
القيود التي ترد على االقرتاع العام
على  ت��رد  التي  التنظيمية  القيود  هنا  اق�صد  وال 
الناخبني واملر�صحني، وهي عادًة ما تكون منطقية 
االهلية  )ال�صن،  مثل  االرادة  مفهوم  مع  ومتما�صية 
التي  القيود  تلك  اق�صد  ولكن  واالدبية(،  ،العقلية، 
اأنانيًة  يفر�صها النظام ال�صيا�صي عندما يكون اكرث 
وحر�صًا على االحتفاظ بال�صلطة، والتي من �صاأنها 
حرمان قطاعات �صعبية وا�صعة من التاأثري يف القرار 

ال�صيا�صي ك�)الن�صاب املايل، الكفاءة، اجلن�س( .
على  املهيمنة  الربجوازية  الطبقة  ا�صتطاعت  وقد 
اأن   1791 ع��ام  الفرن�صية  التاأ�صي�صية  اجلمعية 
�صيادة  مفهوم  وخا�صة  مونت�صكيو  اأف��ك��ار  توظف 
االمة وكونها منف�صلة عن �صيادة ال�صعب وفكرة اأن 
االنتخاب وظيفة ولي�صت حقًا، ومت تق�صيم املواطنني 
اىل موطنني ايجابيني ومواطنني �صلبيني، وتقييد 
االنتخاب باعتماد ن�صاب مايل هو مقدار ما ميتلك 
ك�صرط  م��ن �صرائب  يدفع  م��ا  او  ام���وال  م��ن  ال��ف��رد 
بالوطن  االن�صان  ارت��ب��اط  ف�صروا  وق��د  ل��اق��راع، 
قد  العلمية  الكفاءة  �صرط  ان  كما   ، ماديًا  ارتباطًا 
املواطنني  الإبعاد  االمريكية  الواليات  يف  ا�صتثمر 
االقراع  حق  ومن  ال�صيا�صية  امل�صاركة  من  ال�صود 

حيث كان اأغلبهم من االأميني.
وق���د ح��رم��ت امل�����راأة م��ن ال��ت�����ص��وي��ت يف اأوروب����ا 
يف  امل�صاركة  ت�صتطع  ومل  الزمن  من  طويلة  عقودًا 
الع�صرين،  القرن  االنتخابات اال يف وقت مبكر من 
من  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  لها  ي�صمح  ومل 
عام  االحت���ادي  الد�صتور  تعديل  بعد  اال  االق���راع 

1920م .
مربرًا  املذكورة  القيود  من  املارك�صية  اتخذت  وقد 
�صمم  الأن��ه  للدميقراطية  الغربي  النموذج  لرف�س 
متتلك  وحدها  كونها  الراأ�صمالية  القوى  مل�صلحة 
التي  االعامية  واملوؤ�ص�صات  واملال  االنتاج  و�صائل 
الطبقات  وح��رم��ان  بال�صلطة  لاحتفاظ  توؤهلها 
ال�صيا�صي  ال��ق��رار  �صنع  يف  امل�صاركة  من  العاملة 
اأن  املارك�صية،  النظرية  ح�صب  الب���ّد،  ك��ان  لذلك   ،
ال�صلطة  ت����داول  يف  ال��ن��م��وذج  ه���ذا  ا�صتبعاد  ي��ت��م 
ماي�صمى  وهو  العاملة  الطبقة  بيد  ال�صلطة  وح�صر 
بدكتاتورية الربوليتارية، اىل ان يتم الق�صاء على 
اإن  العودة اىل االنتخاب..اإال  الراأ�صمالية و  الطبقة 
هذه الدكتاتورية ا�صتمرت اىل حني �صقوط االنظمة 
دون  العامل  املارك�صي يف  الفكر  املارك�صية وتراجع 

ان ت�صهد حتول حقيقيًا اىل الدميقراطية.

