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-هظاهر الفساد االنتخابي
)*(

- 

   صاحل حسني ػليد.          
 هذرس القانىى الذستىري    

 كليت النىر اجلاهؼت/ القانىى قسن
 املستخلص

بس٤ًا َٔ  إٔ ع١ًُٝ االْتداب ٖٞ ع١ًُٝ َطنب١ َٚتؿابه١ تتعسز ادطا٤اتٗا َٚطاسًٗا
الت االْتداب١ٝ، ًٜٝٗا َطس١ً َطس١ً تكػِٝ ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ، َطٚضًا مبطس١ً إعساز ايػذ

ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ، ثِ َطس١ً ايرتؾٝح، ثِ َطس١ً ايتصٜٛت ٚايفطظ ٚإعالٕ ايٓتا٥ر ٚأخريًا 
اإلدطا٤ات اييت ايعسٜس َٔ  تتدًًٗامبطس١ً تًكٞ ايطعٕٛ االْتداب١ٝ، ٖٚصٙ املطاسٌ املصنٛض٠ 

  .االْتدابٞ ايفػازإٔ ٜؿٛبٗا تٌُ حي

الْتدابٞ َٔ أخطط أْٛاع ايفػاز ايصٟ ٜهتٟٛ بٓاضٙ ايؿعب ٚبايٓتٝذ١ ٜعس ايفػاز ا
بأنًُ٘ يعؿطات ايػٓني، ألٕ َٔ ٜتٛىل ايػًط١ ٖٛ َٔ مل خيرتٙ ايؿعب يف اؿكٝك١، ٜٚٓذِ 

 عٔ شيو ْؿ٤ٛ طبك١ ؼاٍٚ تػٝري نٌ َا ٖٛ غا٥س َٔ قِٝ ايفط١ًٝ اىل قِٝ ايفػاز. 

ُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ملطاسٌ ع١ًُٝ تٛفري اؿْٚعطًا ـطٛض٠ ايفػاز االْتدابٞ ٜٓبػٞ  
 .االْتداب ، ٚػطِٜ نٌ فعٌ ٜٗسف اىل افػاز ع١ًُٝ االْتداب َٚصساقٝتٗا

Abstract 

The electoral process is a complex and complex 

process with many procedures and stages ranging from the 

division of electoral districts, through the preparation of 

electoral records, followed by the stage of electoral 

propaganda, then the nomination stage, the voting stage, the 

counting and the announcement of results and finally the 

stage of receiving electoral appeals. Possible electoral 

corruption. 
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As a result, electoral corruption is one of the most 

dangerous types of corruption that the entire nation has been 

subjected to for decades, because it is the people who take 

over power that the people did not really choose. This results 

in the emergence of a class that tries to change all the values 

of virtue to corruption. 

 In view of the gravity of electoral corruption, legal 

protection should be provided for the stages of the election 

process and the criminalization of any act aimed at 

corrupting the credibility and credibility of the election 

Process. 

 تـاملقذه

ؼتاز اىل ايعسٜس َٔ  ع١ًُٝ االْتداب ٖٞ ع١ًُٝ َعكس٠ َٚطنب١ ٜٓبػٞ اإلقطاض بإٔ 
بس٤ًا َٔ َطس١ً تكػِٝ ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ، َطٚضًا ايفػاز االْتدابٞ االدطا٤ات اييت قس ٜؿٛبٗا 

، ًٜٝٗا َطس١ً ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ، ثِ َطس١ً ايرتؾٝح، مبطس١ً إعساز ايػذالت االْتداب١ٝ
  َٚطس١ً ايتصٜٛت ٚايفطظ ٚإعالٕ ايٓتا٥ر ٚتٓتٗٞ أخريًا مبطس١ً تًكٞ ايطعٕٛ االْتداب١ٝ.

ٚتبعًا ملا تكسّ ٜتعني ايبشح يف َعاٖط ايفػاز االْتدابٞ بٛصف٘ َطض ٜصٝب 
هٔ ايفصٌ ايتاّ بٝٓ٘ ٚبني ايفػاز ايسميكطاط١ٝ ًٜٚعب زٚضًا اغاغًٝا يف تؿٜٛٗٗا، إش ال مي

   بؿهً٘ ايعاّ يعًُُٗا بؿهٌ َتساخٌ يف تأثريُٖا ايطاض ع٢ً اجملتُع ٚايسٚي١.

 أٚاًل: أ١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح:

بٛصٍٛ خنب  نْٛ٘ ٜتعًلٜعس َٛضٛع ايبشح َٔ املٛضٛعات ايبايػ١ األ١ُٖٝ 
يًفػاز ايكسض٠ ع٢ً غٝاغ١ٝ اىل ايػًط١ خاضز املؿطٚع١ٝ يف ظٌ اْتدابات َعٚض٠ تعطٞ 

ايتٓاَٞ ٚايتذسٜس، ٚتعٌُ ع٢ً تعٜٚسٙ باآليٝات اييت متهٓ٘ َٔ فطض ْفػ٘ ع٢ً ايبالز 
  ٚايعباز، ست٢ اصبشت سٝا٠ املٛاطٓني ؾاق١ ٚصعب١.

املٛضٛع أْ٘ ٜجري دساًل ْٚكاؾًا ؾعبًٝا ٚاغعًا يف  ٖصا ٚمما ٜعٜس َٔ أ١ُٖٝ
 2014ٚ 2010ٚ 2005َطٜهٞ ناْتدابات عاّ االْتدابات اييت دطت بعس االستالٍ االلًٛ ا

ً  اْتدابات عاّ  ٚأل١ُٖٝ ٚخطٛض٠ ٖصٙ  سٍٛ ْعا١ٖ االْتدابات َٔ عسَٗا، 2018ٚاخريا
  .دا٤ اختٝاضْا هلصا املٛضٛعايٛغ١ًٝ 
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 :ثاًْٝا: ٖسف ايبشح
بٝإ َعاٖط ايفػاز االْتدابٞ ٚخطٛضتٗا ٚاملطاسٌ اييت قس  ٜٗسف ايبشح اىل

ِ بٝإ ايطُاْات ايهاف١ٝ يتشكٝل ْعا١ٖ االْتداب َٚصساقٝت٘، َٔ ٜؿٛبٗا فػاز، َٚٔ ث
خالٍ اؾطاف ٚضقاب١ فاع١ً َٔ د١ٗ قاٜس٠ ع٢ً مجٝع َطاسٌ ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ ست٢ تهٕٛ 

 ْتا٥ذٗا َعرب٠ بايفعٌ عٔ اضاز٠ ايؿعب اؿكٝك١ٝ. 

 ثايجًا: َؿه١ً ايبشح:
ْتدابٞ ٚأغايٝب٘ اييت تؿٛب اال يفػازبتعسز ٚتٓٛع َعاٖط ا ايبشحتتشسز َؿه١ً  

َطاسٌ ع١ًُٝ االْتداب، إش ال تسخٌ ؼت اؿصط بس٤ًا َٔ َطس١ً تكػِٝ ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ 
 ٙثاضٚآ َٚا ٜططس٘ ٖصا ايفػاز َٔ َؿانٌ ٚكاطط ست٢ َطس١ً تًكٞ ايطعٕٛ االْتداب١ٝ،

١، اييت تػِٗ يف ٚصٍٛ أؾداص ملٓاصب سه١َٝٛ يف ظٌ اْتدابات غري غًُٝ ايػًب١ٝ
ًجطٚات يٖسض ٜهتٟٛ بٓاضٖا ايؿعب نً٘ يعؿطات ايػٓني يف ظٌ فكسإ يألَٔ ٚاالغتكطاض، ٚ

ٚظٗٛض  ٚاـسَات، ؿاضٜع ايبٓا٤ ٚاالعُاضملفطص ايت١ُٝٓ اؿكٝك١ٝ ٚتًهؤ يٚضٝاع  ،ايٛط١ٝٓ
، ٚؾٌ ايكٛاْني ٚضعف ايتؿطٜع ٚايطقاب١، ٚاضعاف يعٌُ ايػًط١ طبك١ٝ يف اجملتُع فٛاضم

 طٜب ألخالقٝات ايعٌُ ٚقِٝ اجملتُع. ايكطا١ٝ٥ ٚؽ
 فطض١ٝ ايبشح:  ًا:ضابع

ٕ َٛضٛع ايبشح ٜع٢ٓ بإجياز اؿًٍٛ املٓاغب١ جملُٛع١ َٔ األغ١ً٦ اييت ميهٔ ا
 إٔ تجاض يف فاٍ ٖصا ايبشح ٚنُا ٜأتٞ:

 . َا  ايفػاز االْتدابٞ َٚعاٖطٙ. 1
 ١ٜ يع١ًُٝ االقرتاع.. َا ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ مبطس١ً االدطا٤ات ايتُٗٝس 2
 ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ باملطس١ً املعاصط٠ ٚايالسك١ يع١ًُٝ االقرتاع. َا.  3

يصا غٓشاٍٚ اإلداب١ عٔ تًو األغ١ً٦ يف ثٓاٜا ايبشح َٚا ٜجاض َا عساٖا أثٓا٤ زضاغتٓا 
 .َٔ تػاؤالت أخط٣ طبكا ملكتطٝات ايبشح

  ْطام ايبشح: خاَػًا: 
بس٤ًا َٔ َطس١ً ػاز املتصٌ مبطاسٌ ع١ًُٝ االْتداب ٜتشسز ْطام ايبشح بايف

تكػِٝ ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ، َطٚضًا مبطس١ً إعساز ايػذالت االْتداب١ٝ، َٚطس١ً ايسعا١ٜ 
االْتداب١ٝ، ثِ َطس١ً ايرتؾٝح، َٚطس١ً ايتصٜٛت ٚايفطظ ٚإعالٕ ايٓتا٥ر ٚتٓتٗٞ أخريًا 

 .مبطس١ً تًكٞ ايطعٕٛ االْتداب١ٝ
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  ايبشح:غازغًا: َٓٗذ١ٝ 
َعاٖط ايفػاز " َٛضٛع بؿإٔ ايكاْْٛٞ اعتُست ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ

ايفػاز املتصٌ مبطاسٌ ع١ًُٝ خالٍ عطض  ، َػتعًٝٓا باملٓٗر ايٛصفٞ َٔ"االْتدابٞ
  .َٔ شيوبٝإ َٛقف ايفك٘ االْتداب، ٚ

 غابعًا: ٖٝه١ًٝ ايبشح:

 املبشح األٍٚ: َفّٗٛ ايفػاز االْتدابٞ. 

 َع٢ٓ ايفػاز االْتدابٞ يػ١ً.املطًب األٍٚ:  

  املطًب ايجاْٞ: َع٢ٓ ايفػاز االْتدابٞ اصطالسًا.

 املبشح ايجاْٞ: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ مبطس١ً االدطا٤ات ايتُٗٝس١ٜ يع١ًُٝ االقرتاع.

 املطًب األٍٚ: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ بايػذالت االْتداب١ٝ.

 بايسٚا٥ط االْتداب١ٝ. املطًب ايجاْٞ: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ

 املطًب ايجايح: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ مبطس١ً ايرتؾٝح.

 املطًب ايطابع: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ مبطس١ً ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ.

 املبشح ايجايح: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ باملطس١ً املعاصط٠ يع١ًُٝ االقرتاع. 

 ٌ باملطس١ً ايالسك١ يع١ًُٝ االقرتاع. املبشح ايطابع: ايفػاز االْتدابٞ املتص 

  املطًب األٍٚ: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ بايفطظ ٚإعالٕ ايٓتا٥ر.

  املطًب ايجاْٞ: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ بايطعٕٛ االْتداب١ٝ.
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 املبحث األول
 هفهىم الفساد االنتخابي

٘ ٚطبكات٘ متجٌٝ ايؿعب بهٌ ف٦ات ٍٛ زٕٚ ؼكٝلحيٜتعطض االْتداب يفػاز 
ٚاػاٖات٘ املتعسز٠ ٚاملدتًف١ املصاحل يف اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ، َٚس٣ اْعهاؽ صٛض٠ ايؿعب 

 . (1)بهٌ أبٓا٥٘ يف ٖصٙ اجملايؼ

ٚال دساٍ إٔ ايفػاز االْتدابٞ ٜطتبط باالْتدابات ًٜٚكٞ بعالي٘ ع٢ً َؤغػات  
عًٝ٘ ٜتطًب ابتسا٤ً بٝإ ايسٚي١ ٚاجملتُع، فٗٛ األنجط ضطضًا َٔ نٌ أؾهاٍ ٚأْٛاع ايفػاز، ٚ

  َع٢ٓ ايفػاز االْتدابٞ يػ١ً ٚاصطالسًا، ٖصا َا غٛف ْتٓاٚي٘ يف َطًبني ع٢ً ايتٛايٞ:

 : َع٢ٓ ايفػاز االْتدابٞ يػ١ً . املطًب األٍٚ

 املطًب ايجاْٞ: َع٢ٓ ايفػاز االْتدابٞ اصطالسًا.

 املطلب األول
 
 
 هؼىن الفساد االنتخابي لغت

طالٕ، فٝكاٍ بطٌ ايؿ٤ٞ أٟ بطٌ ٚاضُشٌ. ٚتفاغس ايكّٛ ايفػاز يػ١ً ٜعين ايب
أٟ تسابط ٚقطع األضساّ، ٚاغتفػس ايػًطإ قا٥سٙ إشا أغا٤ ايٝ٘ ست٢ ٚقايٛا ٖصا األَط 

 .(2)َفػس٠ يهصا، أٟ فٝ٘ فػاز

 

                          

جورجي شفيق ساري، النظام االنتخابي عمى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العميا،  د. (7)
 .   =?7، ص;811دار النيضة العربية، القاىرة،  الطبعة الثانية،دراسة تأصيمية تحميمية، 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجمد الخامس، دار  (8)
 .  9:78صت ،   –المعرفة، القاىرة، ب 
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ػٝس ٚ)أفػسٙ ٚقاٍ ايطاظٟ أٜطًا )فػس( ايؿ٤ٞ ٜفػس بايطِ )فػازًا( فٗٛ ف
، ٚتعين َفطز٠ ايفػاز ع٢ً أْٗا (1)ضس املصًش١ املفػس٠(ٚ) ففػس( ٚال تكٌ اْفػس

 .(2)املعاصٞ يكٛي٘ تعاىل ) فأنجطٚا فٝٗا ايفػاز(

 ،االقرتاع، أْتدب ايؿ٤ٞ أختاضٙ، ٚاالْتداب (3) ٚيف شات ايػٝام فإ االْتداب يػ١ً
  .(4)َٚٓ٘ ايٓدب١ ِٖٚ اؾُاع١ ؽتاض َٔ ايطداٍ ،االختٝاض ٚاالْتكا٤ أٜطًا

ايٓاخبني يؿدص أٚ أنجط َٔ بني عسز َٔ ١٦ٖٝ ختٝاض اٜعين  االْتدابف
، ٚخنًص بأْ٘ اغًٛب زميكطاطٞ عٔ ططٜك٘ خيتاض (5)املطؾشني يتُجًِٝٗ يف سهِ ايبالز

 ايؿعب ْٛاب٘ ايًصٜٔ ميجًٕٛ ٜٚعربٕٚ عٔ اضازت٘.

