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احـمــــد احلـكـيـم احــــد الــــوجــــوه
الشـابـة التي افـرزتهـا التحـوالت
الـــدميقـــراطـيـــة يف عـــراق الـيـــوم
وذلـك عــنــــــدمــــــا تـــــســنـــم مهــــــام
مــنـــصـــب مهــم وهـــــو اليـــــزال يف
مقتبل سنـي عمره حيـث انتدبه
اهـالي مدينـة واسط ممثالً لهم

يف اجمللس الوطني.
)املـــــــدى( الـــتـقـــتـه فـكـــــــان هـــــــذا

احلوار:
-مــــاهــــو الــــوضـع يف محــــافــظــــة
واســـط بخــصــــوص الــتحــضـيــــر

لالنتخابات؟
*املــــركــــز االنــتخــــابـي يف واســط
بـدأ عـمله بـإمـرة وبـرئـاسـة احـد
احملـامني من ابـناء واسـط حيث
مت اخـتيــار عــدد ال بــأس بـه من
االشخــــاص الــــذيـن سـيــــديــــرون
املــركــز وزجـهم بــدورات تــدريـبيــة
لتـأهيلهم لكننـي اجد ان اعمال
االســتـعـــــــداد لـالنــتـخـــــــابـــــــات يف
احملـــافـظـــات هـي بـطـيـئـــة نـــوعـــا
وخـاصــة العمـل االعالمي حـيث
الــــى الـيــــوم الـنــــاس الـبـــســطــــاء
اليكادون يعرفـون شيئا عن هذه

ضـيف اجمللـس الـوطـني الـسـادة
ــــــاد عالوي رئــيــــس ـــــدكــتـــــور اي ال
مجلــس الــــوزراء وفالح الـنقـيـب
وزيـر الداخلـية وعدنـان اجلنابي
وزيـــــر الـــــدولـــــة لــــشـــــؤون االمــن
الـــوطـنـي يف جلــســته العــشـــريـن
التي عقـدت يوم الثالثاء املوافق
26/ 10/ 2004، وقـد جاء حضور
ـــــى ــــــاء عل ـــــة بــن ــــــداخلــي ـــــر ال وزي
ــــــذي تـقــــــدم بـه االســتـجــــــواب ال
الـسيـد مـشعــان اجلبــوري عضـو
اجمللـــــس، ففــي الــبـــــدايـــــة اعـــــاد
الــسيــد مــشعـــان اجلبــوري علــى
اسمــاع الـســادة اعـضــاء اجمللـس
والسيد الوزير االسئلة التي كان
قــد تقــدم بهــا يف جلـسـة ســابقـة
مـن جلــســــات اجمللــس املــــوجهـــة
للـسيـد وزيـر الــداخليـة. وطـالب
يف حـديثه ان تكـون اجابـات وزير
الـــــداخلـيـــــة تفــصــيلـيــــة عــن كل
ســـؤال مت طـــرحه، ونـــوه الــسـيـــد
ــــــانـه ســتــتــم عــــضــــــو اجملـلـــــس ب
مقاطعة وزير الداخلية اذا وجد
ان اجــــابـــــاته ال تـتــــوافـق مع مــــا
لــديـه من وثــائق وادلـــة، عنــدهــا
اعـتلــى الــسـيــد وزيــر الـــداخلـيــة
منصـة اجمللس الـوطنـي موجـها
حــديثه للـســادة اعضـاء اجمللـس
ـــــوطــنــي، حــيــث قـــــال ان وزارة ال
ـــــة تعـــــد مــن الـــــوزارات ـــــداخلــي ال
املهمـة السـيمـا يف هـذه املـرحلـة.
حـيث عــانــى جهــاز الـشــرطــة يف
عـهد النـظام الـسابق خـاصة من
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اعـلن الــسيــد جــواد املــالـكي نـــائب
رئـيس اجمللس الـوطني لـ) املدى (
ان اجمللـــس الــــوطـنـي انــتهــــى مـن
مـنـــاقــشـــة اوراق عـمـل اللجـــان الـ)
13 ( املنـبثقـة عـن اجمللس جـميعـا
ومتـت املـصـــادقـــة علـيهـــا واحـيلـت
الـــــى اجلهــــات اخملـتــصـــــة لغــــرض
املتابعة والتنفيذ ، واضاف املالكي
ان الـلجــــــان املــــــذكــــــورة اجــتـــمعــت
بكثـافـة خالل الفتـرة املـاضيـة ويف

اســـئلــــــة عــــــديـــــــدة، مقــــــرونــــــة بـعالمــــــات
األستغـراب، يطـرحهـا املتـابعـون لتـطورات
الـوضع الـسيـاسي يف العـراق، والكثيـر من
أبـنــــاء شعـبـنــــا العـــراقـي، بـــالـــرغـم مـن ان
اجـــوبــــة العـــديـــد مـنهــــا، معـــروفـــة جـيـــدا
للــشـــارع العــراقـي، هــذه األسـئلــة نــضعهــا
امام الـسادة املـسؤولني يف وزارة الـداخلية،
ونــضـعهــــا أيــضــــا امــــام الـــســــادة اعــضــــاء
اجمللـس الـوطـني العـراقي املــؤقت. شعـبنـا
املـــبـــتـلـــــــى بـــــــاألحـــتـالل وقـــــــوى األرهـــــــاب
اجملــــــرمـــــــة، بعــــــد ان تـخلـــص مــن ابــــــشع
دكـتـــاتـــوريـــة يف املـنــطقـــة، يـــريـــد اجـــوبـــة
واضـحـــــــة، مـــن الـــــــذيـــن يـفـــتـــــــرض انـهـــم

