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للـتعـــرف علـــى مـــا يـــراه مـــسعـــود
بارزاني يف املشهد الـسياسي اليوم

كان هذا احلوار:

املـدى: كيف حتـدد مالمح الـوضع
السـياسـي، وما تـوصيفك للحـالة
الراهنة، بعد اسابيع من وصولك

الى بغداد؟
بـارزاني: ال بد مـن االعتراف، دون
تالعب بــاملصـطلحـات، بــأن البالد
تعيـش حـالـة من حـاالت "االزمـة"
لكنها ليست "مستعصية" وليست
مـن تـلك االزمـــات الـتـي تـنــطـــوي
علـى تنـاقضـات جـادة او تنـاحـريـة

ال سمح اهلل.
لقـــد سعـيـنــا دائـمــاً لـتجـنـب مـثل
هـذه احلالـة، ودرء مخـاطرهـا عن
شعـبنـــا. والتـــأكيــد علـــى الثـــوابت
الـوطنيـة، الـتي متثـلت يف تضـافـر
جهود كل القوى بغض النظر عن
طـــــــابـعـهـــــــا االيـــــــديـــــــولـــــــوجـــي او
الــسيــاسي او العــرقي او املـذهـبي،
علـى قـاعـدة بـرنـامـج عمل وطـني
مـشتـرك، ونبـذ اي نهج او اسلـوب
لالنفـراد او التـمييـز او التهمـيش
لآلخــــريــن أو تغـيـيـب أي طــــرف.
بعـيــــداً عـن االســتقــــواء بـــــالقــــوة
العــدديــة او بــأي أفـضـليــة أخــرى،
ســـــــوى االنــــطـالق مــن املــــصـــــــالـح
الـوطـنيـة الـعليـا واالعـتمــاد علـى
مبــادىء العـمل املــشتـرك وجتـنب
اغفــــال اي قــــوة او طــــرف، مهـمــــا
كــــانـت قــــوتـه العــــدديـــــة او نفــــوذه
السـياسي، مـا دام يسعـى لتحقيق

ذات االهداف.
املـدى: لكن احلالة الـراهنة جاءت
مفاجئـة، بعد جولـة من اللقاءات
واملــشـــاورات الـتـي اشـــاعـت اجـــواء

االمل بتشكيل احلكومة؟
بــــارزانـي: هــــذا صحــيح،  لـكــنه ال
يعـني اننـا دفعنـا البالد نحـو هذه
االزمـــة، او ارتـضـيـنـــا بهـــا، او انهـــا
مـن فعل فـــاعل مجهــول، او حتــى

انها جاءت من الفراغ.
لقـد جـاءت هـذه االزمـة، حـصيلـة
تــــراكـمـــــات سلـبـيـــــة تعـــــود بعــض
جـــذورهـــا الـــى االيـــام االولـــى مـن
سقـــــوط الــنـــظـــــام االســتــبـــــدادي
السـابق، واالخطاء الفـادحة التي
ارتـكبت يف معـاجلـة قضـايـا تتـسم
بطابع مقـرر يف حياة البالد سواء
علـى مــستـوى اعــادة بنـاء الـدولـة
بعــد انهيـارهـا، او تقـريــر مصـائـر
شــرائح اجـتمـــاعيــة معـينــة، او يف
االســس الـتـي ارسـيـت علـــى اكـثـــر
من صـعيـــد، سيــاسـي واقتـصــادي

وعسكري واجتماعي وأمني.
ان حــــصــيـلـــــــة كـل ذلـك ادت الـــــــى
مـــسـتــــوى نــــوعـي مـن االحــتقــــان
الــسـيــاسـي والـطـــائفـي، بل حـتــى
االنـــســــانـي الــــذي سـبــبه اخلــــراب
ودوامــــــــة الـعـــنـف والـــتــــصـفـــيــــــــات
واجلور والـتميـيز وتـدهور احلـالة
املـعيــشيــة لقـطــاعــات واسعـــة من
املــواطـنـني، نــاهـيك عـن مـظــاهــر
الفـســاد املـسـتـشــريــة يف مفــاصل
الـــدولـــة كـلهــــا تقـــريـبــــاً، وانعـــدام
ابــــســـط مــــســـتلــــــزمــــــات احلــيــــــاة
االعـتـيـــاديـــة مـن كهـــربـــاء ووقـــود
وغــــيــــــــــــر ذلـــك مــــن الـــــــــشــــــــــــروط

االنسانية الطبيعية.
وأكــاد اقـــول بقــدر مـن الـصــراحــة
غير املستحبة، اننا كاحزاب وقوى
لم نـستـشـرف آفــاق تطـور الـوضع
بعـد سقـوط الـنظـام، واحـتمـاالت
الـتـــداعـيـــات الـتـي قـــادت الـــى مـــا
نـحــن فــيـه االن. ولــم نــتــــصـــــــرف
مبــــســـــؤولــيـــــة وحـكــمـــــة، ونــتخـــــذ
املــــواقـف والقــــرارات الـتـي جتـنـب

البالد مثل هذا املصير.
واكـــاد أخــشـــى ان الـبعـض مـنـــا ال
يـتــصــــرف حـتــــى االن اال بــنفـــس
االدوات واملـنــطق الـــذي ال يـــؤشـــر
الـــى صحـــوة سـيـــاسـيـــة مــطلـــوبـــة
لــتجـنـب مــــزيــــد مـن اخلـــســــائــــر

وضياع الوقت والفرص.

