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بعد اختتام اعمال الدورة الطارئة الحتاد البرملانات العربية يف القاهرة

املشهداين لـ ( املدى )  :لدينا اتصاالت مع اجلامعات
املسلحة وانضاممها للعملية السياسية سيكون مكسبا كبريا
عمان  /نصير العوام

انهـ ــى رئـي ــس مـجل ــس الـنـ ــواب الـ ــدكـتـ ــور
محمـود املـشهـداني زيـارة قـام بهـا للقـاهـرة
وذلك للمشـاركة يف الدورة الطـارئة الحتاد
البرملانات العربية .
املــدى التـقت املـشهــدانـي يف عمــان وهــو يف
طـريق عـودته الـى بغـداد حـيث حتــدث عن
مجـمل م ــاجـ ــرى يف الع ــاصـم ــة امل ـص ــري ــة
متطرقـا الى االجتمـاع التحضيـري ملؤمتر
ال ــوف ــاق ال ــوطـنـي الع ــراقـي ال ــذي ت ــزامـن
انـعقـ ــاده يف مق ــر اجلـ ــامعـ ــة الع ــربـيـ ــة مع
اعمـال الــدورة الطـارئـة الحتــاد البـرملـانـات
العــربيـة حـيث اكـد املـشهــداني علـى جنـاح
زيـارته كـونهـا جـاءت لتعـزز عالقـة البـرملـان
العـراقي بـالبـرملـانـات العـربيـة الـشقيقـة يف
ع ــودة وصفهــا بــالفــاعلــة وعــدهــا خـطــوة
كبيرة يف االنفتاح مـن جديد على اجملتمع
العربي ممثال ببرملاناته .
وقـال املـشهــداني ان الـوفـد العــراقي اوضح
مــا يـتع ــرض له ابـنــاء الــشعـب مـن اعـمــال
ارهـ ــابـيـ ــة واعـتـ ــداءات اجـ ــرامـيـ ــة مـن قــبل
جمـاعات وعصـابات معـادية للعـراق حسب
وصفه وان الـشعب العـراقي بحـاجـة مـاسـة
الى دعم ومـسانـدة االشقاء العـرب لتجاوز
الظـرف الصـعب داعيـا البـرملـانـات العـربيـة
الـ ــى تفعـيل ه ــذا الـ ــدور وتكـثــيف اجله ــود

لتحقيق االمن واالستقرار يف العراق .
وتطرق املشهداني يف حديثه عن االجتماع
التحـضيري ملـؤمتر الـوفاق الـوطني مـؤكدا
علــى ان الــوضع يف ط ــريقه نحــو االنفــراج
مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى ضـ ــرورة ان يـتـم احلـ ــوار بـني
االطراف الـعراقيـة املشـاركة يف املـؤمتر بـ (
التصارح وليس التجارح ) .
وشخــص امل ــشهـ ــدانـي املـ ـشـكلـ ــة بقـ ــوله ان
االم ــور املـتـعلق ــة ب ــاخلـصـ ــوم ميكــن حله ــا
بـاحلــوار وعبــر عن اعـتقـاده بـان الــدستـور
الع ــراقي ه ــو االشكــال االول وع ــده االكثــر
وضــوحــا فـيمــا يخـص نقــاط اخلـالف بني
االط ــراف الع ــراقـي ــة  .وق ــال امل ــشه ــدانـي :
تـوجـد جهـات منهــا هيئـة علمــاء املسـلمني
والتيـار القومي النـاصري ترفـض الدستور
علـى اساس انه كتـب يف ظل االحتالل وهو
باطل .
وراى املـشهداني ان حل هـذه املشكلـة يكمن
يف تعـ ــديل ال ــدسـتـ ــور او الغـ ــائه او كـت ــاب ــة
دسـت ــور ج ــدي ــد ي ـســتفـتـ ــى علــيه ال ــشعـب
العـراقي مـوضحـا ان هنـاك مـادة دستـوريـة
تـنص علـى اعـادة الـنظـر يف مـواد الـدستـور
باتفاق مسبق بني الكتل السياسية .
وح ـ ــول اهــم م ـ ــا جـ ـ ــرى االتفـ ـ ــاق عل ــيه يف
املـ ــؤمتـ ــر الــتح ـضـيـ ــري قـ ــال امل ــشهـ ــدانـي :
اتـفقت االطــراف علــى العـديــد من االمـور

