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( روزنامة) جرٌدة تحرٌر هٌئة عضو قادر هستٌار أنا السالم، بعد المحترم، جبٌب كاضم سٌدال الى

 طرٌق فً الشاقة و الطوٌلة جهودك نثمن و معك المقابلة هذة أجراء لقبول أشكرك أن أود بداٌة الكردٌة،

 العراق فً وضعال حول تتمحور المقابلة بهذة ةخاصال انأسئلت العراق، فً ٌمقراطٌةالد و العدالة و الحرٌة

 .خاصة بصورة كردستان أقلٌمفً  و عامة بصورة

 :االسئلة 

 عملٌة بمستقبل توقعاتك ماهى  2003 بعد مهمة مراحل بعدة تمر قد العراق فً سٌاسٌة العملٌة -1

 من دكتاتورٌة أم التوافقٌة دٌمقراطٌة أم ٌةمدن دٌمقراطٌة نحو ٌتجه العراق هل ؟ السٌاسٌة

 الجدٌد؟ نوع

وغٌر  غٌر آمنةوخارجٌة قٌصرٌة معقدة عبر عملٌة لم تكن والدة العراق الجدٌد طبٌعٌة بل كانت : 1ج 

عبت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة دوراً لو. ةوهو ما ٌعٌشه العراق فً المرحلة الراهن. محسوبة العواقب

القوى واألحزاب والشخصٌات الدٌمقراطٌة عن حكم البالد وسلمت الحكم بٌد األحزاب  كبٌراً فً إبعاد

بل كانت , حكم الجدٌد قوٌاً لى األحزاب الكردٌة التً لم ٌكن موقعها فً الإإضافة , اإلسالمٌة السٌاسٌة

إال أن , رومع حصول الكرد على فرصة تعزٌز الفٌدرالٌة فً الدستور األخٌ. هٌمنة بٌد القوى الدٌنٌةال

و الدفع مبدأ المواطنة أباتجاه األخذ بالتً تساعد على الدفع العراق لم تتحقق فٌه الحرٌة والدٌمقراطٌة 

 .باتجاه إقامة المجتمع المدنً الدٌمقراطً

تمٌزت بوجود االحتالل مرحلة واحدة  ,وكما أرى, بل هً, 2003لم ٌمر العراق بمراحل عدٌدة منذ العام 

ثم وقعت االتفاقٌثة األمنٌة وال تزال القوات , الدموي لقوى اإلسالم السٌاسٌة المتطرفة وبتفاقم اإلرهاب

وخالل . ولكنه ال ٌزال موجوداً وفاعالً , األجنبٌة موجودة مع استمرار اإلرهاب بمستوى أقل من السابق

الواقع العراقً  وأصبحت مهٌمنة علىالفترة هذه تعززت مواقع القوى اإلسالمٌة السٌاسٌة فً حكم البالد 

وتدفع باتجاه الخٌمة الفكرٌة والسٌاسٌة الواحدة على صعٌد القسم العربً من العراق وانفراد الحزبٌن 

وما مشاركة الحزب . وهو األمر الذي ٌمٌز الوضع الراهن. أٌضاً  الحاكمٌن فً كردستان بالسلطة

الذي فقد , هذا الحزبوتحمل األمر قة الشٌوعً الكردستانً بوزٌر واحد إال مسألة شكلٌة ال تغٌر من حقٌ

مسؤولٌات ال , الكثٌر من مواقعه فً المجتمع الكردستانً بسبب سٌاساته المهادنة وغٌر النقدٌة العلنٌة

وخاصة بعد أن أصبح وزٌر الثقافة الناطق الرسمً باسم , تتناغم مع دوره فً الحٌاة العامة أو فً الحكم

ئٌسٌان فً الحكم مهمة الناطق الرسمً لحزب ٌلعب دوراً هامشٌاً فً فً حٌن ترك الحزبان الر, الحكومة

إلى رفاق النضال الطوٌل واألصدقاء فً  رأًٌ المتواضع بهذا الصددأنا حزٌن لهذا الدور وأبدٌت  .الحكم

