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بثقـلها الكامل في انـتخابات عام
 2005مـستعـملة قـدراً معـيناً من
الذكـاء يقوم علـى اساس التدخل
ـبــاشـر في كـافـة الـشـؤون غـيـر ا
تعلقة بالعملية األنتخابية لئال ا
. تــثــار حـــســاســيــة الـــعــراقــيــ
ـعلومات الـتي كانت تستـقيها فا
ـفوضـيـة وعمـلـها السـفـارة عن ا
ودقــــائق تــــصــــرفــــات اعــــضــــاء
مــجـلـســهـا تـؤخــذ عـادة امـا من
مـــواطــنـــيــهـــا الــذين يـــعــمـــلــون
ــنــظــمــة ايـــفــيس وال نــشك ان
رئـــيس فـــريـق ايـــفـــيس جـــاريت
بالنك كـان يزود سـفـارته بجـميع
ـفـوضـيـة وإما ـعـلـومـات عن ا ا
ــتــحــدة او مـا مـن بــعــثــة األ ا
سـمي فيـما بـعد بـالفـريق الدولي
والــذي كــان يـعــقــد اجــتــمــاعـات
مـسـتـمـرة مع مـسـؤولـ في تـلك
الــــســـفــــارة ويـــزودهـــا بــــكـــافـــة
طلوبة عصر ومساء علومات ا ا

كل يوم.
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كـــانـت الـــســـفــــارة األمـــريـــكـــيـــة
تخصص دوماً شـخصاً او اثن
تـابعة االمور من العـامل فيـها 
ـفـوضـيـة فـمـنـذ تـأسـيـسـهـا مع ا
كانت اآلنسـة "اودن مكارنن" ذات
االصـل الــبــلـــجــيـــكي مـــســؤولــة
الـعالقـات الـعـامـة ومسـؤولـة عن
ـفوض ثم العـالقة مع مـجلس ا
تــسـلم الــفـيــتـنــامي االصل "تـاغ"
ـــهــمـــة وبـــعــدهـــا جــاءت هـــذه ا
"لــــورديـس " ثم "فـــــيــــكــــتــــوريــــا
Victoria Alvara-) "الـــفـــارادو
 (doالـسـكـرتـيـر األول في الـقسم
الـسـياسي بـالـسفـارة وهـكذا الى
ان عـ الــسـيـد روبــرت كـاالهـان
Robert Callahanكـــــمـــــلـــــحق
صــحــفي في الـســفــارة والـســيـد
Richard J. ريـتــشــارد شـمــيـرر
 Schmiererقــنـــصالً لــلــشــؤون

األعالمية العامة.
كـان الـسيـد شـمـيـرر يـزورني في
ــــفــــوضــــيـــة كــــونـي الـــنــــاطق ا
األعالمي وقــد طـــلب مــني مــراراً
عـــقــد مــؤتــمــرات صـــحــفــيــة مع
الـــــــصـــــــحف ووســـــــائـل االعالم
األمـريـكـيــة واألوروبـيـة وغـيـرهـا
عـــبــر الـــســاتــيـاليت لــتـــوضــيح
موضوع االنتخابات وفعالً كانت
ؤتـمـرات الصـحفـية تـنظم هـذه ا
ؤتـمرات وفي الساعة في قصر ا
التـاسـعـة والـنـصف مـسـاء حيث
يكـون جمع غفـير من الصـحفي
مـجـتـمـعـ في مـركـز الـصـحـافـة
الــــدولـي في واشــــنــــطن... كــــنـــا
نـتـحـدث من بـغـداد عن نـشـاطات
ـــفــوضــيــة وعـــمــلــهــا الــدؤوب ا

وحتضيراتها لألنتخابات.
بــــتـــاريخ  /18كــــانـــون الــــثـــاني
–يــنــايـر / 2005أي قــبل اجـراء
االنـتـخـابـات بـأسـبـوعـ وكـانت
صيحات جهات سياسية تتعالى
بـضــرورة تــأجــيل األنــتــخــابـات
لـفــتــرة ســتــة اشــهـر عــلى االقل
اتـــصـل بي الـــســـيـــد ريـــتـــشــارد
شـــمــيـــرر بـــحـــــدود الـــســــــاعــة
الـثــامـنــــة مـســـاءً وكــنت اسـكـن
وقـــتـــــذاك في الــــغـــــرفـــة ((205
بــــفـــنــــدق الــــرشـــيــــد  وقـــال ان
الـسفـارة األمريـكيـة نظـمت دعوة
لـــرجــــال الـــصــــحــــافـــة واألعالم
ــوجـــودين في بـــغــداد حـــالــيــاً ا
CNN? Sky News? ومـــنــــهم
 ?Fox Newsرويــــــــــــــتــــــــــــــرز
األسـوشــيـتـيـد بــريس صـحـيـفـة
الــواشـنــطن بـوسـت األمـريــكـيـة
الــــغــــارديــــان الــــبـــريــــطــــانــــيـــة
ـانـية فـرانكـفـورتـر اجلـمايـنـة اال
وجــرائـد عــربــيـة مــنــهـا الــشـرق
األوسـط واحلـــــــيــــــاة وصـــــــحف
عــراقــيـة ووكــاالت انــبـاء عــديـدة
حـيث سـيـكـون هـنـاك مـا ب 50
الى  60صـــــحــــفـي يــــنـــــقــــلــــون
بطـائرات الـهليـوكوبتـر من مطار
واشـــنــــطن (وهي الــــتـــســــمـــيـــة
قابلة االمريكية  لقطعة االرض ا
لـلـقـصـر اجلـمـهوري والـتي حتط
وتـــــقــــــلع مــــــنـــــهــــــا طـــــائـــــرات
الـهــلـيـوكــوبـتــر األمـريــكـيـة) الى
مــطـار بــغـداد الــدولي لـتــصـويـر

