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بغداد/املدى
مقـدمــة وسّعـت انتخـابـات
اخلـامـس عـشــر من كـانـون
االول املــــــــــاضــــي، نـــــطــــــــــاق
املـشــاركـــة لتـشـمل تقـــريبــاً
جــمـــيع اطــيـــــاف اجملــتـــمع
الـعــــــــراقـــي. ويــــــــود فــــــــريـق
الـتقـيـيـم الـتـــابـع للـبعـثـــة
الـــــــــــدولــــيـــــــــــة ملـــــــــــراقــــبـــــــــــة
االنتخابـات العراقيـة شكر
الـــــشعـــب العـــــراقــي الـــــذي
اظهـر بقـوة واقنـاع اصـراره
علــى املـشــاركــة يف صيــاغــة
مــــــــــــــســـــــتــقـــــــبــل بــالده. ان
اسـتمــرار العنف املـسلح يف
عـدد من املناطق العراقية،
ــــــــــــواطـــــن يـهــــــــــــدد امـــــن امل
وحيــاته. وعلـى الـرغـم من
هـذه االوضـاع، فقـد شـارك
العــراقيــون بــأعــداد كـبيــرة
يف العـملـيـــة االنـتخـــابـيـــة،
حيـث بلغت املشـاركة نـسبة
عــــالـيــــة نــــاهــــزت الـنـــسـبــــة
املـعهـــــودة يف العــــديــــد مـن
الـدميوقـراطيـة يف منـاطق
اكثر استقراراً من العالم.

ـــــــــــــون االول / يف 29 كـــــــــــــان
2005، ونـتــيجـــة ملــشـــاورات
بـني مـــســــؤولـني مـن االمم
املتحـدة، واملفوضيـة العليا
املـسـتقلــة لالنـتخــابــات يف
الـعـــــــــــراق، واحلــكـــــــــــومـــــــــــة
العـــراقـيـــة، قـــررت الـبعـثـــة
الـــــــــــدولــــيـــــــــــة ملـــــــــــراقــــبـــــــــــة
االنــتخـــــابــــــات العـــــراقــيـــــة
تــــشـكــيل فــــــريق دولــي مــن
خبـراء االنتخابات لتقييم
اوجـه مهـمــــة مـن عــملـيــــة
االنتخـابــات التي جـرت يف
15 كـــــانـــــون االول / .2005
وقـــــد لقـيـت هــــذه املـبــــادرة
تــرحـيبــاً كـبيــراً من جــانب
عـــدد كـبـيـــر مـن الكـيـــانـــات

السياسية العراقية.
لقـيت هــذه اخلطــوة دعمـاً
كـــــامالً مـن الـــسـيــــد كــــويف
انـــان، االمــني العــــام لالمم
املـتحـــدة، والــسـيـــد عـمـــرو
مــــــــوســــــــى، االمـــني الـعــــــــام
جلــامعــة الــدول العـــربيــة.
ونـتــيجـــة املــشـــاورات الـتـي
اجــــــــــراهــــــــــا الـــــطــــــــــرفــــــــــان
والـطلبـات الـتي تقـدم بهـا
عـــدد كـبـيـــر مـن الكـيـــانـــات
السيـاسية الـعراقيـة فضالً
عــن احلكـــومـــة العـــراقـيـــة،
قرر السـيد موسـى السماح
لـــوفـــد رفـيع املــسـتـــوى مـن
جــــامعـــة الــــدول العـــربـيـــة
بـــاالنـضـمـــام إلـــى اعـضـــاء
فـــريق الـتقـيـيـم القــادمـني
مــــن اوروبــــــــــا وامــــيــــــــــركــــــــــا
الشمالية. وقد بدأ اعضاء
الفـــــريق بــــالــــوصــــول إلــــى
بـغداد اعتـباراً من 1 كـانون

الثاني / .2006
التفويض

يــنـــص تفـــــويـــض الفــــــريق
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مقتطفات من التقرير النهائي لفريق التقييم التابع للبعثة الدولية 
ملراقبة االنتخابات العراقية

بغداد/املدى
اسـتقـبل رئـيــس اجلـمهــوريــة
جـالل طــــــــالـــبــــــــانـــي عــــضــــــــو
الــكـــــــــونـغـــــــــرس االمـــــــــريــكـــي
السيناتور الدميقراطي جون
كـــيــــــــري وقــــــــال يف مــــــــؤمتــــــــر
صحفي مشتـرك عقده امس
االول يف بغــداد "لقــد ســررنــا
الـيــوم بــزيــارة الــسـيــد كـيــري
للعــراق والــذي كــان صــديقــاً
دائمــاً للـشعـب العــراقـي رغم
مخـالفته لـالدارة االمريكـية،
لكـنه لم يكن يـخالف حتـرير
الــــــــــشـعـــــب الـعـــــــــــــراقـــــي مـــــن
الــــدكـتــــاتــــوريــــة ايــــام كـنــــا يف

املعارضة".
واضـاف طــالبـانـي "تبـاحـثنـا
مع الــسيــد كيـري الــوضع يف
العــــــراق وضــــــرورة الــــــوحــــــدة
الـوطـنيــة، كمـا تـطــرقنـا إلـى
مـــــوضـــــوع تـــــدريــب قـــــواتــنـــــا
االمـنـيـــة لـتـحل مـحل قـــوات
الــتحــــالف بـــدءاً مــن نهـــايـــة
هــذا العــام، كمــا تبـاحـثنـا يف
مــــســــــائل اخــــــرى كقـــضـــــايـــــا
الفـــســـــاد وشـكـــــرنـــــا الــــشعـب
االمــــريـكـي لــتحــــريــــرنــــا مـن

