
الدوائر املتعددة 
الدوائر  من  عدد  اىل  الدولة  اقليم  تق�سم  يجري  قد 
واالق�سية  كاملحافظات  االداري��ة  التق�سيمات  مياثل 
احتادية  ال��دول��ة  كانت  اذا  اأواالق��ال��ي��م،  وال��ن��واح��ي 
وم�سر  الوطنية،  اجلمعية  انتخابات  يف  كفرن�سا 
والواليات   ، ال�سعب  جمل�س  النتخابات  بالن�سبة 
الكونكر�س،  النتخابات  بالن�سبة  االمريكية  املتحدة 
عام  ال��ن��واب  جمل�س  النتخابات  بالن�سبة  وال��ع��راق 
ع�سرة  ثماين  اىل  العراق  تق�سيم  مت  حيث  م   2005
دائرة بعدد املحافظات ، واعتبار كل حمافظة دائرة 
الدوائر  تلك  على  مقعدًا   130 ،وت��وزي��ع  انتخابية 
ل�سجل  منها..وفقًا  ك��ل  يف  الناخبني  ن�سبة  ح�سب 
اجلمعية  انتخابات  مبوجبه  ج��رت  ال��ذي  الناخبني 

الوطنية 2005.
وقد لعبت االنظمة ال�سيا�سية دورا كبريا يف التالعب 
خدمًة  امل��ت��ع��ددة  ال���داوئ���رة  واأح��ج��ام  بالتق�سيمات 
املناوئني  اإبعاد  وبغر�س  واآيديوجلياتها  الأحزابها 
والية  حاكم  ج��ريي  ا�ستطاع  حيث   ، واملعار�سني 
 9 اىل  ال��والي��ة  تق�سيم   م��ن   1812 ما�سا�سيوت�س 
دوائر   5 منطقة  كل  ت�سمن  كبرية  انتخابية  مناطق 
، و�ساهم ذلك يف فوز احلزب اجلمهوري يف ثماين 
مناطق من هذه الت�سعة، وجنح يف اإبعاد ال�سود عن 
طريق ت�ستيت واإ�سعاف اأ�سواتهم وفقًا لهذا التق�سيم 
. ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه الطريقة يف الواليات 

املتحدة با�سم )جريماندر(.
قد ا�سُتخدمت نف�س الطريقة يف فرن�سا وفقًا لد�ستور 
عام 1958 ، اذ مّت تق�سيم فرن�سا اىل دوائر مل تراع 
ال�سيوخ،  جمل�س  انتخابات  يف  ال�سكان  كثافة  فيها 
على  العددية  اأهميتها  يفوق  متثيل  للقرى  وت��ق��ّرر 
من  �سكانها  غالبية  كانت  التي  الكبرية  املدن  ح�ساب 
الي�سارية  االح��زاب  اىل  اأغلبهم  مييل  الذين  العمال 
املناه�سة حلكومة ديغول، بعك�س القرى التي يغلب 

عليها االجتاه املحافظ .
ب�سكل  ال��دوائ��ر  تق�سم  ج��رى   1993 ع��ام  كينا  ويف 
متفاوت باحجامها بني منطقة واخرى مما �ساهم يف 
فوز احلزب الوطني االفريقي الكيني على الرغم ان 
الت�سويت كانت متدنية جدًا حيث التزيد عن  ن�سبة 

. %30
وقد اأدرك الق�ساء �سرورة مراعاة التوازن يف عملية 
اذ   ، العددية  قيمتها  يعك�س  ب�سكل  ال��دوائ��ر  تق�سيم 
ق�ست املحكمة االحتادية العليا يف الواليات املتحدة 
فيه  التراعى  تق�سيم  اي  د�ستورية  بعدم   1964 عام 
االنتخابية  الدوائر  ال�سكان �سمن  امل�ساواة يف عدد 
. والأهمية ذلك املو�سوع وخطورته ت�سمنت بع�س 
الداوئر  بتق�سيمات  خا�سة  م���واد  ال���دول  د�ساتري 

االنتخابية.

نظام الدوائر املتعددة يف العراق
الأهمية  مبكر  وقت  يف  العراقية  الت�سريعات  تنبهت 
جمل�س  انتخاب  قانون  ن�س  فقد  التق�سيمات  ه��ذه 
م 1908 على  ع��ا  وال�����س��ادر  ع��ث��م��اين(  )م��ب��ع��وث��ان 
اع�ساء  عدد  وان   ، انتخابية  دائ��رة  ل��واء  كل  اعتبار 
الف  خم�سني  لكل  واحد  باعتبار  يكون  املجل�س  هذا 
من ذكور التبعية العثمانية ، وتاأثر بالقانون املذكور 
ان كل  ل�سنة 1924 واعترب  النواب  انتخاب جمل�س 
يت�سمن  ومل  ال��ذك��ور،  من  ال��ف  ع�سرين  ميثل  نائب 
ل�سنة   26 رق��م  الوطني  املجل�س  انتخابات  ق��ان��ون 
1995 ذكرًا لتق�سيمات الدوائر االنتخابية الغرا�س 
انتخاب اع�ساء املجل�س الوطني وترك امل�ساألة للهيئة 
النظام،  �سكلها  التي  االنتخابات  امل�سرفة على  العليا 
والتي قامت بتق�سيم الدوائر وفق مايخدم مر�سحي 

