
ويــأخـذ االبــعـاد الــتي ارغب ان تـصل
سألـة. واحلقيـقة انهم لم الـيها هـذه ا
يـفعلـوا ذلك لعلـمهم ان االمـور سترتد

عليهم.
لـم تلـتـقـط اي دائرة مـن دوائـر الـدولة
الــعـراقــيـة هــذه الـصــرخـة ولم تــعـمـد
ال في العراق سؤولة عن ا اجلهات ا
ــــفــــاحتـــة اال إلـى اتـــخــــاذ قــــرار 
ــوضـــوع وال حــتى ـــتــحـــدة حــول ا ا
وزارة اخلـارجية اما نحن في مجلس
ـفـوض فـقـد توصـلنـا بـعد مـخاض ا
الى ارسـال رسالة وقعها الدكتور عبد
احلــســ الــهــنــداوي رئـيـس مـجــلس
ـــــفـــــوضــــ الـى الـــــســــيـــــد غـــــريغ ا
غينيس(1) مـسؤول دائرة االنتخابات
ـتحدة حول التباين الهائل في اال ا
في مصروفات منظمة الهجرة الدولية
وهـي تــابــعــة بــشـــكل أو بــآخــر لال
ــــتــــحـــدة وبــــ مــــا قـــمــــنــــا به في ا
انـتـخـابات اخلـارج الـثـانيـة  وطـالبت
ـــتــحــدة بـــالــتــدخل الـــرســالــة اال ا
اليـــــ الى الســـــتـــــرداد عـــــشـــــرات ا

ركزية اخلزينة ا
مـنـذ ذلك التـاريخ وحتى انـتهـاء والية
ــمـددة حـتى 7/ ــفـوضـ ا مــجـلس ا
ايـار-مايو /2007 لـم يصل اي جواب
ـتـحـدة وقـد حـولـنـا جـمـيع من اال ا
اوراق هــذه الـقـضــيـة احلــسـاسـة الى
اجملـلس اجلـديد لـلـمفـوضـ الذي  لم
تحدة ولم يـتخذ اي اجـراء مع اال ا
ـوضـوع وهــكـذا اصـبـحت يــثـر هـذا ا
اوراق هـذه الـقـضـيـة يـعـلـوهـا الـغـبار
ومــنـسـيـة فــوق الـرفـوف الــعـالـيـة في
مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات . امـا مـبـلغ الـ
(54© مـلـيون دوالرفـقـد ذهب مع الريح
ــا بــعــضه في جــيــوب من يــتــقن ور
اخلـــداع .. انه امــر مــؤسف ومــوسف

جدا .
WO½U¦ « WKŠd*« –  Ã—U)«  UÐU ²½«

كـــان اجــراء انــتــخـــابــات اخلــارج في
©Out Country Voting) الـــــعـــــراق
والـــتـي حـــصـــلت في شـــهـــر كـــانـــون
الــثـاني-يـنـايـر / 2005احــد خـيـارات
فـوض ذلك الن ال وقـرارات مجـلس ا
قــــانـــون ادارة الـــدولــــة لـــلـــمــــرحـــلـــة
االنـتخـابية قـد تطـرق اليهـا وال قانون
االنــتــخـاب رقم (96© (2) امــا عــمـلــيـة
االنـتـخابـات الـثـانيـة الـتي اجريت في
كانون اول - ديسمبر  2005فقد نص
عـليها قانون االنتخابات اجلديد الذي
اصــــدرته اجلــــمــــعــــيـــة الــــوطــــنــــيـــة

االنتقالية(3). 
ال نـــريــد ان نـــدخل في مــتـــاهــات ذلك
الـقــانـون الـذي اقـر اجـراء انـتـخـابـات
ــثل اخلــارج مــرة ثــانــيــة  بــغــيــاب 
رســمي مــتــفق عــلــيه من قــبـل جـمــيع
ـــفـــوضـــ  كــان اعـــضـــاء مـــجـــلس ا
ــفـروض به ان يـحــضـر اجـتــمـاعـات ا
الـلجنة الـقانونية ويـب لهم االسباب
الـتي التـشـجع عـلى اجراء انـتـخـابات
اخلــارج لــلــمــرة الــثــانــيــة بـعــد فــشل
الي دون االولـى وخسـارة الـعـراق ا
نـتيجة مـقابلة اال انه يـبدو ان العكس
حـصـل عـلـمـا بـأن رأي مـعـظم اعـضـاء
اجملـلس كـان مسـتـقراعـلى عـدم اجراء
االنتخابات في اخلارج في ذلك الوقت
عــلى االقل  لــعـدم تــوافـر الـعــديـد من
الــشـروط اقــلـهــا عـدم وجــود احـصـاء

حقيقي للمقيم في اخلارج .
لـقــد ذكـر لـنـا فـيـمـا بـعـد وكـانت هـذه
فـوضـ كان مـفـاجـأة لنـا بـأن احـد ا
يـحضـر اجتـماعـات اللجـنة الـقانـونية
واشـار عـنـد سـؤاله من قـبل الـلـجـنة 
ـفوضـية قـادرة على اجنـاز تلك بــأن ا
ـــا دفع  بــالـــلــجـــنــة االنـــتــخـــابــات 
الـقـانـونيـة وفي الـلـحظـة االخـيرة الى
وضع مـادة تقـضي باجـراء انتـخابات
مـجلس الـنواب في اخلـارج ايضاً مع
الــــعـــــلم  ان الــــعــــديـــــد من اعــــضــــاء
اجلـمعية الوطنية االنتقالية اكدوا في
تصريحات صحفية قبل صدور قانون
االنـتخاب بايام قلـيلة ان قضية اجراء
االنــتـخـابـات في اخلـارج مـؤجـلـة الى
عـطيات فـترة مـعينـة وحل نـضوج ا
الـتي تـسـمح بـذلك ولـكن وقـبل يـوم
مـن الــتـــصـــويت عـــلى ذلك الـــقـــانــون
ـادة الـتي تـدعـو إلى إجراء اضـيـفت ا
االنـتـخـابـات في اخلـارج بـقـدرة قادرة
ودون ان يـعـلم بـهـا احـد كـيـف  هذا

االمر .
فـوضـ سوى لـم يكن امـام مـجـلس ا
ـــا نـص عـــلــــيه قــــانـــون الــــقـــبــــول 
االنـتخابات الذي صـدر متأخراً بعض
الـــشيء عـن اجلــدول احملـــدد من قـــبل
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عبد احلس الهنداوي

وجب الـعـقد الـتي تـقـدمهـا (ايـفيـس) 
الـذي تضـمن تشـغيل واستـئجـار ونشر
ــتــخــصــصــ في عــدد مـن االداريــ ا
عــمـــلــيــة الـــتــصــويت(?!) لم يـــتــضــمن

مـــســــؤولـــيـــات االشـــخـــاص الـــذين 
اســتـئـجـارهم كــمـا ان تـكـلـيـف مـنـظـمـة
IOM لـتنـفيـذ برنامج االنـتخـابات كان
عـلى اساس وجود خبرة وخبراء لديها
فـي هذا اجملال وهو امر ينفي اي سبب
لــلــتـعــاقـد مـع (ايـفــيس) لــشـراء خــبـرة
لـفـتـرة قـصـيـرة بـقـيـمة 3 مالي دوالر
 IFES واالمـر االخر فـان التـعاقد مع
اســـتـــنـــاداً الى عـــرض ســـعـــري واحــد
ولــيس هــنــاك اسـتــدراج عــروض وهـو

