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 املستخلص
ة  بعيدوالتي يجب ان تكون  سس جغرافية  أ  والتي تم تقسيمها على  الطريقة او األلية التي تم بها تقسيم دوائر االنتخابات,ستتناول هذه الدراسة    

ثر ذلك على نتائج  أو لخدمة السياسيين  و االثنية,  أو القومية  أ  أو الطائفة  و المذهبأتأثيرات سواء أكانت على حساب الدين  العن    كل البعد
 تسجيل ة مسأل في   بنودمن ال دعد ،االنتخاب قانون  يتضمن وكذلك  العراق دستور ان  إذ    م,2021  النيابية التي تم اجراؤها في عام  االنتخابات

اتباعها تم  سي التي  المعايير  من هنا سيتم التعرف في هذه الدراسة على  ف ان تحترم لشفافية االنتخابات ونزاهتها, جبي التي  ق والحقو  لناخبين،ا
البد االشارة هنا الى االثار السلبية التي  هنا  , و (3,2,1هي الدائرة )قسمت محافظة صالح الدين الى ثالث دوائر انتخابية    إذ في تقسيم الدوائر,  

بالنهاية   هذا التقسيم  وتأثير  ,على السلوك التصويتي للناخب  في السابق واالثار المترتبةوالتي لم يكن معمول بها    ,فرزتها عملية التقسيم الجديدةأ
ان تقسيم الدوائر  ضم اعداد كبير من مراكز االقتراع, إذ , إذ سيتم التطرق الى نسب التصويت في كل دائرة والتي تككل يةنتائج االنتخاب العلى 

في االصوات    نسبيا  مبدأ على قدر من االهمية أال وهو التوازن    ,جراء جوهري في العملية االنتخابية بالمعنى الواسعأوالذي يعتبر    االنتخابية
مساويا  بشكل تقريبي لعدد الناخبين في دائرة   الدائرة االنتخابية,  ان هذا المبدأ يفترض ان يكون عدد الناخبين الذين تتشكل منهم  إذاالنتخابية,  
 ويجب ان ننوه هنابين جميع الدوائر,    انتخابيهنهاية على مبدأ التوازن بالتمثيل داخل المجلس الذي يتم  البما ينعكس أثره في    ,أخرى   انتخابية

العدالة و   المساواة بين الدوائرالى أن تحقيق   أثناء عملية تحديد الدوائر االنتخابية, وذلك من خالل تدقيق الطرق  يتطلب تفعيل مبدأ  الحياد 
المراقبة من قبل جهة محايدة مثلما  يجب ان تتميضاف الى ذلك   .عمليةهذه الوكل اليها توكذلك الحال للجهة التي  ها,آثار و المتبعة والمعايير 

 . اإلطارالدستورية المقررة في هذا  المبادئ انتهاكهو متبع في بعض األنظمة حتى تضمن عدم 
 العراق-الدوائر  –البرلمان  –االنتخابات  –االحزاب السياسية  -الكلمات المفتاحية العراق

Abstract 

   This study will deal with the method or mechanism by which the process of dividing the electoral districts 

was carried out, which was divided on the basis of geography, which must be far from influences, whether 

at the expense of religion, sect, sect, nationality or ethnicity, to serve politicians and its impact on the election 

results. Parliamentary elections that took place in the year 2021 AD, as the constitution of Iraq includes, as 

well as an election law, a number of clauses that relate to the issue of registration for voters, and the rights 

that must be respected for the transparency and integrity of the elections. Hence, in this study, the mechanism 

that will be relied upon in the division of districts will be identified. , As Salah al-Din governorate was 

divided into three Offices, which are Offices (3, 2, and 1), and here it must be noted here the negative effects 

produced by the new division process, which were not used in the past, and the effects of the voting behavior 

of the voter, and the impact of this division Finally, on the electoral results as a whole, as the voting 

percentages in each district, which includes large numbers of polling stations, will be discussed, as the 

division of electoral districts, which is an essential measure in the electoral process In a broad sense, a 

principle of some importance, which is the relative balance in the electoral votes, as this principle assumes 

that the number of voters from whom the electoral district is formed is roughly equal to the number of voters 

in another electoral district, which ultimately affects the principle of balance. By representation within the 

council that is elected among all Offices, and we must note here that achieving equality between Offices 

requires activating the principle of justice and impartiality during the process of defining electoral Offices, 

by examining the methods and criteria used in the division process, and its implications, and the same is the 

case The authority to whom this process is entrusted. In addition, the division process is subject to monitoring 

by a neutral party, as is the practice in some systems, in order to ensure that the constitutional principles 

established in this framework are not violated.Keywords: Iraq - Political Parties - Elections - Parliament - 

Offices - Iraq 

 تتلخص مشكلة البحث بالتساؤل االتي:مشكلةًالبحثً:ًً-اولاً
ويمكن ان تتفرع عن هذا التسييياؤل تسييياؤالت ؟  م(2021)هل ان لتقسييييم الدوائر االنتخابية اثر على نتائج االنتخابات وفق التقسييييم المعمول به  

 عديدة والتي منها: 
 هل تم تقسيم الدوائر االنتخابية على اسس قومية او مذهبية او سياسية ؟   - أ
 ما هو الهدف وراء تقسيم المحافظة الى ثالثة دوائر انتخابية على عكس االنتخابات السابقة؟  -ب
 هل تم تقسيم الدوائر بناء  على مساحتها وعلى اعداد السكان فيها ؟  -ت
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   فرضية البحث:   -ثانيا  
 وقد جاءت فرضية البحث باإلجابات التالية: ,تعتبر فرضية البحث بمثابة اجابة عن التساؤالت التي تتضمنها مشكلة البحث

ية, هي على اسييييييا: االتي: اسييييييباب نسييييييتطيع ان نجملها بأنها على اسييييييا:  ان االسييييييباب التي دعت لتقسيييييييم المحافظة الى عدة دوائر انتخاب
 المذهب والدين والقومية خدمة  لألحزاب التي كانت مرشحة ضمن كل دائرة. 

 مراعاة الحد االعلى واالدنى للناخبين في كل مركز انتخابي., و بناء  على اعتبارات الكثافة السكانية - أ
  عتبارات النقل والمواصالت والبعد الجغرافي.ا و  ,اعتبارات المساحة وأشكال السطح -ب

  أهداف البحث:  -ثالثا  
يهدف البحث الى الكشييييييآل عن اوليات والمعايير التي تضييييييمن إجراء عملية تقسيييييييم الدوائر االنتخابية على نحو عادل ومنصييييييآل, على ان     

يتضييمن ذلك االمتداد الجغرافي لكل دائرة ضييمن االقضييية التابعة لها, ومحاولة كشييآل مختلآل اسيياليب التالعب والتحايل التي قد تحصييل من  
ة على عملية التقسييم, بما يضيمن قدرا  من االرتقاء بمسيتوى التشيريعات التي تنظم تقسييم الدوائر االنتخابية بشيكل عام,  جانب السيلطات المشيرف

 وعملية تقسيم الدوائر االنتخابية بشكل خاص. ومعرفة اعداد المصوتين في كل دائرة انتخابية من الدوائر الثالثة. 
 ي عدة نقاط وهي كاالتي:تتمثل اهمية البحث ف :أهمية البحث -رابعا  

أو االقليم او    المحافظةمسيييييييتوى بمثلهم  ن يم اختياراالنتخابات تعني تمكين المواطنين الذين تتوفر فيهم الشيييييييروط القانونية للمسييييييياهمة في  ان   -1
 .وفقَا لما يرونه صالحا  لهم الدولة

المحكومين الحكام عن طريق  فاختيار, وفق معايير الديمقراطيةحكومة منتخبة  إلنشياء   ان عملية اختيار ممثلي الشيعب بمثابة وسييلة رئيسيية   -2
 االنتخاب مرتبط ارتباطا  وثيقا  بتطوير فكرة الديمقراطية .

  منهجية البحث: -خامسا  
 اما فيما يخص المناهج المستخدمة في هذه الدراسة فهي تدور بين منهجين اساسيين هما:  

هذه الظاهرة تفسيرا  يتفق والنظريات العلمية بما في ذلك تحديد االدوات المتعلقة بجمع البيانات   المنهج الوصفي: كطريقة عمل أساسية لتفسير - أ
 وأساليب معالجتها وتحليلها. 

وفق تصورات أو فروض معينة  الوثائقية, عتمد أساسا  على جمع البيانات والمعلومات المتوافرة في المصادر يالمنهج الوثائقي:   -ب
, وذلك تمهيدا  لتحليلها واستخالص الدراسةحقائق  لثم القيام بعملية النقد والتحليل وتقييم تلك البيانات والمعلومات للتأكد من مدى صحتها وتعبيرها  

 الحقائق منها. 
المعلومات الجغرافية -ت (  Excelبرنامج )  من خالل,  والكميةاستخدام بعض االساليب االحصائية  و   لرسم الخرائط  استخدام نظم 

 وذلك لرسم الخرائط واالشكال. 
 هيكلية الدراسة:   -سادسا  

لخصييييييييائص  المتعلقة با  لجوانبا اسييييييييتعراضاالنتخابات و ترسيييييييييم دوائر   معرفة  ,االول منها المحورتناول   محاور عدةاشييييييييتملت الدراسيييييييية على  
. في حين اسيييتعرض المحور الثاني الخصيييائص  وأهمها الموقع والمسييياحة والمناأ وأشيييكال سيييطح االرض ها,في, والتي تؤثر بال شيييك الطبيعية
العوامل التي اثرت بشييكل مباشيير في سييلوك الناخب  ها ابرز   والتي من  ,والتي تم اعتمادها في عملية تقسيييم الدوائر االنتخابية والسييكانية البشييرية

واالنتماء  ,والتركيب الثقافي, والخصييييييائص االقتصييييييادية والعوامل االجتمايية, والسييييييياسييييييية  ,التصييييييويتي التركيب االنثو)رافي )القومي والديني(
االنتخابية في محافظة صيييالح الدين في انتخابات أشيييتمل المحور الثالث على الية التقسييييم من الناحية الجغرافية للدوائر والمراكز  السيييياسيييي. و 

اليات تقسيييييم   اما المحور الرابع فقد تطرق الى .االشييييتراك ضييييمن هذه الممارسيييية الديمقراطيةالتوزيع المكاني لألفراد الذين يحق لهم م, و 2021
ناخبين المسيييييييييييييجلين بحسيييييييييييييب الدوائر االنتخابية في  التوزيع المكاني لل. في حين تناول المحور الخامس الدوائر االنتخابية ومدى الرقابة عليها

ترسيم حدود  و  ها,االسس والضوابط المعتمدة في تقسيمو تقسيم الدوائر االنتخابية ومدى الرقابة عليها  واالليه التي تم بها  ,محافظة صالح الدين
لنتائج  تحليال  جغرافيا   ين تناول المحور السيييييييييياد:. في حالتوزيع المكاني للناخبين المسييييييييييجلين في محافظة صييييييييييالح الدينو   ,الدائرة االنتخابية

, أما المحور الثامن فقد تطرق التوزيع المكاني للناخبين المسيييييجلين في محافظة صيييييالح الديناما المحور السيييييابع فقد بين ,  م2021انتخابات  
 لمقترحات.وخلصت الدراسة الى االستنتاجات وا م.2021التحليل الجغرافي السياسي لنتائج انتخابات  الى
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 موقع منطقة الدراسة ( 1خارطة )

 
 ARC gis 10.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات تقرير الغلق وبرنامج   

 املقدمة:
التأثيرات من ناحية الممارسييية الديمقراطية, ونالنظر التي تهتم بدراسييية   هي جغرافية االنتخابات المجاالت في الجغرافية السيييياسيييية ان من أهم

ألهمية موضييييييوع الممارسيييييية االنتخابية كونها تمثل القاعدة االسييييييا: التي تمكن القوى السييييييياسييييييية من الوصييييييول الى الحكم. ومن منطلق ان 
ومالحظة  ت واثرها في سييييييلوك الناخب,العملية االنتخابية تقرر أعضيييييياء السييييييلطة التشييييييريعية في الدولة, ولضييييييرورة الفهم من جراء االختالفا

, هذه الممارسييييييييية الديمقراطيةباين المكاني واالقليمي لمراكز القوى في ضيييييييييوء  ي توضيييييييييح التخرائط التووضيييييييييع النتائج التصيييييييييويت الناخبين و 
التوزيع الجغرافي   كذلك وتدر:ها بنتائج دورة انتخابية أخرى, تقارنوماالحزاب السييياسييية ومناطق دعمها االنتخابي,    سييتعرض التعرف علىوت

