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اصوات من مؤمتر املصاحلة االول

حدث وحديث

املـــؤمتـــرون :ال مكـــان لإلرهـــابـيـني بـيـنـنـــا

فــي املصـاحلــة
والتحوالت

بغداد /املدى

يف اول مؤمتر لهيئة املصاحلة واحلوار الوطني
شارك فيه اكثر من  600شيخ عشيرة وقبيلة عراقية من اقصى
جنوب العراق وغربه ووسطه وكردستانه فيما جاء شيوخ من
خارج الوطن ..كلهم يضعون العراق يف حدقات عيونهم -
هكذا قالوا لنا ..وكلهم تصميم على اجناز مشروع املصاحلة
الوطنية وهاجسهم استقرار العراق ..وايقاف نزيف
دماء ابنائه واحلفاظ على وحدته شعباً وارضاً.
(امل ـ ــدى) ك ـ ــانــت بــني امل ـ ــؤمت ـ ــريــن
وحـاورت عـدداً مـنهم وكــان اللقـاء
االول مع الـ ــدكـتـ ــور علـي الـ ــدبـ ــاغ
الـن ـ ــاطق الـ ــرسـمــي جملل ــس الـ ــوزراء وقـ ــال:
العشـائر مكـون اساسي كمـا هو معـلوم سواءً
يف تــاريخ العــراق او يف دستـوره الـدائـم وهي
جــزء مـن آليــات املـصــاحلــة الــوطـنيــة الـتي
وردت يف مشروع املصاحلة الذي تبناه رئيس
ال ــوزراء ال ــدكـت ــور ن ــوري املـ ــالكـي وب ــالـت ــالـي
علـيه ــا م ـس ــؤولـي ــة ذات اهـمـي ــة ق ـص ــوى يف
تـ ـ ــوح ـيـ ـ ــد الـ ـصـف العـ ـ ــراقــي وج ــمع ش ــمل
العـراقـيني وتعـزيـز الـوحـدة الـوطـنيــة ونبـذ
العنف واالرهـاب مـضيف ـاً :اننـا نعـول كـثيـراً
علــى رؤســاء العـشــائــر وابنــائهــا فهـم مكــون
مهـم يف احليــاة امل ــدنيــة الع ــراقيــة ونعـتقــد
انهـم ق ــادرون عل ــى صـي ــاغ ــة مـيـث ــاق ش ــرف
يـحرم سفك الـدم العراقـي كما انـهم قادرون
علـى اجنــاز املهمــة التــاريخيــة التـي انيـطت
بهـم وسـيــتحقـق ذلك حـتـمـ ـاً كـي يـتـم ع ــزل
العـن ــاص ــر االره ــابـي ــة الـتـي ع ــاثـت يف ارض
العراق فساداً.
ويف معــرض رده علـى سـؤال يـتعلق مبــاهيـة
الـعقـ ــوبـ ــات الـتـي ســتف ـ ــرض علـ ــى الـ ــذيـن
يـقاطـعون مـشروع املـصاحلـة قال :ال مـجال
للح ــديث عـن العقــوبــات ونـحن نـشــارك يف
اعـم ــال امل ــؤمت ــر ال ــذي نــسع ــى جـمـيعـ ـاً ألن
جنعله مؤمتـراً للمحـبة ونعـتقد بـان كل من
يحب العراق وشعبه سيتقـدم للمشاركة وان
العـشـائـر العـراقيـة وفئـات اجملـتمع االخـرى
قادرة على معاقبة االرهابيني والقتلة.
رئيس الوزراء ..حمل غصن الزيتون
واوضح الدباغ ان رئيس الوزراء حمل غصن
الزيتون اوالً ولم يحمل العصا.
وعل ــى س ــؤال لـ (املـ ــدى) مف ــاده :مـ ــاذا بع ــد
املؤمتر؟
اجــاب :هنـاك مـؤمتـرات اخـرى سـتعقــد من
اجل تسريع املصاحلة الـوطنية منها مؤمتر

