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"في القانون العراقي الجرائم الماسة بسالمة العملية االنتخابية"  

 ميسون خلف الحمدانيالدكتور/

 العراق-النهرين جامعة-كلية الحقوق      

 الملخص:

حق األفراد في ممارسة حرية التعبير عن الرأي من العديد من الدول في جميع أنحاء العالم قد اعترف في 
الدولة من خالل عقد االنتخابات في جميع أنحاء البالد، وقد ترسخ  حيث رسم النظام السياسي الحاكم في

فيه هذا الحق ويثبت في كثير من حيث االتفاقيات والمعاهدات )الثنائية والمعيارية( الدولية، فضال عن نظم 
( الذي قال دستور جمهورية العراق للحصول على حصة 6عندما ذكر أن في المادة ) الدول الداخلية. ،

في هذا تأصيل الحق في التصويت على ما يلي: ))يجب أن تكون استدارة سلميا عبر الوسائل  5002
من ناحية أخرى، وحماية هذا الحق، على أساس من  .الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور((

أهمية وحتمية التدخل التشريعي لمواجهة التهديدات لممارسة الحقوق السياسية في خطر عام، اإليمان ب
والحق في التصويت والترشح في معين المشرع العراقي كان مطلوبا من قبل قانون انتخاب مجالس 

ية ، تكريس مسؤولية الجنائ5002قانون مجالس  66المحافظات والمقاطعات من العراقيين والنواحي رقم 
لمواجهة ودرء جميع أشكال وأشكال الجرائم االنتخابية الناجمة عن التهاون واإلهمال من جانب أطراف 
العملية االنتخابية، وهي الناخب والمرشح ورجل اإلدارة في تطبيق القوانين المنظمة وقراراتها، كما عهدت 

لي وغيرها النتخابية رام إضافي األصبالمسؤولية الجنائية التشريعية العراقية على فرض عقوبات الجرائم ا
 .التي تخلق نوعا من الردع لحمايته للعملية االنتخابية ومنعهم من العبث المعتدين

Abstract: 

Many states around the world have confessed in the right of individuals to 

exercise the freedom to express their opinion in terms of drawing the ruling 

political system of the state by holding elections across the country, it has taken 

root that right and prove in many of the terms of international conventions and 

treaties (bilateral and normative), as well as internal states systems. The 

Constitution of the Republic of Iraq for 2005 share in this rooting the right to vote, 

when he mentioned that in Article 6 which said that: ((should be rotated peacefully 

through democratic means stipulated in this constitution)). 

On the other hand, and to protect this right, on the basis of belief in the 

importance and inevitability of legislative intervention to counter threats to the 
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exercise of political rights in general risk, the right to vote and stand in particular 

Iraqi legislature was required by the Code of elected provincial and district of the 

Iraqi and respects No. 36 Councils Act of 2008, Consecration of a criminal 

responsibility to confront and ward off all forms and forms of electoral crimes 

stemming from complacency and negligence on the part of the parties to the 

electoral process, namely the voter and the candidate and man management in the 

application of the laws of the Organization and its decisions, as entrusted the Iraqi 

legislature criminal responsibility for electoral crimes penalties original additional 

Ram and other which create a kind from deterrence to protect him for the electoral 

process and prevent them from tampering abusers. 

 المقدمة:

األفراد بممارسة حرية التعبير عن رأيهم في رسم النظام السياسي دول بحق اللقد اعترفت مختلف 
الحاكم للدولة عن طريق إجراء االنتخابات في عموم البالد، وقد تأصل هذا الحق وتثّبت في العديد من بنود 

 .الدولية، وكذلك أنظمة الدول الداخليةوالمعاهدات االتفاقيات 

النصيب في هذا التأصيل لحق االنتخاب، إذ نص  5002وكان لدستور جمهورية العراق النافذ لعام 
يتم تداول السلطة سلميًا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا منه على أن: )) 6المادة في 

 ((.الدستور

ولم تقر التشريعات الداخلية وال المواثيق الدولية هذا الحق وتعترف به إال منطلقة بإيمانها الكامل بأن 
ة إذ ال ديمقراطية بدون انتخابات وتداول سلمي للسلط الديمقراطي؛االنتخابات تعتبر أحد أبرز مظاهر النظام 

ومساواة واحترام الحقوق والحريات، وهذه مؤشرات على وجود النظام الديمقراطي في البالد باعتبارها وتعددية، 
 ى المجتمعات، السيما بمشاركة الفرد فيهي خطوة ضرورية وهامة في طريق إضفاء الطابع الديمقراطي عل

 اختيار من يمثله.

في المقابل، ولحماية هذا الحق، وانطالقًا من اإليمان بأهمية وحتمية التدخل التشريعي لمواجهة و 
المخاطر المحدقة بممارسة الحقوق السياسية بصفة عامة، وحق االنتخاب وحق الترشيح بصفة خاصة فقد 

 ت واألقضية والنواحي العراقي رقمن خالل مدونة قانون انتخاب مجالس المحافظااقتضى المشرع العراقي م
تكريس مسؤولية  5006لسنة  52وكذلك قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم  5002لسنة  ( 66)

 جنائية لمواجهة ودرء كافة صور وأشكال الجرائم االنتخابية النابعة من التهاون والتفريط من جانب أطراف
العملية االنتخابية، وهم الناخب والمرشح ورجل اإلدارة في تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لها، كما أناط 
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المشرع العراقي المسؤولية الجنائية عن الجرائم االنتخابية بعقوبات أصلية وأخرى إضافية رام من خاللها خلق 
 من تالعب العابثين. نوع من الردع حماية منه للعملية االنتخابية ووقاية لها

 البحث:أهمية 

االنتخابات في العصر الحديث من من جملتها أن  : أهمية بحثنا هذا تتأتى من منطلقات عديدةإن 
لى تنظيم إا تحـتاج هحزاب السياسية للوصول للسـلطة؛ لذا فإنّ فراد واألهم الوسـائل القـانونية التي يستخدمها األأ 

التعليمات التي تنظم نظمة و الدسـتوري وتشـريعات القـوانين المتعلقـة باالنتخابات واألقانوني يتمثل في التشريع 
ساسية لتنظيم هذا أوالتنظيم القانوني للدعاية االنتخابية يتمثل في وضع مبادئ قـانونية ة، العملية االنتخابي

 على لتنظيمه ساسـيةأنونية وفي الوقت نفسه وضع قـيود لتنظيم هذا الحـق يتمثل في وضع مبـادئ قـا ،الحق
وكذلك  ،السلطات وفرض عقوبات على كل من يخالفها أوالجميع االلتزام بـها سـواء من قبـل المرشحـين 

حق االنتخاب يتبوأ مكانة عليا من بين سائر الحقوق والحريات، وذلك عن عقيدة واعتقاد لدى النظم  لكون أنّ 
ات يفرضها حكامه وممثلوه عبر آلي التي وصاحب السيادة ،لسلطاتًا لالشعب صار مصدر  مفادها أن  كافة

 عديدة أهمها ممارسة المواطن حقه في االنتخاب والتشريع.

يعتبر الجزاء الجنائي من الضمانات األساسية للقاعدة القانونية وذلك لتحقق عنصر اإللزام للقاعدة  كما
المشرع  نّ إف لذلك مضمونها،هميتها ويجردها من أ خلو القاعدة القانونية من الجزاء يفقدها  نّ إلذا ف ؛القانونية

ى تضمين القواعد الملزمة نصوصاً عقابية تكفل االلتزام بها بحيث يجرم األفعال التي تمس الهدف ليحرص ع
ماسة بسالمة لى الجرائم ال، وهو ما تحاول أن تنقله النصوص التشريعية المعاقبة عمن وضع القاعدة القانونية

 لغرض إحاطتها بالعديد من الضمانات التي تحفظ لها نزاهتها وحسن سير إجراءها. ؛العملية االنتخابية

هذا فضاًل عن التماسنا للتناقض الواضح والجلي على الصعيد العملي ومدى التباين بين كل ما ورد 
شريع يعات االنتخابية، وعلى وجه الخصوص التفي النصوص القانونية وما يجري العمل به بخصوص التشر 

 العراقي، وندرة الكتابات والمؤلفات المتناولة لهذا النمط الخطير من الجرائم

 البحث:إشكالية 

التي أن بعض المواد التي هي ليست بالقليلة و  :ولعل من أبرزها ،بحثنا هذا تكتنفه إشكاليات عدة إنّ 
تتناول العقوبات االنتخابية في قوانين االنتخابات العراقية قد ولدت ميتة ولم يتم تطبيقها في الواقع العملي، 

ال  هن أهمية بحثنا هذا في القيام بدورنا البحثي من خالل إيصال رسالة بشكل علمي مفادها أنّ تكمفبالتالي 
 انون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات مترتبة على مخالفة هذه القوانين.قيمة ألي ق
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أغلب المجتمعات قد سادها االعتماد على مواجهة الجريمة بالمواجهة الميدانية والمكافحة كما إن 
من خالل  احثنا هذب ثناياتالمباشرة، ولم تأخذ بمبدأ )الوقاية خير من العالج( وهو ما سنحاول تبيانه في 

 طرح التساؤالت اآلتية:

ما هو االنتخاب؟ وما هي طبيعة االتجاهات المتناولة لطبيعة االنتخاب؟ وما هي مدى الحماية 
القانونية المتوفرة لهذا الحق؟ وما هي الجرائم التي قد تمس هذا الحق؟ وهل عالجها القانون بالقدر الكافي أم 

 ال بد من حلول أخرى؟

 البحث:منهجية 

مفهوم  حاولنا من خاللهما بيان، و للنصوص القانونية التحليلي مدنا في هذه الدراسة على المنهجاعت
الجريمة، واإلحاطة بالصور التي يتخذها هذا النمط من  ة، واألركان التي تقوم عليها تلكالجريمة االنتخابي

معالجة ينما وجدت في التشريعات العراقية الالجرائم؛ من أجل تالفي القصور وسد مكامن الفراغات التشريعية أ
 لهذا الموضوع.

