
 Í—u³'« ‚—UÞ

wLO b « .d  q U

بغداد

www.azzaman.com

V²5

ÎUOKJý UMOKŽ lO{«u*« Êu{dF¹Ë  «—«dI « ÊËc ²¹ ÊuOJ¹d _«
ـفوض قبل يطلـبون من مجلس ا
انـتـهــاء فـتــرات عـمـلــهم ان نـفـاحت
تـحدة ونـطلـب منـها تـمديد األ ا
فـتراتـهم للـعمل في الـعراق مـجددا
وهــذا االمـــر يــعـــني  انــهـم كــانــوا
ســعـداء في الــعـراق واسـتــفـادتـهم
عـالـيـة جـدا والسـيـمـا من الـنـاحـية
ادية. امام مثل تلك االراء القائلة ا
تـحدة " سيزعل " بأن فريق األ ا
ان طـلبـنـا مـنه عدم جتـاوز مـجلس
فوضـ وصالحياته  وهي اراء ا
كسـيحـة طبعـا  لم يكن امـامنا في
بعض األحـيان والسيـما عـند قدوم
فترات األنتخابات  سوى الصمت

واحلزن .
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ـكــسـيك الى بــعـد الــعــودة من ا
بـغــداد كـان هـاجـسي ان يـسـتـكـمل
ــفــوضـ وعــلى جــنـاح مـجــلس ا
الـسرعـة تعـي الـكوادر الـرئيـسية
لـلـمـفـوضـيــة لـتـكـون بـعـدهـا فـتـرة
تــكـويـن وتـطــويــر الــتـخــصــصـات
ـــطــلـــوبـــة ألجنـــاز الــعـــمـــلـــيــات ا
األنتـخابـية القـادمة الـتي اصبحت
ـنـوع ــثـابـة آيــات  تـواريـخــهـا 

ساس بها. ا
بـــدأنــا كـــمـــجـــلـس مـــفـــوضــ
بــتـقــسـيـم الـعــمل وتــشـكــيل جلـان
ـتــقـدمــ الى الـوظـائف مـقـابــلـة ا
الـــتـي اعــــلـــنــــاهـــا فـي الـــصــــحف
ووسائل األعالم العراقية اخملتلفة.
ـقابالت التي اثنـاء تشكـيل جلان ا
كـــانـت كل جلـــنـــة بـــرئـــاســـة احـــد
فـوض كان من نـصيبـنا مقـابلة ا
هـــؤالء الــذين يـــتــقـــدمــون لـــشــغل
مــنـــاصب في الـــدوائــر األعـالمــيــة

فوضية. والتقنية في ا
لم تــكـن االســتــمـــارات الــتي 
ناصب اعدادها للمتقدم لشغل ا
ـفــوضــيـة حتــتــوي عـلى دين في ا
ـــتـــقــدم او قـــومــيـــته او مـــذهــبه ا
يكـفيـنا انه عـراقي ولديه الـكفاءات
ـــقـــابالت الـــتي ـــطـــلـــوبـــة. في ا ا
ـتــقـدمـ اجـريـتــهـا مع عــشـرات ا
ــنــاصب الـرئــيـســيـة  في لـشــغـر ا
فـوضـية لم يـتبـادر الى ذهني ان ا
سألت احداً عن ديـنه او طائفته او
قـــومــيــته او أي امـــر يــعـــتــبــر من
خـصوصـيـات األنسـان  كـنت اذكر
ــفـوضــيـة جــهـة لــلـمــتـقــدمـ ان ا
مـستـقـلة تـقف عـلى مـسافـة واحدة
من جـــــمـــــيع األحـــــزاب والـــــكـــــتل
والـكيـانـات السـيـاسيـة وهي تـمثل
ــكـونــات األجــتـمــاعــيـة لــلــشـعب ا

العراقي. 
وألن الوضع الـسـياسي في تـموز-
يـولـيو  2004 كـان مـتـأزمـاً بـشكل
كبـير ووجـود شريـحة من اجملـتمع
شاركة في اية العراقي ال ترغب با
عــمـلــيـة ســيــاسـيــة او انـتــخـابــيـة
وتعـتبر ذلـك من افرازات األحتالل
ــــقــــابالت الـــتـي اجـــرتــــهـــا وألن ا
ــفـوضــيـة لــلــراغـبــ في الــعـمل ا
كـــــــانـت حتــــــصـل داخـل قـــــــصــــــر
ـنـطـقـة اخلـضـراء ـؤتـمـرات في ا ا
واحملــــروســـــة جــــيـــــداً من قــــوات
اريـنز األمـريكـية فـأن الكـثير من ا
الـراغــبـ بــالـعـمـل من تـلك الــفـئـة
ـرور ولـدى بـعضـهم اسـتـنـكـفـوا ا
كل احلق بـالـسـيـطرات األمـريـكـية
ــؤتــمــرات لــلــوصــول الى قــصــر ا
فكــان ان تقدم من ال يـعتبر كل تلك
األسـبـاب مـعــيـقـة لـلــحـصـول عـلى
الـوظيـفـة فكـانت النـتـيجـة بالـتالي
ـئة  من ان نـسـبـة تـزيـد عن 75 بـا
ـــتــقــدمــ كــانـــوا من الــطــائــفــة ا

الشيعية .
ــضـني في بـعــد ايـام مـن الـعــمل ا
ــقـابـالت وتـنــظــيم الــعــمل داخل ا
ـفــوضـيــة ومـوائـمــة اسـتــقاللـيـة ا
فـوضـيـة كـونـهـا هيـئـة حـكـومـية ا
مــسـتــقــلــة عن الـســلــطــات الـثالث
الـــتـــشـــريـــعــــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
والقـضائـية 2 بالـقوانـ العـراقية
االخـرى ومـنهـا مـا يـتعـلق بـالـشأن
ــالي واآلخـر مـا يـتــعـلق بـالـشـأن ا
ـدنـية الـوظـيفـي كقـانـون اخلـدمة ا
ـــعـــدل رقم  24 لـــســـنـــة  1962 ا
وبــعــد ان بــذلت اجلــهــد اخلــالص
عـلومات الصادقة اعالمياً لضخ ا
ــفــيـدة لــلـجــمــاهـيــر الــعـراقــيـة وا
فوضية وهو اسم لتعرف ما هي ا
جديد دخل الـقاموس الـعراقي وما
هي الـعـمـليـة األنـتـخابـيـة بـعد كل
ذلك لم تـــتـــوقف الــدعـــايـــات الــتي
كانت  تـنتشـر بقـوة ب العـراقي
فـوضية تـنظيم شـيعي هدفه بأن ا
األتـيـان بالـشـيـعة لـلـحـكم وان هذه
ـفوضـيـة تـتـلـقى تـعـلـيـمـاتـها من ا