للقـوى السياسية وآخر لرجال الدين وائمة
املـسـاجــد وسيعقـد مـؤمتـر ممـاثل يف االردن
وم ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر ملـ ـن ـ ـظـ ـم ـ ـ ــات اجملـ ـتـ ـمـع امل ـ ـ ــدن ــي
وللعسكريني واملثقفني.
وعــن دور االك ـ ـ ــادمي ـيــني واالدب ـ ـ ــاء يف ه ـ ـ ــذا
املشروع قال:
ب ـ ـ ــال ـت ـ ـ ــأك ـي ـ ـ ــد س ـيـك ـ ـ ــون ه ـن ـ ـ ــاك دور مـهــم
لالكــادمييني واالدبـاء وجـميع املـثقفني وكل
مكــونــات الـشعـب العــراقـي ،ألن كل م ــواطن
سيمارس دوره من مكانه.
وعـن الـلجـ ــان الـتـي سـتـنـبــثق عـن املـ ــؤمتـ ــر
اجاب الدباغ:
احلك ــوم ــة لـن تـتـ ــدخل يف اعـم ــال امل ــؤمت ــر
وادارته منـوطة بلجنـة العشائـر التي تتمتع
بـاسـتقالليـة كـاملـة وهي الـتي تقـرر مـا تـراه
مـنــاسـبـ ـاً للع ــراق وللــشعـب وحلفـظ وحــدة
البلـد مـشيـراً إلــى انه متفـائل مبــا سيفـرزه
هـذا املـؤمتـر وعـن تقـييـمه حلـجم املـشـاركـة
قال:
امل ـش ــارك ــة خـط ــوة وقـص ل ـش ــريـط افـتـت ــاح
مشـروع وطني كبـير وهي بـاكورة نتـاج جهود
ستـكتـمل مبـشــاريع وطـنيــة اخــرى السـيمــا
نـحن نـشهــد انفــراج ـاً امـني ـاً واضح ـاً وهــذا
مـدعـاة لـلتفــاؤل وانعـاش آلمــال العـراقـيني
مـبـيـن ـاً انه لـيـس هـنــاك شــروط للـحكــومــة
امــام مـن يـبغـي املـشــاركــة بل هـنــاك ثــوابـت
وطـنيـة والـدعــوة مفتـوحـة لـلجمـيع وليـس
هنـاك "فيتو" على احد واحلوار هو الطريق
الصحيح وليس العنف.
الـلق ـ ــاء اآلخ ـ ــر كـ ـ ــان مع ال ـ ـش ـيـخ "مح ـم ـ ــد
الـكهيــة" شيخ عـشيــرة "البـو عـامـر" ســألنـاه
عن جدوى عقد مثل هذه املؤمترات فقال:
الشـك إننــا ن ــأمل ان حتقق هــذه املــؤمتــرات
نتــائج ايجــابيــة تـسـهم يف اسـتقــرار العــراق
وايق ـ ــاف دوام ـ ــات العــنف الـتــي تع ـصـف به
اآلن.
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ويف سـؤال عـن العالقــات بني العـشـائـر قـال:
العـشائـر وعلـى الدوام كـانت مـتوحـدة ولكن
الــسيــاسيـني هم الـذيـن يحـاولـون زرع بـذور
الفرقة بينهـا من خالل مواقفهم وقراراتهم
فـيـمـ ــا حت ـ ــاول العـ ـشـ ــائـ ــر ان تـنـ ــسجــم مع
ال ــسل ـطـ ــة ومع ال ـسـي ــاسـيـني مـن خالل م ــا
تـنجــزه الــسلـطــة ال ـسـيــاسـي ــة .فقلـن ــا وهل
هناك خالفات بني العشائر والسلطة؟
فـ ــأجـ ــاب :لـي ــس هـنـ ــاك خالف ..بـل فجـ ــوة
كبيـرة سببهـا ان السلطـة ال تنظـر إلى شيخ
العـ ـشـيـ ــرة بعـني االعـتـب ــار وال إل ــى م ــوقـعه
االجـتـمـ ــاعــي ولهـ ــذا جنـ ــد ان يـ ــد االرهـ ــاب
طــالت عـدداً مـن شيـوخ العـشـائـر فـيمـا ظل
الـشيخ محتـرماً وذا مـوقع متميـز يف جميع
العهود ولم يتعرض للقتل يوماً ما.
وسألناه :هل تظن بان جميع ابناء العشيرة
يتبعون الشيخ ويظهرون له الطاعة؟ قال:
اجمل ـت ـمـع العـ ـ ــراقــي ..ع ـ ـشـ ـ ــائ ـ ـ ــري ويح ــمل
خصـاالً وشمـائل تتـسم بـاالدب واالنـضبـاط
وللـشـيخ مكــانته بـني ابنـاء عــشيــرته ولهـذا
فـهم يبـدون فـروض الطـاعـة له لـذا جنـد ان
ابـن الع ـشـي ــرة ال ــذي ت ـشـبع بـت ــربـي ــة آب ــائه
واجداده ال يخرج عن سكة اهله.
ام ــا ال ـش ــاذ واخل ــارج عل ــى اع ــراف القـبـيل ــة
فنستطيع ان نضعه يف صف االرهابيني.
والـتقـينــا ك ــذلك الــشيـخ "عبــد االله ف ــاهم
الفـ ــرهـ ــود" رئـي ــس عـ ـشـ ــائـ ــر "بـنـي ازيـ ــرج"
مح ــافـظ ــة املـثـن ــى" وس ــألـن ــاه عـن تقـيـيـمه
لـلمـؤمتــر فقـال :وحــدة العـشـائــر العــراقيـة
مـتـ ــأصلـ ــة يف نف ــوس شـيـ ــوخه ــا ورؤسـ ــائه ــا
واالنتماء واحد ،فعشـائر كردستان مثالً لها
امتــداد بني عـشـائــر جنـوب العــراق ونتـمنـى
ان يحـقق املـ ـ ــؤمتـ ـ ــر اه ـ ـ ــدافه وي ـ ـ ــؤلف بــني
القلــوب ويقـضـي علــى الـنعــرات الـطــائـفيــة
التي تهدف إلى متزيق وحدة العراق.
وعـن سـيـطــرة رئـيــس الع ـشـي ــرة علــى ابـنــاء
ع ـشـيـ ــرته ق ــال :مـن الــصعـب عل ــى ال ـشـيخ
الــسيـطــرة عل ــى جمـيع افــراد العــشيــرة ألن
االنـفـالت ال يـ ـ ـ ــزال واضـح ـ ـ ـ ـاً حـ ـتـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذه
اللحـظــة وهنـاك قـضـايـا كـثيــرة نحـس بهـا
ونتـلمــسهــا مـن حني آلخــر م ــا زلنــا ن ــراقب
ونتابع جميع االمـور اخلاصة بالـعشائر لذا
نـط ــالب ب ــإسنــاد الــدولــة لــشيــوخ العـشــائــر
مشيـراً إلى رسـالة بعث بـها اليه احـد شيوخ
ع ـش ــائ ــر مح ــافـظ ــة ال ــرم ــادي يــطلـب مـنه
ال ـت ـ ـ ــدخل لـ ـ ــدى وزارة ال ـ ـ ــداخل ـيـ ـ ــة لـ ـطـ ـ ــرد
االرهابيني والتكفيريني من احملافظة.
اللقـاء اآلخـر كــان مع الـشـيخ ســامي عـزارة
آل معجـون رئيـس جلنـة الـعشـائـر العـراقيـة

