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وكم هـي الـدول الــتي اتـفــقت عـلى
ـعـايـيـر وهل هـنـاك قرار من هـذه ا
تحـدة? كان سؤالي مـباغتاً األ ا
وبــقي ذلك الــشــخص يــلف ويـدور
ـعـايـيـر دون اعـطـاء أي جـواب فـا
الدوليـة ان وجدت فهي غـير متفق
عـليـهـا ب الـدول وال تـوجد هـناك
قـــــوامــــيـس حتــــدد مـــــا هي تـــــلك

عايير. ا
اراثون في اليوم االخير من هذا ا
فوض الطويل في نيويورك جاء ا
السـيد صفـوت رشيـد صدقي وهو
كـمــا اسـلــفت من اخملــلـصــ جـداً
تـحدة وبيـده بيـان ختامي لأل ا
ـــــفــــــوضـــــ ألطـالع مــــــجـــــلـس ا

وافقة عليه. وا
كان ذلك البـيان مضحـكاً انه كناية
تـحدة عن دعـاية غـوبلـزيـة لأل ا
فهـناك (13) طـرا منه مـديح مـفرط
ـتـحدة وفـريـقهـا في بـغداد لأل ا
بـــحــيـث يــعـــكس هـــذا األفــراط ان
غـــــلـــــطـــــة واحـــــدة لم حتـــــدث في
انـــتــخــابــات /30 كـــانــون الــثــاني
–يـــنــايــر /2005 وهـــنــاك اربـــعــة
اسـطـر مـديح للـحـكـومة الـعـراقـية.
اما االسطر الثالثة االخيرة فكانت
ـتـحدة من دعـوة مـفـتـوحـة لأل ا
ساعدة ويا أجل مواصلة تقد (ا
لـــهــا من مـــســاعــدة) لـــلــعــراق في
الـعــمـلـيـات األنــتـخـابـيــة الـتـالـيـة
فـوضـيـة ان تـطلب ـعـنى الـزام ا
ـــتــحـــدة اعــادة ارســال من األ ا

فريقها الى بغداد.
رفـضت الـتـوقـيع عـلى هـذا الـبـيان
وطــلــبت اعــادة صــيــاغــته بــشــكل
مـوضوعي وبـعد نـقاشـات طويـلة
ونــظــراً لـقــرب انــتــهـاء اجلــلــسـة
أحيـلت صيـاغة البـيان الى الـسيد
جـيف فـيــشـر من مـنـظــمـة ايـفـيس
األمـريـكيـة وال نـدري لغـايـة كتـابة
سـطــور هـذا الـكــتـاب  كــيف صـيغ
فوضية لم تتسلم ن قدم اذ ان ا و
اية نـسـخـة مـنه عـلـمـا بـأن الـسـيد
فـيشـر سوف لن يـحيـد عمـا تطـلبه
كـــاريـــنـــا بـــيـــريـــلـــلي وكـــارلـــوس
ـهم انــهم نـالـوا مـا فـالنـزويـلال.. ا
يــريـدون فـاألمـر ســهل اذ سـيـكـتب
فــيــشــر مــا يــشــاء عــلى لــســانــنــا
تحدة ويقدمه لألم العام لأل ا
عـلى اساس انه صـادر من مـجلس
فوض ترى من سيحاسب على ا
ذلك??. ومن يـدقق وكيف??. وهـكذا
ـتـحـدة ونـالـوا سـار مــركب اال ا
مـا يـرغــبـون فـهـنــاك بـقـرة حـلـوب
اسمـها الـعراق واالبـواب مفـتوحة
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اســـتـــطـــيع اجلـــزم بـــأنَّ يــوم /30
كانون الثـاني (يناير) /2005 كان
يــومــاً هــائالً ومــشــهــوداً جلــمــيع
الــــعــــراقــــيـــ الــــذين يــــؤمــــنـــون
بـاألنــتـخــابـات وبــضـرورة ســلـوك
ــقــراطــيــة الــعــراق الــطــريق الــد
ووضع نـــهــايـــة الحــزان ومـــهــالك

احلروب والقتل والتدمير.
نـعم اســتـطــيع اجلـزم بــذلك ولـكن
فوض  شعور اعـضاء مجـلس ا
الــذين عــمـلــوا لــشــهــور عـدة وفي
خضم مشـاكل وتهديـدات ومخاطر
 كــــان شيء اخــــر يــــخــــتــــلف عن
واطن فـاعـضـاء اجمللس شـعـور ا
لم يــكــونــوا ســعــداء فـقـط ان يـوم
األنـــتـــخـــابـــات قــــد حل وكل شيء
ســيــكــون عــلى مــا يــرام  بل كــان
يكتـنف شعورهم الـداخلي اخلوف
والــرهـبـة في ان يـحـصل امـر غـيـر
مــتــوقع وال تـــتم هــذه الــعـــمــلــيــة

وتذهب جهودهم هباء منثوراً.
فـي لـــيـــلـــة الـ( (30من كـــانـــون
الثـاني (ينـاير) / 2005لم استطع
الـنـوم كــنت اتـقـلب في فـراشي في
غرفـتي البـائسة في فـندق الـرشيد
ـــيـــنـــاً واألفــــكـــار تـــتــــقـــاذفـــنـي 
... كــنت اتــمــنى ان يــاتي وشــمــاالً
الـــيــوم الــتـــالي ويــذهـب ســريــعــا
ــشـــقــة . في لـــنــنـــتــهي مـن هــذه ا
اخلــــامــــســـة فــــجــــراً رن هـــاتــــفي
احملـــمــــول قـــفــــزت من الــــفـــراش

بــــان وجــــوهــــهم وتــــصــــرفـــاتــــهم
واحاديثـهم لم تكن تـنم سوى انهم
ن من الـــشـــبـــاب الــعـــراقـــيـــ و

