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بغداد

كــتـــلــة فـــســتـــكــون أصـــواتــهم
ـان  كما أن ضـعيـفة داخل الـبر
مـقـتـرحــاتـهم ومـشـاريـعـهـمم لن

حتظى بدعم الكتل عادة. 
ستـكون هنـاك صعوبة في -8
احلـــصــول عـــلى الـــثـــلـــثــ من
أصوات مجلس النواب لترشيح
ادة 138- رئـيس اجلـمـهوريـة ا
ثــانــيــاً-أ. وســيــفــرض الــنــواب
ـنـفـردون أو الــكـتل الـصـغـيـرة ا

شروطاً تعجيزية . 
كــمـا ســيــصــعب تــشــكـيل -9
الــكـتــلـة الــكـبـرى الــتي ســتـفـرز
رئـــيس احلــكــومـــة  وســتــكــون
هــنــاك شــروط ومــنــاصب لــقــاء
الــدخــول في ائـتـالفـات مــعـيــنـة
لــلـوصــول إلى الــنـصف +  1أي
أغـلـبيـة أعـضـاء مجـلس الـنواب

التي ستكون  112نائباً. 
سيـعاني مجـلس النواب -10
ـا هـو مـوجـود تـشـظــيـاً أكـثـر 
حــالــيــاً . األمــر الــذي ســيــعـوق
ـرشح لـلمناصب ـ أو تـمرير ا
تـشــريع قـوانـ جــديـدة بـسـبب
ــان  عــدم ضـــبط ايــقـــاع الــبـــر
خـــاصـــة في ظل بـــقـــاء نـــســـبــة
الغـيـابـات عـالـيـة في اجلـلـسات

العادية. 
سيـعاني مجـلس النواب -11
فـي احلـــصــــول عـــلى أكــــثـــريـــة
الثلـث لتشـريع بعض القوان

مـثل قـانون احملـكـمـة االحتـادية
ـادة 92-ثـانـيـاً واالســتـفـتـاء ا
ادة 126-ثانياً على الدستور ا
ـادة  إعالن حــالــة الــطــوار ا
61-تـاســعـاً-أ قــانـون مــجـلس
ـادة  137أو غـيــرهـا االحتــاد ا

ا نص عليه الدستور. 
هــنـــاك مـــشــاكـل فــنـــيــة -12
تــتـعــلق بـعــدم تـرســيم احلـدود
االداريـة للـمحـافظـات  وحتديد
حــــدود الــــقــــضــــاء كــــمــــا بـــ
مــحـــافــظـــات بــغـــداد واألنــبــار
وبـغـداد وديــالى وصالح الـدين
وكركوك وديالى والسليمانية و

األنبار وكربالء.
 وهنـاك تـنازع في األقـضـية في
تنازع عليها. كل هذه ناطق ا ا
ـشاكل يـجــــــب حلـها أوالً كي ا
ال تـــــــــصـــــــــبـح أزمـــــــــة قــــــــــبل

االنتخابات. 
يوجد    163 قضاءً في -13
العراق  منها    56 قضاءً يبلغ
عـدد نـفـوسـها أقـل من مـئة ألف
نـــســـمـــة  وهـــو الـــعـــدد الـــذي
اشـــتـــرطه الــقـــانـــون لــلـــدائــرة
االنـتـخـابـيـة الـواحـدة.  كـما أن
دمج قضـائـ أو أكثـر لـتشـكيل
دائــــــــــــــرة انــتــخـــابــيــة قــد ال
يـــتـــيــســـر  مـــثــــــــــــالً وجــود
قـضـاء واحـد أقل من مـائـة ألف