بـعـد يـومــ عـاد الـسـيــد الـلـهـيـبي
وافـقات قـد تـمت وقال لي وكـانت ا
اريد ان احتدث الـيكم بشيء... قلت
له... تــفـــضل قــال: إنَّ انـــتــخــابــات
مــجــلس الــنــواب ســتــحــصـل بــعـد
اشـهـر قـليـلـة وانـا مـرشح ألن اكون
نـائـبـاً فـهل تـرى ان اسـيـر قـدماً في
ـفـوضـيـة? مـوضـوع تـعـيـيــني في ا
كنك ان تعمل حالياً وعند قلت له 
تـرشـيـحك رسـمـياً تـقـدم اسـتـقـالتك
ـــفـــوضـــيــة واضـــفت مـــازحــاً من ا
وسـنــقف امـام الـبـاب ونـأخـذ سالم
ونسـميـك "سعادة الـنائـب" ضحـكنا

سوية وقال: طيب دعني افكر.
ذهب الـسـيـد طه الـلـهـيـبي ولم يـعد
وعنـد اعالن نـتائج انـتخـابات 15/
كانون اول –ديسـمبر / 2005 كان
ــقــعــد اســمه مـن بــ الــفــائــزين 
ـاني وقد تمـنيت له النـجاح وقد بر
ناديته بـعد ذلك وصدف ان الـتقيته
في طــائــرة اقــلــتـنــا مـن عـمــان الى
بغداد "بسعادة النائب" كما وعدته.
قـــد تــعــطي هـــذه الــقــصـــة الــدلــيل
ـفوض لم القاطع عـلى ان معظم ا
يكونوا من التابـع لألحزاب علما
بأنـنا شجـعنا كل عـراقي للمـشاركة
في الـعـمـلـيـة األنـتـخـابـيـة والـسـيـد
ـطـلك بـالــذات يـعـلم جـيـدا صــالح ا
بعد ان زارني في مكتبي عدة مرات
في ايــلـول  –ســبــتــمــبـر  2005مع
حـــلـــيـــفـه في ذلك الـــوقـت الـــســـيــد
مـيـنــاس الـيــوسـفي رئــيس احلـزب
ـسـيحـي لألسـتعالم ـقـراطي ا الـد
ومـعـرفـة كيـفـية تـسـجـيل الكـيـانات
الـســيـاسـيــة بـأنـنــا كـنــا نـقف عـلى
مـسـافـة واحـدة من جـمـيع األحزاب
والــــتـــكــــتالت الـــســــيـــاســــيـــة وان
ـــفـــوضــيـــة لــيـس لــهـــا اي طــابع ا
مــذهـبـي او ديـني او قــومي بل هي

عراقية فقط . 
وألن الــشيء بــالــشيء يــذكــر اقــول
ـطلك انـني التـقـيت السـيـد صالح ا
قي شهـر تـشرين الـثاني  –نوفـمبر
عام  2007 اثــنـاء انــعـقـاد مــؤتـمـر
هيـئة األعالم واألتصـاالت العـراقية
في الـعـاصمـة االردنـية عـمـان حيث
طــلب مــني وبــشــكل لم اتــوقــعه ان
اعقـد مؤتـمرا صـحفـيا اعـلن فيه ان
األنــتـــخــابـــات الــتـي جــرت في 15
كـــانـــون اول  –ديـــســـمـــبـــر 2005
مـــزورة بـــالـــكـــامـل .. قـــلت له وقـــد
اخـذني الــعـجب ان األنـتـخـابـات لم
تـــكن مـــزورة وان حـــصــلت فـــيـــهــا
بـــعض حــــاالت تـــزويـــر في بـــعض
ــفــوضــيـة ــنــاطق فــقــد كــشــفت ا ا
مـــعــظــمــهــا وعــاجلـــتــهــا ثم كــيف
تـريــدني ان اعــلن ان األنــتــخــابـات
مزورة وانـا صادقت عـلى نـتائـجها
?? ولــفــائــدة من اقــوم بــذلك ?? اهـو
عـمل يـفـيد الـعـراق ?? افـترقـنـا وانا
غير سـعيد ألن يـعتقـد من يشاء انه
يــسـتــطــيع الـتــأثـيــر عــلي خلـيــانـة
واجــــــبـي وهــــــو امــــــر مـن ســــــابع

ستحيالت . ا
ـقابلـة هي االخيرة ولم كانت هذه ا
اعد اراه سـوى في التـلفـزيون وهو
يــصــعــد سـاللم الــوظــيــفــة بــحــيث
اصــبح نــائـبــا لـرئــيس الـوزراء في
ـــالــكي حـــكــومـــة الــســـيــد نــوري ا
الثانيـة وفطبا من اقطـاب السياسة
في هـذا الـزمن  امـا انـا فـقـد احلت
ـفـوضـ االخـرين بـأسـتـثـناء مع ا
ا مفـوضة واحـدة على الـتقـاعد ر
ألن مجـلس النـواب الذي جـئنا به
اعـتـبـرنـا غـيـر صـاحلـ ألسـتـمـرار
ــفـــوضــيــة  واجــراء عـــمــلــنـــا في ا
انــتــخــابــات شــفــافــة ونــزيــهــة ألن
مــفـهــوم الـنــزاهــة يـخــتـلف بــيـنــنـا

وبينهم تماما . 
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فـي حـديث نـشــرته جـريــدة احلـيـاة
اللندنيـة اعرب القيادي في اجمللس
األعـلى لــلـثـورة االسـالمـيـة الــسـيـد
عمار احلكيم عن قلقه "بسبب اقرار
ــر الـــســفــيـــر األمــيــركـي بــول بــر
ـــدني الــســابـق لــلــعــراق احلــاكم ا
بـعض الـقوانـ "خـلـسـة" في األيام
األخيرة من وجوده في بـغداد منها
قانون األنتخابات وقانون األحزاب
ـــفــــوضـــيـــة الــــعـــلـــيـــا وقــــانـــون ا
لألنتخابات التي تمثل خطراً كبيراً
ــقــراطـيــة في الــعـراق"  عـلـى الـد
وقال السيد احلكـيم: "فوجئنا بهذه
ر القوان الـتي أقرها السـفير بر
من دون اطـالع الـقـوى الـســيـاسـيـة
عـليـها مـوجـودة على مـوقع "سلـطة
الـتــحـالف" عــلى شـبــكـة األنــتـرنت.
فــبـدأنــا اتــصـاالتــنـا مـع احلـكــومـة
الـعــراقـيــة لـتـصــحـيح هــذا اخلـلل
ـؤتـمر ـسـألـة في ا وطـرحـنـا هـذه ا
الـوطــني الــذي عــقـد قــبل أســبـوع.
ونــحن جـــادون في مــتـــابــعــة هــذه
الــقـضــيــة وإعـادة الــنــظــر في هـذه
الــقـوانـ الــتي تـشــكل ضـرراً عـلى
ــــوقـــراطــــــــيـــة فـي الـــعـــراق الـــد

