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املستخلص :
ــن  ــاب م ــد االنتخ ــة يع ــدة عام كقاع
ــال  ــة النتق ــائل الديمقراطي ــرز الوس أب
ــة  ــة السياس ــاف األنظم ــلطة باخت الس
املعــارصة واختــاف أشــكاهلا وافكارها 
)أيدولوجياهتــا( التــي تقــوم عليهــا. 
وهلــذا نجــد بــأن االنتخــاب أصبحــت 
ــم  ــية، ويت ــات السياس ــاحة للرصاع س
االنتخابــات  عــى  أيضــًا  االعتــاد 
ــدالت  ــم التب ــة حج ــل معرف ــن أج م
ــات  ــع. فباالنتخاب ــية يف املجتم السياس
ــيطرة  ــية الس ــراف السياس ــن لألط يمك
عــى البيئــة املائمــة لتوســعة مجاهريهــا 
)الســلطة(،  هدفهــا  إىل  والوصــول 

وهنــا يلعــب قوانــن االنتخــاب دورهــا 
املنافســة  عمليــة  تنظيــم  يف  الفاعــل 
الســلطة،  إىل  الوصــول  أجــل  مــن 
ومنهــا حصــول القــوى السياســية عــى 
ــن  ــا قوان ــي يراه ــعبية الت ــة الش األغلبي
ــة  ــق األغلبي ــة لتحقي ــاب الزم االنتخ
الربملانيــة ومــن َثــم احلصــول عــى 
األغلبيــة الربملانيــة التــي متكنــه مــن 

الوصــول إىل الســلطة.
املتواضــع  بحثنــا  يف  نتنــاول  ســوف 
التجربــة  االنتخــايب يف  النظــام  هــذا 
العراقيــة يف ضــوء قانــون انتخابــات 
العراقــي رقــم )9(  النــواب  جملــس 
لســنة 2020 مــن خــال بيــان مفهــوم 
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االنتخــاب وأطــراف عمليــة االنتخــاب 
ــرق  ــة، ونتط ــة واملنتخب ــان الناخب الفئت
ــب  ــة حس ــاب املتبع ــات االنتخ إىل آلي
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 
لســنة   )9( رقــم  اجلديــد  العراقــي 

.2020
االنتخابــات،  املفتاحيــة:  الكلــات 
العــراق، قانــون، آليــة، رقــم :)9( لســنة 

         2020

املقدمة:
ممارســة  االنتخــاب  عمليــة  تعــد 
مصلحــة  عليهــا  تســتند  سياســية 
ــواء،  ــد س ــى ح ــن ع ــة واملواط الدول
مــن  بجملــة  االنتخــاب  متــر  اذ 
املمثلــن  بتحديــد  تنتهــي  املراحــل 
ــال  ــن خ ــة م ــون اجلاع ــن يمثل الذي
هلــا  تكــون  التــي  القــرارات  اختــاذ 
اثــارًا حــارضة ومســتقبلية، فبعــض 
واخلــراب  الدمــار  عمهــا  الــدول 
ــأ  ــد يلج ــا، فق ــا وحكامه ــبب ممثليه بس
ــة  ــري احلقيق ــلطة اىل تغي ــون بالس القائم
ــول  ــد الوص ــاب بقص ــة االنتخ يف نتيج
اىل غاياهتــم التــي تعــود بالنفــع عليهــم 
ــعب  ــى الش ــم ع ــم وتع ــى اتباعه وع
باخلســارة. وغالبــًا مــا حيــدث هــذا 

يف البلــدان املتخلفــة ديمقراطيــًا. ويف 
املقابــل هنــاك دول ديمقراطيــة متطــورة 
الشــعب  يعــرب ممثلوهــا عــن رغبــة 
وحيققــون طموحاهتــم بالوجــه األكمــل 
ــدم  ــل تق ــن أج ــل م ــا كل ــون ب ويعمل
النظــام  وحتقيــق  بلدهــم  وازدهــار 

االنتخــايب األمثــل لتلــك الدولــة.
ويف العــرص احلديــث يرتبــط االنتخــاب 
ــر  ــًا، األم ــًا وثيق ــة ارتباط بالديمقراطي
ــيلة  ــاب وس ــن االنتخ ــل م ــذي جع ال
بصــورة  الســلطة  لتــويل  أساســية 
أصبحــت  وبذلــك  ديمقراطيــة. 
ــة  ــارزة لألنظم ــمة الب ــات الس االنتخاب
الســليمة  االداة  ألهنــا  الديمقراطيــة، 
لتــداول الســلطة ديمقراطيــًا. وال يمكن 
ــوم  ــن مفه ــة ب ــة الوثيق ــال العاق اغف
االنتخابــات  وموضــوع  املواطــن 
النظــام  معــامل  أحــد  ذلــك  باعتبــار 
االنتخابــات  تعــرب  إذ  الديمقراطــي، 
املارســة الفعليــة لعمليــة اختــاذ القــرار، 
مــن خــال انتخــاب املمثلــن لترشيــع 
ــن  ــاة املواطن ــم حي ــي تنظي ــن الت القوان
ــاالت. ــف املج ــؤوهنم يف خمتل وادارة ش
االنتخابــات  موضــوع  وألمهيــة 
ونزهيــة  حــرة  بصــورة  واجرائهــا 
وديمقراطيــة بعيــدة عــن التأثــريات 
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العراقــي  املــرشع  قــام  اخلارجيــة، 
جملــس  انتخابــات  قانــون  بتعديــل 
النــواب العراقــي رقــم )45( لســنة 
انتخابــات  قانــون  وإصــدار   ،2018
ــم  ــايل رق ــي احل ــواب العراق ــس الن جمل
)9( لســنة 2020، فالقانــون اجلديــد 
النــواب  جملــس  انتخابــات  نظــم 
تقســيم  مــن حيــث جــاء  العراقــي 
ــة  ــرشوط العام ــة وال ــر االنتخابي الدوائ
ــي  ــادئ الت ــيح واملب ــاب والرتش لانتخ
ــات  حتكــم حــق االنتخــاب. ولانتخاب
مــرشوع  حــق  ألهنــا  كبــرية  أمهيــة 
ــاركة يف  ــن املش ــم م ــن متكنه للمواطن
الربملــان  يف  ممثليهــم  اختيــار  عمليــة 
الذيــن يتولــون مهمــة الدفــاع عــن 
بإســمهم،  والتحــدث  حقوقهــم 
ــيلة  ــد وس ــات تع ــأن االنتخاب ــًا ب وايان
الديمقراطــي  بنــاء املجتمــع  لتعزيــز 
وأهنــا طريقــة ملعرفــة ارادة الشــعب 
احلكــم  يف  ومشــاركتهم  )الناخبــن( 
ــات  ــة االنتخاب ــا. وأن دراس ــن خاهل م
والنظــام  هبــا  املتعلقــة  والقوانــن 
االقرتاحــات  وتقديــم  االنتخــايب 
أداء  ومراقبــة  دولــة  لــكل  املناســبة 
االنتخابــات هلــا أمهيــة كبــرية مــن 
اىل  االنتخابــات  انعــكاس  خــال 

التــي  الديمقراطيــة  االســتحقاقات 
تســمح بالتــداول الســلمي للســلطة 
ــد  ــحن وجتدي ــن املرش ــأ م ــة األكف للفئ
ــة  ــي للدول ــا يعط ــية ب ــب السياس النخ
هيبتهــا وقوهتــا مــن أجــل خدمــة أبنــاء 

مجيعــًا. املجتمــع 
هدف الدراسة:

االنتخــايب  النظــام  دراســة  هتــدف 
ملجلــس النــواب العراقــي معرفــة النظام 
االنتخــايب املتبــع لتوزيــع املقاعــد النيابية 
مــن حيــث تقســيم إقليــم مجهوريــة 
ــا  ــة وعدده ــر انتخابي ــراق إىل دوائ الع
عراقيــة،  حمافظــة  لــكل  بالنســبة 
االنتخــاب  رشوط  عــل  والتعــرف 
والرتشــيح لعضويــة جملــس النــواب 
انتخابــات  لقانــون  وفقــًا  العراقــي 
جملــس النــواب العراقــي رقم )9( لســنة 
2020، واملبــادئ التــي حتكــم حــق 
املشــاركة يف االنتخابــات، وآليــة توزيــع 
ــا  ــة، ك ــر االنتخابي ــى الدوائ ــد ع املقاع
ــد  ــل بتأكي أن اهلــدف مــن البحــث يتمث
أمهيــة نزاهــة عمليــة االنتخــاب ودورها 
ــعور  ــد الش ــع وتول ــتقرار املجتم يف اس
لــدى النــاس بالرىض عــن أداء الســلطة 
ــاب  ــة االنتخ ــت عملي ــة اذا كان احلاكم
ــا اذا كانــت عكــس  نزهيــة وشــفافة، ام
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ــإن  ــر وغــش؛ ف ــأن شــاهبا تزوي ذلــك ب
اىل وصــول ممثلــن ال  يــؤدي  ذلــك 
ارادة اجلاعــة. وهــذا  يعــربون عــن 
ــة  ــعبي وزعزع ــخط الش ــد الس ــا يول م

ــة. ــتقرار الدول اس
اسباب اختيار البحث:

البحــث  اختيــار  اســباب  يتمثــل 
اجلديــد  االنتخــايب  النظــام  بمعرفــة 
قانــون  بصــدور  واملتمثــل  للعــراق 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
ــة  ــة آلي ــنة 2020 ودراس ــم )9( لس رق
ــد،  ــام اجلدي ــق النظ ــد وف ــع املقاع توزي
الــذي  الكبــري  باألثــر  يتمثــل  كــا 
ــراء  ــم اج ــع ينظ ــدور ترشي ــه ص يرتك
عمليــة االنتخــاب وتطبيقــه عــى أرض 
ــوات  ــاب أص ــث حس ــن حي ــع م الواق
املرشــحن وإعــان نتائــج االنتخابــات 
يف حتقيــق العدالــة يف توزيــع مقاعــد 
املجلــس النيــايب وحركــة الناخبــن جتــاه 
صنــدوق االقــرتاع، وأثــر كل ذلــك 
عــى احليــاة السياســية واالقتصاديــة 
ــراد.  ــات االف ــوق وحري ــة وحق للدول

منهجية البحث:
ــا النظــام االســتقرائي  ســنعتمد يف بحثن
لنصــوص قانــون انتخابــات جملــس 
النــواب العراقــي اجلديــد رقــم )9( 

لســنة 2020، ونعتمــد عــى املنهــج 
ــالف  ــون الس ــوص القان ــي لنص التحلي
الذكــر، وســنبن كذلــك مواطــن القــوة 

ــون. ــذا القان ــا ه ــف يف ثناي والضع
خطة البحث:

مبحثــن  إىل  البحــث  هــذا  سنقســم 
ــث االول:  ــايل: املبح ــه الت ــى الوج وع
)طبيعتــه  فيــه االنتخــاب  ونتنــاول 
إىل  وينقســم  القانــوين(،  وتنظيمــه 
التكييــف  األول:  املطلــب  مطلبــن: 
القانــوين لانتخــاب والتنظيــم القانــوين 
الثــاين  واملطلــب  االنتخــاب.  حلــق 
يكــون عــن التنظيــم القانــوين حلــق 

الرتشــيح.
ــه إىل  ــنتطرق في ــاين فس ــث الث ــا املبح أّم
النظــام االنتخــايب وآليــة توزيــع املقاعــد 
النيابيــة وفــق قانــون انتخابــات جملــس 
ويقّســم  النافــذ،  العراقــي  النــواب 
إىل مطلبــن: املطلــب األول: النظــام 
قانــون  وفــق  العــراق  يف  االنتخــايب 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
فســيكون  الثــاين  واملطلــب  النافــذ، 
عــن آليــة توزيــع املقاعــد النيابيــة وفــق 
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 

ــذ. ــي الناف العراق
ومن اهلل التوفيق....
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املبحث األول
         االنتخاب )تكييفه القانوين 

وتنظيمه القانوين(
االنتخــاب: هــو عمليــة اختيــار املواطن 
ملــن يمثلــه يف اصــدار القــرارات )1(، 
ــة  ــة منظم ــد عملي ــر ُيع ــف آخ وبتعري
بإختيــار  االفــراد  بموجبهــا  يقــوم 

.)2( ممثليهــم 
ــاب  ــتفتاء واالنتخ ــن االس ــط ب واخلل
االســتفتاء  الن  الصــواب،  جيانــب 
يقصــد منــه: )الرجــوع اىل الناخبــن 
ــوع  ــم يف موض ــم، او رأهي ــذ قراره ألخ
ــاب  ــا االنتخ ــم( )3(، ام ــرض عليه يع
فيعنــي اختيــار الناخبــن لفــرد أو أكثــر 
ــوم  ــحن ليق ــن املرش ــدد م ــن ع ــن ب م
ــاد )4(. ــم الب ــم يف حك ــؤالء بتمثيله ه
ــن  ــري م ــأنه الكث ــرد بش ــاب ي واالنتخ
حــول  تتمحــور  التــي  التســاؤالت 
فكــرة اختيــار الناخبــن ملمثليهــم، منهــا 
مــا يتعلــق بإجباريــة االنتخــاب ومنهــا 
مــا يتعلــق بطوعيــة االنتخــاب. ويف هذا 
الشــأن جيــب علينــا أن نحــدد التكييــف 
القانــوين لانتخــاب، والتنظيــم القانوين 
قانــون  ظــل  االنتخــاب يف  حلــق 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
رقــم )9( لســنة 2020، مــن خــال 

مطلبــن  إىل  املبحــث  هــذا  تقســيم 
ــايل: ــب الت وحس

املطلب األول
التكييف القانوين لالنتخاب والتنظيم 

القانوين حلق االنتخاب
حمــط  االنتخــاب  طبيعــة  أصبحــت 
ــن الفقهــاء، إذ انقســمت  اختــاف ب
حــول  أساســين  رأيــن  اىل  اآلراء 
عــّد  األول  فالــرأي  االنتخــاب، 
ــب،  ــخصيًا للناخ ــًا ش ــاب حق االنتخ
ولكــن الــرأي األخــر عــّده واجبــًا عــى 

