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تُعدُّ التعدُّدية السياسية من املبادئ األساسية للدميقراطية، واليت تؤمن مبجتمـع يسـوده مبـدأ 
احرتام إرادة األغلبية، وصيانة حقوق األقلية، واختالف اآلراء واملصاحل، يرتجم هذا االخـتالف فـي 
برامج وسياسات عامة تتبناها األحزاب السياسية، وخُتاض على أساسها االنتخاابت، وعلى هذا 
األساس فإنَّ التداول السلمي للسلطة عن طريق االنتخاابت الدورية هو الوسيلة الوحيدة إلسناد 
السلطة السياسية يف الدولة، إذ يسـتطيع بواسـطتها الشعب التدخُّل دورايً، وابنتظام لتحديد ممثليه 
عن طريق املفاضلة بي البامج السياسية املعروضة عليه، فوجود األحزاب السياسية القوية ابلنظام 
االنتخاب،  عملية  بتنظيم  األهم  العنصر  االنتخايب  النظام  ويُعدُّ  أساسي،  عنصر  هو  الدميقراطي 
النتائج وحتديدها،  الناخبي، وفرز  املرشحي على  لعـرض  املسـتعملة؛  الطرائق واألساليب  وحتديد 
فهو ينظم عملية االنتقال السلمي للسلطة، أو البقاء فيها، فالنظام االنتخايب ابملعىن الواسع حيوِّل 
واملرشحي،  السياسية  لألحزاب  مقاعـد خمصصة  إىل  العامـة  االنتخاابت  يف  با  املدىل  األصوات 
فهو بذلك يُعدُّ الدعـامة األساسـية للدميقراطيـة، والركيزة املهمة يف كل إصالح سياسي، وإداري، 
واجتماعي، وقـوام السـلطة ومصدر شرعيتها، ممَّا جيعل عملية اختيار النظـام االنتخايب من بي أهم 
النظام االنتخايب  بناء على ما تقدم أن يراعي  الدميوقراطية. ويفرتض  الـدول  القرارات املتخذة يف 

ثالث مرتكزات أساسية هتدف مبجملها استقرار النظام السياسي والدميوقراطية يف البالد:

يضمن وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة يف البملان..  

س إىل وجود نواب ممثلي عن الشعب بصورة واقعية وحقيقية وقريبة..   يؤسِّ

يوفر قدراً معقوال من احتماليات تبادل أدوار السلطة بي القوى السياسية املوجودة، ال أن .  
يؤدي اىل اجلمود وتكرار املعادالت السياسية.

النظام االنتخابي المختلط وثالثية االستقرار في العراق
مصطفى السرايّ *

*  ابحث يف الشأن السياسي.
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األنظمة االنتخابية يف العراق بعد عام 2005

النظام االنتخايب الذي قد تعتمده دولة ما، ال يكون كيفياً إال يف األنظمة غري الدميقراطية، 
أمَّا يف النظام الدميقراطي املستقر سياسياً، فإنَّ اعتماد نظام انتخايب معي عليه أن يراعي التعددية 
ُيَْتار  الذي  النظام  السائدة ابجملتمع، والتعرُّض إلجيابيات  السياسية  اجملتمعية والسياسية، والثقافة 
للوصول للنظام االنتخايب األفضل، الذي حيقِّق أكب قدر من العدالة السياسية واالنتخابية، وبعيداً 
عن اخلوض بتفاصيل أنواع األنظمة االنتخابية، القائمة على التمثيل النسيب أو ابألغلبية، فقد شهد 
اً دورايً مع كل انتخاابت يف قضية النظام االنتخايب ابتداًء  العراق يف دوراته االنتخابية اخلمسة تغريُّ
من نظام القائمة املغلقة، والعراق دائرة انتخابية واحدة يف انتخاابت الدورة األوىل يف عام  2006؛ 
ليتحوَّل إىل نظام القائمة املفتوحة واحملافظة دائرة انتخابية واحدة َوْفق معادلة األغلبية النسبية تطبيقاً 
ملعادلة )سانت ليغو املعدَّل( يف الدورة االنتخابية الثانية والثالثة والرابعة من )2010 – 2018(؛ 
ليتحوَّل العراق بعدها إىل نظام الصوت الواحد غري املتحول والعراق دوائر صغرية متعددة يف الدورة 
السياسي  ابلتمثيل  زايدة  لتحقيق  النسبية  األغلبية  أنظمة  هتدف   .2021 يف  اخلامسة  البملانية 
ابلبملان مبا حيقق أوسع مساحة للشرعية، ومن َثَّ الوصول لنتيجة أاَل وهي حتقيق استقرار سياسي، 
أاَل وهو  االنتخابية سرعان ما جنح يف جانب واحد  لكن ما حصل أنَّ تطبيقات هذه األنظمة 
ابلعمل  اليت مسح هلم  الشعب  ممثلي عن  السياسية، ووجود  األحزاب  بي  التمثيل  قاعدة  توسيع 
م مل حيقِّقوا غاية مهمة من وجود احلكومة والنظام السياسي، أاَل  السياسي، لكنَّه أثبت فشلهم؛ ألنَّ
وهو االستقرار الذي يؤمن قدرة الدولة على حتقيق الرفاهية، وتسوية النزاعات، وتوزيع املوارد بي 
املواطني، كذلك هو مل يؤسس إىل وجود ممثلي للشعب بصورة حقيقية وواقعية، ويكونوا قريبي 
من اجلمهور والناخبي؛ لذا هذه األنظمة حرمت طيفاً واسعاً من العراقيي )املستقلي، األحزاب 
م ينتشرون على صورة مجاعات صغرية  الصغرية( من احلصول على مقاعد هلم مبجلس النواب؛ ألنَّ

