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ما ظـهـرت النـار الـتي كانت تـشـتعل
وألن مــــثل هــــذا حتت الــــرمــــاد. 
الــواقع لم يــكن امـراً طــبـيــعـيــاً فـقـد
رأيت ان السبيل األمثل هو األعتذار
ـــــنـــــصـب فـــــقـــــدمت في عن هـــــذا ا
ـفوض 9/6/ 2004طلبـاً جمللس ا
ـارسة ذكرت فـيه انـني قـررت عدم 
أي فعل كـناطق اعالمي بـعد ان بات
خالـياً من أي مضـمون وتـدخل اكثر
من مــــفــــوض في عــــمــــلي مــــدلــــيـــاً
بتـصريـحات مـتنـاقضـة وبعـيدة عن
فـروض ان يكون النـفس األعالمي ا
واحداً وموحـدا ولكن معـظم اعضاء
اجملـلـس لم يـوافق عــلى االسـتــقـالـة
وطــلب مــني مـواصــلــة عـمــلي بــعـد
الــتـعــهـد بــأنَّ ال احــد سـيــتـدخل في

عملي مستقبالً .
بـــــتـــــاريخ 9/19/ 2004قـــــدمت
اخلــطـــوط الـــعـــامـــة ألعـــداد خـــطــة
ـنظم اعالمـية تـعـتمـد عـلى الـنشـر ا
ـفوضيـة وعدم األنزالق في ألخبار ا
بــعـض األجــابــات الــتي قــد تــعــطي
مردوداً سلـبياً كـما قدمت مـقترحات
بشأن التـخصص في العمل لـيتمكن
ـنـاطـة ـهـام ا كل عـضـو من اجنـاز ا
به  فــنــاقــشــهــا اجملـلـس عـلـى عـجل
وحــتى يـتــخـلص مــنـهــا  طـلـب مـنـا
وضع خطة اعالميـة ليتم منـاقشتها

. الحقاً
احـتــوت اخلـطـة االعالمــيـة الـتي
قـدمتـهـا فيـمـا بعـد علـى مبـاد عدة
اهــمــهــا ان يــكـــون هــنــاك تــوحــيــد
ـتـبع وان يـتم لألسـلـوب األعالمـي ا
ـــعـــلــومـــات عن نــشـــر األخـــبـــار وا
فـوضية وعن الـعمـلية األنـتخـابية ا
من قبل مصدر تعرفه أجهزة األعالم
ـنــشـورة قـابـلـة ـعــلـومـة ا لــتـكـون ا
لــلــتـصــديق وان يــكـون هــنــاك عـمل
تـــخـــصـــصي في  الـــعـــمل األعالمي
لــلـمــفـوضــيـة لــئال يــتم األنـزالق في
تــصـريــحـات مــضــرة  وان يـتم ربط
ن له قـسم األتـصـال اجلـمـاهـيـري 
معـرفـة وقدرة في هـذا اجملـال سيـما
وان ابــقـاء مــثل هـذا الــقـسم تــابـعـا
لألدارة األنتخـابيـة ثبتت الواقـعيته

من الناحية العملية واألنتاجية . 
ان ســبب ذكــرنــا مــوضــوع "عـدم
األنزالق" في تصريحات مضرة  كان
لتوضـيح ما حصل سـابقاً فـقد قابل
مــراسل جــريــدة الــديــلـي تــلــغـراف
الـبـريـطانـيـة وكـان مـعـظم مـراسلي
اجــــهــــزة األعـالم االجــــنــــبـــــيــــة من
ـفوضـ ووجه اليه االفاقـ احد ا
ـلـغـومة مـنـها الـعديـد من األسـئـلة ا
ــنـــطــقـــة اخلــضــراء "انـت تــســـكن ا
ـاريــنـز احملــروسـة من قــبل قــوات ا
األمـريـكـيــة? هل مـعك عـائـلـتك? وهل
تسـتطـيع اخلروج والـتجـوال خارج
ـفوض نـطقـة اخلضـراء?" افاض ا ا
ـــراسل فـي كالمه شــــارحــــاً لـــذلـك ا
الــلــئــيم كــيـف يــدبــر امــره ويــخـرج
ـنـطـقـة ـة الى خـارج ا بـسـيـارة قـد
وكيف يلبس نـظارات سوداء بحيث

ال يدع األرهابي يعرفونه  .  
بــعـــد عــدة ايـــام نـــشــرت اجلـــريــدة
ـقابـلة وفـيهـا ما البـريطـانـية نص ا
فــيــهــا من امــور كــانـت تـعــتــبــر من
األسرار األمنـية . اتذكـر ان كارلوس
فالنــــزويـــلـال رئـــيـس بـــعــــثـــة اال
تـحـدة دخل غـرفتي وبـيـده صورة ا
من اجلريـدة وقـال اقرأ الـتـصريح...
هــالــني مـا احــتــواه من مــعـلــومـات
امـنـية تـمس حـيـاة اعـضـاء اجمللس
ســيـمــا وان سـلــسـلــة الـتــهـديـدات2
ــفــوضــ ــوجـــهــة الى مــجــلس ا ا
كانت تـترى من قـبل جهـات ارهابـية
غيـر معـروفـة متـهمـة اياه بـأنه تابع
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ـفـوضـيـة الى كل من يـعــمل ضـمن ا
ـستقلة لـشؤون االنتخابات العليا ا
ومهما كان مركـزه صغيراً أو كبيراً
انـنـا نـقــدم بـإسم اجملـاهـدين انـذاراً
نهـائيـاً لترك الـعمل ونـقول لـكم اننا
نـــراقــبــكـم مــنــذ الـــيــوم االول الــذي
عـمــلـتم فــيه الى يـومـنــا هـذا ولـكن
ضـمن االمـور الـشـرعـيـة الـتي تـفـيـد
بـهــا قـررنــا ارسـال هــذا االنـذار لـكم
لكي تتركوا هذا العمل اخملزي الذي
ـؤامرة سيـعطي الـشرعـية لـتمـرير ا
اخلـسيـسـة الـتي تهـدف الى تـثـبيت
االحتالل وتخـدم عمالئهم بـاالضافة
فـهي خدمـتـاً هـكذا كـتـبت لـلحـكـومة
الـعـمـيـلـة وكالبـهم اذنـاب احملـتـل

لــكي يـنــتـخــبـوا عــمالءهم من خالل
االنــــتـــــخــــابـــــات وارادوا اضــــفــــاء
الـشـرعـيـة عـلـيـهـا من خالل تـشـكـيل
ــفــوضــيــة لـذلـك فـمـن يـعــمل هــذه ا
ضمن هذه االنتـخابات ينـطبق عليه