شربوا ماء دجلة والفرات .
بـعــد الـســاعـة احلــاديـة عــشـرة من
ـشـهـود غادرت صـبـاح ذلك الـيوم ا
والـسـيـد عـبــد احلـسـ الـهـنـداوي
الـذي كان مـوجوداً ايـضاً في قـصر
ـؤتـمـرات مـتــوجـهـ الى  مـبـنى ا
ـفوضـيـة القـريب حـيث وجدنـاها ا
عبارة عن خلـية نحل: هواتف ترن
مـوظـفون يـتـراكضـون هـنا وهـناك
فوضية رات ا نقاشات تدور في 

الواسعة. 
اجلمـيع كانوا في عـمل وسباق مع
فروض ان يـتوقف الساعة الزمن ا
الـسابـعة مـسـاءً حيث مـوعد اغالق

الصناديق.
بـعـد حـوالي الـسـاعـة مـن وصـولـنا
ـفـوضــيـة وبـيـنـمـا كـنت الى مـقـر ا
ذاهبـاً الى جهة األدارة األنـتخـابية
لالســـتــعالم عـن الــنـــواقص وعــدم
ـواد وصـول صـنـاديق األقـتـراع وا
األنـتــخـابـيــة الى الـعــديـد من قـرى
نـيــنـوى (2) شــاهــدت بـالــقـرب من
ـفـوضـيــة الـقـد والـذي مـصـعــد ا
يـعـمل يومـاً ويـتعـطل أليـام السـيد
عــــــــــادل الـالمـي مــــــــــديــــــــراألدارة
األنتـخابيـة واقفاً مع صـديقه وزير
الـتـخـطـيط الــسـيـد مـهـدي احلـافظ
والـسـيـد بـرهم صـالح نائـب رئيس
الـوزراء ومديـر العـمـليـات الدكـتور
عـــلـي عـــبـــد االله الـــقـــيت الـــسالم

عليهم وقلت: 
مـاذا يـحـصل... قـيل لي بـأنَّ بـعض
نسب التصويت ظهرت وهي عالية
ـــواطــنــ وتــبـــشــر بــخـــيــر وان ا
يـتــوافـدون بــكـثــرة عـلى صــنـاديق
األقتراع وهناك مناطق وصلت الى
 ...%90لم اصــدق مــا ســمــعت من
مدير األدارة االنتـخابية سألت: من
اين لك هذه االرقـام واالمور ال تزال
في بــــدايـــتـــهــــا?... قـــال ان مـــديـــر
الـعـمـلـيـات زودني بـهـا... قـلـت هذا
غـيـر مـعـقـول وعـلـيـنـا احلـذر فـهذه
ارقـام فــلـكــيـة غـيــر صـحــيـحـة وان
ـفـوضـ ال يـعـرف عـنـها مـجـلـس ا

شيئاً. 
1- افادت دائرة االنواء اجلوية في
ذلـك الـــيــــوم ان شــــروق الـــشــــمس
سيكـون في الساعـة السادسة و59
دقـيـقـة وكـان مـوعـد افـتـتـاح مـراكز
االقتراع الساعة السابعة صباحاً.
2- سـنــذكـر هـذه االمـور بـشيء من
الــتــفـصــيل فـي فـصـل الحق وعــنـد
احلديث عـما حـصل من احداث في

ذلك اليوم التاريخي وبعده. 
في تـــــقــــريــــر نـــــشــــره مــــيـــــشــــيل
جــوزنـدوفـسـكي فـي نـشـرة بـحـوث
غـلـوبـال (1) عـلى األنـتـرنت يـقـول:
انه وفي الــسـاعــة الـثــانـيــة عـشـرة
و 24دقـيقـة بتوقـيت غـرينتـش عقد
الـــســـيــــد عـــادل الالمـي مـــؤتـــمـــرا
صحـفـيا نـقـلـته فضـائـيـة العـراقـية
اذاع فــــيه نــــسب األنــــتــــخــــاب في

احملافظات كما يلي: 
محافظة سـليمانية  %60محافظة
صـالح الـــــدين  %60الـــــتـــــأمـــــيم
(كـركـوك) %82 مــحـافــظـة دهـوك
%65 مـحـافـظـة بـغـداد (الـرصافه)
%95 بـــــغــــــداد (الـــــكـــــرخ) 90%
مـحــافـظـة كـربالء  %50مـحـافـظـة
ديالي %66 محـافظـة بابل 75%
مــحـافــظـة واسط  %66مـحــافـظـة
الـبـصـرة  %80مـحـافـظـة ذي قـار
%92 مـــحــافـــظــة مـــيــســان 80%
ـثـنى  %50مـحـافـظـة مـحــافـظـة ا
القادسية %80 محافظة النجف. 
ويـنـقل الـتـقـريـر عن الـسيـد الالمي
قـــوله "امـــا مـــحـــافـــظـــتـي االنـــبــار
وصـالح الــدين فـــســيـــكــون هـــنــاك
مفاجأة وسـيتم األعالن عن النسب
ـقـبل "ان ـؤتــمـر الــصـحـفـي ا في ا
شـاء الـله". واضـاف ان عـدد مـراكـز
االقـــتــراع الـــتي افــتـــتــحت بـــلــغت
(5171) مـــــــركـــــــزاً فـي جـــــــمــــــــيع

محافظات العراق".
رغم ان هـذه االرقـام كـانت مـفـاجـأة
فـوض حيث لـم يأخذها جمللس ا

عــلى مـحــمل اجلــد اال ان اذاعــتــهـا
بهـذه التفاصـيل كانت مـفاجأة اشد
من ســابــقــتــهــا ســيــمــا وان مــديــر
األدارة األنــتـخـابـيــة لم يـكن مـخـوالً
ـفـروض ان يتم اذاعـة هـكذا ارقـام ا
تـدقــيــقــهــا وتـمــحــيــصــهـا مـن قـبل
فوض الذي كان يحرص مجلس ا
عـلى عــدم الـســقـوط في مــثل هـكـذا