ثل هذه الكلفة الكبيرة. شرط 
¡«d³š WAOF

واشـارت تقـارير احملـاسبـة انه في حال
جــــمـع رواتب ومــــعــــيــــشــــة اخلــــبـــراء
ـسـتـشـارين الـذين عـيـنـتـهـم مـنـظـمة وا
الـــهــجــرة الــدولـــيــة والــتـي بــلــغت 18
ــــلــــيـــون دوالر مــــلــــيــــونــــاً ونــــصف ا
ـبلغ 3 مالي ومـسـتشـاري (ايـفيس) 
دوالر لـبلـغت كلفـة اخلبرة واالسـتشارة
لـيون دوالر وفي 21 مـلـيونـاً ونـصف ا
ـبلغ بإجمالي رواتب حـال مقارنة هذا ا
اخلــبـراء في انــتـخـابــات اخلـارج الـتي
تـــمت في  15كـــانــون االول-ديــســمــبــر
 2005وبــأيـد عــراقـيــة والـبــالـغــة فـقط
(204) االف دوالر فـــقط يـــكــون الـــفــرق
الـذي صـرفتـه منـظـمة الـهـجرة الـدولـية
كــزيــادة مــبـلغ  21مــلـيــونـاً و296 الف

دوالر.
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ــــبـــكي ومـن عـــجـــائب ـــضـــحك ا مـن ا
مـنـظـمـة الـهـجـرة الـدولـيـة انـهـا حـولت
مــوجـودات من افـغــانـسـتــان الى مـركـز
االنـتـخـابـات الـعـراقي في طـهـران هذه
ـــوجـــودات تـــخـص بـــرنـــامج ســـابق ا

لالنـتـخـابـات خـارج افـغـانـسـتـان ثم 
احـــتــســـاب قـــيــمـــتـــهــا عـــلى بـــرنــامج
االنــتــخــابــات خــارج الــعــراق بــقــيــمــة
اجـمالـية قـدرها 267 الـفاً و 956دوالراً
فـي الوقت الـذي ال يوجـد اي دلـيل على
ـوجودات ضـرورية لـلمـشروع أنَّ تـلك ا
الــعـراقي... وهي تــضـمـنت 294 دجـتل
كـامـيرا و 376كـرسي مـكتب و128 الب
تـوب و 155طـاولـة فـايـبر و 127جـهـاز
هـاتف... وهنا يطـرح السؤال نفسه من
ســيـســتـعـمل (294) كــامـيــرا في مـوقع
انـتخابـات ايران واين سيوضع الـ376

كرسياً ومن سيجلس عليها?...
وهـناك مثال اخـر اظهرته تقـارير شركة
احلــــســـابــــات حـــول الـالمـــعــــقـــول في
ـشتريات... فـقد ظهر ان ـصروفات وا ا
هــنــاك مـــشــتــريــات ضــخــمــة تــمت في
ســــويــــســـرا وهـي لـــيــــست مــــوقــــعـــاً
انـتـخابـيـاً لـتجـهـيزات مـكـتبـيـة بقـيـمة
166 ألــــفــــاً و681 دوالراً بــــاالضــــافــــة
ـشـتـريات كـومـبيـوتـر? وتـساءل تـقـرير
ـنـطـقي لـهـذه ـدقـقــ عن الـتـفـسـيـر ا ا
ــشــتــريــات ثم مــا هــو مــصــيــرهـا?... ا
وكـذلك مـشـتـريات وجتـهـيـزات مكـتـبـية
بـقيـمة  38 الـفاً و887 دوالراً ذكـر انـها
ـقر لـلـمـقـر الـعـام وال يـعـلم هل يـعـنـي ا
نظمة الدولية الـعام في االردن أم مقر ا

للهجرة في جنيف.
صـرفت منظمـة الهجرة الـدولية مبلغ 5
مالي و653 الـــفــاً و673 دوالراً عـــلى
ـواد االسـتـهالكـية جتـهـيزات وادوات ا
علـومات واثاث مـكتب وادوات تـقنيـة ا
فـي حــ ان مــصـــروفــات انــتـــخــابــات
اخلــارج الــثــانــيــة الــتي جــرت بــأيــدي
عــراقـيـة لالجـهــزة الـتي  شـراؤهـا لم
يـتـجـاوز الـربع مـليـون ديـنـار اي بـفرق

مقداره اكثر من خمسة مالي دوالر.
وقـامـت مـنـظـمـة الـهـجـرة الـدولـيـة كـمـا
ظــهـــر في تــقــاريــر شـــركــات الــتــدقــيق
بـتخـصيص مـبلغ  50 مـلـيون دوالر في
ـيزانـية (بـاستثـناء الـتكـاليف االمـنية ا
قررة 42 مليون دوالر) بناءً على بيان ا
وجـود مـلـيـون نـاخب عـراقي مـؤهل في
بــلــدان بـرنــامج الــتـصــــــــــويت خـارج
الـعـراق. هذه الـتقـديـرات التي اتت بـها
ـنظمة ظهرت بانها غير حقيقية البتة ا
ذلـك ألن عدد الناخـب في تلك الدول لم
يتجاوز الـ 265الـف ناخب وهذا يعتبر
فـشـالً مـريـعـاً لـكـافـة تـقـديـرات مـنـظـمـة
ـيزانية التي اعد الـهجرة الدولية وان ا
لـها لم تستند الى اي اساس علمي ولم
تـكن نـتيـجة دراسـات تؤدي الى حتـديد

الـكلـفة األكثـر دقة لـلناخب وبـالتالي 
الــتـركــيــز فـقط عــلى ســقف الــتـكــالـيف
الـكلـية دون االهـتمـام بأنـواع التـكاليف
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ـتـعـددة ومـقـابالت رغم تـصـريـحـاتـنـا ا
اجـــريــنــاهـــا في اجــهـــزة االعالم حــول
ضــــرورة اعـــادة مـــبــــالغ تـــقـــدر بـ(54)
ـوازنة الـعراقـية من مـلـيون دوالر الى ا
مـــنـــظـــمـــة الــهـــجـــرة الـــدولـــيــة اال ان
صــرخـتــنــا ذهـبت ادراج الــريـاح بل ان
الدكتور عبد احلس الهنداوي ابلغني
ـثـلي منـظـمة في تـلك الـفـترة ان احـد 
الـهجـرة الدولـية ابلـغه انهم سـيقـيمون
دعـوى في احملاكم ضدي معتمدين على
اسـاس ان التـصريـحات الـتي ادلي بها
حـول الـبـذخ وسـرقـة االمـوال الـعـراقـية
نـظمة (النـظيفة تـعتبـر تشويه سمـعة ا
) وهنـا اجبت السـيد الهـنداوي (يا جـداً
لـيـتـهم يفـعـلـون ذلك) ألن االمر سـيـكون
مـقـدمة الثـارة ذلك على صـعـيد قـضائي

ـتعـلـقة ـفـوضيـة التـخاذ االجـراءات ا ا
بـتـنـفـيـذ عـمـلـيـتي االسـتـفـتـاء في 15/
تــــــشـــــــرين اول-اكـــــــتــــــوبــــــر /2005
وانــتـخـابـات مــجـلس الـنـواب في 15/

