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*عقــــد فـــــرع بغـــــداد للـمـجلـــس العــــراقـي
للــسلـم والـتـضــامـن مــؤمتــره الـتــأسـيــسـي
أمـــس مبـــشــــاركـــــة واسعــــة مـن مـنــظـمــــات
اجملتمع املـدني واالحـزاب وحركـات القوى
الــوطـنيــة العـــراقيــة وممـثل االمـني العــام

لالمم املتحدة يف بغداد.
والقى الدكتور قـيس العزاوي نائب رئيس
اجملـلس العـراقي لـلسلـم والتضـامن كلمـة

هيئة رئاسة اجمللس يف ما يلي نصها:
كلمة هيئة رئاسة اجمللس العراقي

للسلموالتضامن
هــنـــــاك حـــــالـــــة مــن الــتـــــوتـــــر االمــنــي لــم
تشهدهـا البالد من قبل، فما أن تنخفض
توتـرات يف منطقـة حتـى تنـدلع اخرى يف
مـنطقـة ثـانيـة.. وهكــذا العنف يـستـشـري
بـــشـكـل مقـلق ومـــســــاحــــة االمـن تـتـقلــص
واخملـاطــر تتـزايــد، والكل مـدعــو اكثــر من
أي وقت مـضى إلـى اعادة تقـومي االوضاع
بــنحــــو يــــوفــــر املـنــــاخ لـــسلــم اهلـي دائـم..
وذلك لـن يـتـــأتـــى إال إذا عـملـنـــا جـمـيعـــاً
مبـبــدأ املـصــاحلــة الــوطـنـيــة الــذي حــاول

مجلسنا هذا ان يسير فيه وما زال.
ال ريـــب أن املــــــشــــــــاكـل الـــتـــي يــــــــواجـهـهــــــــا
العــراقـيــون كـبـيــرة وعـظـيـمــة وتـقف علــى
رأسهـا، كما أسلفنـا، املشكلة االمـنية. فقد
شــاع االقـتـتــال واخلــطف واالغـتـيــال ومــا
زال الـــــسلــب والـــنهــب بــــــرغــم االجــــــراءات
االمـنـيـــة مهـيـمـنـــاً علــى الـبالد.. وإذا كــان
اجلــمــيع يــتحـــــدث عــن ضحـــــايــــــا العــنف
الــسيــاسي فال أحــد يتحــدث عن ضحـايـا
العنف االجتمـاعي.. يكفي أن نـطلع على
آخـــر احـصـــائـيـــة اصـــدرهــــا معهـــد الـطـب
العـــدلـي يف بغـــداد لـنكـتـــشف ان ضحـــايـــا
العــنف االجــتــمـــــاعــي تــضــــــاعف عـــــددهــم
بـنــسـبــة 16 مــرة عـن العــام املــاضـي وهــذا

امر مخيف بالطبع.
وقـال ان حرية الـتعبير وحـدها ال تكفي..
املــواطـن العـــراقي يـبحـث عن حـق احليــاة
واالوضاع االمنية ال تـوفر له ذلك، وطاملا
ال يتـوفــر االمن فـان اعــادة االعمــار تبـدو
غـيـــر ممكـنــة، وسـيـبقــى جـيــش العــاطلـني
عن العـمل يغـذي مـسلـسل الـعنف بــشكل
يـــومي وسـيكــون مـن غيــر املـمكـن ان نبــدأ
عـمليــة االنتخـابـات الـتي حلـمنـا بهـا دون
نـــــزع شــــــامل ألسـلحــــــة كل املـــيلــيــــشــيـــــات
العــــسـكـــــريـــــة يف الــبالد، فـال سالح ســـــوى
سالح الـدولـة.. إن احلـالـة إذا بقـيت علـى
مـــا هـي علـيه فــســـوف يـــشجع ذلـك علـــى
انتشار االعمال االرهابية واضعاف االرادة
الوطـنية يف عـزمها علـى تسيـير البالد يف

