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مسعود البارزاني:

املداوالت حددت مالمح الرئيسني ...والتوافق الوطين هو االساس

قال السيد مسعود البارزاني رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني عضو جملس
احلكم إن يف مقدمة املهام اليت تواجهنا مجيع ًا ،العمل عرب خمتلف الوسائــــــل
الستنهاض مجاهري شعبنا وجذبها إىل معرتك العمل السياسي وتعميق ادراكها
باملخاطر والتحديات اليت تواجهها.
وأكد السيد البارزاني بان التعالي على اجلماهري وعدم االصغاء أو إيالء اهتمام
ملعاناتها ومالمسة مشاكلها والسعي بالتحرك الجياد حلول مناسبة هلا لعب دورًا
مؤثرًا يف سلبيته ًا وانكفائها .
واضاف إن من النتائج السلبية اليت ترتبت على كل ذلك ،حدوث فراغ سياسي حفز
اوساط ًا ختريبية وميليشيات طامعة القفز إىل السلطة حتت أي واجهة أو اعتبار إىل
ملء ذلك الفراغ
ويف ما يلي نص احلوار
اجرى احلوار احملرر السياسي
(املـدى) :مـا هـو تـوصـيفك للـوضع
الـراهن ،عشيـة التحضريات اجلـارية
لـنقل الــسلـطــة إىل العــراقـيني يف
الثالثني من حزيران القادم؟
(م.ب) :الوضع كـما يبـدو من سطح
األحـداث شديـد التعقيـد والتـوتر،
وجــانبـه األمين هــو األكثـر إثـارة
للـقلق ،خـصــوصــاً وإن األســابـيع
األخرية شهـدت تصعيـداً واستهـدافاً
مبـاشـراً للعـراقـيني وللـشخـصيـات
القيـادية الـوطنيـة ،واليت كـان من
بني أبرزهـا الشهيد عـز الدين سليم
الـذي شكل رحيله خسـارة ال تعوض املبـاشر وتـعميق إدراكهـا باملخـاطر
والتحـديــات اليت تـواجههـا .وهـذا
للحركة الوطنية العراقية.
وكشفت النـشاطات اإلرهـابية خالل صعـب التـحقيق مـا مل تـدرك هـذه
هذه الفرتة ،طـابعها املـعادي لشـعبنا اجلمــاهري أنهـا صــاحبـة املـصلحـة
ولـطمـوحـاته ،وفـضحت حـقيقـة احلقيقية ألي حتـول جيري ،وإنها يف
ادعـاءات األوسـاط املـشبـوهــة اليت قلب الـعملية الـسياسـية ،واألهم من
تقف وراءهــا ،وسعـيهــا إىل إعــاقــة ذلك ،أن تلمس عمليـاً ،التطابق بني
اسـتتبـاب األمن واالستقـرار ،وجعل كل تــــوجهـــاتـنــــا وشعـــاراتـنـــا
عـمليـة نقل الـسيـادة والـسلطـة إىل وتطبيقاتنا امللموسة هلا.
ولـألسف فإن جتربـة السنة املـاضية
العراقيني أكثر صعوبة.
بـل إنهــــا تعــمل جـــاهـــدة جلـعل مل تكــن كلهـــا تعـبـريات سلـيـمـــة
العــراقـيني أقـل رغبــة ومحــاســة مقنعة ،..وتصب يف هذا االجتاه.
لإلمسـاك بـزمـام األمـور يف بالدهم ومـن أكثــر املظـاهـر املـسـيئـة اليت
ومطالـبتهم باإلشـراف املباشـر على أثـارت الـريبـة واخليبـة يف صفـوف
مجـيـع ملفــات الـسـيــادة ،واختــاذ املـواطنني ،اعتـماد معـايري الـتحزب
التدابري الـيت من شأنهـا تيسري إدارة أو الـــوالء علــى حــســـاب معــايـري
الـدولـة وبنـاء األجهـزة واملـؤسسـات املواطـنة احلـرة والكفـاءة والنـزاهة
القــادرة علـى محـايـتهـا وتـسهـيل يف خمتلف الوزارات ومرافق الدولة.
عـملهــا ،وبــشكل خــاص األجهــزة وقـد لعـب التعــالي علـى احلـركـة
اجلمـاهرييـة وعدم اإلصـغاء أو إيالء
الدفاعية واألمنية.
