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 التعديل يف قانون االنتخابات العراقي:

 الدواعي والدالالت واألبعاد

 كربالء المقدسةجامعة  ،كلية القانون د.سامر مؤيد عبد اللطيف؛
 

تس قي  االن تابات حبزا ممبزا مر االه مام  بوص ها الوسبلة الي تد ق  بها السدلية وت جد د بهدا دمداء     
ال ميقراطبة .  ولبس مس غربا ب    لك  مر ان  شغ  القانون الد ي  دظمهدا حبدزا مدداظرا مدر االه مدام مدر        

المدر  دسدح  مدر بداب اوىل علد  دولدة غابدع عدهدا         جان  امل دبني وح   املواطدني ال داد ني . وم د  هد ا ا   
ال ميقراطبددة  دحددا طددو ال كددال راق واسدد و ثع تركددة ثقبلددة مددر السددمات والدزعددات االج ماعبددة االقصددائبة 

ومر ت اولا عرب قدوات الشرعبة امرا غري مس ساغ للقابضني علبها  ،وال سليبة الي جت   مر السلية غدبمة
انون االن تابات واح  ام اجل ا وال جا ب حوله ال ي ام   اىل عشدر جدوالت   . وه ا ما فسر عسر والد  ق

داي  قبة الربملان ال راقي لب متض بالدها ة  عر الصدبغة امل  لدة لقدانون االن تابدات ال شدر  بة الدي كاندع        
 القائمة امل  وحة واملداط  االن تاببة ابر  م املها وأك ر أسباب تأيرها. 

فدان هد ا    ،حوا قانون االن تابات ال راقي  ب    الته مر ج ا قانوني  وسباسدي  ثريوعل  الرغم مما  أ 
االيري  م   غاد   ق ة الدصوص وم  سرب أغوا  دالالتهدا  او  س كشدف  إسدقاطاته وأب ادهدا علد  صد ب        

وحتدري  ت الد الال عدر تلدك   إماطدة الل دام   تدب د  احلاجدة اىل    الواق  واملس قب  السباسي املدظو  . ومر هددا  
 املس قبلبة لقانون االن تابات ال راقبة ب   ت   له.السباسبة ال  اعبات 

  -وه ا ما مت  تداوله عل  أ ب ة حماو  هي : 
 . دواعي ال      يف قانون االن تابات يف ضوء القوانني االن تاببة السابقةاألوا :  بح امل

 قانون االن تابات . يف  نياق اجل ا السباسي حوا ال     ال اني :  املبح 
 .م اتبح ال اللة يف القانون االن تابي اجل    ال ال  :  املبح 

 .عل  مس قب  ال ملبة السباسبة يف ال راق اثر ال      يف قانون االن تابات  املبح  الراب  : 

 املقدمة
 ل ددة ت ددبري عددر صددراع بددني قددوى اج ماعبددة  ات مصدداحل خم   هددي بدد ،لبسددع ال ميقراطبددة نظامددا جاهزا 

 .  ا  بوسائ  سلمبة ت   االن تابات مر اهمها  وتوجهات فكر ة م با دة
 واالن تابات احلر  هي احد ى الصدبغ ال ميقراطبدة الدي ت ب هدا اجمل م دات امل م ندة وامل حضدر  يف ال دام         

نع نز هة كاا ا ما  عر حر ة ال رد واجمل م الواق ي  ري  بالدا    ح   لك الصراع بوسائ  سلمبة ؛ وهي  ال
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ت كس م ى ال يو  وال ق م وا ت اع الوعي الوطين عد  ه ا الش   ال ي ما سها وت كس ووحر  و  افة 
 د جة ال ميقراطبة الي    اطاها و  مسك بها ابداء ه ا البل . 

وعد ما تس قي  االن تابات  لك احلبز مر االهمبة بوص ها الوسبلة الي تد ق  بها السلية وت ج د بها 
فال مد وحة ب    لك مر ان  شغ  القانون ال ي  دظمهدا حبدزا مدداظرا مدر االه مدام مدر        ،ء ال ميقراطبةدما

جان  امل دبني وح   املواطدني ال داد ني . وم د  هد ا االمدر  دسدح  مدر بداب اوىل علد  دولدة غابدع عدهدا            
االقصائبة وال سليبة الي  ال ميقراطبة  دحا طو ال واس و ثع تركة ثقبلة مر السمات والدزعات االج ماعبة

جت   مر السلية غدبمة ومر ت اولا عرب قدوات الشرعبة امرا غري مس ساغ للقابضني علبها . وهد ا مدا فسدر    
عسر والد  قدانون االن تابدات واح د ام اجلد ا وال جدا ب حولده الد ي ام د  اىل عشدر جدوالت دايد  قبدة             

  لدة لقدانون االن تابدات ال شدر  بة الدي كاندع القائمدة        الربملان ال راقدي لبد متض بالدها دة  عدر الصدبغة امل     
 امل  وحة واملداط  االن تاببة ابر  م املها وأك ر أسباب تأيرها. 

فدان هد ا    ،حوا قانون االن تابات ال راقي  ب    الته مر ج ا قانوني  وسباسدي  وعل  الرغم مما  أثري 
التهدا  او  س كشدف  إسدقاطاته وأب ادهدا علد  صد ب        االيري  م   غاد   ق ة الدصوص وم  سرب أغوا  دال

وحتدري  الد الالت  عدر تلدك   إماطدة الل دام   تدب د  احلاجدة اىل    الواق  واملس قب  السباسي املدظو  . ومر هددا  
 املس قبلبة لقانون االن تابات ال راقبة ب   ت   له.السباسبة ال  اعبات 

  -وه ا ما مت  تداوله عل  أ ب ة حماو  هي : 
 . دواعي ال      يف قانون االن تابات يف ضوء القوانني االن تاببة السابقةاألوا :  بح امل

 يف قانون االن تابات .  نياق اجل ا السباسي حوا ال     ال اني :  املبح 
 .م اتبح ال اللة يف القانون االن تابي اجل    ال ال  :  املبح 

 .عل  مس قب  ال ملبة السباسبة يف ال راق  تابات اثر ال      يف قانون االن املبح  الراب  : 

 املبحث األول : دواعي التغيري يف قانون االنتخابات يف ضوء القوانني االنتخابية السابقة  
ضمر  (بوا برمير)ال ي وض ه احلاكم امل ني لل راق ب   االح الا األمريكي  جاء يف قانون االن تابات

مدا  كومات ال راقبة امل  اقبة بقسدمه ال الد  ل ح  د  نظدام ال م بد  الربملداني       ال شر  ات الي سا ت علبها احل
  ( : "01نصه )
 كون ال راق دائر  ان تاببة واح   ، و  م تو    مجب  املقاع  يف اجمللس الوطين)الربملان( علد     -0

  . الكبانات السباسبة مر يالا نظام لل م ب  الدسن
اب  و    املقاع  يف اجمللس الوطين )الربملان( علد  أعضدائه علد  حسد    ت  م  الصبغة املس ت مة ل - 2

و كدون احلد     ،وعلد  حسدابات أيدرى تالبدة تسد ت م اكدرب امل بقدي        (كوتا)أولي  س ت م احلص  البسبية 
م توضبح طر قة اس ت ام ه ه الصبغة يف   و ،135بقسمة إمجالي ع د األصوات السلبمة والصاحلة عل  

                                                
  ميكددر  ال ميقراطبددة وقدد  او دوا لدده ت ددا  ف عدد    ا   فدد  ا لدددظممددر االهمبددة لكوندده حي دد  الصددالكدد ري اوىل البدداح ون االن تدداب

مدر املسداهمة فد  اي بدا       -ب   تدوفر الشدروط القانونبدة     -ميكدهم  ح  مر حقوق املواطدني) اس تالصها بالقوا ان االن تاب هو :"
لالن تابدات   الثدة م دا ري كم يلبدات   قد  وضد  فقهداء القدانون ال سد و ي ث     والرن دا ال د  جيد ونها صداحلة للحكدم(.        مم لدبهم علد  وفد    

جمموعدة انشدية  ات وظدائف ومقاصد  ترتتد  علبهدا الد دائج         ال  البة و قص  بها انها لبسع هد فا ةد   اتهدا بد      -ال ميقراطبة، االوا 
سدباد  القدانون    وفد   و قص بها حر ة االن تابات ال ميقراطبة اي انهدا جتدرى   -احلر ة  -وامل با  ال اني ال  لبة املؤثر  ف  نظام احلكم،

ا دة ان جتدرى    -للمدواطدني، أمدا امل بدا  ال الد  فهدو الدزاهدة        وحتع ظ  حكمه امل سمة بروح ال دافس وحترتم احلقوق واحلر ات الرئبسبة
 (6) .وت سم ادا تها واال راف علبها واعالن ن ائجها باحلباد السباس  وال الة والش افبة االن تابات بشك  دو ي
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"  م ان تداب أعضداء اجمللدس الدوطين )الربملدان(       ،   عمال بالقسم السادس ال قر  األوىللوائح تدظبمبة تص
 ."عر طر   االقرتاع املبا ر والشام  السري

لسلية االئ الف املؤق دة كاندع القدوائم األن تاببدة مغلقدة أو مق لدة         1114لسدة  16ويف ظ  األمر  قم 
والد ي هدو نسدتة طبد        1115( لسددة  06 قدم )  جل  د  وق  بق  ه ا احلداا سدا ي ح د  يف ظد  القدانون ا     

