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االلـيــمــة جـداً نــنــشـرهــا في الــفـصل
اخلـاص بــالـصــور في هـذا الــكـتـاب.
ــــفــــوضــــيــــة "رحـم الــــله شــــهــــداء ا

واسكنهم فسيح جنانه".
ال بــد من مـالحــظــة اخـــيــرة وهي ان
زمالء لي شجـعوني عـلى تألـيف هذا
الـكــتـاب والـتــعـبــيـر  عن رأيي فــيـمـا
حــصل في تــلك الــسـنــوات الــقــدريـة
واخص منـهم الدكـتور عـبد احلـس
الهنداوي والسيد عز الدين احملمدي
وهــمــا زمـــيالن عــمــلت مـــعــهــمــا في
فوضـية.  لـقد سمـعت منـهما كـلما ا
التقـيتهـما كلـمات  التشـجيع ألجناز
هذا الـكـتـاب الـذي يـساهـم في تاريخ
مــرحــلــة مــهـــمــة من حــيــاة الــشــعب
الـــــعـــــراقي. والبـــــد لي مـن ان اذكــــر
األزعـــاج الـــذي ســـبـــبــــته لـــزوجـــتي
وعـائـلــتي الـتي ارادت ان اشــاطـرهـا
ـنـاسـبـات وابـقى مـعـها الـكثـيـر من ا
اال انني احجمت عن ذلك لرغبتي في
اجناز هـذا الكـتاب قـبل بـدء العـملـية
االنتـخـابـيـة في مـطـلع عام 2010 ثم
قررت تـأجـيل اصـداره لـفتـرة زمـنـية
فلهؤالء جميعا وللكثير من األصدقاء
األخـــريـن ومـــنـــهم الــــدكـــتـــور نـــد
اجلـــابـــري والـــدكـــتـــور بـــاسم مـــتي
والسـيـد حسـ الـتكـمجـي والدكـتور
فوزي الزم والـدكتـور رشيـد اخليون
الـذين لم يــفـتــأوا كـلـمــا الـتـقــيـتـهم
يـســتـفـســرون عن مـوعــد اجنـاز هـذا
الـــكـــتــاب  الـــذي ال اشـك ان األهــواء
واألفكار والـتجـارب التي احـملـها قد
تسللـت عبر صفـحاته وليس من شك
فـي ان هــــــنــــــاك مـن ســــــيـــــــنــــــاقض
التفسيرات التي توصلت اليها وهذا
ـا ان اراء االنـسان لـيست متـوقع طا

معصومة من اخلطأ.
وقبل ان اطوي هذه الصـفحة يهمني
ان اذكــر الــيــد الــبــيــضــاء لــلــشــاعــر
الـلــبـنــاني الــيـاس خــلـيل الــذي بـذل
اجلــــهـــد اخلــــالـص فـــأزاح عـن هـــذا
ـا اعتـوره من هنات الكتـاب بعض 
وزالت لغوية فخرج بصورته احلالية
 فــــله الــــشــــكــــر ووفــــقـه الــــله وكأله

بعنايته.
فلهـؤالء جميـعاً شكـري ومحبـتي لقد
شـكــلــوا كلّ من مــوقــعه حــوافـز لي
ألجنــاز هـــذا الــكــتـــاب الــذي أحتــمل
وحــيـدا نــتــائج نــشــره او وجـود اى

خطأ فيه.
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لم يـخطـر بـبـالي يـومـاً ان اكـون احد
ـعــنــيــ بـاجنــاز اول وأكــبـر وأهم ا
ثالث عـمـلـيـات انــتـخـابـيـة يـشـهـدهـا
العراق في تاريخه عام  2005 وبعد
زوال احلكم الـدكتـاتوري عام  2003
ذلك ألنــــني كــــنـت امـــتــــلك وال ازال
افـكـاراً رســخت بـذهــني تـفـيــد بـعـدم
عـدالــة األنــتـخــابــات في دول الــعـالم
ـا الــثـالـث بـأشــكــالـهــا احلــالـيــة طــا
تـتسـاوى فـيـهـا اصـوات اشـخاص ال
تـلكون الـقدرة لـلتـميـيز بـ ما هو
غث ومـا هـو سـمـ وال ارادة  لديـهم
تـمكـنـهم من اتـخـاذ قـرارات مـدروسة
وثابتة تقوم على اساس التمييز ب
مـرشح وأخـر واخـتـيـار الـذي يـحـقق
طموحـاتهم وبنـاء مستـقبلـهم بسبب
انــدفـاعــاتـهم الــعــاطـفــيـة والــديـنــيـة
تلكون والطائفية  وبـ اشخاص 
قابـلـيـات عالـيـة من الـتمـيـيـز نتـيـجة
رصــانـة افــكــارهم الــتي تــطـورت من
خالل مــــراحل الــــتــــعـــلـم الـــعــــديـــدة
والــتـثــقــيف الــشـخــصي واكــتــسـاب

عرفة. ا
واسـتـطـرادا لـذلك فـلم يـعـد هـناك اي
مــــجــــال لـــــلــــشك بــــأن  الــــقــــوانــــ
األنـتخـابـيـة الـتي تـصـدرهـا مـجالس
الــنــواب فـي الــعــالم الـــثــالث والــتي
حتـدد عـمر الـنـاخب بـ (18) عـاماً او
(21) دون وضـع شـــــــروط حلـــــــالــــــة
الــنـاخب الــعــلــمـيــة والــثـقــافــيـة هي
ـانات قوانـ ال تـفـضي الى قـيام بـر
حـــقـــيـــقـــيــة تـــعـــكس آمـــال وأمـــاني

الــــــشعب . 
لم يـــعـــد مـــوضــوع الـــتـــأثـــيــر عـــلى
اجلماهير بـأستعمال الـرموز الدينية
امـــــراّ خـــــافـــــيــــاّ عـــــلـى احــــد  وألن
تـحضـرة  تمـتلك مجـتمـعات الـدول ا
ارادة وقــدرة عــلى الــتــمــيــيــز اثــنــاء
العمـليات األنـتخابـية  وتشـارك فيها
على اساس تقييم برامج كل مرشح 
فأن اي استعمال لهكذا رموز في تلك
اجملتمـعات يكـاد يكـون عد التـأثير
ـقـابل وأعـني دول بـعـكس اجلـانـب ا
الــعـالم الــثــالث حــيث تــكـثــر األمــيـة
ستوى التعليمي الى ادنى ويهبط  ا
ـا يسـهل امكـانات الـتأثـير درجاته 
بأستعمال الرموز الدينية على نطاق
واسع . ان هذه اجلماهير ويسميها
عـالم االجــتـمـاع الــفـرنـسي الــشـهـيـر
غــوســتــاف لــوبـون (1) اجلــمــاعـة" 
تـأخــذ اخلـيــاالت عـلى انــهـا حــقـائق
ثــابــتــة وتــنــظــر الى تــلك اخلــيــاالت