مبناطق متفرقة، فاعتماد نظام التمثيل النسيب فقد أدَّى لنتيجتي متباينتي:

• حرمان اجلماعات الصغرية من الوصول ملقاعد البملان.

• أدَّى هذا النظام هليمنة بعض الزعامات السياسية على املعادلة السياسية لسنوات عديدة؛ 
وهذا األمر حقَّق استقرار ما بي الكتل السياسية، إال أنَّ هذا مل ينتج عملية التغيري أو شعور الناس 
جبدوى االنتخاابت من خالل تبادل أدوار حقيقية بي قوى املعارضة والفريق احلكومي، واليت تُعدُّ 
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نقطة جوهرية يف األنظمة البملانية.

وفيما يص النظام املطبَّق يف انتخاابت عام 2021، وهو نظام الصوت الواحد غري املتحول 
والدوائر الصغرية املتعددة، إذ حقَّق مزااي نسبية عن طريقه استطاعت اجملاميع واملرشحي األفراد غري 
املنضوين يف أحزاب سياسية من الفوز واحلصول على مقعد نيايب، فإنَّ نظام الصوت الواحد املتحول 
ون  يوفِّر فرصاً أكب أمام املرشحي املستقلي للفوز مقارنة مع نظام القائمة النسبية؛ ألنَّ الناخبي يعبِّ
عن خيارهم بي املرشحي بداًل من األحزاب، لذا فإنَّ هذا النظام يعمل على احلفاظ على العالقة 

املباشرة بي الناخبي وممثليهم املنتخبي؛ إال أنَّ هذا النظام قد أدَّى إىل جمموعة من النتائج: 

على العكس من نظام القائمة النسبية، أدى نظام الصوت الواحد املتحول اىل انقسامات .  
بي االئتالفات السياسية التقليدية.

نتج عن هذا النظام فوز حزب ما مبقاعد أقل من منافسيه، مع حصوله على عدد أعلى من .  
األصوات.

نتج عن هذا النظام فوز مرشحي مستقلي بعدد كبري؛ ممَّا شتَّت عملية القرار السياسي، .  
ونتج عنه عدم استقرار يف العملية السياسية.