نسمة.
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كـنت اظن فـي البـدايـة ان (تـوك تـاك) ظـاهـرة تـرتـبط بـالـفـقر
والفقراء وان له قصـة واحدة ونشاط محدد واسم واحد
ويــعــيش في دولــة واحـدة وأنـه يـعــيش عــلى الــبــتـرول وله
شركة حـصريـة هنديـة إلنتـاجه اسمـها باجـاج وان للـيابان
الــفــضل في فــتح عـــيــون الــهــنــود الخــتــراعه بــاعــتــبــار ان
(الريـكاشة) اليابـانية التي كـان يجرها سائـقها والتي كانت
جتـري على عـجلـت هي امتـداد طبـيعي لظـهور الـتوك توك
حـرك يـشبـه الدراجـة الـناريـة في الـهـند بـثالث عجـالت و
وتـايالند ودول اسـيويـة كثـيرة. مـثلـما كنت ال احـلم ان يأتي
يومـا اراه في شـوارع الدول الـعربـيـة الكـبـيرة واسـمع عنه
حكايات مثيرة تنقلها صحف مصرية عن مصري طور هذا
وت ادي لـيتـحول الى توك تـاك طائـر يعمل بـالر اخملـلوق ا
ـوجود في العاصمة روري ا كونترول لـيقلل من االزدحام ا
القاهرة وآخر سوري مقيم في 7اكتوبر بتحويله من جهاز
اء وآخر بالطاقة الكهربائية عن طريق يعمل بالبنزين الى ا
بـطـاريـة يـتم شـحــنـهـا بـالـكـهـربـاء وبـسـرعـة تـصل إلى 50
كــيـلـومـتــراً في الـسـاعـة. اخــبـار مـثل هـذا الــنـوع قـد تـبـدوا
طـبـيعـيـة في ظل االخـتـراعات والـتـكنـولـوجـيا اجلـديـدة لكن
ركبة الى سالح فريد فاجأة في الـعراق ان تتحول هـذه ا ا
يرعب قتلة الشعب ويقض مضاجعهم ويتحول من (توك )
تقـليـدي الى(تاك) ثـائر ينـافس كل أسـلحـة الدمار الـشامل
ـسـيل للـدم الـذي تبـتـكره الـة حـرب سلـطة واسـلحـة الـغاز ا
ـنطقة اخلـضراء. ولو علـمت هذه السـلطات منـذ زمن بعيد ا
بأن هذا الثـائر الغريب سيسـبب لها كل هذا االرق اليومي
لـقــررت مـنـعه من دخـول الـوطن ورفـضت مـنـحه اجلـنـسـيـة
الـوطـنـيـة ووضـعـته حتت بـند  7إرهـاب وصـنـعت له قـصة
فـقد يـقال عـنه انه مـوبوء بـأمراض ملـفـقة حتت بـنود شـتى 
او انه جهاز ال يصلح لبلد متحضر مثل العراق نشأ  بلد ا
ـارك   الـذي يـتـفــوق سـعـادة عـلى انـســان الـسـويـد والـد
ورفــاهــيــة اكــثــر من  ســويــســرا ودبي . وكل االحــتــمــاالت
مـفتـوحة اخـتراعـا وتـلفـيقـا لو عـلم من يـحكم الـيوم بـالدم
ويقتل شبابه بالدم البـارد ويؤسس له جيوشا وميليشيات
وفرق لـلـموت بـالـلون األسـود والـوية لـقـنص زهور الـعراق
ـشـاكس تـأتي مـنه رياح ولـو كـانت تـعـرف ان هذا الـلـعـ ا
الـتـغـيـيـر رغم شـكـلـه وبـسـاطـته لـقـرر مـنع دخـوله لـلـوطن
ـمــنـوعـ وأصــدر له قـانـونــا جـديـدا ووضــعه في قـائـمــة ا
ـنعه من مـزاولة الـعمل والـترشح. الـيوم يـصنع لالجتـثاث 
ـذاهب شـبـاب الــعـراق تـاريـخــا جـديـدا عـابـرا لــلـطـوائف وا
ال جلـهة بـناء دولـة مـدنيـة ومـحاسـبة الـفـاسدين وإعـادة ا
لـغوم بالـدم والطائـفية ـنهوب بل إعـادة دستور الـعراق ا ا
وإلـغـاء الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة واقــصـاء األحـزاب الــديـنـيـة