املدى: لـكن املظاهر الـسلبية التي
اشــــــــرمت الـــيـهــــــــا، ســــــــواء متـــثـلـــت
بـــــالفـــســــاد الــــذي يــنخــــر بـنـيــــان
الـدولـة أو غيـاب االمن والكهـربـاء
والوقود ومظاهر التمييز وغيرها
مما ذكـرت ليست جـديدة، فهل ان
التـشـديـد عـليهـا يــأتي هـو اآلخـر

من باب "الصحوة السياسة"؟
الـبــــارزانـي: ســمه مــــا شـئـت، ولـن

ســيعـتـمــــد علـــى بـــرنــــامج وطـنـي
ونــظـــــام داخلـي الدارة احلـكــــومــــة
وهمـا يـشكالن مــا ميكن تـسمـيته
بـــــــاحملـــــــددات االســتـــــــراتــيـجــيـــــــة

الوطنية.
املـــــدى: هل تـــــرون اهـمـيـــــة بلـــــورة
قــانـــون يلـــزم احلكــومــة املـنـتهـيــة
واليــتهـــــا بــتقـــــدمي وثـــــائق حـــــول
مـسيــرة عملهـا يف ميـدان املهمـات
واالجنـازات واالخفـاقـات والفسـاد
االداري، امــــام الـــشعـب مـبــــاشــــرة،
قـبل تـــولــي احلكـــومـــة اجلـــديـــدة

مهامها؟
بـــارزانـي: علـيـنـــا االن ان نـتـــوصل
الى اتـفاق نهـائي بشـأن احلكـومة
احلـــالـيـــة، ثـم نـتـــدبـــر امـــرهـــا يف
املـــســتقــبل ومــــراقـبــــة نـــشـــــاطهــــا
وبــــرامـجهــــا وهــــذه هــي القــضـيــــة

االكثر احلاحاً.
املـــــــدى: كــيـف تـــــــرون االجـــــــراءات
الفـعلـيــــة الــــواجــب اتخــــاذهــــا يف

ميادين:
أ- محاصرة االرهاب

ب- مكافحة الفساد االداري
ت- اجتثاث اجلرمية املنظمة

بــارزانـي: يـتـطلـب لـتحقـيـق ذلك،
منــاخ سيـاسـي بنَـاء يعـتمـد اوسع
مــشـــاركـــة سـيـــاسـيـــة يـتـــرافـق مع
انعــــــاش االقــتـــصـــــــاد ووضع حــــــد
للـبــطــــالــــة، وتــــأمـني اخلــــدمــــات
احليـوية، ثـم اتخاذ تـدابيـر امنـية
وعــــسـكـــــريـــــة رادعـــــة مــن جـــــانــب،
والعـمل علــى حـمــايــة املــواطـنـني
وتــــــأمــني مـــــســـتلــــــزمــــــات امـــنهــم
ونـشــاطهـم احليـــوي اليــومـي من
جــــانـب آخــــر، كل ذلـك يـنــبغـي ان

يتخذ بشكل مترابط ومتواز.
املـــــدى: كــيـف تقــيــمـــــون جتـــــربـــــة
كردستان خالل العقد املاضي من
الـنـــواحـي اخملــتلفـــة وكـيـف ميكـن
االســتفــــادة مـن هــــذه الــتجــــربــــة
وتعـميـمهــا علـــى منـــاطق العــراق

االخرى؟
بـــــــارزانـــي: عـلـــــــى اآلخـــــــريـــن مـــن
الـشــركــاء تـقيـيم هــذه الـتجــربــة،
وحتــــديــــد مــــدى االســتفــــادة مـن

جتربة االقليم.
لـكــن مــــــا حتـقق حـــــســبــمــــــا اراه،
يـعـــتـــبـــــــــر اجنـــــــــازاً لـلـعـــــــــراقـــيـــني
جـمـيـعهـم، فـمــــا هــــو ايجــــابـي يف
مــسـيــــرة االقلـيـم،... الــسـيـــاسـيـــة
واالقـتصـاديـة يـؤشـر آلفـاق واعـدة
لـكل العــراقـيـني اذا مــا تـضــافــرت

اجلهود وسلمت النيات.
املـدى: مــا البـدائل الـتي ميـتلكهـا
الـتحـــالف الكـــردستـــاني فـيمــا اذا
اصـــــــر االئــتـالف عـلـــــــى تـــــــرشــيـح

اجلعفري؟
بــــــــارزانـــي: نـحـــن نـــثـق بـحــكـــمــــــــة
االئتالف، وقواه، وال اعتقد ان اي
طــــــــرف وطـــنـــي يـحــــــــرص عـلــــــــى
مـصـــالح الـبـالد العلـيـــا ميكـنه ان
يـــهــــــــــمـــل آراء االخـــــــــــــــــــــــــريــــــــــن او
تقـيـيـمـــاتهـم، واالئـتالف كـمــا ارى
يشـدد علـى اهـميــة االحتكـام الـى
املـبـــادىء الـــدميقـــراطـيـــة، ولهـــذا
يـــشـيــــر يف احــــد مـبــــادئ نــظـــــامه
الــداخـلي الــى ضــرورة ان يحـظــى
مــــرشحه ملـنـصـب رئـــاســـة الـــوزراء
بقبـول اآلخــرين، ولـرمبـا سـيلعب
الــصــــديق اجلـعفــــري نفـــسه دوراً
ايجـــــابــيــــــاً يف معـــــاجلـــــة االزمـــــة،
بـــاالشتــراك مع زمـالئه يف ايجــاد
بـديـل مقبـول. ونـؤكـد مـرة اخـرى
علـى حتــالفنــا االستــراتيـجي مع

االئتالف.