و كرت املاد  ال اس ة مر  .مر القانون  (7ف06)موه ا ما أك ته املاد   1114( لسدة 16األص  مر األمر )
ما نصده: ) كدون الرت دبح بير قدة القائمدة املغلقدة        1115( لسدة 06 قم ) القسم ال ال  لقانون االن تابات

 (01) (وجيو  الرت بح ال ردي
واملالحدن   ،وهك ا كان قانون االن تابات بصبغ ه امل  م   نستة ميابقة ملا اقره احلاكم امل ني يف فرمانه

فمضدوا علد  هد  ها .     ،ان تركة االح الا واوامره اثقد  مدر ان   حمد  عبدئ تغبريهدا السباسدبون احلدالبون       
سدبما املهمدة مدهدا ف لبده ان   قصد  عدر       وبال الي فمدر  دروم ال بحدر يف اغلد  القدوانني ال شدر  بة البدوم وال       

 ج و ها يف االوامر الي سدها احلاكم امل ني برمير.
ونظام القوائم املغلقة  قص  به" أن  ق م الكبان السباسي قائمة مبر دحبه وب د  املصدادقة علبهدا مدر قبد        

سباسي أن  غري برتتب  األمساء امل وضبة وان هاء مهلة تق  م القوائم األن تاببة واالئ الفبة ال ميكر للكبان ال
الوا د  يف القائمة وت لر األمساء ال ائز  مر املر حني يف القائمة حس  ع د األصوات الدي حصد  علبهدا    

 . "(07)الكبان وبالرتتب  ال  دي الوا د يف القائمة نزوال
ه ه القائمدة الن   وه ا م داه ان الداي  االع بادي  صوت لرقم القائمة االن تاببة وهو ال   رف أعضاء

هد ا الدظدام االن تدابي  ال  سدمح للدايدد  أي بدا  أمسدًا دون غدريه مدر القائمددة عمداًل بدظدام األي بدا  احلددر            
حب   د رد احلزب أو الكبدان السباسدي باي بدا  مر دحبه و د درد أ ضدا يف اي بدا  ترتبد           ()القائمة امل  وحة

ل لك مر ضمر االن قدادات الدي توجده    با  القائمة كاملة مر حبه يف القائمة وال يبا  أمام الداي  إال باي 
إىل نظام القوائم املغلقة أنه  لزم الداي  ال صو ع عل  جمم  األصوات الوا د  يف القائمة دون أدند  حر دة   

لقددة ان قددادات  لدد ا  واجدده نظددام القائمددة املغ   ،يف األي بددا  وإعدداد  ترتبدد  األصددوات كمددا  ر دد  الدايدد     
  .(04)قب  الدايبني وعامة اجلمهو  مر واعرتاضات      

ةس   أي اطخرباء فان القائمة املغلقة خت م وبشك  كبري الك   واألحزاب الدي ال مت لدك الشتصدبات    و
وهد ا  وضدح جلبدا ان هد ا      . املقبولة اج ماعبا او  ات اطخدربات والك داءات املرموقدة مدا   رضدها للتسدا        

ومدر هددا تولد ت     ب  هدو  ضدب  حد  الدايد  و غبد  إ ادتده وصدوته       القانون جمحف ولبس فبه مر ال  الة 
الضغوط وبر  املب  الش ن باجتاه تغبري قانون االن تابات بص و  تك   تسب   نظام القئمة املغلقدة والد ائر    

 االن تاببة الواح   .

 الثاني :  نطاق اجلدل السياسي حول التغيري يف قانون االنتخابات:  املبحث
 . ومة مشروع قانون االن تابات اىل الربملان و  ضمر يف أح  مواده اع ماد القائمدة امل  وحدة  أحالع احلك

 06توصلع إىل ات اق  قضدي باع مداد قدانون االن تابدات  قدم       ق  وكانع اللجدة القانونبة يف جملس الدواب
رب ال صدو ع يدالا   عل  أن حتسم القضا ا اطخالفبة يف هد ا القدانون عد    ،م  ت     ب ض فقراته 1115ل ام 

  جلسات الربملان.
نائبدًا مدر دون    700وأجرى الربملان قراء  أوىل ملشروع قانون االن تابات أقر ياللا بد    اد  عد ده اىل  

عضدو اللجددة القانونبدة يف اجمللدس الدائد  سدلبم اجلبدو ي يف حد    إل اعدة ال دراق           وق  اك    ،اعرتاضات
م وق ا  ،القانون م حت د  لبة القوائم فبما إ ا كانع م  وحة أم مغلقةأن ال    الت الي جرت عل   :"احلر

 .أن جيري ال صو ع األسبوع املقب  عل   ك  القائمة الي س   م  يف االن تابات املقبلة
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بني  ك ري  نقا ات وسجاالت  -وكما كان  م وق ا  – البة ملشروع القانون ق  اثا ت ال ات لكر القراء
وج د  ال دراق دوائدر     ،اع مداد القائمدة امل  وحدة أو املغلقدة      يف املواقف بشأن بسب  ال با ر ،بةالربملان الك  

وم  س ي  الربملان ال راقدي املدقسدم    .وض  حمافظة كركوك . فضال عر ترتب  ان تاببة ع   ب اًل مر واح  
مر املقر  اجراءها  ات ال امة الي االت اق بشأن ما إ ا كان  دبغي اس ت ام نظام القائمة امل  وحة يف االن تاب

كانون ال اني ) دا ر( مبا  سمح للددايبني باي بدا  مر دحني مد درد ر أو نظدام القائمدة املغلقدة الد ي ال          06يف 
و بد و أن امل دوق    .   بح للدايبني اال اي با  األحزاب الي حت د بد و ها مدر  شدغ  املقاعد  الدي ت دو  بهدا       

غالببة األحزاب ت ا ض القائمدة امل  وحدة بسدب  يشدب ها يسدا        »االن تابات إن األكرب أمام تشر   قانون 
 « عل  الرغم مر أن ب ضها   عي علدا تأ ب ه القائمة امل  وحة ،ب ض  مو ها يف االن تابات

 ،مص   برملاني أعلدر ان  ئدبس جملدس الددواب ا داد السدامرائي ات د  االحد          وه ا ما كشف عده واك ه 
تبين القائمة املغلقة يف االن تابات واجراء ثالثدة  »ق  يف مك به م   نساء الك   الدباببة عل  يالا اج ماع ع

 06هي ال ح    الدهائي ملوعد  االن تابدات يف   »وأوضح ان ال    الت «. 1115ت   الت عل  قانون ال ام 
و  داد  عدد د   ،لددايبني لسدجالت ا  1111واسد ت ام البياقدة ال مو دبدة ل ددام     ،كدانون ال داني ) ددا ر( املقبدد    

  (3)ولك  مئة الف مواطر نائ  يف ال راق«. وفقًا ل  د السكان ،701حالبًا اىل  135الدواب مر 
ىل  لك تصاع ت الد عوات الع مداد القائمدة امل  وحدة بد ال مدر القائمدة املغلقدة وج د  ال دراق دوائدر            ا

عل  طر قة  اع م  ن الداي  ال راقي ال ي طاملاوق  كا ان تاببة م   د  ب ال مر ال ائر  االن تاببة الواح  .
ظداهرات  مدر يدالا امل   ،هد ا األسدلوب   يف ال جا ب االن تاببة السابقة أوا امل رتضدني علد    القوائم املغلقة

 ه ها ال راق يف ع   م ن  ئبسبة كال اصمة بغ اد و البصر  و السماو  و املوص  و مبسان و  الي ش ببةال
ضدرو   أن   مد   ،صدبغة القائمدة امل  وحدة يف الدظدام اإلن تدابي ال راقدي       طالبع بإتباعوالي د اىل و كركوك 

القوائم لب سد  له اي با  الك لة الي بإمكانها أن تقد م      رف الداي  عل  األمساء املوجود  داي  خم لف
القائمدة  ) 1115ب د  إن بدان فشد  القدانون الد ي مت تيببقده يف ان تابدات          ،االن تابدات   بئا للمواطر ب د  

أفر ت ن ائجه وصوا ع د كبري مر الشتصبات اىل الربملان م تكر ل  هم أي ق  ات قباد دة   حبدمااملغلقة( 
 .  ةوإدا  ة إلدا       م اص  ال ول

  هب اتد كتأووحتع وطأ  ضغط الش   واملرج بة ال  دبة امل م لة يف  اي مساحة السب  السس اني دام ظله  
يف حداا اسد مر املوضدوع علد  اسداس       وته  د ه مبقاط دة االن تابدات     ،القائمدة امل  وحدة   دعم)يف) امل كر  

نواب سا ع و ،االجتاه ال ام ل ى جملس الدواب حنو ال صو ع عل  القائمة امل  وحة حتوا    ((القائمة املغلقة
 (7)  .القائمة امل  وحة مؤك  ر تأ ب هم ،القائمة املغلقة يف االن تابات عرال دص   إىل االئ الفات الشب بة 

نظددرًا للوضدد  األمددين   ،1115مثددة موجدد  للقددوائم املغلقددة يددالا االن تابددات املاضددبة عددام   وا ا كددان 
  وغباب الوعي االن تابي الكايف وع م م رفة الش   باملر حني ال ائد  ر مدر يدا ج البلد      املضيرب ان اك

نظددام القائمددة وبددات  اا بددزواا أعد ا ه.    قدد هدد ا املوجد   فددان ، أى صددباح ميددر يف صدحب ة الزمدددان كمدا  
توفرت له األ ضبة الصاحلة يف جم مد  حد    عهد  بال ميقراطبدة وم ظدم كباناتده       ب   ان  قبواًلاك ر    وحةامل