حزب البعث احلاكم.
وال�سيا�سية  ال�سعبية  االو���س��اط  يف  ج��دل  وه��ن��اك 
على  متعددة  دوائ��ر  اىل  العراق  تق�سيم  امكانية  عن 
والناحية  كالق�ساء  املحافظة  من  اأ�سغر  م�ستويات 

مما ي�ساعد يف تبني نظام انتخابي اكرث مرونة.
وهناك عدة عقبات حتول دون امكانية هذا التق�سيم 

يف الوقت احلايل ، اأهمها.
1. عدم وجود اإح�ساء �سكاين دقيق.

مت  ال��ت��ي  التموينة  البطاقة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  ان   .2
انتخابات اجلمعية  عليها وجرت مبوجبها  االعتماد 
الوطينة وانتخابات جمل�س النواب التعطي �سورة 
مت  وامن��ا   ، االر���س  على  ال�سكان  لتوزيعات  دقيقة 
تق�سيم بياناتها باعتبار كل مركز متويني ، ويتفاوت 
عدد مراكز التموين من ق�ساء اىل اآخر، اذ يبلغ اأعلى 
مركزًا   72 الر�سافة  ق�ساء  يف  التموين  ملراكز  عدد 
بينما اليزيد يف ق�ساء اآخر عن مركز واحد اأو اكرث 
املنتفعني من  . هذا باال�سافة اىل تداخل  لكل ق�ساء 

البطاقة التموينة بني االق�سية والنواحي.
3. ان قاعدة بيانات البطاقة التي مّت االعتماد عليها 
اجلمعية  الن��ت��خ��اب��ات  ال��ن��اخ��ب��ني  �سجل  اإع����داد  يف 
الوطنية وجمل�س النواب واال�ستفتاء على الد�ستور 
املواد  وكالء  على  مبوجبها  املواطنني  توزيع  يتم   ،
الغذائية ومراكز التموين ، وهناك �سعوبات حتول 
يف  والنواحي  االق�سية  على  توزيعها  اع��ادة  دون 

الوقت احلايل على االقل ، واأهم تلك العقبات:
التموينة  للبطاقة  وفقًا  املواطنني  توزيع  اآلية  ان   •
مت على ا�سا�س الكثافة ال�سكانية وقرب وبعد الوكالء 
ا�سا�س  على  ولي�س  التموين  مركز  عن  واملواطنني 

اداري )الق�ساء والناحية(.

وتداخل  االداري�����ة  احل����دود  يف  م�����س��اك��ل  ت��وج��د   •
فهناك جمموعة من  املحافظات  االق�سية بني  لبع�س 
االق�سية تقع واقعيًا االآن �سمن ادارة حمافظات غري 

حمافظاتها اال�سلية. 
يوجد  بحيث  نف�سها  االق�سية  مابني  تداخل  هناك   •
بع�س وكالء املواد الغذائية يف ق�ساء معني ومن�سبني 

اىل مركز متوين يف ق�ساء اآخر .
اأعداد هوؤالء  اآلية حل�سر ومعرفة  انه التوجد  • كما 
ب�سب عدم امتالك قاعدة بيانات ملثل هذه املعلومات.

• وت�سكل م�ساألة النازحني واملهجرين م�سكلة اأخرى 
قانون  تبني  ح��ال��ة  يف  امل�����س��اك��ل  ه���ذه  اىل  ت�����س��اف 
�سكناهم  مناطق  اىل  اأ�سواتهم  توجيه  االنتخابات 

اال�سلية )التي نزحوا منها(. 
اأع��اله ال  ويف كل االح���وال ف��اإن املعوقات امل��ذك��ورة 
تتعلق باجلانب الفني لقدرة املفو�سية العليا امل�ستقلة 
لالنتخابات بقدر تعلقها بوجود قرار �سيا�سي للكتل 
ال�سيا�سية يحتويه اإطار قانوين حلل هذه املعوقات.

من  )اال���س��ت��ف��ادة  املختلطة  االأنظمة 
مزايا اكث�ر من نظام واحد(

ت�سعى  الدميقراطية  يف  الرا�سخة  املجتمعات  ان 
لالإرادة  م�ستجيبًا  االنتخابي  النظام  جلعل  حثيثًا 
ال�سعبية، وكا�سفًا عنها ب�سورة فعلية ، مرتجمًا حجم 

اأ�سوات الناخبني اىل مقاعد.
بهذا ال�سدد مت ابتكار جمموعة من االنظمة عن طريق 
املزج بني اكرث من نظام انتخابي لتحقيق قدر اكرب 
من املرونة للناخب واملر�سح، وعادًة ما يتم املزج بني 
اأحد اأنظمة االغلبية ) الفائز االأول( مع احدى عوائل 