وهـم ب ـصـ ــدد مـنـ ــاقـ ـشـ ــة تــنفـيـ ــذ االلـيـ ــات
الــصحـيحـ ــة وذلك حل ــرصهـم عل ــى عق ــد
االج ـت ـم ـ ــاع امل ـ ــوسـع يف بغ ـ ــداد وب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
اجل ــامع ــة العــربـيــة وهــذا يــاتـي ب ــدافع ان
يكـون االجـتمــاع اكثـر تــاثيـرا علـى الـشـارع
العـ ــراقـي ومبـ ــا يـحقـق حال مـن صـنـ ــاعـ ــة
عراقية ومباركة عربية .
وت ــابـع  :للـحك ــوم ــة دور اس ــاس يف تـفعــيل
املـصاحلة واحلوار فقبـيل تشكيل احلكومة
اجتمعت جـميع القوى الـسياسـية واتفقت
علـى بـرنـامج سيـاسي فـاعل وطـويل يـصب
يف م ـش ــروع امل ـص ــاحل ــة واحل ــوار ال ــوطـنـي
وعنــدمــا تــشكلـت احلكــومــة وبــدأت فعـليــا
بتنفـيذ البـرنامج قـدمت اربع اجـندات من
قـبل الكتل االربع الـرئيسـة يف البـرملان ومت
االتفاق علـى الصيـاغة النـهائيـة للمـشروع
بــرغم وجــود بعـض الـتحفـظــات حتــى من
قـبل رئـيــس الــوزراء نــوري امل ــالكـي ولكـنـنــا
تخـطـينــا االشك ــال واستـطـيع الق ــول اننــا
جتاوزنـا بذلك اخلطوط احلمـر املوضوعة
مـن قــبل ق ــوات الــتحـ ــالف وه ــو م ــاي ــؤك ــد
عراقية املشروع ومشروعيته ايضا .
وعن الــسقف الــزمـني املـقت ــرح الستـئنــاف
احلـوارات يف املـشـروع قـال املـشهــداني  :انـا
ضـ ــد حتـ ــديـ ــد سـقف زمـنــي لهـ ــذا رغـم ان
الع ــدي ــد مـن االطـ ــراف اتفقـت علـ ــى ذلك

وحـددت بــاسبــوعني لـكنـني
اكـدت علـى ضـرورة االسـراع
بتـنفيـذ مـشــروع املصـاحلـة
الن ذلك يـصـب مبــصلح ــة
الــشعـب العــراقـي ويقــربـنــا
مــن حقـن الـ ــدمـ ــاء وانقـ ــاذ
ارواح الناس .
املـدى سألت عـن حقيقة ان
تكــون اجلمـاعـات املـسلحـة
ال ـت ــي دخلــت يف ح ـ ـ ــوار مع
جه ــات عـ ــدة يف احلك ــوم ــة
م ــؤث ــرة وفـ ــاعل ــة يف ح ــال ــة
انـ ـض ـمـ ـ ـ ــامه ـ ـ ــا لـلع ــمل ـي ـ ـ ــة
الـسيــاسيـة ومـا مـدى سعـة
تلك احلــوارات الـتي ي ــزعم
اجلـمــيع انـه يج ـ ــريه ـ ــا مع
جـمـ ــاعـ ــات مـ ـسـلحـ ــة فـ ــرد
املـشهـداني قـائال  :انـا لـدي
اتـصــاالت مع هــذه اجلمــاعــات واعـتقــد ان
تأثـيرهـا يف حالـة انضمـامها الـى العملـية
السياسية سيكون مكسبا كبيرا .
واضاف :هناك جماعـات ترغب باالنضمام
لـلع ــمل ـيـ ـ ــة ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة م ــثل اجل ـيـ ــش
االسالمـي وانـص ــار ال ـسـن ــة وكـت ــائـب ث ــورة
العـشــريـن وكتــائـب صالح الــديـن وكت ــائب
ال ـنـع ـم ـ ـ ــان وه ـن ـ ـ ــاك ت ـ ـص ـن ـيـف ـ ـ ــات لـه ـ ـ ــذه

رئيس مجلس النواب العـراقي محمود املشهداني

اجلمـاعـات ومن الـطبـيعي ان تكـون املـؤثـرة
مــنه ـ ــا عل ـ ــى رأس القـ ــائـمـ ــة واجلـمـ ــاعـ ــات
الـ ــصغ ـي ـ ــرة يف ذيـل الق ـ ــائ ـمـ ـ ــة  .ونحــن اذا
اسـت ــطعـنـ ــا ان نـتـ ــوافـق مع كـتـ ــائـب ثـ ــورة
الع ـ ـش ـ ــريــن واجل ـي ـ ــش االسالمــي وج ـيـ ــش
اجملـاهـديـن وجيــش انصـار الــسنـة سـنكـون
قد حققنا اجنازا كبيرا ومؤثرا .

