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مال بختيار

لـكـن الـلــجـنــة الـقــيـاديــة لـلــحـزب
ؤتمر االنتخابي كان توسعت وا
ذا خـصـوصيـة في تـاريخ االحتاد
الـوطــني الـكــردسـتـانـي فـمـداخل
االحتــاد ومــشــاكــله الــســيــاســيـة
والـــفــــكــــريــــة والــــتـــمــــويــــنــــيـــة
واالقتصادية والـتراكمات صنعت
الـقــيـادة بــاسم الـلــجـنــة الـعــلـيـا
والـلــجـنـة االخـرى بـاسـم الـلـجـنـة
الـــقــيـــاديــة لالحتـــاد. واالن نــحن
نـخـوض حـواراً اخــويـاً وثـقـافـيـاً
يــدور حـول كــيــفــيــة الـتــمــكن من
حتــديـد صالحــيـة الــلـجـنــتـ من
اجل ان يــتــمم الـــواحــد مــهــمــات
رحلـة االنتقـالية االخر من هـذه ا
من تـــاريخ االحتـــاد الى مــرحـــلــة
ـؤتمـر اخلـامس كـيـفـيـة انـعـقـاد ا

لالحتاد بشكل افضل.
{ الــــبــــعض مـن عــــنــــاصــــر االحتـــاد
الـوطــني الــكــردســتــاني يــؤاخـذ عــلى
الـقيادة في اجلـناح الكـردي اآلخر بانه

توارثي او عائلي?
- انـا شـخـصـيـاً ارفض كل قـيـادة
تــوارثـــيــة وال اؤمن بــهــا ابــداً ال

داخل احلزب وال خارجه.
{ لـكن جــرى تــفـســيــر الـنــتــائج الـتي
تـمخـضت عن انـتخـابات حـزبـكم بانـها

شبيهة لواقع التوارث السياسي.
- دع هـــذا الــقـــائل يـــفــســـر لــكن
االحتــاد انــتـخب االن  24عــضـواً
قــيــاديــاً في الــلــجــنــة الــقــيــاديــة
وتـسـعـة من الــقـيـاديـ الـبـارزين
في الـــلــجـــنـــة الــعـــلـــيـــا لالحتــاد
الوطنـي وفقط داخل هذه الـلجنة
مـوجود بـعض من الذين يـنتـمون
الى عـائــلــة مـام جـالل وعـددهم ال

يتجاوز الستة.
{ ويـضحك مال بختيـار لكني قاطعته
بـسـؤالي عـن مـوضـوع احلـلم الـكـردي
وقــلـت: هل بـــاالمـــكـــان دمج احلـــزبــ
ــقــراطي الــكـردســتــاني واالحتـاد الـد
الــوطـــنـي في حـــزب واحـــد او ايـــجــاد
شـراكة ما حتت هيكلية من هذا النوع?

وقال:
- ارى ان ذلـك ال يــــــــــــــــــصــب فـي
قراطية مصلحة احلركة الد
فـي كـــــردســــتـــــان ال من
ـبدئـية وال الـناحـية ا
من الـــــــنــــــاحــــــيــــــة
االســتــراتــيــجــيــة.
هـــــــذا اوالً أمـــــــا
ثـانــيــاً فـان عــهـد
احلــــزب األوحـــد
او الـــــــــواحـــــــــد
انــــــــتـــــــــهـى في
تـاريــخــنــا وفي
تــــــاريـخ األمـــــة
الــــــعــــــربــــــيـــــة
وتاريخ شعوب
الــــــــــــشــــــــــــرق
االوســـــــــــــــط.
بـــــالـــــعـــــكس
نـحـن نـعـيش
فــــــــي زمـــــــن
ــــــة الـــــــعــــــو
والــــتــــواصل
االجــتــمـاعي
أي نعيش في
زمن التعددية
الـــــفــــكـــــريــــة
وااليـديـولوج
ـتـعـددة. يــة ا
هــذا قــاتل ان
نتصور حزباً
واحـــــــــــــــــــــداً
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يــســيـــطــر عــلى الـــوضع الــقــائم
ــقـراطي ويــخـنـق الـتــنـافـس الـد
لالحـــزاب واالجتـــاهـــات االخـــرى

