
ســبب االلــغــاء مـنــعي من لــقــاء افـراد
اجلـــالــيـــة الــعــراقـــيــة عـــلى اخــتالف
زيد ا االستـماع منهم  ا اطـيافها ور
من الـشكـاوى العـديدة حـول تصـرفات

العامل في مكتب لندن  . 
ومـن االمـــور الـــغـــريـــبـــة انه واثـــنـــاء
وجـــــودي فـي الـــــســـــويـــــد  ابالغي
هــاتـفـيــا وكـنت مــجـتــمـعـاً بــالـســفـيـر
الـــعـــراقي االســـتــاذ احـــمـــد بـــامــرني
ـثلي اجلالية العراقية  ان "نزاعاً" و
ـفوضيـة في لندن وان دب فـي مكتب ا
الـشـرطـة البـريـطـانيـة تـدخـلت وانهت
الــنــزاع.. لــقــد عــلــمت فــيــمــا بــعـد ان
ــركــز "طــرد" احــدى مــســاعــد مــديــر ا
ــوظـفـات ومــنـعـهــا من الـدخـول الى ا
ـبـنى  عـلى اسـاس انـها  "شـيـوعـية" ا
ـركز عائدة وكـون البنـاية التي فـيها ا
له ولــعــائــلــتـه  وهـذا مــا دفــعــهــا الى
اســتــدعــاء الــشــرطــة  الــبــريــطــانــيــة

حلمايتها. 
اتـصــلت بـالـسـيـد حـمـاد رشـيـد وكـيل
ــعــ من بــغــداد كــمــديـر مــفــوض وا
ــركــز لـنــدن وطــلــبت مــنه فـعـل شـيئ
حلـ عودتي من السويـد كما اتصلت
بــالـسـيــد عـلي الــبـيـاتي من الــسـفـارة
لـنـفس الـغـرض. وقـد ابـلـغـنـي الـسـيد
حـماد انه غـير قادر عـلى ضبط االمور
واحلـالـة في لـنـدن سـيـئـة وطـلب مـني
ـكن من ــا  الــعـودة مـن الــــســويـد 

سرعة . 
ـكن عــمـله فـمــديـر مـركـز لم اجــد مـا 
لـنـدن ونـائـبه وهـمـا من تـنـظـيم مـع
يـحـظـيان بـرعـايـة كـاملـة من مـسـؤولة
انــتــخــابــات اخلــارج في عــمـان الــتي
جتــاوزت كل قــرارات اجملــلس وابــقت
ـكانه رغم قـرار مـجلس ركـز  مـديـر ا
ـفوضـ الغـاء تعيـينه . امـا مجلس ا
ـفوضـ في بغداد فـلم يسـتطع فعل ا
شـيء في هــذا اجملـــال نــتـــيــجـــة عــدم
الـتـجانس بـ أعـضائه مـا شجع ذلك
الـبعض بأهمال قراراته . وهكذا عدت
الـى بـــغــداد وقـــدمـت مـــذكـــرة وافـــيــة
بــتــاريخ 5 / كــانــون اول 2005 عــمــا
حــصل في لـنــدن ولـكن اجملــلس اطـلع
عـليها  فقط دون اي حراك وكأن شيئاً

لم يكن. 
كـانت احلالـة مختـلفـة تمامـاً في مركز
ــركـز الــســويــد اذ ان وصـول مــديــر ا
فـوضيـة اجلـيدين وهـو من مـوظفـي ا
ركز امكانية االستمرار والعمل مـنح ا
اجلــيــد كــمــا ان الـســفــارة الــعــراقــيـة
وسـعادة الـســـــــفـير بـالــــــــذات كـانا
عــلى مـسـتـوى طــيب من الـتـعـاون مع

اللجنة. 
عـــنــد حــضــوري فـي الــيــوم االول من
زيــارة اســتــوكـهــولم  وردت كــالــعـادة
شــكــاوى من الــعــراقــيــ واتــهــامـات
مـتـبـادلـة انـهـيـنا الـكـثـيـر مـنـهـا بروح
االخــوة وبــقــيت مــســألــة وجــود احـد
ــركــز  وهــو يــشــغل ــعــيـــنــ في ا ا
مــوقـعـاً  في الــلـجـنــة الـعـراقــيـة الـتي
جتـتـمع في الـسـفـارة دوريـاً اذ يدعي
مـن هم ضـده انـه تـابع الحــد االحـزاب
االسالمـيـة ويـعـمل لهـا في حـ يـقول
هـو انه مستـقل.. اســـــــتدعـيته وقلت
لـه هل انت حـزبي قـال (ال) قـلت له هل
انت مــسـتــــــــعــد لـلـحــلـفـان بــالـقـرآن
? اجـاب بـسـرعـة (نـعم) قـلت له الـكـر
اذهـب وواصل عـــــمـــــلـك جـــــيــــداً دون
احلـاجـة الى حـلفـانك... كـانت اجـابته
الــسـريــعـة كــافـيــة العـلـم انه مـســتـقل
ــــركــــز وفــــعـالً عــــمل بــــجــــديــــة في ا

االنتخابي. 
في الـيـوم الثـاني من زيارتي لـلسـويد
ـثل حـزب الــدعـوة االسالمـيـة طــلب 
ـــثـل اجملـــلس االعــــلى   لـــلـــثـــورة و
االسالمـــيــة في الــســويــد مــقــابــلــتي.
رحـــبت بــهـــمــا واعـــربت عن ســروري
بــاحلــديث مــعــهـمــا فــقــاال لي انــهــمـا
وظـف يـرغـبـان بـتـعـي  %66 مـن ا
ــراكــز االنــتــخــابــيــة بــالــســويـد في ا
بــواســطــة احلــزبــ  قــلت لــهــمــا ان
ــفــوضــيــة غــيــر حــزبــيــة وال نــقــبل ا

... بتعي حزبي
 لـم يـقــبـال بــهـذا اجلــواب وحــــــــصل
نـــقــاش طــويـل ولــكــنـه اتــسم بــاالدب
وعـدم اخلـروج من مـربع النـقـاش وقد
ـفـوضـية افـهـمـتهـمـا بـالـتـــــــالي ان ا
غـــيــر احلــزبــيـــة هي افــضل بـــكــثــيــر
ـفـوضـيـة حلـزبـيــهـمـا الـكـبـيـرين من ا

احلزبية.. 
فـان كـانا واثـقـ من جناح حـزبـيهـما
ستـقلة ـفوضيـة  ا في االنـتخـابات فا
ــصــداقــيـة ســتــمــنح هــذا الــنــجــاح ا
والــقـبــول من قـبل ابــنـاء الــشـعب امـا
ـفـوضيـة احلزبـية فـسـيتم الـتشـكيك ا
بــالـنـتـائج الــتي تـخـرجــهـا حـتى ولـو

كانت صادقة... 
رضـيا في النهـاية وكانا سـعيدين بأن
تــســيـــر االمــور بــهــذا الــشــكل وهــمــا
بـالـتـالي حتـدثـا عن ضـرورة  حـيـادية

فوضية.  وشفافية عمل ا
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ـسـألـة والن االمـر كـان يـتـعـلق ايـضـاً 
ـراكـز...لـقـد ظـهـر دفع ايــجـارات  تـلك ا
في الـنهايـة صواب رأينـا الذي لم تأخذ
ـصـوتـ به الـلـجـنـة إذ تـبـ ان عـدد ا
فـي لـبـنــان بـكل مـدنـه كـان فـقط 3 االف
ـــــــا يعني ان 3 مراكز و423 نـاخباً 
بــواقع  12 مــحــطــة اقــتـــــــــراع كــانت
اكـثـر من كـافـية وكـنـا نـسـتطـيع تـوفـير
ـال الـذي صـرف بدون اى الـكـثـيـر من ا

