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ـفـوضيـة كـمـا تـقـرر ان تـتم عـمـلـية ا
األيــداع بــتــوقــيــعي والــســيــد عــادل
الالمي مـــديــر األدارة األنـــتــخـــابــيــة
والسيد كـارلوس فالنزويـلال العضو
الدولي. اما تنظـيم االمور احلسابية
بـحــقـوق الـســحب واأليـداع اخلـاص

بلغ فقد إرتئي ان تبحث الحقاً.  با
ـــفـــوضـــ في ادرجت اســـمــــاء ا
احملـضـر االول دون تـوقيـعـهم وكـتب
بـشـكل بـدائي وكـان ذلك دلـيالً اولـيـاً
واضــحـاً ســيـظــهــر في الـكــثــيـر من
عـرفة احملاضـر عـلى عدم الـقـدرة وا
ـاســة لـتــحـصـ األدارة واحلـاجــة ا
ام كامل األنتخابية بـأشخاص لهم ا
بالـشـؤون االدارية وبـالـلغـة الـعربـية
وقواعدهـا األساسية  وفـعال انعكس
هذا األمر في وقت الحق على الـكثير
مـن اعــــــمـــــــال لـــــــيس فـــــــقط األدارة
االنـــتــخــابـــيــة بـل وايــضــاً مـــجــلس
ـفـوضـ حـيث صـدرت الـكـثيـر من ا
القرارات بـشكل نـاقص وغير واضح
بــســـبب ان الــكـــثــيـــر من اخلــيــارات
وظـف كانت غير اخلاصة بتـعي ا
صـــحـــيـــحـــة وجيء بـــالـــكـــثـــيـــر من
األشخـاص الذين ال قـدرة لهم ألجناز

عملهم بشكل صحيح. 
وفي  25حــزيــران  –يــونــيــو 2004
عـقــد األجـتــمـاع الــثـاني بــرئـاســتـنـا
ايـضاً وكـان لـديـنـا جـدول اعـمال من
سـبع نــقـاط ولــكن ثالث نـقــاط كـانت

االبرز وهي :
Inde- اعتماد التسـمية العربية -
pendent High Electoral Com-

mission 
للجهاز الذي نحن اعضاء فيه  . 

Chief تسمـية وتـرجمة مـصطلح  -
 Electro Officerوهـو امـر يـتـعـلق

باألدارة األنتخابية .
ـفـوض - انتـخـاب رئـيس جمللس ا

ونائبه  والناطق األعالمي . 
 االتـفاق بـالـنـسـبة لـلـنـقـطة االولى
على اسم (الهـيئة األنـتخابـية العـليا
سـتقـلة في الـعراق)  ثم  تـغيـير ا
فوضية" الحقاً . كلمة "الهيئة" ب  "ا
بـالنـسـبـة لـلنـقـطـة الـثانـيـة فـقـد اثار
الــســيــد عـــادل الالمي مــديــر األدارة
األنتخابية نقاشات طويلة فطلب من
اعــضــاء اجملــلس ان يــســمى رئــيس
األدارة األنـتخـابـيـة مـا دفع األعـضاء
الى التـصويت فـلم يفـز مقـترحه  ثم
اتــفق ان يـــطــلق عــلـــيه اسم "األمــ
ـا يـعـني الـعـام" اال انه لم يـطــبـقه  
منـذ البـداية ان قـرارات اجمللس غـير
كن عدم تـطبيـقها وكان ملزمـة له و
ذلك األمـر اول اشـارة الى ان مـجلس
فـوضـ غيـر قـادر على عـقـوبة أي ا
مـفوض ال يـطـبق او يـلـتـزم بـقراراته
وهـذا ما جـعل تـنـفـيذ الـقـرارات عـند
األدارة األنــتـــخــابــيــة الحـــقــا تــأخــذ
الـشـكل األسـتـنـسابـي فـقط وحـصول
صــدام مــسـتــمــر بــ اجملــلس الـذي
يصدر الـقرارات واألدارة األنتـخابية

التي تنفذها . 
النقطة الثالثة كانت تتعلق بأنتخاب
ـفوض حيث قدمت رئيس مجلس ا
اقــتـراحــا بـأن يــكــون الـدكــتـور عــبـد
احلسـ الهـنداوي رئـيسـا للمـجلس
وحصـل مقـتـرحي عـلى االجـماع  ثم
رشحت السـيد صفـوت رشيد صدقي
لنيابة الـرئاسة اال انه اعتذر عن ذلك
فرشـحت الـسـيدة حـمـدية احلـسـيني
ا لـم يكن احـد يرغب بـهذا نفـسهـا و

نصب حصلت عليه بالتزكية. ا
طرح الدكتور عبد احلس الهنداوي
ــــركــــز الــــنـــاطـق األعالمي اســــمي 
ـنـصب. وهـنـا فـاعـتـذرت عن قـبـول ا
رشح الـــســيـــد عــز الــديـن احملــمــدي
نـفـسه اال ان اصـرار الـسـيـدين عـبـد
احلس الـهنـداوي والعضـو الكردي
الـسـيــد صـفـوت رشـيــد صـدقي عـلى
تـــــرشــــيــــحي دفـــــعــــني إلـى ســــحب
األعتـذار وعـندمـا لم يـسحب الـسـيد
عز الـدين ترشـحه  جـرى التـصويت
اذ ايــدنـي الــدكــتــور عـــبــد احلــســ
الــهـنــداوي الــسـيــد صــفـوت رشــيـد
صــدقي واآلنــســة ســعــاد اجلــبــوري
فيما صـوت لصالح السـيد احملمدي
الـسيـدة حـمـديـة احلسـيـني والـسـيد
ابـراهـيم عــلي عـلي الــذي تـرك عـمـله
فـوضـيـة بعـد ان ذكـر انه تـلقى في ا
وصل ان لم تهـديـدات ارهابـيـة في ا

فوضية.  يستقل من ا
فزت بـاألكـثـريـة وقد شـعـرت مـنذ
ذلك الــيــوم ان هـنــاك غــيــمــة سـوداء
ـفـوض ورغم فـوق سمـاء مـجـلس ا
صغـرهـا فانـها حتـمل نـفسـاً طـائفـياً
من قــبل بــعض اعــضـاء اجملــلس في
ــا سـيـشـكل الـتـعــامل مع األخـرين 

ستقبلية .  خطورة على اعماله ا
        واحلقيـقة ان الـسيـد عز الدين
احملــمــدي وهـو زمــيل اعــتــز به  لم
ـعـنى يـكن صــحـفــيـاً او اعالمــيـاً بــا
الدارج رغم انه عمل في مجلة للهالل
األحمـر الـتي تصـدر في كـركوك وانه
اقرب الى القانون منه الى الصحافة

