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اربيل

عـنون نـسـيت ان اضيف الـسيـد رئيـس هيـئة الـنزاهـة الى قـائمـة السـادة ا
الـيهم خطابي االخير بـسبب اني ال أؤمن مطلقـا بضرورة وجود تشكيالت
ــهـمـات قـضـائـيـة تـعـتـاش عـلـى جـسـد الـقـضـاء فـالـنـزاهـة قـضـاء رديـفـة 
سـاءلـة والـعدالـة قـضـاء وكونـهـا (جـهة كـاشـفة) ورقـابـتـها (ادعـاء عـام) وا
قـضـاء ايضـا وعنـدمـا تريـد اضعـاف الـقضـاء عـليك ان تـكثـر من الـهيـئات
الـرديفـة كمـا انك ان اردت ان تضـعف جيـشا عـليك ان تـكثـر من اجليوش
احلرس الوطني  احلـشد الشـعبي  احلشد الـرديفة مـثل  جيش القـدس 
الـعـشائـري وغيـر ذلك...تـذكرت الـنزاهـة عـندمـا جاءني مـنـها عـلى الواتس
ـالي يـرجى االتـصـال عـلى ((لـضـمـان عـراق خـال من الـفـسـاد االداري وا
قالي اعرض الـرقم كذا شاكرين تعاونـكم معنا )) وأقول لهم انـني اليوم 
عـليـهم اخطـر حالـة فسـاد اداري وسيـاسي حصـلت خالل الدورة احلـالية
ولـعل ابـسط االدلـة علـى خطـورتـها ان كل الـعـنـاوين التـي تصـدرت مـقالي
االخـيـر هي مـشـاركـة فـيـهـا بـدرجـة او بـأخـرى بل وأن الـنـظـام الـسـيـاسي
ة بـرمته مشارك بها فـالشريك هو (( من لديه الدرايـة والعلم بوقوع اجلر
ولم يـبلغ  او كان قـادرا على منـع اجلاني ولم يفـعل)) وكما قـال دستورنا

جد او يروج)) هد او يبرر او  النافذ اخملترق (( كل من 
ولـلـتــوضـيح اقـول ان آمـر الـفـوج ان ارتـكب فـعال خـارجـا عن الـقـانـون او
اجـتهد في القانون (خـارج مورد النص القانونـي) فأن آمر اللواء مسؤول
وان لم يـتخذ االجراء ألبطال الباطل رغم علمه بـالواقعة يعد شريكا وهكذا
عـندما يـحصل الفـساد االداري (الذي يـعني البـطالن في الفقه ) فـي هيئة
ـسـاءلة الـنـيـابيـة (اجلـهة ـصـاحلة وا ـسـاءلـة فعـلى الـسيـد رئـيس هـيئـة ا ا
نـاسب وأال فـهـو شـريك وهـذا ما ـباشـرة) ان يـتـخـذ االجـراء ا الـرقـابـيـة ا
يـنسحب على السيد رئيس مجلس الـنواب الذي هو اجلهة الرقابية االعلى
 وهـنا يـنتـفي توفـر شرط العـلم ألن هذا من صـلب واجبـاتهم االسـاسية 
ـقال سـاءلة الـسابق  فـضال عن اني سـبق وأن اوضحت لـلسـيد رئـيس ا
مـنـشـور اطـلـع عـلـيه حـتـمـا بـطالن (الـكـتـاب) الـذي مـنـحـته هـيـئـة الـتـقـاعـد
لزم للسلطات (القدسية) مع انها لم حتترم حتى قرار احملكمة االحتادية ا

الثالث وليس السلطة الرابعة (التقاعد الوطنية)
ا ال اتمكن من ان ـساءلة احلالي والذي ال ادري  امـا السيد رئيس هيئة ا
س ان اخلـير يـلوح اكـون قـاسيـا معه  وهـو لـيس النـفاق حـتمـا بل ألني ا
بـ عينيه وأنه سار مع هذا االجتاه كـونه مقيدا ...وقد اوضحت له بطالن
قـطع االرزاق  بـحضـور السـيد عـزت الشـابنـدر قبل اكـثر من سـنة  وبـعد
ال رفض ان يـهمش ـقـابـلته انـا والـسـيد حـيـدر ا الـسـنـة وعنـمـا تـشرفت 
عـلى عدد من الـطلـبات اخلـاصة بأرامـل اعضاء الـفروع يـطالـ بـ(حقوق)
ـساءلـة على تـظلـمات 28 دسـتوريـة وقانـونيـة بحـتة وقـبلـها بـسنـة لم ترد ا
ساءلة   ورغم اني عـضو فرع شـرحت فيهـا بشكل مطـول بطالن كتـاب ا
ـليـون (دينـار طبـعـا) ولم استـلم ردا ألنهم قـطـعت وصوالت بـثالثة اربـاع ا
يـعـلمـون ان الرد يـعـني ربح الدعـوى قـضائـيـا وللـتاريخ نـقـول انه ليس مع
سـاءلة االجـراء والـدليل انه هـو من اقـترح مـشـروع قانـون تـعديل قـانـون ا
تـظلم الى حـد كبير  وبـالتالي اصبحـت الكرة في ملعب الـذي ينصف ا
مـجـلس الـنـواب اال ان الـلـعـبـة لم تـبـدأ بـعـد وسـتـبـدأ عـنـدما يـعـي النـاخب
ـاضــويـ يــنـظـرون الى اخلــلف وبـالــتـالي سـوف لن يــبـنـوا الــعـراقي ان ا
مـسـتـقـبال ... وللـتـأريخ ايـضـا اقـول ان مشـروع الـتـعـديل ال يعـفـو الـسـيد

