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قمنا باعـتماد اجراءات قاسـية لضمان
احلـــفــــاظ عــــلى سـالمـــتــــكم وسـالمـــة

عوائلكم.
بــــتـــــاريخ 28 آب-اغــــســـــطس 2005
ـــفــــوضـــيــــة تـــعــــمل بـــدأب وكـــانـت ا
لـلـتـحـضـيـر لـعــمـلـيـة االسـتـفـتـاء عـلى
الـدسـتـور الــتي ظـهـر وقــتـذاك ان لـهـا
اهــمــيــة خـــاصــة بــالــنـــســبــة لــقــوات
فوضية رسالة من التحالف تسلمت ا
Major Aman- يجر اماندا فيلدنغ ا
 da Fieldingالــرائـــدة االســـتــرالـــيــة
فـوضـية سـؤولـة عن االرتبـاط بـ ا ا
وقــوات الــتــحـالـف تــشــيـر فــيــهــا الى
ـــتــعــددة عــرض مـــقــدم من الـــقــوات ا
اجلـنـسـيـات لـلــمـسـاعـدة في االتـصـال
اجلـمـاهيـري بـشـكل خـاص والـتـرويج
واالعالن لــــتــــســــجــــيل الــــنــــاخــــبـــ
واالستفتاء في محـافظة االنبار وقالت
الرسـالـة ان الـفـيلق دفع ثـمن وقت بث
عـلى قـنـوات الـتـلـفـاز الـفـضـائـيـة وفي
الصحف في كافة انـحاء العراق... لقد
 شـــراء هـــذا الـــوقت في الـــقـــنـــوات
الـفــضــائـيــة من أجل قــيـام الــتــحـالف
ـواضـيع بـنـصح وتـعـلــيم اجلـمـهـور ا
االمنية ثم اكتـشف التحالف(?!!) أنّه ال
ضرورة السـتخـادم كل الـوقت واجملال

اخملصص لذلك. 
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واشـارت رسـالــة الـرائـدة االســتـرالـيـة
الى ان قــوات الـــتــحــالـف تــود عــرض
ـــدفـــوع مـــســـبــقـــاً عـــلى وقت الـــبث ا
ـفوضية الفضـائيات والصـحف على ا
الـعـلـيـا لالعالن عـن االسـتـفـتـاء الـعـام
واالنــتــخــابــات والــتــحــالف ال يــطــلب
تــــعـــويـض مـــقــــابـل الـــوقـت واجملـــال
فـوضـية سـتـخـدم من قبـل ا لالعالن ا

ستقلة لالنتخابات (1).  العليا ا
فوض في رسالة لم يشارك مجلس ا
BG بعث بـهـا الى الـعمـيـد بالك لـييج
Black Ledge نــائب رئـــيس هـــيــئــة
ــــــتـــــعـــــددة االركـــــان فـي الـــــقـــــوات ا
ـواد اجلـنــســيــات رأيـهـم في تــوزيع ا
االنـتــخــابــيـة او الــعــمل في االتــصـال
اجلمـاهـيـري والدعـايـة االنـتخـابـية او
ــدفـوعـة من اسـتـعـمــال اوقـات الـبث ا
قــبل تــلك الــقــوات الى الــفــضــائــيــات
ـفـوضـية والـصـحف وطـلـبت رسـالـة ا
عدم الـدخـول في مـثل هذه الـنـشـاطات
الـتي تـتـخـصـص بـهـا دائـرة االتـصـال
فوضية الن مثل هذا اجلماهيري في ا
ـتـعـددة االمـر سـيـفـسـر بــان الـقـوات ا
اجلــنــســيــة تــؤثــر عــلى الــتــصــرفــات
سـتـقـلـة لـلـمفـوضـيـة وبـالـتالـي على ا

سير العملية االستفتائية ككل.
ــــعــــركــــة  – اخلالف مع كــــامــــيـــــرا ا

االمريكان
ـفـوضـيــة قـد اصـدرت بـتـاريخ كـانت ا
13/  تـــشــــرين اول-اكــــتـــوبـــر 2005
بـيـانــاً حـول الــبـدء بـاالســتـفــتـاء عـلى
ستـشفيات عتـقالت وا الدستـور في ا
ـرقم (25) ان وقـالت في ذلك الــبـيـان ا
عــمـــلــيــة االســـتــفـــتــاء في الـــســجــون
ستشفيات بدأت صباح عتقالت وا وا

ــقــررة والــتي  الــيــوم في االمــاكن ا
االتـفاق عـلـيـهـا مع اجلـهـات الـعـراقـية
ــــتــــعــــددة اخملــــتــــصــــة والـــــقــــوات ا
اجلنسـيات وستـستمـر العملـية يومي

13 و 14تشرين اول-اكتوبر.
وذكــر الــبـــيــان ان الــســـمــاح ألجــهــزة
ــعـــتــقالت االعالم والـــتــصـــويــر فـي ا
يـتـعـارض مع مـبـاد حـقـوق االنـسان
ـعـايــيـر الــدولـيـة وتــوجـهـات اال وا
ـفوضيـة التي تمنع تحدة وانـظمة ا ا
قيام الـصحفـي داخل مراكـز االقتراع
بـتــصـويــر الـنــاخـبــ عــلى الـرغم من
ارادتـهم اذ يــعــتـبــر هــذ الـفــعل خــرقـاً
دنـية ويـتنافى مع حلقوق الـسجـناء ا
ــذكـورة... وآمل ـبــاد االنـسـانــيـة ا ا
اجملـلس في بـيـانه ان يـتـفـهم اجلـمـيع
هـــذه اخلـــطـــوات الـــتـي تـــتـــنـــاغم مع
الـقــوانـ الــدولــيـة وحتــرص عـلى ان
تكـون عـملـية االسـتـفتـاء حـرة ونزيـهة
وشـفــافـة.بــتـاريخ 14/  تـشـرين اول-
اكتوبر عقدنا مؤتمراً صحفياً للتحدث
عن نتـائج عـمـلـيـة االستـفـتـاء اخلاص
ـؤتـمـر الى ان خـرقاً فأشـرنـا في ذلك ا
حــصل في ســجن ابــو غــريب من قــبل
قــوات الـــتــحــالـف حــيث  تـــصــويــر
ـسـجـونـ اثــنـاء االدالء بـاصـواتـهم ا
ـــعـــايـــيــر وهـــذا مــا يـــتـــعـــارض مع ا
الدولـيـة. يـبدو ان كالمـنـا هـذا اغضب
االمـريــكـان كــمـا اغــضــبـنــاهم سـابــقـاً
بــاعــتــراضــنــا عــلى تــكــالــيف بــنــايــة
ــفـــوضــيـــة وكـــذلك وقــوفـــنـــا بــوجه ا
تصرف منظمة (ايفيس) وهي امريكية
الصنع حول استقدام اشخاص للعمل
ـفـوضــيـة دون اخــذ رأي مـجـلس في ا
يجر جنرال الدون. فوض فبعث ا ا
اي. بـــاركـــويل نـــائـب رئـــيس هـــيـــئـــة
االركان –الـعـمـلـيـات االسـتـراتـيـجـية-
فـوضية قوات التـحالف برسـالة الى ا
بــتــاريخ 15 / تــشــرين اول-اكــتــوبــر
شـرح في مــقـدمـتــهـا مــسـألــة تـوظـيف
وحدة الـفـيـلم الـعسـكـري والـتي تدعى
عـركـة) التي هي –كمـا جاء (كامـيـرا ا
في الرسالـة- ليست اداة تـستخدم في
االمـــور الـــعـــامـــة بـل تـــســـتـــخـــدم في
ـستقبلية التسجيل من اجل االجيال ا
ولالحـداث الــتـاريــخـيــة ذات االهـمــيـة
احملـددة ولـكي تـمـثل الـشـاهـد الـعـيـان
(الـبــصــري) لالنـشــطــة احلـســاسـة او

