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فوضية وزر ذلك التدخل. ا

- عــدم تـــدقــيق االجــراءات والــوثــائق
الــتي تــطــلب اعــتــمــادهــا لــلــنــاخــبـ

ـسجل في الفترة االضافية من -17 ا
25/كـانـون االول  – ديــسـمـبـر كـمـا 
االتـفاق مع قادة التحـالف الكردستاني
وهـي صـورة قـيـد لـعـام  1957حـصـراً
ا حدا الى اعتماد فوضية  من قـبل ا
ورقــة من مـركــز شـرطـة او من مــخـتـار
مــحـلـة وتـلك كــانت خـروقـات واضـحـة
اثـرت في نتائج االنتخابات في كركوك
فوضـية ببـيان رسمي في رغم وعـود ا

تدقيق تلك الوثائق. 
ـفـوضـيـة بـشكـل دقيق - عـدم دراسـة ا
ــــفـــوضــــيـــة في تــــقـــاريــــر مـــكــــاتب ا
احملــــافـــظـــات وخــــاصـــة فـي كـــركـــوك
وصـالح الـــدين ونـــيــــنـــوى عن ســـيـــر
الــعـمـلــيـة االنـتــخـابـيــة وتـدخل بـعض
االدارات وتـــهـــمــيـش دور مـــكــاتـــبـــنــا

االنتخابية. 
ـــفـــوضــيـــة وجلـــنــة - عـــدم تـــدقــيق ا
الــشـكـاوى والـطـعـون لــلـشـكـاوى الـتي

ــفــوضـــيــة بــشـــكل دقــيق وردت الـى ا
واهـتمام والتي كانت تـؤثر على نتائج
ـــراكــز مع االنـــتـــخــابـــات في بـــعض ا
وجـود االدلـة واالثـباتـات وعـلى سـبيل
ـــثــال ال احلــصـــر (قــريــة يـــنــكــجــة) ا
ـفـتول الـكبـير) (مـفـتول الـصغـير) و (ا
فـي مــحـــافــظـــة صالح الــديـن وبــعض

مناطق نينوى. 
ـفوضـية بـشـكل دقيق - عـدم اهـتمـام ا
ــوظــفــ الــذين  تــعــيــيــنــهم في بــا
ـشـ وغـير اواخـر االيـام وسـلـوكـهم ا
احلـيـادي في الـعمـلـيـة االنتـخـابـية مع

وجود دليل على تلك التصرفات. 
وفـي نــــقـــــاش دار اثـــــر االطالع عـــــلى
الـــتـــحــفـــظــات اتـــفق بـــعض اعـــضــاء
ـتـحفظ فـوض ا اجملـلس عـلى اقـنـاع ا
بـــالــعـــودة عن ذلك وتـــوقـــيع الــبـــيــان
الــنـهـائي الن هـذه هي اول انـتـخـابـات
ـقـراطـيـة حتـصل في الـعـراق وعلى د
ــفــوضـــيــة ان تــظــهــر امــام الــشــعب ا
الـعـراقي وهي واحدة ومـوحدة وهـكذا
 واســتـجــاب احملـمــدي لـهــذا الـنـداء
ـصـادقـة الـنـهـائـيـة بـتوقـيع وظـهـرت ا
ـفوض ولكن جـميع اعضـاء مجلس ا

الواقع كان غير ذلك.
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ـفــوضـ قـبل اعــلم اعـضـاء مــجـلس ا
يـوم واحد من عمـلية الـتصديق اي في
يــوم 13 شـــبــاط –فـــبــرايــر/2005 ان
الـيوم التالي سيـكون يوم اذاعة نتائج
صـدقة. وقـد صدف االنـتـخابـات غيـر ا
فـي اجلــدول الــذي  اعـــداده من قــبل
ـفـوضـ دائــرة االعالم حـول ظـهــور ا
امـــام شــاشـــات الــتــلـــفــزيـــون ان تــلك
ــنــاسـبــة كــانت من نــصــيـبـي ومـعي ا
مــــديـــر االدارة االنـــتــــخـــابــــيـــة العالن

صدقة.  النتائج غير ا
والن حـدث اعالن نتائج اول انتخابات
جتـــري في الــعــراق ولـــو كــانت غــيــر
مـصـدقـة يـعـتـبـر اعالمـيـاً من االحداث
ـهمة جداً فقد اتصـلت بقناة العربية ا
راسلتها علياء قـبل يوم واحد وذكرت 
ـــهم ان يـــوم غـــد ســــيـــكـــون الـــيـــوم ا
بـالنـسبـة للـعمـليـة االنتـخابـية بـعد ان
ـعـرفة طـال انـتـظـار الـشـعب الـعـراقـي 

النتائج. 
ـراســلـة وكــنت قـد عـدت أحلـت عـليّ ا
في حـوالي الـسـاعة الـثـامنـة والـنصف
مساءً الى غرفتي في فندق الرشيد ان
ــــؤتـــمـــرات في احـــضــــر الى قـــصـــر ا
الـتـاسـعـة مـساءً لـلـظـهـور عـلى شـاشة
الــفــضـائــيــة واالعالن عن هــذا احلـدث
: انـني ال استطيع فـاعتذرت مـنها قائالً
ـشي من شـدة الــتـعب اال انـهـا حــتى ا
قـالت ان لم تـأت فـسيـسـجل عـلّي انني
صـحافـية غيـر كفوءة وقـالت هذا سبق
. صـحـفي ال اسـتـطيع ان اتـركه نـاقـصاً
ـا كـنت أعـلم نـتـيـجـة عـمـلي الـطويل و
في الـصـحافـة بـهذه احلـقـيقـة فـلم اجد
بـدّاً من ارتـداء مالبسي واالنـتقـال قبل
الـتاسعة مساءً بتـوقيت بغداد للظهور
عـلى شاشة الـعربيـة واعالن نبأ اعالن
ـــصـــدقـــة يـــوم غــد الـــنـــتـــائج غـــيـــر ا

14/شباط. 

بـــعــــد فـــتـــرة الـــنـــظــــر في الـــطـــعـــون
والشكاوى. 