رئـيس الهيـئة من اتخاذ قـرار قانوني جريئ ألبـطال الباطل
ـوجب الــقـانـون  وهـو قـد فــهـذا ضـمن صالحــيـته و
اتـخــذ فـعال ونـافـذ اال ان الـتـقـاعــد الـوطـنـيـة مـغـرمـة
باألوامر الهاتفية اكثر من الكتب الرسمية والقوان

والدستور
وللحديث بقية

ثل الـشـعبي يـنطـبق عـلى حال الـشـعب العـراقي وهو يـسـتعـد خلوض هـذا ا
قـبلة وهو يـعول على تـغيير األحـزاب والوجوه التي االنـتخابات الـتشريعـية ا
دمـرت الشـعب وسرقت أموالـه وجوعته وأفـقرته وقـتلـته وهجـرته وحرمته من
أبـسط حـقـوقه ولم تـؤمن له أبـسط اخلـدمـات وضـيـعت الـوطن ونـهبـت ثرواته
وفـرطت بـأراضـيـه ومـيـاهه وبـاعـتــهـا لـدول اجلـوار وفـرطـت بـسـيـادته وعـزته
ني النفس بتغيير األرانب أو في احلقيقة (الواوية ) وكرامته وها هو اليوم 
الى غـزالن أنـفع وأحسن وأقل خـداعـاً وكذبـاً وحـيلـة ً ولـصوصـيـة لكن واقع
كن لشعبنا احلال يقول تريد غزاال أخذ ثعلبا وليس أرنبا فحتى األرنب ال 
أن يـحصل عليه في االنتخابات الـقادمة  (فالواوية ) حلت محل األرانب وقد
ازدادت أعـدادهـا وتـفـنـنت في مـكـرهـا وكـذبـهـا وخـداعـهـا وازدادت خـبـرتـها
وجتـاربـهـا في فــنـون الـسـرقـة والــنـهب واخلـداع والـتـزيــيف والـضـحك عـلى
ـعــتــرك الـذي يــســمـونه الــذقــون وهـا هـي عـلى أهــبــة االسـتــعــداد لـدخــول ا
عتـرك السلطوي النهبي النفعي ثم ان الواوي الـسياسي  لكنه في احلقيقة ا
الـكـبـيـر الـواحـد أصـبح ثالثـة أو أكـثـر فـالـكـتل الـكـبـيـرة الـتي سـرقت أمـوال
الـعراق ونهبت ثرواته واستأثرت بالسلطـة والنفوذ طوال اخلمسة عشر عاما
اضية ابتكرت طريقة لالمعان أكثر في النهب والسرقات واالستحواذ على ا
كل شئ في هـذا البـلـد وحرمـان شعـبه من أبـسط اخلدمـات وابسط احلـقوق
التـي تتمتع بهـا حتى الدول األفريـقية الفقـيرة وللتـضييق علـيه حتى في لقمة
الـعيش  فقد تـوصلت هذه الـكتل الى طريقـة جديدة لـلسرقة والـنهب وتقاسم
ناصب لتشمل أكبر عدد من الواوية حتى الصغار منهم بعد ان كاسب وا ا
ـليـارات التي سـرقوهـا والـعقـارات التي لـغفـوها شـبع الكـبار واتـخمـوا من ا
والـودائع الـتي أودعــوهـا في الـبــنـوك األجـنـبــيـة فـقـد قــررت الـكـتل الــكـبـيـرة
االنـقسام والـتشـظي الى عدة كـتل بزعـامات جديـدة متـلهفـة للـسرقـة والنهب
لـتلحق بـالزعـامات الكـبيـرة ليس في الـعمل وخدمـة الشـعب لكن في الـسرقة
ـكن من أموال الـعـراق ونهب مـوازناته والـنهب واالسـتـحواذ عـلى اكـبر مـا 
وأمـوال مشاريعه وسرقة نفطه واحلصول على العموالت الكبيرة من مختلف
ـشـاريع الـتي ال تـنــفـذ إال عـلى الـورق فـقط  ,وبـاإلضـافـة الى الـصـفـقــات وا
الـتشضي واالنقسام فـقد توصل الواوية ومـنذ فترة طويـلة الى طريقة أخرى
ـكنه ـناصب وهي تـدوير الـسيـاسيـ حتى يـبقـوا ألطول فـترة  لـلبـقاء في ا
نـاصب ومكاسـبها ونـفوذها فـالذي كان نـائباً في دورة سـابقة يـستأثـرون با
يـصبـح وزير في الـدورة الـقـادمة والـذي كـان وزيـر يصـبح مـسـتشـار وغـيره
يـــصــبح رئـــيس هــيــئـــة واآلخــرون وكالء وزراء وغـــيــرهم ســـفــراء وهــكــذا ,
وسـفارات العراق في اخلارج أصبحت مـلكاً لعوائل السيـاسي فالسياسي
الـذي يحمل جـنسيـة بلد أجـنبي ويقـيم فيه هـو وعائلـته يع أبـائه وزوجاتهم
وبــنــاته وأزواجـهم  مــوظــفـ في ســفـارة الــدولــة الـتي يــقـيـم فـيــهـا ويــحـمل
طـلوب ي أوالدوبـلومـاسي ا ؤهل األكـاد تـلكـوا ا جـنسـيتـها حـتى وان لم 
ا سرقوه ثل هؤالء السـياسي الذين لم يـكتفوا  لـلتعي والشواهـد عديدة 
ونـهبوه فـشاركـوا أبنائـهم في السـرقة واالسـتحواذ عـلى منـاصب ليست من
شـهد الـسياسي هيـمنـة ا حقـهم وهكـذا فالـوجوه الـكاحلة سـتبـقى نفـسهـا ا
ـيـ وعـلى كل مــفـاصل احلــكـومــة والـدولــة وال مـجــال لـلــوطـنــيـ واألكــاد
ــهــنـــيــ حــتى في مــنــاصب مـــدراء عــامــون أو أدنى فــمــنــاصب الــدولــة وا
واحلـكومة مقـفلة لألحـزاب الطائـفية التي جـاء بها االحـتالل ( الن األمريكان
يـريــدون ذلك ) وبــاإلضـافــة الى اإلرادة األمـريــكــيـة في بــقـاء هــذه األحـزاب
شهـد السياسي في الـعراق فان قانون الـطائفية وهـؤالء السياسـي سادة ا
االنـتخابات ونسبـة سانت ليغو تمـنح التسلسالت األولى في الـقوائم الكبيرة
نـسبة من أصوات الـناخب الـعراقي حـتى وان لم ينتخب الـناخب العراقي
هـذه الـتـسـلـسالت  فـفي كل األحـوال يـبـقى هـؤالء الـسـاسـة وأحزابـهم الـتي
دمـرت الــبالد والــعــبـاد هي الــتي حتــصل عــلى أكــبــر نـســبــة من األصـوات
روة ) وسواء شـارك العراقيون أم لم يشـاركوا في االنتخابات (بـالكوة أو با
الن كل شئ مـفــصل عـلى مــقـاس األحــزاب والـكـتـل الـكـبــيـرة  فــتـريـد أرنب
أوبـاألصـح واوي فـخــذه أمــا الــغـزال فال حتــلم بـه والتـصل إلــيه أبــداً أيــهـا

