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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر 

كاتبها.
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نصت املادة )45( من قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020 على 
)ال حيق ألي انئب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة ابالنتخاابت االنتقال إىل 
ائتالف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إال بعد تشكيل احلكومة بعد االنتخاابت مباشرًة، دون 
أن خيّل ذلك حبق القوائم املفتوحة أو املنفردة املسجلة قبل إجراء االنتخاابت من االئتالف مع قوائم 

أخرى بعد إجراء االنتخاابت(.

أواًل: غاية النص ومدى دستوريته

عاجل املشرع ابلنص أعاله ظاهرًة حدثت بُعيَد االنتخاابت السابقة، ومن املمكن أن حتصل 
عقب كّل انتخاابت، وهي ظاهرة انتقال املرشحني الفائزين بني القوائم، وال تقف عند هذا احلد، بل 
تستمر أيضاً حىت بعد انعقاد جملس النواب اجلديد، وهي ظاهرة تؤدي إىل عدم االستقرار، وتفتح 
اجملال أمام املزايدات السياسية، والتالعب مبوازين القوى النيابية بناًء على مصاحل شخصية ضيقة، 
ابلضغط على النواب ببعض االمتيازات مقابل االنشقاق من كتلهم، واالنتقال إىل ائتالف أو كتلة 
أخرى، لذلك نّص املشرع على منع انتقال أّي انئب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة 

فائزة ابالنتخاابت إىل حزب أو كتلة أو ائتالف أو قائمة أخرى.

أعاله  النص  بني  تعارٌض  هنالك  ليس  أبنه  القول  فيمكن  النص  دستورية  خبصوص  أما 
والدستور، فاملشرع ميلك سلطة تقديرية مبوجب املادة )49/ اثلثاً( من الدستور اليت جرى نصها 

ابآليت: )تنظم بقانون شروط املرشح والناخب وكّل ما يتعلق ابالنتخاب(.

فنص املادة )45( من قانون االنتخاابت يندرج ضمن النص الدستوري أعاله، الذي اشرتط 
أن تنظم شروط املرشح والناخب وكل ما يتعلق ابالنتخاب بقانون يصدر عن جملس النواب بسلطة 

االنتقال بني االئتالفات النيابية يف ضوء املادة )45( 
من قانون انتخابات جملس النواب العراقي 
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تقديرية واضحة دون خمالفة الدستور، وإن مسألة منع االنتقال بني االئتالفات عقب االنتخاابت 
تدخل ضمن عبارة )كل ما يتعلق ابالنتخاب(.

زايدًة على ذلك فإن املنع الذي أوجده املشرع وإن كان يقيد حرية التعبري عن الرأي املنصوص 
عليها دستوراي، إال أنه ال يتقاطع مع الدستور؛ ألن األخري ال يعرف حقوقاً مطلقة بل نسبية، ميكن 
أن يرد عليها بعض القيود، وهذا املنع أحدها، كما إنه منع مؤقت ابملدة اليت حددها املشرع - كما 
سيتضح الحقا - ومن مث فهو ال يصادر جوهر حرية التعبري عن الرأي بشكل مطلق مادام مؤقتاً, 
وهذا أمر معقود جمللس النواب ضمن سلطته التقديرية املعرتف هبا مبوجب املادة )46( من الدستور.

اثنياً: مضمون النص ودقته

حدد املشرع مدة منع االنتقال ما بني إعالن نتائج االنتخاابت وحىت تشكيل احلكومة بعد 
االنتخاابت، ويف احلقيقة مل يكن املشرع موفقاً يف حتديد مدة املنع ابلصيغة أعاله فحدوث هذه 
الظاهرة وآاثرها ال يتوقف على املدة اليت حددها النص، بل من املمكن أن يتحقق ذلك االنتقال يف 
أي وقت اتركاً آاثراً ال تقل خطورة عن نظريهتا اليت قد تتحقق يف املدة املشمولة ابملنع، وألي غرض 

كان، فقد يكون لغرض إسقاط احلكومة والوعد ببعض االمتيازات مقابل االنتقال.

