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منوذجًا أالقائمة املفتوحة  -حروب وهمية 
 
القائمة -يف ظل اجواء تبادؿ االهتامات االنتخابية تبقى القضااي العالقة يف قانوف االنتخاابت ومنها موضوعة البحث  

ب ة رللس النوايحتت رمحة ادلصاحل الضيقة لالحزاب فتأجيل التصويت على ىذا القانوف اىل قبيل انتهاء صالح -ادلفتوحة 
وحاجة البالد  أايتوعلى  وأتكيباهتمرغم اصرار اجلميم  أبباً  وااية   ييك عفوايً   يما مم تصويتو على قوانن اقل  أأً 

إىل اال ارة اىل أف أئب الرئيس  ينقض القانوف يف حاؿ إقراره بنظاـ القائمة "االاية اليت دفعت ميتب اذلامشي ، دلثلو 
 ." ادلغلقة 

 -حبسب الظاىر  -اتفاقاً وامجاعاً عليو  لرأينار على اذلامشي فلو تتبعنا اراء ادلرجعيات البينية والسيا ية يقتصر االـ وال
، إال أف بعض القوى السيا ية وخصوصاً مك ذلا نفوذ  او ترؾ اخليار للشعب كي يقرر ذلك" ادلفتوحة"اما مك خالؿ تبين 

اىل جعل القائمة ادلغلقة  –ابخلفاء دوف العلك  –نفيذية والتشريعية تسعى ويف مرافق البولة التواضح يف العملية السيا ية 
ىي القائمة اليت  تجري وفقها االنتخاابت التشريعية والقادمة مك دوف أف يُفتضحوا أماـ مجاىريىم والرأي العاـ ، وليك 

! كيف ؟
ة ، فإذا أتخر موعب االنتخاابت  ييوف كما نعلم فإف موعب االنتخاابت موعب مقبس مك الناحية الب تورية والقانوين

الربدلاف واحليومة يف فراغ قانوين ، وابلتايل فال  بيل  وى إجراء االنتخاابت يف موعبىا ادلقرر ، وقب حذر كثري مك 
أصحاب القرار مك السيا ين وغريىم مك أتخري ىذا ادلوعب خشية الوقوع يف إحراج قانوين للربدلاف واحليومة احلالين 

ي ببوره  يؤثر  لباً على أدائهما ومك مث على احملافظة على الوضم األمين وابقي ادليتسبات اليت حتققت خالؿ الفًتة الذ
. ادلاضية 

فا تغل بعض السيا ين ىذا ادلوعب ادلقبس دلصلحة أحزاهبم وكتلهم وببأوا بعرقلة إقرار قانوف االنتخاابت حبجج قب 
أف ادلصلحة الوطنية ابلتأكيب مم إقرار القانوف دوف السماع للحجج ادلربرة فضاًل عك ييوف ذلا مربر وقب ال ييوف ، إال 

رة ، فيانت ىذه العرقلة ىي ادلفتاح الرئيسي لضماف البقاء على قانوف االنتخاابت السابق الذي يقر أف تيوف غري ادلرب
. االنتخاابت وفق القائمة ادلغلقة 

وىو األقرب  –لسيا ية اىل حل دلشيلة كركوؾ واىل صيغة توافقية لقانوف االنتخاابت وإذا   يتوصل الربدلانيوف وقواىم ا 
فإف ادلهلة اليت حبدهتا ادلفوضية كجهة فنية ال تيفي إلجراء االنتخاابت يف ادلوعب ادلقرر مك  هر كانوف  –اىل الواقم 

إصبار القانوف فاضطررأ اىل البقاء على الثاين القادـ ، فييوف العذر عنبىا واضح وىو أف ىناؾ قوى  يا ية عرقلت 

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

خ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء حقوؽ النس

2 

وىم  –القانوف القبًن ليي ال تقم يف اإل ياؿ القانوين ، خصوصاً وأف أحب أىم األطراؼ ادلعرقلة إلصبار ىذا القانوف 
يفضلوف القائمة ادلغلقة على ادلفتوحة وبصورة علنية فتيتمل احلجة وتسلم مواقف القوى السيا ية مك غضب  –األكراد 

. غريىا ماىري خاصة إذا دّعمت بسنب إعالمي ميثف مك خالؿ ادلنابر والفضائيات واجل
 
الشعب  أبقتزلبدة وواضحة لتحبيب ااية ىذا القانوف دوف ذاؾ  آليةف ظاىرة التالعب الزمين ابلقوانن وعبـ وضم إ

 اذ اتخذ موضوعة القائمة ديس اجملتمم مك قوانن العراقي ضحية بن تسلط البعض وا تخفاؼ البعض االخر بيل ما
اكثر  وأىباؼمتنوعة تتسًت خلفها نوااي  أغطيةومسارات اكثر شلا تستحق لتثوي داخلها  أبعاداً بشقيها ادلغلقة وادلفتوحة 

