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بارزاين يبحث مع وفد
امريكي عملية االنتخابات

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

الأربعاء املقبل..

الإعالن عن ت�شكيلة حكومة �إقليم كرد�ستان
�أربيل /املدى

ك�شف رئي�س دي��وان رئا�سة حكومة �إقليم كرد�ستان ،عن
ان �إعالن ت�شكيلة احلكومة اجلديدة يف الإقليم �سيتم هذا
اال�سبوع.
وقال د .نوري عثمان ،يف ت�صريح خ�ص به الق�سم ال�صحفي
يف املركز الوطني للإعالم� :إن �إجراءات ت�شكيل احلكومة
اجلديدة قد �أجن��زت ،و�سيعلن عنها يوم الأربعاء املقبل،
من دون ذكر �أية تفا�صيل .ويف �سياق مت�صل� ،أو�ضح نائب
رئي�س ال��وزراء املكلف� ،آزاد ب��رواري ،يف ت�صريح للق�سم
ال�صحفي يف املركز الوطني لالعالم ان احلكومة اجلديدة
تتكون من  19وزارة.
م�صدر حكومي خم��ول ابلغ الق�سم ال�صحفي يف املركز
الوطني للإعالم ان وزارات احلكومة الكرد�ستانية اجلديدة
هي الداخلية ،املالية والإقت�صاد� ،ش�ؤون البي�شمركة ،العدل،
ال�ثروات الطبيعية ،الإعمار والإ�سكان ،الرتبية ،الثقافة
وال�شباب ،العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،التخطيط ،التعليم

العايل والبحث العلمي ،البلديات وال�سياحة ،ال�شهداء
وامل�ؤنفلني ،الزراعة والرثوات املائية ،ال�صناعة والتجارة،
امل��وا��ص�لات واالت���ص��االت ،الأوق ��اف وال���ش��ؤون الدينية،
الكهرباء ،ووزارة ال�صحة.
و�أو�ضح امل�صدر� ،أن كال من وزراء البي�شمركة والداخلية
وال�ثروات الطبيعية يف احلكومة ال�سابقة� ،سيت�سلمون
نف�س احلقائب الوزارية يف احلكومة اجلديدة.
ومن املقرر ان يعقد برملان كرد�ستان اليوم جل�سة اعتيادية
حيث دعت رئا�سة الربملان االع�ضاء اىل احل�ضور يف املوعد
امل �ح��دد .وبخ�صو�ص برنامج عمل اجلل�سة� ,أك��د طارق
جوهر امل�ست�شار الإع�لام��ي يف برملان كرد�ستان بح�سب
 PUKmediaان الربملان �سوف يجري القراءة االولية
مل�شروع قانون تعديل قانون جمل�س وزراء �إقليم كرد�ستان
امل�ق��دم م��ن قبل اللجنة القانونية يف ال�برمل��ان واخلا�ص
بت�سمية ال � ��وزارات ا��س�ت�ع��دادا ملناق�شته يف اجلل�سات
القادمة.

تخرج طلبة املعهد التقني يف ال�سليمانية
اربيل  /املدى

بحث رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود ب��ارزاين يف �صالح
الدين بح�ضور نيجريفان ب��ارزاين رئي�س احلكومة مع
وف��د رفيع امل�ستوى من ال�سفارة االمريكية ل��دى العراق
برئا�سة �أل��ن مايزنهامير م�ست�شار ال�سفري االمريكي يف
العراق ل�ش�ؤون املناطق املتنازع عليها ،عملية االنتخابات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة يف ال��ع��راق وق ��ان��ون االنتخابات
واملناق�شات اجلارية يف الربملان العراقي ب�ش�أن القانون
وكذلك الو�ضع االمني يف كركوك واملو�صل ودياىل.
واك��د الرئي�س ب ��ارزاين م��وق��ف اقليم كرد�ستان املتمثل
ب�ضرورة اجراء االنتخابات يف موعدها املقرر ويف عموم
حمافظات العراق  .واعلن بح�سب  : .KRGنحن �ضد منح

