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�شيف اخلمي�س

* من هو مثال االآلو�شي؟
- ول���دت يف قري���ة اآلو����س القريب���ة من 
ق�ضاء حديثة التابع ملحافظة الأنبار يف 
العام 1953 ولذل���ك جاء لقب الآلو�ضي 
م���ن  والعدي���د   ، القري���ة  لتل���ك  ن�ضب���ة 
ابنائها ينت�ضرون يف عموم املحافظات 
العراقية ، و�ضبب انت�ضارها ان �ضماحة 
ال�ضي���د اجلد الأعلى للع�ضرية يف القرن 
التا�ض���ع ع�ض���ر ، ل���ه مه���ام اجتماعي���ة ، 
دينية وتربوية ، ، والدي رجل علماين 
، لي���رايل ، عراق���ي ، وطن���ي � مار����س 
ال�ضيا�ض���ة كع�ضو يف احلزب ال�ضيوعي 
وتركه���ا مبكرًا يف الع���ام 1959 واجته 
اىل الدرا�ض���ة والعل���م وكان ا�ضتاذا يف 
جامع���ة بغ���داد ، وتابع درا�ضت���ه بكلية 
الفق���ه يف النج���ف الأ�ض���رف ، وه���ذا ما 
مييز احلوزة العلمية باأنها ل متيز بني 
�ضني و�ضيع���ي ، تربيتي منذ ال�ضنوات 
الأوىل م���ن عم���ري يف بغ���داد جعلتني 
ا�ضع���ر ب���اأين اب���ن العا�ضم���ة اك���ر من 
�ضعوري باأين اب���ن املحافظة والقرية ، 
عمل���ت يف ال�ضيا�ضة يف وقت مبكر جدا 
، وكان���ت لنك�ضة حزي���ران 1967 تاأثري 
كب���ري يف توجهي هذا ، وحتديدًا عملت 
يف جناح العا�ضفة التابع ملنظمة فتح ، 
واأول �ضخ����س تعرفت عليه يف املنظمة 
ه���و الآمر الع�ضكري املق���دم اأبو الزعيم 
، الأردين ال�ض���ل ، والتحق���ت بالعم���ل 
يف  واهتمامات���ي   ، كمقات���ل  الفدائ���ي 
الدرا�ضة اغلبه���ا تاريخية وحتديدًا يف 
تاري���خ الع���راق ، درا�ضت���ي البتدائي���ة 
اكملته���ا يف بغ���داد ودي���اىل وينطب���ق 
الم���ر عل���ى درا�ضت���ي العدادي���ة وذلك 
حمافظ���ة  م���ن  الدائ���م  وال���دي  لتنق���ل 
اىل اخ���رى بن���اء عل���ى متطلب���ات عمله 
الرتب���وي ،و�ضكنا يف بغداد يف مناطق 
الكاظمية واحلرية والعظمية واآخرها 
حي اجلامعة ، ودرا�ضتي اجلامعية هي 
يف كلي���ة القان���ون وال�ضيا�ضة اجلامعة 
هند�ض���ة  در�ض���ت  ث���م   ، امل�ضتن�ضري���ة 
الط���ريان واج���رت عل���ى اله���روب يف 
املرحل���ة النهائي���ة من الدرا�ض���ة بعد ان 
�ضدر حكم الع���دام على مثال الآلو�ضي 
يف الع���ام 1976 ، وكانت رحلة معقدة 
حي���ث هرب���ت اىل �ضوري���ا حت���ت ا�ض���م 
مزور �ضمري خالد الحم���د ، ثم اعتقلت 
م���ع  العم���ل  يف �ضوري���ا لين رف�ض���ت 
 ، ال�ض���وري  والنظ���ام  البع���ث  ح���زب 
بعده���ا اعتقل���ت وا�ضتطع���ت اله���روب 
منه���ا اىل لبنان ، وا�ضرتكت يف احلرب 
الهلية هناك مل�ضلح���ة القوى الوطنية 
ث���م غادرته���ا اىل املانيا الغربي���ة با�ضم 
وج���واز �ضفر مزورين حي���ث ا�ضتمرت 
اقامت���ي فيه���ا حت���ى عودت���ي اىل بلدي 
يف 2003 بع���د خروج���ي م���ن ال�ضجن 

يف املانيا.

)كنت منتميا حلزب البعث(
* ما هي ا�ضباب ال�ضجن؟

- �ضجن���ت يف �ضوري���ا وتركي���ا واملانيا 
وكان م���رر �ضجن���ي يف املانيا حماولة 
هن���اك  املعار�ض���ة  وتوجي���ه  ا�ض���راك 
للنظ���ام  العراقي���ة  ال�ضف���ارة  بتحري���ر 
ال�ضاب���ق يف برلني ، واعتقلت يف تركيا 
لكوين ا�ضرفت على نقل )3000( قطعة 
�ض���اح م���ع اذاعة �ضغ���رية ، كن���ا نروم 
نقله���ا اىل �ضمال العراق اآن���ذاك ، اعني 

