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في يــوم االنــتـــخــاب بــشــكــوى الى
ـركـز الـوطنـي قال فـيـهـا مـا نصه: ا
"لـقــد حــدثت مــعـنــا عــدة جتـاوزات
اذكـر منـها مـا جـرى معي في مـطار
وصل في القاعدة االمريكية حيث ا
عــزلـنــا نـحن عــشـرة اشــخـاص ولم
نـذهب الجـراء عـمـلـيـة االقـتراع ولم
نــــعـــرف الـــســـبـب... في الـــســـاعـــة
الـســابـعـة مـسـاءً يـوم االحـد جـاءت
اربع مـدرعــات واخـذوا مـنـا سـبـعـة
اشـــخــاص انـــا احــدهـم وركــبـــنــا
ـدرعــات الــتي مــلــئت بــصــنـاديق ا
عبأة باوراق االنتخابات االقتراع ا
واخـذونـا مــعـهم الى مـوقع تـسـلـيم
صــنـــاديق االقــتـــراع وســلـــمت الى
ـتــحـدة واجـبـروا مـجـمـوعـة اال ا
منا التـوقيع على اننـا قمنا بـعملية
االقتراع وجـئنا لـتسلـيم الصناديق
مع العلم اننا لم نـخرج من القاعدة
االمــريـكـيــة".( طـبــعـا درس اجملـلس
هـذه الــشــكــوى ولم يــأخــذهــا عـلى

محمل اجلد ) .
ـكـتب الـسـيــاسي لـلـحـركـة بــدوره ا
االيزيدية من اجل االصالح والتقدم
قدم في 2005/2/2 مـذكرة مـوقـعة
من ام فرحان جيـجو مع مطاليب
الــشـــعب االيــزيــدي ذكـــر فــيــهــا ان
ناطق التي تسكنها االيزيديه هي ا
حتـت احـــــــتاللـــــــ اولـه احـــــــتالل
امــريـكـي والـثــاني هـو االعــنف هـو
االحــــــــتالل الــــــــكــــــــردي (احلـــــــزب
ـقـراطي الـكــردسـتـاني وحـزب الــد
االحتــاد الـوطــني الـكــردسـتـاني)...
ـذكـرة ان اهم اجلـوانب وجـاء في ا
الــعــدائــيــة الــتي مــورست من قــبل
احلـزب الـكـردي لـعـرقلـة حـصول
حركـتنـا على االصـوات االنتـخابـية
هي عـدم اجراء عـمـليـة االنـتخـابات
في مــنـاطق (الــشــيــخـان تــلــكـيف
الــــقـــوش احلـــمـــدانـــيـــة بـــرطـــله
ناطق هي بعشيقه) علماً بان هذه ا
حتت ســطـوة الـنـفــوذ الـكـردي. امـا
ثل في قضاء سنجـار فقد اجتمع 
ــفـوضـيـة مع الــقـوى الـكـرديـة في ا
2005/1/29 لــوضع الــسـيــنــاريـو
اخلـاص بـاليـوم االنـتـخـابي الـتالي
ـراكـز لـسـاعـات مـعدودة ثم وفـتح ا
لء ــراكـز  ـشــاكل وإغالق ا خــلق ا
الصناديق باوراق اقتراع مزورة. 
ويــشــيــر الـــبــيــان إلى ان مــنــطــقــة
سنجـار فيها (12) مركزاً انتـخابياً
 افــتــتــاحــهــا بــحــدود مـنــتــصف
ـوعد الـنـهـار واغـلـقت قـبل نـهـايـة ا
بــســاعــات حــيث اخــذت صــنــاديق
االقتراع الى جـهة مجهـولة... فماذا

يعني ذلك?
اجتـمعت الـكثـير من االسـباب التي
جــعــلت عــمــلــيــة االنــتــخــابــات في
1/30/ 2005في قرى سهل نينوى
والتي قدمت عشرات الـشكاوى غير
نـاجـحـة بـالـشـكل الـذي حصـلت في
مـحــافـظـات وسط وجـنـوب الـعـراق

مثالً ومن هذه االسباب: 
1- ان الـوضع االمــني اخلـطـيـر في
مـحافـظة نـينـوى بـرمتـها لم يـسمح
بـــتـــطـــبـــيق الـــقـــواعـــد والـــشــروط
ـفـوضـيـة عـنـد ــعـتـمـدة من قـبـل ا ا

اجراء اية عملية انتخابية.
نـتسب حـقاً 2- عدم تـوفـر الكـادر ا
فـوضيـة ال سيمـا ان استـقالة الى ا
جـمـيع العـامـلـ في مكـتب نـيـنوى
قــبل ايـام من بـدء االنــتـخـابـات اثـر
ـــفـــوضـــيـــة في عـــلـى امـــكـــانـــات ا
الـسيـطرة عـلى مـجريـات االمور في

يوم االنتخابات.
فوضية عمل شيء 3- لم تستطع ا
في هـــــــذا االجتـــــــاه ســــــوى نـــــــقل
مجـموعـات كبـيرة من الـعامـل في
احملــافـظـات االخــرى الى مـحــافـظـة
نـينـوى الدارة الـعمـلـية االنـتـخابـية
فيها وهو عمل لم يكن له بديل آخر
ولـــــكــــنـه في ذات الـــــوقت لـم يــــكن
ـرء الى االقـرار نـاجــحـاً مـا يـدعـو ا
بنـجاح بـسيط للـعمـلية االنـتخـابية

هناك.
 4 -ان الـذين نــقـلـوا الى مـحـافـظـة
فوضية كانوا نينوى من موظفـي ا
من احملـافـظات اجلـنـوبـيـة الذين لم
ـنطـقة يـكونـوا يعـرفون جـغرافـية ا
والـتـكــوين االجـتـمـاعي في نـيـنـوى
باالضـافة الى خـوفهم من الـتعرض
لالذى والهجـمات االرهابـية ما دفع
ن  نقلهم الى هناك إلى العديد 
الـبـقــاء في مـراكـز احملـافـظـة او في

