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سؤال يولِّد
اسئلة

عامر القيسي
اليـخـــتـلـف اثـــنــــــــان عـلــــــــى ان
العـــراق بـــرمـته ميـــر مبفـتـــرق

طرق.
وهـــــــــذا املـفـــتـــــــــرق ســـيـحـــــــــدد
مــستقـبله الــسيـاسـي الالحق،
بل، بال ايـــة مبــالغــة، سـيحــدد
مستـقبل السياسـي للمنطقة،
وسـيــؤدي نــوع االخـتــراق هــذا
الــــــى تغــيــيـــــرات بــنــيـــــويـــــة يف
مجــمل الهـيـــاكل الــسـيـــاسـيـــة
االقلـيـمـيــــة املـتــــأثــــرة حـتـمــــاً

بالوضع السياسي العراقي.
ازاء اهـمـيــة مـن هــذا الـطــراز،
مـن حقنـا ان نـسـأل وبـاحلـاح،
االحــــزاب والقــــوى والـتـيــــارات
السيـاسية والفكريـة العراقية،
عـن سبب عجـزهـا عن تـشكيل
ائتـالف وطني واسع، ببـرنامج
احلـد االدنـى علـى اقل تقـديـر
لقيـادة السفينـة العراقيـة الى

شاطئ االمان؟
مـــامعـنـــى كل هـــذا الـتــشـــرذم،
)83( قـائمـة، وهـذا يـعني )83(
هدفـاً ستراتيجـياً و )83( فكراً
سـيـــاسـيـــاً -تــشـكل حـــديـثـــاً يف
مــعـــــــــظــــــمــه- ســــــتــخــــــــــــــــوض
االنــتخـــــابــــــات.. وكل ســيغــنــي
علـى لياله.. وكل سيجر صوت
املــواطـن مـن اضعـف حلقـــاته،
بـدغدغـة انتمـائه الطـائفي او
القـــومي او الــديـني، وسـتكــون
هـذه االجنـرارات الـى صنـاديق
االقــتـــــــراع ارضــيـــــــة خــــصــبـــــــة
ملــشكالت نـــوعيــة قــادمــة علــى
طــــــاولــــــة العـــمل الــــســيــــــاســي

العراق؟
الغـريب يف االمـر، ان االحـزاب
والـتـيــــارات الــــرئـيـــســــة، الـتـي
تـــــــشــكـل الـعـــمـــــــــود الـفـقـــــــــري
لـلهـيـكل الــسـيـــاسـي العـــراقـي
رسـمـيــــاً وشعـبـيــــاً وهــي بعــــدد
)اصــابع الـيــد( والـتـي قــارعـت
الـنــظـــام الــطـــاغـيـــة، وقـــدمـت
آالف الشـهداء يف هذه املـسيرة
قــد عجـزت عـن االتفــاق، وهي
التي وقعت عـشرات املعـاهدات
واملـــواثـيق املــشـتـــركـــة عـنـــدمـــا
كـــانــت تقــــاتل ضـــد الـــسلــطـــة
الفاشية.. معاهدات ومواثيق،
كــانـت تــشـكل احللـم العــراقـي
بــــــــاهــــــــدافـهــــــــا وبــــــــرامـجـهــــــــا
وتـــوجهـــاتهــا.فـمــاذا لــو عــادوا
الــى اخلطـوط العــريضــة ملثل
هذه املواثـيق ليقدموا للشعب
العــــــراقــي صـــــــورة حقـــيقــيــــــة
حلـــرصهـم الـــوطـنـي وانفـتـــاح
افقهم الـسيــاسي ورغبـتهم بل
واصـــــرارهـــم احلقـــيقـــي علـــــى
بــنـــــاء عـــــراق وطــنــي خـــــالــص
يــــنــــــــــأى عــــن الـــــطــــــــــائـفــــيــــــــــة
واالنـغـالقــــــــات الــــــــديـــنـــيــــــــة او
القــــومـيــــة لـيـنـتـــشل الـــشعـب
الـعــــــــراقـــي مـــن احـــبــــــــاطــــــــاتـه
املــتـكـــــررة مـــن مجــمـل العـــمل
الــــــســـيــــــــاســـي وسـلــــــــوكـــيــــــــاتـه
واخطـائه واملتاهات التي اجنر

