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 قاالعربأقصى قوائم واضر  المعدل قانون االنتخابات

 
 هل من مستفيد من التعديالت الالدستورية والالديمقراطية لقانون االنتخابات؟ 

   
 لو لم يعدل قانون االنتخابات

 وبقى الباقي األقوى، لكانت دولة القانون الفائز األول 
 

 جاسم الحلفي
إجراء الى السابق  ذة فً مجلس النوابتعد األسباب التً دعت القوى المتنفلم 
خافٌة على  ،البرلمانٌة خرٌف السنة الماضٌةفً قانون االنتخابات المعروفة التعدٌالت 

وذ فً المجلس، عن الرغبة فً تعزٌز السٌطرة والنف وقد تصدرت تلك األسباب .احد
فً  تصل الى القاسم االنتخابً ال طرٌق وضع الٌد على أصوات القوائم التً

 .المحافظات، وتحوٌلها الى القوائم الكبٌرة
 

ان ، المعدل هذا تنفٌذ القانون هاعن وٌمكن لمن ٌتمعن فً النتائج التً تمخض
االنخراط فً  رفضتالتً  ،بالقوى الدٌمقراطٌةذلك لٌس فقط الظلم الذي ألحقه ٌرى 

تً اختارت ، والاحتٌاجاته المعٌشٌة والحٌاتٌةتتجاهل المواطن و تهملالمشارٌع التً 
وهو ما  .وفق برنامج وطنً دٌمقراطً واضحو، خوض االنتخابات بشكل مستقل

 .جعلها عرضة لمحاوالت تهمٌش وإقصاء اشد من جانب القوى المتنفذة
 

عم و القوى والكتل األخرى أٌضا،الضرر بالمعدل القانون تنفٌذ لحق فقد ا ،نعم
ٌّة فً تمرٌر نصوصه ومن متحمسٌن له، وبضمنهم من كانوا الجمٌع، أذاه  أسهموا بحم

فلم  صموا آذانهمالذٌن اآلخرٌن كذلك النواب . والمتعارضة مع الدستورالمجحفة 
مخاطر التعدٌالت غٌر الذٌن بٌنوا بكل جدٌة وحرص  ،زمالئهم ٌسمعوا أصوات

 .  على مستقبل العملٌة الدٌمقراطٌة فً العراق الدستورٌة
 

أصال كً ٌـُدفع به الٌها فحسب، وإنما وقع  وهكذا فلم ٌقع فً البئر من ُحفرت
 معظم من ساهموا فً حفرها، ولٌجروا العراق معهم -بدرجة او بأخرى  –فٌها كذلك 

فها .  آذار 7المظلم، الذي دخله مع إعالن النتائج األولٌة لالنتخابات فً دهلٌز الى ال
عن االتفاق على كبار هً األزمة تتواصل وتتفاقم مع استمرار واشتداد عجز الفائزٌن ال

ومعها تستفحل محن المعٌشة والخدمات والحٌاة ووقائع الفساد تسمٌة رئٌس الوزراء، 
وغٌرها التً تطوق الناس من كل صوب، وتدفعهم الى التحرك دفاعا عن النفس وعن 

مثلما حدث أخٌرا وٌحدث  –الحقوق والمصالح المستباحة، وتفجر غضبهم المشروع 
   .دادات التٌار الكهربائً  ارتباطا بتدهور إم
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عن طرٌق لعراق ل" تحققت " معاٌنة الحصٌلة الملموسة التً  ذلك ما ٌتبٌن عند
ومنفذو عملٌة تمرٌره فً  مهندسوه والحصاد الذي جناه، التعدٌل المذكور تشرٌع قانون

والمتمثل فً العجز عن إنتاج الكتلة البرلمانٌة األكبر، القادرة على ، مجلس النواب
تأمٌن لهامة أخرى فرصة وفً تضٌٌع ، الجدٌدة المرتقبة بصبر فارغالحكومة شكٌل ت

 .االستقرار على طرٌققلٌال ولو تقدم العراق 
 

العراقً الناخب لصوت  جدوى ان تكون ولعل ما حدث ٌوضح بما فٌه الكفاٌة
ٌمة هذه الق. او غٌرها أربٌل او االنبار او مٌسان ًمواطن، سواء كان من واحدةقٌمة 

المتكافئة التً لم ٌجدها المتنفذون منسجمة مع مصالحهم، فأداروا ظهرهم لمبدأ إنصاف 
ٌجهل الكثٌرون منهم ، وشرعوا قانونا الجمٌع باعتماد نظام العراق دائرة انتخابٌة واحدة

على علٌهم انسفهم وضرره لٌس على العراق وحسب، بل حتى حقٌقة  حتى هذا اللحظة
 .قوائمهم ذاتها

 
التعدٌل، بما نص علٌه فً شأن منح المقاعد  أسهموا بتشرٌعهم قانون وقد

الشاغرة على نحو غٌر دستوري للقوائم الفائزة، وتقلٌص المقاعد التعوٌضٌة جذرٌا 
تشوٌش أذهان المواطنٌن المتعبة، حتى تحول فً وتجرٌدها من مغزاها األصلً، 