اىل اقليم كرد�ضتان.
* قبل خروجك من العراق امل تنتِم اىل 

حزب البعث؟
- كنت منتميا اىل حزب البعث قبل العام 
1968 ، وكن���ا حينه���ا اع�ض���اء و�ضلكنا 
في���ه طري���ق الندف���اع الوطن���ي ولي�س 
الندف���اع الوظيف���ي ، ولكن خرجت عن 
ط���وق حزب البعث وخرجت منه مبكرا 
، ل�ضبب يع���ود اىل فهمن���ا وت�ضخي�ضنا 
ملمار�ض���ات من يق���ودون ذل���ك احلزب ، 
ففي العام 1972 كنت اعمل يف مدر�ضة 
الع���داد احلزب���ي ، وكان مع���ي اآن���ذاك 
الأخ �ضال���ح وت���وت رحمه الل���ه ، ويف 
اح���د اليام دخل علين���ا ثاثة ا�ضخا�س 
احده���م املق���دم عب���د الك���رمي ال���دوري 
و�ضخ����س  ال���دوري  زك���ي  والنقي���ب 
ثال���ث ، وقام  ه���وؤلء بتهدي���د املرحوم 
وطلب���وا من���ه تطليق زوجت���ه وال�ضبب 
لكونه م���ن احللة وال�ضي���دة زوجته من 
ال���دور ، ل�ضب���ب طائف���ي مقي���ت ، كن���ت 
حينه���ا مقتنعا باأن لدينا دولة ، وذهبت 
حينه���ا اىل رئي����س اجلمهوري���ة احم���د 

ح�ض���ن البك���ر وبت�ضوري كن���ت اآمل اأن 
يرف�س هذا ال�ضلوك، وكنت ات�ضور انه 
�ضينتقم من مرافقه عبد الكرمي الدوري 
عل���ى هذه الفعلة القذرة ، فقال يل اأحمد 
ح�ضن البك���ر :"هذا مو �ضغلك ، ما يحق 
ل���ك التدخل يف مثل ه���ذه الأمور" ويل 
ال�ض���رف اأن اأق���ول، قمت بحماي���ة الأخ 
�ضالح وتوت وي�ضعدين اأن هذه العائلة 
ا�ضتمرت بحياة م�ضتقرة ، لكن منذ ذلك 
اليوم تول���دت لدي القناع���ة التامة ،اأن 
نظام حزب البعث يف العراق هو نظام 
طائف���ي عل���ى الأقل يف قيادات���ه ، ف�ضا 
ع���ن كون���ه نظام���ًا ديكتاتوري���ًا ، ماكان 
يقول���ه احل���زب لأع�ضائ���ه كذب���ة كبرية 
وكذل���ك يف ممار�ضت���ه لل�ضيا�ض���ة ، لذلك 
خرج���ت من ه���ذا احلزب وان���ت تعرف 
اأن من يخرج ويتمرد على حزب البعث 

يواجه عقوبة الإعدام.
جه���ات  م���ع  حمادث���ات  لديك���م  ه���ل   *

معينة؟
الأم���ة  ح���زب  يف  نح���ن  ب�ضراح���ة   -
العراقي���ة كونن���ا نرتفع ع���ن الطائفية ، 
ومباحثاتنا م���ع العراقي���ني بعراقيتهم 
من اأق�ضى قرية هنا لأق�ضى قرية هناك 
، لدين���ا م�ضاحات كب���رية يف العمل لكن 
نريد ثوابت نتف���ق عليها ، باأربع �ضنني 
ل ن�ضتطي���ع ان نخل���ق الك���رة الأر�ضية 
لكننا ن�ضتطي���ع اأن نعد املواطن بوعود 
ن�ضتطي���ع ان نطبقها ، هذا ما نريده من 
اي حتال���ف ، وف���ق ثواب���ت وا�ضحة،ل 

جمرد كام. 

قتلة يف جمل�س النواب
*براأيك���م ملن متي���ل الكفة ب���ني ائتاف 

دولة القانون  والئتاف الوطني؟
- ل وج���ود ملي���ان كف���ة ، لأن املواط���ن 
�ضئ���م منا نحن ال�ضا�ض���ة ، هناك من قتل 
وه���و يف جمل�س الن���واب ، ومن �ضرق 
وه���و وزي���ر يف احلكوم���ة اأويف ه���ذا 

احلزب او ذاك.
* األ يحق للمواط���ن الذي عا�س حزمة 
م���ن الأزم���ات ،ال�ض���ك والريب���ة ب�ض���اأن 
الت�ضريح���ات الت���ي تق���ول �ضنعمل كذا 
و�ضنبن���ي كذا، وهو ياح���ظ على مدى 
اأربع �ضنوات برملانه الذي يحتوي على 
275 �ضخ�ضي���ة مل يتمكن من �ضنع علم 

فكيف �ضيبني دولة؟
- ه���ذه م�ضكلتن���ا نح���ن وان���ا كمواطن 

ات�ضاءل اي�ضا.
* لكن انت برملاين ولكم دور يف هذا ؟

ونري���د  الت�ض���اوؤل  ه���ذا  نتبن���ى   -
ال�ضمانات ، خم����س �ضنوات من الف�ضل 
�ضمع���ة   ، ال�ضيا�ض���ي  ال�ضم���ان  نري���د   ،
و�ضه���داوؤه  ومنا�ضل���وه  احل���زب  ه���ذا 
 ، ون�ضائن���ا  ابنائن���ا  ام���ام  و�ضمعتن���ا 
نري���د ال�ضم���ان لتنفي���ذ ما نعد ب���ه ، انا 
اعتق���د اأن امل�ض���روع ال�ضيا�ضي الآن هو 
وع���ودًا  باجلمل���ة، وبالت���ايل من حقي 
ان ا�ض���ك كم���ا ي�ض���ك املواطن ب���اأن هذه 
وعود حلمل���ة انتخابية انا اريد وعودا 

لتحقيق برامج �ضيا�ضية. 