ـ

بـــارزانـي: يف القـــريـب العــــاجل ان
شــــاء اهلل. فهـي يف طــــور االجنــــاز،
ومـا يعـطلهـا انـشغــالنـا يف بغـداد،
ورغبـتنــا بــاملـشــاركــة مع اشقـــائنــا
لـتـــشـكــيل احلـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
ولـــيـــــس هـــنـــــــاك اي ســـبـــب آخـــــــر

للتأخير او التأجيل
املــدى: مــا انـعكــاس حتـــول اقلـيـم
كــــــردســتــــــان الـــــــى اقلــيـــم نفـــطــي
مــــــســـتـقـــبـالً عـلــــــــى االقـــتــــصــــــــاد

العراقي؟
بــــارزانـي: سـيـكــــون انعـكــــاس ذلـك
خيــراً يعم العـراق كله، فـميـزانيـة
الـــبالد ســتــتـــضـــــــاعف، وعـــملــيــــــة
االعـمـــار والـتقـــدم سـتـــزداد ســـواء
مــن حــيــث الـــــوتــيـــــرة او مــيـــــاديــن
البناء والتطور، ونحن محكومون
بالدستور املقـر يف هذا الشأن كما
يف غـيـــــره مـن شـــــؤون ادارة الــبالد

واالقليم.
املدى: مـا  تأثيـرات توحـيد ادارتي
االقليم علـى العالقـات اخلارجـية

عامة ودول اجلوار خاصة.
بــارزاني: ان مـا يجـري يف االقلـيم
ويف عمــوم العــراق، امنــا هــو شــأن
داخلي محـض، يقـرره العـراقيـون
وحـدهم بـاالعتـماد علـى املمـارسة
الــــدميقـــراطـيـــة وعـبـــر صـنــــاديق
االقـــتــــــــراع، وبــــــــاالســـتـــنــــــــاد الــــــــى

الدستور املقر يف البالد.
وال بـد لـدول اجلــوار والعـالـم من
احتــرام خيــاراتنــا مثـلمــا نـحتــرم
خيـاراتـهم وسيـادتهم، مـا دامت ال
تــنـــتقـــص مـــن حقــــــوق الـــطــــــرف

اآلخر.
لقــد اصبح واضحــاً للجمـيع اننـا
نـــــركـــــز اهــتــمـــــامــنـــــا بـــــالـــــدرجـــــة
الرئـيسيـة على اعـادة بنـاء دولتـنا
علــى اســس دميقــراطـيـــة والعـمل
علـــى تقــدم وتـطـــور كل وحـــداتهــا
ســــواء علـــى مــسـتــــوى االقلـيـم او
احملـافظات او اي تكـوين يتقرر يف

املستقبل دستورياً.
ومـثلـمـــا نـــسعـــى لــتحقـيق االمـن
واالسـتقــرار والـنـمــو االقـتـصــادي
والتطـور االجتمـاعي والـثقايف يف
االقليـم نتمنى ذلـك لدول اجلوار

وغيرهم.
املــــــــــــــدى: هــل تــــــــــــــرون يف فــــــــصــل
الــتحــــالفــــات الـــسـيــــاسـيــــة داخل
البــرملـــان عن املـــواقع احلكـــوميــة،
عـــــامل تــطــــور؟ ام عـــــامل تـــــراجع

بالنسبة لألداء احلكومي؟
بــارزاني: كـيف ميكـن حتقيـق مثل

هذا الفصل؟ 
التحالفات السـياسية يف البرملان،
او مــــــا يــــســمــــــى بــــــاالســتـحقــــــاق
االنــــتـخـــــــــــابــــي ســــيــــنـعــكـــــــــس يف
التـشـكيلـة الـوزاريــة القـادمـة، وال
بــــــد ان يـــــشــكل ذلـك عــــــامـل دفع
ايـجــــــــابـــي. لــكـــن مـــن املـــمــكـــن ان
تـتحقق حتــالفـات داخـل البـرملـان
او تــوافقـات حـول قـضـايــا معـينـة
بــني بـعــــض اطـــــــراف الــتـحـــــــالـف
احلكـــومـي أو غـيـــره، وقـــد تـتغـيـــر
تركيـبة التحـالفات البـرملانـية بني
قضيـة وأخـرى، وهـذا امـر طـبيعي
يف االنـظـمـــة الـــدميقـــراطـيـــة ويف

