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 الممخص
عية قد تكوف اىـ السمطات الثالث الموجودة في الدولة لما تقـو ف السمطة التشريإ      

بو مف واجب ميـ الغنى عنو داخؿ الدولة القانونية، ىذ الواجب المتمثؿ بػػػ)سف 
ما قصرت واىممت وتأخرت في ممارسة فإذا  التشريعات ورقابة اداء السمطة التنفيذية(،

لفساد التي تنخر في جسد الدولة ىذا الدور الميـ عّد عمميا ىذا مف اخطر شوائب ا
والمجتمع عمى حٍد سواء، لكؿ ماتقدـ كاف بحثنا)شوائب الفساد في عمؿ السمطة 

 التشريعية(.
 : الفساد، السمطة التشريعية، البرلماف، السمطة التنفيذيةالكممات المفتاحية

ABSTRACT 

     The Legislation power may be the important one among the 

three powers of the state due to holding the crucial duty Which is 

unavoidable within the State. This duty represented in acting 

legislations and controlling the performance of the executive 

power. But if it neglected and become late in exercising it this 

important Role. Its Function considered a dangerous outcoming of 

the Corruption which is demolishing the body of the state and 
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society together. As mentioned before, we studied the outcoming 

of Corruption in function of legislator authority. 

Key words: corruption, the legislative authority, parliament, the 

executive branch. 

 المقدمة 
يمكف القوؿ والى حد بعيد انو كما يتسـ الفساد بالعالمية : موضوع البحث وأهميته: اولا 

فانو بذات الوقت يتنوع ويتشكؿ ويتخذ انواع وصور عدة تعد انماطًا ليذه ، والشموؿ
 مينةأو  عمؿالحد الذي اليكاد يخمو منو إلى  ىا في الدولة والمجتمعالظاىرة وتاخذ مدا

وسنركز جؿ اىتمامنا عمى شوائب الفساد التي تنخر في بنياف ، سمطة ماأو  مؤسسةأو 
انتخاب أعضاء المجمس أو  السمطة التشريعية في العراؽ، سواء مف حيث اختيار
د في ادوار عمؿ ومياـ السمطة النيابي اـ مف حيث ما يتـ تأشيره مف شبيات الفسا

التشريعية مف حيث سف القوانيف مف جية والرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية مف 
جية أخرى، ولكؿ ما تقدـ كاف اختيارنا ليذا الموضوع الحيوي والخطير في الوقت نفسو 

 حٍد كبيٍر.إلى  الذي البد مف وقفة جادة تزيمو وتعمؿ عمى تقميمو
تكمف مشكمة البحث في اف السمطة التشريعية والتي مف : البحث مشكمة: ثانياا 

سنجد ولألسؼ  -كونيا ممثمة إلرادة الشعب-المفروض اف تكوف بعيدة جدًا عف الفساد
الشديد اف عمميا قد يشوبو الفساد مف خالؿ التعمد واالىماؿ والتأخير في سف بعض 

منيا مع دستور جميورية العراؽ  القوانيف وتعديؿ البعض االخر منيا والغاء المتعارض
النافذ والتخفيؼ في نياية االمر مف الفوضى التشريعية التي تعج بيا ساحة 2005لعاـ

التقصير في واجبيا االخر وىو مراقبة إلى  ، اضافة-أف صح التعبير-التشريع العراقية
 اداء السمطة التنفيذية، والمشكمة الثانية لمبحث تتضح في خطورة وصؼ المظاىر
السابقة بشوائب الفساد، فالسمطة التشريعية مف المفروض ااّل تقبؿ عمى نفسيا وصفيا 
بأنيا فاسدة، أذ اف الخطورة المترتبة عمى ما سبؽ )التعمد والتأخير واإلىماؿ في 
الواجب التشريعي والرقابي(تعد مف اخطر صور الفساد واكثرىا ضررًا في بنياف المجتمع 

 القانوني.
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تتبمور فرضة البحث في اف السمطة التشريعية اساس الخير كمو  : ية البحثفرض: ثالثاا 
اف فسدت، كيؼ ال وىي وفؽ مبدأ الفصؿ -مع العذر-اف صمحت، واساس الشر كمو

بيف السمطات تسف وتضع القوانيف، لتأتي بعدىا السمطة التنفيذية لتنفيذ تمؾ القوانيف، 
اعات المفروضة عمييا مف خالؿ تطبيؽ ولتفصؿ السمطة القضائية بعد ذلؾ في النز 

القوانيف، فنكوف عند ذلؾ ازاء دورة حياة متكاممة قد تكوف صالحة وقد تكوف طالحة اذا 
 ماشابيا وكثرت فييا شوائب الفساد.

يتحدد نطاؽ بحثنا في مسألتيف: االولى: الحديث عف مجمس : نطاق البحث: رابعاا 
ولعؿ ذلؾ ابرز شوائب -يّر النور لحد االفالنواب دوف مجمس االتحاد، والذي لـ 

وأما المسألة الثانية: فتتمثؿ بالخوض في ىذا الموضوع في الواقع التشريعي  الفساد.
النافذ مع االستئناس في مواضيع قميمة ببعض االمثمة 2005العراقي في ضوء دستور 

 مف دوؿ اخرى عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
عمى المنيج التحميمي -بأذف اهلل تعالى-عتمد في بحثنا ىذاسن :منهجية البحث: خامساا 

مف خالؿ تحميؿ النصوص القانونية )الدستورية وغيرىا(، واستقصاء حقيقتيا والى اي 
 العمؿ بيا.أو  مدى وصمت السمطة التشريعية في مجاؿ التقصير واالىماؿ

مباحث سنجعؿ المبحث ثالثة إلى  نعتمد في بحثنا تقسيموس: هيكمية البحث: سادساا 
االوؿ لتناوؿ موضوع شوائب الفساد في انتخاب اعضاء المجمس النيابي وسيكوف 
المبحث الثاني لمعالجة شوائب الفساد في سير العممية التشريعية وسيأتي المبحث 
الثالث لتوضيح شوائب الفساد في سير العممية الرقابية، وأخيرًا ستأتي الخاتمة لتضـ 

ـ االستنتاجات والتوصيات لتكوف مسؾ الختاـ وثمرة الكالـ لموضوع بحثنا بيف دفتّييا اى
 ىذا. واهلل ولي المتقيف

 المبحث األول
 شوائب الفساد في انتخاب أعضاء السمطة التشريعية)مجمس النواب(

تعّرؼ السمطة التشريعية بأنيا))ىيئة مستقمة، ينتخب أعضائيا مف الشعب، وتختص    
جانب مجموعة أخرى مف االختصاصات التي تختمؼ حسب دساتير إلى  بسف القوانيف،
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السمطة التشريعية تنيض بالعديد مف الوظائؼ وفقًا لإلطار فإف  ، وبذلؾ(1)الدوؿ((
الدستوري وكيفية توزيع االختصاصات بيف السمطات العاممة في الدولة وبناء عمى 

رئاسي وحكومة جمعية، إلى  طريقة تبني النظاـ السياسي الحاكـ داخؿ الدولة مف نيابي
ولعؿ أىـ ىذه الوظائؼ والمياـ تتمثؿ بسف القوانيف وذلؾ بسف القواعد القانونية الممزمة 

  .(3)، والرقابة عمى أعماؿ الحكومة(2)والحاكمة لتصرفات الحكاـ والمحكوميف في الدولة
وتعبير  وعمى الرغـ مما ينبغي إف تبنى عميو السمطة التشريعية مف إرادة شعبية   

حقيقي عف الشعب السياسي مف خالؿ االنتخاب بإرادة حرة تنتيي بنتائج حقيقية عمى 
ما ارتضاه الشعب نائبًا عنو وتمثيؿ فعمي لمشعب االجتماعي مف خالؿ ما يسنو مف 
تشريعات عامة مجردة تعالج مشاكؿ المجتمع وتنيض بالدور المناط بالسمطة 

تكف بمنأى عف اإلصابة بظاىرة الفساد التي التشريعية، اال اف ىذه السمطة لـ 
 استطاعت اف تجد ليا مرتعًا في ىذه المفصؿ مف مفاصؿ الدولة.