 .)5( الناخــب 
ــد  ــان ق ــذان الرأي ــإن ه ــك ف ــا ش وب
تأثــرا بفكــرة الســيادة واجلهــة التــي 
ــي متــارس  متارســها، واجلاعــة هــي الت
هــذه  جوانــب  أحــد  وأن  الســيادة 
املارســة هــو االنتخــاب. ولكــن ظهــر 
ــة،  ــة اجلاع ــري كلم ــول تفس ــاف ح خ
ــذي  ــو ال ــعب ه ــأن الش ــب رأي ب فذه
آخــر  رأي  وقــال  اجلاعــة  ن  يكــوِّ
ــة.  ــي األم ــة ه ــود باجلاع ــأن املقص ب
ــاف أن  ــذا اخل ــة ه ــن نتيج ــت م وكان
ــيادة  ــة الس ــا نظري ــان مه ــرت نظريت ظه
 .)6( االمــة  الشــعبية ونظريــة ســيادة 
بيــان  علينــا  لزامــًا  أصبــح  وعليــه 



294

النظام االنتخابي يف التجربة العراقية يف ضوء قانون انتخابات جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

هاتــن النظريتــن للوقــوف عــى طبيعــة 
االنتخــاب، وحتديــد هــل أن االنتخــاب 
حــق أم أنــه واجــب؟ وتوضيــح الــرأي 
ــاب،  ــة االنتخ ــد طبيع ــح يف حتدي الراج
ــوين  ــم القان ــان التنظي ــة إىل بي باإلضاف
قانــون  ظــل  يف  االنتخــاب  حلــق 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 

رقــم )9( لســنة 2020.
هــذا  قســمنا  تقــدم  مــا  ضــوء  ويف 
املطلــب إىل فرعــن نتنــاول يف األول 
منــه التكييــف القانــوين لانتخــاب عى 
أنــه حــق وفــق نظريــة الســيادة الشــعبية 
وعــى أنــه واجــب وفــق نظريــة ســيادة 
فســنبن  الثــاين  الفــرع  أمــا  األمــة، 
ــاب يف  ــق االنتخ ــوين حل ــم القان التنظي
ظــل قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي رقــم )9( لســنة 2020 وعــى 

النحــو اآليت:
الفرع األول

التكييف القانوين لالنتخاب
طبيعــة  حتديــد  يف  اآلراء  اختلفــت 
االنتخــاب، فمنهــم مــن قــال بــأن 
االنتخــاب هــو حــق شــخيص للناخــب 
لــه مطلــق احلريــة يف اســتعاله، ومنهــم 
ــاب  ــرة أن االنتخ ــن فك ــع ع ــن داف م
هــو وظيفــة يؤدهيــا الفــرد نتيجــة انتــاءه 

لألمــة. وعليــه يف هــذا الفــرع مــن 
الدراســة ســنبحث يف التكييــف القانوين 
لانتخــاب عــى أنــه حــق وفــق نظريــة 
ــب  ــه واج ــى أن ــعبية وع ــيادة الش الس
ونبــن  األمــة  ســيادة  نظريــة  وفــق 
الــرأي الراجــح يف هــذا اخلصــوص 

وعــى الوجــه اآليت:
أوالً: االنتخــاب حــق وفقــًا لنظريــة 
نظريــة  تعنــي   :)7( الشــعبية  الســيادة 
يف  الســيادة  بــأن  الشــعبية  الســيادة 
الدولــة جمــزأة بــن مجيــع أفراد الشــعب، 
ولــكل فــرد جــزء مــن الســيادة )8(، 
لذلــك تكــون الســيادة عبــارة عــن 
املجتمــع،  أفــراد  ســيادات  جممــوع 
ــرار  ــة إىل اختــاذ ق ــإذا احتاجــت الدول ف
مــا توجبــت عليهــا دعــوة الشــعب 
بمجمــوع أفــراده للبــت يف هــذا القــرار 
التــي  لســيادته  الفــرد  وممارســة   .)9(

يمتلكــه يتضــح مــن خــال االنتخــاب، 
ــن  ــري ع ــيلة للتعب ــد وس ــاب يع فاالنتخ
حــق الفــرد القــدر الــذي يمتلكــه مــن 
الســيادة فــا جيــوز أن يتــم حرمانــه منــه 

.)10 (

وعليــه لــكل مــن بلــغ ســن الرشــد لــه 
ويرتتــب  االنتخابــات  يف  يشــرتك  أن 
االقــرتاع  مبــدأ  تطبيــق  ذلــك  عــى 
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ــن  ــرد م ــان الف ــوز حرم ــام، إذ ال جي الع
ممارســة حــق االنتخــاب إال اســتثناًء 
وألســباب معينــة مثــل انعــدام االهليــة 
)11(، وللفــرد عــدم اســتعال هــذا احلــق 

ــازل  ــه التن ــق ال خيول ــذا احل ــن ه ولك
ــتور  ــذ دس ــذا وأخ ــري )12(. ه ــه للغ عن
ــدأ  ــام 2005 بمب ــراق لع ــة الع مجهوري
ــص  ــال الن ــن خ ــعبية م ــيادة الش الس
عــى أنــه: )الســيادة للقانــون والشــعب 
مصــدر الســلطات ورشعيتهــا يارســها 
باالقــرتاع الــري العــام املبــارش وعــرب 
وأكــد   ،)13( الدســتورية(  مؤسســاته 
ــيايس  ــق س ــاب ح ــأن االنتخ ــًا ب أيض
ــى أن:  ــه ع ــن بنص ــه املواطن ــع ب يتمت
حــق  ونســاًء  رجــاالً  )للمواطنــن 
املشــاركة يف الشــؤون العامــة، والتمتــع 
باحلقــوق السياســية بــا فيهــا حــق 
والرتشــيح(  واالنتخــاب  التصويــت 

.)14 (

ثانيــًا: االنتخــاب وظيفــة وفقــًا لنظريــة 
ســيادة األمــة )15(: إنَّ ســيادة االمــة هــي 
ــدة  ــا وح ــة بعّده ــود للجاع ــيادة تع س
ــن  ــراد املكون ــن االف ــتقلة ع ــردة مس جم
ممارســة  ان  هــذا  ويعنــي   ،)16( هلــا 
الســيادة ال تكــون لــكل فــرد عــى حــده 
ــن  ــارس ع ــل مت ــتقلة، ب ــورة مس وبص

ــة  ــل )إنَّ االم ــذا قي ــوع هل ــق املجم طري
ال تســتطيع ان تعــرب عــن ارادهتــا إال 

ــا( )17(. ــطة نواهب بواس
وظيفــة  االنتخــاب  يكــون  وبالتــايل 
جيــب عــى االفــراد أن يقومــوا هبــا 
ــة  ــن لألم ــه يمك ــة، وعلي ــة االم ملصلح
ــا  ــب توافره ــة جي ــع رشوط معين أن تض
حســن  تضمــن  لكــي  الناخــب  يف 
املرشــح  اىل  والوصــول  االختيــار 
ــايل  ــاب امل ــل رشط النص ــح. مث االصل
ســلطة  وهنــا   .)18( التعليــم  رشط  او 
لألفــراد  منحهــا  يتــم  ال  االنتخــاب 
بــل  حــق،  أصحــاب  باعتبارهــم 
ممثلــن  باختيــار  ملزمــن  بصفتهــم 
عــن األمــة ليعــربوا عــن ســيادهتا، 
ــن  ــق م ــذا احل ــى ه ــون ع ــم حيصل وه
ــي  ــن الت ــن القوان ــتور وم ــال الدس خ
تعــرتف هبــذا احلــق وملــن تراهــم أهــًا 
لذلــك )19(. ومــا الطبقــة الربجوازيــة يف 
فرنســا والتــي نــادت بســيادة األمــة مــن 
أجــل الوصــول إل الســلطة وجعــل 
ــن  ــة م ــة معين ــدًا بطبق ــاب مقي االنتخ
ــك  ــى ذل ــح ع ــال واض ــعب إال مث الش

.)20 (

قانونيــة  مكنــة  االنتخــاب:  ثالثــًا: 
ــد  ــح يف حتدي ــرأي الراج ــن: وال للناخب
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ــف  ــذي يكي ــو ال ــاب ه ــة االنتخ طبيع
طبيعــة االنتخــاب عــى أنــه متكــن 
قانــوين للناخبــن منحــت بموجــب 
ــة  ــة الدول ــارس يف مواجه ــاتري مت الدس
ــرصف  ــا الت ــرد عليه ــن ال ي ــو متك وه
وال تقبــل التنــازل عنهــا )21(، وهــو قول 
ــن  ــات ال يمك ــذه املكن ــول الن ه معق
ــر االرادة  ــب تواف ــا وتتطل ــرصف هب الت
العامــة.  باحلريــات  هــذه  وتســمى 
ــز  ــاب مرك ــدم فاالنتخ ــا تق ــكل م ول
ــراد  ــة لألف ــه الدول ــام متنح ــوين ع قان
املجمــوع  ملصلحــة  القانــون  ويقــره 

)االمــة أو الشــعب(. 
الفرع الثاين

التنظيم القانوين حلق االنتخاب يف ظل 
قانون انتخابات جملس النواب العراقي 

رقم )9( لسنة 2020
لقــد تــم تنظيــم حــق االنتخــاب وحــق 
ــات  ــون انتخاب ــب قان ــيح بموج الرتش
العراقــي رقــم )9(  النــواب  جملــس 
ســنتناول  وعليــه   ،)22(  2020 لســنة 
ــن  ــرع م ــذا الف ــاب يف ه ــق االنتخ ح
ــنبينه  ــيح فس ــق الرتش ــا ح ــة، أّم الدراس
ــة.  ــذه الدراس ــن ه ــاين م ــب الث يف املطل

إذ تناول الفصل الثاين من قانون 
انتخابات جملس النواب العراقي رقم 

)9( لسنة 2020 حلق االنتخاب وبّن 
يف خصوصه جمموعة من املبادئ العامة 

ينبغي مراعاهتا لضان مشاركة مجيع أبناء 
الشعب العراقي يف االنتخاب. وكان من 

أهم هذه املبادئ: 
ــه . 1 ــة كل عراقــي تتوفــر في أحقّي

ــون  ــا يف قان ــوص عليه ــرشوط املنص ال
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
ملارســة حــق االنتخــاب دون متييــز 
بســبب اجلنــس أو العــرق أو القوميــة أو 
األصــل أو اللــون أو الديــن أو املذهــب 
الوضــع  أو  الــرأي  أو  املعتقــد  أو 

.)23( االقتصــادي أو االجتاعــي 
أن يــارس كل ناخــب عراقــي . 2

لانتخابــات  التصويــت  يف  حقــه 
بصــورة حــرة ومبــارشة ورسيــة وفردية 

وال جيــوز التصويــت باإلنابــة )24(.
ويف ضــوء مــا تقــدم أصبــح لزامــًا علينا 
أن نبــن رشوط الواجــب توافرهــا يف 
ــارشة  ــن مب ــن م ــي يتمك ــب لك الناخ
حقــه يف االنتخــاب مــن خــال تقســيم 
ــع  ــن املواضي ــة م ــرع إىل مجل ــذا الف ه

ــايل:   ــل الت ــا يف التفصي وك
ــة  ــي الرابط ــية ه ــية: اجلنس أوالً: اجلنس
الفــرد  بــن  والقانونيــة  السياســية 
ــز  ــرد بمرك ــل الف ــي جتع ــة، والت والدول
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عــى  يرتتــب  ممــا  للدولــة،  تابــع 
متبادلــة  والتزامــات  حقــوق  ذلــك 
اجلنســية  وتعــد   ،)52( الطرفــن  بــن 
عــن  املواطــن  متيــز  التــي  الوثيقــة 
ــاء  ــق الفقه ــي، ويتف ــخص األجنب الش
قــارصة  تكــون  االنتخابــات  بــأن 
األشــخاص  دون  املواطنــن  عــى 
األجانــب ألن االجانــب ضيــوف يف 
ــاك  ــرى هن ــة أخ ــن ناحي ــة. وم الدول
مصــري  تقريــر  يف  للجنســية  آثــار 
ــإن  ــه ف ــتقبًا، علي ــارضًا ومس ــد ح البل
اغلــب القوانــن االنتخابيــة جعلــت 
املواطنــن  عــى  حكــرًا  االنتخــاب 
دون األجانــب )26(. واشــرتط قانــون 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
يكــون  أن   2020 لســنة   )9( رقــم 
الناخــب عراقــي اجلنســية لكــي يتمكــن 
مــن املشــاركة يف االنتخــاب )27(. وتثــار 
هنــا حالــة املواطــن األصيــل واملواطــن 
هــو  األصيــل  فاملواطــن  املتجنــس، 
ــة  ــية الدول ــب جنس ــذي اكتس ــرد ال الف
ــو  ــس فه ــا املتجن ــا؛ أم ــد فيه ــذي ول ال
الــذي اكتســب جنســية أخــرى دون 
يتمتــع  جنســية دولتــه االم، فالــذي 
املواطــن  هــو  االنتخــاب  بمارســة 
الــرشوط  توافــرت  مــا  إذا  االصيــل 

ــٍذ يســتويف  ــون فعندئ التــي قررهــا القان
رشط اجلنســية. أمــا املتجنــس ال يتمتــع 
مــرور  بعــد  إال  االنتخــاب  بحــق 
ــن  ــا م ــد خاهل ــم التأك ــة يت ــرتة معين ف
اشــرتط  وقــد   .)28( للوطــن  والئــه 
ــم )26(  ــة رق ــية العراقي ــون اجلنس قان
لســنة 2006 )29( االقامــة يف العــراق 
ــن  ــل ع ــدة ال تق ــة م ــورة مرشوع بص
ــس  ــي يتجن ــة لك ــنوات متتالي ــرش س ع
الشــخص األجنبــي باجلنســية العراقيــة 
)30(.  وال نؤيــد املــرشع العراقــي حــول 