ثيرة للخالف واجلدل. ا
 واعتـرفت رسـالـة الـبريـغـاديـر جـنرال
ان هـذه الـكـامـيـرا اسـتـخـدمت في ابـو
غـريب من اجل هـذا الـغـرض الـواضح
ولم تـكن هـنـاك ايـة نـية الذاعـة ذلك او
جعل التـقريـر لالغراض العـامة. وجاء
فـي الـــــرســــــالــــــة ولــــــهـــــذا فــــــانــــــني
ادحض/انقض تعليـقات االستاذ فريد
ـــؤتـــمــر ايــار والـــتي ادلـى بــهـــا في ا
الصـحفي لـلـمفـوضيـة عـندمـا قال: "ان
هذا الـتصـويـر يعـتبـر انـتهـاكاً حلـرمة

." سجون وحقوق ا
ـتـعددة ويبـدو من تـصرفـات الـقوات ا
اجلــنـســيــة االمــريــكــيــة انـهــا لم تــكن
ـسـتـقـلة مرتـاحـة من بـعض االعـمـال ا
الـتي كــنـا نـقــوم بـهـا وكــان هـذا االمـر

آب-اغـسـطس وفـدان من الـكـونـغـرس
(8) وكـــذلك نـــفس الـــعـــدد فـي شـــهــر
ايــلــول-ســـبــتـــمــبــر  (9) وفي شــهــر
تـــشــريـن اول-اوكـــتــوبـــر وصـل وفــد
واحــد( 10) وفي تـــشـــرين الـــثـــاني-
نوفمبر وصلت ثالثة وفود (11) وفي
شـهــر كـانــون اول-ديـســمـبــر وصـلت
(12) ن الكونغرس. أربعة وفود ايضاً
اجلــديـــر بـــالـــذكـــر ان عــدداً مـن هــذه
الوفود وال سـيما اخملـتلطة مـنها (من
ـقـراطي) احلـزبـ اجلـمـهـوري والـد
ـــفـــوضــــيـــة الـــعــــلـــيـــا زارت مـــقــــر ا
لالنتخـابات واجرت نقـاشات مع عدد
ـفـوضـ وهي نـقـاشات من الـسادة ا
استقصـائية هدفـها معرفة الـكثير عن
ـقـبـلـة طرح الـعمـلـيـات االنـتـخـابـيـة ا
الـكـثـيـر من االسـئـلـة وجـرت مـنـاقـشة
زمع اجراؤها معه حول االنتخابات ا
في الـعــراق واتــذكـر ان احــد الــوفـود
ـــــــــفـــــــــوضـــــــــيـــــــــة في الـــــــــذي زار ا
2004/12/13. وقــد حــصـل في تــلك
ـــقــــابــــلـــة الــــتي تــــمت في قــــصـــر ا
ؤتمـرات  مناقـشة حادة أشـار فيها ا
ـفــوض عــز الـديـن احملـمــدي عــضـو ا
فوضـ الى الفـوضى التي مجلـس ا
حـــصـــلت في الـــعـــراق بـــعـــد الـــغــزو
االمـــريــــكي وكــــذلك حــــوادث الــــقـــتل
والــتـــدمــيـــر وذكــر أنَّ تـــصــريـــحــات
الــرئــيـس بــوش حــول االنـــتــخــابــات
ــتــحـدة تــوحي كــمــا وان الــواليــات ا
االمريـكـيـة هي الـتي تقـوم بـذلك  لـقد
الحـظت وكــنت احـضــر تـلـك مـقــابـلـة
باالضـافـة إلى الـدكـتور عـبـد احلـس
الهنداوي رئـيس اجمللس ان اجلانب
االمـــريــــكـي الـــذي كــــان مــــؤلـــفــــاً من
سيناتورات من احلزب اجلمهوري لم
ـواضـيع الـتي اثـيـرت فـكان تعـجـبه ا
ذلك االجــتــمــاع قــصــيــراً الى حــد مــا
وكانت عالمـات عدم الـرضى مرتـسمة
عــلى مـــحــيــا الـــوفــد االمـــريــكي وقــد
سـعـدت من ذلك الن االمــريـكـان كـانـوا

يتحدثون وكأن العراق ملكهم.
 ضم وفد الـكونـغرس الـذي زار بغداد
بـــتـــاريخ 2005/11/23 وبـــرئـــاســـة
Joseph السـنـاتور جـوزيف لـيبـرمان
 Liebermanســــتــــة من االعــــضــــاء:
ــــــــــقـراطـي خمـسـة مـنـهم من الـد
وواحـد من احلــزب اجلــمــهـوري ومن
ــــــــــقـراطـ كـان بـ االعـضـاء الـد
الـــــرئـــــيـس الـــــســـــابق لـــــلـــــواليـــــات
تـحــــــــــدة االمريـكـية بـاراك اوبـاما ا

.Barak Obama  
زار هذا الـوفـد مفـوضـيـة االنتـخـابات
مع السفير االمريكي في بغداد السيد
خلـيـل زادة االفغـاني االصـل واجتـمع
ـفوض الى  بعض اعضـاء مجلس ا
ومـــنـــهم الـــدكـــتـــور عـــبـــد احلـــســـ
الهنداوي والـسيد عـز الدين احملمدي
والـســيــدة عـائــدة الــصـاحلـي وكـاتب
السطور فتـمت مناقشة قـضايا عديدة
تـهم االنـتــخـابـات والـنــجـاحـات الـتي

فوضية . حققتها ا
طــرح احــد اعــضـاء الــكــونــغــرس من
ــقــراطــيــ  وبـــشــكل مــفــاجيء الــد
ســـؤاالً رجــــا فــــيه ان جنــــيب عــــلـــيه
بصراحة تامة... كان ذلك السؤال: هل
تـعــتــقــدون انه من الــضــروري ابــقـاء
القوات االمريكـية في العراق ام يجب

سحبها?
اثـنــاء ابــداء اعــضــاء اجملـلـس رأيـهم
ـوضـوع  كـان الــسـفـيـر خـلـيل بـهـذا ا
ينـاً وشماالً وفي عينيه زادة يتلفت 
بــريق وقــلق ويــبــدو انه كــان يـود ان
ــــقـــراطـــيـــ من خالل يـــســـمع الـــد
ـانـعـون اجـابـاتـنـا ان الـعـراقـيـ ال 
بـبـقـاء اجلـيش االمــريـكي في الـعـراق