اي و�ضع خا�ص ملحافظة كركوك يف هذا القانون ويجب
ان جت��رى االنتخابات فيها مثل اي حمافظة �أخ��رى من
املحافظات العراقية  ،وعدم حرمان مواطنيها من ممار�سة
حقوقهم القانونية والدميقراطية  .وبخالفه فان اي موقف
يعد خرق ًا للد�ستور العراقي وال نقبل فر�ض ر�أي الأقلية
على االغلبية ويف حال فر�ض ذلك ف�أن الكرد �سيطالبون
باملثل يف ب�غ��داد وامل��و��ص��ل ودي ��اىل و��ص�لاح ال��دي��ن ذات
املكونات املختلفة.
من جهته �أكد م�ست�شار ال�سفري االمريكي يف العراق اجراء
االنتخابات يف موعدها املقرر قائ ًال :كركوك ك�أي حمافظة
عراقية يجب ان ت�شارك يف االنتخابات وان تتم معاجلة
امل�شكالت وامل�سائل وفق الد�ستور.

املدى /ال�سليمانية
احتفل املعهد التقني يف ال�سليمانية
ب�ت�خ��ري��ج ال��دف �ع��ة ال�ع���ش��ري��ن من
طلبته للعام ال��درا� �س��ي -2008
 2009وذلك على ملعب كمال �سليم
ح�ي��ث وزع���ت � �ش �ه��ادات التخرج
ع �ل��ى  3630ط��ال �ب��ا وط��ال �ب��ة من
املتخرجني .
كما مت االحتفال بتخريج الدفعة
العلمية من املعهد التقني يف اربيل
برعاية وزارة التعليم ال�ع��ايل و
البحث العلمي الدفعة رق��م ()13
 .وقالت الدكتورة كوثر رئي�سة

الهيئة العلمية للدرا�سة التقنية:
�إن اقليم ك��رد��س�ت��ان يحتاج �إىل
متابعة املعاهد التقنية وافتتاح
بع�ض منها يف م�ن��اط��ق جومان
وب � ��رده ر� ��ش و� �ش �ن �ك��ال وخبات
و�شيخان والتي �ست�سهم يف خلق
ال� �ك ��وادر العلمية وف ��ق املناهج
ال�ع�ل�م�ي��ة احل��دي �ث��ة ال �ت��ي تواكب
احدث التطورات يف العامل.
ك �م��ا ��س�ت���س�ه��م يف دع� ��م القطاع
ال�ت��رب� ��وي ودف � �ع� ��ه اىل ام � ��ام,
وتطوير واقع عدد من اجلامعات
التي و�صلت �إىل  19جامعة و23

معهدا تقنيا و 3كليات تقنية وهي
مثال للتقدم يف جميع املجاالت.
جتدر اال�شارة �إىل ان عددا كبريا
من املعاهد التقنية التي افتتحت
يف ك��رد��س�ت��ان �شهدت اق �ب��اال من
الطلبة.
ف �ق��د مت اف �ت �ت��اح امل �ع �ه��د التقني
ال�سياحي ومعهدين زراعيني يف
(خ �ب��ات وب �ك��رة ج��و)  ،م��ا اعطى
الفر�صة للطلبة باال�ستمرار يف
التعلم ,كما مت التوقيع على عدد
من االتفاقيات العلمية مع جامعات
عاملية منها يف ايطاليا واملانيا.

ي�ستعد لعقد م�ؤمتره امل�صغر

االحتاد الوطني يحتفل بافتتاح مبنى مركز املنظمات الدميقراطية فـي ال�سليمانية
ال�سليمانية /املدى
م��ن امل�ق��رر �أن يعقد االحت��اد الوطني
ال�ك��رد��س�ت��اين ،م���ؤمت��ر ًا م���ص�غ��ر ًا "يف
 31-29من ال�شهر اجلاري ،حتت �شعار
"نحو اال�صالح وتوحيد ال�صفوف يف
االحت��اد الوطني الكرد�ستاين وتنفيذ
برنامج القائمة الكرد�ستانية".
وبهذا ال�صدد �صرح مال بختيار ع�ضو
الهيئة العاملة يف املكتب ال�سيا�سي
لالحتاد الوطني الكرد�ستاين بح�سب
� ،PUKmediaأن امل�ؤمتر �سيعقد

