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امــــــا الــــــنــــــظــــــام رقم (9) اخلـــــاص
باحلمالت االنتخـابية والذي اصدرته
فـوضيـة فلم يـحتـوي على ايـة مادة ا
تــمــنع صــراحــة اســتــعــمــال الــرمــوز
الدينية او االماكن الـدينية كاجلوامع
واحلسيـنيـات والكـنائس وغـيرها من
امــــــاكـن الــــــعـــــبــــــادة فـي احلــــــمالت

االنتخابية.
تتـباين االراء داخل اجملـتمع الـعراقي
حـول اسـتـعـمـال الـرمـوز الـديـنـيـة في
احلـمالت االنـتـخـابـيـة فـهـنـاك جـهـات
تــرى انه من الـــضــروري تــرك حــريــة
ؤثرات االختـيارللـمقـترع بـعيـداً عن ا
ـواطن الى اخلـارجـيـة الـتي تـؤدي بـا
اجلـــنــــوح بـــعـــيــــداً عن الـــواقــــعـــيـــة
صلـحة الوطـنيـة فيمـا يوجد رأي وا
مــقــابل يــقــول بــخــطــورة اســتــخــدام
الــرمـوز الــديــنـيــة ودور الــعــبـادة في
االنـتــخـابــات ذلك الن هــذه الـدور هي
لــتـوحــيــد الــنـاس ولــيس لــلــتــنـافس
السياسـي والدعاية الـسياسـية وبناء
على ذلك ال بد من الـفصل بـ احلياة
الـديـنـيــة والـزمـنـيـة  فــالـدين قـضـيـة
ــواطن شــخــصــيــة يـــســعى الــيــهــا ا
الشباع رغـباته الروحـية والوجـدانية
وهو حر فـي تأدية شـعائـره ومكـفولة
في الـدســتـور لـكن احلــيـاة الـزمــنـيـة
يـجب ان يـحــسب لـهـا حــسـاب مـعـ
لـــغــرض حتـــســيـــنــهـــا ضــمـن خــطط
مــدروســـة وواقــعـــيــة تــتـــطــلب ادارة
وحـــكّــامـــاً اكـــفـــاء ولــيـس رجــال دين

يلقون خطباً عن احلياة االخرى.
وعـلى اجلـانب االخـر يـصرح عـدد من
قادة االحزاب الدينـية ومنهم قادة في
اجملــلس االسالمـي االعــلى بــقــولــهم:
"نحن كيـانات دينيـة والرموز الـدينية
جـزء من هـويـتــنـا ونـريـد الـنـاخب ان

يعرف هويتنا"(1). 
¡«—¬ s¹U³ð

لقد اعـتبـر بعض من نـاقش هذا االمر
أنَّ اســتـعــمــال الـرمــوز الــديـنــيــة هـو
تـــعـــتــــيم عـــلى الـــوعـي االنـــتـــخـــابي
قـترعـ دينـياً فـيمـا قال واستـغالل ا
اخــرون: ان الـــنــاخــبـــ االذكــيــاء لن
يــــصــــوتــــوا لـــلــــمــــرشــــحـــ الــــذين
يستعـملون الدين كـبضاعة سـياسية
ـن يـقـدم لـهم افـضل بل سـيـصـوتـون 

صلحة البلد... البرامج 
ـتــبـايـنـة من بـ جـمــيع هـذه االراء ا
كن االسـتـنتـاج  ان رجـال الدين من
ـذاهب واالديـان لـهم احلق في كـافـة ا
تـشــجـيع الــنـاس لــلـتـصــويت  ولـكن
لــيس االجـبــار او االكــراه كــمــا يـجب
عـدم اســتـخـدام الــدين لـلــتـخـويف او
للتحريض على العنف  فان قال رجل
الــــدين "انه يــــجـب الـــتــــصــــويت الى
الـقـائــمـة الـفـالنـيـة واال فــانك تـرتـكب
خطيئة او "سـوف تطرد من الدين" او
ـكن اعـتـبـاره اي شيء بـهـذه الـقـوة 

 .(2) اجباراً
ــفـــوضــيـــة  قــبل اجــراء وردت الى ا
انتخـابات الثـالث من كانـون الثاني
2005 وقبل بدء الـكيانـات السيـاسية
حـمالتــهـا االنــتـخـابــيـة  الــعـديـد من
الشكاوى بان قائمة االئتالف العراقي
ـــوحــــد تـــخـــالف نــــظـــام احلـــمالت ا
االنــتــخـــابــيــة رقم (9) الــذي اصــدره
ـــاكـــنــة ـــفـــوضـــ وان ا مـــجـــلس ا
االنتخـابيـة لهـذا االئتالف تـعمل على
اسـتـغالل الــرمـوز الـديـنـيــة لـلـتـرويج
للـقـائمـة كـمـا انهـا تـستـعـمل االماكن
الــديـنــيــة واحلـســيــنـيــات في ســبـيل
االعالن عـن قــــائـــمــــتــــهــــا رقم (169)

وشعارها (الشمعة).
لم تكن معظم تلك الشكاوى والطعون
موثقة بـشكل يسـمح للمفـوضية البت
فيـهـا بشـكل حـاسم علـمـاً بأن الـنـظام
رقم (9) لـــــســـــنــــة 2004) احلــــمالت
االنتـخـابيـة) لم يكـن واضحـاً في هذه
ـســألـة واعــتــمـد دومــاً عـلى قــواعـد ا
السـلـوك. ان معـظم تـلك الشـكاوى وال
ســــــيـــــمــــــا الـــــتـي وردت قـــــبـل يـــــوم
ركـزة عـلى "اسـتغالل االنتـخـابـات وا
الـرمـوز الــديـنـيـة" وردت من الــقـائـمـة
العراقية برئاسة الدكتور اياد عالوي
نافسة لقـائمة االئتالف العراقي في ا

بعض مناطقها على االقل.
ـثل الــقـائـمـة في رسـالــة بـعث بـهــا 
الـعــراقــيـة (3) قـال فــيـهــا ان تـعــيـ
الـقـائـمــ عـلى احلـمـلــة االنـتـخـابـيـة
ـحـافـظــة الـبـصـرة هم مـن الـقـائـمـة
(169) وانه  استغالل منـاسبة عيد
االضـحـى لـتــكــون خـطــبـة الــعــيـد في
اغلب مسـاجد الـبصرة واحلـسيـنيات
تـقــريـعــاً لـلــقـائــمـة الــعـراقــيـة (285)