كم عدد من ٌدركون الٌوم  –وحقا . بالنسبة الى غالبٌتهم الكبرىالمقاعد لغزا  وزٌعت
  !لمقاعد التعوٌضٌة ولمن وكٌف تمنح؟وطرٌقة احتسابها، وا الفرق بٌن المقاعد الشاغرة

بالغت تعقٌد القانون وولعلنا ال نجانب الواقع اذا قلنا ان األطراف المتنفذة تعمدت 
بعدد  :األكبرالكتلة بأي معٌار تحدد ف .علٌها هً ذاتها" الغزل ضاع" ه، حتى تعقٌدفً 

األصوات التً اجتمعت لها فً صنادٌق االقتراع؟ بعدد التً احتسبت لها، ام  مقاعدال
ذلك ان أصحاب التعدٌل القانونً اعتمدوا مبدأ األصوات غٌر المتكافئة فً قٌمتها ، 

  (!األصوات الضرورٌة للفوز بالمقعد) اوالمقاعد غٌر المتساوٌة فً عدد أصواته
 

حزٌران الجاري،  14لذي أصدرته المحكمة االتحادٌة العلٌا ٌوم وقد جاء الحكم ا
والقاضً بعدم دستورٌة قانون التعدٌل فً نصه الخاص بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم 

حٌث قٌدت تنفٌذ قرارها . من الناحٌة القانونٌة فقط –الفائزة، لٌضع األمور فً نصابها 
  !بإضافٍة تمنع شمول االنتخابات األخٌرة به

آذار بالقرار،  7ولو ان المحكمة لم تضع هذا القٌد، وأمكن شمول انتخابات  
 .لوجدنا أنفسنا امام مفاجأة حقٌقٌة

ذلك ان إلغاء النص القانونً المشار الٌه تنفٌذا لقرار المحكمة، ٌعنً العودة الى 
 ، والذي ٌقضً بتوزٌع المقاعد2005لسنة  16النص األصلً الوارد فً القانون رقم 

ولو اننا طبقنا ذلك على . الشاغرة على القوائم االنتخابٌة وفقا لمبدأ الباقً األقوى
    -أخرى " حسابات"بالحساب البسٌط وبعٌدا عن اي  –االنتخابات األخٌرة لتبٌن لنا 

تتقدم بخمسة مقاعد على القائمة انها ان قائمة دولة القانون هً القائمة األكبر، و
  !العراقٌة
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. على  أخرىقائمة بناء على رغبة فً تفضٌل عندما أبٌن هذا فلٌس ً واكرر إنن
فً : وبكلمة ادقاالستٌالء على أصواتنا الغالٌة، فً ا فالقوائم المتنفذة شاركت جمٌع

نعم، لٌس . وهً ال تستحقها بحال من األحوالمنظمة، " قانونٌة " عبر عملٌة  سرقتها
 أدى إلٌههذا القانون، وما  العٌب فًضح عمق أولكً إنما و، أعالج األمر هناألجل ذلك 
احتماالت لى من تعمٌق لألزمة السٌاسٌة فً البالد، وجعلها مفتوحة ع هذا العٌب
 .خطٌرة حقا

، عد مراجعة ودراسة أولٌتٌن سرٌعتٌن لنتائج االنتخابات البرلمانٌة األخٌرةب 
 :الهفوات الصغٌرة، أضع بٌن أٌدكم المعطٌات التالٌة نتحتمال

ٌبٌن عدد المقاعد التً حصلت علٌها كل قائمة، وفق قانون جدوال أول  -1
والذي وضعت المفوضٌة العلٌا المستقلة  ،2009لسنة  26المعدل رقم االنتخابات 
  . ضوئه نظام توزٌع المقاعد فًلالنتخابات 

 

 ػذد اٌمماػذ ٌىً لائمح

 

 ػذد اٌمماػذ اسم اٌمائمح خ

 91 انمائًت انؼسالُت 1

 89 ونت انماَىٌد 2

 70 االئخالف انىطٍُ 3

 43 انخحانف انكسدسخاٍَ 4

 8 انخغُُس 5

 6 انخىافك 6

 4 وحدة انؼساق 7

 4 االححاد اإلساليٍ انكسدسخاٍَ 8

 2 انجًاػت اإلساليُت انكسدسخاَُت 9

 مماػذ ٌٓ دصح اٌمىُواخ  8ممؼذ اضافح اٌّ  317: اٌمجمُع

 

 

 

 

 

 

 

ألصىاث انخٍ حصهج اػدد وفك انفائصة انمىائى  كم يٍيماػد دد جدوال ثاَُا َبٍُ ػ -2

انرٌ طؼُج به حسب انماَىٌ  انخٍ يُحج نها بدوٌ وجه حك ،انًماػد اَبهاوانً ج، ػهُها

 . ايمؼد 50 يجًىػها كًا َظهس فٍ انجدولوصم  ولد. انًحكًت االححادَت
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َفك اٌمماػذ  اسم اٌمائمح خ

