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  المرجعيات الدينية نأت بنفس�ها عن التدخل في التفاصيل السياسية وتركتها للقوى الفائزة في االنتخابات
)هاني الشمري(السيد عمار احلكيم متوسطا الزميل عدنان الراشد والسفير العراقي وفيصل القناعي وجاسم كمال وباسم العوادي ومحسن احلكيم واحمد عمار احلكيم السيد عمار احلكيم ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد خالل اللقاء

السفير محمد حسني بحر العلوم مع احلضور

الزمالء عدنان الراشد وفيصل القناعي وجاسم كمال في استقبال السيد عمار احلكيم لدى وصوله إلى اجلمعية

فيصل القناعي متقدما احلضور

أكد خالل لقائه المفتوح في جمعية الصحافيين أن تعطل تشكيل الحكومة سبّب إحراجاً للعراقيين

عمار الحكيم: االتفاق على تسمية رئيس وزراء العراق خالل األيام المقبلة 
وليست لدينا مشكلة مع األشخاص وإنما نسعى لحكومة شراكة وطنية

بيان عاكوم 
في ظل التركيز على املشهد 
العراق���ي واجتاه االعني نحو 
تشكيل احلكومة العراقية والتي 
حتظى باهتمام اقليمي ودولي، 
أملح رئيس مجلس االسالمي 
الس���يد عمار احلكيم  االعلى 
خالل زيارته الى الكويت الى 
قرب االتفاق على انتهاء هذه 
االزمة واملضي في تش���كيل 
احلكوم���ة وقال خ���الل لقاء 
مفتوح بجمعية الصحافيني 
اول من امس مبناسبة زيارته 
املعتادة للكويت:  الرمضانية 
»بدأنا نصل الى نهاية النفق 
ونحن مقبلون في االيام االتية 
على خيارات حتدد االجتاه في 
تشكيل احلكومة«، ولكنه اكد 
في الوقت نفس���ه انه لم يتم 
حتديد اس���م لرئيس الوزراء 
حتى اآلن مؤكدا انه ليست لديه 
اي معلومات حول ما يش���اع 
عن تواف���ق االئتالف الوطني 
ودولة القانون على تس���مية 
نوري املالكي رئيسا للوزراء 
لوالية ثانية مشيرا الى انه في 
االيام املقبلة سيتم االتفاق على 
هذا االمر، مؤكدا انه لم يجر اي 
اتفاق مع »دولة القانون« ولكنه 
اش���ار الى ان ايا كان رئيس 
الوزراء املقب���ل فمن املنطقي 
ان يتم وضع رؤية صحيحة 
وبرام���ج وضمانات لتحقيق 

شراكة وطنية.
وعما اذا كان املجلس االعلى 
رف���ع »الڤيتو« عن املالكي رد 
بالقول »ال ش���ك هناك بعض 
املالحظات من االئتالف الوطني 
ولذلك مسألة تشكيل احلكومة 
اخذت وقتا الن هذه االطراف 
تباحثت للوصول الى شخصية 
ميكن ان تكون محورا لتشكيل 

حكومة شراكة واسعة«.
الزيارة بني  وبخص���وص 
انها تأتي في سياق الزيارات 
الت���ي كان يقوم  الرمضانية 
بها الشهيد السيد محمد باقر 
احلكيم والس���يد عبدالعزيز 
احلكيم مشيرا الى ان وجوده 
فرصة ثمينة للقائه مع القيادات 
الكويتية ال���ى جانب زيارته 
للجرحى العراقيني وللديوانيات 
مشيرا الى ان ما لفت نظره هو 
اهتمام ابناء الشعب الكويتي 
بتطور االوض���اع في العراق 
حتى اكثر من الوضع الداخلي 

الكويتي.

أسباب تعطل تشكيل الحكومة

وعن املشهد السياسي في 
العراق قال »ال شك ان تعطل 
تشكيل احلكومة سببب احراجا 
للعراقيني ونوع���ا من القلق 
الى ان  العراق الفتا  الصدقاء 
عملية تش���كيل احلكومة لها 
اثار وتداعيات مباش���رة على 
االس���تقرار في العراق والذي 
هو جزء ال يتجزأ من استقرار 
املنطقة مبينا ان املشاورات التي 
اجراها م���ع القيادة الكويتية 
القلق على ما  بينت مستوى 
يجري في العراق، واحلرص 
على ان يكون العراق موحدا 
وملتحما ف���ي حكومة حتقق 

االستقرار فيه.
ورأى احلكيم ان بروز اربع 
قوائ���م انتخابية متقاربة في 
عدد مقاعدها هو الس���بب في 
التعقيدات التي جتري اليوم 
من اج���ل تش���كيل احلكومة 
الى جانب التع���دد في الفهم 
الدستوري على القائمة االكبر 
والذي ادى الى ابداء الرأي من 
احملكمة االحتادية كان ايضا 

