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حل مقرتح ألزمة قانون انتخاب جمالس احملافظات 
 

جار ـاء النـبو
 

يبدو أن األزمة احلاصلة بني الكتل السياسية العراقية حول قانون انتخاب رلالس احملافظات ستتأثر ابألزمة اليت 
ة ىي نتيجة لتلك ، ألن ىذه األزم( رلالس احملافظات والعفو العام وادلوازنة العامة)حصلت سابقاً عند إقرار قوانني 

األزمة ، فإن سبب ما اختلف فيو النواب يف قانون رلالس احملافظات ىو نفس السبب الذي أدى إىل اختالفهم يف 
ع قانون انتخاب رلالس احملافظات بنريقة ليس من ادلعقول وال ادلننقي أن ييرَّر وقانون انتخاب رلالس احملافظات ، 

. انون رلالس احملافظات تنسف األساس الذي أتفق عليو إلمرار ق
وبغض النظر عن أسباب تلك األزمة وىذه األزمة واخلوض يف تفاصيلها سننرح حاًل قد يكون وسناً دلا اختلف فيو 

ن قبل القوى السياسية وليس ما أخفي يف أروقتها، إذ أعلنت بعض مف عليو ىو ما أعِلن ، علل أساس أن ادلختلَل 
ىو حتديد طريقة االنتخاب ، ىل ىي بنريقة القائمة ادلفتوحة أو بنريقة القائمة القوى السياسية أن ادلختلَلف عليو 

. ادلغلقة 
إذ حيتج أنصار القائمة ادلغلقة أبن القائمة ادلفتوحة أو االنتخاب الفردي ادلباشر سيمنع من صعود النسبة القانونية 

ليات من التمثيل يف تلك اجملالس ، وىو من رلموع أعضاء رلالس احملافظة ، كما أنو سيحرم األق%( 25)للمرأة 
. لب النقاش واالختالف يف زلافظة كركوك 

أما أنصار القائمة ادلفتوحة فيقولون أبن القائمة ادلغلقة ستسبب يف صعود أشخاص ليس ابلضرورة مقبولني من قبل  
 –من وجهة نظر أنصارىا  –توحة ، بينما تعني القائمة ادلفالناخبني ، وابلتايل ستتكرر مأساة رللس النواب احلايل 

. رلااًل كافياً للناخب الختيار ادلرشح الذي يراه ىو مناسباً 
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احلـل املقـرتح 
 

تنبيق احلل ادلقرتح ، فإذا فرضنا أن عدد سكان زلافظة البصرة ثالثة ماليني توضيح أنخذ زلافظة البصرة كمثال ل
حسب قانون رلالس ( 3000000/200000+  25)نسمة فإن عدد أعضاء رللس زلافظة البصرة سيكون 

. بضمنهم عيرة أعضاء من النساء ( عضواً  40)احملافظات الذي أقره الربدلان ، أي 
، ففي احملافظة اليت ( 3000000/200000)يعادل ىذا العدد ( مننقة انتخابية 15)تقسم زلافظة البصرة إىل 

( . انطق انتخابيةم 10)نفوسها مثاًل مليوانن تقسم ىذه احملافظة إىل 
يف كل مننقة انتخابية من ادلناطق االنتخابية اخلمسة عيرة يف زلافظة البصرة يفرتض أن تضم مواطنني يساوي 

. ولو بيكل تقرييب ( ألف نسمة 200)عددىم 
ويف كل مننقة انتخابية يرشح مرشحو ىذه ادلننقة أنفسهم ويعرفوا الناخبني بسريىم الذاتية ووضع اخلنط 

من انتخاب مواطنو ىذه ادلننقة سيتمكن مية االنتخابية ادلالئمة وادلناسبة واليت ال تتعارض مع الضوابط ، واإلعال
( أي ابألغلبية البسينة)من جيدوه مناسباً لعضوية رللس احملافظة ، ويفوز من حيصل علل أكرب عدد من األصوات 

. عن تلك ادلننقة االنتخابية مبنصب عضو رللس زلافظة البصرة 
من أعضاء رللس زلافظة البصرة قد مت اختيارىم وفق االنتخاب الفردي ( عضواً  15)عند ذلك سيكون ىناك 

