
أصـدرت املفـوضيـة املـستقلـة لالنتخـابـات يف
العــراق النـظــام رقم )11( واملـتعلق بـوســائل

اإلعالم )امليديا( وفيما يأتي نص النظام:
اسـتنــادًا إلــى قــانــون إدارة الــدولــة العــراقيــة
للـمـــرحلـــة االنـتقـــالـيـــة وقـــانـــون املفـــوضـيـــة
الـعلـيــــا املـــسـتـقلـــــة لالنــتخــــابــــات وقــــانــــون
االنـتخـــابـــات وقـــانـــون األحــــزاب والكـيـــانـــات
الــسيــاسيـة )األوامـر 92 ، 96 ، 97 واملـؤرخـة
يف 5/31 و 2004/6/15( الصـادرة من سلطة

اإلئتالف املؤقتة ، قررنا إصدار اآلتي :
نظـام رقم )11( لسنة 2004

وسائل االعالم )امليديا(
)الديباجة(

مت إنـــشـــــاء املفـــــوضــيـــــة الـعلــيـــــا املـــســتـقلـــــة
لإلنـــتخــــــابــــــات يف العــــــراق بــــــأمــــــر سلـــطــــــة
اإلئـــتالف املــــــؤقــتــــــة رقــم 92 يف 2004/5/31
لتكون حـصرًا السـلطة اإلنتخـابية الـوحيدة
يف العــــــراق . واملفـــــوضــيـــــة هــيــئــــــة مهــنــيـــــة
مــسـتقلــة غـيــر حــزبـيــة تــدار ذاتـيــًا وتـــابعــة
للـــدولــــة ولكـنهـــا مــســتقلـــة عـن الـــسلـطـــات
التـنفيذية والتـشريعية والقـضائية ، ومتلك
بــــالقــــوة املــطـلقــــة لـلقــــانــــون سلــطــــة إعالن
وتـــطــبـــيق وتـــنفــيـــــذ األنـــظــمــــــة والقـــــواعـــــد
واإلجـــراءات املـتـعلقـــة بـــاإلنـتخـــابــــات خالل
املـرحلة االنـتقاليـة وهي مؤلفـة من مجلس

املفوضني )اجمللس( واالدارة االنتخابية .
القسم األول

)املصطلحات(
1-1 قـانــون االدارة االنتقـاليـة : قـانـون ادارة

الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية .
1-2  املفوضـية : املفـوضيـة العليـا املستـقلة

لالنتخابات يف العراق .
1-3 قواعد احلملـة : قواعد ونظم التغطية
االعالمية لـفترة االنتخـابات التي اصـدرتها
الهـيـئــــة الــــوطـنـيــــة العــــراقـيــــة لالتــصــــاالت

واالعالم .
1-4 الهـيئـة الـوطـنيـة العــراقيـة لـالتصـاالت
واالعالم املؤسـسة مبـوجب األمر 65 الـصادر

االنتـخـابـــات واإلعــــــــالم

ماذا أعدت األحزاب والتجمعات السياسية
يف حمافظة ذي قار لالنتخابات؟ 

حسني كرمي العامل 
مـــــاذا اعـــــدت االحـــــزاب والــتجــمعـــــات
السياسيـة لالنتخابات سـؤال طرحناه
علــى عــدد مـن ممثـلي هــذه االحــزاب
يف محــافظـة ذي قـار وذلـك لتـسلـيط
الضــوء علـى نـشـاطــاتهـا وحتــالفــاتهـا

وحملتها االعالمية 
جتمع الدميقراطني املستقلني 

اول مـن الـتقـيـنــاهـم احملــامـي حـمـيــد
حــــســني الــــسـهالنــي مــــســـــؤول مـكــتــب
جتـمع الـــدميقــراطـيـني املــسـتقلـني يف

محافظة ذي قار الذي قال :
- مــا زالت اسـتعــداداتنــا لالنـتخــابــات
جـــاريـــة وسـتـتـصـــاعـــد وتـيـــرتهـــا كلـمـــا
اقــتـــــرب مـــــوعـــــد االقــتــــــراع ومع بـــــدء
احلملـة اإلعالمـية سـوف نبـاشر عـقد
الندوات واللقاءات مع ابناء احملافظة
وشيـوخ العشـاء والوجهـاء كما سـنقوم
بــإلـصــاق وتــوزيع امللـصقــات اخلــاصــة
بـــالـتجـمع وتـــأمـني لقـــاءات إعالمـيـــة
للتعـريف بـأهـداف الـتجمع والقـائمـة
االئتالفيـة، ونحن من جـانبـنا اعـددنا
برنـامجـاً انتـخابـياً خـاصاً بـاحملافـظة

جتربة من سويسرا

الديمقراطية املبارشة ُتكتسُب باملامرسة
"دليل الدميقراطية املباشرة يف سويسرا وخارجها" كتاب أصدره حديثا

"معهد املبادرة واالستفتاء يف أوروبا".