 البحث:خطة 

 ، هما:لقد تناولنا دراسة الموضوع محل البحث في مبحثين

تناولنا  بين،مطلوقسمناه إلى  االنتخابية،لجريمة بحث في ماهية الفقد خصصناه ل األول:أما المبحث  
 .واالتجاهات الفقهية التي تباينت بشأن التعريف بهالمفهوم القانوني لالنتخاب  :في األول منه

انون مفهوم الجريمة االنتخابية، ونحاول فيه بيان موقف الفقه والقفبحثنا بمقتضاه  :أما المطلب الثاني 
 .هذا المفهوم من تعريف

: طلبينمصور الجرائم الماسة بالعملية االنتخابية، وذلك من خالل فقد تناولنا فيه  :أما المبحث الثاني
 الثانيلب في حين سيكون المطيخصص األول منه لتبيان الجرائم التي تقع قبل إجراء العملية االنتخابية، 

 منه فسيخصص للبحث في الجرائم التي تقع أثناء إجراء العملية االنتخابية.  واألخير

 حث.البتم توثيق أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خالل هذا سيوفي الخاتمة 

 ومن هللا التوفيق والسداد...
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 المبحث األول
 ماهية الجريمة االنتخابية

الجريمة بشكل عام ظاهرة اجتماعية تمتد جذورها إلى العالقات االجتماعية التي تعاني من  نّ إ
المشكالت االقتصادية واالجتماعية، وتشكل داًء خطيرًا وورمًا فاسدًا ينخر في جسد المجتمع منذ أن خلق 

 ته.غية مكافحهللا الخلق، وذلك على الرغم من تباين واختالف السبل والمناهج التي يتم اتباعها ب

لذا تهتم السياسة االجتماعية والجنائية بمنع الجريمة من خالل اتخاذ التدابير الفعالة لمقاومة هذه 
 .(0) الجريمةاألسباب وصواًل إلى غاية مفادها وقاية المجتمع من 

ونظرًا ألهمية وخطورة الجرائم االنتخابية، فهي تعادل اغتصاب حق وسيادة الشعب ومصادرة إرادته 
في الدول التي تقوم النظم السياسية فيه على االنتخاب؛ لذا حرصت التشريعات على وضع النصوص 

لى اختالف خابية عالتجريمية والعقابية المناسبة لردع تلك األفعال التي من شأنها المساس بالعملية االنت
 .(5)مراحلها

ولغرض التعرف على ما يكتنف مصطلح الجريمة االنتخابية من مقاصد ومعاني، سنقوم بتناول هذا 
 المبحث على مطلبين، وعلى النحو اآلتي:

 المطلب األول
 االنتخابمفهوم 

االنتخابات ظاهرة ديمقراطية وممارسة حضارية تكفل لألفراد في المجتمع حرية اختيار  نّ أمن المعلوم 
من يمثلهم في إدارة شؤون بالدهم العليا والتصدي للمسؤولية؛ فال بد أن تكون بعيدة عن كل ما يشوبها 

 ويعرقلها.

 هي المبادئ الحق االنتخابي ي باتت تشكل مدخاًل لدراسة موضوعمن المواضيع الهامة الت نّ وا  
لغرض  ؛؛ لذا كان لزامًا تبيان ما ينطوي عليه مفهوم االنتخاباألساسية للتعريف بمعنى مصطلح االنتخاب

 التوصل إلى معنى واضح لمفهوم الجريمة االنتخابية في محصلة البحث واالستقراء.

                                                           

 .529، ص 0795د. احمد فتحي سرور، اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 0)
 .2، ص5002، 0د. طالب نور الشرع، الجريمة االنتخابية، بغداد، ط( 5)



 

 

 

84 

 أواًل: التعريف اللغوي لالنتخاب:

االنتخاب لغًة يراد به االنتزاع واالنتقاء، ومنه النخبة: وهم جماعة من الرجال، والمنتخبون من الناس: ف
والمفعول  ُمنتِخب،فهو  انتخاًبا، ينتخب،نتخَب . وا(0) واختارههم المنتقون، وانتخب الشيء: أي انتقاه 

 .(5)ُمنتَخب

 ثانيًا: التعريف الشرعي لالنتخاب:

 ما يعرف باسم البيعة، والمراد به أن يبيع مصطلح االنتخابوفي الشريعة اإلسالمية الغراء يقابل 
اإلنسان نفسه هلل جل وعال ويوافقه على رئاسة الرئيس أو تنصيب الرئيس أو الخليفة أو الملك والتعهد له 

منشط العسر واليسر وال بمعاونته على الحق وصده عن طريق الباطل وأن يبايعه على السمع والطاعة في
لذين يبايعونك ))إن اتبارك وتعالى في سورة الفتح:  ل هللافي قو وهذا واضح وجلي عند تمعن النظر والمكره، 

إنما يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه هللا فسوف 
 .(6)يؤتيه أجرًا عظيما((

أنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))أخرجوا إليَّ اْثَني عشر نقيًبا منكم، يكونون على  وورد في األثر
، فقوله صلَّى هللا عليه (5) األوسقومهم((؛ فأخرجوا منهم اثني عشر نقيًبا، منهم تسعة من الخزرج وثالثة من 

تخاب، وممثاًل عنهم، وهذه حقيقة االناثني عشر...(( طلب ترشيح اثني عشر نائًبا لهم ّي وسلم: ))أخرجوا إل
 بغض النظر عن طريقته وآليته.

ومن ذلك أيضًا ما روي من قول للنبي )صلى هللا عليه وسلم(: ))إذا خرج ثالثة في سفر؛ فليؤمِّروا 
وتأمير الجمع ألحدهم: إما أن يكون باتفاقهم عليه أو اختيار وقبول أكثرهم إلمرته عليهم، . (2)عليهم أحدهم((

م كما-واالختيار حقيقة االنتخاب   .(6)تقدَّ

                                                           

 .97، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة طبع، ص 05ابن منظور، لسان العرب، المجلد ( 0)
 http://www.almaany.comنقاًل عن موقع قاموس المعاني على شبكة االنترنت: ( 5)
 من سورة الفتح. 00اآلية رقم  (6)
م إسحاق، وصحَّحه األلباني؛ كما في تعليقه على )فقه السيرة لإلما ( رواُه اْبُن إسحاق، وقال الهيثمي: "رجاُله رجال الصحيح غير ابن5)

 .020الغزالي(، ص 
حه جمع من أهل العلم2)  .( رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وهو حديث محتجٌّ به، وصحَّ
َضاِء ِة َواألْحَكاِم: َباُب ُوُجوِب َنْصِب ِوالَيِة اْلقَ ِكَتاُب األْقِضيَ ه( في كتابه نيل األوطار) 0520وفي هذا المعنى قال اإلمام الشوكاني )ت ( 6)

وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثالثة فصاعًدا أن يؤمِّروا عليهم أحدهم؛ ألنَّ في ذلك= =السالمة من الخالف "(:  َواإلَماَرِة َوَغْيِرِهَما
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ويرى بعض الفقهاء المعاصرين أن االنتخاب يقوم بمقام الشهادة، وذلك ما صرح به الدكتور صالح 
االنتخابات هي نوع  : )إنّ (0)الدين سلطان أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة إذ يقول

ن لم يرد اللفظ في القرآن، كما أنها تعد ضرورة واقعية وفريضة شرعية  .من الشهادة بالمصطلح القرآني وا 

فظ أن لفظة االنتخابات تساوي ل على-الشرعيةالسياسة  خاصةً -الشريعةوهناك اتفاًقا بين علماء 
ى وية، ويؤكد هذا التطابق علماء كثيرون، ومنهم عل"الشهادة" الوارد كثيًرا في القرآن الكريم في السنة النب

القاضي المستشار الشيخ فيصل مولوي، وفضيلة شيخ األزهر الشيخ جاد الحق، : سبيل المثال ال الحصر
 .وعالمة العراق الشيخ عبد الكريم زيدان رحمه هللا

، فهذه من صفات  (5)َقاِئُموَن{ }َوالَِّذيَن ُهم ِبَشَهاَداِتِهم  والشهادة أمر عظيم فالقرآن الكريم يقول 
ٍل مِّنُكم  ، كما يقول تعالى:  (6)}َوالَِّذيَن ُهم  َعَلى َصالِتِهم  ُيَحاِفُظوَن{المؤمنين مثل قوله  ِهُدوا َذَوي  َعد  }َوَأش 

َهاَدَة َلِلَِّ{ فاآلية تقول أشهدوا ذوي عدل ما تشهدوا واحد ظالم، البد أن هذا الشخص وفّي  (5)َوَأِقيُموا الشَّ
أو يخون  ثال يبالي أن يكذب إذا حدّ  بالحقوق مؤدي للواجبات، فال يكون أبدًا يأكل أموال الناس بالباطل أو

 .إذا ائتمن أو يغدر إذا عاهد أو يخلف إذا وعد هذا شأن المنافقين

 حي لالنتخاب:ثالثًا: التعريف االصطال

أما االنتخاب اصطالحًا فعلى الرغم من صعوبة وضع تعريف مانع جامع لالنتخاب ألسباب سياسية 
بطبيعته  يراد بمفهوم االنتخابقد فم العديد من المختصين العديد من التعاريف لالنتخاب. قدّ فقد  إجرائية،

ويعد  ،أسلوب إلسناد السلطة يقوم على اختيار يجري بوساطة التصويت او االقتراع بأنه عبارة عن: ))
االنتخاب الطريقة األساسية إلسناد السلطة في الديمقراطية التمثيلية بل أصبح الوسيلة الوحيدة لمنح الشرعية 

