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احملـاضــر ايـضــاً واعـتــبـار االمـر
وكأنه لم يحصل...

 ابـالغ و اعـــــضــــــاء اجملــــــلس
اآلخــــــريـن بــــــعــــــد ذلـك ان تــــــلك
ـفــوضـة وســكـرتــيـرتــهـا واحـد ا
مـرافقـيـهـا ركـبوا سـيـارة خـاصة
وسـافـروا الى احلـدود االيـرانـيـة
وهــنـاك  اســتـقــبـالــهم من قـبل
سؤول االيراني ونقلوا الى ا

العاصمة طهران. 
ورغم ان اجملـــــــلس رفـض هــــــذه
الــزيــارة جــمــلــة وتــفــصــيالً ولم
ـفــوضـة  بـشيء اطالقـا يـكـلف ا
اال انـــهــا بــعـــد عــودتــهـــا رفــعت
تـقـريرا عن زيـارتـهـا الى اجمللس
بــــــــــتــــــــــاريخ  26/12/2004في
مـحــاولـة اخــرى مــنـهــا ألعـتــبـار
سـفـرتهـا رسمـيـة وموافق عـليـها
ا جاء في ذلك التقرير : "انها و
تـبــاحـثت مـع مـســؤولـ بـوزارة
الـداخلـيـة واخلـارجـيـة االيـرانـية
ستـقلة فوضـية الـعليـا ا بـاسم ا
لـالنـتـخـابـات وذكـرت ان اجلـانب
األيراني اكد عدم وجـود مصلحة
فعلية أليران لـلتدخل في العملية
األنـتــخـابـيـة كـمــا هـو مـتـنـاقل...
واشــــارت ان اجلــــانب األيــــراني
اجـــاب عــلى ســـؤال لــوفــدهــا(!!)
ـــنح ـــعـــتـــمـــدة  حـــول االسس ا
اجلـنـسـيـة األيـرانـيـة لـلـعـراقـيـ
وقــال: "ان احلــكــومــة األيــرانــيــة
تـمــنـحــهـا عــلى اسـاس الـدم أي

فقط من كانت اصوله ايرانية".
ـفـوضـ أي لم يـتـخـذ مــجـلس ا
اجراء انضبـاطي حول هذا االمر
الـذي هـدد في ذلك الـوقت سالمة
الـعــمـلـيــة األنـتـخــابـيـة وســمـعـة
ـفــوضـيــة وكــان من حـسن حظ ا
ـفوضـية والـعمـليـة األنتـخابـية ا
ان اجــهــزة االعالم الــعــراقـيــة لم

تـــلـــحظ هـــذا االمـــر بل ان مــا 
تـوزيــعه حـول هـذه الــزيـارة كـان
من بــيـروت حــيث نـقــلت مــحـطـة
ـؤســســة الـلــبــنـانــيــة لالرسـال ا
( (LBCخـبر زيـارة مسـؤولة في
مفـوضية األنـتخابـات أليران وما
كــتـــبـــته جـــريـــدة الـــرأي الـــعــام
الــكــويــتــيــة في مــقــابــلــتــهــا مع
ذكورة بصفتها  نائب فوضة ا ا
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ال بد من االشارة وقبل ان ندخل
ــلف الى ان في تــفــاصــيل هــذا ا
ـع ـفـوضـ ا عضـو مـجـلس ا
مـن قـــــبل االمـــــ الـــــعـــــام لأل
ــــتـــحــــدة الـــســــيـــد كــــارلـــوس ا
فالنـــــزويـــــلال هـــــو من خـــــبــــراء
االنــتــخـابــات الـذيـن عـمــلـوا  في
كامـبوديـا عام  ?1993وليـبيـريا
عـام  ?1997وتـيــمـور الــشـرقــيـة
عـــــــــــــــــــــــــــــام  1999واالراضــي
الــفــلـســطـيــنـيــة عـام       2002
         وفي بـلـده كـولومـبـيـا قبل
ذلك كل هـذه اخلــبـرة عــمل عـلى
نـقـلهـا الى الـعراق لـيـؤمن اجراء
الــعــمــلــيــات األنــتــخــابــيـة الــتي
حصلت في تلك السنة القدرية. 

انــعــكــست خــبــرة فالنــزويـلال –
الـذي تــمــيــز ســلـوكـه في الــعـمل
واتـخـاذه الـقـرارات بـدكـتـاتـورية
مـقـنــعـة بـابـتـسـامـة وهـدوء عـلى
عــمـل األدارة األنــتـخــابــيــة الــتي
اقــتـــصــر واجــبــهــا عـــلى تــســلم
التقارير واوراق العمل التي كان
يــقــدمــهــا بــالــلــغــة االنــكــلــيــزيـة
وتـرجمـتـهـا الى الـعـربـية ثـم يتم
تطبيقـها من قبل تلك األدارة بعد
ــفـوضـ قـد ان يـكــون مـجـلس ا

اقرها.
قدرة في لم تمنع هذه اخلبرة وا
العمل الفريق الذي ترأسه السيد
فالنـــزويــلـال وســمـي بـ(الــفـــريق
الـدولي) من اقـتــراف الـكـثـيـر من
ـهـنـيـة واألداريـة التي األخـطـاء ا
حـاول هـو تـغطـيـتـهـا وتـمـريـرها
بــشــكـل هــاد جــداً وبـــواســطــة
بـشـكل اعـمى بـعض من يـؤيــده 
ـفوض فـروح التفرد جلس ا
لـــــدى ذلـك الـــــفـــــريـق واتـــــخـــــاذ

ـــتــــحــــدة هم من خــــبــــراء اال ا
سـتـشـارين وعـليـهم ان يـعـمـلوا ا
مع اجملــلس بـشــكل يـكــون الـقـرار
االخــــيــــر لـه حــــسب الــــقــــوانــــ