اعادة فتحها اثناء حكمه"(3).
 وبهذا الصدد يقول لوبون : " أن

اجلماعة تتصف بغلو مشاعرها التي
التعرف الشك او التردد وتذهب دائما
الى الــتــطــرف  وهي ايــضــا قــلــيــلــة
ة ومـيـالة الى الـتسـلط واألمرة سـا ا
واحملافـظة عـلى القـد وفي خنـوعها
امــام الـســلــطـة الــقــويــة  امـا أخالق
اجلمـاعـة فـهي أحط كـثـيرا من اخالق
افـرادها وقـد تـكـون ارقى مـنـهـا تـبـعا
للمؤثرات التي تتأثر بها وقلما تكون
ــــنـــفـــعــــة بـــاعـث الـــعـــــــــمـل عـــنـــد ا

اجلــــــماعة (4) .
كن القول بالنـسبة للـواقع العراقـي 
ان العمـليات األنـتخابيـة الثالث التي
ـكن اعـتـبـارهـا جـرت عام  2005 ال 
دلــــيل عـــلـى  ان الـــشــــعب الــــعـــراقي
ـعظـمه تـفـهم الـعـمـليـة األنـتـخـابـية
وان انتخابات العراق التالية ستكون
مـشــابــهـة لألنــتـخــابـات الــكـنــديـة او
البريطانية او في الدول الراسخة في

قراطية . الد
الـســبب في هـذا األعــتـقــاد يـعـود الى
واقع الـتــكـوين األجــتـمــاعي لـلــشـعب
الــعــراقي  كـــونه من شــعــوب الــدول
زوج الـنـامـيـة  وهـو تكـويـن قبـلـي 
ــا يـــعــني ان ــذهـــبــيـــة راســخـــة 
ثقف في الشخص العـادي  وايضا ا
اغـلب األحـيـان يـبـقى تـابـعـا لـرئـيس
عشـيـرته يـنـفذ اوامـره بـطـاعة عـمـياء
ومنقادا في ذات الوقت للمذهب الذي
رجعه الديني معتبرا ذلك ولد عليه و

من األمور التي ال جدال فيها . 
صدر ذاته ص 23 { ا

ـعـاكس { قـاسم فــيـصل االجتــاه ا
قناة اجلزيرة القطرية 13/12/2005
{ جــابــر حــبــيب جــابــر هل صــدام
واجلـزيـرة يـدعـمـان قـائـمـة االئـتالف?
جـريــدة الــشــرق االوسط عـدد 9889

في 25/12/2005 ص 9
{ لوبون : ص 25

 وبالرغم من ان الشعب العراقي
ـســاحــات زمــنـيــة مــحـددة اثــبت و
ومعدودة  وعيه وقدرتـه على التحكم
اال ان تعميم ذلك صيره السياسي 
عـلى الـعـراق بـرمـته امـر غـيـر صـائب
ألن مـثل هـذه احلــالـة كـانـت مـرهـونـة
ـدن الرئيسية دينية وا بالتجمعـات ا
فــقط  امـا  األريــاف الــواســعــة الـتي
تـضم الــنـسـبـة الــعـالـيــة من الـسـكـان
فـتــجـمــعــاتـهــا الزالت  رغم الـهــجـرة
ـنطق ـدن تتـصرف  الواسـعة الى ا
ا اجلماعة القـابلة للتـأثر وتصديق 
يقـال واخلـنـوع امام الـسـلـطة الـقـوية
ـانـيـة ومـا نـتــائج االنـتـخــابـات الـبــر
لـلـعام  2010وقـبـلـهـا ايـضـا اال دلـيل
على الـتـغيـيـر الذي حـصل مـثالعلى "
ـدن الــهــويــة الــبــغــداديــة "و بــقــيــة ا
العـراقيـة الـرئيـسيـة وجنـاح تريـيفـها
وبـالـتـالي حـصـول مرشـحـي االحزاب
ــقــاعـد "الــديـنــوطــائــفـيــة" اكــثــريـة  ا

انية .   البر
الــــســــبـب االخــــر الــــذي دعــــانــــا الى
األعـتـقـاد بــأنه لم يـحن األوان ألجـراء
انتخابات حرة ونزيهة هو ما قاساه
الـشعب الـعـراقي من عـسف وظـلم في
ا جـعـلـه يتـكـيف ـاضـيـة  الـعـهـود ا
اليء بـأستـمـرار مع هـذه الـعـهـود و
تـصرفـاتـهـا وتـعـود بـالـتـالي ان يـنقل
الـبـنـدقـيـة من كـتف الى اخـر بـسـرعـة
ـن يـصــفق له فــزالت قـدرته ويـرقص 
على مـعرفـة مصـلحـته من عدمـها ذلك
الن هـــاجـــسـه كـــان فـــقـط ان يـــعـــيش
ويــحـــيــا .وفـــعال جنــد ان انـــتــقــاالت
واسعـة تـمت عـلى هـذا الـصعـيـد بـعد
التغيير الذي حصل عام  2003  ففي
الـــــوقـت الـــــذي كـــــان الـــــعـــــديـــــد من
الشـخصيـات لهـا مواقع مـتقـدمة ايام
حـزب الـبـعث وهــو حـزب غـيـر ديـني
ـــتـــديـــنــ جنـــدهم اصـــبـــحـــوا من ا
ومـخلـصـ حـتى الـنـخاع لـطـائـفـتهم
ولـلـحــزب الـديــني او الـتـنــظـيم الـذي
ـثل تـلك الـطــائـفـة .  وقـد يـكـون من
سـوء حـظ الـعــراق وشــعـبـه ان اغـلب
الـطــبـقــة الـســيـاســيـة الــتي تـســلـمت
احلـــكم بــــعـــد عـــام    2003 لم تـــكن
ـعــرفـة في قــيـادة تـمــتـلـك اخلـبــرة وا
الـــبـــلـــد بـــاألضــــافـــة الى  ان بـــعض
األحــزاب الـســيــاســيـة كــانت تــمــتـلك
افكارا وبـرامج لهـا بعد ديـني مذهبي
تـســبب عـلـى مـدى االيــام في تـقــطـيع
اوصال الـنسـيج األجتـماعي الـعراقي
وبـذلك تـراجـعت الــوطـنـيـة الـعـراقـيـة
خـطـوات الى الـوراء حلـسـاب األفـكـار
ــذهــبــيــة .ازاء كل هــذه الــديــنــيـــة وا
ـبــكـر االسـبــاب كـنــا نــشـعــر انه من ا
اجــراء هـذه األنــتــخــابــات  فـلـم يـكن
الشـعب الـعـراقي مـهيـئـا لـقبـول فـكرة
انية التنافس احلـر في انتخابـات بر
نـزيـهة  بل سـتـكـون األفـكـار الـديـنـية
ذهـبيـة مسـيطـرة على اجلـو العام وا
وهــــــذا مـــــا  فــــــعـال حـــــيـث جـــــرت
األنـــتــــخـــابـــات عـــلـى اســـاس قـــوائم
وائـتالفـات طـائـفــيـة فـاضـحـة وكـانت