وقـادتـهـا من احلـيـاة الــسـيـاسـيـة حتت شـعـار نـبـيل (نـريـد
وطـن) وهو يـحـمل رمـزيـة عـمـيـقة لـوطن مـسـلـوب فـمـا عاد
الـوطن للجـميع فهـو وطن الجتـثاث الشـعب وفقراءه ووطن
ا ومعافى من االمراض بنك للصوص. الكل يريـد وطنا سا
التي جلبها الرعاع بأمراضهم وعقدهم مستعصية الشفاء.
أيـهـا الــنـبالء أصـحــاب الـتـو تــوك مـثـلــمـا تـطـالــبـون بـوطن
حقـيقي فـنحن نـرى فيكـم الوطن اجلـديد بشـموخه وفـراتيه
ونـخـيله فـأنـتم احلـاضر بـتـألقه وشـجـاعتـه ونخـوته وغـيرته
ولم صنـعتم مجـدا ما كانت األجـيال حتلم به عـبر التاريخ 
وال روايـة كـتـبت بـتـلك يـنـطق الـشـعـراء شـعـرا وطـنـيـا مـثـله 
ولم تـولـد ثـورات  الـفـقراء مـثـلـمـا ولدت ـبـاهاة  ـشـاعـر وا ا
وصـنـاعـة عـراقـيـة مـبـهـرة بـأسـلـوبـهـا ثـورتـكم بـلـون جـمـيل 
ونكرانها وجمـال احاسيسها الوطـنية  وتضحيـاتها والقها 
واي معـدن هذا الـذي اخـرجتـموه فـأي شبـاب انتـم  للـذات 
من بـلـد األنـبيـاء واحلـضـارات  واي لـوحة رسـمـتـمـوها في
ساحة الـتحرير واخلالنـي وجسور بغـداد وساحات جنوب
فـأنتم بـحق ايقـونة الثـورة العـراقيـة ورمزها العـز والوطنـية 
الـكبيـر  وقصة الـوجع العـراقي  أمثالك هم الـذين يعطـوننا
ــســلـوب مـن الـلــصــوص فــاألوطـان األمل بــعــودة الــوطن ا
الـعـظـيـمـة تـنـهض بـشـبـابـهـا مـهـمـا فـسـد الـكـبـار وأغـرتـهم
طموحاتهم الـشخصية ببيع أوطـانهم لألجنبي والتطلع إلى
ـنـاصب واالمـتـيـازات فـكم من صـغـيـر مـثـلك قـدم دروساً ا
ها وكم من كبـار مثلـهم سقطوا في يـعجز الكـبار عن تقـد
ـال. سيـكون األوحـال وبـاعوا أوطـانهم من أجل حـفـنة من ا
لك يـا بــني وطن هـو أجــمل األوطـان وأعــظـمـهــا. أحـمق من
يعتقد انه بأمكانه أن يخـتصر ثورة الشباب برغيف خبز او
وظـيـفـة وأحـمق من يـريد الـغـاء وطن عـلم الـبشـريـة ابـجـدية
ـبتـكـرة في كل االزمان  شـكرا لك الكـتابـة وأنـتج العـقول ا
يابـني النك قاتلت عنـا واستشهـدت من اجلنا فـنحن اليوم
ننـحني لك اكـبارا واعـتزازا ومـحبـة فأنت ابـننـا البـار الذي
بـهـرت الـدنـيـا وجــعـلت رؤوسـنـاعـالـيـة ولـيـخـسـأ من قـتـلك
سـيل بالدم فأنت بالـقنص والرصاص احلي والـرصاص ا
أكـبـر مــنـهم قــامـة ووطــنـيـة وأشــرف مـنــهم قـيــمـة ووجـودا
وحــضـورا وإنـسـانـيـة.   سالم لك يــاشـهـيـد الـوطن وبـدمك
الزكي وعـطـرك الوطـني وغيـرتك الـعراقـيـة وستـنهض من
جـديــد لـتــرى وطــنـا حــلــمت به وضــحـيت من اجــله وطــنـا
شــوارعه مــطــرزة بــالـيــاســمــ ولــيــله تــشـرق مــنه شــمس
احلرية ونهاره سرمدي ازلي يتفجر عطاء وحكمة وسترى
يـــا بــني أمك وابـــاك واخــوتك فــوق جـــبل أحــد يــحـــتــفــلــون
بالـنـصر ويـستـقبـلونك بـاألحتـضان رمـزا وبهـاء وافتـخارا
ألنك صـنــعت لـنــا وطـنــا جـديـدا فــأنت احلي يـابــني ونـحن