وجهات النظر . 
بتاريخ  /20كانون الثاني –يناير
/ 2005وبــــــــحــــــــضــــــــور كـل من
فوض عبـد احلس الهنداوي ا
وحــمـــديـــة احلــســـيـــني وســـعــاد
اجلـبوري وصـفـوت رشيـد صدقي
وعـائـدة الـصاحلـي وعادل الالمي
وبـــــغــــــيـــــابـي ( لم ابــــــلغ بـه رغم
ـفوضية وجودي في مـكتبي في ا
فـي تلك الـسـاعـة ) وغيـاب الـسـيد
عـز الــدين احملـمـدي عــقـد مـجـلس
ـفوضـ اجـتـماعـاً (اسـتـثنـائـياً ا
!!!) وبهدوء تام جداً اذ لم يكن قد
اعلن عـنه كمـا يفتـرض  ولم يبلغ
مــــكـــتب امـــانـــة الــــســـر به البالغ
ـفوضـ رسميـاً ولم يكـن هناك ا
جـدول اعـمال عـلـماً بـان مـثل هذه
االمور ضروريـة لعقـد اي اجتماع

للمجلس.
بـحث هـذا االجـتمـاع الـذي وكأنه
يـعـقد في "قـبو مـظـلم" ال تنـيره اال
شـمـعــة صـغـيــرة فـيـمـا تــقـاشـاته
اخــــذت طـــابـع الـــهــــمس  بــــحث
"مـشـكلـة" تـصـريـحـات وتـصـرفات
"غـــيـــر مــــســـؤولـــة ( !! ) من قـــبل
الــنـاطق األعالمي عــضـو اجملـلس
حـيث جتـاوز فـيـها مـهـمـاته بدون
ابـالغ اجملــلس عن ســبق اصــرار
وقـــــرر بــــاقــــتــــراح من "عــــدد" من
األعــــضـــاء اصــــدار قـــرار الــــغـــاء
ـــتـــحـــدث او الــنـــاطق مـــنـــصب ا
ـفـوضـيـة... كـما الـرسـمي بـاسم ا
قـــرر ذلك األجـــتـــمـــاع (الـــذي عـــد
انـقـالبـاً عـلى مــفـاهــيم اخالقـيـات
الـوظـيـفــة) نـشـر هـذا الـقـرار عـلى
الــرأي الـــعــام الــعــراقي والــدولي

على الفور.
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ـا كــان يـحـصل لم يـكن لي عــلم 
ولــكن الـصــديق الــدكـتــور اسـامـة
مــهـدي من (ايـالف) اتـصل بي من
لندن عـصر ذلك اليـوم وتساءل ما
هــذا الــبــيــان الــذي وصـلــني االن
وفـــيه الـــغـــاء مـــنـــصب الـــنـــاطق
األعـالمـي ?? قــــــــلـت لـه انــــــــا األن
فـوضيـة وال علم لي موجـود في ا
بالبـيان وال بأي اجـتماع واضفت
انـشـر عن لـسـاني كنـاطق اعالمي
لــلـمـفـوضـيـة تــكـذيب هـذا الـبـيـان
وانــــــــنـي اواصـل الــــــــعــــــــمـل في

عتاد. فوضية كا ا
حـقيـقة األمـر لقـد كنت جـالساً في
فـوضية اثـناء عقد ذلك غرفـتي با
االجــتــمــاع "الــســري جــداً وغــيــر
ـعـهـود" والـذي لم يـبـلغـنـي احد ا
بــعـقـده رغم ان حــيـثـيــات الـبـيـان
تــــــــشــــــــيـــــــر الـى انـه " ابـالغي
ورفـــضت احلـــضـــور" وهـــذا امــر
يجـافي احلقـيقة كـليا   ومـا اكثر
قــــرارات اجملـــــلس الــــتـي جــــافت
عقول ان احلقيقة  ألنه من غير ا
ـرء اجـتـمـاعاً تـبـحث ال يـحـضـر ا
فيه قـضية تـخصه. وقد ذكـرت لنا
السيدة عـائدة الصاحلي واآلنسة
سـعـاد اجلبـوري فيـمـا بعـد انهـما
طـلبـتـا ان نـبـلغ بـاالجـتـماع اال ان
رئــيس اجلــلــســة الــدكــتــور عــبــد
احلـسـ قـال  لـهـمـا اننـي رفضت
احلضور كما افادتا انهما أخذتا
على ح غرة بتـوقيع هذا البيان
اخملالف لقرارات اجمللس السابقة
بأن اليـتـخـذ اي قـرار يـتـعـلق بأي
مـــــفــــوض اال اذا كــــان حــــاضــــرا
االجــتـــمــاع لـــيــســـتــطـــيع الــكالم
وتــوضـيح  وجــهــة نـظــره . شـكل
هـــذا الـــقـــرار الـــبـــعـــيـــد عن روح
الـــزمــــالـــة واخـالقـــيـــات الــــعـــمل
انـــتـــكـــاســـة اخـــرى تــضـــاف الى

السابقات .
ال اشك وانا احتـدث عن تاريخ
مــضـى ان رئــيـس اجملـــلس عـــبــد
احلــســ الـــهــنــداوي والــســيــدة
عـائـدة الـصـاحلي واالنـسـة سـعاد
اجلــبــوري لم يـكــونـوا مــنـدفــعـ
لــنــشــر هــذا الــبــيــان الــذي صـدر
وبالشكل الذي  رغم انه قيل لي
نـقال عن مـدير االدارة االنـتـخابـية
فـيمـا بـعـد ان الـدكتـور الـهـنداوي
هو الذي طـلب عقد هـذا االجتماع
 وكـان من احملــتـمل ان ال يــصـدر
ويـــوزع اصـالً في حـــال تــــبـــيـــان
احلـقـيقـة للـجمـيع ولـكن ثالثة من

اعــضـاء اجملــلس الــبـاقــ اصـروا
عــــلى صــــدوره ورقـــصــــوا طـــربـــاً
مـعـتقـدين ان االمـور سـتـسـيـر كـما
تشتـهي سفنهم غـير عا ان هذا
الــبــيــان ال يـســاوي كــلــفــة احلــبـر
والـورقــة الـتي كـتب عــلـيـهـا بل ان
الوقت الذي امضـوه في نقاشاتهم