األنــتــخــابــات من الــشـروط الــواجب
تــوافــرهـا فـي الـنــاخب لــيــشـارك في

انتخاب اجلمعية الوطنية وهي:
ان يعتبر مـواطناً عراقياً وذلك -1
بحـملـة اجلنـسيـة العراقـية اوله حق
ــطــالــبــة بــاســـتــعــادة اجلــنــســيــة ا
الـــعـــراقـــيـــة او مــــؤهالً ألكـــتـــســـاب
ادة اجلنـسيـة العـراقيـة وذلك وفق ا
 11 من قانون ادارة الدولة لـلمرحلة

االنتقالية.
ان يــكــون مــولــوداً في او قــبل -2

.1986/12/31
ان يـــــكـــــون مـــــســـــجالً لالدالء -3
بـصــوته وفـقـاً لـألجـراءات الـصـادرة

فوضية. عن ا
ولـكي يـتـسـنى لـلنـاخب االدالء -4
بـــصـــوته فـي انــتـــخـــابــات اجملـــلس
الــوطـنـي الـكــردسـتــاني او مــجـالس
احملـافــظـات يــجب ان يـكــون اضـافـة
الى الشروط اعاله مسجالً في سجل
الـنـاخـبـ عـلى انه من سـكـنـة اقلـيم
كـــردســتــان او ســكـــنــة احملــافــظــات
بـعد اسـبـوعـ وبـتاريخ ـعـنـية. ا
10/9/ 2004 عـقـد اجملــلس جـلـسـة
مــخـصـصــة لـدراســة األنـظــمـة وقـرر
ــصــادقـــة بــاألجـــمــاع عــلـى نــظــام ا
تصـديق الكـيانـات السـياسـية رقم 3
لــــســـنـــة  2004 ونـــظــــام تـــصـــديق
ـــرشـــحـــ رقم  4لـــــســــنــــة 2004 ا
. ثم صــادق في وبـــاألجــمـــاع ايــضـــاً
جلسة عقدها بتاريخ 2004/10/13
عـــلـى نـــظـــام رقم  5 لـــســـنـــة 2004
ـراقبي األنـتخـابات وعلى اخلاص 
نـظـام رقم  6لـســنـة  2004 اخلـاص
بـوكـالء الـكـيــانـات الـسـيــاسـيـة وفي
10/17/ 2004 صــادق اجملــلس في
جــلـســته  27عــلى الـنــظــام اخلـاص
بــالـــفـــتــرة احملـــددة لـــعـــرض ســجل

الناخب وتقد الطعون
وفي 10/25/ 2004 وبـاجلـلـسـة
وافقة على رقم  29 للمجلس تـمت ا
اجـراء تـعـديالت عـلى الـنـظـام رقم 3
لــــســـنـــة  2004 الــــقـــسـم الـــرابع –
ائــتالف الــكــيـانــات والــنــظـام رقم 4
لــســنـة  2004الــفــقــرة الــثــانـيــة من

. رشح القسم الرابع قوائم ا
وبـــــــتـــــــاريخ 11/6/ 2004 وفي
جـلــســته الـرقم  37 صـادق اجملـلس
عـــــلى الــــــنـــــظـــــام رقم  8 اخلـــــاص
بــانــتــخــابـات مــجــالس احملــافــظـات
بـــــــعــــــدهــــــا صـــــــادق اجملــــــلـس في
11/10/ 2004 عـــــلى الـــــنــــظــــام 9
اخلـاص بــاحلـمالت األنــتـخــابـيـة ثم
ـصــادقـة عــلى نــظـام رقم 10 تــمت ا
حـــول الــتـــســجـــيل واألنــتـــخــاب في

اخلارج.
رغـم الــــســـرعــــة فـي اجنـــاز تــــلك
ـفـوضـ األنـظــمـة وجـديـة بــعض ا

فـقـد كـانـت روح الـكـراهـيـة واالسـاءة
تــنـــمـــو رويــداً لـــدى الـــبــعـض عــلى
الــبــعـض االخــر لــلــســبب ذاته وهــو

الرغبة في الظهور االعالمي.
فـــمن الــطـــرائف مــا حـــصل عــنــد
اقــــرار الــــنــــظــــام رقم  11 اخلـــاص
بـوسائل األعالم فـفي اجلـلـسـة التي
عــــــقـــــــدهـــــــا اجملـــــــلس بـــــــتـــــــاريخ
12/12/ 2004 وحــضــرهــا جــمـيـع
فـوضيــن او نوابــهم تـم اقرار ذلك ا
النـظام بتـحفظ مـفوض واحـد حضر
ووقع عــلى احملــضــر... وبــعــد نــشـر
النـظـام في وسـائل األعالم من قبـلـنا
كـونه اخلـبــر اخلـاص بـاألنـتـخـابـات
لـذلك الــيـوم ولـضـمــان ان يـنـشـر في
الصحف في اليوم التالي عقد بعض
اعـضــاء اجملـلس اجــتـمـاعــاً بـتـاريخ
12/15/ 2004 لم احــضــره بــسـبب
ــفــوضــيـة ارتــبــاطي بــعــمل خـارج ا
وبـــغـــيـــاب رئـــيس اجملـــلس ايـــضــاً
واتخـذ القرار ثـانيـاً الذي "اسـتغرب"
فـــيه نــشـــر واعالن الــنـــظــام رقم 11
ـيـديا من اخلـاص بـوسـائل االعالم ا
دون  اقــراره !! من اجملـــلس "بــشــكل

اصولي " ?? 
الطريف في هـذه احلالة ان الذين
حضروا ذلك االجـتماع ورغم قرارهم
األرتــدادي !!   فـانه لـم يـتــخـذوا أي
اجــــراء الحق بـــهـــذا الـــشـــأن وبـــقي
النظام هو هو كما نشر سابقاً ودون

أي تعديل.
دلل هذا االمرعلى حـالة األرباك التي
كان اجمللس واقعاً فيـها  نتيجة عدم
انضـباط األجـتماعـات واألختالل في
ــواضـيـع وعـدم وجــود آلــيـة طــرح ا
لضبط اجلـلسات وكـتابة مـحاضرها
نـاقشات التي بشكل دقـيق وأم وا
تـتـم داخل قـاعــة األجـتـمــاعـات هـذه
ــنـــاقــشــات الــتي كـــانت تــذهب في ا
الكثير من األوقات الى عوالم ال دخل
ـــطـــــــــــــــروح ــــوضـــوع ا لـــهـــا بـــا