 املطلب الثاني

 هؼىن الفساد االنتخابي اصطالحا  
اّ ايػًط١ َٔ أدٌ ؼكٝل َٓافع ٖٛ اغا٠٤ اغتدس (6)ٜكصس بايفػاز بؿهً٘ ايعاّ

شات١ٝ يؿدص أٚ ؾُاع١، ٚايفػاز بؿت٢ َعاٖطٙ ٚػًٝات٘ َٔ ْٗب يًُاٍ ايعاّ أٚ ٖسض ي٘، 

                          

تاب العربي،  دار الك بد القادر الرازي، مختار الصحاح،محمد بن ابي بكر بن ع( 7)
 .19;،  ص7<?7بيروت، 

  .(78( سورة الفجر اآلية )8)
 .9=9:ت، ص -المجمد السادس، ب بن منظور، دار المعارف، القاىرة،لسان العرب ال (9)
( بالضم أي المنتخبين )وخرجنا في النخبةعمر  :في حديث عمي رضى اهلل عنو وقيل (:)

 . المنتقين من الناس،
( د. ماجد راغب الحمو، االستفتاء الشعبي والشريعة اإلسالمية، دار المطبوعات الجامعية، ;)

 . 9<?7اإلسكندرية، 
، مكافحة الفساد االداري والوظيفي وعالقتو بالجريمة عمى المستوى أمير فرج يوسف (>)

، 8171ي الحديث، االسكندرية، مي والعربي والدولي، المكتب الجامعالمحمي واالقمي
 .87ص
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ٚطًب ايطؾ٠ٛ ٚاحملػٛب١ٝ ٚايٛاغط١ ٚاحملابا٠ أٚ االبتعاظ، خيتصط بأْ٘ اخطاع املصًش١ 
  .ايعا١َ ألٖساف خاص١، ٚخطٚز عٔ ايكإْٛ أٚ اغتػالٍ يػٝاب ايكإْٛ

 ٙ عسٜس٠ َٚتٓٛع١ ال تسخٌ ؼت اؿصطَعاٖطفإٕ فػاز االْتدابٞ ٓػب١ يًباي َاٚأ
نطُإ "ٚؼٍٛ زٕٚ ؼكٝل املعاٜري ايسٚي١ٝ املتعاضف عًٝٗا، ع٢ً االْتدابات  تؤثط غًبًا

ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ، ْٚعا١ٖ االْتدابات باملع٢ٓ ايٛاغع، ٚسط١ٜ ايتصٜٛت، ٚاملػاٚا٠ يف 
، ٚايتعبري ايصازم عٔ إضاز٠ ايٓاخبني، ٚاْتعاّ ١ االْتداب١ٝٚايسعاٜ ايتصٜٛت ٚايرتؾٝح

  ".االْتدابات

أٚ  تٗسٜس عٓف أٚ ؼاٌٜ أٚتعٜٚط أٚ هٌ ع١ًُٝ ب ايفػاز االْتدابٞسٝح ٜتُجٌ 
ٖٚصٙ ايعًُٝات  َٔ قبٌ املطؾح، أٚ ؾطا٤ تػتدسّ يًشصٍٛ ع٢ً أصٛات ايٓاخبني غـ

ٚطٝبتِٗ َٔ ٓاخبني باغتػالٍ غصادتِٗ نجري٠ َٚتعسز٠ ٜسخٌ يف ْطاقٗا ايهصب ع٢ً اي
أٚ زفع َكابٌ هلِ يؿطا٤ أصٛاتِٗ أٚ اغتعُاٍ ايك٠ٛ أٚ ايتٗسٜس أٚ  خالٍ ايربْاَر االْتدابٞ

 .(1)االبتعاظ

تعٜٚط اؿكا٥ل ٚايعٓف االْتدابٞ ٚغا٥ٌ ع٢ً أ١ٜ ساٍ ْػتطٝع ايكٍٛ إٔ نٌ 
١ٜٛ عرب تعٜٝف ٚعٞ ٚايتٌُٜٛ غري املؿطٚع ٚايتشؿٝس املصٖيب يتشكٝل َهاغب غًط

املٛاطٔ باالػاٙ املطاز يًُصًش١ ايعا١َ، ٚنٌ خطٚز ع٢ً ايكٛاعس املٓع١ُ يالْتداب ٜعين 
 فػازًا اْتدابًٝا.

ٜٚتُجٌ ايفػاز االْتدابٞ يف تعٜٝف اؿكا٥ل بتػٝري ْتا٥ر االقرتاع بتشٌٜٛ ٚد١ٗ 
ٟ ؼٌٜٛ االصٛات االْتداب١ٝ االضاز٠ ايعا١َ هل١٦ٝ ايٓاخبني طبكًا يطغب١ املٓتفع َٔ ايفػاز، أ

اىل َطؾح آخط َطفٛض َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايٓاخبني، ٚبصيو ٜهٕٛ ايفػاز بٗصا املع٢ٓ َازًٜا 
 َباؾطًا، ٚبصيو تهٕٛ ايٓتا٥ر غري َعرب٠ عٔ اضاز٠ ايؿعب.

ٚدسٜط بايصنط إٔ ايػُػط٠ االْتداب١ٝ ٖٞ غبب يف تٓاَٞ ايفػاز بهٌ أْٛاع٘، 
ض ايػٝاغٞ اىل قطاض ٜسعِ اصشاب ايٓفٛش املايٞ، ٚايبٓا٤ غري فٗٞ افػاز يًصَِ ٚؼٍٛ ايكطا

                          

( يونس بمفالح، الفساد االنتخابي .. حاجز االصالح السياسي في الدول العربية، منشور 7)
 http://www.alarabay.co.uk/author. >817/?/;عمى شبكة االنترنت بتاريخ 
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ايفاغس زٚضًا أغاغًٝا يف ٖعمي١  املاٍ ايػٝاغٞسٝح ًٜعب  ايصشٝح يًع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ،
ايسميكطاط١ٝ ٚشيو َٔ خالٍ ٚصٍٛ خنب غٝاغ١ٝ اىل ايػًط١ زٕٚ َؿطٚع١ٝ يف ظٌ 

     زميكطاط١ٝ َػؿٛؾ١.

م إفػاز ٚتؿٜٛ٘ االْتدابات َتٓٛع١ ٚعسٜس٠، ٚيعً٘ َٔ املٓاغب ايكٍٛ بإٔ طط
َٚٔ ايصعب سصطٖا، نايتعٜٚط ٚقًب اؿكا٥ل ٚاملدايفات املاي١ٝ يًُطؾشني َٚصازض 
ايتٌُٜٛ ٚايعٓف االْتدابٞ املازٟ ٚغري املازٟ ٚايعٓف ايًفعٞ ٚايتؿٗري ٚايتػكٝط ٚايتٗسٜس 

يٓاخبني ٚسطم صٓازٜل ٚايطؾ٠ٛ االْتداب١ٝ ٚايػـ ٚؾطا٤ األصٛات ٚايتالعب بػذالت ا
االقرتاع، ٚايتالعب يف عًُٝات ايفطظ، ٚايتصٜٛت ايعًين ٚاؾُاعٞ ٚايتصٜٛت املتهطض، 
ٚاغتبساٍ ايصٓسٚم االْتدابٞ ٚتعٜٚط ممجًٞ ايهٝاْات ٚاملطاقبني، ٚايتعٜٚط َٔ أع٢ً يف 
ؾإ ايفطظ ٚعس األصٛات، ٚايتعٜٚط اؿهَٛٞ، ٚؾطب أمسا٤ املطؾشني، ٚأعُاٍ ايعٓف 
ٚاألعُاٍ ايطا٥ف١ٝ ٚايعطق١ٝ ٚاملصٖب١ٝ ٚايكب١ًٝ ٚايعؿا٥ط١ٜ ٚايعا١ًٝ٥، ٚتسخٌ االدٗع٠ األ١َٝٓ 
ٚاملًٝؿٝات َٚؿاضن١ املٛظفني ايعَُٛٝني بأعُاٍ ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ يصاحل َطؾح ع٢ً 
سػاب َطؾح آخط، ٚاغتدساّ ايٛغا٥ٌ غري املؿطٚع١ ٚاحملعٛضات يف ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ، 

زٚا٥ط ايسٚي١ ٚاَهاْٝاتٗا، ٚاغتدساّ اؾٛاَع ٚاؿػٝٓٝات، ٚايطقاب١ غري اؾاز٠  ناغتدساّ
ع٢ً االْتدابات ٚاالؾطاف ايصٛضٟ ايهاشب عًٝٗا، ْٚػتطٝع ايكٍٛ بإٔ أغًب َا تكسّ ٜعس 

 . (1)دطا٥ًُا اْتداب١ٝ
 
 
 
 
 

                          

التي ترتكب أثناء سير المعركة االنتخابية في أي  يقصد بالجرائم االنتخابية تمك الجرائم (7)
مرحمة من مراحل عممية االنتخاب من قبل المرشح أو أعوانو أو من ذي مصمحة وقبل 

، سابو صفة العضوية في مجمس النوابفوزه فييا بطريقة غير شرعية حتى يتمكن من اكت
م االنتخابية ألعضاء حيث تتعدد وتتنوع ىذه الجرائم. ينظر: د. بشير عمي باز، الجرائ

 .79، ص ;817البرلمان، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
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 املبحث الثاني
 الفساد االنتخابي املتصل مبرحلت االجراءاث التوهيذيت

 القرتاعلؼوليت ا
املتصٌ مبطس١ً االدطا٤ات ايتُٗٝس١ٜ يع١ًُٝ االقرتاع َؤؾطًا   ٜعس ايفػاز االْتدابٞ

ع٢ً فػاز ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ، ٖٚسضًا ألصٛات ايٓاخبني َٚصازض٠ إلضازتِٗ،  فٝهٕٛ األغاؽ 
يفػاز ايػًط١ ٚاملػتٜٛات ايسْٝا، ٚقس تهٕٛ آثاضٙ َٔ أخطط أْٛاع ايفػاز ع٢ً ايسٚي١ 

 ٖصا َا غٛف ْتٓاٚي٘ يف أضبع١ َطايب ٚناآلتٞ: ُع،ٚاجملت

 املطًب األٍٚ: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ بايػذالت االْتداب١ٝ.

 املطًب ايجاْٞ: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ بايسٚا٥ط االْتداب١ٝ. 

 املطًب ايجايح: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ مبطس١ً ايرتؾٝح.

 تصٌ بايسعا١ٜ االْتداب١ٝ.املطًب ايطابع: ايفػاز االْتدابٞ امل

 املطلب األول 
 الفساد االنتخابي املتصل بالسجالث االنتخابيت

إٔ املسخٌ األغاغٞ ملٛاد١ٗ ايفػاز االْتدابٞ ٜبسأ بإصالح ايػذالت االْتداب١ٝ 
ٚضبطٗا، ْٚػتطٝع ايكٍٛ بأْٗا غذالت ؼتٟٛ ع٢ً قٛا٥ِ تطِ بصف١ ضمس١ٝ أمسا٤ 

ؿع١  –ايؿطٚط اييت ٜتطًبٗا ايسغتٛض ٚايكإْٛ االْتدابٞ  املٛاطٓني ايصٜٔ تتٛافط فِٝٗ
ٚاـاص١ بصف١ ايعط١ٜٛ ب١٦ٝٗ ايٓاخبني، سٝح ٜهتػب املٛاطٔ صف١ ايٓاخب  –ؼطٜطٖا 

 .(1)َت٢ نإ ايكٝس صشٝشًا

                          

( د. صالح حسين عمي، الحق في االنتخاب، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، 7)
 .?8، ص8178االسكندرية، 
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فُٔ ايػذالت االْتداب١ٝ ٜهٕٛ ايٓاخب ٚايٓا٥ب ٚاييت ؼسز َٔ ي٘ سل ايتصٜٛت 
ػذالت ٚاإلؾطاف عًٝٗا ٚضُإ سٜٝٛتٗا أَط يف غا١ٜ ٚايرتؾٝح، إٕ ططٜك١ صٓع ٖصٙ اي

    .(1)األ١ُٖٝ بايٓػب١ يع١ًُٝ االْتداب
ٚاملالسغ إٔ غذٌ ايٓاخبني املبين ع٢ً قاعس٠ بٝاْات ْعاّ ايتٛظٜع ايعاّ 
يًبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ ْعاّ غري زقٝل، إش تٛدس ايهجري َٔ ساالت ايٛفا٠ اييت مل تؿطب َٔ 

ٚدٛز ايهجري َٔ ساالت ايتهطاض بػ١ٝ تػًِ سص١ مت١ٜٝٓٛ ظا٥س٠ ، ٖصٙ ايػذالت، فطاًل عٔ 
ٖٚصا َا أنست٘ ٚظاض٠ ايتذاض٠ ٚنصيو ٚظاض٠ املاي١ٝ يف عسز َٔ ايتصطحيات اإلعال١َٝ، ٚتعٗط 

اْتدابات فًؼ ايٓٛاب يعاّ  َؿه١ً عسّ ايسق١ يف غذٌ ايٓاخبني يف نٌ زٚض٠ اْتداب١ٝ ؿس
2018. 

ييت تعس فػازًا اْتدابًٝا، فٗٞ تػذٌٝ ايٓاخب يف انجط ٚأَا اإلؾهايٝات األخط٣ ا
َٔ غذٌ اْتدابٞ أٟ ظاٖط٠ ايكٝس املتهطض يًٓاظسني ٚاملٗذطٜٔ، ٜٚطاف اىل شيو ٚدٛز 
أمسا٤ َهطض٠  ٚنجط٠  األخطا٤، ٚنجط٠  أمسا٤ املتٛفني، ٚاملٛقٛفني َؤقتًا، ٚايتالعب يف 

تٗا َٚصساقٝتٗا، األَط ايصٟ  ٜٓعهؼ غذٌ ايٓاخبني ايصٟ أفكس ايػذالت االْتداب١ٝ دسٜ
 بسٚضٙ ع٢ً َصساق١ٝ االْتداب.