في أحداث الدور الذي يسييياهم به وتقوم بتتبع    ,الدولة  الذي تعتمدهالنظام االنتخابي  كذلك وتدر:  ,هاب رسيييمالتي ت ةقيطر الللدوائر االنتخابية و 
ان نفسير تطيع نسي هاعن طريقلتي وا تغير االحزاب السيياسيية وتدويرها حول مركز صينع القرار. القيمة التي يمتلكهاأو  ,تداول سيلمي للسيلطة

تحليله من مكان ألخر ومن القيام بتغيرات السيييييييييييلوك االنتخابي و  والتعرف على ,االنتخابي السيييييييييييائد في زمان ومكان معين النمطالتباين في  
على  و قويا  نسيييييييييييييبيا   زخم انتخابي  البلدشيييييييييييييهد إذ  ،  م(2003)عام   العراق في  بالنظام السيييييييييييييابقاإلطاحة  ان تمت  منذ إذ انه و   خرى.ألدائرة 

جرت بإدارة مفوضييييييييييية  إذ  ،م2005األولى في عام  تمثلت  انتخابات نيابية وطنية منذ ذلك الحين،   خمسييييييييييةجرت   انه  ، إذكافة المسييييييييييتويات
لتها سييييييلطة االئتالف المؤقتة(الهيئة االنتخابية االنتقالية)  للنتخابات في    أنفسييييييهم العراقيينبيد تقل السييييييلطة  تن  ، قبل انآنذاك ، وهي التي شييييييكس
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فقد   اما ثاني انتخابات  خرى.البلدان أالعديد من الاألمم المتحدة، والواليات المتحدة، و قبل حظيت بمسيييييياعدة كبيرة من التي  ، و م2004العام  
م, وقيد تم 2021م, إميا االخيرة فقيد جرت في عيام  2018والرابعية في العيام   م,2014في عيام  في حين جرت الثيالثية    ،م2010عيام  جرت في 

  -م  2013عامي   في الناخبين الى تسيييييجيلدعت المفوضيييييية إذ  ،  تهامسيييييتقلة إلدار   عراقية م آخر اسيييييتحقاقين انتخابيين بإشيييييراف هيئةيُنظس ت
ت2014  من عشييييير الثامنة  أتم  قد الناخب  يكون   أن والتي من اهمهاهي  أالسييييياسيييييية،  عدد من الشيييييروط  على  التسيييييجيل إجراءات م, وقد نصيييييس
إذ سيجل الناخبين اسيتنادا  إلى المعلومات التي تحتفب بها الحكومة،   اسيتكمالالسيلطات مهمة  ولتتفيما .(1)الجنسيية يكون عراقيوأن   العمر،

نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية، الموجودة وزارة الخاصية ببيانات الالناخبين على قاعدة  الخاص بسيجل  هذا الاعتمدت الحكومة في إعداد  
 ما يطلب منه هو التحقق من كلتسييجيل اسييمه من أجل االقتراع، إنما لقيام بمسييتقل ل على المواطن اتخاذ أي تدبير  يترتبالتجارة، حيث ال 

 التجارةتقوم وزارة و  . رف عليها المفوضييييية، لدى مراكز التسييييجيل التي تشييييحددت ضييييمن مهلوهذا يتم ورد بدقة في هذا السييييجل،    ان اسييييمه
 ةفعاليال)البا  ما أثبت هذا النظام و   ,من وزارة الصيييييحة ,على وضيييييع أهلية الناخبينالتي تطرأ  آخر المعلومات حول الوفيات والتغييرات   بتلقي
ثة  علما  ما أجمعت عليه المصيادر،    بحسيب  ةشيموليالو  التوزيع العام  إذ اعتبرت ان نظام.  اكمل وجهعلى  أنس قواعد البيانات لم تكن دوما  محدس

انكللبطاقات   .إحصاء لجميع السكس
 م. 2021للعام  تحليل جغرافي سياسي لترسيم دوائر محافظة صالح الدين -1
وأن تقسييييييم الدولة الى دوائر انتخابية  دولة من الدول اتخاذ العديد من االجراءات,اقليم او في اي   اية ممارسييييية ديمقراطيةأجراء يجب عند     

لكون التنظيم المكاني للحيز الذي سييييوف تجري فيه االنتخابات على قدر   ,وتحديد مواقع اللجان االنتخابية في داخل كل دائرة يعد من أهمها
حصيير الناخبين ضييمن   كذلك  ينظمو ها,  يؤثر في سييير العملية االنتخابية وفي نتائج االنتخابات وحريت وذلك ألنه  ,كبير من االهمية والخطورة

البد من التعرف في البداية إلى مفهوم منطقة جغرافية أو حيز جغرافي محدود ليتسنى من خالله التعامل مع نتائج االنتخابات بسهولة تامة.  
في عملية التقسييييم فمن الدول   الدائرة االنتخابية وتحديدها ضيييمن مطلب يأتي في مقدمة الدراسييية, ومن ثم بيان مدى االختالف ما بين الدول

في  مممثل له بانتخابيقوم أفرادها  وهي التيالدائرة االنتخابية: من يعتمد اسييلوب الدائرة الواحدة ومنها من يعتمد اسييلوب الدوائر المتعددة. ف
الى مقاعد العضيوية   تؤدي في الوصيولبال شيك الوسييلة التي  فهي  وذلك طبقا  للمعايير التي يعمل بها القانون االنتخابي  ,(2)المجلس النيابي

, , وتتمثل اهمية هذا التقسييييييم في السيييييلطة التشيييييريعية التي تسييييياهم في سييييين القوانين والتصيييييويت عليها  الناخبين  لتمثيل. في المجلس النيابي
التمثيل السيييكان لجميع سييينى  ليت حدود كل دائرة بحسيييب معيار حجم السيييكان ومسييياحة الدائرة, مقارنة مع الدوائر االخرى,  الجغرافي في تعيين

 .بما يتالءم وحجم االصوات في كل منطقة والتي يمثلها عدد من يحق لهم االقتراع  ,في المجلس النيابي بعدد معين من الممثلين
 : الخصائص الطبيعية:1-1
ان العناصر الطبيعية تعد االسا: الذي يعتبر دعامة يرتكز عليها الوجود الحضاري والحيوي بمختلآل نشاطاته والتي تعتبر بمثابة البناء  

الناخب  الطبيعية بسلوك  العوامل  تأثير  االنتخابات هو  ذات االهمية في جغرافية  الموضوعات  ابرز  الجغرافي, وان من  للميدان  الطبيعي 
 لتي من اهمها:التصويتي وا

 : الموقع والمساحة. 1-1 -1
 : اشكال السطح. 1-1-2
 : المناأ.1-1-3
 : : الخصائص البشرية )السكانية(2
 : حجم السكان ومعدل نموهم.2-1
 : توزيع السكان والكثافة السكانية. 2-2
 : التركيب الديمو)رافي )العمري, النوعي, االثنو)رافي(. 2-3

 : التركيب العمري:2-3-1
سنة والتي تم استخراج    18الفئة التي ال يحق لها المشاركة في االنتخابات وهي الفئة التي تتراوح اعمارهم بأقل من  :  الفئة االولى:  1- 2-3-1

سنة( والمعلن من مكتب صالح الدين الخاص بتسجيل    18اعداد هذه الفئة لكل دورة انتخابية عن طريق طرح اعداد المسجلين )اكثر من  
 سكان المحافظة. الناخبين من مجموع
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المشاركة في االنتخابات ) لها  التي يحق  الفئة  الثانية: وهي  القوة    18الفئة  الركيزة االسا:, وذلك ألنها  الفئة بمثابة  فأكثر(, وهذه  سنه 
الذين بدورهم االنتخابية التي تستطيع صنع القرار السياسي, فهي من تقوم برسم مستقبل الدولة السياسي كونها تشمل على مجموع الناخبين  

 سيقومون بانتخاب من يمثل الشعب في المجلس التشريعي.
يساهم مساهمة فعالة في تحديد عملية ايجاد صورة التنظيم االجتماعي في العملية االنتخابية, ويقوم كذلك : التركيب النوعي:  2-3-2

من النساء, اي ان النقص العددي   %49,7مقابل    %50,3بالكشآل عن التركيب النوعي للسكان في العالم, إذ ان الرجال يمثلون ما نسبته  
( مليون, اال ان التركيب النوعي سرعان ما يتغير بين الذكور واالناث في مختلآل الفئات العمرية, إذ تزيد وفيات الذكور في  3,5للنساء يفوق)

 . (3)( عن وفيات االناث%20العام االول بعد الوالدة  بي )
 االثنوغرافي )القومي والديني(: : التركيب 2-3-3

ان ان الجغرافي السياسي ال يستطيع إن يهمل التركيب االثني لما له من أهمية في استقرار الدولة, أذ تولى الجغرافية السياسية تركيب السك
ات الدولة البشرية, إذ ان اعداد الناخبين من الناحية االثنوجرافية اهتماما  كبيرُا, وذلك باعتباره واحدا  من أهم العوامل التي ترتكز عليها مقوم 

ة التي  ال تكفي بمفردها لتقدير الفعالية من الناحية السياسية, وفي جميع االحوال, أنما يكون تقدير قيمة اعداد السكان على وفق مقدار الحيوي
ووحدة الدين والساللة العرقية, وهي من الصفات يمتلكونها ومتوسط اعمارهم ونسبة العناصر الشابة, فضال  عن وجود التشابه القومي واللغوي  

خية التي سادت كل المجتمعات والتي بضمنها تلك التي تظهر اليوم بأنها االكثر تجانسا  في النسيج الداخلي لها, وقد اثبتت الدراسات التاري
 ا صمودا  عبر الزمن. الحقيقة التي مفادها ان االنتماء الديني واالثني والقومي هو من اقوى االنتماءات وأكثره

 التركيب القومي:  2-3-4
هي حالة ذهنية يكون فيها الوالء االعلى للشريحة التي ينتمي اليها الفرد, وهي مبدأ روحي يرنط المواطنين مع بعضهم بعضا  ويرنطهم  

,  %17من المجتمع ومن االكراد الذين يشكلون    %80باألرض التي يعيشون فيها, ومن الناحية القومية يتكون العراق من عرب يشكلون نسبته  
ال بقية  نسبته  اما  تشكل  والسريانية  والصابئة  والكلدواشوريين  وااليزيدية  واالرمن  التركمان  يمثلها  التي  فقط من مجموع سكان   %3قوميات 
, وتجدر االشارة هنا الى ان التركيب االثنولوجي يظهر بوضوح في المنطقة الكردية إذ ان جميع المجموعات الساللية التي تكون (4)العراق

ستقر هناك. أن منطقة الدراسة ونحكم وقوعها في وسط العراق فهي تضم تنوعا  في القوميات إذ تسود القومية التركمانية المجتمع العراقي ت
 والكردية في قضاء طوز خورماتو وهذا يؤثر بطبيعة الحال في العملية السياسية واالنتخابية.