اليها بعد سقوط الصنم.
انـه المـــــــــر مـفـــــــــرح، ان جنـــــــــد
انفـسنـا قـد انـتقلنـا من حجـر
احلـــــــــزب الـــــــــواحـــــــــد، واالســـم
الــواحــد والـطـبخــة الــواحــدة،
الـــى افق مفـتــوح ومـتـنــوع مـن
املـشاهـد السـياسيـة والتلـونات
واالداء السـياسي اخملتلف عن
االخـر، وهو مـايتيح للـمواطن
العـراقي حـريــة اختيـار ممثله
الول مـرة منـذ اكثـر من نصف
قـــرن.ولكـن هل سـيــذهـب الــى
صـــنـــــــاديـق االقـــتـــــــراع بـفـكـــــــر
ســـيـــــــــاســـي ورؤيـــــــــة وطـــنـــيـــــــــة

واضحة؟
هل يــدلـي بـصـــوته بعـيــداً عـن
تــأثـيـــرات الفـتــاوى واالنـتـمــاء

القومي او الديني؟
النـــــذكــــــر، ان بعـــض القـــــوائــم
تــضــم شخــصــيـــــات واحـــــزابـــــاً
وطـنـيــــة النـــشـم مــنهــــا راحــــة
الـــطــــــائفــيــــــة وروح االنحــيـــــاز
ـــــــــــــدو حــلـــــتــهـــــــــــــا املــغــلــق وتـــــب
دميقــراطيـة ووطـنيـة واضحـة
ولــكـــن مـــن حـق املـــــــــواطـــن ان
يـــســــأل: مــــالــــذي مـنـعهــــا مـن
االئـتالف والتـجمع يف قــائمـة
واحـــــدة حـــــرصــــــاً علـــــى عـــــدم
تـــــشـــــــرذم اصـــــــوات الـــنـــــــاخـــب

العراقي؟
هـنــــاك عـــشــــرات االســئلــــة يف
ذهــــن املــــــــــواطــــن الــــنــــــــــاخــــب،
ولالسـف، فهـــــو غــيــــــر مقــتــنع
بـــأكـثـــر االجـــابـــات الـتـي تـبـــرر
هــــــذه الفـــــرقـــــة الــتــي تغـــطــت
بالفـتـــــات مغــــريــــة وجـمــيلــــة.
وكـلهـــــا تــضـع العـــــراق وشعــبه
ومستقبـله وحريته يف مقدمة
االهـداف لكن دعونـا نقول انه
يف الـــوقـت مـتــسع كـمـــا يقـــول
الــشـــاعـــر- العـــادة الـنــظـــر يف
مـجـــمـل االداء الـــــــســـيـــــــــاســـي
احلـــــالــي والعــمـل علـــــى عـــــدم
متـــــزيق الــصـــــوت العــــراقـي يف
ســـبـــيـل مـــــصــــــــــالـح ضـــيـقــــــــــة

ومكاسب سياسية بائسة.
صـحـــيـح انـهــــــــا انـــتـخــــــــابــــــــات
تـأسيـسيـة وامـامنـا عمـل كبيـر
مـن املــتغـيــــرات الـــسـيــــاسـيــــة-
لكنهـا برأيـنا سـتؤسـس لوضع
سيــاسي معقـد، سـنحتـاج الـى
الكثير من الـوقت كي نعاجله،
اذا اردنــا ذلـك ولن يـســامـحنــا
الـتـــاريخ ابـــداً اذا اضعـنــا مـثل
هـذه الفـرصـة الـذهـبيـة لـبنـاء
ـــــــــــــــــــد. الــعـــــــــــــــــــراق اجلـــــــــــــــــــدي
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املثنى/عدنان سمير
ــــــــا ــــــــة الـعـلـــي ــــــسـلـــم مــكـــتـــب املـفــــــــوضـــي ت
لالنـتخــابــات يف املـثـنــى عــدداً مـن قــوائـم
ــــــرشـحـــني مـــن االحــــــزاب واحلــــــركــــــات امل
الـــسـيـــــاسـيـــــة والـكـيـــــانـــــات الــــشخــصـيـــــة
لـالنتخـابـات املـزمع اقــامتهـا نهـايـة شهـر