   .الحزب الشٌوعً الكردستانً



بل , مقراطٌة والحرٌة الفردٌةوالدٌفً الحكم  ال ٌسٌران صوب المزٌد من الالمركزٌة ,اإلقلٌم وكذا ,العراق

نحو التشدد فً المركزٌة واالنفراد بالسلطة التطور الراهنة تشٌر إلى السٌر بأن وجهة بثقة  ٌمكن القول

إذ ال ٌمكن أن ٌنمو المجتمع المدنً فً دولة أو إقلٌم تغٌب , وإضعاف الدٌمقراطٌة وغٌاب المجتمع المدنً

وتلعب المؤسسة  املة وتسود فٌه العشائرٌة والعالقات القبلٌةعنه البرجوازٌة الصناعٌة والطبقة الع

 .وهو أمر مهم جداً , الدٌنٌة دورها البارز ف سٌاسة الدولة وأقل من ذلك بكثٌر فً اإلقلٌم

ال ٌمكن أن ٌنتقل العراق من الدكتاتورٌة الغاشمة إلى نظام ال ٌتسم وال ٌلتزم بالحرٌة الفردٌة وبالحٌاة 

صل بٌن السلطات الثالث وفصل الدٌن عن الدولة والحرٌة التامة للصحافة ونشر الرأي الدٌمقراطٌة والف

إذ أن هذا ٌقود إلى دكتاتورٌة من نوع . والرأي اآلخر والتنظٌم والحق فً االحتجاج واإلضراب والتظاهر

س وما وما حصل فً تون. ستمر فً ظل التحوالت الجارٌة على صعٌد المنطقة والعالمتآخر ال ٌمكن أن 

ٌحصل فً مصر ٌمكن أن ٌقع فً كل لحظة فً العراق أٌضاً وعلى المسؤولٌن جمٌعاً أن ٌدركوا حقٌقة 

 .ذلك وأن أجهزة األمن ال ٌمكن أن تقف بوجه اإلصالح الجذري للنظام السٌاسً فً العراق وفً اإلقلٌم

 .وأن اختلف المشهدان, الحركة الشعبٌة فً تونس ومصر بدأت تكنس كل ذلك

       

 ان ٌرى من هنالكو .االعالمٌة و  اسٌةٌالس طاسوألا اهتمام موضع الجدٌد العراق فً الكرد موقع -2

 سنة بعد سنة السٌاسٌة العملٌة فًم قوته و برلمان فً منوابه عدد حٌث من الكرد موقع

 بعد الكردٌة السٌاسٌة قٌادةال عملهات لم خطوة اى  التوجه؟ هذة فً ٌكأمار ؟ ٌتراجع

 داخل حقها وضمان جهة من العراق فى دورها لترسٌخ فعلها من البد كان و 2003

 الفٌدرالً؟ العراق

وس قبل سقوط النظام الدكتاتوري وفً إطار ما الململجبهة الكردستانٌة دورهاكان للكرد و: 2ج 

وكان باإلمكان تعزٌز هذا الدور قبل وبعد السقوط لو توجهت القٌادة . العمل السٌاسً إلسقاطه

الكردستانٌة إلى تعزٌز القوى الدٌمقراطٌة والتقدمٌة فً كردستان والحفاظ على الجبهة الكردستانٌة ال 

, حلها بعد أن اعتقدت بأن دورها قد انتهى وحققت سٌادة الحزبٌن على الوضع فً كردستان العراق

ة الكردستانٌة اهتمت إذ أن القٌاد, وهذا ٌنطبق على مجمل الوضع فً العراق. فانتفى االهتمام بالجبهة

حتى القوى التً , بالتحالف مع القوى اإلسالمٌة الشٌعٌة وأهملت كلٌة القوى الدٌمقراطٌة والتقدمٌة

وهذا ٌعبر . هملت إهماالً خطٌراً كانت تؤٌد القضٌة الكردٌة دون أن تكون مرتبطة باألحزاب السٌاسٌة ا  