كانون اول-ديسمبر /2005.
ــفــوضـ واحلــيـرة اجــتــمع مـجــلس ا
مــرتـسـمـة عـلى وجــوه بـعض اعـضـائه
وقـــرر ارســـال رســـالـــة مـــفـــصـــلـــة الى
اجلـمعـية الوطـنية الـعراقيـة االنتقـالية
ـســؤولـ االخـرين تـتـعـلق بـاالمـور وا
الــفــوريـة الــتي يــفـتــرض الــقـيــام بــهـا
وصـــوالً إلى إجـــراء االنــتـــخـــابــات في
اخلـــارج ومـــنـــهــا عـــلى االقـل ضــرورة
تـــخـــصــيـص مــوازنـــة خـــاصـــة لــتـــلك
االنــتـخــابـات ووجـوب اجــراء احـصـاء
دقـيق بـاعـداد النـاخـبـ العـراقـي في
ـزمع اجـراء االنـتخـابـات فـيـها الـدول ا
وحتــديــد هـذه الــدول وفـقــاً لالحــصـاء
بــــــاالضــــــافـــــة إلـى ضــــــرورة اشـــــراك
الـسفارات العراقية بعملية االنتخابات
ســواء بـتــهـيـئــة االحـصــاء الـشـامل او
ــواقع الالزمـة بــتـأمــيـنــهـا الــكـوادر وا
لــذلك عـلى ان يــكـون ذلك حتت اشـراف
ــفـوضـيـة الـعــلـيـا لالنـتــخـابـات. لـقـد ا
اوضـحت الـرسـالـة الـتي لم تـرسل فقط
إلى اجلـمعـية الـوطنـية االنـتقـالية  بل
وايـــضــــاً إلى رئـــاســــة اجلـــمـــهـــوريـــة
ومــجــلـس الــوزراء ووزارة اخلــارجــيـة
بــأن الـعــمـلـيــة االنـتــخـابـيــة الـســابـقـة
الجــراء االنـتـخـابـات في اخلـارج كـانت
اسـتثناءاً من القاعدة وتلك االنتخابات
الـتي اجريـت بواسـطة مـنظـمة الـهجرة
الـدولية IOM كـلفت اخلزينـة العراقية
عقول ومع ذلك مـبالغ طائلة جتاوزت ا
ظـهـرت تـلك االنـتـخابـات جـزئـيـة وغـير
مـــجــديــة اذ لم جتــر اال في (14) دولــة
وصوت فيها 265 الف ناخب من اصل

مليون و 250 الف ناخب محتمل.
كـان الـوضع في ذلك الوقت يـكاد يـكون
مــيــؤوسـاً مــنه فــقــانــون االنـتــخــابـات
يــنـص. عــلى اجــرائــهــا بــالــتــزامن مع
انــتــخـابــات الـداخل ولــكن الــوقت كـان
قــــصـــيـــراً جــــداً وعـــدم الـــوضـــوح او
الـتنـاقص في القانـون االنتـخابي الذي
اصـدرته اجلمعـية الوطـنية كـان كحجر
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ـتـحـدة الـذي اصـبح قـدم فـريق اال ا
بـرئـاسـة الـسـيـدة كـاريـنـا بـيـريـلـلي(1)
بـعـد انـتـهـاء خـدمـات الـسـيـد كـارلـوس
ــفــوضــ فـالنــزويــلال الى مـــجــلس ا
تـقـريـر مـتـكـامل يـشـمل اربـعـة خـيارات
بــشــأن الـعــمــلــيـة االنــتــخـابــيــة خـارج
الــعـراق.االول يــقـضي بـاعــداد عـمــلـيـة
ـاثـلـة لـتجـربـة كـانون الـثـاني-يـنـاير
2005 مـن خالل الـتــعـاقــد مع مـنــظـمـة
ذات اتـصـاالت دولـيـة... اال ان مـسـاو
مـثـل هـذا اخلـيـار تـكـمن في الـتـكـالـيف
ـنــظـمـة ــرتـفــعـة جــداً وعـدم وجــود ا ا
الـقادرة حاليـاً اجراء مثل هذه الـعملية
ـاضـيـة لم تـكن سـيــمـا وان الـتـجـربـة ا
كـامـلـة بـاالضـافـة لـقـلـة سـيـطرة وادارة
ـفـوضيـة الى جانب الـعـملـيـة من قبل ا
الـتـأثـيـر الـسـلـبي لـهـذه الـعـمـلـيـة عـلى
انـتـخـابـات الـداخل وهي االهـم.اخلـيار
الـثـاني قـضى بـادارة العـمـلـيـة من قبل
سـاعـدة منـظمـة اخرى او ـفـوضيـة  ا
ـسـاعـدات الـدولي وسوف فـقط فـريق ا
تــضــمن الـعــمــلـيــة الــدول ذات االعـداد
الـكـبـيـرة من الـعراقـيـ وهـنـا يجب ان
يــــتم تــــدريـب كـــادر مــــتــــخــــصص من
ـــفــوضــيـــة ثم يــتم تـــنــســيـــبــهم الى ا
الـسفارات ودعمهم بـالكوادر الدولية...
ـوذج عـادي ومحـتمل ان هـذا اخلـيار 
وبــكـلــفـة مـعــقـولــة ومـنـاسـب اكـثـر من
الــنـاحــيـة الـعــمـلــيـة ألنه يــعـتــمـد عـلى
مــواقـع مــوجــودة هي الــســفــارات امــا
ــسـاو فــتـكـمـن بـعـدم تــمـكن جــمـيع ا
ـــصـــوتـــ من الـــوصـــول الى مـــقــار ا
الـسـفارات وهـنـاك مخـاطر امـنـية تـزيد
من كـلفة تأمـ حماية الـسفارات وعدم
امـكــان فـتح مـواقع تـصـويت اضـافـيـة
بـاالضافة إلى وجود تعقيدات سياسية
نـاجمة عن تصويت يتم ضمن سفارات

تديرها حكومة انتقالية. 
اخلــيـار الـثـالث غــلـبت عـلـيـه الـنـاحـيـة
ادة (17-1) (1) الـقـانـونيـة فـتطـبـيق ا
من قـانون االنتـخابات الـتي تنص على
(قـسـمة مـجـموع االصـوات الـصحـيـحة
في الــعـراق عــلى عـدد مــقـاعــد مـجـلس
ـــعـــدل الـــنــــواب لـــلـــحــــصـــول عـــلـى ا
الـــوطـــني)... ان هـــذا اخلـــيـــار يــعـــني
احــتـســاب االصـوات الــصـحـيــحـة "في
الـــعـــراق فـــقـط" وهـــذا يـــعـــني ايـــضـــاً

استبعاد اصوات اخلارج...
هذا االمر يستدعي ايضاً ايجاد الطرق
الـقانونـية لكـيفيـة تنفـيذ او عدم تـنفيذ
ــادة (19) ان الــقــانــون نــفــسـه الـذي ا
يـنص عـلى "االقـــــــتـراع خارج الـعراق
في مــــراكــــز انـــتــــخـــابــــيـــة حتــــددهـــا

