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ما دار يف اجللستني االعتياديتني  21و  22للمجلس الوطني

االستفسار عن هيكلية السفارات والبعثات العراقية يف اخلارج وجتاوز املفاهيم السياسية والطائفية الضيقة يف العمل الدبلومايس
البحث مع رئيس واعضاء املفوضية العليا لالنتخابات بشأن تصديق الكيانات السياسية وشكل اإلئتالفات والتصديق عىل قوائم املرشحني
بغداد  /عمر الشاهر

عقـ ــد اجمللــس ال ــوطـنـي الع ــراقـي
املـ ـ ــؤق ــت جل ـ ـس ـتــني اع ـت ـيـ ـ ــادي ـتــني
احل ـ ــادي ـ ــة والعـ ـش ـ ــريـن والـث ـ ــانـي ـ ــة
والع ـش ــريـن صـب ــاح ي ــومـي االثـنـني
والـثالثــاء امل ــوافقـني  2004/11/1و
 2004 / 11 / 2بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـسـيـ ــد
ن ــوري كـ ــامل محـم ــد ح ـسـن ن ــائـب
رئـي ــس اجملل ــس  ،وذلـك ملـنـ ــاقـ ـشـ ــة
املـ ــوضـ ــوعـ ــات املـ ــدرجـ ــة يف جـ ــدول
اعمالهما.

اجللسة احلادية
والعشرون

فـفي اجللـسـة احلـاديــة والعـشــرين
الـ ـص ـب ـ ــاح األول ـ ــى ض ـيّـف اجمللـ ــس
ال ــوطـنـي ال ـس ــادة رئـيــس وأعـض ــاء
املف ــوضـيـ ــة العلـي ــا امل ـش ــرف ــة عل ــى
االنتخابات ،وقدم (أربعة وعشرون)
عـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوا م ــن أعـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء اجملـل ـ ـ ــس
أِســتفـ ـسـ ــاراتهــم ومالح ـظـ ــاتهـم يف
ضــوء مــا ورد يف الــوثــائق اخلــاصــة
بـتـص ــديـق الكـي ــان ــات ال ـسـي ــاسـي ــة
وشـكل االئتالفـات والـتصـديق علـى
قـ ـ ــوائــم امل ـ ـ ــرشحــني الِن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات
اجلــمعـي ـ ــة ال ـ ــوطـنـي ـ ــة الع ـ ــراقـي ـ ــة
واجمللــس ال ــوطـنــي الك ــوردسـت ــانـي
ومج ـ ــالـ ــس احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــات  ،وال ـتــي
أصدرتـها املفـوضيـة العلـيا مـؤخراً.
ح ـ ـيـ ــث أج ـ ـمـع امل ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــدث ـ ـ ـ ـ ــون يف
مالحـظ ــاتهـم عل ــى ض ــرورة اِج ــراء
االنـتخــابــات يف مــوعــدهــا احملــدد،
فقد أشار السيـد عبداخلالق زنكنه
عضـو اجمللـس الـى ضـرورة أِسقـاط
ش ـ ــرط ال ـض ـم ـ ــان ـ ــات امل ـ ــال ـي ـ ــة عــن
االحــزاب ال ـسـيــاسـيــة وأِقـتـصــارهــا
علـ ــى االفـ ــراد فقــط .أمـ ــا الـ ـسـيـ ــد
عـامــر الفـائـز عـضــو اجمللـس ،فقـد
نوه بـأن ضوابط الـترشيح بالـنسبة
لالحـزاب أِشتـرطـت أن تتم تـسميـة
رئيس لهـا وهذا يخالف مـا موجود
عنــد بعـض االح ــزاب التـي تعـتمــد
القـي ــادة اجلـم ــاعـي ــة .أم ــا ال ـسـي ــد
محمد حـاج محمود عـضو اجمللس
فـق ـ ـ ــد أش ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن امل ـ ـ ــدة الـ ـت ــي
ح ـ ــددتهـ ــا ضـ ــوابــط االنــتخـ ــابـ ــات
بــالـن ـسـب ــة لالئـتالف بـني االحــزاب

وهي مدة شهرين تبدو مدةطويلة.
أم ــا ال ـسـي ــد سـت ــار الـب ــاي ــر ع ـض ــو
اجمللــس في ــرى أن عمـليــة أسقــاط
اخملـاوف والهـواجـس االمنيـة تبـدو
ممكنــة وذلك عن طـريق الـتنـسيق
مع القــوى الــسي ــاسي ــة ومنــظمــات
اجملـتمع املـدني .أمـا الـسيـدة فيـان
صديق عضو اجمللس فقد تساءلت
عـ ــن م ـ ـ ـص ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــازحـ ــني مـ ــن
احمل ـ ـ ــاف ـ ـظ ـ ـ ــات اجل ـن ـ ـ ــوب ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
احملافظات الشمالية.
ويف اجللسـة الثانية ضيّف اجمللس
الــوطـني الــسيــد ه ــوشي ــار زيبــاري
وزيـر اخلارجـية الـذي قال يف كلـمة
له أمــام أعـضــاء اجمللـس الــوطـني:
نــؤكــد يف هــذه املـنــاسـبــة أسـتعــداد
وزارة اخل ــارجيــة للـتعــاون اخمللـص
مع اجمللس الوطني واالجـابة على
كل الـت ـس ــاؤالت املـتـعلق ــة بـتـنفـي ــذ
سيـاسة العراق اخلـارجية .كـما أكد
الــسيــد الــوزيــر إن الــوزارة جــاهــدة
مـن أجل عــودة العـراق الـى مــوقعه
الـ ــذي يـ ـسـتـحقـه عل ـ ــى االصعـ ــدة
كافة.
ويف سيـاق حــديثه عن مـؤمتـر شـرم
الـ ـشــيخ ال ــذي تـ ـسـت ـضـيـفه م ـص ــر
خالل املــدة من  22الـى  23تـشــرين
الثـاني احلـالي قـال زيبـاري ان هذا
املـؤمتـرجــاء مببـادرة عــراقيـة وبعـد
م ـش ــاورات مع كـثـيــر مـن االطــراف
حـيـث سـي ــرك ــز امل ــؤمت ــر عل ــى دعـم
العــملـيـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة يف العـ ــراق
وكـيفيـة تعـامل االطـراف املـشـاركـة
يف تـنفيـذ التـزامـاتهـا إزاء أستقـرار
العـراق ومعـاجلـة االوضـاع االمنيـة
امل ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــردي ـ ـ ـ ـ ــة وتـق ـ ـ ـ ـ ــدمي ال ـ ـ ـ ـ ــدعـ ــم
لالنتخابات القادمة.
وبعـد إِنهـاء السـيد وزيـر اخلارجـية
كلـمـتـه ،تق ـ ــدم الـ ـسـي ـ ــد ف ـ ــري ـ ــدون
عبــدالقــادر رئيــس جلنــة العالقـات
اخلـارجيـة يف اجمللس بـاالستفـسار
عـن هـيـكل ــة ال ــسف ــارات والـبعـث ــات
الدبلـوماسيـة العراقـية العـاملة يف
اخل ـ ــارج وض ـ ــرورة اب ــتع ـ ــاده ـ ــا عــن
املفاهـيم الضـيقة الـسائـدة يف زمن

