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الـشـركـات واألنـفـراد الـفـعـلي بـهـذا
الــعــمل مــا عــدا بــعض اخلــطــوات
الـتـجمـيـلـية (Cosmetic) بـاشراك
اجملــلس او غـيـره بـبــعض الـعـقـود
الـصــغـيـرة  فــإنَّ الـبــعـثـة الــدولـيـة
ــنـوال اثـنـاء اســتـمـرت عــلى هـذا ا
اجراء األستفتـاء على الدستور في
15/ تشـرين اول (اكتـوبر) /2005
وانـتــخــابــات مــجــلس الــنـواب في
15/ كـــــانــــون اول (ديــــســـــمــــبــــر)
/2005. وسنأتي على ايراد بعض
احلـقائق األخـرى عـنـد احلديث عن
الـفـتـرة الـثـانيـة اي مـا بـ انـتـهاء
انتـخابات اجلـمعيـة الوطنـية وبدء
عــمـلـيـة األسـتـفـتـاء عـلى الـدسـتـور
وكذلك الفترة الثـالثة التي تقع ب
انـتــهـاء عــمـلــيـة األســتـفــتـاء وبـدء
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÷ËdŽ Ã«—b²Ý«

فـوضية على ازاء واقع عدم قدرة ا
ضـبط هذه االمـور والـسيـطـرة على
عـــمــلــيـــات األتــصــال بـــالــشــركــات
ية ألستـدراج عروضها بـشكل العا
قــانـــونـي وجـــــــهـت بــتـــــــــــاريخ
1/8/ 2005 مـــــــذكــــــــرة بـــــــهـــــــذا
اخلـصـوص إلى رئـيس فـريق اال
تحدة السـيد كارلوس فالنزويلال ا
الـــذي حــرص عـــلى عـــدم حـــضــور
فوض جميع اجتماعات مجلس ا
وال ســيــمــا احملــرجــة مــنــهــا كــمـا
يحرص على تـكرار القول "ان اال
ــــتـــحــــدة غــــيــــر مــــســـؤولــــة عن ا
األنـــتــخـــابـــات ولـــكن دروهـــا مــهم
ومــحـدد ويـتـعـلق بــتـقـد الـنـصح
ـشورة الـفـنيـة وهـو ما يـقوم به وا

والفريق الذي يقوده"(2). 
1- ســــنـــــأتي عــــنــــد احلـــــديث عن
انـتــخــابـات اخلــارج الى الــتــطـرق
قلـيالً إلى مـثل هذه االمـور وصرف
مــبــلغ يــزيــد عن 75 مــلــيـون دوالر
كن على انتـخابات اخلـارج التي 
اجنازها بـ 10مالي دوالر ال غير.
2- فالنزويال كارلوس حديث الى
الواشنطن بوست 2004/11/23.
ــذكـرة من الـسـيـد طـلــبت في تـلك ا
فـالنـــزويـــلـال تـــزويـــدنــــا بـــوثـــائق

وتفسيرات حول االمور التالية:
-الـطــلب من الـســيـد جـاريت بالنك
ــنــظـــمــة الــدولــيــة رئــيـس فــريق ا
لالنظمة االنـتخابيـة (ايفيس) التي
تـــعــمـل حتت جـــنــاح بـــعـــثــة األ
ــتـحـدة تـزويـدنـا بـتـفـاصـيل عـقـد ا
ـلـيـون دوالر الـ 3ماليـ ونــصف ا
الــذي وقــعه هـــو مع الــشــركــة (أي
فوضية ت بنـاية ا شركة) التي ر
ــبـــلغ?... لـم نــتـــســلم وكــيـف دفع ا

اجلواب.
-الطلب من السيد كيري وايزنر(1)
ـتـحدة تـزويـدنا اخلـبيـر في األ ا
بـاسـمــاء الـشـركــات الـتي فــاحتـهـا
بشأن العقود التي تمت اثناء عمله
فوضية ببغداد (نقل بعد ذلك في ا
الـى عــــمــــان) ثم غــــادر الى بــــلــــده

(استراليا)... لم نتسلم اجلواب.
-الـطـلب من الـسـيـد أنـدرو ديـفيس
 Andrew Devisوهــــــــــــــــــــو مـن
استرالـيا وحل محل السـيد وايزنر
Yann Gue- والـســيـد يـان غـازيل
Pol- من كنـدا تزويـدنا بـعقودzel 
ـراكز واحملـطات  ling Kitsمواد ا
اذا األنتـخابيـة والعقـود االخرى و
 تــفـضــيل بـعض الــشـركـات دون

اخرى... فلم نتسلم اجلواب.
ــرات عـديــدة تـزويــدنـا -طـلــبـنــا و
ـبـرم مع شـركـة الـطـبـاعة بـالـعـقـد ا
الــتي تـقــوم بـطــبع اوراق االقـتـراع
Paper  Polling ومــــــــن هــــــــي
الـــشــركــات االخــرى الــتي فــوحتت
بهذا الصدد... فلم نتسلم اجلواب.
-تـسـلـيـمـنا مـسـتـنـدات شـراء اثاث
ـفـوضـيـة من االردن والـتي كـلـفت ا
(12) مــلــيـون دوالر... فــلم نــتــسـلم

اجلواب. 
خمسة طلبـات مقدمة من عضو في
ـــفـــوضــــ الى رئـــيس مـــجــــلس ا
ـتـحـدة لم الـبــعـثـة الـدولـيـة لأل ا
تتمَّ األجابة عنها واهملت تماماً ما
يدلل عـلى عدم اعتـراف تلك البـعثة
بـاجمللس وبـعـراقيـة األنـتخـابات...
اذ كـان كل هـمهم اجنـازهـا وبـشكل
مــــا لـــيــــتــــحــــقق الــــنـــجــــاح لأل
تحدة... اما ما يصرف من اموال ا
عـــراقــيــــة ومـــا تـم تـــبــذيــــره ومــا
سيحصل بعد ذلـك فكان سيان عند
ـنظمـة التي ال زال الكـثيرون هذه ا
ولــغـــايــة يــومــنـــا هــذا وال ســيــمــا
الـــســيــاســيـــ مــنــهم يـــعــتــبــرون