عــى  ســنوات  عــرشة  مــرور  رشط 
ــذه  ــة ألن ه ــية العراقي ــاب اجلنس اكتس
ــق والء  ــي تتحق ــة لك ــري كافي ــدة غ امل
يقــوم  وبالتــايل  للوطــن  الشــخص 
ــواب  ــس الن ــن يف جمل ــل املواطن بتمثي

العراقــي.
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــظ أن قان وناح
لســنة   )9( رقــم  العراقــي  النــواب 
الناخــب  يكــون  ان  اشــرتط   2020
عراقــي اجلنســية دون حتديــد املــدة مــن 
ــل  ــن األصي ــن املواط ــز ب ــث التميي حي

واملواطــن املتجنــس )31(. 
قانــون  )32(: حســب  ثانيــًا: األهّليــة 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
أن  يشــرتط   2020 لســنة   )9( رقــم 
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يكــون الناخــب متمتعــًا بكــال األهليــة 
 .)33( االنتخابــات  يف  يشــرتك  لكــي 
ــة  ــة القانوني ــي األهّلي ــا ه ــة هن واألهلي
ــمى  ــة تس ــة القانوني ــة، واألهلي واألدبي
)باألهليــة العقليــة(: وتعنــي إكــال 
النضــوج العقــي لــدى الشــخص، فغري 
ــؤون  ــر الش ــه أن يدي ــوز ل ــل ال جي العاق
السياســية يف دولتــه ألنــه حيتــاج اىل مــن 
ــه. وهلــذا الســبب تنــص  ــه وحيمي يراعي
ــن  ــان املصاب ــى حرم ــامل ع ــاتري الع دس
ــور  ــوه، املحج ــون، املعت ــًا )املجن عقلي
عليــه، الســفيه، ذو الغفلــة( مــن ممارســة 
احلــق يف  السياســية ومنهــا  احلقــوق 

االنتخــاب )34(.
ــا األهليــة األدبيــة فتعنــي اكتــال  أمَّ
االعتبــار األديب لــدى الشــخص نتيجــًة 
ــة  ــدة والنزاه ــاق احلمي ــه باألخ لتمتع
ــن  ــد م ــم التأك ــذا ويت ــرشف )35(. ه وال
ــتنادًا  ــًا اس ــخص أدبي ــة الش ــدم أهلي ع
إىل حكــم قضائــي هنائــي يف جريمــة 
مثــل  واالعتبــار  بالــرشف  ماســة 
جريمــة الرقــة، الرشــوة، االختــاس، 
ــك  ــري ذل ــة وغ ــة األمان ــر، خيان التزوي

 .)36 (

ــارك  ــي يش ــة: لك ــن القانوني ــًا: الس ثالث
ــه أن  ــإن علي ــاب ف ــن يف االنتخ املواط

يبلــغ ســنًا قانونيــة معينــة، وهــذا الســن 
ُيعــد ضانــة الفــرتاض النضــج واخلــربة 
السياســية لــدى الناخــب لكــي يــارس 
حقوقــه السياســية. فمختلــف القوانــن 
ــال  ــة إلك ــنًا معين ــدد س ــا حت ــًا م غالب
ســن الرشــد املــدين، والتــي يكــون 
فيهــا الفــرد كامــل األهليــة يف ترصفاتــه 
اخلاصــة، ويف تقريــر احلقــوق السياســية 
والتــي تتقــرر جلميــع املواطنــن. إذ 
تقتــرص أداء هــذه احلقــوق عــى كل مــن 
بلــغ ســنًا معينــة يفــرتض فيهــا نضجــه 
ممارســة  عــى  وامكانيتــه  الســيايس 
كثــري  ويف   .)37( السياســية  احلقــوق 
ــد  ــن الرش ــاوى س ــان يتس ــن األحي م
الســيايس مــع ســن الرشــد املــدين، 
ــن  ــد ب ــية توح ــم السياس ــة النظ فغالبي
ــوق  ــن احلق ــة وس ــة املدني ــن االهلي س

السياســية )38(.
ــواب  ــس الن ــات جمل ــون انتخاب ــا قان أّم
العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 2020 
ــة  ــخص الثامن ــام الش ــرتط إمت ــد اش فق
عــرش مــن عمــره يف الســنة التــي جتــري 
يشــارك يف  لكــي  االنتخابــات  فيهــا 
االنتخــاب )39(. وهــذا الســن الســيايس 
ــو  ــدين وه ــد امل ــن الرش ــع س ــق م يتف

ــر. ــن العم ــرش م ــة ع ــال الثامن إك
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الناخبــن  ســجل  يف  القيــد  رابعــًا: 
جملــس  انتخابــات  قانــون  اشــرتط 
النــواب العراقــي النافــذ رقم )9( لســنة 
مســجًا  الناخــب  يكــون  أن   2020
وفقــًا ألحــكام  الناخبــن  يف ســجل 
ــراءات  ــة واالج ــون واالنظم ــذا القان ه
العليــا  املفوضيــة  تصدرهــا  التــي 
املســتقلة لانتخابــات ولديــه بطاقــة 
ناخــب الكرتونيــة مــع ابــراز أحــد 
ــة  املستمســكات الرســمية الثــاث هوي
االحــوال املدنيــة او البطاقــة املوحــدة او 
شــهادة اجلنســية العراقيــة )40(. وحســنًا 
فعــل املــرشع العراقــي عندمــا أورد هذا 
ــروري  ــن ال ــه م ــيا وأن ــرشط الس ال
ــة  ــة الكرتوني ــب بطاق ــون للناخ أن يك
حتتــوي عــى كافــة بياناتــه والتــي تؤهله 
ألن يقــوم باالنتخــاب، وذلــك حفاظــًا 
عــى حقــوق املواطنــن وعدم اســتغال 
ــب.  ــة الناخ ــود بطاق ــدم وج ــة ع حال

املطلب الثاين
التنظيم القانوين حلق الرتشيح يف ظل 

قانون انتخابات جملس النواب العراقي 
رقم )9( لسنة 2020

تناولــت املــادة )49/ثانيــًا( من دســتور 
ــادة  ــام 2005 وامل ــراق لع ــة الع مجهوري
الداخــي  مــن النظــام  /أواًل(  13(

لســنة  العراقــي  النــواب  ملجلــس 
ــا  ــب توافرمه ــن جي 2006 )41(. لرشط
يف املرشــح لعضويــة جملــس النــواب 
العراقــي ومهــا اجلنســية وكــال األهّليــة 
مــن  )49/ثالثــًا(  املــادة  وتركــت 
الدســتور تنظيــم الــرشوط األخــرى 
لقانــون يصــدر الحقــًا. فناحــظ أن 
الفصــل الثالــث مــن قانــون انتخابــات 
ــم  ــذ رق ــي الناف ــواب العراق ــس الن جمل
رشوط  نظــم  قــد   2020 لســنة   )9(
ــواب،  ــس الن ــة جمل ــيح يف عضوي الرتش
ــية  ــي اجلنس ــا رشط ــد بّينّ ــه ق ــا أن وب
ــان  ــن ينطبق ــب اللذي ــة للناخ واألهلي
ــًا  ــنتناول تباع ــح، فس ــى املرش ــًا ع أيض

ــأيت: ــا ي ــق م ــرشوط ووف ــة ال بقي
ــادة  ــت امل ــة: نص ــن القانوني أوالً: الس
انتخابــات  قانــون  مــن  )8/أوالً( 
ــى  ــذ ع ــي الناف ــواب العراق ــس الن جمل
أن يكــون املرشــح لعضويــة جملــس 
باجلنســية  العراقــي متمتعــًا  النــواب 
العراقيــة وأن يكــون كامــل األهّليــة 
وأضــاف هلــا رشطــًا آخــر وهــو إمتــام 
املرشــح )28( ســنة مــن عمــره يف يــوم 
قانــون  أن  االقــرتاع. وناحــظ هنــا 
ــح  ــر املرشَّ ــده عم ــات بتحدي االنتخاب
لعضويــة جملــس النــواب بإكالــه )28( 
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ســنة مــن العمــر » أي بفــارق )10( 
ــذي  ــدين ال ــد امل ــن الرش ــن س ــنة م س
يكــون بإكــال )18( ســنة مــن العمــر« 
ــال اإلرادة  ــن ك ــد م ــًا للتأك ــدُّ كافي )ُتع
واخلــربة يف جمــال احليــاة واحلصــول 
والنضــج  العلميــة  الشــهادة  عــى 

 .)42( الســيايس( 
ــون  ــموالً بقان ــون مش ــًا: أن ال يك ثاني
اهليئــة الوطنيــة للمســائلة والعدالــة: 
جملــس  انتخابــات  اشــرتط قانــون 
 )9( رقــم  النافــذ  العراقــي  النــواب 
ــة  ــح لعضوي ــى املرش ــنة 2020 ع لس
جملــس النــواب العراقــي بــأن ال يكــون 
ــث  ــاث البع ــراءات اجتث ــموالً بإج مش
أو أي قانــون حيــل حملــه )43(، وهــذا 
مــا نصــت عيــه أيضــًا املــادة )13/
ــس  ــي ملجل ــام الداخ ــن النظ ــًا( م ثاني
ــًا  ــنة 2006 وفق ــي لس ــواب العراق الن
ــة  ــتور مجهوري ــن دس ــادة )135( م لل
العــراق النافــذ. فهــذا الــرشط مــن 
الــرشوط االساســية لتــويل عضويــة 
جملــس النــواب العراقــي، وعليــه جيــب 
أن يكــون املرشــح لعضويــة جملــس 
النــواب العراقــي أن ال يكــون مشــموالً 
بقانــون اهليئــة الوطنيــة العليــا للمســائلة 
 2008 لســنة   )10( رقــم  والعدالــة 

ــن  ــة م ــة برملاني ــكيل جلن ــم تش )44(، ويت

العراقــي  النــواب  جملــس  أعضــاء 
تتخذهــا  التــي  اإلجــراءات  ملتابعــة 
والعدالــة  للمســائلة  الوطنيــة  اهليئــة 
لضــان املوضوعيــة يف ممارســة عملهــا، 
ــة  ــا مطابق ــون إجراءاهت ــان أن تك وض

 .)54( للقوانــن 
ــة أو  ــًا بجناي ــون حمكوم ــًا: أن ال يك ثالث
جنحــة خملــة بالــرشف )46( وأن ال ُيثــري 

عــى حســاب املــال العــام:
ــادة )8/  ــي يف امل ــرشع العراق ــص امل ن
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــن قان ــًا( م ثالث
 )9( رقــم  النافــذ  العراقــي  النــواب 
ــح  ــون املرش ــى أن يك ــنة 2020 ع لس
لعضويــة جملــس النــواب العراقــي: 
ــة  ــة خمل ــة او جنح ــوٍم بجناي ــري حمك )غ
بالــرشف أو أثــرى بشــكل غــري مرشوع 
بحكــم  العــام  املــال  حســاب  عــى 
قضائــي بــات وإن ُشــِمَل بالعفــو عنها(. 
وناحــظ أن القانــون اجلديــد قــد مجــع 
بــن رشطــي عــدم املحكوميــة واالثــراء 
غــري املــرشوع، يف الوقــت الــذي نــص 
جملــس  انتخابــات  عليهــم قانــون 
 2013 لســنة   )45( رقــم  النــواب 
امللغــي كٍل عــى حــده )74(. والتأكــد 
ــكان  ــة باإلم ــدم املحكومي ــن رشط ع م
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أن تتحقــق بصــدور أحــكام قضائيــة 
عــى الشــخص للتحقــق مــن صاحيتــه 
لتــويل عضويــة جملــس النــواب )84(. 
وبالتــايل عــى املرشــح لعضويــة جملــس 
حمكوميتــه  عــدم  يثبــت  أن  النــواب 
ــادر  ــرار ص ــى ق ــه ع ــب حصول بموج
ــة، أو أن  ــة املختص ــة القضائي ــن اجله م
ــات  ــر يف طلب ــي تنظ ــة الت ــب اجله ختاط
العليــا  )املفوضيــة  وهــي  الرتشــيح 
املســتقلة لانتخابــات( جملــس القضــاء 

ــوع.  ــذا املوض ــى هب األع
أمــا اإلثــراء غــري املــرشوع فيمكــن 
ــم  ــدى جرائ ــكاب إح ــق بارت أن تتحق
ــرى أن  اســتغال النفــوذ الوظيفــي. ون
اإلثــراء غــري املــرشوع ُيــراد بــه الفســاد 
ــون  ــن قان ــادة )1( م ــه امل فت ــذي عرَّ ال
هيئــة النزاهــة رقــم )30( لســنة 2011 
ــه: )جريمــة مــن اجلرائــم املخلــة  )94( بانَّ

الرشــوة  وهــي  الوظيفــة  بواجبــات 
واالختــاس وجتــاوز املوظفــن حــدود 
ــم  ــن اجلرائ ــة م ــة جريم ــم وأي وظائفه
 ،233( املــواد  يف  عليهــا  املنصــوص 
 ،290 ،276 ،275 ،272 ،271 ،234
293، 296( مــن قانــون العقوبــات 

ــدل.  ــنة 1969 املع ــم )111( لس رق
مــن  الــدرايس:  التحصيــل  رابعــًا: 

قانــون  اشــرتطها  التــي  الــرشوط 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
يف   2020 لســنة   )9( رقــم  النافــذ 
النــواب  جملــس  لعضويــة  املرشــح 
ــًا  ــح حاص ــون املرش ــي: أن يك العراق
عــى شــهادة اإلعداديــة عــى األقــل أو 
مــا يعادهلــا )50(، وناحــظ يف هذا الشــأن 
أنــه كان الــرشط املطلــوب مــن مرشــح 
جملــس النــواب العراقــي حســب قانون 
التعديــل األول رقــم )1( لســنة 2018 
جملــس  انتخابــات  لقانــون  املعــدل 
النــواب العراقــي رقــم )45( لســنة 
ــى  ــول ع ــو احلص ــي )51( ه 2013 امللغ
ــا  ــا يعادهل ــوس أو م ــهادة البكالوري ش
)52(، وإعطــاء احلــق للقوائــم االنتخابيــة 