طريق الدميقراطية.
وأضـاف... لقـد كـانت االوضـاع منـذ اشهـر
وبعـيـــد احــــداث الفلـــوجـــة مـتـــوتـــرة وكـــان
مجلـسنـا العــراقي للـسلم والـتضـامن أول
مـــن ادرك خـــــطــــــــورة االحــــــــداث ونـــبـه يف
مـذكـرة خـاصـة رفعهـا إلـى مجلـس احلكم
االنــتقـــالـي واالمم املــتحـــدة تــتحـــدث عـن
حقيقـة االوضـاع يف العـراق وقـد تضـمنت

املقترحات التالية:
1-الــــدعــــوة إلــــى اجـتـمــــاع عــــام تـــشــــاوري
وتـداولي بني الـقوى واالحـزاب واملنظـمات
غيــر احلكـــوميــة والــشخــصيــات الــوطـنيــة
العـراقيـة لتـدارس اوضـاع البالد واخلـروج
مــن االزمـــــــة الــتــي تـــــــواجـههـــــــا. وكـــــــذلـك
االنفـتــــاح علــــى الهـيـئــــات والـتـنــظـيـمــــات
الـدينية املعـتدلة وامللتـزمة بالـدميقراطية

والتشاور معها.
2-اعـتمــاد الــوســائل الــسيـــاسيــة وادواتهــا
ــــــــــة يف الــــتـعــــــــــامـل مـع الــكــــتـل الـفـعــــــــــال
والتجمعات السيـاسية اخملتلفة، ومعاجلة
افــــــرازاتهـــــا يف ضــــــوء حتلــيل اجــتــمـــــاعــي
اقتـصــادي سيــاسي ملـظـاهـرهـا واالنـطالق
من اعـتبــار الصـراع علـى الـسـلطـة عـامالً
اســــاسـيــــاً يف تـفجــــرهــــا، ممــــا يـــسـتــــدعـي
معـــاجلــــة كل حـــالــــة علـــى حــــدة. وايجـــاد
حلــول لـلمـشــاكل الـتي حتــرك اوســاطهــا،
والعــمل علـــى احـتـــواء القـــوى والــتكـتالت
الــتــي تــــشــكل ثـقالً ســيـــــاســيـــــاً ومــــظهـــــراً

لتيارات فاعلة يف البالد.
ويف هـــــذا الــــســيـــــاق مــن املــمـكــن اعــتــمـــــاد
املفـــاوضـــات حلل جـيـــش املهـــدي، وايجـــاد
فـــــرص العــمل ملـنـتـــسـبــيه الــــذيــن يعــــانـي
اغلـبهـم مـن الـبـطــالــة الـفعلـيــة واملقـنعــة،
وضـم من تتـوفـر فيهـم الشـروط واالهليـة
إلـــى الهـيــاكـل احلكــومـيــة. وكـــذلك االمــر
بالنـسبة حلالة الفلـوجة التي تتشكل من
كتل عراقية عـديدة تعاني مـن البطالة أو
الـــتعـــــديـــــات غــيـــــر املــبـــــررة، أو االجـــتهـــــاد
اخلـاطيء يف اخـتيـار اسلـوب التعـامل مع
ظــــاهــــرة االحــتالل، مـــسـتـثـنـني مـن ذلـك
كـتلـــة املتــسللـني العــرب )وانـصـــار النـظــام

السابق والوهابيني وجماعة الزرقاوي(.
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مبشاركة وطنية عراقية واسعة

املجلس العراقي للسلم والتضامن - فرع بغداد يعقد مؤمتره التأسييس
ان العـراق االن يف ظـرف هـو احـوج الـى
مـبـــــادرات تـــــأسـيـــسـيـــــة لـتـــــرســيخ اســـس
ومبــادئ مـجتـمع مــدني حـقيـقي وفــاعل
مـثل اجمللس العـراقي للسـلم والتضـامن
بتــاريخه العــريق لـشق الـطــريق وتـصـدر

