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اعـــضــاء يـــكــون ســـبــعـــة مــنـــهم من
واطن الـعراقيـ ويكون لهم حق ا
الـتـصـويـت في اجملـلس وعـضـوان ال

يحق لهما ذلك:  هما مدير االدارة  
االنـــتـــخـــابـــيــــة  وخـــبـــيـــر دولي في

تحدة. االنتخابات تختاره اال ا
 (2جـرت عمـلـيـة انـتـقـاء االسـماء في
ــتــحــدة وكــان ــركــز اال ا عــمــان 
الـسـيـد حـكـم شـهـوان وهـو احـد اهم
ـتـحدة ويـتـمـيز العـامـلـ في اال ا
بـالــرصـانــة  واحلـيــاديـة من اهم من
ـهــمـة الـتي لـم يـكن احـد قـام بــهـذه ا
يعـرف عنـها شـيئـاً اال بعد اشـهر من

فوضية. بدء عمل ا
 ثم قــدمت اخلـبــيــر كـارلــوس وقـالت
مادحة  آياه انه عمل في دول عديدة
منها كـامبوديا عام  1993 وليبيريا
عام  1997 وتـيــمـور الــشـرقــيـة عـام
 1999 واألراضي الفـلـسـطيـنـيـة عام
2002...  وذكرت انه ال يتعب ويحب
الــــطـــهي وال يــــجـــيـب عـــلـى بـــريـــده
األلكـتروني لـديه الكـثيـر من احللول
ألية مشكلة تظهر وهو سيكون معكم
في مــهــمـتــكم الــصــعــبـة... ثـم انـهت
بـيـريـلــلي كالمـهـا لـنـعــود ونـقـابـلـهـا
واخــرين في الــســاعــة الــعـاشــرة من

اليوم التالي.
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دخـلت كـاريـنـا صــبـاح الـيـوم الـتـالي
ــفــوضــ وكــان اعــضـــاء مــجــلـس ا
يجـلـسـون حـول طاولـة األجـتـمـاعات
Ja- ومعهـا كارلـوس و جاريت بالنك
 rett Blancاألمــريـــكي اجلـــنــســـيــة
والــــعـــامـل في مــــنــــظـــمــــة ايـــفــــيس
IFESوكــذلك زمـــيــله هــيـــرمــان ثــيل
 Hermann Thielاألنـــكــلـــيـــزي من
مواطـني جـنـوب افـريقـيـا ويـعمل في
ـنـظــمـة ذاتـهــا وكـانـا يــعـمالن قـبل ا
حتويـلهـمـا الى الفـريق الدولي لأل
ـؤقـتة تـحـدة في سلـطـة االئتالف ا ا
ــتــحـدة بــقـيــادة الــواليـات ا  (CPA)

االمريكية.
جلس هؤالء قـبالتنـا وكنا مـتشوق
ــعــرفــة مــاذا ســنــعــمل وكــيف اذ لم
يسـبق جلـميـعـنا ان قـمـنا بـاألشراف
عـلى عــمـلـيــات انـتـخـابــيـة ثم بـدأت
كتـزة اجلسم والسيكارة ال السيدة ا
تــفــارق اصــابــعـــهــا بــتــقــد كل من
جـــاريت وهــيـــرمـــان  وعــادت تـــكــرر
الترحيب بنا ثانية وعالمات السرور
والـــرضى عــلـى وجــهـــهـــا وقــالت ان
األمـور وصـلت الى بـدايـات طـيبـة ثم
اعادت الى اذهـاننـا كـيفـية اخـتيـارنا
ـرشـح من بـ العـدد الـكـبيـر من ا
بحـيث جعـلنـا وبهـذا التـكرار نـعتز

. بانفسنا قليالً
بــعــد تــبـــادل األحــاديث واجملــامالت
دخل ثالثة ضبـاط اتصاالت امـريكان
ــشـاة الــتي كــانت حتـمي من فــرقـة ا
قاطع عـمـليـات فـندق الـرشـيد وقـصر
ــؤتـمــرات ومــا حــوالـيــهــا ومــعـهم ا

صــنـــاديق كــارتـــونــيــة صـــغــيــرة 
توزيعـها على اعضـاء اجمللس. كانت
هواتف من نوع "ثـريا" مع مـلحقـاتها
وبدأ الضابط االمـريكي يشرح كـيفية
عــمـل هــذه االجــهـــزة ويــجـــيب عــلى
االسئلـة وكان هـناك رقم سـري مثبت
عــلى جــانب كـل هــاتف قــيل لــنــا "ان
نحـفظ الـرقم عـلى ظـهـر قلب وعـلـيـنا
فـــــقـط اســـــتــــــخـــــدامـه في احلـــــاالت
اخلاصة". كـان الرقم الـسري مرتـبطاً
ـقـر الـقـيــادة االمـريـكـيـة في بـغـداد
على مدار  24ساعة والهدف من ذلك
انه في حـال تعـرضـنـا ألي حادث من
قـبل ارهـابـيـ  كــمـا قـالـوا  عـلـيـنـا
األتـصـال بـالـرقـم الـسـري وبـواسـطـة
الهـاتف وعنـدمـا يرن الـهاتف عـندهم
ســيــتم فــورًا ارسـال قــوة عــســكــريـة
(وتــــرجـــمـت في ذلك الــــوقت بــــقـــوة
ـستـغيث. ـيتـة) ألنقـاذ ا جبـارة او 
كانت هذه اول خطة امريكية وضعت
ـسـتـقـلة ـفـوضيـة الـعـلـيـا ا جملـلس ا
ألنقاذنا في حال تعـرضنا للخطر من

االرهابي كما كان يقال .
جرى نـقاش حـول "اخلطـة االمريـكية
لألنـــقــاذ الـــســـريع" في وقت انـــتــاب
البعض منا ونحن من هؤالء شعور
بان مهمـتنا لن تـكون سهـلة وهذا ما
ثــــبت فـي وقت الحـق فــــاحلــــمــــايـــة
ـيتة" العسـكرية األمـريكيـة بقوات "
فوضـ وضخمــة ألعضاء مجلـس ا
مصـطلــحــات لم نتـعـود عـلـيهـا لذلك

كان شـعورنا الشخــصي 
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سـاعـدات االمريـكـية تمـول من قـبل ا
 USAIDوفي بطاقـة تعـريفهـا "انها
ساعدات الـفنية للدول الجراء تقدم ا

قراطية". عمليات د
ـاذا كل هـذه ـزوجـــاً بـالـتـسـاؤل : 
احلمـايـة وهـذه اخلـطط العـسـكـرية ?
اذا امريكية بالذات ?  علما بأن و