ومنها األحزاب , األحزاب السٌاسٌة العراقٌة همدتي تعذالتحالفات الفً الموقف من لة عن عدم اإلصا

 .فً اإلقلٌم الكردستانٌة

أن حلٌفهم األساسً والطوٌل األمد هً القوى الدٌمقراطٌة والتقدمٌة العراقٌة إن الكرد جمٌعاً ٌدركون ب

سالمٌة وقف القوى اإلفً حٌن أن م, التً تعترف لهم من حٌث المبدأ والواقع بحق تقرٌر المصٌر

ه أوضاع إٌران وتركٌا وهو ما تؤكد, كً ال غٌرٌمن الحكم الفٌدرالً وحق تقرٌر المصٌر تكت السٌاسٌة

 .سالمٌة سٌاسٌة عراقٌةأو حتى قوى إ



 عنغٌاب النسوة واقع مع , للحزبٌن الحاكمٌنتٌن السٌاسٌ ٌنكان على األخوة الكرد فً القٌادت

القوى تأٌٌد بومواقعهم ٌعززوا مواقفهم  أن ٌنتبهوا إلى هذه الحقٌقة لكً ٌستطٌعوا أن, القٌادات

إن الدعم ال ٌأتً . ومواقعهم وبالتالً ٌضعفوا مواقفهم ,الدٌمقراطٌة والتقدمٌة العربٌة ال أن ٌضعفوها

 .الملموسةالسٌاسٌة بل عبر المواقف المبدئٌة و, عبر المال

قف ضد محاوالت تحوٌل ال تزال القوى الكردستانٌة تلعب دورها فً الحكم االتحادي وٌمكنها أن ت

وخٌر دلٌل على ذلك انها لم , ولكنها ال تعمل بما فٌه الكفاٌة فً هذا المجال, العراق إلى دولة دٌنٌة

عدا حركة , تحتج على مصادرة الحرٌات الفردٌة فً البصرة وبغداد وبابل بل سكتت علٌها كلٌة

لشرس ضد اتحاد األدباء والكتاب فً فً االحتجاج على العدوان اوالممتازة المثقفٌن الكرد المهمة 

وهو أقل من , وأخٌراً صدر بٌان غٌر كاف عن رئٌس الجمهورٌة بصدد الحرٌة الفردٌة. العراق

 .اضعف اإلٌمان

فً قوى ذلك  بما فً, ومن كل الجهات, إن لم نقل عدوة, إقلٌم كردستان العراق محاط بقوى غٌر صدٌقة

اجة ماسة على المدى المتوسط والمدى البعٌد إلى التحالف المتٌن لهذا بحوهً . فً العراقالحكم وخارجه 

, وعلى أهمٌة دور التحالف الدولً .مع قوى دٌمقراطٌة وتقدمٌة عراقٌة أمٌنة على المبادئ الدٌمقراطٌة

على غٌرها وحالما تتبدل على حب عٌون اآلخرٌن أو فأن العالقات بٌن الدول تقوم على المصالح ولٌس 

     .تبدل التحالفات أٌضاً سالمصالح ت  

 

 و مركزٌة دٌمقراطٌة اولهما العراق فً ٌنٌتنامتب دٌمقراطٌتٌن هنالك أن ٌرى من هنالك -3

 و المفتوحة قائمةالو النزاهة بهٌئة عمل ؟ خراأل ٌقوى اٌهما كردستان اقلٌمتمارس فً  دٌموقراطٌة

 أن ٌجب الجوانب بعض فً اقلٌم أن دلٌ امم قلٌماإل فً ةموجود غٌروهً  بغداد فً الوزراء مسائلة

 ٌك؟أمار المركز فً التجربة محاكات الى ٌسعى

لقلت لكم أن لٌس فً , وٌفترض أن أكون كذلك, لو أردت أن أكون صرٌحاً وواضحاً جداً معكم: 3 ج

كما أن األحزاب السٌاسٌة فً العراق كله ال تتمٌز , حقٌقٌة العراق وال فً إقلٌم كردستان دٌمقراطٌة

