
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

)املــدى( كـيف يــرى الــدكـتــور
مـحــــــســـن عـــبــــــــد احلـــمـــيــــــــد
مجريـات العمليـة السيـاسية
القــــــائــمـــــــة يف العــــــراق ومــــــا
تقيـيمكـم املشـاورات اجلـاريـة
بني قــادة القــوى الــسيــاسيــة
حــــــول تــــشـكـــيل احلـكــــــومــــــة

املقبلة؟
-يف احلـقــــيـقــــــــــة ان تـعـقــــــــــد
العملية السيـاسية ليس ابن
الــيـــــوم امنـــــا هـــــو نـــــاجت مــن
سلـسلـة خــاطئــة مقـدمــاتهـا
قبل االحتالل ونتائجها بعد
االحتالل، االمـور لم حتـسب
حـــــــســـــــــابـــــــــات جـــيـــــــــدة قـــبـل
االحـتالل وبعــد ذلك اراد كل
طــــــــــرف ان يـحــــــصـل عـلــــــــــى
مايريد، فظهـرت التناقضات
وبــــدأ هــــذا اخلــطـــــا واضحــــاً
منـذ تـشكـيل مجلـس احلـكم
عـنـــــدمـــــا بـنــي علـــــى اســـــاس
الـطائـفية والـعرقيـة ولم ينب
عـلـــــــــى اســـــــــاس الـــنـــــظـــــــــرات
الـــسـيــــاسـيــــة حـتــــى تـتــبلــــور
االمور يف العراق من احلسن
الـــــــــــى األحــــــــســــن فــكـــــــــــانــــت
الـنتيجـة ازدياداً يف الـتدمـير
ـــــــــــاجملــــتــــمـع ـــــــــــذي حلـق ب ال
العـــراقي والــدولــة العـــراقيــة
وتـفـــــــــــاعـل الـعـقـــــــــــد الــــتــــي
نـواجههـا اليـوم يف اسـتكمـال
العمليـة السيـاسية فـالوضع
العـراقـي اليـوم يــستــدعي ان
تـكـــــون الـتـيـــــارات واالحـــــزاب
الــسيــاسيـة مـدركـة حلـقيقـة
الـــــــواقـع الـــــــذي ميـكــن حــني
يـخلـــص اجلــمـــيع ان يـــــؤدي
ذلـك الـــــى الـــــوحـــــدة امـــــا إذا
الحــظ كل طـــرف مــصلحـته
فـــــانه يـــــؤدي الـــــى الـتـمـــــزق،
واجلـهـــــــــــود االن تــــتـــــــــــواصـل
حقيقـة للـوصـول الـى حـالـة
مـن الـــــوحـــــدة الـــــوطـنـيـــــة او
حـكـــــــومـــــــة وحـــــــدة وطــنــيـــــــة
حقــيقـيــــة واال فــــاملـــســتقــبل
العـــــراقــي )ان لــم يــتــم هـــــذا
االتفــــــــاق( فهـــــــو مـــــســـتقـــبل

مشوب بكثير من التشاؤم.
)املــــدى( مــــا رايـكـم بــــاالزمــــة

الــــســيـــــاســيـــــة الــتــي اثــيـــــرت
مؤخـرا حول مـطالبـة القوى
الــسـيــاسـيــة بـتغـيـيــر مـــرشح
االئـتالف الــدكـتــور ابــراهـيـم
اجلعـفري مـن رئاسـة الوزراء
وبــــنــــــظـــــــــــركــــم ايــــن يــكــــمــــن
االسـتحقــاق االنـتخــابـي من

هذه العملية؟ 
ـــــــــــة اقـــــــــــول ان ـــــــــــداي -يف الــــب
االنــتـخـــــــابـــــــات لــم جتـــــــر يف
العـــــراق بــصـــــورة صحــيحـــــة
حيث ظـهرت عمليات تزييف
وخـــــروقـــــات كـبـيـــــرة جـــــدا يف
منـاطق مـتنـوعــة من العـراق
لـذا فـانــا اعتقـد ان  مـسـالـة
االسـتـحقــــاق االنــتخــــابـي ال
تــــأتـي بــــالــــدرجــــة االولــــى يف
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)املدى( حتاور رئيس مجلس شورى احلزب االسالمي العراقي الدكتور محسن عبد احلميد

-تشهد الساحة العراقية تطورات واحداثاً ذات تأثير واضح على مجريات العملية السياسية، و)املدى( تواصل
تسليط الضوء على مواقف الكتل السياسية من خالل اللقاءات التي جتريها مع قادتها.. واليوم تلتقي مع

الدكتور محسن عبد احلميد احد السياسيني البارزين يف البالد الذي احتل منصب عضو مجلس احلكم بعد سقوط
نظام صدام حسني بل كان ضمن مجموعة الرئاسة فيه وترأس احلزب االسالمي العراقي الذي يعد من القوى

السياسية العاملة االن على الساحة احمللية ثم حدث تطور يف تشكيلة احلزب فشغل موقع رئيس مجلس الشورى
فيه الذي استحدث مؤخراً.. فكان هذا احلوار.