األصُاخ 

 اٌذمٕمٕح

مماػذ اٌ

اٌشاغرج 

اٌرٓ دصٍد 

ػٍٍٕا دسة 

اٌماوُن 

 اٌمطؼُن تً

اٌمماػذ اٌىٍائٕح 

َفك اٌماوُن 

 اٌمطؼُن تً

 91 18 73 انمائًت انؼسالُت 1

 89 12 77 دونت انماَىٌ 2

 70 10 60 االئخالف انىطٍُ 3

 43 7 36 انخحانف انكسدسخاٍَ 4

 8 0 8 انخغُُس 5

 6 2 4 انخىافك 6

 4 1 3 وحدة انؼساق 7

 4 0 4 االححاد اإلساليٍ انكسدسخاٍَ 8

 2 0 2 انجًاػت اإلساليُت 9
 

 

لسنة  26االنتخابات المعدل رقم  قانونتطبٌق  الناجم عنالخلل الجدول الثانً بٌن ٌ  
دولة القانون، العراقٌة، االئتالف ) حٌث استحوذت أربع قوائم  .، المطعون به2009

.  مقعدا من مجموع المقاعد اإلضافٌة الخمسٌن 47ى عل( الوطنً، التحالف الكردستانً
 .فٌما حصلت قائمة التوافق على مقعدٌن، وقائمة وحدة العراق على مقعد واحد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
تنفٌذ حكم  جدوال ثالثا ٌظهر توزٌع المقاعد على القوائم االنتخابٌة، فً حال - 3 

 :  لباقً األقوىرة لنح المقاعد الشاغموالعودة الى نظام المحكمة االتحادٌة 
 

ػذد اٌمماػذ اٌرٓ  اسم اٌمائمح خ

دصٍد ػٍٍٕا 

اٌمُائم َفك 

 األصُاخ

ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج  

اٌرٓ دصٍد ػٍٍٕا 

اٌمُائم َفك اٌثالٓ 

 األلُِ

 اٌىٍائٕح اٌمماػذ مجمُع

َفك اٌثالٓ األلُِ وما 

ٌُ دىم اٌمذىمح 

 االذذادٔح



 5 

 79 6 73 انمائًت انؼسالُت 1

 84 7 77 َىٌدونت انما 2

 64 4 60 االئخالف انىطٍُ 3

 41 5 36 انخحانف انكسدسخاٍَ 4

 12 4 8 انخغُُس 5

 9 5 4 انخىافك 6

 12 9 3 وحدة انؼساق 7

االساليٍ االححاد  8

 انكسدسخاٍَ

4 2 6 

 3 1 2 انجًاػت اإلساليُت 9

 1 1  اححاد انشؼب 10

/ لائًت األيت انؼسالُت 11

 يثال االنىسٍ

 1 1 

ائخالف انؼًم واإلَماذ  12

 انىطٍُ انحس

 1 1 

 1 1  ححانف انىحدة انىطُُت 13

 1 1  حسكت انمىي انىطُُت 14

 1 1  حجًغ ثىزة انؼشسٍَ 15

انجبهت انمىيُت وانىطُُت  16

 انًىحدة

 1 1 

يجًىع يماػد +  317يجًىع انًماػد وفك انبالٍ األلىي كًا هى حكى انًحكًت االححادَت 

 325=  8 األلهُاث
 

 

 

القائمة األكبر فً حال اعتماد نظام الباقً األقوى هً دولة  ان 3من الجدول ٌتضح 
قائمة انتخابٌة، فجاء تمثٌل الناخبٌن  16القانون، وان المقاعد الشاغرة توزعت على 

 . دٌمقراطٌا سلٌما، وضامنا للتنوع، وجاعال المشاركة السٌاسٌة واقعا ملموسا
 
ٌُظهر ان القوائم جدوال رابعا  – 4 تتوزع فٌه المقاعد الشاغرة حسب المحافظات، و

مقعدا  20األربع الكبٌرة تحصل اذا ما تم اعتماد نظام الباقً االقوى على ما مجموعه 
شاغرا، بٌنما تتوزع بقٌة المقاعد على القوائم األخرى حسب ما حصلت علٌه من 

 :ٌل البرلمانًقوائم من استعادة  حقها فً التمث 7اصوات، وتتمكن 
 

ػدددددددددددددددذد  اسم اٌمذافظح

اٌمماػدددددددذ 

 اٌمُائم اٌرٓ ذسرذمٍا
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 اٌشاغرج

، مثاي االٌُسٓ، اذذاد اٌشؼة، اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ، َدذج اٌؼراق 6 تغذاد

