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)هجرت البلد حتت �شغوطات(
*من هوعلي االديب؟

-ول���دت يف كرب���اء ع���ام 1944خري���ج جامعة 
بغداد \كليةالرتبية \علم النف�س،قمت مبزاولة 
مهن���ة التدري����س يف معه���د اع���داد املعلمني يف 
بغ���داد وكرب���اء وباب���ل وعمل���ت م���دة معين���ة 
يف التخطي���ط الرتب���وي \الزامي���ة التعليم يف 
مديري���ة الرتبي���ة وكذل���ك يف تدري���ب املعلمني 
اثن���اء اخلدمة،ث���م هج���رت بل���دي اىل اخلارج 
ب�سب���ب امل�سايق���ات االمني���ة وال�سيا�سية ويف 
اخل���ارج، قم���ت مبزاول���ة مهن���ة التدري����س يف 
اجلامع���ات مل���ادة عل���م النف�س ف�سا ع���ن عملي 
�سم���ن املعار�س���ة العراقية يف اخل���ارج كممثل 
ع���ن ح���زب الدع���وة اال�سامي���ة ال���ذي ت�سرفت 

باالنتماء اليه يف عام 1961. 
املعار�س���ة يف  اغل���ب موؤمت���رات  �سارك���ت يف 
اخل���ارج و يف ت�سكي���ل املجموع���ة التي �سميت 
جمموع���ة العم���ل امل�سرتك يف دم�س���ق وموؤمتر 
االنتفا�س���ة ال�سعباني���ة يف ب���روت عام 1991 
والكثرم���ن موؤمت���رات اخلارج وبع���د �سقوط 
النظ���ام الدكتاتوري عدن���ا اىل بغداد وعدد من 
اع�س���اء احل���زب �سارك���وا يف جمل����س احلكم، 
وا�سرتكنا يف العملي���ة االنتخابية يف املجل�س 
الوطن���ي املوؤق���ت م���رورا باجلمعي���ة الوطني���ة 

وحاليا يف ع�سوية الربملان.

 )هناك اعالم غري وطني(
*ي�س����اع يف الو�سط الثق����ايف واالعالم بان النائب 
عل����ي االدي����ب ل����ه موق����ف �سلب����ي م����ن االعالمي����ن 
ال����ذي  باري�����س  موؤمت����ر  ت�سريحات����ه يف  ال�سيم����ا 
اقامته منظمة اليون�سك����و باتهام �سهداء ال�سحافة 
بالتبعية الجهزة النظام ال�سابق ف�سال عن ا�ستيائه 

من اال�سئلة امل�ساك�سة؟
-ه���ذا ال���كام مرفو����س ويحم���ل العدي���د م���ن 
�س���ور التزييف املق�س���ود، فحديثي كان ي�سب 
يف دائ���رة دع���م االعامي���ني ب�س���كل ع���ام ولكن 
يف نف����س الوق���ت بين���ت وب�س���ورة جلي���ة انه 
علين���ا احل���ذر م���ن بع����س االعامي���ني اللذي���ن 
تعم���ل  خمابراتي���ة  اجه���زة  احلقيق���ة  يف  ه���م 
با�س���م االعام،ولك���ن لا�سف بع����س البعثيني 
اللذي���ن ح�س���روا ذل���ك املوؤمت���ر ا�ستغل���وا تلك 
الت�سريح���ات وقام���وا بت�سوي���ه احلقيقة،وانا 
يف احلقيقة رج���ل اعامي واقف مع االعام.و 
مار�ست عملي ك�سحفي يف جريدة اجلهاد التي 
كانت ت�س���در يف ايران،لذاجتدين متعاونا مع 
االعام ملعرفت���ي باأهمية هذا املرفق احليوي و 
تاأثره على الراأي العام لكونه ال�سلطة الرابعة 
يف احلكومات الدميقراطي���ة، ومن ال�سروري 
ج���دا �سمان نزاه���ة تل���ك ال�سلط���ة وحياديتها، 
وه���ذا اليعن���ي بال�س���رورة ان جمي���ع قن���وات 
االع���ام املوج���ودة يف ال�ساح���ة العراقي���ة هي 
نزيهة وحمايدة،وانا كنت اق�سد من كامي يف 
املوؤمت���ر االعام املغر�س ال���ذي ي�سوغ ويبني 
عمل���ه على اهداف م�سبق���ة ومل�سلحة نوايا غر 

وطنية،
 ولا�س���ف ان موؤمت���ر باري����س كان م�سحون���ًا 
ومعروف���ة  ال�ساب���ق  للنظ���ام  تابع���ة  بعنا�س���ر 
بتاأثره���ا عل���ى الهيئة االداري���ة لليون�سكو يف 
ذل���ك الوقت فح�سل ماح�س���ل من �سجة مفتعلة 

ب�ساأن هذا االمر.
مازلنا منار�س �شلوكيات النظام 

ال�شابق
*حتالفك����م اجلديد هل لديكم �سعور بانه �سيت�سيد 
امل�سه����د ال�سيا�س����ي يف االنتخاب����ات املقبلة..وه����ل 
انتخاب����ات  يف  جناحك����م  ه����و  ذل����ك  اىل  الداف����ع 