الديني2-3-5 التركيب  الشعوب, ويبرز هذ:  في حياة  اثر كبير  للدين  االجتمايية واالقتصادية واالوضاع :  العالقات  االثر من خالل  ا 
ة السياسية للسكان, ويؤثر في السلوك اليومي للفرد. وحقيقة االمر ان ا)لب المجتمعات في عموم العالم ال يدين افرادها على اال)لب بديان

 واحدة, وإنما بديانات متعددة بل ونطوائآل مختلفة داخل الديانة الواحدة.
 سكان العراق ينقسمون الى ديانات عدة كاإلسالم بجناحيه السني والشيعي والمسيحية بمذاهبها المختلفة واليهودية. ومنها ديانات ال يمثلان   

 اتباعها اال نسبة محدودة من السكان كاليزيدية والصابئة والكاكائية والبهائية.  
ت واضحة وكبيرة على الوضع السياسي ونتائج االنتخابات, وفي منطقة الدراسة  ان هذا االختالف سواء كان بالدين او الطائفة له انعكاسا 

ظمى  يوجد تنوع ديني وننسبة محدودة جدا , على الر)م من عدم وجود احصائية رسمية تثبت ذلك باألرقام والنسب الواقعية, بيد ان الغالبية الع
المية. مع وجود عدد قليل جدا  ممن يدينون بالديانة المسيحية او الصابئة واال  في منطقة الدراسة من سكان المحافظة هم يدينون بالديانة االس

م. وخاصة بعد دخول التنظيمات االرهابية الى المحافظة وتعرض االقليات للتهجير    2017في عام    99,77يزيدية, إذ بلغ المسلمون ما نسبته  
, كما (5)من الصابئة  % 0,01% من اليزيدية  ونسبة    0,2ونسبة     % 0,  16  والقتل والتغييب من قبلها. فال يزيد عدد المسيح عن ما نسبته

(. وهنا البد من االشارة الى ان هذه النسب قد تغيرت بمرور الوقت نحو االنخفاض فقد اختفت بعض الديانات من 1موضح في الجدول )
م, ودخول التنظيمات الى عموم اقضية  2014عقبت عام المحافظة نهائيا  ونعظها االخر تناقص بشكل ملحوظ, ونخاصة خالل الفترة التي ا 

 المحافظة عدا اقضية سامراء والضلويية والدجيل وناحية امرلي. 
 ( توزيع الديانات والطوائف في محافظة صالح الدين 1جدول )                            

 النسبة% الديانة% 
 0, 16 المسيحية
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 0,2 االيزيدية 
 0,01 الصابئة 

 03,0 اخرى 
 5,71 المسلمين السنة
 3,28 المسلمين الشيعة
 8,99 المجموع

اياد عايد والي البديري, التركيب االثنوغرافي لسكان العراق وتحليل اثره في بناء الدولة واستقرارها, مجلة    -1اعتمادا  على    المصدر:     
 .145, ص2021, 1, العدد13القادسية للعلوم االنسانية, المجلد 

الدولة, رسالة ماجستير منشورة, كلية االداب,   رضا محمد السيد سليم: الجغرافية السياسية للعراق دراسة في المحددات المكانية لوظائف -2
 . 226, ص2018جامعة الزقازيق, 

الطائفية هي ميل اجتماعي او فردي الى تفضيل مدرسة فقهية محددة او تفسير محدد لدين او مذهب على  : التركيب الطائفي:  2-3-6
بية ترتبط او تتداخل مع مفهوم اعتبار الذات في تفضيل ابناء )يرها من االديان والمذاهب, يأخذ بتأثير ظروف سياسية واقتصادية صفة تعص

الدين نفسه او المذهب نفسه على )يرهم من المنتمين الى اديان ومذاهب اخرى, اي هي نتاج تفاعل عوامل سياسية واقتصادية واجتمايية 
طائ الى  العراقي  المجتمع  في  المسلمون  وينقسم  اليومية,  الفرد  بحياة  مباشر  مسا:  تشكل  ذات  والتي  الشيعية  الطائفة  هي  االولى  فتين, 

%( من سكان    3  3,28( من مجموع المسلمين في العالم, في حين تتمثل نسبتهم في المحافظة ) %45( من سكان العراق و)%40حوالى) 
وهي الطائفة السنية فتشكل المحافظة ويتركز العدد االكبر منهم في أقضية طوز خورماتو وامرلي وقضاء بلد والدجيل اما الطائفة الثانية  

 (. 1, وتنتشر في جميع اقضية المحافظة كما موضح في الجدول ) (6)( من مجموع سكان المحافظة%49حوالي )
تتضح اهمية التعليم والثقافة يوما  بعد اخر بوصفهما عاملين مؤثرين في أحوال السكان, لكون الثقافة والتعليم :التركيب التعليمي:  2-3-7

واحدة, وان التعريف الرئيس للتعليم هو التثقيف, والعملية التعليمية موجهة باألسا: نحو العنصر البشري لغرض تطويره وتأهيل   وجهين لعملة
المدنية, امكاناته وتعبئة طاقاته لخدمة المجتمع, وللتعليم دور كبير في حياة االنسان واعداد شخصيته وتوسيع افقه وتأهيله للقيام بالمسؤوليات  

الثقافة عبر االجيال في تعزيز التضامن البشري وضمان استمرار بقاء المجتمعات وتطوره في مختلآل مجاالت الحياة,  وقد س اعد انتقال 
د ويتأثر في شكل كبير بمستوى التطور العلمي والتكنولوجي الذي يحققه. والذي يستند اساسه على النظام الترنوي, إذ ان النظام الترنوي يع

 االسباب التي كونت ذلك النهوض, ففي مرونته وكفاءته وتنوعه تكمن قوة المجتمع ونجاحه وضمان مستقبله.واحدا  من اهم 
خابية وتجدر االشارة هنا الى ان االنتخابات بوصفها نشاطا  بشريا  تتأثر بمؤثرات مختلفة, منها المستوي الثقافي للسكان داخل الدائرة االنت  

العملية بوصفها نشاطا  بشريا  تتأثر ب التعليمي والثقافي للسكان يساهم في تحقيق فهم جيد لمغزى  مؤثرات مختلفة. اذ ان ارتفاع المستوى 
االنتخابية وأهدافها, وكذلك في خلق مشاركة سياسية بمعدالت ونسب عالية, ويتم التعرف على المستوى التعليمي لألفراد من خالل معرفة  

م من مجموع السكان في منطقة معينة. وفيما يتعلق بالتركيب التعليمي لسكان منطقة الدراسة فأن عدد  عدد السكان األميين والمتعلمين ونسبه
 . (7)من مجموع سكان المحافظة %11,8( وهذا العدد يشكل ما نسبته 121769م ما يقارب من  )2021السكان االميين بلغ عام  

 م:2021ظة صالح الدين في انتخابات  التوزيع الجغرافي للدوائر والمراكز االنتخابية في محاف  -3
بحيث تكون كل دائرة انتخابية ناتجة  ان تحديد الدائرة االنتخابية يعني تقسيييييم إقليم الدولة إلى وحدات جغرافية مسييييتقلة بعضييييها عن البعض,

عن هذا التقسييم هي بمثابة مجال يسيمح لألفراد بممارسية حقوقهم السيياسيية فيها, من ترشيح أو انتخاب )تصيويت(, )ير ان تقسييم الدولة الى  
تقسييييييم اداري يخضيييييع للقانون  وحدات جغرافية ال يجب أن يفهم على انه يجعل الدائرة االنتخابية منفصيييييلة في وجودها عن الدولة, وإنما هو

 .(8)ويكون هدفه هو الخروج بنتائج الختيار الممثلين الذين بمجرد وصولهم الى المجلس التشريعي يكون عليهم أن يمثلوا الدولة ككل
جميعهم  ان زيادة حجم الدوائر يعزز من عملية المشياركة, وحصير الجمهور ضيمن مسياحة محددة, ونذلك تسيهل عملية االتصيال بالناخبين 

ومحاولة اقناعهم باختيار مرشييييح معين, من اجل توفير الدعم لحظوظ حزب معين من اجل الفوز, كما تقلل فرص تشييييتت االصييييوات وتعزز 
من عمليية دعم الجمهور وتقيديم الخيدميات لهم, وهيذا االمر ليه مردود سييييييييييييييلبي في اهميال مطياليب بقيية الجمهور إذ يركز النيائيب على دائرتيه 

 دوائر .ويهمل باقي ال
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( مركزا  انتخابيا  وتعد االحزاب السييييييييييييييياسييييييييييييييية إحدى آليات  8313م, في عموم العراق)2021إذ بلغ مجموع المراكز االنتخابية في انتخابات  
المشيييييياركة, إذ تمثل االحزاب, واحدة من اهم مؤسييييييسييييييات الدولة, وتعد من أسييييييس النظام الديمقراطي بل من أهم اركانه, إذ ال يمكن تصييييييور 

والبد من االشيارة هنا الى ان اهم ما امتازت دون وجود االحزاب, لكونها تعد بمثابة حلقة وصيل بين الجماهير وسيلطة الدولة.الديمقراطية من 
م, هو ان االحزاب السييييياسييييية اصييييبحت تتميز بكثرتها المفرطة في العراق, فبحسييييب ما أظهرته سييييجالت المفوضييييية 2003به مرحلة ما بعد  

, وان هذه االحزاب تتوزع على مختلآل الجبهات (10)م2018حزب سيييياسيييي في عام    320ه االحزاب قد تجاوز العليا لالنتخابات ان عدد هذ
وهي على اشيد التنافس للوصيول الى السيلطة ضيمن توجهات متعددة وتشيمل هذه االحزاب عدة توجهات منها توجهات دينية وقومية وعلمانية 

 والليبرالية ومذهبية. 
 ومدى الرقابة عليها:    اتنتخاب: اليات تقسيم دوائر اال 4

األهمية وعلى أساسها   على قدر منمسألة  االنتخابية الدوائر  في  تعدد  الاسلوب    تتبنىتعتبر عملية تقسيم الدوائر االنتخابية في األنظمة التي  
بيعة الجهات المكلفة بمهمة يتوقآل نجاح أو فشييييييييل عملية االنتخاب ككل, وهذا انطالقا  من اوليات المتبعة بصييييييييددها من جهة والختالف ط

 تنتابهفضيييال  عما سيييبق فإن تحديد الدوائر االنتخابية التقسييييم والتي تعنيها االنتخابات بصيييورة مباشيييرة )المؤسيييسييية التشيييريعية( من جهة أخرى.
لدوائر ال ينفصيل عن البحث ه لتقسييمإن تحديد دور المشيرع االنتخابي في   التي ال مناص من الحديث عنها.  ماليا  واداريا ,اوثار  الكثير من

لها مهمة الرقابة على مدى جدية هذا التقسييييييييييم, وهذا اإلمر يتحقق من خالل إتاحة الفرصييييييييية للطعن في هذه العملية من  في الجهة الموكلة
ذه الجهة, بخالف جانب المرشييييييحين واألحزاب السييييييياسييييييية, حيث يالحب في هذا الصييييييدد اختالف نظرة األنظمة المقارنة في تحديد طبيعة ه

كانية النظام االنتخابي العراقي الذي لم يراعي هذه المسيييييييألة وأكتفى بالتنظيم التشيييييييريعي لعملية تقسييييييييم الدوائر االنتخابية دون التطرق الى إم
 الطعن فيها.

 : االسس والضوابط المعتمدة في تقسيم الدوائر االنتخابية:4-1
دوائر االنتخابية من جهة, ونين تكوين المجالس النيابية والتمثيلية من جهة أخرى, ذلك أن هذا هناك عالقة وثيقة بين التقسيييييييييييييم بالنسييييييييييييبة لل

قة التقسيييييم من شييييأنه إهدار الثقل النسييييبي للصييييوت االنتخابي إذا لم يراع مبدأ المسيييياواة في التصييييويت, وهذا اإلمر يرتبط وجودا  وعدما بالطري
 المتبعة بشأن التقسيم.

بمقتضيييى هذا االسيييلوب يتم تقسييييم الدوائر االنتخابية بناء  على العدد المحدد والمقدم من قبل المشيييرع ألعضييياء   ول:: االسلللوب اال 4-1-1
( عضوا  وكان النظام االنتخابي المطبق هو النظام الفردي, 200المجلس النيابي, فإذا كان المشرع مثال  قد حدد أعضاء المجلس النيابي بييي )

 .(11)لحالة يكون مطابقا  لعدد المقاعد المعطاةفإن عدد الدوائر في هذه ا
: بموجب هذا االسيييلوب يتم تقسييييم الدوائر االنتخابية بناء  على ما يحصيييل من زيادة أو نقصيييان في عدد السيييكان  الثاني : االسلللوب4-1-2

  لكيل منطقية, ويترتيب على هيذا االمر نتيجية مهمية مفيادهيا أنيه ال يكون عيدد اليدوائر ثيابتيا  نظرا  ألن المشييييييييييييييرع في هيذه الطريقية ال يتطرق إلى
لؤها. وإنما يكتفي بالنص على ضيييييرورة وجود التناسيييييب بين عدد هذه الدوائر وعدد سيييييكان الدولة, وهذا هو التحديد في عدد المقاعد الالزم م

االسييييلوب الذي أخذ به المشييييرع العراقي, وان السييييؤال الذي يتبادر الى الذهن بهذا الخصييييوص هو: هل من شييييأن إحدى هاتين الطريقتين أن  
ب في هذا المجال الدكتور/ أحمد سيليمان الغويل إلى القول أن التفاوت في تقسييم الدوائر  يذه  تؤدي إلى تحقيق مبدأ المسياواة في التصيويت؟

( ناخبا  ويمثلها نائب واحد. وفي دائرة اخرى عدد  120االنتخابية من شيأنه أن يصيار بإهدار مبدأ الثقل النسيبي للناخب فالدائرة  التي تضيم )
( أصييوات في الدائرة االولى, والسييبب 3لة نجد أن الصييوت الواحد في الدائرة الثانية يعادل )( ويمثلها نائب واحد, ففي هذه الحا40الناخبين )