الدكتاتورية".
يف املقــابـل شكــر الــسـيـنــاتــور
االمـــــــــريــكـــي جـــــــــون كـــيـــــــــري
الـــــرئــيـــس طـــــالــبـــــانــي علـــــى
حفاوة االستقـبال وقال: "انه
لشـرف عظيم لـي ان اكون يف
العـراق يف وقت مـهم للغـايـة،
نحـن جمـيعــاً يف الكــونغــرس
االمـريكي والـواليات املـتحدة
نــكـــن االحـــتــــــــرام لــــــشـخــــص
الـرئيس طـالباني ملـا يقوم به
من عـمل يــصب يف مـصلحــة

العراق".
واضــاف: "انهــا ملـهمــة صـعبــة

طالباين يبحث مع السيناتور جون كريي 
الوضع يف العراق

زيـارات املـسـؤولني االمـريكـان
الـعـــــــــراق يف ظـل الـــــظـــــــــروف
الراهـنة، مؤكـداً ان املسؤولني
االمـــــــريـكـــــــان اعـــــــربـــــــوا عـــن
تـــأييــدهـم لتــشكـيل حكــومــة
وحــــدة وطـنـيــــة وتــــأيـيــــدهـم
ايـضاً لالنتخابات التي جرت
يف اخلـامـس عشـر من كـانـون
االول املـاضي. ونفى الـرئيس
انه طـــــالــب بــنـقل احملـكــمـــــة
اخلـــاصـــة مبحـــاكـمـــة صـــدام
إلــى كــردسـتــان مـــوضحـــاً انه
وجّه دعـوة إلـى اعضــاء هيئـة
الـدفاع للتوجه إلى كردستان
اذا اقــتـــضــت احلـــــاجـــــة إلـــــى

ذلك.
مــن جهــتهـمــــا اشـــــاد كل مـن
اجلنـرال هـينــولت وجـونــسن
بقـيـــادة الـــرئـيــس طـــالـبـــانـي
لـلعــــــراق يف هــــــذه املـــــــرحلــــــة
احلـــرجــــة وجهــــوده الكـبـيـــرة
لتقــريب وجهـات الـنظــر بني
القــوى الــسـيــاسـيــة واعــربــوا
عــن اســتعـــــدادهــم ملـــــواصلـــــة
تـــــدريــب القـــــوات العـــــراقـيـــــة

حلفظ االمن واالستقرار.

حقـــاً ان يـــذهـب العـــراقـيـــون
ثالث مــــــرات يف عــــــام واحــــــد
لــصنــاديـق االقتــراع لـيقــرروا

مستقبلهم".
وقــال: "سـمعـت من الـــرئيـس
طـــالـبـــانـي ان هـنـــاك اصـــراراً
والتزامـاً كبيـراً بشـأن تشكيل
حـكــــومــــة وحــــدة وطـنـيــــة يف

العراق".
ومتنى الـسيد كيـري يف ختام
املـؤمتـر الـصحفـي ان يتـمكن
الـعـــــــراقـــيـــــــون خـالل االيـــــــام
القـادمـة مـن تشـكيل حكـومـة
الــوحــدة الــوطـنيــة لـينـعمــوا
مبسـتقبل زاهـر يف ظل عـراق
دميقراطي موحد ومستقل.

من جهة اخـرى، اعرب رئيس
اجلـمهـوريــة جالل طــالبــاني
عن شكـره لقادة حـلف شمال
االطلـسـي لتــدريبـهم القـوات
العــراقيــة وتطـويـر قـابلـيتهـا
يف حفـظ االمـن واالسـتقــرار
مما يسـاهم يف توديع القوات

االجنبية نهاية هذا العام.
وثـمـن طـــالـبـــانـي يف مـــؤمتـــر
صـحفــي خـالل لقــــــائه قـــــادة
حـلـف شـــمـــــــــال االطـلـــــــســـي،

املهـم جـــداً تـــذكـــر طـبـيعـــة
الـــظـــــروف الــتــي جـــــرت يف
ظلهـــا هـــذه االنـتخـــابـــات.
فــالعـنف املــسلح مـسـتمــر،
واالمــن الـــــشـخــــصــي لـكـل
مـواطـن مهـدد بـاسـتمـرار.
وقــــــــد شــــــــارك يف اعـــمــــــــال
الـعــــنـف الـعــــــــــــديــــــــــــد مــــن

االطراف.
وعلــــى الــــرغـم مـن جـمــيع
هـــذه الـظـــروف، فـــان آلـيـــة
ادارة االنــتخــــابــــات جـعلـت
االقتــراع ممـكنـــاً وسمـحت
بـفرز االصـوات يف مختلف
انـحــــــــــــاء الــــبـالد يف يــــــــــــوم
واحــــــد. ويف بـالد ال تعـــمل
فـيها بفعـالية وكفـاءة على
املـــسـتــــوى الــــوطـنـي ســــوى
مـــؤســســـات معـــدودة، فقـــد
جنحـت املفــوضـيـــة العلـيــا
املـسـتقلــة لالنـتخــابــات يف
العـــراق يف مــنح االغلـبـيـــة
الـســاحقــة مـن العــراقـيني
فــــرصـــــة لالقـتــــراع. وهــــذا

يعتبر اجنازاً بحد ذاته.
غيـر انه تـوجـد نــواقص يف
ادارة العـمليــة االنتخــابيـة
فـاخملـاوف االمنيـة تسـببت
يف اعتماد عـدد غير مالئم
من مراكز االقـتراع وتوزيع
غير مثالـي لهذه املراكز يف
ــــــــــــــشـــــكــالت يف بــعـــــــــــض امل
ــــــــــــــاخـــــبـــــني. ســجــالت الـــــن
وحــصلـت عـملـيــات تــزويــر
وانـتهــاكــات اخــرى، وجــرى
توثيقها يف نظام الشكاوى
وحتــــــــديــــــــدهــــــــا مـــن قـــبـل
الـــضــــــوابـــط الـــــــداخلــيــــــة
اخلاصة باملفـوضية. ورمبا
لـــم ميــكـــن رصـــــــــد بـعـــــض
االنــتهـــــاكـــــات. لـكــن علـــــى
الــــــــرغـــم مـــن ذلــك، فــــــــانـه
يتعـذر حتديـد مدى اتـساع
نطـاق هــذه االنتهـاكـات يف