خطأ. 
ومن اجلدير باالشارة هنا انه وقبل
اذاعة الالمي ارقامه الفـلكية كان قد
حـصل امـر آخـر اشـد غـرابـة فـوزيـر
الـتــخـطـيط الــسـيـد مــهـدي احلـافظ
وبعد ان سـمع هذه االرقام اثـناء ما
كـــــــان واقـــــــفـــــــاً مـع األخـــــــريـن في
ــــفــــوضـــــيــــة تــــوجه الى قــــصــــر ا
ــؤتـمــرات حــيث حتــتـشــد جــمـيع ا
اجــهـــزة األعالم في الـــعــالـم هــنــاك
واجـرى مقـابـلة في الـسـاعة 11,45
قــبل الــظــهــر بــتـــوقــيت غــريــنــتش
(حوالي الساعـة الثانية بـعد الظهر
بــتـــوقـــيت بــغـــداد) مع تـــلــفـــزيــون
الــعـراقــيـة واعــلن فــيـهــا ان نـســبـة

التصويت في العراق بلغت 72%
وال نـــــدري مــــــا هي عـالقـــــة وزيـــــر
التخطيط باعالن نتائج األنتخابات

وال ندري من خوله القيام بذلك?...
فوضـ بعد لقـد بحث مجـلس ا
ـبرر من قبل ذلك هذا التـدخل غير ا
الـســيــد حـافـظ و اقـتــراح ارسـال
رســالــة اســتـفــســار عن تــدخــله في
شــؤون مـؤســسـة مــســتـقــلـة اال ان
االحــداث وكـثـرة الــعـمل حـالت دون

فعل ذلك.
ويـقـول جـوزنـدوفـسـكي في تـقـريره
ايــضـاً انه وبـعــد اقل من سـاعـة من
اعالن مـهـدي احلـافـظ هـذه الـنـسـبة
ــــفــــوضــــيــــة اكـــــد مــــســــؤول فـي ا
االنــتــخـــابــيــة في الــســاعــة 12,24
بتوقيت غريـنتش وهو السيد عادل
الالمي ومــسـؤول اخـر هـو صـفـوت
رشيد هذه الـنسبة ايـضاً وكما جاء

في اجلدول السابق.
بـــعــد هـــذا االعالن بــدأنـــا نــتـــســلم
ــات الــهــاتــفـيــة من ــكــا عــشــرات ا
مــسـؤولــ واجــهـزة إعالم عــربــيـة
واجنبية مسـتفسرين عما اذا كانت
هـذه األرقـام صـحـيـحـة وكـنـا نـعـمل
عـلى طـمـآنـة اجلـميع ان مـا اذيع لم
يــكن ســـوى تــوقــعـــات عــلـــمــاً بــان
الصحافة واجـهزة االعالم االجنبية
كـانت اجـرأ من الـصـحافـة الـعـربـية
والـعـراقيـة في حتـلـيل عدم صـدقـية
هـــذه األرقــام وفي مـــثل ذلك الــوقت
واعــــــتـــــــبــــــرت ذلـك تـــــــضــــــلـــــــيالً
(Disinformation) لــلـــجــمـــاهــيــر

وألجهزة االعالم ذاتها.
فـوضـ بـعد جـلـسة قـرر مـجـلس ا
سـريــعـة وغـاضـبــة تـفـويــضي عـقـد
مـــــــؤتــــــــمـــــــر صـــــــحــــــــفي واالدالء
بــتـوضــيـحــات حـول الــنــسب الـتي
اذيـعت قـبـالً ومـا هـو الــسـنـد الـذي

اعتمد لنشر مثل هذه االرقام.
ؤتـمر الـذي اتسم باسـئلة في ذلك ا
عـدوانـيـة ولكـنـها واقـعـيـة من قبل
اجهزة اعالم اجـنبية ذكـرنا وبشكل
واضـح انه ال تـوجــد ارقـام رســمـيـة

لغاية اآلن. 
امـا مـوضـوع الـنـسـبـة الـتي اذيـعت
ســـابــقــاً ومـن قــبل مـــســــــــــؤولــ
ـفـوضـيـة فـــــلـم تكن رسـمـيـ في ا
سوى افـتراضات مبـنية عـلى توافد
الـــنـــاخـــبـــــــــ نـــحـــو مــــــــــراكـــز
األقـــتــراع ومــعـــلــومـــات اولــيــة من
بــــــعض مــــــســــــــــــؤولـي مــــــراكـــــز

األقتراع... 
كـانت تـوقعـات فـقط وليـست أرقـاماً
نــهــائــيــة وعــنـدمــا ســئــلت: كم هي
الـنـسـبـة قلـت اننـا نـتـوقع ان تـكون
بحدود %60 وهذه تـوقعـات ايضاً

وعلينا انتظار النتائج.
كـــــــنـت ارى الـــــــشـك فـي عـــــــيـــــــون
الــصـحـفـيـ االجـانب الـذين كـانـوا
يـسـألـون اسـئلـة مـحـرجة ومـفـصـلة
ولـكننـا تالفـينا ذلـك بشكـل او بأخر
وقـد وعــدتـهم بــأنّه فــور حـصــولـنـا
عــلى ايـة نــتـائـج فـإنــنـا ســنـزودهم

بها.
l³²¹
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يـخلـقهـا السـلوك الوظـيفي لـبعض
ـتـحـدة وتـشـاورهم مـوظـفي األ ا
فوض دون اخرين مع فريق من ا
وقــضـيـة وضع اجملــلس أمـام واقع
"ان لم توقع فال حتصل انـتخابات"
وكـذلك موضـوع وجود عـدد كـبيـبر
مـن االشـخـاص (يــدعـونــهم خـبـراء
اعالم) وهم اليفـعلـون شيـئاً بل هم
ـوضوع ال يـفـهـمـون شـيـئـاً بـهـذا ا
ـفـوضـ ولم يـؤخـذ رأي مـجـلس ا
عـنـد اسـتـقـدامـهم إذ كـان وجـودهم
ألثـبـات (مشـاركـة ظاهـريـة) من قبل
بــعض الــدول. وفي اخلــتــام ذكـرت
ـفـوضـيـة لــيـست بـحـاجـة الى ان ا
منـظمي مـؤتمـرات صحـفية بل الى
مـــخــطــطـــ في األعالم وتـــثــقــيف