الناخب العراقي.
عـنويات أولـزيادة اإلحباط في  فـيا أبناء شـعبنـا ليس من باب الـتأثيـر على ا
شاهدة الغزال وليس ـنشودة نقول التمنوا أنفـسكم حتى  عـملية  التغيير ا
احلـصـول علـيه فـالـواوية حـاضـرة ولن حتـصـلوا حـتى عـلى غـزال واحد من
حـزب مـدني أو غـيــره وال حتـصـلـوا حـتى عـلـى أرنب واحـد في االنـتـخـابـات
الـقادمة الن الواوية تناسلت وولدت واويـة جدد أكثر خبرة في السرقة وأشد

خبثاً وأكثر مكراً وأوسع حيلة وأكثر دهاءاً .

جتـمـعــني مع الــسـيـاسـي الـعـراقي
ـفـكـر حـسن الـعـلوي اخملـضـرم.. وا
ـــرشح في الــقــائـــمــة الــوطــنــيــة (ا
تـسـلـسل 6 .. حـسن نـوري سـلـمـان
الــعــلــوي) جتــمــعـــني مــشــتــركــات
عــديـدة.. بــعـضــهـا غــيـر مــعـروف 
وبــعــضــهــا مــعــروف عــلى  نــطــاق

ضيق.. وفي مقدمة ذلك :
انـــــني ســـــمـــــيـت  نـــــهـــــايـــــة عــــام
ـرسـوم جـمـهـوري  رئـيـسـا 1981
لــتــحــريـر مــجــلـة الـف بـاء  خــلــفـآ

للعلوي بعد ان غادر العراق..
وتــابــعت الـــرجل..وقــرات له..وهــو
داخل الــعـراق او خـارجه. الـتـقـيـته
فـي ســوريـــة عــام   2008حــاورته 
وحتـــدث بــاســـهـــاب عن :الــتـــســ
العمري والتشـيع العلوي..وتابعته
وهــو عـائـد لـلـعـراق  بـعـد احـتالله.

