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األنظمة االنتخابية يف العراق والتفضيالت احلزبية )جدلية قانون االنتخاابت األخري(

إجراء  لعملية  املنظِّم  االنتخايب  القانون  مضمون  العراق حول  يف  املناكفات جمدداً  عادت 
سنة  هناية  االحتجاج  من ساحات  أواًل  املطالبات  النيابية يف وقت سابق1. جاءِت  االنتخاابت 
2019، معبة جبزء من مطالبها عن رفضها للسياق املتبع يف تشريع القوانيي واألنظمة اخلاصة 
ابلتواطؤ يف وضع  للحكومات  املشكِّلة  السلطات واألحزاب  متهمة   ،2003 منذ  ابالنتخاابت 
قواني انتخابية وتشريعها؛ تتناسب مع مصاحلها، ومصممة خلدمة ظروفها االنتخابية، وتعمل على 
عدم ضمان فرص متكافئة بي املتنافسي. جاءت احتجاجات 2019 يف بغداد وبعض حمافظات 
العراق وما رافقها من أحداث؛ إلرغام السلطة على تنازهلا، والدفع ابستقالتها، وتشكيل حكومة 
جديدة تعمل على حتقيق االستقرار السياسي، وهتدئة الشارع االحتجاجي، وتنظيم انتخاابت َوْفق 
القدمية  القواني  ليحلَّ حمل  2020؛  انتخايب جديد سنة  قانون  ُشرَِّع  لذا  انتخايب عادل،  قانون 
املنظِّمة لالنتخاابت، وقد متيَّز هذا القانون عن سابقاته من القوانيي األخرى ابنتهاج نط انتخايب 
جديد، يستند على الرتشيح الفردي بداًل عن نظام القوائم املتبع يف كل انتخاابت، ومتيَّز القانون 
أيضاً بتقسيم الدوائر االنتخابية وحتجيمها؛ لتكون على مستوى ما يقارب حجم األقضية،  بداًل 

من اعتماد احملافظة الواحدة كدائرة انتخابية واحدة. 
من إفرازات هذا القانون، وبعد إجراء االنتخاابت، وإعالن النتائج، فازت الكتلة الصدرية 
بعدد مقاعد كبري نسبياً   )73 مقعداً من أصل 327(، وهو أعلى قدراً من املقاعد حصل عليها 
الصدريون يف عمرهم السياسي،  بل تغلبت تلك النتائج حىت عن جتربة 2018 اليت شارك فيها 
الصدريون ضمن ائتالف انتخايب ضم جمموعة من القوى السياسية األخرى، واليت انلوا فيها )55( 

مقعداً فقط للتحالف أمجع. 

1. انظر إىل مقال للكاتب )نبيل جبار العلي التميمّي( )مقرتحات يف كتابة قانون االنتخاابت( أاير 2017، موقع كتاابت 
https://tinyurl.com/2gk7jla5

وانظر أيضاً، دراسة للدكتور عبدالعزيز العيساوي )حنو نظام انتخايب عادل ابالستفادة من التجربة الياابنية(، املنشور يف مركز البيان 
./https://www.bayancenter.org/2023/02/9353

األنظمة االنتخابية في العراق والتفضيالت الحزبية
)جدلية قانون االنتخابات األخير(

نبيل جبار العلي *

*  ابحث.

https://www.bayancenter.org/2023/02/9353/
https://www.bayancenter.org/2023/02/9353/
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ومن اإلفرازات االنتخاابت األخرى، هو صعود واضح والفت للمستقلي يف الدورة البملانية 
األخرية بعدد )43( مقعداً، يف حي مل يتمكَِّن املستقلون يف وقت سابق من إحراز أكثر من )2 – 
4( مقاعد على أكثر تقدير؛ ألسباب سُتوضَّح الحقاً. ومؤكَّدا »أدَّى فوز الصدريي مبا يقارب من 
)20( مقعداً إضافياً، وفوز املستقلي بـ)43( مقعداً،  وقوى انشئة أخرى مبا يقارب )20(؛ إىل 
احنسار واضح يف نتائج القوى السياسية األخرى، وحتجم متثيلها وأتثريها حتت قبة البملان العراقي.