وأيـاً كـانت اآلراء والـتقيـيمـات اليت اهـتمــام أكرب ملعـانـاتهـا ومالمـسـة
تأتي إلينـا من اخلارج حول توصيف مشـاكلها والـسعي ولو بـالتطمـينات
هذا العـبث بأمن مواطـنينا وسالمة بالتحـرك إلجياد حلول منـاسبة هلا،
مؤسـسات الـدولة ،فـإن شعبنـا أخذ دوراً سلبياً يف انكماشها.
يدرك أن الـقوى املتـضررة بـالتغيري إن ظـاهرة ممـارسة العمل الـسياسي
هــي الــيت تـقف وراء الــتـفخـــيخ القيادي والـتداول يف مصـائر البالد
والـتـفجـريات االنـتحـــاريــــة ،وكل داخل قـاعــات مغلقــة ،بعيــداً عن
النـشـاطـات اإلرهــابيــة اليت تـوقع نبض اجملتمـع واملشاركة الفعلية من
يـوميـاً ضحـايـا عـزيـزة بـني أبنـاء أوسع أطـيـــافـه احلق أذىً بــــالغـــاً
شـعبنـا ،وبـالتـالي فـإن هـذه القـوى بــالعالقــة بني األحــزاب والقــوى
تـسفر عـن اهلدف املـباشـر حلركـتها السياسية وبني املواطنني.
واملـتمـثل بعـرقلـة إنهــاء االحتالل والتجـربــة التــارخييــة للحـركـة
واستعـادة السـيادة والـتمهيـد جلالء الـوطـنيـة تـؤكــد دائمـاً أن إشـراك
الناس يف حبث قـضاياهـم وهمومهم
القوات األجنبية من بلدنا.
(املـدى) :هـل يعين هــذا التــوصيف ومــسـتقــبل بالدهـم ،حـتــى عـرب
للمشهـد السـياسي عـشية اسـتحقاق إطالعهم ووضعهـم يف صورة تـطور
نقـل السلطـة ،ضربـاً من التـشاؤم أو األوضـاع وجمـرى األحـداث ،يـشكل
ضمـانة أكيـدة حلفزهم عـلى العمل
جمرد إحساس حبراجة املوقف؟
(م.ب) :ال ،...لـيــس تــشــاؤمــاً ،وال وإبداء الدعم واملـساندة ملا يتخذ من
إحساساً باحلراجة ،وإمنا هو توصيف إجـــراءات أو يعـتـمــد مـن بـــرامج
للحالـة ،لكي تتوضح معـاملها ويسهل وشعارات.
تـشخيـص وجهـة الـعمل ملعــاجلتهـا علـى كل حـال ،املـهم اآلن االستفـادة
من جتربة السنـة املاضية ،فاملرحلة
وجتاوزها.
إن أحد أهداف الـنشاط اإلرهابي ،هو القـادمــة حبلـى بـاألحـداث واملهـام
إثـارة اليـأس يف صفـوفنـا وإجبـارنا اجلسيمة ،وال بد لنا مجيعاً من شحذ
علـى الرتاجع والعزلـة ،أو االستسالم يقظتنـا واالرتقاء بـوسائل نشـاطنا
للمخططات الظالمية اليت تريد جر إىل مـستـوى حتديـاتهـا ومالبـساتـها
بالدنــــا إىل الفـــوضـــى واالنـفالت واستحقاقاتها.
متهيـداً لتـسليـط نظــام استبـدادي (املــدى) :لقــد وضعـت (امللح علــى
اجلـرح) كمـا يقال ،خـصوصـاً فيـما
مشولي آخر عليه.
وهذا مـا لن نسـمح له باملـرور حتت يتعلق بعزلة األحزاب عن اجلماهري.
أي ظرف كـان .وسيتوهم من يعتقد هل أفهم مـن هذا أنـك متارس نـقداً
أنه قـادر علـى كسـر عزميـة شعبـنا ذاتياً للكـيفية اليت أدار فـيها جملس
احلـكم شــؤون البالد ،أو إنـك ختص
والنيل من إرادته.
(املــدى) :وكيف ميـكن جتـاوز هـذه األطراف كلها املشـاركة فيها ومن هو
يف خارجه؟
احلالة؟
(م.ب) :إن من الـضــروري قـبل كل (م.ب) :إنه يف املقـام األول نقـد ذاتي
شيء تضـافر جهـود مجيع األطراف خيصنا قبل غرينا.
