
يف ب��ور �شعي��د ع�ش��ت اجم��ل ايام 
حياتي

*من هو جواد البوالين؟ 
-عراق���ي ابن املدن الغني���ة باخالقها وحمبتها 
وطيبتها، ولدت يف بغ���داد عام 1960، دخلت 
املدر�س���ة  االبتدائي���ة يف منطقة الك�سرة، ويف 
اخلام�س االبتدائي اأنتقلنا اىل منطقة الكيارة 
يف مدينة الثورة �سابقًا ومدينة ال�سدر حاليًا، 
بعده���ا انتقلن���ا اىل منطقة الداخ���ل  قطاع 55 
واكملت االبتدائية ما ب���ن مدر�سة احلمدانية 
واالدري�س���ي ، واكمل���ت املتو�سطة واالعدادية 
يف بور�سعي���د ، وع�س���ت اجم���ل اي���ام حياتي 
فيه���ا، وميك���ن ان ا�سفه���ا مبرحل���ة املثاب���رة 
اجل���ادة لتكوين ال�سخ�سي���ة ، وكنت جزءًا من 
ال���والدة امل�سوؤولة يف طبيعة اكتم���ال الن�سج 
م���ن �سمن ذلك اجليل املهم، وكان للعائلة دورا 
كب���را يف متابع���ة درا�ستي وحت���ى هواياتي 
الريا�سي���ة، ول���ذا ا�س���ف  بور�سعي���د بالنقطة 
املهم���ة يف حيات���ي، ويل فيه���ا ا�سدق���اء ك���ر، 
االن ه���م ا�سم���اء المعة يف االو�س���اط الثقافية 
والفكري���ة واالعالمي���ة ، وكذل���ك الريا�سي���ة ، 
علم���ًا ان من اه���م هواياتي ه���ي ممار�سة كرة 
القدم، وهن���اك العديد من اال�سم���اء الريا�سية 
املهم���ة الت���ي  تتلمذن���ا عل���ى ايديها م���ن امثال 
جا�س���م عبا�س، عبا�س طور����س، كاظم ديوان، 
حمي���د جميد، وم���ن املدر�سن الذي���ن ي�سكلون 
يف ذاكرت���ي �س���وءًا متق���دًا على ال���دوام ولهم 
ال���دور الكب���ر يف اي�سالن���ا اىل مرحلة النهج 
العلمي واالخالقي منهم اال�ساتذة عبد الزهرة 
يف اللغ���ة العربية ، وكذل���ك مدر�س االنكليزية 
احم���د، وا�سكن���در يف الريا�سي���ات ، وه���ادي 
جرب الالمي، وكاظم االأزيرجاوي يف الفيزياء 
وعبد احل�سن احلجار، وعدنان مامكا مدر�س 
اللغ���ة العربية، بعد بور �سعيد دخلت اجلامعة 
التكنولوجية ودر�ست فيه���ا هند�سة امليكانيك 
، يف ال�سن���ة الثالث���ة والرابع���ة تخ�س�ست يف 
هند�س���ة الطائ���رات، وح�سل���ت عل���ى �سه���ادة 
البكلوري���ا يف الهند�سة منها ع���ام 1984، عام 
1985 ، عمل���ت يف قاع���دة احلبانية كمهند�س 
طائ���رات، وا�ستمريت يف العم���ل مع اال�سراب 
التدريبي���ة، واثناء تلك الف���رة كنت امل�سوؤول 

عن  االلعاب الريا�سية يف قاعدة احلبانية.

معار�شة �شامتة
*متى تولد عندكم هاج�س العمل ال�سيا�سي؟ 

-دائم���ًا العم���ل واالحت���كاك باملجتم���ع يعطيك 
�س���ورة حقيقي���ة عن طبيع���ة وحج���م املعاناة 
، �س���واء م���ن ت�س���رف النظ���ام الديكتات���وري 
االنظم���ة  تراكم���ات  م���ن  واي�س���ًا  ال�ساب���ق، 
اال�ستبدادي���ة ال�سابق���ة، فالبل���د من���ذ اأكر من 
اربعة عقود يعاين الكثر من �سور اال�سطهاد، 
والعراقين مبعظمهم وبالذات الذين اختاروا 
ان يبقوا يف الداخل بالرغم من حجم املاأ�ساة، 
كن���ا ن�سكل نوعًا من املعار�س���ة ولكنها لالمانة 
كان���ت �سامت���ة، وم���ع ذل���ك كان���ت تطم���ح اىل 
التغي���ر احلقيق���ي، والتخل����س م���ن النظ���ام 
الفا�س�ست���ي ، ولكن طبيعة النظ���ام و�سيا�سته 
االمني���ة األغ���ت كل ابواب التغي���ر املمكنة من 
الداخ���ل ، وباعتق���ادي ان جميع العراقين يف 
الداخل كانوا يعي�سون يف �سجن كبر يحكمه 
�سج���ان واح���د ا�سمه )�س���دام ح�س���ن(، فماذا 
يفعل امل�سجون ازاء �سج���ان متمكن باأدواته ، 
لذا ارت�سى ال�سع���ب ان تكون ادوات حتريره 
م���ن ذل���ك ال�سج���ن خارجي���ة ، فج���اءت امركا 
واطاح���ت بالنظ���ام ال�ساب���ق لينطل���ق العراق 
باآف���اق جديدة نحو ف�س���اء احلرية، فما حتقق 
يع���د نقطة ال�سروع جلمي���ع العراقين باجتاه 

العمل ال�سيا�سي. 

