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االمني العام حلزب الأمة العراقية لـ (املدى) :رئي�س الوزراء املقبل �سيكون
من اخلط الثاين �أوالثالث كماحدث يف اختياراملالكي

مثال الآلو�سي:الأحزاب التي ّ
تدعي بناء الدولة
تدافع الآن عن �أكرب �س ّراق الوطن
حاوره :يو�سف املحمداوي
ت�صوير�:سعداهلل اخلالدي

رفعت عنه احل�صانة ب�سبب زيارته ا�سرائيل،واعيدت له بقرارمن املحكمة الد�ستورية بعد حملة ت�ضامن اعالمية
و�شعبية،واتهم العديد من ال�سيا�سيني بزيارة ا�سرائيل ولكن من ال�شبابيك وا�صفا زيارته لها من الباب وبعلم اجلميع ،مثري
للجدل يف طروحاته،م�شاك�سته وو�ضوح �آرائه كلفته خ�سارة جنليه بر�صا�ص االرهاب،انه النائب مثال االلو�سي االمني العام
حلزب االمة العراقية التقته املدى يف حوار�ضيف اخلمي�س،لي�ؤكد لها بان رئي�س الوزراء القادم يف االنتخابات املقبلة�،سيكون
من اخلط الثاين او الثالث،م�ضيفا :ان عملية االختيار �ستكون م�شابهة لعملية اختياراملالكي بعد ان كان التناف�س على ا�شده
بني اجلعفري وعبد املهدي،واتهم االلو�سي االحزاب امل�ساهمة يف العملية ال�سيا�سية والتي تدعي بناء الدولةبالدفاع عن
اكرب �سراق الوطن،وب�ش�أن تطويرجهاز املخابرات �شددالنائب على �ضرورة فتح النوادي الليلية ،وا�شراك �سيدات يعملن يف
املالهي،كما هومعمول يف الدول املجاورة ح�سب قوله وفيما يلي ن�ص احلوار:
* من هو مثال الآلو�سي؟
 ول ��دت يف قري ��ة �آلو� ��س القريب ��ة منق�ضاء حديثة التابع ملحافظة الأنبار يف
العام  1953ولذل ��ك جاء لقب الآلو�سي
ن�سب ��ة لتل ��ك القري ��ة  ،والعدي ��د م ��ن
ابنائها ينت�شرون يف عموم املحافظات
العراقية  ،و�سبب انت�شارها ان �سماحة
ال�سي ��د اجلد الأعلى للع�شرية يف القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر  ،ل ��ه مه ��ام اجتماعي ��ة ،
دينية وتربوية  ، ،والدي رجل علماين
 ،لي�ب�رايل  ،عراق ��ي  ،وطن ��ي ـ مار� ��س
ال�سيا�س ��ة كع�ضو يف احلزب ال�شيوعي
وتركه ��ا مبكر ًا يف الع ��ام  1959واجته
اىل الدرا�س ��ة والعل ��م وكان ا�ستاذا يف
جامع ��ة بغ ��داد  ،وتابع درا�ست ��ه بكلية
الفق ��ه يف النج ��ف الأ�ش ��رف  ،وه ��ذا ما
مييز احلوزة العلمية ب�أنها ال متيز بني
�سني و�شيع ��ي  ،تربيتي منذ ال�سنوات
الأوىل م ��ن عم ��ري يف بغ ��داد جعلتني
ا�شع ��ر ب� ��أين اب ��ن العا�صم ��ة اك�ث�ر من
�شعوري ب�أين اب ��ن املحافظة والقرية ،
عمل ��ت يف ال�سيا�سة يف وقت مبكر جدا
 ،وكان ��ت لنك�سة حزي ��ران  1967ت�أثري
كب�ي�ر يف توجهي هذا  ،وحتديد ًا عملت
يف جناح العا�صفة التابع ملنظمة فتح ،
و�أول �شخ� ��ص تعرفت عليه يف املنظمة
ه ��و الآمر الع�سكري املق ��دم �أبو الزعيم
 ،الأردين اال�ص ��ل  ،والتحق ��ت بالعم ��ل
الفدائ ��ي كمقات ��ل  ،واهتمامات ��ي يف
الدرا�سة اغلبه ��ا تاريخية وحتديد ًا يف
تاري ��خ الع ��راق  ،درا�ست ��ي االبتدائي ��ة
اكملته ��ا يف بغ ��داد ودي ��اىل وينطب ��ق
االم ��ر عل ��ى درا�ست ��ي االعدادي ��ة وذلك
لتنق ��ل وال ��دي الدائ ��م م ��ن حمافظ ��ة
اىل اخ ��رى بن ��اء عل ��ى متطلب ��ات عمله
الرتب ��وي ،و�سكنا يف بغداد يف مناطق
الكاظمية واحلرية واالعظمية و�آخرها
حي اجلامعة  ،ودرا�ستي اجلامعية هي
يف كلي ��ة القان ��ون وال�سيا�سة اجلامعة
امل�ستن�صري ��ة  ،ث ��م در�س ��ت هند�س ��ة
الط�ي�ران واج�ب�رت عل ��ى اله ��روب يف
املرحل ��ة النهائي ��ة من الدرا�س ��ة بعد ان
�صدر حكم االع ��دام على مثال الآلو�سي
يف الع ��ام  ، 1976وكانت رحلة معقدة
حي ��ث هرب ��ت اىل �سوري ��ا حت ��ت ا�س ��م
مزور �سمري خالد االحم ��د  ،ثم اعتقلت
يف �سوري ��ا الين رف�ض ��ت العم ��ل م ��ع
ح ��زب البع ��ث والنظ ��ام ال�س ��وري ،
بعده ��ا اعتقل ��ت وا�ستطع ��ت اله ��روب
منه ��ا اىل لبنان  ،وا�شرتكت يف احلرب
االهلية هناك مل�صلح ��ة القوى الوطنية
ث ��م غادرته ��ا اىل املانيا الغربي ��ة با�سم
وج ��واز �سفر مزورين حي ��ث ا�ستمرت
اقامت ��ي فيه ��ا حت ��ى عودت ��ي اىل بلدي
يف  2003بع ��د خروج ��ي م ��ن ال�سجن
يف املانيا.