املعنية بـالعملية السيـاسية اجلارية ،لكـنه يف الــوقـت نفــسه ،حمــاولــة
ســواء مــا تعلق مـنهــا بــالـتحـضري ملراجـعة نـشاطـنا جمـتمعني خالل
للثالثني مـن حزيـران أو للمـرحلة الفـرتة العصـيبـة املـاضيـة سـواء يف
االنتقــاليــة اليت تـكتــسب أهـميـة جملس احلكم أو خارجه.
استثنائية ألنها حتتاج إىل العديد من الحـظ إن الفــورة الــشعـبيـــة اليت
اإلجــراءات واخلطـوات التـمهيـديـة
لنقـل البالد إىل مــرحلـة الــسيـادة
الكـاملة والـدميقراطـية عـرب إجراء
االنـتخــابــات املبــاشــرة ،وال جيــوز
تبسـيط هذه العمليـة أو اختزاهلا إىل
جمـرد تـشكـيل اهليـاكـل القيـاديـة
للبالد ،والتـدافع حنو مـواقعها ،دون
اعتبـار للمـصاحل الـوطنـية العلـيا أو
احلفــاظ علــى نـسـيج جمـتمـعنــا
العراقي.
قــد يــأتـي يف مقــدمــة املهـــام اليت
تواجهـنا مجيعـاً ،العمل عرب خمتلف
الـوسائل الستنـهاض مجاهـري شعبنا
وجـذبها إىل معـرتك العمل السـياسي

احزابنا الوطنية داخل اجمللس وخارجه لن ترضى حتت أي ظرف بغري السيادة الكاملة
املصاحلة الوطنية تبنى على استعــادة الشرفـاء وعزل القتلة وازالم الدكتاتورية
البيــت الكردســتاني آمـن وحمصــن بوحــدة مواطنيــه وعمق الشعب العراقي
أعقبت سقـوط النظـام السـابق وما
رافقها مـن آمال وطموحات ،سرعان
مـا انطفـأت ،وتـراجعت يـومـاً بعـد
آخـر ،حتى حتـولت يف نهايـة املطاف
إىل احنــســار وال مـبـــاالة بل ورمبــا
انـسـالخ عمــا يــدور يف الـبلــد ومــا
يتعرض له من تهديد.
وأدى ذلك إىل فراغ سياسي خطري.
لقـد استمر جملـس احلكم يف نشاطه
يف ظـــروف بـــالغـــة الــصعـــوبـــة،
وبـإمكـانيــات بسـيطـة سـواء تعلق
األمر باملستلزمات أو بالصالحيات.
فـاجمللـس كمــا أصبح معـروفـاً ولـد
بــشـبه صالحـيــات ،وقـــراراته إن
اختــذت كــانـت ملــزمــة االقـرتان
مبوافقة سلـطة التحالف أو يف أحسن
احلاالت بالتوافق معها.
والقـرارات اليت اختـذهـا اجملـلس مل
تكن تسـتند إىل آليـات لتطـبيقها ،أو
ميزانيات لتغطية ما حيتاج منها إىل
صــرف ،كــذلك األمــر بـــالنــسبــة
لألجهـزة واملؤسسات التنفيذية اليت
مل يكن هلـا وجـود لكـن أخطـر مـا
أحــاط بـنــشـــاط اجمللــس حــسـب
تقـديـري هــو إهمــاله دون قـصـد
طبعـاً للتحرك بني النـاس خصوصاً
وإن األحــزاب املمـثلـة فـيه ،متـتلك
جـــذوراً عـمـيقـــة بـني احلـــركـــة
اجلـماهـريية .وكـان من نـتائـج هذا
الفـراغ السيـاسي إىل جانـب انكماش
هذه احلـركة ،سعي أوساط ختريبية
ومـيليـشيـات طـامعـة بـالقفـز إىل
الـسلطـة حتت أي واجهـة أو اعتـبار،
إىل ملء هـذا الفـراغ وجـر البالد إىل
أزمات مـتالحقة فـاقمت من حـالة
االنفـالت والفـــوضــــى ،وخلــطـت
األوراق ،ووضعتنـا وجهاً لـوجه أمام
حتديات جديـدة أقل نتائجها إزهاق
أرواح مئــات املــواطـنني األبــريــاء
وتــدمري ممـتلكــاتـهم واإلســاءة إىل
تقاليدهم أحياناً.