تـــابـــعـــته وهـــو يـــرفض ان يـــكــون
سـفيـرا للـعـراق بعـد عام 2003وهو
ــان الــعــراقي بــعـد نــائب في الــبــر
انــتــخــابــات عـام  ..2010مــحــطـات
اوتـوقف عـنـدهـا كـثـيـرة  مـر بــهـا 
قـطـار عالقــاتـنـا.. لـكــنـني اقـول عن
تــــلك الـــــعالقــــات..انــــهــــا عالقــــات
ـتـبـادل والـثـقـة والـفـهم االحـتـرام ا

شترك... ا
كـــنت اســـتــعـــرض هــذه احملـــطــات
فــيــمـــا كــنت ظــهــر يــوم وغــيــرهــا 
الـــســـبت الــثـــامن والـــعــشـــرين من
ـاضي في طريقي الى مقر نيسان ا
اقــــامــــة الــــســــيـــاسـي اخملــــضـــرم
ـرشح في االنـتـخـابـات الـصديق وا
حـسن الـعلـوي.. كـان الـصديق زكي
احلـلي قد سـاعدنـي في ترتـيب هذا
الــلــقــاء .. كــان  لــلــزيــارة اكـثــر من

هــدف..اجملـامـلـة واالطـمـئـنـان..ومـا
اصـطـاده صــحـفـيــا.. وحـ دخـلت
مــقـر سـكــنه الـعــامـر  اســتـقــبـلـني
بوجه ضاحك..مع عتب خفيف الني
ـــا كـــان تــــاخـــرت في زيــــارته..ور
احلق معه.. وكان رابـعنا فـي اللقاء
الصديق الصحفي شامل عبدالقادر
 رئـــــيـس حتــــريـــــر مـــــجــــلـــــة الف

باء..الذي سبقنا للقاء..مصادفة..
فـديوان الـعلـوي (شـادبا ) يـستـقبل
ريدين  وفي طليعتهم العديد من ا
االعالمــــــيـــــــون  وفي مــــــقــــــدمــــــة
ت بـصـلـة مـا الى االعالمـيــ من 
ــا او اســرة مـــجــلــة الـف بــاء..قــد
حديثـا.. وتعددت مـحاور احلديث..
وطـــغى الـــهـــدف الـــصــحـــفي عـــلى
غـيـره.. واصـارحـكم بـاني اتـفاعل 
ـــــا بـــــســــــرعـــــة  مع االغـــــراء ور
الصحفي. لكنـي كنت قلقا.. فالرجل
مـسـتودع اسـرار كـثـيرة وخـطـيرة..
ويـتقـاطع بـشكل حـاد مع طـروحات
رمـوز في العـملـية الـسياسـية.. اين
اخلط الـفاصل.. بـ معـلومـة قابـلة
احــــراجــــا له  او ضـــــررا يــــلــــحقلــلـنــشـر  واخــرى يـســبب نـشــرهـا

تواضعة. ومن بحملته االنتخابيةا
يـــــــــــــقـــــــــــــدر ذلـك .. لـــــــــــــكـــــــــــــنـي
حاورته..وسالته..وكان صريحا..و.

شفافآ..
{ قـبل يـوم من لــقـائي بـالــعـلـوي  كـنت

استعيد  قوال للعقاد جاء فيه : 
- لــو ان الف اعــمى انـكــروا وجـود
الشمس..وجاء واحد سليم العين

وقــال بـوجــودهــا..فــمن نــصـدق ?..
سـالـت الـعـلـوي..وفي جـوابه قـادنـا
ـــــــوروث فـي رحـــــــلــــــــة نـــــــحـــــــو ا
االسـالمي..وان الـــكــــثـــرة والـــقـــلـــة
ـيـزان..بل  الـتـركـيز لـيـست هي ا

على النوعية..
ــوقف من ويــضــيف الــعــلــوي ان ا
مـــــوضــــــوعــــــة االنــــــتــــــخــــــابـــــات
ـــفـــكـــر نـــســـبـي..وانـــتـــقـــائي.. فـــا
االسـالمي الــــهــــنــــدي ابـــو االعــــلى
ـودودي..وهــو مـؤسس اجلـمـاعـة ا
االسـالمـيـة  كـان ضـد االنـتـخـابـات
الن الـبـحـر الـسـكـاني كـان هـنـديـا 

سلمون قلة..  وا
يـضـيف الـعلـوي : بـينـمـا النـائـيني
والـشـيـرازي كـانــا مع االنـتـخـابـات

انسجاما مع االغلبية الشيعية.. 
البيان رقم واحد...

{ ســـالـــته..هـل هـــنـــاك فـــرصـــة جنـــاح
للبيان رقم واحد ( االنقالب العسكري).
اجـاب : طـبـعـا..ال..ويـضـيف : بـيان
كـهذا ال يـصدر اال عـند شـعب واحد
 ومؤسـسة عـسكـرية واحدة.. وفي
الـعـراق انـتفى عـامل جنـاح الـبـيان
االول النـه مـوزع امـريـكــيـآ.. فـلـيس
هـــــنــــــاك (سي سـي ) عـــــراقي  وال

فرصة لنجاحه ان وجد..
حــدثـــنــا الــعــلــوي عن الــصــنــاديق

الـثالثـة بـقـوله : صنـدوق يـسـتـقبل
االوراق..وهي من تــرشح احلــاكم..
و..صندوق الدينـاميت..الذي يفجر
ـــنع.. والـــثــالث : مـن يــحـــصــد و
حـصيـلـة الثـاني.. وانـا (العـلوي)..
ضـــــمـن االول... كـــــنـت مـــــيـــــاال ان
ـاضي... انــعـطف بـاحلــوار نـحـو ا
لــذلك ســالت الــعــلــوي..عن ( كــراع
ــاشــيــة ).. فــقـــال عــنــهــا : انــهــا ا
استـقراء لـلمسـتقـبل..وبالغ آخرون
بــــقــــولــــهم انــــهـــا نــــبــــوءة..وذكـــر
اسماءهم.. والنـها تسمـية حساسة
اجتاوزها سريعـا.. واترك العلوي
يـتـحـدث عـنــهـا بـقـوله : عـام 2001
ــؤتــمــر..كــتــبت عن وفي جــريــدة ا
ثالثـة اجيـال ستـمسك الـسلـطة في
ستقبل... وكانه امام لوحة عراق ا
ـفـاتـيح  يـقـدم الـعـلوي مـكتـظـة بـا