وافقة على مثل هذه اخلطة اليعني ا
سـوى وضع انــفــسـنــا حتت حـمــايـة

األمــنـــيــة الــتـــالــيــة عــام  2004عــمل
األيـرلــنــدي الـبــشـوش مــايــكل بـراون
ــســؤول  Michael Browneوهــو ا
ــــتــــحــــدة األمــــنـي عن فــــريـق اال ا
تـطلبـات األمنية فوضـية معـرفة ا وا
لـكل مـفـوض وكيـفـيـة حـمـايـة عـائـلته
ــنــاطـق اخلــطــرة من الــتـي تــســكـن ا
ــنــاطق احلــمـراء) بــغـداد (ســمــيت ا
وطلب منـا ان نزوده بعـناوين بيـوتنا
ــوجـــودة فــيـــهــا وكــان والــشـــوارع ا
يـخـيـرنـا عن اجلـهـة الـتي سـنـطـلـبـهـا
حلمـايتـنا في حـال حصـول أي طار
هل هي امــريــكــيـة ام عــراقــيــة ولــقـد
اجـاب كـل مـنــا بــالـشــكل الــذي يـؤمن
مـصـاحله... كـان رأيي في ذلك الـوقت
األبـــتـــعــاد عـن ذلك وعـــدم الـــبــوح او
اعـــطــاء ايـــة مــعـــلــومـــات لــلـــجــهــات
األمـــريــكـــيــة او غـــيــرهـــا واالكــتـــفــاء
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في لــقــاءات مـــتــتــالــيــة بــ مــجــلس
ــتـــحــدة ـــفــوضـــ وفــريـق األ ا ا
عرضت عـليـنا كـارينـا بيـريلـلي جمـلة
ـواضــيع كـان عــلـيــنـا ان جنـيب من ا
عـليـهـا بـسرعـة ونـتـخذ قـرارات فـيـها
نوع من التجـانس سيما وان اجمللس
كــان فـي األيــام االولـى من والدته ولم
يـكن يـتـحـمل ايـة حـركـة خـارج األطار

رسوم. ا
ا انـكم اصبحتم األن قالت بيريـللي 
هيـئة لـها كـيان مـستـقل وهي عراقـية
هدفها اجراء انتـخابات عامة في هذا
الــبـلــد وألن عــمــلـكم يــشــمل األعــمـال
والــتـصــرفــات األداريـة والــقــانـونــيـة
وحتى الدبلوماسية وعليكم التزامات
ـرتبـة وزير في بروتـوكولـية كـونكم 
هــذه الــدولــة ولــيس احلــكــومــة فـإنّ
عـلـيـكم الـتـفـكـيـر في الـقـيـام بـزيـارات
وهـــــذا جــــزء مـن الــــعـــــمل االداري –
الــدبــلــومـاسـي جلــهـتــ األولـى بـول
ــدني لــسـلــطـة ــركــونه احلـاكم ا بـر
االئـتالف والــثـانـيــة لـرئـيس حــكـومـة
العراق الدكتـور اياد عالوي... سكتت
كاريـنا وهي تـنظـر الى عيـوننـا تاركة

لنا الرد والكالم.
نظر بعضـنا الى البعض االخر وكان
بـينـنـا من يـجـد في الـسـكـوت وسـيـلة
ــــشــــاكـل ومــــنــــهم لـألبــــتــــعــــاد عن ا
الــســيـــدتــان احملــجــبـــتــان وزمــيل لم
يـسـتـطع مـواصـلـة عـمـله في اجملـلس
ـــوصل هــدّدوه ألن األرهــابـــيــ في ا

فقدم استقالته وغادرنا مكرها (1). 
قـــــال الــــــزمـــــيـل الـــــكـــــردي اآلتـي من
الـسلـيـمـانـية والـذي تـعـوّد عـلى رؤية
األمـريـكـان في شـمـال الـعـراق مـنذ ان
اصـبـحت تــلك الـبـقـعـة مــنـطـقـة آمـنـة
( Safe haven) عــــــام 1990.. انه ال
مــانع لــديه من زيــارة األثــنــ وايــده
فـوض  وهنـا لم اجد بدأ من احد ا
القول بأنَّ هـناك سكـوتاً وال يبدو ذلك
دلـــيـل الـــرضى وألنــــنـــا ال نـــريـــد ان
نـخـتلف قـبل ان نـبـدأ عـمـلـنـا الـفـعلي
ـــواضع اخلالفـــيــة فـــعــلـــيــنـــا تــرك ا
ـثـابـة طـوق ... كـان حـديـثـنـا  جـانـبـاً
ن لم يــــكـن له رأي فـي زيـــارة جنــــاة 
ـر أو في عـدمـهـا أو الـسـيـد بـول بــر
كان يشتهي ذلك ولكنه لم يكن يجروء
على البوح والـتصريح وهـكذا انتهت
شـكـلـة بـرأي مفـاده أن اغـلـبـية هـذه ا
اعـضـاء اجملــلس ال حتـبــذ زيـارة هـذا

الشخص.
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وقـفنا هذا ابلغـنا السيـدة بيريـللي 
ذاكـــــريـن ان الـــــوضع الــــــســـــيـــــاسي
والنـفسي الـعام في ذلك الـوقت وكون
فـوضـيـة جهـازاً حـيـادياً مـسـتقالً ال ا
يسـمح بزيـارة احلاكم األمـريكي الذي
حتـتـل قـوات بــلـده االرض الــعـراقــيـة
عــلــمــا بــأنـه لــيس لــديــنــا أي مــوقف
شــــخــــصي مــــتــــشــــنج ضــــده ولــــكن
لــلـــضــرورة احـــكــامــاً وان مـــثل هــذه
ـفـوضـية الـزيارة سـتـلـحق الـضرر بـا
وســيــتم اتــهـامــهــا بــانــهـا صــنــيــعـة
امـريـكـية وهـي لـيسـت كذلـك. تـفهـمت
كـاريــنـا وهــكــذا حتب ان نـســمـيــهـا
ر باالمر موقفـنا. وبعـد ايام ابلغ بـر
وقـالت لـنـا بـعـد ذلك انه بـدوره تـفـهم
ــوضـوع اآلخـر ـوقف ايــضـا. كـان ا ا
زيارة الدكتور اياد عالوي الشخصية
الــوطــنـيــة الــعــراقــيـة ورئــيس وزراء
احلكـومـة األنـتـقالـيـة... فـاتفـقـنـا على
الــقــيــام بــهــا مــا عــدا ســيــدة واحـدة
حـاولت الـتـشـكـيك واعـتـبـار الـدكـتـور
ـر اال ان عالوي مـســاويـاً لـبــول بـر
ـــطـــلـــقــــة اصـــرت عـــلى األكـــثــــريـــة ا
ذلك.ذهبـنـا في الـيوم الـتـالي الى مـقر
دولــة رئــيس الــوزراء الــدكــتــور ايــاد
عالوي فاسـتقـبـلنـا مبـتـسمـاً ومرحـباً
بـكـل واحـد من اعــضــاء اجملــلس وقـد
عــــبـــرنــــا له عن ســــرورنـــا بــــزيـــارته
ورجـونـاه ان يـفـتح قـنـاة اتـصـال ب
فـوضية الن العمل مجلس الوزراء وا
لن يـكـتـمل اال بــوجـود تـقـارب وتـفـهم
ـفوضـية احملـفـوف باخملـاطر لعـمل ا
وقـد وعدنـا دولـته خـيـراً ونـفـذ الـوعد
اصــدق تــنــفــيــذ وهــذا مــا اشــهــد له
ن عـــمل في ويـــشــهـــد له اجلـــمـــيع 
فوضـية  بـعد فتـرة قصـيرة من يوم ا
فوض قراراً الزيارة  اتخذ مجلس ا
بتكليـفي متابعة مـوضوع "القناة" مع
رئاسة مجلس الوزراء لـتسهيل مهمة
فوضيـة وفعالً استـمر التواصل مع ا
مكـتب رئيس الـوزراء وزارنا الـدكتور
عالوي عــدة مــرات وال ســيــمــا اثــنـاء
ـؤتـمـرات وكـان عـمـلـنـا داخـل قـصـر ا
ذلك دلــــيالً عــــلـى حـــرصـه ورعـــايــــته
سـتـقل. وكان للـمـفوضـيـة ولعـمـلهـا ا
يــكــرر كــلــمـا الــتــقــيــنــاه انه يــســانـد
ـفوضـيـة ويـريـدهـا حـيـادية 100% ا