ـســاعـدات األنـتــخـابـيـة كــان قـسم ا
ـفوضـية ـتـحدة في ا وفريق اال ا
ـفـوض قـد وجهـوا دعـوة جمللس ا
ـتـحدة وحـضور لـزيارة مـقر األ ا
نـدوة  بـعـنـوان "دروس تـعـلـمـنـاهـا"
فــــان تــــلك الــــنــــدوة لـم تــــكن اصالً
مــخـصـصــة ألسـتـخالص الــعـبـر بل
لــلـــحــصــول عــلـى "وثــيــقــة اشــادة"
ــــتـــحــــدة من قــــبل بــــفــــريق األ ا
ـهـا لألمـ الـعام ـفـوضـيـة لـتـقـد ا
ـــهـــمــة وبـــالـــتـــالي حـــتى تـــبـــقى ا
مــسـتــمـرة في الــعـراق الـى مـا شـاء

الله. 
فوض اعتمـدت خطوات مجـلس ا
على اجراء تقيـيم حول عمل مكاتب
ــفــوضــيــة في احملــافــظــات لــســد ا
الــثـغـرات وحتــسـ اداء الـعــامـلـ
قبلة وقد استعداداً لألستحقاقات ا
عــمل اجملــلس بــكل طــاقـتـه في هـذا
األجتـــــاه فــــعـــــقــــد الـــــكــــثـــــيــــر من
ـكاتب األجـتـمـاعـات مع مـسـؤولي ا
وبـــعث بـــلـــجـــان الـى احملـــافـــظــات
لــدراسـة األحــتــيــاجــات الى جــانب
وضع تــــــقـــــاريـــــر حــــــول اخلـــــطط
ستقـبلية. كل هـذه االمور حصلت ا
ـــتـــحـــدة في وكـــان خـــبـــراء األ ا
اجــازة راحــة ومــراوحــة ايــضــاً ألن
تـحدة في العراق نشر بـعثة األ ا
حـــزيـــران-يـــونـــيـــو يـــبـــدأ في 5 / 
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في بـدايــة شـهـر ايـار- مـايـو 2005
ـفوض ابلـغت امانـة سر مـجلس ا
األعضـاء ان وفداً من دائـرة خدمات
ـــــتــــــحـــــدة ـــــشــــــاريع فـي األ ا ا
UNOPS) United Nations)
Office for Project Services
ـفـوضـية والـتـحدث مع يـود زيارة ا
اعــــضــــاء اجملــــلـس  وفــــعال وصل
الوفد في الرابع منه وهو مكون من
نظمة و اثن من مسؤولي تلك ا
ـعـرفـة مـاذا عـقـد اجـتـمـاع مـعـهـمـا 

يرغبان وما هي مشاريعهما.
مـن خالل الــنــقــاش الــذي حــضــرته
شـخـصـيـاً مع رئـيس اجملـلس وعدد
من االعــضـــاء اتــضح لـــنــا ان هــذه
ـنظـمة هـيـأت تقـريراً حـول دراسة ا
األحتياجات اللوجستية التي قالوا
ـفوضية قد ان مدير العـمليات في ا
وضــعــهــا واطـــلــعــوا عــلى اخلــطــة
ــــبـــــدئــــيــــة الــــتـي اعـــــــــــدتــــهــــا ا
مـنـظــــــــــمـة (ايـفـيس) حـول اكـمـال

األنتخابات. 
ــنـظـمـة وقــال أحـد مـبــعـوثي هـذه ا
اننا نـخطط للذهـاب إلى احملافظات
ــــكــــاتب لــــرؤيــــة مـــــا حتــــتــــاجـه ا

قبلة.  لألستحقاقات ا
وهـناك شـركة امـنيـة ستـنقل خـبراء
ــــتـــحــــدة الى احملـــافــــظـــات األ ا
العـراقيـة وان خطتـنا تـستـمر ثالثة
اشـهـر وتـكـلف (5-4) مـلـيـون دوالر
بلغ من كلوستر  (1)  (11). يدفع ا
1- كلوستر 11 وكان يسمى سابقا
كــلـوســتـر جي ويــعـني بـه صـنـدوق
ـــانـــحـــ الـــذي يـــــــــــســـلم اال ا
ـبالغ الـتي تـدفعـها الدول تـحدة ا ا
ـانـحة لـلـعـراق ولـــــــكن تـصـرفـها ا
هي كــــمـــا تــــــــشــــاء ولــــيس كــــمـــا

يرغــــــب العراق . 
لـم يــكن احــدا من اعــضــاء اجملــلس
بـدئـية احلـاضـرين يعـلم بـاخلـطـة ا
الـتي اعـدتهـا مـنظـمـة (ايـفيس) ولم
فوض قد طلب منها يكن مجلس ا
ذلك. امـا األحـتيـاجـات الـلوجـسـتـية
فـقـد قـدمــهـا مـديـر الـعــمـلـيـات الــى
اجملــلس حـيـث درست بـامــعـان و
تــعــديــلـهــا وفــقــاً لــلــدراسـات الــتي
ـفوضـيـة  بـاالضـافـة لكل اعـدتـهـا ا
ـفوض لم يطلب ذلك فان مجلس ا
من  UNOPSاصـالً الــقــيــام بــهــذا
الــعــمل كــونه كــان قـد قــام به اصالً

خالل األشهر السابقة.
تفسر مقدمة التقرير الذي وزع على
اعـضـاء اجملــلس من قـبل وفـد األ
تحدة كيفية سلوك الطرق لصرف ا
ــانـحـة ــقـدمــة من الـدول ا ــبـالغ ا ا
ويذكـر "انه وفقـاً للجـلسـة األعالمية
ـتــحـدة الـتي لـلـمــفـوضـيــة واأل ا
جــرت في نـيـويـورك واألجــتـمـاعـات
سـاعدات الـراهنـة مع قسم تـقـد ا
فـوضـيـة فـقـد طلب األنـتـخـابـيـة وا
ـساعـدات األنـتخـابـية قـسم تقـد ا
ـتـحـدة اجـراء ـكـتب األ ا الـتـابع 
مهمة تقيـيم تمهيدية لـلبنى التحية
واللوجستـيات حول موضوع ادارة
األســتـفـتـاء الـشـعـبي واألنـتـخـابـات

العامة". 

