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اثناء النـقاشات التي دارت حول
ــــوضـــوعــــ فــــهم ان شــــركـــة ا
واد سؤولة عن نقل ا (NAG) ا
اخلاصة بـعمليـة األقتراع خمنت
الـكلـفة بـ( (1) (14دوالر لـلكـيـلو
(OAM) غرام الواحد اما شركة
ــواد ـــســؤولــة عـن حــمـــايــة ا  ا
داخل اخملـــازن الــعـــراقــيـــة فــقــد

طلبت مبلغ (25) مليون دوالر.
بـعـد نقـاشـات لم تـسـتـمـر طويالً
ـــــفــــــوضـــــ وافق مــــــجـــــلـس ا
باالغلـبية على ان يعـهد عقد نقل
مـــــواد االقـــــتـــــراع الـى شـــــركــــة
(NAG) وقــــد حتـــفـــظـــنـــا عـــلى

القرار(2).
بعد اربعة ايام من ذلك األجتماع
ــــصـــادف وفـي يـــوم الــــســــبت ا
12/18/ 2004عــــقــــد مــــجــــلس
ـفـوضـ اجـتـمـاعاً حـضـره كل ا
مـن الــسـيــدات والــســادة عــائـدة
الـصـاحلي سـعاد اجلـبـوري عز
الـدين احملـمـدي وصـفـوت رشـيد
صدقي واخلبير الدولي كارلوس
فالنـزويـلال و(شـارلي ?) اخلـبـيـر
ــتــحـدة الــلــوجــســتي في اال ا
لبحث مـوضوع العقـد الكبير مع
(NAG) ولم يـحـضــر االجـتـمـاع
فـوض هم الـدكتور اربعـة من ا
عبد احلس الـهنداوي الدكتور
فـريـد ايـار الــسـيـد عـادل الالمي

والسيدة حمدية احلسيني.
ونــظـراً ألهـمــيـة مــا جـاء في ذلك
األجتمـاع نورد القـرار وديباجته

نصاً:
: استمع اجملـلس الى اخلطة اوالً
ـقـدمـة من الـسـيد الـلـوجـسـتيـة ا
"شـارلي" اخلبـير الـلوجـستي في
ـــتـــحـــدة(4) حـــول عـــقـــد اال ا
(National Air Cargo) شـركـة
ــــواد اخلــــاصــــة وذلك لــــنـــــقل ا
باألقـتراع مـن امريـكا الـشـمالـية
واوربــــا والــــصــــ الى مــــطـــار
الـشارقـة ومنه الى 18 محـافظة
وهـذه اخلــطـة ســيـتم تــنـفــيـذهـا
تـابعـة هذه ... و خالل اسـبوعـ
الـعـملـيـة سـيـتم تـعيـ مـوظـف
فـي كل مـن هـــذه الــــدول الــــثالث
وذلـك لـــــلـــــتـــــأكــــــد من صـــــحـــــة
األرساليـات ويطالب (يقـصد هنا
اخلـــبـــيـــر) بـــتــعـــيـــ مـــســؤول
ـفوضية وموظف لوجستي في ا
لـوجسـتـي في مـطـار بـغداد وان
ـجــمــله تــقـدّر ــشــروع  كــلــفـة ا
بـحوالي (54) مـلـيون دوالر وان
سـعـر نـقل الـكـيـلـو غـرام الـواحد
يــبــلغ (14,70) دوالر حــيث ذكــر
ـــتــحـــدة ان هــذا خـــبــيـــر األ ا
الــفـرق في ســعـر الــنـقل والــبـالغ
مــلـــيــوني دوالر يــعـــتــبـــر مــبــلغ
طوار ويـعتـمد على قـدرة النقل
الــتي تــتـحــمل كــحــد اقـصى الى
(3300) طن مع الـعلم ان الـقيـمة
الـتـقـديـريـة لـلـوزن الـذي سـيـنـقل
هـو (3000) طن وســتــقـوم األ
ــتـحــدة بــاعــداد تـقــاريــر حـول ا
صروفة صروفة وغير ا بالغ ا ا
مع العـلم ان هذه العـمليـة تشمل
واد األنـتخابـية وضمـنها كـافة ا
جــمـــيع اوراق االقـــتـــراع والــتي
يــفــتــرض ان تــصل قــبل الــثـاني
والــعـشــريـن من كــانــون الـثــاني
2005. ويـشيـر مـحضـر اجللـسة
ـــوافـــقـــة الى ان اجملـــلس قـــرر ا
بــاألغــلـــبــيــة مع حتـــفظ من قــبل
الـدكتـور فـريد ايـار على الـعرض
Na- قـــــــدم من قـــــــبل شـركة ا

.tional Air Cargo
 احـتاج هـذا العـقد الى جـلسـت
ـفـوضـ وهو امـر فـيه جملـلس ا
بـعض األســتــثــنـاء ولــقــد كـانت
اجلــلــســة األولـى وكــأنــهــا جس
نبض اعضاء اجملـلس فقام مدير
الـعــمـلــيـات وهــو شـخص قــديـر
بـعـمله بـشرح الـعـرض بنـاء على
ــتــحـدة تـوصــيــة خــبـراء األ ا
وهم كـانـوا مـسـتـمـعـ اكـثـر من
مـــســـاهـــمــــ في الـــشـــرح امـــا
اجلـلسـة الثـانيـة فكـان (شارلي?)
تحدث تحدة هـو ا خبيـر األ ا
الـــذي اعــلـن زيـــادة كـــلــفـــة نـــقل

الـطبـاعـة األمنـية في الـعالم والى
العديد من 

شــركــات الــطــبــاعــة األقــلــيــمــيــة
االصــغـر حــجـمــاً من اجل تــقـد

عروضها.
 V¹dſ d¹dIð

ويستخلص الـتقرير الغريب جداً
ما يلي:

- ان شـركـة واحـدة قـدمت عـرضاً
لطـبـاعـة اوراق اقـتراع اجلـمـعـية
الـوطـنـيـة نـظـراً لـعـددهـا الـكـبـيـر
لـلغـاية وهي اجملـموعـة األعالمية
Austrian Media الـنــمـســاويـة
ـــبـــلغ 7 مالي و815 Group 

