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االنتخابات باألغلبية املطلقة
ويف هــــذه احلــــالــــة يـكــــون الـنــــائـب
الـفرد أو قـائمـة النـواب ناجـحة إذا
حـصلـت علــى االغـلبـييــة املــطلقــة
لعــدد النــاخبـني )أي النـصف + 1(
مـن النــاخـبني الــذيـن ومثــال ذلك
إذا كــان عـــدد النــاخـبني )10.000(
نــــاخـب فــيجــب ان يحــصـل الفــــرد
املـــرشح والقــائـمــة املـــرشحـــة، لكـي
يفــوز بــاالنـتخــابــات، علــى )5.000
صــــوت + 1( وإذا لــم يحــصـل علــــى
هـذا العدد أي من املرشحني فتعاد
االنــتخـــــابـــــات وحتــــــدد القـــــوانــني،
غالـباً، بان يجري التنافس يف املرة
الـثــــانـيــــة بـني االول والـثــــانـي مـن
الـــذين حـصلــوا علــى االصــوات يف
املـــرة االولـــى، وســـواء كـــان فـــرداً او

قائمة.
االنتخاب باالغلبية النسبية

ويف هــــذه احلــــالــــة يـكــــون الـنــــائـب
الـفرد أو قـائمـة النـواب ناجـحة إذا
حـصلـت علــى االغلـبيــة بـــالنــسبــة
لعـــدد الـنـــاخـبـني الـــذيـن مـــارســـوا
حقهـم االنتخـابي، مـارســوا حقهم
االنـتخــابـي، فمـثالً إذا كــان لـــدينــا
)10.000( نــاخب وحــصلت قــائمـة
عـلـــــــى 4000 وأخـــــــرى عـلـــــــى 3000
والثـالثـة علـى 2000 تعـد القـائمـة
الـــتـــي حـــــصـلـــت عـلــــــــى 4000 هـــي

الفائزة.
االنتخاب بالتمثيل النسبي

وهــذه الـطــريقــة أخــذ بهــا قــانــون
االنتخـاب، الصـادر مبـوجب الـرقم
96، النــتخــــاب اعــضــــاء اجلــمعـيــــة
الــــوطـنـيــــة يف مــــوعــــد اقــصــــاه 31
كـانــون الثـانـي 2005، وفكـرة نـظـام
التمثيل الـنسبي موجـودة تاريخياً
عــنـــــد ارســـطـــــو وعـــــدد مــن رجـــــال
الثــورة الفـرنــسيــة بل يكــاد يجـمع
عليهـا الكتـاب الـليبـراليـون الـذين
يـرون أن اجمللـس النيـابي هـو نتـاج
اصوات الهيئـة االنتخابيـة، بصورة
دقــــيـقــــــــــة حــــيــــث ميــــثـل كــــــــــافــــــــــة،
االجتـاهـات والـتيــارات العقـائـديـة
والـــــســيــــــاســيــــــة واالجــتــمــــــاعــيــــــة
واالقتصـادية داخـل اجملتمع، واول
ظهور لهذا النـظام كان يف النصف
الـثــانـي مـن القــرن الـتـــاسع عــشــر
حـــيـــث تـــبـــنـــت الــــــــدانـــيـــمــــــــارك يف
دستـورهـا لعـام 1855، هـذا الـنظـام
يف انــتخـــــابــــــات اجمللـــــس االعلـــــى،
وبعــــد عــــدة سـنــــوات اسـتــطــــاعـت
االوسـاط الكاثـوليكـية يف بلجـيكا،
وللـتـخلــص مــن تهــــديــــد احلــــزب
االشــــتـــــــــــراكــــي وانـقـــــــــــاذ احلـــــــــــزب
اللـيبرالي، من اعتمـاد هذا النظام
يف االنـتخـــابـــات مـن خالل صـــدور
قـــانـــون االنـتخـــابـــات يف 30 / 11 /
1899، وبعد انتهاء احلـرب العاملية
االول كــــــــانـــت تــــــــوجـهــــــــات الــــــــدول
الغـــربيــة نحــو اعـتمــاد هـــذا النــوع
مــن االنــتخـــــابـــــات، وان لــم يحـقق

بغداد / املدى
احلكم

هـو القــرار الصــادر من محـكمـة مـؤلفـة
تأليفاً صحيحاً يف خصومة رفعت اليها
وفق قـواعـد املـرافعـات سـواء اكـان صـادراً
يف مـوضـوع اخلصـومــة ام يف شق منه ام

يف مسألة متفرعة.
احلكم القطعي )البات(

احلكم القطعي هـو الذي يحـسم النزاع
يف موضـوع الدعـوى او يف شق منه او يف
مـسألـة متـفرعـة عنه سـواء تعلقـت هذه

املسألة بالقانون ام بالوقائع.
قرار اداري

اجـراء يصـدر من االدارة العـامـة تـعبيـراً
عـن ارادتهــا املـتفــردة وتـتـمـيـــز القــرارات
االداريــة انهــا تلــزم اخملـــاطبـني بهــا دون

اشتراط رضاهم عنها.
قرار اعدادي

هــــــو القـــــرار الـــــذي تـــصـــــدره احملـكــمـــــة
لـتــــسهــيل رؤيـــــة الـــــدعـــــوى او حتقــيقـــــاً

لبعض اجلهات الغامضة فيها.
القرار املؤقت

هـو القـرار الـذي تصـدره احملكمــة وقتيـاً
حـتــى نـتـيجــة الــدعــوى، كـــإيقــاف بـنــاء
حـصـلت الــدعــوى بـشــأنه او ايقــاف بـيع

الشيء املتنازع عليه .
العقد

هـــو ارتبــاط االيجــاب الـصـــادر من احــد
العـاقدين بقبـول اآلخر علـى وجه يثبت
اثـــره يف املـعقــــود علـيه. فـعقــــد االيجـــار
يــرتـبـط فـيه ايجــاب املـسـتــأجــر بقـبــول
املــؤجــر وكـــذلك عقــد الـبيـع وغيـــره من

العقود.
العقد شريعة املتعاقدين

تعني هـذه القاعـدة ان املتعاقـدين يجب
ان يلـتزمـا طبـقاً ملـا اشتـمل عليه العـقد
وال يجب اخلـروج عـن نصـوصه فـالعقـد
قانـون املتعاقدين وشـريعتهما فال يجوز
الحــــــد ان يعـــــدل فـــيه ان يـــضـــيف الـــيه
الـتـــزامـــاً لـم يـتــضـمـنه او ان يـعفـي مـن
التـزام نص عليه اال باتفـاق الطرفني او
لــسبـب يقــرره القــانـــون وتنـفيـــذ العقــد
كتـطبـيق القـانــون يجب ان يـتم بحـسن
نـيـــة الن حــسـن الـنـيـــة هـــو املـبـــدأ العـــام
الذي يسود جميع العالقات القانونية.