ثل هـذه االدبيـات التي تـبرع بـها
ــرء ـــتــحـــدة  يـــســتـــطـــيع ا األ ا
اكـــتــــشــــاف الـــتــــحــــايل في الــــكالم
واأليــحــاء بـامــور لم حتــصل او هي
غــيـر واقـعــة اصالً بـهــدف الـوصـول
الى اهـداف معـينـة تـخدم سـلوكـيات

نظمات. وتوجهات تلك ا
فـوض الذين لم يسـتطع احـد من ا
زعـجة حـقاً حـضروا تـلك اجللـسـة ا
ان يــــفــــهـم مــــا هـي الــــعـالقــــة بــــ
اجـتــمــاعــات نـيــويــورك الـتـي كـانت
لـــتــقــيــيم مــا حــصل في 30 كــانـون
الثاني - يناير 2005 ومهمة البعثة
ـوافـقــة عـلى ــطـالــبـة بــا احلـالــيـة ا
صرف 5-4 مـلـيـون دوالر علـى امور
خـيــالــيـة كــمـا لم يــســتـطع اي مــنـا
ــســاعــدات تــفــســيــرخــطــوة قــسم ا
األنـتــخـابــيــة في نـيــويـورك وعــمـان
بـالـطـلب من احـدى مـؤسـسـات األ
تـحدة الـقيـام بعمل مـا للـمفـوضية ا

وهي ال تعرف ماذا يحصل? 
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كــمـا لم يـفـهم اي عــضـو مـنـا حـضـر
تـلك اجلـلــسـة الـغــريـبــة كـيف قـامت
مـؤسـسة  UNOPSبـاعـداد تـقـاريـر
ـفـوضـيـة والـطـلب من شـركـات عن ا
فوضية ال امنية تـقد عروضهـا وا
ـوضوع .كانت هذه تعلم شـيئا عن ا
ــثـــابـــة مــسك اخلـــتــام اجلـــلــســـة 
لـتـصـرفـات غـيـر مـقـبـولـة قـامـت بـها
ــــتـــــحــــدة ورضـــــخت لـــــهــــا األ ا
ـفــوضـيـة نــظـراً لــظـروف مـعــيـنـة ا
ولـكن في هـذه اجلـلـسـة  تـوضـيح
الــكـثـيـر مـن األمـور وافـهم هـؤالء ان
ـفـوضـيـة لم تـعد تـقـبل بـالـوصـاية ا
وان كـــانت قـــد قـــبــلـــتـــهـــا ســـابـــقــا

فألسباب قاهرة.
بعـد ان طرح وفد UNOPS وبشكل
مـــخــــاتل رأيه فـي األمـــر وبـــعـــد ان
اعـتــرف وابـدى اســفه لــلـكــثــيـر  من
ـاضي األخــطـاء الــتي حـصــلت في ا
وهو يعتذر عما حصل(?!!).. تناولنا
الـكـالم مع الــدكـتــور عــبــد احلــسـ
ــغــرور: ان وقـــالــنــا لـــهــذا الــوفـــد ا
ـتـحدة ـاضيـة مع األ ا الـتـجربـة ا
ـرارة اذ ان كــان فـيـهــا الـكـثــيـر من ا
اخلـــطط كـــانـت تـــوضع بـــدون عـــلم
فـوضيـة وخططـكم احلالـية كذلك  ا
ولم يـكن لديـنـا خيـارات في الـسابق
اال قـبــولـهـا وكــنـا مــضـطــرين لـذلك
وقــــلـــنـــا انـــنــــا نـــعـــلم ان دور األ
ـتحـدة مهم وسـيبـقى كذلك ولـكنـنا ا
واقـعـي اذ يـفـترض تـغـيـير الـنـظام
بــكـامــله... لــقـد قــبــلـنــا في الــسـابق
ـفــروضـة عـلـيـنـا نـظـراً بـالـطـريـقـة ا
ـفـرط وقد سـبب حلـذرنـا الـشـديـد وا
لــنـــا مــرارة اذ كـــنــا مــرغـــمــ عــلى
الـقـبـول بالـكـثـيـر من االمـور التي لم
نكـن نودُّ الـقبـول بهـا.ولكن مـنذ اآلن
عـــلـــيـــنــا ان نـــنـــظم االمـــور بـــشــكل
براغـماتي ومصـلحي... وانـنا نرغب
بــاالخـتــصــار في الـكالم ونــقـول: ان
الفترة الـسابقة كـانت فترة "وصاية"
قـبــلــنـا بــهـا وانــتــهت واالن نـود ان
نكـون مـوجودين كـمجـلس مفـوض
في كل مــفـاوضـات ونــريـد ان يـكـون
ــنـظـور ــتـحـدة  عـمـلــنـا مع األ ا
مـستـقبـلي ولـيس ألجناز انـتخـابات
فقط. إنَّ العالقة يـجب ان تتغير وان

ال تبقى كما كانت سابقاً.
كــان كالمــنـا واضــحـاً يــدلل عـلى ان
ـنظـمة االسلـوب الذي اتـبعـته هذه ا
ـفــوضـيـة لـلــحـصــول عـلى تــأيـيــد ا
شاريعـها هو اسلـوب مرفوض منذ
فوض ان كان قد األن ألن مجلس ا
وافق سـابــقـاً وفي فـتـرة "الـوصـايـة"
ـشـاريع فـان عـهد عـلى امـثـال هـذه ا

الوصاية قد انتهى تماماً.
ــتـحـدة ان قــد افـهــمت بـعــثـة األ ا
ـشـروع الــذي اتت من اجـله والـتي ا
تــــطــــلب ان يــــوافـق اجملــــلس عــــلى
تنـفـيذه مـقابل 5-4 ملـيـون دوالر قد
ـفوضيـة قبل ستـة اسابيع اجنزته ا
ولـديـهـا التـقـاريـر الـكامـلـة لـذلك فأن
فـوض يـرفض مثـل هكذا مجـلس ا

مشاريع معادة. 
ـــــهم  جملـــــلس وبـــــهــــذا الـــــقـــــرار ا
ـــفـــوضـــ اســـدل الـــســتـــار عـــلى ا
مــشــروع آخــر لم يـــكن هــدفه ســوى
اليـ من الـبــقـرة احلـلـوب صــرف ا

سماة "العراق". ا
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رغم االبـتــسـامـة الـتي كـانت تـرتـسم
عـلى وجوه اعـضـاء البـعـثة الـدولـية
ـقـابــلـتي في عـنــدمـا كـانــوا يـأتــون 
مــكــتـــبي اال انــني كــنـت اعــلم انــهــا
ابــتــســامــة غــيــر ذات مــعــنى  فــهم
ينسبون اليّ ويعتبروني السبب في
كـل مـايــنــشــر في الــصـحـف وبـعض
ـــواقع األلـــكــتـــرونــيـــة من اخـــبــار ا
ـتـحـدة وتـقــاريـر حـول بـعـثـة األ ا
ـــــــــفــــوضـــيـــة وتـــصــــرفـــاتـــهــــا  
األنـتـــخـابات الـعراقـيـة بشـكل بعـيد
ـتـبــــــــعـة وال سـيـمـا ـعـايـيـر ا عـن ا
بالنسبة للعقود التي تمنح لشركات