(كنت منتميا حلزب البعث)
* ما هي ا�سباب ال�سجن؟
 �سجن ��ت يف �سوري ��ا وتركي ��ا واملانياوكان م�ب�رر �سجن ��ي يف املانيا حماولة
ا�ش ��راك وتوجي ��ه املعار�ض ��ة هن ��اك
بتحري ��ر ال�سف ��ارة العراقي ��ة للنظ ��ام
ال�ساب ��ق يف برلني  ،واعتقلت يف تركيا
لكوين ا�شرفت على نقل ( )3000قطعة
�س�ل�اح م ��ع اذاعة �صغ�ي�رة  ،كن ��ا نروم
نقله ��ا اىل �شمال العراق �آن ��ذاك  ،اعني
اىل اقليم كرد�ستان.
تنتم اىل
* قبل خروجك من العراق امل ِ
حزب البعث؟
 كنت منتميا اىل حزب البعث قبل العام ، 1968وكن ��ا حينه ��ا اع�ض ��اء و�سلكنا
في ��ه طري ��ق االندف ��اع الوطن ��ي ولي�س
االندف ��اع الوظيف ��ي  ،ولكن خرجت عن
ط ��وق حزب البعث وخرجت منه مبكرا
 ،ل�سبب يع ��ود اىل فهمن ��ا وت�شخي�صنا
ملمار�س ��ات من يق ��ودون ذل ��ك احلزب ،
ففي العام  1972كنت اعمل يف مدر�سة
االع ��داد احلزب ��ي  ،وكان مع ��ي �آن ��ذاك
الأخ �صال ��ح وت ��وت رحمه الل ��ه  ،ويف
اح ��د االيام دخل علين ��ا ثالثة ا�شخا�ص
احده ��م املق ��دم عب ��د الك ��رمي ال ��دوري
والنقي ��ب زك ��ي ال ��دوري و�شخ� ��ص
ثال ��ث  ،وقام ه� ��ؤالء بتهدي ��د املرحوم
وطلب ��وا من ��ه تطليق زوجت ��ه وال�سبب
لكونه م ��ن احللة وال�سي ��دة زوجته من
ال ��دور  ،ل�سب ��ب طائف ��ي مقي ��ت  ،كن ��ت
حينه ��ا مقتنعا ب�أن لدينا دولة  ،وذهبت
حينه ��ا اىل رئي� ��س اجلمهوري ��ة احم ��د

ح�س ��ن البك ��ر وبت�صوري كن ��ت �آمل �أن
يرف�ض هذا ال�سلوك ،وكنت ات�صور انه
�سينتقم من مرافقه عبد الكرمي الدوري
عل ��ى هذه الفعلة القذرة  ،فقال يل �أحمد
ح�سن البك ��ر ":هذا مو �شغلك  ،ما يحق
ل ��ك التدخل يف مثل ه ��ذه الأمور" ويل
ال�ش ��رف �أن �أق ��ول ،قمت بحماي ��ة الأخ
�صالح وتوت وي�سعدين �أن هذه العائلة
ا�ستمرت بحياة م�ستقرة  ،لكن منذ ذلك
اليوم تول ��دت لدي القناع ��ة التامة �،أن
نظام حزب البعث يف العراق هو نظام
طائف ��ي عل ��ى الأقل يف قيادات ��ه  ،ف�ضال
ع ��ن كون ��ه نظام� � ًا ديكتاتوري� � ًا  ،ماكان
يقول ��ه احل ��زب لأع�ضائ ��ه كذب ��ة كبرية
وكذل ��ك يف ممار�ست ��ه لل�سيا�س ��ة  ،لذلك
خرج ��ت من ه ��ذا احلزب وان ��ت تعرف
�أن من يخرج ويتمرد على حزب البعث
يواجه عقوبة الإعدام.
* ه ��ل لديك ��م حمادث ��ات م ��ع جه ��ات
معينة؟
 ب�صراح ��ة نح ��ن يف ح ��زب الأم ��ةالعراقي ��ة كونن ��ا نرتفع ع ��ن الطائفية ،
ومباحثاتنا م ��ع العراقي�ي�ن بعراقيتهم
من �أق�صى قرية هنا لأق�صى قرية هناك
 ،لدين ��ا م�ساحات كب�ي�رة يف العمل لكن
نريد ثوابت نتف ��ق عليها  ،ب�أربع �سنني
ال ن�ستطي ��ع ان نخل ��ق الك ��رة الأر�ضية
لكننا ن�ستطي ��ع �أن نعد املواطن بوعود
ن�ستطي ��ع ان نطبقها  ،هذا ما نريده من
اي حتال ��ف  ،وف ��ق ثواب ��ت وا�ضحة،ال
جمرد كالم.