قات في الحياة األو  وأصبحت الفترة االنتخابية من أهم، للسلطة فاالنتخاب أضحى بمثابة عقيدة الديمقراطية
ال إ،السياسية للشعوب على الرغم من العيوب التي يمكن ان تقال في حق االنتخاب كوسيلة الختيار الحكام 

                                                           

لمة، ويفعل ما يطابق هواه؛ فيهلكون، ومع التأمير يقل االختالف وتجتمع الكالذي يؤدي إلى التلف، فمع عدم التأمير يستبدُّ كل واحد برأيه 
ذا شرع هذا لثالثة يكونون في فالة من األرض أو يسافرون  فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى واألمصار، ويحتاجون لدفع التظالم،  -وا 

نقاًل عن موقع صيد   ."مسلمين نصب األئمة والوالة والحكاموفصل التخاصم أولى وأحرى؛ وفي ذلك دليل لقول من قال: إنه يجب على ال
 .www.said.netالفوائد: 

 .52/2/5002في تصريح له منشور على موقع )بولمان بريس( الموجود على شبكة التواصل االجتماعي )فيسبوك( بتاريخ ( 0)
 من سورة المعارج. 66اآلية رقم  (5)
 من سورة المعارج. 56اآلية رقم  (6)
 من سورة الطالق. 5اآلية رقم  (5)
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ويراد به  .(0)((نه يبقى الوسيلة األفضل في الطريق نحو الديمقراطية التي تحتاج دول العالم في هذا العصرأ
ة التي ينتمي إليها في منطقته عكون نائبًا عن الجماأنه: )اختيار شخص من بين عدد من المرشحين ي

وأراد به البعض أنه: )مكنة المواطنين الذين تتوافر فيهم  .(5)االنتخابية، وكثيرًا ما يطلق عليها تسمية االقتراع(
بينما عرفه آخرون  .(6) لهم(الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام على وفق ما يروه صالحًا 

 (5)األفراد الذين يمارسون السلطة باسمه( بأنه )قيام الشعب باختيار

من قانون االنتخابات  6يسير من الجانب الفقهي، أما على صعيد القوانين فقد نصت المادة  هذا نزر  
 :أن االنتخاب هو الحصر _ علىعلى سبيل المثال ال _ 0772لسنة  (02رقم)العامة لجمهورية السودان 

)أخذ رأي الناخبين وفق الدستور والقانون الختيار رئيس الدولة أو الوالة أو عضوية المجلس الوطني أو 
مجالس الواليات أو المجالس المحلية أو لوالية أي منصب أو عضوية أية جهة مما تتولى الهيأة أخذ الرأي 

 له(. 

وبالرغم من االختالف والتباين الذي طرحه رجاالت الفقه والقانون في تحديد ما هو المقصود 
باالنتخاب، إال أن المتفق عليه أن االنتخاب هو الدعامة األساسية لنظام الحكم الديمقراطي من خالل اعتباره 

 لشعبية.ااد إلى اإلدارة وسيلة من وسائل المشاركة في تكوين حكومة تستمد وجودها في السلطة من االستن

وبالنسبة إلى الطبيعة القانونية لالنتخاب، فقد تباينت آراء الفقه السياسي والدستوري حول تكييف 
فمنهم من يرى أنه حق شخصي، ويقوم هذا الرأي على أساس مبدأ المساواة بين األفراد في  :(2) االنتخاب

سيادة الشعب يرى معتنقو هذا الرأي أن السيادة على وفق الحقوق المدنية والسياسية. وباالستناد إلى مبدأ 
مبدئهم هذا مجزأ بين المواطنين لذا يجوز لكل مواطن له قدر من السيادة المشاركة في االنتخاب، وهو حق 

ال ما إوقه ال يجوز أن يحرم من مباشرته. ويرتب على األخذ بهذا الرأي تقرير مبدأ االقتراع العام )من حق
 قانون(، وحرية استعمال هذا الحق.استثناه ال

                                                           

مفهوم االنتخابات وتكييفه القانوني، بحث منشور على منتديات )الصالون السياسي الليبي( على الموقع اآلتي )تم دخوله بتاريخ ( 0)
56/05/5002 :www.123bader.ba7r.org. 
 .55، ص5005، 5بغداد، شارع المتنبي، ط شاكر مجيد ناصر الشطري، قاموس العميد للمصطلحات السياسية، دار الجوهري،( 5)
 .62، ص 0770د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب الداوودي، األنظمة السياسية، مطبعة جامعة بغداد، ( 6)
د. حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ( 5)

 .29ص ، 0770
 .26، ص5005، بيروت 0للتوسع في ذلك ينظر د. حميد حنون خالد، األنظمة السياسية، مكتبة السنهوري، بغداد، ط( 2)
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أنها وظيفة؛ استنادًا لمبدأ سيادة األمة التي تعد السيادة واحدة غير قابلة للتجزئة  من يرى ومنهم 
 عاء بحق له في مباشرة االنتخاب.دّ وبالتالي ال يجوز ألي فرد اال

تنظم من قبل  (0) قانونيةمكنة  :في حين يذهب رأي ثالث )وهو ما نرجحه( أن االنتخاب عبارة عن
الحياة، وهي مقررة لمصلحة الفرد والجماعة تقتضي  تع بما يتفق مع تطور المجتمع في كافة مجاالالمشرّ 

أن يكون هناك تناسبًا وتوافقًا بين هاتين المصلحتين، فال يصح حرمان الفرد من المشاركة في النشاط 
م ح ترك هذه المساهمة بطريقة سائبة دون تنظيالسياسي بحجة أن االنتخاب مقرر لمصلحة الجماعة، وال يص

 .(5) الفردوذلك تحت ذريعة أنها مقررة لمصلحة 

ابية الدساتير المكتوبة والمواثيق المدونة والتشريعات االنتخ ومما تقدم آنفاً نخلص إلى حقيقة مفادها أنّ 
اًل ساسية للمواطنين، فضعلى تباين توجهاتها وميولها، تكاد تجمع على أن حق االنتخاب من الحقوق األ

 ها في وجهة نظر البعض واجبًا يترتب على األفراد كافة القيام به إلثبات سالمة مواطنته.نّ أعن 

 المطلب الثاني
 مفهوم الجريمة االنتخابية

بعد أن تم التطرق في المطلب السابق إلى مفهوم االنتخاب لغة واصطالحًا؛ أصبح لدينا المكنة 
 بحثنا والتطرق إلى مفهوم الجريمة االنتخابية. للدخول في صلب موضوع

قد تباينت القوانين في إطالق التسمية الرئيسة للجرائم التي تشكل ضررًا وخطرًا بما قد في بداية األمر، لف
أطلق عليه مصطلح )جرائم االنتخاب( وهو ما أخذ به المشرع المصري ما نها يمس سالمة العملية االنتخابية. فم

التشريع و  ،(6) األردنيويتبعه في ذلك كل من التشريع  5005 ( لسنة52)اشرة الحقوق السياسية رقم في قانون مب
. في حين استقر المشرع العراقي على تسمية )الجرائم االنتخابية( في كل (2) البحرينيوالتشريع  (5) الكويتي،

                                                           

( د. حميد حنون خالد، الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد 0)
 .6، ص 5005الثاني، 

 .22( د. حميد حنون خالد، األنظمة السياسية، مرجع سابق، ص 5)
 .0726لسنة  55( ينظر قانون االنتخابات األردني رقم 6)
 المعدل. 0765لسنة  62( ينظر قانون انتخاب اعضاء مجلس االمة الكويتي رقم 5)
 .5005لسنة  05( ينظر قانون مباشرة الحقوق السياسية البحريني رقم 2)
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انتخاب مجالس المحافظات وقانون  5006لسنة  52من قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
 .5002لسنة  66واألقضية والنواحي رقم 

ريفًا )على التشريعات العقابية لم تورد تع أما بالنسبة إلى التعريف بمصطلح الجريمة االنتخابية، فإنّ 
( من القسم األول )المصطلحات 0/2ة باستثناء ما أوردته المادة وفق ما اطلعنا عليه( لمفهوم الجريمة االنتخابي

المتعلق بالمخالفات والجرائم االنتخابية، وهي التي بدورها عرفت الجريمة  5002لسنة  00من النظام رقم 
)كل مخالفة أو خرق ألحكام قانون االنتخابات او هذا النظام او عدم االلتزام بأحكامه(.  :االنتخابية بأنها

. وهي بذلك سلكت 5002لسنة  05من النظام رقم  5/9وتكرر هذا التعريف مرة أخرى في نص المادة 
مسلك التشريعات العقابية بعدم إيراد أي تعريف لها واالكتفاء باستعراض صورها وتبيان الجزاءات القانونية 

 وبالتالي كان لزامًا العودة إلى األقوال واآلراء التي تبناها رجاالت الفقه الجنائي.. (0)المرتبة على خالف ذلك

و االمتناع الذي من شأنه التأثير على حسن سير العملية أ)الفعل بأنها: فقد عرفها جانب من الفقه 
االنتخابية سواء قبل بدء التصويت، أو اإلخالل بالقوانين المنظمة للدعاية االنتخابية أو كان معاصرًا لعملية 

 .(5) التصويت(التصويت، أو الحقًا لعملية 

رية وس حرية-لالنتخاب)األفعال واالمتناعات الماسة بأحد المبادئ الحاكمة  هاوأراد بها آخرون بأنّ 
 .(6) وشخصية(ومساواة 

ها )األفعال التي تنال من صحة العملية االنتخابية وتؤدي إلى تغيير الحقيقة فيها وقال آخرون بأنّ 
 .(5) القانون(سواء تم ذلك عن طريق الغش أو التزوير أو التعمد في التصرف على خالف أحكام 

