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تقســـــمها االجنحــــة اخملتلفة.
تــــعـــرقل االنــــقـــســــامـــات ب-
استقرار النظام احلزبي. تعكس
نـظم الـتـمـثـيل الـنـسـبـي الـنـظام
احلـــزبي الـــقـــائم وتـــســـهل من
عـمـليـة تـفـتيـته وانـقـسـامه. وقد
تـــــتــــــيح هــــــذه الـــــتــــــعـــــدديـــــة
األسـتـقـطــابـيـة ألحــزاب األقـلـيـة
الصغـيرة في أن تملي رغـباتها
عـــلـى األحـــزاب الــــكـــبــــيـــرة في
ـفــاوضـات األئــتالفــيـة. وتــعـد ا
شمـوليـة نظم الـتـمثـيل النـسبي
بهذا الصدد من نقائض النظام.
فـــفي إســـرائـــيـل عـــلى ســـبـــيل
ـثـال تـتـسم األحـزاب الـديـنـية ا
ـتــطـرفــة عـادة بــقـدرتـهــا عـلى ا
احلـــسم بــالــنـــســبــة لــتـــشــكــيل
احلكومة في حـ ظلت إيطاليا
تـــــعـــــانـي مــــدة  50عـــــامـــــاً من
ـــســـتـــقــرة الـــتــحـــوالت غـــيـــر ا

للحكومات األئتالفية.
خــــلق قــــاعــــدة لـألحـــزاب ج-
ـتطـرفة. يـوجه النـقد عادة الى ا
نظم الـتمـثيل النـسبي من زاوية
إتــــاحــــتــــهــــا اجملـــال لـألحـــزاب
ـتطـرفـة سـواء أكـانت يـسـارية ا
ان. ـينيـة للتـأثير في الـبر ام 
ويوجد جدل يشير الى ان سبب
ـار في انـهــيـار جــمـهــوريـة فــا
انـيـا يـعود جـزئـياً إلى تـوفـير ا
نظم التمثيل النسبي موطئ قدم

تطرفة. للجماعات ا
تشـكيل إئتالفـات حاكمة ال د-
تمـتلك أرضـية مشـتركة  –سواء
من زاويـة سـيـاسـاتـهـا أم قـاعدة
تـأيـيـدهـا. وكـثـيـراً مـا تـتـعارض
"إئـــتالفـــات الــتـــوافق" هـــذه مع
"حتـالفـات األلتزام" األقـوى التي
تــفـرزهــا الـنــظم األخــرى (نـظـام
الـتــصـويت الـبـديـل عـلى سـبـيل
ـــثــال) الـــتي تــمـــيل األحــزاب ا
فــيــهـــا الى األعــتـــمــاد بــصــورة
مــتـبـادلــة عـلى أصــوات أنـصـار
األحــــــــــزاب األخــــــــــرى مـن اجل

انتخابها.
عدم القدرة على وضع أي هـ-
حـزب خــارج الـسـلــطـة. يـصـعب
في ظل نـظم الـتـمـثـيل الـنـسـبي
الـــتــــخـــلص مـن حـــزب كــــبـــيـــر
ووضعه خارج السـلطة. وعندما
تكون احلكومات ائتالفية غالباً
مــــا جنـــــد بــــعض األحــــزاب في
احلكـومة رغم أدائـها الـضعيف

من فترة ألخرى.
إضـــعـــاف الـــرابـــطـــة بــ و-
ان ونـاخـبـيهم. ان أعضـاء الـبـر
اسـتخـدام قـائـمـة تمـثـيل نـسبي
ـقـاعـد بـسـيـطــة وتـخـصــيص ا
عـبـر دائـرة وطـنـيـة كـبـيـرة كـمـا
هـــو احلـــال فـي نـــامـــيـــبـــيـــا أو
إسـرائـيل يعـرض النـظام لـلنـقد
من زاويــة تـــدمــيـــره لــلـــرابــطــة
الـقـائمـة ب الـناخـب وأعـضاء
ـتـلك الـنـاخـبـون ـان. فال  الـبـر
قـــدرة عـــلى حتـــديـــد هــويـــة من
ثل محدد سيمثلهم وال يظهر 
لبلدتهم أو منطقتهم أو قريتهم
ـتـلكـون الـقـدرة على رفض وال 
أي فـرد إذا مــا أسـاء اســتـخـدام
منـصبه. ويـتعـرض هذا اجلانب
لــلـنــقــد. عــلى نــحــو خـاص في
عالقـــة ذلـك بـــبـــعض الـــبـــلـــدان
النـامية التـي تعتمـد على قواعد
ديــنــيــة حــيث يــصــبـح حتــديـد
ـناطـقـهم الـسـكـنـية الـنـاخـبـ 
أقـوى في كـثـيـر من األحـيـان في

عالقتهم بأي حزب سياسي.
تـتــعـرض قـائـمـة الـتـمـثـيل ز-
غـلقـة للـنقد النـسبي الوطـنيـة ا
من زاوية اخـرى في انهـا تضع
الــكــثــيـر من الــســلــطــات في يـد
األحـزاب او حتت سـيـطـرة أحد
األحزاب الكبيـرة. ويعتمد موقع
ــرشح في الــقـائــمـة احلــزبـيـة ا
ومن ثم احـتمـاالت جنـاحه على
تـــايـــيـــد قـــادة األحـــزاب الـــذين
حتــتـل عالقــتـــهم بـــالــنـــاخــبــ

األهمية الثانية.
وعالوة على ذلك يفترض ح-
استخدام نظام التمثيل النسبي
نـــوعـــاً من الـــبــنـــيـــة احلــزبـــيــة
ــا ان الـنــاخـبـ ـعـروفــة طـا ا

كـــمـــا هـــو مـــتـــوقـع ســـيـــدلــون
بـــأصـــواتـــهـم لألحـــزاب ولـــيس
لألفـراد أو مــجـمــوعـات األفـراد.
ويـجـعل هــذا من تـنـفـيــذ قـائـمـة
التـمـثـيل النـسـبي أمراً عـسـيراً
عــــــــلـى نــــــــحـــــــــو خــــــــاص في
اجملتمعـات التي ال تضم احزاباً
او تـشـتـمل عـلى هـيـاكل حـزبـيـة

وليدة وناشئة.
رغم افــاضـتــنـا بــاحلـديث ط-
عن الـنــظـام الــنــسـبي واســبـاب
اعـتـمـاده في انـتـخـابـات كـانـون
الـثـاني  2005في الـعـراق ال بـد
لـنـا من ان نـورد في نـهـايـة هـذا
الـفـصل احلكـمة الـتي تـمتع بـها
ــنــاضل نــيــلــســون مــانــديــلال ا
لـلـحـفــاظ عـلى جـنــوب افـريـقـيـا
وابعادها عن الفوضى واحلقد.
شـكـلت انـتخـابـات اجلـمـعـية
انـية واألقـلـيمـية الـوطنـية الـبـر
التي انعقدت في جـنوب افريقيا
عــام  1994عالمـــة بـــارزة عـــلى
حتــــول مـــضــــطـــرب مـن احلـــكم
ــــقـــراطــــيـــة ـــتــــســـلـط الى د ا
الــتـعـدديـة احلـزبــيـة في جـنـوب

افريقيا بصورة عامة.