اجلديد".
وأكــــد الـــــســــيـــــد احلــــكـــــيم ان من
صالحـية احلـكومـة الـعراقـية الـغاء
هـــذه الــقـــوانـــ وقــال: ان قـــانــون
فـوضيـة العلـيا لألنـتخـابات منح ا
كل الــــصألحــــيــــات ذات الــــصــــلـــة
بـاألنـتـخــابـات الى جلـنــة سـبـاعـيـة
ــتــحــدة من دون شــكــلــتــهــا األ ا
مـــشـــاركــــة الـــشـــعب الـــعـــراقي في
ـواصـفـات تـشـكــيـلـهــا أو مـعـرفــة ا
الـتي اخـتـيـر هـؤالء عـلى أسـاسـها
من دون التـشكيك بـشخصـيات هذه
الـلـجـنـة وهي غــيـر مـعـروفـة جـيـداً

. للعراقي
وأضـــاف واألخــــطـــر من ذلك ان كل
ـــرتــبــطــة بــاألنــتــخــابــات األمــور ا

مـحصـورة في أعضـاء هذه الـلجـنة
ــتـــعــلــقــة من تــنـــفــيــذ الـــقــوانــ ا
بــــاألنـــــتــــخـــــابـــــات الى األشــــراف
والـتــنـفــيـذ والـنــظـر في الــشـكـاوى.
فهـذه الـلـجـنة تـنـفـيـذية وتـشـريـعـية
وقــضـائـيـة في الــوقت نـفـسه. وهـذا
أمر ال جنـده في أي مكـان في العالم
ـتـحـضر الـذي يـحـرص عـلى فصل ا
الـســلـطــات. فـكــيف تـعــطى كل هـذه

الصالحيات للجنة واحدة?
بــعـــد حــوالي ثـالثــة اســـابــيع ادلى
سمـاحة الـسيـد عبد الـعزيـز احلكيم
اثل قال فيه: "ان هناك بتصريح 1
مــجـمــوعــة من الــقــوانـ وضــعــهـا
ر في لـيلـة ظلمـاء بعد السـفيـر بر
حل مــجـلس احلـكم وقــبل ان تـشـكل
الـدولـة الـعـراقـيـة وتـمـتـلك الـسـيادة
وبـدون مـشـورة اقـرت مـجـمـوعة من
الـقـوانـ نعـتـقـد انـها غـيـر صـاحلة
وغـيــر صــحـيــحـة ومن جــمـلــة هـذه
ــفـوضــيـة الــقـوانــ هـو تــشـكــيل ا

العليا لألنتخابات".
واضاف الـسيد احلـكيم "في الـبداية
وفـي مـرحـلــة بـحث اسـمــاء اعـضـاء
ـفـوضـيـة كـان دورهـا يـطـرح هــذه ا
لألشـراف عـلى األنـتـخابـات ولـكـنـنا
فوجئنا فيما بعد وبعد فترة اصدار
الـقـوانـ الـتي كانـت مخـفـيـة وغـير
ـسـؤولـ واضـحـة ولم تـضع بـيـد ا
ولم يــطـلع عــلـيــهـا الــعـراقــيـون. ان
فوضـية اعطـيت صالحيـات هائلة ا
وكبيرة واعتبرت حكومة الى جانب

احلكومة العراقية"...
   واضــاف رئـــيس اجملــلس األعــلى
للـثورة األسالميـة "هذا الشيء يـثير
ـزيـد مـن األسـتــغـراب والـتــعـجب? ا
ـكن ان تـنـاط قضـيـة مـهـمة وكـيف 
ومـركــزيـة بـهـؤالء األفـراد الـذين قـد
يكونون اشخاصاً جيدين وإنْ شاء
الـله يـكـونـون كـذلك... ولـكن ال يـعـلم
الـشعب هل سـيـتمـكن هـؤالء األخوة
السـبعة او الـثمانـية او التـسعة من
حتـــمل مــســـؤولــيـــة عــظــمـى بــهــذا
احلــــجم وبـــهـــذا الــــشـــكل?... وقـــال
الـسـيـد احلـكـيم: انـا اعـتـقـد ان هـذه
القضية يجب ان تبحث بشكل جدي
ويـتــخــذ قــرار واضح جتــاه اعــمـال

فوضية". ا
ــثــابـة كــان هــذان الــتــصــريــحــان 
"طوق جنـاة" للـمفـوضية ومـجلـسها
فــمن نــاحـــيــة يــدلالن عــلى ان هــذه
ـفــوضــيـة وهــذا اجملـلـس لـيــسـا ا
شـيـعيـ كـمـا ينـشـر ويقـال ويـتردد
ـفـوضـيـة من قبل ـا هـوجمت ا واال 
الـــســـيــــد احلـــكـــيـم وهـــو من قـــادة
الـطائـفة الـشـيعـية في الـعراق ومن
نـــــاحــــــيــــــة اخـــــرى اعــــــطـت هـــــذه
الــــتـــصــــريــــحــــات اشـــارة جملــــلس
ـفوضـ بضـرورة "االنـفتـاح" على ا
جمـيع اجلهات الـسياسـية العـراقية
واحلديث معهـا واألفصاح عن رؤية
ـقـبلـة بدالً ـفوضـيـة لألنتـخـابات ا ا
من الــبـقــاء بـعـيــداً عـنــهـا مــا يـتـرك
ويـخـلق تـصورات لـدى تـلك الـفـئات
الــتي تــؤمـن عــلى االقل مــعــظــمــهــا
ــفـوضــيـة ـؤامــرة بـان ا بـنــظـريــة ا
ـعـروف ومـجـلـسـهـا اجلـديـد غـيـر ا
ـؤامرات ويخـطط ألنقالبات يحيك ا

الى ما شابه ذلك.
ـفوض كان الـهجوم عـلى مجلس ا
ـــقــاطــعــة مـــتــواصالً فـــاجلــهــات ا
فوضية للعملية األنتخابية تعتبر ا
من "افـــرازات األحـــتـالل األمـــريـــكي
ؤيدة للعملية للعراق" اما اجلهات ا
األنتـخابـية فقـد كانت تـرغب بشكل
ــفــوضــيــة او بـــأخــر بــان تــكـــون ا
األنـتـخـابـيـة حتت جـنـاحـيـها. درس
اعــــضـــاء اجملــــلس هــــذا االمـــر و
اتخاذ قرار بضرورة القيام بزيارات
للـكتل الـسياسـية الـرئيسـية وكذلك
زيـد من األهتمـام ألبالغ ابناء بذل ا
الـشعـب العـراقي بـاهداف ومـقـاصد
ـفوضيـة وطريـقة عـملـها بـواسطة ا
مكنة وذلك ألن الوسائل األعالمية ا
هكذا مؤسسات لم تكن معروفة لدى
ابناء الشعب العراقي اثناء السلطة