داخل اجملتمع.
{ لـــكن ثـــمــة مـــشـــتـــركــات بـــامـــكــان

اعتبارها منطلقاً لهذا اخليار?
- ان اكـثـريـة االحــزاب في الـعـالم
عــنــدهــا مـــشــتــركـــات واكــثــريــة
ـقراطـيـة في الـعالم االحـزاب الـد
لديـها مـشتركـات وكذلك االحزاب

الـقـومـية في
العـالم تـملك
مــشـتــركـات
وكــــــــــهـــــــــذا
بـــالـــنــســـبــة
لـالحــــــــــزاب
االسـالمـــيــة
ربــهم واحــد
ونـــــبـــــيـــــهم
واحـــــــــــــــــــــد
وقـــــــرآنــــــهم
واحــــد ومع
ذلك فـــانـــهــا

متعددة.
{ وضــــــــــحك
مال بــخــتــيـار
وكــــأنه يــــريـــد
الــــــقــــــول مـــــا
مـــعــنـــاه: هــذا
كالم خــــيــــالي
أو طــــــوبـــــاوي
ــا. ولـــكــني ر
قــــــــاطـــــــعــــــــته
بــالــســؤال عن
تــعــلــيــقه عــلى
الــــــــــــــــــــوضــع
الــــســـــيـــــاسي
الـسـائد حـالـياً
في بــــــغــــــداد?
وقـبل ان يبادر

بـاجلواب سألت هل انكم سـتشتركون
فـي حــكــومـــة مــحــمــد تـــوفــيق عالوي?

وقال:
- قبل كل شيء انـا اعد مـا يحدث
في سـاحـة االعـتـصـام والـتـظـاهـر
في بـغداد والـنـجف وكربالء وذي
قـــار والـــديـــوانـــيـــة والـــبـــصـــرة
انتفاضة ثوريـة حقيقية برغم ان
ـتــظـاهــرين غـيـر سـتـراتــيـجــيـة ا
مـتـبـلـورة وال تـمـلك ايـديـولـوجـية
واضـــحـــة وال فـــلـــســـفـــة ثـــوريـــة
واضحـة لـكن كبـدايـة انـتفـاضـية
ــنــطــقــة والــعــالم في الــعــراق وا
اراها حركة جديدة برزت في زمن
ة اي بعد نحو عشرين عاماً العو
ـة ونحـتاج الى من انـبثـاق الـعو
وقـت من خـالل مــــــخــــــاض هـــــذه
احلــــركــــة الــــثـــوريــــة لــــبــــلـــورة
االسـتـراتــيـجـيـة وااليـديـولـوجـيـة
والـــفــلــســفـــة الــتي تــنـــســجم مع
ـنطـقة الـتغـييـرات احلاصـلة في ا
والــعــالم. نــحــتــاج الى وقت لــكن
البداية تعد مـجيدة واراها مهمة
جـــداً. كـل حــــركـــة تــــغــــيــــيــــريـــة
وانـتفـاضيـة في التـاريخ يواكـبها
اخطــــاء قـاتـلـة في الـبـدايـة لكن
مـع مـــــرور الــــــــــــزمـن يـــــتـم حل
ـــشــاكل وفــرز الــقــادة واالفــكــار ا
والـتــطــلـعــات واالسـتــراتــيـجــيـة
ـقـراطي وكـيف يـأتـي البـديـل الد
احلــقـيــقي. اي انــنـا نــحــتـاج الى
وقت ولـكن بــدون هـذه احلــركـة ال
قراطي كن ان يولد البديل الد

ستقبل. في ا
لـكن الــتـظــاهــرات االحـتــجـاجــيـة
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من أشدّ ما يؤلم الغيور على لغة الـقرآن تفشي اللحن في أقوال وكتابات
ن يعـدون أنفـسهم من الـكُتّـاب البـارزين ..!! مع أنهم ال يـكفون العديـد 
عن االستهانة بقواعـد اللغة العربيـة الى احلدّ الذي  يُنصب فيه  اجملرور

نصوب ..!! ويرفع ا
ا رسمته من مناهج حتى كأنَّهم ليسوا من أبناء هذه اللغة وال عهد لهم 

وأصول ..!!
-2-

ويتندر بعضهم فيقول :
ايّاك ان تتزوج بامرأة تُتقن قواعد اللغة العربية 

فانها تعرف متى تَضُمكَ  
ومتى ترفعُكَ  
ومتى تَجُركَ  
ومتى تَكْسِرُكَ 

ومتى جتعلكَ ال محل لكَ من اإلعراب ..!!
-3-

صحح اللغوي) لقد كانت الصحف واجملاالت تعتمد على من تُسميه ( با
هـمات تـصـحيح االخـطـاء اللـغـوية الـواردة في بـحوث ومـقاالت ليـنـهض 
ـاليـة التـي تعـانيـهـا اليـوم جـعلـتـها تـستـغـني عنه الكُـتّـاب  ولكن األزمـة ا