وهــكــذا اســتــطــاع نــيــلــسـون
مانديلال بحكمته وفطنته ان يقي
بـلــده من االضــطــرابــات والــقـتل
والـفــوضى  وجــعــله بـحــكــمـته
ــقـراطــيـة وفي وقت مــنـارة لــلـد

قياسي.
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فـي الــنـــصف االول من شـــهــر
تشرين الثاني  –نوفمبر /2004
تــــمت وبــــشــــكـل هــــامــــشي في
ـــفــوضـــ مــنـــاقــشــة مـــجــلس ا
موضوع حتـديد يوم األنـتخابات
الــذي ال يـفــتـرض ان يــكـون بــعـد
31/ كـــانــون الـــثــاني  –يــنـــايــر
/ 2005وفــــقــــاً لــــقــــانـــون ادارة
الدولـة للمرحـلة األنتقـالية وكان
اجملـلس يــتـطــرق الى هـذا االمـر
الـذي لـم يكـن مـدرجاً عـلـى جدول
األعمـال ولكن سـرعان مـا يضيع
ـواضـيع األداريـة الـعـديـدة بـ ا
هـمة والتي كانت األدارة وغير ا
االنـتـخـابيـة "تـغـرق" بـهـا مـجلس

فوض . ا
         فـي احــــدى اجلـــــلــــســــات
القـليلة لـلمجلس والـتي حضرها
الـــــعــــضـــــو الــــدولي كـــــارلــــوس
فالنزويـلال قال مخاطـباً األعضاء
عـلـيـكم حتـديـد يـوم األنـتـخـابـات
فـقـد حـان الـوقت اآلن لـفعل ذلك..
لم يــسـتــغــرق هـذا الــقــول سـوى
ثوان معدودة عاد اجمللس بعدها
لـلغـرق في فـيـضان من الـقـضـايا
األداريـة الـتي لم تـكن لـهـا نـهـاية
عـلـمـا بـأن األدارة األنـتـخـابيـة لم
تـكن تـعـمل مـلـخـصـا لـكـل قـضـية
حـــرصـــاً عـــلى وقـت اجملـــلس بل
كــــــانـت تـــــــكــــــوم االوراق امــــــام
فوض طالبة اصدار القرارات ا
بـشـأنـها.في احـد تـلك األيـام كنت
احتـــدث مـع بــــعض الــــزمالء من
الــقـضــاة واحملـامــ الــسـاكــنـ
مـــعي فـي فـــنـــدق الـــرشـــيـــد واذ
بـأحــدهم يــقــول لي عـلــيــكم اخـذ
احليطـة واحلذر من تعـي موعد
األنـــتـــخـــابـــات في 2005/1/31
وعندما سألته عن السبب قال ان
ذلـك الــيــوم يــصـــادف مــنــاســبــة
راقد مقدسة.بقيت دينية وزيارة 
الحـــظـــة في ذهـــني وفي هـــذه ا
ــاراثــونــيــة احــدى اجلــلــســات ا
بـــتـــاريخ 8/تـــشـــريـن الـــثـــاني-
نــوفـــمــبــر  2004حــيث اجـــتــمع
اجمللس عدة مـرات في ذلك اليوم
عــرضـت مــوضــوع حتـــديــد يــوم
اجراء األنـتخـابات حـيث سيضع
هــذا االمــر حــداً لــلــتــصــريــحـات
الـكـثـيــرة الـتي تـصـدر عن بـعض
الــــــســـــيــــــاســـــيــــــ واألحـــــزاب
ـطـالـبـة والـتـجـمـعـات احلـزبـيـة ا
بتأجيل األنتخابات وكذلك بعض
ــســؤولـ الــذين اعــتــقـدوا انه ا
ـــكـــنــهـم كــونـــهم مـــســـؤولــ
رســمــيــ حتــديــد الــيــوم الـذي
يـرونه مناسـباً لألنـتخابـات غير
مـدركـ ان هــذا األمـر مـحـدد في
قــانـون ادارة الــدولــة لــلـمــرحــلـة
األنـــتـــقـــالـــيـــة وهـــو ايـــضـــاً من
ــفـــوضـ مــسـؤولــيــة مــجـلس ا

فقط.
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وفـي ذلك الـــــــوقت واثـــــــنــــــاء
األجـتـمـاعـات الـتي كـان يـعـقـدهـا
فـوض ذكرت لعدد من مجلس ا
اعـــــضــــاء اجملـــــلـس ونـــــقالً عن
زمــيـــلي الــقـــاضي ان يــوم 31/
كــانـون الـثـاني  –يـنـايـر /2005
غـيــر صـالح ألنه يــصـادف ذكـرى
مــنـاسـبـة ديـنــيـة وهـنـاك زيـارات
ـــراقــد مــقــدســة مـــا يــجــعل ذلك
اليوم صـعباً ألجراء األنـتخابات.
وبعـد مـنـاقشـات حـول هـذا االمر
افـتى بـعض اعــضـاء اجملـلس ان
الوقت لم يحن بعد لتحديد اليوم
ولدينـا وقت كاف خالل األسابيع
الـــقــادمـــة وســيـــعــلـن في الــوقت
وضوع نـاسب.. وهكذا اغـلق ا ا

حتى اشعار اخر.
لـم اسـتـطع حـقـيــقـة تـفـسـيـر "
ـــــنــــاسـب ألعالن يــــوم الــــوقت ا
االنـتخـابات " وكأن فـي االمر سر
مـن األســرار بـــعـــدهــا وفي 20/
تشرين الثاني  –نوفمبر /2004
تــمـتــعت بــاجـازة خــارج الـعـراق