العمل البرملاني.
املـــدى: هل تـــرون اهـمـيـــة انـبـثـــاق
مـيـثــــاق شــــرف وطـنــي تلـتـــــزم به
جـــــمـــــيــع االحـــــــــــــــزاب والــقـــــــــــــــوى
والــكـــيـــــــــانـــــــــات والـــتـحـــــــــالـفـــــــــات
الـــــســيـــــــاســيـــــــة، لـالتـفـــــــاق عـلـــــــى
محـــددات سـتـــراتــيجـيـــة وطـنـيـــة

واضحة؟
بــــارزانــي: االتفــــاق علــــى تـــشـكــيل
احلـكومـة ومشـاركة اجلـميع فيـها

املـسـؤوليـة يف املـرحلــة املقبلـة. اال
ان الــزيـــارة االخيــرة اكـــدت لنــا ان
مـن املــتعــــذر ثـنـي االخ الــصـــــديق
اجلـعفــــــري عـــن اسلـــــــوبه يف ادارة
الــدولــة او نـهجه الـسـيــاسـي غـيــر
املنـسجـم مع القــواسم املــشتــركــة

لنا جميعاً.
املدى: ما اخملرج حسب تصوركم؟
بــارزاني: اخملــرج يـكمـن يف تفعـيل
مـبادئ الدميقـراطية الـتي تعتمد
يف مـثل هـــذه احلـــاالت، والـنـظـــام
املعـتمـد مـن قبل االئـتالف نفـسه
يـــؤكـــد علـــى ان اخـتـيـــار مــــرشحه
لهـــــذا املـــــوقـع يجـــب ان يحـــظـــــى
مبــــوافقـــة االطـــراف الــسـيـــاسـيـــة
االخـرى، وكذلك ان يكـون مقبوالً

من احمليط االقليمي والدولي.
اعـــود فـــاؤكـــد ان هـــذا املــــوقف، ال
يـنــطلق مـن بــواعـث شخـصـيــة او
انـتقــاص مـن شخــص اجلعفــري،
او يستهـدف االئتالف او الشـيعة،
فــــنـحــــن لــــــــســــنــــــــــا ممــــن يـعــــبــــث
بــتحــــــالفــــــاته او يــتـخلـــــى عــنهـــــا
بــــسهـــــولــــــة او يغــيـــــرهـــــا بــــــدوافع

تكتيكية.
ولكـن مـن حقـنـــا علــــى حلفـــائـنـــا
ايــضـــــاً احــتــــــرام وجهـــــة نــظـــــرنـــــا

وتقيـيمــاتنـا، ونحـن ال نطــالب يف
احملـصلــة الـنهــائـيــة اال االئـتالف
وليــس  غيـره بـاخـتيــار شخـصيـة
مقـبولـة لهذا املـنصب الـرفيع من
اآلخـــريـن وقــــادرة علـــى جتــسـيـــد
ارادتهم وميتلك الكفـاءة املطلوبة
الدارة الــدولــة يف مـــرحلــة بـــالغــة
الــتعقـيـــد واحلــســـاسـيـــة، آخـــذيـن
بـنـظـــر االعـتـبـــار اسـتـمـــزاج رأيـنـــا
والـشــركــاء االخــريـن يف العـملـيــة

السياسية.
ونحــن اذ نــــــؤكـــــــد علــــــى ضــــــرورة
الـتخلـي عن اي نــزعـــة الستـثنــاء
هــــــــــــذا الـــــــطــــــــــــرف او ذاك ووضـع
خــطــــوط حـمــــراء حتـــــرمهــــا مـن
املـشـاركـة. مـشـدديـن علـى اهـميـة
تـــشكـيـل حكـــومـــة وحـــدة وطـنـيـــة
واسعــة التـمثـيل بـاالعـتمــاد علـى
االسـتـحقـــاق الـبـــرملـــانـي يف اطـــار
تــــوافق وطـنـي، امنــــا نـنــطـلق مـن
احلـــرص علــى اجنــاح مــسـيــرتـنــا
نحـــو عــــراق دميقـــراطـي احتـــادي

راسخ البنيان.
ونــــرى ان شــــروط اقــــامــــة جــبهــــة
وطـنـيـــــة واسعــــة غــــدت نـــــاضجــــة
وممـكــنــــــة هــــــذه االيـــــــام  كفـــيلــــــة
بــتجــــاوز الـــصعــــوبـــــات القــــائـمــــة
وتعــبــئـــــة كـل القـــــوى يف مـــســيـــــرة

العمل الوطني.

املـــــــــــدى: مــــتـــــــــــى ســــيــــتــــم اعـالن
احلــكــــــــومــــــــة املــــــــوحــــــــدة القـلـــيـــم