الفاً و 500 دوالر امريكي.
1- الحظ هــــنــــا هـــذه اجلــــمــــلـــة
(الــتـأخــيـر فـي اجلـدول الــزمـني)
يــعــني عــدم االعــتــراض عــلى أي
توصية تقـدم بهذا الشأن من قبل
ـــــتـــــحـــــدة ألنـه في حـــــال اال ا
االعــــتــــراض مـن قــــبل اعــــضــــاء
ــــــفــــــوضــــــ فـــــإن مــــــجــــــلس ا
االنـــتـــخــــابـــات لن حتـــصل (ذات

عزوفة دوماً). ا
-ان ثالث شـركات قـدمت عـروضاً
لـــطــبـع اوراق اقــتـــراع مـــجــالس
احملـــافــظــات واوصـى الــتـــقــريــر
(Code) بـــقــــبــــول شـــركــــة كـــود
ـبـلغ  606آالف و601 الـكـنـديـة 

دوالر.
- قـدمت خـمس شـركـات عـروضـاً
لـــطــــبع اوراق اقـــتــــراع اجملـــلس
الــوطــني الــكــردسـتــاني واوصى
الـتقريـر بقـبول عرض شـركة كود
ــبــلغ  237الــفــاً و767 ايــضـــاً 

دوالراً.
بتاريخ 19/كانون اول (ديسمبر)
/2004 حـــــــضــــــر اربـــــــعـــــــة من
ــفــوضـــ االجــتــمــاع الــيــومي ا
ــفـوضــ كــمـا حــضـره جملــلس ا
ـفوضـ الـذين ثـالثة مـن نـواب ا

همات خارج العراق.  كانوا 
شـارك في ذلك االجـتــمـاع الـسـيـد
جاريت بالنك رئيس بعثة منظمة
ايفيس األمريكية والتابعة شكلياً
تحدة الى الفريق الـدولي لأل ا
بــــرئـــاســــة الــــســـيــــد كــــارلـــوس
فالنـزويـلال الــذي لم يـحـضـر ذلك

االجتماع (1).
فـي ذلك احملــــضــــر الــــذي اتــــسم
بــبــعض الــغــرابــة وفي الــفــقــرة
الثالثة منه ورد ان اجملتمع من
ــفــوضــ اســتــمــعــوا لــلــشـرح ا
التفصيـلي من قبل السيد جاريت
بالنك رئيس فريق منظمة ايفيس
األمــريـكــيــة وعــضـو بــعــثـة األ
ــتــحــدة حــول الــشـركــات الــتي ا
قـدمت عــروضـهــا بـشــأن طـبــاعـة
اوراق االقـتـراع ( طـبـعـاً كـان هذا
الــشـخص يـشــرح الـتـقــريـر الـذي
قـدمـه في الـيــوم الـســابق وبـدون

اسم او توقيع عليه ). 
واوضح الـــــســـــيـــــد جـــــاريت في
معـرض تقـيـيمه لـعـمل الشـركات
وكــــمـــا ورد نـــصـــاً في احملـــضـــر
ــذكـــور ان كـــفـــاءة الـــشـــركــات ا
اخلــمـس مــتـــســاويـــة  وال نــدري
كيف عرف بكـفاءة الشركات هذه?
ولـكن السـعر االقل كـلفـة مقدم من
شــركـــة كــود (Code) الـــكــنـــديــة

لطباعة اوراق األقتراع.
ويــشــيــر احملـــضــر إلى أنَّ وكــيل
ـفـوض الـدكــتـور فـريـد ايـار في ا
ـذكور وبـعـد اتـصال األجتـمـاع ا
هـاتـفي جــرى مـعه حـول عـروض
تـلك الــشـركـات طـلـب من الـسـيـد
جـــاريت بـالنك ان يـــقــدم جملـــلس
فـوض نسخـاً من عروض تلك ا

الـشــركــات وتـفــســيــرات كـيف 
األتصال بها ومن خوله ذلك علماً
ـــتــلـك أي عــلم بــأن اجملـــلس ال 
مــسـبق بــهـذا األتـصــال وتـسـاءل
وكــــيل الــــدكــــتــــور ايــــار في ذلك
األجتماع عن القوة التي تمتلكها
مــنـظـمـة "ايـفــيس" االمـريـكـيـة في
فـوضـ بحـيث تـتصل مـجـلس ا
بـــالـــشــركـــات مـــبــاشـــرة وتـــقــدم
تـوصــيــات الـيـه دون عـلــمه مــنـذ

ا يحدث. البداية 
ازاء االسئلـة التي طرحـناها وعد
الـــســــيـــد بالنك تــــقـــد جـــمـــيع
ـكـتــبي مـبـاشـرة اال ان الـوثــائق 
االمـر لم يكـن صحـيـحـاً فـلم تـقدم
ايـة وثـائق او ايـة تـفـسـيـرات عن
جتــاوزه الـــصالحــيـــات. وهــكــذا
ـتحدة او يتـضح ان بعـثة األ ا
الــفـريق الــدولي بـرعــايـة الــسـيـد
كــارلـوس فالنــزويـلال كــان يـعـمل
ن يــشــاء عـــلى هــواه ويــتــصل 
ويــــــحــــــصل عــــــلى عــــــروض من
ـفوضـية فـيما ان شـركات باسم ا
مـــجـــلـــســـهــا الـــذي هـــو اجلـــهــة
ـؤسـسـة ال عـلم له الـرأسـيـة في ا
بجـميع مـا يحـصل اال قبل خمس
دقـائق من السـاعة الثـانيـة عشرة
ــواضــيع عــلى عــنــدمـــا تــطــرح ا
طـاولـة اجـتـماع اجملـلـس ويطـلب
ــتـحــدة الــتــوقـيع خـبــراء اال ا
ــوافـقــة عــلى الــعــقـد الــفالني وا
وفي حـــــال الـــــرفض "ال تـــــوجــــد
انــتــخـــابــات"... وهــكــذا يــطــأطئ
الــــبـــعـض رأسه ويـــبــــدأ بـــوضع
خـتـمه مـوافـقـاً عـلى الـعـقـد وكـمـا
يــريـــده هـــؤالء الـــذين يـــســـمــون