تأجيل سحب الثقة من وزير الداخلية حلني اكتمال النصاب القانوني للحضور
نائب رئيس اجمللس :اكثر من الف اجنبي دخلوا الفلوجة
النظام السابق ،والتي كانت تعتمد
الطائفية الضيقة.
كـم ــا ط ــالـب ال ـسـي ــد رئـيــس جلـن ــة
الـعالق ــات اخل ــارجـي ــة ب ــان ت ــسهـم
وزارة اخلـ ـ ـ ــارجـ ـيـ ـ ـ ــة يف دع ــم عـ ـمـل
ونـشــاط اللـجنــة خــدمــة للـصــالح
العام.
ويف معــرض رده قــال ال ـسـيــد وزيــر
اخلــارجيـة إن اخلـطــة املعـتمـدة يف
تــأهـيل وزارة اخلــارجيــة هي خـطــة
طـ ـم ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــة ،حـ ـي ــث ك ـ ـ ـ ــان ــت وزارة
اخل ـ ــارج ـي ـ ــة س ـب ـ ــاق ـ ــة يف ت ــنف ـي ـ ــذ
وأِعتماد هيـكلة جديـدة تتوافق مع
مــا صــدر من قــرارات السـيمــا قــرار
أِجـتـثـ ــاث الــبعـث ،كـمـ ــا أن الـ ــوزارة

عازمة علـى أِستبدال سيـاقات عمل
ال ـ ــسفـ ـ ــارات الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة العـ ـ ــامل ـ ــة
ب ــاخلـ ــارج ،والغ ــاء سـي ــاس ــة ال ــشك
الـتـي أِعـتـم ــده ــا الـنـظ ــام ال ـس ــابق
وال ـتــي جت ـبـ ـ ــر ال ـ ـ ــدبلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـيــني
العراقـيني على عـدم إِقامـة عالقات
ثنائية تسهم يف خدمة العراق.
وح ـ ـ ــول م ـ ـص ـي ـ ـ ــر أس ـ ـ ــرى احل ـ ـ ــرب
الع ــراقـيـني يف أِي ــران ق ــال ال ـسـي ــد
وزيـر اخلارجـية  :إِن قـرار احلكـومة
املـ ــؤقـتـ ــة يـن ـصـب يف صـ ــالـح إِنهـ ــاء
املـ ـشـ ــاكـل الع ـ ــالقـ ــة بـني الــبلـ ــديـن
بـ ـشـكل كـ ــامل ولـ ــذا ف ـ ـأِن مـ ــوضـ ــوع
االسـ ــرى الع ــراقـيـني ه ــو ج ــزء مـن
تلك املشاكل.

اجللسة الثانية والعشرون

ويف اجلل ـس ــة الـث ــانـي ــة والع ـش ــريـن
الـتـي عقــدت يــوم الـثالثــاء املــوافق
 2004/11/2بـرئـاسـة الــسيـد نـوري
ك ــامل محـمــد ح ـسـن نــائـب رئـيــس
اجمللـس الوطني إستـضاف اجمللس
السيد عدنـان اجلنابي وزير الدولة
لـشــؤون االمن الـوطـني ،الـذي أكـد
يف كلـم ــة له أم ــام ال ـس ــادة أعـض ــاء
اجمللــس  ،أن احلكــومــة جــاهــزة يف
وضع حد لـلخروقـات االمنيـة التي
جت ــري يف بعـض االم ــاكـن ،كـم ــا أن
احلـك ـ ــوم ـ ــة الت ـ ــزال تـ ـ ــأمل جت ـنــب
العـمل العـسكـري بـقصـد الـوصـول
ال ـ ــى صــيغـ ـ ــة سل ـم ـيـ ـ ــة مع أه ـ ــالــي

الفلوجة.
بعـ ــد ذلـك اقـتـ ــرح الـ ـسـيـ ــد رئـي ــس
اجللـ ـسـ ــة ،أن يقـ ــدم وفـ ــد اجملل ــس
الوطني تقـريراً حول الـنتائج التي
تـوصـل اليهــا الِنهـاء حـالــة التـوتـر
املوجودة يف مدينة الفلوجة بقصد
جتـنـيـبه ــا ال ــدمـ ــار واالِبقـ ــاء عل ــى
خـيـ ــار الـ ــسلـم ك ـ ــونه خـيـ ــارا أكـثـ ــر
فعالـية ،فقدم السيـد نصير العاني
نــائـب رئـيــس اجمللــس تقــريــرا عـن
مهمـة الوفـد الذي ذهب لـلتفاوض
مـع مم ـ ـثـلـ ــني عـ ــن الـفـلـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومالبسات املفاوضـات التي أجراها
الـوفد مع االطـراف املعنـية ،مـؤكدا
أن غـايـة اجمللـس تهـدف الـى إنهـاء