وهذا ما فاقَمَ األوضاع سوءً 
-4-

ـصــحح الـلــغـوي ) مـرّة فــقـد عـمــد أحـد هـؤالء عـلى أنَّ جتــربـتـنــا مع (ا
ـقالـة ( قبيـحا ) بعـد ان كان (صحـيحاً) في صحـح الى جعل وجه ا ا

لح ... اشارة واضحة الى فساد ا
-5-

صـحح اللغوي سبـبا لتكـاثر ظهور األخطـاء اللغوية في واذا كان غياب ا
ـصـحح ـقـاالت فـانّ هنـاك مـا هـم أعظـم خـطراً مـن غـيـابه وهـو غـياب ا ا
ـتحذلـق مواقـفهم هي احلق الذي االخالقي حيث يفـترض الكـثير من ا
البد أنْ يُتّبع دون أية اعتراضات أو مناقشات ومن هنا فهم يُمطرون مَنْ

يخالفهم بألوان من منكر االتهامات وفاحش البذاءات ...
-6-

اننا نكرر القول باستمرار مؤكدين على انّ العمل السياسي ما هو 
اال مضمار للـتنافس ب الناهـض خلدمة الشـعب والوطن والتنافس ال
يعني الـتخاصم وبـالتالي فـال بُدَّ من احلفـاظ على الثـوابت األخالقية مع

ساس بهم من قريب أو بعيد . تنافس أيضا دون ا ا
ــسـائل ـوضــوعــيــة في ا ــنــاقــشــات ا انّ احلــوار هـو ســيــد احلــلـول وا

وصل الى االقـنـاع بالـصـحة او اخلالفيـة هي الـطريـق ا
اخلطأ 

أما االتهامات والبذاءات فتلك سهام جارحة ال تثير
االّ االحــقــاد والــضــغــائن والــتــدحــرج الى ســفــوح

العدوان .