اضــافـيــة غــيــر الــتي كــانت لــديـهم
ووفـقــاً لــلــســجالت الــتي كــانت قـد
ـفـوضـيـة. ويـقـول الـرائـد اعـدتـهـا ا
كــروز في يـوم االنـتــخـابـات حـاول
روحيات اجليش االمريكي ايجاد ا
اليصال مـواد االقتراع الى الـبلدات
الــست (قـــضــاء قــرقـــوس نــاحــيــة
بـرطـله نـاحـيـة بـعـشـيـقه بـحـزاني
قـضـاء سـنــجـار قـضـاء الــشـيـخـان
ناطق الباقية على وكرمليس) من ا
الــقـائـمـة لـكـنـه كـان غـيـر قـادر عـلى
ايـصـالـهـا وبـعـد جـهد تـمـكن من ان
ـواد الى بـلـدة واحـدة هي يـوصل ا
سـيحـي بـعشـيـقة وسـكانـها مـن ا
والــيـزيـديــة ولـكن بـحــدود الـسـاعـة
اخلـامسـة من مسـاء يـوم االنتـخاب
اي انه لم يكن امام النـاخب سوى
ســاعـــتــ فـــقط... يـــقــول كــروز ان
البيشمـركه االكراد سرقوا صناديق
االقـتـراع مـن امـاكن عـديـدة في تـلك
لوءة نطقـة ثم ارجعوها الحـقاً  ا
باوراق اقتراع من يريدون له الفوز
طبعاً. ومن خالل ما قدم للمفوضية
من شـكـاوى وطـعـون واثـبـاتات من
ـسـيحـية لم ان قـرى سهل نـيـنوى ا
تستطع االدالء باصوات مـنتسبيها
الســـبــاب ذكـــرهــا اكـــثــر من كـــيــان
ـنـطـقة سـيـاسي مـعـروف في تـلـك ا
ستـفيد من رء: من هـو ا يتـساءل ا
ـنطقة في عدم السمـاح البناء تلك ا

شاركة بالعملية االنتخابية?  ا
ومن هـي الـقـوى الــعـســكـريـة وذات
الـنـفـوذ الـتي تـسـتـطـيع مـنع شـعب
بــاكــمــله له خــصــاص مــعــيــنــة من
االدالء بــــاصــــواتـه في عــــمـــــلــــيــــة
انـــتـــخــابـــيــة يـــفـــتــرض ان تـــكــون
قـراطـية. في ادبـيات الـكثـير من د
الـكـيـانـات الـسـيــاسـيـة الـتي تـمـثل
ـسيـحي في سـهل نيـنوى الـشعب ا
جند ان هناك تياراً عـروبياً يسيطر
على افـكار مسـؤولي تلك الكـيانات
فقـد قرأنا في اكـثر من مقـالة كتـبها
احفاد االب انستاس ماري الكرملي
رائــد الــلــغــة الــعــربــيــة ان قــومــيـة
ـسـيـحـيـ العـراقـيـ هي عـربـية ا
ولـيـست كـرديـة... وفي هـذه احلـالة
فـان ايـة عـمـلـيـة انـتـخـابيـة في تـلك
ـــشـــروع ـــنـــاطق ســــتـــصب في ا ا
الـقـومي الـعربـي الداعـي الى وحدة
العراق والـتصاقه بـالدول العـربية.
هذا االمر لم يعجب ذوي الشأن في
احلـزبــ الــكـرديــ الــلّـذيـن لـهــمـا
حسابات اخرى معاكسة لذا كان  ال
بــد من وضـع الــعــصي في دوالــيب
الـعمـليـة االنتـخابـية في قـرى سهل
نــيـــنــوى حــتى ال يــظـــهــر الــتــوجه

احلقيقي الهالي تلك القرى. 
رغم بـــعض اجلـــهـــد الـــذي بـــذلـــته
فـوضيـة فأنـها لم تـكن قادرة على ا
تـغـييـر الـواقع الـناشيء عـلـمـا بأنه
لـم تـكن هـنــاك انـظـمـة تــبـيح اعـادة
اجراء االنتخـابات وهكذا اضر ذلك
نطقة من جراء هذا الفعل باهالي ا
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رغـم ان مـــا حـــصل في قـــرى ســـهل
نـــيــنـــوى من انــتـــهــاكـــات وســرقــة
صـنـاديق االقـتراع ومـلـئـهـا باوراق
اقـــــتــــراع مـــــزورة من قـــــبل قــــوات
الـبـيـشــمـركـة   فـان هــنـاك مـنـاطق
اخـرى في مـحـافـظـة نـيـنـوى حصل
فيها الكثـير من التزوير واالساءات
للعملية االنـتخابية وهو امر يحزن
ـــرء ان يـــرى مـــثل هـــذه االفـــعــال ا
ـفوضـية حتصل فـي بلـده.ارسلت ا
لبـلده سنـجار الصـغير الـواقعة في
ــنـطــقـة الــغــربـيــة ذات االغــلـبــيـة ا
الــعــربــيــة الــســنــيـة 12 الف ورقـة
اقـتــراع لـيــوم االنـتــخـاب لــكن فـرع
ــقـراطي الـكـردسـتـاني احلـزب الـد
هـــــنــــاك طــــلـب زيــــادة عــــدد اوراق
الــنــاخــبــ اخملــمــنــ في الــبــلـدة
والقـرى احمليـطة بهـا علـماً بان ذلك
الــطــلب كــمــا قــيل في ذلك الــوقت
كان مدعوماً من قـبل مكتب الرئيس
ــــؤقت لـــلـــعــــراق الـــشـــيخ غـــازي ا
الــيـاور.(???)فـي يــوم االنــتــخــابـات
ـفــوضــيــة الـكــثــيـر من وردت الى ا
ـنـطـقـة بـان تـزويراً الـشـكـاوى من ا
يــحــصل فــيــهــا وان بـعـض مــراكـز
االقـتراع في سـنـجار وربـيـعه كانت
مــوجـــودة في "بـــيــوت او قـــصــور"
ـرشــحـ وان الــصـنـاديق بــعض ا

يــجــري حـشــوهــا بـاوراق االقــتـراع
وتؤشـر بـقلم واحـد واشارة لـقائـمة
مـعـينـة. ويـبـدو ان التالعـب في تلك
نطقة كان مدعوماً من قبل فصائل ا
كردية لها مصـالح معينة اذ جنحت
هـذه الــفــصـائل فـي تـخــفــيض عـدد
ــســـيــحــيــة االصـــوات لــلــقـــائــمــة ا
االشــــــــوريـــــــة الـى اقـل من (3500)
ـــصـــوتــ صـــوت في حـــ عـــدد ا
االشـوريــ يــفــوق بــاضــعــاف هـذا
العدد وحـصلت القائـمة التركـمانية
عــــلـى حــــوالي (1500) صــــوت في
ـصـوتـ لـهـا يـفـوق حـ ان عــدد ا
هــــذا الـــعـــدد. حـــاولـت الـــفـــصـــائل
سلحة تأم اصـوات معينة لفوز ا
قــائـمــة "عــراقــيــون" ذلك الن مــوقف
السـيد غازي الـياور العـربي السني
كــان في ذلك الـوقت ضــعـيـفــاً نـظـراً
ـقاطـعة الـعرب الـسـنة االنـتخـابات
بشكل عام واعتبار هذه العملية من
افرازات االحتالل االمريكي للعراق.
بـعد يـوم االنـتخـابـات واثنـاء تـسلم
ركز الوطني للمفوضية في بغداد ا
استـمارة الـ (71) وهي التـي تظـهر
مــجـمــوع االصـوات في الــصـنـاديق
لـكل مـنـطـقـة واثنـاء الـتـدقـيق ظـهر
الـتــزويـر بـشـكـل واضح في مـنـاطق
مـعـيـنـة مـنـهـا ربـيـعه وسـنـجـار الى
جــانب تــتــابع وصــول الــكــثـيــر من
الــشـكــاوى والــطـعــون حـول تالعب
حـــصل هـــنـــاك وال ســـيـــمـــا بـــشــأن
"االكيـاس اآلمنـة وغيـر اآلمنـة" التي