السابقة.
وبنـاء على ذلك قـرر اجمللس تـشكيل
وفــد بـرئــاســتي وعـضــويــة الـســيـد
عــــــــــادل الـالمـي مــــــــــديــــــــــر االدارة
االنــتــخـــابــيــة والـــســيــدة حـــمــديــة
احلـســيـني عــضــو اجملـلس لــزيـارة
اجملــلس األعـلى لــلـثــورة األسالمـيـة
ومقـابلة سمـاحة السـيد عبـد العزيز
سـؤول احلكـيم رئيس اجملـلس وا
األخــــــريـن. خالل  24 ســـــاعــــــة من
ـوعد اتـخاذ ذلك الـقـرار  حتديـد ا
ـقــر الـدائم ودخــلـنـا فـذهــبـنــا الى ا
ــمــر الــطـــويل بــدون أي تــفــتــيش ا
ووصلنا الى االسـتعالمات الذين ما
ان عــلـمـوا بـوصـولـنـا حـتى كـنـا في
الصـالة الـرئيسـية التـي يقابل فـيها

سماحة السيد زواره.
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ـة جــرى تـصـلـيــحـهـا بـشـكل الـقـد
ــصـــاعـــد اضــيف بـــدائي وغـــرف ا
ـوه وكـانت ـنـيـوم  الـيـهـا غـطـاء ا
معـها معـاناة يومـية نظـراً لتوقـفها
عـن الـعـمل  نـظـام الـتـبـريـد الـقـد
ترك كـما هو بـحيث يتـعطل كل يوم
ــــا اســــتــــدعى  فــــيــــمــــا بــــعـــد
شـراءاجـهـزة صـغـيـرة مـنـفـردة لـكل

.Split System غرفة
لم اسـتـطع قـبـول كل هـذا الغش
واخلـــديـــعــة  لـــقـــد طـــرحت مــراراً
وتــكــراراً هــذا االمــر عــلى اعــضــاء
اجملــــــلس اال ان نــــــداءاتي ذهــــــبت
ادراج الرياح ولـكن بعد فـترة بدأت
اخطاء البناية وعـيوبها تطفو على
الــــســــطـح بـــشــــكـل جــــلي وواضح
ـفوض للـجميع فـأضطـر مجلس ا
الى  بـــحث هــذا االمـــر بــقـــلــيل من

اجلدية.
ورد في احملضر رقم  75بتاريخ
1/15/ 2005ان اجملـــــلـس نـــــاقش
السيد جاريت بالنك حول موضوع
فـوضية ومسائلته نواقص مبنى ا
عن كـيــفـيـة مــفـاحتــة اجلـهـات ذات
الــعـالقــة وفـي ذات احملــضـــر وفي
الـفـقـرة ثــانـيـاً مــنه "طـالب اجملـلس
األدارة األنتخـابية بـتكلـيف الدائرة
االدارية تـشكيل جلـنة ألعداد قـائمة
بــكــافــة مـرافـق الـبــنــايــة وتــثــبـيت
ـناقـشتـها مع الـنواقص والـعيـوب 
ــــــقــــــاول والـــــــســــــفــــــارة كـل مـن ا

األمريكية".
 تشكيل جلنة لبيان النواقص
في البنايـة التي صرف علـيها مبلغ
لـيون دوالر من  3مالي ونـصف ا
األمـــوال الــعـــراقـــيــة وكـــنت األحق
عـمـلـهـا الى ان قـدمت تـقـريـرها الى
األدارة األنتـخابـية التـي رفعته الى
ــــفــــوضـــــ بــــتــــاريخ مــــجـــــلس ا
2/20/ 2005حـــــــيـث ظــــــهـــــــر من
الــتــقــريـر ان  10عــيــوب يــفــتـرض
تـصلـيحـهـا في كهـربائـيات الـبنـاية
ـصـاعد الـكـهـربائـيـة وعـددها وان ا
اربعة  استالمها وهي عاطلة عن
الـــعــمل وان هــنــاك  16 عـــيــبــاً في
األبواب والـشبـابيك كـما وأنَّ هـناك
 5عــيــوب في الــتــهــويــة الــتــدفــئــة

والتبريد.
وجــــاء في الــــتــــقـــريــــر ان هـــذه
الـــعـــيــوب رصـــدت بـــعـــد ان كــانت
ئة من فوضية قد اصلحت 50 با ا
الـعـيـوب والنـواقص بـعـد تسـلـمـها

البناية وعلى نفقتها. 
وفي الـنهـاية وبـعد احلـاح مني
ـفـوضـ الـقرارات اتـخـذ مـجـلس ا
ـقــاول من هـو? ــنـاقــشــة ا الالزمـة 
والــسـفـارة االمـريــكـيـة !!??  واحـيل
األمـــر الـى األدارة األنـــتــــخــــابــــيـــة
سؤولة عن ذلك? ولكن االخيرة لم ا
تـتـخـذ اية خـطـوة او اجـراء وهـكذا
الي العراقية وذهبت الى طارت ا
جيوب من يأكـلون السحت احلرام.
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كان هـذا الفـعل الذي جتـاوز فيه
احــــد اعــــضــــاء الــــفــــريق الــــدولي
ـفـوضـ هـو صالحــيـات مـجـلس ا
ــاثــلــة الــبـــدايــة ألفــعــال عــديــدة 
حــــصــــلـت في األعــــوام الـالحــــقــــة
وعـندمـا كنت شـخصـياً انـاقش تلك
األفــعـــال الـــتي اعـــتـــبـــرهـــا خــارج
اطـارالعـرف والـقانـون كـانت احدى
ــفــوضــات تـتــهــمــني وبــســذاجـة ا
ـكـر اليـحـسـدهـا انـسان ـزوجـة 
عــلــيه بـأن نــقــاشــاتي ومــحــاولـتي
مــعــرفــة كل شـيء ســتــجــعل فــريق
ــــتـــحــــدة  يـــزعـل  ويـــغـــادر اال ا
الـعـراق وعـنـذاك سـأحتـمل لـوحدي
فشل العـملية األنـتخابيـة برمتها...
كــانت مـثـل هـذه االراء رغم بــعـدهـا
عـن الـــواقع حتــــمل في طــــيـــاتـــهـــا
مقـاصد خفـية اقلـها محـاولة ايجاد
الــذرائـع لأليــقــاع بـــنــا عــلــمــا بــأن
الــفــريق الــدولي جــاء الى الــعــراق
وفـقـاً لـقـرار من مـجـلس األمـن يـلزم
ــتــحـــدة تــنــفــيــذه ولم يــأت األ ا
هـــؤالء وكــأنــهـم يــؤدون صــنـــيــعــاً
ـا هـو حـجـيـر بـالـذكر لـلـعـراق . و
بهذا الصدد  أن معظم هؤالء كانوا

شـــــاركـــــنــــا فـي ذلك األجـــــتـــــمــــاع
واألجــتــمـــاعــات الالحــقــة الــســيــد
جــاريت بالنك الــذي قـال بــأن لـديه
عرضاً من مـتعهد لـتصليح الـبناية
ـقـدمـة وان مـبـلغ وفـقـاً لـلـخـرائـط ا
الـــتــــصــــلـــيـح هـــو ثـالثـــة مـاليـــ