العقد الصحيح
هـو العقـد املشـروع ذاتا ووصـفا ان يـكون
صادراً مـن اهله مضـافاً الـى محل قـابل
حلـكــمـه وله ســبــب مــــشـــــروع واوصــــــافه
صحـيحــة ســاملــة مـن اخللل. مـثـل ذلك
أي عقـــــد اســتـــــوفـــــى جــمــيع الـــشـــــروط
القانونية مثل االيجار الذي ارتبط فيه
االيجـــاب بـــالقـبـــول وتــسلـم املــسـتـــأجـــر
املــأجــور بعــد ان تـسـلم املــؤجــر االجــرة. 

احلقـــوق املـــدنـيـــة والــسـيـــاسـيـــة هـي حقـــوق
تـستوجـب التطبيق الفـوري لها أي ال ميكن
تأجيلها او التدرج يف تطبيقها ويعزى سبب
ذلك الــى اخلـطــورة الكـبيـــرة التـي ينـطــوي
علـيهـا عــدم تنـفيـذهـا أي مبـعنــى اوضح اذا
كان ميكـن التدرج يف تـنفيذ حق االنـسان يف
بيئـة نظيفـة فهذا الـتدرج ال ميكـن ان يكون
صحيحـاً بل ومنـافيـاً للـقانـون اذا طبق ازاء
حق االنـــســــان يف احلـيــــاة او حـقه يف ابــــداء
الـراي وتـتصف هـذه احلقـوق ايضـا بـأنهـا ال
تــتــــطـلــب مــن الـــــــدولـــــــة مـــــــوارد كــبــيـــــــرة او
تخـصـيـص مـبــالغ طــائلــة بل املـطلــوب مـن
الـدولـة ان متـتنع عـن انتهـاك هـذه احلقـوق
فقــط وهــــذا االمـتـنـــــاع يعـنـي تــــأمـني هــــذه
احلقــوق واحتـرامهـا . وبـالـرغـم من ان هـذه
احلقــوق ال تـكلف الــدولـــة مبــالغ مـــاليــة او
جهــوداً اداريــة اال ان انـتهــاكهــا كــان الـسـبب
الــرئيــس يف ارتكــاب اجلــرائـم البـشعــة بحق
االنسـان يف مختلف العصـور ال لشيء وامنا
فقـط حلـمــايــة مــصلحــة احلــاكـم املــسـتـبــد

لالستمرار يف استبداده.
احلقـــوق املـــدنـيـــة والــسـيـــاسـيــــة يف االعالن

العاملي حلقوق االنسان/هي كما يلي:
1- املــــســـــاواة وعـــــدم الــتــمــيــيـــــز يف الــتــمــتع
بـاحلقـوق واحلـريـات االسـاسيـة علـى اسـاس
العـنــصـــــر او اللــــون او اجلـنـــس او الـلغــــة او
الـدين او الـرأي او االصل الـوطني او الـثروة

او املولد او أي وضع آخر.
2- احلق يف احلــيـــــــاة و احلـــــــريـــــــة واالمـــــــان

الشخصي.
3- مـنع االستـرقـاق او االسـتعبـاد و االجتـار

بالرقيق بجميع الصور.
4- مــنع الــتعـــــذيــب واملعـــــاملـــــة والـعقـــــوبـــــة
القـــــاســيــــــة او الال انــــســـــانــيـــــة او احلـــــاطـــــة

بالكرامة.
5- احلق باالعتراف بالشخصية القانونية.
6- حق املسـاواة امام القانون وبحمايته دون

أي متييز كان.
7- احلق يف الـلجــــوء للــمحـــاكـم الـــوطـنـيـــة
لـالنـــــصـــــــــاف مـــن أي انـــتـهـــــــــاك حلـقـــــــــوقـه

االساسية.
8- مـنع احلـبــس او االعـتقـــال او احلجـــز او

النفي التعسفي.
9-احلق يف احملاكمة العادلة واملستقلة.

10- املــتهـم بــــريء الــــى ان تـثـبـت ادانــته يف
محاكمة علـنية تتوفـر فيها جمـيع ضمانات

الدفاع.
11- مـــنع الــتـــــــدخل يف احلــيــــــاة اخلــــــاصــــــة
لالفـــراد او يف شـــؤون اســـرهـم ومــــراسالتهـم
ومسـاكنهم وعـدم تعـريـضهم حلـمالت متس

شرفهم وسمعتهم.
12- احلق يف حـريـة احلـركــة والتـنقل داخل
حـــدود دولتـه واحلق يف مغــادرة أي بلــد مبــا

يف ذلك بلده والعودة اليه متى شاء.
13- احلق يف اجلـنـــسـيــــة وعــــدم احلــــرمــــان

منها.
14- احلق يف الزواج وتأسيس اسرة.

15- احلق يف الـتملك وعـدم جتـريـد االفـراد
من ممتلكاتهم بشكل تعسفي.

16- احلق يف حــــــريـــــــة الفـكــــــر والــــــوجــــــدان
والدين.