مشروع تاريخ العراق يف دهوك

عوائل ضحايا محلة االنفال يسجلون املأساة
دهوك PNA /

من مأساة حلبجة الشهيدة

يف وادي السالم
يرقد ضحايا العنف
النجف  /رويترز

تـغص املـشـارح يف بغـداد بـسـرعـة
عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى نـح ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ميـ ـك ـ ــن مـعـه
االحــتف ـ ــاظ ب ــضح ـ ــايـ ـ ــا العــنف
الطـائفي يف بغداد لفتـرة طويلة
ويــتعـني نـقل اجلـثـث الـتـي يـتـم
الـتعــرف علــى هــويــة أصحــابهــا
الماكن أخرى.
ويقـ ــوم مـت ـطـ ــوعـ ــون كل جــمعـ ــة
ب ـ ـنـقـل اجل ـ ـثـ ــث ال ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـنـجـف
ويخــاطــرون بـتعــريـض أنفـسـهم
لهجمـات علـى واحـد مـن أخطـر
الـ ـطـ ـ ــرق خـ ـطـ ـ ــورة ل ـتـكـ ـ ــرميهـ ـ ــا
بدفنها.
ويتــاح للـرجـال الـذيـن يقـومـون
بتغـسيل اجلثـث وتكفينهـا القاء
ن ـظ ــرة مـب ــاشـ ــرة عل ــى بـ ـش ــاع ــة
العنف املتزايد.
وقــال كــرمي احلـي ــدري انه يقــوم
بتغـسيل مـا بني  50و 60جـثة كل
جمعـة وهـو يــوم يحظـى مبكـانـة
خــاصــة لــدى املـسـلمـني تتـضــرع
ف ـ ـيـه أعـ ـ ـ ـ ــداد م ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ـ ــدة مـ ــن
الـعـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني م ــن أجـل سـالمـ ـ ـ ــة
احبائهم.
واضـ ــاف :هـنـ ــاك عـ ــادة عالمـ ــات
علـى تعـرض القتلـى لتعـذيب أو
تـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــويـه كـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـتـالع االعـ ــني
واجلماجم أو بتر االطراف.
وتـابع قائـال :لن أنسـى أبدا ذلك
املـنظـر الفـظيع حيـث قطع رأس
احــدى اجلـثـث ووضع بــدال مـنه
رأس كـلــب .ومـع ـ ـظــم ضـح ـ ـ ــاي ـ ـ ــا
الع ـنـف مق ـي ـ ــدون وهـ ـ ــو عالم ـ ــة
معروفة على العنف.
وقـال ريـاض أحمـد أحـد العمـال
يف املقـبرة :معظم اجلثث مقيدة
ب ـسـالسل ل ــذا يــتعــني علـيـن ــا أن
نـحـ ـتـف ـ ــظ ب ـ ـ ـ ــآالت لـقـ ـ ـطـعـه ـ ـ ـ ــا.
ومعظم اجلثث مقطـوعة الرأس
وبه ـ ــا ثق ـ ــوب كـثـي ـ ــرة يف ال ـ ــرأس
والوجه.
ودفع وصــول الكـثيــر من اجلـثث
دون اعــالن سـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـن ـجــف
االثــريــاء الــى شــراء قـطعــة مـن
االرض داخـ ــل املـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
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وتخصيصها لهم.
وقال الشيخ صادق الزاهد الذي
ميلك مـكتبـا لـدفن املـوتـى نحن
علــى اتصـال مع مـشـرحـة بغـداد
ونـخب ــرهم بــأن ل ــدينــا مـســاحــة
لــدفن عــدد معني .واتـفقنـا هـذا
االسبوع على دفن  400جثة.
وقال املكـتب االعالمي للحكومة
احملـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة يف ال ـ ـنـجـف ان ثـالث
شـاحنــات نقلت مـؤخـراً  70جثـة
مقطوعة الرأس الى املقبرة.
وه ـن ـ ــاك ع ـ ــدد ك ـب ـي ـ ــر ج ـ ــدا مــن
اجلـثـث الـتـي لـم يـتـم الــتعـ ــرف
عل ـ ـ ــى أصح ـ ـ ــابهـ ـ ــا ال ـتــي ي ـنـقل
بع ــضهـ ــا الـ ــى مـ ــديـنـ ــة ك ـ ــربالء
شمالي النجف.
وشهـ ـ ــدت مق ـب ـ ــرة وادي ال ـ ــسالم
التي يعتقـد أنها أكبر مقبرة من
نوعها يف العالم أياما أفضل.
وهي من أكثر أماكن الدفن التي
حت ـظـ ــى مبك ــان ــة خ ــاص ــة ل ــدى
الشيعة الـذين ينقلون من ايران
وب ــاك ـسـت ــان والهـن ــد والـبح ــريـن
وأمــاكـن أخــرى لـيــدفـنــوا بجــوار
االمــام علي بـن ابي طــالب عـليه
السالم.
ويتم تصـوير اجلثث يف مـشرحة
بغداد وتعـطى أرقـاما قبـل نقلها
للـنجف حت ـسـبــا لــظهــور أقــارب
يـســألــون عـنهـم .وأحـيــانــا تلــوح
آمال كاذبة.
وكل جمـعة يسـافر محمـد شهود
الــى مقبـرة الـنجف لـيبحـث عن
شقـيقه حسـني ( 27عامـا) سائق
حـافلة صغيرة .وقال "ذهبت الى
امل ـش ــرح ــة امل ــرك ــزيـ ــة يف بغ ــداد.
وانه ـ ــرت ع ـن ـ ــدم ـ ــا رأيــت ص ـ ــورة
شقــيقـي .وقـ ــالـ ــوا أن أبحـث عـن
رق ــم خـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوا انـه ــم
سيرسلونه الى النجف".
لكنه تـابع قائال "صدمـت عندما
وجـ ــدت أن رقـم خـمـ ـسـ ــة لـ ــرجل
عجــوز وليـس لـشقـيقي .ال أريـد
شـيئــا مـن احليــاة ســوى أن أجــد
جـثـ ــة شقــيقــي للـت ــأك ــد مــن أنه
سيرقد يف سالم.