كردستان؟

الـتبــاس وســوء فـهم، فــان املــوقف
الــذي انـتهـينــا الـيه يف الـتحــالف
الكــردستــاني ال عالقـة له اطالقـاً
بـــــاملــــــوقف مـــن شخـــص الــــســيـــــد
ابـــــــراهـــيـــم اجلـعـفـــــــري او حـــــــزب
الـــــــدعـــــــوة ومــن بـــــــاب اولـــــــى مــن
االئتالف واالطراف املشاركة فيه.
بل جـــاءت صـيـــاغـــة هـــذا املــــوقف
علـى خلفـية اداء رئـيس احلكـومة
ومـــــــواقـفه طـــــــوال فــتـــــــرة واليـــته
املـنـتهـيـــة، علـــى صعـيـــد معــاجلــة
القـضــايــا الـتي تـــرتبـط بــالــوضع
العــام يف عمـوم الـبالد يف امليــادين
احلــيـــــويـــــة الــتــي اشـــــرت الـــيهـــــا،
والفــشل يف معــاجلــة اسـبـــابهــا او
ايجـاد حلـول تخفـف من اعبـائهـا
على املـواطنـني وكذلـك يف املوقف
مــــن تــــنـفــــيـــــــــــذ االلــــتـــــــــــزامـــــــــــات
واالســتحقـــاقـــات الـتـي يفـــرضهـــا
قانون ادارة الدولة، وبشكل خاص
اجنـاز مــا تتـطلـبه املــادة )58( من
قانون ادارة الدولة بشأن كركوك.

لكـن االهم مـن ذلك، مـا اتــسم به
تعامله مع الوزراء واملسؤولني من
اســتعـالء والغــــاء دورهـم ونــــزعــــة
تـركيـز الـسلطـات يف يـده، واهمـال
الــتــــشــــــاور حــتــــــى يف القـــضــــــايــــــا

املصيريـة مع شركائه يف احلكومة
بل حــتـــــــى مع ممـــثلــي االئـــتالف

انفسهم.
لقــد جتــاوزنـــا حتـــى االن الكـثيــر
مـن احلقـــائق والـتـــواطـــؤات الـتـي
نـرى انهـا استهــدفتنـا يف االقـليم،
ســـــــــــــــواء متـــــثــلـــــت يف تــعــــــــطـــــيــل
االلتـزامــات احلكــوميـة املــاليـة او
التـمييـز او اشـاعـة جـو من الـشك
فـيمــا يــراد له ان ميــرر علـينــا من
وراء احلـــــدود. لـكــن تفـــــاقـم هـــــذا
الـــــنــهــج واالســلــــــــــــــوب جــعــل مـــــن
الـــصعـب املـنــــذر مبخــــاطــــر اكـثــــر
فـداحـة علــى البالد، جتــاهل ذلك

كله والسكوت عنه.
ولــسنــا نبــالغ اذا قـلنــا ان الــزيــارة
االخـيرة الـى تركـيا، جـاءت لتـؤكد
بشكل اوضح مخاوفنا وشكوكنا.

ان مجـرد تـوقـيت الـزيـارة يف هـذا
اجلـو امللبـد بـالهـواجـس وعنـاصـر
الـتفجـيــر الــسـيــاسـي مـن القــوى
املتــرددة بـــاالشتـــراك يف النـشــاط
احلكومي، والـى تركيا بـالتحديد،
يحتـاج الى وقفـة تقييميـة ليست
لصـالح تـزكيـة هـذه اخلطـوة غيـر

املدروسة.
لقد بـذلت قـيادة الـتحالـف جهداً
استـثنــائيــاً ســواء مـن قبـل رئيـس
اجلـــمهــــــوريــــــة مـــــــام جالل او مــن
كلـينــا لتـطــويق االزمــة الكــامنــة،
والـــبحــث عــن ضـــــوابـــط وآلــيـــــات
دميـقـــــــراطــيـــــــة تـكــبـح اي نـهـج او
ممــارســة ال جتــســد الـتــشــارك يف

هــذا االحتقــان الطــائفي لـم يكن
مبــعــــــــــــــــــزل عـــــــن املــفــخــخــــــــــــــــــات
والـتـفجـيـــرات االنـتحـــاريـــة الـتـي
اســـتهــــــدفــت مــنـــــــاطق الــــشـــيعــــــة
وجتـمعــاتـهم الــسكـــانيـــة حتــى يف
املـــــــدن املقــــــدســـــــة. ولقـــــــد لعــبــت
الفـــضــــــائــيــــــات ووســــــائـل االعالم
اخلـارجية دوراً حتريضـياَ بتوجيه
هــــذه الـنـــشــــاطــــات االجــــرامـيــــة،
واضفــــاء طـــــابع طـــــائفــي محــــدد

عليها.
ومع ان املـرجعيــات السـنيـة نـددت
بهـذه االعمـال واسـتنكـرتهـا اال ان
تلـك االعمــال بعــد ان تـصــاعــدت
وتـوسعت،  بـاتت تـتطلـب من تلك
املـراجع ادانة تـرتقي الـى مسـتوى
اجلـــــــــرميـــــــــة املـــــــــرتــكـــبـــــــــة وذلــك
بتـحرميـها وجتـرمي القـائمني بـها
واملــروجني لهــا وحمــاتهــا بفتـاوى
وخــــــطــــب يف املـــــــــســـــــــــاجـــــــــــد وكـل
االســاليـب التـعبــويــة واالعـالميــة

والسياسية املناسبة.
لكـن العــوامل الكــامنــة يف اســاس
االزمــة تعــود من جــانب آخـر الـى
الــــنـهـج الــــــــســــيــــــــــاســــي واالمــــنــــي
اخلــاطــىء لـلحكــومــة، واالفـتقــار
الـــى رؤيـــة مـتكـــاملـــة ومـتـــرابـطـــة
لـــــــوضـع حـــــــد لـالنـفـالت االمــنــي
والـتـــدهـــور الـــذي يـــشهـــده الـبلـــد
وانعــدام ابــسـط املـتـطلـبــات الـتـي