  (0)السباسبة م تبلغ د جة الدضوج السباسي.
ثدّم قبدام    م؛ وتركددا مدر  1111تشدر ر االوا   01مداقشاته يالا جلسة الربملدان لبدوم السدبع املصدادف     

سلبم اجلبو ي مم   ال واف  والداط  الرمسي بامسهم؛ ما بًا مك ئبًا حندو يالد  عيبدة نائد   ئدبس الربملدان       
تشدر ر األّوا   11وال ي ادا  اجللسدة؛ وأيدربه كمدا ظهدر الددّ  يف تل دا  ال ضدائبة ال راقبدة صدباح األحد            

 رات"م: "لدصوت مجلة وت صباًل عل  القانون ونرتك نقا  ال ق1111
 1111تشدر ر األوا   01يف  الد ي صد     06قم   فجات الوالد  امل  سر  لل      يف القانون االن تابي

االمدر الد ي    ،اسد غرق عشدر جدوالت برملانبدة لل صدو ع علبده      وب   خمداض عسدري   وال ي طاا أم  أص ا ه 
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ال ملبدة االن تاببدة سدببال     االنقسام بني الك   السباسبة وعم  احلاجة اىل ال غبري يف بدبةكشف حجم البون و
 . والد اق السباسي اليراج ال ملبة السباسبة برم ها مر حمدة اجلمود 

 :الثالث : مفاتيح الداللة يف القانون اجلديد  املبحث
  ضدي بددا اىل    1115( لسددة  06)إن إم ان الدظر يف نصوص قدانون ال  د    يف قدانون االن تابدات  قدم     

 : تأ ري املالحظات اآلتبة
إال إّنده م حيد د األسدباب املوجبدة     (06). نّ  مشروع القانون عل  إّنه ت     لقدانون االن تابدات  قدم   أ

ألف عراقي دون اإل ا   للماد   011( مده ثّم اس يرد ب ح    مق   لكّ  05ل    له ب ؛ ب أ بإلغاء املاد  )
 . ال قر  أّواًل مر ال س و  ال ائم 43

ب ًا ويامسًا وسادسًا وساب ًا وثامدًا إىل القانون امل د ا دون أن   دبني هد  هدي     . أضب ع املواد ثانبًا و اب
هد ا األسدلوب  سدقط    وإضافة كما يف أسلوب القوانني امل  لة امل  ا ف علبها أم أّنها مس ب لة مبدواد أيدرى.   

 بدبان القانون مر الداحبة املديقبة القانونبة
: "احملافظات املشكوك يف سجالتها هي مر جتاو  م  ا الدمدو  . نصع املاد  سادسًا؛ ال قر  ثانبًا عل ت

% سدو ًا عل  أن  قد م طلد  ال شدكبك مدر مخسدني نائبدًا علد  األقد  وحيظد  مبوافقدة            5السكاني أك ر مر 
جملس الدواب باألغلببة البسبية". وحنر هدا نبني انه ال جيو  أن    تل  القانون ت لبم دس و ي ميلقدًا؛ فلد ا   

طخاصة ب جاو  الدمو وضرو   تق  م طلبًا مر مخسني نائ  وموافقة الربملدان باألغلببدة البسدبية هدي     ال قر  ا
مسألة دس و  ة ال عالقة لا بالقانون وكان  ق ضي أن  تضاف ه ه ال قر  أو تس د  إىل مسدألة سدّر القدوانبني    

 .بالدسبة إىل ال س و  ال بواسية ماد  قانونبة
ال قر  أّواًل عل : "ُ لغ  أي ندّ     دا ض مد  أحكدام هد ا القدانون.". يف حدني        . نصع املاد  ثامدًا؛ ث

كان  دبغي أن  تكون املاد  ثامدًا تدّ  عل  إلغاء أي نّ     ا ض مر أحكام القدانون امل د ا. إ  مدر ياللده     
 .ميكر إد اج املواد املضافة وامل  لة قي ًا

ا أن اللجدة القانونبة يف الربملان كانع ختلط ما بدني القدانون   وف  ه ه امل يبات امل كو    ن ًا ميكر أن  نقو
وت     القانون وال  لبمات الربملانبة. وعلبه فأن إد اج ماد  دس و  ة ضمر مواد القانون ولبس االس داد إىل 

  فقط املاد  ال س و  ة جي   الدّ  الوا د ق  فق  ص  ه القانونبة وال     ى أن   كون إال ت لبمًا دس و  ًا
. لق  نّ  )القانون( يف د باج ه عل : "بداء ا عل  ما أقره جملس الدواب وصادق علبده جملدس الرئاسدة    ج

( وال قدر  )أ(  41والبد  )أّواًل وثانبًا وثال ًا و اب ًا( مر املداد  ) (60)واس دادًا إىل أحكام البد  )أّواًل( مر املاد 
ص   القانون اآلتي" وعلبه وف  هد ه املدواد ال سد و  ة ُأصد        مر ال س و . 071مر البد  يامسًا مر املاد  

ال ود  لدّ  ال س و  ال ائم وج نا ان ك  املواد الي ُأسُ د  إلبهدا ال عالقدة    عد القانون كما  زعمون ولكر 
 لدا ميلقدًا بسددر القدوانبني او ت   لددها؛ ويف مدا  لددي احلقبقدة الددي جيهلونهدا مبددواد ال سد و  وفدد  مدا  كددر يف        

 :(03)ال  باجة
بداء ا عل  طل   مدر   ،باألغلببة امليلقة ل  د أعضائه ،ُ ح  جملس الدواب -أّواًل:  -(: 60املاد  ) 

وال جيو  حدّ  اجمللدس يف أثدداء     ،أو طل   مر  ئبس جملس الو  اء ومبوافقة  ئبس اجلمهو  ة ،ثل  أعضائه
املداد  ال سد و  ة نسدأا اللجددة القانونبدة الدي        مّ   اس جواب  ئبس جملس الو  اء.( وبداءًا عل  ضدوء هد ه  

أص  ت القانون االن تابي ما عالقة حّ  الربملان بإقرا  قانون االن تابات وعلبه كان علد  اللجددة القانونبدة    
 .( ال قر  )أّواًل( بكافة بدودها53أن  تس د  يف إص ا  قانونها عل  املاد  )

دايلبًا له ل دظبم سري ال م  فبه( يف حني إّن قدانون االن تابدات   (: ) ض  جملس الدواب نظامًا 41املاد  )
وب قراتها أّواًل وثانبًا وثال ًا و اب ًا. عالو  عل  أنَّ حّ   السير ال ي جيء (41)نّ  عل  االس داد إىل املاد 
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ال  باجدة   ال  دضوي حتع أولو ات مشروع قانون االن تابات املزم  تص  قه. وه ا مدا  د ل  ان   41به املاد  
 .حشوًا م  م ًا ال عالقة له بإص ا  القوانبني

عددد  قبددام احلكومددة  ،وملحقدده ،(:  لغدد  قددانون إدا   ال ولددة ال راقبددة للمرحلددة االن قالبددة 071املدداد  )
( مدده.( وعلبده فدأن هد ه املداد  ببدد ها       51( واملداد  ) 57باسد  داء مدا و د يف ال قدر  )أ( مدر املداد  )      ،اجل    

 .فقرتها أ ال تديب  ميلقًا عل  مشروع قانون االن تابات اطخامس مر
مر يالا ما تقّ م أعاله نرى ان كّ  املدواد وبدودهدا ال تديبد  ميلقدًا علد  املدواد ال سد و  ة الدي جيد           
االس داد إلبها يف صباغة مشروع قانون. وكدان علد  اللجددة القانونبدة الدي تدرى ن سدها أّنهدا ملزمدة بصدباغة           

( واملاد  46ن تابي االّطالع عل  املواد ال س و  ة وأن  كون صباغ ه كاآلتي: "اس دادًا إىل املاد  )القانون اال
( ال قر  أّواًل بد  أ وب وال قر  ثانبًا مر ن س املاد  وباالس داد إىل ال قر  أّواًل مر 53( ال قر   اب ًا؛ و )43)

 (1) ص   القانون اآلتي...(. 51املاد  
املداد  األوىل مدر قدانون     لد ي أقرتده   ا واع ماد إحصائبة و ا   ال جدا     ال  و ضبة املقاع  مإّن م هو . ح

  ألف مر ع د مر املقاع  بدسبة مق   واح  لك  مائة ألدف نسدمة    ان جملس الدواب   حبدما نصع " ال     
م  ،%(5ضدمدها بواقد   )   .وفقًا آلير إحصائبة تق مها و ا   ال جا   عل  أن تكون املقاع  ال  و ضبة مدر  

أنَّ امل دروف دولبدًا أنَّ األقلبدات الدي ال ميكدر       فمدر جاند     قّر دس و  ًا وم  سد د  فبده إىل القدبم ال ولبدة.     
مبجموعها احلصوا عل  مق   برملاني مي لها لقلة ع دهم السكاني؛ ت ي  مق   يف الربملان. ولكر ه ا األمر 

 كون مكوناتها مت   أك ر مر مائة ألف ضمر اإلقرا  ال راقبة ل األقلباتال  ديب  عل  
ال قر  أّواًل مدر  ومر جان   ير ان ه ه املاد   أثا ت إ كالبة دس و  ة م أتبة مر جتاو ها ملا نصع علبه 