قراءة للقادم من االيام..
هـنـا الـعـلـوي يعـيـد قـراءة مـا كـتبه
عام  2001 بقـوله : يلـوح لنـا ثالثة
اجــيــال من الــنــاس ســتــشــارك في
ادارة العراق.. جيل مـتجذر متصل
بـالـتـضـحـيـات االولى  والـتـيـارات
يدانية  االولى.. و..جيل اللحظة ا
وهـــو جــيـل مــخــتـــلط غــيـــر مــرئي
حـالــيـا..وقــد ال يـتــعـرف احــد عـلى
رؤوسـه من اهـل اخلــــــارج. وهــــــذا
اجلـيل سـيـظـهـر فـي حلـظـة االعداد

للسقوط.. 
يــــضــــيـف الــــعــــلــــوي فـي قــــراءته
لـلـمـسـتـقــبل : اجلـيل الـثـالث الـذي
تـتــسـلط عــلـيه االضــواء  بـوصـفه
جـيل الـسـلـطـة الـقـادمـة الـذي يـدير
الــصـراع من اخلــارج. وقـد يــسـمى
ــــعـــتـــرف به ــــنـــصب وا اجلـــيل ا
دولــيــآ.. يــضـيف : يــجــري حــالــيـا

التـنازع في مـنطـقة اجلـيل الثالث 
ا يجري في اجليل : االول اكثر 

والثاني..
{ هل انت نــادم ? سـالت الــعـلــوي وانـا
اوشك ان اطــوي اوراقي.. هـل انت نـادم

على انتمائك البعثي السابق?
-  اجــــاب : لــــست نــــادمــــا..وقــــدم
تــفـصــيالت كــثــيــرة تــعـزز  رايه...
وتـــشــــعب  احلـــديـث..وفي حلـــظـــة
احــــســــسـت ان الــــصــــديـق حــــسن
الـعـلـوي حالم كـبـيـر.. وال ضـير في
ذلك..فـــاحلــــيـــاة حتـــتــــاج احلـــلم..
وحــدثـنــا تـفــصـيال عن حــلم كـبــيـر
جـــدا.. هــو: ان تـــعـــود بـــغــداد الى
عـبـاسيـتهـا  ثـقافـيا.. وبـدا يـحدثـنا
عن حــلم مــلــون..مــثل الــوان قـوس
قـــــزح.. ولـم يـــــكـن احلـــــلم ولـــــيـــــد
ضـــرورات انــتــخــابـــيــة.. اذ يــقــول
لك العـلوي : طـرحت الفـكرة عـلى ا
الـســعـودي  فـهــد بن عـبـدالــعـزيـز
فرحب بها  وابدى استعداده لدفع

نصف تكاليفها..
يضـيف العلـوي : انه مجـمع ثقافي
حتـت اســم :الـف دار..و..دار.. ومـن
خالل مــصــادر مــوثــوقــة  رشــحت
معلومات بان الوطنية  لو اعطيت
وزارة  فـانـهـا سـتـخـتـار الـثـقـافة 
وان طـريـق الـعـلـوي لـهـذه  الـوزارة
ســـالـــكــة بـــامـــتـــيـــاز... الى جـــانب
الــعــلـوي..تــســتـقــر ادويــته وكــتـبه
وامـنــيــاته..و..ذكـريــاته وهــمـومه..
هــكـــذا اقــدر.. كـــانت الـــســاعـــة قــد
جتــاوزت الــثــانــيــة بــعــد الــظــهـر..
ودعـنـاه..نحن الـثالثـة.. وانـا اغادر
داره الــعــامــرة..تـزاحــمـت عـنــاوين
ـرشح..حـسن ـفـكـر..ا الـلـقـاء..مع..ا

العلوي..
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احـــدثت مــبـــادرة كــمــال الـــهــلــبــاوى
الـقـيـادى الـسـابق بـجـمـاعـة االخـوان
ـصــاحلـة بـ ــسـلـمــ لـتـحــقـيق ا ا
ــصــرى واجلـــمــاعــة صــدى احلـــكم ا
واسـعــا فـفـى الـوقت الــذى رحب فـيه
بــعـض اخلــبــراء الــســيــاســ بــتــلك
ــبــادرة بــاعـتــبــارهــا خـطــوة نــحـو ا
حتـــقــيق مــصـــاحلــة شــامـــلــة مع كل
عـارضة لتـحقيق القوى الـسياسـية ا
االســـتـــقــرار فـى اجملــتـــمع اعـــتــرض
علـيـها آخـرون بـدعوى انه ال تـصالح
مع جـمـاعـة ارهـابـيـة مارسـت العـنف
ضــداجملــتــمع ووسط اجلــدل الــدائــر
كـــان لــــلـــزمــــان هـــذا احلــــوار الـــذى
اجرينـاه مع د/ كمـال الهلـباوى الذى