التمثيل الن�سبي.
وهناك �سكالن رئي�سيان للنظم االنتخابية املختلطة؛ 
النظامني  الأح���د  االن��ت��خ��اب  ن��ت��ائ��ج  ت��رت��ب��ط  فعندما 
النظام  ي�سمى  االآخ��ر،  النظام  يف  االنتخاب  بنتائج 
عندئذ بنظام الع�سوية املختلطة ، اأما عندما ينف�سل 
البع�س ب�سكل كلي ويعمالن  النظامان عن بع�سهما 
ب�سكل م�ستقل متامًا، حيث الي�ستند توزيع املقاعد يف 
ظل اأي منهما على ما يحدث يف النظام االآخر يطلق 
املتوازي  االنتخابي  النظام  ا�سم  النظام  ذل��ك  على 
،وعادًة ما ي�سهم اأحد االنظمة يف �سد اخللل احلا�سل 

يف النظام االآخر)(.
بن�سبة %5  م��ا  ح��زب  ف��از  ل��و  امل��ث��ال:  �سبيل  وع��ل��ى 
من  الوطني  امل�ستوى  على  الناخبني  ا���س��وات  م��ن 
ا�سوات القائمة الن�سبية يف الوقت الذي مل يح�سل 
يف  لالنتخاب  املخ�س�سة  تلك  م��ن  مقاعد  على  فيه 
الن�سبية  االغلبية  نظام  مبوجب  االنتخابية  الدوائر 
مقاعد  م��ن   %5 احل���زب  ذل��ك  ف�سيعطي  )ال��ت��ع��ددي��ة( 
الع�سوية  نظام  على  مثال  وهذا  الت�سريعية،  الهيئة 

املختلطة .
اأما وفق نظام االنتخاب املتوازي فعادًة مايتم وفقًا 

لطريقتني :
الطريقة االوىل: اإعطاء الناخب ورقة اقرتاع واحدة 
يكتب فيها ا�سم واحد ملر�سح املقعد يف الدائرة وا�سم 

احلزب املف�سل )اي القائمة(.
والثانية: اأن يعطى الناخب ورقتي اقرتاع منف�سلتني 

واحدة للمقعد والثانية للقائمة.
واالأنظمة املختلطة هي اال�سهر واالكرث ا�ستعمااًل يف 
الدول الدميقراطية اليوم اذ يتم اّتباعه يف كثري من 
هنكاريا(  املانيا،  البانيا،  )ايطاليا،  االروبية  الدول 
)كاملك�سيك  اجل��ن��وب��ي��ة  ام��ري��ك��ا  دول  ب��ع�����س  ويف 
ويف  اجلنوبية  كوريا  يف  اآ�سيا  ويف   ، وفنزويال( 
ل�سنة   9 رقم  لقانون  وفقًا  الفل�سطينية  االنتخابات 
وفقًا   %  50 بن�سبة  املقاعد  تق�سيم  مت  حيث   ،  2005
الن�سيبة  القائمة  لنظام  وفقًا  و%50  الداوئر  لنظام 

باعتبار االرا�سي املحتلة دائرة واحدة.

التجربة  يف  االنتخابي  النظام  اأث��ر 
احلزبية 

اأ�سرنا يف مقدمة البحث اىل تاأثري النظام االنتخابي 
يف  كبري  ب��دور  يقوم  واأن��ه  احلزبية،  االنظمة  على 
نظام  �ساهم  فقد  م��ا،  بلد  يف  االنظمة  ه��ذه  �سياغة 
االغلبية يف ت�سكيل ثنائية حزبية يف كل من الواليات 
البلدين  ك��ال  ففي   ، وبريطانيا  االمريكية  املتحدة 
ال�سلطة  يف  اأحدهما  مايكون  ع��ادة  كبريان  حزبان 
واالآخر يف املعار�سة، بينما اأدى تبني نظام التمثيل 
عدد  زي��ادة  يف  املبا�سرة  غري  واالنتخابات  الن�سبي 

الكتل احلزبية املتواجدة يف املجال�س التمثيلية.
واأدى ذلك اىل ات�ساع نطاق امل�ساركة يف �سنع القرار 
ال�سيا�سي واإ�سعافه يف ذات الوقت، حيث غالبًا ما ال 
ت�سكيل احلكومة  من  �سيا�سي  كيان  او  يتمكن حزب 
االئتالف  او  التحالف  اىل  ي�سطر  مم��ا   ، مب��ف��رده 
مع ح��زب او اح��زاب اخ��رى رغ��م اختالفه معها يف 
هذا  ينعك�س  مما  ال�سيا�سي  وامل�سروع  االآيدوجليا 
هذا  ع��ن  الناجتة  احل��ك��وم��ات  اداء  على  االخ��ت��الف 

النظام .
وعادًة ماتنهار هذه احلكومات قبل مدة واليتها وهو 
ايطاليا وا�سبانيا وتركيا،  اأكرث من مرة يف  ماحدث 
اإن  اال   ، مبكرة  انتخابات  اىل  الناخبون  وي��دع��ى 
لهذه الدول موؤ�س�سات عتيدة الينعك�س عليها ب�سكل 
االنتخابات  ان  كما   ، احلكومي  االداء  �سعف  كبري 
املبا�سرة  االن��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى خ���الف  امل��ب��ا���س��رة  غ��ري 
تف�سح املجال اأمام التحالفات ال�سيا�سية املبنية على 

امل�ساومة واقت�سام املكا�سب.

