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حوارات

NO. (762)Wed. (6) September

رئيس البعثة الدائمة للجامعة العربية مختار ملاني يف حوار مع

:

لسنا منافسني ملبادرة احلكومة العراقية للمصاحلة ..نريد ملشاريعنا ان تكون مكملة هلا
عاش حياته موظفاً دولياً ..ثمانية عشر عاماً من العمل يف اجلامعة
العربية ،تقلد خاللها الكثير من املناصب التي بدأها منسقاً للتعاون
العربي األفريقي ،ثم احلوار العربي األوروبي ،وممثالً لدى السوق
األوروبية املشتركة ،ليعود بعدها إلى تونس حيث تولى شؤون
العالقات مع األمم املتحدة .ثم ملف مشروع التنمية اإلدارية
الشاملة.
ولكن عالقة السفير مختار ملاني رئيس البعثة الدائمة جلامعة
الدول العربية يف بغداد مع العراق واملشكلة العراقية تعود إلى عام
 ،1991حني كلف مبسؤولية ملف العالقة مع العراق ،حيث قام
بالكثير من الزيارات إلى بغداد والكويت متابعاً اجلوانب اإلنسانية،
وخصوصاً ما كان متعلقاً منها بتبادل األسرى واملفقودين بعد الغزو
وحرب اخلليج الثانية.
بغداد /املدى

يقـول ملـاني :زيـارتي األولـى للعــراق ،استغـرقت
مـئ ــة ي ــوم ..لق ــد ده ـشـت يف ه ــذا الـبل ــد ال ــذي
حـيـثـم ــا تـيـمـم وجـهك ت ـص ــادف فـيه األم ــاكـن
املقـدسـة واحلضـارات التي تـركت آثـارهـا" .لقـد
فتنت بالعراق" يقول ملاني.
اآلن يقف مختـار ملـاني قـريبـاً مـن الفسـيفسـاء
العــراقي "كمــا يسـميه ،ويحـرص علـى أن يكـون
علــى مـســافــة واحــدة مـن اجلمـيع ،وهــو يــؤدي
دوره الوظيفي.
رمبـا االفتتان هو ما دفع بالسفير إلى أن يبادر
هـو ،بـألـم واضح ،لبـدء حــديثنـا معه عـن رؤيته
للوضع الراهن يف العراق حيث قال:
الــوضع سـيء ومعقــد يف نفـس الــوقـت مقــارنــة
مـع القضـايــا التي عـاصـرتهـا  ..واألزمــات التي
واجهـت أو تواجه األمم املـتحدة اعـتقد إنهـا لم
تكـن مبثل هـذا الـتعقيـد الـذي يـشهـده الـوضع
يف العـ ــراق إذ يـت ــطلـب وقـت ـ ـاً طـ ــويـالً وجهـ ــوداً
وعزمية سياسية ورغبة جادة
جلميع األطراف.
املـدى :ولكن مع هـذا ..عرفـنا
أن بعـض األطــراف الع ــراقيــة
طل ـبــت تـ ـ ــأج ــيل االج ـتــمـ ـ ــاع
املـ ـقـ ـ ـبـل ألـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ـل ــك؟
مل ـ ــانــي :كال لــم ي ــطلــب م ـنــي
ذلك.
املـ ـ ـ ــدى :هـل هـ ـ ـ ــذا يـعـ ـن ــي أن
االج ـ ـتـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــاع س ـ ـيـعـق ـ ـ ـ ـ ــد يف
موعده؟
ملـاني :أخـذنـا بنظـر االعتبـار
عـدة عوامـل ألننا ال نـريد أن
يكــون مــؤمتــر الــوفــاق هــدف ـاً
بـحـ ـ ـ ــد ذاتـه كــم ـ ـ ــا ح ـ ـصـل يف
مــؤمتــر القــاهــرة الــذي عقــد
ع ــام  2005ال ــذي نـظـم عل ــى
أس ــاس أن ن ـسـتـمع فـيه إل ــى
الع ــراقـيـني وهـم يجـتـمع ــون
ألول مـ ـ ـ ـ ــرة بـعـ ـ ـ ـ ــد سـقـ ـ ـ ـ ــوط
الـنـظ ــام وخـالله مت االتف ــاق
عل ــى عق ــد م ــؤمت ــر لل ــوف ــاق
ال ـ ــوط ـن ــي يف بغ ـ ــداد .ولـكــن األح ـ ــداث أخ ـ ــذت
بالتسـارع واملوعد الـذي حدد لعقد هـذا املؤمتر
لــم يل ـتـ ـ ــزم به أي ط ـ ــرف مــن األطـ ـ ــراف لع ـ ــدة
أسبـاب منهـا أن اجلـانب العـراقي لـم يكن علـى
استعـداد كـاف لهـذا املـؤمتـر النـشغـال اجلـميع
بـالتحضير لالنتخابـات والوقت الذي استنزف
علـى تشكيل احلكـومة ..كل هذه الـعوامل أثرت
علـ ــى آلـي ـ ــة عقـ ــد املـ ــؤمتـ ــر ف ــضالً عــن تفـ ــاقـم
األوض ــاع ال ــذي أف ــرز ح ــاالت ج ــدي ــدة لــم تكـن
ضـمن جــدول أعمـال املـؤمتـر املـتفق علـيه وهي
وكمـا نراها أخـطر من القضـايا التي وضـعناها
قيد البـحث والتداول مـثل االحتقان الـطائفي
والــتهجـي ــر الق ـس ــري أي إن ه ــذه امل ـسـتج ــدات
اخلـطــرة لـم تكـن مــوجــودة يف عــام  2005عـنــد
التحضير ملؤمتر القاهرة.
املــدى :ولكن هـذه التـداعيــات اخلطـرة تتـطلب
حتركاً أسرع.
ملـ ــانــي :نحــن نعـمـل علـ ــى أن ال يـكـ ــون مـ ــؤمتـ ــر
عـم ـ ــان ه ـ ــدفـ ـ ـاً بعـيــنه ..جتـتــمع فــيه أط ـ ــراف
عراقـية ،ويـصدرون بـيانـاً جمـيالً ،وبعدهـا تعود
األمور إلى ما كانت عليه.