)املــدى( مــا تـصــوراتـكم حــول
تــــشـكـــيل مــــــا مـجلـــــس احلل
والـعـقــــــــد الــــــــذي دعـــت الـــيـه
بعـــض القـــــوى الـــسـيـــــاسـيـــــة

مؤخراً؟
-انـا ارى ان هـذا املـوضـوع هـو
شــيء جــيـــــــد ان حــــصـل النـه
قريب من مـا يسمى مبجلس
االعــيـــــان الـــــذي يــــشــكل مــن
اولــي الــــــرأي وذوي املعــــــرفــــــة
الــسـيـــاسـيـــة والـــشخــصـيـــات
احلـكيمـة والعـاقلـة يف البلـد،
النـه ســــيــكـــــــــــون مـجـلــــــــســـــــــــاً
اسـتـــشـــاريــــاً يعــطــي احللـــول
ويــــضع هــــــذه احللــــــول امــــــام
مـؤسـسـات الـدولـة، لـكن هـذه
الـفكـــرة لــم تخـتـمــــر بعـــد يف
اذهـان الـسيــاسيـني النهم مـا
زالــــــــــوا مــــنــــــــشـغـلــــني حــــــــــول
البـرنـامج احلكـومـي ومسـالـة
تـغـــيـــيــــــــر مــــــــرشـح االئـــتـالف

لرئاسة الوزراء.
)املــــــــــدى( كــــيـف تـقــــيــــمــــــــــون
الــنــتـــــــائج الــتــي خـــــــرج بهــــــا
مـؤمتر القاهـرة التحضيري؟

-انــا اعتقـد ان الـنتـائج الـتي
خـــرج بهــا مــؤمتــر احلــوار يف
القـــاهـــرة كـــانـت جـيـــدة وقـــد
كـنـت احـــد احلـــاضـــريـن ومـن
االعـــضــــــاء الــــــذيــن قــــــامــــــوا
بصياغة البـيان اخلتامي لذا
لـو تـشكـلت احلكـومــة املقبلـة
ممـثلــة مـن اجلـمـيع مبـنهــاج
موحد حـينئذ التبقـى حاجة
لعقـد مثل هـذا املؤمتـر ولكن
ممكن ان يتحول املـؤمتر بعد
تـشكيل احلـكومـة الى مـؤمتر
لكيفية تعاون الـدول العربية
وكيفيـة تقدمي املـساعـدة الى
اجملتمـع العراقي. وان شعـبنا
موحـد وال يحتاج الـى جهات

تدعو الى توحيده. 
)املـدى( ما مهامكـم حالياً يف

احلزب االسالمي ؟ 
-انــــــــا االن اتــــــــرأس مـجـلــــــس
شـــــــــورى احلـــــــــزب االسـالمـــي
العــراقـي وعنــدنــا مــؤسـســات
وحزبنا حزب مؤسسي وليس
حــــزبــــا شـمــــولـيــــا، ومـجلـــس
شــورى احلــزب االسـالمي هــو
اقـــــــــــرب واشــــبـه مـــــــــــايــكـــــــــــون
بــــاجمللـــس الـتـــشــــريعـي وهــــو
يقـــــوم بــــــوضع الــــســيـــــاســـــات
العـامة للحـزب وهذا اجمللس
هــو اشبه مــايكـون بـالـسـلطـة
الـتــشـــريعـيـــة، وظـن الـبعـض
انني تعـرضت الـى عقاب ومت
ابعــــادي عـن رئــــاســــة احلــــزب
لكـن منـصـبي االن هــو اعلــى
مـنـصـب يف احلــزب. وحــزبـنــا
حـــــزب مــــســتـقل وال تـــــوجـــــد
لـــــديــنــــــا ملــيــــشــيـــــا ونـــــؤمــن
بــــاملقــــاومــــة الـــسـيــــاسـيــــة وال
نـحــــمـل الـــــــــسـالح.. ولـقـــــــــــد
تعـرضنـا للمهـاجمـة من قبل
العديـد من القـوى والتـيارات
الــــســيـــــاســيـــــة ممــن لــــــديهـــــا
وجهات نظر تختلف معنا يف
هذه املسـالة أو تلك لـكننا لم
نرد وبيـاناتنـا واضحة وتـدعو
الــــى الــــوحــــدة ونـبـــــذ العــنف