النظام االنتخايب املختلط وحتقيق االستقرار

بعد انتخاابت عام 2021 يف العراق، وما نتج عنها من خمرجات على املستوى السياسي 
وعلى املستوى االجتماعي، وحالة الفوضى اليت عاش فيها العراق لفرتة ما بعد االنتخاابت ألكثر 
من عام، وبعد تشكيل حكومة )حممَّد شياع السودايّن( الذي تعهَّد يف منهاجه الوزاري يف تشرين 
األول 2022، يف املادة الثالث والعشرون حول التشريعات واإلصالحات السياسية  يف الِفْقَرة اثنياً 
على ضمان إجراء االنتخاابت وضمان سالمتها، وأنى جملس النواب العراقي جبلسته السادسة من 
الفصل التشريعي األول لسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة االنتخابية اخلامسة يف 13/2/2022، 
القراءة األوىل من مقرتح تعديل قانون جمالس احملافظات واألقضية رقم )12( لسنة 2018، وأهم 
ما يف هذا القانون هو نص املادة )12( اليت تؤكِّد إجراء االنتخاابت َوْفقاً لنظام األغلبية النسبية 
واحملافظة دائرة انتخابية واحدة، وسيولِّد هذا األمر مشكالت كبرية َوْفق ما ذُِكَر آنفاً، وكذلك أنَّ 
وانقسامات  مشكالت كبرية  أنتجت  التحول  غري  الواحد  الصوت  ونظام  النسبية  األغلبية  نظام 
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سياسية وجمتمعية وحالة عدم االستقرار الدائمة، ولكن مع وجود فريقي حياول كل منهم تطبيق 
نوذج معي لتحقيق نتائج معينة، لذا فضاًل عن النظم السابقة، يوجد نظام آخر منها ما هو مزيج 
بي ما ذُِكَر سابقاً من أنظمة، إذ تقوم نظم االنتخاب املختلطة على أساس االستفادة من ميزات 
كل من نظم األغلبية، ونظم التمثيل النسيب، والتقليل من االنتقادات املوجَّه لكليهما، وعليه يرتكب 
النظام املختلط من نظامي انتخابيي خمتلفي بعضهما عن بعض، ويعمالن عماًل متوازايً، ويـُْقتـَرَع 
مبوجب النظامي من الناخبي أنفسهم، إذ جتتمع نتائج النظامي النتخاب املمثلي يف اهليئة اليت 
تـُنـَْتَخب، ويستخدم يف ظل النظام املختلط أحد نظم األغلبية )أو أحياانً إحدى النظم األخرى(، 
والذي عادًة ما يقوم استناداً إىل دوائر انتخابية أحادية التمثيل، فضاًل عن نظام القائمة النسبية، 
وميكن القول إنَّ النظم املختلطة كانت نتاج اجتاه كثرٍي من الدول إىل البحث عن نظام انتخايب 
يتوافق مع ظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك التاريية، ويتفق مع واقعها 
الدميقراطي مبا حيقِّق االنسجام والتوافق  املبدأ  منها إىل حتقيق  فيه، وسعياً  الذي تعيش  السياسي 
بي االجتاهات الفكرية والسياسية القائمة فيها كما هو احلال يف أملانيا والياابن عند االطالع على 
جتارب هذه الدول، إذ نشر مركز البيان للدراسات والتخطيط دراسة حنو نظام انتخايب عادل يف 
العراق ابالستفادة من التجربة الياابنية)1(، تؤكِّد استقرار العملية السياسية والنظام يف الياابن بعد 
تطبيق النظام املختلط واالستفادة من املميزات اليت حيملها هذا النظام، إذ من مزااي النظم املختلطة 
تفرز نتائجاً وسطية بي ما تسفر عنه نظم التعددية/األغلبية، وما ينتج عن نظم التمثيل النسيب، ومن 
ا تـُْعِطي األحزاب الصغرية اليت متثِّل األقليات فرصًة يف احلصول على متثيل هلا عن طريق  ميزاهتا أنَّ
املقاعد املنتخبة مبوجب التمثيل النسيب يف حال إخفاقها يف احلصول على أي من مقاعد التعددية/

الناحية  األغلبية، خصوصاً كلما ارتفع عدد املقاعد املنتخبة مبوجب النظام النسيب. أخرياً، ومن 
النظرية على األقل، فإنَّ نظم االنتخاب املختلطة ال حتفِّز على تشرذم األحزاب السياسية وتعددها 

ابملقدار نفسه الذي تعمل عليه نظم التمثيل ابلرتشيح الفردي يف دوائر صغرية.

للدراسات  البيان  مركز  الياابنية،  التجربة  من  ابالستفادة  العراق  يف  عادل  انتخايب  نظام  حنو  العيساوّي،  عليوي  عبدالعزيز   .1
./https://www.bayancenter.org/2023/02/9353 :والتخطيط، بغداد، 2023، للمزيد ينظر الرابط

https://www.bayancenter.org/2023/02/9353/
https://www.bayancenter.org/2023/02/9353/
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النظام االنتخايب املختلط سيعمل على حتقيق االستقرار النسيب يف العراق عن طريق  نرى 
املخرجات اليت ستمثِّل حالًة من الوسطية، وستعكس نتائج جيدة حتقِّق حالة االستقرار النسبية 

الثالثية وهي:

يضمن وجود أحزاب سياسية قوية، جتمع اصواهتا من خالل دوائر كبرية مثل احملافظة..  

يضمن وجود متثيل نيايب حقيقي وواقعي، من خالل الرتشيح الفردي املباشر ضمن دوائر .  
صغرية.

وجود .   تبادل ضمان  من خالل  السياسي  العمل  يف  التغري  احتمالية  وجود  عملية  يضمن 
األحزاب الصغرية والناشئة واملستقلي.