نـحن نقــول أن العبــرة ليـسـت بتحـديـد مـوعـد
وتـاريخ انعقاد املؤمتر إمنا العبرة مبا يتمخض
عـن امل ــؤمت ــر مـن نـت ــائج وق ــرارات وكـيف سـيـتـم
تنفيذها.
املـ ــدى :ورمبـ ــا االنـ ــشغـ ــال ال ـ ــداخلــي العـ ــراقـي
بــاملـصــاحلــة يــأخــذ حــالـيـ ـاً الكـثـيــر مـن جهــود
األطراف العراقية..
ملاني :أن لدى احلكـومة مبادرات للـمصاحلة ال
نـريد أن نـكون مـنافـسني لهـا بل يجب أن تـكون
مشـاريعنــا مكملـة لهـا ونـسعـى إلجنــاح مشـروع
سيــاسي يـتفق علـيه جمـيع العــراقيـني وهنـاك
عنــاصــر إيج ــابيــة كـثيــرة الب ــد من االسـتفــادة
مــنهـ ــا ،فقــبل سـنـتـني ال أح ــد ك ــان يـتـكلـم عـن
املصاحلـة لكن اآلن األمر اختلف كثـيراً فهناك
أص ــوات ع ــدي ــدة ت ــدع ــو إل ــى املـص ــاحل ــة مع أن
املـطالب واملـواقف يكتنفهـا االختالف الواضح.
وهذا حتـماً سيـؤثر سلـباً علـى العمليـة وهناك
عـنصـر يـؤثـر بـالـسلـب أيضـاً يـتمـثل يف انعـدام
الــثق ـ ــة بــني الف ـ ــرق ـ ــاء وبــني أع ـض ـ ــاء يف داخل
احلكـومـة ،وأنــا ويف حلظـة وصــولي إلـى بغـداد
ســارعت بــاالتصــال مع أربعـة أطــراف سيــاسيـة
ســواء من املـشــاركني يف العـمليـة الـسيــاسيـة أو
من الرافضـني لها وكذلـك رجال دين ممن لهم
ثـقل ك ـب ـي ـ ــر يف األوس ـ ــاط الـ ــشع ـب ـي ـ ــة وش ـي ـ ــوخ
العـشـائـر فـضالً عـن منـظمـات اجملـتمع املــدني
وال أخفــي علـيـك ان اكـثـ ــر مـ ــا آملـنـي حـيـنـمـ ــا
اسـتمع إلـى كل طـرف هـو مـاذا يـريـد أن يـأخـذ
من العراق ،ما من أحـد طرح مشروعـاً سياسياً
ميتلك روح املواطنة ويعبر عنها.
أنـا ال أنكـر بـأن أخطـاءً كبيـرة قـد حـدثت عقب
سقـ ـ ــوط ال ـنـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ـسـ ـ ــابـق إذ حلــت ج ـم ــيع
مؤسسات الدولة ،والطرق التي اتبعت يف إعادة
بـنائهـا والتي اتخـذت طابعـاًَ طائـفياً  ..هـذا ما
أسهــم يف تـعق ـيـ ـ ــد األمـ ـ ــور وكـ ـ ــذلــك األجهـ ـ ــزة

األمـنيــة التـي سمـحت بـدخــول امليـليــشيـات يف
صفــوفهــا وانعكــاســاته علــى الــوضع األمـني يف
العــراق والــذي أخــذ بــالتــردي حتــى وصل إلــى
نقـط ــة الال معقــول كــالقـتل علــى الهــويــة كــأن
تقتل إنساناً ألنه ولد شيعياً أو سنياً والتهجير
الق ـ ـس ـ ــري وهـ ـ ــذا يف حقــيقــته ميــثل م ـنــته ـ ــى
اخلطـورة ومـنتهـى الهـمجيـة واألغــرب منه هـو
االحـتق ــان الـط ــائفـي ال ــذي لـم يقـتـص ــر عل ــى
الطائفتني بل شمل جميع الطوائف يف العراق
وبـالتـالي كل هـذه العـوامل أدت بـاألمـور إلـى أن
ت ــزداد سـ ــوءاً وتعقـي ــدا ً.ولـي ـسـت ل ــديـن ــا عـص ــا
سحــري ــة كي حتـل جمـيع هــذه الـتعـقي ــدات بني
ـيل ـ ـ ــة وضحـ ـ ــاهـ ـ ــا ولـكــن إذا تـ ـ ــوفـ ـ ــرت الـ ـ ــرؤى
لـ ـ
الصـحيحـة والعـزميـة الـسيــاسيـة وبعـد الـنظـر
اعتقـد بــأن الفـرصـة سـتكــون متـاحــة لنخـطـو
بعـض اخلـط ــوات كي نـبنـي علـيه ــا يف التــوصل
إليجـاد حل  ،وهذا هو هـدفنا يف مؤمتـر الوفاق
والـذي أقــرته جلنـة اإلعـداد
يف اجتماعها األخير.
املــدى :هل تنـتظـر اجلـامعـة
مــن العـ ــراقـيـني أن يـتـفقـ ــوا
لـيــنعق ــد امل ــؤمت ــر بع ــد ه ــذا
االتفاق ؟
ملـ ــانـي :املـ ــؤمتـ ــر سـيـت ـضـمـن
دعوة أطراف عـراقية ترفض
اجلل ــوس مع بعــضه ــا ح ــول
ط ــاول ــة املف ــاوض ــات ب ـسـبـب
ت ـنـ ـ ــافـ ـ ــرهـ ـ ــا وتـ ـضـ ـ ــادهـ ـ ــا يف
التـوجهـات وهـذا أمــر صعب
بــسبـب الت ــراكمــات الهــائلــة
ال ـتــي أدت إلـ ـ ــى ردود أفع ـ ــال
رسخت عوامل انعـدام الثقة
أو جـعـل األم ـ ـ ـ ــور يف درج ـ ـ ـ ــة
حرجة.