ستقبل العراق. هم  ألن ذلك هو ا
1)  هـو الــســيـد ابــراهــيم عــلي عـلي:
وصل... فـبعـد العودة الذي كـان من ا
ـوصل ولـكنه كـسـيك غادر الى ا من ا
عــاد بــعــد ايــام وابــلغ اجملــلس انه ال
يـســتـطــيع الــعـمل وهــو سـيــسـتــقـيل
ـعرفة ويعود  لـبيتـه. وعند احلـاحنا 
ـفـاجـأة قـال بأنّه تـلـقى تـهـديداً هذه ا
واضحـاً من جـهـات (لم يسـمـهـا) بانه
فـي حـــــال عـــــدم تـــــركـه الـــــعـــــمـل في
ـفوضـيـة فـوراً فـسَيُـقـتل وعـائـلته... ا

بقي منـصبه شـاغراً لفـترة طـويلة الى
ان التـحـقت السـيـدة عائـدة الـصاحلي

بــــتـــــاريخ 11/1/ 2004بــــعــــد ان 
ــفــوض طـبــقـاً ـنــصب ا تــعـيــيــنـهــا 
ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا لـقـانـون ا

لالنتخابات.
في تـلك األثــنـاء عــرضت كـاريــنـا عـلى
ــفــوضــ مــوضــوعــاً اخــر مــجــلس ا
يــتــعــلق بـــرحــلــة اجملــلس الى خــارج
الــــعـــراق وقــــالـت: انّ عـــلـى مـــجــــلس
ــفـوضــ ان يــتــخــذ الـقــرار في ذلك ا
األجتماع ألن الـسفر يفـترض ان يكون
خالل اليـومـ القـادمـ وقبل انـتـقال
ـر الـعراق السـلـطـة ومغـادرة بـول بر
ألنه قـد حتـصل مشـاكل امـنـيـة عـنـيـفة
واجلمـيع ال يرغـبون ان يـكون اعـضاء
اجملــــلس (الــــغــــالي الــــثــــمن!!!) وسط

قصف وقتل ودمار!!.
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وعـلى خالف الـزمالء اعــضـاء مـجـلس
ـفـوضــ اجلـدد الـذين لم يــسـعـفـهم ا
احلظ قـبل ذلك لـلـعـيش خـارج الـعراق
نظـمات الدولية كاأل والتعامل مع ا
ـتحـدة والـيـونـسكـو وغـيـرهـا والتي ا
يعتبرونهـا مؤسسات مثـالية فيها من
اخالقيات الـوظيفـة الكـثير من الـكنوز
ومن الفـصـاحة وصـدق الـكالم الكـثـير
الكثـير شعـرنا ان ما يـطرح علـينا من
خـيارات حـول اجتـاه الـسـفـر فـيه نوع
من التـحـايل ذلك ألنه لـو اخـترنـا بـلداً
ما في اجللسـة فكيف سـيهيّأ كل شيء
ــــكن جــــلب ? من ايـن  خالل يــــومــــ
ــتــرجــمــ ــشـــرفــ وا األســاتــذة وا
واحلــجــز في الــفــنــادق واألســتــقــبـال
والــــــــــــتـــــــــــوديـع واجـــــــــــراءات األمـن
كـن لبـلد سـنخـتاره والسالمـة... هل 
اآلن ونذهب الـيه بعـد يومـ ان يكون

مستعداً لكل هذه االمور?
طــرحت كـــاريــنــا وبـــاالســلــوب الــذي
نظـمات الـدولية يتحـدث به اعضـاء ا
رء وهـو اسـلـوب يـعـتمـد عـلى جـعـل ا
يــوافق عــلـى مــا يــريــده اعــضــاء تــلك
نظمات وبواسطـة لغة وطريقة طرح ا
ايـحـائــيـة يـتــفـ بـهــا هـؤالء طـرحت
موضوع اختيار اجملـلس للمكان الذي
سيغادرون الـيه بعد يومـ لألنضمام
... إلى دورة تدريبية تستمر اسبوع
كـان في طـرح كـاريـنــا الـذكـاء الـكـثـيـر
فـالـتــراتـبـيـة في طــرح الـدول الـداعـيـة
ــصــاحـــبــة جتــعل من ــســبـــبــات ا وا
فوض الذين باتت قناعات مجلس ا
الــكــثـــيــر مــنــهـم مــعــروفــة لــدى األ
ـتـحـدة يـرفــضـون الـدعـوات الـثالث ا
األولى ويـوافـقـون عـلى الـرابـعـة وهي
تحدة قد كسيك والتي كـانت األ ا ا
اجـابت تــلك الـدولــة بـالـقــبـول قـبل ان
تأخـذ رأيـنا بـوقت طويـل بحـيث كانت
جميع االمور مـهيأة هـناك قبل وصول
اعــضـاء اجملــلس وقــد ســمــعت اثــنـاء
وجودي هـنـاك ان الـهيـئـة االنـتخـابـية
ـتـطـلـبات ـكـسـيـكـيـة هـيـأت جـمـيع ا ا

لهذه الزيارة منذ عدة اسابيع.
قـالت كاريـنـا اثـنـاء عرضـهـا لـلـدعوات
الــتي تـــلــقــتــهــا ألســـتــضــافــة الــدورة
ـفـوض ان األ التـدريـبـية جملـلس ا
ـــتــحـــدة تـــســلـــمت دعـــوات عـــديــدة ا
أللـتــحـاق مـجــلـسـكـم بـدورة تـدريــبـيـة
واولـى هــــــذه الــــــدعـــــــوات جــــــاء  من
ـتـحـد األمريـكـيـة ولم تـذكر الواليـات ا
في ايـة واليـة او مـديـنـة سـتـكـون هـذه
الـدورة بل ســألت مــا هــو رأيـكم? وفي
اثـنـاء تـبـادل اعــضـاء اجملـلس األفـكـار
تـحدة مع بعض اعـضاء فـريق األ ا
اومـأت بــيـريــلـلـي وبـشــكل عـرضي ان
ــتــحــدة قـد قــبــول عــرض الــواليــات ا
ا هكذا قالت األنطباع بان يعطي ر
اجملـــلس يــتـــدرب في دولـــة مـــحــتـــلــة
لـــلـــعـــراق وهـــنـــا انـــبـــرى اثـــنـــان من
فوض وبفعل الارادي مؤيدين هذه ا
الـفــكــرة فـتم  اســتــبـعــاد هـذه الــدولـة

والبحث في البدائل االخرى.
الدعوة الـثانـية التي قـدمتـها بيـريللي
كـانت من اســتـرالـيـا هــذا الـبـلـد الـذي
يشـبه الى حـد كـبـير بـلـدانـنا الـعـربـية
ـقراطية في السعي للـوصول الى الد
لكن بـرز امر لم يـكن في احلسـبان بأن
اســتــرالـــيــا لــهــا قـــوات ضــمن قــوات
ــوجــودة فـي الـعــراق... الـتــحــالــف ا
ورغـم ان اجلــمـــيــع يــعـــلـم جــيـــداً ان
مثـل هذه القـــوات لم تكــــن قتــاليـــة 
بل جاءت في سـبـيل البـنـاء ومسـاعدة
رء في بعض الشعب العراقي اال ان ا
األحـيــان يـجب ان يــحـسب حــسـابـات
خـاصـة ويـسـبح مع الـتـيـار حـتى ولـو
كـانت جــهـة الـتـيــار فـيـهـا مــا ال يـفـيـد
وهـكـذا اعـتـذر اجملـلس عن عـدم قـبـول