ممثلوه:
1ـ ملــاذا ابقت قـوات األحـتالل عنـد غـزوهـا

بالدنا احلدود مفتوحة ملدة طويلة ؟ !
2ـ قـــــوات األحــتالل الـتـي احــتلــت بالدنـــــا
خالل ثالثة اسابيع ال اكثـر، أليست قادرة
على السيطرة على فلتان الوضع األمني،
الســـيـــمـــــــــا انـه يف مـــنـــــــــاطـقـه مـحـــــــــدودة

ومحددة؟!
3ـ صـرح وزيـر اخلـارجيـة األمـريكي "كـولن
بــاول" حملطـة "أن. بي. سـي" التلفـزيـونيـة
قــائال: )الــوقـت ليــس ألظهــار الــضعف أو
األنكفـاء بل هـو وقت املـضي قـدمـا وانهـاء
العمل الذي بدأنا (، ترى: أليس احلفاظ

اجمللــس رئيــس اجللـســة طـــالب
فــيهــــا رئـيـــس الــــوزراء ان يـكــــون
هنـاك تعــاون بني جلـان اجمللـس
ــــــة لــتــــــذلــيـل ــــــوزارات املـعــنــي وال
العـقبــات والــوصــول الــى حلــول
جدية نافعـة وكان رئيس اللجنة
االمنيـة يف اجملـلس الــوطني قـد
اشـــــــار يف اجللـــــســــــة )19( الــتــي
ـــــاضــي ـــــوم االثــنــني امل عقـــــدت ي
املــــــــــــوافـق 25/ 10/ 2004  قــــــــــــد
تــــابعـت بــشـكل جـــدي عــملـيـــات
القـــاء القـبــض علـــى عـصـــابـــات
التسليب واخلطف التي نفذتها
اجهــزة الـشــرطــة العــراقـيــة، ثـم
طــــرح الـــسـيــــد رئـيـــس الـلجـنــــة
بعــــض املالحـــظــــــات املهــمـــــة يف
امللف االمني مـنها مـا يحدث يف
الـطـــرق اخلـــارجـيـــة مـن اعـمـــال
ارهابية، خاصـة الطرق الواصلة
ــــــى بغـــــداد مـــن محـــــافـــظـــــات ال
اجلنــوب والــوسـط. كــذلك اشــار
الــسيـــد رئيــس اللـجنــة االمـنيــة
ـــــــة اعـــــــدام )50( ـــــــى ان عـــمـلـــي ال
عـنــصــــراً مـن عـنــــاصــــر احلــــرس
الــــوطـنـي تـــــدل علــــى ان هـنــــاك
خـروقـات امنيـة كبيـرة يف اجهـزة

االمن والشرطة العراقية.
ويف مداخلـة للسـيد عـبدالـكرمي
العنـزي عضو اجمللس، طالب يف
مـداخلته علـى التقـريـر االمني،
بـاحـالـة كل املـسـؤولـني عن امللف
االمني الى القضاء، بعد عزلهم

عن وظائفهم.
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املـؤمتر الـدولي اخلاص بـالعراق
يف شــرم الــشـيخ الــذي قــال عـنه
انـه معــنــي بـــــاســتقـــــرار العـــــراق

واعماره.
وعنـد حـديـثه عـن امللف االمـني
خـاصة يف مـدينـة الفلوجـة، قال
ــــــــوزراء ان ــــــس ال ــــــــد رئـــي ــــــســـي ال
احلكـومـة ليـست لـديهـا مـشكلـة
ــــــوجــــــة وامنــــــا مـع مـع اهـل الـفـل
اجملـمــــوعــــات االرهــــابـيــــة حـيـث
تــشـيـــر املعلــومــات املــؤكــدة لــدى
احلكـومــة ان هنـاك مـجمـوعـات
ـــــسـلـفـــيـــني مـــن االرهـــــــابـــيـــني ال
الــتــكفــيـــــريــني قـــــد دخلـــــوا الـــــى

الفلوجة.
امـا يف اجلانـب االقتصـادي فقد
اشـار الــسيــد رئيـس الـوزراء الـى
ــــــاقـــــش اعــــضــــــاء ضــــــرورة ان يــن
اجمللس الـوطني ميزانية الدولة

للعام 2005 .
وفـيمــا يخــص اعمــار املــدن قــال
ـــــوزراء ان احلـكـــــومـــــة رئــيـــــس ال
ـــــا لهـــــذا الغـــــرض شــكلــت جلـــــان
وبـدات تباشـر اعمالهـا ومت رصد
ــــــالـغ اخملــــصــــصــــــة وصــــــرف املــب

لالعمار.
ويف خـتـــام حـــديـثه اكـــد الــسـيـــد
ــــــــــوزراء الــــتــكــــــــــامـل ــــــــس ال رئــــي
ــــــة واحلــــــرص بـــني واملـــــســــــؤولـــي
مـؤسسـات الدولـة خدمـة للعراق

اجلديد. 
ويف مـداخلـة للـسيـد نوري كـامل
ـــــائــب رئــيــــس محــمـــــد حــــســن ن
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تكــون جلـســة اجمللــس القــادمــة
موعدا لذلك.