ترتبط بحياة املواطنني.
وهـــــذا الــنـهج يــنـــبغــي ان يـــــربـــط
االجــراءات االمـنيــة والــدفـــاعيــة،
بــاملنـاخ الـسيــاسي واشـاعـة اجـواء
الـثقــة فـيـمــا بـني مكــونــاتهــا، مـن
خـالل اوسع مــشـــاركـــة سـيـــاسـيـــة
شعبيـة، اضافـة الى تـدابيـر تؤدي
الى حل مـشاكل الكهرباء والوقود
واملــــــــــــــــــاء، وانــعــــــــــــــــــاش الــــــــــــــــــدورة
االقـتـصـــاديــــة، وتفعــيل العـمـــالـــة
والتـخفيف مـن االعبـاء املعــاشيـة
للـمواطـنني واعطـاء فرص عـادلة
لهم يف الـعمل، وتـصفيــة مظـاهـر
احملـــســــوبـيــــة والــــرشــــوة يف دوائــــر
الـدولة، والكف عن حتويل الدولة
ووزاراتها ومـؤسسـاتها الـى مقرات
حـــزبـيــــة، وجعل وظــــائفهـــا حكـــراً
العضائها ومؤيديها ومناصريها.
املــــــــدى: اال تــــــــرى ان ســـيــــــــادتــكـــم
جتـنـبـتـم حـتـــى اآلن االشـــارة الـــى
عالقـة االزمـة بـالـسيـد اجلعفـري
رئـيـــس الــــوزراء، او مـــــوقفـكــم مع
االطـــــــراف االخـــــــرى مـــن قـــبـــــــول
ترشيحه لتولي هذا املوقع لوالية

جديدة؟
بارزانـي: لقد حاولنـا يف التحالف
الـكـــــردســتـــــانــي حــتـــــى الـلحــظـــــة
االخيـرة جتنب الـوصول الـى هذا
املــــوقف، ومعـــاجلــــة االشكـــالـيـــات
املتفـاقمـة بـاعـتمـاد بـرنــامج عمل
ونهج سـيـــاسـي واســـالـيـب وآلـيـــات
مناسبـة تشكل ضوابـط للحكومة
املقــبلــــة ورئـيـــسهــــا. ولــتجـنـب اي

االجــــتــــثـــــــــــاث، اال تـــــــــــرى ان آالف
البعثيني ممن يبـدون الوالء، وقد
يكـون يف احيـان كثـيرة والءً كـاذباً،
مـرائيـاً لهـذا الطـرف او احلزب او
ذاك، او يظهـرون االميـان املنـافق،
ال يـشـملـهم اي قـرار بـاالجـتثـاث،
بل تفــسح امـــامهـم فـــرص القفــز
الـى مـراكـز املـســؤوليــة واحلصـول
علـــى امـتـيـــازات لــم يحلـمـــوا بهـــا

ايام مجدهم الغابر...
وكـذلك احلـال بـالنـسبـة للنـزاهـة
ومالحقــة الفـســاد، فــان احلــاالت
الـفــــــــــاضـحــــــــــة مــــن الــــــــــدعــــــــــاوى
واملالحقـــات، وانـــا ال اريـــد بــــذلك
تبــرئــة ذمــة احــد او الــدفــاع عـنه،
لـكــنهــــا يف الغــــالـب االعـم تــتخــــذ
طـابعــاً انتقـائيـاً بــدوافع االنتقـام

وتصفية حسابات سياسية.
لهـــــذا نحــن نعـبــــر بــــوضــــوح عـن
رفـضنـا لهـذه املمـارســات ونطـالب
بـــــاعـــــادة الــنـــظـــــر يف بــنـــــاء هـــــذه
املــؤسـســات وآليــاتهــا وتكــوينــاتهــا
ونــطـــالــب بخــضــــوعهـــا لـــسلــطـــة

البرملان ومراقبته املباشرة.
قـــــــد يـــــــدفـعـــنـــــــا هـــــــذا الـــــــرفــــض
واالحـتجـــاج احـيـــانـــاً الـــى اتخـــاذ
مـواقف من ضحـايا هـذه االجهزة
واملـؤسـسـات قـد ال تكـون مفهـومـة
ملـن ال يــرون اال هــذا اجلــانـب مـن

هذه الظاهرة اخلطرة.