يعالج االن فى لندن.
{  ما هي االسـباب التي دفعتكم للتقدم

بادرة في هذا التوقيت ? بتلك ا
ـــبــادرة الــرغـــبـــة في تـــقـــد هـــذه ا
مــوجــودة مــنـذ مــدة طــويــلــة  ولـكن
ن تــــتـــابع األحـــداث والــــتـــدخالت 
يــعــقل أو ال يــعــقـل كــان ســبــبـا وراء
الــتــأجــيل أكــثــر من مــرة. ولــكن بــلغ
الـسيـل الزبى كـمـا يـقـول الـعرب  بل
هانـة حتى إن ترامب يـصرح بأنه وا
لوال احلمايـة األمريكيـة لدول اخلليج
ـــا اســتـــقــر فــيـــهــا األمـــر ولم يــبق
دة أسـبوع واحد  هذا احلكام فيـها 
فــضال عن أوضــاع فــلــســطــ  كــمـا
يــعــرف اجلـمــيع . أنــا أرى أن هــنـاك
حتديات عديدة تواجهنا فى مقدمتها
اإلرهاب والفسـاد والتخلف . كل هذا
أوقف عــــجــــلــــة الــــتـــقــــدم فـى األمـــة
واللحاق باحلـضارة وإنشغلت األمة
بــــحـــروب ال طــــائل مــــنـــهـــا . وزادت
الـــكـــراهـــيـــة بـــ الـــنـــاس واحلـــقــد
والعـداوات ب األهل وأبـناء الوطن
الـــــواحــــــد بـل األســـــرة الــــــواحـــــدة
وانشغلنا عن العدو احلقيقى بالعدو
ـتـوهم . ولن يـكـون هـنـاك تـقـدم وال ا
حتى وجود لـهذه األمة بـهذه احلال .
هــذه بــعض أهم األســبــاب. نــريـد أن
نسـعى جمـيعـا إلنقـاذ السـفيـنة. كنت
ـاذا تتـقدم دول والزلت أسأل نـفـسى 
أخـرى وال نـتـقــدم نـحن  هل خـلـقـهم

الله تـعالى بعـقول أفـضل من عقـولنا
? هـذا غيـر مـقـبول وغـيـر مـنـطقى هم
يــتــقـدمــون ألنـهم إهــتــمـوا بــالـتــقـدم
وتخـلصـوا إلى حد كـبيـر من الفـساد
واالرهــــاب والــــتـــــخــــلف وعـــــنــــدهم
أولــويـــات واضــحــة وخــطط دقــيــقــة
وشـــفــافــيــة ويــســـود اجملــتــمع ســلم
إجـتمـاعى واضح . فـلـمـاذا ال نـحاول

نحن ذلك.
{  وهـل كان هـنـاك تـنسـيق بـيـنـكم وب
شــخـصــيـات وقــوي سـيـاســيه مـؤيــده قـبل

بادره ? طرح تلك ا
كان هناك حوارات حول األوضاع في
دة الـسـابـقة . وأنـا أشـارك فى هذه ا
احلــــوارات وخـــصـــوصـــا الـــنـــدوات
ـوتـمــرات. وأردت أن يـكـون هـنـاك وا
مــخـــرج لــلـــعــقـالء  الــذيـن تــهـــمــهم
األوطان رغم شيوع الفساد والتخلف
وبقية األمـراض . نحن لم جنرب هذا
ــسـعى بــالــشـكل احملــتــرم من قـبل. ا
ــاذا نـــســتــجــيب لــشــخــصــيــات من
اخلـارج تسـتـطـيع أن جتـمع اجلـميع
فى جــنـيف أو واشــنـطن أو لــنـدن أو
اذا ال يكـون عندنا باريس وغيـرها . 
دى ميستورا عربى مـحترم غير تابع
لــنــظــام مــعــ ?. أين دور الــشــعـوب
احملــتـرم الـتى تــخـشى حــقـيــقـة عـلى
األوطان وال تسعى للسلطة ?. وليس
هـناك تـنـسـيق مع أى قوى سـيـاسـية

من قبل .
ـبـادره {  وهل تــتـوقـعـون ان تــؤدي تـلك ا
الـي نـــوع مـن االنـــفــــراجه خـــاصـه في ظل

بادرات السابقه ? فشل ا
- نعم وبـكل تـأكيـد بـإذن الله تـعالى

االنفراجه قادمة.
{  وهل تـري ان النـظام اصبـح في غير
ــصــاحله خــاصه ان في حــاجه الي تــلك ا
ظل الـضـغـوط الـتي يـتـعـرض لـهـا االخـوان
خـاصه من جانب الـسعوديـه وبعض الدول

اخلليجيه ?
- كل نظام له حساباته وكل األنظمة
يــجـب أن تــهــتم بــشــعــوبــهــا حــسب
ـعــاهـدات الــدسـاتــيـر والــقـوانــ وا
الـدولــيـة والـعــقـد االجـتــمـاعى. حـتى
ــــا فــــيه إصالح إصـالح اجملـــتــــمع 
ــنــحـرفــ هــو مــهــمـة اجملــرمــ وا

