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أتخري إقرار القوانني وآليات متريرها ابلدورة التشريعية املقبلة

توطئة
تنظِّم القوانُي عمَل الدولة وحتدِّد أسَس العالقة بي املؤسسات مع بعضها ومع أبناء اجملتمع، 
وتكون قاعدة أساسية لتحقيق العدالة واملساواة بي األفراد، ومعرفة حقوقهم وواجباهتم جتاه مواطنيها 
واملقيمي فيها والعكس صحيح أيضاً. وهي تصون ممتلكات البالد وحتميها من العبث أو الفساد 
واخلراب، ومتنع الفوضى والظلم، وال ميكن أن يكون هناك بلد من دون قواعد قانونية والسيما يف 

هذا العصر الذي حيتاج لتعديل القرارات القدمية، وإقرار اجلديدة املواكبة للتطّورات.
هناك الكثري من مشاريع القواني واملقرتحات مدرجة يف رفوف جملس النواب كونه اجلهة 
التشريعية ابلبالد، لكن مل يتمكن اجمللس من إقرارها واكتفى بقراءهتا قراءًة أوىل أو اثنية؛ بسبب 
غياب اتفاق نيايب بي أعضائه، أو لعدم اقتناعهم مبضموهنا، أو لتقاطع مواقف اآلراء جتاه القواني 

مع السلطة التنفيذية.
وبلغت إجنازات اجمللس بدورته النيابية الثالثة “2014-2018” -املتكونة من مثانية فصول 
مقسمة على أربع سنوات تشريعية- التصويت على 163 مسودة قانون ما بي مشروع ومقرتح، 
وقرأ 55 قانوانً قراءًة أوىل، و74 قراءًة اثنية، ورفض 15 من املشاريع والقواني1، كما هو واضح 

يف الشكل رقم )1(.
وألمهية القواني، توضح هذه الورقة البحثية املشاريع واملقرتحات اليت مل يتمكن اجمللس من 
إقرارها، اليت منها مسودات مهمة من خالهلا متنع حدوث نزاعات وأزمات بي احملافظات واملركز، 
القضائية لفصل اخلالفات والنزاعات  التشريعية والتنفيذية إىل اجلهات  السلطتي  وتقلل من جلوء 
بينها الختالفها على أحقية استخدام صالحياهتا، وتنهض ابقتصاد الدولة ابعتماد أساليب جديدة 
جللب املستثمرين، وتطوير املنشآت احليوية، ومنع حصول خالفات بينها، وأيضاً تعزز من دميقراطية 

البالد.

تأخير إقرار القوانين وآليات تمريرها بالدورة التشريعية 
المقبلة - األضرار ومقترحات الحلول

علي ناجي*

* علي انجي، كاتب وصحفي مقيم يف ابريس.
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قرارات  اختاذ  أو  اعتمادها  النواب  آليات إبمكان رائسة جملس  إىل  أيضاً  الورقة  وستتطرق 
خاّصة بعمله من شأهنا أن ُتسرّع من إقرار القواني أو إجياد حلول للمشاريع املختلف فيها.
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 ت خالل الدورة الربملانية الثالثة يف العراقصائية القوانني اليت قُرئ( إح1م )شكل رق

 قدمةامل

 آليات تقدمي مسودات القواني

تقدمي التنفيذية والتشريعية ب لسلطتيل أحقية إعطاءعلى  السلطة القضائيةوقرارات الدستورية  اإلحكامنصت 
، هالطرحثالث آليات ، اليت حدد ت إلقرارها الربملانىل نية ملسودات املشاريع واملقرتحات إاألفكار والصيغ القانو 

 :هي

رتبطة بوزارة، مسودات قواني جمللس الوزراء الذي ميثل أعلى سلطة املالوزارات واهليئات املستقلة غري  قدمت -1
ن كانت إهم، و يلإكل مسودة تصل   اختصاصهااللجان التابعة للمجلس حسب وتدرس تنفيذية، 

العامة  أمانتهها ويرسلها عرب خالل جلسات اجمللس واألخري يقر  بالد، فتطرح بصاحل ال نصوصها تصب  
اليت ترسلها جمللس  مث تعود لألمانة القانونية، من الناحية وصيغتهابنودها  ملراجعةإىل جملس شورى الدولة 

 النواب بصيغة مشروع قانون.