االقتترتاع  مل�صلحة  تتترد  التي  القيود 
العام

وبالعك�س من القيود التي تقيد االقراع العام هناك 
ان  �صاأنها  وم��ن  العام  االق���راع  مل�صلحة  ت��رد  قيود 
تعزز االرادة ال�صعبية ، ومنها؛ �صمان متثيل عادل 
الد�صاتري  بع�س  حر�صت  وق��د  ولاأقليات،  للمراأة 

املادة  الد�صتورية  الوثيقة  منت  يف  ذلك  اي��راد  على 
الثاثون واملادة 49 من الد�صتور؛

)تنتخب اجلمعية الوطنية طبقا لقانون االنتخابات 
قانون  وي�صتهدف  ال�صيا�صية.  االح���زاب  وق��ان��ون 
الربع  عن  تقل  ال  للن�صاء  ن�صبة  حتقيق  االنتخابات 
متثيل  وحتقيق  ال��وط��ن��ي��ة.  اجلمعية  اع�����ص��اء  م��ن 
الركمان  وب�صمنها  كافة  العراق  جلماعات  ع��ادل 

والكلدواآ�صوريني واالآخرون(.
)يتكون جمل�س النواب من عدد من االأع�صاء بن�صبة 
مقعد واحد لكل مائة الف ن�صمة من نفو�س العراق 
انتخابهم  يتم  باأكمله،  ال��ع��راق��ي  ال�صعب  ميثلون 
ويراعى  املبا�صر،  ال�صري  العام  االق���راع  بطريق 

متثيل �صائر مكونات ال�صعب فيه(.
قانوين  يف  اي��راده��ا  مت  الن�صو�س  لهذه  وتاكيدًا 
انتخاب اجلمعية الوطنية 96 ل�صنة 2004 وقانون 
انتخابات جمل�س النواب رقم 16 ل�صنة 2005 ، بل 
ان حر�س امل�صرع هذا ادى اىل زيادة متثيل املراأة 

اىل الثلث تقريبًا:
) يجب ان يكون ا�صم امراأة واحدة على االقل �صمن 
ا�صماء اول ثاث مر�صحني يف القائمة ، كما يجب ان 
يكون �صمن ا�صماء اول �صت مر�صحني على القائمة 
حتى  دوال��ي��ك  وهكذا   ، االق��ل  على  ام��راأت��ني  ا�صماء 

نهاية القائمة ( . 
�صمن  االأق���ل  على  واح���دة  ام���راأة  تكون  اأن  يجب   (
اأول ثاثة مر�صحني يف القائمة، كما يجب اأن تكون 
امراأتان على  القائمة  �صتة مر�صحني يف  اأول  �صمن 

االأقل، وهكذا حتى نهاية القائمة(.
بينما كان اختيار القائمة املغلقة مع الدائرة الواحدة 
داخل  ع��ادل  متثيل  على  االقليات  حل�صول  �صمان 

الهيئة الت�صريعية يتنا�صب مع حجمها احلقيقي .
االنتخابية  وال��ق��وان��ني  الد�صاتري  بع�س  وتعالج 
مقاعد  حجز  ط��ري��ق  ع��ن  وامل����راأة  االق��ل��ي��ات  ق�صية 

م�صبقة يجعلها مبناأى عن املناف�صة.

املواثيق  يف  العام  االقتترتاع  �صمانات 
الدولية

االأ�صا�صية  الركيزة  هي  النزيهة  احلرة  االنتخابات 
ال�صلطة  ول�����ص��رع��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ظ��ام  ل��ب��ن��اء 
بها وب�صروطها  اهتم  ولذلك   ، بلد  اأي  وتدوالها يف 
االقليمية  واملنظمات  ال��دويل  املجتمع  و�صماناتها 
الدميقراطي  النظام  ب�صمانات  املعنية  والوطنية 
الدولية  وال�����ص��ك��وك  ال���ربوت���وك���والت  و����ص���درت 
واالقليمية التي تتناول بالتف�صيل عنا�صر و�صروط 

حرية االنتخابات ونزاهتها و�صفاهيتها.
الدولية  وال�صكوك  املواثيق  من  كثري  ا�صارت  وقد 
لهذه املبادئ وا�صهبت بع�صها يف تو�صيح تفا�صيل 
االجراءات التي تكفل احلرية والنزاهة وال�صفافية 
العهد  و  االإن�صان  حلقوق  العاملي  االع��ان   : منها   ،
الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية املوؤرخ 