رحلة على االقل .  في تلك ا
 قلت اثـنـاء ما جـاء دوري لالجـابة ان
اجليش االمـريـكي مـوجـود حـالـياً في
العـراق ونـكذب عـلى انـفسـنـا ان قلـنا
ان عـــلـــيه ان يــــغـــادر فـــوراً  ذلك الن
ر احلاكم االمـريـكي لـلعـراق بـول بـر
ـيــتـا بـالـغـاء اجلـيش اقـتـرف خـطـأ 
العراقي والقوى االمـنية  وهذا ما لم
يــحـــصل في ايــة دولـــة جــرت فـــيــهــا
تغييرات عميقة في العالم. ان العراق
لن يـكــون بـحــاجــة الى بـقــاء اجلـيش
االمـــريــكـي عــنـــدمـــا يـــقــوى اجلـــيش
الـعـراقي وتـصـبـح الـشـرطـة واجـهـزة
االمن  واالســتـــخــبــارات قـــادرة عــلى

االمساك بالوضع االمني في البلد . 
انـفـرجت اسـاريـر الــسـفـيـر الـذي رفع
اصــــبــــعه عـالمــــة الــــنــــصــــر في ذلك
االجتمـاع. اما السـناتور اوبـاما الذي
ــقـابـل لـنــا فـلم جـلس عــلى الــطـرف ا
يــتــحـدث ابــدا بـل كــانت االبــتــســامـة
مرتسمـةعلى شفـتيه وربّمـا كان يقول
في داخــله انـنـي اقـرب الـى هـؤالء من

زمالئي اعضاء الوفد. 
بـتــاريخ 2005/12/14 اي قـبـل يـوم
واحد من بدء عـملـية انـتخـاب مجلس
النواب واثـناء انغـماسنـا بالتـحضير
النـتـخـابات الـيـوم الـتـالي  ابـالغـنا
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الـوطـنـيــة واعالن الـنـتــائج وتـقـسـيم
قاعد. ا

ــتــعـددة في رســالــة قــائــد الــقــوات ا
اجلنسـيات اجلنرال االمـريكي جورج
كـايـسي تـضـمــنـهـا ذلك الـبـرنـامج او
ـطـبـوع بالـوان انـيـقـة ابلغ الكـراس ا
ــيــدانـــيــ في الــعــراق عن الــقــادة ا
وجـــــــود حـــــــاالت مـــــــتـــــــزايـــــــدة من
االســتــفـــســارات من جــانـب الــشــعب
ـــتــواجـــدة في الـــعــراقـي لــلـــقـــوات ا
الـشــوارع حـول عــمـلــيـة االنــتـخـاب..
ــطـبــوع الى ان هـذا الــفـراغ واشـار ا
يــــجب مــــلــــؤه (ان لم يــــكـن من قــــبل
ـفـوضــيـة الـعـلــيـا لالنـتــخـابـات في ا
الـــــعـــــراق فـــــمـن قـــــبـل قـــــوات االمن
العراقية) مع العلم انه من الضروري
اطالق مـعـلـومــات حـول االنـتـخـابـات
الـــعـــراقـــيــة فـي وقت يـــســـبق اطالق
بــرامـج تــثــقــيـف الــنــاخـبــ ويــجب
جتـــنب الـــوضع الـــذي يـــصـــبح فـــيه
"اجلـنـدي" (ويــقـصــد هـنــا االمـريـكي)
مــســـؤوالً بــشـــكل مــبـــدئي عن نـــشــر
علومات حول االنتخابات العراقية. ا
واشارت رسالة  كـيسي بأنـه يفترض
نـشـر اعالنـات بـصــفـحـات كـامـلـة في
دة اسبوع تفصل الصحف العراقية 
فـيــهـا اخلــطط الـعــراقـيــة لـعــمـلــيـات
تسـجـيل النـاخـب واالنـتـخاب وغـير
ذلك حــتى تــثـــبت هــذه االعالنــات ان
العراقـي سوف يـجرون االنتـخابات
ساعـدة محدودة. هـذه التوجـيهات
ـتحدة االمـريكية تظهـر ان الواليات ا
لم يكن يـهـمهـا اإليـحاء بـأنـها تـشرف
عــلـى االنــتـــخـــابــات بـل تــســـاهم في
جنــاحــهــا وهـو الــهــدف الــذي كــانت
تــرغب به لالســـبــاب الــتي ذكــرنــاهــا
. وعـودة الـى رسـالـة اجلـنـرال سـابـقـاً
كــيــسي جنــد انـه يــقــتــرح ان تــطــبع
الـــبــطـــاقـــات االولى بـــاالنـــكــلـــيـــزيــة
والعربية لتعطي معلومات للعراقي
الـــذيـن يــــطـــرحــــون اســــئـــلــــة حـــول
االنتـخابـات تـؤكد اشـراف الـعراقـي
عـلـيــهـا وتـغـطـي نـقـاطـاً نــشـرت عـبـر
االعالنـات الــصــحـفــيـة لــلـمــفـوضــيـة
العـلـيـا لالنـتـخـابـات في الـعـراق. اما
الـبــطـاقــة الـثــانـيــة فـهي الســتـعــمـال
اجلـنـود فـقط تـشــتـمل عـلى مـراجـعـة
شامـلة لالنـتخـابـات العـراقيـة (افعل)
و(ال تفـعل) لـلـقـوات الـعـسـكـريـة التي
تــــدعم االنـــــتــــخــــابــــات. ان هــــاتــــ
البطـاقتـ سوف تـبعـدان القوات عن
الــدخـول فـي الـنــقــاشــات وتــخــدمـان

االشراف العراقي عليها. 
فوض لم يجد احلقيقة ان مجلس ا
ايـة فـائــدة او نـتــيـجـة  مـن مـثل هـذه
طبـوعات بل واعتـبر االمر ال يـعنيه ا
وال اتـــذكـــر شـــخــصـــيـــاً ان مـــجـــلس
ـفــوضـ بــحث هـذا االمــر في احـد ا
اجـتــمـاعــاته فــاالمـريــكـان كــانت لـهم
اجــنـــدتـــهم اخلـــاصـــة الــتـي لــيـــست
بالضرورة مطـابقة لالجنـدة العراقية

. فوض ثلها مجلس ا التي كان 
ـــتـــعــددة ورغم مـــا كــانـت الـــقــوات ا
اجلــنــســيــات تــبـــديه من تــعــاون مع
ـفــوضـيــة اال ان صـعــوبـات كــثـيـرة ا
كانت تـعـتـرض الـعمل الـذي يـفـترض
ان ال تنجزه كـمفوضـية انتـخابية في
نـطـقة اخلـضـراء احملصـنـة فقط بل ا
االنتقال ايضاً الى خارجها او السفر

الى احملافظات االخرى.
ـــفــوضــ في 9 فــقــد اقـــر مــجــلس ا
كانون الثـاني - يناير 2005 بارسال
ـتعـددة اجلنـسية رسالة الى الـقوى ا
ـقـر الـعــام) حـول ضـرورة االرتـقـاء (ا
ـفـوضــيـة وضـرورة وجـود ـكـانــة ا
ـنـشــاءات وقـواعـد حـريـة لــلـوصــول 
ـتعددة اجلـنسيـة التي كانت القوى ا

