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حاوره يو�شف املحمداوي

ت�شوير : مهدي اخلالدي

Guest of Thursday

*ما عدد نواب تلك الكتلة؟ 
االن  وان���ا  ن���واب،  ثماني���ة  لدين���ا   -
االمني الع���ام للتيار العربي امل�ستقل، 
ال���ذي ل���ه برناجمه اخلا����ص، ويوؤكد 
عل���ى خ���روج االحت���ال م���ن الب���اد 
واحلف���اظ على وحدة الع���راق ار�سًا 
وترابًا ، وق�سية كركوك بالن�سبة لنا 
ق�سية مركزي���ة ونوؤكد على ان تكون 
مدين���ة التاآخ���ي والتاآل���ف كم���ا كانت 

�سابقًا جلميع مكونات املحافظة، 
عل���ى  االزم���ة  ح���ل  يف  واالعتم���اد 
ولي����ص  املعتدل���ة  االراء  ا�سح���اب 
ا�سح���اب االراء املتطرف���ة من اهايل 
املدين���ة، ف���اآراء املتطرف���ني �ست�سه���م 
يف رف���ع م�سم���ار االم���ان ع���ن قنبل���ة 
كرك���وك وال نريد ملدينتن���ا ان ت�سبح 
ك�سم���ري او قرب����ص، وكل تاأخري يف 
حل االأزمة �سي�سهم يف تعقيدها نحو 
اال�س���واأ، وليتذكر اجلميع ب���اأن هذه 
املدين���ة، ومنذ ان اكت�سف النفط فيها 
عام 1927 ، ه���ي الثدي الذي اأر�سع 
فم���ن  باحللي���ب،  العراقي���ني  جمي���ع 
اجلرمي���ة ان يقطع ه���ذا الثدي الذي 
البد ان يكون جلميع مكونات البلد. 

انا ع�ش��و �شعبة يف حزب 
البعث

ذك����رت  الذاتي����ة  �سريت����ك  يف  ان����ت   *
باأن����ك ع�سك����ري ، فمت����ى وجل����ت ع����امل 

ال�سيا�سة؟ 
- من���ذ ف���رة زمني���ة بعي���دة يل ول���ع 
مهنت���ي كع�سك���ري  لك���ن  بال�سيا�س���ة 
وع�سق���ي لهذه املهن���ة باحراف عال، 
جعلن���ي ع�سكريًا اأكرث من���ي �سيا�سيًا 
، عل���ى الرغ���م من مواظبت���ي القراءة 
للكتب التي تخ�ص ال�ساأن ال�سيا�سي. 
*مار�س���ت ال�سيا�س���ة كمنت���م حل���زب 

البعث؟ 
- نعم..انتمي���ت اىل حزب البعث يف 
ع���ام 1959، ولك���ن يف ع���ام 1991 
تركت احل���زب الأ�سباب كث���رية، وانا 
كنت يف احل���زب ع�س���و �سعبة معني 
ومنتخب وبع���د احالتي على التقاعد 
انقطع���ت اي�س���ًا عاقت���ي باحل���زب، 
ولك���ن تبق���ى اف���كاري وطني���ة وفيها 
�س���يء من القومية غ���ري اال�ستعائية 
التي حترم وحتب جميع القوميات 
االخرى، ولامانة اقولها حني دخلت 
ال�سج���ن مل ي�ساأل احد ع���ن عائلتي ال 
رفاقي يف احل���زب وال من ا�سدقائي 
خ�سية م���ن بط����ص النظ���ام ال�سابق، 
ب���ل من القومي���ة الكردي���ة التي اعتز 
بها. الرئي�ص م�سع���ود بارزاين بعث 
يل مبلغ���ًا م���ن امل���ال بعد ع���ام 2003 
وان���ا عل���ى الرغ���م من حتفظ���ي على 
اخ���ذ املبلغ قمت ب�سك���ره على موقفه 
الرائ���ع، وه���ذا �سيوؤر�سف���ه التاري���خ 
للرئي����ص ب���ارزاين ، لكون���ه الرج���ل 
الوحي���د ال���ذي ب���ادر وه���ذه املبادرة 
االخوي���ة عل���ى الرغم م���ن اأنني كنت 
ولك���ن  ال�سيا�سي���ة،  العملي���ة  خ���ارج 
ل���ن  اأن�سى اي�س���ًا دور ابن���اء قبيلتي 
اجلبور اثناء ال�سجن الذين جعلوين 

وعائلتي بدائرة عدم احلاجة. 
ادرى  كرك��وك  اه��ايل 

ب�شعابها
*هل انتم م����ع احللول اخلارجية ب�ساأن 

ق�سية كركوك؟
- نح���ن نوؤم���ن ب���اأن احل���ل الب���د ان 
يك���ون عراقي���ًا وم���ن اه���ايل كركوك 
نف�سها، فالدول العربية او اال�سامية 
املجاورة اليح���ق لها التدخ���ل ب�ساأن 
ق�سية كرك���وك ونحن نقف �سد هكذا 
تدخات، والنقبل ب���اأي تدخل عربي 
او اي���راين او ترك���ي، وال���ذي لدي���ه 
كلم���ة خ���ري فليقله���ا، ويركونا نحن 
كعراقي���ني حل���ل امل�سكل���ة ، فاجلميع 
يدعي حب���ًا بلياه، لك���ن الكل يبحث 
عن لي���اه اخلا�سة، وليل���ى يجب ان 
يحاف���ظ عليها اهلها، واي���ران لي�ست 
حري�س���ة على كركوك مث���ل ال�سيعة ، 
وال تركي���ا بحر����ص الركم���ان عليها 
، وال ال���دول العربي���ة بحر����ص عرب 