وضعت فيها اوراق االقتراع. 
Î«bł rN  ŸUL²ł«

بـتاريخ 2/12/ 2005عـقـد مـجـلس
ـفـوضـ بـكامـل هيـئـته اجـتـمـاعاً ا
شــارك فــيه ايــضــاً كل من الــدكــتـور
عــلي عــبــد االله مــديــر الــعــمــلــيـات
والـسـيــدة روث مـايـر الــبـريـطــانـيـة
عنية بصياغة االنظمة والقوان ا

ــســؤول والــســيــد مــايــكل بــراون ا
ـــتـــحـــدة والـــســـيــد االمـــني لال ا
جـاريت بالنك عن مـؤسـسـة ايـفيس
والــســيــد انـــدور ديــفــيس من اال
هم تـحدة. حضـر ذلك االجتـماع ا ا
ـؤلف من تسـعة جداً فـريق الـعمل ا
كـتب محافظة اشخاص والتـابع 
نـــيــنـــوى حــيـث نــوقـــشت مــســـألــة
مـنــطـقـتـي سـنـجــار ومـنــاطق سـهل
نيـنوى وربيـعه حيث تبـ ان هناك
تـعــلـيـمـات صـادرة عن مـديـر مـكـتب
احملــافـــظــة حـــول امــكــانـــيــة وضع
اســتـمـارات الــتـصــويت في اكـيـاس
آمنة اال انه ظهر في ذات الوقت ان
هناك اكياس نايلون شفافة حتتوي
عــلى اسـتــمـارات اقـتــراع مع الـعـلم
انها ليست اكياس آمنة وقد ارتأى
اجملــــلس عـــد االوراق بــــأكـــمــــلـــهـــا
والـتدقـيق في صالحيـتـها لـيتـسنى
ـنـفذة له مـعرفـة صـحـة االجراءات ا

في عملية التصويت... 
وبــــعــــد ان  اتــــخــــاذ االجــــراءات
الالزمـــة  الـــغـــاء عـــدد االكـــيـــاس
اآلمــنــة وغـــيــر اآلمـــنــة الــواردة من
مـــحـــافـــظــــة نـــيـــنـــوى واخلـــاصـــة
ـنــطـقــتي سـنــجـار وربــيـعه وذلك
لعدم استيفائها للشروط القانونية.
ـعـروف ان الــشـيخ غـازي عـجـيل وا
الياور رئـيس جتمع "عراقـيون" كان
قــــد بــــعـث بــــتــــاريخ 2005/2/10
بـــرســــالــــة خـــطــــيــــة الى مــــجـــلس
فوض ذكـر فيها ان وضع اوراق ا
االقـتـراع في اكيـاس "آمـنـة"  بـناء
عــــلى تــــوجــــيـــهــــات من مــــســـؤول
ـفـوضيـة في نـينـوى الـسيـد خـالد ا
كـــــمــــال الــــذي اكـــــد ان مــــثل هــــذه
ـفوضية االكياس سـوف تعتـمدها ا

وهو مسؤول عنها شخصياً.
لقـد كان الشـيخ غازي عجـيل الياور
ــسـألـة صــادقـاً في رســالـتـه ولـكن ا
كـانت تتـعـلق بنـوعيـة االكـياس فـما
وصـل لــلـــمـــفـــوضـــيـــة من اكـــيــاس
وعــددهـا ( (174كــيــسـاً لم تــكن من
الـنــوع اآلمن بـل عـاديــة ومــلــصــقـة
كن احلصول عليه من اي بشريط 
مــــكـــان لــــذلك كــــان قـــرار مــــجـــلس
ــفـوضـ حـازمــاً في هـذا االجتـاه ا
كما ان طريقة وضع اوراق االقتراع
ـلـغـاة واسـلـوب داخل الـصـنـاديق ا
ــنــتــخب لم االشــارة الى الــكــيــان ا
ـــنـــحـــا هـــيـــئـــات الــــتـــدقـــيق في
ـــفـــوضـــيــة ايـــة ثـــقـــة بــان اوراق ا

االقتراع كانت صادقة. 
l³²¹
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العـملـية االنـتخابـية اقـروا جمـيعاً
فوضية في هذا بسالمة اجراءات ا

الشأن.
ــفــوضــيــة بــنـقـل كــافـة 9- قــامت ا
واد االنـتـخابـية الى الـصنـاديق وا
ا فـيها مقـرها الـوطني في بغـداد 
ـغـلـفـة ـشـكـوك بـقـانـونـيـتـهـا او ا ا

بشكل يخالف التعليمات.
ــفــوضــيـة درس 10- ان مــجــلـس ا
ار ذكرها بإمعان كافة التجاوزات ا
وهــو اآلن بــصـدد اتــخــاذ اجـراءات
بـشـأن كل مـخـالفـة مـنـهـا عـلى حدة
وسيقوم باطالع اجلـمهور العراقي
الـكر بـنـتائج حتـقـيقـاتـها بـأسرع

كن.  وقت 
فـوضية الـتي اثبتت بـاعتراف ان ا
عـــراقي ودولي مـــهـــنـــيـــة ونـــزاهــة
اجـراءاتـهـا واحـتـرامـهـا البـالغ لـكل
فــئـات الــشــعب الــعـراقـي الـديــنــيـة
ـذهبـيـة واالجتـماعـية والـقومـية وا
دون ادنى تـميـيـز تـود االعراب عن
اسـفـهـا لـلـصعـوبـات الـقـاهـرة التي
حـــرمت عـــدداً ال يـــســتـــهـــان به من
ــــواطــــنــــ من الــــتــــصــــويت في ا
ـيل مـحـافـظـة نـيـنـوى كـما تـأسف 
ـشـكـلة الـبـعض الى حتـمـيـل هـذه ا
االمـــنــيـــة-الــلــوجـــســتــيـــة ابــعــاداً
سـيــاسـيــة ال عالقـة لــهـا بــالـواقع".