والعمل على بناء البالد.
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الفـــدرالـيـــات الـتـي سـتـبـتعـــد
عـن بعــضهـــا الـبعــض وميكـن
ان تـكــــون طـــــريقـــــا للـتـمــــزق
فيما بعـد، السيما ان الشعب
العـــراقـي يخــضع لـتـــاثـيـــرات
خـارجية مـن جميع االطراف
لــــذا نحـن نعـتقـــد ان اقـــامـــة
الـفـــــــدرالــيـــــــات يف عـــــــدد مــن
املــنـــــاطـق العـــــربــيـــــة لــيــــســت
مـنـــطقـيــــة وال تـنـبـنــي علــــى
اســــس واقعــيـــــة وهــي طـــــريق

لـلــــتــــمــــــــــزق يف املـــــــســــتـقــــبـل،
ومـــــوضـــــوع تقـــسـيــم العـــــراق
مــوضــوع قـــدمي يف الكـتــابــات
الصـهيونيـة واليهوديـة وكثير
من املـشـــاريع يقــول يـجب ان
نحول العـراق الى بلـد ممزق
مـن اجل احلفـــاظ علــى امـن
اســـــرائــيل. وبـــــالــتـــــالــي فـــــان
تـشكيل فدراليـات هنا وهناك
هو غيـر صحيح وخـطر كـبير
عـلــــــــى مــــــســـتـقـــبـل الــــــشـعـــب
العــراقـي لكـن مـن املـمكـن ان
نــــضع ادارات المــــــركــــــزيــــــة او
اسـتقالالً ذاتيـاً للمحـافظـات
وهـو شيء منطـقي اما اقـامة
فــــــــــدرالــــيــــــــــات يف اجلــــنــــــــــوب
والـــــوســـط فــــــانه شــي خـــطـــــأ
واليـــــــصـــــب يف مـــــــصـلـحـــــــــــــة

الشعب. 
)املـــدى( هل مــســالــة تــأخـيــر
انـعـقـــــــاد اجلـلـــــســـــــة االولـــــــى
للـبرملان حالـة صحية ام ماذا

؟ 
-نعـود مـرة اخـرى الـى اخللل
املاضـي الن هذه االوضاع هي
نـتـيجــة لالخـطــاء الــســابقــة
الــتــي نــتـج عــنـهـــــــا تـــــــرســيـخ
الـــطــــــائفــيـــــة واحملـــــاصـــصـــــة
اضــــــــافــــــــة الــــــــى مــــــــاخـلـفـــتـه
االنــتخــــابــــات مـن تــــداعـيــــات
وجمـيعهـــا اجتـمعـت وعمـلت
علـى اعـاقــة انعقــاد البـرملـان،
واال فـلــــــــو كــــــــانـــت االوضــــــــاع
طــبــيعــيــــــة فلــمـــــاذا يــتـــــأخـــــر
انعقـاد البـرملـان؟  ان اجمللـس
النـيابي لـو عقد يتـطلب منه
ان ينـتخب الـهيئـة الـرئـاسيـة
وتــشكـيل احلكــومـــة واالن لم
تتفق القـوى السـياسـية عـلى
املـنهـــاج الـــوزاري او تـــشكـيلـــة
احلكـــومـــة الـنهـــائـيـــة، وهـــذا
خلـل كبيـر جـدا وهي سلـسلـة
من االخطـاء التي تتولد يوم
بعــــد اخــــر وجـمـيـعهــــا  تـقف
بــــــالــتــــــالــي امــــــام مـــصـلحــــــة

الشعب العراقي. 