فقد نص دستور جميورية العراؽ ، ابتداًء وفيما يتعمؽ بانتخاب أعضاء مجمس النواب   
النافذ عمى اف ))يتكوف مجمس النواب مف عدد مف االعضاء بنسبة مقعد 2005لعاـ 

، (4)مائة الؼ نسمة مف نفوس العراؽ يمثموف الشعب العراقي بأكممو...(( واحد لكؿ
 2010-2005وبذلؾ فقد كاف عدد اعضاء مجمس النواب في الدورة االنتخابية االولى 

عضوًا، وفي  325يبمغ  2014-2010عضوًا، وفي الدورة االنتخابية الثانية 275يبمغ 
 عضوًا. 328 يبمغ 2018-2014الدورة االنتخابية الثالثة 

تمثيؿ القوائـ إلى  كما تبنى قانوف االنتخابات فكرة المقاعد التعويضية التي تيدؼ    
الصغيرة والتي لـ تتمكف مف الحصوؿ عمى مقعد نيابي في الدوائر االنتخابية بشرط 
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( 45حصوليا عمى المعدؿ الوطني عمى مستوى البمد ككؿ، فقد كانت ىذه األخيرة)
وبالرغـ مف زيادة 2010، بيد اف انتخابات (1)2005بات النيابية لعاـ مقعدًا في االنتخا

 7إلى  ، إال إف المقاعد التعويضية قد قمصت325إلى 275عدد المقاعد النيابية مف 
، وبذلؾ نرى باف تقميص عدد المقاعد التعويضية قد أىمؿ تمثيؿ عدد (2)مقاعد فقط

شعبية التي كانت قد حظيت بفرصة غير قميؿ مف أصوات الشعب السياسي واإلرادة ال
، ىذا مف جية، كما اف شبية 2010 -2005التمثيؿ النيابي في االنتخابات النيابية 

الفساد تدور حوؿ اآللية المتبعة في توزيع المقاعد التعويضية عمى مرشحي القائمة التي 
القاسـ إلى  أكثر مف ىذه المقاعد، فابتداء تـ استبعاد اي كياف لـ يصؿأو  ظفرت بواحد

المقاعد التعويضية تعطى لذات القوائـ فإف  االنتخابي في الدائرة االنتخابية، ومف ثـ
التي سبؽ واف حصمت عمى المقاعد العامة، وبذلؾ لـ تعد تتوفر الغاية المتوخاة مف 
منح المقاعد التعويضية في تمثيؿ القوائـ الصغيرة التي لـ تمثؿ بمقعد في المقاعد في 

بياف إلى  نتخابية، بؿ أصبحت تستأثر بيا القوائـ الفائزة ذاتيا، وبالعودةالدوائر اال
الطريقة التي يتـ فييا توزيع ىذه المقاعد، نرى انو بالرغـ مف صدور نظاـ مف 
المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات وتبنيو آللية وطريقة موضوعية وعادلة في توزيع 

قاؽ الكياف لممقعد التعويضي مف خالؿ بياف عدد ، مفادىا استح(3)المقاعد التعويضية
المقاعد التي حصمت عمييا القائمة مقسومًا عمى عدد مقاعد المجمس النيابي البالغة 

اكثر أو  ، وبعد االنتياء مف بياف استحقاؽ القائمة لمقعد7ومضروبًا في العدد  310
ة ليذا المقعد، فطريقة مف المقاعد التعويضية تاتي مرحمة استحقاؽ المرشح داخؿ القائم

النظاـ تتمخص باف تقسـ األصوات التي حصؿ عمييا المرشح غير الفائز داخؿ القائمة 
عمى مجموع األصوات التي حصمت عمييا القائمة، وبذلؾ  -أحسف الخاسريف-الفائزة

تستخرج نسبة أصوات المرشح غير الفائز، وبالمقارنة مع إقرانو أحسف الخاسريف في 
المقعد التعويضي ُيمنح لممرشح فإف  يا في الدوائر االنتخابية األخرى،القائمة ذات

                                                           

اٌٍّغٟ، ِٕشٛس فٟ اٌٛلائغ اٌؼشال١ح  2115( ٌغٕح16( ِٓ لأْٛ االٔرخاتاخ سلُ)15اٌّادج)(  1)

 .23/11/2115ف4111ٟاٌؼذد

 .2115(ٌغٕح16، لأْٛ ذؼذ٠ً االٔرخاتاخ سلُ)2111( ٌغٕح26/ساتؼاً( ِٓ اٌمأْٛ سلُ)1اٌّادج)(  2)

 ٔظاَ ذٛص٠غ اٌّماػذ ألٔرخاتاخ ِجٍظ إٌٛاب.2111( ٌغٕح21ٔظاَ سلُ)(  3)
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، وبالرغـ مف العدالة (1)الحاصؿ عمى اكبر نسبة مف األصوات بيف المرشحيف
والموضوعية والحيادية الواضحة في منح المقاعد التعويضية وفقًا ليذه الطريقة، اال اف 

المنظومة التشريعية، اذ لـ تجد ىذه اآللية  شبية الفساد تأبى إال أف تجد ليا مكانًا في
طريقًا ليا في التطبيؽ، بؿ تـ االعتماد عمى النص القانوني الوارد في المادة الثامنة 

تقدـ الكيانات السياسية قوائـ )عشر مف قانوف االنتخابات والتي تنص عمى اف)
 .(2) مرشحييا لشغؿ المقاعد التعويضية((

لمفترض بمبدأ التدرج القانوني القاضي بعموية وارجحية التشريع وبالرغـ مف تسميمنا ا   
العادي)قانوف االنتخابات( عمى التشريع الفرعي)النظاـ(، اال اف جؿ ما نؤشره مف شبية 
فساد في ىذا المضمار تتمخص بعزوؼ المجمس النيابي عف تعديؿ ىذه المادة، اذ 

، 2005لسنة16وف االنتخابات رقـبالرغـ مف اف المجمس قد شرع بتعديؿ بعض مواد قان
، اال 2009لسنة 26(، وذلؾ بموجب القانوف رقـ18وىو القانوف المتضمف لنص المادة)

اف ىذه المادة كانت بمنأى عف اف تطاليا يد التعديؿ، كيؼ ال؟ وىي التي تمنح 
الكيانات السياسية مكنة تقديـ مرشحيف وفؽ ما ىي ترى لشغؿ المقاعد التعويضية بداًل 

ف المعادلة الموضوعية والحيادية الموضوعة مف قبؿ المفوضية العميا المستقمة م
 لالنتخابات العراقية!!