17- احلق يف حـــريـــة الـــرأي والـتعـبـيـــر  ويف
الـتمـــاس االنبـــاء واالفكـــار وتلقـيهــا ونـقلهــا

بأية وسيلة دون اعتبار للحدود.
ـــــــــــــراك يف ـــــــــــــة االشـــــت 18- احلــق يف حـــــــــــــري

االجتماعات واجلمعيات السلمية.
19- احلق يف االنتخـابـات الـدوريـة ويف ادارة
الـــشــــؤون العــــامــــة للــبلــــد. واحلق يف تـقلــــد

الوظائف العامة بالتساوي مع اآلخرين.
احلقوق املدنية والسياسية يف

العهد الدولي اخلاص بها
احلقــوق املـشــار الـيهــا انفــاً، الـتي جــاء بهــا
االعـالن العــــاملــي حلقــــوق االنـــســــان يف 10/
12/ 1948 مـثلـت قــاسـمــاً مـشـتــركــاً جلـمـيع
االمم ملــــــــا يـجـــب ان تــكــــــــون عـلـــيـه حـقــــــــوق
االنـســان واصـبحـت مـثالً اعلــى حتـتــذي به
الــــدول لـتـــضع اهـم بـنــــوده يف دســــاتـيــــرهــــا
الوطنية لتوفر بذلك له احلماية القانونية
الـعلـيــــا واعـتـبــــر االعـالن وعلــــى املـــسـتــــوى
الدولي مرجعاً جلميع املعاهدات والصكوك
املـتعلقــة بحقـوق االنـســان التـي جعلـت من
بنوده مواد ملزمـة للدول املصدقة على هذه
املـعـــــــاهـــــــدات والــــصـكـــــــوك واصــبـح االعـالن
مقيـاساً للـدول يف مدى الـتزامهـا االخالقي
بحقــوق االنـســان والــذي علــى أســـاسه تعــد
الــدول مـن الــدول املـتحـضــرة والـتـي تالقـي
االحـتــــرام والقـبــــول واحملـبــــة بــني مخـتـلف
الشعوب ويف هـذا االطار جاء الـعهد الدولي
اخلـاص باحلقـوق املدنيـة والسـياسيـة الذي
تبـنتـه اجلمـعيــة العــامــة لالمم املـتحــدة يف
16/ 12/ 1966 ودخل حيز الـتنفيذ يف العام
1976 لـيجعل مـن بنـود االعالن العــاملي ومـا
تــضمـنه مـن حقــوق لالنـســان مــواد ملــزمــة
للــدول املـصــدقـــة علـــى العهـــد والعــراق مـن
الدول املصـدقة عليه يف عـام 1970 ومبوجب
الـعهـــد املـــذكـــور مت تــــشكــيل جلـنـــة سـمـيـت
اللجنـة املعنيـة بحقوق االنـسان ومقـرها يف
االمم املتحدة ملـراقبة تنفيذ مواد العهد من
قــبل الـــــدول املـــصـــــدقــــــة علــيه والــنـــظـــــر يف
الــــشكـــاوى والـتــظلـم مـن جـــراء انــتهـــاكـــات

حقوق االنسان والعمل على ازالتها.
احلقوق السياسية واملدنية يف

قانون ادارة الدولة االنتقالي
وكمــا هــو مـعتـــاد يف النــظم الــدميقـــراطيــة
جاء الـقانـون االنتقـالي مـؤكداً عـلى ضـمان
حقــوق االنـســان وحمــايـتهــا وكمــا جــاء بهــا
االعالن العـــاملـي حلقـــوق االنــســـان وجـمـيع
املعـــاهـــدات والـــصكـــوك اخلـــاصـــة بـحقـــوق
االنسان وسواء كـان العراق طرفاً فيها ام لم
يـكــن طــــــرفــــــاً فـــيهــــــا )املــــــادة 23( هــــــذا مــــــا
سيـعتمـده العـراقيـون عنـد كتـابـة دستـورهم
الـدائم واذا كان ثـمة تسـاؤل مهم يطـرح هنا
يــتعـلق بـــــالـــضــمـــــانـــــات فـــــالــتعـــــدديـــــة هــي
الـضمـانـات فكمـا ال ميكـن تصـور ايـة عـدالـة
عــنــــــد انعـــــدام الــتعـــــدديـــــة يـكــــــون العـكــــس

صحيحاً متاماً.

ـ ـ ـ

ثقافة حقوق االنسان

حقوق االنسان املدنية
والسياسية

احملرر
خروقات مختلفة للمواضيع التي
حتـددهـا قـوانـني االنتخـاب، وهـذا
نقص يف القـانون يجب مـعاجلته،
وميـكـن إعــطــــاء تــصــــور عـن هــــذه
اخلروقات على سبيل املثال وليس

احلصر وهي:
1-تـعـــمـــــــــد إدراج اســـم يف جـــــــــدول
االنـتخــاب أو عــدم إدراجـه بخالف

القانون.
2-إدراج اســـم لـــم تـــتـــــــــوفـــــــــر فـــيـه
الــــشــــــروط املــــطلــــــوبــــــة مبــــــوجــب

القانون.
3-أدلى بصوته وهو يعلم أن اسمه
إدرج بغيـر حق فقـد إحد الـشروط
املـطلـوبــة بعــد إدراج اسمه بـصـورة

صحيحة.
4-أدلى بصوته باسم غيره.