أنَّ  أساسية  بصورة  يعين  ال  االنتخاابت  نتائج  الكبري يف  التغيري  أنَّ  للنظر،  هو الفت  ما 
التغيري نتَج عن تغيري يف تفضيالت الناخبي، وتغيري يف بوصلة توجهاهتم السياسية، وابلعودة إىل لغة 
األرقام جتد من املفارقات الكبرية، منها حصول اإلطار التنسيقي )وهو حتالف سياسي شيعي ضمَّ 
األطراف السياسية الرافضة لنتائج االنتخاابت( إىل ما يزيد عن )2,500,000( مليون صوت 
التيار الصدري  فقط، يف حي حاز  انتخايب صحيح، وقد حصل على ما يقارب )83( مقعداً 
على  طريقها  عن  وحازوا  انتخايب صحيح،  )885,000( صوت  يقارب  ما  على  )الصدريون( 
)73( مقعداً، هذا فيما خيص املتنافسون الشيعة، أمَّا املتنافسون السنة فالفارق واضح أيضاً، إذا 
ما  الذي حاز على  تقدُّم  املقاعد، فحزب  والتناسب بي عدد األصوات وعدد  النسبة  اتبعنا  ما 
يقارب )637,000( صوت حاز على )37( مقعداً، يف حي مل يستطع نظريه حتالف العزم من 
التمكُّن من احلصول على أكثر من )14( مقعداً عب استقطابه لناخبي بلغ عددهم ما يقارب 

)421,000( صوت انتخايب! 
أتيت هذه التباينات نتيجة القانون االنتخايب األخري، الذي مل تعتد القوى السياسية على فهمه 
بصورة كاملة، وتباين اإلسرتاتيجيات االنتخابية، وآليات تقدمي املرشحي، وتوزيعهم، وأعدادهم هي 
قد أصبح  الكبرية  فمالك األصوات  االنتخاابت،  نتائج  التباين يف  املتسبِّبات يف وضع هذا  أبرز 
مبقاعد حمدودة، وفاز آخرون مبقاعد عديدة عن طريق أصوات حمدودة، يف حي مل تتأثَّر بعض القوائم 
السياسية ابلقانون وقد حازت بعدد املقاعد النيابية نفسها فيما لو افرتضنا احتسابا َوْفقاً لقواني 
أخرى، فعلى سبيل املثال حاز )حتالف إدارة الدولة( على )359( ألف صوت انتخايب مكنه من 
إحراز )4( مقاعد نيابية فقط، يف حي قد يكون من اجلائز افرتاض حصول مرشحي مستقلي 
آخرين على ال يزيد عن )10 – 12( ألف صوت مكَّنتهم من إحراز )4( مقاعد انتخابية بفضل 

القانون اجلديد. 
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ومن هذه النقطة أتيت تقاطعات القوى السياسية حول تبينِّ قانون انتخايب حياول كل منهم 
الزج به لصاحله، فمنهم َمن يرى ضرورة أن يكون القانون عاداًل بصورة أكب، ويعطي اعتبارات 
لألصوات االنتخابية اليت ال متنح صاحبها إمكانية الفوز، وحتويلها لصاحل قائمته، وهو ما يعرف 
)ابلصوت املتحول(، ومنهم َمن يرى أبنَّ من املهم أن يتنافس اجلميع َوْفق فرص متساوية وفردية 
تعبِّ عن رغبة الناخبي مباشرة دون االستعانة ابجلماعة )أو احلزب( وهو ما يعرف بنظام )الصوت 

غري املتحول(. 
ح اجلدول يف أدانه2 فرضية تطبيق النظام االنتخايب اجلديد ونتائجه وتطبيقه )الرتشيح  يوضِّ

الفردي(، وفرضية لو اْحُتِسَبِت األصوات َوْفق نظام  )القوائم االنتخابية(. 