%؛ أي 5ال وجدود للكوتدا ال  و ضدبة الدي س شدك  بدسدب ها        مر ال س و  ال راقي الدافد  حبد     (43)املاد 
وح د  مد  غدض الدظدر عدر تلدك       وح مدها مثان مقاع  لل  و ضبة كما جاء يف القدانون.  مق   مير 06بواق  

ألف  311نَّ ه ه املكونات ال راقبة املشمولة باملقاع  ال  و ضبة إ ا كان ع د سكانها  بلغ املاد  ال س و  ة فا
ك األمدر  ديبد  علد     ألف كاملسبحبني م اًل فلهم احلّ  بواق  مثان إىل سب  مقاع  ولبس أق  وك ل 111إىل 

  البزد ة والشبك والصابئة وغريهم.
مدح املقاع  ال  و ضبة دون حت    املم د  الد ي مي لدهم يصوصدًا إ ا كدان هدداك أك در مدر مم د  لكدّ            ان 

مكدون سددوف  ددؤدي إىل صددراع عدد  تشددكب  الربملددان وإحلدداق املقاعد  ال  و ضددبة بدداملم لني. كمددا أنَّ املقاعدد     
عل  الشبك والبز   دة واملسدبحني إ ا كدان ت د ادهم أك در مدر مائدة ألدف نسدمة حسدبما            ال  و ضبة ال تديب 

ت عي كّ  طائ ة؛ عالوً  عل  ت  ر وجدود إحصداء يداص بهدم جي د  األمدر إجحافدًا ةقدوقهم حدني  كدون           
الي ال  حقهم ألك ر مر مق  . ناهبك أنَّ املقاع  ال  و ضبة ال تدس  يف أي ان تابات يف ال ام إال لالقلبات

حتق  مق   يف الربملان. وعلبه لو كان هداك تقسبم إدا ي لل ائر  االن تاببة وف  ع د األعضاء لكدّ  حمافظدة   
مي لها ع د م ني حس  ت  اده السكاني و كون االن تاب علدين وم درد او بقدوائم وتدافسدي ب د د األغلببدة       

ة مدر قدانون االن تابدات أك در وضدوحًا و ات ب د        ولكاندع املداد  ال انبد    ،املصوتة ملا وق دا يف هد ا األ دكاا  
سباسي وإدا ي  قّسم احملافظة عل  ع د السكان ل    دوائر ت داس  كّ  دائر  فبده مد  مم لبهدا. كمدا أّنهدا ال      
تسمح ملر لبس مر تلك املديقة أن   ر ح فبها وحي  ن بأصوات أبدائها وهو لبس مر تلك املديقة كما حيص  

 .يف القوائم البوم
املاد  األوىل اس د ت عل  اإلحصائبات ال ق  ر ة اطخاصة بو ا   ال جا   دون حت    ال رت  الزمدبة ثم ان 

وم ى الدمو احلاص  يف البياقة ال مو دبة مدا بدني فدرت  االن تابدات السدابقة وفدرت  صد و  القدانون. وبال دالي          
بس ل  هم بياقة متو دبة بالصو   الي كانع سوف ال ميكر حصر املهجر ر والساكدني احلالبني واجل د وَمر ل

م. إ     ق  أنَّ البياقة ال مو دبة وإحصائبات و ا   ال جا   قد   1114ولغا ة  بب   1117ملزمة يف فرت  عام 
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م. وهدي نسدبة ال ت وافد  مد  الدمدو اليبب دي لل دراق.        1111ولغا دة   1114% ما بدني  11 ابها تزو ر بواق  
قات ال مو دبة ق  ُألغبع واس ب لع للمهاجر ر يا ج ال راق وال ي ح دهم ار البيناهبك ان هداك الك ري م

 .القانون ب راقبي اطخا ج والبالغ ع دهم ما ال  ق  عر أ ب ة مال ني نسمة
. نصع املاد  ثال ًا مر قانون االن تابات عل  " كون الرت دبح بير قدة القائمدة امل  وحدة وال  قد  عد د       خ

الثة وال  ز   عل  ض ف املقاع  املتصصة لل ائر  االن تاببة وحيّ  للدايد  ال صدو ع   املر حني فبها عر ث
عل  القائمة أو أح  املر حني الوا د فبها وجيو  الرت بح ال ردي" وه ه م ا قة كدبري  لكونهدا ت لدبم ولدبس     

ر اح سداب القاسدم   وعلبه كبف ميكر أن    مج االن تاب ما بني امل رد  والقائمة؛ وكبف ميكد  ،فقر  قانونبة
االن تابي للقائمة واملر ح امل درد. عدالو  علد  أن  ال جيدو  ان تاببدًا أن  تكدون القائمدة حت دوي علد  ضد ف           
املر حني لكون املاد  األوىل وال انبة مدر مشدروع القدانون نصد ا علد  أنَّ لكدّ  مائدة ألدف نايد  مق د  وأن           

فظة. وعلبه ف س و  ًا وقانونبا وضمر ال رف االن تابي املقاع  تو ع عل  الدسبة السكانبة ضمر ح ود احملا
ال ولي ال جيو  الرت بح يف ن س القائمة بض ف ال  د أو حّ   ب رد أك ر مر ال  د الكلي للمقاعد  يف تلدك   

 احملافظة
فبما إ ا فا ت بالقاسم االن تابي قائمة م رد  فبها  وضمر املاد   اتها ت و  ا كالبات مر نوع اير اولا 

مقاعد  فمدا ا  صدا  باملقاعد  ال مانبدة الباقبدة.        1 ت  واح  وع د املقاع  كما يف احللدة بواقد  مدا  قدا ب     
فبما إ ا م حتص  أ ة قائمة عل  القاسم االن تابي وبال الي ال  وج  تدافس عل  املقاع . أي لبغ اد  وثانبها 

وتقاسدم األصدوات علد  القدوائم      ألدف صدوت   011مق   ولو م حتص  أ ة قائمدة علد  مدا  ز د  علد        61
الك ري  فما ا حي ث؛ ه  ت اد االن تابات؟ ه  ميكر لقائمة ال ربع بأصواتها لقائمة أيرى ل حقبد  القاسدم   
االن تابي أم ما ا. ه ه يف الواق  إ كالبة قانونبة سوف تؤدي مبا ال  قب  الشّك إىل ال زو در بشد   الوسدائ     

يف ه ه املاد  اطخاصة بقانون االن تابات. وعلبه فال قر  أّواًل وثانبًا مر ه ه  لسّ  ال راغ القانوني وال س و ي
املاد  سوف جتهض القانون االن تابي بالكام . ال قر  ثال ًا و اب ًا يف املاد  ال ال ة وامل  ّلقدة بدالقوائم الدي ال    

القاسم االن تدابي   دّ  تزو در     حتص  عل  القاسم االن تابي وتقسبم أصواتها بالدسبة للقوائم احلاصلة عل 
قددانوني مدد  سددب  اإلصددرا  والرتصدد . ألّندده يف احلدداالت ال ميقراطبددة الددي  شدده ها ال ددام  قددوم أصددحاب      
األصوات القلبلة بإحلاق أن سهم بقوائم  رتأونها وال تو ع عل  القوائم ال ائز . ف ل  سبب  امل اا إ ا كاندع  

ألدف صدوت والقائمدة ج حصدلع      51ئمدة ب حصدلع علد     ألدف صدوت والقا   11حصلع عل   0القائمة 
ألف صوت وهك ا للقائمة مدح أصواتها ملر تشاء مدر القدوائم ال دائز  أم غدري ال دائز . ولكدر هد ا         71عل  

القانون صبغ بصو   جت   مر القوائم ال اب ة لألحزاب الكبري  االس حوا  عل  األصوات وت بد  ترتببهدا يف   
  ه ه األحزاب بال يوا لالن تابات بواسية القوائم حّ   تد م مبقاع  أك در حّ د    مقاع  الربملان فل ا ترغ

 (05الكوتة امليلوبة )لو كان املر ح ال اب  لا تسلسله م حيص  عل  
 دة سدلية ايدرى القبدام بد لك       شر   القوانني وال جيدو  ال جملس الدواب هو السلية امل دبة دس و  ا بخ. 