وســألنـاه اوالً :اال تـرى ان املـؤمتـر قـد تـأخـر
بعض الوقت؟ فقال:
ابـداً ..لم يتـأخر اذ بـذلنـا جهـوداً كبيـرة من
اجل انـتظـام عقـده وجتـاوزنــا العقبـات فقـد
كــان هنــاك عــدد كـبيــر مـن شيــوخ العـشــائــر
يق ـي ـم ـ ــون يف خـ ـ ــارج الع ـ ــراق وه ـ ــا هــم اآلن
ي ـش ــارك ــون يف ه ــذا امل ــؤمت ــر ال ــذي ن ــأمل ان
يحقق اهـدافه املـرجــوة وستعـقبه مـؤمتـرات
اخرى للعشائر العراقية.
ويف مع ـ ــرض رده علـ ــى سـ ــؤال بـ ـشـ ــأن قـ ــدرة
شيوخ العـشائر على ايقاف العنف الطائفي
قـ ـ ــال :ال اشـك يف ذلـك ..ألن اك ـبـ ـ ــر مـكـ ـ ــون
عـراقي هـو الـعشـائـر بتفـاصيلهـا وتالحمهـا
وام ـت ـ ـ ــداداتهـ ـ ــا وتـ ـ ــداخـلهـ ـ ــا مـع بعـ ــضهـ ـ ــا،
وبـاسـتطــاعتهـا تهـدئـة االوضـاع واسـتيعـاب
من ال يروم املشاركة يف املصاحلة الوطنية.
وعن اهداف املؤمتر اجاب :االهداف محددة
وح ـسـبـم ــا وردت يف خ ـط ــاب رئـيــس ال ــوزراء
وسيصـدر عن املؤمتر ميثـاق يجري التوقيع
عليه من قبل جميع رؤساء عشائر العراق.
املشاركة الواسعة دليل على النجاح
اما الشيخ انور ندى اللهيبي فقال:
نـأمل ان يحقق املـؤمتر اهـدافه وغـاياتـه مبا
يـضـمـن للعــراق وحــدته وامـنه ألن عـشــائــر
العـراق مخـلصــة ووفيـة لــوطنهــا ومتــآخيـة
فـيـمـ ــا بـيــنهـ ــا كـمـ ــا انهـ ــا ت ـطــمح إلـ ــى دعـم
احلك ــوم ــة له ــا ،واعـتق ــد ان جن ــاح امل ــؤمت ــر
واضح مـن خالل ه ــذه امل ـش ــارك ــة الـ ــواسع ــة
ل ـشـي ــوخ ورؤس ــاء ع ـش ــائ ــر الع ــراق ك ــاف ــة .اذ
يـسعى هـذا اجلمع إلى تعـزيز وحـدة العراق
من كــردستــانه إلــى جنــوبه ومن شــرقه إلـى
غ ــربه ومـن املــؤك ــد ان العـنف الـط ــائفـي لـم
يكن سببه العشـائر بل بسبب وجـود عناصر
متـطــرفــة ق ــد تتـمكـن العـشــائــر  -ان تــآزرت
وتوحدت جهودهـا  -من ان تطردها وخاصة
الـزمــر التـكفيـريـة الـتي تـقتل االبـريـاء دون
رحـمــة .وعـن مـصــدر هــذه الــزمــر ومـن ايـن
تـأتي؟ قـال :بـالتـأكيـد ان مـنبعهـا من خـارج
الع ــراق وعـن ال ــذيـن يـ ـشـكل ــون احل ــاضـن ــة
لالرهـاب اجاب :بدأت الصـورة تتضح للذين
اغـوتهم اجملاميـع الغادرة مضيـفاً ان الهدف
ان نضع يداً بيـد من اجل العراق وليس من
اجل مصـالح فئـويـة او سيـاسيـة او دينيـة او
جهوية.
وكان لقاؤنا اآلخـر مع الشيخ فصال الكعود
محافظ االنبار السابق الذي حدثنا قائالً:
املــؤمتــر اع ــاد وضع العـشــائــر إلــى طـبـيعـته
احلقـيقـيــة مـن الـت ــآلف واالخــوة واجلـمـيع
يــؤيــدون مبــادرة رئيـس الــوزراء وهــذا اجنــاز