كانون الثاني املقبل.
واوضحـت السيـدة رجاء العـيداني مـديرة
املكـتب ان املفـوضيـة فـتحت 17 مـركـزاً يف
املثنى وقامت بتوزيع استمارات الناخبني
من خالل وكالء توزيع املواد الغذائية من
اجل ايـصالهـا الى العـوائل وهنـاك نقص
حــصل بـــسـبــب االشخــــاص مـن مــــوالـيــــد
1986 حيث تصحح االستمـارات يف مراكز
الـتــسجــيل للـنـــاخـبـني وان املـــواطـن غـيـــر
املـتـــسلـم لالسـتـمـــارة سـيـتـــسلـمهـــا خالل

االيام القادمة.
واضـــافـت لقـــد حــصلـت املــصـــادقــــة علـــى
اربعـــــة احـــــزاب وروابـــط يف املــثــنـــــى وهــي
ـــــــرابــــطـــــــة جتـــمـع الـفـــــــرات االوســــط وال
املــــســتـقلــــــة االسالمــيـــــة وجتـــمع اهـــــالــي
ــــــــى ــــــســـمــــــــاوة وجتـــمـع مـــن اجـل املـــثـــن ال
بــاالضــافــة الــى 12 حــزبــاً رئـيــسـيــاً وهـي
الــشـيــوعـي والــدعـــوة والعــدالــة والـتقــدم
الــــدميقـــراطـي واجمللـــس االعلــــى للـثـــورة
ــــــدميقــــــراطــي االسالمــيــــــة والــــــوطــنــي ال
وجتـمع مـن اجل العــراق وحــركــة الــوفــاق
الــوطـني واحلــركـــة االشتـــراكيــة العـــربيــة
واالنتفـاضـة الــشعبــانيـة وحـزب الـوحـدة
وجتــمـع العـــــراق الــــــدميقـــــراطــي وحـــــزب

الطليعة االسالمية .
ــــــى ان كل مــــــركــــــز انـــتخــــــابــي واشــــــارت ال
سيقـترع فيه )2000( ناخب فـفي الرميثة
مثالً 19 مركـزاً. وقد وجـدنا تعـاوناً كـبيراً
بـني املكتب واملـواطنني واللـجان الـشعبـية
ورجـال الديـن واجملالـس البـلديـة والعمل
مستمـر يف فتح مراكز انتخـابية يف عموم
احملــافـظـــة كمــا اقـــام املكـتب نــدوات علــى
املــستـوى الـرسـمي والـشعـبي يف القـاعـات
واملـســاجــد واملـــدارس والكـليــات واملعــاهــد
فــــضالً عــن الــتــنـــــســيـق مع احملــــــافـــظــــــة
واجلهـــــات االمــنــيـــــة واحلـــــرس الـــــوطــنــي
لـتــــامـني املــــراكــــز االنــتخــــابـيــــة ومــــراكــــز

التسجيل.
وتــرى الــسيــدة الـعيــداني ان االنـتخــابــات
ضروريـة جداً يف الـوقت الـراهن لتحـديد
الـعمـليــة الــسيــاسيــة يف العــراق وتــشكـيل
حكـــومـــة يف ضـــوء هـــذه االنـتخـــابـــات مـن
الـشعب، وان هـذه العـمليـة الـدميقـراطيـة
حتـصل ألول مـرة يف العـراق بهـذا الـشكل
والــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــم.
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ـــات مع اقـتـــراب مـــوعـــد االنــتخـــاب
ـــصــــــاعــــــد االســتـعــــــدادات لـهــــــذه وت
الـتجــربــة الــوطـنيــة الــدميقــراطيــة
فـــان املفـــوضـيـــة الـعلـيـــا املــسـتـقلـــة
لالنتخـابــات وهي اجلهــة احليـاديـة
املعــنــيـــــة بــتــنـــظــيــم آلــيــــــة العـــمل
واالشراف على العمليـة االنتخابية
بــضمــان جنــاحهــا، قــد عـملـت علــى
تـــأكيــد دورهــا مـن خالل اعـتمــادهــا
خطـة برزت اهميـة املفوضيـة العليا
لالنـتخــابـــات وتهـيـئــة املــسـتلــزمــات
كـافـة، وهنـا بـرزت اهـميـة املفـوضيـة
ــــــات يف بغـــــداد الـعلــيــــــا لالنـــتخـــــاب
وفــــروعهـــا يف احملـــافــظـــات ومــنهـــا
مكـتـبهـــا يف الـبـصـــرة الـــذي يقع يف
احــد اشهــر احيــاء البـصـرة هــو حي
)مناوي باشـا( وبهدف التعرف على
طـــبـــيـعـــــــة عـــمـل املــكـــتـــب وااللـــيـــــــة
الوظيفية التـي يعمل بها استعداداً
ــــات زارت املــــدى، مـكــتــب لالنــتخــــاب
املفوضيـة  املستقلـة لالنتخـابات يف
البـصرة والتـقت مديـره السيـد عبد
الصاحب البطـاط الذي حتدث عن