حـــيث قــصــدت لـــبــنــان حلــضــور
نظمات العربية العاملة اجتماع ا
في قــــطـــاع االعـالم واألتـــصـــاالت
بـدعوة من جـامعـة الدول الـعربـية
ونـــزلت في فــنـــدق الــبــريــســتــول
بــبــيــروت قــرب مـنــطــقــة احلــمـرا
ـشهورة انـتظـاراً لبدء األجـتماع ا
يوم 22/ تشرين الثاني –نوفمبر

2004./
فـي تــــلك االيــــام كــــانت حــــمى
ــدة ســتـة تــأجــيـل األنــتــخــابــات 
اشـــهــر تـــتـــصـــاعــد مـن األحــزاب
ــعـارضــة لــلـوضع الــســيـاســيــة ا
بــرمـته او من تــلك الـتـي سـانـدت
بــقــوة اســقــاط الــنــظــام الــســابق
ومنها احلزبان الكرديان الكبيران
واحـزاب سيـاسيـة اخرى مـعروفة
وكـل مــن هـــــــــــــــــذه االحــــــــــــــــزاب
والـتــنـظــيـمــات لـهــا حـســابـاتــهـا
اخلـاصـة في تـأجيـل األنتـخـابات.
اصــدرت تــلك االحــزاب والــهــيـآت
التي اجـتمعت في بـيت السياسي
الـعـراقي الـدكـتـور عـدنـان الـبـاجه
جي بــيـانــاً طـالــبت فــيه بـتــأجـيل
األنـتـخـابـات سـتـة اشـهـر نـتـيـجـة
االوضــاع الــســائــدة بــعــد صـدور
البـيان جـرى األتصال بـنا من قبل
اجهزة اعالميـة عديدة فأكدنا في
تـــصـــريـــحـــات ادلـــيـــنـــا بـــهـــا ان
األنتـخـابـات ستـجـري في الـعراق
قبل 31/ كـانـون الـثـاني  –يـنـاير
/ 2005وفقـاً لقانـون ادارة الدولة
لـلمرحلـة األنتقـالية وان مـفوضية
األنـتــخـابــات حتــتـرم رأي جــمـيع
األحــزاب الــســيـــاســيــة ولــكــنــهــا
ملـتـزمـة بالـقـانون وهي الـوحـيدة
الــتـي تــقـــرر يــوم االنـــتــخـــابــات.
وبهـذه الـتصـريـحات قـطـعنـا دابر
تـــلـك الـــتـــحـــركــــات الـــتي كـــانت
بـاعــتـقـادنـا تـصـرفــات تـكـتـيـكـيـة
ســـيـــاســـيـــة يـــومـــيـــة اذ ان تـــلك
األحزاب كانت بدورهـا تعلم جيدا
ان الـــقـــوانـــ الـــنــــافـــذة في ذلك
الــوقت ال تــســمـح بــأيــة عــمــلــيــة
رجعـية الشـيعية تـأجيل كمـا ان ا
فـي الــنــجـف األشــرف والــواليــات
تحدة األمريكية ال توفقان ايضاً ا
ـــواعــيــد اجــراء عــلى الـــتالعب 

األنتخابات . 
بــتـاريخ 21/ تــشـريـن الـثــاني
–نــوفــمــبـر / 2004 اتــصــلت بي
نـــائــــبـــتـي في اجملـــلـس بـــحـــدود
الـســاعــة الـثــانــيــة عـشــرة ظــهـراً
ألبالغي بـالـقــرارات الـتي اتـخـذت
في جـــلــــســـة ذلك الــــيـــوم والـــتي
ؤقت لـلمفـوضية قـر ا انـعقـدت با
ـؤتمـرات واشارت الى في قـصر ا
كـانون ان اجملـلس حـدد يوم 30/ 
الــثــاني –يــنــايــر / 2005مــوعـداً
ألجـراء األنـتـخـابـات. اثار تـوقـيت
اتـخاذ هـذا القـرار لدي الـكثـير من
التـساؤالت ففي الـوقت الذي قيل
لـي قــبل يــومــ ان لــديــنــا فــتــرة
وعد اسابيع للبحث في حتديد ا
يــتم اتــخـاذ الــقــرار اثـنــاء غــيـاب
ثالثــة مـفــوضـ وانـا مــنـهم دون
االسـتـئــنـاس بــرأيـهم الــشـخـصي
هاتـفياً عـلى االقل وطبقـاً لقرارات
اتـخـذت سـابـقـاً بـهـذا الصـدد.  لم
اجد بداً من االنصـياع لهذا القرار
والبـدء باتخـاذ األجراءات الالزمة
من بـــيــروت ألعـالن حتــديـــد يــوم
األنــتــخــابــات عــلى نــطــاق واسع
كـــــــــونـي الــــــــــنــــــــــاطـق األعـالمي
لـلمـفوضيـة وهذا االمـر يعـتبر من

صلب العمل الذي اقوم به.
ورغـم ان ذلـك الـــــيـــــوم كــــــانت
الـعـطــلـة األســبـوعـيــة في بـيـروت
ـكتب (يوم االحـد) فـقـد اتـصـلت 
وكـالـة الصـحافـة الفـرنسـية اال ان
ـسـؤولـة في ذلك الـيـوم لم تـقـدر ا
ـيـة" مـثل هـذا اخلـبر "اهـمـية وعـا
ـلــكه" فـمـاطـلت بـغـبـاء في الـذي 
قبـوله  فـاتصـلت بـوكالـة رويـترز
ــسـؤول وصـدف ان كــان احملـرر ا
ـــفــوضــيــة يــعــرف مـــوقــعي في ا
واعـرفه جـيداً اثـنـاء عـمـلي كـأم
عـــــام ألحتـــــاد وكـــــاالت االنـــــبــــاء
الـعـربـيـة في بـيـروت طـوال عـقـود
فــرحـب بــنــشـــر اخلــبــر بـــســرعــة
وشـكــرني عـلــيه وهــكـذا حــصـلت
ي في رويـتــرز عـلى اهم خــبـر عـا
ذلك الـيـوم الـذي يـفـتـقر دومـاً الى