التوجه ال�شيا�شي اأمر طبيعي عند 
العراقيني 

*ه���ل دخلتم املعرك ال�سيا�سي قبل التغير ام 
بعده؟ 

-من���ذ ع���ام 1986 وكن���ت اتنباأ ب�سق���وط ذلك 
للتغي���رات  متاب���ع  �سخ����س  واي  النظ���ام، 
احلا�سل���ة يف الع���امل،  ف�س���اًل ع���ن مالحظ���ة 
وت�سخي�س ال�سيا�سات اخلاطئة التي ميار�سها 
النظ���ام الديكتات���وري ومنهجيت���ه ، كان لديه 
�سعور و�سورة دقيقة بنهاية دراماتيكية لذلك 
النظ���ام، وكن���ا نتمن���ى ان تك���ون تل���ك النهاية 
مبك���رة اأي قبل ع���ام 2003 ، وان المت�سي كل 
تلك ال�سنوات على العراق والعراقين يف ظل 

اتون احلروب وويالتها. 
وخ�س���ر البل���د رجاالت���ه يف ح���روب لي����س لنا 
فيها ناق���ة او جمل، باال�ساف���ة اىل ذلك املقابر 
للكث���ر  الع�سوائي���ة  اجلماعي���ة واالعدام���ات 
من ابن���اء العراق ، فمنذ ع���ام 1968 والعراق 
عان���ى الويالت، املهم بعد عام 2003 تولد عند 
العراقي���ن وه���و امر طبيع���ي ، التوجه للعمل 
ال�سيا�س���ي، وان���ا كعراق���ي فمن ه���ذه املرحلة 
تبني���ت ه���ذا التوج���ه وخ�ست���ه عل���ى الواقع، 
وراهن���ت على جناح���ي فيه، ففي ع���ام 2003 
ع�س���و من���اوب يف جمل�س احلك���م، ع�سو يف 
اجلمعي���ة الوطنية واملجل����س الوطني، وكنت 
رئي����س جلن���ة املي���اه يف اجلمعي���ة الوطنية..
الدول���ة  ادارة  قان���ون  كتاب���ة  يف  ا�سهم���ت 
االنتقايل وكذلك يف كتابة االفكار التي ت�ساعد 
يف تنظي���م االدارة، وا�سع���ر باأننا �ساهمنا يف 
الكث���ر من اال�سي���اء التي من �ساأنه���ا اأن تدعم 
التجرب���ة الدميقراطي���ة احلا�سل���ة يف البلد.. 
واعتقد ان ال�سنوات التي تلت التغير بالرغم 
م���ن التحدي���ات الكبرة �س���واء كانت حتديات 
خارجي���ة او داخلي���ة لكنه���ا دفع���ت بالبلد اىل 

اآف���اق جديدة ومتط���ورة ، فمع وج���ود م�ساند 
للدميقراطي���ة يف الداخل هناك م���ن يعار�سها 

اي�سًا. 

انتخبوين باالجماع
*اآليات اختيارك لوزارة الداخلية كيف متت؟ 
وعالقات���ي  ال�سيا�س���ي،  عمل���ي  خ���الل  -م���ن 
ال�سيا�سي���ة، ومعرفته���م  الكت���ل  م���ع خمتل���ف 
باأ�ستقالليت���ي يف العم���ل ومهنيت���ي، واأنا يف 
عمل���ي منذ عام 2003 اىل تاريخ اال�ستيزار مل 
نكن مغلقن �سمن اطار معن، او روؤية جامدة 
، كاأط���ار ايديولوج���ي حم���دد، او طائف���ي او 
قومي ، ف���كان توجهنا ومنذ البداية هو �سمن 
التوج���ه الوطن���ي الدميقراط���ي ال���ذي ي�سعى 
لبن���اء مرتك���زات التنوير للفكر امل���دين، الذي 
يدف���ع بالبلد اىل بناء موؤ�س�سات���ه وفق الروؤية 
الدميقراطي���ة، فاأنا عند الت�سوي���ت داخل قبة 
الربمل���ان على من�سب وزي���ر الداخلية ح�سلت 
عل���ى )183( �سوت���ًا ، وه���ذا الرق���م م���ن ا�سل 
)195( كانوا موجودين داخل املجل�س يعترب 
ت�سويت���ًا باالجماع، وهذه الثق���ة التي منحت 
لن���ا ه���ي يف الوق���ت نف�س���ه م�سوؤولي���ة كبرة 
األقيت على عاتقنا، ويتوجب علينا اداءها بكل 
امانة ومهنية وحر�س من اجل البلد، ونتمنى 

ان ننجح يف ذلك..

تنظي��ف 
م��ن  ال��وزارة 

امللي�شيات
جت���دون  *ه���ل 
املق���ررة  املوازن���ة 
كفيل���ة  لوزارتك���م 
اىل  بو�سولك���م 
جاهزية تامة حلفظ 

امن البالد؟ 
-نح���ن يف كل ع���ام 
ا�سالي���ب  نح���دث 
بناء  يف  التخطي���ط 
ون�س���ع  املوازن���ة، 
ت  تيجي���ا ا ل�سر ا
الت���ي عل���ى ا�سا�سها 
ا�ستثم���ار  يب���داأ 
يف  املوازن���ة 
والت�سغيل،  االنفاق 
وقب���ل  فوزارتن���ا 
مل�سوؤوليتها  ت�سلمي 
مل تكن هن���اك دولة، 
باملعن���ى احلقيق���ي، 
فاأنا ت�سلمت الوزارة 
يف ظ���روف �سعب���ة 
ج���دًا، ف���كان البد ان 
االرهاب���ي  نقات���ل 
الوق���ت  ويف 

نف�س���ه يج���ب االلتفات اىل بناء ال���وزارة وفق 
وتاأهي���ل  والوطني���ة.  احلديث���ة  املرتك���زات 
ال���وزارة وتنظيفها م���ن املف�سدين وامليل�سيات 
اخلارج���ة عل���ى القان���ون وهذا االم���ر يتطلب 

جهودًا كبرة. 