اك ــد م ـص ــدر يف املـعه ــد ال ــدولــي لق ــوانـني
حقــوق االن ـســان يف الــسلـيـمــانـيــة ان فــرق
املـعهـ ــد العـ ــاملـ ــة يف دهـ ــوك اجـ ــرت خالل
ثمـانيـة ايـام من الـعمل مقـابالت ولقـاءات
مـع اكـ ـثـ ـ ـ ـ ــر م ــن ( )500شـخ ـ ــص م ــن ذوي
امل ــؤنفلـني وضحــايــا الـتعــذيـب يف سجــون
النـظــام الـســابق والـسـجنــاء الــسيــاسـيني
وضحـايــا استخـدام االسلحــة الكيـميـائيـة
مـن اجل االسـتف ــادة من افــاداتـهم كــشهــود
عـيـ ــان يف اعـ ــداد مـ ـشـ ــروع كـتـ ــاب ( ت ـ ــاريخ
العراق ) .
واش ــار ال ـسـي ــد اومـي ــد امـني اح ــد اعـض ــاء
املعهــد واحــد العــامـلني بــأجــراء املقــابالت
مع املـواطنني يف دهـوك ان احدى اجلـرائم
اجلـديـدة التي مت اكـتشـافهـا مـن قبل فـرق
املعهــد ه ــو اللق ــاء مع شخـص ك ــان طفال
عـنــدم ــا نف ــذت سلـطــات الـنـظــام ال ـس ــابق
حكـما بإحـراق سيارة فيـها تسعـة اشخاص
جـمـيـعهـم مـن ال ــسلـيـمـ ــانـيـ ــة وال ــشخــص
املـدعو عبـد الواحـد هو الـوحيد الـذي جنا

م ـ ــن احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادث دون ان ي ـ ـ ـ ـصــف ب ـق ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التفاصيل.
واضــاف اومـيــد ال ــذي يعـمل ضـمـن ف ــريق
يــتك ــون مـن ع ـشـ ــرة اشخ ــاص مـن املـعه ــد
الـتـ ــابع جلـ ــامعـ ــة ديـبـ ــول االمـ ــريـكـيـ ــة ان
اله ــدف مـن لقـ ــائهـم بــضح ــاي ــا عـملـي ــات
االنفـال وضحايا السـجون هو جمع االدلة
واملـعل ــوم ــات عـن تـلك االس ــالـيــب لغ ــرض
االسـتف ــادة مـنه ــا يف م ـش ــروع ي ـسـم ــى بـ (
تـ ــاريخ الع ــراق ) ال ــذي سـيعـتـمـ ــده املعه ــد
بـ ـ ــال ـت ـنـ ـ ـس ــيق وال ــتع ـ ـ ــاون مع اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــة
االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة وذلـك ل ــتع ـ ـ ــريف االج ـيـ ـ ــال
القـادمـة بـأسـالـيب القـسـوة الـتي مــارسهـا
الـنظـام السـابق جتـاه املـدنيني والـسجنـاء،
وملاذا جرت عمليات االنفال؟
الـسيـد اوميـد اشـار الـى ان فـرق املعهـد قـد
الـتقـت الــى اآلن يف جـمـيع انح ــاء العــراق
نحـ ــو خـمـ ـسـ ــة آالف شخ ــص بغـيـ ــة جــمع
االدلــة وقــال :ميـكن االسـتفــادة مـن بعـض
ال ــشهـ ــادات يف جل ـسـ ــات مح ــاكـم ــة ص ــدام
حــسني واعــوانـه حيـث التـقت ف ــرق املعهــد

ب ــشخـص اسـمه زاي ــر سـي ــد الـ ــذي يعـتـب ــر
الشاهـد االهم يف اثبات استخـدام سلطات
حـزب البعـث السـابقـة لالسلحـة احملظـورة
دوليـا وهـو الــسالح الفـسفــوري وذلك عـام
 1974ورغــم انـه ارسل ال ـ ـ ــى العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
الدول للعالج اال انه لـم يشف وبعد ارسال
ملفه الـى مـوسكـو انـذاك حتـسـنت حــالته
اال ان اآلثار التزال عليه بادية ".
وق ــال ال ـسـي ــد أومـي ــد ان " م ـش ــروع ت ــاريخ
العــراق سـيتـم تنـظـيمـه كمـنهــاج تــربــوي و
يـ ــدرس ضـمـن م ـ ــادة حقـ ــوق االنـ ـسـ ــان يف
املدارس واملعـاهد حـيث سيتم االنـتهاء من
اعــداد املشـروع نهـايــة تشـرين االول القـادم
وسيتم تـأليفه باللغتني العربية والكوردية
وتـرجـمته الـى عـدد مـن اللغــات االجنـبيـة
ايضا " .
واوضح اوميـد ان :العمل يجـري يف جميع
انحــاء العــراق لكـن ليـس بـنفـس ال ــوتيــرة
بـسبـب الظـروف االمـنيـة والـعمل مـسـتمـر
منـذ سنــة يف السـليمـانيـة واربيل وكـركـوك
ويف دهوك.