كرك���وك عليه���ا، فاأه���ل املدين���ة ادرى 
احلل���ول  بايج���اد  واوىل  ب�سعابه���ا، 
ع���ن  املدين���ة  تبع���د  الت���ي  املنطقي���ة 

االزمات. 
عل��ى  بحرق��ة  بكي��ت 

بغداد  
* م����ع اق����راب زح����ف الق����وات متعددة 
كان  كي����ف  بغ����داد  م����ن  اجلن�سي����ات 

�سعورك ك�سابط ع�سكري؟ 
بحرق���ة  بكي���ت  للتاري���خ،  اقوله���ا   -
عل���ى احلبيب���ة بغ���داد، وذهب���ت اىل 
مق���ر ح���زب البعث، وقلت له���م باأنني 
�ساب���ط متقاع���د برتب���ة ل���واء رك���ن، 
واأن���ا  غ���زو،  اىل  يتعر����ص  وبل���دي 
يل  فقال���وا  عن���ه،  للدف���اع  متط���وع 
باحل���رف الواحد،اذهب واجل�ص يف 
بيتك وحني نحتاج���ك �سرن�سل اليك، 
فع���دت اإىل بيتي واخرجت اخلرائط 
وقمت بتاأ�سري تقدم االرتال، ف�ساألني 
مث���ل  بغ���داد  �ست�سم���د  ه���ل  اوالدي 
االن  وه���م  فاأجبته���م  �ستالينغ���راد، 
يتذك���رون ذل���ك باأن بغداد ل���ن ت�سمد 
ملدة ثاثة اي���ام، الأنني اعرف كم هي 
هزيلة خطة الدفاع ، واعرف ان الذي 
يقودون املعرك���ة لي�سوا موؤهلني لها، 
وقلت لهم ب���اأن هناك مقاومة �ستكون 
باال�سب���وع االول واملي���دان �سيف���رز 

ويربز القيادات. 
املحت��ل دخ��ل علين��ا من 

االرا�شي العربية  
*هن����اك ق�س����ف اي����راين وترك����ي منظم 
عل����ى الق����رى يف اقلي����م كرد�ست����ان ومل 
ن�سمع اىل االن، اأي �سجب اأو ا�ستنكار 

عربي  لهذا الق�سف؟ 
-ان���ا ا�ساأل���ك ، املحت���ل م���ن اين دخل 
العراق؟ الي�ص من االرا�سي العربية؟ 
ومن ال���ذي فر�ص احل�سار علينا ملدة 
عربي���ًا  كان  فاحل�س���ار  ؟  عام���َاً   13
وا�ساميًا قبل ان يكون امريكيًا، 13 
عام���ًا انا وانت ن���اأكل اخلبز اال�سود، 
والق�س���ف علين���ا، فاملحت���ل دخل من 
االرا�س���ي العربية وا�ستثن���ي تركيا 
فق���ط، واآنا االآن اتاأم���ل من العرب ان 
يقولوا لركيا او اي���ران ان ال يقوما 
بق�س���ف االرا�س���ي العراقي���ة. فه���ذا 
طم���وح اأكرب مما نتوقع���ه من العرب 
ا�سج���ب  ان  العراق���ي  اأن���ا  وعل���ي   ،
وا�ستنك���ر ث���م بع���د ذل���ك اطل���ب م���ن 
اخ���ي العرب���ي ان يعينن���ي يف ذل���ك، 
فاأن���ا اخجل ان اطلب منه���م ذلك واأنا 
�سام���ت على ه���ذه االهان���ة، ونتذكر 
جيدًا عندما �سربت خيمة يف �سوريا 
قام���ت الدنيا ومل تقعد، مل���اذا يعاملنا 
الع���رب بهذه ال�س���ورة و�سيحا�سبهم 
الل���ه تع���اىل عل���ى مافعل���وا ، ان���ا  ال 
امتنى لهم ال�سوء لكن يف قلبي  جرح 
عميق لدخول الدبابات من االرا�سي 
العربية، وق�سم من الطائرات العربية 

قامت بق�سف ارا�سينا. 
*امل تاح���ظ اأزدواجي���ة يف التعامل 
العرب���ي م���ع الع���راق، فهم م���ن �سمح 
للق���وات االجنبي���ة با�سق���اط النظام، 
وبعده���ا انقلب���ت طاول���ة تفكريه���م، 
حيث قام���وا با�ستقب���ال عائلة �سدام 
وهاجم���وا  وقيادات���ه،  ووزرائ���ه 

العملية ال�سيا�سية برمتها؟ 
-اأنا مع ا�ستقب���ال هوؤالء ومع توفري 
ال�سك���ن الأنا����ص ت�سرروا م���ن عملية 
التغي���ري، وه���ذا ما يفر�س���ه الواجب 
االن�س���اين، لك���ن التغي���ري ان تك���ون 
ب���وؤر ل�سفك الدم العراق���ي فهذا االمر 
النواف���ق عليه، ال مزاي���دة على �سفك 
ال���دم العراق���ي ال من الع���رب وال اأي 
ط���رف اآخر، ق���د نختلف فيم���ا بيننا، 
ولكن الن�سمح لاآخرين بالتدخل يف 
�سوؤونن���ا، وكما ق���ال اخلليفة عثمان 
كن���ت  ان  )ع(  عل���ي  لام���ام  )ر����ص( 
ماأكواًل فك���ن خري اآكل، فاأن���ا كعراقي 
مع اخي العراقي وال ا�سمح بالتدخل 

العربي او الركي او االيراين. 
التجربة  يخ�شون  العرب 

العراقية
*لك����ن اال تو�س����ح لن����ا ه����ذا التوت����ر يف 
العالقات مع الدول العربية كال�سعودية 