الية عمل املكتب وقال:
3مراحل عمل

منـذ انـاطـة الـعمـل بنـا كـمفــوضيـة
عـليــا مـسـتقلــة لالنـتخــابــات بــدأنــا
عملنـا علـى ثالث مـراحل استـعداداً
لـيوم االقـتراع الـذي سيـكون يف 30/
2005/1 وقـد كــانت املــرحلـة االولـى
هـي تـــوزيع اسـتـمـــارة الـنـــاخـب وقـــد
وزعـت مع احلـصــة الـتـمــويـنـيــة مـن
قبل الوكالء بـاشرنا بفتح 34 مركزاً
لــتـــــسجـــيل املـــــواطــنــني يف عــمـــــوم
احملـافظة والستقبـال استفساراتهم
واشـار مسـؤول املـكتب الـى ان هنـاك
اخـطــاء نعـتبــرهــا )جـسـيمــة( مـثل
مـــــواطـــن يحـق له االدالء بـــصـــــوته
ـــاً ولكـن اليـــوجـــد له اسـم يف قـــانـــون
االستمـارة، او لم يتـسلـم االستمـارة
ــــد مــن مـــــراجعــــة مــــراكــــز ــــا الب هــن
الــتــــسجــيـل للــتــــأكــــد مـــن سالمــــة
مـوقفه من االنـتخابـات اما املـرحلة
ـــاب الـثـــانـيــــة فهــي القـيــــام بفــتح ب
التـسجيل، وفعالً بدأنا بذلك يف 1/
2004/11حـتـــى نهـــايـــة الـــشهـــر ويف
هـــذه املـــرحلـــة تـتـم املـصـــادقـــة علـــى
الـكيــانــات الــسيــاسيــة واالئـتالفــات،
وقــد قـمنــا بـــاستـقبــال العــديـــد من
املـواطنني، والتـرشيح يـتم يف مكتب
املفــوضيــة يف مكـانـني يف بغـداد ويف
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مسؤول مكتب املفوضية يف البصرة

انجـزنا مـتطلبـات العملـية االنتـخابيـة وافتتـحنا 34 مـركزًا لتـسجيل املـواطنني

ومتـابعـة واولـويــات تكمل اسـاسيـات
ـــــــــة واجلـــمـــيـع يف ـــتـجـــــــــرب هـــــــــذه ال
املفـــوضـيـــة يعـملـــون بهـــذا االجتـــاه
ويحــســـون بهـــذا الـــشعـــور الـــوطـنـي
ــــســــــانــي.. املــــــدى عـلــمــت مــن واالن
مـــواطـنــني ان بعــض االحـيـــاء مــثل
البصـرة القدمية ومناطق اخرى لم
تــوزع عـليـهم اسـتمــارة االنـتخــابــات
وان وكالء احلـــصـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة
ابـلـغـــــــوهـــم انـهـــم لـــم يـــتـــــسـلـــمـــــــوا
االسـتـمـــارات  لـتـــوزيـعهـــا علــيهـم..
ويـتــســـاءلـــون مـتـــى نحــصل علـيهـــا
واالنـتخــابــات بــاتت قــاب قــوسني او

ادنى...؟
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املستقلة لالنتخابات؟
-املفوضـية العلـيا لالنـتخابـات جهة
ــــة مــن اهـــــدافهــــا وطــنــيــــة مـــســتـقل
االساسية العمل بحيادية ومايهمها
ـــات وان تكـــون هـــو اجـــراء االنــتخـــاب
حرة ونزيهـة ونظرتها املـوضوعية يف
ـــــــة هـــي ان تـقـف يف هـــــــذه الـــتـجـــــــرب

مساحة متساوية مع الكيل..
*هل تواجهون صعوبة يف عملكم؟

-بالـتأكـيد نـواجه صـعوبـة يف عملـنا
هـــذا النـنـــا نعـمـل علـــى مـــدى )14(
ســـاعـــة ونـبـــذل مـن خـاللهـــا جهـــداً
عـمليــاً متــواصالً الجنــاز متــطلبـات
ــــات مــن اعــمــــال دقــيقــــة االنــتخــــاب
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املقـــرر، لكـــون مـــوعـــد االنــتخـــابـــات
حــدده القــانــون، امــا تــأجـيلهــا كـمــا
ـــنـــــــــــاولـــت ذلـــك وســـــــــــائـل االعـالم ت
اخملـتلفـــة، فهــذا االمـــر يحـتــاج الــى