ية هنا يرجع الى اعتماد دساتير بعض الواليات في أمريكا المعيار االقليمي ال السكاني كأسا: للتمثيل الديمقراطي.فعلى سبيل المثال في وال
% فقط من السيكان, وجاء هذا   15واحد, ولكن ر)م ذلك ان أ)لبية مجلس الشييوأ تمثل  نيو جرسيي يكون لكل مقاطعة حق انتخاب سييناتور  

نتيجة لعدم مراعاة الثقل النسييييبي للصييييوت االنتخابي, وأمام هذا الوضييييع فقد تدخلت المحكمة االتحادية العليا في قضييييية وسييييبري وسيييياندروز, 
اعداد السيييييييكان لمختلآل الدوائر االنتخابية, ونموجب هذا الحكم تكون  وقضيييييييت حينها بعدم دسيييييييتورية أي تقسييييييييم ال تراعي فيه المسييييييياواة بين

اخبين, المحكمة االتحادية العليا قد الزمت السيييلطة التشيييريعية في كل والية بإعادة تقسييييم الدوائر االنتخابية فيها بما يضيييمن المسييياواة بين الن
تقدم يمكن القول ان مراعاة المعيار السييييكاني أو الحجم السييييكاني في   .خالصيييية ما(12)ونالتالي  بين كل الدوائر في قيمة الصييييوت االنتخابي
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التمثيل داخل المجلس النيابي ال يتجسيييييد بشيييييكل فعلي, إال إذا تم مراعاة جملة من المبادئ والتي أصيييييبحت بمثابة حجر االسيييييا: لكل نظام 
 االنتخابية هي:ديمقراطي. ومن المبادئ التي يجب مراعاتها عند القيام بعملية تقسيم الدوائر 

من الضيروري ان يتم تقسييم الدوائر االنتخابية بالطريقة التي تراعي فيها وحدة المصيالح والتي تجمع عددا  من السيكان حولها, : صيفة التمثيل - أ
ي تمثيل الدائرة ومن ثم إذا لم تكن تجمع بين الهيئة الناخبة في دائرة معينة المصالح نفسها, فإن ذلك يصعب من مهمة الملقاة على النائب ف

 بأكملها.
على الجهة التي تكلآل بتقسييييييم الدوائر أن تراعي تحقيق اكبر قدر من المسييييياواة النسيييييبية بينها من حيث   :المسييييياواة بين اعداد السيييييكان -ب

 اعداد السكان, أن الفوارق السكانية بين دائرة وأخرى من شأنها أن تؤدي إلى إهدار الثقل النسبي لألصوات.
مثل: يجب أن يكون اإلجراء المتعلق بالتقسييييييييييييم االنتخابي مذكورا  بوضيييييييييييوح في القانون لضيييييييييييمان تماثل القواعد أيا كانت  المعاملة بال  -ت

السييلطة المسييؤولة عنه, ومن أجل ضييمان الحيادية, ينبغي أن ال يسييمح ألي حزب التدخل فيه, فإذا عهد في التقسيييم إلى السييلطة التشييريعية 
ة المقياعيد أن يسيييييييييييييييطر على العمليية بشييييييييييييييكيل ييدعم حظوظيه في الفوز مرة أخرى, ليذا يجيب أن تكون قواعد  فيمكن للحزب اليذي يمتليك أكثريي

 التقسيم مقبولة من جميع المنتخبين الرئيسيين في العملية.
 :االتفاقات الدولية واإلقليمية: االطار القانوني و 4-2

في حق  الالشييييييييأن االنتخابي، وعملية التصييييييييويت، و  تلناو التي تتلك   هاأبرز  يها والتي منصييييييييادق العراق علتوجد الكثير من االتفاقيات التي 
  االتفاقية الدوليةكذلك  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسييياسييية، و  والتي من ضييمنهاعلى قدم المسيياواة ،  بين جميع االفراد  المشيياركة  

, والتي بضييمنها الحق القضيياء على جميع أشييكال التمييز ضييد المرأة  قضيياء على جميع أشييكال التمييز العنصييري، واتفاقيةوالتي تهدف في ال
أقرست الحكومة العراقية و ،  م2005في يناير ظسم العراق أيضييا  اسييتفتاء  نإذ   في االدالء بالصييوت االنتخابي والحق في االقتراع وكذلك الترشيييح

 (4  )ال بدس من اإلشييييييارة إلى المادةوهنا  المتخذتان.   ، وسييييييط جدل كبير أثارته الخطوتانم2009القانون االنتخابي، الذي تم تعديله في العام  
ت على مبدأ  .التصويت الخاص للعسكريين التي نصس

 السلطتين التشريعية والتنفيذية بعملية تقسيم الدوائر االنتخابية.اختصاص    :4-3
ان التحكم في نتائج االنتخابات من ناحية النجاح أو الفشيييييييييييييل له ارتباط وثيق بالجهة التي لها صيييييييييييييالحية تحديد الدوائر االنتخابية, وتذهب 

السييلطة التشييريعية, أو البرلمان كونه يعد أكثر موضييويية وحياد   )البية الدسيياتير المقارنة إن لم نقل جميعها إلى إعطاء هذه الصييالحية إلى
ه ضيد التقسييم )ير العادل للدوائر االنتخابية الذي قد ينتج عن مثل هذه المهمة للسيلطة التنفيذية, على أسيا: أن تدخل هذه األخيرة من شيأن

لذي يسيعى الى إضيعاف المعارضية عن طريق ضيمان نجاحه أن يؤثر على هذه العملية االنتخابية بوصيفها هي التي تمثل الحزب الحاكم وا
وقد لوحب كثيرا  أن أهداف السيييييييييييلطة التنفيذية كانت تتجه دائما  الى تفتيت الدوائر التي تضيييييييييييم انصيييييييييييار الحزب المعارض ونقائه في الحكم.

زاء منها الى الدوائر المجاورة حيث  بالكيفية التي تؤدي الى اهدار قيمة الصيييييييييييييوت االنتخابي لجمهور هذه المنطقة, ويتحقق ذلك بضيييييييييييييم اج
خرى, تصييبح المعارضيية أقلية في كل الدوائر, او تقوم بتركيزهم في دائرة واحدة كبيرة حتى تتم السيييطرة على نتائج كافة الدوائر االنتخابية اال

م,  1812ماسيياشييوسيييت  الذي قام عام  وتعرف هذه الطريقة في الواليات المتحدة االمريكية باسييم جيري ما ندرج نسييبة إلى جيري حاكم والية 
ة بالسييطرة على نتائج االنتخابات عن طريق تقسييم الدوائر االنتخابية قصيد حرمان السيود من الفوز بها في المناطق التي يشيكلون فيها أ)لبي

مخاطر وآثار سييلبية في نهاية   عددية. )ير ان هذا ال يعني أن اسييناد مهمة تقسيييم الدوائر االنتخابية إلى السييلطة التشييريعية ال ينطوي على
ع اليدائرة المطياف عنيد فرز النتيائج, ذليك ان اال)لبيية البرلميانيية قيد تنتهيك حيدود االقليية عنيد تحيدييدهيا لليدوائر االنتخيابيية, كيأن تقوم بيأعياده توزي

صييييييييبح اال)لبية الناخبة أقلية في التي تنتمي الهيئة الناخبة فيها إلى حزب معارض عن طريق ضييييييييم أجزاء منها الى الدوائر المجاورة حتى ت
كيل دائرة جيدييدة تم ضييييييييييييييمهيا إليهيا, )ير ان البعض ذهيب إلى القول أن تفيادي التاليبيات المرتبطية بتقسيييييييييييييييم اليدوائر االنتخيابيية ونعييدا  عن  

وفقا  للتقسيييييمات االدارية السييييلطتين انفة الذكر, ال يتأتى إال إذا أسييييندت هذه المهمة إلى سييييلطة وحيدة بحيث يقع على عاتقها تقسيييييم الدوائر  
 بصورة دائمة, بحيث ال تتغير بتغير الحكومات أو تغير عدد السكان.

 : االنعكاسات المادية واالدارية لعملية تقسيم الدوائر االنتخابية:4-4
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االسيييييا: يتعين على الدولة أن    تعتبر عملية التحديد بالنسيييييبة للدوائر االنتخابية عملية معقدة وشييييياقه وذلك نظرا  لطبيعتها المؤقتة, وعلى هذا
ي يمكن تراعي كال من الجوانيب اإلداريية والمياليية المرتبطية بهيا, والتي ييأتي على رأسييييييييييييييهيا الموارد الالزمية لتمكينهيا من القييام بهيذه المهمية والت

 تلخيصها باالتي:
يلزم القييام بيأجراء تيدريبيات لهم كلميا رافق ذليك تعيين الموظفين وتيدريبهم والمالحب ا)ليب االحييان أنيه كلميا أزداد عيدد الموظفين اليذين   - أ

 الزيادة في التكاليف.
الحصيييول على المعلومات الجغرافية والخرائط: إن عملية التقسييييم تسيييتلزم جمع الكثير من المعطيات والمعلومات التي توضيييح جغرافية   -ب

من الحصيييييييييول على قدر كاف من البيانات والمعطيات  المنطقة  ومعلومات عن السيييييييييكان القاطنين فيها, عن االراضيييييييييي المعنية, وهنا البد
شروع والخرائط التي تتميز بصحتها ودقتها والتي يجب القيام بتحليلها وتبويبها . فكلما كانت األراضي كبيرة والعنصر المكون صغيرا  فأن الم

 يكون على قدر من التكلفة والتعقيد.
نتهاء من تقسيييييييييييييييم الدائرة االنتخابية بمخططها النهائي ينبغي البدء بعمل وإعداد  القيام بوضييييييييييييييع المخططات للدوائر وتنفيذها: بعد اال  -ت

اشيييكال خرائطية بمثابة وصيييآل للمخططات وتسيييليمها للعاملين بهذا الجانب والتي يمثلها في هذه الدراسييية ) مكتب مفوضيييية صيييالح الدين(,  
 بين عليها ضمن كل دائرة.والتي توضح االماكن التي اجريت عليها التعديالت وتضمن إطالع الناخ

م  استخدام التقنيات الحديثة في ترسيم حدود الدوائر: ان الحاجة الى التكنولوجيا الحديثة والتي تضفي الدقة والفعالية على عملية التقسي  -ث
ا ارتباط بالمكننة فتتمثل لهذه الدوائر تعتبر من الضييييييييروريات, وهي تثقل في بادئ االمر على ميزانية الدولة, اما فيما يخص النفقات التي له

 في شراء االجهزة والبرامج وتثبيت قواعد للبيانات على الكمبيوتر تتميز بقابليتها على االستيعاب.
الصيييييعونات التي تواجه عملية التقسييييييم: ان عملية تقسييييييم الدوائر االنتخابية تعتبر أحيانا  مهمة شييييياقة وذلك بسيييييبب صيييييعونة تنسييييييق    -ج

الى ذلك ان النفقات تتميز بارتفاعها الكبير, ومع كل ما سييييبق فأن مشييييروع عملية تقسيييييم الدوائر االنتخابية ال  المعلومات وتجميعها, أضييييآل
م, قييدر ميياتم 1988( سيييييييييييييينوات )ير مكلفيية, ففي عييام  5يعتبر معقييد او مكلآل في كييل الييدول ومثييال ذلييك في نيوزيلنييدا فييأن تجرنتهييا لكييل )

م, في إعادة 1991دي, أما في الواليات المتحدة االمريكية فآالف االشيخاص قد شياركوا عام  ( مليون دينار نيوزيلن1,89تخصييصيه لذلك ب)
 تقسيييييم دوائر انتخابات الكونغر:, وأتسييييم بصييييبغة المركزية تبعا  الختالف المجهودات واالموال والوقت الذي تسييييتغرقه هذه العملية من والية

 إلى والية أخرى.
مدى سيييلطة الجهاز القضيييائي على عملية التقسييييم للدوائر: البد من وجود ضيييمانه حقيقية في العدالة لعملية التقسييييم بالنسيييبة للدوائر    -ح

االنتخيابيية في ان يتم تكريس آلييات للرقيابية عليهيا من طرف جهية محياييدة يجوز لهيا التيدخيل كلميا الحظيت او احسييييييييييييييت بوجود انتهياك لقياعيدة  
اعادة االمور الى نصيابها الصيحيح, وهنا يجب ان نشيير الى ان الكثير من االنظمة المقارنة اتجهت في هذا المنحى حيث   المسياواة حتى تتم