اأ�ش���س  عل��ى  ال��وزارة  ت�شكل��ت 
طائفية 

*ه���ذا يعن���ي باأنك���م ت�سلمت���م وزارة ت�سكل���ت 
ب�سورة خاطئة؟

-نع���م، فم�ساألة ت�سكيله���ا وا�ستقطاب العاملن 
ا�س����س  عل���ى   %100 وبن�سب���ة  تك���ن  مل  فيه���ا 
مهني���ة وف���ق كف���اءة وخ���ربة ، بل كان���ت على 
ا�س����س طائفي���ة وحزبية ومب���داأ املحا�س�سة ، 
واالم���ر تطور ان املحا�س�س���ة ا�سبحت �سمن 
الطائف���ة، وحما�س�س���ة داخل احل���زب، فتجد 
االن هن���اك من يقول اأن ف���الن الفالين هو من 
احل���زب ولك���ن من جمموع���ة لن���دن، وهذا من 
جمموعة اي���ران وذلك، م���ن جمموعة �سوريا، 
وهن���اك حتديات كب���رة ، ولكن م���ا جعلنا يف 
دائرة النج���اح والتخل�س من تلك التاأ�سي�سات 
ه���و متكنا وعملنا بقناعة بنه���ج ثابت، هو ان 
نك���ون على م�ساف���ة واحدة م���ن اجلميع، وان 
تك���ون املوؤ�س�سة االمني���ة حامي���ة للمكت�سبات 
الدميقراطي���ة ومنجزاته���ا يف البل���د، وكذل���ك 
م���ع االم���ن يج���ب ان يتوف���ر من���اخ للحري���ات 
تتنف����س فيه الكلم���ة والراأي والفك���ر والثقافة 
والف���ن وال�سعائ���ر الديني���ة وكل م���ا يعزز هذا 
التن���وع يف البلد ويحافظ على بقائه  وادامته 
للحف���اظ على ه���ذه الهوي���ة العراقي���ة ، �سمن 
ال���ذي  القان���ون العراق���ي  اط���ار وم�سوؤولي���ة 
يج���ب اأن يكون حار�س وحام���ي اجلميع..لذا 
جت���د االن يف عمل الداخلي���ة باأنها التنظر اىل 
هوي���ة ال�سخ�س الفالين، ب���ل تنظر اىل عملية 
دخول���ه اىل �ساحة ارت���كاب اجلرمية، لي�سبح 
حت���ت طائلة القانون، فال���وزارة اأدت ما عليها 
يف هذا اجلان���ب، وهي م�ستمرة ب���ذات النهج 
يف مراقبة الطارئن عليها والذين يتجاوزون 
على حقوق االن�سان، الأن هذه املفردة حا�سرة 
، وكذل���ك اح���رام حق���وق النا����س وممار�س���ة 
حرياتهم ، ف���وزارة الداخلية هي قلب الدولة، 
واذا �سعرت باأن الدولة تعي�س مرحلة ايجابية 

ومتر بعافية فهذا يعني باأن الداخلية بخر. 

2/1 مليون منت�شب
*ما عدد افرادالقوات االمنية يف الداخلية؟ 

- بعد ت�سلمي ادخل���ت )362( الف �سرطي يف 
الوزارة من خمتل���ف املحافظات، وتخرج اىل 
االن اك���ر م���ن ع�س���رة االف �سابط م���ن كلية 
ال�سرطة واملعهد العايل، وكان للمراأة دور مهم 
يف ال���وزارة، والول م���رة يف تاري���خ العراق، 

واملنطقة تخرج الوزارة بحدود )250( امراأة 
�سابطات ميار�س���ن دورهن يف تنفيذ القانون 
اال�س���ري،  العن���ف  ومواجه���ة  والتحقيق���ات 
ون�ساطات اخرى تتعلق بال�سرطة املجتمعية. 
وع���دد اف���راد ال���وزارة االن اك���ر م���ن ن�سف 
ملي���ون، وتقوم بحماي���ة ع�س���رات االالف من 
املواقع الر�سمية وغر الر�سمية، اليوجد مكان 
يف الع���راق يخلو م���ن اأحد منت�سب���ي وزارتنا 
يق���وم بواجباته املكلف بها، واالن لدينا انفاق 
مبالين الدوالرات على بناء منظومة احلدود 
من خالل تعبيد الط���رق وبناء املخافر و�سراء 
اجهزة الرقابة املتط���ورة ووزارتنا باال�سافة 
اىل واجباته���ا االمني���ة، تق���وم اي�س���ًا بتقدمي 
مواط���ن  ملي���ون   )11( حل���وايل  اخلدم���ات 
�سهريًا، م���ن خالل دوائرن���ا اخلدمية، وقدمت 
ال���وزارة اكر من )14( ال���ف �سهيد يف عموم 
املحافظ���ات ، ويف بغ���داد لوحده���ا �سقط )4( 
االف �سهي���د م���ن ابن���اء ال���وزارة دفاع���ًا ع���ن 

القانون والدولة. 

)19( حالة ت�شحية متفردة
*ه���ل و�سل رجل االم���ن يف الوزارة اىل روح 
الت�سحية وااليث���ار من اجل حماية الوطن او 

املواطن.
-نع���م لدين���ا الكث���ر م���ن احل���االت وال�سورة 
رائع���ة ب�س���اأن ذل���ك، فقب���ل ف���رة قام���ت قوى 
برك���ن  االره���اب 
يف  مفخخ���ة  دراج���ة 
ا�س���واق ق�ساء  اح���د 
التاب���ع  اال�سكندري���ة 
ملحافظ���ة بابل، وقام 
باخب���ار  املواطن���ون 
احد رج���ال ال�سرطة، 
فم���ا كان من���ه اال ان 
حم���ل الدراجة بعيدًا 
عل���ى ال�سوق لتنفجر 
لي�سقط  وهو يحملها 
�سهيدًا دفاعًا عن ابناء 
بل���ده ، اح���د رجالن���ا 
يه���رول قب���ل و�سول 
املفخ���خ  االرهاب���ي 
التاأث���ر  منطق���ة  اىل 
باحت�سان���ه  ويق���وم 
لينفجر مع االرهابي 
�سهي���دًا،  وي�سق���ط 
رج���االت  روح  ه���ذه 
الوزارة االن، ولدينا 
)19( حال���ة متف���ردة 
به���ذه ال���روح ، واأن���ا 
اعتق���د ب���اأن اليوج���د 
اأي جه���از �سرطة يف 
ه���ذه  يحم���ل  الع���امل 
الوطني���ة  ال���روح 

اخلال�سة. 