نتـيـجتـهـا بـروز فوضى وصـراع مـرير
على السلطة الزال لغاية يومنا هذا. 
لـقــد تــنـبــأ بـرنــارد لــويس  بـحــصـول
فوضى بـعـد حـدوث تغـيـيـر جذري في
اجملـتــمــعـات احملــكـومــة من قــبل نـظم
اســـتـــبـــداديـــة وقـــال: " بـــأن األســـراع
بأجراء انتـخابات مبـكرة في مثل هذه
اجملـتـمـعـات سـيـــــــؤدي  كـمـا حـصل
ـــانــيــا ـــار في ا في جـــمــهـــوريــة فــا
(1933-1918) الى صــــعـــود اخــــطـــر
عـنـاصـر اجملـتــمع (صـعـود هـتـلـر عـام

.(1933
واضــاف في مـــقــابــلــة اجـــرتــهــا مــعه
اجلـيـروزالــيم بـوست في  25شـبـاط-
فـبـرايـر 2011 ان اجـراء األنـتـخـابـات
على الـطـراز الغـربي تـؤدي الى اجتاه
واحـــد فـــقط وهـــو تـــوجـه الـــســـلـــطــة
اجلـديـدة وبـشـكل مــنـهـجي ألحـتـكـار

السلطة". 
وحول مـا يـحـصل في الـشرق األوسط
من حـــــراك قــــال لـــــويس :" ال ارى حل
مـشـاكل مـعـظم بـلـدان الـشـرق األوسط
في " الـطـراز الـغــربي لألنـتـخـابـات " 
انها ستـكون " تفاقم خـطير للـمشكلة "
حـــيث ان ذلك الـــطـــراز لـــيس له عـــلى
األطالق ايـة صــلـة بـاألوضــاع في تـلك

البلدان . 
يبدو ان صـحة تنـبؤات لويس تـنطبق
بـشـكل جـلي عـلى الـعـديـد من الـبـلـدان
الـعـربـيـة ومـنــهـا مـصـر فـبـعـد اجـراء
صرية عام قراطيـة ا األنتخابات الـد
2012 توجه الرئيس محمد مرسي

وهو يـنـتمي الـى حزب ديـني وبـشكل
مـنـهـجـي ألحـتـكـار الــسـلـطـة من خالل
ــراســيم اخملـالــفــة لألنـظــمـة اصـدار ا
ــصــريــة وبــشــكل جــعل والــقــوانــ ا

فرعون يحسده . 
ويقول الكاتب السوداني احلاج وراق
ــــقـــراطـــيـــة والــــعـــمـــلـــيـــة :" ان الـــد
األنتـخابيـة هي اكثـر بكـثيـر من مجرد
صندوق اقتراع ... انها ثقافة محفورة
في صـنـدوق الـعــقل قـبل ان تـكـون في

صندوق األقتراع " (1).
ــــكن ويــــضـــــيف احلـــــاج وراق :" ال 
ألحدهم ان يتحـدث عن احلرية في ظل
غـياب حـريـة الـعـقـول  ان مـأساة دول
العالم الثالث ومنهـا العربية  هي عند
سقوط األنظمة األستبدادية يتم حصد
الــثـــمــار مـن احلــركـــات الــتي تـــنــادي
غلقـة اكثر من التفكير احلر بالعقول ا
ا ادى الى ان تـكـون الـنتـائج عـبارة

عن انـــظـــمــة اســـوأ من تـــلك الـــتي 
اسقاطها . 

ــفـكــرين الـعــراقـيـ :"ان يـقــول احـد ا
الــذيـن يــحــرصـــون عــلـى رؤيــة عــراق
مستـقر لديـهم سبب وجـيه لألعتراض
على عقد انتخابات مباشرة في الفترة
ـبـاشـرة األنـتـقـالـيـة  فــاألنـتـخـابـات ا
يجب ان تـمثل الـنتـاج النهـائي وليس
ــرحــلـة األولــيــة لــعــمـلــيــة الــتــحـول ا
ـقراطي والـعـراق مثل الـكثـير من الد
اجملـتــمـعـات األخــرى تـعـرض لــلـدمـار
األقتـصـادي في اعـقاب احلـرب يـعاني
من ويالت الــعــنف ويــزخــر بــالــسالح
ويـفـتــقـر الى وجـود طــبـقـة ســيـاسـيـة
نـــاضــــجـــة من ذوي اخلــــبـــرة في حل

النزاع وبناء توافق األفكار.
في اجتمـاع ضمـنا  نهـاية عام 2004
مع احـد اعـضـاء مــجـلس احلـكم الـذي
ــر قــال:" عـــنــدمــا حتــدث اســسه بـــر
ـــتـــحــدة مـع اعـــضــاء خـــبـــراء األ ا
مـجـلس احلـكم  حــول األنـتـخـابـات لم
ـصـطـلـحـات الـتي نـكن نـفـهم مـعــظم ا
يـذكـرونـهـا  فـكـان من الـصـعوبـة فـهم
ـفـتـوحــة والـقـائـمـة مـعـنـى الـقـائـمــة ا
غلقة والـنظام النسـبي و"الهيركوتا" ا
و"الــــســـــان لــــيــــغــــو" وغـــــيــــرهــــا من

صطلحات اجلديدة علينا" .  ا
ــفـوضــيـة واضـاف عــلــيـكم انــتم في ا
ـرشح شرح كل ذلك لـلسـياسـي وا
لألنــتــخــابـــات. وفــعال فــقــد تــســلــمت
فـوضـية في بـدايـة عهـدهـا والسيـما ا
اثـنـاء الـتـحـضـير لـألنـتخـابـات االولى
سيال من االسـئـلة الـتي تطـلب تـفسـير
مـعـنى "الـكـيـان الـسـيـاسي" والـقـائـمـة
ـغـلـقـة والـنـظـام الـنـسـبي وتـسـجـيل ا
النـاخـب وكـيـفيـة جمـع وطرح نـتائج
األنـــتــخـــابـــات الى مـــا شـــابه ذلك من
اسئلة تـعتبر في الـعديد من الدول من
يــــديـــهــــيـــات الــــعـــمـل األنـــتــــخـــابي-