وعف طريقة اختيار النواب،  2014أما عف النظاـ االنتخابي المطبؽ في انتخابات    
، وىي طريقة متبعة التطبيؽ في العديد (3)فقد جرت االنتخابات وفقًا لنظاـ سانت ليغو

العالـ تتضمف منح المقاعد النيابية وفقًا لناتج القسمة الذي تحصؿ عمية القوائـ مف دوؿ 
المتنافسة في الدائرة االنتخابية الواحدة، اذ تقـو بقسمة االصوات الصحيحة التي تحصؿ 

،.... وىكذا، بيد اف الدوؿ 7، 5، 3، 1عمييا القوائـ المتنافسة عمى االعداد الفردية 
                                                           

 .2111( ٌغٕح211سلُ)(  اٌمغُ اٌشاتغ ِٓ إٌظاَ 1)

 اٌٍّغٟ.2115( ٌغٕح16( ِٓ لأْٛ االٔرخاتاخ اٌؼشالٟ سلُ)12اٌّادج)( 2)

٠ؼشف ٔظاَ عأد ١ٌغٛ تأٔٗ: احذ أظّح ذٛص٠غ اٌّماػذ ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّرٕافغح، ار ٠مَٛ ػٍٝ اعاط  (3)

إٌٝ  ( ٚطٛالً ....2،5،3،1لغّح االطٛاخ اٌظح١حح اٌحاطٍح ػ١ٍٙا وً لائّح ػٍٝ االػذاد اٌفشد٠ح )

ػذد اٌّماػذ اٌّخظظح ٌٍذائشج االٔرخات١ح، ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: د.ػثذٚ عؼذ، ٚد.ػٍٟ ِمٍذ، ٚد.ػظاَ ٔؼّح 

، 1دساعح حٛي اٌؼاللح ت١ٓ إٌظاَ اٌغ١اعٟ ٚإٌظاَ االٔرخاتٟ، ط-اعّاػ١ً، إٌظُ االٔرخات١ح

 .241، ص2115ٌثٕاْ، -ِٕشٛساخ اٌحٍثٟ اٌحمٛل١ح، ت١شٚخ
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( 1و 3( فيكوف)1العدد الفردي)إلى  ـ غالبًا ما تضيؼ عدد عشريالمتبينة ليذا النظا
( وىكذا، ويتناسب العدد العشري عكسيًا مع حقيقة االرادة الشعبية وعمومية 1و  5)او

تمثيؿ حقيقي لإلرادة إلى  التمثيؿ النيابي، فكمما كاف العدد العشري قميؿ كمما كنا اقرب
  .(1)تائج االنتخاباتالشعبية وابتعدنا عف شبية الفساد في ن

، 1و6)قد اعتمد اإلعداد2014اال اف النظاـ االنتخابي المطبؽ في انتخابات عاـ    
كأساس ومعيار لقسمة األصوات المتحصمة لكؿ قائمة متنافسة في  (،...7، 5، 3

 ( كعدد عشري، وىو بيذا اإلجراء إنما يعمد6، وبذلؾ وضع العدد)(2)الدائرة االنتخابية
يح كفة القوائـ الكبيرة عمى حساب القوائـ الصغيرة، و ال غرابة في ذلؾ اذ اف ترجإلى 

ىذه القوائـ الكبيرة ىي صاحبة الكممة الفصمى في تشريع القانوف داخؿ البرلماف، وىي 
( كعدد 6غالبًا ما تشرع القوانيف التي تصب في مصمحتيا، وىي في تحديد العدد)

لخاصة عمى المصمحة العامة المفترضة في عشري انما تكوف قد رجحت مصمحتيا ا
كؿ تشريع وقانوف كونو ال يخرج عف وصفة قواعد عامة مجردة، والشؾ إننا نراىا شائبة 

 فساد تنخر في بنياف وجسد السمطة التشريعية في العراؽ.
 المبحث الثاني

 شوائب الفساد في سير العممية التشريعية
س واالىـ الذي تنيض بو السمطة التشريعية أصبح مف بداىة القوؿ أف العمؿ الرئي   

ىو ما يتمثؿ بسف التشريعات العادية، ولعؿ ميمتيا في تشريع القوانيف ىي ما أضفى 
عمى ذلؾ  2005عمييا ىذه التسمية، وقد أكد دستور جميورية العراؽ لعاـ 

 ،(3) بالنص))تتكوف السمطة التشريعية االتحادية مف مجمس النواب ومجمس االتحاد((
، (4)كما نص عمى أف))يختص مجمس النواب بما يأتي: أواًل: تشريع القوانيف االتحادية((

إال انو وبالرغـ مف ذلؾ فإننا نرى باف سير العممية التشريعية في العراؽ تتضمنيا 

                                                           

 .                                                          241آخشْٚ، اٌّظذس اٌغاتك، صد.ػثذٚ عؼذ ٚ( 1)

 إٌافز.2113( ٌغٕح45/اٚالً( ِٓ لأْٛ أرخاب ِجٍظ إٌٛاب اٌؼشالٟ سلُ)14اٌّادج )( 2)

 إٌافز.2115( ِٓ دعرٛس جّٙٛس٠ح اٌؼشاق ٌؼا42َاٌّادج ) (3)

 إٌافز.2115ّٙٛس٠ح اٌؼشاق ٌؼاَ/اٚالً( ِٓ دعرٛس ج61اٌّادج )( 4)
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شبيات فساد عديدة تظير في جوانب مختمفة، فتارة تتمثؿ في عدـ سف بعض القوانيف 
لتأخير في سف بعض منيا، وثالثة تتضمف عدـ إلغاء الميمة، وأخرى تتمخص في ا

بعض القوانيف التي أصبح مف الالـز إلغائيا لعدـ مواكبتيا لموضع الراىف وقبؿ ذلؾ 
نصوص بعض القوانيف التي تخالؼ وتتعارض مع دستور أو  وجود الكثير مف القوانيف

 : . وىذا مانوضحو فيما يأتي(1)النافذ2005جميورية العراؽ لسنة
تشريع بعض أو  : ففيما يتعمؽ بعدـ سفعدم سن بعض القوانين المهمة: اولا  

النافذ، اي قبؿ ما يقارب أثنتي عشر سنة مف 2005القوانيف، فقد نص دستور سنة
االستفتاء ونفاذ الدستور، عمى اف))تتكوف السمطة التشريعية مف مجمس النواب ومجمس 

جمس تشريعي يدعى بمجمس االتحاد يضـ يتـ إنشاء م)االتحاد((، كما نص عمى اف )
 ممثميف عف األقاليـ والمحافظات غير المنتظمة في إقميـ، وينظـ تكوينو وشروط

العضوية فيو واختصاصو وكؿ ما يتعمؽ بو بقانوف يسف بأغمبية ثمثي أعضاء مجمس 
خالؿ ىذا النص الدستوري يتبيف اف مجمس االتحاد يمثؿ النصؼ  ، ومف(2) النواب((

ني لمسمطة التشريعية والذي يفترض اف يتشارؾ مع مجمس النواب في سف القوانيف الثا
االتحادية والرقابة عمى إعماؿ السمطة التنفيذية، بيد اف ىذه األىمية لـ تكف ذات اعتبار 

، اذ 2005لدى أعضاء مجمس النواب وعمى امتداد الدورات النيابية المتعاقبة ومنذ عاـ 
مف ثـ لـ ينشئ مجمس االتحاد، األمر الذي يخؿ بتكويف السمطة لـ يشرع ىذا القانوف و 

التشريعية االتحادية في العراؽ وذلؾ بغياب مجمس االتحاد وىو ما يعد المجمس األعمى 
ويمثؿ ضمانة لحقوؽ األقاليـ والمحافظات غير المنتظمة في إقميـ مف خالؿ تكوينو مف 

 ف عمى أساس النسبة السكانية في البالد.ممثميف عنيا بالمقارنة مع مجمس النواب المكو 

كاف ىذا المجمس يحتؿ ىذه األىمية البالغة في التشريع والرقابة، فمنا أف فإذا      
نؤشر استغرابنا عف مماطمة مجمس النواب في عدـ تشريع قانوف مجمس االتحاد وىو ما 