5-أدلى بصوته أكثر من مرة.
6-دخـول قـاعــة االنتخــاب بال حق
ولــم يخــــرج عـن أمــــر الـلجـنـــــة له

بذلك.
7-استعمـال القوة أو التهـديد ملنع
نـــــــاخــب مــن اســتـعــمـــــــال حـقـه يف
التـصـويـت أو التـصــويت لـشخـص

على غير رضاه.
8-إعـطـاء عــرض أو تعهــد بفـائـدة
للنــاخب لالمـتنــاع عن الـتصــويت

أو التصويت لشخص معني.
9-القـبــــول بــــالعــــرض أو الـتـعهــــد

أعاله.
10-نــــشـــــر أو إذاعـــــة أخــبـــــار غــيـــــر
صـحـــيـحــــــــــة عـــن سـلــــــــــوك أحــــــــــد
املـــــــــرشـحـــني أو أخـالقـه بـقـــــصـــــــــد

هزميته يف االنتخابات.
11-دخــــول قــــاعــــة االنــتخـــــاب مع

حمل السالح.
12-اختالس أو إخفـاء أو إتالف أو
إفــــســـــاد جـــــدول االنــتخـــــاب أو أي
ورقــــــــة أخــــــــرى تـــتـعـلـق بـعـــمـلـــيــــــــة
االنــتـخـــــــاب أو تـغــيــيـــــــر نــتــيـجـــــــة

االنتخاب بأي طريقة أخرى.
13-اإلخالل بحــريــة االنـتخــاب أو
بــنــظــــــامه بـــــاســتعــمــــــال القـــــوة أو
التهديد أو التجمهر أو الصياح أو

التظاهرات.
14-اخـتطـاف صنـدوق االقتـراع أو

إتالفه.
15-إهـانـة جلنـة االنتخـاب أو أحـد
أعضائها أثناء عملية االنتخاب.

16-تنـظيـم انتخـابـات أخــرى غيـر
رسمية واالشتراك فيها.

17-ارتـكــــــاب جــــــرميــــــة يف قــــــاعــــــة
االنـــتـخــــــــــابــــــــــات أو الـــــــشــــــــــروع يف
ارتكـابها.أمـا فيمـا يتعلق بـالطعن
يف نـتـــــائج االنــتخــــابــــات أو رفــض
قــبــــــول مـــــــرشح مـــــــا فلــم يــنـــظــم
القـــــــانـــــــون هـــــــذا احلـق أو يحـــــــدد
اجلهــة الـتي يـتم الـطـعن أمــامهــا
والفـترة الـزمنيـة املسـموح خـاللها
تقـــدمي الــطعـن، نـــأمل تـاليف ذلك
والسيمـا هنـاك متـسع من الـوقت

يفصلنا عن موعد االنتخابات.

ميـكن حتـديـد الفـائــزين بـأغلـبيـة
األصـــــوات، أمـــــا نــظـــــام القـــــائــمـــــة
املـغـلـقـــــــة فـال يـعــــطــي هـــــــذا احلـق
ويجـب أن يصـوت للقـائمـة بصـورة
عــامــة، وإال عــد القــانــون انـتخــابه
بــــــــاطـالً وهـــنــــــــا ميــكـــن حتــــــــديــــــــد
الفــائــزيـن بـــاملقــاعــد بـطـــريقـتـني،
األولــى، حــسـب تــسلــسل القــائـمــة
مبعنـى إذا فازت القائمة مبقعدين
فيكـونان مـن نصيب تـسلسل )1( و
)2( يف القائـمة والطريقـة الثانية،
تعـــطــي احلـق للــنـــــــاخــب بــــــــوضع
عالمــة علــى مـــرشحه املفـضـل من
القــائمـة وبــالتــالي ميـكن حتـديـد
الفـائــزين وتـسمـى هــذه الطـريقـة
التصويت التفضيلي. وأخذ قانون
االنتخاب بطريقة القائمة املغلقة
الـتي يـتم اخـتيـار املـرشحـني منهـا
حـــسـب تــــسلـــسـلهــم يف القــــائـمــــة،
وذلك مبـــوجب نـص الفقـــرة 2 من
القــــســم 4 اخلـــــاص بـــــاملــــــرشحــني
لالنتخـابـات )يجب تـرتـيب أسمـاء
املــرشحـني علــى القــوائـم املقــدمــة
إلــى املفــوضيــة بحــسب اسـتحقـاق
كل مـنهـم ويـتـم تـــوزيع املقــاعــد يف
اجمللــس الــوطـنـي طـبقــاً لـتــرتـيـب
األسمــاء الــواردة يف هــذه القــائمــة
وال يجــوز تغـييــر هـــذا التــرتـيب أو
تغييـر هذه القائمـة بأي شكل آخر
ــــــــــــاريـخ مـعـــــني حتــــــــــــدده بـعــــــــــــد ت

املفوضية(.
جتارب معاصرة

ألجل االسـتفــادة مـن مــزايــا نـظـم
االنـتخـــابـــات اخملـتـلفـــة وتـقلـيــص
عـيوبهـا، يف آن واحد، آخـذت بعض
الــــدول ومــنهــــا أملــــانـيــــا بــــاعـتـمــــاد
طـريقـة االنتخـاب اخملتلـط والتي
مفــــادهـــــا تقـــسـيـم عـــــدد املقــــاعــــد
الـبـــرملـــانـيـــة إلـــى نــصفـني أحـــدهـــا
يــكــــــــــون الـفــــــــــوز بـه عــــن طــــــــــريـق
االنـتخـــاب بــــاألغلـبـيـــة الـنــسـبـيـــة
واآلخـر بطـريقـة التمـثيل النـسبي
وتقسم الـبالد إلى دوائـر انتخـابية
صغيـرة لغـرض االنتخـاب الفـردي
وأخــرى كـبـيـــرة لغــرض االنـتخــاب
بـــــالــتــمــثــيل الــنــــســبــي والــنـــــاخــب
يـصـوت مـرتـني للفـردي والـتمـثيل
الـــنـــــــســـبـــي ولـلـــمـــــــــرشـح احلـق يف
الـتــرشـيـح للفــردي والقــائـمــة وإذا
فــاز يف احلـــالتـني فيـتم جتــاوزه يف
القـائمة إلـى التسلـسل الذي يليه،
وهـــذه الـطـــريقـــة معقـــدة وصعـبـــة
لـكنهـا اعـتمــدت من أجـل التقـليل
مـن العـيــوب وضـمــان أكـثــر املــزايــا
مــن املــمـــــــارســـــــات االنــتـخـــــــابــيـــــــة

