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12/11/2019 ومتت  بتاريخ  النواب  انتخاابت جملس  قانون  الوزراء مشروع  أقر جملس 
إحالته إىل جملس النواب، وكانت رائسة اجلمهورية قد أعدت بدورها مشروعاً آخر إال أنه أمهل 
بعد تقدمي مشروع جملس الوزراء. قام جملس النواب مبناقشة مشروع القانون وتعديله مث صّوت عليه 
بتاريخ 24/12/2019 مع إرجاء ترسيم الدوائر االنتخابية إىل ملحق يتم إعداده والتصويت عليه 
القانون كاماًل يف جريدة  24/10/2020 وصدر  بتاريخ  ابلفعل  امللحق  على  الحقاً، وصّوت 
الوقائع العراقية يف العدد 4603 بتاريخ 9/11/2020 بعد سنٍة كاملٍة من تقدمي مشروع القانون 

من جملس الوزراء.

وقد قدم جملس الوزراء مشروع القانون يف خضم املظاهرات اليت اجتاحت العراق يف خريف 
عجالة  على  حاولت  اليت  املتظاهرين  ملطالب  احلكومة  استجاابت  أبرز  إحدى  وكانت   2019
االستجابة  تكن  مل  العام،  القطاع  يف  ابلتوظيف  قراراهتا  غرار  وعلى  منها؛  التخفيف  أو  إيقافها 
للدولة  العامة  السرتاتيجيات  صاحل  يف  تصب  سياسياً  مضطربة  أوضاع  ظل  يف  للشارع  املتسرعة 
سواء يف النظام االنتخايب أو السياسة االقتصادية، إال أن املطلوب من قانون االنتخاابت يف تلك 
الظروف كان وكما أوضحته املرجعية الدينية يف خطبة 15/11/2019 »اإلسراع يف إقرار قانوٍن 
منصٍف لالنتخاابت يعيد ثقة املواطني ابلعملية االنتخابية وال يتحّيز لألحزاب والتيارات السياسية، 
ومينح فرصًة حقيقية لتغيري القوى اليت حكمت البلد خالل السنوات املاضية إذا أراد الشعب تغيريها 
واستبداهلا بوجوه جديدة. إّن إقرار قانون ال مينح مثل هذه الفرصة للناخبي لن يكون مقبواًل وال 

جدوى منه«.

من جانبه انقش جملس النواب مشروع القانون لقرابة شهر ونصف وسط االعتقاد ابلتأخري 
املتعمد المتصاص زخم النقمة اجلماهريية وحماولة االلتفاف عليها خصوصاً مع األخذ بنظر االعتبار 
نوعية التعديالت اليت أدخلها جملس النواب على مشروع القانون حىت وإن كان قانون االنتخاابت 
– ومع التغيريات اجلذرية اليت طرأت عليه – يستحق حجماً أكرب من النقاش واملداولة، بيد أن 
جملس النواب ومع تبّنيه لنظام انتخايب يستلزم إاثرة اجلدل حىت يف أشد الظروف استقراراً اضطر 
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لتأجيل حسم النقاط اخلالفية فيما يتعلق برتسيم الدوائر االنتخابية لعشرة أشهر كاملة أجهضت 
املطلب األساسي اآلخر للمتظاهرين يف االنتخاابت املبكرة اليت أصبحت ال جدوى من التبكري 
با بعد تشكيل حكومة جديدة من نفس جملس النواب املنتخب ابلقانون السابق واملتشّكل على 
يد املفوضية السابقة املتهمة ابلتزوير، كما أن خارطة الدوائر االنتخابية اليت أُقرت كانت كما يُنَظر 
هلا من قبل طيف واسع متحيزة خليارات حزبية حمددة توافقت بصورة مدهشة مع مشروع رائسة 

اجلمهورية املهمل.