ختلف  قو وحدة البالد  ,اي بالد تتلخص  وحدتـها في وحدة شعبـها 
ميـا تـه  واطيـافه   ,الن االسـاس هو ارض الـبـلـد الـتي يـعـيـشـون فـيـها .
فعنـدما نـقول  دولـة مالـيزيا  مـثال نعـني كل اجلزر الـتي يديـرها سـلطان
هـم أيا مـاليـزيـا وان كـانت االدارة الـفـعـلـيـة هي بـيـد رئـيس احلـكـومة  ,ا
منهمـا هو الرئـيس لهذا البـلد بكل اجلـزر التي تكون بـلد اسمه مـاليزيا ,
الـيزي يتكون ويعرف كل  من سافـر الى هذا البلد  ,كيف  ان اجملتمع ا
من قوميـات مختـلفة واديـان مختـلفة  ولـكن اجلميع مـتعايـش مع بعض
ناكدات  ,بل هناك وليس هناك صـراع او صدام او اي نوع من انـواع ا
ــعـنى اخـر ,شـعـور تـالف وحـدوي اســاسه  الـشـراكــة احلـيـة بــالـبـلـد و
اجلمـيع  انهم ابـناء بلـد واحد اسـمه مالـيزيـا وهم جمـيعـا يعـيشون حتت
ـاليـزيـة  وذات احلال في سـنغـافورة    ,ولم يسـئل ولن  يـسئل اخليـمة ا
اي احد عن قو مـيتك او دينك  ,وهكذا احلـال في سلـطنـة عمان  ,شعب
ـختـلف نـاسه يـعـيش بـهـدوء وال يعـرف مـعـنى الـعـنـصريـة والـطـائـفـية ,
ويعـيش حتت اخلـيـمـة الـعمـانـيـة وهـكذا تـعـيش الـشـعوب  ,لكن حـادثت
ـقال  ,االولى في هـضـبـة التـبـت وحتديـدا قـريب من حصـلـت مع كـاتب ا
ـعــبـد الـذي يـقــيم فـيه الــديـلي المـا زعـيـم الـبـوذيـ حــيث يـعـيش مـوقع ا
البـوذي فـي هذه الـهضـبـة وبالـصدفـة كـان هنـاك ثالثة اخـوان يـعيـشون
وسط البـوذي  ,وعـنـد معـرفـة احـدهم  انـي من الـعـراق سألـنـي ماديـنك
اجبتـه مسلم  ,فرد عـلي سني ام شـيعي فـقـلت مسـلم سكت ولم يـعلق ,
لكن هـذا السـائل لم يـكن بوذيـا وال سيـخيـا  وال بـهائـيا وال صـا بئـيا وال
مـسـيـحـيا  وال وال  ,,,,بل كـان مـسلـمـا . واحلـالـة الـثـانـيـة في عـجـمان ,
استأجرت تكـسي سائقهـا باكستـاني اجلنسيـة  واثناء جتوالي معه وجه
ذات السؤال مسلم نعم  ,سني ام شيعي  ,قلت مسلم  ,صاح بي سني
لو شيـعي بعصـبية   ,لم افعل شيـئا سوى انـي قلت له صنف لي مـحمد
وابو بـكـر وعـمر وعـثـمـان وعلي  ,ايهم سـني واي مـنـهم شـيعي   ,طـاطا
راسه وقال مسلمـ وهذا هو الدين الصـحيح  والكالم للـباكستاني رغم
ا تقدم انه يعـمل في بلـد تتعـايش فيه مـختـلف القـوميـات والطوائف   ,
ـتأثـرين بهـا من قيـادات تتـبنـاها يتـب ان الـطائـفيـة توجـد حيث يـوجد  ا
ساحات وكثيرة وتروج لها ال سباب فئوية وذاتية  ,وهناك دول واسعة ا
القوميات واالديان ولكنها متعايشة  ,نعم حتصل مناكدات وحروب ولكن
للـدولة واحلـكـومة سـلـطانـها وكـلـمتـها   ,وخالصة الـقـول يجب ان يـكون
هذا االختالف وليس اخلالف  ,االختالف ب  القوميات واالديان مدعاة
ــكــونـات لــلـتــأخي والــتــعـاون في اطــار وحــدة الــبـلــد الــذي يـضـم هـذه ا
ــوارد وادارة الـبــلــد كل من مــوقـعه  ,وفي ذلك تـعــزيـز والـشــراكــة في ا
لسيادة البلد   وكيانه  ,فالوحد ة تكسب الـبلد قوة السيادة  ,وعلى وفق
ذلك تعمل البلدان  وترصن وحدتها وسيادتها  ,ما يدعو الى  تناول هذا
وضوع  ,ما يحصل من احاديث  واقاويل  ومقاالت  وقنوات  تتحدث, ا
عن احـتـمـال حـصـول حرب اهـلـيـة  في الـعـراق نـاجت غن اسـس تشـكـيل
كون كلف للحكومة القادمة اذا لم يتحقق لهذا ا السيد رئيس الوزراء  ا
او ذاك ما يـريد وعلـى هذا االساس  ,يجـري احلديث عن  اقـامة االقـليم
الفالنـي للـجـمـاعة الـفالنـيـة  وان هنـاك دول تـتـعهـد جلـماعـة هـذا االقـليم
بـإعـمـاره وجـعـلـه يـوازي دوال مـتـقـدمـة وان اجملـمــوعـة الـفالنـيـة يـجب ان
تعامل على اساس دستـوري   وان لها حقوق دستـورية رغم ما تتمتع به
حالـيا من تـميـز . لم يحـصل  نـظراؤهـا  في دول اقلـيمـية عـلى  عشـر ما
تتمتع به في العراق   ,هذ ه التحديات تهدد وحدة البلد ونتمنى ان تبقى
ـثل هـذه االمور  الن احلـديث  قد يـحـفز الـبعض نظـرية وان ال نـتـحدث 
ـنافع الذاتـية  للسـير في الطرق ناصب وا من مرضى النفـوس وطالب ا
ظلمة والتي تصب في صالح الكيان الصهيوني  ,ويخطئ من يقول ان ا
امريكا تريد صـالح البلد بل هي نفـذت اجندة صهيـونية ال خراج العراق
من السـاحـة الـدولـية  سـيـاسـيا وعـسـكـريا حـيث شـكل الـعـراق من حيث
القوة الـعسـكرية واالقـتصـادية  قلـقا لبـعض الدول وفي مـقدمـتها الـكيان
الصهيوني الـذي  يفتخر سـياسيوه بتـحقيق ما حصل لـلعراق الذي كان
يشـكل عـقدة مـريـرة  لهم   ,كمـا قـال بعـضـهم من اوسع الـفضـائـيات .,
ختلف وخالصة القول ان الشعب العراقي يجب ان يتوحد  ويتعايش  
قو ميا ته واطيـافه ضد االطماع اخلـارجية التي  يـعلن عنهـا البعض هنا
ديـنة الـفالنيـة  احملافـظة رقم وهناك  ,بان في الـسنـة الفالنـية سـتكـون ا
كذا  وكـذا لبـلـد من صرح بـذلك فهـم يحـلمـون ويعـبـروا عن احالمهم في
ؤسف ان بعض التصريحات الهوجاء وكان ال شعب في العراق   ومن ا
التصريـحات التي تصـدر من دول اجنبيـة ومنها دول اجلوار  ,ال يصدر