فوضية".. ا
ـا يــكـون احلل بـتـأجـيل انـتـخـابـات ر
ــا اخلــارج نــهــايــة عــام 2005 نــظــراً 
تـــتـــطـــلـــبه هـــذه الـــعــمـــلـــيـــة من وقت
وإمــكـانـات غـيــر مـتـوفــرة حـالـيـاً وفي
فـوضية حـال تنـفيـذ هذا اخلـيار فـأن ا
ســتـتـمــكن من الـتـركــيـز بـالــكـامل عـلى
عــمـلـيــة كـبـيــرة داخل الـعــراق وسـيـتم
صــرف االمـوال داخــله حــيث يـتــواجـد
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أعـلــنت حـكـومــة الـسـويــد الـتي نــضـيف مـئــات اآلالف من الـعــراقـيـ كالجــئـ عـلى
أراضـيها وفي مـدنها  أنـها اعتقـلت عراقيـاً يقوم بالـتجسس عـلى الالجئ الـعراقي
في الـسويد ويـنقل أنشـطتهـم ومعلـومات عنـهم وعن نشاطـاهم خصوصـا السيـاسي
عـارض لـلعـملـية الـسيـاسيـة في العـراق وضبـاط اجليش واألجـهزة األمـنية منـهم وا
علومات  الى دوائر وأجهزة الدولة األمنية في العراق  ,فيا السابـق  وإيصال هذه ا
سـاسـة الـعراق أال يـكـفي مـا فـعـلتـمـوه بـالـشعب الـعـراقي داخل الـوطن ? أال يـكـفـيكم
حـرمانـهم من أبسط حـقوقـهم ? أال يكـفي حرمـانهم من أبـسط اخلدمـات التـي تقـدمها
اء الـصلح ـواطنـيهـا وهي ا أفقـر دول العـالم في أفـريقـيا  وآسـيا وأمـريكـا الالتيـنـية 
لـلشـرب والـكهـربـاء? أال يكـفي إرهـابهم واعـتـقالـهم وتـعذيـبـهم واجتـثـاثهم وتـهـميـشهم
واغــتـيـالـهم وتـشـريـدهم وتــهـجـيـرهم وجتـويـعـهم وإفــقـارهم ? أال يـكـفي مـا عـانـوه من
ـمـارسـات الـطـائـفـيـة الـتـي وصـلت حـد الـقـتل عـلى الـهـويـة االضـطــهـاد واحلـرمـان وا
الي واحلـرب الطـائفـية التي حـصدت عـشرات اآلالف من الـعراقيـ  حتى اضـطر ا
منهم لـلهجرة الى بالد الغرب وبعض الدول العربية هرباً من ظلمكم وجوركم  وقتلكم
وجــرائــمــكم ? ومع ذلك وهـم في مــهــجــرهم وغــربــتـهـم ومــعـانــاتــهم لـم يــسـلــمــوا من
عيبـة فأرسلتم ورائهم من يـتجسس عليـهم وينقل أخبارهم الى ؤذية وا ارساتكـم ا
أجـهزتـكم األمـنـيـة والـقـمعـيـة حـتى يـتم اغـتـيالـهم أو اعـتـقـالـهم في حـالـة عودتـهم الى
ارساتكم لحة لذلك    ,فحـتى الالجئ لم يسلـموا من  وطنـهم إذا دعتهم احلاجـة ا
اذا غـادر هؤالء وطـنهم فـانتم الـقـمعـية والـتعـسفـية والـشوفـينـية وانـتم تـعرفـون جيـدا 
ومـيـليـشـياتـكم وأحـزابكم الـطـائفـيـة من هجـر هـؤالء وشردهم عن وطـنـهم فمـاذا يـفعل
تلكاته واطن إذا لم يجـد من يحميه ويجد نفسه غير أمن على حياته وحياة أهله و ا
في وطـنه ? ومـاذا يفـعل إذا لم يـجـد من  يؤمـن له معـيـشـته ومسـتـقـبل أوالده ? وماذا
ـوت في كل حلظـة أو باالعـتقـال أو اخلطف ويـلقى في غـياهب يـفعل إذا كـان يهـدد با
ـعتقالت سنـ طويلة بـدون تهمة وال حتى مـحاكمة ? مـاذا يفعل إذا ابعد السجون وا
عن وظـيـفـته  و قـطع راتـبـه مصـدر مـعـيـشـته هـو وعـيـاله  ومـصـادرة أمالكـه ? ماذا
يــفـعل غـيــر الـهـجـرة الـى بالد يـجـد فــيـهـا  األمن واألمــان والـعـيش الــكـر والـسـكن
هـجر والرعـاية الـصحـيـة واالجتـماعـية وتـؤمن له جمـيع اخلدمـات التي وفـرتهـا دول ا
ولم يوفرها أبـسطها سـاسة العراق فيـنأى بل يهرب نـاجياً بنـفسه وبعائـلته بعيدا عن
ـمـارسات الـطـائـفيـة ويـؤمن عـلى  مسـتـقـبله االعـتقـال والـتـعذيب واالغـتـيـال والقـتل وا
ومـستـقبل أوالده ويـتسـاوى في الدول األجنـبيـة مع ابن البـلد في احلـقوق والـواجبات
زورون هذه احلـقـوق التي فـقـدها في بـلـده بعـد ان سـيطـر الـفاشـلـون والفـاسـدون وا
والطائـفيون وعمالء دول اجلوار على مقـاليد األمور في العراق فـحرموا أبناء الشعب
من ابسط حـقوقه ولم يؤمنوا لهم ابسط اخلدمات واالهم من ذلك لو يؤمنوا لهم األمن
واألمان والعـيش الكـر واحلريـة بل أذلوهم وأفقـروهم وجوعـوهم ثم سرقـوا أموالهم
وأمـوال الـدولــة ونـهـبــوا ثـروات الـوطن لـيــسـتـأثــروا بـهـا هم وعــوائـلـهم ومــقــــــربـيـهم
وأحـزابـهم .  فـأيــة خـسـة وايـة نــذالـة وأي عـمل قـبــيح وسـيئ جلـأ إلــيه  من يـسـمـون
أنــفــســهم ســاســة وقــادة الــعــراق عــنــدمــا يــرســلــون عــمالءهم وعــمـالء دول اجلـوار
شـردين رغـمـا عـنهم عن لـيـتـجسـسـوا عـلى الالجـئـ الهـاربـ من الـظـلم واجلـور وا
ـعانـاة أخرى هي الـتجسس وطـنهم لـيزيـدوا من معانـاة الهـجرة والـغربـة عن الوطن 
علـومات عنهم الى الدوائر األمنـية ليتم اعتقالهم أو اغـتيالهم في حالة عودتهم ونقل ا
هـاجرين لـيعيـشوا حـياتهم هجـرين وا فـيا ساسـة العـراق اتركـوا ا الى وطنـهم ثانـية 
فـي الدول الـتي احـتـضـنـتـهم ووفرت لـهم  مـا لم تـوفـروا أنـتم وأحـزابـكم الـتي تـسمى
إسالمية ولـو جزءاً بسيطا منه وهو األمن  واألمان بـينما وفرت لهم الدول التي جلأوا
إليـها هـاربـ من ظلـمكم وجـوركم  كل متـطـلبـات حيـلتـهم وكل وسـائل عيـشتـهم التي
حـرمـتـمـوهم مـنـهـا في وطــنـهم فـاتـركـوهم لـيـعـيـشـوا  بـراحـة بـال واطـمـئـنـان وحـقـوق
ـشـيـنة ـارسـاتـكم الـطـائـفـيـة والـقـمـعـيـة ا وخـدمـات ومـصـدر عـيش امن  بـعـيـدا عن 
وبـعيـدا عن جرائـمكم وظـلمكم وجـوركم  وسوء إدارتـكم وسوء خـدماتـكم وال تضـيقوا

عليهم وترسلوا غربانكم وجرذانكم ليعكروا عليهم صفو حياتهم وهم في الغربة .

