
اسـتيـعاب مـثل هذا االقـبال في مواقع
مــعــيــنــة او في جــمــيــعــهـا". مـن هـذه
كن ان يستنتج اي االقـوال الزئبقية 
ـنظـمة هـذه ال يعني شـخص ان قول ا
ســوى مـحـاولـة تـبـريــر لـلـمـصـروفـات
الــهــائـلــة الــتي صـرفــتــهـا  دون وازع
ضــــمـــيــــر إذا عــــيـــنـت في كل مــــركـــز
انـــتــخـــابي حــوالي 500 مـــوظف (3)

دون ان يـفعـلوا
. اي شيء اطالقاً

ــمــتـلئ  ان اخــطــر مـا فـي الـتــقــريـر ا
بـالكـلمات والـتفـسيرات الـتي حتتمل
الـكثيـر من االوجه ما جاء في نـهايته
سـؤوليـة على مـفوضـية وهـو يـضع ا
االنــتـخــابـات فــأشـار الى ان مــنـظــمـة
ــفـوضـيـة الــهـجـرة الـدولــيـة اعـلـمت ا
بــاخملـاطــر الــكـبــيـرة والــعـيــوب الـتي
تـصاحب اجـراء عمـليـة كهـذه في كافة
انـــحـــاء الـــعــــالم وفي هـــذه الـــفـــتـــرة
الـــزمـــنـــيــة وبـــالـــرغم من ذلـك قــررت
ــفـوضـيـة ان تـوفــر فـرصـة انـتـخـاب ا
الـــــعـــــراقــــيـــــ في
اخلـارج يتعدى هذه
اخملــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــر

والتحديدات. 
وبـالـرغم من ان هذا
الــقــول هــو تــمـلص
ــــســـــؤولــــيــــة مـن ا
ومــــحـــاولـــة الـــقـــاء
الــــتــــبــــعــــات عــــلى
ــفـوضــيـة  اال انه ا
يــــعــــتــــبــــر في ذات
الـوقـت إقـراراً مـنـها
بـــفــشل الـــعــمـــلــيــة
بـرمـتـهـا رغـم تـكرار
الـــتـــقـــريـــر الـــقـــول
بــــنـــجـــاحـــهـــا اذ ال
ـــكن الي عــاقل ان
يـقـر بـنـجاح عـمـلـية
شـــارك فــيـــهــا 265
الـف ناخـب في ح
ـــــتـــــوقع ان كـــــان ا
يـكون الـعدد ملـيوناً
و277 الـف نــــــاخب
ــشـاركــة لم تـصل اال تــقـريــبـاً اي ان ا
ـنـظـمـة الى %20 مـن تـوقـعـات تـلك ا

سخ. ا
نظمة اعـترف التقرير الـذي اصدرته ا
 حــول انـــتــخــابــات اخلــارج بــوجــود
ــتـعــمـد مــنـهـا حــاالت من الـتــزويـر ا
مـحاولـة محـو احلبـر من االصبـع بعد
االقـتراع  نـظراً الستـعمـال حبر سيء
اجلــودة من قــبـلــهــا (??!!) ومـحــاولـة
بــعض مــوظـفـي االقـتــراع لــبس زيـهم
الـــوطــني اثــنـــاء عــمــلــهـم في مــراكــز
االقـتـراع  حـيث يـعتـبـر ذلك نـوعاً من
التأثير النفسي على الناخب وكذلك
مـحاولة التصويت باالنابة  اذ حصل
ـتحدة ان في دولـة االمارات العـربية ا
اقـبل شخص ومعه (100) جـواز سفر
عــراقي لـلــتـصــويت بـدالً عــنـهم اال ان
هـــذا الــطــلب رفض مـن قــبل مــوظــفي
ـــركـــز االنــتـــخـــابي   وكـــذلك قــدوم ا
نــــاخــــبـــــ تــــقل اعــــمــــارهـم عن سن
الـتـصـويت احملـدد وقد  تـسـجـيـلهم
فـي ســجل الــنــاخــبــ اوالً وحــدد مــا
مـجموعه 39 حـالة من هذا النوع  اال
انه فـي اثنـاء عـمـليـة االقـتـراع اجريت
مـقابلة لهؤالء وقد  الـغاء تسجيلهم
. في حوادث االمن مـن سجل الناخـب
تـوقـفت عـمـلـيـة االقـتـراع فـي أوبـيرن
اســتــرالــيــا يـوم 29 كــانــون الــثـاني-
يـناير. وقد  في اليوم السابق ابالغ
البرنامج من قبل وحدة قيادة مكافحة
اإلرهـاب احملـلـية عن تـظـاهـرة سلـمـية
مــقـبــلــة سـتــنـظــمـهــا يـوم 29 كــانـون
الـثاني-ينـاير مجـموعة من الـعراقي
امـــام مــركــز اقـــتــراع اوبـــيــرن. بــدأت
الـتـظاهـرة ضـد االنتـخابـات الـعراقـية
حـــوالي الـــســاعــة  10:45صـــبـــاحــاً
وانـضـمت إلـيـهـا مـجـمـوعـة اخرى من
ــتــظـــاهــرين من مــكــان آخــر كــانــوا ا
مـشـتركـ في تـظاهـرة تـتعـلق بـعودة
مـعـتـقل سـابق مـن سـجن غـوانـتـنـامو
ــدوح حــبـيب) وغــدت الــتـظــاهـرة )
مـــزعـــجـــة جـــداً حـــيث  اســـتـــدعــاء
الـــشـــرطــة قـــبل انـــدالع الـــعـــنف بــ

ــغـادرين. ــتـظــاهـرين والــنـاخــبـ ا ا
ــتــظــاهــرين وجــدت وبــعــد تـــفــريق ا
الـشـرطـة حـقـيبـة مـتـروكـة عـنـد مدخل
ـركز مـركـز االقـتـراع وقـامت بـإخـالء ا
كـإجراء احتـرازي ثم تب ان احلـقيبة
ال حتـتوي إالَّ على مواد غذائية. وبعد
ســـاعــة مـن الــتـــوقف  اســـتــئـــنــاف
ـدة ســاعـة الــعـمــلـيــة و تـمــديـدهــا 
إضـــافــيـــة في نـــهــايـــة الــيـــوم (حــتى
الـسـاعـة 6 مـسـاءً بـالـتـوقـيت احملـلي)
لـلـتـعـويض عن مـدة الـتـوقف. اسـتـمر
امن الـــبــرنــامج والـــشــرطــة احملــلــيــة
ــمـارســة االنـتــبـاه الــشـديــد وإدامـة
احلــضــور في مــراكــز االقــتـراع حــتى
نـهـايـته. امـا احلادث الـثـاني فـقد وقع
في مــديـنـة مـانـشـسـتـر في بـريـطـانـيـا
حــيث نـشـب عـراك بــ مـجـمــوعـة من
االشـخاص يـقومون بـتظـاهرة سلـمية
احــــتـــجــــاجـــاً عــــلى االنــــتـــخــــابـــات
ومـــجــمــوعـــة اخــرى من الــعـــراقــيــ
جتـمعوا خارج مـركز االقتراع. أصيب
ر خالل احلشد رجـل باكستاني كان 
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مـــعــلـــومــاتـــهــا هـــو مـــكــتب الـــشــؤون
) عـلماً اخلـارجيـة جمللس شيـوخ (برل
ـكتـب غيـر مـوجـود وقد بـان مـثل هـذا ا
 اخــتالقه... وتــأكـيــداً لـذلك فــان عـدد
الــنــاخــبــ بــلغ فــقط  22 الـــفــا و124
نـاخباً هـناك اي اقل بكثـيرمن نصف ما

