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�شاركت  متميز  اع��ام��ي  ح�����ش��ور  و���ش��ط 
واملقروءة  املرئية  االعامية  القنوات  فيها 
معنية  �شخ�شيات  عن  ف�شًا  وامل�شموعة، 
اجلل�شة  ادار  حيث  االنتخابي،  باجلانب 
الزميل يو�شف املحمداوي والتي اكد فيها 
تخ�ص  حماور  عدة  عن  العبودي  القا�شي 
والنظام  ال��ع��امل  يف  االنتخابية  القوانني 
هو  ما  واختبار  دول،  ع��دة  يف  امل�شتخدم 

االن�شب منها لتطبيقه يف العراق.
ال  الدميقراطية  مفهوم  ان  العبودي:  وقال 
اأي  يف  م�شداقية  له  يجد  ال  مفهوما  ي��زال 
دولة،  اأي  يف  يتحقق  ومل  العامل  من  دول��ة 
االنتخابات وتداول  الدميقراطية هي  اآلية 
مبجموعة  حمكومة  االآلية  وه��ذه  ال�شلطة 
م��ن ال��ع��وام��ل: وه��ي ع��وام��ل حملية متلي 
لطبيعة  وفقا  معني  انتخابي  نظام  تبني 
هذه  لكن  النظام،  لذلك  ما  ودول��ة  جمتمع 
التداول  على  اهميتها  تتوقف  ال  االآل��ي��ة 
ال�شلمي لل�شلطة وامنا ين�شرف اىل التاأثري 
على جممل موؤ�ش�شات الدولة الدميقراطية.
النظام االنتخابي ال يوؤثر فقط على ا�شتمرار 
التداول ال�شلمي لل�شلطة لكن هنالك جوانب 
احلزبية  التجربة  اهمها  من  اأخ��رى،  مهمة 
واأي�شًا �شكل الدولة وطبيعة التحالفات يف 
الدولة ولذلك عادة ما ترتبط هذه العوامل 
النظام االنتخابي، وعندما تن�شرف  بنوع 
اإرادة النظام ال�شيا�شي لت�شكيل دولة معينة 
ونظام �شيا�شي معني يتبنى نظامًا انتخابيًا 

معينا يوؤدي اىل هذه النتيجة.
ما  مزايا وعيوب وهو  انتخابي  نظام  لكل 
�شنبحثه لي�ص هنالك نظام انتخابي مثايل، 
وال ي�شح و�شف النظام االنتخابي باحل�شن 
او القبيح فكل نظام انتخابي يحمل عيوبه 
العامل  يف  نظامًا   )212( وهنالك  ومزاياه 
 : الرئي�شني  النظامني  بني  ملفقة  معظمها 
ورغم  االغلبية  ون��ظ��ام  الن�شبي  التمثيل 

حتقيق  اىل  العامل  دول  يف  االنظمة  �شعي 
حلم النظام االأمثل لكن ايا من تلك االنظمة 

مل ينجح بعد.
الدولة  �شكل  على  يوؤثر  االنتخابي  النظام 
ال�شاحيات  م��ن  امل��زي��د  ن��ق��ل  اأردن����ا  ف����اإذا 
للدولة  امل��ك��ون��ة  وال��وح��دات  االق��ال��ي��م  اىل 
النظام  �شكل  على  يعتمد  ه��ذا  العك�ص،  او 

االنتخابي الذي �شيتم تبنيه.
املتمثلة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��م��ار���ش��ة  ت��ك��رار 
ورموزها  ا�شكالها  وت��غ��ري  باالنتخابات 
املمار�شات  على  ينعك�ص  ال  هذا  و�شورها 
احلياة  ع��ل��ى  ينعك�ص  وامن���ا  ال�شيا�شية 
ومن  االجتماعية  العاقات  حتى  برمتها 
خال زياراتي اىل دول العامل الدميقراطية 
على  اأي�شًا  ينعك�ص  التاأثري  هذا  ان  وجدت 

االأثاث داخل املجال�ص التنفيذية.
حكم  من  دارماتيكيًا  انتقاال  انتقل  العراق 
الدميقراطية  التجارب  عنه  غابت  �شمويل 

