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  ملخص
حول مقرتح ملرشوع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي بعد نقاش طويل وجدل سيايس واسع 

واملقدم من السيد رئيس الجمهورية، وتحت ضغوط املتظـاهرين يف سـاحات االعتصـام، م  ٢٠٢٠لسنة 
صادق عليه الربملان وحول العراق إىل دوائر متعددة ، وبهذا تم تغي� النظام االنتخا� املعمول بـه مـن 

ن هو خالل تقسيم العراق عىل دوائر صغ�ة برتشح فردي. ومن أهم التغي�ات التي جاء بها هذا القانو 
والتي ُعدت أن يكون عـدد الـدوائر االنتخابيـة يف كـل محافظـة مسـاوياً لعـدد املقاعـد  ١٦و ١٥املادة 

املخصصة للنساء بتلك املحافظات، والرتشيح الفردي ضمن الدائرة االنتخابيـة، وهـو مـا اعرتضـت عليـة 
يل القومية الكوردية يف القوى السياسية الكوردية ، وسبب ذلك إن هذا التغي� سوف يؤثر يف مقاعد �ث

من الدستور او ما يسمى باملناطق املتنازع عليها التي كانت والتـزال محـل  ١٤٠مناطق املشولة باملادة 
الجدل السيايس واإلداري ب� إقليم كوردستان والحكومة االتحاديـة، ونـرى هـات� املـادت� هـ� صـلب 

عد كوتا دائرة انتخابيـة واحـدة يف املحافظـة ولـه النظام االنتخا� الذي عىل اساسه سيتم اعتبار كل مق
تتناول هذه الدراسة أهم تاث�ات القانون الجديد ألنتخابات مجلس النواب  تأث� مبارش يف تلك املنطقة.

طرأت عىل هذه املنـاطق تغيـ�ات مسـتمرة لـذا تركـز الدراسـة يف   ، اذاملناطق املتنازع عليها�ثیل يف 
 .يف مجلـس النـواب تلـك املنـاطقثیـل ايس املتمثل يف أثر القانون الجديـد يف �اإلجابة عن السؤال األس

للوصول إىل ذلك فقد تم دراسـة التغيـ�ات الحاصـلة والعوامـل املـؤثرة فيهـا ملنطقـة محـل الدراسـة، 
  .تحدث فيها ووضع حلول مقرتحة لها وتحديد املشكالت التي
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 ەیماددل�  راک ی�اسای م�ب �یانییانکارۆڕ گ و�ئ نیگرنگرت �ل ک�کی� .�ک�ىستاک تایب�ت ب� خۆپا�وتنى
 یکورسـ ەیژمـار  �ب ت�ـب کسـانی� کی�زگا�پار  ر�ه �کان لبازن� ەیژمار  دەب�ت �ک ،دا بووی ١٦و  ١٥

 دا،بژاردنـ��ه ه�ر بازن�ی�کى �ل �ک�ىستاک یکردنیکاندۆ خ ل�گ�ڵ دای�زگا�پار  و�ژنان ل ۆب رخانکراو�ت
 ت�ـبەد یر �گیکـار ی�انکارۆڕ گ م�ئ ل�ب�رئ�وەى ڕەتکرای�وە ەو �کانیی�کورد یی�اسیس ەز �ه نی�ال�ل �ک
 �ک �یناوچـان و�ل �نکەکـورد د یپ�کهـات�ى ن�ت�وە یتی�را�ن�نـو ک�  �یانیکورسـ و�ئژمارەى  ر�س�ل

نـاکۆکى  یج�ـ وامەرد�ب ب �ک ج�ناکۆک�کـان �ناوچ پ�یان دەوتر�ت ستوورەد ی ١٤٠ ەیماددب�پ�ى 
 �ب مـاددەی�دوو  و�ئ ى ع�ـراق بـوون.�درایف یت�کوردستان و حکوم یم�ر �ه وان�ن یدار یو ئ یاسیس
کردووە  دا�کی�زگا�پار ه�ر �ل کۆتاى ژنا� یکیی�کورس ژمارەى �ک نینیبەد بژاردن��ه یستمیس یکۆ کر 

 .�ی�ه داناوچـان� و�ل ۆیوخ�اسـتڕ  ییر�گیکار بازن�کان ل�و پار�زگای�دا و ئ�م�ش ب�پ�یوەرى ژمارەى
 ران�ن�نـو  ین�نجـوم�ئ بـژارد���ه ي�ى�نـو  اسـایئ�و  یکان�وت�ک�ل نیگرنگرت�باس ل ەی�و �نیتو�ژ م�ئ

 ، ک� ه�ر زوو دووچــارى گۆڕانگــارى بــوون،کــان�کۆ ناک�ج �نــاوچســ�ر نــو�ن�رای�تیکرد� �لدەکــات 
 یر �گیکـار یی� دەکات�وە ک�ت�ڕەبن ەار یپرسئ�و  ەیو �مدانە� و  ر�س�ل خت�ج �کەو �نیژ�تو ل�ب�رئ�وە 

ــو  اســای ــی�.  �ناوچــان و�ئنــو�ن�رای��  ر�ســ�ل ی�ک��ن  و�ب شــ��یگ ۆبــل� ئ�نجــوم�� نو�ن�رانــدا چی
ب� ، دەکر�ـت ئ�و ناوچـان� ر�س�ل یشکانەر �گیکار ەر �و فاکت یان�یانکارۆڕ گل�کۆلین�وە ل�و  ش�مانجائ

  .بۆیان ارکراویشن�پ یر �سەچار ى ت�یدا ڕوودەدەن ل�گ�ڵ �شان�ک و�ئدیاریکرد� 
  

Abstract: 
Impact of the Iraqi Council of Representatives Elections Act No. (9) of 2020 on 

the Representation of Disputed Areas (an Analytical Study) 
After a long debate and a wide political debate about the proposed draft Iraqi 

Parliament elections law for the year 2020 AD, submitted by the President of the 
Republic, and under the pressure of the demonstrators in the sit-in squares, the 
parliament approved it and Iraq turned into multiple constituencies, and thus the 
electoral system was changed in effect through the division of Iraq Singles into small 
circles. Among the most important changes that this law brought about is Article 15 
and 16. It considered that the number of electoral districts in each governorate 
should be equal to the number of seats allocated to women in those governorates, 
and the nomination is individual within the electoral district, which is what the 
Kurdish political forces objected to, and the reason for that is that this change will 
effect On the seats for representing the Kurdish nationalism in the regions, Article 
140 of the constitution or the so-called disputed areas that were and are still the 
subject of political and administrative debate between the Kurdistan Region and the 
central government, and we see this article is the steel of the electoral system on the 
basis of which each seat will be considered a quota of one electoral district in the 
governorate And it has a direct impact in that area.. Therefore, this study deals with 
the most important influences of the new law for the House of Representatives 
elections in the disputed areas. Soon, these regions undergo continuous changes, so 
the study focuses on answering the basic question represented by the impact of the 
new law on organizing the electoral process for these regions. In order to reach this, 
the changes taking place and the factors affecting them for the study area were 
studied, the problems that occur in it and the and put the proposed solution to it. 
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  لمقدمةا
تشكلت الخريطة السياسية اعت�دا  ٢٠٠٣منذ نشأة العملية السياسية يف العراق بعد االحتالل يف 

عراق ( بول بر�ر ) يف تقسيم املجتمع العراقي عىل مكونات ومثلها يف عىل طرح الحاكم املد� لل
مجلس الحكم االنتقايل األول، وبذلك تم وضع اللبنة األوىل للمحاصصة، وبعدها جاء الدستور العراقي 

م الذي يسعى مضمونه إىل ارضاء املكونات األساسية للدولة العراقية، ومن ضمنه أقرت  ٢٠٠٥لسنة 
الدستورية لحل قضية كركوك، وما تسمي املناطق املتنازع عليها إلنهاء جدلية الرصاع ب� ) ١٤٠مادة (

  املركز وإالقليم وعىل عائدية تلك املناطق من الناحية السياسية واإلدارية.
م تستلزم اعادة هيكلة الخريطة السياسية عىل نحو ٢٠٠٣ان املعطيات السياسية يف العراق ما بعد 

اإلدارية عىل نحو خـاص �ـا يحقـق تشـكيل نظـام اداري مؤسيسـ يعمـل عـىل تقويـة عام  والخريطة 
االرتباطات ب� مختلف أنحاء العراق، وهذا يقودنا إىل طرح مشكلة الدراسـة التـي تتمحـور حـول أثـر 

  القانون االنتخا� الجديد يف العراق، وانعكاسه يف �ثيل القوميات وأالقليات املتواجدة فيه.
ألنتخابــات مجلــس النــواب العراقــي واالســتعداد  ٢٠٢٠) لســنة ٩ار قــانون رقــم (�ناســبة اصــد

لالنتخابات املبكرة او القادمة و التى تم إلغاء نظام سانت ليغو من االنتخابات الترشـيعية عـىل الـرغم 
من التنازع الحاصل ب� التيارات السياسية كافة حـول طبيعـة النظـام االنتخـا� الـذى يتضـمنه قـانون 

خابات مجلس النواب الجديد وتقسيم الـدوائر االنتخابيـة ،إذ أن القـانون قـد تضـمن اختيـار نظـام انت
% وتوزيع الدوائر االنتخابية وتحديديها عىل اساس مقاعد الكوتا املخصصـة ١٠٠الرتشيح الفردى بنسبة 

) لسـنة ٩رقـم ( مقعـداً، التمثيـل يف قـانون ٨٣للنساء يف كل املحافظات العراقية التي يصل عددها إىل 
م ألنتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، التمثيل فيه ألعىل األصوات ٢٠٢٠

يف الدائرة نفسها سواء من الرجال أم النساء مع الحفاظ عىل كوتا النساء، وأن تقسيم الدوائر االنتخابية 
  هو جزء ال ينفصل عن الكل وهو النظام االنتخا�.

  حث أهداف الب
م يف ٢٠٢٠) لسـنة ٩تتمثل يف تسليط الضوء عىل أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

من الدستور املتعلقة �ـا يسـمى املنـاطق املتنـازع عليهـا ودوره يف تنظـيم العمليـة  ١٤٠تطبيق املادة 
قانون من حيث مكـامن األنتخابية يف تلك املناطق، ك� يهدف هذا البحث اىل بيان نتائج العمل بهذا ال

  القوة والضعف مقارنة بالقانون السابق.
  أهمية البحث 

تتمثل أهمية هذا البحث يف كونه يسلط الضوء عىل قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقـم 
م، إذ أرغم املتظـاهرون الربملـان باملصـادقة عليـه وتشـكيل مفوضـية عليـا لالنتخابـات ٢٠٢٠) لسنة ٩(

وشفافة لض�ن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف العراق، ك� أنه جاء بعملية د�قراطيـة بطريقة حيادية 
وبدون الدخول يف التوافقات ب� القـوى السياسـية املـؤثرة يف السـاحة العراقيـة اال يف املرحلـة األخـ�ة 

 التغيـ�ات لتحديد الدوائر االنتخابية وتوزيعها. وأهمية أخرى لهذا البحث تتمثل يف القـاء الضـوء عـىل
التي من املمكن ان تظهر يف املناطق املتنازع عليها بعد االنتخابات املبكرة التي من املزمـع اجراؤهـا يف 

  ). ٢٠٢١ترشين االول  ١٠(
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  نطاق البحث
م تم تحديد منطقـة معينـة ٢٠٢٠) لسنة ٩يف الضوء قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

واإلدارية والسياسية يف العراق لدراسة هذا البحث إال وهي املنطقة املشمولة ضمن الخريطة الجغرافية 
م، او ما يسمى املناطق املتنازع عليها واملتمثل يف كل مـن ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة  ١٤٠باملادة 

  املحافظات كركوك ونينوى وتكريت ودياىل.
  اشكالية البحث 

م ٢٠٢٠) لسنة ٩إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (تتمثل مشكلة البحث يف إن تطبيق قانون 
يف االنتخابات القادمة يف العراق والسي� يف املناطق املتنازع عليها سيؤدي اىل تغي� نسبة التمثيل النيا� 
ملكونات الشعب العراقي وخاصة املكون الكوردي يف تلك املناطق، لـذلك يحـاول البحـث االجابـة عـن 

  التساؤالت االتية:
ـوع دسـتور ٢٠٠٥ما حدود املناطق املتنازع عليها عىل وفق الدسـتور العراقـي لسـنة ( -١ ) و مرش

  )؟ ٢٠٠٩اقليم كوردستان لسنة (
) لسـنة ٩وما هي اهم التعديالت الواردة يف نص قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( -٢
  املتنازع عليها؟ م التي تخص كيفية اجراء االنتخاباب النيابية يف املناطق٢٠٢٠
م يف نسـبة التمثيـل ٢٠٢٠) لسـنة ٩كيف يؤثر قانون إنتخابات مجلس النـواب العراقـي رقـم ( -٣

 النيا� يف االنتخابات القادمة يف املناطق املتنازع عليها؟
  اآلتية :  لفرضيةولإلجابة عن هذه التساؤت الرئيسة فقد تم طرح ا
م يف العمليـة ٢٠٢٠) لسـنة ٩اب العراقـي رقـم (سوف يؤثر تطبيق قانون إنتخابـات مجلـس النـو 

االنتخابية القادمة يف نسبة التمثيل النيا� للمكونات الساكنة يف املنطقة الدراسـة اي املنـاطق املتنـازع 
  عليها.