العاملي  واالع��ان   1966 دي�صمرب  كانون/   16 يف 
للدميقراطية ال�صادر عن االحتاد العاملي للربملانات، 
ال�صادر  النزيهة  االنتخابات احلرة  واعان معايري 
باري�س  ال��دويل يف  ال��ربمل��اين  عن جمل�س االحت��اد 
الدميقراطية  ع��ن  �صنعاء  واع���ان   ، 1994م  اآذار 
واعاين  2004م  ع��ام  ال�صادر  االإن�����ص��ان  وح��ق��وق 
بريوت وبامكو واعان "هراوي" )1991م( وكثري 

غريها من ال�صكوك واالعانات.
ال��ع��امل��ي حلقوق  ويف ه���ذا االإط�����ار ن�����س االع����ان 
يف  املواطنني  كافة  م�صاركة  �صرورة  على  االإن�صان 
من  اأو  مبا�صرة  اأم��ا  لبلدهم  العامة  ال�صوؤون  اإدارة 

خال ممثلني منتخبني.
كما ن�س على اأن ارادة ال�صعوب هي االأ�صا�س لل�صلطة 
احلاكمة وا�صرطت اأن يتم ذلك من خال انتخابات 
دورية عن طريق االقراع ال�صري العام احلر الذي 
تتوفر فيه ال�صمانات لكي يعرّب املواطنون من خاله 

عن ارادتهم احلرة.
وقد جاء يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
احلقوق  م��واط��ن،  لكل  ي��ك��ون  اأن���ه   ، وال�صيا�صية 
التالية، التي يجب اأن تتاح له فر�صة التمتع بها دون 

قيود غري معقولة:
)اأ( اأن ي�صارك يف اإدارة ال�صوؤون العامة، اإما مبا�صرة 

واإما بوا�صطة ممثلني يختارون يف حرية.
نزيهة  انتخابات  يف  وينتخب،  ينتخب  اأن  )ب( 
امل�صاواة  قدم  وعلى  العام  باالقراع  دوري��ا  جترى 
بني الناخبني وبالت�صويت ال�صري، ت�صمن التعبري 

احلر عن اإرادة الناخبني.

عن  التعبري  يف  االنتخابي  اأثرالنظام 
االرادة ال�صعبية

لي�س هناك نظام انتخابي مثايل اليخلو من املزايا 
اليكون  انتخابي  نظام  اأي  وتطبيق   ، وال��ع��ي��وب 
قابلية  واالك��رث  االن�صب  بل  االمثل  النظام  بو�صفه 
املجتمع  ذلك  لطبيعة  وفقًا  ما  جمتمع  يف  للتطبيق 
رئي�صية  عوامل  ثاثة  هنالك  ان  على  وت�صكياته، 
وهي:  ا�صتهدافها  االنتخابي  النظام  يف  يفر�س 

ال�صهولة، العدالة، الفعالية.
النظام  وه��و  االنتخابية  االنظمة  اأق���دم  ي��زال  وال 
امل��ت��ب��ع يف ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ة االم��ري��ك��ي��ة يثري 
املتخ�ص�صني هناك عن مدى  الكثري من اجلدل بني 
الد�صتور  ين�س  اذ  ال�صعبية،  ل���ارادة  ا�صتجابته 
جتري  الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  ان  على  االم��ري��ك��ي 
التي  املمار�صة والعرف  ان طبيعة  اال  على درجتني 
الواقع  يف  جت��ري  جعلها  االنتخابات  عليها  ج��رت 
ي�صوت  اذ  واح��دة  درج��ة  وعلى  مبا�صرة  ب�صورة 
ي�صمون  اآخرين  ناخبني  الختيار  االمريكي  الناخب 
والية  من  عددهم  يختلف  الذين  الكبار  بالناخبني 
بدورهم  وهوالء  ال�صكان،  كثافة  ح�صب  اخرى  اىل 