على  ابوابها  فتحت  دميقراطية  دول��ة  اىل 
التجربة  لهذه  بد  ال  وبالتايل  م�شراعيها 
ترت�شخ   لكي  ال��ك��ايف  وقتها  ت��اأخ��ذ  ان  م��ن 
هذه املفاهيم، وما زالت العديد من املفاهيم 
ترت�شخ  ولن  بعد  ترت�شخ  مل  الدميقراطية 
اىل  حتتاج  امل�شاألة  ه��ذه  ق�شري،  وق��ت  يف 
ا�شتقرار وحزمة من الت�شريعات والقوانني، 
لذا متت درا�شة الو�شع يف العراق من قبل 
االمم املتحدة التي كانت م�شوؤولة عن ملف 
كفريق  معنا  تعمل  زال��ت  وم��ا  االنتخابات 
االن�شب  االنتخابي  النظام  ملعرفة  م�شاعد 
االنتخابي  النظام  وع���ادة  االم��ث��ل  ولي�ص 
ث��اث��ة عوامل  ي��وف��ر  ان  ن��ظ��ري��ًا  ي��ف��رت���ص 
والفعالية،  والعدالة  ال�شرعة  هي  رئي�شة: 
بالدميقراطية  العهد  ح��دي��ث  جمتمع  يف 
تكون الثقافة االنتخابية �شعيفة وو�شائلها 
عليها  ت�شرف  التي  واجلهات  واجراءاتها 
�شعيفة اأي�شًا الأنها يف بداية الت�شكيل فكان 
القائمة  نظام  تبنيه هو  نظام ميكن  اأن�شب 
عدم  عن  ف�شا  ال��واح��دة  وال��دائ��رة  املغلقة 
وجود قاعدة بيانات واح�شاء دقيقني ميكن 
ا�شقاطهما على ا�شغر وحدة اإدارية، فقاعدة 
بيانات  ه��ي  امل��ت��وف��رة  ال��وح��ي��دة  البيانات 
التي  التموينية  والبطاقة  التجارة  وزارة 
تعطي �شورة دقيقة عن م�شتوى املحافظة 
وال ميكن النزول بها على م�شتوى الق�شاء 

او الناحية.
ومتثيلها  االقليات  م�شكلة  اأي�شًا  وهنالك 
النواب  ملجل�ص  االوىل  ال��دورة  يف  خا�شة 

وبالتايل يجب ان حتظى بفر�شة يف جميع 
الواحدة  ال��دائ��رة  نظام  فكان  املحافظات، 
ين�شجم مع الو�شع وهذه كانت مزايا القائمة 
الدميقراطي  املجتمع  املغلقة وتتما�شى مع 
قليل اخلربة، ف�شا عن عدم وجود قاعدة 
�شعيفة  انتخابية  وثقافة  انتخابية  بيانات 
يف  �شرعة  يوفر  املغلقة  القائمة  نظام  ف��اإن 
اداء الناخب الذي يحتاج اىل دقيقة واحدة 
للت�شويت على نظام القائمة املغلقة يف ذلك 
اهم  من  لكن  ج��دًا  واحل�شا�ص  املهم  الوقت 
على  جمرب  الناخب  ان  النظام  هذا  عيوب 

بغ�ص  ا�شخا�ص  جمموعة  على  الت�شويت 
يوؤدي  وهو  والتفا�شيل  االمور  عن  النظر 
اىل مزيد من اال�شتقطاب الطائفي واالثني 
وجرى  كبري،  حد  اىل  النظام  ه��ذا  وجن��ح 
وجود  لعدم   2005 انتخابات  خ��ال  ذل��ك 
قاعدة انتخابات اال على م�شتوى املحافظة 
النظام  ه��ذه  على  اح��ت��ال��ت  االح����زاب  لكن 
ب�شلة  اليها  ميتون  ال  اأ�شخا�شًا  ور�شحت 
جرى  املحافظات  جمال�ص  انتخابات  ويف 
املفتوحة  القائمة  نظام  تبني  عن  احلديث 
النها اأكرث مرونة وتتيح للناخب ان يختار 
ب��ح��ري��ة. ل��ذل��ك ك���ان ال��ن��ظ��ام االأم���ث���ل وقد 
هو  م��رة،  الأول  العراقيني   نحن   و�شعناه 
يجمع  الذي  ن�شبيًا  املفتوحة  القائمة  نظام 
فهو  واملغلقة  املفتوحة  القائمة  مزايا  بني 
للقائمة  ي�شوت  ان  للناخب  من جهة ميكن 