سيييييمحت بتقديم الطعون ضيييييد عملية تقسييييييم في الدوائر االنتخابية على )رار الطعون المتصيييييلة بمرحلة القيد في القوائم االنتخابية أو مرحلة 
 في عملية االنتخابات. الترشح بالنسبة للمشاركين

 م.2021 النتخاباتالتوزيع المكاني للناخبين المسجلين بحسب الدوائر االنتخابية في محافظة صالح الدين  -5
االنتخابية: ليسييت كل الدول تأخذ بفكرة تقسيييم اقليمها, بل ان هناك من ال يعتمد هذا التقسيييم, ويعتبر    الدائرة طرق وأسيياليب تحديد وترسيييم   

ثلون أن الدولة تشيييييكل في حد ذاتها دائرة انتخابية واحدة تقتضيييييي أن يكون هناك عددا  من الممثلين لها يتم انتخابهم من قبل االفراد الذين يم
لتي تأخذ بفكرة التقسييييييييم قد تتخلى عنه في حاالت معينة, بحيث تعتبر الدولة وحدة )ير قابلة ألن تتجزأ, فئة الشيييييييعب فيها, بل حتى الدول ا

تقسييييييم الى عدة طرق مختلفة اليلجأ مشيييييرعو ا)لب الدول في عملية  ويظهر ذلك بشيييييكل واضيييييح عند إجراء االسيييييتفتاء أو االنتخابات.ولذلك 
 وأهمها:

د مسييبق من قبل المشييرع. أي انها ترتبط بنوع النظام االنتخابي في البلد, فاذا كان اعدأ على    قسيييم بناء  تالتتم عملية   الطريقة االولى:: 5-1
( نائب وكان المطبق في البلد هو النظام الفردي فيجب أن يكون عدد الدوائر في هذه الحالة  300المشرع مثال قد حدد اعضاء المجلس بييييي )

المطبق في البليد هو نظيام االنتخياب بيالقيائمية, فيأن عيدد اليدوائر يكون ممياثال  لعيدد   ينظيام االنتخيابلا, اميا اذا كيان  (13)دائرة انتخيابيية  300
 النواب مقسوما  على العدد المحدد لكل قائمة.
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ن  يتم بموجب هذه الطريقة ان تكون عملية تقسيييييييييييم الدوائر االنتخابية مرتبطة بالتغير الذي يطرأ على السييييييييييكان م الطريقة الثانية:: 5-2
يكون عدد الدوائر االنتخابية ثابتا , إذ يكتفي المشيييييرع بالنص على ضيييييرورة التناسيييييب بين عدد السيييييكان  زيادة ونقصيييييان في كل منطقة, إذ ال

 يتطرق الى تحديد عدد اعضاء المجلس النيابي. وعدد الدوائر االنتخابية, اي ال
مرتبطة بالتقسيييمات االدارية للبلد سييواء أكانت محافظات أم أم وحدات ادارية,  تكون عملية تقسيييم الدوائر االنتخابية    الطريقة الثالثة:: 5-3

تقلة اي ان حدود الدائرة االنتخابية هي نفسها حدود المحافظات او المقاطعات التي تتكون منها الدولة, اذ تعد كل محافظة دائرة انتخابية مس
 ا.لها حصة معينة من المقاعد تتناسب مع حجم السكان في داخله

اسييييييلوب الدائرة الواحدة: يعتبر هذا من األسيييييياليب النادرة إذ له ارتباط أسيييييياسييييييي بالمسيييييياحة, فليس من الضييييييروري    : الطريقة الرابعة:5-4
التمسيييك بنظام التقسييييم مادامت المسييياحة صيييغيرة, خاصييية ان ايجاده لغرض المسييياواة في التمثيل بين وحدة وأخرى, ومن اجل تغطية حاجة  

م, والذي  1933ان مصيالحهم فيه, وأخذت بهذا النظام دول نذكر منها على سيبيل المثال)البرتغال( بحسيب دسيتورها للعام  شيعب االقليم وضيم
وتجدر االشييارة الى ان المشييروع العراقي اعتمد على هذه الطريقة في تقسيييم الدوائر االنتخابية في العراق اذ جاء في المادة لم يسييتمر طويال .

بمثابة وفقا  للحدود االدارية الرسيييمية   وحدة ادارية )المحافظات()تكون كل    نصيييه ما  م,2005من قانون االنتخابات لسييينة ( الفقرة الثانية 15)
تقسييييم مناسيييبا  للحالة التي يمر ال طريقة  (. ويعد هذا المعيار فيتحتوي على عدد من المقاعد بما يتالءم مع عدد السيييكان فيهادائرة انتخابية  

لكون البلد    تكون مرضيية لجميع االطراف السيياسيية.والتي  بها العراق, نظرا  لصيعونة االعتماد على طريقة اخرى في تقسييم الدوائر االنتخابية 
ونالنتيجة عدم قناعة  ادارة البلد,   بسييييبب االختالفات بين الطوائآل والقوميات وايدلوجية االحزاب المشيييياركة في,  للديمقراطية التوافقيةخاضييييعا  

من نظام البطاقة التموينية, الكبيرة  التي تمخضيييت  الفائدةسيييوى التقسييييم االداري.ويجب االشيييارة هنا الى  من التقسييييم االطراف بأي نوع   هذه
  -م 2005ابتداء  من العام    السيييييابقةبصيييييورة اسييييياسيييييية في تقسييييييم الدوائر االنتخابية الى مراكز فريية في الدورات االنتخابية    اعتمادهالذي تم 
بييانات وزارة التجيارة في هذا  فاالعتمياد على,  هذه العملييةمميا سيييييييييييييياعد على انجياح   م,2021وانتهياء بالعيام   ,م2018 –م    2014  -م2010

سييييعينيات من القرن  بديال  عن االحصيييياء السييييكاني في تسييييجيل الناخبين, ونظام البطاقة التموينية تم االعتماد عليه في التاعتبر الخصييييوص  
الماضيييييي نتيجة الوضيييييع االقتصيييييادي الذي كان يمر به العراق في فترة الحصيييييار, ونموجب هذا النظام تم تقسييييييم العراق الى مراكز تموينية 

ضيمت  ضيمن المحافظات بأعداد متقارنة, إذ )البا  ما كان المركز التمويني يضيم أ)لب سيكان الناحية او القضياء, أما مراكز المحافظات فقد
 اكثر من مركز تمويني واحد.

الفدرالية إما على المسيييتوى الفدرالي أو على مسيييتوى الوالية   االنتخابيةيمكن أن يتم عمل ترسييييم للدوائر    :االنتخابيةترسلليم حدود الدائرة : 6
 مراحل:   ثالثةتجري عملية ترسيم حدود الدوائر على و أو المقاطعة، عند تعيين عدد محدد من الدوائر للوالية أو المقاطعة. 

 . االنتخابيةبيانات إلعادة تقسيم الدوائر التجهيز قاعدة  - أ
 وإنشاء حدود الدوائر.   االنتخابيةتعيين وحدات جغرافية للدوائر  -ب
 تقسيم. الإنتاج وصفا  موجزا  وخرائط من أجل تقييم وتطبيق خطة إعادة   -ت

أن تحافب التخطيطات الخاصيييييييية بالدوائر    ويجب اسييييييييتخدمت كلبنات اسيييييييياسييييييييية.التي   جميعا   وتتألآل قاعدة البيانات من الوحدات الجغرافية
كن أن تنعكس األقسيييييييام اإلدارية موي.  (14)على المسييييييياواة في حقوق االقتراعقدر المسيييييييتطاع  ة التي يتم فيها إجراء وتنفيذ االنتخابات  االنتخابي
ا فيهيا مي)بوالتي لهيا ارتبياط وثيق  األخرى   أو العواميل  في كيل دائرة ومقياطعية،  نالمنتخبي  ينللممثل  نوفي نفس معيدل النياخبيسييييييييييييييتتان  الحياليية  

و)رافية والتاريخية( في الدوائر والمقاطعات االنتخابية، شيييريطة أن تكون الدوائر متسيييقة مع مبدأ المسييياواة في عملية مالطبيعة الجغرافية والدي
  (291)ألآل و  (957)  الدين في محافظة صيالح يبلغ إجمالي  من يحق لهم التصيويتو المجتمع.  فيالتصيويت والتمثيل العادل للمجموعات 

مقاعد مشيييمول بنظام ( 3)مقعدا  منها    (12)دوائر يتنافسيييون على  (3)مقسيييمين على    ( مرشيييحا  193)عدد المرشيييحين  في حين يبلغ  ,ناخب
 وتقسم الى ثالث دوائر: النسائية.  الكوتا

 -تكريت : )تضييم, و النسييائية الكوتاقعد مشييمول بنظام مقاعد منهم م 4مرشييحا  على   (99)الدائرة  هذه  يتنافس ضييمن :الدائرة األولى: 6-1
 (.1الدور –االسحاقي  -سامراء

 ,النسائية الكوتامنهم مقعد مشمول بنظام  مقاعد  (4)مرشحا  على  (103)الدائرة هذه يتنافس ضمن :الدائرة الثانية: 6-2
 (.  2الدور –يثرب -الدجيل   -طوز -الضلويية -بلد) تضم الدائرة الثانية
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تضمن الدائرة الثالثة  ,وتالنسائية  همقاعد منهم مقعد مشمول بنظام الكوت  4مرشحا  على  (  117)  يتنافس ضمن الدائرة  :الدائرة الثالثة:  6-3
م, في محافظة صالح 2021إذ شهدت الدورة االنتخابية لالنتخابات البرلمانية للعام    (15)(بيجي  –الشرقاط األيسر    -العلم    -الشرقاط األيمن  )

السياسية  عن الدين   القيادات  الكثير من  االنتخابية صغيرة    من ترشحها  تخوف  الدوائر  الفوز, كون  لعدم ضمان  )ير  الفوز    ونتائجوذلك 
أن من بين المشكالت التي فرضها النظام الجديد على المرشحين، خصوصا   و   مضمونة، ونالتالي؛ فإن إمكانية خروجهم بخسارة قاسية وارد جدا  

فإن المرشح لن يتمكن من   بالتالي  ,في مناطق العشائر البعيدة عن المراكز الحضرية، هو انقسام العشيرة الواحدة على أكثر من دائرة انتخابية
أن األحزاب والتحالفات و الحال على المناطق الحضرية بطريقة أقل.ضمان أصوات عدد كبيرة من أفراد عشيرته أو منطقته، وتنطبق هذه  
في أعلى الحاالت، بهدف ضمان الفوز وعدم تشتيت أصوات    3تسعى إلى حصر مرشحيها في الدائرة الواحدة بمرشح واحد أو اثنين أو  

 . الناخبين المؤيدين له
يعد توزيع الكثافة السكانية الناتجة عن   م. 2021لدورة االنتخابية التوزيع المكاني للناخبين المسجلين في محافظة صالح الدين ل: 7

المؤشرات الجغرافية التي يمكن من خاللها ابراز العالقة بين   اهم قيمة أجمالي عدد السكان في منطقة ما على المساحة االجمالية لها. احد
تعطي صورة واضحة لكثافة الناخبين المسجلين في أي منطقة  ال المقومات الجغرافية والخصائص البشرية, ولكون الكثافة السكانية العامة
يحق  في االنتخابات ام التي ال اكانت تلك التي يحق لها ان تشترك من مناطق المحافظة, ألنها تشمل جميع الفئات العمرية للسكان سواء

سنة فأكثر, وجعله حصيلة   18دف الفئات العمرية لها المشاركة, وهذا كان ضروريا  اجراء بعض التعديل على مقيا: الكثافة الذي يسته
ويمكن ان يطلق على هذا   سنة فأكثر( ضمن منطقة معينة على أجمالي المساحة لتلك المنطقة. 18) االقتراعقسمة عدد السكان في سن 

النتخاب وعالقتهم بالمنطقة الجغرافية المؤشر )مقيا: الكثافة االنتخابية العامة( الذي يبين الصورة العامة للتوزيع المكاني لمن هم في سن ا
يدلون بأصواتهم, فليس كل ناخب  يشاركون في االنتخابات اي ال المتمثلة بمنطقة الدراسة, وتجدر االشارة الى ان هناك ناخبين مسجلين ال

لالنتخابات البرلمانية  االنتخابيةواللجان تقسيمات المحافظة بدوائرها الثالثة  ( يمكن مالحظة 2, ونالنظر الى الجدول ) مسجل هو مصوتا  
 م.2021الدوائر االنتخابية في محافظة صالح الدين لالنتخابات البرلمانية لعام (2جدول )م .2021لعام

