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فوض وكانت من اعضاء مجـلس ا
الـســاعـة تـشـيـر الى الــثـانـيـة عـشـرة
ظــهــراً عــقــد اجــتــمــاع عــاجل نــظـراً
لـوجـود مـسـائل مـهـمة عـلى اجملـلس
اتـــخــاذ قــرارات عــاجـــلــة وســريــعــة

بشأنها. 
حــضــر اعـــضــاء اجملــلس الى قــاعــة
االجتماع وبـعد دقائق دخل كارلوس
فالنـزويـلال عـابـسـاً ومـتجـهم الـوجه
واحـــــضــــر مـــــعه مـــــايــــكـل كــــلـــــيج
اخلبـيرالـقانـوني في منـظمـة ايفيس
ــــتـــــحــــدة وروث مــــايـــــر من اال ا
وجـاريت بالنـك من مـنـظــمـة ايـفـيس
واالستـرالي انـدرو ديـفيس من اال
ــتـحــدة والـدكــتــور عـلي عــبـد االله ا

مدير العمليات. 
ــتــحـدة قــدم تــقـريــر من قــبل اال ا
ـشكـلة ظـهرت اثـناء عـملـية يتـعلق 
عـد وفــرز االصـوات في اربــيل حـيث
جرت منـاقشات وطـرحت اراء عديدة
ـســتــويــات. كــانت عــلى مــخــتــلـف ا

ــشـــكــلــة وجــود حــاالت تــزويــر  ا

اكـــتــشـــافــهـــا من قــبـل خــبــراء اال
تحدة العامل مع الفريق العراقي ا
في مـركـز العـد والـفـرز وكـانت اعداد
ـراكز متفاوتة صوت في بعض ا ا
مع مــــــا هــــــو مــــــدون في ســــــجالت
. قـال الـسـيـد كـارلوس: ان الـنـاخبـ
هناك شـكوكاً كـبيرة بـوجود وتزوير
في قاطع شوران منطقة ديانا-اربيل
ركز الذي يـطلق عـليـها انـتخـابيـاً (ا
226) وان الــــــتــــــأكـــــــد من االرقــــــام
ركز يقتضينا جلب الصناديق الى ا
ـفـوضـ الـوطـني. وهـنـا قـال احـد ا
إذا عـلمـت البـيـشـمـركه الـتي حترس
مـراكز االنـتـخابـات هـنـاك بأنـنـا نود
اخذ الـصـناديق لـعـدها ثـانـية فـانهم
سيـمتنـعون عن تـسليـمهـا لذا يجب
عــلــيـنــا ايــجـاد طــريــقـة ال جتــعــلـهم
يشكون بنوايـانا... بعد نقاش طويل
اســـتـــقـــر الـــرأي عـــلـى إرســـال احــد
مـــوظــفـي االدارة االنــتـــخــابـــيــة الى
ــركــز 226 مع الـــطــلـب الى قــوات ا
الـتحـالف بـتأمـ طـائـرة نقل كـبـيرة
(سي 130) لـــــــنـــــــقل حـــــــوالي 300
ـركز صـنـدوق من ديـانـا اربيـل الى ا
ـفـوضـية االنـتـخـابات في الـوطني 

بغداد. 
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لقـد كانت هـذه العمـليـة وكأنـها جزء
ــــيـــة مـن احـــد افـالم احلـــرب الــــعـــا
الثانية حيث تـقوم طائرة بنقل مواد
من منطقة حتت جنح الظالم وجنود
ـــنــــطـــقـــة ال يـــعـــرفـــون مـــاذا تـــلك ا
يـحـصل... وهــكـذا وصـلت صـنـاديق
ــنــطــقـة االقــتــراع اخلــاصــة بــتــلك ا
وعــــــددهـــــا حــــــوالي 250 الى 300
ـــركــز الـــوطـــني في صـــنـــدوق الى ا
الــيــوم الـــتــالي حــيث بــدأ اخلــبــراء

بالفحص والعد والفرز. 
بتـاريخ 10/ شبـاط-فـبـراير /2005
ـفوضـ مع خبراء اجتمـع مجلس ا
ـــتــحــدة ومـــنــظــمـــة ايــفــيس اال ا
االمريكية وقال كارلوس في مستهل
االجتمـاع: لقد وضح جـلياً من خالل
فـحص بـعض الـصـنـاديق اآلتـيـة من
ـعـنـيـة ان اوراق االقـتراع ـنـطـقـة ا ا
فيهـا مشـبوهة ومـشكوك بـها وارقام
الصـناديق مع "اسـتمـارة اجلمع رقم
ــــــفــــــروض ان تــــــكــــــون داخل 71 ا
الصـنـدوق بعـد الـفرز غـير مـتـطابـقة
وهذا يؤيد اكثر وجود حاالت تزوير

االصـوات في الـسـاعـة الـتـاسـعـة من
يوم 2005/2/11 وسـتـسـتـمـر عـلى
مدى 24 سـاعـة يــومـيـاً حلـ بـلـوغ
نـهـايـتهـا عـلـمـاً بـان هـذا االجـراء قد
يــؤخــر مــوعــد االعالن عن الــنــتــائج

النهائية".
تـوصـلت اللـجـنـة الـتي الـفت  وبـعد
إعـــادة الــعــد والـــفــرز في صـــنــاديق
قاطع شـوران ديـانا 226 الى نـتائج

ا يلي:  تلخصها 
صوت - ان االرقام النهائية لعدد ا
مــرتـفــعـة لــلـغـايــة بـحــيث  ادخـال
ــوجـود في ثالثــة اضـعــاف الــعـدد ا