يف مؤمتر لدعم املصاحلة بنينوى

برملانيون يؤكدون رضورة اعتامد لغة احلوار واهناء مظاهر غياب الثقة
املوصل  /باسل طاقة
حتــت شع ـ ــار (معـ ــا مـن اجـل الع ـ ــراق) عقـ ــدت
منـظمـات اجملـتمع املـدني يف محـافظــة نينـوى
مـؤمترا لدعم مبـادرة املصاحلة الـوطنية التي
اطلقهــا رئيـس الـوزراء نـوري املــالكـي لتعـزيـز
الـوحـدة الـوطـنيـة بـني ابنـاء الـشـعب العــراقي
وحضـر املـؤمتـر عــدد من ممـثلي احملــافظـة يف
مـجل ــس الـنـ ــواب حـيـث ش ـ ـدّد الـنـ ــاطق بـ ــاسـم
جبهــة التـوافق نـور الـديـن احليــالي يف كلـمته
عل ـ ــى ض ـ ــرورة وق ـ ــوف ج ـمــيع اب ـن ـ ــاء الـ ــشعــب
العـ ــراقــي مع مـبـ ــادرة امل ـصـ ــاحلـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة
ودعــمه ـ ــا النه ـ ــا ال ـط ـ ــريق ال ـ ــوحـي ـ ــد النه ـ ــاء
االحـتق ــان ــات الـط ــائفـي ــة والع ــرقـي ــة ،وط ــالـب
احليــالـي احلكــومــة العــراقيــة بــرفع مــستــوى
اخلـدمـات املقـدمــة للمـواطـنني وايجـاد فـرص

عــمل لـلعـ ــاطلـني ،كـمـ ــا اعلـن عـن قـ ــرب اعـ ــادة
افـتتـاح مـطـار املــوصل الــذي اغلق امـام حـركـة
الـنـقل اجلـ ــوي مـنـ ــذ اكـثـ ــر مــن ثالث سـنـ ــوات
موضحا إن عدداً من اعضاء البرملان يعمل من
اجل اعـ ــادة افـتـتـ ــاحه او بـنـ ــاء م ـطـ ــار آخـ ــر يف
محافظة.
امـا عضـو البـرملان عـن قائـمة االئـتالف حنني
القـ ــدو فقـ ــد حـ ــذر مـن وجـ ــود مـ ــؤامـ ــرات مـن
جهات ال تريد اخليـر للعراق ترمي الى احداث
الفـتنــة وتفـتيـت النـسـيج االجـتمــاعـي البنــاء
الـشعـب العــراقي مـشــددا علـى اهـميـة اعـتمـاد
لغ ــة احل ــوار واملـص ــارح ــة بـني مخـتلـف الكـتل
السياسية النهاء مظاهر عدم الثقة خصوصاً
بني السـياسيني من اجل حقن دمـاء العراقيني
والــوصــول بــالـبلــد الــى بــر االم ــان كمــا ط ــالب

احلكـومـة بـاالهـتمـام بـاملـشــاكل اليــوميـة الـتي
يعــانيهـا العـراقيـون وايجـاد احللـول الـسـريعـة
لهــا مـثل مـشــاكـل الكهــربــاء والــوقــود وارتفــاع
نسبة البطالة
يف حـني اك ــد الـن ــائـب عـن ق ــائـم ــة الـتـ ــوافق
وعـضــو اللـجنــة العـليـا لـلمـصـاحلـة الـوطـنيـة
ه ــاشـم الـط ــائـي عل ــى اهـمـي ــة عق ــد الـن ــدوات
واحلـوارات خملـتلف الفعــاليـات والـشخـصيـات
الـديـنيـة والـسيــاسيـة والعـشـائـريــة ومنـظمـات
اجملـتـمع امل ــدنـي النـض ــاج مـب ــادرة املـص ــاحل ــة
الـوطنيـة وتفعيل بـنودهـا كي تنـال رضا اكـبر
شريحة من ابناء الشعب العراقي مشددا على
ان املنـاقـشـات واحلـوارات املـسـتمــرة من شـأنهـا
ان تغـنـي مـضـم ــون املـب ــادرة واض ــافـ ــة فق ــرات
جديدة اليها تصب يف مصلحة اجلميع.

