ومن الملوك رسالة
مقدمة
دارت عجلة الزمن ،وتسابقت محطات كـ ُثـ ُر لبناء إمبراطوريتھا على أرض
فتيبست أشجار الصنوبر ،وأورقت شجيرات الزيتون ،منھا ما صمدت،
العراق؛ ّ
ومنھا ما حاولت الثبات ،ومنھا ما حصدته الريح.
أرض وطنه العراق.
ومن أرض بعيدة جغرافيا ً سكن ھناك جسد كانت روحه في
ِ
شاء الزمن أن يرسي بمراكب ھذا البطل العراقي في ميناء أھله .وُ لِد في كربالء
عام 1947م ،انتمى إلى صفوف حزب الدعوة العراقي ومنذ عام 1966م دخل
الميدان السياسي ،وعمل على محاربة الطغيان والظلم والفساد؛ مما أدى إلى
محاربته وإجباره على ترك العراق عام .1980
ھو كاتب ومفكر إسالمي له العديد من المؤلفات والبحوث في المجاالت السياسية
ّ
تصدى
والثقافية والفكرية ،لم تقف الغربة حائالً بينه وبين محاربة النظام السابق،
لمسؤوليات عدة في حزب الدعوة ،وكان من أبرز المنضّمين إلى صفوفه ،وھذا ما
أھله لتسنم مناصب قيادية فيه .مثقف ونظيف اليد واللسان والقلب ،متأثر )بالصدرين
ّ
 رحمھا ﷲ  ،(-والشيخ )ناظم العاصي  -رحمه ﷲ  ،(-تسنم بعد سقوط النظامالحكم الصدامي في العراق مناصب عديدة ،كان أولھا ،ھو :أول رئيس لمجلس
الحكم عام  ،2003ونائب رئيس الجمھورية عام 2004م ،وأول رئيس وزارة
عراقي منتخب عام  ،2005ونائب في البرلمان العراقي ،ومؤسس لتيار اإلصالح
الوطني عام  ،2008إنه الدكتور إبراھيم األشيقر الجعفري.
مبعوث في بستان قاحل
سُلـ ّمت أرض العراق إلى الحكومة االنتقالية التي يرأسھا الدكتور الجعفري ،وھي
أرض يسكنھا أناس ،ويتخللھا وحوش ،وكان على ھذه الحكومة أن تأخذ على عاتقھا
مھمة القضاء على ھذه اآلفات ،وترويض الناس التي اعتادت على زئير أسباع
وخربشتھا ،نھجا ً في تسيير منھاج حياتھا ،بأنه ليس ھناك طريقة أخرى لكي تبقى
مراكب الحياة المعيشية سائرة .ھذا ھو المشھد المختصر للحالة التي شاعت بعد
سقوط النظام السابق ،وحتى بعد انتھاء فترة حكم الدكتور إياد عالوي على الرغم
تعج بالعراق ،واألزمات
من
تحسن الوضع من بعض الجوانب إال أن الفوضى ظلت ّ
ّ
تتوالى ،وھذه نتيجة حتمية بعد فترة الخوف والظلم والجوع والحروب التي عاشھا
ھذا الوطن.
إذن المھمة صعبة ،والتحديات عظيمة ،والرجل الذي أنيطت إليه قيادة ھذه المھمة
ھل أثبت كفاءة وقدرة في إنجاز المھمة على أتم وجه؟

سؤال ستتم اإلجابة عنه بصورة ال أظنھا كافية؛ ألن األحداث التي جرت في تلك
الفترة بثوانيھا تـ َُعد إنجازات يجب أن تسطـ ّرھا حروف التاريخ ،لكن سأحاول أن
أعطي فكرة موجزة عما أدته القيادة الحازمة للدكتور الجعفري أثناء فترة حكمه:
ضعت على عاتق ھذا الرجل منذ تسلم ملف السلطة
في بداية التحديات التي وُ ِ
وتشكيل الحكومة االنتقالية ،وبعد توزيع عدد المقاعد الوزارية على الكتل واألحزاب
السياسية ،ھي مھمة اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ،وخاصة في
الوزارات الحساسة المختصة بالجانب األمني الذي كان يشكل الوضع االستثنائي في
العراق ،والوزارتان المختصتان بھذا الجانب ھما وزارتا الداخلية والدفاع؛ وألن
العراق بحكم موقعه الجغرافي ُمحاط بست دول مختلفة التوجھات والنزعات ،تؤثر
بصورة أو بأخرى في واقع األمن واالستقرار العراقي إضافة إلى تعدد التوجھات
ّ
وتعدد
الداخلية عند أبناء الشعب العراقي الواحد ،فالعرب والكرد والتركمان،
ُل طاقتھا في محاولة
الديانات والطوائف الموجودة على الساحة ،كلھا ستصب ج ّ
إثبات ذاتھا على واقع العراق المتعدد ،والوقوف على القمة ،األمر األصعب ھنا :أن
الحقائب الوزارية تم توزيعھا بالمحاصصة على الكتل بعد االتفاقات التي جرت في
الميدان السياسي وعليه فإن الوزراء قد ر ُِشحوا من كتلھم ،ولم يكن للدكتور
الجعفري يد في ترشيحھم ،بل كان له دور في قبول أو عدم قبول المرشح ،وإمكانية
مناسبته لھذه الوزارة أو تلك.
ومن ثم ،وبعد أن تم توزيع ھذه المناصب كان عليه باعتباره صاحب المسؤولية
ويقرب وجھات النظر؛ فالمعروف عن الدكتور
يوحد الصفوف،
الكبرى أن
ّ
ّ
الجعفري بشھادة جميع الناس المحيطة به أنه إنسان مثقف وواع ٍ ،ھادئ وحازم في
ومجتمعه ،ويحب الخير للعراق وأھله قبل نفسه.
الوقت نفسه ،وصادق مع نفسه
ِ
فھذا الرجل ليس بحاجة لتولي ھذا المنصب أو ذاك على العكس من ذلك فالمناصب
ھي التي تحتاج إلى وجود مثل ھذا العقل والفكر في سجلھا؛ ليحقق أھدافھا
ومتطلباتھا ،وال يعرف االستسالم ،فقد أيقن من خالل تجارب حياته بأن ال مشكلة
من دون حل.
وبين من خاللھا
وھذا ما وجدته من خالل الحكاية الطريفة التي نـ ُِقلت عن لسانهّ ،
بأنه يتعلم ،ويستفيد من تجارب غيره حتى لو كانت الحيوانات حيث قال):إنه عندما
كان طالبا ً في كلية الطب شاھد نملة ،فوضع أمامھا غصنا ً من العنب ،فصعدت
عليه ،وأمسك ھو بالطرف اآلخر ،واستمرت بالصعود ،ثم أمسك بالطرف الثاني،
لكنھا كررت محاوالتھا ،ولم تتعب ،فتيقن أنھا تبحث عن مخرج بالفطرة .ومن ھذا
تستعصي بأذن ﷲ  -تعالى.-
قال بأنه أدرك بأنه ال توجد مشكلة في الحياة
َ
عمل على تقريب وجھات النظر المتباعدة جداً في البداية ،وھذا ما نجح فيه إلى حد
كبير على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة لعمر حكومته االنتقالية ،وھو بھذا النھج
الذي ّ
خط معطياته داخل جدران مجلس وزرائه ،بدأ خطر أول أزمة سياسية ممكنة
الوقوع بھا العراق الجديد ،وھي تفكك أوصال السفينة إلى مراكب يقودھا البحارة
إلى وجھات بعيدة تتخبطھا األمواج من دون أن تستطيع الوقوف بوجھھا لضعفھا،
طرح أفكار حزبية ضيقة في المجلس على الرغم من تعدد االنتماءات ،بل
فلم تـ ُ َ

كانت الروح الوطنية التي ساھم الدكتور الجعفري في ّبثھا في أرجاء المجلس ھي
الشائعة ،فالكل في خدمة الشعب ،كانت أغلب اإلختيارات صائبة ولم يظھر ھنالك
أي تقصير كبير في واجبات الوزراء خالل فترة الحكم الصعبة على العكس من ذلك
فإن ھذه الحكومة قد أدت واجباتھا على أتم وجه من حيث صياغة الدستور ،وإجراء
استفتاء شعبي للتصويت عليه في الفترة المحددة في  ،2005والمھمة الثانية ھي
انتخاب مجلس النواب والتي سياتي الحديث عنھا الحقا ً وھذه ھي المھمة الرئيسية
التي كان على ھذه الحكومة القيام بھا.
السلطة الوزارية التي ُ
شكـ ِّلت كانت تتميز بسمة لم ترد في أي وزارة أخرى في
العالم ،فقد كانت تضم تحت جناحھا ست حقائب وزارية وُ ِّزعت على نساء عراقيات
أّدين مھمتھن على أتم وجه.
والدكتور الجعفري كان ،واليزال من أھم وأكثر المطالبين بحقوق المرأة
ومساواتھا ،وإدراجھا في ميادين العمل السياسية واالجتماعية ،وضمان حقوقھا التي
طالما ُرِفعت شعارات كثيرة للمطالبة بحقھا في ھذه البالد ،لكنھا لم تخرج في
طبق أفعالھا على أرض الواقع.
السابق من كونھا مجرد الفتات ُرِفعت ،ولم تـ ُ َّ
فالكفاءة ومن وجھة نظر الدكتور الجعفري ال تختص بجنس دون آخر فكما إن ھناك
ً
نساء أكفأ من بعض الرجال ،وعلى الرغم
رجاالً أكفأ من بعض النساء ،فإن ھناك
من ھذا يؤكد أنه ليس ھو من اختار الوزيرات باألسماء لكنه أراد أن يثبت حقيقة
مجتمعية ،وھي :إن العراق كما إن لديه غزارة في كل شيء لديه غزارة بالكادر
النسائي وأدائه.
وقد ترجم واقع أفكاره لنا من خالل السماح للمرأة بالمشاركة في الوزارات وإثباتھا
لكفاءتھا فيھا؛ فيرى أن مشاركة المرأة أمر طبيعي ،فھي بعد أن شاركت  -وبشكل
فاعل في المجال السياسي  ،-وأثبت كفاءتھا في المعارضة إلى درجة االستشھاد
واإلعدام والسجن والتعذيب والھجرة إلى الخارج ،وواصلت دورھا في مختلف
المجاالت ،وحازت على درجات وشھادات علمية في مختلف المجاالت.
صرحت به الوزيرات عن
متفوق ومن خالل ما
إذن ھناك عنصر نسائي عراقي
ّ
ّ
تجربتھن مع الدكتور الجعفري فقد توافق الجميع تقريبا ً في رأيھم ،واشتركوا بأنه
يفرق في التعامل بين النساء
أشاع مبدأ المساواة في صفوف وزارته ،فلم يكن ّ
مشجعا ً دائما ً ومسانداً لھم في
والرجال ،والكل يشارك ،والكل يبدي رأيه ،بل كان
ّ
مختلف الموافق.
وشـاورھم في األمر
ھذه الحكومة التي كان البد لھا من إنجاز مھام ھائلة خالل فترة وجيزة ،وجب عليھا
وضع خطة وزارية ،قابلة للتطبيق بصورة متقنة  -على الرغم من وجود العوائق
ضعت وبين تطبيقھا -؛ لذا وجب على
الصعبة التي تحول دائما ً بين الخطط التي وُ ِ
القائمين التعاون فيما بينھم ،وبث روح التفاھم والمساعدة ،كما بينا في سطور
السابقة ،إن ھذا من أھم ما برع الدكتور الجعفري في خلقه بينھم ،فقد كان يتعامل