يف مدينة ال�سليمانية بح�ضور 1200
ك��ادر من االحت��اد الوطني الكرد�ستاين
و�سيتم ف�ي��ه ب�ح��ث اخل��ط ال�سيا�سي،
العمل التنظيمي  ،بالإ�ضافة اىل حتديد
موعد انعقاد امل��ؤمت��ر الثالث لالحتاد
الوطني الكرد�ستاين.
اىل ذل� ��ك اح �ت �ف��ل االحت� � ��اد الوطني
ال �ك��رد� �س �ت��اين ب��اف �ت �ت��اح م �ب �ن��ى مركز
املنظمات الدميقراطية يف ال�سليمانية
بح�ضور الع�ضو ال�ع��ام��ل يف املكتب
ال�سيا�سي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين
م�س�ؤول مكتب املنظمات الدميقراطية

م�ل�ا ب �خ �ت �ي��ار وع � ��دد م ��ن امل �� �س ��ؤول�ين
احل ��زب� �ي�ي�ن واحل� �ك ��وم� �ي�ي�ن وممثلي
م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين وج �م��ع من
مثقفي ال�سليمانية.
والقى مال بختيار كلمة باملنا�سبة هن�أ
فيها اع���ض��اء امل��رك��ز ،متمنيا بح�سب
 PUKmediaان ي�ك��ون افتتاحه
ح ��اف ��زا �آخ� ��ر ب ��اجت ��اه ت �ق��دم الن�ضال
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي وامل� � ��دين للمنظمات
املتواجدة يف مدينة ال�سليمانية ،وان
ي�صبح خيمة تتوحد فيها كل الطاقات
خ��دم��ة مل�خ�ت�ل��ف � �ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع يف

املحافظة ،معربا يف الوقت نف�سه عن
م�ساندته للمركز..
م ��ن ج��ان��ب اخ��ران��ه��ى م��رك��ز كالويز
االدبي والثقايف يف ال�سليمانية اعماله
التح�ضريية ا�ستعدادا القامة املهرجان
ال �ث��ال��ث ع���ش��ر ل �ل �م��رك��ز ،ح �ي��ث ا�شرف
مال بختيار الع�ضو العامل يف املكتب
ال�سيا�سي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين،
م�س�ؤول مكتب املنظمات الدميقراطية
على تلك االع �م��ال ومت��ت مناق�شة كل
اجلوانب الفنية والتنظيمية واالدارية
ل�ضمان اجناح املهرجان..

ودع��ي ملهرجان هذا العام ال��ذي �سيقام
يف مدينة ال�سليمانية للفرتة من -10
 ،2009/11/15اك�ثر م��ن  120كاتبا
و�شاعرا واديبا من كرد�ستان والعراق
واوربا ودول اجلوار..
واملهرجان �سنوي ينظمه مركز كالويز
االدب ��ي وال�ث�ق��ايف يف جم ��االت ال�شعر
والرواية واالبحاث والنقد االدبي..
هذا وح�ضر اعمال التح�ضريات النهائية
ك��ل م��ن ��س��ام��ي ه ��ادي وج �م��ال ح�سني
ورئي�س مركز كالويز والدكتور فرهاد
بريبال.

