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مضمون مشروع القانون 
تضمنــت مســودة قانــون االنتخابــات الجديــد التــي تســلمها 
ــود،  ــاط والبن ــن النق ــدداً م ــوزراء ع ــس ال ــن مجل ــان م الربمل

ــة: ــاط التالي ميكــن اســتعراضها يف النق

1- تعديــل الدوائــر االنتخابيــة: يســتند مــروع القانــون 
الجديــد عــى اعتــاد نظــام الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة بــدالً 
مــن الدوائــر املتعــددة، واحتســاب األصــوات وفقــاً لطريقــة 
“ســانت ليجــو”. وتــم ابتكار هــذا النظام أوالً يف عــام 1910 يف 
الــدول االســكندنافية، بهــدف ضــان متثيــل الكتــل االنتخابيــة 
الصغــرة، ويعتمــد عــى قســمة إجــايل األصــوات الــذي 
تحصــل عليــه كل قامئــة أو كتلــة، عــى أرقــام فرديــة صحيحــة 
)1و3 و5 و7...(، وبعــد إجــراء القســمة يخصــص املقعــد األول 
ــاين أكــرب  ــاين مقعــد لث ــة القســمة، وث ألكــرب رقــم مــن حصيل
رقــم مــن حصيلــة القســمة، وتســتمر هــذه الطريقــة لحــن 

انتهــاء توزيــع املقاعــد املخصصــة لــكل دائــرة. 

وبخــاف مــا تــم اعتــاده يف الرنويــج والســويد مــن 
األخــذ بنظــام “ســانت ليجــو” مبعامــل 1.4، فقــد تبنــى 
العــراق نظــام “ســانت ليجــو” االنتخــايب مبعامــل 1.7، وذلــك 
الحتســاب األصــوات وتحديــد املقاعــد النيابيــة يف انتخابــات 
عــام 2014 ألول مــرة، بحســب القانــون رقــم 45 الصــادر عــن 

ــام 2013. ــي ع ــواب العراق ــس الن مجل

السياســية  األحــزاب  فــرص  تعزيــز  إىل  ذلــك  وأدى 
التقليديــة الكبــرة عــى حســاب املرشــحن األفــراد مــن 
املســتقلن والتيــارات املدنيــة وكذلــك القــوى السياســية 
الناشــئة والصغــرة، أي اعتــاد القاســم االنتخــايب للقامئــة أو 
ــح  ــه املرش ــل علي ــا يحص ــس م ــة ككل، ولي ــة االنتخابي الكتل

ــوات. ــن أص ــه م نفس

وقــد تــم تغيــر هــذا القانــون تحــت ضغــط “احتجاجــات 
تريــن” يف أكتوبــر 2019، واســتقالة حكومــة رئيــس الــوزراء 
العراقــي األســبق، عــادل عبــد املهــدي، إىل قانــون االنتخابــات 
الجديــد رقــم 9 لســنة 2020، والــذي أجريــت انتخابــات 
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أعلــن القيــادي فــي التيــار الصــدري حاكــم الزاملــي، فــي 24 فبرايــر 2023، اعتراضــه علــى تعديــل قانــون 
انتخابــات مجالــس المحافظــات واألقضيــة المزمــع إجراؤهــا فــي أكتوبــر 2023، والــذي يســعى اإلطــار 
التنســيقي لتمريــره داخــل مجلــس النــواب العراقــي. وجــاء ذلــك بعــد يــوم واحــد مــن اإلعــان عــن تأجيــل 
جلســة البرلمــان التــي كانــت مقــررة فــي 23 فبرايــر 2022، حتــى يــوم 27 مــن نفــس الشــهر، وذلــك بعــد أن 
قــرر النــواب المســتقلون مقاطعــة الجلســة، اعتراضــًا علــى التعديــات المقترحــة بشــأن مشــروع القانــون.