انفسهم خبراء. 
جــــاء فـي الـــقــــرار (ثــــالــــثــــاً) من
ـوضوع احملـضـر اخلـاص بهـذا ا

وافقـة باالغلبية مع أنّه:  "تمت ا
حتـفظ الـدكــتـور فـريـد ايـار  عـلى
مـــنح الـــعـــطـــاء الى شـــركـــة كــود
ـــبـــلغ قـــدره  Codeالـــكـــنـــديــــة 
 437,767.26 الف دوالر لـطبـاعة
بلغ اوراق األقتراع ويعـتمد هذا ا
عـــلى عــدد االحــزاب مــا يــزيــد من
طـــبــاعـــة االســـمـــاء عـــلى ان يـــتم
ـفـوضـيـة الــتـسـديـد من حـســاب ا
ـسـتقـلـة لالنتـخـابات في العـلـيا ا

العراق".
1- مــحـــضــر اجـــتـــمــاع مـــجــلس
ـنـعـقـد يـوم ـفـوض رقم (63) ا ا
االحد 19/ كـانون اول (ديـسمـبر)

.2004/
ـوافـقـة وفي ذات احملـضـر تــمت ا
(في الفقرة ثانيـاً) باألغلبية ايضاً
وبـتـحفظ الـدكتـور فـريد ايـار على
Austerian مــنح الــعـقــد لـشــركـة
Media Group (AMG)
ـبلغ لـطبـاعـة قـوائم الـناخـبـ و
خمسة مـالي دوالر على ان تقوم
نظمة الدولية لألنظمة بسدادها ا

.(IFES)  األنتخابية
شـركة كـود احملظـوظة

كـان تــبـادل الـرسـائـل والـبـرقـيـات
األلـكـتـرونيـة واألتـصـاالت األخرى
اثناء عـمليات التـعاقد مع شركات
ـــــواد الـــــطــــــبـــــاعـــــة او شـــــراء ا
األنتـخابـيـة يتم بـواسـطة اعـضاء
الـفـريق الدولي وال سـيـما مـنظـمة
ثلهـا السيد ايفـيس األمريكيـة و
جـاريت بالنـك ولـيس مع مــجـلس
ـفـوضـ او األدارة األنـتـخـابـية ا

عنية اصالً بهذه االمور(1). ا
وان كـان اعــضـاء الـفــريق الـدولي
يـــعـــمـــلـــون فـي بـــعض األحـــيـــان
لــلـــحــصــول عــلى تـــوقــيع رئــيس
اجملــــــــــــلـس او رئــــــــــــيـس األدارة
األنتخابية على بعض العقود فان
ذلك االمـر كـان صـورياً فـقط وبـعد
ان تـكون جمـيع األمور قـد وصلت

الى مراحل البدء بالتنفيذ.
WOÐU ²½« œ«u

فوض قد فبعد ان كان مـجلس ا
منح شركة (Code Inc). الكـندية
وبأقتراح –طبـعاً- من بـعثة األ
ـتحـدة ومـنـظـمة ايـفـيس ألنـتاج ا
ــــــــــــواد (40) الـف رزمــــــــــــة مـن ا
ــــــــــــبـــــلغ األنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة و
(14,262,000تــــــرلــــــيــــــون دوالر
ـــوقع في 7/ ـــوجـب الـــعـــقــــد ا
كـــانــون اول (ديــســمــبــر) /2004
ـوافقـة عليه من الـطرف وتمت ا

جنـد ان الـشركـة الكـنـدية تـخاطب
الــسـيــد جــاريت بـالنك بــواســطـة
البـريد األلكـتروني للـحصول على
مـــــــبــــــالغ اضـــــــافــــــيــــــة تــــــقــــــدر
بـ(285,573,60) الـــــــــــــــف دوالر.
وتـشيـر األنـسـة ميـريـلـ كوفـيـير
من شــركـة كـود فـي بـرقـيــة بـعـثت
بهـا الى جاريت بالنـك بتاريخ 6/
كـانون الـثـاني (ينـاير) /2005 ان
هنـاك مـبـالغ اضـافيـة يـفـترض ان
ــفـوضــيـة ألســتـئــجـار تــدفـعــهـا ا
طـارات التي سـترسل امـاكن في ا
ـواد األنـتخـابـية... يـجيب اليـها ا
بـالنك انه بــــحــــاجــــة الى بــــعض
ـبلغ عـلـومـات االضـافيـة حـول ا ا
ـفـوضيـة توقع طـلوب لـيـجعل ا ا
عـلى الزيـادة ( هكـذا يبـدو جاريت
بالنـك مــــتــــأكــــدا من دفـع مــــبــــلغ

الزيادة ) .
في بــرقــيــة بــتــاريخ 10/ كــانــون
الــثـــاني (يــنــايــر) /2005 تــكــتب
ميريلـ الى جاريت بالنك لتفسر
فــيــهــا كــيف يــجـب ان تــســتــأجـر
مــخـازن لــلــمـواد األنــتـخــابــيـة ثم
تخـتم رسالتهـا بالقـول انها تـآمل
ان يكــون تفسيـرها كافـياً ألعضاء
ــــفــــوضـــ الــــذين لم مــــجـــلس ا
يــكــونــوا يـــعــلــمــون أي شيء عن

وضوع لغاية اآلن. ا
وتـقول مـيـريـل فـي تلك الـبـرقـية
أسـتـطـيـع ان اؤكـد األن ان جـمـيع
ـــواد األنـــتـــخـــابـــيــة صـــنـــاديق ا
حــاضــرة لـلــشــحن وهــنـاك 1100
رزمـــة من حـــواجــــز الـــتـــصـــويت
ـسـتـعـدة وضـعت عـلى الـطـائـرة ا
لـــلـــرحـــيل (واحـــدة ســـافــرت اآلن
–كــانـت الــســاعــة الــثــامــنــة و48
دقـيـقـة بـتوقـيـت كنـدا) وفي ثـالثة