دعوة استراليا للتدرب فيها((1.
عـرضـت بـيــريـلــلي وبـحــذاقـة الــدعـوة
الـثالـثـة اآلتـية مـن الهـنـد وقـالت كـلكم
يعلـم ان الهنـد دولة عـظيمـة فيـها عدد
هـــائل من الـــســـكــان ولـــديـــهــا نـــظــام
قـراطي جـمـيل وجتـربـة انتـخـابـية د
رائعـة... كاد اعـضـاء الهـيئـة يوافـقون
على القـيام بزيـارة الهنـد سيمـا وانها
دولــة مــعـــروفــة في الـــعــراق وهي من
الــدول األســيــويـة والــعــالم الــثــالث...
ـوافـقـة ولـكن مـا ان ابـلـغت كـاريـنـا بـا
بدئـية حتى عـادت تقول بـأنّه وطبقاً ا
ـتـحـدة ـعد مـن قـبل األ ا لـلـجـدول ا

. فـإنَّ
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هلسنكي

بل واتهمت الحقاً بـالتحرش بهم و
نظـمة الدوليـة بناء على فصلهـا من ا

التحقيق الذي اجري بهذا الصدد.
ـراكـز االنـتـخـابـية: كـانـت عـبارة 1) ا
عن مـــــدارس مـــــكـــــونـــــة من  4-5رف
مقسـمة الى محـطات انتـخابيـة... لقد
ـدارس لتـكون ـفوضـية ا استـعمـلت ا
مـراكـز انـتـخـابيـة دون اي مـرفـق اخر
كدور الـعـبـادة او دوائـر الـدولـة حيث
يـــــســــهـل ذلك الـــــطــــعـن في نـــــتــــائج

االنتخابات.
قبل العـاشرة ليـالً قصدت الـكافتـيريا
العائدة لفندق الـرشيد والفارغة دوماً
من الــــزبـــائن واذ بـي الـــتـــقـي زمـــيالً
تــعــرفت إلــيـه قــبل اربــعــة عــقــود من
ة الـزمن في بـيت عـائلـة عـراقـيـة كـر
وبــعــد الــسالم واحلـــديث عــلــمت انه
احـــــد اخملــــتـــــاريـن األكــــراد جملـــــلس
فـوضـ فكـانت سـعادتي كـبـيرة ان ا
التقـيه ونعمل سـوية ولكن لألسف لم
تدم هذه الـسعـادة طويالً نظـراً لبروز
تباين عميق في النـظر الى الكثير من
امور الـعـمل فـاصبـحت عالقـتنـا عـالة

علي مثلما هي عالة عليه ايضا . .
انتقلت والزميل الكردي او "الكوردي"
كـمــا يــحب االخـوة األكــراد ان يــطـلق
الى الــقـاعــة الــشـمــالــيـة في عــلـيــهم 
الــفــنــدق حــيث قــابــلــنــا خــمــســة من
ــفــوضــ اخملــتــاريـن ثالثــة مــنــهم ا
رجـال وسـيــدتـان مـحــجـبـتـان مــثـلـتـا
ـرأة الــعـراقــيـة امـا بـنــظـري نــصف ا
الـنــصف غــيـر احملــجب فـكــان غـائــبـاً
وهـو مــا دعـاني الى االســتـفــسـار من
القاضيـة جاكلـ بيشارد وكـنا سوية
على مائدة غداء في الفندق عن كيفية
اختيار النـساء في اجمللس فذكرت ان
طـلـبـات الــتـرشـيح من الــنـسـاء كـانت
محدودة جداً اربعة فقط ولم يكن لدى
اللجنة الـكثير من اخليـارات بالنسبة

. فوض رأة في مجلس ا شاركة ا
عند دخـولنـا الى القاعـة نظـر اجلميع
الـيــنـا بــريــبـة وتــوجس وهـو ســلـوك
عـراقي نـبت وتـرعـرع في الـشـخـصـية
الـعـراقــيـة من جـراء الــكـبت واخلـوف
من الــنــظــام الـقــمــعي األســتــخــبـاري
السـابق بحـيث بـات الشـخص ال يثق
بأخيه والزوجة ال تثق بزوجها وبقي
هـــذا اخلــــوف راســــخـــاً في نــــفـــوس
الـكـثــيـرين من الــعـراقـيـ حــتى بـعـد

اسقاط النظام.
 صـافـحت اجلـمـيع وامـتـنـعت "األكـثر
ـصـافـحـة فــدقـقت لـهـا " عـن ا حتـجـبـاً
على صـدري عالمـة السالم وقـلت لهم
انـا زمـيـلــكم في الـهـيـئــة األنـتـخـابـيـة
وعـــلـــيـــنـــا تـــبـــادل ارقـــام الـــهـــواتف
وعــنــاوين الــبــريــد األلــكــتــروني.. ثم
ن كـــان جـــالـــســـاً الى نـــاولت ورقـــة 
جـنــبي فـكـتـب اربـعـة مـن احلـاضـرين
بــريــدهم األلــكـتــروني فــقط وبــخط ال
يحسـدون علـيه وقد حـزرت ان البـقية
e- العالقـة لـهم بـالــبـريـد األلـكـتـروني
 mailولـم يــــســــتـــــفــــيـــــدوا من هــــذا
ــاً عــام االخــتـــراع الــذي اصــبح قـــد

.2004
ساء كارينا بيريللي التقينا في ذلك ا
سـاعدات األنـتخـابية رئيـسة وحـدة ا
وكــان مــعــهــا خــبــيــر   األنــتــخــابـات
Car- الكولومبي كارلوس فالنزويلال
 los Valenzuelaالـــــذي اخــــتـــــارته
ـــتـــحـــدة لـــيـــكـــون عـــلى رأس اال ا
فـريـقـهـا في الــعـراق ويـكـون الـعـضـو
ـفـوضـ طـبـقاً الـتـاسع في مـجـلس ا

فوضية((1. لقانون تشكيل ا
قـالت كـاريـنـا بـعـد ان انتـظـم اجلمـيع
حول طاولة األجتماعات الواسعة في
القـاعة الـشـمالـية فـي فنـدق الرشـيد 
انني مسـرورة بأن التقـيكم مجـتمع
وهناك مفوض واحد ستلتقونه قريباً
وكانت تـقـصد الـدكتـور عـبد احلـس
الهنداوي الذي لم يكن في العراق في
ذلـك الــــــوقت واشـــــــارت الى انــــــهــــــا
مـســرورة ألنـهــا شــاركت في اخـتــيـار
هــذا اجملـلس مـن بـ عــدد كــبــيـر من
العـراقـي الـذين قـدموا تـرشـيحـاتهم
... تـرشــيــحـاً وقـد بــلغ عــددهم  1887
وقالت ان عملية األختيار كانت سرية
ومن قــبل اشـــخــاص غــيــر عــراقــيــ

وفز انتم(2).
ـؤقـتـة  –االمر 1)  سـلـطـة االئـتالف ا
رقم (92) مـــفــوضـــيــة االنـــتــخـــابــات
31/ORD/CPA ـستـقلة العراقـية ا