ليس ىذا فقط بؿ  يمثؿ في نظرنا شائبة فساد تعتري سير العممية التشريعية في العراؽ،
( والتي عمقت إنشاء مجمس 65النص الدستوري الوارد في المادة)إلى  يمتد استغرابنا

                                                           

 ( َ ْ اٌذعرٛس وّا عٕشٜ الحماً.                                                                   131ٚاٌرٟ اتمد ػ١ٍٙا اٌّادج ) (1)

 إٌافز.2115( ِٓ دعرٛس جّٙٛس٠ح اٌؼشاق ٌؼا65َاٌّادج )( 2)
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االتحاد عمى قانوف يصدر مف مجمس النواب، وىو ما يعد في نظرنا السبب وراء عدـ 
إنشاء مجمس االتحاد، إذ كاف األولى بالمشرع الدستوري )لجنة صياغة الدستور( أف 

مجمس االتحاد بذات اآللية الدستورية التي تبناىا في إنشاء مجمس  يتعامؿ في إنشاء
/أوال( مف الدستور، إذ بينت ىذه المادة طريقة تشكيؿ مجمس 49النواب بموجب المادة)

قانوف يشرع مف قبؿ النواب، لذلؾ كاف األولى بالمشرع إلى  النواب مباشرة دوف اإلحالة
مجمس االتحاد أسوة بمجمس النواب السيما  الدستوري إف يضّمف ذات اآللية في تشكيؿ

 وكمييما يمثالف شطري السمطة التشريعية في البالد.
كما لنا إف نؤشر في ىذا المضمار عدـ اتخاذ الخطوات الكفيمة بإجراء التعديالت      

ولحد  2005الدستورية  والتي أصبحت ضرورة افرزىا الواقع السياسي والعممي منذ عاـ
عمى أف))يشكؿ مجمس النواب في  2005دستور جميورية العراؽ لعاـ اآلف، فمقد نص 

بداية عممو لجنة مف أعضائو تكوف ممثمة لممكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، 
مجمس النواب، خالؿ مدة ال تتجاوز أربعة أشير، يتضمف إلى  ميمتيا تقديـ تقرير

دستور، وتحؿ المجنة بعد البت توصية بالتعديالت الضرورية التي يمكف إجراؤىا عمى ال
 .(1) في مقترحاتيا((

وبذلؾ نرى انو كاف لزاما عمى مجمس النواب تشكيؿ لجنة التعديالت الدستورية والتي 
المجمس خالؿ فترة ال تتجاوز أربعة أشير ألجؿ إلى  يتوجب عمييا تقديـ تقريرىا

تمثؿ منيا بالسكوت  التصويت عمييا، وأماـ كؿ ضرورة لمتعديالت الدستورية سواًء ما
، أال أف ىذه الضرورة وكسابقتيا حوؿ عدـ (2)التناقض في النصوصأو  الدستوري

إلى  اتخاذ اإلجراءات التي تفضيإلى  مجمس النواب لـ يعمدفإف  تشريع قانوف االتحاد،

                                                           

 إٌافز.                                                      2115اٌؼشاق ٌؼاَ/اٚالً( ِٓ دعرٛس جّٙٛس٠ح 142اٌّادج )( 1)

( ِٕٗ 26فف١ّا ٠رؼٍك تاٌغىٛخ فٍُ ٠رضّٓ اٌذعرٛس ت١اْ اٌىرٍح ا١ٌٕات١ح االوصش ػذداً فٟ اٌّادج ) (2)

(تؼذ 112ألجً ذشى١ً اٌحىِٛح، وّا ٌُ ٠ث١ٓ ٌّٓ ذىْٛ اداسج ا٢تاس إٌفط١ح اٌّغرىشفح ٚفك اٌّادج)

االعرفراء ػٍٝ اٌذعرٛس، اِا ِٓ ح١س اٌرٕالض فمذ ٚسدخ وٍّح )تشٌّأٟ( فٟ اٌّادج االٌٚٝ ِٓ 

(ِٕٗ، 23اٌذعرٛس ٟٚ٘ ِا ذرٕالض ِغ اٌظالح١اخ إٌّّٛحح ٌشئ١ظ اٌجّٙٛس٠ح تّٛجة اٌّادج)

 ( ِغ حٍٛي سئ١ظ٠ٚ42رٕالض ا٠ضاً فٟ إٌض ػٍٝ ِثذأ اٌفظً ت١ٓ اٌغٍطاخ اٌٛاسد فٟ اٌّادج)

ِجٍظ إٌٛاب ِحً سئ١ظ اٌجّٙٛس٠ح ػٕذ خٍٛ ِٕظة االخ١ش ٚفٟ حاٌح ػذَ ٚجٛد ٔائة ٌٗ ٚفك 

 .2115/ساتؼاً( ِٓ دعرٛس جّٙٛس٠ح اٌؼشاق ٌؼا25َاٌّادج )
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( 126إدخاؿ اي مف التعديالت عمى مواد الدستور، واف كاف المتفحص لنص المادة )
( مف الدستور يتضح لو اف المشرع الدستوري العراقي رسـ طريقًا 142) المادة سيما وال

.لتعديؿ الدستور لمحفاظ عمى سموه وثباتو، مما يجعؿ مسألة (1)صعبًا واجراءات مشددة
تعديؿ الدستور ضربًا مف الخياؿ، األمر الذي يجعمنا نؤشر ذلؾ بأنو شائبة فساد تناؿ 

 مف العممية التشريعية في العراؽ.
كما ويندرج في شبيات : التأخير والمماطمة في سن بعض القوانين المهمة: ياا ثان

الفساد التي تطاؿ سير العممية التشريعية مسالة التأخير في سف العديد مف القوانيف التي 
-2005كاف يتوجب عمى المجمس البت بيا وسنيا منذ الدورة االنتخابية األولى 

ف األحزاب السياسية، إذ بالرغـ مف أىمية التنظيـ ، ولعؿ في مقدمتيا يأتي قانو 2010
القانوني لألحزاب السياسية مف حيث تشكيميا وتمويميا واالعتراؼ بيا، وبالرغـ مف 
أىميتيا في العمؿ السياسي السيما دورىا في العممية االنتخابية مف حيث الدعاية 

قبة البرلماف، إال أف إلى  االنتخابية وبذؿ النفقات الطائمة في سبيؿ إيصاؿ مرشحييا
،  ولعؿ الحاؿ ذاتو ينطبؽ (2)مجمس النواب قد ماطؿ وتأخر كثيرًا في تشريع ىذا القانوف

، وبالرغـ مف الركاكة التي 2016عمى قانوف العفو العاـ الذي تـ تشريعو في نياية عاـ 
 احتواىا والمالحظات التي ساقيا أصحاب الشأف حوؿ العديد مف مواده أال انو يمثؿ

، والزاؿ قانوف النفط (3)العكاز التي يتكئ عمييا عدد غير قميؿ ممف لـ تثبت إدانتو
والغاز وكذا قانوف المحكمة االتحادية العميا ينتظراف في رفوؼ البرلماف ريثما تحيف 

 ساعة تشريعيما الموعودة.
إلغاء يضاؼ لكؿ ما تقدـ لزامًا عمى مجمس النواب : عدم الغاء بعض القوانين: ثالثاا 

بعض القوانيف التي أصبحت ال تتالئـ مع ما تقرر في أعمى منظومة قانونية في البالد 

                                                           

دساعح ِماسٔح، -ػّش ِاجذ اتشا١ُ٘ اٌٙضاع اٌّؼّٛسٞ، حظش اٌرؼذ٠ً اٌذعرٛسٞ فٟ اٌؼشاق (1)