زايدة على ذلك فإن هذه الظاهرة ستكون حاضرة – وبقوة - يف حالة انتهاء عمل احلكومة 
بشكل غري طبيعي وتشكيل حكومة جديدة، فتظهر هنا حالة االنتقال لألسباب نفسها اليت دفعت 
املشرع إىل منع االنتقال، مما يستلزم أن يغطيها النص ابملنع، لذلك كان على املشرع أن جيعل املنع 
شاماًل الدورة االنتخابية جمللس النواب كلها، وابملضمون الذي سنحدده الحقا، للحد من هذه 
الظاهرة سواء أكان عند تشكيل احلكومة عقب االنتخاابت،أم تشكليها بعد االنتهاء غري الطبيعي 

لعملها لإلقالة أو االستقالة أو غريمها. 

ال شك أبن صياغة النص أعاله مرتبكة، ويبدو للوهلة األوىل التعارض بني صدرها وعجزها،إال 
أنه ميكن القول أبن االنتقال املمنوع مبوجب النص أعاله هو الذي حيدث نتيجة انشقاق انئب 
أو حزب أو كتلة من قائمة أو ائتالف قائم قبل االنتخاابت، فاملعيار حبسب ما يرشح من النص، 
تكتل  إىل  واالنتقال  تكتل معني  االنشقاق من  احلكومة هو  استحالة تشكيل  إىل  يؤدي  ومبا ال 
آخر،فالنص قد حدد منع االنتقال مبن كان ضمن قائمة مفتوحة فائزة يف االنتخاابت، وهذا ما 

يؤكد صفة االنشقاق اليت تسبق عملية االنتقال.
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وبناًء على ذلك فإن االنتقال غري املسبوق ابنشقاق ال يشمله املنع، وهذا ما أكده النص 
جبواز ائتالف القوائم املسجلة قبل االنتخاابت مع قوائم أخرى، فالنص وإن كان قد حدد اجلواز 
ابلقوائم املفتوحة واملنفردة - وال يفهم معىن املفتوحة إال ابملستقلني وهو وصف غري دقيق - إال أنه 
ميكن أن يشمل كل انئب أو حزب أو كتلة يف أن أتتلف مع غريها؛ مادامت علة املنع غري متوفرة، 
وهي االنشقاق من تكتل قائم، والقول بغري ذلك ال يتفق مع غاية النص، زايدًة عن أنه قد يؤدي 

إىل استحالة تشكيل احلكومة إذا انصب املنع على االئتالفات كلها.

ونستخلص من ذلك مجيعه اآليت:

أن املمنوع حبسب الفهم املتقدم هو:	. 

• انشقاق انئب من حزب أو كتلة أو ائتالف، واالنتقال إىل حزب أو كتلة أو ائتالف آخر.	

• انشقاق حزب أو كتلة من ائتالف، واالنتقال إىل حزب أو كتلة أو ائتالف آخر.	

أما املسموح حبسب ما تقدم مجيعه هو:2. 

• انضمام انئب أو جمموعة نواب مستقلني إىل حزب أو كتلة أوائتالف أو جمموعة من النواب 	
املستقلني.

• حتالف حزب أو كتلة غري منضمني سابقاً إىل ائتالف معني، مع حزب أو كتلة أو ائتالف ما. 	

• انشقاق انئب أو جمموعة نواب من حزب أو كتلة أو ائتالف دون أن ينتقلوا إىل حزب أو 	
كتلة أو ائتالف آخر.  