ٚملا نإ املٛطٔ االْتدابٞ ٖٛ اؾ١ٗ اييت ٜكِٝ فٝٗا ايٓاخب عاز٠، ٖٚٛ قٌ  
اقاَت٘ ايفع١ًٝ، سٝح ٜعاب ع٢ً َعاٜري املٛطٔ االْتدابٞ اْ٘ ٜفتح ايباب يًتشاٌٜ َٔ داْب 

غُٝا إٔ ع١ًُٝ ايكٝس يف ايػذٌ االْتدابٞ تتِ  ايٓاخبني يًٛصٍٛ اىل ايكٝس املتعسز، ٚال
تًكا٥ًٝا، ٜٚؤزٟ شيو اهلسف اىل االخالٍ مببسأ ايتٛاظٕ يف تعساز ١٦ٖٝ ايٓاخبني ٚعسّ ايتٓاغب 

 . (2)بني ايسٚا٥ط املدتًف١، األَط ايصٟ ٜعس خطٚدًا ع٢ً َبسأ املػاٚا٠ يف ايتصٜٛت

                          

ية، ، دار النيضة العرب( د. صالح الدين فوزي، النظم واإلجراءات االنتخابية، دراسة مقارنة7)
 .8>7، ص;<?7، القاىرة

د. جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النيضة العربية، القاىرة،     
 . :9:، ص>??7

، :<?7الميزان، مكتبة سمير رأفت،  ( د. مصطفى عفيفي، نظامنا االنتخابي في8)
 .771ص
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الْتداب١ٝ اييت تعس ايسعا١َ ٖٚصا إٕ زٍ ع٢ً ؾ٤ٞ إمنا ٜسٍ ع٢ً فػاز ايػذالت ا
االغاغ١ٝ ألٟ اْتدابات يف ايبالز ٚاييت تؤزٟ يف األخري يع١ًُٝ اْتداب١ٝ ال تعرب عٔ االضاز٠ 

 اؿكٝك١ٝ هل١٦ٝ ايٓاخبني.

 املطلب الثاني
 الفساد االنتخابي املتصل بالذوائر االنتخابيت
يٛدٛز عالق١ ٜكتطٞ ايبشح َٓا ضطٚض٠ ايتططم اىل َٛضٛع ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ 

َباؾط٠ بني ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ ْٚعِ االْتداب، فال ٜتِ أخص ْعاّ َٔ ْعِ االْتداب إال ٜٚتِ 
 َعٗا تكػِٝ ايسٚي١ إىل زٚا٥ط اْتداب١ٝ تتٓاغب ٚايٓعاّ املدتاض.

تعترب َطس١ً تكػِٝ ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ َٔ املطاسٌ امل١ُٗ يف ع١ًُٝ ٚعًٝ٘ 
١ٝ تكػِٝ ايسٚي١ إىل زٚا٥ط اْتداب١ٝ ال تؿهٌ يف سس شاتٗا ضُاًْا االْتداب، َٚفاز شيو إٔ عًُ

 .(1)يٓعا١ٖ اإلدطا٤ات االْتداب١ٝ ٚدسٜتٗا ٚايعرب٠ يٝػت بايتكػِٝ ٚإمنا بعساي١ ايتكػِٝ 

ٜٚهٕٛ ايفػاز عٓسَا تػتأثط ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ بتكػِٝ ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ 
يت تبعس َعاضضٝٗا عٔ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ، ٚتػتدسَٗا أزا٠ يتُعٜل ايسٚا٥ط بايططٜك١ اي

 نٕٛ تكػِٝ  ايسٚي١ اىل زٚا٥ط اْتداب١ٝ ٖٛ َٔ ١َُٗ املؿطع.

ٖٞ  احملافعات بنياملػاٚا٠ يف ايتُجٌٝ ايٓٝابٞ  ٚاملالسع١ األِٖ يف َػأي١ 
عسز  املدصص١ يًسا٥ط٠ االْتداب١ٝ ٜهٕٛ ع٢ً أغاؽ عسز املكاعسٌٖ إٔ : ايتػاؤٍ اآلتٞ
 ؟ايٓاخبني فٝٗا عسز أّ ع٢ً أغاؽ ١غهإ احملافع

/ أٚاًل( َٓ٘ )ٜتهٕٛ فًؼ 49ٚاؾٛاب ع٢ً ٖصا ايتػاؤٍ دا٤ يف ايسغتٛض املاز٠ ) 
ايٓٛاب َٔ عسز َٔ األعطا٤ بٓػب١ َكعس ٚاسس يهٌ َا١٥ ايف ْػ١ُ َٔ ْفٛؽ ايعطام 

 ميجًٕٛ ايؿعب ايعطاقٞ بأنًُ٘، ............(.

، ايصٟ متجٌ 2005بات فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ يعاّ ٚغطاب١ ٖصا األَط ظٗطت يف اْتدا
زٜاىل  –صالح ايسٜٔ  –٣ْٛٓٝ كاعس َٔ زٕٚ ٚد٘ سل َٔ قافعات )عسز َٔ املبإغكاط 

                          

اطروحة  رية والقانونية،وضماناتيا الدستو  االنتخابات النيابية د. عفيفي كامل عفيفي،( 7)
 .7==ص ،8111دكتوراه مقدمة الى كمية الحقوق، جامعة أسيوط ، 
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دا٤ يف املاز٠  ٚفكًا ملاٜػرتؾس بايسغتٛض  ملاملؿطع ايعطاقٞ  ، ٚايػبب يف نٕٛبابٌ ( –
١ٝ )قافع١( ٜتٓاغب َع عسز ٕ جيعٌ عسز ايٓٛاب يف نٌ زا٥ط٠ اْتدابأب َٓ٘، (/اٚاًل49)

 االْتدابات /ثاًْٝا( َٔ قا15ْٕٛايػهإ )املٛاطٓني ( ال َع عسز ايٓاخبني، ألٕ ْص املاز٠ )
  .(1)/اٚاًل( َٔ ايسغتٛض49، أصبح َتعاضضًا َع ْص املاز٠ )2005يػ١ٓ  16ضقِ 

ت /ثاًْٝا( َٔ قإْٛ االْتدابا15ايطعٔ بعسّ زغتٛض١ٜ ْص املاز٠  ) شيو ٖٛ َٚطز
   .(2)15/6/2006اَاّ احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا يف  2005يػ١ٓ  16ضقِ 

ٚبعس صسٚض قطاض احمله١ُ االؼاز١ٜ تب٢ٓ املؿطع ططٜك١ ؼسٜس عسز ايٓٛاب مبا 
ٜتٓاغب َع ايتعساز ايعاّ يًػهإ ٚفكًا يًسغتٛض، بإٔ تهٕٛ نٌ قافع١ زا٥ط٠ اْتداب١ٝ 

ٝاب١ٝ ٜتٓاغب َع عسز غهإ احملافع١ فٝٗا، ٚخصص يهٌ قافع١ عسزًا َٔ املكاعس ايٓ
ٜٚعتُس ملعطف١ عسز ايػهإ يف احملافع١ ع٢ً ْعاّ ٜفتكط يًسق١ ٖٛ ْعاّ ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ 

األَط ايصٟ جيعٌ االْتداب ال ٜؤتٞ مثاضٙ ع٢ً ٚد٘  ايصٟ ؼت االؾاض٠ ايٝ٘ فُٝا تكسّ،
 صشٝح َعرب عٔ االضاز٠ ايعا١َ.

ٚعؿطٕٚ  تػع١( ثالمثا١٥ 329َٚٔ ) يف ايعطام ايٓٛاب ٜتهٕٛ فًؼٚع٢ً أ١ٜ ساٍ 
 ،ؿسٚزٖا االزاض١ٜ ع٢ً احملافعات ٚفكًا ٔ َكعسًاٜ( ثالمثا١٥ ٚعؿط320ٜتِ تٛظٜع ) ،َكعسًا

متٓح املهْٛات ايتاي١ٝ سص١ إش  ،َكاعس َٓٗا سص١ )نٛتا( يًُهْٛات تػع١( 9ٚتهٕٛ )

                          

سن قانون يتعارض مع  ال يجوزمن الدستور النافذ تنص عمى انو "ثانيًا(  /79المادة )( 7)
، ويعد باطاًل كل نص يرد في دساتير االقاليم او اي نص قانوني اخر ىذا الدستور

 يتعارض معو".
المنشور عمى الموقع  =811/:/>8في  >811/ ت/ ;7ر المحكمة االتحادية العميا ( قرا8)

االلكتروني لمركز القضاء العراقي لمتوثيق والدراسات. )..... قررت المحكمة الحكم بعدم 
لتعارضيا مع  ;811لسنة  >7/ثانيًا( من قانون االنتخابات رقم ;7دستورية المادة )

الدستور ولمسمطة التشريعية تشريع نص جديد موافق أحكام /اواًل( من ?:احكام المادة )
/اواُل( من الدستور عمى أن ال يمس االجراءات التي جرت بموجبيا انتخابات ?:المادة )

 المجمس النيابي الحالي(.
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شيو ع٢ً ْػبتِٗ يف ساي١ َؿاضنتِٗ  ٜؤثط ٕ الأ)نٛتا( ؼتػب َٔ املكاعس املدصص١ ع٢ً 
  (1).يف ايكٛا٥ِ ايٛط١ٝٓ

ٚغريًا َع َا تكسّ لس أْ٘ َٔ اال١ُٖٝ االؾاض٠ اىل ْعاّ غاْت يٝػٛ املعسٍ 
، إش ٜطبل ٖصا ايٓعاّ بٗسف دعٌ ع١ًُٝ تٛظٜع املكاعس أنجط (2)املطبل سايًٝا يف ايعطام

ٚاعتُس  ٚايػٜٛس ٚايبٛغ١ٓ، ًٜٓسا ٚايٓطٜٚرٜٚطبل ٖصا ايٓعاّ يف ايٛقت اؿاضط يف ْٝٛظ
ٚتٛظٜع املكاعس يف اْتدابات فًؼ  ( ؿػاب اصٛات ايٓاخبني1.7قإْٛ )غاْت يٝػٛ 

 اييت تكػِ األص١ًٝعٔ ططٜك١ غاْت يٝػٛ  تطادعًا ايتعسٌٜ ٜعترب ٖصا، 2018ٚايٓٛاب يعاّ 
١ًٝ يًكٛا٥ِ ايهبري٠ ع٢ً فكط ألْٗا تعطٞ افط (.....9 ،7 ،5 ،3 ،1)ع٢ً األضقاّ  األصٛات

(، 1،4)اىل  (1) بعٜاز٠ ايعسز فكس نإ يًُؿطع ايعطاقٞ فًػف١ اخط٣سػاب ايكٛا٥ِ ايصػري٠، 
َٔ شيو عٝح ع٢ً أ إٔ املؿطع ايعطاقٞ قس ضفع٘ اىل ٚمل ٜكف األَط عٓس ٖصا اؿس بٌ 

فًؼ ْتدابات ( يف ا7،1، ٚ)2014اْتدابات فًؼ ايٓٛاب يعاّ  ٚطبل يف (1،6أصبح )
ٚاملػتكًني ٚايهفا٤ات،  االسعاب ايصػري٠ عسّ فٛظيطُإ نٌ شيو  ،2018ايٓٛاب يعاّ 

 . ؿػاب ايهتٌ ايػٝاغ١ٝ ايهبري٠ املتٓفص٠ يف اؿه١َٛ ٚايربملإ ٚدا٤ ٖصا ايٓعاّ

إٕ ٚضع أَط ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ ٚتٛظٜع املكاعس بٝس ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ال ٜعترب 
االغًب١ٝ ايربملا١ْٝ بإصساض تؿطٜع ؼسز فٝ٘ عسز ايسٚا٥ط مبا خيسّ ضُا١ْ َطًك١ ، اش تكّٛ 

 َصاؿٗا االْتداب١ٝ، بػ١ٝ ايبكا٤ يف ايػًط١ ٚؼذِٝ خصَٛٗا ايػٝاغٝني. 

 
                          

 .8179لسنة  ;:قانون انتخابات مجمس النواب العراقي رقم من  (77المادة )( 7)

في توزيع المقاعد  71?7انت ليغو المعدل الذي ابتكر عام تبنى العراق أخيرًا نظام س (8)
النيابية ضمن نظام التمثيل النسبي عمى المرشحين الفائزين ألول مرة في انتخابات 

، ومن ثم في انتخابات 8179نيسان 81مجالس المحافظات العراقية التي جرت في 
 ينسجم مع بأسموب ال <817، وانتخابات عام :817أبريل  91مجمس النواب في 

قواعدىا العامة االصمية، وىي تقمل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد 
االصوات المعبر عنيا وعدد المقاعد المتحصل عمييا، إال أن ىذا العيب تستفيد منو 

 الكتل الكبيرة عمى حساب الكتل الصغيرة منيا.
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 املطلب الثالث
 الفساد االنتخابي املتصل مبرحلت الرتشيح

ٜطاز عل ايرتؾٝح سل أبٓا٤ ايسٚي١ يف تطؾٝح أْفػِٗ يتٛيٞ عط١ٜٛ اجملايؼ 
ٓٝاب١ٝ أٚ احمل١ًٝ، ٜٚتطًب شيو إٔ ٜتػا٣ٚ أبٓا٤ ايسٚي١ يف مماضغ١ ٖصا اؿل باعتباضٙ اي

َهُاًل ؿل االْتداب، َٚا َٔ ؾو إٔ سل ايرتؾٝح ٖٛ َٔ أبطظ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ اييت 
 . (1)تطُٔ اؾرتاى األفطاز يف ازاض٠ ؾؤِْٚٗ ٚسهِ أْفػِٗ بأْفػِٗ

٘ أخطط املعطالت َٓٗا ؾطا٤ شَِ ٚبال ؾو فإٕ االْتدابات يف ايعطام تٛاد
املطؾشني َٔ قبٌ ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ ايهبري٠ ٚاالغتكطاب ايطا٥فٞ ٚاْتؿاض ايفػاز بهٌ 
أْٛاع٘، ٚاحملاصص١ يف تكاغِ املٓاصب، ٚايتسخالت األدٓب١ٝ، ٚايعٓف االْتدابٞ، نًٗا 