.92/May 04
جــــاء في الــــقــــسم (5) من االمــــر 92

فوض ما يلي: حول مجلس ا
ـفـوضـ من تـسـعة يـتـألف مـجـلس ا

ـتحـدة التي ونصت اسـتمـارة اال ا
ـعـلــومـات لـلــحـصـول عـلى مـلـئـت بـا
مــنــصب (مـــفــوض) ان يــكــون مــقــدم
الـطلـب غيـر تـابع ألي حـزب ولالسف
ــتـــحــدة الـــشــديـــد اغـــمــضـت اال ا
ـارسات احـد اعـضاء عيـنـيهـا عـلى 
ـــفــوضـــ دون ان تـــفــعل مــجـــلس ا

  ... شيئاً
وبــــذل مـــــعــــظم اعــــضـــــاء مــــجــــلس
ــفـــوضـــ رغم األخــطـــاء األداريــة ا
ـالـيـة الـعـديــدة الـتي وقـعت فـيـهـا وا
األدارة االنتخابـية نتيـجة عدم وجود
خـبــرة سـابــقـة في األدارة جــهـودهم
ـــمــكــنـــة لــتـــحــقـــيق األنــتـــخــابــات ا
الـرئـيــسـيـة الـثالثــة ومع ذلك ونـظـراً
حملدودية األمكـانات وضخـامة العمل
فـقـد كـان هـنـاك من اسـتـغل الـظـروف
ــكن تـمــريــره كــمـا ان لــتـمــريــر مــا 
ـبـنـيـة عـلى ـتـحـدة ا سـيـاسـة األ ا
ضــرورة جنــاح مــشـــاريــعــهــا بــغض
الـــنـــظـــر عن كـل شيء ســـاهم في ان
فـوضية يتدخـل الكثـيرون في عـمل ا
ولــو كــان ذلك بـــشــكل غــيــر مــبــاشــر
وبـــدون عـــلـم الـــعـــديـــد من اعـــضـــاء
اجمللس مثـال ذلك ذهاب احـد اعضاء
اجملــلس الــذي افــتــضح امــر عالقــته
احلزبـية الى مـجلس الـنواب واالدالء
باراء حول الـقوانـ األنتخـابية دون
وجـــــود قـــــرار واضـح مـن مـــــجـــــلس
فوض بتكليفه القيام بهذا العمل. ا
بـعـد انـتـهـاء الـعـمـلـيـات األنـتـخـابـيـة
اخلـــمس عـــام   2005انـــتــــخـــابـــات
اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة االنــتــقــالــيــة
انتخابات اقليم كردستان وانتخابات
مجالس احملافظات في 2005/1/30
واالســـتـــفـــتـــاء عـــلى الـــدســـتـــور في
10/15/ 2005وانـتـخــابـات مـجـلس
النواب في 15)/12/ 2005برزت في
الشـارع الـعـراقي وعـلى لـسـان بعض
الــســيــاســيــ الــذين لم يــفــوزوا في
األنـتخـابـات اقـاويل تـفـيـد بـأن هـناك
عــمــلـــيــات تــزويــر حــصـــلت في تــلك
العمليات األنتخابية ... هنا نستطيع
الـقـول بــأنَّ مـثل هـذه الـعــمـلـيـات ان
كـانت قـد وقـعت فـهي مـحـصـورة في
ـنـاطق األنـتـخـابيـة ولم تـكن بـعض ا
ــا حـــصــلت في بــشـــكل واسع بـل ر
مراكز ومـحطـات لم يكن فيـها مـراقبة
سواء من وكالء الكـيانـات السيـاسية
ـتـعددة... ـراقـبـة ا او من مـنـظـمـات ا
ولـم تــــــرد عـــــــنــــــهـــــــا أي شــــــكــــــوى
لـلــمــفـوضــيـة... لــقــد حـرص مــجـلس
ـفـوضـ لـتـكـون األنـتـخـابـات حـرة ا
ونـزيــهـة عــلـمــاً بـان اجملــلس لم تـكن
لديه القـدرة التامـة للـسيطـرة على ما
يقارب من  (1) 6000 مركز انتخابي
بــــــواقع  32,000 الـف مــــــحـــــــطــــــة
انتـخـابيـة كمـا ال يـستـطـيع ان يتـأكد
من ان الـ 200 الف مـــــوظـف الـــــذين
عينوا بواسـطة القرعة لـيشرفوا على
ـــراكـــز واحملـــطـــات األنـــتـــخـــابـــيــة ا
ـتـلـكـون جـمـيعـهـم وعيـاً واخـالصاً
ــســؤولــيــة. وجـمــيــعــهم وادراكــاً بــا
ليسـوا تابـع لألحزاب او الـتكتالت
الــتي ظــهــرت بــعــد ســقــوط الــنــظـام

السابق.
ÈËUJý œË—Ë

لــــــقــــــد وردت الى اجملــــــلـس بــــــعض
الـشـكـاوى التـي لم يـسـتطـع الـتحـقق
منها كتـلك التي تشيـر الى قيام مدير
مـركـز مــعـ بـاحلــلـفـان امــام طـابـور
قـترعـ بان مـن ال ينـتخب الـقائـمة ا
(الـفالنـيـة) سـيـقـتل فـوراً وكـان يـكـرر
ـقـتـرعـ انه يـريـد بـنـاء عراق امـام ا

قابر اجلماعية. خال من ا
ـكن تـفـســيـر مـثل هـذه احلـوادث ال 
ســـوى أنـــهـــا نـــقـص في "الـــثـــقـــافـــة
ــفــوضــيــة األنــتــخــابـــيــة" ورغم ان ا
ـــراكــز حـــاولت تـــدريب مـــســـؤولي ا
واحملـــطــات عـــلـى عــدم الـــتـــدخل في
قترعـ اال ان البعض منهم شؤون ا
غــلـــبت عــلـــيه احلــمـــاســة الــديـــنــيــة
ذهـبيـة فـدخل بتـصرفه هـذا دائرة وا

اخلطأ.
ـفوض  بعد اعالن اسـماء مـجلس ا
عـــلى الـــصـــحـــافـــة ووســـائل األعالم
ـتـحـدة األخـرى ابـلـغـنـا فـريق اال ا
انه يــود االلـتــقــاء بــاعـضــاء مــجـلس
فـوضـ بـحـدود السـاعـة الـعـاشرة ا
لـيالً من الــيـوم الــتـالي. كــان في هـذا
األمر نـوع من الـغـرابـة بـعض الشيء
ولــكن ان كــان ذلـك بــنــاء عــلى رغــبــة
السيـدة كاريـنا بيـريلـلي فمن األفضل
ان يـحــصل هــذه األجــتـمــاع ألن هـذه
رأة لديـها قـوة عشـرة رجال اشداء ا
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س احملتل بـشكل مـباشـر وهو امر 
بنزاهتنا واستقالليتنا .