التجارة جتهز املواطنني ودوائر الدولة بأعداد كبرية
من السيارات وادواهتا االحتياطية
بغداد  /املدى
جه ــزت ال ـش ــرك ــة الع ــام ــة لـتج ــارة
ال ـ ـس ـي ـ ــارات واملـك ـ ــائــن امل ـ ــواط ـنــني
املــسجـلني ودوائــر الــدولــة ب ــوجبــة
جـديــدة من الـسيــارات خالل شهـر
متــوز امل ــاضي شـملـت ( 097سيــارة
صالـون الى املـواطنني املـسجلني و
( 52سـ ـي ـ ـ ــارة ص ـ ـ ــال ـ ـ ــون ل ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر
الدولة)..
وق ـ ــال ب ـيـ ـ ــان لل ـمـك ـت ــب االعالمــي
بــوزارة الـتجــارة أن عــدد الــسيــارات

املبـاعـة للمـواطنني ودوائـر الـدولـة
ارتـفع مـنـ ــذ اسـتـئـنـ ــاف الـ ـشـ ــركـ ــة
ن ـ ـشـ ـ ــاطهـ ـ ــا يف  2004/2/9لغ ـ ــاي ـ ــة
نه ــاي ــة مت ــوز  2000 /ال ــى (21511
سيـارة صـالـون) و( 131بـيك أب) و
( 370شاحنة)..
وأوضح البيان ..ان الشركة العامة
لـتجـارة الــسيــارات واملكــائن بــاعت
خالل الشهـر نفسه ( 1920سـيارة)
ايـرانيـة ويـابـانيـة وصـينيـة الـصنع
وذلك مبـوجب آليـة عقود خـدمات

التـسـويق وخـدمـات مـا بعـد الـبيع
امل ـب ـ ــرمـ ـ ــة مع ع ـ ــدد مــن ش ـ ــرك ـ ــات
النشاط التجاري اخملتصة...
وتبعـا ً لهذه اآللـية (تقـدم الشـركة
خ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ــا بـع ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـيـع
واالستشـارات الفنيـة واالدارية مع
الطواقم الوظيفية ومواقع العمل
مـن ورش صـي ــانـ ــة ومخـ ــازن لق ــاء
ح ـص ـ ــوله ـ ــا علـ ــى نـ ـسـبـ ــة  %5مـن
مبيعـات السيارات واملكـائن ،ونسبة
 %10م ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االدوات

االحتياطية)..
مـن جانـب آخر ،سـاهمـت شاحـنات
وسيـارات الـشـركـة العـامــة لتجـارة
الـسيارات واملـكائن يف اجلهـد العام
لنقل مفردات البطاقة التموينية
ش ـ ـمـل نـقـل ( 8108اط ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان)مـ ــن
احل ـنـ ـط ـ ــة وال ـ ــرز ومـلح ال ــطع ـ ــام،
محـقق ــة بـ ــذلك انـت ــاجـي ــة بـلغـت
خـالل شـه ـ ـ ـ ـ ـ ــر مت ـ ـ ـ ـ ـ ــوز امل ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ــي
( 190020240ديـ ـنـ ـ ـ ــاراً) م ــن خـالل
( 247نقلة)...