وخمسمائة الف دوالر...!!!
هـــالـــني هـــذا الـــقـــول ألســـبــاب
عديدة منها من خول هذا الشخص
ـتعـهدين? الـذهاب والـتبـاحث مع ا
ــاذا ال نـســتــدرج ثـالثــة عـروض و
ــبـلغ بـهـذه لـلـتـصــلـيح? ومن قـدر ا
الـسرعـة الفـائقـة.??.. ان تهـد تلك
كن البـناية وبـناء واحدة جـديدة 
بلغ  ... بدا ان يكلف اقل من هـذا ا
لي ان كل شيء كـان مـهـيـئـاً وانهم
أي األمـريــكــان يـعــرضـون عــلـيــنـا
ــواضــيع شــكــلــيــاً ألن الــقـرارات ا
ـكن ــا ال تــكــون مـتــخـذة اصالً  

الي وطني ان يقبل به..
وألنــني امـلك قــدراً بـســيـطـاً من
عـرفة في عمـليـات البنـاء وترميم ا
الـــعـــقـــارات فـــقــد طـــرحت بـــعض
االسئـلـة على الـسيـد جاريت بالنك
قـــائالً لـه من طـــلب مـــنك الـــذهـــاب
واألتيان بعرض التصليح هذا? من
رسم اخلــرائط ووضع مــواصــفـات
ـتـعـهـد بـوضع الـتـصـلـيح لـيـقـوم ا
هــذه الـتـقـديــرات? وهل لـديك دفـتـر
شــروط لـــتــصــلــيح الـــبــنــايــة ومن
وضعه? وهل هـذا العـمل هو خارج
فوض ام هو صالحيات مجلس ا

من صلب صالحياته?
قــــال جــــاريت بالنـك ان هــــنـــاك
مـتعـهـداً واحداً مـعتـمـداً من سلـطة
ــسـؤولـة األحــتالل ومن اجلــهـات ا
ـــكـــنـــنـــا ــــنـــطـــقـــة وال  عن امن ا
اسـتدراج ثالثـة عـروض كمـا تنص
القـوان العـراقية وعـلينا الـتعامل
مع هـذه اجلـهة فـقط وان نـدفع لـها
مـا تـطـلب... كـان مـا يـقـوله جـاريت
بالنك غريباً علـيّ بالذات: فها نحن
في اول عــمل فــعــلي لــنــا وعــلــيــنـا
تـنـفـيذ رغـبـات مـقـررة سلـفـاً فـكيف
احلـال عــنـد اجــراء األنــتـخــابـات??
قــــلـت جلــــاريـت  وكــــنت احملــــاور
الوحيد لألسف ان تصليح البناية
وبـشكل جـيـد جداً ال يـتـجاوز مـبلغ
نـــصـف مـــلــــيـــون دوالر فــــلـــمـــاذا
ـــكن ان  3,500,000دوالر?   هل 
يقوم بتـصليحهـا اجمللس بواسطة
متعـهدين عراقـي وبشـكل مباشر?
اجـــاب جــاريـت كال ألن جــمـــيع من
ـنــطــقـة اخلــضـراء يــعـمــلــون في ا
ـنـحـون بـاجـات دخـول لـلـمـنـطـقة
وان السلطات األمريـكية العسكرية
كنها منح هذه الباجات لعمال ال 
ـنطـقة تـأتون بـهم انتم مـن خارج ا
ـثل العراقي اثنـاء حديـثه تذكـرنا ا
الــذي يـــقـــول إذا أردت أرنــبـــاً خــذ
... أرنباً وإذا أردت غزاالً خذ أرنباً
بـعد حـديث ونـقـاش استـمـر طويالً
ابــــديت امـــــام اعــــضـــــاء اجملــــلس
األخـريـن ومـعـظـمـهم لم يـشـاركـني
النقاش وكل له سـببه عدم الرضى
ـريبة وامـتناعي من هذه الـصفقة ا
عن تـوقـيع عــقـد تـصـلـيـح الـبـنـايـة
وهــنـا انـبـرى الــعـضـو الـكـردي في
اجملــلس قـائالً ان كـلـفــة الـتـصـلـيح
هي من صـــنــدوق اعــمـــار الــعــراق
وهــذه لــيــسـت امــوال عــراقــيــة بل
امريـكيـة!! فلـماذا كـل هذا الـنقاش?
اجــبـته بــشيء من احلـدة كـال انـهـا
امــوال عــراقـــيــة وهي الـــتي كــانت
مـجـمـدة في الـسـابـق وقـد وضـعـها
األمــريــكــان فـي صــنــدوق اســمــوه
صـنــدوق اعــمـار الــعـراق وعــلـيــنـا
احملافظة على كل فـلس منها... قال
فـوض ان الطريـقة الـوحيدة ذات ا
للخالص من هذه الورطة هو ابالغ
اجلــانب االمــريــكـي انــنــا ال نــرغب
بالتوقيع على هذه األتفاقية وبذلك
ـسـؤوليـة... شـعرت ان ال نـتحـمل ا
سؤولية هذا احلل هو هروب من ا
وبقيت وحدي أغرد خارج السرب.
ــتـعــهـد الــذي لم نـكن بــدأ ذلك ا
نــــعـــرف من هــــو ولم نــــر وجـــهه 
والـذي كــمـا يــبـدو قــد تـعـاقــد مـعه
ـــفــوضـــيــة جـــاريت بالنك بـــاسم ا
بـتصـلـيح البـنـاية بـشكل سيء وان
تــقــديـرات هــكــذا تــصـلــيح لـم تـكن
تــتــجـاوز الـ 250 الف دوالر ولـكن
ـاليــ ذهــبت ادراج الــريــاح ولم ا
ن وكـــيف ذهــــبت تـــلك يـــدر احــــد 
بـالغ ألن جاريت بالنك امـتنع عن ا
تـــقــد أي مــســتــنـــد الــيــنــا حــول

ــوضــوع وال يــدري احــد كـيف  ا
ـــبــــلغ الـــذي لـم يـــوقـع عـــلى دفـع ا
صــــرفه أي مـن اعـــضــــاء مـــجــــلس
فوض بحدود علمي على االقل. ا
ــفــوضــيــة الى عــنــدمـــا انــتــقــلت ا
البنـاية كان كل شـيء فيهـا بائساً 
ارض الــطــوابق فــرشت " بــســجـاد
رخـيص" لــئال تـظــهـر الـعــيـوب في
ــوزايــيك  والــســقـوف الــتـي كـان ا
يفترض ان تطـلى وتصلح وتبيض
 وضــعت  لــهــا ســقــوفــا مــعــدنــيــة
رخيصـة ومعلـقة لتغـطية الـفتحات
ـــرافـق الـــصـــحـــيــة والـــشــقـــوق ا
ــة جـداً ابــقـيت عــلى مـا هي الـقـد
ـصـاعد عـليه وبـشـكل رديء جداً ا
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مـــكـــتب ســـمـــاحـــة الـــســيـــد عـــلي
الــسـيـسـتـانـي ومن حـزبي الـدعـوة
برئاسة الدكتور ابراهيم اجلعفري
واجمللس األعلى للـثورة االسالمية
برئاسة سماحة الـسيد عبد العزيز