اسم الكيان السياسي 
عدد املقاعد 
يف انتخاابت 

 2021

عدد املقاعد 
املفرتضة يف حال 
تطبيق سانت ليغو 

1.7

زايدة 
يف عدد 
املقاعد 

نقصان يف 
عدد املقاعد 

عدد املقاعد 
الذي مل يتغريَّ 

735518الكتلة الصدرية 
43934املستقلون 

37343حتالف تقدُّم 
33321ائتالف دولة القانون 

31301احلزب الدميقراطي الكردستاين 
17161حتالف كردستان 

17258حتالف الفتح 
14206حتالف العزم 
9156حركة امتداد 

9112حراك اجليل اجلديد 

2.صفحة 114، دكتور عبد العزيز العيساوي:
 https://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2023/02/98376t31.pdf

https://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2023/02/98376t31.pdf
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اسم الكيان السياسي 
عدد املقاعد 
يف انتخاابت 

 2021

عدد املقاعد 
املفرتضة يف حال 
تطبيق سانت ليغو 

1.7

زايدة 
يف عدد 
املقاعد 

نقصان يف 
عدد املقاعد 

عدد املقاعد 
الذي مل يتغريَّ 

مل يتغريَّ 66إشراقة كانون 
572حتالف تصميم 

41915حتالف قوى الدولة 
4106حتالف العقد الوطين 

 جدول رقم )13(: عدد املقاعد املفرتضة يف حال تطبيق سانت ليغو )7.1(. 
التفضيالت اخلاصة ابألحزاب واملرشحني ومدى مالَءمتها مع صور القوانني االنتخابية 

ومناذجها: 
أواًل: نظام الرتشيح املنفرد أو القائمة

طريق  عن  أكثر  أصوات  مجع  شعبية كبرية  بقواعد  حتظى  اليت  التقليدية  األحزاب  حتاول 
أو  السياسية،  الرمزية  األحزاب  تلك  تستخدم  ما  عادة  واليت  االنتخابية  القائمة  نظام  استخدام 
ل استخدام القوائم االنتخابية  ا قد تفضِّ الدينية، أو العقائدية يف تسويقها االنتخايب،  لذا جند أهنَّ
كسلَّة جلمع األصوات من دون التدقيق كثرياً يف طبيعة املرشحي ضمن قوائمها ونوعيتها، يف حي 
تبدو خيار القائمة االنتخابية غري مفضلة لألحزاب الناشئة، أو التشرينية )األحزاب التشرينية: وهو 
تعبري سياسي لوصف األحزاب الناشئة بعد احتجاجات تشرين 2019(؛ لعدم قدرهتا على ما 
انتخابية واسعة، على غرار ما تفعله  يبدو على تكوين تنظيمات سياسية كافية للدخول كقوائم 
األحزاب التقليدية، وأيضاً عدم قدرهتا على استقطاب شخصيات اجتماعية وسياسية مؤثرة قادرة 
لها للفوز مبقعد انتخايب َوْفق  على اجتذاب األصوات، وعدم قدرهتا على جتميع أصوات كافية تؤهِّ

قاعدة )القاسم االنتخايب، أو حىت سانت ليغو املعدل جبميع صيغه(.
 أمَّا الصدريون فقد ال يضرهم كثرياً استخدام القائمة االنتخابية يف االنتخاابت أو استخدام 
نظام الرتشيح املنفرد، فقد شهدت التجارب السابقة قدرة احلزب على إجراء تكتيكات انتخابية 
مناسبة قادرة على حتقيق جناحات واضحة ومتنامية يف كل جتربة انتخابية، وقد يرتكز اعرتاضهم 
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غري املعلن اليوم انتج من رغبة إلضعاف خصومهم السياسيي )جمموعة اإلطار التنسيقي الشيعي( 
عب املطالبة بتشريع قانون انتخايب خيدم أطرافاً سياسية أخرى )أحزاب قوى تشرين( اليت تكنُّ هي 

األخرى العداء واملنافسة للتحالف الشيعي )اإلطار التنسيقي(. 
اثنياً: نظام الدوائر املتعددة أو الدائرة االنتخابية الواسعة )على مستوى احملافظة(