عــن  تزيــد  ال  نســبة  بتخصيــص 
ــح  ــحن لرشائ ــدد املرش ــن ع )20%( م
املجتمــع مــن محلــة الشــهادة االعداديــة 
ــرشع  ــى امل ــا )53(. وكان ع ــا يعادهل أو م
العراقــي أن ينــص عــى رشط احلصــول 
ــى  ــٍد أدن ــة كح ــهادة اجلامعي ــى الش ع
للحصــول عــى عضويــة جملــس النواب 
مــع إعطــاء نســبة ال تزيــد عــى )%20( 
حلملــة شــهادة اإلعداديــة ومــا يعادهلــا. 
املؤسســة  ُيعــد  النــواب  جملــس  ألنَّ 
ــي  ــعب العراق ــل الش ــن قب ــة م املنتخب
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ُر  ــدِّ ــذي ُيص ــس ال ــوىل إدارة املجل ويت
الســلطة  أعــال  ويراقــب  القوانــن 
نواحــي  مجيــع  ويامــس  التنفيذيــة 
حيــاة املجتمــع، فيجــب عــى أعضائهــا 
أن يكونــوا عــى درجــة عاليــة مــن 
الكفــاءة ليتمكنــوا مــن أداء مهامهــم 

بالشــكل املطلــوب. 
ــاء  ــن أبن ــح م ــون املرش ــًا: أن يك خامس
ــون  ــص قان ــا: ن ــًا فيه ــة أو مقي املحافظ
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
النافــذ رقــم )9( لســنة 2020 عــى 
ــاء املحافظــة  أن يكــون املرشــح مــن أبن
عــى  وناحــظ   .)54( فيهــا  مقيــًا  أو 
ــمل  ــًا ليش ــاء عام ــه ج ــرشط أن ــذا ال ه
ــه  ــا وأن ــن فيه ــة أو املقيم ــاء املحافظ أبن
ــرة  ــدم ألي دائ ــح أن يق ــق ألي مرش حي
انتخابيــة تقــع ضمــن حــدود املحافظــة 
االنتخابيــة  الدوائــر  عــى  املقســمة 
ــد الــذي ســنأيت  حســب القانــون اجلدي
مــن  املرشــح  أن  باعتبــار  بيانــه،  إىل 
ــى  ــدة. وكان ع ــة الواح ــاء املحافظ أبن
العراقــي أن يعــدل الــرشط  املــرشع 
ــأن  املذكــور وحيــرص نطــاق الرتشــيح ب
الدائــرة  أبنــاء  مــن  املرشــح  يكــون 
ــن  ــن املقيم ــون م ــة أو أن يك االنتخابي
فيهــا ويكــون اســم املرشــح مدرجــًا يف 

الســجل االنتخــايب للدائــرة، ألن نــص 
ــن  ــذه يمكِّ ــة ه ــورة العام ــادة بالص امل
ــه  ــح نفس ــن أن يرش ــحن م ــد املرش أح
ــا  ــم فيه ــي ال يقي ــر الت ــد الدوائ يف أح
ــة،  ــاء املحافظ ــن أبن ــح م ــون املرش لك
أبنــاء  مــن  املرشــح  يكــن  مل  ولــو 
ــدد  ــد مل حي ــون اجلدي ــة. فالقان املحافظ
املــدة الازمــة لإلقامــة ورشوط إثباهتــا. 
وهنــا ســنكون أمــام مشــاكل عنــد 
ترشــيح أحــد املرشــحن الذيــن ليســوا 
مــن أبنــاء املحافظــة، عنــد تقديمــه 

ــة.  ــه يف املحافظ ــق إقامت وثائ
سادســًا: أن حيصــل املرشــح بقائمــة 
ــه يف  ــن ل ــن داعم ــى ناخب ــردة ع منف
ــة  ــح بقائم ــى املرش ــب ع ــيحه: جي ترش
منفــردة أن يقــوم بتقديــم قائمــة أســاء 
ــائة  ــن )500( مخس ــم ع ــل عدده ال يق
ناخــب غــري مكــرر، داعمــن لرتشــيحه 
مــن الناخبــن املســجلن يف الدائــرة 
ــي يتقــدم للرتشــح فيهــا  ــة الت االنتخابي
ــات  ــق تعلي ــى وف ــردة ع ــة منف بقائم
عــدا  املفوضــن  جملــس  يصدرهــا 
مرشــحي )الكوتــا( للمكونــات املشــار 
قانــون  مــن   )13( املــادة  يف  اليهــا 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
النافــذ )55(. وكــا هــو معلــوم أن نظــام 
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ــون  ــب القان ــق حس ــات املطب االنتخاب
اجلديــد هــو أحــد نظــم األغلبيــة، 
وعليــه فــا توجــد قوائــم عنــد تصميــم 
ورقــة االقــرتاع، بــل توجــد أســاء 
للمرشــحن فقــط. ويثــور التســائل هنــا 
حــول تقديــم أســاء )500( ناخــب 
ــق للمرشــحن  داعمــن للمرشــح أيطب
املنتمــن لألحــزاب  املســتقلن غــري 
فقــط أم للجميــع؟ هــذا ومل يتضمــن 
القانــون اإلشــارة إىل النــص عــى أخــذ 
تواقيــع الناخبــن الداعمــن للمرشــح، 
ــاء  ــم أس ــم قوائ ــن تقدي ــايل يمك وبالت
ناخبــن مــن دون معرفتهم أصــًا. وهلذا 
عــى املــرشع أن يعالــج هــذه املــادة وأن 
يســاوي بــن مجيــع املرشــحن يف أخــذ 
تواقيــع الناخبــن الداعمــن وبــرشط أن 
يصــادق عــى ذلــك مكاتــب املفوضيــة 
يف املحافظــات عــى هــذه التواقيــع وأن 
ــا  ــحي كوت ــك مرش ــن ذل ــتثنى م ال يس

ــًا. ــات أيض املكون
ــوات  ــردًا يف الق ــون ف ــابعًا: أن ال يك س
املســلحة أو األمنيــة أو عضــوًا يف جملــس 

ــة االنتخابــات املفوضــن أو مفوضي
تــمَّ النــص عــى رشط عــدم كــون 
يف  عضــوًا  النــواب  جملــس  مرشــح 
ــة  ــتور مجهوري ــلحة يف دس ــوات املس الق

وُدمــج   ،)65(  2005 لعــام  العــراق 
هــذا الــرشط مــع رشط عــدم كــون 
املرشــح عضــوًا يف املؤسســة األمنيــة 
مفوضيــة  أو  املفوضــن  جملــس  أو 
ــون  ــيح يف قان ــد الرتش ــات عن االنتخاب
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
 .)57(  2020 لســنة   )9( رقــم  النافــذ 
ــدم  ــن رشط ع ــدف م ــي أن اهل وطبيع
ــوًا  ــواب عض ــس الن ــح جمل ــون املرش ك
يف القــوات املســلحة واألمنيــة هــو منــع 
ــي  ــكري واألمن ــوذ العس ــخري النف تس
ــط  ــة والضغ ــب انتخابي ــق مكاس لتحقي
ــد  ــى تأيي ــول ع ــن للحص ــى الناخب ع
ــة  ــة املؤسس ــان حيادي ــايب، ولض انتخ
العســكرية واألمنيــة ووقوفهــا عــى 
ــات  ــع الكيان ــع مجي ــدة م ــافة واح مس
السياســية يف الدولــة وعــدم خضوعهــا 

لضغوطاهتــا.
أّمــا الغايــة مــن إدراج رشط عــدم كــون 
املرشــح عضــوًا يف جملــس املفوضــن أو 
ــيح  ــد الرتش ــات عن ــة االنتخاب مفوضي
هــي أنَّ منــح مقعــد نيــايب لعضــو جملس 
ــا  ــة العلي ــو املفوضي ــن أو عض املفوض
املســتقلة لانتخابــات مــن شــأنه أن 
ــذي جيــب أن تكــون  ــاد ال ــر يف احلي يؤث
ــع  ــا يف موض ــة ويضعه ــه املفوضي علي
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ــاد  ــتلزم إبع ــذي يس ــر ال ــك، األم الش
ــا املســتقلة لانتخابــات  املفوضيــة العلي
ــث  ــات لبع ــاركة يف االنتخاب ــن املش ع
الناخبــن  نفــوس  يف  الطمأنينــة 
ــو  ــا ه ــد موقفن ــا يؤي ــحن. وم واملرش
العليــا  االحتاديــة  املحكمــة  قــرار 
القــايض بقانونيــة املــادة )2( مــن قانــون 
التعديــل األول رقــم )1( لســنة 2018 
جملــس  انتخابــات  لقانــون  املعــدل 

النــواب العراقــي )85(.
املبحث الثاين

النظام االنتخايب وآلية توزيع املقاعد 
النيابية وفق قانون انتخابات جملس 

النواب العراقي النافذ
النظــم االنتخابيــة: ســبل بموجبهــا 
ــار  ــيادته باختي ــن س ــب ع ــرب الناخ يع
وفــق  االنتخــاب  وجيــري  ممثليــه، 
ــز  ــة الفائ ــدد هوي ــابية حُت ــد حس قواع
باالنتخابــات. فالنظــم االنتخابيــة تقــوم 
بتوزيــع املقاعــد النيابيــة بــن املرشــحن 
وهنــاك  االنتخابــات،  يف  الفائزيــن 
ــا  ــة منه ــم االنتخابي ــن النظ ــري م الكث
نظــام األغلبيــة ونظــام التمثيــل النســبي 
ــرف  ــة فتع ــرة االنتخابي ــا الدائ )59(. أم

بأهنــا: احلــدود اجلغرافيــة الــذي جيــري 
فيــه االنتخــاب )60(.

بدراســتنا  املوضــوع  تعلــق  وبقــدر 
سنقســم هــذا املبحــث إل مطلبــن: 
للنظــام  األول  املطلــب  نخصــص 
االنتخــايب يف العــراق مــن حيــث توزيع 
ــات  ــى املحافظ ــة ع ــر االنتخابي الدوائ
انتخابــات  قانــون  وفــق  العراقيــة 
ــم  ــذ رق ــي الناف ــواب العراق ــس الن جمل
ــاين  ــب الث ــا املطل ــنة 2020. أم )9( لس
ــة  ــد النيابي ــع املقاع ــة توزي ــون آللي فيك
وفــق قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي النافــذ رقم )9( لســنة 2020.

املطلب األول
النظام االنتخايب يف العراق وفق قانون 
انتخابات جملس النواب العراقي النافذ

صــدر قانــون انتخابــات جملــس النواب 
العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 2020 
ليغــري شــكل الرتشــيح لعضويــة جملــس 
ــة  ــم االنتخابي ــواب العراقــي والقوائ الن
ــري  ــرية ويغ ــة الكب ــر االنتخابي والدوائ
أيضــًا نظــام التمثيــل النســبي )61(، الذي 
كان يعــد كل حمافظــة عراقيــة دائــرة 
ــون  ــا يك ــوز فيه ــرية والفـ ــة كب انتخابي
انتخابيــة  قوائــم  ضمــن  بالرتشــيح 
كبـــرية للكيانــات السياســـية، إىل أحــد 
الرتشـــيح  ذات   ،)62( األغلبيــة  نظــم 
الفـــردي دون القوائــم بحيــث يتــم 
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تقســيم املحافظــات إىل دوائــر انتخابيــة 
ــة  ــة اجلغرافي ــاًة للرتكيب ــغرية مراع صـ
املحافظــات  جلميــع  والديمغرافيــة 
العراقيــة )63(. وهــذا مــا تــم النــص 
ــون  ــن قان ــس م ــل اخلام ــه يف الفص علي
النافــذ.  النــواب  جملــس  انتخابــات 
ــذا  ــم ه ــل سنقس ــن التفصي ــد م وملزي
املطلــب إىل ثاثــة حمــاور رئيســية تبــن 
بتوزيــع  اخلــاص  االنتخــايب  النظــام 

ــأيت: ــا ي ــة وك ــد النيابي املقاع
املتعــددة  االنتخابيــة  الدوائــر  أوالً: 
ونظــام  الواحــدة  املحافظــة  داخــل 
املــادة  تناولــت  الفــردي:  الرتشــيح 
)15( مــن قانــون انتخابــات جملــس 
النــواب العراقــي رقم )9( لســنة 2020 
للنظــام االنتخــايب اخلــاص بتقســيم 
ــد  ــراق. فبع ــة يف الع ــر االنتخابي الدوائ
أن كان النظــام املعمــول يف االنتخابــات 
ــل  ــام التمثي ــى نظ ــد ع ــابقة يعتم الس
ــيم  ــة وتقس ــيح بالقائم ــبي والرتش النس
اقليــم الدولــة إىل دائــرة انتخابيــة واحــد 
ــة  ــرة انتخابي ــة دائ ــل كل حمافظ أو جع
واحــدة، أصبــح القانــون اجلديــد يطبــق 
أحــد نظــم األغلبيــة والرتشــيح الفردي 
ــدة،  ــة الواح ــرة االنتخابي ــن الدائ ضم
دوائــر  إىل  الدولــة  إقليــم  وتقســيم 