املـظ ــاه ــر امل ــسلح ــة اخل ــارج ــة عـن
القـ ــانـ ــون يف الـ ــوقـت الـ ــذي نـ ــؤكـ ــد
ح ـ ـ ـ ــرص اجملـل ـ ـ ــس عـل ـ ـ ـ ــى حـ ـي ـ ـ ـ ــاة
املــواطنـني من شعـبنــا يف الفلـوجـة
أو غ ـي ـ ــره ـ ــا مــن املـ ـ ــدن الع ـ ــراق ـي ـ ــة
االخ ـ ـ ــرى ،بـع ـ ـ ــد ذلـك أس ـتـع ـ ـ ــرض
الـسيـد سعـد نـايف احلــردان عضـو
اجمللــس وعـض ــو ال ــوف ــد املف ــاوض،
اجله ـ ــود ال ـتــي قـ ـ ــام بهـ ـ ــا اجمللـ ــس
الوطني ممثال بالوفد ،مؤكدا على
أن شروط الدولـة كانت تتـركز على
تـ ـ ــسل ـيــم الـ ـ ــسالح ودخـ ـ ــول قـ ـ ــوات
احل ــرس ال ــوطـنـي وال ـش ــرط ــة ال ــى
مــدينــة الفلـوجـة وقـد وافق أهــالي
الفلـوجـة علــى تلك الـشــروط غيـر
أنـه ــم رفـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوا دخ ـ ـ ـ ــول الـق ـ ـ ـ ــوات
االم ــريكـيــة ب ــرفقــة قــوات احلــرس
الوطني والشرطة.
ويف كلـمـ ــة لـه مخـ ــاطـبـ ــا أع ـضـ ــاء
اجمللـس الوطني أشـار السيـد نوري
مـحـ ـمـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــامـل نـ ـ ـ ــائ ــب رئـ ـيـ ـ ــس
اجمللـ ــس،الـ ـ ــى أن احلقــيق ـ ــة ال ـتــي
التقـبل الــشك هـي أن هـنــاك أكـثــر
م ــن ألف مـ ـ ـسـلح أج ـن ـب ــي دخلـ ـ ــوا
الفلــوجــة وقــامــوا بــأســر امل ــدينــة و
أهله ــا وهم يـصــدرون املــوت ي ــوميــا
الى أبناء شعبنا.
ثــم بعـ ــد ذلـك فـ ــسح اجملـ ــال أمـ ــام
السادة أعضاء اجمللس للتحدث يف
محور القضايـا الساخنـة أو قضايا
الـســاعــة ،فـطـلب (احــد عـشــر) من
أع ـضـ ــاء اجملل ــس احلـ ــديـث ،حـيـث
إنـصبت أحاديثهم يف قـضايا االمن
والف ـ ـسـ ـ ــاد اإلداري ،فـكـ ـ ــانــت أبـ ـ ــرز
القـض ــاي ــا املـط ــروح ــة هـي قـضـي ــة
إع ــادة املفـصــولـني ال ـسـيــاسـيـني يف
عهد النـظام السابـق الى وظائفهم
والتي عـرضها الـسيد عبـداللطيف
كـلي عـضــو اجمللـس وقــضيــة أعــادة
الـتـي ــار الـكه ــرب ــائـي ال ــى مـنـ ــاطق
الـ ــراشـ ــديـ ــة والـفحـ ــامـ ــة ونـ ــاحـيـ ــة
اجلبـور التي عرضـها السيـد طالب
فياض عضو اجمللس.
أم ـ ــا يف اجللـ ـس ـ ــة ال ـث ـ ــان ـي ـ ــة فق ـ ــد
إستـكمل أعـضــاء اجمللـس الـوطـني

ط ــروحـ ــاتهــم يف محـ ــور الق ـض ــاي ــا
السـاخنـة حيث أشـار السـيد عـباس
ال ـب ـيـ ـ ــاتــي الـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة اإلل ـتـ ـ ــزام
ب ـت ــنف ـيـ ـ ــذ قـ ـ ــانـ ـ ــون إدارة الـ ـ ــدولـ ـ ــة
الع ــراقـي ــة ال ــذي يـنــص عل ــى ع ــدم
أعتقـال أي شخـص لفتــرة تتجـاوز
 48س ــاع ــة مـن دون إدانـته بـتهـم ــة،
ولـكــن ه ـ ــذا ل ــم يع ــمل بـه فه ـن ـ ــاك
حـ ـ ــاالت إع ــتقـ ـ ــال ت ـ ـشــكل خـ ـ ــرقـ ـ ــا
للقـانـون املـذكـور.أمـا الـسيـد أحمـد
الـبــراك عـضــو اجمللــس فقــد طــرح
قـ ـض ـي ـ ــة مت ــثلــت يف ت ـ ــوزيـع بع ــض
االدويـ ــة اخلـ ــاصـ ــة بـ ــأمـ ــراض شـلل
االطفــال ومــرض الــسل مـن دوائــر
وزارة ال ــصح ـ ــة ممــن ت ـنــتهــي م ـ ــدة
صالحها هذا الشهر.
ويف اجللـ ـس ـ ــة ذاتهـ ــا قـ ــدم الـ ـسـيـ ــد
ه ـ ــادي العـ ــامـ ــري ع ـض ـ ــو اجملل ــس
تقـريــر اللجنـة االمـنيـة يف اجمللـس
ال ــوطـنـي م ـسـتع ــرض ــا فـيـه مالمح
احلــالــة االمـنـي ــة يف العــراق ،حـيـث
رصـ ـ ــد ال ــتقـ ـ ــريـ ـ ــر إزديـ ـ ــاد حـ ـ ــاالت
االغـتيـال للـشخـصيـات الـسيــاسيـة
وال ـ ـ ــرسـ ـمـ ـي ـ ـ ــة وإرتـف ـ ـ ــاع مـع ـ ـ ــدالت
اجلرميـة وظاهـرة اخلطف وتـسارع
مع ـ ــدالت القــتل والــتهـ ــدي ـ ــد علـ ــى
الطرق اخلارجية.
ويف م ــوض ــوع اخ ــر ع ــرض ال ـسـي ــد
رئيـس اجللـسـة مـسـألـة الـتصــويت
عـلـ ـ ـ ــى حـج ــب الـ ـثـقـ ـ ـ ــة ع ــن وزيـ ـ ـ ــر
الـ ــداخلـي ــة ،ويف ه ــذا ال ـش ــأن متـت
االسـتع ــان ــة ب ــأسـت ـش ــارة ق ــان ــونـي ــة
قدمـها الـسيـد دارا نورالـدين عـضو
اجملـل ـ ــس مـف ـ ـ ــاده ـ ـ ــا أن ال ـن ـ ـص ـ ـ ــاب
القـانـونـي حلضــور أعضـاء اجمللـس
يف هــذه اجللـســة اليخــول الـبت يف
سحـب الــثق ــة .ل ــذلـك مت االتف ــاق
علـى تــأجيل املـوضـوع الــى جلـسـة
اجمللس القادمة.
ومـن اجلــديــر بــالــذك ــر ان اجمللــس
الـوطـني سـيعـاود اجـتمـاعــاته بعـد
عـيـ ــد الف ـط ــر املـب ــارك حـيـث تق ــرر
اعـتـب ــار االي ــام الـب ــاقـي ــة مـن شه ــر
رم ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـبـ ـ ـ ــارك ع ـ ـطـلـ ـ ـ ــة
العضائه .