قانون غير موجود حالياً.
*ومــاذا بـشـــأن كبــار الــسن وفــاقــدي
البصر واملـعاقني والعجزة خالل يوم

االقتراع؟
ـــامـكــــان ذويهـم مــــرافقــتهـم الـــى -ب
ـــــا ـــــدورن املـــــراكـــــز االنـــتخـــــابــيـــــة وب
نـسـاعـدهم يف الـتصـويت لـكي يكـون
ـــــــة لـهـــم صـــــــوت يف هـــــــذه الـــتـجـــــــرب

الدميقراطية اجلديدة.
*مـــاهـي اهـــداف املفـــوضـيـــة العلـيـــا
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ــــر مـــن محــــافـــظـــــات العــــراق تعــتــب
املتقـدمة يف مـجال اجنـاز الواجـبات
اخلاصـة باالنـتخابـات، ونحن نعمل
جــــــاديــن لــيـالً ونـهــــــاراً مــن اجـل ان

جترى االنتخابات يف موعدها..
القانون اوالً

وعـن سؤال بـوجود رغـبة لـدى بعض
االحـــزاب او احلـــركـــات والـتجـمعـــات
الـوطنـية يف تـأجيل االنـتخابـات اكد

البطاط.
ـــــا مـــــؤكـــــديــن ــــــواصل عـــملــن نحــن ن
حرصنـا ومسؤوليتنـا على تأمني كل
ـــزمـــات جنـــاح االنــتخـــابـــات مـــســتل
وتهيئـة عوامـل اجرائهـا يف موعـدها
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الـبــصـــرة لـــذا يـتعـــذر معـــرفـــة عـــدد
املـــرشحـني يف حـني كـــان عــملـنـــا يف
املرحلة الـثالثة قـد تركز علـى تهيئة

مراكز االقتراع..
وحول سؤال لـ)املـدى( عن آلية عمل
ــــــالـغ عــــــددهـــم 400 املــــــوظـفـــني الـــب
وامكــانيــة حتـملـهم هــذه املـســؤولني

قال البطاط.
-كل مـــــوظفــي املفــــوضــيــــة الـعلــيــــا
املــسـتقلـــة لالنـتخــابــات يف الـبـصــرة
ـــى مـــدار يـــؤدون عــمالً مـتـمـيــــزاً عل
اليوم واكتسـبوا خبرة ومهـارة عملية
يف مجـــال عـمـلهــم، بل ان الـبــصـــرة
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البصرة/عبد احلسني الغراوي

بابل / احمد الناجي
ضمـن برنـامجه املكـرس الشاعـة مفـهوم
الـدميقراطـية، ونـشر الـوعي االنتخـابي،
ـــــــــوطـــنـــي لـلـحـــــــــوار ـــــــــركـــــــــز ال نـــــظـــم امل
الــدميقــراطـي يف بــابل نــدوة مفـتــوحــة،
بعــنــــــوان )مهــمــــــات املفـــــوضــيـــــة يف ادارة
عمليـة االنتخـابات الـعامـة املقبـلة، ودور
املـــواطـن يف دعـم ادائهـــا(، ضـيـيف فـيهـــا
االسـتــــاذ قـيـــس احلـــسـنــــاوي، الـنـــــاطق
االعالمــي ملـكــتـــب املفــــــوضــيــــــة الـعلــيــــــا
لالنتخـابـات يف بـابل، علـى قـاعـة حـركـة
الــوفــاق الــوطـني وحـضـــر النــدوة نـخبــة
ممـيــــزة مـن اجملـتـمـع احللـي، تـتــــوحــــد
هــواجــسهــا وتـطلعــاتهــا يف ضـــرورة بنــاء
احلـيــــاة علــــى االســـس الــــدميقــــراطـيــــة
واخليار االنساني املضمون، الذي يحول
من دون اعـادة اسـتنـسـاخ الـديـكتـاتـوريـة
بـواجهـة وذرائع جـديـدة وقـد أدار النـدوة