 اسم مركز التسجيل رقم الدائرة 
مجموع  
 المقاعد 

عدد مقاعد  
 اعلى االصوات

عدد مقاعد  
 النساء

الدائرة  
 االولى

تكريات     1المركزساااااامراء 
 1االولى 

تكريات    2ساااااامراء المركز 
 2االولى

تكريت    3سااااامراء المركز 
 1الثانية

تكريت   1سااامراء االارا   
 2الثانية

االاااارا       2سااااااااماااراء 
 االسحاقي

الدور    3سااامراء االارا   
1 

  4سامراء االارا  
 

4 
مقاعد  
 نيابية 

مقاعد  3
 نيابية 

مقعد  1
 نيابي 

الدائرة  
 الثانية 

االول          بلاد الثاالا   بلاد  
2 

 بلد الثاني          يثرب
 1الدجيل            2الدور  

 1بلد الثال        1الضلوعية  
 2الدجيل        2الضلوعية

الاماركاز   ااوز        1ااوز 
 2االارا 

الاماركاز ااوز         2ااوز 
 3المركز

 1اوز االارا  

4 
مقاعد  
 نيابية 

مقاعد  3
 نيابية 

مقعد  1
 نيابي 
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الدائرة  
 الثالثة 

العلم       1الشاارقاا االيم   
1 

لعلم       2الشااارقاا االيم   
2 

ابيجي       1الشارقاا االيسار  
1 

بيجي       2الشرقاا االيسر 
2 

باياجاي                  3بيجي 
4 

4 
مقاعد  
 نيابية 

مقاعد  3
 نيابية 

مقعد  1
 نيابي 

 المجموع
 12 

مااقااعاااد  
 نيابي

مقاااعاااد    3 مقاعد نيابية   9
 نيابية

 المصدر: الجدول من اعداد دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات _ شعبة االجراءات والتدريب         
( نالحب عدم وجود اتصييييييال جغرافي ضييييييمن الدائرة الثانية إذ تمتد الدائرة االولى لتقطع هذا االتصييييييال في 2ومن خالل النظر الى خارطة )

( مما اوجد 2( وما بين الدائرة الثانية )الدور1قضييييييياء الدور بالتحديد. إذ ان قضييييييياء الدور قد تم تقسييييييييمه مناصيييييييفه بين الدائرة االولى)الدور
تعد  Gerrymandering)الجريماندرنج ي االمتداد الجغرافي للدائرة الثانية بين قضيييياء الضييييلويية والطوز. وهذا ما يطلق عليه  )انفصييييال ف

حييدود بطريقيية تعطي احييد االحزاب او الالتحيز الجغرافي المتعلق بييالييدوائر االنتخييابييية, اي التالعييب المتعمييد بترسيييييييييييييييم    بمثييابييةالظيياهرة    هييذه
ير مبررة على )يره, ويقصييد بها التحكم قدر المسييتطاع في نتيجة االنتخابات, وهذه الظاهرة تظهر بوضييوح عند دراسيية المرشييحين افضييلية )
جغرافي او عيدميه, ولهيا عيدة وجوه منهيا القضيييييييييييييياء على المقياعيد التي يحتفب بهيا    امتيدادخيابيية وتحليلهيا للتيأكيد من وجود  تخرائط اليدوائر االن

االستهداف , او ما يسمى بين المتخاصمين في دائرة انتخابية واحدة والقصد من ذلك تشتيت مناطق نفوذهمالطرف االخر من خالل الجمع ب
عملية يقوم بها أطراف مختلفون من شركاء العملية االنتخابية من اجل تحديد مجموعة من الناخبين على وفق مناطق سكنهم,    وهو  الجغرافي

االنتخابات من عدمها كما تؤثر في  المصييييييوتين تؤثر في أقامهان اماكن  بافتراضسييييييية وذلك وتهدف العملية الى تقدير تفضيييييييالتهم السيييييييا
 م2021( الدوائر االنتخابية في محافظة صالح الدين لالنتخابات البرلمانية 2خارطة )(.2كما موضح في الخارطة ) كيفية تصويتهم.

 
 ARC gis 10.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات تقرير الغلق وبرنامج           
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 الدائرة األولى
األنظمة االنتخابية المعمول بها    نقيضعلى  , و النسييائية الكوتامقاعد منهم مقعد مشييمول بنظام    (4)مرشييحا  على  (99)يتنافس ضييمن الدائرة 

، فإن نظام الدوائر االنتخابية المتعددة م2018ولغاية عام  م,  2006ة األرنعة في العراق، منذ عام  الدورات االنتخابية البرلماني  وتشملسابقا، 
المحافظات   بحسييييييبدائرة انتخابية، توزع   (83)، قسييييييم العراق إلىم2020لسيييييينة   9الجديد، الذي اعتمد وفق قانون االنتخابات العراقية، رقم  

( والذي يبين 3انظر الجدول )  الذي يصيييييوت فيه الناخب لمرشيييييح واحد. واعتمادا  على التصيييييويت الفردي، واعتمادُا على اعداد السيييييكان فيها
 م.10/10/2021التوزيع الجغرافي للمراكز االنتخابية التابعة للدائرة االولى ضمن اقضية محافظة صالح الدين في انتخابات 

 م( الدائرة االولى  2021)صالح الدين في انتخابات التوزيع الجغرافي للمراكز االنتخابية في محافظة ( 3جدول )

 رقم الدائرة
رقم مركز  

 التسجيل 
اسم مركز  

 التسجيل 
مراكز  عدد 

 االقتراع 
 عدد الناخبين 

عدد محطات  
االقتراع  

للتصويت 
 االعتيادي 

 47 20140 6 تكريت االول 1441 1
 73 31403 11 تكريت الثاني 1442 1
 61 25720 10 سامراء المركز  1444 1

1 1445 
سامراء  
 االطراف

14 36449 91 

 59 24424 9 1  الدور 1452 1
 68 25034 10 مركز االسحاقي 1456 1
 49 21777 7 2تكريت االول 2441 1
 42 18380 4 2تكريت الثاني 2442 1
 63 23204 8 2سامراء المركز 2444 1

1 2445 
سامراء  
 2االطراف

3 10007 24 

 71 36000 8 3سامراء المركز 3444 1

1 3445 
سامراء  
 3االطراف

6 14820 35 

1 4445 
سامراء  
 4االطراف

6 16319 40 

 723 303677 102 ____ ____ المجموع
المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على تقرير الغلق لمكتب المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات فرع صالح الدين  بيانات غير 

 م. 2021منشورة 
غ ( الآل ناخب فيما بل303677( مركزا  انتخابيا  ونمجموع ناخبين مسجلين بلغ)102بلغ مجموع عدد المراكز االنتخابية في الدائرة االولى ) 

( والذي يبين عدد الناخبين المسجلين ضمن مراكز  3( محطة اقتراع, كما موضح في الجدول )723مجموع عدد المحطات في هذه الدائرة )
الناخبين في مركز تسجيل سامراء   لعدد  بالنسبة  إذ بلغ اعلى مجموع  الدين,  الدائرة االولى ضمن محافظة صالح  الناخبين في  تسجيل 

( محطة كما ان  91( مركزا  لالقتراع, في حين بلغ عدد المحطات للتصويت االعتيادي )14( الآل ناخب ونواقع )36449االطراف بواقع )
 (.1( مراكز اقتراع ضمن الدائرة االولى, كما موضح في الشكل )3( ونواقع ) 2اقل مراكز االقتراع كانت من نصيب )سامراء االطراف

 م. 2021الناخبين المسجلين في مراكز تسجيل الناخبين ضمن الدائرة االولى في محافظة صالح الدين في انتخابات  (عدد1شكل )
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( الذي يبين عدد الناخبين المسجلين في مراكز التسجيل ضمن الدائرة االولى 3المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )

 م. 2021النتخابات في محافظة صالح الدين 
والتي بلغ عدد مراكز االقتراع فيها   (2سيييامراء االطراف( نجد ان اقل مراكز تسيييجيل كانت من نصييييب مركز تسيييجيل )2ونالنظر الى الشيييكل )

من  ( محطة اقتراع, اما اعلى مراكز التسجيل الذي حظي بأعلى عدد  24( ناخب ونييييييواقع)10007( مراكز في حين بلغ عدد الناخبين فيها)3)
( مركزا  لالقتراع ونلغ مجموع النييياخبين فييييه  14محطيييات االقتراع فهو مركز )سييييييييييييييييامراء االطراف( والتي بلغيييت مراكز اقتراع النييياخبين فييييه )

عدد محطات ( والذي يبين  2( محطة  لالقتراع موزعة على المراكز االنفة الذكر. كما موضييييييييييييح في الشييييييييييييكل )91( ناخب ونواقع )36449)
 .م, في الدائرة االولى2021ناخبين للتصويت االعتيادي في محافظة صالح الدين في انتخابات ومراكز تسجيل ال

 م, )الدائرة االولى( 2021(عدد محطات ومراكز تسجيل الناخبين في محافظة صالح الدين في انتخابات 2شكل )

 
 م(, الدائرة الثانية  2021)بات التوزيع الجغرافي للمراكز االنتخابية في محافظة صالح الدين في انتخا( 4جدول )

رقم مركز   رقم الدائرة
 التسجيل 

اسم مركز  
 التسجيل 

عدد مراكز  
 عدد الناخبين  االقتراع 

عدد محطات  
االقتراع  

للتصويت 
 االعتيادي 

 65 28454 8 طوز المركز 1447 2
 69 28443 11 يثرب  1448 2
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 49 22044 9 مركز بلد االول 1449 2
 58 24775 8 الدجيل  1451 2
 47 18428 7 طوز االطراف 1453 2
 47 20158 7 مركز الضلويية  1457 2
 48 22640 10 مركز بلد الثاني 1458 2
 27 12405 5 مركز بلد الثالث 1459 2
 55 20776 8 2طوز المركز 2447 2
 81 32385 15 2الدجيل 2451 2
 39 15972 6 2الدور 2452 2
 44 19085 7 2االطرافطوز  2453 2

2 2454 
الشرقاط  
 2االيسر

6 23019 50 

2 2457 
مركز 
 2الضلويية

5 13257 31 

2 2459 
مركز بلد 
 2الثالث

4 12916 30 

 57 24646 8 3طوز المركز 3447 2
 797 374460 124 ____ ____ المجموع

 .م2021لمكتب مفوضية صالح الدين بيانات غير منشورة, المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على تقرير الغلق النهائي 
( مركزا  انتخيابييا  في حين بلغ مجموع 124)بلغ  ( نجيد ان مجموع المراكز االنتخيابيية ضييييييييييييييمن اليدائرة الثيانيية قيد4ونيالنظر لبييانيات الجيدول )

( محطة 797( ناخبا  اما مجموع عدد المحطات فقد بلغ )374460عدد الناخبين في مجمل المراكز االنتخابية ضمن الدائرة الثانية بييييييييييييييي )
خالل التوزيع الجغرافي للمراكز ( والذي يبين عدد الناخبين في الدائرة الثانية. نالحب من 3ضيييمن الدائرة الثانية, كما موضيييح في الشيييكل )

( مركزا  ونلغ 15( إذ بلغ عدد مراكز االقتراع )2االنتخابية في الدائرة الثانية وان اكبر مركز لتسيييييجيل للناخبين هو مركز تسيييييجيل )الدجيل  
 ( والذي يوضح عدد الناخبين في الدائرة الثانية.3( ناخبا , كما موضح في الشكل )32385عدد الناخبين )

 م. 2021(عدد الناخبين المسجلين في مراكز تسجيل الناخبين ضمن الدائرة الثانية في محافظة صالح الدين في انتخابات 3) شكل
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( الذي يبين عدد الناخبين المسجلين في مراكز التسجيل ضمن الدائرة الثانية 4المصدر: من عمل الباحث أعتمادا  على بيانات الجدول )
( عدد الناخبين المسجلين في مراكز تسجيل الناخبين  3(  والشكل ) 4ومن مالحظة الجدول )م.2021نتخابات  في محافظة صالح الدين أل 

( مراكز ويضم  4( والذي بلغت فيه عدد مراكز االقتراع )2مركز بلد الثالثضمن الدائرة الثانية إذ نالحب ان اقل مركز تسجيل للناخبين هو) 
( محطة, في حين احتل مركز تسجيل الناخبين  30)كان عدد محطات االقتراع للتصويت االعتيادي  ( ناخبا , فيما12916) بلغ  عدد ناخبين
( محطة. 81( ونلغ عدد المحطات للتصويت االعتيادي )32385(  مركزا  لالقتراع وضم عدد ناخبين بلغ )15( على ) 2الدجيلفي الدجيل )
( عدد  4م. الدائرة الثانية.شكل)2021( الذي يبين عدد مراكز االقتراع وعدد المحطات للتصويت االعتيادي في صالح الدين  4انظر الشكل )