تصـريح او اسـتنـكار  مـن احلكـومة  ,عدا مـا افاضت
به ساحات التظاهر جليل ال يعرف اال وحدة العراق
وامـلـنــا في اخلـيـرين من ابــنـاء  الـعــراق لـلـوقـوف ,
ـسـاس بـالــضـد من كل الــتـوجــهـات الــتي حتــاول ا

بالوحدة الوطنية وسيادة البلد . 

كن الـقول عـلى شاكـلـتهم انـذاك 
مـا احلـاجة لـوجـود االمـريـكـان في

بلدنا?
{ يـوم اخلـمـيس تـعـقـد جـلـسـة مـرتـقـبة
ان في بغداد.. هل ستشاركون في للبر

تمرير وزارة محمد توفيق عالوي?
- اذا ال يــــتـم االتــــفــــاق مع عالوي
بـــــــــدءا فـــــــــانـي ارى ان االمــــــــور
سـتــتـعـقـد. هـنــاك بـعض الـعـقـد لم
حتل معه واخر وفـد من كردستان
ذهب الـى بــغــداد
عـــــــــــــــاد دون اي
اتـــــفـــــاق وهـــــذا
ــــنـــــا جــــدا. يـــــؤ
وبــــــــــــحــــــــــــسـب
جتـــــــــــــربـــــــــــــتـي
واســــــتـــــقــــــرائي
لـــــــــــــــلــــــــــــــوضـع
الــســـيــاسي فــان
اي رئـــيس وزراء
مـــــــــــــكـــــــــــــلـف ال
يستطيع التعامل
مع الـــــقــــضــــيــــة
الـــكـــرديــــة كـــمـــا
يــــــتــــــعــــــامـل مع
االحـــــــــــــــــــــــــــزاب

العراقية.
{ هــــــــــــــــــنـــــــــــــــــاك

خصوصية...
ــاذا الـدسـتـور  -
الـعـراقي يـعـترف
بـــــــفــــــدرالـــــــيــــــة
اذا? كـردستـان.. 
يـــــعـــــني رئـــــيس
الـــــوزراء يـــــعـــــد
نــــــفــــــسه اعــــــلى
الـدسـتـور يـهـمل
الــــــــدســـــــــتــــــــور
الـــعـــراقي. نـــحن
مــــعـــتــــرف بــــنـــا
بـالـدسـتـور انـنـا
لك فدرالية ونتـمتع بخصوصية
ولديـنـا قـضـية ولـديـنـا صالحـيات
قانونية ضمن الدستور ويجب ان
يـراعي دولـة الرئـيس اجلـديـد هذه

سائل. ا
{ مـطالب الشـارع العراقي االن تـتمثل
بـانـهـاء مـظـاهـر التـشـظي الـوطـني.. ولم
يـتـح مال بــخـتــيــار لي اكــمــال سـؤالي

فاستطرد مقاطعا:
- الـشـارع الــعـراقي لم اســمع مـنه
طالب. ان شمول كردسـتان بهذه ا
ـتــظـاهـريـن االسـاسي هـو قـصــد ا

بغداد واجلنوب ووسط العراق.
{ وضـحك ايضـا ضـحكـة طـويلـة هذه

رة ثم قال: ا
- نـحن غيـر مسـؤول عن الـفساد
في بـغداد.. بـغداد لـيست هـنا لكي
ــفــســدين واذا كـان نــكــون نـحن ا
ثـمة فسـاد بيـننـا في االقلـيم فنحن
مسـؤول عنه والـفساد هـناك هو