مثاًل.. 
افغان�ست���ان،  يف  ب���داأت  -القاع���دة 
باأموال عربية وبخ���ربة باك�ستانية، 
ومبعلوم���ات امريكية، وانقلبت االن 
على الداع���ني و الداعمني لتاأ�سي�سها، 
العراق احت���ل ودمر وحو�سر نتيجة 
مار�سه���ا  الت���ي  ال�سيا�س���ة اخلاطئ���ة 
النظ���ام ال�ساب���ق، واالآن الع���رب ه���م 
يف موقف قلق م���ن التدخل االيراين 
وامل���د ال�سيع���ي ، يخ�س���ون التجربة 
ا�سب���اب  عام���ة،  ب�س���ورة  العراقي���ة 
متداخل���ة، ونح���ن كعراقيني النخاف 
م���ن املد ال�سيع���ي، فاأن���ت االن امامي 
من قبيلة البو حممد عمومتك، العزة 
من املذهب ال�سن���ي وانت من املذهب 
ال�سيع���ي، واأن���ا من ع�س���رية اجلبور 
وابن���اء عمومتن���ا اخلل����ص ه���م م���ن 
املذهب ال�سيع���ي وي�سكنون حمافظة 
بابل والديوانية، نحن عائلة واحدة 
والزيج���ات بني ال�سيع���ة وال�سنة يف 
 ،  %26.5 تبل���غ  العراقي���ة  الع�سائ���ر 
واذا كانت الدول العربية تخ�سى من 
ايران ومده���ا ال�سيعي ، فنحن نقول 
ان الت�سيع عرب���ي ونحن معه %100 
، والع���راق من غ���ري الع���رب ال�سيعة 
فالنج���ف  العربي���ة،  �سيفق���د هويت���ه 
عا�سم���ة ال�سيعة عاملي���ًا، والنريد  ان 
تكون قم اأو كراجي عا�سمة ال�سيعة، 
فالت�سي���ع عرب���ي وم���ن يطل���ق كلم���ة 
ال�سفويني تفك���ريه خاطئ، والعراق 
ل���ن يك���ون عربي���ًا م���ن غ���ري �سيعته، 
الكوف���ة الت���ي ا�س�سه���ا اخلليف���ة عمر 
ب���ن اخلطاب، مرك���ز احل�سارة كانت 
تك���ون  ان  يج���ب  وعلي���ه  الكوف���ة، 
النج���ف عا�سمة ال�سيع���ة يف العامل، 
وامتن���ى م���ن العراقي���ني ان يرك���وا 
والعن�سرية  الطائفي���ة  اال�سطفافات 
ونبقى حت���ت خيمة الع���راق الواحد 
بعربه وك���رده وتركمان���ه واالقليات 

والقوميات االخرى.
واق�س���م بالل���ه، اذا ق�سم الع���راق كما 
يريد بايدن وبع����ص العماء، �سوف 
ل���ن يبق���ى وج���ود لاك���راد وال�سيعة 
وح�س���ب  ق�س���م  م���ا  ف���اذا  وال�سن���ة، 
خط���ة باي���دن ، االك���راد يف ال�سمال، 
واجلن���وب  الو�س���ط  يف  وال�سيع���ة 
الغربي���ة،  املنطق���ة  يف  وال�سن���ة 
فاالك���راد بع���د ا�سبوع���ني �ستلتهمهم 
دول اجل���وار، وال�سيعة �سي�سبحون 
مواطنني من الدرج���ة الثانية �ساأنهم 
�س���اأن العرب�ستانيني والع���رب ال�سنة 
اال  علين���ا  وم���ا  قنده���ار  لي�سبح���وا 
التما�سك حت���ت خيمة الع���راق بحب 
وتكات���ف، ويجمعن���ا الوط���ن ولي�ص 
الدي���ن الذي ا�سب���ح مو�سع اختاف 

ولي�ص توافق. 
�شبب��ه  لن��ا  يح��دث  م��ا 

برمير
*ان����ت كقائ����د ع�سك����ري �ساب����ق، ونائب 
لرئي�����س الوزراء،هل ترى باأن املنظومة 
الع�سكرية اكمل����ت جاهزيتها وم�ستعدة 

للحفاظ على امن وحماية البلد؟ 
*هل جتراأ انت و�سحيفتك على ذكر ما 

�ساأقوله لك؟ 
- بالطبع نعم. 

*من���ذ  ني�س���ان ع���ام 2003 وحت���ى 
ت�سكي���ل جمل�ص احلك���م، هل الحظتم 
وجود م�سكلة يف بغ���داد؟ فنحن ملدة 
عام ون�سف نظمنا امورنا و�سيطرنا 
عليه���ا واملواطن يتحرك م���ن منطقة 
اىل اخرى بحري���ة تامة، ولكن بداأت 
امل�سكل���ة عندم���ا ج���اء برمي���ر )الذي 
اليذك���ره الله باخلري( ج���اء مبجل�ص 
حكم على ا�سا�ص كرد و�سنة و�سيعة، 
وهذا ماجعل العراقيني يبحثون عن 
ح�سته���م، ثم ح���ل االجه���زة االمنية، 
واجلي����ص العراقي ثم ارتكب جرمية 
ه���ي اكرب م���ن ح���ل اجلي����ص، عندما 
�سم���ح لاح���زاب امل�سرك���ة باحلك���م 
ان تدخ���ل ميلي�سياته���ا يف اجلي����ص 