يف االجـتـم ــاع األخـي ــر دعـت
الـلـجـ ــن ـ ـ ــة ال ـتـح ـ ـضــي ـ ـ ــري ـ ـ ــة
للـمــؤمتــر يف بـي ــانهــا الــذي
أصـ ـ ـ ـ ــدرتـه إل ـ ـ ـ ــى أن يـ ـبـق ـ ـ ـ ــى
اجتمـاعهـا مفتـوحـاً وقـائمـاً
وأن تكلف األمـانـة العـامـة وهـذا مـا أسعـى إليه
اآلن بتـكثـيف االتـص ــاالت مع جه ــات سي ــاسيــة
فـ ــاعلـ ــة يف العـ ــراق سـ ــواء مـن داخـل العــملـيـ ــة
ال ـسـي ــاسـي ــة أو مـن خ ــارجه ــا بغـي ــة إش ــراك كل
العـراقـيني يف العـمليـة الــسيــاسيــة نحن نـعمل
علــى أن جنـمعـهم يف إطــار مــؤمتــر الــوفــاق وأن
نكـ ــون واقعـيـني وأن نـتـكلـم عـن أه ــداف قـ ــابل ــة
للتحقيق.
املدى :وما هو برنامجكم لذلك؟
ملــانـي :نحـن نعـمل علــى أن نــدفع كل األطــراف
العـ ــراقـيـ ــة إل ـ ــى االتف ـ ــاق علـ ــى ثـالث نقـ ــاط..
الـنقطة األولـى إجراء عملـية تشخـيص ..وهذا
حـتمـاً يخـتلف من طـرف إلـى آخـر ..فـإذا اتفق
ج ـم ـيـع العـ ـ ــراق ـيــني بــكل قـ ـ ــومــي ـ ـ ــاته ــم علـ ـ ــى
الـت ــشخـيــص ذاته فلــن تك ــون هـن ــاك م ـشـكالت
ط ـ ـ ــريـق احلـل ..سـ ـ ـ ــواءً يف تـعـ ـ ـ ــديـل
تـع ـ ــت ـ ـ ــرض ـ
الـ ـ ــدس ـتـ ـ ــور أو قـ ـض ـيـ ـ ــة كـ ـ ــركـ ـ ــوك أو م ـ ـسـ ـ ــألـ ـ ــة
الفيــدراليــة ،والنـقطــة الثــانيـة أن يـتم االتفـاق
علـى االلتـزامـات املطلـوبـة من كل طــرف والتي
تضمن وبـشكل براغـماتي الـنقلة الـنوعيـة التي
تـنعكـس إيجــابي ـاً علـى الـشـعب العــراقي أمـنيـاً
وسـيــاسـي ـاً ك ـشــرط أســاسـي للـم ـش ــروع الكـبـيــر
املـتـمــثل يف إعـ ــادة إعـم ـ ــار العـ ــراق ،والــنق ـطـ ــة
الثــالثـة تعـميق اجلــوانب اإليجــابيـة يف الـرؤى
واألفـك ـ ــار ال ـتــي ي ـتــم طـ ـ ــرحه ـ ــا وال ـتــي ت ـ ـشــكل
بصيص النور يف الطريق الطويل.
املدى :ما هي فرصة األمل لتحقيق هذا؟
ملـاني :أنا شخصيـاً شعرت وبعد لقـاءات مطولة
مـع كـل األطـ ـ ـ ــراف س ـ ـ ــواءً يف احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة أو يف
(املقــاومــة) بــان اجلـمـيع مـسـتــاء مـن األوضــاع
ال ــراهـن ــة ،والـكل ضج ــرون مـن اسـتـم ــراره ــا يف
الـت ــده ــور والـت ــردي .وه ــذا شـيء إيج ــابـي ألنه
يــوحــد املـشــاعــر ..واألهـم من ه ــذا أن اجلمـيع
لــديهـم قنــاعــة ك ــافيــة بــأن العــراق ال ميـكن أن
يحكمه طرف واحد وإمنـا يجب أن يكون هناك
تـوافق بني األطـراف السـياسـية ،إذا مت هـذا مع
إقنــاع كــافــة األطــراف بــأنه يـجب أن نـصل إلــى
مرحلـة لن يـكون فـيها طـرف خاسـر أو منتـصر
س ــواءً علــى الــصعـي ــد القــومـي أو الـط ــائفـي أو
الع ــرقـي وأن يــتفق اجلـمــيع عل ــى أن املـنـتـص ــر
ال ــوحـي ــد هـ ــو العـ ــراق به ــذا اعـتقـ ــد نك ــون ق ــد
توصلنا إلى احلل.
املـ ـ ـ ــدى :نالح ــظ ويف الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــذي بـ ـ ــدا ف ــيه
اجلـميـع يقتـربــون من الـشعــور بحـاجـتهم إلـى
املـصــاحلــة وإلــى الـتفــاهـم علــى وضـع سي ــاسي
معني ومع اتـسـاع هـذه الـدائـرة فـإنه و بـاملقـابل
تتسع دائـرة العنف بحيث تـؤزم األوضاع وتعيق
املـشــاريع ،سـواء مـشـروع اجلــامعـة ..أو املـشـروع

اكثـر مـا أملـني
حينمـا استمع
الـى كل طـرف
هـو ماذا يـريد
ان يــأخـــذ من
الــعـــــــــــــــراق
ـ

اجل ـ ـ ــوار اإلقـلـ ـيـ ـم ــي سـ ـ ـ ــواءً الـعـ ـ ـ ــرب ــي أو
ودول ـ
اإلسالمي؟
ملـاني :هذا مـرهون بحـسن النوايـا لدى األمـانة
العـامــة للجــامعــة العــربيـة ال ميـكن أن نـصـنع
الـكـثـيـ ــر ..املـ ـشـكـل العـ ــراقـي اآلن يــبحــث علـ ــى
ثالثــة مــستــويــات ..مــستــوى ع ــراقي  /ع ــراقي
ويعـتمــد علــى طبـيعــة العالقــة بـني العــراقـيني
وم ـ ـ ـ ــا آل ــت إلـ ـيـه األمـ ـ ـ ـ ــور اآلن وكـ ـيـف سـ ـتـ ـت ــم
ـ
الداخلي للمصاحلة.