)يحلف بالعبا�س(
* يعني ال توجد توجهات نحوحتالف 
م���ع ائتاف دولة القانون مثا او غريه 

من التحالفات اجلديدة؟
- ل ن�ضتطي���ع ذل���ك، ال اذا اعط���ى لن���ا 
اأئت���اف دولة القانون ال�ضمان القطعي 
ومنها )يحلف بالعبا�س( ان نق�ضي على 
املحا�ض�ضة ، نحن نعتقد ان املحا�ض�ضة 
قتل���ت الدول���ة ،الغري���ب ان اع���د ببناء 
الدول���ة وانا زعيم املحا�ض�ضة !ل ميكن 
ذلك، واملتو�ضخون بها  ل يريدون دولة 
، ان���ا اعتق���د ان م�ضاألة تعلي���ق الخطاء 
عل���ى �ضّماع���ة الإرهاب والبع���ث عملية 
ا�ضبح���ت م�ضبوهة ، ، ل ميكن ان نبني 
عن���ه  الدميقراطي،اونتح���دث  الع���راق 
ولدينا الن معتقلون �ضيا�ضيون ،وهذا 

امرخطريجدا.

اكربحزب يف العراق الميثل 
اكثـرمن%9

*هناك دعوات لعدم م�ضاركة العراقيني 
يف اخل���ارج بالنتخاب���ات املقبلة كيف 

تنظرون اىل ذلك؟
_ ل ميك���ن ان نق���وم بانتخاب���ات يف 
الع���راق وان نحج���ب ا�ض���وات 4 اأو 5 
ماي���ني مواطن خارج احل���دود ، والله 
ل���و تدخ���ل املواطن���ون خ���ارج العراق 

باأ�ضواته���م النتخابي���ة مل���ا بقيت هذه 
الح���زاب يف جمل����س الن���واب ، واكر 
ح���زب يف العراق ل ميث���ل اكر من %9 
، لنح���رتم انف�ضنا ولنتح���دث ب�ضراحة 
: اأكر حزب يف جمل����س النواب عربيًا 
كاَن اأم كردي���ًا ل يتج���اوز الثاثني نائبا 
و 30 م���ن ا�ض���ل 275 ي�ضاوي 9% فقط 
، واحلدي���ث هن���ا ع���ن اح���زاب كب���رية 
وم���ن ذوي ال�ضرعي���ة ، واحلدي���ث فيها 
ه���و "اأنا امث���ل ال�ضيع���ة " و"اأن���ا امثل 
ال�ضنة" و"انا امثل الأكراد" ، هذا كام 
باط���ل ، الطار جميل من اجل التحالف 
، وام���ا مكون���ات ه���ذا الط���ار فهي من 
جان���ب )�ضيلني وا�ضيل���ك( ول ا�ضتحي 
ان اق���ول: ان ائتاف دول���ة القانون لو 
ا�ضيب فيه ال�ضيد نوري املالكي بنك�ضة 
�ضحي���ة، وان���ا ادعو له ب���دوام ال�ضحة 
والعافي���ة وط���ول العم���ر ، اأي���ن ي�ضبح 
م�ض���ري ائت���اف دول���ة القان���ون؟ ه���ذه 

قائمة دولة.

مناوراتنا معروفة
* اأيعن���ي ه���ذا ان القائم���ة ه���ي ن���وري 

املالكي؟
- نعم ه���ذه قائمة رئي�س وزراء ، قائمة 

حكومة.
* لك���ن علي الأديب اأكد يف حوار �ضابق 
م���ع )امل���دى( اأن املالك���ي غ���ري مطروح 
لولي���ة  وزراء  كرئي����س  للمناق�ض���ة 

ثانيةعلى القل يف هذه الفرتة.
- ه���ذا كام م���ردود ، مناوراتنا - نحن 
ال�ضيا�ضي���ني - معروف���ة ، ه���و رئي����س 
القائمة وهو رئي�س الوزراء و�ضي�ضبح 
رئي����س وزراء اذا م���ا ف���ازوا بالأغلبية 
، ول ادع���ي اين امل���ك الغبي���ة لكن ان 
اتفقن���ا على ح���ب العراق فلن���ا الأغلبية 
، لكنن���ي ارى كارث���ة ، �ضمعن���ا رئي����س 
جه���از املخابرات العراق���ي يقول : قمنا 
بالتبليغ ع���ن جمزرة الأربع���اء، بعدها 
تق���ول ل  ، ون���رى احلكوم���ة  ا�ضتق���ال 
اريد املحا�ض�ضة ودليل ذلك يف قائمتي 
ال�ضني وال�ضيعي والك���ردي والعربي، 
لك���ن حينما ا�ضل اىل جه���از املخابرات 
اراه���م يقول���ون انه���ا ح�ض���ة ال�ضيعة، 
ح�ض���ة  ،وه���ذه  ال�ضن���ة  ح�ض���ة  وتل���ك 
الكراد ، كيف يل ان ا�ضدق اذن الوعود 

التي تطلق؟!