وجـاء فـيه ان قــبـيـلـة شـيــكـاهـامـاتـيـا
يحكمها كهنة ومساعدوهم او رؤساء
اطــلق عــلـيــهم اسم كــوكــاواز... بــعـد
انـقــضـاء قــرن واحـد عــنـدمـا اجــتـمع
الـرؤسـاء الـنـاشـطـون والـسـيـاسـيون
الــنــاشــطــون في بــوســطن الخــتــيــار
مرشحـيهم لـلمـناصب العـامة اطـلقوا
Caucus"." عـــلى اجـــتــمـــاعـــهم إسم
وتــسـتــعـمل هــذه الــكـلــمـة ايــضـاً في
ـــتــــحــــدة لالشــــارة الى الــــواليــــات ا
هــيــكـلــيــات تــنـظــيــمـيــة لــلــحـزب في

الكونغرس.
ويقول هوك: "كانت ادارة بوش قد
اخــذت مـــوضــوع هـــذه الــشـــهــرة في
اعتبارهـا عندما تخـلصت من ترددها
ــنــظــمــة الــطــويل االمــد في اشــراك ا
ـية في الـعراق فـطـلبت من األ العـا
ـتحـدة في مـنـتـصف كـانـون الـثاني ا
–يــنــايـر  2004ان تــرسل بــعــثــة من
اخلبـراء النقـاذ خطـة سلطـة األئتالف
ــؤقــتــة احملــرجــة بــخـصــوص نــقل ا

." السلطة السياسية الى العراقي
وتـشـيــر الـواشـنــطن بـوست وهي
قـربة مـن الدوائـر العـلـيا في الـبيت ا
االبيض انه وفـي مقـابـلة مع الـسـيدة
بــيــريــلــلي قــالت انــهــا ال تــســتــطــيع
قـبلة. اخلوض في تفـاصيل الرحـلة ا
تحدة ولكن اخرين في منظمة اال ا
قــالـوا بــأنّـهم شــعــروا بـان الــواليـات
ـتــحـدة وشــركـاءهــا في األئـتالف ال ا
لكون سـوى فهم ضئـيل للدينـاميكا
السيـاسيـة في العـراق وانهم اساءوا
احلساب عندما وعـدوا باجراء عملية
تصويت تستنـد الى مؤتمرات حزبية
"كوكـوس سيـسـتم" لوضع خـطط نقل
الـسـلـطـة الى الـعـراقـيـ بـحـلـول 30

حزيران. 
وقـــال مـــســــؤول كـــبـــيـــر في اال
ـتـحـدة قـابل مـؤخـراً مـسـؤولـ في ا
ادارة بوش انه اخبـرهم ان اعتقادهم
بقدرة األنتخابـات السريعة ان جتلب
االسـتـقـرار الى دول لـيس لـهـا تـاريخ
ـــقـــراطي كـــان "مـــبـــســـطـــاً" حـــكـم د
واضـاف: "نـحن نــعـرف اسـتـنـاداً الى
جتـربـتـنـا أنّه يـجب تـنـفـيـذ مـثل هـذه
االمــــور بـــصــــورة تـــدريــــجــــيـــة ومن

السذاجة االعتقاد بخالف ذلك"(1).
وتــســتــطـــرد الــواشــنــطن بــوست
لـتـقول: "سـوف يـتـوجب عـلى الـبـعـثة
الـتي تــرأسـهـا الــسـيـدة بـيــريـلـلي ان
تركز اهـتمـامها بـدقة عـلى ما اذا كان
كناً تـنظيم انـتخابات مـباشرة قبل
/ 30حزيران –يونيو / 2004واذا لم
يكن كذلك فما هي التعديالت الواجب
ادخـالهـا عـلى عـمـلـية عـقـد مـؤتـمرات
حزبية معقدة أثارت اعتراضات قوية

. من زعماء عراقي مختلف
وصـــورت اجلـــريــدة االمـــريـــكـــيــة
ــة اجـتــمـاعــيـة بــيـريــلـلـي بـأنــهـا عــا
وسياسيـة من البراغواي في سن 46
ـــســـاعـــدات عـــامـــاً تـــرأست وحـــدة ا
تـحـدة مـنـذ عام األنـتخـابـيـة بـاأل ا
 1998وكـانـت تـمــلك خــلـفــيـة نــشـاط
سـيـاسي نـظـراً لـنـمـوهـا في ظل حـكم
عسـكـري. ونقـلت عـنـها الـقـول: "اميل
نـظمـات الـكبـيرة الى اساءة الـظن بـا
ــتــحـدة جــعــلـني وعــمـلي في األ ا
ــــنـــظـــمـــات اســــيئ الـــظـن اكـــثـــر بـــا

الكبيرة"(2).
اعتادت بيريللي وموظفوها على اداء
الـــنـــشــاط فـي اخلــطـــوط االمـــامـــيــة.
اخـذتـهم الـعـمـلـيـات األنـتـخـابـيـة الى
تيـمور الـشرقـية لـيبـيريـا جمـهورية
افـــــريــــقـــــيــــا الــــوســـــطى هـــــايــــتي
افـــــغــــانـــــســــتـــــان شــــاطـئ الــــعــــاج

وسيراليون.
ويصف هوك مجموعة بيريللي بأنهم
مـتـصـلـبون فـي آرائـهم حـول عـملـهم.
ونـــقل عــنـــهــا "تـــوجــد طـــرق عــديــدة
لتحرير النـاس من العبودية بدون ان
نقول لهم انهم خاضـعون لها ويشكل
احد واجباتنا اكتشاف ذلك. علينا ان
نـحـدد مـا اذا كـانت دولـة تـرغب فـعالً
في احلصول على مـساعدتـنا او انها
هنا تريدنا فقـط للتوقيع األعمى على

عملية األنتخاب التي جتري فيها".
WMOB(« Â«b  WFK Ë WO{uH*« W¹UMÐ

ـتـحدة   كـانت احـدى مـهـمـات األ ا
في بــــغـــداد بـــعـــد ان شـــعـــرت ادارة
الـــــرئــــيـس الــــســـــابق جـــــوج بــــوش
ــنــظــمـة في بــضــرورة اشـراك هــذه ا
عمـلـيات انـتـقال الـسـلطـة الـسيـاسـية
في الــعــراق ان تـقــوم بــايـجــاد مــقـر
مالئم لـلـهـيـئة األنـتـخـابـيـة الـعـراقـية
ـسـتـقــلـة والـتي سـمـيـت فـيـمـا بـعـد ا
ــســتـــقــلــة ــفــوضـــيــة الـــعــلــيـــا ا بـــا
Independent Electo- لالنتخابات
ral Commussion of Iraq
 .(IECI)انــطالقــاً من ادراكــهـا ومن
التـجارب السـابقـة لهـا في الكـثير من
ـقـر" الـذي سـتـعمـل فيه الـبلـدان ان "ا
تحدة يجب فوضية وخبراء األ ا ا
ان يـكـون مـسـتــقالً ومـحـصـنــاً طـبـقـاً
ـوظفي وضـوعـة  لقـواعـد الـسالمـة ا
ـــتـــحـــدة والــتـي قـــويت بـــعــد األ ا
ـتـحـدة في فـندق تـفـجيـر مـقـر األ ا
القـنـاة ببـغـداد ومقـتل رئـيس الـبعـثة
(سيـرجيـو دي مـيلـيو) مـا دفعـها الى
ســحب بــعــثــتــهــا من بــغــداد في ذلك

