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العدد 2415 :

المحاصص���ة ليس���ت مش���كلة،
المش���كلة هي الفساد .نحن نحارب
الفساد ،ومطالبنا األساسيّة ( يعني
مطال���ب الش���عبّ ،
ألن قائل الكالم
ه���و الناطق باس���م الش���عب) هي
القضاء على الفساد .الفساد وحده
ولي���س المحاصص���ة ،التي اعتقد
ّأنه���ا طريقة في الحكم ال اعتراض
عليها...
من هو القائل؟ بكل تأكيد إنه نوري
المالكي .ال ،أخط���أت أيّها القارئ
الس���امرائي،
الحصيف .ربّما أيهم
ّ
وقد يك���ون حازم الش���عالن ،وفي
أضعف االحتم���االت باقر جبر ،أو
به���اء األعرجي ،نع���م ،بهاء وما
أدراك ما بهاء!.
ال ،وألف ال ،ليس األمر كذلك على
اإلطالق.
قائ���ل الكلمات هو الش���خص الذي
يع���رّف ع���ن بطوالته السياس���يّة
ف���ي ويكيبيديا بالكلم���ات التالية:
« ...واج���ه ما بعد ع���ام 2003
مشاكل كثيرة في السنين الماضية
الطائفي القائم
لمهاجمته المشروع
ّ
على المحاصصة».
ما خط���ورة المحاصص���ة؟ يقول
النائ���ب ذات���ه ،وبلس���انه أيضاً،
مجيب���اً «قن���اة الح���رّة» في 11
آب  :2015عل���ى العب���ادي إذا
أراد أن «ينج���و» بحيات���ه و»لن

يتعرض ال���ى االبت���زاز»« ...أن
يذهب ال���ى التكنوقراط ويبتعد عن
المحاصصة».
هذا الرجل ،رغماً عن طبيعته الميّالة
الى الكالم بصوت صاخب ومندفع
وخال من منطقيّ���ة األولويّات ،إال
أنه «ج���ذاب ولبق» ،كم���ا تقول
موس���وعة ويكيبيدي���ا ( قرأه���ا
الحاقدون س���هواً بالعامية :كذاب
ودب���ق) ،ويختزن ق���دراً كبيراً من
الحنان .فهو ،كما يؤكـّد دائماً ،قائد
المدني وصاحب
ومؤسس الحراك
َ
مشروع الدولة المدنيّة في العراق،
العلماني،
إال أنـّه رغماً عن توجهه
ّ
ألـّف كتاب «اغتيال شعب» ،تخليداً
الديني محمد صادق
لذكرى المرجع
ّ
الصدر ،ونشره في مؤسسة أبحاث
الرئيسي :الدولة الالدينيّة،
شعارها
ّ
العملي
العابرة للطوائ���ف ،للتعبير
ّ
عن هذا العب���ور .وفوق هذا وذاك
أول نائب وسياسي في التاريخ
هو ّ
يبك���ي حزناً على جس���ر ،جس���ر
حديدي خالص .لقد س���معنا كثيراً
ّ
عن شعراء بكوا على أطالل األحبّة،
ومنهم من بكى على فراق الديار،
وبكى الرومانس���يّون على مشهد
الغروب وعلى حنين اليعاس���يب،
لكن هذا النائ���ب المحاصص بكى،
ولم يزل يبكي حت���ى لحظتنا هذه،
كلـّما تذكـّر القصف الذي تعرّض له
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الجسر المعلـّق ببغداد.
ما الذي دفع النائب الى الفصل بين
الفس���اد والمحاصصة؟ أو بمعنى
أدق ،ما ال���ذي جعله ّ
ّ
يفك االرتباط
بينهما؟ ولماذا اآلن ،بعد أن ناضل
ً
عق���داً
كامال ،كما يق���ول ،وبعد أن
كانت المحاصصة حتى تاريخ 11
آب ،أي قبل يومين ،عورة سياسيّة
قبيحة؟
ال أملك جواباً قاطعاً .لكنني وجدت،
م���ن نبرة النائ���ب المتفائل���ة جداً
جداً ،أنـّ���ه قاب قوس���ين أو أدنى
من نصر ما ،نصر مؤ ّزر ومحتـّم،
بعد أن كان���ت مقابالته التلفزيونيّة
والصحافيّ���ة كلـّها ،مليئة باإلحباط
واليأس والشكوى والتذمّر والبكاء
ّ
المهشمة
على الجس���ور الحديديّة
والمرممة.
ما الذي حدث؟
إنـّه الشارع الثائر ،الشعب المظلوم،
ال���ذي تلقـّ���ى دفعة ثقة س���حريّة،
مفاجئة ،م���ن قبل المرجعيّة ،فنزل
أخيراً شاكياً بؤسه ،وعارضاً على
المإل مآسيه األس���طوريّة ،وعريه
أجج هذا المشهد
التاريخي
المروعّ .
ّ
ّ
المثي���ر ،في نفس النائب ،ش���هوة
المحاصصة .لماذا ال! ال أحد أحسن
من أحد! الفس���اد هو المشكلة ،أما
المحاصص���ة فهي طريق���ة نافعة
للحكم .ينطقه���ا النائب بثقة مدنيّة