معــاجلـتهــا ومــست ــوى ال يقل أهـميــة ويعـتمــد
ملاني :هذا صحيح واعتقـد بأن دائرة املصاحلة علــى جيـو بـولـتيـك املنـطقــة واملصـالح املــركبـة
يجــب أن حت ـ ــدد مــن ي ـصـ ـ ــالح مــن؟ إذا ك ـ ــانــت ونوعيـة دول اجلوار واملسـتوى الثالـث هو البعد
املصـاحلـة داخل احلكـومـة فهـذا غيـر كـاف وإذا الدولي واملهم فيه أن العراق بلد غني
كــان مـشــروعـ ـاً سي ــاسي ـاً نـضـمن مـن خالله أن ويف مـنطقـة غنيـة وأسـاسيـة لالقـتصـاد العـاملي
يكـون احلوار بني كل العـراقيني حواراً حـضارياً وعلــى اراضيه تـواجـد كثـيف للقـوات االجنـبيـة
وحتت قبـة البـرملـان بعيـداً عن الـتفخيخ فـأنه هـ ــذه املـ ـسـتـ ــوي ـ ــات مجـتــمع ـ ــة مع الــتفـ ــاؤالت
هنـاك عـدد كبيـر من القـوى العـراقيـة البعيـدة احملـتـملـ ــة ال ميكـن حل ــديـث عـن حل ــول ب ــدون
ع ــن أي محـ ـ ــاولـ ـ ــة لـلحـ ـ ــوار ف ــمع االح ــتقـ ـ ــان االخـذ بـنظـر االعـتبـار تفـاعل هـذه املـستـويـات
والتراكمـات التي ال ميكن االستـهانة بـها جرى الـثالثة والنـظر نحـو املستـقبل وعودة لـسؤالك
القــول أن يف العــراق ثالث طــوائف رئيـســة هي ك ــان هنــاك نــوع مـن التـخن ــدق من قـبل الــدول
الـشيعـة والـسنـة واألكـراد هـذا رأي غيـر سـديـد الع ــربـي ــة ..ف ــاذا ك ــان ه ــذا خـط ــأ فـيجـب ان ال
ي ـشـكل خـط ــورة واضحــة وك ــان ميكـن أن يكــون يــتحـ ــول الـ ــى عقـ ــدة وان يـتـم الــتحـ ــرك لـي ــس
أفـضل لــو أخــذنــا بــاالعـتبــار الـبعــد التــأريـخي كـطرف آخـر بل النقـاذ دولة مـؤسسـة للجـامعة
للعراق وأن هذا القول يضع العراق يف مواضع الع ــربيــة وشـعب عــريق قــدم الكـثيــر للقـضــايــا
االختـالف مع الكـثي ــر من الــدول ،هــذا الـبعــد الع ــربيــة ،بــدون مـثل ه ــذا الن ــوع من الـتعــامل
التأريخي يـؤكد على أن هذي األرض هي أرض سوف ال نستطيع عمل أي شيء.
حضـارة وكــانت دائمـاً منـارة مـشعـة وهـذا مـا ال املــدى :م ــا يخ ـشــى مـنه ان اجل ــامع ــة العــربـيــة
يجب على العراقيني نسيانه أو تناسيه.
تـدفع بطريقة اسقاط الفرض اعني ان انظمة
ـاولة
ح
م
اخلـطورة يف األزمـة احلالـية تـكمن يف
عــربيـة لــديهـا مــوقف سلـبي ازاء مــا يحـدث يف
حتـطـيـم هــذه الفـسـيفـســاء اجلـمـيل ــة املكــونــة الع ــراق وهـي مـن ج ــانـب آخ ــر مـط ــالـب ــة ب ــدور
للـشعب العـراقي والتـي يجب أن نعتـبرهـا أحد يـ ــسهــم يف انق ـ ــاذ العـ ــراق ..فــتعــمل مــن خالل
مـص ــادر الغـن ــى الـت ــاريخـي له ــذا الــشعـب قـبل اجل ــامع ــة عل ــى اسق ــاط ف ــرض مـن دور ع ــربـي
ال ــنف ــط واملـ ـ ــاء وق ـبـل كل ش ــيء وعلـ ـ ــى أب ـنـ ـ ــاء مأمول يف العـراق اجلامعة وحدهـا ال تستطيع
الشعـب العراقـي إدراك هذا بـوعي ..ألن جميع ان تفعل شـيئـا بـدون تعــاون العنـاصـر الفـاعلـة
األطيــاف أسهـمت بــشكل أو بــآخ ــر يف صنــاعــة فيها؟
احلضارة اإلسالمية.
ملـاني :هنـاك تخـوف كبـير لـدى الدول وبـالذات
ـاسية
ي
الس
ـادات
ي
الق
من
ـوب
باعـتقادي أن املطل
دول اجلوار اذا احترق العـراق فان هذا احلريق
يف هــذه املــرحلــة أن تكــون ذات بعــد نـظــر وافق سـيلـتهـم اجلـمـيع ه ــذه حقـيق ــة ال ريـب فـيه ــا
ستراتيجي للحفاظ على العراق.
واذا جنـح الع ـ ــراق اعــتق ـ ــد ان شع ـ ــوب ـن ـ ــا كـله ـ ــا
امل ــدى :ولكـن مع ه ــذا املــطل ــوب مـن القـي ــادات ستـنجح بعـد العـراق مبــا فيهـا شعـوب املغـرب
الــسي ــاسيــة الب ــد من قــاع ــدة أوليــة مــشتــركــة العــربي وقـطعــا سـيكــون هنــاك تــأثيــر مبــاشــر
للتفاهم حول املستقبل.
وكـبير على كل شعـوب املنطقة وعـندما نالحظ
يف
ـون
ـ
ك
ـي
س
ـم
ل
األس
احلل
ملــانـي :أنــا اعـتق ــد أن
االن التغييـرات احلاصلـة يف السيـاسة الـدولية
دول ـ ــة دميق ـ ــراطـي ـ ــة حقــيقـي ـ ــة مـبـنـي ـ ــة عل ـ ــى ســواءا اردن ــا ذلك اولـم نــرده ..هـن ــاك واقع قــد
مؤسسات وحق املواطنة وأن كل عراقي فيها له يـك ـ ــون مـ ـ ــرا ال يجــب ان ن ـب ـ ــرره دائ ـمـ ـ ــا بفـك ـ ــر
احلق ــوق نفــسهــا الـتـي يـتـمـتع بهــا أي عــراقـي مـؤامــراتي ومبـا يحـاك ضـدنــا واحلقيقـة الـتي
آخــر أي ـاً كــانت طــائفـته أو قــوميـته أو انـتمــاؤه يجب ان تقـال ان مؤامـراتنا داخـلية ولـيس من
عند ذاك يكون احلل األسلم.