  منهجية البحث 
اتبعنا يف دراسة هذا املوضوع املنهج التحلييل واملقارن ، وذلك بتحليل النصوص القانونية املتعلقة 

  ذا املوضوع ومقارنته بالقانون االنتخا� السابق.به
  هيكلية البحث 

تم تقسيم البحث عىل ثالثة مباحـث، خصـص املبحـث األول : لدراسـة التنظـيم القـانو� لحـدود 
املناطق املتنازع عليها، ويتناول املبحث الثا� دوافع أصدار قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم 

يزاته، اما املبحث األخ� فقد تم البحث فيه عن اهم التـداعيات التـي تـنعكس يف ومم ٢٠٢٠) لسنة ٩(
الوضع السيايس والقانو� وأثرها يف منطقة الدراسة. ثـم أنهينـا البحـث بخا�ـة تضـمنت أهـم النتـائج 

  واملقرتحات التي توصلنا إليها من خالل دراستنا.
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  المبحث االول

  المتنازعة عليھاالتنظيم القانوني لحدود المناطق 
 ٩شاع مصطلح املناطق املتنازع عليها ملرحلة ما بعد سقوط النظام السيايس السابق يف العراق يف (

) لتوصيف الحال االداري والسيايس ملناطق كوردستانية ذات أغلبية كردية حتى الوقت ٢٠٠٣نيسان 
حافظات من خارج اقليم كوردستان الراهن أو كانت كذلك يف السابق. وقد ارتطبت اداريا باملركز أو امل

وتعد هذه املشكلة احدى اهم املواضيع . )١(العراق خالفا ألصولها التاريخية والجغرافية والقومية
الخالفية في� ب� الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كوردستان سواء أكان يتعلق بتحديد حدود تلك 

الحدود الجغرافية واالدارية لتلك املناطق وذلك من املناطق جغرافيا أو اداريا. وسنحاول التعرف اىل 
  خالل مطلب�:

  

  املطلب االول: األساس القانو� لحدود املناطق املتنازع عليها
من قبل الحلفاء عىل أثر  ٢٠٠٣بعد سقوط النظام السيايس السابق يف العراق يف نيسان عام 

كوردستان أو باألحرى جميع أجزاء العراق من نشوب حرب الخليج الثالثة، تحرر الجزء اآلخر من إقليم 
سيطرة النظام السيايس السابق، وقد شاركت القوى الكوردستانية مع بقية قوى املعارضة السابقة 
للنظام السابق يف العملية السياسية التي أعقبت سقوط النظام السابق ألعادة بناء الدولة العراقية 

  .)٢(اليةاملنهارة عىل أسس الد�قراطية والفيدر 
) قد أعلنت يف كث� من اجت�عاتهم عن دعمهم ٢٠٠٣يف الحقيقة كانت املعارضة العراقية قبل (

للحقوق املرشوعة للشعب الكوردي يف العراق وأكدوا عىل الغاء وازالة سياسة التعريب والرتحيل 
كب� يف صياغة . والشك ان هذه املواقف كانت لها تأث� )٣(والعنرصية التي مورست بحق هذا الشعب

. وقد تضمن هذا القانون الذي كان ٢٠٠٤جوهر قانون إدارة الدولة العراقية للمدة االنتقالية للعام 
) لحل مشكلة املناطق املستقطعة من  �٥٨ثابة دستور مؤقت لعراق جديد مادة خاصة وهي املادة (

   .)٤(رى مجاورةمحافظات كوردستان وامللحقة قرسا من قبل النظام السابق �حافظات أخ
م من ثالث فقرات: ٢٠٠٤) من قانون الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة ٥٨تتألف املادة (

(أ)، (ب) و (ج)، تؤكد الفقرة (أ) منها عىل تطبيع الوضع السكا� وحل مشكالت املُلكية وتُلزم الحكومة 
ملُلكية العقارية وغ�ها من الجهات ذات العراقية االنتقالية وال سي� الهيئة العليا لحل النزاعات ا

العالقة بالقيام باتخاذ تداب�، من اجل رفع الظلم الذي سببته م�رسات النظام السابق واملتمثلة بتغي� 

                                                           
  .٩، ص٢٠١٢نظورالدستور العراقي، داراملدى للثقافة والنرش، بغداد،مك واملنطاق املتنازع عليها يف محمد احسان، كركو  )١(

آزاد عث�ن، مشكلة حدود أقليم كوردستان الفيدرايل: حقائق ودالئل، مواقف و مقاصد، الحل الصائب، بحث ّمقدم  (٢) 
جامعة صالح الدين بالتعاون  / اىل (مؤ�ر الفيدرالية يف العراق: الواقع واملستقبل)، الذي عقدته كلية القانون والسياسة

  .١٦) يف أربيل. ص٢٩/٤/٢٠١٠-٢٨وردستان للدراسات الفيدرالية يف (األمريكية ومكتب إقليم كDePaul) مع جامعة (
، چاپخان�ی خانی، ٢٠٠٣ن�وزاد عبدو� ه�تۆتی، دۆزی کورد ل�ع�راقداو میکانیزم�کانی چارەس�رکردنی ل�دوای  (٣)

  .٢٠٨، ل ٢٠٠٩دهۆک، 
  .١٦آزاد عث�ن، مصدر سبق ذكره، ص  (٤)



  املتنازع عليها يف �ثيل املناطق ٢٠٢٠) لسنة ٩أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

٨٤ 
  

الوضع السكا� ملناطق معينة بضمنها كركوك، أي تلزمها بتصحيح الرتكيب السكا� للمناطق املشمولة 
رحل� واملهجرين من النظام السابق من هذه املناطق قرساً للعودة اىل بهذه املادة، وذلك بالس�ح للم

ديارهم ومساكنهم ومزارعهم و مناطقهم و محافظاتهم وعىل مساعدة الوافدين من محافظات أخرى 
إىل تلك املناطق للعودة طوعياً، أيضا عىل تعويض املترضرين األصلية وعىل تعويض الطرف� عن 

قرة املنقول� أو باألحرى املجربين عىل الهجرة من تلك املناطق بهدف الخسائر، وتنص هذه الف
حرمانهم من التوظيف، وتنص كذلك عىل إلغاء قرار النظام السيايس السابق املتعلق بتعريب السكان 
األصلي� غ� العرب (أي الكورد والرتك�ن واآلشوري� والكلدان والرسيان) عن طريق ما سمي ب"تغي� 

  .١أو تصحيح القومية وهذا يعني إزالة آثارها السلبية وتبعاتها الجائرةالقومية" 
إال أن الفقرة (ب) تعد فعال جوهر هذه املادة، فهي تتعلق بالدرجة الرئيسة بتصحيح الحدود 
اإلدارية املتغ�ة لهذه املناطق من النظام السيايس السابق، وتخص مسألة األقضية األربعة املستقطعة 

):جمج�ل، وطوزخورماتو، وكفري و كالر وامللحقة ١٩٧٦و ١٩٧٥ركوك يف عامي (من محافظة ك
�حافظات مجاورة بقصد تقليل نسبة السكان الكورد بالدرجة األوىل (والرتك�ن بالدرجة الثانية) يف 
هذه املحافظة. وتخص هذه الفقرة أيضا مسألة إستقطاع قضاء مخمور من محافظة أربيل يف العام 

اىل محافظة نينوى، وهي تخص كذلك مسألة الحدود األدارية ب� محافظتي األنبار و  وضمها ١٩٩١
كربالء. وتنص الفقرة (ج) من هذه املادة عىل تأجيل التسوية النهائية لألرايض املتنازع عليها، ومن 

ادل ضمنها كركوك، إيل ح� استك�ل اإلجراءات الواردة يف الفقرت� (أ وب)، واجراء احصاء سكا� ع
  . )٢(وشفاف وإىل ح� املصادقة عىل الدستور الدائم

اال ان تباطؤ الحكومة العراقية وعدم االستقرار السيايس يف العراق حال دون تنفيذ املادة املذكورة 
من  ٢٠٠٥يف وقتها املحدد. وبعدها جاءت املرحلة الجديدة وهي مرحلة اقرار الدستور العراقي لسنة 

) من قانون إدارة الدولة ٥٨) من الدستور محل املادة (١٤٠إذ حلت املادة (غالبية الشعب العراق، 
لقد اتخذت املادة . )٣() يف معالجة مشكلة املناطق املتنازع عليها٢٠٠٤العراقية للمدة األنتقالية للعام (

مراحل ) من الدستور صيغاً اك� وضوحاً يف حل مشكلة املناطق املتنازع عليها، إذ حددت حلها يف ١٤٠(
إال انه � يتم . )٤( )٢٠٠٧ثالث (التطبيع، واالحصاء، واالستفتاء) وبسقف زمني اليتجاوز نهاية العام (

استك�ل تنفيذ هذه املادة األساسية من الدستور الدائم، إذ عربت الحكومات العراقية املتعاقبة عن 
ع، والتعداد العام للسكان لكن � تنفذها مستغلة غموض مصطلحات مثل: التطبي ١٤٠دعمها لل�دة 

  واالستفتاء. 
دون ظهور أي مؤرش عىل تحقيق تقدم،  ٢٠٠٧عندما مر املوعد النها� يف كانون األول/ديسمرب 

                                                           
  .٢٠٠٤لدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية لسنة ) من قانون إدارة ا٥٨) راجع املادة (١(
  املصدر نفسه. )٢(
الداخلية  وساطة األمم املتحدة بشأن الحدودللمزيد من التفاصيل ينظر: مجموعة االزمات الدولية، إعادة إحياء  )٣(

  .٢-١، ص ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٤يف  ١٩٤املتنازع عليها يف العراق، تقرير الرشق األوسط رقم 
مطبعة روزهالت،  خليل اس�عيل محمد، املناطق املتنازع عليها: درارسة يف الجغرافية السياسية، مؤسسة موكريان للطباعة والنرش، )٤(

  .٦٢، ص٢٠١١أربيل، 



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٨٥ 
  

أطلقت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق (يونامي) مبادرة طموحة للتوسط يف حل املشكلة. أجرت 
السياسية واإلدارية يف كل قضاء متنازع عليه خاصا. دراسة شاملة للظروف االجت�عية، واالقتصادية، و 

اقرتحت الدراسة ثالث مراحل رئيسة لحل مشكلة املناطق املتنازعة عليها ب� حكومة اقليم كوردستان 
  :)١(والحكومة االتحادية وهذه املراحل هي

  املرحلة االوىل: وتشمل املناطق اآلتية: 
  ة ملحافظة نينوى.قضاء عقرة: التابع من الناحية االداري -١
  قضاء الحمدانية: التابع من الناحية االدارية ملحافظة نينوى.- ٢ 
  .١٩٩١ومحافظة نينوى منذ العام ١٩٣٢قضاء مخمور: الذي يتبع ادارياً ملحافظة اربيل منذ العام- ٣ 
م وقد جرى تخفيض املستوى االداري  ١٩٣٢ناحية منديل: قضاء بلدروز يف محافظة دياىل منذ عام- ٤ 

  .١٩٨٧ملنديل من قضاء اىل ناحية سنة 
  املرحلة الثانية: تشمل األقضية اآلتية:

  قضاء تلعفر: التابع ادارياً ملحافظة نينوى. - ١ 
  قضاء تلكيف: التابع ادارياً ملحافظة نينوى. -٢
  قضاء الشيخان: التابع ادارياً ملحافظة نينوى. - ٣ 
  قضاء سنجار: التابع ادارياً ملحافظة نينوى. - ٤ 
  قضاء خانق�: التابع ادارياً ملحافظة دياىل. - ٥ 

  املرحلة الثالثة: محافظة كركوك.
البعثة ان عملها يقترص عىل تقديم النصح واملساعدة لحل مشكلة املناطق املتنازع عليها.  أكدتو 

وقد افرزت مجموعة من االسس والقواعد، عىل انها الفيصل يف عملية الفرز ب� املناطق منها: التاريخ 
جت�عية ، والظروف اال ٢٠٠٥، وانتخابات سنة ٢٠٠٣االداري، ومستوى الخدمات، وتغ�ات مابعد سنة 

واالقتصادية، الدعاوى والتعويضات، واالوضاع االمنية. لكن توصيات هذه البعثة � تؤخذ بجدية ال من 
  ). لذلك � تشارك يف حل مشكلة هذه املناطق.١٤٠الحكومة االتحادية وال من لجنة تنفيذ املادة (

  
  اإلقليم والحكومة اإلتحادية املطلب الثا�: تحديد وتعي� حدود املناطق املتنازع عليها ب� حكومة

من الدستور العراقي  )٢()١٤٠مفهوم املناطق املتنازع عليها ك� جاء يف تعريف لجنة تنفيذ املادة (
) هي: تلك املناطق التي تعرضت مل�رسات النظام السابق واملتمثلة بالتغي� الد�وغرايف ٢٠٠٥لسنة (