الصادرة.
ــنــطـلــقـة من كــانت هــذه رؤيـتي ا
جتـربـة طـويـلـة في الـعمل االداري
فـــيـــمـــا كـــان الـــســـيـــد كـــارلـــوس
فالنـزويـلال وجـمـاعـته يـرون غـيـر
هذه الرؤيـة اما بالنـسبة ألعضاء
ــفـوضـ فـقـد تـبـايـنت مـجـلس ا
الرؤيـا بـ مـفـوض واخـر فـهـناك
مـن كــان يــداهن ويـــتــمــلق هــؤالء
ــتـلـك امـكــانــات اداريـة كــونه ال 
ومـهـنــيـة لــتـســيـيــر دائـرته داخل
فوضية مـا جعله يدافع عن هذا ا
هـمات نيـابة عنه الفـريق لينـفذ ا
ني الـنفس وهـناك مـفوض كـان 
ـتـحـدة بـعد بـأن يـعـمل في األ ا
فوضـية حيث انتـهاء العـمل في ا
استعـمل حفالت العشـاء الشهرية
ــنـطــقــة اخلـضــراء لــتـقــويـة في ا

عالقاته بهؤالء .
مفوض اخر يرى بسذاجة بالغة
ضـــــرورة عــــدم ازعــــاج اعــــضــــاء
ــتـــحــدة الــفـــريق الــدولـي لأل ا
وعلينـا تركهم يفعـلون ما يريدون
لـئال يـتـركوا الـعـمل ويـعودوا الى
ــــفــــوض لم بــــلـــدانــــهـم... هـــذا ا
يـــســـتـــطـع إدراك ان  الـــبـــعـــثــات
الــدولـيــة جــمـيــعـهــا تــعـمل وفــقـاً
لقـرارات مجـلس االمن التي حتتم
عـلـيهم الـقيـام بـذلك وفق سيـاقات
مـعيـنة وان رواتـبهم الـعالـية جداً
تــســتـقــطع مـن صـنــدوق تــنــمــيـة
الــــعـــراق. لـــقـــد ثــــبت في حـــاالت
ـفوضية عديـدة طوال عمـلنا في ا
وظف التابع لأل ان بعض ا
ــتـحــدة طــلـبــوا مــنـا عــنــد قـرب ا
انــتـهــاء فــتــرة عــمــلـهـم ان نـرسل
ــتــحــدة رســـائل الى مــقـــر األ ا
نـــطــلب فـــيــهــا جتــديـــد عــقــودهم
لـيـتسـنى لهم الـبـقاء في الـعراق 
لـذلك فـانه من الـسـذاجـة األعـتـقاد
ـوظـف الـدولي ان لم يـعـجـبه ان ا
الـعـمـل يـتــركه بـســهـولــة ويـغـادر

العراق . 
تـحدة وقرارات ان مهـمات األ ا
مـــجــلـس االمن الــدولـي واضــحــة
ــتــحـدة وهـي قـيــام بــعــثـة اال ا
ـسـاعدة مـفـوضيـة األنـتخـابات
الــــتي هـي اجلــــهـــة الــــعــــراقــــيـــة
ـــنــفــذة ــشـــرفــة وا الــرســـمــيـــة ا
لـألنــتــخــابــات ال ان تــعــزف هـذه
الــبــعــثــة مـــوســيــقــاهــا مــنــفــردة
ا فـوضـ ال عـلم له  ومـجـلس ا
يـــجــــري ولــــكن هــــذا مـــا حــــصل
لألسف الـــشــديــد واســتـــمــر قــبل
وبـعـد العـملـيات االنـتخـابيـة  عام
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بـقي سـؤال يراودني يـتـعلق بـهذا
االمـــر فــــأن كــــانت بــــعــــثـــة األ
ــتــحــدة قــد جــاءت الـى الــعـراق ا
ـســاعـدة بــقـرار دولي لــلـعــمل  وا
واضح فــــمن اتـــخــــذ قـــرار عـــمل
الــقـــادمــ من مــنــظـــمــة ايــفــيس
ـمـولة من احلـكـومة األمـريـكـية وا
األمـريــكـيــة? لــقـد شــاهـدت اثــنـ
مـنـهم عـلى االقل مـنـذ الـيوم االول
النـتــخــابـنــا  نـقــلـهــمــا من قـبل
االدارة االمـــريـــكـــيـــة من ســـلـــطــة
نـحلة ـؤقتة ( (CPAا االئتالف ا
الى مــنـظــمـة ايـفــيس لـيــعـمال في
مفوضية األنتخابات... لم استطع
احلـصــول عـلـى ايـة اجــابـة وكـان
زمالئـي في اجملــــلس يــــغــــضـــون
ـسـألـة في ح الـطـرف عن هـذه ا
كـنت اعتـقد انـها مـسألـة ضرورية
ــفــوضـ يــجب ان ألن مــجــلس ا

يعرف جميع دقائق االمور.
في الثلث االخيـر من شهر تشرين
اول –اكـــــتـــــوبــــر  2004وكـــــانت
ـفوضـيـة ال تـزال تـقـبع في قـسم ا
من الــــطــــابق الــــثـــانـي بـــقــــصـــر
ـؤتـمـرات وكـان اعـضـاء اجمللس ا
يــحـتــلـون غـرفــاً هي اشـبـه بـعـلب
الــكـبــريت ســمــعت اصـوات اآلت
الــسـحـب (فـوتــوكـوبي) الــكـبــيـرة
ــوجـــودة في الــصــالــة األربــعــة ا
الــرئــيــســيــة وهي تــعــمل ســويــة