كان مضيعة للوقت ليس اال .
ـناقشة الـتي تمت الحقاً اثناء ا
ـــثـل هـــذه الـــتــــصـــرفـــات وعـــقـــد
ـفـوض في اجتـمـاعـات مـجـلس ا
ظلـمة" قـيل لنـا ان مدير "االمـاكن ا
األدارة األنـتـخـابــيـة اخـذ احملـضـر
ـــوقع وتــــراكض الى والــــبـــيــــان ا
دائــرته لــنــشــره  وفــعالً ا عــمـله
بكل سرعة وشـكل ذلك حالة غريبة
الن  عـمل األدارة األنتـخـابيـة تمـيز
دومـا بالـبطء وعـدم الدقـة واألرباك
 وقد سـاعـدت الـبـريطـانـيـة كارين
تـريـغز الـتي ابدت سـروراً عـظيـماً
بــهــذا احلـدث الــكــبــيـر النــنــا كــنـا
ســابــقــا قـد وضــعــنــا لــهــا حـدوداً
لــتـــدخـــلــهـــا الــســـافـــر في شــؤون
فوضية   فقامت بترجمة البيان ا
على الـفـورايـضـا الى االنكـلـيـزية

وزودت الصحافة االجنبية به.
ـا حصل ابـلغـت السـيـد شـمـيـرر 
والــبـيـان الــصـادر فـبـعـث بـرسـالـة
لـلـمـفــوضـيـة بـتـاريخ 23/1/2005
اكـد فـيهـا مـا ذهبـنا الـيه واتـصاله
بي مــسـاءً... بــقي ان اذكــر ان تـلك
احلـركـة االعالمـيـة الـتي قـمت بـهـا
مع  63صحفياً واعالمياً باالضافة
لطواقم الكامـيرات في مطار بغداد
اسـكتت جـميع الـقوى والـفعـاليات
ـطـالـبـة بـتـأجـيل الـسـيـاسـيـة عن ا
االنـتــخـابـات الن هــذه الـقـوى رأت
بـــالـــصـــورة وســـمـــعت جـــيـــداً ان
ـــــفـــــوضـــــيـــــة جـــــادة بـــــاجــــراء ا
األنتـخابات في  /30كانـون الثاني
–يـــنــايــر / 2005وان وجــود هــذا
واد االنـتـخابـية الـكم الـهائل مـن ا
في مطار بـغداد انتظاراً لـتوزيعها
على كـافـة انـحـاء العـراق تـأكـيد ال
لـبس فـيه وال غـمـوض من ان سـير
العمـلية األنتـخابية بـدأ فعلياً وان
ايــة مــطــالــبــة بـــالــتــأجــيل امــر ال
يسـتـحق احلـديث عـنه. لقـد قـدمـنا
لـلمـفوضـية خدمـة نسـتحق الـشكر
والثنـاء ولكننـا لم  نتلق من بعض
ـفـوضـ سـوى اعـضـاء مـجــلس ا
محاوالت االلغاء التي لم يكتب لها
ـواد الــنـجــاح. بــقي ان نـذكــر ان ا
األنتخابية لم يـقصفها اإلرهابيون
بل اسـتـعـمـلت في انـتـخـابات /30
كـانــون الـثـاني (يـنــايـر) وكـمـا هـو
مـرسـوم لـهــا وبـقي الـكـثــيـر مـنـهـا

زائداً عن اللزوم.
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في الـــيــوم الـــتـــالي من نـــشــر ذلك
الــبــيــان والــذي احــدث ضـحــة في
األوساط الصحفـية والسياسية اذ
كـــشـف عن وجـــود خـالفـــات داخل
ــا تــعــيق ـــفــوضــ ر مــجــلس ا
اجـراء العـمليـة األنتـخابـية اصدر
فـوضـ بـيـاناً صـحـفـياً مـجلـس ا
جديـداً اثـر جلـسـة عـقدهـا اكـد فيه
اعتزازه بـالدكتور فـريد ايار عضو
اجملـلس والـنـاطـق الـرسـمي بـاسم
ــــفـــوضــــيـــة وقــــال ان الـــبــــيـــان ا
الــصـــحـــفي الـــذي نــشـــر امس في
الـصـحف ال يـعـبـر عن رأي اعـضاء
اجمللس. وجـاء في البيـان اجلديد:
ـــنــاســبــة يــود مــجــلس "وبــهــذه ا
ــفــوضــ ان يــؤكــد عــلى وحــدة ا
ـفـوضيـة والـتـعاون الـعـمل داخل ا
الـتـام بـ جـمـيع االعـضـاء وان ما
صــدر من تــصــريــحــات وبــيــانـات
حــــــــول وجــــــــود خـالفــــــــات داخل
ـفــوضـيــة ال تـتـطــابق مع الـواقع ا
احلــــاصـل". واشـــار الــــبــــيــــان في
خـتــامه الى انه نـظـراً حلــسـاسـيـة
فـــتــرة اجــراء االنـــتــخــابـــات عــلى
الــصــعــيـدين االمــني والــســيـاسي
ــفــوضــيــة فــإنَّ وحلــمــايـــة عــمل ا
فوض يؤكد على وحدة مجلس ا
عـمله باعـتباره الـسلـطة العـليا في
فوضية... اقول في اخلتام ان ما ا
حـصل لم يــكن بـســبب ذهـابي الى
ـطار لـتغطـية حـدث مهم بـقدر ما ا
كـان اسلـوب انتـقامي من مـسامـير

طير .  االستاذ الكبير جاسم ا
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ــفــوضـــيــة" واذ كــانـت الــنــخب "ا
الـعـراقـيـة تـعـرف اسم فـريـد ايـار
ــفـوضـيــة وفـريـد فــإنَّ االسـمـ "ا
ايار" اصبـحا محفـوظ في قلوب
الي من ابناء الشعب العراقي ا
ـفوضـية ارتـبـطت بأول جتـربة فـا
انـيـة احلرة فـي األنتـخـابات الـبـر
واسـم الـدكــتــور فــريــد ايــار صـار
اخـتـيـاراً سـلـيـمـاً يـود الـعـراقـيون

سماعه كل يوم
كـانت هذه الـلفـتة اجلـميـلة  التي
ـطير ال اسـتحقـها  من االسـتاذ ا
والـتـي تـسـعــد أي انـســان يـسـمع
هـــــكـــــذا اطــــراء ومـن شـــــخص له
مكانته الفكـرية واالدبية السامية
الـــقــــشـــة الــــتي قــــصـــمت ظــــهـــر
الـــتــجـــانس الــقـــلــيل الـــبــاقي في
ـفـوضـ فـمـا ان وزعت مـجـلس ا
ـقـالـة عـلى اعـضـاء اجمللس هـذه ا
مـعـتقـداً انـهم سيـسـعدون بـها ألن
فـوضيـة وعـملـها هنـاك مدحـاً بـا
شـاعر الـغضب تـرتسم على واذ 
بـعـض الـوجـوه وكــأنـني اقــتـرفت