ايام كل شيء سينتهي.
في 11/ كــانــون الـثــاني (يــنــايـر)
/ 2005عـادت مــيــريــلـ  ثــانــيـة
لتـطلب مبلـغاً اضافياً اخـر يتعلق
ـواد األنتـخابـيـة ايضـاً فبـعثت با
بـفـاتورة تـفـيـد ان هـنـاك اضـافات
تــغـــلـــيف ورزم أضـــافي ألغــراض
الـتــصــديــر وتــشـغــيل الــعــامــلـ
ساعـات اضافـية نـتيجـة للـتسـليم
تـأخر لألعمـال الفنـية... ووجود ا
كـميات اضـافيـة لأللواح لبـطاقات
الــتـصــويت وتــشـغــيل الــعـامــلـ

ساعات اضافية.
ابــلـغـت مــيـــــــــريـلــ جــاريــــــت
بـالنك انــهــا احــضــرت فــاتــــــورة
الحـظات رقـــــم (3007)وبعض ا
حـــول األضــافـــات الــتـي يــجب ان
ـفــوضـيـة حــول مـبـالغ تـدفـعــهـا ا
الـطبع األضــــــافـي والتغـليف ثم
تــــعــــود لـــتــــقــــول ان الـــعـــــــــــمل
ـتــوجب في الـفــاتـورة األضـافـي ا
بلغ (96,782,00) رسـلة  هـو  ا

دوالر. 
l³²¹
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بغداد

ــوجـبــهــا فـور ســيــبـدأ الــعــمل 
قــبــولــكم بــهــذا الــعــرض (سـوف

يشار اليها باسم "األتفاقية").
واشــار بالنك في رســالـته الى ان
ــــــرفق لــــــلــــــشـــــروط اجلــــــدول ا
الـقياسـية شمل احـكام لألتفـاقية
تـغــطي اخلــدمـات الــدفع تـاريخ
بــدء الـعـمل األتــفـاقـيــة الـتـأمـ

وغير ذلك.
ـوافـقـة وطـالب الــشـركـة ابالغـه ا
عـلى الـشـروط والـقـيـود اخلـاصة
بــهــذه األتــفـاقــيــة وذلك من خالل
التوقيع على نسخة هذه الرسالة
رفقة واعادتها الينا خالل فترة ا

سبعة ايام من هذا التاريخ .
وحـــتى يــــغـــطي الـــســــيـــد بالنك
ــــفــــوضـــ جتــــاوزه مـــجــــلس ا
ومــفــاحتـة الــشــركـات دون عــلـمه
طـلب من الــدكـتـور عـبـد احلـسـ
الـهـنداوي رئـيس اجملـلس ارسال
كانون ذات الرسـالة بـتاريخ 12/ 
اول (ديـــــســـــمـــــبــــر) /2004 الى
ـذكــورة طــالـبــاً فـيــهـا الــشـركــة ا
معرفة قبـول الشركة بالشروط اال
ان الـشـركـة كـانت قـبل يـومـ قـد
وافــقت عــلى ذلـك مـعــتــمــدة عـلى
رســـالـــة الــــســـيـــد جـــاريت بالنك
ــــرســــلــــة في10/ كــــانـــون اول ا
(ديـسـبـمـر) /2004 مـا يـعـنـي ان
الــســـيــد جـــاريت بالنـك تــصــرف
ـفـوضـ بـدون اذن من مـجـلس ا
فـوضـية دون ان وحتـدث بـاسم ا
يعـلم احد في اجملـلس بذلك وهذا
يـعـني ايـضـاً ان الـبـعـثـة الـدولـية
ومن ضـمــنـهـا مـجـمـوعـة ايـفـيس
كانت تتصرف بـالكثير من االمور
ا  دعاني إلى دون علم اجمللس 
أن ابــدي الــتــخــوف الـدائـم حـول
نـتـائج األنـتـخـابـات وضـرورة ان
ــفـوضـ عـارفـاً يـكــون مـجـلس ا
فوضية. بكل دقائق االمور في ا
بعـد اربعة ايـام من رسالة الـسيد
ــذكـورة أي بالنك الـى الـشــركــة ا
في14/ كـانـون االول (ديــسـبـمـر)
تحدة / 2004طلبت بعثة األ ا
ادخــال مـوضــوعــ في اجـتــمـاع
ـــفــوضــ وحـــضــرته مـــجــلس ا
مـجمـوعة من خـبرائـها(3) لبحث
National Air اوالً عــمل شــركـة
ــســـؤولــة عن  Cargo (NAG)ا
ــواد اخلــاصـــة بــعــمــلــيــة نــقل ا
االقتراع من دول العالم الى مطار
الـشـارقة ومـنـها الى (18)  مـطار
داخل الـعـراق ومـنهـا الى مـخازن
ــواد الــغــذائــيــة وثــانــيــاً شـرح ا
(OAM) وتـوضــيح عـمل شــركـة
واد داخل ـسؤولة عـن حمايـة ا ا
اخملازن الـغذائيـة وحمايـة التنقل
الـى األمــــاكـن اخلــــطـــــرة حــــسب

حاجة احملافظة.
(1شـــــــركــــــة اوســــــبــــــراي الدارة
االصـول اس. أي. شركـة مسـتقـلة
مــركــزهــا الــرئــيــسي في جــنــيف
وتــعــمل في حـــقل االســتــشــارات
تعلقـة بصناديق ائتمان وادارة ا

الثروات.
اسس ادوارد سيليجمان-شيرش
الــشــركــة عـام  ?2003وهــو كــان
يــعــمل شـــريــكــاً اداريـــاً لــشــركــة
اوسـبـراي أي ام كـمـزود الـشـركة
لــلــخـبــرات الى زبــائــنـهــا بــشـأن
احللول البديـلة لالستثمارات من
خالل مــقـاربـة مـنـهـجـيـة لـلـسـوق
تــركـز اهــتـمــامـهــا عــلى الـتــحـكم
بـــــاخملــــاطـــــر وتـــــســــلـــــيم االداء

اخلارجي.
وكـلـمــة (اوسـبـري) تـعـني الـطـيـر
عروف بـ(العقاب النسارية) هو ا
احـد اكـبـر الــطـيـور اجلـارحـة في
اميركا واكثر الطيور انتشاراً في