سؤول عن اندالع االنتفاضة. ا
ثـل عن { وقـلت: انتم ايـضـا لديـكم 

كون في احلكومة االحتادية. ورد: ا
- فـــلــتــتــشــكل مـــحــمــكــة وحتــاكم
الوزراء الكرد قبل العرب اذا كانوا

فاسدين.
{ وضـحك ضـحـكــة طـويـلـة من جـديـد
فـلــمـلــمت اوراقي وشــكـرته عــلى اجـراء
هـذا احلوار عـلى هـامش ملـتـقى لتـكر
الـشـاعــر مـظــفـر الـنــواب اقـيم بــرعـايـة
مـركز كالويز في السلـيمانية وكان مال
ـــشـــاركـــ فـــيه بـــخـــتـــيـــار مـن ابـــرز ا
والـداعـم القـامـته حتت عـنوان (مـظـفر

النواب يتألأل في ضمائرنا).  
 

تــرفـض كل االرث الـــذي جــاء به
الـوضع الـسـيـاسي بـعـد نـيـسان
2003 من مــحــاصــصــة وفــسـاد

وانهيار قيمي واقتصادي?
- هم يــريــدون انـــهــاء الــطــبــقــة
الـفــاسـدة. وهــذا حق لــهم  لـكن
انـهـاء االحزاب هـذا صـعب جدا
ولـكن كـطـبـقة فـاسـدة واي فـاسد
في احلــزب او الــسـلــطــة سـواء
كـان مـخـتـفـيـاً ام مـعـلـنـاً فـان من

احلــــق محاكمتــــه. هـــذا حــق.
{ تـتـصـاعـد االن نـذر اخلالفـات ب
ـكـونات الـسـيـاسيـة بـشـأن قرارات ا
ان االحتادي والسيما ما يتعلق الـبر
ــســتــقـبل الــقــواعــد االمـريــكــيـة في
الـبالد.. كيف سيتم التوافق? انتم في

كردستان لديكم رؤية اخرى?
- نـــحن كــكــرد لـم نــصــدر قــرارا
بأخراج االمريكان من كردستان
لــكن بـعض االحــزاب الـشــيـعــيـة
لــديـهـا هــكـذا قـرار وهــذا يـعـود

لهم.
ــان احتـــادي بــأغــلــبــيــة { لــكـــنه بــر

توافقية?
- او كي او كي.. اتـــخــذ الـــقــرار
ان ونـحن لم نـشارك به في الـبـر
وبــعـض االحــزاب الـــســـنـــيــة لم
يـشـارك في اتــخـاذه. اتـصـور ان
هـذا اخلـطـأ يـجب اال يتـكـرر كـما
الـكي عندما حدث في حكـومة ا
اتـــخـــذ قـــرار مـــغـــادرة الـــقــوات
االمــريــكــيــة وحــدث فــراغ امــني
مـخــيف انــتج ســيـطــرة تــنــظـيم
داعـش وملء الـــــفــــراغ األمـــــني.
اتـصـور انـنا يـجب ان نـتـفاوض
مع االمـريـكـان عـبر مـراحل وكل
مـــرحـــلـــة يــتـم اتــخـــاذ مـــا نــراه
مناسبا بـشأن انسحاب جزء من
الـقـوات االمـريـكـيـة اي اذا تـمت
تقوية اجلـيش العراقي والقوات
االمـــنـــيــة الـــعــراقـــيـــة والــوضع
االقـتـصـادي الـعـراقي واخملـاوف
تـراجـعت شـيـئـا فـشـيـئـا ونـكـون
مــطـــمــئــنــ ان االنـــســحــاب لن
يتـسبب بـعودة داعش او من هم

ومـــنــذ ســـنـــوات كــنـت احــد مـــتـــابــعي
طـروحـات مال بـخـتـيـار وقد وقـفت من
ـات بـعض رفـاقه ومـريديه خالل تـقـو
عـلى التـحوالت الـفكـرية احلـيويـة التي
خـاض غـمــارهـا فـأوصـلــته الى مـا هـو
عــــلـــــيه االن. وفـــــضالً عن ســـــجــــايــــا
شــخـــصـــيــة ايـــجـــابــيـــة يـــتــمـــتع بـــهــا
كــالـتــواضع والــقـدرة عــلى فك طالسم
الـــواقع وتـــداعـــيــات مـــحـــركــاتـه فــانه
يــتــحـلى بــامــكـانــيــة ثـقــافـيــة فــذة عـلى
الـــتـــحــــدي احلـــر االيـــجـــابي ايـــضـــاً
ومـقارعة اخلصـوم باحلجة ولـغة العقل
والـــتــدبــر. وقـــبل ان ألــتــقـــيه في هــذا
احلــوار الــصـــحــفي وصـــفه يــســاري
عـراقي بـارز بـأنه احـد صـقـور االحتاد
الــوطــني الـــكــردســتـــاني وحــذرني من
اسـتفزازه لـكني خلـصت بعد احلوار
ا الى ان هـذا التـقو مـبالغ فـيه او ر