لكل من يهـتم بالدميقراطية املباشرة
أو يعـمل يف هـــذا اجملـــال، ســـواء تـعلق
األمــــر بــــاملـــســــؤولـني احلـكــــومـيـني أو
املــواطنـني أو النـشـطــاء الــسيــاسـيني.
هـــو لـيــس مبـنــشـــور مـن أجل أو ضـــد
الــدميقـــراطيـــة املبــاشــرة. نـحن أردنــا
بـبــســاطــة عـــرض خلفـيــة حــول هــذا
النـــوع من احلـكم، مـع العلـم أن أكثــر
مـن 250 مليـون شـخص يف عـشـر دول
سـيـصــوتــون علــى الــدسـتــور األوروبـي
ــــــــد يف غـــــضــــــــون الـعــــــــامـــني اجلــــــــدي
القـادمني. إن الـدميقـراطيـة املبـاشـرة
ليـست بفكـرة غريـبة أو بـاليـة. بل هي

تصور عملي عصري جدا.
ســويــس انفــو: إلــى أي حـــد ميكـن أن
ميـثل هــــذا الكـتـــاب عـملـيــــة عالقـــات

عامة لفائدة سويسرا؟
هو ليـس كذلك. نحن أخذنا سويسرا
كـمثـال ألنهـا هـي البلـد الــذي يتـمتع
بأعرق تقلـيد للدميقـراطية املـباشرة.
ونــربـط اسـتـنـتــاجــاتـنــا بــدول أخــرى

بهدف وضع النقاش يف إطار أوسع.
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ـــــة مــن ـــــائ ـــــواحـــــد. عـــــشـــــرون يف امل ال
الــســويــســريـني نــاخـبــون مـنـتـظـمــون،
وعـشرون يف املـائة آخـرون ال يشـاركون
ــــــات االقــتــــــراع. لـكــن ــــــدا يف عــمـلــي أب
الـنـــسـبــــة املـتــبقـيــــة تــضـم مــــواطـنـني
يـــدلـــون بـــأصـــواتهـم عـنـــدمـــا يهـمهـم
موضوع التصـويت. يف املعدل، يشارك
السويسريون أكثر من مواطني الدول
ـــــة اتخـــــاذ القـــــرار األخـــــرى يف عـــملــي

السياسي.
سـويس انفـو: كتـابكم يعـرض سلسـلة
مـن األبحـــاث املقـــدمـــة بــشـكل جـيـــد،
ومعـــطــيـــــات ومـعلـــــومـــــات أســـــاســيـــــة
ومـــرجعـيـــة. إلـــى أي نـــوع مـن القـــراء

تتوجهون بهذا الدليل؟
بــرونــو كـــاوفمــان: سـيجـــد البـــاحثــون
ـــــــالـلـغـــــــة ـــــــى الئـحـــــــة ب لـلـــمـــــــرة األول
اإلجنلـيـــزيـــة تـتـضـمـن االسـتفـتـــاءات
التي نـظمت يف سويـسرا، ونوفـر أيضا
ــــــــة ملــــــــؤســــــســــــــة أول نـــــظــــــــرة شــــــــامـل
الـــدميقــراطـيــة املـبــاشــرة يف 32 دولــة
أوروبية. لكن الكتـاب هو مدخل أيضا
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مـسـتهلك. فهـو يـدرك أكثـر حـاجيـات
اجملتمع الذي يعيـش فيه. وأذكر على
سبيل املثال، اعتماد التوقيت اجلديد
لقــطــــارات هـيـئــــة الـــسـكـك احلــــديــــد
الفدرالـية. لقـد ذهلت بـالعدد الـهائل
لألشخــاص الــذين اعـتبــروا الـعمـليــة

شيئا يعنيهم مباشرة.
ســويس انفـو: لقـد عـشتـم يف السـويـد
لـسنـوات طـويلـة. هل انكـم ال متيلـون
إلـى إضفاء طـابع مثـالي علـى أسلوب