ـ

-يجـب ان نعتـرف ان هنـالك
تـــدخالت مـن دول اجلــوار يف
الـــشـــــان العــــراقـي ولــــوتــــرك
العـــــراقــيـــــون وحـــــدهــم فـــــان
هـنـــاك الكـثـيـــر مـن املــشـــاكل
ســـــتـــــنـــــتــهـــــي لـــكـــــن هــــــــــــــذه
الـتـــدخالت مـــوجـــودة وقــطع
دابـرها هـو يف اقامـة حكـومة
قـويــة ومتـراصـة إضـافـة الـى
وحـــدة اجملتـمع ولــو تــشكـلت
وزارة قـــــــويـــــــة متـــثـل جـــمـــيـع
العـراقـيني وأعيـد التـوازن يف
العـــراق حـيـنــــذاك ممكـن ان
نــقـــــيـــــم عــالقـــــــــــــات مــع دول
اجلــوار علـــى مبـــدأين: االول
ان نبـني هـذه العالقـات علـى
افــضل واسـمـــى مـــا ميكـن ان
تـبـنـــى، نحـن جـمـيعـنــا اخــوة
كلنـا نـنتـمي الـى امـة واحـدة
ويــــــــــربـــــطــــنــــــــــا ديــــن واحــــــــــد
هـــواالسالم واملـبــداً الـثــانـي :
مـن املـمـكـن ان تــتعــمق هــــذه
الـعـالقـــــــــات عـــبـــــــــر تـــــــــوثـــيـق
املـــصـــــــالح املـــــشــتــــــركــــــة مــن
اتفـــاقيــات تعـــاون اقتـصــادي
وجتـاري مع هـذه الـدول، اذن
البـد ان نـبنـي عالقـتنــا علـى
افضل ما تكون لكن يجب ان
نعلـم هـــذه الـــدول بـــانـنـــا لـن
نقـبل ان تـتـــدخل يف الــشـــان

العــراقي تــدخال سلـبيــا فكل
الــــــدول اجملــــــاورة حتــــــاول ان
حتـقـق مــــصـلـحـــتـهـــــــا عـلـــــــى
حـسـاب شعـبنـا بـاالتفـاق مع
تيــار مـعني او حــزب مـعني او
قوميـة معينـة وانا اعـتقد ان
وحــــدة الـــشعــب العــــراقـي يف
املـــســتقــبل سـتــتعــــرض الــــى
هزات كبيـرة وميكن ال سامح
اهلل ان تـؤدي الــى التمـزق اذا
ظلت دول اجلـوار تتـدخل يف
ـــــــــــداخـلــــي واذا الـــــــــشـــــــــــأن ال
اســـتــــــــرجـع الـعــــــــراقـــيـــيــــــــون
وحدتهـم حني ذلك ستحترم

دول اجلوار ارادتهم.
ـــــــــــــــدى( مـــــــــــــــا رؤيــــــتــــكــــــم )امل
للفـــدرالـيـــة وكــيف تقـيـمـــون
املــطــــالـب الـتـي تـنـــــادي بهــــا
بعـض القــوى الــسيـــاسيــة يف
اقـامـة فـدراليـات يف اجلنـوب

والوسط ؟ 
-نحـــن نقـــــول ان فـــــدرالــيـــــة
االكــراد لهــا اســس منـطـقيــة
يف الـــــوقــت احلـــــاضـــــر حــيــث
انهـم ميثلـون قــوميـة معـينـة
تـسكـن يف مكـان واحــد ومنـذ
زمـن طــــويل هــــذه القــضـيــــة
اخرت تقـدم الشعـب العراقي
النهـــا لـم حتل حـال معقـــوال
ففي عـام 1991 تـشـكلت إدارة
قــــــــــادة االقـلـــيـــم واصـــبـحـــت
معـــاملهـــا واضحــة وحــدودهــا
واضحــة وجـمـيع العــراقـيـني
ال يــستـطـيعــون ان يـنقـضــوا
هـــــــذا الـــــــوضـع فـفـــــــدرالــيـــــــة
املـناطق الكرديـة هي اعتراف
بـــــــالـــــــواقـع املـــــــوجـــــــود. امـــــــا
الفــــدرالـيــــات االخــــرى الـتـي
تـــــدعــــــو لهــــــا بعــــض القـــــوى
الــسـيـــاسـيـــة واالداريـــة لـبلـــد
صـغيــر مـثل العــراق ولـشـعب
واحــــــد يــــســمــــــى بــــــالـــــشعــب
الـعـــــــــربـــي عـــــــــاداتـه واحـــــــــدة
وتقــاليـده واحــدة ومصـاحله
واحـــــــدة فلــمــــــاذا مـــثل هــــــذه
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ويؤدي بالبالد الى اخلراب. 
)املـــــــدى( مـــــــا رأيـكــم مبــبـــــــدأ
احملـــــــــــاصــــــصـــــــــــة يف األطـــــــــــر
الـوظيفية وما رايكم يف شكل
مـؤسـسـات الـدولـة ومــا يجب