                                                           
مجلس االمن الرقم االمم املتحدة، الحدود الداخلية املتنازع عليها، تقرير رفعته بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق وفقا لقرار  )١(
  .٢، الجزء األول، ص٢٠٠٧) يف آب ١٧٧٠(
) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت �وجب االمر ١٤٠لجنة تنفيذ املادة ( )٢(

 انطالقا من. ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها ٢٠٠٦/ ٨/  ٩) يف ( ١٣٧٣/ ٤٨) عدد (م ر ن/٤٦الديوا� املرقم (
) من ٢٢) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (١٤٠ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية واملادة ( ) من قانون٥٨املادة (

) من  ١٤٠برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ املـادة ( 
  .دستور جمهورية العراق



  املتنازع عليها يف �ثيل املناطق ٢٠٢٠) لسنة ٩أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

٨٦ 
  

ترحيل ونفي و تهج� األفراد من أماكن سكناهم  وسياسة التعريب وتغي� الوضع السكا� من خالل
كهجرة قرسية و توط� أفراد آخرين مكانهم ومصادرة األمالك واألرايض واالستمالك وإطفاء الحقوق 
الترصفية وحرمانهم من العمل من خالل تصحيح القومية أو من خالل التالعب بالحدود اإلدارية لتلك 

ان يبغيها النظام السابق ، واملدة القانونية التي تعمل عليها املناطق بغية تحقيق أهداف سياسية ك
  )١(.٢٠٠٣نيسان  ٩ولغاية  �١٩٦٨وز  ١٧للمناطق املتنازع عليها تنحرص من تاريخ  ١٤٠املادة 

واملناطق املتنازع عليها تقع بعضها تحت سيطرة الحكومة االتحادية، وبعضها اآلخر تحت سيطرة 
  يف امللحق) ١وتتوزع هذه املناطق يف املحافظات اآلتية: (ينظر خريطة رقم حكومة إقليم كوردستان، 

محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء وداقوق، وطوزخورماتو، وجمج�ل، : أوالً
  وكالر، وكفري، وتازة خورماتو.

نواحيه (الق�وان،  قضاء سنجار و-أ ثانياً: املناطق املتنازع عليها يف محافظة نينوى والتي تشمل:
قضاء الحمدانية و  - ج قضاء الشيخان و نواحيه ( باعذرة، والفاروق، واتروش، ومريبا).- ب. والش�ل)

ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء - ناحية بعشيقة. و - ه قضاء تلكيف و نواحيه.- د  نواحيه.
قضاء عقرة و - ط ناحية زمار.-عدنانية). حكنديناوة، كوير، ال قضاء مخمور و نواحيه (قراج،- ز البعاج.

 نواحيه. 
ثالثا: املناطق املتنازع عليها يف محافظة دياىل والتي تشمل: قضاء خانق� ونواحيها: (جلوالء، 
والسعدية، وقضاء املقدادية ونواحيها وقضاء بلدروز من ضمنها ناحية منديل / قضاء بدرة وناحية 

  تو). جصان، ناحية امليدان، وناحية قوره
) ٢٠٠٩حزيران ٢٦أما بالنسبة ملرشوع دستور اقليم كوردستان العراق والذي تم تصديقه بتاريخ (

) من ١٤٠، وباالعت�د عىل نص املادة ()٢(من برملان كوردستان، فقد حدد حدود املناطق املتنازع عليها
ف وقرقوش ونواحي الدستور العراقي الدائم �حافظة كركوك وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكي

زومار وبعشيقة وآس� كلك من محافظة نينوى وقضا� خانق� ومنديل من محافظة دياىل. (ينظر 
  ). ٢خريطة رقم 

وعليه، �كن القول عن اختالف مفهوم وحدود املناطق املتنازع عليها من وجهة النظر الكورد عن 
اقليم كوردستان عينوا عددا من االقضية وجهة نظر الحكومة االتحادية. إذ ان الكورد ومرشوع دستور 

والنواحي تتبع تاريخياً وقومياً القليم كوردستان، يف ح� ترى الحكومة العراقية خالف ذلك. لكن مه� 
 يكن من االمر فان اختالف وجهة النظر ب� الطرف� اليؤثر يف واقع ومشكالت هذه املناطق.

، واكد عليه ايضا برنامج الحكومة ٢٠٠٥اقي لعام كان من املفروض وك� نَص عليه الدستور العر 
) من الدستور من الحكومة الدا�ة (حكومة نوري املال�) ١٤٠االتحادية االئتالفية تطبيق فحوى املادة (

                                                           
) من دستور جمهورية العراق، مفهوم املناطق املتنازع عليها، عىل ١٤٠جمهورية العراق، رئاسة مجلس الوزراء، لجنة تنفيذ املدة ( )١(

  املوقع االكرتو�:
http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=5.  

  .٥، ص٢٠٠٩حزيران ٢٤العراق يف  -ان كوردستانالعراق، الذي صادق عليه برمل-مرشوع دستور اقليم كوردستان (٢)



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٨٧ 
  

. غ� ان الحكومة االتحادية (١)٢٠٠٧عىل ثالث مراحل (التطبيع، واالحصاء، واالستفتاء) لغاية نهاية العام 
من التزامها الدستوري بذلك وبالرغم من تثبيت مسالة تنفيذها يف برنامج الحكومة  � تنفذها بالرغم
)  صدرت العديد من القرارت املهمة بخصوص تنفيذ ١٤٠. ان لجنة تنفيذ مادة ((٢)كواجب مهم لها

املتضمن اعادة جميع  ١٦/١/٢٠٠٧) بتاريخ ١قرار رقم ( -١) من الدستور العراقي منها : ١٤٠املادة (
وظف� من السكان األصلي� للمناطق املتنازع عليها من (الكورد، والرتك�ن، واالشوري�، والكلداني�، امل

والعرب) الذين تم فصلهم وابعادهم خارج املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك السباب سياسية 
) بتاريخ ٢قرار رقم ( -٢. ٢٠٠٣نيسان  ٩لغاية  �١٩٦٨وز  ١٧أو عرقية أو طائفية أو دينية للمدة من 

املتضمن اعادة العوائل املرحلة واملهجرة الذين رحلوا وهجروا من املناطق املتنازع عليها  ١٦/١/٢٠٠٧
اىل  ٢٠٠٣نيسان  ٩ولغاية  �١٩٦٨وز  ١٧ومن ضمنها كركوك نتيجة سياسات النظام السابق للمدة من 

املتضمن اعادة العوائل  ٤/٢/٢٠٠٧) بتاريخ ٣قرار رقم ( -٣مناطقهم األصلية السابقة مع تعويضهم. 
�وز  ١٧الوافدة اىل املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك نتيجة سياسات النظام السابق للفرتة من 

) بتاريخ ٤قرار رقم ( -٤اىل مناطقهم االصلية السابقة مع تعويضهم.  ٢٠٠٣نيسان  ٩ولغاية  ١٩٦٨
ود الزراعية التي ابرمت ضمن سياسات التغي� الد�غرايف املتضمن الغاء كافة العق ٤/٢/٢٠٠٧

(التعريب) يف املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك واعادة الحال اىل ما كان عليه قبل ابرام تلك 
. لكن مع ذلك مر املوعد (٤). فضالً عن عديد من قرارت اخرى صادرة من اللجنة املذكورة(٣)العقود

) اال انه � يتم استك�ل ٢٠٠٧لدستور من اجل هذه العملية وهو (كانون االول النها� املحدد يف ا
  . (٥)تنفيذ هذه املادة االساسية من الدستور املقررة انجازها من الحكومة االتحادية
) من الدستور، اهمها ١٤٠وهناك اسباب داخلية وخارجية متعددة حالت من دون تطبيق املادة (

  هي:
ط باملصطلحات مثل (االستفتاء)، حيث � يحدد الدستور اي نوع من الغموض الذي احا -١

االستفتاء ينبغي اجراؤه ومن ينبغي ان يشارك فيه، ك� انه ال يش� اىل ما اذا كان ينبغي اجراء االستفتاء 
. كذلك عدم تحديد املناطق (٦)يف جميع املناطق املتنازع عليها أو حسب كل قضاء أو ناحية، أو غ� ذلك

  تنازع عليها واالكتفاء بـ (كركوك واملناطق االخرى).امل
وقوف املكون العر� يف العراق ضد ترشيع قانون تكوين االقاليم الفيدرالية ويف سبيل اعاقة  -٢

                                                           
 .١٦آزاد عث�ن، مشكلة حدود أقليم كوردستان الفيدرايل، مصدر رسبق ذكره، ص ) ١(

جوهر نامق سا�، کورد ل�گ�م�ی دەق� یاسایی�کاندا: وردبوون�وەی ل�دەستوری للمزيد من التفاصيل ينظر: ) ٢(
 .٩٥، ل٢٠٠٧ه�ول�ر، ه�میش�یی ع�راق، ب�وکراوەکانی ئاراس، 

 ) من دستور جمهورية العراق، مصدر سبق ذكره.١٤٠جمهورية العراق، رئاسة مجلس الوزراء، لجنة تنفيذ املدة () ٣(

الواقع الدستوري واملشكالت العلمية، ملفات املتسلسلة تعني بشان العراقي وقضاياه االساسية، امللف  ١٤٠مؤسسة الغدير الثقافية، املادة ) ٤(
 .٢٢، ص٢٠٠٩الث والعرشون، الث

للمزيد من التفاصيل ينظر: خلیل اس�عیل محمد، دۆزی کورد ل�ن�خش�ی رۆژه��تی ناوەراستدا، پ�داچوون�وەو ) ٥(
 .١٤١، ل٢٠١٠ر�کخستنی: رەشید حس�ن، چاپخان�ی رۆژه�الت، ه�ول�ر، 

 .٢االمم املتحدة، الحدود الداخلية املتنازع عليها، مصدر سبق ذكره، ص  )٦(



  املتنازع عليها يف �ثيل املناطق ٢٠٢٠) لسنة ٩أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

٨٨ 
  

. مع ذلك قد تم ترشيع هذا القانون الخاص بتكوين االقاليم وهو القانون (١))١٤٠تنفيذ مضمون املادة (
  ).٢٠٠٨) لسنة (١٣رقم (
  . (٢)التدخل السافر للدول االقليمية املجاورة يف هذه الشان العراقي الداخيل -٣
م�طلة الحكومات العراقية املتعاقبة يف تنفيذ الواجبات واملسؤولية امللقاة عىل عاتقه�  -٤

من الدستور. ومن جانبها ايضا استمرار عملية التعريب بأشكال وصور مختلفة يف  �١٤٠وجب املدة 
 ناطق من السلطات املحلية والج�عات االثنية والطائفية. هذه امل
تقص� حكومة اقليم كوردستان يف ادارة ملف هذه املناطق من الناحية السياسية والقانونية  -٥

خارج ادارة حكومة اقليم (٤). فعىل الرغم من وجود الهيئة العامة للمناطق  الكوردستانية(٣)والعسكرية
من الدستور العراقي،  ١٤٠كوردستان ومهمتها الرئيسة هي متابعة تنفيذ املادة التابعة لحكومة اقليم 

وتوثيق األدلة والوثائق واالحداث التاريخية املتعلقة باملناطق املستقطعة من االقليم، وكذلك تشكيل 
يوفقا يف  ، لكنه� �(٥)لجنة برملانية من برملان كوردستان باسم لجنة املناطق الكوردستانية خارج االقليم

الوصول اىل حل وتسوية النزاع يف املناطق املتنازع عليها وم�رسة الضغط السيايس والدبلومايس عىل 
  . (٦)الحكومة االتحادية واجبارها االلتزام باملواد الدستورية الخاصة بتلك املناطق

وتطبيع  فشل ممثل االم� العام لالمم املتحدة (ستيفان د�ستورا) يف وساطته بشان حل  -٦
  .(٧)االوضاع وتخفيض حدة التوترات القومية والدينية واملذهبية يف املناطق املتنازع عليها

عدم االستقرار السيايس واالجت�عي واالمني يف هذه املناطق منذ سقوط النظام السيايس  -٧
) ولحد االن، م� خلق مشكالت كب�ة امام اي جهود رامية للوصول اىل تسوية وحل ٢٠٠٣السابق يف (

  املشكالت املوجودة يف منطقة الدراسة.  
) عىل وفق ماجاء يف الدستور؛ ستحدث ١٤٠( وعليه؛ �كن القول، انه يف حال عدم تطبيق املادة

 كارثة ومشكالت وفوىض ب� مكونات املنطقة. 