ســمـح االعالن واذاعــة الــنــتــائج غــيــر
ـصدقة لـلكيانـات السيـاسية واالفراد ا
وغـيرهم من تقد الـشكاوى والطعون

خــــــــــالل
فـترة ثالثة ايـام عندها يـقوم مجلس
ـفـوضـ بدراسـتـهـا والـنظـر فـيـها ا
بـكل شـفـافـيـة وحـيـاديـة ويـتـم طـبـعاً
تــغـيـيــر ايـة نـتــيـجـة في حــال صـحـة

الشكوى او االعتراض. 
 في وثـيـقـة غـيـر مـؤرخـة ومـوقـعة من
ــفــوضـ جــمــيع اعــضــاء مــجــلـس ا
ومـصـادق علـيهـا من قبل مـدير االدارة
ــتــحــدة ـــثل اال ا االنــتـــخــابــيــة و
ــسـتـقـلـة ـفـوضـيــة الـعـلـيـا ا صــدقت ا
لالنــتـخـابـات عـلى الـنـتـائج الـنـهـائـيـة
لـلـعــمـلـيـة االنـتـخـابـيـة الـتي جـرت في

30/كانون الثاني  –يناير/2005.
ــا جــاء في وثــيــقــة الــتـصــديق ان و
ستقـلة لالنتخابات ـفوضية العـليا ا ا
ـوجب مسؤولـيتها في الـعراق قامت 
الــقـانــونـيــة بـتـنــظـيم واالشــراف عـلى
نـصـوص علـيـها تـنـفيـذ االنـتخـابـات ا
في قانون ادارة الدولة العراقية للفترة
االنـتقالية والتي جرت في الثالث من
شــهـر كــانـون الــثـاني  2005فـي كـافـة
انــحــاء الــعـراق النــتــخــاب اجلـمــعــيـة
الـوطـنـية الـعـراقـية وانـتـخـاب اجمللس
الـــوطــنـي الــكـــردســتـــاني وانــتـــخــاب
مـجالس احملافـظات العراقـية الثـمانية
عـشـرة. كـما قـامت في الـرابع عـشر من
الـشهر اجلاري باعالن الـنتائج االولية
لكل تلك االنتخابات فاحتة اجملال امام
قررة هـلة القانـونية ا الـطعون خالل ا
فوضية بالفعل عدداً لذلك. وقد تلقت ا
من االعـتراضـات والشكـاوى نظر فـيها
ــفــوضـ بــأمــعــان واصـدر مــجــلس ا

ناسبة بشأن كل منها. القرارات ا
وبـــعـــد ان درس اجملـــلـس مـــرة اخــرى
علنة اعرب ونـهائية النتائج االولـية ا
اعـضـاء اجملـلس عن قـناعـاتـهم الـتـامة
بـعـدالـة ونـزاهـة الـعمـلـيـة االنـتـخـابـية
عــــمــــومـــاً بــــرغم نــــواقص مــــحـــدودة
فـرضـتـهـا عـوامل خـارجـيـة قـاهـرة ولم
تـكن في مجمـلها لتـؤثر على مـصداقية
نـتـائج االنـتخـابـات التـي تمت بـنـجاح
مــشـهــود وشــارك فـيــهـا اكــثـر من 8,4

مالي ناخب عراقي.
ــفـوضــيــة تـعــلن انــهـا واثــقـة من ان ا
صـحة نـتائج االنـتخـابات اعـاله وانها
تـعبـر عن تمثـيل عادل الرادة النـاخب
الــعــراقــيـ في اجلــمــعــيـة الــوطــنــيـة
الـــــعـــــراقـــــيـــــة واجملـــــلس الـــــوطـــــني
الــكــردسـتــاني ومــجـالـس احملـافــظـات

العراقية الثمانية عشرة.
بـهـذه الوثـيقـة اسدل الـستـار على اول
عـملـية انـتخابـية جتـري في العراق اال
ـشـاكل الـتي سبـبـتـها والـشـكاوى ان ا
الـتي قـدمـت بقـيـت اثـارها راسـخـة في

نفوس الكثيرين.
القصـة احلـزينة لقـرى سهـل نينـوى
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مـــنــذ الــســاعـــات االولى من يــوم 30/
كــانـون الـثـاني (يـنـايـر) / 2005بـرزت
ـفـوض مـشـكلـة كـبرت امـام مـجلس ا
مع مـرور الـوقت كـكـرة الـثـلج وتـتـعلق
ــواد بـــعـــدم وصـــول الـــصـــنـــاديـق وا
االنـتـخابـية الى الـعـديد من قـرى سهل
نـينوى وكانت الصـيحات في الهواتف
تـشــيـر الى ذلك ولم نـكن نـعـلم مـا كـان
ـنـطــقـة الـبـعـيـدة عن يــجـري في تـلك ا

ركز الوطني للمفوضية في بغداد. ا
كـل مـا اسـتـطـعت فــعـله في ذلك الـيـوم
ــشــهــود ان طـلــبت تــوضــيــحـات من ا
مــديـــر ادارة الــعــمــلــيـــات وحــثه عــلى
ــواد ضــرورة تـــوفــيــر الــصــنــاديق وا
ناطق... االنـتخابـية االخرى الى تـلك ا
عــلـمــاً بـان الــواقع كــان يـشــيـر إلى أنَّ
ـفـوضـ ال يـسـتـطـيع فـعل احـداً مـن ا
ــنـطـقــة مـئـات اي شيء نــظـراً لــبـعـد ا
الـكـيلـومـترات ولـطـبيـعـة وخصـوصـية
نطقة التي يتحكم فيها احلزبان تـلك ا

الكرديان الكبيران.
في رســالــة مـكــتــوبـة بــخط الــيـد وجه
فوض الـعضو الكوردي في مجلس ا

بــتــاريخ 1/ شــبــاط (فـبــرايـر) /2005
اســــتــــفــــســــاراً الـى مــــديــــر الــــدائـــرة
االنـتـخابـية قـال فيـها "ان االجـتمـاعات
والـشـكاوى والـتـظاهـرات كـثرت بـشأن
عــدم تــمــكن نـاخــبي بــعض االقــضــيـة
والــنـــواحي في مــنـــاطق احلــمــدانــيــة
والـقـوش وشيـخـان وغيـرها من اإلدالء
بـاصواتهم تـصحبـها تهم مـوجهة الى
ـفوضـية بالـتقـصير واالهـمال وحتى ا
ـفـوضـيـة فـي مـحـافـظة اتـهـام مـكـتب ا

نينوى بالتآمر".
ــنــاطق ــذكــرة بــان تـــلك ا وجـــاء في ا
تـتـمـتع بـهدوء نـسـبي واالمن مـسـتتب
فـيهـا على الـعمـوم باالضـافة لـذلك فأن
تـلك الـقـصـبـات تـســــــــــكـنـهـا اقـلـيـات
ديـنية ومـذهبية من مـسيحيـة ويزيدية
وشــبك وقــد تــعــرّضـوا الـى الـتــمــيــيـز
واالضـطـهـاد حتت كـافة انـظـمـة احلكم

العراقية.
ــذكـرة: هل تـلك االقــضـيـة وتــسـاءلت ا
والــــنــــواحي لـم تـــكـن ضــــمن مــــراكـــز

ـاذا لـم يـكن الــتــسـجــيل واالقــتــراع? و
لــلـمـفـوضــيـة من تـواجـد فــيـمـا يـخص
واد ـاذا لم تصل اليـها ا ? و ـنتـسب ا
االنـتخابية قبل يوم 30/ كانون الثاني

(يناير) /2005.
ـــــــوضـــــــوع وردت الى وحـــــــول ذات ا
ــفـوضــيـة بــرقـيــة من رئـيس مــجـلس ا