 . سجل الناخب
-  الــسـمــاح لـقــوات الـبــيـشــمـركه
وعـوائـلـهم بـاالنتـخـاب ايـنـمـا كـانوا
بحـيث تكررت عـملـية قيـام اشخاص

بالتصويت عدة مرات.
ــراكــز ـــعــنـــيــون عــلـى ا - لـم يــقم ا
واحملـطــات خالل ســاعـات الــصـبـاح
االولـى بـــشـــطب اســــمـــاء من ادلـــوا
بـاصـواتـهم مـن سـجل الـنـاخـبـ مـا
ـن ســــــــــــــمـح 
صـوت  لـلـمرة
االولــــــــــــــى ان
يكـرر ذلك عدة
ا ان مرات طا
اسمه مـوجود

في السجل.
- اضيفت الى
ســـــــــــــــــــــــجــل
الــــنــــاخــــبـــ
بـأقالم احلــبـر
اســــــمــــــاء مع
ارقـــام هـــويـــة
بــحـــيث خــلق
هـــذا الــــوضع
عـــدم تـــطـــابق
بــــــ ســـــــجل
الـنـاخـبـ في
ـنــطــقـة تــلك ا
والــــــــســــــــجل
االصـــــــــــــــــــلـي
ـــوجــــود في ا

فوضية. ا
- من النـاحية
الــــــفــــــنــــــيـــــة
والـوقت واتــخـاذ االجــراءات لم يـكن
ـكـناً لـ 17مـركـزاً انتـخـابـيـاً قـبول
حــوالي  150الف نـــاخب وهـــذا مــا
ظـهــر هـنـاك عــلـمـاً بـان الـ 17مـركـزاً
الــتـي حتــتـــوي عــلى (85) مــحـــطــة
ـكـنــهـا قـبـول 500 شـخص في كل
عنى قـبول حوالي 43 الف محطـة 
شخص من الساعة السابعة صباحاً
وحتى الساعة السابعة مساءً وليس
157 الف شــخـص كــمــا ظــهــرحــيث
يــحـتــاج مــثل هـذا الــعــدد الى ثالثـة
اضــعــاف الــوقت احملــدد لـلــعــمــلــيـة

االنتخابية.
- عدم وجود نـسخ من القـائمة (71)
التي حتتوي على مجموع االصوات
التي حصل عـليها كل كـيان سياسي
شـــــارك في االنــــــتـــــخـــــابـــــات داخل
فوضية الصناديق فـاستحال عـلى ا
مـــقـــارنـــة ذلك بــــالـــنـــســـخـــة االولى
وجـودة لـديهـا والـتي ترسـل اليـها ا
عادة في كيس آمن بـعد فرز اصوات

ركز.. ا
- لم تعرف الكثير من الصناديق من
اي مركز آتية نظراً لعدم تأشير اسم

ركز عليها. ا
- خــــلـــصت الـــلـــجـــنـــة الى ان عـــدد
قبولة بلغت الصناديق الصاحلة وا
(41) صـــنــــدوقــــاً في حــــ بـــلــــغت
ـشكـوك بها 186 وهذه الصـناديق ا
الــصـــنــاديق هي الـــتي تــؤكــد انــهــا
ـركز (ديانا 226) اما الباقية تابعة 
والــبـالــغــة حـوالي (100)  فـتــابــعـة

راكز اخرى مختلطة. 
ومن االحصاءات التي توفرت للجنة

ان نتائج الـ (41) صندوقاً كانت: 
5680 صــوتــاً لـــلــمــجــلس الــوطــني

الكردستاني
8233 صوتاً جمللس محافظة اربيل
14731 صـوتـاً لـلـجـمـعـيـة الـوطـنـية

االنتقالية
ومن خالل عـملـية حـسـابيـة بـسيـطة
يظـهر ان فـرق االصـوات الزائـدة بلغ
اكـــــــــثـــــــــر من 115 الـف صــــــــوت...
وستـظهـر الـتحـقيـقات الـتي اجرتـها
ـفـوضـيـة في وقت الحق حـول هـذا ا
ـــوضـــوع الـــكــثـــيـــر من احلـــقــائق ا
اجلـــديــدة الـــتي وردت عـــلى لـــســان
راكز العامل في مـركز ديانا وفي ا

نطقة. االخرى في تلك ا
ـفـوضـيـة بـعـد يـوم واحـد من قـيـام ا

بـالـغـاء الـصـنـاديق واالصـوات الـتي
 التأكـد من وجود تـزوير فيـها قدم
ــفــوضـيــة وفــد بــرئــاسـة الى مــقــر ا
الـسـيـد مـحـمـد احـسـان وكـان يشـغل
مــنــصـب وزاري في حــكــومــة اقــلــيم
كــــردســـتـــان ويـــنـــتـــمي الى احلـــزب
ـقـراطـي الـكـردســتـاني.اجــتـمع الــد
الـــوفــد بـــعــدد من اعـــضــاء مـــجــلس
ـــفــوضـــ وعــدد من خـــبــراء اال ا

ـتـحـدة مـبـديـاً "اعـتـراضه الـشـديـد" ا
على مـا قـام به اجملـلس من اجراءات
وكان اسـلـوب السـيد احـسـان قاسـياً
وفــيه نــوع من الـتــعــالي مـســتــعـمالً
كــلـــمـــات ال يـــفـــتـــرض ان تــقـــال في
اجتمـاع تفاوضي ومـنها هـناك "خلل
ـــفـــوضـــيـــة" وان "مــجـــلس فـي عــد ا
ـفوضـ يـتخـبط في عـمـله" الى ما ا
شـابه ذلك بــحـيث دفــعـني في احـدى
اجلـــلـــســات الـى ايــقـــافه عـن الــكالم
والـــطـــلب مــنـه ان يــبـــقى فـي "مــربع
وضـوعـيـة " والكف عن ـناقـشـات ا ا
استـعمـال الكـلمـات اجلارحـة التي ال