األموات.
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وفي وقــتــنـا احلــالـي فـقــد بــلغ
مــعـــدّل عــدد الـــتــغــريـــدات فــيه
 6,000في كـل ثــانــيـــة ويــقــابل
كـمـعدّل   350,000في الـدقـيـقـة
ويــصل الــعـدد حـالــيّـاً الى 500
مــلــيـون يــومــيّـاً أو نــحـو  200

مليار  تغريدة سنويّاً. 
هــذا بـالــنـســبـة لــلـمــنـصّــة أمّـا

(تـويـتـر) لـألوسـاط اإلجـتـمـاعـية
ــوقع أول تــغــريــدة  عـلـى هـذا ا
إلخــتـبــاره  في خــدمـة الــرسـائل
الــنـصّــيــة الــقـصــيــرة.  أمـا أوّل
تـغـريـدة من الـفـضـاء فـكـانت من
مـايك مَسّـميـنـو  (وكالـة الفـضاء
األمـريـكـيّـةنـاسـا)   بـتـاريخ 13/

2009/5 في تويتَر. 

فــحـــوى وجنــوى الــتـــغــريــدات
فـتـنـوّعت وتــلـوّنت بـ اإليـقـاع
والبقاع لتنـساب نحو وجهاتها
في الــــــتـــــواصـل واإلتـــــصـــــال.
الــتــغــريــدة أو الــســقــسـقــة هي
صـوت أجش يـردّد أغـنـية وضع
كلـمـاتـها وحلّـنـهـا الطـيـر نـفسه
الى جـمـيع السـامعـ من حوله

ومن على البعد يسمع.
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أثــنـاء فـتــرة إنـقـطــاع االنـتـرنت
وحتـديـد تـوقـيـتـات مـجـدولـة له
في شهـر أكتوبر  2019 تذكّرتُ
أيـــام زمــان وطـــرق تـــراســـلـــنــا
الـبـريـدي قـبل أكـثـر من خـمـسـة
عـقود. لـقـد كنّـا نكـتب في بـداية
صـفحة الرسـالة أو ما أسـميناه
بــالـلــهــجـة الــدارجــة (مـكــتـوب)

العبارة التالية:
( صـباح اخلـير إن كـان صبـاحاً
ومـســاء اخلـيـر إن كـان مـسـاءً).
وهـذه إشــارة الى أنـنـا النـعـرف
الــوقت الــذي يــقــرع  به ســاعي
ـرسل إلـيه ليـسلّم البـريـد باب ا

الرسالة له ويقرأها.
 وهـنا أتـذكّر  عـلى ذكر الـبريد
الــفــلم الــسـيــنــمــائي األمــريـكي
ـنتج في الـعام  1981بعـنوان ا
(رجل الـــبـــريـــد يـــقـــرع مّـــرّتـــ