الوقت.
ؤقتة كانت وألن سلطة األئـتالف ا
قــد اصــدرت في حــزيـران  2003امـر
برقم 9 نص على ان ادارة واستعمال
وجب الـقوان متـلكـات العامـة و ا
واعراف احلـرب ستـكون حتت سـلطة
Coalation Provisional األئـــتالف
 Authority (CPA)ولها الصالحية
متلـكات العامة نيابة عن ألستعمال ا
الشـعب العـراقي  لذا كـان على بـعثة
ـتـحـدة االتـصـال بـتـلك االدارة األ ا

قر. ؤقتة للحصول على ا ا
وقـع اخلــــيــــار عـــــلى الـــــعــــقــــار ظ
ـــوصــوف "الـــبــنـــايــة ذات الـــثالثــة ا
طوابق" ومـساحـتهـا بحدود  10االف
مـــتـــر مــربـع واضــبـــارتـــهــا مـــرقـــمــة
ـقــر الـدائم ( (FM01213لـتــصـبـح ا
ـــســتــقــلــة لـــلــمــفــوضــيـــة الــعــلــيــا ا

لألنتخابات.
في كــتــاب اصـــدره الــكــابــ في ظ
ـاريـنز) ـتـحـدة (ا بـحـريـة الـواليـات ا

سؤول عن ستيـفان دبلـيو. بارتلـيت ا
العـقارات الـعامة فـي العراق وبـتاريخ
 /26حـزيران  –يـونـيـو / 2004اشار
فــيه الى انه  مــنـح حق اســتــعــمـال
ـفـوضـيـة ـذكــورة من قـبل ا الـبـنـايـة ا
ـسـتـقـلـة لألنـتـخـابـات وبـناء الـعـلـيا ا
ذكورة نظمة ا على كتاب تسلمه من ا
ـــؤيــد من قـــبل الـــســيـــدة كــاريـــنــا وا
ــسـاعـدات بـيــريـلــلي رئـيـســة وحـدة ا

تحدة. األنتخابية في األ ا
ــعـقــود بـ جـاء في االتــفـاق ا      
ـؤقـتـة الـطـرفـ ان سـلـطـة األئـتالف ا
غـيـر مـسـؤولـة عن االحـداث واخملـاطر
الـــــتي قـــــد حتـــــصل عـن الــــســـــكن او
التـصـلـيح ذلك الن هـذه البـنـايـة كانت

هدفاً عسكرياً اثناء ظروف احلرب.
ابـلــغت كـاريــنـا بــيـريــلـلي مــجـلس
ــفـوضــ حـصــولـهــا عـلى الــبـنــايـة ا
ذكورة فـي الوقت الذي كـانت طواقم ا
فـوضـية تـعـمل من مكـان ضـيق جداً ا
ـــؤتــمــرات الــذي كــان يــعج بــقــصــر ا
ــؤســســـات االجــنــبــيــة بــالـــدوائــر وا
وغـيـرهــا الـتي لم نــكن نـعـرف من هي

وأي ريح أتت بها الى هذا البلد.
في اليوم التالي وقـبل يوم السفر الى
ـكــسـيــكــيـة قــمت مع بـعض الـديــار ا
ــفــوضــ بــزيـارة اعــضــاء مــجــلس ا
ـهــلـهل ــفـوضـيــة اجلـديــد وا مـبــنى ا
وكـان مــعـنـا في هــذه الـزيـارة الــسـيـد
جــاريـت بالنك من مـــنــظـــمــة ايـــفــيس
ـــنــقـــول لـــلــعـــمل في األمـــريـــكــيـــة وا
ــفـــوضــيــة بــعــد عــمـــله في ســلــطــة ا
ـــؤقـــتـــة الـــتي ســـتـــســـلم األئـــتـالف ا
سلطاتها الـى حكومة عراقيـة انتقالية

برئاسة الدكتور اياد عالوي. 
ــــبـــــنى واعـــــطى االنـــــطــــبـــــاع االول 
ــفـــوضــيــة اجلـــديــد وال ســـيــمــا من ا
الداخل ضـرورة اجراء تـغـييـرات على
كل شيء (وهذا امـر سـهل) اما الـبـناء
اً بل مـبنياً من اخلارجي فلم يـكن قد
الـطـابـوق االصـفـر اجلـمـيل  ويـحـتـاج
ـســات مــعـمــاريـة بــسـيــطـة فــقط الى 
قرات احلـكومية ليصبح احـد اجمل ا

نطقة.  في ا
WO¼«“ Ê«u «

 عــلـمت فــيــمـا بــعـد ان هــذه الــبـنــايـة
شــيـدت اصـالً لـتــكــون مـقــراً جلــريـدة
"الـثورة" الـنـاطـقـة بـاسم حـزب الـبعث
العربي األشتراكي ولكن حس كامل
صهـر الـرئيس الـعـراقي صدام حـس
سـيطـر عـلـيـهـا وجعـلـهـا احـدى دوائر
رء في األنتاج احلـربي... حيث يـجد ا
الـطــابق األرضي صــالـة واســعـة جـداً
عمـد حس كـامل عنـدما كـان مسؤوالً
عن انـتـاج اســلـحـة احلـرب الــعـراقـيـة
لــتــكــون مـــتــحــفــاً او مــعــرضــاً لــتــلك
األسلحة وقد وجدت شخصياً في أحد
اركان تلك الصالة الـتي اصبحت فيما
بعد "مـركز العـد والتدوين (االصوات)
 "Tally Centerبـــــــعـض الـــــــكـــــــتب
طبوعة بـاأللوان الزاهية وعلى ورق ا
فاخر وفـيها صـور لألسلـحة العـراقية
(!!) والتي كـانت عبـارة عن مسـدسات
تـــوكـــاريـف الـــروســـيـــة او بـــيـــريـــتـــا
األيطالية وقد ابدلت االسماء األجنبية
بــــاســــمـــاء عــــربــــيــــة (طـــارق مــــثالً)
ورشــاشـات كـالشـيــنــكـوف الــروســيـة

ولكن بأسم جديد.
اثـنـاء جتوالـي مع الـزمالء اعـضاء
اجملـــــــلس وفـــــــتـح ابــــــواب اخملــــــازن
ـملوءة بـكميـات هائلة من وصدة وا ا
ـــتــعـــفن وقع األثـــاث الــقـــد جــداً وا
ــلـوءة نــظـري عــلى اكـيــاس عــديـدة 
بـكــتب من نـوع واحــد وعـنــد امـعـاني
الـــنــظـــر فـــيــهـــا وجــدت أنَّ األكـــيــاس
حتتـوي عـلى روايـة الرئـيس الـعراقي
سماة السابق صدام حس الـثانية ا
الـقـلعـة احلـصـيـنـة.. دفع حـبي لـتـملك
الـــكـــتـب الى اخـــذ نـــســـخـــة من هـــذه
الــروايـة الــتي طــبل لــهــا الـكــثــيـر من
اجــهــزة األعالم الــعــراقــيــة واسـبــغت
علـيـها الـصـحف العـراقـية كـما االولى
ــلك) صــفــات الــعــبــقــريــة (زبــيــبــة وا