فوضية)... (انتهى بيان ا
لم يـعـتـقـد احـد من اعـضـاء مـجلس
ـفـوض ان الـضـجـة الـتي حدثت ا
ــنـــاطق كـــانت آتـــيــة من في تـــلك ا
فـراغ وقــد عـلــمـنــا من الـعــديـد من
ـصـادر اثــنـاء الـتــحـقـيــقـات الـتي ا
وظف العامل اجريت الحقاً مع ا
هــــنـــاك ان قــــوات نــــظــــامــــيــــة من
الــبــيــشــمــركــة اخــذت الــصــنــاديق
االنـتـخـابـيـة ووضـعت فـيـهـا اوراق
االقــتـراع مــؤشــرة ثم اعـادتــهـا الى
امـاكـنـهـا وقـد مـارست تـلك الـقـوات
مع موظفي مراكـز االقتراع اساليب
الـتــرهـيـب والـتــخـويف والــتـهــديـد
الية" كما جاء في وحتى "الرشوة ا
ـفوضيـة الذي لقي مـعارضة بيان ا
فوض نظراً منا ومن قبل بعض ا
لــعـدم ذكــره صـراحــة من هم هـؤالء

سلحون.  ا
من خـالل عـشـرات الــشـكــاوى الـتي
فوضية ركز الوطني  وصلت الى ا
االنـتـخـابات اتـضح ان عـمـلـيـة منع
نـــاخـــبي قـــرى نـــيــنـــوى من االدالء
بـاصواتـهم كـانت مدبـرة ومـدروسة
تماماً ولها ابعـاد سياسية تهم تلك

نطقة برمتها.  ا
يقول رئيس قائمة ائتالف الرافدين
ـقــراطـي ان ســتـة مــراكــز هي الــد
(قـضــاء قــرقــوش نـاحــيــة بــرطـله
نــاحـيـة بـعـشـيـقه بـحـزاني قـضـاء
ســــنـــجــــار قــــضــــاء الـــشــــيــــخـــان
وكــرمـلـيس) لـم تـفـتح فـيــهـا مـراكـز
انتخابية للمواطن الذين جتمعوا
ـساء مـنذ الـصبـاح الـباكـر وحتى ا
ـراكز وايدت هذه بانتظـار افتتاح ا
الــشـــكــوى جــمــعــيـــة بــيث نــهــرين
االنـــســانـــيــة/نــيـــنــوى والــتـــجــمع
الوطني االشوري الذي ذكر بيان له
ـــفـــوضــــيـــة الـــعـــلـــيـــا ارسـل الى ا
لالنتخابات في 3/شباط/ 2005ان
نـاطق كانت تنـتظر بفارغ شعوب ا
الـــصـــبــر مـــنـــذ الـــســاعـــات األولى
لـصـبـاح يـوم 1/30/ 2005وصول
صـناديق االقـتـراع اال انهـا فـوجئت
بعكس ما كانت تنتظره فقمنا نحن
اصــحــاب الــكـيــانــات الــســيــاســيـة
والــــســــلــــطــــات االداريـــة فـي هـــذه
ـفوضـية نـاطق باالتـصال بـفرع ا ا
في محافـظة نيـنوى فوعـدونا خيراً
ولم تـأت الـصـنـاديق ثم قـمـنـا مـرة
ــفـــوضـــيــة اخـــرى بـــاالتــصـــال بـــا
والـسـيــد مـحـافـظ نـيـنــوى ووعـدنـا
خـيــراً وقـال لــنــا بـأن االنــتـخــابـات
ســـوف تــبــدأ في مـــنــاطــقـــنــا بــعــد
الـسـاعــة الـتـاســعـة من مــسـاء يـوم
1/30/ 2005ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة
الــــــعــــــاشــــــرة من صــــــبــــــاح يـــــوم
1/31/ 2005وبـــقــيـت جــمـــاهـــيــر
شـــعــبــنــا تــنــتـــظــر حــتى ســاعــات
مـــتــأخــرة من لــيــلــة 30/ 1وصـول
صــنــاديق االقــتــراع اال ان االمــر لم
يـــــــحــــــصـل ولم يـــــــتـم احــــــضــــــار

الصناديق.
ــكــتب الــســيــاسي لــلــحــركــة امــا ا
ـقراطـية االشوريـة فقـد تساءل الد
فـي بـــــــيــــــان اصـــــــدره بـــــــتـــــــاريخ
2005/1/31 كــــيـف واين ضــــاعت
صــنــاديـق االقــتــراع ولم تــصل الى
ـنـاطق الـتي تـشـهـد هـدوءاً امـنـياً ا
ـاضـيـة قـيـاساً حـتى في الـفـتـرات ا
ـناطق اخـرى في مـحافـظـة نيـنوى
شـهـدت تـوترات امـنـيـة كـبـيرة ومع
ذلك وصلت اليها صناديق االقتراع
وشارك مواطنيـها في االنتخابات?!

في 2005/2/8 بــــــعث الــــــســـــيـــــد
عـبـدالـله وداي عـقـاب احـد مـوظـفي
ــفـوضــيــة في مــحــافــظــة ذي قـار ا
نتدب للعمل في محافظة نينوى وا

وجـاء في الـبـيـان في مـنـتـصف يوم
ـفوضـية اجراء االنـتخـابات تـلقت ا
اتصاالت من مـسؤوليهـا في نينوى
كـمـا من كـيــانـات سـيـاســيـة عـديـدة
ناطق لم اكدت فيها ان بعض تلك ا
واد االنـتخابية في الوقت تصلها ا
احملـدد او لم تــصـلـهـا اطالقـاً وهـذا
مـا سعـينـا الى معـاجلته بـنجـاحات
ــواد مـــتـــفــاوتـــة فــتـــأكـــد لــنـــا ان ا
ــواقع االنــتــخـــابــيــة وصـــلت الى ا
ـفــوضـيـة بــشـكل طـار واتــخـذت ا
ــنـح الــنـــاخــبــ اجـــراء يــســـمح 
ــراكـز فــرصـة ـســجـلــ في تـلك ا ا
االقتـراع االنتـخابي مـهمـا استـغرق
ذلك من ساعـات اضافيـة االمر الذي
يسمح بـه واقع ان معظـمها هي في