مقدمة هذا الركب. 
واشـــــار الــــــى ان علــيــنــــــا ان نعــمـل بقـــــوة
وجهـد لـدعم واجنـاح هـذه املـؤسسـة لكي
تقــود الـبالد علــى طــريق تعــزيــز مفهــوم
الـسلم وجعلـها مبثـابة منـوذج لكثـير من
منظمات اجملتـمع املدني احلديثة العهد
بـكل قــطــــاعـــــاتهـــــا املهـنـيــــة واحلـيــــاتـيــــة
انــطالقـــاً مـن الـتجـــربـــة العـمـيقـــة الـتـي

تقوم بتنسيق دور اجمللس ومهامه.
وحتــدث الــسيـــد احمـــد احليـــالي عـضــور

رئاسة اجمللس قائالً:
هذا املـؤمتر مـن املؤمتـرات العديـدة التي
نقـيـمهـــا يف ارجـــاء الـــوطـن النـتخـــابـــات

قيادات محلية ومركزية للمجلس.
وهـذا املـؤمتــر مخـصــص النتخـاب هـيئـة
قيــادة بغــداد بــانتـظــار ان نعقــد املــؤمتــر
العـام الذي يضم الفـائزين يف انـتخابات
املـؤمتـر العـام الـذي يتـم انتخـاب الـهيئـة
الـعـلــيـــــــا لـلــمـجـلـــــس مــن اجـل تـــــــوســيـع
االطــــارات والقـــوى الــــدميقـــراطـيـــة ومـن
اجل الـتهـيـئــة والـتحـضـيــر لالنـتخــابــات
العـــامـــة ونـــأمل ان جتـــرى مـطـلع العـــام

املقبل.
اجمللــس يعـتبــر اطــارا للعـمل الــسيـــاسي
والدميقراطـي والذي يحرص ان جتتمع
القوى الدميقراطية يف برنامج انتخابي
دميقراطي يقوم مبهامه الوطنية املوكلة
إلـيه وسيعتمـد اجمللس يف استـراتيجيته
احلالـية لـتفعيل مـؤسسـات وعمل شبـكة
عـــامـــة لهـــا بـــاالعـتـمـــاد علـــى عـنـصـــريـن
مغـيـبـني يف العـملـيــة الــسـيــاسـيــة وهـمــا

النساء والشباب.
ومـضـــى فـــريـــدون احـمـــد كـــاظـم/ عـضـــو
الهيـئة الـتحضيـرية بـعد تـشكيل املـؤمتر
مـجلـــــس الـــــسلـــم العــــــراقـــي مت تهــيــئــــــة
مـؤمتــرات منــاطقيــة يف منـاطق الــوسط
والـــــشــمـــــــال واجلــنـــــــوب اكــتــمـلــت هـــــــذه
املؤمترات بتوصـيات وقرارات تسهم ببناء
العـراق الـدميقــراطي والفيـدرالي وارتـأى
اجمللــــس العــــراقــي للــــسلـم والـتــضــــامـن
انعقــاد مــؤمتــر لفــرع بغــداد بعــد تهـيئــة
مـسـتلــزمــات واجنــاح تـــوصيــاته وقــراراته

الفعلية.
وحاليـاً بدأ املـؤمتر بـكلمة رئـاسة املـؤمتر
واملــتـــضــمــن االعــمـــــال الــتــي اجنـــــزت يف

مؤمترات اجمللس يف عموم احملافظات.
ومت تـــشـكــيل جلـــــان اخـتــصـــــاصـيـــــة مـن
ضمنهـا جلنـة االعتـماد وجلـنة الـقرارات
وكتــابــة احملــاور وان اجمللـس يــدعــو إلــى
تكـــاتـف كل قـــوى اخلـيـــر مـن اجل بـنـــاء
عراق جديد ومزدهر ومكافحة االرهاب.
واملـــــؤمتـــــر بـــصـــــدد اصـــــدار قــــــرارات تهــم

جماهير الشعب العراقي.
وقال عبد االله القيسي/امني عام نقابة
املعلـمني عضـو اللجـنة املـركزيـة للحـركة