ي���زورون العراق ويطرحون 
وجهة نظرهم كما يس���معون 
وجهة نظ���ر العراقيني، الفتا 
الى انها قضية صحية ولكن 
األس���اس ان يكون القرار في 
النهاي���ة عراقي���ا ينطلق من 
املصلح���ة الوطنية وظروف 
البالد وليس من خالل وجهات 
نظر تأتي من خارج احلدود 
ال تكون احيانا منسجمة مع 

مصالح البالد.
اذا كان���ت لدي���ه  وعم���ا 
معلومات عن رسالة الرئيس 
االميرك���ي ب���اراك اوباما الى 
الس���يد السيس���تاني وع���ن 
دخول املرجعيات الدينية في 
تشكيل احلكومة قال ليست 
ل���دي معلومة ع���ن محتوى 
الرسالة ولكن املرجعية الدينية 
نأت بنفس���ها عن التدخل في 
تفاصيل من هذا النوع وتترك 
األمر للقوى السياسية، مشيرا 
ال���ى ان املرجعية أبدت رأيها 
في قضايا ذات مصلحة عامة 
كدعوتها لالنتخابات وحرمت 
إراقة ال���دم البريء وحافظت 

على السلم االجتماعي.
وردا على سؤال عن اسناد 
مهمة حل امللف���ات العراقية � 
الكويتية اليه، قال لم أحتمل اي 
مسؤولية تنفيذية في السابق 
وليست لدي رغبة في حتملها 
باملستقبل الن الدور الذي أقوم 
به ميكنني م���ن تقدمي خدمة 
بعي���دا عن التكب���ل باملواقع 
الى ان  التنفيذي���ة، مش���يرا 
الزيارات تأتي ضمن التشاور 

بني البلدين.

تقييم التواجد األميركي

وع���ن تقييم���ه للتواجد 
االميرك���ي في الع���راق خالل 
الس���نوات الس���ت املاضي���ة 
بإيجابيات���ه وس���لبياته قال 
احلكي���م انه م���ن الصعوبة 
ان يت���م حتدي���د االيجابيات 
والس���لبيات وامنا هو مشهد 
مترابط ومتداخل وملف مترابط 
في حيثياته املختلفة، الفتا الى 
ان املقارنة بني عراق عام 2003 
و2010 يبني ان هناك تطورا في 
اللحمة بني العراقيني وتطورا 
في املستوى األمني بالرغم من 
بعض اإلش���كاليات وانخراط 
بعض اجلماع���ات من حملة 
السالح في العملية السياسية 
وهناك تفه���م اقليمي وعربي 
أكثر للواق���ع العراقي فهناك 
مؤش���رات ايجابية، الفتا الى 
انه في الوقت نفس���ه تسجل 
مالحظات املطلوب التدقيق فيها 
ووضع خطة طريق ملعاجلتها 
م���ن اجل انش���اء مش���روع 
منوذجي يحق���ق طموح���ات 

الع��راق.
من جهته رحب املدير املالي 
جلمعي���ة الصحافيني ونائب 
رئيس حترير جريدة »األنباء« 
الزميل عدنان الراشد بسماحة 
الس���يد عمار احلكيم باس���م 
أعضاء اجلمعي���ة وقال »انها 
سنة حميدة ان يقوم سماحته 
كل عام بزيارة اجلمعية عند 
زيارته الى الكويت في العشر 
االواخر من رمضان، مش���يرا 
الى انها امتداد لزيارة الشهيد 
الس���يد محمد باق���ر احلكيم 
كما رحب بالوفد املشارك في 
الزيارة وبالسفارة العراقية في 
الكويت التي متثلت بالسفير 
محمد حسني بحر العلوم مشيدا 
باحلفاوة العراقية التي ملسها 
الوفد الصحافي الكويتي الذي 

زار العراق.

حريصون كل احلرص على ان 
ينطلقوا من منطلقات وطنية 
ويأخ���ذوا في ع���ني االعتبار 
الهواجس التي يحملها األشقاء 
ف���ي احملي���ط اإلقليمي ولكن 
العراق  الى  النهاية نعود  في 
لنتخذ القرار مبوازاة املصلحة 

الوطنية العراقية.
وعن مستوى اجلرمية في 
العراق قال ال ش���ك ان هناك 
انخفاضا كبيرا في مس���توى 
اجلرمية قياسا الى السنوات 
املاضية ولكن ل���م نصل الى 
املستوى املثالي، مؤكدا تطور 
االجهزة األمنية وخططها في 
مالحق���ة وتفكيك الش���بكات 
اإلرهابية، الفتا الى انه ليس من 
السهل السيطرة على اإلرهاب 
كليا والبد من املزيد من اجلهد 

في هذا اإلطار.

زيارة نائب الرئيس العراقي

الرئيس  وعن زيارة نائب 
العراقي وما اذا كانت ستؤثر 
الزيارة على تش���كيل  ه���ذه 
احلكومة وان تكون مثمرة قال 
احلكيم ال شك ان هناك العديد 
من املس���ؤولني ف���ي املنطقة 

سببا في تعطل التشكيل وايضا 
التقديرات االقليمية والدولية 
في طبيع���ة احلكومة املقبلة 
او تصوراتهم ولهذه االسباب 
واجهنا هذه االشكالية. اال انه 
اكد على ان هذه القوائم تعبر عن 
توازن بني املكونات السياسية 
العراقية مؤكدا  واالجتماعية 
انه ال ميكن لفئة او حلزب ان 
تأخد الب���الد وتترك اآلخرين 
وامنا املطلوب حكومة شراكة 

وطنية.