بعـــدهـــا حتـــدث الــسـيـــد رئـيــس
الـــــوزراءامـــــام الــــســـــادة اعـــضـــــاء
اجمللــس الـــوطـنـي حـيـث تـطـــرق
الــى بعــض النقــاط املهمــة علـى
الـصـعيــد الــسيــاسي مـنهــا عقــد

التي وجهـت اليه. غيـر ان بعض
اعضاء اجمللس الـوطني تقدموا
مبقـترحـات مؤيـدة لكالم السـيد
نـــــائــب رئــيـــــس اجمللــــس رئــيــــس
اجلـلسـة مفـادهـا حتـديـد مـوعـد
ــــــــر ــــــــد الســـتـجــــــــواب وزي جــــــــدي
الــداخليـة. ومت االتفـاق علـى ان

ـ ـ ـ ـ

الــوقـت الكــايف العـضــاء اجمللـس
والـسيـد وزيـر الـداخليـة. غيـر ان
الــسيـد مـحمــد الغـريـفي طــالب
بــان تـسـتمــر اجللـســة والــسمــاع
ـــــداخلــيـــــة، الســتجـــــواب وزيـــــر ال
عـنــدهــا اسـتـمــر الــسـيــد الــوزيــر
بعـــرض اجـــابـــاته علـــى االسـئلـــة

ـ

ضعف كـبيـــر يف تكــويـنه وعـمله،
حيـث بلغ تعـداد جهـاز الـشـرطـة
يف ذلـــك الـعـهــــــــــــد ســـــتـــــني الـف
عنـصر امـا االن فقد بـلغ تعداده
اكثــر من مـائــة وخمــس وثالثني
ـــــؤكـــــد ان الف عــنـــصـــــر وهـــــذا ي
االخطـار الـتي يـواجههـا العـراق
والـوزارة كـبيـرة وخـطيـرة مـشيـرا
الـى ان جهـاز الشـرطـة العـراقيـة
لـم يكـن مـــدربـــا علـــى مكـــافحـــة
االرهــــاب، امــــا االن فــــان الــــوزارة
ساعيـة الدخال عناصـر الشرطة
العـــــراقـيـــــة يف دورات تـــــدريـبـيـــــة
خــاصــة لـــذلك الغــرض وقــد مت

ذلك فعال.
وعـنــــد اجــــابـتـه علــــى تـــســــاؤالت
عــضــــو اجمللــس الـــوطـنـي فـيـمـــا
يخـص تــسلـيح جهــاز الــشــرطــة
وبارقـام تفصيلـية، طالـب السيد
عـبــــدالكـــرمي احملـمـــداوي عـضـــو
اجمللـــس بعـــدم اعالن مـثل هـــذه
االرقامـالتفصيلـية كونـها تدخل
ضمـن امن العـراق. ومـن املمـكن
ان تـسـتغـل من قـبل العــراقـيني.
امـــا العـضـــو نـصـيـــر اجلـــادرجـي
فقــد طــالب بــان تكــون اجللـســة
ـــــة حفـــــاظـــــا علـــــى اســـــرار ســـــري
الــــدولــــة. امــــا الـــسـيـــــد محـمــــد
الغــــريفـي عــضــــو اجمللـــس فقـــد
قـدم مقتـرحـا بـان يتـرك للـسيـد
وزيـر الــداخليـة حـريــة التقـديـر
ـــــوفـــيق ـــــد ت يف ذلـك.امـــــا الـــــســي
الياسري عضو اجمللس فقد اكد
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املجلس الوطني يضيف رئيس جملس الوزراء ووزيري الداخلية والدولة لشؤون االمن الوطني

انتهينا من مناقشة اوراق عمل مجيع اللجان
ومتت املصادقة عليها 

بغداد / املدى 

تساؤالت تبحث عن اجوبة امام انظار اعضاء املجلس الوطني نائب رئيس اجمللس الوطني جواد املالكي لـ )                 (
املسـاجد مـن قبل خطبـاء صالة اجلمعة،كتب / جاسم هداد

للـتحــريـض علــى األرهــاب والعـنف ؟ مع
ان هؤالء اخلطبـاء هم موظفون يف وزارة
األوقـاف يف الـدولـة العـراقيـة ويتـسلمـون
رواتــبهــم لقــــاء أداء وظــيفــتهـم يف نـــشــــر
مبادئ الـرسالـة احملمديـة السـمحاء. ألم
يــصـــرح الـــسـيـــد وزيـــر الــــداخلـيـــة ان "ال