يرتضيها اعضاء اجمللس.
اسـتـمـرت هـذه الـزيـارات فـترة ثـالثة
ايـام تبـدأ  من الـصـبـاح وتـنـتهي في
ساء واقـتصرت في بـعض االحيان ا
عــلى عــضــوي اجملــلـس وهــمــا عــبـد
احلـســ الـهـنــداوي رئـيس اجملـلس
ـنطقة والذي عاش فتـرة طويلة في ا
الـشـمـالــيـة  والـسـيـد صـفـوت رشـيـد
صدقي العضو الكردي في اجمللس. 
بـــــــــتــــــــــاريخ 2005/2/14 ورد الى
ـفوضـيـة خـطـاب مـوجه من احلزب ا
قـراطي الـكـردستـاني حتت رقم الـد
268 وفـــيـه اعــتـــراض شـــديـــد عـــلى
ـفـوضـيـة حـول ما حـصل اجـراءات ا
من انــتــهـاك لــكــافـة قــواعــد واصـول
العـمـليـة االنـتخـابيـة في مـركز ديـانا

.226
ـفـوضـ الرد قـرر اعـضـاء مـجـلس ا
عــلـى كــتــاب احلــزب بــشــكل يــفــســر
مجمل ما حـصل على ان يتم الـتأكيد
فـوضـيـة ال تفـرق بـ حزب فـيه ان ا
واخـــر او فــئـــة واخــرى ولــكـــنــهــا ال
تستطيع السكوت او غض النظر عن
اي عــمـلــيــة تـزويــر حتــصل في هـذه

نطقة او تلك. ا
جاء في كتاب الرد من قبل اجمللس: 
ــــرقم 268 اشـــــارة الى كــــتــــابـــــكم ا
ــــــــــؤرخ في 2005/2/14 يـــــــــود وا
سـتـقـلة فـوضـيـة العـلـيـا ا مـجـلس ا
لالنـتـخابـات في الـعـراق ان يـعـلـمكم
في الــبــدء بــان مــجــمــوعــة اخلــبـراء
الــعـامـلــ مـعـنــا يـجـرون اعــتـيـاديـاً
تــدقـيــقـات اصــولـيــة مـنــتـظـمــة عـلى
ـراكـز جـمــيع الـنــتـائج الــواردة من ا
االنـتــخـابـيــة في انـحــاء الـعـراق الى
ــركـز الــوطـنـي في بـغــداد وتـتــركـز ا
عـــلى اعـــادة عــد االصـــوات وفــحص
الــبــيـــانــات الـــقــادمـــة من مــخـــتــلف
محـطات االقـتراع وتـدقيق بـيانـاتها.
ان هذه العـمليـة من التدقـيق اظهرت
تــضـــخـــمـــاً غــيـــر مـــعـــتــاد فـي عــدد
صوتـ للـقطاع 226 في محـافظة ا
ـوجب االجـراءات اربـيل مـا تـطـلب 
ـــعـــتـــمـــدة مـــراجـــعــة االصـــولـــيــة ا
الصـنـاديق االصلـيـة لتـحـديد مـصدر
ذلك الـتـضـخم. وتـأكـيـداً عـلى اهـمـية
دير فوضيـة مساعد ا االمر اوفدت ا
الـعام لالدارة االنـتـخـابـيـة الى اربيل
لـفـحص صـنـاديق االقـتـراع الـعـائـدة
الى ذلك الـقــطـاع. كــمـا  في الـوقت
نـفــسه مـنــاقـشـة االمــر مع مـسـؤولي
فـوضـية في احملـافظـة حيث مكـتب ا
 اكـتــشـاف أنَّ عــدداً من االجـراءات
غـير االصـولـيـة سمـح بهـا من قـبـلهم
مــنـــهــا عــدم االقــتــصــار عــلى ســجل
ا السماح الناخب في التصويت ا
ايضاً بالتـسجيل واالقتراع في نفس
الـوقت وخـاصـة لـعـوائل افـراد قوات
ـتـواجدين في الـقـطاع الـبيـشـمركـة ا
واطـنـ العـائدين وكذلك لـعـدد من ا

من ايران الى ديارهم. 
نـــظــراً لــكـــون تــلك االجـــراءات غــيــر
ـوافـقــة مـكـتب االصـولــيـة اتـخــذت 
نطقة  فقد وافق فوضية في تلك ا ا
اجملـلس على حتـمل نـتـائجـهـا. ولكن
ـــشــكــلـــة ظــلت قـــائــمــة ألنَّ االرقــام ا
ـتـضـخــمـة لم جتـد تـفـسـيـراً وافـيـاً ا
حتى بـعد اعـتمـاد تلك االجراءات. اذ
ــســـتــحــيل ان بـــبــســاطـــة كــان من ا
تـســتـوعب مـراكــز الـقـطـاع الــسـبـعـة
عشرة عمـلية اقـتراع قرابة 160000
ناخب خـالل وقت التـصـويت احملدد
وهـذا خـلق شـكـاً بـحـدوث مـخـالـفات