واصفاً االرهاب بالوافد اخلارجي الذي يحضى بدعم ازالم صدام

محيد موسى :احلزب الشيوعي يدرس امكانية الدخول يف حتالفات واسعة يف االنتخابات املقبلة

بغداد  /املدى

احل ــزب ال ـشـي ــوعـي الع ــراقـي اح ــد الـتـي ــارات
السيـاسية التي عادت الـى العمل العلني بعد
زوال حكـم الـصــوت الــواحــد يف العــراق ،وقــد
اسـتــط ـ ــاع ه ـ ــذا احل ـ ــزب ان يحـقق مـك ـ ــاسـب
سياسية مهم ــة.
(امل ـ ــدى) الــتقــت ممــثل احل ـ ــزب الـ ـشــي ـ ــوعــي
العــراقي يف اجمللـس الـوطـني الــسيـد حـميـد
مجيـد مـوســى لتحــاوره يف قضـايـا الـسـاعـة ،
فكانت هذه السطور ...
 مـ ــاه ـ ــو واقع حـ ــال ومـ ـســتقــبل احلـ ــركـ ــاتاليسـارية يف العـراق بعد الـتحوالت اجلـذرية
التي صاحبت زوال انظمة الدكتاتورية ؟
*احلركات اليسارية جزء ال يتجزأ من عموم
احلــركــات الــسيــاسيــة الــوطـنيــة املــوجــودة يف
البلـد  ،وهـذه احلـركـات تـسعـى بجهـد حثـيث
الج ــراء انـتخ ــابـ ــات دميق ــراطـي ــة يف م ــوع ــد
متـفق عليه ومبشاركـة اوسع كتلة جمـاهيرية
ممكنة  ،واعتـقد ان االنتخابات املقبلة تشكل

منـعطفـا سيـاسيــا مهمـا لـشكل الـسيـاسـة يف
الـبالد ،حيـث سيتـاح للـشعـب اختيـار ممـثليه
احلقيقيـني  ،واحلركـات اليـساريـة االن تعمل
على تشكيل جبهة حتالفات سياسية موسعة
لكـي نخ ــرج بقــائـمــة وطـنـيــة مــوحــدة متـثل
مخـتلف اطـيــاف الــشعـب العــراقـي وحتقـيق
هــذا املـطلـب يــرتـبـط مبــا مي ــر به الـبلــد مـن
ظروف استثنائية .
مــاهــو شكل تـلك القــائمــة ؟ وهل ان دخــولالقــوى ال ـسـيــاسـيــة يف حت ــالفــات هــو شــرط
جناحها ؟
*اعـتق ــد ان القــائـمــة املـن ـشــودة الـتـي نـنــوي
االشتــراك فـيهــا هي قــائمــة الـتعــاون بـني كل
الـذين يـنشـدون دميـومـة الـعمليـة الـسيـاسيـة
وجنــاحهــا ويــأخــذون بـعني االعـتبــار تقــاليــد
الـبل ــد وثقــاف ــاته ال ـسـيــاسـيــة املـنــوعــة  ،وانــا
شخـصـيــا ارى ان الـبــرمل ــان العــراقـي امل ــرتقـب
انتخـابه مطلع العـام املقبل سيكـون منـطلقا
للـتعبيـر عن امـال الشعـب من خالل صيـاغـة

وليد رشكة  :ادعو احلكومة اىل تشكيل
جلنة حمايدة حلل مشكلة كركوك
بغداد  /املدى
دع ـ ـ ـ ــا رئـ ـي ـ ـ ــس ح ـ ـ ـ ــزب االخ ـ ـ ـ ــاء
الـت ـ ــركـم ـ ــانـي وع ـض ـ ــو اجملل ــس
ال ــوطـنـي ال ـسـي ــد ولـي ــد ش ــرك ــة
احلكـومـة العـراقيـة الـى تـشكيل
جلنـة مسـتقلة ملتـابعة التـوترات
احلـ ــاصل ــة يف م ــديـن ــة ك ــرك ــوك
التي تقطنها قوميات مختلفة.
وقـ ــال الـ ـسـيـ ــد ولـيـ ــد شـ ــركـ ــة يف
حـ ـ ــديــث خـ ــص به ( املـ ـ ــدى ) ان
هـن ــاك مـت ـط ــرفـني مـن االك ــراد
والتـركمان يـريدون احـداث شرخ
يف جـ ــدار االخـ ــاء الـ ــذي يحـمـي
مدينة كركوك .
وح ــول م ـش ــارك ــة الـت ــركـم ــان يف
االنتخـابـات القـادمــة وامكــانيـة
جنـ ـ ــاحه ـ ــا ق ـ ــال  :ن ـتـ ـطـلع ال ـ ــى
املشـاركة الفـاعلة يف االنتـخابات
القـادمـة علــى صعيـد اجلـمعيـة
الـعموميـة وعلى صعـيد اجمللس
الـ ـ ــوط ـنــي فـ ــضال ع ــن احق ـيـ ـ ــة
الـتـ ــركـمـ ــان يف احل ـصـ ــول علـ ــى
كـرسي الـوزارة يف بعـض الوزارات
الفعـالـة يف الـبلـد  ،امـا الـسـؤال
عــن جن ـ ــاح االن ــتخ ـ ــابـ ـ ــات فه ـ ــو
بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة للـتـ ــركـمـ ــان مـنـ ــاط
بـتـ ــوفـيـ ــر االمــن وحل مـ ـش ـ ــاكل
املرحلني واملهـاجرين والـوافدين
الـى الــشمــال من عــرب اجلنـوب
والفـ ــرات االوســط ،واعــتقـ ــد ان
ب ـ ـ ــامـك ـ ـ ــان احلـك ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة ان حتل
مـ ـ ـشـكـل ـ ـ ــة ه ـ ـ ــؤالء عــن ط ـ ـ ــريـق
تع ــويــضهـم عـن ممـتـلك ــاتهـم يف
الـشمـال مببـالغ مجـزيـة واعـادة
االراضـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــى اصـح ـ ـ ـ ـ ــابـه ـ ـ ـ ـ ــا
الـشـرعـيني ،وكــشف وليـد شـركـة
لـلـ ـم ـ ـ ـ ــدى انـه شـخـ ـ ـصـ ـي ـ ـ ـ ــا م ــن
املـتـضــرريـن يف قـضـيــة االراضـي
املغتـصبـة حـيث قــال  :لي ( )60
دومنـ ـ ـ ــا سـلـ ـب ــت مـ ـن ــي م ــن قـ ـبـل
اجهزة النظـام السابق وهي اآلن
حتـت سـي ـطـ ــرة احـ ــد اخـ ــوانـنـ ــا
الـعـ ـ ـ ـ ــرب وال اعـ ـ ـ ـ ــرف كـ ـيـفـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
احلـصــول علــى حق ــوقي ل ــذلك