الـــنــظـــام الــقـــائم ويــعـــاونه فى هــذا
ـدنيـة . الـنـظام يـحـتاج ـؤسسـات ا ا
ــصـــاحلـــة أكـــثـــر من غـــيــره حـــتى ا
يتـوقف االرهاب ويـتجه اجملـتمع إلى
االنـــتـــاج ويـــســتـــقـــر األمن والـــســلم
واجـهة اجملتـمـعى ويوفـر مـا ينـفـقه 
االرهـاب واخلـلل . دائـمـا الـنـظـام فى

حاجة إلى السالم.
{ وهل تـرى ان تلك الظروف سوف جتعل
االخــوان اكـثــر مــرونه في اي مــفــاوضـات

قادمه ?
- ليس هناك كما تـعرف تنظيم واحد
لالخــوان  ولم يــعــد االخــوان صــفــا
واحــدا االخـــوان كــمــا قــلت ســابــقــا
لالسف الشديد على األقل يـنقسمون
إلى ثالث مجموعات كما قلت وكتبت
لـلـرئـاسـة  وقـلت ذلك مـراراً وتـكراراً
عـلى التـلـفـاز ونشـرته الـصـحف . أنا
يـــهــمـــنى من االسالمـــيــ الـــشــبــاب
خصوصا ويهمنى بشكل عام السالم
ـعـارضـة اجملـتـمــعى لـلـشـعـب كـله وا
كــلـهــا وخـصــوصـا الـشــبـاب الــبـريئ
الــكـــثـــيـــر الـــذى ال يـــؤمن بـــالــعـــنف

وتعرض للمظالم.
ـــــبــــادره الـــــتي { ومــــا هـي اهم مـالمح ا

سوف تطرحونها ?
ــبــادرة: تــشــكــيل مــجـلس - مالمح ا

ــصـريـة حــكـمـاء من الــشـخــصـيـات ا
والعربيـة ومن بقيـة الدول االسالمية
 يدرس األوضـاع باسـتـقالليـة كامـلة
ـنــاسب كى تـعـود ويـقــتـرح الـعالج ا
ـصر إلى اجملتـمعـات العـربيـة بدءاً 
كـامل الـسلم اجملـتـمـعى واحملـبـة بدل
الـــكــراهـــيــة والـــرضــا بـــدل احلــقــد 
والتـعاون بدال من الـتنـافر  واحلوار
بـدال من الــصـراع .وأعــضـاء اجملـلس
ـــقـــتـــرح مـن أصـــحـــاب اخلـــبـــرات ا
والــــتــــجــــارب والـــــعــــقل فـــــضال عن
االســتــقاللـيــة وبــعـضــهم بــالــتـأكــيـد
ســيـكـون مــنـاسـبــا لـقـضــايـا مـحـددة
وبـعــضـهم يـكــون مـنـاسب بــعـيـنــهـا 

لقضايا أخرى.
{ وهل تـــــري ان هـــــنـــــاك اطـــــراف داخل
الــنــظـام و االخــوان يــعــرقـلــون اتــمــام تـلك

صاحله ? ا
- بكل تـأكيـد العقـليـات كلـها تـختلف
فى الــنــظـر إلى األمـن الـقــومى وإلى
وتـخـتـلف أهـمـيـة الـسـلم اجملـتـمـعى 
أيضـا حسب الـقـدرة على االسـتنـباط
والفهم واألدراك ولذلك فمن الطبيعى
أن يـكـون هنـاك من يـسـعى لـلـتـعويق
والـــعــرقـــلـــة  وهــو يـــظن أن ذلك فى
وبـعـضـهم ال يـدرك أن صـالح الـوطن 

التعويق يؤدى لالنفجار أحيانا.

{  وهل تـتوقـعون ان تقـوم دول اوروبيه و
ـتـحده بـادراج جـمـاعه االخوان الواليـات ا

كجماعه ارهابيه?
- الـدول األوروبـيـة وأمـريـكـا تـسـعى
صلحـتها فقط واحملـافظة على أمن
ـشـروع الـصـهـيونـى ما إسـرائـيل وا
ظـــهـــر مـــنـه ومـــا بـــطن. ومن ضـــمن
إسـتــراتـيــجــيـاتــهــا الـفــكــريـة تــعـدد
اخلـــــــيـــــــارات حل options ولـــــــذلك
عارضة يتعاملون مع األنظمة ومع ا
ـا تـأتى الى الـقـويـة خـصـوصـا فلـر
احلـكـم يـومـا مــا وحـتى يـظل لــديـهـا
تعامل مع اجلميع وتضغط بهم على
احلــكــام لــلــحــصــول عـلـى مـزيــد من

صالح. كاسب وا ا
{ هـنــاك من يــري ان الــنـظــام في مــصـر
يــعـاني حــالـيـا مــأزق بـعــد تـراجع شــعـبـيه
السـيسي بـسبب تـفاقم االزمه االقـتصاديه
و الفـساد و غياب احلـريات فما هي وجهه