االشتراكية العربية.
املــــؤمتــــر كــــانــت له جــــذور مـتـــــأصلــــة يف
املـــاضـي وكـــانـت له وجـــوه تـتحـــرك علـــى
الـطريق الثـوري جلعل لغة التـفاهم بني
الشعـوب هي اللغـة املـسمـوعـة وقـد أثـرت
هـــــــذه الـــــــوجـــــــوه واغــنــت تـــــــراث الــــــسلــم
والدميقراطية امثـال شخصيات معروفة
رحــمهـم اهلل مــثل )كـــارجنـيـه ونهـــرو مـن
الـهنــد والــرئيـس الــراحـل عبــد النــاصــر،
وجـــوزيف بــروسـتـيـتــو، ولــوممـبــا( هــؤالء
الـــرجـــال كـــانـت لهـم الـيـــد الــطـــولـــى يف
اغنـاء هـذه التجـربـة احليـة وجنـد اليـوم
بعــد انحـســار املــد الـشـــوفيـني )الـبعـثي(
ابعـاداً وآفـاقـاً واسعـة واعتقـد ان مجـلس
الـسلم والـتضـامن العـراقي يـستـطيع ان
يـنـجح يف مـــسعـــاه مــن خالل تـبـنـي االم
اجلـمــاهـيـــر ووقف نـــزيف الــدم املــسـتـمــر
الن قــطــــرة دم عــــراقـي تـــســــاوي وتعــــادل
الــدنـيــا ومــا فـيهــا ونــسعــى ايـضــاً لـنـبــذ
االرهــــاب بكـل اشكــــاله وتــتكــــاتف أيـــادي
اخلــيـــــر لــبــنــــــاء العـــــراق الــــــدميقـــــراطــي
الـفيـــدرالي املــوحــد وبــارك اهلل يف جهــود

هذا املؤمتر.
ونــوهت اآلنـسـة رنـا جعفـر يـاسـني عضـو
اجمللـس العـراقي للـسلم والـتضـامن إلـى
ضــــــرورة ابــــــراز دور املــــــرأة والــــشــبــــــاب يف
مــؤسـســـات اجملتـمع املـــدني الن املــرحلــة
احلالـية حتـتاج إلـى تفعيل دورهـما بـعد
تهـيئـة اجملـتمـع ال ستـيعــاب ذلك الـدور،
وصـــــوالً الســتقــطـــــاب الفــئـــــات االخـــــرى
لتحقيق مستقبل العراق الدميقراطي.

فريق عمل )املدى(:
سعدي السبع - يحيى الشرع -
رياض القره غولي - كرمي السوداني
تصوير نهاد العزاوي

مـقتــرحــة علــى اجمللــس العــراقـي للـسـلم
والتـضــامن ضــرورة اخــذ املبــادرة وتهـيئــة
اجــــواء حقـيقـيــــة لعـمل هـــذه املـنــظـمـــات
وطــالـبت ســاجــدة نعـمت بـضــرورة العـمل
وتــــشخـيــص املـنــظـمــــات والــــشخــصـيــــات
العــــراقـيــــة الـتـي ســــانــــدت نــظــــام صــــدام
ومجــــــدت جــــــرائـــمه وتـــــســــــاءلــت نـــــســيــم
الــــداغـــسـتــــانـي عــن حقــــوق املـــــرأة.. وهل
هنـاك قـانــون حلمـايـة املـرأة مـشيـرة الـى
تعرض املرأة الـى الكثير من املـضايقات..
وتسـاءل الـدكتـور هـالل ادريس قـائالً اين
سـيــــادة العـــراق االقـتــصـــاديـــة، فـــالــنفــط
العـــــراقـي يــصـــــدر مـن قــبل امـــــريـكـــــا وال
نعـــرف ملـن يــصـــدر وايـن امـــوال الـنفــط؟
الــدكتـورة صفـاء اخلفــاجي متـنت إطالق
ســـــراح جــمـــيع الـــــرهـــــائـــن ألنهــم جـــــاءوا
ملـسـاعـدة الـشـعب العـراقـي واوضح احمـد
عـبــد اهلل الـبــرزجنـي بـــان اجمللــس له دور
فــــاعل مـن خـالل وضع آلـيــــات حقــيقـيـــة
لـبناء عـراق حر. هـند الصفـار: للمجلس
الـــدور الفـــاعل ملــســاعــدة املــرأة بــدءاً مـن