ويف الواقع فقد كان القانون نسخة معدلة من قانون انتخاابت جملس النواب رقم 45 لسنة 
2013 وليس قانون جديداً وكان األحرى عنونته بقانون تعديل قانون انتخاابت جملس النواب 
للمبالغة يف  ودعائية  سياسية  جاء ألغراض  العنوان  أن  يبدو  ولكن  تقدميه كقانون جديد  وليس 
استعراض االستجابة ملطالب املظاهرات االحتجاجية، ومن الواضح أن مشروع القانون قد ُكتب 
على عجالة يف هذه الظروف وقد عاىن من ارتباك لغة الصياغة عموماً )على سبيل املثال وليس 
حصراً املادة 39 واملادة 41 واملادة 46( وبعض التعريفات غري الدقيقة علمياً )مثل تعريف القائمة 
املفتوحة يف املادة األوىل( واليت ورثها من القانون السابق واليت أيضاً مل تعاجل يف جملس النواب رغم 

فسحة املناقشات يف األخري.

وقد حافظ القانون بذلك على اهليكل األساسي العام للقانون السابق وأبوابه وحىت مواده 
يف  املفرتض  االتقان  بعض  سوى  الشكل  حيث  من  تعديل  ألي  حباجة  يكن  مل  ابلفعل  والذي 
بينما أدخل املشروع تعديالت حقيقية مهمة جداً يف احملاور األساسية وقّدم حقاً  الصياغة،  فن 

إصالحات جوهرية غري مسبوقة يف قانون االنتخاابت.

وقام جملس النواب بدوره إبدخال بعض التعديالت اخلطرية على مشروع القانون دون أن 
ميس القانون األصلي، وقد قلبت تعديالت جملس النواب النظام االنتخايب جذرايً ألول مرة منذ 
والدة النظام الدميقراطي بينما امتصت بعض هذه التعديالت قسماً من اإلصالحات اليت طرحها 

مشروع القانون كما سيأيت.

وسنناقش أبرز حماور القانون كما جاء يف مشروع القانون األصلي املقدم من جملس الوزراء، 
مث نناقش أبرز التعديالت اليت أجراها جملس النواب على مسودة املشروع.
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مشروع القانون يف جملس الوزراء

قام مشروع القانون بتغيري النظام االنتخايب تغيرياً كبرياً متاشياً مع الشارع املطالب بتفتيت 
النظام احلزيب لكسر حلقة الفساد السياسي، ومع أن مكافحة الفساد السياسي يعد األساس يف 
ال  العميقة  والدولة  احملاصصة  منظومة  اخرتاق  أن  إال  العراق  يف  السياسي  النظام  إصالح  عملية 
يتم بتدمري النظام احلزيب الذي هو أساس النظام الربملاين ومن اخلطأ التماشي مع مطالب شعبوية 
المتصاص الغضب اجلماهريي خصوصاً وقد مّت تسييسه ألطراف حزبية تنتمي لذات املنظومة اليت 
انتخابياً جديداً هو نظام خمتلط بي نظام  تسّببت يف خراب النظام. قدم مشروع القانون نظاماً 
الصوت الواحد غري املتحول ونظام التمثيل النسيب وبنسبة %50 لكل منهما مع تقدمي األول وتبين 
الثاين لتوزيع املقاعد بنظام سانت الغ فقط بي القوائم اليت جنحت ابجتياز القاسم االنتخايب، وقد 
جاء هذا النظام بعد جدال داخل رائسة الوزراء حول تبين نظام التمثيل النسيب ابلصيغة املذكورة فقط 
أو املختلط بنسبة %70 لصاحل التمثيل النسيب أو تقدمي نظام التمثيل النسيب على نظام الصوت 
الواحد غري املتحول أو العكس، وقد استقر على هذه الصيغة اليت مثّلت تبايناً كبرياً عن األنظمة 
اجلمعية  انتخاابت  يف  ولكنه كان حمدوداً  خمتلطاً  نظاماً  العراق شهد  أن  رغم  السابقة  االنتخابية 
الوطنية فضاًل عن كونه نظاماً خمتلطاً بي نظامي متثيل نسيب خيتلفان فقط يف الدوائر االنتخابية، 
ومع ذلك فإن العراق كبلد تعددي يعاين من حساسيات إثنية وطائفية وعاىن من »حربي أهليتي« 
ال ميكنه اجملازفة ابلتخلي عن أحد أنظمة التمثيل النسيب خصوصاً يف املناطق املختلطة مهما كانت 
الذرائع إذ ال ميكن مكافحة الفساد السياسي بتهديد السلم األهلي والتعايش السلمي، انهيك عن 
أن العراق كبلد ريعي ودميقراطية انشئة تعاين من زابئنية مفرطة ال ميكن أيضاً أن يتجه لنظام أغليب 
أو يعزز من األنظمة االنتخابية الفردية على حساب احلزبية ولو بدف مكافحة احملسوبية احلزبية، 
ألن ذلك سيفاقم من زابئنية النظام السياسي إىل درجة تتجاوز كل أمل ابإلصالح فعالج احملسوبية 
ال يكون ابلزابئنية حىت وإن كانت لكسر احتكار األوليغارشية احلزبية وفسح اجملال أمام الدماء 
اجلديدة. وعلى أية حال فقد مت نقض النظام االنتخايب املختلط يف مشروع القانون من قبل جملس 