قتلة يف جمل�س النواب
*بر�أيك ��م ملن متي ��ل الكفة ب�ي�ن ائتالف
دولة القانون واالئتالف الوطني؟
 ال وج ��ود ملي�ل�ان كف ��ة  ،لأن املواط ��ن�سئ ��م منا نحن ال�سا�س ��ة  ،هناك من قتل
وه ��و يف جمل�س الن ��واب  ،ومن �سرق
وه ��و وزي ��ر يف احلكوم ��ة �أويف ه ��ذا
احلزب او ذاك.
* �أال يحق للمواط ��ن الذي عا�ش حزمة
م ��ن الأزم ��ات ،ال�ش ��ك والريب ��ة ب�ش� ��أن
الت�صريح ��ات الت ��ي تق ��ول �سنعمل كذا
و�سنبن ��ي كذا ،وهو يالح ��ظ على مدى
�أربع �سنوات برملانه الذي يحتوي على
� 275شخ�صي ��ة مل يتمكن من �صنع علم
فكيف �سيبني دولة؟
 ه ��ذه م�شكلتن ��ا نح ��ن وان ��ا كمواطنات�ساءل اي�ضا.
* لكن انت برملاين ولكم دور يف هذا ؟
 نتبن ��ى ه ��ذا الت�س ��ا�ؤل ونري ��دال�ضمانات  ،خم� ��س �سنوات من الف�شل
 ،نري ��د ال�ضم ��ان ال�سيا�س ��ي � ،سمع ��ة
ه ��ذا احل ��زب ومنا�ضل ��وه و�شه ��دا�ؤه
و�سمعتن ��ا ام ��ام ابنائن ��ا ون�سائن ��ا ،
نري ��د ال�ضم ��ان لتنفي ��ذ ما نعد ب ��ه  ،انا
اعتق ��د �أن امل�ش ��روع ال�سيا�سي الآن هو
وع ��ود ًا باجلمل ��ة ،وبالت ��ايل من حقي
ان ا�ش ��ك كم ��ا ي�ش ��ك املواطن ب� ��أن هذه
وعود حلمل ��ة انتخابية انا اريد وعودا
لتحقيق برامج �سيا�سية.
(يحلف بالعبا�س)
* يعني اال توجد توجهات نحوحتالف
م ��ع ائتالف دولة القانون مثال او غريه
من التحالفات اجلديدة؟
 ال ن�ستطي ��ع ذل ��ك ،اال اذا اعط ��ى لن ��ا�أئت�ل�اف دولة القانون ال�ضمان القطعي
ومنها (يحلف بالعبا�س) ان نق�ضي على
املحا�ص�صة  ،نحن نعتقد ان املحا�ص�صة
قتل ��ت الدول ��ة ،الغري ��ب ان اع ��د ببناء
الدول ��ة وانا زعيم املحا�ص�صة !ال ميكن
ذلك ،واملتو�سخون بها ال يريدون دولة
 ،ان ��ا اعتق ��د ان م�س�ألة تعلي ��ق االخطاء
عل ��ى �شمّاع ��ة الإرهاب والبع ��ث عملية
ا�صبح ��ت م�شبوهة  ، ،ال ميكن ان نبني
الع ��راق الدميقراطي،اونتح ��دث عن ��ه
ولدينا االن معتقلون �سيا�سيون ،وهذا
امرخطريجدا.
اكربحزب يف العراق الميثل
اكثـرمن%9
*هناك دعوات لعدم م�شاركة العراقيني
يف اخل ��ارج باالنتخاب ��ات املقبلة كيف
تنظرون اىل ذلك؟
_ ال ميك ��ن ان نق ��وم بانتخاب ��ات يف
الع ��راق وان نحج ��ب ا�ص ��وات � 4أو 5
مالي�ي�ن مواطن خارج احل ��دود  ،والله
ل ��و تدخ ��ل املواطن ��ون خ ��ارج العراق

ب�أ�صواته ��م االنتخابي ��ة مل ��ا بقيت هذه
االح ��زاب يف جمل� ��س الن ��واب  ،واكرب
ح ��زب يف العراق ال ميث ��ل اكرث من %9
 ،لنح�ت�رم انف�سنا ولنتح ��دث ب�صراحة
� :أكرب حزب يف جمل� ��س النواب عربي ًا
كانَ �أم كردي� � ًا ال يتج ��اوز الثالثني نائبا
و  30م ��ن ا�ص ��ل  275ي�ساوي  %9فقط
 ،واحلدي ��ث هن ��ا ع ��ن اح ��زاب كب�ي�رة
وم ��ن ذوي ال�شرعي ��ة  ،واحلدي ��ث فيها
ه ��و "�أنا امث ��ل ال�شيع ��ة " و"�أن ��ا امثل
ال�سنة" و"انا امثل الأكراد"  ،هذا كالم
باط ��ل  ،االطار جميل من اجل التحالف
 ،وام ��ا مكون ��ات ه ��ذا االط ��ار فهي من
جان ��ب (�شيلني وا�شيل ��ك) وال ا�ستحي
ان اق ��ول :ان ائتالف دول ��ة القانون لو
ا�صيب فيه ال�سيد نوري املالكي بنك�سة
�صحي ��ة ،وان ��ا ادعو له ب ��دوام ال�صحة
والعافي ��ة وط ��ول العم ��ر � ،أي ��ن ي�صبح
م�ص�ي�ر ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون؟ ه ��ذه
قائمة دولة.
مناوراتنا معروفة
* �أيعن ��ي ه ��ذا ان القائم ��ة ه ��ي ن ��وري
املالكي؟
 نعم ه ��ذه قائمة رئي�س وزراء  ،قائمةحكومة.