االسرة ومروراً بالشارع
ثــــامـــــر الهـيـمــص اكـــــد علــــى تــــشخـيــص
وتـسـميــة اعــداء العــراق وشعـبه الـــدكتــور
طه اجلـنــــابـي بـني ضـــــرورة وضع آلـيــــات
الجـتـثــــاث اجملــــرمـني مـن ازالم الـنــظــــام
وعــــــدم  ادراجهــم بـــــأجــنـــــدة املـــصـــــاحلـــــة

الوطنية.
الــدكتـورة بلـسـم عبـد الكـرمي اشـارت الـى
ضـعـف لـغـــــــة احلـــــــوار مـع الـــــــوزارات ولــم
نلـمـــس اال الــــوعــــود مــنهــــا كـمـنــظـمــــات

مدنية.
مـعــــصـــــــوم انـــــــور انـــتـقـــــــد بـعــــض رجـــــــال
الــدين..لـتحــريـضهـم علــى القـتل مقــابل
املــــــال واصفـــــاً ايـــــاهــم اشـــــد مــن حــملـــــة

السالح بدعواهم.
اقـتـــرح احملـــامـي احـمـــد عـــونـي علـــى رفع
الـعلــم العــــراقـي ويـكـــــون شعــــاراً وامــــانــــاً
لـلمــدنـيني .. ودعــا اميــر حـسـني مجلـس
الـــسلـم الـــى متـثــيل الـــشعـب يف احملــــافل
واكــــد حـبـيـب شــــاكـــــر علــــى ضــــرورة فــتح
قـنــــوات للحـــوار مع حـملـــة الـــسالح ومـن
لهم ايـديولـوجيات خـاصة ملـا يجري االن

وان تتسع حدودنا للكل.
آراء من داخل املؤمتر

وعلـى هامش اعمال املؤمتر، التقت املدى
بعـــدد مـن املـــؤمتـــريـن اذ قـــالـت الــسـيـــدة
انسـام العبـايجـي عضـو اجمللـس العـراقي
للــــسلــم والــتـــضـــــامــن ان هـــــذه اخلـــطـــــوة
املـتـمـثلـــة بـــانـتخـــابـــات فـــرع بغـــداد، تعـــد
ضرورية لتعزيز مفهوم السلم والتضامن
يف خــضـم اعـمـــــال العــنف واالخـتــطـــــاف
والقتل تعزيزاً للحركات السلمية، مؤكدة
ان دور املـــــرأة مـــــا زال مغـيـبـــــاً يف مـــــواقع
صـنـع القــــرار ممــــا يـــسـتــــدعــي معــــاجلــــة
شــــاملـــة تـــاخـــذ بـنــظـــر االعـتـبـــار جـمـيع
القـوى السيـاسية والـدميقراطـية يف اطار

املصاحلة الوطنية.
وذكـر الدكـتور جـواد بشـارة عضـو اجمللس

وايـــــذاء العــــراقـيـني فـيـمــــا اشــــار حـمـيــــد
الدجيلي الى ضرورة االشارة الى االماكن
املـتضـررة بـإثـارة نعـرات طـائفيـة وانتقـدت
ذكـــرى ســـرسـم الفــســـاد الـــوزاري واالداري
وانـتـــشــــار الــــرشــــاوى واملعــــاملــــة الـــسـيـئــــة

للمواطنني بشكل كبير.
امـا الــسيــد احمـد الـدجـيلـي فقـد طــالب
بـضـرورة الـتفـريـق بني االرهــاب واملقـاومـة
ــــــــرؤوس واالخـــتـــــطــــــــاف ورفـــــض قـــــطـع ال
والتفجـير والقـتل وان ندعـو اجلمـيع الى