مناطق آمنة عموماً.
اال ان بـيــانـات صـحـفـيـة واشـاعـات
ـــفـــوضـــيــة في تـــتـــهم مـــســؤولي ا
احملافظة بتقصد اقصاء بلدات ذات
كثـافة سـكانـية مسـيحـية او يـزيدية
ــــشـــــاركـــــة في او غـــــيــــرهـــــا مـن ا
االنـتخـابـات عبـر عـدم ايصـال مواد
االقـــتــراع الــيــهــا دعت الى ارســال
ـفـوضـيـة ـسـتـوى من ا وفـد رفـيع ا
ــــــديــــــر ضم رئــــــيـس اجملــــــلـس وا
التنفيذي ومدير العمليات في مهمة
عـــاجــلـــة لــدراســـة االمــر مـــبــاشــرة
وللـتحـقيق ايـضاً في تـقاريـر عديدة
ـفوضـية ورد بعـضـها من مـوظفي ا
في نيـنوى افـادت بوقـوع اعتداءات
ومـخــالـفــات جــسـيــمــة في عـدد من
راكـز االنتـخابيـة حملافـظة نـينوى ا
خالل عـمـلـيـة انتـخـابـات يـوم االحد
وافق 30/ كانـون الثـاني (ينـاير) ا

.2005/
 UÐU ²½ô« WOKLŽ WFÐU²

وقد اجتـمع الوفـد خالل الزيارة مع
فـوضية فـي احملافظة مدير مـكتب ا
ـــتــحــدة الــذين ومع خــبــراء اال ا
ـتـابعـة عـملـية ـفوضـية  كـلـفتـهم ا
االنـتــخـابــات مـيـدانــيـاً فــيـهــا كـمـا
ـسـؤولـ في اجـتـمـع مع عـدد من ا
احملافظة من بينهم السادة احملافظ
ونــائــبه وشــخــصــيــات ســيــاســيــة
ـثـلي كـيـانـات سـيـاسـيـة مـعـيـنة و
ـــثـــلـــ عـن اهـــالي قـــره قـــوش و
وبـعــشـيــقـة وســنـجــار والـشــيـخـان

وكرمليس وبحزاني وبرطلة... 
ان نـتــائج الــتــحـقــيق هي بــايــجـاز

شديد كما يلي: 
1- هـنـاك مـجـمـوعه 435 صـنـدوقـاً
انتخابـياً قادماً من مراكـز انتخابية
مختلـفة في محافظـة نينوى ال غبار

على قـانونـية االقتـراع فيـها وقد 
ــدالة فـــيــهــا فــرز وعـــد االصــوات ا
واعــتـمــدت رســمــيـاً فـي الـبــيــانـات
اخلــاصــة بـــالــنـــتــائج الـــنــهـــائــيــة

لالنتخابات العراقية. 
2- هـنــاك نــحـو اربــعــ صـنــدوقـاً

عـــلــيـــهـــا شــكـــاوى وطـــعــون او 
تـغليـفهـا بشـكل يخـالف التـعلـيمات
االمــر الــذي اســتــدعـى نــقــلــهــا الى
ـكـتـب الـوطـني في بـغـداد بـغـرض ا
عامـلتها التحـقيق بشأنـها تمهـيداً 
وفقاً لالجراءات السـائدة وبحضور
ـــثــلي الـــكــيــانـــات الــســيـــاســيــة

عتمدين واالعالم. راقب ا وا
3- ان بلـدة برطلـة وحدها (15188
ناخباً) لم تشهد العملية االنتخابية
واد االنـتخابيـة اليها رغم وصول ا
وذلك لعوامـل امنية احـجم بسـببها
وظـفون االنـتخـابيون عـن التوجه ا
ـقرر فيـها. وقد الى مركـز االقتراع ا
ــواد االنــتـــخــابــيــة الى  اعــادة ا
وصل ثانيـة عبر جهة النقل مطار ا

كلفة بذلك. ا
4- هـنـاك بـضـعـة مراكـز انـتـخـابـية
تــعـرضت مـوادهـا االنــتـخـابـيـة الى
الــسـرقـة بـالـقــوة من قـبل جـمـاعـات

مسلحة.
ـفـوضـيـة في 5- تـعــرض مـوظـفـو ا
ـنطقة اكثر من مـركز انتـخابي في ا
الى اعـــتـــداءات جـــســديـــة من قـــبل
جماعـة مسلـحة ترتـدي مالبس غير
نـظـامـيـة وعـسـكـريـة احـيـاناً قـامت
بـسـرقــة اوراق وصـنـاديق االقـتـراع
ـــلــوءة ثم اعـــادتـــهـــا بــعـــد حـــ 
ـدنــيـ عـارضــة عـلى مــوظـفــيـنــا ا

رشوة مالية رفضوا قبولها.
ــراكـــز االنــتــخــابــيــة 6- في احــد ا
قامت جماعة مسـلحة بسرقة اوراق
االقــتــراع ثم أعـــادتــهــا مــعــبــأة في

اكياس كارتونية غير نظامية.
7- في مــركـــز انــتــخـــابي آخــر قــام
ـــصــادرة صـــنــاديق مـــســلـــحــون 
االقــــتـــراع بــــالــــقـــوة ثم اعــــادوهـــا
مـلـصــوقـة الــواحـدة بـاالخــرى بـعـد

رمي اغطيتها.
ــــــوصـل قــــــامت 8- فـي مــــــطــــــار ا
ـــفــوضـــيــة بــعـــرض الــصـــنــاديق ا
ـطـعـون بـقـانـونـيـتـهـا عـلى خـبراء ا
ـــــتـــــحــــدة وعـــــلى عـــــدد من اال ا
ــســؤولــ احملــلــيــ من بــيــنــهم ا
الــســادة مــحــافظ نــيــنــوى ونــائــبه
ــثـلي وشـخــصــيـات ســيــاسـيــة و
كــيـــانــات ســيــاســيـــة مــشــاركــة في

ــــوصل او فـي الـــقــــاعـــدة مــــطـــار ا
االمريـكيـة وعدم الـذهاب الى مـراكز
االقتراع يـوم االنتـخاب رغم االدعاء
ان هذا البقاء كـان احتجازاً لهم من
.."?? قــبل "اشـخـاص غـيــر مـعـروفـ
وهــــو امـــــر لم يـــــأخـــــذه مــــجـــــلس
ـفوضـ عـند مـنـاقشـته هـذا االمر ا
عـــلى مــحــمل اجلــد ولــكــنه في ذات
الـوقـت لم يــسـتــطع اثــبــات عــكـسه
نظـراً للـوضع االمني اخلـطيـر الذي