القانون وا�ستقاللية
الق�ضاء
وديع غزوان
يف املعايري واالعتبارات الدولية يعد مقدار ا�ستقاللية وحيادية
ال�سلطة الق�ضائية م�ؤ�شرا رئي�سا على م��دى التم�سك الفعلي
ب�سلطة القانون وااللتزام مببادئ حقوق االن�سان وحر�ص هذا
النظام او ذاك على تر�سيخ منظومة القيم االن�سانية وو�ضع من
يتجاوزها او ينتهكها حتت طائلة امل�ساءلة القانونية ايا كان
موقعه او مركزه.
ومنذ فرتة لي�ست بالق�صرية د�أب��ت القيادة الكرد�ستانية على
ر�سم اليات بناء جمتمعي جديد اطاره احرتام االن�سان وتر�سيخ
مفاهيم االلتزام بالقانون واللجوء اىل الق�ضاء حلل امل�شاكل بني
االطراف املتنازعة افراد او م�ؤ�س�سات.
وات �خ��ذت خ�ط��وات عملية وج ��ادة ب��اجت��اه حتقيق ه��ذا احللم
وتعزيز �سلطة الق�ضاء والقانون..وكانت اول خطوة ت�ؤ�شر على
ارادة �سيا�سية ت�سعى لرت�سيخ الدور الرقابي لل�شعب  ,اال�صرار
والت�صميم على اجراء اول انتخابات برملانية عام 1992رغم
الظروف ال�صعبة التي ك��ان مير بها االقليم ان��ذاك ..تبع ذلك
جمموعة اج ��راءات لتعزيز وتفعيل ال��دور الرقابي للربملان
وخطوات اخرى �صبت باجتاه دعم اجلهاز الق�ضائي ليمار�س
دوره بحرية يف حماية حقوق املواطن ..و�صوال اىل االعالن
عن ت�شكيل جمل�س الق�ضاء االعلى يف االقليم واالنفتاح على
املنظمات القانونية الدولية لرفد اجلهاز الق�ضائي باخلربات
وامل�ساندة وتو�سيع افق العاملني فيه من خالل اطالعهم على
جتارب الدول املتقدمة يف هذا امل�ضمار ..وحر�صت ال�سلطات
املخت�صة على ت�سهيل مهمة هذه املنظمات وعدم و�ضع معرقالت
ت�ؤخر اداء مهامها بالوجه املطلوب .ففتحت االب��واب امامها
لتطلع عن كثب على طبيعة عمل اجلهاز احلكومي والق�ضائي
منه ب�شكل خا�ص لرت�سم هذه املنظمات وبالتن�سيق مع وزارة
ال�ع��دل واالج �ه��زة الق�ضائية االخ��رى خ��ارط��ة طريق لالرتقاء
ب��اداء هذا اجلهاز احل�سا�س ليتمكن من اداء عمله وواجباته
با�ستقاللية و�شفافية على وفق القانون الذي اليعلو عليه �شيء.
وت�أتي خطوة ا�ستحداث اول حمكمة ادارية يف اربيل قبل ايام
على وف��ق ق��رار برملان اقليم كرد�ستان املرقم 14ل�سنة 2008
وحت��ت �شعار (وج��ود مراقبة ق�ضائية حقيقية على ال�سلطة
االدارية دليل وانعكا�س الحرتام �سلطة القانون) مكملة ملا �سبق
من خطوات واجراءات على هذا الطريق.
ان تعزيز �سلطة القانون يف اي جمتمع يحتاج قبل الت�شريعات
اىل وعي وقناعة باالجراءات املتخذة لتهيئة االر�ضية املنا�سبة
لها للتطبيق ،وخللق قاعدة ا�سناد �شعبية للمجموعة القيمية
التي من اوىل مهامها توفري احلماية لكل افراد املجتمع والتعامل
معهم على ا�سا�س امل�ساواة ..وعي من امل�س�ؤول يجعله اليتطري
من ال�ضوابط الرقابية والقانونية ،يقابله وعي املواطن وثقته
الرا�سخة بوجود الية قانونية تن�صفه اذا ما تعر�ض اىل اي
غنب ..واليفوتنا هنا ان ن�شري اىل الدور الذي مار�سته منظمات
املجتمع امل��دين يف ه��ذا امل�ج��ال وت��وف�ير م�ستلزمات ممار�سة
دوره ��ا يف اب�ع��د نقطة م��ن االقليم للتوعية والتثقيف بدور
املواطن يف النقد والرقابة على االداء احلكومي .وكا قلنا فان
مثل هكذا مو�ضوع الي�ستمد فاعليته من الت�شريعات والقوانني
على اهميتها وعددها وقوتها وامنا اال�سا�س هو قناعة وتعاون
وثقة املواطن وهذا يتطلب جهدا م�ضاعفا لرت�سيخ نهج احرتام
القانون وتعزيز �سلطة ا�ستقاللية الق�ضاء.