شكل رقم )1( إحصائية القوانني اليت ُقرئت خالل الدورة الربملانية الثالثة يف العراق

املقدمة
آليات تقدمي مسودات القوانني

نصت اإلحكام الدستورية وقرارات السلطة القضائية على إعطاء أحقية للسلطتي التنفيذية 
والتشريعية بتقدمي األفكار والصيغ القانونية ملسودات املشاريع واملقرتحات إىل الربملان إلقرارها، اليت 

حدّدت ثالث آليات لطرحها، هي:
تقدم الوزارات واهليئات املستقلة غري املرتبطة بوزارة، مسودات قواني جمللس الوزراء الذي - 1
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ميثل أعلى سلطة تنفيذية، وتدرس اللجان التابعة للمجلس حسب اختصاصها كل مسودة تصل 
يقّرها  فتطرح خالل جلسات اجمللس واألخري  البالد،  إليهم، وإن كانت نصوصها تصّب بصاحل 
ويرسلها عرب أمانته العامة إىل جملس شورى الدولة ملراجعة بنودها وصيغتها من الناحية القانونية، مث 

تعود لألمانة اليت ترسلها جمللس النواب بصيغة مشروع قانون.
 ترسل رائسة اجلمهورية مشاريع القواني للربملان اليت تتكون عادة من أفكار أو مقرتحات - 2

الرائسة  وتقوم  املدين،  اجملتمع  ومنظمات  األكادميية  الشخصيات  من  يُقدم  ما  ومنها  مسودات، 
بدراستها؛ ويف حال كانت بنودها فيها مصلحة للبالد فرُتسل للربملان إلقرارها.

 يقدم عشرة نواب اقرتاَح مشروع القانون إىل رئيس جملس النواب مصوغة يف مواد تتضمن - 3
األسباب املوجبة للقانون، أو من قبل اللجان النيابية حسب اختصاصها2، مع أن يكون اجمللس 
مراعياً ملبدأ الفصل بي السلطات اليت نّص عليها الدستور، وال يشرع قواني مباشرة لليت ترتتب 
عليها التزامات مالية أو اليت تتعارض مع املنهاج الوزاري الذي انلت الوزارة على أساسه ثقة جملس 

النواب، واملساس مبهام السلطة القضائية دون التشاور معها3.
القوانني املعطلة وأضرار أتخري تشريعها

ذكر الدستور بنصوصه عدة قواني وألزم السلطة التشريعية املتمثلة مبجلس النواب إبقرارها؛ 
كون بعضها احتادية وأخرى مهمة لتسيري عمل وزارة أو جهة معينة. وقد َصمت عن بعض القواني 
احلكومة  املعنية يف  الوزارات  بي  التعاون  أسس  لتحديد  تشريعها ألهنا هتدف  الضروري  اليت من 

االحتادية وسلطات البالد املتبقية.
أدى تلكؤ اجمللس إبقرار املشاريع ومقرتحات القواني إىل الكثري من املشكالت للبالد، منها 
مسألة أحقية الصالحيات املمنوحة للمحافظات واألقاليم، وكل طرف من هذه األطراف يعتقد أنه 