)المخالفات التي تقع في أثناء أدوار العملية االنتخابية وترمي إلى اإلخالل بصدق :ها نّ إوقالوا أيضًا 
 .(2) شوة(والر الضغط أو اإلكراه وأسباب التغرير  خالل:ابية أو بحرية الناخب وسالمته من العملية االنتخ

                                                           

ر فخري عبد الرزاق الحديثي، الوقاية من الجريمة االنتخابية، بحث منشور في مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية، د. عم( 0)
 .002العدد الثالث، ص 

 .57، ص5007، 0د. ضياء األسدي، جرائم االنتخابات، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط( 5)
 .526، ص0775، 5ناصف، نظم االنتخابات في العالم وفي مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، طد. سعاد الشرقاوي ود. عبد هللا ( 6)
 .500، ص0772حسني شاكر أبو زيد، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ( 5)
 .526، ص 0722لنهضة العربية، القاهرة، د. صالح الدين فوزي، النظم واإلجراءات االنتخابية، دار ا( 2)
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التشريعات االنتخابية قد أحسنت في عدم إيراد تعريف للجرائم  نّ إ :من خالل ما تقدم يمكننا القول
االنتخابية، وعلتنا في ذلك تكمن في أن إيراد تعريف للجريمة االنتخابية ممكن أن يقصر الجرائم االنتخابية 
فقط على ما ورد في قوانين االنتخاب وبالتالي عدم مراعاة ما يستجد من صور الرتكاب الجريمة االنتخابية، 
وبالتالي يتعين الرجوع إلى القواعد العامة او النصوص الواردة في قانون العقوبات لتبيان التكييف القانوني 

 المناسب لتلك األفعال.

وفيما يخص الطبيعة القانونية التي تتسم بها الجريمة االنتخابية فقد انقسم الفقه الجنائي في تبيانه 
 إلى فريقين:

الجريمة االنتخابية هي جريمة من الجرائم العادية التي تقع خالل فترة زمنية  الفريق األول: يرى أنّ 
محددة متمثلة بمجموع مراحل إجراء العملية االنتخابية ابتداًء من القيد في الجداول االنتخابية وانتهاًء بإعالن 

ها مصلحة شخصية لمرتكب. وهي وفقاً ألنصار هذا االتجاه تهدف إلى تحقيق (0)النتائج النهائية بصورة رسمية
 وما الباعث السياسي إال غطاء يستر هذه المصلحة بشكل خادع.

وأما الفريق اآلخر فيرى أن الجريمة يطغى عليها الطابع السياسي باختالف المعايير المحددة لمفهوم 
حق لالجريمة السياسية سواء أكان المعيار شخصيًا يتعلق بشخص الجاني، أو موضوعيًا يتعلق بطبيعة ا

 المعتدى عليه، أو جامعًا بين كل منهما.

 50وفيما يخص التشريع العراقي نالحظ أنه قد خص الجريمة السياسية بأحكام معينة أوردتها المادة 
الجريمة السياسية هي الجريمة التي المعدل بقولها: )) 0767لسنة  000من قانون العقوبات العراقي رقم 

 ادية. و الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عألحقوق السياسية العامة و تقع على اأترتكب بباعث سياسي 

 ومع ذلك ال تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي: 

 ناني دنيء. أالجرائم التي ترتكب بباعث  – 0

 الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.  – 5

 ها. جرائم القتل العمد والشروع في – 6

 جريمة االعتداء على حياة رئيس الدولة.  – 5
                                                           

 .0062-0065ص  ،5005د. عفيفي كامل عفيفي، االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية )دراسة مقارنة(، دار الجامعيين، القاهرة، ( 0)
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 رهابية. الجرائم اإل – 2

ك مانة واالحتيال والرشوة وهتالجرائم المخلة بالشرف كالسرقة واالختالس والتزوير وخيانة األ – 6
 ((. العرض.

بالتالي يمكن و فبالتالي يتبين أن المشرع أخذ بالمعيار الشخصي والمادي في تحديد الجريمة السياسية، 
بكونها ذات طبيعة سياسية كونها تقع على حق سياسي. أما الجرائم تتمتع  القول بأن الجريمة االنتخابية

ثناء؛ لخضوعها على االست نها استثناءأاألخرى التي استثنتها الفقرة السادسة من المادة أعاله فباإلمكان القول 
 ألحكام قوانين االنتخابات العراقية.

 لثانيالمبحث ا
 صور الجرائم الماسة بسالمة العملية االنتخابية

تي تخضع المخلة بالمبادئ ال تتعدد الجرائم االنتخابية بقدر المراحل التي تمر بها العملية االنتخابية
ا والحرية في إبداء الرأي، ونزاهة عملية التصويت وم ،)كالمساواة في الحقوق السياسية :لها عملية االنتخاب
، وذلك ابتداًء من الجرائم الواقعة على قيد الناخبين، ومرورًا بالجرائم الماسة بسالمة عملية شابهها من مبادئ(

التصويت، وكذلك عمليات فرز األصوات وا عالن النتائج، وتختلف صورها وتتباين فيما لو أنها عبارة عن 
ل أو امتناع عن عمل بما يخالف أحكام قوانين االنتخاب سواء في القوانين العراقية االنتخابية أو قيام بعم

ثر ، وبطبيعة الحال دأبت تلك التشريعات على تجريم األفعال التي تؤ القوانين االنتخابية المقارنة محل البحث
دارة العلى نتائجها كونها جرائم ذات خطر بالغ وآثارها تمس النظام السياسي   سلطة.وطريقة تشكيل الحكم وا 

ولعل أبرز ما الحظناه أثناء الشروع في الكالم عن صور الجرائم الماسة بسالمة العملية االنتخابية 
أن الكتابات والشروحات التي تتناول الجرائم الماسة بسالمة العملية االنتخابية على اختالف مراحلها، تعتمد 

م الماسة بالعملية االنتخابية المعيار الموضوعي في سردها لتلك الصور في تقسيمها وعرضها لصور الجرائ
من الجرائم. فتتكلم عن الجرائم الواقعة على القيد والجرائم الواقعة على عملية التصويت وتتكلم عن جرائم 

 الدعاية االنتخابية وهكذا ..

جرائم لزمني في عرض الولتبسيط سرد وعرض تلك الصور من جرائم االنتخابات سنعتمد المعيار ا
الماسة بسالمة العملية االنتخابية وذكر موقف القانون العراقي والقوانين المقارنة األخرى محل البحث من 
حيث وصف الجريمة والعقوبة المقررة لها واستنباط وذكر أبرز المالحظات التي تعتري هذه التوصيفات 

 والعقوبات.
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جريمة من هذه الجرائم تتكون وفقًا للقواعد العامة المقررة في وقبل هذا كله ال بد من مالحظة أن كل 
 قانون العقوبات من األركان اآلتية:

وهو السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على تجريمه، أي كل  الركن األول )الركن المادي(:
لك متجليًا ا، سواء كان ذما يدخل في الجريمة وكيانها وتكون له طبيعة مادية تلمسه الحواس وضروري لقيامه

بالقيام بعمل جرمه القانون )كالتزوير في القيد االنتخابي، أو الغش في فرز األصوات بالنسبة للجرائم 
 .(0) القانون االنتخابية( أو باالمتناع عن عمل أمر به 

وهذا الركن يختلف باختالف الجرائم لكنه على العموم يجب أن يكون له مظهرًا خارجيًا يبدو في صور 
 .(5) متباينة

ويتكون هذا الركن بطبيعة الحال من العناصر المكونة له وهي: )السلوك اإلجرامي الذي يقصد به 
 ألن القانون ال يعاقب على الشهوات النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة والذي ال تقوم الجريمة إال به

مي اوالنوايا والرغبات(، و)النتيجة التي يراد بها التغير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك اإلجر 
فيحقق عدوانًا ينال مصلحة أو حقًا قدر المشرع جدارته بالحماية الجنائية(، و )العالقة السببية التي تربط ما 

جرامي والنتيجة الجرمية الضارة كرابطة العلة بالمعلول، بحيث تثبت أن السلوك اإل بين السلوك اإلجرامي
 الواقع هو الذي يؤدي لحدوث النتيجة الضارة(.

وهي األصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها التي من شأنها  الركن الثاني )الركن المعنوي(:
. والتي تتكون بطبيعة الحال من )العلم المراد به وجوب علم الفاعل بأركان الجريمة( و (6) والسيطرةالخلق 

 (5) للجريمة()اإلرادة التي يراد بها اتجاه إرادته نحو تحقيق تلك األركان المكونة 

الل استهالل كل نوع من أنواع الجرائم بالنصوص القانونية المتناولة له، ثم تناول وسيتم هذا من خ
 حظات التي نؤشرها لكل جريمة على حدة.المال

                                                           

 .067-062، ص5000السنهوري، بغداد د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مكتبة ( 0)
 .75، ص5000، بغداد 5د. علي جبار شالل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط( 5)
 .200، ص0720د. محمود نجيب حسني، المبادئ العامة في قانون العقوبات، جامعة االسكندرية، ( 6)
 .006-005د. علي جبار شالل، المرجع السابق، ص( 5)
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قع قبل لتبيان الجرائم التي ت :: يخصص األول منهمطلبينوهذا كله من خالل تقسيم هذا المبحث إلى 
فسيخصص للبحث في الجرائم التي تقع أثناء إجراء العملية  :إجراء العملية االنتخابية، وأما الثاني منه

 وذلك على النحو اآلتي:، االنتخابية

 المطلب األول
 الجرائم التي تقع قبل إجراء العملية االنتخابية

هناك جرائم عدة عالجتها القوانين االنتخابية تقع أثناء المرحلة الممهدة أو التحضيرية إلجراء العملية 
 االنتخابية، وهي تختلف بالتأكيد باختالف السلوكيات المخالفة والمزامنة للعملية االنتخابية، فهي تشمل على
العموم الجرائم الواقعة على القيد االنتخابي سواء من قبل الناخبين أو المرشحين، او الجرائم التي تخص 
عملية الدعاية االنتخابية التي تسبق فترة الصمت االنتخابي الذي يحدد من قبل اللجان والهيئات الوطنية 

 المشرفة على العملية االنتخابية.