ان تكون عليه ؟ 
-يف احلــقـــــيــقـــــــــــــة ان هـــــــــــــذه
القضيـة هي الطـامة الـكبرى
وقــاصـمــة الـظهــر بـــان تكــون
الوزارة الفالنية حصة حلزب
معني النـه   سيقـوم بــاقصـاء
االخــــــــريـــن ويـفــــــــرغـهــــــــا مـــن
مكـــونـــات الـــشعـب اخملـتـلفـــة
ويسخرهـا حلزبه فقط وهذا
ــــــــــــذي حـــــــصـل مـع االسـف ال
الـشـديـد وهنـاك العـديـد من
تلـك الــــوزارات االن ولــــديـنــــا
وثـــائق وادلـــة علـــى ذلك. اذن
هــذا االقـصــاء مــدمــر ويـجب
ان اليــسـتـمـــر، نحـن عـنـــدمـــا
شكـلنــا الهـيئــة الــرئــاسيــة يف
مـجـلـــــــس احلــكـــم قـلـــنـــــــــا ان
الوزيـر ينتـمي الى تـيار معني
ــــــــــــــوزارة تــــــبــقــــــــــــــى ولـــكــــــن ال
للعــراقـيـني وألهل الـكفــاءات
وألهـل الـــنـــــــزاهـــــــة واذا بـــنـــــــا
نـواجه بعـد اسـابيـع ان بعض
الـــــوزراء حـــــاملـــــا جـــــاءوا الـــــى
مــــواقـعهـم االداريــــة اصــــدروا
بيــانــات تـطـهيــر وجعلـــوا من

الـــوزارات واجهــات حــزبـيــة او
واجـهات طائفيـة وهذا جانب
كـبـيــر مـن جــوانـب الـتــدمـيــر
ـــــــــــاجملــــتــــمـع ـــــــــــذي احلـق ب ال

العراقي. 
)املــــــدى( مــــــا مـــــــوقفـكــم مــن
امللـيــشـيـــات الـتـــابعـــة لـبعـض

القوى السياسية؟ 
-ان وجـــود ملـيــشـيــات او قــوة
يف اي مـجـــتـــمـع غـــيــــــــر قــــــــوة
احلكومـة هو خطأ كـبير جدا
ولـــــــــذلــك نـحـــن يف احلـــــــــزب
االسـالمـــي الـعـــــــراقـــي مـــنـــــــذ
تـشكـيل مجلـس احلـكم والـى
الـــيـــــــــوم نـــــــــدعـــــــــو الـــــــــى حـل
امللـيـــشـيــــات يف اجملـتــمع الن
هــذه املـليــشيــات تقــود الـبلــد
الـى حرب اهليـة الن املصالح
تـتقاطع بوجودهـا فان مهابة
احلكـومـة تخـتفي وال يـوجـد
لهــــا مكـــان وسـتـتـحكـم هـــذه
املـليشـيات بـالسيـاسة العـامة
وستدمـر اجملتمع وهذا الذي
حــصل ويحــصل لــــذلك فـــان
الـطامة الكبـرى يف مجتمعنا
هـي وجـــود قـــوى ومجـمـــوعـــة
مـــسلحـــة مـتـنـــوعــــة ال جتعل
مـن خــطـــــواته تـــسـيـــــر نحـــــو
الــــوحــــدة واعــتقــــد ان وجــــود
ملـيـــشـيـــا يف طـــرف سـيـــؤدي
حتمـا بـاآلخـرين إلـى الـدفـاع
عن انفـسـهم واحلل الــوحيـد
هـو دخـول اجلمـيع يف ميثـاق
شـــــــــــرف وطـــــنـــــي يف الـغـــــــــــاء
امللـيــشـيـــات واالعـتـمـــاد علـــى
قوة  الـدولة سـواء يف اجليش
او الـشــرطــة و يجـب ان تقــوم
اجهـــزة الـــدولــــة علـــى تـــوازن
دقـــيق بــني اطــــــراف الـــــشعــب
ويـجـــب ان التــكــــــــون الـقــــــــوى
االمـنيـة حكـرا علـى طـرف او
جهة معـينة الن هـذا سيؤدي

الى خراب البلد وتدميره.
ـــــــــــــــواجــه ـــــــــــــــدى( كــــــيــف ن )امل
الــتــــــدخـالت االقلــيــمــيــــــة يف

