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ـــتــــبع في وهـــذا هــــو احلــــال ا
جـمـيع الــدول. وهـو مـا يـتـطـلب
وجــود تـــوقــيــعـــ عــلى الــصك
ـصـروف لصـالـح اية جـهـة من ا
اجلهات". انتهى نص الرسالة.
لـــقـــد عـــرضـت الـــرســـالـــة عـــلى
ـــفـــوضــ وطـــلـــبت مـــجـــلس ا
بـــتــاريخ  /10تــمـــوز (يــولـــيــو)
 2005اســتـدعــاء الـســيـد كــلـيج
وابالغـه بـــضـــرورة اخملـــاطـــبـــة
ــفــوضـيــة لــهـا الــشــفـافــة وان ا
احلق بــاألسـتــفـســار وهي الـتي
تـوافق عـلى هـؤالء وحـتى الذين
ــتــحــدة اال ان تــرســلــهم األ ا
اجملـلـس لم يـفعـل شيـئـاً لألسف
ــذكــرة في الــشــديــد وضـــاعت ا
خـضم الـنـقـاشـات الـتي ال طـائل
حتــتـهـا. وهــكـذا أسـدل الــسـتـار
ـــوضـــوع وبـــقـــيت عـــلى هـــذا ا
ـــفــوضــ ســيـــاديــة مـــجــلس ا
منقوصة الى ح انتهاء واليته

في .7/5/2007
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تـنـتشـر اسـطورة بـ الـناس ان
ـــتـــحـــدة هي مـــنـــظــــمـــة األ ا
الــقـادرة والـسـاعـيــة لـلـدفـاع عن
مــــصـــالح الـــشــــعـــوب وتـــعـــمل
لـلـحــفـاظ عــلى حـقــوق األنـسـان
الى مــا شـابـه ذلك من شــعـارات
مـحبـبـة تـزخـر بهـا أدبـيـات هذه
نـظـمة الـفـريدة والـوحـيدة في ا
العالم كـما يعتـقد البعض اخلر
نظمة هم ان العاملـ في هذه ا
من الــصـفـوة اخملــتـارة يـنـذرون
انــفـــســهم لـــلــدفــاع عـن حــقــوق
النـاس وازدهارهم ورفع احليف
عـــنـــهم ولـــكـن األعـــتـــقـــاد شيء
واحلـقـيقـة شيء اخـر اذ ان هذه
ـنـظـمـة  حتمـل جـميـع امراض ا
اجملـتـمـعـات االنـسـانـيـة وبـكـافة

اوجهها.
نظمة يضع العاملـون في هذه ا
نـصب اعـيـنـهم مـبـاد ثـابـتـة ال
تـتغـير ألنـها ان تـغيـرت فسـيتم
ـنـوع تـغــيـيــرهم ومـنــهـا انـه 
الـفــشل عـنــدمـا يــضـعــون يـدهم
على قـضية دولـية او مسـألة ما
ــنـظــمـة وثــانـيــاً ان مــصـلــحـة ا
والعامل فـيها اهم واغلى ثمناً
من اية قضية او مشكلة تقع في
ايـة دولــة عـلى الــكـرة االرضـيـة
وثالثاً العمل على اطالة احللول
لــــضـــمــــان تــــدفق األمــــوال الى
مـوازنـتـهـا وألسـتـمـراريـة عـيش
مـوظـفـيــهـا وخـبــرائـهـا بـرواتب
ومخصصات عالية جداً واخيراً
ـعنى انـهـا مع اجلـانب القـوي 
عـنـد نشـوب أي خالف او تـباين
في وجهـات النظـر داخل أي بلد
ب فـئاته او احزابه فـانها تقف
ـكـن بـالـتـالي مع الـقــوى الـتي 
ـنـظـمـة الـدولـية ان يـسـيـطـر فـا
ـصـلـحـية حتـسب حـسـابـاتـهـا ا
كن الـتي فـيهـا من الـدقة مـا ال 

مضاهاتها اطالقاً.
كــان جـــمـــيع اعـــضـــاء الــفـــريق
الـدولي الـعـامل في الـعـراق عـام
  2004يعرفـون جيدا ًان تأجيل
األنــتـخـابــات يـومـاً واحــداً بـعـد
الـتاريخ احملـدد في قـانون ادارة
الـدولة لـلـمرحـلـة األنتـقـاليـة امر
ــكن وكــانــوا يــعــرفــون غــيــر 
ايـضـا ًان هــنـاك قـوى سـيـاسـيـة
ومـرجـعيـات دينـيـة حتبـذ اجراء
األنتخابات عـلى جناح السرعة
ـرجـعـية الـشـيـعـيـة التي حـتى ا
كـانـت العـبــة رئــيـســيــة في هـذا
وعد احملدد الشأن اعتـبرت ان ا
بـقــانـون ادارة الـدولــة بـعـيـد اال
انـها قـبلـته على مـضض بعد ان
 اطالعـها عـلى ضرورة تـوفير
الــكــثــيــر من اجلــوانب الــفــنــيـة
ألجـــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات حـــــرة
ـــقــــراطـــيـــة وايـــضـــاً كـــان ود
تحدة يعلم اعضاء فريق األ ا
ان األدارة األمـريـكـيـة والـرئـيس
جــورج بــوش يــرغـبــان بــاجـراء
األنتخابات وجناحـها لتستطيع
تـــــــلـك األدارة ابالغ الـــــــشـــــــعب
االمريـكي وشـعـوب الـعـالم كـافة
بأن غزوها للعراق واحتاللها له