كان��ت ال�شرطة ج��زءاً من امل�شكلة 
االأمنية

*كي���ف تنظ���ر اىل تط���ور عم���ل ال�سرطي االن 
مقارنة مبا كان عليه قبل عام 2006؟ 

-الميكن املقارنة، فاأن���ا قبل ان ات�سلم الوزارة 
، كان���ت ال�سرطة ت�سلم املراكز اىل االرهابين، 
بع���د ان يخلع���ون زيهم الع�سك���ري وي�سلمون 
ا�سلحته���م، وكان ال�سرطي يرت���دي قناعًا على 
وجه���ه حتى اليتعرف عليه احد، وكانت جزءًا 
م���ن امل�سكل���ة االمني���ة، م���ن خ���الل ا�ستخ���دام 
عملي���ات  يف  وا�سلحته���م  ال�سرط���ة  عج���الت 
وال�سيط���رات  والقت���ل،  والت�سلي���ب  اخلط���ف 
الوهمي���ة، لكن االن ال�سرط���ة تطورت ون�سج 
عمله���ا، م���ن خ���الل بن���اء املنظوم���ة االخالقية 
بال���روح  املهن���ة  اداء  طبيع���ة  يف  للموؤ�س�س���ة 

الوطنية. 

ه��ي  بغ��داد  عملي��ات  قي��ادة 
امل�شوؤولة

*مع���ايل الوزير هل هناك اأزم���ة بن وزارتكم 
التفج���رات  وقي���ادة عملي���ات بغ���داد ب�س���اأن 

االخرة؟ 
-قي���ادة عملي���ات بغ���داد ه���ي امل�سوؤول���ة ع���ن 
ام���ن العا�سم���ة، وه���ذا االم���ر دي���واين �سدر 
باأم���ر رئي����س ال���وزراء يف تل���ك الف���رة ح���دد 
في���ه م�سوؤولي���ات قي���ادة عملي���ات بغ���داد يف 
ادارة املل���ف االمن���ي، حتريك القطع���ات، دور 
وزارت���ي الدفاع والداخلية ه���و تعبئة وح�سد 
اجله���ود لقي���ادة عملي���ات بغ���داد، ونح���ن يف 
احلقيق���ة طالبن���ا الأك���ر م���ن م���رة ب�س���رورة 
مراجع���ة وتق�سي���م العم���ل ب�س���ورة م�سركة، 
قي���ادة عمليات بغداد لي�ست قطعات وامنا مقر 
م�سيطر وقيادة تدي���ر املوارد، واملوارد عبارة 
عن جي�س و�سرطة. وكلفت هذه القيادة باأدارة 
مل���ف امن بغداد يف ظل وجود مترد وارهاب، 
وا�سع���ن، وكان االمر يق�سي ذلك ووجود تلك 
القي���ادة يف حين���ه كان �سروري���ًا يف طبيع���ة 
حت�سيد اجله���ود ملكافحة االره���اب ال�سيما ان 
االمركان كانوا معنا، وبعد توقيعنا االتفاقية 
ا�ستمرين���ا يف مواجه���ة التحدي���ات، ولكن ما 
نطمح ل���ه االن ه���و حتدي���د امل�سوؤوليات وفق 

العمل املوؤ�س�ساتي القانوين الد�ستوري. 

معركة النظام الداخلي
*براأيك���م هل م���ن ال�سروري ان تك���ون قيادة 

عمليات بغداد �سمن م�سوؤولية وزارتكم؟ 
-نع���م ، يج���ب ان تك���ون �سم���ن نظ���ام معركة 
النظ���ام الداخلي، باأعتبار االم���ن الداخلي من 
�سم���ن م�سوؤولي���ات وزارة الداخلي���ة وهذا ما 
معم���ول ب���ه يف كل دول الع���امل، كان امل���ربر 
لوج���ود تل���ك القيادة ه���و عدم اكتم���ال قدرات 
ال���وزارة  االن  لك���ن  الف���رة،  لتل���ك  وزارتن���ا 
بداأت تنه�س بقدراته���ا وقابلياتها وواجباتها 
ب�س���ورة وا�سع���ة وم�سخ�س���ة ، نع���م يف ع���ام 
2006 /2007 كانت ن�سبة املوجود يف افواج 
الط���وارئ وال�سرط���ة الوطني���ة ال تتج���اوز ال� 
25% مل تكتمل جاهزيتها، اما االن فقد و�سلت 
ويف   %100 ن�سب���ة  اىل  االف���واج  بع����س  يف 

جميع املجاالت. 

الن�شمح بحدوث االأزمة
*نع���ود ونقول ه���ل هن���اك اأزمة بينك���م وبن 

قيادة عمليات بغداد؟ 
-ال ن�سم���ح بح���دوث اأزم���ة، فنح���ن متخم���ن 
باالزمات ، يكفينا اأزم���ات التناف�س ال�سيا�سي 
وال�سراع فما بينه���ا ، اأزمات الو�سع اخلدمي 
للمواط���ن، واملل���ف االمني خا�س���ع مل�سوؤولية 
وق���رار، وكن���ا قب���ل ع���ام ون�س���ف الع���ام قلنا 
اردمت  اذا  الدول���ة،  يف  الرقابي���ة  لالجه���زة 
م�ساءلتنا ب�ساأن امللف االمني للعا�سمة ، فيجب 
اواًل ان تعط���وا م�سوؤولي���ة ام���ن العا�سمة اىل 
وزارتن���ا، ونحن م�ستعدون له���ذه امل�سوؤولية، 
وما زلن���ا نقول ب���اأن وزارة الداخلية م�ستعدة 
متامًا لتحمل م�سوؤولية امن بغداد وباقي مدن 

العراق. 