املخابرات بحاجة اىل �شيدات 
يعملن يف املالهي

* لك���ن هذا الأمر ي�ضم���ل جميع مفا�ضل 
الدولة؟

- هذا موجود ، اأنا اريد ان ارى املواطن 
لك���ن الكف���وء ، يعني املخاب���رات ح�ضة 
�ضيعية، �ضنية ،كردية ،ل ميكن ان اقول 
يا �ضيعي راقب هذا النا�ضبي، و يا �ضني 
راقب هذا الراف�ض���ي، و يا كردي راقب 
هذا العرب���ي ، هذاالمر خمجل  ، جهاز 
املخابرات ل يحت���اج اىل انبياء بل اىل 
خراء ، يحت���اج اىل �ضيدات يعملن يف 
املاه���ي ، هناك م�ضاح���ات يجب العمل 
عليه���ا ملكافحة الرهاب كم���ا هو احلال 
يف ماهي �ضوريا والأردن والمارات ، 
ونحن بحاجة اىل وكاء وخمرين من 

ه���ذا اجله���از يف كل م���كان ، نحتاج يف 
ربيع���ة  ، يف القائ���م امل�ضاألة بحاجة اىل 
خرات فني���ة ، ولكن احلكومة يف هذه 
الأيام، ال�ضاخنة النتخابية ت�ضعى اىل 
حما�ض�ضة يف جهاز املخابرات، لذا من 

حقي ان ا�ضك بكل ما يطرح �ضيا�ضيا.

الوطنية مبفاو�شة عزة  اين 
الدوري؟

* ما احلل براأيك ؟
- احلل وا�ضح ، الد�ضتور قاعدة البناء 

، والكمال لله.
عل���ى  يعرت����س  م���ن  هن���اك  لك���ن   *
الد�ضت���وريف الرمل���ان وبع�ضه���م ممن 

�ضاهم يف �ضياغته؟
- ل باأ����س ، الق���راآن مل يتكام���ل ال بع���د 
ع�ضري���ن عامًا ، هناك نا�ض���خ ومن�ضوخ 
وهن���اك اآي���ة تقدم���ت واآي���ة تاأخ���رت ، 
وم���ررات رف�س الد�ضت���ور اأمر منته ، 
الد�ضت���ور ل���ه قاعدة د�ضتوري���ة �ضرعية 
انتخابي���ة وه���و موج���ود  ، ول يوج���د 
يرغ���ب  ل  الن���واب  جمل����س  يف  اأح���د 
بتطوي���ر الد�ضتور، لك���ن امل�ضاألة لي�ضت 
يك���ون  اأن  ميك���ن  ل   ، اذرع(  )ل���وي 
الد�ضت���ور ح�ضت���ي وح�ضتك ، من حقنا 
الأوىل وننطل���ق  القاع���دة  نعت���ره  ان 
من���ه اىل ابعاد كبرية ، انا مهتم مب�ضاألة 
حق���وق الإن�ض���ان وارغب بروؤي���ة فقرة 
تقول : املواطن العراقي داخل وخارج 
الع���راق حت���ت حماي���ة الدول���ة ، ه���ذه 
�ضلوكي���ات بن���اء ال���دول ، لك���ي ل يت���م 
املزاي���دة عل���ى املواط���ن يف الداخ���ل ، 
نح���ن كنا معار�ضني : �ضحيح ، �ضحينا 
 : واهلن���ا  اأبناوؤن���ا  قت���ل   ، �ضحي���ح   :
�ضحيح ، لكن ما الفرق بني هذا املواطن 
وذاك؟ ول ميك���ن ان نتعامل بالأحقاد ل 
ميك���ن ان نبني دول���ة وناأتي بحقد على 
اجلي����س العراق���ي ، فالطي���ار العراق���ي 
كان يقاتل م���ن اأجل الع���راق كما يقاتل 
الطي���ار اليراين من اج���ل �ضيادة بلده 
، ل ميك���ن اأن نقتل الطيارين العراقيني 
، وتقي���د ه���ذه اجلرائ���م �ض���د جمهول ، 
ول ميكن اأن نك���ون وطنيني ونفاو�س 
عزة ال���دوري ، اأعتق���د ان علينا الهدوء 
والعمل امل�ضرتك الوطني �ضياأتي بخري 

كبري.

ملالمــح  وجــود  ال  يعنــي   *
حتزب وا�شحة؟

- ل ، اأن���ا اأحذر الآخري���ن اذا مل يعطوا 
النق���اوة  عل���ى  دلي���ا  ولن���ا  الآخري���ن 
يف  عليه���م  �ضيف���ا  �ضنك���ون  العراقي���ة 
الت�ضه���ري  اأج���ل  م���ن  ل  النتخاب���ات، 
واللعبة النتخابية بل لف�ضح قوائم قد 
تعي���د اللعبة من جديد، وتذهب ال�ضنني 
املقبل���ة كم���ا ذهب���ت ال�ضن���ني املا�ضية ، 
الع���راق ل يتحم���ل ارب���ع �ضن���وات من 
الفو�ضى ، واأقوله���ا ب�ضراحة ان علينا 
تنظي���ف اجلي����س العراق���ي والق���وات 
امل�ضلح���ة م���ن الدخ���اء الذي���ن مل يروا 
جي�ض���ًا يف حياته���م واأ�ضبح���وا برت���ب 
عالي���ة ، هذا الكام ينطبق على اجلميع 
م���ن ال�ضم���ال اىل اجلن���وب ، علين���ا ان 
اي���ن  العراق،ونت�ض���اءل:  ن�ضتثم���ر يف 

ذهب���ت امللي���ارات؟ وكي���ف ه���رب وزير 
التجارة ؟مل ل ن�ضتطي���ع اعتقال حارث 
الها�ضم���ي؟ عدن���ان  ا�ضع���د   ، ال�ض���اري 
الدليم���ي؟ ان كن���ت هن���ا عاج���زًا فكيف 
ا�ض���دق بان���ك �ضتبن���ي الدول���ة؟ هن���اك 

ت�ضاوؤلت كثرية.