نبيل عودة

وديموقراطيّة ،كما لو ّ
أن الفس���اد
هو الذي خلق المحاصصة ،وليس
نظام المحاصصة القائم على ابتالع
السلطة السياس���يّة والثروات ،هو
ال���ذي أش���اع وعمـّ���ق و»حلـّل»
الفس���اد حتى دينيًّا .الفساد مظهر
من مظاهر عمل نظام المحاصصة،
وآليّ���ة من آليّات���ه .إن «تحالف»
المدني ،م���ع ديموقراطيّة
الفس���اد
ّ
المحاصصة ،هو ال���ذي جعل أحد
ً
وتأهيال -
أكث���ر العراقيين خب���رة
في الشهادة الدراس���يّة وشهادات
الخب���رة األميركيّ���ة -ف���ي مجال
الكهرباء ،أيهم السامرائي ،يصبح
ً
أكثرهم فس���اداً
وفشال في موضوع
تخصصه.
ّ
ذكـّرن���ي الس���يد النائ���ب بالوالي
العثمان���ي العط���وف والج���ريء،
ّ
الذي أبكاه الظلم الواقع على كاهل
العراقيين ،بس���بب نظام الضرائب
العثماني الجائر ،فق���رر إعفاءهم
من نصف الضريب���ة ،مخالفاً بذلك
قواني���ن أل عثم���ان الصارمة .لم
يص���دق العراقيّ���ون ذل���ك الخبر
العجي���ب ،حتى ظهر له���م الوالي
الحنون بنفسه ،مؤكـّدًا ّ
أن اإلعفاء
يس���ري على ّ
كل ش���يء ،يس���ري
عل���ى ّ
«كل ش���ي وكالش���ي» من
دون استثناء .يس���ري على التمّن
والممّن ،على الشعير والمعير ،على
البطيخ والمطي���خ ،على الخروف
والمروف .باختصار شديد يسري
على ّ
«كل ش���ي وكالش���ي» .فرح
الناس وراحوا يتس���ابقون زرافات
ووحداناً في ع���رض ثرواتهم من
محاصيل ومنتجات ،بقلوب فرحة،
أشبه بقلوب المتظاهرين في أقضية
ونواحي الع���راق الخربة .فما كان
من الوالي إالّ أن قابلهم بقلب أكثر
فرحاً وانش���راحاً ،وراح يحدد ّ
لكل
مواط���ن حجم التخفيض على غلته
وبضاعته ،وهو ير ّدد من دون كلل
أو مل���ل :بالنصف تمام���اً ،ال أكثر
وال أقل.
هذا هو العدل! هتفت قلوب الناس
وهي تله���ج بالدع���اء للوالي .أمّا
الوالي فكان ينظر الى وجه الفالح
الفقي���ر ،صاح���ب غلـّة الش���عير
الش���حيحة ،ويق���ول ل���ه مداعباً:
اف���رح ،اف���رح ،أس���قطنا نص���ف
الضريبة ،اس���قطنا عن���ك ضريبة
المعير ،ولم يبق عليك اآلن سوى

انطيني اذنك شوية ..