اخملتلفة.
جرائم االنتخاب

جـاء قـانـون االنـتخـاب خــاليــاً من
حتـــــــــديـــــــــد جـــــــــرائـــم االنـــتـخـــــــــاب
والـعقـــــوبــــــات املقــــــررة لهــــــا وعلـــــى
خـالف املـعــــتــــــــــــاد يف مــــثـل هــــــــــــذه
القــــوانـني حـيـث ميـكـن أن حتــــدث
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وعـدد النـاخبني ونـاجت قسمـة عدد
الــنـــــاخــبــني علـــــى عــــــدد املقـــــاعـــــد
الـنيـــابيـــة ينـتج العــدد االنـتخـــابي
ــــــــــــوب لـلـفــــــــــــوز مبـقـعــــــــــــد املـــــــطـل
ومضـاعفـاته، وبــالتــاكيــد ميكن ان
يحـــصل ا ي حـــــزب علـــــى اصـــــوات
للفـــوز مبقـــاعـــد معـيـنـــة مع بـــاق،
وهنـا يحدد قانـون االنتخاب الذي
يعـتـمــــد هــــذه الــطــــريقــــة اعــطــــاء
املقــــاعــــد املـتــبقـيــــة الــــى صــــاحـب
البــاقـي االعلــى وبـصــورة تنــازليــة،
لـكــن ايـــضـــــاً يـــــؤخــــــذ علـــــى هـــــذه
الـــطـــــــريقـــــــة محــــــابــــــاة االحــــــزاب
الــصغـيـــرة علـــى حــســـاب االحـــزاب
الـكـبـيــــرة وكــــذلـك بقــــاء عــــدد مـن
املقـاعد النـيابيـة معلقة، وقـد اخذ
قــانــون االنـتخــاب بهـــذا النـــوع من
االنــتخـــاب مبـــوجـب نــص الـفقـــرة
)4( مـــن الـقـــــــســـم )3( )تـعـــتـــمـــــــــد
الــصــيغــــة املـــســتخــــدمــــة لـتـــــوزيع
املقـاعــد يف اجمللـس الــوطنـي علـى
اعــــضــــــــائـه عـلــــــــى حــــــســــــــاب اولـــي
يــســتخـــدم احلــصــص الـبــسـيــطـــة
)هيـركـوتـا( وعلـى حـسـابـات اخـرى
تـــالـيـــة تــســتخـــدم اكـبـــر املـتــبقـي(
واوضحــت هـــــذه الـفقـــــرة كـــيفــيـــــة
ايجــاد العــدد االنتخــابي املـطلـوب
لـلفــــــوز مبـقعــــــد وذلـك مـــن خالل
حـــــســـــــاب االصـــــــوات الـــــسـلــيــمـــــــة
والـصــاحلــة علــى )275( وهــو عــدد

مقاعد اجمللس الوطني القادم.
توزيع املقاعد

تتقدم األحزاب، عادة، يف مثل هذا
الـنـــوع مـن االنـتخـــابــــات بقـــائـمـــة
مـرشحيهـا ويكون عـددهم مسـاوياً
لعـــدد املقـــاعـــد الـنـيـــابـيـــة، أو أقل،
وغالـباً مـا تكـون النتـائج لعـدد من
املقاعد تقل عـن عدد املرشحني يف
القــائمــة فكـيف يـتم تــوزيعهــا بني
أعضــاء القــائمــة؟ وألجل تــوضيح
ذلـك يجـب الــتفـــــريق بـني حــــالــــة
القـــوائم املـفتــوحــة واملـغلقــة الـتي
تعتمـد يف هـذا النـوع من املمـارسـة
االنـتخـــابـيـــة، حـيـث يعـطـي نـظـــام
القائمـة املفتوحـة للناخـب اختيار
مــرشحيـه من القــائمـة وإدخــالهم
يف بـطــاقـته االنـتخــابيــة ومـن هنــا
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بــالقــائـمـــة ملقعــد مـنفــرد حـيـث ال
ميكن جتزئـة املقعد الواحد حسب
الــنــــســبــــــة الــتـــي يحـــصـل علـــيهــــــا
املــرشحــون. واذا بــدا هــذا الـنـظــام
بــسيـطـــاً ومنـطـقيــاً فـــإنه ال يخلــو
مـن صعــوبــات ويــوجــد نــوعـــان من
طـرق االنتخاب بـالتمثيل الـنسبي
هــمـــــا نــظـــــام الــتــمــثــيل الــنــــســبــي
الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــل 
ونظام التمثيل النسبي التقريبي.

نظام التمثيل النسبي الكامل 
ويــتــم مبـــــوجــب هـــــذه الـــطــــــريقـــــة
حـــــســـــــاب االصـــــــوات الــــصـــــــاحلـــــــة
لالنـــتخـــــــاب والعــــــدد الـــتقــــــريــبــي
ألعـضــاء اجمللــس البـرملـانـي وعلـى
ضـوء ذلك يحدد قانون االنتخاب،
العدد االنـتخابي املوحـد واملطلوب
لفـــوز مــــرشح القـــائـمـــة يف اشغـــال
املـقعـــد الـبـــرملـــانــي، وميكـن ضـــرب
مثـال ريـاضـي للتــوضيح. اذا حـدد
القــــــانـــــــون العــــــدد االنـــتخــــــابــي بـ
)40.000( صوت وحصـلت القائمة
على هـذا العدد او اكثر فـإنها تفوز
مبقعد او مـضاعفـاته لكن مـاذا لو
حـصلـت القــائـمــة علــى )90.000(
صــــــوت فـــــــإنهــــــا ســـتحـــصـل علــــــى
مقعــدين لـكن مـاذا بـشــأن املتـبقي
مـن االصــــوات والـبـــــالغ )10.000(
صـوت، فـفي هــذا النـظــام ال تهـمل
وجتمع مع اصـوات متبقيـة لنفس
احلزب يف مناطق انتخـابية اخرى
وستمنـح على مقـدارها مقـاعد يف
الـبــــرملــــان وهـكــــذا علــــى املـــسـتــــوى
الــوطـني بــأجـمعه.  ويــؤخــذ علــى
هــذه الـطــريقــة، انـتقــادات، اهـمهــا
املــرشحـني الفــائــزيـن علــى اســاس
جــمع االصـــــوات املــتــبقــيـــــة هــم ال
ميـثلــون احـــداً او منـطقــة معـينــة،
وغــــــالــبــــــاً مــــــا يـكــــــون هــــــؤالء مــن
االعـضـــاء املهـيـمـنـني علــى احلــزب
وبــالـتــالـي يــؤدي الـــى تكــرارهـم يف