خــارج بلــداننـا .عـمليــة االنتخـابــات يف القـارة
ـاجه
ـ
ت
ـ
حت
ـا
ـ
م
و
ـط
ق
وأن م ــا يحـتـ ــاجه الع ــراق ف
االفـريـقيـة بـشـكل دميقـراطـي هي افـضل ممـا
املنطـقة إلحـداث التغيـيرات املـنشـودة فيهـا كي يج ــري يف الـ ــدول الع ــربـي ــة حـت ــى يف االلـي ــات
متضي بـاالجتاه الصحيح هو تطـوير شخصية امل ـت ــبع ـ ــة وال ـت ــي وافق ــت عل ــيه ـ ــا دول االحت ـ ــاد
اإلنـســان وضمـان مـسـتقبـله ورفع املعـانــاة عنه االف ـ ــريقـي ،ودور اع ـض ـ ــاء مـن ـظـم ـ ــة ال ـ ــوح ـ ــدة
والتي استمـرت لسـنني طويلـة ..كل هذا يفـسر االفـ ـ ــريق ـي ـ ــة يف ف ــض ال ـن ـ ــزاع ـ ــات وامل ـ ـشــكالت
حالة االحتقـان الطائفي احلالـي وتفسر حتى االقلـيـمـيــة لـم نـسـتــطع ان نحـققه يف جــامعــة
ردود الفعل وينـبغي علـى الـسيـاسـي أن ال يظل الـدول العربيـة وهذا ليـس بسبب خطـأ االمانة
أسير ردود الفعل هذه.
العامة النه ال توجد رغـبة سياسية لدى الدول
ـد
ـ
ـ
ع
ـب
ـ
ب
بـل يجــب أن ي ـت ـم ــتع
العـ ـ ـ ــربــي ـ ـ ــة ول ـ ـ ــدي ام ــثل ـ ـ ــة
نظـر واتخـاذ شيء مـا يتـسم
ـج ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــات حـقـقـ ـتـه ـ ـ ـ ــا
لـ ـن ـ
ب ـ ــاإليجـ ــابـي ـ ــة وعلـ ــى املـ ــدى
اجلامعـة كأزمـة لبنـان التي
ال ـبـعــيـ ـ ـ ــد .وهــن ـ ـ ــاك أم ـثـل ـ ـ ــة
لـم حتل عن طــريق مجلـس
تـ ـ ـ ــاريخ ـيـ ـ ــة يف أوروبـ ـ ــا م ــثالً
االمـن ،بل ج ــاء احلل عـبــر
وحتـ ــديـ ــداً مـ ــا بـني فـ ــرنـ ـسـ ــا
اجلــامعــة العــربيــة وبجهـود
تكون
ان
اردت
وأملـانيا وما جـرى بينهما من
االخضـر االبـراهـيمي الـذي
حـ ـ ـ ــروب بـع ـ ـضـهـ ـ ـ
لم يقــدر ان يفعل شـيئـا اال
ـرىــاديـنذوـي ـبـةـعـ ـ ـ ـم ــاـد مهمتي ال
حـض ــاري وأخ ـ
بعـ ـ ــد ان تـ ـ ــوفـ ـ ــرت عـ ـ ــزميـ ـ ــة
بـ ــني الـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ـ ـسـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــت تنحصر يف كوني
ســيـ ـ ـ ــاســي ـ ـ ــة وراء االم ـ ـ ــان ـ ـ ــة
والكـاثـولـيك فـيمــا لم ت
العـامـة للجـامعـة العـربيـة،
ـصل سفيراً للجامعة
احلــالــة يف العــراق إلــى هــذا
وعلـى اثـر ذلك عقـدت قمـة
املستوى..ـأساة احلـرب العاملـية يف بغداد حسب،
خــاصــة بــاملــوضــوع وشـكلـت
فـبعد م
جلـن ــة ت ـس ــوي ــة عل ــى اعل ــى
الـثـ ــانـيـ ــة شـ ــاءت األقـ ــدار أن بل تتعداها الى
املــستــويــات وبـتفــويــض من
يــكـ ـ ـ ـ ـ ــون لـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـبـل ـ ـ ـ ـ ـ
مـلـك الـ ـ ـسـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة ومـلـك
بعدـديـ ـنظرـن شرح العراق
سياسيون ميتلكون
املغـرب والـرئـيس اجلـزائـري
ـس
م
وخ
ـاور..
كــديغ ــول وادين ـ
العربية..
للدول
ان ـ ـ ـ ــذاك وهـ ـيـ ـئ ــت لـه ـ ـ ـ ــا كـل
ـ
ســنـ ـ ـ ــوات بـع ـ ـ ــد احل ـ ـ ــرب هــم
االمك ــانـ ــات النه ــاء احل ــرب
يـجـ ـتـ ـمـع ـ ـ ـ ــون ويـ ـتـح ـ ـ ـ ــاورون فالبعض يشعر
االهلـيــة يف لـبـنــان مبــوجـب
واسـتطـاعــوا أن يتفق
وبراغـوامعلـاتيةـى بسوء الظن.
اتفاق الطائف ،اما املوضوع
قضايـا منطقيـة
احلـ ـ ـ ـ ــال ــي يف الـع ـ ـ ـ ــراق ومـع
أولـهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا يـخـ ــص م ـ ـ ــادتــي
ابع ــاده ال ــدولـي ــة فه ــو اكـث ــر
الفحم واحلـديد وكـانت هذه
تعقـي ــدا مـن ال ــوضع ال ــذي
االت ــف ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات هــي الـل ـبــن ـ ـ ــات
كــانـت علـيه لـبنــان ولــذلك
األولـى لبنـاء أوروبا جـديدة.
فهـ ــو يـت ــطلـب ب ـ ــذل جهـ ــود
وبعد جيل واحد لـم يعد هناك مـن يعتقد بأن اكبــر وان مـن يعـتقــد بــأنـه غيــر معـني بــاالمــر
حرباً أخرى ستقوم بني فرنسا وأملانيا فإذا كان فــاعـتقــد بــأنه خــاطـئ وسيــدفع ثـمنــا بــاهـظــا
هـذا ممكنـاً يف أوروبا فلـماذا ال يـكون ممكـناً يف جدا.