اجلماهير.
بــعــد رفع اجلــلــســة األفــتــتــاحــيــة
تـوجهت الى الـكـافتـيريـا وانا افـكر
ان كـنت استـطيع جتـاوز اخطـبوط
ـتـحـدة واذ بـسـيـدة اوربـيـة األ ا
خــلت انــهــا من دول شــمــال اوربــا
تتـقدم نحـوي وتقول: هل اسـتطيع
ان احتــدث مــعك... قـــلت لــهــا نــعم
وبـكل سـرور تـفـضـلي  قـالت انـني
مـنــدوبـة األحتـاد االوربي في األ
تـحدة وقـد استـمعت الـيك وهذه ا
ـرة األولى الـتي اسـمـع فـيـها هي ا
ــتـحـدة مـثل هــكـذا انــتـقــاد لأل ا
وفي مــبــنــاهــا واردفت تــقــول: هل
ـزيـد مــنك ألنـني ــكن ان اسـمـع ا
اود ان ابـعث بتـقـريـر الى رؤسائي

وضوع? حول هذا ا
قــلت لــهــا يــا ســيـدتـي بـكـل سـرور
ـهــمـة خـذي وحـتى اســهل عـلــيك ا
نــسـخـة من تـقـريـري الـشـامل الـذي
ألن اخــتــصــرته اثــنــاء مــداخـلــتي 
رئـيسـة اجللسـة لم تـمنحـني سوى
دقــائق مـعـدودة لــلـكالم   وفـيه كل
شـيء وال ســيــمـــا حــول األعالم في
ــتـحـدة األنــتـخــابـات ودور األ ا
وكيف تسير عمـلية األنتخابات في

العراق.
فـي االيـام الـتـالـيـة كـنـا نـنـاقش في
جـلسـات العـمل اخملـصصـة تقـارير
ـتــحـدة حـول سـيـر اعـدتـهـا األ ا
الـعـمـلـيـة األنتـخـابـيـة في الـعراق 
ويـبـدو ان هذه الـتـقـاريـر هي نسخ
مـــشــابـــهــة لــتـــلك الــتـي قــدمت في
منـاسبـات غير عـراقيـة ولم يحصل
عــلــيــهــا تـــغــيــيــر ســوى األســمــاء
ــواقع فــقط . ان من يــنــظــر الى وا
الـتـقـاريـر احلـاليـة اليـجـد فـيـها اي
ــــقــــدمـــة  اثــــنـــاء فــــرق عن تــــلك ا
انــتـخــابـات افــغـانــسـتــان تـيــمـور
الـشـرقـيـة األراضي الـفـلسـطـيـنـية
كولومبيا ليبيريا وهايتي وغيرها

واقع .  سوى في االسماء وا
عـايير الدولية" في كان موضوع "ا
ـواضيع جـلـسـات نـيـويـورك احـد ا
همة التي يـركز عليها فريق األ ا
تحدة هـذه   كلما اعيـتهم احليلة ا
او عــــدم قـــدرتـــهم عــــلى االجـــابـــة
فعندمـا كانوا يتحـدثون عن عملهم
كـانـوا يقـولـون انه وفـقاً لـلـمعـايـير
الــدولـــيــة وان كــان هـــنــاك شيء ال
يـقــبـلــون به كـانــوا يـقــولـون انه ال

عايير الدولية... يتطابق مع ا
وجـهت سـؤال إلى أحـد اجلـالـسـ
ـنـصـة مـن الـذين يـتـرأسـون عــلى ا
تـلك األجتـمـاعات والـذي كـان يكـثر
عـاييـر الدولـية من تـكرار مـقولـة ا
قــلت له انـنـي اسـمع هـذه الــعـبـارة
ـــكــــنك ان تــــتـــكــــرر دومــــاً فـــهـل 
تـرشـدني الى كـتـاب او قـامـوس او
ـــعــــايـــيـــر تـــقــــريـــر يــــبـــ تـــلـك ا
ويـوضـحهـا ذلك ألنـني ال اعـرف ما
ـعـايـيـر ومـا هي الالمـعـايـير هي ا

اتـــذكــر عــنــدمــا نــشــرت اجلــريــدة
األلكتـرونية ايالف بعض الـتقارير
تعلقـة بهذا االمر سارع كارلوس ا
ــسـاعــدين فالنــزويــلال وهــو من ا
هـمـ لـلسـيـدة كـاريـنا بـيـريـللي ا
وكـان في ذلـك الـوقت مـوجـوداً في
نــــيـــويــــورك بـــارســــال بـــرقــــيـــات
ــفــوضــ الـــكــتــرونــيــة جملـــلس ا
لـتـكـذيب هـذه الـتـقـاريـر وفـعالً قام
ـهمـة خير فـوض  با اثنـان من ا
ـعـلـومات قـيـام رغم عـلـمـهـمـا ان ا
الــــــــتـي وردت فـي ايـالف كـــــــــانت
صـحـيحـة تمـامـاً ورغم معـرفـتهـما
فوض التامـة ايضاً ان مجـلس ا