النواب ولكن – ومع األسف – ابجتاه تبين نظام فردي ابلكامل كما سيأيت.

ترّكزت إصالحات مشروع القانون ابلدرجة األوىل على مكافحة الفساد السياسي وقّدمت 
»ثورة« يف إصالح النظام السياسي، فقد كّرس املشروع مبدأ حيادية الوظيفة العامة وفصل اجلهاز 
اإلداري للدولة عن اجلهاز السياسي للسلطة حبظر مجيع املسؤولي اإلداريي يف الدولة من وكالء 
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الوزارات واملستشارين وابقي الدرجات اخلاصة واملدراء العامي ورؤساء اجلهات غري املرتبطة بوزارة 
ونوابم من الرتشيح يف االنتخاابت للحفاظ على االستقاللية السياسية للدولة وحظر أيضاً اجلهات 
اليت تتأكد ضرورة االستقاللية يف وظيفتهم كرؤساء ونواب رؤساء اهليئات املستقلة – وليس فقط 
مفوضية االنتخاابت – والقضاة وأعضاء االدعاء العام ابإلضافة إىل قطع الطريق على استغالل 
السلطة حبظر الرتشيح على املناصب السياسية من الوزراء واحملافظي وحىت رؤساء وأعضاء جمالس 
احملافظات وابلطبع أفراد القوات املسلحة واألجهزة األمنية وهذا أيضاً تعزيز لفصل الوظيفة التنفيذية 
حبظر  االستغفال  من  الناخب  ومحاية  بتعزيزها  القانون  مشروع  أوغل  اليت  التشريعية  الوظيفة  عن 
الطاحمي  السياسيي  القادة  منع  أخرى  بكلمة  أي  التنفيذية  إىل  التشريعية  السلطة  من  االنتقال 
مثّ  ومن  النواب  جملس  انتخاابت  يف  أصواهتم  حبصد  الناخبي  استغفال  من  التنفيذية  للمناصب 
»منح« مقاعدهم ملرشحي خاسرين لالستحواذ على مناصب إضافية. ورغم أن املوقع املناسب هلذه 
املادة يف قانون جملس النواب وليس قانون انتخاابت جملس النواب، إال أن مشروع القانون حاول 
مكافحة الفساد السياسي يف اجلمع بي السلطات وتسييس الوظيفة العامة وخداع الناخبي قبل 
وبعد االنتخاابت، ومن املؤسف أن جملس النواب انقض على كل هذه اإلصالحات وشطبها جبرة 
قلم يف القانون مبا يرقى إىل فضيحة كربى يف الفساد السياسي واحملاصصة احلزبية، بل مل ينص حىت 
على حظر ترشيح القضاة املنصوص عليهم يف الدستور. ويف الواقع فإنه من العسري حقاً مترير مثل 
هكذا حزمة إصالحية من جملس النواب تضرب املصاحل احلزبية ابلصميم وكانت ابلفعل جرأة كبرية 

من مشروع القانون بتقدمي هذه املواد مل تنجح ابستثمار زخم املظاهرات واالحتجاجات الشعبية.