االستاذ أمني قاسم خليل.
اسـتهلـت النــدوة بكـلمــة املــركــز الــوطـني
للحـوار الـدميقـراطـي التـرحيـبيـة، الـتي
اشير فيها الـى اهمية االنتخـابات كونها
حتـديـًا حـقيقيـًا امـام غـالبيـة العـراقيني
ــــــوجـــب علـــيهــم مــن دور فـــــــاعل ومــــــايــت
ومــســـانـــد الجـتـيــــاز تعقـيـــدات الـظـــرف
االسـتـثـنــائـي، وحتــديــًا امـــام املفــوضـيــة
كهيئـة مستقلـة منوط بهـا ادارة وتنظيم
وتنـفيــذ جمـيع االنـتخـابـات يف املــرحلـة
االنتقـالية، وأمـام احلكومـة فيمـا يتعلق
مبهـام تـوفيـر االجـواء االمـنيـة املنـاسبـة
المتــــام اجــــراء االنــتخــــابــــات يف عـمــــوم
العـراق وضمان مساهمـة جميع مكونات
الشعب الـقومية والـدينية واالجتـماعية

والسياسية.
الرقابة على االنتخابات

ــــــدور ــــــدوة عــن ال ــــــر الــن وحتــــــدث مــــــدي
اجلماهيري الذي يعضد عملية الرقابة
الجنـــاح االنـتخـــابـــات، كـمهـمـــة وطـنـيـــة
وحـضـاريـة تـؤمـن بنـاء مــرتكـزات الـنهج
الــــــدميقـــــراطــي، الــتــي يجــب ان تــــــرافق
جـميع مـراحل العـمليـة االنتخـابيـة من
بــدايـتهــا الــى نهــايـتهــا سـيجـســد فـيهــا
العــراقيــون امــانـيهـم علــى أرض الــواقع،
بـاخـتيــار مجلـس وطـني مـنتـخب ميهـد
لتـشــريع دستــور دائم، وتـشكـيل حكـومـة
شـــرعـيــــة، متهــــد لقـيـــام دولــــة القـــانـــون

واملؤسسات على أرض الفراتني.
وبعـدهـا شـرع االستـاذ قيـس احلـسنـاوي
الـنـــاطق االعالمـي ملكـتـب املفــوضـيــة يف
ــــــابل، بـــتقــــــدمي شــــــرح تفـــصـــيلــي عــن ب
الـقانـون االنتخـابي، الـذي منح املـواطن
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يف ندوة مركز احلوار الديمقراطي يف بابل الرتكيز عىل اشاعة 
الوعي االنتخايب

مجيء الناخب الـى مركز االنتخاب مرة
ثــانيـة، وقـسـائـم االنتخــاب التـي ستـوزع
الحقـــًا والـتــي الميكـن اسـتخــــدامهـــا يف
غيــر املــركــز االنـتخـــابي احملـــدد، والغيــر

الشخص الذي تعود اليه.
الكيانات السياسية املشاركة

تـــطــــــرق أيـــضــــــا الــــــى شــــــروط اعــتــمــــــاد
الكيانـات السـياسيـة، والعدد الـذي تقدم
لالشــتـــــراك بـــــاالنــتخـــــابـــــات مــن خالل
مكتب املفوضية يف بابل، وعددها سبعة،
وكــذلك الـى عـدد الـكيـانـات الــسيــاسيـة
الـتـي صـــادقـت املفـــوضـيــــة العلـيـــا علـــى
وثـــائقهـــا يف عمــوم العــراق، بحــدود 180
كـيــانــاً، واصـبح مبقــدورهــا املــشــاركــة يف
االنـتخــابــات الـبــرملــانـيـــة املقـبلــة، وهــذا

العدد قابل للزيادة.
وفـتح بعـــد ذلك بــاب االسـئلــة واحلــوار،
الـــذي اتــسـم مبــشـــاركـــة وتفـــاعل جـمـيع
احلــــاضــــريـن مـع مجــمل احملــــاور الـتـي
طـرحـت خالل النـدوة، فقــد تنـوعـت بني
االسـتفــســارات واملـــداخالت واملـنــاقــشــات
واملقــتـــــرحـــــات، ذلـك مـــــايــــــدل علـــــى ان
العـملـيــة االنـتخــابـيــة تـسـتقـطـب مــدى
كـبيــرًا من االهـتمــام اجلمــاهيـري الـذي
ينـشـد اجنـاز هــذا االستحقـاق املفـصلي
علــــــى أمت وجه بـــــدرجــــــة مقــبـــــولـــــة مــن

املصداقية.