بحث في هذه االمور في السابق.
ــتـــحــدة بـــعــد نـــظم فـــريق األ ا
األنـتــخــابــات الـتـي جـرت في /30
كــانــون الــثــاني  –يــنــايـر /2005
نـدوة فـي نـيــويــورك ألســتـخالص
ــا حــصـل في الــفــتــرة الــدورس 
ــاضــيـــة. كــان احــد اهــداف تــلك ا
الــنـدوة انــتــزاع اعــتـراف مـن قـبل
ـتحدة اعضـاء اجمللس بان األ ا
ـجـهود ال نـظـير وفـريـقهـا قـاموا 
له وال خـطأ فـيه اثـناء األنـتخـابات
الـعـراقيـة وبـذلك تسـتـطيع كـاريـنا
بــيـريــلــلي وكــارلــوس فالنــزويـلال
تـقــد هــذا األعــتــراف الى األمـ
ـتــحـدة كــوفي انـان الـعــام لأل ا
واستثماره في الرد على احلمالت
الــصـحــفـيــة الـتي كــانت تــنـال من
كـــاريــــنــــا بــــشـــكـل خـــاص واأل
تحدة ومصداقيتها بشكل عام. ا
نــظــمـت ســفــرة ألعــضــاء مــجــلس
ـفوضـ الى نيـويورك لـفتـرة ما ا
ب  /18-13آذار (مـارس) /2005
وبشكل بالغ الـدقة واحلرص حيث
ـكن  ابــعـادي عن ايـة فـعــالـيـة 
الــظـــهـــور فـــيــهـــا الى الـــعـــلن في
ـباح نـيـويـورك خـوفـاً من الـكـالم ا
واختارات الدارة بعض الـفعاليات
ــفـــوضــ احـــدهــمــا اثـــنــ مـن ا
رئـــــــيس اجملـــــــلس  وهـــــــذا امــــــر
اعــتـيــادي وطـبــيـعـي امـا الــثـاني
فكـان السيـد صفوت رشـيد صدقي
الـــذي يــــعـــدونه اخملــــلص الـــدائم

للبعثة الدولية .
اعـــددت قــــبل الــــذهـــاب تــــقـــريـــراً
باللغت العربية واألنكليزية حول
األنــتــخــابـات ومــا صــاحــبــهـا من
مــشــاكل وخـروقــات واخــذت مـعي
 50نــســـخــة ألنــنـي تــوقــعت ان ال
يـسـمح لـي حتـى بـتـوزيع الـتـقـرير
او تصويره هناك بحجة او اخرى
ـــتـــلـــكـــهـــا دومـــاً هـــؤالء الـــذين

تحدة. يعملون في اال ا
في يــوم األفــتــتــاح كــانت كــاريــنـا
ــســؤولــ بــيــريـــلــلي وعــدد من ا
نصة األنتخابي يجلسون على ا
الرئـيسيـة في اجللسـة األفتتـاحية
الـتي حـضـرهـا الـعـديـد من سـفراء
نـظمـات وبعد الدول ومـسؤولي ا
ـعهودة القـاء اخلطـابات العـامة ا
وقبل اختتـام اجللسة لـيتم تقسيم
ـشــاركـ الـى مـجــمـوعــات عـمل ا
رفـعت يــدي وطـلـبت األذن بـالـكالم
وهنا انبرت كاريـنا لتقول وبشيء
كـنك ان تتـحدث من الـعصـبيـة  
في مجمـوعة العمل التـي ستنتمي
الـيـهـا... قـلت لــهـا: انـا اعـلم انـني
استـطيع الكـالم هناك ولـكنني أود
ان احتــــدث هـــنــــا لـــيــــســـمــــعـــني
اجلـمـيع... رمقـتـني كاريـنـا بنـظرة
قاسـية جـداً  ثم قالت تـفضل ولكن
بـأخــتـصـار ألن وقت رفع اجلـلـسـة
... حـــــاولت في اصـــــبح قـــــريــــبـــــاً
مـداخــلـتي وبـشـكل دبـلـومـاسي ان
أحتـــدث عـن الـــصـــعـــوبـــات الـــتي

مـرتـعـبـاً ان يـكـون قـد حـصل شيء
غـيـر مـتـوقع فـي هذا الـفـجـر ولـكن
تحدث االخ مازن اخلضيري كان ا
مـديـر مـكـتب  رئــيس اجلـمـهـوريـة
غـازي الـيــاور... قـال دكـتــور فـريـد
صـبــاح اخلـيــر واسـفــ الزعـاجك
ـــســــاعــــدة فـــرئــــيس ولـــكـن اود ا
اجلمـهوريـة نسي هـويته لالحوال
ـوصـل (ربـيــعـة) وال ـدنــيــة في ا ا
نستطيع ان نأتي بها اآلن فالوقت
قــصــيــر... قــلت هل لــديـه نــســخـة
مــصـورة مـلـونـة عـنـهـا? وهل لـديه
وثـائـق اخـرى تـثـبت هـويـته ? قـال
(مازن) انـها في ربـيعـة وسنـحاول
البـحث عن صورة لـلهويـة هنا في
بغداد ألن الرئيس يـريد التصويت
... قلت يـااخي ان الوثائق صبـاحاً
مـــهـــمـــة جــــدا حـــتى يـــســـتـــطـــيع
التصـويت وان لم تكن لديه وثائق
ـــكن   قــال مـــازن طــيب فـــغــيــر 

سأتصل بك ثانية ..
بــعـد هـذه احملـادثـة لـبـست ثـيـابي
ونـزلت الى مــطـعم الــفـنــدق حـيث
تــنـاولت الـشـاي وحــبـة (الـضـغط)
الـتي ال تــفــارقـني ابــداً وتــوجـهت
ــؤتــمــرات حــيث كـان الى قــصـر ا
فوضية يهيئون عدد من موظفي ا
ـركـز األنـتـخابي هـنـاك الفـتـتاحه ا
السـاعة الـسابـعة صـباحـاً أي بعد
دقـــــيـــــقـــــة واحـــــدة مـن شــــــــروق

الشــــمس . 
في الساعة السابعة صباحاً بدأت
الـوفــود بـالـتـقــاطـر فـجــاء فـخـامـة
الـرئـيس غـازي الـيـاور ومن حـسن
احلظ انه وجد وثائق تعريفية في
بـــــغــــداد ثـم وصل وفـــــد اجملــــلس
األعـلى لـلـثورة األسـالميـة بـزعـامة
سماحة السيد عبد العزيز احلكيم
الـذي تـوجه نحـوي بـعـد ان اسقط
ورقـته فـي صـنــدوق األنــتـخــابـات
وضـمــني الــيه وقــال لي بــاحلـرف
"شـــكــراً انــكـم وعــد واحــســـنــتم
ـا ذكـرني الـعــمل" وكـان يـبـتـسم 
ـــقــر في ذلك الـــيـــوم الـــذي زرته 
اجملـلس ألول مرة وكـان يـشكك في
قــدرتـــنــا عـــلى اجنــاز الـــعــمـــلــيــة
األنتخابية اال ان احاديثنا وقتذاك
ازال الـــكــثــيـــر من الــغـــمــوض عن
ـفـوضـيـة وحيـادهـا جتـاه جـميع ا