ومن نتائج بعضهاً أيضاً إظهار بعض
قـوانـا مبظهـر الـضعف والعجـز عن
خمــاطبـة عقــول النـاس وحتـريك
إراداتهـم للتصـدي لتلك القـوى اليت
اسـتغلـت ضعــاف الـنفــوس للعـبث
مبقدراتهم.
(املدى) :هل تعـين بهذا إعادة النظر
مبجلس احلكم وجبدواه ،أو شرعيته
كما يقال؟
(م.ب) :ال أبداً.
إن من يشك مبجلـس احلكم ،يُعرّض
بالقـوى السياسيـة املمثلة فيه ،وهي
قوى مشهود هلا بالوطنية والتصدي
للـدكتاتـورية ،واألنـظمة الـرجعية،
بل إنها تشكل جمـتمعة بكل تياراتها
روح احلركة الوطنية.
وهي إذ تـوافقت علـى العمل مـعاً يف
إطــــــار جملــــس احلـكـــم ،ويف ظل
الظـروف االستثـنائيـة لتشكـيلها أو
القبول بـآلية تركيبهـا وصالحياتها
فـإمنا انطلقت من اعـتبارات وطنية
خالصة.

وخيسأ من يشكك بهذه احلقائق.
نعـم إن هـنـــالك قــوى مل متـثل يف
جملس احلكم ،رمبـا هي قوى صغرية
أو جزءاً من تـيار لكـن ذلك ال يشكل
إخالالً جـديـاً بـاحلقيقـة املـذكـورة،
وأود أن أقــول رداً علــى املـشـككـني
واملعرضني إن أغلب األحزاب والقوى
املشاركة يف اجمللـس مل تكن يوماً أداة
بيـد أي قــوى حمليــة أو أجنـبيـة،
وجيـمعهــا احلــرص علــى ختـليـص
البالد مـن كل أدران املاضـي ،وكذلك
من االحـتالل وال تــرضــى حتت أي
ظـرف كان بغري السيادة الكاملة على
البالد.
أخرياً إن املالحظات اليت أبديتها هي
اسـتخالصــات ومــؤشــرات لـعمـلنــا
الالحق ،وحنن علـى أبـواب مـرحلـة
جديـدة تضعـنا أمـام حتدي إثـبات
قـدرتنا علـى إدارة بالدنا بـاالعتماد
على طاقات شعبنا دون أي دخيل.
(املدى) :دعـنا نـتوقف عـند جـانب
من هـذا النقد غـري املباشـر ،أال ترى
أن املـداوالت اجلاريـة اليـوم تنـطوي
علـى بـعض مــا تنــاولته بــالنقـد،
خـصوصاً جلهـة احملاصصـة والتدافع
علـى املـواقـع ،أال تلمـس أن اجلـميع
هبـوا للبـحث عن مـوقع أو غـنيمـة
ومل يتــوقف أحــد أمــام القـضــايــا
املصريية وكيفية معاجلتها؟
(م.ب) :دعين أقول بصراحة ،إنين ال
أتـــردد حلـظـــة واحـــدة يف إدانـــة
واستهجـان احملـاصصـة سـواء كـانت
طائفية مقيتة أو غريها.
لـكن علـينــا من جــانب آخـر عـدم
نــسيــان الفــسيفـسـاء الـذي ميـثله
جمتمعنا ،وهو ميكن أن يصبح عامل
قوة أو ضعف وفقـاً لكيفيـة التعامل
معها.
وبـالتالي فال بـد من مراعـاة مصاحل
كل مكـونـات هــذا النـسـيج املعقـد،
وتـطمني ومـراعاة مـشاعـره وإزالة
مـصــادر تــوتــره وقلقه ســواء من
اإلهمال أو اإلقصاء أو التهميش.
لـكن مـراعــاة ذلك جيـب أن يكـرس
ثـوابـت وطنيـة ومعــايري مبـدئيـة
تــرسي قـواعـد املــواطنـة احلـرة،
وتـصّـفي مـن احليــاة الــسيــاسيــة
واالجتماعية والثقـافية كل عناصر
ومـظاهر ونتـائج التمييـز ،أياً كانت
جتليـاته ،طائفـياً كـانت أو دينـياً أو
سياسياً أو عرقياً أو مناطقياً.