* لك ��ن علي الأديب �أكد يف حوار �سابق
م ��ع (امل ��دى) �أن املالك ��ي غ�ي�ر مطروح
للمناق�ش ��ة كرئي� ��س وزراء لوالي ��ة
ثانيةعلى االقل يف هذه الفرتة.
 ه ��ذا كالم م ��ردود  ،مناوراتنا  -نحنال�سيا�سي�ي�ن  -معروف ��ة  ،ه ��و رئي� ��س
القائمة وهو رئي�س الوزراء و�سي�صبح
رئي� ��س وزراء اذا م ��ا ف ��ازوا بالأغلبية
 ،وال ادع ��ي اين امل ��ك االغبي ��ة لكن ان
اتفقن ��ا على ح ��ب العراق فلن ��ا الأغلبية
 ،لكنن ��ي ارى كارث ��ة � ،سمعن ��ا رئي� ��س
جه ��از املخابرات العراق ��ي يقول  :قمنا
بالتبليغ ع ��ن جمزرة الأربع ��اء ،بعدها
ا�ستق ��ال  ،ون ��رى احلكوم ��ة تق ��ول ال
اريد املحا�ص�صة ودليل ذلك يف قائمتي
ال�سني وال�شيعي والك ��ردي والعربي،
لك ��ن حينما ا�صل اىل جه ��از املخابرات
اراه ��م يقول ��ون انه ��ا ح�ص ��ة ال�شيعة،
وتل ��ك ح�ص ��ة ال�سن ��ة ،وه ��ذه ح�ص ��ة
االكراد  ،كيف يل ان ا�صدق اذن الوعود
التي تطلق؟!
املخابرات بحاجة اىل �سيدات
يعملن يف املالهي
* لك ��ن هذا الأمر ي�شم ��ل جميع مفا�صل
الدولة؟
 هذا موجود � ،أنا اريد ان ارى املواطنلك ��ن الكف ��وء  ،يعني املخاب ��رات ح�صة
�شيعية� ،سنية ،كردية ،ال ميكن ان اقول
يا �شيعي راقب هذا النا�صبي ،و يا �سني
راقب هذا الراف�ض ��ي ،و يا كردي راقب
هذا العرب ��ي  ،هذااالمر خمجل  ،جهاز
املخابرات ال يحت ��اج اىل انبياء بل اىل
خرباء  ،يحت ��اج اىل �سيدات يعملن يف
املاله ��ي  ،هناك م�ساح ��ات يجب العمل
عليه ��ا ملكافحة االرهاب كم ��ا هو احلال
يف مالهي �سوريا والأردن واالمارات ،
ونحن بحاجة اىل وكالء وخمربين من

ه ��ذا اجله ��از يف كل م ��كان  ،نحتاج يف
ربيع ��ة  ،يف القائ ��م امل�س�ألة بحاجة اىل
خربات فني ��ة  ،ولكن احلكومة يف هذه
الأيام ،ال�ساخنة االنتخابية ت�سعى اىل
حما�ص�صة يف جهاز املخابرات ،لذا من
حقي ان ا�شك بكل ما يطرح �سيا�سيا.

ذهب ��ت امللي ��ارات؟ وكي ��ف ه ��رب وزير
التجارة ؟مل ال ن�ستطي ��ع اعتقال حارث
ال�ض ��اري  ،ا�سع ��د الها�شم ��ي؟ عدن ��ان
الدليم ��ي؟ ان كن ��ت هن ��ا عاج ��ز ًا فكيف
ا�ص ��دق بان ��ك �ستبن ��ي الدول ��ة؟ هن ��اك
ت�سا�ؤالت كثرية.

اين الوطنية مبفاو�ضة عزة
الدوري؟
* ما احلل بر�أيك ؟
 احلل وا�ضح  ،الد�ستور قاعدة البناء ،والكمال لله.
* لك ��ن هن ��اك م ��ن يعرت� ��ض عل ��ى
الد�ست ��وريف الربمل ��ان وبع�ضه ��م ممن
�ساهم يف �صياغته؟
 ال ب�أ� ��س  ،الق ��ر�آن مل يتكام ��ل اال بع ��دع�شري ��ن عام ًا  ،هناك نا�س ��خ ومن�سوخ
وهن ��اك �آي ��ة تقدم ��ت و�آي ��ة ت�أخ ��رت ،
وم�ب�ررات رف�ض الد�ست ��ور �أمر منته ،
الد�ست ��ور ل ��ه قاعدة د�ستوري ��ة �شرعية
انتخابي ��ة وه ��و موج ��ود  ،وال يوج ��د
�أح ��د يف جمل� ��س الن ��واب ال يرغ ��ب
بتطوي ��ر الد�ستور ،لك ��ن امل�س�ألة لي�ست
(ل ��وي اذرع)  ،ال ميك ��ن �أن يك ��ون
الد�ست ��ور ح�صت ��ي وح�صتك  ،من حقنا
ان نعت�ب�ره القاع ��دة الأوىل وننطل ��ق
من ��ه اىل ابعاد كبرية  ،انا مهتم مب�س�ألة
حق ��وق الإن�س ��ان وارغب بر�ؤي ��ة فقرة
تقول  :املواطن العراقي داخل وخارج
الع ��راق حت ��ت حماي ��ة الدول ��ة  ،ه ��ذه
�سلوكي ��ات بن ��اء ال ��دول  ،لك ��ي ال يت ��م
املزاي ��دة عل ��ى املواط ��ن يف الداخ ��ل ،
نح ��ن كنا معار�ضني � :صحيح � ،ضحينا
� :صحي ��ح  ،قت ��ل �أبنا�ؤن ��ا واهلن ��ا :
�صحيح  ،لكن ما الفرق بني هذا املواطن
وذاك؟ وال ميك ��ن ان نتعامل بالأحقاد ال
ميك ��ن ان نبني دول ��ة ون�أتي بحقد على
اجلي� ��ش العراق ��ي  ،فالطي ��ار العراق ��ي
كان يقاتل م ��ن �أجل الع ��راق كما يقاتل
الطي ��ار االيراين من اج ��ل �سيادة بلده
 ،ال ميك ��ن �أن نقتل الطيارين العراقيني
 ،وتقي ��د ه ��ذه اجلرائ ��م �ض ��د جمهول ،
وال ميكن �أن نك ��ون وطنيني ونفاو�ض
عزة ال ��دوري � ،أعتق ��د ان علينا الهدوء
والعمل امل�شرتك الوطني �سي�أتي بخري
كبري.