ظل الظروف احلالية.
بـخـالف املـــــــشـــــــــاكـل الـــتـــي
نــــاقــــشهـــــا الفـــــريق والـتـي
سبـقت االشــارة الـيهــا فــان
الـفــــــــريـق لـــم يـــتـلـق ادلــــــــة
قــــــاطعــــــة تفــيــــــد بحـــــدوث
قـصــور مــؤثـــر يف العـملـيــة
االنتخابية ما سبق ذكره.

ان الـنـتــــائج الـتـي اسفـــرت
عــنهــــا هــــذه االنــتخــــابــــات
رسخت يف وجــدان الفــريق
ان هـذه املـرحلـة من تـاريخ
العـــــراق تـــــؤكـــــد احلـــــاجـــــة
امللحـة لقيام وحـدة وطنية
حقـــيقــيـــــة تــتــمـــثل فـــيهـــــا
جـمــيع مـكــــونــــات الـــشعـب
العــراقـي بال اسـتـثـنــاء وال
تهـمـيــش، وان تعـطـي هــذه
املــكــــــــــونــــــــــات الـفــــــــــرصــــــــــة
احلقـيقـيـــة للـمــشــاركــة يف
صـنـع القــــرار وخــــاصــــة يف
القـضــايــا املــصيــريــة الـتي
متــس حـــاضـــر ومــسـتقـبل

العراق.
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يخـــــول املفــــوضـيــــة إعــــادة
اجــــــراء االنـــتخــــــابــــــات وان
يـــنــــص صــــــــراحــــــــة عـلــــــــى
احلــــــاالت الــتــي يــتــــــوجــب
فــيهــــا ذلـك للــتعــــامـل مع
مـراكـز اقتـراع معـينـة ثـبت
فـــيـهـــــــــا ان الـــتـــــــــزويـــــــــر او
اخملـــــالفـــــات او أي ظـــــروف
اخرى، قـد ادت إلى تـشويه
نـتـــائج االنـتخـــابـــات علـــى

نحو ملموس.
املراقبون

يعتبر تسجيل اكثر من 20
مـنــظـمـــة غـيــــر حكـــومـيـــة
عراقـية كجـماعـات مراقـبة
واعتماد اكثر من 120 الف
مـــــــــــــــــــــراقــــــــب مـــحـــلــــــــي يف
احملــافـظــات الـ 18، اجنــازاً
مهـمـــــاً. فقــــد عــــزز هــــؤالء
املــــــــراقـــبــــــــون شـفــــــــافـــيــــــــة
االنتخـابـات. كمـا كـان هنـا
نحـــــــو 800 مـــــــراقــب دولــي
جـــــــــرى جتـــنـــيـــــــــدهـــم مـــن
املـــنـــــظـــمــــــــات الــــــــدولـــيــــــــة
والـــــسـفـــــــارات االجــنــبــيـــــــة
العــــاملــــة يف العــــراق وقــــد
القى عـدم وجود عـدد اكبر
مــن املـــــراقــبــني الـــــدولــيــني
عـبـئـــاً خـــاصـــاً علـــى كـــاهل
املـــراقبـني احمللـيني الـــذين
املــــوا يف احلــصـــــول علــــى
دعـم دولـي. وكــان الـنـطــاق
الضـيق للمـراقبـة الـدوليـة
ايــــضـــــــاً مـخـــيـــبـــــــاً آلمـــــــال
العـــــديـــــد مــن الـكــيـــــانـــــات
الـــسـيــــاسـيــــة واملفــــوضـيــــة
ــــــــــــة ــــــــــــا املــــــــــســـــتـقـل الـعـلـــــي
لالنــتخــــابـــــات يف العــــراق.
ــــــــــــأسـف الـفــــــــــــريـق ألن وي
االوضــــــــــاع االمـــنـــيــــــــــة لـــم
تــــســمح بــتـــــأمــني حــضـــــور

دولي اكبر.
مالحظات ختامية

مير العراق مبرحلة صعبة
مـــــن تــــــــــــأريـخـه. واالمــــــــــــر
اجلـدير بـاملالحظـة هو انه
يف ظـل انــتـــــشـــــــار الـعــنـف،
امكن اجـراء ثالث عمليات
اقــتـــــراع يف ســنـــــة واحـــــدة.
وقـد جــرت صيـاغـة اإلطـار
القــانــونـي النـتخــابــات 15
كـــــــــانـــــــــون االول املـــــــــاضـــي،
واملــؤســســات الـتـي اشــرفـت
عـلـــــيـهــــــــــــا، واالجــــــــــــراءات
اخلــــــــــاصــــــــــة بـهــــــــــا وفـقــــــــــاً
للمعـاييـر الـدوليــة. فضالً
عـن ذلـك، فــــإن الـكـيــــانــــات
الـسياسـية التـي شاركت يف
االنــتخــــابــــات كــــانـت اكـثــــر
متـثـيـالً للـــشعــب العـــراقـي
ممــــا كــــان علــيه احلــــال يف
االنتخـابات السـابقة. فقد
وسعـت انـتخـــابـــات كـــانـــون
االول املـــــــــــاضــــي نــــــطـــــــــــاق
املــــــشــــــــاركــــــــة وكــــــــان عــــــــدد