قــضــاء احلــمــدانــيــة نــيــســان كــرومي
رزوقي (1) قـــال فــيــهــا "بـــبــالغ االسف
وااللم نـعـلـمـكم بـرفـضنـا واحـتـجـاجـنا
عــلى حــرمـان شــعـبــنـا الــبـالغ تــعـداده
(150) مـائـة وخـمسـون الف نـسـمة في
قـــضـــاء احلـــمــــدانـــيـــة وتـــوابـــعه من
االشــتـراك في عـمـلـيــة االنـتـخـاب الـتي
جــرت في 2005/1/30 إذ لـم تـصــلــنـا
ــفـوضـيـة صــنـاديق االقـتــراع وفـريق ا
اخملــتص ولم جتـر ايـة انـتـخـابـات في
قــضـائــنـا مـا ادى الـى قـيـام اآلالف من
مـواطــنـيـنـا بـكـافـة اطــيـافـهم الـقـومـيـة
واحلـزبيـة بتـظاهـرة سلـميـة احتـجاجاً
ـــــشــــروع. عـــــلـى ســـــلب هـــــذا احلـق ا
ونــزيـدكم عــلـمـاً بــان قـضــاءنـا يـعــتـبـر
عـراقاً مصغراً الحتوائه كافة القوميات
واالطـــيـــاف وهـم (الـــكـــلـــدوآشـــوريــ
الــسـريــان الــعـرب والــشـبك والــكـاكــيـة
والـتـركمـان وااليـزيديـة) والـذي حصل
يـدل عـلى تهـمـيش هـذا اجلزء احلـيوي
مـن الشعب العراقي ويشكل ضربة في
ـــقــــراطـــيـــة والـــوحـــدة صـــمــــيم الـــد

ا يلي: الوطنية... وعليه نطالبكم 
-حتـــريـك شـــكـــوى رســـمـــيـــة واجـــراء
الـتحقيق الالزم في هذه احلالة الشاذة

للوقوف على اسباب وقوعها.
-تـعـويض شعـبـنا في الـقـضاء بـاجراء
انـتخـابات اجلمـعية الـوطنيـة ومجلس
ـا جـرى في مـحـافـظـة نـيـنـوى اسـوةً 

كافة انحاء العراق. 
لـم يـتـخــذ اجملـلـس في جـلــسـته االولى
بـعـد اجـراء عـمـلـيـة االنـتـخـاب أي قرار
بـــهـــذا الــشـــأن رغم ادراج شـــكــوى من
ـوضوع قـائـمـة الـرافـدين تـخص هـذا ا
وشـكوى اخـرى قدمـها الـدكتـور حكمت
حـكيم حول عـدم فتح مراكـز اقتراع في
ـوصل و(9) كـل من اقـضـية ونـواحي ا
ـاثـلة مـطـلوب اتـخاذ شـكـاوى اخرى 

قرار بشأنها.
كـل مــا فـــعــله اجملـــلس في ذلـك الــيــوم
وادرجـه في محضره ان اسـتدعى مدير

العمليات واستمع اليه(!!!)
في االيــام الـتـالــيـة اتـســعت الـشـكـاوى
نـطقـة الشمـالية من والـتظـاهرات في ا
الـعـراق وفي مـناطق عـديـدة من الـعالم
ـفـوضـ الى الـطـلب مـا دفـع مـجـلس ا
مـن رئــــيـس اجملــــلـس ومــــديــــر االدارة
االنـتخابية ومدير العمليات السفر الى
ــنــطــقـة ودراســة االمــر بــشـكـل دقـيق ا
ــــكن وكــــان هـــــذا االمــــر اول حتــــرك 

. اعتباره ايجابياً
ـفـوضـ من بـعـد عـودة وفـد مـجـلس ا
زيـارة مـحافـظــــــة نـيـنوى قـرر اصدار
بـيـان يـنـشـر في الـصـحـــــــف ووسـائل
االعـالم يـتــضــمن مــا اســتــخــلــصه من
ـنـطـقة نـتـائـــــــج عـمـا حـدث في تـلـك ا
يـــوم 30 / كـــانـــون الــثـــاني (يـــنـــايــر)

.2005/
 قــال الــبـيــان "ان انــتــخـابــات مــجـلس
مــحـــافــظــة نــيـــنــوى جــرت في اجــواء
) برغم ايـجابيـة وشعبـية الفتـة (نسبـياً
صـــــعــــوبـــــات جـــــســــيـــــمــــة واجـــــهت
الـــتــحـــضـــيــرات الالزمـــة لـــهــا بـــفــعل
ـتــكـررة ضـد الــتـهــديـدات االرهــابـيــة ا
الـعمـليـة االنتـخابـية من جـهة واعـتذار
الـسلـطة االدارية احملـليـة عن تقد أي
مـساعـدة تذكـر لتـنظـيم االنتـخابات في
احملـافـظـة في يوم االنـتـخاب وكـمـا هو

وجب القانون. مقرر 
ـفـوضيـة ان حتـضيـراتـها واكـد بـيان ا
واسـتـعداداتـهـا لم تسـتـثن اية بـلدة او
ــا فــيــهــا تــلك الــواقــعــة في نــاحــيــة 

محافظة نينوى. 
ــوظــفــ وامــام تـــعــذر االســتــعــانــة 
مــحـلــيـ  انـتــداب كــادر انــتـخـابي
عـراقي بلغ تـعداده نحو 1200 مـتطوع
جـاء مـعـظـمـهم مـن مـحـافـظـات عـراقـية
اخــــرى وادوا مـــــهــــمــــاتـــــهم بــــجــــرأة

وتضحية. 
ـــــبـــــادرات اضـــــطـــــررت ورغـم هـــــذه ا
ـفوضـية بـســــــــبب الـعوامل االمـنية ا
الــتي ادت الـى عــــــــــدم تــوفــر الــكـادر
ــراكـز في الــكـافـي الى تـقــلـيـص عـدد ا
احملافظة من 330 مركزاً الى  93مركزاً
ـوصل فــقط مــنـهـا  43 داخـل مـديـنــة ا
و40 خــارجــــــــــهــا ومن بــ االخـيـرة
مـراكـــــــــز في احلـمـدانـيـة (قـره قوش)
وبــعـــشــيــقـــة وســنــجــار والـــشــيــخــان
وكـرمـليس وبـحزاني وبـرطلـة وتلـكيف
وتـلـعــــــفر وربـيـعـة والقـوش والـبـعاج
ومــخــمــور وفــايــدة وغـــــــــــــيـرهــا من
مـناطق يقطـنها مواطـنون عراقيون من
بـينـهم مسيـحيون ويـزيديون وتـركمان
واكـراد وعـرب وشــــــــــبك كاكـئـيون او
ــفــوضــيـة بــهم اال ســواهم لـم تـفــكــر ا
كـنـاخبـ مـؤهلـ وبالـتـالي لهم احلق
ـــشــاركـــة في ـــطـــلق بـــا الـــقـــانـــوني ا
االنـتـخابـات كأي مـواطن عـراقي مؤهل