إذ أن النظام , وهو أمر معروف, بالدٌمقراطٌة الضرورٌة فً العالقات فً ما بٌنها أو مع أعضائها

ة عضوٌاً الدٌمقراطٌة مرتبطإذ أن , هل البناء الفوقً وطبٌعته واتجاهات نشاطمالسٌاسً ٌؤثر على مج

وال نظام  ٌمقراطًولٌس فً العراق وإقلٌم كردستان مجتمع مدنً دوبالنظام السٌاسً بالمجتمع المدنً 

وهذا الواقع . سٌاسً ٌستند إلى الحرٌة والدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعٌة بشكل مناسب

المجتمع المدنً فً العراق من قبل النظم ن ٌتكوت بقسوة بداٌات ناشئ عن العقود المنصرمة حٌث ضرب

صة النظم البعثٌة والقومٌة الشوفٌنٌة وخا, التً أسقطت الحكومة الملكٌة وحكومة الجمهورٌة األولى

 .واالستبدادٌة

عمل فً العراق واإلقلٌم من اجل تغٌٌر بنٌة ال تتجلى فًولهذا فأن المهمات الملقاة على عاتق الجمٌع 

أي أن نمارس عملٌة تنمٌة اقتصادٌة وبشرٌة وتثقٌف , الوعً االجتماعًكذلك االقتصاد وبنٌة المجتمع و



, أوالً  ة الدولة واإلقلٌمٌوهو الطرٌق الوحٌد لتغٌٌر بن, االقتصاد واإلنسان فً آن واحداق لتغٌٌر طواسع الن

امً النضال من أجل الحرٌة الفردٌة وحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة والعدالة الغائبة عن مجتمعنا فً نوت

ستجد هناك نخبة , وٌةالحظ الفجوة المتسعة فً مدخوالت األفراد الشهرٌة والسن. ثانٌاً  العراق وفً اإلقلٌم

      .متخمة وغالبٌة جائعة أو فقٌرة والفساد ٌغذي ذلك باستمرار

 قلٌم؟اإل فً السٌاسٌة عملٌةال على هاعقو سٌكون ماذا كردستان  أقلٌم فً المعارضة القوى بروز  -4

 أقلٌم؟ فً والسلطة المعارضة بٌن صحٌة معاملة هنالك هل

ً أي بلد من البلدان إال بوجود معارضة سٌاسٌة ناضجة ف النظم الدٌمقراطٌة ال تستقٌم: 4ج 

معارضة قادرة أن تشكل البدٌل للحزب أو األحزاب الحاكمة على وفق , وموضوعٌة وواثقة من نفسها

. دالة االجتماعٌة الذي تقدمهعالبرنامج السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً والثقافً والبٌئً وال

ٌاسٌة أن تتسم هً األخرى بالدٌمقراطٌة وال تطلب من الحكومة وبالتالً ٌفترض على المعارضة الس

سالٌب الدٌمقراطٌة والسلمٌة فً مواجهة سٌاسات الحكم وحدها أن تكون دٌمقراطٌة وأن تمارس األ

 .على مستوى العراق أو اإلقلٌم

بقة إذ كانت النظم السا, وهً ظاهرة جدٌدة. لٌست لدٌنا تقالٌد فً معارضة دٌمقراطٌة فً الحكم

عراق وعلى إن وجود قوى معارضة على صعٌد ال. تضرب المعارضة وتضعها خلف قضبان السجون

خاصة وأن المعارضة برزت من , صعٌد إقلٌم كردستان ظاهرة إٌجابٌة وأن كانت غٌر متبلورة جٌداً 

سواء أكانت ممثلة فً المجالس , إٌجابٌة وضرورٌة ولكنها تبقى مسألة, ضلع األحزاب الحاكمة

ور الذي ٌضًء درب تعتبر كالن ةالمعارضة الجادة والموضوعٌة والبناء. نٌابٌة أم غٌر ممثلةال