ـفـوض في احـدى جـلـسـات مـجـلـس ا
خـالل شـبــاط - فـبــرايـر 2005  حــضـر
الـسيد بـيتر اربن مـدير منـظمة الـهجرة
الــدولـــيــة ذلك االجــتــمــاع وحــاول فــيه
ـبـالغ الـطـائـلـة (حوالي تـبـريـر صـرف ا
74 مــــلــــيــــون دوالر) عــــلـى اســـاس ان
ــنــظـمــة كــانت مـهــيــئـة اســتــعـدادات ا
ــلـيــون نـاخب الســتـقــبــال مـا يــقـارب ا

ربعهم فقط ادلوا باصوأتهم.
ـــا طــالـب به الـــســيّـــد اربن في ذلك و
االجـتمـاع دراسة امـكانيـة ابقـاء مكاتب
شاركة ـنظمة مفتوحة في كل الدول ا ا
فـي الـــتـــصـــويـت في اخلـــارج وابـــقـــاء
اآلنـسـة تـيهـانـا بـارتلـوك الـتي عـينـتـها
ـؤسسة االمريكية لالنظمة االنتخابية ا
(ايـفـيـس) لـتـعـمل مع مـنـظـمـة الـهـجـرة
الـدولـيـة بـعد ان تـسـلـمت ايـفـيس مـبلغ
نـظمة ثـالثة مالي دوالر من عـقد مع ا
السـتـقدام خـبـراء للـعـمل في انـتخـابات

اخلارج.
ـعروف ان نـغمة االبـقاء عـلى مكاتب وا
ـنظمـة دون عمل كان قد رددهـا سابقاً ا
دير في منظمة الـسيد برنسن ماكنلي ا
الـهجرة في رسـالة بعث بـها الى رئيس
ـفوضـ قـال فـيهـا "لـقـد طور مـجـلس ا
ؤسـسـات وطاقـماً الـبـرنامج مـعـرفة بـا
ـوظـفـ قد يـقـدّمـون فائـدة كـبـيرة من ا
ألي بــــرنــــامج تــــصــــويت خــــارجي في
ــسـتــقـبل... نــعـتــقـد ان مـن مـصــلـحـة ا
الـــعــراق (كـــذا!!) االبــقـــاء عــلى هـــيــكل

انتقالي للبرنامج .
بـتاريخ 14 /2005/12اسـتمع اجمللس
ــثـلـة مــنـظـمـة الى تــيـهـانــا بـارتـلـوك 
الـهـجـرة الـدولـيـة الـتي طـلـبت ابـالغـها
ـوافـقـة او بــقـرار اجملـلس الــنـهـائي بــا
نـظمة او الـرفض علـى استـمرار عمـل ا
ايــــقــــاف عــــمـل الــــبــــرنــــامج اخلــــاص

بالتوصيت.
بــعــد الــنــقــاش اتــخــذ اجملــلس الــقـرار
الـــقــاضي بـــاغالق بـــرنــامج مـــنــظـــمــة
الــهـجــرة الـدولـيــة وذلك لـعــدم احـتـواء
قـانون ادارة الدولـة للمرحـلة االنتـقالية
عـلى نص يـتـضمن مـشـاركـة العـراقـي
في اخلارج في االستفتاء العام (3).

بــعــد ان اغـلق هــذا الـبــرنــامج وكـانت
هــذه بـنـظــري خـطـوة مــهـمـة اتــخـذهـا
ـفـوض رغم مـحـاولـة بعض مـجـلس ا
ـنتفع عدم القيام بذلك بدأت عملية ا
التدقيق احلسابي والكلفة التي بلغتها

هذه العملية.
Ernest and ) ـفوضيـة  شركة كـلفت ا
Young) مـن كبريـات شركـات التـدقيق
ــهـمــة وبــعـد فــتـرة في الــعــالم بـهــذه ا
قـصـيـرة بـدأت روائـح الـبـذخ والـصرف
ــبـرر من قـبـل مـنـظــمـة الــهـجـرة غــيـر ا

الدولية تزكم االنوف (4).
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ــفــوضــ عــلى بــعــد اطـالع مــجــلس ا
نـتـائج الـتـدقـيق التـي اجرتـهـا الـشـركة
عن حـسـابـات منـظـمة الـهـجرة الـدولـية
ـذهلة وغير صروفات ا ونـاقش ارقام ا
ــبـررة كـلف اجملـلس في قـرار اتـخـذه ا
فـوض هـمـا الدكـتور عـبد اثـنـ من ا
احلـس الهـنداوي والدكتـور فريد ايار
ـهـا الـى اعـداد الـوثـائق الالزمـة لتـقـد
ـنــظــمـات الــدولــيـة ــتــحـــدة وا االمـم ا
ـعرفـة االسبـاب التي ادت الى ـعنـيـة  ا
ـنـظــمــة بـصــرف مـبـلغ 74 قــيـام تـلك ا
مــلــيــون دوالر في انــتـخــابــات اخلـارج
لـكـانـون الـثـاني 2005 في ح ان ذات
االنـــتــخــابــات الـــتي اجــراهـــا مــجــلس
ــفـوضــ بـعـد حــوالي عـشــرة اشـهـر ا

كلفت اقل من 18 مليون دوالر(5). 
طــــالــــبت فـي الـــعــــديــــد من االحــــاديث
الــصـحـفـيـة(1) الــتي ادلـيت بـهـا بـفـتح
ــعــرفــة االســبــاب الــتي دعت حتــقــيق 
منظمة الهجرة الدولية الى صرف مبلغ
حـــوالي  74 مـــلــيـــون دوالر من امــوال
عـراقــيـة عـلى انـتـخـابـات اخلـارج الـتي
جــرت في 3 / كــانــون الـثــاني- يــنــايـر
ـعـنى ان كلـفة الـناخب الـواحد بـلغت
 279دوالر فـي ح ان الـكلـفـة يقـترض
أالَّ تـتـجاوز مـا ب (  5 الى 15) دوالراً
وفـي اصـعب االوقــات وفي جــمـيع دول
الـعالم. لقد درست بشكل دقيق التقارير
ـيـة ـقــدمـة من مـكـاتب الـتــدقـيق الـعـا ا
الــتي اوضـحت الــكـثــيـر من الــغـمـوض
الـذي كان سائـداً في هذه القـضية التي
اســـــمــــيـــــتـــــهــــا (الـــــدوالرات مــــقـــــابل
االنــتـخــابـات) تــيـمــنـاً بــالـشــعـار سيء

الصيت (النفط مقابل الغذاء).
ارتـبطت الكلـفة الفعـلية العـالية اساساً
ـوازنـة الـتـخـمـينـيـة الـتي اعـدتـها في ا
مـنــظـمـة الـهـجـرة الـدولـيـة (IOM) فـلم
تــراع الـعــوامل االسـاســيـة الــتي يـجب
دراسـتهـا للـوصول الى كـلفـة تخـميـنية
ـا  كـانت مـجرد اكـثـر دقـة لـلـنـاخب وا
مـضــاعـفـات عـديـدة لـكـلـفـة الـنـاخب في
بـرنامج التـص. ويت خارج افغـانستان

ــنــظـمــة في ايـران الــذي نــفـذته ذات ا
وبـاكـسـتـان  وبلـغت تـلك الـكـلـفة (25)
دوالراً لــلـنــاخب الـواحـد فــيـمــا بـلـغت
كــلـفـة الـنــاخب الـعـراقي (279) دوالراً
اي مـــا يــزيــد (12) مـــرة تــقـــريــبــاً عن

الكلفة االفغانية. 
قـدمت منظـمة الهـجرة الدولـية موازنة
تـخـمـيـنيـة غـيـر واقـعـية ومـبـالغ فـيـها
ـبـالـغـة مـا ادى الى حتـمل كـثــيـر من ا
مـوازنـة الدولـة الـعـراقيـة أعـباءً مـالـية
كــبـيـرة اضــطـرتــهـا الى حتـويـل مـبـلغ
(92) مــــلــــيــــون دوالر لـــصــــالـح هـــذه
ـبلغ ـنـظمـة التي اشـتـرطت حتويل ا ا
الـــيــهــا كــامـالً وهــو امــر غـــيــر مــبــرر
ويـطرح العـديد من االسئـلة كما انه لم
جتـر اثناء عـمليـة التنـفيذ اي مـراجعة
ــعـرفـة مـدى لــلـمـوازنـة الــتـخـمــيـنـيـة 
بلغ.  احلاجة الفعلية إلتمام حتويل ا
لــقـد ثـبت من خالل تـلـك الـتـقـاريـرعـدم
وجـود نـظام فـعال لـلرقـابة في مـنظـمة
الـهجرة الدولية وغـياب السيطرة على
االنـــفــاق ومن اوضـح الــشـــواهــد هــو
االنــحــراف الـــكــبــيــر بــ الــتــكــالــيف
الـفعلية والتـخمينية لـلخدمات االمنية
الـــتي قــدرت بـ(42) مـــلــيــون دوالر (3
مـاليـــ لــــكل دولــــة من الـــدول الـ14)
ـتـحـقـقة بـيـنـمـا الـتـكـالـيف الـفـعـلـيـة ا
بـلـغت حـوالي 12 مـلـيـونـاً و500 الف
بلغ الذي دوالر... ورغـم ذلك فان هذا ا
صـرفـته IOM عـلى اخلـدمـات االمنـية
فـي انــتـــخــابـــات اخلــارج في كـــانــون
الـثاني  2005يـزيد بـ 11مـليون دوالر
تـقريـباً عـما صرف عـندمـا نفـذ مجلس
ـفـوضـ االنتـخـابات في  15كـانـون ا
االول 2005 بـايدي عراقيـة فقد صرف
في (15) دولـة عـلى اخلـدمـات االمـنـية
ليون دوالر فقط مبلغ مليون ونصف ا