اخر.
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(92) لسنة  2003القسم السابع حيث
لـلمـجلس الصالحـية احلصـرية وليس
لـالدارة االنـــتـــخـــابـــيـــة الــــبت في حل
ـــنــازعـــات والـــشــكـــاوى والــطـــعــون ا
االنــتــخــابــيــة ويــجــوز لــلــمــجــلس ان
يـفوض الـصالحية لـالدارة االنتخـابية
ــنـازعـات حلـظـة وقـوعـهـا وكـمـا حلل ا
لـلمجلس وحـده احلق باعالم القرارات
الــــصـــادرة عــــنه بــــشـــأن الــــنـــزاعـــات

االنتخابية.
W¹«bÐË  UÐU ²½ô« ZzU²½ dA½
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اكـــد الــقــرار الــذي اصــدره
ـــفــوضـــ اثــر مـــجـــلس ا
انـعـقـاد جـلـسـتـه اخلـاصة
الـسـاعة الـثالـثة ظـهراً من
صادف 14 يـوم االثنـ ا
/ شـباط  –فـبراير/2005
هــــواجـــسي الــــســـابـــقـــة
والــتي كــانـت عـبــارة عن
حتـــــذيـــــرات ألعـــــضـــــاء
اجملـلـس بضـرورة وضع
حـــــد وحــــــدود لـــــعـــــمل
االشخاص القادم من
ــــــتــــــحـــــدة وان اال ا
تــــــــــكـــــــــون جملــــــــــلس
ـفوضـ اليــد العـليا ا
والــــــــــــــطـــــــــــــولـى فـي
ــفـوضـيـة واالولـويـة ا
فــي االطـالع عـــــــــــــلـى
الـنتائج واالحصاءات

تعلقة باالنتخاب. ا
فـفي تلك اجللسة الـتي حضرها جميع
اعــضــاء اجملـلس بــاالضـافــة لــلـعــضـو
الــدولي الـســيـد كــارلـوس فالنــزويـلال
وجــاريـث بالنك من مــنــظــمــة ايــفــيس
االمــــريــــكــــيــــة وروث مــــايــــر من اال
َّ اطالع اعـضاء اجمللس من ـتحدة  ا
الــعـراقــيـ عــلى نـتــائج االنـتــخـابـات
قـدمة مـن قبل خـبراء اال الـنـهائـيـة ا
ـصـادقة عـلى هذه ـتـحدة لـغرض    ا ا
تحدة الـنتائج . وهذا يـعني ان اال ا
ومـنـظـمـة ايفـيس االمـريـكـية كـانـتـا قد
تـسـلمـتـا الـنتـائج قـبل اعضـاء مـجلس
ـفوض ودرستها بدونهم ثم قدمتها ا

اليهم للمصادقة.
اثـر نقـاش بسـيط وتبادل كـلمـات عامة

اتخذ اجمللس القرار التالي نصه :
ـفـوضـيـة بـاغـلـبـيـة  "صـادق مــجـلس ا
ـفـوض أعـضــائه  وبـتـحـفظ من قـبل ا
عــز الــديـن احملــمــدي  عــلى الــنــتــائج
الـنـهـائـية لـالنتـخـابـات الـتي جرت في
الـثالث من شـهر كانـون الثاني لـسنة
2005 في كـافة انحاء العراق النتخاب
اجلـمعـية الوطـنيـة العراقـية وانـتخاب
اجملــــلس الــــوطــــنـي الـــكــــردســــتــــاني
وانـتخاب مجالس احملافظات العراقية

الثمانية عشرة".
اسـتـوقـفتـني في ذلك الـوقت جـمـلة من
االمـور وددت طـرحـهـا ومـنـاقـشـتـها اال
ان الـوضع الـعام وروح االنـتصـار لدى
الـــــبــــعض وبـــــروز ســــيـل جــــارف من
الـعـواطف الـتي ال يتـحـكم فـيهـا الـعقل
لـدى البعض االخـر حالت دون فعل اي

شيء.
االمــر االول الـذي وددت مـنـاقـشـته هـو
تـسـمـيـة تـلك الـنتـائج "بـالـنـهـائـية" في
الـوقت الـذي لم تكن كـذلك فهي نـتائج
غـــيـــر مـــصـــدقـــة ومن احملـــتـــمل ورود

كن ان تغير من النسب. شكاوى 
االمــــر اآلخـــر واالخـــطــــر مـــا جـــاء في
الـفقـرة الثالـثة من الـبيان والـتي تقول
"اطـلع اجمللس علـى نتائج االنـتخابات
قـدمة مـن قبل خـبراء اال الـنـهائـيـة ا

تحدة...الخ". ا
ـاذا يقدم الـسؤال الـذي دار في خـلدي 
تحدة نتائج االنتخابات خبراء اال ا
لــنــا? ومن اين يــأتـون بــهــا? الـيس من
واجـبات اجملـلس ان يكـون هو اول من
يــتـســلم تـلك الــنـتــائج من مـركــز الـعـد
ـاذا يتـسلم والـفرز  ..Tally Centreو
ــتــحــدة تــلك الــنــتــائج خــبــراء اال ا
ويــدخــلـون الى غــرفــهم ثم يــجـمــعـون
ــوظـفــ ويـوزعــون عـلــيـهم مــجـلس ا

نسخاً منها?
لم اكـن مرتاحـاً الى هذه الـناحـية التي
اثـرتها مع رئيس اجمللس الدكتور عبد
احلس الهنداوي.. مطالباً مرة اخرى
ان يــتم حتـديـد مـواقع هـؤالء اخلـبـراء
واعـمالـهم وان ال يكون لـهم السبق في

فوضية...  كل مجال ومحفل داخل ا
اعـتـرف هنـا انني لم اجنح في ذلك الن
ـفـوض يـعـتـقدون هـنـاك بـعضـاً من ا
ويـــؤيــدون مــا تـــذهب الــيه الـــســفــارة
ـــتــحــدة االمـــريــكــيـــة وخــبــراء اال ا
%100 ومـا يـقـال من هـاتـ اجلـهـت

هو الصحيح. 
ـقبـلـة اثـناء وسـنـجـد في الـصفـحـات ا
الـكـتـابة عن االسـتـفـتاء عـلى الـدسـتور
ـان ان مـثل وانـتــخـابـات اعـضـاء الـبـر
هـذه الـعمـليـة تتـكرر وبـاشكـال والوان

اخرى وتبقى هواجسي هي هي. 
لـم يستطع اجمللس في تلك اجللسة ان
صادقة اجلماعية على يـصدر قراره با
نـتائج االنتخابات اذ كـان للمفوض عز
الـدين احملمـدي حتفـظات نـدرجهـا كما

وردت في ملحق القرار: 
-  تـــدخل قـــوات االحـــتالل في مـــســار
نـــتـــائج االنــتـــخـــابــات مـن خالل عــدم
ــواد االنــتــخــابــيــة لــبــعض ايــصــال ا
مـنـاطق محـافظـة نيـنوى وفـتح حدود
مـــــحــــافــــظـــــات (اربــــيـل-كــــركــــوك) و
(الــســلـيــمــانــيـة-كــركــوك) مـا ادى الى
تـدفق اعـداد كـبـيـرة من الـنـاخـبـ الى
ن لـيس لـهم حق الـتـصويت كـركـوك 
جملــلس مــحــافــظــة كــركــوك وتــتـحــمل