وال ٌمكن ان تكون للمعارضة مصداقٌة أن مارست ذات السٌاسات والمواقف التً تنتقدها . الحاكمٌن

أو وجد فٌها من ٌساهم فً الفساد المالً واإلداري أو ٌمارس المحسوبٌة والمنسوبٌة أو , لدى الحكم

 .ال ٌتسجٌب إلرادة الشعب فً مواقفه وسٌاساته وإجراءاته

      

 ضد القضائٌة وىدعاال من وسلسسلة والمظاهرات نتقاداتالا من موجة برزت االخٌرة ونةاآل ًف -5

 ةدعا بٌن الصراع من نوع نعتبرها ان ٌمكن الخطوات هذة هل ؟ كردستان أقلٌم فً الصحفٌٌن

   .كردستان اقلٌم فً الدٌمقراطٌة لتطوٌر طبٌعٌة سنة هً أم منها حدال دعاة و الحرٌة

ًَّ أن أوكد  من حٌث: 5ج  الفصل بٌن السلطات الثالث التشرٌعٌة أهمٌة وضرورة المبدأ عل

أي تشابك بٌن هذه السلطات ٌكون فً غٌر صالح الحٌاة الدٌمقراطٌة أن و ,والتنفٌذٌة والقضائٌة

ع الصحفٌون بالحرٌة التامة فً التعبٌر عن مشكالت توال بد من أن ٌتم. وحرٌة الصحافة واألفراد

لى المحاكم بسبب ما ٌكتبونه عن أوضاع الحكم وز تقدٌم الصحفٌٌن إجاته وال ٌجالمجتمع وحا

 .وال بد ان ٌضمن قانون الصحافة هذه الحرٌة. والحكومة ومن ٌشارك فً الشأن العام



ومن الجانب الثانً ال بد للصحفٌٌن أن ٌتجنبوا نشر معلومات خاطئة أو التعرض للقضاٌا 

العام أو التً تسًء إلى سمعة الناس دون أن تتوفر لدٌهم  الشخصٌة التً ال ترتبط بالشأن

 . فً ما ٌكتبونه الوثائق التً ٌمكن إبرازها فً حالة توجٌه االتهامات

من الخطأ الفادح أن تلجأ الحكومات إلى إقامة الدعاوى على الصحفٌٌن ألبسط القضاٌا التً 

جاوزات على المجتمع دون أن ٌستطٌع فً حٌن انها ترتكب الكثٌر من الت, تعتبرها تجاوزا علٌها

 .المجتمع نقدها أو إقامة الدعاوى ضدها

إن التجربة الكردستانٌة ال تزال فتٌة فً هذا الصدد وتحتاج إلى تكرٌس ولكن على نقابة 

الصحفٌٌن أن تلعب دورها فً مواجهة الحكومة فً إقامة الدعاوى ضد الصحفٌٌن او التجاوز 

غرامات خٌالٌة ضد فرض و ةلقانون أو إنزال عقوبات غٌر معهودعلى الصحفٌٌن خارج إطار ا

هؤالء الصحفٌٌن فً حٌن أن ى لعفضالً مارس الصحفٌٌن والصحف ثم تعفً عنهم وكأنها ت

إقامة الدعاوى على فٌه األصل فً األمر أن ال تقام الدعاوى إال إذا مست شٌئاً ٌقر القانون 

 .    ثٌر الحكومة أو رئاسة الدولة أو اإلقلٌمالصحفٌٌن وبحدود القانون وبعٌداً عن تا

 قٌادةأبرمت ال الحكومة رئاسة الى مالكىال نورى اعادة و العراقٌة الحكومة تشكٌل عملٌة فً -6

 تتوقع هل ,140 مادةال تنفٌد خاصة و الكرد مطالب تنفٌذ على تفاقاال من اً نوع الكردٌة السٌاسٌة

 قوىال بعض الرضاء المادة هذة تنفٌد فً ٌاسٌةالمماطلةس على ٌعمل ام المادة تنفٌد مالكىال من

