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{ بــودي ان اعـرف طــبـيــعـة مـشــاعـركم
حلظة تبادل السلطة?

- كــانت بال شك حلــظــة فــاصــلــة..
تـــذكـــرت خاللـــهـــا وقـــائع مـــا كــان
يجري على مسرح هذه العملية في
الـسـابق. كـانـت الـعـادة ان يـحـترب
تنافسون سواء من داخل احلزب ا
الواحـد او خارجه لكـني فضلت ان
. قبل ذلك نكـون طرفـ متـصاحلـ
كـنت قد اقـترحـت حال توافـقيـا ب
ـرشــحـ عـلـى مـنـصـب الـرئـيس ا
عــام  2014 يـــتــمـــثل بــبـــقــاء جنم
الـــــدين كــــر مـــــحــــافـظ كــــركــــوك
ـنـصــبه نـظـرا لـلــنـجـاحـات الـتي
حــقــقـهــا لــلـمــحــافـظــة وان يــكـون
الـــدكــتــور بـــرهم صــالـح مــرشــحــا
ــقـتـرح لـلــمـنـصـب واودعت هـذا ا
ــكــتب الــســيــاسي لـالحتـاد لــدى ا
الوطني الكـردستاني وسافرت الى
لنـدن بقـصد الـعالج وقضـاء بعض
االشـغال. لـكن بعـد يومـ اتصـلوا
بي طالب تقـد ترشيحي جمللس
الـــنـــواب الن الــزمـــيـــلـــ االخــرين
رفـــضــــا الـــفــــكـــرة وقــــررا دخـــول
ـنــافـســة كـمـا يــبـدو وكــان وقـتـا ا
حــرجـا تـطـلب مــني ارسـال الـطـلب
ـان بالوسائل االلـكترونية الى البر

وبايل على عجل. وا
فـي مـا مـضى كـانت لــديـنـا مـشـاكل
وغـالبـا ما حتـدث انـشقـاقات داخل
صـفـوف احلـزب وفي الـنـهـايـة يـتم
الـــتــصــالـح وعــودة الــطـــرفــ الى
ـاذا يـحـدث ذلك الـصــفـوف وقـلت 
مرة اخرى. رأيت ان خـدمة االحتاد
الوطني تـتطلب عـودة الدكتور الى
ا ان االحتـاد هو الذي صفـوفه طا
يـــرشـح الـــشـــخـــصـــيـــة لـــرئـــاســـة
ــــا ان هـــذه اجلـــمــــهـــوريــــة وطـــا
الـشـخصـية هـو الـدكتـور بـرهم فلم
اشعر بأي تـوتر او موقف معارض
ازاءه وشــعــرت اني قــدمت خــدمــة
للحزب الذي انـخرطت فيه منذ عام
 .1975 وثانـيا ان االمـور ال جتري
بــرغــبــات شــخــصــيــة بل البــد من
االذعــــان حلـــقــــيـــقــــة الـــتــــحـــوالت
ـــقـــراطــــيـــة والـــتــــوجـــهـــات الــــد
الـسـيـاسـيـة ذات االزدواجـيـة التي
كـــثـــيـــرا مـــا يـــنـــادي بـــهـــا بـــعض
الـسـيـاســيـ لـكــنـهم في الـواقع ال

يطبقونها. وقلت الكن مرتاحاً.
{ هل هــذا يــعــني انـك كــنت مــســتــعـدا

للترشح لوالية ثانية?
- لم اكن مـــرشــحــا بـل كــان هــنــاك
قــرار بــعــودة الـــدكــتــور بــرهم الى
صـفـوف االحتــاد ويـكـون مــرشـحـا

للرئاسة. وهذا شيء مهم.
{ هــذا يــعــنـي انك فــضــلـت مــصــلــحــة

احلزب على رغبتك?
ـا - ال اســتـطــيع قـول ذلك لــكن طـا
يــوجـــد زمـــيل اخـــر داخل االحتــاد

رشح فاني ارحب. الوطني هو ا
{ ومـا هي مشـاعرك حلـظة مـصافـحتك
الـدكتـور بـرهم صـالح على ابـواب قـصر

السالم?