جمال�س املحافظات؟
- نح���ن املن���ا كب���ر ان نتجاوب م���ع االهداف 
الك���ربى للجمهوري���ة العراقي���ة، ابن���اء العراق 
قه���روا وعان���وا الكث���ر م���ن قب���ل احلكوم���ات 
اال�ستبدادي���ة حكوم���ات كانت تنظ���ر اىل ابناء 
ال�سع���ب على ا�سا�س قومياته���م وطوائفهم، اما 
االن بع���د انف���راج الف�سح���ة ال�سيا�سية مل�سلحة 
احلري���ة وتفعيل ارادة املواط���ن العراقي فابد 
الف�سح���ة مل�سلح���ة  م���ن ه���ذه  م���ن اال�ستف���ادة 
االهداف الوطنية الكربى اجلامعة للمكونات، 
ولي�ست املفرق���ة لها، ولا�س���ف اقولها ان الذي 
ح���دث بعد �سقوط النظام وحلد االن هو امتداد 
ال�ساب���ق  النظ���ام  اي���ام  ال�سائ���دة  لل�سلوكي���ات 
فال�سائ���د هو نظام التمييز ب���ني قومية واخرى 

وبني طائفة واخرى.
توحي���د  يف  النظ���ام  ه���ذا  اخف���ق  وبالت���ايل  
العراقيني وكان هناك امر خطر ومرعب وهو 
تق�سي���م الع���راق وان كانت خطورت���ه �سيا�سية 
لك���ن اخلط���ر االكرب ه���و يف التق�سي���م النف�سي 
ب���ني مواط���ن ومواط���ن اخ���ر وكذل���ك التق�سيم 
االجتماعي، بحيث ي���رتدد وحتى هذه اللحظة 
ب���اأن هذا عراق���ي ك���ردي وذلك تركم���اين وهذا 
�سيع���ي اأو�سني وغرها وهذا نوع من تكري�س 
عملي���ة التق�سيم يف الثقافة العراقية، والطريق 
الوحيد للخا�س هو تاأ�سي�س م�سروع �سيا�سي 
وطني يوؤك���د على الهوي���ة امل�سرتكة بني جميع 
العراقي���ني وان ال تك���ون ه���ذه الهوية اال هوية 
العراقي املنت�س���ب اىل هذه امل�ساحة وامل�ستفيد 
م���ن هذه اخل���رات وينبغي ان يك���ون له احلق 
يف حري���ة احلياة ب���اأي �سرب من ار����س الوطن 
�س���واء  اخ���ر  عراق���ي  اي  حلق���وق  وم�سابه���ا 
كان حاكم���ا او حمكوم���ا اأو م���ن اي �سن���ف من 
لانتخاب���ات  بالن�سب���ة  اال�سن���اف وتوقعاتن���ا 
املقبل���ة اأن تك���ون مبني���ة عل���ى نتائ���ج جمال�س 
املحافظ���ات حيث �سكل���ت تلك النتائ���ج موؤ�سرا 
وا�سح���ا لرغب���ة العراقي���ني يف ع���دم تق�سي���م 
الع���راق ويف �سي���ادة االم���ن، ويف اال�ستق���رار 
ال�سيا�سي،يف االنتعا�س اخلدمي واالقت�سادي 

واتباع �سيا�سة ال�سداقة مع جميع دول اجلوار 
بعي���دا ع���ن التوت���رات الت���ي كان���ت تنتهجه���ا 
ال�سيا�سات اخلاطئ���ة للنظام ال�سابق مع الدول 

العربية وغراملجاورة.
مكا�شبن��ا تواج��ه معار�ش��ة م��ن 

اجلهات الفا�شلة
*كنت����م تراهن����ون عل����ى نتائ����ج انتخاب����ات جمال�س 
املحافظ����ات لك����ن بع����د ت�سلمك����م امل�سوؤولية يف تلك 
املحافظ����ات مل تقدم����وا �سيئ����ا يف الواق����ع اخلدمي 
ف�س����ال عن االخرتاق����ات االمنية الت����ي ح�سلت يف 

االربعاء الدامي االي�سكل لديكم االمر قلقا؟
-ال�س���ك ان القل���ق موجود وال�سك ب���ان العملية 
ال�سيا�سي���ة تعي�س مرحلة غ���ر م�ستقرة وقلقة 
وذلك ب�سب���ب ال�سراعات ال�سيا�سية بني الفئات 
التي تت�سيد امل�سه���د ال�سيا�سي يف البلد، �سواء 
يف الربملان اويف حكومة الوحدة الوطنية كان 
م���ن املفرت�س ان تكون ه���ذه املرحلة االنتقالية 
مرحلة تعاون وتعا�سد وتوافق بني تلك القوى 
م���ن اجل معاجل���ة اجلروح الت���ي تركها النظام 
ال�سابق، يف عم���وم املرافق احلياتية يف البلد، 

لك���ن مع اال�س���ف ان تلك التجمع���ات ال�سيا�سية 
اخلا�س���ة،  دوائره���ا  مب�سال���ح  تفك���ر  ب���داأت  
ال�سيا�سي���ة  وفئاته���ا  حمافظاته���ا،  مب�سال���ح 
اخلا�سة وبالت���ايل اي نوع من املكا�سب حتقق 
من قبل احلكومة �س���واء يف املجاالت اخلدمية 
او االمني���ة او اال�ستثماري���ة، االن تلك املكا�سب 
تواجه معار�سة من قبل اجلهات الفا�سلة  التي 
مل ت�ستط���ع اقن���اع ال�سع���ب بانه���ا ق���ادرة عل���ى 
حتقي���ق اجن���ازات تخ���دم املواط���ن، وخ�سارة 
تل���ك الكت���ل يف انتخابات جمال����س املحافظات 
جع���ل موقفه���ا بدائ���رة الع���دو جت���اه قائمتن���ا، 
االجن���ازات  حتق���ق  ان  ا�ستطاع���ت  لكونه���ا 
وبالت���ايل ح�سدت ا�سوات ابن���اء ال�سعب هذه 
امل�سال���ة مازالت قائم���ة الن املعادلة يف الربملان 
العراق���ي هي املعادل���ة نف�سها ماقب���ل الفوز يف 
نتائ���ج انتخابات جمال����س املحافظ���ات معادلة 
�سابق���ة ي�سوده���ا الكث���ر م���ن االرب���اك ب�سبب 
وج���ود عنا�سر وجماع���ات دخل���ت يف العملية 
االنتخابية الدميقراطي���ة لي�س بناء على قناعة 
وامن���ا بن���اء عل���ى �سغ���وط ال���دول املعروف���ة 
اجلاأتها اىل خو�س ه���ذه االنتخابات، وبنف�س 
الوق���ت كان���ت يف خارج الربملان تق���وم بتغذية 
ظاهرة العن���ف وحالة الا ا�ستق���رار ال�سيا�سي 
وخطابه���ا ماي���زال مت�سنج���ا وعنفي���ًا ومعاديًا 
رغب���ة من تل���ك االطراف يف الع���ودة اىل املربع 