عـظيم يـسجل للمـالكي ،والعـراقـيني اليـوم
يتـنادون للـوقوف بـوجه الهجمـة االرهابـية
الهمجـية وعـن امكانـية العـشائـر يف ايقاف
العــنف ال ـط ـ ــائفـي ق ـ ــال :ان بعــض رؤسـ ــاء
العشائر لهم عالقات مع العناصر املسلحة
الـتي تـتعـرض اآلن لـضغـوطـات كـثيــرة من
العـشـائـر ورؤسـائهـا وبـاسـتطـاعـتي الكـشف
عن هؤالء الذين ال يريدون للعراق خيراً.
خطوة يف طريق األلف ميل
ومـن كـ ــردسـتـ ــان الــتقـيـنـ ــا الـ ـشــيخ عـ ــزيـ ــز
محمـود عزيـز احد مـشايـخ عشيـرة "مركه"
يف محافظـة السليمانيـة وقال رحلة األلف
مــيل تـب ـ ــدأ بخ ـطـ ــوة واحـ ــدة وامل ـصـ ــاحلـ ــة
الوطنية هي أمل جميع العراقيني واحلوار
الــوطـنـي ميـثل هــذه اخلـطــوة االســاسـيــة.
العراقيـون بحاجة ماسة إلى االنفتاح على
بعضهم البعض واملشاركة يف حوار مخلص
وج ــاد وحقـيقـي يفـضـي إل ــى وضع العــراق
على طريق االمان والرخاء واالعمار.
واضـ ــاف :نـتـمـنـ ــى ان يـكـ ــون هـ ــذا املـ ــؤمتـ ــر
مقـ ــدمـ ــة جـيـ ــدة لـنـت ـ ــائج ت ــظهـ ــر آثـ ــارهـ ــا
االيجــابيــة علـى املــدى القــريب يف تــرصني
االمــن وحت ـ ـســني االوض ـ ــاع االق ـتـ ـص ـ ــادي ـ ــة
والسياسية للعراقيني عموماً.
وعــن م ـ ـس ـت ـ ــوى الـعالق ـ ــات بــني ع ـ ـش ـ ــائ ـ ــر
كردستان والعشائر العراقية االخرى قال:
هناك عالقـات تاريخيـة قدميـة بني عشـائر
ك ــردسـت ــان والع ـش ــائ ــر االخ ــرى فــضالً عـن
امل ـصـ ــالح امل ـشـت ــرك ــة ك ــالـتج ــارة والـت ــزاوج
يجمعنا االنتماء الـوطني الصميمي الذي
ظهـر واضحـاً مـن خالل الثـورات املـشتـركـة
ضـد الطغـيان والـديكتـاتوريـة موضحـاً بان
العشائر العراقيـة ليست هي اليد الوحيدة
ال ـتــي ت ـ ـس ـتـ ـطــيع ان ت ـ ــدح ـ ــر االرهـ ـ ــاب بل
تشـترك مـعها كـل املرجعـيات الـدينيـة التي
تـتمتـع بحضــور كبيـرة بني اوسـاط الـشعب
العراقي وحتـظى بطـاعتهم وكـذلك القوى
السـياسـية الـفاعـلة وهـذا ال يعني الـتقليل
مـن شأن العـشائـر ،وعن نظـرته للمـستقبل
قـال :يجـب ان ال نيــأس ..ألن اليـأس يعـني
امل ــوت ..واألمـل يعـنـي احلـيـ ــاة مع ــربـ ـاً عـن
تفاؤله بإطاللة فجر عراقي جديد.
لقاؤنـا االخير كـان مع الشيخ فيـصل شاكر
القـن ــدار "رئـيــس ع ـش ــائ ــر بـنـي الم" ال ــذي
متنـى ان يخـرج املـؤمتــر بتــوصيـات ملـزمـة
للجـميع وان تتـضافـر جهـود املشـاركني من
اجل جن ـ ــاحـه وحتقــيق اهـ ـ ــدافه يف اجن ـ ــاز
املصـاحلـة الــوطنيــة التي يـأمل العـراقيـون
فيها خيراً من اجل بناء العراق اجلديد.
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ميـثل التجسد العملي خلطوات
ـص ـ ــاحلـ ـ ــة واحلـ ـ ــوار
ـش ـ ــروع امل ـ ـ
ـم ـ ـ
الــوطـني حتــوال مـهم ـاً يف مـســار
العـمليـة الــسيــاسيــة يف العـراق،
وي ـ ــرت ـب ــط ذلـك بـحجــم الق ـ ــوى
ـ
املـشاركـة يف املشـروع ،وتلك التي
تـنتظر نتائجه وتطوراته لتحدد موقفها
النهائي منه.
لم يكن التجمع العشائري الذي شهدته
بغ ــداد يف الي ــومني املــاضـيني جــديــدا ،اذ
شهـدت عاصمة الـسالم قبل ذلك عشرات
التجمعات ،لكن احملـصلة غالبـا ما تكون
مـخيبـة لآلمـال ،الن الـتجمعـات املـذكـورة
لــم تكـن مـحك ــوم ــة ب ــأســس كـتـلك الـتـي
الزمـت الـتجـمع االخـيـ ــر ،وان تعلـق ذلك
حـتــى اآلن بــامل ـسـتــوى الـنـظــري يف نـظــر
البعض.
ليـس مـن املعقـول
عمر الشاهر
ان ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ــن
اخلــالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ــن
ليس من
اع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة انـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
ـ
نف ــسه ــا اعـتـم ــاداً
املعقول ان
عل ـ ـ ــى معـ ـطــيـ ـ ــات
ـ
تتمكن اخلالفات
ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحــلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
من اعادة انتاج مكـشــوفــة ،وال بــد
ـل ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــتـ ــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
نفسها اعتماداً
ـال ـ ـ ـس ـ ــت ـ ـ ــراتـ ـيـج ـ ــي
على معطيات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتـه
ـ
مرحلية
االوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
مكشوفة ،وال بد الـسياسيـة مؤخراً
ـم ـ ـ ــن ان يــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
للتحول
وصف ــة مـعقـ ــولـ ــة
ـ
الستراتيجي الذي
النه ـ ــاء الــنـ ـ ــزاع..
ـ
اشرته االوساط
ال ــنـ ـ ـ ـ ـ ــزاع الـ ـ ـ ـ ـ ــذي
ـ
السياسية مؤخراً ي ــف ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ارض ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــتـ ــه اآلن
ـ
من ان يقدم
بوضوح.
وصفة معقولة ويبدو ان القيمني
ع ــل ـ ـ ــى املـ ـ ــشـ ـ ـ ــروع،
النهاء النزاع
ـس ـ ــاعــني إلـ ـ ــى
وال ـ ـ
ـ
دعـمه  ،كــانــوا حــريـصـني منــذ انـطالقـته
ال ـ ــدعــم االعالمـي
ـش ـ ــد ـ
عل ـ ــى ح ـ ـ
االول ـ ــى ـ
ـ
املالئم اوال ً ومـن ثم الـزخـم اجلمــاهيـري
عل ــى حجـم الق ــوى
مـن خالل الـت ــرك ــي ــز ـ
املـشاركـة ،مما دعـا املعنيني إلـى القول ان
ـش ـ ــروع حـققــت
امل ـ ـ
االول ـ ــى مــن ـ
ـ
ـط ـ ــوة
اخل ـ ـ
حدود النجاح الدنيا يف اقل تقدير.
ان اجـتـم ــاع ال ــرئ ــاس ــات الـثـالث لالعالن
عن اطالق مـشــروع املصـاحلـة ومـسـاهمـة
قوى سياسية واخرى دينية وعشائرية يف
ـش ـ ـ ـ ــروع ل ـ ــي ـ ـ ـ ــوضـح وزن حـ ـمـل ـ ـ ـ ــة
دع ــم ـامل ـ ـ ـ
املصـاحلـة الـتي بــاتت لــدى اجلمـيع امالً
اخيراً يف استعادة توازن العراق.
كل الطرق تؤدي إلى املصاحلة ..يبدو ان
شع ــار املـ ـ ــرحلـ ــة
ـه ــذه الـكل ــم ــة اصــبحــت ـ
اجلـديـدة ..مـرحلـة املكـاشفـة والصـراحـة
ومحاولة بناء الثقة.
واالن  ..مـاذا بعـد؟ ســؤال يتــداوله ابنـاء
الشـارع العـراقـي مبختلف الـوان طيفه..
وسـط رغ ــب ــة واضح ــة يف امل ـس ــاهـم ــة ..ال
اق ــول امل ـس ــاهـم ــة املـب ــاش ــرة الن ذلك ق ــد
يبـدو عصيـا مع املمكـنات احلـاليـة ،ولكن
اق ــول :م ـس ــاه ــم ــة معـن ــوي ــة مـن ن ــوع لـم
يـألفـوه منـذ سقـوط الـصنم ..نـوع متلـؤه
الثقة بالشريك وال اقول اآلخر.
ـبع ــد) ـال ــذي تـت ــسـ ــاءل عــنه
ي ــب ــدو ان (الـ ـ
اجلمــاهيــر ال يبـتعــد كـثيــراً عـن واقعـهم
القــائم اسـاسـا علـى الـتمــازج والتعـايـش
وم ــرة ـق ــال لـي احـ ــدهـم :ان
وال ــت ـ ــداخل .ـ
ارادوا ان يـفرقـ ـ ــوا بني الشيعـ ـ ــة والسنـ ــة
يق ـ ـسـ ــم ـ ــوا ال ــك ـ ــائــن إلـ ـ ــى
فـعل ــيهـ ـ ـ ــم ان ـ
نصفني.

