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املقدمة

مصطفى  الوزراء  جملس  رئيس  دعوة  بعد  جمدداً،  املبكرة  االنتخابات  عن  احلديث  أُعيد 
الكاظمي إىل ضرورة حتديد موعد هلا، وسبق أن أدرج الكاظمي ضمن أولوياته يف املنهاج الوزاري 
املقتضب مسألة إقامة انتخابات مبكرة، بوصفها مطلباً مهماً من مطالب حركة االحتجاجات اليت 
اندلعت يف تشرين من عام 2019. إذ جاء يف بند )األولويات( يف الفقرة األوىل ما نّصه: »إجراء 
وتطبيق كامل  االنتخابات،  وتفعيل مفوضية  االنتخايب،  القانون  استكمال  بعد  مبّكرة  انتخابات 

لقانون األحزاب، لضمان محاية العملية االنتخابية ونزاهتها، وبالتعاون مع األمم املتحدة«.

واالنتخابات املبكرة قضية مألوفة يف األنظمة الدميقراطية، وتُنضم ألسباب متعددة: كاألزمات 
السياسية اليت تعصف بالبلدان، أو وصول العملية السياسية إىل مرحلة الشلل السياسي، أو لغرض 
امتصاص الغضب الشعيب وإعادة اهلدوء للشارع بسبب النقمة على السلطتي التشريعية والتنفيذية، 
أو قد جُترى االنتخابات املبكرة نتيجة لعدم وصول القوى السياسية إىل التوافقات لتشكيل حكومة 
جديدة. وخذ على سبيل املثال ما حدث يف )إسرائيل( حيث نُّظمت ثالثة انتخابات برملانية خالل 
التوافق على حكومة جديدة. كذلك حصل األمر يف تركيا، فقد  يتم  عام واحد فقط، قبل أن 
ُأجريت انتخابات مبكرة عام 2018 بعد أن كان مقرراً إقامتها عام 2019، بعد الدعوة من قبل 

الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إىل إجراء انتخابات مبكرة بشقيها الربملاين والرئاسي.

تتناول هذه الورقة أبرز التحديات اليت تواجه إقامة االنتخابات املبكرة؛ ألن األخرية ال بد 
أن تؤسس على وفق شروط ومعايري حمددة، وإال ستكون ممارسة شكلّية وال حتقق األهداف املرجّوة 

منها. كما ستتناول ما نراه من مسارات مُيكن أن تؤول إليها مسألة االنتخابات.

رة في العراق .. تحديات ومسارات االنتخابات المبكِّ
د. أمجد حامد الهذال *

*  باحث يف الشؤون السياسية والربملانية.
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احملور األول: حتديات إجراء االنتخابات املبكرة

أواًل: حتدي استكمال قانون االنتخابات الربملانية

بتأريخ 24 كانون األول من عام 2019 صّوت جملس النواب على قانون انتخابات جملس 
انتخابات  القانون حمل قانون  املتولد من تظاهرات تشرين، وحلَّ  نتيجًة للضغط الشعيب  النواب، 

جملس النواب رقم )45( لسنة 2013.

اختلف القانون االنتخايب اجلديد كلّياً عن القانون السابق؛ فقد نص على الرتشيح الفردي 
أو  انتخابية  قائمة  فيه ضمن  الرتشيح  يتم  الذي  السابق  للقانون  االنتخابية)1(، خالفاً  الدائرة  يف 
بصورة فردية. ومل يعتمد القانون على آلية ُمعّقدة لتوزيع األصوات كما كان معمواًل به يف القواني 
السابقة، إذ أُلغيت طريقة سانت ليغو يف توزيع املقاعد، واُعتمدت طريقة الفائز احلاصل على أعلى 

األصوات.

اخلالفات  بسبب  القانون؛  ُيستكمل  املتعددة، ولكن مل  الدوائر  نظام  القانون  اعتمد  لقد 
بشأن حجم الدائرة االنتخابية، وانقسم جملس النواب على ثالثة اجتاهات: اجتاه يرى ضرورة البقاء 
على أن احملافظة تبقى دائرة انتخابية واحدة، فيما جيد اجتاه آخر بأنه ينبغي أن تُقّسم الدوائر على 
مستوى القضاء، فيما ذهب اجتاه إىل ضرورة أن يكون كل مقعد نّيايب دائرة انتخابية مستقلة، مبعىن 

إذا كان هناك 250 مقعداً برملاين فإن العراق سُيقسم على 250 دائرة انتخابية.