والفرادة.
ورغم ان هـذه الـروايـة الـتي جـاءت
بـ 713صـفـحـة وطـبـعت بـدار احلـريـة
معروف كاتـبها وهـو صدام حس اال
ـــؤلف اســـتـــبــــدله عـــلى الـــغالف ان ا
"برواية لكاتبها" بقصد التجهيل الذي

بالغة في األيضاح. كان هدفه ا
ولـقــيت هــذه الـروايــة الــتي كـانت
االف النسخ منهـا متعفـنة ومرمية في
اخملــازن وقـت صــدورهـــا مــا لــقـــيــته
ـقاالت والـبحوث سابـقتـها فـفاضت ا
تــتــنــافس عــلى نــشـرهــا الــصــفــحـات
الثقافية في صـحف بغداد فيما نشط
احتــــــاد األدبــــــاء في الــــــعـــــاصــــــمـــــة
واحملـافظـات في اقـامـة الـنـدوات التي
تسبغ العبقريـة على "الكاتب النجيب"
و"األديب الــغـــيــور" عــنـــد عــودتي الى
ــؤقت لـلــمــفـوضــيـة في قــصـر ــقـر ا ا
ؤتمرات وانا احـمل معي كتاب من ا
احلـقـبة الـسـابـقـة األول حـول اسـلـحة
الـقـتل والـدمـار واخـر يـتـنـاول تـفـكـيـر
الرئيس السابق عام  2001 من خالل
كتـابه القـلـعة احلـصيـنة عـقد مـجلس
فـوضـ اجتـمـاعاً تـقـييـمـياً سـريـعاً ا
لــبــحث حـالــة هــذه الــبـنــايــة اخلــربـة
وكــيـفـيــة تـرمــيـمــهـا لــتـكــون صـاحلـة

للعمل.
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بغداد

الـعـراق. بـدأت الـدورة الـتـدريبـيـة في
احلــادي والــعــشــرين من حــزيــران –
يونيو  2004 أي في بدايـة االسبوع
كسيكي واستمرت ثالثة عشر يوماً ا
القيت خاللـها محـاضرات قيـمة حول
الـتـجربـة األنـتـخـابـيـة في الـعـديد من
البـلـدان الـتي مرت بـظـروف مشـابـهة
للـعـراق كـما جـرت مـنـاقشـات عـديدة
ـفروض حـول األنـظمـة األنـتـخـابـيـة ا
اعــتــمــادهــا في بــلــدان تــتــحــول الى
ــقـراطـيـة كــالـعـراق وقــدمت لـنـا الـد
جتــارب دول عـــديــدة كــمـــوريــشــيــوز
والسلطة الفلسطينية إذ كان الدكتور
ـنظـمة ـسؤول في ا علي اجلـرباوي ا
األنـتــخـابــيـة الـفــلـســطـيـنــيـة في ذلك
الــوقت واألســـتــاذ اجلــامـــعي الحــقــاً
بارعاً في تـفسير الـوقائع األنتـخابية
في فلسط وكذلك في اليمن وتيمور

الشرقية وافغانستان.
في الـــيــوم األخــيـــر الــذي صــادف
اخلـامس من تــمـوز  –يـولــيـو 2004
ـوافـقـة الـعـامة اخـتـتمـت اجللـسـة بـا
على نصوص تتعـلق بقواعد السلوك
  لــيـــعــمل وفــقــهـــا اعــضــاء اجملــلس
وتتضمن  13بنداً تعهدياً وكما يلي:
تـــطــــبـــيق كـل مـــا يـــنـص عـــلـــيه -
القانون بشأن األنتخابات وقد وظفت

كل قدراتي من اجل ذلك.
ؤتمنة علومات ا صيانة سرية ا -

لدي بحكم الوظيفة التي اشغلها.
عدم ارتكاب كـل ما قد يسيء الى -
سمـعـة الـهيـئـة األنتـخـابيـة او نـزاهة

العملية األنتخابية بأي شكل.
ــــبـــاد األلــــتـــزام فـي عـــمــــلي  -
ـسـاواة وعــدم الـتـمـيـيـز األحـتـرام وا
ــســـجــلــ بــ أي مـن الــنــاخـــبــ ا
ـصـوتـ والـكــيـانـات الـسـيـاسـيـة وا
ــرشـحـ واألعالمـيـ ـراقـبـ وا وا
واي مـــشــــارك اخـــر في الــــعـــمـــلـــيـــة

األنتخابية.
الــتـــزام احلــيـــاد في نــشـــاطــاتي -
اخلـــاصـــة لــــتـــفـــادي مـــا قـــد يـــوحي
بــاألنـــحــيـــاز او يــؤدي الـى تــضــارب

صالح. ا
االمتناع عن ابداء اية وجهة نظر -
شخـصيـة لهـا عالقة بـاألنتـخابـات قد

يترتب عليها انحياز سياسي.
جتــنـب أي عالقــة قـــد تــؤدي الى -
ـصــالح األنـتـخـابـيـة او تـصـادم في ا

تفهم على انها نزاعات.
االمـتـنـاع عن قـبـول ايـة هـدية او -
مــســـاعــدة مـن أي شــخص او كـــيــان

سياسي له عالقة باألنتخابات.
رفض أي تـــــدخل غـــــيــــر الئق او -
ا يـخص واجباتي تقبل تـوجيـهات 
مـن أي جــــهــــة مــــا عـــــدا مــــســــؤولي

الرسمي.
    _الــتـــعــهــد بـــتــقــد تـــقــريــر الى
ـفـوضـية عن ـبـاشـر في ا مـسؤولي ا

اية محاولة تدخل في عملي.
التقيـد بجميع انـظمة وتعـليمات -
وجب القوان فوضية الـصادرة  ا

العراقية النافذة.
عـدم األرتـبـاط بـأيـة عالقـة انـتـمـاء او
تـــعــــاون او انـــحـــيــــاز مع أي كـــيـــان
ســــيــــاسي خـالل فـــتــــرة عــــمــــلي في

فوضية ا
ــــكــــســــيـك والــــتي لـم تــــكن زيـــــارة ا
اســتـــمــرت قــرابـــة الــثالثـــة اســابــيع
مخـصصـة فقط لـلدورة الـتدريبـية بل
ـفـوض ان يـنظم كان عـلى مـجلس ا
ــفــوضــيــة وهـو الــكــثــيــر من امــور ا
هـنــاك وان يـتـخــذ بـعض األجـراءات
لــلـعــمل والـتــنــفـيــذ فـور الــعـودة الى
الـعـراق فـفـتــرة سـتـة اشـهـر تـقـريـبـاً
ـقراطية في ألجراء اول انتـخابات د
تـاريخ الـعـراق الــسـيـاسي وتـأسـيس
فوضية بكوادرها وهيئاتها واعداد ا
سجل للنـاخب في ظل ظـروف امنية
قاسية  لم يعرف العراق مثيل لها من
قــبل كــانت قــصــيــرة جـداً لــذا وجب
عــلـيـه بـاد ذي بــدء اتــخــاذ بـعض
الـــقــرارات الـــتي تـــمــكن اجملـــلس من
ادارة عجـلة الـعمل فـور الوصول إلى

بغداد. 