- لـم تـكن قــبــلي اي مــراسم جتـري
ــنـصـب. كـانت لــتــسـلـم وتـســلــيم ا
فـكــرتي ان تـتم مــواجـهـة الــطـرفـ

وعدم االذعان لالنطباعات السابقة.
وقلت لـنكن اصـدقاء وكـنت صاحب
فـكـرة اجـراء مـراسم عـلـنـيـة كـالتي
نـــقــلـت عــبـــر وســائـل االعالم. كــان
ــكـن اســتــقـــبــله او ان اراه وانــا
ـنـصب اكـتب مـرســومـا بـتـســلـمه ا
وهو يـكتب مـرسومـا باحـالتي على
الــتــقــاعــد. لــكن احــبــبت ان اعــطي
انطـباعـا للرأي الـعام مـختلـفا. قلت
لــنـعــمل مــراسم فــيــهــا عـزف سالم
جمهوري واستعراض حرس شرف
وســواهـــا. اظن انــهـــا كــانت قــدوة
ـنصب تـكررت في تـسلم وتـسـليم ا
ب رئيس الوزراء السابق وخلفه.
{ كم يــوم اســتـغــرق عــنـدك الــتــخــطـيط
ومواجـهة هذه اللحظـات.. اقصد التبادل

او التسليم والتسلم?
- لــقــد زارني الــدكــتـور بــرهم قــبل
ـان عـلى يــومـ من مـصـادقـة الـبـر
ترشيـحه وجلسنـا وتبادلنا االراء.
كـانت عـالقـة وديـة بـرغم ان الـدورة
ــشـاكل الــسـابــقـة شــهـدت بــعض ا
بـينـنا والـتوتـرات لكن هـذه االمور
كـــانت داخل االحتـــاد الـــوطـــني او
داخل الـكــتـلـة الــكـردسـتـانــيـة. لـكن
ــرة مــخـــتــلف. انــا الــوضـع هــذه ا
لـست ضـد تـولي شخـص من خارج
ـنصب لكن بـالتأكـيد كنت االحتاد ا
مــســرورا لــتــولي رفــيق حــزبي من
داخل االحتـاد رئـاسـة اجلـمـهـورية.
ا خالل هـذين اليـوم كنت اذن ر
افــكــر بـالــلـحــظـات الــفـاصــلـة كــمـا

وصفتها.
{ فــخــافــة الـــرئــيس.. صــدقــا مــا نــوع

شـاعـر التي انـتبـاتك في تلك الـلحـظة.. ا
هل شعرت بألم ام بسعادة ام بأسف?
- لـم اشــــعـــــر بــــاي اسـف. وحــــتى
عندما طلب مـني ان يسكن الرئيس
ــنــزل الـذي شــغــلـته اجلــديـد في ا
طـيـلـة واليـتي خالل االربع سـنوات
ـاضـيـة وافـقت مـبـاشـرة واخـلـيت ا
ــنــزل الــذي ســبق لــلــرئــيـس مـام ا
جـالل ان اقـام فــيه ثـم انـتــقــلت الى
مـنــزلي احلـالي الــذي كـنت اشــغـله
قـبل ان اتـولى الـرئـاسـة عام 2014
تركته على حاله دون ان ينقص من

تلكاته شيء.
{ الشك انـــكم واجــهـت ايــامــا صـــعــبــة
خالل تـــولـــيك الــرئـــاســـة. لـــكن اي هــذه