ه��روب وزير التج��ارة خارج
العراق
* يعن ��ي وزي ��ر التج ��ارة عب ��د الف�ل�اح
ال�سوداين خارج العراق؟
 طبعا  ،هرب خارج العراق  ،وال�س�ؤالاالغرب ه ��و جمل� ��س الن ��واب وم�س�ألة
اال�ستدع ��اء  ،اال�ستدع ��اء ال ي�أت ��ي على
وزي ��ر �س ��ارق  ،الوزير ال�س ��ارق يعتقل
 ،ع ��ادة تداف ��ع احلكوم ��ة ع ��ن وزرائها
وجمل� ��س الن ��واب اج ��د في ��ه خل�ل ً�ا يف
الر�ؤيا ويف التنفيذ االداري  ،االحزاب
العراقية التي تدعي انها �ستبني الدولة
تدافع الآن عن اكرب �س ّراق الوطن.
* اتخ ��ذمت عن ��وان (ح ��زب الأم ��ة
العراقية)  ،هل يعد هذا االمرتخليا عن
الهوي ��ة العربية؟ �أم انك ��م ت�ؤمنون ب�أن
ال�شعارات القومية قد ا�ستهلكت؟
 هذه لي�ست دعوة حزب الأمة  ،بل هيدعوة امللك في�صل الأول و املرحوم عبد
الك ��رمي قا�س ��م والكثري م ��ن الوطنيني،
لك ��ن لدينا حاجة وواق ��ع  ،هل تريد ان
ا�صدق ان الع ��راق جزء من دولة تدعى
ُعم ��ان مث�ل�ا؟ �أو الكوي ��ت وه ��ي دول ��ة
حديث ��ة ؟ الع ��راق �أبع ��د بكث�ي�ر  :هناك
الآ�ش ��وري والكل ��داين وهن ��اك الكردي
وااليزي ��دي وهن ��اك العرب ��ي وهن ��اك
امل�سل ��م  ،العراق ت�أريخ ��ه ابعد وواقعه
اك�ب�ر وم�ستقبل ��ه اك�ب�ر  ،ونح ��ن ل�سنا
ج ��زء ًا ال من ا�سالمية وال من امة عربية
وارجع بالقول :ان ��ا عربي  ،انا عراقي
� ،أ�ض ��ف اىل ذل ��ك جترب ��ة �أكي ��دة  ،يف
فرتة احل�ص ��ار كانت القوات الأمريكية
موج ��ودة عل ��ى احل ��دود ال�سوري ��ة
واالردني ��ة وااليراني ��ة وغريه ��ا  ،م ��ن
كان يبتز الع ��راق واملواطن العراقي؟!
�إنها دول اجل ��وار العربية واال�سالمية
 ،الأم ��ة العربي ��ة (على عين ��ي ورا�سي)
لكنه ��ا جث ��ة جميل ��ة ميت ��ة  ،والأم ��ة
الإ�سالمية كذلك.

* يعن��ي ال وج��ود ملالم��ح
حتزب وا�ضحة؟
 ال � ،أن ��ا �أحذر الآخري ��ن اذا مل يعطواالآخري ��ن ولن ��ا دلي�ل�ا عل ��ى النق ��اوة
العراقي ��ة �سنك ��ون �سيف ��ا عليه ��م يف
االنتخاب ��ات ،ال م ��ن �أج ��ل الت�شه�ي�ر
واللعبة االنتخابية بل لف�ضح قوائم قد
تعي ��د اللعبة من جديد ،وتذهب ال�سنني
املقبل ��ة كم ��ا ذهب ��ت ال�سن�ي�ن املا�ضية ،
الع ��راق ال يتحم ��ل ارب ��ع �سن ��وات من
الفو�ضى  ،و�أقوله ��ا ب�صراحة ان علينا
تنظي ��ف اجلي� ��ش العراق ��ي والق ��وات
امل�سلح ��ة م ��ن الدخ�ل�اء الذي ��ن مل يروا
جي�ش� � ًا يف حياته ��م و�أ�صبح ��وا برت ��ب
عالي ��ة  ،هذا الكالم ينطبق على اجلميع
م ��ن ال�شم ��ال اىل اجلن ��وب  ،علين ��ا ان
ن�ستثم ��ر يف العراق،ونت�س ��اءل :اي ��ن

جمل�س احلكم فقاعة
* امل�شه ��د ال�سيا�سي احل ��ايل  ،هل لديك
ت�شخي� ��ص او ت�صور ع ��ن الرجل املقبل
للحكومة املقبلة؟
 �أجم ��ل م ��ا موج ��ود ان العملي ��ةال�سيا�سية متر ب�سرعة هائلة ومرعبة ،
الحظ جمل�س احلكم  ،كان فقاعة ذهبت
وا�صبحت جزءا من التاريخ  ،احلكومة
الثانية ،تاريخ  ،جمل�س النواب احلايل
ا�صب ��ح ت�أريخ ًا  ،احلكومة احلالية رغم
انه ��ا تعي� ��ش وموجودة لكنه ��ا تاريخ ،
�سي�أت ��ي رج ��ل عراقي جدي ��د – هذا ما
�أتنب�أ به – من اخل ��ط الثاين �أو الثالث
كم ��ا حدثت م ��ع ال�سي ��د ن ��وري املالكي
حني كان ��ت املناف�س ��ة عل ��ى ا�شدها بني
اجلعف ��ري وعب ��د امله ��دي ،وكم ��ا ه ��و
مع ��روف ان املالك ��ي كان م ��ن اخل ��ط

الوجود لعواطف عربية يف العالقات
مع العراق ،والكويت تتعامل معنا
بدافع االنتقام ،امل�شكلة ان للكويت
برملانا �سلفيا يدعو اىل االرهاب،
ونحن نقول لهم الحتملونا جرم
�صدام والعوجة ،وعلينا حل امل�شكلة
بالتفاو�ض الدويل املبا�شر.