 اٌرُافك، اٌؼرالٕح

 دٌَح اٌماوُن، َدذ اٌؼراق 2 تاتً

 دٌَح اٌماوُن، َدذج اٌؼراق 2 رْ لار

 حٌؼرالٕ، َدذج اٌؼراق 2 َاسط

 اٌؼرالٕح، ائرالف اٌؼمً َاالومار اٌُطىٓ اٌذر 2 اٌذُٔاوٕح

 َدذج اٌؼراق، اٌرُافك 2 اٌثصرج

 اٌرُافك،ذذاٌف اٌُدذج اٌُطىٕح،َدذج اٌؼراق 4 االوثار

 (دمُق)دروح اٌمُِ اٌُطىٕح

 ذجمغ ثُرج اٌؼشرٔه، االئرالف اٌُطىٓ اٌؼرالٓ 2 اٌمثىّ

 دٌَح اٌماوُن، ثٍح اٌمُمٕح َاٌُطىٕح اٌمُدذجاٌج، اٌرُافك، اٌؼرالٕح 5 صالح اٌذٔه

 اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ

 َدذج اٌؼراق، دٌَح اٌماوُن، االئرالف اٌُطىٓ 3 اٌىجف

 َدذج اٌؼراق، دٌَح اٌماوُن، االئرالف اٌُطىٓ 3 اٌؼمارج

 دٌَح اٌماوُن، االئرالف اٌُطىٓ 2 ورتالء

 فكاٌرُا، اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ، دٌَح اٌماوُن 3 دٔاٌّ

 اٌرغٕٕر، االذذاد االسالمٓ، اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ، اٌؼرالٕح 4 وروُن

 َدذج اٌؼراق، اٌرغٕٕر، اٌرُافك، اٌؼرالٕح 4 اٌمُصً

 اٌرغٕٕر، اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ 2 دٌُن

 االذذاد اإلسالمٓ اٌىردسراوٓ 1 ارتًٕ

 اٌجماػح االسالمٕح اٌىردسراوٕح 1 اٌسٍٕماوٕح

 

 

 

 

 

 

 

انبالٍ َظاو حسب 16انـ  ػهً انمىائى هًماػد انشاغسة سا َبٍُ انخىشَغ انؼادل نجدوال خاي – 5

 :االلىي

 

 

 ػذد اٌمماػذ اسم اٌىٕان خ

 9 وحدة انؼساق 1

 5 انخحانف انكسدسخاٍَ 2
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 1 اححاد انشؼب 3

 1 يثال االنىسٍ/ األيت انؼسالُت 4

 6 انؼسالُت 5

 6 انخىافك 6

 7 دونت انماَىٌ 7

انؼًم واإلَماذ انىطٍُ ائخالف  8

 انحس

1 

 1 ححانف انىحدة انىطُُت 9

 1 حسكت انمىي انىطُُت 10

 4 االئخالف انىطٍُ انؼسالٍ 11

 1 حجًغ ثىزة انؼشسٍَ 12

 2 االححاد اإلساليٍ انكسدسخاٍَ 13

 3 لائًت انخغُُس 14

 1 انجًاػت االساليُت انكسدسخاَُت 15

انجبهت انمىيُت وانىطُُت  16

 حدةانًى

1 

 50يجًىع انًماػد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
توزٌع المقاعد الشاغرة وفق  ألفضلٌة  األدق اإلدراكمجموعة جداول تتٌح  – 6

ما منح منها المقاعد الشاغرة فً كل محافظة و أعدادتبٌن  وهً ،األقوىالباقً  نظام
ل شكالتً ت األصوات أعدادكذلك الى القوائم الفائزة حسب القانون غٌر الدستوري، 

 :الشاغرة فً المحافظة المعنٌةالمقاعد ، لغاٌة استنفاد األقوىالباقً 
 

                                                           جدددددددددددددداد      دددددددددددددت   دددددددددددددد      

                   68: عد   لمق عد  لكلي 

ػذد األصُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسرذماق 

 اٌمماػذ

األصُاخ 

 اٌثالٕح

دسة اٌمماػذ 

اٌماوُن 

 لٕمح اٌممؼذ
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 اٌمطؼُن تً

 37378391 26 6267 24 993369 دٌَح اٌماوُن

 841755 اٌؼرالٕح

 

23 19419 24 37378391 

 37378391 17 976 15 561659 االئرالف اٌُطىٓ

 37378391 1 16935 2 53416 اٌرُافك

 37378391 9  1 32924 َدذج اٌؼراق

 37378391 9  1 23263 اٌرذاٌف اٌىُردسراوٓ

 37378391 9  1 21613 اذذاد اٌشؼة

 37378391 9  1 19548 مثاي االٌُسٓ

 

 

وً مه  َدذج اٌؼراق،  ػٍّممؼذ َادذ تُالغ فررض ذُزٔؼٍا مماػذ ٔ 6: ذد اٌمماػذ اٌشاغرج فٓ تغذادػ