االيام هي االكثر صعوبة بالنسبة لك?
- اكـثـر االيــام صـعـوبــة كـانت ايـام
ـــوصل كــــارثـــة داعـش واحـــتـالل ا
ـدن ومــقــتل الــكــثــيـر من وبــقــيــة ا
. كــانت مـــصــدر خــوف ـــواطــنـــ ا
وقـلق بـالــنـسـبـة لـي وفـكـرت كـيف
ـصيـر في مـا بعـد. وقلت سـيكـون ا
ـوجودة اذا كانت كـل تلك الـقوات ا
ــوصل لم تـســتـطع ان حتـافظ في ا
عـلى مـوقـعـهـا فـان داعش سـيـكون
قــادرا عـــلى الـــوصـــول الى اســوار
ــــكن ان يــــحــــاصـــر بـــغــــداد. اي 

العاصمة و...
{ خطر على بالكم ذلك?

- بالـتأكيـد.. بالتـأكيبـد. ثم ارهقني
ـكون اآليـزيـدي. شـعرت مـوضـوع ا
وضوع ان ثمة اهماال بـصدد هذا ا
حـــتى مـن قـــبل اجملـــتـــمع الـــدولي
فـاتـصـلت بـوزيـر خـارجـيـة امـريـكـا
جــون كـــيـــري وطــلـــبت مـــســـاعــدة
احملـــاصـــرين في جـــبل ســـنـــجــار..
مــــئـــات الـــعـــوائـل بال مـــاء وغـــذاء

ومالجـئ واقــتــرحـت االســتـــعــانــة
بقوات من اخلليج لكن قال ان هذه
ـوافقة الـرئيس الـعمـليـة مرهـونة 
االمـــريــكي فــهـــو الــوحــيــد اخملــول
بـتـحـريك الـقـوات. كـان يـوم اربـعاء
وقــــال الـــقـــرار يـــحــــتـــاج الى وقت
ـقـبل وقـلت ـكن ان يـتم االحـد ا و
مـعـنى ذلـك ان الـنـاس ســيـمـوتـون.

وقــال ســنــرى لــكن ســرعــان مـا 
الــتــدخل وانــزال مــســاعــدات عــبــر
اجلـو. لـقـد شـعرت بـاالرتـيـاح لـهذه
النـتائج. ثم اني اجتـهت الى الدول
االوربــــيــــة ونــــاشـــدتــــهــــا تــــقـــد
ساعدة. لم يـكن لديهم اي رد فعل ا
سـريـع لـكن البـد من تـقـد الـشـكـر
الى الــرئــيـس الــفــرنــسي الــســابق
اوالنـــد. تــمت اتــصـــاالت هــاتــفــيــة
بــيـــنــنــا قــال البـــد من عــمل شيء.
تــبــلــورت فــكــرة عــقــد مــؤتــمــر في
باريس وبعـد يوم اتـصل مشيرا
الى وجود حتفظ لـدى بعض الدول
ــؤتـــمــر. من حـــضـــور ايــران الـى ا
وقلت له ان ايـران قدمت مـساعدات
قـيمـة لـلعـراق ومن الصـعب عـليـنا
االن ان نـــقــــول لـــهم ال حتـــضـــروا
ــؤتـمــر. وجــرى االتــفــاق عـلى ان ا
يـقوم هـو بتـوجيه رسـالة الـدعوات
الى الـــدول فـــيـــمـــا كـــان االتـــفـــاق
الــسـابق ان يــتم الــتـوقــيع عــلـيــهـا
مــشــتــركــا مــني ومــنه. وعــلـى هـذا
االساس حـضر  35 وزير خـارجـية
دولـة اوربــيــة وغـيــر اوربـيــة وكـان
ــرحــوم وزيـر بــيـنــهم مـن الـعــرب ا
اخلارجـية الـسعـودي االميـر سعود
الـــفــيـــصل. كـــان وضــعه الـــصــحي
صعبا وخالل االستـراحة كنا معه
انــا والـدكـتـور ابـراهـيم اجلـعـفـري
فـاسـتـعـان بي لـلـنـهـوض من مـكانه
بـهــدف الـتــوجه الى حــديـقــة قـاعـة
ؤتـمر فاتكـأ علي وعلـى اجلعفري ا
وسرعـان ما انتـشرت صورته مـعنا
في جـمـيع وسـائل االعالم الـدولـية.
اخلالصـــة كـــانت قـــضـــيـــة انـــهـــاء
احــتالل داعش لـلـمــدن الـهم االكـبـر