وال�سرطة، فالكتل���ة الفانية ح�ستها 
)40( ال���ف عن�س���ر، واالخ���رى كذلك 
، ولك���ن الذي ح�س���ل مل يتم دمج تلك 
الكت���ل فيما بينها ب���ل بقيت مبراتبها 
و�سباطه���ا موالية الحزابه���ا ولي�ص 
لوطنه���ا، ومل يتم �سهر تلك العنا�سر 
ببوتقة الوطن بل مت �سهرها ببوتقة 
احل���زب، ونح���ن نخ�س���ى ان يح���دث 
اخت���اف بني تلك االح���زاب وتتقاتل 
تلك امللي�سي���ات فيما بينها، فاملطلوب 
توزي���ع  االح���زاب  تل���ك  ومبوافق���ة 
�سب���اط ومراتب الفرقة الفانية على 
بقية الف���رق، واعادة العم���ل بقانون 
التجني���د االلزام���ي ، لدم���ج العرب���ي 
م���ع الك���ردي وال�سيع���ي م���ع ال�سني 
وهك���ذا، لتاأ�سي�ص روح وطنية داخل 
تاأ�سي����ص  الميك���ن  العراق���ي  الف���رد 
جي�ص وطني وفق مبداأ املحا�س�سة، 
لك���ون  هذا املبداأ ه���و خيانة للعراق، 
يج���ب االعتماد يف بن���اء الوطن على 
الكف���اءة والوطني���ة، ان���ا خدمت يف 
اجلي�ص ملدة )30( عامًا ولدي الكثري 
م���ن ال�سب���اط اق�سم بالل���ه مل اعرفهم 
�سيع���ة ام �سن���ة، ف���كان التميي���ز على 
�سوء الكف���اءة والنزاه���ة والوطنية 
وامل�سكل���ة الك���ربى، ان هناك تكتات 
داخ���ل الطوائ���ف مثًا ه���ل يعاملني 
يعام���ل  مثلم���ا  اال�سام���ي  احل���زب 
اع�س���اءه ، بالطب���ع كا وكذلك االمر 
بالن�سب���ة لاح���زاب ال�سيعية وحتى، 

االحزاب الكردية. 
داخ��ل  انقالب��ات 

االحزاب
االح����زاب  داخ����ل  ان�سقاق����ات  *هن����اك 

والتكتالت ما مربراتها براأيكم؟ 
 ، االح���زاب  داخ���ل  انقاب���ات  -ه���ي 
و�سببه���ا ان كل تل���ك اجله���ات ت�سعى 

اىل املن�سب القيادي    
اح���زاب عائلي���ة، واح���زاب  وهن���اك 
�سخو����ص ، اذا م���ا ذه���ب ال�سخ����ص 
يذه���ب احلزب، وهناك احزاب جمرد 
اطارات،واح���زاب ع�سائرية، ولدينا 
االن فقط احلزب ال�سيوعي الوحيد، 

الذي له جذور تاأريخية ووطنية.
تطبي��ق قان��ون اخلدمة 

االلزامي 
*كقائد ع�سكري امل ي�ستفد من خربتك 
ل����وزارة الدف����اع، او يطل����ب من����ك ت�سلم 

من�سب وزير الدفاع؟
-قبل ان ات�سل���م من�سب نائب رئي�ص 
ات�سل���م  ان  من���ي  طلب���وا   ، ال���وزراء 
و�سع���ت  ولكنن���ي   ، الدف���اع  وزارة 
�سروط���ًا معينة لت�سلمه���ا، ومل يردوا 

على �سروطي تلك. 
*ما تلك ال�سروط؟ 

طلب���ت منه���م ان ال اأفت����ص اأي بي���ت 
عراق���ي،الأن ه���ذه امل�ساأل���ة ه���ي م���ن 
م�سوؤولية وزارة الداخلية، وال�سرط 
الثاين الع���ودة اىل ال���زي الع�سكري 
الق���دمي )اخلاكي( ف�س���ا عن تطبيق 
قان���ون اخلدم���ة االلزام���ي، وطلب���ت 
اي�س���ًا ان اعامل كوزي���ر دفاع جلميع 
العراقي���ني، ومل ياأتن���ي اأي رد ب�ساأن 

تلك ال�سروط. 

معركة املعلومات 
*اخلط����ة االمني����ة املفرو�س����ة يف بغداد 
هل جتدها جمدي����ة وكاملة للق�ساء على 

االرهاب؟ 
-معركتن���ا م���ع االرهاب ه���ي معركة 

ق���وة، والب���د  معرك���ة  ال  معلوم���ات، 
يف  كف���وءة  عنا�س���ر  توف���ر  م���ن 
واالمن  واملخاب���رات  اال�ستخب���ارات 
قب���ل  باملعلوم���ة  رف���دك  يف  تق���وم 
ح�س���ول احلدث، وه���ذا االمر ابلغت 
به دولة رئي�ص الوزراء ، وقلت له ان 
بن���اء اجلي�ص به���ذه الطريقة ا�سلوب 
دورات  اىل  بحاج���ة  نح���ن  خاط���ئ، 
مكثف���ة للعنا�سر التي تعمل باجلانب 
اال�ستخبارات���ي واالمن���ي، لك���ن م���ع 
اال�س���ف ونح���ن يف ال�سن���ة ال�ساد�سة 
ووزير دفاعنا يقول ما تزال اجهزتنا 
اال�ستخباراتي���ة حتب���و وه���و حم���ق 
�ساب���ط  اع���داد  ف���رة  الأن  ذل���ك،  يف 
وق���ت  اىل  حتت���اج  اال�ستخب���ارات 
طوي���ل ل�سم���ان و�سول���ه اىل درج���ة 
التكامل يف احل�س���ول على املعلومة 
اقرح���ت  �سخ�سي���ًا  وان���ا  الدقيق���ة، 
عليهم ان جنل���ب �سباط ا�ستخبارات 
اجلي�ص ال�سابق واملعروفني بوالئهم 