 لثانية م,الدائرة ا2021محطات االقتراع ومراكز تسجيل الناخبين في محافظة صالح الدين في انتخابات 

 
( الذي يبين عدد الناخبين المسجلين في مراكز التسجيل ضمن الدائرة الثانية 4المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )

م(    2021)التوزيع الجغرافي للمراكز االنتخابية في انتخابات  ( الذي يبين  5ونالنظر للجدول )م.2021في محافظة صالح الدين النتخابات  
( الآل ناخبا  اما مجموع 277484( مركزا  ,في حين بلغ مجموع عدد الناخبين)312)الدائرة الثالثة( نجد ان مجموع مراكز االقتراع قد بلغ )

 ( محطة . 2,157محطات االقتراع للتصويت االعتيادي فقد بلغ )
 م( الدائرة الثالثة   2021)الجغرافي للمراكز االنتخابية في محافظة صالح الدين في انتخابات التوزيع ( 5جدول )

 رقم الدائرة 
رقم مركز  
 التسجيل 

اسم مركز  
 التسجيل 

عدد مراكز  
 عدد الناخبي   االقتراع 

عدد محاات  
االقتراع  
للتصويت  
 االعتيادي 

 79 32205 14 العلم 1443 3
 115 53284 15 مركز بيجي  1446 3
 111 48461 14 الشرقاط االيمن 1450 3
 56 24957 8 الشرقاط االيسر  1454 3
 54 22239 7 2العلم 2443 3
 68 29833 10 2مركز بيجي 2446 3
 61 26048 9 2الشرقاط االيمن 2450 3
 57 24212 6 3مركز بيجي 3446 3
 37 16245 4 4مركز بيجي  4446 3
 2.157 277484 312 ____ ____ المجموع

ونالنظر      .م2021المصللدر: من عمل الباحث باالعتماد على تقرير الغلق النهائي لمكتب مفوضللية صللالح الدين بيانات غير منشللورة, 
( مركزا  لالقتراع في حين بلغ 15( نالحب ان مركز تسييييييجيل )بيجي( اسييييييتحوذ على اكبر مراكز للتسييييييجيل إذ بلغ مجموعها )5الى الشييييييكل )
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( محطييية اقتراع             115( الآل نييياخيييب في حين بلغ عيييدد المحطيييات للتصييييييييييييييوييييت االعتييييادي )53284مجموع النييياخبين في هيييذه المراكز )
 م.2021لناخبين المسجلين في مراكز تسجيل الناخبين ضمن الدائرة الثالثة في محافظة صالح الدين في انتخابات (عدد ا5شكل )

( الذي يبين عدد الناخبين المسجلين في مراكز التسجيل ضمن الدائرة الثانية 5المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )

( نجد ان  هناك تفاوت كبير بين مركز تسجيل الناخبين في بيجي )مركز 6ونالنظر  للشكل )م.2021في محافظة صالح الدين النتخابات  
( الآل  53284( مركز اقتراع في حين بلغ عدد الناخبين)15( إذ بلغ عدد مراكز االقتراع  في  مركز بيجي )4بيجي( ونين )مركز بيجي

(  4( بواقع )4في حين بلغ عدد مراكز االقتراع في )مركز بيجي    محطة . ( 115ناخب ونلغ مجموع محطات االقتراع للتصويت االعتيادي )
( محطة وهذا يعود الى  37( الآل ناخب في حين بلغ عدد محطات االقتراع للتصويت االعتيادي )16245محطات ونلغ مجموع الناخبين بي)

المناطق الى قضاء تكريت ومحافظات الشمال.في    ( بسبب النزوح وهجرة ا)لب سكان4قلة عدد السكان القاطنين في مركز تسجيل )بيجي  
( بلغ مجموعها  إذ  االقتراع  عدد مراكز  الثانية من حيث  بالمرتبة  االيمن  الشرقاط  تسجيل  بلغ  14حين جاء مركز  ناخبين  ونعدد  ( مركزا  

بالمرتبة الثالثة إذ بلغ عدد  ( محطة للتصويت االعتيادي, وجاء مركز تسجيل العلم  111( في حين بلغ مجموع محطات االقتراع )48461)
( محطة. 79( الآل ناخب فيما بلغ مجموع محطات االقتراع للتصويت االعتيادي )32205مركزا  ونلغ مجموع الناخبين )  14مراكز التسجيل  

ن في  (عدد مراكز ومحطات االقتراع للتصويت االعتيادي للناخبين المسجلين في محافظة صالح الدي6(.شكل )6كما موضح في شكل )
 م. 2021انتخابات 

 الدائرة الثالثة 
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( الذي يبين عدد الناخبين المسجلين في 5المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )
 م. 2021مراكز التسجيل ضمن الدائرة الثالثة في محافظة صالح الدين النتخابات 

 م. 2021التحليل الجغرافي السياسي لنتائج انتخابات  -8
م, هي االنتخييابييات الثييانييية التي تم اجراؤهييا في العراق بعييد تحرير مييدنييه وقراه من تنظيم 2021تعييد االنتخييابييات البرلمييانييية في العراق للعييام     

م, وخيامس انتخيابيات برلميانيية منيذ االطياحة  2011داع  االرهيابي, وهي ثياليث انتخيابيات تجري بعيد االنسييييييييييييييحياب االمريكي من العراق في عيام  
قائمة انتخابية و   88( حزنا  سيياسييا  وائتالف وقوائم انتخابية موزعة على  320م, ويتنافس في هذه االنتخابات )2003السيابق في عام   بالنظام
( مرشييييح, وهذا العدد من المرشييييحين يعتبر اقل من اعداد المرشييييحين في 7367تحالآل انتخابي وذلك من خالل )  27كيان سييييياسييييي, و  205

( االف مرشح والتي قسمت من خاللها المحافظة بحسب الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية فقد 9000والذي تجاوز )  م,  2018انتخابات عام  
مقعدا  ومن ناحية الشييييأن السييييياسييييي فقد شييييكل االنقسييييام النقطة االبرز في   12تم االعتماد على التعداد السييييكاني, فجاء نصيييييب صييييالح الدين  

االنقسييييييييامات في الطائفتين السيييييييينية والشيييييييييعية فحسييييييييب بل اثرت بشييييييييكل كبير في تحالآل القوى واالحزاب   م, إذ لم تؤثر هذه2021انتخابات  
  السييياسييية الكردية موحدة تحت مظلة التحالآل الكردسييتاني, السيييما بعد االسييتفتاء الذي فشييل بشييأن قضييية االسييتقالل الذي تم اجراؤه في اقليم

 م2021محافظة صالح الدين في انتخابات   ( اسماء النواب الفائزين عن6جدول )كوردستان.
 عدد االصوات المرشحين الفائزين  عدد المقاعد  الدائرة االنتخابية

 4 الدائرة االولى 

 خالد حسن صالح  الدراجي  -1
13898 
 

 12730 شعالن عبد الجبار علي الكريم -2
 12654 مثنى عبد الصمد السامرائي -3
 2696 هند محمد العباسي  –كوتا النساء -4

 14823 مهدي تقي اسماعيل جبار   -1  
 13419 عمار جبر خليل عبد الحميد   -2

 12159 كريم شكور محمد قادر الداودي  -3 4 الدائرة الثانية
ناسك مهدي   -كوتا النساء -4

 الزنكي 
7172 

 4 الدائرة الثالثة 

 12266 مشعان ركاض ضامن الجبوري  -1
 11834 عبد خلآل الجبوري   احمد عبدهللا -2
 11471 هيثم محمود زهوان العجيلي -3
بشرى رجب   -كوتا النساء -4

 القيسي 
7840 

 :view.php?cat=75147 /www.nasnews.com//httpالمصدر:  االنترنيت منشورة على الموقع االلكتروني
( مقاعد لكوتا النساء إذ تضمنت 3( نواب يضاف الى ذلك )9( نجد ان الفائزين عن محافظة صالح الدين هم )6ومن مالحظة الجدول )   

الدائرة االولى اسييييييماء الفائزين كال من )مثنى عبد الصييييييمد السييييييامرائي(, وهو مرشييييييح تحالآل عزم والنائب )شييييييعالن عبد الجبار الكريم( وهو  
دم والنائب )خالد حسييين صيييالح الدراجي( وهو مرشيييح مسيييتقل, يضييياف الى ذلك مقعد كوتا النسييياء اصيييبح من نصييييب مرشيييح عن تحالآل تق

( مقاعد وهم كال من النائب )عمار جبر 3النائبة )هند محمد صييييالح(, وهي مرشييييحة مسييييتقلة ايضييييا , في حين اشييييتملت الدائرة الثانية على )
لدين إذ انه تخلى عن عضييوية المجلس ليبقى محافظا  وتم صييعود النائب )محمد كريم  الجبوري( والذي كان يشييغل منصييب محافب صييالح ا

( الآل صييوت, مرشييحا  عن تحالآل تقدم والنائب 7,580عبد الحسييين العبادي( كونه يمتلك اعلى االصييوات ضييمن الدائرة الثانية فهو يمتلك )
ر( وهو مرشيح االتحاد الكوردسيتاني, اما مقعد كوتا النسياء فكان من  )مهدي تقي االمرلي( وهو مرشيح عن تحالآل الفتح  والنائب )كريم شيكو 

( فائزين من الذكور وفائزة بمقعد كوتا النسيياء وقد  3نصيييب النائبة )نازك مهدي( وهي مرشييحة مسييتقلة في حين اشييتملت الدائرة الثالثة على )
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الجبوري( وهو مرشييح حزب الوطن, والذي الغيت عضييويته   جاءت المقاعد الفائزة كاالتي, إذ تصييدر اعلى االصييوات النائب )مشييعان ركاض
فيما بعد بقرار من المحكمة االتحادية لعدم امتالكه شييهادة االعدادية وتم صييعود النائب )مقدام محمد عبيد علي الجميلي( وهو مرشييح حزب 

( الآل صييييوت, اما المقعد 7,751إذ حصييييل على )الجماهير الوطنية, كونه يمتلك اعلى االصييييوات بعد الفائزين الثالثة ضييييمن الدائرة الثالثة  
الثاني فقد كان من نصييييييييييب النائب )احمد عبدهللا عبد الجبوري( وهو مرشيييييييييح عن حزب الجماهير الوطنية, في حين كان المقعد الثالث من  

يب النائب )بشيييرى رجب نصييييب النائب )هيثم محمود زهوان العجيلي( عن حزب الجماهير الوطنية, اما مقعد كوتا النسييياء فقد كان من نصييي
موسييى القيسييي( وهي مرشييحة مسييتقلة, اما االنقسييام ضييمن التحالفات واالحزاب السيينية فلم تعد حديثة او وليدة االنتخابات االخيرة بل سييبقت  

عام  م, حين اتحدت القوى السييييييييييييينية ضيييييييييييييمن قائمة واحدة هي القائمة العراقية ومن ثم تم االنقسيييييييييييييام في  2010ذلك إذ حدثت في انتخابات  
م, ونقائمتين رئيسييييين  ولكن  2018م, بين) االتحاد من اجل االصيييالح( و)وتحالآل العرنية( واسيييتمر االنقسيييام حتى جاءت انتخابات 2014

بتحالفات مختلفة وهما الالئحة العراقية وتحالآل القرار الى جانب قوى اخرى, وتشييييكلت بعض القوى السييييياسييييية الصييييغيرة بعيدا  عن االطراف 
ئيسيية ومنها تحالآل عزم وتحالآل تقدم والمشييروع الوطني لألنفاذ.اما في ما يخص القوى الشيييعية فقد مرت بفترة سيييئة شييهدت نوع السيينية الر 

م, فقد بدأت بتشييكيل )تيار الحكمة الوطني(  والذي انفصييل عن المجلس االعلى االسييالمي, أضييافه الى انتهاء 2003من االنقسييام منذ عام  
م , والكتلة    2018 بين منظمة بدر وائتالف دولة القانون والذي سييييييمي بتحالآل الفتح والذي جرى تشييييييكيلة في عام  التحالآل الذي دام طويال  