معھم بشكل طبيعي من دون أي تدخل مباشر ،وإنما كان يرصد عملھم في أي
وزارة ،ومن ثم ومن خالل جدول االجتماعات يتم مناقشة أي موضوع واجھتھا
الوزارات بصورة مشتركة ،وإبداء االقتراحات الممكنة التي من شأنھا أن تجد حالً
للصعوبات.
أقر له به جميع أفراد
لم يكن الدكتور الجعفري متفرداً في اتخاذ قراراته ،وھذا ما ّ
وضع على طاولة النقاش؛ للوصول إلى
وزارته فكل القرارات التي كان يتخذھا تـ ُ َ
النتيجة النھائية لھا من خالل تصويت األغلب مع األخذ بعين االعتبار مدى صواب
االختيار.
فكما يقول السيد القاضي عبد المحسن شندل وزير العدل في الحكومة االنتقالية بأن
الجعفري) :لم يرفض االستماع إلى الرأي اآلخر ،ولم يفرض رأيا ً على أحد ،كان
المفضلة ،والقرارات كانت تـ ُتخـَذ بالتصويت ،فيقول بالمداولة ،وفي
اإلقناع وسيلته
ّ
بعض المرات أقول له :دولة الرئيس ھذا من اختصاصك؟ فيقول :نعم ،لكن لنستمع
إلى رأي اإلخوة الوزراء ودائما ً يردد:
))وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل على ﷲ((
فتكون اإلجابة إما بآية قرآنية أو بيت شعري ،كذلك لم ألحظ أنه انفعل ولو لمرة
واحدة ،فكان يتمنى الخير حتى لخصومه ،وكان يتغاضى عن الكثير من اإلساءات
ً
عمليا ،وقد زار
قائالً :دع األمور تسير ،نريد أن نعمل ال أن نتحدث ،كان
المحافظات ،وتحدث مع الجميع ،واستمع إلى شكواھم ومالحظاتھم ،ولم يتوقف عن
العمل حتى الساعات األخيرة ،بل طلب من الجميع أن يستمروا بعملھم حتى صعود
الوزير الجديد لتأدية اليمين ،أما الذين ينقلون بغير ذلك فأجزم أنھم ال يذكرون
الحقيقة.
وتحمله المسؤولية ،ما حصل عند
ومن األدلة الملموسة على ديمقراطية الجعفري
ّ
التصويت على زيادة أسعار النفط ،الدكتور لم يكن موجوداً في مجلس الوزراء
صوت المجلس باألغلبية لصالح القرار ،ولكن عندما عاد من السفر ،وأخبروه
عندما ّ
أن القرار فاز باألغلبية لم يقـ ُل شيئا ً ،وعندما بدأت االعتراضات على زيادة أسعار
الوقود لم يق ُـل أنا لم أكن موجوداً عندما أجيز القرار؛ لذا أنا خارج دائرة المسؤولية
وتحملھا على الرغم من عدم
بالنسبة لذلك القرار ،بل على العكس قبـِل المسؤولية،
ّ
وجوده في مجلس الوزراء آنذاك ،بل كان ينوب عنه في رئاسة الوزراء أحد نواب
رئيس الوزراء إضافة إلى العديد من المواقف المماثلة.
رعيته
كلكم راع ٍ وكلكم مسؤول عن ّ
الشعب أمانة في أعناق حاكميه ،فعالقة الحاكم والمحكوم ُمّبينة على أسس ومبادئ
شاقة ً
جدا ،فمھما عمل الحاكم على إرضاء محكوميه لن يستطيع ذلك مع الجميع،
معينة تضررت من القرارات المتخذة ،لكن المھم ھو
فيمكن أن تكون ھناك فئة ّ
األغلبية ھم المستفيدون ،فالدكتور الجعفري غرس فكرة خدمة المجتمع في كل ركن
ً
من أركان حكومته
وزراء ونوابا ً ومستشارين حتى أبسط موظف في الدولة؛ ألن كل

مخول به ،وعليه أن يضع عدل ﷲ وأوامره ونواھيه
واحد من ھؤالء راع ٍ ألمر
ّ
صوب عينه ،وابتدأ بتطبيق ھذا القول بداية على نفسه ،ھذا الرجل الذي وضعت
السلطة نفسھا في طريقه ،ولم يضع نفسه في طريقھا ،أخذ على عاتقه مسؤولية
حماية وتوفير متطلبات ھذا الشعب المظلوم ،بطريقة أظن أنھا لو امتدت إلى مدة
وتطبق وتنسب إلى
زمنية أطول لكان الوضع أفضل مما ھي الحال إلى يومنا ھذا،
ّ
أناس آخرين ،لكن لم يكن ھذا المھم عنده عندما يُسأل عن رأيه فاألھم مصلحة البلد،
وأن تـ ُنفـ َّذ ھذه المشاريع والخطط للصالح العام ،ومن األمور التي ال يعلمھا
الكثيرون أن حكومة الجعفري عندما تسلمت السلطة لم تتسلم مخازن للطعام ،وكانت
مدينة النجف األشرف تستغيث والموصل كذلك ،وبحركة سريعة من الحكومة تم
تفعيل ملف استيراد المواد الغذائية ،فتم بذلك استيراد أكبر كمية ممكنة من المواد
بحيث امتألت المخازن إلى درجة أنه لم ي ُعد ھناك مكان لخزن المواد الغذائية حتى
إنه تم تسليم الحكومة الحالية مواد غذائية مخزونة تكفي من أربعة أشھر إلى ثمانية،
وفي الفترة التي لم يكن من الممكن فيھا استيراد المواد الغذائية بسرعة كبيرة ،حيث
كان البد أن تستغرق عملية االستيراد فترة زمنية معينة كافية لملء المخازن
ً
تماما ،لذا لم تقف الحكومة مكتوفة األيدي بل استعاضت بطريقة بديلة كانت
الفارغة
األولى من نوعھا في العراق ،وتتلخص بتوزيع المبالغ المالية بدالً من المواد
الغذائية في تجربة ناجحة جداً ،وألول مرة استطاع الجھاز اإلداري العراقي أن
يتحمل مسؤولية كھذه ،صرف وتحويل وتأمين ھذه المبالغ وتوزيعھا على المواطنين
على الرغم من قلة عدد البنوك والمصارف في العراق ،وإضافة إلى مشكلة
المخازن الفارغة كانت ھنالك مشكلة برادة الحديد ،التي كانت موجودة أساسا ً قبل
تسلم الحكومة االنتقالية السلطة حيث كانت الحنطة المستوردة من أستراليا تحوي
نسبة برادة يشتبه بأنھا أكثر من الحد المسموح به ثم إن المطاحن العراقية كلھا كانت
متوقفة عن العمل ،وقد تسببت ھذه المشكلة بخوف كبير في الشارع العراقي ،لذلك
كانت ھذه من المھام الصعبة التي تم تجاوزھا بنجاح من خالل تشكيل لجنة وزارية
ضمت في عضويتھا وزيري الصحة والتجارة ،وتقرر مدى انطباق المواصفات
ً
فعال ،وبعد ذلك عملت الحكومة على أن ال تتعامل إالّ
العالمية المعمول بھا ،وتم ذلك
مع الشركات العالمية ذات السمعة الحسنة حرصا ً منھا على مصلحة المواطن
وتوفير أفضل الخدمات والتجھيزات إليه .وباعتبار أن الغذاء ھو العنصر األساس
في معيشة كل مواطن ،لذا كان البد من االھتمام بالجانب الزراعي بقدر ال يقل
اھتماما ً عن استيراد المواد الغذائية ،الزراعة في العراق في زمن النظام السابق
وبعد سقوطه ،كانت كل المنشآت منھارة ،ولم تكن ھناك قواعد لعمل الوزارة
وقوانين تطبيقية ،كذلك فإن الميزانية المالية المتوافرة لھا كانت متدنية جداً آنذاك،
لذلك وجب على حكومة الدكتور الجعفري أن تعمل بصورة دقيقة للنھوض
بالزراعة في العراق ،وتم العمل باستراتيجيات معينة للنھوض بالوضع خاصة أن
بلدنا يمتلك طاقة كبيرة إلنتاج مختلف المحاصيل من الشمال إلى الجنوب ،وألن ثمة
مشكلة أساسية تعترض ذلك إذ إن التربة تعطلت في المنطقة الوسطى والجنوبية
بسبب سوء إدارة األراضي في السنين السابقة ،مما أثر على إنتاج المحاصيل كافة،

فتم وضع أساسيات عمل وتجھيز الفالحين من خالل مديريات زراعة الدولة
بمختلف أنواع البذور التي يحتاجونھا واألشجار والشجيرات ،والعمل على
استصالح األراضي من خالل استيراد المبيدات واألسمدة وإدخال وسائل حديثة
للنھوض باألرض ،كما تم إنشاء مختبرات نوعية يُستطاع من خاللھا السيطرة على
المواد المستوردة سواء كانت قضايا المبيدات أم قضايا الصحة الحيوانية التي تدخل
ضمن المجال الزراعي ،أما مختبرات قضايا التغذية فقد تم فتح مختبرات يُفخـَر بھا
حققت نتائج رائعة على صعيد البحوث والتجارب على مختلف أنواع المحاصيل،
ومحاولة تحسينھا.
وكان من أھم االھتمامات التي أخذت بعين االعتبار ھو موضوع االھتمام بزراعة
عتبر من أھم المحاصيل ،وأكثرھا شھرة في العراق ،لذا
النخيل ھذا المحصول الذي ُي َ
كان العمل على تحسين زراعته ومحاولة السيطرة على اآلفات وعمليات اإلھمال،
إضافة إلى تجديد إنتاجه من خالل ھذا العمل الدؤوب فإن حكومة الجعفري ضمنت
على األقل نتائج إيجابية في مجال الزراعة لمدة خمس سنوات مقبلة على األقل؛
ألنھا ُبَنيت على أسس صحيحة.
نضيف إلى ذلك أن الثروة الحيوانية وھي أحد المفاصل الرئيسة في وزارة الزراعة
والتي تعد جزءاً ال يتجزأ منھا عانت من إھمال كبير لذلك تم العمل على تطويرھا
ومراعاتھا من خالل إنتاج الغذاء وإنتاج األعالف للثروة الحيوانية ،بدءاً من
األسماك فالدواجن ،فاألبقار حيث تم العمل على تنشيط وتنمية الثروة السمكية في
األنھار والبحيرات الصناعية بعد أن ظل ھذا القسم خامالً وجامداً لمدة طويلة ،كذلك
تم القيام بفتح مفاقس فعالة ومنتجة لنوعيات محددة.
رئيس الحكومة بداية كان يجب أن يعمل على بناء البنية التحتية لھذا البلد ،والتي
نبين االھتمام الذي
كانت ُم َ
عدمة تقريبا ً من مختلف النواحي ،فبعد أن حاولنا أن ّ
حصل بجانب متطلبات الحياة األساسية وھو توفير الطعام من مختلف الجوانب البد
اآلن أن نوضح الجھود الجبارة التي قد ال يستوعبھا الكثيرون ،والتي ُبِذلت خالل
مدة وجيزة جداً من حيث توفير المورد المائي وإيصاله إلى كل المواطنين بعد أن
عانى ھذا الجانب من القصور الكبير على مر فترات طويلة ،واإلنجاز الذي تحقق
في ھذه الناحية ال يقل نجاحا ً عن الجوانب األخرى على الرغم من وجود مشكلة لم
تغب عن عمل جميع الوزارات وھي مشكلة التجھيزات المالية فقد وجب وضع
ِ
خطط لبناء ھيكلية جديدة من مختلف النواحي الفنية والتربوية والھندسية ،واالھتمام
بصيانة وتشغيل الموارد المائية ،وكانت الميزانية الوطينة بحدود ) 200إلى 250
مليون دوالر أميركي( ،وتم الحصول على دعم من الكونغرس األميركي بحدود
) 400إلى  450مليون دوالر( ،وقدمت العديد من الدول المانحة وعن طريق
منظمات دولية ميزانيات لمشاريع تحت التنفيذ لحد اآلن ھناك أكثر من )(700
نشاط ميداني في مجال بناء السدود وتنظيف القنوات ومن أھم المشاريع  -محطة
ضخ الناصرية  -التي تعتبر أكبر محطة في الشرق األوسط إن لم تكن في العالم.
كل ھذه المشاريع تم العمل بھا اآلن ھي ،وكانت باألساس ضمن خطط الحكومة
االنتقالية ومشاريعھا ،وھي التي وضعت حجر األساس لھا ،لكن لقصر المدة الزمنية