(املـدى) :وأين موقع الـشعب الكردي
من ذلك؟
(م.ب) :ال نـريد أن ننطلق يف مراعاة
مــصــــاحله إال مـن هـــذه املـبـــادئ
واألسس.
لـكن علـى اآلخــرين إدراك املعـانـاة
اخلـاصـة لـشعب كـردستـان عرب كل
العهود واألنـظمة .دون أن يعين ذلك
التقليل من معانـاة الشرائح األخرى
جملتمعنا.
وحنن إذ نطـالب مبراعـاة حسـاسية
الكـرد ،فـدافعنـا تكــريس الـوحـدة

الوطنـية العراقيـة ،وليس بأي دافع
آخر.
ومـن هنــا ال بــد من اإلشــارة إىل أن
الفيدراليـة اليت جيري الـسعي دائماً
من األوسـاط املـتطـرفــة إىل تشـويه
مضـامـينهـا إمنـا هي جهـد سيـاسي
ملواجهـة نزعات العزلـة القومية من
جانـب والشوفينيـة من جانب آخر،
إن دعـاة التعريـض بالشـعب الكردي
وحقوقه القـومية ،إمنـا يستهـدفون
كمـا فـعل أسالفهـم دائمـاً حتـطـيم
اللُّحمة الوطنية لشعبنا .ويهمنا اآلن
أيـضـــاً وحنـن نـبحـث يف الـرتكـيـب
الـقيادي لبالدنـا ،ال املواقع واملـراكز،
وإمنـا الـتفـهم واملـراعـاة وتـثبـيت
القـواعد واألسس الـضامنـة للحقوق
القـوميـة وهي ذات الضـمانـات لكل
مكـونـات العــراق ،أقليـة كــانت أو
أكثرية.
إن املهـام واألهـداف الـيت تطـرحهـا
علينا املرحلة اجلديدة ،مرحلة بناء
العــراق الــدميقــراطـي الـتعــددي
الفـيدرالـي ،ال ميكن النـهوض بـها إال
جمتمعـني ،بل قد ال تكفي كـل قوانا
لــتـحقــيق ذلــك ،ألن املخـــــاطـــــر
والتحديات على هـذا الطريق ليست
داخليـة فحسب ،بل تصـدّر إلينا من
خارج حدودنا.
وهلـذا فـإن عـلينـا أن نـدرك مجيعـاً
خراقة الـتصرف بعيـداً عن احلكمة
والعقالنيـة يف معاجلـة شؤون البالد
واالبتعاد كلياً عن أي وهم أو حماولة
لــدفع األمــور بــاجتــاه االنفــراد أو
التـسلـط أو االسـتقــواء أو التــوهم
بـإمكانيـة إحراز الـنجاح لالستـئثار
بالـسلطـة أو مصـادرتهـا أو التـسلط
عليها حتت أي واجهة كانت.
إن اخليار الوحيـد أمامنا اآلن وحتى
إشعـار آخـر ،إمنـا هـو الـعمل بـروح
التـوافق الوطـين وما يـستلـزمه من
مصاحلة وطنية أيضاً.
(املــدى) :مــاذا تـعين بــاملـصــاحلــة
الوطنية ،فقد دخل هذا املصطلح يف
نفق االلـتبـاس والـضبــابيـة ..،هل
تقصد بذلك (عفا اهلل عما سلف)؟
(م.ب) :ال أعتقد أن الواعني من أبناء
شعبنا يلتبـس عليهم هذا املصطلح،
فقــد ذاقــوا األمـــرين مـن العهــود
السـابقـة ،ومل تهـدأ هلم حـال طيـلة
عقــود تعـود رمبــا إىل أوائل القـرن
املاضي.
ومل يعد أحد منهم يريد للتصفيات
الدموية والسياسية أن تدمر طاقات
شعبهم وتـسمم حيـاتهم ومـستقبل
أجـياهلـم ،من هنـا تكتـسب الـدعوة
للـمصـاحلـة الــوطنيـة مضـامـينهـا
اجلوهرية.
إنها دعوة لفرز دقيق يف قوى النظام
السـابق ،كمـا إنهـا جـرد لـلحسـابـات
وعناصر الفرقة بني شتى التيارات.