املقترعني فيها اعلى.
لــــــدى تقــيــيــم عـــمل آلــيـــــة
االدارة لالنــتخــــابــــات، مـن
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والـــبـــــــشــــــــــريــــــــــة الـالزمــــــــــة
للتـحقيق يف العدد الـكبير
من الـشكـاوى التـي تلقتـها
والـتــصــــرف فــيهــــا بـــشـكل
ســـــــريـع ومالئــم. ونـــتجـــــــة
ذلـك لم يـكن الـتعــامل مع
العــــــديــــــد مــن الــــشـكــــــاوى
بالدقـة الالزمة. ومن املهم
االشــــــــــارة هــــنــــــــــا إلــــــــــى ان
القــانـــون ينـص علـــى آليــة
اســــتــــئــــنــــــــــاف لـلـقــــــــــرارات
الــنهـــــائــيـــــة الــصـــــادرة عــن
مـجلــــس املفـــــوضــني امـــــام
الـهـــيـــئــــــــة االنـــتـخــــــــابـــيــــــــة
االنــتقــــالـيـــــة القــضــــائـيــــة
املــؤلفــة مـن ثالثــة قـضــاة،
خالل يـــــومــني مــن تــــــأريخ

نشر القرارات.
تركـز العديد مـن الشكاوى
بــــشــكل مــبـــــاشـــــر او غــيـــــر
مــبــــــاشـــــــر علــــــى نــــــوعــيــــــة
سـجالت الـنــــاخـبـني. وقــــد
اسـتـنـــدت هـــذه الــسـجالت
إلــــى سـجالت الـبــطــــاقــــات
الـتـمـــويـنـيـــة الـتـي شـكلـت
افــــضل مـــصــــــدر بــيــــــانــــــات
مـتـــوفــــرة يف ذلك الـــوقـت.
لكن لهـذه البيانـات حدوداً
ايـضاً. فـعلى الـرغم من ان
الـــنقـــص يف االحـــصــــــاءات
الــسكـــانيــة يف العــراق امــر
مـعــــــــروف الـــيــــــــوم، ومـع ان
الــــصـعــــــــوبــــــــات االمـــنـــيــــــــة
واللــــوجـــسـتـيــــة يف اعــــداد
سجالت جديـدة للنـاخبني
جلية ايضاً، لكن ال بد من
جـهـــــــــــد جـــــــــــدي إلعـــــــــــداد
سـجالت اكـثــــر دقــــة مــــا ان

تسمح الظروف بذلك.
االنتهاكات

االنتهاكـات القانونية التي
حـــدثـت دفعـت املفـــوضـيـــة
املـسـتقلــة لالنـتخــابــات يف
العـــراق إلـــى الغـــاء نـتـــائج
االقـتـــراع يف 227 صـنـــدوق
اقـتـــراع مـن اصـل نحـــو 30
الـف صــنـــــــدوق. وقـــــــد ادى
هذا االمر إلى ابطال قسم
كبيـر من االصـوات املـزورة،
ولكنه ادى يف الوقت نفسه
إلى ابطال اصـوات العديد
مــن الـعـــــــراقــيــني الـــــــذيــن
اقـتـــرعـــوا بــشـكل صحـيح.
مــن املــــــؤسف جــــــداً الغـــــاء
نـتـــائج صـنـــاديق االقـتـــراع
من دون الـدعـوة إلـى اعـادة
االنــتخــــابــــات يف املـنـــــاطق
املـعـــنـــيــــــــة، يف ظـل نــــظــــــــام
انــتخـــــابــي يعــتــمــــــد علـــــى
التـمثيل النـسبي للـقوائم،
حـــــيـــــث يــخـــــتــلــف عـــــــــــــدد
االصــوات املـطلــوبــة للفــوز
مـن محــافـظــة إلــى اخــرى

ومن مقعد إلى آخر.
يتعني عـلى أي قـانون يـقرّ
يف املــــــســـتـقـــبـل القــــــــامــــــــة
مفــوضيــة دائمـة مـسـتقلـة
لالنتخـابات يف الـعراق، ان
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الكيانات مـن تأليف لوائح
مــن عـــــدد مــن املــــــرشحــني
واجــراء حمـالت انتخــابيـة
علــــــى الــــــرغــم مــن وجــــــود
اعـمـــال عـنف خـطـــرة، مـن
ضمـنهــا اغـتيــال عـــدد من
ــــــــــــــــــرشــحـــــــني هــــــــــــــــــؤالء امل
ومـــؤيـــديهـم. وقـــد جنحـت
هــذه الـكيــانــات يف جتـنيــد
اكــثــــــر مـــن 230 الف وكـــيل
مـعتمـد. اضـافـة إلـى ذلك،
فـان الهـدوء النـسبـي الذي
سـاد يـوم االنـتخـابـات كـان
الـــى حـــد بعـيـــد مـن ثـمـــار
جـهود هـذه الكـيانـات. لكن
الـكــيـــــانـــــات الــــســيـــــاســيـــــة
تـتحـمل مـســـؤوليــة كـبيــرة
عن اخملـالفات واالنتهاكات
الـتي الـقت بـظاللهــا علــى
الـعمـليــة االنـتخـــابيــة. وال
بــد مـن التـــذكيـــر هنــا بــان
تـوقـيع تعهـد مـسلـكي كـان
احــــد شــــروط اعـتـمــــاد أي
كـيـــان سـيـــاسـي. ويف كـثـيـــر
من احلـاالت جرى انـتهاك