ُسمح بإتمام عملھا حتى النھاية ،كما تم العمل على
والتي أكثر من التركيز عليھا لم ي َ
إنعاش األھوار بعد أن عمل النظام السابق على تجفيفھا إذ إن ) (%75من األھوار
ُجفـ ِّفت باستثناء ھور الحويزة ،لذلك تم اتخاذ خطوات سريعة جداً وتشكيل لجان
)مركز إنعاش األھوار( ،وتم العمل به بالتعاون مع المختصين في ھذا المجال ،فقد
قام بزيارة تركيا مع وزير الموارد المائية للتباحث حول موضوع المياه ألن المورد
األساس للمياه في أنھار العراق ھو دول الجوار؛ فكان البد من وضع ھيكلية حوار
مع ھذه الدول حول موضوع وصول المياه وكميتھا فما يصلنا من نھر الفرات ھو
ثلث الكمية التي كانت تصلنا قبل بناء السدود في تركيا ،وخالل ھذه الزيارة تم
العمل على بحث القضية مع رئيس الوزراء التركي ووزير الطاقة ووزير
الخارجية ،فوافقت تركيا على زيادة كمية مياه نھر الفرات بنحو )(200م 3في
الثانية ،وقام بزيارة سورية أيضا ً إلبالغھم بما جرى االتفاق عليه مع المسؤولين
األتراك ،ومطالبتھم بعدم قطع ھذه الزيادة المائية والتي كان ھدفھا إنعاش األھوار،
كما جرت اتصاالت مع إيران لحل المشاكل وتقاسم المياه ،والتنسيق الستغالل مياه
المنطقة.
جرى وضع خطة لحفر ) (450بئراً في مختلف المحافظات العراقية ،وقد أنجز
عدد كبير منھا ،وتم القيام بسد النقص الذي كان موجوداً في المعدات إضافة إلى
التركيز على عملية بناء السدود ،والتي تعتبر من المشاريع المھمة جداً ،وتم البدء
بمشروع سد بخمة وقسم من المنشآت الموجودة منذ ثمانينيات القرن الماضي ،والتي
أھملھا النظام السابق خالل الحرب مع إيران؛ وبسبب عدم اھتمام النظام السابق كان
من المھم على حكومة الدكتور الجعفري العودة بالعراق إلى الحياة بعد أن تم قطعه
عن العالم الخارجي ،وعليه وبعد تطور المجتمع الدولي تأخر العراق عن العالم
بكثير ،والبد من تحسين وضعه التكنولوجي من خالل المتنفس الضروري وھو
توفير الطاقة الكھربائية ،والتي كانت والزالت من التحديات الصعبة جداً في العراق
والعمل على توفيرھا من المشاكل الثقيلة والكبيرة التي واجھت الدكتور الجعفري،
وأخذت على محمل الجد إذ تعاقدت مع العديد من شركات الدول الصناعية للقيام
ببناء محطات جديدة وصيانة المتوافر منھا ،لكن كانت المشكلة الكبرى في الوضع
ً
جاھدة الحد
األمني الذي يعتبر المشكلة األساسية التي يعاني منھا البلد ،وقد حاولت
من تقدم الحكومة االنتقالية ،وإنجاز مشاريعھا لذا عملت على قطع األسالك التي
تدمر المحطات الرئيسية ،فلم يكن من المعقول أن توضع حراسة لكل متر من
كانت ّ
األسالك الكھربائية التي تربط المحطات والمدن أو أجزاء المدن نفسھا وعليه
حاولت الحكومة جاھدة إيجاد حلول مؤقتة وسريعة لتعويض النقص الحاصل من
خالل توزيع المولدات الصغيرة التي تربط بين عدد من الوحدات السكنية ،وتوفير
المشتقات النفطية لھا والعمل على استيرادھا لكي تكون حيازتھا أمراً ُمجابا ً وسھالً.
الدولة اآلن وبعد االنفتاح الذي حصل بعد السقوط تحاول أن تواكب الزمن لذلك كان
من األمور التي يجب إدخالھا إلى العراق بعد االفتقار إليھا ھو أبراج االتصاالت
األرضية والالسلكية والمحمول وخدمات النقال التي كانت متوافرة في أغلب دول
نرھا بأعيننا لكن قامت الحكومة االنتقالية باالھتمام بھذا
العالم ،كنا نسمع بھا ،ولم َ

الموضوع بصورة رائعة ً
جدا ،حيث تم العمل على االتفاق مع عدة شركات منھا
عراقنا ،أثير ،آسياسيل ،وغيرھا من الشركات ،والتي تم التعاقد مع األفضل
مصممة بطريقة
واألنسب منھا ،كما تم تحسين خدمة الھواتف األرضية التي كانت
َّ
لو حدث قطع في منطقة واحدة ينقطع االتصال بشكل عام حيث كانت تتكون من
حلقتين فقط بين بغداد والمحافظات الشمالية وبغداد والمحافظات الجنوبية ،فتم
تطويرھا إلى سبع حلقات منظمة بصورة جيدة ،كما تم العمل على إدخال الكابل
الضوئي وتوفـير خـطوط وخدمـات شـبكة اإلنترنت ،كما تم ربط العراق مع دول
الجوار من خالل شبكة من الخطوط التي كانت كلھا مقطوعة في السابق ،وھذه
العمليات تتجاوز الميزانية المالية فھي تحتاج إلى ماليين الدوالرات ،لكن أفلحت ھذه
الحكومة في إنجاح جزء كبير من ھذه الخطط ومن المشاريع المھمة التي تم العمل
بھا ھو شبكة االتصال من خالل الكابل البحري مع اإلمارات وبناء موقع في
اإلمارات عليه علم العراق ،وموظفون عراقيون مھمتھم ربط العراق بالشبكة
العالمية.
ھذا المشروع ذو الكلفة العالية جداً تم تسليمه إلى شركة خاصة تعمل على تنفيذه،
والعمل جار ٍبه..
أما بالنسبة إلى االھتمام براحة المواطن من خالل توفير وسائل نقل حديثة ومتطورة
تصل به مستقبالً إلى مرحلة من الرفاھية وسھولة االنتقال إلى مناطق أخرى فقد تم
فصل وزارة النقل عن وزارة االتصاالت ،وتوفير ميزانية مستقلة لكل منھا.
لقد بذل الدكتور الجعفري بالتعاون مع أعضاء وزارته والعاملين كل حسب
اختصاصه طاقات يعجز الوصف عنھا للمراقب للوضع من كثب في أغلب ھذه
الجوانب.
عما ُأنجز في وزارة النقل فقد كان الھدف الرئيسي بناء استراتيجية طويلة
الحديث ّ
األمد حيث يالحظ التطور الكبير الذي حصل في وزارة النقل ،ومن أھم المنجزات
التي تمت فتح مطارات البصرة ،السليمانية ،أربيل والتي كان من المفترض أن يتم
فتحھا في شھر حزيران من عام 2006م ،لكن بفضل ﷲ والجھود الجبارة
والعاملين في الحكومة والمنشأة العامة للطيران المدني تم تقليص مدة السنة إلى
شھر واحد ،وأصبحت ھذه المطارات دولية تستقبل الطائرات من مختلف دول العالم
والقيام برحالت إلى العديد من الدول في العالم.
وعلى ذكر الخطوط الجوية العراقية فإن ھذه الشركة كانت تعاني من ديون ومشاكل
كثيرة بسبب سياسة النظام السابق ،وفعالً تم تفعيل ھذه الشركة بشكل كبير فبعد أن
كان ھناك خطان دوليان أصبحت عشرة خطوط مع دول الجوار إضافة إلى تفعيل
خطوط النقل الداخلية ،ومن جانب آخر فإن إنجاز الخط الجوي العراقي  -اإليراني
قابل لإلسراع بتھيئة مطار النجف الذي تم إكمال دراسات ومخططات خاصة به،
وتمت بعدھا اإلحالة األولية إلى شركة متخصصة إلنشائه وبالفعل تحققت إنجازات
كبيرة في ھذا االتجاه ،أما بالنسبة إلى موضوع الطائرات العراقية في دول الجوار
فقد أفلح الدكتور الجعفري خالل زيارته إلى إيران في استعادة خمس طائرات لكن -
لألسف  -ھذه الطائرات غير صالحة للعمل لكن على الرغم من ھذا ُ
شكلت لجان

فنية لدراسة وضع تلك الطائرات ،إضافة إلى ذلك كان الطيارون الذين ھم عملة
نادرة في كل الدول وخاصة الطيارين العراقيين الذين يتمتعون بكفاءة عالية جداً
والذين حاولت الكثير من الدول استقطابھم ،ونجحت في ذلك ،وھذا لقلة الرواتب
والحوافز التي كانت ال تفي بالغرض لذلك عملت الحكومة االنتقالية على توفير
الوسائل الكفيلة لكسبھم ،وإعادتھم إلى صفوف العمل في المطارات العراقية ،ولما لم
يكن باإلمكان تشريع قانون الرواتب في الحكومة االنتقالية ،ورفع الحيف عنھم فقد
عمد الجعفري إلى تخصيص مبالغ لھم من مخصصات رئاسة الوزراء ،وتم
االھتمام بتطوير عمل ھذه الشريحة من خالل تنظيم دورات في الخارج تناسب
االنقطاع الطويل عن الدول الذي دام ألكثر من  15عاما ً لتحسين خبرات الطيارين
القدامى ،وكسب خبرات جديدة.
وعلى صعيد آخر وھو موضوع االھتمام بوسائل النقل وھي الموانئ العراقية حيث
كانت ھناك مؤامرة على موانئ البصرة في المرحلة السابقة ،أما في عھد النظام
البائد فقد كانت الموانئ معطلة ال تستقبل أي بضائع سوى القليل لذلك بدء العمل
على تنشيط دور ھذه الموانئ ،ففي عام  2005أصبحت واردات ميناء البصرة
ثالثة مليارات دينار عراقي ،وفي عام  2005أصبحت مائة وأربعين مليار دينار
عراقي ،أي بزيادة قدرھا عشرة أضعاف أو أكثر حيث رصدت حكومة الجعفري
مبالغ للتطوير ،فتم إصالح الكثير من الرافعات والمعدات البحرية واآللية ،وتحققت
تحول
طفرة نوعية كبيرة بتفعيل عمل الموانئ بشكل البأس به مما ساعد على ّ
مسرى التجارة من دول الجوار إلى ميناء أم قصر ،إضافة إلى ھذا لم يتم إھمال
موضوع سكك الحديد العراقية والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة لتطوير قدراتھا أو
ربطھا من جديد ھذا الموضوع الذي عانى من اإلھمال الكبير بدأت دراسات عديدة
لوضع مخططات ودراسات خاصة للقيام به فمثالً مترو بغداد تم إعادة دراسته،
وأحيل إلى شركة متخصصة لتحديث تصميمه كما تم االتفاق وتوقيع عقد مع
الحكومة اإليرانية لمشروع ربط مدينة البصرة بالمدن اإليرانية ولتنفيذه في الفترة
الالحقة ،وتم االتفاق مع العديد من الشركات اإليطالية وبذلك فإن ھذا الجانب ھو
اآلخر لم يعان ِمن إھمال الجعفري وحكومته التي حاولت أن تعالج كل جانب من
جوانب حياة الفرد العراقي دون إھمال أو تقصير قدر المستطاع ،فقد قامت الحكومة
االنتقالية بتكريم موظفي وزارة النقل ،وإعطاء مساكن لكبار السن ،وعمدت إلى
تمليك الدور التابعة لھا لشاغليھا ،وكذا توزيع قطع أراض ٍلمنتسبيھا وعلى عوائل
الشھداء المنتسبين ،وتم تعديل رواتب أعضاء المجالس اإلدارية حيث كان راتب
عضو مجلس المحافظة ) (180000دينار ،وعضو المجلس البلدي )(300000
دينار ،وعضو مجلس الناحية ) (200000دينار ،وقد تم منحھم المبالغ الشھرية
على النحو التالي:
عضو مجلس المحافظة )مليون ونصف المليون دينار(.
عضو المجلس البلدي ) (900000دينار.
عضو مجـلس عضو مجلس محلي )ناحية( ) (900000دينار.