فــــــــــــاصـلــــــــــــــة
ـ

املصاحلة السياسية
واالمتدادات الشعبية
عمر الشاهر
تــشهــد اروقــة ال ـسـيــاس ــة يف العــراق
عـلـ ـ ـ ـ ــى اصـعـ ـ ـ ـ ــدتـه ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــداخـل ــي ـ ـ ـ ــة
واخلــارجيـة حتـركـات مـكثفـة جلهـة
تفعـيل مفــردات مـشــروع املـصــاحلــة
واحلـ ـ ـ ــوار الـ ـ ـ ــوط ـنــي ال ـ ـ ــذي اطـلـقـه
رئيس الـوزراء نوري املـالكي من اجـل انقاذ بالد
ال ــراف ــديـن مـن االزم ــات اخلـ ــانق ــة الـتـي ته ــدد
مسـتقبلـها ،ويف مـقدمـة ذلك كله تقـف املشكـلة
االمـنـي ــة ب ــوصـفه ــا الـتح ــدي االكـبـ ــر للـجه ــود
اخملتلفة.
واذا ـك ــانـت مـبـ ــادرة املـ ــالـكـي قـ ــد اتــبعــت بعـ ــدة
مبـادرات اخـرى وصفت بــاملكملـة لهـا ،فـان ذلك
يـشيـر الـى رغبـة واضحـة لـدى اطـراف العـمليـة
الـسيـاسيـة يف ايجـاد حل يـوصل العـراق الـى بـر
االمـان ،وان لم يرتـبط ذلك بتحـركات ميـدانية
ملموسة.
ان تعــدد املـبــادرات ال ـســاعـيــة الــى اهــداف شـبه
مـوحـدة علـى املـستـوى الـسيـاسي يـستلـزم عمال
دؤوب ــا لــنقل وعـي املـص ــاحل ــة ال ــى االمـت ــدادات
الـشعـبيــة املـتعــددة ،مبـعنــى فـتح اقـنيــة اتـصــال
فعـالـة بني الـسيـاسيـني والشـارع ،للـوقـوف علـى
املواقف احلقيقية .فهل فعلت الكتل السياسية
ذلـك مع قــواعــده ــا؟ ،ويف وضع ك ــوضع العــراق
يبدو ذلك امراً معقداً.
يف اجـتـمـ ــاع الـ ــوفـ ــاق الـ ــوطـنـي الـ ــذي عقـ ــد يف
القــاهــرة مــؤخــرا ،فــشل املــؤمتــرون يف حتــديــد
مـوعـد لعقـد مـؤمتـر الـوفـاق الــذي يفتـرض ان
يج ــمع مم ــثلــي ج ـم ــيع الـ ـ ــوان ط ـيـف العـ ـ ــراق
الـسيـاسيـة والـدينيـة واملـذهبيـة والقـوميـة ،ممـا
يـؤشــر عمق االزمـة الـتي نــواجههـا علـى طـريق
بنــاء مـسـتقـبل مــزدهــر ،لـكن ب ــرغم ذلـك اتفق
امل ــؤمتـ ــرون علـ ــى عق ــد م ــزي ــد مـن الـلق ــاءات "
الـتحضيـرية" ،أي انـنا نحـضر بـرعايـة خارجـية
للقاءات داخلية على مستوى الوفاق!.
(املصـاحلـة والـوفـاق) وغيـرهـا مـن مصـطلحـات
املرحلة تؤكـد ان اخلالفات عميقة بني الفرقاء،
بـرغم كـونهم يسـتقلون مـركبـاً واحداً ،ومـا يذاع
ويــنـ ــشـ ـ ــر يف وسـ ـ ــائـل االعالم مــن ت ــصـ ـ ــريح ـ ــات
متفـائلـة حـول هـذه القـضيـة ،يبـدو وكـأنه مـادة
لالستهالك االعالمي ،الـذي يستلـزم مسـتهلكا
شعبياً.
احلـ ـ ــديــث عــن اخلالفـ ـ ــات تعــضـ ـ ــده اخلالف ـ ــات
نفسها ،فـقد توقفت خـطة املصاحلـة عن نقطة
انطالقها ،وقـد غاب املوعـد الرسمي عـن مؤمتر
الــوفــاق ال ــوطنـي ،وكل ذلـك متـعلق بحـســابــات
مئـويــة ضيقـة ،تـسعـى ،غـالبـاً ،جـميع االطـراف
ال ـ ــى حتق ـيـقهـ ـ ــا ،يف حــني تــن ـ ــشغـل الق ـ ــواع ـ ــد
ـ
الشعبية باالستهالك االعالميًَ.
ـن ــود ان ت ــضع الـكــتل الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ،الـتـي نـ ــال
اعـضــاؤهــا شــرف اجللــوس حتـت قب ــة البــرملــان
ـب ــاسـم ال ــشعــب ،نف ــسهـ ــا امـ ــام حتـ ــد حقــيقـي،
مبخ ــاطـب ــة ق ــواع ــده ــا الــشعـبـي ــة ،يف مح ــاول ــة
الحيــاء الـثقــة الـتي قـتلـتهــا الــوعــود املــزيفــة ،
وعنــد ذلك فقــط سيـتبـني اخليـط االســود من
اخليـط االبيـض ،وتتـضح جليـة تلك االطـراف
املؤثرة فعليـاً يف الشارع العراقي ،والتي متتلك،
بــاالحـقيــة ،امكــانيــة رسـم وجهـته املــستـقبـليــة،
فـامـا ان تكـون مصـاحلـة حقـيقيــة بني مكـونـات
الـشـعب ،أو مـصـارحـة بـني الكـتل الــسيــاسيـة...
وعـند ذلك علـى اجلميـع ان يتحلى بـالشجـاعة
الالزمة.