للنقاش . 
حقـيـقـة األمر ان الـقـرار األرتدادي لم
يـــكن يــعــني الــنـــظــام بــحــد ذاته بل
مـحــاولـة اخـرى اليــجـاد مــثـلب عـلى
دائــرة الــنــاطق األعالمي وهـي عـادة
الـــتــزم بـــهـــا الـــبــعـض الــقـــلـــيل من
ـــفـــوضــــ لـــوضع  الــــعـــصي في ا
دوالــيب الــعــمل حــتى ولــو كـان ذلك
ـفـوضـيــة والـعـمـلـيـة عـلـى حـسـاب ا

األنتخابية برمتها.
ـــمـــتـــدة مـــا بــ وفي الـــفـــتــرة ا
منتصف شـهر كانون اول –ديسمبر
 2004 وحــــتى مـــنـــتـــصف كـــانـــون
ـصــادقـة عــلى بــقـيـة الــثـاني تــمت ا
انــظــمـــة األنــتـــخــابــات وهـي نــظــام
اخملالفات األنتخـابية نظام االقتراع
وفــرز االصــوات نــظــام انــتــخــابـات
اجمللس الـوطـني الكـردسـتاني نـظام
احلـــكم في الـــنــزاعــات والـــشــكــاوى
تعـلقة بـاألنتخـابات نظـام االقتراع ا
وفرز االصوات خارج الـعراق ونظام
ــقـــاعــد ونــظـــام انــضــبــاط تــوزيع ا
ـسـتقـلة ـفـوضيـة العـلـيا ا مـوظفي ا
في الــــعـــراق وكـــان رقـــمه  18وهــو
االخـيــر الـذي صــدر قـبل انـتــخـابـات

30/ كانون الثاني –يناير /2005.

وجـــهت الــكــثــيـــر من االنــتــقــادات
لـلـمــفـوضـيـة ومـجـلـسـهـا بـعـد اجـراء
الـعـملـيـة األنـتـخـابيـة االولى في 30/
كـانــون الـثـاني –يـنـايـر / 2005كون
الـعـملـيـة تـمت وفقـاً لـلـنظـام الـنـسبي
ــفــوضــيــة هي الــتي مــعــتــقــدين ان ا
ـغـلـقـة قـررت هـذا الـنـظـام والـقـوائم ا
احملــبـبـة ـؤامـرة  وكـانـت نـظـريــات ا
للـشـعب العـراقي تدور وتـتـناقل هـنا
فوضية فعلت ذلك نزوالً وهناك بان ا
عـنـد رغبـة "طـائـفة مـعـيـنـة"!! او زعيم
ديــنـي  وايـــضــاً خـــدمـــة لـــلـــواليــات

تحدة األمريكية.  ا
كــانت هـــذه األســطــوانـــة مــســـتــمــرة
بـالــدوران في الــكـثـيــر من األروقـــــــة
دون ان يـكـون لــهـا أي سـبب او سـنـد
قـانــوني. مـعــلـوم ان الـكـم الـهـائل من
ــعــلـــومــات واألخـــبــار والــتـــقــاريــر ا
ـرء يـنسى واالقاويل ايـضـاً  جتعل ا
في بـعض األحيـان حـقائق كـثـيرة او
قــد يـنــسب بـعـض األحـداث الى غــيـر
مصادرها  وهذا مـا  بشأن اختيار
الــنــظـام الــنـســبي الــذي "اتــهـمت به"
فوضيـة. علمـاً بانه كان األنسب في ا
ذلك الـوقت ونـعـتـقد انـه سيـأتي وقت
ــسـتـقــبل لـيـطــبق  ثـانــيـة نـظـراً في ا
لـكـونه األحـسن بـالنـسـبـة لـدول فـيـها

ذات خصائص العراق.
تــدلل الــوثــائق الــتي بــ ايــديــنـا
نـاقشـات الـكثـيرة والـتي تشـير الـى ا
والــعــديــدة الـــتي خــاضــهـــا الــســيــد
االخــضـــر األبــراهـــيــمـي الــســـيــاسي
ــعـروف مـبـعـوث االمـ اجلـزائـري ا
ـــتــحـــدة فـي الـــعــراق الــعـــام لـأل ا
والــسـيــدة كـاريـنــا بـيـريــلـلي رئــيـسـة
ساعدات األنتخابية في اال وحدة ا

ــتــحـــدة في ذلك الــوقت عــام 2004 ا
ـــرجــعـــيــة الـــشـــيــعـــيــة وكـــبــار مع ا
ــســؤولــ احلــزبــيــ وغــيــرهم ان ا
الــعـراقـيـ اســتـمـعـوا الى نــصـيـحـة
ـــتــــحـــدة وقــــبـــلــــوا بـــاجـــراء األ ا
األنتخابات وفقاً للنظام النسبي ذلك
ـعـوقات الـتي ألن هـنـاك الـكـثـيـر من ا
تـــمــنع اجــراء األنــتــخــابــات في بــلــد
مرتبك سـياسـياً ووجود مـهجرين من
مـنـاطـقـهم الى مـنـاطق ثـانـيـة اضـافـة

إلى الكثير من االمور االخرى.
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جاء في مقدمة امر سلطة االئتالف
ـاءً الى تـبني ـؤقتـة رقم " 961 وا ا
مــجـلـس احلـكم الــعــراقي لـلــقـرار 87
لــســـنــة  2004 الـــذي يــصـــادق عــلى
اعــتـمـاد الــعـراق مـنـطــقـة انـتــخـابـيـة
واحـــدة والـــتـــمــــثـــيل الـــنــــســـبي في
انتـخابات اجملـلس الوطـني للحـكومة
الــعـراقـيــة االنـتـقــالـيــة وكـمـا ورد في
الفـقرة  3 القسم  – 7 نظـام التـمثيل
من االمـــر رقم 96- " يـــنص قـــانـــون

األنتخابات على ما يلي: 
سـيـكـون الـعـراق دائـرة انـتـخـابـية
ـقـاعد واحـدة وسيـتم تـوزيع جـميع ا
في اجملـلـس الـوطـني عـلـى الـكـيـانـات
الـسـيـاسـيـة من خالل نـظـام الـتـمـثـيل
ستخدمة النسبي. وتعتمد الصيغة ا
ـقـاعـد في اجملـلس الـوطني لـتـوزيع ا
عـــلـى اعــضـــائه عـــلـى حــســـاب دولي
يــســـتـــخــدم احلـــصص الـــبـــســيـــطــة
هـيـركـوتـا  3 وعـلى حـسـابـات اخـرى
ـتـبقي ويـكون تـاليـة تسـتـخدم اكـبر ا
احلــد الـطــبـيــعي وبـحــسب تـقــسـمـة
اجـــمــالي عــدد األصــوات الــســلــيــمــة
والصـاحلـة على  275 ويتم تـوضيح
طـريــقـة اسـتـخـدام هــذه الـصـيـغـة في
لوائح تنظيميـة تصدر عمالً بالقسم .
ا تقـدم ان مجلس احلكم يالحظ 
هو الـذي حـدد النـظـام الذي سـتـجري
ــوجـبه انــتـخــابـات كــانـون الــثـاني
ـفـوضيـة لم تـكن   2005 عـلـمـاً بـأن ا