هــروب وزير التجــارة خارج 
العراق 

* يعن���ي وزي���ر التج���ارة عب���د الف���اح 
ال�ضوداين خارج العراق؟

- طبعا ، هرب خارج العراق ، وال�ضوؤال 
الغرب ه���و جمل����س الن���واب وم�ضاألة 
ال�ضتدع���اء ، ال�ضتدع���اء ل ياأت���ي على 
وزي���ر �ض���ارق ، الوزير ال�ض���ارق يعتقل 
، ع���ادة تداف���ع احلكوم���ة ع���ن وزرائها 
وجمل����س الن���واب اج���د في���ه خل���ًا يف 
الروؤيا ويف التنفيذ الداري ، الحزاب 
العراقية التي تدعي انها �ضتبني الدولة 

تدافع الآن عن اكر �ضّراق الوطن.
الأم���ة  )ح���زب  عن���وان  اتخ���ذمت   *
العراقية( ، هل يعد هذا المرتخليا عن 
الهوي���ة العربية؟ اأم انك���م توؤمنون باأن 

ال�ضعارات القومية قد ا�ضتهلكت؟
- هذه لي�ضت دعوة حزب الأمة ، بل هي 
دعوة امللك في�ضل الأول و املرحوم عبد 
الك���رمي قا�ض���م والكثري م���ن الوطنيني، 
لك���ن لدينا حاجة وواق���ع ،  هل تريد ان 
ا�ضدق ان الع���راق جزء من دولة تدعى 
ُعم���ان مث���ا؟ اأو الكوي���ت وه���ي دول���ة 
حديث���ة ؟ الع���راق اأبع���د بكث���ري : هناك 
الآ�ض���وري والكل���داين وهن���اك الكردي 
وهن���اك  العرب���ي  وهن���اك  واليزي���دي 
امل�ضل���م ، العراق تاأريخ���ه ابعد وواقعه 
اك���ر وم�ضتقبل���ه اك���ر ، ونح���ن  ل�ضنا 
ج���زءًا ل من ا�ضامية ول من امة عربية 
وارجع بالقول: ان���ا عربي ، انا عراقي 
، اأ�ض���ف اىل ذل���ك جترب���ة اأكي���دة ، يف 
فرتة احل�ض���ار كانت القوات الأمريكية 
ال�ضوري���ة  احل���دود  عل���ى  موج���ودة 
والردني���ة واليراني���ة وغريه���ا ، م���ن 
كان يبتز الع���راق واملواطن العراقي؟! 
اإنها دول اجل���وار العربية وال�ضامية 
، الأم���ة العربي���ة )على عين���ي ورا�ضي( 
والأم���ة   ، ميت���ة  جميل���ة  جث���ة  لكنه���ا 

الإ�ضامية كذلك.

جمل�س احلكم فقاعة
* امل�ضه���د ال�ضيا�ضي احل���ايل ، هل لديك 
ت�ضخي����س او ت�ضور ع���ن الرجل املقبل 

للحكومة املقبلة؟
العملي���ة  ان  موج���ود  م���ا  اأجم���ل   -
ال�ضيا�ضية متر ب�ضرعة هائلة ومرعبة ، 
لحظ جمل�س احلكم ، كان فقاعة ذهبت 
وا�ضبحت جزءا من التاريخ ، احلكومة 
الثانية، تاريخ ، جمل�س النواب احلايل 
ا�ضب���ح تاأريخًا ، احلكومة احلالية رغم 
انه���ا تعي����س وموجودة لكنه���ا تاريخ ، 
�ضياأت���ي رج���ل عراقي جدي���د – هذا ما 
اأتنباأ به – من اخل���ط الثاين اأو الثالث 
كم���ا حدثت م���ع ال�ضي���د ن���وري املالكي 
حني كان���ت املناف�ض���ة عل���ى ا�ضدها بني 
اجلعف���ري وعب���د امله���دي، وكم���ا ه���و 
اخل���ط  م���ن  كان  املالك���ي  ان  مع���روف 

الث���اين او الثال���ث، لك���ن مل ي���اأت م���ن 
يتخيل ان العراقي���ني �ضي�ضكرون ربهم 

ليل نهار على انه رئي�س وزراء.
الأح���زاب  م�ضتقب���ل  ت���رون  كي���ف   *
الدينية خا�ضة بع���د تفجريات �ضامراء 
وال�ض���راع الطائفي ال���ذي ح�ضل حتت 

غطاء الدين؟
اح���زاب وطني���ة  الديني���ة  الأح���زاب   -
ل ميك���ن ان ناأت���ي م���رة ثاني���ة ونفك���ر 
الح���زاب   ، املطل���ق  الته���ام  بنظري���ة 
الديني���ة احزاب عراقية وهم مواطنون 
عراقي���ون لكننا نعتقد اأن تطورا ح�ضل 
يف الأح���زاب وه���ذه الح���زاب اع���ادت 
الح���زاب  كل  ان  والدلي���ل   ، الف�ض���ل 
اأو  ليرالي���ني  ع���ن  تبح���ث  الديني���ة 
علماني���ني ومن طائفة اخ���رى اأو �ضيدة 
�ضف���ور، الغاية كلها من هذا هو حماولة 
اعطاء انطب���اع اإىل اأنهم قد تغريوا يف 
انف�ضه���م ، موؤ�ض���رات التغي���ري وا�ضحة 
ولك���ن ما مدى ه���ذا التغي���ري؟ ل نعلم ، 

�ضرنى ، لكن نتنباأ.

