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 اإلهـــــــــــــــــــــــــــــداء
 الى البشٌر النذٌر والسراج المنٌر 

 سٌدي وسٌد الخلق أجمعٌن..
 نبٌنا وسٌدنا وحبٌبنا محمد )صلى هللا علٌه واله وسلم(

 الى سبب وجودي فً الحٌاة ... والدي العزٌز
 طف عناٌتكاللهم أحفظه بل                                                     

 الى من طرزت بالحب أثوابنا..
 وأذابت  شمعة اٌامها فً سبٌلنا 

 الى ربٌع قلبً  وبسمة شفاهً
 والدتً .. وباحة الورد والٌاسمٌن                                             

 الى من ترقبوا وانتظروا كً أكون...
  ًأساتذتً وأصدقائً أخوتً وأخوات

 حفظهم هللا جمٌعآ                
 

 أهدي لهم  هذا الجهد المتواضع       
 

 الباحث
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 شكر وعرفاى 
اٌ احقدو بانشكس انجصَم , يع بانغ االحخساو وانخقدَس , ألسخاذٌ وقدوحٍ ,  إالَسعٍُ  ال

يٍ يجهىد وزعاَت   بًا او الٍَ ( تالضى ػذَاٌ ػثذهللا) اندكخىز  انًادة أسخاذ

بخىجُهاث سدَدة , ويالحظاث زشُدة , وحُقُحاث فسَدة , كًا نها االثس انحاسى فٍ 

 اَجاش هرا انبحث , فهه يٍُ كم انثُاء واَانه يٍ انشاكسٍَ. 

 ونفضهه يٍ انًقسبٍُ .

قسى انقاَىٌ ــ فٍ كهُت انقاَىٌ وانعهىو انسُاسُت ,  كًا واحقدو  بانشكس انىفُس الساحرة

جايعت دَانً كافت, واخض يُهى  عًُد انكهُت األسخاذ اندكخىز خهُفت عىدة إبساهُى 

اٌ  احقدو بانشكس انً ادازة انًكخبت وانعايهٍُ فُها نخعاوَهى   َفىحٍُ انخًًٍُ , كًا ال

 يعٍ , نهى يٍُ جصَم انشكس وانخقدَس 
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 الرار انًشرف

جسي ححج اشسافٍ فٍ (  حك االَرخاب)  تـاشهد باٌ اعداد هرا انبحث انًىسىو 

كهُت انقاَىٌ وانعهىو انسُاسُت وهى جصء يٍ َُم شهادة  جايعت دَانً

 فٍ انقاَىٌ . ضانبكانىزَى
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 املقذهة
 

باعتبارىما المرآة ,االنتخاب  وىي حق البحث والدراسة متعلق بأىم الحقوق السياسية إن موضوع

الحقيقية الكاشفة عن مدى ما وصلت إليو الدول من تقدم في مجال التجربة الديمقراطية, كما أن 

الدول الكبر ى  ليهاأ إتناول موضوع الديمقراطية ومباشرة الحقوق السياسية من أىم الذرائع التي تلج

الستخدامو كسبلح ضد الدول النامية من أجل تمرير مصالحها االستعمارية مقابل تذرعها بانتهاك 

د تلك الحقوق مجرد النص عليها في صلب و وجب وال يكفي للقول,  تلك الحقوق أو انتقاصها

ون القوانين المنظمة , بل يجب أن تكأو القوانين السارية و القوانين المكملة للدستورأ الدساتير

لمستوى القوانين المنظمة لهذه  اً بأن تجعل الواقع العملي مطابق ةالستخدام ىذه الحقوق كفيل

القوانين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية ومنها  تلك أن تكون يجب الحقوق, كما ال

السياسية, وذلك بعد مكن في الحياة م حقي االنتخاب والترشيح , من أجل مشاركة أكبر عدد

فالمشاركة السياسية ذات تأثير على ,  عزوف غالبية المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية

الفرد وعلى السياسة العامة للدولة, فبالنسبة للفرد فهي تنمى إحساسو بذاتو وثقل وزنو ووعيو 

حملو لمسئولياتو تجاه مجتمعو. السياسي في المجتمع الذي يعيش فيو, وتربى وتنمى انتمائو لوطنو وت

وعلى مستوى السياسة العامة تعكس رغبات المواطنين في االشتراك في توجيو دفة الحكم في الببلد 

مباحث  اربعوسنتطرق في بحثنا ىذا الى وصنع القرار السياسي وتقرير المصير تحقيقًا للديمقراطية.

الطبيعة القانونية لحق االنتخاب وفي في المبحث االول ماىية االنتخاب وفي المبحث الثاني 

وفي االخير الشرو ط العامة التي المبحث الثالث صور حق االنتخاب وأنواع النظم االنتخابية 

 .مارست حق االنتخاب
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 :هذف الذراسة 

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في محاولة االرتقاء بنظامي االنتخاب , في ضوء المبادئ و 

 لنظم المقارنة في الدول المتقدمة ديمقراطيًا.المستقر عليها في ا

ومن أجل تحقيق الهدف السالف ذكره, تم دراسة النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لحقي 

 .االنتخاب 

 

 اهوية البحث 

, حتى نكون على بينة من واقع  في ىذا الموضوع أىم المبادئ القانونية التي أرستها المحاكم 

لنا عيوب ىذا النظام وسبل االرتقاء بو, من أجل رفعة وتطور وازدىار ىذا الوطن االنتخابات, ويتبين 

في مواجهة جميع  وتعميقها ببل شك رافدًا للرقابة الشعبية التي يجب تفعيلهاو في كافة المجاالت, 

  السلطات المنبثقة عن الشعب والمعبرة عن تطلعاتو ومستقبلو.

 

  هيكلية البحث 

في المبحث االول ماىية االنتخاب وفي المبحث  النتخاب الى ثبلث مباحثتطرقنا في موضوع حق ا

الثاني الطبيعة القانونية لحق االنتخاب وفي المبحث الثالث صور حق االنتخاب وأنواع النظم 

 االنتخابية .
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 األولالمبحث 
 ماىية االنتخاب

 األولالمطلب 
للتعبير عن آرائهم  لئلفرادوالنظم الديمقراطية  كفلتو الدساتير  االنتخاب حقان  -تعريف حق االنتخاب :

السياسية , للمشاركة في رسم السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق مباشرة ىذا الحق وتعد االنتخابات 
 (1)القرارات ورسم السياسة العامة في الدولة . أتحاذىي 

كانتها على تفصيل فني بسيط االنتخاب ىي تعتمد على سبلمة الديمقراطيات أي كان نوعها وموان حق 
ثانوي فأن لبلنتخابات مكانو خاصة في العصر الحديث  أخر أمروىو حق االنتخاب عدا ذلك فأن كل 

وقبل االمتياز وبالتالي يتم االختيار , او التصويت على أساس  األولويةفيو الحق يأتي قبل  أصبحالذي 
الختبلفات االجتماعية مرشحا ما وتظلم اخر , ولكن المساواة بين المواطنين , وان من الممكن أن نميز ا

او المنشأ التي تظهر من خبللها مبلئمة  األصلال يوجد بديل عن االنتخابات التي ال تضع فوراق بسبب 
   (2).وكفاءة المرشح عن طريق المنافسة 

 اختيارىمة في مكنو المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية من المساويعرف االنتخاب أيضا 
 (3)الحكام وفقا لما يرونو صالحا لهم .