كونات العراقية.  االحزاب وا
بحدود الساعة احلادية عشرة قبل
الظـهر وبيـنمـا كانت االمور تـسير
ســيـراً حـسـنـاً رغم رنـ الـهـواتف
احملـمـولــة بـوجـود نــقص هـنـا في
اوراق األقـتـراع ونـقص هـنـاك في
راكز األنتـخابية اوحصول فتح ا
ــــــوقع وعـــــدم تـــــزويـــــر فـي ذلك ا
حـــصـــول مـــنـــاطـق عـــديـــدة عـــلى
موادها األنـتخابـية بيـنما كان كل
ذلك يحدث جاءني احد الزمالء من
تـواجدين بـكثرة في الصـحفـي ا
ـــؤتـــمـــرات لـــيـــقـــول: ان قـــصـــر ا
الدكـتور ابراهـيم اجلعفـري يبحث
عنك ويريد التحدث معك قلت: اين
هــو ابــو احــمـد? قــال فـي الـطــابق
االول... ذهـــــبـت الى الــــــدكـــــتـــــور
اجلعفري الذي تربطنا به كمجلس
مفوضـ عالقة ود واحتـرام وبعد
ــعـتـادة قـال لي الـقـاء الــتـحـيـات ا
"شوف دكتـور فريد لـدي سبعة من
ــرافـــقــ وصـــلــوا مـن امــريـــكــا ا
ويــريـدون األنــتـخــاب". قـلت فـوراً:
هـل هم عـــراقـــيـــون? وهـل لـــديـــهم
وثـــائـق تـــثـــبت ذلك? قـــال لـــديـــهم
جـــوازات ســفــر اجــنـــبــيــة... قــلت
لـــلــدكـــتـــور اجلـــعـــفــري ان كـــانت
جـوازات الــسـفــر االجـنــبـيــة تـبـ
مكان الوالدة (العراق) فان اجلواز
يــعــتـبــر وثــيـقــة مــعـتــمــدة حـسب
قــرارات اجملـــلس وبــعـــكس ذلك ال

يجوز.
بـعــد الـتــدقــيق في جـوازات ســفـر
هــؤالء والـوثــائـق االخـرى لــديــهم
ــدن اتـــضح انـــهـم من مـــوالـــيـــد ا
العراقية واعتبرنا ان هذه الوثيقة
ـركـز مـقـبـولـة وطـلــبت من مـديـر ا
اضـافــتـهـم الى  سـجل الــنـاخــبـ
والـسـمـاح لـهم بـاألنـتـخـاب حـسب
ـتـبـعـة عـلـمـاً االصـول واألنـظـمـة ا
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راكز االنتخابية في انتخابات 2004- 2005 وقد ظهر انها لم تكن اخلطة التي وضعتها القوات متعددة اجلنسية حلماية ا
رجتى منها بالفعالية ا
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ـعــزل عن الـفـوقي  –مـنـذ ــر بـهـذا الـســوء الـتـحـتي  – شـوارعـنــا خـربـة لم 
ـاء واالنقـاض واالزبال بكل سنـوات وعقود  فـاحلفـريات والـتخـسفـات وبرك ا
مكـان حتى قرب منطـقتكم اخلضـراء  اذ لم يعد هناك  –عـلى ما يبدو  –عمل
صلـحة الشـخصيـة  فمجرد ان مهنـي مبني عـلى أداء الواجب قبل اإلفـادة وا
تمشي بـشوارع العاصمـة بغداد التي كانت قبـلة للعرب أيـام زمان ستثبت ما
ذهبـنا اليه فـهو لـيس من باب االبـتزاز او التـجني او الـترف اإلعالمي  بل هو
هم قلم ومـعاناة وطن  نسعى جـميعا العادة صـياغة مفرداته وبـنائه بعيدا عن
تــشـوهــات االمـيـ واالبــتـزازيــ والـطـارئــ والـطــفـيـلــيـ الــذين تـمــنـكـوا من
ـؤسـسـات حـد االشـبـاع والـهدم أوان الـدولـة بـجـهـازهـا الـكبـيـر وامـكـانـاتـها ا
األكـبر وبـرئـيس حكـومـتـها وكـتـلهـا  ونـوابهـا واقالمـهـا واعالمهـا ورمـوزها ان
ـدن وشوارع صـفر كأنـنا في قـمة الصـحراء مع انـنا في خضم تعيـد البـهجة 
نـهرين يـحسـدنا عـليـهما االخـرون . ال ادري ما هي الـعقـليـات التي تـتحكم في
رور والعمران  –فـالزحام نفسه منذ شوارعـنا ومدننا - في األقل من ناحـية ا
خمس عـشرة سنة في بعض التقاطعـات برغم رفع كل الصبات وفتح الطرقات
 لــكن مــا زالت بـعض الــسـاحــات تــدار بال عـقل بـال ادنى وعي طـريــقـة امــيـة
فارز والـنجدات ـرور وا تـنتـشر فيـها االسالك الشـائكـة والنقـاط التفـتيـشية وا
ـا جـعـلـهـا تـصـيب والـقـوات وكل شـيء يـؤخـر ويـخـرب نـظـام الـسيـر فـيـهـا  
ـواطن بالـفزع والـكآبـة كلمـا مررنـا بتـلك الساحـات فهل يـعقل ان مـؤسسات ا
الـدولة بـكل اجهـزتهـا وعـقولـها الـتي تتـبجح ال جتـد فكـرة واقتـراح عمل يـخدم
ـنـتــفـعــ من االزمـات .كم هي ـواطـن بـعـيــدا عن االبـتــزاز والـلــصـوصـيــة وا ا
ؤسـسات التي لم تفلح حـتى االن بحلحـلة ازمة واحدة داخل الـعاصمة برغم ا
اليـ من الدوالرات تصرف شـهريا حتت أسـماء وظيفـية حد الـبطالة مالي ا
ـشورة الـفنـية والـعلـمية ـقنـعة وعـناوين اسـتشاريـة رنانـة وهي ال تمـتلك من ا ا
ـثـال  اسـتـيـراد بـاصـات مـصـلـحـة نـقل الـركـاب الـتي شـيـئـا فـعـلى سـبـيل ا
ة لم تسمـيها الـعامة ( األمـانة  احلمـراء ) طابق واحد او طـابق  لـكنهـا عد
ـواطن ولم تشـكل نقلـة نوعية رور الـعامة وال تـخفف عن كاهل ا تخدم حـركة ا
ـصلحـة البعض  اذ انـها ما زالت ديـنة اخلربـة وما فائـدتها اال  في جمالـية ا
رور عـيـارية خـطـوط ا رج  ال تـخـضع  تـدار بطـريـقة ( الـعـربـانة ) والـهـرج وا
ـواطنـ  بل انـها تـسـهم في زخم الـشارع وزحـمـته في وقت اصبح وخـدمـة ا
الـعالـم يتجـدد كل يـوم بفكـرة جديـدة ال تبـنى علـى حساب االخـر ونهـب جيوب
واطن بشـكل مخجل مـخز.(السـتوتة وهي اشـبه بالـعربة احلـديدية الـصغيرة ا
مـركبـة عـلى دراجة بـخـارية بـثالث إطارات ) كـظـهارة جـديدة من نـتـاج عبـاقرة
ناطق الشعبية العراق اجلـديد  نراها تسرح وتمرح مع تؤمها (التكتك ) في ا
األكــثــر تــضــحــيــة  وفــقــرا وحتــمال وصــبــرا وحــاجــة وعــوزا في كـل االزمـان
ـقراطـية  فيـما مـدن وشوارع مـعروفـة بسـكن القادة او من الـدكتـاتوريـة والد
ـ فالستـوتة والتكتك اليـات عمل منتشرة في ينظـمون لركبهم فال جتدهـا هناك 
الـدول االسيـويـة الفـقـيرة مـثل الـهنـد وبـنكالدش وبـاكـستـان  امـا اوربا وبـقـية
ـكن ان جتـد مؤشـراً مـعـيـبـاً مخـربـاً كـهـذا لبـنـيـة الـشوارع الدول الـكـبـرى ال 
ـدن وتـبــعـاته اجملـتــمـعـيـة اخلــطـيـرة  اال من قـبــيل رمـزيـة تــراثـيـة لـيس اال  وا
اذا لـنـا الـستـوتـة ولكـم بقـيـة احلكـايـة واحلـتوتـة الـتي لم تـنته والسـؤال هـنـا  
ـوالت والــعـقـارات والــعـمـارات والـســفـرات وااليـفــادات .. فـيـمـا بـاحملــطـات وا
الشعب يـعاني تبـعات عقـلوكم وخطـطكم وما أقـترفت ايديـكم ونتاج اجـنداتكم