ــفـوضــ في اول اجــتــمع مــجــلس ا
جـلسـة له عـلى عـجل تـرأسـنـاهـا على
اساس "اكبر االعضاء سناً" وكان ذلك
في  /24حـزيران –يونـيـو عام 2004
حــيـث بــحث مـــوضــوع ايــداع مـــبــلغ
مقداره ( (250مليون دوالر في البنك
ـركــزي الــعـراقي لــيـكــون بـتــصـرف ا

فــــإنَّ الـــهــنـــد ســـتــكـــون مـــشــغـــولــة
بـاألنـتـخـابـات في الـداخل ولن يـكـون
هــنـــاك وقت كـــافٍ وظــروف مالئـــمــة
لــتـــلــقي اعــضــاء الـــهــيــئــة الــدورس
ـطلـوبـة. وهـكـذا اوحت كـاريـنـا بان ا
الهند غـير صاحلة فـجاء االعتذار من
قــبـل اعــضــاء اجملـــلس عــلى الـــهــنــد

. ايضاً
بـعــد ان ابـعــدت بـيـريــلـلي الــهـنـد
ـفـوض الى ووصل رفض مـجـلس ا
ثالث من اربع دعوات طـرحت كاريـنا
ــفـروض حــتـمـاً ألن اخلـيــار الـرابع ا
اجمللس لو رفض هـذا العـرض ايضاً
فــســوف لن تــكــون هــنــاك زيــارة الى
كــمـا ـتــحـد  اخلـارج بــررتـهــا األ ا
اسلفت  بأنها ألبعاد اعضاء مجلس
ــهـمــ جـداً لــتـحــقـيق ـفــوضـ (ا ا
االهداف) عن الواقع العراقي وقتذاك
ّ فـيه ولـو صـورياً نـقل وهـو وقت 
ؤقـتة السـلـطة من سـلطـة األئـتالف ا

الى سلطة عراقية.
قــــالت بــــيـــريــــلــــلي في مــــعـــرض
اشادتـهـا بالـعـرض ان الدعـوة جاءت
ـكـسيـكـية من احلـكومـة الـفيـدرالـية ا
ومؤسـستـها األنـتخابـية الـتي مضي
عــلى تـأســيــســهـا مــا يــقـارب من 15
كسيك بـعيدة كونها من عاماً وألن ا
دول امريـكـا اجلـنوبـيـة وليس لـديـها
أي عــداء لـــلــعــراق ولـــقــنــاعــة األ
ـنـاسـبـة (ال ـتـحـدة بـأنــهـا الـدولـة ا ا
ـاذا اضـاعت بـيريـلـلي كل هذا ندري 
الـوقت لــتـطــرح الـبــدائل في حـ ان
ـكـسـيك) ـتـحـدة هـي ا قـنـاعــة األ ا
لـلـتـدريب فــقـد وافق اعـضـاء مـجـلس
تحدة فوضيـة على قناعـات األ ا ا

كسيك.  واختاروا ا
يـــدلل هـــذا األســـلـــوب والــطـــريق
ـمـلـوء بالـتـالعب بـاأللـفاظ ـلـتـوى ا ا
ـعـلــومـات من قـبل الـفـريق واخـفـاء ا
الدولـي انه لم يكـن صادقـاً ومـبـاشراً
مع اجمللس وقـد تكـرر هذا األسـلوب
والــطــريــقــة األلــتــوائــيــة ومــحــاولــة
التـضلـيل في الكـثير مـن األمور التي
حـــصــلـت اثــنـــاء عــمـــلـــنــا وهـــذا مــا

سنكشفه في الصفحات القادمة. 
بــعــد وضـع األخــتــام واحلــصــول
ـكــسـيك عـلـى سـمــات الـدخــول الى ا
خالل يـــــومــــ من ذلك االجــــتــــمــــاع
ـضـياف االخـير قـصـدنـا هـذا البـلـد ا
اجلمـيل وكـانت جمـيع األمـور مهـيأة
قـبل شـهــر من ذلك الـيـوم ألســتـقـبـال
ـفـوضــيـة الـعــلـيـا اعـضــاء مـجـلـس ا

ستقلة لألنتخابات. ا
تحدة تشير كانت توقعات اال ا
ـنـطـقـة اخلـضـراء الـتي تـشـمل بـأنَّ ا
فـنــدق الـرشــيـد حـيـث يـسـكـن جـمـيع
فوض سـتتعرض اعضاء مجـلس ا
لـــلـــقــصف الـــشـــديـــد في ذلك الـــيــوم
وبالـرغم من ان الـسلـطـات األمريـكـية
نـطقة افـردت لنا هيـمنة عـلى تلك ا ا
غرفـاً في الـطـابق الـثانـي الواطئ من
الـــفــنـــدق حـــيث احـــتــمـــال تـــعــرضه
للـقصف قـلـيلـة نوعـاً ما ألن الـقذائف
والـــصــواريـخ الــتي يـــتـــعــرض لـــهــا
الفـنـدق كانت تـطـال الطـوابق الـعلـيا
مـنه فـانــهـا رأت هـكــذا قـيل لـنـا ان
يـنــتـقـل جـمــيع اعـضــاء اجملـلس الى
خــارج الـــعــراق حلــ األنـــتــهــاء من
عـمـليـة تـسـلـيم الـسـلـطـة في الـتاريخ

احملدد.
ــفــيــد هـــنــا ان نــذكــر ان اجملــلس وا
اجلـديـد لـلـمـفـوضـيـة والـذي اخـتـاره
مـجــلس الـنــواب بـعــد انـتــهـاء واليـة
اجملـلس االولى غــادر الى اسـتــرالـيـا
وتـــدرب فــــيـــهـــا دون ان يــــقـــال بـــان
استرالـيا تشـترك في قوات الـتحالف
الـى مـــــــا شـــــــابه ذلـك مـن ادعــــــاءات