البرملان.
نظام التمثيل النسبي التقريبي 
ولــتاليف عــيـــــوب نــظـــــام الــتــمــثــيل
النسبي الكـامل، املذكورة اعاله، مت
اللجـوء الـى هـذا الـنظـام يف بعض
البلدان، حيث يتم حتـديد املقاعد
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الـنجـــاح يف فـــرنــســـا بـــالـــرغـم مـن
احلـمـــاس املـــوجـــود لـتـبـنــيه إال أنه
جنح يف بلـدان أخــرى مثل املــانيـا،
هولنـدا، تشيكوسلوفـاكيا السابقة،

ايطاليا سويسرا وغيرها.
فكرة نظام التمثيل النسبي

الــــســبــب يف تــبــنــي هـــــذا الــنـــظـــــام
والــدعـــوى اليـه هي افـســاح اجملــال
إلجتاهات االقلية غـير السائدة يف
اجملتمع إلشغال املقاعـد البرملانية
ولم يـأت هذا التـوجه اعتبـاطاً، بل
جــاء  علـى اعـتبـار ان االنـتخـابـات
بطـريقــة االغلبيـة تهمل االصـوات
االقل مهما كانت نسـبتها باملقارنة
مع اصــــوات االغلـبـيــــة ســــواء كــــان
ذلـك عـلـــــــى املـــــســتـــــــوى احملـلــي او
الــــــــوطـــنـــي، ومـع افـــتــــــــراض فــــــــوز
لالقـليــة، واملقـصــود بــاالقـليــة هنــا
اقـلـــيــــــــة االصــــــــوات ألي حــــــــزب او
مجموعـة بغض النظـر عن مفهوم
االقلـيــة الــديـنـيـــة او القــومـيــة، يف
مـنــــاطق انــتخــــابـيــــة اخــــرى علــــى
االغلـبيــة، كل هــذا سـيخلـص الــى
نـــتـــيـجــــــــة مـفــــــــادهــــــــا ان اجملـلــــــس
الـــبــــــــرملــــــــانـــي ال ميـــثـل حـقـــيـقــــــــة
الـنــــاخـبــني، لهــــذا الـــسـبـب جــــاءت
الـــدعـــوى الـــى تـبـنـي هـــذا الـنـظـــام
لكـي يــضـمـن الـتـــوزيـع العـــادل، او
اكثـر عـدالــة للـمقـاعــد البـرملــانيـة
علــى اســاس االصـــوات احلقـيقـيــة
لـلنــاخـبني او بـعبــارة اخــرى تــأخــذ
االحـزاب الـسيــاسيـة مقـاعـدهـا يف
البـرملــان بحــسب نــسبـة نــاخبـيهـا،
امـــا تـبـنــيه اآلن يف العـــراق فـيـبـــدو
نـتـــاجـــاً للـصـيغ الـتـــوافقـيـــة الـتـي
اعـتمـدتهـا القـوى الـسيـاسيـة منـذ
بـدء العمليـة السـياسـية، لكـن هذه
املـــرة الـتــــوافقـيــــة القـــانـــونـيـــة، اي
تـعطـي االنتخـابـات فـرصــة ألغلب
القوى السـياسية، وحتـى الصغيرة
مـنهـــا بـــالـــوصـــول الـــى اجلـمعـيـــة
الــــــوطــنــيــــــة لـكـــن بعــــــدد اصــــــوات
نـاخـبيهــا او بعبـارة اخــرى بحــسب
حجمها احلقيقي، وليس غريباً او
شــاذاً ســواء الـصـيغ الـتـــوافقـيــة او
هـــذا الـنـظـــام االنـتخـــابـي، بل قـــد
يكـــون اكـثــــر مالءمــــة يف الفـتـــرات
االنتقـاليـة والـوصـول الـى احلـالـة
الـدائمـة عبـر دستـور دائـمي، وهـذا
مـا يـشهــده العــراق، حيـث تتـطـلب
مـــثل هــــــذه الـــظــــــروف املــــشــــــاركــــــة
الواسعـة جلميع القـوى السيـاسية
الــتــي متــثـل مـخــتـلـف مـكـــــــونـــــــات

الشعب العراقي.
طرق االنتخاب بالتمثيل النسبي 
يفترض ان تتم ممارسة هذا النوع
مـن االنـتخـــاب بـــالـتـصـــويـت علـــى
القــائمـة حـيث يــوجب وجـود عـدة
مقــاعــد نـيــابـيــة يـتـنــافــس علـيهــا
مرشحـو القائـمة بـنسبـة االصوات
الـتـي يحــصلــــون علـيهـــا، حـيـث ال
ميـكــن تـــصــــــور قــيــــــام االنـــتخــــــاب

يف اطار النظم االنتخابية

القانون العراقـي يعتمد طريقـة التمثيل النسـبي وخيلو من حق الطعن

حتت شعـار )نحـو دور فــاعل للقـانـونـيني
العـراقيني يف بناء العـراق اجلديد( جرت
يف مدينـة املوصل وقبـل ايام قليلـة وقائع
املـــؤمتـــر القـــانـــونـي االول الـــذي نـظـمـته
جـمعيـة حقـوق الـطفل وحمـايـة االسـرة،
وحضــره ممثلـون عـن مجلـس محــافظـة
نينـوى وعـدد مـن املسـؤولني، وشـارك فيه
جـــمع مــن احملـــــامــني ورجــــــال القـــــانـــــون
واملـهــتــمــني، إلـــــــى جـــــــانــب حـــــشـــــــد مــن

الصحفيني.
)املــدى( بــدورهــا شــاركـت بحـضــور وقــائع
هـذا املـؤمتـر الــذي يهــدف من جـملـة مـا
يهدف إلـى اغناء جتـربة القانـون وتنفيذ