بالنسبة لي.
{ هل ثـمـة مـوقف اتـخـذته خالل واليـتك

ثم ندمت عليه االن?
- لم ابـخل بـأي جـهد خلـدمـة بـلدي
وشعبي ولكن كنت اتمنى لو قدمت
شــيــئــا اكــبــر واعـــظم لــهــمــا لــكن
مشكلة رئيس اجلمهورية تكمن في
ــنـحه الــدسـتــور والــدســتــور لم 
الــصالحـيــات الــكـافــيــة. ال اقـول ال
توجد صالحيـات لكنها غـير كافية
والسـيــمــا ابـداء الــرأي بــشـأن اداء
ــشـاركــة في الـلــجـنـة احلـكــومـة وا
الـعلـيا لالمـن الوطـني. اظن ان هذا
الـــتــحــديــد خــلـق مــشــاكل عــديــدة
وكـــمــثـــال عـــنـــدمـــا جـــرى احلــراك
الـشـعبـي بشـأن االصالح ومـحـاربة
الــفـسـاد واعــادة الـنـظــر بـهـيــكـلـيـة
احلــكــومـة اصــدروا قــرارا بــالــغـاء

مـناصب نـواب رئـيس اجلـمهـورية.
وقد ارسـلت رسالـة بهـذا الشأن من
ان ديوان الرئاسـة الى رئيس البر
مـــؤكــدا ان الــقـــرار يــخـــالف نــصــا
دســــتـــوريـــا. والـــغــــريب ان الـــذين
هـــيــــجـــوا االمــــور داخل مــــجـــلس
الـنــواب كـانــوا ضـمـن الـكــتل الـتي
يـرأسـهـا نـواب رئـيس اجلـمـهـوريـة
الثالثة الذين الغيت مناصبهم. لقد
اتصل بي الـدكتـور سلـيم اجلبوري
مـتــسـائال عن عـرض رسـالـتي عـلى
اجملـــــــلس وقـــــــلـت اني لـم اطـــــــلب
سحبهـا فقال سنعـرضها لكن مرت
ايــــام دون ان تــــعــــرض وال اعــــرف
السبب. وهـكذا يجـب ان تكون لدى
رئيس اجلمهورية صالحيات كافية
ـمــارسـة دوره والســيـمــا في اطـار
الـلـجنـة االمـنيـة الـعلـيـا التـي تعـقد
اجتماعاتها برئاسة رئيس الوزراء
ـفـروض ان يـتـنـاوب فـقط. اعـتـقـد ا
ــهــمــة رئــيس اجلــمــهــوريـة عــلى ا
ايــضـا وان يـكـون مــشـاركـا. واقـول
للـتـاريخ ان الرئـيس مام جالل عـند
كــتـــابــة الـــدســتـــور ســـعى الجــراء
تـــعـــديالت بـــهــــذا الـــشـــأن لـــكن لم

يتحقق مراده.
ــشــروع الــذي كــنت تــأمل { ومــا هــو ا
حتـقــيـقه خالل االربـع سـنــوات وعـجـزت