همة.. االخبار ا
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وحتـظى نـظـم الـتـمـثـيل الـنـسـبي
ـــديـح بـــشــــكل عـــام بــــســـبب بـــا

اسلوبها فهي:
تتـرجم بأمـانة األصوات في أ-
مقاعد يتم الـفوز بها وتبتعد عن
ــسـتـقــرة و"غـيـر الـنــتـائج غــيـر ا
الـعـادلـة" الـتي تـسـفـر عـنـهـا نـظم
األغــلــبــيــة الــتــعــدديــة وتــتــمــكن
األحـزاب الـصـغـرى من الـوصـول
ـان بـدون احلاجـة لـعدد إلـى البـر

كبير من األصوات.
تـؤدي إلى تـسـهـيل وصول ب-
أحزاب األقـليـة إلى التمـثيل. فإذا
لم يــكن احلـــد مــرتــفـــعــاً لــدرجــة
كــــبــــيــــرة أو إذا لم يــــكن حــــجم
الدائرة صغيراً بشكل غير عادي
سـيـفوز أي حـزب سـيـاسي حتى
مع نـسبـة مئـوية قـليلـة من الدعم
األنـتخـابي بالـتمـثيل فـي الهـيئة

التشريعية.
تــــــؤدي إلـى تـــــشــــــجــــــيع ج- 
األحــزاب عـــلى تــقــد قــوائم من
ــرشـحـ تــتـمـيــز بـالـشــمـولـيـة ا
والــتــنــوع األجــتــمــاعي. وتــؤدي
احلـــوافـــز في ظـل نـــظم قـــائـــمـــة
الــتـــمــثــيـل الــنــســـبي إلى زيــادة
الـتصـويت القـومي بغض الـنظر
عن هذه األصوات ومن أين تأتي.
إن كل صــوت حــتى من مــنـطــقـة
ضـعـيـفـة انـتـخـابيـاً يـتـجـه نـحو
زيــــادة حـــــصــــة أخــــرى ومن ثم

قعد آخر.  الفوز 
تـتيح هـذه النـظم امكـانيات د-
ـثـلي األقـلـيـات أكـبــر ألنـتـخـاب 
واجملـموعـات الثـقافـية. وكـما هو
احلــال عــادة عــنــدمــا يــتــضــافـر
الــسـلــوك األنــتـخــابي مع ثــقــافـة
اجملـــــتـــــمع أو األنـــــقـــــســـــامــــات
ــكن أن تـســاعـد األجــتـمــاعـيــة 
نظم قـائمة التـمثيل الـنسبي على
ــان عـلى ضــمـان اشــتــمــال الـبــر
أعــضـاء من جــمـاعــات األغــلـبــيـة
واألقـــلــيــة. ويـــرجع ذلك ألن هــذه
الـــنـــظم تـــعـــمل عـــلى تـــشـــجـــيع
األحـــــزاب عــــــلى إعــــــداد قـــــوائم
ــرشــحــ تــلــبي مــتـــوازيــة من ا

. مصالح كافة الناخب
تـتـيح هـذه النـظم انـتـخاب هـ-
ــرأة. وتــعــتــبـر نــظم الــتــمــثـيل ا
الـنسـبي بـصورة عـامة أكـثر وداً
جتــاه انـتـخــاب الـنــسـاء من نـظم
األغــلــبــيــة الــتــعــدديــة. وجنـد أن
األحـــزاب تــســـتـــطــيع مـن حــيث
اجلـــوهــر اســـتـــخـــدام الــقـــوائم
لــلـــتـــرويج ألنـــتـــخــاب الـــنـــســاء
الـــلــــواتي يــــعـــمــــلن في مــــجـــال
الـســيــاســيــة وتــوفــيــر الــفـرص
لــلـنــاخــبـ عــلى الــتــصـويت في
مجال اهتماماتهم األخرى. وجند
ــنـفــردة الـعــضـويـة أن الـدوائـر ا
تعـمل على تشـجيع األحزاب على
تـقد مـرشح "مقـبول عـلى نطاق
ـرشح واسع" وقــد يــكــون هــذا ا

امرأة.
حتـد هـذه النـظم من تـنامي و-
"اإلقـطـاعـيات االقـلـيـمـيـة". ونـظراً
ألن نـظم الـتمـثيل الـنـسبي تـكافئ
أحـــزاب األقـــلــــيـــة بـــأقــــلـــيـــة من
األصـوات فمن األقل تـرجيـحاً أن
تـــؤدي هـــذه الـــنـــظـم الى حـــالـــة
يــتــمـكـن فـيــهــا حـزب مــنــفـرد من
األســـتــيـالء عــلى كـــافـــة مــقـــاعــد

منطقة أو دائرة معينة.
تؤدي هذه الـنظم إلى زيادة ز-
فــعـالـيـة احلـكــومـة. وهـنـاك جـدل
ـقراطيات دائر فـيما يتـعلق بالد
الـراسـخـة بـأن احلـكـومـات الـتي
يـــجــري انــتــخـــابــهــا بـــأســالــيب
الـتمثـيل النـسبي تتـسم بفعـالية
أكــبــر من احلــكـومــات الــتي يــتم
انتخـابها عن طريق نـظام "الفائز
ـوجهة اما األنـتقادات ا االول".
لـنـظم الـتـمـثـيل الـنـسـبي فـتـتـركز
حـول قــضـيــتــ هـامــتـ األولى
مــــيل هــــذه الــــنـــظـم لــــلـــتــــرويج
حلـكـومات ائـتالفيـة رغم مـا فيـها
من نواقص والثانية فشل بعض
هـــذه الــنــظم فـي تــوفــيــر رابــطــة
ان جغرافية قوية ب عضو البر
ونـاخـبـيه. وتـشـيـر احلـجج الـتي
تـطـرح عــادة ضـد نــظم الـتــمـثـيل
الـنـسـبـي الى أنـهـا تـؤدي إلى مـا

يلي:
يــؤدي تــشـــكــيل حــكــومــات أ-
ائـتالفـية إلى مـشـكالت تشـريعـية
خــانــقـة ومـن ثم انـعــدام الــقـدرة
عـلى تـنفـيـذ سيـاسـات مـتمـاسـكة
في فـــــتـــــرات تــــــكـــــون فـــــيـــــهـــــا
االحتيـاجات ملحـة. وتوجد على
وجه اخلصـوص مخاطـر شديدة
ــرحــلـة خالل الــفــتــرة الــتــالــيــة 
االنـتـقـال مـبـاشـرة عـنـدمـا تـضع
احلــكــومــات اجلــديــدة تــوقــعـات
ضـخمـة عـلى عـاتـقهـا. وتـتـعرض
عـملـية اتـخاذ الـقرارات الـسريـعة
احلــازمــة لــلــتــأخــيــر عن طــريق
مـــجــــالس الـــوزراء األئــــتالفـــيـــة
وحكومات الوحـدة الوطنية التي