اأثر النظام االنتخابي يف �سكل الدولة
كبريا  دورا  اي�����س��ًا  االن��ت��خ��اب��ي  ال��ن��ظ��ام  و مي��ار���س 
النظام  الرادة  وفقًا  الدولة  �سكل  �سياغة  اع��ادة  يف 
ال�سيا�سي فيما اذا كان متجهًا نحو مزيد من ال�سلطة 
تقا�سم  من  مزيد  او  االحتادية  للحكومة  واملركزية 
ظل  يف  ال��والي��ات  او  االقاليم  اىل  نقلها  و  ال�سلطة 
االغلبية  ن��ظ��ام  تبني  اأدى  فقد  االحت����ادي،  النظام 
اىل  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  االول(  )الفائز 
وجنح  االحتادية،  واحلكومة  الدولة  �سلطة  تعزيز 
احل��زب��ان ال��ك��ب��ريان اجل��م��ه��وري وال��دمي��ق��راط��ي يف 
ا�ستقطاب خمتلف فئات و�سرائح املجتمع االمريكي 
امل�سالح  ا�ستقطاب  يف  جن��ح  ال��وق��ت  نف�س  ويف   ،
االقت�سادية الكبرية واأتاح ذلك الهيمنة على الرئا�سة 
البيت  اإدارة  يف  احل��زب��ان  وتعاقب  والكونكر�س، 
جمل�س  يف  حت���ّول  اح���داث  اىل  اأدى  مم��ا  االب��ي�����س 
ال�سيوخ من متثيل مناطقي اىل متثيل حزبي وطني 
ما  عادًة  املجل�س  هذا  فاإن  احلزبية،  التجربة  ب�سبب 
تتمثل فيه الواليات ب�سكل مت�ساو اذ ميثل كل والية 
يف جمل�س ال�سيوخ �سخ�سان، لكن التجربة احلزبية 
متثيل  اىل  مناطقي  متثيل  من  التمثيل  ذل��ك  اأحالت 
حزبي وطني، وانعك�س ذلك بدوره على الت�سريعات 
ال�سادرة من الكونكر�س والتي تربز اجتاه الواليات 
املتحدة االمريكية اىل مزيد من االندماج والوحدة، 

وهو ما يحدث اىل حد كبري يف ا�سرتاليا.
ان هذا النجاح الذي حققته التجربة احلزبية يكمن 
يف اإزالة احل�سا�سية بني مكونات املجتمع االمريكي 
املختلفة فلم يعد مهمًا لدى الفرد �سكل الدولة �سواًء 

كان ب�سيطًا اأم مركبًا.
اىل  االحتادية  الدولة  تق�سيم  يجري  الربازيل  ويف 
عدد من الدوائر متاثل عدد الواليات باعتبار اأن كل 
اأع�ساء  انتخاب  الأغ��را���س   ، انتخابية  دائ��رة  والي��ة 
وح�سب  نائبًا،   513 عددهم  البالغ  النواب  جمل�س 
التمثيل  ذلك  اأن  على   . والي��ة  لكل  ال�سكانية  الكثافة 
 ، ن��واب  ثمانية  االدن���ى  ب��ني ح��ّدي��ن؛ احل��د  ينح�سر 

واحلد االعلى �سبعون نائبًا.
االكرث  �ساوباولو  جعلت  ه��ذه  التحديد  عملية  اإن 
،كان  م��ق��ع��دًا  اأرب��ع��ني  تخ�سر  غ��ن��ًى  واالك���رث  �سكانًا 
ميكنها احل�سول عليه لومل يحدد التمثيل بالطريقة 
على  بالنفع  النظام  هذا  يعود  بينما   ، ذكرناها  التي 
فر�سة  ومينحها  ال�سكان  قليلة  ال�سغرية  الواليات 
اأكرب لالإ�سهام وامل�ساركة يف �سنع القرار ال�سيا�سي، 
ما  الفرتة  يف  �ساوبالو  والي��ة  حتتكره  ك��ان  وال��ذي 
املعروفة  احلقبة  وه��ي   1930-1899 العامني  بني 
باجلمهورية االوىل ، وان هذه الرتتيبات تظهر قلق 
امل�سّرعني الربازيليني حيال هيمنة احلكومة املركزية 
اىل  وال�سلطات  ال�سالحيات  بع�س  نقل  و���س��رورة 

الواليات.
لنظام  ال�سوي�سري  االحت��اد  تبّني  اأن  يالحظ  بينما 
احزاب  اأرب��ع  تواجد  يف  �ساهم  قد  الن�سبي  التمثيل 
الت�سريعية هم كل من احلزب  الهئية  �سوي�سرية يف 
اال����س���رتاك���ي ال�����س��وي�����س��ري واحل�����زب ال��رادي��ك��ايل 
امل�سيحي  ال��دمي��ق��راط��ي  واحل�����زب  ال��دمي��ق��راط��ي 
ممثلو  ويتعاقب   ، الو�سط  الدميقراطي  واالحت���اد 
من  امل�سّكلة  احلكومة  رئا�سة  على  االأربعة  االح��زاب 