عن ذلك?
- مـشـاريع كـثـيــرة وكـبـيـرة بـيـنـهـا
ـهــمـة اخـتــيـار وزراء في االمــاكن ا
يـــكــونـــون مـن اصـــحـــاب الـــدرايــة
والـكـفـاءة ويـتـمـتـعون بـسـمـعـة في
الـــســـر والـــعـــلن لـــكـن لم يـــحـــصل
لألسف وهذه مشكلـة كبيرة نعاني
منـها حـتى االن. وفي كل دوة نقول
ــشــكـلــة لــكن نــبـقى ســتــحل هـذه ا
نـــــراوح بـــــرغـم حتـــــقـــــيق بـــــعض
ـهـمـة احيـانـا. واعـتـقد اخلـطـوات ا
جـازمــا ان وضع الــعـراق ســيــبـقى
على حـاله وال يتـقدم اذا اسـتمـرينا
ــــؤسف ان ـــنــــوال. ا عــــلـى هــــذا ا
الكفاءة ال تؤخـذ في االعتبار. كانت
فــــيـــمـــا مــــضى تـــؤخــــذ الـــكـــفـــاءة
يدانية االن النضالية لكن الكفاءة ا
غائـبة وال تولى االهـمية واالهـتمام
ـنـاسبـة انـا لست مع . وبا الالزمـ
فــكـرة اســتــقاللــيــة رئــيس الـوزراء
ـكن الن رئـيس وكـابـيـنـته هـذا ال 
ان الوزراء اذا لم يحظ بتـأييد البر
فمعنـى ذلك انهم يوميـا يخلقون له
مـــشــكـــلــة. مع ذلـك ارى ان جتــربــة
ـهـدي جتـربة الـدكـتـور عـادل عـبـد ا
جديدة. فهو ال ينتمي الى اي حزب
اي ال يـــخــضـع المالءات اي حــزب
وبــالـتـالي فـانـنـا امـام وضع جـديـد
لـــكن اشك فـي جنــاحـــهـــا وان كــان
هـدي شخـصية السـيد عـادل عبـد ا
مــثـــقـــفــة اعـــرفه مـــنـــذ عــام 1975
وعـالقتـنـا جـيـدة وكـنـا قـد سـافـرنا
سرا الى كردستان ايام كانت حركة
االمـام اخلمـيني نـاشطـة في ايران.

وكـنـا نـركب حـافـلـة ولـديـنـا صـورة
بـوجهـ االولى لـلشـاه مـحمـدرضا
بـهـلوي والـثـانيـة اليـة الله خـمـيني
ـــدن نــــعـــرض وجه وفي مــــداخل ا
الــصـورتــ لـلــســيـطــرات االمـنــيـة

وقف. بحسب ا
{ ضحكنا.. وواصل احلديث:

ــــــدة ذهـــــبــــــنـــــا الى - فـي هـــــذه ا
كردستان سوية.

{ اشـيع خالل واليـتـك ان مـسـتـشـاريك
ـانـية..  فـرضهم عـلـيك من الـكـتل البـر

ما صحة ذلك?
- لم يــفـرض عــلي اي شــخص لـكن
كــانت ثـــمــة مــقـــتــرحـــات تــقــدم او
تــصـلـني فــضال عن رأيي بـضـرورة
االســــتــــعـــانــــة بـــخــــبــــرات بـــعض
االشــخـــاص. وعالقـــتي بــاجلـــمــيع
جــيـدة. ولم يــفـرض عــلي اي واحـد
ـــســـتــشـــارين واذا دقـــقت في من ا
اسمائهم ستـكتشف انهم اشخاص

تازون واكفاء.
{ هل تـعـتـقـد ان الـدكـتـور بـرهم صـالح
ـهمـاته الرئـاسية قـادر على االضطالع 

أمول? بالقدر ا
- عـام  2014 كــان الــدكـتــور بـرهم
مرشحا للمنصب. وسبق ان ابلغت
ـكـتب الـسـيـاسي لـالحتـاد يـومـها ا
انه شخـص كفـوء وقادر عـلى تولي
ـنـافس ـهــمـة بـشــرط ان يـبـقـى ا ا
االخــر دكـتـور جنم الـديـن مـحـافـظـا
لـكركـوك لـكن ما جـرى انـهمـا اصرا
عـــلى دخـــول االنــــتـــخـــابـــات عـــلى
ـنــصب فـاضـطـررت الى الـدخـول ا
ـــنـــافــســـة ايـــضــا. وعـــنـــدمــا في ا
اتـصلـوا بي كنـت في باريس قـادما
من لـنـدن. كانت لـدى عـائلـتي رغـبة
واقع الـتي نحـتفظ بزيـارة بـعض ا
بــذكـريــات فـيــهـا فــضال عن عــيـادة
صــديـقي. ومن احـدى الــكـافـتـريـات