واد االنتخابية. تخزن فيها ا
ـفــوضـيـة وفي جـوابه عــلى رسـالــة ا
قـال الـبـريـغـاديــر جـنـرال سـتـيـفن ج.
Brigadier هاشهم قائد اللواء العام
 General Steven J. Hashem في
17 كــانــون الــثــاني - يــنــايــر 2005
MNF-ICMO)) نـــحن عـــلى درايـــة
ــضــايـــقــات الــنــاجــمــة في تــامــة بــا
ــنـــطــقــة الــدولــيــة او الــدخــول الى ا
قواعد القـوى متعددة اجلنـسية على
ـا نـتـيـجة اية حـال ان الـتـأخـر هو ا
ـتبـعة ـتشـددة ا لالجراءات االمـنـية ا
ــنــطـقــة الــدولــيــة بــنـاء عــلى داخل ا

 . تأزمة امنياً االجواء ا
لسوء احلظ ال يـسعنـا اصدار هويات
(DOD) امنية خـاصة بوزارة الدفاع
اي بطاقـات السـماح بالـدخول والتي
يـقـتــصـر اصـدارهـا عــلى االشـخـاص
احلـاصـلـ عـلـى عـقـود من الـواليـات
تحـدة... لقـد قمـنا بـاصدار بـطاقات ا
ـتـعـددة اجلنـسـيـات الـزرقاء القـوى ا
اي بـــطــاقـــات الـــســـمــاح بـــالـــدخــول
للمفوض والـتي تشير بوضوح الى
تـمـيـيـزكم بـهـذا الـسـمـاح كـذلك قـمـنـا
مـؤخـراً بـاصـدار تـعـلـيـمـات واضـحـة
جلــنـودنــا لالرتــقــاء بــهــذا الــســمـاح
باستـخدامكم لـهذه الـبطاقـات اضافة

حلمايتكم اخلاصة.
وتقـول رسالـة الـبريـغـادير جـنرال ان
السالمة واالمن هـما من األلويات في
نـقـاط الـتــفـتـيش الــتـابـعـة لــنـا وكـمـا
عـاديـة للـعراق تعـلـمون ان الـقـوات ا
تــســعى لـــلــحــصــول عـــلى الــســمــاح
بالدخول وقد حاولت ذلك بالسيارات
ــاضي... نـحن ـفـخــخـة في الــعـام ا ا
كن نواجه عدواً متربصاً واي خطأ 
ان تتـرتب عـليـه نتـائج كـارثيـة عـليه

ـهـمة تـحـدة في هذه ا يسـاعـد اال ا
بل ويـتـقــدم عـلـيـهــا عـدد من اخلـبـراء
تسـتـدعيـهم  ولـكن باشـارة امـريكـية
ـــؤســـســة الـــدولـــيـــة لالنـــظـــمــة من ا
االنــتــخـابــيــة (ايــفــيس) الــتي تــعــنى
بشؤون االنتخابات في العالم  هؤالء
اخلـــــبـــــراء الـ (10) وعـــــلـى رأســـــهم
االمـريــكي جــاريت بـالنك كــانـوا عــلى
اتصال مباشر بالسفارة االمريكية في
عـنـي هـنـاك ما بغـداد يـنقـلـون الى ا

فوضية .  يجري في ا
كنت االحـظ انه ما ان حتـصل مـشـكـلة
فوضيـة او خالف في وجهات داخل ا
ـفـوضـ حول النـظـر داخل مـجـلس ا
الـقـضـايـا االنـتـخـابـيـة اال ويـزور احد
مـــســـؤولـي الـــســـفـــارة االمــــريـــكـــيـــة
فوضية في اليوم التالي متنقالً ب ا
ــفــوضـ مــســتـعــلــمـاً عن كل غـرف ا
شيء. من جــهـــتــهــا كــانـت الــســفــارة
ـسؤول االمريكـية تخـصص بعض ا
فوض وقد فوضية وا للتعامل مع ا
اشــرنـا الـى هــذا االمــر في صــفــحـات
سابقـة وكان عمـل هؤالء رفع التـقارير
حول سـير الـعـملـيـة االنتـخـابيـة التي
ـعـروفة كـاريـنا قالت عـنـها اخلـبـيرة ا
بـيـريــلـلي "الــعـمـلــيـة يـجب ان تــسـيـر
واالنـتـخـابـات يـجـب ان تـنـجح مـهـمـا
ـكن اليـة صـعـوبة ان كـلف االمـر وال 
ـــســـار".رغم ان قـــانــون تــوقـف هــذا ا
ادارة الدولة لـلمرحـلة االنـتقالـية حدد
موعد اجراء االنتخابات ان تكون قبل
31 / كانـون الـثاني 2005 فانـنـا كـنا
نالحظ مـن خالل احلـــديـث مع بـــعض
ـسـؤولــ االمـريـكــان وخـبـراء اال ا
ـتـحـدة الــذين يـأتـمــرون بـأمـرهم ان ا
هـنــاك اصـراراً امــريـكــيـاً عــلى اجـراء
االنـتـخــابـات في مـوعــدهـا كـون االمـر
محطـة سيـاسية ولـيست امـنية فـبعد
ســنــتــ من االحــتالل وتــعــيــ بــول
ـر حـاكـمـاً اداريـاً اوالً ثم تـشـكـيل بـر
حـكـومـة انـتـقـالـية ثـانـيـاً فـأن الـوضع
االمـني لم يــتـحــسن وهـو ســيـســتـمـر
كذلك حتى بعد االنتخابات وعليه فان
اي طــرح الرجــاء االنــتــخــابــات كــمــا
طـالـبت به بـعض الـقـوى سـيـضـاعف
من تعقـيدات احلـالة السـياسـية. لذلك
فان امل امريكا من نـتائج االنتخابات
هو ابراز سـلطـة سيـاسيـة جديـدة لها
ؤيـدين العـراقي نسبـة شرعـية من ا
كنهـا من ضبط الوضع االمني ا  ر
وهي بالـتـالي ستـعمـل حتت اشرافـها
ا يـعني اسـتمرار وحتت وصايـتهـا 

االحتالل بوسائل غير مباشرة. 
ـــتـــحــدة بـــعــد ان امـــنت الـــواليـــات ا
ــتـــحــدة في إجــراء مــســاعـــدة اال ا
ـسـاعدة الـعـمـلـيـة االنـتـخـابيـة تـلـك ا
الـتي ســتـعــطـيــهـا مــصـداقـيــة وكـذلك
ــرجع الـــشــيــعي ايــة الــله مــوافــقــة ا
العظمـى السيد عـلي السيـستاني من
اجل اجنـــاز عـــمـــلـــيـــة االنـــتـــقـــال في
ـواعـيـد احملـددة طـلـبت من الـقـوات ا
ــتـعــددة اجلــنــســيـات والــتي كــانت ا
الـقـوة الـوحـيـدة القـادرة عـلـى حـمـاية
العملية االنـتخابية تقـد مساعداتها