نظمة. ادعته ا
ذكور في فقرة اخرى لـقد برر التقريـر ا

ان "عـدد الـنـاخـبـ االقصى في
كـل بــلـــد هــو الـــذي اســتـــخــدم
ألغـراض الـتـخـطـيط امـا الـعدد
الـفـعـلي لـلـمؤهـلـ لالنـتـخاب
فــقـد يـكـون اقل بــكـثـيـر" ولـكن

التقرير لم يقــل ماذا يعني 
اقل بـكثـير"... قد تـكون نـسبة
(اقـل بـــكـــثـــيــر)  %30 مـــثالً
ولــــكن ان تـــكـــون 400%    
فـهـو امـر غـير مـقـبـول ويدلل
عرفة بالعمل امـا على عدم ا
كــلـيـاً او مــحـاولــة لـلـتالعب

رصود. ال ا با
لقد اختارت منظمة الهجرة
الــدولـــيــة الــدول الــتــالــيــة
الجــراء االنـتـخـابــات فـيـهـا
وهـي (اســتــرالـــيــا كــنــدا
انـيا ـارك فرنـسـا ا الـد
ايــــران االردن هـــولـــنـــدا

الـــســويــد ســوريـــا تــركــيــا االمــارات
ــتـحـدة ـمــلـكـة ا ـتــحـدة ا الــعـربـيــة ا
ــتــحــدة االمــريــكــيــة). امــا الــواليـــات ا
مـفوضـية االنـتخـابات فـلم يكن امـامهـا
ــا تفـرضه وتمـليه عـليـها اال الـقبــول 
نظمة وان كل ما استطاعت فعله هذه ا
أن اســتـبـدلت الــنـرويج بـفــرنـسـا الـتي
صوتـ فيـها كان االقل ظـهـر ان عـدد ا

ب الدول اخملتارة.
واحلــقـــيــقــة انه رغم انـــطالق عــمــلــيــة
الـتصـويت في اخلـارج والتي اسـتمرت
ثـالثة ايـام و اغالق االقـتراع في /30
كــانــون الــثــانـي - يــنــايـر 2005 اال ان

ـفــوضـ لم يـكـن مـؤمـنــا بـهـا بــعض ا
بـشـكل جازم  فـقد اسـتـمرت الـنقـاشات
حــول اهـمـيـة هـذه الــعـمـلـيـة وكــلـفـتـهـا
الـعالـية  فـبالـنسـبة لي كنـت اؤمن منذ
الــبـدايــة  وال زلت بـان هــذا الـبــرنـامج
الـذي ظـهـر فـيـمـا بـعـد انه كـلف خـزيـنة
الـدولة مـبالغ طـائلـة ال اهمـية له سواء
بـالنسبة للعمليـة االنتخابية برمتها او
بــالـنـسـبـة لــلـبـلـد كــكل وان انـتـخـابـات

. ال ايضاً اخلارج مضيعة للوقت وا
ذكــر الــتـقــريـر الــذي اصــدرته مــنـظــمـة
الــهـجــرة الـدولــيـة بــتـاريخ  /1شــبـاط-
فـبـرايـر /2005 ان بـرنـامج الـتـصـويت
شــهــد اقـبــاالً (!!) بـلغ 265 الــفـاً و148
نـــاخـــبـــاً او مـــا يـــســاوي  %93,6 من
ـسـجـلـ فـانـنـي اعـتـبـر هذا اجـمـالي ا
الـــقــول نـــوعــاً من الـــتــمـــويه والـــلــعب
بــاالرقــام  فــالــذي يـقــرأ هــذا الــتــقــريـر
ــضـحك ولــديه مـعـلــومـات كــامـلـة عن ا
ـوضـوع يـدرك ان عـدد الـذيـن صـوتوا ا
وهــو حـوالي 265 الـف مـقـتـرع في 14
ثل 20% دولـة هـو عـدد صـغـيـر جـداً 
ـذكورة ـنـظـمـة ا ـا وعـدت به ا قـيـاسـاً 
ـاليــــ مـن الــــدوالرات من وصـــــرفت ا
نظـمة قد خـزينة الـدولة اذ كانت هـذه ا
توقع قترع ا اشـارت الى ان عدد ا

هو مليون و277 الفاً و331 (1).
ان مـثل هـذه الـتـقـاريـر الـتـي اصـدرتـها
ـنـظـمـة التي لـم يحـاسـبـهـا احد هـذه ا
عـلى فعلتهـا تعد تعمـية ومحاولة غش
ـكـن الـسـكـوت عــنـهـا ولـكن كــبـيـرة ال 
ــســـؤولــ ـــأســـاة ان الــعـــديــد مـن ا ا
الـرسميـ والسياسـي سواء كان ذلك
فـي الــــــعــــــراق او فـي بــــــعض الــــــدول
كــافــغــانــســتــان وكــوســوفــو وتــيــمـور
نظمات الـشرقية ال زالوا يعـتقدون ان ا
ــتـحـدة الــدولـيـة امــثـال هـذه او اال ا
ــثــال االخـالقي والــعـــمــلي الــذي هـي ا
يـفترض االحـتذاء به فيـما احلقـيقة ان
ـــنــظــمـــات يــنــخــرهـــا الــفــســاد هــذه ا
والـسـلـوك الالسـوي والـرشـوة والـغش

نسوبية. واحملسوبية وا
ـال العراقي كـان سائبـاً بيد هذه وألن ا
ـنـظـمـة فـقد افـتـتـحت اوالً وكـمـا جاء ا
فـي الــتــقـــريــر الـــذي اصــدرتـه مــراكــز
الســـتــــقـــبـــال مـــلـــيـــون و 200الـف من
الــعـراقـيـ لــلـتـســجـيل وعـددهـا 807 
راكز مـركز ولكنها عادت فقلصت هذه ا
الى  358 مــركـزاً بـعـد ان ظـهـر ان عـدد
ــــســـجـــلـــ هـــو 280 الــــفــــاً و303  ا
. وبــذلـك هــدرت الــكـــثــيــر من نـــاخــبــ
االمـوال نتيـجة االخطـاء في حسابـاتها
ــبــنــيــة عــلى الــغــبــاء وتــقــديــراتـــهــا ا