ان بباريس كتبت رسالتي الى البر
لـــلــتــرشـح وارســالــهــا الـى ابــنــتي
جــوان في لــنــدن اليــصــالــهــا عــبــر
ــوبــايل. قــدمــتــهــا اخــر يــوم الى ا
ــان. اعـني ان الـدكــتـور بـرهم الـبـر
ـتــلك خـبـرة وهـو شـخص مـثـقف

واتمنى له النجاح.
{ منذ متى تعرفت الى الدكتور برهم?
- اوائـل الــثــمــانــيـــنــات من الــقــرن
ـاضي ابـان كـان يـدرس في لـندن. ا
وعندما عدت الى السليمانية كتبت
تـقـريــرا الى احلـزب قـلـت ان لـديـنـا
تـازا ونشـطا في بـريطـانيا شابـا 
ويـــــتـــــمـــــتع بـــــقـــــدرة احلـــــوار مع
الـــــصـــــحـــــفـــــيـــــ وقـــــوّمت دوره

واقترحت االعتماد عليه.
رحوم {  في تقديرك.. ما سر اهتمام ا

مام جالل بالدكتور برهم?
- مــام جالل كـان مــهـتــمــاً بـجــمـيع
ـكتب الـسيـاسي لالحتاد اعضـاء ا
وكل في مجال اخـتصاصه برغم ان
عــدد اعــضــائـه لم يــتــجــاوز االحــد
عــشـر عـنـصـرا. وهـؤالء يـأتـون الى
مـــواقـــعــهـم من خالل انـــتــخـــابــات
ـؤتــمـرات احلــزبــيـة ولــكن بـعض ا
ؤتمرات االول والـثاني والثالث ا
لـم يـتم انـتـخـاب اجلـمـيع. كـان مـام
جـالل يــخــتـــار من يــراه مـــنــاســبــا
ـؤتـمر ثم وجـديرا ويـقـتـرحه على ا
جتـري الـتـثـنـيـة عـلـيه والـتـصـفـيق
ـوافــقــة الــتــامـة. وفي داللــة عـلـى ا
مـؤتـمـر االحتـاد االخـيـر اقـتـرح مام
جالل ان يــكـــون له نـــائــبــان االول
كــوسـرت رسـول والـثــاني الـدكـتـور
بــرهـم. والــســيــد كـــوســرت اصــبح
رئيسا للوزراء في كردستان وكذلك
الـدكـتـور بـرهم. لـذلـك كـان لـدى مام
جالل واعــضــاء الــقــيــادة اهــتــمــام
بــهـؤالء االشــخـاص لــتـولي شـؤون
ادارة االقـلـيم بـالـتـعـاون مع احلزب

قراطي الكردستاني. الد
{ هـنـا انـهـيت احملـور االول من حواري
ـواطن فـؤاد معـصـوم بـعـد مـغادرته مع ا
اســوار الـقــصــر اجلـمــهـوري قــبل نــحـو
ثالثـة اســابـيع ورأيـت ان اتـرك فــسـحـة
الـيه اللتقـاط انفـاسه والسيـما اني بدأت
حـــواري مـــعه من اخلـــطــوة االولـى الــتي
وطــأت فـيـهــا عـتـبــة مـنــزله وبـادرته فـورا
بــطـرح االســئــلــة فــيــمــا بــقي اســتــكـان
الـشاي على حـاله وفقـد معظم سـخونته.
ثم .. عـدت الطـرح اسـئـلـة احملـور الثـاني