تزامناً مع تطورات املصاحلة

عــودة الــروح إلــى الــدورة
كتب محرر الشؤون السياسية
لنـســأل مــواطنــا بغــداديــا ..أي مــواطن..
عـن الصـورة الـتي يـحملهـا يف ذاكــرته عن
الدورة تلـك الضاحية اجلـميلة اخلضراء
من بغداد.
ســيق ـ ــول امل ـ ــواطــن ف ـ ــوراً انه ـ ــا امل ـن ــطق ـ ــة
ال ـسـيــاحـيــة والـتجــاريــة الـتـي يقـصــدهــا
البغـداديــون صبـاح مـسـاء .ونـسـأل ثــانيـة
منذ متى لم تزرها انت وملاذا؟
فيقول ..لم ازرهـا منذ سنوات الن سوقها
حت ــول إل ــى مم ــرات مـهج ــورة م ــسك ــون ــة
بــالقتل واالخـتطــاف والتهـديـد وحـرمـان
الناس من ارزاقهم وقوت عيالهم.
ارحل واال ف ـسـتقــطع رأسـك ..هكــذا بـكل
بسـاطـة يـاتـيك من يحـمل ذلك التهـديـد
ال ـ ــوقح مـكـتـ ــوبـ ــا او شـفهـيـ ــا ثـم صـ ــدرت
الفـتــاوى الــدمــوي ــة بقـتل اصح ــاب مهـن
ع ــدي ــدة ومت تـنفـي ــذه ــا ب ــدم ب ــارد ..ه ــذا
صــاحـب مـحل للـمــوب ــايل وذاك يـتع ــامل
بـالتسجيالت الغنائـية والـ( )CDاما بائع
اخلـضــرة والـثلـج وعمــال االفــران فحــدث
عـنهم وال حرج ..قتلوهم نهاراً جهاراً ولم
يحرك احد ساكناً..
وتـظهــر يف ذلك الـســوق (جنـابـر) غــريبـة
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــروج لـالره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب والـقـ ـ ـتـل وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذبـح
باخلنـاجر ..ذبـح االجانب الـذين يغـيبون
فجـأة من شوارع بغداد عاصمة االنسانية
واجلمال.
وتنعـدم احليـاة يف اسـواق الـدورة العـوائل
الـتـي اعـت ــادت ان تـ ـشـت ــري م ــا حتـتـ ــاجه
لقـوتها اليـومي من سوق اآلثـوريني الذي
يعـ ـ ــرفه اجل ـم ـيـع بجـ ـ ــودة سلـعه وم ـ ــواده
الغ ـ ــذائ ـي ـ ــة واع ـتـ ـ ــدال اسعـ ـ ــاره وهج ـ ــرت
عـاداتها وصـارت تتسـوق من اماكـن بعيدة