. تقريباً
تـمت مـعـظم عـمـلـيـات الـشـراء واحـالة
ــنــاقـصــات الــتي نــفـذتــهــا مـنــظــمـة ا
الــهـجــرة الـدولـيــة بـطــريـقــة مـخــالـفـة
ـالي الـسـلـيم الـتي لـقـواعـد الـسـلـوك ا
تــــقـــضـي وجـــود عــــرضــــ او ثالثـــة
عـــروض عـــلى االقل بـــيـــنــمـــا مـــعــظم
عــمـــلــيــات الـــتــعــاقــد والـــشــراء تــمت
اســتــنـاداً الى عــرض ســعـري مــنــفـرد
وطــبـعـاً فـان هــذا الـسـلــوك ال يـسـاعـد
عـلـى ضبــط االنفـاق  ويـؤدي الى عدم
احلـــصـــول عـــلى اســـعــار مـــنـــاســـبــة
وبـالـتـالي زيـادة سـقف الـتـكـالـيف الى
جـــانـب عـــدم وجـــود تـــدقــــيق داخـــلي
لـلبرنامج ما ادى الى تمـييع السيطرة

على االنفاق. 
وبـــالـــرغم من ان IOM عـــيـــنت عــدداً
كــــبـــيــــراً وبــــشـــكـل غـــيــــر مــــبـــرر من
ـسـتشـارين واخلبـراء بلـغت تكـاليف ا
اســتـخـدامـهم 18 مــلـيـونـاً و500 الف
دوالر تـقـريـبـاً اال انه ال يـظـهـر لـهم اي
دور (حـسب تقاريـر مدققـي احلسابات
) في تـقيـيم مـدى احلـاجة او الـدولـيـ
دعم مــبـررات عــمـلــيـات االنـفــاق الـتي
ـشتـريات الـتي تمت سواء حـصلت وا
من نـاحيـة الكمـيات او االسعـار فليس
هـناك مـحاضر اجـتمـاعات او دراسات
او تـقيـيمـات مسـبقـة مصـاحبـة لهؤالء
ـستشـارين تتعـلق بتـبرير او تـفسير ا

الكثير من عمليات االنفاق.
وتــشـــيــر تــقــاريـــر احملــاســبــة الى ان
مـــجــمــوع الــرواتـب الــتي صـــرفــتــهــا
سـتشارين ـا فيهـا رواتب ا ـنظـمة  ا
بــلـغت 29 مــلـيـونـاً و840 الــفـاً و737
دوالراً امـريـكـيـاً في انتـخـابـات كـانون
الــثــاني 2005 فـي حـ بــلغ اجــمـالي
ـسشـارين الـرواتب الـتي صـرفـت مع ا
فـي انتـخـابات 15 كـانون االول 2005
والــتـي تــمت بــايــد عـــراقــيــة مــبــلغ 8
مـاليــــــــــ و505 أالف و53 دوالراً اي
بـفـرق مـقـدراه 21 مـلـيـونـاً و335 الـفـاً
. أن هـــذا الــــتـــبـــاين في و 684 دوالراً
الـرواتب يسجـل عشرات االسئـلة التي

يفترض ايجاد اجابات عليها. 
ـنــظــمـة وعــلى صــعـيــد اخــر لم تــقم ا
(IOM) وبــاخلـصـوص ادارة بـرنـامج
االنــتـخــابـات خــارج الـعــراق بـاتــخـاذ
االجــراءات الالزمــة لــلــســيــطــرة عــلى
ـوجـودات مــشـتـريـات الـبــرنـامج من ا
الـــثــابـــتــة ولم تـــقم بـــوضع ســجل او
بــرنـامج لـتــسـجــيل تـفـاصــيل الـشـراء
ـوجودات ـواصـفـات وحـركـة تـلك ا وا
وكـل مــــا عـــمــــلــــتـه هــــو جــــرد مـــادي
توفرة فعالً في كل دولة للموجودات ا
بـعد انـتهـاء البـرنامج وقـبل تسـليـمها
الـى اجلـانـب الـعــراقي هــذا طــبــعـاً ال
ـوجودات الـتي سـلمت الى يـثـبت ان ا
اجلـــــانـب الـــــعـــــراقـي تـــــمـــــثـل فـــــعالً
ـوجـودات الـتـي  شـراؤهـا بـاموال ا
الــبـرنــامج ولــذلك فـقــد ظـهــرت بـعض
الــدالئـل عن مــوجــودات لم تــســلم الى
وقع اجلـانب العراقي وحسـب العقد ا

بـيـنـهم.  من خالل دراسـة تـقـريـر شـركة
 Ernest & Youngوجلـنـة الرقـابة في
ــفــوضــيــة  حتــديــد مــجــمــوعــة من ا
ــشـتــركـة عــلى حــسـابـات الحــظـات ا ا
(IOM) نفـذ من قبل منظمة الـبرنامج ا
والــتي تــتــكــرر في جــمــيع الــدول وهي

تشمل ما يلي: 
-ال يــوجــد وثـائق او اوامــر شــراء قـبل
إتــمـــام عــمــلــيــة الــشــراء لـــلــكــثــيــر من
ــشـتـريـات تــبـ ان عـمـلــيـات الـشـراء ا
مـوافقة ومصادق عـليها حسب االصول

من قبل مدير مخول.
-ال يــوجــد إسـتــدراج وحتـلــيل عـروض
وبـالـتـالي لم يـتم احلـصـول عـلى انسب
االسـعار بل إستناداً الى (عرض سعري
ـهـمة واحـد فـقط) وهـو احـد االسـبـاب ا
الــتي ادت الى ارتـفــاع كـلـفـة الــبـرنـامج

بدرجة كبيرة.
-عـمـليـات شـراء غيـر مـعززة بـوصوالت

تثبتها.
-مـدفـوعـات  تنـفـيذهـا ولـكن ال حتمل
مـصـادقـة اي شـخص مـخـول وال حتـمل
ــــالـي اخلـــاص مــــصــــادقــــة الــــقــــسم ا

باالنتخابات خارج العراق.
-مـشتـريات لـبضـائع وخدمـات ال يوجد
مـا يؤيـد استالمـها بـالنـسبـة للـمواد او
اجنـازهـا بالـنسـبة لـلخـدمات وال يـوجد
ـنظـمة بـيـانات مـوثـقة بـاالستالم لـدى ا

او االجناز.
عــمـلـيــات دفع بـدون اإلسـتــحـصـال -
عـــــلى وصـــــوالت قـــــبض مـن اجملـــــهــــز
ـنـظـمة ال تـمـلك دلـيالً علـى ان عمـلـية (ا
ا تكون الدفع قد تمت وهي فعلية إذ ر