يـنقل ذات تقريـر جوزندوفسـكي مقابلة
ـان صـادق) من قـناة اجـرتـهـا مـعي (ا
الـشـرقـيـة بـتاريخ 30 / كـانـون الـثاني

(يناير) /2005.
ـان صـادق لـديــنـا الـعـديـد من قــالت ا
االسـئـلة نـظراً لـكونك الـناطق الـرسمي
بـاسم مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات ولـكـنـنا
نـود ان جتيـبـنا عـليـها كـصحـفي زميل
لـنـا... فـقـبل سـاعـتـ من اغـالق مـراكز
االنـتخـابات كـان هنـاك مؤتـمر صـحفي
نـاطق ذكـر فـيه ان %72 وفـي بعـض ا
%90 صـوتـوا... ولـكن بـعـد ان اغـلـقت
مـــراكـــز االنــتـــخــابـــات وكـــنت انت في
مـــؤتـــمـــر صـــحــــفي قـــلت: ان نـــســـبـــة
ــــاذا هـــذا ـــصـــوتــ تـــقــارب 60%  ا

..?? االختالف الذي  خالل ساعت
ا يلي: ان اجـبت على سؤال الشرقية 
ـصـوتـ وكـمـا الـسـؤال حـول نـسـبـة ا
اذيع قـبل الظـهر كان يـعتمـد على تدفق
ـــصـــوتـــ نـــحـــو مـــراكـــز االقـــتــراع ا
والـصـفـوف الـطـويـلـة الـتي كـان يـراهـا
ـــراقــبـــون ولم تــكـن مــعـــتــمـــدة عــلى ا
احـصـاءات رسـمـيـة نـاجتـة عن حـساب

... صوت عدد ا
ـــان صــــادق: عـــلى مـــاذا  ســــألت ا
االعــتـمـاد بـاذاعـة تــلك الـنـسب في ذلك
ـؤتـمر الـصـحفي واين اعـتـمدوا خـبر ا

تدفق الناس على مراكز االقتراع?
ــراســلـة ان اذاعــة الــنـسب  اجــبت ا
عـلى اسـاس تـدفق الـنـاس نـحـو مـراكز
االقـتـراع كـمـا ذكـرت وكـذلك االتـصاالت
الــتي اجـرتـهــا االدارة االنـتـخــابـيـة مع
بــعض مــســؤولي مــراكــز االقــتـراع في
مــنـاطق الـعــراق... واضـفت الـقـول: ان
الشخص الذي اذاع هذه االرقام لم يقل
انها نهائية لذلك استطيع االشارة اآلن
إلـى أنّه لـــيـــست لـــديـــنـــا ارقـــام حـــول
الــنــسب الن احــصـاء االصــوات يــأخـذ

مجراه اآلن.
كانت اذاعة مثل هذه التوقعات الفلكية
ـفوض في ـثابـة انتـكاسـة جمللس ا
يــوم االنــتـــخــاب ولــكــنه لم يــتــخــذ أي
فـوضية وجعل اجـراء بشأن من ورط ا
مــصــداقــيــتـهــا عــلى احملك ومــدار شك
امــام اجلــمـيع... لــقــد اثـرت هــذا االمـر
وطـلبت بايجاد حل لهـذا التهافت نحو
اجـهـزة االعالم وقـصـر العـمل االعالمي
ـسـؤول عن ذلك وكـما عـلى الـشـخص ا
ـؤســسـات والـدول يــحـصل في كــافـة ا
ـتقدمة ولكن الشمع كان يغلق االذان ا
ن هم نـاكـفات ال تـسمح  ـصـالح وا وا
فـي مـــوقـع الـــقــــرار داخل اجملــــلس ان
يــتـخــذوا أي قــرار وهـكــذا مـر اخلــطـأ
رء عن خطأ بالسكوت عنه وان سكت ا
دون ان يـقومه فإنه يـفسح بذلك اجملال

لوالدة اخطاء اكبر وهذا ما حصل.
في الــســاعـة الــسـابــعـة من مــسـاء ذلك
الــيـوم اغـلــقت مـراكـز االنــتـخـابـات في
كــافــة انــحــاء الـعــراق وهــدأ كل شيء
رغم ان الــشـكـاوى الـتي تـلـقـيـنـاهـا وال
سـيـمـا سـرقة صـنـاديق قـرى وقـصـبات
ســهل نــيــنــوى بــاالضــافــة الـى حـاالت
تـزوير سـمعـناهـا من اتصـاالت هاتـفية
عـديـدة كـانت تـنـذر بـايـام صـعـبـة... مر
عــلى غــرفـتي الــدكــتـور عــبـد احلــسـ
الـهـنداوي رئـيس اجمللس وعـلى وجهه
االجـهاد واثـناء تبـادل احلديث قال لي:
"ان الــبـعــد الـرومــانـسي لـالنـتــخـابـات
انـتهى" قـبل قلـيل في العـراق... قلت له
ومــــاذا تــــعــــني بــــذلـك قــــال: ان هـــذه
ــــثـــابـــة حـــلم االنـــتــــخـــابـــات كـــانت 
لـلـعـراقـيـ واحلـلم إذا حتـقق واصـبح
واقـعاً تزول عنه اية صفة رومانسية...
ضـــــحــــــكـــــنــــــا وقـــــلـت له دعــــــنـــــا من
"الـفـلـسـفـة"(1) ولـنـذهب لـنـرتـاح الـيوم
ـا نــفـعـله في االيـام فــلـديـنـا الـكــثـيـر 

قبلة... ا
ـفوض أي اجـتماع لم يـعقـد مجلس ا
في الــيــوم الـتــالي لالنــتــخـابــات فــقـد
بـدأنــا نـتـسـلم شـكـاوى وطـعـونـاً حـول
اخلــروقــات وعـمــلـيــات الــتـزويــر الـتي
حـصلت في اليوم السـابق ولكن جلسة
يوم 1/ شـباط (فـبرايـر) التي حـضرها
اعــضـــاء اجملــلس كــافــة دون الــعــضــو
الـدولي اظـهـرت من جـدول اعـمـالـها ان
خـروقـاًت وطـعـونـات وتـزويـراً حـصلت
فـي اليـوم الـسـابق من خالل الـشـكاوى

فوضية. التي وصلت الى ا
جاء في جدول اعمال ذلك االجتماع:

- مـناقـشة موضـوع تمـديد االنتـخابات
في تلعفر.