لقد تـب لي بعـد ان اطلعت على
الــكــثــيــر من الــوثــائق واجــريت
الــعــديـــد من االســتــفــســارات ان
ـتـحــدة اقـنـعت في بـعــثـة األ ا
ذلك الـوقت مجـلس احلكم لـتبني
الـنــظـام الــنـســبي وال سـيــمـا ان
الــــكــــثــــيــــرين من اعــــضــــاء ذلك
اجملــلس لم يــكـونــوا عــلى درايـة
كاملة بـاألنظمة األنتـخابية  كما
ـــتـــحـــدة –وهـــذا هـــو ان األ ا
ـــهـم- اخـــتــــارت ابـــسط االمــــر ا
األنـظمـة للـتطـبيق ألنـها سـتكون
ـشـرفـة عـلى هـذه الـعـمـلـية هي ا
عـلـما بـأنـهـا تـضـمن دومـاً جناح
خـــطــــطـــهـــا حــــتى قـــبـل الـــبـــدء

بالتنفيذ. 
يشـير تقرير بـاالنكليـزية بعنوان
اســــلـــــوب تــــقـــــد اخلــــيــــارات
األنـتخـابـيـة  وزعـته بـعـثة اال
ــتــحــدة الــعــامــلــة مع مــجــلس ا
ـفـوضـ بـأن الـنـظـام الـنسـبي ا
يــسـتــخــدم بـشــكل عــام الــقـوائم
ولـكن الـنـظـام الـذي جـرى تـبنـيه
ألنـتخـابات كـانون الـثاني 2005
يــفـرض وجـود اســمـاء تـراتــبـيـة
غلقـة كما يسمح داخل القائـمة ا
لــلــجـمــاعــات والـهــيــئـات تــقـد
قـــوائم مـــرشـــحـــ ولــيـس فــقط

األحزاب السياسية. 
ـاذا اعتبـار العراق دائرة اما 
انـتــخـابـيـة فــأن الـبـديل عن ذلك
كـان اعــتــمــاد احملــافــظـات الـ18
كـمنـاطق انـتـخـابيـة ولـكن غـياب
ــوثـوق به الـتــعـداد الــسـكــاني ا
جــعل تــقـــســيم الــعــراق الى 18
مـنطـقة انتـخابيـة أمراً غـير قابل
لــلـتــنــفــيــذ وال سـيــمــا ان هــنـاك
قضية خالفية (السكان النازح
ــرحـلــ من مــنـاطــقـهم) في او ا
شـمــال الـعــراق مـديــنـة كــركـوك
ـــوجــــودة فـــيـــهـــا ــــشـــاكل ا وا
بــاألضــافــة لـــلــتــغــيــيــرات الــتي
حـصـلت في مـجـال احلـاق بعض
ـحافـظات األقـضيـة والـنواحي 
اخــرى. كل هــذه االمــور تــعـرّض
األنتـخابات بغـير صيـغة الدائرة
الـواحـدة الى مـخـاطـر كـبـيـرة قد

تهدد جناح العملية برمتها. 
ورغم ان الـــســـيـــدة كـــاريـــنـــا
بــيــريــلــلـي اكــدت مـرارا ًان األ
ــتـحـدة عـنـدمــا اسـتـدعـيت الى ا
الـعراق لـتـكون احلـكم في قضـية
األنـــتـــخـــابــات عـــرضت "بـــدائل"
تبع ولـيس "توصيات" للنـظام ا
فإنّها تشيد بالنظام النسبي ألنه
يتـجنب اية زيـادة او نقصان في
ـكونات وال تـمثـيل اجلمـاعات وا
ـنع أي يـوجـد أي حـد قـانـوني 
كيان محلي من تـمثيل نفسه كما
يتجنب الـنظام اضاعة االصوات

ألنه يسمح بدمجها.
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ؤسـسة الـدولية يـشير دلـيل ا
ـقـراطـيــة واألنـتـخـابـات ان لــلـد
Propor- نـظم التـمثـيل النـسبي
tioanl Representation
تـعـتـبر مـن اكثـر الـنـظم اخـتـياراً
ــقــراطــيــات فـي كــثــيــر مـن الــد
اجلديدة وتستـخدم ما يزيد على
ــقــراطـيــة راسـخــة احـدى  20د
صــيـغ هــذا الــنــظــام الــتي يــبــلغ

تعدادها 75 نظاماً. 
يـزات التـمثـيل النـسبي تـكـمن 
في أنّه يـتجـنب الـنـتـائج الـشاذة
الــتي تــنـجم عـن نـظـم األغـلــبــيـة
الـتـعـددية كـمـا انـهـا تـعمـل على
تـيـسـيـر وجـود هـيـئـة تـشـريـعـية
ـعـنى وجـود كل اكـثــر تـمـثـيـالً 
ـان اجلــمــاعــات الــهــامـة فـي بــر
قـراطيات اجلـديدة وخاصة الد
الـــــتـي تـــــواجه انـــــقـــــســـــامــــات
ـثل مــجـتـمــعـيـة عــمـيـقـة كــمـا 
ـــدى شـــرطـــاً جـــوهـــريـــاً عـــلى ا
ـقراطية وقد القريب لـتعزيز الد
يسـفر األخفـاق في ضمان وجود
األقـلــيـات واألغــلــبـيــات في هـذه
األنـظمة الـسيـاسية الـوحيدة من