َِٓٗ عٔ تؤثط يف خٝاضات ايٓاخبني َٚؿاعطِٖ ٚقس ؼس َٔ سط١ٜ ايٓاخب أٚ تجين بعطًا 
ايرتؾٝح، ٚعًٝ٘ فإٕ ٖصٙ ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ قس ال ترتزز عٔ فعٌ أٟ ؾ٤ٞ َٔ ؾأْ٘ إٔ 
حيطّ خصَٛٗا َٔ ايٛصٍٛ اىل ايػًط١، ست٢ يٛنإ عٔ ططٜل ايًذ٤ٛ اىل ايعٓف املازٟ 

 .(2)بهٌ أْٛاع٘

ٜكٌ عسز  ٜهٕٛ ايرتؾٝح بططٜك١ ايكا١ُ٥ املفتٛس١ ٚال َٚٔ سٝح ايٛاقع ايعًُٞ
ايكا١ُ٥ ٚأسس املطؾشني فٝٗا  ٚأعٔ ثالث١ ٚحيل يًٓاخب ايتصٜٛت يًكا١ُ٥  ٗااملطؾشني فٝ

 .(3)ٚجيٛظ ايرتؾٝح ايفطزٟ

                          

اتو األساسية في القانون د. حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق االنسان وحري( 7)
الوضعي والفقو االسالمي، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية الحقوق 

 .1<9، ص <811جامعة طنطا، 
الواقع  8119بعد عام بان عمي كاظم، المعارضة البرلمانية في النظام السياسي العراقي ( 8)

، 8179جامعة بغداد،  لسياسية،وم ارسالة ماجستير مقدمة الى كمية العموالمستقبل، 
 .:<ص

 .8179لسنة  ;:النواب العراقي رقم قانون انتخابات مجمس من  (78( المادة )9)
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ٕ ال تكٌ ْػب١ أ% يف ايكا١ُ٥ 25ٕٚ ال ٜكٌ عسز ايٓػا٤ املطؾشات عٔ أجيب ٚ
ٕ ٜطاع٢ تػًػٌ ايٓػا٤ أعٓس تكسِٜ ايكا١ُ٥ ٜؿرتط ، %25متجٌٝ ايٓػا٤ يف اجملًؼ عٔ 

 .(1)نٌ ثالث١ ضداٍ بٓػب١ اَطأ٠ بعس

َٚٔ ايٛاضح إٔ غًٛى املطؾح ٜبسأ َٔ َٝعاز ادطا٤ االْتدابات ايعا١َ ست٢ ْٗا١ٜ 
َٝعاز ايتصٜٛت، سٝح ٜتٓافؼ املطؾشٕٛ  يًشصٍٛ ع٢ً أصٛات ايٓاخبني بأ١ٜ  ٚغ١ًٝ 
ناْت َؿطٚع١ أٚ غري َؿطٚع١، َجٌ ايؿا٥عات ٚاالناشٜب يًٌٓٝ َٔ مسع١ َٓافػِٝٗ، ْٚؿط 

قاٌٜٚ ناشب١، أٚ تًكٞ أَٛاٍ َٔ د١ٗ أدٓب١ٝ بػطض االْفام ع٢ً ايسعا١ٜ أخباض أٚ أ
 .االْتداب١ٝ

اغفاٍ املٓار املال٥ِ ملطس١ً ٜٚبسٚا يٓا دًًٝا إٔ ايفػاز االْتدابٞ قس ٜهٕٛ يف 
، ٚقس خيػط ايهجري َٔ ابتعاظ َايٞ  بايتأثري ع٢ً املطؾشني برتٖٝب أٚ تطغٝب أٚ ،ايرتؾٝح

ٓسَا تهٕٛ املٓطك١ االْتداب١ٝ غري َػتكط٠ آًَٝا، ٚاييت ٜصعب  ع٢ً املطؾشني اضٚاسِٗ، ع
 .(2)ادٗع٠ االَٔ ايكٝاّ بٛادباتٗا فٝٗا

ٚقس ٜػبب ايفػاز االْتدابٞ ايععٚف عٔ ايرتؾٝح ٚاالعرتاض ع٢ً ايٓعاّ 
ايػٝاغٞ، ْتٝذ١ يإلٜصا٤ ايصٟ ؿل باملُتٓع َٔ اضطاض غٝاغ١ٝ أٚ اقتصاز١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ 

                          

 .8179لسنة  ;:النواب العراقي رقم قانون انتخابات مجمس من  (79( المادة )7)
، ة مقارنة، عمان( د. سعد مظموم العبدلي، االنتخابات ضمانات حريتيا ونزاىتيا، دراس8)

 .=78ص  ?811دار دجمة،
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اييت تجين ايٓاخب عٔ املفاض١ً بني املطؾشني ، فهًُا ظاز  (1)ط٠ عسز املطؾشنيٚ َٔ نجأ
 .(2)عسز املطؾشني اضتفعت ْػب١ املكاطعني يع١ًُٝ االْتداب

ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط تؿٗس ايبالز يف نٌ ع١ًُٝ اْتداب١ٝ َٛد١ َٔ ايعٓف املازٟ 
  ٜ٘ االْتداب.، ناالعتسا٤ ع٢ً املطؾشني بكصس إفػاز ٚتؿٛ(3)ٚغري املازٟ

ٚقس ٜهٕٛ ايفػاز االْتدابٞ بتكسّ طايب ايرتؾٝح بأٚضام غري صشٝش١، ٜٚتِ قبٍٛ 
أٚضام تطؾٝش٘ يعسّ تٛافط إؾطاف قطا٥ٞ، ٚنصيو َٔ املُهٔ عطق١ً َطؾح َعني ست٢ 
ٜفٛت عًٝ٘ ايٛقت احملسز بػ١ٝ تكسِٜ أٚضام ايرتؾٝح ملصًش١ َطؾح آخط، أٚ عٓسَا ال 

 طز يٝعطض بطْاف٘ االْتدابٞ .ٜػتطٝع املطؾح إٔ خي

 املطلب الرابغ
 الفساد االنتخابي املتصل بالذػايت االنتخابيت

تعترب َطس١ً متٌٜٛ ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ َطس١ً ١َُٗ ٚخطري٠ َٔ َطاسٌ االْتداب، 
ٚتهُٔ اُٖٝتٗا بتشسٜس أٚد٘ االْفام يًسعا١ٜ االْتداب١ٝ يتعطٜف املطؾح يًٓاخب ٚاإلعالٕ 

                          

( 8<?>في العراق ) <817( االنتخابات العراقية أرقام ومعطيات، رشح في انتخابات عام 7)
أكثر  ( مقعدا، وأما عدد الناخبين فيو?98( امرأة، يتنافسون عمى ):817مرشحًا بينيم )

ضافة محافظة تمثل كل واحدة منيا دائرة انتخابية، إ <7مميونا، يتوزعون عمى  :8من 
منشور عمى شبكة  دولة، ?7خارج البالد وسيصوتون في لمعراقيين الذين يعيشون 

 2018/4/23 ، فيالجزيرة نت .االنترنيت
                            http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 

، رطة في ادارة العممية االنتخابيةاالنتخاب ودور الش ،اىيم حامد شاكر عمي حبيب ( د. ابر 8)
اكاديمية الشرطة كمية الدراسات العميا لمحصول عمى درجة الدكتوراه  اطروحة مقدمة الى
 .;9>، ص <811في عموم الشرطة، 

دراسات قدرات متدنية وتيديدات متزايدة، تقرير مركز الجزيرة لم ،( عزيز جبر شيال9)
 .8 - 7، ص 8178والبحوث ، 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events
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ٚإٔ املاٍ ال  ٚسٝح إٔ  ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ ؼتاز اىل ْفكات باٖط١، الْتدابٞ،عٔ بطْاف٘ ا
 .غ٢ٓ عٓ٘ يف أٟ اْتدابات

َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ املبسأ ايصٟ ؽطع ي٘ ْفكات ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ يف ايسٍٚ 
ايسميكطاط١ٝ، ٖٛ َبسأ ايعال١ْٝ أٟ إطالع ايهاف١ ع٢ً مجٝع بٓٛزٙ، ٚيف ساٍ عسّ األخص بٗصا 

سأ ٜعٗط ايفػاز االْتدابٞ، سٝح ٜػتػٌ املاٍ إَا يف صٛض٠ ضؾا٣ٚ اْتداب١ٝ أٚ بسعِ املب
ق٣ٛ ٚأسعاب غٝاغ١ٝ َع١ٓٝ بتكسِٜ اإلعاْات ٚاهلبات، قس تصٌ اىل إٔ ٜت٢ُٓ بعض 
ايٓاخبني إٔ تهٕٛ االْتدابات ع٢ً طٍٛ ايػ١ٓ، ٚغريٖا َٔ ايصٛض اييت متجٌ ْٗا١ٜ األَط 

 . يٓعا١ٖت اؿٝاز ٚااخالاًل بططٚضا

ٜٚتُجٌ ايفػاز املتصٌ مبطس١ً ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ بكٝاّ املطؾح بتًكٞ ٖبات أٚ 
َٓح َٔ اـاضز، أٚ بتدطٞ سذِ االْفام املكطض أٚ إغا٠٤ اغتدساّ أَٛاٍ ايسعا١ٜ يف إعطا٤ 
َبايؼ ْكس١ٜ ٚتٛظٜع َعاٜا ع١ٝٓٝ ٖٚساٜا يًٓاخبني، نإقا١َ َٛا٥س طعاّ يف ايكط٣ ٚاحملافعات 

خبني، ٚتٛظٜع املالبؼ ٚاهلساٜا أٚ تكسِٜ ايتربعات أٚ تكسِٜ خسَات يف َٓطك١ َع١ٓٝ يًٓا
قبٌٝ االْتدابات نتبًٝط ططٜل ٚضفع ايٓفاٜات أٚ اغتػالٍ ظطٚف َٚعاْا٠ ايٓاظسني بتٛظٜع 

أٚ َطافك١ ايبعض َٔ املطؾشني ( 1)َػاعسات يف املدُٝات أٚ َكاٜطتِٗ بايعٛز٠ اىل زٜاضِٖ
 ت ايسٚي١ٝ اؿه١َٝٛ ٚغري اؿه١َٝٛ ٚأٟ َػاعسات أخط٣، أٚ ٜعس بتكسميٗا.يًذإ ٚاملٓعُا

اغتدساّ املاٍ ايػٝاغٞ، ٚاغتػالٍ ايسٚي١ ٚٚظا٥فٗا َٚٛاقعٗا  ٜطاف اىل َا تكسّ
، اىل داْب محالت ايتؿٜٛ٘ ٚايطػط ٚاالنطاٙ ٚؾطا٤ ايصَِ ايهتٌ يف ايرتٜٚر يكٛا٥ِ

 .(2)محالت ؾطا٤ بطاقات ايٓاخب عٔ اخريًا االعالَّا تساٚي٘ ٚٚاالصٛات، 

                          

( جاسم الحمفي، كي ال تكون االنتخابات رافعة لطغمة الفساد ومنصة الفاشمين، مقال 7)
 /;الخميس  9<( السنة 9>7منشور عمى شبكة االنترنيت، طريق الشعب ، العدد )

 .<817/ نيسان
ألغراض انتخابية  ( فاضل الغراوي ، استغالل بعض المرشحين لظروف ومعاناة النازحين8)

 ، منشور عمى شبكة االنترنيت.<817في انتخابات عام 
                         ?<:91 http://www.thebaghdadpost.com/ar/story/  
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ٖٛ اغتدساّ املاٍ غري  أخطط أؾهاٍ ايفػاز االْتدابٞ إٔٚجيب ايتٓبٝ٘  
املؿطٚع يف االْتدابات أٚ ايتٌُٜٛ اـاضدٞ ٚفش٣ٛ شيو إٔ االْتدابات عٌُ ٚطين صطف، 

 ال جيٛظ تسخٌ أٟ َاٍ أدٓيب فٝ٘.

َا ٚضعت يف اٜسٟ بعض ٚقس تػتدسّ االَٛاٍ يف تػٝري ْتا٥ر االْتدابات اشا  
ايػٝاغٝني ايصٜٔ غٝؿرتٕٚ ايعٓف أٚ ؾطا٤ اؾُاعات اييت متاضؽ ايعٓف ٜٚػدطْٚٗا 

   .(1)يتصف١ٝ اـصّٛ ٚاضباى اغتعسازاتِٗ ايٓفػ١ٝ ٚاملاز١ٜ يًُؿاضن١ االْتداب١ٝ

 ٚدٛز اطاض قاْْٛٞ ٚاضح يتٌُٜٛ األسعاب ٚضغِ ٖصا ايٛضٛح فإ االفتكاض اىل
ٚقس تػاِٖ يف ايتٌُٜٛ  ايباب ع٢ً َصطاعٝ٘ يؿطا٤ ايٓفٛش زاخٌ االسعاب،ٜفتح  ،ٚايهٝاْات

 اْتدابًٝا. ٜعس فػازًا ٚبايتايٞايبًس، دٗات ادٓب١ٝ شات َصاحل اقتصاز١ٜ زاخٌ 
ٚغريًا َع َٓطٛم َا تكسّ فإٕ املدايفات املطتهب١ يف متٌٜٛ ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ 

تًعب ظاٖط٠ ؾطا٤ االصٛات االْتداب١ٝ زٚضًا ٖاًَا  تؤثط غًبًا ع٢ً اإلضاز٠ اؿط٠ يًٓاخبني، اش
 .َٚصسضًا  يًفػاز االْتدابٞ

ٚيتكطٜط َبسأ املػاٚا٠ بني املطؾشني يالْتدابات ايتؿطٜع١ٝ خصٛصًا فُٝا ٜتعًل 
باؿُالت االْتداب١ٝ، ٚع٢ً األخص بايٓػب١ يتٌُٜٛ ٖصٙ اؿُالت، ٜتعني االيتعاّ باؿس 

ص بني مجٝع املطؾشني، ٚع٢ً ٖصا األغاؽ فإٕ ايكإْٛ االقص٢ ؼكٝكًا يتهافؤ ايفط
ايفطْػٞ ٜٓعِ سػاب اؿُالت االْتداب١ٝ بططٜك١ زقٝك١، إش ٜفطض ع٢ً املطؾح ايعسٜس َٔ 

، ٚأنس (2)االيتعاَات ايٛادب عًٝ٘ ايكٝاّ بٗا ست٢ ٜهٕٛ سػاب محًت٘ صشٝشًا َٚؿطٚعًا
   طاقبتٗا َطاقب١ داز٠ ٚفعاي١.ع٢ً ايؿفاف١ٝ ملصازض ايتٌُٜٛ يًش١ًُ االْتداب١ٝ َٚ