- دراسـة شكاوى عديدة حول عدم فتح
مـــراكـــز اقـــتـــراع فـي كل من اقـــضـــيـــة

وصل. ونواحي ا
- دراســة الــشـكــاوى الـواردة وعــددهـا

(تسع). 
بـدا للبعض منا ان هناك مشاكل كثيرة
فـــالـــشــكـــاوى الــتـي وردت وال ســيـــمــا
مـسـألة عـدم تصـويت اهالي قـرى سهل
ـكن ـا  نــيـنـوى كـان فـيــهـا الـكـثــيـر 
تــصــديــقه لــذلك اتــخــذ اجملــلس ثـالثـة
قـرارات كـان االول مـنـهـا رد عـلـى مـدير
االدارة االنـتـخابـيـة لنـشـره ارقامـاً غـير
ـقـتـرعـ فـاشـار حــقـيـقـيـة عن نـسـب ا
الـــقــــرار اوالً "بـــعـــدم جـــواز نـــشـــر أي
مـعلـومات رقـمية تـخص أي نتـيجة من
نـــتـــائج االنـــتـــخـــابـــات الـــثالثـــة قـــبل
ـصـادقة عـليـها من قـبل اجمللس كـما ا
طــلب من االدارة االنــتـخــابـيــة تـزويـده
بـتقـرير يـومي حول تـقدم عـملـية الـفرز
والـعد تمهيداً للمصادقة عليها قبل أي

نشر. 
وألن مــــوضــــوع الـــشــــكــــاوى يـــحــــمل
حــسـاسـيـة مــفـرطـة فــقـد قـرر اجملـلس
بــاالجـمـاع ان يــكـون اجلـهــة الـوحـيـدة
رقم الـتي تبت بها اسـتناداً الى االمر ا

بــعــد االعالن وعــودتي الى الــفــنـدق لم
يـتوقف هـاتفي احملـمول حلـظة واحدة
كـان عـلى اجلـانـب االخر الـعـشـرات من
مــســؤولي وكــاالت االنــبـاء والــقــنـوات
زيد عن هذا الـتلفـزيونية تـود معرفـة ا

احلــدث وقـــد ابــلــغــتــهم انــني
ـؤتـمـر الـصـحـفي سـأحــضـر ا
ـــا لـــدي اخلــــاص وازودهم 

من معلومات. 
 فـي اليوم التالي 14/ شباط
وبــعـد قـرار اجملــلس بـاذاعـة
الــنـتـائج اسـرعت الى قـصـر
ـؤتـمرات مـتـفاديـاً   احدى ا
ــــفــــوضــــات الــــتي كــــانت ا
تــقـتـنص كل فـرصـة لـتـكـون
ضــــــمن اطــــــار عــــــدســـــات
الـتـلفـزيون وحتـشرنـفسـها
ـــهـــمــة مـــعـــنـــا في هـــذه ا

التاريخية. 
عـنـدمـا دخـلت الى الـقـاعة
ؤتمرات الـكبرى بقصر ا
والــتي تـعـقــد فـيـهـا عـادة
ــؤتــمــرات الــصــحــفــيـة ا

ـهمـة ومعي مديـر االدارة االنتخـابية ا
هــــبت بـــوجــــهي مـــوجــــة من الـــهـــواء
ـنـظر الـسـاخن والـرطـب وقـد هالـنـي ا
الـــذي شـــاهـــدته داخـل تــلـك الـــقـــاعــة:
شـــــاهــــدت عــــشـــــرات الــــكـــــامــــيــــرات
الـتلفـزيونية وآالت الـتصوير اخملـتلفة
الـــبـــرجـــوكـــتـــورات تـــشع من جـــمـــيع
اجلـهـات مئـات الـصـحفـيـ يجـلـسون
.. ـيــنـاً وشــمـاالً واخــرين يـتــحـركــون 
رتبـطة بـسيارات ـباشـر ا آالت الـنقل ا
ــــــتــــــوقـــــفــــــة فـي اخلـــــارج الـ SNGا
ــــســــتـــعــــدة لــــنـــقـل هـــذا احلــــديث وا

التاريخي. 
ؤتمـرات الصحـفية رغم تـعودي عـلى ا
وعـــدم اخلـــوف من الـــكـــامـــيــرا الـــتي
تــخــيـف من لم يــتــعــود عــلــيــهــا فــقــد
اصـابني ولو للحـظات نوع من الذهول

لهذا احلشد الذي ال يتوقعه احد.
ؤتـمر الصـحفي بكـلمة قـصيرة بـدأت ا
اضية وكانت وسـريعة دونتها اللـيلة ا

تترجم فورياً الى االنكليزية... قلت: 
"الـيـوم يـخـطـو الـعـراق خـطـوة جـديـدة
ــقــراطــيـة الــرحب نــحــو فــضــاء الــد
خـطـوة يـضـرب فيـهـا الـشـعب الـعراقي
ــــــارســــــة اول جتــــــربـــــة ــــــثـل في  ا
ـقراطية عربية حقيقية. هذا الشعب د
الــذي افــهم الـعــالم في غــضـون عــشـر
ســاعـات من يــوم الـثـالثـ من الــشـهـر
ــــنــــصـــرم انـه قـــادر عــــلى اجــــتـــراح ا
ــــعــــجــــزات وقــــادر عـــلـى ان يــــكـــون ا
ـــثل االعـــلـى لـــشـــعــوب الـــنـــمـــوذج وا

نطقة ا
الــيــوم هي الـوالدة اجلــديــدة لـلــعـراق
لــعــراق حــر وشــعب حــر هــدفه بــنـاء
دولــة تـقــوم عــلى قـواعــد تــسـتــنـد الى
ــقـــراطــيــة الـــقــيم احلـــضــاريــة والـــد

ومباد السالم واحملبة. 
نـود ان نقول لكم قبل بدء مؤتمرنا هذا
وال ســيــمــا مــا قــيل حــول الــتـأخــر في
فوضية االعـالن عن النتائج ان هـدف ا
الـعـليـا لالنتـخـابات كـان التـأكد من كل
شــاردة وواردة لـتـظــهـر االرقـام دقــيـقـة

وصادقة وشفافة 
ومــــطــــابــــقــــة لــــلــــصــــنــــاديق واوراق
ـفـوضـية االقـتـراع... لـقـد كـان تـفكـيـر ا
مـنـصبـاً عـلى الـدقة ولـيس عـلى الوقت

رغم اهميته. 
ستقلة فـوضية العليـا ا الـيوم يسعد ا
لـالنــتـــخـــابــات فـي الــعـــراق ان تـــقــدم
ن شــــارك في لــــلــــشــــعب الــــعــــراقي و
االنــتـخـابــات ومن لم يـشـارك الــنـتـائج
ــصــدقـة النــتــخــابـات الـ 30من غــيــر ا
كــانـــون الــثــاني (يــنــايــر)  2005وهي
االنـتخابات التي ابدع الشعب العراقي
ـا ابـداع فـصـاغ اسـطـورة في فـيــهـا ا
تـصديه لالرهابـي والقـتلة وذهب الى

صناديق االقتراع مرفوع الرأس".
بــعــد ذلك تــلــيت  وبــعــضــهـا كــان من
نـــصــيب مــديـــر االدارة االنــتــخـــابــيــة
صـدقة ولـكـنهـا حـقيـقة الـنـتائج غـيـر ا
كـانت هي النهائية من الناحية الفعلية
ذلك النـه لم يجر علـيها اي تغـيير يذكر
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صـوت قــرأني عـراقي اصـيل رخــيم وحـنـون  اتـسم بــاالصـالـة واخلـشـوع