حصانة ملن يشجع على األرهاب " .
12 ـ جـامع ام املعارك، مت تشييـده بأموال
الـدولـة العـراقيـة، واتخـذه الـنظـام ستـارا
للــــــريــــــاء واألدعــــــاء، حــيــث يـــــــؤمه كــبــــــار
مـسؤولـي النظـام الدكـتاتـوري املقـبور، يف
صالة اجلــمعــــة واألعـيــــاد، زورا ودعــــايــــة.
وبعد سقوط النظام الفاشي، مت احتالل
اجلـــــــامـع )بــيــت اهلل( مــن قــبـل "هــيــئـــــــة
مـتابعـة شؤون اخلـاطفني "املسـماة كـذبا"
هـيـئـــــة علـمــــاء املــــسلـمــني". وبعــــد ان مت
تغــيــيــــــر اســم اجلـــــــامع الــــــى "جـــــــامع ام
القــرى"، حــوٌلـته هـــذه الهـيـئــة الـــى مقــر
رسـمــي لهـــا، تـــديـــر مـن خـالله شــــؤونهـــا
املــــــــالـــيــــــــة، مـــن اســـتـقـــبــــــــال لـلـهـــيـــئــــــــات
الـــدبلــومــاسـيــة والــشــركــات الـتـي لــســوء
حــظهـــا لهـــا ضحـــايـــا مخـطـــوفـــون لـــدى
اجلماعات األرهابية، الى التفاوض حول
دفع الفديات. الى متـى يتم السكوت عن
اسـتغـالل بيــوت اهلل للـمنــافع الــدنيــويــة،

وخاصة اذا كانت سبلها اجرامية؟. 
13 ـ األسـئلـة كـثيــرة . وعالمـات الـتعـجب

أكثر.

املـنـــاطق يـتحـمل املــســؤولـيــة كـــاملــة عـن
ارتـفــــــــــاع مـعــــــــــدل خــــــطـف األجــــــــــانــــب"،
وشخــصت هــذه املـصــادر األمـنيــة، بعـض
هــذه العـشــائــر بــاألسـم واشــارت الــى ان"
العالقـــة بـني اخلـــاطفـني وشـيـــوخ بعـض
الـعشائر من اجلنابيـني والغرير مفتوحة
وشفـافة"، واضـافت ان" بعض اخلـاطفني
يـخـفــي رهـــــــائــنـه لـــــــدى بـعــــض وجـهـــــــاء
العشائر". فما الذي تنتظره هذه املصادر
األمـنيــة؟! ومــا الــذي ميـنعهــا مـن القــاء
القبض علـى هؤالء الـشيوخ والـوجهاء؟!

.
7ـ أين هـو دور األحـزاب والقـوى الـوطنيـة
العـراقية مـن املساهـمة يف استقـرار البلد
؟ وأين هـو دور مـؤسسـات اجملتمع املـدني

؟ 
8 ـ ملــاذا لم يـتم اشـراك األحـزاب والقـوى
الـــوطـنـيـــة يف تـــزكـيـــة املـــواطـنـني الـــذيـن
يـــــرغـبـــــون يف الـتــطـــــوع يف الـــشـــــرطـــــة او

احلرس الوطني؟!.
9ـ مـــــا هـــــو الهـــــدف مــن حــصـــــر تـــــزكــيـــــة
املـتطـوعني لـلشـرطـة او احلـرس الــوطني
بــشيــوخ العـشـائـر؟. ومـا هـو الـضمـان يف

عدم تسلل عناصر الطابور اخلامس؟.
10ـ مـــا هـــو سـبـب الـــسكـــوت عـن احـتالل
عــنـــــاصـــــر الــنـــظــــــام الفـــــاشــي للــمــــــواقع
القـياديـة يف اجليش والـشرطـة واألجهزة

األمنية؟، وملصلحة من؟!.
11ـ ملــــاذ الـــسـكــــوت عـن اسـتـغالل مـنــــابــــر

علــى حـيـــاة سكــان الـبلــد الــذي احـتلــوه
يـدخل يف حـسابـات "العمل الـذي بدأوه"،

ام أن هناك عمال آخر غير ذلك؟!
4ـ ورد يف األســبــــــاب املــــــوجــبــــــة إلصــــــدار"
قــانــون الــدفـــاع عن الــسالمــة الــوطـنيــة"

أنها:
)الــظــــروف األمـنـيــــة اخلــطــــرة، وضــــرورة
التـصـدي احلــازم لألرهــابيـني والعـابـثني
بـالقـانـون(، والـســؤال: هل هنـاك ظـروف
أخــطــــر ميـكـن ان ميـــــر بهــــا وطـنـنــــا؟ اال
يـشكل ما يجري اآلن تصعـيدا شرسا من
قبل األرهـابيني والعـابثني بـالقـانون؟ أال
يـستـوجب ذلـك، تفعيال جـديـاً لـ " قـانـون

الدفاع عن السالمة الوطنية " ؟
5ـ اعلـن الـــسـيــــد وكــيل وزارة الـــــداخلـيــــة
لـــــشــــــؤون األســـتخــبــــــارات )يف تـــصـــــــريح
صحفي( انه مت إلقـاء القبـض على "63"
ارهــــابـيــــا بـيــنهـم ســــوريــــون ومــصــــريــــون
ولـبنــانيـون يف شـارع حـيفــا فقـط. وسـبق
ذلــك األعالن عــن اعـــتقــــــال الــــشــــــرطــــــة
العـــراقـيــــة لعــصـــابـــة مـن اخلــــاطفـني يف
بــيجــي الـــــذيــن يقـــــومـــــون بـــــاخــتـــطـــــاف
األجـانب مـن اجل طلب الفـديـة )الـوطن
يـوم 9/13( ملاذا ال يقـدم هؤالء اجملـرمون
لـلمحــاكمـة العلـنيـة، ويـأخـذون جــزاءهم
العادل علـى ما اقتـرفوه من جـرائم بحق