للوطن ولي�ص ل�سدام. 
عنا�س���ر  بتدري���ب  منه���م  ون�ستفي���د 
املج���ال  ه���ذا  يف  احل���ايل  اجلي����ص 
وبع���د ان ينه���ون مهمته���م نحيله���م 
عل���ى التقاع���د ، علم���ا ان البع�ص من 
ه���وؤالء ميار�س���ون عمله���م كاأ�سات���ذة 
يف كلي���ات اجنبي���ة، والق�س���اء عل���ى 
االرهاب اليتم عن طريق القوة فقط، 
وامنا عن طري���ق جهاز ا�ستخباراتي 
ياأت���ي باملعلوم���ة الدقيق���ة وي�سخ�ص 
اماكن الوه���ن ان وجدت ، وانا ادعو 
احلكوم���ة مرة اخ���رى لا�ستفادة من 
�سباطن���ا الوطني���ني املتمر�س���ني يف 

اجلانب اال�ستخباراتي.  
)نحن حا�سنة القاعدة( 

*كيف تقيم���ون العمل الذي قامت به 
جمال�ص ال�سحوات؟ 

-ال�سحوات قام���ت بعمل مل ت�ستطع 
وال  االمريك���ي،  اجلي����ص  يفعل���ه  ان 
حقيق���ة  ه���ذه  العراقي���ة،  احلكوم���ة 
الغب���ار عليها، ومع ذل���ك انا ل�ست مع 
دخول جمي���ع اف���راد ال�سحوات اىل 
االجهزة االمنية والدوائر احلكومية، 
الأن وج���ود ال�سحوات كان ل�سرورة 
اآنية كنا بحاجتها ونحن نخ�سى بعد 
ان  الدول���ة،  �سمه���م اىل موؤ�س�س���ات 
ي���رك ال�س���ارع مرة اخ���رى، ونخلق 
توترًا  امني���ًا جديدًا، يدفعنا لت�سكيل 
�سحوات اخرى، وهن���اك العديد من 
رج���ال ال�سحوات وهم م���ن ال�سباط 
الكب���ار يف اجلي����ص العراق���ي طلبوا 
البق���اء يف ال�سح���وات وعدم دجمهم 
يف اجلي����ص ، خ�سي���ة منه���م من خلق 
ف���راغ يف ال�س���ارع وه���ذا االمر طبقه 
احلويج���ة،  يف  ال�سح���وات  رج���ال 
فالذي اأريد قوله ان رجال ال�سحوات 
خدم���وا و�سح���وا م���ن اج���ل البل���د، 
ت�ستوع���ب يف  ان  وعل���ى احلكوم���ة 
موؤ�س�ساته���ا الع�سكري���ة واالمنية من 
هو الكفوء منهم، وترك الق�سم االخر 
ميار�ص عمله يف حماية املنطقة التي 
ينتم���ي اليها، فهم اع���رف بالوافدين 
الغرب���اء عل���ى املنطق���ة، نح���ن ابناء 
ال�سن���ة كن���ا حا�سنة للقاع���دة ، ولكن 
حني ا�ساءت لن���ا، حاربناها، وانا قد 
قلت �سابقًا باأنه �سياأتي اليوم الذي ال 
ن�ستطي���ع فيه التخل����ص من القاعدة، 
فمن بني ابن���اء عمومت���ي 216 �سابًا 
قت���ل يف ال�سلوعي���ة 17 منه���م م���ن 
ابناء عمومتي اخلل�ص، فال�سحوات 
هي التي انقذتنا م���ن ذلك الكابو�ص، 
احتياجاته���م  جمي���ع  تلبي���ة  فعلين���ا 

�سواء كانت مادية او معنوية. 
*كتلتك���م حتالف���ت مع ائت���اف دولة 
القان���ون ال���ذي يق���وده املالك���ي، امل 
يولد هذا التحالف قلق���ًا لديكم ب�ساأن 
قواعدكم ال�سعبية ف�سًا عن الهجوم 
الذي �سنته جهات تدعي املقاومة يف 

اخلارج؟ 
املالك��ي  م��ع  ائت��اليف 

ا�شعفني
- كا الراأي���ني �سحيح���ان وانا ادرك 
املالك���ي  م���ع  ائت���ايف  ب���اأن  متام���ًا 
وكذل���ك  منطقت���ي  يف  �سي�سعفن���ي 
جعل البع����ص يهاجمني عرب و�سائل 
االع���ام وال اري���د ان اذك���ر اال�سماء، 
ولكن ه���ديف من االئتاف مع املالكي 
كبري ج���دًا وي�ستحق هذه الت�سحية، 
فاأن���ا بائت���ايف م���ع دول���ة القان���ون 
ا�سع���ى لك�سر عن���ق الطائفية يف عقر 
دارها، فاأنا موؤمن متامًا باأن الطائفية 
هي ال�سبب يف ماأ�س���اة العراق، وانا 
قل���ت للمالكي باأنك متهم ب�سق ال�سف 
ال�سيع���ي، و�ساأتهم ان���ا ب�سق ال�سف 
ال�سن���ي  وان���ا اراه اتهام���ًا يفتخر به 
م���ا دام هذا االن�سق���اق ي�سب باجتاه 
ال�س���ف الوطن���ي، وهذا ه���و الهدف 
احلقيق���ي ال���ذي جعلن���ا نتحالف مع 

دولة القانون.  
جندي ب�شيط  وال زعيم 

طائفي
م����ع  املالك����ي  االن  حتال����ف  م����ا  *اذا 
االئتالف الوطني املوحد، ماذا �سيكون 