يقرعون النتخاب الرئي�س.
يف  احلزبني  مندوبو  هم  الكبار  الناخبون  وهوالء 
لهوالء  الت�صويت  نتيجة  تعرف  ان  وم��ا  ال��والي��ات 
اعلى  ع��ل��ى  ح�����ص��ل  احل���زب���ني  م��ن��دوب��ي  م���ن  واي 
اال����ص���وات الت��ك��ون ه��ن��اك ح��اج��ة الج����راء اجلولة 
اال�صكال  يرد  هنا   - ولكن  االنتخابات،  من  الثانية 
االمريكية  للرئا�صة  املر�صحني  ان ح�صول اي من   -
بالنتيجة  فانه   ، الوالية  يف  االك��رث  اال�صوات  على 
لذا  احلزبني،  كا  مندوبي  ا�صوات  كل  على  يحوز 
اىل  ا�صافة  يحظى  بالرئا�صة  الفائز  املر�صح  ف��اإن 
ا�صوات موؤيديه ا�صوات خ�صومه اي�صًا، وقد حدث 
يفوز  ان  املو�صوع،  املهم يف  م��رة، وه��ذا  من  اك��رث 
على  ال�صعبية  اال�صوات  باأغلبية  للرئا�صة  املر�صح 
با�صوات  يخ�صر  ولكنه  االحتادية  الدولة  م�صتوى 

الناخبني الكبار .
التعقيدات  رغ����م  االن��ت��خ��اب��ي  ال���ن���ظ���ام  ه����ذا  ان 
واال�صكاالت الواردة عليه قد �صمن التداول ال�صلمي 
والقوانني  الد�صتور  كفله  وقد  االمريكية  للرئا�صة 

النافذة هناك .

نظام االغلبية )نظام الفائز االول(
يفوز  اذ  واب�صطها  االنتخابية  االنظمة  اق��دم  وهو 
اال�صوات،  اكرث  على  ح�صل  اإذا  احلزب  او  املر�صح 
انتخابات  اب���رزه���ا  ال����دول  م��ن  ك��ث��ري  يف  وي��ت��ب��ع 
الكونكر�س  وانتخابات  الربيطاين  العموم  جمل�س 

االمريكي.
اأنه  النظام  لهذا  توجه  التي  االنتقادات  اأه��م  وم��ن 
قد  اذ  ال�صعبية  االرادة  حقيقي  ب�صكل  اليعك�س 
يوؤدي  انه  كما  الناخبني  ا�صوات  من  الكثري  يغّيب 
واملراأة  واالقليات  ال�صغرية  االح��زاب  حرمان  اىل 
من  ان  اال  الت�صريعية  ال��ه��ي��ئ��ات  يف  التمثيل  م��ن 
حكومة  خلق  اىل  ي��وؤدي  انه  النظام  هذا  ايجابيات 
واالن�صجام  القرار  بوحدة  تتمتع  متما�صكة  قوية 

ال�صيا�صي.
بينما تتمحور القوى املعار�صة يف كتلة واحدة قوية 
وبالتايل فاإن ال�صمة الغالبة لانظمة ال�صيا�صية التي 

تتبنى هذا النظام هي الثنائية احلزبية.
النماذج  بع�س  يف  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ت��ط��وي��ر  مت  وق���د 
ل����ارادة  ا���ص��ت��ج��اب��ة  اك���رث  لي�صبح  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال�صعبية با�صراط ان تكون االغلبية مطلقة اي ان 
املر�صح الفائزيجب ان يح�صل على ن�صف اال�صوات 
الرئا�صة  انتخابات  يف  النظام  ه��ذا  ويتبع   ،1  +

الفرن�صية.
وملا كان من ال�صعب يف كثري من احلاالت ح�صول 
من  االوىل  اجل��ول��ة  يف  الن�صبة  ه��ذة  على  املر�صح 
بني  ثانية  جولة  اج��راء  االم��ر  ا�صتلزم  االنتخابات 
وال  اال�صوات،  اأعلى  على  ح�صا  الذين  املر�صحني 
بل  املطلقة  االغلبية  الثانية  اجل��ول��ة  يف  ي�صرط 

يكتفى باالغلبية الب�صيطة.
اإن هذا النظام مل ي�صلم من النقد الأنه يهدر ما يقارب 
اجلولتني  نظام  ان  كما  الناخبني  اأ���ص��وات  ن�صف 
على  املبنية  ال�صيا�صية  للتحالفات  م��ن��اخ��ًا  مينح 
امل�صاومة مع االحزاب اخلا�صرة يف اجلولة االوىل، 
املر�صحني  اأحد  ناخبيها الختيار  توجه  ان  عليها  اذ 

يف اجلولة الثانية.