حوار شامل.
ودعــــا الــــدكـتــــور حـــســــان عـــــاكف الـلجـنــــة
الـتحـضيـريـة لـلمـؤمتـر الــى تبــديل شعـار
املــؤمتــر مـن )نبــذ االرهــاب.. نعـمل لـبنــاء
العــــــراق املــــــزدهــــــر( الــــــى )نــبــــــذ االرهــــــاب
واستعـادة الـسيـادة للعـراق املـزدهـر( واشـار
فريـدون احمد الـى املؤمتـر بإصـدار مجلة
لـالطفـــــــال للـــتعـــــــريف بـــثقــــــافــــــة الـــــسلــم
واالعـتـمــاد بــدور املــرأة العــراقـيــة واصــدار
كـراس خـاص بـأعضـاء اجمللـس عن الـرواد
ودعـــا معـن طه اجلـبــوري بـتفعـيل العـمل
لالنــتخـــابــــات القـــادمـــة  وطـــالـب جـــاسـم
محــمـــــد اســمـــــاعـــيل مبــــســـــاعـــــدة جــمـــيع

الشعوب العربية من االضطهاد.
وانــتقــــدت ابـتـــســــام الـــشـمــــري املـنــظـمــــات
االجـنـبـيــة املـشـبــوهــة بــإسـتغالل الـشـبــاب
العـاطلني عن العـمل مؤكـدة على احـتواء
الشباب من قبل احلكومة واقترح الدكتور
عـــزيـــز جـبـــر انــشـــاء صـنـــدوق تعـــويـضـــات
املـواطـنني لـشــراء االسلحـة اخلـفيفــة من
قبل الدولة بأسعار جـيدة لضمان سحبها
من الـشــارع ودعت سـميـرة الـعلي اجلـميع
الــى الـتـضــامـن. الــسـيـــد محـمــود قـتـيـبــة
طـالب بـاالهـتمـام بـشـريحـة الـشبـاب ومن
اجلـمـيـع، احلكـــومـــة واملـنـظـمـــات وضـــرورة
اتخــــــاذ خـــطــــــوات جــــــادة إلحــتــــــواء هــــــذه
الـشريحـة. وانتقـد مثنـى عبـيدة الـدعوات
الــطــــائفـيـــة وتــسـمـيــــة اجلهـــات الـــديـنـيـــة
مبـسـميـات ارهــابيـة.. ورفـض من تلـطخت
يداه بدمـاء الشعب العراقي. الـسيد حازم
محــسن اكــد علـى الـشعــارات والتــوصيـات
والــــشــــــروع بــــــالعــمـل احلقـــيقـــي للـــــشعــب
العراقي منتـقداً عملية انتخابات اجمللس
الـــوطـنـي والـتـفكـيـــر اجلـــاد إلعـــادة صفـــة
املـواطنـة الـى املـواطن والـبحث عـن آليـات
العــمـل ووردت العـــــــديـــــــد مــن الـــــــرســــــــائل
والــبـــــــرقــيـــــــات املـهــنــئـــــــة لـهـــــــذا الــتـجــمـع
الــدميقــراطي احلـر والــوطنـي ودار نقـاش
حـــــاد بــني بعـــض االعـــضــــــاء علــــــى بعـــض
تصريحات محرضة من قبل قناة العربية
وهـي ال اســـاس لهــا مـن الـصحـــة للــسـيــد
مــسعـــود البـــارازاني حــول كــركــوك وقـــالت
الــــــدكــتــــــورة امـــــــال معــمـلجــي ان جــمـــيع
منظـمات اجملتمع املـدني لم تطـور نفسها
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قــد همــش دورهمــا وغـيبـهمــا عـن واجهــة
العـمل الــسيــاسي واالجـتمــاعي والـثقــايف
واسـتـمــرار غـيــاب هــذيـن القـطــاعـني عـن
واجهة االحزاب الـسياسية الـعراقية التي
حـفلــت بـــــالـــــشخـــصــيـــــات الــتــي جتـــــاوزت
اعـمــــارهــــا اخلـمـــسـني عــــامــــاً.. مـن هــــذا