السياسية بضمانه  العملية  القانون يف أن خيطو خطوًة عمالقة ابجتاه ترصي  جنح مشروع 
على  والتصويت  احلكومة  تشكيل  عملية  التفتت خالل  من  االنتخابية  اإلئتالفات  على  احلفاظ 
الكابينة الوزارية ومنع تنقالت األفراد واألحزاب ما بي القوائم – دون أن مينع ذلك من اإلئتالف 
بي اإلئتالفات أو القوائم احلزبية أو الفردية ولكن من دون إعادة ترتيب أو إعادة تشكيل – وهذه 
يف احلقيقة نقطة مهمة جداً يف منع »مزاد الفساد السياسي« واحملاصصة وبيع املناصب، وكذلك 
احلفاظ على خيارات الناخبي من التالعب خبصوص رئيس الوزراء وهو اخليار األساسي يف عملية 
االنتخاابت ابلنسبة هلم يف ظل غياب مناهج حكومية حقيقية ويكون التنافس االنتخايب فيه على 
شخصية رئيس الوزراء. هذا املبدأ يؤسس أيضاً ابجتاه التحول إىل نظام حزيب حقيقي إذ ميكن أن 
يـَُعد خطوة أوىل ابجتاه إعادة ملكية املقعد النيايب إىل الكتل الربملانية وليس إىل النواب وبذا فإن 
هذه املادة تسهم يف متتي النظام السياسي بصورة جوهرية من انحيتي متتي عملية التشكيل الكابينة 
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وابلتايل ومتتي النظام احلزيب يف نظام برملاين، ولعل هذه املادة من أهم ما اشتمل عليه مشروع القانون 
من اإلصالحات.

نص مشروع القانون على حتديد مدة التحاق املرشحي الفائزين وأتديتهم اليمي القانونية 
معاجلاً بذلك الثغرة الدستورية اليت استغلها البعض للمساومة على املناصب السياسية حىت كادت 
تصبح ظاهرة، وقد أقّر القانون هذه املادة اليت استجابًة هلذه اإلشكالية املستجدة كما أقّر أتكيد 
مشروع القانون على إجراء يوم االنتخاابت يف يوم واحد األمر الذي يكاد يكون من البديهيات 
اليت تبدو معها هذه املادة زائدًة ولكن يظهر أنه جاء لقطع الطريق على بعض املقرتحات إبجراء 

االنتخاابت بصورة متعاقبة يف الدوائر االنتخابية.

كما نص مشروع القانون على مادتي مهمتي جداً إال إن تغيري النظام االنتخايب من قبل 
الدائرة  انتفاء احلاجة هلما ومها إعادة حتديد عدد املرشحي بعدد مقاعد  النواب أدى إىل  جملس 
الدورات  بعض  يف  بعدما كان  الناخبي  أصوات  حبسب  األعضاء  استبدال  آلية  على  والتأكيد 
»لتنصيب«  عليها  والتفافاً  الناخبي  أصوات  عن  النظر  بغض  السياسية  الكتل  خليارات  خاضعاً 
بعض السياسيي اخلاسرين يف االنتخاابت استغالاًل لثغرة »مقصودة« يف قانون االنتخاابت، والثانية 
حتديد عدد املرشحي بعدد مقاعد الدائرة يف حماولة أساسية لكبح مجاح الرتشيح والتنافس على 
السلطة الذي جتاوز املعدالت املعيارية ابلدرجة اليت تؤثر سلباً على خيارات الناخبي وكانت التفاتة 
مشروع القانون ضرورية وقد رافقتها بعض الكوابح األخرى كاشرتاط تقدمي قائمة مبا ال يقل عن 
مخسمائة داعم للمرشحي يف الكياانت الفردية وهو ما يسهم ابحلد من التشتت السياسي أيضاً، 
انتخابياً خمتلطاً، أما وقد مت  وقد كان هذا النص مهماً حىت يف مشروع القانون الذي تبىن نظاماً 
تعديل القانون إىل نظام فردي ابلكامل فقد اكتسبت هذه املادة أمهية إضافية للحد من التهافت 
على السباق االنتخايب بكياانت ومهية أو ال متتلك أي متثيل حمتمل، وابإلضافة هلاتي املادتي قدم 
مشروع القانون مادة اثلثة مهمة بذا الصدد أقرت يف القانون وهي إيداع مبلغ مايل كتأمينات عن 
كل مرشح – وليس فقط عن كل قائمة انتخابية حسبما كان معمواًل به سابقاً – يف حماولة أخرية 
قابلة لالسرتداد يف حال عدم فوز  وأهنا غري  رادعة أو كاحبة للحد من عدد املرشحي خصوصاً 