قراطي.  الد
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لـــقـــد  كل شيء عـــلى عـــجل وحـــتى
ـفوضـيـة تمت بـشكل طريـقة تـشـكيل ا
غـيـر مـدروس وال تتـالءم مع الـنـموذج
ــعــروف فـي الــعــراق... لــقــد االداري ا
تـحدة هذا الـشكل استـنسـخت اال ا
من جتـارب اعـتـرفـت هي انـهـا لم تـكن
كــامــلــة واتت بــهــا الى الــعــراق هـذه
الـتــجـارب الـتي طــبـقت في كــوسـوفـو
وافغانستان وتيمور الشرقية وغيرها
من دول الــعـالـم الـثــالث(2).هـنــاك من
يقول ان األنتخـابات حصلت وجنحت
(وكــان الـــرئــيس االمـــريــكي الـــســابق
جـورج بــوش اول من قــال ذلك) ولــكن
حقـيـقـة األمـر  انه جنـاح نـاقص حيث
لم يستطع الشـعب معرفة من ايد ومن
انتخب وبذلك غابت امكـانية محاسبة
الـنـواب من خـالل عـدم انـتــخـابـهم في
رة التـاليـة وهذا الواقع مـكن الكـثير ا
من النواب اعادة انتخابهم مرة اخرى
رغـم انــــــهـم لم يــــــقـــــــدمــــــوا اي شيء
لناخبيهم . لـعبت العديد من العوامل
وبعـضـهـا لم يـكن في احلـسـبان دورا
اسـاسـيــا في مـشـاركـة اجلــمـاهـيـر في
العملية األنتـخابية ومن هذه العوامل
مــا يــتــعــلق بــخــلط اجلــانب-الــديــني
ـقراطي ـدني الد ذهـبي بـالتـوجه ا ا
في مـسـار الـعـمـلـيـة األنـتـخـابـيـة لـقـد
اليـ من العـراقـي صـناديق قصـد ا
االقـتـراع وهم مـدفـوعـون لـيس بـفـكـرة
ـــقـــراطي في ـــارســـة حــقـــهم الـــد "
األنـــتـــخـــاب" بل الداء "فـــرض ديـــني"
بـضـرورة األنـتــخـاب واال كـان نـصـيب
من ال يــفـعل ذلك "نــار جــهـنم"  وبــهـذا
التـوجـيه والـتوجه اسـتـفادت كـيـانات
سـيــاسـيــة واحـزاب مـعــيـنــة ذات فـكـر
ديني وحـصـلت عـلى اصوات ومـقـاعد

ا كانت حتلم به . اكثر 
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بغداد

ب ملـيون الى ملـيون ونصف صوت
ـرشح احـتـسـبت دون حـق لـصـالح  ا
كارازاي بعـلم من رئيس الـبعـثة الذي
ادرك األمــر لـكــنه امــر بــعــدم فـعل اي
شيء يذكـر ألن صـداقة مـتـينـة تـربطه

بالرئيس األفغاني كارازاي.
ـتـحدة لم أجـد من بـ خـبـراء األ ا
في الـعـراق أثـنـاء سـنـوات القـدر تـلك
الحـظــات الـتي كـونـتـهـا وحـتى من ا
حول انـتـخـابـات مجـالس احملـافـظات
عـــام 2009 في الــــعــــراق ودور األ
ـتـحـدة فـي عـمـلـيـات الــتـزويـر الـتي ا
حــصــلت فــيـهــا من يــحــمل ضــمــيـراً
كضمير السيد بيتر غاليرايت أذ كان
اجلـمـيع بـدءا من رئــيس الـبـعـثـة الى
اصــغـــر مــوظـف فــيـــهــا يـــبــررون مــا
يــحــصل مـن اخــطــاء ويــجــهــدون في
ايــجــاد الـكــلــمــات واجلــمل الــفــارغـة
واخفـاء احلـقائق لـتـبريـر تـصرفـاتهم
وتــغــطــيـــة األخــطــاء بــهــدف ضــمــان
اســتــمــرار وجــودهم في الــعــراق بل
استـطـيع اجلـزم ان هـؤالء لم يـكـونوا
موظف تابـع لهيئـة دولية يفترض
ان تــكــون حــيــاديــة بــقــدر مــا كــانــوا
مــــوظـــفــــ صـــغــــاراً في الـــســــفـــارة
االمــريــكـــيــة في الـــعــراق. ان فــداحــة
التزوير في افغانستان وانحياز بعثة
ـــتــــحـــدة الى أحــــد اجلـــوانب األ ا
ـتـصـارعـة يـؤكـد ما ذهـبـنـا الـيه في ا
فصـول عـديدة مـن هذا الـكـتاب من ان
الـتي يـضــفى عـلـيـهـا هـذه الـبـعــثـات 
هـــالـــة من الـــقـــداســة والـــشـــفـــافـــيــة
واحلـيـادية  اليـهـمـهـا مـصـالح الـبـلد
الــتي تــعــمـل فــيه بــقــدر مــا يــهــمــهــا
هـذا ما حصل مصاحلـها الشـخصية 
في الــعـراق وقــد كــنت  شـاهــد عــيـان

على ذلك.
تحدة لقد اضطر األمـ العام لأل ا
الى األعــــتـــراف بـــاخلــــروقـــات الـــتي
حـــــصــــــلت فـي اجلـــــولـــــة األولـى من
األنـتـخـابـات األفــغـانـيـة ووجـود ادلـة
مقـنعـة وواضحـة على وقـوع التـزوير
ـتـحـدة تـعـلـمت درسا وقال ان األ ا
ــا بــعـد مــشــاهــدة هـذه قــاسـيــا ومــؤ
الـعـملـيـات الـتـزويـريـة  واضـاف لـقد
أدركــــــنــــــا انه مـن الــــــصــــــعب عــــــلى
قراطية فتيـة (يقصد االفغانية) أن د
ساعدة دولية تصمد لوحدهـا حتى 
تحدة.. قوية وحتديدا من قبل األ ا
قارب األم العام احلقيقة عندما قال
ان افغانستان نالت مساعدة قوية من
ــتـحــدة ألن الــبـعــثــة الـدولــيـة األ ا
كـانت شــريـكــة اصـيــلـة فـي عـمــلـيـات
الــتــزويــرالـهــائــلــة  بــدلــيل مــحــاولـة
السكـوت عنـها من قبل رئـيس البـعثة
نـــــفـــــسه فـــــهـل في ذلـك مـــــســـــاعــــدة

ألفغانستان?
لم تــكن األنـتــخــابـات الــعــراقـيــة عـام
2005 مثالية فقد حصل فيها تزوير
وترويع ولـكن عـلى نـطـاق ضيق وفي
ــفـوضــيـة حـاالت مــحــدودة كـشــفت ا
الـعـديــد مـنـهــا وكـسـبـت بـذلك غـضب
وتهـديـد بـعض الـكيـانـات الـسيـاسـية
عنـية  هذا الـتزوير ناجت طـبعا عن ا
عــدم وجـود ثــقــافــة انــتـخــابــيــة لـدى
ـواطن الـعـراقي بـاألضـافـة الى عـدم ا
امـكـان الـسـيــطـرة في بـعض األحـوال
ن يـعـتـبرون عـلى مشـاعـر الـبـعض 
تصـرفـاتهـم قانـونـية رغم انـهـا تصب
ـنـظم  فـفي  عقل في خـانة الـتـزويـر ا
األنسـان آليـات تمارس دومـا قدرا من
األقناع الذاتي  وتصور له انه يسعى