ولـــئال نـــطــيل فـي شــرح مـــذكــرة
فالنزويـلال الـغـريبـة وكـأنه قـصد
بهـا الـضـحك عـلى ذقـون اعـضاء
اجملــلس فـإنَّ الــفــقـرة (7) مــنــهـا
اتـسـمت بـالـغـرابـة اذ انـها كـانت
اجــــابــــات عن األســــئــــلــــة الــــتي
طرحـتها في األجـتماع الـذي عقد
ـديـر الــعـام الـتــنـفـيـذي بـغـرفــة ا
حـول صـناديق األقـتـراع ولم يكن
الـسـيـد فالنـزويـلال مـوجـوداً فـيه
ــذكـرة بــحـزم تـام ثم اشــتـرطت ا
ـفوض امـا قبول على مـجلس ا
عـــرض الـــشــــركـــة االخـــرى وهي
Code الـــكـــنــــديـــة او رفـــضـــهـــا
"الـيـوم" أي في ذات تـاريخ تـقد

ذكرة... ا
وانـــــهـى الـــــســـــيـــــد كـــــارلـــــوس
فالنــزويـلـال مـذكــرته بـأنه "نــظـراً
لـهــذه االعـتــبـارات يــشـعــر فـريق
ـسـاعـدة الــدولي "بـقـوة" (الحظ ا
كلمـة بقوة) ان صـناديق األقتراع
الـتـي تـنـتـجـهــا شـركـة "كـود انك"
هي األنـسب بـكـثـيـر لالسـتـعـمـال
خـالل األنـتــخــابــات الــقــادمـة في
كانون الثاني –يناير 2005 وانه

فوضية بشرائها". يوصي ا
وهـكـذا يـظــهـر من جـديـد الـنـفس
الـتـهــديـدي الـذي طــاولـنـا طــيـلـة
ــفـوضـ وجــودنـا في مــجـلس ا
وهــــو "امـــا ان تــــوافق عــــلى مـــا
تقوله البعـثة الدولية او ال توجد
انـتـخـــــابـات وسـنـتـحـمل نـتائج

ذلك .
ذكرة عقد بعد يوم من تاريخ ا
ـــفــوضــ اجـــتــمــاعه مـــجــلس ا
الــيــومي ودرس مــذكــرة الــســيـد
كــارلـوس فـالنــزويــلال الــشــديـدة
الــلــهـــجــة واتــخــذ قــرارا بــابالغ
اخلــبــيــر الــدولي الــســيــد انـدرو
Andrew Davis ديـــــــــفــــــــــيس
ـوافـقــته عـلى الـعـطـاء الـكـنـدي
اخلـاص بصنـاديق األقتـراع على
ان يــــزود اجملـــلس بــــالـــعـــروض

اخلاصة بهذا الشأن.
لـم اوقع عـــــــلـى ذلك احملـــــــضــــــر
ــســألــة لــيـست لــقــنــاعـتـي بـأنَّ ا
ــارسـة ضــغط من فـريق سـوى 
ـــتــــحـــدة عــــلى مــــجـــلس األ ا
ـفــوضــ وان مـبــلغ مــلـيــونـ ا
ــكن ــلــيـــون دوالر كــان  وربـع ا
تـــفـــادي صـــرفه في حـــال قـــبــول
ركـية اما بقية اعضاء الهبة الد
اجملــلس فــقــد كــانت قــنــاعــاتــهم

مختلفة . 
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بـعـد اربـعـة ايـام من اتـخـاذ قـرار
ـفــــــوضـــــ أي في مـجــلــــس ا
2004/11/8 عقدت األتفاقية مع
الشـركـة الـكنـديـة ألنـتاج 90 الف
ـبـلغ مـلـيـونـ و202 صـنـدوق 
الف و305 دوالر عــــــلى ان يــــــتم
انتاج الصناديق قبل 31/ كانون

االول (ديسمبر) / .2004
لـقـد  صـرف مـا بـ 115-150
مـــلــيــون دوالر عــلى شــراء مــواد
انـتــخـابـيـة وطــبـاعـة من اخلـارج
لـألنتـخـابـات الـتي تـمت في 30/
كـانـون الـثــاني (يـنـايـر) /2005.
ــعــرفــة واخلــبـرة ولــو تـوفــرت ا
واألدارة اجليدة وعـدم التردد من
بــعـض اعــضـــاء اجملــلـس ألمــكن
صروفات ضبط الكثير من هذه ا
Voting ــبـــررة كـــشــراء غـــيـــر ا
 Screenسـتـائر الـتـصـويت مثالً
بــشــكل كــامل في حــ انه حــتى
ــانـيــا مــثالً  تــسـتــعــمل اجلـزء ا
الـعـلوي من هـذه "الـستـائـر" التي
تــصـــنــعــهـــا هي   وتــســـتــعــمل
ــدارس كــجـزء ســفـلي مــنــاضـد ا
اقــتــصــاداً في الــنــفــقـات ذلك ألن
هـذه الـستـائر ال تـستـعمل مـرت
رغم انها ليست رخيصة الثمن.
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لم يـتـغــيـر هـذا الـسـلـوك من قـبل
تـحـدة لعـلـمهم ان خـبـراء األ ا
ـفـوضـ لـيس مـوحـداً مـجـلس ا
ــســائل فــقــد كــشــفت ازاء هــذه ا
ـفـوضـيـة ان وثـيـقـة مـن وثـائق ا
الــــســـــيــــد بـالنك كـــــتب في 10/
كــانـون اول  –ديــسـمــبـر /2004
رسالـة الى الـشـركة األسـتـشـارية
Osprey Asset Manage-
ــــــوجــــــود  ment (OAM)(1)ا
ــنــطـــقــة الــدولــيــة فــرعــهـــا في ا
ـفوضـية (اخلـضراء) نـيـابة عن ا
ستقلـة لألنتخابات. قال العليـا ا

فيها:
ــفـــوضــيــة تـــعــرض اشــراك ان ا
شــركـة اوســبــري ألدارة االصـول
(OAM) فـي تــعــديل عـــلى عــقــد
ـوقع بـتـاريخ 9/ خـدمـات األمن ا
تـشــرين االول (اكـتــوبـر) /2004
لتـزويد خدمـات األمن في العراق
ونــرفق طــيـاً نــسـخــة عن شـروط
وقيود اتفاقـية األستشارات التي
سوف تنطبق على األتفاقية التي
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الـــكــــيــــلــــو غــــرام الـــواحــــد الى
(14,70) دوالر.