شعبنا العراقي؟ ! 
6ـ اعلـنـت اوســاط أمـنـيــة يف تـصـــريحــات
صحـفيــة: "ان بعـض العـشــائــر يف بعـض

االنتخابات؟
*يف احلقـيقــة ليـسـت هنـاك ايـة
عالقـــة بـني اجـــراء االنــتخـــابـــات
وبــــني زيـــــــــــارة اشـــــــــــرف قـــــــــــاضــــي
للـمجلـس الــوطـني بـل هي زيــارة
عــــاديـــــة الغــــرض مــنهـــــا االطالع
علـى كـيفيــة سيـر الـعمل يف هـذه
املـؤسسـة الدميقـراطيـة التـي كان
ــــــــــــارز يف لـالمم املـــــتـحــــــــــــدة دور ب

تشكيلها واجناح عملها .
-االن تـقـــــــوم انــت بـــــــدور رئــيـــــس
اجمللـــس الــــوطـنـي فـمـتــــى يعــــود
الـــدكتــور فــؤاد معـصـــوم ملمــارســة

مهماته؟
*لقــــــد اجــــــرى الــــــدكــتــــــور فــــــؤاد
مـعصـوم عـمليـة جــراحيـة تـكللت
بــالـنجــاح وسـيعــود الـــى مهـمــات
مـنــصــبه حــــال متــــاثلـه للـــشفــــاء
بـــاذن اهلل واتـــوقـع ان يكـــون هـــذا
بعــد الـعيـــد ونتـمنــى له الــشفــاء

واملوفقية.
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االيـام التي التـوجد فـيها جلـسات
عامة للمجلس .

وعن الوضع العام من االنتخابات
املـقـــبـلـــــــة واســـتـعـــــــداد الـــتـــيـــــــارات
السـياسيـة لها قـال املالكـي: هناك
حـــــوار بــني القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
املـوجـودة علـى الـسـاحـة العــراقيـة
مــن اجـل بـلـــــــورة افــــضـل الــــصــيـغ
لـــــدخـــــول االنــتخـــــابـــــات امـــــا عــن
طــــريق قـــائـمـــة مـــوحــــدة او بعـــدة
قــــوائــم . واجمللـــس الــــوطـنـي فــيه
جلــــنــــــــــة مـخــــتــــــصــــــــــة بــــــــشــــــــــؤون
االنتـخابـات وهي تـقوم بـالتنـسيق
مـع املفـــوضـيـــة الـعلـيــــا لالشـــراف
عـلــــــــى االنـــتـخــــــــابــــــــات ونـحـــن يف
اجمللس الـوطني على اتصال دائم
مـع املفــــوضـيــــة لـتـبـــــادل وجهــــات
الـنـظـــر والـــوصـــول الـــى خـطـــوط
مـــشـتــــركــــة مــن اجل اجنــــاح هــــذه

املمارسة الدميقراطية.
-هـل كـــــــان لـــــــزيـــــــارة ممــثـل االمم
املــتـحـــــــدة إلـــــــى اجملـلـــــس اشـــــــرف
قـاضي ايـة عالقـة تـنسـيقيـة حـول

كـــشفـت عــضــــوة اجمللــس الـــوطـنـي
الــدكتـورة سهـى العـزاوي لـ )املـدى(
ان عـــــــددا مـــن الـكـــتـل والـــتـــيـــــــارات
والتـجمعـات الـسيــاسيــة النـســائيـة
تسـعى الـى اقامـة حتالـفات واسـعة
فـيمـا بـينهـا لغـرض املنــافسـة بقـوة
علـــــى مقــــاعـــــد اجمللـــس الــــوطـنـي
واجلـمعيــة العمــوميــة لكـن اعتقـد
ان طـــــريق االنــتخــــاب بـــــالقــــائـمــــة
املـوحــدة ستـضطـرنـا الـى الـدخـول
يف حتــالفــات مع الكـتل الــرجــاليــة
لكن لدينا مشروعاً العادة املطالبة
بنسبـة االربعني باملائـة التي نعتقد
انهـــــا مــن حقــنـــــا. وعــن العــملــيـــــة

قـال عضـو اجمللس الـوطني وعضـو مجلس
احلـكم املـنحل ان نقــاشــات مــوسعــة وحــادة
دارت بني اعـضاء اجمللس حـول عدة قضـايا
وابــــرزهــــا الفـــســــاد االداري املـــسـتـــشــــري يف
العـــــديـــــد مــن دوائـــــر الـــــدولـــــة فــــضال عــن
العمليات االرهـابية التي تستهدف االن كل

شيء واي شيء.
جـاء ذلـك يف تصــريح للجــادرجي خـص به
)املدى( واضاف حتـدثنا مـطوال يف اجمللس
عن قضـايا حسـاسة جـدا واذا لم تتخـذ اية
إجــراءات لـتنـفيــذ تــوصيــاتنــا فــان اجمللـس
ســـوف يـتحـــول الـــى مجـــرد نـــدوة مـن تـلك
التي تعـودنا على ان تعقـد من دون ان تؤثر
يف ايــــة جهــــة ويجـب علـــى جـمـيع اعــضـــاء