بخالف ما اشيع حول فشله

اجـتامع القـاهـرة عـزز خـطـوات املـصـاحلـة الـوطـنيـة
كتب :محرر الشؤون
البرملانية

االوس ــاط الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ان
ـ
اعـت ــب ــرت
التحـركـات املكـوكيـة الـتي قــامت بهـا
جه ــات حك ــومـي ــة واخ ــرى ب ــرمل ــانـي ــة
ـ
خ ـ ــارج العـ ـ ــراق ته ـ ــدف الـ ـ ــى اظه ـ ــار
ـ
الصـورة احلقـيقيـة للـواقع العـراقي،
بعـيــدا عـمــا ي ــوصف بــال ــزيف الــذي
تروج له بعض وسائل االعالم.
ويف هذا الـصدد يقـول عضـو مجلس
النــواب عن كـتلـة االئـتالف العــراقي
املـوحد الـشيخ جالل الـدين الصـغير
ان هنـاك رغبـة حقيقـية لـدى القوى
املـشاركـة يف العمليـة السـياسيـة على
اخـتالف مـشــاربهــا بــاظهــار الـصــورة
احلق ــيقـ ــي ـ ـ ــة للـ ـ ــشع ــب العـ ـ ــراقــي يف
محـي ـطـه الع ــربـي خ ــاصـ ــة والع ــاملـي
عل ــى وجه العـمــوم ،مــؤكــدا ان زيــارة
رئـيس الوزراء نـوري املالكي الـى عدد
مـن الـ ــدول جـ ــاءت يف هـ ــذا االطـ ــار،
فضال عن مـشاركـة وفد عـراقي رفيع
يف اعـم ــال االجـتـم ــاع الــتح ـضـي ــري
ملؤمتـر الوفـاق الذي عـقد مـؤخرا يف
القاهرة.
الـ ـشــيخ الــصغـيـ ــر ،الـ ــذي كـ ــان احـ ــد
ـض ــاء الـ ــوفـ ــد العـ ــراقـي الـ ــذي زار
اعـ ـ
القـاهرة للمشاركـة يف االجتماع ،اكد
لـ (املـدى) يف اتصـال هاتـفي معه من
عمان امـس ان هناك صـورة مشـوشة
ل ــدى االشق ــاء العــرب عـمــا يــدور يف
الع ــراق ،ومـث ــال ذلك الـتـص ــريح ــات
ـقه ـ ــا الـ ـ ــرئــيـ ــس امل ــص ـ ــري
ال ـت ــي اطل ـ
مـبارك حـول شيعـة العـراق وعائـدية
والئهم ،مؤكـدا ان املشاركـة يف مؤمتر
القـاهرة اسـفرت ،يف احـدى نتـائجـها
املتعـددة ،عن تـغييـر يف هـذا الصـدد.
وق ــال" مـن خالل ح ــديـثـن ــا مع ع ــدد
ال ــسفـ ـ ــراء العـ ــرب ،وكـ ــذلـك مـن
مـن ـ
خـالل كلـمـ ـ ــة القـ ــاهـ ــا االمــني العـ ــام
للج ــامع ــة العــربـيــة عـمــرو مــوســى،
تبـني ان هنــاك تطـورا واضحـا جلهـة

بنــاء تصـور عــربي ايجـابـي للعـراق"،
مشيـرا الى وجود " مـراجعة من قبل
العـديـد من الـدول العـربيـة ملـواقفهـا
جتاه العراق".
ونف ــى ان ي ــك ــون اجـتـمـ ــاع القـ ــاهـ ــرة
ـ
الــتح ـضـي ــري ق ــد ف ــشل يف حت ــدي ــد
مــوع ــد زمنـي لعقــد مــؤمتــر الــوفــاق
الوطني العراقي .وقـال" لم نستغرق
يف بحـث هــذا املــوضــوع اكـثــر مـن 15
دقـيقـة ،ممـا يــدلل علــى ان التــركيـز
لم ينصب علـى حتديد املـوعد ،بقدر
اهـتـمــامـنــا بـتحــدي ــد اجلهــات الـتـي
سـ ــت ــشـ ـ ــارك يف امل ـ ــؤمت ـ ــر" .واض ـ ــاف "
ال ــوضع الع ــراقـي مـتح ــرك اآلن ،وال
نــري ــد ان نل ــزم انف ـسـنــا مبــوعــد قــد
يتغـير مع مـستجـدات معينـة .االهم
مــن ذلـك ان من ــنح الـ ـ ــوقــت الـكـ ـ ــايف
ـدي ـ ــد املـ ــشـ ـ ــاركــني يف امل ـ ــؤمت ـ ــر
ـتح ـ ـ ـ
لـ ـ
املذكور".
وحتـدث الـصغيـر بــروح متفـائلـة عن
اجواء املؤمتر ،مؤكدا انه حقق نصرا
عـنــدمــا ات ـسـم بــروح املـصــارحــة بـني
جـمــيع االطـ ـ ــراف ،ويعــضـ ــد ذلـك ان
الـبيــان اخلتـامـي للمـؤمتـر نـال رضـا
وم ـ ــوافقــتهـم ،مـن غـيـ ــر ان
اجلـمــيع ـ
يبرز تيار معارض للمجريات.
وح ــول م ــا اشـيع عـن ع ــدم م ـش ــارك ــة
هيئـة العلمــاء املسلـمني يف فعـاليـات
املؤمتـر التحضيـري قال الـصغير" ال
صحــة لــذلك .لقــد شــاركـت الهـيئــة،
وبـاركت الـبيـان اخلتـامي الـذي اشـار
الى تـشكيل جلنة تتـولى العمل على
حتـديد االطـراف املشـاركة يف مـؤمتر
الوفاق يف مدة ال تـتجاوز الشهرين"،
كمـا اكـد الـصغيـر ان قـوى عـديـدة لم
يـت ـسـن لهــا الــوصــول الــى صـن ــاديق
ش ـ ـ ــارك ــت يف االجـ ـت ــمـ ـ ـ ــاع
االق ـ ــت ـ ـ ــراع ـ
التحـضيـري ملـؤمتـر الـوفــاق ووافقت
على مقرراته.
س ـ ــؤال حـ ـ ــول امـكـ ـ ــانــيـ ـ ــة
عل ـ ــى ـ
ورداً ـ
مشاركة "البعثيني" يف مؤمتر الوفاق