ادعـ ــو احلـكـ ــومـ ــة الـ ــى الـتـ ــدخل
ليس مـن اجلي بل من اجل عدد
ك ـب ـي ـ ــر مــن الع ـ ــراق ـيــني ال ـ ــذيــن
تـض ــرروا مـن ج ــراء ال ـسـي ــاس ــات
البعثية املقبورة.
وردا علـ ــى سـ ــؤال حـ ــول الـ ــرؤيـ ــا
التــركمــانيــة للتـوتـرات االمـنيـة
التـي تشـهدهـا البـالد قال رئـيس
ح ــزب االخ ــاء الـت ــركـم ــانـي  :ان
القضـايــا االمنيـة ليـست عـربيـة
او ك ــردي ــة او ت ــركـم ــانـي ــة بل هـي
قـضــايــا عــراقيــة الن العــراق هــو
عراق اجلميع  ،ونحـن نؤمن بأن
والءاتنا للعراق تفوق اي والءات
ق ــومـي ــة اخ ــرى ون ــؤمـن كـ ــذلك
بضـرورة التـوحـد بني العــراقيني
مــن اجل مـ ــواجه ــة الــتح ــدي ــات
االرهابية الوافدة عبر احلدود.
وعن احـقيــة ق ــوميــة دون اخــرى
يف الــوج ــود بكــركــوك قــال :بـكل
ثقـة ودون خـوف اقـول ان مـدينـة
كركوك ليست عـربية او كردية او
تـركمـانيـة بل هي مـدينـة االخاء
وال ـسـالم لكـل الع ــراقـيــني  ،لكـن
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الي ـل ـغ ـ ــي احل ـقـ ـ ـي ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اجلغ ــرافـي ــة الـتـي تق ــر بـتـبعـي ــة
كـ ـ ــركـ ـ ــوك القل ـيــم كـ ـ ــردس ـتـ ـ ــان ،
وت ـ ـس ـم ـي ـ ــة ك ـ ــردس ـت ـ ــان ل ـي ـ ـســت
تصنيعـا عسكريـا بل هي حقيقة
تــأريـخيــة مـتفق علـيهــا من قـبل
اجلميع .
وب ـخ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى
االنف ـص ــالـي ــة الـتـي روجــت له ــا
بعـض التيـارات قـال وليـد شـركـة
ان تـركمـان العـراق يقـفون بـحزم
ضـد كل التـوجهات الـداعيـة الى
االنفـص ــالـي ــة ومت ــزيق اجل ـس ــد
العــراقـي الــواح ــد  ،لكـن ذلك ال
يـلـغ ــي حـقـه ــم يف فـ ـيـ ـ ـ ــدرالـ ـيـ ـ ـ ــة
جغـرافيـة واضحـة املعــالم  .وهم
ب ــذلك يــرفـضــون اي شـكل آخــر
للفيـدراليـة كـأن يكـون قـوميـا او
اداري ــا  ،واحلل االمـثـل للجـمـيع
هو الفيدرالية اجلغرافية.

دسـتـ ــور يـ ــرضــي مخـتـلف مـكـ ــونـ ــات ال ــشعـب
العراقي باعتبار املواطنة العراقية هي الشأن
االول والهـويـة الــواضحــة للفــرد  ،ولكل هـذه
االسبــاب نحـن ننـظــر الــى العـمل الــسي ــاسي

امل ـشـت ــرك بـني الق ــوى ب ــوصـفه احلل االمـثل
لكل الـتعقيدات الراهنة .وهذا االمر بطبيعة
احل ــال ي ـشــمل الق ــوى ال ــوطـنـي ــة وال ــديـنـي ــة
وغيرها من القوى االخرى.
 هل هنـاك خيـارات سيـاسيـة اخـرى امـامكماذا ماتعطلـت مشاريـع حتالفكم مـع التيارات
الدينية والسياسية االخرى؟
*اذا لـم نتـفق علــى ق ــائمــة وطـنيــة مــوحــدة
جتــمع املـك ـ ــون ـ ــات الـ ـســي ـ ــاســي ـ ــة وال ـ ــدي ـنــي ـ ــة
والــوطنيـة فـاننـا سـنعمـد الـى تـشكيل قـائمـة
تقـتصـر علـى القـوى الـدميقـراطيـة املـوجـودة
يف الـبلــد  ....واذا لـم يـتـحقق لـنــا هــذا وذاك
فـان احلزب الـشيـوعي العـراقي سيعـد قائـمة
خاصـة متثله واصـدقاءه وجـماهـيره لـدخول
االنـتخــابــات واعـتقــد انهــا سـتكــون ذات شــأن
كبير .
 هل يف نــيـ ـ ــة احلـ ـ ــزب ال ـ ـشــيـ ـ ــوعــي انـ ــشـ ـ ــاءحتالفات مع قوى اسالمية معينة ؟
*هنــاك تع ــاون بيـنن ــا وبني عــدد مـن القــوى

علي االديب عضو اجمللس الوطني :

اذا كانت خطط وعنارص وزارة الداخلية غري
قادرة عىل حفظ االمن فـعليهـا ان تنسحـب
بغداد /املدى