بالشكل الذي تراه.
فـفي "بــرنـامج" مــطــبـوع من قــبل تـلك
الـقـوات (1) وبـألــوان زاهـيـة بــتـاريخ
18/ آب (اغــســـطس) 2004  وضع
برنـامج متـكامل لـلـعمـليـة االنتـخابـية
واخلــطـوات الــتي ســتــحــصل لــغــايـة

كانون اول-ديسمبر 2005.
Ê«u QÐ Ÿu³D  Z U½dÐ

احـتــوت الــصــفـحــة الــثــانـيــة من ذلك
الـبـرنـامج غـيـر احملـظـور نـشـره كـما
اشـــــــــــــــــــــــارت الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــوات
(Foto/Unclassified)  عـلى صـورة
اجلـنــرال جــورج كـيــسي بــنـيــاشــيـنه
(Gen Casey) وحتـــــتـــــهـــــا صـــــورة
TG) الـلــفـتــنــــــانت جــنــــــرال مــيـتـز
Met). امــا في الـــصــفـــحــات الـــســبع
ـطـبوع فـتـوجـد كل الـبـاقـيـة من هـذا ا
تقسيمات العملـية االنتخابية اعتباراً
من اول عملـية مقـدرًا لها ان تنـفذ قبل
31/ كــانــون الــثـانـي-يــنــايـر /2005
وفـقـاً لـقـانـون ادارة الـدولـة لـلـمـرحـلـة
االنـتــقــالـيــة ولــغـايــة انــتـــــــــخــابـات
مجـلس النـواب في شـهر كـانون اول-

ديسمبر 2005.
ويــشــيــر هــذا الــبــرنــامج الى االسس
التي بـني عـلـيـهـا ومنـهـا قـانون ادارة
الـدولــة الــذي اصـدره مــجــلس احلـكم
ـدنـي والــقـرار (1546) الـصــادر عن ا
مـــجــــلس االمـن الـــدولـي ويـــؤكــــد في
الـصـفـحــة الـسـادســة مـنه أنَّ الـقـوات
ـسـؤولـة عن الـعـسـكـريـة لـيـست هي ا
اجــراء االنـــتـــخــابـــات... بل تـــســـاعــد
ـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة الجـــراء تـــلك ا
ــســاعـدة االنــتــخــابــات... وان مــدى ا
ـنظمات يعتمـد على سعـة وامكانات ا
الدولية على اجراء االنتخابات واشار
ـــــســـــاعــــدات الـــــبـــــرنـــــامج الـى ان ا
الــعــســكــريــة ســتــشــمل فــرض االمن
ـســاعـدات الــلـوجــسـتــيـة والــتـأمـ ا
ــســاهــمــة في احلــمالت احلــيــاتي وا

االعالمية. 
وفي 28 آب - اغـــســـطس 2004 وزع
فـوضـيـة بـرنامـج جديـد لـلـقوات في ا
ـتــعـددة اجلــنـسـيــات بـعــنـوان "دعم ا
لالنتـخابـات العـراقـية" اذ يـظهـر فيـها
الـكـثـيــر من الـتـقـسـيــمـات االكـثـر دقـة
بـاالضــافـة لــلـخــطـوات الــتي سـتــتـبع
ومـنهـا تـسـجـيل الـنـاخـبـ وتـسـجيل
الــكــيـــانــات الــســـيــاســيـــة واحلــمــلــة
االعالمية ومـوعد انتـخابات اجلـمعية
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الشـيء الوحيـد الذي أنـتجهُ مـجتـمعنـا بأعـداد هائـلة بـعد عام 2003
هو األحـزاب التي تـتوالـد وتنشـطر وتـتكـاثر كاألرانب يـوماً بـعد يوم..
ويُـمـكن حتـديـد شـهــور مـا قـبل االنـتـخـابـات بــأنـهـا هي أيـام الـتـكـاثـر
ــفـوضــيـةً ـســجـلــة بـا والــتـفــريخ حـيـث بـلغ عــدد اسـمــاء االحــزاب ا
ئـات ولـكنـهـا تبـخّرت ودخـل بعـضهـا في دورة سُـبات بـعـد انتـهاء بـا
العمليـة  االنتخابية  تَـشَكلّت أحزاب جديـدة في العراق هي ال تمتلك
ا بـرنامـجاً سيـاسيـاً او نظـاماً داخـليـاً وال أيديـولوجـية واضـحة.. وإ
ـشاركـة في االنتـخابـات وحتقـيق الهدف في الهـدف من كل ذلك هو ا

الوصول إلى مجلس النواب وبعد ذلك يحلها حالّل.
قـراطية من أبوابها ن لم تـدخلها الد ا ستفاجـئنا بعض الدول  ر
الواسعـة مثلـما ننـعم بها اآلن بالـطلب إليـنا لكي نصـدّر إليهـا بعضاً
من هذه البضاعة (األحـزاب) التي باتت كاسدةً لدينـا لكثرتها ولعدم
ُفعم بالضبابية غابت معالم اإلقبال عليها من مواطنينا  في واقـعنا ا
ـفـعـمـة بـالـعمـل اجلمـاعي نـهـج السـيـاسي الـراكـز وااليـدلـوجـيـات ا ا

اجلاد لتحقيق االمن والرفاهيه للمواطن .
عارضـة تسعى جاهـدة لتطبـيق شعاراتها كنا نأمل ان نـرى احزاب ا
الـتي رفـعـتـهـا قبـل استالمـهـا الـسـلـطة في وعـود تـكـاد تـكـون احالماً
ة  وبعد استالمهم وردية لشعب يحلم فـقط باالمان ولقمة عـيش كر
السلطة حتولت شعاراتهم للصراع من اجل االستحواذ على السلطة
والـتـمدد عـلى حـسـاب الشـريك الـسيـاسي واالبـتـعاد عن لـغـة احلوار

كن ان تكون الطريق االقصر للتوافق   التي 
ـقـراطيـة  احلـقة فـي أدق حتلـيل لـها ال لـذا عـندمـا نـتـحدث عن الـد
تـعني سـوى السـيطـرة الكـاملـة لـشعب اي دولـة  بأكـمله عـلى صنـاعة
القـرار وإجراءات تنـفيذه هـذه السيـطرة التي ال تـتحقق في صـورتها
الـعمـلـية إال بـاستـعـمال وسـائل مخـتـلفـة ومن خالل أسالـيب مـتنـوعة

فردية وجماعية من الشعب وبالشعب وللشعب.
قراطـية في العمل  عنـدما تتوفر احزاب ولكن متى نحـقق اركان الد
ــواطن ال مـن اجل احلـزب لــديــهــا االرادة لـلــعــمل من اجـل الـوطن وا

تحزب . وا
قـراطي بالـشكـل السلـيم تؤدي ونـتيـجة عـدم تنـفيـذ آليات الـعمل الـد
بـالـتـأكـيــد الى ضـعف االحـزاب الـســيـاسـيـة الــتي فـشـلت في اجنـاح
ـقـراطـيـة  كـمـا أن هـناك عـدة عـوامل أدت إلى ضـعف الـتـجـربـة الـد
شهد السياسي  بالوقت الذي وغياب األحزاب عن أداء دورها فى ا
قـراطي والتـعدديـة احلزبـية كـانت اجلمـاهيـر تعـوّل علـى التـحول الـد
ـواطـن وأصالح لـغـرض خـلق  فـرص اكـبر  لـلـتـنـافس  في خـدمـة ا
مـنـهج الـدولـة من خالل أرسـاء  مـبــدأ الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة واحلـريـة