وسألته:
ما الـنـصـائح التي تـقـدمـها الى الـدكـتور
ــــهــــدي الــــذي يــــســــعى عــــادل عــــبــــد ا

الستكمال كابينته الوزارية?
ـهدي انه - رأيي في الـسـيـد عـبـد ا
شـخــصـيـة تـمــتـلك جتـربــة وثـقـافـة
واسـعـة.. وهـو سـيـاسي مـغـبون لم
يــأخـذ حــقه او فــرصــته. لــذلك كـان
مـــرشــحـــا لــتـــولي وزارة في عـــهــد
اجلــمــعــيــة الــوطـنــيــة واراه رجال
يـستـطيع عـبـور بعض الـصعـوبات
التي تواجهه وله قابلية على ادارة
احلـــوار مع جــــمـــيع االطـــراف الن
عالقته بهـا جميعـا جيدة. لم يدخل
في مـحـاور او يـتـسـبب في مـشـاكل

او يـطــلق تـصــريـحــات نـاريــة ضـد
ـــــزيــــد من احـــــد. ولــــذلك فـــــهــــو 
احلــوارات واالتـصــاالت مع جــمـيع
االطــراف سـيـنـجح فـي مـهـمـته. انـا
لست مع الـتقـديرات الـتي جتعل له
سـقـوفـا زمـنـيـة شـهـرا او شـهـرين
انــا لـــست مــعـــهـــا وال اعــتـــقــد انه
ســيـفــشل وأرى ان فـشـلـه يـدل عـلى
فــشل الــعــمــلـــيــة الــســيــاســيــة في

العراق.
{ ما الذي تقترحه اليه من برامج خالل

قبلة? السنوات االربع ا
- ادعــوه الى الــســـيــر عــلى طــريق
ـة. جـديـدة ويـتـرك الـطـريـقـة الـقـد
واظـن ان امــــــامـه اربع او خـــــــمس
مــهـــمــات فــقط دون تـــفــصــيل اوال
الوضع االقـتصـادي وثانـيا الوضع
االمـني ثم االعـمـار. امـا طـرح افـكار
اخرى فال اراها مسألة عملية النها
. فـاتفاق ال تخص جـميع الـعراقـي
شـخص او مـجـمـوعــة عـلى قـضـيـة
شـاكل امر غـير مـعيـنة وعـدهـا ام ا
مـــنـــطـــقي وال يـــجـــوز. احلـــكـــومــة
اجلـديــدة مـطـالـبــة بـالـتــركـيـز عـلى
االمـــور االســاســيـــة الــتي تـــتــعــلق

ــواطن وامـنه ومــعـيـشـته بـحـيـاة ا
ــهـجــرين الى مــنـاطــقـهم. وعـودة ا
لـفات فان بقية فاذا جنح في هذه ا

االمور تبدو سهلة.
ــهـدي واقع { يــبــدو ان الــسـيــد عــبــد ا
حـالـيـا حتـت مـطـرقـة االحــزاب. فـمـا هي
النـصـيـحـة الـتي تـقـدمـهـا لـهـذه االحزاب

والسيما الكردية منها?
- ادعــــوهــــا الى ادراك طــــبــــيــــعـــة
الظـروف الراهنـة. انها بـحاجة الى
الـتـمـاسك وان يـكـونـوا جـمـيـعا مع
بــعض وان نــعـمل ســويــة عـلى حل
ـشـاكل االسـاسـيـة. امـا هـذا يـجب ا
ان يـكــون وزيــرا وغـيــره مــديـرا او
وكيال فهي مسألة اخرى. اني اؤكد
ان العـراق مليء بالـكفاءات الـعالية
فـي جـــمــــيع اجملــــاالت. ولــــو كـــنت
صرح لهم باالستشارة واحدا من ا
ــهـدي لــقــلت اتــركــوا عــادل عــبــد ا
يــخـتـار وزراء حـكـومـته او اعـضـاء
هـــيـــئــــاته شـــرط ان يــــكـــونـــوا من
اصــــحــــاب الـــــقــــدرة عــــلى اجنــــاز
ـهـمات ـسـؤولـيـات واالضـطالع  ا
ــشـاريع االسـاسـيـة. انـذاك اجنـاز ا
ســــنـــــكــــون نــــســــيــــر في االجتــــاه