تحدة هذه اخلطة وهي اكدت األ ا
كانت تتعاون مع السلطات األمريكية
بــشـــكل وثــيق فـــقــد تــســلـــمت عــلى
بــريـدي اخلــاص كــمـا تــســلم جــمـيع
أعضاء اجمللس بـرقية الكـترونية من
هبـة عـبـد الـلطـيف الـعـامـلة في األ

تحـدة بتاريخ 4/ حزيران (يـونيو) ا
ـوضـوع الذي / 2004قالـت فيـهـا: "ا
سأقـوله لكم هـو حلـمايـتكم... فـلديـنا
ـــكن األتـــصـــال به اســـمه شـــخص 
  Warren Hoy(1)فـي بـــــــغــــــداد 
وقـالـت هـبــة في حــال وجــود "طـار
هـائل"  Huge emergencyالــرجـاء
األتصال به لـيعلم مـاذا يحصل ولكن
عـلـيـكم الـعــلم ان "رد الـفـعل سـيـكـون
"... سـيرسلون قـوة الى بيتكم ضخماً
ليـخلونه... لـذلك علـيكم الـتأكـد جيداً
من حـجم "الـتـهــديـد" او اخلـطـر عـنـد
األبالغ? وقالت هـبة وايـضاً ارجو ان
تــتــصــلــوا بـ Warren Hoyقــريــبــاً
لتنظيم عـقد اجتماع مـعكم... وعليكم
وقع قبل ذلك تـهيـئة خـطة (خـارطة) 
بـيتـكم ألنـهم يـتـمنـون مـعـرفة كـيـفـية
ضــمــان امــنــكم وامن عــائــلــتــكم الى
جــانب انــهم يــرغـبــون في مــنــاقــشـة
ــتـــعـــلـــقــة بـــعض األمـــور االخـــرى ا

بامنكم".
انتابني العـجب من كل ما يقال حول
ــرء يــخــال انه ــوضــوغ   فــا هــذا ا
اصـبح في سـجن  وحـيـاته مـحـفـوفة
بـاخملـاطـر . قـلت لــهـبـة انـني ال امـلك
بـيتـا وعـائـلـتي غـيـر مـوجـودة  ولكن
مــثل هــذه األقـــوال والــتــحــضــيــرات
تثـير القـلق في الـنفس  لـيس خوفـــا
او فزعـا بل ألننـا لم نتـعود عـلى مثل
هـذه االمــور وهي حــقـا غــريـبــة عـليّ
شـخـصـيـا وانــني حـقـيـقـة ال اريـد ان
اجـري اي اتــصــال بــهـؤالء وال ارغب
بحمايتهم ولدي مرافق واحد اثق به

والبقية اتركها لألقدار .
 وفـــعال لـم يـــتم اجـــراء اي اتـــصـــال
مـيتة ورغم مـيتـة وغيـر ا بالـقوات ا
الـتــهـديـدات الــتي كـنــا نـتـلــقـاهـا من
بعض التـنظيمـات التي اعتـقدت اننا
" عــمالء لـألمــريــكـــان " فــأن احــدا لم
يــؤذيــنــا بل  وان كــان قــد حلق بــنـا
االذى  فمن األمريكان انـفسهم عندما
اقتـحمـوا داري بقـوة مؤلـلة وهـذا ما
سنتحدث عنه في ثنايا هذا الكتاب .
 تــتـالت "مــكــرمــات" األمـريــكــان عـلى
ــفــوضــ فــبــعـد اعــضــاء مــجــلس ا
هـــواتف الـــثـــريــا الـــتي نـــســـتــطـــيع
بـــواســـطـــتــهـــا األتـــصـــال بـــالــعـــالم
اخلارجي وزعت علينا هواتف اخرى
دعــــيت بـ( MCI)(2)وبـــــدالــــتـــــهــــا
الرئـيسـية في نـيويـورك وهذه ايـضاً
ســهــلت عـلــيــنــا امــكـانــيــة األتــصـال
بـــجـــمـــيع ارجـــاء الـــعـــالم ثـم زودنــا
بـــهــــواتف (عـــراقـــنــــا) ايـــضـــاً وهي
الوحيدة التي بـقيت لدى البعض من

فوض لغاية هذا اليوم. ا
بــهــذه االجــهــزة الــثالثــة اخملــتــلــفــة
ــفـوضــ ومـنـذ اسـتــطـاع مــجـلس ا
حزيران عام  2004ولغاية نهاية عام
 2005األتــــصـــــال بــــكـــــافــــة ارجــــاء
عـمـورة دون اية تـكـلفـة وقـد اعتـقد ا
الـبــعض مـنــا ونــحن لـســنـا من ذلك
البعض ان األمر سيستمر هكذا وان
األمريكـان سيبـقون يحـيطونـنا بهذه
الرعـاية الـفـائقـة اللـزوم غـير مـدرك
ان هـــــــــذا األمـــــــــر هـــــــــو جـــــــــزء من
عهودة... األستراتيـجية األمـريكيـة ا
لـقد كـانت األدارة األمـريـكـيـة بـحـاجة
فوض ألجناز الى اعضاء مجلس ا
الـعـمــلـيـات األنـتــخـابـيـة عــام 2005
هـــذه الـــعــمــلـــيـــات الـــتي وضــــعــوا

تواريخهــا وتفصيالتهـا في 
1) Warren Hoy ,Operation of-
ficer, Global for Sicuritry
Cooperation at office of the

Secretary of Defence    2) 
جـــهــاز هـــاتف يـــرتـــبط بـــبـــدالــة في
ـكن االتصـال بواسـطته نيـويورك و
بجمـيع انحاء الـعالم وقد ذكـر لنا ان
هــــذه االجــــهــــزة الــــتـي وزعت عــــلى
فوض باالضافة لعدد مجلس ا

تحدة مراقبة من العامل في اال ا
بـــــشـــــكل دقـــــيق مـن قـــــبل اجـــــهــــزة

ركزية االمريكية  .  االستخبارات ا
ــر عن األوامــر الـــتي اصـــدرهــا بـــر
ؤقتـة. اما بعد ذلك سلطة االئـتالف ا
وبـــعـــد اعالن نـــتـــائـج انـــتـــخـــابــات
12/15/ 2005فــان االمــور تــغــيّـرت
 180درجـة حـتى كـاد بـعض اعـضـاء
السفارة األمـريكيـة في بغداد والذين
ـفــوضـيــة كل يـوم كـانــوا يالزمــون ا
سـواء بـارسـال مـوظـفـيـهم او سـمـاع
الــشـكــاوى بـواســطــة الـعــيــون الـتي
ــفـوضــيــة يـنــسـون زرعـوهــا داخل ا

. فوض اسماء اعضاء مجلس ا
وخـيـر دلـيل عــلى ذلك انه اثـر اجـراء
انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب في 15/
كـــانـــون اول  –ديـــســــمـــبـــر /2005
وأعالن الــنــتــائـج الــنــهــائــيــة  الحظ
فوض البعض من اعضاء مجلس ا
 خالل شهر شباط من عام  2006 ان
هاتف الـثـريا لم يـعـد يعـمل فـحاولت
األدارة األنــــتــــخــــابــــيــــة  االتــــصـــال
ـسـؤول عن ذلك ولـكـنـهـا لم تـتـلق بـا
ايــــة اجـــابــــة واضـــحــــة وفي  2آذار
 2006 وزعت امـــيــنـــة ســر مـــجــلس
ــفـــوضــ عـــلى األعــضـــاء رســالــة ا
ـتـحـدة واردة من سـفـارة الــواليـات ا
األمريـكيـة (مذكـرة تـبلـيغ) موقـعة من
السكرتير الثاني في السفارة واسمة
(رسل ج. ويستـركارد) يـقول فيـها ما
يــلي: "نــود اعالمــكم ان عــقــد خــدمـة
الـهـاتف ثـريـا قــد انـتـهت مـدة نـفـاذه
ـــتــــحـــدة وان ســــفـــارة الــــواليــــات ا
األمريـكيـة ال تـستـطيـع جتديـد العـقد
او اعــادة اخلـــدمـــة وهــذا يـــعــني ان
اخلــدمــة ســوف تــتـــوقف في جــمــيع
فـوضـية الهـواتف الـتي  جتهـيـز ا
بها قـريباً ولن تـكون أي خدمـة فيها
فـوضية ان تطلب من لذا نرجو من ا
الــذين في عــهـــدتــهم هــذه الــهــواتف
ـسـاعـدة لـيـتم تـسـلـيـمـهـا الى كـادر ا
اعادتهـا إلى السفـارة". في اجللسات