وحفظ الكرامات . 
أســبــاب ضـعـف األحـزاب هــو عــدم وجــود أعــضــاء وكــوادر جــديـدة
ا شهدهُ  العراق من حراك سياسى بعد عام تنضم لها على الرغم 
2003 وتـأســيس اكـثــر من خـمــسـمـائــة حـزب  حــيث لم تـفــرز تـلك
االحزاب  كـوادر سيـاسيـة متـقدمـة ذات خبـرة ودراية وقـدرة قيـادية 

وايضاً لم تشهد تلك االحزاب تزايد باالنتماء  احلزبى.
شكالت التى  كما وان تشابه البرامج السـياسية فى األحزاب أحد ا
ـكنك أن تفرق تضعـفها  أن التـشابه فى البـرامج يصل حلد أنه ال 
بـ بـرامـج األحـزاب الـديــنـيـة  والــلـيـبــرالـيـة والــوسط ان وجـدت تـلك
االفـكـار فـعالً عـنـد تأسـيس االحـزاب  وكـثـيـر من االحـزاب تـأسست

شاركة في االنتخابات . على اساس ا
 ومن بـ األسـباب الـتى تـضـعف األحزاب ايـضـاً  وجـود انشـقـاقات
ـصــالح  وعـدم وجــود كـيـان دائـمـة داخــلـهــا بـسـبب اخلـالف عـلى ا
مؤسسى قـادر على استقـطاب مواطن لـالنضمام إليـه وغياب فكرة
االندماج احلزبى على أساس تشابه البرامج وضعف التمويل وغياب
راجعة النقدية للذات بشـكل مباشر ووجود الشخصنة والبحث عن ا
الـزعـامـة مـشـيـرا إلى أن أغـلـب األحـزاب يـكـون عـدد االعـضـاء فـيـها

مجهول. 
وعـلى الـرغـم من وجـود أحـزاب لـهـا تـاريخ إال أنه لم يـنـعـكس أداؤهـا
ـقـراطـي والـتـعـدديـة احلـزبـيـة عـلى اجملـتـمع الـعــراقي  الـتـحـول الـد
ـا يثريها من جتارب حديثـة على شعبنـا لم ننجح في التـعامل معها 
ــيـز يــرفع مـن شـأن الــوطن االفــكـار والــرؤى وتــنــعــكس عــلى اداء 
ــواطن  بـل حتــولت الى جـــزء من صـــراع ســلــطـــوي داخل اطــار وا
ا اضـعف هـذا الصـراع  الـتجـربة ـقراطـيـة "  ـسمى "الـد حـزبي 
احلـزبـيـة  وأثــر سـلـبـاً عـلى ســمـعـة واداء االحـزاب الــتي بـدأت تـفـقـد

جمـهورهـا ومؤيـديهـا  ومن ثم اصيـبت بالـضعف
والــوهـن . عــمل احلـــزبي بـــحــاجـــة الى افـــكــار
جـديـدة ودمـاء شـابـة تـرفـد مـسـيـرة احلـزب وما
دون ذلك الوجـــــود حلـــــزب ايـــــدلـــــوجـي فـــــاعل

وحيقيقي على الساحة .

  جورج كايسي

احد العوامل التي جعلت هذه القوات
تقتحم البيت الـذي كنا نسكن فيه في
نطـقة اخلضـراء وهذا ما سـنتحدث ا

. عنه الحقاً
في رسـالـة غــيـر مـســبـوقـة وردت الى
يـجـر جـنرال ـفـوضـ من ا مجـلس ا
في اجلــــيش االمــــريـــكـي الـــدون. اي.
بـاركـويـل بـتـاريخ 30 / كـانـون اول-
ديــســـمـــبــر /2005 طــلب فـــيـــهــا من
سبق عن االعالن فوضيـة التبـليغ ا ا
عن نتـائج انتـخـابات مـجلس الـنواب
الـتي لم تـكـن قـد اعـلــنت بـعـد في ذلك
الـوقت وعــلـلت الــرسـالـة ذلـك بـهـدف
تـطلـبات الالزمة االستعـداد وتأمـ ا
جملـابـهـة اي عـمل قـد يـقـوم به من هم
غيـر سعـيدين بـالنـتائج الـتي ستـعلن
ــمـــكن اقـــتـــراف بــعض والــذيـن من ا

اعمال عنف من قبلهم.
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا واوصت الـرسـالـة ا
ـســتـقــلـة بــعـدم اعـالن الـنــتـائج في ا
الـعـطل وقــالت ان اعالن الـنــتـائج في
الـعــطل الــتي بـدأت الــيــوم سـيــسـمح
لـلــقـادة الــديـنــيـ بــالـتــشـجــيع عـلى
الـعــنف مـن مـســاجــدهم وجــوامــعـهم
ن سيما وان ايام العطل يكثر فيها 
يــذهــبــون إلـى تــلك االمــاكـن. ويــعــلل
باركويـل ان الكثـير من االحـزاب التي
حـــصــلـت عــلـى نـــســبـــة قـــلـــيــلـــة من
االصوات في االنـتـخابـات سـيقـومون
مـســبــقــاً بـادعــاءات عــامــة لـلــتــزويـر
ويطـالـبـون بـاعـادة االنـتـخـابـات لذلك
تعددة اجلنسية بان توصي القوات ا
يـــســبـق االعالن عن الـــنـــتـــائج اعالن
ــراقــبــ اخلــاصــ بـاال تــقــريــر ا
ـتــحــدة الـذيـن يـؤيــدون مــصـداقــيـة ا
االنتـخابـات وشفـافيـتـها ومـطابـقتـها
للـمعـايـير الـدولـية. وامل بـاركويل ان
ــفـوضــيـة مع تـتــطـابق اهــتـمــامـات ا
االهـتــمـامــات الـتي تــبـديــهـا الــقـوات
ــتـــعــددة اجلــنـــســيــة بـــشــأن اعالن ا
الـنـتـائج. كـمـا اشــرنـا سـابـقـاً لم تـكن
ـهــمـة في هـذه الــرسـالــة من االمــور ا
ذلك الوقت فـقـد كـان العضـاء مـجلس
فوض من اعباء جسام ما يبعدهم ا
عن مـثل هـكــذا افـكـار جـلــهـا مـعـروف
ولكن الـذي بـدا لنـا ان ورود الـرسائل
من بعـض القـادة الـعـسـكريـ الـكـبار
والـتــابــعـ لــلــجـيش االمــريــكي كـان
هــدفه تــســجــيل مــواقف امــام من هم
ـا ان الـقـائـد الـعام اكـبـر مـنـهم اذ طـا
سلحة في العراق للقوات االمريكية ا
مـهــتم اشـد االهــتـمــام بـاالنــتـخــابـات
وجنــاحـــهـــا وهـــو امـــر اكــده رئـــيس
ـتـحـدة اكـثـر من مـرة كان الواليـات ا
على الـقـادة االصغـر رتـبـة فعل "شيء
ما" لالدعـاء فـيـمـا بعـد انـهم سـاهـموا
في اجناح الـعـملـيـات االنـتخـابـية في