معينة. 
كـان هـذا الـنــشـر مـؤذيـاً لـســمـعـتـهم
ــرغـــة بــعــد الــتـي هي بــاألســـاس 
سلسلـة الفضائح الـتي تعرضت لها
ــتــورطـة فــيــهــا في الــعــراق من  وا
خالل "بـــرنـــامـج الـــنـــفــــــط مـــقـــابل
الغذاء" كما كانت هذه التقارير تمثل
احـــراجــاً قــويـــاً لــلــســيـــدة كــاريــنــا
بــــيــــريــــلــــلي رئــــيــــســـــــــــة وحــــدة
ــســاعــدات األنــتـخــابــيــة في األ ا
ــتـحـدة إذ كـان هـنــاك ومـنـذ بـدايـة ا
عام  2004 حتـقـيـق يـجـري حـولـهـا
واتــهـامــهــا "بــالـتــحــرش اجلــنـسي"
ــضــايــقــات في امــاكن الــعـــــــمل وا
وســـــوء اســـــتــــــخـــــدام األمـــــــــــوال

واحملسوبيات (1).
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وتــرجم الـى الــلــغــة الــعــربــيــة فــيه
الكثير من اخملاتلة واألدعاء وتكرار
ـفـوضـيـة جــمـلـة (بـنـاء عـلى طـلب ا
الـعـلـيـا لألنتـخـابـات) فـقـبل صدور
هـذا الـتـقـرير كـان هـنـاك الـعـديد من
مــنـــتــســبي ايــفــيـس يــعــمــلــون في
ـفـوضـيـة ولم يـفـعـل هـذا الـتـقـرير ا
سـوى تـرديد اسـمـاء هـؤالء الضـفاء
الشرعيـة على وجودهم داخل مبنى

فوضية.  ا
فوضية لم يكن ادعاء التقرير بان ا
طـلــبت مـن ايـفــيس اعــداد الــعــقـود
ــسـتـنـدات الـقــانـونـيـة واصـدار وا
ناقصات لشراء السلع واخلدمات ا
فوضية ووضع ووضع ميزانيـات ا
بــرنــامج لــلــتــدريب عــلى تــســجــيل
الـنـاخـبـ وغـيـرهـا صـحـيـحـا  وال
ناقصات سيما ما يتعـلق بأصدار ا
لـشـراء الـسـلع واخلـدمـات  إذ كنت
اعـتــبـر ان عــمل "ايـفــيس" بـالــشـكل
الـذي عـمـلت فـيه جتـاوز صالحـيات
فوض الذي كان آخر من مجلس ا
يعـلم ويضطـر للتـوقيع على الـعديد
من الـعــقــود بـعــد ان يــشـهــر هـؤالء
سـيف (عـدم اجـراء االنـتـخـابـات في

 . فوض موعدها) بوجه بعض ا
ــبـالغ الـتي وردت في امــا حـقـيـقـة ا
الــتـــقــريـــر فــان وكـــالــة الـــتــنـــمــيــة
األمـريكـية كـانت حتسـبهـا مسـاعدة
لــلـعـراق لـكـنـهـا كـانت في احلـقـيـقـة
تــخـرج من (جـيب) وكـالــة الـتـنـمـيـة
نـظمـة الدولـية لتـدخل في (جـيب) ا
لألنـظـمـة  األنـتـخــابـيـة  األمـريـكـيـة
(ايــفــيس) ايــضـاً  فــمن اصل (40)
نـحة هذه ملـيون دوالر هـو مقـدار ا
ذهـب مــــبــــلغ (23) مــــلــــيــــون دوالر
كـرواتب ومـسـتـحـقـات ومـصـروفات
ألعضـاء منظمــة ايفيـس األمريكية.
امـــا مــا ذكـــر حـــول مــبــلـغ الـ (17)
ملـيـون دوالر فـقـد افــاد ذات تقــرير
نظمــة انه  صـرف مبلـغ (750) ا
Code) ألـف دوالر الى مــؤســــســـة
Inc). الــــكـــــنــــديــــة مـن اجل شــــراء
مـــجــمـــوعــات الـــتــســـجــيل ومـــبــلغ
ـــؤســــســـة (,894,792) ألـف دوالر 
مـيـديـا غـروب الـنـمـسـاويـة لـطـبـاعة
وقوائم ـاذج الـتـسجـيل 1و2 و 3 
الـتـسـجـيل اخلـاصـة بـكل من مـراكز

 . تسجيل الناخب
ــبـلـغ الــذي يــقـارب وحــول بــقــيــة ا
ـــلـــيـــون الـ 15مـــلـــيــــون ونـــصف ا
اخملصص لـلعراق فـقد ذكر ان (12)
مــلــيــون مــنه صـــرفت عــلى تــأثــيث
ـفـوضـيـة في حـ ان األثـاث التي ا
ـــفـــوضـــيــة هـــو من وصـــلت  إلى ا
الــنـوع الـرديء وال يـتــجـاوز سـعـره

اكثر من مليوني دوالر.
لــقــد طـرحـت فـكــرة تــشــكــيل جلــنـة
ـشـتريـات الـتي تمت تـخمـ كـافة ا
ـؤسـسـات الـدولـيـة بـاسم من قـبـل ا
ــفــوضــيــة ووضـع ضــوابط لــذلك ا
مـــســتـــقـــبالً اال ان ذلك لـم يــحـــصل
نــتـيــجــة عــدم وجــود حــمــاس لـدى

البعض من الزمالء. 
ــؤســســات وهــكــذا تــســنى لــتــلك ا
األستمرار في عملها وبالشكل الذي
كــانت تـــرتـــأيه. ومــا يـــؤسف له ان
ـــانــحـــة ال تـــســلم جـــمــيـع الــدول ا
فـوضـيـة مـبـاشرة او مـنـحـهـا الى ا
الى الدوائر العراقية بشكل عام بل
تحدة نظمات التابعة لأل ا الى ا
ـمـولـة الــتي تـصـبـح بـالـتـالـي هي ا
ــطــلــوبــة وهي الــتي لــلــمــشــاريع ا
ـشتـريات تـفرض الـشروط وحتـدد ا
دون ايـــــة ضـــــوابط او ايـــــصــــاالت
وتـعـمل كـمــا تـشـاء فـيــمـا ال تـمـتـلك
ــفـوضـيــة أي حـيـز من الــسـيـطـرة ا
ــالــيـة عــلى امــوال هي بــاألسـاس ا
عــراقــيــة ولــكـن صــرفــهــا ال يــتم اال
ـوافـقـة منـظــــــــمـات تـابـعة لأل
ــــــتــــــحـــــــدة او تــــــعــــــمـل حتـــــت ا