  3اٌؼرالٕح، اٌرُافكاٌمائمح ، األمح اٌؼرالٕحاٌرذاٌف اٌىُردسراوٓ، اذذاد اٌشؼة، 

َٔمىه ذُضٕخ طرٔمح ذُزٔغ اٌمماػذ َفك ادرساب اٌثالٓ األلُِ فٓ اٌجذَي أػالي، دٕث ذم دساب 

صُخ ٌُ اٌماسم االورخاتٓ فٓ تغذاد، (  37378391) اٌمماػذ اٌرٓ ذسرذمٍا اٌمُائم اٌرٓ ذجاَزخ مؼذي 

ؼذ َاالئرالف مم 22ممؼذ، َاٌؼرالٕح ػٍّ  24َذم َفك رٌه ذُزٔغ اٌمماػذ َدصٍد دٌَح اٌماوُن ػٍّ 

 68ممؼذ، ٌَىه دصح تغذاد  62ممؼذ، َاٌرُافك ممؼذ َادذ، َأصثخ مجمُع اٌمماػذ ٌُ  15اٌُطىٓ 

مماػذ شاغرج ػٍّ اٌىسر األوثر مه األصُاخ اٌرٓ ٌم ذصً اٌّ اٌمؼذي االورخاتٓ،  6ممؼذ،  فٕرم ذُزٔغ  

وٓ، اذذاد اٌشؼة، مثاي االٌُسٓ، َدذج اٌؼراق، اٌرذاٌف اٌىُردسرا: ٌَٓ تاٌررذة ذىُن ٌصاٌخ اٌمُائم

 3اٌؼرالٕح، اٌرُافك

 

 

 

 

 
عدددددددد                    جداد      ت    ل

 16 لمق عد  لكلي 

ػددذد األصددُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسدددددددددددددددرذماق 

 اٌمماػذ

األصدددددددددددددددُاخ 

 اٌثالٕح

اٌمماػذ دسدة 

اٌمددددددددددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ
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 3664236 8 12983 7 231939 دٌَح اٌماوُن

 3664236 3  3 194746 لٕحاٌؼرا

 3664236 5  5 189193 االئرالف اٌُطىٓ

 3664236   1 16863 َدذج اٌؼراق

 

َدذج اٌؼراق، دٌَح  ما تمؼذي ممؼذ َادذ اٌّ وً مهفررض ذُزٔؼٍممؼذان ٔ: ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج

 3 اٌماوُن

 
عدددددددد                   جداد      ت ذي ق ر

 18:   لمق عد  لكلي

ػددذد األصددُاخ  حاٌمائم

 اٌىٍٓ

اسدددددددددددددددرذماق 

 اٌمماػذ

األصدددددددددددددددُاخ 

 اٌثالٕح

اٌمماػددذ دسددة 

اٌمددددددددددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 3178736 8 12933 8 235446 دٌَح اٌماوُن

 3178736 1 11919 1 43796 اٌؼرالٕح

 3178736 9  8 244818 االئرالف اٌُطىٓ

 3178736   1 29419 َدذج اٌؼراق

 

 3 وً مه   َدذج اٌؼراق، دٌَح اٌماوُن ػٍّ ا مَاٌمفررض ذُزٔؼٍ ،نممؼذاج ػذد اٌمماػذ اٌشاغر

 

 

 

 

 

 

 

 
                         جداد      ت ا سط

 11: عد   لمق عد  لكلي 

ػددذد األصددُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسدددددددددددددددرذماق 

 اٌمماػذ

األصدددددددددددددددُاخ 

 اٌثالٕح

اٌمماػذ دسدة 

اٌمددددددددددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ
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 3426536 5 12766 4 149828 دٌَح اٌماوُن

 3426536 2 16738 2 51993 اٌؼرالٕح

 3426536 4  4 129188 االئرالف اٌُطىٓ

 3426536   1 19291 َدذج اٌؼراق

 

 

 3اٌؼرالٕحػٍّ  َدذج اٌؼراق َا من َاٌمفررض ذُزٔؼٍممؼذا: ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج 
 

 

عددد                  جداد      ت  لديو نيت

 11:  لكلي لمق عد 

ػدذد األصددُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسددددددددددددددرذماق 

 اٌمماػذ

األصددددددددددددددُاخ 

 اٌثالٕح

اٌمماػدددددددددددددددددذ 

دسة اٌماوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 33939391 4  4 ٧٠٠٣٣١ دٌَح اٌماوُن

 33939391 2 21992 2 ٣٣٣٠٣ اٌؼرالٕح

 33939391 5  4 ٧٠٠٣٣٧ االئرالف اٌُطىٓ

ائرالف اٌؼمً َاالومار 

 اٌُطىٓ اٌذر

14341 1   33939391 

 

 

 3اٌؼرالٕحَائرالف اٌؼمً َاإلومار اٌُطىٓ اٌذر،    ػٍّا مفررض ذُزٔؼٍممؼذان ٔ: ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج 
 

 

 

 