صاحب األحقية إبدارة الثروات املوجودة على أراضيه، ومنها:
قانون النفط والغاز: يؤكد أن ملكية النفط والغاز يف العراق لكل الشعب يف كل األقاليم 
واحملافظات، ويضمن السيطرة على الطاقة النفطية مبا مينح التوزيع العادل ملواردمها على الشعب من 
خالل وضع أسس للتنسيق والتشاور بي السلطات االحتادية وسلطات األقاليم واحملافظات املنتجة 
للنفط، ويؤسس نظاماً حديثاً وإدارة املصادر البرتولية وتطويرها مبا يف ذلك وضع االسرتاتيجيات 
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والسياسات واخلطط البعيدة املدى واملتوسطة والقصرية؛ من أجل حتقيق املصلحة الوطنية4. 
قانون حقوق األقليات: يضمن احلقوق اإلدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات 
املختلفة مثل الرتكمان، والكلدان، واآلشوريي، وأيضاً األداين األخرى غري اإلسالمية مثل املسيحية، 
والصائبة املندائية، واأليزيدية، والكاكائية، والطائفة البهائية. وحيمي أبناء األقليات الدينية والقومية 
مبنحهم احلقوق ويصون ممتلكاهتم وممارسة معتقداهتم الدينية والقومية حبرية كاملة، وشغلهم مناصب 
حمددة ابلسلطة العراقية حبيث جيعلهم يشعرون أهنم جزء من نسيج اجملتمع العراقي وليس طبقة اثنية 
فيه، فهذا األمر سيحد من هجرة أبناء هذه الطوائف خارج العراق، ووجودهم سينوع ثقافة اجملتمع 

وتعدد أجناسه؛ مما يعطي بريقاً رائعاً لإلنسانية والتعايش السلمي.
الدولة، وحيد  يُعدُّ هذا أحد أسباب تعزيز سيادة  التخلي عن اجلنسية املكتسبة:  قانون 
من والء املسؤول للدولة اليت اكتسب اجلنسية الثانية منها، وميّكن السلطات العراقية من حماسبة 
مهدري املال العام ومرتكيب املخالفات القانونية واملالية واإلدارية، الذين يتولون مناصب سيادية أو 
أمنية رفيعة كرئيس جملس النواب وانئبيه وأعضاء اجمللس، ورئيس اجلمهورية ونوابه، ورئيس جملس 
القضاء األعلى وأعضائه، فضاًل  البنك املركزي، ورئيس جملس  الوزراء والوزراء ووكالئهم، وحمافظ 
عن السفراء واحملافظي ورؤساء جمالس احملافظات، واملديرين العامي فما فوق ابلدرجات املدنية وما 

يعادهلا عسكرايً مثل قادة فرق اجليش وقوى األمن الداخلي واألجهزة األمنية وجهاز املخابرات5.
خدمة الَعَلم: يعاجل إعادة التوازن الوطين والقضاء على االنقسامات الطائفية، ويعجل من 
البناء اجملتمعي؛ وأتدية اخلدمة فيه تكون شرطاً ضمن شروط التعيينات والتشغيل بدوائر الدولة. 
وتكون مدة اخلدمة اإللزامية على ثالث فرتات سب التحصيل الدراسي للفرد العراقي، وتكون بواقع: 

)9 أشهر، أو 12، أو 18 شهراً(، وتتضمن يف قانوهنا فقرات لالستثناء واإلعفاء من اخلدمة6.
واجلدير ابلذكر أن هناك انقساماً جمتمعياً حول هذا القانون بي القبول والرفض، فالقابل 
يعتقد أنه سيعيد اللحمة الوطنية بي أفراد اجملتمع ويقضي على الطائفية، وسيكون هناك دور فاعل 

ببناء حصن رصي للبالد، فضاًل عن أنه سيبين جياًل شاابً ميكن االعتماد عليه ابملستقبل.
أما الرافض فريى أنه عسكرة للمجتمع وإنفاق أموال طائلة يف قضااي تضّر العراق أكثر مما 
هلذه اخلدمة  املدنية كذلك. لكن ابإلمكان هلذا أن يكون حاًل وسطياً  تفيده، وهو ينهي احلياة 
املدنية كجزء  الدولة  املكلف أبعمال ضمن مؤسسات  يقوم  ابستحداث جانب مدين معه، أي 
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وواجب وطين يقدمه للبالد وملدة حمدودة مقابل أجر مادي معقول نسبتًة ملكان اخلدمة ومدهتا اليت 
ال تكون طويلة، مع األخذ ابحلسبان اختصاص عمل املكلف وحتصيله الدراسي ووضعه العائلي؛ 
مما سيعزز حافز طاقة العمل للمواطن بعد االنتهاء من خدمته، ويكتسب خربة ابجملال الذي يعمل 