الدميقراطية السويسري؟
بـرونو كاوفمان: تتعلق املـسألة بوجهة
النظـر الـتي تختـارهـا. عنـدمـا يعـيش
ـــــى ـــــرء يف ســـــويـــــســـــرا، يـــتعــــــود عل امل
انتـخابـات كثـيرة، وقـد مييل إلـى رؤية
املــشـــاكل املـــرتـبـطـــة بـــالـــدميقـــراطـيـــة
املـبــــاشــــرة. لـكـن قــــد ال يـــــرى أن تلـك
املـشاكل أكبر بكثيـر يف الدميقراطيات
التي تتيح فرصا أقل للشعب للتعبير

عن موقفه من القضايا السياسية.
سـويـس انفـو: لـكن تـعلمــون أن أقليـة
فقـط من الــشعب الـسـويـسـري، زهـاء
ــــــصــــــــــــوت يف اربـعـــــني يف املــــــــــــائــــــــــــة، ت

االنتخابات...
بـرونـو كـاوفمـان: هـذا مبـرر يُـستخـدم
مرارا. لـكن ميكن مقارنة هـذه النسبة
مع دول تنـظـم انتخـابــات كل ثالث أو
أربع سـنــــوات فقــط. الــســـويــســـريـــون
ـــــة الــتـــصـــــويــت يف ــــــديهــم إمـكـــــانــي ل
مـنــاسـبــات عــديـــدة علــى طـــول العــام
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بـــــرونـــــو كـــــاوفـمـــــان: هـــــذه مـن ضـمـن
محــاورنــا الــرئـيــســة. الـــدميقــراطـيــة
املـبـــاشـــرة لـيــسـت ممـــارســـة يحــسـنهـــا
شعــب أفــــضل مـــن شعــب آخـــــر. إنهـــــا
تـتعلق بـالهيـاكل املــؤسسـاتيـة وكـيفيـة
استـعمــالهـا. أن املـواطـنني يـكتــسبـون
اخلبـرة عبر املشاركـة يف الدميقراطية
املـبـــــاشـــــرة، والـتـعلـم هـنـــــا يـــــأتـي مـن
املمـارسـة. إنه ألمـر أســاسي إظهـار أن
ــــــظـــــــــــام ــــــطء بـعــــــض األمـــــــــــور يف ن ب
ـــــاشـــــرة لــيـــــس ـــــة املــب ــــــدميقـــــراطــي ال
بــالضـرورة شـيء سلبـي. البـطء ميكن
أن يـكــــون امـتـيـــــازا، فهـــــو يحــــول دون
الـتــســـرع يف اجتـــاه معـني، ثـم الــسـيـــر

الحقا يف اجتاه معاكس متاما.
سـويس انـفو: مـا هي أهـم أبرز مـيزات

وفضائل النظام السويسري؟
بـــرونـــو كـــاوفـمـــان: ال يـــوجــــد أسلـــوب
ســــويـــســــري واحــــد. الـــــدميقــــراطـيــــة
املـباشـرة تختلف مـن منطقـة ألخرى،
وحــتـــــى مـــن مجــمـــــوعـــــة ألخـــــرى يف
سويسرا. لـكن ميكن القول إن النظام
الـسـويـسـري صــديق للمــواطن بـشكل
مـــــذهـل. إنه شــكل مــن احلـكــم الـــــذي
يتيح ألقليات كثيرة العيش معا وحل
املــشـــاكل بـــدون اللجــوء إلــى احلــرب.
ويـبــــدو أن للــــدميقـــراطـيـــة املـبـــاشـــرة
تـأثيراً إيجابيـاً على الرفـاهية. الناس
يعرفـون بوضـوح ما هـم بحاجـة إليه.
املـــواطـن الفـــرد هـــو أكـثـــر مـن مجـــرد
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بـرونـو كــاوفمـان: أثـارت هـذه القـضيـة
نقـــــاشـــــا مفــيـــــدا حـــــول مـــــا يـــــريـــــده
املـــــواطـنـــــون الـــســـــويـــســـــريـــــون وكــيف
يعبـرون عن حـاجيـاتهـم، وكيـف تعمل
مـؤسـسـات الـدميقــراطيــة املبـاشـرة يف

هذا البلد.
ـــــــان ـــــس انـفـــــــو: خـالفـــــــا لـلـفـــن ســـــــوي
الـــســــويـــســــري، يــــركــــز كـتــــابـكــم علــــى
اجلــوانـب اإليجـــابيــة للــدميقـــراطيــة