كـلف هذا الـعـقـد مـوازنـة الـعراق
اليــ من الــدوالرات عــشـــرات ا
كن اختصارها الى بضعة كان 
ـفوضـية من ماليـ لو تـمـكنت ا
ـواد األنتخابية طبع وحتضير ا
ناطق القريبة اي في الدول في ا
اجملـاورة والـتي فــيـهـا امـكـانـات
عـلـماً كـالـكـويت ودولـة االمارات 
ــواد األنــتـخــابــيـة بــأن مـعــظم ا
ـكن توفـيرهـا او صنـعهـا حتى
داخل الــــعــــراق  ولـــكـن تــــأخـــر
ــتــحـــدة  بــابالغ خــبـــراء األ ا
طلوبة وتأخير واد ا اجمللس با
عـمــلـيــات الـطــبع الى الـشــهـرين
االخـــيـــريـن أي إلى كـــانـــون اول
(ديــــســـمـــبـــر) / 2004وكـــانـــون
الــثــاني (يــنــايـر) / 2005اجــبـر
ـفـوضـ مـضطـراً الى مـجـلس ا
القـبـول بشـروط الـبعـثـة الدولـية
كن اختصارها باجلملة والتي 
الـــــتي اصـــــبــــحـت مــــشـــــهــــورة
ومتـداولة بيـننا إذ يـقال ألعضاء
اجملـلس ان لم يـتم الـتـوقـيع على
العقد في هذه اجللسة فستتأخر
ـواد من الـوصــول إلى الـعـراق ا
ولن تـكون هـناك انـتخـابات. وان
اعـــتـــرضـــنـــا  –وكـــنـــا فـــعالً من
ـعـتــرضـ - ان تـكـون الـدعـوة ا
لــتـنــفــيـذ الــعــقـود من قــبل ثالث
شركـات يقـال لنا بـبرودة ان هذه
هي الشـركة الـوحيدة الـتي تقوم

فوضية.  بالعمل الذي تطلبه ا
اليـــــ من ذهـــــبت عـــــشـــــرات ا
الــدوالرات ادراج الــريــاح ايــضـاً
ــــــتـــــحـــــدة ألن خـــــبـــــراء األ ا
والــشــركــات االمــنــيــة وشــركـات
الــنــقـل الــتي كـــان يــقف وراءهــا
ـسؤول الـكبار في العـديد من ا
الــدول الــتي قــدمت الـى الــعـراق
كـانت تـتحـجج بـاحلـالـة االمـنـية
لــذلك جنـــد ان شــروط الـــتــأمــ
كـانت عالـيـة جداً وال تـزال لغـاية

االن لالسف الشديد.
ــــفـــوضـــ قـــدم الى مــــجـــلس ا
بــــــتـــــــاريخ 18/ كـــــــانــــــون اول
(ديـســمــبـر) 2004 تــقـريــر غــيـر
مــــوقع ال نـــدري اكـــان من فـــريق
تحدة ام من فريق منظمة األ ا
ايـفـيس االمـريـكـيـة فـيه تـوصـيـة
حــول طــبـــاعــة اوراق األقــتــراع.
كـتـوب بالـلـغة ويقـول الـتقـريـر ا
ـتـرجم الى االنـكـلـيـزيـة طـبـعاً وا
الــعـــربــيـــة انه يــنـــبــغـي ان يــتم
طــبــاعــة عــشــرين ورقــة اقــتــراع
مـخــتـلــفـة من اجل األنــتـخــابـات
كـانون ـزمع اجـراؤها في 30/  ا
الــثـــاني (يـــنـــايــر) /2005 وهي
لـلـجـمـعـيـة الـوطـنـيـة ولـلـمجـلس
الـوطنـي الـكردسـتـاني وجملـالس

احملافظات الـ18.
ونــظــراً لـــلــتــأخــيــر في اجلــدول
الـــزمـــني(1) لـــلـــتـــصـــديق عـــلى
الــكــيــانـــات الــســيــاســيــة تــعــد
خـيـارات طـبـاعـة اوراق االقـتراع

محدودة في الوقت احلالي:
- لــيس هـــنــاك شـــركــة طـــبــاعــة
واحدة لـديها الـقدرة على طـباعة

جميع اوراق االقتراع الالزمة.
- ليس هناك سوى عدد قليل من
شـركـات الطـباعـة التي تـستـطيع
تـقـد عـرض حـول ورقـة اقـتراع
واحـــدة خـالل اجلــدول الـــزمـــني
احملــــدد. قـــد ال تـــتـــوافـــر بـــعض
ا في ذلك اخلـصـائص األمنـيـة 
ـــائـــيـــة وهي اكـــثـــر الـــعالمــــة ا
اخلصائص األمـنية  فاعـلية لدى

جميع شركات الطباعة.
-لن يـــتم االنــتــهـــاء من طــبــاعــة
اوراق األقــــتــــراع بــــحــــلـــول 7/
كــانـون الـثــاني (يــنـايـر) /2005
ــا هــو مــطــلــوب من اجل وفــقــاً 
رونـة فـي جدول تـوفيـر بـعـض ا

التسليم.
- هـنــاك مـخــاطـر بــعـدم طــبـاعـة
وعد احملدد اوراق األقتراع في ا
من اجـل انـتـخـابـات 30/ كـانـون

الثاني (يناير) /2005.
ويــقـول الــتـقــريـر انه  تــوجـيه
الــدعــوة الـى كــبــريــات شــركــات