ملفات التحقيق مل تغلق
*من يقف وراء عدم ت�سليمكم العمل االمني؟ 

-ال اأود الدخ���ول يف التفا�سي���ل، لك���ن تقيي���م 
نواي���ا  عل���ى  يعتم���د  اليه���ا  والنظ���ر  امل�ساأل���ة 
املنج���ز،  �سرق���ة  م���ن  ن���وع  هن���اك  خمتلف���ة، 
واجله���ود الت���ي بذل���ت خ���الل ه���ذه الف���رة، 
وان���ا براأي���ي ف���اأن كل اجله���ود واالجن���ازات 
ت�س���ب يف م�سلح���ة الدول���ة، وما دمن���ا ن�سر 
�سم���ن التجرب���ة الدميقراطي���ة ونوؤم���ن به���ا، 
ف���اأن ال�سخو����س �ستذهب وتتب���دل، لكن يبقى 
العم���ل املوؤ�س�ساتي )ال�س�ستم(. والذي يحاول 
ان يغي���ب دور الداخلي���ة يف بن���اء موؤ�س�ساتها 

االمنية فهو واهم. 
*الكثر من ملف���ات التحقيق مل تعلن نتائجها 
، ه���ل االم���ر ب�سب���ب تدخ���الت خارجي���ة، او 

داخلية؟ 
-ملف���ات التحقيق مل تغلق ، ب���ل انها مفتوحة 
ومتوقف اعالن النتائج عنها، ب�سبب مالحقات 
لعنا�س���ر ارهابي���ة، وهناك اج���راءات ترتبط 

ب�سر جمريات العدالة وغرها. 
*لكن معايل الوزير هناك مثاُل ق�سية م�سرف 

الزوي���ة، ما اآخ���ر نتائج التحقي���ق ومن اجلهة 
امل�سوؤولة عنها؟  

- الناطق با�س���م جمل�س الق�ساء اأ�سدر واحدًا 
من البيان���ات املهمة، واملحكمة دانت املجرمن 
، وا�سدرت قرارا باأعدامهم، ونحن يف متابعة 
ومالحق���ة لبقي���ة املجرم���ن الهارب���ن، واي���ًا 
كانت اجلهة التي تق���ف وراءهم �سنعلن عنها، 
وكذل���ك يف الق�سايا االخ���رى، ومل ولن ن�سمح 
مبمار�سة اآلي���ة �سغوطات �س���واء خارجية او 

داخلية ب�ساأن تلك الق�سايا. 

الق��اء القب�س عل��ى منفذي بع�س 
اجلرائم

*هل تو�سلتم اىل خيوط ب�ساأن جرمية اغتيال 
م�ست�سار وزارة الثقافة ال�سهيد كامل �سياع؟ 

-بالن�سبة مل�ساألة اغتيال االعالمين واملفكرين 
وبع����س الكف���اءات قمن���ا بالق���اء القب�س على 
الكث���ر م���ن املتورطن يف مثل تل���ك اجلرائم، 
ولكن ملفات تلك الق�سايا تبقى مفتوحة حلن 
اكتمال كل اجلوانب التحقيقية، وهناك م�ساألة 
يجب ان يعرفها النا�س، باأن ق�سمًا من املتهمن 
بتل���ك اجلرائم يقتلون يف اثناء املواجهات مع 
قواتن���ا االمنية، وبالتايل تغي���ب علينا الكثر 
م���ن املعلوم���ات، ولكنني اطمئ���ن اجلميع باأن 
جميع الق�سايا املتعلقة بدم اأي مواطن عراقي 
مل ولن تغلق ابدًا، وا�سرب لكم مثاًل باأن العمل 

االرهاب���ي الذي طال 
يف  البن���اء  عم���ال 
اجلدي���دة،  بغ���داد 
واآخ���ر يف الر�ساف���ة 
ال���ذي  والتفج���ر 
ح���دث يف الكاظمية، 
وزارتنا  ا�ستطاع���ت 
متابع���ة منف���ذي تلك 
الق���اء  اجلرائ���م ومت 
عليه���م،  القب����س 
بفعلته���م  واعرف���وا 
واح���كام  اجلبان���ة، 
ال�س���ادرة  االع���دام 
م���ن  املئ���ات  بح���ق 
على  دليل  املجرم���ن 
متابعة وزارتنا لتلك 
و�سن�ستمر  الق�ساي���ا 

يف ذلك. 

ه��وؤالء دافع��وا 
عن الدولة

ف���رة  ب���ن  *ن�سم���ع 
واخرى باأن الداخلية 
�سرح���ت العدي���د من 
منت�سبيه���ا الأتهامه���م 
اأو  ف�س���اد  بق�ساي���ا 
فهل  بعثين،  لكونهم 

هناك فعاًل بعثيون يف وزارتكم؟ 
- من���ذ ت�سلمي الوزارة يف عام 2006 اليوجد 
اأي منت�سب عاد اىل ال���وزارة من غر �سابطة 
قانوني���ة وتوف���ر �سروط الع���ودة اىل اخلدمة 
في���ه، وكل هذا الكالم يدور ح���ول الفرة التي 
�سبقت ت�سلمي لل���وزارة فاأنا غر م�سوؤول عما 
ح���دث، لكن الوزارة مل ولن ت�سمح بوجود اأي 
منت�س���ب فيها متورط باأية جرمية ، وكذلك من 
حتوم حوله ال�سبهات تتاأكد الوزارة من خالل 
متابعته���ا م���ن قب���ل دوائرن���ا اال�ستخباراتي���ة 
والرقابي���ة للوق���وف عل���ى احلقيق���ة ، لكن يف 
الوقت نف�س���ه علينا ان ندافع عن النا�س الذين 
قدموا الت�سحيات، ودخلوا وعملوا يف خندق 
واح���د م���ع النظ���ام ال�سيا�س���ي الدميقراط���ي 
اجلدي���د للبل���د، وحم���وا الدول���ة يف ا�سع���ب 
الظ���روف، نحن دققنا يف �سجالتهم، وبرهنت 
تل���ك ال�سجالت باأنهم غر متورطن يف جرائم 
النظ���ام ال�ساب���ق ولكونه���م ميتلك���ون الكفاءة 
واخل���ربة للعم���ل مبهني���ة يف ال�سل���ك االمني، 
وبع���د ان خ�سع���وا ملراجع���ة وتقيي���م ، واالن 
جزء من وظيف���ة املوؤ�س�سة ان تع���د التقييمات 
باأ�ستم���رار ملنت�سبيه���ا من ال�سب���اط واالفراد، 
والوزارة الجتام���ل يف م�ساألة ام���ن املواطن، 