الث ��اين او الثال ��ث ،لك ��ن مل ي� ��أت م ��ن
يتخيل ان العراقي�ي�ن �سي�شكرون ربهم
ليل نهار على انه رئي�س وزراء.
* كي ��ف ت ��رون م�ستقب ��ل الأح ��زاب
الدينية خا�صة بع ��د تفجريات �سامراء
وال�ص ��راع الطائفي ال ��ذي ح�صل حتت
غطاء الدين؟
 الأح ��زاب الديني ��ة اح ��زاب وطني ��ةال ميك ��ن ان ن�أت ��ي م ��رة ثاني ��ة ونفك ��ر
بنظري ��ة االته ��ام املطل ��ق  ،االح ��زاب
الديني ��ة احزاب عراقية وهم مواطنون
عراقي ��ون لكننا نعتقد �أن تطورا ح�صل
يف الأح ��زاب وه ��ذه االح ��زاب اع ��ادت
الف�ش ��ل  ،والدلي ��ل ان كل االح ��زاب
الديني ��ة تبح ��ث ع ��ن ليربالي�ي�ن �أو
علماني�ي�ن ومن طائفة اخ ��رى �أو �سيدة
�سف ��ور ،الغاية كلها من هذا هو حماولة
اعطاء انطب ��اع �إىل �أنهم قد تغريوا يف
انف�سه ��م  ،م�ؤ�ش ��رات التغي�ي�ر وا�ضحة
ولك ��ن ما مدى ه ��ذا التغي�ي�ر؟ ال نعلم ،
�سرنى  ،لكن نتنب�أ.
االح��زاب الديني��ة بريئ��ة
و�ضيقة
* هل ت�شع ��ر �أن دوافعهم وطنية �أم هي
جمردة من �أجل البقاء؟
 دواف ��ع االح ��زاب الديني ��ة بريئ ��ة ،لكنها �سطحية و�ضيق ��ة ب�سبب براءتها
 ،دعن ��ا نتح ��دث ب�صراح ��ة  :ه ��ل يعقل
حل ��زب م ��ا الآن �أن يق ��ول �" :أن ��ا و�أنت
فق ��ط يف هذه املنطقة؟"وبالتايل عندما
ترك ��ز الأح ��زاب على هوي ��ة واحدة يف
الوط ��ن تنتقل اىل الفا�شي ��ة دون دراية
�،أنا اعتق ��د ان ال�ش ��ارع العراقي رف�ض
الأح ��زاب الديني ��ة وغ�ي�ر الديني ��ة وال
يري ��د �سوى احزاب عراقي ��ة  ،ويطالب
ببع ��د عراق ��ي  ،حت ��ى الأك ��راد لديه ��م
م�شكلة  ،عليهم �أن يطالبوا ببعد عراقي
 ،لأن االح ��زاب الديني ��ة والقومي ��ة ال
تعي�ش اال باالنفتاح عراقيا.
وجودهم طائفي
* اذن ه ��ل ت�شع ��ر ب� ��أن هذا امل ��د الديني
والقومي قد انح�سر؟
 لي� ��س ه ��ذا فق ��ط  ،فق ��د ظه ��ر �شخ�صمن الأنب ��ار وي�سع ��ى لأن ينتمي حلزب
الدعوة ،و�شخ� ��ص من النجف الأ�شرف
ينتم ��ي للح ��زب الإ�سالم ��ي العراق ��ي ،
ائتلفوا على ماذا؟
* ح�س ��ب ال�شع ��ارات املرفوع ��ة انه ��م
ائتلفوا لك�سر الطائفية وما اىل ذلك؟

�ضيف اخلمي�س مع املحرر

_ه ��م وجوده ��م طائف ��ي  ،دعواته ��م
طائفي ��ة ،انتماءاتهم طائفي ��ة واهدافهم
طائفي ��ة ،لأن الطائفي ��ة تعن ��ي الكر�سي
وامل ��ال والنف ��وذ ،ان ��ا اعتق ��د ان عملية
اال�صالح داخل هذه الأحزاب قد بد�أت.