وشــاهـــدت عــشــرات اآلف الــنــسخ
مـــطــبـــوعــة ومـــركــونـــة في زاويــة
الـصالـة... سألت مـا الذي يـحصل?
ـوظــفـ انــنـا نــسـحب قــال احــد ا
تـعـلــيـمـات حـول كــيـفـيــة تـسـجـيل
الناخب لتـوزيعها في كافة انحاء
الــــعـــراق... حـــاولـت األطالع عـــلى
الـتـعـلـيـمـات تـلك... كـانت احـرفـهـا
عـربـيــة ولـكـنــني لم افـهم أي شيء
ــوظف مـن طـلب مــنــهـا... ســألت ا
منكم القـيام بهذه العـملية ? فاشار
الى فـــتـــاة اجـــنـــبـــيـــة جتـــلس في
الــــطــــرف الــــثـــانـي من الــــصــــالـــة
الــرئــيــســيــة لـم اكن اعــلم من هي
هـذه اآلنـسة ألنـنـا كنـا نـرى بعض
فوضـية يعملون وال األجانب في ا
ـفـوضـ من جـاء يــدري احـد من ا
بـهم ثم وبـعد فـترة يـغيـبون لـيأتي
اخرون غيرهم... لقد احتفظ السيد
كـارلـوس فالنـزويلال بـحق اخـتـيار
هـــؤالء لـــنـــفـــسه فـــيـــمـــا مـــجـــلس
ـفـوضـ ال يـعـلم شـيـئـاً وعـنـدما ا
ـسـألـة الـسـيـادية كـنـا نـثـيـر هـذه ا
فوضـ الذي يفترض ان جمللس ا
يعرف كل شيء ال ان جتري االمور
مـن خـلف ظـهـره تـبـرز اصـوات من
اعضـاء اجملـلس ظـاهـرهـا احلـكـمة
وبــاطـنــهـا الـتــمـلق بــضـرورة تـرك
االمـور هـكـذا ألن هدفـنـا هـو اجراء

األنتخابات...
اخذت نـسـخة من تـلك الـتـعلـيـمات
سحوبة وطـفت بها على عدد من ا
اعـضـاء اجملـلس وسـألت من مـنـكم
قـرر "نـشر هـذه الـتـعـلـيـمـات" كانت
جـمـيع األجـابــات انـهم ال يـعـرفـون
بـهـذا االمر هـالـني ذلك وتـساءلت
هـل يــســتــطــيـع كل فــرد من هــؤالء
األجـــانب  ان يـــطــبـع تــعـــلــيـــمــات
ويـوزعـهـا في كـافـة انـحـاء الـعراق
ـفـوضـ بـهـا? دون عـلم مـجـلـس ا
ومـــــا هـي ســـــيـــــطـــــرتـــــنـــــا عـــــلى

فوضية??... ا
 ULOKFð dA½

اســـتـــدعـــيـت هـــذه اآلنـــســـة وكــان
Tihana" اسـمهـا تـيهـانا بـارتوالك
 "Bartulacمن كــرواتــيــا وتــعــمل
في منـظمة ايـفيس األمريـكية. قلت
لـها ان تـتـوقف عن هذا الـعمل وان
كـــان لـــديـــهـــا مـــا تـــراه ضـــروريــاً
لـلـتوزيع فـعلـيـها اوالً اخـذ موافـقة
ــفـوضـ وهـو الـسـلـطـة مـجـلس ا
ـفـوضـيـة وعـلـيـها ان الـعـلـيـا في ا
تـتـأكـد من "مـحـتـوى" واسـلـوب مـا
ـذكورة ينـشـر (كانت الـتـعلـيـمات ا
مـتــرجــمـة عن األنــكـلــيــزيـة بــشـكل
قاموسي سيء جداً وغير مفهوم).
خـالل وقت الــظــهــر دخـل مــكــتــبي
الـسيـد جاريت بالنك األمـريكي من
مـنظـمة ايفـيس وبصـحبـته اآلنسة
بارتـوالك وقال: "انـني رئيس فريق
ـفـوضـية وال مـنظـمـة ايـفـيس في ا
اقبل ان يـتم اصدار اوامـر ألعضاء

فريقي االّ من قبلي"
نظرت اليه وقلت له اسـتمعنا اليك
واألن ارجـو ان تــغـادر الــغـرفـة ألن
لـديّ مـا افـعـله وعـلـيك ان ال تـنسى
انـك تــخـــاطب مـــوظف له مـــنــصب
سـام في احلـكـومـة الـعـراقـيـة وهو
ـفوضية وليس سؤول عن هذه ا ا
انـت... فـــــــهـم الـــــــســــــــيـــــــد بـالنك
اشـــــــــــــــارة "الـــطـــرد" وخـــرج مع
اآلنــســة بـارتــوالك الــتي اصــبـحت

. زوجته بعد ح
 قــدمت مـــذكــرة واضــحـــة جملــلس
ـفـوضـ اشــرت فـيـهـا بـضـرورة ا
وضـع مـنــهج مــعـ لــلــتـعــامل مع
ـنــظـمـات ــتـحــدة وا بـعــثـة األ ا
االخرى وطـالبت  اجـراء تغـييرات
وتبديل بعض العامل من ايفيس
وهم هــيــرمن تــيل وجــاريت بالنك

وتيهانا بارتوالك.
بحـثت مذكـرتي في جلـسة اجمللس
صادف  /27تشرين يوم االربعاء ا
اول –اكـــتــوبــر / 2004بـــحــضــور
ــفـوضـ وكـذلك الـعـضـو جـمـيع ا
الـدولي كـارلـوس فالنـزويـلـال الذي

افاد ان ترتيبات اتخذتها اال 
ـتحـدة بـتـسـميـة جـمـيع اخلـبراء ا
ــــــــــوجــــــــــوديـن بـ(الــــــــــفــــــــــريق ا
الدولي)( ?.(1واصبح هـذا الفريق

سؤول عنه. برئاسته وهو ا
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بـــاألضــافــة إلى ذلـك فــان تــوقــيت
األنـسـحاب  بـعـد انتـهـاء الفـترة
ــــفــــوضــــيــــة الــــتي حــــددتــــهــــا ا
لـالنــســـحــابـــات وان اسم احلــزب
األسـالمي ســـيــظـــهـــر عــلى اوراق
األقـتـراع الـتي  طـبـعـهـا في ذلك
الــــوقت وكل ذلـك يـــعـــنـي انه رغم
األعالن الــصــحــفـي لــلــحــزب فــان
ـفـوضيـة تعـتـبر احلـزب مشـاركاً ا