ونح���ن لن نتخلى عن النا�س الذين دافعوا عن 
امن الدولة بوطنية عالية، الأن من غر املعقول 
ان تذه���ب تل���ك اخل���ربات خلدم���ة االرهابين 
واملخرب���ن ودفعهم للعم���ل واالرتباط بدوائر 
ا�ستخباراتي���ة تابع���ة ل���دول اجنبي���ة، فعلين���ا 
ا�ستقطابه���م ومن خ���الل وطنيته���م ومهنيتهم 

وا�ستخدامها يف بناء البلد، 
 

مل نتهم دولة معينة 
نقا����س  اث���ر  االخ���رة  التفج���رات  *ب�س���اأن 
واحت���دام ج���دل ع���ن مرتكب���ي اجلرمي���ة، هل 

تو�سلتم اىل معرفة دقيقة بالفاعل احلقيقي؟ 
-التفجرات االخرة ترتبط مبنظومة الدارة 
عم���ل ارهاب منظم ت�س���رك فيه قوى االرهاب 
واجلرمي���ة والبقايا م���ن ازالم النظ���ام البائد 
يف م���ا يتعل���ق باأن�سط���ة حت���اول اأن تزع���زع 
الو�س���ع االمن���ي وتوؤثر على م���ا حتقق خالل 
هذه الف���رة، واجهزتن���ا االمني���ة، ا�ستطاعت 
يف اجلوان���ب التحقيقية، ان حتقق الكثر من 

التقدم ملعرفة اجلناة. 
تل���ك  وراء  بالوق���وف  ل�سوري���ا  *اتهامن���ا 
التفجرات ، هل جاء وفق ادلة دامغة تو�سلتم 

لها؟ 
-احلكوم���ة العراقي���ة ويف اك���ر م���ن منا�سبة 
مبا�س���رة،  ب�س���ورة  معين���ة  دول���ة  تته���م  ، مل 
وامن���ا ا�س���ارت اىل ت���ورط بع����س العراقين 
يف  املوجودي���ن 
هي  وه���ذه  �سوريا، 
اال�س���ارات، وهن���اك 
وزاري���ة  جلن���ة 
وزير  االخ  برئا�س���ة 
كلف���ت  اخلارجي���ة 
مبتابعة الق�سية مع 
املتحدة وعرب  االمم 
الدبلوما�سية  املنافذ 
االخ���رى، واملهم هو 
م���ا نعمل علي���ه االن 
يف منع تك���رار مثل 

تلك اجلرائم.

عملنا ال�شيا�شي 
بعيد عن عملنا 

الوظيفي
الدف���اع  *وزارت���ا 
ا�سندت  والداخلي���ة 
اىل  حقيبتهم���ا 

�سخ�سيت���ن 
لك���ن  م�ستقلت���ن 
االآن ن���رى ان وزي���ر 
الداخلي���ة ام���ن عام 
الد�ستوري  احل���زب 
عل���ى  ناف����س  ال���ذي 
جمال�س  انتخاب���ات 
املحافظات ويناف����س يف االنتخابات النيابية 

املقبلة اال يعد االمر خرقًا ملا اتفقتم عليه؟ 
- اأن���ا كنت حري�سًا يف العمل على ابعاد العمل 
ال�سيا�س���ي،  العم���ل  ع���ن  والوظيف���ي  املهن���ي 
ووظيف���ة كل وزي���ر يف اي���ة وزارة توجب ان 
يكون عمله مب�ساف���ة واحدة من اجلميع وهذا 
ما اعمل علي���ه، وبع����س الت�سريحات ا�سارت 
اىل ه���ذا االمر، واملناخ ال�سيا�سي للبلد، فنحن 
داخ���ل وح���دة ائت���الف وح���دة الع���راق ال���ذي 
ت�سكل من خمتلف مناطق العراق و�سنخو�س 
ونح���ن  املقبل���ة  الت�سريعي���ة  االنتخاب���ات 
حري�س���ون عل���ى ان تك���ون وزارتن���ا حامي���ة 
للتجرب���ة الدميقراطي���ة وراعي���ة اللتزاماته���ا 

الد�ستورية والقانونية. 
وبالن�سبة للح���زب الد�ستوري تاأ�س�س يف عام 
2005 وعند ت�سلم���ي للوزارة يف عام 2006، 
جم���دت ن�ساط���ي احلزبي داخل احل���زب الذي 
ي�سعى بف�سل قياداته املوجودة اىل ا�ستقطاب 
العراقي���ن بعمل �سيا�سي م���دين �سلمي يبتعد 
ع���ن مظاهر الع�سك���رة وامليل�سي���ات، ويرف�س 
متامًا العودة اىل النظام الديكتاتوري وثقافة 

البعث القدمية يف االق�ساء والتهمي�س. 