وهذا الفـرز يستهـدف قبل كل شيء
حتـديــد القتلـة واجملـرمني وأدوات
النظـام االستبـدادي ومن يبـشرون

بقـيم الـنظـام الـسـابق ويـشيـدون
مبآثره األجرامية.
وهـؤالء يستحقـون العزل الـسياسي،
واحملاكمة العادلة.
أما األكـثريـة املطـلقة ممـن أمسيهم
(ضحايا النظـام) سواء بسبب ضعف
الــوعي أو قلــة احليلــة أو اخلضـوع
لالبتزاز أو بدوافع وصولية ونفعية
بل وحـتـــى بــسـبـب الـتــضلــيل
والتجـهيل بـالـشعـارات اجلـوفـاء..
هـؤالء مجـيعـاً يـسـتحقــون جهـداً
وطنيـاً إلعادة انـدماجهم يف عـملية
بـنـــاء العــراق اجلــديـــد ،العــراق
الدميقراطي.
وال بـد من االنتبـاه إىل أهميـة إعادة
النظر مبنـظومة القيم واملفاهيم يف
العالقات السياسـية ،نعمل على بناء
عراق جديد ،حيـرتم حقوق اإلنسان
وينأى عـن كل ما يصادر إرادته ،فال
بــد أن نتـذكــر أنه لـن يكـون هـذا
الـعراق دميقـراطيـاً إال إذا استـند إىل
أســس ومـبــادئ دولـــة القــانــون
واملؤسـسات ،بل وال بـد هلذه الـدولة
أن تكون إنـسانية مـن حيث اجلوهر
واألساليب.
(املدى) :ويف هـذا السـياق عـن دولة
القانون ،كيف تنظر إىل ما جرى من
تعذيب وإهـانة للـسجناء الـعراقيني
يف سجن أبـو غريب على أيدي جنود
االحتالل؟
(م.ب) :نظـرة كـل إنسـان شـريف ال
أكثر وال أقل.
فـالعمـلية مـثرية للتقـزز ،خصـوصاً
إنهــا تتـم علــى أيــدي من أتــوا إىل
بالدنا لـتحريرهـا من الدكتـاتورية
واألسـاليـب االستبـداديـة ..وهـو مـا
كـرسنـا كل نضـالنـا للتخـلص منـها
وتصفيتها من حياتنا السياسية.
إنها أكثر مـن فضيحة ،وهي تستحق
وتتـطلب ال احملــاكمـة فحــسب ،بل
والعقـوبات الصـارمة اليت يـستحقها
مـرتكبـوهـا ،ثم ال بـد من التـوجه
إلنهـاء قضـايا املـوقوفـني والسجـناء
بأسرع وقت إلطالق سراحهم .ومن
املـهم املـطــالبــة بــوضع الـسجــون
واملعتقالت ومـن فيهـا حتـت سلطـة
العراقيني دون غريهم.
(املدى) :عودة إىل قرار اختذه جملس
احلكم ،وقـوبل بعدم القـبول وأعين
بـذلك إقـراركـم للعلم اجلـديـد ،هل
تتفق مع االعرتاضات؟
(م .ب) :لن أقف عند مسألة قبول أو
رفض العلم اجلديد.
فاملهم بالنسبـة لنا هو رفض اعتماد
علم حـزب البعث الذي اقرتن بامسه
ومحل بـصماته ونهجه الدموي وهو
مـــــا دفعــنـــــا إىل رفــض رفـعه يف
كردستان.
وحــسنــاً فعل جملـس احلكـم حني
ألغى اعتماد هـذا العلم اجلديد ،فقد
أقـر بأكثـرية أصوات اجمللـس ليكون
عـلمــاً مـــؤقتــاً للـبالد .أو مل يـكن
خيارنا هذا العلم ،بل علم مجهورية
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لألسف الشديد.
(املدى) تتواصل املشاورات واللقاءات
حـول تـشكـيل احلكـومـة املــؤقتـة
واهليئـة الرئـاسيـة من قـبل السـيد
االبـراهيـمي واجلهـات األخـرى.... ،
ايــن وصلـت ،وهـل متخــضـت عـن
نتائج ملموسة؟
م .ب:.ال يـزال التشـاور مستـمراً من
قـبـل جملـــس احلـكـم والـــسـيــــد
االبراهيـمي وسلطة االدارة املـدنية،
ومل يـتم التـوصل اىل صيغ نـهائـية،
لكـن من الـــواضح ان كل االطــراف
حريـصة علـى تشكـيلة حـكومـية،
ورئـاسيـة تراعـي التمـثيل املتـنوع
للـشـعب العــراقي الــذي ينـبغي ان
يكــون واسع الـطـيف وال يــستـثين
احداً.