   

                                                           
 ..٢٦-٢٥للمزيد من التفاصيل ينظر: آزاد عث�ن، مشكلة حدود أقليم كوردستان الفيدرايل، مصدر رسبق ذكره، ص ص ) ١(

للمزيد من التفاصيل ينظر: روزهات وييس خالد، مشكلة املناطق املتنازع عليها يف العراق: اقليم كوردستان �وذجا، مطبعة جامعة ) ٢(
 .١٩٧،ص ٢٠١٢دهوك، 

ج�ی پرسیارە، و: ئوم�د عوس�ن، خان�ی موکریان، ه�ول�ر،  ١٤٠للمزيد من التفاصيل ينظر: لیام ئ�ندەرسن، مادەی ) ٣(
 .٢٧٩-٢٧١، ل ٢٠١٣

خارج ادارة حكومة اقليم، عىل املوقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان عىل  الكوردستانية حكومة اقليم كوردستان، الهيئة العامة ملناطق) ٤(
 /https://gov.krd/kagb-ar  عوملات الدولية:شبكة امل

جمهورية العراق االتحادية، برملان كوردستان، لجنة املناطق الكوردستانية خارج االقليم، عىل املوقع الرسمي لربملان ) ٥(
 .parliament.krdwww :٢٩/١٢/٢٠٢٠كوردستان عىل شبكة املعوملات الدولية: تاريخ زيارة 

املقابلة الشخصية مع السيدين س�وان فرج محمد و محيالدين حسن يوسف، عضوان يف لجنة املناطق لكوردستانية ) ٦(
 .٢٥/١٢/٢٠٢٠ملان اقليم كوردستان العراق يف التاريخ: خارج االقليم يف بر 

-بن�رەتی-)ی دەستووری ه�میش�یی ع�راق: ناوەڕۆکی١٤٠ئازاد عوس�ن، ماددەی (: للمزيد من التفاصيل ينظر) ٧(
 .٣٧-٣٣، ال ٢٠١٢ت�گ�رەکانی و ئاسۆی ئاییندەی، خان�ی موکریانی بۆ چاپ و ب�وکردن�وە، ه�ول�ر، 



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٨٩ 
  

  المبحث الثاني

  ومميزاته )١(٢٠٢٠) لسنة ٩دوافع أصدار قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (
ائر الكب�ة أبرز دوافع أصدار القانون الجديد هو التغي� يف شكل الرتشيح والقوائم االنتخابية والدو 

واالنتقال من نظام التمثيل النسبي، الذي يعد كل محافظة عراقية كب�ة دائرة انتخابية ال �كـن الفـوز 
 )٢(فيها إال بعد االنضواء ضمن قوائم انتخابية كبـ�ة لالحـزاب السياسـية املهيمنـة، إىل الرتشـيح الفـردي

بعيداً عن القوائم يف دوائر انتخابية صـغ�ة، بحيـث مـرر مجلـس النـواب العراقـي قـانون االنتخابـات 
الجديد تحت ضغط االحتجاجات الشعبية، وأّن ذلـك يعـد إضـعافاً لألحـزاب التقليديـة التـي حكمـت 

  .٢٠٠٥العراق منذ أول انتخابات أجريت فيه عام 
) الحتساب األصوات االنتخابيـة يف  )٣(آلية ( سانت ليغوومن مميزات القانون النافذ أنه قىض عىل 

العراق، بسبب مساهمتها يف هدر األصوات ومحاباة األحزاب الكب�ة. ك� أّن الجديد يف القانون الجديد 
هو مراعاة الرتكيبة الد�غرافيـة والجغرافيـة للمنـاطق العراقيـة، إذ قّسـم دوائـر انتخابيـة متعـددة يف 

  .)٤( املحافظة الواحدة
  

   ٢٠٢٠) لسنة ٩حيثيات صدور قانون االنتخابات رقم ( : املطلب االول
إن االنتخاب هو وسيلة تتبع ألخذ رأي قطاع مع� من الناس يف أمر ما أو اتخـاذ قـرار، وعـادة مـا 
يكون مسبوقاً بالحمالت االنتخابية، ويسمى أيضاً باالقرتاع والتصويت، ك� يعـرف االنتخـاب بأنـه �ـط 
أليلولة السلطة يرتكز عىل اختيار يجري بواسطة تصويت أو اقرتاع بهـدف ايجـاد برملـان �ثـل الشـعب 

، ويف العراق بعد مرور اربعة انتخابات ومنذ صدور الدستور لحد اآلن � يحقـق قـانون )٥(�ثيالً حقيقياً 
الناخـب العراقـي الن  املطلب الدستوري يف التمثيل الحقيقـي إلرادة ٢٠١٣) لسنة ٤٥االنتخابات رقم (

النتائج العملية لعمل مجلس النواب وخياراته التي تكونت بها الحكومـات التـي مـن مهامهـا تخطـيط 
) من الدستور. لذلك نرى ٨٠وتنفيذ السياسة العامة للدولة وتنفيذ أهدافها وعىل وفق ما ورد يف املادة (

ريثه الوحيد الذي يرفـده بالنخـب السياسـية ان قانون االنتخابات هو االبن الرشعي للنظام السيايس وو 
الجميع سيعرف حت� الجواب بان خلالً  من بيئته نفسها او انه مرآة النظام يتبعه كظله وال يتمرد عليه.

كب�اً  قد اعرتى العملية السياسية برمتها م� اثر سلباً يف األداء العام يف كل مفاصل الدولة، وهذا يقودنا 
وانتخاب مجلس النواب � يكن موفقاً يف تحقيق إرادة الناخب الحقيقية ، و�ـا إن  إىل أن أساس اختيار

                                                           
  .١٢/١٢/٢٠٢٠) بتاريخ ٤٦٠٣يف الجريدة الوقائع العراقية العدد ( نُرش القانون )١(
 .٢٠٢٠) لسنة ٩/ثانياً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٥مادة ( )٢(
) وبعدد املقاعد املخصصة للدائرة. ٩، ٧، ٥، ٣، ١تقسم االصوات الصحيحة للقوائم املتنافسة عىل االعداد التسلسلية (  )٣(

 وتعديالته. ٢٠١٣) لسنة ٤٥/ اوالً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٤مادة (
 .٢٠٢٠) لسنة ٩ي رقم (/اوالً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراق١٥ينظر مادة ( )٤(
للمزيد من التفاصيل ينظر: حسن البدراوي، االحزاب السياسية والحريات العامة، دار املطبوعات الجامعية، ) ٥(

 .١١٧، ص ٢٠٠٠االسكندرية، 



  املتنازع عليها يف �ثيل املناطق ٢٠٢٠) لسنة ٩أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

٩٠ 
  

وسيلة االختيار التي أسندت �وجبها السلطة إىل أعضاء مجلس النواب كانت وما زالت تتمثل يف قانون 
إرادة  ، فان الخلل يكمن فيه ألنه اعتمد عىل نظم انتخابية ال تحقق(١)٢٠١٣) لسنة ٤٥االنتخابات رقم (

  الشعب وإ�ا إرادة األحزاب والكتل والطوائف واالثنيات العرقية املتسلطة عىل قرار الحكم يف العراق.
وهذه ال ترغب يف خسارة امتيازاتها التي توفرت من خالل هذا القانون ألنه يوفر لها د�ومة 

ىل حساب املواطن الذي الهيمنة عىل سلطة الحكم �ا يوفر لها من امتيازات مالية ومعنوية كب�ة ع
يفرتض أن يكون هو مصدر سلطاتهم، لكن إتباع الوسيلة غ� الصحيحة أدى إىل تقويض سلطة الشعب 

إذ اعتمد النظام االنتخا� القديم عىل أسلوب اختيار القا�ة املفتوحة  )٢(وتعظيم تغول هذه الفئات
سة وفقاً لنظام سانت ليغو املعدل وفق حكم نسبيا التي يتم �وجبها توزيع املقاعد عىل القوائم املتناف

  .)٣() من القانون املذكور١٤املادة (
�عنى أن ينتخب الناخب األشخاص مـن قا�ـة واحـدة وال يجـوز لـه اختيـار أشـخاص مـن قـوائم 
متعددة ويحسب هذا الصوت إىل القا�ة التي تحسب لها املقاعد يف املجلـس ثـم تـوزع عـىل أعضـائها 

صوات يف داخل القا�ة، حتى وان كان احدهم ال �لك أصواتاً بقدر ما ملرشـح آخـر يف بحسب أك�ية األ 
قا�ة أخرى ، ومثال ذلك زعيم إحدى القوائم هيمن عىل أصوات الناخب� وجمع لقا�ته اكرب عـدد مـن 
ـات  األصوات بين� بقية أعضاء هذه القا�ة منهم من � يحصل عـىل عـدد مـن األصـوات تقـدر بالعرش

ـات اآلالف مـن األصـوات، لكـن وبأ  قل كث�ا عن أشخاص من قـوائم وكيانـات أخـرى حصـلوا عـىل عرش
استبعدوا ومنح املقعد إىل صاحب األصوات األقل يف القا�ـة الفـائزة ، وهـذا ال �ثـل اإلرادة الحقيقيـة 

يبقى بـال أد� للناخب� وإ�ا إرادة رئيس القا�ة يف االختيار وبالتأكيد من يحظى بقبول هذا الـرئيس سـ
شك تحت هيمنة وسطوة الرئيس والزعيم دون االلتفـات إىل مصـلحة الشـعب الحقيقيـة، ألنـه اعـتىل 
مقعد النيابة عرب ترشيح رئيس القا�ة وليس الشعب الذي � يرتِض به ممـثالً لـه مـن خـالل األصـوات 

يف تغيـ� الواقـع الـراهن القليلة التي حصل عليها، وبذلك فان القانون السابق � يلِب طمـوح الشـعب 
   للعملية السياسية.

  
  رسد وتقييم القانون االنتخا� الجديد: املطلب الثا�

أي أن  (٤)إن التغي�ات التي جاء بها القانون النافذذهب إىل توزيع املحافظـة إىل الـدوائر الوسـطى
تقسيم أي محافظة سيكون عىل شكل دوائر وسطى بحسب ما أقره مجلس النواب وذلـك �ـا اعتمـده 

                                                           
للمزيد من التفاصيل حول هذا القانون ينظر: خض� ياس� الغا�ي، نظم االنتخابات واحتساب االصوات واثرها يف ) ١(

نظمة الد�قراطية: دراسة نظرية ب� النص النظري والتطبيق العميل العراق �وذجا، مجلةأهل البيت عليهم السالم، اال 
 .٣١٨-٣١٧، ص ص ٢٠١٥، ١٧العدد 

 .٣١٢، ص ٢٠٠٧االنتخابات الربملانية وض�ناتها الدستورية والقانونية، دار الجامعي الجديد،  عفيفي كامل عفيفي، )٢( 
 .٢٠١٣) لسنة ٤٥قانون االنتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )٣(
للمزيد من التفاصيل حول االختالفات ب� قانون االنتخابات السابق وقانون االنتخابات النافذ ينظر: امجد حامد ) ٤(

  وقع: بحث املتاح عىل امل ٢٧/١٢/٢٠٢٠الهذال، قانون انتخابات مجلس النواب: قراءة وتحليل، تاريخ زيارة 
(rewaqbaghdad.org)  



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٩١ 
  

عىل توزيع كوتا النساء اي تقسيم الدوائر االنتخابية بحسب عدد كوتا النساء يف كـل محافظـة. ودائـرة 
لب النظام االنتخـا� ، وهذه املواد هي من ص)١(انتخابية والرتشيح فردي ضمن الدائرة االنتخابية واحدة

القادم، ويقسم القانون الدوائر االنتخابية عـىل أسـاس دائـرة انتخابيـة لكـل مقعـد كوتـا مـن املقاعـد 
   .)٢(املخصصة للنساء يف املحافظة 

الدائرة االنتخابية عرفها القانون األنتخا� بأنها كل منطقة محددة داخل محافظة واحـدة خصـص 
ن انتخابات مجلس النواب العراقي محل البحث عىل الـدوائر االنتخابيـة لها عدد من املقاعد، نص قانو 

) من حيث عدد أعضاء مجلس النواب عىل أن يقسم العـراق كـ� يف القـوان� االنتخابيـة ١٣يف مادته (
من عدد سكان العراق كـ� حـددها  ١٠٠٬٠٠٠) مقعداً أي ما نسبته مقعد واحد لكل ٣٢٩السابقة إىل (

)، عىل الرغم من املطالبـات الشـعبية عـىل تقليـل عـدد أعضـاء مجلـس ٢٠٠٥لسنة ( الدستور العراقي
النواب إىل النصف، ويبدو أن القيود الدستورية، ورغبة الكتل السياسـية يف إبقـاء مقاعـد الربملـان عـىل 

باملائة من اعضاء مجلس النواب يف كل دائـرة  ٢٥ماهي عليه، ونسبة �ثيل النساء يجب أن ال يقل عن 
/ خامسـاً/ج) غـ� دقيـق إذ تـنص عـىل أن ١٦نتخابية ورشحت بالتفصيل آلية االستبدال، إال أن املادة (ا

يضاف مقعد واحد اىل عدد مقاعد النساء للدائرة االنتخابية التي حصلت عىل اقل نسبة مئوية، يف ح� 
  ان االمر هو استبدال مقعد رجايل �قعد نسا�.