موقفكم؟ 
ان���ا قلت لل�سي���د رئي�ص ال���وزراء، اذا 
م���ا حتالفت م���ن جديد م���ع االئتاف 
الوطني املوح���د، �ساأخرج مع كتلتي 
م���ن ائت���اف دول���ة القان���ون، ال لكي 
اعود وا�سطف م���ع ال�سنة، فاأنا اكرب 
م���ن اأن اك���ون طائفي���ًا، فاأن���ا عراق���ي 
واقب���ل ان اك���ون جندي���ًا ب�سيطًا يف 
خدم���ة الوط���ن وال ان اك���ون زعيم���ًا 
طائفي���ًا وامري حرب، فاذا ما ا�سطف 
املالك���ي طائفيًا مرة اخ���رى �ساأخرج 
منه وهو على علم بهذه امل�ساألة. وانا 
دخلت هذا االئتاف ملحاربة الطائفية 
، وق���د طلبت مني العديد من اجلهات 
لكنن���ي  ال�سني���ة ان ا�سط���ف معه���ا، 
رف�ست ذل���ك وقلت له���م ، ال ا�ستطيع 
ان ا�سط���ف طائفيًا ، ف�س���ًا عن كون 
ائتايف مع دولة القانون هو ل�سمان 
جبه���ة قوية داخ���ل الربمل���ان حتافظ 
عل���ى حقوقنا ومطالبنا ، جبهة قادرة 
على اتخاذ الق���رارات ب�ساأن الق�سايا 
املهمة، وه���ذه االمور اجدها متوفرة 

يف ائتاف دولة القانون. 
  ف�سًا عن وجود �سخ�سيات توافقنا 
يف التوجيهات هي موجودة يف ذلك 
االئت���اف وان���ا االن يف مفاو�س���ات 
مع ثاث���ة كيانات من حمافظة �ساح 
الدين وكيان���ني من حمافظة كركوك، 
رئي����ص  بدول���ة  االلتق���اء  يحاول���ون 
اىل  ان�سمامه���م  الع���ان  ال���وزراء 
ائت���اف دول���ة القان���ون لاتفاق على 

الربنامج. 

االكراد بي�شة القبان 
قوي����ًا  رهان����ًا  لديك����م  ان  يعن����ي  *ه����ذا 
بف����وز قائمة ائت����الف دول����ة القانون يف 

االنتخابات املقبلة؟ 
 ، ال�سخ�سي���ة  قناعت���ي  يف  ان���ا   -
عل���ى  يح�س���ل  ان  اح���د  الي�ستطي���ع 

)140( مقع���دًا، ال االئت���اف الوطني 
التحال���ف  وال  القان���ون  دول���ة  وال 
الكرد�ست���اين، وال ال�سن���ة بتنوعه���م 
فنتائج االنتخابات ال�سابقة لن تتكرر 
وال���كل �سيبح���ث ع���ن جه���ة للتوافق 
معها عل���ى �سم���ان ال���� )140( مقعدًا 
فالنتائ���ج املقبل���ة �ستف���رز معطي���ات 
جديدة ابرزها ب���اأن اأي جهة او تكتل 
�سيا�س���ي الي�ستطي���ع ت�سكيل حكومة 
لوحده، فاب���د من حتالف���ات جديدة 

بعد االنتخابات.
 واتوقع ان يك���ون االكراد هم بي�سة 
القب���ان يف التحالف���ات اجلديدة، اذا 

مابقوا على حتالفهم القدمي. 
*كروؤية �سيا�سية هل تتوقع ان يح�سل 

املالكي على والية ثانية؟ 
-من ال�سعوب���ة جدًا، ولكن الد�ستور 
يجل���ب  مل���ن  ال���وزراء  رئا�س���ة  كف���ل 
االغلبية، فهل �سيح�سل عليها ائتاف 
دولة القان���ون ام االئتاف الوطني، 
فف���ي  االئتاف���ني اكرث م���ن �سخ�سية 
�سيا�سي���ة ت�سع���ى للو�س���ول ملن�سب 
رئي����ص ال���وزراء، فاالئت���اف ال���ذي 
يح�س���ل عل���ى االغلبي���ة ه���و �ساحب 
اخلطوة يف ت�سكيل احلكومة وتبقى 

الفي�سل �سناديق االقراع.
للح��زب  مقاع��د  ال 

اال�شالمي 
يف  اال�سالم����ي  احل����زب  *حظ����وظ 

االنتخابات املقبلة كيف تقيمونها؟ 
-احل���زب اال�سامي االن عب���ارة عن 
ت�سكي���ات جدي���دة حت���ت م�سمي���ات 
احل���زب  با�س���م  ولي����ص  جدي���دة 
اال�سامي، وبع���د انتهاء االنتخابات 
�سيقوم بالتجمع ثانية وا�ستثني من 

ذلك فقط طارق الها�سمي.  
فلديه االن اربعة او خم�سة ت�سكيات، 
ولكنني اعتق���د ان احلزب اال�سامي 
لن يح�سل على مقعد واحد يف بغداد 

وحتى يف املحافظات. 
*مل����اذا ف�سل����ت ائت����الف دول����ة القان����ون 
عل����ى االئتالف الوطني يف حني ان كال 

االئتالفني جامعان لل�سيعة وال�سنة؟ 
-ائتاف دول���ة القانون هو االقرب ، 
فاجلعف���ري �سديقي ولو عر�ص علي 
االم���ر ل�سب���ب يل احراج���ًا �سدي���دًا، 
واجلعفري لو كان لوحده يف القائمة 
لتحالف���ت مع���ه، لكن هن���اك مربرات 
وا�سحة ومقنعة يل جعلتني احتالف 
مع دولة القانون، اولهما اأنني ا�سعر 