ان حق االنتخاب يبقى محصور بالرجال دون النساء حتى القرن العشرين حيث بدأ للنساء السماح 
ليصبح نهاية القرن العشرين ظاىرة  9998عام  األمريكيةبالمشاركة باالنتخاب بدأ بالواليات المتحدة 

القواعد الضرورية لحمايتو  التطبيق وتظمين آلياتد ان وضعت لو العلم بع شائعة في العديد من الدول في
 أيضاالقانون الدولي على حق االنتخاب وتناوبو النصوص الدولية وان تناولت ىذا الحق  أكد,وقد 

( وىو حق الناس في المشاركة سياسيا شؤون بلدىم 19في المادة ) اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعبلن

                                                 

 . 10ص 1090-1009, ( د. منصور محمد ألواسعي , حق االنتخاب والترشيح وضمانا فيها دراسة مقارنة(9
 .997, ص9956( اور تيجاي جاست , من كتابة ثورة الشعب , ىامبورج , (1
 .  9990جواد الكاظم , د. علي غالب العاني , مكتبة النسهوري , بغداد , شارع المتنبي , المؤلفات ,  ( د. صالح(3
 991ص
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الشعبية ويجب ان يتمتع ىذا الحق أي االنتخاب ب  اإلدارةر ممثلهم يتم اختيارىم عن مباشرة او عب
  (1).الدورية والنزاىة والثقافة والمساواة والسرية 

والواقع تمهيدا ان مبدأ االنتخاب لم يظهر للوجود دفعة واحدة بل كان وليد تطور مر بمراحل وصراعات 
 ومن ىذه  اإلنسانيطية التي تسيطر على الفكر االثوقرا بين النظريات التيوقراطية و

 المراحل ما يلي : 
 االنتخاب في الديمقراطيات القديمة : -9

  السياسية والرومانية دورا بارزا ألن الحقوق المدنية و اإلغريقيةلم يكن لبلنتخاب في الديمقراطية القديمة 
ليس لهم أي حقوق , حيث كانت كانت محصورة في عدد قليل من السكان أما الباقون منهم عبيد 

 اجتماعاالديمقراطية في ذلك الوقت مباشرة حيث يجتمع معظم سكان الدولة في الساحة العامة ليعقد 
ببركان كان شبيها   فاآلمرويستخدمون قراراتهم الهامة , ثم يتم التصويت مباشرة دون وساطة نواب , 

 (2)مفتوح .
 : الوسطىاالنتخاب في القرون  -1

او  اإلقطاعوانتشر نظام  أورباالسلطة العامة في كرة التي تقلص ف الرومانيةالبلمبرطورية  هيارانأدى 
ال يتجزءا من الجماعات التي ينتظم فيها وتتولى حمايتو وكان الفرد ال  جزءاالطبيعة فكانت المياه الفردية 

لمملوك عندما يحسون بأنهم يتمتع بحقوقو اال عن طريق الجماعة الذي كان دورىم ىو التمثيل حيث ان ا
 (3).في حاجة الى تأييد المحكومين كانوا يدعون الى مجالسهم ممثلين عن تلك الجماعات

من التمثيل للمشاركة في الحكم واقتصر دور الممثلين على قرار  األساسيحيث لم يكن الغرض  
, اما مسألة اختيار الممثلين الضرائب الجديدة المطلوب طرحها وبيان المخالفات التي يرتكبها الموظفين 

 عن طريق االنتخاب , فكانت يسيطر الملك على السلطة تخول دون مساىمة الممثلين .
 

 

                                                 
, يطبعت انسَاع , ديشق ,  1د. جًال انغانٍ , يبادئ انقاَىٌ اندسخىزٌ وانُظى انسُاسُت ,ط( (1

 .197, ص1981
 .419, ص1971ز انًالٍَُ , بُسوث ا, د2, ط2اديىٌ زباط , انىسُظ فٍ انقاَىٌ اندسخىزٌ , ج( (2

 .222, ص 1984,حسجًت حسٍُ طعب,داز انًالٍَُ,بُسوث,زوبسث ياكُفُس , حكىٍَ اندونت  ((3
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 االنتخاب في الديمقراطيات الحديثة : -3
حيث يتم الربط بين الديمقراطيات والتمثيل عن طريق االنتخاب فأما استحالة تطبيقو الديمقراطية 

 أعدادع كل المواطنين في جمعية عامة في الدول الكبرى , فمن جهة تزايد المباشرة لعدم أمكانية جم
الذي يستدعي توفر الخبرة  األمرالحكم  أمورزيادة حاجات الشعب وتعقدت  أخرىالناخبين ومن جهة 

قراطية وىي الديمقراطية التمثيلية , التي تفترض وقد ظهر في أوربا مفهوم جديد للديم واإلداريةالفنية 
الممثلين من الشعب لتولي الحكم عنو ألنو )الشعب( ال يستطيع ممارسة الحكم ,  انتدابتها بطبيع

   (1)من يثق بهم من ذويو . تي كانت الوسيلة الوحيدة للشعب النتقاءمباشرة ذلك لطريق االنتخاب ال
 

 الثانيالمطلب 
 مفهوم االنتخاب وأىميتو

: نخب الشيء نختاره والنخبة ما اختاره منو ونخبة في لسان العرب البن منظور , االنتخاب من فعل 
 ( 1,والنخب النزع االنتخاب االنتزاع واالنتخاب االختيار واالنتقاء من النخبة ,) اختيارىمالقوم ونخبهم 

ومن ىذا التعريف اللغوي نستخلص ان كلمة االنتخاب : تعني انتزاع , اختار , انسقى , أما في 
لتسيير طنين )الناخبين( بأختيار البعض منهم شريطو ان يكونوا ذوي كفاءة االصطبلح : ىو قيام الموا

 ( 3اجهزة سياسية والحرية محصنة وذلك من خبلل القيام بعملية التصويت ,)
وكلمة االنتخاب عموما يقابلها مصطلح )االقتراع( أي )االختيار( كما يستعمل مصطلح تصويت في بعض 

االنتخابات بمعنى عملية اعبلن الرأي حول قضية معروضة والزامية االحيان ويقصده اعطاء الصوت في 
 ( 4الحصول على عدد من االصوات بشأن اتخاذ قرار ما ,)

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, الدار الجامعة للطباعة والنشر , بيروت , 9غني بسيوني , النظم السياسية , دراسة نظرية الدولة والحكومة والحقوق , طعبد ال -9
 .58, ص9984

 . 649, بدون سنة نشر , ص1ابن منظور جمال محمد بن حكوم االنصاري , لسان العرب , الدار المصرية  ,للتأليف والترجمة ,ج-1
 .176, ص9998مصطلحات القانونية في التشريع الجزائري , بالغتين الفرنسية والعربية , الجزائر ,ابتسام الغرام , ال-3

 .969صمصدر سابق ,, القانون الدستوري والنظم السياسية, جمال الغالي د. -4
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وجبها يختار المواطنون االشخاص مأما من الناحية القانونية : االنتخاب ىو الوسيلة او الطريقة التي ب
ذين يستندون اليهم مهام ممارسة السيادة او الحكم نيابة عنهم سواء على مستوى سياسي , مثل ال

ة او على مستوى إداري مثل االنتخابات البلدية و الوالئية او على مستوى يالتشريع االنتخابات الرئاسية و
 (9)المرافق المختلفة االجتماعية والثقافية  واالقتصادية ....الخ 

 تخاب أىمية االن
عرفت أىمية االنتخاب بصورة مختلفة في الحضارات القديمة وخاصة في المدن اليونانية القديمة , ثم 
تطور مفهوم االنتخابات وقد بدأت ممارستها منذ القرن التاسع عشر , مع تطور ىذه العملية ولكن اىمية 

 0االنتخابات في االمور االتية :
ات للهيئة المنتخبة الشرعية لممارسة السلطة وحق اصدار تعطي الشرعية : حيث تعطي االنتخاب-9

 االنظمة والتشريعات التي نراىا ضرورية لتنظيم حياة المجتمع في داخل الدولة .
 الفرصة امام اكبر نسبة من المواطنين لممارسة السلطة السياسية.توفر المشاركة : أنها تقدم -1
 ن لكي يختاروا لمن يكون مناسبا ألداء شؤونهم العامة .حرية االختيار : حين تعطي الفرصة للمواطني-3
( وتعود اىمية 1تخبوىا ,)ن مراقبة ومتابعة الهيئات التي انالمراقبة والمتابعة: حيث يمكن للمواطني-4