غيره
l³²¹
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ـفــوضـيـة كـانت الـصـنـاديق مـبـنى ا
مــركــونــة في احــدى زوايــا الــقــاعــة
الـرئـيـسـيـة هـنـاك شـرحت لـفـخامـته
كيف ان اوراق االقتراع كـانت مرتبة
تـرتـيـبـاً مـتـنـاسـقـاً داخل الـصـندوق
وهــــو امــــر ال يــــحــــصل فـي حـــاالت
االنــتــخــاب الــعــاديــة حــيث تــطــوى
الــــورقــــة وتـــرمى فـي الـــصــــنـــدوق
بــاالضــــــــــافــة الى ان كل صــنــدوق
كان يحتوي على  800او 900 ورقة

اقتراع في ح ان سعة
الــــصــــنـــدوق فـي حـــال
االقـتـراع الــعـادي يـكـون
مـا ب  500-350ورقـة
اقتراع كـما ذكرنـا ايضاً
ان "القلم" الذي استعمل
فـي تـــأشــــيـــر الــــكـــيـــان
رغـوب كان السـيـاسي ا
واحــداً وبـشــكل مــنـسق
مــا يــعـــني ان شــخــصــاً
واحـــــداً جـــــلـس وأشــــر
جـــــمـــــيع اوراق دفـــــتــــر
االنــتـخــابــات وقـطــعــهـا
ووضــــــعـــــهـــــا (ولـــــيس
رمــــاهــــا) في صــــنـــدوق
االقـتـراع بـشكـل تراتـبي
ـالحـــــظـــــات كـل هـــــذه ا
تعـطيـنا الدلـيل احلاسم
عـلى ان الـتـزويـر حـصل

وبوضوح. 
هـــنـــا ابــتـــسم فـــخـــامــة
الرئيس وقـال لي دكتور
فــريــد هــذ امــر جــيـد ان
تـعلـمـنـا بطـرق الـتـزوير
الــــتي اكــــتــــشــــفــــتــــهـــا

ـفــوضـيـة ألنـنــا ال نـود ان نـقع في ا
ــرة الــقــادمــة... ذات االخــطــاء فـي ا
كـانت نكـتـة مهـضـومة ضـحـكنـا لـها

جميعاً. 
وقـبل الـرئــيس الـيـاور بـصـدر رحب
الـشـروحـات الـتي قـدمـنـاها لـه وقال
بــاحلـرف الــواحــد: بـارك الــله فــيـكم
انكم تـقومـون بـعمل جـيد جـداً وبرر
مــــا حــــصـل في ربـــــيــــعـه قــــائالً ان
حـمـاسـة بــعض االتـبـاع دعـتـهم الى
فـعل اشـيـاء قـد تكـون غـيـر قـانـونـية
وانــنـا ســنــحـاول جــهــدنـا ان نــفـهم
اجلـميع ان طـريق بـنـاء الـعـراق يتم
باتـخـاذ االسلـوب الـعادل واالبـتـعاد
عن التزوير... ودعنا فخامة الرئيس

متمن له اخلير والنجاح. 
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شـــكك الــكــثــيـــرون من الــعــراقــيــ
ـفـوضـيـة االنـتـخـابـات وكـالـعـادة 
ومـجـلسـهـا ألنـهـا لم تـسـتـطع اذاعة
ـقـراطـيـة نـتــائج اول انـتـخـابــات د
جتـــري فـي الــعـــراق بـــعـــد ايـــام من
وقــوعـهـا بـل اخـذت هـذه الــعـمــلـيـة
وقــتــاً طـــويالً عــزاه الــكــثــيــرون من
ـــؤامــرة الى ان حـــامـــلي نـــظــريـــة ا
ــفــوضــ يــعــد "طــبــخـة" مــجــلس ا
انتخـابية هي في خـدمة هذا الـكيان

السياسي او ذاك احلزب. 
لم يــفــكــر احــد من الــعــراقــيــ بـأنَّ
ـفوض ال اغلـبية اعـضاء مـجلس ا
ـلـة عن ـكن ان يـتــراجـعـوا قـيـد ا
مـبـادئهم وحـيـادهم ومـوضـوعـيـتهم
امـام ضغط بـعض االحـزاب لـتـعديل
بــعض نـتــائج االنــتــخـاب او اطالق
سـراح صـنـاديق مـزورة واعـتـبـارهـا
صناديق صاحلة للعد والفرز بل لم
يـــدر بــــخــــلـــد احــــد خــــارج اســـوار
ـفوضـيـة  ان تلـك االيام كـانت تـمر ا
ـبـاحـثـات بـ وفـد كـردي ثـقـيـلــة وا
رفـــيـع وبــــعض اعــــضــــاء مـــجــــلس
ـفوضـ تـطول مـن الصـبـاح حتى ا
ـساء مع اخـذ فـتـرة طعـام قـصـيرة ا
وســـريـــعـــة... فــمـــاذا كـــان يـــحــصل
ركز "226 حقيقة?... وما هي قصة ا
اذا ديانـا"?? في مـحـافظـة اربـيل?? و
تأخر االعالن عن نتائج االنتخابات?
فـي الــثـــامن من شـــبـــاط - فــبـــرايــر
 2005 طــلب كــارلــوس فالنــزويــلال
ـفـوض ـجلس ا الـعضـو الـدولي 

ـقابالت العـديدة مع من بعـد اجراء ا
عمل في محـافظة نـينوى واالسـتماع
الى افــادات الـكــثــيـر من االشــخـاص
ودراسة عشـرات الطعـون والشكاوى
ــكـــتب الــوطــني الــتـي وصــلت الى ا
ــفـــوضــيــة بــيــانــاً اصـــدر مــجــلس ا
بـتـاريخ 9 / شـبـاط -فــبـرايـر 2005