مبرر. 
انـتقلت الى لـندن وهناك وجـدت العديد
ــشـــاكـل امـــامي .. كـــان مـــســؤول مـن ا
الــــلـــجـــنــــة في عــــمـــان قــــد عـــ احـــد
االشـخـاص مـديـراً لـلـمـكـتب االنـتـخابي
ـفـوضـيـة في فـي لـنـدن اال ان مـجـلـس ا
بـــــــــغــــــــداد وفـي اجـــــــــتــــــــمـــــــــاعـه في
2005/11/17 الــــغى قــــرار مــــســـؤول
الــلـجـنـة فـي عـمـان بـعــد ثـبـوت ان هـذا
ــسـؤول هـو عــضـو في احـد االحـزاب ا

شاركة بقوة في االنتخابات. ا
عــــنـــدمــــا نــــقـــلـت هـــذا االمــــر الى ذلك
ـسـؤول وبـأنه لم يـعـد مـديـرا لـلـمـركز ا
ــفـوضــيـة عــ مـسـؤوالً وان مــجـلس ا
اخـر سـيـصل من بـغداد قـريـبـا اجـابني
بــانه ال يـتـلــقى االوامـر اال من الــلـجـنـة
فوضية شرفة في عمان والدخل له با ا
بـالغ  ستـحول بـإسمه في بـغـداد وان ا
وبـإسم نـائبه الـذي رشحه هـو وصادق
مـكـتب عـمـان عـلى الـتـرشـيح . رأيت ان
اتــرك هــذا  االمــر حلــ وصــول مــديــر
ـــعــ من بـــغــداد  الـى لــنــدن ـــركــز ا ا
ــنـــاسب لــهــذه وعـــنــدهــا جنـــد احلل ا

القضية. 
كتب فظهر ان اجـتمعت بالعامل في ا
االخـوات وابناء وبنات اخلال والعم قد
عــيــنـوا وهــنــاك روابط عــائـلــيــة تـربط
الـــكـــثـــيـــرين مـــنـــهم ... ذكـــرت لـــهم ان
ـفوضـية غيـر حزبـية وال نريـد أحزاباً ا
داخــــلــــهـــا ومـن الـــضــــروري مــــراعـــاة
الــقــوانـــ الــعــراقــيــة الــتي ال تــســمح
بـتـعـي االقـارب حـتى الـدرجة الـرابـعة
...وهـنـا اكـفـهـر اجلـو وتـغـيـرت سـمـات
الــعــديــد من هــؤالء وال ســيــمــا ســمـات
شـخص جـالـس بدا يـحـدق بي بـغـضب
وقــــيـل لي فـــــيــــمــــا بــــعـــــد انه زور في
االنــتـخــابـات الــسـابــقـة الــتي اجـرتــهـا
مـنظمة الهجرة الدولية سجل الناخب
وادخـل اسـمــاء جــمــيـع احلــجــاج كــمـا
ادخل قـسائـمهـم في صنـدوق النـاخب
كرمة...!!  بينما كانوا هم في مكة ا

طول ان لقد بدا لي من خالل احلديث ا
ــســتـأجــرة كـمــفـوضــيـة في الــبـنــايـة ا
ـبلي تـعـود الى عـائـلـة احد مـنـطـقـة و
ـركز االنـتخـابي وكان الـعامـل داخل ا
ثالً الحد االحزاب فـي انتخابات هـذا 
اخلـارج االولى "كـوكـيل كـيـان سـياسي"
امــا في انــتــخــابـات اخلــارج الــثــانــيـة
فــاصـبـح من الـذيـن يـديــرون الـعــمـلــيـة
االنـتـخابـيـة في العـاصـمة الـبـريطـانـية

أساة.  وهنا ا
بــعـد حــديث طـويل ومــنـاقــشـات اطـول
ســاد الـكـثـيــر مـنـهــا عـدم الـوضـوح في
االجــابـات او االلـتـفــاف عـلى الـوقـائع 
فـوض قـمت بـابالغ اعـضاء مـجلـس ا
ــا يــحــدث من تــصــرفــات فـي بــغــداد 
واجـراءات مـخالـفـة للـقوانـ الـعراقـية
ابـرزهــا تـعـيـ الـكـوادر من لـون واحـد
شـرفة في عمان دون ان تـأخذ اللـجنة ا
اي اجــراء يـذكـر وطــلـبت مـنــهم اتـخـاذ
ــنــاســبـة لــضــمــان اجـراء االجــراءات ا
ركز عـملـية انتـخابيـة نظـيفة في هـذا ا
ــشـكــوك بـحــيـاديــته وشـفــافـيــة عـمل ا
ــعـيــنــ من قــبل الــلــجــنـة االعــضــاء ا

شرفة في عمان .  ا
بـــتـــاريخ 10/28//2005 قـــصـــدت مع
الــســيــد عــلي الــبــيــاتي (من الــســفـارة
الـعراقـية - مسـؤول في اجمللس االعلى
لــلـثــورة االسالمــيـة) وزارة اخلــارجـيـة
ـنـاقـشـة مـوضـوع وجـود الـبـريـطـانـيـة 
مــراقــبـــ دولــيــ عــلى االنــتــخــابــات

ركز.  وتأم حماية ا
حــــــضـــــر االجــــــتـــــمــــــاع عن اجلــــــانب

البريطاني: 
- مـالـكوم روالنـدو الـلـجنـة االنـتخـابـية

البريطانية
- اندرو فرايزرمراقب - جلنة العالقات
- مــيــشـائــيل كــلـســبي رئــيس الـنــظـام

العام- الشرطة البريطانية
- كـيراث بيلي اخلارجيـة البريطانية –

القسم العراقي
-سـارة فاوست  اخلـارجية الـبريطـانية

 – القسم العراقي
-جون تيرنر رابطة االدارة االنتخابية
بــــــتــــــاريخ 2005/12/1 غــــــادرت الى
الـسويد وعدت مـنها يوم 2005/12/3
نـظمات الى لـندن بـأمل لقـاء منـدوبي ا
الـــعــراقـــيــة اال ان مــديـــر مــركـــز لــنــدن
ومــســاعــده ذكـروا انـه ال يـوجــد مــكـان
لالجــتـمـاع فـي حـ كـانـا قــد اكـدا قـبل
سـفري الى السـويد بأن دار الـبلدية في
مـــنـــطـــقـــة (ايــلـــنغ Ealing) حـــاضـــره
ومــهـيـئــة لـعــقـد ذلك االجـتــمـاع ... كـان
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ـــفـــوضــ ســـاور اعـــضــاء مـــجـــلس ا
ـــثل اال والـــعـــضـــو الــدولـي الــذي 
ــتـــحــدة الــشك  بــنــجـــاح الــعــمــلــيــة ا
االنـتـخـابيـة في اخلـارج وال سيـمـا قبل
ايــام قـلــيــلـة من حــصـولــهــا اذ لم يـكن
راقـبة العملـية برمتها يـوجد اي نظام 
كــمــا ان الــشــكـاوى الــتي تــتــســلــمــهـا
ـفوضية اثارت الكثير من القلق نظراً ا
ـراكـز لـســيـطـرة جـهـات حـزبـيـة عـلى ا
االنــتـخـابـيـة فـي الـعـديـد من الـدول وال