قد تأسست بعد في ذلك الوقت. 
ان اخـــتــيــار الــنــظــام األنــتــخــابي
يعـتبر احـد اهم القـرارات التي تـتخذ
قراطية ورغم ذلك فإنه في الدول الد
نـادراً مـا يـتم هـذا األخـتـيـار بـطـريـقـة
واعــيـة ومــتـأنـيــة وغـالــبـاً مــا يـجـري
اخـتـيـار الــنـظـام األنـتـخـابي بـصـورة
عــرضـيــة نـتـيــجـة لـتــوافـر مـجــمـوعـة
مـؤتلـفة من الـظـروف االستـثـنائـية او
ظـــهـــور اجتــاه مـــؤقت او انـــعـــطــاف
تــاريـخي اضــافــة الى الـتــأثـيــر الـذي
ـســتـعـمـرة او الـدول تـتــركـة الـدولـة ا
اجملـاورة صــاحـبـة الــنـفـوذ ومع ذلك
فـان اخــتـيـار نــظـام انـتــخـابي مـحـدد
يــؤثــر عــلـى مـســتــقــبل حــيــاة الــبالد
الـســيــاسـيــة تــأثــيـراً عــمــيـقــاً في كل

. احلاالت تقريباً
خالل االحــاديث الـتي اجــريـنــاهـا مع
ـتـحـدة عـدد من اعـضــاء فـريق األ ا
وعلى رأسهم السـيدة كارينـا بيريللي
قـيل لـنا بـأنَّ نـظـام الـتمـثـيل الـنـسبي
هــو األصــلح واألسـهل لــلــتـنــفــيـذ في
الــــدول الــــتي تــــتــــحــــول مـن نــــظـــام
ـقــراطي ديــكــتــاتــوري الى نــظــام د
فهـناك مـشـاكل كثـيرة تـكون مـوجودة
ولم يـجـر حلـهـا وتـقف بـوجه تـطـبيق
الـكــثــيــر من الــقــوانـ األنــتــخــابــيـة

عقدة.  ا
في دفـتـر مالحـظـاتي الـذي كنت ادون
فــيـه مــا كـــان يـــحــصـل تــقـــريـــبــاً في
ـفــوضـيـة قــول مـقـتـبـس من كـاريـنـا ا
رات بيريللي التي دافعت في إحدى ا
عن النظام الـنسبي بقـولها: انه "اكثر
شمـوليـة من غيـره وله بالـذات اهمـية
خاصـة لسـلـطة وضع الـدستـور حيث
ســتــتم األســتــفـادة مـن اكـبــر تــمــثـيل
صالح "الـشعب العـراقي" وانه مجد
اذ يـأخـذ هـذا الـنظـام بـنـظـر االعـتـبار
االطــار الـــزمــني احملـــدد لــلـــعــمـــلــيــة
ـطلب الـسـياسي بـعدم الـسيـاسيـة وا
تـأجيل األنـتـخابـات كـمـا انه االفضل
من انظمة االغلبية وذلك لتحقيق عدد
ـنــصــوص عـلــيــهـا في ــطــالب ا من ا
قـــانــــون ادارة الـــدولـــة لـــلــــمـــرحـــلـــة
األنــتـقــالـيــة مـثل احلــصـة الــنـســبـيـة
ــئـة وضــمـان تــمـثـيل لـلـمـرأة  25 بـا

االقليات.
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الالزمـــة لألنــتــخــابــات  وعــهــد الى
مفـوض اخر مـعاجلة قـضايـا منـطقة
كـردسـتـان  وثـالث طـلب مـنه اجـراء
ـــنــــظـــمـــات األتـــصــــاالت الالزمــــة 
ــدني وكـانت حـصـتي من اجملـتـمع ا
العـمل الـتعـامل بـالشـؤون األعالمـية
وحتـــريك اجلـــمــاهـــيــر انـــطالقــا من
كـــــوني الـــــنـــــاطـق األعالمـي بـــــأسم

مفوضية األنتخابات .  
ـــفــوضــ لـم يــلـــتــفت احـــد من ا
ــا بـسـبب ـمــيـزات هـذا الــعـمل  ر
ـكـان الـذي عـدم االخـتـصـاص  انه ا
يـبـرز من يـعـمل فـيه اعالمـيـاً   وألن
وضوع هـو األنتـخابات وبـالشكل ا
ــثــيـر الــذي طــرح في الــعــراق عـام ا
  2004فـان األسـتـمـاع الى تـفاصـيل
ذلـك شــكـل اداة جــذب كـــبـــيـــرة جــداً
وشهرة للذي يـتحدث عن ذلك ناهيك
عن الـتعـاطف واحملـبـة التـي يولـيـها
تحدث افراد الشـعب العراقي لـذلك ا
السـيــمـا في حــال اجـادته الــتـواصل

معهم ومعرفة كيف يستميلهم .
أحد الـعوامل الـتي ادت الى بروز
الناطق األعالمي لـلمفوضـية وبشكل
ســاحق كــان الــعـمـل الـدؤوب لــقــنـاة
"الفـيحاء" ومـذيعـها االعالمي الـقدير
في ذلك الوقت السيـد هشام الديوان
الــــذي ادرك اهــــمــــيــــة احلـــــديث عن
الـعـمــلـيـة األنـتـخـابـيـة وتـفـاصـيـلـهـا
وقـوانـيـنـهـا فبـدأ يـتـصل بـنـا يـومـياً
ولفـتـرة ساعـت تـقريـبـاً عنـد الظـهر
لـنشـر كل مـا يـتعـلق بـاألنتـخـابات...
قـابالت كـانت تعـاد مـرت في تلـك ا
ا يعني ظـهورنا على شاشة اليوم 
الـفــيـحـاء ست سـاعــات يـومـيـاً وهـو
وقت طــويل جــداً ولـكــنه مــهم جلـعل
كافة قطاعات الشعب العراقي تسمع
ـتـعــلـقــة بـالــعـمــلـيـة الـتـفــصـيـالت ا
األنتخابيـة... واود هنا ان اشير الى
طـــرفــة حــصــلت مـــعي حــ قــال لي
يـومــا الـصـديق مـوفـق مـهـدي عـبـود
ســفــيــر الـعــراق في بــاريس ســابــقـا
واالمارات سابقا   لقد استرحنا من
كالم وصــورة الــرئــيس صــدام الـتي
كـانت مـوجــودة دومـاً عـلى الـشـاشـة
ولــكــنــنــا االن ابــتــلــيــنــا بــصـــورتك