مفرداته.
اجللسة االولى

ابتــدأ املــؤمتــر بكـلمــة للـمحـــامي )مــاهــر
عبد اهلل العبيـدي( رئيس جمعـية حقوق
الطفل وحماية االسرة يف املوصل القاها
وسـط حضـور املـؤمتـر الـذيـن غصـت بهم
قـاعــة فنـدق قـصـر نـينـوى، حـيث أكـد يف
معــرض كلمـته علـى الــدور الكـبيـر الـذي
سيضطلع القـانونيـون العراقيـون للقيام
به يف عـملـيــة بـنــاء العــراق اجلــديــد مـن
خـالل ادائهــم لــــــدورهــم وواجــبـــــــاتهــم يف
مجــال اخـتـصـــاصهـم، اعقـب ذلـك كلـمــة
احملامي )عز الـدين الدولة( رئـيس نقابة
احملــامـني يف محــافـظــة نـينـــوى حيـــا من
خاللـها احلـضور مـن مشـاركني وضـيوف،
متمنياً للمؤمتر النجاح بتعاون وتعاضد
جميع االطـراف من مهـنيني واكـادمييني
وافــــراد وجهــــات مـــســــؤولــــة ومبــــا يخــــدم
مـصلحــة املـــواطن، مـشــدداً علــى ضــرورة
تكـــرار مـثل هـــذه الـتجـــربـــة احلـضـــاريـــة
الهـــــادفـــــة إلـــــى ارســـــاء اســــس جـــــديـــــدة

للدميقراطية احلديثة..
وافتتحـت بعد ذلك وقـائع جلسـات اليوم
االول للمـؤمتر الـذي استمر مـدة يومني،
بـــبحــث قـــــــدمه احملــــــامــي )ذاكـــــــر خلـــيل
العلي( واملـوسوم بـ )النظـام الفيدرالي يف
العـراق( استعرض خالله وعبـر شروحات
متميزة هذا النظام وامكانية تطبيقه يف
الــبالد مــن خالل مــنـــــاقــــشـــــة مـــــا ورد يف
قـانـون ادارة الـدولــة العــراقيـة لـلمــرحلـة
االنتقـاليــة حيث اكـد )..أن نظــام احلكم
يف العــراق جمهـوري احتــادي )فيــدرالي(

دميقراطي تعددي..(
شــارحـــاً مميــزات هـــذا النـظــام والـكيـفيــة
الـتي سـيتـم بهـا تــوزيع الـصـالحيــات بني
السلطات املركزية واحلكومات احمللية يف
االقالـيم واحملافظات، أمـا بحث احملامية
سميـرة النـعيمـي املعنـون )مـركـز املـرأة يف
النـظـام الــدميقـراطـي للعـراق اجلـديـد(
فقـــد تنـــاولت مـطــالعــات يف العــديـــد من
القــوانـني العــراقـيــة الـتـي تـتـعلق بــاملــرأة
وضرورة ضمان حقوقها باعتبارها نصف

لتفعيل دور القانون يف بناء مؤسسات اجملتمع املدني

مؤمتر قانوين جلمعية حقوق الطفل ومحاية االرسة يف املوصل..

وكــركــوك وكـــذلك عــدد مـن احلقــوقـيـني
واالعالمـيني املـشــاركني بـاملـؤمتــر ليخـرج
بتـوصيـات ومقتـرحـات اصـدرتهـا اللجنـة
الـتحـضـيــريـــة للـمــؤمتــر والـتـي سـتعـمل
علـى رفعهـا إلـى اجلهـات ذات العالقـة يف
الدولة، إلـى جانب تعـريف اطراف اخرى
بهــا كــاألحــزاب الــسـيــاسـيــة ومــؤســســات

اجملتمع املدني وغيرها.
شهادات تقديرية

وجـدير بـالذكـر أن هذه الـتوصـيات كـانت
حصـيلة اجـواء الدميقـراطيـة احلقيقـية
وحــــريــــة الــتعـبـيــــر والـكالم الـتـي ســــادت
اللقـــاء، وعـملـت علــــى تكـــريــسهـــا هـيـئـــة
رئاسـة املؤمتـر، حيث كـان احلوار الـهادف
والتعقيـب واالقتراح واالضـافة والـنقاش
مفـتـــوح امـــام جـمــيع احلــضـــور دون ايـــة
مقــاطعــة أو حتــديــد يف الــزمن املــسمــوح
لـلمـشــاركــة، ممــا اسـهم وبــشكل كـبيــر يف

اجناح اعمال هذا املؤمتر..
ويف نهــايــة املــؤمتـــر وزع رئيــس اجلمـعيــة
احملــــامـي )مــــاهـــــر العـبـيــــدي( عــــدد مـن
الــشهــادات الـتقــديــريـــة علــى املــشــاركـني
منه.. مشيـراً إلى ان اجلمعيـة قد عقدت
يف وقـــت ســـــــــابـق مـــــــــؤمتـــــــــراً عـــن االدارة
الـــوطـنـيـــة حـمل عـنـــوان )مـن مـــاضـيـنـــا
نستلهم ومن حـاضرنا نأخذ العبر الدارة
عـراقنـا اجلديـد( القيـت ونوقـشت خالله
العــديــد مـن الـبحــوث والــدراســات الـتـي
تــنـــــاولــت دور ومهـــــام القــطـــــاع العـــــام يف
العـراق اجلـديـد ودور احلكـومـة الـوطنيـة
وعالقتها باحلكومـات الفرعية )االقلية(
واحمللـيــــة، والـتـي قــــدمــتهـــــا مجـمــــوعــــة
مـتـمـيـــزة مـن الـبـــاحـثـني واألكـــادميـيـني.