�إ�ضاءات على �أجوبة املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
�شه ��دت االيام املا�ضية هجوم ًا كبري ًا على املفو�ضية العلي ��ا امل�ستقلة لالنتخابات يف وقت ت�ستعد فيها
لأه ��م واخطر انتخابات ي�شهدها الع ��راق ومتثل تناف�س ًا كبري ًا بني االح ��زاب والكتل ال�سيا�سية حيث
قطع ��ت مفو�ضي ��ة االنتخابات �شوط ًا كب�ي�ر ًا يف اجل ��دول العملياتي واال�ستعدادات له ��ذا اال�ستحقاق
املقبل ..والظهار احلقيقة للر�أي العام �إرت�أينا ن�شراالجوبة حول اال�سئلة املوجهة من جمل�س النواب
املوق ��ر ملجل�س املفو�ضني علم ًا انها تت�ضمن االجابة على ا�سئل ��ة مل يرد البع�ض منها يف اال�ستجواب،
وم ��ع ذلك فقد مت ��ت االجابة على تلك اال�سئلة .وم ��ن امل�ؤمل ان ي�أخذ اال�ستج ��واب منحى �شخ�صي ًا يف
حماولة للت�شكيك بالذمة املالية لل�سادة اع�ضاء جمل�س املفو�ضني عن طريق احلديث عن امتيازاتهم!
وعل ��ى العموم ف� ��إن االجابة تكون على حماور ،عل ��ى �أن جميع الوثائق التي تثب ��ت �صحة هذا الكالم
موجودة لدينا:
املحور الأول :الأ�صفار:
فيم ��ا يخ�ص ق�ضية املر�شح�ي�ن الذين ح�صلوا على (�صفر) ف�إن لهذه امل�س�أل ��ة ا�سباب ًا متعددة جزء منها
يتعل ��ق بالنظام االنتخابي ال ��ذي جرت مبوجبه انتخابات جمال�س املحافظ ��ات والذي يعطي احلرية
للناخب يف اختيار الكيان ال�سيا�سي �أواملر�شح .ويف كل االحوال يتم احت�ساب جميع اال�صوات �سواء
املدىل بها للكيان ال�سيا�سي او ملر�شحيه (اي ان جميع اال�صوات حمت�سبة للكيان ال�سيا�سي) وبالتايل
ف�إن طريقة املعاجلة يجب ان تت�سق مع هذه الغاية.
واملع ��روف دولي� � ًا ان ن�سبة اخلط� ��أ املقبولة يف ملء اال�ستم ��ارات وفق ًا لنظام القائم ��ة املغلقة هي %4
ام ��ا ن�سب ��ة اخلط�أ املقبول ��ة يف القائمة املفتوحة والنظ ��ام املعقد امل�شار اليه فيج ��ب ان تكون اكرب من
ذل ��ك ..وما حدث نتيجة التدريب اجليد الذي قامت به املفو�ضية لكادر حمطات االقرتاع من املدر�سني
واملعلم�ي�ن واملحام�ي�ن �أدى اىل التقليل ب�شكل كبري من هذه االخطاء بحيث كانت ن�سبتهما اقل من %1
وقد انح�صرت بـ( )600حمطة من جمموع (� )42ألف حمطة.
واالخط ��اء الت ��ي حدثت يف ا�ستمارات النتائج يف الـ( )600حمط ��ة هذه كانت عبارة عن اختالف بني
جمموع ا�صوات الكيان ال�سيا�سي وجمموع ا�صوات مر�شحيه او ان ا�صوات املر�شحني غري وا�ضحة
ب�ش ��كل جيد مم ��ا اقت�ضى اتخاذ قرار ملعاجلة ه ��ذه الق�ضية ،لذا مت و�ضع �ضواب ��ط ومعايري مب�شورة