في تصرفاته الى اهداف مثالية.
وقــــــــــبـل ان انــــــــــهـي كـالمـي حـــــــــول
األنــتــخـــابــات ال بــد لي اخـالقــيــاً من
األشـــارة الـى ان زمالء لــــنـــا قــــدمـــوا
ارواحهم في سـبـيل اجناز الـعـملـيات
األنتخابـية التي وضـعت العراق على
ـقراطـيـة فـفي يوم /19/12 سكـة الـد
2004 وبينما كان ثالثة من األخوة
ــفـوضــيـة من الــعـامــلـ في مــكـتب ا
نطقة الكـرخ في بغداد يتجهون في
سـيـارتــهم عـبـر سـاحــة الـطالئع قـرب
ـجمـوعـة ارهـابـية شارع حـيـفـا واذ 
تالحــــقــــهـم وتــــمـــطــــرهـم بــــوابل من
القذائف فأستـشهد ثالثة مـنهم بينهم
ـوسوي نـائـب مـدير الـدكـتـور حـا ا
ـنطقـة الكـرخ... لقد فوضـية  مكتـب ا
صدف اثـناء هـذه الـعمـليـة االجرامـية
ان يــــكــــون احـــد مــــصــــوري وكــــالـــة
االســوشـــيــتــيـــدبــريس مـــوجــوداً في
ـنـطـقـة فـسجـل وقـائع هـذه احلـادثة ا
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تــــرددت كـــثــــيـــراً في الــــكـــتــــابـــة عن
األنـتخـابـات الـعـراقـيـة الـتي حـصلت
في عــــــام 2005 وفي هـــــــذا الــــــوقت
بـــالــــذات ذلك ألنه الزال هــــنـــاك رغم
مـرور حـوالي تـسع ســنـوات عـلـيـهـا
الـكـثـيـر من اجلـدل والـنـقـاش حـولـها
وحول األستـفتـاء على الدسـتور هذا
اجلدل الذي ال نعتقد انه سينتهي األ
بـعــد فـتــرة طــويـلــة من الـزمن يــكـون
الــعــقل الـــعــراقي قــد اســتــقــر واخــذ
يــقــتــرب مـن الــوضــوح والــتــفــســيــر

نطقي العقالني لألحداث .  ا
مـرد تــرددي هـو ان احلــقـائق كــامـلـة
يــجب ان تــقـــال وان حــصل ذلك فــان
هـــــنـــــاك الــــكـــــثـــــيــــر مـن الــــفـــــئــــات
والـشـخـصـيـات واألحـزاب الـتي لـعب
كل مــــنـــهــــا دورا مـــعــــيـــنـــا فـي تـــلك
األنتخابات ستغضب وستتهم قائلها
كن بجور الكالم وسيـتم فتح باب ال
أغالقه بــسـهــولـة من اجلــدل واجلـدل

ضاد. ا
ولــكن هل يــفـــتــرض لألســبــاب الــتي
ذكرناها  ان تخفى احلقائق عن أع
النـاس?  وهل ألجل عـ الف ع عن
ـسـمـوح احلـقـيـقـة حتـرم?? وهل من ا
اخالقيا ان تـبقى احلقـائق خافية عن
اعـــــ الــــشــــعـب ارضــــاءأ لـــــبــــعض

اجملموعات السياسية او األثنية.
لم يــكـن لــديــنــا اي خــيـــار في تــبــني
الـرأي بــضـرورة قـول احلــقـيـقــة مـهـا
كانـت  واحلديث الـصـريح عـمـا جرى
في األيــــام واألشــــهــــر والــــســــنـــوات
يونيو الطويـلة مـنذ شهـر حزيران  –

 2004وحتى أنتهاء انتخابات
اجملــلس الــنــيـــابي واعالن الــنــتــائج
الـنــهــائـيــة الـتي تــمت بــعـد مــخـاض
طويـل  من التـعـقـيـدات واألخـذ والرد
ضادة  في واألتهامـات واألتهامـات ا

مطلع عام 2006.
قـد يـبـدو لـلـبـعض من الـنـاس انه من
الـــــــــســــــــــابـق ألوانه احلــــــــــديـث عن
األنـتخـابـات الـعـراقـيـة الـتي حـصلت
هـمة يجب عام 2005 ألن مثل هـذه ا
ان تــتـــرك ألولــئك الـــذين يــتـــيح لــهم
عــنــصــر الـزمـن فــرصـة الــتــطــلع الى
ـاضي وبـالـرغم الـوراء واسـتـقــراء ا
من ان وجهة النـظر هذه  فـيها بعض
احلق األ ان ذلك ســـيـــفــقـــد الـــتــاريخ
عنصرا هاما وهو األفتقار الى اولئك
االشــخــاص الــذين عــرفــوا وعــاشــوا
االحداث يوما بعد يوم  لذلك اجد من
اخلـيــر أن أحتـدث واكــتب الــيـوم عن
هذه األنـتخابـات بدل تـأجيل ذلك الى
أوقات تـالـية قـد تضـيع فـيهـا الـكثـير

الحظات. من احلقائق وا
ان احلديث عن اول جتربـة انتخـابية
حــقــيــقــيـة فـي الــعـراق وكــيـف جـرت
ومــــاذا حــــصل خــــلف الــــكــــوالــــيس
وامـامـهـا من امـور فــيـهـا الـكـثـيـر من
الـتـشــعـبـات ال بل األجــتـهـادات لـيس
بــاالمـر الــســهل  كــونــهـا هــدفت  الى
ـــوذج جــــديـــد فـي احلـــكم أيـــجــــاد 
ارسته وفي التفكـير بألية جديدة و
اســمــاهــا نــائب الــرئــيس االمــريــكي
الـــســــابق ديك تــــشـــيـــنـي في احـــدى
تواضعة قراطية ا تصريحاته "بالد
رحلة من تأريخ " لذلك اسمينا هذه ا
العـراق بـسـنوات الـقـدر تـارة والزمن

الصعب تارة اخرى . 
ـريعة لقد حـفزتنـا عمـليات الـتزوير ا
الـتي حـصـلت في افـغـانـسـتـان اثـنـاء
األنتخـابات الـرئاسيـة التي جرت في
آب  –اغسطس   2009وكانت األكـبر
في واألبـــشع حــتـى تــلـك الــلـــحـــظــة 
توسيع دائرة احلديث في كتابنا هذا
عن  حاالت التـزوير الـتي حصلت في
انتخاباتنا العراقية او الشكوك التي
حــامـت حــول الـــدســـتــور ودور اال
ـتـحـدة في الـلـعب بـبـعض الـنـتـائج ا
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لم يـــكن لـألسف الـــشـــديـــد من بـــ
ـتـحـدة او مـسـؤولـيـها خـبراء األ ا
ومـا في الـــعــراق  اثـــنــاء عــام 2005 
بــعـــده من يــضــاهـي الــســيـــد بــيــتــر
غاليرايت نائب رئيس البعثة الدولية
فـي افــــغـــانــــســــتــــان فـي ضــــمــــيـــره
ـــهـــنـــيـــة وهـــو الــذي واخالقـــيـــاته ا
اسـتـجــمع شـجــاعـته واتــهم رئـيـسه
كـاي ايـدي رئـيس الـبــعـثـة بـالـتـسـتـر
عـلى حـاالت تـزويـر مـريـعـة بـلـغت مـا
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بـكـيـفـيـة واحـدة من الـتـسـاوي لـذلك
ـبني فأن الـتأثـير الديـني-الطـائفي ا
ـــا هــو عــلى اكــثــر  عــلى اخلـــيــال 
ـهم لـدى تـلك الـواقع يـلـعـب الـدور ا
اجلــمــاعـــات وبــالــتــالـي يــؤثــر عــلى