                           جداد      ت  لبصرة

 24: عد   لمق عد  لكلي 

ػددذد األصددُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسدددددددددددددددرذماق 

 اٌمماػذ

األصدددددددددددددددُاخ 

 اٌثالٕح

ة اٌمماػذ دسد

اٌمددددددددددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 3395934 14  13 431217 دٌَح اٌماوُن
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 3395934 3 7486 2 75387 اٌؼرالٕح

 3395934 7  7 237919 االئرالف اٌُطىٓ

 3395934   1 17361 اٌرُافك

 3395934   1 9637 َدذج اٌؼراق

 َدذج اٌؼراقَُافك، وً مه  اٌر ػٍّا مفررض ذُزٔؼٍممؼذان  ٔ: ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدددد                  جداد      ت  النب ر

  14 لمق عد  لكل 

 

 

اسدددددددددددددددرذماق  ػذد األصُاخ اٌىٍٓ اٌمائمح

 اٌمماػذ

اٌمماػدددذ دسدددة  األصُاخ اٌثالٕح

اٌمدددددددددددددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ
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مماػذ َاٌمفررض ذُزٔؼٍا ممؼذ َادذ اٌّ وً مه اٌرُافك  َددذج اٌؼدراق، ذذداٌف  4 د اٌمماػذ اٌشاغرج ػذ

 3(دمُق) ُدذج اٌُطىٕح، َدروح اٌمُِ اٌُطىٕح اٌ
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       جدددددددددددددداد      دددددددددددددت  لم  ددددددددددددد                                     

 7عد   لمق عد  لكلي 

 33757336 11 2436 8 294429 اٌؼرالٕح

 33757336 2 22414 2 56171 اٌرُافك اٌؼرالٓ

 33757336 1 9467 2 43224 ائرالف َدذج اٌؼراق

 

 ذذاٌف اٌُدذج اٌُطىٕح

29575 1   33757336 

درودددح اٌمدددُِ اٌُطىٕدددح 

 (دمُق)َاٌمُمٕح

8924 1   33757336 

ػدددددذد األصدددددُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسددددددددددددددددرذماق 

 اٌمماػذ

األصددددددددددددددددُاخ 

 اٌثالٕح

اٌمماػددددددددددددددذ 

دسددددددددددددددددددة 

اٌمدددددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 

االئرالف اٌُطىٓ 

 اٌؼرالٓ

71699 3 6231 3 32734 
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 3  االئرالف اٌُطىٓ اٌؼر الٓ، َذجمغ ثُرج اٌؼشرٔه  ُٔزػان ػٍّن  ممؼذا: ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج
 

                          جداد      ت صالح  لدين

 12عد   لمق عد  لكلي  

اسدددددرذماق  ػذد األصُاخ اٌىٍٓ اٌمائمح

 اٌمماػذ

األصددددددددددددددددددُاخ 

 اٌثالٕح

اٌمماػددذ دسددة 

اٌمدددددددددددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 4973838 8 29897 6 233591 اٌؼرالٕح

 4973838 2 19592 2 69241 اٌرُافك اٌؼرالٓ

 

 َدذج اٌؼراق

52942 1 12293  

2 

4973838 

 4973838   1 32815 دٌَح اٌماوُن

 

اٌجثٍددددددددح اٌمُمٕددددددددح 

 َاٌُطىٕح اٌمُدذج

19464 1   4973838 

 4973838   1 22676 اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ

 

 

اٌؼرالٕح، اٌرُافك ، اٌجثٍح  ػٍّممؼذ َادذتمؼذي مماػذ َاٌمفررض ذُزٔؼٍا  5: ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج

 ، اٌرذاٌف اٌىردسراوٌَٓح اٌماوُناٌمُمٕح َاٌُطىٕح اٌمُدذج، د
 

                       جداد      ت  ل جف

 12عد   لمق عد  لكلي 

ػددددددددذد األصددددددددُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسرذماق 

 اٌمماػذ

اٌمماػدددددددددذ  األصُاخ اٌثالٕح

دسدددددددددددددة 

اٌمددددددددداوُن 

اٌمطؼدددددُن 

 تً

 لٕمح اٌممؼذ

 

 االئرالف اٌُطىٓ

152698 5 15557 5 3428533 

 32734 4 796 3 98998 ائرالف دٌَح اٌماوُن

 32734   1 7347 ذجمغ ثُرج اٌؼشرٔه
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 دٌَح اٌماوُن

197377 1 25951 7 3428533 

 

 َدذج اٌؼراق

7752 1   3428533 

 

االئرالف اٌُطىٓ ، دٌَح  ػٍّممؼذ َادذ تمؼذي مماػذ َاٌمفررض ذُزٔؼٍا  3 :ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج

 3اٌماوُن، َدذج اٌؼراق
 

 
                        جداد      ت  لعم رة

 19عد   لمق عد  لكلي 

اسدددددرذماق  ػذد األصُاخ اٌىٍٓ اٌمائمح

 ٌمماػذا

اٌمماػددددددددددددددددذ  األصُاخ اٌثالٕح

دسددددددددددددددددددددة 

اٌمدددددددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 

 االئرالف اٌُطىٓ

135319 5 26192 6 2728138 

 

 دٌَح اٌماوُن

192566 1 29729 4 2728138 

 

 َدذج اٌؼراق

5296 1   2728138 

 

 

 

 دٌَح اٌماوُن، الف اٌُطىٓاالئر ػٍّممؼذ َادذ تمؼذي مماػذ َاٌمفررض ذُزٔؼٍا  3 : ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج

 3، َدذج اٌؼراق
 

 

 

 

 

 

 

 
                               جداد      ت كر الء

 19عد   لمق عد  لكلي

ػددددذد األصددددُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسددددددرذماق 

 اٌمماػذ

اٌمماػذ دسة  األصُاخ اٌثالٕح

اٌمدددددددددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

  االئرالف اٌُطىٓ

81794 

3 15197 3 3334334 
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  اٌؼرالٕح

36961 

1 2718 1 3334334 

 

 دٌَح اٌماوُن

 

179517 

6 12899 6 3334334 

 

 

 3دٌَح اٌماوُنَ االئرالف اٌُطىٓ ػٍّا مفررض ذُزٔؼٍممؼذان  ٔ: ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج
 

                         جداد      ت  ي ل 

 13عد   لمق عد  لكلي

ق اسددددددددددددددددرذما ػذد األصُاخ اٌىٍٓ اٌمائمح

 اٌمماػذ

اٌمماػددددددددددددذ  األصُاخ اٌثالٕح

دسددددددددددددددددة 

اٌمدددددددددددداوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 

 االئرالف اٌُطىٓ

85821 2 8452 3 3868433 

 

 اٌؼرالٕح

245925 6 12919 8 3868433 

 

 دٌَح اٌماوُن

63969 2 25285 1 3868433 

 

اٌرذدددددددددددددددددددددددددددددداٌف 

 اٌىردسراوٓ

47749 2 9965 1 3868433 

 3868433   1 25125 اٌرُافك اٌؼرالٓ

 

اٌرذاٌف  ،دٌَح اٌماوُنوً مه  تمؼذي ممؼذ َادذ ػٍّفررض ذُزٔؼٍا مماػذ ٔ 3: ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج

 3اٌىردسراوٓ، اٌرُافك
 

 

                        جداد      ت كركوك

 12عد   لمق عد  لكلي 

ػذد األصُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسرذماق 

 اٌمماػذ

اٌمماػذ  األصُاخ اٌثالٕح

دسة 

اٌماوُن 

اٌمطؼُن 

 تً

 لٕمح اٌممؼذ
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 اٌؼرالٕح

211675 5 26214 6 4636533 

 

 اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ

296542 5 21989 6 4636533 

االذذاد االسالمٓ 

 اٌىُردسراوٓ

24247 1   4636533 

 4636533   1 36554 اٌرغٕٕر_وُران

 

وً مه اٌرُافك، َدذج  دذ ػٍّتمؼذي ممؼذ َامماػذ َاٌمفررض ذُزٔؼٍا  4 :ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج 

 3اٌؼراق،  اٌرغٕٕر، اٌؼرالٕح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          جداد      ت  لموصل

 31عد   لمق عد  لكلي 

اسرذماق  ػذد األصُاخ اٌىٍٓ اٌمائمح

 اٌمماػذ

اٌمماػذ  األصُاخ اٌثالٕح

دسة 

اٌماوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 

 االئرالف اٌُطىٓ

38693 1 4667 1 34925374 

 

 اٌؼرالٕح

 

593936 18 15498 29 34925374 

 34925374 1 39178 2 64294 اٌرُافك اٌؼرالٓ

 34925374 1 18712 2 53897 ائرالف َدذج اٌؼراق
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 اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ

239199 7 929 8 34925374 

 34925374   1 19715 اٌرغٕٕر_ وُران

 

 

مماػدذ َاٌمفردرض ذُزٔؼٍدا ممؼدذ َاددذ اٌدّ ودً مده اٌرُافدك،  4ٌدٓ : ٌمُصدً ػذد اٌمماػذ اٌشداغرج فدٓ ا

 3َدذج اٌؼراق،  اٌرغٕٕر، اٌؼرالٕح
 

 

                         جداد      ت  هوك

 19عد   لمق عد  لكلي 

ػذد األصُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اسرذماق 

 اٌمماػذ

األصُاخ 

 اٌثالٕح

اٌمماػذ دسة 

اٌماوُن اٌمطؼُن 

 تً

 اٌممؼذلٕمح 

 

 اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ

332951 8 35659 9 4247135 

 

 االذذاد اإلسالمٓ اٌىردسراوٓ

59969 1 17497 1 4247135 

 

 اٌرغٕٕر_وُران

23775 1   4247135 

 