ودعوة النتخاب القائمة (169). 
وفي رسالـة اخـرى من الـقـائمـة ذاتـها
ـسـيــئـ يـصـرون ذكـرت "ان اولـئـك ا
على االدعاء بدعم سماحة السيد علي

وحتـــــــاول ان تـــــــربـك الـــــــشـــــــارع...
فاتـصـالـكم مـباشـرة بـوكالء سـمـاحة
الـسـيــد  فـهم يـنـقــلـون لـكم كل شيء

بأمانة.
رجعية باركت هذه القائمة لكنها ال ا
جتـبــر الـنــاس عـلى الــتـصـويـت لـهـا
سـؤولـية امـام الله لكـنهـا حتـملـهم ا
اذا صـوتـوا لـغــيـرهـا وحـصل اخالل
في مستقبل العراق او حصل تالعب
ــــادة تـــؤثــــر عـــلـى ثـــوابـت الـــدين

االسالمي.
 -عنـدمـا يطـلب مـنك شـيخ العـشـيرة
نـطـقة او صـديق او وجيه او سيـد ا
التـصـويت ضـد القـائـمـة تذكـر الـظلم
ـــذهـب وتـــذكـــر الـــذي تــــعـــرض لـه ا
اجملـــــازر الــــتي تـــــرتـــــكب اآلن ضــــد

ذهب. ا
ــواطن مــنــاصــرتك -اعــلم يــا اخي ا
ـرجـعـيـة هي بـيـعـة جـديدة لـقـائـمـة ا
لالمـــام عـــلـي بن ابي طــــالب (عـــلـــيه
السالم) فاتركوا الذين يبيعون الدين
ذهب بـحـفنـة نقـود والـتفـوا حول وا
الذ اآلمن مـــرجـــعـــيــاتـــكم فـــإنّـــهـــا ا

وخالصكم من البؤس والظلم.
ــقــابل اي مـن قــائــمـة من اجلــانب ا
االئــــــتالف الــــــعـــــراقـي وردت ضـــــد
القائـمة العـراقيـة عدة شكـاوى  تركز
مـتلكات موضوعهـا على استـعمال ا
احلـــكـــومــيـــة في خـــدمـــة الــقـــائـــمــة

العراقية.
فــقــد بــعث اجملــلس االعــلى لــلــثــورة
االسالمــــيـــة في الـــعــــراق بـــرســـالـــة
لـلــمـفــوضـيـة ضــمـنــهـا شــكـوى ضـد
الــقـائــمــة الــعــراقـيــة مــفــادهـا(1) ان
دوريـات احلـرس الوطـنـي قامـت يوم
الــــســــبت 1/15/ 2005 الــــســــاعـــة
الـواحــدة ظـهـراً بــتـوزيع مــنـشـورات
وبـوســتـرات الـقــائـمــة الـعــراقـيـة في
مـنـطـقـة (بـلـد) بـسـيـارة حكـومـيـة من
نوع بـيك اب دبل قـمارة وفي مـناطق
مــتـــعــددة من الـــعــراق وخـــاصــة في

مناطق بغداد.
هذا يعني –ذكرت الرسالة- استغالل
ــؤســســات احلــكــومــيـة وتــوظــيف ا
ـتـلـكـاتـهـا خلـدمـة قـائـمـة مـعـيـنـة و
وهي القائمة العراقية برئاسة رئيس
الـــوزراء الـــدكـــتــور ايـــاد عـالوي مــا
فـوضـية يشـكل خـرقاً لـتـصريـحـات ا
ويـــؤثــر عـــلى مـــصــداقـــيــة ونـــزاهــة

االنتخابات. 
ـفـوضـ في جـلـسـات رأى مـجـلس ا
عديدة ان يـتم االستفـسار من الطرف
شـكو مـنه جلالء احلـقيـقة وتـكوين ا
صورة واضحـة عن االمر سـيما وانه
ـفوضـية (مـخـبرين) كـما ليس لـدى ا
ـعنى انهـا لـيسـت جهـة حتـقيـقـية بـا

االمني للكلمة.
ــفــوضــ بــرســالــة بــعث مــجـــلس ا
وحد عاجلـة الى االئتالف العـراقي ا
ـقــدمـة ضـد بـخــصـوص الـشــكـاوى ا
قــائـمــته(2) وبـعــد يــومـ تــســلـمت
فوضـية  اجلواب (3) الذي تضمن ا

ما يلي: 
باد التي يتبناها االئتالف في أ- ا

حملته االنتخابية
1- االلتـزام الـكامل بـقـواعد الـسـلوك
للحملة االنتخابية وجميع الضوابط
ــفــوضــيـــة الــعــلــيــا الــصــادرة عـن ا
ستقلة اضافة الى االلتزام باي بند ا
قانوني يـتعلـق بالعـمليـة االنتخـابية

بصورة مباشرة او غير مباشرة.
2- استخدام اساليب االقناع العقلي
والـنـفسـي حلض الـناخـب او اقنـاعه

للتصويت لصالح قائمتنا 169.
3- ال نـــتـــبـــنى اســـتـــخــدام الـــسالح
الـــديـــني (احلـــرام واحلالل اجلـــنـــة
والنار) في حـملتنـا االنتخـابية وهذا
ثابت في جمـيع ادبيـاتنـا االنتخـابية
من مـنــشـورات بـوســتـرات الفـتـات

وتصريحات اعالمية... الخ.
ب. الردود على الشكاوى اجمالياً

ــــــرفـــــــقــــــات مع 1- جــــــمـــــــــــــــيع ا
الـــشـــــــــــكــــاوى من بـــوســـتـــرات او
بـيــانــات لم تــصـدر عـن االئـتالف وال
ؤتـلفة وال عن أي عن الكــــــــيـانات ا
مـرشح في الــقـائـمــة وبـعـضــهـا غـيـر
مـــــوقـــــــــع اصـــــالً وال نـــــتـــــحــــــمل
مـســؤولـيـة هــكـذا نـشــاطـات ونـرجح
مـراجــعـة اجلــــــــهـات الــتي اصـدرت
هـــذه الـــبــيـــانـــات في حـــالـــة وجــود