ومن جهة اخرى ان يختار مر�شحا.       
القائمة بارادته الختيار ذلك املر�شح  داخل 
النظام  ه���ذا  وف���ق  االن��ت��خ��اب��ات  وج����رت 
درا�شتنا  ان  بدليل  ج��دا  فعال  نظام  وه��و 
من   %73 ان  اظ��ه��رت  للنتائج  التحليليلة 
القوائم  داخل  الأ�شخا�ص  ا�شروا  الناخبني 
الوعي  ارت��ف��اع  على  ي��دل  وه��ذا  ملر�شحني 
ولكن  االنتخابي  النظام  وفعالية  للناخب 
هذا النظام النه حديث ونتعامل معه للمرة 
املر�شحني  ا�شوات  نح�شي  ونحن  االوىل 
بع�ص  ترافقه  ان  له  بد  ال  ك��ان  والكيانات 

امل�شاكل.
كانت  فقد  )ال�شفر(  ق�شية  يخ�ص  وفيما 

وكانت  اال�شتمارة  م��لء  يف  اخطاء  هنالك 
ه��ن��ال��ك ا����ش���وات مل��ر���ش��ح��ني جم��م��وع��ه��ا ال 
ا�شماء  او  ال��ك��ي��ان  جم��م��وع  م��ع  يت�شاوى 
ان  اتخذ  فالقرار  وا�شحة  غري  املر�شحني 
على  بناء  ادخالها  مت  املر�شحني  ا���ش��وات 

القانونية  القواعد  بع�ص 
ب����اأخ����ذ ا�����ش����وات ال��ك��ي��ان 
املر�شحني  ا�شوات  والغاء 
يوؤثر  ال  ان  يجب  ذل��ك  وان 
مر�شح  يوجد  ال  انه  بحيث 
هذا  وخ�شر  مقعد  ي�شتحق 
الت�شفري  ب�����ش��ب��ب  امل��ق��ع��د 
الذين  جميع  ان  وبالفعل 
ي�شتحقون  ال  �شفر  اخ��ذوا 
يت�شرر  مل  واي�����ش��ا  مقعدا 
ه���ذا  غ���اي���ة  وان  ال���ك���ي���ان 
ان  اوال  االنتخابي  النظام 
�شواء  اال�����ش����وات  ج��م��ي��ع 
للمر�شحني  ب���ه���ا  امل������دىل 

نظام  يف  ه��ذا  للكيان،  حت�شب  للكيان  او 
ق�شية  وب��خ�����ش��و���ص  ال��ن�����ش��ب��ي،  التمثيل 
فانه جرى حديث كثري،  امل�شاءلة والعدالة 
تنفيذية  فنية  مهنية  جهة  املفو�شية  وان 
ان  لها  ولي�ص  العراقية  القوانني  وتطبق 

كما  ق��ان��ون  تطبيق  مت��ن��ع 
ان لي�ص لها ان متنع قانونًا 
د�شتوريته،  ع���دم  ب��ح��ج��ة 
املحاكم  ق���ررت���ه  م���ا  وه����ذا 

العراقية االحتادية.
وه��ن��ال��ك م���ن ي��ت��ح��دث ان 
والعدالة  امل�شاءلة  ق��ان��ون 
يطعن  وم��ن  د�شتوري  غري 
ليتوجه  د�شتوريته  ب��ع��دم 
وهي  امل�شوؤولة  اجلهة  اىل 
ت���ب���ني م����ا ه����و د����ش���ت���وري 
وهي  د���ش��ت��وري،  غ��ري  او 
العليا،  االحتادية  املحكمة 
الكيانات  من  اح��د  من  وم��ا 
ال�شيا�شية حتى االن توجه 
د�شتورية  ل��ع��دم  ب��ال��ط��ع��ن 
ال��ق��ان��ون، وب��رغ��م ك��ل هذا 
�شرع  القانون  ه��ذا  اجل��دل 
قبله قانون اجتثاث البعث، 

االئتاف  �شلطة  ع��ن  ���ش��ادرًا  االم���ر  وك���ان 
ا�شدر  امل��وق��ر  ال��ن��واب  ذل��ك جمل�ص  وب��ع��د 
للم�شاءلة  العليا  الوطنية  الهيئة  ق��ان��ون 
والعدالة وهذا القانون ن�ّص على ان هيئة 
االجتثاث حتمل هذا اال�شم وتقوم باعمالها 