ية لها من خالل إسباغ ووضع بعض الشروط والقيود الكافية بالقدر وقد كفل المشرع الحماية الجنائ
يقاع العقوبات  والكمية التي تضمن سالمة هذه األمور وبالتالي سالمة االنتخابات وسيرها على خير ما يرام، وا 

 الرادعة ضد مرتكبيها.

 ومن صور الجرائم التي من الوارد وقوعها قبل إجراء العملية االنتخابية ما يلي:

جالت بأنها تلك المجموعة من السيراد بالقيد االنتخابي  أواًل )الجرائم الواقعة على القيد االنتخابي(:
التي تحتوي على قوائم تضم أسماء المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المتطلبة لإلدالء بأصواتهم 

 .(0) االنتخابيةفي العملية 

ويعد هذا القيد خطوة ضرورية لكي يتسنى للمواطنين مباشرة حقوقهم السياسية في التصويت حيث 
 .(5) نظمالميلزم لقيد المواطنين في الجداول الخاصة بالناخبين توافر شروط معينة يتطلبها القانون 

                                                           

 .552-555االسدي، مرجع سابق، ص د. ضياء ( 0)
د. أمين مصطفى محمد، الجرائم االنتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش االنتخابي )دراسة في القانون المصري ( 5)

 .06، ص 5000والفرنسي(، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
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سجيل ملية التسالمة ع نّ ا  وهذه اللوائح االنتخابية هي من األمور األساسية في نجاح االنتخابات، و 
وخلوها من الشوائب والتزوير والتحريف واألخطاء هو األساس في سالمة العملية االنتخابية، والدليل الواضح 

 .(0)على نجاح اإلدارة االنتخابية

ولجداول الناخبين أهمية قانونية وعملية كبيرة ال يستهان بها، فهي من الناحية القانونية تعتبر شرطًا 
جوهريًا لمباشرة حق التصويت في االنتخابات واالستفتاء معًا، فهي شرط شكلي ال غنى عنه بالشروط 

تباطًا وثيقًا ال يقبل ما البعض ار الموضوعية التي تتطلبها القوانين االنتخابية، فكال الشرطين مرتبطان ببعضه
ال المواطنون المقيدون في إفال يمارس حق التصويت  :ا من الناحية العمليةمّ ، أ(5)التجزئة أو االنفصال
قيد الشخص بالجدول يعد دليالً على أهليته السياسية، ويسمح له بالمشاركة  إنّ  وحدهم؛  إذالجداول االنتخابية 

ات العامة ما لم يكن في حالة من الحاالت التي يترتب عليها الحرمان أو الوقف في االنتخابات واالستفتاء
 .(6)عن مباشرته لذلك الحق

ز تلك ، ولعل من أبر القوانين االنتخابية ووضعت شروطًا له ة هذا القيد االنتخابيتولت حماي لقدو 
السياسية  في قانون مباشرة الحقوق  القوانين المتناولة لذلك وأحدثها من حيث الوقت ما أورده التشريع المصري 

منه أن يقيد  06في الفصل الثالث منه والذي عنونه بمسمى )قاعدة بيانات الناخبين(، حيث أوجبت المادة 
تي ، وأشارت المادة الفي سجل الناخبين كل من له حق في مباشرة حقوقه السياسية من الذكور أو اإلناث

يئات االنتخابية في مصر مع وزارة الداخلية في تزويدها ببيانات من تليها من القانون ذاته على تعاون اله
 تتوافر فيه الشروط القانونية لتقييده في سجل الناخبين.

كل شخص يتوصل للقيد في  على أنّ  (5)من قانون االنتخابات الفرنسي 26وفي فرنسا نصت المادة 
وتعد ، ألف فرنك فرنسي 000ة أو غرامة بـ جدولين أو أكثر من جداول االنتخابات يعاقب بالحبس لمدة سن

                                                           

)دراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي(، إعداد عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة اسماعيل، النظم االنتخابية ( 0)
 .95-96، ص 5002، 0قسم الدراسات االنتخابية والقانونية في مركز بيروت لألبحاث والمعلومات، منشورات الحلبي الحقوقي، ط

بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية د. بدر محمد عادل محمد، القيد في جداول الناخبين ألعضاء مجلس النواب البحريني، ( 5)
 .560، ص 5005 يوليو-ه0566القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة السادسة والعشرون، العدد الواحد والخمسون، شعبان 

عظمى، عليا، طرابلس، الجماهيرية الد. سليمان الغويل، االنتخاب والديمقراطية )دراسة قانونية مقارنة(، منشورات أكاديمية الدراسات ال( 6)
 وما بعدها. 76، ص 5006، 0ط
 .60/05/0726والصادر ي  0565-22المعدل بالقانون رقم ( 5)
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جريمة القيد المتكرر في قانون االنتخابات الفرنسي جريمة عمدية أي أن مرتكبها يكون يعلم أنه مقيد في 
 .(0)إحدى الجداول ومع ذلك يتوصل للقيد و للمرة ثانية في جدول انتخابي آخر

هلية أ في القسم الثاني ) تم اشتراطه االنتخابي ماعل من أبرز مظاهر أهمية القيد لأما في العراق ف
والخاصة بتحديث سجل الناخبين النتخابات مجلس النواب لعام  5007لسنة  05الناخب( من النظام رقم 

قرتها الرابعة بالتحديد في فا المستقلة لالنتخابات في العراق، فحيث ورد والصادر من المفوضية العلي 5000
 جراءاتنظمة واإلحدى محافظات العراق بموجب األإون مسجالً في سجل الناخبين في ن يكمن تلك الشروط )أ

 .(المفوضيةالصادرة عن 

م القيد االنتخابي إلى سجل فقد قسّ  5006لسنة  52ما قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم أ
ليه وتقديم لمفوضية لالطالع عابتدائي يحوي على اسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل ا

الطعون بشأنه، وكذلك سجل نهائي ألسماء وبيانات الناخبين وهو غير قابل للطعن فيه ويتم نشره بعد انتهاء 
 االعتراض. فترة

فتكاد تجمع القوانين االنتخابية المقارنة على حصر النشاط اإلجرامي لجريمة القيد المخالف للقانون 
و الحذف من الجدول االنتخابي على أنماط سلوكية معينة تتمثل في القيد باسم مزور أو بصفة مزورة او أ

، وهو ما فعله المشرع الفرنسي في نص (5)إخفاء حاالت عدم األهلية بواسطة بيانات أو شهادات مزورة
 من قانون االنتخابات. 22و  26المادتين 

خص تتخذ إحدى صورتين: فهي إما أن يتعمد الشلى القيد االنتخابي الجرائم الواقعة ع قد تبين لنا أنّ و 
إدراج اسم أو صفات مزيفة في جدول الناخبين خالفًا ألحكام القانون أو بإخفاء أحد الموانع التي تحول دون 

 وجود اسم الناخب في القيد االنتخابي.

نتخابي على خالف أحكام ويالحظ أيضًا أن كل من يتعمد حذف اسمه أو اسم غيره في الجدول اال
القانون أو دون أن تتوفر شروط ذلك الحذف يأخذ حكم القيد على خالف أحكام القانون أو دون توفر شروط 

( من قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي رقم 60الناخب، وهو ما بدا واضحًا في نص المادة )
بغرامة ال ( ستة أشهر و 6س مدة ال تقل عن )يعاقب بالحب( حيث نصت على أنه: ))5006( لسنة )52)

                                                           
)1) GEORGE BONNEAU، GUIDE ELECTORAL LA LISTE ELECTOREES LES ELECTIONS 

MINICIPALES CONTONALES ET LEGISLATIVES، PARIS،1919، No. 785، P 325. 

د. جمال ابراهيم الحيدري، السياسة العقابية في الجرائم االنتخابية، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية )تصدر عن قسم الدراسات ( 5)
 .5-6، ص5000، 52القانونية في بيت الحكمة(، العدد 
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 :أوالً : ( مليون دينار كل من0000000دينار وال تزيد على ) ألفوخمسون  ( مئتين520000تقل عن )
تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خالفا ألحكام هذا 

نه يعلم بذلك أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت أإلى إدراج اسمه  توصل-ثانياً . القانون 
 ه((.وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذف

فهي أن  يقوم الناخب بإدراج اسمه أو اسم غيره في جداول الناخبين خالفًا ألحكام  :أما الصورة الثانية
( من 62نية الغش لدى مرتكبيها، وقد أشارت إلى هذه الصورة المادة )القانون، والتي يفترض فيها توافر 

يعاقب بالحبس ( بقولها: ))5002( لسنة )66قضية والنواحي رقم )قانون انتخابات مجالس المحافظات واأل
( 200000لف دينار وال تزيد على )أ( مائة 000000( ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن )6ال تقل عن )
تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد  :: أوالً دينار كل منخمسمائة ألف 

توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط  :عدم إدراج اسم خالفا ألحكام هذا القانون. ثانيا
 ((.ذفهِ خر أو حآنه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أالقانونية المطلوبة وثبت 

تمثاًل بجعل القيد االنتخابي موكان موفقًا  فعالً أحسن  أن المشرع العراقي قدفي نهاية المطاف ونرى 
في سجلين، وهو بذلك أقام الحجة على الكافة من خالل إتاحة فرصة الطعن في صحة البيانات الواردة في 

لمنهج وقد أحسن أيضًا في اتباع ا ،قانون الجهل بالقطع دابر التحجج واالعتذار عن القيد من عدمه وبالتالي 
الموضوعي في تقنين تلك الجرائم وسواها من الجرائم االنتخابية وتحديد عقوباتها دون االلتزام بالمنهج 
الشخصي القائم على األخذ في نظر االعتبار األشخاص الذين ارتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أم 

 شركاء.