دائماً).
  والـــذي حـــدث قـــبل أيـــام هـــو
ـــاثل ولـــكن فـي عـــصــر شـيء 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقـمــيــة في
اإلتــــصـــاالت وعــــصـــر الــــذكـــاء
اإلصـطــنـاعي  فـي نـقــر لـوحـات
مــفـاتـيح احلــاسـوب والـهـواتف
اجلــوّالـة. لــقــد كــنّــا نـصــبّح أو
ـــــــسّي عـن طــــــريـق أوســــــاط
الـتـواصل اإلجتـمـاعي وال ندري
مـتى تــصل فــنــسـتــلم (صــبـاح
اخلـــــيــــر) مــــثالً فـي الــــلــــيل أو
الـعـكس سـواء في داخل الـوطن
أو خارجه. فـالزمن يـعـيد نـفسه
ولـكن الـتـكـنـولـوجـيـا التـتـراجع
الـى الــــوراء وخــــصــــوصــــاً في

علوماتيّة! ا
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في كـــــتب الـــــثــــقـــــافــــةواإلعالم
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بغداد

ـــكن الـــتــوافق أو والــفـــنــون 
سموع قـروء وا اإلختالف مع ا
ولكن في الـنهايـة وضوح الرأي

طلوبة.   هو النتيجة ا
فــمــثالً ألــوان مــفــاتــيح لــوحـة
الـپــيـانـو هي األبـيض واألسـود
ولــكـنّـهــا تـصـطفّ وتــمـتـزج في
روح واحـدة لـتـأتـيـنـا وتـطـربـنا
بنـغمة جمـيلة مثل تـغريدة بلبل

الصباح في كلّ صباح. 
وهنا يتّضح ما أكتبه في تناغم
ـــبــــدئي من ـــوقـف ا وتـــزامـن ا
قضيّة أو برنامج عمل مجتمعي
أو شــــــخـــــصـي فـي مـــــداه دون

تقلّب.
يقول الشافعي:

(..ال خيرَ في ودّ إمرىءٍ متلوّن
آذا الــــريـح مــــالت مــــالَ حــــيث

(.. تميلُ
وشاعر آخر يقول:

(..مـــــاقــــيــــمــــة الـــــنــــاس إالّ في
مبادئهم

ــــال يـــــبـــــقى وال األلـــــقــــاب ال ا
(.. والرتبُ

أيّــام زمــان في درس الـريــاضـة
كنّا نـتوزّع للمسـير  بخطوط أو
أرهاط كلٌّ يـحجز مـكانه ويعرّف
به في كـل درس ريـــاضـــة حـــتى
نـهــايـة الــعـام الــدراسي وهـكـذا

قعد الدراسة. احلال بالنسبة 
وهــــذا يــــعــــني أنّ اجلــــالس أو
الـواقف في مكـان إصطـفافه هو
ـرحـلة ثـابت طـوال مـكـوثه في ا

الدراسيّة.
وفـي صــــورة أخــــرى وجــــدنــــا
بعض السياسي يرشّح بصفة
ويـنتـخـبه الـنـاس بـهـا ثمّ يـغـيّر
إصــطـفـافه بــعـد فـتــرة وبـعـدهـا
ـسـتـمع بأنّه ـشـاهد وا يـفـاجأ ا

مستقل. 
فـــــهل مـــــوضـــــوع  تــــغـــــيـــــيــــر
اإلصــطــفــاف هــو هــشــاشــة في
اإلنتماءات السياسيّة? وهل هي
ثــقـافــة حـقـيــقـيّــة في مــجـريـات
تثـوير وتدوير مـفردات وطاقات
يفترض أن تكون ألجل  البناء?
اجلــواب يــعـــرضه من يـــهــمّــهم

. كن بتغريدة لثوانٍ الشأن و
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نــتــابـع في وســائط اإلعالم وفي
وسـائط الـتـواصل والـتـغـريـدات
بأنّ  رأيه في أداء احلكومة بأنّ 
رحـلـة األلف مـيل تــبـدأ بـخـطـوة
وكذلك يـتحـدّث من هو في موقع
آخـر (..بــأنّــنـا مــازلــنـا فـي عـنق