عملية دفع وهمية).
-اوامـر شراء مـعدة بـعد اتمـام عمـليات

الشراء.
الحظات هذه وبـناء على ما تقـدم فان ا
تــؤدي الى عــدم الــوثــوق من ان جــمـيع
عــمــلــيــات الــشــراء كــانت ضــروريــة او
خلـدمة البرنامج او حقـيقية اضافة الى
انـها لم حتـقق شروط الـعرض الـسعري

ناسب. ا
ومـن االمـثـلــة احلـيـة عــلى اسـراف هـذه
ــنـظــمـة وبــذخـهـا مــا ادعـته مـن انـهـا ا
SMG Security دفــــعـت الى شــــركــــة
مـــــبــــلغ ( 3) مالي و 327الــــفــــاً و32
دوالراً للخدمات االمنية لالنتخابات في
الحظ ان تحدة فقط اال ان ا الـواليات ا
الـعقد مع هذه الـشركة ووصوالت الدفع
لم تـتـضـمـن سـاعات الـعـمـل او سـاعات
اخلــدمــة وبــالــتـــالي فــأنه من الــصــعب
دفوع قـدمة وا حـساب كلفـة اخلدمات ا
وجب الـعـقد كـما انه ال يـوجد ثـمـنهـا 
تـبريـر منطـقي او تقـييم مـسبق من قبل
ـعني لـلتـعاقـد مع هذه الـشركة الـقسم ا

وبــهـــذه الــقــيــمــة الـــكــبــيــرة والــتي 
اســـتــــنـــاداً الى عـــرضــــهـــا الـــســـعـــري
الـوحـيـد.امـا بـشـأن االيـجارات فـيالحظ
ان مـنظمة الهجـرة الدولية صرفت مبلغ
 6 مـالي و344 الـــــــفـــــــاً و816 دوالراً
كــايـجـارات في حـ بــلـغت مـصـروفـات
االيـجـار في انتـخـابات اخلـارج الـثانـية
مـبلغ مليون و 273الفاً و 310 دوالرات
اي بــفــرق يــزيــد عــلى خــمــســة مـاليـ
دوالر.لم تـكشف تقارير تـدقيق حسابات
مــنـظــمــة الـهــجـرة الــدولـيــة عن حـاالت
ـــســـتـــنــدات الـــبـــذخ والـــقـــصـــور في ا
احلـسابية فقط بل كشفت ايضاً مراوغة
ـنظـمـات االجنـبـية الـتي عـملت بـعض ا
ـــفـــوضـــيـــة اثـــنـــاء الـــعـــمـــلـــيــات في ا
االنـتـخـابـيـة الثـالث مدعـيـة انـهـا تـعمل
تـحدة في حـ تلتف حتـت راية اال ا
لــلـحــصـول عــلى عــقـود ثــانـويــة وعـلى

ال العراقي. حساب ا
وكـمـا اتضح في الـسطـور السـابقـة فان
تحدة والفريق الدولي لم خـبراء اال ا
يـكـونـا موافـقـ عـلى اجراء انـتـخـابات
اخلــارج في  30 كــانـون الــثـاني 2005
السـبـاب لـوجـسـتـيـة وخـوفـاً من الـفشل
الـذي قــد يـحـسب عـلـيـهم اال انه وبـعـد
فوض اجراء انتخابات قـرار مجلس ا
ــنــظــمـة في اخلــارج وانــاطــة الــعـمل 
ـؤسـسة الـهـجـرة الـدولـيـة لـوحظ ان ا
(IFES) الـدولـيـة لالنـظـمـة االنـتـخـابـية
عـقـدت اتـفـــــــــاقـاً مع مـنـظـمـة الـهـجـرة
بـــقـــيـــمـــة 3 مـاليــ دوالر لــتـــزويــدهــا
بـــاخلــــبـــراء(!!) وبـــدون عـــلـم مـــجـــلس
ــفــوضــ عـلــمــاً بــأن ايــفـيـس كـانت ا
ـفوضـية حتت راية مـكلـفة بالـعمل في ا
(الــفــريق الــدولي) الــذي تــشــرف عـلــيه
ـــتــحــدة... والــذي عــارض اصالً اال ا
اجـراء انتـخابـات اخلارج.تـضمن الـعقد
ـؤسـسـة االمـريـكـية الـذي وقـعـته هـذه ا
مع مـنظـمة الهـجرة  من ب مـا تضمن
 تــزويــد مـــنــظــمــة الــهــجــرة الــدولــيــة
ستشارين في الوقت الذي بـاخلبراء وا
ـدقق ان منظـمة الهجرة اظـهر تقرير ا
صــرفت 15 مــلــيــونــاً و 73الــفــاً و604
ـســتــشـارين دوالرات عــلى اخلــبــراء وا
مـضـافـاً الى هـذا الـرقم  3مالي و440
الــفــاً و 200دوالر كــتــكــالـيـف مـعــيــشـة
لـهـم... هـذا االمـر يـطـرح اسـئـلـة كـثـيـرة
ـسـؤول عن مـنـظـمة ـدير ا سـيـمـا وان ا
ـدعو بـيتـر اربن كان الـهـجرة الـدوليـة ا
يــعــمل في مــنــظــمــة (ايــفــيس) وهــنـاك
ـــوظـــفـــ بــ الـــكـــثـــيـــر من تـــبـــادل ا
.ان عــقـد مـنـظــمـة الـهـجـرة ــؤسـسـتـ ا
الــدولـيـة مع (ايـفــيس) لم يـكن واضـحـاً
وقـد ابـدت شـركات الـتـدقيـق الكـثـير من
الحــظــات عــلــيه مــنــهــا عــدم وضـوح ا
وكـفـاية الـتفـاصـيل اخلاصـة باخلـدمات

انتخابات العراقي خارج العراق

صالح وفرض القوة وسـياسة سحب النقد الصراعـات الدولية ضمن اجواء حتقـيق ا
ـنـطقـة ضـمن اجواء مـصـحوبـة بـغيـوم و سـحب  مـحمـلة الي  تـدور  رُحـاها في  ا ا
بـأفـكار مـضـطربـة وردود افـعال غـير مـنـضبـطـة ومصـالح مـتشـابـكة   لـيُـثبت كل ذي
ـعطيـات  نبـحث عن موطيء شـأن مكـانه في الصـراع  ونبـقى نحنُ في ظـل كل تلك ا
ـعـادلـة الـدولــيـة  لـنـتـحـول  مـن خالله من سـاحـة لـعب مــسـتـأجـرة  لـلـدول قــدم في ا
اخلـارجيـة الى العب يجـيد اسـتثـمار الـفرص وحتـقيق االهـداف ضمن حـلبـة اشتـباك

احملترف والنجاح في حتويل الصراع خارج ارضنا .
حتوالت فاصـلة وضعت اخلليج العربي في صدارة االهتمامات االقليمية والدولية في
مطلع التـسعينات: اجتياح العراق للكويت وحرب حترير الكويت وتداعياتها االقليمية
ـتطـرف االسالمـي من حـادثة الـسعـودية حتـديداً. وجـاء االشتـباك بـ الـرياض وا
ـأزوم. وسرعان ـكي الى اسامه بن الدن لـيضيف أزمـة جديـدة الى الواقع ا احلرم ا
نافس االول لـلسعـودية على الـساحت الـعربيـة واالسالمية. أما ما اصبـحت ايران ا
في الـنزاع السـوري منذ 2011 فإيران حـليف ثـابت للنـظام بيـنمـا السعـودية دخلت
في اعـادة تمـوضع وسانـدت قوى مـتنـاحرة في اطـار حتالـفات لم تـصمد. وفـي اليمن
نزاع دائـر ازداد تفاقـماً مع عـاصفـة حزم انـتجت عواصف فـي كل االجتاهات. وفي