وفقا لهذا القانون اىل حني 
اليها  امل�شار  الهيئة  ت�شكيل 
ولذلك  ال��ق��ان��ون،  ه���ذا  يف 
للمفو�شية  ملزمة  قراراتها 
الرغم  على  ذلك  اىل  ا�شافة 
من ان على قانون االحزاب 
اوام������ر ���ش��ل��ط��ة االئ���ت���اف 
 2004 ل�شنة   )1097( رق��م 
احل�شرية  ال�شلطة  يعطي 
وت�����ش��ج��ي��ل  ت���ن���ظ���ي���م  يف 
امل�شادقة  و�شحب  االحزاب 
احد  وكان  للمفو�شية  عنها 
الدفوع او الطعون الواردة 
ان هذه �شلطتكم احل�شرية 
هيئة  ب���ه���ا  ت���ت���دخ���ل  وال 
امل�����ش��اءل��ة وال���ع���دال���ة وان���ا 

احت���دث ع��ن االط���ار ال��ق��ان��وين وال يهمني 
وهذا  به  معني  غري  وانا  ال�شيا�شي  االطار 

القانون ي�شري اىل انه ال يعمل باأي قانون 
القانون وبالتايل  يتعار�ص مع احكام هذا 
االحكام  ازاء  اخ��رى  ق��وان��ني  الي  قيمة  ال 
ال�����ش��ادرة ل��ه��ذا ال��ق��ان��ون وق���د ���ش��در من 
امل�شاءلة  بقبول طلب هيئة  قرار  املفو�شية 
كانت  �شابقة  ق�شية  ه��ن��اك  الن  وال��ع��دال��ة 
احد  ا�شم  حذف  عن  امتنعت  قد  املفو�شية 
امل�شاءلة  هيئة  طلب  على  بناء  املر�شحني 
طعنت  والعدالة  امل�شاءلة  وهيئة  والعدالة 
االحتادية  املحكمة  ام��ام  املفو�شية  بقرار 
وامل��ح��ك��م��ة االحت����ادي����ة ا�����ش����درت ق����رارا 
االجتثاث  ق��رار  بتطبيق  املفو�شية  يلزم 
احلق  لها  لي�ص  تنفيذية  جهة  باعتبارها 
تطبيقها  عن  التوقف  او  القوانني  بتف�شري 

بحجة عدم د�شتوريتها.
لكن امل�شاألة هنا، واالكرث �شعوبة وتعقيدا 
وهي  املفو�شية  من  تطلب  االوىل  وللمرة 
الغاء كيانات �شيا�شية كون ان روؤ�شاءها او 
ما يزعم انها تتبنى نهجا عن�شريا او طائفيا 
او تروج الفكار البعث ال�شدامي كما ن�شت 
الطلب  وهذا  الد�شتور،  من  ال�شابعة  املادة 
ال�شهر ون�شف  اتاين منذ  فقد  لي�ص جديدا 
يف  ام��رن��ا  م��ن  عجالة  يف  ل�شنا  نحن  لذلك 
اخلطري  القرار  ه��ذا  مثل 
املحكمة  اىل  كتبنا  وق��د 
عن  ن�شتف�شر  االحت��ادي��ة 
قانونية  او  د���ش��ت��وري��ة 
اجابت  وق��د  الطلب  ه��ذا 
امل���ح���ك���م���ة ب����ق����رار وق���د 
اىل  ال��ق��رار  ه���ذا  ا�شتند 
ومل  ال�شابعة  امل��ادة  ن�ص 
ق��ري��ب او من  م���ن  ي�����ش��ر 
د�شتوريا  لي�ص  انه  بعيد 
او ان اجلهة غري خمولة 
واالن  د����ش���ت���وري���ة  او 
الهيئة الق�شائية ورئي�ص 
االعلى  الق�شاء  جمل�ص 
الهيئة وهم �شبعة ق�شاة  لهذه  ر�شح ق�شاة 
الهيئة  لقانون  ا�شتنادا  التمييز  من حمكمة 
من  الفني  القانوين  اجلانب  هو  هذا  لذلك 
امل�شاألة ورمبا هنالك جوانب �شيا�شية نحن 