العراق.
ــفـــوضـــ رغم بـــعض ان مـــجــلـس ا
الضعف الذي كـان يصيبه بـ الفنية
واالخرى نتيجة التجاذبات في داخله
كان مـدركاً اشـد االدراك ولديه الـكثـير
من االفــكـــار الــتي تــمـــكن الــعـــمــلــيــة
االنتـخابيـة من ان تـمر بسـالم كما ان
ـــتــــعـــددة الـــتــــعـــاون مـع الـــقــــوات ا
اجلنـسيـات كان مـوجوداً ولـكن ضمن
ــعـظــمه عن اطـار مــحــدد ال يــخــرج 

الدعم اللوجستي االمني.
كــان الـــبـــعض من اعـــضـــاء مـــجــلس
فـوضـ يـعـتـبـرون بـعـضـاً من هذه ا
الرسائل تتدخل في الشؤون الداخلية
للمفوضـية فيمـا كان البعض االخر ال
يـرى بـأس من ذلـك وألن االمـور كـانت
تـســيـر بـوجــهـتــهـا الـصــحـيــحـة فـان
اجمللس قـرر االطالع عـليـهـا فقط دون

اتخاذ اي اجراء بشأنها .
ـفـوضـية و 30 وفدا من اوبـامـا في ا
الــكــونــغــرس شـهــد الــعــراق فـي عـام
2005 وهـو عـام االنـتخـابـات الـثـالثة
(30) زيــارة لــوفــود من الــكــونــغـرس
االمـريـكي وهـو رقم قـيـاسي ال اعـتـقـد
انه حــــــصـل في ايــــــة دولــــــة من دول
الـعـالم ويــؤكـد هـذا االمــر عـلى مـدى
احلــرص واالهــمــيــة الــتي اعــطــتــهــا
االدارة االمـــريـــكــــيـــة لـــلـــعــــمـــلـــيـــات
االنتخابـية التي جـرت في العراق في
ذلك العام وانـعكـاسها عـلى السـياسة
االمـريـكـيــة سـواء في داخل الـواليـات
ـتحـدة او فـي الـعالـم. بـدأت زيارات ا
وفـود الـكـونـغـرس تـتـرى الى الـعـراق
ــمــيــز فــقــد وصــلت في ذلك الــعــام ا
اربعـة وفود في شـهر كـانون الـثاني-
يـــنـــايـــر (1)2005 فـــيـــمــــا وصل في
شـبـاط-فـبـراير 2005 وفدان (2) اما
في شهـر آذار- مـارس فـوصـلت ثالثة
وفود(3) وفي شـهـر نــيـسـان –ابـريل
وصل وفــــدان(4) وفي شـــــهـــــر ايــــار
–مــــايـــــو وصـــــلت ثـالثــــة وفـــــود من
الكونغرس(5).  اما في شهر حزيران
–يــونـــيــو فـــاقــتـــصــر وصـــول وفــود
الــكــونــغــرس الى بــغــداد وعــلى وفــد
واحد(6) كما وصل وفد اخر في شهر
تـموز –يـولـيـو(7).  ووصل في شـهـر

خليل زاد

بــوجـــود وفـــد من الـــكــونـــغـــرس يــود
االجــــتــــمـــــاع مع اعــــضـــــاء مــــجــــلس

. فوض ا
كـــان الـــوفـــد بـــرئـــاســـة الـــســـنـــاتـــور
Joseph ـقـراطي جـوزيف بـايـدن الـد
 Bidenوعــــضـــــويــــة الـــــســــنـــــاتــــور
Graham اجلمهوري كراهام لندساي
 Lindseyوالــســنــاتـــور اجلــمــهــوري
Saxby ســـاكـــســـبـي تـــشـــامـــبـــلـــيس
 Chamblissوالـــــــــســـــــــنـــــــــاتـــــــــورة
Maria ـقـراطـيـة مـاريـا كـانـتويل الد
 Cantwellبـــدأ ذلـك الـــلــــقــــاء الـــذي
حـــضــره  الـــدكـــتـــور عـــبـــد احلـــســ
والهنداوي والسيد عز الدين احملمدي
والـسـيـدة عـائــدة الـصـاحلي واالنـسـة
ســعــاد اجلــبــوري وكــاتب الــســطــور
ـتحـدة السـيد خـليل سفـير الـواليات ا
زادة الذي قال ان مـستقبـل العراق هو
ـسـتـقـبـل الـعـالم كـكل ولـديـنـا ضـمـان 
ـا نــواجـهه وسـنــعـمل بـكل الـكـثــيـر 
ساعدة الـعراق واالنتخابات  الطرق 
واضاف مـنـذ وجودي في الـعـراق كان
لـدي ايــام جـيــدة وايـام غــيـر جــيـدة...
الـيـوم هــو يـوم جــيـد فـاهالً بــاعـضـاء
الكـونـغـرس وشكـراً لـهم عـلى قـدومهم

لالطالع على مستقبل العراق.
تنـاول السـناتور بـايدن احلـديث وقال
انه خالل 30 سنـة شاهدت الـكثـير من
التغيـيرات في العـالم... وانني معجب
ـا استـطعـتم فـعله بـالرغم من كثـيراً 
ــثل صــعــوبــة وحــرج الــوقت. انــنــا 
تحدة وسنقوم احلزب في الواليات ا
بـــابـالغ اجملـــتــــمع االمــــريــــكي ان مـــا
تــفـــعـــلـــونه امــر جـــيـــد وان عــمـــلـــيــة

هنيتكم.  االنتخابات ناجحة فشكراً 
ــتـــحــدة ان مــا اعــتـــبــرت الــواليـــات ا
ـــرحــلـــة االنــتـــقــالـــيــة يــحـــصل في  ا
والســـيــــمـــا اجنـــاز ثـالث عـــمــــلـــيـــات
انتـخابـية عام 2005 امور لـها اهـمية
كبيرة بالنسبة لها فلقد ارادت االدارة
االمــريــكـــيــة الـــســابــقـــة  الــتي غــزت
الـعــراق  ان تـقــدم شـيــئـاً لـلــمـجــتـمع
االمـريـكي ولـلـعـالم  لـتـثبـت أنَّ غـزوها
اثـــمـــر عـن نـــتـــائـج ايـــجـــابــــيـــة ومـــا

االنتخابات سوى مثال على ذلك. 
استـطيع الـقـول في ختـام هذا الـفصل
ان ادارة الـــرئــيـس االمـــريــكـي جــورج
بـوش تـدخلـت وبـشكـل غـير ظـاهـر في
الــعـمــلــيــات االنــتـخــابــيــة عـام 2005
وعملت كل مـا في وسعـها الجنـاحها .
لقد كان هذا هو بيت القصيد بالنسبة
لهـا بـصـرف الـنـظـر عن االشـخاص او
االحزاب او الكـيانات الـسياسـية التي