—U¹« b¹d

لندن
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لسـنا ضـد أحد  ولكن مـانرا ه ونـسمـعه  يجـعلـنا ضـد اجلميع  فـليس من
ـقـدسـة   تـبـحث نـاسـهـا عـلى دواء ـطـلق  مـديـنـة مـثـل كـربالء ا ـعـقـول بـا ا
ـريض كل ـريض  ومـسـتـشفى ومـسـتـوصـفـا طبـيـا يـعـطي الـدواء ويـشفي ا
حسب قـدرته  وكل حسب حاجته . فقد تناقلت وسائل االعالم مؤخرا  بان
مـديـنة كـربالء الـتي تـسـتقـيل سـنـويا مـالي الـنـاس لـزيارة االمـام احلـس 
عـيشـية  يـفرشون االرض  والـبيـوت للـقادم وناسهـا على قـلة امـكانـاتهم ا

الى كربالء ويـعطون كل مالديهم وماذخرت سنون التعب من موارد العوائل 
وارد واالدوات الطـبية اليجـدون مستـسشفى ومـستـوصف حكومي فـيه من ا
تشفي مرضاهم . وتفيد التقارير على لسان مسؤول في كربالء  إن معظم
النـاس الذين الحول لـهم والقوة يلـجأؤن مرغـم لـلمسـتشفـيات االهلـية التي
ستشفيات دينة تـعالج وتبيع الدواء باسـعار فلكية  ,وان مـعظم ا انتـشرت با
ـراكـز الـصـحــيـة الـتي صـرفت لـهـا مــلـيـارات الـدوالرات ظـلت عـاجـزة عن وا
شاريع حتقـيق اهدافها  أما بسبب تلكؤا الشـركات التي احيلت اليها تلك ا
الصـحية أو بسـبب عدم قدرتـها وهروب اصحـابها بـعد حصـولهم على نسب
شاريع بسبب عدم عالـية من االموال أونتيجـية عدم قدرتهم عـلى تنفيذ تـلك ا
عـرفة أو الـتواطـؤ . وتنـسب تلـك التـقاريـر  الى إن الكـثيـر من إحاالت بـناء ا
شـاريع بـدأت منـذ اكـثر من سـبع وعـشر سـنـوات ووصلت سـتوصـفـات وا ا
ـئة وتوقفت نتـيجة االهمال اوال نسب االجنـاز الى اكثر من ست وسـبع با
وعـدم التـزام تـلك الـشركـات احملـلـية واالجـنـبـية ثـانـيـا لكـون الـتـخصـيـصات
تـابعة ستـوى احلرص وا عنـية ليـست  الـية لم تتـحقق   أو إن اجلهـات ا ا
سـتشفـيات االهلـية وتلك ثالـثا  أو بسـبب  الفسـاد. ويالحظ إن الكثـير من ا
التـابعة جلـهات مـعروفة انـتعـشت في كربالء وتـستولي عـلى موارد هـائلة من
ـن اليسـتـطيع  عـلـيه الـنظـر الى الـله اجلـليل والى ـراجـع  و رضى وا ا
ـنائـر الذهـبـيه ليـته يسـتعـيد حـقوق وجـعه . وبالـتأكـيد اليـضيع حق النـسان ا
ــرض . وتــؤكــد تــلك الـــتــقــاريــر بــان بــعض مـــوجــوع تــنــخــر جــســـده االم ا
ـراكـز الـصـحـيـة الـتي انـشـئت في الـسـبـعـيـنـات من الـقـرن ـسـتـسـفـيـات وا ا
ـاضي اكـلـهـا الــزمن وتـأكـلـتـهــا ( االرضـة ) البـنـيـتــهـا ولم يـزرهـا أحـد من ا
سـؤول ويـعطف على حـالها  ,بـالتأكـيد نـحن نعيش في مجـلس احملافـظة وا
واطن االنانية سؤوليات  لكن تـنخر جسد البلد وا زمن ترتـفع وتتكاثر فيه ا
واطن . فكيف الذاتـية واحملسوبـية والفسـاد الذي يعلـو فوق الوطن وحقـوق ا
يـرحمـنـا التـاريخ  عنـدما نـنظـر لكـربالء اجملـيدة وابـناؤهـا يسـتقـبلـون الزوار
ـسـافات طـويـلـة وهم قـادمون لـسـيد ـشي  ويـطـلبـون مـنـهم االستـراحـة بـعد ا
ـان وفرض العدالة  . ماذا سيـكتب التاريخ للعوائل احلقـيقة والتضحية واإل
الكربـالئية التي تفتح ابوابها للجمـيع لتأكل منها رغيف خبز وهي مسرورة 
ريض من ابـنائـها  والجتـد مسـتشـفى  حكـوميا في ح التـملك قـيمـة دواء 
يلـيق بحضراتهم .  بئس الذين يتزودون بالدوالرات من وجع اطفال كربالء ,
ـأسي . إن الـوقائع وبـئس من يـحـكي عن الـعـراق وهـو يـدفن ابـنـاءه بـرمـال ا
ـيـاه في الـبـصـرة تـؤكـد بـأن أزمـة الـصـحـة في الــعـراق التـخـتـلف عن ازمـة ا
والعن أزمـة الـكـهـربــاء  لـكن تـخـتـلف عــنـهـمـا في الـشــكل واجلـوهـر  فـتـلك
االزمات تـشوي االجساد  أما أزمة الصحة فـتقضي على العقول واالجساد
 وهذا األمـر يؤسس بأن لـيس العراق كـكيان ودولـة ومؤسسـات مستـهدفا 
ـســتـهـدف كـكـيــان بـشـري  وخـاصـة الــطـفـولـة  ولـعل ـا االنـسـان هـو ا وإ
اشارات وزارة الـصحـة بهيـكلـيتهـا اجلديـدة قد اوضـحت خطورة ذلك إذا لم
ستـشفيات واعادة سيطر عـليها وانشـاء عديد ا يتم معـاجلة االمر باالدويـة ا
عقول ونحن في القرن اجلديد أن توقفـة . وليس من ا ستشفيات ا العـمل با

وازنة صـروفة للفـرد العراقي من ا الية ا تكـون النسبـة ا
هي مــئــة وعــشـرون دوالرا في الــســنــة . فـإذا لـم يـتم
ــان ورئــاسـة تــدارك هـذا الــوضع ومــســاعــدة الـبــر
الــوزراء لــوزارة الــصـحــة اجلــديــدة وزيــادة حــصـة
ــوازنـة لــلــعـام اجلــديــد  فـإن وزارة الــصـحــة من ا
االنــسـان الــعـراقي سـيــدخل في أزمـة مـن الـصـعب

معاجلتها الحقا..