وتــطــــرق بعــــد ذلك الـــى شــــروط أهلـيـــة
ــــــى الـقــــــرارات ــــــرشـح، وال ــــــاخـــب وامل الـــن
واالنــظـمـــة الـثـمـــانـيـــة الـتـي أصــــدرتهـــا
املفوضية حتى االن، والـى االعمال كافة
الـتــي يقــــوم بهــــا مـكـتـب بــــابل حــــالـيــــاً،
لتـسـييـر العـمليــة االنتخـابيـة، وبـالـذات
مـــامت بــشـــأن تهـيـئـــة مـــراكـــز الـتــسجـيل
وتــــوزيع اسـتـمـــارة تـــسجــيل الـنـــاخـبـني،
وكــيفـيــــة مــــراجعــــة مــــراكــــز الـتـــسجــيل
لـــتــــصـحـــيـح االخــــطـــــــاء ان وجـــــــدت يف
االستـمارة، او لغـرض اضافـة من يـتمتع
بـاالهليـة ولم يـذكر مـع أفراد عـائلته، أو
كـيفـيـــة معــاجلــة أمـــر العـــوائل الـتـي لـم
تتـسلم استـمارة تـسجيل النـاخبـني على
االطالق بـسبب عـدم ذكر االسـم سهوًا او
ــــــــــــــاب اخــــــــــــــرى، واوضــح بــعـــــــض الســــــب
االشـكــــاالت الـتــي واجهـت عــمل مـكـتـب
بـابل خالل الفتـرة املاضـية بـشأن تـوزيع
االســـتـــمـــــــارات وتــــصـحـــيـح االخــــطـــــــاء
واالضـــافــــات، والكـيفـيـــة الـتـي متـت بهـــا
املعاجلـة، وأوضح بعض الضمـانات التي
ستـدعم التـوجه الـذي يـرنـو اليـه جميع
ــــــاء العــــــراق بجـعل اخلــيــــــريــن مــن أبــن
االنــتخـــابـــات حـــرة ونــــزيهـــة، ومـن تـلك
الضمـانات، اسـتخدام احلـبر الفـسفوري
الــذي يـبقــى عــدة أيـــام، والميكـن ازالـته
بــسهـــولـــة، ممـــا اليـتـيح فـــرصـــة لــتكـــرار
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حـقه املــــشـــــروع يف االدالء بـــصــــــوته مــن
خالل صنــاديق االقتـراع، ومــانص عـليه
ايــضـــًا بـجعـل العـــراق دائـــرة انـتخـــابـيـــة
واحــــدة واسـتـنــــاده الــــى اخـتـيــــار نــظــــام
الـتـمـثــيل الـنـــسـبـي، مــــوضحـــًا طـبــيعـــة
االجـراءات، واملـزايـا املـتعلقـة مبـا ورد يف
ذلك القـانون، وبخـاصة كيفـية احتـساب
نتـائج الـتصــويت، احلــد الطـبيعـي)هيـر

كوتا(.
دور املفوضية

وأشار بعـد ذلك الى دور املفوضية كجهة
مـسـتقلــة، غيـر حــزبيــة، محـايـدة، والـى

مهامها احملددة التي تشمل:
1-انـــتخـــــابــــــات اجمللــــس الـــــوطــنــي 275
عضـواً، ومجــالس احملـافظـات 41عضـواً،
مــــاعـــــدا محــــافــظـــــة بغــــداد 51 عــضــــواً،
واجمللـــس الــــوطـنـي الـكــــردسـتــــانـي 105
اعـضــاء ، الـتي حــدد تــاريخ اجــرائهــا يف

يوم 30 كانون الثاني .2005
2-االسـتفـتـــاء الــشعـبـي علـــى الـــدسـتـــور
الـــدائـم مبـــوعـــد اليــتعـــدى 15 تــشـــريـن
االول 2005 )مـع صالحـيــــة اقــــرار حـكـم

اليزيد على ستة أشهر(.
3-انتخابات عـامة للمجـلس الوطني يف
ظل الـدستـور الـدائـم املصـادق علـيه من
قبل الـشعب مبـوعـد اليتعـدى 15 كـانـون

االول .2005

املصادقة عىل 16
حزباً يف املثنى

العدد)1( االحد 2004/12/19