االنتخابات الى اعتباره التنظيم القانوني لمبدأ  المشروعية والذي يكفل ممارسة السلطة والتداول السلمي 
 ( 3الشعب والتفويض الذي تحصل عليو باالنتخابات يجعل منها عنونا للدولة الشرعية ) للسلطة بأسم

 
 
 
 

 ______________________ 
 .  111,ص9984روبرت ماكيفر , تكوين الدولة , ترجمة حسين صعب , دار المبليين , بيروت ,  -9
 .793, ص9969النهضة العربية , القاىرة , , دار9د. محمد كمال ليلة , النظم السياسية الدولة والحكومة , ط -9
               .6, ص9999د. عمر حلمي فهمي , االنتخابات وتأثيره في الحياة السياسية ,  -1
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 الفرع االول المطلب الثالث
 مزايا االنتخابات

يا كثيرة , تعد االنتخابات الوسيلة االساسية ألسناد السلطة في المجتمعات الحديثة لما تتمتع بو من مزا
 منها ما يلي : ذكرن

 (9أقامة حكومات ديمقراطية حرة تشكل من ىيئة الناخبين .) االنتخابات أفضل وسيلة عملية ال -9
عن  لئلفصاحاالنتخابات تنمي الشعور بأنتماء المواطن للمجتمع الذي يعيش فيو وتعطيو الفرصة  -1

على التأثير و نظرة وتعزز شعوره بالكرامة وقدرتو رغبتو بأختيار المسؤولين االكثر قدرة وكفاءة حسب وج
 وتحقيق ذاتو .

تعد االنتخابات "صك شرعية " التي تتمتع بها الحكومات المختارة وتستند شرعيتها على قاعدتها  -3
 االنتخابية .

 فرع الثانيال
 مزايا االنتخاب

 اوال: مزايا نظام التمثيل النسبي :
صوات الى المقاعد بشكل دقيق متفادية بعض النتائج المترتبة على تعمل ىذه النظم على ترجمة االأ.

 عدالة .اعاة  للقلق و اقل النظم العددية االغلبية االكثر مر 
تحقيق العدالة بين القوى السياسية حيث يعطي لكل حزب ما يوازي رصيده الشعبي وبالتالي يحد ب. 
 االقراب الكبيرة . أىميتومن 
المجال أمام االحزاب الصغيرة واالتجاىات المختلفة للحصول على بعض ان ىذا النظام يفسح ج. 

 (1ح بتكوين معرضة قوية في البرلمان )المقاعد في مجلس مما يسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, دار النهضة العربية , 9يوليو وتطور الفكر االشتراكي في مصر , النظم السياسية ,ط 13دري , ثورة د.ثروت ب -9
 .179, ص9975القاىرة 

او ما 957, ص9988, دار الفكر العربي , مصر , 9سليمان الطماوي , النظم السياسية القانون الدستوري ,ط -1
 بعدىا .   
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رضة القوية ال يمكن أن تتمثل بحزب أو احزاب بها بضعة مقاعد وتعتقد ىذا الرأي محل نظر ألن المعا 
قوة لما أمام الهيئة لبلحزاب  , وذلك لضعف تأثيرىا على االغلبية البرلمانية ومن ثم تكون ال حول وال

 الكبيرة في البرلمان .
ج نطاق توجو الى أطر واسعة من الناخبين , خار السياسية  ل االحزابتعمل ىذه النظم على تحفيز د.

 الدوائر التي يكثر فيها مؤيد بها او تلك التي تتوقع حصول منافسة اكبر .
 تقود الى تحقيق مستويات أعلى من االستمرارية واستقرار السياسات .و.
 (.9المحلية ) بالقطاعاتنظم من نمو ما يعرف تحدد ىذه ال -ه
 

 ثانيا : مزايا نظام األغلبية النسبية :
  لبية نظام األغىذا ويتميز 

 السياحة والوضوح  - أ
سرعة اعبلن النتائج حيث يمكن اعبلن النتائج االنتخابية في نفس اليوم الذي جرت فيو  - ب

 االنتخابات .
 يؤدي الى تضخيم فوز االحزاب القوية حيث يزداد عدد المقاعد التي تحصل عليها . - ج
النظام يعتمد في الغالب  االستقرار الحكومي والتقليل من الصراعات السياسية والحزبية , ألن ىذا - د

ألنجلو سكسونية( وفي مقدمتها انجلترا والواليات نظام الثنائية الحزبية , وقد طبق ىذا النظام في الدول )
( بنظام االغلبية 1003(, لذا وقد اخذت النظم االنتخابية في العراق حتى عام )9المتحدة األمريكية )

ى اكثر االصوات عددا على التوالي وذلك حدود عدد البسيطة حيث يفوز في االنتخابات من حصل عل
 (  1المقاعد المخصصة للمنطقة االنتخابية )

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14, ص1001, دار الهضبة العربية , القاىرة , 9ابية , طد. سعاد الشرقاوي , دراسات في النظم االنتخ -9
 .9995قانون المجلس الوطني لسنة  -1
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 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية لحق االنتخاب

لقد تعددت اآلراء حول تحديد الطبيعة القانونية لبلنتخابات , فذىب رأي للقول بأن االنتخابات حق 

وظيفة ورأي ثالث يرى االنتخاب حق ووظيفة أجتماعية لذا ندرس ويكيف رأي اخر ان االنتخابات حق و 

 ىذه الطبيعة وكما يلي ... 

 اوال : االنتخاب حق :

يذىب اصحاب ىذا االتجاه الى القول بأن االنتخاب حق شخص بكل مواطن بأعتباره حقا طبيعيا ال 

ي تتأسس على ان كل فرد يملك يجوز ان ينتزع او ينقص منو , انطبلقا من نتائج نظرية سيادة الشعب الت

جزء من السيادة وان االنتخاب ىو احد طرق ممارستو وكما عبر الفقو السياسي جان جاك روسو ان  

ي الحق في ممارسة حقو االنتخابية ألالتصويت حق ال يمكن انتزاعو من المواطن وعليو فكل مواطن لو 

 ( 9عية معينة او ان تكون  ثروة معينة .)الطبقة أجتما اء الىسبب كان كالمستوى التعليمي االنتم

لفقهي الحق يسموا ويترتب على اعتبار حق االنتخاب حق من الحقوق الشخصية وفقا لهذا االتجاه ا

ة ,ألن الحق الطبيعي او  الشخصي سابق على وجود المشرع حيث يانين التشريععلى السلطة القو 

 ( 1تنحصر سلطة الدولة في تنظيم كيفية ممارستو .)

 
 _____________________ 

احمد الخطيب , الوسيط  في النظم السياسية والقانون المقارن , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , االردن  نعمان -9
 .179, ص9999

النظم االنتخابية المعاصرة دراسة مقارنة ,دار الفكرالجامعي , ماجستير في القانون ,د. ببلل امين زين الدين  -1
 .98, ص 1003سكندرية,,اال
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 وكما ويترتب على اعتبار االنتخاب حقا النتائج التالية :
انو ال يجوز للمشرع ان يقيد من  حق االنتخاب فيجعلو قاصرا على فئة دون اخرى اذا ان ىذا  -9

 الحق لصيق بالفرد باعتباره مواطنا ومن ثمة يلزم ألخذ بنظام االقتراع العام ال االقتراع المقيد .
فاالنتخاب أختياري وليس   ما دام  االنتخاب حق فانو ال يمكن الزام صاحبو على مباشرتو -1

 ( 9.)اجباري
 ثانيا: االنتخاب وظيفة اجتماعية : 

 أداؤهيرى اصحاب ىذه االتجاه ان االنتخاب ليس حقا وانما ىو وظيفة اجتماعية وواجب على المواطن 
التي  لؤلمةانما ىو يؤدي وظيفة او خدمة عامة  قا من حقوقو وفعندما  يقوم باالنتخاب فانو ال يمارس ح

ملك االمة  ومن اجل التعبير عن ىذه السيادة فبلبد من  ها السيادة وحده واحده ال تتجزأ وىيينمي الي
وجود ممثلين عن االمة يمارسون سلطاتها وتقوم االمة ىنا بتحديد االفراد الذي لم وظيفة انتخاب ىؤالء 