�سبعة اأ�سخا�س �سنويا.
اإال اإن النظام االنتخابي و�سكله مل يوؤثر يف منوذجني 
فيدراليني اآخرين ، هما كندا وجنوب اأفريقيا ، اذ ان 
يف  احلزبية  التجربة  يكّر�س  مل  االول  الفائز  نظام 
كندا ، كما ان نظام التمثيل الن�سبي مل يعزز التعددية 
ذل��ك - يف  وي��ع��زى   ، افريقيا  ج��ن��وب  احل��زب��ي��ة يف 
اذ   ، الت�سريعية يف كندا  الهيئة  راأيي - اىل ت�سكيلة 
ان املجل�س الثاين)جمل�س ال�سيوخ( يف كندا ال يتم 
فيه اختيار االأع�ساء عن طريق االنتخاب، واإمنا يتم 
الواليات  يف  التنفيذية  ال�سلطات  بوا�سطة  تعيينهم 
اخل�سو�سية  تغليب  على  تكون  م��ا  اأح��ر���س  وه��ي 

املحلية على امل�سالح الوطنية للدولة االحتادية.
دكتاتوريا  نظاما  �سهدت  فقد  اأفريقيا  جنوب  يف  اأما 
مما  ال�سود  م��ن  ال�سعب  غالبية  تهمي�س  على  عمل 
اأحدث حتواًل كبريًا جعل هذه االغلبية تتمحور ب�سكل 
التقليدية املتثملة بحزب املوؤمتر  كبري حول قيادتها 
مانديال  نل�سون  يراأ�سه  كان  الذي  االفريقي  الوطني 
العن�سري  بروتليا  نظام  بقايا  ا�ستاأثرت  بينما   ،
تاأييد االأقلية من البي�س ، وحتمًا �ست�سهد هذه  على 
ي�ساعدها  جديدة  حزبية  كتل  ظهور  الفتية  التجربة 

يف ذلك نظام التمثيل الن�سبي املتبع هناك.
االك���ادمي���ي���ني  ب��ع�����س  ان  اذك�����ر  ان  ي��ف��وت��ن��ي  وال 
طريقة  ينتقدون  االنتخابية  النظم  يف  املتخ�س�سني 
ال  كونها  االحت��ادي  النظام  �سل  يف  الدوائر  تق�سيم 
العددية  االهمية  والتعك�س  التمثيل  يف  عدالة  متثل 
غالبًا  النه  الفيدرايل  لالحتاد  املكونة  الوحدات  يف 
ما تت�ساوى الواليات يف عدد املمثلني داخل جمل�س 
بغ�س  اأواالق��ال��ي��م  ال���والي���ات  جمل�س  اأو  ال�����س��ي��وخ 
كانتون  كل  يتمثل  اذ   ، ال�سكانية  كثافتها  عن  النظر 
)جمل�س  االعلى  املجل�س  يف  بنائبني  �سوي�سرا  يف 
علمًا  كانتون،  ن�سف  لكل  واح��د  وممثل  ال�سيوخ( 
ان كانتون برين يقطنه اكرث من مليون ن�سمة بينما 
اليتجاوز عدد ال�سكان يف كانتون اآخر على ع�سرين 
الف ن�سمة ..كما ميّثل كل والية �سيخان يف جمل�س 

ال�سيوخ االمريكي.
االنتخابي مبعزل عن  النظام  درا�سة  انه الميكن  اال 
�سهد  فقد  االحتادية  للدولة  الدميقراطية  املنظمومة 
املفهوم الدميقراطي يف ظل الدولة االحتادية تغليبًا 
ي�سع  ال�سيا�سي،  القرار  �سنع  يف  امل�ساركة  ملفهوم 
الوحدات ال�سغرية يف درجة م�ساوية اىل حد كبري 

يف �سنع القرارات والت�سريعات الفدرالية .
ا�ستقراء  طريق  ع��ن  اك��رث  ذل��ك  نفهم  ان  وباإمكاننا 
الن�سو�س املتعلقة بذلك يف الد�ساتري الفدرالية فقد 
ن�س الد�ستور ال�سوي�سري على �سرورة ا�ستح�سال 
الت�سريعات على االأغلبية املركبة ، اأي اأغلبية ال�سعب 
جهة  من  الكانتونات  واغلبية  جهة  من  ال�سوي�سري 
الدولة االحتادية وموافقة  �سعب  اأغلبية  اأي  اأخرى، 
)14( كانتون من اأ�سل )26( كانتون املكونة لالحتاد 

ال�سوي�سري.
تعديل  اأي  اأن  على  االأمريكي  الد�ستور  ن�س  وكذلك 
اأرب���اع  ث��الث��ة  مب��واف��ق��ة  يحظى  اأن  يجب  للد�ستور 
على  وذلك  االأمريكية،  للواليات  الت�سريعية  الهيئات 
خلفية ن�سوء االحتاد االأمريكي الذي ن�ساأ عن احتاد 