حـ ــزب الـ ــدع ـ ــوة االسالمـيـ ــة مـن
القـ ــوى الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة املـمــثلـ ــة يف
اجمللس الوطني
(املـ ـ ــدى) حـ ـ ــاورت احـ ـ ــد مم ــثلــي
حزب الـدعوة يف اجمللس الوطني
السيد علي االديب بشأن العديد
من القضايا الراهنة للبالد ....
 مـ ــاهـي املــس ــاعـي الـتـي بـ ــذله ــااعضـاء اجمللس الوطني الحتواء
الـتوتر االمني احلـاد يف الفلوجة
؟ وم ـ ــاه ـ ــو شـكـل احلل املـ ـ ــرتقــب
لالزمة هناك ؟
*ب ــذلــت جه ــود كـبـي ــرة مـن قــبل
اعضاء اجمللس الوطني من اجل
ايج ـ ــاد حل مـ ــرض لـكل اطـ ــراف
النـزاع يف قـضيــة الفلـوجــة ولعل
ابـرزهـا تـشكيل وفـد للـذهـاب الـى
مـنـطقــة الـنــزاع وامل ـســاهـمــة عـن
كثب يف ايجـاد احللول املـناسـبة ،
لـك ــن ومع كـل االسف لــم ي ـنـجح
الــوفــد جنــاحــا كـبيــرا يف مـهمـته
بسبـب وجود اطراف غيـر عراقية
ت ــتحـكــم ال ـ ــى ح ـ ــد م ـ ــا يف شــكل
املفــاوضــات وت ــرغب يف افـشــالهــا
لـتـ ــدمـي ــر الفل ــوج ــة الـتـي ع ــانـت
كـ ــثـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــرا مـ ــن الـع ـ ـنـف وآن اوان
اســتقـ ــرارهـ ــا .ومــن وجهـ ــة نــظـ ــر
احلك ــوم ــة ف ــان اسـتـم ــرار ت ــردي
الـوضع يف الفلـوجـة امــر الميكن
حت ـمـله وقـ ـ ــد يـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى اثـ ـ ــارة
مشاكل ممـاثلة يف منـاطق اخرى
من الـبالد وبالتـالي فان مـن غير
املـقبول ان تـظل مديـنة الفلـوجة
منطقـة ألثارة النزاعـات املسلحة
ويجب وضع حـد العمــال العنف
فيها عـن طريق تصفية العناصر
الـوافدة من اخلـارج الن وجودهم
يعني عدم االستقرار يف املنطقة،

وارى ان الـ ــوضع ي ـسـي ــر ب ــاجت ــاه
احلل العسكري.
 ال ـ ـ ـ ـ ــى ايـ ــن وصـلـ ــت قـ ـ ــضـ ــي ـ ـ ـ ـ ــةاستجـواب السـيد وزيـر الداخلـية
؟
* جـاءت ضــرورة استجـواب وزيـر
الــداخـليــة علــى خلـفيــة الــوضع
االمـنـي الـ ــذي وصل ال ــى ح ــد ال
يحــت ــمل ح ـيــث كــثـ ـ ــرت شـكـ ـ ــاوى
املواطنني وحتى بعض املسؤولني
مــن سـ ـ ــوء اجـ ـ ــراءات الـ ـ ــوزارة ...
وبـطبـيعـة احلـال فـان الـداخـليـة
هي املـس ــؤول االول واملبــاش ــر عن
كـل ذلــك  ،واذا ك ـ ـ ـ ــان ــت خ ـ ــط ـ ــط
ال ــوزارة او عنــاصــره ــا غيــر قــادرة
عل ــى احت ــواء التــوتــرات االمـنيــة
فـعلـيه ــا ان تـن ــسحـب حـيـث يـتـم
تغـيـيــر طــاقـم ال ــداخلـي ــة بغـيــره
لـيـتـ ـسـن ـ ــى للـنـ ــاس ان يـ ــشعـ ــروا
باالمن  ،ويف الوقت نفسه هناك
مـشكلـة يف اجهـزة الـوزارة نفـسهـا
حـيـث تع ــانـي تلـك االجه ــزة مـن
سـيــطـ ــرة بعــض رجـ ــاالت الـعهـ ــد
البـائد عـلى مقـاليـد االمور فـيها
وهـو مـايجعل الـوزارة عـاجـزة عن
الـقيــام مبهــامهــا بــسبـب الفـســاد
املــستـشــري يف جـســدهــا  ،لــذلك
اجد ان استـمرار فالح النقيب يف
اداء مهام منـصب وزير الـداخلية
امر صعب.
 كيف جتـدون جتـاوب احلكـومـةمع عمل اجمللس ؟
*اعضـاء اجمللـس متـأكــدون من
متـابعة احلكـومة للقضـايا التي
يطـرحونها  ،وهذا االمر متثل يف
احل ــض ـ ــور االســب ـ ــوعــي لل ـ ـســي ـ ــد
رئــيـ ــس ال ـ ــوزراء ال ـ ــدكــت ـ ــور اي ـ ــاد
عـالوي لـعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ــن جـلـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــات
اجملـلـ ـ ــس وتـقـ ـ ـ ــدميـه خـالصـ ـ ـ ــات

وافـيـ ــة عـن اجنـ ــازات احلـكـ ــومـ ــة
خالل م ـ ــراحـل مع ـيــنـ ـ ــة  ،ونحــن
نـ ـ ـ ــرى ان احلــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــادة يف
التعـاون مع اجمللس الـوطني من
اجـل اج ــت ــي ـ ـ ــاز ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرحـل ـ ـ ــة
احلرجة التي متر بها البالد.
 مــاهي تــوجهــات حــزب الــدعــوةاالسالمية يف االنتخـابات املقبلة
؟
*حــزب الــدعــوة االسـالميــة مـثل
بقيــة التيـارات االخـرى بـالنـسبـة
لالستعـداد للعملية االنتخابية ،
فـنحـن مــشغ ــول ــون اآلن ب ــاع ــداد
القـوائم االنتـخابيـة اخلاصـة بنا
وكـذلـك نحن يف عـمليــة بحث يف
قـ ـضــيـ ـ ــة ال ــتف ـ ـ ــاعل مـع القـ ـ ــوى
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة االخـ ــرى لـتـ ـشـكــيل
قـائمة مـوحدة هـدفها ايجـاد نوع
مـن الـتـمـثــيل ال ــشـ ــامل خملـتـلف
مـكـ ـ ــونـ ـ ــات الـ ـ ــشع ــب العـ ـ ــراقــي ،
وااليــام القــادمــة ستـشهــد ظهــور
نتائج واضحة بهذا اخلصوص .
 هل تلـت ــزم ــون ب ـشـكل معـني يفحـزب الـدعــوة االسالميـة للقـوى
التي تشكلـون معها حتالفاتكم ؟
ام ان االم ـ ـ ــر مـفــت ـ ـ ــوح عـل ـ ـ ــى كـل
التوجهات ؟
* املفـ ــروض يف هك ــذا ظ ــروف ان
تـتجـمع الـت ــوجه ــات املـتــش ــابه ــة
لتحدد طـريقة حتالفها وهو امر
طـ ــبـ ـ ـيـعـ ــي مـ ــن اجـل ت ـ ـ ـ ــش ــك ـ ـيـل
حتـ ـ ــالف ـ ــات ق ـ ــوي ـ ــة ت ـ ـشــت ـ ــرك يف
االنـتخ ــاب ــات مـن اجل الـنج ــاح ،
ومــن هــن ـ ـ ــا اســتـ ـ ـشـف ان تـك ـ ـ ــون
الـتحــالفــات املــرتـقبــة ن ــوعيــة يف
تكوينـاتها ومن امثلتها حتالفات
وطـنـيــة شـيعـيــة واخــرى وطـنـيــة
سـنيــة وهكــذا ب ــالنــسبــة للقــوى
ذات التوجهات املتشابهة االخرى