ان واخلشوع   ستمع له مشاعر اال يبعث في نفوس ا
صـاحب هـذا الـصـوت الــشـجي يـضع امـامه حـ يـرتل الـقـرآن الـكـر قـول
الـنـبي األكـرم مـحـمد (ص) (زيـنـوا الـقـرآن بأصـواتـكم فـأن الـصـوت احلسن
يزيـد القرآن حسناً ). انه الـقار الشيخ سعـيد حس القـلقالي أحد القراء
تميز في ترتيل القرأن الكر وفق الطريقة البغدادية البـارزين في العراق  ا
علمه ومـرشدهِ القار الـكبير احلـاج محمود عـبد الوهاب االصيلـة متأثـراً 

الذي درس على يده احكام التالوة والتجويد وعلوم القرآن .
ولـد الـشيـخ سعـيـد القـلـقـالي في الـثالثيـنـات بـبغـداد  في بـيت مـتواضع من
بيوتـات منطقـة باب الشيـخ فنشأ وتـرعرع في هذه البـيئة الشـعبية الـبغدادية
ـقـام الـعـراقي وتـأثر الـعـريـقـة التي كـانت مـركـز قـراء الـقـرآن الـكر وقـراء ا
بـأجوائـهـا االجـتمـاعـيـة والديـنـيـة فولـدت لـديه مـنـذ الصـبـا والـشبـاب مـوهـبة
الصـوت التي وهـبها الـله تعـالى له والرغـبة ان يـصبح قـارئاً ومـجودا لـلقرآن
ـشــاهـيــر من الـقــراء الـعـرب الــكـر . كـان يــسـتــمع مـنــذ صـغــره لـتالوات ا
ناقب النبوية وقراءة القرآن الكر .  والعراقي األوائل ويحضر مجالس ا
درسـة الدينـية التي كـان يديرهـا احلاج محـمود عبد فـفي عام 1950 دخل ا
الـوهـاب  احــد اعالم الـطـريــقـة الـبـغــداديـة في قـراءة وتالوة الــقـرآن الـكـر

قدمة احكام التالوة وعلوم القرآن الكر  ودرس على يده كما اسلفنا في ا
درسة.  كان سعيد تلميذاً ذكياً ونشيطاً في هذه ا

ينـطق حروف القلقلة بشـكل سليم وصحيح اثنـاء قراءة وترتيل القرآن الكر
 ولـهـذا لقـبهُ مـعـلـمه بـالـقلـقـالي واسـتـمـر هذا الـلـقب مـعه طـوال حـيـاته بقي
علمه احلاج محمود عبد الوهاب حتى حصل منه على التلميذ سعيد مالزما 

اجــازة تـؤهــله الن يــكـون قــارئـاً ومــجـوداً
لـلـقرآن الـكـر  ثم دخل دار االذاعة في
ــبــاركـة بــغــداد وبـدأ يــســجل الــتالوات ا
بــــصـــــوته اخلــــشـــــوع  واخــــذ الــــنــــاس

ذياع .  يستمعون له من ا
ومن الـذكريـات الـطـيـبـة الـتي نـسـتـذكـرها
عن الـــشــيـخ الـــقــلـــقـــالي فـي تــلـك االيــام
اخلـوالي من السـتيـنات في بـاب الشيخ 
ـواد بــأنه كــان يـتــردد عــلى مـحل لــبــيع ا
نـزلـية يـقع قبـالة دارنـا في مـحلـة فقـيرة ا
عـرب (من مـحالت بـاب الـشـيخ) يـجـالس
صـــاحب الـــدكـــان صـــديــــقه رجل الـــدين
السـيد عبـد الله امام وخطـيب جامع فقرة

عـرب يـتبـادل مـعه اطـراف احلديث في اوقـات الـعصـر الـبغـداديـة اجلمـيـلة 
يـنصـتون احـيـاناً لـلمـذياع حـيث يسـتمـعون لـتالوة مبـاركة من الـقرآن الـكر
تــبث يــومـيــا من دار اذاعــة بـغــداد من الــســاعـة اخلــامــسـة والــنــصف حـتى

السادسة مساءٍ واحياناً تكون التالوة بصوت القلقالي نفسه. 
كـانت له تـسجـيالت صـوتيـة قـرآنيـة في اذاعـة بغـداد . كـان الشـيخ الـقلـقالي
(رحمه الـله) شخصيـة اجتماعـية معروفة من اهـالي باب الشيـخ ينظرون اليه
نظـرة احترام وتـقديـر ويستـشيـرونه احيـاناً عن قضـايا احملـاكم  حيث كان

يعمل موظفاً في احملكمة الواقعة بشارع النهر وسط بغداد .
علـمنـا بـرحـيـله (رحـمه الله) عن الـدنـيـــــــا الى رحـــــــاب الـله تعــــــالى يوم
11/9/ 2003 وتـرك بـرحـيـله ارثـا تـراثيـاً ثـريـاً من الـتـسـجـيالت الـصـوتـية
كتبة الصـوتية القرآنية العراقية االذاعيـة من تالوات مباركة  اضيفت الى ا
مـازالت تـبث مـن اذاعـة بـغــداد .... سـيـبـقـى الـقـار الــشـيخ سـعــيـد حـسـ
القـلقـالي  (رحمه الـله) سـفيـراً من سفـراء القـرآن الكـر .... وسيـظل اسمه

خالداً في الذاكرة العراقية . 
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فوضية يحملون صناديق االقتراع موظفو ا

عز الدين احملمدينيسان كرومي رزوقي

 باسماء الفائزين باالنتخابات
جدول

بــودي ان اعــرج عـلى قـول مشـهـور ومـتداول كـثـيـراً  يقـول : (اعـمـل بـصمت
ودع عمـلك يتـكلـم )  ولـتلكَ الـكلـمات داللـة وإرشاد في أن واحـد  داللة على
ان التـفاني والصـدق واالخالص في العـمل ستـكون صفـة لصـيقة بـالشخص
تـفاني في عـمله ومـلف تعريـفي له  حيث يـتداوله الـناس بـبسـاطة تـغنيه عن ا
ان يقـدم نفسه او يتكلم عن اجنازاته  فأعـماله هي من ستدل عليه وسيصبح
كن ان يزة بـ اقرانه   والعكـس صحيح فمـن اليعمل ال عالمة مـضيئـة و
يكون شـخصـاً فاعالً او جزءاً من حـركة مجـتمعـية منـتجة  وسـيبقى يـتحدث
ـتـلك اعــمـاالً تـؤهـله ان يــكـسب رضى ومـحـبـة عن نـفــسه دون جـدوى النه ال