/ثانيـاً) ١٣أقر أيضا حصص املكونـات يف الفقـرة ثانيـا مـن املـادة (اما في� يتعلق بحصة املكونات 
خمسة مقاعد للمسيح ومقعداً واحداً لكل من املكون االيزيدي يف املوصل، والصابئي يف بغداد والشب� 
يف املوصل والكورد الفيلي� يف واسط، وهذا القانون اختلف عن قانون انتخاب مجلس النواب العراقـي 

/اوالً وثانياً) بإضافة مقعد نيا� للكورد الفيلـ� عـن محافظـة واسـط. �١١ادته ( ٢٠١٣ة ) لسن٤٥رقم (
فقد نص القانون عىل ان تكون املقاعد املخصصة من الكوتا للمسيحي� والصابئة املندائي� ضمن دائرة 

وهـذا خطـأ اي سيتم التصويت للمسـيحي� والصـابئة يف دائـرة االنتخابيـة واحـدة،  ،)٣(انتخابية واحدة
جسيم الن املسيحي� والصابئة ال يتمركزون يف منطقـة بعينهـا، لـذلك مـن املفـرتض ان تعـد املحافظـة 

  منطقة انتخابية واحدة ولجميع املكونات.
، هـل املقصـود بهـا مـن مواليـد )٤(أما التغي�ات الواردة يف املرشـح� فيكـون مـن ابنـاء املحافظـة

عرش سنوات مثال، أو مسجال لـدى دائـرة االحـوال املدنيـة يف الـدائرة املحافظة وان � يِقم فيها يف اخر 
االنتخابية، والتعريف الشامل لهذه الجملة يجب ان يكون دقيقا، وذلك ملنع استبعاد اي مرشح� الحقا 

) عامـاً، ٣٠بـدالً مـن ( )٥(عامـاً  ٢٨بحجة انهم ليسوا من أبناء املحافظـة، وتـم تقلـيص سـن املرشـح إىل 

                                                           
  .٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٥مادة ( )١(
مقال  ١١/٢٠٢٠/ ٢٣زيارة بتاريخ  ٢٠٢٠/  ٢٧/١٠، ٢٠١٩قراءة يف قانون االنتخابات الجديد لسنة  صالح عبدالرزاق، )٢(

  املتاح عىل املوقع:
  Azzaman|لرزاقصالح عبد ا– ٢٠١٩قراءة يف قانون اإلنتخابات الجديد لسنة 

  .٢٠٢٠) لسنة ٩/ ثانياً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (١٣مادة ( )٣(
 .٢٠٢٠) لسنة ٩/ خامساً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٨مادة ( )٤(
 .٢٠٢٠) لسنة ٩/ اوالً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٨مادة ( )٥(



  املتنازع عليها يف �ثيل املناطق ٢٠٢٠) لسنة ٩أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

٩٢ 
  

ينات اشرتاك الحزب أو الفرد يف االنتخابات عىل عكس القانون القديم الذي � يقـرر بـدفع وفرضت تأم
،  و ورد يف القانون كذلك انه يكـون الرتشـيح فرديـاً ولـيس )١( املال مقابل الرتشيح يف العملية االنتخابية

، ال يحق ألعضاء )٣( ابية، الفائز باملقعد هو من يحصل عىل أعىل األصوات يف الدائرة االنتخ)٢( ضمن قا�ة
مجالس املحافظـات واملحـافظ� ونـوابهم الرتشـح النتخابـات مجلـس النـواب إال بعـد انتهـاء دورتهـم 

) يوماً يستبدل بآخر يليه بعدد األصوات يف ٣٠، ويف حالة عدم مبارشة النائب الفائز خالل ()٤( االنتخابية
اء والـوزراء لحـ� تشـكيل الحكومـة الجديـدة، . ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الـوزر )٥(دائرته نفسها

  .)٦(ساعة من انتهاء االقرتاع ٢٤وتلتزم املفوضية بإعالن نتائج االنتخابات األولية خالل 

وفي� يتعلق باملفوضية العليـا املسـتقلة لإلنتخابـات التـي تتـوىل إدارة االنتخابـات القادمـة وفـق 
  كاآل�: )٧() أعضاء٧من (القانون الجديد النافذ، يتشكل مجلس املفوض� 

) قضاة يرشحهم مجلس القضاء، وأن يكون أحدهم مرشحاً من مجلس قضاء االقليم. وهكذا  ٣( -١
بدأت العملية باملحاصصة عندما اشرتطت أن يكون أحد القضاة من ترشـيح مجلـس قضـاء كوردسـتان، 

  هذا الرشط يعني أن القايض الثا� سيكون سنياً والثالث شيعياً.
  مستشار ) مرشح من رئاسة مجلس الدولة. ١( -٢
  أستاذان جامعيان) ترشحه� لجنة الخرباء التخصصية. ٢( -٣ 
  محاسب قانو�) يرشحه ديوان الرقابة املالية. ١(  -٤
  يكون املفوض املرشح مقي�ً يف العراق، ولديه شهادة جامعية، ومستقالً سياسياً.  -٥
املدراء العام� ومعاونيهم ممن � يتولوا سابقاً أيـة مسـؤولية يف يقوم مجلس املفوض� بتعي�  -٦

  املفوضية. مالحظات عىل قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات:
يالحظ ان تشكيلة مجلس املفوضية بدأت باملُحاصصة أما املرشح� اآلخرين فيتوقع أن يخضعوا  -أ

  للمحاصصة ب� الكفوئ� وهذا أول الوهن.
تخضع تعيينات املدراء العام� ومعاوينهم والذين سيديرون العملية االنتخابية، للمحاصصة س -ب

 وتأث�ات املفوض�.

   

                                                           
 .٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (١١مادة ( )١(
 .٢٠٢٠) لسنة ٩/ثانياً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (١٥مادة ( )٢(
 .٢٠٢٠) لسنة ٩/خامساً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٨مادة ( )٣(
 .٢٠٢٠لسنة  )٩/خامساً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٨مادة ( )٤(
 .٢٠٢٠) لسنة ٩/خامساً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (١٥مادة ( )٥(
قراءة يف مرشوع قانون االنتخابات الجديدة،  . وينظر ملزيد صالح عبدالرزاق،/اوالً) مصدر مذكور اعاله٣٨مادة ( )٦(

 مصدر سبق ذكره.
 .٢٠١٩) لسنة ٣٠) من قانون املفوضية العليا املستقلة لألنتخابات رقم (٣املادة ( )٧(



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٩٣ 
  

  المبحث الثالث

  تداعيات القانون الجديد في المناطق المتنازع عليھا 
، بعـد الجـدل بشـأنه بـ� كتـل ٢٠٢٠) لسنة ٩صّوت الربملان العراقي عىل قانون االنتخابات رقم (

مجلس النواب التي استمرت خالفاتها حتـى سـاعة التصـويت عـىل القـانون، الـذي يـرى فيـه بعضـهم 
محاسن كث�ة، يف ح� يعّده آخرون سيئاً ألنه يهدر أصوات فئات عراقية مهمـة كالنـازح� واملهجـرين 

عـىل . لكل ترشيع تداعيات إيجابيـة وسـلبية، ولهـذا الترشـيع تـداعيات خاصـة )١(وساكني العشوائيات
او مـا يسـمى املنـاطق املتنـازع  ١٤٠مناطق املادة الدستورية التي � يحسم شأنها بعد اال وهي املـادة 

عليها، وبعد املصادقة عىل القانون اعرتضـت االحـزاب الكورديـة بشـدة رغـم تقد�ـه مـن قبـل رئاسـة 
كوردية أو يكـون لهـا الجمهورية، وسبب ذلك يعود إىل، ان هذا التغي� سوف يؤثر يف مقاعد القومية ال

تأث� يف مقاعد األحزاب املهيمنة. ك� هو معلوم فان مشاركة الناخب� الكـورد يف االنتخـاب عاليـة جـدا 
مقارنة بالناخب� من القوميات األخـرى، وخاصـًة يف املحافظـات املختلطـة مثـل نينـوى وصـالح الـدين 

تخابات مقارنة بـاقرانهم العـرب، ويعـود ذلـك وكركوك ودياىل، فان الكورد يشاركون باعداد كب�ة يف االن
مليل الناخب الكوردي إىل إلتحاق تلك املنطقة بإقليم كوردستان ويف هذه الحالة من االفضـل ان تكـون 

 .)٢(املناطق االنتخابية كب�ة بالنسبة لألحزاب السياسية الكوردية الفاعلة، لتحقيق نتائج احسن
مطالـب لدراسـة التـداعيات االيجابيـة وتـداعيات السـلبية  لذلك نقسم هذا املبحث عىل ثالثة    

  للقانون الجديد وأثره يف تنفيذه كاآل�:
  

  التداعيات اإليجابية : املطلب األول
بشكل عام �كن اعتبار أن أهم ميزة يف القانون النافذ هي األنتقال من طريقة التمثيـل النسـبي،  

باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واشرتاط الرتشيح بواسـطة القـوائم االنتخابيـة، إىل الرتشـيح الفـردي 
يف العـراق منـذ  بعيداً عن القوائم واألحزاب. وأنهى العمـل بنظـام سـانت ليغـو املعـدل والـذي طبـق

وتسبب باستئثار األحـزاب املهيمنـة والكتـل السياسـية بـأكرب  ٢٠١٨ولغاية العام  ٢٠١٠انتخابات العام 
عدد من املقاعد يف املناطق املتنازع عليها م� مكنهم من الحصول عىل املناصـب اإلداريـة يف الحكومـة 

  .)٣(العراقية

                                                           
/ ٢٠/١١عالء ابراهيم محمود الحسيني، قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد يف امليزان، آخر زيارة بتاريخ )١(

  مقال املتاح عىل املوقع:٢٠٢٠
 . (adhwaa.net)للدراسات قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد يف امليزان | مركز اضواء

ونسبة مشاركة الناخب� يف كل  ٢٠١٤و ٢٠٠٩و ٢٠٠٥للمزيد عن هذا املوضوع ينظر: النتائج االنتخابات الربملانية لسنوات  )٢(
  متاح عىل املوقع: ٢٠٢١/ ١٠/١املحافظات العراقية، آخر زيارة بتاريخ

http://www.ihec.iq 
  ، مصدر سبق ذكره.ابراهيم محمود الحسيني، قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد يف امليزان )٣(



  املتنازع عليها يف �ثيل املناطق ٢٠٢٠) لسنة ٩أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

٩٤ 
  

عيل عكس قانون اإلنتخابـات  )١(صوات ألعىل املرشح�أعتمد قانون االنتخابات النافذ مبدأ أعىل األ 
، وبالتايل ال يغ� حق اي مرشح من املرشح� يف كـل الـدوائر األنتخابيـة، ٢٠١٣) لسنة ٤٥السابق رقم (

وبالتايل ال تهدر أصوات املرشح، ونرى إن القانون النافذ يحفظ لكل ذي حق حقـه خصوصـاً يف منطقـة 
 عليها). الدراسة (املناطق املتنازع 

كذلك تكافؤ الفرص ب� األفراد والتمثيل العادل واملتكافئ للمناطق اإلدارية بحسب سـكانها وهـو 
مبدأ عام والتمثيل العادل واملتكافئ هو نظام تقسيم الدوائر �ا يراعـى التمثيـل العـادل للسـكان مـع 

، )٢(تقسيم الدوائر االنتخابيةحفظ مقعد الكوتا املخصصة للنساء يف املحافظات واألخذ بالنظام الفردى و 
وهو توزيع املقاعد النيابية طبقا للكثافة السكانية و طرديًا معهـا إذ يهـدف  )٣(والتمثيل العادل للسكان

هذا املعيار إىل أن تقسيم الخريطـة السـكانية للدولـة علىكتـل أو وحـدات متسـاوية ىف عـدد النـواب 
يحقـق العدالـة ىف التمثيـل النيـا� للسـكان. وايضـاً  املمثل� عن كل كتلة عىل اساس عدد السـكان �ـا

التمثيل العادل للمحافظات وهذا املعيار يدرأ و يحد من اآلثار السلبية التى قد تنـتج نتيجـة التطبيـق 
الجامد للمعيار السكا� و ذلك عن طريق وضـع حـد أد� لتمثيـل املحافظـات ذات الكثافـة السـكانية 

افية لتلك املحافظات كاملحافظات الحدودية فضالًعّ� مـا يضـفيه هـذا املنخفضة بسبب الطبيعة الجغر 
املعيار من خصوصية عىل املحافظات كوحدات ادارية منفصـلة وهـو مـا يجـب مراعاتـه عنـد تقسـيم 

  .)٤(الدوائر االنتخابية
للنـاخب� وكذلك التمثيل املتكافئ للناخب� وهذا املعيار يراعى أن يكون هناك �ثيٌل نياٌ� متكافئ 

 .)٥(وفقاً لنسب متكافئة ليكون هناك تناسب ب� نسبة الناخب� ونسـبة مـن �ـثلهم ىف مجلـس النـواب

ويتعلق أيضا بقاعدة بيانات الناخب� والخريطة االنتخابية التى قد تحتوى عىل تكتالت انتخابية تتباين 
ى تنتمـى إليهـا تلـك التكـتالت حدودها أو أعدادها مع حدود وعدد الكتل السكانية أو املحافظات التـ

االنتخابية، قد يكون بسبب الهجرة املؤقتة أو الدا�ـة أو النـزوح كحالـة املهجـرين خـارج املحافظـة أو 
إنت�ء جزء من املواطن� يف محافظة معينـة إىل الفئـات املعفـاة مـن مبـارشة الحقـوق السياسـية مثـل 