ضريبة الش���عير .ويقول لصاحب
البق���رة الهزيل���ة :اس���قطنا عنك
ضريب���ة المقرة ،ول���م نـُبق عليك
سوى ضريبة البقرة .وفي النهاية
أس���قط الوالي عن الناس ضريبة
«الكالش���ي» كلـّها ،ول���م يحمّلهم
سوى دفع ضريبة «الكلشي».
نائبن���ا المحاص���ص ،أس���قط عنا
الفساد ،وأبقى لنا المحاصصة.
بيد ّ
أن المش���كلة ل���م تنته عند هذا
الح ّد ،فقد أعلن النائب المحاصص
ي���وم أم���س ،أنـّ���ه أبق���ى لنا مع
المحاصصة ،م���ا هو أثمن وأعظم
وأن���در ،أبقى لن���ا رئي���س كتلته
النيابيّة! لم���اذا؟ ّ
ألن رئيس كتلته
سياسي في
هوأشمل وأكمل وأمثل
ّ
تاريخ البشريّة كلـّها .فهو موهوب
بشكل إعجازي ،ال مثيل له ،لدرجة
ّأنه كان بعثيّ���ًا ،وضابطاً في جهاز
القمع ،وس���ليل محميّة بعثيّة عليا،
ومعارضاً ف���ي صف العراق الحرّ،
ومتحالفاً مع الطائفيين والعرقيين،
وم���ن ق���ادة لجنة اجتث���اث البعث
م���ع المالكي والجلب���ي ،ومن قادة
دعاة التحري���ر بالغزو ،ومن أبرز
وكالء الموس���اد وأكثرهم سفوراً،
قب���ل حادث���ة برلين بكثي���ر ،ومن
أبرز دعاة الث���ورة المدنيّة أيضا.
نموذجي ،ال���ى الحد الذي
رئي���س
ّ
ل���م يبق صف���ة ومرتبة سياس���يّة
مشينة لم يحزها .باختصار شديد،
ٌ
ومثالي في
ش���امل
سياس���ي
إنـّه
ّ
ّ
بابه ،يمتلك م���ن الصفات القياديّة
الوطنيّة «كلش���ي وكالشي» ،من
خدم���ة البعث ال���ى اجتثاثهم ،من
الموس���اد الى حلم وزارة الداخليّة
القومي ،من غزو العراق
أو األمن
ّ
من الخارج الى غزوه من الداخل،
وأخيراً قيادة الثورة من الشعب الى
العب
المعب ( المع���ب مأخوذة من ّ
والتعبئة) ،على ح��� ّد تعبير الوالي
العثماني الحنون.
ّ
ّ
•ج���ل م���ا أخش���اه أن يأت���ي يوم
أغبرعلى العراقيين ،يخرجون فيه
هاتفين :باس���م «الشعب» باكونه
الحراميّة! .
•الث���ورة التي ال تحم���ي ذاتها من
السري لفساد
الفس���اد ،هي الحبل
ّ
جديد ،أكثر عفونة.