ذنباً كبيراً.
امــا الــبـعض االخــر فــقـد تــصـرف
بشكل اعتيادي وانساني ايضاً اذ
كـتـب الـزمـيـل عـز الـديـن احملـمـدي
ـــقــالــة ســطـــوراً جــمــيـــلــة عــلى ا
ـــذكــورة واعــادهـــا الي  وقــالت ا
ــفــوضــة  عــائـدة الــصــاحلي لي ا
"انــــني فــــخــــورة بـــــأن اعــــمل مع
شـــخص مــثـــلك"... فــيــمـــا عــبــرت
ـفــوضــة ســعــاد اجلــبــوري بـان ا
فـوضـية ـقالـة جـمـيلـة وتـمـدح ا ا
وان النـاس تعرف جيـداً من يعمل

ويخلص لبلده.
فوضـية ادلهـماما ازدادت سمـاء ا
بــغــيــوم ســوداء داكــنـة  و كــانت
مـوجــودة اصالً فـقـد اصــدر مـديـر
األدارة األنــــتـــــخــــابــــيــــة اوامــــره
بـــضـــرورة اطالعـه عـــلى اســـمـــاء
الـصحـفيـ الذين يـرغبـون دخول
ـفوضـيـة ( بـداهـة يـقـصـد هؤالء ا
الــذيـن يــودون مــقــابـــلــة الــنــاطق
األعالمي ) مـعـيـقـا بـذلك حـريـتـهم
ا بنى  وحركتهم بـاجمليء الى ا
 دفـعــني بـعــد ورود اتـصـاالت من
قـنــوات تــلــفــزيــونـيــة بــصــعــوبـة
فوضية  الى الدخول الى مبنى ا
ـــقــــابالت الـالحـــقــــة في اجــــراء ا
ـؤتـمـرات الـطــابق االول بـقـصــر ا
العــنـاً الـفــكـرة الـتي دفــعـتـني الى
ـطيـر على تـوزيع مقـالة األسـتاذ ا
ـفـوضـ حـيث اعـضـاء مـجــلس ا

اعتبره البعض انه طعنة لهم . 
وألن الــصــحـف الــكــثــيــرة الــعــدد
والقنـوات التلفزيـونية التي بدأت
بـاالنتـشـار كـالـفطـر كـانت بـحـاجة
لء صـــفــــحـــاتـــهـــا او الـى مـــواد 
سـاعــات بـثـهـا  فــقـد وجـد بـعض
فوض وهم من اعضاء مجلس ا
ــكــلــفـــ بــشــؤون األعالم غــيـــر ا
ضـالـتـهم حيث بـدأوا بـاألكـثار من
ــقــابالت  غــيـر الـتــصــريــحـات وا
ـعلـومـات يجب مـدركـ ان نشـر ا
ان يـكــون بـشـكل مـنــظم ومـقـبـول
سـؤول ان ال يـتراكض وان عـلى ا
خلف وسـائل  األعالم راجيا مـنها
اســتــضــافــتـه  بل عــلى وســيــلــة
األعالم ان تـطــلب هي مـقــابـلـة مع
ـــتــلك ــفـــروض انه  ــســـؤول ا ا
فيدة علومات ا القدر الكبير من ا

التي يستطيع االدالء بها...
رضية  كنت اراقب هذه احلاالت ا
لــدى الــبــعـض وكــيف ان الــنــشــر
نظم غاب عن الـساحة األعالمية ا
ولم يـكن امــامي سـوى تــقـبل هـذا
تـبقية الواقع واحـتساب الفـترة ا
من والية اجملـلس مسـاكنة قـسرية
عـليّ القـبول بـها واحـتسـاب بقـية
فترة واليـة اجمللس يومـا بعد يوم

انتظارا ليوم احلرية .
في تـــلـك االثـــنــاء زارنـي الـــســـيــد
كارلوس فالنزويلال رئيس الفريق
الــدولي وهــو قــلـــمــا يــفــعل ذلك
فذكرت له ما يحصل وذكرت له ان
األمــــر يــــسيء إلى الــــعــــمــــلــــيــــة
ــفــوضــيــة وقــد األنــتــخــابــيـــة وا
اعتـقدت انه سيـجد حال معـينا اال
انه اعـتـبـر ان ذلك أمـرا طـبـيـعـيـا
وقــال ان هــذه امـــور حــصــلت في
مـــفــوضــيـــات اخــرى في تـــيــمــور
الشرقية وكوسوفو وافغانستان.
فــــكـــرت مــــلـــيــــاً في جــــواب هـــذا
الـشخص وزاد من قـنـاعتي ان هم
ـتــحـدة في الــعـراق بــعـثــة األ ا
كان يـقتـصـر على  انـهاء الـعـملـية
األنـــتــخـــابــيـــة بــأي ثـــمن ألن ذلك
يـعــتـبـر جنــاحـاً لــهـا لـذلـك فـإنّـهم
يـغمـضون عـيونـهم حتى عن اكـبر
االنـــتـــهـــاكـــات اذ عـــلـــمـــوا انـــهــا

ستعيق خطتهم.
ـطـيـر ويـبـدو ان وخــز مـسـامـيـر ا
كــانت عــمـيــقــة عــنــد الـبــعض من
الــزمالء فــانــتــظــروا فــرصــة اخـذ
الــثـأر وحــانت هـذه عــنـدمـا قــمـنـا
ـواد بـتـغــطـيـة وصـول شـحـنـات ا

األنتخابية الى مطار بغداد .
فـمـمـا هـو غيـر خـاف عـلى احد ان
السفارة األمريكية في بغداد القت