 قال الدكتور محـسن عبد احلميد
عــضـــو اجمللــس الــوطـنـي ورئـيــس
احلـــــــزب االسـالمــي الـعـــــــراقــي ان
االسالم هـــو االكـثــــر شعـبـيـــة بـني
االديــان والـتـيــارات الــسـيــاسـيــة يف
العــــراق واذا مــــااتــيحــت فــــرصــــة
الجــراء انــتخــابـــات دميقــراطـيــة
حقـيقـيــة فــان الفــوز فـيهــا حـتـمــا
سيـكون لـصالح املـسلمـني، واضاف
الاقـــول ان الــشــــارع العـــراقـي هـــو
100% اسالمي ولكنـه بدأ يحـن الى
االسالم بـسـبب الـظـروف الــصعبـة
ــــــالـعــــــراق خـالل الــتــي عـــصـفــت ب

املرحلة املاضية.
جـــاء ذلـك يف حـــديــثه لـ ) املـــدى (
علــى هــامـش اجـتمــاعــات اجمللـس
الـوطـني العـراقي الـذي تنـاول فيه
االوضــاع الــراهـنــة وسـبل اخلــروج
من االزمــات املتكــررة التي ميـر بهـا
الـبلــد ،وردا علــى ســؤال حــول قــول
الـرئيس االمـريكي جـورج بوش انه
ســيقــبـل بحـكــــومـــــة اسالمــيــــة يف
العـراق لكن علـى مضض قـال عبد
احلـمـيــد يجـب ان يقـبل الــرئـيــس
االمــــــريـكــي بــــــاحلـكــــــومــــــة الــتــي
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االنتخابات.
وتعلـيقــا علــى اعمــال العـنف الـتي
حتـــــــدث يف مــنـــــــاطـق واسـعـــــــة مــن
العـراق قــالت العـزاوي: لـو لـم تكن
هنــاك جهـــات اجنـبيــة تعـمل علــى
اثــارة الـبلـبلـــة يف العــراق لـنجحـت
املـسـاعـي احلثـيثـة الـتي بـذلـت من
اجـل احـالل الــــــسـالم يف مـــنــــــــاطـق
الـتـــوتــــر يف العـــراق ، ولـــو كـــان مـــا
يجــــري يف الفلـــوجـــة هـــو مـن اجل
حتــريــر العــراق لــوقف الــى جــانـبه
كل العـــراقـيــني لكـن مـــا يحـــدث يف
الفلـوجة وغـيرهـا حالـيا هـو خلط
بني اوراق املقـاومـة واالرهـاب وهـذا

قد يؤدي بالبالد الى الدمار.

االوضاع االمـنية يف منـاطق واسعة
من العراق فضال عن النزاهة التي
ستـقلق كل املــشتــركني يف العـمليـة
االنتـخابـية لـذلك جنـد ان اخلوف
مـن الـتـــزويـــر والـتالعـب يــسـيــطـــر
علـــــى بعـــض القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
خــــــاصـــــــة ان املفــــــوضــيــــــة الـعلــيــــــا
لالشـراف علـى االنتخـابـات فـتحت
فــروعــا لهــا يف محــافـظــات العــراق
ومـع كـل االسـف فـقـــــــد ســيــــطـــــــرت
كــبـــــــرى االحـــــــزاب عـلـــــــى مـكـــــــاتــب
املفوضـية يف احملافظـات لكن برغم
كل املـصــاعـب وعالمــات االسـتفهــام
فــــــــــــان ذلـــك يـعـــــمـل يف اجملـلــــــــــس
ــــــــــــــوطــــــنــــــي مــــــن اجــل اجنــــــــــــــاح ال
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االنتـخابيـة  ونسبـة جناحهـا قالت
العـزاوي: ال اعتقـد ان االنتخـابات
ستــسيــر بــشكـل جيــد بــسب تــردي

نخشى من اخللط بني االرهاب واملقاومة يف الفلوجة 
بغداد /املدى

اذا كانت االنتخابات حقيقية فسيكون لالسالميني شأن يف احلكومة القادمة

 ختوف من ان يتحول املجلس الوطني  اىل ندوة شعبية 
اجمللـــس ان يـقفـــــوا وقفـــــة مــتـكـــــاتفـــــة ازاء
القــضــــايــــا احلـــســــاســــة واال فـــــان اجمللـــس
سـيـفقــــد شــــرعـيــته ومــصــــداقـيــته، وتـــــابع
قــــوله... ال اسـتــطــيع ان اقــــول ان اجمللـــس
الـــوطـنـي سـيـــؤدي طـمـــوحــــات كل الـــشعـب
العــراقـي لكـنـنــا نعـمل املـسـتـطــاع مـن اجل

النهوض باعباء املرحلة الراهنة.
وعـن مـــوضـــوع االنـتخـــابـــات املـــرتقـبـــة قـــال
اجلــادرجي: ســوف تـظهــر حتــالفــات كـثيــرة
بني مخـتلف القـوى الـسيــاسيــة لكـن حتـى
اآلن لم يعلن عن شيء منها وكل ماهنالك
هـــــــو اتــــصـــــــاالت ومـــــشـــــــاورات بــني الـقـــــــوى
السـياسـية والـشخصـيات الـوطنيـة لالتفاق
علــــــى انــــشــــــاء قــــــوائـــم معــيــنــــــة لــــــدخــــــول

االنتخابات. 