 . وكالمك يومياً
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ـــــانـــــاً راســـــخـــــاً كـــــنت اؤمـن ا
بــــضــــرورة تــــزويــــد الــــعــــراقــــيــــ
ـــتــــواصــــلـــة عن ـــعــــلـــومــــات ا بــــا
األنـتـخـابـات والـعـمـلـيـة األنـتـخـابـية
فالـسـبيل االمـثل يـقوم عـلى نـشر كل
ما يـتعـلق بالـقوانـ واالنظـمة التي
ــفــوضـــيــة عـــلى شــكل تــصــدرهـــا ا
شاهد او تصريحات يومية ليتزود ا
عـلومـات الضـرورية عن السـامع  بـا
هذه العملية اجلـديدة عليه.. لقد قال
ــفـوض صــفـوت رشـيــد صـدقي لي ا
ـتـواصل في مـعـتـرضـاً عـلى عـمـلي ا
األعالم: انك تـعـمـل كـصـحـفي وكـإبن
وكــالـــة انــبــاء ولــيس كــمــفــوض في
مؤسـسة انـتخـابات "   وبـالرغم من
ا ان كالمه كان انـتقـادياً ومـعارضـا 
افــعــلـه ألســبــاب ال مــجــال لــذكــرهـا
لـكـنني اسـتـطـيع الـتأكـيـد انـني كنت
ـا عــلى صــواب اذ لــوال ذلك الــعــمل 
اسـتــطـاع الـكــثـيـرون الــكـثـيـرون من
ابنـاء الشعب الـعراقي مـعرفة مـاهية
العـمليـة األنتـخابيـة وكيف سـتجري
اذا.. وما هي األنظـمة التي تـطبق و
ان تأكيدي على صواب عملي يستند
الى احملبـة والتـقديـر الذي لـقيته وال
ازال من قـــبل الــعـــديــدين مـن ابــنــاء

الشعب . 
شــكل الــبــروز األعالمي لــلــنــاطق
فوضـية مفاجأة غـير سعيدة باسم ا
ـفــوضــ الـذين لــدى الــبـعض مـن ا
ـتلـكـون شحـنـات " االنا " الـقـوية 
فقوبل هـذا البروز بافـعال ارتدادية
اقــلـهــا انه يــجب  مـشــاركـة الــنـاطق
األعالمي بــروزه اعـتــقــاداً من هـؤالء
بان االمر هو "جـبنة" يجب تـقاسمها
بـ من يـأكل اجلـ وعـدم تـركهـا له
فــقط. ومـنــذ ذلك الــوقت اصــبح هـذا
الـواقـع مـدار خالف واخــتالف داخل
ـفــوضـ بـدا بـشــكل غـيـر مـجــلس ا
ظاهري في باد االمـر ولكن سرعان

بــعــد هـــنــيــهـــات من جــلـــوســنــا
منـتـظرين دخـل سمـاحتـه مع السـيد
ســعـد جــواد قـنــديل عـضــو اجملـلس
األعــــلى وجـــلـس عـــلى كــــرســـيه في
منـتصف صـالة األسـتقـبال وجـلست
الى جانـبه فـيمـا جلس الـسيـد عادل
الالمي والـسيـدة حـمـدية احلـسـيني
ـ ــصـفــوفـة عــلى  عــلى األرائك ا

وشمال الصالة.
بـدأ السـيـد كالمه بـالتـرحـيب بـنا
واســتـــعـــرض الـــواقع الـــســـيـــاسي
واهـمـيـة األنـتـخـابات واشـار الى ان
ـفـوضـية كالمه في الـصـحف حول ا
ا عناه وانه يود ان قد فسر باكثر 
ـفـوضيـة واقـعيـة في عـملـها تـكون ا
وان ال تنحاز الى أي جانب وبعد ان
انهى سـمـاحة الـسيـد احلـكيم كالمه
اســــتــــأذنـــــته الـــــكالم وشـــــرحت له

فوضـية وكيف  بالتـفصيل عـمل ا
ر بـنا اختـيارهـا وال دخل لـبول بـر
فـنــحن حـتـى لم نـوافق عــلى زيـارته
بـعــدهـا طـلـبت من الــسـيـدة حـمـديـة
احلـــســــيـــنـي عـــضــــوة اجملـــلس ان
تـتـحـدث حـول الـقـوان الـتي حتـكم
ـفوضـيـة   وجـاء دور السـيـد عادل ا
الـالمي الـــــذي بــــ اعــــمــــال األدارة
األنتـخـابيـة الـتي يفـتـرض ان تصب
فـي حــــقل اجنـــــاح الــــعـــــمــــلـــــيــــات

األنتخابية.
شـعـرت بـعـد مـرور نـحـو 30 دقـيـقـة
بــأن اجلـــو اصـــبـح اكـــثـــر اعـــتــداالً
وراحة وهنا فاجأني سـماحة السيد
بـالـسـؤال من اين تـخـرجتـم وما هي
شـهـادتـكم ?? اجــبت سـمـاحـته انـني
انـيا مـنـتصف نلـت الدكـتوراه مـن ا
السبـعيـنات وكانت اطـروحتي حول
"االعالم واحلــرب الــنـفــســيـة" وهــنـا
ابتسم سماحته واومـأ للسيد قنديل
بــرأسه قــائـال عـلــيــكـم الـتــعــاون مع
فوضيـة ففيها انـاس يعرفون ماذا ا
يفـعلـون... قالهـا بابـتسـامة عنت لي
قـابـلـة جنحت في الـكثـيـر وهي ان ا
تــبـديــد الـغــيـوم الـتـي كـانت مــلـبـدة
عدت ومـرحـلــة انـقـشـاعـهـا بـدأت 1. 
فوضية ورفعت مذكرة جمللس الى ا
ـــفـــوضـــ بـــشـــأن هـــذه الـــزيــارة ا
فـأسـتـحـسن الـنـتـائح ثم  األتـفـاق
بـ اعضـاء اجملـلس عـلى ان تـتـكرر
مـــثل هــــذه الـــزيــــارات الى جــــمـــيع
رؤســـــاء االحــــزاب والـــــكـــــيـــــانــــات
السـياسيـة لتـبديد ايـة غيـمة سوداء
ـفـوضـيـة وهـذا تـخـيم فـوق سـمـاء ا
سيسهل من الـعمل الذي كان يـنتظر