حـصل في ذلك االجــتـمـاع نـقـاش
اتـسم بـاحلدة بـيني وبـ السـيد
وايزنر فـقد اعترضت عـلى تهيئة
الــعـــقــود والـــطـــلب من مـــجــلس
ـوافقـة عـليـهـا وقلت فـوضـ ا ا
ا انك تقوم بـتهيئة العقود له طا
مــنـــذ فــتــرة طــويــلـــة فــلــمــاذا لم
ــا كــان يــحـصل اوالً تــخــبـرنــا 
ـاذا تـقـدم عـرضـاً واحداً بـأول? و
وفي وقت مع وتقـول لنا لديكم
ساعـتان للـموافقـة والتوقيع واال

لن حتصل انتخابات?
كــانت تــلـك الــنــقــاشــات حتــصل
بـشـكل انــفـرادي بـيـني وبـ ذلك
اخلـبـيـر ولم يـكن هـنـاك من يـقف
الى جانبي صراحة ولكنني كنت
اشــعـر بـأنَّ الــبـعض مـن اعـضـاء
اجملـلس يـؤيـد احـقـيـة طـرح هـذه
االمـور ولكـنهم كـانوا يـخضـعون
في ذات الــوقـت  "لــلــتـــهــديــد" او
"الـتــحـذيـر" من ان عــدم الـتـوقـيع
يـعـني عـدم حـصـول األنـتـخـابات
وهـذا يـعــني االصـطـدام بـالـقـوى
الـسياسـية الداخـلية واخلـارجية
التي تـريد اجراء األنـتخابات في

قرر. وقتها ا
عقد اجتماع اخـر للمجلس عصر
ذات الــــــيـــــوم  /9تــــــشـــــرين اول
–اكتـوبر / 2004لـدراسة مـذكرة
مــسـتـعـجـلــة قـدمـتـهــا شـخـصـيـاً
مــعــتـمــداً فــيــهــا عــلى نــقــاشـات
اجللسة الـسابقة وضرورة زيادة
فـوض الـتـنسـيق ب مـجـلس ا
ـتــحـدة واتــخـذ اجملـلس واأل ا
قــراراً عـامــاً ال يــسـمن وال يــغـني

عن جوع جاء فيه:
ـتـحدة "الـطـلب من خـبراء اال ا
ـنـظــمـات الــتـابـعــة لـهـا ابالغ وا
ـفـوضــيـة قـبل اسـبـوع مــجـلس ا
عــــلـى االقل (?!) بــــالـــــطــــلــــبــــات
والــتـــقــاريـــر الـــتي حتـــتــاج الى
ـالـية اتـخـاذ قـرارات وال سـيـمـا ا
مـنــهــا وذلك لــضــمـان مــنح وقت
كــافٍ لـلــمــفــوضـ لــدراســة تـلك

الطلبات والتقارير".
لم يـــطـــبق هــذا الـــقــرار مـن قــبل
ـتـحـدة ولـهـا احلق بـعـثـة األ ا
فـي ذلك ألنـه لم يـــــكن واضـــــحــــاً
ـا فـيه الـكفـايـة ويـبدو وحـازماً 
انــهـا عــلـمـت مـنــذ ذلك الـوقت ان
مـــــعــــظـم قـــــرارات اجملـــــلس غث

. والقليل القليل منها سم
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ذهـبت الـى حـيث كـان األجــتـمـاع
منـعـقـداً فكـان حـاضراً بـاالضـافة
للـدكتور الـهنداوي كل من الـسيد
عــــــــادل الالمـي مـــــــديـــــــر األدارة
األنــتـخــابـيــة والـســيـدة حــمـديـة
احلــــســــيـــنـي عــــضـــو مــــجــــلس
ــفــوضــ واألمـــريــكي جــاريت ا
ـــثل مــنـــظـــمــة ايـــفــيس بالنك 
واجلنوب األفريـقي هيرمان ثييل

. من ايفيس ايضاً
فـي وسط غــــرفــــة مــــديـــر األدارة
األنتخابية حـيث انعقد األجتماع
ـوذج)((1 كـان هـنـاك صـنـدوق (
وكــان جـاريت بالنك يـتـحـدث عن
مـزايـا هــذا الـصـنـدوق واهـمـيـته
ـقبلة... كنت اسمع لألنتخابات ا
مـــا يــقــول وانـــا مــنـــدهش لــيس
بــسـبب مــزايـا(!!) الـصــنـدوق بل
بـطــريـقــة عـرضه لالمــر وكـيــفـيـة
ايــــصــــال هــــذا الــــنــــمــــوذج الى
ــفــوضــيــة بــدون عــلم مــجــلس ا
ـــــفــــوضــــ رغـم عــــدم وجــــود ا

تخويل لديه القيام بذلك . .
ســـألت جـــاريت مــتـى وصل هــذا
الــصـــنــدوق فــقــال قــبل اســبــوع
ـخــاطــبـة وسـألــته مــتى بــدأت 
ـــصــنــعــة فــقــال قــبل الــشــركــة ا
اذا حـوالي الشـهـرين... سألـته و
ـفوضـ انك لم تـخـبـر مـجـلس ا
ســـتــــفـــاحت الــــشـــركــــات بـــشـــأن
الــصــنــاديق األنـــتــخــابــيــة? فــلم
يعـطني أي جـواب سوى قوله ان
واد ألن عـلينـا األسراع بـتهيـئة ا
الـوقت قـصـيـر لألنـتـخابـات... لم
اقــتـنع بــهــذا اجلـواب وال زلت...
ــــفـــــوضــــ وقـــــلت لـــــلــــزمـالء ا
احلــاضــرين انــني شــخــصــيــاً ال
اقـبل بأن يـستهـان بقـدرة مجلس