االول الذي يج�سد �سورة النظام ال�سابق.
االرتباط باخلارج م�شاألة 

طبيعية
*اال ت�ستطي����ع ت�سمي����ة تل����ك ال����دول الداعم����ة لتل����ك 

اجلهات؟
- ملاذا نذكر اال�سماء وهي معروفة لدى اجلميع 
ومن جانب اخر ان االرتباط مع اخلارج ا�سبح 
م�سالة طبيعية ج���دا، الن هناك كما هومعروف 
تقو����س  ان  تري���د  الت���ي  ال���دول  م���ن  العدي���د 
التجرب���ة ال�سيا�سية يف العراق وبالذات الدول 
املجاورة،الأ�سب���اب وم���ربرات متع���ددة تخ�س 
اه���داف تل���ك ال���دول ولي����س اه���داف املجتمع 

العراقي.امله���م ان االرادة العراقي���ة يج���ب ان 
تتحرر من هذا التاأثر ولكن امل�سكلة ان االرادة 
منه���ا،  كب���رة  اج���زاء  يف  م�ستلب���ة  العراقي���ة 
وباالأخ����س اجلزء ال�سيا�س���ي لكونها ولا�سف 
مرتبطة باهداف االخرين وهذا ماينعك�س على 

العملية ال�سيا�سية يف البلد.

اجلمهور �شاحب القرار
 *املواطن العراقي حمب����ط ب�سبب غياب اخلدمات 
وف�س����ل ال�سيا�سي����ن يف حتقي����ق م����ا ي�سب����و الي����ه 
وعندم����ا ي�ساه����د نف�����س الوجوه تتك����رر وتتحالف 
للمناف�س����ة يف االنتخابات املقبل����ة، فاأن ل�سان حاله 
يق����ول: ان حتالفاته����م اجلدي����دة هي به����دف البقاء 

ملكا�سب خا�سة ولي�س خدمة املواطن؟
_جتد ان ن�سبة االقبال يف انتخابات جمال�س 
املحافظات كانت اكرث من 60% ادلوا با�سواتهم 
يف �سنادي���ق االقرتاع وهذه الن�سبة عالية جدا 
اذا ماقورنت بتجارب انتخابية يف دول عريقة 
بدميقراطيتها.ام���ا بالن�سب���ة للوجوه اجلديدة 
ولي�س القدمية، فان الوجه اجلديد غر ماألوف 
وغ���ر وا�س���ح ف�سا عن كونه غ���ر جمرب اما 

الوج���وه القدمية فهي جمربة �س���واء ب�سلبيات 
او بايجابي���ات االداء، والعملي���ة ال�سيا�سي���ة ال 
ميك���ن ان تتخل���ى عن وجوهه���ا ب�س���كل كامل، 
امنا اجلمه���ور هو �ساحب الق���رار يف التخلي 
عنه���ا ام���ا هي تظ���ل م�سرة عل���ى البق���اء عادة، 
والت�سوي���ت ه���و احلا�س���م يف ه���ذا املو�سوع، 
فام���ا ان يتخل���ى الناخ���ب ع���ن وج���وه كث���رة 
ب���رزت يف املرحل���ة ال�سابقة وميك���ن ان ينتهي 
دوره���ا ال�سيا�سي وتربز وج���وه جديدة ميكن 
ان ت�سجعه���ا التجرب���ة باجنازاته���ا ويكتب لها 
البق���اء، واالم���ر موؤك���د ان���ه لي����س هن���اك ف�سل 
باملطل���ق واليوجد جناح باملطل���ق اي�سا وامنا 
هي م�ساألة ن�سبي���ة �سمن خ�سم ال�سراع القائم 
يف العراق فاخلدمات التقدم اىل املواطنني يف 
ظ���ل حالة امني���ة مرتبكة كم���ا ان االمن الميكن 
ان يتحق���ق بن�سب���ة 100% م���ع وج���ود عنا�سر 
خمرتقة لاجهزة االمني���ة ومند�سة يف اجلهاز 
الع�سك���ري ومع وج���ود عوا�س���م متاآمرة تبذل 
وجت���ود باملال ال�سيا�سي الوفر من اأجل ارباك 
الو�س���ع االمن���ي يف الع���راق ه���ذا االم���ر يبقى 

موجودا على االقل يف الفرتة احلالية.