ساذجة.
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وهـكــذا جـرى الـربـط بـ اجلـانب
األمــني العــضـــاء اجملــلس واجلــانب
الـــتـــدريــبـي حــيـث  اتــخـــاذ كـــافــة
األجـــراءات الـالزمـــة لألنــــتـــقـــال الى
كـسيك كـمـا حتدثـنا في الـصفـحات ا
الـســابـقـة وبــدء دورة تـدريـبــيـة عـلى
شـؤون األنتـخـابـات اعـتـبـارا من يوم
 /12حــــزيــــران –يــــونـــــيــــو /2004
بــاألنــتـقــال اوالً الى عــمــان بــطــائـرة
ضــخـمــة مــســتـأجــرة حلــسـاب األ
ـتـحـدة طارت بـنـا بـطـريـقـة لـولـبـية ا
لتفـادي الصـواريخ التي كـانت تطلق
ـناطق الـغـربـية علـى الطـائـرات من ا
من الـعـراق وبـعـد حـوالي الـسـاعـت
وصلنا العاصمة األردنية عمان التي
الذ األول والــــوحــــيــــد اصــــبــــحـت ا
لـلـعـراقـيـ الـذين يـرغـبـون بـالـسـفر
وبـعـد لـيـلـة انــتـقـلـنـا الى بـاريس في
رحـلـة اسـتـمرت خـمـس ساعـات ومن
العـاصمـة األوربيـة اجلمـيلـة انتـقلـنا
وبـواسـطـة طـائـرة فـرنـسـيـة ضـخـمـة
وفي رحــلــة اســتــمــرت حــوالي ((15
سـاعـة الى نـيـو مـكـسـيـكـو مـحـطـتـنـا

االخيرة. 
ـــكـــســيـــكـــيــة ـــنـــظــمـــة ا كـــانت ا
لألنتخابـات قد اعدت كل شيء وهي
منظـمة متـطورة حـقاً ومعـظم كادرها
ـــــســـــاعــــدات لـه عالقـــــة بـــــوحــــدة ا
ـتـحـدة والتي األنتـخـابـية في األ ا
تـسـيـطـر عـلــيـهـا كـمـا قـيل لي هـنـاك
ـعنى ان معظم "مجموعـة الالتينو" 
افـــــراد هـــــذه الـــــوحـــــدة هـم من دول
امـريـكــا الالتـيـنـيــة واغـلب الـظن انه
كسيك ألقامة حتى السفر واختـيار ا
الدورة التدريبية كان بسبب وقوعها
ضمن مـجموعـة الالتيـنو وقـريبة من
دول بـــــعض مـن رافـــــقــــونـــــا الـــــذين
غـادرونا الى بـلـدانـهم لـزيارتـهـا بـعد
انـتـهـاء فــتـرة الـدورة ثم الـعـودة إلى
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واألعـالم  فـي حـــــــ عـــــــمـــــــلـت في
الـصـحافـة ودرسـتـهـا فـتـرة تـزيد عن
األربـعـة عــقـود ولـكن من انــتـخـبه لم
يـأخــذ ذلك بـنــظـر األعــتـبــار بل لـعب
االنــــتــــمـــاء الــــديــــني دوره فـي هـــذا

اجملال.
جـهـدت ألبـعـاد  فـكـرة وجـود تـمـيـيـز
ـفوض من ديني لدى الـبعض من ا
ذهـني وقد جنـحت فـي ذلك ريـثا من
الزمن ولكـن تلك الفـكرة عـادت بقوة
وثـبـتت صـحتـهـا فـيـمـا بـعـد وسـيتم
تــــوضـــيح ذلـك عـــنــــدمـــا نــــصل الى
ـتـعـلـق بـالـرمـوز الــديـنـيـة الـفـصـل ا
ومـــحــاوالت تـــعـــديل نـــظــام رقم (9)
اخلــاص بـــاحلــمالت األنــتـــخــابــيــة.
وكـــــيف اصـــــبــــحـت انــــا مـن الــــذين
يــــنــــتــــمــــون الى  %2من الــــشــــعب
الـــعــراقي وال يـــحق لـــهم تـــقــد اي
تعـلق باستـعمال مقتـرح وال سيمـا ا

الرموز الدينية في األنتخابات..
WOJ¹d _« W¹dJ F «  UDK «

wÐU‡ ²½_« ”u uJ « ÂUE½Ë

في احـــد اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــلس
ــتـحـدة ـفــوضـ مع بــعـثـة اال ا ا
ابـلـغت كـاريـنـا بـيـريـلـلي اجملـلس ان
نـظمة السلـطات األمـريكـية اتهـمت ا
الـدولــيـة دومــاً بـالــسـعي لــفـوز رجل
الـدين الـشــيـعي مـقــتـدى الـصـدر ألن
ــــتــــحــــدة اقــــتــــرحـت اجـــراء اال ا
األنـتـخابـات وفـقـاً لـلـنـظـام الـنـسبي
ـارســة تـلك وابـدت خــشـيــتـهــا من 
الـسـلـطـات ضـغـوطـات عـلى اجملـلس
ألن الـقــادة الــعـســكـريــ األمـريــكـان
يـنـظـمـون كالًّ فـي مـنـطـقـته عـمـلـيـات
انــتـخــابـات مــحـلــيـة عــلى مـســتـوى
الــبــلــديــات واحملــافــظــات ويــريـدون
تــطـويــر ذلك لــتــشـمـل كـافــة مــنـاطق
الـعــراق عـلــمـاً بــأن لـديــهم مـشــكـلـة
كــبــيــرة وهي ان كل قــائــد عــســكـري
يـــســــتـــعـــمل اســـلــــوبه اخلـــاص في
نطقة التي يشرف عليها في عملية ا
تـــنــظـــيم اجملــتـــمع الـــتي يــقـــومــون

بتطبيقها. 
خيـر مثال عـلى هذه الـسيـاسة ما
يــقــوم به اجلــنــرال االمــريــكي الــذي
ارينز التي تسيطر على يقود فرقة ا
مـــديــنـــة الــصـــدر بــتــطـــبــيـق نــظــام
Caucus-Based" انـتـخـابي يـسـمى
"Voteوهو عـبـارة عن عـقد اجـتـماع
لألعضاء احمللي حلزب سياسي او
جملـــمـــوعـــة من الـــنـــاس ألنـــتـــخـــاب
مــنــدوبـ الـى مـؤتــمــر او تــســجـيل
اخلــيـارات بــالــنــسـبــة لــلـمــرشــحـ
لــلـوظــائف الـعــامــة. كـمــا تـعــني هـذ
الــكــلــمـة "اجــتــمــاع مــغــلق ألعــضـاء
احلزب ضمن هيئـة تشريعيـة لتقرير
مـــســائـل تــتـــعــلـق بــالـــســيـــاســة او

بالقيادة".
ـتـحدة وقالت بـيـريـللي ان األ ا
كـانت قــد تـقــدمت مـطــلع عـام 2004
بـاقـتـراحـات ثـابـتـة أرادت منـهـا ضم
جــمـــيع الــعــراقــيــ الـى الــعــمــلــيــة
ـرحـلـة األنـتــخـابـيـة وال ســيـمـا فـي ا
األنـــتــقـــالــيـــة وعــدم رفـض أي قــسم
ــتــطـرف في مــنـهم ولــكن الــيــمـ ا
ــتــحـدة قــاد حــمـلــة ضـد الــواليـات ا
ـتـحـدة مـتــهـمـاً ايـاهـا بـشـتى األ ا
األتــهـــامــات وهـــذا مــا قــاد كـــاريــنــا
بيريـللي كمـا صرحت هي في احدى
ـفـوضـ في نـيو جـلسـات مـجـلس ا
مـكسـيـكـو الى الـتـهديـد بـاالنـسـحاب
مع فـريـقهـا من الـعـمـلـية الـسـيـاسـية