 .122-113َ،ص2116-٘ـ1432ٙش٠ٓ، اطشٚحح دورٛساٖ، و١ٍح اٌحمٛق، جاِؼح إٌ

 .2115( ٌغٕح36ار ششػٗ ذحد ذغ١ّح لأْٛ االحضاب اٌغ١اع١ح اٌؼشالٟ سلُ)( 2)

.وّا ٠ٕظش اٌّششذ 2116(ٌغٕح22( ِٓ لأْٛ اٌؼفٛ اٌؼاَ اٌؼشالٟ سلُ)6-٠1ٕظش فٟ رٌه اٌّٛاد )( 3)

ٛاحذ واظُ، داس اٌىرة ، اٌّحاِٟ ِىٟ ػثذا2116ٌ(ٌغٕح22اٌؼٍّٟ ألحىاَ لأْٛ اٌؼفٛ اٌؼاَ سلُ)

 .                                       62-66، ص2116ٚاٌٛشائك، تغذاد، 
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والمتمثمة بالدستور، فميذا األخير العمو والسمو عمى ما دونو مف التشريعات العادية 
والفرعية، فمقد نص عمى انو))ُيعد ىذا الدستور القانوف األسمى واألعمى في 

ًا لمبدأ الرقابة عمى دستورية القوانيف، يفترض خمو الساحة ، وتطبيق(1)العراؽ...((
، ولعؿ ىذا ما ينطبؽ مع القواعد (2)القانونية مف أي نص قانوني مخالؼ لنص دستوري

العامة ومبدأ تدرج القوانيف في الدولة القانونية، واتساقًا مع ما تقدـ، وتطبيقًا لمنص 
إلى  جب عمى مجمس النواب أف  يبادر(نرى انو كاف يتو 13الدستوري المتقدـ)المادة

عمى االقؿ الكثير مف نصوصيا المتعارضة مع الدستور والتي أو  إلغاء بعض القوانيف
( 111(مف قانوف العقوبات العراقي رقـ)180منيا عمى سبيؿ المثاؿ: نص المادة)

ي المعدؿ التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفميا الدستور العراق 1969لسنة
/ب( مف قانوف اصوؿ المحاكمات 3( منو، وكذلؾ المادة )38النافذ وفقًا لممادة )

الجزائية التي توقؼ تحريؾ الدعوى الجزائية عمى موافقة وزير العدؿ)السمطة التنفيذية( 
بالنسبة لمجرائـ الواقعة خارج العراؽ مما يمثؿ تدخاًل صارخًا وماسًا بمبدأ استقالؿ 

/اواًل( منو، وكذلؾ النصوص المتعمقة بالفوائد 19ستور في المادة )القضاء الذي كفمو الد
المعدؿ والمتعارضة 1951( لسنة40( مف القانوف المدني رقـ)171الربوية مثؿ المادة )

، (3)( منو2/1مع ثوابت االسالـ التي حماىا الدستور ومنع المساس بيا في المادة )
( 113ىميا قانوف ضريبة الدخؿ رقـ)واالمثمة كثيرة وتطوؿ في ىذا المجاؿ ولعؿ ا

المعدؿ النافذ والذي اصبح في كثير مف نصوصو غير مواكبة لمتطورات، 1982لسنة
وفي اخرى متعارضة مع نصوص الدستور، ولعؿ ىذه الفوضى التشريعية يعود سببيا 

(مف الدستور النافذ والتي نصت عمى)تبقى التشريعات 130نص المادة)إلى  الرئيس
إلى  وذلؾ يدعونا، حكاـ ىذا الدستور(ُتعدؿ وفقًا ألأو  مواًل بيا، مالـ تمغّ النافذة مع

                                                           

 إٌافز.2115/اٚالً( ِٓ دعرٛس جّٙٛس٠ح اٌؼشاق ٌؼا13َاٌّادج )( 1)

د. ح١ّذ حْٕٛ خاٌذ، اٌمأْٛ اٌذعرٛسٞ ٚذطٛس إٌظاَ اٌذعرٛسٞ فٟ اٌؼشاق، ِىرثح اٌغٕٙٛسٞ، ( 2)

 .151، ص2111تغذاد، 

ٌألطالع ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ االِصٍح ٚذفاط١ً ٘زا اٌّٛضٛع ٠ٕظش: أرظاس ِحّذ ػٍٟ اٌؼث١ذٞ،  (3)

ِظ١ش اٌرشش٠ؼاخ إٌافزج ت١ٓ ِثذأ شثاخ اٌذعرٛس ٚذغ١١شٖ، سعاٌح ِاجغر١ش، و١ٍح اٌمأْٛ ٚاٌؼٍَٛ 

 ِٚاتؼذ٘ا.      166َ، ص2112-٘ـ1432اٌغ١اع١ح، جاِؼح وشوٛن، 
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تأشير العديد مف مواطف القصور التي شابت سير العممية التشريعية في العراؽ، فمرة 
نرى عزوؼ مجمس النواب عف تشريع قوانيف تعد في غاية األىمية وتقؼ عمى درجة 

جراء  عالية مف ضرورة تشريعيا والتي بيناىا في تشريع قانوف مجمس االتحاد وا 
التعديالت الدستورية، زيادة عمى التأخير غير المبرر ولفترة طويمة مف الزمف في تشريع 
عدد مف القوانيف كما ىو الحاؿ في قانوف األحزاب السياسية وقانوف العفو العاـ، كما 

تي أصبح بقاءىا يتمثؿ لنا القصور التشريعي في عدـ إلغاء العديد مف القوانيف ال
يتعارض مع النصوص الدستورية النافذة في البالد، االمر الذي يجعمنا نقرر اف ىذا 

 القصور يمثؿ شائبة فساد تعتري سير عمؿ السمطة التشريعية في العراؽ.
 المبحث الثالث

 شوائب الفساد في سير العممية الرقابية 
مياـ يتمثؿ بسف التشريعات مر بنا اف اىـ ما تنيض بو السمطة التشريعية مف    

منح المجالس إلى  العادية والرقابة عمى اعماؿ السمطة التنفيذية، ليذا دأبت الدساتير
النيابية العديد مف الوسائؿ الرقابية التي تمكف المجمس النيابي مف اعماؿ الجانب 

بيد  ،(1)النافذ2005الرقابي عمى الحكومة، وىذا ما اكده دستور جميورية العراؽ لعاـ 
اف مجمس النواب العراقي وبالرغـ مف منحو العديد مف الوسائؿ الرقابية اال انو لـ 
ينيض بدوره الرقابي المنوط بو بالمستوى المطموب، اذ شابتو صفة الفساد في مواطف 

 عدة، نسمط الضوء عمى بعض منيا وكاالتي:
 المطمب األول

 نتائج لمتحقيقات البرلمانيةإلى  عدم النتهاء 
يعّد التحقيؽ البرلماني احد الوسائؿ الرقابية الممنوحة لمسمطة التشريعية، يتمثؿ بقياـ     

لجنة برلمانية بالتقصي والتحري عف حقيقة موضوع معيف حوؿ عمؿ مف أعماؿ 
، (2)البرلماف ألجؿ التصويت عميوإلى  إعداد تقرير يرفعإلى  السمطة التنفيذية، وتنتيي

                                                           

 إٌافز.2115شإِاً( ِٓ دعرٛس جّٙٛس٠ح اٌؼشاق ٌؼاَ-/عاتؼاً 61اٌّادج ) (1)

، اٌّشوض 1د. فاسط ِحّذ ػّشاْ، اٌرحم١ك اٌثشٌّأٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشت١ح ٚاالِش٠ى١ح ٚاالٚست١ح، ط (2)