خياراتها األنتخابية.
ويـقــول الـعــالم الـفــرنـسـي ايـضـاً ان
اجلمـاعة مـنـقادة الى الـعمل من دون
ان تـشـعــر وقـد تـكـون األفــعـال الـتي
تصدر عـنها كـاملة من حـيث التنـفيذ
اال ان الـعــقل لم يــكن رائــدهـا ولــهـذا
فــان اخلــطــبــاء الـــذين عــرفــوا كــيف
ا يخاطبون تتأثر هذه اجلمـاعات ا
شـعـورهـا دون العـقـل ألنه ال سـلـطان

نطق عليها(2).  لقواعد ا
ان األخــــذ بـــــالــــنــــمـــــوذج الــــغــــربي
انيـة) في صياغة قراطـية البـر (الد
الــقــوانـــ األنــتــخــابــيـــة بــاعــتــبــار
الـــتـــصـــويت هـــو حـق لـــكل مـــواطن
مــوضــوع يــجـب اعــادة الــنــظــر فــيه
ودراسته بشـكل مستـفيض والتـفكير
شـرعـ في فـيه مـلـيـاً ويـفـتـرض بـا
الــدول الــنــامـــيــة ان يــأخــذوا بــعــ
األعتبار الواقع األجتماعي والثقافي
ونسـبة األمـية والـفـئات الـعمـرية في
اجملــتــمـع عــنــد صــيـــاغــة الــقــوانــ

األنتخابية بالذات.
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انـية التي تأتي اثر ان اجملالس البر
انـتـخـابــات تـسـتـعـمـل فـيـهـا حـمالت
انتـخابـيـة تتـركز عـلى اثـارة الغـرائز
والــــــعــــــواطـف والــــــتــــــخــــــويـف من
اورائـيـات بهـدف قيـادة اجلـماهـير ا
ـكنـها ان الى صنـاديق األقـتراع ال 
تـدعي ايـة صـفـة تـمـثـيـلـيـة حـقـيـقـيـة
للشعب ألن مثل هـذه احلمالت تعتبر
عـمـلـيـة خـداع لـلـجـمـاهـيـر ال عـمـلـيـة
اقـنـاعـهـا بـبــرامج واضـحـة ومـعـلـنـة
ــرشح لــلـمــقـعـد ـكن ان يــنـفــذهـا ا
األنــتــخــابي بــعــد فــوزه او حــكــومـة

احلزب الفائز بعد تشكيلها.
{  لــــــوبــــــون غــــــوســــــتـــــاف روح
االجــتــمــاع تــرجــمــة احــمــد فــتــحي
زغــلــول بــاشــا الــطــبــعــة الــثــانــيـة

طبعة الرحمانية 1921 ص 23 ا
صدر ذاته ص 48 { ا

تـــهـــتـم الـــدوائـــر الـــتـي تـــشـــارك في
الــعــمــلــيــات األنــتــخــابــيـة بــالــلــعب
ـصـوت ال سـيـمـا اولئك بعـواطف ا
ـتـلـكــون مـسـتـوى ثـقـافـيـاً الـذين ال 
معـيـناً فـهـؤالء لهم قـابـليـة لالنـدفاع
والـتـقلـب والغـضـب وهم الـعوبـة في
ـهـيـجــات كـمـا يـقـول غـوسـتـاف يـد ا
لــــوبــــون (1) وان مــــثـل هــــذا األمــــر
يـــحـــصل في مـــعـــظم الـــدول وحـــتى

تطورة منها.  ا
خـيـر دليـل علـى ذلك مـا حـصل اثـناء
األنتخابات األمريكية الثانية لرئاسة
ـتـحـدة في عـهـد الـرئـيس الـواليـات ا
جــــورج بــــوش فـــقــــد اذيع عــــشــــيـــة
األنــتــخــابــات عــام 2004 تــســجــيل
صــوتي ألســامــة بن الدن يــحـذر فــيه
الشـعب األمريـكي من اعـادة انتـخاب
الرئـيس بـوش فمـا كـان من جمـاهـير
ـتحـدة الغاضـبة والتي لم الواليات ا
تــنـس مــا حــصـل في نــيـــويــورك من
تفجـيرات اال القـيام بـالفعل الـعكسي
مانحة اصواتها للرئيس األمريكي...
اثل ذلك اما في العراق فقد كان ما 
ـانيـة في كانون في االنتـخابات الـبر
اول  2005 اذ اذاعت قـنــاة اجلـزيـرة
الـقــطــريـة (2) وقــبل بــدء الـعــمــلــيـة
األنــتــخــابــيــة بــيــومــ مـقــابــلــة مع
شخص تطاول فـيها بـشكل غير الئق
ـرجع الشيـعي سمـاحة الـسيد على ا
علي الـسيـستـاني لكن ردة الـفعل في
الـشـارع الــعـراقي كــانت انـعـكــاسـيـة
ــواطــنـ حــيث مــنح الــكــثــيــر مـن ا
اصواتـهم لـقـائمـة األئـتالف الـعراقي
التي ركـزت في حمـالتهـا األنتـخابـية

رجعية...  على انها قائمة ا
وضوع وتشيـر مقـالة نـشرت حـول ا
"ان هـــــذا االمـــــر احـــــدث ردود فـــــعل
واسـعــة في الــشــارع الــعـراقي وادت
مقابلة اجلزيـرة الى تبدل مفاجئ في
شهـد األنتـخابي كـونهـا جاءت قبل ا
اقل من 48 ســـــــاعـــــــة مـن مـــــــوعــــــد
األنـتخـابـات. جـاءت كـالـغـوث األلهي
لقائمـة األئتالف التي استـثمرت هذه
احلادثة سيـاسياً وأدت الى انـعطافة
في تـوجـيه اجلـمـهـور الـذي اسـتـعاد
ــــــــوقف ــــــــرارة من ا كـل تـــــــاريـخ ا
االعالمي الـــعـــربي ومن صـــحـــافــيي
"الـنـفط مـقـابل الـضـميـر" مـا دفع ذلك
اجلـمـهـور لأللـتـصـاق ودعم الـقـائـمة
األنـــتـــخــابـــيـــة الــتـي تــمـــاهت لـــديه
بــاحلـــفــاظ عـــلى ثــوابـــته الــديـــنــيــة
واحترام رموزه وتـناسى في حلظات
الـهـيـجـان الـعـاطـفي كل مـآخـذه عـلى
اداء احلكـومة واحبـاطه منـها بل لم
يـقف لـيـتــذكـر بـأن ايـاد عالوي الـذي
هوجـمت مـقراته ضـمن هـذه االجواء
شحونة هو نـفسه من اغلق مكاتب ا
فضـائـيـة اجلـزيـرة في بـغداد ورفض