الفريق الدويل للم�ساعدة االنتخابية ملعاجلة هذه امل�س�ألة تقوم على احليثيات التالية:
 -1القرار بت�صفري ا�صوات املر�شحني واعتماد جمموع الكيان ال�سيا�سي.
 -2القاع ��دة القانونية (اذا كان هن ��اك اختالف بني الرقم والكتابة في�ؤخ ��ذ بالكتابة كونها اظهر للنية
واالرادة) .ومت تطبيق تلك القاعدة يف حل هذه امل�شكلة حيث مت احت�ساب اال�صوات للكيان ال�سيا�سي
لأنه اظهر النية من ا�صوات املر�شحني.
 -3يج ��ب ان ال ي� ��ؤدي الت�صفري اىل حرمان املر�ش ��ح من احل�صول على مقع ��د ي�ستحقه بحيث ت�ؤهله
�أ�صواته للح�صول عليه .مع ان جميع الذين �صفرت ا�صواتهم مل يكن لأحدهم عدد معني من اال�صوات
ت�ؤهل ��ه للح�ص ��ول على مقعد بل ان بع�ضه ��م مل ي�صل كيانه ال�سيا�سي اىل القا�س ��م االنتخابي.وهذا ما
اقرت ��ه الهيئة الق�ضائية لالنتخابات يف قرارتها التي �أ�صدرته ��ا بهذا ال�صدد على خلفية الطعون التي
قدمت على نتائج االنتخابات.
ان ه ��ذه املعاجل ��ة تطبق مع مفهوم النظ ��ام االنتخابي الذي يقوم على ا�سا�س نظ ��ام التمثيل الن�سبي
ال ��ذي يفرت�ض ان جمي ��ع اال�صوات ابتداء اىل الكيان ال�سيا�سي لذل ��ك مل يت�ضرر اي كيان �سيا�سي او
مر�شح من عملية الت�صفري.
املحور الثاين :النتائج:
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فيم ��ا يتعلق باال�سئل ��ة الفنية التي �أثريت يف جل�سة اال�ستجواب فقد اظه ��ر النائب امل�ستجوب جدو ًال
خا�ص� � ًا ب ��ه ،واليعترب دلي ًال عل ��ى �صحة املعلومات ال ��واردة فيه لأن جميع املعلوم ��ات التي وردت فيه
اعتم ��دت عل ��ى معادل ��ة اطرافه ��ا جمهول ��ة بالن�سب ��ة للمفو�ضية حي ��ث انها مل تعل ��ن النتائ ��ج الأولية
بالتف�صيل بل مت اعالن الن�سب فقط  ..وكمعيار دويل يف اعالن النتائج االولية عادة ما تعلن الن�سب
ولي�س اعداد امل�صوتني..
والنتائ ��ج الأولي ��ة التي اعلنت عنه ��ا املفو�ضية بتاريخ 2009/2/ 5والتي متث ��ل ن�سبة  %90من عدد
املحط ��ات املدخل ��ة ومل يت ��م االعالن يف حينه ع ��ن �أي عدد من اال�ص ��وات �سواء ملحافظ ��ة �أو لكيان �أو
ملر�ش ��ح  ,ب ��ل مت فيها �إعالن الن�سب فقط لكل كيان عل ��ى م�ستوى املحافظة .واجراء �أي عملية ح�سابية
ال�ستخ ��راج ع ��دد امل�صوتني لكيان معني يف حمافظ ��ة معينة غري ممكن علمي ًا الن ذل ��ك ي�ستلزم معرفة
ع ��دد امل�صوتني الكلي لهذه املحافظة ال�ستخراج ال %90منه ��ا .وهذا غري معلن وميكن مراجعة موقع