الطاولة المستديرة الحل األمثل

وحتدث احلكيم عن دعوته 
الى عقد طاولة مستديرة بني 
القوائم والتي من ش���أنها ان 
توفر املناخات املالئمة لتوحيد 
الرؤية والوصول الى تصور 
موحد بني القوى السياس���ية 
والقيادات العراقية في كيفية 
ادارة الب���الد وتوحيد الرؤية 
في امللفات الساخنة والقضايا 
التي تهم العراق وهذا يتطلب 
تفاهمات بني االطراف، مشيرا 
ال���ى ان الطاولة املس���تديرة 
احلل االمثل لسحب املسألة من 

الصراع على املوقع والشخوص 
البحث عن  وبالتال���ي يت���م 
اخلطط والبرام���ج املطلوبة 
والرؤي���ة املوحدة بني القوى 

السياسية.
اذا  وردا على س���ؤال عما 
الطاولة ستتحقق  كانت هذه 
قريبا قال حاملا تتوافر القناعة 
للقوى السياسية، مشيرا الى 
انه كان للبعض رأي في عقدها 
الوزراء،  بعد ترشيح رئيس 
الفتا الى ان املجلس كان يريد 

عقدها قبل ترشيح اسم رئيس 
القيود  الوزراء حتى ال تبدو 
والشروط هي لشخص محدد 
الى ان  وامنا للموق���ع، الفتا 
املجل���س يتجنب ش���خصنة 
األمور وليس���ت لديه مشكلة 
الش���خوص وامنا وضع  مع 
األمور في سياقها الصحيح. 
وعم���ا اذا كان م���ن املمكن ان 
تعقد في الكويت مثال قال »من 
املنطقي ان تعقد في األراضي 
العراقية مبا انها تعنى بهموم 

العراقيني«.

العراق جزء من منظومة 
إقليمية

وردا على سؤال عن تدخل 
ايران لعرقلة تشكيل احلكومة 
وما اذا كان لدول اجلوار دور في 
تسمية رئيس الوزراء املقبل، 
قال نحن نقوم مبش���اورات 
مهمة مع دول اجلوار املهتمة 
بوجهة النظر العراقية، الفتا 
الى ان العراق ليس جزيرة في 

محيط وامنا جزء من منظومة 
إقليمية، مبينا ان الكويت كانت 
على درجة عالية من املتابعة 
واملواكبة والتفهم لتعقيدات 
العراقي في السنوات  املشهد 
املاضية، الفتا الى ان االستقرار 
في العراق يت���رك اثاره على 
املنطقة، مؤكدا ان دول اجلوار 
معنية بطبيعة التحوالت ومن 
املنطقي ان يكون لدول اجلوار 
اهتمام مبا يجري في العراق اال 
انه في الوقت نفسه العراقيون 

اس�تقراره عل�ى  حرصه�ا  وإب�داء  الع�راق  ف�ي  يج�ري  مم�ا  الكويتي�ة  القي�ادة  قل�ق  الحظن�ا 

  ب�روز أرب�ع قوائ�م انتخابي�ة متقارب�ة ف�ي ع�دد المقاع�د والفه�م الدس�توري للقائم�ة 
األكب��ر والتقدي��رات اإلقليمي��ة والدولي���ة أه�م أس�ب�اب تعط�ل تش�كي�ل الحكومة

  من الطبيعي 
أن يك�ون لدول 
اهتمام  الج�وار 
يج���ري  بم�ا 
ف�ي الع���راق 
ألن اس�تق�راره 
م��ن اس�تقرار
 المنطق����ة

السعي اآلن لتشكيل حكومة تعزز عالقاتنا
مع الجوار ال أن تكون مصدراً إلزعاجه

رد احلكيم على س���ؤال بخصوص االصوات العراقية التي 
تس���يء الى الكويت بان  هناك اصواتا تسيء الى الكويت في 
العراق ولعلها تسيء الى بلدان اخرى وهناك اصوات في الكويت 
تسيء الى العراق مشيرا الى ان احلريات واآلراء جتعلنا نستمع 
الى اآلراء من هنا وهناك ولكن ال نعول على اي صوت تسيء 
الى ه���ذه العالقة متمنيا من الكويتي���ني اال يعولوا على هذه 

االصوات وامنا االعتبار للقوى السياس���ية التي هي في مواقع 
املسؤولية واملعبرة عن وجهة نطر احلكومة العراقية، مشيرا 
الى ان الس���عي اآلن جار لتش���كيل حكومة عراقية قادرة على 
تعزيز العالقات مع اجلوار وال تكون مصدرا الزعاج اآلخرين 
مؤكدا حرص العراق على بناء امنت العالقات مع الكويت التي 

تربطنا بها عالقات تاريخية متجذرة.