منتخبني وفق االنتخاب الفردي ( أعضاء 10)، وكذلك األمر ابلنسبة لباقي احملافظات إذ سيكون ىناك ادلباشر 
زلافظة اليت عدد سكاهنا ستة ماليني نسمة لل( عضواً  30)ادلباشر للمحافظة اليت عدد سكاهنا مليوان مواطن ، و

. وىكذا ..... 
فإهنم سُينتَلخبون وفق  –سواء يف زلافظة البصرة أو ابقي احملافظات  –أما األعضاء اخلمسة والعيرون الباقون  

فرتشح األحزاب وادلنظمات واذليئات مرشحيها يف قوائم تضم كل قائمة عدداً من ادلرشحني  طريقة القائمة ادلغلقة ،
يف مثال  –ال يزيد عددىم عن مخسة وعيرين مرشح ، علل أن حتوي كل قائمة علل عيرة مرشحني من النساء 

البالغ عددىم  من عدد أعضاء رللس زلافظة البصرة%( 25)لكي نضمن حصة النساء البالغة  –زلافظة البصرة 
رغم أن قانون رلالس احملافظات الذي نيره موقع رائسة اجلمهورية بعد ادلصادقة عليو مل حيتوي ىذه ، ( عضواً  40)

. ، حبيث يكون اسم امرأة بعد كل امسني لرجلني  النسبة ومل يتناوذلا
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أي )من النساء يساوي رُبُع أما يف ابقي احملافظات فتكون كل قائمة مغلقة حتوي علل عدد من أمساء ادلرشحني 
( ألف نسمة 200)إضافة إىل عضو عن كل ( عضواً  25)عدد أعضاء رللس احملافظة الذي يتكون من %( 25

. من سكان احملافظة 
بعد ذلك ميكن لألقليات أن ترشح مرشحيها ضمن القائمة ادلغلقة أو ضمن االنتخاب ادلباشر وذلك حسب ما 

اليعبية يف احملافظة ، وكذلك األحزاب اليت جتد أن إبمكاهنا احلصول علل عدد أكرب يروه مناسباً لتوزيع قواعدىم 
يف مثال  –من ادلقاعد عند الرتشيح بقائمة مغلقة ، ألن يف حالة القائمة ادلغلقة فإن قيمة ادلقعد الواحد يعادل 

، كما ( ألف صوت 200) قعد تعادلفإن قيمة امل، بينما يف ادلناطق االنتخابية ( ألف صوت 120) –البصرة 
. ميكن أن يرشح كل حزب ابلنريقتني معاً ووفق ما تتنلبو مصلحتو 

وابلتايل سنليب رغبة الفريقني ادلختلفني يف طريقة انتخاب رلالس احملافظات ، فأنصار القائمة ادلفتوحة قد حققنا 
قة حققنا رغبتهم أيضاً ، وىذه النريقة رغبتهم بنريقة االنتخاب الفردي ادلباشر للمرشحني ، وأنصار القائمة ادلغل

. م النتخاب أعضاء رللس النواب 2005/إىل حد ما قد طبقت يف انتخاابت كانون األول
ولتقليل الزخم علل مفوضية االنتخاابت وادلواطن علل حد سواء نقرتح إجراء انتخاابت رلالس األقضية والنواحي 

ت بفرتة حتددىا ادلفوضية ، إذ تُتبع يف انتخاابت رلالس األقضية حملافظايف يوم واحد يلحق يوم انتخاب رلالس ا
. والنواحي نفس اآللية اليت اتبعت يف انتخاابت رلالس احملافظات 

ال ولكي ال يكون زخم الدعاايت اإلعالمية واالنتخابية عائقاً يف وجو ادلواطن للوصول إىل ادلرشح الذي يراه مناسباً 
رافية ألي مننقة انتخابية يف زلافظة معينة ىي نفس احلدود اجلغرافية للدعاايت بد من أن تكون احلدود اجلغ

، فال جيوز دلن يرشح ضمن ادلننقة االنتخابية األوىل مثاًل أن يضع  االنتخابية للمرشحني بنريقة االنتخاب ادلباشر
. إعالانتو يف ادلننقة االنتخابية الثانية أو غريىا 

قة فمن حقو أن يعلن عن قائمتو يف أي مكان من احملافظة ألن ترشيحو علل مستوى أما من يرشح ضمن قائمة مغل
. احملافظة وليس علل مستوى مننقة انتخابية معينة 
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