الشان العراقي ؟ 
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-ان اجلـــانـب االمـنـي يــشــمل
كل هـــذه القـضـــايـــا واالســس
واالمـــور جمـيعهـــا متــرابـطــة
الن االمـن اليـتحـقق بفــرض
القــوة بــالــسالح وامنـــا االمن
هـــــــــو االمـــن االجـــتـــمـــــــــاعـــي
واالقتـصــادي والقـضــاء علـى
الـبــطــــالــــة وضـبــط احلــــدود
وحل املـليــشيــات، وهــذه كلهــا
متـرابـطــة ان لم تـتم بـصـورة
واضحـــة يف املــنهـــاج الـــوزاري
الـــــذي يجــب ان يــتفـق علــيه
اجلمـيع، نحـن اطلـعنــا علــى
جـــمـــيـع الـــبـــيــــــــانــــــــات الـــتـــي
اصــدرتهــا القـوى الــسيــاسيـة
وهـي جميـعها كـانت مشـجعة
وجيدةعـلى الصعيد النظري
لــكـــن يـجـــب ان تـــــــــرى هـــــــــذه
املــطـــالــب علـــى ارض الــــواقع
الن االمـــن يف العـــــــراق يجــب

ان يعالج معاجلة فاعلة. 
)املــدى( مــا املـشــروع االنــسب
حول وجـود القوات االجـنبية

يف العراق ؟ 
-ال احـــــــــــد يف الـعـــــــــــراق االن
يـطـــالـب القـــوات احملـتلـــة ان
تغـادر البالد فـورا الن الوضع
االمـنـي مـتــــرد كـمــــا انـنــــا يف
مـؤمتـر القـاهـرة التحـضيـري
قلنا ان قوات االحتالل يجب

ان تـــــضـع جــــــــــدوال زمــــنــــيــــــــــاً
لـالنـــــسـحـــــــاب إلـــــــى جـــــــانـــب
تـــــــسـلـــيـح واعـــــــــداد الـقـــــــــوات
االمـنـيــــة العــــراقـيــــة بــصــــورة
صحــيحــــة وهــــذه اجلــــدولــــة
مهـمة جـدا الستقـرار الوضع
االمـني يف بالدنـا اضـافـة الـى
ان الـــــشعـــب العـــــراقـــي شعــب
عـــــــريق يــــــرفــــض يف سلـــــــوكه
ومــــبــــــــــادئـه االحــــتـالل لــكــــن
اعالن جـــــــدول لالنــــــسحــــــاب
خالل عــام او عــامـني واعــداد
اجلــيــــش العـــــراقــي ميـكــن ان
نقول ان هذه املعادلة ستكون
مـتـــوازنـــة وصحـيحـــة وتــصل

بنا الى نتيجة افضل. 
)املــــدى( تــصــــاعــــدت حــــاالت
الـفسـاد االداري واملــالي.. اين
تــضعـــون االسـبـــاب الـتـي ادت
الـــى استـشــرائـه وانتـشــاره يف