املرشح مما يقطع الطريق على كثري من التهور يف الرتشيح أو املناورة برتشيحات غري جدية.

قام املشروع خبطوة جريئة بتقليص مقاعد جملس النواب إىل 251 مقعداً وهي من مطالب 
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اإلصالح السياسي األساسية اليت توافقت عليها العديد من احملاوالت القانونية إلعادة تفسري نص 
املادة 48 من الدستور اليت حددت عدد أعضاء جملس النواب بنائب عن كل مئة ألف نسمة 
وهو ما يقتضي أن يرتفع العدد مع كل دورة انتخابية ليصبح يف الدورة املقصودة 400 انئب، بيد 
أن النص املباشر والصريح للمادة الدستورية مل يفسح اجملال ألي تفسري ميكن أن حيد من العدد 
املتضخم، وقد استقر التوافق السياسي على اإلبقاء على العدد 328 )329 الحقاً إبضافة مقعد 
لكوات الكرد الفيلية( منذ الدورة الثانية بغض النظر عما يف ذلك من اخلرق الدستوري، وقد خطا 
مشروع القانون أبعد من ذلك ابستثمار تكريس هذا اخلرق يف خفض عدد املقاعد وعدم االكتفاء 
بتجميده، أي االستفادة »الكاملة« من اخلرق الدستوري بعد فرض ثبوته، إال أن هذه اجلرأة اليت 
رغم واقعيتها ورغم »نواايها احلسنة« ورغم ما كان ميكن أن تكتسبه من أتييد شعيب تفتقد ابلطبع 
ألي شرعية دستورية وقد هّددت بفضح اخلرق الدستوري فرُفضت من قبل جملس النواب الذي 
أعاد العدد إىل املتفق عليه – خارج الدستور – خصوصاً وأن مشروع القانون مل يقدم أي تفسري 
قانوين مقنع أو غري مقنع لنص املادة ميكن أن يربّر هذا العدد وقد كان ابإلمكان تقدمي مقرتح أفضل 
بتخفيض العدد مشروطاً ابالستفتاء العام الذي ميكن إجراؤه ابملزامنة مع االنتخاابت وهو ما حيقق 

شروط التعديل الدستوري.

قدم القانون أيضاً بعض التعديالت متاشياً مع التيارات السائدة حالياً خبصوص اإلصالحات 
السياسية كتخفيض سن الرتشيح إىل )25( مخسة وعشرين سنة والذي ال جنده مالئماً يف التجربة 
العراقية نظراً ملستوى ونوعية التعليم والكفاءة واملهارات واخلربة اليت ال تتناسب مع الواقع العراقي 
ابلتأكيد، ومع ذلك فقد عّدل جملس النواب سن الرتشيح إىل )28( مثانية وعشرين سنة يف حماولة 
لتقليل منسوب الشعبوية يف اإلصالحات رغم أن جملس النواب عادًة ما يزايد بتبين بعض التشريعات 

غري املدروسة اليت تناغم الشارع.