املفو�ضي ��ة االلكرتوين والنتائ ��ج االولية التي مت توزيعها يف حينه .علما ب�أن هذه النتائج كانت فقط
للكيانات وح�سب ا�ستمارة 142وكانت النتائج ال ت�شمل:
 -1نتائج الت�صويت اخلا�ص والغيابي يف 2009/1/28
 -2نتائج ت�صويت املهجرين وغريها من نتائج االقرتاع امل�شروط التي اديل بها يف .2009/1/31
 -3اوراق االقرتاع يف العزل يف مركز العد والتدوين للتدقيق.
 -4اوراق االقرتاع اخلا�ضعة لل�شكاوى التي مل يبت فيها
املحور الثالث :الكوتا الن�سائية:
فيم ��ا يخ� ��ص نظام الكوتا الن�سائية ف�إن املفو�ضية ال جتتهد او تف�سر الن�صو�ص وامنا تطبق القوانني
النافذة التي ي�صدرها جمل�س النواب املوقر لذلك ف�إن قانون االنتخابات املادة ( )13منه قد ن�صت على
و�صف خا�ص لكوتا الن�ساء ب�أن تكون امر�أة يف نهاية كل ثالثة فائزين فتم و�ضع نظام توزيع املقاعد
ا�ستناد ًا لهذا الن�ص حيث تكون امر�أة ثالث ثالثة فائزين بقرينة ان امل�شرع ا�ستخدم لفظة فائزين ولو
�أراد رابع اربعة ال�ستخدم لفظة (رجال)..
علم� � ًا ب� ��أن الهيئة الق�ضائية لالنتخاب ��ات ومبنا�سبة الطعون من جمموعة االح ��زاب والكيانات اقرت
ب� ��أن املفو�ضية ملزمة بتطبيق ن�ص املادة ( )13من قان ��ون االنتخابات وال ميكن االمتناع عن تطبيقه
بحجة عدم د�ستوريته.
املحور الرابع :احلرب:
مايتعلق باحلرب او ال�صبغ االنتخابي ف�إن الأجابه على عدة اوجه:
 -1اجلوانب الفنية:
ان �صناع ��ة ح�ب�ر الت�صويت حمدودة يف دول العامل حيث ت�صن ��ع يف بع�ض الدول ،منها (كندا.الهند.
ال�صني) .وان املوا�صفات العامة للحرب تت�ضمن احتواءه على ن�سبة من  10اىل  %18من مادة نرتات
الف�ض ��ة م ��ع اال�صباغ وم ��ادة اال�سبريتو وم ��واد تكميلية اخرى وم ��ن املعلوم ان مادة ن�ت�رات الف�ضة
ه ��ي مادة ق ��د ت�سبب بع�ض الت�أث�ي�رات اجلانبية ال�صحي ��ة اذا ما زادت الن�سب ��ة امل�ستخدمة يف احلرب
ع ��ن املحدد علمي ��ا وان الغر�ض م ��ن ا�ستخدامها هي الج ��ل تفاعلها مع اجللد حلظ ��ة تعر�ضها لل�ضوء
(�أ�شع ��ة ال�شم� ��س وحتديدا اال�شعة فوق البنف�سجية)التي تدمغ اجلل ��د بلون ي�ستحيل ازالته عرب املاء
وال�صابون ومواد التنظيف االخرى اال با�ستخدام مادة �سيانيد البوتا�سيوم وهي مادة �سامة وخطرة
على �صحة االن�سان وحلني منو خاليا جلدية جديدة حتل حمل القدمية  ,ان معدل بقاء املادة يرتاوح
ما بني � 72ساعة اىل 7ايام ويرجع ذلك بح�سب طبيعة منو اخلاليا والتي تتفاوت من �شخ�ص الخر.