 بوعوده؟ مالكىال وفاء عدم حال فً براٌك الكرد بدائل ماهً السنٌة؟

بل , لٌست لدي القناعة بأن المالكً سٌلتزم بتنفٌذ مضمون هذه المادة ال ترضٌة للسنة وحدهم: 6ج 

ٌنفذ شٌئاً من البرنامج الحكومً الذي قدمه بصٌغة كما ال اعتقد بأنه س .وللكثٌر من الشٌعة ولنفسه بالذات

لى كونها حكومة متصارعة إإضافة , فهً حكومة ضعٌفة ومهلهلة وغٌر قادرة على تنفٌذ المهمات, عامة

لقد تنازل عن الكثٌر فً سبٌل أن ٌصبح رئٌساً  .فً اتجاهاتها وبرامجها السٌاسٌة والطائفٌة واألثنٌة

 . وهً خطٌئة كبرى أضعفته أمام المجتمع والعالم, ريللوزراء وخاصة للتٌار الصد

عندها ٌمكن حل جمٌع المعضالت , وهو األمر الغائب حالٌاً , ال بد من خلق دولة دٌمقراطٌة فً العراق

 . من الدستور 140بما فً ذلك المادة , الراهنة

   

 هذة فً مخاوف ترى هل السلطة الى رجعوا البعث اجتثاث بقانون المشمولٌن من اً عدد أن ٌنارأ -7

 و الطرٌقة بهذه الشباك نم ٌرجع وربما الباب من رجخ البعث حزب ان ٌرى من هنالك الخطوة؟

 مارأٌك؟ تهلعود دستورٌةالو  السٌاسٌة شرعٌة ٌعطى

فهو قانون ال ٌختلف عن قوانٌن صدام حسٌن التً تحاول  ,أنا لست من مؤٌدي قانون اجتثاث البعث :7ج 

السٌاسٌة التً ترٌد فرض سالم إلة على الناس أو السٌاسة التً تمارسها قوى افرض الخٌمة الواحد

 .وغٌر ممكن وهو أمر غٌر مقبول. سالمٌة على رؤوس كل الناس فً العراقالخٌمة اإل



فٌها القتلة الكبار وفٌها المنفذون لتلك , بل متنوعة, واحدةكلها القوى التً كانت فً حزب البعث لٌست 

وعلٌنا التمٌٌز بٌن . وفٌها المجبرون على ولوج البعث حٌنذاك وفٌها االنتهازٌون أٌضاً , لةالقات السٌاسات

 .إذ لٌس فً هذا مصلحة للعراق وتطوره, واحد هذه القوى ال رمٌها فً قدر  

سٌاسة بائسة , الحائريالحسٌنً مثل كاظم  ,سالم السٌاسٌة وبعض المراجع الدٌنٌةإللقد مارست قوى ا

د كل البعثٌٌن دون استثناء فً وقت قبلت مٌلٌشٌات جٌش المهدي وفٌلق بدر مثالً الكثٌر واستبدادٌة ض

 .أي أعطوا البراءة السٌئة الصٌت, "توابون"من البعثٌٌن فً صفوفها على اساس أنهم 

السكوت ولكن ال ٌجوز , والحٌاة الطبٌعٌة وال ٌجوز ذلكمل السٌاسً ال ٌمكن حرمان كل البعثٌٌن من الع

وال ٌجوز وضع من ٌشكل أداة بٌد قوى البعث الصدامٌة التً ال تزال , أٌضاً منهم لقتلة والمجرمٌن عن ا

 .وهذا ما ٌفترض تجنبه فً المرحلة الراهنة  وفً المستقبل. تحمل السالح فً مواقع المسؤولٌة

      

 أن ترى الا ,الكرد من المقربٌن و البارزٌن المعارضٌن نٌالسٌاسٌ و فٌنقاالمث من كنت انت -8

 مع هاتعامل فً ثورٌة معارضة بثقافة تعاملت تزال ما االحٌان أغلب فً الكردٌة السٌاسٌة قٌادةال