املباشرة.
بـــرونـــو كـــاوفـمــــان: نحـن نهـــدف إلـــى
تقـدمي وجهـة نظـر متـوازنـة. نـريـد أن
نــظهـــر أن الــــدميقـــراطـيـــة املـبـــاشـــرة
حقـيقــة تعـمل كل يــوم وال تــؤدي إلــى
كـارثة أو إلـى فوضـى. لكننـا نعبـر عن
شكوكنـا حول استعمال الـدميقراطية
املبــاشـــرة عنــدمـــا يتـعلق األمــر مبـنح
ـــــــاطـق ـــــــة. )يف بـعـــــض املـــن ـــــســـي اجلـــن
السـويسـريـة، يقـرر النـاخبـون بـالفعل
مـصير طلبـات منح اجلنسيـة(. ويثير
الـكـتــــاب أيــضــــا قــضــــايــــا حــــول فـــشل
ســـــويــــســـــرا يف الــتـــــوفــيق بــني نـــظـــــام
الـدميقـراطيـة املبـاشـرة ومقـاربـة أكثـر

نشاطا وانفتاحا إزاء أوروبا.
ـــــة، ســـــويـــــس انفـــــو: مـــن جهـــــة ثـــــانــي
تــــرفــضــــون الـتــصــــورات الـــشعـبـيــــة يف
ســويـســرا القــائلــة إن الــدميقـــراطيــة
ـــــة أو أن ـــــة لـلغـــــاي ـــــاشـــــرة بـــطــيــئ املــب
املــــواطـنـني لـيـــســــوا دائـمــــا مـــــؤهلـني

التخاذ القرار.
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بـرونو كـاوفمـان، أحد مـؤلفي الكـتاب،
يــــشـــــرح يف لقـــــاء مع ســـــويـــــس انفـــــو
الطـبيعـة الـعصـريــة وامليـزة الـشعـبيـة
لهــــذه الــــدميقــــراطـيــــة الـتـي تـــشــــرك
املــــواطـن يف عــملـيـــــة اتخـــــاذ القــــرار.
وكــــوفـمــــان هــــو أيــضــــا رئـيـــس مـعهــــد
"املـبــادرة واالسـتفـتــاء يف أوروبــا" غـيــر
احلـكـــــومــي الـــــذي يـــــوجـــــد مقـــــره يف
مـــدينــة أمــستــردام الهـــولنــديــة. وقــد
أنـشئ هـذا املعهـد عام 2001 كـمنظـمة
مــسـتقلــة غـيـــر نفعـيــة، وبــات يـتـمـتع
think" بـــســمعــــة مــــركــــز الــتفـكـيــــر
 "tankحـول الدميقـراطية املبـاشرة

يف أوروبا. 
الـــسـيــــد كــــاوفـمــــان الـــــذي يعـيـــش يف
السـويـد منـذ سنـوات طـويلـة شـرح يف
حـــــديــث مـــطـــــول مع ســـــويـــــس انفـــــو
تصـوره لنظـام الدميقـراطيـة املبـاشرة
يف ســويـســرا وأبــرز الــطمــوحــات الـتي
دفعـت املـعهـــد إلـــى صـيـــاغـــة الـــدلـيل
الـــذي نــشـــر يـــوم الـثالثـــاء 14 كـــانـــون

األول اجلاري.
سـويس انفو: سـويسرا ودميقـراطيتها
املبــاشــرة تـصــدرتـــا عنـــاوين الــصحف
مؤخرا بسبـب معرض سويسري مثير
للجــدل يف بــاريــس. الفـنــان تــومــاس
هيــرشهــورن انـتقــد يف املعــرض بعـض
جـوانـب نظـام الـدميقـراطيـة املبـاشـرة

يف سويسرا. ما رأيكم يف ذلك؟
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س: مـا الـدور الـذي أدته االمم
املتحدة يف العراق ؟

ج: عــــمـلــــت االمم املــــتـحـــــــــــدة
بعـــرض بــــدائل علــــى مجلــس
احلكم العـراقي لـيختـار منهـا
ولم تقدم اي توصـيات بشأنها
. اوصـت بهـــذا الـنـظـــام جلـنـــة
االنتخـابـات الفــرعيـة جمللـس
احلـكم االنتـقالـي الذي تـبنته
االمم املــتحـــــدة . لقــــد صــــوت
مجلـس احلـكم العــراقي علـى