راضي العراقي
مالحظة تس����تحق التوقف
عدها  ..وارجو ان ما اكون
غلطان بيها ..
أكث����ر مي����زة يتميي����ز بيها
المس����ؤولين العراقيي����ن
منذ الس����قوط ولحد االن ..
واللي يش����ترك بيها رئيس
ال����وزراء والوزراء ونواب
البرلمان واعضاء مجالس
المحافظات والمس����ؤولين
الكب����ار  ..هي صفة االناقة
 ..ومو اناقة عادية ؟ اناقة
مفرط����ة  ..تگ����ول الواحد
منه����م نج����م س����ينمائي ..
واذا متصدگون����ي راقبوهم
ع الشاش����ات وبالصور ..
بدالت م����ن ارقى الماركات
 ..نعوم����ة بالبش����رة ..
وقص����ات ش����عر ولحى في
غاي����ة التنس����يق  ..ه����ذا
غير عملي����ات التجميل الي
تحسن خلقهم
اجروها حتى ّ
الزفرة  ..واعتقد الموضوع
مقتص����ر ع الرجال منهم ..
الن النس����وان الي استلمن
مناص����ب قيادي����ة وخاصة
البرلمانيات محرومات من
الظه����ور بكام����ل انوثتهن
 ..الن اغلبه����ن مالي����ات
 ..وم����ا يبي����ن منهن يس
االيدي����ن والوج����ه ال����ي (
يقطع الخميرة م����ن البيت
) عل����ى گول����ة الجدعان ..

حض َ
رتك تكريتي ؟
هل ْ
ف���ي ُنكت��� ٍة قديم���ة “  ..ف���ي
ٌ
الثمانينيات َ ،
مواطن عادي
كان
باص مُك َتظ
في
إس���مه ( س )
ٍ
 ،فصع َد ٌ
رجل طوي���ل القامة ،
مُتجهم  ،ذو شوارب على شكل
َ
وداس
فوقف ال���ى جانب ِه
.. 8
َ
على قدم��� ِه  .تأل َم ( س ) لكن ُه
َ
وس���أل
لم يتح���رك  ،خوفاً ..
َ
حضرتك تكريتي ؟
الرجل  :هل
ُ
أجاب ُه  :كال  .إذن َ
انت دليمي ؟
الرجل  :كال  .هذا يعني
أج���اب ُ
َ
َ
حضرتك سامرائي أو من
 ،أن
الشرقاط ؟ أجاب  :كال .
وصفع الرجل
رف���ع ( س ) يد ُه
َ
ً
قائ�ل�ا  .. :كلب
بق���وة ودفع ُه ،
ّ
َ
إب���ن الكل���ب  ،ما ُد َ
لس���ت
مت

تكريتياً وال دليمياً  ..فلماذا َ
كنت
تدوس على قدمي ؟! “ .
ُ
ُضحكة المُبكِية أعاله
النكتة الم ِ
ظه���ر م���دى ال ُرعب  ،الذي
ُ ،ت ِ
زر َع ْت��� ُه ُس َ
���لطة البع���ث  ،في
َ
نفوس الن���اس  ..بحيث أنهم ،
أي الن���اس العاديين  ،أصبحوا
ي���رون التج���اوزات التي يقوم
به���ا أزالم النظام وال س���يما ،
المُقربين من ص���دام وعائلته
وعش���يرته  ...ش���يئاً عادي���اً
وطبيعياً ! .
..........................
عندنا في أقليم كردس���تان ...
ٌ
وضعية مُشابهة الى ح ٍد ما ...
ٌ
ف ( ص ) موظ���ف في دائر ٍة

ُهمة َ .تعّ���َود أن يأتي ِه أحدهم
مِ
بين فتر ٍة وأخرى  ،من دون أن
ينتظر َدور ُه  ،ويقول ل ُه ِبصالفة
ِ
 :أري ُد ك���ذا وكذا  .وطبعا ال “
كذا والكذا “ كلها خارج نطاق
القانون والتعليم���ات  ..ويُقدِم
مكتوب
ل���ه ورق���ة صغي���رة ،
ٌ
فيها إس���مه وإسم الذي أرسل ُه
ً
وعادة يكون الذي أرس���ل ُه ،
..
َ
ً
وأمر ( ص )
إتصل مُس���بَقا
قد
َ
أو مسؤول ص  ،بتمشية أمور
ُراجع .
الم ِ
ْ
تكوم���ت عن���د ( ص ) خ�ل�ال
الس���نوات الماضية  ،عشرات
المعام�ل�ات  ،الت���ي مّررها ،
وهي غير مُستوفية ألية شروط