املؤسسات احلكومية؟
-الشــك ان الفــــســــــاد االداري
مــــسلــــسل بـــــدأ مــنـــــذ فـــــرض
احلـصـــار علـــى العــراق حـيـث
بـــــــــــدأ الـفــــــــســـــــــــاد االداري يف
مـخــتـلـف نـــــــواحــي اجملــتــمـع
العــراقـي وكــان هـــذا مقــدمــة
لـفـــــــــســـــــــــاد اكــــبـــــــــــر يف داخـل
الـــــوزارات احلـكـــــومــيـــــة وقـــــد
اسـتــشـــرى ووصل الـــى بعـض
الـوزراء الـذيـن عنــدهم وكالء
وعـمالء يف اخلــارج فـــانهـم ال
يعطـون العقـود اال ملن يـدفع
لـهــم اكــثـــــــر. وكـلـهـــــــا جـــــــاءت
نتـيجة لعـدم استقـرار احلكم
إضــــــافــــــة الــــــى عــــــدم وجــــــود
االخــتــيـــــارات الـــصـــــائــبـــــة يف
ايجــــاد العـنــــاصــــر الـنــــزيهــــة
والـــــكـــفــــــــــــــــــــوءة يف احــــــــتـــالل
املـنــــاصـب احلـكــــومـيــــة. ومــــا
جـرى كــان مبـنيـاً علـى اسـس
حـــزبـيــــة وجهـــويـــة وفـئـــويـــة،
ولـالسف اذا لم يـتم معـاجلـة
هـــذا املـــرض بــصـــورة دقــيقـــة
فـــان هـــذا الـــوبـــاء سـيـنـتــشـــر
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دقيقـا الن مـا جـرى مـرتـبط
ارتبــاطــا قــويــا مبــا حــدث يف
نفـس اليـوم بـشكل مـنظم يف
انـحـــــــاء الـعـــــــراق كـــــــافـــــــة يف
الـــــدخـــــول إلـــــى بــيــــــوت اهل
الــــــســـنـــــــة والـــتـعـــــــرض الـــــــى
املـسـاجـد وهـذا الـذي حـدث،
يجب الـوقـوف امـامه لـكشف
ابعـــــاد هـــــذه املـــــؤامـــــرة الــتــي
ارادت ان تـــــــــزج بـــــــــالـــبـالد يف
حرب اهليـة، وشعبنا ال يريد
مـثل هـــذه احلـــرب فـمـــا نـــراه
هو ليـس من قيم وسلـوكيات
وإرادة الــــشعــب العـــــراقــي بل
هـــو من تـــدبيــر قــوى فـــوقيــة
خارجيـة وداخلية تتصارع يف
العـراق والـذي يـقتل هــو من
االبـرياء وهـذه مؤامـرة كبيرة
ابــتــــــدات مــن ســــــامــــــراء وان
االيــادي التـي ارتكـبت اجلـرم
هنـاك نـفسهـا هي من قـامت
يف بغـــداد بتـــدميــر املـســاجــد
وحــرق املصـاحف فـالـسنـة ال
يقـومـون بهــذه االعمــال كمـا
ان الشـيعة ال يـتعرضـون الى
املـــســــاجــــد الن اجلـمــيع هـم
مــسلمــون ومتعـايـشــون منـذ
زمـــن طــــــــــويـل. وهــــــــــذا هــــــــــو
مـلخـــص املـــــشــكلــــــة، فـكـــيف
جتـــري هــــذه القــضـيـــة حـني
يـفجـــــــر مقــــــام يف ســــــامــــــراء
وجتــــري يف نفــس الـــوقـت يف
بغـــــداد اعــمـــــال عـــنف وقـــتل
البـنــاء الــسـنــة لـــذا يجـب ان
يـتعــاون اجلـمـيع يف معــرفــة
احلـقيقــة واال سيخــرج الكل

بخسارة كبيرة. 
ـــــــــــــوفـــــــــــــر ـــــــــــــدى( هــل تـــــت )امل
االمـكــــــانــيــــــات الـــضــــــروريــــــة
للحكومة القادمة يف  تنفيذ
بـــرنــــامجهــــا علـــى الــصعـيـــد

األمني؟ 
-نقــــول ان اجلــــانـب االمـنـي
اخفق اخـفاقـا شديـدا داخال
وخــارجــا وهــذا مـســؤول عـنه
االحـتالل واملطـامع الـتي كل
طــــرف حــــريــص يف ان يــصل
اليها لذا فان الوضع االمني
وكـــذلك خــراب الـبلــد وعــدم
اعــمــــــاره الــــــى االن البــــــد ان

يدفع اجلمـيع الى تشكيل او
التــوجه نحـو جـبهــة االنقـاذ
الـــوطـنـي واال اذا اسـتـمـــررنـــا
علــى هــذا الـتمــزق والـتفــرق
وكل يــــدعــــو الــــى لــياله كـمــــا
يقـال فــاننــا لن نـستـطيع ان
نـــنـقــــــــذ الـعــــــــراق مـــن هــــــــذا
اخلـــــــــراب والـــــــــدمـــــــــار ونـفـــي
بــــاخلــــدمـــــات لهــــذا الـــشعـب
املــنكـــوب علـــى يـــد االحـتالل

وبيد  التمزق الداخلي . 
ـــــــــــدى( هـل تـعــــتـقـــــــــــد ان )امل
احلـكــــــومــــــة املقـــبلــــــة ســــــوف
ســـتـــتـــمـكـــن مـــن مـعـــــــاجلـــــــة
املــــــشــــــــاكـل االقـــتــــصــــــــاديــــــــة