بريئــة  الدينيــة  االحــزاب 
و�شيقة 

* هل ت�ضع���ر اأن دوافعهم وطنية اأم هي 
جمردة من اأجل البقاء؟

 ، بريئ���ة  الديني���ة  الح���زاب  دواف���ع   -
لكنها �ضطحية و�ضيق���ة ب�ضبب براءتها 
، دعن���ا نتح���دث ب�ضراح���ة : ه���ل يعقل 
حل���زب م���ا الآن اأن يق���ول : "اأن���ا واأنت 
فق���ط يف هذه املنطقة؟"وبالتايل عندما 
ترك���ز الأح���زاب على هوي���ة واحدة يف 
الوط���ن تنتقل اىل الفا�ضي���ة دون دراية 
،اأنا اعتق���د ان ال�ض���ارع العراقي رف�س 
الأح���زاب الديني���ة وغ���ري الديني���ة ول 
يري���د �ضوى احزاب عراقي���ة ، ويطالب 
ببع���د عراق���ي ، حت���ى الأك���راد لديه���م 
م�ضكلة ، عليهم اأن يطالبوا ببعد عراقي 
الديني���ة والقومي���ة ل  الح���زاب  لأن   ،

تعي�س ال بالنفتاح عراقيا.

وجودهم طائفي
* اذن ه���ل ت�ضع���ر ب���اأن هذا امل���د الديني 

والقومي قد انح�ضر؟
- لي����س ه���ذا فق���ط ، فق���د ظه���ر �ضخ�س 
من الأنب���ار وي�ضع���ى لأن ينتمي حلزب 
الدعوة ،و�ضخ����س من النجف الأ�ضرف 
ينتم���ي للح���زب الإ�ضام���ي العراق���ي ، 

ائتلفوا على ماذا؟
انه���م  املرفوع���ة  ال�ضع���ارات  ح�ض���ب   *

ائتلفوا لك�ضر الطائفية وما اىل ذلك؟ 

دعواته���م   ، طائف���ي  وجوده���م  _ه���م 
طائفي���ة، انتماءاتهم طائفي���ة واهدافهم 
طائفي���ة، لأن الطائفي���ة تعن���ي الكر�ضي 
وامل���ال والنف���وذ، ان���ا اعتق���د ان عملية 
ال�ضاح داخل هذه الأحزاب قد بداأت.

بــاب  يطــرق  االن  اجلميــع 
ال�شي�شتاين

* ماذا ق���دم ال�ضيع���ة لل�ضيع���ة؟ وال�ضنة 
لل�ضن���ة؟ والثن���ان م�ض���رتكان بالعملية 

ال�ضيا�ضية؟
- ل ميك���ن ان نق���ول م���اذا ق���دم ال�ضيعة 

لل�ضيعة؟
* كحكوم���ة ، يعن���ي احلكوم���ة �ضيعي���ة 
املالك���ي  قدم���ه  ال���ذي  م���ا  ويقول���ون 

لل�ضيعة؟
- وم���ا ال���ذي قدم���ه ط���ارق الها�ضم���ي؟ 
وم���اذا قدم ن���وري املالكي ، وم���اذا قدم 
وزي���ر الرتبي���ة ، الدين ا�ضب���ح حاجة ، 
مكياجًا وقناع���ًا لل�ضيا�ضي ، ال�ضيد علي 
ال�ضي�ضت���اين قدم الكث���ري للعراق ، طلب 
احتواء المور وعدم الثاأر ، النتخابات 
، ت�ضجي���ع العملي���ة الدميقراطي���ة ، قيم 
الدولة ، ه���ل التزموا بتوجيهات ال�ضيد 
علي ال�ضي�ضتاين ، بل الرجل الآن يواجه 
م�ضكلة ، الكل يطرق ب���اب ال�ضي�ضتاين، 
وال�ضيع���ي  والك���ردي  ال�ضن���ي   ، الآن 
والعلم���اين والرتكماين ،"بل���وة ابتلى 
الرج���ل" ، وانا واثق اأن���ه قام بن�ضيحة 
ال���كل وهي نف�س الن�ضيحة التي وجهها 
لل���كل ، ه���ل �ضمعن���ا من �ضيا�ض���ي واحد 
قال ان ال�ضي���د انتقد ون�ضح ؟ يعني هل 
يريدون ان يقولوا لنا ان ال�ضيد قال لكل 
�ضخ�س منهم :"اأح�ضنت وبارك الله فيك 
قول وفعا"؟ ، بالت���ايل امل�ضاألة الدينية 
ا�ضبح���ت �ضّماعة ، عدن���ان الدليمي كان 
رئي�س الوقف ال�ضني ، هل ي�ضتحق �ضنة 
العراق �ضخ�ضا كال�ضيد عدنان الدليمي؟ 
الدين ا�ضبح و�ضيلة وقناعًا ، لذلك ت�ضمع 
من يقول الآن :"الدين اأفيون ال�ضعوب" 
، لذل���ك الدين يع���اين ، واملبادئ الدينية 
تعاين : ال�ضا�ضة العراقيون مرة اخرى 
بحاج���ة اىل ال�ضني وال�ضيعي والكردي 
ليحميهم من القان���ون وامل�ضاءلة ، ارفع 
كلم���ة ال�ضن���ي وال�ضيعي والك���ردي عند 
هذا �ضتجد املجرم���ني يرتاك�ضون نحو 