هذا التعهد.
الشكاوى

مت تـقــــــــــدمي نـحــــــــــو الـفــــي
شكـوى تــدعي وجـود انـواع
مــتعـــددة مـن االنــتهـــاكـــات
واخملـــالفـــات االنـتخـــابـيـــة،
وتــــــشـــمـل مـلء صـــنــــــــاديـق
االقـــتـــــــــراع وســـــــــرقـــتـهـــــــــا،
والـــتالعــب يف اســتــمــــــارات
الفرز، والترهيب، والعنف،
والـــنـــــــــواقـــــص يف سـجـالت
الــنــــــاخــبــني، والـــنقـــص يف
اوراق االقـتـــراع، واالقـتـــراع
اكـثـــر مـن مـــرة، والـــسلـــوك
غيـر املالئم مـن قبل رجـال
الشرطـة واحلرس الوطني
العـــراقـيـني، واقـــدام رجـــال
االمن الـذيـن سبـق لهم ان
شــــاركــــوا يف يــــوم االقـتــــراع
اخملــــــصــــــص لـهــــم عـلــــــــــــى
االقتراع مـرة ثانيـة، اجراء
احلـــمـالت االنـــتـخـــــــابـــيـــــــة
داخل مــــــراكــــــز االقــتــــــراع،
وعدم احترام يوم الصمت.
وقـــد جـــرى الـتـحقــيق مـن
قـبل املفــوضيـة يف العـديـد
مــن الــــشـكـــــاوى املــصــنفـــــة
)حـمـــراء( وهـي الـــشكـــاوى
املــــــــؤثــــــــرة عـلــــــــى نـــتــــــــائـج
االنــتخـــــابـــــات علـــــى نحـــــو
مالئـم وجـــرت معـــاجلـتهـــا
بـحـكــمـــــــة وحــني تــبــني ان
مـــــوظفــي املفــــوضـيــــة قــــد
اخـلّوا بـقانـون االنتخـابات
فرضـت املفوضـية عقـوبات
مــــن ضــــمــــنـهــــــــــــا فــــــــــــرض
الغـــــرامــــــات والفــــصل مــن
اخلـــدمـــة، وابـطـــال نـتـــائج
العــــــديــــــد مـــن محـــطــــــات
االقــــتــــــــــــراع، وبــــــــــــاشــــــــــــرت

مالحقات جنائية.
ـــــــــــــــدى لــــكــــــن لــــــم يــــكــــــن ل
املفــوضيـة املـوارد الـتقـنيـة
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على تـقييم عمليـة ما بعد
االقتراع، مبا يف ذلك البت
يف الـــشكــاوى االنـتخــابـيــة
ــــــــــــر وفـقــــــــــــاً لـلـــــمـعــــــــــــايـــــي
الـــدميقـــراطـيـــة الـــدولـيـــة.
ويتـضمن تفـويض الـفريق
ايضـاً تقـدمي استـنتـاجـاته
وتـوصيـاته، إلـى املفـوضيـة
املـسـتقلــة لالنـتخــابــات يف
الـعـــــــــــراق، واحلــكـــــــــــومـــــــــــة
الـعــــــــــراقـــيــــــــــة، واجملـــتـــمـع

الدولي.
اإلطار القانوني

ـــــــــــــونـــــي اإلطـــــــــــــار الـقـــــــــــــان
النتـخابات مجـلس النواب
يـــتــــــــوافـق مـع املـعــــــــايـــيــــــــر
الــدميقـــراطيـــة كمــا جــرى
تعـريفهـا مـن قبل القـانـون
الــــــــــدولــــي واملــــنـــــظــــمــــــــــات
الــدولـيــة. وقــد اجــريـت يف
ظـل دســــتــــــــــور وقــــــــــانــــــــــون
انـتخــابـي جــديــديـن. وقــد
اتخــذت اجــراءات لــضمــان
ممــــــــــــــارســــــــــــــة احلــقــــــــــــــوق
واحلــــريــــات الـــسـيــــاسـيــــة،
وتـــشــمل اجــــراءات خالقــــة

لضمان متثيل النساء.
تتــوافق اجــراءات االقتـراع
وعــد االصــوات املـنـصــوص
علـــيهـــــــا يف القــــــانـــــــون مع
املمــارســات الــدميقــراطيــة
املعـتـمـــــدة بـــــاسـتـثـنـــــاء ان
الـقـــــــانـــــــون، وعـلـــــــى غـــــــرار
االنـتخـابـات الـســابقــة، لم
يــسـمح لـــوكـالء الكـيـــانـــات
الـسياسيـة باحلصـول على
نــــــسـخ مـــن نـــتـــــــــائـج فـــــــــرز
االصـــوات تـتـضـمـن تعـــداد

االصوات.
لـــتــــــــــوســـيـع املـــــــشــــــــــاركــــــــــة
الـــــــدميـقـــــــراطــيـــــــة، ســمـح
لـلعـــــراقــيــني املـــــوجـــــوديــن
خــــارج الــبالد بــــاالقـتــــراع.
وقـد جــرى تخـصيـص يـوم
اقتـراع خــاص للمعـتقلني،
واملـرضـى يف املـستـشفيـات،

وقوى االمن.
وقــــــــــــد مت ســـــن قــــــــــــوانـــــني
لـضـمــان جـمـيع احلــريــات
اخلـــــــــــاصـــــــــــة بــــتــــنــــــظــــيــــم
احلـــمـالت االنـــتـخـــــــابـــيـــــــة
واستخدام وسائل االعالم.
تـــوجـــد نـــواقــص عـــديـــدة،
ابـرزهـا، عـدم وجـود مـوعـد
اقـصــى ملعــاجلــة الــشكــاوى
ــــــــــــــــــس مـــــــــن قـــــــــبـــل مـــجـــل
املفـــــوضــني، وعـــــدم وجـــــود
مــواعـيـــد محــددة قــانــونــاً
إلعالن الـنتــائج االوليـة او