 مدنٌةالو فعلٌةال السٌاسٌة المعارضة من بدال االقلٌم داخل المعارضة قوى و المركزٌة الحكومة

 ؟ المتبادلة ثقةالو الحوار على مبنٌةال

المناضلٌن العراقٌٌن الذٌن شاركوا فً النضال من اجل الدٌمقراطٌة  كنت من ًأنال ٌخفى علٌكم ب: 8ج 

فً إطار الحزب الشٌوعً كان ذلك . للعراق والحكم الذاتً لكردستان وحق تقرٌر المصٌر للشعب الكردي

وكنت مناضالً ألكثر من اربع سنوات فً صفوف حركة . العراقً وسٌاسته الصائبة فً هذا المجال

وقفت إلى جانب القضاٌا العادلة للشعب الكردي وشجبت . فً إقلٌم كردستان العراق األنصار الشٌوعٌٌن

كانت تنبع من المواقف كل هذه . وكتبت الكثٌر عن ذلك ة وغٌرهاحٌوٌة عملٌات ومجازر األنفال وحلبچب

 وحق المبدئً إزاء حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها وحق العراق فً دولة دٌمقراطٌة اتحادٌة حرة ًموقف

لى جانب السٌاسات الصائبة التً مارستها حكومة إقلٌم وقفت إ. الشعب الكردي فً تقرٌر مصٌره بنفسه

كردستان وانتقدت سٌاساتها التً اعتبرتها خاطئة ومنها الموقف من حرٌة الصحافة او المسألة 

ٌن الحاكمٌن على الحزبكما انتقدت هٌمنة , وفً اإلقلٌم أٌضاً االقتصادٌة أو الفساد السائد فً العراق 

 .مسٌرة الحكومة

 .إذن قربً من الكرد كشعب ال ٌغٌر من موقفً النقدي البناء إزاء السٌاسات التً تمارسها حكومة اإلقلٌم

فأنا ال أنتمً إلى . وسأمارس النقد ضد قوى المعارضة إن سلكت سٌاسة خاطئة وغٌر دٌمقراطٌة أٌضاً 

وبالتالً فمواقفً تخصنً بالذات وتنبع من إرادتً , حزب سٌاسً ومستقل عن كل األحزاب السٌاسٌة

وهً لٌست قضٌتً بل قضٌة من ال , وٌمكن مثل هذه السٌاسة أن ال ٌرتاح لها البعض. وتقدٌري لألمور

 .كما ال أدعً الصواب فً اجتهاداتً الشخصٌة. ٌرتاح لذلك

ا غٌر المفهومة فً ممواقفهفً مقاالت سابقة انتقدت سٌاسة حكومة اإلقلٌم والحكومة االتحادٌة فً 

بل من , لم ٌكن الموقف الخاطئ من طرف واحد. معالجة المشكالت القائمة بٌنهما ودعوت إلى ذلك



س سلٌمة وقوانٌن ادٌة وحكومة اإلقلٌم لم ترس على أسأشعر بأن العالقة بٌن الحكومة االتح. الطرفٌن

 . آلن وفً المستقبلت أفضل اوحان الوقت لصٌاغة القوانٌن المناسبة لتضمن عالقا واضحة

فً حٌن أنها كانت , قلٌم متصلبة جداً فً حٌن كان األمر ٌتطلب المرونةاإللقد كانت بعض مواقف حكومة 

 .كال الحالتٌن قائمة فً العالقة بٌنهما. مر ٌتطلب الصالبةفً حٌن كان األ, فً البعض اآلخر مرنة جداً 

. وهو خلل واضح. مواقفه وٌعبر عن مراكز قوة عدٌدة بعض الناطقٌن باسم الحكومتٌن كان ٌشدد فً

طائفة من تصورها تعلٌنا أن نثق بأن العالقة بٌن العراق ككل واإلقلٌم هً عالقة طوٌلة األمد ولٌس كما 

وبالتالً ال بد من التحرك من هذا المنطلق ولٌس من تصور أن القضٌة قصٌرة . قصٌرة األمدالناس إنها 