البحرين  احلسم ولم ينته النزاع. 
 فبينـما ايران تشـهد شبه أستقـرار  ومتـــــصاحلـة مع اغـــلب دول العالم بـاستــثناء

أميركا ?
فإن السـعودية في خضم حتوالت غير مسـبوقة في الداخل وفي عالقتها مع الواليات
ـتقـلب بـطـبـعه وسـيـاساته خـالفاً لـسـلـفه الـذي اصـطدم مع ـتـحدة بـقـيـادة تـرامب ا ا
نـطقـة ولـلعالقـات الـثنـائيـة. خـيارات الـرياض اآلن في الريـاض في مـقاربـته ألزمـات ا
السلة االمـيركية وخـيارات طهران تخـصها. مساران مـتعارضان قـبل الربيع العربي
وبـعده وأسـتـطـيع ان اجـزم ان القـنـوات الـدبـلمـاسـيـة مـفتـوحـة عـلى مـصراعـيـهـا ب
ـقتـربات وتـفـعيـلهـا لـتخـفيـف شدة الـتهـديـدات االعالميـة ب امـريـكا وايـران اليجـاد ا

الطرف !
وفي ظل صراعـات تـبدو لـلوهـلة األولى انـهـا مفـتعـلة او مـتفق عـلـيهـا في اقل تقـدير 

صالح !! ال وادارة ا ب ثالثة اهداف متمثلة بالقوة وا
جنحت امريكـا بأن تكون دولة الكابوي االولى وتفرض سيطرتها وجبروتها بالقوة من
ـؤسسة الـعسكـرية االمريكـية من تطـور تكنـلوجي كبـير اذهل العالم خـالل ماشهدته ا
واصــبـحت الـقـوة االولى بال مــنـازع بـاالضـافـة الى الــسـيـطـرة الـكــامـلـة  عـلى كُـبـرى
ـؤسـسـات االعالميـة الـتي سـاهمت بـرسم  الـصـورة النـمـطيـة  لـقـوة امريـكـا  ضمن ا
رســائل اعالمــيــة مـكــثــفـة  اســتــهـداف الــعـالـم بـهــا بــشـكل عــام  ورســائل اخـرى
ـال فأثـبـتت دول اخللـيج انـها اسـتهـدفت اجلـمهـور االسالمي والـعـربي  واما دولـة ا
قـادرة عـلى ان تـكــون في صـدارة الـدول الـغـنــيـة وعـلى رأسـهم الـســعـوديـة  ولـديـهم
ـال من اجل حتقيق األمن وهـذا اجلانب جنحت به الـسعودية القابـلية في اسـتخدام ا
ـصـالح في اسـتـقــطـاب امـريـكــا واعـادة تـرتـيـب اولـيـاتـهــا الـسـيــاسـيـة وفق حتـقــيق ا
ـصالح وحـنـكـة ادارة الصـراع فـتصـدرتـها ـنـطـقة  امـا دول ادارة ا السـعـودية في ا
ـذهب عسـكرياً في دول فتـارة تراها ايـران الدولـة التي تدافع عن ا ايران بال منـازع 
اخرى خارج ايران مستندة لشعار تصدير الثورة الذي اقلق دول اخلليج والسعودية
 والتي يشـهد جزء منـها صراع طـائفي وتخوض فـي اجلنوب معـركة عاصف احلزم
صالح دعومـ من ايران  وبالـتأكيد ايـران جنحت  في ادارة معـركة ا مع اليمـن ا
ـهـتـمـ بـشأن ـيـز اثـارة اسـتـغراب وانـتـبـاه الـكـثيـر من ا ـنـطقـة وكـانت العب  في ا
نطقـة  بل واثارَ  غضب امـريكا واستـشعرت امـريكا  بخـطر التـمدد االيراني وقبل ا
امـريـكا ابـدت اسـرائـيل مـخـاوفـهـا من ايـران والـتـكـنـلـوجـيـا احلـديثـة الـتي دخـلت في
دى وهذا األمر بالـتأكيد يثير القلق االسرائيلي صناعة االسـلحة والصواريخ بعيدة ا
ـعادل ـأزق وإيـجـاد ا  ضـمن مـثـلث الـصـراع لم يـجـد الـعـراق مـنـفـذاً لـلـخـروج من ا
ـتصـارعة لـيصـنع لنـفسه مـكانـاً فاعالً وقـد يكـون السـبب الرئـيسي كـافىء للـقوى ا ا
لـذلـك  الـصــراعـات الــسـيــاسـيــة واخــتالف الـوالءات الــدولـيــة  جنــحت امـريــكـا في
اسـتـخـدام الـعـراق كـورقـة ضـغط وتـفـاوض في مــلـفـاتـهـا الـدولـيـة مع إيـران وحتـقـيق
مكـاسب لـها فـقد اسـتطـاعت أن تـسيـطر عـلى الـعراق من خالل اسـتـراتيـجيـات عدة
تعود في النـهاية بالنفع على مصالح أمريكا بـاألساس لكن هذه االستراتيجية جلبت
لـها انتـقادات دولية جـعلهـا تبحث عن خـطة أكثـر فاعليـة خاصة بـعدما نـقلت الواليات
ـتحـدة عدداً من مـعـداتهـا العـسكـريـة التي كـانت في سـوريا إلى ثالث قـواعد داخل ا
األراضي الـعـراقـيـة عـلى خـلـفـيـة قـرار االنـسـحـاب الـعسـكـري مـن سـوريا واقـتـنـعت
كـنها بـضرورة التـوسع في احلضـور العسـكري أو إقـامة قواعـد عسـكرية أمـريكـية 
استـهـداف مقـرات احلشـد الشـعـبي الذي تـعتـبره امـريـكا احـد اسرار قـوة ايران في
العراق بـاالضافة الى تـهديد  مـواقع  النـفوذ اإليراني في الـعراق أو على أقل تـقدير
اسـتهـداف األراضي اإليرانـية من الـداخل الـعراقي اي اسـتخـدام االراضي العـراقية

الستعراض القوة والتهديد .
ورقـة الـتـوت ان سقـطت سـتـكـشف عـورة الصـراع احلـقـيـقي وسـتنـكـشف حـقـائق قد
هـاترات يـصـطدم بـها الـعـالم بأجـمـعه وقد التـعـدو  تلك الـتصـريـحات والـتهـديـدات وا
ـكن من امـوال اخلـليج سـوى اوراق ضغط لـهـدفـ فقـط اولهـمـا ; سـحب اقصى مـا
رتقب الـذي خلق مـنهُ االعالم االمريكي صـوراً للرعب حتت طائلـة التهـديد االيـراني ا
صالح في ـنطـقة  وثـانيهـما ; تـقاسم امـاكن التمـدد والسـلطـة وا والـدمار  وارهاب ا
ـنـطـقة وعـلى رأسـهـا الـعـراق .لذا البـد لـسـاسـة الـعـراق اليـوم بـوقـفـة تـأمل ودراسة ا

حتـليلـية عـميقـة واعادة النـظر بـعالقاتنـا الدولـية وفق مبـدأ حتقيق
صـالح لنـجـد النفـسنـا مكـانـاً يلـيق ببـلدنـا وتـضحـياتـنا في ا
ـكن ان يكون صالح . فال ملـعب الصراع الـدولي الدارة ا
ــال واحلـنـكـة لـديــنـا قـوة امــريـكـا ولــكـنـنــا مـتـمـكــنـون من ا
السيـاسية فيما اذا توفرت فرص الـتوافق الوطني احلقيقية

بنيَّة على صدق النيات ألنقاذ العراق . ا