ـقراطـيـون وجـئتم عـلى انـقـاض الدكـتـاتـورية ألـسـتم د
فـاين الـوعـود والـعهـود والـشـعارات وانـتم تـسـرحون
قـدرات شعب ابي كـر ال يسـتحق اال وتمـرحـون 
.? لله شكوانا واليه ترجع األمور وهو العـيش الكر
الـقـادر عـلى مـا تـصفـون وتـفـعـلـون وللـه في كل يوم

قتدر . حكم وفعل انه اجلبار ا
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ستمرة غلوب عـلى أمرها بسبب ضغـوطكم ا لقد خـاطبت الرئاسات العـراقية ا
وسـياسـاتكم الـتي النعـرف لهـا بدايـة والنهـاية سـوى ان يُفـرض علـينـا ان نحب

ماحتبون ونعادي من تعادون. 
الرئيس تـرامب اتمنى رسالـتي تأخذ طريـقها اليـكم النها تعـكس نبض الشارع
زيـفة  وأجـهزت على ـقراطـيتـكم ا الـعراقي الـذي انهـكته حـروبكم  ومـزقتهُ د

قيته !!! ماتبقى من كرامته عدالتكم االجتماعية ا
كنا مـعجب بـالسياسة االمـريكية وصُـناعها  ونـحاول جادين ان نحث اخلطى
ـفرطـة  وتعـاملـكم االنسـاني مع كل احلاالت لـلحـاق بركب تـقدمـكم وحريـتكم  ا
عـمـورة  وكم تـمـنيـنـا فـخـامة التي تـسـتـحق وقـفـة انسـانـيـة جـادة علـى ارض ا
الرئـيس ان يـقـتـدي حُكـامـنـا بـكم ونـنعم كـمـا تـنـعم شـعوبـكم بـاحلـريـة والسالم
والـطمـأنـينـة واالسـتـقرار .. هـذهِ االحالم كـلهـا كـنا نـعـيـشهـا  قـبل ان نراكم او

يحصل تماس مباشر معكم . 
فخامة الرئيس... 