االمنية ملحافظات بعينها، م� يزيد الفجـوة بـ� ظاهرة إلتحاق معظم العامل� باملؤسسات العسكرية و 
  .٦قاعدة بيانات الناخب� ىف تلك املحافظات وب� الكتل السكانية القاطنة واملقيمة بها

  
  املطلب الثا�: التداعيات السلبية

ومن أهم التداعيات السلبية للقانون النافذ هي الرتاجع  يف التمثيل الحز� يف مجلـس النـواب ملـا 
لدستور قد أناط �جلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية واختيار املرشح لتشكيل الحكومـة عـن كان ا

                                                           
  .٢٠١٩) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ١٢ينظر :املادة ( )١(
  .٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٥ينظر :املادة ( )٢(
 .٨٢داود باز، حق املشاركة يف الحياة السياسية، مصدر سبق، ص  )٣(
 .٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٣٨ينظر :املادة ( )٤(
 .١٧٩، ص ٢٠١١االنتخاب، دار الثقافة للطباعة والنرش، قاهرة  محمد سليم محمد غزوي، الوجيز يف نظام )٥(
  املصدر نفسه.) ٦(



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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طريق حزب أو ائتالف الحائز عىل أك�ية مقاعد املجلس،  ستكون هناك صعوبة يف الحصول عىل الثلث� 
نفردون أو أ). وسيفرض النواب امل-ثانياً -١٣٨من أصوات مجلس النواب لرتشيح رئيس الجمهورية (املادة 

الكتل الصغ�ة رشوطاً تعجيزية، كـ� سيصـعب تشـكيل الكتلـة األكـرب التـي سـتفرز رئـيس الحكومـة، 
) أي أغلبيـة ١وستكون هناك رشوط ومناصب لقاء الدخول يف ائتالفات معينة للوصول إىل (النصـف + 

 للمناصـب املـذكورة. ) نائباً، األمر الذي سيعيق �رير املرشح�١٦٤أعضاء مجلس النواب التي ستكون (
سيعا� مجلس النواب ايضاً يف الحصول عىل أك�ية الثلث� لترشيع بعض القوان� مثـل قـانون املحكمـة 

-٦١ثانياً)، إعالن حالة الطوارئ (املادة -١٢٦ثانياً)، واالستفتاء عىل الدستور (املادة -٩٢االتحادية (املادة 
 ) وغ�ها م� نص عليه الدستور.١٣٧أ)، قانون مجلس االتحاد (املادة -تاسعاً 

وكذلك عدم تفعيل الدور الترشيعى و الرقا� ملجلس النواب إال من خالل وجود �ثيل حز� قـوي 
و فاعل داخل مجلس النواب يتمثل ىف تنظيم أو تحالف سياىس يتبنى رؤى و سياسات عامـة و بـرامج 

ى تلك االحزاب لتحقيقها و لتنفيـذ برامجهـا تنموية نابعة من أيدلوجية الحزبية املعينة او مبادئ تسع
عن طريق املشاركة ىف الحكم و قد أثبتت التجارب الربملانية لبعض الدول مجاورة ، أن النظـام الفـردى 
ىف االنتخابـات دا�ًـا يـؤدى إىل إضـعاف و تهمـيش دور االحـزاب السياسـية عـن طريـق السـ�ح لغـ� 

و الـذى يطلـق علـيهم املسـتقل� بخـوض االنتخابـات بالنظـام الحزبي� أو املنتم� إىل احزاب سياسية 
ــاة الحزبيــة   الفــردى والســ�ح للمســتقل� بخــوض االنتخابــات هــو ىف حقيقتــه إهــدار و هــدم للحي

 .)١(والسياسية
ـاء والتهمـيش مـن الكتـل السياسـية أو  وايضاً النواب املستقلون سيكونون عرضة للمساومة والرش

ك بهدف تشكيل كتل نيابيـة جديـدة مـن هـؤالء املسـتقل�، كـ� سيخضـع أصحاب املال السيايس. وذل
املستقلون عندها إىل توجهات وتعلي�ت من دفع لهـم ليـأتوا معـه، وبـدون أن ينضـموا إىل أيـة كتلـة 
فسيكون أصواتهم ضعيفة داخل الربملان، ك� أن مقرتحاتهم ومشاريعهم لن تحظى بدعم الكتل عـادة. 

شهادة اإلعدادية يف الرتشـح لالنتخابـات، بعـد أن كـان الرشـط هـو أن يكـون والس�ح لكل من يحمل 
املرشح حاصالً عىل الشهادة البكالوريوس وهو تراجـع كبـ� قـد يقلـل مـن حملـة الشـهادات العليـا يف 

 .(٢)الربملان املقبل
  

  أثر القانون الجديد يف املناطق املتنازع عليها: املطلب الثالث
، وهو النظـام الفـردي  ٢٠١٣) لسنة ٤٥نظاماً مختلفاً من قانون انتخابات رقم ( نافذأقر القانون ال

) دائرة إنتخابية عىل اساس كوتـا النسـاء، بعكـس قـانون ٨٣التام والدوائر الصغ�ة وتقسيم البالد عىل (

                                                           
بحث منشور عىل  ٢٥/١٢/٢٠٢٠سا� رضوان املوسوي، اإلنتخاب َحق دستوري ودور املحكمة االتحادية العليا يف ح�يته، تاريخ زيارة  )١(

 :اتحادية العليااملوقع الرسمي للمحكمة 
https://www.iraqfsc.iq/news.4169/  

تاريخ زيارة ، ٢٠٢٠/يناير/١٢مركز االمارات للسياسات، قانون االنتخابات الجديد يف العراق: املزايا والثغرات والتحديات، ) ٢(
 مقال املتاح عىل املوقع:٢٤/١٢/٢٠٢٠

iraqi.-new-www. epc.ae/ar/brief/the 



  املتنازع عليها يف �ثيل املناطق ٢٠٢٠) لسنة ٩أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (
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عىل اساس ، ودوائر كب�ة بناًء )١(، الذي نص عىل نظام القوائم االنتخابية٢٠١٣) لسنة ٤٥انتخابات رقم (
  .)٢(محافظة يف البالد ١٨املحافظة كدائرة انتخابية واحدة، وعددها 

ان مضمون القانون النافذ يف تقسيم الدوائر االنتخابية يف املناطق املتنازع عليهـا يخلـق كثـ�اً مـن 
نة املخاوف بسبب التنوع القومي وكذلك املذهبي يف تلك املناطق، وهذا التنوع ال يقترص إىل احياء معي

ولكن خليط من أحياء، نرى ان هذا التقسيم يسبب يف ضياع اصوات الناخـب الكـوردي يف الكثـ� مـن 
املناطق واالحياء املختلطة، ويؤدي إىل خسارة مقاعد مستحقة للقومية الكوردية يف تلك املناطق، لذلك 

  نعتقد تراجع �ثيل القومية الكوردية ملنطقة الدراسة ىف مجلس النواب قادم.
اول ان نتعرض لكل هذا التقسي�ت وفقاَ لنصوص القانون املـذكور يف جـدول خـاص لكـل مـن نح

) دائـرة ١٨كركوك ودياىل وصالح الدين ونينوى التي انقسمت عىل دوائر انتخابية صـغ�ة ومجموعهـا (
ميـة انتخابية داخل املحافظات املـذكورة، وبيـان أثـر القـانون النافـذ يف مسـتقبل التمثيـل النيـا� للقو 

  الكوردية يف تلك املناطق وفقاً لتقسيم الدوائر االنتخابية لتلك املحافظات.
  

  )١الجدول رقم (
  ١٢محافظة كركوك / عدد املقاعد 

 اس�ء الدوائر االنتخابية ت
عدد 

الدوائر 
 االنتخابية

عدد 
مقاعد 
 العامة

عدد املقاعد 
املخصصة 

 للنساء
 مالحظات

 دائرة تضم اغلبية كوردية ١ ٥ ١ دائرة رشق مركز كركوك ١

دائرة مختلطة وفيها كثافة سكانية  ١ ٤ ١ دائرة غرب مركز كركوك ٢
 ترك�نية

 دائرة ذات غالبية عربية مطلقة ١ ٣ ١ دائرة جنوب و جنوب غرب كركوك ٣
مقعد للمسيحي� ١    عدد مقاعد كوتا االقليات ٤  

  ٣ ١٢ ٣ مجموع
باالعت�د عىل جدول تقسيم الدوائر االنتخابية يف محافظة كركوك وفقاً مللحق قانون انتخابات الباحث� من اعداد الجدول مصدر: 

  ملجلس النواب العراقي.
  

) مقعـداً ١٢يتب� من خالل الجدول املنّوه به ان اج�يل عدد املقاعد املخصصة ملحافظة كركـوك (
نتخابيـة للمحافظـة عـىل ثالثـة دوائـر فضالً عن مقعد واحد ألقلية املسيحية،  وتم تقسـيم الـدوائر اال 

انتخابية مبيناً يف الجدول املذكور، عل�ً ان هناك  مقعداً مخصصـاً لألقليـة القوميـة املسـيحية اليـدخل 
، ونالحظ ان تقسيم الدوائر االنتخابية تم بأتفاق اعضاء مجلس النـواب الـذين )٣(ضمن الدوائر املذكورة

عن محافظة كركوك، بناًء عىل نتائج إنتخابات مجلـس النـواب لعـام �ثلون االحزاب السياسية املتنفذة 
م، من دون الرجوع إىل رأي املكونات الرئيسة يف املحافظـة. ونـرى تـاث� مبـارش  لهـذا تقسـيم يف ٢٠١٨

دائرة غرب مركز كركوك التي تعد دائـرة مختلطـة بـ� القـوميت� الكـورد والـرتك�ن، علـ�ً ان الكثافـة 
م، وهجـرة ٢٠١٧اكتوبر لسـنة  ١٦دائرة من القومية الرتك�نية، ونظراً لتداعيات احداث السكانية لهذه 

اك�ية الساكن� من الكورد من تلك املنطقة من دون إمكانية الرجوع إىل مناطق سكناهم واملشاركة يف 

                                                           
 وتعديالته. ٢٠١٣) لسنة ٤٥قانون تعديل قانون النتخابات رقم ( )١(
 وتعديالته. ٢٠١٣) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ٢٣ينظر :املادة ( )٢(
 .٢٠٢٠) لسنة ٩/ ثانياً وثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٣ينظر :املادة ( )٣(



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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الـدائرة عملية التصويت القادم، وهذا من املحتمل ان يؤدي إىل ضياع أصوات الناخب� الكورد يف هـذه 
مقاعد او اقل من ذلك  ٥مقاعد إىل ٦االنتخابية، ونتيجة هذا الضياع يؤدي إىل انخفاض عدد مقاعد من 

  من املمثل� الكورد يف مجلس النواب القادم عىل مستوى محافظة كركوك.
  

  )٢الجدول رقم (
   ١٤محافظة دياىل/ عدد املقاعد 

اس�ء الدوائر ت
  االنتخابية

عدد 
الدوائر 
  االنتخابية

عدد 
مقاعد 
  العامة

عدد املقاعد 
املخصصة 

  للنساء
  مالحظات

  + بعقوبة الجديدة+ خان بني سعد+كنعانتحرير ١  ٥ ١  مركز مدينة بعقوبة  ١
  الوجيهية+بلدروز+ منديلمركز املقدادية واطرافها+  ١  ٣  ١  قضاء املقدادية   ٢
  خالص +هبهب + العظيم+ املنصورية  ١  ٣  ١  قضاء الخالص   ٣
  خانق�+ سعدية + جلوالء+ قرتبة + جبارة.  ١  ٣  ١  قضاء خانق�  ٤

    ٤  ١٤  ٤  مجموع
الباحث� باالعت�د عىل جدول تقسيم الدوائر االنتخابية يف محافظة كركوك وفقاً مللحق قانون من اعداد الجدول مصدر: 

  انتخابات ملجلس النواب العراقي.
  

  )٣الجدول رقم (
  ١٢املقاعد محافظة صالح الدين / عدد 

اس�ء الدوائر ت
  االنتخابية

عدد 
الدوائر 
  االنتخابية

عدد 
املقاعد 
  العامة

عدد املقاعد 
املخصصة 

  للنساء
  مالحظات

  تكريت +سامراء+ ناحية األسحاقي  ١  ٤  ١  مركز مدينة تكريت  ١
  قضاء طوز واطرافها+دجيل + الضلوعية+ي�ب + الدور  ١  ٤  ١  قضاء طوز ودجيل  ٢
  قضاء رشقاط + بيجي وناحية العلم  ١  ٤  ١  رشقاط وبيجي  ٣

    ٣  ١٢  ٣  مجموع
الباحث� باالعت�د عىل جدول تقسيم الدوائر االنتخابية يف محافظة صالح الدين وفقاً مللحق من اعداد الجدول  مصدر:

  قانون انتخابات ملجلس النواب العراقي.  
  