الـتعـــذيـب هـــو مـــوقف مـتــشـنج
جـدا حـيث اسـاء الـينـا واتهـمنـا
بــالكـذب واالدعـاء لـكنـني سـوف
اترك الوثائق لتـتحدث بنفسها
عـــــــن تــلــــك املـــــــمـــــــــــــــــــارســـــــــــــــــــات

الالإنسانية.
امــا الـعمـليــات االرهـــابيــة الـتي
تــطـــــول بعـــض اجهــــزة احلــــرس
الوطني والشرطة فانا شخصيا
اجد ان وراءها اجهزة مخابرات
دوليــة كــاملــوســاد والـسـي اي ايه
فــــضـال عـــن اجـهــــــــزة الـــنــــظــــــــام
املـنـحل حـيـث ان هــــذه اجلهـــات
جــمـــيعـــــا تـــبحــث عــن تـــــدمــيـــــر
العـــراق واذا مـــا اسـتـمـــرت تـلك
العــملـيــــات بــــالـتــصــــاعــــد فــــان
احلكومة العـراقية سوف تتلقى
ضربـة قاضيـة يف صميـمها ولن
تــــنـجـح يف االقـل يف اقـــــــــــامـــــــــــة
انــتخــــابــــات يف جـمــيع مـنــــاطق
العــراق لــذلـك علـــى احلكــومــة
واجهزتهـا التنفـيذيـة ان حتاول
بـسـط سيـطــرتهـا وبـاســرع وقت

على مناطق التوتر.

اجلهــات الـتنـفيــذيــة بحـق ابنــاء
واســــط، هل هــنــــــاك تــــــداعــيــــــات
لـــتلــك القـــضــــــايــــــا ؟ ومــــــا هــــــو
تـعـلـــيـقــكـــم عـلــــــــى الـعـــمـلـــيــــــــات
االرهابـية التـي تنفذ ضـد بعض
وحـــــــدات الـــــشـــــــرطـــــــة واحلـــــــرس

الوطني؟
*انـــا اتـــابع بـــاسـتـمـــرار قـضـــايـــا
الـفــــــــســــــــــاد االداري وخــــــــــاصــــــــــة
ممــــــارســــــات احلــــــرس الــــــوطــنــي
ومــــــايقـــــومــــــون به جتـــــاه ابــنـــــاء
واســــــط مــــن عــــمـلــــيــــــــــــات دهــــم
وتـفــــتــــيـــــــــش واعــــتـقـــــــــــال التـفـه
االســـــبـــــــــــــــاب ، وفــعــال هـــــنـــــــــــــــاك
مخــاطـبــات مـع مجلــس الــوزراء
بهـــذا اخلـصـــوص وقـــد الـتقـيـت
بـنائـب رئيس اجلـمهوريـة السـيد
ابــراهيـم اجلعفـري وحتــدثنـا يف
هـذا املوضوع مطـوال كما حدثت
بعـض املــســـؤولـني وطلـبـــوا مـنـي
وثـائق واثبـاتات تـؤكد وقـوع مثل
هــــذه العـملـيــــات لغــــرض اتخـــاذ
اجراءات سـريعـة وصارمـة ، لكن
مع االسف الـشـديـد فـان مـوقف
محـــــافـــظ واســـط مــن فـــضــــــائح

العملـية املهمة وكل ماهنالك هو
مجمـوعــة ملصقـات علـى جـدران
معينـة التغني عن اجلهل شيئا ،
لـكن مـن جهــة اخــرى وجــدنــا ان
مـكـــــاتــب املــــــرجعــيــــــات يف بعـــض
احملافظات حتركت باجتاه القيام
بحـــمالت الــتــــــوعــيــــــة بــــــأهــمــيــــــة
االنـتخـــابـــات وضـــرورة املــشـــاركـــة
فيـها من قبل اجلـميع فضالً عن
مـشـاركــة بعض االحـزاب الكـبيـرة
يف عمـليـــات التـــوعيـــة والتـثقـيف
لـكـــن كـل ذلـك ال يـــــــرقـــــــى الـــــــى
اهميـة حمالت الـدعـايـة املـنظمـة
الـتــي تقـــــوم املفــــوضـيــــة الـعلـيــــا
املشـرفـة علـى االنتخـابـات بهـا ملـا
متـتلكه مـن خبـرة ودرايـة يف هـذا
اجملــــــــال ومـع كـل االسـف فــــــــانـــي
اجـــــــد ضـعـفـــــــا كــبــيـــــــرا يف عــمـل
املفـــوضـيـــة واسـتعـــدادهـــا الجنـــاز
انــتخــــابــــات مـثــــالـيــــة يف جـمــيع

محافظات القطر.
-اثـــــــرت عـــــــددا مــن الـقــــضـــــــايـــــــا
احلـساسة خالل جلـسات اجمللس
الوطني السـابق من بينها قضية
الــتعـــذيـب الـــذي متـــارسـه بعــض

 اجهزة خمابرات دولية تقف وراء ارهاب العراقيني 
الجراء انتخابات دميقراطية.