يعٌ ضعف أزا٤ املفٛض١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يالْتدابات يف تٓعِٝ ْفكات ايسعا١ٜ 
ٚؼسٜس ضٛابط َع١ٓٝ ملتابع١ َصازض متٌٜٛ ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ يًُطؾشني ٚضقابتٗا ، ٖٛ َا 

                          

، حزاب السياسية، مكتبة السنيوري، االنتخابات العراقية وتمويل اال( د. وليد كاصد الزيدي7)
 .1>7 -;;7، ص :817بغداد ،

، ية عمى تمويل الحمالت االنتخابية، دار النيضة العربية، الرقابة القضائبداهلل حنفي( د. ع8)
 . :<، ص 8117القاىرة ،
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 ايسغتٛض فطص نُا دا٤ يفأسسخ ؾطخًا ٚاضشًا يف تٛفري اؿسٚز ايسْٝا َٔ َبسأ تهافؤ اي
  (1)".تهافؤ ايفطص سل َهفٍٛ ؾُٝع  ايعطاقٝنيع٢ً إٔ "

ٜتطًب ؼسٜس ايعكٛبات ٚتؿسٜسٖا ع٢ً كايفٞ االسهاّ اـاص١ بايسعا١ٜ ٚعًٝ٘ 
االْتداب١ٝ، نتذاٚظ املطؾح اؿس األقص٢ ملا ٜٓفل عًٝٗا َٔ َبايؼ، ٚايطؾ٠ٛ االْتداب١ٝ، 

بإٔ ٜعطٞ فا٥س٠ يٓفػ٘ أٚ يػريٙ يهٞ حيًُ٘  ٚتؿسٜس ايعكٛبات ع٢ً َٔ أعط٢ آخط أٚ ايتعّ
ع٢ً االَتٓاع عٔ ايتصٜٛت، ٚبايتايٞ ْط٣ ضطٚض٠ ابطاٍ األصٛات ايٓاػ١ عٔ اضتهاب 

االْتداب١ٝ، ٚسطَإ املعٚضٜٔ َٔ ايرتؾٝح ملس٠ ال تكٌ عٔ مخؼ غٓٛات أٚ أنجط  ِاؾطا٥
ا ٚػٓبٗا استُاالت َٔ شيو، َٔ أدٌ إساط١ ٖصٙ املطس١ً بايطُاْات اييت تهفٌ غالَتٗ

ايتالعب بٓتا٥ذٗا، ْٚط٣ إٔ َطس١ً ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ إٕ مل تطاقب بإؾطاف ايكطا٤ فػٛف 
 ٜعزاز فػاز ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ.

ٜٚطاف اىل َا تكسّ سعط قٝاّ املٛظفني ايعَُٛٝني بتػدري ايٛظٝف١ يف أعُاٍ  
ا٥ٌ ايسٚي١ نٛغا٥ط ايٓكٌ اغتدساّ ٚغأٚ ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ ملصًش١ أسس املطؾشني، 

ٚاألدٗع٠ ٚاآليٝات ٚاملعسات اـاص١ بايسٚي١ ٚاملًُٛن١ هلا بأعُاٍ ايسعا١ٜ، أٚ ٜهٕٛ شيو 
باغتدساّ االدٗع٠ األ١َٝٓ ٚايعػهط١ٜ أٚ االفطاط يف اغتػالٍ ايسٜٔ ٚخًط٘ بايػٝاغ١، أٚ 

ٚبصيو ٜكطض اغتػالٍ ايبعض يًذٛاَع ٚاملػادس ٚاؿػٝٓٝات ٚاملطاقس بأؾهاٍ كتًف١. 
ايكإْٛ َبسًأ عاًَا َٔ َكتطاٙ عسّ تسخٌ ايػًط١ ايعا١َ يف غري ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ ٚعًٝٗا 

 إٔ تًتعّ باؿٝاز ايتاّ. 

 املبحث الثالث
 الفساد االنتخابي املتصل باملرحلت املؼاصرة لؼوليت االقرتاع
بس٤ًا َٔ ٖٛ تًو ايع١ًُٝ اييت تبسأ بإزال٤ ايٓاخب بصٛت٘ الختٝاض َٔ ميجً٘ 

تكسمي٘ بطاقت٘ االْتداب١ٝ َٚا ٜجبت ؾدصٝت٘ إىل ض٥ٝؼ ؾ١ٓ االْتدابات َطٚضًا بتػًُ٘ 
بطاق١ االختٝاض ٚاْتٗا٤ باإلزال٤ بصٛت٘ يف غط١ٜ الختٝاض اسس املطؾشني، أٚ ايعسز املطًٛب 

سٝح ٜؤزٟ سل االقرتاع زٚضًا ًَُٗا يف ْطر  َِٓٗ، ٚإٜساع ٖصٙ ايبطاق١ يف صٓسٚم ،

                          

 .;811دستور جميورية العراق لسنة  ( من>7( المادة )7)
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غ١ ايسميكطاط١ٝ فٗٛ األزا٠ اييت حيصٌ اؿهاّ عٔ ططٜكٗا ع٢ً تفٜٛض ايؿعب املُاض
 .(1)ٚإمجاع٘

ٚايفػاز االْتدابٞ ٖٛ ايتعٜٚط ايصٟ حيسخ َٔ األز٢ْ يف املطانع االْتداب١ٝ ايصٟ 
ٚتعٜٚسٙ  يتػص١ٜ ايفػاز ايػٝاغٞفٗٞ ظٛاٖط غًب١ٝ  ٜكّٛ ب٘ أْصاض املطؾح ٚاتباع٘

 فٗٛ األخطط ع٢ً ايؿعب بأنًُ٘. بايتذسز ٚاالغتُطاض تػُح ي٘ ايفػاز ظطعات َٔ

ٜٚتُجٌ ٖصا ايفػاز بتسخٌ ٚنال٤ ايهٝاْات ايػٝاغ١ٝ ٚاملٓسٚبني عٔ املطؾشني يف 
ع١ًُٝ االقرتاع، ٚايػُاح يًبعض بايتصٜٛت املتهطض ٚايتصٜٛت اؾُاعٞ ٚايتصٜٛت ايعًين 

بسٍ احملبٛغني أٚ ايطاقسٜٔ يف  أٚ ايتصٜٛت بساًل عٔ أفطاز ايعا١ً٥ ٚاالقاضب أٚ ايتصٜٛت
 املػتؿفٝات أٚ صعٛب١ ٚصٍٛ ايٓاخب اىل َهإ االقرتاع. 

أٚ إٔ ٜكّٛ تٓعِٝ َٔ ايتٓعُٝات املػًش١ بايػٝطط٠ ع٢ً َطنع َٔ املطانع 
 ٤االْتداب١ٝ ٚإدباض ايٓاخبني ع٢ً ايتصٜٛت ملطؾح َعني أٚ يكا١ُ٥ َع١ٓٝ ، أٚ ايكٝاّ مبًٞ

سصف امسا٤ املطؾشني ايصٜٔ ٜٓتُٕٛ يكٛا٥ِ اخط٣ ، ٖٚصٙ اؾطمي١ االغتُاضات االْتداب١ٝ ٚ
االْتداب١ٝ تهجط يف املٓاطل ايٓا١ٝ٥ أٚ املػًك١ اييت تٓتؿط فٝٗا اؾُاٖري احملػٛب١ ع٢ً 

 .(2)َهٕٛ َصٖيب اٚ قَٛٞ َعني أٚ ست٢ قػٛب١ ع٢ً تٓعِٝ غٝاغٞ َعني زٕٚ غريٙ

، (3)اع َٔ خالٍ َٛظفٞ االقرتاعَٚٔ املعًّٛ إٔ املفٛض١ٝ تٓعِ ع١ًُٝ االقرت 
، ٜٚعس ميتس يٝؿٌُ، "عس األصٛات ٚفطظٖا"ٜٚهٕٛ عًُٗا َكصٛضًا ع٢ً ع١ًُٝ االقرتاع ٚقس 

                          

دار الثقافة  ،ثره في الحياة السياسية والحزبيةاالنتخاب وأ ،د. عمر حممي فيمي( 7)
 .<ص ،<??7الجامعية، جامعة عين شمس، 

المصرية لمنشر والتوزيع مكتبة القاضي،  ،د الرحمن السيد، العنف االنتخابي( د. محمد عب8)
 .9>، ص=817القاىرة، 

 (  يتألف كل مركز اقتراع من فريق عمل مركز االقتراع وفريق عمل محطة االقتراع: 9)
مراقب  - منسق مركز االقتراع -موظفين  9فريق عمل مركز االقتراع يتألف من  -أ

 مفتش  -طابور
 -مسؤول التصريف -مراقب طابور -مدير محطة -فريق عمل محطة االقتراع  -ب

 مصدر أوراق االقتراع  مراقب صندوق االقتراع.
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 اغاؽ ع٢ً تؿهًتاييت  عسّ ايتعاّ أعطا٤ يف َفٛض١ٝ االْتداباتَٔ أٚد٘ ايفػاز 
 ٗا. يف عًُباؿٝاز١ٜ  (1)احملاصص١

ابات، نتػٝري صٓازٜل االقرتاع قبٌ ٚع٢ً ٖصا األغاؽ تتعسز ططم تعٜٚط االْتد
فطظ االصٛات أثٓا٤ ْكًٗا، أٚ سطقٗا أٚ إٔ ٜػُح يًٓاخبني بايتصٜٛت ألنجط َٔ َط٠، أٚ إٔ 
ٜكّٛ ضداٍ ايػًط١ بايتصٜٛت بساًل َٔ املتدًفني َٔ اؿطٛض أٚ املػافطٜٔ أٚ املتٛفني، 

ْتا٥ر االْتدابات ٖٚٛ أَط  أٚ ايعبح بأصٛات اـصّٛ أٚ تٗسٜس ايٓاخبني ٚإضٖابِٗ، أٚ تعٜٚط
 .(2)ٜػري ال صعٛب١ فٝ٘ يف ساي١ غٝاب ايطقاب١ اؾاز٠

ٜٚٓؿط ايفػاز االْتدابٞ نصيو يف ساٍ ايفٛض٢ األ١َٝٓ اييت حيتٌُ فٝٗا ايعٓف 
ٚايتٗسٜس ٚاالعتسا٤ ع٢ً ع١ًُٝ االقرتاع بؿهٌ عاّ ٚع٢ً َطانع االْتداب ٚايٓاخبني مبٓعِٗ 

 .(3)باؾط ع٢ً املطؾشني ٚايعاًَني يف املطانع بؿهٌ خاصَٔ ايتصٜٛت أٚ ايتأثري امل

ٜٚطاف اىل َا تكسّ إٔ إٜكاف ع١ًُٝ االقرتاع قبٌ ايٛقت احملسز ٜؿهٌ كايف١  
أٚ  ،(4)قا١ْْٝٛ خطري٠ ٜرتتب عًٝٗا سطَإ بعض ايٓاخبني َٔ مماضغ١ سكِٗ يف االْتداب

ٜٛت نايكٝاّ غتِ ايصٓسٚم ايتصعسّ تطبٝل االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ بعس االْتٗا٤ َٔ ع١ًُٝ 
، ٚؼطٜط قطط ختاَٞ َٔ صٛضتني َبًٝٓا فٝ٘، َٛعس اْعكاز ايًذ١ٓ ٚبس٤ عًُٗا، بايؿُع

ٚغاع١ ختاّ ع١ًُٝ االقرتاع، ٚعسز ايٓاخبني ايصٜٔ أزيٛا بأصٛاتِٗ، ٚعسز ايٓاخبني ايصٜٔ 
 ؽًفٛا عٔ اؿطٛض، َٚطُٕٛ ايؿها٣ٚ، ٚإغالم احملطط ٚتٛقٝع٘.

األَط ٖٓا زٚضًا ٖاًَا يًؿطط١ يف محا١ٜ اضاز٠ ايٓاخبني ٚشيو عٔ ططٜل ٜٚػتًعّ 
ايطقاب١ املػتُط٠ ٚاملػتسمي١، ٚشيو بتفعٌٝ ايسٚض ايطقابٞ ع٢ً نٌ َٔ املطؾشني ٚايٓاخبني 
ؿُاٜتِٗ، َٚٓع أ١ٜ قاٚي١ قس تؤزٟ اىل ايتأثري ع٢ً اضازتِٗ، ٚشيو عٔ ططٜل َٓع اضتهاب 

                          

( تصريح اعالمي لرئيس الوزراء عمى أن مفوضية االنتخابات ىي )مفوضية محاصصة 7)
 .81/>/=8يوم  ى قناة الشرقية( عم<817وىم سبب فشل االنتخابات لعام 

وعات الجامعية، االسكندرية، ( د. ماجد راغب الحمو، القانون الدستوري، دار المطب8)
 .=81، ص<811

 .=:( د. محمد عبدالرحمن السيد، العنف االنتخابي، المصدر السابق، ص9)
، ة، مرجع سابق، دراسة مقارنالنظم واإلجراءات النتخابية ،( د. صالح الدين فوزي:)

 .=1:ص
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٢ انطاٙ ايٓاخبني ع٢ً االَتٓاع أٚ اعطا٤ أصٛاتِٗ بططٜك١ ؽايف تًو اؾطا٥ِ املتُج١ً عً
اضازتِٗ، أٚ اغطا٤ ايٓاخبني بايعطاٜا ٚايٛعٛز ٚاملصاحل يالَتٓاع عٔ االزال٤ بأصٛاتِٗ أٚ 
اعطا٥ٗا بصٛض٠ َع١ٓٝ، ٜٚتُجٌ زٚض ايؿطط١ يف ضبط َطتهبٝٗا ٚتكسميِٗ يًعساي١ يتٛقٝع 

 .(1)ؼكٝل ايطزع ايعاّ إلصالح ايٓعاّ االْتدابٞاؾعا٤ ايصٟ ْص عًٝ٘ املؿطع بٗسف 

يف ايعطام ايتصٜٛت االيهرتْٚٞ ٖصا  ٚيف تطٛضات أخط٣ يًدسَات االْتداب١ٝ املكس١َ
 ايصٟ اختاضٙ طؾحاملٜكّٛ ايٓاخب بعس االؾاض٠ ع٢ً ، إش 2018َا ؾٗست٘ اْتدابات عاّ 

اييت غتػذٌ ايهرتًْٚٝا خٝاضٙ، ٚتطَٞ  (ايػهاْط)بٛضع اغتُاض٠ االْتداب يف فتش١ 
ٚ أٚبايطبع ميهٔ إ ٜطتبط اؾٗاظ باملطنع ايفطعٞ  ،االغتُاض٠ يف ايصٓسٚم االْتدابٞ

، فُٔ غري املأيٛف ططح بعض ايٓاخبني أصٛاتِٗ يًبٝع ع٢ً ؾبه١ ٚ نًُٝٗاأايط٥ٝػٞ 
ٚايكطص١ٓ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ع٢ً ايطغِ َٔ املٓع ايكاْْٛٞ يبٝع ٚؾطا٤ االصٛات، 

االيهرت١ْٝٚ فٗصٙ اؿطن١ عس شاتٗا تؿري اىل َس٣ اَها١ْٝ ايفػاز االْتدابٞ ٚاَها١ْٝ تعٜٚط 
ٚيطُإ غال١َ ع١ًُٝ االقرتاع ْٚعاٖتٗا ٜتعني األخص باملبازئ االْتدابات ْٚتا٥ذٗا. 