النتائج النهائية.
الكيانات السياسية

االمر املشجع يتمثل يف ان
الكيـانـات الـسيـاسيـة الـتي
شـــــاركــت يف االنــتخـــــابـــــات
كـانت اكثـر متـثيالً للـشعب
العــــراقـي عـمــــا كــــان علــيه
االمــــــــر يف االنـــتـخــــــــابــــــــات
السـابقة. فقد متكنت هذه
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النجف / علي املطلبي
اعلن الناطـق االعالمي يف قيادة حـرس حدود
املنـطقــة اخلــامـســـة عن اجــراء خـطــة امـنيــة
جـديـدة لتـأمني عـودة احلجـاج العـائـديـن عن
طـــريق الـبـــر الـــى مـنــــاطقهـم لغـــرض ضـمـــان

سالمتهم.
واضــــاف الـنــــاطق ان قــــوة مــــؤلفــــة مـن قــــوات
حـــرس حـــدود املـنــطقـــة اخلـــامــســـة وشـــرطـــة
الكـمـــارك وفـــوج مـن لـــواء ذو الـفقـــار الـتــــابع
ملغاويـر الداخلـية قـامت بـاالنتـشار علـى طول
الــطــــريـق مع احلــــدود الــــسعــــوديــــة لـتــــأمـني
الــطــــريق لـلعــــائــــديـن مـن الــــديــــار املقــــدســــة.
مــــوضحــــاً ان القــــوة املــــذكــــورة تقــــوم بـتــــأمـني
الــــطعـــــام واملــــــاء للـحجـــــاج ووحـــــدات طــبــيـــــة

ميدانية للحاالت الطارئة..

خطة امنية جديدة عىل
مستوى الفرات االوسط
لتأمني عودة احلجاج..
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منـى نـور حـسن، نـدمي عـيسـى
خـلف، حــــســـن طعــمــــــة كــــــزار،
عامـرة محمـد حسني، خـضير
موسى جعفـر، حسني ابراهيم
صـــالح، غفـــران عبــود حــسني،
سالم عــــــودة فــــــالـح، محــمــــــد
مـحمــد صــالح، شــذى مــوســى
صــــــادق، هــمــــــام بــــــاقــــــر عــبــــــد
احلـميــد، هــادي فــرحـــان عبــد
اهلل، زيــنــب كــــــرمي اجلــبــــــوري،
خــــالــــد ابــــابــــر عــطـيـــــة، فالح
حــــســن شــنــــشـل، مهـــــى عـــــادل
مهــدي، عبـاس حـسن مـوسـى،
قاسـم محمد تقـي علي، سهام
كـــاظم سـلمــان، نــاصــر هـــاشم
ثعـلب، مـحمــد كــاظـم خلـيف،
نــــدى عـبــــد اهلل جــــاســم، علـي
محـمـــد حــسـني، مـــوفق بـــاقـــر
كـــاظم، بـــاسمــة عــزيــز نــاصــر،
ســامـي جــاسـم عـطـيــة، جــابــر
خليفة جابر، عبد فالح حسن
حـمـــادي، جـنـــان عـبـــد اجلـبـــار
يــــاسـني، عـبــــد الــــوهــــاب عـبــــد
احلكـيـم مـــوســـى، عقـيل عـبـــد
حــسـني ســاجـت، زهــراء بــاسـم
حـــسـن، قــصـي عـبـــد الـــوهـــاب
عبــود، مـحمــد حــسني صــالح،
هـيفـــاء مجلـي جعفــر، حـيــدر
صبـيخي عفـات، قـاسم عـطيـة
رسن، ليلى ثامـر فاخر، صباح
ـــــــوب فـــــــالـح، طـه درع طـه، جـل
فـالح فيـصل فهد، ريـاض عبد
احلـمــزة عـبــد الــرزاق، مـظهــر
حــسـني حــسـن، بــشـــرى جـبـــار
بــدن، حتــسني حـميــد خلـيف،
هـاشم رضـا علي، عـادل صالح
مجـيـــد، حــسـن راضـي كـــاظـم،
عــديلـــة حمــود حـسـني، كمــال
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أسامء أعضاء جملس النواب اجلديد من دون املقاعد التعويضية
اجلبهة العراقية للحوار

الوطني
مصـطفى محمد امني محمد
علـي، اسعــد ابــراهـيم حــسني،
صـالح محمد مـطلك، محمد
كـطـــوف مـنـصـــور، عـمـــر خلف
ــــــدان، جــــــواد، فـالح حـــــســن زي
محـمـــد ذنــــون محـمــــود، علـي
ــــــد اهلل حـــمــــــود، مـحـــمــــــد عـــب

حسني عوض.

كتلة االحتاد االسالمي
الكردستاني

ــــــر عــمــــــر عـلــي حـــــســني، زهــي
محـمـــد امـني رشـيـــد، محـمـــد
احمــد محمــود، اسمـر حـسني
احمد ـ ومقعد اخر تعويضي.

كتلة املصاحلة والتحرير
مـشعان ركاض ضـامن، محمد
خـلف حــــســن ـ ومـقعــــــد اخــــــر

تعويضي.

الرساليون
حـسن هـاشم مـطشـر ـ ومقعـد

اخر تعويضي

احلركة اليزيدية من االصالح
والتقدم

مقعد واحد وهـو امني فرحان
جيجو

اجلبهة التركمانية العراقية
مقـعد واحـد وهو سـعد الـدين

محمد امني

مثال االلوسي لالمة
العراقية

مقعد واحـد وهو مثـال جمال
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــني
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ظـــافـــر نـــاظـم سلـمـــان، ازهـــار
عــبــــــد اجملــيــــــد حــــســني، ايــــــاد
صــــالـح مهـــــدي، طه خــضـيــــر
ـــــــد اهلل فــــضـــيـل، اســـمـــــــاء عـــب
صــالح، وثــاب شــاكــر مـحمــود،
حـــسـني شـكــــر حـمـيــــد، امــــال
سهــام حــامــد، اســامــة تــوفـيق
مخلف، عـامر حبـيب خيزران،
سلـيم عبـد اهلل احمـد، تيـسيـر
نـــاجح عـــواد، مــظهـــر سعـــدون
عــــواد، عـبــــد مـــطلـك حـمــــود،
ابــراهـيـم نعـمــة ذنــون، احـمــد
راكان عبد العـزيز نوال مجيد
حـمـيـــد، عـــز الـــديـن عـبـــد اهلل
حــسـني، ادريـــس داود سلـمـــان،
رجـــاء حـمـــدون عـبـــد اهلل، نـــور
الـــديـن سعـيـــد مـــوســـى، عـبـــد
الكـــرمي علـي يـــاسـني، عـــدنـــان
ذيـاب غـامن، شــذى منــذر عبـد

الرزاق.