صرف المبلغ الشھري من مخصصات رئاسة الوزراء ،وبأثر رجعي من الشھر
الخامس.
المجـال الصـحي
بدأ العمل على جميع محافظات العراق ،ووفرت إمكانيات لتطوير الكادر الطبي
ومن خالل التوافق مع منظمة الصحة العالمية وممثليھا الموجودين في األردن ومع
المنظمات الدولية ،وتم تأھيل نسبة البأس بھا من الكوادر ،وقد أصبح ھناك إسعاف
متنقل وإسعاف ثابت وإسلوب إلدارة األزمات ،كما تم افتتاح مراكز صحية نوعية
الستقبال الزائرين في النجف وكربالء حتى أصبحت المستشفيات أثناء فترة
الحكومة االنتقالية ال تعاني من النقص في األجھزة للعمليات الجراحية في كل أنحاء
العراق لكن النقص بالكادر البشري والذي مازال العراق يعاني منه لحد اآلن،
والسبب في ذلك ھو الھجرة من الجنوب والوسط إلى شمال العراق أو الھجرة إلى
الخارج ،وأرست الحكومة االنتقالية النقاط األساسية إليجاد قانون جديد للمخدرات
في العراق غير القانون السابق ،ويفرض ھذا القانون شروطا ً قسرية جداً على
تعاطي المخدرات ،أو حتى بعض أنواع األدوية ذات التأثير العصبي أو النفسي
إضافة إلى العديد من اإلنجازات التي ال يسع ذكرھا تفصيالً لكثرتھا ،منھا:
المحافظة على نظافة العراق ،والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور والذي كان
يعتبر إنجازاً بالنسبة للظروف العراقية ،كما وتعد حمالت التلقيح ضد شلل األطفال
والكوليرا والوباءات األخرى من اإلنجازات المھمة التي جرت أثناء الظروف
الصعبة التي كانت تعيشھا الحكومة ،كما واسترد العراق موقعه الدولي في منظمة
الصحة العالمية وإقليم الشرق األوسط ،وأول إنجاز تم في وزارة الصحة أثناء فترة
الحكومة االنتقالية ھو استعادة عضوية المكتب التنفيذي الذي حُرم منه العراق،
وقامت الحكومة بتوفير مخصصات مالية للكوادر الطبية ومخصصات خطورة؛ لكي
ص ُعد كافة لم تھمل
تساھم قدر اإلمكان في الحفاظ على التوازن الداخلي على ال ُ
حكومة الجعفري الجانب العلمي فقد حاولت إحياءه بعد أن تم وضعه داخل أسوار
في فترة النظام السابق ،فوزارتا التربية والتعليم كلتاھما مرتبطتان ببعض وإن من
أھم اإلنجازات التي تحققت لھذه الحكومة في جانب التربية ھي النقلة الجيدة في
مجال تأھيل المدارس وبنائھا ،فقد وضع مشروعا ً لبناء  297مدرسة خارج بغداد،
و 85مدرسة داخل بغداد وأنجزت الكثير من مشاريع البناء ،وأكملت حوالي 300
مدرسة من حيث األعمال التي تتراوح بين التصليح والتأھيل وبناء مدارس مدمرة
ومنـَح من دور لبناء المدارس .وضعت
إضافة إلى الحصول على قروض ّ
ميسرة ِ
ھذه األموال ضمن ميزانية الوزارة للقيام بأعمال لم تكن المدة الزمنية كافية
إلتمامھا؛ لذا سلمت للحكومة الالحقة ،كذلك كان ھناك دور كبير في موضوع
المناھج العلمية ،وھو موضوع ال يتعلق بكيفية صياغة الكتب المنھجية ومضمونھا
العلمي فحسب إنما يتعدى ذلك إلى استخدام الوسائل واألساليب المتطورة في
التدريس ومحاولة تقليص نسبة األمية التي زادت في العراق أثناء فترة النظام البائد،

ووضعت ميزانيات لطباعة الكتب فلم يكن ھناك مخصصات كافية في الميزانيات
السابقة لھذا الموضوع ،أما بالنسبة للتعليم العالي فقد اتخذت جملة من اإلجراءات
لتحسين الحالة العلمية وفق المعايير العلمية واألكاديمية العالمية والعمل على
استقطاب الكفاءات العلمية المتقدمة المتواجدة داخل العراق أو خارجه لسد النقص
الحاد الذي كان موجوداً في المالكات الرئيسية ومعالجة الخلل في نسبة عدد األساتذة
إلى عدد الطالب ،وتم العمل على إعادة مد الجسور مع الدول المتقدمة علميا ً
والمنظمات الدولية المختصة الستثمار خبراتھا في دعم الجامعات ووضع نظام
جديد للترقيات العلمية وتقويم األداء وضوابط وتعليمات جديدة للدراسات العليا
وتوفير المستلزمات الضرورية من أجھزة ومعدات وأبنية مالئمة وقد زيدت
الميزانية بنسبة %100للعام  2006لتغطية حاجة الطلب المتزايد على التعليم
العالي ورفع مستواه وتلبية لحاجة الجامعات العراقية في زيادة اإلنفاق ومنذ تسلم
الحكومة االنتقالية لمھامھا؛ واستجابة لمقترح السيد رئيس الوزراء وضعت فلسفة
واضحة ترجمت إلى برنامج عمل )المائة يوم األولى(؛ إلعادة ترتيب أوضاع البيت
الداخلي ألمور التعليم العالي ،فوضعت العديد من الضوابط التي ينبغي أن تسود
المجتمع الجامعي وانتزاع اعتراف الجميع بضرورة احترام واستقاللية الحرم
الجامعي.
كما تم االھتمام بالجوانب القانونية الخاصة بھذه الوزارة والتعليم العالي األھلي إذ تم
إعداد مقترحات لتطوير ھذين القانونين بما يواكب المتغيرات التي تطرأ على البلد
والعالم ،واالھتمام بتحسين الوضع المعاشي للتدريسيين وذلك بمضاعفة رواتبھم
وتخصيص مبالغ مالية إلطالق البعثات الدراسية إضافة إلى العديد من الخطط التي
تقضي بترتيب وإحصاء أعداد الطلبة المقبولين في الكليات والمعاھد ،والعمل على
زيادة ھذه األعداد وقد حافظت الحكومة طيلة فترة تسليمھا السلطة على مؤسسات
التعليم من دون التخندق الطائفي والعرقي حتى أصبحت مالذاً لكل العراقيين ،وعلى
اختالف دياناتھم وقومياتھم وعقائدھم بال أي تفرقة على الرغم من محاولة األيادي
الخفية المجرمة لزرع الطائفية في داخل ھذا الحرم المقدس ،وبھذا تـ َُعد إنجازات
حكومة الجعفري ضمن فترة حكمھا القصيرة ،والتي لم أذكر العديد منھا باھرة
سيشھد لھا التاريخ.
حكـومة التحـديـات
كما يسميھا كـ ُث ُـر لم تدع مضماراً إال واجتازته فميدان التخطيط في ھذه الحكومة
كان له ھو اآلخر حصة ومجال تم العمل به ،ومن أھم اإلنجازات التي تحققت في
ھذا الميدان ،والتي يفخر بھا ھو قضية تبني االستراتيجية الوطنية لقد كان ھناك جھد
متميز من أجل دراسة شاملة لواقع االقتصاد العراقي ،ومتطلبات التنمية والخطط
الضرورية للتحول بالعراق إلى ما يجب أن يكون عليه كبلد متطور ومزدھر
اقتصاديا ً.

ھذه الدراسة تم إقرارھا في مؤتمر دول المانحين في البحر الميت ،وكانت بمثابة
تعبر عن إرادة الشعب
تأييد قوي لرؤية الحكومة العراقية ذات السيادة ،والتي ّ
تنميته أكثر من غيرھا فقد تم تثبيت ھذا المبدأ .كما وإن
العراقي ،ومتطلبات
ِ
اإلحصاء السكاني من اإلنجازات المھمة جداً وعمل جبار لن يتم بسھولة ،ويتطلب
جھداً كبيراً ،ومن خالل الحكومة االنتقالية تم وضع األطر واآلليات والميزانيات
المطلوبة للعمل ،وتمت المباشرة بالعمل به فاإلحصاء الجديد في العراق سيكون
إح ً
صاء دقيقا ً ،وسيوفر لصناع القرار المؤشرات اإلحصائية الضرورية لتبني
سياسات ُمجدية.
أما بالنسبة إلى ميدان الصناعات واإلنجازات التي يمكن الفخر بھا فھي زيادة
اإلنتاج بصورة عامة ،وإعادة توازن وزارة الصناعة؛ لكي تعمل بخطوات ثابتة
وبرامج محددة وخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى مع انسجام كامل بين
العاملين في ھذا المجال ،وتشكيل فرق عمل إلنجاز مشاريع مھمة للقطاع الخاص،
لتطوير الصناعة ،وإيجاد استثمارات جديدة.
وفي الوقت نفسه تطوير ما موجود من خطوط إنتاج ،ورفع كفاءتھا لتحسين
النوعية ،وھذا عمل كبير جداً ال يمكن تجسيده إال بالمتابعة الميدانية ،فكان ھذا األداء
ًً
مسببا◌ لقيام طفرة نوعية كبيرة في الصناعة واإلنتاج الصناعي ،وما حصل للبلد
من تطور كبير في ھذا المجال ،كما عملت الحكومة على حل أزمة البطالة لكن
المشاريع القائمة لم تكن كافية لتجاوز ھذه المشكلة لذا كان البد من القيام بمشاريع
إضافية الحتواء ھذه األزمة.
وبالفعل تم العمل على كثير من الجوانب للحد من تفاقم المشكلة ،وما يمكن أن
ًً
الحقا◌ من أضرار قد تسيء إلى المجتمع ومع دخول االستثمارات
يترتب عليھا
وتفعيل قوانين الخصخصة ،فإنه من الممكن تشغيل كل اليد العاملة العراقية ،ال بل
قد نحتاج إلى استيراد يد عاملة من خارج العراق إذا تم تفعيل ھذه الخطط.
وكذلك من المشاريع المھمة التي تم إنجازھا ھو )لجنة إعمار األنبار( حيث كان
ھناك عمل كبير جداً وخاصة في مدينة الفلوجة وكانت المشاريع قد أخذت طابع
البداية ،وكان ھناك تطور كبير في نسب اإلنجاز ،وأعتقد أن ھذه اإلنجازات بدأت
بنسبة  ،%15وانتھت بنسبة  %70من نسب اإلنجاز في مدينة الفلوجة ،كما كانت
التعويضات للمواطنين الذين تھدمت بيوتھم أثناء الحمالت العسكرية ،حيث تم تقديم
مبلغ  175مليون دوالر كتعويضات عن أضرار األعمال العسكرية إضافة إلى قيام
أعمال أخرى مثل) :مشروع إعمار بلدة تلعفر( الذي تم العمل به بصورة جيدة
ومشاريع أخرى أنجز عدد كبير منھا بنسب عالية.
حكومة الجعفري الرجل الذي ُعِرف بأنه على درجة كبيرة جداً من الثقافة؛ لذا كان
الراعي األول والدائم لھا سواء قبل تسلمه الحكومة االنتقالية أو بعدھا كانت
اإلنجازات التي سجلت ملفتة للنظر ألن ھذا الجانب بحكم عالقته الوثيقة باإلعالم
والذي يعتبر بدوره السلطة الرابعة في البلد كان البد أن يظھر بصورة الئقة
ص ُعد في الواقع العراقي أثناء فترة حكومة
تتناسب والجھود المبذولة على مختلف ال ُ
المھمات الصعبة ،فعلى الرغم من سوء الوضع المادي الذي ّبينا معاناة جميع