سيما في بريطانيا. 
لــقــد عــزز هـذا االعــتــقــاد واخلـوف من
مــحــاوالت تـزويــر واسـعــة قــد حتـصل
بــحـيث تـفـقـد االنــتـخـابـات في الـداخل
واخلـارج الـشرعـيـة والشـفـافيـة ما ورد
في الـــتــقــريــر الــيــومي الــشــامل الــذي
ارســـلــته جلـــنــة انـــتــخـــابــات اخلــارج
بتاريخ 2005/12/10 من انه ال توجد
ايـة منظمات محلية او مراقب دولي
ـــكــنـــهم مــراقـــبــة االنـــتــخـــابــات في
بـــريـــطـــانـــيـــا واالمـــارات الـــنـــمـــســا
ــــارك كـــنـــدا ايـــران امـــيـــركـــا الـــد

استراليا واالردن. 
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امـا في بقيـة الدول فاالحـصاءات بينت
ـراقب نـظمات احملـلية وا ان وجـود ا
الــدولـيــ ضـعــيف جــداً بـحــيث يـدرك
ـــراقب ان الـــعـــمـــلـــيــة لـــيـــست حتت ا
عتادة والتي ال تنطبق وما الـسيطرة ا
ـــتــحــدة نـــصت عــلـــيه مـــبــاد اال ا
وانـظـمـتـهـا وقـراراتهـا بـشـأن شـفـافـية

ومراقبة االنتخابات. 
وفـي هذا الـصـدد اشارت مـصادر اال
ـثـلـهـا الـسـيد ـتـحـدة في بـغـداد ان  ا
غــريغ غــيــنـيس قــدم بــشـكـل عـاجل في
2005/12/11  مــــــشـــــروع قــــــرار الى
ــوافــقــة ــفــوضــ وتـــمت ا مــجـــلس ا
الـفـورية عـليه ذكـر فـيه ان هنـاك بعض
الـغمـوض حول مـراكز الـعد والـفرز في

ــراكــز  اخلــارج حـــيث ان تــقــســيم ا
بـــشــكل غــيـــر دقــيق ثـم اقــتــرح اجــراء
تـعـديالت عـامـة تـتـطـابق مع نـهج قرار
اجملــلس بـان الـعـد الــرسـمي يـكـون في
بــغـداد ولــيس في اخلـارج تالفــيـاً اليـة

عملية قد تقع حتت باب التزوير. 
ـتــحـدة الى نــقـاط واشــار قــرار اال ا

هي:
-ان مـركز العد والفرز بالنسبة للخارج

سيكون في بغداد.
-ان مـركز انـتخـابات اخلـارج في عمان
سـيـكـون كـمـركز الـتـحـقـيق والـتـفـتيش
عـلى النـتائج بالـتنـسيق مع مركـز العد

والفرز.
-سـوف تـعلـن في بغـداد نـتائج جـزئـية
عـن نـــتـــائج احملــــافـــظـــات واالقـــتـــراع
الـــوطــنـي واالنــتـــخــابـــات في اخلــارج
والـتـصـويـت اخلـاص واوراق االقـتراع

الوطنية.
-الـــتــصـــديق الــنـــهــائـي عــلى نـــتــائج
إنـتـخـابـات اخلارج سـيـكـون في بـغداد

وليس في عمان. 
واحلـقيقة كان ذلك الوضع غير طبيعي
ــفــوضـ الــبــتــة واعــتـبــره مــجــلس ا
مــشــكـــلــة آمال ان يــخــرج مــنــهــا بــأقل
اخلسائر  فما ظهر من حقائق ووقائع
ســيـاسـيـة وتــنـظـيــمـيـة اشـارت الى ان
الـعمـليـة االنتخـابيـة سوف لن تـستطع
جتــــاوز هـــذه احلــــالــــة  لـــذلـك ســـعى
ــتـــحــدة لـــتــخـــفــيف اجملـــلس واال ا
اخلــســائـــر واالنــتــكــاســات الــتي تــقع
مـسـؤولـيـتهـا عـلى اجملـلس بـشـكل عام
ـشرفـة على انـتخـابات وعـلى الـلجـنة ا
اخلـــارج بــشـــكل خــاص وهـي الــتي لم
ـناطـة بـها ـهمـات ا تـسـتطع الـقـيام بـا
بـشكل حسن ولم تـزود اجمللس بجميع

احلقائق حول ما يحصل. 
وفـعالً حـصل مـا تـوقـعـنـاه فـقـد ابـلغت
ــفـوضـيـة عن حـصــول مـخـالـفـات في ا
اســطــنـبــول تــركــيـا اذ اوردت تــقــاريـر
(IMIE) ــراقــبــة لــلــبــعــثــة الــدولــيـة ا
حـــصــول تـــصــويت مـــتــعـــدد وتــوريط
ـوظـفـ في مـراكـز ومحـطـات مـعـيـنة ا
هـنــاك  فـقـد افـادت الـتـقـاريـر بـارتـفـاع
االقـبال بصورة غير طبـيعية عند بداية
الــتــصــويت وازداد االقــبــال في الــيـوم
ــراقــبـ الــتــالي وافــادت مـجــمــوعـة ا
حـدوث حــاالت مـتـفـرقـة من الـتـصـويت
ـتعـدد وعدم تـوافر اجـراءات منـاسبة ا
لـتـحبـير االصـابع وقد شـوهدت عـملـية

تأشير االوراق بشكل علني.
جـاء في تقـرير البـعثة الـدولية (تـركيا)
(1) مـا يـلي: قــــــــبل بدء الـتـصويت لم
فوضية باعالم جماهيري مباشر تقم ا
حـول االنـتخـابات فـقـد اقتـصر االعالم
عــلى اجـتــمـاعــ لـلـجــالـيــة الـعــراقـيـة
نـظمتها اجلمــــــــعيـة العراقية التركية
لــلــثـقــافــة والـتــضــامن في انــقـرة وفي
اسـطـنـبـول و التـعـــــــاقـد مع الـسـيد
كــمـال الـبـيــاتي رئـيس اجلـمــعـيـة عـلى
ارســــــــــال رســــــــــائـل (اس ام اس) الـى
اجلـاليـة التـركمـانيـة باسـتخـدام قاعدة
بــيـانـات اجلــمــــــــعـيــة الـتي تــتـضـمن
ارقــام هـواتــفــهم الـنــقــالـة ولم تــفـرض
ــفــوضــيــة اي صـيــغــة حملــتــوى تـلك ا

الرسائل. 
ويـشـيـر الـتـقريـر بـيـنـمـا لم تـسـجل اية
حــــوادث تــــذكــــر في الــــيــــوم االول من
كانت هـناك مشـاركة كـبيرة الـتصـويت 
من الـنـاخبـ في اسطـنـبول وبـشكل ال

كن تفسيره.
ــصــوتــ فـي الــيـوم االول كــان عــدد ا
3303 اي بـزيـادة نـسبـتـها %410 عن
الـــيــوم االول مـن انــتـــخــابـــات كــانــون
ــاضــيــة بــيــنــمــا كــان عــدد الــثــانـي ا
ــشـاركــ في الـيــوم االول في انـقــرة ا
 417اي بـزيــادة نـسـبـتـهـا %43 عـمــا
ـشــاركــة في انـتـخــابـات كــانت عـلـيه ا
اضـيـة واضـافة إلى كــانـون الـثانــي ا
الحظات اآلتية التي سجلها ذلك فـان ا
مراقبو محطات االقتراع تشكل مصدرا