و�ضع ��ت املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات موا�صفات خا�ص ��ة للحرب امل�ستخدم يف الت�صويت يف
انتخابات جمال�س املحافظات ت�ضمن احتواءه على ن�سبه  %25من مادة نرتات الف�ضة وان هذه الن�سبة
تف ��وق الن�سب امل�ستخدمة يف بع�ض التجارب االنتخابية النتخابات الدول (منها لبنان و افغان�ستان)
والتي ا�ستخدمت ن�سبه  %18كحد اق�صى .وقامت بفح�ص عينات من احلرب املنتج يف جمهورية الهند
ويف خمتربات معرتف بها دوليا ( )BHAGAVATHI ANA LABS LIMITEDيف
اختبارين ثبت ان ن�سبة النرتات يف احلرب قد و�صل اىل حد .%25.11
 -2االجراءات املتبعة يف الت�صويت اخلا�ص
فتح ��ت املفو�ضي ��ة مراكز الت�صوي ��ت اخلا�ص الت ��ي �شملت منت�سب ��ي اجلي�ش وقوى االم ��ن الداخلي
والراقدين يف امل�ست�شفيات ونزالء ال�سجون وجرى اقرتاعهم مبوجب اجراءات الت�صويت امل�شروط
والتي من �ضمنها ا�ستخدام ظروف الت�صويت املدون عليها معلومات الناخب والتي خ�ضعت للتدقيق
يف مراك ��ز الع ��د والفرز يف املحافظ ��ات وبالتايل اهملت كل الظ ��روف التي ال تطاب ��ق معلوماتها مع
ال ��واردة يف �سج ��ل الناخبني حيث اعتم ��دت املفو�ضية على هذه االلية بعد خماطب ��ات عديدة لوزارة
الدف ��اع والداخلية واجلهات االمنية االخرى لتزويد املفو�ضية با�سماء منت�سبيها لطبع �سجل ناخبني
خا� ��ص به ��م اال ان املفو�ضي ��ة مل ت ��زود به ��ذه اال�سماء ل ��دواع امنية ح�س ��ب املخاطب ��ات و املرا�سالت
الر�سمي ��ة وو�ص ��ول البع�ض منه ��ا يف وقت متاخر جدا وقب ��ل �ساعات من يوم االق�ت�راع اخلا�ص مما
جع ��ل ا�ستحال ��ة اعداد �سجل ناخب�ي�ن خا�ص بهم ليتم ح ��ذف ا�سمائهم من �سج ��ل الناخبني املخ�ص�ص
لالق�ت�راع الع ��ام خالف ما ح�صل يف انتخابات برملان ورئا�سة �أقليم كورد�ستان حيث مت تقدمي ا�سماء
كاف ومت طباعة �سجل ناخبني خا�ص بهم
منت�سب ��ي قوات االمن والبي�شمركة اىل املفو�ضية قبل وقت ٍ
وحذف الأ�سماء من ال�سجل العام.
باال�ضاف ��ة اىل االج ��راءات املتبع ��ة يف مراكز العد لنتائ ��ج الت�صويت اخلا�ص والت ��ي حتد من عملية
الت�صوي ��ت املتكرر يف يوم االقرتاع اخلا�ص ف�أن ه� ��ؤالء املنت�سبني �سيكونون متواجدين ومنت�شرين
ح�س ��ب الواجب ��ات املكلفني به ��ا من قيادتهم مما يجعل م ��ن ال�صعوبة عليهم الرج ��وع اىل حمافظاتهم
واالق�ت�راع مل ��رة ثاني ��ة ا�ضاف ��ة اىل ا�ستخ ��دام حرب الت�صوي ��ت وما ن�ص ��ت عليه اج ��راءات املفو�ضية
باالقرتاع العام مينع كل من يرتدي البزات الع�سكرية من دخول املراكز والت�صويت.
 -3ال�شكاوى:
مبوجب قانون املفو�ضية والنظام اخلا�ص بال�شكاوى قد مت ف�سح املجال �أمام كل الكيانات ال�سيا�سية
والناخب�ي�ن لتق ��دمي �شكاواهم حول اي خرق يح�ص ��ل يف العملية االنتخابي ��ة ومل ت�ستقبل املفو�ضية
اي �شك ��وى مم ��ا ي ��دل على عدم وج ��ود ظاهرة الت�صوي ��ت املتكرر له ��ذه الفئة يف انتخاب ��ات جمال�س
املحافظات.
و�أخ�ي�را ن ��ود الت�أكيد على �أن ع�ض ��و جمل�س املفو�ضني هو بدرج ��ة وكيل وزير ولدي ��ه �أ�سوة ب�أقرانه
امتي ��ازات حم ��ددة منها ان تكون لديه �سيارة تقله من منطق ��ة �سكناه اىل مكتبه يف املفو�ضية .وحيث
ان املفو�ضي ��ة تفتق ��ر اىل ع ��دد كاف من ال�سيارات ا�س ��وة بباقي الوزارات وم�ؤ�س�س ��ات الدولة فقد مت
ا�ص ��دار قرار من جمل�س املفو�ضني ب�شراء �سي ��ارات ومت حتديد �سقف ل�شراء هذه ال�سيارات بحيث ال
تتج ��اوز مبلغ ًا حمدد ًا وعدم املبالغة يف �شراء �سيارات باهظة الثمن ..وقد ثبت ذلك بقرار من جمل�س
املفو�ض�ي�ن لإ�ضف ��اء مزيد من ال�شفافي ��ة يف قراراته .علم ًا ان هذه ال�سيارات ه ��ي ملك للمفو�ضية ومت
ادخاله ��ا ادخ ��ا ًال خمزني ًا وفق االج ��راءات والتعليم ��ات ومت ت�سليمها اىل املفو�ض�ي�ن مبوجب م�ستند
ادخال خمزين حيث يلزم اعادتها بعد انقطاع عالقته بامل�ؤ�س�سة الي �سبب كان..