بدوافع الضريبة ب ىذا النظرية , ممارسة وظيفة االنتخاب تتطلب شروطا معينة مثبل الممثلين س
,المستوى العلمي .....الخ ىذه الشروط تؤدي الى تضيق دائرة الناخبين فيصبح االقتراع مقيدا , ويرتب 

 القائلون ان االنتخاب وظيفة وليس حقا لنتائج اخرى 
تقيد من ممارسة حق االنتخاب فيجعلو قاصرا على فئة  انو يجوز للمشرع ان يضع ضوابط وشروط -3

معينة دون اخرى ومادام االنتخاب بعد وظيفة مقتضاىا اختيار اكفاء المرشحين للممارسة شؤون السلطة 
بين االمر الذي يؤدي الى االخذ بنظام االقتراع اخفان المشرع يستطيع ان يحدد شروطا معينة في ىيئة الن

فرد يباشر عملية  االنتخاب  بقصد تحقيق الصالح العام  ال يقصد تحقيق مصالحة يجب على ال,  المقيد
 (1شخصية  او مصالح ناخبيو . )

 
 _________________ 

 .170, ص النظم السياسية الدول والحكومات ,منشاة المعارف,االسكندريةعبد العزيز شيحا ,  إبراىيم -9
 . 189نعمان احمد الخطيب , مصدر سابق ,ص -1
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 ثالثا :االنتخاب حق ووظيفة اجتماعية :

يذىب ىذا االتجاه الى القول بأن االنتخاب ووظيفة ويفسرىا ىذا الرأي بأن االنتخاب حق فردي ,لكنو 

يعتبره وظيفة  واجبة  األداء  في نفس  الوقت ىذا القول مردود عليو  ألنو ال يمكن الجمع  بين ىاتين  

واحدة  بل يتم  الجمع  بينهما بشكل متتابع ,فاالنتخاب  يعتبر  حقا   الصفتين  المتعارضتين في لحظة

شخصيا  تحميو الدعوى  القضائية  في البداية ,أي عند قيام  الناخب يفيد اسمو في جداول االنتخاب  

عند ممارسة عملية ولكنو يتحول الى مجرد وظيفة تمثل االشتراك  في تكوين  الهيئات  العامة في الدولة 

 (9صويت ذاتها .)الت

 رابعا:االنتخاب سلطة قانونية :

يتجو الرأي الراجح في الفقو الحديث الى أن االنتخاب ال يعتبر حقا وال وظيفة  و أنما ىو سلطة قانونية 

مضمونها ,وشروطها والقانون  يعطي الحق للناخبين  لتحقيق المصلحة العامة     يحددمقرر للناخب 

 تالية :ويترتب عليو  النتائج  ال

يحق للمشرع  ان يعدل  من شروط االنتخاب  على وجو  الذي يتطلبو  الصالح العام  ضيقا او -9

 اتساعا , وليس للناخبين  حق في االحتجاج .      

 

 

  
_____________________________ 

 .135مال الغالي , مصدر سابق ,صج -9
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اب او ان يتفق مع غيره لمخالفة  القواعد ان الناخب ال يستطيع  التنازل عن حقو في االنتخ -1

المنظمة  لممارسة  ىذا الحق  بأي شكل ,ما يمكن قولو في األخير  ىو أن  أثاره مشكلة حق آم وظيفة 

ظهرت خبلل  الثورة الفرنسية  ألغراض سياسية كانت ترمي الى  توسيع نطاق التصويت  لجعلو  شامبل , 

 (  9و الى تضيقو وتفسيره نحضره في فئة من الناخبين .)جميع المواطنين  لهم حق االنتخاب ا

من الفقو ان ىذه النظرية مطابقة للواقع فممارسة حق االنتخاب يتوقف على طريقة تنظيمها  يرى جانبو 

قانونا ومدى أيمان الناخبين بواقعية نتائج االنتخابات ونزاىتها فقد يعرض الناخبون االوالد بأصواتهم وان 

بأصواتهم رغم  اإلدالءلة القانونية متى اكتشفوا بعدم نزاىة االنتخابات وقد يقدمون على تعرضوا للمسأ

القيود المفروضة عليهم متى اعتقدوا بأن االنتخابات نزيهة ويترتب على االخذ بهذا الرأي ان من حق 

لكل شخص المشرع التعديل متى شاء ألن االنتخاب ليس حقا شخصيا ولكنو سلطة قانونية ال يعرف بها 

القانون وفقا للشروط التي يقررىا القانون وللمشرع ان يعدل فيها لكونها  وانما لبلفراد الذين يحددىم 

تولد مراكز عامة مجردة ال مراكز شخصية كما يترتب عليو ايضا ان حق االنتخاب ليس محبل للتعاقد او 

 ( 1االتفاق .)

 
 

 
 

 ______________________ 
 .170عبد العزيز , مصدر سابق , ص د. ابراىيم شيخا -9
 .179د. نعمان احمد الخطيب , مصدر سابق , ص -1
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 المبحث الثالث
 النظم االنتخابية  وأنواعصدور حق االنتخاب 

ان تحديد عدد الناخبين المتمتعين بحق االنتخاب الذين يحق لهم التصويت في االنتخابات واالستفتاء 
 ين صورتين من صور االنتخاب وىي صور رئيسية ىما:تختلف من نظام الى نظام ويدور ب

(  فاالنتخاب قد يكون عاما وقد يكون مقيد ا والنظام 9نظام االقتراع المقيد ونظام االقتراع العام .)
السياسي ال يعتبر ديمقراطيا ما لم يقرر حق االنتخاب العام وسيلة الختيار السلطات العامة ي ال يقيد 

 فاءة العلمية او النصاب المالي .حق االنتخاب بشرط الك

 المطلب االول
 االقتراع العام -:لالفرع االو 

تتجو معظم الدساتير في الوقت الحاضر الى االخذ باالقتراع العام والذي يسمح ىذا االقتراع بفرض قيود 
من قبل تمنع المواطن من المشاركة في االنتخاب والقول بأنو االقتراع  عام ال يعني عدم جواز تنظيمو 

التطابق بين مفهومي الشعب السياسي واالجتماعي ومعنى ذلك  طان في الدولة ألن ذلك سيؤدي الىالسل
 ( 1) األدبية السماح لبلفراد جميعهم بالتصويت بصرف النظر عن أعمارىم او صبلحيتهم العقلية و

ثروتو او دخلو او دينو او ويعرف االقتراع العام بأنو "ذلك االقتراع الذي ال يستبعد منو أي شخص بسبب 
او تعليمو وبعد ىذا التعريف السلبي لحق االقتراع العام ىناك تعريف ايجابي لبلقتراع العام فيعتبر  أصلو

االقتراع العام ىو " االقتراع الذي يخول لكل المواطنين الذين بلغوا سن الرشد السياسي لحق االنتخاب 
أي شرط او قيد من القيود مثل قيد الثروة او االىلية ولكنو  وان االقتراع العام ىو الذي ال يحده( 1)

 ( .3يؤدي في بعض االحيان الى ابعاد بعض االشخاص )
 _______________________ 

 .51د. مصور محمد محمد الواسعي , مصدر سابق , ص -9
, توزيع المكتبة القانونية بغداد,  د.حميد حنون خالد , االنظمة السياسية , الناشر القائل لصناعة الكتاب , القاىرة -1

 .43ص
 .36, صمصدر سابقرة , د. ببلل امين زين الدين , ماجستير في القانون والنظم االنتخابية المعاص -3
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 الفرع الثاني 
االقتراع المقيد وىو نتيجة من نتائج نظرية االنتخاب وظيفة وقد لوحظ ان قادة الثورة الفرنسية والجمعية 

رورة توفر بالتالي يجدوا أي حرج في القول بضرجحوا ىذا االسلوب و  9799فرنسية  لسنة التأسيسية ال
وىذا يعني تقييد مباشرة االنتخاب , حيث ال شروط محددة في الشخص الذي يساىم في االنتخاب 