ــيم كل  ــم وتقس ــرية احلج ــة صغ انتخابي
ــر  ــن الدوائ ــدد م ــة إىل ع ــة عراقي حمافظ
)15/أوالً  املــادة  حســب  وذلــك 
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــن قان ــًا( م وثاني
ــذا  ــاء ه ــذ. وج ــي الناف ــواب العراق الن
التعديــل بعــد املظاهــرات التــي طالبــت 
ــامل.  ــادي ش ــيايس واقتص ــاح س بإص
وكانــت مــن أهــم مطالــب املتظاهريــن، 
لانتخابــات  قانــون عــادل  إصــدار 
خيّفــف مــن احتــكار األحــزاب الكبــرية 
ويســمح  النــواب،  جملــس  ملقاعــد 
ــزاب  ــتقلن وأح ــاء مس ــول أعض بدخ
ــس  ــأة إىل املجل ــة النش ــرية وحديث صغ

 .)64(

االنتخابيــة  الدوائــر  نظــام  ويف ظــل 
املــادة  إليهــا وفــق  املشــار  املتعــددة 
انتخابــات  قانــون  مــن  )15/أوالً( 
ســتكون  العراقــي،  النــواب  جملــس 
ــة  ــر انتخابي ــة دوائ ــة عراقي ــكل حمافظ ل
مرشــحون  فيهــا  يتنافــس  مســتقلة، 
ــة  ــرة االنتخابي ــاء الدائ ــن أبن ــم م وقوائ
ــب  ــح والناخ ــى أن املرش ــا بمعن بذاهت
ــدة يف  ــرة واح ــن دائ ــا م ــب أن يكون جي
املحافظــة الواحــدة. أّمــا الفقــرة الثانيــة 
مــن املــادة نفســها فحــددت طريقــة 
بالرتشــيح  االنتخابــات  يف  الرتشــيح 
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 .)65( الفــردي 
)أوالً(  الفقرتــن  نــص  قرأنــا  وإذا 
ــون  ــن قان ــادة )15( م ــن امل ــًا( م و)ثاني
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
النافــذ نجــد أن الرتشــيح الفــردي هــو 
الســائد يف هــذا القانــون الــذي هــو 
لانتخابــات،  األغلبيــة  نظــم  أحــد 
بينــا مــن جهــة أخــرى ينــص القانــون 
ــر  ــة يف أكث ــيح بالقائم ــام الرتش ــى نظ ع
ــادة  ــال يف امل ــو احل ــا ه ــكان، ك ــن م م
)1( مــن هــذا القانــون عندمــا أشــار إىل 
القائمــة املفتوحــة التــي تعــد مــن نظــم 
ــت  ــة تصوي ــا آلي ــبي وهل ــل النس التمثي
يف طريقــة خاصــة. ممــا يســتوجب عــى 
ــدة  ــة واح ــع آلي ــي وض ــرشع العراق امل
ــيم  ــون تقس ــايب. وأن يك ــام االنتخ للنظ
الدوائــر االنتخابيــة عــى أســاس جعــل 
كل حمافظــة دائــرة انتخابيــة واحــدة 
الرتشــيح  بنظــام  فيهــا  والرتشــيح 
الفــردي، وذلــك لضــان ألن هنــاك 
متعــددة  أطيــاف  تضــم  حمافظــات 
ــيم  ــي فبتقس ــعب العراق ــاء الش ــن أبن م
ــؤدي  ــددة ي ــر متع ــى دوائ ــة ع املحافظ
معينــة  طائفــة  أصــوات  ضيــاع  إىل 
نتيجــة عــدم متكــن مرشــحيها مــن 
حتقيــق األغلبيــة الازمــة للفــوز باملقعد 

ــرة.   ــذه الدائ ــن ه ــص ضم املخص
ثانيــًا: ترتيــب املرشــحن يف الدائــرة 
االنتخابيــة حســب أعــى األصــوات 
للمقعــد  تعــادل األصــوات  وحالــة 

األخــري:
جملــس  انتخابــات  قانــون  تنــاول 
النــواب العراقــي النافــذ ملحــور جديــد 
يف نظــام االنتخابــات اجلديــد وهــو 
املرشــحن  تسلســل  ترتيــب  إعــادة 
لعــدد  وفقــًا  االنتخابيــة  الدائــرة  يف 
االصــوات التــي حصــل عليهــا كل 
منهــم. وُيَعــدُّ فائــزًا يف االنتخابــات 
مــن حصــل عــى اعــى االصــوات 
ــز االول وهكــذا  عــى وفــق نظــام الفائ
بالنســبة للمرشــحن املتبقــن )66(. فعنــد 
التمعــن يف هــذا القانــون نجــد أنــه 
ــز األول، وكان  ــام الفائ ــى نظ ــص ع ن
العراقــي أن  املــرشع  املفــرتض عــى 
ــدالً  ــيطة ب ــة البس ــام األغلبي ــمي نظ يس
مــن نظــام الفائــز األول. ألن املعلــوم أن 
نظــام األغلبيــة البســيطة تعنــي أن يفــوز 
حيصــل  الــذي  املرشــح  باالنتخــاب 
وهــذا   .)67( األصــوات  أعــى  عــى 
ــز األول الــذي  ــق عــى نظــام الفائ ينطب
ــات  ــون االنتخاب ــرشع يف قان ــده امل قص
ســالف الذكــر. ونضيــف إىل مــا تقــدم 



307

   م.د. باسم حممد عريان شهاب                     م. سنبل عبد اجلبار امحد عباس
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

ــواب  ــات جملــس الن ــون انتخاب ــأن قان ب
ــا  ــة م ــرش إىل حال ــذ مل ي ــي الناف العراق
ــة  ــرة االنتخابي إذا بقــي التصويــت الدائ
بذاتــه،  املرشــحن  أحــد  لصالــح 
ــوت  ــام الص ــام نظ ــون أم ــٍذ نك فعندئ
الواحــد غــري املتحــول يف االنتخابــات. 
اصــوات  تســاوي  حالــة  يف  أّمــا 
ــن  ــري م ــد االخ ــل املقع ــحن لني املرش
مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة يتــم اللجــوء 
اىل القرعــة بحضــور املرشــحن )68(. 
هــذا وإن تطبيــق هــذا النظــام ســتكون 
مثــل  التنظيــم  ناحيــة  مــن  صعبــة 
ــر  ــرة الدوائ ــرتاع وكث ــع أوراق االق طب
االنتخابيــة ومــا يرافقهــا مــن كثــرة 

الشــكاوى. 
 :)69( النيــايب  املقعــد  شــغور  ثالثــًا: 
نصــت املــادة )15/خامســًا( مــن قانون 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
ــد  ــغر اي مقع ــه: )إذا ش ــى أن ــذ ع الناف
ــح  ــه املرش ــل حمل ــواب حي ــس الن يف جمل
احلائــز عــى اعــى االصــوات يف الدائــرة 
املــرشع  فعــل  االنتخابيــة(. وحســنًا 
الفقــرة  هــذه  أورد  عندمــا  العراقــي 
املقاعــد  شــغور  بمعاجلــة  اخلاصــة 
النيابيــة يف قانــون انتخابــات جملــس 
النــواب النافــذ ألن مــن شــأن ذلــك أن 

ــون  ــى القان ــل ع ــاالت التحاي ــع ح يمن
ــد  ــع ورشاء املقاع ــاالت بي ــع ح أو يمن
خافــًا  أو  للقانــون  خافــًا  النيابيــة 

الناخبــن. إلرادة 
فنــص  النســاء  بالنســبة لكوتــا  أمــا 
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 
ــل  ــون متثي ــى أن يك ــذ ع ــي الناف العراق
ــن  ــن )25%( م ــل ع ــا ال يق ــاء ب النس
وبالنســبة  النــواب  جملــس  أعضــاء 
القانــون  فقــد حــدد  لــكل حمافظــة 
نســبة الكوتــا النســائية بــا ال يقــل 
عــن )25%( مــن عــدد أعضــاء جملــس 
ــواب عــن كل حمافظــة )70(. وُيؤخــذ  الن
إذا أصبــح  أّنــه  القانــون  عــى هــذا 
ــس  ــاء يف جمل ــن النس ــو م ــد عض مقع
فســيتم  شــاغرًا،  العراقــي  النــواب 
شــغله بعضــو مــن الرجــال )71(. وعليــه 
ــيح  ــن ترش ــيايس مع ــزب س ــن حل يمك
احــدى الســيدات ملجلــس النــواب، 
ولكــن بعــد فوزهــا يف االنتخابــات يتــم 
اســتعال الضغــط عليهــا لكــي تســتقيل 
وحيــل حملهــا أحــد الرجــال املرشــحن.

املطلب الثاين
آلية توزيع املقاعد النيابية وفق قانون 

انتخابات جملس النواب العراقي النافذ
العــراق  يف  االنتخــايب  النظــام  كان 
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يعتمــد عــى النظــام النســبي للســنوات 
الســابقة بعــد عــام 2003، فاعتمــد 
القاســم  عــى  االنتخابــات  بعــض 
االنتخــايب واعتمــد البعــض اآلخــر 
طريقــة  عــى  املقاعــد  توزيــع  يف 
ــون  ــن قان ــة. ولك ــو املعدل ــانت ليغ س
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
قــد  النافــذ   2020 لســنة   )9( رقــم 
ألغــى األنظمــة الســابقة الحتســاب 
ــام  ــذ ع ــرة األوىل من ــوات، وللم االص
2003، اعتمــد قانــون االنتخــاب عــى 
صيغــة جديــدة وهــو فــوز املرشــح 
ــي  ــوات، ويعن ــى األص ــى أع ــز ع احلائ
ذلــك عــدم العمــل بنظــام القوائــم 
ــح  ــمح للمرش ــايل ال يس ــابق، وبالت الس
ــة األصــوات  غــري احلاصــل عــى أكثري
بالفــوز حتــى إذا كان رئيــس كتلتــه 
قــد حصــل عــى اآلالف مــن أصــوات 
الناخبــن. وبصــورة خمالفــة آلليــات 
ليغــو  ســانت  طريقــة  وحســابات 
ــص  ــدة )72(. ن ــة املعق ــة املعدل الرياضي
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 
ــًا(  ــادة )15/ثالث ــذ يف امل ــي الناف العراق
عــى إعــادة ترتيــب تسلســل املرشــحن 
يف الدائــرة االنتخابيــة وفقــًا لألصــوات 
التــي حصــل عليهــا كٌل منهــم ويكــون 

أكثريــة  عــى  حيصــل  مــن  فائــزًا 
األصــوات وفــق نظــام الفائــز األول 

وهكــذا بالنســبة لبقيــة املرشــحن.
 ولتوضيــح آليــة توزيــع املقاعــد النيابيــة 
جملــس  انتخابــات  قانــون  حســب 
ــه  ــواب العراقــي النافــذ نفــرتض بأن الن
ــا 5  ــص هل ــة خص ــرة انتخابي )س( دائ
ــا  ــا اثن ــس عليه ــة، تناف ــد برملاني مقاع
ــن  ــة م ــت أربع ــحًا وكان ــرشة مرش ع
وكانــت  املرشــحن  ضمــن  النســاء 

ــايل:  ــج كالت النتائ
 املرشــح  أ حصــل عــى17.000 ألــف 
ــى  ــل ع ــح ز حص ــوت             املرش ص

20.000 ألــف صــوت
 2.000 عــى  حصــل  ب  املرشــحة 
ألــف صــوت            املرشــحة ح حصــل 

ــوت ــف ص ــى 4.000 أل ع
املرشــح ج حصــل عــى 5.000 ألــف 
صــوت             املرشــح ط حصــل 

صــوت ألــف  عــى15.000 
عــى  املرشح د حصــل 
10.000 ألــف صــوت           املرشــح 
ي حصــل عــى 12.000 ألــف صوت
ــة  ــى ـ5.00 مائ ــل ع ــحة ه حص املرش
صــوت              املرشــح ك حصــل عــى 

ــوت ــف ص 25.000 أل
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ــى  ــل ع ــحة ل حص ــوت              املرش ــف ص ــى9.000 أل ــل ع ــح و حص املرش
ــوت ــف ص 3.000 أل

ــى  ــن أع ــارًا م ــًا، واعتب ــوات تنازلي ــًا لألص ــحن وفق ــب املرش ــادة ترتي ــد إع وعن
ــدول  ــة يف اجل ــج املبين ــى النتائ ــول ع ــيتم احلص ــوات س ــل األص ــوات إىل أق األص

ــايل: الت

النتيجةعدد األصواتاملرشح

فائز25.000 ألف صوتك

فائز17.000 ألف صوتأ

فائز15.000 ألف صوتط

فائز12.000 ألف صوتي

فائزة )كوتا نسائية(4.000 ألف صوتح

املثال من اعداد الباحث
يف  املقعــد  إشــغال  عــدم  حالــة  ويف 
ــباب،  ــن األس ــواب ألٍي م ــس الن جمل
فآليــة اســتبدال النائــب تكــون عــن 
يف  اخلارسيــن  أعــى  اختيــار  طريــق 
ــابق  ــال الس ــاب، ويف املث ــرة االنتخ دائ
املقعــد الشــاغر مــن حصــة  إذا كان 
الرجــال فــإن املرشــح )د( حيصــل عــى 
املقعــد، أمــا إذا كان املقعــد الشــاغر 
ــا النســائية فســتكون مــن حصــة  للكوت

)ل(. املرشــحة 
وناحــظ بعــد كل مــا تــم بيانــه أن 
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون 

بنظــام  أخــذ  قــد  النافــذ  العراقــي 
األغلبيــة البســيطة يف احتســاب أصوات 
االنتخابيــة  الدائــرة  يف  املرشــحن 
الواحــدة. ولكــن عــى حســاب ضيــاع 
ــن  ــرية للمرشــحن اآلخري أصــوات كث
توزيــع  إىل عــدم  يــؤدي  مــا  وهــذا 
ــا  ــة، مم ــورة عادل ــة بص ــد النيابي املقاع
ــام  ــرار نظ ــرشع إق ــى امل ــتوجب ع يس
بديــل آخــر أكثــر عدالــة يف توزيــع 
املقاعــد النيابيــة عــى املرشــحن كنظــام 
الباقــي  بطريقــة  النســبي  التمثيــل 