االنتخابية تقع ضمن املناطق املتنازع عليها، ) ان بعض الدوائر  ٣و٢يتب� من خالل الجدول� رقم (
مثالً دوائر قضاء خانق� وقضاء املقدادية وقضاء طوز، فدائرة قضاء املقداديـة التـي تتكـون مـن ثالثـة 
مقاعد انتخابية التي تضمنت ناحية منديل ومن املعروف هذه الناحية سكانها مـن القوميـة الكورديـة، 

تلطة من القوميات واملذاهب املختلفة، وأن تطبيـق هـذا القـانون بالنسبة لقضاء طوز تعد منطقة مخ
الجديد يف هذه املنطقة سيؤدي إىل ضياع أصوات النـاخب� الكـورد يف تلـك املنـاطق ألن عـدد أصـوات 

  الناخب� الكورد اليساوي قيمة مقعد انتخا� فيها.
والتي تشـمل قضـاء خـانق� اما بخصوص دائرة قضاء خانق� والتي تتكون من ثالثة مقاعد نيابية 

وحمرين والسعدية وجبارة وقرتبة ودائرة طوز فمن املعـروف ايضـاً  ان هـذه األقضـية والنـواحي مـن 
املناطق الكوردية من ناحية التاريخية والد�غرافية والجغرافية ايضاً، ولكن بسبب امل�رسـات القمعيـة 

الرتحيل والتعريب لتلك املناطق وانخفاض عـدد التي مارسها النظام السيايس السابق أدت إىل التهج� و 
سكان كورد فيها. وايضاً بعد نشوء تنظيم الدولة االسالمية الذي يُعـرف اختصـاراً بــ(داعش) وسـيطرته 
عىل بعض النواحي التابعة لذلك القضاء وخصوصاً ناحية جلوالء وسعدية تـم إخـالء تلـك املنـاطق مـن 
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ورجـوع  ٢٠١٧اكتـوبر  ١٦املرحلـة الخطـ�ة فبـدأت مـع أحـداث  القومية الكوردية عىل نحو كب�. امـا
الجيش العراقي ودخول فصائل الحشد الشـعبي إىل تلـك املنـاطق وم�رسـة عمليـة التهجـ� والرتحيـل 

  للسكان الكورد فيها بصورة طائفية ومذهبية ممنهجة.
يف العـراق، اذا � تُقـم  ونرى من تداعيات تلك األحداث تأث� كب� يف العمليـة االنتخابيـة املرتقبـة

الحكومة املركزية بتوف� البيئة املناسبة واآلمنة لالنتخابات يف تلك املناطق، سيؤدي إىل حرمان النـاخب� 
الكورد املرحل� واملهجرين. ومن الرضوري ان تضع الحكومة االتحاديـة حلـوالً مناسـبة لهـذه املشـكلة، 

ة إقليم كوردستان ونواب منطقة دراسـة يف مجلـس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب عىل حكوم
النواب العراقي العمل عىل جملة من النقاط التي تم ذكرها يف التوصـيات. واذا تحققـت تلـك النقـاط 
ستكون النتيجة مقبولة لدى الناخب وبعكس ذلك او بقاء الحال كـ� هـو سـيؤدي إىل فقـدان املقعـد 

تخابـات السـابقة او انتخابـات مجلـس النـواب العراقـي لعـام الوحيد املحقق للقومية الكوردية يف االن
  م.٢٠١٨
  

  )٤الجدول رقم (
 ٣١محافظة نينوى/ عدد املقاعد 

  اس�ء الدوائر االنتخابيةت
عدد 

الدوائر 
  االنتخابية

عدد 
املقاعد 
  العامة

عدد املقاعد 
املخصصة 

  للنساء
  مالحظات

وكوير مخمور والحمدانية وبرطلة والنمرود   ١  ٣  ١  نينوى  ١
  والكلك والفراج

البعشيقة وشيخان وفاروق وفايدة وتلكيف   ١  ٤  ١  الدائرة االنتخابية الثانية  ٢
  ووانة والغوش.

 .السنجار والش�ل والقحطانية والق�وان  ١  ٣  ١  الدائرة االنتخابية الثالثة  ٣

إىل تلعفر األوىل والثانية والثالثة إضافًة   ١  ٤  ١  الدائرة االنتخابية الرابعة  ٤
  الزمار والربيعة والعياضية.

ح�م العليل والشورة والقيارة واملأمون والحرض   ١  ٥  ١  الدائرة االنتخابية الخامسة  ٥
  والبعاج واملحلبية الثانية.

  ١  ٥  ١  الدائرة االنتخابية السادسة  ٦
الشفاء والعريبي والرفاعي واملوصل الجديدة 

الحجر والحميدات واملنصور وباب الجديد ووادي 
 .والحدباء وا� �ام واملحلبية األوىل وال�موك

االندلس والزهور والنرص واملثنى والجزائر   ١  ٣  ١  الدائرة االنتخابية السابعة  ٧
  والرشيدية

فشملت التأميم/عدن والكرامة وصالح الدين   ١  ٤  ١  الثامنةاالنتخابية الدائرة   ٨
 . والزهراء والوحدة

 ١مقعد للشبك و ١مقاعد للمسيحي�  ٣    مقاعد االقليات  ٩
  مقعد لاليزيدين.

    ٨  ٣١  ٨  مجموع
الباحث� باالعت�د عىل جدول تقسيم الدوائر االنتخابية يف محافظة نينوى وفقاً مللحق قانون انتخابـات من اعداد الجدول مصدر: 

  ملجلس النواب العراقي.

  
) ٣) مقعـداً فضـالً عـن (٣١يتب� بان املقاعد املخصصة ملحافظـة نينـوى ( ٤من خالل جدول رقم 

 ٨مقاعد ألقلية املسيحية ومقعدين للشبك واأليزيدين، وتم تقسـيم الـدوائر االنتخابيـة للمحافظـة إىل 
يدخل ضـمن الـدوائر دوائر إنتخابية ُمبيناً يف الجدول املذكور عل�ً ان املقاعد املخصصة ألقلية قومية ال 
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املذكورة، وعل�ً ان بعض الدوائر االنتخابية تقع ضمن املنـاطق املتنـازع عليهـا، وان الـدوائر االنتخابيـة 
االوىل والثانية والثالثة والرابعة تقع ضمن املناطق املتنازع عليها، وعدد املقاعد املخصصة لهذه الـدوائر 

صص. �ا ان الدوائر التي تقع ضمن املناطق املتنـازع عليهـا مقعداً من املجموع الكيل املخ ١٤املذكورة 
اك�ية سكانها من القومية الكوردية، في� يخص تاث� هذا القـانون نركـز عـىل هـذه الـدوائر املـذكورة، 
ونرى بان تقسيم هذه الدوائر االنتخابية جاءت بصورة منسجمة مع الواقع الد�غرايف والقومي بحيـث 

لقومية الواحدة وهـي الكـورد مـع اقليـة مـن القوميـات االخـرى ، وعليـه إن هـذا اك�ية سكانها من ا
القانون � يصغ بشكل مجحف للقومية الكورية ولكن يبقى سؤال رئيس من يضمن النزاهـة يف عمليـة 

تـم  ٢٠١٧اكتـوبر لسـنة  ١٦التصويت واالنتخابات يف تلك املنطقـة ؟ الن هـذه املنـاطق بعـد احـداث 
  ش العراقي والفصائل املسلحة.عسكرتها من الجي

) التي جاء بها هذا القـانون ٤وبالنتيجة �كننا القول بان تقسيم الدوائر املبينة يف الجدول الرقم ( 
تم صياغتها عىل نحو متجانس مع الواقع الد�غرايف والقومي، ولكـن املشـكلة تكمـن يف ضـ�ن نزاهـة 

السياسية والعسكرية هذا مـن الجهـة، ومـن  عملية التصويت بشكل د�قراطي وبعيد عن الضغوطات
جهة أخرى ض�ن توف� الوسائل االنتخابية الالزمة ملشاركة نـاخبي تلـك املنـاطق الـذين تـم تهجـ�هم  

  بسبب العمليات العسكرية األخ�ة ضد داعش.
مقاعد، خاصـة بعـد إضـافة ناحيـة القحطانيـة التـابع  ٣وإن الظلم ألحق بقضاء سنجار �ا يخص  
ء البعاج، إىل دائرة سنجار يف االنتخابات القادمة، وذلك بسبب إن عدد سكانهم مجتمعـ� يقـرتب لقضا
 ٥الف نسمة، أن استحقاقهم الجديد يتجاوز ثالثـة مقاعـد انتخابيـة املخصـص لهـم، فحقهـم  ٥٠٠من 

  مقاعد.
جـاءت من جهة أخرى ونرى أن تقسيم سهل نينوى بهذه الطريقـة املـذكورة يف القـانون الجديـد، 

  صحيحة ومقبولة لدى القوميات واألقليات يف املحافظة.
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  الخاتمة
) من مجلس النواب ٢٠٢٠) لسنة (٩الشك أن ترشيع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

) من أبرز املطالب السياسية واالجت�عية يف أهم مرحلة عصيبة مـن ٢٠٢٠كانون االول  ٢٤العراقي يف (
فمن خالله يُنشد التغي� الذي ترتقبه رشائح مجتمعية متعددة والسي� الساحات الشعبية تأريخ العراق 

املحتجة والساخطة عىل الطبقة السياسية التي أوصلت الدولة إىل حافة الهاوية من خالل هدر ثرواتهـا 
هـذه )، وقد أسهم قانون (سانت ليغو) يف أن تحـتفظ ٢٠٠٣منذ أن أعتلت سدة الحكم بعد االحتالل (

الكتل واالحزاب السياسية عىل دوامها واستمرارتها وتدوير نفسها، ومن هنا جاء هـذا القـانون الجديـد 
محاوالً التغي�، لذا وقفنا عليه وحاولنا أن نب� أبرز ايجابياته وسلبياته وتداعياته عىل التمثيل النيا� يف 

  املناطق املتنازع عليها وتوصلنا إىل االستنتاجات اآلتية:
  

  أوالً: االستنتاجات
يتضح ان قانون الجديد حقق نقله نوعية عن القانون االنتخا� السابق وآليته التي تضمن املشـاركة  -١

دائرة انتخابية، عل�ً ان والدة هذا القانون ليست  ٨٣الفردية واعت�د الدوائر صغ�ة بحيث بلغ عددها 
ق وهيمنة بعض القوى عىل املشهد السيايس، ورفض من اله� نظراً للظروف السياسية املعقدة يف العرا

الكتل السياسية الكب�ة واملهيمنة عىل الساحة السياسية بتعدد تلك الدوائر الصغ�ة، ألن ذلك من شأنه 
تقليص نسب فوزهم باالنتخابات، ومنح الكتل الصـغ�ة والشخصـيات املسـتقلة فرصـة للحصـول عـىل 

 مقاعد بالربملان.
انون االنتخابات النافذ ملجلس النـواب إنجـازاً لحركـة االحتجاجـات الشـعبية يف ترشـين ُ�ثل إقرار ق -٢
)، وذلك لسبب إن إصدار القانون االنتخا� الجديد كان أحد أهم املطالب السياسية واالجت�عية ٢٠١٩(

 مرتقـب، الضاغطة، كون النظام االنتخا� إىل جانب الد�قراطية أداة رئيسة يف أي تغي� وإصالح سيايس
وكان محط اهـت�م ومطالبـة مـن رشائـح مجتمعيـة مختلفـة ومنهـا الج�هـ� املحتجـة عـىل الطبقـة 

 السياسية التي أضعفت الدولة وأساءت التحكم يف مؤسساتها واستغالل ثرواتها.
من  يقيد القانون النافذ الناخب بان يصوت يف دائرته االنتخابية الصغ�ة، وأقر بأن املرشح الفائز هو -٣

يحصل عىل أعىل األصوات من ب� املرشح� اآلخرين بغض النظر عن عدد األصوات التي سيحصل عليها 
 هذا املرشح يف دائرته االنتخابية.

إن القانون النافذ أقر االنتخاب عىل أساس فردي لكل دائرة انتخابية مـع إمكانيـة أن تكـون هنـاك  -٤ 
ع السـيايس واالقتصـادي يف العـراق، وان االسـتحقاقات قوائم مفتوحة، وجاء بشـكل متنـاغم مـع الواقـ

االنتخابية للقوى السياسية واالشخاص املستقلة سيتحقق إذا تـم سـ� عمليـة التصـويت يف االنتخابـات 
 القادمة عىل نحو د�قراطي وحر.

 سيشكل القانون النافذ انعطافاً ملحوظاً يف خريطة األحـزاب القابضـة عـىل السـلطة، إذ سيفسـح يف -٥
يف املئة، وض�ن نسبة حصول النساء عـىل  ١٠٠املجال فوز املستقل� ألنه اعتمد الرتشيح الفردي بنسبة 

 % من عدد املقاعد يف الدائرة االنتخابية الواحدة.٢٥
االعت�د عىل هذا القانون من املمكن أن يستغل يف الدوائر االنتخابية التي معظم سكانها من عش�ة  -٦
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البيتهم تياراً دينياً وسياسياً او مذهباً معيناً، وعليه سيضمن مرشح العشـ�ة أو الحـزب واحدة أو تتبع غ
 الحصول عىل املقعد النيا� يف تلك الدائرة االنتخابية.