جناحها(1).
لقد بذلت كل جهـد لألنتهاء من هذه
الــــدوامــــة ولـــكــــنــــني  اصــــطـــدمت
بــحــواجــز كــبــيــرة  تــضــعــهــا تــلك
ـنــظـمــات  لـتـحــول دون الـتــدقـيق ا
ــــالي ولـــتــــواصل الـــتــــعـــاقـــد مع ا
شركات ال نـدري اصولهـا وبطرق ال
ــــتـــــلك الـــــقــــلـــــيل من ن  ــــكـن 

األخالقية ان يفعلها .
رغم بـــــــدء الـــــــصـــــــحـف ومـــــــواقع
الــكـــتــرونـــيــة عــديـــدة األشــارة الى
طـريقـة البـعثـة الدولـية الـعامـلة في
فوضـية    للحـصول على عروض ا

1- سعينا عدة مرات إلى معرفة ما
تـتـطـلـبه العـمـلـيـة االنتـخـابـيـة قبل
فــتـــرة طـــويـــلــة لـــيـــقـــوم مــجـــلس
ـــفــاحتــة الــشــركــات ــفــوضــ  ا
ـنح العقود وكذلك بذلـنا محاوالت 
الى شركات عراقية او عربية اال ان
احلظ لـم يــحـــالـــفـــنـــا الن اعـــضــاء
الــــفـــريق الـــدولـي كـــانـــوا يـــأتـــون
بـــالـــعــــقـــود قـــبل فــــتـــرة وجـــيـــزة

ويجبرون اجمللس على التوقيع.
2- لم جنــــد في قــــرارات مـــجــــلس
ـفـوضــ حـتى نـهــايـة الـعــمـلـيـة ا
االنــتـخـابــيـة االولى مـا يــشـيـر الى
ــذكــور ــبـــلغ ا مــوافـــقــته صـــرف ا
ويـــبـــدو ان االدارة االنـــتـــخـــابـــيـــة
ـوافـقـة صـرفـته دون اسـتـحـصـال ا

الالزمة من اجمللس. 
يــعــود جـــاريت بالنك  لـــيــؤكــد من
ــفــوضــيــة ان بــغــداد نــيــابــة عن ا
الــفـاتــورة الـســابـقــة بـرقم (2006)
وقـعـهــا مـديــر األدارة األنـتـخــابـيـة
عـادل الالمي  بـعـدهـا طلـب جاريت
بـعض الـتفـسـيـرات حول الـفـاتورة
اجلـــديــدة وقـــال "وعــنـــدمــا نـــفــهم
الحــــظـــات في الــــتـــغــــيـــيــــرات وا
ديـر العام الفـواتير فـإنّنا سـندع ا
لألدارة األنـــتــخــابـــيــة يـــوقع عــلى
معامـلة الطلب األ ضـافي"... بعدها
بــــــفـــــتـــــرة وقع مـــــديـــــر األدارة األ
نتخابية على الفاتورة اجلديدة وال
ـفـوض نـتـذكـر انه ابـلغ مـجـلس ا
بـذلك حـسب االصـول الـتي تـقـضي
ـــالـــيــة الى ـــعــامالت ا بـــتــقـــد ا
اجملــلس لــلــمــوافــقــة عــلــيـهــا قــبل
الصـرف  ولـيس هنـاك في محـاضر
اجملـلس  مــا يـفـيـد بـأنه وافق عـلى

صرف زيادة للشركة الكندية. 
يــظــهــر من ذلـك وبــوضــوح تـام ان
هـذه الــشـركــة وغـيـرهــا اسـتــغـلت
ـا بتـوصـية من جـهـات اخرى ور
الـــوضع األنـــتــــخـــابي احملـــرج في
الــعـراق فـي ذلك الـوقـت لـتــزيـد من
ـفــوضـيـة أرقـام فــواتـيــرهـا عـلـى ا
الـــتي لم تــكن قـــادرة عــلى الــرفض
امــام اهــمــيــة وســيــطــرة الــبــعــثــة
ـتــحـدة بـاالضـافـة الــدولـيـة لأل ا
ألعــــتـــقــــاد اكـــثـــر مـن مـــفـــوض ان

األنـــــتــــخـــــابــــات لـن جتــــري ان 
الوقـوف بوجه هؤالء ومـحاسـبتهم

وهنا كانت الطامة الكبرى. 
ــتـــحــدة عــدة ادعت بــعـــثــة األ ا
ــنــظــمــة مــرات انــهــا طــلـــبت من ا
الــدولــيـــة لألنــظــمــة األنــتــخــابــيــة
(ايـفـيس) الـعـمل مـعـهـا في الـعراق
ألجنـاز األنـتـخـابـات الـثالثـة ولكن
ما شاهدناه ومـنذ اول دخولنا الى
فـنـدق الــرشـيـد حــيث كـانت تــعـقـد
األجـــتــــمـــاعـــات ان جــــاريت بالنك
وهـــيــــرمــــان ثــــيــــيل من ايــــفــــيس
مـوجــودان مـعــنـا وهـمــا نـقـال كـمـا
ـر ذكـرنــا سـابـقـاً من قـبل بـول بـر
ـؤقـتـة مــسـؤول سـلـطـة األئــتالف ا
ـفوضـية عـلماً (CPA) للـعمل في ا
ـفـوضيـة لم تطـلب اطالقاً في بان ا
الـبـدايــة عـمل هـؤالء مـعـهـا بل واأل
ـفــوضـ كــثـر مـن ذلك ان جـمــيع ا
وانــا مــنـهم لـم نـكن نــعــرف مـا هي

منظمة (ايفيس). 
W×M  .bIð

في 9 تشرين اول (اكتوبر) /2004
نـظـمة الـدولـية لألنـظـمة اصـدرت ا
األنـتــخـابـيــة تـقــريـراً مــوجـهـاً الى
ــــفــــوضـــــ قــــالت في مـــــجــــلس ا
مــســتـهــله "بـنــاء عـلـى طـلب كل من
ــســـتــقــلــة ــفــوضـــيــة الــعــلـــيــا ا ا
لألنـــتــخـــابــات في الـــعــراق واأل
تحدة اصدرت الوكالة األمريكية ا
للتـنميـة الدولية (USAID) منحة
ــنــظــمــة الــدولــيــة لألنــظــمـة الى ا
األنـتـخـابـيـة في االول من ايـلـول –