اعتمد القانون األخري لالنتخاابت  قانون رقم )9( لسنة 2020 املنظِّم النتخاابت جملس 
النواب العراقي يف 2021، نظام الدوائر االنتخابية الصغرية ألول مرة يف العراق، وهو نظام قد 
قسَّم احملافظات العراقية اليت كانت جتري االنتخاابت على َوْفقها )كل حمافظة متثِّل دائرة انتخابية 
واحدة( إىل دوائر انتخابية عديد، وما يشوب هذا التوزيع هو أنَّ التقسيم مل يكن انبعاً يف األساس 
من التوزيع اإلداري لكل حمافظة، فلم يعتمِد احلدود اإلدارية لألقضية، أو النواحي كأساس لتشكيل 
الدوائر االنتخابية، بل ُأْجرَِيت وُرِسَت حدود لكلِّ دائرة َوْفقاً ملعايري أخرى غري معلنة، ومن األمور 
املثرية للشكوك، هي أنَّ التقسيم هلذه الدوائر قد كان مدروساً يف بعض األحيان، فُأْجرَِي التقسيم 
َوْفق اعتبارات قد تكون يف بعضها واضحة األهداف، منها التقسيم املبين على مشول مناطق وأحياء 
َوْفق القواعد السياسية، أو دوائر أخرى جرى تنظيمها َوْفق توزيع مذهيب وعرقي، وبعضها  جرى 
رسها لتكون مشتِّتة ألصوات اخلصوم السياسيي، عب إضعاف قواعدهم االنتخابية وتشتيتها بي 

الدوائر املتالصقة. 
لذا، فاليوم قد تفضل األحزاب التقليدية الدائرة االنتخابية الواسعة )على مستوى احملافظة( 
بدياًل عن الدوائر االنتخابية املتعددة الصغرية؛ العتبارات خمتلفة، منها طريقة حتديد الدوائر املتعددة 
تتعارض مصاحل  اعتبارات ومصاحل حزبية خاصة، ومع ذلك فقد ال  السابق على  بنيت يف  اليت 
الدوائر  اعتماد دوائر متعددة يف االنتخاابت شريطة أالَّ تكون تلك  مع  التقليدية كثرياً  األحزاب 
منتقاة، كما حدث يف السابق، مع ضرورة ضمان حقوق األصوات اليت حصل عليها احلزب يف 

قائمته. 
مييل التيار الصدري إىل اعتماد الدوائر االنتخابية املتعددة الصغرية بداًل من الدائرة الواحدة، 
وقد يوفِّر له مثل هذا النظام فرص فوز أوسع وأكثر سهولة؛ العتماده على تكتيكه االنتخايب املعتاد، 

والذي يركِّز فيه على مرشحي حمددين ويدفع بقواعده الشعبية إىل انتخابم. 
استطاع التيار الصدري -يف االنتخاابت األخرية، انتخاابت جملس النواب لسنة 2021- 
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اقتناص مقاعد يف دوائر انتخابية ال تضم قواعد ملؤيدي الكتلة الصدرية فيها إال قواعد حمدودة، 
املنصور  دائرة األعظمية ودائرة  الصدري على مقعد يف كل من   التيار  مثال على ذلك، حصل 
االنتخابيتي، واليت خصص لكلٍّ منهما على )5( مقاعد نيابية، وتعمل منهجية املاكنة االنتخابية 
الصدرية ابألساس على تقسيم الدائرة االنتخابية إىل مناطق حمدَّدة، وجتري إسرتاتيجيها االنتخابية 
اخليارات  من  تكون  قد  املتعددة  الدوائر  لذا  اآلخرين،  دون  بعينهم  مرشحي  على  الرتكيز  على 
ا قد ال تكون خيار الدائرة الواسعة )على مستوى حمافظة(  االنتخابية املفضَّلة للصدريي، إال أهنَّ