املتُج١ً باملػاٚا٠ بني ايٓاخبني ٚسط١ٜ ايٓاخب بايتصٜٛت ٚغط١ٜ ٚؾدص١ٝ ايتصٜٛت، 
عٗس بايطقاب١ ايكطا١ٝ٥ بساًل َٔ املفٛض١ٝ ايعًٝا يالْتدابات ٚإٔ تتٛىل ع١ًُٝ ايفطظ ٚإٔ ٜ

ؾإ َػتك١ً بساًل عٔ ؾإ االقرتاع، فٗصٙ ايطُاْات بعطٗا ٜهتػب أُٖٝت٘ َٔ أْٗا 
 .ضُاْات تتكطض أثٓا٤ غري ع١ًُٝ االقرتاع ٚإال غست ع١ًُٝ االقرتاع عسمي١ ايفاع١ًٝ

 املبحث الرابغ
 االنتخابي املتصل باملرحلت الالحقت لؼوليت االقرتاعالفساد 

َٚا غبكتٗا َٔ اْتدابات يف  2018ٚعاّ  2014ٚعاّ  2010ؾٗست اْتدابات عاّ  
ايعطام ايعسٜس َٔ ايعٛاٖط ايػًب١ٝ َٓٗا ايػـ، ٚايتعٜٚط، ٚقًب اؿكا٥ل، ٚاألغًٛب ايبط٤ٞ 

فطظ االيهرتْٚٞ، ٚسطم صٓازٜل ٚاملعكس يف عًُٝات ايعس ٚايفطظ، ٚتفاقِ َؿانٌ ايعس ٚاي
االقرتاع، ٚتأخط اعالٕ ايٓتا٥ر، ٚغٝاب زٚض املؿطع ايعطاقٞ يف تٓعِٝ فاٍ ايطعٕٛ 

                          

رطة في ادارة العممية االنتخابية، االنتخاب ودور الش ،د. ابراىيم حامد شاكر عمي حبيب  (7)
 .8:>، صالمرجع السابق
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االْتداب١ٝ، مما أز٣ اىل ضٝاع اؿكٛم ٚتفؿٞ ايهجري َٔ االدطا٤ات ٚايتصطفات غري 
 املؿطٚع١، ٖصا َا غٛف ْتٓاٚي٘ يف َطًبني ٚناآلتٞ:

 دابٞ املتصٌ مبطس١ً ايفطظ ٚإعالٕ ايٓتا٥ر.املطًب األٍٚ: ايفػاز االْت 

 املطًب ايجاْٞ: ايفػاز االْتدابٞ املتصٌ مبطس١ً ايطعٕٛ االْتداب١ٝ.

 املطلب األول
 الفساد االنتخابي املتصل مبرحلت الفرز وإػالى النتائج

يعاّ ايتؿطٜع١ٝ  االْتداباتيف  اإليهرتْٚٞ ٚايفطظ ايعسقبٌ اؿسٜح عٔ ايعٌُ ظٗاظ 
 بس َٔ بٝإ  آي١ٝ ع١ًُٝ فطظ األصٛات اييت تعس َٔ أِٖ َطاسٌ ع١ًُٝ االْتداب، ال ،2018

َٚٔ أدٌ شيو ال بس إٔ ؼاط بايعسٜس َٔ ايطُاْات يًشس َٔ عًُٝات ايتالعب ، ٚشيو 
باختٝاض املالى ايعاٌَ يس٣ َطنع ايعس ٚايفطظ بعٓا١ٜ ممٔ ٜتُتع باؿٝاز١ٜ ٚايٓعا١ٖ، ٚأال 

أٚ نٝإ أٚ ا٥تالف غٝاغٞ ، ٚبكا٤ أفطاز ق٣ٛ األَٔ خاضز َطانع  تهٕٛ هلِ ص١ً بأٟ سعب
 أٚ قطات ايعس ٚايفطظ.  

لس أْ٘ َٔ األ١ُٖٝ االؾاض٠ اىل االدطا٤ات ايعسٜس٠ املتبع١ يف ايعس ٚايفطظ اييت  
ميهٔ إٔ ٜؿٛبٗا ايفػاز االْتدابٞ، بعس اْتٗا٤ ايٛقت احملسز يالقرتاع، ػطٟ ع١ًُٝ عس 

ا َٔ قبٌ ؾإ تػ٢ُ )ؾإ ايعس ٚايفطظ( تتهٕٛ َٔ ض٥ٝؼ ٚأعطا٤ األصٛات ٚفطظٖ
َٔ ( 1)ايًذ١ٓ، نُا ميهٔ إٔ تكّٛ بايفطظ ؾإ االقرتاع شاتٗا يف َطانع االقرتاع أٚ يف نٌ قط١

بعس االْتٗا٤ َٔ ايتصٜٛت، ٜتعني ٖٓا إٔ تتٛىل ع١ًُٝ ايفطظ ؾإ َػتك١ً   (2)قطات االقرتاع
، فإْٗا ػطٟ يف (4)ٚاملٗذطٜٔ( 3)اع، ٚنصيو ايتصٜٛت اـاصَػتك١ً  بساًل عٔ ؾإ االقرت

                          

   :منشور عمى موقع المفوضية االلكتروني ناخب، 81:تستوعب كل محطة اقتراع  (7)
www.ihec.i 

 .8179لسنة  ;:العراقي رقم  من قانون انتخابات مجمس النواب <9( المادة 8)
( التصويت الخاص يشمل " قوات الشرطة، والجيش، السجناء والمعتقمين والعاممين في 9)

 السجون إضافة إلى المرضى الراقدين في المستشفيات والعاممين ىناك.
( تقوم المفوضية بإنشاء محطات اقتراع لمتصويت الغيابي من أجل الميجرين المسجمين :)

 تصويت لصالح محافظاتيم التي ىجروا منيا.لدييا ، وسيقوم ىؤالء الميجرين بال
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َطانع ايعس ٚايفطظ يف احملافعات ٚغتتِ َطابك١ أٚضام االقرتاع َع عسز  ايتٛاقٝع املٛدٛز٠ 
يف قٛا٥ِ ايٓاخبني، َٚطابك١ أٚضام االقرتاع َع عسز أٚضام االقرتاع اييت مت إصساضاٖا، 

ايتصٜٛت اـاص مبكاضْتٗا بػذٌ عُّٛ ايعطام ٚايتشكل َٔ ايبٝاْات اـاص١ بٓاخيب 
إلثبات أ١ًٖٝ ايٓاخب ٚإْ٘ قاّ بايتصٜٛت يًُشافع١ ايصشٝش١ َٔ خالٍ ع١ًُٝ ايتشكل، 

، ٚأٚضام اقرتاع ايٓاخبني ايصٜٔ قاَٛا اغتبعاز أٚضام اقرتاع ايٓاخبني غري املؤًٖني ِغتت
بؿإٔ صالس١ٝ أٚضام االقرتاع أٚ  بايتصٜٛت املتهطض، تتٛىل ؾ١ٓ ايفطظ اؽاش مجٝع ايكطاضات

بؿإ غال١َ استػابٗا َٔ قبٌ َسٜط احملط١، ٜٚهٕٛ قطاضٙ ْٗا٥ًٝا َا مل ٜعرتض َٛظف َٔ 
َٛظفٞ ايعس ٚايفطظ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜصٛت َٛظفٛ ايعس ٚايفطظ باألغًب١ٝ، ٜٚهٕٛ ايصٛت 

  اؿاغِ ملسٜط احملط١ إشا ناْت األصٛات َتعازي١.

 ايعسدٗاظ  قطضت اغتدساّ يف ايعطاماالْتدابات َفٛض١ٝ  إٔٚػسض االؾاض٠ اىل 
األَطٜه١ٝ ايٛالٜات املتشس٠ ب ، أغ2018٠ًٛيعاّ ايتؿطٜع١ٝ  االْتداباتيف  (1)اإليهرتْٚٞ ٚايفطظ

 ٜٚعس ٖصا االْتداب َٚصساقٝت٘،، يطُإ ْعا١ٖ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ األخط٣، ٚٚضٚغٝا َٚصط
لشت ٖصٙ ايتذطب١ ؛ يهٔ ٌٖ االْتداباتُا١ٜ ؿ االػاٙ ايصشٝحخط٠ٛ يف االدطا٤ 

  ؟يًع١ًُٝ االْتداب١ٝ ايتٓع١ُٝٝ 

أصبشت عاي١ٝ  تفٝس بإٔ ْػب١ ايتعٜٚط ٚايتالعب يف ْتا٥ر االْتدابات اتاإلسصا٥ٝف
، بػبب ايتالعب ايصٟ سصٌ يف بطف١ ايعس ٚايفطظ اإليهرتْٚٞ ايعسدٗاظ  بعس اغتدساّ

                          

ميرو سيستيمز الكورية    (mirusystems)“عاقدت مفوضية االنتخابات مع شركة( )ت7)
، بيدف مميون دوالر 711الكتروني بقيمة  الف جياز فرز ?;الجنوبية عمى عقد شراء 

نظام البصمة، ابعاد العنصر البشري عن العد والفرز، ويقمل ىو والبطاقة االلكترونية و 
ن معرفة نتائج االنتخابات الكثير من امكانيات التدخل في تزوير االنتخابات، فضاًل ع

جياز الفرز ، بو المفوضية(. عادل عبد الميدي، أو خالل ساعتين كما صرحت بسرعة
فة العدالة العراقية في لحماية صوت الناخب، افتتاحية صحي الثالثة-كتروني، الحمقةاالل
  http://aladalanews.net ، منشور عمى شبكة االنترنيت =817/:/:

http://aladalanews.net/الافتتاحية/جهاز-الفرز-الالكتروني،-الحلقة-الثالثة
http://aladalanews.net/الافتتاحية/جهاز-الفرز-الالكتروني،-الحلقة-الثالثة
http://aladalanews.net/الافتتاحية/جهاز-الفرز-الالكتروني،-الحلقة-الثالثة
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، ٚقس ثبت شيو َٔ (1)" َٔ قبٌ أٜازٟ فاغس٠ باملفٛض١ٝ أدٗع٠ تػطٜع ايٓتا٥ر" اإليهرتْٚٞ
قبٌ ؾ١ٓ سه١َٝٛ، سٝح صطست بإَها١ْٝ اخرتام أدٗع٠ ايتصٜٛت ٚتعٜٚط ايٓتا٥ر خالٍ 

ٜٚطاف اىل شيو عًُٝات ايتعٜٚط، ٚايعبح بصٓازٜل االقرتاع ، ٚاـطٚقات ايعسٜس٠، ، زقا٥ل
 .(2)كاظٕ ايطصاف١ يف بػساز فطاًل عٔ سطم صٓازٜل االقرتاع ٚأدٗع٠ املطابك١ يف

ايصٓازٜل(  سطمقبٌٝ )قطض  ايعطاقٞ ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط إٔ فًؼ ايٓٛاب
( ١٦ٖٝ َػتك١ً، 102اييت اعتربٖا ايسغتٛض مبٛدب املاز٠ ) ػُٝس عٌُ َفٛض١ٝ االْتدابات،

، فٗٞ متًو االؾطاف ع٢ً مجٝع 2007يػ١ٓ  11ٚاغتٓازا يصيو صسض قإْٛ املفٛض١ٝ ضقِ 
يف عٌُ  ْتدابات، ٚعًٝ٘ فإٕ اْتساب قطا٠ إلزاض٠  ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ ال ٜعس تسخاًلاال

ٖٛ َٔ  املفٛض١ٝ الضتباط املفٛض١ٝ مبذًؼ ايٓٛاب ٚخطٛعٗا يطقابت٘، ألٕ فًؼ ايٓٛاب
أٚنٌ اىل املفٛض١ٝ ايكٝاّ بصيو اىل إٔ ثبتت بتكاضٜط ضمس١ٝ َٔ خالٍ عٌُ ؾ١ٓ تكصٞ 

ايًذ١ٓ ايٛظاض١ٜ "اـطٚقات اؾػ١ُٝ" اييت ؾابت غال١َ ع١ًُٝ االْتداب، اؿكا٥ل ايربملا١ْٝ ٚ
ٚسصٍٛ عًُٝات تعٜٚط ٚاغع١ يًٓتا٥ر، ٖٚسض ألصٛات ايٓاخبني ، ٚع٢ً شيو فكس أقط 

، 2013يػ١ٓ  45فًؼ ايٓٛاب قإْٛ ايتعسٌٜ ايجايح يكإْٛ اْتدابات فًؼ ايٓٛاب ضقِ 
 ١ًٝ االْتداب١ٝ بٛصفِٗ د١ٗ قاٜس٠.ايصٟ اْتسب مبٛدب٘ ايكطا٠ إلزاض٠ ايعُ

بإيػا٤ االصٛات يف املطانع  (3)ٚيف شات ايػٝام دا٤ قطاض احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا 
االْتداب١ٝ يف عُّٛ ايعطام ٚخاضد٘ اييت ضفعت أٚ اييت غرتفع بؿأْٗا ايؿها٣ٚ أٚ َا ٚضز 

كايفات يف اؿصٍٛ ع٢ً شنطٙ َٔ كايفات يف ايتكاضٜط ايطمس١ٝ شات ايعالق١ اشا ثبت ٚدٛز 
تًو األصٛات نايتعٜٚط ٚغريٙ َٔ أٚد٘ املدايفات املؤثط٠ يف سط١ٜ االْتدابات ٚيف ؼطٜف 

                          

/ >/91( شيادة تاريخية لسعيد كاكاني، عضو المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات يوم 7)
ائجيا  كان خطًأ عالن نتإب الوثائق، وأن مغشوشة ومزورة حس)أن االنتخابات  <817

 نقمتو قناة الشرقية الفضائية. وجريمة انتخابية(
أن الحريق الذي اندلع ) <817/ >/77في  العراقي ( تصريح اعالمي لوزير الداخمية8)

كان "متعمد"( منشور عمى شبكة  <817ع انتخابات عام بأكبر مخازن صناديق اقترا
 /http://www.aljazeera.net/news/arabic. االنترنيت

 <817/ اعالم/ / اتحادية>71و :71و ??( ينظر: قرار المحكمة االتحادية العميا، العدد 9)
 .<817/ >/87بتاريخ 
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ٚتػ١ُٝ تػع١ قطا٠ يإلؾطاف ع٢ً اضاز٠ ايٓاخب، ٜٚتِ ادطا٤ ع١ًُٝ ايعس ٚايفطظ ايٝسٟٚ، 
  .ايعس ٚايفطظ ألنجط َٔ عؿط٠ َالٜني صٛت بؿهٌ ٜسٟٚ

بايتالعب يف بطف١ ايعس ٚايفطظ أدٗع٠ هلصٙ املطس١ً  ٜٚتُجٌ ايفػاز االْتدابٞ
تػطٜع ايٓتا٥ر، بتشٌٜٛ أصٛات سعب يصاحل سعب آخط أٚ تعٜٚط ايٓتا٥ر يصاحل َطؾشني 
خاصني أٚ تعب١٦ ايصٓسٚم االْتدابٞ ، أٚ خطف صٓازٜل االقرتاع أٚ اتالفٗا أٚ ايعبح 

باإلضاف١ ، طظ ٚتٛظٜع اهلساٜا ٚاالَٛاٍبأٚضاقٗا ٚتعٜٚط ايٓتا٥ر، أٚ ؾطا٤ شَِ َٛظفٞ ايعس ٚايف
اىل تػٝري صٓازٜل االقرتاع قبٌ فطظ االصٛات أثٓا٤ ْكًٗا، أٚ املػايط١ يف سػاب ْتا٥ر 

 االْتدابات.