سبتمبر 2004.
نحة من عنصرين:  وتتكون ا

نـحـو (23) مــلـيــون دوالر امــريـكي
ـهــا الى اخــصــائـيي األ يـتم تــقــد
ــفــوضــيـة ــســاعـدة ا نــتــخـابــات 
بـاألضـافـة لـ( (17مـلـيـون دوالر من
اجل شـــــراء األمــــدادات والـــــســــلع

الطارئة للمفوضية...
نظمـة الدولية لألنظمة وقد بدأت ا
ـنحة وفقاً األنتخـابية تنـفيذ هذه ا
ـفــوضــيــة الـعــلــيـا لــتــوجـيــهــات ا
ـــســــتـــقــــلـــة لألنــــتـــخــــابـــات في ا

تحدة.  العراق(!!?) واأل ا
هذا التقرير الذي يقع في صفحت

ـــصـــداقـــيــة وجـــودهـــا ضـــروريــاً 
وجنـاح الـعـمـليـات األنـتـخـابـية في

العراق.
فـي مـــحـــضــر اجـــتـــمـــاع مـــجـــلس
ــفــوضــ رقم  (2) (67) والــذي ا
حضـره السيـد كارلـوس فالنزويلال
والسيد جـاريت بالنك رئيس فريق
ناقـشة مـوضوع ما تـكتبه ايفـيس 
الــصـــحف واجـــهـــزة األعالم حــول
ـــتــحــدة اســـتــفـــراد بــعـــثــة األ ا
والفريق الـدولي باستـدراج العقود
مـن الــشــركـــات دون ابالغ اجملــلس
مــســـبــقـــاً اشــيـــر الى ان اجملــلس
نـــــاقش مـــــوضـــــوع الــــتـــــصـــــريح
ـــوضــوع ــتـــعـــلق  الـــصـــحــفـي ا
ـوجــهـة الى مــوظـفي األتــهـامــات ا
ــــتـــحــــدة الــــعــــامــــلــــ مع األ ا
ــســـتــقــلــة ــفــوضـــيــة الــعــلـــيــا ا ا
لألنــتــخــابــات في الــعــراق واعـرب
األعــــضــــاء عـن "انــــزعــــاجــــهم" من
تأخـر لعروض الـشركات التقـد ا
ـفـوضـيـة مـجـبـرة عـلى مـا يـجـعل ا
األلتزام بهذه العقود لضيق الوقت
ـــفــوضــيـــة ألكــمــال ـــتــاح امــام ا ا
العـمليـة األنتـخابيـة في العراق مع

قدمة قليلة.   كون العروض ا
أعــــرب اجملـــلـس أيــــضـــاً عـن عـــدم
وجـود أي دلـيل ضـد مـوظـفي اال
ــــتـــحــــدة يـــشــــكك بــــنـــزاهــــتـــهم ا
ومــسـاعـدتــهم في اجنـاز الـعــمـلـيـة

األنتخابية في العراق.
كـان هـذا القـرار في احلـقـيـقة اول
ـفوضـ بأن اعتـراف من مـجلس ا
اعــضـاء الـبـعـثـة الـدولـيـة يـقـدمـون
عروض الشركات بـشكل متأخر وال
ـثل ـفـوضـ  يـشـركـون مـجـلس ا
هـــذه االمـــور مـــنــذ الـــبـــدايـــة وقــد
ـثـابة خـطـوة الى األمام اعـتبـرته 
وصحوة للمجلس بعد عناء طويل.
امـا مـوضوع نـزاهـة او عـدم نـزاهة
اعـضــاء الـبـعـثـة فـأنه لم يـشـر إلـيه
ـفـوضــيـة ال من قـريب احـد داخـل ا
ــا كــانت اثــارة وال من بــعــيـــد ور
ـثل هـذه االمـور يــنـطـبـق عـلـيــهـا ا
ريب ان يـقول خذوني) وهو (كاد ا
شـأن ال دخـل لـنـا بـه. امـا إذا كـانت
الصـحف تـشيـر الى ذلك فكـان على
الــبـعـثـة الـدولـيـة الـتـحـدث مع تـلك
االجــهـزة األعـالمـيــة ولـيس اجــبـار
فوضـ على اتـخاذ قرار مجـلس ا

بشأن نزاهتهم .  
1- لم جنــــد اســــمـه بــــ اســــمـــاء
تحدة اخلبراء العامـل مع اال ا
ـطـبوع ـعـد مـنـهـا وا في اجلـدول ا

في 2004/12/1.
2- عـــقــد االجـــتــمـــاع بـــتــاريخ 28

كانون اول  –ديسمبر 2004
ومع ذلـك وبـالــرغم من مــحـاوالتــنـا
ستمرة وضع حد لهذا الشكل من ا
الـــتــجـــاوز عــلـى ســلـــطــة مـــجــلس
فـوض من قـبل البعـثة الـدولية ا
ومــنـظـمـة ايـفــيس األمـريـكـيـة فـأن
احلالـة اسـتمـرت حتى األنـتخـابات
التـي جرت في 30/ كـانـون الـثاني
(يـنــايـر) /2005 حـ تـمت جـمـيع
مـشــتـريـات األنــتـخــابـات وطــبـاعـة
األوراق األنــتـخــابـيــة عـلى ايــديـهم
وأيــدي الــشــركــات الـتـي قـرروا هم
فــقط الــشـراء مــنـهــا ولم يــكن امـام
بعض اعضـاء اجمللس سوى وضع

وافقة. اختامهم على قرار ا
ـســتــمــرة لــهــذا االمـر ان اثـارتـي ا
تبع لم واعتراضي على األسلوب ا
يــدخال الــســرور فـي قــلب اعــضــاء
البعثة الدولية فكانوا ينظرون اليّ
بــريـبـة ويــقـصـرون لـقــاءاتـهم عـلى
ـفـوضـ الــذين مـنـحـوهم بــعض ا

بطاقة الضوء االزرق .
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كــلـمــا اردت ان اتـوقف عـن األتـيـان
ـزيـد من االمـثــلـة حـول عـجـائب بــا
ـتحـدة وغـرائبـهـا والسـلوك األ ا
الــذي تـنــتـهـجـه في صـرف األمـوال
الـــعــــراقــــيـــة  او تــــعــــاقـــد بــــعض
مــنـــظــمــاتـــهــا مع شـــركــات ال عــلم
فوض بـها تظهر امامي جمللس ا
وثـائق جـديـدة تضـطـرني لـلـحديث
ـــزيـــد من هــذه الـــســـلــوكـــيــة عن ا