األقــوى أو املعــدل األقــوى.
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اخلامتة
ــن  ــة م ــا إىل مجل ــا توصلن ــام بحثن يف خت
ــي: ــا ي ــز في ــات ترتك ــج والتوصي النتائ
1.قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 2020 
اشــرتط يف املرشــح لعضويــة جملــس 
ــح  ــون املرش ــي: أن يك ــواب العراق الن
ــى  ــة ع ــهادة اإلعدادي ــى ش ــًا ع حاص
األقــل أو مــا يعادهلــا عــى عكــس 
لســنة   )45( رقــم  الســابق  القانــون 
بــأن  اشــرتط  الــذي  املعــدل   2013
ــهادة  ــى ش ــًا ع ــح حاص ــون املرش يك

البكالوريــوس أو مــا يعادهلــا.
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــام قان 2.إن نظ
 )9( رقــم  النافــذ  العراقــي  النــواب 
لســنة 2020 قد ســمح بفوز املرشــحن 
املعتمديــن عــى صاهتــم العشــائرية 
ــاب  ــى حس ــم ع ــم ونفوذه ووجاهته
الــذي  وبالشــكل  الكفــاءات.  فــوز 
ــتقلن  ــواب املس ــب الن ــؤدي إىل كس ي
ــكيل  ــل تش ــات ألج ــض الكيان ــن بع م

ــواب. ــس الن ــرب يف جمل ــة األك الكتل
الدائــرة  3.بالنســبة ملــدة اإلقامــة يف 
قانــون  يف  ُيوّضــح  مل  االنتخابيــة 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي 
أن  للمرشــح  الازمــة  املــدة  النافــذ 

يقضيهــا ضمــن الدائــرة االنتخابيــة، 
فلــم يــرد يف الفصــل الثالــث مــن هــذا 
الرتشــيح  بحــق  واخلــاص  القانــون 
الازمــة  املــدة  )املــادة 8/ خامســًا( 
كــون  رشط  ورود  ســوى  لإلقامــة 
املرشــح مــن أبنــاء املحافظــة أو اإلقامــة 

االنتخابيــة. الدائــرة  يف 
4.اشــرتط قانــون انتخابــات جملــس 
لســنة   )9( رقــم  العراقــي  النــواب 
عراقــي  الناخــب  يكــون  ان   2020
مــن  املــدة  حتديــد  دون  اجلنســية 
ــل  ــن األصي ــن املواط ــز ب ــث التميي حي

املتجنــس. واملواطــن 
جملــس  انتخابــات  قانــون  5.نــص 
النــواب العراقــي النافــذ عــى أن يكــون 
النــواب  جملــس  لعضويــة  املرشــح 
العراقــي متمتعــًا باجلنســية العراقية وأن 
ــا  ــاف هل ــة وأض ــل األهّلي ــون كام يك
رشطــًا آخــر وهــو إمتــام املرشــح )28( 
ســنة مــن عمــره يف يــوم االقــرتاع. 
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــن أن قان يف ح
ــم )45(  ــابق رق ــي الس ــواب العراق الن
لســنة 2013 اشــرتط بــأن يكــون ســن 

املرشــح )30( ســنة. 
6.قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
ــادة )15/ ــص يف امل ــذ ن ــي الناف العراق
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ثانيــًا( عــى أن يكــون الرتشــيح الفــردي 
هــو الســائد يف هــذا القانــون الــذي هــو 
أحــد نظــم األغلبيــة لانتخابــات، بينــا 
مــن جهــة أخــرى ينــص القانــون عــى 
ــن  ــر م ــة يف أكث ــيح بالقائم ــام الرتش نظ
مــكان، كــا هــو احلــال يف املــادة )1( من 
هــذا القانــون عندمــا أشــار إىل القائمــة 
املفتوحــة التــي تعــد مــن نظــم التمثيــل 
ــة  ــة تصويــت يف طريق النســبي وهلــا آلي

خاصــة.
7.قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
بنظــام  أخــذ  قــد  النافــذ  العراقــي 
األغلبيــة البســيطة يف احتســاب أصوات 
االنتخابيــة  الدائــرة  يف  املرشــحن 
الواحــدة. ولكــن عــى حســاب ضيــاع 
ــن  ــحن اآلخري ــرية للمرش ــوات كث أص
توزيــع  إىل عــدم  يــؤدي  مــا  وهــذا 

املقاعــد النيابيــة بصــورة عادلــة.
ــم  ــائية ت ــا النس ــص الكوت ــا خي 8.وفي
ــاء يف  ــا النس ــدد كوت ــار ع ــاد معي اعت
املحافظــة الواحــدة لُتقّســم الدوائــر 
ذلــك،  أســاس  عــى  االنتخابيــة 
كمحافظــة البــرصة التــي هلــا ســت 
مقاعــد كوتــا نســاء، وتــم تقســيمها إىل 
ســتة دوائــر انتخابيــة، وحمافظــة نينــوى 
ــاء،  ــا نس ــد كوت ــان مقاع ــا ث ــي هل الت

فقســمت إىل ثانيــة دوائــر انتخابيــة، 
وحمافظــة كركــوك التــي هلــا ثــاث 
مقاعــد كوتــا نســاء، فقســمت إىل ثاثــة 

دوائــر انتخابيــة.
التوصيات:

1.نــويص الــرشع العراقــي بتعديــل 
نــص االدة )8/رابعــًا( قانــون انتخابات 
ــم  ــذ رق ــي الناف ــواب العراق ــس الن جمل
ــح  ــون املرش ــأن يك ــنة 2020 ب )9( لس
لعضويــة جملــس النــواب حاصــًا عــى 
شــهادة البكالوريــوس أو مــا يعادلــه 
شــهادة  حلملــة  نســبة  إعطــاء  مــع 
ــن  ــن 20% م ــل ع ــا ال يق ــة ب اإلعدادي

ــواب. ــس الن ــد جمل ــدد مقاع ع
أن حيــرص  العراقــي  املــرشع  2.عــى 
ــح  ــون املرش ــأن يك ــيح ب ــاق الرتش نط
مــن أبنــاء الدائــرة االنتخابيــة أو أن 
يكــون مــن املقيمــن فيهــا ويكــون اســم 
املرشــح مدرجــًا يف الســجل االنتخــايب 
للدائــرة، ألن نــص املــادة )8/خامســًا( 
ــواب  ــس الن ــات جمل ــون انتخاب مــن قان
ــن أحــد املرشــحن  العراقــي النافــذ يمكِّ
ــر  مــن أن يرشــح نفســه يف أحــد الدوائ
التــي ال يقيــم فيهــا لكــون املرشــح مــن 
ــح  ــن املرش ــو مل يك ــة، ول ــاء املحافظ أبن
مــن أبنــاء املحافظــة. فالقانــون اجلديــد 
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مل حيــدد املــدة الازمــة لإلقامــة ورشوط 
ــاكل  ــام مش ــنكون أم ــا س ــا. وهن إثباهت
ــن  ــحن الذي ــد املرش ــيح أح ــد ترش عن
عنــد  املحافظــة،  أبنــاء  مــن  ليســوا 

ــة.  ــه يف املحافظ ــق إقامت ــه وثائ تقديم
3.عــى املــرشع معاجلــة نص املــادة )8/
سادســًا( مــن قانــون انتخابــات جملــس 
ــق  ــا يتعل ــذ في ــي الناف ــواب العراق الن
مســتقلة  بقائمــة  املرشــح  بحصــول 
ــيحه،  ــم لرتش ــب داع ــى )500( ناخ ع
املرشــحن  مجيــع  بــن  يســاوي  وأن 
يف أخــذ تواقيــع الناخبــن الداعمــن 
ســواء أكانــوا تابعــن لألحــزاب أم غــري 
ــة  ــع حي ــذ تواقي ــم أخ ــن، وأن يت تابع
ــرشط أن  ــن وب ــن الداعم ــن الناخب م
يصــادق عــى ذلــك مكاتــب املفوضيــة 
يف املحافظــات عــى هــذه التواقيــع وأن 
ــا  ــحي كوت ــك مرش ــن ذل ــتثنى م ال يس

ــًا. ــات أيض املكون
وضــع  العراقــي  املــرشع  4.نــويص 
آليــة واحــدة للنظــام االنتخــايب وليــس 
االعتــاد عــى الرتشــيح الفــردي ونظــام 
ــال  ــو احل ــا ه ــد ك ــم يف آن واح القوائ
يف قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي النافــذ. وأن يكــون تقســيم 
الدوائــر االنتخابيــة عــى أســاس جعــل 

كل حمافظــة دائــرة انتخابيــة واحــدة 
الرتشــيح  بنظــام  فيهــا  والرتشــيح 
الفــردي، وذلــك لضــان ألن هنــاك 
متعــددة  أطيــاف  تضــم  حمافظــات 
ــيم  ــي فبتقس ــعب العراق ــاء الش ــن أبن م
ــؤدي  ــددة ي ــر متع ــى دوائ ــة ع املحافظ
معينــة  طائفــة  أصــوات  ضيــاع  إىل 
نتيجــة عــدم متكــن مرشــحيها مــن 
حتقيــق األغلبيــة الازمــة للفــوز باملقعد 

ــرة.   ــذه الدائ ــن ه ــص ضم املخص
5.قانــون انتخابــات جملــس النــواب 
بنظــام  أخــذ  قــد  النافــذ  العراقــي 
األغلبيــة البســيطة يف احتســاب أصوات 
االنتخابيــة  الدائــرة  يف  املرشــحن 
الواحــدة. ولكــن عــى حســاب ضيــاع 
ــن  ــحن اآلخري ــرية للمرش ــوات كث أص
توزيــع  إىل عــدم  يــؤدي  مــا  وهــذا 
ــا  ــة، مم ــورة عادل ــة بص ــد النيابي املقاع
ــام  ــرار نظ ــرشع إق ــى امل ــتوجب ع يس
بديــل آخــر أكثــر عدالــة يف توزيــع 
املقاعــد النيابيــة عــى املرشــحن كنظــام 
الباقــي  بطريقــة  النســبي  التمثيــل 

األقــوى أو املعــدل األقــوى.



313

   م.د. باسم حممد عريان شهاب                     م. سنبل عبد اجلبار امحد عباس
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

احلوايش:
ــات،  ــم االنتخاب ــوان، نظ ــدر عل ــادل ب 1- ع
سلســلة الديمقراطيــة للجميــع، العــدد: )6(، 

ــداد، 2004، ص3. ــاح، بغ ــة الصب مطبع
عــي  د.  و  الكاظــم  جــواد  صالــح  د.   -2
ــة  ــية، مطبع ــة السياس ــاين، االنظم ــب الع غال

ص35.  ،1991 بغــداد،  احلكمــة،  دار 
3- د. ســعد عصفــور، املبــادئ االساســية 
ــية،  ــم السياس ــتوري والنظ ــون الدس يف القان
مطبعــة التقــدم، االســكندرية، 1980، ص 

.170
االســتفتاء  احللــو،  راغــب  ماجــد  د.   -4
الشــعبي والرشيعــة االســامية، ط1, الــدار 
اجلامعيــة للطباعــة والنــرش، بــريوت، 2005، 

.103 ص 
ــم  ــاب اه ــرزاق، االنتخ ــد ال ــي عب 5- د. ع
ــوق،  ــة احلق ــن، جمل ــري املحكوم ــائل تعب وس
اجلامعــة املســتنرصية، العــدد االول، الســنة 

.74 ص   ،2006 االوىل، 
6- د. ماجــد راغــب احللــو، املصــدر الســابق، 

ص 15.
7- الشــعب: جمموعــة أفــراد مســتقرين يف 
ســيايس  لنظــام  وخيضعــون  حمــدد  مــكان 
معــن. ينظــر د. ابراهيــم عبــد العزيــز شــيحا، 
ــة  ــدار اجلامعي ــية، ال ــة السياس ــادئ االنظم مب
ــريوت، 1982، ص 86.  ــرش، ب ــة والن للطباع
ــعب  ــو الش ــا ه ــعب هن ــد بالش ــذي يقص وال
الســيايس، أي الذيــن لدهيــم حــق االنتخــاب 

فقــط مــن أبنــاء الشــعب، ينظــر د. حممــد 
)الدولــة  السياســية  النظــم  ليلــة،  كامــل 
ــرة،  ــة، القاه ــة العربي ــة(، دار النهض واحلكوم

.229 ص   ،1969
8- د. ماجــد راغــب احللــو، املصــدر الســابق، 
ــوف  ــول الفيلس ــأن يق ــذا الش ص 19. ويف ه
ــة  ــا انَّ الدول ــو: إذا افرتضن ــاك روس ــان ج ج
مكونــة مــن عــرشة االف مواطــن فــكلُّ عضــٍو 
ــة يمتلــك جــزءًا واحــدًا مــن عــرشة  يف الدول
أالٍف مــن ســلطة الســيادة، ينظــر: جــان جــاك 
ــان  ــة ذوق ــي، ترمج ــد االجتاع ــو، العق روس
قرقــوط، دار العلــم، بــريوت، 1973، ص 

.152
ــيايس،  ــرتاع الس ــاوي، االق ــذر الش 9- د. من
جملــة العدالــة، العــدد األول، بغــداد، 2001، 

.32 ص 
املصــدر  احللــو،  راغــب  ماجــد  د.   -10

.21 ص  الســابق، 
النظــم  اجلليــل،  محــودي  عدنــان  د.   -11
السياســية، مطبعــة اليقظــة، الكويــت، 1982، 
ص 107، وينظــر أيضــًا: د. صالــح جــواد 
ــدر  ــاين، املص ــب الع ــي غال ــم و د. ع الكاظ

الســابق، ص 36.
12- د. عدنــان محــودي اجلليــل، املصــدر 

.107 ص  الســابق، 
13- نصــت املــادة )5( مــن دســتور مجهوريــة 
جريــدة  يف  املنشــور   2005 لعــام  العــراق 
يف   )4012( بالعــدد:  العراقيــة  الوقائــع 



314

النظام االنتخابي يف التجربة العراقية يف ضوء قانون انتخابات جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

.2005 /12 /28
مجهوريــة  دســتور  مــن   )20( املــادة   -14

.2005 لعــام  العــراق 
15- األمــة: جمتمــع بــرشي يف اطــاره يســتقر 
ــط  ــراد بارتباطهــم بعضهــم ببعــض برواب األف
اندريــة  واحــد.  ان  يف  وروحيــة  ماديــة 
هوريــو، القانــون الدســتوري واملؤسســات 
الدســتورية، ترمجــة عــي مقلــد، ج )1(، ط2، 
ــريوت،  ــع، ب ــرش والتوزي ــة للن ــة االهلي الرشك

.98 ص   ،1977
16- د. عدنــان محــودي اجلليــل، املصــدر 

.108 ص  الســابق، 
املصــدر  احللــو،  راغــب  ماجــد  د.   -17

.16 ص  الســابق، 
18- د. ابراهيــم عبــد العزيــز شــيحا، املصــدر 

الســابق، ص32.
19- د. صالــح جــواد الكاظــم و د. عــي 
غالــب العــاين، املصــدر الســابق، ص 36.