الوزارات منه فقد أنشئت مشاريع فوريه ،وتمت إعادة اإلعالميين المھاجرين )الذين
أقيلوا بسبب حل وزارة اإلعالم والذين زاد عددھم على األربعة آالف إعالمي فقد تم
تعيينھم في وزارة الثقافة( ،كما تم فتح  16مركزاً
ًً
ثقافيا◌ وإنشاء بيوت ثقافية في
المحافظات ،وكان الجعفري من المھتمين والمشجعين على إقامة المھرجانات
والمؤتمرات الثقافية وكان يعنى دائما برعاية المثقفين واستيعابھم ،فقد كانت ھذا
الفترة بحق بنظر الكثيرين الفترة الذھبية لوزارة الثقافة والمثقفين في العراق،
وكان من أھم المنجزات على ھذا الصعيد أيضا ً قيام مديرية العالقات الثقافية بخمسة
مھرجانات في أسبوع واحد وإقامة مھرجانات في أبعد نقطة في العراق وصوالً إلى
األھوار وناحية الفھود في الناصرية.
لقد حققت الثقافة في فترة الحكومة االنتقالية انتقالة واسعة على الرغم من الوضع
المالي الصعب لھا فقد تمت أقامت مھرجان المربد ،وتم توفير  200مليون دينار
عراقي إلقامته وإعطائه مبلغ ملياري دينار كمكافأة لإلخوة الفنانين ،وال ننسى ما
حصل في العراق من تأثيرات سلبية في اآلثار العراقية بعد فترة السقوط حيث
ُسِرقت حوالى  15000قطعة عملت الحكومة على استردادھا ،وتم استعادة عدد
كبير منھا ما يتجاوز الثلثين ،ولم يزل البحث عن المتبقي جاريا ً في كل العالم ،كما
تم العمل على تطوير المتحف العراقي باالتفاق مع وزارة الخارجية اإليطالية ومع
إحدى الجامعات اإليطالية على تطويره وبناء مخازن فيه وربطه بشبكة اإلنترنت
ليكون باإلمكان دخول المتحف العراقي في أي بقعة من بقاع العالم ،كما أنشأت
دائرة معنية بالثقافة وھي دائرة )منظمات المجتمع المدني( تتعامل مع المنظمات
التي لھا عالقة باألمور الثقافية حيث تعمل على تقديم المساعدة الممكنة في مجال
توفير القاعات وتنظيم المھرجانات ودفع بعض المبالغ المالية النقدية ،لذا كان
التعاون مع ھذه المنظمات مثمراً بشكل كبير.
كل ھذه األمور التي ذكرتھا على صعيد الخدمات اإلنسانية المرتبطة بواقع حياة
الفرد العراقي على مختلف االتجاھات أثناء فترة الحكومة االنتقالية لم تكن إال جزءاً
يسيراً مما حصل على أرض الواقع ،ويمكن العودة إلى كتب أخرى تحتوي على
تفاصيل أدق وأكثر من التي ذكرتھا مثل كتاب المخاض العراقي الذي كان ھو
المصدر األساسي الذي استندت إليه في جميع المعلومات ،والذي يتم فيه ذكر
منجزات خطت تاريخ واقع العراق الجديد بحروف من ذھب سيخلدھا التاريخ.
طعنة الموت لم تفلح
تسابقت خناجر اإلرھاب من الداخل والخارج لمحاربة حكومة الجعفري ،ومحاولة
إفشالھا لكي يفسح المجال لھم لممارسة أساليبھم الوحشية ،وبث أفكارھم الھمجية،
مر السنوات ،ومن ثم تحقيق منافعھم الشخصية
في أرض غطت الدماء ترابھا على ّ
ص ُعد؛ من ھنا ابتدأت جولة النزال األول ،وكان على حكومة الدكتور
على مختلف ال ُ
الجعفري أن ال تستخدم العنف لحسم الجوالت بضربة قاضية لذلك كان على ھذه
الحكومة أن تتم مقدما ً مھمتين أساسيتين ،ھما :مقاتلة اإلرھاب وبناء قوات الشرطة

والجيش ،ففي عملية البناء تم إنجاز العديد من الدورات التدريبية الواسعة ،التي
تخرج
شملت إقامة معسكرات في األردن والسليمانية والنعمانية والبصرة وبابل ،و ّ
أفواج من الشرطة والمغاوير ،وقد كانت المھمة غير سھلة على اإلطالق ففي األيام
األولى لتسلم ملف السلطة ،وكان البد من حصول خروقات أمنية بسبب الوضع
المتدھور للعراق ،والذي أصبح على ھذه الحال بسبب ُزَمر أزالم النظام السابق أو
من التكفيريين ،الذين حاولوا بطريقة أو بأخرى أن يسيطروا ،أو يجدوا موطئ قدم
في الداخلية العراقية ،فبدأت العمليات االستخباراتية ،وتم فصل جزء منھم وإلقاء
القبض على جزء آخر منھم بعد إجراء التحقيق العادل معھم؛ لذا كانت ھناك
نجاحات باتجاھات متعددة:
قتال اإلرھاب وبناء قوات األمن وھذا كله واجھه العديد من الصعوبات كتسليح
قوات الشرطة بأسلحة متطورة وحديثة فالقوات متعددة الجنسيات كانت تحدد نوع
السالح الذي تتسلح به قوات الشرطة أو الجيش وطبيعته ،ولم يكن باإلمكان مواجھة
اإلرھاب بنفس مستوى القوة الذي يحارب ھو بھا ،وعليه تعتبر ھذه من نقاط
الضعف الكبيرة التي تم استغاللھا من قبل الطرف اآلخر في النزاع ،وھو اإلرھاب
فقد كانوا يمتلكون كل أنواع األسلحة من سيارات ملغومة إلى عبوات ناسفة
والھاونات والصواريخ في حين أن قوات الداخلية كانت ال تمتلك إال الكالشنكوف،
ولكن على الرغم من ھذا أتمت المھمة على قدر المستطاع ،وكان االعتماد في
البداية على الدعم الجماھيري ،الذي كان يقدم المعلومات.
وقد أجريت العديد من المحاوالت؛ لكي يتم إصالح أوضاع نسبة كبيرة من
المنتسبين والمتطوعين في الداخلية ،والذين تم قبولھم من قبل السلطة السابقة من
دون مراعاة للمستوى الدراسي والمراحل التعليمية ،وھذه معاناة كبيرة لذا وجب فتح
دورات لتعليمھم القراءة والكتابة ،ووضع شرط للقبول على أن ال يكون مستوى
التحصيل الدراسي دون شھادة المتوسطة؛ ألن طموح الحكومة االنتقالية كان كبيراً
جداً يھدف إلى رسم منھاج يعمل على استخدام جھاز الشرطة للوسائل الحديثة
كالكومبيوتر خصوصا ً أننا اآلن في القرن الحادي والعشرين ،ويجب أن نتماشى مع
ص ُعد.
مستوى التطور العالمي في جميع ال ُ
خطط الحكومة االنتقالية كانت رائعة واألذھان منفتحة ،فالدكتور الجعفري من
أحرص السياسيين الموجودين في الساحة على عدم إراقة الدم العراقي ،لكن ،وكما
ال يخفى علينا الشجرة المثمرة ترمى دائما ً بالحجارة ،وھذا ما حاولته العديد من
األطراف ،وھذا ما عانته حكومة ھذا الرجل ،ومن أقرب المقربين إليه حتى من
أناس كثر موجودين في الشارع السياسي ،يتحدثون باسم الشعب والمطالبة بحقوقھم
وعدم إزھاق األرواح وفي الواقع ھم من وراء العديد من العمليات اإلرھابية التي
حدثت سواء بالدعم المادي أو حتى التخطيط المباشر ،والغرض من ھذا كله ھو
الحصول على مناصب قيادية تسد فراغ بطونھم وجيوبھم التي ال تمتلئ أ ً
بدا ،ال
لشيء آخر ،عملت الحكومة على مجابھة كل الجالدين وأعوانھم.
من اإلنجازات كانت )عملية البرق( وھي عملية عسكرية متكاملة استطاعت أن تعيد
األمن واالستقرار إلى بغداد على مدى أربعة أشھر ،فالجميع يعلم أن المواطن لم

ً
مساء
يكن يستطيع السھر حتى ساعات متأخرة من الليل ال بل حتى الساعة السابعة
خارج بيته ،ولكن بعد ھذه العملية استطاع السھر بحرية ،وكذلك انخفض عدد
السيارات الملغومة فبعد أن كان عددھا يتجاوز عشر سيارات ملغومة في اليوم
انخفض إلى ما نسبته سيارتان أو ثالث في الشھر من األعمال المھمة التي أنجزت
خالل الستة أشھر السحرية ،ھو تأسيس عمل استخباراتي واسع ووضع ھيكلية
ً
متكاملة له ،كما تم تدريب أكثر من خمسة وثالثين ألف متطوع تدريبا ً
كامال،
وتجھيزھم للقتال قاموا بمھمتھم في حماية المواطنين.
ومن األمور المھمة والصعبة جداً التي تم إنجازھا ھو إجراء االنتخابات واالستفتاء
على الدستور بأمن وأمان؛ لذا فإن تحقيق إجراء عمليتين انتخابيتين وبنجاح فائق في
ً
جدا ،وخالل ستة أشھر ُيَعد بحد ذاته إنجازاً كبيراً تحققه حكومة
فترة صعبة
الجعفري في خضم تلك الظروف ،فاالنتخابات أجريت حتى في المناطق الساخنة
ً
جداً في العراق كالرمادي والفلوجة والتي شھدت زخما ً انتخابيا ً
كبيرا ،كذلك فقد
أصر رئيس الوزراء على تطبيق قانون مكافحة اإلرھاب حيث كان يؤكد على
القضاء ،وإن ھذه مھمتكم في تطبيق القانون في حال تلكأ بطريقة أو بأخرى ،اتھم
الكثير حكومة الجعفري بالطائفية ،ھذه السمة التي لم ،ولن تكون موجودة على
اإلطالق والدليل في ذلك ،إن قائد القوات الخاصة ،وكذلك قائد شرطة بغداد كانا من
اإلخوة السنة ،ولم يغيروا أثناء فترة الحكومة االنتقالية إضافة إلى خطابه الثابت
والصريح والمستمر والذي يؤكد على ضرورة الحفاظ على التعايش المذھبي
واالبتعاد عن النعرة الطائفية وتبنيه للمشاركة السنية الواسعة )ستة وزراء  +نائب
رئيس الوزراء( في الحكومة االنتقالية ،وتأكيده على ضرورة أن يكون رئيس
الجمھورية من السنة العرب ريثما ينتقل العراق إلى الديمقراطية المباشرة؛ ليترك
للشعب حق االختيار المباشر لرئيس الجمھورية.
ومن جوالت النزال القوية التي حصلت ،ھو ما كان ُيشاع حول وجود فرق الموت،
وھي عبارة عن أكذوبة إعالمية ال أساس لوجودھا ،فلقد كان اإلرھابيون والقنوات
وتنميھا؛ ألن الحقيقة ھي إن
اإلعالمية اإلرھابية ھي التي تبث ھذه الشائعات
ّ
اإلرھابيين ھم الذين كانوا يرتدون زي الداخلية ،ويقومون بأفعال شنيعة نـ ُِسبت إلى
قوات الداخلية ،تمت ممارسة ضغوط على الحكومة للحد من عمل وزارتي الداخلية
والدفاع ،وذلك عن طريق عقد اجتماعات لم تكن الحكومة طرفا ً فيھا ،وفي الكثير
من األحيان كان الدكتور الجعفري يسأل القوات متعددة الجنسيات عن ھذه
االجتماعات ،وما طرح فيھا من أمور ،ولكن النتيجة أنھا ما كانت إال وسيلة للضغط
تحملت عناد الحرب من جميع األطراف لقد عمل
ومحاربة الحكومة االنتقالية التي ّ
السيد الجعفري على وضع نھج رائع ومميز ،حينما عزل الوضع األمني في جانب
مختلف عن مجلس الوزراء إذ ارتأى أنه ال يمكن مناقشة الوضع األمني في فضاء
ً
فعال ،وكان رئيس الوزراء
كبير؛ لحاجته إلى السرية ،فنجحت الحكومة بتوفيره
يعطي وقتا ً كافيا ً لمناقشة كل األمور ال بل كان وقتا ً مفتوحا ً أحيانا ً الواحد منھا يمتد
إلى خمس ساعات ،وھذا عمل كبير له نتائج إيجابية على الجانب األمني ،أما
الخروقات التي حصلت ،والتي حاولت أن تؤدي إلى حرب أھلية طائفية في العراق،