نــشــر اخلــبــر بــعــد عـشــر دقــائق
وبــدأت تــتـنــاقــله اجــهـزة األعالم
ــــيــــة وســـــارعت وكــــالــــة الــــعــــا
الصحـافة الفرنـسية لألتصال بي
في فــنــدق الــبــريـســتــول تــعــتـذر
ـعـلـومـات ـزيـد من ا وتـسـألـنـي ا
لــتـغــطــيـة اخلــطـأ الــكــبـيــر الـذي
اقـترفـته جـراء عـدم قـبولـهـا نـشر
اخلــبـر... بــعـد ســاعـات من نــشـر
فوضية قررت ان التصريح بأنَّ ا
يــكــون يــوم  /30كــانــون الــثــاني
(يــــنـــايــــر) مــــوعــــداً ألجـــراء اول
ـقراطيـة في العراق انتـخابات د
رابي الـرئـيس االمـريكي  ظـهـر ا
الـسابق جـورج دبلـيو بـوش على
شـاشـات الـتــلـفـزيـون وهـو يـعـلن
بابتسامة عـريضة ان األنتخابات
العراقيـة ستجري في  /30كانون
الــثــاني –يــنــابــر / 2005وبــذلك
ـقراطـيـة في هذا تـبـدأ رحـلة الـد
الــبـلــد الـذي حــررنـاه (هــكـذا قـال

هو).
ـــقــابـل في بـــغــداد في اجلـــانب ا
كـانت الـبـريـطـانـيـة كـارين تـريـغز
" "Karen Triggsالتي جيء بها
من بــريــطــانــيــا وكــانت ســابــقـاً
ؤقتة تعمل في سـلطة االئـتالف ا
ـفـوضــيـة في مـجـال لـلــعـمل في ا
ــــيـــديــــا(!!)  تـــقـــوم بــــاتـــخـــاذ ا
الـترتـيـبـات الالزمـة لـعقـد مـؤتـمر
صــحـفي الــسـاعــة الــثـالــثـة بــعـد
فوض الظهر يحضره عدد من ا
وجـودين في بغـداد ألذاعة قرار ا
حتديد مـوعد األنتـخابات... ولكن
مـا ان عــلـمـوا ان وكــاالت األنـبـاء
ووســائل االعالم كــانـت تــتــحـدث
عــنه مــنــذ ســاعــتـ حــتـى ثـارت
ثــائـرتـهم وســرعـان مــا  تـقـد
مذكرات فيها الكثير من السذاجة
وفـــــوران الـــــدم والــــغـــــيـــــرة الى
اجملـلس وبــالـذات من قــبل اثـنـ
ـفـوضــ حـول عـدم احـقـيـة من ا
اذاعـة اخلـبــرمن قـبــلي  وكـأنـني
لــست الــنـــاطق األعالمي اخملــول
ـفــوضـيــة وقـد بــاذاعــة اخـبــار ا
جـيء بــتـــفـــســيـــرات   مــنـــهــا ان
ـــفـــروض ان يــــذاع اخلـــبـــر من ا
بـغـداد وليـس من اخلارج دون ان
يــعــلـم هــؤالء ان اهــمــيــة اخلــبــر
تـكــمن في مـادته اوالً والــشـخص
ـكان الـذي يـعـلـنه ثـانـيـاً ولـيس ا
الـذي يـعـلـن مـنه... واحلـقـيـقـة ان
ـفـوضـية  ابـتـليت بـالـبعض من ا
الــــذين لم يــــكن يـــهــــمـــهم ســـوى
الــــبــــروز األعـالمي والـــــظــــهــــور
التلـفزيوني  على حـساب عملهم
الـــذي كــانـــوا مــكـــلــفـــ به لــذلك
سنـرى ان هؤالء اوقـعوا انـفسهم
ــــفـــوضـــيــــة ومـــجـــلس وكـــذلك ا
ـفوضـ في مطـبات كـثيـرة كان ا
ـكن تـفـاديـهـا لـو انـهم الـتـزموا
بــــحــــدود وظـــــائــــفــــهم االداريــــة

وتصرفوا داخل تلك احلدود.
لم يـكن حتديـد موعـد األنتـخابات
في  /30كــانــون الــثـاني –يــنــايـر
/ 2005في ذلـك الـــــيــــــوم هـــــدفه
تـكـذيب الرئـيس االمـريـكي جورج
بـــــــوش الــــــــذي  قـــــــيـل انـه ادلى
بـتـصـريـحـات سـابـقـة عن حتـديـد
موعد االنتخابات يوم  /31كانون
الــثــاني –يــنــايـــر ولم يــكن هــذا
الـتــحــديـد رداً عــلى تــصـريــحـات
الـدكــتـورة كــونـدالــيـزا رايس بل
ـثل الـرغـبـة بالـظـهـور على كان 
شــاشـــات الــتــلــفـــزيــون لــيس اال
ودون وجــــود الـــنـــاطـق األعالمي

عني بهذه االمور.   ا
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وعــــلـى عــــجـل ســــارع مـــــجــــلس
ـفـوضـ بـعـقـد جـلـسـة بـتـاريخ ا
 /22تـشــريـن الـثــاني –نــوفــمــبـر
/ 2004حضـرها اربعـة مفوض
ــثــلي ثالثــة غــيـر بــأنـفــســهم و
مــوجـودين واتــخـذ فــيـهــا الـقـرار
(ثــانــيـاً) "بــعــدم األدالء ألي جــهـة
اعـالمـيـة بـأي تـصـريح صـادر من
جلسة منعقدة اال بعد استحصال
ـفـوضـ عـلى مـوافـقـة مــجـلس ا

اعالنه".
رغم ركـاكة صـياغـة القـرار بالـلغة
الـعربـية ومـا اكثـر القـرارات التي
صــيــغت بـهــذا الـشــكل فـقــد كـان
يــقـصــد به تــكـبــيل عـمل الــنـاطق
األعالمي والبدء بعمل رقابي غير
معهود وهو مـا يفسر صراحة ان
الـغضب الـذي انـتاب الـبعض من
جراء قيامنا اعالن  ذلك القرارمن
بيـروت وهي عـاصـمـة الـصـحـافة
في الــوطن الــعـربي لم يــكن حــبـاً
فـوضيـة بل كانت له ـصلـحة ا
دوافع ذاتـية مـحضـة كنت اود ان

يترفع عنها هؤالء.
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بـــــــتـــــــاريخ  /21 كـــــــانـــــــون اول
–ديــســمــبــر  2004 كــتب االديب
ــطــيـــر مــقــاالً االســـتــاذ جــاسـم ا
بــعــنـوان "حتــيـة الـى فـريــد ايـار"
ـطــيـر (768 (مــســامـيــر جـاسـم ا
ــــا قــــاله انـه دخــــلت حــــيــــاة و
الـعـراقـيـ كـلـمـة جـديـدة اسـمـها