القائمة العراقية
ايــــــاد هــــــاشــم عـالوي، مفــيــــــد
مـحمــد جــواد، حــاجـم مهــدي
صـــالـح، صفـيـــة طـــالــب علـي،
حميـد مجيـد مـوسـى، عـدنـان
مــزاحـم امني، عـــاليــة نـصـيف
جــــــاســم، عــــــزت حــــســـن علــي،
مهــــدي احـمــــد حــــافـــظ، وائل
عـبــــد اللــطـيف حــسـني، خـيـــر
اهلل كــرمي كـــاظم، حـســـام عبــد
ــــــد عـلـــي، سـعــــــد الـكــــــرمي عـــب
صفـوك سعـود، محمـد عبـاس
محمـد، رضوان حسني عباس،
غــازي مــشـعل عجـيل، اســامــة
عبــد العــزيــز مـحمــد، حــسني
عـلـــي شـعـالن، فـــــــالـح حــــــســـن
مـصـطفـى، ايــاد رؤوف محمـد
جـمــــال الــــديـن، جـمــــال عـبــــد

املهدي بطيخ.
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بخــاري عبـد اهلل خـدر، فـريـاد
محــمــــــد فقــي حـــــســن، زيــــــان
احمــد رشيــد، اسمـاعـيل شكـر
رســول، فــوزي فــرنــســو تــومــا،
رابحـة حمـد عبـد اهلل، محمـد
شــــريف احـمــــد، محـمـــد رضـــا
محمــد محمــود، احالم اسعـد
محـمـــد، عـبـــد الـــرحـمـن علـي
مـحمـــد، ابلحــد افــرامي ســاوا،
ليلــى محمـد قهـرمـان، خـالـد
سالم سعيد، سعدي اسماعيل
عـبــــد الـكــــرمي، تــــانـيــــا طـلعـت
مـحمــد، عبـد اخلــالق مـحمـد
رشـيــد، ولـيـــد محـمـــد محـمــد
صــــــــالـح، مـحــــــســـن سـعــــــــدون
احـمـــد، عـبـــد الـبـــاري محـمـــد
فـــــــــــــارس، فـــــيـــــــــــــان صـــــــــــــديــق
مـــصــــطفــــــى، احــمــــــد يــــــوسف
مصطفى، جالل حسام الدين
نـور اهلل، عــارف طيفـور عـارف،
آال حتــــســني حــبــيــب، لـــطـــيف
حـــــاج حــــســن، بـــــرهــم احــمـــــد
صالح، درغـشان محمد خلف،
نـوزاد صــالح رفـعت، ازاد رفـيق
تــــوفــيق، كـيــــان كــــامل حـــسـن،
بـايـزيـد حـسـن عبـد اهلل، اكـرم
قـــادر محـمـــد، ســـوزان محـمـــد
محـمــــد امـني، رؤوف عـثـمــــان

امني.

جبهة التوافق العراقية
خلف عليان خلف، رافع حياد
جيــاد، اسمـاء عـدنــان محمـد،
سلـمـــــان علـي حـــسـن، احـمــــد
سلـيمـــان جمـيل، نــادرة عــارف
حـبـيـب، عـمــــر عـبــــد الـــسـتــــار
محـمود، حسن ديكـان خضير،
خلـف محـمــــد عـبــــد املــــولــــى،
عـدنـان محمـد سلمـان، طـارق
احــمــــــد بـكــــــر، االء عــبــــــد اهلل
حمــود، مـحمــود داود سـلمــان،
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ــــــــد اهلل خـالوي، مـحـــمــــــــد عـــب
اسماعيل حـسن، اميرة جاسم
خلف، عالوي مــدلـــول حمــزة،
خـــــالـــــد عــبــيـــــد جـــــازع، رائـــــدة
فــــريـنــــة بــــادي، داغــــر جــــاسـم
كـاظم، مـنى حـسني عبـد علي،
حيدر سـعيد اسـماعيـل، قاسم
عــبـــــاس داود، جــنـــــان جـــــاســم
محمد علي، باسم جاسم نور،
لقــــاء جعفـــر مـنـتـظـــر، قـيــس
سعد حسن، نـصار زغير دربي،
عــبــــــد الـكــــــرمي علــي حــــســني،
جــابــر عـبـــد الكــاظـم سلـمــان،
اديـبـــة مـــوســـى شهـــد، ملحـــان
عمـران مـوسـى، سـالم جـاسـور
حسـون، كميلـة كـاظم محمـد،
شهـيـــد حــسـني مـطـــر، احـمـــد
جـــــاســم حــمـــــد، عـــــادل عــبـــــد
املهـــدي حــسـن، عـمـــار طعـمـــة
عبــد العبـاس، انـتصـار جــاسم
محمـد، حــسن حـميـد حــسن،
بـهـــــــاء حــــــســـني عـلـــي، اميـــــــان
حــمــيــــــد علــي، شـــــروان كــــــامل
سـبتـي، علــوان حبـيب حــسني،
نضـال طعـان عبـاس، مـخلص
ــــــد علــي بالســـم سعــــــدون، عــب
لفتـة علـي، محمـد عـز الـدين
مطر، حسني امير غني، اقبال
خلــيل غــنــي، نعــمــــــة سلــمـــــان
عبـاس، بــاسم شـريف نـصيف،
مليـاء نعيمـة داود، مجـيد خـير

اهلل راهي.