. فوض مجلس ا
عـادلـة" والتي احدى الـزيـارات "ا
فوض على القيام حرص مجلس ا
ـسـلـمـ بـهـا كـانت لـهـيـئـة عـلـمـاء ا
حـيث  تشـكـيل وفـد لهـذا الـغرض
انـتـقي بــعـنـايـة ورأسه الـدكـتـور عـز
الــــدين احملـــمـــدي عــــضـــو اجملـــلس
الـذي والــتـقـى في جـامـع ام الـقــرى 
ــسـلـمـ  هــو مـقـر هــيـئـة عــلـمـاء ا
بـــالــشـــيخ حـــارث الــضـــاري رئــيس
الـهيـئـة واحـد اعضـاء الـهـيئـة وبـعد
ــفـــوضـــيــة ان قــدم اعـــضـــاء وفـــد ا
عـلومـات حول عمـلهـا وما سـتقوم ا
تـحدث به ألجراء األنـتخـابات كـان ا
األكـثـر في ذلك االجـتـمـاع هـو عـضو
الــهــيـئــة فـيــمــا بـقي الــشــيخ حـارث
... وقــد نـــقل لي الـــضــاري صـــامــتـــاً
احــدالــزمالء من اعــضــاء الــوفـد  ان
الـــزيـــارة لم حتــرك أي ســـاكن عـــنــد
الـشــيخ الـضـاري او عـضــو الـهـيـئـة
فـلقـد بـقيـا عـلى قنـاعـاتهـمـا الداعـية
الى مــقــاطـعــة األنـتــخـابــات كـونــهـا

جتري حتت االحتالل.
وألن األيــام كــانت تــمــر بــســرعــة
باجتـاه موعـد األنتـخابـات واألعمال
تتكـاثر بشـكل كبيـر فقد تـوقفت هذه
بـادرات عنـد هذا احلـد واقتـصرت ا
عـلى زيارات لـوفـود تـمثـل الكـيـانات
ـعـنـية الـسـيـاسـيـة والشـخـصـيـات ا
فـوضية بالـعملـية األنتـخابـية الى ا
كــمــا كـان عــدد من اعــضــاء اجملـلس
يـلتـقون الـعـديد من الـسـياسـي في
منـاسبات اجـتماعـية مـختلـفة خارج
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كـــان الـــوقـت يـــتـــســــارع واعـــضـــاء
اجملـــلـس يــلـــحـــقــون بـه... فــالـــوقت
يداهمنا ولم يكن يـفصلنا عن كانون
الثاني  2005 سوى اشهـر معدودة
وعـليـنا اجنـاز مـهمـات ال حـصر لـها
فــكـلــمـا انـهــيـنــا وجـبــة من األعـمـال
همة  تظهر وجبات اخرى  وهكذا ا

الى يوم األنتخابات.
ـتـحدة بـعض اعـضاء بـعـثـة األ ا
رغـم قــلــتــهم وصـــلــوا الى الــعــراق
والـــبـــعض االخـــر بـــقي فـي عـــمــان
تحـدة حساباتـها في مجال فلأل ا
امن مـوظــفـيـهـا لـيس خــوفـاً عـلـيـهم
ولـكن تـفاديـاً لـلـتـعويـضـات الـتي قد
تدفعهـا في حال وقوع ضحـية منهم

او اذى يعيق بأحدهم.
لقد اعطت حـادثة مقتل سـيرجيو
تحدة درساً قاسيا دي ميليو األ ا
في هذا اجملال   لذا اصبحوا مقل
ن يـدعـونهم في ارسـال عدد اكـبـر 

باخلبراء الى بغداد.
وتـوخـيـا ألجنـاز األعـمـال بـالـسـرعـة
ــفـوضـ ــمـكـنــة  قـسم مــجـلس ا ا
ــهـــمــات عـــلى اعــضـــائه فـــارتــبط ا
ـتــحـدة الــبـعض مع خــبـيــرة األ ا
روث مــايــر  في حتــضــيــر األنــظــمـة

قوله تعالى "ومن يتولهم فهو منهم"
صــدق الــله الــعــظــيم وســيــتم بــعـد
الــتــوكل عــلى الــله تــصــفــيـة الــذين
ـواصلـة هـذا الـعمل سـيسـتـمـرون 

وتصفية عوائلهم ان شاء الله.
انـنـا صـادقـون بـعـونه تـعـالى....
أللّهمَّ اني بـلغت فـأشهد. والـله اكبر

والعزة لالسالم واجملاهدين 
التـوحيـد واجلهـاد سابـقا          

/كتائب الشهداء / االغتياالت
  وأد اجملــلـس خــطــتــنــا األعالمــيــة
اجلـديــدة  كـمـا الـكـثــيـر غـيـرهـا من
خالل اتــــــخــــــاذ قـــــرار بــــــضـــــرورة
ـناقـشـة وكان ذلك ـزيـد من ا اجراءا
يــدلـل عــلى عــدم الـــرضى ان يــكــون
صدر لتزويد الناطق األعالمي هو ا
الــــــــصــــــــحـف واجــــــــهــــــــزة االعالم
ـــعـــلـــومـــات حـــول الـــعـــمـــلـــيـــة بـــا

األنتخابية. 
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فـوض منذ ايلول بذل مجلس ا
عام  2004جهـودا مـضنـيـة ألصدار
ــكن ــوجــبـــهــا  األنــظــمــة الـــتي 
قرران تسييـر العملـية األنتخـابية ا
حتـــصل قـــبل  31كـــانـــون الـــثـــاني
  ?2005لـــقـــد كـــانت تـــلك االشـــهــر
مـــلـــيــــئـــة بــــاألحـــداث واألجنـــازات

 .. شاكل ايضاً وا
ــفــوضـ في اســتــنـد مــجــلس ا
تـعلـقـة بالـعـملـية اصـدار األنظـمـة ا
األنتخـابية إلى االمر رقم  921الذي
فـوضـية نـح ا اشار في الـقسم  1
ســلــطـة تــنـظــيم ومــراقـبــة واجـراء
وتـــطـــبـــيق جـــمـــيع األنـــتـــخـــابـــات
ـوضــحـة فـي قـانــون ادارة الـدولـة ا

للمرحلة األنتقالية...
ـفــوضـيـة ـذكــور ا ومـنـح األمـر ا
ـهام األسـاسـية بـاألضـافـة الى أية ا
مـــهـــام اخــرى يـــرى اجملـــلس انـــهــا

هامها. مناسبة لغرض القيام 
تقرير وانشاء وتطوير اللوائح أ-
األنـتــخــابــيــة والـتــصــديق عــلــيــهـا

وتقسيمها وصيانتها.
ــســاعــدة عــلى بــنــاء الــدعم ا ب-
والـــثـــقـــة في اوســـاط اجملــتـــمع في
جـمـيع ارجــاء الـعـراق في الـعـمـلـيـة