واخلداع في آن.
 وفي تـبـريـر غيـر مـقـبول وفي مـحـاولة
ــنـظـمـة الـقـاء الـلـوم عـلى مـجـلس من ا
فوض جاء تقريرها(2) انه: "لم يكن ا
لـلبرنـامج (اي منظمـة الهجـرة الدولية)
ـشــاركـة عــنـد ان يــعـرف نــســبـة عــدم ا
تـخـطـيط الـعـمـلـيـات او االعـتـماد عـلى
ـعـقـول ان هـذه الــنـسـبـة لـذا كـان من ا
ــســتــوى عــال من يــخــطط الــبــرنــامج 
ـشاركـة من قبـل عراقيـي الشـتات بدالً ا
مـن ان يواجه اعـداداً هـائـلـة مـنهم دون
ان تـــكـــون هـــنـــاك قـــدرة كـــافــيـــة عـــلى اياد عالوي

عـنـدمـا تـلـقى لـكـمـة من قـبـل اجملـمـوعة
احملـتـجة فـسقط بـطـريق مركـبة عـابرة
مـا أدى الى إصابته بـجروح. احتجزت

الشرطة عراقياً اشتبهت انه الفاعل. 
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نظـمة الهجرة بـعد االدعاءات الكـثيرة 
الـدولـيـة بأن بـرنـامـجـها كـان نـاجـحاً 
يـنـتـقل تـقـريرهـا الـنـهـائي الى االشارة
"بـأنَّ  نشاطات البرنامج شكلت احلدث

ـية " الـدولي االبـرز في الصـحـافة الـعا
(!!?) فـي حـ ان الـواقـع اثـبت ان هـذه
ـنـــــظـمـة عـقـدت اتفـاقــــــات مـجـحـفة ا
بــحق الـعــراق مع شــــــركــات ال تـعـرف

الف باء االع.
الم والـدعـايـة واحـدى اسـبـاب ذلك عدم
فوضية وجود اجهزة مراقبة من قبل ا
ــنــظـمــة الـتي عــلى مــصـروفــات هـذه ا
كـانت تبعثر االموال هـنا وهناك بحجة
االعالن والـدعـاية لـلعـملـيـة االنتـخابـية

في اخلارج".
نظمة فـالسيد بيتـر اربن عراب هذه ا
 كــان يـعـقـد كل يـوم مـؤتــمـراً صـحـفـيـاً
للتحدث عن منجزاته في هذا البرنامج
تشاركه في بعض االحيان سيدة تدعى
ـسؤولـة االعالمية (سـارة تورش) (1) ا
فـي بـرنـامج الـتـصـويت خـارج الـعـراق
الــتـي  ادلت بــتــصــريـــحــات مــخــالــفــة
لـقـوان الـعراق غـيـر عابـئـة بالـرسائل
الـتـي ارسـلـنـاهـا الـيـهـا والى رئـيـسـهـا
ـــعـــلـــومـــات عن ذاكـــريـن ان اإلدالء بـــا
الـعمليات االنتخابـية العراقية يفترض
ـفـوضـيـة ومـجـلـسـهـا ان يـصــدر عن  ا
بـالذات او من تـخوله  ولـيس من افراد

غير مخول بذلك .
فـفـي سـقـطـة اعالمـيـة مـثـيـرة لـلـجـدل 
صـرحت سارة تورش لوكالـة الصحافة
ــــقــــدور ــــانــــيـــــة في عــــمــــان ان " اال
االســرائـيـلــيـ من اصل عـراقي االدالء
بـأصـواتـهم في االنـتـخابـات الـعـراقـية"
وقــالت ايــضـاً ان قــانـون ادارة الــدولـة
لــلـمـرحـلـة االنــتـقـالـيـة يــسـمح لـكل من
ــــلك حق اكــــتـــســـاب او اســــتـــعـــادة
ــشــاركــة في اجلــنــســـيــة الــعــراقــيــة ا

االنتخابات. 
واكــدت "ان ذلك يــشــمـل من يــحــمــلـون
اجلــنــســيــة االســرائــيــلــيــة في الــوقت
الـراهن". ورداً على سـؤال عما سـيثيره
ذلـك من عــواقـب ســيـــاســيـــة قــالت "ان
ــنـظـمـة (الـهــجـرة الـدولـيــة) مـلـتـزمـة ا
بـاحلـدود الـقـانـونـيـة وان تـصـويت من
يـحمـلون اجلنـسيـة االسرائيـلية اآلن ال

يتناقض مع ذلك".
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اثــار هـذا الـتـصــريح الـغـريب وفي ذلك
الـــيــوم الــذي نـــشــر فـــيه الــكـــثــيــر من
االقــاويل عــلى الـصــعـيــد الــداخـلي في
الـعـراق الـذي كـان يـشهـد تـنـاقـضات ال
عـد وال حصـر لهـا ال سيـما وان اكـثرية
الــــعـــرب الـــســــنـــة كــــانت مـــقــــاطـــعـــة
لالنـتـخابـات كمـا كانت هـناك فـئات من
الـشـعب تـعتـبـر هذه االنـتـخـابات لـعـبة
امـريكـية هـدفها الـسيـطرة عـلى العراق
ان من خـالل ايـجـاد مـؤسـسـات كـالـبـر
وغـيـرها وهـناك فـئات ثـالـثة تـشكك في
كل قـول وتـعـتـبـر ذلك جـزءاً من نـظـرية
ــؤامـرة عـلى الــبـلـد.امـا عــلى صـعـيـد ا
نـشـر مثـل هذا الـتـصريح فـقـد رأت فيه
الـكـثـيـر من االذاعـات االجـنبـيـة كـهـيـئة
االذاعـة الـبريـطانـيـة ( البي بي سي ) 
وكـذلك فضـائية اجلـزيرة مـادة اعالمية
مـثيـرة يفـترض تـكرارهـا عدة مرات في
كـل نــشـــرة اخــبـــاريــة وبـــنـــاء قــصص