جاء فيه: 
رقم  15الصادر في احلاقاً ببيانها ا
7 شـــبــاط - فـــبـــرايــر 2005 بـــشــأن
مـخــالـفـات انـتــخـابـيـة فـي مـحـافـظـة
ـفــوضـيــة الــعـلــيـا نــيــنـوى تــعـلـن ا
ـســتـقـلــة لالنـتـخــابـات في الـعـراق ا
انــهــا وبـــعــد الــتـــحــقــيـق والــكــشف
ـفـوضـية بـحضـور اعـضـاء مـجلس ا
واخلـبـراء الدولـيـ الـعـاملـ مـعـها
عـلى صـنــاديق ورزم حتـتـوي أوراقـاً
انتخـابيـة عليـها شكـاوى وطعون او
 تغليفها بشـكل يخالف التعليمات

قررت ما يلي: 
1-  الـــتــــثـــبـت من عــــدم تـــطــــابق
ـــواد الــتـــالـــيـــة مع الــصـــنـــاديـق وا
ــعـــايــيــر الـــدولــيــة ــواصــفـــات وا ا
ــفـوضـيـة ـعــتـمـدة قـانــونـيـاً لـدى ا ا

وهي: 
-صــنـاديق اقــتــراع مـنــفـردة عــددهـا

(29) صندوقاً.
- صناديق اقتراع مزدوجة بعدد (9)

صناديق.
- صناديق كارتـونية صغـيرة عددها

(14) كارتوناً.
اكـيـاس نايـلـون صـغـيـرة عـددها -

 .(174)
 2- تـقــرر عـدم اعـتــمـاد هـذه االوراق
واستبـعادها من الـعد واالحتـسابات
ضــمـن الــنــتــائج نــظــراً خملــالــفــتــهـا
لــلـقـوانــ واالجـراءات االنــتـخــابـيـة

عتمدة.  ا
فوضـية بالـغاء صناديق اثار بيـان ا
اقتـراع واكياس نـايلـون عددها 174
كــيـســاً من مــراكـز ســنــجـار وربــيـعه
مــوجـة من االعــتـراضــات وال سـيــمـا
أولئك الـذين يعـلمـون ما فـعلـوا وهو
امــر مــتــوقع طــبــعــاً وقــد اتــصل بي
الــصـديق الــســيـد مــازن اخلـضــيـري
كتب الذي كان في ذلك الوقت مديراً 
فـــخـــامـــة الـــرئــــيس غـــازي الـــيـــاور
مستـفسراً عن هـذا االجراء فاكدت له
ـفــوضـ لم يــفـعل ذلك ان مـجــلس ا
نـكـايـة بـأحــد ولن يـفـعل ذلك وكل مـا
في االمــر ان هـذه الــصـنــاديق وهـذه
االكيـاس لم تكن مـطابـقة لـلتـعلـيمات
و اكتـشـاف زيـادات في عدد اوراق
االقتراع بحيث يظهر للعيان اسلوب

تبع.  التزوير ا
واثنـاء تـبادل احلـديث سـألت السـيد
اخلــضـيــري مـا رأيـكـم ان تـقــتـرحـوا
عـلى فــخـامـة رئـيـس اجلـمـهـوريـة ان
ـفـوضـيـة ليـطـلع بـنـفسه يـزور مـقر ا
عــلـى الــصــنـــاديق واوراق االقــتــراع

وجودة فيها?  ا
قـال لي هـذه فكـرة طـيـبة سـأعـرضـها
عـلـيه واعـود الـيك. في الـيـوم التـالي
اتـصل االخ مــازن بي قـائالً ســيـكـون
فخامة الرئيس عـندكم ظهراً ..ابلغت
اعــضــاء اجملـلـس بـاالمــر ونــزلت مع
رئـيس اجملــلس السـتـقــبـاله من امـام
ــفــوضــيــة... وصل فــخــامـة مــبــنى ا
الرئيس غازي الياور بلباسه العربي
ومـــعه ســكـــرتــيــره واحــد مـــرافــقــيه
ــقــدمه فــاســتــقـــبــلــنــاه مــرحـــبــ 
وصعـدنا الى صـالة االجـتمـاعات في
ـفـوضـية حـيث الـطـابق الـثـاني في ا
شـرحـنــا له طـبـيـعـة الــعـمل وكـيـفـيـة
احــــتـــــســـــاب االصـــــوات وتــــدقـــــيق

الصناديق. 
اتــذكـر عـنــدمـا عـرجــنـا لـلــحـديث عن
ـشـكـوك بـها الـصـناديـق واالكيـاس ا
ابتسم الشيخ غـازي وقال لقد الغيت

جميعها اليس كذلك? 
قلت له فـخـامة الـرئـيس رأيكم في ان
نـشــاهـد عـلى الــطـبـيـعــة الـصـنـاديق
واالكياس الـ 174غير اآلمنـة لنشرح
لــكم بــعض االمــور فــقــال نــعم دعــنـا
نــشــاهــد ذلـك. في الــطــابق االول من

كبيـرة الى جانب ذلك فإنَّ طي اوراق
االقــــتـــراع هـــو بـــشـــكل مـــرتب جـــداً
ومنظم جداً وبشكل واحد وهذا ما ال
يـحصـل في اي انتـخـابـات إذ يـطوي
قترع ورقته بالشكل الذي يرغب به ا
وهـو شــكل يـخــتـلف مـن انـسـان الى