الناس.
ومـا يـهـمـنـا هـو االخالص والـصـدق في اطالق الـوعـود االنـتـخـابـيـة والبـرامج
ـان احلـكــومـيـة الـتـي عـلى اسـاسـهــا  اخـتـيـار الـشــخـصـيـات كــأعـضـاء بـر
وتـشـكـيـلـة حـكـومـيـة  لـيـمـثـلـوا شـعـبـهم ويـنـفــذوا وعــودهم الـتـي اطـلـقـوهـا 
ولألسف فالـتجربة العراقية على مستوى االنتخابات واطالق الـوعـود الكاذبة
كن يـزة لالنتـخابـات العراقـية كـانت جتربـة بائـسة ال التي اصـبحت صـفة 
ـرشح  بل ومن كـثـرة الـوعود واطن وا ان نـعـتـد بهـا اضـعـفت الـثقـة مـابـ ا
شـاركة في االنتخـابات األخيرة بـشكل كبـير قياساً الكاذبـة انحسرت نـسبة ا
ـا قـبـلـهـا من انـتخـابـات  وتـلك اشـارات تـنـذر بـاخلـطـر واخلـروج عن مـسار
اً لـلـمـواطن وليس قـراطي الـذي يـفتـرض ان يـؤمن عـيشـاً كـر ـشـروع الـد ا
رشح الـعـيش في وعــود كـاذبـة  ودوامـة أوهـام ال وجود لـهـا اال في مـخـيـلـة ا
ومروجـيهم ومن يـعتقـد منـهم بأن وعـودهم الكـاذبة ستـعوض الـعجـز والنقص
الـذي يـشـعـرون به كـمـرشــحـ أويـصـنــــــع لـهم مـركــزاً اعـتـبـاريـاً أو مـكـانـة

اجتماعية .
 قد يتـناسى الـبعض أن الـوعود االنـتخـابيـة والبـرامج احلكـوميـة تعـتبـر (عهد
سؤول أال يُبالغ ُرشّح ا أمام الـله وألتزاماً مع الناس)  وهو ما يفرض على ا
في الـوعــود االنـتـخـابــيـة ويـزعـم أنه في مــقــدوره فـعل كل شـيء ويـقـطع عـلى
نـفـسه وعــوداً والـتـزامـات قـــد ال يـسـتـطـيع األيـفـاء بـهـا  وعـلـيـهم الـتـذكـر أن
نـتخـب حفـظهـا أم ضيـعها صـوت النـاخب أمانـة ومسـؤوليـة سيُـسأل عـنهـا ا
وعليـه أن يعـدها مـسؤوليـة عظـيمـة وليـست نُزهـة يرتـاح فيـها اربع سـنوات ثم
يعـود من جديد إلى الناخب يستجدي عواطفهم من أجل التصويت عليه مرة
ـقــدر ـرشح ا أخـرى لـكي يُــمـثـلـهـم ويـنـوب عـنــهم وال يـخـونــهم ; لـذلك فــإن ا
واطن وال يكثر من الوعود ألن (من سـؤوليته ينبغي أن يكون صادقــاً مـع ا

وعدك بكل شيء لم يعدك بشيء) كما يقال ... 
 ولعـل قـولـه تعالـى: (وأوفـوا بالعهد إن العهد كـان مسؤوال)  يُلـزم من وعـد
رشح والى احلزب وسمعته  باأليـفاء فالوعود الكاذبة تُـسيء الى الشخص ا
فحـينمـا يعلم الـناخبـون أنه حزب كذاب وال يـزال يكذب ويـتحرى الـكذب حتى
يُكـتب عنـد النـاس كذابـا وعلى وجه اخلـصوص إذا كـان لهـذا احلزب جتـربة
سابـقة في تسيير تلك اجلماعة ولم يف بـوعوده السابقة  فالكذب له إشارات
عروف عند الناس وعالمات ظاهرة وباطنة تعرف في الوجه وفي السلوك  فا
بـالـكـذب لن يُـصدقَ حـتى ولـو أقـسم عـلى وعـوده بأغـلظ األيْـمـان .. والـصادق

عند الناس مصدق حتى ولو لم يتكلم !!!
فـكـم من احـزابنـا وشـخـصيـاتـنـا كُتب عـلـيـها الـنـاس انهـم كـذابــون ويـصعب
تــصـديـقــهم كـونــهم اطـلــقــوا وعـــوداً كــاذبـة واوهــمــوا الـنــاس بـهــا ورسـمـوا
نـاصب فلن يـنعم ـقاعـد او ا للـمجـتمع احالمـاً وردية وعـند حـصولـهـم على ا
ـمـيـزاتـهــا لـتـتـرك الـنـاس تـغـرق في مـصـائـبـهم دون بـهـا سـواهم وعـوائـلـهم 
ـشـاكل بدالً مـن الذهـاب الى الـعمل االلتـفـات لهم او حـتى مـحـاولة حل تـلك ا

الدؤوب من اجل حتقيق وعودهم وبرامجهم االنتخابية . 
ومــا دمـنـا نـعــيش في ظل هــذة الـعــقـول الـتي تـتــبـخـتـر  في  فــلك االنـتـصـار
قراطية وال بحقوق الـشعب ولعدم أهليتها في والتمـدد وال تؤمن بالعملية الـد
ان تكـون جزءاً من حركـات سيـاسية فـاعلة ومـاسكـة لزمام االمـور.. لـذا نحن
ـقـراطي في العـراق من خالل تـفعـيل الـسلـطة شـروع الد بحـاجة الـى دعم ا
ـطـلـقـة اثـنـاء احلمالت ـتابـعـة تـنـفـيـذ الـوعود ا الـقـضـائـيـة والـسلـطـة الـرابـعـة 
االنـتخـابيـة ومصـداق ترجـمتـها لـبرامج عـمل (سـياسـية  حـزبيـة أو حكـومية)
ـطالبة تخدم اجملـتمع واجلمـهور وبعـكسه فمن حـق اجلـمهور وفـقاُ للـقانون ا
بـتوجـيـة عـقوبـات بـحق من الينـفـذ برنـامـجه ووعوده بـتـهمـة ( احلـنث بالـعـهد)
الذي ابـرم ب مواطن منح صوته مقابل مرشح وعـد بتنفيذ الوعود وتنصل 
وقــد تــصل الـى األتــهــام بـ (الــنــصب واألحــتــيــال)  وال يــقــتــصــر ذلك عــلى
ـراقبة ايضاً  احلكـومة وعملها في ان بل وتشمل ا السـياسي وأعضاء الـبر
ان ثلو الشعب في البر تنفـيذ البرنامج احلكومي الذي على اساسه منحها 
ثقـتهم  .. أذا ما أستطعنـا في العراق أعادة صياغة " الـعقد األجتماعي " ب

ـان واحلــكـومــة وفق مـعــادلـة (الــعـمل = الــثـقـة ) ــثـلــوه في الـبــر الــنـاخب و
ومـحـاسـبـه من أخـل بـهـا  فـأنــنـا سـنـضـمـن تـعـزيـز بـنـاء
بني قـراطي وتشجـيع العمل اخلـدمي ا شـروع الد ا
على وعـود قابلة للـتحويل لبرامج عـمل وتنفيذها  ال
ـواطن وال تــسـرق صـوته عـلى أن تُـدعـم تـسـتـغـفل ا
ـنظـومة عـمل صـادقة..)  فـالنـجاة تلـك االجراءات  

في الصدق (أن كنتم صادقي ). 