ة تعد الحملة االنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشر  الدعاية االنتخابية(:ب المتعلقةثانيًا )الجرائم 
الحقوق السياسية عن طريق االستفتاء أو االنتخاب؛ لذا يستعين المرشح بوسائل دعائية خاصة تسمح له 

ذاعة كلبنشر   ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين. وا 

 )األنشطة االتصالية المباشرة وغير المباشرة التي يمارسها :ية كمفهوم بأنهاعاية االنتخابوالمراد بالد
مرشح أو حزب بصدد حالة انتخابية معينة بهدف تحقيق الفوز في االنتخابات عن طريق الحصول على 

طة كل أنش ) :أكبر عدد ممكن من أصوات الهيئة االنتخابية(، ويرى البعض أن الدعاية االنتخابية هي
مداد االتصا ل التي تهدف إلى تدعيم الثقة في الحزب أو المرشحين السياسيين بشأن حالة انتخابية معينة، وا 

جمهور الناخبين بالمعلومات ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل واإلمكانات واألساليب المتوافرة من خالل 
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براز صورته المجميع قنوات االتصال واإلقناع بهدف الفوز في االنتخابات أو زيادة مؤيد رغوبة ي المرشح وا 
مجموعة األنشطة التي يقوم بها الحزب أو المرشح : ). أما الحملة االنتخابية فتعّرف بأنها (أمام الناخبين

السياسي بهدف إمداد جمهور الناخبين بالمعلومات عن برنامجه وسياسته وأهدافه، ومحاولة التأثير فيهم بكل 
ل وذلك بهدف الحصو ؛المتوافرة من خالل جميع قنوات االتصال واإلقناع  الوسائل واألساليب واإلمكانات

تحقيق وتعد الحمالت االنتخابية الناجحة البداية الحقيقية ل(على أصوات الناخبين وتحقيق الفوز في االنتخابات
ت المحدد قالفوز في االنتخابات، والحملة االنتخابية الناجحة هي التي تستفيد من كل الظروف، وفي إطار الو 

 .(0)الستهداف الناخبين وتقوم بتطوير رسالة مقنعة، وتتابع العمل وفق خطة معقولة للوصول إلى الناخب

المشرع الفرنسي فقد اهتم إلى حد بعيد بتنظيم الدعاية االنتخابية حرصاً منه على المظهر  فبالنسبة إلى
من قانون االنتخابات  20الديمقراطي والحضاري للبالد فعاقب على عدة أشكال من السلوك، فحظر في المادة 

 72لمادة عاقب في ا تعليق الدعاية االنتخابية في األماكن المخصص لها بواسطة السلطات المحلية، وكذلك
على استخدام ألوان العلم الفرنسي بغرامة قدرها خمسة آالف فرنك. بل وشدد في استعمال الوسائل الصوتية 

 من قانون االنتخابات الفرنسي. 25/0و 57والمرئية والمسموعة في كل من المادتين 

اكتفى فقط  5005ام لع 52رقم  المشرع المصري في قانون مباشرة الحقوق السياسية نّ أفي حين 
 بتنظيم الدعاية االنتخابية في فصل مستقل وذكر الحدود القصوى للدعاية االنتخابية ومقدار االنفاق عليها

دون اإلشارة إلى أية إجراءات عقابية، ولعله )ومن وجهة نظر  وحظر األفعال المنافية لسالمة تلك العملية
تعيشه مصر ومقدار الرقابة المفروضة على العملية متواضعة( أن الواقع السياسي واالجتماعي الذي 

االنتخابية من قبل القضاء والهيئات المستقلة لم يستدِع المشرع المصري لوضع نصوص عقابية على الجرائم 
 أو األفعال المخالفة للقانون الواقعة أثناء ممارسة الدعاية االنتخابية.

لسادس من قانون انتخابات مجالس المحافظات لتشريع العراقي فقد عالج الفصل اأما فيما يخص ا
(، فمنع نشر أي إعالن أو برامج أو صور للمرشحين في 62الى  52الدعاية االنتخابية في المواد )من 

مراكز االقتراع، وكذلك استعمال شعار الدولة الرسمي في االجتماعات واإلعالنات والنشرات االنتخابية وفي 
حظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان  م في الحملة االنتخابية، والكتابات والرسوم التي تستخد

                                                           

 05/2/5005 ئاسية، مقال منشور بتاريخد. شريف درويش اللبان، االنتخابات في عصر اإلنترنت: الدعاية السياسية في االنتخابات الر ( 0)
  http://www.acrseg.org/6853على الصفحة الرسمية للمركز العربي للبحوث والدراسات، على الرابط اآلتي: 
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فراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح أأو 
 بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.

لم يحدد جزاءات عقابية على هذه األفعال بالرغم من  من المالحظ على التشريع العراقي أنه نّ أإال )
أنه حدد عقوبات على بعض الجرائم الواقعة أثناء وبعد العملية االنتخابية والتي سيتم تبيانها الحقًا، وبالتالي 

ون ف التشريع العراقي في قانوكذلك الحال بالنسبة إلى موق ال بد من معالجة هذه الجزئية في القانون.
 الى وجود مثل تلك المخالفات علىيشير  الواقعأن المالحظ ومن انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، 

 .(0) بالرقابة(الجهة التي تقوم  يحددن لمشرع لم أإال  الواقع،أرض 

مالحظات، وكذلك األخذ بما وعليه ندعو مشرعنا العراقي إلى األخذ بعين االعتبار ما أوردناه من 
أخذ به المشرع الفرنسي من حيث التشديد على الناخبين في مرحلة الدعاية االنتخابية، من خالل تحديد 
أماكن مخصصة لوضع الدعايات االنتخابية من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للميادين العامة 

قات االنتخابية. وكذلك حظر استخدام أي من والمرافق العامة في العراق وعدم تشويهها بالصور والملص
المرافق العامة ألغراض الدعاية االنتخابية، وحظر استعمال شعار جمهورية العراق إال في حدود ما نصت 

؛ لغرض تجنب ما ال تحمد المعدل 0762لسنة  22عليه المادة األولى من قانون شعار جمهورية العراق رقم 
 .هاد القضائي في حال عدم وجود النص التشريعيعقباه في حال ترك األمر لالجت

 المطلب الثاني
 الجرائم الواقعة أثناء العملية االنتخابية

إن العملية االنتخابية ال يكون لها معنى عملي أو قيمة معنوية ما لم تتسم بطابع الحرية والنزاهة 
ن لهذه العملية وسيجتها بسياج موالمساواة في أداء الحقوق السياسية؛ لذلك أعطت التشريعات الوطنية 

فكلما كانت إرادة الناخب حرة وغير متأثرة بأي ضغط او إكراه ، الضمانات تحفظها من العبث واإلخالل
 .(5) االنتخاباتمباشر كلما تحققت المصداقية والثقة في نتيجة 

                                                           

 .05د. علي هادي حميدي الشكراوي، قراءة تحليلية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بحث منشور في موقع جامعة بابل، ص( 0)
 .56-55د. طالب نور الشرع، المرجع السابق، ص ( 5)
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اخب عن يعبر كل نإذ بواسطته ؛ ويعد التصويت أو االقتراع من أهم المراحل في العملية االنتخابية
إرادته الحرة بشأن انتخاب مرشح معين، وهكذا يمثل التصويت الوسيلة المادية التي يمكن بواسطتها ممارسة 

 الناخب حقه وواجبه في المشاركة السياسية بواسطة بطاقة االنتخاب.

لس اونظرًا ألهمية عملية التصويت أو االقتراع فقد حرص المشرع العراقي في قانون انتخاب مج
المحافظات واألقضية والنواحي على إحاطتها بسياج من الضمانات التي تحفظ سالمتها وانتظامها ونزاهتها 
من كل عبث، ويضمن ألطراف العملية االنتخابية )من الناخبين والمرشحين وحتى القائمين على إدارة العملية 

ياسية بحرية ومن دون ضغط أو إكراه االنتخابية( حماية خاصة لكي يمارس الناخب والمرشح حقوقهما الس
 .أو تزوير أو أي نوع من أنواع اإلخالل

لذا لجأ المشرع في القانون المذكور إلى وضع القواعد القانونية التي تجرم وتعاقب على األفعال التي 
على الناخبين لتبني موقف معين وتحظر كل ما يدخل في إطار التصويت غير المشروع من شأنها التأثير 

تحافظ على انتظام عملية التصويت وتمنع ما يخل بنزاهة التصويت ونتيجته. لذا يمكننا بيان تلك الجرائم و 
 66المتعلقة بالتصويت والمنصوص عليها في قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية والنواحي رقم 

 ، وعلى النحو اآلتي:5002لسنة 

تعلق األمر هنا بالتأثير المباشر على الناخبين من أجل وي جرائم التأثير على إرادة الناخبين: -1
 التصويت على نحو معين من الجرائم التي تؤثر على إرادة الناخبين، وهي:

الرشوة االنتخابية: حيث اهتم المشرع العراقي بتجريم الرشوة االنتخابية باعتبارها من وسائل  جريمة-أ
التأثير على إرادة الناخبين، والدليل على ذلك تعدد المواد التي تناولت هذا األمر في قانون انتخاب مجالس 

رشح تقديم أي مكاسب على أي م 65. فبعد أن حظر المشرع في المادة 5002لسنة  66المحافظات رقم 
من القانون  55مادية أو معنوية بقصد التأثير على االنتخابات، وعاقب على هذا الحظر بموجب نص المادة 

منه والتي  50، أورد المشرع نصوصًا خاصة بجريمة الرشوة االنتخابية، وبالتحديد في نص المادة (0) ذاته
من: .... ثانيًا: أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي جاء فيها: ))يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل 

ناخبًا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على االمتناع عن التصويت. ثالثًا: 
 قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كلف بأداء خدمة عامة في العملية االنتخابية((.