يظلم الرجل.
هــنــا نص احلــوار مـع مال بــخــتــيــار
الـذي اجريناه في ظل تطورات صاخبة
يـشـهــدهـا الــعـراق ويــلـتــقط مـنــهـا مال
بـــخـــتـــيـــار تـــداعــــيـــات الـــتـــظـــاهـــرات
االحـتجاجية الـتي يراها مقـدمة لعنوان
كـــبـــيــر ســـيـــكــتـب في تـــاريخ الـــعــراق
ـنـطقـة والـعالم بـدءاً من هـونغ كونغ وا
الـى شـــيـــلي مـــروراً بـــبـــؤر االهـــتــزاز
االجتماعي وانتهاء بالشرق االوسط.
{ الى اي تيار تنتمي داخل حزبك?

قراطي. - أنا يساري د
? { يعني انك لست اسالمياً
قراطي. - أنا يساري د

{ تـنــاهى الى اســمــاعـنــا انك تــتــبـنى
تـيـاراً شـبابـيـاً حـداثـويـاً داخل االحتاد

الوطني الكردستاني?
- ال .. يـوجـد تـيــار شـبـابي داخل
مـــؤســــســــة احلـــزب لــــكــــني من
الـــداعــــ الى الـــتـــغـــيـــيـــر داخل
احلــــزب وأعـــــد االشــــتـــــراكــــيــــة
ــــــقـــــراطــــــيــــــة الـــــتـي هي الــــــد
ايـــديـــولـــوجـــيـــة احلـــزب ورأيت
الـــتـــيــار الـــيــســـاري في الـــشــرق
االزسط واقـــعــــيـــاً واتـــصـــور ان
قـراطي في هذه اليسـاري الد
ـا هم عـليه ـنـطقـة اكـثـر قـربـاً  ا
الــيــســاريــون االشــتــراكــيــون في
أوربــــا الن فـي اوربــــا حتـــــقــــقت
ـقـراطـية مهـمـات كـثـيرة مـن الد
في وقـت لم يــتـحــقق الــكــثــيـر من
قـراطـيـة في الـشرق مهـمـات الـد
ــقــراطــيـة ال االوسط وهــذه الــد
حتقق شـيئـاً اذا لم ترتبط بـحركة
يــســاريــة تــغــيــيــريـة فـي الــشـرق
ــسـتـحـيل االوسط. وارى ان من ا
حتـقـيق شيء في هـذا االجتاه اذا
لم تــــــتالحـم الــــــيـــــســــــاريــــــة مع

قراطية احلقيقية. الد
{ مـن اي جـــهــــة اســــتــــوحــــيـت هـــذه

ن تأثرت من اجلها? االفكار? و
قراطي - احلقيقة ان اليسار الد
برز كـاجتاه فـي اوربا وال سـيما
في ايـطالـيا ولـكن اخلصـوصية
ــقــراطـيــة في الــيـســاريــة الــد

كردستان انا الذي بلورتها.
{ اذن .. مـا الفرق ب مـنهج حركة
تـــغـــيــيـــر واجلــيـل اجلــديـــد عن هــذه

الطروحات التي بلورتها انت?
- اعـتقـد ان حركـة تغـييـر لم تكن
حــالــتـهــا مــوضــوعــيــة. يـعــني ال
يـوجد لـهـا في الواقـع االجتـماعي
ارضيـة اجـتـمـاعيـة وسـيـاسـية