األنتخابية.
تـــنــظـــيم وادارة الـــتــســـجــيل ج-
صادقة على االحزاب السياسية. وا
تـــنـــظـــيم وادارة الـــتـــســجـــيل د-
ــــرشــــحــــ والــــتــــصــــديـق عــــلى ا

لألنتخابات.
اقــــرار صـالحــــيـــــة مــــراقـــــبي ه-

. وظف األنتخابات وغيرهم من ا
ادارة عـــــمـــــلــــــيـــــات جـــــداول و-

الناخب واالقتراع.
احلــــــــكـم في الــــــــشــــــــكـــــــاوى ز-

والنزاعات األنتخابية.
الــــتــــصـــــديق عــــلـى نــــتــــائج ح-

األنتخابات.
جرت عملية اصدار األنظمة من قبل
ـفوضـ وفق آلـية مـعيـنة مجـلس ا
Ruth فتقـوم البريـطانيـة روث ماير
ـــــــعـــــــنـــــــيــــــ  Meyerوهـي من ا
بــالــقــوانــ األنــتــخــابــيــة في األ
ـتــحـدة بـكـتـابــة نـصـوص الـنـظـام ا
بـالــلـغـة األنــكـلـيـزيــة ثم يـتـرجم الى
اللـغة الـعربـية بـعدهـا يعـرض على
ـفـوض لـتعـديـله واجراء مجـلس ا

التغييرات الالزمة عليه.
 كـــانت مــــصـــادر الـــســــيـــدة مـــايـــر
مــجــمــوعــة الــنــصــوص واألنــظــمـة
ـوجــبــهـا والــقــوانـ الــتي جــرت 
األنتخابات في الكثير من الدول وال
سيـما تـلك الـتي تتـشابه الى حـد ما
مع الـوضع الـعــراقي كـأفـغـانـسـتـان

وتيمور الشرقية وكوزوفو.
وبــاسـتــثـنــاء الـنــظـام رقم  1لـســنـة
ـتــعـلق بـقــواعـد واجـراءات  2004ا
ــفـوضـ الـذي كـان اقـرب مـجـلس ا
الى تــــنـــظــــيم عــــمل اجملــــلس مــــنه
للـعـملـية األنـتـخابـية والـذي صودق
عـلـيه في احملـضـر رقم  19 بـتـاريخ
9/26/ 2004 فـقــد صـادق اجملـلس
ايضاً وبـذات التـاريخ على احد اهم
ــتــعـــلــقــة بــالـــعــمــلــيــة األنــظـــمــة ا
األنتـخابـيـة وهو نـظام رقم  2لسـنة
 2004 حــول تــســجــيل الــنــاخــبـ
ــبـنـي عـلى قــاعــدة بـيــانـات نــظـام ا
التوزيع العام للبطـاقة التموينية اذ
سـيـتم تـطـوير هـذه الـبـيـانـات اثـناء
فـتـرة الـتـســجـيل ويـتم الـتـحـقق من
ـؤهل وادراج اسمائهم الناخب ا
في الــــســــجـل األول لــــلــــنــــاخــــبـــ
وتـصـحــيح األخـطـاء وفق اجـراءات

فوضية. تصدر عن ا
ـــهم ــا جـــاء فـي هـــذا الــنـــظـــام ا
تـــأكــيــده عــلى مـــا حــدد في قــانــون
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ال نغالي اذا قلنا :

ال يُعتبر توأماً لغريزة حبّ الذات ..! انّ حب ا
وهذا احلب العارم يجري مع الدماء في العروق ...!

واذا كـانت حدّة بعض الغرائـز تتناقص مع امتداد الـعمر وبلوغ حـدّ الشيخوخة
ـال من الـنادر أنْ يـعـرف أيَّ لونٍ من فانّ مـنـسوب حب ا كـغـريزة اجلـنس مـثالً 

ألوان التناقص ..!!
الُ هو سـرَّ النزاع والتـقاطع ب األشقـاء فضالً عما يـستعر وكـثيراً ما يـكون ا

ال ... من نيران ب غيرهم في قضايا ا
-2-

والسؤال اآلن :
ال ? ن يعود ا

ال ? ومن هو مالك ا
واجلواب :

الك احلقيقي للمال هو الله سبحانه  ان ا
بدليل قوله تعالى :

ا جعلكم مستخلف فيه ) ( أنفقوا 
×( سورة الفجر /20)

فـمـا حتت أيديـنـا من أموال مـا هي اال " ودائع " خـولّـنا الـله سـبـحانه الـتـصرف
فيها ... فنحن مستأمنون عليها ليس االّ .
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والسؤال اآلخر الذي يطرح نفسه :
ال غاية أم وسيلة ? هل ا

ومن الواضح :
ال ليس غايةً في نفسه   انّ ا

ـا هو وسيلة يتـوسل بها الناس لـلحصول على مـا يريدون من طعام وشراب وا
تنوعة.. ومالبس ومساكن وبه يشبعون حاجاتهم ا

ال الى غاية  يجعل العشّاق عبيداً له ..!! انّ انقالب ا
ـبـاد  ــا يـخـونـون ا ــال ال يـقـفـون عـنـد اخلــطـوط احلـمـراء أبـدا  ا وعـبـيـد ا
ويـنتهكون احلرمات  ويجترحون العـظائم القناص األموال واكتنازها بعيداً عن
كل الضوابط والقيم الشرعية والقانونية واالنسانية واالجتماعية واحلضارية ...

واالّ فكيف تُؤكل أموال اليتامى ?
ال العام بال هوادة ? وكيف يُنهب ا

هجرين ? ا أُعدّ للصرف على النازح وا وكيف يَتالعبُ القراصنة 
الية اخملصصة للخدمة العامة ? بالغ ا وكيف تُبتلع ا

انّ االرقـام اخملتـلسة في الـعراق اجلـديد مـرعبـة للغـاية  فـمن (صحـة) محـافظة
ال خمـسة عشر مـليار ديـنار فما بـالك بسائر االنـبار مثالً اختـلس أحد عبـيد ا

نهوبات األخرى من معظم الدوائر واالجهزة الرسمية ? ا
كافحـة الفساد  أن يرجع خلزينة الدولة وال أدري هل يـستطيع اجمللس االعلى 

ال العام ? ّ االستحواذ عليه من ا ما 
وهل سيوفق أن يسوق الى القضاء حيتان الفساد لينالوا جزاءهم?

تربص انّ مـنظومة الفساد رهيبة حقا في امتداداتها وتشابكاتها وجالوزتها ا
بكل ذوي النزاهة والشرف ..!!