نقطة خالفية كبرية لديهم.
الواسعة  للدوائر  العودة  لقضية  مناهضاً  )تشرين(  وأحزاب  الناشئة  األحزاب  يبدو خطاب 
)على مستوى احملافظة( وإصرارهم واضح يف اعتماد الدوائر املتعددة الصغرية، وقد تنبع هذه الرغبة 
نظام  اعتمدت  اليت  االنتخاابت األخرية  اليت حصلوا عليها يف  النتائج  من شعورهم ابلرضى عن 
الدوائر االنتخابية املتعددة والصغرية، أو قد تكون نتيجة رغبتهم يف إجراء انتخاابت بدوائر صغرية 
متنح مرشحيهم الفرصة يف إجراء تسويق انتخايب حمدود تتناسب مع حدود اإلمكانيات الضئيلة 
إذا ما قارهنا إبمكانيات األحزاب التقليدية، أمَّا مصلحة األحزاب الناشئة وأحزاب تشرين –َوْفق 
وجهة نظري- تكمن يف الدوائر األكثر اتساعاً )على مستوى احملافظة(، ولسبب بيسري يتعلَّق بنوعية 
املنبثقة من احتجاجات  الناشئة وتوزيعها، أو تلك  املؤيدة واملناصرة لألحزاب  القواعد االنتخابية 
تشرين، فقواعد تشرين، أو األحزاب الناشئة، أو الشخصيات املستقلة عادة ما تكون غري مرتبطة 
ببعد أيديولوجي، أو قومي، أو إثين، أو مكان جغرايف حمدد، فمناصرو تشرين -على سبيل املثال- 
قد ميثِّلون حراك اليسار االجتماعي يف العراق، الذي ال حتده منطقة أو بقعة، وجتزئة الدوائر وتعدُّدها 
تعين حتجيم قواعدهم الشعبية وتقليلها وتفتيتها، لذا فمن األفضل هلم الدفع ابجتاه دوائر موسعة 
)على مستوى حمافظة( بداًل عن الرتكيز على خيار الدوائر املتعددة، وهذا ما حدث مثاًل مع احلزب 
الشيوعي يف وقت سابق، إذ ميتلك احلزب اآلالف من املناصرين يف مدن خمتلفة  من العراق، إال أنَّ 
توزيعهم اجلغرايف مل ميكِّنهم من الفوز، واستحصال مقاعد انتخابية؛ نتيجة توزعهم بي احملافظات اليت 
متثِّل كاًل منها دائرة انتخابية منعزلة ال تؤثِّر إحدامها على األخرى، كذلك إذا أخذان مثال )حركة 
حقوق( وهي حركة سياسية انشئة قد ترتبط بعقيدهتا السياسية كثرياً مع األحزاب التقليدية الكبرية، 
إذ حصلت الكتلة على ما يزيد عن )99( ألف صوت كمجموع ما حصلت عليه من أصوات 
ا مل تتمكَّن من حيازة أكثر من مقعد نيايب واحد،  صحيحة يف مناطق خمتلفة ودوائر عديدة، إال أهنَّ
يف حي قد تبدو فرص حصوهلا وحيازهتا للمقاعد أوسع إذا ما اعتمدت على نظام الدوائر الواسعة 
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)على مستوى احملافظة(، إذ قد تتمكَّن وحدها من نيل مقعدين يف بغداد فقط بعد حصوهلم على 
أكثر من )35( ألف صوت يف بغداد وحدها، وهكذا هو األمر مع سائر األحزاب الناشئة، أو 
األحزاب التشرينية اليت ال تعتمد على النوع االجتماعي، واملذهيب، والعرقي املبين على اجلغرافية، أو 

املناطق احملددة، وتعتمد على مناصرين من مناطق عديدة. 
اثلثاً: سانت ليغو 

سانت ليغو هو طريقة ومعادلة حسابية استخدمت يف انتخاابت عديدة حول العامل، ويف 
فرتات اترخيية خمتلفة، هتدف املعادلة إىل احتساب املقاعد الفائزة كطريقة بديلة عن )معادلة القاسم 
إجراء  تفرتض  واليت  املعدَّلة،  ليغو  سانت  مبعادلة  سُِّيت  حىت  عليها  التعديل  جرى  االنتخايب(، 
احتساب للمقاعد الفائزة للقوائم السياسية بصورة أكثر عدالة، ومتتاز معادلة سانت ليغو )املعدَّلة( 
إىل احنياز واضح لصاحل القوائم اليت حتصل على أصوات حمدودة وقليلة، اليت قد ال تؤهلها للحصول 

على املقعد النيايب . 
رغم ذلك، أن حجم التأثري الذي تقدمه معادليت سانت ليغو املعدل )1.3( أو )1.9( 
هو أتثري حمدود، قد ال يصل إىل %6 من عدد املقاعد، إذ إن مقدار حجم التغيريات اليت حتدثها 
املعادلتي هو مقعد أو اثني لكل دائرة انتخابية )على مستوى احملافظة(، ومن َثَّ قد ال تغري املعادلة 
أبكثر من )15 – 20( مقعداً عند تطبيق املعادلتي، ومن األفضل اعتماد معادلة سانت ليغو 