الـوطـني اكـد الـصغيـر ان " ال مجـال
للصـداميني مالم يقـدموا اعتذارهم
للـشعـب العـراقـي عن اجلــرائم الـتي
ارتـكبــوهــا بحقه ،امــا اآلخــرون ممن
ح ـ ـسـ ــب ـ ـ ــوا علـ ـ ــى ال ــبع ــث فهـ ـ ــؤالء ال
ـ
مــشكلــة ل ــدينــا معـهم" ،مــوضحــا ان
هنـاك " ملفـات عـديـدة سـتسـاعـد يف
ف ــرز ال ـص ــدامـيـني مـن غـي ــرهـم ،وان
هـن ــاك ب ــرمل ــان ــا سـيـبـت يف االم ــر يف
نهاية املطاف".
واسـتمــر الــوصف االيج ــابي الجــواء
اجـتمــاع القـاهــرة التحـضيــري علـى
ـس ــان ممـثـل بعـثـ ــة االمم املــتحـ ــدة
لـ ـ
ملـسـاعـدة العـراق يف اجـتمـاع الـوفـاق
القـاهــري سعيـد عـريقـات الـذي اكـد
ان الشـعور بـاملسـؤوليـة يحـدو جميع
ـش ــاركـني وســط اجـ ــواء ايجـ ــابـيـ ــة
امل ـ ـ
واضحة.
وقــال عــريقــات لـ (املــدى) مـن عمــان
عبــر اتصـال هــاتفي امـس " اجلـميع
مـتفقـون علـى ان ايقـاف شالل الـدم
ال ــع ـ ـ ــراق ــي ي ـكـ ـم ــن يف الـ ـتـعـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــد"
ال ــوطـنــي معـتـبـ ــرا ان مـ ــا
والــتالحـم ـ
اشيع عن فـشل االجتـماع يف حتـديد
مــوع ــد واضح لعقــد مــؤمتــر الــوفــاق
العراقي هـو تزييف لـلحقائق ،وقال"
ليـس هنـاك اختـالف بني اجملتـمعني
علـى موعـد ومكـان عقد املـؤمتر ،الن
ذلـك سيـتحــدد يف االجـتمــاع القــادم
الـذي سـيعقــد يف االسبــوع االول من
شهـر تـشـريـن الثــاني ،بــسبـب من ان
ـبل ـ ــة س ـتـك ـ ــون حـ ـ ــافل ـ ــة
الفـ ــت ـ ــرة املقـ ـ
بــاملـشــاغل الــسي ــاسيــة ،لــذلـك اتفق
اجلـمـيـع عل ــى ان يـعق ــد امل ــؤمت ــر يف
مــرحلـة مــا بعـد تـشـريـن الثــاني ،أي
بعد اسابيع قليلة جدا".
ـريق ـ ــات اعـتـبـ ـ ــر ان امل ــش ـ ــاركـني يف
ـع ـ ـ ـ
ـم ـ ــاع الــتحـ ـضــي ـ ــري ميــثل ـ ــون
االج ـتـ ـ
قـط ــاع ــا واسع ــا ومهـم ــا مـن الــشعـب
العــراقـي ،مــؤكــدا ان امل ــدة القــادمــة،
حلــني ع ــق ـ ـ ــد االج ـتــمـ ـ ـ ــاع الــث ـ ـ ــانــي،