نظام التمثيل الن�صبي
االنتخابية  النظم  من  الن�صبي  التمثيل  نظام  يعترب 
القرن،  يتجاوز  ال  عمره  ان  اإذ  العامل،  يف  احلديثة 
وقد اعتمد يف كثري من الدول ذات االأنظمة النيابية 
والتعددية احلزبية، وهو يتيح خافًا لنظام االأغلبية 
بنوعيه )ذي الدور الواحد، وذي الدورين( لاأحزاب 

ال�صغرية متثيًا يف الربملان يوازي حجمها.
ويتم احت�صاب االأ�صوات ابتداًء بتق�صيم االأ�صوات 
للدائرة  املخ�ص�صة  املقاعد  ع��دد  على  ال�صحيحة 
عدد  وه��ي  بالعتبة  مان�صّميه  هو  الق�صمة  ون��اجت   ،
االأ�صوات الازمة للح�صول على مقعد واحد اأ�صماه 
باحلّد  2004م  ل�صنة   69 رق��م  االنتخابات  قانون 

الطبيعي.
اجلمعية  )اإن��ت��خ��اب  لقانون  وف��ق��ا  احت�صابها  ومت 
االأ�صوات  عدد  اإجمايل  بق�صمة  العراقية(  الوطنية 
ال�صحيحة على 275 وهي عدد املقاعد يف اجلمعية 

الوطنية . 
الناجت  هذا  على  قائمة ال حت�صل  اأية  فان  وبالتايل 
الربملان،  داخ���ل  مقعد  اأي  على  حت�صل  وال  تهمل 
القوائم  على  املقاعد  وتوزيع  االأ�صوات  فرز  وبعد 

وفق احلد الطبيعي املذكور فاإن ما تبقى من مقاعد 
�صاغرة يوزع ح�صب هذا القانون على اأكرب املتبقي، 
مل  التي  ال�صيا�صية  الكيانات  ا�صتبعاد  مت  انه  على 
ح�صلت  التي  ا�صواتها  مع  )العتبة(  على  حت�صل 
واأعيد  ال��وط��ن��ي��ة،  اجلمعية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  عليها 
الكبرية  الكيانات  لتحظى  املقعد  �صعر  احت�صاب 
مبقاعد ا�صافية، ممااأدى اىل ا�صتثمار حتى املقاعد 
متبقي  الأك��رب  ال��ق��ان��ون  وف��ق  املخ�ص�صة  ال�صاغرة 

)الباقي االأقوى( ،ل�صالح تلك الكيانات.
توزيع  مّت  فقد  ال��ن��واب  جمل�س  انتخابات  يف  اأم��ا 
اكرب  لديها  التي  الكيانات  على  الفائ�صة  املقاعد 
اأن  من  الرغم  على  املحافظة،  م�صتوى  على  املتبقي 
بع�س  م��ن  اأق��ل  الوطني  امل�صتوى  على  اأ�صواتها 
م�صتوى  على  مقعد  على  حت�صل  مل  التي  الكيانات 
اال�صوات  احت�صاب  طريقة  تلعب  وهنا  املحافظة. 
ب���اإرادة  التحكم  يف  ك��ب��ريًا  دورًا  املقاعد  وت��وزي��ع 

الناخب. 

عيوب ومزايا التمثيل الن�صبي 
لعل م��ن اأه���م ع��ي��وب ه��ذا ال��ن��ظ��ام، اأن���ه ي���وؤدي اإىل 
حول  متحورها  وزيادة  احلزبية  التنظيمات  تكاثر 
التحالفات  خلق  اإىل  غالبًا  تتجه  والتي  قيادتها، 
�صاغطة  قوة  وت�صكيل  مركزها  لتقوية  بينها  فيما 
الأجل حتقيق م�صاحلها، مما قد يفقد الربملان دوره 
اإىل  ال�صعبية  امل�صالح  ميثل  كونه  م��ن  االأ�صا�صي 
جمرد اأداة ت�صتعمل ل�صالح روؤ�صاء الكتل احلزبية، 
وهذا ينعك�س بدوره على بناء احلكومة وفاعليتها، 
على  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  ظ��ل  يف  احل��ك��وم��ة  ت�صتند  حيث 