آخر. 
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ــتــبــعـــة لــعــد وفــرز ان الــطــريــقـــة ا
االصــــوات وحــــسـب تــــعــــلــــيــــمــــات
عني ركـز ا فوضـية هي ان يـقوم ا ا
بعملية عد االوراق وفرزها وتسجيل
ذلك في استمارة  71 ثم يعيد اوراق
االقـتـراع  الى الـصـناديـق علـى شكل
"رزم خــاصــة بـكل كــيــان " حلـفــظــهـا
فــتــرة مـن الــزمن  امــا  الــصــنــاديق
ـــســتــقــدمــة من ديـــانــا فــقــد كــانت ا
تخـتـلف فقـد وضـعت االوراق بداخل
الصـناديق   بـشـكل مرتب جـداً حيث
ولم تطـو مرت وهـذا ما يـفترض ان
يـــحـــصل... لـــذلك فـــان هــذا الـــوضع
يخـلق حـالة من االرتـياب ان االوراق

لم يـتم عدهـا وبـقـيت مـطويـة كـما 
وضعـها في الـصـناديق وقـد وضعت
ارقــام غـيــر حـقــيـقـيــة في "اســتـمـارة

اجلمع رقم 71.
خــلــقت هــذه الـــصــنــاديق مـــشــكــلــة
حـقـيـقـيــة... ان عـدد الـذين يـحق لـهم
ـنـطـقة وحـسب الـتـصـويت في تـلك ا
سجـل النـاخـبـ كان 43 الف ناخب
ولكن مـا وجـد في الصـنـاديق جتاوز
الـ157 الف صــوت حـيث مــنح كــمـا
افادت الـتـحقـيـقات الـبيـشـمركه حق
ــهـــجــرون من الـــتــصـــويت وكـــذلك ا
ــتـلــكــون ايــة وثـائق ن ال  ايــران 
تثبت عراقيتـهم لذلك ظهر هذا العدد
الــــضـــخـم وغـــيــــر الــــطـــبــــيــــعي من

االصوات.
جرى احلديث في ذلـك االجتمـاع عما
اذا كانت جميـع الصناديق مـشبوهة
وجرى فيها تـزوير ام هناك صناديق
فــيــهـا اصــوات صــحـيــحــة وقـد الف
اجمللس جلنـة للنـظر في كل صندوق
وفحصه ولكن بالتالي ظهرت مشاكل
جـديـدة لم تخـدم هـذا االجتـاه مـنـها
ان اســــتـــــمـــــارات جــــمـع االصــــوات
ـعـروفة بـاسم 71 لم تـكن مـوجودة ا
ا يعرقل في الكثيـر من الصنـاديق 
امــكــانــيـة مــعــرفــة من اين جــاء هـذا
الصـنـدوق كمـا ان القـيـم هـناك لم
ركز على يكتبوا رقم احملـطة واسم ا
كن الكثيـر من الصنـاديق بحيث ال 
معـرفـة مـصدرهـا. هـذا الى جانب ان
لديـنا 300 صندوق فـقط في ح ان
هـــنــاك صـــنــاديـق اخــرى بـــقــيت في
ـنـطـقـة وقـد وجـدت الـلـجـنـة بـعض ا
الـــصــنــاديق وفــيــهــا اســتــمــارة عــد
االصـوات  71اال انــهـا ظــهـرت انــهـا
ـركز تـابـعـة لـلـمـركـز (217)  ولـيس 
ديــانـا 226.بــعـد تــلك االجــتـمــاعـات
الطـويلـة واحملرقـة لالعصـاب  اصدر

فوض بياناً جاء فيه:  مجلس ا
في اطـــار مــراجـــعـــتــهـــا الـــشــامـــلــة
والـنــهــائــيــة لــنــتــائج االنــتــخــابـات
ولضـمان عـد دقيق جلـميع االصوات
ـــــدلـى بـــــهــــــا في انــــــتـــــخـــــابـــــات ا
ــفــوضــيــة 2005/1/30 .ســتــقــوم ا
ــسـتـقــلـة لالنـتــخـابـات في الــعـلـيـا ا
الـعـراق بـاعـادة عـد االصـوات لـنـحـو
300 صــنــدوق اقـتــراع في مــركــزهـا
الــوطــني نــظــراً الكــتـشــاف خــلل في
تطـابق بيانـاتها. وسـتبـدأ عملـية عد
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قدمة رأة في ا Ÿ«d²∫ اندفاع شعبي نحو صناديق االقتراع وا «

حـريـة اإلرادة تعـرف بـأنـها ســـــــلـوك االنـسان و تـصـرفـاته تـنبع من ارادته
احلرة .

يـقول البروفـسور (دانيل دنـيت) استاذ الـفلسـفة في جامـعة (تفـتس) مشيرا
الى مـوضوع اإلرادة احلـرة " ان طبيب جـملـة عصـبية كـان قد اجـرى عمـلية
رض الوسـواس القهري وبـعد جناح العـملية قد جـراحية لشخـص مصاب 
ــتـلك إرادة حــرة بـعــد االن  و لـقـد ـزاح انه ال  ـريض من قــبـيـل ا اخـبــر ا
ـزاج و يـعـاني ـريض قــول الـطـبـيب ثم بــعـد ذلك بـدأ يـعـانـي سـوء ا صـدق ا
ـخالـفة القـوان و قـد ألقي الـقبض علـيه و في احملكـمة وقبل الـعنف و بدأ 
ان يـصدر احلـكم علـيه قـد اخبـر احلاكم انه لـيس عـليه ذنب وان الـطبـيب قد
اخـبـره انه لـيـسـت لـديـة إرادة حـرة و قـد  اسـتـدعــاء الـطـبـيب الـذي اخـبـر
ـوضـوع كــان مـزحـة ولـيس االمـر جـداً يــقـول الـبـروفـسـيـر ان احلـاكم بـان ا
اخـبار النـاس انه ليس لـديهم إرادة حرة قـد يؤدي ذلك الى مشـاكل اخالقية
في اجملـتمعـات  و يقول البـروفسور (دنـيت ) متحـدثا عن جتربـة بخصوص
حـريـة االرادة " في جتـربـة جملـمـوعـتـ احـداهـما قـيـل لهـم ان االرادة احلرة
وهم ومـجمـوعة اخـرى قيل لـهم ان االرادة احلـرة حقـيقـة ثم أعطي الـفريـق
ال وحينهـا قام الفريق الذين قيل مـسأله قابلة للـحل بصعوبة مقـابل بعض ا
ـسـالــة بـيـنــمـا لم يـغش لـهم ان االرادة احلــرة وهم قـامـوا بــالـغش في حـل ا