فيه، وينهي البطالة اليت هي أحد أسباب أعمال اإلجرام والعنف.
العطل الرمسية لتحديد أايم املناسبات الدينية والوطنية ومنها اليوم الوطين للعراق، ويعطي 

صالحيات جملالس حمافظات بتعطيل الدوام ملناسبات دينية أو قومية ترتبط مبشاعر مواطنيها.
إن إقرار هذا القانون سينهي خسائر قطاعات العامة واخلاصة والسيما ذات الدخل احملدود 
اليومية، إذ إن العطل الكثرية اليت حتصل نتيجة قرارات فردية  أو من يعتمد قوهتم على األعمال 
خاضعة ملسؤولي مبحافظات معينة، أو تتخذ بنحٍو طارئ ومفاجئ حلدث ما أو الرتباطها مبناسبات 

ألماكن معينة تؤدي لتعطيل شامل بكل إحناء البالد.
مواطنيها يف  إبقليم وحقوق  منتظمة  واحملافظات غري  األقاليم  ميثل مصاحل  االحتاد:  جملس 
تشريع القواني اليت يصوت عليها اجمللس، ويكمل الدائرة التشريعية للبالد مع جملس النواب، اليت 
أشارت إليها نصوص الدستور، ومينح حّقاً أكثَر جملالس احملافظات بتقدمي أفكار ومقرتحات للقواني 
اليت ختدمهم، بداًل من تقدميها للربملان الذي أتخذ وقتاً طوياًل بسبب عدم موافقة نواب خلالف 

مناطقي، أو حتويلها للجان النيابية اليت ال تعطي أولوية كبرية للمحافظات بعملها.
حرية التعبري: يضمن احلرية للموطن يف التعبري عن آرائه وأفكاره ومعتقداته ابلوسائل مبا فيها 
القول والكتابة والنشر والطباعة، والوصول إىل معرفة احلقائق واملعلومات اليت يريدها شريطة أاّل تضّر 

مبؤسسات البالد.
ويعطي صالحيات للتظاهرات والوقفات االحتجاجية واالنتقاد للجهات املسؤولة والعاملي 
فيها، وحيمي املتظاهرين من وقوع أعمال الشغب والعنف من خالل تبليغ اجلهات األمنية عن زمان 
التظاهرة ومكاهنا، ويصون كرامتهم مبنع االعتداء عليهم لفظياً أو جسدايً من أي جهات حكومية 

أو مندسة تريد تشويه مسعة الدولة بنحو عام.
قابلة  غري  هي  اليت  قراراهتا  لقوة  القضائية،  ابلسلطة  احملاكم  أعلى  من  االحتادية:  احملكمة 
للتمييز أو الطعن من قبل  أي جهة أو سلطة، وملهامها املنوط هلا بتفسري بنود الدستور وفصل 
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النزاعات بي احلكومة االحتادية واألقاليم واحملافظات غري املنتظمة إبقليم، وحل اخلالفات بي سلطيت 
التشريع والتنفيذ وأعضائهما، والتصديق على االنتخاابت الربملانية اليت جترى ابلبالد.