—U¹« b¹d
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تـعريف عن العـنف أو اإلساءة األسريـة :هو شكل من أشـكال التـصرفات
ـسـيـئـة لـلـغـيــر وله عـده أشـكـال مـنـهـا اإلعــتـداء اجلـسـدي الـذي يـتـمـثل ا
(بـالضـرب والـصـفع والرمـي باألشـيـاء وغيـرهـا) او اإلعـتداء الـعـاطفي او
الحـقة) أو اإلعـتداء السـلبي كـاإلهمـال واحلرمان الـنفسـي(كالتـخويف وا
اإلقـتـصــادي  وقـد يــصـاحب الـعــنف األسـري حــاالت مـرضـيــة كـإدمـان
ـظـاهر تـنـضوي حتت كل هذه ا واألمراض الـعـقلـيـة الـكحـول واخملـدرات 
إال ان في العراق أسـتحدثت له ظواهر عدة  تعد مـسمى العنف األسري
ـبرح ـروعـة من نوعـهـا  مـنـهـا احلرق الـصـعق بـالـكـهربـاء والـضـرب ا ا
كما نـاطق احلساسـة في اجلسم  حـتى إحداث الكـسور وتمـزيق بعض ا
حـدث قبل أيـام مع طفـلة تـبلغ من الـعمـر السـبع سنـوات في عمـر الزهور
ة ـرأة الظا قـضت عليـها زوجة األب التي التـخاف خالـقها والتـهاب تلك ا
الـتي أنهت حيـاة طفـلة بـريئة بـالكـاد كانت قد بـدأت  أجهل الـسبب لكن
الأجـد مبرر لفعلها الشـنيع فمهما بلغت الطـفلة حد من اجلسارة والتمرد
ـرأة الـتي انـتزعت قـلـبـها ووضـعت مـكـانه صـخر اليـصل جلـسارة هـذه ا
من خـول لك ان تتـصرفي بهـذا احلمق والـكره جتاه تـلك الطـفلة جـلمود 

البريئة ?
رأة مـاأعلـمه إنك حـتى وإن لم تـرزقي بطـفل فـشعـور األمـومة يـزرع في ا
شاعر األمومة هناك أشخاص يـتمنون أن يشعـروا  مـنذ نعومة أظفـارها
حـتى وإن لم ينجبوا هنـاك من يتبنى طفالً كي يربـيه ويشبع رغبة اإلمومة
بـداخله  وهـنـاك أشخـاص تتـبـنى مع إنهـا لـديهـا أبنـاء لـكن تطـلب األجر
ـنـاسب غـيـر أن والـثـواب من رب الــعـبـاد وأنتِ الـتي ألاجـد لــكي اإلسم ا
أنـاديك باجملرمـة حتى وإن لم تكوني والـدة تلك الطـفلة هي كـانت بأمانتك
ولن تـصـوني تلك األمـانـة   حـتمـا انتِ لـستـي بإمـرأة بل وحش بـصورة
إمـرأة  وأمــثـالك كـثــر لألسف!!مـالــذي اقـتــرفه األطـفـال فـي الـعـراق كي
يـعامـلوا بـهـذه القـسوة  هل هي إعـاقـات نفـسيـة يـعاني مـنهـا ذووا هؤالء
أم هـو إنـحـطاط وتـردي في األخـالق  ام هـو قلـة دين ـعـنـفـ  األطـفـال ا
ــــظــــاهـــر بــــرأيـي هي كل هــــذه ا وقــــلــــة وعي وإدراك حلــــقـــوق الــــطــــفل
فحـ تتكرر حاالت من الـتعنيف كمـا حدث مع طفل معاق والده مـجتمعة
حـاول عـدة مـرات أن يـتخـلص مـنه بـغـيـة الـزواج وذلك النه كـان قـد تزوج
عـاق الـذي تـخـلت عنه والـسـبب إبـنه ا عـدة مـرات ولم يفـلح في زواجـاته 

وتركته ألب فاسق يحب نفسه ! حتى والدته 
وحـالة أخـرى تعد االغـرب من نوعـها وجـاءت خالل عرض اإلعالمي علي
والذي عرفنا من عـذاب في برنامجه الـذي يعالج قضـايا الطفل واألسـرة 
خالله مـعاناة طفل مـعاق والده يكبل يـديه وأرجله ويضعه في قـبو ليعيش

يأكل من فضالتها أو قوتها إن توفر!!!  مع احليوانات 
أمـور عـجـيــبـة غـريـبــة حتـدث في الـعــراق ولـيس لـهـا رادع  حــتـمـا نـحن
بـحـاجـة الى جـمـعـيـات لـلرفـق بـالـبشـر;نـعم الـرفـق بـالبـشـر كـمـا في بالد
الـغرب لديهم جـمعيـات الرفق باحليـوان  ويولوهـا االهتمام ويـحثون على
إذن مابـالنـا نحن لك عـقل  وان لم يـكن  ضـرورتهـا بأعـتبـاره كائن حي 
النـرأف بالبشـر أمثالـنا حتى !!كيف وصـلنا الى مـرحلة ..موت اإلنـسانية

وقست شعورنا!; بداخلنا  جتمدت ضمائرنا 
فـتك اإلنسـان الـعراقي من الـداخل تهـشـمت لديه كل مـعان األخالق وحل
قيل في حديـث جلرير بن عـبد الله ( رضي مـحلهـا اإلستهـتار والـطغيـان 
الـله عـنه) من اليـرحم الـناس اليـرحـمه الـله  أتـمـنى أن نـتعـض من بعض
اآليـات واألحاديث وإن لم نـكن عـلى دراية بـالدين أتـمنى أن يـكون الـغرب
قـدوة لكم يؤسـفني أن أتـخذ من الغـرب مثال لـكم فالـغرب رغم قلـة دينهم
وانـحطـاط أخالقـهم  وسفـهـهم اإل إنهم أصـبح يـقتـدى بـإنسـانيـتـهم على
ــنـبــر احلـر أطــالب بـأقــسى الــعـقــوبـات لــذوي األطـفـال األقل من هـذا ا
ـعنفـ أيا كان نـوع التعـنيف وحتت أي تأثـــــــــــير بأعـتبار الـطفل هو ا
نـواة اجملـتــمع والـتـعــنـيف األسـري اليــؤثـــــــــر عـلى األســرة فـحـسب بل
ـا له تـأثـيـر سـلـبي  لـذا ضـرورة احلـد من هذه يـتـعـدى ذلك لـلمـجـتـمع 
األطــــــــفـال أمانة في أعناقنا إن لم تصونوها الـظاهرة أو القضاء عليها
الداعي إلجنـابهـم من األساس  الى كل زوج تـركته زوجـــــــته ألي سبب
ـنـزلك ـرأة الـتي تـدخــلـهـا  كـان لـديك أوالد وتــريـد الـزواج تـأكـد مـن إن ا
والـتي ستـــــــــقـتحم حـياتك هـي إمرأة صـاحلـــــــــة لك وألوالدك التـبدي
أمـا أنت األب الـفـاجـر الـذي تـلـقي بـأبـنـائك في رغـبـاتــــــــك عـلى أبـنـائـك
الـشارع فأنت التقل ســــــــوءا عما سواك الاعرف كيف أصــف قذارتكم
صـدقـاِ أمـثـالـكم سـبب ضـيـاع الـفـرد واجملتــــــــمـع  تأكـد أخي وأخـتي