زجاجة..).
  بعد   16سنة لم تـبدأ اخلطوة
ــائــة وكـذلـك عـنق الـثــالــثـة أو ا
الزجاجة الـذي مازلنا به نتزجّج
ـــعــطـــيــات ولم نـــخــرج مـــنه بــا
ـتاحة. وبرؤسة ناعمة الكثيرة ا
طلوب كن القول أن ا وشفّافة 
في بـــنـــاء اجملـــتـــمـــعـــات أنــاس
سرّة وليس الضحك يصنعون ا
أو ربّــــمــــا أحـــيــــانــــاً الـــضــــخك
بـــعـــنـــاوين أخـــرى ال تـــألـــفـــهـــا
الشعوب وال تتوائم معها. وهذا
ـدى بــكل أبــعـاد يــعــني كـشـف ا
تـوجّـهـات الـسـياسـيـ  بـالـعمل
لـــــــصـــــــالـح الـــــــشـــــــعـــــــوب في

عــــــمورة.   ا
ومـــا أعــنـــيه هـــنــا لـــيس في كل
الـوقت وإنّمـا في أوّل النـهار ألنّ
تــغــريــدات بــلــبل الــصــبــاح هي
األجــــــمـل  واألصـــــدق واألنــــــقى

واألقرب .
فبـعـد أن سمع األصـمـعي صوت
صــفــــــــيـــر الــبــلــبل مــثالً قــال
وأمـــام اخلــلـــيـــفــة أبـي جــعـــفــر

نصور: ا
(..وغـرّد الـقُمـريُّ يصـيح ملل في

مللي )
ومـثـلـمـا يـشدو الـفـنّـان بـصوته
ـا يــحـلــو لـهم يــغـرّد اآلخــرون 
ولــكـنّ لــكلّ مــنــهـم له جــمــهــوره
الـذي يردد مايـقال عـلى أن تبقى
الـتغـريدة مـثل هديل الـقُمري وال
تــتـحـوّل الى سـمـعـيّـة أخـرى في

تلقّي. أذن ا
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امــا تــغــريــدتي فــهي أنّ ســرعــة
ـــكن ان (عـــطـــســـة) اإلنـــســـان 
تــصل الى  160كـــيــلــومـــتــر في
الـســاعـة وفـيـهــا نـحـو مـئـة ألف
قـطـيـرة رذاذ فـكيـف إذا عطـست

مجموعة?!

في الــســاعــة  12.50بــتــوقــيت
احملــيط الــهــادي الـقــيــاسي في
تـحدةاألمريـكية  من الـواليات ا
يوم  21آذار (مـارس) من الـعام
 ?2006أرســـل جـــــــــــــــــــــــــــــــاك
دورسي(مبرمج حـاسوب- تولّد
 -1976أمـــيــــركـــا)  وهـــو أحـــد
ـنـصّة ـؤسّسـ األسـاسـي   ا

شهق الناس

مــــرشح مـن مــــجــــلس قــــضــــاء
االقليم. 

مــــســـتــــشــــار مــــرشح من -1
رئاسة مجلس الدولة

2-أستاذان جامعيان ترشحهما
جلنة اخلبراء التخصصية 

1-مـــحــاسب قــانــوني يــرشــحه
الية.  ديوان الرقابة ا

ـــرشح ـــفـــوض ا يـــكـــون ا -
مـــقـــيـــمـــاً في الـــعـــراق ولـــديه
شــهــادة جــامــعــيــة ومــســتــقل

سياسياً.
ــفــوضـ يــقــوم مــجــلس ا -
ـــدراء الــــعـــامـــ بـــتـــعــــيـــ ا
ن لم يــتــولــوا ومــعــاونــيــهم 
ســـابـــقـــاً أيـــة مــســـؤولـــيـــة في