كمدا   ،  بة ب شدر   القدوانني االحتاد دة   ( مر ال س و  ق  ي  السلية ال شر60اد  )لكون البد  )اوال( مر امل
 ،ان ال س و  م خيوا السلية ال شر  بة ال دا ا عر ه ا االي صاص اىل الغري ومهما علع  تبة  لدك الغدري  

 ىل مددح ا  جده بحد  ان جملدس الددواب     اال ان املالحن ف  مشروع قانون ت     قانون الن تابات موضوع ال
والقائده علد     هال د ء عدد  او بكلمدة ادق ا احدة    ،سلياته ال شر  بة اىل امل وضبة ال لبا املس قلة لالن تابدات 

وه ا ان ياف ييري ف  توجه جمالس الددواب ال  دسدجم والوظب دة ال شدر  بة ال د  عهد ها        ،عات  امل وضبة
    جاء فها نصدا: )وفقدا الجدراءات تضد ها    وال -وكما و د ف  املاد   اب ا اوال مر ال       ،ال س و  له

وهدا ال بد  مدر القدوا ان امل وضدبة ال لبدا املسد قلة لالن تابدات لدبس          ،ال لبا املس قلة لالن تابات( امل وضبة
ل  ها الصالحبة القانونبة ان تض  تلك االجراءات ال   طلبها جملدس الددواب النهدا جيد  ان تصد   مبوجد        
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راءات،ولبس للم وضددبة مبوجدد  القددانون سددوى اصدد ا  االنظمددة     ندد  قددانون  ولددبس علدد   ددك  اجدد    
( مدر القدانون املد كو فقط ولدبس وضد  الدصدوص       11وال  لبمات اال مة ل د ب  قدانون االن تابدات املداد  )   

اما الير قة الال مة ل صدو ع ال سدكر ني مدر مد سدن و ا   الد فاع وال ايلبدة فدال بد  مدر ند             ،القانونبة
لدواب حصرا وما عل  امل وضبة اال ان جت  ما  لزم مر نظام او ت لبمات تسه  تيببد   قانوي  ص  ه جملس ا

الد  امليلوب ل ه احلالة،و  ود جملس الدواب ثانبة لبقوا ف  البد  يامسا مر ن س املداد  بدان للم وضدبة    
دصدوص  ونرى ان تدظبم ال صو ع ف  اطخا ج جي  ان  دظم ب ،وض ع ال  لبمات اطخاصة ب صو ع اطخا ج

قانونبة واضحة وصرحية لكد   د مكر كد   دت  ت دوفر فبده الشدروط القانونبدة مدر الوصدوا اىل صدداد              
وللم وضبة اص ا  ما  لزم مر انظمة وت لبمات ل سدهب   لدك    ،االقرتاع لل  بري ةر ة تامة الي با  مر مي له

وجترب ها ف  اص ا   ،نظمة وال  لبماتناهبك ان امل وضبة بوض ها احلالي المتلك املهدبة امليلوبة الص ا  اال
ال  لبمات ف  ضوء قانون ان تاب جمالس حملافظات يري دلب  عل   لك لكدون مدا اصد  ته قد  حدرم ب دض       
احملافظدات مدر الكوتددا املتصصدة للدسدداء ممدا ج لدها حمدد  تشدكبك وط ددر مدر قبد  مدظمددات اجمل مد  املدد ن           

  واالنشية الدسو ة عل  وجه اطخصوص
إىل املاد   اب ًا واطخاصة ب صو ع اجلبأل و جاا األمر وغريهم ممر هم ضمر االطدر األمدبدة    . اس دادًاد

يف ال ولة جي   ي  أمسائهم كلبًا مر السجالت امل نبة ومد هم مر ال صو ع  وم االن تاب لغرض عد م  
 حداا عد م   اس غالا مواق هم ال لبدا لالن تابدات. وهدو أسدلوب ت مد  بده الد وا ال ميقراطبدة  م هدا. ويف         

ال صددو ع  سددقط حّقدده وال جيددو  ال صددو ع يف  ددوم االن تابددات يف احمليددات االن تاببددة األهلبددة مهمددا كلددف 
ني واملرض . أما ال قر   اب ًا مدر ن دس املداد  والدي ت  لد  بدال راقبني       مر؛ كما  ديب  األمر عل  املسجوناأل

 ،املهجدر  ،مددح الدد   حبد    غالا أصدواتها املهجر ر يف ال اي  فلبسدع واضدحة وتبد و إّنده م ربكدة السد       
وقد    ،ال صو ع لل ائر  ال   هجدر مدهدا مدا م  كدر قد  نقد  بياق ده ال مو دبدة اىل احملافظدة ال د  هجدر البهدا            

اح جع الك ري مر الك   السباسبة علد   لدك علد  اع بدا  ان املهجدر ر مدر حمافظداتهم هدم  صدب هم فد            
   قل  مر ع د املقاع  املتصصة ل لك احملافظة وان ال   ع بكون ان ه ا الد ايرى مر جهة  . االن تابات

البياقة ال مو دبة هي امل با  امل ت  الجراء االن تابات ال  شدك  صد وبة يف البحد  عدر  لبدة  سدري  لد مكني        
و س وج  تدظبم سج  ياص وحت د مداط  ال صدو ع اطخاصدة مبدداطقهم     املهجر مر ال صو ع ف  حمافظ ه

نوا مهجر ر يا جها وبياق هم ال مو دبة ق  حولع. كما أنَّ اآللبدة وفد  ال قدر  يامسدًا اطخاصدة      حّ   ولو كا
ب راقبي اطخا ج ال حت وي عل  احلّ  االن تابي ال ي  ضمده ال س و ؛ إ  أنبيع بامل وضدبة وبال دالي أعيد     

ال دالي سدوف   دود  لدك     القانون للم وضبة صالحبات إلغائها إ ا ما ت   ت ب  م توفر الظدرف املداسد  وب  
مق    41مق   إ  ما علمدا أّن ل راقي اطخا ج أك ر مر  717عل  مقاع  الربملان ب  د أق  مما مّت  مسه بواق  

  .لكونهم  شكلون أك ر مر أ ب ة مال ني عراقي يف اطخا ج
حصد  علبهدا وال در     . تدّ  املاد  يامسًا ب قرتبها أّواًل وثانبًا عل  حّ  املر ح مب رفة األصدوات الدي    

وغريها مر اآللبات وهو نّ     ر القانون ألّنه  زود بامل لومدة ب د  االن هداء مدهدا ولدبس للدايد  أو جه ده        
السباسبة أي ف   عملي أثداء ال دّ  وال در  وتصد    الد دائج وهدو حدّ  مك دوا ضدمر ال ميقراطبدة ال ولبدة           

وبال الي كان جي  أن تدّ  املداد  علد  تواجد  املدراقبني     وقوانني االن تابات امل روفة ضمر القانون ال ولي. 
 .ال اب ني للدايبني ومراقب هم لل ر  وع  األصوات وتص    الد ائج

. كانع املاد  سادسًا مر مشروع قانون االن تابات فبها ب ض اللغط والشكوك فال قر  أّواًل جاء فبها:  
مدبهم   وهدو ل دن    سجالتها يف موع ها املقر  اس  داء ا" "جتري االن تابات يف كركوك واحملافظات املشكوك يف

جّ  االن تابددات حلددني تصددحبح السددجالت أم جتددري ومددر ثددّم  ؤروف القصدد  مددده؛ هدد  سدد متامددًا وغددري م دد
 تصحح؟
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أما ال قر  ال انبة مر ن س املاد  فق  جاء فبها: "احملافظات املشكوك يف سدجالتها هدي مدر جتداو  م د ا       
% سدو ًا عل  أن  ق م طل  ال شكبك مر مخسني نائبًا عل  األق  وحيظ  مبوافقة  5مر  الدمو السكاني أك ر

جملس الدواب باألغلببة البسبية" وه ه ال قدر  أ ضدًا غدري قانونبدة وغدري مديقبدة ألن نسدبة الدمدو خت لدف عدر           
ل دالي الدسدبة الصدافبة    األمساء املزو   واملشكوك فبها. فدالدمو علمبدًا م دداه نسدبة الدوالدات إىل الوفبدات وبا      

م ال ي    قد  أنَّ السدجالت قد     1114للوالدات غري مشمولة بالقانون ل  م بلوغها السّر القانوني مر عام 
ناهبك عر أن  نسبة الدمو خت لف مدر م  ددة    ، و ت فبه وأي بع مر قب  جهات سباسبة ألغراض ان تاببة

دها ما  قا ب سب  ملبون نسمة سد كون نسدبة الدمدو فبهدا     فبغ اد م اًل  قي؛ إىل أيرى وف  الك افة السكانبة 
تأكب ًا كبري  ولكر نسب ها قباسًا بالك افة السكانبة س كون قلبلة يف حني أّن حمافظة احللة الي ال   جاو  ع د 
ن وسها الدصف ملبون نسمة س شه  نسبة منو عالبة ج ًا لقلة الوفبات وا د اد عد د الدوالدات والسد قرا ها    

ين وامل بشي الدسن. وبال الي فأن ه ه ال قر  هي ال  اف عل  حقوق الش   الي  د درد بهدا حدزب أو    األم
ب ض أحزاب يف مداط  م بدة مدر ال دراق. وعدالو  علد   لدك أنَّ املداد  السداب ة م تضد   لبدة حقبقدة حلدّ             

 قد  بدأن    ن ووعل  اجلملة ال املشكلة ب  اع م ت عل  السجالت الي    ق  أّنها مزو   وهي صاحبة املشكلة
يف ال س و  ال ائم امل دبة ب غبري بدود  041دو  بق   ما هي فقر  خت  ر ة كما هي املاد    ه الدصوص كون ل

ال س و . وبال الي سوف حيص  ال حالف الكردس اني عل  ما  ر  ه يف كركوك وُ شّك  الربملان وتكون ه ه 
 (6)..عل  أسس واهبة ال قر  يف طّي الدسبان ألّنها مبدبة

. اي  م مشروع القانون باألسباب املوجبة والي  ق ضي أن  تكون يف د باجة القانون ولدبس يف نها  ده؛    
وم   لك إ ا سلمدا ج اًل يف ه ا األمر فدرى أنَّ األسباب املوجبة جاءت كما  لي: "لغرض إجراء ان تابات 

قاء به ه االن تابات إىل املس وى امليلوب وف  امل دا ري ال ولبدة   حر  ودميقراطبة ونز هة يف ال راق وبغبة اال ت
 رع ه ا القانون". وحني تكون لدا نظر  للمسد و ات امليلوبدة وامل دا ري امل  د د       ،امل  م   وامليال  الش ببة

