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ــتـنــفــذين االقـويــاء احلــقـراء الــغـرب ا
ؤتـمرات ماكـان يهـمهم شيء في تـلك ا
غيـر خـداع و استـعـمال ( أمـراء الـعرب
ثلي الكرد الذين ماكانوا القبل ) و 
ـثلي لـهم حـول وال قوة امـام سـطـوة 
الترك والعجم وهؤالء االمراء ضامنون
مايردونه كل حسب مـصلحته هم نفس
الغربـ االن ليس فـقط يخدعـون الكرد
بل اليــزال يــعــتـبــرون ان هــذا الــشـعب
يستـحق ( مادة احـتياطـية ) الرتفـاعها
وانزالـها كـما يـريدون آلن جتـارب اكثر
من مـــئــة لم يـــتــوجه الثـــبــات ارادتــهم
ــوحـدة كــمـا حـال الــعـرب كــانـوا ذلك ا
الــــوقت  12 كــــيـــــان االن وبــــدل حــــلم
الـوحـدة اصـبـحـوا  22 كـيـانـا .لـنـتـرك
العرب وحلمهم  ‘ونتوقف عـلى مأساة
الكرد  ‘كما نؤكد في جميع مواضيعنا
ـغدور) حول مـسيـرة القـوم ( العـظيم ا
الذي انتمي اليه  ‘ان ازمتها الرئيسيه
بـقـدر الذي يـتـحـمل مـسؤولـيـتـهـا قوى
الـغــرب الـغــادر وحـكـام االقــطـار الـذين
قـسـمـوا علـيـهم الـكـرد ارضـا وشـعـبا ‘
بـــنـــفس الـــقـــدر بـل االكـــثــر  ‘من  ذلك
يتحمـله من ظهروا  وكانـهم قادة الكرد
اثـنـاء االنـعـطـافات الـتي كـانت حتـصل
نـطقة  ‘حيث الترى والتـقرأ انهم في ا
ـوقـف حـسب دقـة اخـتــاروا الـوقت و ا
الوضع و قـدرتهم و اسـتيـعاب مـايدور
ـوقف حـساب حـولهم عـنـدما يـتـطلب ا
كل هـذه اجلـوانب بـذكـاء الـقـائد  ‘ومن
حــضــهم عــنـدمــا يــظـهــر قــائــد له هـذه
الصـفات فـكان ( واليـزال ) اما يـقتل او
ـوت فـيه ــعـارك  يـورطــنه بـنـوع من ا
قهرا  ‘وذلك عندما تضيع الفرص امام
ــنـــطــقــة حتـــوالت الــتـي حتــصل فـي ا
ـؤسف أن مــراجـعـة مــراحل قـضـيـة وا
الـشــعب الـكـردي يــؤكـد هـذه احلــقـيـقـة
ه جـدا ‘في مــوضـوعــنـا الــسـابق ـؤ ا
حتــدثـــنــا عن بــعض مـن تــلك الــفــرص
واهم فـرصـة االن تـسـيـر الى ضـيـاعـها
بشكل مؤلم هـو جتربة اقلـيم كردستان
العراق واكـثر مايؤسـف له في مراجعة
مراحل هـذه التجـربة التـي مرت علـيها
اكــثــر مـن عــشــرين عــام   ‘انه و بــعــد
احـباط مـاسـمـيت بـ ( عمـلـيـة إستـفـتاء
اســتـقالل كــردسـتــان) .عـنــدهـا اعــتـقـد
اخملــــلـــصـــون من الـــكـــرد ان مـــاحـــدث
سـيـؤدي الى وضـع الـقـادة الـكـرد امـام
مسـؤولية وطـنيـة وقوميـة ويتـوجهون
الخــتــيــار الـوحــدة طــريـقــا لــتــعـويض
خــسـارتــهم في تـلـك الـعــمـلــيـة  و عـدم
السماح بتوسيع الثغرات التي احدثها
 فـشل االســتـفـتـاء ‘ولـكن ومــنـذ بـدايـة
االحـبـاط  توسـعت الـثـغـرات و تـبادلت