كان سائداً في ارجاء احملافظة.
ـفـوض 5- رغم ان بـيـان مـجـلس ا
رقم (15) الــذي اوردنـا الــكـثــيـر من
فقراته في السطور السابقة لم يشر
الى قــوات الـبـشـمـركـه الـتي سـبـبت
عـــدم وصـــول صـــنــاديـق االقـــتــراع
ـواد االنـتخـابـية الـى الكـثـير من وا
ـنـاطق الـتي ذكـرتـهـا االحـزاب وال ا
سيما مناطق سهل نينوى بل سمي
ذلك "قـوات غـيـر نـظامـيـة عـسـكـرية"
تـالفـيـاً لـلــمـشـاكل الــتي قـد حتـصل
وبــنــاء عــلى "رغــبــة وخــوف بـعض
" اال ان احلـقـائق اظـهرت ـفـوضـ ا
انـهـا فـعالً قـوات الـبـيـشـمـركة الـتي
لــــعــــبت دوراً بــــارزاً فـي تـــعــــطــــيل
االنــتــخـابــات في تــلك الــقـرى وملء
الــصــنــاديق بــاوراق اقــتــراع غــيــر
صحـيحـة خدمـة للـحزبـ الكـردي

الكبيرين.
6- لم يكن مـحافظ نـينـوى متـعاوناً
ــفـوضــيــة بل وحــسب مـع طــواقم ا
االفـــادات الــــتي ادلي بــــهـــا اثـــنـــاء
الـتـحقـيـقـات الالحـقة الـتي اجـرتـها
ــفـــوضــيـــة انه كــان واقـــعــاً حتت ا
سيطرة احلزبـ الكردي بدليل ان
مــا اشـــار الــيه عــنـــد اتــصــال احــد
الــكــيــانــات الــســيــاســيــة به من ان
الـعـملـيـة االنتـخـابيـة سـتبـدأ مـساء
يـوم 2005/1/30 وتــسـتـمــر حـتى
2005/1/31 هو ضـرب من اخليال
وتــــزيـــــيف لـالنــــظــــمـــــة وقــــواعــــد
االنـــتــــخـــابـــات الــــتي اصــــدرتـــهـــا
فـوضية وطـبقتـها في كافـة انحاء ا
الـعــراق.  لــقــد اثــبــتت الــوقـائع ان
فـوض كـان قد اقـر خطة مجـلس ا
واد االنتخـابية على مراكز توزيع ا
االقتـراع في محـافظـة نيـنوى اسوة
بــاحملـافــظــات االخــرى ولــكـن الـذي
حـصل ان طـريـقة الـتـوزيع اخـتـلفت
من محافظـة الى اخرى. ففي الوقت
ـواد االنـتـخـابـية الـذي وزعت فـيه ا
فـي مـحــافــظـات اجلــنــوب والـوسط
وفي احملــافــظــات الــكـرديــة الــثالث
بــشــكل اعــتـيــادي ووفــقــاً لــلـخــطط
وضـوعة من قبل دائـرة العمـليات ا
فوضية اتخذت احيتاطات فيها با
الـكـثــيـر من احلـذر عـنـد تـوزيع تـلك
ــواد في نـــيـــنــوى وصـالح الــدين ا
واالنـبار وديـالى. في تـقـرير اوردته
وكــالــة (ايــراك فــور اوول) (1) ذكـر
الـرائـد (انــتـوني كـروز) من الـقـوات
االمــريـكـيـة ان االكـراد تــعـامـلـوا في
انـتــخـابـات كــانـون الــثـاني-يــنـايـر
2005 كــمـا هـو مـعـتــاد مع مـشـكـلـة
وجودهم كاقلـية صغيـرة نسبياً في
مـحافـظـة نيـنوى مـن خالل التـزوير
في صـنـاديق االقتـراع.ويـقـول كروز
العائد الى لوس اجنليس ان اللواء
االول مــشـاة (لــواء سـتـرايــكـر) كـان
مـــســـؤوالً عن تـــوزيـــع  صـــنـــاديق
ـناطق االنتـخابية في االقتراع في ا
ســهل نــيـنــوى.. ولــكـون افــراد هـذا
اللـواء ال يعرفـون كيف يـصلون الى
ـــنــاطـق االنــتـــخــابـــيــة وايـــصــال ا
صناديق االقتراع فـان اللواء اعتمد
على البيشـمركه "االكراد العتاة" في
ايصـالـها واحملـافظـة على االمن في

البلدات والقرى احمليطة بنينوى.
لقد وافق لواء سترايكر على ارسال
واد التصويت الى قافلة امريكـية 
ـــســيـــحــيـــ والـــشــبك فـي ســهل ا
ساعدة الـبيشمـركه لكنهم نينـوى 
(اي الــبـــيــشـــمــركه) حـــولــوهــا الى
مــنـاطق كـرديــة في نـاحــيـة (فـايـدة)
ومـــا حـــولــــهـــا وعـــنــــدمـــا وصـــلت
الصناديق واالوراق االنتخابية الى
فـايــدة طــالب بـهــا مــديـر الــنـاحــيـة
ــنـطــقــة وادعى انه سـوف الهــالي ا
ـنطـقة يـوزعهـا لكي يـصوت ابـناء ا
بـهــا!! وبــعـد مــنـاقــشــات  تـوزيع
الـــصـــنـــاديـق حـــسب طـــلب مـــديـــر
الـنـاحـيـة والبـاقي تـمت اعـادته الى
ـوصل او بـتعـبـيـر اخـر ان االكراد ا
حــصـــلـــوا عـــلى صـــنــاديق واوراق
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أن ما أعـلنهُ نائب الرئـيس األمريكي مايك بـنس من وارسو (عاصمـة اجلمهورية
الـبـولنـديـة)  وكأنهُ ارادَ ان يـوصل رسـالة مـفـادها ان عـصـر النـضـال والتـحرر
ـطالـبة بـتـحريـر فلـسطـ قد انـتـهى  وانطـلقت بـداية عـصـر جديـد يطـلق علـية وا
قـدسات والقـبول بـالتـطبيع (عصر االنـبطـاح والعـبودية)  وعـصر الـتنـازل عن ا
مع اسرائـيل مقـابل احلفاظ عـلى كراسي الـسلـطة لبـعض من قادة الـعرب - أيا
ُ - عـلمـتمـونا يـاقـادة الـضيـاع واالنصـياع ان من أمةً ضـحكتْ من جـهلـها األ
اخليانـة العـظمـى التطـبيـع مع اسرائـيل  وان ال نذكـر اليـهود بـخير ألنـهم قـتلوا
ركـزية الـتي يجب ان شـعبـنا الـفـلسـطيـني واحتـلوا ارضـنا وان قـضيـة العـرب ا
) من شراذم ننـاضل من اجلها ونضـحي بالغالي والـنفيس هي (حترير فـلسط