العـراق؟ السيمـا وأن األمـور يف العـراق لـم تكن املـدى :ولـكن بعـض الــدول العــربيـة ،خـصـوصـا
مبثل مـا كــانت علـيه بني الـدولـتني املـذكــورتني دول اجل ــوار تعـتق ــد وقـبل ان تـفك ــر ب ــاحل ــريق
فــضالً عـن الع ــوامل امل ـشـت ــرك ــة األخ ــرى الـتـي
ـال ـ ـ ــذي ـق ـ ـ ــد ـي ـ ـ ــأتــي مــن الـع ـ ـ ــراق اذا شــب ف ـيـه
يــأتـلف علـيه ــا العــراقـيــون كــشعـب واحــد وهـي الـلهــب..تفـكـ ــر االن بـ ــاحلـ ــريق املـتـ ــوقع اذا مـ ــا
كـثيـرة جـداً ..األسـاس يف احلل هـو إعــادة بنـاء جنحت جتربة العراق وهـناك خشية مبررة من
الثقة وتعزيزها بني العراقيني.
الـوجـود االمــريكي الـذي يقلق انـظمـة معـينـة،
ـراق
ـ
ع
ـال
ـ
ي
ف
ـرك
ـ
ح
املــدى :اجلــامعــة الع ــربيــة تـت
واحتـماليـة صعود الـطائفـة الشيـعية قـد يقلق
ككيـان مـؤسـسي ،كـأمـانـة عـامــة هل تعتقـد بـأن انظمة اخرى ايضا.
هــذا الـتح ــرك كمــؤسـســة وح ــده يكفـي مبعــزل ملـاني :رأيـي الشخـصي ان التـركيـز علـى طائـفة
عــن حت ـ ــرك ع ـن ـ ــاص ـ ــر يف اجلـ ـ ــامع ـ ــة ..ك ـ ــدول بعينها غير مبرر وال يخضع الي منطق.
تـتحــرك مبنـظــومــة مـن العالقــات بـني العــراق امل ــدى :ولكـن جــرى احلــديـث عـن هالل شـيعـي

العراق او يف عمان او يف عواصم اخرى.
وهناك احاديث مسكوت عنها.
ملـاني :انـا ال أؤمن بهـذا الطـرح ،ال ميكـن تصـور املدى :وهل تـوفر للـجامعـة قاسـم مشتـرك بني
ان امل ــواطــن الع ــراقـي طـ ــائفــي ،بعــض املـ ــواقف هذه االطراف؟
والتـصرفـات هي عبـارة عن ردود فعل وانـا اسمع ملانـي :نعم احسست بـأن القواسم املشـتركة بني
دائمـا عن مـواقف العـرب حيـال العـراق وانـا ارد كل االطــراف واقــولهــا بـصــدق هـي ان اجلـمـيع
ب ـس ــؤال مفــاده :اعـطــونـي مـثال واح ــدا علــى ان م ـسـت ــاؤون ومـنـهك ــون بـفعل ال ــوضع احل ــالـي..
العـرب مـتفقــون علـى أي مــشكلــة يتعــرض لهـا وهـذا أراه ايجابـيا ويـشكل نقـطة ارتـكاز مفـيدة
أي بلـ ــد عـ ــربـي كـ ــان؟ هـنـ ــاك تـبـ ــايــن واضح يف وان اط ـ ــراف ـ ــا ع ـ ــدي ـ ــدة تـ ـ ــرى ان القـ ـط ـ ــار ب ـ ــدأ
املـواقف وخالفات كبـيرة بينـهم ..الن لكل منهم انـطـالقتـه منـذ االنـتخـابـات الـتي شـارك فـيهـا
رؤاه ويتعـرف علـى وفق الـضغــوط والتهـديـدات اكـث ــر مـن ع ـشـ ــرة ماليـني ع ــراقـي ومـن جـمـيع
الـتـي يـتعــرض لهــا وكــذلـك عل ــى وفق عالقـته .االطيـاف ..وعلى اثـرها تـشكلت حـكومـة وحدة
وطـنـيـ ــة ..ولكـن تـبق ــى امل ـشـكل ــة االمـنـي ــة هـي
ويشدد ملاني قائال:
يجـب ان تتـوفـر العـزميـة الـسيــاسيـة والـنظـرة العـ ــائق ال ــرئـيــس الـ ــذي يح ــول دون اســتق ــرار
بعيدة املدى الن عدم االكتراث بنجاح العراق او االوضاع يف العراق.
فـشله سيكتـوي اجلميع بنـاره ،الن هذا الـنجاح ان الـشعـور بـاالزمــة والتعـب منهــا همـا اللـذان
جناح للكل والفـشل يعني فشال لـلكل ايضا ،اذا ميثالن القـواسم املـشتـركـة بني اجلـميـع ،فقط
لـم يـتـ ــرسخ هـ ــذا املـفهـ ــوم فلـن يـكـ ــون تقـ ــدمـ ــا اخلالف يـكمن يف كـيفيـة معـاجلتهـا ،واخلطـوة
ملح ــوظ ــا اب ــدا وان ــا اج ــد ان اخلـط ــوات به ــذا االس ــاسيــة للـمعــاجلــة بــاعـتقــادي هـي جلــوس
االطـراف مع بـعضهـا ،اذا لم يحـدث هـذا ..ولم
االجتاه ال تزال بطيئة جدا.
لكـن الـصـيــرورة ب ــدأت بعــد زيــارة االمـني العــام يتحـاوروا ويـتصـارحـوا ،لن تـستكـمل اخلطـوات
الـ ــى الع ــراق ودخـ ــوله يف م ــوض ــوع الـتح ـضـي ــر االخـرى ..انت سـألتـني عن العـوامل املـشتـركـة
ملؤمتر الوفـاق الذي عقد يف القـاهرة كانت تلك بني العـراقـيني ،أقــول لك بـأن اجلـميع لــديهم
خطـوات ايجابـية ومـا تالها صـار املوضـوع دائم شع ــور كـبـي ــر ج ــدا بـ ــانهـم ضحـي ــة ..السـب ــاب
العــرض علــى اجملــالـس الــوزاريــة وعلــى القـمم تــاريخيـة او السبـاب آنيـة او مــرحليـة ..ال احـد
الع ــربـي ــة وهـن ــاك ق ــرارات جـمــيل ــة جـ ــدا لكـن يقول ان فالنا كان احد ضحاياي.