هيئة حقوق األقاليم واحملافظات: تضمن حقوق األقاليم واحملافظات غري املنتظمة إبقليم 
يف املشاركة العادلة إبدارة مؤسسات الدولة االحتادية املختلفة والبعثات والزمالة الدراسية واملؤمترات 

اإلقليمية والدولية مبا ينسجم مع مبادئ العدالة واملساواة7. 
الدولة من حيث االعتماد على احلكومة  املعتمدة يف  املركزية  إهناء  اهليئة على  تعمل هذه 
املركزية ابختاذ كل القرارت؛ وابلتايل ستعطي انفتاحاً للمحافظات ابلتعاون وتبادل اخلربات يف خمتلف 

اجملاالت مع خمتلف الدول والسيما اجملاورة منها.
وتوجد مشاريع قواني أخرى مل يذكرها الدستور تعمل على رسم السياسيات والتنسيق بي 
مؤسسات الدولة وتعاملها مع الفرد العراقي، وخيتص عملها يف مجيع السلطات التشريعية والتنفيذية 

والقضائية، مثل:
قانون السلطة التنفيذية: يوضح مهام شاغلي املناصب التنفيذية العليا، كمنح رئيس جملس 
الوزراء انئبه إدارة السلطات املفوضة من احملافظات والتنسيق بي اجمللس واألقاليم واحملافظات غري 
املنتظمة ابقليم. ويشرتط أال تتجاوز شغل أي وزارة ابلوكالة أكثر من 60 يوماً، ويرشح خالهلا رئيس 

الوزراء مرشحاً ابألصالة.
يشرتك رئيسا اجلمهورية والوزراء بوضع اقرتاح لتعديل الدستور، وأيضاً تقدميهما طلباً مشرتكاً 

جمللس النواب إلعالن احلرب أو حالة الطوارئ.
والفنية  الثقافية  والرموز  واملثقفي  الرواد  رعاية  تعمل على  والفنون:  للثقافة  الوطنية  اهليئة 
دعم  خالل  من  وغريهم،  للعراقيي  والفنية  الثقافية  اخلدمات  وتقدمي  هلم،  مايل  دعم  وختصيص 
مشاريعهم، وإقامة دورات وورش للعاملي مبجال الثقافة على وفق ضمان عدالة يف تقاسم الفرص 

جلميع احملافظات. 
محاية املوظف القانوين: حيمي املوظف يف أثناء ممارسة مهامه املكلف هبا ومنها منع ألقاء 
القبض عليه إال أبخذ موافقة من الوزير املختص أو من رئيسه املباشر، وتسهيل عمله بتنفيذ واجباته 
مبراجعته مؤسسات الدولة، وإعطاء االستثناءات هلم من بعض شروط القبول ابلدراسات العليا؛ 
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ألن عملهم ميثل دوائرهم يف النزاعات القانونية مع الدوائر األخرى أو ابلتحقيق ابملخالفات اليت 
يرتكبها موظفو دائرته.

العراقي،  األعمال  وتطوير جمتمع  اخلاص،  القطاع  يدعم  العراقيني:  األعمال  احتاد رجال 
وتنظيم نشاطات رجال األعمال يف العراق وسّيداته يف جمال االستثمار، فضاًل عن دعم االقتصاد 
الوطين واملشاركة يف التنمية املستدامة وتوطي الصناعات الستثمار املوارد األولية والطاقات البشرية 

املتاحة واملشاركة يف زايدة الناتج الوطين للبلد8.
وسيشكل ذلك رافداً مهم من روافد االقتصاد العراقي لتعزيزها العمل ابلقطاع اخلاص، وفتح 
املستثمرين  تضم  رصينة  قاعدة  لوجود  بالد  داخل  االقتصادية  القطاعات  مبختلف  االستثمارات 

وحيمي رأس ماهلم.
يف  للعراقيي  سكاين  تعداد  إبجراء  الداخلية،  البالد  سياسية  رسم  يف  يساعد  اإلحصاء: 
الداخل واحلصول على معلومات مفصلة عن أعداد املواطني ومساكنهم بكل حمافظة، وأيضاً لوضع 
احملافظات  بي  اخلالفات  وينهي كذلك جدل  البالد،  لتطوير  املستقبلية  والتنمية  اإلمنائية  اخلطط 
واإلقليم مع احلكومة االحتادية بشأن احلصص املالية هلم اليت توزع على أساس النسبة السكانية لكل 