تواقيع.
2- لم نــســتــخــدم أي رمــز ديــني في
ــا رفـعـنـا حـمـلــتـنـا االنـتــخـابـيـة وا
صــورة لــقــائــد ديــنـي مــثل آيــة الــله
الـعـظـمى الـسـيــد عـلي الـسـيـسـتـاني
(حي يرزق) وهـذا مـسـمـوح به ضمن
قــواعـد الــســلــوك كــمــا رفـعـت قـوائم
اخــرى صــورة لــقــادة مــثل ســمــاحـة
السيـد حسـ الصـدر ورموز وطـنية

لك (متوفاة) مثل عبد الكر قاسم وا
فــــيـــصـل. مع الــــعـــلـم ان رفع صـــورة
الـسيـد الـسـيـسـتـاني الـذي هـو مرجع
ديني لـلـجـميع ال يـدعـو الى الكـراهـية
والـعـنف كـمـا نــصت عـلى ذلك قـواعـد

السلوك.
3- ال يـــوجــــد مـــانـع من اســــتـــخـــدام
اجلـوامع واحلـسـيـنـيـات واجلـامـعات
لالغــــراض االنـــتــــخـــابـــيــــة مـــا دامت
سـتخـدمة مـلتـزمة بـقواعد الوسـائل ا
السلوك وضوابط احلمـلة االنتخابية.
وقـد مـارس ذلك الـدكـتـور ايـاد عالوي
في زيـارته جلـامـعـة بـغـداد رغم اعالن
ـنـعه الـسـيـد وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي 
لــلــحــمـلــة االنــتــخــابــيـة داخـل احلـرم

اجلامعي.
ــبـاركـة 4- ادعـاء ادبـيــات االئـتالف 
ـرجـعـيـة الـديــنـيـة لـقـائـمـة االئـتالف ا
رجـعية الدينية  169امر مثبت لدى ا
وبـــامـــكـــان من له شك فـي هـــذا االمــر

رجعية بذلك. التأكد من ا
5- في قــــائـــمــــة االئـــتالف الــــعـــراقي
وحد اسـماء مرشـحون ينـتمون الى ا
ــكن بــيــان هـذه الــتـيــار الــصـدري و
االسماء في حالة الضرورة القانونية.
امـا عـدم اعــتـراف بـعض شــخـصـيـات
الـتــيــار الـصــدري بـذلـك ال يـنــفي هـذا
االمــــر إذ اعــــتــــرفت بــــنــــفس الــــوقت
شخصيـات اخرى من التـيار الصدري

بهذا االمر.
ــــــارس االئـــــتـالف وال أي من 6- لم 
ـؤتلـفة وال أي الكـيانـات الـسيـاسيـة ا
رشحـ في قائـمتـنا أي لون من من ا
الــوان االرهـــاب الــديــني او الـــفــكــري
ا اقتصرت حملتنا على استخدام وا
وسائل االقناع العقلي والنفسي حلث
الـنــاخــبـ عــلى الــتـصــويت لــصـالح
قائمتنا. كما امتنعت ادبيات االئتالف
من استـخدام السالح الـديني (احلالل
واحلـرام اجلـنـة والــنـار) في احلـمـلـة

االنتخابية.
7- نـؤكـد عــمل االئـتالف عــلى تـدريب
جـمــيع الـعــامـلــ مـعــنـا في احلــمـلـة
االنتـخابـيـة لاللتـزام بـقواعـد السـلوك
وضـوابط احلـمـلـة االنـتـخـابـيـة وعـدم
التـعرض الى الفـتـات القـوائم االخرى
من اجل ضمـان منـاخ انتـخابي سـليم
ــنــافـســة احلــرة الـشــريــفـة تــسـوده ا

والنزيهة. 
ج. مـالحظـــــات

ــثل شـــرائح واســـعــة في االئــتـالف 
اجملتـمع الـعـراقي اذ يـشمل 26 حـزبا
ومنـظمـة سيـاسية (17 منهـا مسـجلة
ـرشــحـ في كـكــيـان سـيــاسي) وان ا
قـــائـــمـــة االئـــتـــــــــالف اغـــلـــبــيـــتـــهم
يــعــتــبـــرون شــخــصــيــات ســيــاســيــة
معروف وذوي نفوذ اجتماعي واسع
وعــلـيـه لـلــقــائــمـة انــصــار ومــؤيـدون
يبادرون ذاتياً فـي دعم القائـــــــمة من
خالل مـتـبـنيـاتـهم الـفـكـريـة والـديـنـية
واالجـتمـاعـيـة وان الـقائـمـة ال تـمـتلك
أي ســـيــــطـــرة عــــلى هـــذه الــــشـــرائح
الواسعـة مع العـلم ان االئتالف اصدر
نـداءً يــنـاشـد فــيه اعـضــاء الـكــيـانـات
ـــؤتــــلـــفــــة ومـــرشـــــــــــحــــيه وهـــذه ا
الـشــرائح الـتــقـيـد بــضـوابط احلــمـلـة
االنـتخـابـيـة وقـواعد الـسـلـوك حـرصاً
عـــلـى سالمـــة ونــــزاهـــة وشـــفــــافـــيـــة
االنتخابـات وكذلك ارسلنـا بعضاً من
العـامـلـ مـعنـا لـرفع بـعض الالفـتات
التي قـد تـثيـر االخرين او يـفـهم منـها

مخالفة. 
ان اسـتــخـدام الــوسـائل الــديـنــيـة في
اقــنـاع الــنــاخــبــ من قــبل الــشـرائح
ارســــــــة ذكورة اعاله يعـتـــــــبر  ا
طـبـيـعـيـة مـقــبـولـة في مـجـتــــــــمـعـنـا
ـسـلم من اجل اقـنـاع اجلـمـهـور بأي ا
فكرة سياسية او اجتماعية وهــــــــذه
ـــمـــارســـــــــــــة قــام بـــهـــا خـــطـــبــاء ا
ساجــــــــد وائمـة اجلمعة في انحاء ا
الــعـالـم االسالمي مــنــذ بـزوغ االسالم
وهــذا االمــر يــنــطـبـق عــلى الــفــتـاوى
الـديـــــــــنــيـة الــتي ال تــعـتــبـر إكــراهـاً
لإلرادة اإلنـــســـانـــيـــة بـــدلــيـل صــدور
فـــــتـــــــــــــوى من الـــــــــــســـــيــــد عـــــلي
ـــشــاركــة الــســـيــســـتــاني بـــوجــوب ا
االنـــــتـــــخــــابـــــيـــــة ولم حتـــــــظَ هــــذه
الـفــــــــــتـوى بـاســتـجــابـة كــامـلـة ولم
يـتعـرض من لم يـسـتـجب لـلـفــــــــتوى