خمطط غربي الغتيال الدين 
*ماهوم�ستقب����ل االحزاب الديني����ة يف العراق بعد 

االقتتال الطائفي الذي جاء برداء ديني؟
-ه���ذا جزء من خمطط لتكريه الدين يف نفو�س 
النا����س وهن���اك خمط���ط عامل���ي تتبن���اه الدول 
الغربي���ة ا�سا�س���ا وتتبن���اه اف���كار ايديولوجية 
معينة وه���و البد من  ف�سل الدين عن ال�سيا�سة 
واملب���ادئ  والدي���ن  �س���يء  وال�سلط���ة  فاحلك���م 
وعب���ادة الل���ه �س���يء اخ���ر،يف ح���ني ان فهمن���ا 
للنظرية اال�سامية وجميع االديان غر املحرفة 
يف طبيعتها هي اقامة جمتمع العدل وامل�ساواة 
وتكاف���وؤ الفر�س يف املجتمع ه���ذا هواال�سا�س 
يف عم���ل االديان اماحالة االنغ���اق والتع�سب 
لفئ���ات او طوائف اومذاهب اواجتاهات دينية 
�سمن دوائر �سيقة جدا فهذا اجتاه من �سناعة 
االن�سان ولذا ناحظ ان جميع ال�سعارات التي 

رفع���ت خال فرتة ال�سراع الطائفي يف العراق 
كانت �سعارات بعيدة كل البعد عن الدين وامنا 

ا�ستغلت ال�سعار الديني لطعن الدين.
*هل المريكا يد يف هذا املخطط....؟

-ان���ا اقول ب���ل اوؤك���د بانها خمطط���ات اجنبية 
الغتي���ال الدين من خال ه���ذه املمار�سات وتلك 
املمار�س���ات غ���ر ديني���ة والدليل عل���ى ذلك،ان 
املمار�سات الديني���ة اال�سامية باملنهج القراآين 
املع���روف )ب�سم الله الرحم���ن الرحيم فالرحمة 
للنا����س( اذا كان���ت الرحم���ة للنا����س فم���ا معنى 
عملي���ات االغتيال والت�سفي���ة والقتل اجلماعي 
واالعت���داء على االعرا�س ونه���ب االموال هذه 
ممار�س���ات المت���ت لا�س���ام ب�سل���ة اطاق���ا،ال 
لا�س���ام ال�سن���ي وال لا�سام ال�سيع���ي ولكنها 
ممار�س���ات م�ست���وردة الغر����س منه���ا اال�ساءة 
يف  اجله���اد  ملفه���وم  واال�س���اءة  اال�س���ام  اىل 
العراق،خمطط م�سطنع تقف وراءه اياد خفية 
وميك���ن للم�ستقب���ل ان يك�سف لنا تل���ك االيادي 

ومن يقف وراء تلك املخططات.

الوزارات ملك االأحزاب
*حل����زب الدعوة تاأريخ طويل من الن�سال وجذور 
فكري����ة عميق����ة، لك����ن بعد التغي����ر مل نق����راأ اأدبيات 
جدي����دة للحزب فه����ل هو عقم لدى قادة احلزب يف 

جانب التنظر الفكري؟
- طبيع���ة املرحلة فر�ست على حزب الدعوة اإن 
ال يكون هو املت�سدي لقيادة املجتمع، فهو االآن 
م�ساه���م يف عم���ل احلكوم���ة وبالت���ايل احلزب 
غ���ر را�س عل���ى الكثر من الظواه���ر ال�سائدة 
يف الو�س���ع ال�سيا�س���ي العراقي، وم���ع ذلك انه 
را�س عن البع�س االآخر وانه مبقدار ما ي�ساهم 
يقدم مربرات تلك امل�ساهمات، اما ان نقول باأن 
حزب الدعوة مقتنع مبا حتقق حلد االآن بحيث 
ا�ستوف���ى االه���داف اال�سا�سية التي م���ن اجلها 
ت�س���كل احلزب، اقول )كا( فاليوم نحن ن�ساهد 
و ال ن�ستطي���ع ان ن���ربر ه���ذه االأخط���اء مب���ربر 
امل�ساهم���ة يف احلكوم���ة وال ن�ستطيع ان ننظر 
لها وهي بهذا النكو�س والنق�س فنحن كحزب 
ننظ���ر اىل االم���ور نظ���رة منوذجي���ة متكاملة، 

وبالتايل ينبغ���ي ان يخطط فاأن قال ب�سيء من 
التخطي���ط للمرحل���ة املقبلة �سيته���م باأنه ينوي 
االنف���راد بال�سلط���ة ورف�سه مل�سارك���ة االخرين 
معه يف اتخ���اذ القرار العراق���ي � فالقرار اليوم 
تقت�سم���ه مكونات وفئ���ات اجتماعية و�سيا�سية 
خمتلف���ة لك���ن امله���م يف املو�سوع ه���و م�ساركة 
تل���ك املكون���ات يف �سناع���ة دول���ة عراقية وفق 
الد�ست���ور املتف���ق علي���ه، فالد�ست���ور مل يكت���ب 
لغر�س التنظر وامنا كتب ليتحول اىل قوانني 
واىل تعليم���ات ونظم تتبعه���ا الوزارات وحتى 
هذه الوزارات اىل هذه اللحظة ت�سعر باأنها من 
ملكي���ات االأحزاب اخلا�سة التي ي�ستويل عليها 
الوزير املعني وبالتايل هي تقاطعات �سيا�سية 

ولي�ست �سراكة �سيا�سية.