ضياع أصوات الناخب� الكورد يف املناطق ذات االغلبية العربية والرتك�نية وخصوصاً يف قضاء الطـوز  -٧
  ضياع يف االنخفاض عدد املقاعد األحزاب الكردية عىل املستوى العراق. وناحية منديل، وسيؤثر هذا

بعد نشوء تنظيم الدولة االسالمية الذي يُعرف اختصـاراً بــ(داعش) وسـيطرته عـىل بعـض النـواحي  -٨
كناحية جلوالء وسعدية تم إخالء تلك املناطق من القومية الكوردية عىل نحو كب�. اما املرحلة الخط�ة 

ورجوع الجيش العراقي ودخول فصـائل الحشـد الشـعبي إىل تلـك  ٢٠١٧اكتوبر  ١٦مع أحداث فبدأت 
املناطق وم�رسة عملية التهج� والرتحيل للسكان الكورد فيها بصورة طائفية ومذهبية ممنهجة. وهذا 

  بدوره سيؤدي اىل حرمان القومية الكوردية يف التمثيل النيبا� يف االنتخابات القادمة.
م، وهجرة اك�ية الساكن� من الكورد من منطقة غرب ٢٠١٧اكتوبر لسنة  ١٦راً لتداعيات احداث نظ -٩

مركز كركوك دون إمكانية الرجوع إىل منـاطق سـكناهم واملشـاركة يف عمليـة التصـويت القـادم، فمـن 
رة االنتخابيـة املحتمل ان يؤدي هذا التغي� الد�وغرايف إىل ضياع أصوات الناخب� الكورد يف تلك الـدوائ

مقاعد او اقل من  ٥مقاعد إىل ٦يف تلك املنطقة. ونتيجة هذا الضياع يؤدي إىل انخفاض عدد مقاعد من 
  ذلك من املمثل� الكورد يف مجلس النواب القادم عىل مستوى محافظة كركوك.

  
  ثانياً: التوصيات

تـنص عـىل أن ( يسـتبدل مقعـد / خامساً/ج) عـىل ان ١٦نقرتح عىل املرشع العراقي تعديل املادة ( -١
واحد من مقاعد رجال اىل مقاعد النساء للدائرة االنتخابية التي حصلت عىل اقل نسبة مئوية) يف حـ� 

 ان االمر هو استبدال مقعد رجايل �قعد نسا� وليس اضافة.
عـىل حملـة نقرتح عىل املرشع العراقي تعديل املادة التي � يحرص القانون حق الرتشيح لالنتخابات  -٢

الشهادات الجامعية من حملة الدبلوم وبكالوريوس وصاعداً، إ�ا مـنح حـق الرتشـيح ملـن حصـل عـىل 
 شهادة اإلعدادية.

نقرتح عىل املرشـع العراقـي الـنص عـىل رشط عـودة جميـع نـاخب� إىل منـاطقهم األصـلية إلجـراء  -٣
 العمليـة االنتخابيـة القادمـة، وتـوف� االنتخابات وض�ن االستقرار يف تلك املنطقـة وأدالء باصـواتهم يف

البيئة املناسبة واآلمنه لعملية االنتخابية يف منطقة البحـث، وضـ�ن حسـن سـ� االنتخابـات القادمـة، 
 بعيداً عن تأث� الجهات املسلحة.

ايجاد حلول رضورية ملص� النازح� الذين ال يزالون ممنوع� من العـودة إىل منـاطقهم. فضـالً عـن  -٤
تعريف النازح واملهجر بصـورة علميـة وواقعيـة غـ� ذلـك املسـجل يف وزارة الهجـرة العراقيـة، فهنـاك 

 عرشات آالف النازح� واملهجرين غ� مسجل� لدى وزارة الهجرة أساساً.
نقرتح عىل املرشع العراقي النص عىل إخراج الجيش والفصائل املسلحة مـن داخـل املـدن يف وقـت  -٥

  ن نزاهة االنتخابات وعدم تأث� تلك الفصائل املسلحة يف العملية االنتخابية.االنتخابات، لض�
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  قائمة المصادر والمراجع
 اوالً: الدسات� والقوان�

  .٢٠٠٥الدسـتور العــراقي  لعام  -١
  .٢٠٠٩العراق لسنة -مرشوع دستور اقليم كوردستان -٢
  .٢٠٠٤لسنة  قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة األنتقالية -٣
 .٢٠١٣) لسنة ٤٥قانون االنتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( -٤
  . ٢٠١٨) وتعديالته لسنة ٤٥رقم ( قانون االنتخابات مجلس النواب العراقي -٥
  .٢٠١٩) لسنة ٣٠ــ قانون املفوضية العليا املستقلة لألنتخابات رقم (٦
  .٢٠٢٠) لسنة ٩ــ قانون االنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٧
  

 ثانياً: الكتب العربية
 .٢٠٠٠حسن البدراوي، االحزاب السياسية والحريات العامة، دار املطبوعات الجامعية، االسكندرية، -١
خليل اس�عيل محمد، املناطق املتنازع عليها: دراسة يف الجغرافية السياسية، مؤسسة موكريان للطباعة والنرش،  -٢

  .٢٠١١مطبعة روزهالت، أربيل، 
  .٢٠١٢جامعة دهوك، ق: اقليم كوردستان �وذجا، مطبعةروزهات وييس خالد، مشكلة املناطق املتنازع عليها يف العرا -٣
الحقوق والحريات العامة)، دار الثقافة -الحكومات-عصام الدبس، النظم السياسية: اسس التنظيم السيايس (الدول-٤

 .٢٠١٣االردن،  -للنرش والتوزيع، ع�ن
، دار إن� للنرش والتوزيع، ٢٠٠٥نترص حس� جواد، الربامج االنتخابية واثرها يف أداء النظام السيايس العراقي بعد م -٥

 .٢٠٢٠بغداد 
  .٢٠٠٧عفيفي كامل عفيفي، االنتخابات الربملانية وض�ناتها الدستورية والقانونية، دار الجامعي الجديد،  -٧
  .٢٠١٢زع عليهايف املنظور الدستور العراقي، دار املدى للثقافة والنرش، بغداد، محمد احسان، كركوك واملنطاق املتنا-٨
  .٢٠١١محمد سليم محمد غزوي، الوجيز يف نظام االنتخاب، دار الثقافة للطباعة والنرش، قاهرة -٩
  

  ثالثاً: الكتب الكوردية
ت�گ�رەکانی و ئاسۆی ئاییندەی، -بن�رەتی-ناوەڕۆکی)ی دەستووری ه�میش�یی ع�راق: ١٤٠ئازاد عوس�ن، ماددەی ( -١

  .٢٠١٢خان�ی موکریانی بۆ چاپ و ب�وکردن�وە، ه�ول�ر، 
جوهر نامق سا�، کورد ل�گ�م�ی دەق� یاسایی�کاندا: وردبوون�وەی ل�دەستوری ه�میش�یی ع�راق، ب�وکراوەکانی  -٢

  .٢٠٠٧ئاراس، ه�ول�ر، 
�خش�ی رۆژه��تی ناوەراستدا، پ�داچوون�وەو ر�کخستنی: رەشید حس�ن، خلیل اس�عیل محمد، دۆزی کورد ل�ن -٣

 .٢٠١٠چاپخان�ی رۆژه�الت، ه�ول�ر، 
  .٢٠١٣ج�ی پرسیارە، و: ئوم�د عوس�ن، خان�ی موکریان، ه�ول�ر،  ١٤٠لیام ئ�ندەرسن، مادەی -٤
، چاپخان�ی خانی، �٢٠٠٣دوای ن�وزاد ەبدو� ه�تۆتی، دۆزی کورد ل�ع�راقداو میکانیزم�کانی چارەس�رکردنی ل -٥

 .٢٠٠٩دهۆک، 



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٠٣ 
  

  رابعاً: البحوث االكاد�ية
بحث ّمقدم ]آزاد عث�ن، مشكلة حدود أقليم كوردستان الفيدرايل: حقائق ودالئل، مواقف و مقاصد، الحل الصائب، -١

جامعة صالح الدين بالتعاون  / اىل (مؤ�ر الفيدرالية يف العراق: الواقع واملستقبل)، الذي عقدته كلية القانون والسياسة
 ) يف أربيل.٢٩/٤/٢٠١٠-٢٨األمريكية ومكتب إقليم كوردستان للدراسات الفيدرالية يف ( DePaul) مع جامعة (

خض� ياس� الغانم، نظم االنتخابات واحتساب االصوات واثرها يف االنظمة الد�قراطية: دراسة نظرية ب� النص  -٢
 .٢٠١٥، ١٧اق �وذجا، مجلةأهل البيت عليهم السالم، العدد النظري والتطبيق العميل العر 

الواقع الدستوري واملشكالت العلمية، ملفات املتسلسلة تعني باشان  ١٤٠مؤسسة الغدير الثقافية، املدة  -٣
  .٢٠٠٩العراقيوقضاياه االساسية، امللف الثالث والعرشون، 

  
 خامساً: التقارير الدولية

ية، إعادة إحياء وساطة األمم املتحدة بشأن الحدود الداخلية املتنازع عليها يف العراق، تقرير مجموعة االزمات الدول -١
 .٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٤يف  ١٩٤الرشق األوسط رقم 

االمم املتحدة، الحدود الداخلية املتنازع عليها، تقرير رفعته بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق وفقا لقرار مجلس  -٢
  ، الجزء األول.٢٠٠٧) يف آب ١٧٧٠من الرقم (اال 
 

   سادساً: املقابالت الشخصية
ن العراق يف التاريخ: س�وان فرج محمد،  عضو يف لجنة املناطق لكوردستانية خارج االقليم يف برملان اقليم كوردستا -١

٢٥/١٢/٢٠٢٠.  
محيي الدين حسن يوسف،  عضو يف لجنة املناطق لكوردستانية خارج االقليم يف برملان اقليم كوردستان العراق يف  -٢

  . ٢٥/١٢/٢٠٢٠التاريخ: 
  

  سابعاً: شبكة املعلومات الدولية
  عىل املوقع:عالء ابراهيم محمود الحسيني، قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد يف امليزان، مقال املتاح  -١

  . (adhwaa.net)بات مجلس النواب العراقي الجديد يف امليزان | مركز اضواء للدراساتقانون انتخا
  متاح عىل املوقع: ، بحث امجد حامد الهذال، قانون انتخابات مجلس النواب: قراءة وتحليل -٢

(rewaqbaghdad.org)  
قع الرسمي لحكومة حكومة اقليم كوردستان، الهيئة العامة ملناطق  الكوردستانية  خارج ادارة حكومة اقليم، عىل املو  -٣

  : املوقععىل اقليم كوردستان، متاح 
https://gov.krd/kagb-ar/ 

) من دستور جمهورية العراق، مفهوم املناطق املتنازع ١٤٠نفيذ املدة (جمهورية العراق، رئاسة مجلس الوزراء، لجنة ت -٤
  :املوقع عىلمتاح عليها، 

  http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=5 
جمهورية العراق ، برملان كوردستان، لجنة املناطق الكوردستانية خارج االقليم، عىل املوقع الرسمي لربملان كوردستان  -٥



  املتنازع عليها يف �ثيل املناطق ٢٠٢٠) لسنة ٩أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

١٠٤ 
  

  :املوقع عىلمتاح 
 (parliament.krd)   لجنة املناطق الكوردستانية خارج االقليم: برملان كوردستان

سا� رضوان املوسوي، اإلنتخاب َحق دستوري ودور املحكمة االتحادية العليا يف ح�يته، بحث منشور عىل املوقع  -٦
  الرسمي للمحكمة االتحادية العليا:

 https://www.iraqfsc.iq/news.4169/ 
  مقال املتاح عىل املوقع: ٢٠١٩نوفمرب  ١٧، ٢٠١٩صالح عبدالرزاق، قراءة يف قانون االنتخابات الجديد لسنة  -٧

Azzaman قراءة يف قانون اإلنتخابات الجديد لسنة ٢٠١٩ –  صالح عبد الرزاق 
تاح مقال م، ٢٠٢٠/يناير/١٢مركز االمارات للسياسات، قانون االنتخابات الجديد يف العراق: املزايا والثغرات والتحديات،  -٨

  :املوقع عىل
www. epc.ae/ar/brief/the-new-iraqi-elections-act-features-failings-and-challenges.  

  

   



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٠٥ 
  

الملحق

  
الباحث� باالعت�د عىل: جمهورية العراق، رئاسة مجلس الوزراء، لجنة تنفيذ املدة من اعداد  مصدر:

  ) من دستور جمهورية العراق، مفهوم املناطق املتنازع عليها، عىل املوقع االلكرتو�:١٤٠(
http://www.com١٤٠.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=٥  

 



  املتنازع عليها يف �ثيل املناطق ٢٠٢٠) لسنة ٩أثر قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

١٠٦ 
  

  

العراق، الذي صادق عليه - الباحث� باالعت�د عىل: مرشوع دستور اقليم كوردستان اعدادمن  مصدرر:
 .٥، ص٢٠٠٩حزيران ٢٤العراق يف  - برملان كوردستان