هذا النظام. 
س: ملاذا التمثيل النسبي ؟

ج: لقـد اختـار مجلـس احلكم
العــــراقـي الـتـمـثــيل الـنـــسـبـي
عـــــــــــوضـــــــــــا عــــن غــــيـــــــــــره مــــن
املقتـرحات النه اكـثر شـمولـية
) ولهذا اهميـة خاصة لسلطة
وضـع الــــــــــــدســـــتــــــــــــور والـــــتـــــي
سـتــسـتفـيـــد مـن اكـبـــر متـثـيل
ممـكـــن للــمـــصــــــالـح( ومجــــــد
)مهـم اخــذيـن بعـني االعـتـبــار
االطــــــــار الــــــــزمـــنـــي احملــــــــدود
للـعمـليــة واملـطـلب الــسيـــاسي
بعــدم تــأجـيل االنـتخــابــات( .
والتـمثـيل النـسـبي افـضل من
انــــظـــمــــــــة االغـلـــبـــيــــــــة وذلــك
لـتـحقــيق عــــدد مـن املــطــــالـب
املـنصـوص عـليهــا يف القـانـون
االداري االنـــــتـقــــــــــــالـــــي مـــــثـل
احلــصـــــة الـنـــسـبـيـــــة للـمـــــرأة

وضمان متثيل االقليات.
س: ملــــــاذا قــــــوائــم مـــــــرشحــني

وليس مرشحني أفراداً ؟
ج: عـــــادة مـــــا يـتـــطلـب نــظـــــام
الـتـمـثـيل الـنــسـبـي اسـتخـــدام
القــــوائـم. الـنــظــــام الــــذي مت
تـبـنـيـه يفــــرض وجــــود قــــوائـم
تــراتـبيـــة ومغلقــة ممل يــسهل
الــتــــصـــــــويــت ويـجـعـلـه اكــثـــــــر
شفــافـيــة. اضــافــة الـــى ذلك ،
يـسـمح للـجمـاعــات والهـيئـات
بـــتقــــــدمي قــــــوائــم مـــــــرشحــني
ولـــــيــــــــــس فـقـــــــط االحـــــــــــــزاب
الــــســيــــــاســيــــــة .واخــيــــــرا، مــن
املــسـمـــوح لالفـــراد ان يقــومــوا
بــتـــــرشــيـح أنفــــسهــم كـــــأفـــــراد

ايضا.
س: ملــــــاذا دائــــــرة انـــتخــــــابــيــــــة

وطنية واحدة ؟
ج: ان الـبديل لدائرة انتخابية
واحدة كان اعتمـاد احملافظات
الــثــمــــــانــي عــــشــــــرة مــنـــــــاطق
انــتـخـــــــابــيـــــــة. ولـكــن غــيـــــــاب
الـتعـداد الـسكــاني املـوثــوق به
جـعل تـــــوزيـع املقـــــاعــــــد علـــــى
مـستوى احملـافظـة امرًا صـعبًا
ومخــتـلفـــــــًا علــيـه.القـــضــيــــــة
اخلـالفيــة املـتعلقــة بــالــسكــان
الــنــــــازحــني يف احملــــــافـــظــــــات
اخملتلفـة ، وخاصة يف الشمال
، ســتجـعل مــن االنــتخـــــابـــــات
املعتمدة على حدود احملافظة

مخاطرة كبيرة .
س: هـل يـخـــــــــــدم الــــنــــــظـــــــــــام
االنــــتـخـــــــــــابــــي دون وجـه حـق
مصالح جماعات دون غيرها؟
ج: بـــــــــالـقـــــطـع ال . بـل عـلـــــــــى
العكـس من ذلـك يتجنـب هذا
الـنـظــام اي زيـــادة او نقـص يف
متثـيل اي جمـاعـة .وال يـوجـد
اي حـد قانـوني مينع اي كـيان
مـحـلـــي مـــنــــظـــم مـــن متـــثـــيـل
نفـــسه.كـمـــا يـتجـنـب الـنـظـــام
إضـاعـة األصــوات النه يــسمح
بدمجهـا عبر القـطر . ميتلك
الـعــــــــــراق ثـقــــــــــافــــــــــة غـــنـــيــــــــــة
مبجـتمعــات متنـوعــة ، ويعمل
هــذا النـظــام علـى رفـع متثـيل
جمـيع قطـاعـات اجملـتمع الـى
احلد األقصى يف سلطة وضع

الدستور.
س: هـل يعـــــزز هـــــذا الــنـــظـــــام
الـتصـويت حـسـب الطـائفـة او

العرق ؟
ج: ال يعــــزز هــــذا الـنــظــــام اي
خيار سيـاسي متحيـز دينيا او
عـــــــرقــيـــــــا او جـهـــــــويـــــــا. فــمــن
ــــــــــــســـــــمــح املــفـــــــتـــــــــــــــــرض ان ت
االنـتخــابــات الــدميــوقـــراطيــة
للنـاخبني بـالتصـويت للخـيار
ــــــــــــــــــــــــــذي ميــــــــــثـــل آراءهــــــــــم ال
االجـتـمــــاعـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
افــــضل متــثـــيل الـــــــى جـــــــانــب
متـثـيل مـصـــاحلهـم . الـنـظــام
الـــذي مت اخـتـيـــاره هـــو الـــذي
يـسـمح بـــأكبــر متـثيـل جلمـيع