وحتليالت ال حصر لها عليها.
ـفوضـ حال اطالعي ابـلغت مـجلس ا
عــلى اخلـبـر واشـرت الى خـطـورة مـثل
هــذا االمــر الــذي ســيــؤدي حــتــمــاً الى
الـتشـكيك بـالعـمليـة االنتـخابـية  ولكن
ولـالسف  فــــان اجملــــلـس كــــان في ذلك
ــــا حــــال دون الــــوقـت في واد اخــــر 
مـنـاقـشـته واتـخـاذ اجـراء رادع   لـذلك
وزعـت  كـوني نــاطــقــاً اعالمــيــاً بـأسم
ـفــوضـيـة  تـصـريـحـا  ادنت فـيه مـثل ا
هـذا القـول البـعيـد عن احلقـيقـة  وعلى
ـعرفـة بـالواقع الـعـراقي واشرت عـدم ا
فـي تـصــريــحي  الـذي نــشــرته جــمـيع
ان الـصحف العراقيـة في اليوم التالي 
مـن يحق لهـم االقتراع هم اولـئك الذين
ــتــلــكــون وثــائق عــراقــيــة حــددتــهــا
مـفوضيـة االنتخـابات بغض الـنظر عن
ديـنهم او قوميتهم او مذهبهم فلليهود
احلـق بـاالنــتـخــاب في حــال امــتالكـهم
وثـائق عراقية فقط وهكذا باقي اطياف
الـشعب الـعراقي(2).  بـعـد االنتـهاء من
الــتــصــويت واعالن الــنــتــائج وتــوقف
سـيل االدعـاءات الـتي ساقـتـهـا منـظـمة
الــهـجـرة  حـول جنـاح الــبـرنـامج بـذل
الـــســيــد اربن بــعـض اجلــهــود البــقــاء
ـفــوضــيـة بــهـدف عالقــة مــنـظــمــته بــا
زيد من االسـتمرار في احلصـول على ا
ــبــالغ والــتــمــتع بــهــا .فـي نــقــاشـات ا
فـوض جـانـبيـة مع اعـضاء مـجـلس ا
ـنظـمة ـرات عديـدة ان هذه ا اظـهرت و
لم تــكن صــادقـة مــعـنــا ال في تـزويــدنـا
بـارقام واقـعيـة (ولتـكن تقـريبـية) بـعدد
صروفات ـصوت في اخلـارج وال با ا
ــبـالــغـة الــتي صــرفـتــهــا وفـيــهــا من ا

الشيء الكثير.
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وأخيـراً نطق الـبرادعـي بكـتابه (زمن اخلـداع ) الدبـلـماسـية  الـنوويـة في أوقات
الـغـدر   هــذا اجلـهـد هــو  جـزء من الـشــعـور بـالــذنب واخلـوف من الــله  بـعـد
ـشؤوم احـقـة واألخطـاء اخلـطيـرة الـتي ارتكـبـها الـبـرادعي وفريـقه ا الـكـوارث ا
وراعـيــهم بــوش  ازاء الــعـراق وشــعــبه   الــكــتـاب  تــنــاول احـداث  12 عــامـا
امـضـاهـا الـبـرادعي عـلى رأس الـوكالـة الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذريـة  ورئيـس فريق
ـزعومـة في الـعـراق  كان ـكلف لـلـبـحث عن اسلـحـة الـدمار الـشـامل ا الـعـمل ا
يبـغي البرادعي من عـمله على رأس الـوكالة حـسب مايدعي في كـتابه  تقويض
ـدمـر لالسـلحـة الـنـووية وتـخـفـيف التـرسـانـة النـوويـة ودعم مـساعي االنـتـشار ا
االستخـدام السلـمي للطاقـة النووية لـتُسهم في تولـيد الطاقـة وعالج السرطان 

اي يبحث عن عالم افضل يحلم به البرادعي  !!
ويــهـدي كــتــابه الى حــفـيــدته "مــايــا " وكل احلـفــيــدات في الــعـالم الــذي يــطـمح
البـرادعي ان يكون عـالم أمن  ومستـقر وخال من اسـلحة الـدمار الشامـل لتنعم

الشعوب باألمن واالستقرار .
يشن الـبرادعي في كـتابه هـجومـاً على أدارة الـرئيس االمـريكي الـسابق بوش 
ويــتـهــمهُ بــشن احلـرب عــلى الـعــراق  ويـدعــوے الى فــتح حتـقــيق في احملـكــمـة
اجلنائـية الدولـية للـمطالبـة بحقـوق العراق وشـعبه   ومحـاسبة بـوش وزبانيته 
ويكمـل في كتابـه ان التقـارير الـنهـائيـة التي صـدرت من الوكـالة الـدوليـة للـطاقة
تلـك االسلحـة النووية  وان فـتشيـها كانت تـؤيد ان العـراق ال الذرية مـتمثـلة 
قرار احلـرب قد أُتخـذ  حتى قبل بـدء جلان التـفتيش بـالعمل  وتطـرق في كتابه
الى نـصب الـغـدر والعـمـالـة "حسـني مـبـارك " الـذي بذل جـهـودا اسـتثـنـائـية من
اجل اقنـاع بوش بضرب الـعراق عازيا ذلك الى حـقد مبارك عـلى صدام بسبب

غزو الكويت . 
وبـعـيـداً عن تـسـلـسل االحـداث وما احـتـواه الـكـتـاب من كـوارث تَـدل علـى حجم

التأمر العربي متمثالً بفرعون مصر "مبارك"  .
الـبـرادعي الــذي يـفـاجئ اجلـمــيع حـتى بـأخــتـيـاره ألسم الـكــتـاب " سـنـوات من
اخلـداع " يـحـاول ان يبـرى سـاحـته او يـشعـر  بـراحـة الـضـميـر بـأعـتـرافاته في
ـكـللـة بالـكـذب واخلداع  والـتي  جاءت  تـلك االعـترافـات متـأخرة نـهـاية حـياته ا

جداً وكان ثمن صمتهم وتأمرهم ضياع العراق العظيم وشعبه األبي .
كلـمة اوجههـا لفرعون مـصر مبارك واقـول ماالذي استفـد  من ضرب العراق
وتـدمـيره   سـوى ضعف وأنـهـيار ودمـار  لـلمـنظـومـة  العـربيـة  وضـياع الـقوة
الـعسـكريـة  التي كـنتم تـتحـدون بهـا العـالم  متـمثـلة بـاجليش الـعراقي الـبطل 
كما اضـعتم قضـية العرب األولى فـلسطـ وفرطتم بأحـقية الـشعب الفلـسطيني
تمـسك الوحيد بـها  واعتبـرها قضيته بالـعودة الى ارضه بعد ان كان الـعراق ا
ــركـزيــة االولى  ســقط الـعــراق فـريــسـة 33 دولـة وانــتم من تــلك الــدول الـتي ا
شاركـتم بغزو العراق   فسقط حامي عرين االسود واقفاً مضحياً  وتساقطتم
 من بـعـدهِ كـأوراق اخلريف او كـنـعـاجً افتـرسـتهـا الـذئـاب   سقط الـعـراق وهو
يـقـاتل احملـتل وجبـروته واذنـابه وعـمالءه من امثـالـكم  وسـقطـتم وانـتم تقـاتـلون
شـعوبـكم بـطـغيـانكـم وظلـمـكم وعمـالـتكم  لـقـد اذلكم الـله في الـدنيـا ونـسأله ان
النـكم تـســبـبـتم بـقـتل عـشـرات االف من الـعـراقـيـ االبـريـاء يـذلـكم في األخـرة 
ودمر تـاريخ وحـضارة بـلد عـلى ايـدي االوباش االمـريـكان  فـكيـف سيـسجل
الـتـأريخ صـفـحات الـعـار والـشـنـار لـكم وانـتم اصبـحـتم ادالء الـنـذالـة واخلـيـانة
والعـمالة  خسـئتم وانت تبيعـون العراق مقابل 12 مـليار دوالر   والعراق وهو
مثـخن باجلراح ويئن حتت ظلم كـل احتالالت الدول وتمدداتـها   يفكر ان يدفع
ـصريـ العامـل بالـعراق سـابقاً  هـذا الفرق بـينـنا وبيـنكم ب استحـقاقات ا
ـاً خـائنـاً لـشـعبه ـوت مـرفوع الـرأس وبـ من يـعيش ظـا من يـعـيش شـامخـاً و