تـلـقي العالقـة ما بـ الـقانـون واحلريـة واثرهـمـا في تنـظيم اجملـتـمع  بظاللـها
على حـقب اولية جلدلية هذه الـعالقة  فعندما كـان االنسان يعيش في البداءة
االولى  حالـة احلرية الـتامـة كمـا يسمـيهـا ( لوك ) وللـحفـاظ على هـذه احلرية
جعلهُ يـتخـلى عن جزء مـنهـا لكي يـنعم بـها  فاحلـرية الـتامـة تشـبه حلد كـبير

العالقة ب الفوضى واالختالف  
ـبالغة   الـقول إن التاريخ اإلنسـاني كله عبارة عن صراع بالـتأكيد ليسَ من ا
طويل من أجـل حترر اإلنـسـان كي يـكون سـيـد نـفسه ويـتـحـرر من كل انواع
العـبودية الـتي كانت تُـنغص علـيه حيـاته وحترمهُ من حـقوقة احلـقيـقية في في
ـكن جتاوزه  طـا خـاصا لـلـعيش مـفـروض علـيه وال كل شيء بل جتـعل له 
ا كانت الـعالقة وثيـقة طـول التاريخ بـ حرية اإلنـسان وتقـدمه وتطوره ولطـا
فـالـتـجـارب اإلنـســانـيـة في مـخـتــلف الـعـصـور هي دلـيـل قـاطع عـلى أن تـقـدم
اإلنـسـان وازدهـار مسـتـقـبـله وتطـوره مـرهـون بـتـحرره من الـقـيـود الـتي تـكبل

حريته وفكره وحركته 
وقـد ال تـخـلو حـقـبـة زمنـيـة عـبرَّ الـتـاريخ إال وشـهدت ثـورات من اجل الـتـحرر
وتكـسيـر اغالل العـبودية ورسم حـياة جـديدة تـمنح االنـسان فـرصة االخـتيار
رسوم له ابان عهد العبودية والقهر والتطور واخلروج من النمط احلياتي ا

ـفـهـوم احلـريـة قـدمـهـا لـقــد سـجـلت حـيـاة الـبـشـريـة اكـثـر من   200تـعـريف 
باحثون في حقب تاريخية متفاوتة لكنها مختلفة  في ظروفها وأحوالها وذلك
ألنـهـا تـقع في قــلب احلـركـة الـتـاريــخـيـة وهي مـحـور الــتـجـاذب بـ اإلنـسـان

واإلطار االجتماعي الذي يعيش فيه والدولة التي يخضع لسلطتها.
ـكن اعتـبـار  الـتـعـاريف  اخملـتلـفـة لـلـحريـة تـعـبـيـراً عن الـظروف الـتـاريـخـية
اخملـتـلـفـة لـهـا النـهـا تـفاوتـت في االزمـان  ولـكل زمن ظـروفه اخلـاصـة بـها 
لكن في نـهجها العام هي حتمل معنى واحدا تـشترك به كهدف للشعوب التي

رفضت العبودية . 
 اما القـانون  فيعـتبر  منذ الـبدء هو اطار الـدفاع  عن احلرية واحلفـاظ عليها
وهـو مـنـذ البـدء ايـضـا يـعـتبـر احـد ادوات اغـتـيـال  احلريـة وحـبـسـهـا  وهذه
اجلدلـية البد من التعامل معها بدقة حيث ان تفاعالتها واثارها مهمة جدا في
رسم صـورة اجملــتـمع حـيث من خالل هــذه اجلـدلـيـة  اكـتــشـاف الـقـانـون 
ـصالح واحلريات اخملـتلفة كمـنظم لصورة اجملـتمع وكبـاكورة لتنـظيم تزاحم ا
التي تـقود لو تـركت على سـجيـتها الى االنـهيـار التـام  وماب احلـرية الـتامة
التي تـولد فوضى عارمة وقانون يحاول حتديد او اغتيال جزء من تلك احلرية
ـواطن حـرمـانا حـقـيـقـيا   ولـدت الـعالقـة اجلدلـيـة بـيـنهـمـا في زمن يـعـاني ا
ويبـحث في اروقة الوطن وبيبانه عن حـقوقه التي سُلبت حتت جُنح الظالم في
غفـلة من الزمن  وهم احلرية التي حاول البعض تسـويقه كأحد اعمدة التغير
الــشـامل الـذي شـهـدهُ الــبـلـد بـعـد عـام 2003 حتـول بـ لـيـلـة وضـحاهـا الى
مـجـمـوعـة اوهـام تـخـضع لـلـسـلـطـة ومـزاجـهـا اوالً ولالحـزاب احلـاكـمـة ثـانـيـاً
ودخلت احلـرية في نفق الصراعات الطائفية والقومية ثالثاً  و التي تُعتبر من
ـرء اخلـروج مـنـهـا دون خـسـائـر فـادحـة عـلى ـنـزلـقـات الـتي يـصـعب عــلى ا ا
ـنـظـومـة الـفكـريـة والـوطـنـيـة  وبـالتـاكـيـد نـأمل من الـقـانـون احملدد مـستـوى ا
للحـريات بقدر ما يـحدد احلرية  للحـفاظ عليها من الـفوضى عليه اوالً انتزاع
واطن يشـعر من جديد تلك احلـرية من غياهب اجلُب الـتي دخلت اليهـا وبدا ا
ـكن اخلــروج مـنه هـو نـوع من ط خــاص حلـيـاته ال انه مــقـيـد وقـد  رسم 
االسـتـعبـاد بـاسم احلـريـة  بالـتـأكـيـد عنـدمـا جنـد سبـل احلفـاظ عـلى احلـرية
واطن   ال اريد ان والقـانون فنـحنُ جنحنـا في احلفاظ عـلى حقوق الـوطن وا
ـظلـمة اكـون مـتشـائمـاً كـثيـراً  لـكني احـاول ان انـبه وأشيـر الى كل الـنقـاط ا
الـتي قـد تـكون سـبـبـاً في عـمـلـيـة تراجـع التـعـاطي اجملـتـمـعي مع الـسـاسة او
السـلطة السياسية برمتها  لذا ال بد من اتخاذ االجراءات الالزمة في البحث
ـواطن الـعراقي مـن قيـود الـسـلـطويـة واحلـزبـيـة والطـائـفـية عن اطالق حـريـة ا
ومتها من خالل وتفعيل دور  القانون في حماية تلك احلرية واحلفاظ على د
ـواطنـ  وبالـتأكيـد ان اليكـون القانـون احد وسـائل الصراع تنـظيم شؤون ا
السـيـاسي ويخـرج من عـباءة الـتوافـق السـياسي  ألنـهُ سيـكون  االداة االولى

في عملية اغتيال احلرية .
ـواطنة احلقـة ان توفرت للمـواطن بكافة احلريـة هدف اسمى لتـرسيخ قواعد ا
اركانـها  واحلـرية لـيسـت منَّـة من الدولـة للـمواطـن بل هي استـحقـاق شرعي
واطن الى احد ووطني فـأن توفـرت ضمن هذا االطـار ستعـمل على  حتـويل ا

عوامل البناء والتفاعل  في مسيرة البلد 
والقـانون مجـموعة الـتشريـعات التي تُـنظم حيـاة الناس حـتى وان جتاوزَ على
بـعض احلـريـات   اال انه فـي اطـاره العـام يـحـافظ عـلـى احلـرية مـن االنـهـيار

والسقوط في وحل الفوضى العارمة
ـواطن الـعـراقي يـترقـب بسـاسـة ذوي عـقول ومـابـ احلـرية والـقـانـون يـبقى ا
سافة احلقيقية لتلك العالقة اجلدلية وتسخيرها منتـجة  قادرين على حتديد ا
واطن الـذي يشـعـر األن انه مُنـتهك احلـريـة والقـانون غـير قـادر على خلدمـة ا

اسعافة 
رتكزان ـرتكزان احليـويان ا ألن احلريـة والقانون  ا
احليـويان في اي بلد للعيش بحياة منتظمة وحقوق
مــكــتــمـلــة  أصــبــحــتـا مـن نـتــاج ســلــطــة االحـزاب
والــتـوافــقـات الـســيـاســة الـتي تـفــتـقــد لـلـتــوافـقـات

اجملتمعية . 

اياد عالوي
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