بقية القوانن االنتخابية كمسألة اليشف عك مصادر التمويل يف  ىمغلقة او مفتوحة لتبقوحسا ية مك كوف القائمة  عمقاً 
والعمراين والسياحي للبلب  األمينا القوانن غري االنتخابية كتقبًن اخلبمات للمواطنن، والعمل على اال تقرار وكذ...الظل

وبنائو، وتوفري فرص العمل ، واالىتماـ ابلفقراء وادلساكن، وتطوير القطاع التعليمي والصحي وتنمية موارد االكتفاء الذايت 
 .وادلايل  اإلداريالفساد  وتقليل االعتماد على النفط ، وزلاربة

موقم النبأ " راء بعض ادلثقفن مك الشارع العراقي يف ىذا الشأف كما جاء يف آبس مك اال تئناس أب ال اإلطاروضمك ىذا 
مك خالؿ ما عاأه الشعب العراقي مك :  فرع كربالء األدابءوىو عضو احتاد ( ماجب حسك عبب) األ تاذيقوؿ  حيث "

 يكاألمرّ خذات العبيبة عليها، ليس مك ادلعقوؿ وادلقبوؿ اف يضم ىذا الشعب الذي عاىن ؤاالسابقة وا  جتربتو االنتخابية
اماـ خبعو جبيبة   -ويقصب طوؿ فًتة اجملالس ادلنتخبة  ابقاً  -مك نقص اخلبمات وتبىور امين يف اغلب مبتو 

هنا منافم  خصية وحزبية سلتصرة، فيل ما يتأملو ادلراد ـ -يقصب النقاش على كوف القائمة ادلفتوحة وادلغلقة  -أخرى
 . أخرىالشعب اليـو اف ال ييوف بن ادلطرقة والسنباف مرة 

بن القائمتن مغلقة او مفتوحة  يف رأيي اف ليس ىنالك فرقاً : فيو  يقوؿ رأيالناقب عبب احلسن البعمي فلو  األ تاذاما 
ولو فهو يستطيم حىت لو كانت القوائم مغلقة مك معرفة ادليوؿ واالجتاىات الواعي ادلبرؾ دلا يبور مك ح لإلنسافابلنسبة 

نرى اف لتلك  اآلخر، وليك مك اجلانب لتلك القوائم طادلا واهنا   تقبـ للمواطك ادلنتخب برأرلها السيا ي الواضح
ليمنحوا اصواهتم جملهويل ىي حقوقهم  فأيكال يبركوف ما يفعلوف  ألهنميف كسب البسطاء مك الناس  أجنبهتاالقوائم 
ب الذي ال زاؿ جيهل مالو وما عليو مك معرفة الذيك  ينتخبهم دوف احلاجة اذف القوائم ادلفتوحة لررا تساعب ادلنتتِخ ، اذلوية

ادلسؤوؿ  ألنوىي يف ادلواطك ذاتو  وإمنافليست ادلشيلة يف نوع القائمة او صناديق االقًتاع اىل توعية وتثقيف ودليل، 
يف قيادة  اآلتيةمواجهة صناديق االقًتاع تعين مواجهة للحالة قيمة صوتو عنب االدالء بو ، ؼ فيمك  يتواله فليمِخ  األوؿ

 . " ادلرحلة القابلة فلنيك على بصرية مك امرأ
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اـ جيري يف  ياؽ االزمة، ينقسم رللس النواب بن مؤيب للقائمة ادلغلقة وبن معارض ذلا واجلبير ابدلالحظة اف ىذا االنقس
 ....خلف اليواليس ويف اروقة اجمللس النيايب و  يربز اىل العلك عبا بعض اذلمسات اخلجولة مك ىذا العضو او ذلك 

ىي ا بو ابالعتذار اال تباقي منها للمصارحة ويف كل االحواؿ يبقى أتييب القائمة ادلغلقة ببوف مستنب عقالئي دييك اف 
 . مفتوحاً للتأويالت ادلستقبلية مك بعض التصرحيات الغامضة اليت تًتؾ اجملاؿ ف على ىذا ادلقًتح االويقبمو القيم

ة تبن شلا  لف اف اختزاؿ توصيف االزمة االنتخابية والسيا ية يف تشخيص ماىية القائمة اارافاً عك مسار احلقيقة القارّ 
ىي الالعب ادلبا ر يف تشيالت الساحة العراقية  يف دائرة الوعي السيا ي، فما ينبغي اف يُعرؼ ىنا اف العقلية االنقيادية