وتُ ذليالً خاسئاً . ودينه وأمته  و
ـاذا نــطـقت ورســالـتي االخــرى الى الـصــامت عن احلق الــبـرادعي االخــرس  
الـيـوم  وهل كــلـمـات احلق حتـتــاج ان تـصـمت دهـراً  لـتــكـون شـاهـد زور عـلى
استبـاحة العراق وتـدميره  ثم لتـفاجئنـا باعترافـاتك التي تمثل شـعورك بالذنب
بـعد  16عامـا من االحتالل والـقتل والـتدميـر  وحتدثـنا عن سـن اخلداع  ان
اخلدعـة الكـبرى وجـودك على رأس الـوكـالة الـدوليـة للـطاقـة الذريـة  النك كاذب
وعـمـيل وأحـد  أذناب  وادوات بـوش الـذليـلـة  تريـد ان يـكون ضـمـيرك مـرتـاحا
بعـد ماذا  بعد القتل والدمار  وانتهاك الـكرامات وضياع العراق  بعد حصار
ـرض والــعـوز والـفــاقه الــتي اسـتــبـاحت كل ارض دام  12عـامــا من اجلــوع وا
الـعـراق  حتــدثـونـنـا عن احالمـكم في عــالم خـال من الـصـراعـات وانـتم ادوات
اخلداع في تـدمير الشعوب واستباحة البلدان  اتمنى في اقل تقدير ان التكون

 نهايتك اقل بؤساً وذالً من نهاية فرعونكم مبارك .
ن التغمض اعينهم واخاطب كل الشرفاء الوطني العراقي اصحاب النخوة 
زيف وجاء هانة واقول لـهم ; لقد حصحص احلق وزهق بـاطلهم ا على الـذل وا
الوقت لـتـسـتـثمـروا كل امـكـانـياتـكم الـقـانونـيـة والـدبـلمـاسـيـة والتـوجه لـلـمـحاكم
الـدولـية لـلـمـطـالـبـة بـتـعـويض عن مـاتـسـبـبت به احلـرب من دمـار عـلى الـصـعـيد
البـشري والبُـنيّـوي   ندفع الى اليـوم تعـويضات لـلكويـت عن غزو العـراق لها 
شـاركـة في احلرب ـا فـيهم الـدول الـعربـيـة ا واألحق  ان يدفع لـنـا كل العـالم 
الـباطـلـة عـلى الـعـراق تـعـويـضـات عن حـجم اخلـسائـر اجلـسـيـمـة الـتي تـكـبـدها
العـراق في تلك احلرب الـتي  بُنـيَّت  على الغـدر واخليـانة والنـذالة حقـداً وتأمراً
من اذناب يـختبـئون خـلف عباءة احملـتل  ضد رمـز النمـاء وحامي عـرين العرب
دافع الـوحيد في خندق حقـوق الشعب الفلـسطيني وقضيـته العادلة (العراق وا

العظيم) .
من تـأمـر عـلى الـعـراق وشـعـبه وعـرضهُ لالسـتـبـاحـة بـاألمس  هم انـفـسـهم من
يـتـأمـرون علـيـكم اليـوم بـحـجج واهيـة  ال لـشيء الن واجـبهم امـام اسـيادهم ان
اليجـعلـوا العـراق ينـهض من جـديد فالتـعطـوهم الـفرصـة واجعـلوا من وحـدتكم
الــوطـنـيــة وتـمـاســكـكم ودفـاعــكم عن حـقــوق بـلـدكم وشــعـبـكـم اسـمى من بـؤس
اهدافـهم  ابحثوا عن كل الوسائـل القانونية في احملـاكم الدولية الكـفيلة بأعادة
ـطـالـبـة حـقـوق بـلـدنـا وتـعـويض شـعـبـنـا عن سـنـ الـقـتل والـعـوز واحلـرمـان وا

ــحـــاســبـــة كل من كـــان ســبـــبــاً عــلـى مــســـتــوى الــدول او
الشـخـصيـات . وتـسامـوا علـى جروحـكم اغـــرزوا رأس

حربة   وحدتــــكم الوطنية في صدرو اعداء العراق  .
العـراق وشعبه  مـاضيه وحاضره ومـستقـبله  حقوقه
وكـرامــته  امـانــة في رقـاب حــكـومــة وسـاســة الـعـراق
فكونوا على مستوى حجم حتمل تلك االمانة الثقيلة .

الـبـعض يـولد رجال مـنـذ البـدايـة والـبعض اآلخـر يـحتـاج الى تـرويض كي يـكون
رجال  أما البعض اآلخر فلن يكون رجال مهما توفرت له الوساِئل .

انهم هكذا يولدون وكل له سماته وخصائصه رغم أهمية احمليط االجتماعي .
ا هي شـجاعة أدبية ومعنـوية يكون فيها وال نعني بـالرجولة الشجـاعة البدنية ا
رء قـادرا عـلى أن يسـلك الـسلـوك احلـسن وفق مـنهج تـرضـاه نفـسه ويـرضاه ا
اجملتـمع .. وهو بـالتـالي ال يـتوانى عن فـعل أي شيء للـنهـوض بوطـنه  يرى في
لقـاة على عـاتقه أكبـر من احلقوق الـتي يستـحقهـا  هو يبـذل نفسه الواجبـات ا
د يـده لبـناء جـسور عطـاء وتضـحيـة في أول القـافلـة .. ال يـتردد وال يـتهـاون  

راسخة على أرض الوطن .
وهو يـفهم من معنى الرجولة بأن نفسه أبية عزيزة عليه  يثور على الظلم الواقع
على غـيره قـبل أن يقـع علـيه .. ويرى في احلـلم نوع من كـظم الغـيظ حتى يـح
ــــــسـاويء التي تـغــــشى واقع اجملتـمع الذي األوان ليـعـلن رفضه لألخـطـاء وا

يحياه .
انه بعـبارة أخـرى طود شامخ يـصمـد أمام األزمـات فاذا استـرد أنفـاسه أعلـنها