الفريق الذي قيل لهم ان لديهم إرادة حرة" .
وبـذلك نـستـنـتج ان يجـب ان نخـبـر النـاس بـان لـديهم إرادة حـرة وان لـديهم
ـستـويات مـثل الدين او الـعقـيدة  قال حـرية في االخـتيـار حتى عـلى اعلى ا
تــعــالى في ســورة الــكــهف االيـة (29 ) ( وَقُلِ الْــحَقُّ مِـن رَّبـكُـمْ ـ فَـمَـن شَـاءَ
فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ )  وقد اشارت االية الى ان االرادة مرتبطة باحلق
ـسـتـقـيم لـذلك تـتـوعـد االيـة الـظـا و هـو االخالق الـصـحـيـحـة و الـطـريق ا

بـالـعـقـاب الـشــديـد الن الـظـلم غـيــر مـقـبـول في كل اجملــتـمـعـات و هـو عـكس
االرادة احلرة .

وذلك يـعـني ان حـريـة االرادة هي ما يـتـنـاسب مع احلق و االخالق احلـسـنة
ــشــاكل لــلــفـرد وعــكـس ذلك ســوف لن تــكــون إرادة حــرة بل ســيــتــســبب 

واجملتمع .

يـحدث الـتضـلـيل االعالمي  عنـد معـاجلـة خبـر معـ بطـرق مـلتـوية من أجل
اخـفـاء احلقـائق وحتـقـيق أغـراض سـياسـيـة قـبل حتـول أنظـار اجلـمـاهـير و
إسـتغالل تـلقـائيـتهم  و جـهلـهم باألشـياء  و خـير مـثال عـلى هذا الـقول هو

زيفة في كسب احلروب. دور األخبار ا
وهـذا ما حدث حقـاً في حملـة التضـليل االعالمي االمريـكي التي شُنت ضد
الـعـراق لكـسب رأي وتـعـاطف الـعـالم بـشكل عـام  واجملـتـمع االمـريـكي على

وجه اخلصوص لدعم احلرب على العراق  
وقـد جنح االعالم االمـريكي في تـضـليـل الرأي الـعـام  بقـضـيتـ مـفبـركـت
يـشـوبـهـما الـزيف والـكـذب اولـهـمـا ; قـضـيـة احلـاضـنـات وشـهـادة (الـشـابة
الـكويتـية نـيرة البـالغة من الـعمر 15 عـاماً ) امام جلـنة حقـوق  اإلنسان في
الـكـونغـرس االمـريـكي  حيت تـداولت و نـشـرت الـشهـادة عـلى نـطاق واسع
واسـتـشـهـد بهـا أعـضـاء مـجـلس الـشـيـوخ والـرئـيس جـورج بـوش األب عدة

مرات وكان الغرض االساسي هو دعم الكويت في حرب اخلليج الثانية.
لـقـد كانت (نـيرة) شـاهـد زور قدمت أمـام جتـمع الـكونـغـرس باسـمـها األول
فـقط وتبـ فيـما بـعد أن اسم نـيرة األخـير هـو "الصـباح" وهي ابـنة (سـعود
ـتـحـدة) انـذاك   فكـانت الـنـاصـر الـصبـاح سـفـيـر الـكـويت لـدى الـواليـات ا
اكـذوبـة مـفـضـوحـة كُـتبـت وأُخـرجت و تـمـثـيلـهـا بـشـكل جـيـد وجنـحت في
كـسب تـعــاطف مـجـلس االمن وكـسب قــرارات دولـيـة ضـد الـعـراق وال اريـد

الغوص فيها اكثر  الن تفاصيلها معروفة لدى اجلميع. 
اما »جـيسيـكا لينش  «فـهي جندية في الـقوات البريـة االمريكيـة من مواليد
١٩٨٣ ومن واليـة فــرجـيـنــيـا  اســرت أبـان احلـرب الــتي شـنــتـهــا الـواليـات
ـتـحـدة االمـريكـيـة عـلى الـعـراق عام 2003 عـنـدمـا كـانت كتـيـبـتـهـا حتاول ا
اقـتـحـام مــديـنـة الـنــاصـريـة  وأودعت فـي مـسـتـشــفى الـنـاصــريـة وعـومـلت
بـأحترام كأسيـرة حرب وفقا" لـلقوان واالتـفاقيات الـدولية ألسرى احلرب 
نـاهيك عن سـمو االخـالق العـراقيـة بالـتعـامل مع االسـير اوالً وكـونهـا امرأة