النقاط احلدودية..
* ماذا عن عاقة العراق بدول اجلوار؟

- ل توج���د عاق���ات للع���راق م���ع دول 
اجل���وار ، هن���اك هيمن���ة عل���ى الق���رار 
هن���اك   ، اجل���وار  دول  م���ن  العراق���ي 
ا�ضتباح���ة لكل �ضيء ا�ضمه عراقي ، هذه 
احلكوم���ة ت�ضكل���ت مبباركة م���ن خارج 
احلدود وه���ي قائمة حلد ه���ذه اللحظة 
مبباركات من خ���ارج احلدود، وامريكا 

لعبت دورا �ضيئا يف هذا الأمر.

م�شلوبــة  العربيــة  ال�شعــوب 
االرادة

* لكن العرب هم من باركوا التغيري؟
- ل يوجد من بارك التغيري الذي ح�ضل 

يف العراق.
للق����وات  * اذن كي����ف تف�ض����ر �ضماحه����م 
الأجنبية با�ضتخدام ارا�ضيهم يف دخول 

العراق؟
 - اطاق����ًا ل يوجد ، هناك اهداف اخرى 
، اي����ران �ضمح����ت للطي����ارات المريكية 
اجوائه����ا،  م����ن  بامل����رور  وال�ضواري����خ 
لأن اي����ران تري����د النتق����ام م����ن الع����راق 
وراأت  العراق����ي  الوج����ود  وتخ�ض����ى 
الفر�ض����ة العظيم����ة يف ابت����اع العراق ، 
وال�ضعودي����ة ، قط����ر ، �ضوري����ا ، الأردن ،  
ممن ه����وؤلء ي�ضتطيع اأن يق����ول لأمريكا 
"ل"؟ هوؤلء الذين يتهموننا باأننا دولة 
حمتل����ة ، وان كانت هناك �ضعوب حمتلة 
وم�ضلوبة الرادة فهي ال�ضعوب العربية 

، ال�ضع����وب العربي����ة كلها تب����ارك العمل 
الرهابي.

اأمري����كا تري����د حججا للبق����اء يف العراق 
امري����كا  تبق����ى  ان  نري����د  كن����ا  نح����ن   ،
 ، اقت�ض����ادي  كحلي����ف  ا�ضرتاتيجي����ا 
دبلوما�ض����ي ، كحليف دويل ، من ي�ضجع 
ال����دول  ه����ي  وا�ض����ح  ب�ض����كل  الره����اب 
العربي����ة جمتمعة واي����ران ، اليوم نحن 
نعي�����س يف خط����ر كبري ، هن����اك تفاو�س 
ايراين امريكي ، رئي�����س ايران احمدي 
جن����اد يق����ول باحل����رف الواح����د : نح����ن 
واململك����ة العربي����ة ال�ضعودي����ة – ل حظ 
النقي�����س - حكوم����ة ا�ضامي����ة �ضيعي����ة 
تعتق����د ان بامكانه����ا العتم����اد عل����ى اآل 
�ضع����ود واحلكوم����ة الوهابي����ة يف م����لء 
الفراغ يف العراق ، انتبه ملا اقوله :ايران 
تقوله����ا باحل����رف الواح����د : نوف����ر لك����م 
الأم����ن وال�ضتق����رار يف امريكا وال�ضرق 
الو�ضط ون�ضمن امن ا�ضرائيل ون�ضمن 
ا�ضتمرارية ال�ضعودية واعطونا العراق 
، ل يوج����د م����ن يتح����دث با�ض����م العراق، 
هن����اك من يتح����دث با�ضم ال�ضن����ة ، با�ضم 
ال�ضيعة، والك����رد ، اعطني من هذا الذي 
ي�ضرخ با�ض����م العراق؟ قول وفعا؟ فقط 

املواطن هو من يتبنى ذلك.

جمل�س نواب �شلفي
* عاقاتن����ا مع الكوي����ت ت�ضوبها الكثري 
م����ن الزم����ات خا�ض����ة وانها ت�ض����ر على 
مطالبته����ا بالتعوي�ضات عل����ى الرغم من 
معرفتها بالظروف التي يعي�ضها العراق 

كيف تقيمون ذلك؟.
- ه����ذا ما كن����ا نقوله ون����ردده: ل وجود 
لعواط����ف عربي����ة يف العاق����ات معن����ا، 
الكوي����ت دول����ة عربي����ة ، وه����ي تتعام����ل 
مع الع����راق )الدول����ة العربي����ة والع�ضو 
العربي����ة(  ال����دول  جلامع����ة  املوؤ�ض�����س 
بدافع النتق����ام ، لكن امل�ضكل����ة العراقية 
امل�ضكل����ة   ، مركب����ة  معق����دة  الكويتي����ة 
 ، �ضلفي����ًا  ن����واب  جمل�����س  للكوي����ت  ان 
ال�ضلفيون يدع����ون اىل الرهاب ويدعو 
اىل ال�ضي����ارة املفخخ����ة ويبارك����ون هذا 
المر ، لدي����ك يف الكويت انا�س قريبون 
م����ن الرهاب كق����رب بع�����س ال�ضيا�ضيني 
الهاربني من مار�ضة الرهاب �ضد �ضعبنا 
، لك����ن العاقة العراقي����ة الكويتية يجب 
ان تك����ون عاقة دولي����ة، بتفاو�س دويل 
مبا�ض����ر ، نق����ول للكوي����ت : ل جتعل����وا 
الذكريات قا�ضية كما هي ذكريات �ضدام 
القا�ضي����ة ، نح����ن ل نتحمل ج����رم �ضدام 
والعوج����ة ، واقوله����ا ب�ضراحة: ان بناء 
عاق����ة عراقية دولية ل ياأتي بلّي الذراع 
العراق����ي واقولها ب�ضراحة: ان ال�ضا�ضة 
العراقيني الذاهبني اىل الكويت يعودون 
حمملني بالهدايا الكويتية ، قبل التغيري 

وبعده.