                                                           

يعاقب على على أن: )) 5002لسنة  66من قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية والنواحي العراقي رقم  55نصت المادة ( 0)
 ((.الشروع في جرائم االنتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة
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لعامة والوعود والمنافع الخاصة، فاإلعالن الشرعي عن السياسة وال بد هنا من التمييز بين الوعود ا
العامة التي ينتهجها المرشح والوعود التي يطلقها بعمل عام والتي تعد من متضمنات برنامجه االنتخابي ال 

 تشكل خرقًا قانونيًا أو جريمة يحاسب عليها القانون.

لسنة  66محافظات واألقضية والنواحي رقم العنف والتهديد: تصدى قانون انتخاب مجالس ال جرائم-ب
إذ تعد هذه الظاهرة من أخطر الظواهر  ؛لظاهرة العنف أو التهديد التي تصاحب العملية االنتخابية 5002

في الوقت الراهن والتي من شأنها المساس بصورة مباشرة بالعملية االنتخابية؛ إذ بتفشي هذه الظاهرة يكون 
 ر العملية االنتخابية بسالمة.من المستحيل التصور أن تسي

لذلك حرص المشرع على تجريم هذه الظاهرة والمتمثلة بقيام أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
 بتأثير ال مبرر له على عملية االنتخاب، وعدَّ األفعال اآلتية تأثيرًا ال مبرر له:

 استخدام القوة أو التهديد ضد الناخب. -0
 االنتخابات أو أحد أعضائها أثناء عملية االنتخاب.سب أو قذف أو ضرب لجنة  -5
مخصص  حمل سالح ناري )أيًا كان نوعه( أو سالح جارح مخالف ألحكام القانون في أي مقر -6

 .لالنتخاب

ويتضح مما ورد آنفًا أن المشرع العراقي قد وسع نطاق الحماية الجنائية في هذه الجرائم لكي تشمل 
أعضائها، كما وسع من نطاق تلك الجريمة لتشمل أي شخص صدر عنه  الناخب ولجنة االنتخاب أو أحد

السلوك أو الفعل اإلجرامي سواء كان المرشح ذاته أو غيره، ويعاقب المشرع مرتكب هذه الجرائم بالعقوبة 
 .(0)الواردة في الفصل السابع من القانون 

بحرية االنتخاب أو نظامه كما يضيف القانون ظرفًا مشددًا للعقوبة يقضي بأنه إذا حدث إخالل 
باستعمال القوة أو التهديد فتكون العقوبة كل من الحبس والغرامة، وفي حال ارتكاب هذه الجرائم وحدث 
إخالل بحرية االنتخاب أو بنظامه من قبل كيان سياسي أو مساهمته فيه فتكون العقوبة حرمان ذلك الكيان 

                                                           

عاقب بالحبس على أن: )) 5002لسنة  66ن انتخابات مجالس المحافظات واألقضية والنواحي العراقي رقم من قانو  50نصت المادة  (0)
 ستحوذ-0( خمسمائة ألف دينار كل من: 200000( مائة ألف دينار وال تزيد على )000000مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن )

بحرية  أخل-5 .قتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق أو سرق أوراق اال أفسدأو أخفى أو َعَدَم أو اتلف أو 
 ((.االنتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد
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لالزم ا عطى لمجلس المفوضية اتخاذ القراراالنتخابي وأ  السياسي من األصوات التي حصل عليها في المركز
 .(0)الصددبهذا 

أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين بين الناخبين: جرم المشرع قيام الشخص  نشر-ج
نشر أو اإلذاعة بين الناخبين أخبارًا غير السواء أكان ناخبًا معينًا أم مرشح أم أحد أعضاء لجنة االنتخاب 

صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على إرادة الناخبين في نتيجة االنتخاب، وهذا 
 .(5) المحافظاتمن قانون انتخابات مجالس  67ما ورد في نص الفقرة الرابعة من المادة 

والمالحظ على هذه المادة أن صياغتها وردت بنوع من التعميم والتمثيل وليس التخصيص والحصر، 
طائفة الطعن بأي مرشح آخر نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة تتصل بسلوك ومن ثم فإنه يندرج تحت 

ارضة ة أو اإلقليمية أو معأو أخالق أحد المرشحين أو دعوته إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفي
لقضية من قضايا الرأي العام، وأيضًا ما ينسب إلى المرشح كذبًا بانسحابه من االنتخابات أو تغير انتمائه 

 الحزبي.

ددة ال أغراض مح وهذه الجرائم تتعلق بالناخب وترتكب بقصد التصويت غير المشروع: جرائم-2
قانون انتخابات  من 67شرع على ذلك من خالل نص المادة نتخابية، وقد نص المتخدم نزاهة العملية اال

 .5002لسنة  66مجالس المحافظات رقم 

 وتتخذ هذه الجرائم صورة عديدة، وعلى النحو اآلتي:

 التصويت باسم الغير )أي منتحاًل اسم أو صفة ناخب مقيد في جدول الناخبين(. تعمد-أ

 الناخب في االنتخابات وهو يعلم أن اسمه أدرج في سجل الناخبين خالفًا للقانون. يصوت-ب

                                                           

على أن:  5002لسنة  66من قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية والنواحي العراقي رقم  52نصت الفقرة الثانية من المادة ( 0)
السياسي من األصوات التي حصل عليها في المركز االنتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم االنتخابية المنصـوص عليها  يحرم الكيان))

 .((( من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار الالزم بهذا الشأن55( والمادة )50سابعا( من المادة ) سادسًا، خامسًا، أواًل،في البنود )
يعاقب بالحبس على أن: )) 5002لسنة  66من قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقي رقم  67رة الرابعة من المادة نصت الفق( 5)

-رابعاً ...  :( خمسمائة ألف دينار كل من200000( مائة ألف دينار وال تزيد على )000000مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن )
 (.(ير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة االنتخابأو أذاع بين الناخبين أخبارا غ شر



 

 

 

101 

من القانون آنف الذكر بمعاقبة  67المتكرر، والذي نصت عليه وعلى عقوبته في المادة  التصويت-ج
 كل من استعمل حقه في االنتخاب الواحد أكثر من مرة بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل

 عن مائة ألف دينار وال تزيد عن خمسمائة ألف دينار.

ن غالبية التشريعات تجرم هذا الفعل في صياغات متعددة القاسم المشترك فيما بينها حماية نتيجة  وا 
االنتخابات بحيث تكون محصلة األصوات صحيحة؛ إذ أن سالمة هذه العملية االنتخابية ونظامها يتطلبان 

دة في أحد الجداول االنتخابية حتى ال يسمح له إال ان يصوت مرة واحدة مما يكون أن يقيد الناخب مرة واح
له األثر في تحقيق المساواة بين الناخبين، وبالمقابل جرم المشرع العراقي قيام المرشح بترشيح نفسه في أكثر 

 .من القانون  67بية وفق نص المادة من دائرة أو قائمة انتخا

إرادة الناخب األمي، ويتم ذلك عن طريق قيام الناخب مستغاًل جهل الناخب  وكذلك الحال بالنسبة إلى
بكتابة اسم معين غير الذي قصده الناخب األمي أو التأشير على رمز غير الذي قصده الناخب،  األمي

 من القانون. 67استنادًا إلى نص الفقرة السابعة من المادة 

حرصًا من المشرع على سالمة العملية االنتخابية  جرائم اإلخالل بنزاهة التصويت ونتيجته: -3
نصوصًا في القانون يجرم فيها أفعااًل يمكن أن تمس نزاهة العملية االنتخابية وهي في  وصحتها، أفرد لها

مرحلتها األخيرة والمؤثرة، ومن مظاهر حرص المشرع في هذا المجال أن حدد بعض صور تلك األفعال 
ها ثم قرر العقاب على كافة األفعال التي تقع بقصد المساس بنزاهة عملية االقتراع تحديدًا دقيقًا مجرمًا إيا

 مستهدفًا بذلك عدم إفالت أي فعل من العقاب يقع بقصد تغيير نتيجة االقتراع، وهذا النوع يقسم إلى:

جرائم االعتداء على األوراق والبطاقات االنتخابية: فقد جرم المشرع العراقي االعتداء على األوراق  -أ
من القانون المذكور على تجريم أي شخص يقوم باستحواذ أو إخفاء  :/أوالً 50إذ نص في المادة  ؛االنتخابية

 نتيجتها بأي طريقة من الطرق بقصدأو إتالف أو إفساد أو حرق أوراق االقتراع او جداول الناخبين أو غير 
وسريتها، وعاقب مرتكب هذه األفعال بالحبس مدة ال تقل عن سنة  االنتخابيةالمساس بسالمة اإلجراءات 

( 66، وكذلك الحال في نص المادة )وغرامة ال تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد عن خمسمائة ألف دينار
( الذي نص على معاقبة كل من استحوذ 5006( لسنة )52رقم )من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي 

أو أخفى أو أعدم أو أفسد او أتلف أو سرق أوراق االقتراع أو سجالت الناخبين بأي طريقة من الطرق 
 .بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن مليون دينار عراقي وال تزيد على خمسة ماليين دينار
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ي تلك ف اد آنفة الذكر أن المشرع العراقي ال يكتفي باألفعال التي أوردهاو مال وصويتضح لنا من نص
نما أضاف عبارة )بأي طريقة من الطرق( وبالتالي يندرج تحت هذا النص أي تغيير أو تزوير في المواد ، وا 