ثانياً .
نـطقـة الذي ال اريد ان واطن من اهـالي ا تـبرعَ احملـامي (محمـد الرهـيف) ا
اعـلقَ عن تصـرفه الذي اليَـنُم عن اي انتـماء عراقي بـالتـحرك عـلى القـطعات
االمــريـكــيـة الـقــريـبـة وابالغــهم بـوجــود اجملـنـدة االمــريـكـيــة في مـســتـشـفى
الـناصـرية  مـعبـراً بذلك عن انـعدام انـتـمائه الـوطني وارتـضى لنـفسه الـذَلّة
بـالوقوف مـع اعداء الله واالنـسانـية والـوطن  حتركت قطـعات امـريكـية على

مستشفى الناصرية و فك اسر جيسيكا.
ضلل جـندة   اسـرها  بعـد ذلك بدأ االعالم االمريـكي ا انـتهت القـصة 
ي واالمـريكي لسرد تفاصـيل قصة اسر جيسـيكا  بطريقة لـلرأي العام العا

الكابوي والتركيز على مبدأ اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس " 
حـيثُ اعلـنوا خبـر تعـرضهـا  لألسر وانـهم يعـرفون مـكان اسرهـا عن طريق
نطـقة " و حترير األسيـرة بعد يوم ونـقلها الى الواليات "عـميل لهم في ا
ـتحدة االمريكـية مع رجل وزوجته وطفلـته الذي تب فيـما بعد انه احملامي ا
(مـحمد الـرهيف) الـذي بلغ عن مـكان أسـر جيسـيكـا وابلـغهم في روايته ان
ـسـتـشـفى وشـاهـدت جـيسـيـكـا وسـارع مـحـمد رضـة في ا زوجـته تـعـمل 
الـرهـيف مـتـبـرعـاً بـابالغ الـقـوات االمـريـكـية بـذلـك وكان الـثـمـن منـحـه جلوء

انساني مع عائلته في امريكا .. مبدئياً انتهت القصة.
بـعد وصـول (مـحـمد الـرهـيف) الى امـريكـا وقع عـقـداً بنـصف مـلـيون دوالر
لـكتابة رواية عن كيفية االخبـار عن مكان جيسيكا مع اخلالف في صدق او
ستـشفى كـممرضـة  ورواية اخرى كـذب رواية محـمد حول عـمل زوجته بـا
سـتشفى  طـبعـاً  تأليف كـتاب بالـقصة تـقول انهـا كانت مريـضة بـنفس ا
ـاكـنة و طـرحـة باالسـواق حتت عـنـوان (الن  كل حـياة  غـالـيـة ) ونفـخت ا
االعالمـية االمريـكيـة بالقـصة وصورت جـيسـيكا انـها بـطلة وقـاتلت الى اخر
رمق من حـيـاتـها حـتى نـفـد عـتـادهـا  فتـعـرضت لالسـر  و سـرد الـقـصة
بـطريقة "هولـيودية "  لكن نـسفت جيسيـكا كل تلك القـصة حيث اخبرت كل
ـعـنـيـة ووسـائل االعالم انـها لم تـقـاتل ولم تـطـلق رصـاصـة واحدة الـلـجان ا

وتـلقت مـعـاملـة حسـنـة من اجليش الـعراقـي والطـاقم الطـبي وان قـصتـها 
ـاكنته الـكاذبة في تـضخيـمها الغـراض سيـاسية  جنح االعالم االمـريكي 
تـضليل الرأي الـعام وخلق رأي عـام معادي للـعراق من خالل قصة مـفبركة

كذبتها بطلة القصة ذاتها.. لكن بعد ان اخذت مداها وأحتل العراق.
تناقضة والـتي حققت رغم تناقضها اهدافها بـعد سماع كل تلك االحداث ا

رجوة. ا
ـا حـدث للـعـراقيـ عـلى ايدي هل يـستـطـيع االعالم الـعراقي نـقل احلـقائق 
الـقوات االمـريـكيـة من قـتل وتعـذيب وتـنكـيل وانـتهـاكـات ينـدى لـها اجلـب 
مـاحدث للـعراقيـ فلم هولـيودي لكـنه ليس خـياالً بل حقـيقة  تـطبيـقة على
الـعراقي بفتح النار عـلى االطفال والنساء والرجـال  وقتلهم وهم يتجولون
فـي الــشــوارع وجـــاءت تــلك الــقـــصص ضــمن اعـــتــرافــات بـــعض اجلــنــود

االمريكان بعد احلرب ..  
فـهل جنح اعالمنا في نقل حـــــــقيقة فضـيــــحة سجن ابـو غريب او معتقل
بـوكا او مـذبـحـة مديـنـة حديـثــــــة الـتي لم يـنجـو مـنهـا سـوى بـنت واحدة لم
ـسؤولـ العـراقي وتـعاني اضـطرابـات بسـبب ماحدث يـستقـبلـها اي من ا

لها ?
ـزيـفـة عـلى انـهـا االعالم االمـريـكي يـسـوق بـضـاعـته الـرخـيـصـة وأكـاذيـبه ا
حـقائق  واعالمنا يبخس حق مواطنينا ويفشل في تسويق احلقائق وفضح
ـطالـبة بـأسـترداد حـقـوقنـا .. نحن زيف وعـنجـهـية احملـتل  ويـتقـاعس عن ا

بأمس احلاجة  الى ضبط بوصلة االعالم العراقي وخلق
طالبة عن اعالم وطني قادر على اجملابهة والدفاع وا
احلــقــوق بــعــيــداً عن االعالم احلــزبي والــذي فــشل
حــتى الــيـوم فـي ان يـكــون جــزءاً مــهــمــاً في حــركـة
ــهــــــــني ومــواكـبــة تــطـور االعالم وتــطـور االعالم ا

الدولي .

غالف التقرير الستراتيجي العراقي
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