راد يحق للمواطن ان يصوت اذا لم بتوافر فيو شرطان , اولهما النصاب المالي والثاني الكفاءة العلمية وي
كون ممن يدفعون ضريبة ما قد ناخب قدرا معينا من الثروة وان يبالنصاب المالي وجوب ان يكون لل

يحدد مقدراىا بمبلغ معين الو ال يحدد او ان يكون مالكا او حائرا او شاغبل لعقار , اما الكفاية العلمية 
يدون القراءة والكتابة فيقصد بها وجوب حصول الناخب على درجة علمية معينة او ان يكون ممن يج

 ( 9وكنت معظم التشريعات  والدساتير االنتخابية تأخذ بمبدأ االقتراع المقيد )
لقد كان ىذا ىو النظام المعمول بو قديما , حيث اخذ بو دستور الواليات المتحدة األمريكية لسنة 

مالي او بشرط , التي كانت تقيد حق االنتخاب بشرط النصاب ال9793دستور سنة  بإنشاء, 9848
 ( 1الكفاءة العلمية او بالشرطين معا ومن خلفها سارت معظم الدول األوربية )

 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________ 
 
 .41د. حميد حنون خالد , االنظمة السياسية , مصدر سابق , ص -9
 .16د. ببلل امين زين الدين , مصدر سابق , ص -1
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 المطلب الثاني

 خابيةانواع النظم االنت
تعتبر نظم االنتخاب ضرورة لفرز وتحديد النواب المنتخبين فبلنتخاب يفترض وجود قواعد تسمح 
بحساب االصوات التي تحسب لصالح المشرحين لتحيد الفائز من بينهم , وىي تتركز على اساليب فنية 

 ( 9محددة تتسم عادة بالتعقيد.)
الديمقراطية , والتي تأخذ بو كثير من  األنظمةشر من شر واالنتخاب غير  المبانظام االنتخاب المبويعد 

السياسي   والديمقراطيةالحرية  مبدأ السياسيوالحرية  الديمقراطيةالسياسي مبدأ  ق نظامهاتطبالدول التي 
 (  1كأساس لتوالي السلطة العامة .)

 الفرع األول
 االنتخاب المباشر

االنتخاب المباشر كما يدل عليو أسمو تعبير يقصد بو ان يقوم الناخبون باختيار النواب مباشرة وبدون 
( ,ان 3واسطة او بذلك يكون االنتخاب المباشر على درجة واحدة يتم فيها اختيار الناخبين للنواب )

قول بأن االنتخاب معظم الدساتير التي تأخذ باالنتخاب المباشر في الوقت الحالي حتى يمكننا ال
المباشر أصبح قاعدة في النظام النيابي وىذا مع الدساتير وانتشار مبدأ االقتراع العام وشيوع المبادئ 
الديمقراطية والتي من أىم أىدافها جعل قرار اختيار الحكام مناطق بالشعب مباشرة باعتباره صاحب 

 فع مستوى الوعي السياسي لدى الشعب السيادة فظبل عن أن األخذ باالنتخاب المباشر يؤدي الى ر 
 
 

 ________________________ 
 .55د. منصور محمد محمد الواسعي , مصدر سابق ,ص -9
, 1004-1003اسيوط ,  د. وىيب عياد سبلمة , النظرية العامة للقانون الدستوري , كلية الحقوق , جامعة  -1

 .984ص
العام ,النظم السياسية والقانون الدستوري ,كلية الحقوق _جامعة  عين د.فؤاد العطار ,أستاذ ورئيس قسم القانون  -3

 .400شارع  عبد الخالق  ثروت ,ص31شمس ,الناشر  دار  النهضة  العربية ,
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ويزيد من اىتمامو في الشؤون السياسية العامة , وقد أخذت فرنسا في دساتيرىا التي صدرت عقب  

حيث أخذت باالنتخاب المباشر اال ان  9894حتى لسنة الثورة بأسلوب االنتخاب غير المباشر و 
 (9االنتخاب غير المباشر بقي معموال بو حتى الوقت الحاضر في اختيار مجلس الشيوخ ,)

غير ان االنتخاب المباشر ىو النظام األكثر قربا من المبدأ الديمقراطي ولذلك أضحى القاعدة في وقتنا 
ما يحدث في االنتخاب خابي بطريقة مباشرة دون وساطة احد كالحاضر , اذا يمارس الشعب حقو االنت

 ( 1.)غير المباشر
 الفرع الثاني

 غير المباشر االنتخاب 
اما االنتخاب  غبر المباشر  فمن  مقتضاه  ان يتم  اختيار  الناخبين للنائب  بواسطة  شخص ثالث ففي 

ين  عنهم  يطلق  عليهم  اصطبلحا اسم ىذه الحالة تقتصر مهمة  الناخبين  على  مجرد اختيار  مندوب
)ناخبون الدرجة  الثانية ( وىؤالء  ىم  الذين  يتولون  اختيار  النواب , وبذلك بكون االنتخاب  غير  

 (3المباشر  على  درجتين ,ودرجتين,وقد يكون  على ثبلث  درجات  وأكثر .)
اب  غير  المباشر والتي صدرت  للفترة  وان القوانين  والتشريعات  العراقية  أخذت  بأسلوب  االنتخ 

حيث  تم  انتخاب  أعضاء مجلس  التأسيسي  العراقي  بطريقة االنتخاب   9951وحتى  9911من 
والذي قررت 9990لسنة 6مجلس  النواب  رقم  أعضاء   انتخابغير المباشر وىو  ما يطبق  ايظآ في 

وبناء على ذلك القول بأن لمباشر  في اختيار النواب في المادة  األولى  منو  اعتماد  مبدأ االنتخاب  ا
اختيار  الحكام  قد يكون  على درجة  واحدة  اذا كنا بصدد انتخاب  مباشر  وقد يكون  االختيار  على 

 (4درجتين في حالة  كون  االنتخاب  غير  مباشر .)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.عبد الكريم علوان ,أستاذ  القانون  الدولي المشارك  ,جامعة  عمان األىلية سابقا,النظم السياسية  والقانون   -9
 .  988بق عليو  معايير  البحث المنشور صالدستوري ,الكتاب علمي  ومحكم  تنط

 .400د. فؤاد العطار , النظم  السياسية  والقانون  الدستوري , مصدر سابق ص -1
 .49د. حميد حنون  خالد ,االنظمة السياسية , مصدر سابق , ص -3
 .48د. ببلل امين زين الدين , النظم االنتخابية المباشر, مصدر سابق , ص -4
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 المطلب الثالث
 نظام االنتخابات الفردي واالنتخاب بالقائمة

م الدول التي تأخذ بالديمقراطية  بالقائمة من الطرق السائدة في معظيعتبر االنتخاب الفردي واالنتخاب 
كوسيلة مدنية لتولي السلطات العامة والتداول السلمي للسلطة في الدولة والجراء االنتخابات تقوم كل 

دوائر أنتخابية متعددة لكل منها نائب او اكثر بمثلها , حتى يستطيع كا ناخب الى  إقليمهادولة بتقسيم 
على مستوى دائرتو تكوين الحكم السليم وحسن االختيار لممثلي فبل يمكن جعل الدولة كلها وحدة 

 ( 9انتخابية واحدة )
  0: األتيعلى النحو  الفرعاول ذلك بالشرح في ننتوسوف 

 لفردي االنتخاب ا 0: فرع االولال
 االنتخاب بالقائمة  0الثاني : فرعال

 الفرع االول
 االنتخاب الفردي

يعد االنتخاب الفردي طريقة من طرق االنتخاب والتي تأخذ بها االنظمة الديمقراطية  وبموجب ىذه 
المجلس النيابي  األعضاءالطريقة تقسم الببلد الى دوائر انتخابية صغيرة ويكون عددىا مساويا لعدد 