وأود ان اؤكد يف هـذا السـياق، انـنا
حـــــريـــصــــــون، كل احلــــــرص علـــــى
الـعـــمـل اجلـــــــــاد، ولــكـــن الـعـــــــــادل
واملــســؤول، الجـتـثــاث االرهــابـيـني
والـــــــصـــــــــــــدامـــــيـــــني ومـالحـقـــــــــــــة
الفاسـدين واجملـرمني واللـصوص

الكبار قبل الصغار.
املدى: لـنعد الـى احلالـة الراهـنة،
واألزمــة املالزمــة لهــا، كيف حتـدد
اذا سلــمــنـــــا بـــــدور اجلـــــذور الــتــي
اشـرمت اليها، العناصـر التي كانت
وراء تفـــــاقــمهـــــا بـــــالـــشـكل الـــــذي

انعكست فيه؟
بــارزانـي: ان االعتــداء اآلثـم علــى
مــرقــد االمــامـني العــسكــريـني يف
ســـامـــراء، شـكل تــصعـيـــداً خـطـــراً
أجج املـشــاعـــر احملتـقنــة، وافلـتهــا
مـن عقــالهــا ـ ودفعهــا الــى الـقيــام
بـــاعـمـــال يف االجتـــاه اخلـــاطـــىء ـ
رغـــــــم الـــــــتــــــــــــــــــــدارك احلـــــكـــــــيـــــــم

للمرجعيات الدينية الرفيعة.
وكــان بـــاالمكــان شـــروع احلكــومــة
فـــوراً بــــاتخـــاذ اجـــراءات وقـــائـيـــة
عـــاجلــة حتــول دون اي تــداعـيــات
تدفع باجتـاه حتويل النقـمة نحو
اخـــــــوتـهــم يف الـــــــديــن بـــــــدالً مــن
تـــــــوجـــيـهـهـــــــا الـــــــى االرهـــــــابـــيـــني
والـتكفيـريني الـذين خطـطوا لـها
مبهــــارة وقــصــــديــــة الثــــارة فـتـنــــة
طـائفيـة طـاحنـة! وهي مــا بشـروا
بهــا  بعــد ان نـظَــروا لهــا بــوثــائق

كشفت يف وقت مبكر.
لكن عليـنا ان نتـذكر بـانصاف، ان

اجــادل فـيـمــا اذا كـنــا قــد حــددنــا
هـذه املظـاهر يف مـراحل مختلـفة
ســابقــة، بهــذه الكـيفيــة او تلك ام
ال، لكـنني اؤكـد علـى حقيـقة انـها
لــم تعــــد الـيـــــوم مجــــرد ظــــواهــــر
سلــبــيـــــة، بل آفـــــة تــنخـــــر جـــســـــد
الـــــــدولـــــــة واجملــتــمـع، وتــنـعـكـــــس
عـليهمـا، كمـؤسسـات ومـراكـز قـرار
وبـنـــى اجـتـمـــاعـيـــة واقـتــصـــاديـــة
وثقـــافـيــــة. انهـــا تـــشكـل تهـــديـــداً
مبـاشراً للـدولة الـتي نريـد لها ان
تكـــون دولـــة قـــانـــون ومـــؤســســـات
وحـريـات، "دولـة مــدنيـة" بــاملعنـى

احلضاري املعاصر.
بـل ان آلـــيـــــــــات وادوات مـالحـقـــــــــة
ومكـــافحـــة هـــذه الـظـــاهـــرات هـي

نفسها 
"مــنخــــورة"، اذ هـي مـبـنـيـــــة علــــى
اســــس خـــــاطــئـــــة لــم تـــــراع فــيهـــــا
املبـادىء الـدميقــراطيـة أو حقـوق
املــــواطـنــــة او االحـتـكــــام الــــى روح
القــانــون والعــدالــة. وامنــا يجــري
االحـتكــام يف ادارتهــا الــى نــزعــات
الثـأر والتـمييـز واالقصــاء والكيل
مبكيالني، والتهميش وغيرها من

قيم التخلف ونزعات االنتقام.
ان الـقــــــــــول، بــــــــــانـــنــــــــــا نـهـــتــــــــــدي
بــالـــدميقــراطـيــة، لـم يعـــد حجــة
مقــنعـــة لـــدى املـــواطـنــني، او حالً
شــــافـيـــــاً سحــــريــــاً، بـل انه اصــبح
يـشيع لـدى أوسـاط واسعــة منهم،
معــاني أخــرى منــاقضــة وسلـبيـة،
واخـــــشـــــــى انه ســيـــصـــبح، اذا مــــــا
اسـتـمــر احلــال علــى هــذا املـنــوال
واعـنـي اسـتـمـــرار الـتـنـــاقــض بـني
االقــوال واملـصــطلحـــات واالفعــال

مثاراً ألشجان مريرة.
املــــــدى: نحـــن نعـــــرف ان دولــتــنـــــا
ومـــؤســســــاتهـــا اصـبحـت مغـــرقـــة
مبظـاهـر الفـســاد، بل تعيـد انتـاج
انــواع جــديــدة مـنه، لكـنك تــشيــر
الــــى ان ادوات وآلـيــــات مـكـــــافحــــة
الفــســاد هـي االخــرى "مـنخــورة"،
هل لنا ان نتبني ما تعنيه بذلك؟
بارزاني: ان تسميتها تعود بنا الى
مرحلة احلـاكم املدني بول برمير،
ولــــســت يف معـــــرض تقــيــيــم تلـك
املرحلـة، او دور واداء برميـر، لكني
لن اتـســامح مع نفـسي اذا تـرددت
يف القــــــول ان الـكــثــيــــــر مـــن تلـك
الـقــــــــرارات او االداء جــــــــاء عـلــــــــى
خـلفــيــــــة ضـعف فــــــاضـح يف فهــم
طـــبـــيـعــــــــة املــــــــرحـلــــــــة واحلــــــــراك
االجـتـمـــاعـي ومــسـتـــوى الـتـطـــور
االجـتمــاعـي واالقتـصــادي للـبالد
والعواقب الـوخيمـة التي خلـفتها
عقـــود الـتـــسلـط والـــدكـتـــاتـــوريـــة
والـــتـجـــــــــويـع وتـــبـــــــــديـــــــــد االرواح
والــــثـــــــــــروات. وكـل ذلــك يــــــــشــكـل
جـــوانـب مـن اي مـــشهـــد سـيـــاسـي
ومـــــــا يقــتـــضـــيه مــن ســيــــــاســــــات