حدوث كوارث كبيرة.
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كــان من الـــســهــولـــة لــلــقــوة
الساحقة حلركة التحرير بقيادة
الـــزعـــيـم الـــوطــنـي نـــيـــلـــســون
مـانــديـلال ان تـفـوز بـانـتـخـابـات
اجلـمــعـيـة الـوطــنـيـة في ظل أي
نــظــام انــتـــخــابي وكــان حــزبه"
ـؤتـمـر الـوطـني االفـريـقي "هـو ا
الـقـوة احملركـة ألختـيـار النـظام
اال ان مـانـديلـال بحـسـه الوطـني
اخــتـار نــظــام قـائــمـة الــتـمــثـيل
الــنــســبي كــجــزء ال يــتــجــزأ من
اآللـيات في الـسـلـطة بـالـدسـتور
اجلـديد وكـان ذلك األمـر حاسـماً
ـصــاحلــة مـا خلــلق مــنــاخ من ا
شجع كثيراً على تقليص العنف
السياسي وجعل جنوب افريقيا
في مـرحـلـة ما بـعـد (االبـارتـهـيد
–أي الـتمـييـز العـنصـري) منارة
لألمل واألستقرار لباقي افريقيا

التي تعاني من األضطرابات.
واحلـقـيقـة لم يـكن هـناك عـند
اطالق سـراح نيـلسـون مانـديلال
عام  1990سـبـبـاً لألعـتـقـاد بأن
جـنـوب افـريــقـيـا ســوف تـتـبـنى
ان نظام التمثييل النسبي  فبر
الـبيـض كـان ينـتـخب عن طـريق
نـظام "الـفـائـز االول"والـتـوقـعات
كـانت تـشـير الـى ان هذا الـنـظام
ـــؤتــمــر الـــوطــني ســـيــطــبـــقه ا
االفــــــريــــــقـي ألن هــــــذا احلـــــزب
سـيـحــصل عـلى مـا بـ 80-70
ــئــة من مــقــاعــد اجلــمــعــيــة بــا
الـوطـنيـة وعـلى حـسـاب األقـلـية

البيضاء خاصة.
ؤتـمر الـوطني األفـريقي ولـكن ا
لم يــتــبع هــذا اجملـرى ألنه ادرك
ان الــتـــفــاوت في هـــذا الــنــظــام
األنـتـخابي "الـفـائز يـحـصل على
كل شـيء" ســـوف يــــثــــيــــر عـــدم
األســتـقـرار بـدرجـة كــبـيـرة عـلى
ـصالح ـدى البـعـيد بـالـنـسبـة  ا
األقــلـيـة واألغـلـبـيـة امـا "قـائـمـة
التـمثيل النـسبي" فإنّهـا تتجنب
الـــتــــنـــاقض األســــاسي بـــشـــأن
ضـــرورة رسم حــــدود الـــدوائـــر
وعالوة عـــلى ذلك كـــانت الــروح
شاركة في السائدة تتمثل عبر ا
الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة وهـو األمر
ـــؤتــمــر الـــذي كــان يـــعــتـــبــره ا
الـوطــني األفـريـقي والــقـومـيـون
عــقــيــدة اســـاســيــة بــالـــنــســبــة
ـؤقت وتـدعم جـميع للـدسـتـور ا
األحـــزاب اســـتـــخـــدام اســـلـــوب
التـمثـيل النسـبي على الرغم من
وجـود اختالفـات حول الـصيـغة

التي يتم استخدامها.
كـان االثر في اخـتيـار النـظام
االنتـخابي ايجـابياً عـلى تشكيل
ـان وفـقـاً خلـطـوط الـتـنـوع الـبـر
العرقي واجلنس فقد شارك في
اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة جلــنـوب
أفريقيـا والتي بدأت رسمياً في
أيـار   1994مــا يــزيـد عن  80ع
ـان الـبيض ضواً سـابـقـاً في بـر
فقط وهنـا كانت نهايـة التشابه
بــــ الـــقــــد واجلــــديــــد. وفي
تـنـاقض واضح لــتـاريخ جـنـوب
ضطرب جلس السود أفريقيا ا
مع الـبــيض والـشـيــوعـيـون مع
احملـــــافـــــظــــــ والـــــزولـــــو مع
ــــســــلــــمــــون مع اخلــــوســــا وا
. وبصـورة واضحة ـسيـحيـ ا
كـان تـنـوع اجلـمـعــيـة الـوطـنـيـة
نتيجة ألستـخدام قائمة التمثيل
الــنــســبي. وقــد اتــاحـت قــائــمـة
تغير رشح القومي غير ا ا
لألحــــزاب تـــقــــد جـــمــــاعـــات
. ـرشـحـ مـتـنـوعـة عـرقـيـاً من ا
وهــذا األمــر كــمــا كـان يــتــوقع
ـثـل دعـوة واسـعــة وعـريـضـة.
فـكـانت اجلمـعيـة الوطـنيـة تضم
ـــئـــة  من الــــســـود و32 52 بــــا
ـتـحـدث ـئـة  مـن الـبـيض (ا بـا

باإلجنليزية واللغات األفريقية)
ئة ئة  من الهنود و7 با و8 با
ـــرأة . وكــــانت ا ـــلــــونـــ  مـن ا
ـئـة  من إجــمـالي تــشـكل 25 بــا
ان. وسـاد اعتـقاد عـضويـة البـر
في جـنـوب أفـريقـيـا أنه في حال
اسـتــخـدام نـظــام "الـفـائـز األول"
سـيـكـون عـدد الـنـسـاء والـهـنـود
والــبـــيض أقل وســـيــزداد عــدد
الـســود والــرجــال في عــضــويـة

ان. البر
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دائما ما أردد بداخلي مقولة قراتها تقول: عندما يكون التلميذ على اهبة االستعداد
ـعلـموانـا منـذ ايّـام نفـسي حتدثـني وانا أحـدث غـيري واسـال واستـفهم عن يـظـهر ا
مـلتـقـى  جـمع عـلـمـاء وخـبـراء وقـادة الـفـكر والـثـقـافـة والـسـيـاسـة لـيس مـن الـعراق
فحـسب  بل من اقطاب العالم اجمع لم يأتن الرد الشافي  ومثلما سرب لي بعض
ـلون الـزمالء لن يـأتـيني أشـرقت شـمس بغـداد بـأشـعتـهـا الراقـصـة وبطـول األفق ا
ـتنازعة وهي جتمع اسـماء المعة  وقـادة وعلمـاء فكر وأقطـاب السيـاسة اإلقليـمية ا
حتت قبـة واحدة في ملتقى الـرافدين اجلديد العـهد كطرح واسم ولقـاء ملتقى حمل
أفكارا حتمل سخاء حقيقيا للمستقبل  يكمن في عطاء كل شي للحاضر لكنه مبهم
راكـز االستراتـيجية يزه عن غـيره من ا إلينـا فما هـو ملتـقى الرافدين? ومـا الذي 
والـسـياسـيـة والـثـقافـيـة الـتي حتـفل بهـا بـغـداد ومـدن العـراق االخـرى? بـغداد وهي
ـلـتـوية جـمـعت اقـطاب تـنـاحـرة والطـرق ا ـتـداخـلـة وا تـعيـش سلـسـلـة من الدروب ا
اخلالف السـياسي الداخلي واالقـليمي واخلارجي في ملـتقى الرافدين  بل واعطت
مسـاحة واسعة من احلرية لطرح الرأي والراي االخرظاهرة صحية يراها الكثيرون
ونفـسي حتدثني غير ذلك أمـوال طائلة صرفت على مـدى ايّام أهل العراق أولى بها