وقد جعلت هذا النقطة بالذات من قانون االنتخابات منقوصاً، وحالت دون إرساله لرئاسة 
اجلمهورية للمصادقة عليه ونشره باجلريدة الرمسية. 

1. للمزيد يُنظر، قانون انتخابات جملس النواب 2019، املوقع الرمسي جمللس النواب العراقي. 
www.parliament.iq
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كان من املفرتض أن يصوت جملس النواب على ملحق حيسم فيه مسألة الدوائر االنتخابية؛ 
ذلك ألن مفوضية االنتخابات ال تستطيع -فنيًا- املباشرة بالرتتيبات االنتخابية سواء كانت مبكرة 
أو دوريّة من غري حسم القانون بنحو هنائي؛ لذا فإن أوىل التحديات اليت تواجه االنتخابات املبكرة 

هي عملية التصويت على استكمال قانون االنتخابات.

ثانياً: حتدي أزمة احملكمة االحتادية

رسم الدستور العراقي دوراً للمحكمة االحتادية العليا يف موضوع انتخابات جملس النواب، 
وذلك وفق أحكام املادة )93( منه، حيث نصت الفقرة )سابعاً( على أن من اختصاصات احملكمة 

)املصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية جملس النواب(.

ويرتبط انعقاد اجللسة االوىل جمللس النواب اجلديد -لغرض انتخاب رئيس اجمللس ونائبيه، 
النيابية األكثر عدداً  لتكليف مرشح الكتلة  واليت تكون بداية النتخاب رئيس اجلمهورية ومتهيداً 
بتشكيل احلكومة على وفق أحكام املادة )76( من الدستور- مبرسوم يصدر عن رئيس اجلمهورية 
للدورة السابقة خالل )15( يوماً من تاريخ مصادقة احملكمة االحتادية العليا على نتائج االنتخابات، 

وفق ما نصت عليه املادة )54( من الدستور.

وكما هو معلوم، فإن جمرد ظهور النتائج حىت وأن كانت هنائية ال ميكن من خالهلا اعتبار 
املرشح نائباً، حىت وإن حقق األصوات املطلوبة للفوز يف العملية االنتخابية، بل يرتبط ذلك بصدور 
حكم من احملكمة االحتادية العليا يتضمن املصادقة على الفوز، لكي تتأكد من الشروط الواجب 
توافرها يف الفائز لعضوية جملس النواب، ومن مث يرّدد القسم النيايب وينال احلصانة، وبقية االمتيازات 

املادية واملعنوية. )2(

https://www.iraqfsc.iq/news.4078 ،2. للمزيد يُنظر، احملكمة االحتادية العليا
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بالتايل فإن استكمال متطلبات أي انتخابات، مبكرة كانت أو دورية، مرهون بوجود احملكمة 
االحتادية.

أن  بعد  االحتادية  واحملكمة  األعلى  القضاء  جملس  بي  املاضية  األشهر  يف  اجلدل  احتدم 
أصدرت اهليئة العامة حملكمة التمييز االحتادية يف جلستها املنعقدة بتاريخ 27 /1 / 2020 قراراً  
باالتفاق بان ما يصدر من احملكمة االحتادية العليا، وهي غري مكتملة النصاب القانوين مبوجب 

احكام املادتي 3، و5 من قانون احملكمة رقم 30 لسنة 2005 ال يعتد به وغري ملزم.)3(

وحمور هذه األزمة ظهر بعد إحالة عضو احملكمة االحتادية القاضي السيد )فاروق السامي( 
إىل التقاعد وما نتج عنه من وجود حالة الفراغ الدستوري والقانوين، ألنه حبسب كتاب حملكمة 
العليا املستقلة لالنتخابات فإنه »بسبب عدم وجود  التمييز املوجه جمللس املفوضي يف املفوضية 
نص دستوري أو قانوين نافذ حاليا بعد إلغاء رئيس احملكمة االحتادية النص الوحيد الذي كان نافذاً 

واملتمثل باملادة )3( من األمر رقم )30( لسنة 2005«)4(

وعلى الرغم من أن جملس النواب قد قام بقراءة مشروع قانون احملكمة االحتادية القراءة األوىل 
والثانية، إال أنه مل يستطع التصويت عليه بسبب اخلالفات السياسية بي الكتل وفشل على مدى 

أربع دورات برملانية من الوصول إىل صيغة مرضية جلميع األطراف تنتهي بتشريع القانون.