حزب الدعوة ال ميتلك وزارة
* وه����ذا االأم����ر ينطب����ق اأي�س����ا على ح����زب الدعوة 
الرتبي����ة  وزارت����ي  ذل����ك  عل����ى  ومث����ال  اي�س����ًا، 

والتجارة؟
- ح���زب الدعوة مل يتوَل اي���ة وزارة حتى هذه 
اللحظ���ة وامن���ا توىل احل���زب من�س���ب رئا�سة 
ال���وزراء فق���ط ووزي���ري الرتبي���ة والتج���ارة 
فاح ال�س���وداين هما من ح���زب الدعوة تنظيم 

العراق.
* يقول����ون ب����اأن عل����ي االأدي����ب كان م�ساهم����ا يف 

تر�سيح وزير الرتبية خ�سر اخلزاعي؟
- ان���ا مل اأر�س���ح اح���دًا من ال���وزراء، وامنا هي 
ح�س�س تقدم���ت بها االأح���زاب يف تر�سيحاتها 
ولنفرت����س ب���اأن عل���ي االأدي���ب ه���و م���ن ر�سح 
اخلزاع���ي او ال�سوداين فكل وزير يظهر خطاأه 
من خ���ال التجربة،فه���و لي����س مع�سوما وكما 
انه ن�سب وبانت عدم اهليت���ه للمن�سب،فعلينا 
خط���اأه  كان  اذا  خا�س���ة  من���ه،  الثق���ة  �سح���ب 

منهجيًا.

االختالف يف الطريقة
* هن����اك انباء ت�س����ر اىل ان ا�سباب عدم حتالفكم 
م����ع االئت����الف الوطن����ي ه����ي مطالبتك����م مبن�س����ب 
رئا�سة الوزراء وثالث وزارات �سيادية ف�سال عن 

رئا�ستكم القائمة؟
- كل ه���ذه امل�سائل غر مطروحة، لكن الطريقة 
الت���ي ح���دث به���ا جم���ع تل���ك االط���راف داخ���ل 
االئت���اف الوطن���ي العراق���ي ه���ي طريقة غر 
متف���ق عليه���ا، وكان م���ن املفرت����س باالئتاف 
العراقي املوحد بعنا�س���ره اال�سا�سية ان تتفق 
عل���ى طريق���ة الت�سكيل، ام���ا تنفرد كتل���ة معينة 
داخ���ل ذل���ك االئت���اف به���ذا االم���ر، وحت���اور 
وحت�سد مبفرده���ا وبطريقة غ���ر متفق عليها، 
هذا ه���و مب���داأ االختاف،اما امل�سائ���ل االأخرى 

فاأ�سا�سًا غر مطروحة. 
* لكن ما اثر يف االإعالم عك�س ما تقولون؟

- م���ا اث���ر م���ن مطالباتنا ه���و تربير م���ا حدث 
وايج���اد �سماعة غ���ر حقيقية لع���دم ان�سمامنا 

لذلك االئتاف.
نحن النراهن على احد

* ما ا�سباب مراهنتكم على جتديد الوالية للمالكي 
ال �سيم����ا وان ا�س����داده يف العملي����ة ال�سيا�سي����ة او 
الالعب����ن الكب����ار كم����ا يق����ال غ����ر م�ساندي����ن لتلك 

امل�ساألة؟
- نح���ن ال نراه���ن عل���ى اح���د،  املالك���ي رئي�سا 
للوزراء حديث ال�س���ارع ولي�س ائتافنا، هناك 
احيان���ا ربط عن���د املواطن بني املنه���ج والفرد، 
فه���ذا ن���وع م���ن االلتبا����س، نح���ن ال نقات���ل من 
اجل ف���رد امنا من اجل منه���ج، وجميع املناهج 
لي����س  االخ���رى  الكت���ل  �سخ�سناه���ا يف  الت���ي 
فيه���ا مربر وطن���ي، بل البع�س منه���ا يدعو اىل 
التق�سيم،والبع����س االآخ���ر يدع���و اىل اق�س���اء 
ن���وع م���ن  االآخري���ن واحتكارال�سلط���ة، وه���و 
التماهي يف ا�س�س النظام ال�سابق، ولكن بحلة 
جدي���دة وهذا م���ا ال نريده للع���راق، الذي حدث 
ه���و ان ائت���اف دولة القان���ون برهن���ت للراأي 
الع���ام منهجي���ة جدي���دة بع���د اأن كان���ت متهم���ة 
بالطائفي���ة ولك���ن �سل���وك احلكوم���ة براأها من 
ذلك وكان االآخرون يتهموننا مبباركة التق�سيم 
فوج���دوا رغبة احلكومة ت�س���ب باجتاه وحدة 
العراق، وعلى �س���وء ذلك مل�س املواطن كل ذلك 
م���ن خ���ال �سلوكية احلكوم���ة،  وعندما يندمج 
ا�سم مع���ني مع اه���داف و�سلوكي���ات ومنهجية 
�سيا�سي���ة لكتل���ة معينة يعتق���د االآخ���رون باأننا 

نقاتل من اجل ال�سخ�س.
* ه����ذا يعني باأن راأي قائم����ة ائتالف دولة القانون 
لي�س بال�سرورة ان يكون املالكي رئي�سًا للحكومة 

املقبلة؟
- كل �س���يء ممك���ن، ونح���ن مل نتح���دث به���ذا 
غ���ر  برمت���ه  واملو�س���وع  ا�س���ًا،  املو�س���وع 
مبح���وث اأ�سا�س���ًا ونعد احلدي���ث عنه وخو�س 
الغمار فيه م�ساألة مبكرة وهذا االأمر هو حديث 

ال�سارع ولي�س حديث ائتاف دولة القانون.
عدم تعاطف ال�شعب مع بع�س 

االأ�شماء ال�شيوعية
* هل لكم مباحثات مع احلزب ال�سيوعي العراقي 

ب�ساأن التحالف معكم يف ائتالف دولة القانون؟
- موق���ف احلزب ال�سيوعي م���ن اداء احلكومة 
كان موقف���ا ايجابي���ا، واداء احل���زب م���ن خال 
قادت���ه يف الربمل���ان كان اداء جي���دًا ومتمي���زًا، 
لك���ن هن���اك م�ساأل���ة مهم���ة وه���ي ع���دم تعاطف 
ال�سعب العراق���ي مع بع�س االأ�سماء، 
ال�سخو����س،  بع����س  م���ع  ولي����س 
لوجود اق���رتان تاريخي مع بع�س 
القدمية،وبالت���ايل  املمار�س���ات 
ال�سع���ب العراقي ينظ���ر اىل بع�س 
واالجتاه���ات  ال�سيا�سي���ة  الكت���ل 
الفكري���ة واالآيديولوجي���ات نظ���رة 
�سلبي���ة، واحل���زب ال�سيوعي �سمله 