صوتو لمرشح واحد فقط ولذلك سمي ب)االنتخاب الفردي( ومثال على ذلك اذا كان عدد يعطي 
فإذا أخذنا بهذا األسلوب يقسم العراق  1005نائبا وفقا للدستور العراقي  175اعضاء مجلس النواب 

(   1دائرة انتخابية وينتخب من كل دائرة انتخابية نائب واحد من بين المرشحين فيها ) 175الى 
 نظام الفردي صورتان :ولل

 البسيطة على دور واحد واالنتخاب الفردي باالغلبية المطلقة على دورين  باألغلبيةاالنتخاب الفردي 
تتم عملية االنتخاب في دورة انتخابية واحدة اذ طة يسالب باألغلبيةاالنتخاب الفردي  0الصورة االولى :

 صواتيعتبر المرشح فائزا اذا حصل على اكبر عدد من اال
 _______________ 

د. محمد رفعت عبد الوىاب , د. حسن عثمان محمد عشمان , النظم السياسية والقانون الدستوري , دار  -9
 .135م, ص9999المطبوعات الجامعية اإلسكندرية , 

 د. منصور محمد محمد الواسعي , حق االنتخاب والترشيح وضماناتها . -1
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( 99بة معينة من  اصوات الناخبين , فمثبل اذا كان بالدائرة رقم )وال يشترط حصول المرشح على نس  

صوت والثالث  7700صوت والثاني على  8000في امانة العاصمة ثبلثة مرشحين حصل االول على 

صوت يفوز بالدائرة  , وىذا النظام  8000الحاصل على  األولصوت , فأن المرشح  500حصل على 

تبعا لبلخذ بأي من  وأتباعال ان حجم الدائرة االنتخابية تختلف طبقا في اليمن ويبلحظ غي ىذا المجا

النظامين بمعنى اذا كان النظام القائم ىو االنتخاب الفردي وجب تضيق حجم الدائرة االنتخابية ىي 

يزداد عددىا وعلى النقيض من ذلك فأن االخذ بنظام القائمة يقتضي توسيع الدائرة االنتخابية حتى يقل 

 (9دائرة تنتخب عددا من النواب  )ما دام ان كل عددىا 

 االنتخاب الفردي باألغلبية المطلقة على دورين :  0الصورة الثانية :

وغالبا ال يحصل  لؤلصواتفي ىذه الصورة ال يعتبر المرشح ناجحا اال اذ حصل على االغلبية المطلقة 

رة ولذا يلزم أعادة االنتخاب بعد مرور المطلقة من الدور االول في ىذه الصو  األغلبيةأي مرشح على 

 ( 1فترة )يحددىا المشرع ( بين المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من األصوات .)

 

 

 

 

 
 ____________________________ 

 . 409د. فؤاد العطار استاذ ورئيس القانون العام , مصدر سابق , ص -9
 .49ر سابق , صد. حميد حنون خالد , االنظمة السياسية , مصد -1
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 الفرع الثاني
 االنتخاب بالقائمة

يعتمد االنتخاب بالقائمة عل تقسيم الدولة الى دوائر كبيرة الحجم نسبيا واقل عددا , مثل اعتبار 

 ( 9المحافظة واحدة )

ويتم انتخاب اكثر من مرشح في الدائرة الواحدة ألن كل ضرب يقوم يترشيح قائمة كاملة من المرشحين 

ى عدد المطلوب لكل دائرة على الناخب ان يختار القائمة التي يشرحها واالنتخاب يكون اذا تحتوي عل

اختص النائب من النواب باختيار عدد  من النواب وبذلك تحصل مهمة النائب في تدوين قائمة تتضمن 

ر من يريد اختيارىم من بين المرشحين في الدائرة وعلى ىذا االساس يختلف اسلوب تقسيم الدوائ

 ( 1االنتخابية في الدولة في ظل االنتخاب الفردي عنو في االنتخاب بالقائمة )

 وىناك ثبلثة انواع للقوائم يمكن تقسيمها الى :

 اوال: االنتخاب بالقائمة المغلقة .

 ثانيا : االنتخاب بالقائمة المفتوحة  

 ثالثا: االنتخاب بالقائمة المغلقة مع اعادة ترتيب القوائم  

ب في ىذه الصورة ليس حرا في االختيار بمعنى ان الناخب يقوم بأختيار قائمة ضريبة واحدة فقط الناخ  

 (  9وال يستطيع ان يستبعد احد االسماء من ىذه القائمة او إضافة اسم من القائمة االخرى )

 
 ____________________ 

 .68س المحلية , صانتخاب اعضاء المجال وإجراءاتد. محمد فرغلي محمد علي , نظام  -9
 .990د. عبد الكريم علوان , النظم السياسية والقانون الدستوري , مصدر سابق , ص -1
 .998, مصدر سابق , ص حمد فرغلي محمد علي د. م -3
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 اوال : االنتخاب بالقائمة المغلقة : 

 ثانيا : االنتخاب بالقائمة المفتوحة 

في  الواردةيث يسمح للناخب باعادة ترتيب االسماء وتعرف ىذه الصورة باسم المزج بين القوائم ح

افة غيرىا من القوائم االخرى  وتزداد حرية الناخب في نظام القوائم مع دة بعضها او اضالقائمة او استعا

المزج اذا تقيدت اللجان االنتخابية بالترتيب الذي يقدمو الناخب وىذا وتطبق ىذه الصورة في فرنسا في 

 ( 9ة في المقاطعات التي يقبل عدد سكانها عن ثبلثين الف مواطن )االنتخابات البلدي

 ثالثا : االنتخابات بالقائمة المغلقة مع اعادة الترتيب : 

تعطي ىذه الصورة الناخب حرية محدودة تقتصر على أعادة ترتيب أسماء المرشحين الذين تضمهم 

 (  1لواردة في القوائم المختلفة )القائمة التي اختارىا دون ان يكون لو المزج بين االسماء ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________________ 
 .76تخاب وتأثيره في الحياة السياسية , مصدر سابق , صد. عمر حلمي فهمي , االن -9
 .399د. علي يوسف الشكري , مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية , ص -1
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 المطلب الرابع
 ثيل النسبينظام االغلبية ونظام التم

يعد نظام االغلبية ونظام التمثيل النسبي من االنظمة االنتخابية االكثر شيوعا في عصرنا الحالي , والتي 
يتحقق العمل بها من دولة الى اخرى في مرحلة فرز االصوات وإعبلن النتائج وىي المرحلة االخيرة 

ويعد نظام االغلبية أيضا ىو ابسط ,  ئجللعملية االنتخابية والحاسمة في تحديد الفائزين واعبلن النتا
, حينما ادخلو سيموث مونفورن 9165واقدم النظم االنتخابية حيث يرجع تاريخو الى أنجلترا الى سنة 

تتعلق بتحديد نتائج العملية االنتخابية فبعد أتمام عملية التصويت في انتخاب البرلمان وىذه المرحلة 
 ( 9)ا يوجد نظامان في ىذا المجالة اذتأتي مشكلة كيفية تحديد النتيج

 الفرع االول ىو نظام االنتخاب باالغلبية اما الفرع الثاني نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي . 
 الفرع األول

 نظام  األغلبية
يقصد بنظام االغلبية ان من يحصل  على اكثر عدد من األصوات  ىو الذي يفوز بين المرشحين في 

االنتخابية في حالة االنتخاب الفردي او قائمة المرشحين التي تحرز اكثر  االنتخابات في الدائرة 
االصوات  في نظام االنتخاب  بالقائمة  ومعنى ذلك ان ىذا النظام يمكن ان يكون مع نظام االنتخاب 

 الفردي او مع نظام االنتخاب بالقائمة .
 االنتخاب باالغلبية المطلقة  فيما ذلكونظام االغلبية يقسم الى قسمين :االنتخاب باالغلبية البسيط و 

االغلبية البسيطة :ويقصد بهذه الطريقة ان يفوز بالمقعد او المقاعد المخصصة للدائرة المرشح  او  -
مرشحوا القائمة  التي نالت اكثر االصوات دون النظر الى مجموع االصوات التي حصل عليها باقي 