وعلى الرغم من خطورتھا ،وما أودته من خسائر في األرواح ال يمكن تعويضھا،
وخسائر في األموال ،باءت بالفشل في تحقيق ھدفھا األساسي ،وھذا كله يعود إلى
الدور الكبير الذي لعبته القيادة الحكيمة للدكتور الجعفري وقدرته على احتواء
تجسد لنا من خالل الحادثة التي
األزمات وإخماد نار التفرقة والطائفية ،وھذا ما
ّ
جرت في سامراء إذ واجھت الحكومة ھذا الحدث بتحرك سياسي سريع وفاعل ،فقد
سارع رئيس الوزراء إلى االجتماع مع القوى السياسية كلھا ،وحدد أكثر من
عشرين نقطة لحل ھذه المعضلة ،واحتوائھا بأفضل صورة ،فكما يقول الدكتور
الجعفري حول ھذا الموضوع ،وما جرى فيه:
ُ
الحظت االرتباك عند بعض المسؤولين خالل حادث تفجير سامراء ووضع
))لقد
الكثيرين من المخلصين أيديھم على قلوبھم خوفا ً من الغرق في الفتنة الطائفية
خصوصا ً أن المرقدين رمز ديني شيعي إسالمي حضاري ووطني عراقي ،وقد
آلمني ذلك كثيراً ،لكنني تعلمت أن أرد على الحدث بما يتطلبه من تعبئة معنوية
ونفسية وعملية ميدانية ،وأن أحتوي ردوده ،وأعمل ما أستطيع ،وقد كتبت
مباشرة مجموعة نقاط باللحظة وجاءني السفيران األميركي والبريطاني والقائد
العسكري لقوات التحالف ،وكان االرتباك واضحا ً عليھم ،وسألوني ما العمل؟ وماذا
سوف تعمل أنت؟ فسلسلت النقاط والمحاور ،واتصل الرئيس األميركي جورج
لتحمل الكلفة ،فقلت له :ال ،في مثل ھذه األمور ال
بوش ،وقال :إنه على استعداد
ّ
ً
عادة نميل إلى جھات خيرية ،وإلى المصادر الشعبية
نأخذ حتى من مصادر رسمية
في القضايا المرتبطة بمقدساتنا ،وأشكرك على ھذا االستعداد ،وجمعت الفضائيات
المختلفة ،وكذلك خطباء الجمعة في بغداد ،والقوى السياسية ،وعقدنا في مجلس
الوزراء مجلسا ً استشاريا ً
موسعا ً من خمسة وعشرين شخصية وطرحنا فيه ورقة
َّ
عمل ،وفتحنا باب التبرعات ،وقمنا بتفقد الجرحى ،وما شاكل ذلك ،ووجھنا خطابا ً
إلى أبناء الشعب العراقي ،وجمعت أيضا ً )غرفة عمليات( ،وأقدمت على سلسلة من
الخطوات كورقة عمل فورية ،شرعت فيھا بالدقائق األولى ،وبدأنا نتابع القضية،
كيف حدثت ،وكيف نحتوي ردود الفعل المحتملة عليه؟
لقد لعبت المرجعية الدينية دوراً
مشرفا ً ،وكان آلية ﷲ السيد علي السيستاني منذ
ّ
سباق لمنع أي ردود فعل من شأنھا أن تطال ،وتعتدي على رموز
وقت مبكر دور ّ
ومكانات األبنية والمساجد لإلخوة أبناء السنة ،فكان عندنا حضور إعالمي
وسياسي مع الرموز المختلفة ،ومع الفضائيات المختلفة والشخصيات العلمائية
المختلفة من المجموعتين ،وقد ساعد ھذا األداء في التخفيف من حدة المشكلة،
لوال ذلك لحدث األسوأ ،فكان يمكن أن يصبح العراق رماداً تذروه ريح الطائفية،
ھذه ليست قضية بسيطة ،إنھا قضية لھا عالقة بمقدس ديني ،وھو مرقد إلمامين
وتتحول إلى حرب طائفية إذا
معصومين ،يعني أنه كان يمكن أن تشعل نار الفتنة،
ّ
لم تكن حربا ً أھلية(.
أيضا ً ما حصل على جسر األئمة ،ھذه الحادثة التي لم تكن في الحقيقة حادثة أمنية
بحتة ،بل كان حادثا ً تسببت جماعات إرھابية بإشاعة معلومات كاذبة بين الناس،
ً
سياسيا،
وكان ضحيتھا حوالى ألف مواطن ،لقد كان تعامل الحكومة مع الحادث

وليس أمنيا ً فقد حاول أن يتدارك الموقف من خالل ما وجھه من خطاب مھم
استطاع من خالله أن يطفئ نار الفتنة ،حيث أكد على دور أھالي األعظمية
الشرفاء ،الذين شاركوا في إنقاذ الزوار ،وركز فيه على الشھيد )عثمان على
العبيدي( الذي جسد دوراً نبيالً في إنقاذ ثمانية مواطنين ،فقد استطاعت حكومة
الدكتور الجعفري أن تتجاوز ھذه المتطلبات الخطيرة والفضل في ھذا يعود بالتأكيد
إلى طريقة إدارته لعمل الحكومة حيث استفاد من خبرته النضالية الطويلة.
وھاتان الحادثتان ھما من أشد األمور التي حصلت أثناء فترة الحكومة االنتقالية،
لكن على الرغم من ھذه الصعوبة فإن ھناك أمراً رائعا ً قد حصل ّ
عزز موقع التالحم
والتآخي بين أبناء الشعب الواحد بفئاته كافة ،فعندما فتح باب التبرع وقف العراقيون
طوابير بمن فيھم المسؤولون وموظفو الدولة دون األخذ بنظر االعتبار اختالف
انتماءاتھم وتوجھاتھم ،فوضعت األيادي الواحدة براحة األخرى ،وكانت سوراً
محيطا ً بأرض الوطن حاميا ً وحافظا ً له من كل سوء ،كما ال نغض الطرف عن قيام
الحكومة باستقبال عوائل الشھداء وتكريمھم فقد تم إعطاء مبلغ عشرين ألف دوالر
لكل عائلة شھيد ،ويتضاعف المبلغ في حال وجود أكثر من شھيد فيھا كما قام
الدكتور الجعفري بإھداء درع ورسالة تعزية موقـ َّعة من قبله كتقدير لھذه العوائل
ووفاء منه بعده بمؤازرة الشعب في مختلف الظروف.
الدفـاع والداخلـية
الفعال الذي اتخذ في مجال وزارة الدفاع يجب أن نعلم أنه
ولكي ال يغيب عنا الدور ّ
تم العمل على تقريب وزارتي الدفاع والداخلية من بعضھما البعض ،وبالطبع مع
جھود العاملين فيھا فكانا يسميان بالتوأم إذ لم يكن عمل وزارة الدفاع بمعزل عما
كانت تقوم به وزارة الداخلية ،فأغلب العمليات العسكرية التي جرت كانت بالتعاون
المشترك بينھما ،ويجب المالحظة أن جميع العمليات التي جرت كانت تناقش بشكل
عميق في )غرفة العمليات العسكرية( التي يرأسھا الدكتور الجعفري والقائد العام
للقوات المسلحة ،لقد كان السيد رئيس الوزراء ال يتمنى حدوث عمليات عسكرية في
أي مكان في العراق ال لكونه غير حازما ً في فرض واستخدام القوة ،كما اتھمه
كثيرون ،بل على العكس من ذلك؛ ألنه يؤمن بأن السياسة الحكيمة تكون بالتأني في
اتخاذ القرارات ،وأن ھذا الشعب يجب أن يخرج من فكرة أن القوة أساس الحكم
فضالً عن حرصه الشديد على دماء الناس ،ففي الدخول في تفاصيل أكثر عما جرى
في عملية تلعفر فقد أخذ الدكتور من الوقت ثالثة أشھر للتمھيد إلى أن وافق على
العملية العسكرية في تلك المنطقة ،ووصل الحد أن جاءت وفود عديدة إلى الدكتور
تطلب منه إجراء عملية عسكرية في منطقتھم لتنظيفھا من اإلرھابيين ،وفي ھذه
األثناء عندما تمت الموافقة حرصت الحكومة على توفير كل متطلبات الحياة ألھالي
المدينة من تغذية وخدمات صحية..إلخ ،ومن األدلة الموقنة على نجاح ھذه العملية
ھو خروج أبو مصعب الزرقاوي شخصيا ً في اإلعالم مھدداً ومتوعداً بضرب
المنطقة الخضراء بالسالح الكيمياوي ،وضرب أھداف أخرى بما فيھا تجمعات

تنته العمليات العسكرية في مدينة تلعفر ،لكن الحكومة استمرت بعملھا
سكانية إن لم ِ
طھرت المدينة من الرجس الذي خالجھا بأنفاس اإلرھاب والخوف والقتل
إلى أن ّ
الذي عانى منه السكان ففي ھذه العملية خسر اإلرھاب نحو أكثر من  375قتيالً
إضافة إلى العدد الكبير الذي تم إلقاء القبض عليه ھناك ،والذين كانوا من األجانب
الذين جاؤوا من خارج العراق ،كذلك تمت ھناك عمليات أخرى بنفس الشروط
والدقة التي طبقت فيھا عملية تلعفر مثل )عملية القائم وحديثة( كذلك قد حرصت
الحكومة على توفير أموال تحجز للمدن التي تطبق فيھا ھذه العمليات إلنشاء
مشاريع اقتصادية بعد إتمام العملية العسكرية والجدير بالذكر :ففي مدينة تلعفر تم
توفير خمسين مليون دوالر لتعويض الناس الذين تضررت أمالكھم أو إلصالح
البنية التحتية كالكھرباء والماء ،إضافة إلى تنفيذ العديد من العمليات اليومية إليقاف
اإلرھابيين عند حدھم ،وتوفير األمن للشعب.
تحت المجھر
المتابع لألحداث السياسية التي جرت بعد سقوط النظام السابق من كثب من مختلف
الجوانب بصورة عامة وعلى تشكيل مؤسسات الدولة بصورة خاصة يالحظ أن
ھناك اختالفا ً كبيراً بين الحكومات التي تسلمت السلطة منذ عام  2003ولحد اآلن
وسن القوانين والتشريعات واختيار
طبق،
من حيث اتخاذھا للقرارات التي تـ ُ َّ
ّ
األشخاص المناسبين ومحاربة الفساد اإلداري بكل جوانبه وھذه األخيرة من األمور
المھمة جداً ،والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار بصورة جدية ،فالحكومة االنتقالية
وعند تسنمھا السلطة عانت من ھذا الجانب بصورة كبيرة ،أما الحكومة المؤقتة التي
سبقت تشكيل حكومة الجعفري فقد حصل فيھا خلل كبير ،وال نلقي اللوم على القيادة
التي كانت تملك زمام األمور آنذاك فقط ،وإنما على جميع العاملين في تلك الفترة
وصعوبة األحداث بسبب الوضع المتدھور.
ولكن وبعد تسلم الحكومة االنتقالية ملف السلطة؛ حاول الدكتور الجعفري أن يعمل
ص ُعد واالتجاھات ،وبمحاولة الكشف
على محاربة الفساد في الدوائر وعلى مختلف ال ُ
عما كان يحصل في الوزارات فقد كانت ھناك معاناة كبيرة ،فمثالً في وزارتي
الدفاع والداخلية كانت الدوائر تعج بالفوضى وعدم االنضباط االداري ،وبسبب ھذا
التدھور حدثت انتھاكات وفساد إداري إضافة إلى الفساد المالي المتفشي؛ وألن رؤية
الدكتور واسعة فقد ارتأى ضرورة محاربة ھذا الفساد بسرعة كبيرة لعالقته القوية
مع اإلرھاب.
ففي وزارة الدفاع أو الداخلية مثالً عندما يكون ھناك فساد إداري أو مالي سيكون
فيھا بال شك بوابة واسعة للعمل اإلرھابي ،فأول ما عمدت إليه ھذه الحكومة ھو
إغالق ھذه األبواب ،فھناك العديد من األسماء الذين كانت لھم سطوة مالية وإدارية
تم كشف أوراقھم ومخططاتھم ومازالت أسماؤھم مطلوبة للقضاء على الرغم من
ھروبھم إلى الخارج؛ ولكي تكون لدينا رؤية بعيدة وعميقة عن ھذا الموضوع ،فإن
جميع الوزراء الذين شملوا تسلموا السلطة في الحكومة االنتقالية ،عند سؤالھم عن