مثل هذا النوع من التفكر.
* تق����ول االأ�سم����اء  - ونح����ن نعرف - 
باأن م����ن ميثل احل����زب ال�سيوعي هما 
النائب����ان: حميد جميد مو�سى و مفيد 
اجلزائ����ري فمن هو ال����ذي ال يتعاطف 

معه ال�سعب؟
- االثنان مقب���والن، وكان التقارب 
ب���ني احل���زب ال�سيوع���ي وائت���اف 
دولة القانون قوي���ا جدًا، حتى اننا 
قمنا بدعوتهم يف يوم اعان ائتاف 
دولة القانون على ان يكونوا جزءًا 
من���ه، ولكن ال اعرف مل���اذا تاأخروا، 
اجت���اه  يف  من�سب���ًا  احلدي���ث  كان 
التحال���ف معه���م، و لاأمان���ة نقوله باأن 
احل���زب ال�سيوع���ي مل يتق���دم بطلب،ولكن كان 
لدين���ا اتفاق م���ع النائبني حميد جمي���د مو�سى 
ومفي���د اجلزائري ان يكونا �سمن ائتاف دولة 

القانون وما يزال هذا العر�س قائمًا.

املناهج بيننا خمتلفة
* ه����ل لديك����م ات�س����االت م����ع قائم����ة جتدي����د الت����ي 
يقوده����ا الها�سمي، مع �سالح املطل����ك، او مع اياد 

عالوي؟
- مل يج���ِر بينن���ا وب���ني اي���اد ع���اوي حدي���ث، 
وكذلك املطلك وكذل���ك الها�سمي، فاملناهج بيننا 
خمتلفة، خا�س���ة بعد الت�سريحات التي يطلقها 
هوؤالء ال�سا�س���ة �سابقًا وحاليا،نحن ال نريد يف 
ائتافنا ان جنمع االج�ساد من دون االجتاهات 
الفكرية، نحن ن�سعى اىل حتقيق منهج �سيا�سي 
متف���ق علي���ه، واإال �سيك���ون االخت���اف قريب���ا         
بني ال�سركاء، وال نري���د ان نكون ج�سرًا لعبور 
البع����س اىل الربملان، ثم بعد ذلك نختلف حتت 
قبته، فنحن نريد توحيد املوقف داخل وخارج 

الربملان.
* اأين و�سلت املباحثات مع ال�سيخ اأبو ري�سة؟

- �سب���ق الأب���ي ري�س���ة اأن اعل���ن ع���ن رغبته يف 
االن�سم���ام الئتاف دولة القان���ون، ثم بعد ذلك 
م���ال اىل �سيء اآخ���ر ب�سبب �سغ���وط معينة او 

حوارات مفتوحة مع اجتاهات اخرى.
* هل لديكم حوارات مع احلزب اال�سالمي ب�ساأن 

التحالف معه؟
- الدع���وة ال ي�س���رتك م���ع احل���زب االإ�سام���ي، 
هن���اك اخت���اف يف موقف بع����س ال�سخو�س، 
وحتى انت او ابناء ال�سعب حني يراقبون مثا 
اداء ف�سائي���ة بغداد يجدها بعيدة كل البعد عن 

اجتاهات دولة القانون.

الوجود للم�شرح يف العراق
* بعي����دًا عن ال�سياد�سة، هل من هوايات ميار�سها 

علي االأديب؟
- يعني يف اأي جمال؟

* يف جمال الثقافة، يف جمال الفن؟
- ان���ا يف احلقيق���ة تخ�س�سي هو عل���م النف�س 
والرتبية واغلب مقاالتي التي اكتبها وقراءاتي 
يف هذين املجالني، وكانت يل م�ساركة يف كتابة 
ر�سال���ة املاج�ستر يف مو�س���وع القيم الواردة 
يف �س���راع احل�س���ارات ل�سموئي���ل هنتنغتون 
يف جمال علم النف�س ال�سيا�سي، فباعتقادي ان 
مو�سوع �سايكولوجي���ة االفراد الذين يقودون 
احل���ركات والتكتات لها االأثر الكبر يف توجه 

تلك الكتل �سيا�سيًا بهذا االجتاه او ذاك.
* هل ت�ستمع اىل اغان معينة او للمو�سيقى؟

_ابدا..لي�س���ت ل���دي هواي���ة او�سل���وك به���ذا 
االجتاه.

* هل ت�ساهد م�سرحًا مثاًل؟
- لي����س هن���اك م�سرح يف الع���راق ا�سا، ولكن 

اذا م���ا انتج���ت م�سرحي���ة او م�سل�س���ل متثيلي 
او �سيناري���و �سينمائي ودرام���ا جاذبة النتباه 

املواطنني فاأنا �ساكون متابعًا بها.