اأكرثية متحالفة �صعيفة البنيان، فاقدة االن�صجام.
اأما مزايا هذا النظام فاإنها تفوق عيوبه، اإذ هو يتيح 
ال�صيا�صية،  التيارات  خمتلف  مل�صاركة  اأكرب  فر�صة 
يف  امل�����ص��ارك��ة  م��ن  االأح�����زاب  معظم  تتمكن  ح��ي��ث 
املقاعد الربملانية بقدر ن�صبة االأ�صوات التي ح�صلت 
النظام  هذا  يجعل  ما  وهو  االنتخابات،  يف  عليها 
واالأح��زاب  االأقليات  حلقوق  و�صمانًا  عدالة  اأك��رث 
ال�صغرية، يف امل�صاركة يف ال�صوؤون العامة لبادها، 
عن  التعبري  م��ن  االأق��ل��ي��ة  مي��ّك��ن  ال���ذي  النظام  فهو 

وجهات نظرها.
يف الغالب الميكن تطبيق نظام التمثيل الن�صبي اال 

مع نظام القوائم، والقوائم على ثاثة انواع: 
مغلقة ، مفتوحة، وحرة.

نظام القائمة املغلقة 
القائمة املغلقة هي التي اليكون للناخب فيها حق يف 
ت�صكيل القائمة اأو ترتيبها ، بل هو جمرب بقبول اأحد 
القوائم والت�صويت لها وفقًا للرتيب املو�صوع من 
اأوالكيان ال�صيا�صي، وقد تخلو القائمة  قبل احلزب 
من  املطبقة  االنتخابية  النماذج  بع�س  يف  املغلقة 
ال�صيا�صي  الكيان  با�صم  ويكتفى  املر�صحني  اأ�صماء 
او  احل��زب  فوز  وبعد  فقط!  احل��زب  رئي�س  اأوا�صم 
هذه  مللء  مر�صحني  ير�صل  املقاعد  من  بعدد  الكيان 

املقاعد ، وهذا النظام مطبق يف جنوب افريقيا.
املغلقة  القائمة  نظام  ايجابيات  اأهم  اإجمال  وميكن 

مبا يلي:
• اإحراز �صمانات تطبيق القيود التي ترد مل�صلحة 
االق���راع ال��ع��ام كتمثيل امل���راأة واالق��ل��ي��ات واإل���زام 
احلزب اأو الكيان ال�صيا�صي والناخب باحرام هذه 

القيود.
اإن �صوت الناخب يت�صع يف م�صاحته ال�صتيعاب   •

اأكرث من مر�صح )حزب اوكتلة(.
وفرزها  اال�صوات  بعد  اخلا�صة  االج���راءات  اإن   •
التنظيمة  ب��اجل��ه��ة  اخل��ا���ص��ة  االج������راءات  وه���ي   ،

امل�صتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ص��ي��ة  وه���ي  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
لانتخابات ، تكون اأ�صهل واأب�صط من اجراءات عد 

وفرز اال�صوات يف ظل القوائم املفتوحة واحلرة.
اكرث  املغلقة  القائمة  نظام  اأن  اأثبتت  التجربة  اإن   •
للتجارب  بالن�صبة  خا�صًة  اي�صًا،  للناخب  �صهولة 
توعية  غياب  ويف  الن�صوء،  حديثة  الدميقراطية 

انتخابية كافية وارتفاع ن�صبة االمية.
• اإن مايحتاجه الناخب من وقت للت�صويت للقائمة 

املغلقة اقل بكثري من القائمة املفتوحة واحلرة .. 
عن  �صنتحدث  عندما  الوقت  هذا  اهمية  و�صنعرف 

التجربة العراقية ب�صيء من التف�صيل الحقًا.
لكن هناك انتقادات توجه لنظام القائمة املغلقة ، من 

اهمها:
ترتيب  او  مر�صحيه  اختيار  الناخب حرية  �صلب   •
للقائمة  الت�صويت  على  جمرب  هو  واإمن��ا   ، القائمة 
بع�س  عن  ر�صاه  ع��دم  اأو  ر�صاه  عن  النظر  بغ�س 

اال�صخا�س املوجودين، فيها.
كافية  م�صاحة  يعطي  ال  املغلقة  القائمة  نظام  ان   •
لانخراط واجلذب والتناف�س بني املكونات املختلفة 