احلكيم.
كــــــــانـت مــــــــثـل هــــــــذه األقــــــــاويل
واألحــــاديـث تــــقـــــابل مـن قــــبـــــلي
بابتسـامة مصحـوبة بحزن وأسف
ـفـوض ـا يقـال ذلك ألن مـعظم ا
كــانــوا يـتــصــرفــون بـاســتــقاللــيـة
وحــيـاديـة عـدا مــفـوض واحـد كـان
ــيل الى جـهـة مـعـيـنـة ويـتـبـاهى
ـفـوض لم بـذلـك  عـلـمـا بـأن هـذا ا
يـسـتـطع ولم نـسـمح لـه بـأنْ تـكون
وجـهـة نـظـره اخلـاصـة ذات تـأثـيـر
ـستـقـلة ـفـوضيـة ا عـلى سـياسـة ا
تماماً عن جـميع الكتـل والكيانات.
ــا كـانت هـذه الــســيـاســة الــتي ر
احــد اسـبـاب رفض طــلـبـات اثـنـ
ــــفـــــوضــــ األول من مـــــجــــلـس ا
لاللـتـحـاق بـاجمللس الـذي جيء به
عـام  2007 نــتــيـجــة احملـاصــصـة

السياسية ب األحزاب .
تلقف الكثيرون من السياسي

وال سيمـا الذين وقفـوا في السابق
ضد العملية األنتـخابية باعتبارها
مـؤامــرة امـريــكـيــة  شـائــعـة كـون
مــفـوضـيــة األنـتــخـابـات تــنـظــيـمـاً
شيعـياً او على االقل تأتـمر بأوامر
احلــزبــ الــديـــنــيــ الــكـــبــيــرين
واستمر هذا التصور حتى بعد ان
اتـممـنا األنـتـخابـات األولى . ولكن
بـعد ان بـدأ العـرب السـنة يـدركون
ان مقاطـعة األنتـخابات لم تكن في
صـــاحلــــهـم مـــا يــــوجب عــــلـــيــــهم
ــشــاركــة الـــفــعــالــة فـي عــمــلــيــة ا
االســتــفــتــاء عــلى الــدســتــور وفي
ـان الـعراقي عـمـلـيـة انـتخـاب الـبـر
اجلـــديـــد بـــدأت االمـــور تـــتـــغـــيـــر
ــفــوضــيـة واصــبح الــتــقــرب من ا
ضرورة لـلبـعض من سيـاسيي تلك

الفئة على وجه اخلصوص . 
في تــــلك االثــــنــــاء قــــابــــلت بــــعـــد
األنــــتـــخــــابـــات األولى فـي قـــصـــر
ـطـلك ـؤتـمـرات الــسـيـد صــالح ا ا
الذي اطلق عـلى تنظـيمه فيـما بعد
اسـم  جـــبــــهـــة احلـــوار الــــوطـــني
وحتـدثت مـعه عن انـتـخـابات 15/
كـــانــون اول –ديـــســـمـــبــر /2005
والــتـحــضــيــرات الـتـي تـقــوم بــهـا
فوضية وضـرورة مشاركة جميع ا
الـقـوى فـي الـعـمـلــيـة األنـتــخـابـيـة
طلك ان ا ذكره السيد ا قبلة و ا
أحـــد االمــــور الـــتي تـــشـــغـــله هـــو
ـفوضـية وتـبـعيـتهـا ألحزاب ذات ا
تـوجه مذهـبي بدلـيل ان جـميع من

فيها من مذهب واحد.
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فوضية مستقلة تماماً قلت له ان ا
وال تتبع أي حزب سياسي ومعظم
ــفـــوضــ من اعـــضــاء مـــجــلـس ا
. امــا مــوضــوع كــون ــســتـــقــلــ ا
اغلـبيـة موظـفيـها من مـذهب واحد
فـبـسـبب انـه اثـناء الـتـقـد لـشـغل
ـفوضـية الـوظائف عـنـد تأسـيس ا
لم يـتـقــدم سـوى الـعـامــلـ حـالـيـاً
ذهب الـشيعي في ومعـظمـهم من ا
ذهب ح لم يـتقدم من اصـحاب ا
اآلخر اال الـقلـيل القـليـل .لقـد اكدنا
ــطـلك  وهــذا مـا حـصل لـلـســيـد ا
ـفـوضـيــة لم تـنـظـر الى فــعال ان ا
الديـن او الطـائفـة او القـوميـة عند
الـتــعـيـ  وقـلت له ايـضـاً ان كـان
لــديــكم شـــخص تــودون تــعــيــيــنه
فـــأعــدكـم بــانـه ســيـــعـــ في حــال
انــطـبــاق شــروط الـتــعـيــ عــلـيه.
ـطلك وقـال عـندي عـنـدها ابـتـسم ا
شـخص هل تــسـتـطــيع تـعــيـيـنه...
. وفـعال اجـبـتـه نـعم ارسـله لي غـداً
 ذلك اذ فـي الــــــيــــــوم الــــــتــــــالي
اعــلـــمـــتـــني دائـــرة اســـتــعـالمــات
ـفـوضـيـة ان شـخـصـاً مـرسالً من ا
ــــطــــلك يـــود الـــدكــــتـــور صــــالح ا

مقابلتي.
دخل شــــخص لـه من الـــعــــمـــر مـــا
المح يقارب االربعة عقود شرقي ا
ومبتـسم يوحي لك وجهه بالـطيبة
وقـال انـا "طـه الـلـهــيـبي" ارســلـني
ـطـلك. قــلت نـعم األســتـاذ صـالـح ا
اعلم ذلك وسـلمـته استـمارة لـيقوم
ــلــئــهــا تــمـهــيــداً ألخــذ مــوافــقـة
ـفـوض عـلى تـعـيـينه... مـجـلس ا
في تـــلـك االثــنـــاء دخـــلت غـــرفـــتي
ـفـوضـة عـائـدة الـصـاحلي فـقلت ا
لـــهـــا هـــذا طـــلب تـــعــيـــ األخ طه
الـلـهيـبي فـوافـقت عـليـه ثم ارسلت
الـــــطـــــلـب الى الـــــزمـالء االخـــــرين
اعضاء اجمللس ألخـذ موافقاتهم...