باأن املالكي وطني وغري طائفي. 
)املالكي وطني( 

*كي����ف تكون����ت عن����دك ه����ذه ال�س����ورة 
عنه؟ 

�ساف���رت مع���ه يف وف���د اىل اي���ران، 
وعندم���ا ق���ال احمدي جن���اد للمالكي 
لقد منحتكم قر�سًا قيمته مليار دوالر 
بن�سب���ة 04% ، ف���رد علي���ه املالكي اأنا 
ارف����ص القر�ص االيراين الأن اليابان 
منحتن���ا قر�س���ًا بقيم���ة ملي���ار دوالر 
وبن�سب���ة اق���ل م���ن 1% ه���ذا موق���ف 
وطن���ي ومثال ب�سيط عل���ى ذلك ، هو 
ل���و ان �سول���ة الفر�س���ان كان���ت على 
املو�سل قب���ل الب�سرة لقل���ت عنه انه 
طائفي ودفعتن���ي لل�سك يف وطنيته، 
وكرجل دولة ب���داأ يخرج من �سرنقته 
احلزبي���ة، ونتمن���ى ان يت�س���ع ه���ذا 
اخل���روج ، ليربهن باأن���ه ملك جلميع 
العراقيني الملك له���ذا احلزب او تلك 

الطائفة.

الحت��ل  املي��اه  �شح��ة 
بالت�شول 

*ح����وار م����ع )امل����دى( قال نائ����ب رئي�س 
ان����ا  الها�سم����ي  ط����ارق  اجلمهوري����ة  
ا�ستثم����رت عالقت����ي الطيبة م����ع تركيا، 
لزي����ادة ح�ستنا املائية، وعل����ى املقربني 
م����ن اي����ران ان ي�ستغل����وا عالقته����م يف 
ايجاد حل����ول ل�سحة املياه احلا�سلة يف 

اجلنوب. 
- �سح���ة املياه الحت���ل بالت�سول، وال 
بالعاق���ات املوؤقتة ، فعلى امل�سوؤولني 
ان يدر�سوا االزمة بعلمية ، وانا االن 
اوجه �س���وؤايل اىل ط���ارق الها�سمي، 
كم عدد االمتحان���ات الع�سكرية التي 
دخلته���ا يف تركي���ا لغر����ص الرقي���ة 
والت���ي تخت����ص ب�ساأن بن���اء ال�سدود 
ومنذ بداية �ستينيات القرن املا�سي، 
اي���ن كان الها�سم���ي منذ ذل���ك الوقت، 
ونح���ن االن يج���ب ان الندخ���ل باأي���ة 
اتفاقي���ة الق�س���رية او طويل���ة االم���د 
مع تركي���ا واي���ران اال  باعراف تلك 
ك���دول  املائي���ة  بحقوقن���ا  الدولت���ني 
مت�ساطئ���ة، وعلين���ا ان نبني ال�سدود 
داخ���ل ارا�سين���ا للحفاظ عل���ى املياه 
بن���اء  ان  نع���رف  فنح���ن   ، وخزنه���ا 
ال�س���دود يف تركيا م�ستم���ر و�ستبني 
20 �سدًا والغر�ص من ذلك هو ار�سال 
املياه عرب انابيب ممتدة داخل البحر 
االبي�ص املتو�سط اىل ا�سرائيل، ويف 
نية تركيا اي�سًا مبادلة برميل املاء مع 
العراق بربميل نف���ط، وايران دمرت 
ب�سات���ني �سهرب���ان وخانق���ني واالمر 
ينطبق على الب�سرة والعمارة ، فتلك 
ال���دول م�ساحله���ا ف���وق اأي اعتبار، 

فلماذا نحن الننظر اىل م�ساحلنا. 

اال�شتجواب حق د�شتوري 
يجب ان الي�شي�س

*كي����ف تقيم����ون اداء الربمل����ان �س����واء 
عه����د  يف  اأم  امل�سه����داين  عه����د  يف 

ال�سامرائي؟ 
-االن اف�س���ل من عهد امل�سهداين، يف 
كل �سيء اف�سل م���ن عهد امل�سهداين، 
هذه لامان���ة اقولها. لكن ال�سراعات 
م���ن  الكث���ري  ت�سي���ع  الكت���ل  ب���ني 
ال���وزراء  فا�ستجواب���ات  اجله���ود، 
ولك���ن  مع���ه،  ان���ا  د�ست���وري  كح���ق 
يج���ب ان الي�سي����ص الأغرا�ص دعائية 
با�ستج���واب  تق���وم  او  وانتخابي���ة، 
وحما�سبة الوزير الذي التقف وراءه 
كتلت���ه، وال���ذي ت�سن���ده كتل���ة كبرية 
اليتج���راأ احد عل���ى حما�سبته، اال ان 
ال�سامرائ���ي  بوج���ود  الربمل���ان  اداء 
اف�س���ل م���ن ال�سابق ، لك���ن �سراعات 
الكت���ل ال�سيا�سي���ة تق���ف حائ���ًا �سد 
الكث���ري م���ن الت�سريع���ات والقوانني 
الت���ي تخ����ص املواطن والبل���د، مثا 
قان���ون النف���ط، قان���ون االنتخاب���ات 
الذي ما ي���زال عالقًا، قانون االحزاب 
مل يج���روؤ احد عل���ى مناق�سته والكتل 
الكبرية هي امل�ساهمة يف تعويق تلك 
القوانني والف�سل احلا�سل يف دوائر 

الدولة. 
االأمريكان ا�سقطوا االأحزاب الدينية 
*بعد االحتقان الطائفي الذي ح�سل 
والقت���ل عل���ى الهوية كي���ف تنظرون 
يف  الديني���ة  االح���زاب  مل�ستقب���ل 