محاولــة للهيمنــة:  فــرص تمريــر “التنســيقي” لتعديــات قانــون االنتخــاب العراقــي, العــدد 1764، 28 فبرايــر 2023، أبوظبــي: 
المتقدمــة. والدراســات  لألبحــاث  المســتقبل 
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أكتوبــر 2021، وفقــاً لــه، والــذي يقــي بتقســيم املحافظــات 
ــة متعــددة، بحيــث يكــون لــكل  ــر انتخابي ــة إىل دوائ العراقي
ــه  ــا أن ــان، ك ــل يف الربمل ــرة ممث ــب يف الدائ ــف ناخ 100 أل
يعمــل وفــق مــا يعــرف بنظــام الدوائــر املفتوحــة بحيــث ال 
تســتطيع التحالفــات القامئــة أو األحــزاب السياســية تحويــل 

أصــوات مــن مرشــح إىل آخــر.

ــد  ــرار الجدي ــروع الق ــن م ــد: تضم ــرز والع ــة الف 2- طريق
اعتــاد نظــام العــد والفــرز ليكــون يدويــاً، وســبق وأوصــت 
املحكمــة االتحاديــة العليــا يف قرارهــا رقــم 159 لســنة 2022 
باعتــاد العــد والفــرز اليــدوي بوصفــه الحقــاً للعــد والفــرز 
اإللكــروين. وأشــارت املصــادر التابعــة لإلطــار التنســيقي إىل 
أن الهــدف مــن ذلــك هــو تــايف مشــاكل النظــام اإللكــروين، 
يف ظــل تعطــل بعــض األجهــزة املُخصصــة لقــراءة أوراق 
االقــراع وعــدم قــراءة البعــض اآلخــر لبصمــة إبهــام الناخبــن. 

3- دمــج االنتخابــات الترشيعيــة واملحليــة: وقّــع حــوايل 
ــراء  ــدف إلج ــب يه ــى طل ــي ع ــان العراق ــاً يف الربمل 50 نائب
ــع  ــة( م ــات واألقضي ــس املحافظ ــة )مجال ــات املحلي االنتخاب
االنتخابــات الربملانيــة )مجلــس النــواب( يف يــوم واحــد خــال 
العــام الجــاري 2023. كــا كان مــن بــن املقرحــات إعطــاء 
نســبة 25% للنســاء، عــى أن ترشــح يف ســن 25 عامــاً، هــذا 

ــن الرشــح. ــع مزدوجــي الجنســية م ــة إىل من باإلضاف

فرص تمرير مشروع القانون 
تتمثــل أبــرز فــرص متريــر مــروع القانــون الجــاري املناقشــة 

بشــأنه يف مجلــس النــواب العراقــي يف اآليت:

ــات  ــض مكون ــم بع ــرشوع: تدع ــيقي” للم ــم “التنس 1- دع
ــواب  ــد ن ــده أح ــا أك ــو م ــون، وه ــر القان ــيقي” متري “التنس
ائتــاف دولــة القانــون، عــارف الحامــي، والــذي زعــم وجــود 
شــبه إجــاع عــى العــودة لقانــون االنتخابــات الســابق وفــق 
نظــام “ســانت ليجــو”، والتأكيــد عــى أن القانــون االنتخــايب 
ــة  ــرات واإلشــكاليات القانوني ــن الثغ ــر م الحــايل حمــل الكث

ــات القادمــة. ــة التــي يجــب تفاديهــا يف االنتخاب والفني

كــا أيــد تيــار الحكمــة املقــرح الجديــد عى لســان رحيم 
العبــودي، مــربراً ذلــك عــى أســاس أن القانــون الحــايل ســمح 
بحــدوث عمليــات تزويــر، وأن تعديلــه ســوف مينــع ذلــك مــع 

دعــم نظــام العــد والفــرز يدويــاً.

2- الرغبــة يف اســتمرار الهيمنــة: يعــود إرصار بعــض مكونــات 
ــانت ليجــو” إىل  ــودة لنظــام “س ــى الع ــار التنســيقي ع اإلط
ــتمرار  ــة يف اس ــربي والتقليدي ــية الك ــزاب السياس ــة األح رغب
الهيمنــة السياســية مقابــل تقليــص فــرص األحــزاب الصغــرة 

والجديــدة والشــخصيات املســتقلة التــي حققــت تقدمــاً 
ملحوظــاً يف انتخابــات أكتوبــر 2021، حيــث حصلــت القــوى 
املدنيــة واملســتقلون ومــن بينهــم حركــة “امتــداد”، و”جيــل 

جديــد”، و”إرشاقــة كانــون” عــى أكــر مــن 47 مقعــداً.