آخر للقلق.
- ظـــهـــر ان كـل مـــوظــــــــفي االقـــتـــراع
تــقــريــــــــبــاً يــنــتــمــون او يــرتــبــطــون
بـجمـعيـة الثـقافـة والتـضامن الـعراقـية

التركية.
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تـلك كل الـثروات الـطـبيـعـية ومن بـيـنهـا الـنفط  الـتي قـرأنا في بـلـد مثل الـعـراق 
عـلومـة التي عـنهـا وسمـعـنا بـها من دون ان نـتلـمس فوائـدها البـد ان تصـدمنـا ا
طـرحت في مـؤتـمـر عن (الـسـيـاسـة الـتـجـاريـة واالصالح االقـتـصـادي ) نـظـمـتـها

وزارة التجارة جاء فيها ان ( الطفل العراقي يولد مديوناً 3000 دوالر). 
ـؤتــمـر من مــشـاكـل وحتـديـات مــعـلــومـة خــطـيــرة جـاءت في اطــار مـا طــرح في ا
اقتصـادية تواجه الـعراق ومن بينـها (حجم الـدين العام للـعراق داخليـا وخارجيا
الـبـالغ  110مـلـيـار دوالر ) اضـافـة الى مـا تسـتـنـزفه نـفـقـات ومصـاريف ورواتب
الرئـاسات الثالث اخليالية التي اعتادوا ان يودوعوها في بنوك باخلارج وتخريب
ـصـانع احلـكـومـيـة واخلـاصـة واهـمال وتـدميـر لـلـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة ومنـهـا ا
شاكـل التي جتسد مـستوى الـفساد الـكبير في القـطاع الزراعي وغـير ذلك من ا
عـراق مـا بـعـد االحـتالل االمـيركي .عـلى مـن يقع الـلـوم في تـبـديـد امـوال الـعراق
ونهبـها في مشاريع وهمية و(كمشنات) لصـفقات مشبوهة من دون محاسبة احد

من حيتان الفساد ?! 
سؤال يـطرح نفـسه باحلـاح ..هل اللـوم عليـنا كـمواطـن الننـا صبـرنا طويال  ام
عـلى طــبـقـة ســيـاسـيــة تـسـيـدت وحتــكـمت فــخـانت االمـانــة ومـا يـقـتــضـيه شـرف

سؤولية ?!  ا
واطن في اكثـر من مناسبـة .فبعد ستـة عشر عاما لم اجلواب واضح وعـبر عنه ا
يعـد هنالك من اليـطالب بتـغييـر حقـيقي يأتي عـلى جذور الفـساد من اساسه واال

فان ازماتنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية تبقى مستمرة . 
ان يـولـد الـطـفل الـعـراقي وهـو مديـون وصـمـة عـار في جـبـاه سـيـاسـيـ صـدعوا
رؤوسنـا بوعود حملاربـة فساد هم اصال اساسه  فـصاروا عرضة لـتهكم مواطن
ة مـلتـاع يـلـعـنهـم كل ساعـة وهـو يـجـد نـفسه عـاجـزا عن تـوفـيـر لقـمـة عـيش كـر
الطفـاله او شراء دواء بل اننا بتنا نسمع عن بيع ابـاء البنائهم لتوفير مبالغ عالج

لزوجته او احد افراد عائلته ! 
ر به من ظروف .. لـيس في ما نقول مبـالغة او تهويل فـشخصيا فمـا اقسى ما 
اعرف قـابلة مأذونة ارتضت ان تتبنى فـتاة منذ والدتها   هي االن شابة في ربيع
العمـر حيث توسلت والدتهـا تخليصـها منها النهـا عاجزة عن تربيتـها بسبب فقر
حالـهم كما ان ابنها هـو االخر قبل ان يربي رضيع تـركته امه وهي تبكي النها ال

تستطيع توفير احلليب له !!
ـر بنا تعـجز عن وصفه الكـلمات وتبـكي له القلوب قـبل العيون  من دون ان ما 
ـتـردي .. مـا دام ليس تـلـوح في االفق بـارقة امل فـي معـاجلـة حقـيـقـية لـواقـعـنا ا
سؤولون في وطني تلك شجاعة اتخاذ قرار جريء ضد كل فاسد. ا هنالك من 
وكـمـا يـبـدو مـطـمـئـنون فـال يـبـالـون ال بـتـظـاهرات سـلـمـيـة وال بـصـرخـات االرامل

ساك ..  واليتامى وا
ـواطـن من قـهــر وضـيم  وال نــتـجــنى عـلى فــهم يـعــرفـون حــجم مـا يــتـعــرض له ا

احلـقـيقـة اذا قـلنـا انـهم سبـبـها .. لـكـنهم اليـبـالون بـل ان الوقـاحة
مـارساتهم بلـغت عنـد بعـضهم باتـهام كل صـوت معـارض 
وسلـوكياتهم بـانواع التـهم!ولقد بات احلـديث عن الفساد
وجاُ من كـثرت ترديده مـنذ ما بعد 2003 الى مكـررأ و
االن .. فـهـل من صـحـوة شـعـبيـة كـبـيـرة تـقض مـضـاجع
الفـاسدين ?! الطـفل العراقي يـولد مديـونا فيـاعاركم ايها

السياسيون الفادسدون يا لعاركم !

امـا اخليار الـرابع واالخير الـذي قدمته
ــتــحــدة فـأنه يــنــطــلق من قــيـام اال ا
ــفـوضــيــة بـتــعـيــ الــكـادر واشــغـال ا
ـكـاتب وادارة كـافـة جـوانـب الـعـمـلـية ا
خـارج الـعـراق وهـذا االمـر سـيدعم دور
ـفـوضـيـة كـمـنـظـمـة تـنـفـيـذيـة وحـيدة ا
وبـكامل السيطرة اال ان موضوع جناح
مـثل هـذه العـملـية قـد يـكون غـير مـؤكد
نـظراً لكـبر العمـلية وعـدم وجود الكادر

تخصص. ا
ـفوض هـذه اخليارات درس مـجلس ا
بــــاالضــــافــــة إلـى أفــــكــــار اخـــرى وألن
مـوضوع اجراء االنتخابات في اخلارج
كـــــان مـن االمـــــور الـــــتي مـن الـــــعـــــبث
مــنـاقــشـتــهـا ألنــهـا مــدرجـة في قــانـون
االنــتـخـابـات فــان اجلـمـعـيــة الـوطـنـيـة
االنـتـقـالـيـة اعـطت االذن الـطـرشـاء ازاء
اثــارة وجــود عــدم جتــانس فـي قــانـون
ادة االنـتـخـابـات بـ مـا اشـارت الـيه ا
ـذكور ـادة (19) مـن القـانـون ا (17) وا
وهـــكـــذا لم يـــكن امـــام اجملــلـس ســوى
ـفـوضـيـة على اتـخـاذ قـرار بـان تأخـذ ا
عاتقها مسألة اجراء انتخابات اخلارج
بــاالضـافـة إلـى إجـراء االنـتــخـابـات في
ـفـوضـيـة اعـباء الـداخل مـا رتـب عـلى ا
كـبيـرة وزاد من التنـاقضـات التي كانت
ـفــوضـ اذ مــوجـودة داخـل مـجــلس ا
بــــدأ صــــراع جــــديــــد مــــضــــاف حــــول