ظالم . صيحة مدوية بوجه ا
ن يريد السير على نهجه . انها الرجولة احلقيقية تكمن في نفسه ليكون قدوة 
أما الـبعض الذي يحـتاج الى ترويض فان حـاجته تكـمن فيمن يقف خـلفه ويشد
ازره حتى يـقف على قدميه  قد يكـون مترددا أول األمر وقد يكـون خائفا  غير
أن الضـغط عليه وتقريعـه اذا تردد وتشجيعه اذا أقـدم قد يجعل منه رجال ثابت

اجلأش يفهم واجباته قبل حقوقه ويتعامل مع مجتمعه التعامل الذي يرضاه .
ومع هـذا وذاك فـبــعض آخـر يـولـد عـلى ضـعف ويــشب ويـكـبـر عـلى ضـعف فال
ان الرجـولة غـائبـة عنه جتـدي معه أيـة وسـيلـة لتـغيـير الـسمـات التي يـتـسم بهـا 
حـتى وان كـان مـظـهـره قـد يـوحي بـأنـه يـحـمل هـذه الـسـمـة غـيـر أنه في أعـمـاقه
عرفة في التعامل مع اآلخرين متردد خائر القوى يج عند كل لقاء .. تنقصه ا
.. أما سـلوكه فال ينذر بخير  ذلك أنه يؤثر نـفسه على غيره ويرى أن له حقوقا
ـا عــلـيـه من واجـبــات  وهــو يـنــقـاد عــلى الــدوام الى طــريق خـاطيء ال أكــثــر 

يعصمه من فضيلة وال حسن خلق .
انه عـلى اجلملـة ضعـيف النـفس  ال خيـر يرجى منه ألنه
ــرء عـن غـيــره أال وهـي ســمـة فـقــد أهـم ســمــة تـمــيــز ا

الرجولة .
أرأيت لو أن الـرجولـة حتتويـنا جمـيعـا لكنـا نهـضنا من

كبوتنا وبنينا وطنا فيه عزة ومجد وكرامة .

رأت بـــــعض االحــــزاب والـــــكــــيــــانــــات
ؤلـفـة حديـثـاً في اصوات الـسـياسـيـة ا
عـراقــيي اخلـارج دعـمـاً لـهـا فـاالحـزاب
نضـوية حتت راية الـدينيـة وال سيمـا ا
ـوحـد اعـتـقـدت ان االئــتالف الـعـراقي ا
بعـدين الى ايران انكلترا ـرحل وا ا
ــهـاجـرين ــانـيــا وايـضـاً ا الــسـويـد وا
الــشـــيــعــة الى دول الـــغــرب ســيــدلــون
زيد من بـأصواتهم لـها وبذلك تـكسب ا
انية   فيما كانت االحزاب ـقاعد البر ا
الــعـلـمـانـيــة واهـمـهـا ائــتالف الـقـائـمـة
الـعـراقيـة برئـاسة الـدكتـور اياد عالوي
رئــيس الـوزراء تــعـتــقـد ان الــعـراقــيـ
ـوجودين في بلـدان االغتراب وهم من ا
ـثـقفـة الـتي ابـعـدهـا الـرئيس الـفـئـات ا
الــسـابق صـدام حــسـ او الـتي هـربت
من الـعـراق بـعـد االحـتالل سـيـسـاندون
قاعـد لها. لـقد كان قـائمته ويـكسبـون ا
ـراحل الــكـثــيــر من الـســيـاســيــ في ا
االولى لـلـعمـليـة االنـتخـابيـة يـتحـدثون
ـــفــوضـــ عن مـع اعــضـــاء مـــجـــلس ا
ضــرورة اجـراء انـتـخـابـات في اخلـارج
ايــضــاً وبــعــضــهم كــان يــغـلـف رغـبــته
احلــقـيـقـيـة بــاحلـديث عن (حق) من هم
ــشــاركـــة في الــعـــمــلــيــة في اخلـــارج ا
الــــســـيــــاســـيــــة وضـــرورة اشــــعـــارهم
بـــعـــراقــــيـــتـــهم الى مـــا شــــابه ذلك من
نــظـريــات مـثــالـيــة  يـقــابل ذلك حــمـلـة
صـراخ من بعض العراقي في اخلارج
وحتـت اســـمــــاء مـــنــــظـــمـــات ,وروابط
ومــنـتـديــات وهـمـيــة مـؤلـفــة في بـلـدان
االغـتراب بحـقهم في االقتراع فـيما كان
الـهدف احلـقيـقي ايجـاد مورد عـمل لهم
ولـو كـان مؤقـتاً وهـذا مـا ادركته بـشكل
واضح فـي االنـتـخــابـات الــثـانـيــة عـنـد
ــراكــز انــتــخــابــيــة في لــنــدن زيــارتـي 
وبـيـروت والسـويد حـيث كـان التـنافس
شـديـدا بـ الـعـراقيـ لـلـحـصـول على
ــــراكــــز وظــــائـف مــــؤقــــتــــة في تــــلك ا

االنتخابية. 
ـفـوضـ قـبل اشـهر من عـقـد مـجـلس ا
بـدء االنتخابات االولى احملـدد تاريخها
في 30/1/2005 اجــتــمـاعــاً نــاقش فـيه
مــوضــوع انــتـخــابــات اخلــارج وكـانت
هـناك اراء متبـاينة ب االعـضاء فمنهم
من ســـار عــلـى مــنــوال الـــســيـــاســيــ
بـضـرورة اجـراء مـثل هـذه االنـتـخـابات
ألن مـن حق العراقـي االدالء بصوته في
ايـة عملية انتخابـية اينما كان  ومنهم
مـن رأى ان هـذه االنــتــخــابـات صــعــبـة
وســتــكـلـف كـثــيــراً وال يـوجــد احــصـاء
حــقــيـــقي لــلــعــراقــيــ في اخلــارج وال
ـتواجـدين فـيهـا كـما ان اقـحام الـدول ا
الــســفـارات الــعـراقــيــة الـتي ال تــمــتـلك
اصالً اية احصاءات عن العراقي  امر
س بـــاســـتــقـاللـــيــة غـــيـــر مـــحـــبـــذ و

فوضية. ا
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اســتـدعى اجملــلس بـعــد ان مـال تـوجه
االعــــضــــاء نــــحــــو اجــــراء مــــثـل هـــذه
االنـتـخـابـات اخلـبـيـر الـدولي كـارلوس
فـالنزويـلال لـسـمـاع رأيه وقـد اشار الى
ـتحدة غيـر مستعـدة للدخول ان اال ا
فـي مثل هـذا االمـر وهي ال تـشـجع على
اجــراء انــتـخــابـات في اخلــارج واشـار
الى أنَّ مـثل هـكـذامـطـالـبـات تـأتي دوماً
من الـدول الـتي تـتحـرر حـديـثاً وتـسـير
تـواضعة وقد قـراطية ا في طـريق الد
حــصل نـفـس الـشيء في افــغـانــسـتـان
ــقـــراطـــيــات امـــا في الـــدول ذات الـــد
الـراسـخـة فـإنَّ االنـتـخـابات حتـصل في
الــداخل فــقط وان اراد شـخص يــعـيش
اخلـــارج ان يــدلي بــصــوتـه فــعــلــيه ان
يـسـافـر الى بلـده ويـشـارك في الـعمـلـية