وعليه فإن أي مشروع انتخابات مبكرة سيواجه بتحٍد كبري يتمّثل باختالل النصاب القانوين 
للمحكمة االحتادية، كوهنا املسؤولة، دستورياً، على التصديق على نتائج االنتخابات.

/https://www.hjc.iq/view.6426 ،3. جملس القضاء األعلى
4. حمكمة التمييز االحتادية، كتابم ذي الرقم )37/2020( يف 26/1/2020.
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ثالثاً: حتدي حل جملس النواب وحتديد موعد االنتخابات

نّصت املادة 64 من الدستور الدائم على ما يأيت: 

أواًل: حُيل جملس النواب باألغلبية املطلقة لعدد اعضائه، بناًء على طلٍب من ثلث أعضائه، 
أثناء مدة  اجمللس يف  اجلمهورية، وال جيوز حل  رئيس  الوزراء ومبوافقة  رئيس جملس  أو طلٍب من 

استجواب رئيس جملس الوزراء.

ثانياً: يدعو رئيس اجلمهورية، عند حل جملس النواب، إىل انتخاباٍت عامة يف البالد خالل 
ويواصل  ُمستقياًل،  احلالة  هذه  الوزراء يف  ويعد جملس  احلل،  تأريخ  من  يوماً  أقصاها ستون  مدٍة 

تصريف األمور اليومية«. 

ويثار تساؤل يف هذا التحدي مفاده: هل مجيع الكتلة السياسية داخل جملس النواب لديها 
الرغبة حبل اجمللس الذهاب إىل انتخابات مبكرة؟ 

ال يبدو أن هناك إمجاعاً داخل أروقة جملس النواب لضرورة املضي حنو انتخابات مبكرة، 
والسيما أن ضغط التظاهرات قد خفت وتريته، وهناك كتل سياسية رمبا تُفكِّر بأهنا ستخسر عدداً 

من مقاعدها يف حال إجراء انتخابات مبكرة.

لذا فإن حتديد موعد االنتخابات املبكرة مرهوٌن حبل جملس النواب لنفسه، سواء بطلب من 
ثلث أعضاءه أو بطلب من رئيس جملس الوزراء، وهناك خرباء يف الشأن االنتخايب يقولون بأن 
املفوضية حتتاج إىل تسعة أشهر على األقل لتنظيم العملية االنتخابية بعد حتديد موعد االنتخابات!

رابعاً: حتدي وضع املفوضية ومتويل االنتخابات

بنية  يف  جذرية  تغيريات  لالنتخابات  العليا  املستقلة  للمفوضية  اجلديد  القانون  أحدث 
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املفوضية، فقد نّصت املادة )3( من القانون بأنه »يتكون جملس املفوضي من تسعة أعضاء«)5( 
ونصت املادة نفسها يف فقراهتا أواًل وثانياً بأن سبعة منهم من القضاة، أما الفقرة الثالثة فقد نصت 
على أن يكون االثنان املتبقيان من مستشاري جملس الدولة. ونّصت املادة )5( بأنه »يتوىل جملس 
القضاء األعلى إرسال أمساء أعضاء جملس املفوضي التسعة الذين اُختريوا طبقاً ملا ورد يف املادة )3( 
من هذا القانون إىل رئاسة اجلمهورية إلصدار املرسوم خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يومًا«؛ 
وبالتايل فإن القانون قد اختلف عن القواني السابقة، حيث استبعد أي مرشح من خارج القضاء 
وجملس الدولة، كما أن عملية الرتشيح حصرها مبجلس القضاء األعلى؛وهذا يعين أن أعضاء جملس 
املفوضي من خارج مفوضية االنتخابات، وال يتم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية والتصويت 

عليهم يف جملس النواب.

ونّصت املادة )25( من القانون يف الفقرة ثالثاً ورابعاً »نقل املدراء العامي احلاليي )املثبتون 
واملكلفون( إىل خارج مالك املفوضية«، ونقل معاوين املدراء العامي إىل مؤسسات الدولة، كما 

نصت هذه املادة إىل إعفاء رؤساء األقسام ومدراء الشعب احلاليي من مناصبهم.