الى أي ضغط او اكراه.
لدى االئتالف قائمة طويلة باخملالفات
الـــــتـي مـــــورست مـن قـــــبل االطـــــراف
االخرى في احلملة االنتخـابية ولكننا
ارتـأيـنــا عـدم الـدخــول في مـسـاجالت
قـانـونـيـة تـعــكـر االجـواء االنـتـخـابـيـة
وبـدالً عن ذلك فـضـلـنـا اضـفـاء اجـواء
ــنــافـــســة االنــتــخــابـــيــة الــشــريــفــة ا

والنزيهة. 
l³²¹
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حق التسـجيل لـلتصـويت النتـخابات
مـجـلــسـهـا سـيــكـون بـاالعــتـمـاد عـلى
صــورة قــيــد الـــنــفــوس لــعــام 1957
حصـراً وال يـعتـد بشـهـادات مخـتاري
احملالت ومـــراكــز الـــشــرطـــة الثــبــات
االقامة وسوف تدقق قـوائم الناخب

لتحقيق مصداقية التسجيل.
من غرائب االمور في حـالة كركوك ان
ــفــوضـيــة الــذي وافق عــلــيه بــيــان ا
ـفــوضـ لم يـصل اعـضـاء مــجـلس ا
ــفــوضــيـة في كــمـا هــو الى مــكــتب ا
كركـوك بل  تـغيـير مـضـمونه اثـناء
تـبـلـيـغه مـن قـبل االدارة االنـتـخـابـيـة
ــرحــلــ فــتَّـم االيــعــاز بــتـــســجــيـل ا
ـفـوضـيـة بـالـوثـائق الـتي اعـلـنـتـهـا ا
ســابـقــاً دون االلــتـزام بــشــرط وجـود
وثــيــقـة  1957لــلــمـواطـن الــذي يـود

االقـــتــــراع في كـــركــــوك وهـــو مـــا 
االتـفـاق عـليـه مع الـوفـد الـكردي قـبل

ايام. 
ولم يعـلم لـغايـة كـتابـة هـذه السـطور
مـــا هي االســـبـــاب الـــتي حـــالت دون
وصــول الـبــيــان الــذي نص صــراحـة
عـلى اعــتـمـاد وثــيـقـة عـام  1957الى

مكتب كركوك االنتخابي .
بعد االنـتهاء من الـعملـية االنتـخابية
فـــــــــــــي 2005/1/30 وردت الـــــــــــــى
ـفـوضـيـة عـشـرات الـشـكـاوى بـشأن ا
كركوك كما ان اعضاء الفريق الدولي
ــتــحـدة اكــد حــصـول الـتــابع لال ا
تزوير في الكثير من مـفاصل العملية
دينـة  ومنـها وجود االنتخـابيـة في ا
ـســجـلــ وعـدم تـضــخم في اعــداد ا
االلـتــزام بـالـقــوانـ واالنـظــمـة الـتي
ــفـــوضــيـــة في بـــغــداد اصـــدرتــهـــا ا
بـاالضـافــة إلى تـدخل بــعض اعـضـاء
مجـلس محـافظـة كركوك فـي الشؤون
االنـتـخـابـيـة ومـنـها مـا اشـيـر الى ان
نــــائـب احملــــافـظ طــــلـب من مـــــكــــتب
ـــفــوضـــيـــة عــدم االخـــذ بـــالــبـــيــان ا
ـفوضية التوضيـحي الذي اصدرته ا
في بغداد والقاضي باعـتماد تسجيل
نفوس عام 1957 وان هذا االمر  ان
صح  يــنـاقض مــا قــيل من ان بــيـان
اعـتــمــاد وثـيــقـة  1957لم يـصل الى

ركز االنتخابي هناك .  ا
اشـارت بـعض االحـصـاءات ان الـذين
 تـسـجـيـلــهـا عـلى اسـاس انـهم من
ـرحـلـ بــلغ مـا يـقـارب الـ 70 الـفـا ا
ـتـعـلف قـبل تـعــديل الـنـظـام رقم  7 ا
بـــالـــفـــتـــرة احملـــددة لــعـــرض ســـجل
الـنـاخبـ وتـقـد الـطـعـون امـا بـعد
تعديله ووفقا لالتفاق فقد  تسجيل
 108 من الـــذين يــفـــتــرض انـــهم من
ـرحـلـ ولـكن دون تـنـفـيـذ شـرط ان ا
يكونـوا مسـجل في سـجالت نفوس

عام  .1957
وجودة في محافظة  ان الصراعات ا
كـركـوك انـعـكـسـت كـمـا اسـلـفـنـا عـلى
االنتخـابات وعـلى تسجـيل النـاخب
وان النـتائج الـتي صدرت بـعد ذلك ال
ـــكن اعـــتـــبـــارهــا تـــعـــكس الـــواقع

احلقيقي لهذه احملافظة?
WOM¹œ “u —

لم يــــدر بــــخــــلـــد احــــد فـي مـــجــــلس
ــتـحـدة ـفــوضـ او خــبـراء اال ا ا
الـذين يـعــمـلـون في اصــدار االنـظـمـة
التي تسـهل العـمليـات االنتخـابية ان
تثار مسألة استعـمال الرموز الدينية
في احلـمالت االنــتـخــابـيــة بـدلـيل ان
هؤالء اخلبراء الذين عملوا في بلدان
اخرى مـشـابـهة لـلـعـراق لم يجـابـهوا
مثل هذا االمر واال لكـانوا قد اتخذوا
ـوضـوع احـتــيـاطـاتــهم بـشـأن هــذا ا
ومنـع استـعـمـال الرمـوز الـديـنـية في

العمليات االنتخابية . .
ـفـوضـية وال بد من االشـارة الى ان ا
كـانت قـد مــنـعت في الــنـظـام رقم (3)
لــســـنــة 2004 اســتـــعـــمــال الـــرمــوز
الـديـنـيـة او ايــة صـور شـخـصـيـة في
شــــعـــــارات االحــــزاب واالئـــــتالفــــات
ـهـا طــلـبـات الـســيـاســيـة عـنــد تـقــد
تـســجـيل الــكـيــانـات  وقــد اثـار هـذا
االمر استفسارات من بعض االحزاب
فوضية كانت الدينية اال ان اجوبـة ا
واضـحــة ومـقـنــعـة فــالـتـزمـت جـمـيع

الكيانات بذلك.