ولم نـر حتى اآلن ماكـان يجب ان نراه منـذ البدايـة من الضرب بـيد من حديد –
فسدين . على حد التعبير الشائع  –لقطع دابر الفساد وا
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ان تـكديس االموال وحبـسها وايصالـها الى االرقام الفـلكية أصـبحت هواية هام

بها الكثيرون من سياسيْ الصدفة في العراق اجلديد .
وشـهدت قوائم أكبـر األثرياء في العالم  –والـتي نشرت من قبل جهـات مختصة

 –العديد من أسماء القراصنة العراقي  –لالسف الشديد ..  –
ا قال الشاعر : وقد

أنت للمال اذا أمسكتهُ 
ال لَكْ                واذا انفقتَه فا

ان للمال وظيفة اجتماعية كبرى البُدَّ من احلفاظ عليها 
ـا حُجِـرَ على الـسـفهـاء للـحيـلـولة بـينـهم وب ـا حُرّم الـتبـذير واالسـراف و واالّ 

تبديد تلك األموال .
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وأخيراً :
لو سألك سائل وقال :

ال أم احلياة فماذا تقول ? أيهما أهم ا
انك سوف جتيبُه قائال :

الشك أنَّ احلياة هي األهم .
ولكنه سيقول لك :

ـكافأة مالـيّة ضخمـة مؤجلة وعود  لـو كانت احلياة هي األهم  فـلماذا يتـمنى ا
ضروب ? وعد ا الى ح أنْ يطوي األيام واألسابيع وصوالً الى ا

وت ? ا يقرّبُه الى ا أليست هذه األيام التي سيقطعها 
ال? !! وانها بالتالي جزء من حياته التي يريد التضحية بها من أجل ا

-6-
ـغامـرات الـتي تُـعِـرّضُ أصـحـابـها وهل يـسـتـطيـع احد ان يـنـكـر ان كـثـيـراً من ا

ال ? للموت الزؤام كانت من أجل ا
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ال  هو أحد اسباب الطغيان  ان ا
قال تعالى 

( ان االنسان ليطغى) 
ومن هـنا فالبد أنْ نكبح هذا اجلُـماح الضاري  متجـه الى االعتدال والتوازن

ــال وأدوارِهِ ومــجــاالت والــعــقالنـــيــة في فــهـم حــقــيــقـــة ا
شروع من احلـاجات والنفع اسـتثمـاره في مضمـار ا
االنـساني الـعـام  واخلروج من ربـقة الـعبـودية لـبريق
الـذهـب الـلّـمــاع وكل مـا يــتـصـــــــــــــــل بــتـحــصـيـله
بــالـطــمع واجلــشع والــغش واالحــتـيـــــــــــال والــنـهب

والالمشروع من الوسائل .

مـنذ ايـام والـفـيس بـوك يـشتـعل بـتـعـليـقـات ومـنـشـورات تطـالب احلـكـومـة بان
يـشغل الـقـاضي رحيم الـعكـيـلي منـصب وزير الـعـدل.وقبل كل شيء انـا اقدر
كل هـذه الدعوات الـطيـبة الـتي قلنـاها وتـناقـلنـاها على الـفيس بـوك وبحـماسة
تـقطع االنفاس.نعم انا اقدر هـذا كثيرا لكني ال اتـمنى ان نصمت اربعة اعوام
اخـرى ثم نتذكـر العـكيلي مـرة اخرى بـعد انتـهاء عـمر هذه احلـكومـة اجلديدة
وتـشكيل اخرى يـعلم الله من سيـكون رئيس وزرائهـا. كنا متـحمس جدا في
تـعليـقاتنا,وكـأننا في مـاراثون كالمي لن يتـوقف.وفي احلقيـقة كنت احس بكل
مـا كان يدور في اجلهات اخلفـية لقلب هذا القاضـي الشهم.كنت اعرف جيدا
ـكن ان يـفقـد االنـسان من خالل تـواصـلي معـه ما نـوعيـة احـساسه?,وكـيف 
مـتعته ح يـكون بعيدا عـن وطنه.?وصدق ظني حـ شكر العكـيلي جميع من
طالب وتمنى له ان يكون وزيرا للعدل.شكرنا بوقار جميل لكنه اوضح للجميع
ـنفى انه ال يـريـد شيـئـا اال الـعودة لـبـلده,واالجـتـماع بـاطـفـاله.واخلالص من ا
القسري الذي اجلأه اليه حبه لوطنه ودفاعه عنه ضد الفاسدين.  في منشوره
االنـسـاني كـان العـكـيـلي يـغنـي كابي فـراس احلـمـداني في اسـره.ال فـرق ب
غـنائيات ذلك الـشاعر وهو في االسـر وب ما يقولـه العكيلي عـلى الفيس بوك
في كل يـوم.االلم ذاته والـقلق الـذي ال ينـتهي.والـدوران في ضـباب الـغربـة.لذا
اقـول من يـرد ان يـعـرف مـحنـة الـشـاعـر ابي فـراس احلـمـداني فـلـيـقـرأ قـصة
الـعـكـيلي,وتـفاصـيل يـومـيـاته في مـنـفاه.قـصـة مـتـشابـهـة لـبـطلـ عـاشـا وفـقا
ـبادئـهـمـا فدفـعـا الـثمن.االول شـاعـر وفـارس يخـوض احلـرب بسـيـفه فـاسره
الـروم والثـاني قاض وثـوري رفض ان يظل قـانعـا بامـتيـازات القـضاء فـصرخ
بــقــوة ضــد خـصــومــنــا جــمــيـعــا من الــفــاســدين.رجالن احــدهــمــا ولـد قــبل
قرون,ورجل مـا زال يعيش بيننـا ونتعلم منه كل يوم نـغمة الم حترق جانبا من
قـلوبـنا.- لـنـكن اذن جديـ مع قـضيـة الـعكـيـلي.لنـتـظاهـر..لنـقل في الـصحف
والـفضائيـات كلمـة عنه وعن مواقـفه.ليحـمل كل مثقف وكـاتب وحقوقي مـظلمة
الـقاضي معه ويـطرحـها عنـد اللـقاء باي من مـسوؤلي احلـكومة.لـنطـالب دائما
بـاعـادة الشـأن لـهـذا الـقـاضي الـذي خـذلـناه جـمـيـعـا.وهـا هـو االن في مـنـفاه
يـعيش  هـواجسه وشـوقه لبـغداد كـما كـان ابو فـراس يصـرخ من منـفاه الذي
كـان قريبـا من سكن العـكيلي حـاليا. لـنتـذكر دائمـا قصة رحـيم العكـيلي ح

نـســمع احــدى قـصــائــد ابي فـراس احلــمــداني وعـلى
والسيما هذا البيتان العميقان
اقول وقد ناحت بقربي حمامة

                  اياجارتا لو تعلم بحالي
 معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى

              وال خطرت منك الهموم ببالي.