ستـشهـد حتـركـات مـسـتمـرة الشـراك
املزيـد من الـقوى ،ورمبـا بعضهـا كان
خ ــارج العــمل ــي ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة الـتـي
ـ
جت ــري يف الع ــراق ح ــالـي ــا ،لـت ـشـمل
ـ
امل ـش ــارك ــة جـمـيع قـط ــاع ــات الــشعـب
العراق.
وعـن ن ــوعـي ــة امل ـش ــاركـني يف امل ــؤمت ــر
املذكور وتـوجهاتهم وانتـماءاتهم قال
عــريقــات " العــراقيــون فقـط هـم من
يقـرورن من يشـارك او ال ،لكن هناك
رغ ـ ــب ـ ـ ــة حـقـ ـيـق ـ ــي ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــدى مـخـ ـتـلـف
االط ــراف الع ــراقـي ــة ب ـشـم ــول ق ــوى
ـ
وجتمعـات سيـاسيـة وشعـبيـة وديـنيـة
كثيرة ،رمبا لم يسبق لها املشاركة يف
الفعاليات السياسية من قبل".
وبشـأن املوقف العربـي من التطورات
الـتي جتـري يف العـراق اكـد عـريقـات
انه وجـد " رغبة حقيقية لدى الدول
الـعربيـة بالتـفاعل مع العـراق بشكل
ك ـبـ ــي ـ ــر عــن طـ ـ ــريق ارس ـ ــال مم ــثلــني
ـوم ـ ــاس ـيــني ،ورعـ ـ ــاي ـ ــة املــب ـ ــادرات
دبل ـ ـ ـ
ـ
ـس ــاعـيـ ــة الـ ــى اخـ ــراج العـ ــراق مـن
ال ـ ـ
مأزقه".
رئـيس الوقـف الشيعي الـشيخ صالح
احليــدري اكــد ان اجـتمــاع القــاهــرة
الـتحـضـيــري هــو خـطــوة مــدعــومــة
ط ـ ــريـق حتق ــيق م ــصـ ـ ــاحلـ ـ ــة
عل ـ ــى ـ
ـ
ش ــامل ــة .وق ــال احلـي ــدري لـ (امل ــدى)
ام ـ ــس " شـ ـ ـ ــارك مم ــثل عــن الـ ـ ـ ــوقف
ـ
الـ ـشــيعـي يف مـ ــؤمتـ ـ ــر القـ ــاهـ ــرة هـ ــو
الــدكـت ــور صالح عـبــد الــرزاق مــديــر
الـعـالقـ ـ ـ ـ ـ ــات واالعـالم االسـالمـ ــي يف
ال ـ ــوقف الـ ـشــيعـي" .واض ـ ــاف
دي ـ ــوان ـ
ـ
"نحن مـع كل خطـوة بـاجتــاه حتقيق
الــوحــدة الــوطـنيــة" ،مــشيــرا الــى ان
مقيـاس الفشل والنجـاح ال ياتي عن
طريق حتـديد مـوعد ملـؤمتر الـوفاق،
ول ـ ــك ــن ذل ــك ـم ـ ـتـعـلـق بـ ـ ـ ـ ـ ــاالجنـ ـ ـ ـ ـ ــاز
احلق ــيقــي الـ ـ ــذي يــبـ ـ ــدو ان القـ ـ ــوى
ال ـسـيــاسـيــة تــسعــى بجــد لـتحقـيقه
االن".

وقـال " انـا اعـيش الـى جـانب الـسني
واعـرف انه يحبـني وانا كـذلك ،ليس
املشكلة يف طائفـة معينة ،املشكلة يف
احملسوبني".
وت ـ ــوقع احلــيـ ـ ــدري ان تـ ـ ــسف ـ ــر ه ـ ــذه
ـ
الـتحركـات قريبـا عن تغـيير مـلموس
يف الـواقع العـراقـي املتفجـر ،مـشـددا
علـى ان ذلك ال يرتبـط بعقد مـؤمتر
بعـيـنـه فق ــط ،بل يــتعـلق ب ـ ــاجلهـ ــود
ـواضح ـ ــة ال ـتــي تــبـ ـ ــذلهـ ـ ــا الق ـ ــوى
ـ
ـال ـ ـ
اخليرة لـتحقيق املصـاحلة والـوحدة
والوفاق.
امــا زعـيم جـبه ــة التــوافق الع ــراقيــة
الــدكتـور عـدنـان الـدلـيمـي فيـرى ان
جـميـع مبــادرات املـصــاحلــة والــوفــاق
تصب يف اصالح اخللل الـذي احدثه
دخـول القـوات االجـنبيـة الـى العـراق
منذ  2003حتى اآلن.
ال ــدلـيـمــي "نحـن يف جــبهـ ــة
ويق ــول ـ
ـ
الـت ــوافق سعـيـنــا الــى اجنــاح جـمـيع
جه ـ ــود امل ــصـ ـ ــاحلـ ـ ـ ــة علـ ـ ــى اخ ــتالف
ـ
مـسـميـاتهـا ،ولم نـدع الـى مـؤمتـر مـا
اال وشـاركنا فيه بـايجابيـة وحماس"،
مضيفا " نأمل ان تنهي هذه اجلهود
اخلـي ــرة الـص ــراع ال ــدم ــوي الع ــراقـي
الــذي ي ـسـتـنــزف دمــاء االبــريــاء مـن
الفق ــراء" ،وت ــابع قـ ــوله" جل ال ــذيـن
ج ـ ـ ــراء املـفـخـخـ ـ ـ ــات
يـقـ ـت ــل ـ ـ ــون م ــن ـ
والعـبــوات الـن ــاسفــة وقـن ــابل الهــاون
واطالق الـ ــن ـ ـ ــارالعـ ــشـ ـ ــوائــي هــم مــن
الـطبقــة الفقيـرة ،ونحن نـعمل علـى
وضع حد لكل ذلك".
وعن املستلـزمات الـواجب توفـرها يف
هذه املـرحلة لنجـاح جهود املـصاحلة
وال ــوف ــاق ق ــال ال ــدلـيـمـي " اذ زرعـت
ـون ــات الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
ـثق ــة بـني امل ــك ـ ـ
الـ ـ
ـط ـ ــائف ــي ــة ،وقـ ــامـت امل ـ ــرجعـيـ ــات
والـ ـ
الـدينـية والـسيـاسيـة بحمـلة تـثقيف
واسع ـ ــة مبـ ــسـ ـ ــان ـ ــدة االعـالم احمللــي
ـ
وال ـ ـ ـ ــدول ــي فـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـنـجـح
وال ــع ـ ـ ـ ــرب ــي ـ
املصاحلة.