اسرائيل!
ما الـذي اخافـكم ياقـادة القـصور واصـحاب اجلـاه الكـاذب وجعـلكم تـتراجـعون
عن مبـادئكم وقيمكم  ماذا ستقولـون لدماء الشهداء واجلرحى واالسرى  ماذا
ـهاجـرين  كيـف ستـواجهـون من جـرفـوا بـيـوتهم ايـها سـتقـولـون للـمـهجـرين وا
القادة الـعظام  وماذا سيكتب عنكم التاريخ بعد ان خذلتمونا وخذلتم  شعوبكم
غتـصبة  ماذا شرق في الـنضال من اجل حتـرير ارض فلسـط ا وتاريـخهم ا
ستـفسرون  لـلعـالم خذالنـكم ألولى القبـلتـ وثالث احلـرم الشـريفـ ومسرى
ائدة لـتأكيـد اهمية رسول الـله (ص)  اين انتم  من قول الـله تعالى في سـورة ا
القـدس { ادْخُُلوا الْأَرْضَ الْـمُقَدَّسَةَ الَّتِـي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَـا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ

فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} ?
لقـد صدقت النبـوءه وها انتم ترتـدون على ادباركم فـاصبحتم خـاسرين  فكيف
تتقـاسمـون اخلبـز مع (بنـيام نـتنـياهـو) على حسـاب خسـارة دينـكم ودنياكم 
ـا ارتــكــبـوه من جــرائم بــحق الــشـعب ومــقـابل مــاذا نــقـاســمــهم اخلـبــز أجــزءً 
شرد او ألنهم قتلـوا االطفال امام اع االمهات  ام النهم جرفـوا الفـلسطيني ا
ـســتـوطـنـات ـنــازل عـلى رؤوس ســاكـنـيــهـا واسـتــبـدلـوهــا بـا ـزارع وهــدمـوا ا ا
الـتـوسـعيـة في قـلب ارض الـعـرب .. يا قـادة الـفـشل والـضيـاع في امـة الـصمت
والسـبـات الى اين انتم ذاهـبـون بنـا? جتـاوز كل اخلطـوط احلمـر واصـبح ثمن
قدسات واالرض والعرض قُربانا . لقد احلفاظ على كراسي سلطتكم ان نقدم ا
نحكم مَلكة التبحر في التاريخ والتعرف جيداً اعمـاكم الله واراد لكم الذل فلم 
اضي القريـب والعهود واألتـفاقيات الـتي ابرمت مع اليـهود ماهو على جتـارب ا
مصيـرها من عهد سيدنا الرسول الكر (ص) وكيف ينقضون وينكثون العهود
ؤتـمر جاء لـتحـجيـم اخلطر الى يومـنا هـذا   البـعض سيـنبـري ليـقول ان هـذا ا
شـروع التطبـيع وانا ال اميل أليران االيراني واقـول انها اكذوبـة مؤسفة وغـطاء 
التي لم نـر منها خيراً من يوم ان كـتب الله لنا ان تكون جـارةً لنا  فكانت دائماً
سباقـة في ان تسعى لتحقيق مصاحلها على حـساب مصالح بلدنا وشعبنا ولنا
تاريخ طـويل معـهـا في الصـراع االيدلـوجي والـعسـكري  لـكن اسـتخـدام ايران
وتخويـف الشعوب بها هـو ذر الرماد في العيون لـتمرير صفقـة القرن في تطبيع
العالقـة مع اسرائيل وما سيتلوها من خطوات قد تكون اشد خطراً وقسوة على
ماحكـات ابحث عن العراق "الـدولـة" عراق ابنـاء امتنا  العربـية . وفي ظل تلك ا
وقف والثبات والتضحية الذي وقـع هـو األخـر ضحية ب اشالء أمةً منقسمة ا
ـشهد في على نـفسهـا ومتفـرقة في الرأي والـرؤيا  وقـيادات سيـاسية تـسيدت ا
ـالـيـة وابواب صـرفـهـا فهي وازنـة ا الـعـراق الـبعض مـنـهم ال يـفـقه اال في عـلم ا
االقــرب عـمــلــيــاً لـه فـي تــرسـيـخ مـشــروعــة الــســيـاسي واثــبــات وطــنــيـته وفـق

مفهومهم "اخلـاص" للوطن ?
 لــقــد قـالــهـا نـائب الــرئـيس االمـريــكي دون تــردد لـقــد بـدأت حـقـبــة جـديـدة من
العالقـات خالل اجـتمـاعات مـؤتـمر وارسـو لـلشـرق األوسط  بـ قادة إسـرائيل
وعـدد من الـدول الـعـربيـة  حـيث قـال بـنس: "نـحن اآلن شاهـدون عـلى بـدء عـهد
جـديـد ب رئـيس الـوزراء بـنـيامـ نـتـنيـاهـو من دولـة إسـرائيل وقـادة الـبـحرين
والـسـعوديـة واإلمارات وجـميـعهـم يتـقاسـمون اخلـبز وسـيـتشـاركون الحـقـاً في
نطقة " .  ؤتمر وجهات النظر الصادقة بشأن التحديات التي تواجهها ا هذا ا
والــسـؤال ; وفق اي مـنــطقً تـتـحـدثــون وتـتـفـاءلــون  وعن اي مـنـطـقــة تـتـبـادلـون
وجــهـات الـنـظـرمن اجل الـتـصـدي لـلـتـحــديـات الـتي سـتـواجـهـونـهـا  والـتـحـدي
احلقـيقـي الذي نـواجهه هـو وجـود اسرائـيل في قلب ارض الـعـرب  اما مـناطق

التحديات التي تتحدثون عنها سأعلمكم اخبارها السارة !
ناطق التي تواجه اعتى حتد وهو يقود حرباً ضروس ضد فالعراق احدى تلك ا
تنـظيم داعش اجملرم وهو غارق منذ خمسة عشرعاماً في دماء ابنائه بفضلكم 
ـا شلَّ كل مـفـاصل بـنـاء الـدولـة .. والـتـدهـور قـد اصـاب كل مــفـاصل احلـيـاة 
ـفعمة بـاحليوية دن ا وسوريـا التي حتول شعـبها من شعب حي نـابض يسكن ا
قـابـر بـ  شهـيـد وأخـر فقـد مـقـومات والـنـشاط واالنـتـاج  الى شـعب يـسكـن ا
قابـرسكـناً لهم بـجوار من فقـدوا من احبـتهم  بعـد ان فقدوا العـيش فاتخـذوا ا
منازلـهم جراء القصف وماتبقى منهم على قيد احلياة فهو مهجر او مهاجر بعد