في عملية األنتخاب.
ــهــمــة والــتي ــســألــة األخــرى ا ا
بــرزت في ذلـك الــيـــوم ايــضـــاً مــا
ـية((1 اشـارت اليه الـوكاالت الـعا
س نقالً عن صحيفة نيويورك تا
من واشــــنــــطن والــــتـي ذكـــرت ان
الـسنـة قـد يـحـصلـون عـلى مـقـاعد
اضـافــيـة اذا مـا  الــتـأكـد من ان
األقــــبــــال عــــلى الــــتــــصــــويت في
مـنـاطــقـهم كـان ضــعـيـفـاً لــلـغـايـة.
وعـبــر مـسـؤولـون امــريـكـيـون عن
قــــلـــــقــــهـم من انـه اذ لم تـــــعــــكس
األنتـخابـات التي سـتجري في 30
كــانـــون الــثــاني- يـــنــايــر الــقــادم
الـــتــكـــوين الــعـــراقي والــطـــائــفي
لـلـعراق بـسـبب الـعـنف ومـقـاطـعة
الـتـصويت في مـنـاطق الـسنـة فان
اجمللس التشريعي عندئذ سيفتقد

للشرعية.
كـانت هـذه الـشائـعـات الـصـحـفـية
ـــا تــقـف وارءهـــا دوائــر الــتـي ر
ــتــحــدة مـــعــيــنـــة في الــواليـــات ا
مـخـالفـة لألنـظمـة والـقوانـ التي
نــطـــبــقــهــا لــذلـك ادلــيت بــحــديث
لــــرويـــتــــر ونـــشــــرفي الــــصـــحف
الـــعـــراقــــيـــة ذكـــرت فــــيه ان هـــذا
االمــرهــو تـدخل غــيــر مـقــبـول في
شـؤونـنا وان من يـكـسب اصوات
الـــنـــاخــبـــ ســيـــفـــوز وهــذه هي
الــطــريــقـــة الــتي ســتـــجــري بــهــا
األنـتــخـابـات وابـلــغت رويـتـرز ان
األمــريــكـيــ يـعــبـرون عن وجــهـة
نظرهم التي ال تكون دوماً مطابقة

فوضية. لوجهة نظر ا
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في مـنـتـصـف شـهـر كـانـون اول –
ديـسمـبر / 2004عـرضت السـيدة
حـمديـة احلـسـيـني عـضـو مـجلس
فـوض على اجملـلس   وبشكل ا
لم يتوقعه احد   مـوضوع تلقيها
دعــــوة لـــــزيــــارة ايـــــران مع وفــــد
تـــخــــتـــاره وطـــلـــبـت من اجملـــلس
ــوافـقـة عـلى هـذه اصـدار قـرار بـا
الـــزيـــارة ومــــفـــاحتـــة الـــســـفـــارة
األمـــريـــكـــيــــة لـــتـــوفـــيـــر طـــائـــرة
هـلـيـوكـوبـتـر لـنـقـلـها الـى احلدود
االيرانيـة حيث ستتكـفل السلطات
في ايـران بـإيـصــالـهـا من احلـدود

الى العاصمة األيرانية.
لم يــســعــد هـــذا اخلــبــر احــداً في
ـفــوضـ لـيس ألن لـدى مـجـلس ا
اجملـلس موقف مـع اوسـلبي من
ان ايــران بل ألن هـكــذا مـوضـوع 
 تــداوله عــلى مــســتــوى األعالم
والــرأي الــعـام فــأنه ســيـثــبت مـا
يـشــاع  ويـكـرر دومـاً بــان مـجـلس
فوضية فوض شيـعي وكادر ا ا
كذلك ولهم والء لـلمرجـعية وايران
الى مــا شـــابه ذلك مـن احــاديث ال

سند حقيقي لها.
ا كـان جـميع اعـضـاء اجملـلس ر
ــفــوضــة صـاحــبــة الــطـلب عـدا ا
ـتـلكـون حسـاسـية مـفرطـة جتاه
ـوضـوع االيراني ألن ايـة خـطوة ا
غيـر محسوبـة بدقة تـتخذ من قبل
اجملـــلس ســـتـــودي بــالـــعـــمـــلـــيــة
الـسـيـاسـيـة الى مـصـيـر مـجـهول
لـذلك وبعد بـحث ومنـاقشـة عامة
رفض اجملـــلـس اتـــخــــاذ أي قـــرار
بـشـأن تلـك الـزيـارة ذات التـوقـيت
اخلـاطئ... وقـد سـأل احـد اعـضـاء
ـفـوضـة اجملـلس اثـنــاء الـنـقـاش ا
اذا  توجيه الدعوة لك عنية   ا
ـفــوضـ االخـرين? بـالـذات دون ا
عـــلـــمـــاً بـــأن ســـيـــاقـــات تـــوجـــيه
الدعوات الى موظف رسمي في
الـدولـة الـعراقـيـة تفـرض ان تـكون
عــــبــــر وزارة اخلـــارجــــيــــة الــــتي
فوضية  وهي التي حتولها الى ا
ــثــلــهــا ال ان حتـدد تــخــتــار من 
اجلــهــة الــداعــيــة اسم الــشــخص

دعو سلفاً?... ا
رفض اجمللس بأكمله الدعوة فيما
ــذكـورة عــلى ــفــوضــة ا اصــرت ا
الـذهـاب وتلـبـية الـدعـوة االيرانـية
واعــتـــبــرتــهـــا دعــوة شــخـــصــيــة
ـوقف مــوجــهـة لــهــا... ازاء هــذا ا
ــــتـــــصــــلب طـــــلب اجملـــــلس من ا
الدكـتـور عـبـد احلسـ الـهـنداوي
اقنـاعها بـالعدول عن هـذه السفرة
حتى ولـو كان بشـكل شخصي ألن
ـفوضـية االمـر سيـلـحق الضـرر با
والــعــمــلــيـة االنــتــخــابــيــة. حـاول
ـفـوضـة عن الـهـنـداوي ثـني تـلك ا
الذهاب اال انه لم يفلح في مسعاه
فـطـلب من امــانـة الـسـر شـطب كل
ــوضــوع من مــا يـــتــعــلق بـــهــذا ا
جـــــدول اعــــــمــــــال اجملـــــلـس ومن
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ــتـوافـرة لـدى ــعـلـومـات ا دلـلت ا
ـفــوضــيــة والـوقــائع الــظــاهـرة ا
شـهـد السـياسي صـورتـها عـلى ا
الـعــراقي ان قـطـاعــات كـبـيـرة من
الـعــرب الـسـنـة ســوف لن تـشـارك
ـقـبـلة في الـعـمـلـيـة األنـتخـابـيـة ا
عــــلى اســــاس انــــهـــــا من صــــنع
األحــتالل األمــريــكي بــأســتــثــنـاء
احلــــزب األسالمي الــــذي يـــرأسه
الــســـيــد مــحــسن عــبــد احلــمــيــد