قروا بوجود نفس
الصعوبات التي واجھتھم حين تسلم ملفات ھذه الوزارات ،أ ّ
المعاناة وأولھا وأعظمھا ھو الفساد اإلداري والمالي.
والمراقب للحدث سيشاھد مدى التغيير الذي حصل في مختلف جوانب دوائر الدولة،
من ھذه الناحية فقد تقلص الموضوع لدرجة ملفتة للنظر في فترة الحكومة االنتقالية،
ففرضت قوانين وعقوبات على مرتكبيھا تطبق على الجميع من دون استثناء ،وال
ننكر أن ھناك بعض الخروقات التي حصلت من بعض ضعاف النفوس ،والذين
تمت مطاردتھم ومحاسبتھم ولكن إذا اعتمدنا على حساب نسبة الفساد بين الحكومة
األولى والحكومة االنتقالية والحكومة الحالية لوجدنا أن فترة حكم الدكتور الجعفري
ھي أطھر وأنظف فترة مرت بھا دوائر الدولة على مختلف الصعد ،وھذه الحقائق ال
تسطر مجرد كلمات على ورق ،وإنما تحسب بوثائق مدونة يشھد لھا التاريخ ففي
الوقت الحالي ونحن نتطلع إلى االنتخابات الجديدة عام  2010تعاني أغلب دوائر
الدولة من فساد إداري ومالي بلغ ذروته ،ويمكن للمواطن أن يالحظه بسھولة كبيرة
عند مراجعته دوائر الدولة المختلفة ،وأيضا ً نحاول أن نكون منصفين فليس التقصير
دائما ً من القيادة العليا في الدولة بل قد يكون السبب في الوضع االستثنائي للبلد
وبسبب النفوس الدنيئة الذين تسلموا مناصب إدارية في الدولة فدعاؤنا وأملنا في
رحمة ﷲ الواسعة الكبيرة ،أن تضع الدورة االنتخابية القادمة حداً لھذه األمور من
خالل القيادات التي ستتسلم زمام السلطة ،خصوصا ً أن الشعب أصبح على دراية
باألمور كافة؛ لذا يجب أن يكون االنتخاب حسب رؤية صحيحة وواضحة ،يزدھر
بھا واقع العراق ال ألسباب ومصالح خاصة تعود بالنفع للفرد والسوء للمجتمع فكما
يؤكد الدكتور الجعفري دائما ً في أغلب لقاءاته وتصريحاته) :انتخبوا من ھو أصلح
لكم(.
عراق يواكب األمم
العراق؛ وبسبب تصرفات النظام السابق كان من الدول المكروھة عالميا ً ذا سمعة
سيئة ،ولم يكن للشعب يد في رسمھا أمام أنظار العالم ،فقد كان النظام معروفا ً بأنه
من أكثر األنظمة انتھاكا ً لحقوق اإلنسان واستغالالً لحقوق شعبه فإن وضع العراق
دوليا ،وكان محاصراً
ً
مقيداً بأكثر من أربعين قراراً
مكبالً من الناحية الدوليةَّ ،
كان ّ
ومعزوالً ومرفوضا ً في الكثير من المنتديات والمؤتمرات ،فوجب بعد سقوط النظام
السابق التخلص من ھذه السلبيات ،وتصحيح نظرة المجتمع الدولي لھذا البلد ،الذي
ُيَعد صاحب أعرق الحضارات وأكثرھا ثقافة ،وعليه كانت ھناك ثالثة اتجاھات
يعمل بھا ،وتصب في اتجاه واحد ،ھو تعزيز موقع العراق بين الدول العربية
والعالم وھذه االتجاھات الثالثة التي عملت حكومة الجعفري على إرساء مفاھيمھا،
والعمل على تطبيقھا ھي:
أ  -تعزيز موقع العراق ،وتحسين عالقته بدول الجوار.
رحب
ب  -إرساء سفن الخارجية العراقية داخل موانئ الجامعة العربية بطريقة ُم َّ
بھا.

ت  -تغيير وجھة نظر المجتمع الدولي تجاه العراق ،وإعادته إلى موقعه الصحيح إذ
يجب أن يكون ضمن الدول المتقدمة.
لقد حاول الدكتور الجعفري ومنذ البداية العمل على جعل عالقة العراق مع الدول
المجاورة عالقة طيبة تسودھا مبادئ االحترام الدولية ،لكن ھناك مجموعة من النقاط
كانت تقف حائالً بوجه تطبيق ھذا األمر ،مثل :عالقة العراق مع سورية فقد كان
للمخربين ھناك؛ لذا كانت ھناك
األميركان يشيرون دائما ً إلى وجود مراكز تدريب
ّ
حوارات دائمة ،وحرص الدكتور الجعفري على إجرائھا سياسيا ً مع القيادة السورية
من دون تدخل الجھات اإلعالمية؛ لكي ال يخلق أزمة ضمنية على مستوى اإلعالم،
فكما يقول الدكتور الجعفري:
))كنت أقول لكبار المسؤولين السوريين ،أنتم تقولون إنه ال يوجد حتى شخص واحد
يعبر الحدود وھذا خطأ ،أنا اآلن أتحدث معكم ،وال أذكر ذلك في اإلعالم ،ھناك
وأمسك بھم وھم متلبسون بجريمة ،وتفخيخ
سوريون وعرب جاؤوا عبر حدودكمِ ٌ ،
سيارات ،ومع ذلك حرصت على إبقاء عالقة سورية  -عراقية طيبة ،وحصدنا نتائج
جيدة(.
كذلك الحال مع األردن ،فقد كانت ھنالك عدة قضايا عالقة على مستوى المحاور
السياسية ،ولم يكن من السھل أن نجد لھا حالً فالزرقاوي والذي كان االسم األول
على قائمة اإلرھاب في العراق ھو شخص أردني ،وكذلك الذين ارتكبوا جرائم
التفجير في الحلة كانوا من األردن ،لكن الحوار الذي قام به الدكتور الجعفري أثناء
فترة حكمه مع الملك عبد ﷲ الثاني والسيد عدنان البدران كان ذا نتائج إيجابية
ً
الحقا ،فالعمليات اإلرھابية طالت مناطق أردنية أيضا ً ،مثل :التفجير
حصدت ثمارھا
الذي حصل في عمان وأدى إلى استشھاد الكثير من األبرياء؛ لذلك كان من مصلحة
الحكومة األردنية أيضا ً محاربة ھذه الجھات ،وكان التعامل مع الدول األخرى
المحيطة بالعراق كتركيا والسعودية والكويتية لكن كوضع استثنائي فإن عالقة
العراق مع إيران تختلف من جوانب عديدة ،وھناك تضارب كبير في آراء الشارع
العراقي حول المدى الذي يجب أن تصل إليه ھذه العالقة وحساب سلبياتھا
وإيجابياتھا فالصراع مع الجانب اإليراني كما ال يخفى عن الكثيرين ھو تاريخي
يمتد عبر سنين عجاف كان آخرھا الحرب العراقية  -اإليرانية أثناء فترة حكم النظام
السابق ،والتي راح ضحيتھا عشرات اآلالف من القتلى من الطرفين تركت بصمة
ذات طابع مكبوت ،فحتى لو لم يكن للموجودين على الساحة اآلن ذنب في تلك
الحرب ،إال أن وجود تلك البصمة في كل عائلة تركت آثاراً سلبية في عالقة العراق
مع الجانب اإليراني ،وھذا ما استشھدته من خالل استطالع آراء أغلب الذين سألتھم
عن رأيھم بمدى إيجابية وسلبية ھذه العالقة من وجھة نظرھم فكان الرد الغالب ھو
السلبية ،والسبب اآلخر ھو الوعي السياسي الذي أصبح موجوداً في الشارع
العراقي ،كما إن فھما ً يدور في األذھان مفاده محاولة السياسة اإليرانية نقل ساحة
الحرب اإليرانية  -األميركية داخل العراق ،وجعله ملعبا ً لتبادل الكرات فيما بينھم
خوفا ً من دخول القوات األميركية لبالدھم ،وعليه عملت العديد من الجھات اإليرانية
على أن تكون التجربة األميركية في العراق فاشلة ،والرأي العام لن يقف مع أميركا