 ال اتلقى اأي دعم خارجي
*هل ت�سعون اىل تويل من�سب رئي�س الوزراء 
، ال�سيما ان هناك �سائعات تقول باأنكم تتلقون 

دعمًا خارجيًا بهذا اخل�سو�س؟
- اأن���ا اترف���ع ع���ن االجاب���ة ع���ن م�ساأل���ة تلقي 
كالم  ه���و  ه���ذا  خارجي���ًا،  دعم���ا  الب���والين 
املناف�س���ن ، فاملناف����س االن يرم���ي باالفاع���ي 
والعق���ارب بكل اجت���اه، واجلميع مل ي�سلم من 
هذا احلديث، باال�سافة اىل ذلك ال اخالقياتي، 
والتربيتي وال البيئة التي انتمي اليها، ت�سمح 
يل ان ا�س���ر باأجتاه الدعم اخلارجي، وبودي 
هنا ان ا�س���ر اىل م�ساألة مهمة، وهي ان اغلب 
االحزاب وال�سيا�سي���ن كانوا يف اخلارج قبل 
ع���ام 2003 يف ح���ن ان ج���واد الب���والين مل 
يغادر الع���راق، اال بعد عام 2003، لكن بودي 
اأن ا�س���ر اإىل م�ساألة عل���ى اجلميع ان يفهمها ، 
ان املواط���ن الب�سيط بداأ يف���رق بن ما ن�سرح 
به وم���ا ن�سم���ر، ما ب���ن االق���وال واحلقائق، 
فبع�س االحزاب التتحمل وجود ال�سخ�سيات 
الوطني���ة ال�ساعية اىل خدم���ة �سعبها، واعتقد 
ب���اأن ه���ذه اللغة هي لغ���ة وخط���اب الفا�سلن ، 
اما ق�سي���ة رئا�سة الوزراء فف���ي حالة و�سول 
ائت���الف وح���دة العراق اىل قب���ة الربملان وفق 
والكف���اءة  واخل���ربة  ال�سيا�س���ي،  برناجم���ه 
والنزاه���ة هي م���ن تفر����س نف�سه���ا يف تويل 
املنا�سب، ما دمنا �سمن التجربة الدميقراطية 
الت���ي نعي�سه���ا وال توجد فيه���ا منا�سب ابدية 
له���ذا ال�سخ����س او ذاك، واذا م���ا كلفن���ا به���ذا 

االم���ر �سن�سعى ب���كل جد اىل ال�س���ر يف البلد 
نحو اال�ستق���رار والنهو�س بواقعه يف جميع 

املجاالت. 

التحالفات القدمية الت�شلح االآن
*بع���د التغي���ر كنت���م يف املجل����س ال�سيا�س���ي 
ال�سيعي من اال�سماء البارزة فيه، واالن نراكم 
يف ائت���الف وح���دة العراق ال���ذي ي�سم جميع 
املكونات العراقية ، ما ال�سر يف هذا التحول؟ 
ع���ام  2003  ت�سعن���ا يف �س���ورة  -ظ���روف 
مالحمه���ا تق���ول ان العراقين انق�سم���وا فيما 
بينهم بن املوؤيد للعملي���ة ال�سيا�سية اجلديدة 
ثال���ث  له���ا، ف�س���اًل ع���ن ط���رف  او املعار����س 
يراق���ب ويالح���ظ بح���ذر، وحت���ى يف بداي���ة 
العم���ل يف جمل�س احلك���م ، وكذل���ك يف عملنا 
باالئتالف العراق���ي املوحد، كانت الت�سكيالت 
واالط���ر ت�سلح لالعوام ال�سابق���ة ، االن فقدت 
االخري���ن،  واع���راف  ب�سه���ادة  �سالحياته���ا 
واجلمي���ع االن يبحث���ون ع���ن اط���ار تنظيمي 
�سيا�س���ي يح���اول م���ن خالل���ه عب���ور املرحل���ة 
ال�سابق���ة، وهن���اك من ا�ستط���اع ان يتجاوزها 
، ولك���ن لال�س���ف البع�س ما يزال���ون يعي�سون 
واخ���رن  اجلام���د،  املنغل���ق  االط���ار  �سم���ن 
و�سع���وا من تلك االطر �سم���ن ايديولوجياتهم 
و�سيا�س���ات اأحزابه���م، ونحن من���ذ عام 2003 
بالرغ���م من كوننا حم�سوبن على هذا التوجه 
ال�سيا�س���ي الع���ام ا�ستطعن���ا التح���رر م���ن تلك 
املرحلة وتوجهنا �سوب العمل الوطني بعيدًا 
ع���ن تل���ك ال���والءات ال�سيق���ة ، واملفر�س ان 
يتوج���ه اجلميع لبناء الدول���ة املدنية احلديثة 
، والنج���اح والف�س���ل يف ذل���ك يح���دده اختيار 

املواطن و �سناديق االقراع. 
*ما طبيعة عالقتكم مع رئي�س الوزراء؟ 

وحتملناه���ا  امل�س���اكل،  بع����س  هن���اك  -نع���م 
وجتاوزناها م���ن اجل م�سلحة البل���د، وقبلنا 
بالكثر م���ن املعلومات اخلاطئ���ة والو�سايات 
واالخب���ار الكيدي���ة، ونح���ن عالقاتن���ا طيب���ة 
م���ع اجلمي���ع، حت���ى وان كان���ت هن���اك بع�س 

الت�سنجات نتحملها من اجل بناء الدولة؟ 

اقال��ة عب��د الكرمي خل��ف ال�شباب 
�شيا�شية

*اقال����ة عب����د الك����رمي خل����ف تدخ����ل �سم����ن تل����ك 
االختالفات؟

- اأن����ا ال اري����د ان اتكلم بهذا املو�س����وع، انا �سد 
اقال����ة اجليدين ومن �سمنه����م اللواء عبد الكرمي 
لو�ساي����ات ومعلوم����ات كيدي����ة اأنا �س����د حماربة 
اال�سخا�����س، الذين خدموا بلده����م و�سحوا من 
اجل����ه، ولالأ�سف اقولها ان هناك جهات واطراف 
منح����ازة لتاأخر بن����اء الدول����ة ولتعطيل قدرات 
البل����د وكان����ت �سد من����و ال����وزارة به����ذا ال�سكل، 
ومربراتها ح�ساب����ات �سيا�سية، واذا كانت هناك 
حما�سب����ة يج����ب ان ت�سم����ل اجلمي����ع، الي�س من 
الغري����ب ان يعامل اللواء عبد الكرمي خلف بهذه 
الطريقة وهو ال�سابط الوطني الذي علق بع�س 
اف����راد عائلته عل����ى اعمدة الكهرب����اء ومل يتنازل 
عن وطنيت����ه ابدًا ، فلينظروا اىل �سرته الذاتية 
وت�سحياته م����ن اجل الوطن معروف����ة ومع ذلك 
نق����ول ان عالقتنا جي����دة واحلكومة �ساعية بجد 

اىل بناء الدولة وفق املرتكزات الدميقراطية. 