 (03) وامليال  الش ببة نرى أنَّ ه ا القانون م  راع  أ ة مدها ميلقًا.
تشدر ر   01ا القدراء  ال  صدبلبة وال حلبلبدة لقدانون االن تداب الصداد  يف       مر يالا ما تقدّ م ومدر يدال   

وم ى ا تباطه باملواد ال س و  ة الي اس د  إلبها وج نا أّن هداك عوائ  سد     سدوف تدؤدي     1111األّوا 
 إىل ع م نضجه وسوف   ود بال راق ب   أ ب دة سددوات برملانبدة إىل املربد  األّوا اطخداص بقدانون األحدزاب       
وقانون االن تابات. ول   اإل باكات الي س صاح  القانون االن تابي مس قباًل س ؤدي بال أكب  ملالبسدات  
 لبة ال ميكر حلها ما م  كر القانون االن تابي ق  نّ  علبها. لكون ال  لبمات الي تصد   ب د  أي قدانون    

 د وحت د ح ودها ال لبا وال نبا. ال تببح إضافة ماد  أو ت     ماد  بق   ما ميكر أن  ت سر املوا

 .على مستقبل العملية السياسية يف العراق اثر التعديل يف قانون االنتخابات  املبحث الرابع : 
ق   كون مر الصد وبة مبكدان  صد  ال د اعبات الدي سدبلقبها ال  د    علد  مسد قب  ال ملبدة السباسدبة            

وال ددأثريات اطخا جبددة . ومدد   لددك فددان الصددو    و لددك طخضددوع تلددك ال ملبددة ليائ ددة اوسدد  مددر املدد غريات 
املرتسمة يف ضوء الدصوص ويف ظد  حماكدا  ال جدا ب ال ا خيبدة  لد وا ايدرى ت ضدي اىل تأ دري مجلدة مدر           

 ال حوالت الي سبشه ها الواق  السباسي لل راق يف املس قب  املدظو  والي ميكر إمجالا باالتي :

  -ت السياسية  يف الربملان:تغري منط العالقات داخل الكيانا -9
مما ال ك فبه ان اع ماد منط القائمة املغلقة يف االن تابات ق  أفض  اىل اس حكام قبضة القاد  السباسبني 

والدسد   مندط مدر الوصدا ة البير ا كبدة      مكرسدا عضداء الكبدان الواحد     أل السدلوك ال صدو ي واملواقدف   عل  
اال االنقبداد   االوافدال جيد     ،ال القة بني الدائ  و عبم القائمة الرمي  ي املركز ة ال البة يف ترصبف مسا 

الوامر ال ي ق م امسه يف قائمدة االي بدا  وكدان لده ال ضد  يف اك سدابه املق د  الربملداني .وباملقابد  سب ضدي           
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اىل  ر املركز دة ت كبك اواصر الرمبة وحتوا نس  ال القات مد  اع ماد منط القائمة امل  وحة يف االن تابات اىل
وق  اتده اطخاصدة وال  كدون لدزعبم      علد  قاع تده الشد ببة    حبدمدا    مد  املر دح    ،ال شا كي الدس  الشبكي

 لدد ا الددزعبموبدد لك س  ال دد  السددلية االمددر    القائمددة اال دو  حمدد ود يف ادا ج اسددم الدائدد  يف القائمددة   
 ومر يف ظ  القائمة املغلقة ال    الخييئ مر  رى بان االو  م ه املركز ة يف توجبه اعضاء الكبان . تضمح و

وص قات سباسبة  د ق  مبوجبهدا السباسدي ال ا د  مدر      .. االن ها  ة الي أصبحع مهدةمر  ًاان  كون "ظرب
  ."قائمة اىل أيرى بغض الدظر عر املبادئ

حدة علد    حب   املال ق   ه  اىل اب   مر  لك يف تقصي اثر اي با  القائمدة امل  و ب  ان احملل  السباسي  
"اع مداد القائمدة امل  وحدة   دين ان أبدداء      بدبة الكبانات السباسبة ومندط ال القدات السدائ   دايلدها بدالقوا ان      

الش   ال راقي سبجل ون اصحاب الك   الكبري  واطخط األوا مر السباسبني مر يالا صدد وق االقدرتاع   
إىل  1117يف ال دراق اب د اء مدر عدام     الن الش      ق  ان  نساء الك   الكدبري  هدم السدب  يف مدا حصد       

وه ه هي اطخشبة الدي تد ف  الك د  الرئبسدبة الكدبري  أن ال ت يدي هد ه ال رصدة لكدي جتلد  مدر قبد               ،اآلن
 (1) " الش   ال راقي

 مصري احلراك السياسي وصفقات الغرف املغلقة  -2
غلقدة جتمد ت م اصد  ال ملبدة     حتع تاثري البمددة الدي ما سدها قداد  الك د  السباسدبة يف ظد  القائمدة امل        

هامأل احلر ة امل اح العضاء ال لدك الكباندات وبقدي دوالب احلدراك السباسدي مكبد        السباسبة ب   ان حتجم 
أي امكانبددة تب ددا لدد لك   ف ال ددع ،بركددائز املبدداد ات واملواقددف الددي   تدد ها القدداد  دايدد  الغددرف املغلقددة 

 صد  يا ج قبة الربملان عل   ك  ص قة سباسبة   برها  صا  القرا  وال شر  و ،اليرتاق تلك ال تد قات
 بلب  قاد  الك   .

ل قدة  سدبت ا ه الشد      فمدر اع مداد مبد ا القائمدة امل  وحدة      ب د   ةبب  ان االمر لر جير عل  تلدك الشداكل  
عد ها  ؛ ما سها قاد  الك  السبير  املركز ة الي مر قبضة  -نسببا  -سب حر   مسبقة بق  اته و تصه

والسدلوك ال صدو ي     (االن تدابي )حتدع طائلدة  صدب هم الشد ن     هامأل املدداو   لدؤالء االعضداء     د   سب
وسدب وا ى تد  جيبا تدأثري اللجدوء اىل صد قات الغدرف املغلقدة بدني قداد            ،داي  الربملان مر مقب اته املركز دة 

سدب ين ان القدرا  السباسدي    ممدا   ،الك   طاملا ان رط عق  مركدز  هم يف ادا   دفدة ال صدو ع العضداء ك لدهم     
وم ه س  حر  ال ملبة السباسبة برم ها  ،سبتض  اىل م اجلة ج     اك ر   افبة واوس  قاع   مر املشا كة

السابقة ل ك سد  مروندة اكدرب تسدبغها قددوات ال واصد  امل  وحدة بدني ال رقداء دايد             اوختد قاته امر مقب اته
 الربملان .

 -:االلتفاف على معاقل النفوذ الشعيب  و طفافاتتبدل حماور التخندقات واالص -3
الش ببة وصباغة مندط ال حال دات    اتان الدظام االن تابي ميا س دو ا حبو ا يف توجبه يا طة االس قياب

ف دي الوقدع الد ي ت دوا فبده الكباندات اليائ بدة والقومبدة علد  نظدام الد ائر              ،السباسبة ونوعبدة ختدد قاتها  
س   اج ال ا ب  الش ببواصيباد االصوات مر يا ج مداط  ن و ها ال قلب ي  ومتكدني  االن تاببة الواح   يف ا

وت ددوا علبدده ا ضددا  ، تصددبات مغمددو   مددر الوصددوا اىل قبددة الربملددان لضددمان انصددباعها مليالدد  الك لددة  
 كددون اه مامهددا ب  ددات  ا   ال ت م دد  بد ددو  واسدد  يف مجبدد  احملافظددات الدديل جم ددات السباسددبة الصددغري  ل
 سد بير   -باملقابد   –فدان هد ا املسد        ،ألصوات امل شر مة بني القرى وامل ن ال راقبة املرتامبة اإلطرافا

نزوعددا لسددح  بسدداط ال أ بدد  الشدد ن مددر الك دد  الددي ت ددوا علدد  فاعلبددة ال قدد  الشدد ن احمللددي ملر ددحبها  
وهدو ال وجده   (  الدراي ال دام  اس قياب الشتصبات املؤثر  اج ماعبا كد) بوخ ال شائر ووجها املداط  وقداد و

يف حش  ال ا ب  الوطين ملر دحبه عدرب اع مداد نظدام الد وائر امل  د د         سلكه تك   ائ الف دولة القانون يال 
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 ......"حندر يف ك لدة    الحد ى الك د  السباسدبة   قبدادي   وه ا االمر نس كش ه يف تصدر ح  والقائمة امل  وحة . 
ع دًا مدر اجلماعدات    ه ضم ائ الف حب   "الو قة  جر   املالكي مر ه هسد ف  باجتاه اي با  القائمة املغلقة ل

 (7.) الصغري  والشتصبات القبلبة الي ق  تبلي بالء  حسدًا يف نظام القائمة امل  وحة

 املراهنات اإلقليمية والدولية  -4
لسد ود ة علد     اهدع ب ض ال وا االقلبمبة والقوى الكدربى ويف مقد م ها الوال دات امل حد   وا دران وا     

 -مر يالا قبادتها للك   السباسبة عرب ناف   القائمة املغلقة -اس قياب ب ض الشتصبات الي ميكدها 
توجبه بوصلة ال ملبة السباسبة واملواقف داي  الربملان واحلكومة ال راقبة باجتاه نياق مصاحل تلك ال وا ؛ 