الغريبة في التعامل. 
بـــعــد األنـــتــهـــاء من  انـــتــخـــابــات
الـثالثـ من كـانـون الـثـاني-يـنـاير
ـفـوض  2005انـصـرف مـجـلس ا
ألجراء تقييم حـول جميع احملطات
ــفــوضــيــة مــنـذ الــتي مــرت بــهــا ا
تأسيـسها وذلك ألستـخالص العبر
وتــفـــادي األخــطــاء والـــزالت الــتي
حـصلت فـي الفـتـرة السـابـقة . وان
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هـذا هو الـزمن تتـكرر الـصـور ب احلـ واآلخر ولـكن بصـور ومقـاسات
أخـرى . في أواسط السـبعـينات كـان هنـاك برنـامج يُقـدم من إذاعة مونتِ
كـارلو حتت عـنوان  –أنـا عـندي كالم  –وكـان يقـدمه شخص أسـمه على
مـا أعتقد  –مروان  –يـتناول مـواضيع مخـتلفـة لدرجة أنـني كنتُ أخشى
مـنـه في بــعض األوقـات حــسب تــأزم حــالــة الـعــالم ومــا يــدور في أروقـة
ـية من أخـبار ومـواضيع تـقلق الـروح البـشريـة . ال أعرف الـسيـاسة الـعا
ـاذا خـطـر عـلى ذهـني ذلك الـبـرنـامج هـذا الـيـوم ومـا كـان يـطـرحه مـقدم
ـا  –يــوم أو يـومـان- الـبــرنـامج الــنـاجح جــدا . قـبل فــتـرة من الــزمن ر
وبـينما كنتُ جالسا مع شقيقتي التي تكبرني بعدة سنوات مع بقية أفراد
ر فـيـهـا عـراقـنا أسـرتـها - كـنـا نـتـحـاور حول مـواضـيع الـسـاعـة الـتي 
اجلـريح بكل مآسيه وعذاباته التي التنتهي . نظرت نحوي وهي تتمنى أن
ستد كونها تعتبرني صاحب روايات حتـصل على جواب يهد قلقها ا
وقـصص خـيـاليـة لـيس لـهـا نـهـاية قـالت وهـي تضع يـدهـا نـاحـيـة الـضوء
الـساطع لـتـحـمي عـينـهـا الـتي أجرت لـهـا عـملـيـة قـبل فتـرة قـصـيرة " هل
سـنموت في هذه احلرب التي يـريد ترامب شنهـا على إيران من أراضينا
للك إال ? وهل سـتضربنـا إيران ..أقصد نحن الـناس البسـطاء الذين ال 
هـذا البـيت والـراتب الـتقـاعـدي الـقلـيل? وهل سـيـمـوت أبنـاء جـيـشنـا كـما
ـاذا يــحـاربــنــا تـرامب أال يــكــتـفي مــاتــوا في حــروب صـدام الــكـثــيــرة ? 
بـاألموال الـعـمالقـة التي سـرقـها من نـفـطـنا وأرضـنـا ? اقتـرب عـمري من
الـسـبــعـ والزالت احلـروب مــسـتـمــرة عـلى ارض الـعــراق . مـتى يـرتـاح
الـعراق ومـتى يـرتاح الـفـقيـر عـلى ارض العـراق?" . نـظرتُ نـحـوها بـحزنٍ
شـديد وأنا أتذكر كل سنـوات الطفولة والصـبا والشباب والكـهولة معها .
ـوت إال في ساعتنا وفي الـطريقة التي أجـبتها على الـفور " التخافي لن 
كـتبها لنـا الله ...ربنا يسمع ويـرى ولن يخاف ال من ترامب وال من إيران
وهـو سيقرر مايـريد . لنهـتم بصحتنـا فقط وكما قـالت أمي رحمها الله –

الــتي تــســقط من الــســمــاء ســتــقع عــلى األرض " .
نـظـرت نـحـوي وقـد ظـهـرت عـلى وجـهـها عـالمات
االرتـياح الدف . لـديّ مليارات الـكلمات الـقابعة
في صـدري لــكـنـني أخــشى أن اسـقط بــطـلـقـات
مـجـهــولـة لـو قـلت كل شيء . حـقـاً  –أنـا عـنـدي

كالم .

يعـيش العـراق في حالـة انقـسام وصـراع ب االحزاب الـسيـاسيـة من جهة
ُـحـبط من جـهه اخـرى  لـدرجة وتطـلـعـات وطـمـوحـات اجلـمهـور الـعـراقي ا
أصبـحنـا نترحم عـلى التاريخ الـذي  كان يـظهر به الـشعب العـراقي موحداً

وكأنهُ حالة واحدة غير قابلة للتجزئة والتقسيم .
قـراطي في العـراق  سوى القـشة الـتي قصـمت ظهر فلـم يكن التـحول الـد
البـعـيـر إذ كـشفت حـقـيـقـة هشـاشـة الـنـسيـج اجملتـمـعي الـذي تـعرض الى
ـنهج بدءا" بـاحلصـار اجلائر الـذي فرض عـلى العراق اسـتهداف مُـبيت و
وتـركَ ارثاً ثقـيالً التسـتطـيع شعوب االرض  حتـمله (بـطون خـاوية وامراض

متفشية وقلق دائم من مستقبل مجهول).
ان مشـكلة العراق بصورة عامة والـسُنة على وجه اخلصوص وماتعرض له
ُـكــون من ظُــلم وجــور  ابـتــداء من ســوء تــعـامل الــقــوات االمـريــكــيـة هــذا ا
واسالـيبهـا الهمـجيـة في االستهـداف والتنـكيل وانتـهاك الكـرامات  وصوالً
تعـاقبة بعد نيسان 2003 شـاركات الشكلية في حـكومات العراق ا الى ا
ولـيس انـتهـاءاً بـأحـتالل داعش اجملـرم الـذي دمـرَّ تـلك احملـافـظـات بـطـريـقة
(هــوالكـيــة) قـتـل وتـهــجـيــر وسـبي فــكــان االشـنع واالبــشع فـعـالً  كل تـلك
ــشـكـلـة الى عـقــدة مـركـبـة يـتــصـدرهـا  غـيـاب الـضــغـوط ادت الى حتـويل ا
الـزعامـة ويـعـززها صـراعـات الـتصـدر كل ذلك ادى الى عـدم وجـود قـيادة
مؤهـلة للمكـون لكي تقوم بلمـلمة  أشالئه من جديد  زعـامة حتمل مشروعاً
يعـيد لـلسـنـة دورهم الفـاعل في حركـة اجملتـمع  وتعـمل على تـأم شـراكة
تبـادلة الدارة الدولة  ورسم أستـراتيجيات االمن حقـيقية مبـنيَّة على الـثقة ا
واالقتـصاد و السياسة العامة  بعيداً عن أساليب االقصاء والتهميش ولغة
االسـتـصـغـار .. زعـامـة يـتـجـاوز تـفكـيـرهـا "انـا الـفـرد وانـا الـعـائـلـة" تعـمل
خلـدمـة شعـبـهـا  كمـا تـتفـانى لـصيـانـة حقـوق مـكونـهـا .. زعامـة ال تـخيـفـها
عاجلـة .. زعامة صيـحات األعـداء  وال يقلـقها تـشرذم احلـال وصعوبـات ا
تسـتمد شـرعيـتها من مـحيطـها و مـحبة الـناس لهـا من خالل قيـامها بـنشر
صـلـحة الـعـامة مع العـدالـة  والعـمل بـحكـمـة ورويـة وتغـلـيب لغـة احلـوار وا
ـبـاديء االساسـيـة فـي حفـظ ورعـايـة سـيادة الـوطـن وحـقوق الـثـبات عـلـى ا