(رحمه الله).
بتاريخ  27ديسـمبر  2004تلقى
فـوضـ خـبـراً مـؤسـفاً مـجلـس ا
ويكـاد يـكـون مـحـبـطـاً من احلزب
األسالمي مفاده انـسحاب احلزب
قررة في من األنتخابـات العامة ا
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ونـسب الى زعـيم احلــزب الـسـيـد
مـحسـن عـبد احلـمـيـد قـوله خالل
ـــقــر مــؤتـــمــر صـــحــفي عـــقــده 
احلــــــزب ان احلـــــــزب األسـالمي
الــعـــراقي يـــجــد نـــفــسـه مــلـــزمــاً
بـــاألنــســحـــاب من األنــتـــخــابــات
ـقـرر اجـراؤهـا في الـتـشـريـعـيـة ا
ـقبل الـثالث من كـانون الـثاني ا
ويــــتــــبــــرأ من الــــنــــتــــائج الــــتي
سـتـتمـخض عـنـهـا ومـا سـيـترتب
علـيها من اسـتحقـاقات. واضاف:
نـــحن ابـــتـــداء وافـــقـــنــا عـــلى ان
األنــتـــخــابــات ضــرورة لـــلــشــعب
العراقي من اجل ان تأتي حكومة
مـنتـخبة ومـجلس نـيابي مـنتخب
ويـدخل اجلـمـيـع لـرسم مـسـتـقـبل
الــعـراق الـى الـســيــادة الــكــامــلـة
واألستقالل وحتديد اجندة زمنية
خلـــــروج قـــــوات احملـــــتل ووضع
دستور العراق لكن ظروفاً قاهرة
واجـــهــــتـــنــــا وتـــواجه الــــشـــعب
الـعراقي درسـناهـا دراسة مـعمـقة
في األسـابـيع االخـيـرة وتـأكـد لـنا
ان األنتـخابات لن جتـري بصورة
صـحــيـحـة وشــامـلــة وكـامــلـة في

جميع انحاء العراق.
واكد عـبد احلمـيد ان هنـاك جملة
مـن األســــــــبــــــــاب دعـت احلـــــــزب
األسـالمي الـــعـــراقي الـى اتـــخــاذ
مـثل هـذا الـقرار مـنـهـا ان الوضع
االمني يـسيـر من سيء الى اسوأ
ويـــجب ان يــعــالـج  وكــذلك عــدم
فـوضيـة العـليا وضـوح اعمـال  ا
ــسـتــقـلـة لالنــتـخـابــات الـتي لم ا
تـبـعـث بـاالجـوبــة حـتى االن عـلى
االســئـــلـــة الـــتي اقـــريـــنــاهـــا في
اجملــلس الــوطــني والــصــحــافــة
والــنــاس ال يــفــهــمــون حــتى االن
األنـــتــخـــابـــات ولـــيس لـــهم وعي
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وقــــــــــال ان خـــــــــمـس او سـت من
محافـظات العراق لن جتـري فيها
األنــتـخـابــات بـصـورة صــحـيـحـة
مـؤكـداً احلـاجة الى مـدة اضـافـية
من ســتـة اشـهــر حـتى يـســتـطـيع
احلـزب االسالمي من الـدخول في
حوار مع جـميع االطـراف االخرى
ويتهيأ اجلميع لهذه األنتخابات.
لم يــــكن يـــخــــفى عــــلى مــــجـــلس
ـفــوضــ ان لـلــحـزب األسالمي ا
اسـبابه اخلـاصة بـاألنسـحاب من
األنــتــخــابــات واهـــمــهــا تــهــديــد
"منظمةالقاعدة " الشديد لالحزاب
واالشـخــاص الـذين سـيــشـاركـون
فــيــهــا وال ســيــمــا في مــحــافــظــة
األنــبــار حــيـث الــرصــيــد الــقــوي
لـلحـزب ومحـافظـة نيـنوى ايـضاً.
امــا مــســألـة عــدم اجــابــة رسـائل
احلـزب فــقــد كــان لــديه احلق في
ـــفـــوضـــيـــة لـم تـــشـــكل ذلـك ألن ا
ـثل مـجـمـوعــة او قـسـمـاً يـعـنى 
ـهـمـة وكم نـاديت هـذه الـشـؤون ا
بــضــرورة اجــابــة اســتــفــسـارات
األحزاب والكتل الـسياسية اال ان
مـناداتي ذهـبت كمـا الكـثيـر منـها

ادراج الرياح.
ان انـــســـحــاب احلـــزب األسالمي
عـول علـيه تمثـيل العرب الـسنة ا
في األنتـخـابات يـغـيـر الكـثـير من
فاهـيم بحيث تصـبح انتخابات ا
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عـملـية انـتخـابيـة وليـست مـعركة
انـتـخـابـيـة ولـو كـان ذلك صـوريـاً
عــلـى االقل ومع ذلك فـــقــد خــاض
الـــبــعـض من افـــراد احلــزب وفي
ـــنــاطق الــغـــربــيـــة من الــعــراق ا
األنــــتــــخـــابــــات وال ســــيـــمــــا في
محافظة االنـبار رغم العدد القليل
. امـا ما جاء ـشارك القـليل من ا
ـــدة اضـــافـــيــة حـــول احلـــاجـــة 
عـنى تـأجـيل األنـتـخـابـات فان
ا هذه القصة محـسومة قانوناً 
ال يـسـمح لــلـمـفـوضـيـة وال ألعـلى