ومـــــشــــاهــــدة مـــــواد االقــــتــــراع
والــصـنـاديـق والـتي وصـلت الى
مـطـار بـغـداد بـاالضـافـة لـتـسلـيم
طائرة  C130الى القـوة اجلوية

العراقية. 
صغر وقال ريتش (وهـو االسم ا
لـريـتـشـارد) ما رأيك ان تـشـاركـنا
فـي هـذا الــعــمل عــلـمــاً بــان هـذه
ــــواد تــــابــــعــــة لــــكـم (يــــعــــني ا
ــــفـــوضــــيــــة)... رأيت في تــــلك ا
ـتــأخـرة من الــلـيل ان الــسـاعــة ا
وافـقة على هذا السبـيل االمثل ا
الـــعـــرض الــذي ســـيـــجـــعل اسم
ـفـوضـيـة عـلى كل لـسـان عـلـمـا ا
بـــأن الــغـــيــاب عـن هــكـــذا حــدث
فوضية يعتبـر تقصير من قـبل ا
وواجـبـاتهـا في اعالم اجلـماهـير
ـا تـقـوم به  فـوافـقت عـلى ذلك
وقـال ســأمـر عـلـيك غــداً الـسـاعـة
الـســابـعـة صـبــاحـاً لـلـذهـاب الى
مــطــار بـغــداد الـدولـي بـواســطـة
هــلـيـوكــوبـتـر تـأخــذنـا من مـطـار

واشنطن.
كـان مــطــار بــغــداد الــدولي بــيـد
الـقوات االمـريـكـيـة وبحـراسـتـها
ولـديـهم الـعـلم الـيـقـ في كل مـا
يدخل ويخرج منه ولم تكن هناك
اسـرار مخـفـيـة عنـهم بل مـخـفـية
عـنـا لــذلك كـان ســهالً عـلى هـذه
ؤلـفة من 63 الـبعـثـة االعالميـة ا
صـحــفــيــاً ان تــدخل الى عــنــابـر
اخلزن مع اجـهزتهم وكـاميراتهم
وهـم يـــــــــــصـــــــــــورون اآلالف مـن
الـصـنـاديق الــتي كـانت حتـتـوي
ـواد الـتي ستـسـتـعمل في عـلى ا
قـراطـية اول عمـلـية انـتـخـاب د
فـي تـــاريخ الــــعـــراق احلـــديث...
بـالـنسـبـة لي كنت اقـوم بـواجبي
فوضية حيث في توضيح عمل ا
قابالت اجريت معي الكثير من ا
الــــصـــــحــــافـــــيــــة والـــــقــــنــــوات
ية التـلفزيـونية االجنـبية والـعا
وبعـد مرور حـوالي اربع ساعات
من الـعـمل الـشـاق عـادت الـبـعـثة
نـطقـة اخلضـراء وتوجهت الى ا
فوضية حيث مررت بغرفة الى ا
رئــيس اجملــلـس الــدكــتــور عــبــد
احلـس الـهنداوي لـلسالم عـليه
ـا قمت به ولـكن ما ان وابالغه 
دخـــلت غـــرفـــته حـــتى شـــاهــدت
الـوجـوم عـلى وجـهه فـقـلت خـيـر
ان شاء الـله... ماذا هـناك? اجاب
بــحــدة لم نـتــعــودهـا مــنه "انه ال
يجوز ان تذهب وتـعقد مؤتمرات
ــطــار وتــفــضح صــحــفــيـــة في ا
ــــــفــــــوضــــــيـــــة ألن اســــــرار(?) ا
ـطـار األرهـابــيـ سـيـقــصـفـون ا
واد األنـتخابية" قلت وحتترق ا
تــمــهل قــلــيالً ان األمــريــكــان هم
الــذين قــامــوا بــهــذا الـفــعـل فـان
ذهبت ام لم اذهـب فاالمـــر سيان
ألن الــســــــــــــــفــارة األمــريــكــيــة
كــــــانت قـــــد هــــــيـــــأت جــــــمـــــيـع
ـسـتـلـزمـات لـ 63 صـحـفـيـاً من ا
ـطـار الـذي دول الـعـالم لــزيـارة ا
يـسـيـطـرون علـيـه كلـيـاً واألطالع
ـــــواد األنـــــتــــخـــــابـــــيــــة عـــــلى ا
وتـــصـــويـــرهـــا واذاعـــتـــهـــا وان
ذهــــابـي مــــعــــهم هــــو لــــصــــالح
ــفـوضــيـة الــتي يـفــتـرض ان ال ا
تــــغــــيب عـن مــــثل هــــذا احلـــدث

هم. االعالمي ا
اذا قـال الـسـيـد عبـد احلـسـ "و
"? ـفـوض لم تـسـتـشـر مـجـلس ا
شـرحت له ان االتـصـال جرى بي
مـساء امس قرابـة الثـامنـة مساءً
فــــكـــيـف اطـــلـب عـــقــــد مــــجـــلس
مـفــوضـ ألخــذ رأيه واضـفت -
وهــــذا رأي ال ازال اؤمـن به- انه
ال يجـوز ان آخذ موافـقة اجمللس
كـلـمـا صـادف حـدث يـقـتـضي من
الـنــاطق األعالمي الــتــصـريح او
اجراء مقابلـة فما دمتم قد وثقتم
بـي فــهــذا يــكـــفي ألن اتــصــرف 
عـلـمـاً بــانـني اعـمل في اجملـاالت
األعالمــيــة   والــصــحــفــيــة مــنـذ
اربـعــة عـقــود واعـرف واجــبـاتي
ـقـابـلـة على جـيداً. انـتـهت تـلك ا
شبه توتر في الـعالقة سيما وان
األحـداث العـديدة الـسابقـة كانت
قـد هيـأت اجلـو لـتـوتـيـر الـعالقة
عـــنــــد وجــــود ابـــسـط خالف في
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في سلـسـلة بـغداد تـراث وتـاريخ كانت لـنـا محـاضـرة عن السـيـدة عاتـكة
خاتون التي تعـتبر أشهر سـيدة بغدادية نـهاية القرن الثـامن عشر وبداية
القـرن الـتـاسع عـشر ال بل تـفـوق سـيدة بـغـداديـة أخـرى ال تقل شـهـرتـها
عنها وأعني بها السيدة نابـي خاتون زوجة والي بغداد العثماني في تلك
الفـتـرة سـليـمـان بـاشـا الكـبـيـر ووالدة الـوالي سـعـيد بـاشـا ووالـدة زوجة
الوالي داود بـاشـا والتي سـاهـمت في مشـاريع اخلـير أيـضـاً لكـن عاتـكة
خاتون فاقتهـا في هذا اجملال حيث عاشـتا في بغداد بفـترة زمنية واحدة