من الـكرادة واملنـصور وغيـرها من املـناطق
الـتـي لـم ي ـسـتــطع اع ــداء الع ــراق ايق ــاف
احلياة يف شوارعها واسواقها.
مشـكلة اخـرى ظهرت وهـي خوف الـعوائل
علــى ابنــائهــا التـالميــذ والـطـلبــة ،حـصل
ذلك عندمـا بات اعتيـاديا اعتـراض سيارة
نـقل حتــمل ع ـ ــدداً مــن طالب اجلـ ـ ــامع ـ ــة
وانـ ـ ــزالهــم وق ـتـلهــم ام ـ ــام املـأل كل واح ـ ــد
اطالق ــة عل ــى رأسـه ولكــن احلق يق ــال ان
القتلـة طلبـوا منهم ان يـرددوا الشهـادتني
قبل قتلهم.
اردنـ ـ ــا يف ذلـك احلـ ـ ــادث ان نعـ ـ ــرف س ـبــب
القـتل ،فـلم جنـد سـببـاً سـوى انـهم طـلبـة
جامعيون عادوا إلى مناطقهم!!
قتـلة آخـرون كانـوا يجـوبون شـوارع الدورة
وبعـض محــالهــا نهــاراً بــسيــارات معــروفــة
وبال اقــنعـ ـ ــة يخ ــطف ـ ــون مــن يخ ــطف ـ ــون
ويقـتلــون مـن يقـتلــون ب ـشـكل يــومـي ..يف
ال ـي ـ ــوم ال ـت ـ ــالــي أليـ ـ ــة هج ـم ـ ــة مــن ه ـ ــذه
الـهجـمـ ــات تعـث ــر ال ـش ــرطـ ــة عل ــى جـثـث.
الضحـايـا مـوزعـة علـى ارصفـة الـدورة .يف
املـيكــانـيك وقــرب مــركــز ال ـشــرطــة وعـنــد
حـ ــافـ ــات االسـك ـ ــان واملهـ ــديـ ــة وال ـط ـ ــريق
السريع ....الخ.
ك ــانـت عل ــى وشك الــسق ــوط الـنه ــائـي يف
قبـضـة االرهـاب لــوال قيـام رجــال اجليـش
والشرطة باالعتماد على تعاون املواطنني
من ط ــالبـي احليــاة الهــادئــة ومـن محـبي
الع ـ ــراق بعـ ــدد مـن الـهجـمـ ــات املـبـ ــاغـتـ ــة
واعتقـال العـشـرات مـن القتلـة واسيـادهم
من صـانعي الـعبوات الـناسفـة واخملتصني
بـتفخـيخ الــسي ــارات التـي يتـم تفـجيــرهــا
هـن ــا وهـن ــاك يف هـ ــذا الك ــراج وعـن ــد ذاك
املــستـشفــى لتـقتل مـزيــدا من العـراقـيني

ســواء مـن سكــان االعـظـمـيــة او الــدورة او
الك ــرادة او حـي الع ــامل او الـص ــدر ..نعـم
كـلهـم عـ ــراقـيـ ــون شـيـ ــوخهـم عـ ــراقـيـ ــون..
شبــابـهم ك ــذلك نـســاؤهـم واطفــالهـم ،كل
الع ـ ــراق ـيــني ع ـي ـ ــون وط ــنهــم ويـك ـ ــره ـ ــون
االرهــاب والـقتـل وسفك الــدم ــاء وتكـفيــر
الن ــاس دون وازع من ديـن او مبــدأ .وت ــأتي
الــريــاح مبــا ال ت ـشـتهـي سفـن االرهــاب يف
ال ــدورة ومح ــاله ــا ..احلـي ــاة ع ــادت روي ــدا
رويـدا ،بـاعـة الـسمك عـادوا إلـى عـربــاتهم
اخل ـشـبـيــة املـملــوءة مب ــاء دجلــة ..ك ــذلك
بـاعـة (الـلنكـة) ورواد املقــاهي كل عـاد إلـى
مكـانه ..القصـابون املـنتشـرون بشكل غـير
صحي عادوا إلى مزاولة اعمالهم.
االمهـات واوالدهن عـادوا إلـى التجـوال يف
دهاليز اسواق الدورة كما كان عليه احلال
يف ما مضى من زمن.
وال ب ــأس ان نع ــرف ان اح ــدث احـص ــائـي ــة
اصـ ــدرتهـ ــا وزارة املهـ ــاجـ ــريـن واملـهجـ ــريـن
اكـدت ان اغلب العـوائل املهجـرة قسـراً هي
من الدورة .نعم من الدورة.
ام ــا اآلن وح ـسـب آخ ــر الـتـط ــورات وع ــودة
االطفال إلـى مالعبهم ومـشاهـدة سيارات
قـوى االمـن وهي تتجـول يف شـوارع الـدورة
نهــاراً ولـيال عــاد االمــان وصــار املــواطنــون
وق ـ ــد تــنف ـ ـس ـ ــوا ال ــصع ـ ــداء واحل ـم ـ ــد هلل!
يـت ـس ــاءل ــون مـت ــى يع ــود اجلـي ــران ال ــذيـن
هجروا بيوتهم مبـا فيها ..انصيـاعا لورقة
صفـراء القـاهـا قـاتل مـأجـور حتـت البـاب
احلديدي.
نعـم مـتـ ــى  ..الـكل يـ ـسـ ــأل والـكـل يجـيـب
ق ــريـبـ ـاً وقـ ــد ظه ــرت إل ــى الـعلـن اص ــوات
العـراقيني وهي تنـادي باملصـاحلة والعمل
من اجل العراق والعراق فقط..