فوضية.   ا
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يالحـظ ان تــــشــــكـــــيــــلــــة -1
ـــفــــوضـــيــــة بـــدأت مــــجـــلـس ا
بـاحملـاصـصـة عـنـدمـا اشـترطت
أن يـــكـــون أحــــد الـــقـــضـــاة من
ترشيح مجلس قضاء كردستان
. عــلـمـاً بـأن لالقـلــيم مـفـوضـيـة
ـادة لالنــتـخـابــات خـاصــة به ا
107-أوالً- 1من دستور االقليم
ـان . وانـتــخــابــات مـجــلس بــر
االقـــــلـــــيم ال جتـــــرى عـــــادة مع
االنـــتــخـــابــات الـــنــيـــابـــيــة في

العراق. 
هـــذا الـــشــرط يـــعــني أن  -2
القاضي الثاني سـيكون شيعياً
ـرشـح والـثـالث سـنـيـاً. أمـا ا
اآلخـرين فـيتـوقع أن يـخـضـعوا
لـلـمـحـاصـصـة بـ الـكـفـوئـ .

وهذا أول الوهن. 
ســـتــخـــضع تــعـــيــيـــنــات -3
ــدراء الـعــامــ ومــعــاويــنـهم ا
والــذين ســيــديــرون الــعــمــلــيـة
االنـــتـــخـــابـــيــة  يـــخـــضـــعــون
لـــلـــمـــحـــاصـــصـــة وتـــأثـــيــرات

فوض .  ا
في مـــــــا يــــــتــــــعــــــــــــــلق -4

فيـجـري دمجه مع أقـرب قـضاء
مـجـاور أقل عـدداً مـنه لـيـكـونـا
مــعـــاً دائـــرة انـــتــــــــــخـــابـــيــة

واحدة. 
يـكـون الــتـرشــيح فـرديـاً  -3

وليس ضمن قائمة. 
ــقـعــد هـو من الــفـائــز بـا -4
يــحـصـل عـلـى أعـلـى األصـوات

في الدائرة االنتخابية. 
تـــبـــقـى كـــوتـــا الـــنـــســاء -5

بنسبة  %25في األقل. 
ال يـحق ألعـضاء مـجالس -6
احملــــافــــظــــات واحملــــافــــظــــ
ونـوابـهم الـتـرشـح النـتـخـابات
مجـلس النـواب إال بعـد انتـهاء

دورتهم االنتخابية. 
في حــالــة عـدم مــبــاشـرة -7
الـنائـب الـفائـز خالل  30يـوماً
يــســتــبــدل بــآخــر يــلـيـه بــعـدد
األصــــوات فـي نــــفس دائــــرته.
ويــــســـتــــثـــنـى من ذلـك رئـــيس
مجـلس الوزراء والوزراء حل

تشكيل احلكومة اجلديدة. 
يـكـون عدد نـواب مـجلس -8
الـنـواب  222نــائـبـاً   9مــنـهـا

للمكونات كوتا 
ـفوضـيـة بإعالن تـلتـزم ا -9
نـــتــائج االنــتــخــابــات األولــيــة
خالل  24ســاعـــة من انـــتـــهــاء

االقتراع. 
يــــــتـــــكــــــون مـــــجــــــلس -10
احملافظة من  10مقاعد يضاف
إلـيهـا مقـعـد واحد لـكل مائـت
ـا زاد عن ملـيون على أن ألف 

ال يزيد عن  35مقعداً. 
11- إلـغـاء قـانـون سـانت
ليغو من االنتخابات التشريعة

واحمللية. 
 UÐU ²½ô« WO{uH

فوض من 7 يتشكل مجلس ا
أعضاء كالتالي: 

قـضاة يـرشحـهم مجلس 3 -
الــقــضــاء  وأن يــكـون أحــدهم

في  7تـــشـــريـن الـــثـــاني 2019
قـــدمـت رئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريــة
مـــشــروع قــانــون االنــتــخــابــات
اجلــــديـــد. تـــضــــمن الــــقـــانـــون
ـتـوخـاة من تـشـريعه األهـداف ا