ــفـــوضـــ وقــيـــام بــعـــثــة األ ا
ــــتـــحـــدة ومــــنـــظـــمــــة ايـــفـــيس ا
ـخاطبة شركات باسم األمريكية 
ـفـوضـيــة دون ان يـعـلم اجملـلس ا
بــذلـك وهم يــعــقــدون الــصــفــقــات
ويـأتـون بـها لـنـوقـعـهـا فقـط ويتم
تـــهـــديـــدنـــا بــانـه ال وقت لـــديـــنــا
وستـفشل األنـتخـابات ان لم نوقع
فــوراً... انـه ابــتــزاز... ادبــيــاً كـان
ـفـروض بــهم ان يـخـبـرونـا عـنـد ا
رغــبــتــهم مــفـاحتــة الــشــركـات او
يـطــلـبــوا من األدارة األنـتــخـابــيـة
ارســال اســـتــدراج الـــعــروض من
قـبـلـهـا او من قـبل رئـيس مـجـلس

. فوض ا
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اثـناء هـذا النـقاش اثـرت موضوع
ركـية الـتي كانت الـصنـاديق الـد
ـرك مـساهـمـة منـها حكـومـة الد
في اجناح العملـية األنتخابية في
الــــــعــــــراق قـــــــد قــــــررت اهــــــداء
( (90,000,00صـنـدوق انـتـخابي
للمفوضية ولكن األمريكي جاريت
بالنـك قـــال ان هــذه الـــصـــنـــاديق
صـغــيـرة واوراق اقـتــراع الـعـراق
كبيرة وهي ال تكفي لوضع ما ب
 500-350ورقـة اقـتـراع فـيـهـا لذا
ـــتـــحـــدة تـــفـــضل بـــعـــثـــة األ ا
الصنـاديق الكنديـة من شركة كود
( (Codeعــلــمــاً بــان 90,000,00
الف صــنـــدوق تــكـــلف بــحــدود 2
مليون و 250الف دوالر ستدفعها

موازنة الدولة العراقية.
قـــــدمت اقــــتــــراحـــــاً بــــان نــــقــــبل
ـركـيـة ونـشـتـري الـصـنـاديق الـد
ايضاً  90,000,00الف اخرى من
ـرك بأسعـار مخفـضة ونضع الد
في كل محطة انتخابية صندوق
لـئال نـكــلف مـوازنـة الـدولـة اال ان
ـقــتـرح ذهب ادراج الــريـاح هــذا ا
وهـــكـــذا وقع األخـــتـــيـــار لـــشــراء
الــصـنـاديق من الـشــركـة الـكـنـديـة
ودفع مـبـلغ ( (-,2,250,000دوالر
ـــفــوضــيــة لــهــا وضـــاعت عــلى ا
ـرك ــهـداة من الــد الــصـنــاديق ا
ـكن استعمالـها فيما والتي كان 
بـــعــــد النــــتــــخــــابـــات مــــجــــالس

احملافظات او غيرها.
الحـظة انه وبـعد ومن اجلـدير بـا
ايـام  قليـلة عـلى تقـد اعتراضي
عــلى طــريــقــة اســتــجالب شــروط
شـراء صناديـق األقتراع والـطلب
ركـية قبـول هـدية احلـكومـة الـد
قــدم كـارلـوس فـالنـزويـلـال مـذكـرة
بــــتــــاريخ  /2تــــشـــــرين الــــثــــاني
(نــوفــمــبــر) / 2004الـى مــجــلس
ــــفــــوضـــــ قــــال فـــــيــــهــــا: "ان ا
ــوذجــاً ــفـــوضــيـــة(!!) تــلــقـت  ا
Dan- لصنـدوق اقتراع من شركة
ish Camp Supply/Panther
ـركـيـة وهـذا الـنـموذج  Plastالد
واحـد من اكـثـر صنـاديق األقـتراع
اسـتـعـماالً فـي انتـخـابـات مـا بـعد
النـزاع واألنـتـخابـات األنـتقـالـية".
ـــــذكـــــرة: "وقـــــد ابــــدت وقــــالـت ا
ـركـيـة رغـبـتـها في احلـكـومـة الد
الــتــبــرع "بــعــدد" (هــكــذا جــاء في
ـذكـرة ولـكن احلـقـيـقـة ان الـعـدد ا
كــان  90الف صــنـــدوق) من هــذه

الصناديق للمفوضية".
وقـال فالنـزويال ان عـيـوبـاً ظـهرت
ــــركي في في الــــصــــنـــدوق الــــد
انـتـخـابـات افـغــانـسـتـان وقـد ايـد
ذلك الـــفــــريق الــــدولي هــــنـــاك ثم
ـكـونـة من ثالث ـذكـرة ا اشـارت ا
صـفــحـات الى شــروط الـصـنـدوق
ــذكـرة ان األنــتـخــابي واظــهـرت ا
الـوقـت قـصـيـر لـقـبـول الـصـنـدوق
ـركي ألنه يـفـتـرض ان تـكون الـد
الـصـناديق مـتـوفرة في  /1كـانون

الثاني (يناير) /.2005
ـــذكــرة الــقــابــلــة ـــهم في هــذه ا ا
لــلـجـدل كــثـيـراً والــتـفـنــيـد ايـضـا
ــــقــــدمــــة ان والــــتـي ذكــــرت في ا
ــركي هـو "واحـد الـصــنـدوق الـد
مـن اكـــثــــر صــــنــــاديق االقــــتـــراع
اسـتـعـماالً فـي انتـخـابـات مـا بـعد
الـنـزاع واالنـتـخـابـات االنـتـقـالـية"
ولـكن في الـصفـحة الـثانـية تـظهر
فـــيـه الـــعـــيـــوب الـــتي ال تـــســـمح
للـمفوضـية العراقـية بقـبول "هبة"