واالجتماعية والثقافية؟ 

ـ ـ ـ
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استقـرار الـوضع علـى الـرغم
مـــن انـــنـــــــا ال نـــنـكـــــــره ولـكـــن
الميــثل حقـيقـــة وجـــود هـــذه
القـــــوى علــــى الرض، امــــا اذا
جــئــنـــــا الـــــى اداء احلـكـــــومـــــة
الــــــســــــــابـق فـالشــك اذا كـــنــــــــا
مـنــصفــني ال ميكـن ان نقـــول
ان احلـكـــــــومـــــــة الـــــســـــــابـقـــــــة
مـسـؤولــة من كل شـيء و لكن
ايضـا ال تنجـو من املـسؤولـية
الكـبيــرة فهـــذه احلكــومـــة لم
تــــســتــــطع ان تـــــوجـــــد االمــن
لـلمـــواطنـني ولم تــستـطع ان
تتــوجه اجتــاهــا وحــدويــا من
اجـل جتـــمـــيـع الـعـــــــــراقـــيـــني
واشعارهم بـان هذه احلكـومة
لهـم وليـسـت لطـائفـة معـينـة
ولـــــــو رجعــنــــــا الــــــى مـــــــواقف
بعض القوى الـسياسيـة فيها
لـوجـدنــا انهم يـأخـذون علـى
هـذه احلكـومة بـأنهـا حكـومة
قـادهـا االسـتبـداد الـشخـصي
ولم تف بـاالتفـاقيـات املبـرمة
بـينهـا وبني اجلــانب الكـردي،
وان االجتـــــاه اخلـــــاص تـغلــب
علــى ذلك اضـافـة الــى اتهـام
بعــض الــــوزراء بــــالــتقــصـيــــر
وعدم االحساس باملسؤولية .
لــــذا فــــان املـــــواقف اصــبحـت
واضحــــــة ازاء اداء حـكــــــومــــــة

اجلعفري.
)املـــدى( مـــا تـعلـيـقكـم حـــول
تـــدخل الــسفـــارة االمـــريكـيـــة
بــــــاملــــشــــــاورات الــــســيــــــاســيــــــة
اجلـــــاريـــــة بــــشـــــان تــــشـكــيلـــــة

احلكومة املقبلة؟
-الشـك ان االحــتـالل وقع يف
اخــطــــاء كـثـيــــرة جــــدا فــــاالن
كــــانهـم يــــريــــدون ان يـبــــرئــــوا
انفسهم يف الـدعوة الى اعادة
التوازن الى اجملتمع العراقي
النهــم يقـــــولـــــون اذا لــم تــتــم
اعـــادة الـتـــوازن الـــى اجملـتـمع
الـعـــــــــراقـــي لـــن نــــــســـتـــــطـــيـع
اخلـــروج مـن هـــذا املــسـتـنـقع
الـــذي صـنعـنـــاه ووقعـنـــا فـيه
وجـــــــانــب مــن هـــــــذا صـحــيـح
حيـث ال ميكن ان تـسلم وزارة
الـــــداخلـيـــــة بعـمـــــومهــــا الــــى
ميلـيشـا مـن املليـشيـات وهـذا

الــــــذي حــــصل، لــــــذلـك فــــــان
وزارة الداخلية لكـونها عائدة
جلهــة واحــدة لم تــستـطع ان
حتل املــــشــكلــــــة االمــنــيــــــة يف
العـراق، وهـذا امــر اضطـر له
االميـركــان نتـيجـة لـضغـوط
الـتيــارات والطـوائف االخـرى
وقـــد اعـتـــرفـــوا بـــوجــــود خلل

البد ان يتم اصالحه.
)املدى( مـا حتليلكم ملـا جرى
يف ســــــامــــــراء واالزمــــــة الــتــي
كـــــــــــادت تـعــــــصـف بـــــــــــالــــبـالد
وتقـــودهـــا الـــى حــــرب اهلـيـــة

مهلكة ؟ 
-ان الــذي حــدث يف ســامــراء
يجب ان يـحقق فيـه حتقيقـا

مطلوب من اجلميع التوجه نحو جبهة إنقاذ وطني إلهناء التمزق والتفرق
تعقد العملية السياسية ليس ابن اليوم امنا هو ناجت من سلسلة اخطاء مقدماتها قبل االحتالل

-التناقضات بدأت منذ تشكيل مجلس احلكم عندما
بني على أسس طائفية وعرقية

-الداخلية لم تستطع ان حتل املشكلة االمنية
كونها عائدة جلهة واحدة

-يجب ان نضع جدوالً زمنياً النسحاب القوات احملتلة إلى جانب
تسليح واعداد القوات العراقية

-احملاصصة الطامة الكبرى وقاصمة الظهر ووجود امليليشيات
خطأً كبير جداً

-نؤمن بفدرالية اقليم كوردستان ونعد تشكيل فدرالية اجلنوب
والوسط والغرب خطر على مصلحة الشعب

العدد )616(االربعاء)8( آذار 2006

NO (616)Tus. (8) March

حاوره / عبد الرزاق املرجاني - هشام الركابي
تصوير / نهاد العزاوي

القوى السياسية تصف اداء حكومة اجلعفري  باالستبداد
الشخصي وعدم االيفاء باالتفاقيات املبرمة بينها وبني

اجلانب الكردي