وكــان د. محـسـن عبـد احلـميـد قـد
قـدم اقتـراحـًا الـى اجمللـس يطـالب
بـخـــــــروج الـقـــــــوات األمـــــــريــكــيـــــــة
واملتعــددة اجلنـسيــات من مـختلف
املـدن العـراقيـة، مشـيراً إلـى أن هذا
ـــــاجمللـــس االقــتــــراح ســيــنــــاقـــش ب
لالتفــاق علي رأي مـوحــد من أجل
تقــدميه إلـي احلكــومــة العــراقيــة.
وأشـــــــــــار إلـــــــــــى أن وضـع الـقـــــــــــوات
األمــريـكيــة واملـتعــددة اجلنــسيــات
داخـل املــــــدن والــــشــــــوارع واألزقــــــة
يحدث توتـراً كبيراً ويسـتفز ويشعر
العـراقيني بـاملـذلـة والهـوان، مـؤكـدًا
أن وجود هذه القوات داخل املدن ال
فـائـدة منه النهـا فشـلت يف منع أي
هجـوم تخـريـبي وامنــا حتضـر بعـد

أن تقع العمليات التخريبية.
كـمــا أكــد د. عـبــد احلـمـيــد الــذي
ــــس شـغـل مــنـــصــب عـــضــــــو مبـجـل
احلكـم املـنـحل أن الـــوضع األمـنـي
ـــالعــراق سـيـئ جــدًا مـــوضحــاً أن ب
اخملــربني الــذين يــأتــون من خــارج
من احلـدود يـرتـكبــون مجـازر ضـد
الــشعـب العــراقـي وقــوات احلــرس
الـوطـني والـشـرطــة العــراقيـة ممـا

يعيق بناء العراق.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

-هنــاك انبــاء عن وجــود حتــالفــات
انـتخــابـيــة بـني احلــزب االسالمـي
العـــراقـي والـتـيـــار الــصـــدري ، مـــا

تعليقكم عليها؟
الـــى االن لـم نــبحــث مع ايـــة جهـــة
مــوضــوع الـتحــالفــات لكـن هـنــاك
مـشــاورات يف قيـادة احلــزب لغـرض
الـوصول الى طريقـة مثلى لدخول
هذه االنتخابـات . واذا ما وجدنا ان
هـنـــاك حتـــالفـــات تخـــدم الـــوطـن
والـشعب فلـن نتـأخـر عن تـشـكيلهـا
ونحـن مــســتعــــدون للــتفـــاوض يف
هـذه املـسـالــة وبحـثهــا مع مخـتلف

االطراف.
-هـل تــنــــــوي الــتــــــرشــيـح ملــنـــصــب

الرئيس ؟
*ال امـتلـك حق تقــريــر مـثل هــذا
االمــر اذ انـنـي انـتـمـي حلــزب وهــو
الــذي ميكـنه ان يقــرر تــرشيـحي او

ال.
-هـل تعــتقــــد ان هـنــــاك اكـثــــر مـن
قائـمة ستـدخل هذه االنتخـابات ام
هي انتخابات القائمة  الواحدة ؟ 

*ال شك ستتعـدد القوائم املـشاركة
يف هــذه االنـتخــابــات وذلك لــسعــة
دائــرة الـطـيف الــسيــاسي يف الـبلــد
واعتقد ان هذه هي الطريقة املثلى

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ

يـختــارهــا العــراقيــون انفـسـهم ان
كـــــــان فـعـال مــن دعـــــــاة الــتـحـــــــرر
والــــــدميقـــــرطــيــــــة فقـــــد تـكـــــون
احلــكــــــــــــــومــــــــــــــة اســالمـــــيــــــــــــــة او
غــيـــــراسالمــيـــــة، واملهــم ان تـكــــون
احلـكـــــومـــــة مــنــتخــبـــــة مــن قــبل
الشعب وبطريقـة نزيهة التشوبها

اية شوائب.
-مـاهـو بـرنـامج احلـزب االسالمي

يف االنتخابات؟
*يف احلقـيقــة احلــزب االسالمـي
لديه بـرنامج وطنـي يف اطار ديني
يـركــز علـى الـتعــامل بـواقـعيــة مع

املشاكل التي نواجهها.
-مــاهــو مــوقف احلــزب االسـالمي
مـن اعمــال العنف الـدائـرة حـاليـا
يف البالد ومـاهي اآلليـة املفتـرضة

للتعامل معها ؟
*احلـــزب االسالمـي يـــدعـــو الـــى
تغليب لـغة العـقل اوال ونرجـو من
احلكومـة العراقية ان تعيد النظر
يف مسـألـة الفلـوجـة وخـاصـة بعـد
االنـبــاء االخـيــرة عـن العــودة الــى
طــاولــة املفــاوضــات الن العـنف يف
تقــديــرنــا ال يـنـتهـي بــالعــنف بل
يـتــولــد مـنه عـنـف يف مكــانه او يف

مكان آخر .
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بغداد - املدى

نصير اجلادرجي:

بغداد /املدى

سهى العزاوي: 

محسن عبد احلميد: 

بغداد - عمر الشاهر

احمد احلكيم:

بغداد /املدى

ـــــى ان ذكـــــر االرقـــــام اذا كـــــان عل
ــــــــة ــــــســـبـــب هــــــــذه االشــكــــــــالـــي ي
فاملفروض اعتماد النسبة قياسا
الــــى املالك. ثـم طـــالـب الــسـيـــد
ـــــوم عـــضـــــو محــمــــــد بحـــــر الـعل
اجمللــس بتــاجـيل اجللـســة علــى
شرط ان تكـون سريـة وذلك ملنح
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