 ولكن متى؟, حق الشعب الكردي فً تقرٌر مصٌرهالقناعة التامة بال ٌغٌر من التصور هذا و. األمد

 ٌمكن هل االهمٌة و العدد حٌث من االخرى والمناصب وزارات من كردال علٌها حصل التى مواقعال -9

 خرى؟األ العربٌة قوى و المركزٌة الحكومة قبل من التهمش ان من لالكراد ةضمان عطىت ان

مر على الحكومة االتحادٌة الراهنة وحدها التً ترغب فً تهمٌش دور الكرد فً ال ٌعتمد هذا األ: 9ج 

بل ٌعتمد على السٌاسات والمواقف التً تمارسها القٌادات السٌاسٌة , الحكومة االتحادٌة وأوضاع العراق

ى والشارع العراقً ومدى دفاعها ال عن رالكردٌة وتحالفاتها الرسمٌة وعلى مستوى األحزاب األخ

بل وعن مصالح الكرد الفٌلٌة والعرب وأتباع الدٌانات األخرى وعن الحرٌات العامة , الح الكرد فحسبمص

إن الشعب الكردي بحاجة إلى كسب الرأي العام العربً الدٌمقراطً إلى جانبه . والدٌمقراطٌة فً العراق

حكومة االتحادٌة تسعى إلى ال .قٌاداته التً فً الحكم أو فً المعارضة امن خالل السٌاسات التً تمارسه

 . تهمٌش دور القوى الدٌمقراطٌة وتتخذ إجراءات ضد الثقافة الٌمقراطٌة العراقٌة

ورهم دفً ما عدا , وحتى اآلن ال نستطٌع أن نؤكد وجود مثل هذا الدور الذي كان ٌفترض أن ٌلعبه الكرد

 .  الذي ٌفترض أن ٌزداد فً منع إقامة دولة دٌنٌة فً العراق

 

 تدخلال ام ٌةلالداخ رادةاإل ,الحاضر وقتال فً ٌةقالعرا سٌاسٌةال العملٌة فً تحكمٌ من -10

 الدمقراطٌة؟ منطق ام محاصصة حزبً؟ال تفاقالا ما السٌاسً توافقال الخارجً؟

بٌن كل هذه  اً تشابكتجسد ولكن الحصٌلة , فً آن واحد ةوصعب ةاإلجابة عن هذا السؤال سهل: 10ج 

ن الدولة وسٌاسات القوى مواطنة علجانب الدٌمقراطً بسبب غٌاب مبدأ ومفهوم الاألشكال فً ما عدا ا

 . والحكم الحاكمة

بقوة كبٌرة فً الشأن و ,ابفعل قوى داخلٌة مؤٌدة له, بفظاظةتدخل ت والعالممنطقة الشرق األوسط دول 

الشوفٌنٌة والضٌقة  المحاصصة الطائفٌة متحكمة بالمشهد السٌاسً العراقً والمصالح القومٌة. العراقً

فً حٌن أن الغائب هو مصالح الشعب العراقً . العراقً متحكمة هً األخرى فً المشهد السٌاسً

الفقر والبطالة والحرمان وغٌاب الخدمات وضرب المظاهرات واالعتقاالت . اسٌة وحٌاته الكرٌمةٌالس

لموقف من مظاهرات الخبز خذ ا. واالغتٌاالت هً السائدة فً المشهد السٌاسً الطاغً فً العراق



رٌعات فً بغداد وفً السلٌمانٌة وفً غٌرها گوالكهرباء فً الحمزة والدٌوانٌة والبصرة والحسٌنٌة وال

 .كلها تعبر عن المشاكل التً ٌعانً منها الشعب

رادتها الحرة على ة ووثابة تنتفض على الوضع وتفرض إلى حركة دٌمقراطٌة شابإالعراق بحاجة 

 .غٌرهاوق سلمٌة وحٌوٌة تقترب من الذي حصل فً تونس ومصر وما ٌحصل فً الٌمن الحاكمٌن بطر
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