ع�شكرة املجتمع
* املناه����ج الرتبوي����ة االآن جتده����ا ممتلئ����ة بثقاف����ة 
العن����ف، الطال����ب يف اول دخول����ه للمدر�س����ة يج����د 
نف�س����ه م�سط����را حلفظ اأنا جندي عرب����ي، بندقيتي 
بيدي، و ق�سائد حما�سية وغرها، ملاذا اال�سرار 
امني����ًا  واقع����ًا  نعي�����س  الثقافة،ونح����ن  ه����ذه  عل����ى 

م�سطربًا؟
- اله���دف من���ه ع�سك���رة املجتم���ع، وجمتمعن���ا 
يف ظ���ل ح���زب البع���ث كان عبارة ع���ن مع�سكر 
كبر، وم���ن ناحي���ة الد�ستور فقد ع���ني خارطة 
الطري���ق يف جم���ال الرتبي���ة والتعلي���م، ولكن 
يب���دو يل باأنن���ا بحاج���ة اىل ارادة م�سرتكة من 
اجل �سناعة مناهج متفق عليها خا�سة يف هذا 
االأمر، وبالذات الثقافة االجتماعية واالأخاقية 
والعائلية، وهذه االأم���ور تخلو منها مناهجنا، 
واملفردات العلمي���ة وحدها ال تكفي يف �سناعة 
ان�س���ان ق���ادر على ممار�س���ة حي���اة طبيعية مع 
االآخري���ن واملجتمع���ات االخ���رى، نحن بحاجة 
ما�س���ة و�سرورية اىل اع���ادة التفكر والتغير 

يف املناهج الرتبوية.

نتبنى دولة القانون
* اأال ميتلك حزب الدعوة االآن جناحًا ع�سكريًا؟

- �سابق���ا نعم، ام���ا االآن ال يوجد لدينا، الأننا يف 
ال�ساب���ق كنا ننا�س���ل من اجل ا�سق���اط النظام، 
من خال بع����س اجلهد الع�سكري، لكنه مل يكن 
�سبيه���ًا بهذا الذي يح���دث يف العراق من خال 

املجاميع امل�سلحة..
* هن����اك م����ن يقول ان����ه موجود لك����ن ب�سورة غر 

معلنة؟
- ابدا، ال وجود له، ال نتبنى ذلك، فنحن نتبنى 
دول���ة القان���ون، فالدول���ة واجهزته���ا االأمني���ة 
والع�سكرية ه���ي الكفيلة بحفظ اأمن وا�ستقرار 

البلد، والق�ساء هو الفي�سل يف ذلك.

ت�شويه للرموز ال�شيا�شية
* هل حتمل جن�سية مزدوجة؟

- كا، انا احمل اجلن�سية العراقية فقط.
* لك����ن هن����اك انب����اء تق����ول باأن����ك حتم����ل اجلن�سية 

االيرانية وترف�س التخلي عنها؟
ولي����س  �سورت���ي،  لت�سوي���ه  حدي���ث  ه���ذا   -
بامل�ستغ���رب فاأنا قراأت عرب املواقع االألكرتونية 
ب���اأين ذهبت اىل طه���ران للم�ساركة يف انتخاب 
رئي�س جمهورية اي���ران، هذه االمور ميار�سها 
البعثي���ون لت�سوي���ه �س���ورة الكثر م���ن رموز 

ال�سيا�سة العراقية.
* النظام الداخل����ي ملجل�س النواب ي�سر يف املادة 
18 الفق����رة الثالث����ة باأنه يف حال����ة ا�ستمرار النائب 
يف الغي����اب ي�ستقطع جزء م����ن مكافاأته وهذا يعني 
باأنه����ا مكافاأة ولي�ست راتبا، واالأدهى من ذلك باأن 
هذه املكافاأة اأ�س�ستم و�سرعتم عليها راتبا تقاعديا 
بع����د اربع �سنوات م����ن اخلدمة، ن�سبت����ه 80 % من 
الرات����ب او املكاف����اأة، ه����ل م����ن �سرعية له����ذا االمر 
خا�س����ة وانن����ا بع����د خم�����س دورات نيابي����ة �سنجد 
موازن����ة الدول����ة ت�س����رف عل����ى تقاع����د الربملاني����ن 

وامل�سوؤولن فقط؟
- ان���ا راأيي مناق�س متام���ًا حل�سول هذا االأمر، 
و  نح���ن نح�س���د  طل���ب واالآن  بتق���دمي  وقمن���ا 
جنم���ع التواقي���ع م���ن اج���ل املطالب���ة بتجدي���د 
النظ���ر يف �سلم الرواتب بحي���ث ال تكون هناك 
ف���وارق كبر ب���ني ا�سحاب الدرج���ات اخلا�سة 
واملوظف���ني كاالآخري���ن، ال بد من حتقي���ق مبداأ 
العدال���ة االجتماعية يف �سل���م الرواتب، وكذلك 
بالن�سبة لقان���ون التقاعد يجب اأن يوحد �سواء 
كان ال�سخ����س يعم���ل يف جمل�س النواب اأو يف 
جمل����س الرئا�س���ة او يف جمل����س ال���وزراء مع 

�سائر املوظفني.

رواتبنا جمانبة للعدالة
* ه����ذه االمتي����ازات بال����ذات اأمل جتدوه����ا دفع����ت 
بالكث����ر م����ن ال�سخو�����س الذي����ن لي�����س له����م عل����م 