الصحيح.
{ وهـل تـــــرى ان عـالقـــــة احلـــــكـــــومـــــة
االحتـادية باالقليم ستتحسن خالل والية

هدي? عبد ا
- انه يـتــمـتع بــعالقـة عـامــة جـيـدة
ولـكن عالقـاته مع االحزاب الـكـردية

جيدة ايضا..
ـواطن مـعـصـوم من كـرسيه { ونـهض ا
واجتـه نــحـــو احلــجـــرة اجملــاورة الغالق
بـابها وحث احفاده الـصغار على خفض
اصـواتهم. وقلت عنـد عودته: ان االحفاد
قـطـعة من كـبـد اجلـد. وضحك ثم واصل

حديثه:
- اذن اقـــتـــرح ان يـــقـــوم بـــتـــقــد
تلكون خبرة ادارية اسماء وزراء 
قـادرين عـلى اداء مـهـمـاتـهـم. انذاك
ـسـؤولـية يـكـون لـوحـده يـتـحـمل ا
النه مـــســؤول عن اخـــتــيـــارهم ولم
يفـرضهم احد عـليه وبالـتالي تكون
ـتابعة مهمـته صعبـة وتكون لديه ا
في كل ما يهم الوزارات وبرنامجه.
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بغداد

. واطن والسيما االيزيدي عندما تولى الرئيس فؤاد معصوم منصبه عام  2014 لم يكن طريقه مفروشا بالورود بل وجد نفسه امام حتديات كبرى واستحقاقات غير مسبوقة بينها احتالل داعش للمدن وجرائمه بحق ا
ساعدة كما جلأ الى اجملتمع الدولي لوضعه في صورة ما يجري. اما داخليا فانه حتلى بالصبر اجلميل ازاء ما عرف بـ (االصالح وواجه فجأة امتحانا صعبا اضطره الى االستعانة باصدقاء العراق وحلفائه لطلب ا

واحلرب على الفساد) وسار في اكثر الطرق دستورية لالبقاء على هيكلية سلطاته من محاوالت نزعها برغم محدوديتها واصبح كالقابض على اجلمر السيما خالل ازمة االستفتاء على استقالل اقليم كردستان. ومثلما دخل
تاحة وكان اول رئيس جمهورية يغادر قصر الرئاسة فور انية ا تطلبات احترام اخليارات احلزبية والسياقات البر قراطي فانه غادره مستجيباً  معصوم قصر الرئاسة متسلحا بالشرعية الدستورية وآليات االختيار الد
اختيار خلفه ولم يتأخر يوما واحدا او يطلب مهلة اضافية لتسوية اوضاعه او نقل موجودات مكتبه وبادر على الفور الى العودة الى منزل سابق عاش فيه مع العائلة (الزوجة والبنات واالحفاد) بعد نيسان  2003 عاد
ضي ايامه حاليا كمواطن في القراءة واستقبال بعض معارفه واصدقائه القدامى الذين شغلته ايام الرئاسة عنهم. قبل. وهو  كتبة عامرة وحشد من الذكريات يتجه الى تسطيرها في مذكرات قد تصدر العام ا محاطا 

نزل الجراء هذا احلوار كان قد فرغ من قراءة بعض صفحات مذكرات زميله السياسي اياد عالوي التي صدرت حديثا. وفيما يلي نص احلوار بجزئه االول: وفيما وصلنا الى مكتبه في ا
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فؤاد معصوم

Ë«bð‰∫ فؤاد معصوم يسلم الرئاسة خللفه برهم صالح
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