هـا أنا أعـرضكـم للـبيع جـهارا مالحظـة: الى من باعـونـا بالـسر خـوفـا وغدرا
ووضـعه في الـصـفـحـة راجـيـا من سـكـرتـيـر الـتـحـريـر إبـراز االعالن نـهـارا!!
ومع كل االحـترام واحلب للـحقيـقي من االخـيرة لسـرعة اتـمام البـيعة !!. 
إال أنـنـي أجد ومـتـمـنيـا أن ال جتـرحـهم كـلـمـاتي مـعـتـذرا أصـدقـائي الـطـيـبـ
ن ن ظننـتهم اصدقاء للبيع في مزاد علني نفـسي مضطرا لعرض بعض 
أن ولكنني أجـد نفسي ملزما لعلي أتخـلص منهم واصفـات فريدة يتمـتعون 
حـتى ال يـتـهـمـني أحـد بـالـتدلـيس أكـتب عن صـفـاتـهم وسـلـوكـهم قـبل بـيـعـهم
والـغش الـتـجـاري. وســوف اكـون مـنـصـفـا وصـريـحــا في عـرض مـحـاسـنـهم
ومنهم فمن محاسنهم أنهم وصلوا الى مرحـلة متقدمة من التعليم ومساوئـهم
وهم مـوظـفون عـلى وبـعـضـهم يـتـكـلم اكـثـر من لـغـة من أكـمل دراسـته الـعـلـيـا
وال يــعــانـون من ــتـازة ويــظـهــرون بــصـحــة  ورواتــبــهم جـيــدة الك الــدائم ا
وهم مـلقحون ضد امـراض احلصبة والسل ـستوطنة وال الـوبائية االمراض ا
فهم ا هـو أخطر ولـكنهم مـصابون  وداء الكلب البـقري واالجهاض الـساري
واللهاث ووباء النفاق والتزلف وداء الكـذب يعـانون من أمراض تعفن الضمير
إلرضــاء ولي نـعــمـتــهم الـذي طـلـب مـنـهـم بـيـعـي !!. هم ذوو أعـمـار مــخـتــلـفـة
و ــتـلــكـون رأسـا هم مــثـلــنـا وأشـكــال طـبــيـعــيـة يــتـمــتـعــون بـأوزان مــثـالــيـة
ثـلون وهم  تـلكـون عدة وجـوه وأكثـر من لسـان!! ولـكنـهم  وذراع ساقـ
سلسالت فلن حتتـاج بعد الى مشـاهدة األفالم وال ا فإن اشتريـتهم بارعـون
فــهم فـي حــضــورك يـبــتــســمــون لك ولــكـنـك ســتــصــاب بـاإلحــبــاط واحلــيــرة
لكـنـهم يخـوضـون في سـمعـتك في غـيابك ويُـسـمـعونك أحـسن الـكالم وأعذبـه
ويــركـــبــون ســيــارات ويــزورون كـل احلــقــائق. هـم يــلــبـــســون ثــيـــابــا أنــيـــقــة
ويـستـلـمـون رواتـبـهم بـبـطـاقـات الـصرف ويـعـيـشـون في بـيـوت كـبـيـرة حـديثـة
فروضة بـأوقاتها ويصومون كل عام ومنهم ويُصّلون أوقات الصالة ا الذكـية
ومنهـم من يتكلم كـثيرا باحلالل واحلـرام حتى يصدع من أدى فريـضة احلج
ونظـافة الشكل اخلـارجي فقلوبهم ولكن مع كل هـذه الصفات احلـسنة رأسك

سوداء وسخة حقودة!!. 
ـة ال تـنـكـر فـالـنـفس الـكـر غـيـر أنّ أسـوأ مـا فـيـهم من خـصـال هي اجلـحـود
وهم ــة الـــنــفـس وحــقـــارتـــهــا وإن أنـــكـــرت فــهـــذا دلـــيل عـــلى خِــسـَّ الـــفــضل
وهم يـصمـتون ويـصابون واجلبـناء قـساة مـهزومـون حتى من أنفـسهم جبـناء
هم ـكاسب ـصالح وا ببـلع ألسـنتـهم حيـنمـا يتـوجب عـليـهم الكالم. هم أهل ا
وهم الــلـؤمـاء احلـاضــرون بـكل وقت لــبـيـع ضـمـائــرهم حــتى من دون مـقــابل
األدنـيـاء األخِسـاء الـذين ينـطـبق علـيـهم قول الـشـاعر:  وكم رعـيت الـعـنز بـعد
مع احتـرامي لكل الـعنـزات واألعْنُز و شرائه...... فـلمـا اعلن الـشبع شـراني.
العِـناز و العُنوز!!. هـذه هي صفاتهم بكل وضوح مع عـرض خاص للراغب
وصـندوق بـالـشـراء: فـمَن يـشـتـري صـديق يـحـصل عـلى دجـاجـتـ ذبح حـي
بيـنـمـا من يـشتـري صـديـق يـحـصل عـلى الـثالث مـجـانـا مع دبة من طـمـاطم
ومن يشـتري ثالثة أصدقـاء يأخذ معـهم صديقت من دّبس طرشي الـنجف ا
ونـذالتهم أقبح اخملـلوقات خُـلُقا واخالقـا !!. علـما أنّ هنـاك ضمان بـقبـاحتهم
حتى ولو ـهم أن أبيعهم ا مع خدمة التوصـيل اجملاني للبيوت خلمس سـنوات

من دون ثمن!!.

—U¹« b¹d

فرز االصوات في احملطات االنتخابات 
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ـباد األساسية ألي مواجهة عسـكرية ب طرف عليك ان حتدد قوة ضمن ا
عدوك عُدّة وعَـدداً  ونوع التكنلـوجيا التي يستـخدمها  وهل نستـطيع التأثير
في اقتـصاده وشل حركـته او هل نستـطيع توجـيه رسائل اعالمـية نحاول من
خاللـهــا اثـارة شــعـوبــهم ضـد احلــكـومــات او ... الخ من االمــر الـتي تُــشـكل

اساسيات قبل اخلوض بأي صراع ?
ـتـطورة واخلـبـيـثة في ادارة ـفـتـرض امريـكـا بـجبـروتـهـا واسالـيـبـها ا الـعدو ا
ـعارك ـتـطـورة التي تـمـكـنهـا من حـسم كـثيـر من ا الـصراعـات وامـكـانيـاتـها ا

عركة .  لصاحلها حتى قبل خوض ا
امـريـكـا او مـاتسـمى في األمس الـقـريب الـشـريك الـسيـاسي وقـواتـهـا تـسمى
ـعارضـة التي شـاركت باالطـاحة بـالنـظام القـوات الصـديقـة من قبل احـزاب ا

الشمولي في العراق   وفي عودة بسيطة لالطالع على التأريخ  القريب 
وحتديـداً في عهـد الرئيس االمـريكي االسبـق بوش االبن وخالل فتـرة رئاسته
تـمثل( بـعراق صدام االولى  ,كان يـعتـبر سـوريا أحـد اضالع محـور الشـر ا
اللي ., الـذي كان يعتبـرهُ دكتاتورياً  ,ونـظام  أيران الذي كان يُـسميه نظام ا
والنظـام الشمـولي السـوري) متوعـدا ومتعـهداً بـتغيـير أنظـمتـها عبـر الوسائل