املــشكل ــة ليـسـت يف جمــالهــا بـل يف تنـفيــذهــا ..امـا الـنقطـة املـؤملـة االخـرى فهي الـتخنـدق الن
الــكل يف ح ـيـ ـ ــرة مــن امـ ـ ــره
وه ــذا كله القـي علــى االمــانــة
ماذا سيـأخذ من العراق؟..
الع ــام ــة الـتـي الـت ــزمـت بفـتح
ب ـ ــدال م ــن احلفـ ـ ــاظ عل ـ ــى
بعـث ــة دائـم ــة ان تــتف ــاعـل مع
ال ــع ـ ـ ــراق بـف ـ ـ ـسـ ـيـفـ ـ ــسـ ـ ـ ــائـه
جـ ـ ـمـ ـ ـيـع االط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف وك ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اجلميلة.
واضحـني وض ــوح ال ـشـمــس يف
املـدى :يف هـذا اخلــضم هل
الـرؤيـة االسـاسيـة ويف املبـادئ
االيجابي
االمر
لـ ــدى اجلـ ــامعـ ــة العـ ــربـيـ ــة
االسـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة اي ــض ـ ـ ــا وكل مـ ـ ــا
ي ـ ـضـ ـم ــن لـلـعـ ـ ـ ــراق اسـ ـتـقـالال الذي يوحد
م ـش ــروع مح ــدد ام انه ــا يف
مرحلة االصغاء؟
نــا
وح ـ ـجــ ــزاس ـ ـبـ ـوو ــم ـحـــ ـ ــاـدة يوـ ـتـطـفنـيــقـة عتــلـاـ ـمـيـهـة مشاعر العراقيني
ملــانـي :دعنــا نــسمـيه هــدفــا
ـ
ول ـيـ ــس م ـ ـش ـ ــروع ـ ــا ..ه ـ ــذا
الع ــراقـي ــون وتـ ــواصل الع ـ
ـراق ان اجلميع مستاء
الهــدف يف غــايــة الــوضــوح
مع كـل جيــرانه ومــا دون ذلك
من الوضع الراهن ،ويــتحـ ــدد يف الـ ــرغـبـ ــة بـ ــأن
قابل للنقاش.
يستقر البلـد وان يعود كما
امل ــدى :هل هـن ــاك تع ــاون بـني
الــدول االعـضــاء يف اجلــامعــة وضجر من
عـ ــرفـنـ ــاه تـ ــأريخـيـ ــا مـنـ ــارة
يتجه نحـوه كل النـاس من
العربيـة واالمانة العـامة
فيما استمرار التدهور
الـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــرق والـغـ ـ ـ ـ ــرب ومـ ــن
يـخ ـ ــص مـلـف الـعـ ـ ـ ـ ــراق ام ان
الـ ـ ـ ـ ـشـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــال واجلـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــوب،
االم ـ ــانـ ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة ت ــتح ـ ــرك
وخالصــة القــول أن كل مــا
مبفردها؟
ي ــتفـق عل ـيـه العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــون
ملاني :ال لـيس مبفردهـا حتما
ويج ــمع ـ ـ ــون عل ــيه ف ــنحــن
سيعتمد قـرار الدول االعضاء
معه.
حـتــى فـتح الـبعـثــة لــوال قــرار
من تلك الـدول التي الـزمت بفتح سفـاراتها يف املــدى :عـملـيــا :مــاذا اجن ــز لالقـتــراب مـن هــذا
الـعراق خـالل مؤمتـر القمـة ولكـن هذا مـوضوع الهدف؟
سيادي تتصرف به كـل دولة ويخضع العتبارات ملــانـي :لــديـنــا جلــان كـثـيــرة ..ومـبــادرات اخــرى
ام ـن ـيـ ـ ــة اذ س ــبق وان مت اس ــتهـ ـ ــداف عـ ـ ــدد مــن علـي اس ـ ــاس عق ـ ــد م ـ ــؤمت ـ ــرات للـم ـ ــرجعـي ـ ــات
الــدبلـومـاسـيني العــرب ..التـعقيـدات مـوجـودة الدينية والتوقيع على ميثاق شرف.
حـتى اللجـنة اخلـاصة بـالعراق ال تـزال جتتمع اعتقـد ان هذا االمـر مفيد جـدا ..ولكن هذا ال
بــشكل مـنتـظـم وستجـتمع قــريبــا علـى هـامـش يكفي.
املـستوى الوزاري وعلى هامش مجلس اجلامعة اتفقنا مع السيد احليدري والسيد السامرائي
رئـيـ ـسـي الـ ــوقفـني الـ ـشــيعـي والـ ـسـنــي علـ ــى ان
يف القاهرة.
املـطلــوب ب ــالنــسب ــة لي هــو ان اجــراء احلــوارات ن ـشـكل يف بغ ــداد جلـن ــة ثالثـي ــة مـن اجل ــامع ــة
أمـ ــر مهـم جـ ــدا بـني الـ ــدول العـ ــربـيـ ــة وجـمــيع والوقفـني ونتعامل مـع الواقع بشـكل يومي من
االط ـ ــراف العـ ــراقـيـ ــة وكـ ــذلـك مع دول اجلـ ــوار اجل ازال ــة االحـتق ــان ..واتـفقـنـ ــا عل ــى الـت ــزام
اقليـميــا ودوليـا .انــا اردت ان تكــون مهمـتي ال جمـيع خـطبــاء وائمـة املـسـاجـد واحلــسيـنيـات
تنحصر يف كوني سفيرا جلامعة الدول العربية على عـدم التحـريض علـى االحتقـان الطـائفي
حـسـب بل يتعـداه شـرح العـراق للـدول العــربيـة وكل من يحـرض ويشجع علـيه يدان سـواء كان
وايضـاح اجلوانـب اخلافيـة عليهـا ..الن البعض شيعيا او سنيا ..هذه االدانة ال بد من ان تكون
يشعـر بسـوء الـظن او لـديهـا مـنطلقـات نـتيجـة علـنيـة وعبـر بيـان تـوقـع عليه جـميع االطـراف
الـعمــوميـات وهــذا غيـر مـقبـول النـه سيـتحـمل وهـذا نعتبره من بني اخلطـوات االساسية التي
الـكثيــر من النـواقـص واالخطـاء واشيــاء كثيـرة نعمـل عليهـا وان تعـمم بـني االحيـاء الـسكـنيـة،
وبالتالـي يجب طرح املصالـح العليا التي يتفق ولــدينــا الكـثيــر من املـقتـرحــات ،ولكـن العـقبـة
علـيه ــا جمـيع االطــراف مع اعـطــاء االولــويــات الــرئيـســة هي يف تـردي الــوضع االمـني ..وبعـد
محـاولـة اغتيـال الـسيـد السـامـرائي مت تـأجيل
ملصلحة الشعب العراقي بكل طوائفه.