بس احتم����ال يعوضن هذا
النقص بالبيت وبالحفالت
الخاص����ة  ..وتلگيه����ن
يبدع����ن  ..والموضوع ما
يقتصر على اناقة المظهر
ب����س  ..تعال����وا ش����وفوا
مكاتبه����م  ..مكاتب باذخة
واثاث ما يملكه اال اصحاب
الملي����ارات والش����ركات
العمالق����ة  ..مكات����ب وال
باالح��ل�ام  ..فخام����ة بكل
شي  ..بالمكاتب وبقاعات
االجتماعات وبالكراس����ي
الي يگعدون عليها  ..وال
عروش الملوك واالباطرة
 ..قس����م من مكاتب هذولة
المسؤولين تضاهي مكتب
الرئي����س االمريكي بالبيت
االبيض ..
طبعاً اس����تثني م����ن هذي
الظاه����رة اقص����د االناقة
المفرطة رئي����س وزرائنا
الحال����ي الدكت����ور حي����در
العبادي  ..الي يبدو ميهتم
للمظهر قدر اهتمامه للعمل
ومتطلباته  ..على العموم
 ..اتمن����ى ان تالحظ����ون
وياي����ة ه����ذي الظاهرة ،
اقص����د اناقة المس����ؤولين
ال����ي بالدولة والي بالتأكيد
تعكس مس����توى الفس����اد
الخيال����ي ال����ي تعاني منة
مفاصل الدولة .

امني يونس

مطلوبة  ،و ُكلها لذلك النوع من
المُراجعين .
قبل أيام َ ..
َ
ُواطن على (
دخل م ِ
َ
وكان عصب���ي المزاج
ص)،
وطلب
غطرس���ة ،
ب
ويتكل���م
،
َ
ِ ِ
من ُه تمش���ية مُعاملت��� ِه  ،التي
ْ
كانت تنقصها بعض الموافقات
الروتينية  ..لكن ُه لم ي ُكن يحمل
ورقة صغيرة أو توصية  ،ولم
يتص���ل أحد تلفوني���اً  .فتجرأ (
ص ) وس���أل ُه  :هل حضرتك “
ُراجع :
تكريتي “ ؟ أج���اب الم ِ
كال  .إذن َ
انت “ دليمي “ ؟ كال
ُ
لست دليمياً .
فرم���ى ( ص ) المُعامل���ة في
وجه��� ِه ً ،
قائال ِب َ
غض���ب  :أيها

لست “ تكريتياً
مت َ
التاف ِه  ..ما ُد َ
“ وال “ دليمياً “  ،فكيف تتجرأ
عل���ى تقديم مُعامل���ة ناقصة ؟
أخ ُرج وال َتعُد إلى ُهنا !.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ بعد قدوم مئ���ات اآلالف من
النازحين  ،خالل السنين القليلة
الماضية  ،الى أقليم كردستان ،
من األنبار وصالح الدين  ،فأن
التكارتة والدلي���م  ،قد تكاثروا
عندنا ُهنا !! ] .