مسؤولية جلنة انتخابات اخلارج.
كـنت ارى مـنـذ الـبـدايـة ان يـتم تـشـكـيل
جلـــنــة من ثالثـــة اعــضــاء مـن مــجــلس
ــفـوضــ لالشـراف عــلى انـتــخـابـات ا
ن لـــهم اخلـــارج عــــلى ان يـــكـــونــــوا 
ا يـجري ام بـدول الغـرب و مـعرفـة وا
فـي اخلارج بـاالضـافـة إلى تـمـكنـهم من
اجـادة لغة اجـنبيـة ليسهـل التعامل مع
نـظمات الدوليـة واالجنبية الـهيئات وا
في أوروبـا وامـريكـا وغـيرهـا من بـلدان

االنتشار العراقي. 
·ËdF  dOſ V³Ý

ــفــوضــ الــتي في جــلــســة مــجــلس ا
عــقـدت لـدراســة هـذا االمــر بـتـفــاصـيـله
واخـتـيار الـلـجنـة وكـنت في ذلك الوقت
خـارج العـراق وكان اجلـو مكـفهـراً ب
االعـضــاء طـرحت نـائـبـتي اسـمي لـتـلك
الــلـجـنــة بـاالضـافــة إلى الـدكـتــور عـبـد
احلـس الـهنـداوي وايدت هـذه الفـكرة
ـفـوضـة عائـدة الـصـاحلي اال ان االمر ا
لـم يناقـش بشكـل جدي   كمـا قيل لي 
ولــــســــبب غــــيـــر مــــعـــروف  ثـم كـــررت
ـفوضة عائدة الصاحلي طرح اسمينا ا
من جـديـد اال انه لم يـلـتـفت ثانـيـة لـهذا
االمـر وهـكـذا  استـبـعادنـا وبـشكل لم
يـكن مـفـروضـاً ان يحـصل في مـؤسـسة
يــطـــلق عــلـــيــهــا صـــفــات الــشـــفــافــيــة
واحلـيادية ثم قـام رئيس اجللـسة  كما
ـفوضـة عـائدة الـصـاحلي على ذكـرت ا
فـوضة حـمديـة عباس عـجل بتـسمـية ا
احلــســـيــني فــقط كـــمــا ســمى عــدد من
ـهـمـة وانهى ـسـاعـدين لـها في هـذه ا ا
اجلـلسة .  كانت مـهمة جلنـة انتخابات
اخلـارج في الـبدايـة تقـتصـر على ابالغ
ــفـوضــ عن كــيـفــيـة اجـراء مــجـلس ا
االنتخابات ولكن وبقدرة قادر اصبحت
ــســؤولــيـة تــكــبــر كــكــرة الـثــلج هــذه ا
وتــزداد مــهــمــاتــهــا وتــتــوسع كـل يـوم
وحتــــصـل عــــلى قــــرارات من اجملــــلس
وبــأقـل االصــوات وال احــد يــعــلم كــيف
اذا اصبح كـبرت بهذا احلجم او حتى 
مـقرها في عمان ثم اطـلق عليها وبدون
ــفــوضــ اسم اي قـــرار من مــجــلـس ا
ـركز االقلـيمي النتـخابات اخلارج في "ا
عــمـــان" عــلــمــاً بــأن امـــكــانــات الــعــمل
ـركز الوطـني في بغداد واالتـصال من ا

كانت متوفرة. 
يـشـيـر تـقريـر اصـدرته الـبـعثـة الـدولـية
ـراقـبـة االنـتـخـابات( (1ونـشـر بـالـلـغة
االنـــكــلـــيــزيـــة ان الــبـــرنــامج الـــثــاني
النـــتـــخــابـــات اخلـــارج والـــذي نــفـــذته
ــفـوضـيـة بـني عـلـى خـبـرة الـبـرنـامج ا
االول الــذي نــفــذته مــنــظــمــة الــهــجــرة
الــدولـيــة النـتــخـابـات الـ 30مـن كـانـون

الثاني 2005.
بـالـنـسـبـة النـتخـابـات اخلـارج الـثـانـية
ـفـوضـية  94 مـكـتـبـاً ومـركزاً اسـست ا
عدل (56) مـحطة انتخابية انـتخابياً 
في (48) مـدينة وفي (15) دولـة وهناك
دولـتـان (لبـنان والـنـمسـا) إضـيفـتا الى
قـائـمـة االنـتـخـابات االولـى وألغـيت من

تلك القائمة (فرنسا)(2).
ويـقول التقرير ان البـعثة الدولية كانت
فـــقط الـــوحـــيـــدة الـــتي تـــســـجـــلت في
ستـقلة لالنـتخابات ـفوضيـة العلـيا ا ا
وطــبــقـاً لــلـنــظـام رقم  4 لــســنـة 2004
لـالشـــراف ومـــراقـــبـــة جــــمـــيع االمـــور
والـتـحضـيـرات ومن ثم تـنفـيـذ البـرناج

الثاني النتخابات اخلارج(3).
رغم االخــطـاء الـتي شـابت عـنـد تـعـيـ
مـسؤول جلنـة انتخـابات اخلارج وعدم
ــفـــوضــ بــهــذا قـــبــول الــعــديـــد من ا
الـــتـــعــيـــ  فـــأن هـــذه االنــتـــخـــابــات
واجنــاحـهـا اصــبـحت الـشــغل الـشـاغل
ـفـوضـ بـأعـتـبـار هـذا االمـر جملـلـس ا
نـظـمـة الـهجـرة الـدولـية واال كـتـحـدٍ 
ـتـحـدة الـتي رفـضت فكـرة انـتـخـابات ا
اخلـــارج لـــذلك اتـــخـــذت الـــعـــديـــد من
الــقــرارات عـلـى وجه الـســرعــة في هـذا
ـتـسـرع" نـوعـاً ما الـشـأن وكـان مـنـها "ا
بـحـيث جـعل عـمـليـة تـنـفـيذ انـتـخـابات
اخلــارج تــؤول تـدريــجــيـاً الـى شـخص
واحــــد... وكــــمــــثــــال عـــلـى الــــقـــرارات
ــفــوضــ والـتي ــتــســرعـة جملــلس ا ا
اتخذت باربعة اصوات فقط تخويل من
ــسـؤولــيــة تـوقــيع عــقـود انــيــطت به ا
ـاليـ الـدوالرات  وهـو امـر رفـضـته
تـمـام الـرفض  رغم وجـود جـمـلـة "بـعد

" وهي ـفـوضـ الــعـودة الى مـجـلس ا
اجلـملة التي اخذت الكثير من النقاش

واالخذ والرد . 
لـقد اثـيرالـكثيـر من  اللـغط والتـشكيك
ـــتــــخـــذة في فـي بـــعض الــــقــــرارات ا
اجملـلس اذ انتشرت احاديث في اروقة
ــــفــــوضــــيــــة  ان قـــرارات مــــجــــلس ا
ــفــوضــ كــانت تــطــبع عــلى اوراق ا
عـاديـة وتكـبس بشـكل بـسيط وهـذا ما
يـسـهل تـغـيـيــــــر الـصـفـحــــات االولى
واالبــقــــــاء عـلى الــصــفـحــة االخــيــرة
ـوقعة من قبل اعضاء اجمللس. ورغم ا
ان مـثل هـذا االمر لم يـتم الـتحـقق منه
واثــبــاته اال ان االقـوال انــتـشــرت بـأن
هـــنــــاك من حـــذف بـــعـض اجلـــمل من
تعلقة بـعض احملاضر وال سيما تلك ا

الية.   بالشؤون ا
ــفـوضــ  تــفــاديـا حــرص مــجــلس ا
لــعــدم تــكــرار مــا حــصل مع مــنــظــمـة
الــهـجــرة الـدولــيـة من بــذخ ان يـكـون
الـصرف في انتخابـات اخلارج الثانية
ــعـقــولـة جـداً  اال ان ضــمن احلـدود ا
ذلك لم يحصل بشكل تام حيث صرفت
جلـنة انـتخـابات اخلـارج مبـالغ كبـيرة
بـشـكل غيـر مبـرر وكـان االجدر بـها ان
ال تـفـعل ذلك وتـلـتـزم بـاحلـدود الـدنـيا