ٚدسٜط بايصنط إٔ تأخط املفٛض١ٝ ايعًٝا يالْتدابات يف اعالٕ ْتا٥ذٗا ايٓٗا١ٝ٥  
، ٚنصيو 2013يػ١ٓ  45ْتدابات ضقِ ميهٔ إٔ تؤثط يف ْتا٥ر االْتدابات، عًًُا إٔ قإْٛ اال

أْع١ُ املفٛض١ٝ مل ؼسز َٛاعٝس اإلعالٕ عٔ ايٓتا٥ر األٚي١ٝ ٚايٓٗا١ٝ٥ بعس ايبت يف ايؿها٣ٚ 
 ٚإظا٤ غض ايططف عٔ َا تكسّ ٜعس شيو فػازًا اْتدابًٝا. ٚايطعٕٛ االْتداب١ٝ،

الٍ بٓعا١ٖ ٚاألَط يف ايٓٗا١ٜ عاد١ اىل تؿسٜس ايعكٛبات ع٢ً َطتهيب دطا٥ِ االخ
االْتداب ْٚتٝذت٘، ٚنصيو اؿاد١ اىل ظٜاز٠ ايٛعٞ يس٣ ايكا٥ُني ع٢ً َطس١ً ايعس ٚايفطظ 

 ٚاعالٕ ايٓتا٥ر ٚاملؿاضنني فٝٗا عٝح جيعٌ ايطُا٥ط تتشهِ يف تًو ايع١ًُٝ.

 املطلب الثاني
 الفساد االنتخابي املتصل مبرحلت الطؼىى االنتخابيت

نٌ َا ٜتعًل بايع١ًُٝ االْتداب١ٝ َٔ  ايٛاغعٖا مبعٓاايطعٕٛ االْتداب١ٝ ٜكصس ب
ات ايرتؾٝح ٤االْتداب١ٝ ٚتػذٌٝ ايٓاخبني، ٚادطا ػذالتادطا٤ات بس٤ًا َٔ اْؿا٤ اي

الٕ ايٓتا٥ر، ٚاضغاٍ ؾٗازات ايفٛظ اىل نٌ عٚأغايٝب ايسعا١ٜ االْتداب١ٝ ٚايتصٜٛت ٚايفطظ ٚا
تصط فكط ع٢ً ع١ًُٝ االْتداب كٜ يًطعٕٛ فإْ٘ املع٢ٓ ايطٝل، ٚأَا َٔ أعًٔ اْتداب٘
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ٟ ع١ًُٝ االقرتاع ٚايفطظ ٚاييت تؿٌُ فكط ادطا٤ات ايتصٜٛت ٚفطظ أمبعٓاٖا ايفين ايسقٝل 
 .(1)االصٛات ٚاستػابٗا

ٚأصبح اآلٕ ًَشٛظًا إٔ االْتدابات اييت ػط٣ يف ايعطام نٌ أضبع١ أعٛاّ الْتداب  
نإ َب٢ٓ املٓاظع١ ع٢ً ادطا٤ات أعطا٤ فًؼ ايٓٛاب تجري ايعسٜس َٔ املٓاظعات غٛا٤ 

غابك١ ع٢ً ع١ًُٝ االْتداب شاتٗا أٚ اْصب ع٢ً تًو ايع١ًُٝ باملع٢ٓ ايفين ايسقٝل َٔ 
تصٜٛت ٚفطظ ٚإعالٕ ايٓتا٥ر أٚ تعًكت بإدطا٤ات السك١ عًٝٗا باعتباض اْٗا يف ايٓٗا١ٜ تٓصب 

ٚثٝك١ بٗصٙ  ع٢ً االْتداب بٛد٘ عاّ، ٚيٝؼ مث١ ؾو يف إٔ يًُشه١ُ االؼاز١ٜ ص١ً
املٓاظعات ْعطًا يًسٚض املعكٛز هلا فُٝا خيصٗا َٔ" املصازق١ ع٢ً ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ 

 (2)يالْتدابات ايعا١َ يعط١ٜٛ فًؼ ايٓٛاب"
ٚتٛصف االْتدابات بأْٗا ع١ًُٝ َعكس٠ َطنب١ َٚتؿابه١ تجري ايعسٜس َٔ املؿانٌ 

آْفًا قس تهتٓفٗا بعض اإلدطا٤ات  ٚاملٓاظعات، إش متط بعس٠ َطاسٌ ٖٚصٙ املطاسٌ املصنٛض٠
اييت ؼتٌُ ايصٛاب ٚاـطأ، ٚيهٞ ٜتتبعٗا بعض ايٓاخبني أٚ املطؾشني يًطعٔ بٗصٙ 

 .(3)اإلدطا٤ات اييت ٜعتكسٕٚ عسّ صشتٗا ٚكايفتٗا يًكإْٛ

ٜٚتُجٌ ايفػاز االْتدابٞ يف ٖصٙ املطس١ً بايطػط ع٢ً ايٓاخب أٚ املطؾح ملٓع٘ 
٤ٛ اىل ايكطا٤ بايطعٔ يف صش١ ادطا٤ات ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ يف أ١ٜ َٔ مماضغ١ سك٘ يف ايًذ

 َطس١ً ناْت عًٝٗا إدطا٤ أٚ تصطف َعٝب، أٚ أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايتعسٟ.

ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكسّ شنطٙ ْط٣ إٔ تهٕٛ ٚال١ٜ ايفصٌ يف ايطعٕٛ االْتداب١ٝ  
١ٝ بهٌ َا ؼًُ٘ ٖصٙ يًكطا٤، ٚشيو ألٕ ايطعٔ االْتدابٞ ال ٜعسٚا إٔ ٜهٕٛ خص١َٛ قطا٥

ايه١ًُ َٔ َع٢ٓ، ٜتٓاظع فٝٗا ؾدصإ أٚ أنجط سٍٛ غال١َ اإلدطا٤ات، أٚ نإٔ ٜٓاظع 
                          

د. احمد الموافي، الطعون االنتخابية والفصل في صحة العضوية بين السمطتين ( 7)
، ر، اسيوط، دون سنة نشرامعة االزىالتشريعية والقضائية، كمية الشريعة والقانون، ج

 .;?ص
 .النافذ ;811/سابعًا( من دستور 9?ينظر: المادة )( 8)
االنتخابات  ،شراف القضائي عمى االقتراع العاممبدأ اإل ،شحاتة الشقاني االلو د. عبد( 9)

سنة  ،رسالة دكتوراه مقدمة لحقوق طنطا ،دراسة مقارنة ،الرئاسية والتشريعية والمحمية
  .=91ص ،. :811
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ؾدص أٚ أنجط يف صش١ تعبري ْتا٥ر االْتدابات عٔ االضاز٠ اؿكٝك١ٝ يًٓاخبني، بإٔ ٜٓاظع 
يف صش١ ادطا٤ات ايتصٜٛت بايععِ اْ٘ ؾابٗا غـ أٚ تسيٝؼ أٚ انطاٙ، أٚ ٜٓاظع يف صش١ 
ايتصٜٛت االيهرتْٚٞ أٚ يف ادطا٤ات ايفطظ ٚزقتٗا أٚ عٌُ أدٗع٠ تػطٜع ايٓتا٥ر أْ٘ قس مت 
باملدايف١ يًكإْٛ، مما ٜٛصُٗا بايبطالٕ، ٚإ ايبطالٕ يف ٖصٙ اؿاي١ دٖٛطٟ، ٜٚرتتب 
عًٝ٘ أثط َِٗ ٖٛ بطالٕ ايٓتٝذ١، ٜٚالسغ إٔ ايكطا٠ غاٜتِٗ ٖٞ ايبشح عُا اشا ناْت 

ٓص عًٝٗا ايكإْٛ قس اضتهبت َٔ عسَ٘، فإشا تأنس هلِ قٝاَٗا فإِْٗ ًٜػٕٛ املدايفات اييت ٜ
 االْتداب، فِٗ ال ٜٗسفٕٛ اىل خس١َ سعب أٚ نٝإ غٝاغٞ بٌ نٌ غاٜتِٗ تطبٝل ايكإْٛ.

إشًا ايػا١ٜ ٖٞ نفاي١ ايطُاْات ايٛادب تٛافطٖا ألططاف املٓاظع١ االْتداب١ٝ، 
اييت ؼكل َعاٜا عسٜس٠ يًُطؾح ٚايٓاخب، ٚتعطٞ بططٚض٠ االٖتُاّ بايطعٕٛ االْتداب١ٝ 

يًسميكطاط١ٝ َػريتٗا ايصشٝش١، ٚبايٓتٝذ١ ؾِ نٌ َا ٜطتهب َٔ أفعاٍ َػ١٦ٝ َٔ 
 املطؾشني َٚٓاصطِٜٗ، ٚايعهؼ َٔ شيو ٜعس فػازًا اْتدابًٝا.

  تـاخلامت 
ْعطض ألِٖ ايٓتا٥ر  ايفػاز االْتدابٞ(َعاٖط بعس إٔ مت عطض َٛضٛع )

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٚايتٛصٝات
 أٚاًل: ايٓتا٥ر:

ظاٖط٠ هلا اضتباط باالْتدابات تًكٞ  ٛايفػاز االْتدابٞ ٖ تبني َٔ خالٍ ايبشح بإٔ .1
 ايتؿطٜع١ٝ نايػًط١ بعالهلا ايطاض٠ ع٢ً املؤغػات ايػٝاغ١ٝ املٓبجك١ عٔ االْتدابات،

ٕٛ َٔ ض٥ٝؼ ، ٚايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ اييت تتهزٚض تؿطٜعٞ ٚضقابٞ ا ٜكع ع٢ً عاتكٗيتاي
  .اؾُٗٛض١ٜ ٚفًؼ ايٛظضا٤ ايصٟ مياضؽ ؽطٝط ٚتٓفٝص ايػٝاغ١ ايعا١َ يًسٚي١

اىل إٔ َا ٜسعِ قاب١ًٝ ايفػاز اـاص يف االْتدابات ٖٛ ٚدٛز  ايبشح تٛصًٓا َٔ خالٍ .2
عاّ، ففٞ بعض األسٝإ ٜعٗط شيو االيتكا٤ بؿهٌ ٚاضح ًَُٚٛؽ بني ايفػاز  فػاز

يف االْتداب، ٚعًٝ٘ ال ميهٔ  املاٍ ايػٝاغٞ ايفاغسناغتعُاٍ  ايعاّ ٚايفػاز االْتدابٞ
تأثري ايطاض ايايفصٌ ايتاّ بٝٓ٘ ٚبني ايفػاز بؿهً٘ ايعاّ يعًُُٗا بؿهٌ َتساخٌ يف 

  .ع٢ً اجملتُع ٚايسٚي١
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أْٛاع ايفػاز إٔ ايفػاز االْتدابٞ ٜعس األخطط َٔ بني َٔ خالٍ ايبشح اىل ب اتطح يٓا .3
يؿعب نً٘ يعؿطات ايػٓني، ٚايػبب يف شيو إٔ َٔ ٜتٛىل ايػًط١ ا ااييت ٜهتٟٛ بٓاضٖ

 ٖٛ َٔ مل خيرتٙ ايؿعب يف اؿكٝك١ . 
ٚدٛز ايفػاز يف ايعطام ٜؿهٌ عا٥كًا أَاّ بٓا٤ ايسٚي١ ٚؾٌ إٔ  ايبشحتبني يٓا َٔ خالٍ   .4

ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓفٝص١ٜ ٚايكطا١ٝ٥، ٚغببًا بٛدٛز االضٖاب ٚإثاض٠ ايفنت  ٗاعٌُ َؤغػات
طٚب ٚاألظَات ٚغٝاب األَٔ، ٜٚؿهٌ عكب١ أَاّ االغتكطاض ايػٝاغٞ ٚايت١ُٝٓ ٚاؿ

 االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚتكسِٜ اـسَات.
َٔ أِٖ ايطٚافس ايط٥ٝػ١ ٜعس ٕ تعٜٚط االْتدابات ْٚتا٥ذٗا بأ تٛصًٓا َٔ خالٍ ايبشح .5

طٚافس فطاًل عٔ اييتٓاَٞ ايفػاز بأْٛاع٘ ايػٝاغٞ ٚاالزاضٟ ٚاملايٞ ٚاالدتُاعٞ 
االستالٍ األدٓيب، َٚٓٗر احملاصص١ يف ازاض٠ ايسٚي١، ٚايٓعاّ االْتدابٞ غري ن األخط٣
 ايعازٍ. 