عدد من الدويالت امل�ستقلة.
وم���ا ي��ع��زز راأي���ن���ا ه���ذا يف ع���دم ام��ك��ان��ي��ة اخ�ساع 
للدميقراطية  التقليدي  للمفهوم  الفيدرايل  النموذج 
هو خ�سوعه لبع�س التدابري غري املتنا�سقة يف �سبيل 
احتواء نزعة االنف�سال ، ولذلك التت�ساوى الوحدات 
املكونة يف التمثيل داخل جمل�س ال�سيوخ يف بع�س 
النماذج الفيدرالية، ففي اأملانيا ميثل كل والية ثالثة 
�سكانها  عدد  يزيد  والية  ولكل  االق��ل،  على  مندوبني 
التي  وال��والي��ة  مندوبني  اأرب��ع��ة  فلها  مليونني  على 
خم�سة  لها  يكون  ماليني  �ستة  عن  �سكانها  عدد  يزيد 

مندوبني.
كندا  يف  الرئي�سة  االربعة  املناطق  تتمثل  كندا  ويف 
ب� )24( مقعدًا لكل منها و ميثل مقاطعة نيوفاوالند 
)6( مندوبني وال يكون الأقاليم ال�سكان االأ�سليني اال 

ثالث مقاعد.
جمل�س  انتخابات  يف  االأول  الفائز  نظام  ُيظهر  و 
ال�سيا�سي  النظام  ح�سيا�سية  االأ���س��ب��اين  ال�سيوخ 
الد�ستور  يتحا�سى  التي  الفيدرالية  الت�سمية  جتاه 
والت�سريعات االأ�سبانية ذكرها ، حيث يتاألف جمل�س 
ال�سيوخ   االأ�سباين من )259( ع�سوًا ، ومن املتوقع 
ان يبلغ  )264( ع�سوًا ، ويتم تق�سم الدوائر وتوزيع 
اأربعة  كل  ملكية  باإرادة  بقانون ي�سدر  املقاعد عليها 
االأ�سباين  االن��ت��خ��اب��ات  ق��ان��ون  وي��ت��م��ع   . ���س��ن��وات 
ب�سمو يناظر �سمو الد�ستور حيث الميكن تعديله اإال 

باإجراءات خا�سة ومعقدة. 

انتخابات جمال�س املحافظات غري 
املنتظمة باقليم يف العراق

الرئا�سة  جمل�س  ���س��ادق   2008/  3/  19 بتاريخ 
جمال�س  انتخابات  اج��راء  على  ين�س  قانون  على 
ت�سرين  م��ن  االول  اق�����س��اء  م��وع��د  يف  امل��ح��اف��ظ��ات 
االول املقبل) ( على ان ي�سرع جمل�س النواب قانون 
القانون  ���س��دور  م��ن  ي��وم   90 خ��الل  لالنتخابات 

املذكور.
االنتخابي  النظام  ن��وع  ح��ول  كبري  ج��دل  وه��ن��اك 
املحافظات  جمال�س  انتخابات  يف  تبنية  الواجب 
وقد حتدثنا يف بداية البحث عن اأن تبني اأي نظام 
�سيا�سية  ع��وام��ل  بجملة  مرتبط  ج��دي��د  انتخابي 
املحافظة  تق�سيم  ان  وح��ي��ث   ، وفنية  وق��ان��ون��ي��ة 
الواحدة اىل دوائر على م�ستوى الق�ساء او الناحية 
مرهون باالرادة ال�سيا�سية حلل امل�ساكل اآنفة الذكر 
اأوتبني  لتغري  املتاحة  اخل��ي��ارات  ف��اإن  البحث،  يف 

نظام جديد تكون حمدودة جدًا .
املحافظات  جم��ال�����س  ان��ت��خ��اب��ات  اىل  وب��ال��رج��وع 
مع  واح���دة  دائ���رة  املحافظة  اع��ت��ب��ار  مت  ال�سابقة 

اعتماد نظام القائمة املغلقة ،وكان هذا النظام اأ�سهل 
وكذلك  ال�سيا�سية  والكيانات  ول��الح��زاب  للناخب 

للمفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف العراق.
خلف  الناخب  يحتاجه  ال��ذي  ال��وق��ت  معدل  وك��ان 
عدد  اأن  علمًا   ، واح��دة  دقيقة  هو  االق��رتاع  كابينة 
انتخابية هو بحدود 500  الناخبني يف كل حمطة 
بغداد  حمافظة  جمل�س  مر�سحي  عدد  وكان  ناخب، 
1207 مر�سحا ميثلون 51 كيانًا �سيا�سيًا تناف�سوا 
على مقاعد جمل�س املحافظة البالغة 51 مقعدًا ، فلو 
مت اعتماد القائمة املفتوحة على م�ستوى املحافظة 
احللول  ا�ستبعاد  عند  حاليًا  املطروح  اخليار  وهو 
االق�سية  وت��داخ��ل  ال�سكاين  باالح�ساء  املتعلقة 
البطاقة  م��ن  امل�ستفدين  وت��داخ��ل  املحافظات  ب��ني 
احلالة  ه��ذه  ففي  املختلفة،  املناطق  بني  التموينة 
على الناخب ان ميالأ قائمة ب�ستني مر�سحًا من بني 
يحتاج  ك��م  ولنتخيل  امل��ذك��وري��ن،  املر�سحني  ع��دد 
عملية  الإمت��ام  االق��رتاع  كابينة  خلف  وقتًا  الناخب 
الت�سويت، وكم �سيكون هذا االمر مرهقًا للناخبني 
الذين �سي�سكلون طوابري طويلة جدًا اأمام حمطات 
االقرتاع، ولن يكون باالإمكان اإمتام عملية االقرتاع 