للصرف 
مــثــال ذلك لم جنــد  اي نـفع او فــائـدة
دة (46) يـومـا مـن توقـيـع عـقد امـنـي 
ــبـلغ يـقـارب  202الـف دوالر بـحـجة
حـمايـة مركـز جلنة انـتخـابات اخلارج
في عـمان عـلمـاً بان احلـكومـة االردنية
وضــعت عــوارض كــونــكـريــتــيــة امـام
ــركـز وخـصـصت قـوات من الـشـرطـة ا
والـدرك حلـمايـته دون أي مـقابـل علـماً
ـملـكة االردنـية الـهاشـميـة كانت بـأن ا
وال تـزال تـعـتـبـر من اكـثـر الـدول امـنـاً
في الـعالم كما لم اجـد اية فائدة تذكر
مـن تـوقـيع عــقـد ثـانٍ بـاهـظ الـثـمن مع
بلغ شـركة اردنية للحملة االعالنية و
حـــوالي (3) مـاليــ دوالر عــلــمــاً بـان
هــــذه احلــــمــــلــــة لم تــــعـط اي مـــردود
وســـيــتـــم احلـــــديث عـن ذلك بــشــيء
مـن الــتـــفـــصــــيـــل في الـــصـــفــــحـــات
الـتــاليـة .    كنت اردد بكل وضوح ان
اليـ الـدوالرات دون تــوقـيع عـقـود 
ـفـوضــ عـمل الــعـودة الى مــجـلـس ا
غـير صحيح وال يتطابق مع سلوكيات
الــعــمـل الــوظــيــفي الــصــحــيح  اال ان
الــصـيـحـات كــانت تـذهب سـدى ودون
اي مـــجــيب. كـــانت خــطط الـــعــمل في
الـبـرنامـج الثـاني تـشمل حتـديـد ثالثة
ايـام لـتـسـجـيل النـاخـبـ بـحـضورهم
الـشخـصي وللـتصـويت في اليوم ذاته
وقــــــد شــــــكل ذلـك اول خــــــطـــــأ اداري
وانـــتــخــابـي ذلك الن حتــديـــد فــتــرات
مــنــفــصـلــة لــلــتـســجــيل والــتــصـويت
ســيــسـمـح بـعــرض ســجل الـنــاخــبـ
ويـــقـــلص من فـــرص تـــزويـــر اســـمــاء
الــنــاخــبــ كــمــا تــرك لــلــنــاخب حق
اخـتـيـار اي مـركـز او مـحـطـة تـصويت
لالدالء بــصــوته وهــذا ايـضــاً يــعـتــبـر
خـرقاً للـقواعد االنـتخابـية ومعـاييرها
ويشكل خطورة في تكرار التصويت.
بـالـنـسـبـة لـتعـيـ الـكـوادر فـقـد قامت
ـكـلـفـة وحـتى مـطـلـع كـانون الـلـجـنـة ا
االول بــتـعـيـ 370 مــوظـفــاً وقـد ادى
ـتـأخر لـلـكوادر الى غـياب الـتـوظيف ا
الــشـفـافــيـة في عـمــلـيـة الــتـوظـيف في
بــعض الــبــلــدان كــمــا جــرى تــوظــيف
4500 كــــادر حملــــطــــات الـــتــــصــــويت
ـراكــز الـتــصـويت وقـد و1130 كــادراً 
وردت شــــكــــاوى عـــــديــــدة في بــــعض
الــبــلـدان من تــوظـيـف الـكــوادر ضـمن
طـيف سـيـاسي مـعـ  كـما حـصل في
لـنـدن مثال   وكـذلك اقـتصـار الـتعـي
عـلى االصدقاء وافراد العائلة وهذا ما
حـصل مـثالً اضـافة الى قـبـول اللـجـنة
بـــبــعض االمالءات مـن زعــمــاء بــعض
االحـــزاب والـــتــكـــتالت الـــســيـــاســـيــة
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ـرحــلــة الـثــانــيـة عــنــد االنـتــهــاء من ا
لـلـتـصويت فـي اخلارج اصـدر مـجلس
ــفـوضــ قـراراً بـتــشـكـيـل جلـنـة من ا
ـفـوضــ هـمـا كـاتب هـذه اثــنـ من ا
الــسـطـور والــسـيـدةعـائــدة الـصـاحلي
النـــهــاء مــتـــعــلـــقــات اخلــارج وإغالق
احلـــســابـــات وتــدقـــيق كــافـــة مــراحل

العمل.
حـرصت هذه اللـجنة رغم الـصعوبات
الـتي وضعت بوجهـها وعدم تسـليمها
ــرور عــبـر ــســتــمــســكـات وكــلــمــة ا ا
االنــتــرنت مـن قــبل رئــيــســة الــلــجــنـة
بالغ ـشرفة على تـوفير الكـثير من ا ا
فـوضـية في الـتي كـانت لدى مـكـاتب ا
اخلـارج ومنها مصروفات حرق اوراق
االقـــتــــراع الـــزائـــدة وانــــهـــاء عـــقـــود
ـالـيـة ــوظـفـ وتـدقـيق الــسـجالت ا ا
واالدارية وقد ظهر ان هناك الكثير من
احلــــاالت لم يــــتم فــــيـــهــــا الــــتـــقــــيـــد
بـالـتـعـلـيـمات احلـسـابـيـة وال بـقرارات

. فوض مجلس ا
مـن خالل اجلـــرد الــنـــهـــائي ظـــهــر ان
مـجـمـوع ما  صـرفه عـلى الـعمـلـيات
االنـــتـــخـــابـــيـــة في اخلـــارج  بـــلغ 17
مـليـونا و685 الـفاً و 922 دوالراً بـعد
ان كـان قد  حتـويل مبلغ 40 مـليونا
و302 ألـــــــفـــــــا و992 دوالراً وبــــــــذلك
اســتــطـاعت جلــنــة انـهــاء مــتـعــلــقـات
اخلــارج مـن اعـادة مــبــلغ 23 مــلــيــون
دوالر الى اخلــزيـنــة الـعـراقــيـة لــغـايـة

حزيران/2006.
ــصــروف عــلى ــبــلغ ا اقــول رغـم ان ا
انــتـخـابــات اخلـارج الـثـانــيـة كـان اقل
ـا صـرفـته مـنـظـمـة الـهـجـرة بـكـثـيـر 

الــدولـيــة في االنـتــخـابـات االولى اال ان
الـتـبـجح بهـذا الـفـرق واعتـبـاره جنـاحاً
لالنـتـخـابـات الـثـانيـة امـر غـيـر مـنـطقي
ـقـارنـة بـنـمـوذج ومـقــبـول اذ ال يـصح ا
ـنظـمة سيء الثـبـات جودة عـمل مـا.. فا
ـذكورة اخطأت بـشكل فادح في صرف ا
ــال الــعـراقي احملــول لــهـا ــبــالغ من ا ا
ـكن اعـتـبـاره مـقـيـاساً وهـذا اخلـطـأ ال
ــكن من خالله مـعــرفـة مـدى جنـاح او
فـشل عـمـليـات مـشابـهـة لالولى.  وبـناء
عـلى ذلك فانه من اخلطأ اعـتبار فرق ما