اجلمي��ع االن يط��رق ب��اب
ال�سي�ستاين
* ماذا ق ��دم ال�شيع ��ة لل�شيع ��ة؟ وال�سنة
لل�سن ��ة؟ واالثن ��ان م�ش�ت�ركان بالعملية
ال�سيا�سية؟
 ال ميك ��ن ان نق ��ول م ��اذا ق ��دم ال�شيعةلل�شيعة؟
* كحكوم ��ة  ،يعن ��ي احلكوم ��ة �شيعي ��ة
ويقول ��ون م ��ا ال ��ذي قدم ��ه املالك ��ي
لل�شيعة؟
 وم ��ا ال ��ذي قدم ��ه ط ��ارق الها�شم ��ي؟وم ��اذا قدم ن ��وري املالكي  ،وم ��اذا قدم
وزي ��ر الرتبي ��ة  ،الدين ا�صب ��ح حاجة ،
مكياج ًا وقناع� � ًا لل�سيا�سي  ،ال�سيد علي
ال�سي�ست ��اين قدم الكث�ي�ر للعراق  ،طلب
احتواء االمور وعدم الث�أر  ،االنتخابات
 ،ت�شجي ��ع العملي ��ة الدميقراطي ��ة  ،قيم
الدولة  ،ه ��ل التزموا بتوجيهات ال�سيد
علي ال�سي�ستاين  ،بل الرجل الآن يواجه
م�شكلة  ،الكل يطرق ب ��اب ال�سي�ستاين،
الآن  ،ال�سن ��ي والك ��ردي وال�شيع ��ي
والعلم ��اين والرتكماين "،بل ��وة ابتلى
الرج ��ل"  ،وانا واثق �أن ��ه قام بن�صيحة
ال ��كل وهي نف�س الن�صيحة التي وجهها
لل ��كل  ،ه ��ل �سمعن ��ا من �سيا�س ��ي واحد
قال ان ال�سي ��د انتقد ون�صح ؟ يعني هل
يريدون ان يقولوا لنا ان ال�سيد قال لكل
�شخ�ص منهم �":أح�سنت وبارك الله فيك
قوال وفعال"؟  ،بالت ��ايل امل�س�ألة الدينية
ا�صبح ��ت �شمّاعة  ،عدن ��ان الدليمي كان
رئي�س الوقف ال�سني  ،هل ي�ستحق �سنة
العراق �شخ�صا كال�سيد عدنان الدليمي؟
الدين ا�صبح و�سيلة وقناع ًا  ،لذلك ت�سمع
من يقول الآن ":الدين �أفيون ال�شعوب"
 ،لذل ��ك الدين يع ��اين  ،واملبادئ الدينية
تعاين  :ال�سا�سة العراقيون مرة اخرى
بحاج ��ة اىل ال�سني وال�شيعي والكردي
ليحميهم من القان ��ون وامل�ساءلة  ،ارفع
كلم ��ة ال�سن ��ي وال�شيعي والك ��ردي عند
هذا �ستجد املجرم�ي�ن يرتاك�ضون نحو
النقاط احلدودية..
* ماذا عن عالقة العراق بدول اجلوار؟
 ال توج ��د عالق ��ات للع ��راق م ��ع دولاجل ��وار  ،هن ��اك هيمن ��ة عل ��ى الق ��رار
العراق ��ي م ��ن دول اجل ��وار  ،هن ��اك
ا�ستباح ��ة لكل �شيء ا�سمه عراقي  ،هذه
احلكوم ��ة ت�شكل ��ت مبباركة م ��ن خارج
احلدود وه ��ي قائمة حلد ه ��ذه اللحظة
مبباركات من خ ��ارج احلدود ،وامريكا
لعبت دورا �سيئا يف هذا الأمر.
ال�شع��وب العربي��ة م�سلوب��ة
االرادة
* لكن العرب هم من باركوا التغيري؟
 ال يوجد من بارك التغيري الذي ح�صليف العراق.
* اذن كي ��ف تف�س ��ر �سماحه ��م للق ��وات
الأجنبية با�ستخدام ارا�ضيهم يف دخول
العراق؟
 اطالق� � ًا ال يوجد  ،هناك اهداف اخرى ،اي ��ران �سمح ��ت للطي ��ارات االمريكية
وال�صواري ��خ بامل ��رور م ��ن اجوائه ��ا،
لأن اي ��ران تري ��د االنتق ��ام م ��ن الع ��راق
وتخ�ش ��ى الوج ��ود العراق ��ي ور�أت
الفر�ص ��ة العظيم ��ة يف ابت�ل�اع العراق ،
وال�سعودي ��ة  ،قط ��ر � ،سوري ��ا  ،الأردن ،
ممن ه� ��ؤالء ي�ستطيع �أن يق ��ول لأمريكا
"ال"؟ ه�ؤالء الذين يتهموننا ب�أننا دولة
حمتل ��ة  ،وان كانت هناك �شعوب حمتلة
وم�سلوبة االرادة فهي ال�شعوب العربية

 ،ال�شع ��وب العربي ��ة كلها تب ��ارك العمل
االرهابي.