قــبل بـدء الــعــمـلــيـة االنــتــخـابــيـة في
2005/1/30 بــاكــثــر من اســبــوعــ
وصل وفــد كــردي الى بــغــداد لـبــحث
مـــوضـــوع الـ 72الف شـــخص غـــيـــر
سـجـل في الـسجـل االنتـخابي في ا
كــركـــوك وكــان ذلك الـــوفــد بـــرئــاســة
الـسـيـد نـيـجـيرفـان الـبـارزاني رئـيس
وزراء اقـليم كـردسـتـان والـسـيـد كر
ســـنــجـــاري وزيــر داخـــلــيـــة االقـــلــيم
ومحمد احـسان وزير حـقوق االنسان
ـــفـــوضـــيــة واجـــتـــمع الى وفـــد من ا
بــرئـــاســة الـــدكــتـــور عــبـــد احلــســ

الهنداوي لبحث هذا االمر.
طرح الوفـد الكردي الذي اشـترك فيه
ايــضــاً الـــرئــيس جالل الـــطــالــبــاني
فــكــرته وهي ضــرورة ايــجــاد ســبــيل
لـتسـجـيل هـؤالء في سـجل الـنـاخـب
ـشاركـة في الـعـمـلـية لـيتـمـكـنـوا من ا
قبـلة مشيراً الى القناعة االنتخابية ا
تـولـدة لديه وهي ان مـسـألة تـأجيل ا
انـتـخـابـات مـجـلس مـحـافـظـة كـركوك

فوضية. غير واردة بعد تأكيدات ا
ـنـاقـشة بـرزت بـعض مـسـائل اثـنـاء ا
قــانــونــيــة اولــهــا ان الــفــقـرة (5) من
الــقـــسم الـــثــالث (الـــطــعـن في ســجل
) من نـظـام الـفـتـرة احملددة الـنـاخـبـ
لــعـــرض ســجل الـــنــاخــبـــ وتــقــد
الطعون تـقضي "بعـدم قبول الـطلبات
اجلـديــدة بــأضـافــة اسم الى الــسـجل
خالل فترة عرضه وتـقد الطعون اال
فـوض بنـاء عـلى قرار من مـجـلس ا
صلحة في حاالت خاصة تقـتضيهـا ا
ـســألـة الـعــامــة لالنـتــخــابـات". امــا ا
االخـرى فـكـانت تـتعـلـق بوضـع هؤالء
وعما اذا كـانوا مسجـل في سجالت
الـنـفـوس في كـركـوك ووفـقـاً الحـصـاء

عام 1957.
ـفـوضـ الـسـيـد عز عـضـو مـجـلس ا
الـدين احملــمـدي الـذي شــارك في تـلك
االجتـماعـات  وهو من ابـناء كـركوك
اقــتـرح ان تــنــقل  ســجالت الــنــفـوس
دينة كركوك للعام  1957واخلاصة 
ــديـنـة ـوجـودة فـي بـغـداد   الى ا وا
عــلى ان تـســلم الـى هـيــئــة قـانــونــيـة
مــسـتــقـلــة وبــواسـطــة قـيــودهــا  يـتم
تــــزويـــــد كل "مــــرحـل" يــــدعـي انه من
كركـوك بصـورة قـيد اعـتمـاداً إلى تلك
الـسـجالت الـتي لـم يـتم الـتالعب بـهـا
رحل" ان يبرز النسخة ابداً  وعلى "ا
االصـليـة من سـجل قـيـده عنـد عـمـلـية

االقتراع.
ـقـتـرحـات ـوافــقـة عـلى هــذه ا تـمت ا
وفي 2005/1/13 اي قـبل  17يــومـاً
من بدء الـعمـليـة الكـبرى عـقد مـجلس
فـوض جـلسـة في السـاعة الـثالـثة ا
عصراً واجرى تعديالً على الفقرة (5)
من الـقـسـم الـثـالث(1). من نـظـام رقم
(7)  حــول عــرض ســجـل الــنــاخــبــ

وتقد الطعون.
في االيام الـتالـية  علـى عجل اعداد
استـمارة سمـيت فيـما بـعد (اسـتمارة
رحل لتسجيل هؤالء 11) خاصة با
ـــدة الـــقـــانـــونــيـــة لـــلـــعــرض خالل ا
والطـعن وقـرر اجمللس اصـدار "بـيان
تــوضـيــحي" دعــا فـيـه الـنــاخــبـ في
سـجـلـ من مـحـافـظـة كـركـوك غـيـر ا
ـهــجـرين الـعــائـدين الى ـرحــلـ وا ا
تسجيل اسمـائهم فوراً في نحو (27)
مركـزاً  افتتـاحهـا بشـكل استـثنائي
في احملافظـة لفتـرة امدها تـسعة ايام
فقط ب  17و 25من الشـهـر اجلاري

(كانون الثاني-يناير 2005). 
ــفــوضــيــة ان فــتح عــمــلــيــة وقــالت ا
تسجيل الناخب الذين اضطروا الى
الرحيـل من ديارهم بـسبب االجراءات
القمعية للنظام البائد اجراء ضروري
ن لم ـؤهـلـ  لـتـمـكـ الـنــاخـبـ ا
تسـنح لـهم الـفرصـة الدراج اسـمـائهم
في سـجالت الـنـاخــبـ خالل الـفـتـرة
ــفـــوضــيــة في ــاضــيـــة. واشــارت ا ا
بـــيـــانـــهــــا إلى ان "قـــرار احلـــكـــومـــة
الــعـراقــيــة االخـيــر الــسـمــاح بــاعـادة
بـعـدين وفر وثـيـقة سجالت نـفـوس ا
قــانــونـــيــة رســمــيــة تــمـــكن عــمــلــيــة

تسجيلهم".
ـفوضـية وكوثـائق الزمة وذكر بـيان ا
الثبات االقامـة في احملافظـة وبالتالي

السـيسـتـاني للـقائـمة (169) في ح
لم يـثـبت شيء  مـن هـذا الـدعم فـضالً
عن ان هـذا االدعــاء يـتــنـافى ومــكـانـة
الـسـيــد الـسـيــسـتـاني وهي مــخـالـفـة
واضـــحــة وصـــريــحـــة لــتـــعــلـــيــمــات
ـعـتـمدة وتـوصيـات وقـواعـد الـعـمل ا
فوضية العليا لالنتخابات. من قبل ا
وفي رســالـة ثــالــثــة مــؤرخـة في 18/
ــثل كــانــون الــثـانـي (يــنـايــر) اورد 