وفــلـســفــيـة بـل كـانت
حــــــــــــالــــــــــــة مـن

احلـاالت الــسـيـاسـيــة الـتي بـرزت
داخل الوضع القائم في كردستان

راحل. في مرحلة من ا
كـــان هـــنـــاك أزمـــة اقـــتـــصـــاديـــة
ومــشـــاكل ســيــاســـيــة واســتــيــاء
ســــــــــايـــــــــكــــــــــولــــــــــوجـي بـــــــــ
اجلـمــاهـيــراسـتــخـدمــتـهــا حـركـة
تـغـيـيـر الى حـد مـا ونـوشـيروان
كـقـائـد لـهـا كـان له تـأثـيـر واضح
عـلى الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة فـيـمـا
أرى احلــــــركــــــة الــــــيــــــســــــاريـــــة
ـقـراطـيـة الـتـغـيـيـريـة بـشـكل الـد
اســتـراتــيـجـي مـتــكـامل ولــيـست
ــسـألـة ســيـاسـيـة بــحـتـة اراهـا ا
حــركـة يـســاريـة تـنــويـريـة اراهـا
حـركــة يـســاريـة لــتـحــريـر الــعـقل
ومــنـحــهــا احلــريــة جتــاه الـعــقل
ـــرأة الــــســـلـــفي أراهـــا حـــريـــة ا
ومـساواتـهـا مع الـرجل اراها في
الــعــدالـة االجــتــمـاعــيــة وكـيــفــيـة
محـاربة الـفسـاد. وكل هذه االمور
مجتمعة اراها تـشكل ستراتيجية
ــقــراطــيـة الــتي الــيــسـاريــة الــد

انادي بها.
{  نـعـود.. وقاطـعـني ثم اسـتـطرد مال

بختيار:
- انا ال افصل احلـركة السـياسية
وااليــديــولـــوجــيـــة الــســيـــاســيــة
واخلـطـاب السـيـاسي ال افصـلـها
ولــيس هـــنــاك اي انــفـــصــام بــ
احلـــركـــة الـــيــســـاريـــة واحلـــركــة
االجـتـماعـية الـتنـويريـة بالـعكس
احدهما تتمم اآلخرى. ليس هناك
فـي نــظـري يــســاري حــقــيــقي وال
ـــقــراطي حـــقــيــقـي ان لم يــكن د

تنويرياً حقيقياً.
{  لــكن الــيــســار في اوربــا انــحــسـر

? تقريباً
- ال.. الـــــيــــســـــار شيء آخـــــر في
قـراطيون شيء آخر اوربا. والد
ــقــراطـيــة والـيــسـار . الـد أيـضــاً
وتــأسـيس الــدولـة الــقـومــيـة اتت
بـعــد مـراحل من حـركــة الـنـهـضـة
وحركة االصالح الـديني واحلركة
الـتـنـويـريـة والـثـورة الـصـنـاعـية
ـــقــراطي. ومن ثم الـــنـــظــام الـــد
لـديــنـا االرضـيــة او (الـبـاك راون)
عـــنــــدنـــا مــــا زالت بـــكــــر وغـــيـــر
مـحـروثـة فـكـريـاً او سـيـاسـيـاً او
. نـــحن االن مـــظـــهـــرنـــا عـــقـــلـــيـــاً
ـقـراطي فـيمـا جـوهرنـا يـعيش د

اجواء القرون الوسطى.
{ نـعـود الى احلزب (االحتـاد الـوطني
الـكــردسـتــاني) مـا هــو تـعــلـيــقك عـلى
ـــفــــهـــمــــوم اجلـــديــــد في الــــقـــيـــادة? ا
الـــتـــشـــاركــــيـــة الـــتي تـــمــــخـــصت عن

انتخابات احلزب قبل ايام?
- ال يـوجـد شيء اسـمـه تـشـاركـية
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السليمانية

ـعـروف باالسـم احلركي (مـال بخـتـيـار) شـخصـيـة خالفـيـة داخل تـنـظيـمـات االحتـاد الـوطني يـعـد حـكـمت مـحمـد كـر ا
الكردسـتاني ففـيما ورث تـركة ثقافـية ماركـسية فـانه خاض حتوالت فـكرية استـوقفت االوساط الـسياسـية الكـردية منذ
ثلها مام جالل الطالباني. وفي نفتحة لـزعامة حزبه التاريخية الـتي  عقـدين من الزمان واسهمت في بلورتها الـطبيعة ا
وقت يسـود اعتقاد ان هذا القيادي السـتيني يتجه لبناء اصـطفاف شبابي داخل احلزب فانه يتبـنى نهجاً يسارياً يصفه

قراطي لتصحيح بعض االنحرافات واحتواء ثورة كتلة بشرية صامتة داخل االقليم. بالد
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