(املدى) هل يتم التمثيل على اساس
احملاصصة ؟
م .ب:.الـتكــوين املـتنــوع معـروف
االبعــاد ويف غـيــاب االنـتخــابــات
لالسباب املعروفة ،فالتمثيل سيأخذ
بنـظر االعتبـار جتليات هـذا التنوع
ســواء كــان ديـنيــاً أو طــائـفيــاً أو
منـاطقياً أو سيـاسياً ،ومبعنـى آخر،
فـاحملـاصصــة لالسف هي مـضمـون
هذا الـتمثيل ،لـكنه سوف لـن يتخذ
نفـس البعـد الـسليب الـذي مت اثنـاء
جملس احلكم ،وجملس الوزراء.
(املدى) واين حصتكم ككرد؟
م .ب :.حنن ال نـنظـر ملـوقع شـعبنـا
مـن هذه الـزاوية ،بل مـا يهمنـا هو
اقــرار احلقــوق القــوميــة للــشعب
الكـــردي يف اطـــار الفـيـــدرالـيـــة
التعـدديـة وتكـريس هـذه احلقـوق
دستـوريــاً ،وحني نـتنـاول يف هـذه
املشـاورات ،املراكـز واملنـاصب ،فالن
اعـطــاء اي مــوقع رئـيـس يف ادارة
البـالد يعتـرب اعرتافـاً بـالـشـراكـة
التـأرخييـة للعـرب والكـرد وسـائـر
الـقوميـات واملكونـات جملتمعنـا هلذا
العـراق الـذي نـريـد ان نبـنيه معـاً،
ولـيس الن اي مـركز قـيادي يـشكل
اغراءً شخصياً لنا.
(املـدى) ما مدى صحـة رفض سلطة
االدارة االمـريكيـة اعـطــاءكم احـد
املركزين الرئيسني يف البالد؟
م .ب :.حنـن نــــواصل الـتـــشــــاور
والتفـاعل مع كل القـوى واالطراف،
ويهمنـا ان نصل اىل قواسم مـشرتكة
وعلـى اساس الثـوابت الوطـنية اليت
تعــزز الــوحــدة الــوطـنيــة ،ومــا
نـستطـيع تأكيـده هو اننـا سوف لن
نقـبل حتت اي ظـرف كــان ومن اي
جهــة كــانت ،الـتعــامـل مع الكــرد
كمواطنني من الدرجة الثانية.
ان تـضـحيـــاتنــا اجلـسـيمــة ضــد
الدكـتاتـوريات املـتعاقـبة مل تـبذل
دفاعـاً عن حقوقنا فحسب ،بل وعن
العراق والشعب العراقي ،وهلذا علينا
ان نبين عـراقـاً يعرتف بـاملـواطنـة
احلرة دون حتجيم او تهميش.

اولويـة الشعب الكـردي اقرار حقـوقه القومية دستوري ًا وليـس املراكـز واملناصـب

نواقص جملس احلكم ال تنتقص من وطنية االحزاب املشاركة فيه وال من دورها التأرخيي

اهمال العمل بني اجلماهـري والتداول يف القاعـات املغلـقة ادى إىل عزلة االحزاب
البديل عن احملاصـصة جتسـيد التنـوع والطـيف الواسع اسـاس التشـكيل القيـادي

واذا عاجلنا االمور وفقاً هلذه النظرة
فالتفاصيل تصبح غري ذي بال..
وبامكاننا ان ننتظر اعادة االمور اىل
نــصــــابهــــا عـرب االنــتخــــابــــات
الدميقراطية.
(املــدى) مــاذا قلـتم عـن العــروض
املقـدمـة الـيكم ،...نـائب للـرئـيس،
نائب رئيس وزراء؟
م .ب :.كل املقـرتحـــات هـي قـيـــد
الدرس والتداول ،وسـنعود لتقييمها
مع شـركائنـا يف البيت الكـردستاني،
ونـطــابقهــا مع قـرارات بـرملــاننـا
الـشـرعي ،الـذي جيـســد ارادة شعب
كردستان.