في القيام بشن ھجمة ضد إيران لفشلھا في تجربة العراق ،وبھذا فإن الشعب العراقي
ھو من يدفع ضريبة السياسة من دون أي ذنب على مدى سنوات متتالية ،لكن ممكن
أن ترى بأن حكومة الجعفري استطاعت وبنسبة كبيرة أن تمنع العراق من أن يكون
حلبة النزال بين الطرفين المتنازعين بقدر ما يمكن ،وعندما طرحت الواليات
المتحدة مبدأ التحاور المباشر مع إيران على كل الملفات وحكومة الجعفري ساھمت
بشكل فاعل في إنجاز أول إعالن من قبل الطرفين عن استعدادھما للجلوس مع
بعضھما أو إجراء مشاورات ومفاوضات مباشرة على أرض العراق.
حسب لحكومة الجعفري لم يكن لغرض تقسيم النفوذ
ھذا اإلنجاز الكبير الذي ُي َ
بين أميركا وإيران ،بل العكس كانت لتعزيز سيادة العراق.
أما بالنسبة إلى موقع العراق بين الدول العربية فقد كان البد من استعادة ھيبة
العراق وإعالء صوته وتعريف جميع الدول العربية بالعراق الجديد ،الذي وُ لِد بعد
سقوط النظام ،فعمل الدكتور الجعفري منذ عام  2003عند تشكيل مجلس الحكم
وتسلمه شھراً السلطة لرئاسة المجلس عمل على زيارة مصر باعتبارھا أكبر دولة
عربية كما إنھا الحاضنة لجامعة الدول العربية وكانت ھذه الزيارة ضمن زيارة
لسبع دول عربية كان الھدف التعريف بھوية الوليد الوطني العراقي الجديد،
التفھم كي ال تكون الجامعة العربية بمعزل
وضرورة الوقوف إلى جانبه من موقع
ّ
عما يجري في العراق ،والنسجام موقف الدكتور عام  2003مع موقفه عام 2005
عند تسلم ملف السلطة ،استمر سيادته باالتصال بأمين عام جامعة الدول العربية
الدكتور عمرو موسى ،وتمت مداولة الحضور والمشاركة في المؤتمر الذي ُعِقد
آنذاك ،كان ھناك تباين في وجھات النظر حول حضور المؤتمر أوالً حتى من جانب
الطرف األميركي ،ولكن وبعد وضع عدة شروط من قبل الجعفري ،وكان من
أبرزھا احترام سيادة العراق ،وما أفضت إليه االنتخابات ،وشجب اإلرھاب ،وحث
األطراف المتفقة على المشاركة في العملية السياسية ،وتجنب دعوة أي إرھابي
متورط في سفك الدماء ،والحث على المشاركة في االنتخابات القادمة ،وقد حصل
ھناك تجاوب من عمرو موسى ،وقبول الشروط وبذلك استعاد العراق تدريجيا ً
موقعه على الساحة العربية كبلد مستقل له سيادته وحكومته التي تقوده.
وواقع الحال لموقع العراق بين دول العالم ،ونظرة المجتمع الدولي ھذه النظرة غير
محبذة والتي كانت موجودة سابقا ً؛ بسبب سياسة النظام السابق ليست بواقع الحال
َّ
تختلف عن سابقتيھا التي ذكرت ،وھذه من الجوانب األخرى التي عمدت حكومة
الجعفري للعمل على تصحيحھا ،وذلك من خالل التحركات والزيارات وحضور
المؤتمرات والتجمعات الدولية وجرت عدة تحركات لحشد الدعم الدولي ،وإلسقاط
الديون عن العراق ،وھذا ما نجحت الحكومة فعالً في تطبيقه ،كما حصل في
مؤتمرات ُعِقدت مثالً في مدريد وطوكيو ،وحتى في نادي باريس تابعت الحكومة
المحتجزة في جميع المصارف والدول ،وبذلك تعد
أيضا ً مسألة األموال العراقية
َ
إنجازات الحكومة على مستوى إدارة العراق لمواكبة مسيرة العالم على جميع
ص ُعد.
ال ُ

العشاء األخير لن نسميه األخير لرجل مناسب في زمن غير مناسب
العراق ،الدماء ،الظلم ،والخوف ،كلمات تعاقبت على َمّر السنوات آذان األجيال من
أبناء ھذا الشعب على سمائھا ،لكن وبعد سقوط النظام السابق في  9/4/2003تبلور
أن ھناك أمالً ساحراً في أن ھذه المعاناة ستزول إلى األبد ،لكن وكما يبدو إن
حبت أن تكون مالزمة ألبناء ھذا الشعب كحقبة تحملھا على
الويالت واآلھات أ ّ
طول محطات سفره الطويل ،والذي قد يطويه الفناء في أي لحظة ،من ھنا أريد أن
أبدأ مراسم وضع صحون الطاولة على مائدة طعام كان رئيس الوزراء الدكتور
الجعفري ھو حاضنھا بحضور وزراء حكومته االنتقالية التي دام حكمھا قرابة ستة
أشھر من اإلنجازات التي سيذكرھا التاريخ كواحدة من أھم المحطات التي واكبت
تشوش
العراق الجديد ،ھذا الرجل الذي تمنى الكثير من الناس المثقفين الذين لم ّ
أذھانھم وسائل اإلعالم المختلفة بأبنائھا وشائعاتھا الكاذبة أن يدوم ظله في حكم ھذا
الشعب لفترة أطول لكن لكل جواب أحجية ،واألحجية التي أريد أن أطرحھا كنھاية
لصفحاتي ھي:
ما ھي األسباب التي جعلت الكثير يحاربون الجعفري وحكومته؟ وإصرارھم على
تركه السلطة؟ وفي النھاية ما ھي الدوافع التي جعلت الجعفري يتخذ قراراً بإعادة
أمانة مسؤولية رئاسة الوزراء إلى االئتالف العراقي ،ثم انتھى األمر إلى تسليم
السلطة لحكومة أخرى؟
ھذه األسئلة وغيرھا كثير طرحتھا على نفسي ،وسأجيب عنھا نيابة عن أصحابھا
من خالل تصفح بعض الكتب التي سجلت تاريخ تلك األحداث وتفاصيلھا:
نظر الحواسد يطلبونك فتنة
ال يعلمون أن بصمتك األنفاسا
قد يرى الكثير ممن سيقرأون ھذه السطور أن كاتبتھا متخلفة "حضاريا ً" فعلى
مستوى المجتمعات السياسية تتالشى حسابات المنافسة والحسد والمھم عندھم ھو
مصلحة الوطن والشعب ،وأحيانا ً دخول أسمائھم في سجل تاريخ العراق كأناس
ً
ٍ
تماما ،فأغلب وال أقول جميع الساسة
مناف لھذا
واكبوا صوالته لكن الواقع
الموجودين على الساحة يملكون حس الغيرة والحسد ومحاولة حصد المكاسب
ووضع اليد على السلطة بالوسائل المتاحة كافة حتى لو كانت غير مشروعة ،ھذا ما
عانت منه حكومة الجعفري كثيراً فھذا الرجل ومنذ بداية عراق ما بعد صدام ظھر
مشرفة أنصعت رؤيتھا مواقفه التاريخية على
على الساحة السياسية بصفحة بيضاء
ّ
مدى سنوات طويلة سابقة في محاولة إسقاط النظام السابق؛ لذلك كان من المرشحين
البارزين لتسلم ملف السلطة ،فإضافة إلى سجله التاريخي فإن ما يتحلى به ھذا
الرجل من خلق وقدرة على تحليل األمور ،وحلھا وحكمة وقدرة على القيادة أّھلته
لمثل ھذا المنصب لكن لم ي ُرق للكثير ممن كانوا يريدون فقط أن ّ
يعدوا النقاط على
ھذه الحكومة القرارات واإلجراءات و النجاحات التي حققتھا.

وألنه رجل كلمة ،أي صاحب مبادئ لن يتنازل عنھا مادامت صحيحة ومھما كانت
الخسائر التي يمكن أن يتحملھا ،مقابل أن ال يحيد عن الحق في مبادئه ،دفع ثمن ھذه
الشخصية القوية بموقف مشرف صّور أبھى معاني التضحية والكرامة واإلباء
بحدث أظنه لم يحصل على مدى عقود أو حتى أكثر في جميع الدول العربية ،وذلك
بتسليم السلطة إلى حكومة أخرى من أجل مصلحة البلد الذي ينتمي إليه ،ويضحي
من أجله فقد تفادى بحكمته ھذه أزمة سياسية داخل الواقع العراقي خلقھا أناس ممن
لم تكن قراراته تتماشى مع مصالحھم كما ذكرت سابقا ً
صعدوا من الموقف
ّ
السياسي ،وعملوا على إثارة الشائعات وحتى القيام بأعمال إرھابية؛ لكي يصلوا إلى
نقطة تجعل من حكومة الدكتور الجعفري في كفتي ميزان مع مصلحة العراق
ولدرايتھم الوثيقة بحب الدكتور لمصلحة وطنه وشعبه ال حبه لتسلم زمام السلطة
يسع نھائيا ً إليھا ،فإنھم لو كانوا في مثل ھذا االختيار لتمسكوا بالسلطة ،ولم
التي لم َ
يتركوھا حتى ولو كان ذلك على حساب أرواح الناس ودمار الوطن ،ومن أھم
المواقف التي أصر الدكتور على زرعھا وحصد ثمارھا ھو موقفه من قضية
كركوك ،والتي ارتأى أن يتعامل معھا باتخاذ قرارات نابعة من بنود الدستور
ينص
العراقي ،ال بقرارات تنبع من عالقات شخصية وصداقات حيث إن الدستور
ّ
على تحديد قضية مصير كركوك على ضوء إحصائية سكانية أراد البعض منه أن
يعمل بھا وفق إحصاء  2005بدالً من إحصاء عام  ،2007وھذا غير معقول
وغير منصف ،فھذه قضية وطن ال قضية أفراد ،وھذه األمور والقرارات أمانة في
فأصر على موقفه من دون أن يتنازل ،ھذه ھي الشجاعة الحقيقية التي
عنقه،
ّ
تجسدت بأفعال الرجال ال بأقوالھم فضالً عن مواقف أخرى أثبتت حقا ً مدى شجاعته
صر على
وإنصافه كقضية عدد مقاعد أھل السنة في البرلمان العراقي ،فبعد أن أ ّ
زيادة عدد مقاعد ھذه الطائفة وذلك لرؤيته بأن عدم اشتراكھم في االنتخابات ال
يعطي الحق في تجاوزھم ،فھم فئة كبيرة من أبناء ھذا الشعب ولھم الحق في إيصال
صوتھم وإشراكھم في الحكومة ،وقد عاداه الكثير ،ولم يرضوا عنه ،لكنه أصر
المشرف الذي خلـ ّده التاريخ له ھو الخطاب
كطبيعته على موقفه بال تردد ،والموقف
ّ
ّ
وھدد باالنسحاب من الجلسة مع الوفد الذي يرأسه
الذي ألقاه في الجامعة العربية
لوجود بعض األطراف التي كان من المتفـَق عدم حضورھا في الجلسة ،والذين
كانوا في األصل عناصر من القتلة واإلرھابيين.
ھذه المواقف وغيرھا كثر لم يجرؤ على اتخاذھا العديد ممن يدعون لباس الشجاعة
والقوة ثوبا ً لھم ،بالكالم فقط ،لذا وبعد أن ساوموا ھذا الرجل على مبادئه كما
ساوموا أجداده من قبله ،ولم يسلموا مبادئھم حتى ولو بالشمس والقمر..
ھكذا وبعد أن وقفت قوات االحتالل جنبا ً إلى جنب من يخدم مصالحھا بالتأكيد
وقامت بإرسال وزيرة خارجيتھا )كوندليزا رايس( كمبعوثة نيابية ووزير خارجية
بريطانيا جاك سترو؛ لكي تطلب من ھذا الرجل الذي لم يجدوا به للتخلي عن
السلطة إال أنه ال يتماشى مع مصالحھم أن يسلم مقاليد وزاراته إلى أناس قد تكون
آراؤھم تشفي ضمأ العطاشى القادمين لتحقيق أحالمھم.

وكان جالسا ً كاألسد معلنا ً لھما أنه جاء عبر االنتخابات وھذه مسألة تحل ..ھناك
ثالثة خيارات للبديل إما أن يسحب االئتالف الموحد مرشحه )الجعفري( ،ويقدم
بديالً ،وإما أن ال يصادق البرلمان عليه ،وھو حق دستوري ،وإما الموت ،ونحن ال
نخشى الموت؛ ألنه حقيقة والحقيقة ال ّ
تبدل من نفسھا شيئا ً ..وإال فأنني ال أخذل
شعبي ،وسأبقى أتفانى من أجله ..ھكذا وضعت مأدبة الطعام التي بنظري يجب أن
نسميھا مأتمة طعام؛ ألنھا فعالً مأتمة خسر فيھا الوطن قيادة حكيمة أرادت به خيراً،
ً
شرا ،قبل تسليم السلطة للحكومة الالحقة تبادل فيھا الدكتور
وأراد الحاقدون بھا
الجعفري مع وزرائه حديثا ً لم يكن كحديث سياسي يغلب عليه طابع البرود ،ال بل
كان بحس األسرة الواحدة التي وضع أساسھا أبويا ً توحدت آراء أبنائه وإخوانه فيه
من الثناء على صدقه ونزاھته ومحبته وسعة عقله ورجاحته وحكمته ...إلى ما
يعجز الوصف عن ذكره في رجل أتمنى ،ويتمنى الكثيرون غيري أن تقام مائدته
بصحن عراقي بعشاء لن نسميه األخير.