. تقريباً
والسـيدة عاتـكة يـطلق عـليـها لـقب خاتـون وهو من ألـقاب الـتعـظيم لـلمرأة
ظـهـر في بـغـداد من الـعـهـد الـعـبـاسي حـيث كـانت الـسـيـدة زمـرد خـاتون
ـســتـضيء وأم اخلـلـيـفـة الــنـاصـر وفي الـعـهـد احلـديث زوجـة اخلـلـيـفـة ا
س بـيل االنگليـزية بهذا الـلقب والتي كانت الـشخصيـة الثانية اشتهرت ا

في ادراة بغداد في عهد االدارة البريطانية.
والـسـيـدة عـاتـكـة خـاتـون هي الـعــلـويـة عـاتـكـة خـاتـون كـمـا ورد في حـكم
مـحـكـمـة بـغـداد الـشـرعـيـة الـذي أصـدره قـاضي بـغـداد الـشـيخ اسـحـاق
جنيب الشـهيـر بشـيخ زادة قاضي بـغداد في شـهر شوال 1220هجرية
1805 ميالديـة حيث يـذكر احلـكم االسم بـهذه الـصيـغة( حـضر مـجلس
قضائه السـيد .. نقيب أشـراف بغداد... والذات وضـوحة خاتون .. التي
طلـبت اسـتبـدال الـبسـتـان الواقـع خارج الـبـاب الشـرقي من بـغداد .. من
طرف بباغجة العلوية عاتكـة ...وملك خربندة) ومن هذا احلكم يتأكد لقب
الـعـلــويـة لـهـا ويــتـأكـد مـلــكـيـتـهــا الراضي مـحـلـة الــعـلـويـة فــهـده االبـعـاد
اجلـغـرافـيـة تـنطـبـق عـلى أرضـهـا الـزراعيـة الـتـي تشـكـل جـزءا من مـحـلة

العلوية.
ويتأكـد ذلك من حكم نـفس احملكـمة  عام 1200 هجرية 1785 ميالدية
عنـدمـا كان قـاضيـهـا يحـيى أفـندي والـذي يـتضـمن حـضورهـا بـاحملكـمة

جعلت احلاج محمد سعيد چلبي متولياً على أمالكها.
تـضمن وفي حكم هـذه احملـكمـة عام 1226 هجـرية  1811 ميالديـة وا
قيام السيدة خديجة خاتون بتسجيل القهوة الواقعة مقابل باب احلضرة

الگيالنية الى السيدة عاتكة خاتون.
ذكـور حالتهـا االجتماعـية بأنهـا بنت السيد وعاتكة خـاتون حدد احلكم ا
علي القادري نقـيب أشراف بغداد زوجة الـسيد محمـود بن السيد زكريا

نقيب أشراف بغداد.
ـشهـورة في اجلزء وعاتـكة خـاتـون من سكـنة مـحـلة بـاب الشـيخ احملـلة ا
ـرقـد الـشـيخ عبـد الـقـادر الـگـليالني الشـرقي من بـغـداد والـتي تـمـيزت 
يـاً وآل الگيالني شهـورة عا احلنبـلي شيخ الطـريقة الـقادرية الـصوفيـة ا
أو آل النـقيب هم من ذريـة الـشيخ سـدنة جـامع الـگيالني ونـقبـاء اشراف
بغـداد مـنذ مـئـات الـسنـ وال زالـوا الى االن وكان عـبـد الـرحمن الـنـقيب

نقيب أشراف بغداد ورئيس أول حكومة عراقية سنة 1920ميالدية .
ومن اخلـيـرات الـتي أقـدمت عـلـيهـا الـسـيـدة عـاتـكـة خـاتـون هـو انـشـائـها
اء من نهر دجلة الى محلة الباب سقاية عامة سنة 1811ميالدية  لنقل ا
الشيخ  في زمن كان أمر مياه الشرب من االمـور بالغة االهمية في حياة
الناس وأوقـفت عاتـكة خـاتون لـهذه السـقايـة امالكاً جـمة حـيث اشترطت

صرف 24( آقچة) كل يوم للسقاية.
درسة اخلاتونيـة أو مدرسة عاتكـة خاتون واقعة في مـحلة باب الشيخ وا
ا يـلي احلضـرة الگـيالنيـة شيـدتـها الـسيـدة عاتـكة خـاتون بـنت السـيد
علي الكـبيـر نقـيب االشراف عام 1266 هجريـة لتـدريس العـلوم الـعقـلية
والنقلـية وشرطت تعـي مدرس وعـشرة طالب في كل سنة وجـعلت راتباً
ـدرسـة عـقـارات لـلـمـدرس ومـخـصـصـات يـومـيــة لـلـطالب وأوقـفت عـلى ا
ـدرسة بـوقـفيـة صادرة من مـحـكمـة شرعـية ومسـقفـات لـتسـديد نـفـقات ا
بغداد بـحكم الـقاضي ابراهـيم بن عثـمان أفنـدي وعملت لـلمـدرسة مكـتبة
قيمة فيها نـوادر اخملطوطات وعينت مـحافظاً للمكـتبة وخصصت له راتباً
يومـيـاً  وشـرطت ان يتـم عمل الـطـعـام للـطالب وان يـخـتم في كل اسـبوع
ختمـة للقـرآن الكـر من قبل شخـص يـعطى لهـما مـخصصـات ويهدى
ثـواب ذلك عـلى روحـهـا وروح والـدهـا وروح امـهـا سـتة خـاتـون وشـرطت
ـدرسة وموقـوفاتهـا ومكتـبتها الـى متولي االوقـاف القادرية التولـية على ا
ـدرسة ـتـولي وقـد درس في هـذه ا وجعـلت مـفـتي احلـنـفـيـة ناظـراً عـلى ا
علـمـاء أعالم وتخـرج مـنهـا عـلمـاء أعالم مـنهم الـعالمـة محـمـود االلوسي
وعند تـخرجه تولت عـمل وليمـة عظيـمة دعت لهـا العلـماء والتـجار وأعيان
ــدرسـة الى عـام بـغـداد  لــيـشــاهـدوا حـفـل تـسـلــيم االجـازة الــيه وبـقت ا
حى حيـث سكنتـها العـائلة الـگيالنية و 1245 هجرية ثـم أندرست وأ