نظرك ?
- ليس هناك رئيس  –إال القلة جدا
الذين لم تـتراجـع شعـبيـتهم وهم فى
احلكم نظـرا ألسباب كـثيرة مـنها أنه
يـتـحـمل سـلـبـيـات سـابـقـة  وتـنـعـقد
عـــلــيـه آمــال وطــمـــوحــات أكـــبــر من

القدرات واالمكانات.
{ ومــا هي وجـــهه نــظـــرك في اخلــطــوات
ـرحله التي يـجب ان يتـخذهـا النـظام في ا
ــواجـهـه الـتــحــديـات الــداخــلـيه و ــقـبــله  ا

اخلارجيه ?
- أمـا مواجـهـة التـحـديـات الداخـلـية
فــــهـــذا يـــحـــتـــاج إلى حـــوار خـــاص
وتــصــنـيـف تـلـك الـتــحــديــات حـسب
األولـوية . وقـد قـال الـشـاعر فى ذلك:
ــعـلـم والـطــبــيب كالهــمـا  ال إن ا

ينصحان إذا هما لم يكرما
فـاصـبـر لـدائك إن أهـنت طـبـيـبه 
واصبر جلهلك إن جفوت معلما

وأرى إجـــمـــاال أن أهـم الـــتـــحـــديــات
الـــداخـــلـــيــــة تـــتـــمــــثل فى االرهـــاب
والــفـــســـاد والــتـــخـــلف والـــتـــشــتت
والـتــمـزق والــعـجـر عـن اإلسـهـام فى
ــســتــقــبل واحلــضـارة احلــلــول أو ا
االنـسانـيـة الـقائـمـة  أمـا التـحـديات
اخلــارجــيــة فـيــأتى فـى مـقــدمــتــهـا 
ــشــروع الــصــهـيــونى والــهــيــمــنـة ا

الغربـية بالـقيادة األمـريكيـة وليست
اجلمـهوريـة االسالميـة فى ايران هى
الـعــدو احلـقـيــقى عـلى االطالق. وفى

هذا تفصيل كثير.
أمـــا من الـــنـــاحــيـــة الـــفـــكـــريـــة فــإن
التحـديات تـتمـثل فى : ضعف الوقت
ــسـلـمـ اخملـصص عــنـد الـعـرب وا

ـشـكالت والـتــحـديـات الـتى وكـثــرة ا
نحـمـلهـا على أكـتـافنـا مع العـجز عن
إيجاد حلول لها  وهذا فضال عن أن
اآلمال والطموحـات أكبر من القدرات
واالمـــكــانــات . أمــا الــديــكــتــاتــوريــة
ــرض والـــقــمع والــقــهـــر والــفــقــر وا
وضـــعف الـــتــعـــلـــيم وســوء احلـــالــة
االقـتـصـاديــة وضـعف احلـريـات فـكل

هذا مشمول فى الفساد والتخلف.
{  مـــا هـــو تــعـــلــيـــقك عـــلي ردود الـــفــعل
ــان الـــغـــاضــبه مـن جــانـب أعــضـــاء الــبـــر
وسـيـاسـيـ عــلي مـبـادرتك واتـهـامك بـأنك
الزلت تنـتمي لالخـوان خاصه بعـد ظهورك

بادره ? في قناه مكمل للترويج لتلك ا
- أمـا تـعـلـيــقى عـلى ردود الـفـعل من
ــانــيـ والــســيــاســيـ بــعض الــبــر
واالعالمـيــ  فـإنـنـى أرى إنـهم كـان
ــفـتــرض قـبـل احلـديث أن يــقـرأ من ا
بـادرة ثم يقول كُال منـهم وأن يفـهم ا
نـقــداً عــلــمــيــا لــهــا ولــيس هــجــومـا
وأعـتــقـد أن غـضــبـهم مـصــطـنع مـثل
ــة الـذين الــنـدابــات فى األيـام الــقـد
يت  يزايـدون فى الـبكـاء عـلى أهل ا
وخشـيـتى أن تكـون هـذه هى العـقول
ـــان مــهـــمـــته الــتـى تـــشــارك فـى بـــر
راقـبة والـتشـريع  أما الـسيـاسي ا
الذين هـاجمـوا كمـال الهـلباوى  ولم
ــبـادرة ذاتــهــا  فـبــنـوا يــهــاجـمــوا ا
رأيـهم فى هـجـومـهم عـلى مـعـلـومـات
خـاطــئـة وزعـم وكـذب فى إنــنى عـدت
ـــســـلـــمــ إلـى صـــفـــوف االخـــوان ا
ى وأنـنى أتقـدم بهذه والتـنظيم الـعا
ـبادرة مـدفـوعـا من االخـوان  وهذا ا
أيـــضــا فـــعــلـه بــعض االخـــوان عــلى
ــبـادرة إعــتـبــار إنـنى أتــقـدم بــهـذه ا
مدفـوعا من الـنـظام الـذى أوشك على
االنهـيـار وكل هذا كـذب  ومـعلـومات
خــــاطـــئــــة أو حتــــلــــيالت خــــاطــــئـــة

وتقديرات خاطئة. كمال الهلباوي 
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نزل االول في بغداد العلوي مع الطاهر 
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