التحالف الكردستاني
مـحمــد فــؤاد معـصــوم خـضــر،
علــي حــــســني بلـــــو، ازاد عــمـــــر
حـسن، كـاملـة ابـراهـيم احمـد،
عـبـــــد اهلل حفــظ اهلل، فــــرزنــــد
احـمــــد قـــسـيـم، اسـيــــا احـمــــد
خـالــد، سيــروان احمــد ميـرزا،
يــــــوسف احــمــــــد مـــصــــطفــــــى،
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ــــــة ال تعــمـل بهـــــذا الــــصحـــــافــــــة العـــــراقــي
األسلـــوب. انهـــا افقــر مـن ان تــسـتـطـيع ان
ـــــون كــمـــــا ـــــدفـع. والفـــــاســــــدون العـــــراقــي ت
خـبرنـاهم متـضامـنون عـلى نـحو ال يـخون
بعـــضهـم الــبعــض إال يف ظـــــروف معـيـنــــة،
واالصحاء ممن ينـاضلون من اجل تطهير
بلـدهـم من الفـسـاد والفـاسـدين هـم دائمـاً

مصادرنا يف الكشف عن الفساد احمللي. 
ال تـشكل الـروائح الكـريهـة روايـة صحفيـة،
وال تـكفي وحـدهــا لالستــدالل علـى مــوقع
الـعفــن مهــمـــــا كـــــانــت االنـــــوف الــبـــــاحــثـــــة
حـسـاسـة. لكـن املصـادر الكـريهـة قـد تـدفع
بـالـروائح إلـى أصحـاب االنـوف احلـسـاسـة

مشيرة إلى مكمنها. 
نحـن نعتقـد ان االحتالل األمــريكي الـذي
جـرى علـى طـريقـة رامـسـفيلــد خلق بـيئـة
فـاسـدة جـداً علـى نحــو لم يعـد لفـاسـد ان
ينـجو مـن فاسـد مثله، وعلـى نحـو لم يـعد
بــاالمكــان اخلـــروج من مــأزق إال بـــاقتــراف
حمـاقـة. ان حـالــة مثل هـذه تـوفــر املصـادر
لعـــشــــرات الــــروايــــات الــصـحفـيــــة. ان مــــا
يـزعجنـا حقـاً يف هــذه املسـألـة هـو شعـورنـا
املـتنــامي بـوجــود لعبـة جتـري علــى ارضنـا
تكـاد تـشـبه لـعبــة الكـشـافـة يف الـبحـث عن
الكـنز، مـع بعض التعـديالت. ففـريق يضع
سـراً يف مـوقع مـا، وفـريق اخــر يبحـث عنه
ويـكــتـــــشفـه بعـــــد عـــــدد مــن الــتــمـــــريـــــرات
والتأشيرات التي تأتيه من الفريق األول. 
لـنـتـــذكـــر فـضـيحـــة أبـــو غـــريـب يف تعـــذيـب
الــــسجـنـــــاء العــــراقـيــني، ففـــــريق االشــــرار
نفذهـا باتقـان، وفريق االخيـار كشـف عنها
بـالصـور الفـوتـوغـرافيـة وشــرائط الفـديـو.
فـكـــيف حــــــدث هــــــذا، وكـــيف اصـــبح هــــــذا
ـــــة األداء، يـــتقـــــاســم ـــــاحــي ـــــاً؟ مــن ن ممـكــن
الفــريقــان املعــرفــة عـن بعـضـهمــا الـبعـض،
وبـأمكــانهمـا محـو سـيئــاتهمـا املـشتـركـة يف
نـوع من الترضيـات األخيرة، مثلـما يحدث
يف احملـاكم األمـريكيــة لشـاهـد اثبــات سيئ
ميــنح احلــمـــــايـــــة، مقـــــابـل بعــض اكــبـــــاش

احملرقة. 
ما مغزى كل هـذا؟ يبدو اننا بحـاجة دائماً
إلى تـوسيع البـؤرة بحيـث نخرج متـاماً من
الــروايــة الـصحـفيــة إلــى عـــالم الــسيــاســة
ـــــرجح هــنـــــا ان الـــصـــــراع الـكــبــيـــــر. انــنـــــا ن
األمريكي الـداخلي بات ينعكـس بقوة على
الـســاحــة العــراقيــة  –هــذه الـســاحــة الـتي
يـخطـئ فيهـا بـوش ســراً وعالنيــة ليقـبض
علــيه الـــــدميقــــراطـيــــون مــتلـبـــســــاً. هــــذه
السـاحـة تـولـد اخطـاء علـى مـدار السـاعـة،
وتنتـقد عـلى مـدار السـاعة، وحتـتاج دائـماً
إلــــى نقـــاط الــتقـــاء بـني الــــدميقـــراطـيـني
واجلـمهـوريـني، بني الـصحـفيـني واصحـاب
الـــــصـحـف. فـهـــي يف حـقـــيـقـــتـهـــــــا ورطـــــــة
سيــاسيـة وطـنيـة تـظهـر علــى شكل دمـامل
تـنـفجــــر هـنــــا وهـنــــاك، فــضــــائح، وروايــــات
صـحفـيــــة، وتـــسجـيـل نقــــاط، وعــــروض يف
املهارة، ومتـرير اهـداف غامضـة، واحلصول
ــــــــــى مــــتـعــــــــــة االســــتـهـالك والــــنـفــــــــــوذ عـل

والنجومية. 
احـــزروا مـن هـــو اخلـــاســـر االكـبـــر يف هـــذه

اللعبة ! 
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