أن حتولت مدنهم الى اطالل ?
 فعن اي بـلـد احـدثـكم ( ليـبيا  مـصر  تـونس  او اليمن) كـلهـا بلدان سـكنـتها
وت لـتشـكل فأل شـؤم يـحصـد االرواح ويدّمـر البـناء  هل احـدثكم عن غربـان ا
الربـيع االسود الذي حولَّ بلداننـا الى مدارس  لصناعة االرهاب من خالل خلق
بييـئة منـاسبة لهـا  وتهيـئة الظـروف التي تسهل انـتاج اجيـال من تنظـيم القاعدة

وأخواتها  .
ـثل إشارات زاهـيـة بـاألمل من أجل بـناء يـعـتـقد قـادة الـشـر ان مؤتـمـرهم هـذا 
نـطقة  وانـا اجزم انـها اشـارات مكـتظـة باآللم والـقادم أسوأ مسـتقـبل آمن في ا
عـلى جـميع الـصـعد  لـقـد عبـرقـادة الشـر وقادة اجلـمع "االمـريكـان"عن فـرحهم
سـتوى واألنـفتـاح حيث كُـسرت كون هـذا االجتـماع يـحدث لـلمـرة األولى بهـذا ا
حواجـز اخلوف والسريـة في االجتمـاعات ب قـادة العرب والقـيادة االسرائـيلية
لـتـصـبـح عـلـنـيـة حـيث يـشـارك فـيـهـا قــائـد إسـرائـيـلي ومـسـؤولـون عـرب رفـيّـعـو
ـسـتـوى في مـؤتـمـر دولي بـشــأن الـشـرق األوسط مـنـذ أنـعـقـاد مـؤتـمـر مـدريـد ا
لـلـسالم عـام 1991 والـذي مـهـد الـطـريـق إلى مـعـاهـدة أوسـلـو الـتـاريـخـيـة بـ

اسرائيل والفلسطين . 
لـقـد وصف نـتـنـيـاهـو (رئـيس الـوزراء األسـرائـيـلي) لـقـاء وارسـو بـأنه " سـيـمـثل
ـؤتـمر مـنعـطـفاً تـاريـخـياً في الـعالقـات اإلسـرائيـلـية الـعـربـية " نـعم لـقـد شكل ا
جنـاحاً لـلـسيـاسـة االسرائـيلـيـة - االمريـكيـة وفـشالً وخزيـاً وعاراً لـلـســــــيـاسة
الـعـربـيـة وقادتـهـا .. وهـنـا اليـسـعنـي اال ان اقول : أن فـلـسـطـ جُـرح غـائر في
ضمـير احرار االمة وشـرفاء العـــــــــالم وقضيـة ايدلـــــــوجيـة وعقــــــيـدة دينية
ــكن ان نــتـنــازل عــنـهــا جملــــــــرد لـقــاء وزعت به االبــتـــــســامــات ووقـعت به ال
ـلك  فـفلـسـط ارض الـفـداء وقضـية ـلك ما ال االتـفـاقيـات حتت شـعار يـهب ا
ــكن ان تـتــحـول لــسـلــعـة لــلـمـســاومـات الــسـيــاسـيـة فـي الـصـراع االحـرار وال

االمريكي - االيراني !
 يـا اسـرائـيل وامــريـكـا وايـران ; ابــعـدوا شـر صـراعــاتـكم عن اراضـيــنـا فـانـتم
التــريـدون خـيـراً لـبالدنـا وشـعـبـنـا بل تـبـحــثـون عن حتـقـيق مـصـاحلـكم وتـنـفـيـذ

اجـنـداتـكم وتـصـدير مـشـاكـلـكم خـارج بلـدانـكم فـالـعراق
بحـاجـة الى ثــورة وعـي مـجـتـمعي لـلـتـصـدي والـوقوف
ؤامرات واحباطها للحفاظ على بلدنا بحـزم بوجه كل ا
وشـعـبـنـا وسيـادتـنـا وكي نـبـقى مـتـمسـكـ بـقـضـايـانا
ـركـزيـة الـنـضــــــــاليـة وعـلى رأسـهـا فـلـسـطـ "حرة ا

عربية" .

جاريت بالنكروث مايرغازي الياور

احلديث عن الـفساد والفـاسدين في العـراق صار حديث الـساعة لكـافة البرامج
السيـاسيـة التي حتـاول إلقـاء الضوء عـلى مشـكلـة العراق مـنذ زمن الـتغـيير في
 2003حتى هـذه اللحظـة وكل شخص يظـهر على الـشاشة يحـاول أن يكون هو
رعب . الشـخص الذي يـستـطيع أن يضع اخلـطة احملـكمـة إلنهـاء ذلك الفـساد ا
إذا كان كل شـخص يتحدث بهـذه الطريقـة أو تلك عن الفساد ويـحاول أن يظهر
ظـهر النزيه فمن هو الفاسد في نظر اآلخرين ? سمعتُ أحد السياسي الذين
ظهروا فـي أحد البرامج الـسياسـية يقـول بأنه يسـتطيع أن يـقضي على مـنظومة
دة سـنة واحدة وذلك عن طريق فتح الفـساد أجمعهـا لو أعطتهُ الدولـة صالحية 
مـلفات الفساد  –العمالقة  –وكشـفها للناس وإلقـاء الفاسد في غياهب السجن
ـكن أن تفعل هـذا ألن اجلمـيع متورط هو ومن يـعود إلـيه . ويؤكد أن الـدولة ال 
في قـضـايا فـساد لـيست لـها نـهايـة واجلمـيع يصـمتـون حفـاظاً عـلى مصـاحلهم
ـرعـبـة . طـبـقات عـادلـة ا ـسـكـ الـوحـيـد في هـذه ا الشـخـصـيـة . الـفـقـيـر هو ا
لـيارات هم و ـليـارات الـدوالرات ويتـنعـمـون بهـذه ا الفـاسدين راحت تـتـضخم 
أحفـادهم ولـيذهب الـفقـراء إلى اجلـحيم . من يـسـرق أموال الـشـعب يتـصور أن

أمواله سـتحميه يوما ما ولكن هو ينسى أو يتناسى أن الله
يـراقب كل شيء وسـيأتـي اليـوم الـذي يـقف فـيه اجلـميع
أمـام الله وعنـدها لن ينـفع مال والبـنون إال من أتى الله
بـقــلبٍ ســلــيم . سالمــا أيــهــا الــفــقـراء فـي كل الــعـراق
وحــسـبي الــله ونـعم الــوكـيل عـلـى كل من سـرق أمـوال

العراق .