خنبدوي تد قد  باطرافده اجدد اتها ومصداحلها       وب لك متكددع هد ه االيدري  مدر تدرو ج اولبغا  دبة  او حكدم       
مر مغبدة االندزالق اىل صدت  اال ادات املشد  ة غدري       –ب ض  القائمة املغلقة  –ف     تلك ال وا  ،احلبو ة

املدصاعة اىل امالءات قوى املركز  حتع طائلة ان  اح  بكة ال القات مر جراء اع ماد يبا  القائمة امل  وحدة  
ي نس ش ه مر نبة احلاكم امل ني برمير ملا ا س  نوا  القانون االن تابي يف ال راق اجل    . وه ا ال وجه اطخا ج

عل  اساس القائمة املغلقة واملديقة االن تاببدة الواحد   وهدو االمدر الد ي كشد  ه ال حركدات املكوكبدة الدي          
لدبس ادا علد   لدك مدر      اجرتها االدا اتان االمر كبة واال رانبة غ ا  ك  ا مدة سباسدبة  ت صدف بدال راق و    

 ..إقرا  قانون االن تابات سر  ًا اىلالرئبس األمر كي با اك أوباما ال راق دعو  

  ومصادرهاجتديد مباني الشرعية   -5
ال  بري عر حالة الرضا والقبوا الي ق   ب  ها املواطدون إ اء الدظام ومما سة اىل الشرعبة   دصرف م د  

 واالبلغ تاثريا مر أي قاعد   قانونبدة ؛   ،ة مر ضمري الداس وقداعاتهم وتأ ب همالسلية. فهي القاع   الداب 
. وقدد   علدد  ت اعدد  إجيددابي بددني املددواطدني والسددلية اوقبمددة م دو ددة ال ترتتدد  إال بددداء فالرضددا عامدد  ن سددي

 مدر قاعد   دسد و  ة    1117ال ميقراطبدة ل دراق مدا ب د  عدام       ال جربدة  مسد ه  الشرعبة قواها يف  عس جم ا
ب ب ا عر تاثري أي سباق  ال قالب  واالعراف واالن ماءات اليائ بةم  شقة يف  مسان  اج ماعبة د دبة  ست ها 

عقالني مدب ه الق    عل  االها  والك اء  . غري ان اي اقات املما سة السباسدبة وانقيداع سدب  االسد جابة     
الدظدر فبهدا عدرب م دا ري اك در       ابقة واعداد صد ع مبداني الشدرعبة السد    ق  اسدهم يف ت  ،مليال  الش   وتيل اته

 .اس جابة مل  كات الواق  وحم داته ال قالنبة الداب ة مر م ا ري الك اء  والق    عل  االها 
وهك ا امسع القائمة امل  وحدة مدر اهدم م داوا هد م السدباقات السدابقة للشدرعبة واهدم قددوات ت  بد             

قالنبة الوطدبة واملس جببة للق    عل  ال ياء. والواق  ان   اح الوجه اجل    للشرعبة املرتكدة اىل عدصر ال 
ال عو  اىل ال غبري يف مباني الشرعبة ق  طالع ح   البد  احلزببة وامناط ال  اع  بني مكوناتها وامل د   ددهض   

يف ال غدبري   مدر قبد  ب دض اعضداءها     مر ال ص عات الي عان ها كربى احدزاب السدلية ب  د  الرغبدة اجل  دة     
 الها  مب زا عر اال تكان اىل القواع  السابقة الس حصاا ال ا ب  الش ن . وا

 

  الشفافيةإعمال مبدأي املسائلة و  -6 
املغلقدة  كدافئ نظدام القائمدة    ببدمدا   ،ان املسدؤولبة عدر دوائدرهم   حيم  نظام القائمة امل  وحدة أعضداء الربملد   

 أن الدايبني ا ،لي ت رب عر جوهر ال ميقراطبةالش ببة ا اتمر الضغوط ومحاهمأعضاء احلزب عر والئهم 
س كون هدداك علد  األ جدح عالقدة أمدنت بدني املمد لني املد تدبني          ،خي ا ون املر حني مر ضمر قائمة حبدما

ياصددة يف الدد وائر االن تاببددة    ،وجتدداوب مدد  حاجددات الدددايبني    ،و دد و  أقددوى باحملاسددبة   ،والدددايبني
ال ي تدقي  م ه الصلة بني الدائ  والداي  ب   االن تداب م لمدا   امها القائمة املغلقة ونظ خبالف ،الصغرى

  .مصاد   حلقوق وحر ات و أي ال رد ال راقي  فبه 
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ان الداي  سبكشف امل س  ر واملصلحني الن ال داو ر واألمساء  ،ومر فوائ  القائمة امل  وحة االيرى
مراج دة   ال ب  املاضبة مر ع م اس ياع ه ا الداي  يالا السدوات ا  ك  ولياملا ،س كون ظاهر  للجمب 

إ  انده م  د تد  احد ًا     ،ومر مي   ه ه املديقدة أو تلدك   أي مر نواب الربملان النه ببساطة ال   رف مر مي له
امل لد مني يلدف     سد  ر ضوء سداط   كشدف امل  مب ابة  لك س كون القائمة امل  وحة بو؛  مبا ربشك  مدهم 

  .القائمة املغلقة 
س سدبغ علد  ال ملبددة السباسدبة مروندة اكددرب     لدظدام االن تدابي واالع مدداد علد  قائمدة م  وحددة     ري اان تغدب 

االصدي افات   ملدف اطخد مات علد      واعمداا  وان  احا يف ال القة بني سقف السدلية وقاعد تها اجلماهري دة    
اق صاد ة مضافا بكون وف  مشا    اج ماعبة وي مبة وسال صو ع  أي ب با   ايرى ان اليائ بة وال رقبة ؛

حب  سبكون الش   عل  م رفة مبا ر  بهم وبرباجمهم وإمكانباتهم ومراقبا  ،لا م ا ري الدزاهة للمر حني
 . ف الم القادمةألبشك  مبا ر 

ان الرفض الش ن الكبري والرفض املرج ي ال ي أضاف مسة  درعبة علد   لدك الدرفض أصدبح دلدبال       
 س  ر والسراق امل سليني علد   قداب األمدة مدر الد  ر حصدلوا علد         واق با ملموسا عل  ضرو   إب اد امل

وتلدك الضدرو   ت دأت  مدر      ،مداصبهم ومقاع هم الربملانبة مر يالا القائمة املغلقدة يف االن تابدات املاضدبة   
مدر االعبد  يف الكدوالبس     يالا وجوب الوعي الش ن ال ام ملا   و  حوله وما ُ بّب ده السباسدبون املددافقون   

 ل  اف عل  اال اد  الش ببة ومتر ر ص قاتهم املشبوهة .لال
حب  بداد ت احدزاب    ،وق  سرت م اعب  الش افبة ح   اىل داي  مباني االحزاب والكبانات السباسبة

مر االئ الف الوطين ال راقي اىل اجراء ان تدات اولبدة الي بدا  مر دحبها طخدوض املدافسدة االن تاببدة علد          
جرى بسدد تمك دد  الشددهب  الصدد   يف الكددو “ا ددا ت ب ددض املصدداد  الصددح بة اىل ان املقاعدد  الربملانبددة ا  

واضاف ”مر حا مر بني امل ق مني ل شكب  القائمة الي س شا ك يف االن تابات 01ان تابات دايلبة الي با  
بد   اع ماد ه ه االلبة س ضبف لل ملبة االن تاببة  بئا مر الش افبة الي اع م ها املك د  يف عدرض مج  “ان 

 (06). القرا ات لالس   اء واالب  اد عر اي با  ب ض املر حني عر طر   احملابا  او اجملاملة

 الشعبية  توسيع قاعدة املشاركة -7
أن القائمدة امل  وحدة سد ؤدي إىل إقبداا      امل دبون بالشدأن االن تدابي ومددهم ندواب الربملدان ان سدهم         ؤك 

الن الدايدد  الدد ي  اق االمددر ر مددر جمر ددات ال ملبددة     ،بدداتك بددف للمددواطدني علدد  املشددا كة يف االن تا  
السباسبة السابقة ن بجة وصوا نواب ال  قهون مر االمر اال مصلح هم لر  كون تواقا العاد  الكر  لدم يف  
ظ  القائمة املغل ة باي ادعاءات . وهك ا سبحرص املواطر عل  ح ن حقه االن تابي مر يالا م رفة مر 

 مق   الربملان. سبوصله صوته اىل 
 ،ان نظام ال وائر االن تاببة يف االن تابات املقبلة فبه فسحة كبري  لكي خي ا  ابدداء احملافظدات مدر مي لدهم    

مؤكد ًا علد  ان ت اعد      ،ةب  ال   رض علبهم ا تاص مر يدا ج حمافظداتهم او ا دتاص ال  رغبدونهم    
؛ وهدو   ل  االقبداا علد  صدداد   االقدرتاع    الداس م  االن تابات  كون مر يالا اع ماد  لبات تشج هم ع

فمر غري ال عم الشد ن   ،االمر ال ي حت اجه بش   ال جربة ال ميقراطبة الغضة يف مس ه  عه ها وانيالق ها
وتبقد  املما سدة السباسدبة     ،س جف  دابب  ال ميقراطبة وت ببس م اصلها ب   ان تدقي  عر ج و ها الش ببة

فدال  بد  لدؤالء     ،ة والروح االس  الئبة للسباسني املد صلني عر تا ب    بهمحببسة مل اوالت الغلف املق ل
 (4اال املداو   بني اس   ا  تا ب  مجاهريهم او االل  اف عل  ا دتهم .)
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 اخلامتة
القانون االن تدابي السداب  و لب ده     يف حيق  نقلة نوعبةم مما تق م   ضح ان ال      يف قانون االن تابات 