االنتخابية (2). 
حـسم الـسيـد فالنزويـلال االمر قـائالً لو
ـشـاركـة في الــعـمـلـيـة اراد اي عــراقي ا
االنــتـخــابــيـة الــقـادمــة فــاالفـضل له ان
يــأتي الى الـعــراق ويـدلي بــصـوته ذلك
ألن هــنــاك الــكـثــيــر من االســبــاب الـتي
حتـــول دون الـــســيـــر في هـــذا االجتــاه
ـتــحـدة ال حتـبــذ فـكـرة وكــرر ان اال ا
اجـراء مثل هـذه االنتـخابـات في الوقت

احلاضر على االقل.
ـتــحـدة إلى أنَّ اســتـنــدت حـجــة اال ا
الـــتــصـــويت خـــارج الــعـــراق في اطــار
قـرر اجـراؤها في كـانون االنـتـخابـات ا
الـــثـــاني-يــنـــايــر 2005 لـــيس خـــيــاراً
مـحبـذاً على امـور عديـدة ابرزهـا تأثـير
مـثل هذه العـمليـة في الظـروف الراهنة
بــاجتـاه الــنــيل من شـرعــيــة الـعــمـلــيـة
كن االنـتخابية الـكبرى في الداخل اذ 

ان حتـصل في عـملـيـات التـصويت في
اخلـارج اعـمال تـزوير تـمنح الـكيـانات
تـنافـسة مـسّوغـاً للـطعن الـسيـاسيـة ا

بنتائج االنتخابات ككل.
لم تــصل االجــتــمــاعـات الــتي عــقــدهـا
ـفـوضـ بـحـضـور الـعـضـو مـجـلس ا
الــــدولي كــــارلــــوس فالنــــزويــــلال الى
نـتـيجـة بـشـأن انتـخـابات اخلـارج فـقد
بــقـيـت اكـثــريـة اعــضـاء اجملــلس عـلى
مــوقـــفــهــا بــشــــأن اجـــراء مــثـل هـــذه
االنـتـخابـات التي سـتتـحـمل نتـائجـها
ــفــوضـــيــة  وهــنــا اقــتــرح الــســيــد ا
فالنـــزويــلال حالً وســطـــيــاً بــتــكــلــيف
مـنظـمة الهـجرة الـدولية IOM الـقيام
بـهـذا الـعـمل بـعـد اسـتـبـعـاد امـكـانـات
فوضية بـذلك وحيدة او تكليف قـيام ا
ـهمة وهذا الـسفارات الـعراقيـة بهذه ا
ـفــوضــيـة مــا ســيـفــقــد اسـتــقاللــيــة ا
والــسـمــاح لــدوائـر حــكـومــيــة تـابــعـة
لــــلــــدولــــة الــــتــــدخـل في اهم شــــؤون

ستقلة لالنتخابات. فوضية ا ا
وافـق اعـضــاء اجملــلس عــلـى تـكــلــيف
IOM Inter- مـنظمـة الهجـرة الدولية
national Organization for Mi-
 grationوالـتي عمـلت ذات الشيء في
افـغـانـستـان وفـعالً وصل بـغداد خالل
ايـام في اواخـر تـشـرين اول-اوكـتـوبر

 2004الـــــســــيــــد
 (Pe- بــيـتـر اربن
 (1)(tre Erben
ــنـــظــمــة مـــديــر ا
لــلــتــبــاحـث حـول

التفصيالت.
عـــــقــــد مـــــجــــلس
ـفوض مع هذا ا
الــــشــــخـص عـــدة
اجــــــتـــــمــــــاعـــــات
صـــــــبــــــاحـــــــيــــــة
ومـسائـية واتـذكر
انـه كـان يــتــحـدث
بـطـريقـة مـتعـالـية
ويـتالعب بالـكثير
مـن االلــــــــــفــــــــــاظ
واجلـــمل بــقــصــد
حتـــبــيــذ اعــضــاء
اجملــلـس لــلــســيـر
قـــدمـــا فـي اجــراء
الـــعــمــلـــيــة الــتي
ظــــــــــــــهـــــــــــــر انـه
سـيـسـتـفيـد مـنـها

كــثــيــرا  جنــده يـقــول تــارة بــان هـذه
ـهـمـة مـسـتـحـيـلـة ليـبـعث الـرعب في ا
قـلـوبنـا  ثم يطـرح حلـوالً للـخروج من
هـذه االستحـالة... كان يـكرر ان الوقت
ال يـــســمح بــاجــراء االنـــتــخــابــات في
اخلـارج ثم يـقـول قـد نـسـتـطـيـع اجراء
االنـتـخابـات في عـدد من الدول وهـكذا
كـان ينـاور ويؤثـر نفسـياً عـلى اعضاء

اجمللس للوصول الى ما يريد(!).
خالل ايـام قلـيلـة وفي تشـرين الثاني-
نوفمبر 2004 وقـع الطرفان مفوضية
االنـتـخـابات ومـنـظـمـة الهـجـرة مـذكرة
تــفـاهم لــتـحــكم عـمــلـيــة الـتــعـاون في
تــنـــظــيم بــرنــامـج الــتــصــويت خــارج
الــدولــة من اجل انــتــخــابــات اجملـلس
الـوطني ومن خالل اعادة التأكيد على
ـوجب قـراري حـق الـشـعب الـعـراقي 
مـجـلس االمن الـدولي رقم 1483 ورقم
 1511 في حتـديد مستقبله السياسي

بحرية تامة.
طــالـب الــســيــد اربن  في مــفــاوضــاته
مـــــبـــــلغ 92 مـــــلــــيـــــون دوالر الجــــراء
االنـــتــخــابــات في (14) دولـــة اعــتــبــر
وجــود مـجــمـوعـات عــراقـيــة اكـثـر من
غـيـرها وقـدر عدد الـنـاخبـ باكـثر من

ليون في هذه الدول. مليون وربع ا
بلغ وحـددت مذكرة التـفاهم دفع هذا ا
 عـلى اقـسـاط مـخـتـلـفـة فـي الـفـتـرة ما
ب  22 تـــشــرين الـــثــانـي-نــوفـــمــبــر
ـــفــــوضـــيـــة  2004عــــلى ان تـــرسـل ا
الـقـسط االخـيـر في 1 كـانـون الـثـاني-
ـفـوضـية يـنـايـر  2005 وان اخـفـقت ا
في الـسـداد فـان ذلك يـعـني الـتـأثـير(?)
ـنظـمة عـلى حتقـيق اهداف في قـدرة ا