غري معنيني بها.
ل���ذل���ك ات���خ���ذن���ا ال���ق���رار 
الواردة  اال�شماء  بابعاد 
مر�شحا   499 وع���دده���ا 
امل�شاءلة  هيئة  ق��ب��ل  م��ن 
وال���ع���دال���ة وه������وؤالء من 
ح��ق��ه��م االع���رتا����ص على 
املفو�شني  جمل�ص  ق���رار 
تبداأ  اي����ام  ث��اث��ة  خ���ال 
للن�شر  التايل  اليوم  بعد 
يف ث���اث ���ش��ح��ف ومل��دة 
امام  متتالية  اي��ام  ثاثة 
املكونة  الق�شائية  الهيئة 
ويكون  ق�شاة  ثاثة  من 
وملزما  قطعيا  ق���راره���ا 
الهيئة  امام  يطعن  ان  او 
ال���ت���م���ي���ي���زي���ة اخل���ا����ش���ة 
بق�شية امل�شاءلة والعدالة 
القانون  احكام  وح�شب 
للمفو�شية  ملزما  ويكون 

وهذه بب�شاطة حقيقة امل�شكلة.
بخ�شو�ص ق�شية الكيانات فاملادة ال�شابعة 
يروج  كيان  اأي  حت�شر  التي  الد�شتور  من 
نهجا  ينتهج  او  ال�شدامي  البعث  الف��ك��ار 
تطبيقه،  عن  م�شوؤولني  غري  نحن  عن�شريا 
امل�شوؤولة عن تطبيقه هي 
والعدالة  امل�شاءلة  هيئة 
ل����ذل����ك ه������ذا ال�����ق�����رار ال 
راأيي  اعطي  ان  ا�شتطيع 
يتم  ومل  ق��ا���صٍ  الين  فيه 
اع���ط���اء ق����رار ف��ي��ه وهو 
مو�شوع نقا�شي، النقا�ص 
يتناول بع�ص التف�شيات 
املوافقة  مت��ت  اذا  ف��ي��م��ا 
الكيانات  هذه  الغاء  على 
بع�ص  ذلك  �شي�شمل  وهل 
���ش��ي��م��ا ان  امل��ر���ش��ح��ني ال 
بع�ص الكيانات دخلت يف 
ائتافات وا�شبحت جزءا 
منها وهذه الكيانات ذابت 
واح�����دة  ���ش��خ�����ش��ي��ة  يف 
وهي �شخ�شية االئتاف وهذا �شيح�شم يف 

غ�شون اليومني القادمني.

ور�سة )نحاور( ت�سّيف الناطق الر�سمي ملفو�سية االنتخابات

القا�سي قا�سم العب�دي: قرار ا�ستبعاد 499 مر�سحًا من م�س�ؤوليات هيئة امل�ساءلة والعدالة

بغداد/ ب�سري االعرجي- غزوان عمران

»الدميقراطية هي اأقل 
انظمة احلكم �سوءاً« بهذه 

العبارة امل�ستقاة من الزعيم 
الربيطاين ت�سر�سل بداأ 

القا�سي قا�سم العبودي
ع�سو جمل�س املفو�سية 

العليا لالنتخابات و الناطق 
الر�سمي با�سمها ور�سة 

)نحاور( التي اقامتها موؤ�س�سة 
املدى لالعالم والثقافة 

والفنون ملو�سوعة امل�سوغ 
القانوين لقرارات هيئة 

امل�ساءلة والعدالة وموقف 
املفو�سية منها.

ق�سية )ال�سفر( 
نتجت عن اخطاء 
يف ملء اال�ستمارة 

وكانت هنالك 
ا�سوات ملر�سحني 

جمموعها ال يت�ساوى 
مع جمموع الكيان او 

ا�سماء املر�سحني غري 
وا�سحة

النظام االنتخابي 
ال يوؤثر فقط على 
ا�ستمرار التداول 

ال�سلمي لل�سلطة لكن 
هنالك جوانب مهمة 

اأخرى، من اهمها 
التجربة احلزبية 

واأي�سًا �سكل الدولة 
وطبيعة التحالفات 

يف الدولة.

قرارات هيئة 
امل�ساءلة والعدالة 
ملزمة للمفو�سية 

على الرغم من 
ان على قانون 

االحزاب اوامر 
�سلطة االئتالف 

رقم )1097( ل�سنة 
2004 يعطي ال�سلطة 
احل�سرية يف تنظيم 
وت�سجيل االحزاب 

و�سحب امل�سادقة 
عنها للمفو�سية.

العبودي يف ور�شة نحاور

جانب من احل�شور

ح�شور اعالمي متميز