يف املجتمع .
وقد مت اعتماد القائمة املغلقة يف انتخابات اجلمعية 
من  مب�صورة  النواب  جمل�س  وانتخابات  الوطنية 
املفو�صية  على  امل�صرف  ال���دويل  امل�صاعدة  ف��ري��ق 
ذكرنها  التي  لا�صباب  لانتخابات  امل�صتقلة  العليا 

اآنفًا .
وحيث ان القائمة املغلقة لي�س للناخب حق التدخل 
يف ت�صكيل القائمة اأو ترتيبها ن�س قانون االنتخابات 
بان يراعى عدم جواز تغيري هذا الرتيب يف القائمة 

من قبل االحزاب والكتل ال�صيا�صية: 
املر�صحني  على  املجل�س  يف  املقاعد  ت��وزي��ع  يتم   (
الأي  يجوز  وال  ال�صيا�صية،  الكيانات  على  ولي�س 
من تلك الكيانات ال�صيا�صية يف اأي وقت اأن ت�صحب 
املجل�س  يف  ي�صغله  الذي  املقعد  املر�صحني  اأحد  من 

الوطني بناء على تخ�صي�صه له(.
على  ولي�س  املر�صحني  على  املقاعد  ت��وزي��ع  )ي��ت��م 
الكيانات ال�صيا�صية، وال يجوز الأي من الكيانات اأن 

ت�صحب من املر�صح املقعد املخ�ص�س له(.
)اإذا فقد ع�صو املجل�س مقعده الأي �صبب يحل حمله 
ال��وارد  للرتيب  طبقًا  قائمته  يف  ال��ت��ايل  املر�صح 

فيها(.
قانون  النواب يف اوىل جل�صاته �صرع  لكن جمل�س 
للكتل  احل��ق  خاله  من  اأعطى  االع�صاء  ال�صتبدال 
ال�صيا�صية بت�صمية مر�صحني اآخرين الإ�صغال املقاعد 
ال�����ص��اغ��رة م��ن دون م��راع��اة ال��رت��ي��ب ال����وراد يف 

القائمة. 
ويعترب هذا الن�س م�صادرة الرادة الناخب وخمالفة 

للمفهوم الذي تتوخاه القائمة املغلقة.

نظام القائمة املفتوحة والقائمة 
احلرة 

املفتوحة  القائمة  فنظام  املغلقة  القائمة  وبعك�س 
)بولندا،  اأورب���ا   غ��رب  دول  معظم  يف  به  املعمول 
للناخب  يتيح   ، �صوي�صرا(  لوك�صمبورغ،  فلندا، 
احلزب،  قائمة  �صمن  املف�صلني  املر�صحني  حتديد 
ت�صكيل  اأو  املف�صل  احل��زب  اختيار  اىل  باال�صافة 
ب��ا���ص��م��اء م��ر���ص��ح��ني م���ن خم��ت��ل��ف قوائم  ق��ائ��م��ة 

االحزاب.
من  الدميقراطية  النماذج  بع�س  ا�صتطاعت  وق��د 
املفتوحة  القائمة  الليونة يف  حتقيق قدر كبري من 
لوك�صمبورغ  ك��ل  ففي  الناخب،  اإرادة  تعزيز  يف 
اال�صوات  م��ن  ب��ع��دد  ال��ن��اخ��ب  يتمتع  و�صوي�صرا 
ي�صاوي عدد املقاعد التي يتم انتخابها حيث ميكنه 
كانوا  ���ص��واء  امل��ر���ص��ح��ني  خمتلف  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا 
منتمني حلزب واحد اأوالأح��زاب خمتلفة ، وهذا ما 
يعرف بنظام القوائم احلرة على ان هذا النظام ال 

يطبق االمع نظام الدوائر املتعددة.
للناخب  توفر  انها  املفتوحة  القائمة  مزايا  اهم  ان 
يف  ممثليه  اختيار  يف  الكاملتني  واحلرية  االرادة 

الهيئات الت�صريعية . 
الر�صيح  كنظام  املفتوحة  القائمة  نظام  اأن  على 
املتعددة.. الدوائر  مع  اال  تطبيقه  الميكن  الفردي 

وهذا ي�صتدعي بيان تف�صيل الدوائر اأواًل..