 .   22-22، ص2112اٌمِٟٛ ٌألطذاسخ اٌما١ٔٛٔح، ِظش، 
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ف دور البرلماف وكممتو الفصؿ تتمحور حوؿ تصويتو عمى مف ذلؾ يظير لنا جميًا ا
تاخر ىذا التقرير فيذا أو  ما غابفإذا  التقرير المرفوع اليو مف قبؿ المجنة التحقيقية،

ىماؿ الدور الرقابي المنوط بو  يعني ضياع جيد وعمؿ المجنة التحقيقية مف جية، وا 
كونو إلى  ى المجمس النيابي زيادةً الذي يمثؿ واجبًا وطنيًا تفرضو االرادة الشعبية عم

 يمثؿ اداة موازنة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات.
تصويت عمى إلى  فمف التحقيقات التي أجراىا مجمس النواب العراقي والتي لـ تنتو       

تمثؿ بتقصي الحقائؽ تقرير المجنة البرلمانية المختصة بالتحقيؽ في موضوع معيف، ما ي
 10/6/2014حوؿ سقوط الموصؿ عمى أيدي مسمحي عصابات داعش اإلرىابية في 

وبالرغـ مف تشكيؿ لجنة تحقيقيو برلمانية مكونة مف عدد مف أعضاء مجمس النواب 
تقرير إلى  وبرئاسة رئيس لجنة األمف والدفاع البرلمانية، وبالرغـ مف انتياء ىذه المجنة

تي تقؼ وراء سقوط محافظة الموصؿ، اال اف المجمس لـ يتخذ قرارا بيّف األسباب ال
بالتصويت عمى قرار المجنة، األمر الذي ضيع كؿ جيد كانت المجنة قد بذلتو مف اجؿ 

 الحقائؽ التي ضمنتيا في تقريرىا.إلى  الوصوؿ
ويزداد األمر اقترابا مف شبية الفساد اذا ما عممنا اف نتيجة التصويت تتضمف ثالثة    

احتماالت تتمثؿ بػ: أما اف يظير لمجنة البرلمانية اف القضية مدار البحث سميمة 
اف أو  ،(1)السمطة التنفيذية اي مخالفة قانونية حيالياأو  وقانونية ولـ ترتكب الحكومة

ؿ المتخذ مف قبؿ السمطة التنفيذية يمثؿ جريمة عندىا تخرج يظير لمجنة اف العم
اف المجنة تقتنع أو  ،(2)المحاكـ المختصةإلى  القضية مف يد السمطة التشريعية وتحاؿ

مف خالؿ إجراءات التحري والتقصي بتقصير الحكومة وتضّمف مواطف التقصير تمؾ 
يعي شاب احد في متف تقريرىا، عندىا يفترض اف يوصي باكماؿ قصور تشر 

اف ينتج عف التقرير اثارة وسيمة رقابية ثانية اشد منو وىي)وسيمة أو  التشريعات العادية،

                                                           

اٌطٍة اٌّمذَ تزٌه ِٓ  ِٕٚٙا ػذَ ذظ٠ٛد اٌّجٍظ ػٍٝ عحة اٌصمح ِٓ ٚص٠ش اٌرجاسج تاٌشغُ ِٓ (1)

(، اٌذٚسج االٔرخات١ح االٌٚٝ، اٌغٕح 12لثً إٌائة)طثاح اٌغاػذٞ(، ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ِحضش اٌجٍغح)

 .23/1/2112اٌرشش٠ؼ١ح اٌصاٌصح، اٌفظً اٌرشش٠ؼٟ اٌصأٟ، فٟ

 .245عؼ١ذ اٌغ١ذ ػٍٟ، اٌرحم١ك اٌثشٌّأٟ، داس اتٛ اٌّجذ ٌٍطثاػح، ِظش، تذْٚ عٕح طثغ، صد.( 2)
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أو  طرح الثقة بالحكومةإلى  االستجواب(التي يتمكف المجمس مف خالليا الوصوؿ
 .(1)بالوزير محؿ االستجواب

ية البرلمانية وبياف وبالرغـ مف كؿ ما تقدـ مف استظيار ألىمية تقرير المجنة التحقيق   
خطورة محتواه، أال اف المجمس لـ يؤد  الميمة الرقابية المناطة بو مف حيث التصويت 
عمى التقرير واتخاذ اإلجراء الصحيح الذي يتناسب مع احد االحتماالت الثالثة السابؽ 
ذكرىا، ومف ثـ افراغ التقرير مف كؿ محتوى، وعدـ محاسبة الجية التي تقؼ وراء 

 ر الحكومي.التقصي
ولـ يقتصر الحاؿ عمى لجنة التحقيؽ في سقوط الموصؿ، بؿ تكرر سكوت البرلماف    

نتائج لمتحقيقات إلى  في عدـ التصويت عمى تقرير المجنة ومف ثـ عدـ االنتياء
البرلمانية، في كؿ مف المجنة التحقيقية التي شكمت لتقصي الحقائؽ حوؿ تفجير مجمس 

، والمجنة المشتركة مف ممثمي لجاف النفط والغاز (2)2011النواب العراقي في عاـ 
، (3)2008والقانونية والنزاىة لمتحقيؽ في عممية تيريب النفط الخاـ مف العراؽ في عاـ

، والمجنة التحقيقية في المحافظات (4)ولجنة تقصي الحقائؽ في كركوؾ في العاـ نفسو
 .(5)2011عمى خمفية التظاىرات الشعبية في عاـ

تشخيص حالة سمبية في سير العممية الرقابية لمجمس النواب إلى  كؿ ذلؾ يدعونا   
العراقي مقتضاىا عدـ التصويت عمى تقارير المجاف التحقيقية ومف ثـ عدـ محاسبة 
المفسديف بالرغـ مف تشخيصيـ مف خالؿ التقرير حتى اف ىذه المجاف قد تعد تقريرىا 

رؼ التوصيات التي تضمنيا التقرير والحتى ولكنو ال يناقش وال يعمف وال حتى تع
االجراء المتخذ مف الحكومة، حتى قيؿ اف ىذا االمر يغـ عمى اعضاء مجمس النواب 

                                                           

 إٌافز.                           2115/عاتؼاً/ض(ِٓ اٌذعرٛس اٌؼشالٟ ٌؼا61َتظذد االعرجٛاب ٠ٕظش: ٔض اٌّادج)( 1)

(، اٌذٚسج االٔرخات١ح االٌٚٝ، اٌغٕح اٌرشش٠ؼ١ح اٌصاٌصح، اٌفظً اٌرشش٠ؼٟ االٚي، 6ِحضش اٌجٍغح)( 2)

12/6/2112. 

اٌغٕح اٌرشش٠ؼ١ح اٌصاٌصح، اٌفظً اٌرشش٠ؼٟ االٚي،  (، اٌذٚسج االٔرخات١ح االٌٚٝ،6ِحضش اٌجٍغح) (3)

 .12/6/2112فٟ

(، اٌذٚسج االٔرخات١ح االٌٚٝ، اٌغٕح اٌرشش٠ؼ١ح اٌصاٌصح، اٌفظً اٌرشش٠ؼٟ اٌصأٟ، 21ِحضش اٌجٍغح) (4)

 .2/11/2112فٟ

االٚي، (، اٌذٚسج االٔرخات١ح اٌصا١ٔح، اٌغٕح اٌرشش٠ؼ١ح االٌٚٝ، اٌفظً اٌرشش٠ؼٟ 32ِحضش اٌجٍغح)( 5)

 .6/3/2111فٟ
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أنفسيـ فكيؼ الحاؿ بأفراد الشعب الذي يمثمونو، وحتى قيؿ ايضًا اف مجمس النواب في 
ع مف ىذا المجاؿ ينيي عممو الرقابي بمجرد تشكيمو لمجنة التحقيقية في موضو 

، االمر الذي نراه بذاتو شبية فساد تنخر في صمب (1)الموضوعات التي تستدعي ذلؾ
 عمؿ السمطة التشريعية في العراؽ.