ام كلثوم ا�شطورة
ع����ن  بعي����دًا  الأخ����رى  هوايات����ك   *

ال�ضيا�ضة؟
- اح����ب كل �ضيء جمي����ل ، احب الورود 
، ال�ضج����رة احب الطفولة ، �ضحيح انني 
فق����دت اولدي لكنن����ي اح����ب الطف����ال ، 
�ضحي����ح انني م�ضغول بال�ضيا�ضة لكنني 
نف�ض����ي  ان�ض����ح  كان�ض����ان وان����ا  اعي�����س 
والآخرين : ل يجوز لل�ضيا�ضي املحرتف 
ان يخ�ضر ان�ضانيته ونحن غري مطالبني 
ب����اأن نكون مائكة ، مطالب����ني باأن نكون 
ب�ض����رًا ، كهواية خا�ض����ة مل يبق لها وقت 
لكنن����ي اح����اول العي�س كاإن�ض����ان بكل ما 

املك.
* هل ت�ضتمع اىل اأغاٍن معينة؟ 

و  وا�ضط����ورة،  ان�ض����ودة  كلث����وم  ام   -
املق����ام العراق����ي في����ه ا�ضال����ة وعاطفة ل 
ا�ضتح����ي ان اق����ول: اع�ضق الف����ن وارى 
يف الف����ن العراق����ي خ�ضو�ضي����ة جميلة ، 
واأمتن����ى لو عدن����ا واحيين����ا الزورخانة 
وان ن�ضتثمره����ا ، اأمتنى ان ارى مقاهي 
عراقية جميلة ون����وادي ليلية عراقية ل 
ن����وادي الباحة ، امتن����ى ان ارى قانونا 
يف الدول����ة يرعى املثق����ف رعاية فعلية ، 
امتن����ى ان ارى قانونا يخ�س اي عراقي 
ميوت وبيده جريدة وان تعامله الدولة 
ك�ضهي����د وتعطي����ه راتب����ًا ، حت����ى ن�ضجع 
الثقاف����ة ، كان يق����ال: اننا بل����د القراءة ، 
اأمتنى ان ارى رعاية لكل كاتب ، مطرب 
، راق�ض����ة ، بالت����ايل : ال�ضيا�ض����ي با فن 
ي�ضبح ان�ضانا خط����رًا ، الن�ضان م�ضاعر 

واحا�ضي�س. �ضيف اخلمي�س مع املحرر

الوجود لعواطف  عربية يف العالقات 
مع العراق، والكويت تتعامل معنا 

بدافع االنتقام، امل�شكلة ان للكويت  
برملانا �شلفيا يدعو اىل االرهاب، 
ونحن نقول لهم الحتملونا جرم 

�شدام  والعوجة، وعلينا حل امل�شكلة 
بالتفاو�س الدويل املبا�شر.

االمني العام حلزب  االأمة العراقية لـ )املدى(: رئي�س الوزراء املقبل �شيكون 
من اخلط الثاين اأوالثالث كماحدث يف اختياراملالكي

مثال الآلو�سي:الأحزاب التي تّدعي بناء الدولة 
تدافع الآن عن اأكرب �سّراق الوطن

رفعت عنه احل�شانة ب�شبب زيارته ا�شرائيل،واعيدت له بقرارمن املحكمة الد�شتورية بعد حملة ت�شامن اعالمية 
و�شعبية،واتهم العديد من ال�شيا�شيني بزيارة ا�شرائيل ولكن  من ال�شبابيك وا�شفا زيارته لها من الباب وبعلم اجلميع، مثري 
للجدل يف طروحاته،م�شاك�شته وو�شوح اآرائه كلفته خ�شارة جنليه بر�شا�س االرهاب،انه النائب مثال االلو�شي االمني العام 
حلزب االمة العراقية التقته املدى يف حوار�شيف اخلمي�س،ليوؤكد لها بان رئي�س الوزراء القادم يف االنتخابات املقبلة،�شيكون 
من اخلط الثاين او الثالث،م�شيفا: ان عملية االختيار �شتكون م�شابهة لعملية اختياراملالكي بعد ان كان التناف�س على ا�شده 
بني اجلعفري وعبد املهدي،واتهم االلو�شي االحزاب امل�شاهمة يف العملية ال�شيا�شية والتي تدعي بناء الدولةبالدفاع عن 
اكرب �شراق الوطن،وب�شاأن تطويرجهاز املخابرات �شددالنائب على �شرورة فتح النوادي الليلية، وا�شراك �شيدات يعملن يف 
املالهي،كما هومعمول يف الدول املجاورة ح�شب قوله وفيما يلي ن�س احلوار:

حاوره: يو�شف املحمداوي

ت�شوير:�شعداهلل اخلالدي