املنطلق يعمل مجلسنا على:
-االهـتمــام بقـطــاع النـســاء والعـمل علــى
زيـــــادة الـــــوعـي الـتـــــربـــــوي واالجـتـمـــــاعـي
والــثقــــايف والـــصحــي والقــــانــــونـي، وفــتح
اجملـــــال واسعـــــاً و تعـبـئـــــة كل املـنــظـمــــات
النسوية وقيام شبكة لها ومتهيد السبيل
للتواصل مع مثيالتها العربية والدولية.
-االهـتـمــــام بقــطــــاع الـــشـبــــاب والـــطلـبــــة
ودفـعهــم للـمـــســــاهـمــــة يف اعــــادة الـبـنــــاء
وصـنـــاعــــة القـــرار الــسـيـــاسـي وتـــاهـيـلهـم
معــرفيــاً وتقـنيـاً لـكي يــصنعـوا مــستـقبالً

بارعاً لوطننا العزيز..
واختتـم كلمته قـائالً ان مجلسـنا سـيقوم
يف االيــام القـــريبــة املقـبلــة بــسلــسلـــة من
املـــؤمتـــرات وانـتخـــاب الهـيـئـــات القـيـــاديـــة
للـمحــافـظــات، ويف الــوقـت نفــسه تعـبـئــة
القوى الـدميقراطـية كـافة بـاالعتـماد كل
شــرائـح اجملتـمع العــراقـي لتــوسـيع اطــار
املشـاركة الـسيـاسيـة لالعـداد لالنتخـابات
الـــتـــي ســـتـــنـهـــي الــــــــى االبــــــــد احلــــــــالــــــــة
االسـتـثـنــــائـيــــة الـتـي تـــسـتـــشــــري فــيهــــا
التعيينات املسبقة والسرية واحملاصصات

يف غفلة من الشعب.
ســنعــمل جـمــيعــــاً لـكــي يفــــووز املـمــثلــــون

احلقيقيون للشعب.
جلان املؤمتر

ثـم انتخب املـؤمتـرون خـمسـة اعضـاء من
بني احلـضور لـرئاسـة اعمـال املؤمتـر بعد
ان اعلـنت هـيئــة رئــاســة املــؤمتــر عـن حل
الـلجنـة الـتنـظيـميـة والـشـروع يف تـشـكيل
اللجــان ومـنهــا جلـنــة االعـتـمــاد ملــراقـبــة
سيــر اعمــال االنتخـابــات وانتخــاب جلنـة
الـصيـاغـة وجلنـة كتـابـة احملضـر النهـائي
وجلـنــــة القــــرارات والـتــــوجهــــات والـبـيــــان

اخلتامي.
فتح باب احلوار

وفتح بــاب املنـاقـشـة واحلــوار للمـشــاركني
والـتـي دعــى فـيهــا كــافــة املــؤمتــريـن الــى
املــشــاركـــة الفـــاعلـــة يف فعــالـيــات املــؤمتــر
وتفعـيلــة بـــاالسهــام يف االراء الـصـــريحــة
بـكل دميقــراطيـة وحـريـة، وقـال الــدكتـور
خــالــد طـــالب ملــاذا التخـصـص احلكــومــة
االموال الـالزمة العـمار احملـافظـات التي
لم تـشهـد اعمــال عنف والـشـروع بـالـبنـاء

واالعمار ؟
وشــــدد عقــيل عـبــــد املــنعــم علــــى ضــــرورة
عــدم قبــول االسمــاء الـتي تـسـببـت بقـتل

واكــد انه يف هـذا الــسيــاق ميكـن التعــامل
االيجـــابـي مـع الكــتل العـــراقـيـــة االخـــرى
مـــثل: حـــملــــــة الـــــسالح ألغــــــراض الــثــــــأر،
واألكـثـــريـــة غـيــــر املقــــاتلـــة، واجملـمـــوعـــات
املـسـتعــدة حلـمل الـسالح ضــد هــؤالء.. إذ
ال بـــد مـن احـتـــوائهـــا وعـــزلهـــا عـن بقـيـــة
الفــــــرق االرهــــــابــيــــــة واســـتغـالل خالفــــــات
املسلحني معـها، وفيمـا بينهم، إلـى جانب
ايجـــــاد فـــــرص عــمل يف الـفلـــــوجـــــة الـتـي
يعـــانـي غـــالـبـيــــة سكـــانهـــا مـن الـبـطـــالـــة،
وانعـــدام مـصـــادر الـــرزق بــسـبـب االوضـــاع
غيـر الـطبـيعيـة وتـوقف نـشــاط مصـانعهـا