احـتلَ الـعــراق الـكـويت في آب 1990 بــقـرار رئـاسي مــفـاجئ وصــادم وتُـشـيـر
شورة لنظـام العراق السابق لغزو أصابع االتهـام اليكم بأنكم انتم من قـدمتم ا
الكـويت لـلسـيـطرة عـلى ثـلث نفط الـعـالم  والنـتـيجـة تبـيـنت انهـا مـؤامرة كـبرى
تُـحـاك ضد الـعراق والـكـويت  وان تداعـيـات هذه احلـرب واضـرارها الـنـفسـية
ـعنوية قد دقت االسف ماب بلدين شقيق جارين .. وحتت عنوان ادية وا وا
سـتـهـدف ; اوالً قــواته  حتـريـر الـكـويت بـدأ مـشـروع تــدمـيـر الـعــراق وكــان ا
ـئة ولم يستثن من يستثنى من العـسكرية التي دمـرت منها مـايـزيد عـن 50 با
ـمـتـلـكـات اخلـاصـة ـبـاني احلــكـومـيـة وال ا تـدمـيـركم  ال الـبــنى الـتـحـتـيـة وال ا
وبطـريـقـة وحشـيـة مـغولـيـة لم يـشهـد لـهـا التـاريخ  ولم تـاخـذكم رحـمة بـالـعزل
ـة بحق االنـسانيـة في  قصف (ملـجأ العـامرية ) دنيـ  لترتـكبوا اكـبر جر وا
الذي هربت الـيه العـوائل لتحـتمي من وحـشيتـكم ولتسـجلـوا اكبر  وصـمة عـار
فـي تأريخـكم يا دعــاة االنسـانيـة   فاخـتلطت دمـاء االطفـال والنـساء والـشباب
ـذبحة البشعة التي كشفت وتفحـمت اجلثث ولم يعد احد يعرف ذويه من هذه ا

الزيف عن جزء من اجرائكم .
 عـبرنـا احملنة وتـماسك الـشعب ولم تـتركونـا بحالـنا بل فـرضتم عـلينـا حصارا
وت جـائـراً وحتـول شعـبـنـا الى بطـون خـاويـة  وتفـشت االمـراض  واصـبح ا
يقطف ارواح االطـفال كـأنها بـاقات ورد جـميلـة تقـطف من حدائـقها  وخـسرنا
نا نحافـظ على ماتبـقى من كرامتـنا .. فكـيف لي ان اطابق الصورة وحتملـنا عَلـَّ
اجلـميـلـة التي كـنت ارسـمهـا في ذهـني عـنكم فـخـامة الـرئيـس وانا ارى شـعبي
وتُ جوعـاً وتتقطع اشالءاالطفال والنساء والـشباب والشيوخ بسبب القصف
الـهمـجي بطـريـقة تـقشـعر لـهـا االبدان  واسـتمـر مسـلـسل العـداء ضد الـعراق
ـنـاسـبة وبـدون مـسـوغ قـانـوني وال قرار دولي وشـعـبه حـتى حانـت فرصـتـكم ا
يـدعم تـفردكم في اتـخـاذ قرار احلـرب ضـد العـراق  بـحجـة اسـقاط نـظـامه وقد
جـمعـتم ثالثـا وثالث دولـة لـتسـتبـيـحوا الـعراق في عـمـليـة احـتالل اقل مايـقال
عنهـا انها التمت لألنسانية وال لـلعالقات الدولية واحترام سـيادة البلدان بصلة
ــقـراطي واطــلـقــتم شــعـار اســقـطــنـا (نــظـام ـشــروعـكـم الـد  واوهــمـتــمـونــا 
الدكتـاتور) لنحول احلكم الى االغلبيـة اجملتمعية  ولكي تتم تـلك العملية جعلتم
دني الذي انقض كأسد مفترس على ماتبقى ر - حاكمكم ا من يحكـمنا - بر
ـؤسـســات االمـنـيـة من مــرتـكـزات الـدولــة الـعـراقــيـة وحـل اجلــيش الـعـراقـي وا
ت لألمن بـصـلـة لـيـتـحـول الـبـلـد الى سـاحـة من الـهـرج والـعـسـكـريــة وكل مـا 

رج قلة مثيلها. وا
وال اريد ان احـدثك عن ماحدث سـيادة الرئـيس ترامب فوسـائل اعالمكم كـفيلة
بـنقل مـاحـدث في بـلـدنـا  اصابـنـا الـذهـول ونـحن نـنظـر الى افـعـالـكم وقـساوة
دنيـ وكانهم يتسلـون بلون دمائنا   فرط حتـى للمارة من ا جنودكم وقـتلهم ا
وكـانت االنتـقالـة  الكبـرى التي رسـختم بـها مشـروعكم الـتدميـري عنـدما قرر
ـذهـبـيـة والـعـرقـيـة .. هل تـعـتـقـد فـخـامة تـشـكـيل مـجـلس احلـكم وفق الـنـسب ا
قـراطيـة تقـودها االغـلبـية الـوطنـية وفق مـشروع بـناء الـدولة ام الـرئيس ان الـد

ظلومية . ذهبي وا تقودها االغلبية الطائفية وفق مشروع االستحقاق ا
سيادة الرئيس ...

كن ان يـكتب سـلسـل درامي ال  خـمـسة عـشر عـامـا مرت ونـحن ننـزف دمـاً 
قـصـته ويخـرجه اال امـكانـيـات دولة بـحـجم  دولـتكم فـهل لـكم دور بايـقـاف هذا

سلسل الذي خسرنا به كل شيء?  ا
قراطي ? لك السيادة ولكننا وفق مفهومكم بلد د نحن بلد ال

نـحن بلـد جـائع ومنـهك ومـهجـر ومـهاجـر ولـكنـنـا نعـيش ضـمن أطـار جتـربـتكم
قراطية ? الد

نحن بـلد استشرى الفساد في جـميع مؤسساته  وان انتقدنا
الفساد ومافياته  فاننا متهمون باحلن للماضي ?

ـال فـخــامـة الـرئيس نـحن شـعب النـريـد الـطـعام وال ا
..نحن شعب نريد الكرامة ?

فهل لـكـم ان تمـكـنونـا مـن استـعـادة كرامـتنـا وخـذوا
ما تشاءون?

:- فريد ايار فوضية عام 2005 من اليم دعوة افطار اقامتها رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم اجلعفري على شرف اعضاء ا
عادل الالمي ابراهيم اجلعفري عز الدين احملمدي حمدية احلسيني عبد احلس الهنداوي