 المطمب الثاني
 تغيب األعضاء عن حضور الجمسات 

مكمؼ بخدمة عامة ال يمكف اف يودي ما يناط أو  مف بداىة القوؿ اف اي موظؼ     
ده في مكاف عممو وفي الوقت المحدد لمعمؿ، وىذا ما بو مف مياـ اال مف خالؿ تواج

يفترض اف يكوف عميو عضو البرلماف قبؿ غيره مف المكمفيف بخدمة عامة، بيد اف 
الواقع ومف خالؿ محاضر الجمسات يخبرنا بحاالت تغيب لكثير مف النواب والتي تتعدد 

سست لعدـ اكتراث وحرص أسبابيا بتعدد االختالفات السياسية والحزبية والمذىبية التي أ
وىو ما يولد عـ االشتراؾ في المناقشات والمشاورات عضو البرلماف عمى الحضور،

التي تدور في أروقة المجمس ويترؾ أثرًا سمبيًا عمى مخرجات القوانيف وغالبًا ما يعطؿ 
عدـ انعقاد إلى  اكتماؿ النصاب المفضي لرقابة البرلمانية مف خالؿ عدـسير ا
  .(2)الجمسة

كتمو أو  استئثار حزبإلى  كما اف تغيب األعضاء عف الحضور غالبًا ما يؤدي   
معينة عمى أدوات المجمس الرقابية وتمرير ما تبتغيو مف قوانيف مستغمة بذلؾ غياب 
األعضاء الذيف قد يعارضونيا في التوجو واأليدلوجية، ونرى اف مف بيف االسباب 

تمثؿ بتساىؿ رئاسة المجمس النيابي ازاء غياب التغيب ىو ما يإلى  الرئيسة الداعية
درجة اف بعض االعضاء قاموا إلى  بدونو، االمر الذي وصؿأو  االعضاء بعذر

بالتوقيع محؿ اسماء اعضاء اخريف في محاضر حضور وغياب االعضاء لجمسات 

                                                           

دساعح ِماسٔح، -ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ٘اشُ حغ١ٓ ػٍٟ اٌجثٛسٞ، اٌرٕظ١ُ اٌذعرٛسٞ ٌٍرحم١ك اٌثشٌّأٟ( 1)

 ِٚاتؼذ٘ا.                                                235َ، ص2115-٘ـ1436اطشٚحح دورٛساٖ، و١ٍح اٌحمٛق، جاِؼح ذىش٠د، 

ِحّذ، اٌٍجاْ اٌثشٌّا١ٔح، داس إٌٙضح اٌؼشت١ح،  د.ػثذ اٌح١ّذ ِحجٛب اٌغمّاْ( 2)

 .322،ص2111اٌما٘شج،
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والطامة الكبرى تكمف في اف البعض مف اعضاء المجمس  ،(1)المجمس ولجانو النيابية
عضويتيـ، اما الكتؿ التي  (2)الغاءأو  حضر سوى اجتماع واحد والتجري محاسبتيـلـ ي

 فيي عمى مايبدو)راضية مرضية بيـ(-اف صح التعبير-جمبتيـ وعينتيـ في البرلماف

ـّ التقوـ بتغييرىـ واحالؿ مف ىـ اكثر منيـ شعورًا بالمسؤولية وحماًل ليمـو (3) ، وااّل ل
التشريعات العراقية المنظمة لحالة تغيب اعضاء مجمس إلى  عوبالرجو ، ريحىذا البمد الج

النواب العراقي نالحظ اف النظاـ الداخمي لممجمس قد نص عمى عدـ جواز التغيب عف 
اف التغيب إلى  ، كما اشار التشريع الفرعي ذاتو(4)لجانوأو  حضور جمسات المجمس

يتـ بموجبو توجيو تنبييًا  لعشر مرات غير متواصموأو  المتتالي لخمس جمسات متواصمة
العضو الغائب، ومف الغرائب في ىذا المجاؿ اف النظاـ الداخمي لممجمس قد إلى  خطياً 

(منو عمى نشر الحضور والغياب في نشرة المجمس االعتيادية 18نص في المادة)
لـ نقرأ اي اسـ مف اسماء -وبحسب عممنا-واحدى الصحؼ، ولكننا لحد ىذه المحظة

يبيف قد ُنشر في صحيفة ما!! كما وتستقطع نسبة معينة مف مكافاتو النواب المتغ
، إال أف كؿ ذلؾ التشديد التشريعي لـ يمنع عدد ليس بالقميؿ مف (5)يحددىا المجمس

تأجيؿ انعقاد المجمس إلى  االعضاء عف التغيب االمر الذي وصؿ في بعض األحياف
  .(6)ضاء مجمس النواب العراقيلعدـ اكتماؿ النصاب وىو االغمبية المطمقة لعدد اع

لذا نجد اف مجمس النواب وفي احدى الجمسات قد خصصيا لمتداوؿ فقط وذلؾ     
، كؿ ىذه (1)، وقرر في أخرى رفع الجمسة لعدـ اكتماؿ النصاب(7)لعدـ اكتماؿ النصاب

                                                           

د. ػّش ٘شاَ ست١غ، الئحح ِجٍظ اٌشؼة ت١ٓ اٌرؼذ٠ً ٚاٌرفؼ١ً، ِجٍح لضا٠ا تشٌّا١ٔح، اٌغٕح ( 1)

 .6،ص1112(،1االٌٚٝ، اٌؼذد)

شاق، سعاٌح ِاجغر١ش، حغاَ شىش ا١ِٓ، فاػ١ٍح اٌشلاتح اٌثشٌّا١ٔح ػٍٝ اداء اٌغٍطح اٌرٕف١ز٠ح فٟ اٌؼ (2)

 .22َ، ص2114 -٘ـ1436و١ٍح اٌمأْٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح، جاِؼح وشوٛن، 

ِظطفٝ ِحّذ غش٠ة، ٔىرح اٌثشٌّاْ اٌحاضش اٌغائة فٟ دٚسذٗ اٌفٍى١ح، ِماٌح ِٕشٛسج فٟ ِشوض  (3)

                       11/4/2114اخش ص٠اسج    : اٌذساعاخ ٚاالتحاز اٌؼٍّا١ٔح فٟ اٌؼاٌُ اٌؼشتٟ ػٍٝ اٌّٛلغ االذٟ

WWW.Ssrcaw.org/default.asp/cid    

 إٌافز.                               2112/اٚالً( ِٓ إٌظاَ اٌذاخٍٟ ٌّجٍظ إٌٛاب اٌؼشالٟ ٌؼا26َاٌّادج )( 4)

 إٌافز.2112ٕظاَ اٌذاخٍٟ ٌّجٍظ إٌٛاب اٌؼشالٟ ٌؼاَ/شا١ٔاً/شاٌصا( ِٓ ا12ٌاٌّادج )( 5)

 إٌافز.2115/اٚالً( ِٓ اٌذعرٛس اٌؼشالٟ ٌؼا51َاٌّادج )( 6)

(، اٌذٚسج االٔرخات١ح االٌٚٝ، اٌغٕح اٌرشش٠ؼ١ح اٌصاٌصح، اٌفظً اٌرشش٠ؼٟ اٌصأٟ، 11ِحضش اٌجٍغح) (2)

 .22/1/2112فٟ

http://www.ssrcaw.org/default.asp/cid
http://www.ssrcaw.org/default.asp/cid
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اصدار قانوف قرر فيو  اف مف اسباب إلى  ىذه األمور عميا ىي التي دعت المجمس
ية ىي اقالة النائب بسبب )... تجاوز غياباتو بدوف عذر مشروع ألكثر انتياء العضو 

، بيد أننا وعمى الرغـ (2) مف ثمث جمسات المجمس مف مجموع الفصؿ التشريعي الواحد(
مف ىذا النص لـ نمحظ اقالة اي مف النواب بسبب الغيابات المتكررة وعمى امتداد ثالث 

تشريع ىذا القانوف في الدورة البرلمانية إلى  ودورات برلمانية في الوقت الذي يشار في
 االولى.