العراق؟ 
-ال م�ستقب���ل لاح���زاب الديني���ة يف 
الع���راق، واذا ما نزل���ت تلك االحزاب 
با�سمائها االن فل���ن ي�سوت لها احد، 
واالم���ريكان لي�سوا اغبي���اء و�سعوا 
اىل ه���ذا االم���ر، واالم���ريكان ح���ني 
يري���دون ا�سقاط اح���د يعطوه احلكم 
لف���رة طويل���ة، لغر����ص ان تراك���م 
علي���ه االخطاء، وعندما ب���داأ التغيري 
الدي���ن  برج���ال  االم���ريكان  ج���اءا 
وم�س���اكل  احلك���م،  يف  ون�سبوه���م 
ما بع���د التغي���ري هي �سع���ف م�ساكل 
التغي���ري نف�سه، لت�سبح تلك االحزاب 
نق���اط الت�سوي���ب لر�سا�ص اجلميع، 
فاأنا اقول واحتدى اأي �سخ�ص ينزل 
االن با�س���م احلزب الديني �سواء كان 
�سيعي���ًا او �سنيًا فلن يح�سل على %1 
من الذي ح�سل عليه يف االنتخابات 
ال�سابق���ة ، فتلك االحزاب الدينية هي 
الت���ي ج���اءت بالطائفي���ة وانظر اىل 
نتائ���ج االنتخاب���ات املقبل���ة ف�سرى 
ك���م معم���م �سيبق���ى يف الربمل���ان او 
احلكوم���ة بغ����ص النظ���ر ع���ن ل���ون 
العمامة �سواء كانت بي�ساء ، �سوداء 

، خ�سراء، حمراء.
و�سيكون���وا قل���ة اإن وج���دوا املرحلة 
املقبل���ة للع�سائر والق���وى الليربالية 
، ام���ا رجال الدين فعليه���م اذا ارادوا  
البق���اء يف منا�سبه���م ان ي�سبح���وا 

)افندية(. 

من هو عبد مطلك اجلبوري؟ 
م���ن موالي���د كركوك عام 1943 يف ق�ساء احلويج���ة ، تخرجت من الكلية الع�سكرية يف ع���ام 1963 ، وتدرجت يف 
املنا�سب الع�سكرية حتى و�سلت اىل من�سب قائد فرقة ورئي�ص اركان الفيلق، وكذلك رئا�سة االكادميية الع�سكرية، 
وح�سل���ت على �سهادة كلية االركان العراقية، وم���ن ثم كلية االركان الهندية، وح�سلت على بكالوريو�ص يف العلوم 
ال�سيا�سي���ة من اجلامع���ة امل�ستن�سرية ، ودخلت بح���دود )27( دورة داخل وخارج الع���راق، احلت على التقاعد يف 
1991/5/15، وبعده���ا مت اعتق���ايل يف 1992/8/13 بتهم���ة حماولة قلب نظام احلكم، ولع���دم توفر االدلة اثناء 
التحقيق حكم علي بال�سجن ملدة خم�ص �سنوات ، فيما �سدرت اوامر االعدام على املرحومني درع ال�سامن واللواء 
حمم���د بال اجلب���وري ، واآخرين حكم عليهم باملوؤب���د وعلى اثر �سجني طرد جمي���ع اوالدي واخوتي من اجلي�ص، 
وبع���د �سق���وط النظام يف عام 2003 ، وحياًء اجربت على اال�س���راك يف العملية ال�سيا�سية، وتوليت من�سب نائب 

رئي�ص الوزراء يف حكومة اجلعفري. 
وبعدها دخلت مع جبهة التوافق يف االنتخابات النيابية كممثل عن مدينتي احلويجة، وبعد ا�سبوعني من دخويل 
للربمل���ان خرج���ت من تلك اجلبه���ة، لكوين ليربالي���ًا ال اوؤمن باال�سطفاف���ات الطائفية والعن�سرية �سابق���ًا او الحقًا، 

وقمت بت�سكيل الكتلة العربية امل�ستقلة داخل الربملان ككتلة م�ستقلة.

بكل مقايي�س ال�شيافة العربية ا�شتقبل املدى يف حمل �شكناه ليحدثها يف �شفحة �شيف اخلمي�س 
عن رحلته الطويلة كقائد ع�شكري يف امليدان، وعن دوره يف عامل ال�شيا�شة وهو احلا�شل على 

بكالوريو�س يف العلوم ال�شيا�شية ، اللواء يف اجلي�س العراقي �شابقًا والنائب يف الربملان حاليًا عبد 
مطلك اجلبوري اكد باأنه الم�شتقبل لالحزاب الدينية يف العراق وعزا ذلك اإىل اأن امريكا هي من 

ا�شهم يف عملية تقوي�س الدين من خالل اعطاء االحزاب الدينية دور قيادة البلد يف ظل تلك 
الظروف احلرجة، وبني اجلبوري ان جمال�س ال�شحوات هي التي ا�شتطاعت الق�شاء على القاعدة، 

وقامت بعمل  مل ت�شتطع فعله ال القوات االمريكية وال احلكومة العراقية. 
وب�شاأن ق�شية كركوك �شدد مطلك على �شرورة ان يكون احلل من داخل املدينة راف�شًا 

التدخل االيراين او الرتكي او العربي مو�شحًا باأن تلك الدول لي�شت حري�شة على 
كركوك بقدر حر�س اهلها عليها.   

رئي�س الكتلة العربية يف الربملان: ال م�شتقبل لالأحزاب الدينية يف العراق

عبد مطلك اجلبوري: ال�سحوات قامت مبا مل ي�ستطع 
فعله الأمريكان واحلكومة 

�سيف اخلمي�س مع املحرر