الصيييييدرية وائتالف دولة القانون والذي اطلق عليه سيييييياسييييييون بييييييييييييييييييي)رهانات المالكي(, وائتالف قوى الدولة الوطنية, وقد خسيييييرو مقعدين في  
 مركز مسيييؤول نائب .وقال  الدين صيييالح  محافظة في  االنتخابية  الدوائر  احدى  في  برلماني  بمقعد  وزللف  الكرد  م. فيما يطمح2021انتخابات  
  من  الدين صييييالح محافظة  في المتعددة  الدوائر نظام  ان تطبيق"  خورماتوو،  طوز قضيييياء  في الكوردسييييتاني  الوطني لالتحاد حمرين  تنظيمات
  أصيييوات  سيييتذهب  االنتخابات،  هذه في  ."بمقعد  للظفر  فرصييية لنا سيييتكون  بهذا  له,  األصيييوات وسييينحشيييد  واحدا   مرشيييحا    نملك  فنحن مصيييلحتنا،
 .كبيرة المرة هذه للبرلمان شييييكور كريم وصييييول  فرص  فإن  لذا لمرشييييحنا،  أصييييواتهم  بمنح  الشيييييوعي الحزب تعهد  كما لمرشييييحنا، التغيير حركة

( بالفوز بمقعد عن الدائرة الثانية إذ حصيييييييييييل على مجموع اصيييييييييييوات  39ونالفعل تم فوز النائب كريم شيييييييييييكور محمد قادر الداودي بالقرعة )
  ألآل  15  على  الكورد  يحصيل  أن ( محطة وتوقع746( الآل صيوت  إذ بلغ مجموع محطات االقتراع الصيحيحة والتي تم احتسيابها )8,945)

الكوردسييييييتاني وهذا ما حصييييييل بالفعل في نتائج انتخابات  الوطني االتحاد  مناصييييييري   من هم  الكورد الناخبين من بالمائة  80" قائال   صييييييوت،
 وفقا    شييييييييييخص،  ألآل  150 من أكثر  القضيييييييييياء  سييييييييييكان  عدد  إذ يبلغ خورماتوو، طوز قضيييييييييياء  من الثانية  االنتخابية الدائرة تتألآل  ."م2021

  الكورد الناخبين  تواجه  التي المشيييكلة.  والضيييلويية  يثرب  الدجيل، بلد، مناطق  جانب  لىم, ا2019  لعام العراقية االحصييياء هيئة  إلحصيييائيات
الى   العراقيية  القوات  عودة  بعيد  وذليك  م،2017  أكتونر  16  أحيداث عقيب  الكورديية  العوائيل  مئيات نزوح في  تتمثيل خورمياتوو طوز  قضيييييييييييييياء في

 اإلدالء من سيييييييييتمكنون  كيف بعد يتضييييييييح لم حيث كوردسييييييييتان، اقليم  لحكومة التابعة البيشييييييييمركة  قوات وانسييييييييحاب  عليها  المتنازع المناطق
  .بأصواتهم

 االستنتاجات:
 ان تقسيم الدوائر االنتخابية والكيفية التي تم التقسيم بها تعتبر من المسائل المهمة وتمتاز بالصعونة في الوقت ذاته, والتي ما فتأت -1

يد تستقطب اهتمام الكثير من الساسة والباحثين الجغرافيين والقانونيين واالعالميين, وذلك كونها تعد مؤشرا  يعول عليه في قيا: درجة تجس
 ديمقراطية .ال
ي او  أن الدائرة االنتخابية تعتبر بمثابة القناة التي تصيل ما بين الناخب والمنتخب, وأن هذه القناة تتسيع وتتوضيح أذا كان هناك تناسيب حقيق -2

ا األمر على االقل نسيييييبي بين درجة التمثيل في كل مقاطعة انتخابية, ونين عدد السيييييكان بما يؤدي إلى تحقيق مصيييييالحهم وأحتياجاتهم, وهذ
 ينطبق على كل مجلس نيابي والذي يستوي فيه أن يكون تشريعيا  أو محليا .

م  ان انفراد السييييلطة التي تقوم بصيييييا)ة القانون الذي يتضييييمن كيفية تقسيييييم الدوائر االنتخابية يكون أثرها واضييييحا  على عدالة التقسيييييم أو عد  -3
عدالته, ففي الوقت الذي تتولى فيه هذه المهمة السيييييلطة التشيييييريعية وفي حدود اختصييييياصيييييها المخولة بها دسيييييتوريا  تقل على اال)لب فرص  

االنحياز الى المرشييييييييحين أو األحزاب خاصيييييييية إذا تم تعزيز هذا بآليه الرقابة على اتباع مبدأ دسييييييييتوري في عملية ترسيييييييييم الدوائر  المحاباة و 
 االنتخابية.
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ان السبيل لضمان قدر كاف  من العدالة الحقيقية يتحقق من خالل إخضاع عملية التقسيم الى رقابة القضاء المختص بالنظر في مثل هكذا   -4
ثلها هنا المحكمة االتحادية حيث تعمل على تصييحيح االختالالت التي أسييفرت عنها عملية تقسيييم الدوائر, ونذلك يمكن أن نضييمن امور وتم

قدر من النزاهة على عملية االقتراع, إذ ان مهمة المحكمة االتحادية والتي ضييييييييييمنها الدسييييييييييتور بنصييييييييييوص هي المعنية بالنظر في صييييييييييحة  
 االنتخابات ومدى نزاهتها.

 تلقائي، تسيييجيل على نظام اعتماده  إلى  كبير حدس   إلى  ذلك  في السيييبب  ويعود  الدولية،  بااللتزامات ايفاء   المنطقة،  بلدان أكثر العراق من  بريعت -5
 .للتصويت المؤهلين السكان تسجيل أيباء من األكبر القسط الحكومة فيه  تتحمسل
 قيد من ايجاد معظمهم يتمكسن لم المحافظات التي تعرضيييت لارهاب،شيييخص من مختلآل  مليون  من أكثر النازحين عدد بلغ -6

ن ر)م عيقتر   لم أو الناخبين، سيجل في اسيمه  والحفاظ الحصيول عن عجزهم ومشيكلة النازحين أزمة متابعة من الظروف االمنية, فالبدس  تحسيس
 والمشاركة في االنتخابات. الضرورية، الوثائق على
 .ليس بالمستوى الذي يتوافق مع نظام الدوائر المتعددةو ، )ير مكتمل العراقي ال يزالنضج الناخب أن  -7

من    ونناءا  على ما تقدم من االسيييتنتاجات فأن تحقيق الجدية والنزاهة في عملية التقسييييم بالنسيييبة للدوائر االنتخابية ينطلق من تطبيق سيييلسيييلة
 الحلول ونوردها هنا على شكل مقترحات وهي كما يلي:

 التوصيات: 
العمل على اعطاء صييييوت الناخب القيمة التصييييويتية ذاتها في مختلآل الدوائر االنتخابية حيث يقتضييييي أن يحقق التقسيييييم االنتخابي العدالة   -1

 والمساواة بالنسبة لكل من الناخبين والمرشحين في جميع الدوائر االنتخابية.
واالجتمايية واحترام التواصيييل الجغرافي للدائرة االنتخابية واالمتناع عن التحايل أو التالعب  ضيييرورة االخذ بنظر االعتبار الطبيعة السيييكانية   -2

بالمناطق االنتخابية بصييورة مصييطنعة وهذا ما تم مالحظته من خالل تضييمين اقضييية في نفس الدائرة )الثانية( وهي ال تتسييم بصييفة الجوار  
 رى وذلك لضمان فوزها.او االمتداد الجغرافي تنفيذا  لرغبة احزاب دون أخ

تحقيق مبدأ ومعنى الشييييريية االنتخابية وذلك بإشييييراك أشييييخاص ممثلين عن الشييييعب في وضييييع القانون الخاص باالنتخابات وذلك إلشييييعار  -3
في    االفراد بأنهم ممثلون على أسيس ديمقراطية سيليمة, وذلك ألن المشياركة في وضيع قانون االنتخاب من قبل الناخبين تسياهم مسياهمة فعالة

 تعديل معنى االنتخاب
تفعيل دور المؤسييسييات الرقابية والمنظمات الدولية ودور المحكمة االتحادية ضييمن مقررات دسييتورية في عملية االشييراف على تقسيييم الدوائر   -4

 واة في التقسيم.االنتخابية بما يتالءم مع التقسيم المعتمد لدى أ)لب الدول التي تتسم بأنظمة ديمقراطية ويجب مراعاة العدالة والمسا
 .اإللكتروني والتحقق البايومتري  التسجيل نظام تطبيق لتسهيل الالزمة الجهود بكل القيام يجب -5
  يجب االخذ بنظر االعتبار بعد مراكز االقتراع عن بعض المناطق مما يستوجب ايجاد وسائل نقل توفرها الحكومة وخاصة يوم االقتراع. -6
 للسكان لمعرفة اعداد السكان في كل محافظة ولتسهيل عملية تقسيم الدوائر في االنتخابات.البد من اجراء التعداد العام  -7

 :واملراجع املصادر
اندرو رينولدز واخرون, انواع النظم االنتخابية دراسية تحليلية مقارنة, ترجمة كريسيتينا خوشيابابتو, مؤسيسية موكرياني للبحوث والنشير,   -1

 م.2007ارنيل,
 م.2015, دار السنهوري, بغداد, 2نظمة السياسية,طخالد, حميد حنون, اال -2
 م.2006, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1الخطيب, نعمان احمد, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري,ط -3
ة العرنيييية, , مركز دراسييييييييييييييييات الوحيييد1اليييديين, احميييد واخرون, االنتخيييابيييات اليييديمقراطيييية وواقع االنتخيييابيييات في االقطيييار العرنيييية,ط -4

 م.2009بيروت,
 م.2014, البرنامج االنمائي لألمم المتحدة,1رفاييل لونيز, بينتور واخرون, المعجم العرني لمصطلحات االنتخابات,ط -5
ابراهيم, بن طراح, ادارة التنوع االثني في المجتمعات المتمايزة اثنيا , رسيييييالة ماجسيييييتير منشيييييورة, جامعة محمد خيضييييير بسيييييكرة, كلية  -6

 م.2017والعلوم السياسية,الحقوق 
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ة, البديري اياد عايد والي, التركيب االنثو)رافي لسييييكان العراق وتحليل اثره في بناء الدولة واسييييتقرارها, مجلة القادسييييية للعلوم االنسيييياني -7
 م.2010, 1, العدد13المجلد 

م, دراسيية في الجغرافية السييياسييية,  2014-2010جعفر صييادق هادي, االنتخابات البرلمانية في محافظة واسييط للسيينوات   األعرجي, -8
 م.2017رسالة ماجستير )ير منشورة, كلية الترنية, جامعة واسط,

ردسيييتان دراسييية في الجغرافية الجميلي, عدنان عبدهللا حمادي, جغرافية االنتخابات والخارطة الجغرافية لألحزاب السيييياسيييية في إقليم ك -9
 م.2012السياسية, اطروحة دكتوراه )ير منشورة, كلية الترنية ابن رشد, جامعة بغداد,

م, دراسة في الجغرافية السياسية, رسالة ماجستير 2005الزيدي, شاكر ظاهر فرحان, جغرافية االنتخابات البرلمانية في العراق لعام    -10
 م.2007, منشورة, كلية االداب جامعة بغداد

 م.1999, منشأة المعارف االسكندرية,4شاري بريت ودنز, دور المال في اللعبة السياسية, ط  -11
 م.2014, المنظمة العرنية لحقوق االنسان, القاهرة,1شلبي, عالء, كرم خميس, الديمقراطية واالنتخابات في العالم العرني,ط  -12
 م.2019التطبيق,عبد السالم محمد, جغرافية االنتخابات بين النظرية و   -13
, المركز الديمقراطي العرني للدراسات 1م, ط2003العيثاوي, وسام حسين,التحديث واالستقرار في النظام السياسي العراقي بعد عام    -14

 م.2018المانيا, -االستراتيجية والسياسية واالقتصادية, برلين
 م.2005,دمشق,1العراق وأفاقها المستقبلية,ط النعيمي, سرى هاشم محمد صادق, االنتخابات البرلمانية االتحادية في  -15
رضييا محمد السيييد, الجغرافية السييياسييية للعراق دراسيية في المحددات المكانية لوظائآل الدولة, رسييالة ماجسييتير منشييورة, كلية  سييليم,  -16

 . 226, ص2008االداب, جامعة الزقازيق, 
علوم  , مجلية جيامعية تكرييت لل2014-2005احميد, لقميان عثميان, الفياروق عبيد الرحمن يبيا:, تطور النظيام االنتخيابي في العراق    -17

 م.2014, 23القانونية, العدد
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