البرنامج. 
ذكرة ـسائل التي لم تـتضمنـها ا من ا
هـذه عـدم وجود بـنود تـسـمح للـجانب
العراقي مراقبة عمليات الصرف وهذا
مـا سـيـظـهـر بـعـد حـ كم بـذخـت هذه
ــنــظــمــة بــذخــاً ال يــوصف وصــرفت ا
مـبـلغـاً يـقارب (72) مـلـيـون دوالر على
ــكن ان ال يــصـرف انــتــخــابـات كــان 

عليها اكثر من (15) مليون دوالر.
 يـنتاب المء احلـزن حقا كلـما تعود الى
ـسـألـة عـلـمـاً بـان مجـلس ذهـنـنـا هـذه ا
ـــفــوضــ لم يـــجــد اي مــنـــفــذ ســوى ا
نـظمـة التي جاءت االعـتمـاد على هـذه ا

تحدة. بتوصية من قبل اال ا
في تــقــريـر اصــدرته مــنـظــمــة الـهــجـرة
الــدولــيــة بــتـاريخ 1 شــبــاط - فــبــرايـر
 (1) 2012اشـادت فيه بـاعمالـها اشادة
ال مــــثــــيل لــــهــــا وعــــكـــسـت االخــــطـــاء
واحلــســابـات غــيـر الــواقــعـيــة في عـدد
الــنـاخـبـ وغــيـرهـا وكـأنــهـا جنـاحـات
كــبـرى وهي مـحـاولـة واضــحـة لـتـبـريـر
مــــدى الــــفـــشـل الـــذي رافـق عـــمــــلــــيـــة

االنتخابات في اخلارج.
W½“«u  d¹dIð

وازنة ـ تعلق ( بتقرير ا لحق ا يشير ا
ــوازنـة مــذكــرة الــتــفــاهم) ان تــقــريــر ا
يــعـتــمــد عـلى اعــلى تــقـديــرات لـتــعـداد
ــواطــنــ الــعــراقـيــ في (14) دولـــة ا
وتــبـلغ تـلك الـتــقـديـرات نـحـو  3مالي
نــســمــة وتــزيـد اعــمــار نــحـو %50 من
ــا هــؤالء الــعـراقــيــ عـلى  18عــامــاً 
ـثل نحو  1.5مـليون نـاخب محتمل...
ـثل الـناخـبون الـذين يحـضرون إلى و
مـراكـز االقـتـراع %66 مـن ذلك اي نـحو

مليون ناخب.
لـحق إلى ان الكلفة الـتقديرية ويـشير ا
لـلـنـاخب تبـلغ نـحو  50دوالراً امـريـكـياً
بـدون عـملـيـة التـأمـ ما يـجـعل الكـلـفة
االجـمالية للـعملية تصل الى 50 مليون

دوالر.
نظـمة إلى ان متوسط تـكلفة واشـارت ا
تــأمــ الــعـمــلــيــة في كل دولــة تــبـلغ 3
ماليـ دوالر امريـكي ما يجـعل التكـلفة
االجـمـالـيـة لـلـتـأم في 14 دولـة تـصل
الى 42 مــلـيــون دوالر وهـكـذا بــاضـافـة
ــبــلغ الى الـ 50مــلــيــونــاً تــكــون هــذا ا
الـكـلـفـة االجمـالـيـة لبـرنـامج الـتـصويت

خارج العراق  92مليون دوالر. 

ـتـتبع لـتـفـاصـيل تـقـارير ال يـسـتـطـيع ا
مـنـظـمـة الـهـجرة الـدولـيـة حـول عـمـلـية
االنــتـخـابـات فـي اخلـارج اال ان يـسـخـر
من االدعـــاءات غــيــر الــواقـــعــيــة لــهــذه
ـكن تـفـسـيـر مـثل هـذه ـنــظـمـة بل ال  ا
الــتــصــرفــات اال كــمــحــاولــة لــتـضــلــيل
الــعــراقـيــ مــعـتــقــدة انه ال درايــة لـهم
ــكـن ان تــنــطــلي عــلــيــهم مــثل هــذه و

االمور.
فـي تـقريـر رقم (1) وزعـتـه  بتـاريخ /18
كـانون اول-ديسـمبر  2004اشـارت فيه
إلـى انه  الــتــخـــطــيط لـــتــأســيس 48
مـكـتـبـاً مـوزعـة عـلى  40مـوقـعـاً في 14
ـقـدر عـددهم بـلـداً خلـدمـة الـنـاخـبـ وا

. بـ 1,277,331ناخباً
ــرء الـقـرف عــنـدمـا يــقـرأ هـذا يــنـتـاب ا
ـضــلل وكـأن مــنـظــمـة الــهـجـرة الــرقم ا
الـدوليـة لديـها من االحـصاءات الـدقيـقة
ـكن زيـادة او نقصـان ناخب بـحيث ال 
واحــد فـي حــ ظــهــر في الــنــهــايــة ان
%20 مـن هـــؤالء فـــقـط اقـــتـــرعـــوا وان
ـصـادر التـي ذكرتـهـا منـظـمة الـهـجرة ا
الــدولـيــة في تــقـريــرهــا امـا انــهـا غــيـر
مــوجــودة اصالً او انــهـا غــيــر مـعــنــيـة
ـوجـودين في تـلك بـاعــداد الـعـراقـيـ ا
الـبلدان كما ان االعتـماد على السفارات
الــــعـــراقــــيــــة الـــتـي خـــربـت او ســـرقت
مــحـــتــويــاتـــهــا بــعــد احـــتالل الــعــراق
ـوجودة في البـلدان التي جـرت فيها وا
االنــــتــــخـــــابــــات ال تــــمــــتــــلك  %1 من
وجودين في ـعلومات عن العـراقي ا ا
بــلــدانــهــا وألســبــاب اقــلــهــا ان هــجـرة
الـعراقـي الى اخلـارج لم تكـن قانـونية
وكـــان هــــنـــاك نـــوع من االبــــتـــعـــاد عن
اضي الـسـفارات الـعـراقيـة في الـعهـد ا
ألســبـاب عـديـدة وكــثـيـرة اهــمـهـا عـامل
اخلـــــوف مـن الـــــنـــــظـــــام واالســـــلـــــوب
اخملـــابـــراتـي الـــذي كـــان ذلك الـــنـــظـــام

التوتاليتاري يتعامل به مع مواطنيه.
ـنــظـمـة الــدولـيـة مــا يـضـحك حــقـاً ان ا
ادعـت في تـقــريـرهــا مـثالً ان هــنـاك 56
ـــانـــيــــا وان مـــصـــدر الـف نـــاخب فـي ا

١سجن غوانتنامو

سجن غوانتنامو