تفوز او تخسر.
قـد يـنـطـبق قـولي هـذا وبـشـكل خـاص
ومن خالل الـــكـــثـــيــر مـن االدلــة الـــتي
اوردنـــــــاهـــــــا  عـــــــلـى تـــــــدخل االدارة
االمــريـكــيــة بــانــتــخـابــات اجلــمــعــيـة
الـــــوطـــــنــــــيـــــة الـــــتـي حـــــصـــــلـت في
2005/1/30 وكــذلك في انـــتــخــابــات
مجلس النواب في 2005/12/15 اما
بـالـنــسـبـة لـالسـتـفــتـاء فـالــتـدخل كـان

بشكل اخر .
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لم يــدر بـخــلــد من وضع قــانـون ادارة
الدولة لـلمـرحلـة االنتقـاليـة وفيه مواد
تتعـلق باجراء االنـتخابـات ان يتحدث
او يشيـر بكـلمة واحـدة إلى انتـخابات
(Out Country Voting) اخلــــــــارج
التي تـختـلف بـشكل كـبـير عـما يـجري
بــالـــداخل وفــيـــهــا من الـــتــفـــصــيالت
والصعوبات التي تـؤثر في الكثير من
همة االحيان على انتخـابات الداخل ا
شرع ادرك هذه والكبـيرة. ويبـدو ان ا
الصعوبات فلم يشـر اليها في القانون
ذكور والذي اعتبر كدستور لتسيير ا
الـعـراق شـأن الـعـديـد من دول الـعـالم
تـحضـر الـتي ال تعـترف بـانـتخـابات ا
اخلارج وال تـرى اي جـدوى في صرف
االمـوال واجلــهــود الـكــبـيــرة عــلـيــهـا
ـــواطن الــذي يـــعــيـش في اخلــارج فــا
ـــشـــاركـــة فـي االنـــتـــخـــابـــات ويـــود ا
ـشـاركة يسـتـطـيع السـفـر الى بـلده وا
في العـمـليـة االنـتخـابيـة. امـا ان تأتي
بصـندوق االقتـراع الى بـاب بيتـه فهو
امـــر لـــيـس من واجـــبــــات الـــدولـــة او
احلـكــومـة الــقـائــمـة . اثــنـاء تــأسـيس
فوضية وبـدء عملهـا لم يتحدث احد ا
مـن اعـــــــضــــــــاء اجملـــــــلـس عـن هـــــــذه
االنتـخابـات اذ كانت اجلـهود الـكبـيرة
منصبة ومركزة علـى تنظيم انتخابات
الداخل ولـكن وبـعـد تشـكـيل الكـيـانات
الـســيـاســيــة واالئـتالفــات الــتي تـروم
عـركة االنتـخابية االولى الدخول في ا
بـــدأت تــــلـــوح عــــنــــد بـــعض الــــقـــادة
الــســيــاســيــ اجلــدد مــســألــة اجـراء
انتـخـابـات في اخلـارج ايـضـاً وبـشكل
مـــتــــواز مع الــــداخل غــــيـــر مــــدركـــ
صـعـوبـات ذلـك وال سـيـمـا لــبـلـد خـرج
لــتــوه من نــظــام تــوتــالـيــتــاري كــانت
ـواطـنــ مـنه احـد مـسـألــة تـهـجــيـر ا

يزات عهده.
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بعد طـول مخاض اسـفرت زوبعـة تشكـيل احلكومـة عن وزراء الترتقي
ـهدي سـيـرهم وال تاريـخـهم لطـمـوحات الـشـعب في ان يسـتـوزر عبـدا
صـاحب الفـكـر والتـاريخ اشخـاصـا لهم تـاريخ مشـرف وسـمعـة طيـبة
وذوو كفاءة لينتشـلوا البالد والعباد من سوء مـا اوقعوه فيه سالفوهم
هدي بـوزراء ذوي اعمار عاليـة (قد تكون صفة  فجاءت حكومـة عبدا
ـا حـسـنه تـقـدم عـمــر الـشـخص اذا كـان قـد افــنـاه في مـجـال واحـد 
سـيمـتـلك من خبـرة كـبيـرة في ذاك اجملـال ولكـنـها هـنا جـاءت سـلبـية)
ـتــلـكـون اي رصــيـد وظـيـفي او واخــرين لـيس لـهـم تـاريخ اصالً  وال
عـمـلي واخــرين لم يـخـضـعـوا لـكـشف DNA الـذي يـثــبت انـتـمـاءهم
سؤول وجـلهم وال نتجـنى ان قلنا كلـهم فاشلون بـروتوكولياً لطبقـة ا
قاصرون في تلبية حاجات النـاس جهالء في كيفية ادارة مؤسساتهم
ومسؤولياتهم. لم نر ولم نلـمس اي منجز على االرض ولم نسمع غير
كـالم في كالم ولــيس حــتى كالم في شــبك فــقــد ســرق الـشــبك وبُح
الصـوت ومُنع الـكالم. ومضت اشـهر ولم تـنجـز احلكـومة اي شي بل
ان امره فريق كرة قدم لم تقم حتى بأكمال تشكيلتها ولم يحسم البر
لك خطة واضحة للـعب وليس له خط دفاع وليس عنده اي مهاجم ال
نـتصف مـتهالك ومـدربه كبـير ومتـعب واحيانـا ينـسى والفريق وخط ا
ككل همه ان يدحرج الـكرة فقط وكلمـا وصلت الكرة الى العب اسرع
في التخلص منها وارسلها الى زميله واليهم ان ربح الفريق ام خسر
فهو يعرف ان موقعه ثابت اسفل الترتيب حتت باقي الفرق فريق كل
ادي ونـصيبه من الهدايا كسب ا همه ان يلعب وان لم يفـز كل همه ا
وان يــصـبح مـحط انـظـار ويـصـبـح لـديه انـصـار. والن الـفـريق يـعـرف
ـمـتـاز ويـنـزل الى دوري اقل مـنه فـلن وضـامن انه لن يـتـرك الـدوري ا

يجتهد ولن يتعب نفسه. 
مـدربه يقـول لـكل العب نعـم على اي طـلب حـتى لو طـلب مـنه احلارس
رمى ويـصبـح مهاجـماً ويـكون هـمه فقـط ان يصبـح مدرباً ان يتـرك ا
حــتى لــو اخــرج الــفــريق مـن الــدوري وحــتى لــو خــســر كل مــعــاركه
ومـبــاريـاته "كل هــمه ان يـكــتب في اخــر سـيــرته الـذاتــيـة كــان مـدربـاً
ـدرب يـعـرف بـاجنـازاته ويـذكـر بـبـطـوالته ورئـيـس فـريق" ال يـاكـابـ ا

وكيف استطاع ان ينتـشل فريقه من الضياع ويضعه
ــقـدمـة ولـيس كـمـا تـتـصـور اتـمـنى ان يـعـيـد في ا
ــدرب الـنــظـر في مــوقـفه ومــوقـعه وان يــحـتـرم ا
تـاريـخه مـابـقـيت  له من سـنـوات ويـخـتم سـيـرته
بأنه كان مدرباً جيداً في الوقت اخلطأ واستقال
النه لم يــحــقق نــتـــيــجــة ولم يــنــتــشل فــريــقه من