واألنتخابية في العراق. 
في مقال بعـنوان "الكفاح من اجل
الـعـراق" قـال وارن هـوك في الـطـابق
الــثالثـــ من مــبــنـى مــنــظــمــة األ
نظر الدائم تحدة الذي يطل على ا ا
ـرتــفـعــة في وسط مـديــنـة لألبــراج ا
مــانــهــاتن تـــعــمل في احــد جــوانــبه
خبيـرة األنتـخابـات كارينـا بيـريللي.
ومن اجلانب اآلخـر يـوجد خـليط من
الـرسوم الـبـيـانـيـة "اخملطـطـة كـيـفـما
اتـفق" مـثـبــتـة عـلى لـوحـة األعالنـات
ـشـكـلـة حـول عـمــلـيـة االنـتـخــابـات ا
بــســـرعــة والــتـي جــرى اقــتـــراحــهــا

للعراق".
         انــهــا مــهـمــة غــيــر قــيــاســيـة
بـدرجة كـبـيـرة تـقوم بـهـا بـعـثة األ
ــــتـــحـــدة الــــذاهـــبـــة إلـى الـــعـــراق ا
ــصــرة عـلـى مــنـحــهــا فــتــرة عـدة وا
اشهر ألجراء عمليات مسح للظروف
احملـلـيـة واظـهـار الـتـصـمـيم بـاجنـاز
تحدة همة. وهذا مـا اكسب األ ا ا
شــهـــرة دولــيــة تـــؤكــد انـــهــا احلــكم
ــوثـوق به حـول اجلـديــر بـالـثــقـة وا

األنتخابات.
وجـــاء فـي الـــقـــامـــوس الـــســـيـــاسي
Caucus ـحــرك (غـوغل) ان كــلـمـة
عــــنـت في الــــســــابـق في الــــواليــــات
ـؤتـمـر احلزبي ـتحـدة االمـريـكيـة ا ا
ــثل واحــداً من اهم مــظــاهـر الـذي 
السياسة االمريكيـة ويبدو ان للكلمة
اصالً هنـدياً قـد تـرجع للـكابـ جون
سميث الذي اشار في كتابه "التاريخ
العـام لفرجـينـيا" الـصادر عام 1624

—U¹« b¹d
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ـهـدي  في الـواقع اسـتـغــربت من اجلـدل الـذي اثـارته مــحـاولـة عـبـد ا
اعطاء دور اكـبر لـلمجـلس االعلى لـلفـساد.فهل يـعقل ان يـعارض احد
وجــود مــجــلس او جــهــة تــريــد الــقـضــاء عــلـى الـفــســاد او احلــد من
طغـيـانه.من يسـتـطيع تـفسـيـر رغبـة الـبعض في االعـتـراض على مـهام
وقف اال على انه عارضة وهـذا ا اجمللس اجلديـدة?.انا ال افهم هـذه ا

تقييد رئيس الوزراء ومنعه من العمل.
  اذن هناك مؤيد ومعارض لهذه اخلطوة التي ستعيد للمجلس القد
ـفــقـودة.كـنــا نـســمع ان مـجــلـسـا الـذي انـشيء عـام  2007 كـرامــته ا
يحارب الفـساد موجود على ارض الـواقع لكننـا لم نحس بوجوده,ولم
نـر ان فـاسدا الـقـي القـبـض علـيـه او ادين.كـان اجملـلس الـقـد يشـبه
هدي ليضيف شيئا تمثاال للعدالة في مكان ال عدالة فيه.ثم جاء عبد ا
مهمـا للـمجـلس وهو روحه احلـقيقـية.فـقد تـقرر انشـاء محـكمـة خاصة
باجمللس وقوة امنية لـتنفيذ ارادة هذه احملـكمة.هذه هي االضافة التي
ـهدي .واذا كـان اصرار عـبد ا كانت غـير مـوجودة في اجملـلس الـقد
صارما عـلى مالحقة الـفاسديـن فسيـكتشف مـنذ اللـحظات االولى كم
سـيكـون الـشـر ضـعـيـفـا.لـذا انـا ارى ان تـشريـع هذا اجملـلس اهـم ما
ــكن عـــمــلـه االن.في اطــار مـــحــاربــة الـــفــســـاد ســتــنـــكــشف اوراق
ـارس كـثــيــرة.مــثال سـنــعــرف من هــو الـذي ال يــريــد لــلـمــجــلس ان 
وثـالـثا , عـمـله.سـنـكـتـشف ايـضـا ان اصـحـاب الـشـر ضـعـفـاء خـائـف
سنـرى احلقـيـقة االهم وهي ان حـركـة الفـسـاد تتـقلـص.وهل يوجـد ما
هو اجمل من تقلص حركة الفساد التي دمرت الدولة تدميرا ساحقا.
ـسرحية هـدي يشبه بـطل مسرحيـة بجمـاليون بطل ا    اظن ان عبد ا
عروفة.وبجماليون هذا صنع تمثاال رائعا المراة جميلة,وكم تمنى لو ا
ان قـوة ما اعـطت لـتـمـثـاله الـروح.وفـعال بـثت االلـهـة الـروح في تـمـثال
بـجـمـالــيـون فـصـار من حلم ودم وهــا نـحن نـتـمــنى ان يـكـون اجملـلس

االعــلـى حملــاربـــة الــفـــســـاد من حلم ودم ويـــحــارب
الــفــاســـدين.وفي رايـي ان هــذا اجملــلـس بــثــوبه
اجلديد سيكون خطوة مهمة ان صدقت النيات
هدي اعاد لـلمجلس الصوري روحه اذن عبد ا
فـتحـرك وهـذا مـا ازعج الـبـعض فـي ح انـهم

ؤيدين. كان يجب ان يكونوا من اشد ا

ـشـتـركة ـتـسـارعة في الـبـلـد وفـقـدان الرؤيـة ا    التـطـورات الـسـلـبيـة ا
ـسـبـق  وحـالـة االحـتــقـان الـكـئــيب اخملـيم عــلى الـسـاحـة والـتـخـطــيط ا
السـياسـية واالجـتمـاعيـة ومالمح تـدخالت خارجـية وحـركات عـسكـرية
ـعالم واالهداف  بـالتـأكيـد كل ذلك اليخدم  الـبلـد بقدر غير واضـحة ا
تـكرر لـدعوات ( الـعمل اإليـجابي)  وقـد تسهم ما يتـسبب بـاإلحبـاط ا
تلك االسـباب في اضـافة ضـبابـية جـديدة عـلى العـملـية السـياسـية  بل
وتـشــارك في صــنـاعــة  مـســتــقـبل بــائس ال يــصل بــنـا إلى بــر األمـان