االسالمـي ــة املعــروفــة يف ال ـســاح ــة العــراقـيــة
كاحلـزب االسالمي العراقـي واجمللس االعلى
للثـورة االسالميـة وحـزب الـدعـوة االسالميـة
ألن اجلميع يف هذه القـوى يسعى نحو هدف
واحـد وهـو بنـاء عـراق تعـددي دميقـراطي ...
ونحن يف احلـزب الـشيـوعي نـرحب بـالتعـاون
مع كل الــذين يــرغبــونفـي التعــاون معنــا من
القـوى االسالمية شريـطة ان يكونـوا بعيدين
كل البعد عن التطرف.
 هنـاك كالم مستمر يف اجملـلس الوطني عنقـضـايــا الفـســاد االداري التـي تعج بهـا دوائـر
الـبل ــد احلك ــومي ــة  ،كيـف تنـظــرون الــى هــذه
احلالة ؟
*الفـســاد االداري مــوجــود وبـشـكل واضح يف
ع ــدد كـبـي ــر مـن اجه ــزة ال ــدولـ ــة  ،ولكـنـي اود
التــأكيــد علــى ان روح الفـسـاد لـم تكـن وليـدة
اليـوم  ،بل هي نتـيجة لـلسيـاسات الـصدامـية
املعـروفـة  ،حـيث هيـمنت الـرشـوة علـى اعمـال
كل اجلهات احلكـومية يف زمـن النظام الـبائد

 ،اما الفساد االداري اليـوم فهو خطأ متفاقم
نشأ يف ظـروف غامضـة وتغذى علـى مختلف
املعـطيـات الـتي تعـد الـبطـالـة ابـرزهـا  ،والكل
يــرى مــايـثيــره اعـضــاء اجمللـس الــوطنـي من
قـضــايــا فـســاد اداري ويقــدم االدلــة الــدامغــة
عليهـا واالمـر يحتـاج الـى مـزيــد من املتـابعـة
من قبل السلطات التنفيذية يف احلكومة .
واخـتتم حـديثه بـاالشـارة الـى االرهـاب الـذي
ينفــذ اآلن علـى الـسـاحــة العــراقيــة انه وافـد
من اخلــارج لكـنه يحـظــى بــدعم ازالم صــدام
وه ــو يف جـمـيع االح ــوال لـن يـتــمكـن مـن ان
يجهـض التجـربـة الـدميقـراطيـة التـي تعمل
كل االحــزاب مـن اجل جن ــاحهــا ودميــومـتهــا
وخيـر دليل علـى ذلك احلمـاس الـذي ينتـاب
اجلـميع خلـوض االنتخـابـات العـامـة احـزابـاً
وشخصيات وطـنية ودينيـة وسياسيـة وفكرية
ومقابلها الرغبة الـصادقة لدى اجلماهير يف
اخـتـي ــار مـن ميــثلهـم ب ــال ـشـكل الــصحـيح يف
اجلمعية العامة.

عــدنان الـباجـه جــي  :الديمقراطية اقــوى
من القوى التخريبية التــي تستهـدف االنتخابـات
بغداد /املدى
عــاد الــى الـبالد الــسيــد عــدنــان
الــب ـ ـ ــاجه جــي ع ــضـ ـ ــو مـجلـ ــس
احلـكم الـسـابـق وعضـو اجمللـس
ال ــوطـنــي بع ــد فـت ــرة غـي ــاب يف
اخلـارج( ،املــدى) التقـت البـاجه
جي وكــان لهــا معه هـذا احلـوار
القصير:
هـل هنــاك سبـب لعــودتك الـىالبالد يف هذا الوقت بالذات ؟
*يف احلـق ـيـق ـ ـ ــة ع ـ ـ ــودتــي ال ـ ـ ــى
الــبالد كـ ــانـت حـتـمـيـ ــة ألن لـي
الـتــزام ــات يف اجمللــس الــوطـنـي
وق ــد اتيـت اليــوم لـلمـشــاركــة يف
االنتـخابـات التـي ترتـقب البالد
اجن ــازه ــا لـيـنـتـقل الع ــراق ال ــى
مرحلة الدميقراطية احلقيقية
 ،وانـ ـ ـ ـ ــا شـخ ـ ــصـ ــيـ ـ ـ ـ ــا اجـ ـ ـ ـ ــد ان
االشتــراك يف هــذه االنـتخــابــات
ه ـ ـ ـ ــو واج ــب وطـ ـن ــي عـل ـ ـ ـ ــى كـل
عـ ـ ـ ــراق ــي يـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد االسـ ـتـقـ ـ ـ ــرار
والتقدم لبالده .
يف رأيـ ــك ك ـ ـ ـيــف ت ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراالس ـ ـ ـ ـتــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات يف ال ـ ـ ـ ـبــالد
لـالنـ ـتـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات وهـل تـ ـ ـ ــرى ان
االنتخـابــات ستجــري يف وقتهـا
احملدد ؟
*انا بـصفتي عضـوا يف اجمللس
الــوطـنـي ســأحتــدث عـن حــركــة
اعـضــاء اجمللـس بــاجتــاه اجــراء
االنتخـابات  ،واجملـلس بحث يف
جل ـ ــسـ ـ ــات عـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــوضـ ـ ــوع
االنـ ـتـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات وم ــت ـ ـطـل ــبـ ـ ـ ــات
اجن ــاحه ــا وق ــد ضــيف اجمللــس
رئيـس واعضاء املفوضـية العليا
املـ ــش ـ ــرفـ ـ ــة عل ـ ــى االنــتخ ـ ــاب ـ ــات
وحتـ ـ ــدثــنـ ـ ــا مـعهــم ب ــصـ ـ ــراحـ ـ ــة
وطــالـبنــاهم بــايـضــاحــات حــول
ع ــدد من املـســائـل ومت الت ــاكيــد
علــى االســراع يف عمـليــة تــوزيع
االسـتـمــارات االنـتخــابـي ــة علــى
كل شخص مؤهل لالشتراك يف
االنــتخ ـ ــاب ـ ــات وك ـ ــذلـك ض ـ ــرورة