الشعب بشكل عام .
ان بـقـاء اجلـمـيع  يـشـكـوا  من وجـود صـراعـات ومـشـاريع لـدول وكـيـانـات
ـية وأقـليـمـية  حتـاول إخضـاع "السـاحة الـعراقـيـة" لنـفوذهـا  فاحلـقيـقة عا
العـلمـية الـتاريـخية الـبسـيطـة تثـبت أن العـالم ال يقـبل الفـراغ  فأمـام غياب
مـشروع عـراقي- قـيـمي -جـامع أو مشـروع مـذهـبي -قـومي - عقالني ..
طلوب  »خـارجيا" «أن نـكون كالكرة التـي يتقاذفها الـالعبون او كملعب فـا
تـتــصـارع فـيه االجـنــدات الـدولـيـة  فـعــلـيـنـا مـعــاجلـة اخلـلل من خالل ملء
الفـراغات لـكي النسـمح العداء العـراق من استـغاللها والـتسـلل من خاللها

لتحقيق مأربهم اخلبيثة وخدمة مصاحلهم .
ان تـشخـيص الوضع الـسـياسي الـعراقي ال يـحـتاج إلى دلـيل  فبـ "دولة
ـصالح " ـهامـها بـسبـب اخلالفات وتـضارب ا غيـر قـادرة على الـنهـوض 
تـلكون مـقومات الـقيادة " كان من ثلي مـكونات فـاشل وال وب "قـادة و
الصـعب احلـصـول عـلى شـرعيـة مـكـتـملـة  او ثـقـة مـطلـقـة  جتـعل  الـدولة
كوناتية  تعـمل بشكل جاد كخليـة النحل الكل يعرف ما لهُ وما والقـيادات ا
علـيه  ليتمكـنوا  من الشروع بنهـضة حقيقـية على مستـوى البشر واحلجر
.. أحزاب وشـخـصـيـات تـمـارس  سـيـاسـات بـعـيـدة كل الـبـعـد عن احلـكـمة
والـرشد  بل زعـامـات أفتـراضيـة أخـذتهم الـعـزّة باألثم  حـتى انـهارت كل
مشـاريع الشراكة والتسويـة  كان آخرها مشروع التسـوية التأريخية الذي

تحدة . تبنته األ ا
ـاضي القـريب فـالقـار اجلـيد لـلـتـاريخ العـراقي يـعلم ولو عُـدنـا لتـجـارب ا
ـا هـو علـيه األن  لـكن  جتاوزه ـا  أسوأ  يـقيـنـا أن العـراق  مرَّ بـوضع ر
ــوقف  يــكـفـي أن نـشــيــر إلى زمن االســتـعــمـار بــحـكــمــة رجـالـه ووحـدة ا
الـبريـطاني وكـيف استـطاع  الـعـراق ومن خالل تالحم شعـبه جتاوز احملـنة
وطــرد احملـتـلـ  لـكن ذلك الــنـهـوض واالنـتـصـار كــان بـوجـود قـادة عـظـام
امتـلكـوا الرؤية ورسـموا طريق الـنهوض و اسـتنـهضوا كل شـرائح اجملتمع
العـراقي  فـقـامـوا بواجـبـهم وسـارت اجلـماهـيـر خـلفـهم ونـهض الـبـلد  من
جـديــد . وال زلـنـا نـسـتـذكـرهم ونــتـرحم عـلـيـهم أعالمــا" مـضـيـئـة في تـاريخ

العراق...
كن  لكنه كن وخلق القيـادات ايضاً  قد نـفترض ان التعافي الـعراقي 
ـاضي وتـتـجـاوز اخـطاء يـحـتـاج لـثـلـة وطـنـيـة مؤمـنـة تـسـتـفـيـد من جتـارب ا
احلاضـر  وتدرك نقـاط القوة وأمـاكنهـا وحتدد نقـاط الضعف ومـواطنها 
ـوجـودة ويـتـطـلع ـاط ا تـسـتـثــمـر في الـشـبـاب الـذي لم يـعـد يـؤمن بـكل األ
ة  والـشعور بـسيادة ستـقبل يعـيد لهم حـقهم باحلـياة احلرة الـكر بشـوق 
عانـاة  تختصر الزمن أوطانـهم ..ثلة تتجـاوز مراحل طويلة من الـتجارب وا
ظلم بأقل التكاليف.. ثلة تمهد الطريق  وتفـكر في اخلروج من هذا النفق ا
ـشهـد نحـو بـرَّ األمان وإال فـإن الطـوفان لظـهور زعـامـات حقـيقـية لـقـيادة ا
سيـقـضي عـلى اجلـمـيع  وإن كـان مـتـفـرجا" فـلم تـعـد احلـدود الـسـيـاسـية
تضررة في العراق السمح وسيـادتها سدا" منيعا" أمام طوفان اجلماهير ا

الله اذا فقدنا السبيل للوصول للحلول الناجعة.
ـسـتـحـيل و تـواصل الـعـمل لـيل نـهار نحـن بحـاجـة الى قـيـادات ال تـعـرف ا

لنصرة احلق وضمان احلقوق .. نحتاج الى الشروع
هد بنهج سياسي ناضج يبلور مشروعاً سياسيًا 
الــطـريق لــبـنـاء قــيـادات مـؤهــلـة قـادرة عــلى تـقـد
ـكــون الـسـني كالعب احلـلـول   الـكــفـيـلـة بــعـودة ا

حقيقي  في الساحة السياسية العراقية ... 