اركية. احلكومة الد
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قـــدمـــتــــهـــا عن كـــيـــفـــيـــة وجـــود
اشـخاص يـنـتـمون الى مـنـظـمات
اجـــنـــبــيـــة غـــيــر عـــراقـــيــة داخل
فوضـية دون علمهـا وموافقتها ا
وشــرحت مــجــدداً لــلــمــجــلس ان
وجـــود اشــخــاص او خــبــراء في
ـفـوضـيـة يـعنـي ضـرورة وجود ا
عـقـد بـ الــطـرفـ لـتــنـظـيم هـذا
ــســألـة الــوجــود واال اصــبـحت ا
ـتـحدة فـوضى سـيـما وان األ ا
كــانت قـد اجــرت حتـديـثــات عـلى
كــــــادر فـــــــريق الـــــــدعم الـــــــدولي
فأسـتقـدمت في حزيران  –يونيو
 2005سبـعة من االشـخاص دون

فوضية او اخذ رأيها .  علم ا
كــلف اجملــلس بــقــراره الـرقم ((2
كـتب امـانة الـسر ـديـر االداري  ا
االسـتـفسـار من منـظـمة (ايـفيس)
األمـريكـيـة عن كـيفـيـة وجـود عدد
فوضية. من موظفيها في مبنى ا
ورد جـواب مـؤسـسـة ايـفيس الى
ـفـوضيـة موقـعاً من قـبل السـيد ا
مـايـكل كـليج( (1وهـو انـكـلـيزي-
كن من قراءة كندي اجلنسية  و
الـرد مـعرفـة النـفس األسـتعـماري
والــتـعـالـي الـذي يـتــصف به هـذا
الـشـخص ونـظـرته الى الـعـامـل
ـفوضـية... ويـظهـر اكثر انه في ا
ال يــتــمـــيــز بــذوق اذ ان رســالــته

تفتقد الى ثقافة التخاطب .
ــضــحك في االمــر ان (ايــفـيس) ا
وبعد هذه الرسالة  بعثت بسيرة
حــيـاة مــوظــفـيــهـا الــعـامــلـ في
فوضية وهي عالمة ودليل اخر ا
على استهـتارهم بقرارات مجلس
ـــفـــوضــــ الـــتي نــــصت عـــلى ا
ضـــرورة ارســـال ســـيـــرة حـــيـــاة
ــرغــوب اسـتــقــدامـهم اخلـبــراء ا
ـفــوضـ من لـيــخـتــار مـجــلس ا
يــريــد ويــرفـض من يــريــد مــنــهم

فوضية. للعمل في ا
ونــظـــراً ألهــمــيـــة رســالـــة كــلــيج

ووقاحتها ندرجها نصاً :
تــــقـــول هـــذه الــــرســـالـــة وبـــدون
مـقدمـات مـثل (سيـدي العـزيز) او
غـيــر ذلك بل كـانت مــوجـهـة (الى

فوضية العليا لألنتخابات) : ا
لقد ورد في الفصل  1/92من "
األمر الصادر من سـلطة التحالف

ؤقتة في العراق ما يلي: ا
ـفـوضـيـة قـد شـكـلت لـتـأمـ إن ا
إســــتــــقالل تــــام عن أي تــــأثــــيـــر
سـيـاسي ولـغـرض األسـتـفادة من
االســـتـــشـــارات الـــتـي تـــقـــدّمـــهــا
الكـيانات السـياسية الـدولية مثل
تحدة التي أدارات منظمة األ ا
بـشـكل فـعـال وصـادق وبـعيـد عن
التحيز إنتخابات موثوق بها في
بــلـــدان نـــشــأت بـــعــد عـــهــود من
األستـبـداد والـصـراع والـنـزاعات

سلحة. ا
تحدة التي لعبت دوراً إن األ ا
أســاســيـــاً في إخــتـــيــار أعــضــاء
اجمللس مـرتبـطة بدور إسـتشاري
صمـيم من خالل فريق إسـتشاري
ـــــتــــحـــــدة هي دولي. وإن األ ا
التي تـقرر إن كان أعـضاء الفريق
الــذي تـكـلـفه مـكــونـاً من مـوظـفي
ـتحـدة أو أنه يـضم أفراداً األ ا
من مــنـــظــمــات أخـــرى من الــذين
ـشار الـيـها تـلـكـون اخلبـرات ا
في الــكـلــمــات الـتي حتــتــهـا خط
ــــــا ال يــــــخــــــفـى فـــــإن أعاله. و
لــلـمــؤســســة الـدولــيــة لالنــظــمـة
األنتخابية ( (IFESسجالً بيّنا
خلبرتها في هذا اجملال وفي عدة
دول مـن الـعـالـم لـذلك قـررت األ
تحدة استخدام بعض االعضاء ا

منها.
وجـاء في الـرسـالة ايـضـا : حتدد
ـــتـــحـــدة مــنـــاصب فـــريق األ ا
الــــدعـم الــــدولي الــــتي يــــجب ان
ـتحدة يشـغلهـا كادر تابع لأل ا
وتــلـك الــتي يــجب ان يــشــغــلــهــا
خبراء من منظمات تتمتع بخبرة
IFES)) مـنـاســبـة مـثل مـؤسـسـة
DFID) .)واإلحتــاد األوربي والـ
ــتــحــدة الى واذا تــقــدمت األ ا
مــؤســســة ( (IFESلــشـــغل احــد
ـــنـــاصب فـــعـــلى األخـــيـــرة ان ا
تخـتـار احد افـراد مالكـها لـشـغله

وحتمّل أعبائه.
ـاضــيـة وصـوالً وخالل الــفـتــرة ا
الى إنتخابات الثالث من كانون
الــثـاني (يـنـايـر)  2005فإن األ
تـحـدة قـد ضـمّت أشـخـاصاً من ا
EU))وIFES) ) مــــــــؤســـــــســـــــة
و( (DFIDلـــلــعــمـل مع كــادرهــا.
ـــوقف الـــذي نــراه وهـــو نـــفس ا
اآلن. إن األفــراد يـعــمـلــون فـريــقـاً
ـنظـمة واحـداً بـغض الـنظـر عن ا

التي ينتمون اليها.
وبـــالــنـــســـبــة الى اجلـــهـــة الــتي
ــالــيــة الــتي تــتــحــكم بـــاألمــور ا
تــقـدّمــهــا جـهــات دولـيــة مـانــحـة
ـشـروع في بـلـد لـغـرض الـقـيـام 
مــا فـــإن األجــراءات األصـــولــيــة
ــتــبـعــة تــكـون مـن خالل وجـود ا
ســيـطــرة دولــيـة عــلى الــنـفــقـات.