وسطية )1.5(؛ لتحقيق عدالة أكب. 
أتيت رغبة األحزاب التقليدية الكبرية إىل اعتماد معادلة سانت ليغو )1.9(، واليت من شأهنا 
حرمان األحزاب الناشئة أو األحزاب والقوى اليت ال حتظى بقواعد انتخابية واسعة من احلصول على 
مقعد نيايب؛ ألسباب عديدة، منها توسعة النفوذ النيايب، واآلخر سياسي متعلق بتحجيم التعددية 
االنتخاابت  تنتج  حينما  وأكب  أكثر  السياسية صعوابت  القوى  تواجه  إذ  النواب،  داخل جملس 
تعددايت حزبية واسعة داخل قبة البملان، إذ تضطَّر القوى إىل إجراء كثري من املفاوضات؛ لتحقيق 
التفاوضات  التعددية إجراء كثري من  تتطلب  أو  الرائسات،  نصاب تشكيل احلكومة، وانتخاب 

لتشريع القوانيي.
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الصوت املتحول والصوت غري املتحول:
كما أسلفنا، أنَّ أوجه االعرتاض الرئيسة بي القوى السياسية والقانون األخري الذي جرت 
التعامل مع األصوات، على  التغيري احلاصل بطبيعة  النواب 2021 هو  مبوجبه انتخاابت جملس 

أساس حتول هذه األصوات، وعدم قدرهتا على التحول، ماذا يعين التحول؟! 
التحوُّل: هو احتساب الصوت للمرشح غري الفائز ابالنتخاابت لصاحل قائمته، ومن َثَّ ميكن 

عدُّه صواتً صحيحاً قد جيري معاملته يف احتساب املقاعد الفائزة. 
أمَّا الصوت غري املتحوِّل: هو عدم وضع اعتبارات لألصوات اليت انلتها القائمة، واليت حازها 

مرشحون خاسرون مل يتمكنوا من نيل عدد األصوات الكافية للفوز. 
قانون  وفهم  الدراية،  لعدم  أصواهتا؛  من  لعديد  أحزاب كبرية  فقدان  اآللية  هذه  سبَّبت 
مرشحي  على  الرتكيز  إسرتاتيجيات  اختاذ  إىل  احلزبية  ابلقوائم  يدفع  والذي  األخري،  االنتخاابت 
معيني، والتحشيد هلم بداًل من حشد مرشحي، واالعتماد على إسرتاتيجية السلة جلمع األصوات. 
مبعىن آخر، مل يكن القانون األخري هو املتسبِّب املباشر خبسارة القوى السياسية؛ ألنَّ ضعف 
فهم القانون، وانتهاج إسرتاتيجيات انتخابية خاطئة أو ضعيفة مكَّن القوى السياسية األخرى من 
االنتفاع وإحراز الفوز على حساب إسرتاتيجيات أخرى ضعيفة حصلت على األصوات، لكنَّها 

مشتتة بي مرشحي عديدين. 
هل جمللس النواب العراقي صالحية إعداد قانون االنتخاابت وكتابته؟

من األخطاء املكرَّرة اليت متارسها السلطة التشريعية يف العراق املتمثلة مبجلس النواب العراقي 
السياسية  الكتل  رغبات  َوْفق  على  وكتابتهما  املعتمدتي  والتشريعات  القواني  تبنيها إلعداد  هي 
داخل اجمللس، أو استخدام خبات أعضاء اجمللس احملدودة، وعادة ما تقدِّم وتكتب تلك املشاريع 
يُعدُّ هذا السلوك واحدة من األخطاء  َوْفق معايري خاصة، وقد  على األهواء السياسية، وليست 
اإلسرتاتيجية والبنيوية اليت تواجه النظام السياسي، إذ من املفرتض أن تنحصر مسؤولية جملس النواب 
ابالطالع على املشاريع املقدَّمة من اجلهات التنفيذية )مشاريع القوانيي(، واطالع ممثلي الشعب 
إذا كان  تعديلها  االعرتاضات وأوجهها، ث  بيان  َثَّ  القواني، ومن  اجمللس على مضامي  أعضاء 
مناسباً، ث العمل للتصويت عليها ومنحها الشريعة والتصديق، إال أنَّ األمر قد يبدو غريباً يف بعض 
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القوانيي، إذ توىلَّ جملس النواب إعداد بعض القوانيي والتشريعات وكتابتها وصياغتها، ث يصادق 
عليها عب التصويت، وهنا يعمل اجمللس على مصادرة صالحيات اجلهات التنفيذية ورؤيتها حول 
التشريعات املصاغة، ويلزم اجلهات التنفيذية بتطبيقها َوْفق القانون من دون مسؤولية حول األضرار 