حسم موضـوع الكتل السيـاسية
املـشـاركــة يف االنتخـابـات ونـأمل
ان ت ـن ـتـهــي ه ـ ـ ــذه املـه ـ ـ ــام يف 15
كـانــون االول لننـتهي متـامـا من
اعـ ـ ـ ـ ــداد سـجـالت الـ ــنـ ـ ـ ـ ــاخـ ــبـ ــني
لـيتــسنــى لنـا اجـراء انـتخـابـات
حـقيـقيــة وواضحــة  ،واتــوقع ان
تبــدأ العـمليــة االنتخــابيــة قبل
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حـملــة دعــايــة واسعــة مـهمـتهــا
ال ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــريـف ب ـكـل املـ ـ ـ ـ ــرشـحـ ــني
وبـصــورة واضحــة لغــرض وضع
الـ ــشعــب الع ـ ــراقــي يف الــص ـ ــورة
والطالعـه علـ ـ ــى كل املـ ــشـ ـ ــاريع
الـ ـ ـســي ـ ـ ــاســي ـ ـ ــة املـ ـ ـس ـتـق ـبـلــي ـ ـ ــة
لـل ــم ـ ـ ـ ــرشـح ــني - .هـل ه ــن ـ ـ ـ ــاك
تـوجهـات بني القـوى الـسيـاسيـة
املشكلـة للمجلس الـوطني نحو
تشكيل قوائم ائتالفية للدخول
بقوائم موحدة ؟
*هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع هـ ــو املـ ــوضـ ــوع
الـرئـيس علـى طـاولـة منـاقشـات
القـ ــوى الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة يف عـمـ ــوم
الـعراق  ،واعتـقد ان هنـاك وقتا
كــافـي ــا للقــوى ال ـسـيــاسـيــة مـن
اجــل اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ـجــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
االنـتخابـية وتقـرير الـدخول يف
حتــالفــات انـتخ ــابيــة او خــوض
االنـتخــابــات بـصــورة مـسـتقلــة،
لـك ــن االه ــم م ــن كـل ذلـك ه ـ ـ ــو
اتـاحـة احلـريـة الكـاملـة للـشعب
العراقي كي يختار ممثليه على

اس ـ ـ ــس وم ــب ـ ـ ـ ــادئ واضـح ـ ـ ـ ــة يف
مقـ ــدمــتهـ ــا مـ ــراعـ ــاة م ـصـلحـ ــة
العراق.
هل لـ ــديـكـم بـ ــرنـ ــامـج محـ ــددللـتح ــالـف مع ق ــوى سـي ــاسـي ــة
ط ــائفـيــة او سـيــاسـي ــة محــددة
لالشتراك يف االنتخابات ؟
*نـحـ ــن ضـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــيـ ــم
الطــائفيـة واالثـنيــة وخصـوصـا
اذا م ــاك ــرسـت يف االنـتخ ــاب ــات ،
واحلقـيق ــة ان ــا اج ــد ان هـن ــاك
عـ ـ ـمــال ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا ب ـ ــني الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة املـ ــوج ـ ــودة علـ ــى
ال ــسـ ــاح ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة مــن اجل
التـخلص من هـذه التقـاسيم ،
امـ ـ ــا بخ ــص ـ ــوص تـ ـ ــوجه ـ ــاتــن ـ ــا
لـ ــدخـ ــول االنــتخـ ــابـ ــات فــنحـن
نـسعــى لتـشـكيل قــائمــة خلـيط
نـح ـ ـ ــاول ان جنـعـلـه ـ ـ ــا ممـ ـثـل ـ ـ ــة
خملــتلف الـت ــوجه ــات الع ــراقـي ــة
النـنـ ــا نـنــظـ ــر الـ ــى كـل القـ ــوى
الـ ـسـيـ ــاسـي ـ ــة عل ـ ــى انهـ ــا قـ ــوى
ع ــراقـي ــة قــبل كل شـيء  ،ونحـن
نــت ـ ـ ــأمل ان ي ـنـجح ال ـ ــشعــب يف
اخـتـيــار ممـثلـيه بعـيــدا عـن كل
االعتبارات االخرى .
هـل ت ـ ـ ــرى ان اعــم ـ ـ ــال الـع ـنـفالدائـرة يف البالد مـن املمكن ان
تعطل العملية االنتخابية ؟
*بــص ـ ــراح ـ ــة ال ـ ــوقـت املـتــبقـي
لالنـته ــاء مـن عـملـي ــة االع ــداد
لالن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات قـ ـصــيـ ـ ــر جـ ـ ــدا
واعــتق ـ ــد ان كـل الق ـ ــوى س ـ ــوف
ت ـ ـ ــرى ان اف ـ ـضـل احلـل ـ ـ ــول ه ـ ـ ــو
صنــدوق االنـتخــاب لــذلك فــان
اجلـ ـمـ ـيـع س ـ ـ ـ ــوف يـ ـنـهـ ـمــك يف
العمليـة االنتخابيـة والتحضير
لـه ـ ـ ــا  ،وم ـ ـ ــا بـقــي مــن الـق ـ ـ ــوى
الـتخ ــريـبـي ــة االخـ ــرى فهـي لـن
تق ــوى ب ــأي ح ــال مـن االح ــوال
عـل ـ ـ ـ ـ ــى تـعـ ـ ــط ـ ـيـل الـع ـ ـمـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
االنـتخــابيـة الن الــدميقــراطيـة
احلقة لهم باملرصاد دائما .