واليحقق للجماهير طموحها .
 نـعـلم جــيـداً ان نـتـاج الـعــمـلـيـة الــسـيـاسـيــة كـان مـزيـداً مـن الـتـجـزئـة
والتقسيم واالنسياق األعمى وراء اجـندات  خارجية تعمل جاهدة على
 ابقـاء العـراق ضمن دائـرة الضـعف والـوهن  وجعل  شـعبهُ دون خط
الفقر ويعـيش في دائرة اليأس خـارج نطاق اية إيجـابية مجـتمعية ; بل
حتـى الفـسـاد اصـبح مـفـصال في مـؤسـسات الـدولـة وجـزءا من ثـقـافة
سـيـاسـيــة يـطـلق عـلــيـهـا تـنـدراً فـي كـثـيـر من األحــيـان  بـ ( الـشـطـارة

والفهلوة ).
ـستـشري في جـسـد الدولـة والعـابثـ خارج ـا شبـكات الـفـساد ا وطا
ناسـبة  فـسيتـكاثرون اطار القـانون  اليخـضعـون للعـقوبـة الصارمـة ا
نـهوب  وقد يكـون سبباً تعب والـشعب ا تدميراً وخـراباً لهذا الـوطن ا
رئيساً في  األنهيار االقتصادي واالجـتماعي إن لم يتدارك حكام البلد
ن تـبقى من الـعقالء االمور ويـبحـثون عن حـلول مُـجديّـة  وهذا الـنداء 

ذوي اخلبرة باحتياجات اجملتمع . 
ستقبل زاهر يحقق له واطن الكادح هو فقـدان األمل   إن ما يرعب ا
نـدثر في مـلعب ساسـة الصـدفة وحامـلي اجلنـسية جزءا من طمـوحه ا
ن يـوالـون الـعـراق اقل كـثـيـراً من حـجم والئـهم لـفـائـدتهم االجنـبـيـة  

اخلاصة  ليس لكونهم عراقي بل الن العراق  مصدر رزقهم .
وجـعة  عودوا إلى كـاييل ا فيا بـني قومنـا من آل السيـاسة والكـيل با
رشدكم واعـملـوا جاهـدين من اجل حتقـيق مطـالب ابنـاء بلـدكم قبل أن
تسقط  سـقوف الـوعود الكـاذبة  عـلى رأس مطلـقيـها ونخـسر مـا تبقى

من خير هذا الوطن .
ومـأسسة سـياسـياً والـتراكمـات اجملحـفة بحق أسـاة ا وبعد كل تـلك ا
شعـبنا وبـلدنـا وما حتـقق من تـراجع كبـير علـى جمـيع االصعـدة دعانا
الى البحث في كل جتـارب العالم عن جتـربة واحدة تـشبه تلك الـتجربة
ــقـــراطــيــة "  وهـي ال تــشــبه اي الــتي فُـــرضت عــلــيـــنــا وســمـــيت " د
ـتـخلـفة قـراطـيات ا قـراطيـة   بل أكـاد أجزم انـهـا احد انـواع الـد د
الـتي فُــرضت عـلـى الـشـعــوب ألغـراض ســيـاســيـة ومــصـالـح دولـيـة ..
ناصب في تـشكـيل احلكومـات ب االحزاب هي أبـرز سمات فتدويـر ا
نظامها السـياسي  فكل اال والبلـدان  تنام وتستيـقظ على فكر جديد
ـشاكـل التي تـواجه الـبـلد – ورؤية واضـحـة وخـطط  تتـنـاسب وحـجم ا
إال- في وطنـنـا نـنام  ونـنـهض عـلى مجـمـوعـة  احالم مـريضـة  التـعدو
ـنـصب او بتـمـثيل في كونـهـا عمـليـة ارضـاء لتـلك الـطائـفـة او احلزب 
ـثلـيـات الـعـراق اخلـارجـيـة وكـأن الـعـراق عـبـارة عن (كـعـكـة ) تُقـسم
ـتـفق عـلـيـهـا  وبـيئـة طـاردة غـيـر قـادرة عـلى حـمـاية حسـب احلجـوم ا
كفـاءاتنـا العـلمـية التـي بدأت تـغادر الـبلـد بسبـب سوء الـظروف االمـنية
ـنـهـجه الـوطني عـيـشـيـة  وان قرر احـد الـكـفـاءات البـقـاء تـمـسكـاً  وا
اليسع احلـكـومـة  ان تـقول لـه  اال مثل مـا قـال  بـنـو أسرائـيل لـسـيـدنا
ا هَــاهُـنَــا قـاعـدون) مـوسى عــلـيه الــسالم  (اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَـقَــاتِال إِنـَّ

ونترك الكفاءات يغادرون البلد اضطراراً أحياناً وتهديداً غالباً. 
لقد أصـبحت ; البـيروقـراطية الـسياسـية  الـتدوير والـتكويـر  وااللهاء
والــتـرقــيع مع الــتــلــمــيع ســيـاســة بــالــيـة وعـالمـة مــســجــلــة لـنــظــامــنـا
ـقراطي.. لـكن إلى أين نـسـير وكل األ في فـلك الـرقي تسـير إال الد
سـياسـتـنـا الـعـرجـاء وكـأنـهـا ال تـريـد  لـلـبـلـد أن يـتـطـور  في حـ ترى
سـياسـيـيـنـا في سـبـات وعـنـد الـكـوارث يـتـخـذون الـقـرارات االرجتـالـية

وجهة لالستهالك .  االنية وا
فأين نـحن من األ التي تـبني اسـتراتـيجـياتـها لـعشـرات السنـ على

خطط مرسومة ?
وأين مـراكــز الـدراسـات والــتـخـطــيط وبـنــاء االسـتـراتــيـجــيـات و خـطط

السنوات القادمة ?
وأين احالم الــشــبــاب اخلـريــجــ الــتي بــدأت تــتــحــطم عــلى صــخـرة

سياستنا العرجاء ? فأين وأين ووووو ... الخ 
نـحن نـعـتــقـد جـازمـ ان زج الـوجــوه اجلـديـدة في الـعــمل الـسـيـاسي
واحلـكم سـيـزيل بـعض الـيـأس الـذي دفع اجلـزء االكـبـر من الـعـراقـي
غادرة الـعراق  فالـعراقي بـحاجة الـى سبات لـيفتح عـينـيه على وجوه
غير التـي اعتاد رؤيتـها منـذُ خمسـة عشر عـاما  والشـعب بحاجة الى
ان يرى حـيتـان الفـساد يـقبـعون بـالسـجون وامـوالهم تـمت استـعادتـها

الى حزينة الدولة .
نحن الـيـوم بأمس احلـاجـة الى سيـاسـة ناضـجـة ومنـهج ثـابت و وحدة

رأي  و رؤيــة بـــعـــيـــدة عن ظـــهـــور الـــعــراق وكـــأنه
مجـمـوعـة دول داخل الـدولـة  وعـنـدمـا يـتـحقق
ذلك سـنـغـادر سـيـاسـتـنـا الـعـرجـاء وسـنـغـادر
معـهـا الـسـن الـعـجـاف التـي اضرت بـبـلـدنا,
ارضـاً وشـعـبـاً ,وغـيـبت  لــلـعـراق درواً فـاعالً

داخل محيطه االقليمي .
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