اثلثاً :مدى جدية معاجلة املشرع

بغض النظر عن مضمون النص وغايته فإن املنع الوارد فيه قد يتحول إىل أمر نظري جمرد من 
أي أثر، إذا مل يُلتزم به طواعية، فإزاء هذا املنع سنكون أمام فرضيتني:

التزام املشمولني ابملنع من ذاهتم وامتناعهم عن االنتقال غري املرخص هلم قانوانً، وهنا تتحقق . 	
غاية النص، إال أن هذه حالة مثالية مقابل الفرضية الثانية.
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إمكانية خرق النص واملنع الوارد فيه بشأن االنتقال بني االئتالفات، وهي فرضية من املمكن . 2
حتققها واقعاً، إال أن النص مل يقرر هلا جزاًء معيناً يفرض على من قام هبا، وهذا ما يقلل من 
شأن التنظيم الذي جاء به املشرع، وجيعله جمرد التزام نظري غري مقرتن جبزاء معني، فغاية النص 
ال تتحقق ابملنع وحده، وإمنا تتحقق أيضاً مبا يستتبعه ذلك املنع من جزاء، وهذا ما مل يقرره 
املشرع العراقي يف النص مدار البحث، مما يفتح اجملال أمام خرق هذا املنع مادام النص غري 

متبوع بعقوبة معينة تفرض على املخالف. 

وهذا املوقف للمشرع العراقي جنده على خالف نظريه املصري الذي كان أكثَر دقًة يف هذا 
اجملال عندما حدد جزاًء على خمالفة املنع الوارد يف املادة )6( من قانون جملس النواب املصري اليت 
جرى نصها ابآليت: )يشرتط الستمرار العضوية مبجلس النواب أن يظل العضو حمتفظاً ابلصفة اليت 
مت انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غرّي انتماءه احلزيب املنتخب على أساسه أو أصبح 
مستقاًل، أو صار املستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من جملس النواب أبغلبية ثلثي أعضاء 
اجمللس، ويف مجيع األحوال ال تسقط عضوية املرأة إال  إذا غريت انتماءها احلزيب  أو املستقل الذي 

انتخب على أساسه(.

وبذلك يكون املشرع املصري موفقاً عندما حدد جزاًء يبدو رادعاً لكل من يغرّي انتماءه الذي 
انُتخب على أساسه، وهو إسقاط العضوية بقرار من جملس النواب.

وال ميكن القول إبمكانية تطبيق هذا اجلزاء على خرق املنع الواردة يف القانون العراقي؛ كون 
إسقاط عضوية انئب منتخب من الشعب قرار مهم وجوهري- ولذلك اشرتط املشرع املصري اختاذه 
أبغلبية ثلثي اجمللس - وال ميكن تطبيقه من دون نص يقضي به بشكل صريح، ومادام هذا النص 
غري موجود فيستلزم عدم إسقاط عضوية النائب أو النواب الذين خالفوا املنع الوارد يف املادة )45(.

ويف ختام هذا املقال نقرتح النص اآليت كحل بديل لنص املادة مدار البحث أيخذ بنظر 
االعتبار املالحظات املتقدمة وهو: 

)أواًل: ال جيوز ألي انئب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن ائتالف معني قبل االنتخاابت، 
االنشقاق منه واالنتقال إىل حزب أو كتلة أو ائتالف آخر طيلة مدة الدورة االنتخابية، وتسقط 

عضوية كل من خيالف ذلك بقرار من جملس النواب يتخذه ابألغلبية املطلقة ألعضائه. 
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اثنياً: ال يشمل املنع أعاله احلاالت اآلتية : 	- انضمام انئب أو جمموعة نواب مستقلني 
إىل حزب أو كتلة  أو ائتالف أو إىل جمموعة من النواب املستقلني.2- حتالف حزب أو كتلة  غري 
منضمني سابقاً إىل ائتالف معني، مع حزب أو كتلة أو ائتالف. 3- انشقاق انئب أو جمموعة  

نواب من حزب أو كتلة أو ائتالف دون أن ينضموا إىل حزب أو كتلة أو ائتالف آخر.

الفقرة )أواًل( من هذه املادة الطعن بقرار جملس  اثلثا: حيق ملن ُأسقطت عضويته مبوجب 
النواب خالل 30 يوما من اتريخ صدوره أمام احملكمة االحتادية العليا، على أن تصدر احملكمة قرارها 

يف الطعن خالل 30 يوما من اتريخ تسجيله لديها(.