الناجتة. 
وللعودة للمسألة االنتخابية، فمن املفروض أن تكون املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت 
هي اجلهة املسؤولة أواًل عن كتابة القانون وصياغته وإعداده، ويـُْعَتمُد َوْفق معايري عديدة، أمهها أن 
يكون قانوانً عاداًل، ُيساَوى بفرص الرتشيح واالنتخاب بي الفرقاء السياسيي، وعملياً يكون قاباًل 

للتطبيق، من دون أن ينحاز لطرف معي على حساب اآلخر. 
اخلالصة: 

لكل قانون ونظام انتخايب سلبياته وإجيابياته، والفائز هو ذلك احلزب أو املرشح القادر على 
فهم القانون والتشريعات بصورة معمَّقة، ويرسم السيناريوهات املناسبة لالستفادة واالنتفاع أبكب 
قدر ممكن من قواعد ذلك القانون وامتيازاته، وجتنُّب املمارسات اليت قد تسبِّب خسارته أو فقدانه 

لألصوات. 
األحزاب والفاعلون السياسيون الطاحمون للمشاركة االنتخابية بوصفهم مرشحي انتخابيي 
يتقاطعون اليوم حول القانون االنتخابية وصورته َوْفقاً لتفضيالهتم السياسية، ومدى تكيُّف القانون 
مع ظروفهم االنتخابية، وليست َوْفق معايري ضمان العدالة واملساواة يف إجراء انتخاابت تعبِّ بصورة 

أدق عن رغبة الناخبي وتطلعاهتم. 
االختالف  نتيجة  والتظاهر؛  واالحتجاج  السياسي  ابالحتقان  املشحون  اجلو  هذا  ويف 
والتقاطع على صورة القانون، تغيب املؤسسات الفاعلة عن املشهد، وعلى رأسها املفوضية املستقلة 

العليا لالنتخاابت واليت من املفروض أن تقدِّم نظاماً انتخابياً حيادايً دون ميول أو حماابة. 
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التوصيات: 
انتخايب وكتابته وصياغته، وتضمن فيه قدر أكب    تتوىل مفوضية االنتخاابت إعداد قانون 

من العدالة، وتكافؤ فيه الفرص للمرشحي والناخبي، مبشاركة خباء من األمم املتحدة، أو خباء 
ومشاركة  والدستورية،  السياسية  النظم  يف  وخباء  املدين،  اجملتمع  ومنظمات  حمليي،  وأكادمييي 

مفوضية حقوق اإلنسان العراقية، وتقدميه كمشروع قانون جمللس النواب. 
أن يراعى يف كتابة القانون، الظروف االجتماعية والسياسية للعراق، وحق الناخبي يف اختيار   

ممثليهم، وحق األحزاب واالئتالفات املشاركة يف االنتخاابت من ضمان حقوق املصوتي لصاحلها 
ابلقدر الذي ال يبخس حقوق املرشحي اآلخرين من حق الفوز وحيازة مقاعد جملس النواب. 

أن يراعى يف كتابة القانون، السيناريوهات السياسية املتوقعة نتيجة إعداد القوانيي، ومنها   
تنظيم طريقة االئتالفات وتفصيلها قبل إجراء االنتخاابت وبعدها، وطريقة انسحاب الفائزين أو 
الكتلة  بعدها، ومسألة تشكيل  االنتخاابت وما  قبل  الكتل والقوائم ما  انضمامهم، وتنقلهم بي 

الكبى، وطريقة احتسابا. 
نوصي ابنتهاج أنظمة هجينة كالنظام املختلط الذي جيمع بي فائزين عن طريق الرتشيح   

املنفرد، وفائزين عن طريق الرتشيح بنظام القائمة.
 انظر إىل مقال للكاتب )نبيل جبار العلي التميمي( )مقرتحات يف كتابة قانون االنتخاابت( 

https://tinyurl.com/2gk7jla5 أاير 2017، موقع كتاابت
انظر أيضاً، دراسة للدكتور عبدالعزيز العيساوي )حنو نظام انتخايب عادل ابالستفادة من 

التجربة الياابنية(، املنشور يف مركز البيان 
https://www.bayancenter.org/2023/02/9353/
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