جرم من لبيانات الجداول أو األوراق االنتخابية بقصد الغش لتغير نتيجة االنتخاب. وفي حالة ارتكاب هذا ا
 لقبل الكيان السياسي أو مساهمته فيه فتكون العقوبة هي حرمان الكيان السياسي من األصوات التي حص

 ى القانون مجلس المفوضية اتخاذ القرار الالزم بهذا الشأن.عليها في المركز االنتخابي وأعط

االعتداء على صندوق االقتراع: صندوق االقتراع هو الوعاء المخصص لوضع ورقة أو  جرائم-ب
اق أو البطاقات لفرز األور بطاقة االنتخاب بمعرفة الناخب ذاته، وعند امتالء الصندوق يتم غلقه بإحكام تمهيداً 

 ية بالغة.فيه بمعرفة اللجنة المختصة. وهو على هذا النحو يمثل قيمة قانونية ومعنو  الموجودة

فهو بمثابة المستودع الذي يتضمن الترجمة العملية إلرادة الناخبين وقيمته على هذا  :أما عن األولى
نما بما يحتوي من أوراق أو بطاقات انتخابية، أما عن الثانية وضع فإن قيام الناخب ب :النحو ليس بذاته وا 

ا رضى واطمئنان على أن اإلرادة هذه تم إيداعهورقة أو بطاقة االنتخاب التي عبر فيها عن إرادته هو مبعث 
 في حرز أمين.

وطبقًا لذلك تجمع التشريعات االنتخابية على تجريم الفعل أو األفعال التي تقع على الصندوق والتي 
على  67من شأنها أن تؤثر على نتيجة االنتخاب؛ لذلك قرر المشرع العراقي في الفقرة السابعة من المادة 

بصناديق االقتراع بقصد المساس بسالمة إجراءات االنتخابات وسريتها، وعاقب مرتكب هذه  معاقبة العبث
 األفعال بموجب تلك المادة بالحبس مدة ال تقل عن سنة.

كذلك يمكن إدراج قيام شخص بإفشاء سر تصويت ناخب دون رضاه )سواء كان هذا الشخص ناخبًا 
ب( تحت قائمة جرائم اإلخالل بنزاعة االنتخابات ونتيجتها، آخر أم أحد المراقبين أم أعضاء لجنة االنتخا

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة  67حيث عاقب المشرع العراقي في الفقرة السادسة من المادة 
( من قانون 62، ويقابله في ذلك نص المادة )ال تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد على خمسمائة ألف دينار

 .س النواب العراقيانتخابات مجل

لسنة  66وأخيرًا ال بد لنا من القول أن قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضية والنواحي رقم 
يعاقب على الشروع في جميع جرائم االنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة  5002

 التامة كما مر بنا سابقًا.
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 الخاتمة

حمد هللا جل وعال والثناء عليه، ال بد من وقفة متأملة لتقويم النتائج التي في نهاية بحثنا هذا، وبعد 
توصلنا لها، وتوجيه النظر الى اهم ما يستحق ان يطرح من توصيات ومقترحات تحقيقًا للفائدة العلمية 

 والعملية، وهي على النحو اآلتي:

 )النتائج( :أوالً 

حزاب ألفراد وائل القـانونية التي يستخدمها األهم الوسـاأ االنتخابات في العصر الحديث هي من -0
السياسية للوصول للسـلطة؛ لذا فإنها تحـتاج الى تنظيم قانوني يتمثل في التشريع الدسـتوري وتشـريعات 

 نظمة والتعليمات التي تنظم العملية االنتخابية.القـوانين المتعلقـة باالنتخابات واأل
لعراقية والتي تتناول العقوبات االنتخابية في قوانين االنتخابات ابعض المواد التي هي ليست بالقليلة -5

قد ولدت ميتة ولم يتم تطبيقها في الواقع العملي، فبالتالي تكون أهمية بحثنا هذا تكمن في القيام بدورنا 
البحثي من خالل إيصال رسالة بشكل علمي مفادها أنه ال قيمة ألي قانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم 

 عرفوا الخضوع لعقوبات مترتبة على مخالفة هذه القوانين.ي
إن التشريعات االنتخابية قد أحسنت في عدم إيراد تعريف للجرائم االنتخابية، وعلتنا في ذلك تكمن -6

في أن إيراد تعريف للجريمة االنتخابية ممكن أن يقصر الجرائم االنتخابية فقط على ما ورد في قوانين 
جوع إلى ، وبالتالي يتعين الر االنتخاب وبالتالي عدم مراعاة ما يستجد من صور الرتكاب الجريمة االنتخابية

 و النصوص الواردة في قانون العقوبات لتبيان التكييف القانوني المناسب لتلك األفعال.أالقواعد العامة 
تتمتع الجريمة االنتخابية بكونها ذات طبيعة سياسية كونها تقع على حق سياسي. أما الجرائم -5

القول أنها استثناء  فيمكن من قانون العقوبات العراقي، 50األخرى التي استثنتها الفقرة السادسة من المادة 
 على االستثناء؛ لخضوعها ألحكام قوانين االنتخابات العراقية.

ن المشرع العراقي قد أحسن فعاًل بجعل القيد االنتخابي متمثاًل في سجلين، وهو بذلك أقام الحجة إ-2
الواردة في القيد من عدمه وبالتالي قطع دابر على الكافة من خالل إتاحة فرصة الطعن في صحة البيانات 

 التحجج واالعتذار عن الجهل بالقانون.
وقد أحسن المشرع العراقي أيضًا في اتباع المنهج الموضوعي وهو ما أخذت به أيضًا التشريعات -6

لتزام المقارنة محل البحث في تقنين تلك الجرائم وسواها من الجرائم االنتخابية وتحديد عقوباتها دون اال
بالمنهج الشخصي القائم على األخذ في نظر االعتبار األشخاص الذين ارتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين 

 أم شركاء.
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من المالحظ على التشريع العراقي أنه لم يحدد جزاءات عقابية على هذه األفعال بالرغم من أنه -9
التالي ال نتخابية والتي سيتم تبيانها الحقًا، وبحدد عقوبات على بعض الجرائم الواقعة أثناء وبعد العملية اال

 بد من معالجة هذه الجزئية في القانون.
تلمسنا من خالل الخوض في غمار البحث افتقار المشرع االنتخابي في العراق إلى إضفاء الصفة -2

مة إلى دالقضائية على عمليات اإلشراف على العملية االنتخابية واالكتفاء فقط بالنظر في الطعون المق
 (.5002( من دستور العراق النافذ لسنة )76المحكمة االتحادية العليا والمقررة بموجب نص المادة )

 ثانيًا )التوصيات(:

 نوصي مشرعنا العراقي باألخذ بما هو آٍت:

من خالل التجارب االنتخابية التي مر بها العراق، وما تمخض عنها من قلة خبرة بعض الموظفين -0
ستهدف توعيتهم ت ، نقترح إقامة دورات تدريبية مكثفةالمفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتفي والعاملين 

 الوقوع في مهاوي النصوص العقابية الواردة في القانون.بالجرائم االنتخابية لغرض تجنيبهم 
نرى ضرورة إصدار مجلس القضاء األعلى لبيان ينص فيه على إنشاء محاكم متخصصة في -5

 عي الخاصباالختصاص النو الواردة في قوانين االنتخابات العراقية؛ لفض اإلشكالية المتعلقة نظر الجرائم 
 ،بالنظر في الشكاوى أو الدعاوى المراد تقديمها على أي شخص يرتكب أيًا من تلك الجرائم محل البحث

ستحداث وكذلك قياسًا على المحاكم المستحدثة بموجب بيان صادر عن المجلس، كما هو الحال في ا
عالم والنشر، واستحداث محكمة البداءة المتخصصة في الدعاوى التجارية، إلالمحكمة المختصة في قضايا ا
 .وما يماثلها من محاكم مستحدثة

( المعدل من خالل 0797( لسنة )060تعديل نصوص قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )-6
 م الواردة في ضمن قوانين االنتخابات العراقية، علىإدراج نص يقر بوجود محاكم مختصة بالنظر في الجرائ

جراءات تقديم الطعون إلى رئاسة مجلس  أن تترك التسمية الرئيسة لهذه المحاكم واالنتشار اإلقليمي لها وا 
 القضاء األعلى، بالقدر الذي يرسخ حق التقاضي على درجتين الذي أقرته القوانين اإلجرائية.

خابي توجب مراجعة القيد االنتالمنظمة للعملية االنتخابية في العراق، استحداث مواد في القوانين -5
ات صحة البيانتجعل حمايتها مما قد يشوبها من أخطاء ؛ لغرض بشكل منفصل عن عملية القيد ذاتها
 .موضعًا للشك واألسماء التي تحتويها هذه الجداول
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ية، بين في مرحلة الدعاية االنتخاباألخذ بما أخذ به المشرع الفرنسي من حيث التشديد على الناخ-2
من خالل تحديد أماكن مخصصة لوضع الدعايات االنتخابية من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري 

 للميادين العامة والمرافق العامة في العراق وعدم تشويهها بالصور والملصقات االنتخابية.
اب وقانون انتخابات مجالس أن تذكر نصوص قانونية في كل من قانون انتخابات مجلس النو  -6

المحافظات توجب حظر استخدام أي من المرافق العامة ألغراض الدعاية االنتخابية، وحظر استعمال شعار 
لسنة  22جمهورية العراق إال في حدود ما نصت عليه المادة األولى من قانون شعار جمهورية العراق رقم 

 المعدل. 0762
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