من حل نـزاعــات إقـلــيـمــيـة  أفـضـل اسـتـثــمـار كــان ان نـكـرس
اجلهـود حلل أزمة نـحو ملـيوني نـازح هم أولى من غيـرهم بهذا

العطاء 
أقــول من يـنـظـر الى اخلــارج يـحـلم  ومن يــنـظـر الى الـداخل

يستيقظ
وال اعلم متى يح موعد االستيقاظ?!
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ان وتفكير قبل ان تكون شعارا فالشعار قراطية جتاربها لكنها ا يوجد لـلد
ان لعمل مرحلة اخرى وشيء اخر. ان بالشعار شيء وحتويل اال شيء واال
ـوروث والعـرف االقـدم واالقـرب لـنـفوس كل فـكـر جـديـدا كـان ام عريـقـا يـقـابل ا
ان من النـاس يواجه بالرد وعدم التقبل فأن فـرض الفكر اجلديد نفسه دون ا
ـراجـعـات مـخـتصـرة لـلـمـسـتـقر في اجلـمـهـور ارتبـك قسـم و صانع اخـرون!. 
االذهان الـشرق اوسطية جند ان حركـات سياسية يصـعب احصاء عديدها قد
اتخـذت من بطش السلطة االحادية بابا للوجود ومنافسا على احلكم فدونت في
ذم النـظام الذي تـقارعه الـوف الصـحائف و مدت مـعهـا اراض لقبـور شهـدائها
ـقراطـية وتـشرح مـضامـينـها الـثوريـ لكـنهـا نـسيت او فـاتهـا انهـا لم تنمِ الـد
وقــصـرت الــفـهـم عـلى االنــتـخــاب و الــتـصــويت و الـرضـى بـالــنـتــائج! اقـول: ان
قراطـية فـيمـا يخص باب الصـندوق و الصـوت الذي به هي الـية من الـيات الـد
ـقراطية وال زيادة! احلكم عـبر االنتخاب وجنـافي الفهم لو قـلنا ان تلك هي الد
فلو انـنا دفعنا مجاميع مقهورة ال تعرف حقها وواجبها وال انتماءها وال متاحا
ـعـتـقـد و الـقـبـول بـاالخـر ثم لـهـا الـتـعـلم و الـعـمل و الـسـفـر و الـسـكن وحـريـة ا
وضعنـا الصـندوق لهـا وطالـبناهـا بالتـصويت فـأن النتـائج لن تكـون بأفضل من
مـارسات ـارسـة الدكـتـاتوريـات للـتـصويـت بحـجة انـهـا تراجـع ذاتهـا! اغلـب ا
ـوجود اللـيبرالي احلكـمية في الـشرق االوسط تـترنح ب الـبديل االسالمي و ا
فأن خـافت الـسمـعـة التي تـربط بـ االرهـاب و االسالم السـيـاسي راحت تدافع
ـشكـوك فـيه حل اثـبـات عكس الـظـاهر عـرضا عن وجودهـا لـتدخل في حـقل ا
وان هي ارادت تقلـيد الغرب لبست مسوح الليبرالي وقالت قولهم لكنها تتأخر
عـنـهم حيـنـما تـعـلم ان للـيـبـراليـة مـخالب تـعض ان لم تـفهـم بشـكل صـحيح. كال
ـنـحـولة ـبـتـعـدين عن الـنـظـريـة ا تـخـذ مـن االسالم نـظـريـة حـكم و ا الـفـريـقـ ا
قراطـية وعقد ضـمونه فالـشورى مثال ليـست الد لالسالم لم يتـدبرا النص 
اخلالفـة بـ الـرعـيـة و احلـاكم مـعـلق عـلى شـرط فـاسخ يـنـهي الـعـقـد اذا اضر
ـصـالح االمـة لـكن الـفـكرة صـعب ان تـسـتـقـيم بال قـواعـد جـمـاهـيـرية احلـاكم 
ارسات احلكم و تنوعت اشكاله ا تختار ولم. على ذلك وبسببه تنوعت  واعيـة 
الـك بعض منها اسالمي في منـطقتنا فـثمة جمـهوريات وسلـطنة و امارات و 
عاجلة قومية او الشعب بـغالبه علماني بسلطته وبعض مـنها اسالمي السلطة 
تـخيـلـة عن االسالم ضمن الـوجه الذي سـلكه راديـكالـيوه ـظاهـر ا تخـفيف من ا
قبال و حـاضرا حتى استـقر القبـول العام على نـظام يزاوج ب افضـل التعاليم
الـســمـاويـة والـقـبـول اجملـتـمــعي وال احـسب الـقـار بـحـاجـة لــلـتـذكـيـر بـالـنـزاع
الـكـنـسي ودعاة الـقـومـية االورپـيـة و ال بالـثـورات ضـد اخلالفة االسـالميـة فـتلك
الفصول التاريخية تختصرها جملة: ان دماء و مصالح عباد الله اكرم عند الله
ـسيحية و قـراطية ال تنافي االسالم وال ا من ان تضـيع لصالح اطماع فـئة. الد
ال الــيــهــوديــة حــتى وان لم تــذكــر بــشــكـل صــريح في ايــات تــلك الــكــتب لــكن
ـنافـس اسـتـحواذ الـفريق الـذي يـسيس الـدين خلدمـة مـنهـجه جعـله يـرد على ا
ـا لـم يـدعـو الـله له! كل اجملـتـمـع االنـسـاني يـتـفق عـلى ان رعـايـة بـأنـهم يـدعـون 
مـصـالح الـنـاس هي عـمل صـالـح يـثـاب عـلـيه الـفـاعل الم يـقل الـله تـعـالئ عـلى
لسـان نبيه" فمن كان يرجو لقاء ربه فلـيعمل عمال صاحلا و ال يشرك بعبادة ربه
ة تـكلـم بـاحلق االلهي ال يـرون من النـص اال عز احدا"? فـأن كان كـثيـر من ا
صالح بألية االنتخاب للفوز ثم ال يُفعّل النص فذلك قصورهم ال قصور خلدمـة ا
ارسة االنتخاب نافسة اال تغليب  قراطية من ا النص مـثلما ال يرى دعاة الد