يف يوم واحد.
يف  وحيوي  ح�سا�س  عامل  الوقت  عامل  اإن  علمًا 
املفو�سية  ف��اإن  لذلك  اإ�سافة  االنتخابات،  �سفافية 
العليا امل�ستقلة لالنتخابات حتر�س على اأن جتري 
انتخابات جميع املحافظات يف يوم واحد لكثري من 

االعتبارات املتعلقة ب�سروف العراق اال�ستثنائية.
امل��ر���س��ح��ني يف  ع���دد  ي����زداد  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  واإن 
االنتخابات القادمة كما �سيزداد عدد املقاعد، وفقًا ملا 
حدده قانون جمال�س املحافظات، حيث من املتوقع 
اأن يكون عدد مقاعد حمافظة بغداد 60 مقعدًا ، هذا 
متثيل  ب�سمان  املتعلقة  اال�سكاالت  اىل  باال�سافة 
املراأة واالقليات، فا�ستجابة القائمة املفتوحة ل�سمان 

تلك االمور تكون بالتاأكيد حمدودة املرونة.

النظام االنتخابي املقرتح
ويف راأيي اأنه اإن اأريد تبني نظام بديل النتخابات 
امل�ساكل  ه��ذه  جت��اوز  فيمكن  املحافظات  جمال�س 
اجلمع  طريق  عن  املختلفة  الرغبات  بني  والتوفيق 
للنظام  امل��ق��رتح  وال�سكل   ، خمتلفني  نظامني  ب��ني 
التمثيل  ن��ظ��ام  ب��ني  اجل��م��ع  ع��رب  ي��ك��ون  االنتخابي 
الن�سبي ونظام االغلبيية )الفائز االول( باعتبار كل 

حمافظة دائرة واحدة، وعلى النحو التايل:
با�سم  ق��وائ��م  ال�سيا�سية  وال��ك��ت��ل  االح����زاب  ت��ق��دم 
املحافظة  ملجل�س  املخ�س�سة  للمقاعد  مر�سحيها 
املف�سل  احل��زب  اأواًل  يختار  ب��اأن  الناخب  ويقرتع 
ل��دي��ه وي�����س��وت مل��ر���س��ح واح����د داخ����ل ق��ائ��م��ة هذا 
للقائمة  بالت�سويت  اخليار  له  يكون  اأن  اأو  احلزب 
اأو ل�سخ�س واحد داخل القائمة، وبعد االنتهاء من 
االولية  العمليات  من  واالنتهاء  الت�سويت  عملية 
وهو   - )العتبة(  الطبيعي  احل��ّد  مبعرفة  اخلا�سة 
حا�سل ق�سمة اال�سوات ال�سحيحة على عدد املقاعد 
ن�سبة  احت�ساب  يتم   - املحافظة  ملجل�س  املخ�س�سة 
اأوكيان  ح���زب  ك��ل  عليها  ح�سل  ال��ت��ي  اال����س���وات 
�سيا�سي، فلو ح�سل احلزب على 20% من اال�سوات 
توزيع هذه  اأن  على  املقاعد،  يح�سل على 20% من 
طريق  ع��ن  يتم  احل��زب  ه��ذا  مر�سحي  على  املقاعد 

نظام االغلبية وفق ما ح�سل عليه كل مر�سح.
هنا ميكن ت�سور اأن يحظى بع�س املر�سحني داخل 
العتبة  يتجاوز  مبا  اال�سوات  اأغلبية  على  القائمة 
مر�سحني  اىل  الفائ�سة  اال���س��وات  حتويل  في�سار 

بنف�س القائمة وح�سب نظام االغلبية.
خياران  فهناك  الن�ساء  متثيل  ن�سبة  �سمان  عن  اأما 

ل�سمان تلك الن�سبة:
املقاعد  م��ن   %25 مان�سبة  حجز  طريق  ع��ن  االول 

)الكوته(.
ال��ث��اين ه��و ان ي��ت��م ا���س��ت��ب��دال ال��رب��ع االخ���ري من 
ح�سلوا  وال��ذي��ن  القوائم  يف  الفائزين  املر�سحني 
على  ح�سلن  ال��الت��ي  بالن�ساء  اال���س��وات  اق��ل  على 

اأعلى ا�سوات دون ان يبلغن العتبة.
ال�سكلني  ب��اأح��د  االق����رتاع  ورق���ة  ت�سميم  ومي��ك��ن 

االآتيني:
االول اأن تكون ورقة االقرتاع على �سكل كّرا�س ، كل 
ورقة منه تخت�س بحزب ت�سم اإ�سم احلزب و�سعاره 