ابملقابل اشتمل مشروع القانون على تراجع غري مربر ابالكتفاء بشرط الشهادة اإلعدادية 
يف املرشحي وهو ما أقره جملس النواب، وقد جاء هذا الرتاجع بعد أن شهدت تعديالت القانون 
البكلوريوس  التعديالت والتعديالت املضادة استقر على اشرتاط شهادة  من  السابق جداًل معيباً 
مع السماح للقوائم االنتخابية ابستثناء ما ال يزيد عن %20 من مرشحيهم يكتفى حبصوهلم على 

الشهادة اإلعدادية.
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تعديالت القانون يف جملس النواب

قام جملس النواب مبناقشة مشروع القانون وأجرى العديد من التعديالت اجلذرية عليه كان 
 NTSV أبرزها على اإلطالق تغيري النظام االنتخايب وتبيّن نظام الصوت الواحد غري املتحول
الذي مّثل نقلًة نوعيًة يف التجربة االنتخابية العراقية اليت اعتمدت منذ عام 2005 أنظمة التمثيل 
النسيب على اختالف أنظمة توزيع املقاعد، فانتقل القانون إىل هذا النظام الذي ميّثل أحد أنظمة 
األغلبية كما ميّثل انتقالة نوعية من األنظمة احلزبية إىل األنظمة الفردية، وجاء القانون بذلك متوافقاً 
مع مطالب املتظاهرين وبعض الكتل السياسية اليت أصرت على تبيّن هذا النظام أبشد صوره تطرفاً 
والتباين  اجلمهورية  فردية ابلتوافق مع مشروع رائسة  أساس دوائر  االنتخابية على  الدوائر  وترسيم 
عن مشروع رائسة الوزراء الذي حاول كسر حدة هذا النظام ابقرتاح نظام خمتلط منه ومن التمثيل 
النسيب كما تقدم. وقد استقرت املفاوضات السياسية بي الكتل الربملانية اليت استمرت طيلة عشرة 
أشهر على إقرار هذا النظام ولكن بدوائر متعددة صغرية متّثل حاًل وسطاً بي الدوائر الفردية وبي 
َقّر بوضوٍح لصاحل 

ٌ
الدوائر املتعددة الكبرية املبنية على أساس احملافظات للتخفيف من احنياز النظام امل

كتٍل حزبية معينة؛ ومل خيُل نظام الدوائر املتعددة الصغرية – والذي جاء إثر مناقشات مطولة جداً 
حول كل االحتماالت واخليارات املمكنة – من عقبات متوقعة، إذ مل يتبع ترسيم الدوائر احلدود 
اإلدارية للمناطق بل استقر وفق توازانت املصاحل احلزبية وهذا ما سيثري إشكاليات ال هناية هلا مع 
كل دورة انتخابية فضاًل عن اإلشكاليات االجتماعية األخطر اليت سيثريها يف املناطق املختلطة 
إثنياً و/أو طائفياً وهو ما قد يهدد السلم األهلي يف املناطق الساخنة أو اليت ال تزال تعاين من آاثر 

الصراعات حلد اآلن.