صــرف في االنــتـخــابــات االولى ومـا 
صـرفـه في انـتـخـابـات اخلـارج الـثـانـيـة

دليل "جناح" ونباهة وبطولة. 
ان تــصـــويت مــا مــجــمــوعه 298 الــفــاً
و300 مـــواطن عــراقي فـي انــتــخــابــات
صـروف اقـترب من اخلـارج الـثانـيـة و
 18مـليـون دوالر يدخلـنا ايـضا في باب
ـصــروفـات احلــديث عن االســراف في ا
فــكــلــفــة الــنــاخب جتــاوزت في احلــالـة
الـــثــانــيــة (61) (1) دوالراً وهـي كــلــفــة
عــالـيـة جـدا وغــيـر مـقـبــولـة وال تـقـرهـا

عايير الدولية. ا
شرفة على االنتخابات تـتحمل اللجنة ا
نــتــائج االســراف الــذي حــصل دون اي
مـبـرر سـوى ان مثـل هذا الـصـرف جرى
ايــضــا في انــتــخــابــات اخلــارج االولى
ـــــدانـــــة اصـال في هـــــذا اجملـــــال ومن ا

االمثلة :  
- تـوقيع عقـد مع شركة امنـية في عمان
ــبـلغ  202 الف و 74دوالراً حلــمــايـة
ـفـوضــيـة عـلـمــاً بـان احلـكـومـة مــركـز ا
االردنـية  كـما اسلـفنا  كـانت قد وفرت

ركز. احلماية الالزمة لذلك ا
- تـوقـيع عـقد اعالنـي مع شركـة اردنـية
ـبــلغ مــلـيــونـ و942 الــفــاً (بــرزمــا) 
و230 دوالراً ثـم زيد هذا العقد الى عقد
فــــرعي مع فــــضـــائـــيــــات في االمـــارات
ــبــلغ الكــثـر من  3 مالي و فــتــجـاوز ا
500 الـف دوالر عـلــمـاً بــان الـعــقـد هـذا
كـان لنشر اخبار االنـتخابات في قنوات
انـكــلـيـزيـة وقـنـوات عــربـيـة مـخـصـصـة
لـلـبنـانـي واالردنـي (2). ولـم يسـتـفد

منها العراقيون بشكل كامل . 
- دفـع مـــبـــلـغ بـــحـــدود 120 الف دوالر
راكـز االقتراع في تركيا لـنقل مواطن 
وايــران واالمــارات وكـنــدا وهــذا االمـر
يـعتبر مخالفة للمعايير الدولية ويعتبر
تـدخالً لتـشجيع الـتصـويت لقائـمة (ما)

في االنتخابات. 
ــبــالـــغــة في الــتــنــقل بــ مــركــز ا -
انــتـخــابـات اخلــارج في االردن وبـعض
ــــرافــــقــــ الــــدول مـع اصــــطــــحـــــاب ا
والــــســـكـــرتــــيـــرين وهــــو مـــا ادى  الى

مصروفات اضافية.
ــكـــاتب في - تـــخـــويل بـــعض مـــدراء ا
الـدول لـصـرف مبـالغ كـبـيرة كـمـا حصل
فـي سوريا حـيث ذكر ان جلـنة الفت في
ـفـوضـيـة مـنـحت 50 الف دوالر مـركـز ا

كهدية للجنة االمنية السورية.
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عـنـد الـبـدء بتـنـفـيـذ برنـامج انـتـخـابات
اخلـــارج الـــثــانـــيــة وردت الـى عــدد من
ـفــوضـ جــمـلـة من اعــضـاء مــجـلس ا
الـشـكـاوى واالتـصـاالت الـهاتـفـيـة تـفـيد
بــأن تــعــيــيــنــات الــعــامــلــ والــكـوادر
ـراكـزفي الـدول الـتي ـسـؤولـ عن ا وا
تــقـرر اجـراء االنـتـخــابـات فـيـهـا جتـري
وفق مـقاييس معـينة يغلب عـليها طابع
مــذهـبي وسـيـاسـي مـعـ وهـذا مـا دفع
ـــفــوضــ الى اتـــخــاذ قــرار مـــجــلس ا
فوض السفر بـتكليف العـــــــديد من ا
ـركـز االنـتـــــــخـابـيـة  لـبـحث هذه الى ا
االمـور ومعـاجلة اخلروقـات واالخطاء .
لـقـد حصل هـذا االمر نـظـرا لعـدم وجود
ـفـوضــ تـشـرف عـلى هـذه جلــنـة من ا
ــقـتــرح الـذي كــنـا قـد الــعـمــلـيــة وهـو ا
قــدمـنــاه في الـســابق وجـرى االلــتـفـاف
فـوض قرارات عـليه . اتـخذ مـجلـس ا
بـشـأن سـفر اعـضـاء اجملـلس الى الدول
الـتي سـتجـري فيـهـا االنتـخابـات خارج
الـعراق للوقوف على ما يجري فيها من
خـروقات وتـعييـنات غيـر قانونـية وكان
الـقرار بالنسـبة لي الذهاب الى بيروت

لندن والسويد. 
احملـــطـــة االولـى كـــانت بـــيـــروت حـــيث
ذهبت إلى السفارة العراقية وطلبت من
ـعـ هـنـاك مـقـابـلـتي ـركـز ا مـسـؤول ا
فــاسـتــوضـحـتـه عن الـعــديـد من االمـور
ـشـرفـة في عـمان وعـلـمت ان  الـلـجـنـة ا
قــررت  فـتح اربــعـة مــراكـز  فـي بـيـروت
الــعــاصــمـة ( 16مــحــطــة ) وفي صــيـدا
مــركـز واحـد بـواقـع اربع مـحـطـات. دلل
هـــذا الــقــرار عــلـى عــدم مــعـــرفــة تــامــة
بـالـوضع الـلـبـنـانـي ووجـود الـعـراقـي
في هــذا الــبــلــد لــذلك طــلـبـت من مــديـر
ـراكـز في بـيروت ـكـتب انـقـاص عدد ا ا
الـى اثنـ بواقع 8 مـحـطـات وهي اكـثر
مـن كــافــيـــة وابــقــاء صـــيــدا اذ ان عــدد
الـعراقيـ هناك لـيس كبيـراً ولكن يبدو
ــشـرفـة في ـتـثل ألن الــلـجـنـة ا انه لـم 
عـمان اصـرت على العـدد الذي اقـترحته

قصود بها عناصر " داعش يتـردد ب احل واالخر مصطلح اخلاليا النائـمة وا
نـاصـرين لـهم  الـتي سمـحت لـهم الـظـروف التـغـلغـل ب الـسـكان ـوالـ وا " وا
تتداول مـفردة اخلاليا الـنائمة دنـ دون تمكن االجهـزة االمنيـة من اكتشـافهم  ا
والـتحـذير منـها كلـما سـمعنـا بعـمليـة ارهابيـة  تقـوم بها تـلك اخلاليا الـنائمـة كما

تسميها االجهزة االمنية على الناس االبرياء.
شـهد االمني في الـعراق فاعـلية تـلك "اخلاليا النـائمة ـتابع ا اعتقـد اصبح جـلياً 
"واهـدافهـا النـوعـية وأمـكانـية فـتح جبـهات مـتـعددة في مـحافـظات مـتنـوعة في آن
واحد  جـعلنا نشك في مصطلح اخلاليا النائمة  بل قامت قوى الظالم بعمليات
سـلحة وضـد مواطنـينا االبـرياء كان لهـا األثر الواضح في ارهابـية ضد قواتـنا ا
زرع اخلوف والـرعب من جديد في نفـوس الناس من عودة الـتنظيم االرهابي الى

