميتلك كتلة  ائتالف  رئيس  يؤكِّد حديث 
حقيقيٍة لتغيري قانون االنتخاابت، ومن َثَّ فإنَّ استمرار قانون الدوائر املتعددة ميثِّل أمراً صعباً للغاية.

األغلبية  بي  ميزج  الذي  املختلط  االنتخايب  للنظام  ابلرتويج  أخرى  سياسية  قوى  بدأت 
والتمثيل النسيب، وبعضها بدأ نقاشات فعلية للمضي يف تعديل القانون أو تغيريه.

كما بدأان نسمع أصوااتً تظهر هنا وهناك، تطالب بتحويل العراق إىل دائرة انتخابية واحدة 
ضمن نظام التمثيل النسيب، وطُبَِّقت هذه اآللية يف العراق يف انتخاابت اجلمعية الوطنية اليت جرت 

يف 30 كانون الثاين 2005.

اخلالصة
فضاًل عن كلِّ ما تقدَّم، يستند بعضهم على قرار احملكمة االحتادية الذي أكَّد عدم دستورية 
املادة )13( يف قانون االنتخاابت، ودعوهتا جمللس النواب إىل تشريع نصوص بديلة عنها، ما يعين 
قانونية،  مبرات  لوجود  حتمياً؛  أمراً  أصبح   2020 لسنة   )9( رقم  االنتخاابت  قانون  تغيري  أنَّ 
ورغبات سياسية أيضاً، تتزامن مع وجود أغلبية برملانية مرحية ميكن أن متّرَِر أيَّ قانون تتفق عليه 

القوى السياسية.