ـدرسه الى احلـضـرة الــگـيالنـيـة وكل كـتـاب من نـقل ا
ـــدرســة ـــكــتـــبـــة كـــتب في ظـــهـــره وقف ا تـــلك ا

اخلاتونية وحتته ختم عاتكة خاتون.
وتوفـيت عاتـكة خـاتون عام  1261 هجريـة سنة
1845 ميالديـة ودفـنت في مـقبـرة االمـام االعظم

ببغـــداد.

فوضية  d¹Ëeð ∫ دكتور فريد ايار يعرض للصحفي مجموعة من صناديق حتتوي على اوراق مزورة عام 2005  سحبها من قبل ا

بغداد
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الكل متفق على  قيمة الزمن في حياة االفراد والشعوب 
عني بـتوالي  األحداث بشكل فـالزمن بنظره أعـمق يتجاوز إطـاره الوصفي ا
ـاضي ومـرورا بـاحلـاضـر وحتى مـسـتـمر والـى اجل غـير مـسـمى  بـدء من ا

ستقبل . ا
انه مقياسا دقيقا للمنجز على الصعيد الفردي واجلماعي

معـيار مهم وحاسم لطـبيعة نظـرتنا ألنفسـنا وللحيـاة ولدورنا فيهـا ولرسالتنا
الـتي نـريد أن نـرسـخـها لـتـكـون عالمـة فارقه  تـقـول لـآلخريـن نحن كـنـا هـنا

يومــا ..
وهـو بلـغه الـعصـر الـيوم دلـيل علـى وجود الـتخـطـيط من عدمـه  و الرغـبة في

قيتة التغيير اإليجابي  بدل الركون إلى السلبية ا
وارد الـبشريـة والطبيـعية أحـسن استغالل عـلى وجود الرؤيـة في استثـمار ا
ـاضي وإخـفــاقـات احلـاضـر ــر وجتـاوز خـيــبـات ا من اجل تـغــيـيـر الـواقع ا
والتـطلع لـلمـستـقبل بـنفس مـتفائل وتـخطـيط علـمي وواقعي سـليم يـنقـلنا إلى
ـسـتـقـبل حـيث تـسـرح احالمــنـا بـعـيــدا او عـلى األقل يـضـعــنـا عـلى سـكــة ا

نشود الذي نتغنى به ليل نهار . ا
تلك هذه الرؤية الشاملة ? ويا ترى هل نحن في العراق 

الم يـكفنـا ما فرطـنا به من زمن ومـوارد هائـلة وهبـنا الله إيـاها واكـتفيـنا بأن
لكية عام 1958م إلى سـاحة لصراعات العسكر حـولنا بلدنا ومنـذ سقوط ا
ـتعـصـبـ والغـوغـاء وموطئ قـدم لـكل غـريب طامع واحلـزبيـ والـقـوميـ وا

في أن يجعل من هذه األرض مكانا لتصفيه حسابات تاريخية وسياسية 
 ومع األسف حـصل الذي حـصل برضـانـا ورغمـا عنـا ودفعـنا ثـمنـا باهـضا
أرواحـا غاليـة وثروات هائـلة وعقودا مـن الزمن لم نحـقق بها مـنجزا نـفتــخر

به .
الزلـنا الـيـوم ونحن في االلـفـيه الثـالـثة نـتـشدق بـان لـدينـا نـظام يـحـسب على
ـؤسـسـات دسـتـورية ـتـلك عـنـاوين بـراقـة وعريـضـة  ـقراطـيـة شـكال  و الـد

ماكنا نحلم بها يوما لكنها كما قال الرصافي 
عنى الصحيح محرف علم ودستور ومجلس امة ...كل عن ا

قومات واإلمكانـات الكبيرة التي نحسـد عليها ضائع في الزلـنا برغم كل ا
أتـون الفـساد و احملـاصـصة و احلـزبيـة والـطائـفيـة ومـكبـل بـنـظام سـياسي
ـعالم وحـكـومات مـتـعاقـبـة محـلـية ومـركـزية طـغت عـليـها هـزيل غيـر واضح ا
ناطقية و الالمهنية والعشوائية والصراعات التي أكلت األخضر واليابس ا
ـنـجـزات مـعـدومـة  او غـيـر ذات قـيـمـة وعـلى مـخـتـلف الـصـعـد ولـهـذا تـرى ا
والزلـنا الى االن لم نخـطو خطـوات ملمـوسة في مـجال تطـوير البـني التحـتية
الـضرورية جـدا ألي عملـية تنـموية تـنقـلنا عـلى األقل من تصنـيف دول القاع

كالصومال واليمن وغيرها
ـلـحـة إلى ـرحـلـة الـراهـنـة وكم هي احلـاجـة ا  فـمـتى يـعي الـسـاسـة خـطـر ا
تـخطيط سليم ورؤية مـستقبلـية حقيقـيه تتجاوز الشـعارات في ضل بيئة أمنه
اضي مـؤاتيه ونـظـام سـياسي اكـثـر استـقـرارا نتـجـاوز به أخـطاء وعـثـرات ا

واخفاقات احلاضر 
ام انه كـتب علـيـنا أن نـعيش عـلى ما نـحن عـليه اآلن  ونـدور في ذات احللـقة
فرغة ونردد ذات الكالم دون أن نحقق مانفتخر به أمام أجيالنا الالحقة !! ا
وكل ذاك سـيكون لـزاما حـ الندرك قيـمه الزمن  لـنعـيد معـها تـوصيف هذه
ـا عـشنـاه من سـنوات الـزمن الـضائع ـرحلـة بـعد أن تـمـر بأنـها اسـتـمرار  ا

التي ضيعنا به أنفسنا ووطنا مع األسف.
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