اجملـتمـع( للبــاحث )غـامن صـديق( الـذي
ركـز علـى األحـزاب الـسيــاسيـة ودورهـا يف
اجملـتــمع ومــــاهـيــــة هــــذه األدوار يف بـنــــاء
اجملـتـمعـــات الــــدميقـــراطـيـــة احلـــديـثـــة،
مقـارنـاً بني األحـزاب الـتي تنـشط حـاليـاً
علـــى الــســـاحـــة الــسـيـــاسـيـــة يف مخــتلف
أنحــــاء العـــالـم وبـني مـــا جـــرى تـــشكـيـله
وتـــــــــأســـيـــــــسـه يف الـعـــــــــراق مـــن أحـــــــــزاب
ومـنظمـات بعـد أحداث نـيسـان عام 2003
مـشيـراً إلـى سهـولـة تــأليف األحــزاب من
قـبـل أي مجـمــــوعــــة وخــــارج الــضــــوابــط
املتعـارف عـليهــا وسيـطــرتهـا وجتــاوزاتهـا
علــى املبــاني والـدوائـر العـامـة ودون وجه
حـق ودون ان تقــــدم أي خــــدمــــات ألبـنــــاء

الوطن..
وتنـاول البحـث الثـالـث واألخيـر مـوضـوع
)حقــــوق اإلنـــســــان والــــدسـتــــور العــــراقـي
الـدائم( للمحـامي )اياد الـصقلي(، بحث
فيه هـذه احلقوق معـرفاً ايـاها من خالل
امليثاق الوطني حلقوق االنسان الذي مت
من قبل االمم املـتحدة يف عـام 1948، وما
يجـــري من انـتهــاك لهــذه احلقــوق علــى
ارض الـواقع يف العـراق مع وجـود القـوات
األجنـبيــة احملتلــة فيه، مــوصيــاً بضـرورة
ضمـان الــدستـور الـدائـم للعـراق حلقـوق
مواطـنيه حتـى يتمكـن االنسـان العـراقي
مــن العــيــــش علـــــى ارض وطــنه مــصـــــون

الكرامة يعرف حقوقه وواجباته.
وكمـا يف بحـوث اجللـسة االولـى للمـؤمتر
مت الــتـعقــيــب واملــــــداخلــــــة علــــــى بحـــــوث
اجللـــســـــة الـثـــــانـيـــــة مـن قــبل احلــضـــــور
واملــــشــــــاركــني والســيــمــــــا مــن قـــبل وفــــــود
محـــامـيـي وضـيـــوف محـــافـظـتـي دهـــوك

اجملــــــتــــــمــع حــــــيــــــث
طــــالـبـت الـبــــاحـثــــة
وعــــبــــــــــر عــــــــــدد مــــن
املـقتـرحـات بـتعــديل
بـعـــــــض الـفـقــــــــــــرات
والــــــــنــــــــــــصـــــــــــــــــــــــوص
القـانــونيـة يف صـلب
عــــدد مــن القــــوانـني
ومبـــا يفــسح اجملـــال
امــام املــرأة ملـمــارســة
دورهـــا الــصحــيح يف
بناء العـراق اجلديد
وعلـى ان يـدعم هـذه
احلقـــــوق دســـــاتــيـــــر
وقـــــــــــــوانـــــني الـــــبــالد
احلــديثـة واملعـدلـة..
وحتـت عـنــــوان )أثــــر
الـدين يف الـدستـور(
اسـتعـــرض احملـــامـي
)غالـب البراوي( دور
وتــأثيــر الــديـن علــى
القوانني الـدستورية

مؤكـداً اهميـة ان يعتمـد الدستـور الدائم
للعـــراق علـــى مـبـــادئ وقـــوانـني أســـاسـيـــة
يـــشـكل اعـتـمــــاد الــــديــن االسالمـي ديـن
الـدولة الرسمي اهمها، وذلك ألن اغلبية
سكـان البالد تـدين بـالـديـانـة االسالميـة،
فــــضالً عــن كـــــــونهــــــا مـــصــــــدراً رئــيـــــســــــاً
للــتــــشـــــــريعـــــــات والقــــــوانـــني يف العــــــراق،
مـسـلطــاً الضـوء علــى النـظم الـسيــاسيـة
العلمـانية أو الال دينية وتـأثير ذلك على
احليـاة اليـوميـة للمـواطـنني، كمـا تطـرق
الــبــــــاحــث ايـــضــــــاً إلــــــى اثــــــر الــــــديــن يف
الـــــدســـــاتــيـــــر االوروبــيــــــة وبعـــض الـــــدول
العربية االخرى.. هذا وقد تكللت جميع
الــــبـحــــــــــوث مبــــــــــداخـالت وتـعـقــــيــــبــــــــــات
مــسـتفـيـضــة مـن جــانـب احلـضــور اغـنـت

مواضيعها واهتماماتها.
اجللسة الثانية..

تـضـمنـت محــاور جلـســـات اليـــوم الثـــاني
واالخيـر من املـؤمتـر ثالثـة بحـوث، حمل
أولهــــا عـنــــوان )مـفهــــوم الــــدميقــــراطـيــــة
وتفعـيل العـمليــة االنتخــابيــة يف العـراق
اجلديد( قـدمه القاضي )امير الشمري(
مستعـرضاً  مفهوم ومعنـى الدميقراطية
وامكـــانـيـــة تـطـبــيقهـــا يف العـــراق يف ظل
الـظـــروف واالوضـــاع االمـنـيـــة احلـــالـيـــة،
مـعلقـــاً علـــى مـــا جـــاء يف عـملـيـــة تعـيـني
واختيـار اعضـاء اجمللس الـوطني املـؤقت
وما حصل خـالل ذلك من خرق للمبادئ
الـــدميقــراطـيــة الـتـي تخـطــو خـطـــواتهــا
االولــى والـتـي مـن املفـــروض أن تكــون يف
محلهــا الصـحيح بـاعـتبـارهـا أولــى ثمـار
العـــراق اجلـــديـــد.. أمـــا الـبحـث الـثـــانـي
فـكـــــــان بـعــنـــــــوان )األحـــــــزاب ودورهـــــــا يف
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ثقافة قانونية

بغداد / حميد طارش الساعدي

املوصل / رعد اجلماس
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