عقد مجل����س الديوك إجتماع����ه الطارئ
بصفت����ه مجلس ألم����ن الدج����اج القومي
 ،مم����ا يعن����ي ان أي نق����ل ألبحاثه يعتبر
أمرا محظ����ورا  ،يعرض المخالف للعقاب
القانوني الش����ديد  ،تحت بند تعريض أمن
الطيور الدجاجية وديوكها للخطر والتعدي
على اسرار أمن الديوك!!
ب���دأت الجلس���ة ببي���ان هام ع���ن آخر
المس���تجدات السياس���ية واالتصاالت مع
الخممة وديوكه���ا  ،وان هناك تنامي في
الضغوطات عل���ى خمنا للبدء بمفاوضات
المصالحة م���ع الجي���ران ،ولكننا نعتمد
عل���ى الديك األكبر القادر على تنفيس كل
الضغوطات وامهالنا حتى ننظم شؤوننا.
بعده تكلم الديك رئيس جهاز أمن الديوك
القوم���ي  ،مس���تعرضا الوض���ع األمني
ومحذرا ان بع���ض الديوك الهجينة تنمو
له���ا مناقير أش���د فتكا مم���ا عرفناه في
السابق  ،وهذا يش���كل تهديدا على خمنا
يجب ان نستعد له ونستنكره ونجند ديوك
العال���م لمعارضت���ه ،وان نطال���ب الخمم
الصديقة باستعمال آالتها الحادة لتقصير
مناقي���ر تلك الديوك حفظ���ا على التوازن
االس���تراتيجي بين خمنا وخممة األعداء
حولنا .تحدث الديوك الوزراء عن الوضع
الذي آل���ت اليه الحالة من تهديد ألطراف
الخم الشمالية ،ومن استهتار بحق التميز
الربان���ي الذي وهب���ه اهلل لديوكه والذي
بدا يسود التمرد عليه الكثير من الخممة
الدجاجية  ،مما يش���ير الى أنفس ملحدة
جهنمي���ة مصيرها الحرق بنار جهنم يوم
الدي���ن ..وزير إس���كان الخممة أصر ان
الخ���م القومي ل���م يعد يتس���ع للجماهير
الدجاجية  ،التي بات فائض انتاجها يهدد
بكثاف���ة مقلق���ة  ،لذا كل طلب���ات الديوك
األجان���ب باالنس���حاب م���ن المناطق في
الجه���ة الغربية تش���كل تهديدا ألمن الخم
القوم���ي الدجاجي .وانه كديك مس���ئول
عن إس���كان الشعب الدجاجي ،يصر على
اس���تمرار التوس���ع الطبيعي لما فيه خير
الخم وأمنه القومي وأمن دجاجه وديوكه
وراحة عال���م الديوك  .ومع ذلك أش���ار
كل الديوك الوزراء الى ان خمهم ينش���د
المصالحة والتفاهم مع س���ائر الخممة ،
وال يريد اإلش���تباك بالمناقير مع الديوك
والدج���اج الغريب م���ن حولن���ا ..اال اذا
اضطر لذلك وقد اعدت العدة لكل طارئ.
وان مجلس األمن القومي للديوك ال يضع
شروطا مس���بقة للتفاهم والمصالحة .لذا
لن يقبل ش���روطا مس���بقة تطرح تقليص
مس���احة الخ���م القوم���ي بالع���ودة الى

المساحة األصلية التي تجاوزها الزمن..
م���ن ضمن المواضيع الت���ي طرحت امام
مجل���س األمن القومي للديوك  ،موضوع
التصريف الصحي لفضالت الدجاج الذي
اس���تقر به الحال في المناطق الموسعة.
الدي���ك وزير األديان ق���ال انه من الخطر
تماما عل���ى نقاوة الجن���س المختار من
الدي���وك  ،والدجاج���ات بطبيع���ة الحال
كمصدر للديوك في المس���تقبل ،ان يختلط
تصريفهم الصحي مع تصريف الدجاج في
المساحات الجديدة التي جرى استيطانها
بتوسيع الخم الطبيعي اليها .بناء على ذلك
يقترح خلق منطقة عازلة تفصل فضالتهم
القومية عن فضالت سائر المقيمين غير
الش���رعيين في المناط���ق الغربية .وان
ذلك لمصلحة المقيمين غير الش���رعيين
ايضا ،اذ نبقي لهم اوس���اخهم يتصرفوا
فيها بحري���ة مطلقة ،وهذا يتمش���ى مع
كوننا خما ديمقراطيا ،وهو ضمن الرؤية
االس���تراتيجية التي طرحها السيد رئيس
الديوك في تقريره السياسي  ،ويتالءم مع
التقري���ر األمني أيضا ،ويصب في مطلبنا
المش���روع لبدء مفاوض���ات المصالحة
بدون شروط مسبقة .الديك وزير العالقات
الدولية ،طلب من الديك الرئيس من أجل
تعزيز موقف مجلس الديوك لألمن القومي
من اقتراح الب���دء بمفاوضات المصالحة
بدون شروط مس���بقة ،ان يمتنع السكان
غير الش���رعيين في المس���احات الواقعة
باالتجاه الغربي ،عن اس���تعمال المنطقة
العازلة للبيض والتكاث���ر الدجاجي ،ألن
النم���و الطبيعي للخم القوم���ي قد يحتاج
مس���تقبال لمناطق أخرى إضافية .ضمانا
للنم���و الطبيع���ي للخم  .وزي���ر المناقير
الحادة طالب بضرورة استبعاد ديوك غير