 ثاًْٝا: ايتٛصٝات:
 ميهٔ امجاٍ أُٖٗا فُٝا ًٜٞ: ،اييت مت ايتٛصٌ ايٝٗا ٚايتٛصٝات االقرتاسات  إ
 أِٖ املٓع١َٛ ايكا١ْْٝٛ يالْتدابات نهٌ، َٚٔ بني ْٛصٞ املؿطع ايعطاقٞ بإصالح  .1

إٔ ٜهٕٛ أَط قبٍٛ ايكإْٛ االْتدابٞ اىل االضاز٠ ٚ ، ايٓعاّ االْتدابٞ  عٓاصطٖا
 ايؿعب١ٝ، ألْ٘ َٔ املٛضٛعات اـطري٠ اييت ػًب ايهٛاضخ يًؿعب يعؿطات ايػٓني

ػبب ٜ قس ، مما١٦ٖٝ ايٓاخبنياصساضٙ مبٛدب صفكات بعٝسًا عٔ ضضا٤ عٓسَا ٜهٕٛ 
 تفطضغٝاغ١ٝ مل خيرتٖا ايؿعب بٌ  اْتاز خنب َٓٗا ،ايهجري َٔ املؿانٌ ٚايتعكٝسات

 .ٝ٘عً
تفعٌٝ االؾطاف ايكطا٥ٞ ع٢ً االْتدابات بساًل َٔ َفٛض١ٝ ْكرتح ع٢ً املؿطع ايعطاقٞ  .2

ٚشيو الْعساّ ايؿفاف١ٝ ٚغٝاب امل١ٝٓٗ ٚاؿطف١ٝ يف عًُٗا، ٚافتكاضٖا يًطضا٤  ،االْتدابات
ٚاغتشساخ  ،2018عاّ ي ًؼ ايٓٛابايتؿطٜع١ٝ جمل ْتداباتاالايؿعيب خصٛصًا يف 

، ٚتكػِٝ احملافع١ ايٛاسس٠ اىل عسز َٔ "قه١ُ خاص١ باغِ "قه١ُ االْتدابات
ايرتؾٝح يهٌ زا٥ط٠  هٕٛايسٚا٥ط االْتداب١ٝ يف األقط١ٝ طبكًا يعسز ايػهإ عٝح ٜ

 .تٛغٝع قاعس٠ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يف االْتدابات اْتداب١ٝ يف زاخٌ احملافع١، بٗسف
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سطصًا ع٢ً  ٖاسٜؼسصٞ املؿطع ايعطاقٞ بتٓعِٝ َصازض متٌٜٛ اؿُالت االْتداب١ٝ ْٚٛ .3
فطاًل  ٚإٔ تهٕٛ ؼت اؾطاف قاغب قاْْٛٞ َعتُسَبسأ تهافؤ ايفطص ٚاملػاٚا٠ ، 

، ٚفطح املُاضغات االْتداب١ٝ املؿ١ٓٝ، ٚايتعطٜف باْعهاغاتٗا عٔ االؾطاف ايكطا٥ٞ
  ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ.اـطري٠ ع٢ً 

ضطٚض٠ قاصط٠ ايفػاز االْتدابٞ، بإٔ تصبح َٛادٗت٘ َػؤٚي١ٝ ٚط١ٝٓ ٚأخالق١ٝ  .4
 ٕٛٚاْػا١ْٝ يٝػت َػؤٚي١ٝ د١ٗ قسز٠ بٌ ٖٞ َػؤٚي١ٝ اؾُٝع، ٜؿاضى فٝٗا املٛاطٓ

َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚاالسعاب ٚايػًطات ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓفٝص١ٜ ٚايكطا١ٝ٥ 
 ٚايكٝازات ايػٝاغ١ٝ ٚضداٍ ايسٜٔ.

تعطف ضَٛظٙ ٚؾبهات٘  اؿه١َٛ َهافش١ االضٖاب االْتدابٞ ايصٟ ٜفرتض بإٔ ضطٚض٠ .5
ٚػفٝف َٓابع املاٍ ايػٝاغٞ ايفاغس ٚتفهٝو ؾبهات٘،  ،ٙ ٚؾاْ٘ ٚططم مت٤ًٜ٘ٛٚظعُا

، بإٔ ْسعٛ املؿطع نٓذاسٗا يف َهافش١ االضٖاب االَين، ْٚط٣ يف ختاّ ٖصٙ ايتٛص١ٝ
 ِ يف ايفػاز االْتدابٞ أٚ ٜطٚز ي٘، فطاًل عٔايعطاقٞ اىل ٚضع ْص ٜعاقب نٌ َٔ ٜػاٖ

 يف ايعطام.  ْص زغتٛضٟ ٜعاجل َٛضٛع نٌ َٔ افػس اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝاؿاد١ اىل 
 ادرـاملص

 أٚاًل : املعادِ.
أبٛ ايفطٌ مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب، اجملًس اـاَؼ، زاض  -1

 ت .   -املعطف١، ايكاٖط٠، ب 
 .ت  -، ب ، اجملًس ايػازؽ ، ايكاٖط٠ ايعطب البٔ َٓعٛض، زاض املعاضفيػإ   -2

زاض ايهتاب ايعطبٞ،  بريٚت، قُس بٔ ابٞ بهط بٔ عبس ايكازض ايطاظٟ، كتاض ايصشاح،   -3
1981.  

  ثاْٝا: ايهتب.
صٌ يف صش١ ايعط١ٜٛ بني ايػًطتني فايطعٕٛ االْتداب١ٝ ٚاي ،ز. امحس املٛايف  -1

 .يكطا١ٝ٥، ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ، داَع١ االظٖط، اغٝٛط، زٕٚ غ١ٓ ْؿطايتؿطٜع١ٝ ٚا

َهافش١ ايفػاز االزاضٟ ٚايٛظٝفٞ ٚعالقت٘ باؾطمي١ ع٢ً املػت٣ٛ  أَري فطز ٜٛغف ، -2
 . 2010احملًٞ ٚاالقًُٝٞ ٚايعطبٞ ٚايسٚيٞ، املهتب اؾاَعٞ اؿسٜح، االغهٓسض١ٜ، 

اب١ٝ ألعطا٤ ايربملإ، زاض ايفهط اؾاَعٞ، ، اؾطا٥ِ االْتدز. بؿري عًٞ باظ - 3
 .2015االغهٓسض١ٜ، 
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 ، ايكاٖط٠ ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ ،ايٛغٝط يف ايكإْٛ ايسغتٛضٟ  ،ز. دابط داز ْصاض -4
1996  

ايٓعاّ االْتدابٞ ع٢ً ض٤ٛ قطا٤ احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ  ز. دٛضدٞ ؾفٝل غاضٟ،  -5
 .    2005ٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، ايطبع١ ايجا١ْٝ، ايعًٝا، زضاغ١ تأص١ًٝٝ ؼ١ًًٝٝ، زاض ايٓ

، ٗا ْٚعاٖتٗا، زضاغ١ َكاض١ْ، عُإاالْتدابات ضُاْات سطٜت ز. غعس َعًّٛ ايعبسيٞ، -6
 .2009 زاض زد١ً،

، اؿل يف االْتداب، زضاغ١ َكاض١ْ، املهتب اؾاَعٞ اؿسٜح، ز. صاحل سػني عًٞ -7
 .2012االغهٓسض١ٜ، 

، زاض ايٓٗط١ زضاغ١ َكاض١ْ، ايٓعِ ٚاإلدطا٤ات االْتداب١ٝ ،ٛظٟز. صالح ايسٜٔ ف -8
 . 1985ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠ ، 

ايطقاب١ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً متٌٜٛ اؿُالت االْتداب١ٝ ، زاض ايٓٗط١ ز. عبساهلل سٓفٞ ،  -9
 .2001ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠ ،

زاض ايجكاف١  , االْتداب ٚأثطٙ يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚاؿعب١ٝ , ز. عُط سًُٞ فُٗٞ -10
 .1998اؾاَع١ٝ، داَع١ عني مشؼ، ايكاٖط٠، 

االغتفتا٤ ايؿعيب ٚايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، زاض املطبٛعات  ،ز. َادس ضاغب اؿًٛ -11
 . 1983اؾاَع١ٝ، اإلغهٓسض١ٜ، 

 . 2008زاض املطبٛعات اؾاَع١ٝ، االغهٓسض١ٜ، ايكإْٛ ايسغتٛضٟ،   -    

املصط١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع َهتب١  يعٓف االْتدابٞ ،ا ز. قُس عبس ايطمحٔ ايػٝس، -12
 .2017ايكاضٞ، ايكاٖط٠، 

 1984ْعآَا االْتدابٞ يف املٝعإ، َهتب١ مسري ضأفت،  ز. َصطف٢ عفٝفٞ، -13

االْتدابات ايعطاق١ٝ ٚمتٌٜٛ االسعاب ايػٝاغ١ٝ، َهتب١  ز. ٚيٝس ناصس ايعٜسٟ، -14
 . 2014ايػٓٗٛضٟ، بػساز ،
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 ٥ٌ ٚاالطاضٜح اؾاَع١ٝ.ثايجًا: ايطغا
 ،االْتداب ٚزٚض ايؿطط١ يف ازاض٠ ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ , ابطاِٖٝ ساَس ؾانط عًٞ سبٝبز.   -1

انازمي١ٝ ايؿطط١ ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا يًشصٍٛ ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ  ضغاي١ َكس١َ اىل
  . 2008يف عًّٛ ايؿطط١، 

ايٛاقع  2003اّ ايػٝاغٞ ايعطاقٞ بعس عاّ املعاضض١ ايربملا١ْٝ يف ايٓع بإ عًٞ ناظِ، -2
 .2013ٚاملػتكبٌ، ضغاي١ َادػتري اىل ن١ًٝ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، داَع١ بػساز، 

محا١ٜ سكٛم االْػإ ٚسطٜات٘ األغاغ١ٝ يف ايكإْٛ ز. محسٟ عط١ٝ َصطف٢ عاَط،  - 3
ٛم داَع١ ايٛضعٞ ٚايفك٘ االغالَٞ، زضاغ١ َكاض١ْ، ضغاي١ زنتٛضاٙ َكس١َ اىل ن١ًٝ اؿك

 . 2008طٓطا، 

ات االْتداب طاف ايكطا٥ٞ ع٢ً االقرتاع ايعاّ،َبسأ اإلؾ  ،ؾشات١ ايؿكاْٞ اإلي٘ز. عبس  - 4
 ضغاي١ زنتٛضاٙ َكس١َ ؿكٛم طٓطا، ايط٥اغ١ٝ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚاحمل١ًٝ، زضاغ١ َكاض١ْ،

 . 2004غ١ٓ 

ضغاي١  ١ ٚايكا١ْْٝٛ،ٚضُاْاتٗا ايسغتٛضٜ االْتدابات ايٓٝاب١ٝ ز. عفٝفٞ ناٌَ عفٝفٞ، -5
 .2000زنتٛضاٙ َكس١َ إىل ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ أغٝٛط ، 

 ضابعًا : ايبشٛخ ٚاملكاالت.
نٞ ال تهٕٛ االْتدابات ضافع١ يطػ١ُ ايفػاز َٚٓص١ ايفاؾًني، َكاٍ  داغِ اؿًفٞ، -1

 5اـُٝؼ  83( ايػ١ٓ 163َٓؿٛض ع٢ً ؾبه١ االْرتْٝت، ططٜل ايؿعب ، ايعسز )
 . 2018ْٝػإ / 

قسضات َتس١ْٝ ٚتٗسٜسات َتعاٜس٠، تكطٜط َطنع اؾعٜط٠ يًسضاغات  ,ععٜع درب ؾٝاٍ -2 
 . 2012،  ٚايبشٛخ

  : ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚايكطاضات.خاَػًا
 . 2013يػ١ٓ  45قإْٛ اْتدابات فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ ضقِ  -1
ٓؿٛض ع٢ً املٛقع امل 26/4/2007يف  2006/ ت/ 15قطاض احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا  - 2

 االيهرتْٚٞ ملطنع ايكطا٤ ايعطاقٞ يًتٛثٝل ٚايسضاغات
 104ٚ 99،  ايعسز ادطا٤ ع١ًُٝ ايعس ٚايفطظ ايٝسٟٚ قطاض احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا، -3

 .  2018/ 21/6بتاضٜذ  2018/ اؼاز١ٜ/ اعالّ/ 106ٚ
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 .  2005زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ  -4  
 ١ْٝٚ.: املٛاقع االيهرتغازغًا

فاضٌ ايػطاٟٚ، عطٛ املفٛض١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يالْتدابات، اغتػالٍ بعض املطؾشني  -1
َٓؿٛض ع٢ً  َكاٍ ،2018يعطٚف َٚعاْا٠ ايٓاظسني ألغطاض اْتداب١ٝ يف اْتدابات عاّ 

  ؾبه١ االْرتْٝت
            9643     tp://www.thebaghdadpost.com/ar/story/ht  

 اضقاّ َٚعطٝات  َٓؿٛض ع٢ً ؾبه١ اؾعٜط٠ ْت يف  -2
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/event 
/2018/4/23 

، غصٛص سطم صٓازٜل  2018/ 11/6يف  ايعطاقٞ تصطٜح اعالَٞ يٛظٜط ايساخ١ًٝ  -3
 .رتاع، َٓؿٛض ع٢ً ؾبه١ االْرتْٝتاالق

                               http://www.aljazeera.net/news/arabic/ 

ؿُا١ٜ صٛت ايٓاخب،  ايجايج١-دٗاظ ايفطظ االيهرتْٚٞ، اؿًك١عازٍ عبس املٗسٟ ،  -4
 :االْرتْٝت ؾبه١ َٓؿٛض ع٢ً ،4/4/2017عطاق١ٝصشٝف١ ايعساي١ اي افتتاس١ٝ

                                                       http://aladalanews.net    

ْٜٛؼ بًفالح، ايفػاز االْتدابٞ .. سادع االصالح ايػٝاغٞ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ، َٓؿٛض  -5
 . 5/9/2016رتْت بتاضٜذ ع٢ً ؾبه١ االْ

                                           http://www.alarabay.co.uk/author 
 .ihec.igwww                                         َٛقع املفٛض١ٝ االيهرتْٚٞ   -6

 غابعًا: املكابالت ايتًفع١ْٜٝٛ:

دابات َػؿٛؾ١ غعٝس ناناْٞ، عطٛ املفٛض١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يالْتدابات، االْت -1
 .2018/ 30/6كًت٘ ايفطا١ٝ٥ ايؿطق١ٝ  ّٜٛ ، ؾٗاز٠ تاضخي١ٝ ، َْٚعٚض٠ سػب ايٛثا٥ل
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