س بها. سلطة في العراق ا
واحلـــقــــيـــقــــة في هــــذا االمـــر ان
ـفـوضـيـة لم تـبـلغ رسـمـيـاً بـهذا ا
األنـسـحـاب بل اطـلـعت عـلـيه  من
ـكن قبوله الصـحف وهو امر ال 

اجراءات تهم العملية األنتخابية
دون الـــــــعــــــودة الـى مــــــجـــــــلس
ـفـوضـ واجــبـار ذلك اجملـلس ا
الي على الـتوقيع علـى عقود 
الــدوالرات وفي اوقــات قــصــيـرة
جـداً كانت من الظـواهر الـسلـبية
الــتـي طــبــعت عــمل ذلك الــفــريق
الـذي تـصـور ان ابـنـاء الـعـراق ال
تلـكون افكـاراً وتصورات حول
األدارة والـعــمـلــيــة األنـتــخـابــيـة
وليست لـهم خبرة في الـكثير من
اجملاالت شـأنهم شأن الـعديد من
الـدول الـتي عـمل هـؤالء اخلـبراء
فيها كتيمور الشرقية وكامبوديا

وكوسوفو وغيرها.
بتاريخ  /19تشرين اول –اكتوبر
/ 2004نقـلت جريـدة الواشـنطن
بـوست االمـريـكيـة عن مـسـؤول
امـــريـــكــيـــ مـن ادارة الــرئـــيس
االمـريــكي جــورج بــوش وبـعض
خــبــراء األنـتــخـابــات قــولـهم "ان
ــتـــحـــدة فـــشـــلت في ملء اال ا
بــعــثــتــهـا الــعــامــلــة في الــعـراق
بــاخلــبــراء ألجـراء األنــتــخــابـات
هــنــاك مــعـــرضــة لــلــخـــطــر تــلك
ـفـتـرض اجـراؤها في الـعمـلـيـة ا
الوقت احملـدد قانونـاً تاركة االمر
لهـيئـة عـراقيـة انتـخـابيـة حديـثة

لقيادة تلك العملية".
وقــال روبن رايت وكــولم لــيــنش
الـلّـذان كـتبـا الـتقـريـر انه من ب
ــتــحــدة  35مــســـؤوالً من األ ا
مــوجــودون في الــعــراق  هــنــاك
اربعـة او خمـسة من اخلـبراء في
حـقل األنــتـخـابــات فـقط في حـ
ــــتــــحــــدة في كـــــان لــــدى األ ا
ـقارب افـغـانسـتـان وهـو الـبـلـد ا
للعراق بـعدد سكانه   600عضو
كفريق دولي منه  266خبيراً من

خبراء األنتخابات).
ــــتــــحـــدة تــــمــــتــــلك وألن األ ا
حساسية مفرطة جتاه أي انتقاد
يوجه إليهـا وال سيما من جريدة
الـواشـنــطن بـوست الــقـريـبـة من
دوائـر الــقـرار في ادارة الــرئـيس
السابق جورج بـوش فقد عمدت
سـاعدات األنتـخابية في وحدة ا
تـحدة االيـعاز الى الـسيد اال ا
كـــــارلــــوس فـالنــــزويـــــلال في /1
كــانـون اول –ديــســمــبـر /2004
ارســال اسـمــاء اعـضــاء الـفريـق
ـفــوضـ الــدولـي الى مـجـلـس ا

وعــــــــددهم ( (31مـــــــنــــــهم ((19
مــحـــســــوبـــون عـــلـى مالك اال
تحـدة وسبعة مـحسوبون على ا
ـــؤســســة الـــدولــيــة لـالنــظــمــة ا
Interna- االنــتــخـابــيــة ايــفـيس
tional Federation of Elec-
 toral System (IFES)واثـنـان
ـــنـــظـــمـــة مـــحــــســـوبـــان عـــلى ا
DFID)(1) De-) االنـــكــلـــيــزيــة
partmant for International
 Developmentوثـالثــــــــــــة مـن
EU) Euro-) االحتــاد االوروبي
 pean Unionوتـــعـــتــــبـــر هـــذه
ــرســلــة الى اعــضـاء الــقـائــمــة ا
ــفــوضـ وبــاألســمـاء مــجــلس ا
الواردة فيها كـرد غير مباشر من
ـتحـدة عـلى اجلـريدة قـبل األ ا
األمريكية علماّ بأن القائمة ذاتها
لم حتــــدد اصالّ عــــدد اخلــــبـــراء
ــعـنــيـ في األنــتـخـابــات فـعال ا
ن عــمـلـوا مع ذلك ألن الـكــثـيـر 
ـتــلــكـون اي الــفــريق الـدولـي ال

فهم بالعملية األنتخابية . 
ـقـر لم يــلـتــحق جـمــيع هــؤالء  
ـــفـــوضـــيـــة بـــبـــغـــداد بل كـــان ا
مـعظـمهم جـالسـ في مقـر بعـثة
ــتـحـدة في عـمـان بـاالردن األ ا
يلعبـون بانوفهم لتـمضية الوقت
كـــمـــا قــــال ردولف ايـــلــــبـــلـــنك (
اخلـــــبـــــيـــــر )Rodolf Elbling 
الـــدولي فـي األعالم والـــذي كـــان