الدائرة الواحدة 
دائ���رة  ك��ل��ه  ال��دول��ة  اق��ل��ي��م  االن��ظ��م��ة  بع�س  تعبر 
انتخابية واحدة كما هو احلال يف الربتغال وفق 
ظل  يف  وايطاليا   ،  1933 عام  ال�صادر  د�صتورها 

النظام الفا�ص�صتي، ويطبق حاليًا يف ا�صرائيل.
العراقية  االنتخابات  يف  النظام  ه��ذا  تبني  ومت 
وجود  ع��دم   : منها  م���ربرات  ل��ع��ّدة  2005م،  ع��ام 
اح�صاء �صكاين دقيق ، وتخطي م�صكلة التغيريات 

الدميغرافية التي رافقت واعقبت �صقوط النظام.
ومن مميزات نظام الدائرة الواحدة اأنه :

املنظمة  ل��ل��ج��ه��ة  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  مي��ت��ازب�����ص��ه��ول��ت��ه   •
لانتخابات.

ويوفر عدالة يف التمثيل قد تخل بها تق�صيمات   •
الدوائر غري املتماثلة .

للناخب  اخل�صوع  عدم  يف  حرية  املر�صح  مينح   •
اأفراد ال�صعب )الناخبني(،  كونه مر�صحًا من جميع 
منطقة  او  دائ���رة  ميثل  وال  جميعًا  ميثلهم  وه��و 

بعينها.
اإال ان نظام الدائرة الواحدة يف الوقت ذاته يباعد 
بني الناخب واملر�صح، اذ ي�صطر الناخب للت�صويت 
ملمني  وغ��ري  دائرته  من  لي�صوا  اأ�صخا�س  ل�صالح 

باحتياجاتها وم�صاكلها.
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اجلتتريتتدة نتتظتتر  وجتتهتتة  متتتع  بتتالتت�تتصتترورة  التتتتتتفتتق  وقتتتد   ، كتتتتتابتتهتتا  نتتظتتر  وجتتتهتتتات  عتتتن  تتتعتتر  التت�تتصتتفتتحتتة  يف  التتتتتتواردة  االآراء 

القا�صي قا�صم ح�صن العبودي

ال�ش��عبية الإرادة  ف���ي  واأث��ره  لالنتخ��اب..  القان��وين  الإط��ار 

ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�صوابط االآتية: 1 � يذكر ا�صم الكاتب كاما ورقم هاتفه وبلد االقامة . 2 � تر�صل املقاالت على الربيد االلكروين اخلا�س بال�صفحة. 3. ال تزيد املادة على 700 كلمة. ideas@almadapaper.netاآراء واأفك������ار

كم كان ون�صتون ت�صر�صل م�صيبًا عندما قال ) اإن الدميقراطية هي اأقل اأنظمة احلكم �صوءاً (! وال اأدري اإن كان 
قال هذا الكالم قبل خ�صارة حزبه االنتخابات عام 1946  اأم بعدها، وقد ظن اأنه فائز ال حمالة، خا�صة وقد 
خرج منت�صراً من اأكر حرب كونية عام1945 ، لكن ال�صعب االنكليزي اأعطى در�صًا لكل القادة وال�صيا�صني من 

خالل ت�صر�صل اأنه يف جمتمع دميقراطي لي�س هناك قائد �صرورة او �صخ�س ال ميكن تعوي�صه ، اإمنا هناك 
موؤ�ص�صات حاكمة عتيدة قادرة على اال�صتمرار والبقاء.  اإن الدميقراطية الغربية ا�صتطاعت - من خالل 

االنتخاب وا�صتمراره كو�صيلة لتداول ال�صلطة �صلميًا  من اإر�صاء قواعد احرتام الراأي املغاير واملعار�صة ال�صلمية 
حتى �صاع القول امل�صهور:  ) ballot Instead of bullet - ا�صحب بطاقة بداًل من ر�صا�صة(، ولكن الدميقراطية يف 

مفهومها التقليدي )حكم ال�صعب( ال تكاد جتد لها م�صداقًا حقيقيًا حتى يف ظل الدول الرائدة دميقراطيًا.
و�صنقف يف كل حمطة من حمطات هذا البحث لنت�صاءل عن مدى حتقيق اأي اأمنوذج انتخابي لالرادة ال�صعبية..
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