  اٌرغٕٕرَ اٌرذاٌف اٌىُردسراوٓ  ػٍّفررض ذُزٔؼٍا ممؼذان ٔ: ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج 
 

 

 

 

                          جداد      ت  ر يل

 14عد   لمق عد  لكلي

ػذد األصُاخ  اٌمائمح

 اٌىٍٓ

اٌمماػذ دسة  األصُاخ اٌثالٕح اسرذماق اٌمماػذ

اٌماوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 

 اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ

458493 9 29998 19 48699357 

 

 اٌرغٕٕر_وُران

193397 2 6196 2 48699357 

 

اٌجماػح االسالمٕح 

 راقاٌؼ/اٌىردسراوٓ

62796 1 14195 1 48699357 

 

 االذذاد االسالمٓ اٌىردسراوٓ

51965 2 24644 1 48699357 

 3فررض مىذً اٌّ االذذاد اإلسالمٓ اٌىُردسراوٓٔ  َادذممؼذ : ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج 
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                جداد      ت  لسليم نيت

 17عد   لمق عد  لكليت

اٌمماػذ دسة  األصُاخ اٌثالٕح ق اٌمماػذاسرذما ػذد األصُاخ اٌىٍٓ اٌمائمح

اٌماوُن 

 اٌمطؼُن تً

 لٕمح اٌممؼذ

 

 اٌرذاٌف اٌىردسراوٓ

359283 7 7923 8 4993731 

 اٌرغٕٕر_وُران

 

298621 6 4398 6 4993731 

االذذاد االسالمٓ 

 اٌىردسراوٓ

 

193188 2 5114 2 4993731 

اٌجماػح االسالمٕح 

 اٌؼراق/اٌىردسراوٕح

 

79149 2 39112 1 4993731 

 3فررض مىذً اٌّ اٌجماػح اإلسالمٕح اٌىردسراوٕحَادذ ٔممؼذ  : ػذد اٌمماػذ اٌشاغرج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٌمكن لنا ان نستنتج اآلتً الى ما تقدم دأخٌرا وباالستنا
 
ال وطبٌعتاه المجحفاة، ، قانون االنتخابات المعدل ومسااوئه عٌوبان  -1

 كاذلكاة بٌن أصاوات النااخبٌن، بال المساومبدأ تتجسد فقط فً تغٌٌبه 
   .فً منحه المقاعد الشاغرة الى من ال ٌستحقوها من غٌر وجه حق

االنتخابااات المعاادل جسااد فااً  ان نظااام توزٌااع المقاعااد وفااق القااانون -2
غٌاار متساااوٌة  أصااوات : غٌاار دٌمقراطااً وال دسااتوريالواقااع مباادأ 

 .القٌم ومقاعد غٌر متساوٌة األصوات

المااواطنٌن  ادراكساااهم فااً تشااوٌش المعاادل  باااتان قااانون االنتخا -3
فااً تعقٌاادات  تتوزٌااع المقاعااد الشاااغرة والتعوٌضااٌة، وولااد لمسااالة 

 .المغزى عند الكثٌر من المختصٌن فهم
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بمفهاوم التمثٌال الادٌمقراطً كثٌرا اضر المعدل  ان قانون االنتخابات -4
دون ان ن من الوصول الى عضاوٌة البرلماان مان حٌث مكن مرشحٌ

 .وا على أصوات تؤهلهم لذلكٌحصل

سااهم فاً تعقٌاد الحالاة السٌاساٌة المعادل  ان اعتماد قانون االنتخابات -5
فً البلد، وتفاقم استعصائها، واضعف المشاركة السٌاساٌة، فاً وقات 

الى تعاضد القوى من اجل إخراج العراق مان أزماتاه فٌه ٌحتاج البلد 
 .المستعصٌة

التمسك بالدستور، وعادم تشارٌع  أهمٌةان تجربة قانون التعدٌل تؤكد  -6
منطااق واسااتبعاد مبااادا الدٌمقراطٌااة، أسسااه وقااوانٌن تتعااارض مااع 

علاى اساتقرار البلاد  نظرا لتأثٌره المدمرالعزل والتهمٌش واإلقصاء، 
 .السلبٌة على مصالح الشعب عواقبهوتقدمه، و

 
، التعادٌل انونأكثر من ماادة فاً القاحكام المحكمة االتحادٌة وطعونها فً ان أ: الخالصة

عادم بخصاوص الدساتور  ثبتاهماا لقانون جملة وتفصٌال، انطالقاا متتطلب إعادة النظر با
احترام أصوات النااخبٌن، وعادم تحوٌلهاا  ووجوبتشرٌع قانون ٌتنافى مع الدٌمقراطٌة، 

ضارر اللحاق بهاا إنصااف القاوى التاً  األمر اإلساراع فاًالى غٌر مستحقٌها، وٌتطلب 
 .لقانون غٌر الدستوريتطبٌق هذا اجراء 

 
 
 

 

 

 