موجودا في بغداد.
ـمـكن بـذلت مع آخــرين اجلـهــد ا
لــتـنــظــيم الــعالقــة الــتي لم تــكن
واضـــحـــة مع اعـــضـــاء الــفـــريق
الـدولي وكان اجلـهد يـعتمـد على
ــفــوضــيــة اســاس ان مــجــلـس ا
العـليـا لألنـتخـابات هـو الـسلـطة
ـفــوضــيـة وان الـرئــيــســيـة فـي ا
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اجلمـيع يسمع  بـخطوط الـطول والـعرض واهمـيتهـا  ولكن القـلة تدرك
تعريـفها ; (فخـطوط الطـول هي اخلطوط أو أنصـاف الدوائر الشـبحية
خطّا" الـواصلـة ما بـ الـقطـبيّن الـشمـاليّ واجلـنوبيّ وعـددها  360 
ـثل كل خط درجـة وتـقـسم الـدرجة إلى  60 دقـيقـةً والـدقـيـقة حـيث 
إلى  60ثـانيـةً  وخطّ الـطول األسـاسيّ هـو خط جريـنتـشّ وقيـمته �0
وتـتـوزّع اخلـطوط عـلى جـانـبـيّه بالـتـسـاوي ) . لكـن ان يفـرض تـقـسيم
العـملـية السـياسـية في العـراق وفق خطـوط طول فهـو اختـراع يسجل
ـسـتـقل عزت الـشـابـندر الـذي يسـتـحق عـلـيه براءة بـأسم الـسيـاسي ا
اخـتـراع  الن هــذا االصـطالح لم يــسـتـخــدم سـيــاسـيـاً مــنـذُ انـطالق
قراطـية في العـراق بعد عام 2003 حيث خرج الـسيد االكذوبة الـد
الشـابنـدر  من غار الـتعبـد السـياسي لـيطرح فـكرة ان يـتقـسم العراق
طـولـيـاً قــبل دخـول االنـتـخـابــات وفق رؤيـة الـنـظـر الــشـابـنـدريـة  فـأن
االنـقـسـام الــطـولي سـيّــولـد نـواة مـشــروع وطـني يـجـمـع كل مـكـونـات
الـشعب الـعراقي بـأطيـافه واعراقه وبـذلك يتـجاوز  الـعراق مـحنـة عدم
تقـبل  االصطفـاف في خنـدق واحد  واالنتـقال حلـالة العـمل اجلماعي
الـذي تـذوب به الشـخـصنـة واحلـزبيـة  وتـتوحـد فـية االفـكـار اجلامـعة
وتتقـارب الرؤى ووجهات الـنظرحول مـشروع بناء عـراق قوي متراص
موحد يذيب األختالف ويوظف التنوع اجملتمعي في أطار جامع يكون
ركـيـزة األنـطالق  نـحـو الـفـضـاء االقـلـيــمي واجملـتـمع الـدولي بـعـنـوانه
ؤسسي  وأعـادة  هيبة الوطني اجلـديد  ألستـكمال مـتطلبـات البنـاء ا
الــدولـة الـتي سـقــطت مع اول صـاروخ انـطـلـق عـلى ارض الـعـراق من
تحـدة األمريكـية  واول خنـجر  غدر حتالف الـشر بقـيادة  الواليـات ا
غُـرز  في خـاصرة  الـعـراق من ابـناء عـروبـته وما رافـقـهـا وتبـعـها من
ردود افعال غير منضبطة من  - ابناء العراق -   والتي تباينت ماب
صمت وخـنوع  وخيـانة وحـياد  وصدمـة وأمل افضل بـالقادم .. كل
ذلك شكّلَ حالـة من االنقسـام اضعفت وحـدة الصف اجملتـمعي وقادة
الـعــراق وشـعــبه  الى مـســتـقــبل الزال مـجــهـوالً حــتى اآلن ! !! بـراءة
األختراع  الشابنـدري رغم جمالها وتلـمسها حلاجتـنا السياسية ; لم
جتـــد ظالـتهـا في تفـكيـر السـاسة الـعراقـي خالل عـملـية االنـتخـابات
تـبادل ب األخيـرة  والسباب عـديدة اهمـها : انعـدام الثقـة واخلوف ا
تـبادلة باالرتباط او العمالة لألجنبي الشركاء  ناهيك عن األتهامات ا
ـذاهب ــمـاحــكــات بــ ا  مــضــافـاً الــيــهــا مــعـارك من الــنــزاعــات وا
والقـومـيات, اال أن تـبني وأصـرار الـسيـد عـزت الشـابـندر عـلى أثـبات
صحة فرضـيته وبعد جوالت لولـبية وجهود مـضنية لتـجميع الصفوف
ـوت الـسـريـري وبـعـد اخلـوف الذي واجنـاح مـشـروعـة الـذي اصـابهُ ا
اصــاب اجلـمــيع قـبل االنــتـخــابـات وأثــنـائــهـا وبــعـدهــا  بـدأت نــتـائج
األصــرار الــشــابــنــدري تــؤتي أكــلــهــا من خـالل تــشــكــيل الــكــتــلــتـ
الرئيسيـت ( االصالح والبناء) باألعـتماد على فكرة الـتقسيم الطولي
.. ومـابـ ان ـ نُـصــلح  ونَـبـني ـ  حتـطـمت آمـال وأحالم الـكـثـيـر عـلى
صخرة الشعارات والوعود التي ال أساس لها إال  في مخيلة مطلقيها
 أومردديها " بـدون تعمق " من عـلى شاشات التـلفاز ووسائل االعالم
االخـرى  تقـسـمت العـملـيـة السـياسـيـة طولـياً بـتـكتالت اطـارها الـعام
موجود لكن مضمونـها يكاد لم يطلع علـية سوى القلة او من اصحاب
احلظ الــعـظــيم فــنـأى الــسـاســة الـكــورد بـأنــفـســهم ولم يــشـتــركـوا 
وتسارع ساسة السُنة كـعادتهم لالنقسام ماب الكـتلت لينتهي بذلك
اخـر احالم وجـود تــمـثـيـلــهم لـلـمـكــون بل يـكـاد التـذكــر اسـمـائـهم وال
جـمـهـورهم عـنـد ذكـر الـكـتل  واقـتـنـعـنا انـهـا الـتـضـحـيـة من اجل  -
ـــشــروع الـــوطــني اجلـــامع -  ومن اجـل اجنــاح اخـــتــراع الـــســيــد ا