20- املصدر نفسه، ص 36.
احلقــوق  الرمحــن،  عبــد  محــدي  د.   -21
العــريب،  الفكــر  دار  القانونيــة،  واملراكــز 

.29 ص   ،1975 القاهــرة، 
النــواب  جملــس  انتخابــات  قانــون   -22
ــور يف  ــنة 2020 املنش ــم )9( لس ــي رق العراق
جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4603( يف 

.2020 /11 /9
23- املــادة )4/ أوالً( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
24- املــادة )4/ ثانيــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
ــوس  ــوى النف ــايل، دع ــه االيع ــز ط 25- فاي
العــديل  القضــاء  أمــام  اجلنســية  ودعــوى 
احلديثــة  املؤسســة  اإلداري،  والقضــاء 

  .19 ص   ،2007 لبنــان،  للكتــاب، 
ــاح  ــي، ص ــد الربيع ــو، مهن ــد احلل 26- منج
جبــري البصيــيص، نظــم االنتخابــات يف العــامل 
ومعطيــات الواقــع العراقــي، كربــاء،2004، 

ص 15.
27- املــادة )5/ أوالً( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
ــداهلل البســتاين، مســامهة يف إعــداد  28- د. عب
الدســتور الدائــم وقانــون االنتخــاب، بغــداد، 

1962، ص 83 – 84.
29- قانــون اجلنســية العراقيــة رقــم )26( 
الوقائــع  املنشــور يف جريــدة  لســنة 2006 
العراقيــة بالعــدد )4019( يف 2006/3/7.
30- املــادة )6/أوالً/ج( مــن قانــون اجلنســية 

العراقيــة رقــم )26( لســنة 2006.
ــات  31- املــادة )5/ أوالً( مــن قانــون انتخاب
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
أهليــة  قســمن:  إىل  تنقســم  األهّليــة   -32
األداء: وتعنــي صاحيــة الشــخص الكتســاب 
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وأهليــة  االلتزامــات،  وحتمــل  احلقــوق 
ــخص  ــة الش ــا صاحي ــد هب ــوب: وُيقص الوج
ــوع  ــول موض ــر ح ــق. ينظ ــتعمل احل ألن يس
ــنهوري،  ــد الس ــرزاق أمح ــد ال ــة: د. عب األهلي
اجلــزء  املــدين،  القانــون  رشح  يف  الوســيط 
ــريوت –  ــرتاث العــريب، ب ــاء ال األول، دار إحي

.268  - ص266   ،1952 لبنــان، 
33- املــادة )5/ ثانيــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
املركــز  الرمحــن،  عبــد  خالــد  أفــن   -34
القانــوين لعضــو الربملــان دراســة مقارنــة، 
والتوزيــع،  للنــرش  العــريب  املركــز  ط1، 

.89 ص   ،2016 القاهــرة، 
ــوين  ــز القان ــان، املرك ــد عري ــم حمم 35- باس
دســتور  ظــل  يف  النــواب  جملــس  لرئيــس 
مجهوريــة العــراق لعــام 2005، أطروحــة 
ــة  ــوق، جامع ــة احلق ــة إىل كلي ــوراه مقدم دكت

.72 ص   ،2018 تكريــت، 
36- أفــن خالــد عبــد الرمحــن، املصــدر 

.89 ص  الســابق، 
37- د. ماهــر صالــح عــاوي وآخــرون، 
حقــوق االنســان والطفــل والديمقراطيــة، 
ــل،  ــرش، املوص ــة والن ــري للطباع ــن األث دار اب

.266 ص   ،2009
38- املصدر نفسه، ص 266.

39- املــادة )5/ ثالثــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
40- املــادة )5/ رابعــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي رقــم )9( لســنة 

.2020
النــواب  ملجلــس  الداخــي  النظــام   -41
العراقــي لســنة 2006 املنشــور يف جريــدة 
الوقائــع العراقيــة بالعــدد: )4032( يف 5 / 2 

.2007  /
ــان، املصــدر الســابق،  42- باســم حممــد عري

ص 71 – 72.
43- املــادة )8/ثانيــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي النافــذ رقــم )9( 

لســنة 2020.
44- قانــون اهليئــة الوطنيــة املســائلة والعدالــة 
ــدة  ــور يف جري ــنة 2008 املنش ــم )10( لس رق
يف   )4061( بالعــدد  العراقيــة  الوقائــع 

.2008 /2 /14
45- حســن طــال مــال اهلل خليل العــزاوي، 
ــة  ــدات االداري ــاء الوح ــة رؤس ــن واقال تعي
والرقابــة القضائيــة عليهــا يف العــراق، رســالة 
ماجســتري، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، 

ــوك، 2014، ص50.  ــة كرك جامع
اجلرائــم  العراقــي  املــرشع  حــدد   -46
ــادة  ــال يف امل ــبيل املث ــل س ــرشف ع ــة بال املخل
رقــم  العقوبــات  قانــون  مــن  )21/أ/6( 
يف  املنشــور  املعــدل   1969 لســنة   )111(
ــدد )1778(  ــة بالع ــع العراقي ــدة الوقائ جري
يف 1969/12/15. باهنــا: جرائــم الرقــة 
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االمانــة  وخيانــة  والتزويــر  واالختــاس 
العــرض.  وهتــك  والرشــوة  واالحتيــال 
وُأضيفــت اليهــا جرائــم اخــرى بقــرارات 
ــم  ــي: جرائ ــل وه ــورة املنح ــادة الث ــس قي جمل
اخــراج االدويــة واملســتلزمات الطبيــة بصــورة 
ــة  ــاء او اذاع ــب او افش ــة وتري ــري مرشوع غ
او تــداول االســئلة االمتحانيــة يف االمتحانــات 
العامــة واالقــراض بأيــة طريقــة بفائــدة ظاهرة 
او خفيــة تزيــد عــى احلــد املقــرر قانونــًا. وتــمَّ 
ــم  ــة مؤخــرًا مــن اجلرائ ــم االرهابي عــد اجلرائ
املخلــة بالــرشف يف املــادة )1/6( مــن قانــون 
ــنة 2005  ــم )13( لس ــاب رق ــة االره مكافح
ــدد  ــة بالع ــع العراقي ــدة الوقائ ــور يف جري املنش

.2005/11/9 يف   )4009(
ــم  ــواب رق ــس الن ــات جمل ــون انتخاب 47- قان
)45( لســنة 2013 املنشــور يف جريــدة الوقائع 
العراقيــة بالعــدد 4300 يف 2013/12/2. 
والغــي هــذا القانــون وقانــون التعديــل األول 
ــص  ــب ن ــنة 2018 بموج ــم )1( لس ــه رق ل
ــس  ــات جمل ــون انتخاب ــن قان ــادة )48( م امل
النــواب العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 

.2020
القانــون  وجيــز  فكــري،  فتحــي  د.   -48
الربملــاين يف مــرص دراســة نقديــة حتليليــة، 
 ،2006 مــرص،  للطباعــة،  نــاس  رشكــة 

.1 6 4 ص
ــنة  ــم )30( لس ــة رق ــة النزاه ــون هيئ 49- قان
ــة  ــع العراقي ــدة الوقائ ــور يف جري 2011 املنش

بالعــدد )4217( يف 2011/11/14.
50- املــادة )8/رابعــًا( مــن قانــون انتخابــات 
جملــس النــواب العراقــي النافــذ رقــم )9( 

ــنة 2020. لس
ــنة  ــم )1( لس ــل األول رق ــون التعدي 51- قان
2018 لقانــون انتخابــات جملــس النــواب 
العراقــي رقــم )45( لســنة 2013 املنشــور يف 
جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4481( يف 

.2018/2/19
ــل  ــون التعدي ــن قان ــادة )2( م ــت امل 52- نص
األول رقــم )1( لســنة 2018 املعــدل لقانــون 
انتخابــات جملــس النــواب العراقي رقــم )45( 
لســنة 2013 عــى أنــه: )ُتعــدل البنــود )ثالثــا، 
رابعــا، سادســا( ويضــاف بنــد )ســابعا( لنــص 
املــادة )8( لتقــرأ كاآليت: رابعــًا: ُيشــرتط يف 
املرشــح لعضويــة جملــس النــواب العراقــي أن 
يكــون حاصــًا عــى شــهادة البكالوريــوس أو 

مــا يعادهلــا....(
ــل  ــون التعدي ــن قان ــادة )2( م ــت امل 53- نص
األول رقــم )1( لســنة 2018 املعــدل لقانــون 
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي رقــم 
ــد  ــدل البن ــه: )ُيع ــى أّن ــنة 2013 ع )45( لس
ــل  ــون وحي ــن القان ــادة )8( م ــن امل ــًا( م )رابع
حملــه اآليت: - رابعــًا: ب. للقوائــم االنتخابيــة 
ختصيــص نســبة ال تزيــد عــن )20%( مــن 
عــدد املرشــحن لرشائــح املجتمــع مــن محلــة 

ــا....( ــا يعادهل ــة أو م ــهادة االعدادي الش
قانــون  مــن  )8/خامســًا(  املــادة   -54
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ــذ  ــي الناف ــواب العراق ــس الن ــات جمل انتخاب
.2020 لســنة   )9( رقــم 

قانــون  مــن  )8/سادســًا(  املــادة   -55
ــذ  ــي الناف ــواب العراق ــس الن ــات جمل انتخاب

.2020 لســنة   )9( رقــم 
دســتور  مــن  ج(  أوالً/   /9( املــادة   -56

.2005 لعــام  العــراق  مجهوريــة 
57- املــادة )9( مــن قانــون انتخابــات جملــس 
النــواب العراقــي النافــذ رقــم )9( لســنة 

.2020
58- قــرار املحكمــة االحتاديــة العليــا ذي 
يف  اعــام/2018  30/احتاديــة/  العــدد 
ــا  ــرار: )ك ــذا الق ــاء يف ه 2018/4/9، إذ ج
ــح  ــا أن الرتش ــة العلي ــة االحتادي ــد املحكم جت
ــل عضــو  ــواب مــن قب ــات جملــس الن النتخاب
ــا  ــب العلي ــاغي املناص ــن وش ــس املفوض جمل
ــم أو  ــم يف مناصبه ــتقلة وه ــة املس يف املفوضي
ــارشة  ــح مب ــب الرتش ــه وطل ــرك منصب ــن ت مم
ــر  ــأنه أن يؤث ــن ش ــب م ــه املنص ــد ترك أو بع
ــزم  ــذي يل ــاد ال ــط احلي ــر يف خ ــكل أو بآخ بش
أن تكــون عليــه املفوضيــة ويصبــح موقفهــا يف 
ــث  ــه لبع ــا عن ــزم ابعاده ــا يل ــك مم ــرة الش دائ
الطمأنينــة يف نفــوس املرشــحن والناخبــن 
ــن  ــوع الطع ــص موض ــتبعاد الن ــإّن اس ــذا ف ل
ــة أو بعــد تركهــا مبــارشًة  ملــن هــو يف املفوضي
او بعــد تركهــا بفــرتة قصــرية ال خيالــف املــواد 
ــة  ــي يف عريض ــا املدع ــي ذكره ــتورية الت الدس
ــرص  ــؤ الف ــاواة وتكاف ــك أن املس ــواه ذل دع

وحــق املشــاركة بالشــؤون العامــة وحــق 
التمتــع باحلقــوق السياســية التــي ذكرهتــا هــذه 
ــن ال  ــن الذي ــبة للمواطن ــون بالنس ــواد يك امل
ــة  ــة يف جهــة معين ــة معين متيزهــم صفــة وظيفي
ــد  ــم عن ــات جتعله ــة االنتخاب ــارشة بعملي مب
اســتنادًا  غريهــم  عــى  متقدمــن  الرتشــح 
ــدأ  ــل بمب ــأنه أن خي ــن ش ــة م ــذه الصف إىل ه
املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن املواطنــن 
وبنــاءًا عليــه وحيــث أن النــص موضــوع 
الطعــن رشع وفقــًا لاعتبــار املتقــدم واســتنادًا 
ــتور  ــن الدس ــًا( م ــادة )49/ثالث ــكام امل إىل اح
ــن  ــندها م ــدًة لس ــي فاق ــوى املدع ــون دع فتك
الدســتور والقانــون فقــرر احلكــم بردهــا...(.
القانــون  الغــزال،  إســاعيل  د.   -59
 ،1 ط  السياســية،  والنظــم  الدســتوري 
بــريوت، 1983، ص 157. وينظــر أيضــًا: 
األنظمــة  الربزنجــي:  محيــد  رسهنــك  د. 
الدوليــة  القانونيــة  واملعايــري  االنتخابيــة 
لنزاهــة االنتخابــات، ط1، منشــورات احللبــي 
.126  –  125  ،2015 بــريوت،  احلقوقيــة، 
60- د. عصام الدبس، النظم السياسية )أسس 

التنظيم السيايس(، ط 2، دار الثقافة للنرش 
والتوزيع، عان 2013، ص 208.