كــــنت قــــد عـــلــــمت ان الــــســــيـــد
فـالنــزويـلـال كــان قـد اجــرى قــبل
بدء اجللسة اتصاالت باثن من
ــفـوضـ هــمـا رئــيس اجملـلس ا
وقــتـذاك الـدكـتــور عـبـد احلـسـ
الـــهــنــداوي والــعـــضــو الــكــردي
الــســيـد صــفــوت رشــيــد صـدقي
ـؤيـد لـلـخـبـراء األجانـب بشـكل ا
تـــام ويــرتـــبط مـــعــهم بـــعالقــات
خـاصـة بـدلــيل انه قـال لي يـومـا
"ان مــــا  يــــقــــوله خــــبــــراء اال
تـحدة صـحيح  %100واطبقه ا
بحذافيره" و التنسيق بينهما
ان تخرج قـرارات اجمللس بحيث
ال تــــــؤذي أيّـــــــاً مـن اخلــــــبــــــراء

األجانب.
اســـفــر األجـــتــمـــاع عن قــرار من
اجملــلس ال طــعم فــيه وال رائــحـة
وكما يقـال  (ال غالب وال مغلوب)
اشار بضرورة األبـقاء على "كافة
" وان عــمل اخلـــبـــراء الــدولـــيـــ
خـبراء منـظمة ايـفيس األمريـكية
يـــجب ان يــــكـــون حتت اشـــراف
ـفــوضــيـة ولــكن عــبـر مــجـلـس ا
الــســـيـــد كـــارلــوس فـالنــزويـــلال
كــمــســؤول عـن الــفــريق الــدولي
وايـــضــا ً كـــعــضـــو في مـــجــلس
ــفـــوضــيــة"  ويـــؤكــد اجملــلس ا
"على ضرورة األطالع على كل ما
يصدر باللغة العربية من بيانات
ووثائق موجهة للنشر اخلارجي
ويــــجب ان تـــتم بــــتـــصـــديق من

." فوض مجلس ا
ابديت "التحفظ" وحيداً على هذا
الـقـرار وصـيـاغـته غـيـر الـدقـيـقـة
ـفــوضــ اثـر وذكــرت لــبــعض ا
انــتـــهـــاء اجلــلـــســة ان مـــجــلس
ــفـوضـ بـأتــخـاذه هـكـذا قـرار ا
فـــأنه تـــنـــازل عـن اهم حق لـــديه
ـبـاشر وهـو األشـراف الـكـامل وا
عـــلـى اخلــــبـــراء والــــعــــمــــلــــيـــة
األنـتخـابيـة وان يكـون هو سـيد
ـوقف سـيـكـون نـفـسه وان هـذا ا
له األثـر الكـبيـر على األنـتخـابات
ـقبـلة والـتحـضيـر لهـا وهذا ما ا
حـصل اذ اصـبح الـفـريق الدولي
هـــو الـــذي يـــتـــســـلـم الـــنـــتـــائج
النهائيـة  لألنتخابات وهو الذي
يدرس ارقـامهـا وتـقسـيـماتـها ثم
يبلغ اجملـلس بتلك النـتائج وهنا

كانت الكارثة .
 بـدأ الـسيـد كارلـوس فالنـزويلال
بــعـــد ان شــكل فــريـــقه الــدولي 
يـــقـــصـــر اتـــصـــاالتـه بـــأعـــضــاء
اجملــلس عــلى اثــنــ فــقـط هــمـا
رئيس اجملـلس والعضـو الكردي
وكـان لـهـذا االمـر نـتـائج سـلـبـيـة
سـيـمـا وان الــزمـيـلــ لم يـكـونـا
ا يبلغان بـقية اعضاء اجمللس 
ـتـحـدة يـقـوم به "خــبـراء" األ ا
بــــــحـــــيـث بـــــات الــــــبـــــعـض من
ـفـوضـ يـعـرف امـوراّ مـعـيـنـة ا

وال يعرفها البعض االخر.
وفـي احـصــائـيـة اســتـنــدت عـلى
مـــحـــاضـــر جـــلـــســـات مـــجـــلس
فوضـ اعتباراً من  /1تشرين ا
الثاني –نوفـمبر / 2004ولغاية
 /14شـــبـــاط –فـــبـــرايــر /2005
حـيث عقـد اجمللس 61 اجـتمـاعاً
مــهـــمــاً حـــضــر مــنـــهــا الـــســيــد
فـالنــزويــلال 11 فـــقط وغــاب عن
50 وهـــذا مــا يـــدلل عــلـى حــالــة
األنـفـصــال وعـدم الـتـنـسـيق بـ
ــفـــوضـــ والــفـــريق مــجـــلـس ا

الدولي.
¡«d³š Â«bI²Ý«

نـاسـبة من له الـكـلمـة الـعلـيا و
ـفـوضـيـة ال بـد ان اسـتـذكـر في ا
ان الـــدكـــتـــور عـــلـي اجلـــربــاوي
رئــيس األدارة األنــتــخــابــيــة في
مـفـوضـيـة انـتــخـابـات فـلـسـطـ
سـابـقـا قـال لي  وكـنت اشـكو من
ـــتـــحـــدة اســـلـــوب عـــمـل األ ا
وانفرادهـا باستـقدام خبراء دون
اخــــذ مـــــوافــــقــــة اجملـــــلس "انه
شــخـصــيــاً لم يــكن يــوافق عــلى
قبول أي خبير اال بعد ان يتسلم
نـبـذة عن حـياتـه وقدراته بـعـدها
وافقـته او رفضه للجهة يبعث 