وقرارات ومؤسسات وادوات.
خـذ علــى سبـيل املثـال، ان بـرميـر
قــــــــرر تــــــشــكـــيـل شـــبــكــــــــة االعـالم
الـعراقـية املـستقلـة، معتـمداً عـلى
منـــــوذج الـ )) BBCاي ان تـكـــــون
نــــواة اعـالم دميقــــراطـي مـــسـتـقل
عـن الدولـة، متحـرر  من اي نـفوذ
او والء او خــــضـــــــوع لـلـحـكـــــــومـــــــة
واملــتــنفـــــذيــن فــيهـــــا. نـــــاســيـــــاً ان
االســتـقاللــيــــــة، كــمــــــا هــي حــــــال
املــفــــــــــــــاهـــــيـــــم واملـــــمــــــــــــــارســــــــــــــات
الــدميقـــراطيـــة، حتتــاج الـــى بنــى
اجـتمــاعيـة واقـتصـاديـة وثقــافيـة
ومــسـتـــوى مـن الـتــطــــور علــــى كل
صـعيــد، وقـبل كـل شيء الــى دولــة

مؤسسات وحريات.
اين شـبكـــة االعالم العـــراقيـــة من
تلفــزيــون وصحــافــة وغيــرهــا من
هـــــذه املفـــــاهـيــم؟ لقـــــد اصــبحـت
خـاضعة كلـياً لـرئيس الـوزراء )اياً
كـــــان مــن يــتـــــولـــــى هـــــذا املـــــركـــــز(
ولنفوذ مـراكز القـوى والقرار. وال
اعتقـد ان احـداً يـعتقـد انهـا االن
مـستقـلة او يـريدهـا كذلـك، وهذه
احلـالة امنـا هي تعبيـر عن اساس

موضوعي موصوف.
وكـذلك احلـال بالـنسبـة ملفوضـية
الـنزاهـة، او اجتثـاث البعث، او اي
هيئة تـصنف باعتـبارها مـستقلة،
ان الـقـــــــــــرارات فــــيـهـــــــــــا، مـحــــــض
انتقـائية، مـبنية عـلى التمـييز بل
ولـالسف الـــشـــــديـــــد تــنــطـــــوي يف
احــيـــــان كــثــيــــــرة علـــــى تــــصفــيـــــة
حسابات وانتقام واقصاء وابتزاز.
خــــذ علـــى سـبــيل املـثـــال عــملـيـــة

رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني  لـ)املدى(:

نواصل املساعي لدرء خماطر األزمة السياسية بالتأكيد عىل الوحدة الوطنية

بذلت قيادة التحالف جهداً استثنائياً
لتطويق االزمة الكامنة اال ان زيارة
تركيا اكدت تعذر ثني االخ الصديق
اجلعفري عن اسلوبه يف ادارة
الدولة ونهجه السياسي غير
املنسجم مع القواسم املشتركة
لنا جميعاً.

أصبح مألوفاً لدى املتابعني للشأن السياسي العراقي، احلضور الفاعل ملسعود بارزاني،
يف املنعطفات التي تشهدها البالد، حتى قبل أن يصبح رئيساً منتخباً القليم كردستان.

وقد تعرف عليه البعض عن كثب، لكن االكثرية تابعته وهو يطل من على شاشات
الفضائيات العربية، وهو يحدد بوضوح وصراحة وبعبارات مقتضبة، مواقفه وآراءه

وتوجهاته حول أكثر القضايا اشكالية وتعقيداً، دون ان يحيد، أو يخرج عن السياق أو يلجأ
الى املراوغة والدوران حول املعاني واملصطلحات.

ومن هذا التوصيف الذي عرف عنه، أصبح املتابعون واملراقبون يستنتجون وجهة
حترك أي أزمة أو أي أمر مستعصٍ اذا كان لذلك عالقة مبواقفه أو وجهة نظره...

لهذا اصبح حضوره السياسي، من بني العناصر االساسية للمشهد السياسي، وقوة دفع
ايجابية للعملية السياسية يف البالد فضالً عن انه مرجعية كردستانية نافذة بعد ان تبوأ
رئاسة االقليم.                 لقد بات واضحاً بفضل ذلك ان الكرد ليسوا جزءاً من املشكلة يف

العراق، كما قال أمني عام اجلامعة العربية، بل "طرف يف احلل".

االعتداء على مرقد االمامني العسكريني شكل تصعيداً اجج املشاعر احملتقنة وافلتها
من عقالها رغم التدارك احلكيم للمرجعيات الدينية الرفيعة

الفـســـاد وغيـــاب األمن واألزمـــات أصبـحت آفــة تـنخــر جـســد الــدولـــة واجملتـمع 