رقعة جغرافية.
اخلامتة 

األوىل خاّصة حبضور  آليتي يف عمله،  السابقة  التشريعية  دوراته  النواب يف  اعتمد جملس 
يف  تكون  ومثلها  أايم،  سبعة  ملدة  وتكون  النيايب”  بـ”األسبوع  تسمى  اليت  اجمللس  ملبىن  أعضائه 
حمافظاهتم لالطالع على واقع مواطنيهم واحتياجاهتم لنقلها للجان النيابية، ويف هذا األسبوع يكون 
يوم لعقد اجللسة ويوم آخر لعمل اللجنة حسب اختصاص كل انئب، أي ثالثة أايم للجلسات 

والعدد نفسه للجان، ويوم واحد لالسرتاحة.
أما اآللية األخرى فتتضمن إدراج القواني على جلسات الربملان اليت تكون عرب املرسل إليها 

من رائسيت اجلمهورية والوزراء أو املقدمة من اللجان النيابية، وتطرح حسب التسلسل واألمهية.
فمن الضروري قيام رائسة الربملان بتغيري عمل اجللسات وجدول أعماله إلقرار أكرب عدد 

ممكن من مشاريع القواني املرتاكمة على رفوف جملس النواب، ويكون ذلك من طريق ما أييت: 
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السابقة، - 1 التشريعية  فصوهلا  تقر خالل  مل  اليت  واملقرتحات  املشاريع  اجمللس  رائسة  تقسم 
إلحياء اجلهد النيايب بشأن تذليل اخلالفات أو االتفاق على بنود بديلة على املختلف عنها ابلقانون.

اعتماد طريقة تسرع من التصويت على القواني املختلف فيها إدارايً أو نيابياً، مثل خماطبة - 2
اجلهات املعنية هبا حلسم هذه اخلالفات، أو تشكيل جلان مشرتكة بي أعضاء اجمللس على حسب 

التمثيل السياسي، لتذليل اخلالفات ودرج مسودات القواني على جلسات اجمللس لتمريرها.
زايدة عدد جلسات اجمللس خالل دوام أعضائه يف “األسبوع النيايب” وُتكّثف طرح أكرب - 3

وفق  على  وليس  هلا،  واحملافظات  التنفيذية  السلطة  واملقرتحات حسب حاجة  املشاريع  من  قدر 
إكمال مسودة القانون من اللجان النيابية.

يُدرج يف بداية جدول أعمال اجمللس القواني املتفق عليها؛ لغرض متريرها أما املختلف يف - 4
موادها أو فقرات االستجواب للجهات التنفيذية فتكون بنهاية اجلدول، كي يبقى النصاب القانوين 
متحققاً حلي الوصول إىل النقاط اخلالفية؛ لوجود صعوبة إبكمال النصاب بعد خروج األعضاء 

من قاعة اجللسة.
إما بقاء رائسة جملس النواب ابعتماد هذه آليات نفسها الساعية إىل احلصول على االتفاق 
السياسي يف مجيع ما يطرح من مشاريع ومقرتحات على جدول أعمال اجللسة، فسيزيد من تعطيل 
إقرار القواني اليت منها ختصُّ معيشة املواطني بنحو مباشر أو اخلاّصة بصالحيات جلهات تشريعية 
التطور والعصر احلديث، وتصب  تواكب  اليت  أو  مناطقها،  أكثر ألفراد  تقدم خدمات  وتنفيذية 
بصاحل الفرد واملؤسسة اليت يراجعها من خالل اإلسراع إبجناز متطلباته، وأخرى خاّصة بسيادة البالد 
وتعزيز وحدهتا للحفاظ على أراضيها وثرواهتا وال تعطي فسحة أو حجة ألي سلطة غري احتادية 

ابلتصرف مبمتلكات الدولة.
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