بأنه:
يـصبح اإلنسان عظـيما تماما بـالقدر الذي يعـمل فيه من أجل رعاية أخيه

اإلنسان ..
ـا إحـتـضـنـونا حـ كـنـا صـغـار الى أن كـبـرنا سالمـا لـذويـنا الـذين لـطـا
وسـحقا لكل أب وأم يـعنف أوالده أو يرمي بهم إلى الـهالك حرمكم الله

من هذه النعمه وأزالها عنكم

وفــائـق... اســمــان كـــبــيــران شـــكال لي ومــا يـــزاالن لــغــزا كـــبــيــرا لــيـــلى
ومـنذ أن وهـنا لـست بـصدد اسـتعـراض مـنجـزات فـنهـمـا الراقي ومـحيـرا
لـيلى الـتي اعتـبرهـا دليال دامـغا على كـنت طفال تـكونت لـديّ فكرة عـنهـما

وجود كائنات فضائية نزلت من كوكب الزهرة وسكنت االرض!!
وال أعـلم من ذاك الـغبي الـذي جتـاهلـهـا ولم يضـمـنهـا في قـائمـة عـجائب
فـمن النـادر أن ترى وقـتهـا شـكلت هـي ظاهـرة فنـيـة فريـدة الـدنيـا الـسبع!
تـتجـسد في والـذوق الـرفيع رهف واحلس ا واجلـمـال النـادر الـفن الراقي

امرأة واحدة. كنت
وكـلـمـا سمـعت بـافتـتـاح معـرض فـإنـني أخرج من اجلـامـعة أتـوق لرؤيـتـها
الحـتمـال ان احـظى مـتـوجـهـا الى مـركـز الـفـنـون الـقـابع في شـارع حـيـفـا
فأروح أقـضي مـعظم ولـكن كـانت محـاوالتي كـلـها تـبـوء بالـفـشل بـلقـائـها 
حتى أنتهي عند الـوقت متأمال في لوحات فائق حسن وأعمـال عالء بشير
والتي تكـشف دائما عن صراع أزلي تتزاحم فـيه حاالت انسانية لـوحاتها
وفي أخـر لوحـاتـها واأللم والقـهـر والظـلم مـختـلـفة من الـتـشتـت والضـيـاع
وصارت تـميل عـند الـغروب اشـجارا كـئيـبة  صـارت  ترسم بـألوان داكـنة
لـــلــعـــزلــة والـــوحـــدة واحلــزن من خـالل رســمـــهـــا اجلــمـــاجم الـــبــشـــريــة
ويــبـــدو أنــهــا كـــانت تــتـــنــبــأ بـــنــهــايـــتــهــا الـى جــانب الـــدمــاء واالشــبــاح
والـتي اخـتـتـمـتـهـا بـلـوحـتــهـا االخـيـرة الـتي رسـمـتـهـا بـدمـائـهـا ــأسـاويـة ا
تلك الـنهاية تـناثرة حتت أنقـاض بيتـها الذي تـعرض للـقصف واشالئـها ا
وت حتى ا قابلتها وينـتظرها بشغف ليحظـى  وت يخطط لها الـتي كان ا
ولـكن من قـتل فــسـبـقـني الـيــهـا كــان يـحـلم مـثـلـي مـنـتـظـرا حلـظــة لـقـائـهـا
أم و وحشـيتهم هي من صـرعت اجلمال والفن? أتـكون  قبـاحة القتـلة من?
ـؤكــد انـهـا غـيــر أنّ ا ونــقـائــهـا هي من قــتـلـتــهم? أن فــرشـاتــهـا وألـوانــهـا

انتصرت رغم أنها كانت الضحية!.  
واذا عرض ـوجودين في ا ذات مـرة وبينمـا كنت اتمعن الـنظر في وجوه ا
وفي بـالفنـان مخلـد اخملتار يبـادرني احلديث: انت دائم احلـضور الى هنا
واحلقـيقة لم أجرؤ على وكأنك تنتـظر احدا ما ? كل مـرة تبقى وقتا طـويال
واجبته فارتبكت قليال وتداركت االمر مـصارحته برغبتي القوية بلقاء ليلى
ومن الطـبيعي أن يـتبادر الى انـني ابحث عن لوحـات الفـنان فائق حـسن!!
عـنـدهــا قـال: تـعـال مـعي سـأدلك عـلى ذهـني فـائق لـشـغـفـي الـكـبـيـر بـفـنه
الـبعض منهـا وسأريك شيـئا لم يطلع عـليه احد قـبلك!!. قادني الرجل الى
ثم بـادرني بـسـؤال مفـاجئ: هل تـعـلم أين فـائق حسن بـعض أعـمال فـائق
عـنـدها اجته اعرف... مـات في فـرنسـا ودفن هـناك االن?  أجـبتـه: بالـطـبع
وحـمـلـهـا ـكــاتب  وأشـار الى قـارورة مـعــدنـيـة صـغـيــرة الى احـد ادراج ا

وقال: هذا كل ما تبقى من فائق حسن!!!.  بيده
ا تعذر و ال في فرنسا كـانت وصية الفنان فائق حسن أن يُدفن في بغداد
و وضع رمادها عـمدت زوجته الـفرنـسية الى حـرق جثـته إحـضار جثـمانه
وإرسـالـهـا الى بـغـداد لـدفـنـهـا تـنـفـيـذا لـرغـبـته !!. خـرجت من في قـارورة
حـظيت فـبـدال من لقـاء ليـلى العـطار ـثقـلتـ مصـدوما ـركز أجـرّ قدميّ ا ا
غيـر انني وجدت ا تبـقى من جثـمان فائق حـسن مـصادفة بـرؤية بـعض 

ولكن بعد فوات االوان!!!. نفسي ذات يوم أقف عند رأسها