(املــدى) وكيف يـرى االستـاذ جالل
الطـالباني هذا األمر ،...هل تداولتم
معاً ،واىل ماذا توصلتم؟
م .ب :.حنـن طـــرف واحـــد ،ومـــا
سـنقبله او نـرفضه ،امنـا هـو تعبري
عن ارادتنـا املوحـدة ،بل وكمـا قلت
فـان اي قــرار مقبـول او مـرفـوض
سيجـري التـشـاور حــوله يف البـيت
الكردستاني.
لـقد أجـرينـا لقـاءات يف اطار قـيادة
احلــــزبـني ...،االحتــــاد الــــوطـين
والدميقـراطي الكردستـاني ،وحبثنا
القضـايا املـطروحـة علينـا من كل
جـوانبهـا ،ورأينـا مـوحـد يف تـغليب
احلقوق على املناصب.
(املــدى) هل صحـيح ان املـشــاورات
اقرتبت من تسمـية الرئيس ورئيس
الوزراء؟
م .ب :.اخلـيــارات تـضـيق ،وكلـمــا
اقرتبـنا مـن املوعـد املطـلوب العالن
الـتـــشـكــيالت ،تــتحــــدد مـالمح
الرئيسني ،لكن املشاورات مستمرة.
(املـدى) وما هـو توصـيفكم لكل من
رئيـس جملـس الـرئـاســة ورئيـس
الوزراء؟
م .ب :.ان يكـون وطـنيـاً ،االولـويـة
املـقدسـة لديـه ،الدفـاع عن مـصاحل
الـبالد ،واحلفـــاظ علــى الــوحــدة
الوطنية ،وحتقيق السيادة الكاملة.
ومؤمناً بالدميقـراطية والفيدرالية
 ،ملتزماً بقانون ادارة الدولة.
وعليـه ان يكون مـشاركـاً يف النـضال
ضـد الـدكتـاتـوريـة غـري متلـون او
متذبـذب او مستعـد لتغيري والءاته
السباب وصولية او نفعية.
ان يعتـرب املركـز مسـؤوليـة وطنـية
وتـشريفـاً ،وان حيرص علـى اشراك
كل القـــوى واالطيــاف يف تقــريــر
مسـتقبـل البالد ،وان ال يكـون همه
الـتخـطـيــط الرتهـــان ارادة الـبالد
للحفاظ على موقعه.
بعـد ذلك كله جيب ان يكـون موضع
ثقــة االغلبيـة ويـستنـد اىل قـاعـدة
سياسية واسعة.
(املدى) وماذا عن التكنوقراط؟
م .ب :.وهل يفرتض يف الـسيـاسي ان
ال يكـون مؤهالً أو موصوفـاً بالكفاءة
والنزاهة وحسن السرية.
ان مفهـوم الـتكنـوقـراط يف جمـتمع
مسيـس مثل العراق ،يثري الكثري من
االلـتباس ،ويوحي باالساءة للقيادات
السياسية.
وبني الـتكنـوقـراط الـسيــاسيني يف
بالدنـا من كـانـوا دائمـاً مـستعـدين
لـتقديم فـروض الطاعـة والوالء ملن
حيقق هلم اطماعهم الذاتية.
(املــدى) مـتــى سـتكـــون يف اقلـيـم
كردستان العراق حكومة واحدة؟
م .ب :.حنـــن االن ارادة واحـــــــــدة
واحلكومة املـوحدة حتصيل حاصل،
مل يبق امـامنـا اال اعالنـها ،ونـتطلع
معاً الجنـاز ذلك يف اقـرب وقت.املهم
ان بـيتنا الكردسـتاني آمن ،وسياجه
االمني ،شعـبنا ذي املـآثر التـارخيية
وعمقنا شعب العراق.
(املدى) هل تريد ان تكون رئيساً؟
م .ب :.ان مـنـتهـــى طـمـــوحـي ان
تتظافـر جهودنا لبنـاء عراق جديد
دميقـراطـي فيـدرالـي ،وان يعيـش
شعبـنا الكـردستـاني يف ظله بـأمان،
كـشريـك حقيقي لـشقيقه العـربي،
ولكـل اشقــــائه مـن القـــومـيـــات
والتكوينـات االخرى.وآنذاك سأفخر
مبـواطـنيت ،وأمشخ بهـا.طمـوح هـو
أنبل وارفع من اي منصب او مركز؟