احلكومة جادة بت�شلم الدايني
*اين و�سلت����م با�سرداد املتهم حمم����د الدايني، 
وهن����اك من يقول باأن هن����اك �سغوطات من دول 

عربية على ماليزيا بعدم ت�سليمه؟ 
- وزارة اخلارجي����ة هي امل�سوؤولة عن هذا امللف 
وهي ج����ادة بالعمل ب����ه ومتابعت����ه ، وت�ساعدها 
وزارة الداخلي����ة عرب ال�سرطة العربية والدولية 
واالدع����اء العام، املل����ف اأكمل و�سل����م اىل وزارة 
م����ع  تتاب����ع  مف����رزة  االن  ولدين����ا   ، اخلارجي����ة 
ال�سلط����ات املاليزي����ة يف ه����ذا االجت����اه، العادته 
اىل الع����راق، ال�سي����د رئي�س ال����وزراء يتابع هذا 
املو�س����وع ب�س����ورة مبا�سرة ، ومث����ل تلك املهمة 
حتتاج اىل وقت خا�سة وانها تعتمد على طبيعة 
العالق����ة ب����ن البلدي����ن، واحلكوم����ة ا�ستخدمت 
جميع و�سائلها يف �سبيل ا�ستالم حممد الدايني، 

اما ال�سغوطات العربية مل ن�سمع بها. 

هوايات متوقفة متامًا
*نح����ن نعرف باأنكم من ع�س����رة اآل بدير ، فماذا 

يعني لقب البوالين؟ 
- تاريخي����ا بوالن كنية الح����د ال�سخ�سيات الذي 
يدع����ى الع�سي����م بن عمرو ب����ن الغ����وث بن طي، 
ويع����ود يف ا�سوله اىل قبيلة طي العربية، وهذا 
هو ال�سبب يف حملي هذا اللقب، وجذورنا تعود 
لتل����ك القبائل العربية، وان����ا اأنتمي لوطني فوق 

اأي انتماء اآخر. 
*الهوايات التي متار�سها؟

-الهواي����ات متوقفة متامًا لك����وين اعمل بحدود 
18-20 �ساعة ، واكر هواية اع�سقها هي النوم 

ملدة �ساعتن. 
*ت�ستمع اىل االغاين؟ 

-احيانًا ا�ستمع اىل فروز، واع�سق داخل ح�سن 
لكون والدي يع�سقه، ومطرب املقام االول حممد 
القباجن����ي مدر�سة احرمها ، وكذلك ا�ستمع اىل 
ابداع����ات املرحوم ريا�س احمد، واحرم الفنان 

كاظم ال�ساهر. 
*هل جنابكم متزوج؟ 

- نعم ولدي ثالثة اوالد واربع بنات. 
*هل الزوجة من اقاربك؟ 

-اأن����ا والدت����ي م����ن ع�س����رة ربيع����ة )ال�سبي����ح( 
حمافظ����ة العمارة ول����ذا كان زواجي عن طريقها 

ومن نف�س ع�سرتها. 
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�ضيف اخلمي�س مع املحرر

وزير الداخلية: اتهامنا بتلقي الدعم اخلارجي خطاب تبناه الفا�شلون

جو�د �لبوالين: �لبع�ض ي�سعى �إىل تعويق
�لعملية �ل�سيا�سية وتاأخري بناء �لبلد

ح�شل احلوار قبل يوم من تفجريات الثالثاء الدامي، وبتوا�شع كبري وب�شيافة عراقية فاحت منها، رائحتي 
ال�شاي والقهوة وبالرغم من اجلهد الوا�شح على مالمح وجهه اال�شمر، ا�شتقبل ال�شيد وزير الداخلية جواد البوالين 
جريدة )املدى( يف حوار �شيف اخلمي�س ليعطيها من وقته �شاعتني موؤكداً لها باأن هناك امراً ديوانيًا �شادراً من 
رئي�س الوزراء يعطي م�شوؤولية امن العا�شمة لقيادة عمليات بغداد مبينًا باأن دور وزارتي الدفاع والداخلية هو 
الدعم والتح�شيد فقط، ويرى البوالين باأن البع�س ي�شعى اىل تعويق العملية ال�شيا�شية وتاأخري بناء البلد م�شرياً 
اىل ان اقالة اللواء عبد الكرمي خلف جاءت عن طريق و�شايات ودعاوى كيدية، وب�شاأن ا�شرتداد املتهم حممد 
الدايني من ماليزيا او�شح البوالين باأن امللف اكتمل واحلكومة ت�شعى جادة بت�شلمه من دولة ماليزيا مبينًا ان 
هناك فريقا من الداخلية ب�شدد ا�شرتداده من اجلانب املاليزي. 

بالن�شبة 
مل�شاألة اغتيال 

االعالميني 
واملفكرين 

وبع�س الكفاءات 
قمنا باإلقاء 
القب�س على 

الكثري من 
املتورطني 

يف مثل تلك 
اجلرائم

من الغريب ان 
يعامل اللواء عبد 

الكرمي خلف 
بهذه الطريقة 

وهو ال�شابط 
الوطني الذي 

علق بعد افراد 
عائلته على 

اعمدة الكهرباء 
ومل يتنازل عن 

وطنيته ابدا 