ناطق السمح الله   السيطرة على ا
ان االسبـاب الرئيسة لوالدة تنظيم داعش وتمدده لم تُعالج  واحلقيقة تركزت كل
ـؤدية ـعـاجلات عـلى الـقضـاء عـلى داعش عسـكـرياً  بـيـنمـا مـعاجلـة االسـباب ا ا
لتنـامي التنظيم وانتشاره وتـمدده والتعاطف معه لم تتم مـعاجلتها وبالتالي نحن
نعيش خـسارة دائـمة في البـناء البـنيَّوي لـلمجـتمع مـقابل ان يتـحقق النـصر على
ـعـركـة بــجـانـبـيــهـا الهـمــيـتـهـمــا مـعـاً  جـانب ــفـتـرض ان تُـقــاد ا داعش  ومن ا
التحـص الفـكري للـمجتمـع   وجانب وضع اخلطط العـسكريـة واالستخـباراتية
ـعاجلـة عنـاصر الـتنـظــيم االرهـابي وحتـقيق الـنصـر  وانهـاء وجودها النـاضجة 
عـلى اراضـينـا  وبـذلك سيـتـحـقق  النـصـر عـسكـريـاً وفـكريـاً  عـندمـا نـتـمكن من
نـاسبـة ووسـائله الـتي تـضمن لـنـا النـجـاح والنـصر اسـتـخدام ادوات الـصـراع ا

 . والتمك
اذا ـفـتـرض ان يـطـرح عـلى جـمـيع الـقـيـادات الـسـيـاسـيـة  سـؤال مـهم كـان من ا

اختار االرهاب ارض العراق الدارة الصراع دون اي بلد اخرى ?
اجلواب بـبسـاطـة في العـراق ارضيـة الصـراع مـتوفـرة في ظل عدم وجـود توافق
سيـاسي وفشل في ملف اخلدمات وعمـليات فساد ترتـقي ألن تكون جرائم كبرى
ـواطن يـشـعر ـا يـجـعل ا ـواطن دون حـسيب او رقـيب   ألنـهـا تـتالعب بـقـوت ا

باالهمال ويفقد ارتباطه بالوطن !!
ـؤشـرات يـعـود الـشـعـور لـدى اجلـمـيع ان  هـنـاك داللة وفي ظل هـذه الـظـروف وا
ـعركة مع داعش سـتطـول  وبالـتاكيـد اجلمـيع يعلم ان داعش واضحـة على ان ا
ـرور الزمن وانـتـاج نسخ جـديـدة من داعش قد النـعـتبـرها هو اداة دولـية ولـكن 
اجيـال  فمنـذ تاسـيس النسـخة االولى ايام الـزرقاوي عام 2004 الى يـومنا هذا
خمسـة عشر عام التكفي الن نسميها اجياالً  بـقدر ان نسميها نسخاً جديدة قد
تكـون اكثر دموية وضراوة وبشاعة في القتـال  وقد تكون النسخ احلديثة األكثر
تمـرداً حتـى على االرادة الـدوليـة  ولـو عدنـا الى تـاريخ تأسـيس الـنسـخة االولى
هي جـيل أبـو مـصـعب الـزرقاوي ومَن رافـقه خـالل عامي (2006-2004) جـيل
(تنظـيم التوحيد واجلهاد) و(الـقاعدة في بالد الرافدين) أما النـسخة الثانية فهي
ُهاجـر وأبوعـمر الـبغدادي (2010-2006) وهـو الذي أسّس نسـخة أبـوحمـزة ا
ُـجــاهـدين في الــعـراق ثم الـدولــة اإلسالمـيـة فـي الـعـراق). أمـا (تـنـظــيم شـورى ا
الـنسـخة الـثالـثة فـهي نسـخة  أبـوبكـر البـغدادى الـذي صار أمـيراً لـتنـظيم الـدولة
اإلسالمـية في العراق عام 2010 وأدمى الـعراق وشعبه  في فـترة واليته بطُرُق
وحـشـيـة ومع وقـوع األزمـة الـسـوريـة (2011) تــشـكّـلت الـنـســخـة الـرابـعـة الـتي
ضمّت أيـضاً الـبغدادي ومـعه أبومـحمّـد اجلوالني وأسرَع بـاالمتـداد إلى سوريا
لـيـصـبح اسم الـتـنـظـيم (الـدولـة اإلسالمـيـة في الـعـراق والـشـام / داعـش) وبـعد
مـقتل 23 من مؤسّـسي هـذا الـتنـظـيم آخـرهم أبـومحـمّـد الـعـدناني من أصل 31
ولم يـتـبقَ إال 8 فـقط وكـان من أشـهـر الـقتـلى أبـو عـمـر الـشيـشـاني وأبـو مـحـمّد

العدناني وغيرهما  –تبدأ النسخة اخلامسة وهي األخطر. 
إن نـسخـة  ما بـعد الـبغـدادي والعـدناني وهـو جيل يُـنبـئ بالـوحشـية والـعشـوائية
نطقة والعـالم  وعليه كان البد للعراق بشتى ارسة العنف في ا والفـوضى في 
الـوسـائل ان يبـتـعد عن ان يـكـون ساحـة مـعركـة لـتلك الـوحـوش البـريـة  التي لن
تخـلف اال القـتل والدمـار  ويـجب االنتـباه من االجنـرار خلف اخملـططـات الدولـية
من خالل تَسـلم  العـراق عُتات اجملـرم من سـوريا والتي رفـضت حتى بـلدانهم
استالمهم  اعتقد بأن ذلك مؤشراً خطيراً يجب ان نقف عنده  وان تعمل الدولة
بكل مؤسـساتها وامكـانياتها من تـوفير اخلدمات الالزمـة للمناطق الـتي قد تعتبر
ـتعاقـبة  ومؤسـساتهـا بها  حواضن لـداعش بسبب انـعدام اهتـمام احلكـومات ا
غيـب واخملتطف  الن كل تلك وكذلك اعـادة النازح لديارهم ومعـرفة مصير ا
ـهـمة ـواجـهه داعش  ا الـنـقـاط  تعـتـبـر ركـائـز مـهمـة في جـمع احلـشـد الـوطـني 
القادمـة حكومية خدمية سياسية  ان اراد الساسة النجاح واالستمرار واحلفاظ
على العـملية السياسية  عليهم اعالن برنامجهم اخلدمي والبدء بالتنفيذ على ان
واطن شـريكـاً اساسـياً  وان يـتوصل الـساسـة الى اتفـاق على اخلـطوط يكـون ا
الـعــريـضـة لـبـنـاء الـدولــة  وان تـبـذل احلـكـومـة قـصـارى جــهـدهـا في اسـتـيـعـاب
الـطـاقات الـشـابة ضـمن مـؤسسـات الـدولة وتـفعـيل جـانب االسـتثـمـار الذي يـوفر
فرص عـمل جتعل افكـار الشبـاب تدور في فلك االعـمار والبـناء االسري  وتـوفير

العـيش الرغـيد  من خالل انخـراطهم ضـمن مؤسسـات الدولة
اما اذا بـقينا اسرى االرادات الـدولية  وملـعباً للتـنظيمات
االرهــابـيــة فــاتـوقـع السـمـح الـله حــربــاً اطــول من حـرب
البـسوس لن تذر شيئاً  لذا من األجدر اليوم ان تتحول
اقوال الـسـاسـة الى افـعال  او مـقـابـلهـا يـتـحـول الوطن

الى اطالل.
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