�أمري ��كا تري ��د حججا للبق ��اء يف العراق
 ،نح ��ن كن ��ا نري ��د ان تبق ��ى امري ��كا
ا�سرتاتيجي ��ا كحلي ��ف اقت�ص ��ادي ،
دبلوما�س ��ي  ،كحليف دويل  ،من ي�شجع
االره ��اب ب�ش ��كل وا�ض ��ح ه ��ي ال ��دول
العربي ��ة جمتمعة واي ��ران  ،اليوم نحن
نعي� ��ش يف خط ��ر كبري  ،هن ��اك تفاو�ض
ايراين امريكي  ،رئي� ��س ايران احمدي
جن ��اد يق ��ول باحل ��رف الواح ��د  :نح ��ن
واململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة – ال حظ
النقي� ��ض  -حكوم ��ة ا�سالمي ��ة �شيعي ��ة
تعتق ��د ان بامكانه ��ا االعتم ��اد عل ��ى �آل
�سع ��ود واحلكوم ��ة الوهابي ��ة يف م ��لء
الفراغ يف العراق  ،انتبه ملا اقوله :ايران
تقوله ��ا باحل ��رف الواح ��د  :نوف ��ر لك ��م
الأم ��ن واال�ستق ��رار يف امريكا وال�شرق
االو�سط ون�ضمن امن ا�سرائيل ون�ضمن
ا�ستمرارية ال�سعودية واعطونا العراق
 ،ال يوج ��د م ��ن يتح ��دث با�س ��م العراق،
هن ��اك من يتح ��دث با�سم ال�سن ��ة  ،با�سم
ال�شيعة ،والك ��رد  ،اعطني من هذا الذي
ي�صرخ با�س ��م العراق؟ قوال وفعال؟ فقط
املواطن هو من يتبنى ذلك.
جمل�س نواب �سلفي
* عالقاتن ��ا مع الكوي ��ت ت�شوبها الكثري
م ��ن االزم ��ات خا�ص ��ة وانها ت�ص ��ر على
مطالبته ��ا بالتعوي�ضات عل ��ى الرغم من
معرفتها بالظروف التي يعي�شها العراق
كيف تقيمون ذلك؟.
 ه ��ذا ما كن ��ا نقوله ون ��ردده :ال وجودلعواط ��ف عربي ��ة يف العالق ��ات معن ��ا،
الكوي ��ت دول ��ة عربي ��ة  ،وه ��ي تتعام ��ل
مع الع ��راق (الدول ��ة العربي ��ة والع�ضو
امل�ؤ�س� ��س جلامع ��ة ال ��دول العربي ��ة)
بدافع االنتق ��ام  ،لكن امل�شكل ��ة العراقية
الكويتي ��ة معق ��دة مركب ��ة  ،امل�شكل ��ة
ان للكوي ��ت جمل� ��س ن ��واب �سلفي� � ًا ،
ال�سلفيون يدع ��ون اىل االرهاب ويدعو
اىل ال�سي ��ارة املفخخ ��ة ويبارك ��ون هذا
االمر  ،لدي ��ك يف الكويت انا�س قريبون
م ��ن االرهاب كق ��رب بع� ��ض ال�سيا�سيني
الهاربني من مار�سة االرهاب �ضد �شعبنا
 ،لك ��ن العالقة العراقي ��ة الكويتية يجب
ان تك ��ون عالقة دولي ��ة ،بتفاو�ض دويل
مبا�ش ��ر  ،نق ��ول للكوي ��ت  :ال جتعل ��وا
الذكريات قا�سية كما هي ذكريات �صدام
القا�سي ��ة  ،نح ��ن ال نتحمل ج ��رم �صدام
والعوج ��ة  ،واقوله ��ا ب�صراحة :ان بناء
بلي الذراع
عالق ��ة عراقية دولية ال ي�أتي ّ
العراق ��ي واقولها ب�صراحة :ان ال�سا�سة
العراقيني الذاهبني اىل الكويت يعودون
حمملني بالهدايا الكويتية  ،قبل التغيري
وبعده.
ام كلثوم ا�سطورة
* هوايات ��ك الأخ ��رى بعي ��د ًا ع ��ن
ال�سيا�سة؟
 اح ��ب كل �شيء جمي ��ل  ،احب الورود ،ال�شج ��رة احب الطفولة � ،صحيح انني
فق ��دت اوالدي لكنن ��ي اح ��ب االطف ��ال ،
�صحي ��ح انني م�شغول بال�سيا�سة لكنني
اعي� ��ش كان�س ��ان وان ��ا ان�ص ��ح نف�س ��ي
والآخرين  :ال يجوز لل�سيا�سي املحرتف
ان يخ�سر ان�سانيته ونحن غري مطالبني
ب� ��أن نكون مالئكة  ،مطالب�ي�ن ب�أن نكون
ب�ش ��ر ًا  ،كهواية خا�ص ��ة مل يبق لها وقت
لكنن ��ي اح ��اول العي�ش ك�إن�س ��ان بكل ما
املك.
أغان معينة؟
* هل ت�ستمع اىل � ٍ
 ام كلث ��وم ان�ش ��ودة وا�سط ��ورة ،واملق ��ام العراق ��ي في ��ه ا�صال ��ة وعاطفة ال
ا�ستح ��ي ان اق ��ول :اع�شق الف ��ن وارى
يف الف ��ن العراق ��ي خ�صو�صي ��ة جميلة ،
و�أمتن ��ى لو عدن ��ا واحيين ��ا الزورخانة
وان ن�ستثمره ��ا � ،أمتنى ان ارى مقاهي
عراقية جميلة ون ��وادي ليلية عراقية ال
ن ��وادي االباحة  ،امتن ��ى ان ارى قانونا
يف الدول ��ة يرعى املثق ��ف رعاية فعلية ،
امتن ��ى ان ارى قانونا يخ�ص اي عراقي
ميوت وبيده جريدة وان تعامله الدولة
ك�شهي ��د وتعطي ��ه راتب� � ًا  ،حت ��ى ن�شجع
الثقاف ��ة  ،كان يق ��ال :اننا بل ��د القراءة ،
�أمتنى ان ارى رعاية لكل كاتب  ،مطرب
 ،راق�ص ��ة  ،بالت ��ايل  :ال�سيا�س ��ي بال فن
ي�صبح ان�سانا خط ��ر ًا  ،االن�سان م�شاعر
واحا�سي�س.