القائمة العراقية (285) امثلة منها:
- وردت عبارات علـى بعض الصحف
ـؤتـمـر الـعـراقــيـة ومـنـهــا صـحـيـفــة ا
الــعــدد 725 في 2005/1/15 تــقــول
(الـسـيـد الـسـيــسـتـاني يـدعم ويـبـارك

علناً القائمة 169). 
- ورد في مـنــشــور اعالمي (كل من ال
يــصـوت لــقــائـمــة االئــتالف الــعـراقي
وحد فـليهيـئ جواباً للـه تعالى يوم ا
ـــرجع الـــديــنـي االعــلى الـــقــيـــامـــة) ا
سماحـة اية الله الـعظمى الـسيد علي

السيستاني (دام ظله).
 نشـر وتـوزيع مـلـصـقـات واعالنات
من قـــبل قــائـــمــة االئـــتالف الـــعــراقي
وحد في بغداد واحملافظات االخرى ا
حتــمل صــور الــسـيــد الــســيــسـتــاني
وعــبــارات مـــكــتــوب عــلـــيــهــا (تــؤيــد
ـبـاركـة والـتـأيــيـد لـقـائـمـة االئـتالف ا

العراقي).
 ÈËUJA « —«dL²Ý«

بــدوره بــعث "الــتــجــمع اجلــمــهــوري
ـفـوضـيـة العـراقي"(1) بـرسـالـة الى ا
ــا اعــتــبــره اشــار فــيــهـــا الى عــدد 
فـوضية مخالـفات لـقوانـ وانظمـة ا

العليا ومنها:
-استخدام اساليب الترويج االعالمي
ـــشـــروع فـي وســـائل االعالم غـــيــــر ا
ـرئـيـة لـلـقـائـمـة (169) ـسـمـوعـة وا ا
فهم يشبهون التـصويت لهذه القائمة
بـبـيــعـة (الـغـديــر) مـثـال ذلك احلـديث
الـذي بـثـتـه قـنـاة الـفـرات الــفـضـائـيـة
لـلسـيـد عـبـد الـعزيـز احلـكـيم الـسـاعة
الــعـــاشــرة مــســـاءً والــذي اعـــلن فــيه
ــرجـعــيـة رسـيــمـاً مــبـاركــة وتـأيــيـد ا

للقائمة (169). 
- تـســخـيــر اجلـوامع واحلــسـيــنـيـات
واجلـامــعـات لـلــتـرويج وحـث الـنـاس

على التصويت للقائمة 169.
-تـدعــيم احلـمــلـة بـبــيـان غــيـر دقـيق
ـرجعـية يدعـون فيه بـأنه صادر من ا
يؤكـد عـلى ضرورة االلـتزام بـالـقائـمة
ـــرجــعــيـــة لــهــذه (169) ومــبـــاركــة ا
الــقــائــمــة ضــمــنــاً عـلـى ان انــتــخـاب
غيـرهم من القـوائم هـو انسـياق وراء
ـضللة االهواء والرغبـات واالباطيل ا
ـرجعـيـة ال تبـارك لـها واالشارة بـان ا
فــحــسب بل تـــمــتــنع في الــتــصــويت

لغيرها من القوائم.
- الـتـأكـيـد عـلى ان انـتـخـاب الـقـائـمة
(169) واجـب شـــــــــــرعـي ووطـــــــــــنـي
واخالقي وان خــسـارة هــذه الـقــائـمـة

هي خسارة الدين والدنيا.
التأكـيد عـلى ان انتخـاب القـائمة -
(169) هو مـرضـاة الـله وان انـتـخاب
غــيــرهــا هــو مــا يــرضي الــطــامــعــ

. واخملادع والكذاب
كما ورد من مكتب القائمة االنتخابية
(255) اعالن صـــــــادر عن االئـــــــتالف
هدي ـوحد (مـركز  االمـام ا العراقي ا
ـنـتـظـر- عج –الـثـقــافي) مـوجه الى ا
ــثـنى الــغــيـارى عــلى ديــنـهم ابـنــاء ا

ومذهبهم.
 يقول االعالن:

-هـنـاك قـائـمـة وطــنـيـة يـغـلب عـلـيـهـا
الــــطــــابع الــــشـــيــــعي اشــــرفت عــــلى
تـشـكيـلـهـا جلـنـة سـداسـيـة من مـكتب
سـمـاحـة الـسـيـد السـيـسـتـاني (ادامه
الله) تسمى (قائـمة االئتالف العراقي

وحد). ا
رجـعيـة تدعـم هذه الـقائـمة وبـقوة -ا
وتراهـن على انـهـا الـقـائمـة الـوحـيدة
الـتـي حتـافظ عــلى اسالمــيـة الــعـراق
اذا لم يـصرح سماحة اجلريح... اما 
السـيد في دعـمه لـهذه الـقائـمة او في
بيـان مخـطـوط فان سـماحـته يرى انه
في التـصـريح هنـاك اعـتبـارات اخرى
ــكن جتــاوزهــا ولــكن يــتم تــثــقــيف
النـاس عن طـريق وكالء سـمـاحته في

ناطق. كل ا
-ان مـا صـدر من حـازم الـشـعالن بـأن
القـائمـة ايـرانيـة وغيـرهـا فهـذه حرب
اعالمـيـة الغـايـة مـنـهـا اربـاك الـشارع
ــــنع ان يــــكـــون في الــــشـــيــــعي وال 
القـائمـة حزب سـياسي كـان في ايران

او غيره.
-ان مــا صــدر من االعالم (الــعــراقــيـة
وغيرها من الـفضائيـات) بان سماحة
فـهــذه حـرب الـســيـد ال يــدعم قــائـمــة 
اعالمية فـنرجو عـدم االعتداد بـاخبار
الـفــضــائـيــات ألنـهــا حتـارب الــعـراق
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أصـدرت مؤسسة  Fun For Peaceاألمـريكية تـقريرًا سنويًـا لهذا العام حيث
نتـعشة سياسيًا واقتـصاديًا واجتماعيًا ـنتكسة وا تبلـور التقرير بشأن الدول ا

نتعشة! حسب ما جاء في التقرير. وجاء العراق حتت مؤشر الدول ا
رتـبة ـسح الـدراسي على 178 دولـة حول الـعالم وكـان العـراق بـا وقـد أُجري ا
 102بـعـد مـا كـان في ذيل الـدول لـكن الـسـؤال الـذي يــقـتـحم األذهـان أال وهـو