ما نُريد أن نلقي الضوء عليه يقضي بأننا أمام جملس مفوضي من القضاة ومستشاري جملس 
الدولة، وأمام مديرين عامي ومعاونيهم، ورؤساء أقسام وشعب، ليس لديهم اخلربة الكافية بالعملية 
االنتخابية مبا حتمله من تفاصيل ُمعّقدة وحباجة إىل خربة ودراية إلدارهتا بنحو سليم، وهؤالء مجيعهم 
حباجة إىل تدريب وتأهيل من أجل قيادة أي عملية انتخابية مبكرة؛ بالتايل فإن هذه العملية حتتاج 

إىل وقٍت كاٍف إلمتامها، األمر الذي مُيثِّل حتدياً لالنتخابات املبكرة.

واضحاً، يف ظل أزمة مالية  أما فيما خيّص متويل االنتخابات فهي األخرى ُتشّكل حتدياً 
تعصف بالبلد نتيجة اخنفاض اسعار النفط بعد ظهور جائحة كورونا، أدت إىل تعّثر عملية توزيع 

5.  جريدة الوقائع العراقية، قانون رقم )3( لسنة 2019، قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.
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رواتب موظفي الدولة، ويذكر بعض اخلرباء أن العملية االنتخابية الواحدة ُتكّلف )250( مليون 
للعملية  دوالراً   )11-15( بي  ُيكلف  الواحد  العراقي  الناخب  أن  إىل  آخرون  وُيشري  دوالر، 

االنتخابية. فهل تستطيع احلكومة توفري املوارد املالية الالزمة إلجراء االنتخابات املبكرة؟

)Covid-19( خامساً: حتدي األزمة الصحية

هو  دورية(  انتخابات  حىت  )أو  مبكرة  انتخابات  إجراء  يف  صعوبة  التحديات  أكثر  لعل 
استمرار انتشار فريوس كورونا يف البلد، فجميع تلك التحديات من املمكن تذليلها؛ ألن الكتل 
السياسية تستطيع معاجلتها فيما إذ توّفرت اإلرادة، لكن هذه اجلائحة ال يقع حلها بيد اإلنسان 
مباشرًة إمنا األمر مرهون بإجياد اللقاح أو عالج هلذا الفريوس، أو تطبيق إجراءات صارمة من أجل 

إجراء االنتخابات املبكرة.

ويكمن التحدي فيما إذا قررت احلكومة إجراء انتخابات مبكرة يف العام القادم، مع استمرار 
الناخبي واستكمال  العملية االنتخابية من حتديث سجل  انتشار جائحة كورونا، مع ما حتتاجه 
التسجيل البايومرتي، وصواًل إىل عملية التصويت على املرشحي؛ األمر الذي حُيدث احتكاكاً بي 

الناخبي، والسيما أن أعدادهم كبرية تصل إىل أكثر )22( مليون ناخب.

احملور الثاين: مسارات متوقعة لالنتخابات املُقبلة

إن قراءة الواقع السياسي بكل تفاصيله وتعقيداته تُرّشح لنا ثالثة مسارات:

أو  وسطها  أو  بدايتها  يف  سواء   2021 عام  مبكرة  انتخابات  جتري  أن  األول:  املسار 
هنايتها، بعد تذليل مجيع التحديات املذكورة آنفاً، وهي ممكنة نظرياً، لكنها قد تكون صعبة يف 
اجلانب العملي، وال يستبعد الباحث هذا املسار، لكن مؤشرات عدم حدوثه أكرب من مؤشرات 

ترجيحه.
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عام  دورية  انتخابات  إجراء  إىل  وسُيصار  املبكرة،  االنتخابات  جُترى  أال  الثاين:  املسار 
2022 سواء بوقتها، أو بتأجيلها لكن يف العام نفسه، وأعتقد أن هذا املسار سيكون أقرب إىل 
الواقع؛ ألن الوقت املتاح هلذه االنتخابات سيعطي اجملال لتذليل التحديات، وقد تنتهي جائحة 

كورونا يف ذلك الوقت، وكذلك األزمة املالية.

اليت  التحديات  لوجود  أكثر؛  أو  عام  إىل  الدورية  االنتخابات  تؤجل  أن  الثالث:  املسار 
تواجه االنتخابات املبكرة، أو قد يكون هناك عمل سياسي خارجي بإبقاء هذه احلكومة ألطول 
مدة ممكنة، واعتقد أن هذا املسار قد يكون مستبعداً؛ بسبب الظروف السياسية الداخلية للبلد، 
وكذلك فإن الضغط الشعيب لن يسمح بالتمديد جمللس النواب، وقد يُفقد هذا املسار الثقة بالعملية 

السياسية الدميقراطية املتصدِّعة أصاًل.