وادعاء ابـداعها لهم دون تعليم النـاس و جعلهم يفهمون
ـقـراطيـة مـا قبل الـصنـدوق و مـا بعـده فذلك من الد

عيبهم ال عيب الفكرة.
قراطي كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
الكردستاني

ـكافحته  هيمـن الفساد عـلى كثير من مـفاصل الدولـة ومجرد تشـكيل مجلس 
هـو إعـتـراف أن هـنـاك إرادة سـياسـيـة حتـرك أذرعه وقـوى خـرجت بـالـضـجيج
معـترضة كالذبـاب من عش كسرت بابه.. وإن الهـيئات الرقابـية اصدرت شهادة
وفـاتـهـا بـعـد أن أزكمـت األنوف بـنـتـانـة روائـحـهـا وال حل سـوى دفـنـهـا!هنـالك
مـنـتـفـعـون من الـفـسـاد ال يـروق لـهم تـشـديـد خـطوات مـحـاربـتـه وتفـعـيـل الدور
ال ـواطن. الـفـساد دولـة تـمـلك ا الـرقـابي وهـناك مـتـضـرر أكبـر هـمـا الدولـة وا
والنـفوذ والسالح واخملدرات والقدرة على إيقاف عمل الـهيئات الرقابية ناهيك
عن تـعدد اجلـهات الـرقابـية وتـقاطـعها سـياسـياً فـتبـاعدت الـهيـئات الـتحـقيـقية
ـسـاومـة نـتـيـجـة مـحـاصـصـتـهـا بـ الـقوى وخـضـعت لـلـضغـوط واإلبـتـزاز وا
ـتهمة بالفساد.إتخذت أحزاب آخرى من وحمـاية بعض األحزاب لشخصياتها ا
السلـطة التـنفيذيـة مرتعـا لدعم نشـاطاتها وتـفرعنت قـواها فوق الـقانون وسعت
الشراك شخـصيات مـنها للـتحكم بـتلك الهـيئات وصوالً الـى اللجان الـتحقـيقية
ـانـيـة وال سيـمـا جلـنة الـنـزاهـة احلالـيـة ومـا يزال الـصـراع علـى رئاسـتـها الـبر
مستـمرا! تعطيـل إختيار اللـجان اآلخرى لتقـسيمهـا حزبياً وأخذ احلـزب للجنة
وزارته والـوزيـر السـابق في الـلـجنـة الـتي تخص مـوقع عـمـله السـابق لـلتـسـتر
على مـلفاته..وهـلم جرا! مـحاربة الـفسـاد خطوات شـجاعـة حققـها قادة في دول
عدة عـنـدمـا دعـموا اجلـهـات الـرقابـيـة وفـعّـلوا عـمـلـها بـإخـتـصـار بيـروقـراطـية
اإلدارة وتـــشــريع قــوانــ تــتــيـح لــهــا حــيــزا من الــصـالحــيــة وحتــمــيــهــا من
ثـابة أيـة حالة ـكافحـة الفـساد  الضغـوطات احلـزبيـة وتشكـيل مجـلس أعلى 
طـارئـة حتـدث داخل مــؤسـسـة مـا وبـذلك تــشـكل لـهـا جلـنــة من إخـتـصـاصـات
عاجلـة. كذلك جمـع هذا اجمللس إخـتصاصات مخـتلفة لـتسريـع آليات العـمل وا
وهيئات لتنسيق عملها وتعجيل التخلص من مرض نهش جسد الدولة وهذا ال
يـعـني إلـغـاء تــلك الـهـيـئـات في الــوقت احلـاضـر وال تـتـدخل فـي عـمل الـسـلـطـة
ـكـافحـة الـفـساد صـيـغـة في غـاية ـانيـة. اجملـلس األعـلى  الـرقابـيـة ومـنـها الـبـر
رحلية لكـنه يحتاج للتفاعل والـتعامل الشفاف واإليجابي األهميـة والضرورة ا
ـواجهـت من الـقوى الـسـياسـيـة واجلهـات الـتنـفـيذيـة والـتشـريـعيـة وسـيكـون 
أحدهمـا علـنيـة بذريعـة وجود هـيئات رقـابيـة عدة وآخـرى سرية سـتعـمل علـيها
القـوى الـسـياسـيـة بـتحـريك جـيـوشهـا اإللـكـترونـيـة وبـرامج تلـفـزيـونيـة لـتـشويه
اخلطـوات حلـمـايـة مـفـاسدهـا.الـفـاسـدون هـاربون جـبـنـاء سـيـتـساقـطـون كـلـعـبة
الدومـينو.. وسـيحاولون قـدر اإلمكان تـعويق أيّ عمل من شـأنه اإلطاحة برؤوس
كـبـيـرة وكـثـيـرة وذيـول أكـثـر.سـبـق وأن طُـرقت فـكـرة تـشـكـيل هـذا اجملـلس في
حكـومة السـيد الـعبـادي وفي وقتـها طلب اإلسـتعـانة بـخبـراء من اخلارج وهذا
إعتراف بـأن الهيئات الرقابية بواقـعها غير فاعلة وحتت تأثيـر السلطة التنفيذية

ـانــيـة وكل هــذا حلـســابـات حــزبـيـة وأحـيـانــاً من جــهـات بــر
وتشـكيل هـكذا مـجلس ال يلـغي تلك الـهيـئات الـتي تكاد
ـيت من تـفــقـد إسـتــقاللـهـا بل يــعـطي شـهــادة وفـاة 
راسـيم الدفن وكل هذه اإلجراءات سـنوات ويأذن 
تشـير على أن الفساد دولة ولكن الفاسدين جبناء ال

واجهة. يستطيعون ا

فوضية العليا لالنتخابات قناة العربية تنقل تصريحات عن رئيس ا