—U¹« b¹d

لندن
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ن تضطـرهم الظروف ـؤلم  رضى العـراقي  ا من يـرى ويسمع عن واقـع ا
الى الـسـفـر خـارج الـعـراق سـواء في ايـران ام تـركـيـا ام الـهـنـد وغـيـرهـا من
ـكـنه اال ان يلـعن الفـساد الـبلـدان لتـلـقي العالج وعـلى نفـقـتهم اخلـاصة  ال
ورمـوزه في وطن تـتـجــاوز مـوازنـته مـوازنـات ثالث دول مـجـتـمـعه هي االردن
ا فيها اخلدمات واطن من ابسط اخلدمات  وسـوريا وايران .. فساد حرم ا
الـصحية ! ومن اجل توضيح مستوى التقصير بل الفساد في وزارة الصحة
الـيـة في تـقـريـره السـنـوي لـعام سـنشـيـر هـنـا الى مـا اورده ديوان الـرقـابـة ا
 2012 وهي سـنوات وفرة مالية كانت حتـصل خاللها الوزارات  على مبالغ
مـاليـة تـتجـاوز ملـيـارات الدنـانـير من دون ان تـنـفذ اي مـشـروع ومنـها وزارة
ـالـيـة الى ـبـالغ الـتـي  اطالقـهـا من وزارة ا الـصـحـة الـتي ( بــلغ اجـمـالي ا
ديـوان وزارة الـصـحـة مـبـلغ  241 مـلـيـار ديـنـار خالل سـنـة  2010 وتـمـثل
ئـة من الـتخـصـيص الكـلي الـبالـغ تريـلـيون واربـعـمائـة وواحد نـسـبة   17 بـا
وثالثـ ملـيارا وتـسعـمائـة وخمـسة وسـت مـليون ديـنار مـع احتـفاظ الوزارة
صرف بلغ خمسمائة واربعة وثمانون مليارا ومائة برصيد نقدي مدور لدى ا
بالغ بل اقل منها لو خصصت وثمانية وثالثون مليون دينار .. ).. مثل هذه ا
لـوزارة الصحـة في اية دولة النـشئت مـسنشـفيات مـتطـورة جدا مع جتهـيزها
ـعدات وادويـة ومـسـتلـزمـات طـبيـة اخـرى.. لكـنه الـفـساد بـاحدث االجـهـزة وا
واطن من ابـسط اخلدمات وبـجمـيع انواعهـا وجعله ولـيس سواه الذي حـرم ا
يـبحث عن الـعالج في خـارج العـراق .. وكمـثال عـلى ذلك اجلارة تـركيـا التي
ناطق نتشرة في كل ا يـتوجه الناس  اليها لتلـقي العالج في مستشفياتـها  ا
ومـنهـا مسـتشـفى   في اسطـنبـول اضطـرتني الـظروف الى مـراجعـتهـا الطلع
عـلى مـا تـضـمه من اجـهـزة فـحص حـديـثـة نـاهـيك عن حـسن الـرعـايـة وسـعة
ريض على الك التمريضي والتي لها اثرها االيجابي على ا صدر الطبيب وا
عـكس التعامل السيء الذي نواجـهه عند مراجعتنا لـلطبيب في اغلب االحيان
ـسـتـشفى احلـرص عـلى مـنح صورة ـراجع لـهذه ا كن ان يـلـمس ا .. كـمـا 
سـكن واليـها وباوقـات منتـظمة راجعـيها فـتوفـر وسائل نقـلهم من ا ايجـابيـة 
كـمـا يـحــرص قـسم الـتــرجـمـة فـيــهـا عـلى مالزمــتك ومـتـابــعـة اوقـات عالجك
ـسـتـشــفى يـتـقـاضى لـقـاء هـذه وراحـتك في الـلـيل والــنـهـار  .. صـحـيح ان ا
كنك اال قارنة مع واقعـنا الصحي ال اخلـمات مبالغ ليست قـليلة لكنك عـند ا
ــوصل كـان ان تـشــعــر بــاالسى وااللم حــتى ان احــد الــعــراقــيـ مـن اهل ا
يـصاحب زوجته للعالج تـساءل وبألم عن السبب الـذي يحول دون وجود مثل
كن لـو كان هـنالك حـرص وشعور ستـشفـيات في الـعراق وقـال كان  هـذه ا
سؤولية ان نبني في كل مـحافظة مستشـفى مشابهة ان لم تكن افضل من بـا
مـستـشفى اسـطنـبول  .  احلـديث عن الرعـاية الـصحـية لـلمواطـن التركي  او
ستشفى   لـيست اال مثال ـقيم حتتاج الى اكثـر من موضوع كما ان هـذه ا ا
بـسـيـط لـواقع طـبي وعالجـي مـتـطـور اضــافـة الى ان هـدفــنـا اصال  من هـذا
ـوجز جلزء قليل عن واقع اخلمات الصحية الـتي يتلقاها االنسان في تركيا ا
يـهـدف لـنـقـد واقــعـنـا الـصـحي ويـجــعـلـنـا نـسـأل هـل من سـبـيل الى حتـسـ
اخلـدمات الـعالجيـة والصـحيـة في العـراق ? ومتى نـنعم بـنظـام تأمـ صحي
ـنطقـة مثل تـركيـا ?! تصـريحات تـعمل به جـميع دول اوربـا ودول اخرى في ا
وزيــر الـصــحــة الـدكــتــور عـبــد الــصـاحب الــعــلـوان الــتي انــتــقـد فــيــهـا قــلـة
ـوازنة لـوزارة عـانت من االهـمـال والفـسـاد تـتـطلب من الـتـخصـصـيـات  في ا
مـجلـسي النـواب والوزراء اعـادة النـظر بـشأنـها عسـى ان يتـمكن هـذا الوزير

من حتـقيـق شيء ايجـابي  .. فواقـعـنا الـصحي مـأساوي
ـعــانـاة وال اظـنــكم ايــهـا الــسـيــاسـيــون  تــشـعــرون 
ـواطن الن مـواقـعــكم تـتـيح لـكم فـرص الـعالج لـكم ا
ولـعوائلكم خارج العـراق وعلى حساب احلكومة فال
ــلك غـيــر الــقــول  احـذروا غــضب الــله و غــضــبـة

الشعب .