ومتاجرها ووسائل كسب العيش فيها.
ومـجلــــســنـــــا فـــضالً عــن وعــيـه بفـــــداحـــــة
وخــــطـــــــورة االوضـــــــاع لـــم يـــبـق مـكـــتـــــــوف
االيـــدي، فقــد نـظـم عــدداً مـن املــؤمتــرات
الكـبــرى الـتـي ضـمـت القــوى الــسـيــاسـيــة
الوطنية والدميقراطية مثل مؤمتر اربيل
للحـوار العــربي الكـردي.. املـؤمتـرات الـتي
قـامت حتت شعـار السيـادة والدميقـراطية
وتــوج ذلك مبـؤمتـر وطـني كـبيــر يف قصـر
املـؤمتــرات ببغـداد ملـسـاعــدة االمم املتحـدة
مـــــن خـالل دعـــــم مـهـــــمــــــــــــة االخـــــــضــــــــــــر
االبـــراهـيـمـي السـتعـــادة الــسـيــــادة وانهـــاء

االحتالل على املستوى القانوني.
لقـــــد ســـــاهــم اجمللــــس العـــــراقــي للــــسلــم
والتضامن يف الفترة القصيرة املاضية يف
دعـم عــملـيــــة الـبـنـــــاء علــــى املـــسـتــــويــــات
الـــوطـنـيـــة والعـــربـيـــة والـــدولـيـــة ودافع يف
احملــــافـل العــــربـيــــة والــــدولـيــــة عـن خـيــــار

الشعب العراقي يف تبني الدميقراطية..
وذكـــر أن مهـمـتـنـــا الـيـــوم تـتــطلـب العـمل
علـى حشـد القوى الـدميقراطيـة ودعمها،
وإقامـة لقاءات لكـل الفعاليـات السيـاسية
مــن اجل انهـــاء االحـتالل، اشـــاعـــة مـبـــدأ
الـتــســـامح واملـصـــاحلـــة الـــوطـنـيـــة، اعـــداد
وتـفعــيل احلــــوار، تـنــظـيـم الـلقــــاءات بـني
االطـــراف الـــوطـنـيـــة يف مـــرحلـــة الـتحـــرر
الــــوطـنـي الـتــي نعـيــــشهــــا الـيــــوم واعــــداد
بــــــــرنــــــــامـج انـــتـخــــــــابـــي لــــــــدعـــم الـقــــــــوى
الـــــدميقــــراطـيــــة يف عــملـيـتـي الـتــــرشــيح
واالنتخــاب التـي من املـؤمل أن جتـري يف

موعدها احملدد يف مطلع العام املقبل.
واشــــــار الــــــى ان مـجلـــــســنــــــا عـــــــازم علــــــى
املـــســــاهـمــــة يف اعــــادة االعـمــــار الــنفـــسـي
واالجتماعي، وجتاوز احلـساسيات، التعود
علــى العـمل املــشتــرك مـن اجل الـنهــوض
بــــالــبالد، والـنـــشــــاط يف مـيــــاديـن الـبـنــــاء
ـــــــــون والــــثـقـــــــــافـــــــــة االخـــــــــرى مــــثـل الـفــــن
والــريــاضــة.. وضع اطــارات عـمل لـتعـبئــة
القــــوى يف احملــــافــظــــات للـمـــســــاهـمــــة يف

صياغة مستقبل العراق الواعد.
ومن االن فــان هـيئــة الــرئــاســة للـمجلـس
ادراكـاً منهـا الهمـية دور الـشبـاب والنـساء
يف اجملـتـمع العــراقـي والن الـنـظــام املـبــاد
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نائب رئيس هيئة رئاسة اجمللس : نعمل على حشد القوى الدميقراطية
ودعمها وتفعيل احلوار وحتقيق املصاحلة الوطنية وانهاء االحتالل 

رئاسة املؤمتر حثت املؤمترين على طرح ارائهم
ومقتراحتهم بكل حرية من اجل جناح التجربة
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