التي تود استقدام ذلك اخلبير.
فــاحتت بـعض اعــضــاء اجملـلس
عـــدة مـــرات حــول هـــذا الـــوضع
وضـرورة اخـذ رأي اجملـلس عـند
اسـتـقدام اخلـبـراء وكان الـبعض
ـفــوضــ يـوافــقــني الـرأي مـن ا
واالخـر يـقول دعـنـا نـفـكـر بـاالمر
اكثـر وهي جـمـلـة مـؤدبـة برفض
فـكـرة اثـارة هكـذا مـواضـيع لكن
احلــاحي بــضــرورة تــطـبــيـق مـا
تـــطــبـــقه هـــيــئـــة االنـــتــخـــابــات
الفـلسـطيـنيـة القـاضيـة بضرورة
تـحدة بـتقد قـيام بـعثـة اال ا
اسـمـاء وسـيـرة حـيـاة من تـرغب
بـاستـقـدامهم الى فـلسـط وهي
–أي الـهيـئة الـفلسـطيـنيـة- تقرر
ما حتتاجه منهم وفي أي مجال.
في  /23حـــــزيـــــران (يــــونـــــيــــو)
فوض / 2005ناقش مجـلس ا
في جــــلــــســــته الـ( (26مــــذكـــرة

نــــــــتـج عـــــــنـه قــــــــيــــــــام دولـــــــة
ــقــراطــيــة(!!?) عـلـى انــقـاض د
دولـــة ذات نــظــام ديـــكــتــاتــوري

... ونووي ايضاً
هـذه احلـقـائق جـمـيـعـهـا اعـطت
لـــلــعــامـــلــ ضـــمن فــريق األ
ــبــررات لـــيــكــونــوا ــتــحـــدة ا ا
اوصـيـاء عـلى اجملـلس وفـعل ما
يــريـدونه وفــرض شــروطـهم وال
واد سيـمـا في عـملـيـات شـراء ا
األنــتــخــابــيــة والـــتــوقــيع عــلى
الـعـقــود وفـقــا لـذلك عـلــمـاً بـأن
ـــفــــوضـــ واألدارة مــــجــــلس ا
األنـتـخـابـيـة لم يـكـونا عـلى عـلم
فترض شراؤها واد ا مسبق با
ألســـتـــعــمـــالــهـــا في اجــراء اول
عمـلـية انـتـخابـيـة بعـكس هؤالء
اخلبراء الـذين يعرفـون جيداً ما
طـلوبة ألنهم هي األحتـياجات ا
مـروا بـتجـارب اثـناء عـمـلهم في

بلدان مختلفة في السابق.
كنت اعـتقد وكـما هو احلال في
دوائــــــر الــــــدولــــــة االخــــــرى ان
الـــصـــيــغـــة الـــتي ســـتــتـــبع في
واد األنـتخابية عملـيات شراء ا
من اخلـــارج او طـــبـــاعـــة اوراق
االقــتــراع او ســجالت تــســجــيل
الــنــاخــبــ تــقــوم عــلى اســاس
اســـتـــدراج عــروض الـــشـــركــات
وتشـكـيل جلنـة لـفتح الـعـطاءات
وتــقــيــيـمــهــا ثـم عـرضــهــا عــلى
ــفـــوضــ ألخـــتــيــار مــجـــلس ا
األفـــضل اال ان مــا حـــصل كــان
عـــكس ذلك حـــيـث فـــوجـــئت في
مـــــرات عــــــديـــــدة وفـي اثـــــنـــــاء
ـفـوضـ اجــتـمـاعـات مـجــلس ا
الـيـومـيـة تـقــريـبـاً بـتـوزيع عـقـد
جـرى التـبـاحث فيه بـ اخلبـير
الدولي وشركة ما خارج العراق
حـيث يـقـوم ذلك اخلـبـيـر بـشـرح
هـــذا الــعـــقـــد والـــقـــول ان هــذه
الـشــركـة مــتـخــصـصــة وجـيـدة
وعـنـدما كـنـت اناقـش هـذا االمر
واحــتـج عـــلى هـــذه الــصـــيـــغــة
مـطــالـبـاً بــوجـود ثالثـة عـروض
عـــــلى االقـل لــــيــــقـــــوم اجملــــلس
بـاختيـار احداهـا يجيب اخلـبير
انه ال يــوجــد لــديــنــا وقت كــاف
لـفــعل ذلك وان لم يـتم الــتـوقـيع
ـوافـقــة عـلى هـذا الـعـقـد اآلن وا
فــسـوف لـن حتـصل انــتـخــابـات

قبل  31كانون الثاني .2005
ـثل كــان ذلك يـذكــرني دائـمــاً بـا
العراقي (ان كنت تريد ارنب خذ
ارنـبـاً وان كـنت تـريـد غـزاالً خـذ
) كـنت دومــاً اطـرح سـؤاالً ارنـبــاً
ـاذا ال يقـول لنـا هؤالء اخلـبراء
وقبل فترة ان عملية األنتخابات
واد?? حتتاج الى كذا وكذا من ا
ـعلومات?? اذا يكـتمون هذه ا و
ولــكن في جـمــيع احلــاالت الـتي
حــصــلت فــقــد اضــطــر مــجــلس
ـفوض لـلتـوقيع على الـعقود ا
بعد ان يقوم البعض من اعضاء
اجمللس بأبداء التخوف من عدم
حـصـول انـتـخـابـات واخلـضوع
بـاشـرة التي للـتـهـديدات غـيـر ا