ــون الحــايل  ــات “التنســيقي” أن القان ــرى بعــض مكون وت
السياســية يف  الكتــل  تســبب يف خســارة أصــوات بعــض 
الوطنيــة  الدولــة  االنتخابــات األخــرة مثــل كتلــة قــوى 
)الــذي يضــم تيــار الحكمــة بقيــادة عــار الحكيــم، وائتــاف 
النــر بقيــادة حيــدر العبــادي(، حيــث إن مرشــحيهم الذيــن 
حصلــوا عــى أصــوات تعــدت العتبــة االنتخابيــة مل يتمكنــوا 
مــن تحويــل تلــك األصــوات للمرشــحن اآلخريــن مــن نفــس 

ــة. الكتل

تحديات تمرير مشروع القانون 
ال يــزال مــروع القانــون ســالف الذكــر يواجــه العديــد مــن 
ــية  ــوى السياس ــض الق ــراض بع ــن اع ــة م ــات النابع التحدي
التــي اعتــربت أن مــروع القانــون خصــم مــن مكاســبها التــي 
ــاط  ــا ميكــن إيضاحــه يف النق ــا أخــراً، وهــو م ــت عليه حصل

التاليــة:

ــار الصــدري اعراضــه  ــدى التي ــار الصــدري: أب 1- رفــض التي
عــى التعديــات املُقرحــة بشــأن قانــون االنتخابــات. ويــدرك 
ــب  ــن جان ــة م ــو محاول ــون ه ــروع القان ــون أن م الصدري
ــات 2021،  “التنســيقي” لتفــادي تكــرار مــا حــدث يف انتخاب
الســني  الصــدري واملكونــْن  التيــار  والتــي تصــدر فيهــا 
والكــردي نتائــج االنتخابــات، يف حــن تراجعــت حظــوظ قــوى 

ــيقي. ــار التنس اإلط

وقــد عــرّب عــن ذلــك النائــب املســتقيل مــن الربملــان، عــن 
كتلــة التيــار الصــدري، حيــدر املنصــوري، عندمــا قــال: “هــل 
ــون  ــن قان ــارسة أن تس ــلطة الخ ــزاب الس ــن أح ــون م تتوقع
ــن للمســاءلة  ــن بإخضــاع الفائزي ــات يســمح للمواطن انتخاب
عــن طريــق صناديــق االقــراع؟ وهــل مــن املنطقــي أن 
يعطــوا الفرصــة للمســتقلن الحقيقيــن مــرة أخــرى ملنافســة 

ــة؟”. ــل املقاول ــيات وفصائ املليش

الحــزب  يف  القيــادي  أكــد  واألكــراد:  الســنة  تــردد   -2
الدميقراطــي الكردســتاين، مهــدي عبدالكريــم، أن االتفــاق بــن 
ــاج  ــات يحت ــون االنتخاب ــل قان ــى تعدي ــية ع ــوى السياس الق
ــراض  ــؤرش عــى وجــود اع ــا ي ــت، وهــو م ــن الوق ــداً م مزي
ــه، أو بعــض بنــوده. ومــن جهــة أخــرى، يــدرك كل مــن  علي
ــار الصــدري  ــة تجــاوز التي ــْن الســني والكــردي صعوب املكون
يف مســألة تعديــل قانــون االنتخابــات، ولذلــك تحــرص هــذه 
ــار  ــادة التي األطــراف السياســية عــى التواصــل مــع بعــض ق
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ــات. ــذه التعدي ــن ه ــايئ م ــم النه ــى موقفه ــوف ع للوق

املرجعيــة  ممثــل  أبــدى  النجــف:  مرجعيــة  اعــراض   -3
ــايئ، اعراضــه عــى  ــد املهــدي الكرب ــة يف النجــف، عب الديني
ــي  ــات، والت ــون االنتخاب ــات املقرحــة يف مــروع قان التعدي
تتعلــق بنظــام القامئــة املغلقــة والدائــرة االنتخابيــة الواحــدة، 
ــار  ــن الختي ــام الناخب ــق أم ــك يقطــع الطري مشــراً إىل أن ذل
مــن ميثلهــم يف الربملــان. وينســجم ذلــك مــع موقــف مرجعيــة 
النجــف الــذي كان داعــاً لتعديــل قانــون االنتخابــات لتلبــي 
ــلوب  ــض ألس ــر 2019، والراف ــن يف أكتوب ــب املتظاهري مطال

“ســانت ليجــو”.