الشرعيين من المناطق المحاذية بطردهم
خ���ارج المنطقة معززي���ن مكرمين ،ألن
وجوده���ا يعني التكاثر ب�ل�ا رقابة .وهو
خط���ر ديموغراف���ي يجب وقف���ه ،وهو
هام جدا للب���دء بمفاوض���ات المصالحة
بدون ش���روط مسبقة .طالب أيضا باقامة
منصات واحت�ل�ال رؤوس الجبال بمراكز
خممية ،لضمان تنفي���ذ المصالحة بدون
شروط مسبقة .وزير اللحى الطويلة  ،قال
ان اقت���راح مجلس الديوك لألمن القومي
لم ينتبه لمس���الة هامة واساس���ية للبدء
بالمفاوضات بدون ش���روط مس���بقة ،اذ
لم تجيء اش���ارة حول مشكلة المياه التي
وع���د اهلل بها دجاج���ه وديوكه  .ان على
الدجاج في المناطق الواقعة نحو الغرب،
ان يمتنعوا عن اس���تعمال المياه الجوفيه
ألنها جزء من وع���د اهلل لخمنا القومي،
وبذلك نعزز اقتراح الب���دء بالمفاوضات
بدون شروط مسبقة .رحب جميع اعضاء
مجلس األمن القومي للديوك بالمقترحات
الجدي���دة الت���ي تش���ير قطعا ال���ى النية
الصادقة للب���دء بمفاوض���ات المصالحة
بدون شروط مسبقة .كلفت هيئة وزارية
برئاس���ة ديك المناقير الحادة ،على وضع
تصور استراتيجي يعرض على المجلس
في جلسته القادمة بعد سنتين ان شاء اهلل
 ،للبحث مجددا بالمفاوضات بدون شروط
مسبقة  ،تطرح ما يستجد من نمو طبيعي
وسيطرة طبيعية واستغالل المياة الجوفية
الطبيعي ومد الطرق الطبيعية  ،وان تنتبه
اللجنة الى اننا ملتزمون بعدم اضافة أي
شيء جديد لم يس���بق إقراره في مجلس
الدي���وك لألمن القومي من أجل تس���هيل
البدء بمفاوضات بدون ش���روط مسبقة ،
تطرح ما يستجد من نمو طبيعي وسيطرة
طبيعية واستعمال المياه الجوفية الطبيعي
وم���د الطرق الطبيعية  ،وان تنتبه اللجنة
الى اننا ملزمون بعدم اضافة أي ش���يء
جديد لم يسبق اقراره في مجلس الديوك
لألم���ن القومي م���ن أجل تس���هيل البدء
بمفاوضات بدون ش���روط مسبقة  ،رغم
ان ديكهم يتنمرد ويحاول استغالل رحابة
صدرنا بوضع شروط ال يمكن قبولها ألنها
تتدخل في النص اإللهي بين اهلل وديوكه.
اختت���م االجتماع ،لكن وكالة انباء أجنبية
سربت المعلومات السرية ألبحاث الديوك
 .رد سكرتير مجلس الديوك بقوله “ :ان
األمر األساس���ي الذي يجب ان يلفت نظر
الديوك الدولية وخممه���ا  ،هو االقتراح
العملي للبدء بمفاوضات المصالحة بدون
شروط مسبقة يضعها الطرف اآلخر”.
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