هذه املصالح.
س: ملـــــــاذا يـفـــــــرض الــنــــظـــــــام

احلصص النسبية ؟
ج: لقـــد مت حتـــديـــد الـنــظـــام
االنـتخـــابي يف حـــدود النـظــام
الـتــشـــريعـي للقــانــون اإلداري
االنـــتـقــــــــالـــي ) يف آذار 2004 (
والـــذي طـــالـب ب 25% حــصـــة
نـــسـبـيـــــة للـمـــــرأة يف اجمللـــس
الــوطـنـي .كـمــا نـص القــانــون
االداري االنتقالي على ضمان
النـظــام االنـتخـــابي لـلتـمثـيل
العــادل لالقـليــات . لقـــد متت
صــيــــــاغــــــة وتــبــنـــي القــــــانــــــون
اإلداري االنـــتقـــــالــي مــن قـــبل
سلــطـــــة الــتحـــــالف املـــــؤقــتـــــة
ومـجلــــس احلـكـــم العـــــراقــي ،
ولـــم تـــتـــم اســـتـــــــشـــــــــارة االمم
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ـ

تغطـية اعالميـة ألي نشـاط سياسـي حزبي،
وال تـــســــري فـتــــرة الــصـمــت االعالمـي هــــذه
علـى املعلـومـات التي تـوفـرهـا املفـوضيـة عن

العملية االنتخابية .
القسم الثالث

)حــــــضـــــــــــور وســـــــــــائـل االعـالم يف مـقـــــــــــرات
املفوضية(

3-1 علـــــى ممــثلــي وســـــائـل االعالم الـــــذيــن
يـــرغبــون يف دخــول مقــرات املفـــوضيــة مـثل
املكـــاتب االنـتخـــابيــة الــوطـنيــة واالقـليـميــة
واملـكــــاتـب االنــتخــــابـيــــة يف احملــــافــظــــات ان
يـحصلـوا أواًل علـى مـوافقـة من املـسـؤول يف
ذلــك املــكـــتـــب عـــن الـعـالقــــــــة مـع وســــــــائـل
االعـالم. 3-2 علــــى ممــثلـي وســــائـل االعالم
الــذين يــرغبـون يف دخـول مـراكــز التـسـجيل
ومــراكـــز االقتــراع ومــراكــز فــرز األصــوات ان
يحصلوا على اعـتماد اعالمي من املفوضية

تصدره حسب االجراءات التي ترتئيها .
3-3 ال يجوز تصـوير أي شخـص موجود يف
هـذه املقرات فوتـوغرافيًا أو علـى شريط من
دون مـــوافقــة صـــريحــة مـن ذلك الــشخـص
علـى تصـويره فـوتوغـرافيـًا أو على شـريط .
وحـتـــــى بعــــد مـــــوافقــــة الـنــــاخــب ال يجــــوز
للـــشــــريــط أو الــصــــورة الفــــوتــــوغــــرافـيــــة ان
تـكـــــشف عــن نــيــــــة الــنــــــاخـــب خالل االدالء

بصوته .
القسم الرابع

)احالة اخملالفات(
4-1    حتــيل املفـــوضـيــــة العلـيـــا املــســتقلـــة
لالنـتخـــابـــات أيــــة مخــــالفـــات الــــى الهـيـئـــة
الــوطـنيــة العــراقيــة لالتـصــاالت واالعالم أو
الــــى القــضــــاء العــــراقــي بحـــسـب جـــســــامــــة

اخملالفة.
القسم اخلامس

)نفـاذ النظام(
يعــد هـــذا النـظــام نــافـــذًا إبتـــدءًا من تــاريخ
املصادقة عليه من قبل مجلس املفوضني .

مجلس املفوضني
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االنـتخـــابـيــــة علــــى معــطـيـــات رسـمـيـــة يـتـم
احلــصـــــول علــيهــــا مــن املفــــوضـيــــة الـعلـيــــا

املستقلة لالنتخابات يف العراق .
2-2 تقـدمي جميـع وسائل االعالم معلـومات
غــيـــــر مــنحـــــازة عــن ســيـــــاســـــات الـكــيـــــانـــــات

واالئتالفات السياسية اخملتلفة.
2-3  ســــــوف تـكــــــون هــنــــــاك فــتــــــرة صــمــت
اعالمــي خالل املــــدة الـــــواقعــــة بــني نهــــايــــة
احلملة االنتخابيـة وغلق مراكز االقتراع يف
نهاية االنتخابات ، وخاللها لن تكون هناك

املــطبــوعــة أو األفالم أو أشــرطــة الفــديــو أو
التسجيالت أو خدمات االتصاالت .