االنتخايب  النظام  على  وأغليب  فردي  لنظاٍم  السلبية  التأثريات  السابق  البند  وقد انقشنا يف 
والنظام الربملاين وجممل النظام السياسي )وقد ظهرت أول أتثرياته عند الرتشيحات فقد طفر عداد 
أو  فردايً  مرشحاً   847 إىل حوايل   2021 انتخاابت  ترشيحات  املسجلة يف  الفردية  الكياانت 
حوايل ثلث عدد املرشحي بعد أن كادت أن تتالشى ظاهرة الكياانت الفردية متاماً من املشهد 
االنتخايب العراقي(، لذا فقد حاول القانون معادلة هذه التأثريات ابستمرار تبيّن النظام احلزيب سواء 
تناقضات ال أول هلا  القانون أو عند تطبيقه من قبل مفوضية االنتخاابت مما أوقعه يف  يف نص 
وال آِخر إذ نص القانون – بعد تعديل مشروع القانون – على أن »يكون الرتشيح فردايً ضمن 
الدائرة االنتخابية« )م15 اثنياً( فيما عّرف يف املادة األوىل القائمة املنفردة والقائمة املفتوحة وكّرر 
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اإلشارة إىل القائمة املفتوحة واألحزاب السياسية يف املواد 14 و24 اثنياً و25 و38 اثنياً و45، 
وحىت لو قرأان نص القانون حرفياً أي اعتبار الرتشيح فردايً »ضمن الدائرة االنتخابية« فقط وابلتايل 
السماح ابلرتشيح ضمن قوائم حزبية فإن مفوضية االنتخاابت أابحت عند تطبيق القانون ترشيح 
عدة مرشحي )عادًة اثني فقط يف الكثري من الدوائر وثالثة يف بعضها( لنفس القائمة »احلزبية أو 
اإلئتالفية« ضمن الدائرة الواحدة كما أن الرتشيحات جاءت حتت عنوان القوائم اإلئتالفية واحلزبية. 
وقد ختّبط القانون يف تسمية النظام االنتخايب الذي أطلق عليه نظام الفائز األول وهو ما ال ينطبق 

على الدوائر املتعددة وهو ابلدقة القانونية تناقض آخر أو ختبط يف صياغة املادة 15 اثلثاً.

أجاد القانون بتفصيل آليات احتساب وتوزيع الكوات النسوية بدقة علمية – وإن استمرت 
بعض املناورات مبحاوالت تفسري متمحلة ألغراض دعائية أو آيديولوجية – وجاء النص متيناً بعد 

أن أمجل مشروع القانون آليات االحتساب متاشياً مع الصيغ السائدة يف القواني السابقة.

فرض  حماولة  من  القانون  مشروع  به  شرع  ما  أدق  وبتفاصيل  القانون  استكمل  وكذلك 
الشفافية ومكافحة التزوير يف تسريع إعالن النتائج خالل أربع وعشرين ساعة ويف آليات الطعن 
وإعادة االحتساب وأسس االحتساب األلكرتوين والعد والفرز اليدوي متالفياً بعض األخطاء أو 
وتصويت  اخلاص  التصويت  يف  البايومرتية  البطاقة  استخدام  على  والتشديد  احلاصلة  االلتفافات 
للتصويت  ابلنسبة  التصويت  عند  االنتخابية  البطاقة  تسليم  واشرتاط  اخلارج  وتصويت  النازحي 

اخلاص أو تصويت اجليش والقوى األمنية وإعادة تسليمها الحقاً.

خالصة اإلصالحات

أول وأهم تغيري يف القانون هو استبدال نظام التمثيل السابق املعتمد يف التجارب السابقة 
بنظام الصوت الواحد غري املتحول استجابًة ملطالب املتظاهرين ومتاشياً مع بعض املصاحل احلزبية 
وهو تغيري ستكون له آاثر سلبية ابلغة جداً على النظام الربملاين وجممل النظام السياسي يف العراق 
السياسي  النظام  إصالح  بي  املوازنة  جدوى  دون  ايئسة  حماولة  يف  القانون  مشروع  حاول  وقد 
النواب حسم يف  أن جملس  إال  النظامي  من  نظام خمتلط  بتقدمي  املتظاهرين  ملطالب  واالستجابة 
النهاية ابجتاه التغيري اجلذري، كما أن ترسيم الدوائر االنتخابية الذي تبّناه جملس النواب ميكن أن 

يثري – وابستمرار املمارسة – إشكاليات سياسية خطرية تؤثر على استقرار النظام واجملتمع معاً.
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حاول مشروع القانون مكافحة الفساد السياسي على أكثر من صعيد وقدم مبادرات غري 
العامة  الوظيفة  النواب كمبدأ حيادية  قبل جملس  استثناء من  أهنا نقضت كلها دون  إال  مسبوقة 
السياسية  للسلطة واحلفاظ على االستقاللية  السياسي  للدولة عن اجلهاز  وفصل اجلهاز اإلداري 

للدولة واحليلولة دون تسييس اخلدمة العامة وحماولة احلفاظ على مهنيتها ومنع خداع الناخبي.