العسكرية أو الدبلوماسية.
وقـد صـدق بـوش في خـطـوته االولـى عـندمـا اتـخـذ قـرارهُ " األرعن " بـاحـتالل
الـعراق عـسكـرياً وعـبـرَّ بوابـة بعض الـدول العـربيـة ومشـاركتـها وتـغيـير نـظام
احلكم واتـخاذ اجراءات التتناسب وحجم بلـد مثل العراق وتأريخ شعبه الذي
تـلك مواقف تـستـحق الـثنـاء عبـرَّ تأريخ األمـة الـعربـية ولألسف  (ومـاجزاء  
االحـســان إال االحـســان) ومن تـلـك اخلـطــوات الـشــعـواء  تــنـصــيب حـاكم
ـكن ان يتم عسـكـري حلـكم الـعـراق  وأتخـذ هـذا احلـاكم احملـتل قـرارات ال
تسـميتـها إال ضمن اطـار العمل عـلى ترسـيخ مفهـوم الفوضى اخلالقـة ابتداء
من حل اجليـش العـراقي واالجهـزة االمنـية وصـوالً الى تـشكـيل مجـلس حكم
من احـزاب مـعـارضة لـلـنظـام الـسابـق وفق تقـسـيم طائـفي وقـومي  واجلـميع
موافق ومـرحب لتلك اخلطـوات  بل الكثيـر كان يُفكـر كيف نتخـلص من بقايا
النظـام السابق وال يُفكر كيف نتخلص  من احملـتل وبعضهم  كان يعتبر بقايا
النظام هم من يُشكل اخلطر على مستقبل العراق وأمنه  وجنحت امريكا في
قسم وجـزأت اجملزأ داخليـاً اما بالـنسبة لـدول اجلوار فقد خطـتها وقسـمت ا
عـمـلت أيـران وسـوريـا الى رمي كل ثـقـلـهـمـا الـسـيـاسي والـعـسـكـري حملـاربة
أمــريــكــا في االراضـي الـعــراقــيــة خــوفــا من انــتــصــار مــاتــســمى الــتــجــربـة
قـراطـيـة التي  وعـدَّ بـها بـوش وبـالتـالي وصـول الـدور اليـهـما بـالـتغـيـير, الـد
فعمـدت الدولتان احلـليفـتان على تكـريس جهودهـما في عملـية عرقلـة التواجد

االمريكي الذي اصبح غير مبرر بعد احتالل العراق  وتغيير نظام حكمه .
وبالنـسبة المـريكا حـققت حلـمها وحـلم دولة اسرائـيل اوالً انها اسـقطت نظام
كان مصدر تهديد ألسرائيل وحطمت اجليش العراقي وهو احد اقوى جيوش
نـطقة  كما انها  حصلت على مـوطيء قدم في اهم بقعة جغرافية في الوطن ا
ــا يـتــمـتع بـه الـعــراق من مـوقع ســتـراتــيـجي جــغـرافي وســيـاسي الــعـربي  
نظومة االقليمية  وعندما شرعَ الغيارى من ابناء العراق واقتصـادي مؤثر با
فترض ان تُدرس كتجربة بالـتصدي لالمريكان في اكبر مواجهه بطولية من ا
نـضـال وحتـدي ودفـاع عن بـلـد مـســتـبـاح  ودفعَ الـغـيـارى من ابـنـائـنـا افـدح
اخلـسـائـر قـربانـاً وحَـنـاء حلـريـة بـغـداد الـعـزيـزة  كـان البـعض يُـمَـتّن عالقـتهُ
ــقـاومـة وســميَّ بـعض بــاالمـريــكـان ويـقــتل ويـعــتـقل كل اصــحـاب مــشـروع ا
رارة قـاوم  بـاالرهـابيـ واخريـن باخلـارج عـلى الـقانـون  وبـعد تـلك ا ا
وخنـجر الغدر الذي اصـاب خاصرة مشروع اجلـهاد في العراق والذي ارغمَ
قاومـ  والتفاوض االعداء عـلى البحث عن كل السـبل الكفيـلة للجـلوس مع ا
مـعـهم  ومـحـاولـة اسـتــجـداء رضـاهم لـكي يـلـقـوا الــسالح  لـكـنـهم جـوبـهـوا
برفض قـاطع ومقـاومـة شرسـة كبـدت االعداء خـسـائر فـادحة  وبـعد اجلـهود
قاومة وبعد مرور خمسة ضنـيّة سياسياً  وعسكرياً  اجهـاض  مشروع ا ا
عشـر عام على احـتالل العـراق يحاول الـبعض الـيوم التـبجح العـادة مشروع

قاومة الن امريكا أعادت تموضعها في العراق ! ا
وت والـتهجـير  والـسجون ـقاومة الـسابـقة غيـر ا ماذا كـانت حصة فـصائل ا
وكــيف ان نـعــود من جـديــد بـعـد خــمـسـة عــشـر عــامـاً من الـبــؤوس والـتـردي

والدمار  
ـواجهة لكـن كيف لنا ان نـأمن من اعتبرهم االمريكـان محتـليون ويسـتحقون ا
اصدقـاء  باألمس اليعتبرهم اصـدقاء  اليوم  وكيف حتولت الـقوات الصديقة
باألمس الى قـوات محـتلـة  تساؤالت كـثيـرة واستـفهـامات من الـصعـوبة جند
واطنة ـا يضمن حقـوق ا مخارج لـها  علـينا ان نعـيد ترتـيب بيتنـا الداخلي 
ثل ـقـاومـ ويـجعـلـهم جـزءاً فـاعالً من اجملـتمع امـا ان نـبـقى نـعمـل وفق ا وا
الـشعـبي (اخلـيـر لـبـو خظـيـر والـزبل لـلـخانـچـيـة) اعـتـقد لن تـمـر االمـور بـهذه
الـطـريـقـة ومن يـعـتـقـد انه يُـسـيـطـر عـلى الـبـلـد بـدون شـعب او شـعب اليـتـكـلم
واليفـكر فاعتـقد هو خاطـيء في تقديراته ومن يـريد عراقـاً قوياً وشعـباً عزيزاً
لمة شُتـات اهلنا بعمل عليـه ان يُشرع بخطواته اإليـجابية االولى في محـاولة 

قاومـة مشروع وطني جدي ال بـأقوال خالـية من الفـعل  ا
يبـدأ من حتقـيق الـوحدة الـوطنـيـة اجملتـمعـيـة  وتطـبيق
مبـدأ العدالة االجتمـاعية والغاء مـبدأ االستقواء على
الشـريك السياسي حينها سينطلق مشروع التحرير
ــبــارك دون اخلــوف من خــنــاجــر الــغــدر والــتـردد ا

صالح الشخصية واحلزبية والفئوية  . وتغليب ا

االصبع البنفسجي رمز انتخابي