ــع  ــبي توزي ــل النس ــام التمثي ــد بنظ 61- نقص
املقاعــد يف الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة بقــدر 
ــة  ــا كل قائم ــت عليه ــي حصل ــوات الت األص
ــر يف  ــة. ينظ ــة املتنافس ــم االنتخابي ــن القوائ م
هــذا املوضــوع: فيصــل شــنطاوي، النظــم 
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 ،2 ط  الدســتوري،  والقانــون  السياســية 
ــان، 2005، ص  ــه، ع ــف نفس ــارش املؤل الن

.185
62- نظــام األغلبيــة تعنــي بــأن يفــوز يف 
االنتخابــات املرشــح الــذي حيصــل عــى 
أصــوات أعــى مــن املرشــحن اآلخريــن. 
ينظــر يف هــذا املوضــوع: د. صالــح جــواد 
املصــدر  العــاين،  غالــب  عــي  د.  كاظــم، 

.44 ص  الســابق، 
63- نصــت املــادة )15/أوالً وثانيــًا( مــن 
ــي  ــواب العراق ــس الن ــات جمل ــون انتخاب قان
يــأيت:  مــا  عــى   2020 لســنة   )9( رقــم 
ــددة يف  ــة املتع ــر االنتخابي ــم الدوائ )أوالً: تقس
ــيح  ــون الرتش ــا: يك ــدة. ثانًي ــة الواح املحافظ

ــة(. ــرة االنتخابي ــن الدائ ــا ضم فردي
االنتخابــات  قانــون  اجلفــال،  عمــر   -64
ــف  ــة تكّي ــوى القديم ــراق: الق ــد يف الع اجلدي
نفســها مــع املتغــرّيات، مقــال منشــور بتاريــخ 
ــاح  ــادرة اإلص ــع مب 2020/1/12 يف موق
العــريب للبحــوث الفكريــة وعــى الرابــط 

أدنــاه، تاريــخ الزيــارة: 2021/8/28.
https://www.arab-reform.net/ar/publi-

cat ion/ قانون-االنتخاب-اجلديــد-يف-
/العراق-القــوى
65- غفــران يونــس، قانــون االنتخابــات 
الدوائــر  ومعضلــة  اجلديــد  العراقــي 
بتاريــخ  منشــور  مقــال  االنتخابيــة، 
2020/9/19 يف موقــع اندبندنــت عربيــة 

الزيــارة  تاريــخ  أدنــاه،  الرابــط  وعــى 
  .2 0 2 1 /8 /3 0

https://www.independentarabia.com/
node//153046/ األخبار/العامل-العريب

قانون-االنتخابات-العراقي-اجلديد-
ومعضلة-الدوائر-االنتخابية

66- املادة )15/ثالثًا( من قانون انتخابات 
جملس النواب العراقي النافذ.

67- د. عصام الدبس، املصدر السابق، ص 
.227

68- املادة )15/رابعًا( من قانون انتخابات 
جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020.

69- نصــت املــادة )1( مــن قانــون اســتبدال 
لســنة   )6( رقــم  النــواب  جملــس  اعضــاء 
ــة  ــع العراقي ــدة الوقائ ــور يف جري 2006 املنش
بالعــدد: )4024( يف 2006/7/19، عــى 
أنــه: )تنتهــي العضويــة يف جملــس النــواب 
ألحــد األســباب اآلتيــة: 1- تبــوء عضــو 
ــس  ــة أو جمل ــة الدول ــًا يف رئاس ــس منصب املجل
ــر.2-  ــي آخ ــب حكوم ــوزراء أو أي منص ال
فقــدان أحــد رشوط العضويــة املنصــوص 
ــات.3-  ــون االنتخاب ــتور وقان ــا يف الدس عليه
جملــس  مــن  اإلقالــة  أو  االســتقالة  قبــول 
حكــم  صــدور  الوفــاة.5-  النــواب.4- 
ــًا  ــة وفق ــو بجناي ــق العض ــات بح ــي ب قضائ
ــرض أو  ــة بم ــتور. 6- اإلصاب ــكام الدس ألح
عــوق أو عجــز يمنــع العضــو مــن أداء مهامــه 
يف املجلــس طيلــة فــرتة االنعقــاد ويثبــت 
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ــاالت  ــذه احل ــة(. وه ــرق األصولي ــك بالط ذل
ــس  ــو جمل ــب عض ــغور منص ــاالت ش ــي ح ه

ــي. ــواب العراق الن
70- املادة )16/أوالً وثانيًا( من قانون 

انتخابات جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 
.2020

71- املادة )16/رابعًا( من قانون انتخابات 
جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020.

قانــون  مــن   )14( املــادة  حســب   -72
انتخابــات جملــس النــواب العراقــي رقــم 
ــي  ــرشع العراق ــى امل ــنة 2013، تبن )45( لس
توزيــع  يف  املعدلــة  ليغــو  ســانت  طريقــة 
املقاعــد عــى القوائــم املتنافســة يف الدائــرة 
ــأيت:1. تقســم االصــوات  ــة، وكــا ي االنتخابي
ــداد  ــى االع ــة ع ــم املتنافس ــة للقوائ الصحيح
التسلســلية )6.1، 3، 5، 7، 9، 11، 15، 17، 
ــرة  ــة للدائ ــد املخصص ــدد املقاع ــخ(، وبع ال
االنتخابيــة. 2. يراعــى ضــان حصــول املــرأة 
ــدد  ــن ع ــل م ــى االق ــبة )25%( ع ــى نس ع
ــة  ــل القائم ــد داخ ــوزع املقاع ــد. 3. ت املقاع
ــتنادا  ــحن اس ــل املرش ــب تسلس ــادة ترتي بإع
ــا  ــل عليه ــي حص ــوات الت ــدد االص ــى ع ع
كا منهــم، ويكــون الفائــز االول مــن حيصــل 
عــى أعــى االصــوات وهكــذا بالنســبة لبقيــة 
املرشــحن. 4. يف حالــة تســاوي اصــوات 
املرشــحن لنيــل املقعــد األخــري يتــم اللجــوء 
ممثــي  او  املرشــحن  بحضــور  القرعــة  اىل 

ــة. ــل املعني الكت

املصادر واملراجع
أوالً: الكتب:

مبــادئ . 1 شــيحا،  العزيــز  عبــد  ابراهيــم 
االنظمــة السياســية، الــدار اجلامعيــة للطباعــة 

بــريوت، 1982. والنــرش، 
اســاعيل الغــزال، القانــون الدســتوري . 2

والنظــم السياســية، ط 1، بــريوت، 1983.
الدســتوري . 3 القانــون  هوريــو،  اندريــة 

عــي  ترمجــة  الدســتورية،  واملؤسســات 
ــرش  ــة للن ــة االهلي ــد، ج )1(، ط2، الرشك مقل

.1977 بــريوت،  والتوزيــع، 
ــي، . 4 ــد االجتاع ــو، العق ــاك روس ــان ج ج

ــريوت،  ــم، ب ــوط، دار العل ــان قرق ــة ذوق ترمج
.1973

ــز . 5 ــوق واملراك ــن، احلق ــد الرمح ــدي عب مح
القاهــرة،  العــريب،  الفكــر  دار  القانونيــة، 

.1 9 7 5
األنظمــة . 6 الربزنجــي:  محيــد  رسهنــك 

الدوليــة  القانونيــة  واملعايــري  االنتخابيــة 
لنزاهــة االنتخابــات، ط1، منشــورات احللبــي 

.2015 بــريوت،  احلقوقيــة، 
يف . 7 االساســية  املبــادئ  عصفــور،  ســعد 

السياســية،  والنظــم  الدســتوري  القانــون 
.1980 االســكندرية،  التقــدم،  مطبعــة 

ــب . 8 ــي غال ــم و د. ع ــواد الكاظ ــح ج صال
دار  مطبعــة  السياســية،  االنظمــة  العــاين، 

.1991 بغــداد،  احلكمــة، 
ــات، . 9 ــم االنتخاب ــوان، نظ ــدر عل ــادل ب ع



320

النظام االنتخابي يف التجربة العراقية يف ضوء قانون انتخابات جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

سلســلة الديمقراطيــة للجميــع، العــدد: )6(، 
ــداد، 2004. ــاح، بغ ــة الصب مطبع

عبــد الــرزاق أمحد الســنهوري، الوســيط . 10
يف رشح القانــون املــدين، اجلــزء األول، دار 
إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت – لبنــان، 

.1952
عبــداهلل البســتاين، مســامهة يف إعــداد . 11

الدســتور الدائــم وقانــون االنتخــاب، بغــداد، 
.1962

النظــم . 12 اجلليــل،  محــودي  عدنــان 
السياســية، مطبعــة اليقظــة، الكويــت، 1982.

السياســية . 13 النظــم  الدبــس،  عصــام 
)أســس التنظيــم الســيايس(، ط 2، دار الثقافــة 

للنــرش والتوزيــع، عــان 2013.
ــوس . 14 ــوى النف ــايل، دع ــه االيع ــز ط فاي

العــديل  القضــاء  أمــام  اجلنســية  ودعــوى 
احلديثــة  املؤسســة  اإلداري،  والقضــاء 

.2007 لبنــان،  للكتــاب، 
فتحــي فكــري، وجيــز القانــون الربملــاين . 15

يف مــرص دراســة نقديــة حتليليــة، رشكــة نــاس 
للطباعــة، مــرص، 2006.

السياســية . 16 النظــم  فيصــل شــنطاوي، 
ــارش املؤلــف  ــون الدســتوري، ط 2، الن والقان

نفســه، عــان، 2005.
االســتفتاء . 17 احللــو،  راغــب  ماجــد 

الشــعبي والرشيعــة االســامية، ط1, الــدار 
اجلامعيــة للطباعــة والنــرش، بــريوت، 2005.

وآخــرون، . 18 عــاوي  صالــح  ماهــر 

حقــوق االنســان والطفــل والديمقراطيــة، 
ــل،  ــرش، املوص ــة والن ــري للطباع ــن األث دار اب

.2 0 0 9
حممــد كامــل ليلــة، النظــم السياســية . 19

ــة،  ــة العربي ــة(، دار النهض ــة واحلكوم )الدول
.1969 القاهــرة، 

ــاح . 20 ــي، ص ــد الربيع ــو، مهن ــد احلل منج
جبــري البصيــيص، نظــم االنتخابــات يف العــامل 
ومعطيــات الواقــع العراقــي، كربــاء، 2004.

ثانيًا: األطاريح والرسائل اجلامعية:
1. أفــن خالــد عبــد الرمحــن، املركــز القانــوين 
ــة، ط1، املركــز  لعضــو الربملــان دراســة مقارن

العــريب للنــرش والتوزيــع، القاهــرة، 2016.
2. باســم حممــد عريــان، املركــز القانــوين 
دســتور  ظــل  يف  النــواب  جملــس  لرئيــس 
مجهوريــة العــراق لعــام 2005، أطروحــة 
ــة  ــوق، جامع ــة احلق ــة إىل كلي ــوراه مقدم دكت

.2018 تكريــت، 
ــزاوي،  ــل الع ــال اهلل خلي ــال م ــن ط 3. حس
ــة  ــدات االداري ــاء الوح ــة رؤس ــن واقال تعي
والرقابــة القضائيــة عليهــا يف العــراق، رســالة 
ماجســتري، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، 

ــوك، 2014. ــة كرك جامع
ثالثًا: جمات علمية: 

اهــم  االنتخــاب  الــرزاق،  عبــد  عــي   .1
ــوق،  ــة احلق ــن، جمل ــري املحكوم ــائل تعب وس
اجلامعــة املســتنرصية، العــدد االول، الســنة 

.2006 االوىل، 
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2. منــذر الشــاوي، االقــرتاع الســيايس، جملــة 
ــة، العــدد األول، بغــداد، 2001. العدال

واألنظمــة  والقوانــن  الدســاتري  رابعــًا: 
لداخليــة: ا

1. دستور مجهورية العراق لعام 2005 
لســنة   )111( رقــم  العقوبــات  قانــون   .2

املعــدل.   1969
3. قانــون مكافحــة االرهــاب رقــم )13( 

 .2005 لســنة 
ــواب  ــس الن ــاء جمل ــتبدال اعض ــون اس 4. قان

ــنة 2006  ــم )6( لس رق
5. قانــون اجلنســية العراقيــة رقــم )26( لســنة 

.2006
ــة  ــائلة والعدال ــة املس ــة الوطني ــون اهليئ 6. قان

ــنة 2008. ــم )10( لس رق
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The electoral system in the Iraqi experience 

in light of the Iraqi 

Parliament Elections Law No. (9) of 2020

Abstract

As a general rule, election is one of the 

most prominent democratic means for the 

transfer of power according to the different 

contemporary political systems and their 

different forms and ideas (ideologies) on 

which they are based. That is why we find 

that elections have become an arena for 

political struggles, and elections are also 

relied upon in order to know the extent 

of political changes in society. Through 

elections, political parties can control the 

appropriate environment to expand their 

audiences and reach their goal (power), 

and here, election laws play an active role 

in regulating the process of competition 

for access to power, Including the political 

forces obtaining the popular majority that 

the electoral laws deem necessary to achieve 

the parliamentary majority and then obtain 

the parliamentary majority that enables him 

to reach power.

In our modest research, we will address this 

electoral system in the Iraqi experience in 

the light of the Iraqi Parliament Elections 

Law No. (9) of 2020 by explaining the 

concept of election and the parties to the 

election process, the electorate and the 

elected, and we will address the electoral 

mechanisms used according to the new Iraqi 

Parliament Elections Law No. (9) for the 

year 2020.

Keywords: elections, Iraq, law, mechanism, 

No. (9) for the year 2020.