أجـرى  الساسة العراقيون مفاوضات مكثفة وكثيرة منذ بدء تشكيل احلكومة
ـقـال  بغـيـة الوصـول حلـالة من الـعـراقـية في  2005 وحـتى يـوم كتـابـة هذا ا
الـوفـاق الـسيـاسي الـذي يـحـظى بـتـوافق مـجـتـمـعي لـيُـعـطي هـذا االتـفـاق قوة
ــفــاوضــات والــســبب ــومــة .. لــكن لألسف فــشــلـت كل تــلك ا ورصـــانــة ود
الـرئيسي بفشلها من - وجـهه نظري- ; كونها مفـاوضات حتمل افكار حزبية
واطن)   و قـومية  ومذهـبية لم تـرتق لتكـون مفاوضات حتـمل هم ( الوطن وا
ـفاوضـات كونه عـلى دراية قت اجلـالـس الى  طـاولة ا بل ان الـشعب بـدأ  
بـانهم يناقشون " مـصاحلهم الضيقـة ومصالح احزابهم وقومـياتهم ومذاهبهم
"  عـلى طاولة مفاوضات العراق وعلى حسـاب مصلحته وحقوق شعبه . فتلك
ـشاكـل   وليـس بـاباً مـن ابواب الـطـاوالت احلـواريـة كـانت جـزء من تـعـقـيـد ا
احلل اجلـذري  ولألسف الشـديد فـان البـعض من الفـاسدين تـسلل عـبر تلك
ذهب او القومية وهو متحامل  على الوطن ويعمل الطاوالت باسم احلزب او ا
إلسـقاطه واالنتـقام من شـعبه الذي ال يـزال يعـيش االستعـمارين (االقـتصادي
والـسياسي)  مـحاولـ فرض اإلقامـة اجلبـرية عـليه بعـد ان المست بـصيرته
هم ; كيف اخلالص من هـذه الضباع الـبشريّة التي شـعاع النور. والـسؤال ا

تعرّت على طاولة احلوار الوطني  أو ما نسمّية  طاولة الضياع الوطني. 
 لن نـختـلف في كون هـذا الوطن اجلـميل يـعيش مـجمـوعة أزمـات  ; فهـو على
ـيت  وفـي فـوضى أمـنـيّـة رمـاديّـة الـلـون ودونـهـمـا حـافـة مـأزق اقـتـصـادي 
إرهـاب مـفـتـوح  وتـسـتـنـزفه أزمـة سـيـاسـيّـة خانـقـة أرغـمـت كثـيـر مـن الـقوى
الـسيـاسـية لـتـغـييـر خـطابـاتـها  بـل وارسال رسـائل ايـجابـيـة لـلشـعب لـغرض
ـومــة بـقــاء تـلك االحــزاب ...  في حـ بــدأت بـعض كـسب الــود وضـمــان د
تسللة الى طاولة احلوار الوطني ان ترسم لنفسها  دوراً مهماً الشخصيات ا
في  األنـضمام الى هذه الطاولة الـتي ستؤدّي الى ضياع الوطن ال الى انقاذه
 مـحذرين من مغبة تخـلل شخصيات الـفساد وأصحاب  الـطموح الشخصي
والطائفي لطاولة احلوار الوطني ألنهم يسعون لتحويل  كلّ الوطن الى مقابر
.. فـالضـباع كـما تنـقل لـنا القـصص تعـتاش عـلى نبـش القـبور .ويبـدو من ما
تـقدم ; أننا امام مشـهد عبثي سيقود الـبالد الى الضياع واخلراب اذا لم يتم
ـعـادلـة هي نـفـسـهـا مـنـذ االنـتـخـابـات تالفي االمـور بـسـرعـة  وحـكـمـة  ألن ا
االخـيرة التي  عـبرَّ بـها الشـعب عن رأيه في االداء السـياسي من خالل نسب
تـدنيـة فالـهدف الـرئيس من كل احلـوارات كان تـشكـيل احلكـومة ـشاركـة ا ا
نتفع ومادون ذلك فليذهب  البلد ا يضمن حماية مصالح ا أوّال وأخـيرا و
كن ان ـرحلـة  وكـيف  ـقـبرة. الـسـؤال االن ;  ماذا نـحـتاج في هـذه ا الى ا
ـبني عـلى اساس اعـادة الروح جنـد سبـيال جديـدا لتـفعـيل احلوار  الـوطني ا
قسم مـاب الطـائفة الـوثابة لـلشعب الـعراقي   واعادة  تـرميم شتـات البلـد ا
والـقومية واالحزاب من جانب   ومـاب آفات ومافيات الـفساد التي اصبحت
اخـطر بـكثـير من االسـتعـمار  من جـانب اخر .. بل ان الـفسـاد شارك بـشكل
ــواطـنــ في ان يـكــون لـهم طــمـوح في فـاعل في حتــطـيـم مـســتـقـبـل وآمـال ا
ـعـاناة الـتي رافـقتـهم خلـمـسة عـشـر عام اخلـروج من مـأزق الضـيق وااللم وا
والزالت .نـحن بحاجة الى طاولة حوار وطنيـة يجلس حولها من يحبون الوطن
 ويـحبهم  واليتركون للشيـطان فسحة ينفذ منـها بينهم .. أناس يرون العراق
وشـعـبه  قـدسـهم الـذي يـسـتـحق الـتـضـحـيـة والـفـداء وااليـثـار واجلود بـاغـلى
كن لكي يعـود وطناً للجـميع  فنحن بـامس احلاجة اليـوم الى ان جتمعنا مـا
كن ان نتجاوزه خاض صعب جداً ال ر  طاولة حوار وطني خاصة ونحن 
ـتـابـعة   بالـتـهـديـد والـوعـيـد  بل بـالـتفـكـيـر والـتـدبـر والـتوحـد والـتـخـطـيط وا
كن لتلك العناصر ان تتحقق اال بشخصيات وطنية مؤمنة بأحقية العراق وال
وشـعـبه بـالـعـيش الـكـر وبـالـدور الـريـادي الـذي يـتـنـاسب وتـاريخ وحـضـارة
وتـضـحـيـات  الـعـراق وابـنـائه . طـاولـتـنـا احلـواريـة الـوطـنيـة قـد تـكـون حـسب
تـوقعاتي "طاولة العشاء األخير "   فالـعقبات فى طريق احلوار الوطني كثيرة
ضـمون وطـبـيعـة الـقضـايا الـشـائكـة محل ومـعقـدة وترتـبط بـشكل أو بـآخـر 
واطن ـهمـة  الـتى تمس حـيـاة ا احلـوار ; لذا فـإن األخـذ باالمـور اجلـوهريـة ا
ثـابة وتـنقـذ مسـتقـبل البـلد من االنـهيـار  تبـقى ضرورة مـلحـة وأراها بـحق 
خـارطـة طريـق لتـهـيـئـة األجـواء بـاإلضـافة إلـى أهمـيـة أن يـكـون هـنـاك تـمـثيل
حـقيـقى شامل ومـتـوازن جلمـيع األطراف دون إقـصاء ألحـد وهو األمـر الذى

الزلت أراه لم يــتـحــقق بـشــكل مــرض كـفى مــحـاصــصـة
حـزبيـة هـنـاك فى الوطـن الكـثـير الـكـثـير من الـفـئات

األخـرى الـتى ال عالقـة لـهـا بـالـتـحـزب واألحـزاب 
وتـبــاً لـكل فــاســـــد يـحــاول ان يـضع الــعـصـا في
عـجـلـة تـقـدم الـبـلـد فـيـكـون اكـثر ضـرراً مـن اعداء
الـبــلــد الــذين يــحــيـكــون دســائــســـهم في الــغـرف

ظلمة. ا

عمار احلكيم

طلك طه اللهيبيصالح ا