بال�سيا�سة اىل الرت�سيح يف االنتخابات املقبلة؟
- نع���م، هذا االأم���ر �سحيح، وه���ذه االمتيازات 
�ست�س���كل لن���ا يف املجتم���ع طبق���ات وجتعله���م 
يرتب���ون عل���ى ا�س����س طبقي���ة وه���ذا جمان���ب 
للعدال���ة التي اأكد عليها الد�ستور، فاإعادة النظر 
يف �سل���م الروات���ب وكذل���ك التقاع���د بالن�سب���ة 
�سيتقاع���دون  والذي���ن  القدام���ى  للمتقاعدي���ن 
ونوؤك���د ان االلت���زام بالعم���ر التقاع���دي م�ساألة 
�سرورية، فالذي يخدم الدولة يف اأي مرفق من 
مرافقه���ا يج���ب ان ال يح���ال اىل التقاعد اال بعد 
ا�ستيف���اء العمر املق���رر للتقاعد، فمث���ا اذا كان 
لدين���ا برمل���اين يف عمر االربع���ني يفرت�س بعد 
تخلي���ه عن العمل يف املجل����س او عدم انتخابه 
م���رة ثانية، يج���ب ان ال يتمت���ع بالتقاعد وامنا 
يعود اىل وظيفته ال�سابقة اواىل وظيفة اخرى 
تختاره���ا الدول���ة ل���ه، ويكمل �سن���وات خدمته 
فيه���ا حلني ح�سول���ه عل���ى التقاعد �ساأن���ه �ساأن 
املوظفني االآخرين وه���ذا االأمر �سي�سمل رئا�سة 

اجلمهورية وجمل�س الوزراء.
* ه����ل ميك����ن ت�سري����ع ه����ذا القانون خ����الل الفرتة 

املتبقية من عمر الربملان؟
- ان���ا اعتق���د باأن الربمل���ان احل���ايل ال ي�ستطيع 
ت�سري���ع �س���يء م���ا خ���ال ه���ذه الف���رتة، ولكن 
ميكن بن���اء ا�س�س تلك املطالب���ة وبناء مقومات 
ه���ذا  وت�سري���ع  تغي���ر  ل�س���رورة  ومقدم���ات 

القانون من قبل الربملان املقبل.
* قان����ون حماي����ة ال�سحفي����ن موجود عل����ى طاولة 

الربملان، هل من امل يف ا�سداره؟
- نع���م القانون موج���ود ولكن ال اعتقد بان هذا 
املجل����س ال���ذي ي�ستغرق كث���را يف ال�سجاالت 
ال�سيا�سية من اج���ل دوافع انتخابية، قادر على 
اجناز وت�سريع هذا القانون او غره، وبالتايل 
امل�ساأل���ة مرهون���ة بطريق���ة ادارة املجل����س عرب 

هيئة الرئا�سة.
* زي����ارة رئي�����س املجل�����س اىل ايران اث����ر ب�ساأنها 

جدل بن ال�سا�سة كيف تنظرون اليها؟
- حت���ى االآن رئي����س الربمل���ان مل يطلع املجل�س 
عل���ى ه���ذه الزي���ارات ومل نع���رف كي���ف تتاألف 
الوف���ود التي تزور تلك الدول، من اين اتت تلك 
الدعوات؟ ما الغر����س منها؟ ما هي االجنازات 
الت���ي تتحقق م���ن خال تلك الزي���ارات ولي�ست 
امل�ساأل���ة حم�س���ورة برئي����س جمل����س الن���واب 
امنا اغل���ب امل�سوؤول���ني يف احلكوم���ة والدولة 
العراقية يقومون بزي���ارات و بالن�سبة ملجل�س 

النواب جمهولة الهوية، او جمهولة الهدف.
* هل االأمر ي�سمل رئي�س الوزراء؟

- رئي����س ال���وزراء يط���رح االأم���ر عل���ى جمل�س 
رئا�س���ة ال���وزراء وهو مكل���ف بهذا االأم���ر، الأن 
م�سوؤوليت���ه تنفيذي���ة ام���ا بقي���ة امل�سوؤول���ني ال 
اأو يوؤخ���رون يف تل���ك  نع���رف م���اذا يقدم���ون 
الزيارات، وكان من املفرت�س ان يطلع الربملان 

على اهداف تلك الزيارات واجنازاتها.

علي االأدي��ب: اختيار املالك��ي لوالية ثانية مل 
ُيبحث داخل ائتالف دولة القانون

دقي��ق مبوعده على خالف الكث��ري من ال�شيا�شيني، �شري��ح اىل درجة غري ماألوف��ة، متزمت الراأي، 
ا�شالمي من العيار الثقيل، ا�شتقبلنا يف مكتبه داخل قبة الربملان ب�شدر رحب وابت�شامة ر�شى، ع�شو 
جمل���س النواب والقي��ادي البارز يف ح��زب الدعوة الدكتور عل��ي االأديب اأكد للم��دى يف حوار �شيف 
اخلمي�س ب��اأن رواتب الربملانيني التقاعدية جمانبة للعدالة التي كفله��ا الد�شتور مو�شحا باأن هناك 
حمل��ة تواقيع لتقدمي مقرتح قانون يلزم النائب املتقاعد بالعم��ل لدى دوائر الدولة حلني و�شوله 
اىل العم��ر املق��رر ليحظى برات��ب تقاعدي موازيا الأقران��ه من املوظفني يف موؤ�ش�ش��ات الدولة، ويرى 
االأدي��ب باأن ما ح�شل م��ن �شراع طائفي هو خمطط تق��وده الدول الغربية لتكري��ه الدين يف نفو�س 
النا���س، وب�ش��اأن اختيار املالكي لرئا�ش��ة الوزراء يف املرحل��ة املقبلة او�شح باأن ه��ذا االأمر مل يناق�س 

داخل ائتالف دولة القانون وا�شفًا االأمر باأنه �شابق الأوانه، ويف ما يلي ن�س احلوار:

حاوره/ يو�شف املحمداوي
ت�شوير/ مهدي اخلالدي

خمطط عاملي الغتيال الدين من 
خالل تغذية ال�صراع الطائفي

االأديب مع املحرر

الربملانيني  روات��ب  باأن  موؤكدًا 
خمالفة للعدالة