باس  داء اع ماده القائمة امل  وحدة   ،عل  جّ  مقاع ه املسبير كبري  املقاع  الربملانبة لألحزاب الالي تضمر 
وال وائر االن تاببة امل   د  . وم تد م الدوالد  ال سدري  لد ا القدانون اال ب د  ان ضدمدع االحدزاب املهبمددة          

هد ا الدظدام االن تدابي عدرب   داد  عد د       ت و ض  صب ها مر اطخسائر الي مر املمكر ان متر بها ب   اع ماد 
عضوا مد  الدد  علد  اق سدام امقاعد  ال  و ضدبة بدني         715اعضاء جملس الدواب ال ي اضح    شك  مر 

الشديء الوحبد     الك   ال ائز  لبدمحي حضو  الكبانات الصغرى . ومر هدا  لبس مر قبب  ال جين القوا ان
مدة القوى السباسدبة امل حكمدة مب اصد  ال ملبدة السباسدبة مد         هو  رعدة وادامة هب القانون ه ا  ال ي حققه

و لدك مدر    ،املدداهض ملصداحل اليبقدة السباسدبة املهبمددة     املهجدر واطخدا ج   حتجبم يير امل  الصوتي ل راقبدي  
 . مق   61جملموعة تس وع  أك ر مر فقط ختصب  مثان مقاع   يالا

هدا مد  تدامني    وتقسبم املقاع  ببد الكربىالقوائم  اق ام ترسبخإنَّ الواق  ال راقي ضمر ه ا القانون  ؤّك  
بقاء  ؛ وم عل  مقاع  كافبة  هامأل مر املداو    ك بها  ر االف قا  اىل الرصب  االن تابي الكايف للحصوا

 . اس كان اال تباح يف وج ان ه ه اليبقةالقاسم االن تابي واآللبة وامل وضبة 
كو  و صد  اسدقاطاته وت اعباتده املسد قبلبة علد  ال ملبدة السباسدبة        ويف ضوء تلك املراج ة للقانون املد  

 -نوصي باالتي :
اعاد  صباغة القانون بصدو   تك د  مراعاتده لدصدوص ال سد و  والقواعد  املوضدوعبة املرعبدة يف          -0

س د  مر ال س و  ب ال عر املواد الي ا 53و43و 46االس داد اىل املواد )صباغة القوانني الرصبدة ومر  لك  
عد م تضدمني القدانون نصوصدا      ،اال ا   اىل املواد املضافة واملواد املسد ب لة  ،وك لك تق  م احلب بات ،البها

 ا (ت لبمبة او دس و  ة
 الد وائر تقسدبم   ضرو   اع ماد نظام االن تاب ال ردي املبا ر ولدبس ال م بد  الدسدن مدر يدالا       -1

 السكاني  الها ع د م ني حس  ت  ادهاالن تاببة وف  ع د األعضاء لكّ  حمافظة مي 
مدر ال سد و  ال راقدي الدافد  الدي م ت ضدمر        43الغاء نظام الكوتا ال  و ضبة عمدال بدد  املداد      -7

 اال ا   اىل م   ه ه الصبغة .
ضمان ال م ب  احلقبقي واملشا كة ال  لبة لك  مكونات الش   ال راقي طبقا لقواع  ال س و  مر  -4

 مواطر مق  ا يف الربملان . 011يالا مدح ك  
الدي  املاد  سادسًا مر مشروع قانون االن تابدات  ال تل  مر املواد الغامضة وامل ا جحة والسبما  -5
ب ض اللغط والشكوك فال قر  أّواًل جاء فبها: "جتري االن تابات يف كركوك واحملافظدات املشدكوك يف     ابها

جّ  ؤروف القصدد  مددده؛ هدد  سدد  مددبهم متامددًا وغددري م دد  و ل ددن وهددسددجالتها يف موعدد ها املقددر  اسدد  داء ا"  
 االن تابات حلني تصحبح السجالت أم جتري ومر ثّم تصحح؟

اي صاص الربملان مر يالا القانون امل كو  ب ح    االلبات واالجراءات الي  دبغي ان ت قب  بها  -6
ات ال   طلبها جملس الدواب النها جي  ان لبس ل  ها الصالحبة القانونبة ان تض  تلك االجراء امل وضبة ا  

تص   مبوج  ن  قانون  ولبس علد   دك  اجدراءات،ولبس للم وضدبة مبوجد  القدانون سدوى اصد ا          
 االنظمة 

والواق  ان ما حي اجه ال راقبون للمرحلة القادمة     ى ك ريا مسالة اعاد  الدظر بالك ري مر القوانني الي 
شر  بة نامجا عر  تكر س ملصاحل ياصة او اف قاٍ  للتربات والقواع  القانونبدة  عكسع اي الال يف البدبة ال 

الي تس لزمها املدظومة ال شر  بة الر دب   ؛ بد  واعداد  الدظدر بال ملبدة السباسدبة برم هدا بصدو   تسد جب           
ة امل احدة  بصو   اك ر فاعلبدة ل يل دات الشد    ال راقدي يف هد ه املرحلدة الصد بة وتسد  مر الياقدات امل رفبد          
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ل جدداو  ال  ددرات الددي اصددابع خم لددف فددروع السددلية مددر جددراء تلددك اال هاصددات وال جا بددات املصددلحبة  
 سب   لك عملبة اس ز اع واس دهاض لقبم ال ميقراطبة االصبلة بصو   تدسدجم مد  يصوصدبة     ،واليائ بة

 هو  دا ال قافبة وتدأى عر حماكا  ال جا ب املس و د .  

 املصادر
 دوريات أوال : ال

اك دوبر   04ال دا  خ   ،الدشر  ال راقبة األسبوعبة الصاد   عر املركدز ال ربدي لل  اسدات املسد قبلبة     -0
1111 . 
صدحب ة   املاد  ال اس ة مدر قدانون االن تابدات و  درعبة أعضداء جملدس الددواب        ،عبب  يضري جرب -1

 1111اك وبر   71ال ا  خ   ،7115ال  د  ،الصباح ال راقبة
 . 1111اك وبر  1ال ا  خ  ،0713ال  د  ،الوقع البحر دبةصحب ة  -7
القائمددة امل  وحددة مؤ ددر علدد  هدداح ال جربددة ال ميقراطبددة ويبددا  اوسدد       ،قاسددم حسددني مددو ان  -4

 . 1111اك وبر  70ال ا  خ  ،0471 ال  د ،صحب ة  الصباح ال راقبة ،للداي 
 ،جر    الصباح ال راقبدة  ،1115لسدة   06قراء  يف قانون االن تابات  قم  ،حمم  قاسم املباحي -5
 .1111اك وبر  06ال ا  خ ،6011ال  د 
األ ب داء    7145ال د د   ،صدحب ة  الصدباح ال راقبدة   ،قراء  يف قانون مضيرب ،هادي عز ز علي -6

 .1111نوفمرب  01 -
إىل تأ ب   ب   حت  ر السبس اني مر القائمة املغلقة.. الدواب الشب ة  سا عون ،ه ى جاسم الدجف -3

 . 1111اك وبر  3ال ا  خ  ،00130ال  د  ،الر اض ،صحب ة الشرق االوسط ،"امل  وحة»
 .1111أك وبر  11اجلم ة   ،وكالة  و رت  لألنباء -1

 

 ثانيا : النصوص القانونية 
 1115دس و  مجهو  ة ال راق لسدة  -1

 1115( لسدة 06)قانون االن تابات  قم  -01
 1115( لسدة 06نون االن تابات  قم )قانون ت     قا -00
   1114لسدة  (16)سلية االئ الف املؤق ة  قم  أمر -01
 

 ثالثا : مصادر الشبكة الدولية للمعلومات 
ومر  نظام القائمة امل  وحة واملغلقة يف االن تابات ال راقبة املقبلة .. مر  ؤ  ؟ ،مح ي الس  ي -07

  ،االلكرتونيمقاا مدشو  عل  موق  الر ب   ،  ا ض؟
http://www.alrashead.net/index.php?prevn&id= 

امل س ون  ر  ونها ان تابات قائمة مغلقة والش    ر د ها م  وحدة..إ اد  مدر     ،حب   االس ي -04
  ،مقاا مدشو  عل  موق  اميا  ال راق ،!س   م  ؟

http://directory.sendbad.net/2send40822html 
 د اسة مدشو   عل  موق   ،قراء  يف قانون االن تابات ،د د ا   بتاني -05

http://www.malaezidiyan-berlin.net/ 
 مقاا مدشو  عل   بكة الدبأ  خماض ما قب  االن تابات بني يبا ي القائمة املغلقة وامل  وحة -06

http://www.alrashead.net/index.php?prevn&id=3336
http://directory.sendbad.net/2send40822html
http://www.malaezidiyan-berlin.net/


 
 واألب اد وال الالت ال واعي :ال راقي تاباتاالن  قانون يف ال      

 

95 

 http://www.annabaa.org/nbanews/2009/10/085.htm 
   بكة املدصو  ،قراء  توجبهبة يف قانون االن تابات اجل    ،د. هب م غال  الداهي  -03

http://www.almansore.com/MakalatM/MK-HsithamAlnahe17-11-09.htm 

http://www.almansore.com/MakalatM/MK-HsithamAlnahe17-11-09.htm