املدى :هل اجـريت لقاءات مع القوى الـسياسية منـاقـشتهـا حلني ايــابه من الـسفــر ونحن علـى
اتصـال دائم معـه ،وكذلـك قدم الـوقف الـشيعي
التي هي خارج العملية السياسية؟
ملــانـي :التـقيـت مع احــزاب وان ك ــانت صـغيــرة ..مقـت ــرح ــات به ــذا الـص ــدد جـمــيعه ــا ايج ــابـي ــة
واود ان اشـيــر الــى انـي جـئـت ال ــى الع ــراق لكـي ومقـبــولــة ومـتــزامـن ــة مع محــاوالت اجل ــامعــة
اسـتــمع ال ـ ــى جـمــيع االط ـ ــراف والق ـ ــوى اال ان العـربيـة يف تقـريب وجهـات الـنظـر علـى االقل
بعـض االح ــزاب رفـضـت امل ـش ــارك ــة يف العـملـي ــة يف جتـنب الفعل ورد الفعل الـصادر مـن اطراف
السـياسية وكـان من الضروري ان نـستمع اليها ،انعـدمت بيـنها الـثقة وال بـد من ان نعمـل على
وهناك جـهات ليست بـالضرورة ان تكـون احزابا اعادة هـذه الثقـة ،من خالل املـصارحـة ..وال بد
الــتقـيـنـ ــاهـ ــا عـ ــدة مـ ــرات ونحــن علـ ــى تـ ــواصل لـي مـن االش ــارة ال ــى املـب ــادرة الـتـي تقـ ــدم به ــا
مـسـتمـر معهـا ،وكـذلـك نحن علــى اتصـال دائم الـشيخ حـارث الضـاري بفتح نـوافـذ احلـوار مع
مع هـيـئـ ــة علـمـ ــاء امل ــسلـمـني ومـع شخ ـصـيـ ــات املـرجعـيات الـدينيـة ونحـن نشجع هـذا التـوجه
االخ ـ ـ ــرى عـلـ ـ ـ ــى تـ ـ ـشـج ـيـعـه
ـ
االط ـ ـ ــراف
ـ
ق ــريبــة مـن اجلمــاعــات املــسلحــة او (املقــاومــة) ونـحــث
اسـتمع الى اجلمـيع ويف منتهى اجملـاالت وكلما واسـتـثـمــاره كـي يـنـعكــس ايجــابـي ــا علــى م ـســار
اتسعت رقـعة االستمـاع اجد ان هنـاك تعقيدات العملية السياسية.
رهـيـب ــة ،فعـنــدمــا تـتـكلـم عـن (املقــاومــة) مـثال امل ــدى :يبــدو ان االمم املـتحــدة بـص ــدد تفعـيل
فــأنـت يف فيـتنــام عنــدمــا كــانت فـصــائل الفـيت دورها يف الـعراق ..ويـجري حـديث بـانهـا تفـكر
كـ ــونك لـ ــديه ــا مـ ــوقف سـي ــاسـي مـن االحــتالل بالـدخول علـى خط املصـاحلة وكذلـك موضوع
الـواقع يف العراق يقول انـها عصابـات مسلحة اعمـار العـراق ومــا يثـار حـول زيـارة كــويف عنـان
تخــطف وتقـتل ،وبعــد احــداث ســامــراء اخــذت للعـراق فهل تنـسق اجلامعـة العربـية مع االمم
ابع ـ ــاداً اخـ ـ ــرى مع ازديـ ـ ــاد ردود االفع ـ ــال غ ـي ـ ــر املتحدة يف اطار هذه العملية؟
املـنضبطـة ،مما زاد يف تعقيـد االمور والـوقائع ..ملـاني :لدينـا اتصاالت دائمـة مع االمم املتحدة،
ول ــم ميـ ـنـعـ ـن ــي ـه ـ ـ ــذا كـلـه م ــن ان الـ ـتـق ــي وبـال والتنسيق فيمـا بيننا قائم ومـستمر ،وسبق لنا
استـثنــاء ..انــا اح ــاول دائمــا ان اتـصـل والتـقي ان دع ـ ــون ـ ــاه ـ ــا لـلح ـض ـ ــور يف امل ـ ــؤمت ـ ــرات الـتـي
واس ـت ــمع الـ ـ ـ ــى كل االطـ ـ ــراف سـ ـ ــواء م ــن داخل عقدناهـا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمراقب فيهـا ...ونحن بالـتأكيد
احلـكـ ــومـ ــة او مـن خ ـ ــارجهـ ــا وكـ ــذلـك يف داخل خـ ـ ـ ــاضعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون لقـ ـ ــرارات مـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ــس االمــن
ونتعـامل علـى أساس ان العـراق جزء ال يـتجزأ
م ــن عـ ـمـل االمم املـ ـتـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة واجل ـ ـ ـ ــامـع ـ ـ ـ ــة
وان ـ ـ ــا ه ــنـ ـ ـ ــا ال أت ـكـل ــم بـ ـ ـ ــدافـع
ال ــع ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ــة ـ
العـاطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة ..وانـا عنـدمــا اتيت الـى العـراق
كـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اشعـ ــر بـ ــأنـي جـئـت ال ـ ــى اهلـي ومـن
واج ـبــي ان أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــم بـ ـ ـ ــأي جـه ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان كــي
يستعيد العراق عافيته.
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