 القوائم  
 
 

 _________________ 
 .79ور محمد محمد الواسعي , مصدر سابق , صد. مص -9
 .66, ص ين ,مصدر سابقزين الد د. ببلل امين -1
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اما االغلبية المطلقة ىي الحصول على اكثر من نصف االصوات  الصحيحة بمعنى انو اذا كانت 
,وإذا  9االصوات الصحيحة من مائة فأن االغلبية المطلقة ىي واحد وخمسون صوتا ليس بمعنى نصف+

اذ 9صوتا ,الن النصف +  59 صوتا وليس 50المطلقة ىي  األغلبيةصوتا فأن  99ت االصوات كان
صوتا ,اما القول  بان األغلبية ىي  59صوتا نصف  ويجبر الكسر فأتصبح األغلبية  50 يجعل األغلبية

ها ىي ان صوت وبالتالي فان القاعدة التي يمكن االستناد إلي 59أكثر من النصف فتكون األغلبية مطلقة 
 (  9من نصف عدد األصوات الصحيحة التي تعطى في االنتخاب.) أكثراألغلبية المطلقة ىي 

 
 الفرع الثاني

 نظام التمثيل النسبي
يفترض ىذا النظام كون االنتخاب بالقائمة حتى تتعدد الكراسي الشاغرة في الدائرة الواحدة بحيث يمكن 

 .االصوات التي حازىا كل واحد منها توزيعها على االحزاب المختلفة بنسبة عدد 
وبعبارة اخرى ال يمكن تطبيق التمثيل النسبي اال في ضل االنتخاب بالقائمة , ألن االنتخاب الفردي ال 

  .يصلح في حالة االخذ بالتمثيل النسبي 
قط وىذه الطريقة  جذابة في ظاىرىا الى حد كبير وتمتاز على الطريقتين السابقتين بكونها ال تحقق ف

تمثيل االقليات على نحو اضمن بل أنها تحقق لها تمثيبل متناسبا مع قوة كل منها العددية ولكنها في 
 الحقيقة طريقة صعبة التطبيق .

وقد القت ىذه الطريقة من طرق االنتخاب نجاحا كبيرا وانتشارا عظيما قبل الحرب العالمية االولى 
  ( 1ن االحزاب .)الطرق لتحقيق العدالة بي أوفىلكونها تعتبر 

 
 

____________________________________ 
 .  67, مصدر سابق, ص صدر سابقمد.ببلل أمين زين الدين , -9
د. عبد الكريم علوان , أستاذ القانون الدولي المشارك جامعة عمان االىلية سابقا , النظم السياسية والقانون  -1

 .996يو المنشور ,صالدستوري , الكتاب العلمي ومحكم تطبيق عل
 



 

28 

 المبحث الرابع
 الشروط العامة التي مارست حق االنتخاب

 المطلب األول
 شرط الجنسية

يعد شرط التمتع بالجنسية  شرطا ملما بو , فمن الطبيعي ان يحرم  األجنبي من مباشرة  الحقوق  

نة  باألحكام المتعلقة السياسية  وعلى  رأسها حق االنتخاب ,ألنو مقصور  على المواطنين وعند  المقار 

المصري او غير ذلك  نجد ان األمر  واضحا  بالنسبة لشرط   بهذا  الشأن  بالتشريع  العراقي  او  

الجنسية  وقصر  حق التصويت  على أبناء الدولة  فقط والمتمتعين  بالجنسية  العراقية , وىذا  ما 

اقية  بلغ ثمانية عشرة  سنة  ان يباشر  بنفسو أوضحو  القانون  العراقي  الذي نص  على كل عراقي او عر 

الحقوق السياسية  وإبداء الرأي من كل استفتاء ينص عليو الدستور مثل انتخاب رئيس الجمهورية  

المجالس المحلية )المحافظة (وغيرىا ,وعلى ذلك انو يجب  ان يقيد  وأعضاءمجلس النواب   وأعضاء

 ومع ذلك اليقيد منو اإلناثالحقوق  السياسية  من الذكور و   االنتخابات  كل من لو مباشرة جداولفي 

 .( 9كتب للجنسية بطريقة التجنس اال ان تمضي مدة معينة يحددىا القانون على كتابة الجنسية )

وان التمتع بالجنسية  العراقية من الشروط األساسية لمباشر ة حق االنتخاب  وبهذا  األجنبي ال يسمح 

ياة السياسية  ادارة  الشؤون العامة في الدولة وىذا أمر طبيعي  ويكاد  ان يكون  بالمشاركة  في الح

 متفقا عليو  في كل الدساتير في العالم , وانما االختبلف 

 

 _________________________________  
 .960د .عمر حلمي فهمي,مصدر سابق,ص-9
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الذي ال   لؤلجنبيلحق االنتخاب فبل يجوز يقع في تحديد المدة المطلوبة مروىا المباشر  المتجنس 
و بما يدين بالوالء لوطنو وال بصالحو العام وال يحرص على ثبات وضعو بين الدول  وال تجيش عواطفو 

  (9يحقق للوطن  من مكاسب  واشتهار .)
 المطلب الثاني
 شرط السن

اب تقتضي من الناخب ان التشريعات االنتخابية  الن مزاولة حق االنتخ إجماعيعد ىذا الشرط محل 

يكون قد بلغ سن معين كدليل على النضج العقلي  تسمح لو بأن تفهم حقوقو السياسية , وتختلف من 

يرجع الى مدى ما يقوم عليو كل نظام  إنماحيث تصورىا السن النضج السياسي , وىذا االختبلف 

السن السياسي فالشباب ينظر  سياسي من مبادئ ديمقراطية , فكلما ارتفع الوعي الديمقراطي انخفض

قبوال لآلراء الجديدة , ومقارنة قانون االنتخابي العراقي بنظره المصري نجد ان  أكثر أنهمعلى  إليهم

لمبدأ توسيع المشاركة  باألخذالمشرع العراقي قد ساير المشرع المصري قد ساير المشرع المصري 

 استقرارنية عشرة سنة , وقد استقر المشرع السياسية والذي أشترط بأن يكون الناخب قد بلغ ثما

مباشرة الحقوق السياسية حيث ىبط بسن الرشد المشرع العراقي في تحديده لهذا السن والذي نظم 

قانوني وعدده بثمانية عشرة سنة ليتيح الفرصة للشباب لكي يشارك في الحياة السياسية وليوسع من 

  نطاق الشعب السياسي المتمثل بهيئة الناخبين

 

 
 
 

 _______________________________ 
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وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية تم  ألمانياولم تختلف الدول الغربية عن مصر والعراق كثير ففي 

 (  9تخفيض السن أي ثمانية عشرة سنة )

 المطلب الثالث   

 شرط الجنس

واقعيا في ببلد الديمقراطية  امرأالمرأة في ممارسة الحقوق السياسية ومنها حق االنتخاب اشتراك  أصبح

الغربية على حد سواء فحق المرأة في التصويت مكفول حيث ذىبت القوانين ومنها العراقي في نطاق 

لمشرع ا أكدوكما و المشاركة في حق االنتخاب أي مدى يعيد اذا قرر المشرع منح المرأة على السواء 

العراقي على مبدأ المساواة وعدم التميز بين جميع المواطنين العراقيين وىذا ما منصوص عليو في 

الدستور العراقي على ان المواطنين لدى القانون وىم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تميز 

كيد دستوري على حق بينهم في ذلك بسبب الجنس او اللغة او العقيدة او الدين او العرف وىذا تأ

القانون  إلحكاميداء الرأي في االستفتاء وفقا أ المرأة في مباشرة الحقوق السياسية مثلها مثل و

ومساىمتو الحياة العامة واجب وطني وينظم القانون حق التشريح لمجلس النواب وغيره وفقا ألي نظام 

  (1انتخابي يحدده )
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 الرابعالمطلب 
 األدبيةالعقلية   باألىليةالتمتع 