تعافية لعام 2019. كيف دخل العراق مؤشر الدول ا
- من الـناحية الـسياسة The Political side فـأن العراق أصـبح محط أنظار
العالم بـعدما حتررت أراضيه من أيادي داعش Isis فـضالً عن ذلك وقبل عام
ونصف الـعام تـقريـبًا كـان طريق الـعراق إلى االنـقسام بـعد ما أُجـري استـفتاء
في إقـلـيم كـردسـتـان إلعالن دولـة مـسـتـقـلة لـكن الـريـاح لم جتـر كـمـا تـشتـهي
حكـومة كردستان وباءَ االستفتاء بالفشل هذا من ناحية داخلية أما من الناحية
ـترسـبة اخلارجـيـة فالـعراق أرجع عالقـته مع الـدول اجملاورة وحل اخلـالفات ا
فـضالً عن ذلك مـن الـنـاحــيـة الــعـســكـريـة سُــمح لـلــعـراق الــتـوغل في األراضي
السورية بـاتفاق سوري وغض نظر أمريكي! فـهذا مؤشر على أن للعراق دوراً

نطقة مستقبالً . فعّاالً في ا
ــكن الــتــحـدث عن - أمــا من الــنــاحــيــة االقــتــصــاديـة Economic side فال 
االقـتــصـاد الـعـراقي ألنهُ وكــمـا مـعـروف فــالـعـراق مــعـطل صــنـاعـيًــا وجتـاريًـا
وزراعـيًا والعـمود الـفقري القـتصـاد العـراق هو الـنفط ومـشتـقاته (فال اقـتصاد
عراقي بال نفط)  لكـن األخير انتعش بعدما انتهت احلرب على داعش Isis ألن
اضـية احلـرب كلـفت العـراق أمواالً طـائلة مـن سنة 2014 وإلى مـطلع الـسنـة ا
ألن هذه احلـرب هي الـقـشة الـتي قـصـمت اقـتصـاد الـعراق وأن انـتـهـاء احلرب
ثـابة رفع هذه القشة من على ظهر االقتصاد العراقي بحيث كانت نصف هي 
ـالـيـة الـسـنـويـة من حـصـة وزارة الـدفـاع ووزارة الـداخـلـيـة الـعـراقـية ـوازنـة ا ا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة جـاءت في هـذا الـتـقـريـر من والـدلـيل عـلى ذلك أن الـواليــات ا
رتبة 37 بـعدما كانت أكثـر من ذلك انتعاشاً نتكسة حـيث جاءت في ا الـدول ا
والــسـبـب في ذلك مـا يــقـوم به الــرئـيـس األمـريــكي بـبــنـاء احلــائط الـفــاصل بـ
ـالـية ـوازنة ا ـتـحـدة األمريـكـية أضف إلى ذلك فـنـصف ا ـكسـيك والـواليات ا ا
األمريـكيـة هي من حـصـة البـنتـاغـون العـسـكري األمـريكي وعالوة عـلى ذلك قد
ـسـتـشـري في مــفـاصل ومـؤسـسـات احلـكـومـة يـتـسـاءل الـبـعض عن الــفـسـاد ا
الـعراقـية ودوره في هدم االقـتصـاد العـراقي والـذي يعـتبـره البـعض بأنه أخـطر
من الـقــشـة الــتي قــصـمت ظــهـر االقــتـصــاد الـعــراقي (احلــرب عـلى داعش) ??
يًا ا اكتفى بسعر النفط عا ؤشر لم يعتمد على ذلك في تقريره وإ باعتقادنا فا

وانتهاء احلرب على داعش التي أرهقت اقتصاد العراق.
 _أمـا من الناحـية األمـنية security side فـالعراق الـسابق لـيس نفـسه العراق
احلـالي فالـيوم الـعراق أكـثر أمـنًا عـلى ما كـان علـيه في السـنوات الـتي مرَّ بـها
بعد 2003 وهـذا يعود لقوة اجلهد االستخباري والـدور العسكري الذي أعطى

للعراق جرعة من االنتعاش االقتصادي والسياسي واألمني.

رُ بـها بـلـدنا  ومـسـتمـرة منـذُ سـنوات  وهـو مـوضوع تـرسيخ مـشكـلـة كبـيـرة 
االنـقـسـام الفـكـري والـوالئي  فـبـعـد تـرسخ االنقـسـام الـطـائـفي والـقـومي بـفعل
ذهبية احملتل االمـريكي واحزاب السلطـة السياسية الـتي استخدمت القضـايا ا
اضي  كسلعة  تزويقها وتسويقها  للمجتمع على انها والقومية ومظلوميات ا

قراطية !!!  أحـد اجنـازات الـدولـة الد
وحقيـقة األمر ; ان التجزئة والتقسيم اجملتمعي  ولَـدَّ الكراهية واحلقد ب ابناء
اجملـتـمع الـواحد  واوصـلـنـا الى مـرحلـة االقـتـتال الـطـائـفي الـذي ال زالت أثاره
شاخـصـة في عيـون اذهـان من فقــدوا اعـزاء لهم دون ذنب سـوى انـهم يـنتـمون
ـقـتـول غيـر مـلتـزم ديـنـياً ومع ذلك ـذهب او ذاك  وقد يـكـون الـقاتل او ا لـهـذا ا
نـرى القـتـلة  يـنـبرون لـلـقتـال ال لـشيء سوى  لـتـفريـغ شحـنـات احلقـد الـداخلـية
ـبنّـيّـة علـى تغـذيـة فكـريـة حزبـيـة يومـيـة في االنتـقـام من االخر والـتي اصـبحت ا
جـزءا من بـنـاء جـيل  وقــد يـعـتـبـر تـرســيخ الـتـقـسـيـم اجنـازاً في نـظـر  سـاسـة
الـصـدفـة  في حـ يـعتـقـد بـعـضـهم انهُ سـيدخـل التـأريخ من اوسع ابـوابه النهُ
ـذهب كعـقيـدة للـعبادة ذهب واألحـق  ان يدافع عن الـوطن ويلتـزم با دافع عن ا