وهي: 
 أوالً -مــشــاركـة الــنــاخــبـ في
ـثـلــيـهم فـي مـجـلس اخــتـيــار 
الـنــواب ومـجــالس احملــافـظـات

نتظمة في إقليم.  غير ا
ـشــاركـة ــســاواة في ا ثــانــيـا-ا

االنتخابية.  
ثــالـثـا-ضــمـان حـقــوق الـنـاخب
ــــــــشـــــــاركـــــــة ـــــــرشـح في ا وا

االنتخابية. 
رابـــــعــــــا -ضــــــمــــــان عــــــدالـــــة
االنــــتــــخــــابــــات وحــــريــــتــــهــــا

ونازهتها.  
خـــامــســـا- تــوفـــيـــر احلــمـــايــة
ــراحل واجـراءات الــقــانـونــيــة 

العملية االنتخابية.  
ــفــوضــيـة ســادســا- تــشـكــيل ا
ـسـتـقـلـة لـالنـتـخـابات الـعـلـيـا ا
بطريقة حيادية وشفافة لضمان

اجارء انتخابات حرة ونزيهة.
أمـا أهم الـتغـييـرات الواردة في

رشح فهي:  ا
ـرشح إلى تـقـلــيص سن ا -1

 25عاماً 
أن يــــكـــون حـــاصالً عـــلى -2
شـهادة جامـعية جملـلس النواب
و شــــــهـــــادة دبـــــلـــــوم جملـــــلس

احملافظة 
فــــرض أجـــور اشــــتـــراك  -3
احلــــــــــــزب أو الــــــــــــفــــــــــــرد فـي

االنتخابات.
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يــقـسم الــقــانـون الــدوائـر -1
االنـتـخـابـيـة عـلى أسـاس دائـرة
انـــتـــخـــابـــيـــة لـــكل قـــضـــاء في

احملافظة. 
إذا كـــــان عـــــدد ســـــكــــان  -2
القضاء أقل من مائة ألف نسمة
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بـــاالنــــتــــخـــاب الــــفـــــــــــــــردي
: سيكون بأحــــــد األسلوبــــــ
مـرشح مـنفـرد تـابع حلزب أ-
 ويـحـظـى بـدعم مـالي ودعـائي

من احلزب 
مـرشـح مـنـفــرد مـســتـقل ب- 
يـعتـمـد على إمـكانـيـاته الذاتـية
أو عشـيـرة أو مـنـظـمـة مـجـتمع

مدني. 
الـــــنــــواب الــــتـــــابــــعــــون -5
لألحـزاب سيـجتمـعون في كـتلة
واحــدة في مــجـلس الــنـواب أو
مجـلس احملافـظـة. ولن تخـتلف
مـــواقـــفـــهم وســـلـــوكـــهـم عـــمــا
شـــهـــدنـــاه ســابـــقـــاً من حـــيث
االنـــقــــيـــاد لــــزعـــيـم الـــكــــتـــلـــة
ـا يــريـده احلـزب والـتـصــويت 
ـــا يــريــده جــمــهــورهم ولــيس 

وناخبيهم. 
ـــســــتـــقـــلـــون الـــنـــواب ا -6
سـيـكـونـون عـرضـة لـلـمـسـاومـة
والـــــشـــــراء من قـــــبـل الـــــكـــــتل
ـال الــسـيــاسـيــة أو أصـحــاب ا
الـسياسي. وذلـك بهدف تـشكيل
كـتل نـيـابــيـة جـديـدة من هـؤالء
. كــمــا ســيــخــضع ــســتــقــلــ ا
سـتقلون عنـدها إلى توجهات ا
وتـعلـيـمات مـن دفع لهم لـيـأتوا

معه. 
ـسـتـقـلون  أمـا الـنـواب ا -7
وبــدون أن يــنــضـــمــوا إلى أيــة