جهات  دأبتفادلشيل على ا اس ىذه الفرضية وليب حواضك معرفية جتذرت اترخيياً يف اعماؽ الشخصية العراقية، اذ ، 
. داخلية وخارجية على شلاىاهتا مم الذىنية العراقية ابعتباره احب ادلسلمات االجتماعية والًتكيبية ذلا

بب للمعنين يف الشأف العراقي السيا ي ، مك التحليل العلمي القائم على ا س جتريبية ا تبيانية اترخيية للبنية مك ىنا ال 
وادلواقف  لألحباثالعميقة للمجتمم العراقي دلعرفة طبيعة التفيري لبى الفرد وما ىو دور الًتاكم الشعوري والال عوري 

وكيف ا تغل رجاؿ السيا ة .....؟؟ رة اىباؼ معينة ومك مث التحرؾ اوىاوالشعارات يف حتريك الشارع العراقي او بلو
الوطنية ظهرت مالزلها يف االفق لتيوف  \مم ىذا فالصحوة ادلعرفية .... ؟؟ وبعض رجاؿ البيك ىذه ادلرتيزات ادلعرفية

. رات ادلطروحةاببياًل عك كافة اخلي
ختضم يف توجهاهتا اىل  ادلنبثقة مك الطبقة ادلثقفة الواعية اليت الفاحلل او بعضو يقم على عاتق ادلؤ سات غري ادلسيسة 

ومراكز البحوث والبرا ات  ضغوطات  يا ية او ادارية او مالية مك ىذا الطرؼ او ذاؾ كمؤ سات اجملتمم ادلبين
. وادلثقفن وأصحاب الفير والتخصص والشهادات العليا

الحزاب السيا ية يف الفًتة السابقة ؿال تغاؿ على تقييم االداء العملي والبب كخطوة اوىل او حلحلة تلك االزمة مك ا 
ابالدلة والرباىن البامغة للوصوؿ اىل حقيقة االنتيا ات اليت تعرض ويتعرض ذلا الواقم السيا ي العراقي فا تمرار 

 اف مقبرات ومصاحل الشعب  تيوف ليس ابالمر اذلن اذا نظرأ اىل  نوات مقبلة ألربمالنمطية احلالية للخارطة الربدلانية 
مغيبة خالؿ ىذه الفًتة اذا   حيسك الشعب اختياره ، ذلك االختيار الذي خيضم اىل مبى وعي الشعب ابآلليات 

الصحيحة لتحبيب شلثليو احلقيقين واالبتعاد عك االختصارية والتبعية اليت دأب عليها الشارع العراقي يف خصوص عالقاتو 
وعلى ىذا اال اس فالبب مك التأ يس لنوع مك اال تقاللية  تلف جتلياهتا السيا ية والبينية والعشائرية ،مم قياداتو رت

شلا خيلق لبى الشارع العراقي حصانة معلوماتية "  الشعب اواًل واخراً  "الفيرية لبى العراقين كسلوؾ مجعي خيضم لقانوف 
.   د او حزب او مجاعة مهما كانت وحتت اي غطاءوفيرية ومعرفية دتنعو مك االخًتاؽ مك قبل أديا فر
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 –قررأه مك التحليل للواقم السيا ي االنتخايب البب لنا مك درا ة دلساوئ وزلا ك نوعية القائمة  وليتبن لنا صوابية ما
راد مم كوهنا اذ نالحظ اف العبيب مك الناخبن جلأ اىل التصويت للقائمة دوف االؼ –ي ىنا ابلتلميح اىل البعض منها نيتف

، فال يبرج اي فرد فيها مفتوحة ونالحظ ايضا اف التسلط الذي يفرضو رئيس القائمة ابؽ بغض النظر عك نوعية القائمة
كما ال ننسى اف الطائفية  فالوالء متحصل ابحلالتن معاً  األمريكاال بعب اعالف الوالء دلؤ س القائمة ، اذف فسياف بن 

مم مذىبيتو بعب تعين الشخص ادلقصود مك القائمة ادلفتوحة  يتواءـلناخب اىل التصويت را اذ  يلجأ ا ، أيضاً متحصلة 
 .واف كاف رئيسها مك ادلذىب االخر 

او م ابلنسبة للناخب يف اختياره دلمثليو ىذا اذا اخذأ بنظر  كوهنا تشيل خياراً " ادلفتوحة" أفضليةرغم ذلك ال ننير 
اال  وآخردييزوف بن مر ح  ال األغلب فاألعم وإالبشيل مبا ر ببوف مؤثرات جانبية االعتبار معرفة الناخب للمر ح 

.  ابال م
مرة اخرى على رفضنا تسطيح االزمة والنظر اليها على اهنا صراع بن القائمة ادلفتوحة والقائمة  التأكيب الضروريومك 

 .قومي طائفي و واآلخر يناحباا وط وأطروحتنادلغلقة وتنا ي اف جوىر الصراع بن مشروعن 
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