كؿ ذلؾ يظير جميًا شبو الفساد المتكررة التي تصيب سير العممية الرقابية داخؿ    
المجمس النيابي العراقي، تارة مف خالؿ عدـ تفعيؿ تقارير المجاف التحقيقية البرلمانية 

الحكومي المقصر، وتارة مف وتركيا بدوف تصويت وتفويت فرصة محاسبة الجانب 
خالؿ التغيب عف حضور جمسات البرلماف الذي اليقتصر عمى إىماؿ العضو المتغيب 

استحالة اسيامو في واجبو التشريعي، والشؾ إلى  في ممارسة عممو الرقابي، بؿ ويمتد
 اف كؿ مف التشريع والرقابة ىما الغاية االساسية مف التمثيؿ النيابي ومنح الثقة لمنواب
مف قبؿ الشعب مصدر السمطات، ولعؿ ىذا يعد آية كبرى تدؿ عمى شوائب لمفساد في 

 عمؿ السمطة التشريعية في العراؽ!!

                                                                                                                                                      

 .٠31/3/2112ٕظش ِحضش اٌجٍغح اٌشاتؼح فٟ( 1)

( 41( ِٓ لأْٛ ذؼذ٠ً لأْٛ اعرثذاي اػضاء ِجٍظ إٌٛاب اٌؼشالٟ سلُ)2اٌّادج )االٌٚٝ/( 2)

 .22/1/2112(، ف4141ٟإٌافز، ِٕشٛس فٟ اٌٛلائغ اٌؼشال١ح، تاٌؼذد)2112ٌؼاَ
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 الخاتمة
بعد اتماـ كؿ عمؿ واقترابو مف االنجاز، عندىا تظير نتائجو وتؤشر مواطف الخمؿ   

اكماؿ النقص وتعديؿ االعوجاج وتصحيح إلى  عوةالتي بيّنيا العمؿ، فتنيض الد
 المسار، وىذ شأف بحثنا المتقدـ الذي سنستعرض خاتمتو مف خالؿ االتي:

 اولا: الستنتاجات
اظير البحث اف كؿ مف التشريع والرقابة يمثالف اساس عمؿ السمطة  -1

ما لـ التشريعية، ويفترض بيذه االخيرة اف تمارسيما بكؿ اىتماـ واتقاف، بيد اني
 يسمما مف شائبة الفساد التي طالتيما مف اوجو متعددة.

يوجد اكثر مف نظاـ انتخابي واحد تارة يعتمد الجراء االنتخاب وتارة اخرى   -2
لتوزيع المقاعد النيابية عمى القوائـ الفائزة، بيد اف جميعيا قد أصابيا شيء مف 

عف نظاـ يتالفى ما تـ البحث إلى  الفساد في التمثيؿ النيابي، االمر الذي يدعو
 بيانو مف سمبيات اشرت عمى ىذه النظـ االنتخابية.

يمثؿ مجمس االتحاد الشطر الثاني لمسمطة التشريعية العراقية، ويتقاسـ مع   -3
مجمس النواب كؿ مف الجانب التشريعي والرقابي، االمر الذي يظير ضرورة 

 إلرادة الشعب.تشريع كيفية انتخابو الستقامة عمؿ ىذه السمطة الممثمة 
لما كانت القاعدة الدستورية تعد في حقيقتيا قاعدة قانونية ومف ثـ قاعدة   -4

مسايرة مختمؼ الظروؼ التي تستجد في إلى  سموؾ اجتماعي، فإنيا تحتاج
المجتمع محؿ نفاذىا، وىذا ما يتـ عف طريؽ التعديؿ، االمر الذي يفرض 

يورية العراؽ لعاـ اجراء العديد مف التعديالت عمى نصوص دستور جم
 النافذ.2005

يفرض مبدأ الفصؿ المرف بيف السمطات اف توجد رقابة وتعاوف بيف السمطة   -5
التشريعية والتنفيذية، بيد اف البحث اظير اف ىذه الرقابة لـ تستقـ كما ينبغي، 

 بؿ طالتيا سمة الفساد وتركت اثرىا السمبي عمى العمؿ الحكومي.
 ثانياا: التوصيات
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ة األخذ بنظاـ سانت ليغو بصيغتو األساسية التي تتضمف تقسيـ نرى ضرور  -1
،....(، كوننا 7، 5، 3، 1االصوات التي حصمت عمييا القوائـ عمى االعداد)

نرى في ىذا النظاـ انصاؼ لمختمؼ القوائـ المتنافسة وعدـ تفضيؿ القائمة 
 الكبيرة عمى غيرىا، ومف ثـ ترؾ ثغره لظيور الفساد.

القانوف الخاص بإنشاء مجمس االتحاد، ليمارس دوره الطبيعي  االسراع بتشريع -2
جنب مع مجمس النواب في كؿ مف العمؿ التشريعي والعمؿ الرقابي، إلى  جنباً 

كما ونرى ضرورة اجراء التعديالت الدستورية عمى الموضوعات التي تـ بيانيا، 
ثـ تقميؿ كونيا اصبحت حاجة افرزىا الجانب التطبيقي لمعمؿ الدستوري، ومف 

 مواطف الخمؿ والفساد.
تفعيؿ الدور الرقابي لمبرلماف مف خالؿ االخذ بتقارير المجاف التحقيقية  -3

 البرلمانية، ولتفعيؿ ىذا الدور البد مف مراعاة أمريف:
النص عمى وسيمة التحقيؽ البرلماني بالدستور مع الوسائؿ االخرى وتحديدًا في  -أ 

 دستور./سابعًا/ثامنًا(مف ال61المادة )
مف الضروري االعالف في وسائؿ االعالـ كافة عف التقرير النيائي لمجاف  -ب  

 التحقيقية، لبث اشارات طمأنينة وثقة لذوي الشأف مف جية ولمرأي العاـ مف جية اخرى.
التشديد عمى عدـ تغيب النواب، كوف العمؿ الرقابي يمثؿ اساس استقامة   -4

ة التنفيذية اذا ما ارادت الخروج عف العمؿ الحكومي والكابح لجماح السمط
جادة الصواب، وىذا يقتضي ضرورة تفعيؿ مواد النظاـ الداخمي لممجمس 
الخاصة بذلؾ، مثؿ نشر الغيابات في الجريدة الرسمية، مع اسناد ذلؾ بنص 
يمـز النائب نشر غياباتو في جريدتيف يوميتيف عمى نفقتو الخاصة، والنص 

 )المكافأة، والراتب(عنو في اياـ الغياب.عمى قطع المخصصات المالية
مف الضرورة بمكاف تعديؿ النظاـ الداخمي لمجمس النواب مف حيث تركيز  -5

احكامو وعدـ تكرارىا وجمعيا بشكؿ عممي يتناسب مع احكاـ الدستور وال 
يخالؼ وال يوسع مف أحكاميا، وبخالؼ ذلؾ سوؼ تبقى ثغرات الفساد موجودة 

 مثمة أرادة الشعب.  ومف اهلل التوفيؽوتنيش في جسد السمطة م
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