يطلقها هذا اخلبير او ذاك .
بتاريخ  /9تشرين اول –اكتوبر
ـفـوض / 2004عـقـد مـجـلس ا
جـلـسة (مـحـضر رقم    (22بناء
عـــلـى طـــلب احـــد خـــبـــراء اال
ـتـحـدة واسـمه (كـيـري وايـزنر ا
–اســتـرالي اجلــنـسـيــة) لـعـرض
ـتعـلقة بـالتـعاقد بـعض االمور ا
مع شــركـــات لــنــقل اســتــمــارات
ــسح تــســـجــيل الـــنــاخــبـــ وا

االلـكتـروني. بعـد منـاقشـة ما 
عــرضه  االتـفــاق عـلى تــوقـيع
Nanosoft)) عـــقـــد مع شـــركـــة
ــيـــة مــتــعــددة وهي شــركـــة عــا
ــــسح اجلــــنـــــســــيــــات حـــــول ا
األلـكــتـروني وادخـال الــبـيـانـات
بـاللـغة الـعـربيـة والكـرديـة علـما
سح االلكتروني بان مقر مركز ا
فـي دبي ومــــقـــر مــــركـــز ادخـــال

ـعــلـومـات في جــنـيف. كـمـا  ا
االتــفـاق عـلى تـأمــ مـعـلـومـات
البطـاقة التمويـنية ألعداد سجل
الـنـاخـبـ مع شـركـة اسـتـرالـيـة
Osprey Asset Manage-

ment.
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حتت اليـد عدة مواضـيع قابلة لـلمضغ ال وقت عـندي لإلجترار 
أنــا مــشــغــول جــداً في الــصــمت وال أجــد أحــداً يــخــرجــني من
صمـتي إال الصـمت لكن من نـوع آخـر  يسـمى صمت الـبكم في
كـهف خـالٍ من ضـيـاء . عـلى مـقـربة مـن نـفسـي هـناك حـافـة من
ـاضي تظهر مع بقعة إنكسار قـد تلجأ إليها الـروح عند هفهفة ا
ضـوء ساقـطة بـال شعـور فوق سـطح من عـتمـة جاثـمـة فوق لـيال
شـتائـيـة ال تـمـلك مـوقـداً لـلدفء . أبـداً مـا عـنـدي رغـبـة في إثارة
صـفـحـتي بـضـجـيج الـورود وال صـفـعـات ( الاليك ) من أصـابع
تـعـرفـهم أجـهـزتـهـم وجـهـازي مـعـطل من فـرز األجـنـاس .. عـذراً
عـذراً أنـا أحـد مــتـابـعـو مـبـاراة الـيـوم  بـصـفـة شـاهـد  أو هـاوٍ
لألهداف أو مضـيعـة للوقت وأتـظاهـر بالسـقوط كي يـعلن احلكم

نهاية اللعبة بفوزي وأنا موجود في هذا البيت..
بـعــد دفع الـثـمن مـسـبـقـاً أكـتـسـبت بـطـاقـة احلـيـاد وجـلـست بـ

اجلمهورين
األبـيض واألســود كـانت ألــوان ثـيـابــهم ال أعـرف لـون الــقـلـوب 
حتما سأتعود على درجة الـضجيج من التصفيق والتصفير  ال
درجات أفهم اللغة بل لغة العـيون هي السائدة هذه األيام على ا
ـكـان هـو الذي يـجـمع  الـرجل الـوحـيـد احلـريص عـلى نـظـافـة ا
ـمزقة بعد اخلـسارة والفوز  لم أتـبع نصيحة بطـاقات الدخول ا
الــطـبــيب حــيـنـمــا قـدم لـي قـرصـاً مــقـســمـاً إلى نــصـفــ  عـلي
اً ـرة كنت سـا اسـتخـدام أحـدهمـا كـلّمـا أشعـر بـالدوار  هـذه ا
سليـماً مـن أية أعراض إال الـصمم تـأكدت أنـني عنـدما أدور في

البيت سأسمع ما يريده أحفادي وبناتي وزوجتي .
><……

من البديـهي عندمـا تنتـهي الفصـول يسدل الـستار أو يـغلق باب
الـدخول ويـفـتح مـنـافذ اخلـروج  لم يـبق إال احلـارس يـفتش في
ـقت أعـقـاب الـسـكـائر ـكـسـرات   أكـيـاس الـعـلـكـة واجلـبس وا
ـام  يـرفع فـردة حـذاء األيـسـر مـتـروكة ـبـلـلـة بـلـسـانٍ ذمـام و ا
سـيـر لن تـنفـعه هي مـبـتلـة بـعرق قـعـد تعـاني من غـبـار ا حتت ا
الـنـيـات  قـريـب من الـعـمـود األخـيــر أنـتـشل قـصــاصـةً مـكـتـوبـاً

فيـــها
 [ هات لي منجـالً 

ألحصد اجلوع 
من حقول الكرامة ]… 
وقصاصة أخرى فيها 
[ إن  حوصرت مأذنة 

يدعو حلانة احلي
أال تفرغ من نبيذٍ وصحبة ] ...