القسم الثاني
)توعية الناخبني واالعالم العام(

2-1 مبوجب قواعد احلملة االنتخابية يقع
علـى عــاتق وســائل االعالم العــراقيــة واجب
اطالع الـقراء واملسـتمعني واملشـاهدين بـدقة
ويف الـوقـت املنــاسب الـى مجـريـات العـمليـة
االنـتخــابيــة . ويـجب ان تـسـتنــد املعلــومــات
املـتـعلقــة بــاالجـــراءات واللـــوائح والــسـيــاســة

يف 2004/3/20 عن سلطة االئتالف املؤقتة.
1-5 فـتــــرة احلــملــــة : الفـتــــرة الـتـي تـــســبق
االنـتخابـات ، وحتددهـا املفوضـية علـى انها
الـفتـــرة التـي يجــوز للـكيــانــات واالئـتالفــات
الــسيــاسيــة ان تقــوم بحـمالتهــا االنتخــابيـة

خاللها .
1-6 االعالم : الـــــوســــــائل املـــتخـــصـــصـــــة يف
توفيـر األخبار او املعـلومات او مـواد الترفيه
للجـمهور العـام، أو ... عن طريـق االشتراك
، وذلـك بــــــاســـتخــــــدام وســـــــائل مـــثل املــــــواد

والـتـيــــارات الـــسـيــــاسـيــــة العــــاملــــة يف
احملافـظة للدخـول يف قائمـة ائتالفية
خلــوض انتخـابـات مجلـس احملــافظـة
برزت عـدة اشكاالت دعتنـا الى خوض
االنـــتـخـــــــابـــــــات يف قـــــــائـــمـــــــة مـفـــــــردة
بـــالـتحـــالـف مع بعـض الـــشخـصـيـــات
االجـتمــاعيـة املـسـتقلـة والـشخـصيـات
الـــدميقـــراطـيـــة وقـــد فــضلـنـــا خـــوض
التجـربــة االنتخــابيـة بقــائمـة مفـردة
لقـيــــاس مـــــدى شعـبـيــــة احلــــركــــة يف

احملافظة.
وعن احلملة اإلعالمية قال:

سـتتـم املبـاشــرة يف احلملــة اإلعالميـة
قريـبا وسيكـون اإلشراف علـى احلملة

مركزيا من قبل قيادة احلركة.
وعن الوضع االمني قال :

الــوضع األمنـي منــاسب يف احملــافظـة
ونتـمنــى إجــراء االنـتخــابـــات من دون
أي ضـغوط علـى النـاخبني كـما نـدعو
إلــى إجــراء االنـتخــابــات علــى الــرغـم
مــن كل الــظـــــروف وعلــــى الــــرغـم مـن
تـوقعنـا حصـول بعـض التجـاوزات من

بعض األطراف.

دخلـت اجلـمعـيــــة بقـــائـمـــة ائـتالفـيـــة
خلــوض انتخـابـات مجلـس احملــافظـة
ضمت نقـابـة عمـال الطـاقـة احلـراريـة
وجــمعـيــــة املــتقــــاعــــديـن االنـــســــانـيــــة
واحلــزب الــشـيــوعـي العــراقـي اضــافــة
الـى عـدد مـن التـجمعـات العـشـائـريـة
والوجهاء والشخصيات االجتماعية.

وعن الوضع االمني قال :
الــوضع االمـنـي يف احملــافـظــة حــالـيــا
جيـد وسوف نـبذل قـصارى جهـدنا يف
يــــوم االنــتخــــابــــات السـتـتـبــــاب االمـن

للمحافظة على سالمة الناخبني.
حركة الوفاق الوطني 

امــا االسـتــاذ حــامت احلـصــونــة نــائـب
مــســــؤول مكـتـب الـــوفـــاق الـــوطـنـي يف

محافظة ذي قار فقد قال :
تعـــمل حـــــركــتــنــــــا كل مـــــا يف وسـعهـــــا
الجنــــــــــاح االنــــتـخــــــــــابــــــــــات ســــــــــواء يف
احملــافظــة او يف عمــوم العــراق وتقـدم
دعمهـا لكل االطـراف واالطيـاف التي

تعمل خلدمة الوطن.
وعن القائمة االنتخابية قال :