4- تحذيــر القــوى املدنيــة واملســتقلني: حــذر عــدد مــن 
النــواب املســتقلن مــن خطــورة متريــر التعديــات عــى 
قانــون االنتخابــات معتربيــن ذلــك انقابــاً عــى إرادة الشــارع 
العراقــي. كــا اعتــربت بعــض القــوى السياســية املدنيــة 
ــات  ــون انتخاب ــن قان ــج ب ــذي يدم ــون، وال ــرح القان أن مق
مجالــس املحافظــات وقانــون انتخابــات مجلــس النــواب 
العراقــي  الدســتور  يف  مــواد  يخالــف  واحــد،  قانــون  يف 
ــام  ــاف مه ــر إىل اخت ــك بالنظ ــواد 49 و122، وذل ــي امل وه
ــأنه أن  ــن ش ــج م ــذا الدم ــا أن ه ــن، ك ــات املجلس وصاحي
ــي  ــيطر عــى مجل ــزة لتُس ــوى الفائ ــام الق ــح املجــال أم يفت

النــواب واملحافظــات.

مسارات ُمحتملة
ــتقبلية  ــارات مس ــارة إىل مس ــن اإلش ــبق، ميك ــا س ــوء م يف ض
ميكــن أن يســلكها مــروع القانــون املُشــار إليــه، ولعــل 

ــي: ــا ي ــا م أهمه

اإلطــار  إرصار  حــال  يف  املُعارضــة:  املواقــف  تنســيق   -1
التنســيقي عــى املــي قدمــاً يف متريــر مروع القانون ســالف 
ــن  ــذي أعل ــدري، وال ــار الص ــذا بالتي ــع ه ــد يدف ــر، فق الذك
موقفــه الرافــض لتللــك التعديــات، إىل تحريــك الشــارع مــرة 
ــة واملســتقلة والقــوى  ــارات املدني أخــرى بالتنســيق مــع التي
ــا  ــو م ــد، وه ــروع الجدي ــة للم ــئة الرافض ــية الناش السياس

ــروع. ــر امل ــيقي” لتمري ــام “التنس ــة أم ــكل عقب سيش

2- كســب الوقــت: قــد يســعى “التنســيقي” إىل إطالــة أمــد 
ــي  ــع باق ــون م النقاشــات والتفاهــات حــول مــروع القان
القــوى السياســية، الســيا املنضويــة يف ائتــاف إدارة الدولــة 
مــع إمكانيــة إدخــال عــدد مــن التعديــات عــى بعــض 
مــواد املــروع دون املســاس بنظــام “ســانت ليجــو”، خاصــة 
وأنــه ليــس مــن مصلحــة “التنســيقي”، عــى األقــل، يف هــذا 
التوقيــت التعــرض ألي أزمــات سياســية، حيــث يظــن اإلطــار 
ــد مــن الوقــت  التنســيقي مــن وجهــة نظــره أن كســب مزي
ســيكون مفيــداً لتمكــن الحكومــة مــن تطبيــق سياســة 
إصــاح اقتصــادي مبــا يصــب يف صالــح الحســابات السياســية 

لـ”التنسيقي”.

ــار  ــض التي ــوء رف ــه ويف ض ــول إن ــن الق ــر، ميك ويف التقدي
الصــدري واملرجعيــة الدينيــة يف النجــف التعديــات املقرحــة 
ــك مــن شــأنه أن  ــإن ذل ــون االنتخــاب، ف بشــأن مــروع قان
يضعــف مــن فــرص “التنســيقي” لتمريــر القانــون، وقــد 
يدفــع ذلــك باألخــر إمــا إىل إرجــاء هــذا األمــر، عــى األقــل 
يف الوقــت الحــايل، أو التوصــل إىل تفاهــات معينــة مــع 
ــل السياســية األخــرى الرافضــة حــول  ــار الصــدري والكت التي

ــدو مســتبعداً. ــد يب ــر ق ــات، وهــو أم التعدي
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