عــاد لـــيـــقـــفل بـــاب الــعـــودة زوجـــته تـــكــره
دندنـــــــاته ..
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ـز (3 / لل10 ) انه كـتـب تـومـاس فـريـدمـان في الـنـيـويـورك تـا
عندما يسأل عن أفضل بلد لديه عدا وطنه فإنه يجيب: تايوان!
فـتـايوان بـلـد خال من أي مـوارد طـبيـعـيـة وأرضه صخـريـة ويقع
في بحر تتالطـمه العواصف من كل جهة وبـحاجة الستيراد كل
ـتـلك رابع أفـضل احـتـيـاطي مـالي شيء حـتى الـرمل ومع هـذا 
في العـالم ألنه اختـار احلفـر في عقـول أبنائـه بحثـاً عن اإلبداع
عـادن فالـبشـر هم طاقته بـدالً من احلفـر في األرض بحـثاً عن ا
الوحيدة غـير الناضبة والـقابلة للتجـديد.   ويقول إنه وجد إجابة
نـظمة  OECD اإلقلـيمـية عن عالقة لـتفوق تـايوان في دراسـة 
ا مخـرجات الـتعـليم في  65دولـة في مرحـلة الثـانويـة مقـارنة 
حتـققـه كل مـنهـا من دخـل من مـصادرهـا الـطـبـيـعـيـة وأن هـناك
ـوارد الطـبيـعيـة كالـنفط ـتـحقق من ا عالقـة سلـبيـة ب الـثراء ا
وبـ مـخـرجـات الـتــعـلـيم ومـا يـحـصل عـلــيه الـطـلـبـة من مـعـرفـة
ــيــة. وبــيّــنت الــدراســة أن طــلــبــة ومــهــارات وأن الــظــاهــرة عــا
سنـغافـورة وفنلـندا وكـوريا وهـونغ كونغ والـيابـان حقـقوا أفضل
ـوارد الطبـيعيـة بينـما حقق النتـائج بالرغم من خـلو دولهم من ا
طـلبـة ثانـويات قـطر وكـازاخسـتان والـسعـودية والـكويت وسـوريا
واجلـزائـر والـبحـرين وإيـران أسـوأ الـنـتـائج وحـقق طـلـبـة لـبـنان
واألردن وتركيا األقل في مواردهم الطـبيعية نتائج أفضل. وأن
وارد ـكسـيك واألرجـنتـ الغـنـية بـا طـلبـة دول مـثل البـرازيل وا
الطبيعية حققوا نـتائج متواضعة في الوقت الذي حقق فيه طلبة
ـوارد كـنــدا وأسـتـرالـيـا والـنــرويج الـذين تـتـمــتع دولـهم بـغـنى ا
نفسه نتائج جـيدة ألن هذه الدول حافظت علـى ثرواتها بطريقة
سـلـيـمـة وأعـادت إحـيـاءهـا واسـتـغـلـت الـعـوائـد بـطـرق سـلـيـمة
نح وابتـعدت عن استهالك مـا حققـته من ثروات في الرواتب وا
كن كـمـا يفـعل الـبـعض بجـنـون واضح.   ويـقول فـريـدمـان إنه 
قـياس تـقدم دولـة ما في الـقرن الـ  21 من خالل مـا تنـفـقه على
ــدرس الــنــاجـح وتــربــيـــة األبــنــاء وزرع اجلــديـــة فــيــهم خــلـق ا
اس ونفط ا تـمتلـكه من ذهب وأ ـقرراتهم ولـيس  واالهـتمام 
ـستقبل فـمستوى مـخرجات التعـليم هو الـذي سيحدد قوة أ ا
ـوارد الــطـبـيــعـيــة ولـو نــظـرنـا إلى وثـراءهــا ولـيس الــدخل من ا
ـدرجـة في سـوق نـاسـداك بخالف جنـسـيـة غـالبـيـة الـشـركات ا
االقـتـصادات الـكـبـرى لوجـدنـا أن جمـيـعهـا فـقيـرة في مـواردها
سـتقبل. ( وأعـتقد أن ـهارات همـا عمـلة ا ـعرفة وا الطـبيعـية فا
ـشـايخ سـبـب تـمـيـز اقـتـصــاد دبي وشـعب الـبـحـرين عـن بـقـيـة ا
مالك يعود لفقرهما النفطي)!   ويختم فريدمان مقاله بأن من وا
ـاس ولكـنـها تـصبح ـفيـد أن يكـون لـدى دولة مـا نـفط وغاز وأ ا
بال جـدوى إن لم تـسـتــغل بـطـريـقـة سـلـيـمـة خـصـوصـاً أن هـذه
ـدى البعيـد إن لم يتم االهتمام وارد تضـعف أي مجتمع في ا ا
ـان التـام بـالـثقـافـة فـالـذي يحـرك اإلنـسـان ليس بـالتـعـلـيم واإل
الذي يأتي إليه طوعاً بل ما يدفـعه ليحضره بنفسه. وقد ذكّرني
ـسـابـقـات مـزاين اإلبل واخـتـيـار أفضـل تيس مقـال فـريـدمـان 
ا ال بأس به كتسليـة ولكننا نصبح دولة وأجمل نعجة وهـذا ر
بائسة عـندما نـعطي التـيس أهميـة أكبر من الـتعلـيم! كما ذكّرني
ــا ســبق أن ذكــرته في مــحــاضــرة لألســتــاذ إبــراهــيم ــقــال  ا
ـكن أن تـقـوم لنـا قـائـمة والـنـفط مـوجود البـلـيـهي من أننـا ال 
وأن احلـاجة هي التي سـتجعـلنا نـنهض! ولكـني اكتشـفت أخيراً
أننـا في خضـم شراهـتنـا لـلصـرف وإهـمالـنا الـتـعلـيم وجـمعـية
معلمينا خير مثال فإن النفط سينضب بأسرع ما كنت أتصور
اذا وبالـتـالي ال حاجـة حلـرق آباره! وتـساؤلي قـبل األخـير هـو: 
يهتم البعض كل هذا االهتمام بـتوفير أفضل التعليم ألبنائه ولو
عــلى حــسـاب راحــته وتـفــشل احلـكــومـة في تــوفـيــر األمـر ذاته

ألبنائها على الرغم من أن مواردها وقدراتها أعظم بكثير.