الشابندر.
همة واحمليرة ? والتساؤالت ا

ـنـقـسـمـة عـلى نـفـسـهـا من هـذا مـا الـذي اسـتـفـاد الـعـراق او الـكـتل ا
األخـتـراع  وهل تـمـخض اجلـبل ليـلـد فـأراً ? وهل انـتـظرنـا ولـيـداً بـعد
عقم دام خمسة عشر عاما ليخـرج الى النور فيزيد االنقسام الطائفي
كونـات نفسها ?  وهل انقذَ مـشروعكم  العراق فعالً والقومي داخل ا
ـوقف مـوحـد جتـاة  اي قـضـية من  وانـتم غـيـر قـادرين ان تـخرجـوا 
ـصيرية  ليس أولـها اكمال كابـينتكم الوزارية  همة وا قضايا الـبلد ا
ولن يكون أخرهـا  األتفاق على بيـان مشترك يوحـد موقفكم من اعادة
تموضع الـقوات االمريـكية في الـعراق والنأي بـالعراق (أرضـاً وشعباً
ــصــالح  األمــريـكي  –األيــراني  ? مــا الــذي اجنـزتهُ )  عن صــراع ا
يـاصـاحـب الـنـظـريــة الـطـولـيــة  وهل تـتـحــمل مـسـؤولــيـة مـاحـصل او
يحصل ام نحن حقل جتارب نستـخدم متى تشاءون ثم بعد ذلك نترك
علـى قارعـة الـطـريق الجنـد مـايـسـد رمـقـنـا واليـسـتـر عـوراتـنا  وأنـتم
تـنعـمـون بـخـيـرات الـبالد ومـنـاصـبه وتـسـتـثـمـرون عالقـاتـة اخلـارجـية
لـلـتـقـرب من اآلله الـبــشـريـة زُلـفى !!! فـهل تـمـكـنــتم من تـشـكـيل كـتـلـة
ـيز يحـفظ للـجميع حكـوميـة واخرى معـارضة لـضمان اداء حـكومي 
ال العـام من عبث الفاسدين ? حقوقهم و يـعزز هيبة الدولـة ويصون ا
 لـقد حـقـقتم مـاتبـتـغون ضـمن جتربـة جـديدة غـير مـحـسوبـة النـتائج 
وحتمـاً سيحقق الـشعب ماينـبغي في محاسـبة الفاسـدين عندما حت

الـــفــرصـــة .. فــكـــونــوا قـــريــبـــ من شــعـــبــكم
وســتـكــونـوا جــزءاً فـاعالً  في حــركـة صــنـاعـة
ـة جملـتــمـعـكم  أفــضل لـكم من احلــيـاة الـكــر

تزويق - وسطكم السياسي  - فقط .

منشور وزع في بغداد ومحافظات الوسط واجلنوب حول الدعوة النتخابات مجلس النواب ويظهر في اعلي الصفحة رقم 555

بغداد
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وداعـاً صــديـقــتي رهف هــذه اخالقــنـا تــخـضع حلــكـومــاتـنــا وداعـاً
صـديــقــتي رهف قـتــلكِ اجلــهل في حـيــاة ال عــدل فـيــهـا قــتـلــتكِ ايـادِ
متوحشة دون رحـمة تألم جسدك كآالم بـلدك صرخ صوتك كصراخ
ـضـطهـدين ال ادري يـا رهف الـكـادحـ تـوقـفت انـفـاسك كـأنـفـاس ا
كيف ابكيك صارخاً وجازعاً. دعيني احدث احليطان واالرصفة عنكِ
دعـيني ادون لـلتـاريخ اعـظم احداثه دعـيني اقـم ثورة لـلعـمال وااليـتام
من اجلكِ دعيـني اقم مأتمـا داخل سجون الـعدالة وارقص مع آهات
ن ارادك ان وويالت الــصـعــقــات ومــرارة الـكــدمــات دعــيـنـي احـرق 
ـوت كـفـيل ان تـعـيـشي بـذل لـذا دعــيـني اعـلن ال حـيـاة في بــلـدي فـا
يـواســيــني. حــيث يــجـعــلك الــزمــان دون قـدرة ودون قــوة ومن غــيـر
حـقـوق دون قــانـون يـحـمـيك وبال عـائـلـة تـواسـيك ودون اب يـرعـاك
وبال ام حتتضن جسـدك الباكي هذا زمـان نشكتي به حيـرة بعضنا
سـامـيـر الـعـنـيـدة تـدق جـمـيل مـا عـنـدنا تـصـر عـلى قـتل كل شيءٍ وا
يـضــاهي شــمـوخـك يـجــادل جـمــالك حــتى ســنـواتك الــســبع ذبـحت
بسبعـ مسمارا فيـا لصبرك احلزين سـيدتي! حينمـا رأيتك غامضة
العـينـ وهيـبتك تـهز العـالم ورأسك يئن دمـا عبـيطـا رأيت فيك هـيبة
ـلـكـات انـحـنـيت لك ـنـتـصـرات االمـيـرات احلـسـنـاوات ا الثـائـرات ا
وكالـثائر رفـعتك في الـسمـاء وصرخت يا بـلدي هـذه اجمل النـساء ما
هـو جـرمـهـا?! بـكت اجلـمـاهـيـر بـصـوت اجلـزع وحـزن الـعالـم من كـبر
احلدث ومضت الطفولـة اسيرة الظلم واشتد انـ االنسانية وانهال
الــظالم في عـيـنـيـك وقـلت وداعـاً... ال يـكـفـي يـا رهف ان تـسـجن زوج
ابيك وال يـكفي ان يعـاقب ابوك وال يكـفي ان تلـعن احلياة الف لـعنة
راة احلـيـوان الرجل بل يـجب ان تـقام دولـة تـرعى حقـوق الـطـفل ا
الـعــامل... يـجب ان تــكـون هــنـاك دولــة تـؤسس مــؤسـســات ارشـاديـة
تـربــويـة ثـقــافـيــة تـوعـويــة... يـجب ان تـكــون هـنـاك دولــة فـيـهــا حـقـوق
ـية من اجل حقوق كـن ان يكون مقـتل رهف صرخة عا وواجبات... 
الـطفـولـة واالنسـان في الـعالم لـذلك سـأبقى صـارخـا: يا اهل االرض

قد قتلت رهف...
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