بعـــد حـــوارنــــا مع عـــدد مـن االحـــزاب

ونحن مستعدون لـلتعاون والعمل يدا
بيــد مع جـميـع االطيــاف الــسيــاسيــة

التي تعمل لبناء الوطن 
وعن الوضع االمني قال :

نـحـــن مـــتـفــــــــائـلــــــــون جــــــــدا بـــنـجــــــــاح
االنـتخابات ونتـمنى ان تسيـر العملية
االنتخابية دون مشاكل وباعتقادي ان
الــــــوضع االمــنــي جــيـــــد يف املــنـــطقـــــة
اجلـنـــوبـيــــة وميكـن ان متــــر العــملـيـــة

بسالم 0 
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امـــا النــائـب الثـــاني لـــرئيــس جمـعيــة
ابـنــاء الـنــاصــريــة االجـتـمــاعـيــة غـيــر

السياسية فقد قال :
لقـد متثـلت استعـداداتنـا لالنتخـابـات
بــــــــــاقــــــــــامــــــــــة الـــنــــــــــدوات والـلـقــــــــــاءات
اجلـمــــاهـيــــريــــة واملـــشــــاركــــة يف دورات
املـعهـــــد الـــــدميقـــــراطــي ، واجلــمعــيـــــة
حــــالـيــــا تعــمل بــــالــتعــــاون مع مـكـتـب
املفــوضيــة العـليــا علــى اعــداد قــائمــة
ملـــــــراقــبــي االنــتـخـــــــابـــــــات مــن ابــنـــــــاء

احملافظة املستقلني.
وعن القائمة االنتخابية قال:

علمـاؤنـا االجالء وعـليه فـان اخــواننـا
يف احلــزب يبـذلــون قصـارى جهــودهم
لـتوعية املـواطنني باهميـة االنتخابات
وضــرورة املـشــاركــة فـيهــا والعـمل علــى
اجنــــاحهـــا مـــؤكـــديـن بــــذلك اخـتـيـــار
االشخـــــاص االكفـــــاء مـن املـنـــــاضلـني
واجملــــاهــــديـن وذوي الـعلـم والــــدرايــــة
والـتجـــربـــة الن الـــدسـتـــور كـمــــا تعلـم
مــرهــون بـــاجلمـعيــة الــوطـنيــة وعلـيه
البـد مـن انتخـاب االشخـاص االكفـاء

القادرين على حتمل املسؤولية 0 
وعن القائمة االنتخابية قال :

بــــــالــنــــســبـــــــة لالخــــــوانــنــــــا يف املـكــتــب
الـسياسي واصلـوا التجربـة االئتالفية
ودخلــــوا ضـمــن القــــائـمــــة الـــشــيعـيــــة
الوطـنية الـتي ضمت القـوى الوطـنية
والـشـيعيـة والعـشـائـريـة والـشخـصيـات
االجـتمــاعيـة والـديـنيـة امـا بــالنــسبـة
النتخـابات مجلـس احملافظـة فقد مت
التحـالف مع حزب الدعوة االسالمية
) جمـاعـة اجلعفـري ( ومـكتب الـشيخ
محمـد باقـر النـاصري بـالتنـسيق مع
وكالء الــسيـد الــسيــستــاني املــستـقلني

إضـــافـــة الـــى الـبـــرنــــامج العـــام الـــذي
يتولى املقر العام إدارته.

وعـن انــتخـــابـــات مـجلــس احملـــافــظـــة
قال:

لقـد اعـددنـا قــائمــة ائتـالفيــة من 38
مــرشحــا تضـم جتمع الــدميقـراطـيني
املــــســتـقلــني واحلـــــركـــــة االشــتـــــراكــيـــــة
الـعـــــــــــربــــيـــــــــــة واحلـــــــــــزب الـــــــــــوطــــنــــي
الــــــــدميقـــــــراطــي والـــتجـــمع مـــن اجل
الــدميقــراطيــة وشخــصيــات مـسـتقلــة

اخرى 
وعن الوضع االمني قال :

الـــوضع االمـنـي يف احملـــافـظـــة مـــؤهل
جدا قياسـا بالوضع يف العاصمة لكن
اعـتقد أن الوضع االداري بحـاجة الى

مراجعة.
حــــزب الــــدعــــوة االسالمـيــــة )تـنــظـيـم

العراق( 
اما الـشيخ ابـو جعفـر العـامري عـضو
الـلجـنــــة املــــركــــزيــــة يف مـكـتـب حــــزب
الـدعــوة االسالميـة تـنظـيم العـراق يف

الناصرية فقد قال:
-  االنتخـابـات واجب عـينـي كمـا قـال

العدد )1(االحد 2004-12-19