والتقرب الى الله سبحانهُ وتعالى  . 
لقد انـسحب مـشروع  الـتقـسيم عـلى جزء ليـس بالقـليل  من الـسيـاس وحـملة
ثـقفـ  ليـنبروا بـالدفـاع عن قضـايا التُـشكل  اي اهـتمام في الفكـر والنـخب وا
قـامـوس الدولـة الـعراقـيـة احلديـثـة  او مـجـــــــمل الـقـضايـا الـتي يُـعاني  مـنـها
ـواطن والــتي حتـتــاج الى افـكــار نـيــرة وبـحث جــاد من اجل إيـجــاد  احلـلـول ا

ناسبة لها . ا
ـنقسم اساساً واليخـفى على أحد ان مشروع التقـسيم الذي شمل الساسة ا
ـثـقفـ والـنخب حَـوّلّـهم  الى اربع فـرق  ففـريق تـابع المريـكـا واالخر وبعض ا
اليران وفـريق للـسعوديـة ورابعـهم لتـركيـا  وكلـما حـدث شيء لتلـك الدول حتى
تُشـهر السيوف وترفع الصحف  وجتف االقالم حيث منازلة الدفاع الكبرى عن
حـقـوق تــلك الـدول وتـبــريـر اخــطـائـهم حــتى في قـمـع حـريـات شــعـوبـهم   وان
تعـرضت اي من تلك الـدول الى خطـر او تهديـد جتد خـنادق الدفـاع عنـها   قـد

دافع بشراسة . امتألت بالرجال ا
َـبني على وروث (زاد  الط بـلة) فأنـنا لم نكـتف بالتـقسيم ا ثـل ا وكمـا يقول ا
الـطائـفة والـقومـية بل ذهـبنـا ليشـملـنا تـقسـيم الوالء لـهذه الـدولة او تلـك  ويتهم
بعضـنا بعضاً بالعمالة فمن يعمل لصالح امريكا يتهم األخر انه عميل ايراني 
ومن يعـمل لصالح ايران يتهم األخر بانه عـميل امريكي وهكذا على باقي الدول
 ولـالسف هؤالء اليـعـلـمـون انهم ادوات النـهم يـعـمـلون لـصـالح دول تـعي جـيداً
مصـاحلهـا  وتسـعى لتـأم  بلـدانهـا وتعـمل من اجل اسـعاد شـعوبهـا  ولكي
حتقق ذلك فـانها  تـستأجـر من يدافع عنـها مقابـل ثمن بخس وهـو (ليس القوي

االم ) بل الضعيف الذليل .
واليـوم نحن نعيش مرحلة حرجة جداً حيث تصاعد التهديدات االمريكية اليران
صالح والتمدد وفرض القوة ب الدول ليـنقسم شعبنا بالتخندق وفق سياسـة ا
قترحة لـلصراع هو العراق  وان كل جهه مع بـلد مع متـناس ان الساحـة ا

وقود هذا الصراع السمح الله هم شعب العراق ? 
فلـماذا نـتـخدق مع هـذه اجلهـة او تـلك والنتـخنـدق من اجل الـدفاع عن مـصالح
العراق وشعبه وخاصة نحن نتعرض لتهديد دائم ومؤامرات مستمرة ? الم يكن
من االجدر  الـعـمل عـلى  ابـعـاد العـراق عن شـرور االعــداء ومـصـائب احلروب

ومضارباتهم الهوليودية   خاصة وشعبنا مثخن  باجلراح .
ان الـذي يـسعى لـلـدفـاع عن الـغيـر وتـرك بـاب مـنزله مُـشـرعـاً  لـلسـراق سـيـجد
نفـسهُ يوماً ان بيته قد سرق واصبح بال مأوى لذا احلفاظ على الوطن اليختلف
عن احلـفـاظ عـلى الـدار كالهـمـا سـقـفُ يـأوينـا وجـدران عـز وكـرامـة  .. لـذا من
الواجب الـشرعي والوطـني الذي يـحتم عـليـنا جـميعـاً ان نحــدد اوليـاتنـا كقـادة
مـجـتمع فـكـري وسـاسة وطـنيـ ونتـخـندق لـلعـراق ونطـرح عصـارة افكـارنا في

حلـول جنـدها األنسب للتخفيف من حجم معاناه شعبنا .
ان نفـكر ونـقلق من اجل  الـعراق وهــو يعـيش اليـوم  في اوهـن حـاالتـه وشـعبه
يـعــانـي االمــرين  وان النُــتـعب انــفـســنـا بـالــقـلـق عــلى ايــران او الــوقـوف مـع
ن يقف االمـريـكـان النـهم كـبـلـدان وشـعـوب حالـهم افـضل مـنـا  نـحـن نـطمـح 

ـد لـنا يـد العــون ونحن بأمس احلـاجـة للمساعـدة  . معنا ويسانـدنا و
ـنــاطـق الـغــربـيـة ـواقـع األخـبـاريــة  تـشـيـر الى ان ا أتـابـع ومن خــالل بـعض ا
تـشـهــد حراكــاً بـأشـراف امـريـكـي  لـتـطويـع ابـنـائـهم  لـكـي يـكـونــوا جـزءاً من

تنظيم داعش بأسم الصحوة ?
ـنـاطق اجلنـوبـيـة تتـعـاون بـقوة لـتـشـكيل خاليـا لـلـدفاع عن واسـمع أحـيانـاً ان ا

ناطق الغربية ? صالح االمريكية في ا ايران وضرب ا
ـهـم ; الى اين انــتم ذاهـبــون يــاعـقـالء الــقـــوم  ان بـقي لــديــنـا من والـســؤال ا
رتقب ألثـارة اصحـاب احلكمـة احـد?  هذا الكالم داللـة واضحة  ان اخملـطط ا

الفتنة واالقتتال ب العراقي بعيد عن ايران وامريكا ..
لـذا جاء وقـت التـخلي عن الـهويـة الطـائفـية واعــادة التـجنـيس واالنتـماء لـلعراق
قــوالً وفـعـالً واجلـلوس أمـام طـاولة احلـكـمة والـعـقل بـعيـداً عن طـاوالت العـمـالة

ـــشـــهــد احملـــيـط بــالـــعـــراق دراســة والـــتــردي  ودراســـة ا
ـوقف مــوحــد وحلـول نـاضـجة مسـتـفـيضـة واخلـروج 
قــــادرة عـــلى اخــــراج الـــعـــراق وشـــعــبـه من احملـــرقــة
والــعــودة بـه الى ضــفــة االمـــان  وان يــكــون لــنــا دور
ـتـخاصـمـ أليـجـاد مـقـتـربات مـحـوري في مـسـاعـدة ا

احللول وتفعيلها ليعود العراق بيت احلكمة  .
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