إضافة الى شرط الجنسية والسن اوجب المشرع ان يكون الناخب  كامبل لؤلىلية  وغير مصاب بعاىة  

تو  حرا  مختار او غير  فاقد لئلرادة ألسباب  قانونية كأن يكون او علة  عقلية او نفسية  مميزا لتصرفا

بالسجن المؤبد او المؤقت كما تشترط معظم التشريعات ناقص األىلية نتيجة الحكم عليو عن جريمة 

صراحة ضرورة توافر شرط االىلية العقلية في الناخب يتعين ان يتمتع يقوى عقلية كاملة تمكنو من اوراك 

يمن يمارس راط سبلمة العقل وصحتو فتات والمسلمات اشراك صحيحا  ىذا ويعد من الدينو اداالمور ا

 (  9حق االنتخاب وليس من المصلحة اشتراكهم االعتبارات الخاصة )

أما التمتع باالىلية االدبية ان المشرع واضح في ىذا الجانب ان يحرم من مباشرة الحقوق السياسية 

كوم عليو في جناية ما لم يكن قدر اليو اعتباره , حيث ان المشرع ومنها حق االنتخاب من كان مح

حكم قضائي لتطبيق الحرمان من حق االنتخاب والترشيح وىذا  باشتراطواضح في ىذا الحرمان 

 الحرمان مؤقت وليس يصفو  
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اعتباره بحكم قضائي أيضا وكذلك المحكوم عليو بعقوبة الحبس في سرقة دائمة يزول الحرمان  اليو 

اشياء او اخفاءىا او نصب او اعطاء شيك دون رصيد وكذلك المحكوم عليو لشروع منصوص ألحدى 

الجرائم المذكورة مثل الرشوة العرض او تدليس او تزوير وغير ذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه أركان 

ليو اعتباره والمحكوم عليو بعقوبة سالمة للحرية في احدى الجرائم االنتخابية ما لم المحكوم عليو قدر ا

يكن تنفيذه او كان المحكوم عليو قد رد اليو اعتباره والمبلحظ مما سبق ان الحرمان في ىذه الحاالت 

مرتبط بضرورة صدور حكم قضائي بذلك ومؤقت يزول ىذا الحرمان اما يوقف تنفيذ الحكم اركان 

 ( 9لمحكوم عليو قد رد اليو اعتباره او بأنتهاء المدة المحدودة )ا

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 _____________________________ 
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 امةاخل
التي يمارسها الشعب,وبعد ان تعرفنا على ىذا الحق  ان االنتخابات ىي  من اىم الحقوق السياسية

 وىي كاالتي : توصلنا الى اىم االستنتاجات

 ستنتاجاتالا 
 

إن حــق المشــاركة فــي الشــؤون السياســية والعامــة حــق رئيســي مــن حقــوق اإلنســان فــي حــد ذاتــو  -9

اً مهمــاً فــي وحــق يتــيح إعمــال حقــوق كثيــرة أخــرى مــن حقــوق اإلنســان إعمــاالً تامــاً. وىــو يــؤدي دور 

تحديــد التمييــز ومعالجتــو إذ يســاعد علــى ضــمان مراعــاة آراء جميــع أفــراد المجتمــع ومصــالحهم فــي 

 التشريعات والسياسات وغيرىا من أشكال صنع القرارات العامة. 

وحقوق المشاركة السياسية والعامة حقوق واسـعة النطـاق وتمتـد مـن الحقـوق االنتخابيـة إلـى حـق  -1

المســاواة إلــى الخــدمات العامــة وأشــكال المشــاركة المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي الوصــول علــى قــدم 

تســيير الشــؤون العامــة علــى جميــع المســتويات مــن المحلــي إلــى الــدولي. ومفهــوم المشــاركة السياســية 

والعامة مفهوم يتطور, وقد سّلم عدد من اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان بأن حقوق المشـاركة يمكـن 

ن علــى أنهــا تشــمل حــق المــرء فــي أن يستشــار وأن تتــاح لــو الفــرص علــى قــدم المســاواة أن تفهــم اآل

 وبصورة فعلية للمشاركة في عمليات صنع القرارات المتعلقة بجميع شؤون الصالح العام.

ـــع جوانـــب الحيـــاة السياســـية والعامـــة, ينبغـــي -3 ـــادة المشـــاركة علـــى قـــدم المســـاواة فـــي جمي ســـن  ولزي

بمـــن فيهـــا النســـاء  -مـــاد تـــدابير خاصـــة مؤقتـــة لفائـــدة الفئـــات منقوصـــة التمثيـــل تشـــريعات مـــن أجـــل اعت

على أن تكـون تلـك التـدابير مكيفـة مـع السـياق  -والشعوب األصلية واألقليات واألشخاص ذوو اإلعاقة 

 الوطني ومقترنة ببرامج أخرى قائمة على المشاركة. 
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  التوصيات
دأ المســاواة الجوىريــة ضــمن اإلطــار الدســتوري الــوطني وينبغــي اعتمــاد تشــريعات شــاملة لــدمج مبــ -9

وإنفاذ تلـك التشـريعات ورصـدىا. وينبغـي إلغـاء التشـريعات التمييزيـة وحظـر جميـع أشـكال التمييـز, بمـا 
ــة  ــة وصــول فعــال إلــى العدال فــي ذلــك التمييــز المتعــدد والمتقــاطع, فــي الحيــاة العامــة والخاصــة, وكفال

ــة لحقــوق  لجميــع مــن كــانوا عرضــة للتمييــز. وينبغــي اتخــاذ خطــوات للتصــديق علــى المعاىــدات الدولي
اإلنســان وتنفيــذىا, بمــا فيهــا المعاىــدات المقترنــة بآليــات التمــاس أو تظلــم فــردي, وضــمان تفعيــل ىــذه 

 المعاىدات في القوانين الوطنية.

وضـــوعية وكـــل تقييـــد ألىليـــة المواطنـــة وممارســـة الحقـــوق السياســـية ينبغـــي أن يقـــوم علـــى معـــايير م -1
تعـديل أو إلغـاء القـوانين أو ومعقولة وغير تمييزية وأال يطبق إال في ظروف استثنائية. ولهذا الغرض ينبغـي 

 الحقوق المرتبطة بها.  اللوائح التمييزية المتصلة بشروط الحصول على الجنسية أو ممارسة

عدديـة ولضـمان قـدرة وينبغي سّن تشريعات لتشجيع وسائط اإلعبلم على تقـديم خـدمات مسـتقلة وت-3
الصــحفيين والمــدافعين عــن حقــوق اإلنســان ومنظمــات المجتمــع المــدني علــى العمــل بحريــة. وينبغــي 
مراجعــة المتطلبــات اإلداريــة المتصــلة بتســجيل منظمــات المجتمــع المــدني وتمويلهــا وتنظــيم التجمعــات 

والعامــة, لضــمان خلــو  الســلمية وغيــر ذلــك مــن األنشــطة المرتبطــة بممارســة حقــوق المشــاركة السياســية
تلــك المتطلبــات مــن التمييـــز وعــدم فرضــها قيـــوداً مفرطــة علــى التمتــع بحقـــوق المشــاركة فــي الشـــؤون 

 العامة. 

وينبغــي إعــداد مــواد إعبلميــة وتعليميــة بصــيغ ولغــات ميّســرة تقــدم العمليــة السياســية وكــذا اإلطــار  -4
إلــى إشــراك النســاء  توعيــة مناســبة ترمــيالــدولي المعنــي لحقــوق اإلنســان. وينبغــي االضــطبلع بأنشــطة 

مــن المجموعــات المهّمشــة فــي وضــع  والشــعوب األصــلية واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألقليــات وغيــرىم
 وتنفيذ استراتيجيات وحمبلت اتصال بشأن المشاركة السياسية والعامة.

غيره من وينبغي إشراك السياسيين والمرشحين لتقلد وظائف عامة والمرشحين للبرلمان ول -5
 . المؤسسات العامة من أجل تحسين الوعي والنقاش بشأن المساواة وحقوق اإلنسان وصياغة

 