واأرقام واأ�سماء املر�سحني.
ال��ت��ي مت  االق����رتاع كتلك  ت��ك��ون ورق���ة  اأن  ال��ث��اين 
فيها  وي��ذك��ر  ال�سابقة  االن��ت��خ��اب��ات  يف  اع��ت��م��اده��ا 
مربعات  اال���س��م  وحت��ت   ، و�سعاره  ح��زب  ك��ل  ا�سم 
�سغرية حتتوي على ارقام كل رقم منها ميثل اأحد 
ال�سيا�سية يف  الكيانات  اأ�سماء  تذكر  اأو  املر�سحني، 
منها،  ك��ل  مقابل  مربع  م��ع وج��ود  االق���رتاع  ورق��ة 
الناخب  فيه  الورقة مربع واحد ي�سع  واأ�سفل هذه 

رقم املر�سح الذي يريد اأن ينتخبه.
ال�سيا�سية  الكيانات  لدى  التوافق  من  نوع  وهناك 
يف تبني هذا النظام النتخابات جمال�س املحافظات 

التي �ستجري يف اأكتوبر- ت�سرين االأول املقبل.

مزايا وعيوب النظام املقرتح 
ان اأهم مزايا هذا النظام املقرتح النتخابات جمال�س 
الت�سويت  م��ن  ال��ن��اخ��ب  مت��ك��ني  ه��و  امل��ح��اف��ظ��ات 
مراعاة  وبدون  للكتلة  اأو  القائمة  يف  واحد  ملر�سح 
للرتتيب الذي و�سعه الكيان ال�سيا�سي، وهنا تظهر 
ح�سب  املر�سحني  ترتيب  اعادة  يف  الناخبني  اإرادة 
�سيح�سلون  التي  اال�سوات  وح�سب  ا�ستحقاقاتهم 

عليها.
ونظام  الن�سبي  التمثيل  ن��ظ��ام  ب��ني  يجمع  وه��و 
املغلقة والقائمة  القائمة  ، ونظام  االغلبية من جهة 

املفتوحة من جهة اخرى.
الن�سبية  من  كبريًا  ق��درًا  يحفظ  النظام  هذا  ان  كما 
ي�ساعد على تاليف عيوب الدوائر اأحادية التمثيل ، 
فهو اأكرث �سهولة مقارنًة بالقائمة املفتوحة من حيث 
الوقت الذي يحتاجه الناخب ومن حيث العّد والفرز 
وكذلك بالن�سبة للق�سايا اللوج�ستية اخلا�سة مبواد 

االقرتاع..
اأما عيوب هذا النظام فتتمثل يف كونه الميثل قدرًا 
القائمة  داخل  املقاعد  توزيع  يف  العدالة  من  كبريًا 
الواحدة، فقد يكون هنالك فارق كبري بني املر�سحني 
على  الناخبون  رّك��ز  اذا  وخا�سة   ، القائمة  داخ��ل 
بع�س املر�سحني داخل القائمة مما يجعله اأقرب اىل 
الفائ�سة  االأ�سوات  تتوزع  حيث   ، املغلقة  القائمة 
نف�س  يف  االآخ��ري��ن  زم��الئ��ه  على  املر�سحني  الأح���د 
املر�سحني  بع�س  ف��وز  اىل  ي���وؤدي  وه���ذا  القائمة، 

باأ�سوات مل ي�ستحقوها.
واذا كان من املمكن حل م�سكلة متثيل املراأة  بالطرق 
التي ذكرناها فاإن هناك م�سكلة اأخرى تبقى قائمة ، 
بيانات  قاعدة  التتوفر  حيث  االأقليات  م�سكلة  وهي 
الق�سية  ه��ذه  وحل��ّل  تواجدهم،  ومناطق  بعددهم 
�سّكل جمل�س النواب جلنة من ممّثلي االقليات فيه، 

لغر�س و�سع درا�سة بهذا خل�سو�س.
تعقيدًا  اأكرث  تكون  االأقليات  متثيل  ق�سية  ان  علمًا 
يف ظل الدوائر املتو�سطة عما هو عليه يف الدوائر 
التي  الكربى  الدائرة  اأو  التمثيل  اأحادية  ال�سغرية 
اأقليم الدولة دائرة واحدة ، حيث حُتّل هذه  تعترب 

امل�سكلة.
االنظمة  يف  املتخ�س�سون  ين�سح  النهاية  ويف 
االنتخابية باأن اليتم االنتقال من نظام اىل نظام اآخر 
خمتلف متامًا ، واإن عملية التدرج يف تبني االنظمة 
عملية مهمة جدًا تاأخذ بنظر االعتبار وعي الناخب 

وطبيعة النظام ال�سيا�سي و طبيعة املجتمع. 
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اجل��ري��دة ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م���ع  ب��ال�����س��رورة  الت��ت��ف��ق  وق���د   ، ك��ت��اب��ه��ا  ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ع���ن  ت��ع��ر  ال�����س��ف��ح��ة  يف  ال������واردة  االآراء 

القا�سي قا�سم ح�سن العبودي

ال�شعبي��ة الإرادة  ف���ي  واأث��ره  لالنتخ��اب..  القان��وين  الإط��ار 
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