اإلجناز األبرز ملشروع القانون الذي جنح بتمريره كان ابحلفاظ على اإلئتالفات االنتخابية من 
التفتت خالل عملية تشكيل احلكومة ومنع »مزاد الفساد السياسي« واحملاصصة وبيع املناصب، 
وكذلك احلفاظ على خيارات الناخبي من التالعب خبصوص رئيس الوزراء، وهذا املبدأ يؤسس 
أيضاً ابجتاه التحول إىل نظام حزيب حقيقي إذ ميكن أن يـَُعد خطوة أوىل ابجتاه إعادة ملكية املقعد 

النيايب إىل الكتل الربملانية.

كما جنح مشروع القانون بتقدمي بعض اإلصالحات الطفيفة اليت حاولت معاجلة التشتت 
السياسي وكبح مجاح الرتشيح والتنافس على السلطة ابشرتاط تقدمي قائمة مبا ال يقل عن مخسمئة 
انخب حيق له التصويت لتسجيل الكياانت الفردية ابإلضافة إىل اشرتاط إيداع أتمي مايل لتسجيل 
كل مرشح سواء يف قائمة فردية أو حزبية أو إئتالفية مما كان هلما األثر امللحوظ يف احلد من من 

التهافت على السباق االنتخايب والتشتت السياسي.

شابت  سلبيات  أو  ثغرات  تعاجل  اليت  الطفيفة  اإلصالحات  بعض  القانون  مشروع  وقدم 
املمارسات السابقة كتحديد مدة التحاق املرشحي الفائزين وأتديتهم اليمي القانونية، ابإلضافة إىل 
بعض اإلصالحات األخرى اليت انتفت احلاجة هلا بسبب تغيري النظام االنتخايب؛ كما قدم مشروع 
القانون بعض التعديالت الطفيفة األخرى واليت يتوقع أن يكون هلا مردود سليب على رصانة العملية 
السياسية كتخفيض سن الرتشح – وقد خّفف منه جملس النواب قلياًل كتعديل إجيايب – والعودة 
إىل االكتفاء بشهادة الدراسة اإلعدادية كشرط للرتشيح؛ ومل ينجح مشروع القانون يف ترشيق عدد 

مقاعد جملس النواب إذ مل يقدم مقرتحاً رصيناً ميكن االتفاق عليه.

االنتخايب كما سبق وابلتدقيق  ابلنظام  فاحنصرت  النواب  قّدمها جملس  اليت  التغيريات  أما 
يف إجراءات الشفافية ومنع حماوالت التزوير اليت عانت منها االنتخاابت السابقة حبيث أدت إىل 
النسوية مبا  الكوات  احتساب  إجراءات  للتفصيل يف  إىل حّلها، ابإلضافة  املفوضية والحقاً  جتميد 
مينع حصول بعض اإلشكاالت البسيطة احملتملة؛ ولكن جملس النواب من جانٍب آخر قام بنقض 
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العديد من التعديالت املهمة يف مشروع القانون اليت جاءت ملكافحة الفساد السياسي وكان دوره 
للغاية، مكّرساً بذلك مصاحل األوليغارشية احلزبية اليت ميثّلها قبل أن ميّثل استجابًة حقيقيًة  سلبياً 

ملطالب املتظاهرين.

إن حصيلة هذه التعديالت اليت جاءت نتيجًة ملظاهرات ابهضة الثمن سياسياً تبدو شحيحًة 
للغاية وال تستحق مطلقاً كل هذه اجلهود اليت بُذلت من أجل سن قانون انتخاابت جديد ال 
ذ ذريعًة لاللتفاف على االنتخاابت املبكرة وتفريغها من حمتواها، بل  سيما وأن تشريع القانون اختُِّ
قد يكون لتغيري النظام االنتخايب أسوأ األثر على النظام الربملاين وعلى السلم األهلي وعلى استقرار 

النظام السياسي.
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