االتــهـــامــات حلـــد تــخـــوين بــعـــضــهم
الـــبــعض بــحــيـث بــدل ان يــتــوجــهــوا
مـوحــدين لـبــغـداد   ‘أن مـوقــفـهم هـذا
ادى الى تــقـويـة االطــراف الـعـنــصـريـة

طـموحـهم وااللـعيـب الغـرب الـعدواني
صـير الـكرد والـعرب لتـنفـيذ غـدرهم 
سببه مـعروف للعـالم وهو تنـفيذ وعد
بــلـفــور لـتـحــقـيق امــنـيــة الـصـهــايـنـة
ـــنــافـــيق والـــغــدارين الـــعـــدوانــ وا
مــزوري الــتــاريخ عن طــريق مــبــدئـهم
شـكـلة االساسـي ( الغـدر ) ..!! ولـكن ا
شكلة االساس تكمن ليست هنا  ‘بل ا
فـي ان هـــوالء الـــعـــدوانـــ ( الـــغـــرب
والــصــهــايــنــة ) خـــطــطــوا لــتــنــفــيــذ
نـطقة بشكل مايريدون جتـاه شعوب ا
دقـــيـق وذكي اســـاسه ( فـــرق تـــســـد )
مشجعا كل ظواهر الـتفرقة ومانعا كل
الــتــوجــهــات االيــجــابــيــة لــلــوحــده ‘
وتعـاملوا مـع ذلك بجد   ‘فكـان منـافذ
التنفيذ في الوضع الكردي والعربي
( مع االسف وحـتى هـذا الوقـت ونحن
عـبـرنـا الـقـرن الـعـشـرين و عـبـرنـا عام
العشرين من الـفية الثـالثة ) للـتفرقة ‘
اكــثـر انـفــتـاح امــامـهم من الــوضـعـ
الفـارسي والتـركي وكان ذلك ( ودائـما
نـــذكــــر : حـــتـى االن ) لـــتــــمــــسك  كال
ـصير الطـرف كل عـلى حده بـوحدة ا
الـتـأريخـي واجلغـرافي    ‘كـند بـوجه
طـمـوحـات الـقـوى الـوافـدة من الـغـرب
رغم انـتــصـارهم  ‘ومن خالل جتـاوب
مع الـكــثـيـر من اسـاســيـات طـمـوحـهم
وارادتــــهم  ‘كـــــان طــــريـق حتــــطـــــيم
االرادات الكـردية الـعربـية ( خـصوصا
عــنــدمــا اكــتــشــفــوا جتــاوب الــطــرفي
الـتـركي وااليـراني مع هـذا الـهدف الن
الـغرب جتـاوب مع احلـلم الـصـهـويني
في اختيار موقع تنـفيذ وعد بلفور في

عقر دار العرب االسالمي ....!!!) .
ـؤامرة ) ان فكـان من نتـائج الـلعـبة (ا
الـروح الـقـبلـيـة الـعـربيـة سـهل تـنـفـيذ
اخلـطـة  ‘فـالــذي يـقــرأ  اخـر لــقـاء مع
الــصــحــفـي الــكـبــيــر الــراحـل مــحــمـد
حسـنيـ هيل قـبل رحيـله وهو يـتذكر
بــــاسى وحــــزن  جــــلــــســــات وزيــــري
اخلارجيـة ( الفـرنسي و البـريطاني –
ـشـهـورين بـتـقـسـيم الـشـرق الـعـربي ا
واالسـالمي حتت عـــنـــوان اســـمـــيـــهم
سايكسبيكو ) وكيف يقسمون اراضي
العـرب و يحـددون حدودهم وحـكامهم
( أوفياْْ ء ) في جلسة ليلية من الليالي
شروبات احلمراء ويتبادلون كؤوس ا
الروحية ويـضحكون عـلى مصير الكل
( أحــــيـــــاء ) في الـــــشـــــرق الــــعـــــربي
واالســالمـي ..! وفــي قــــــــــــــراءة وضـع
ومــصــيــر الـكــرد و وطــنــهم ومــخـطط
احملــررين الــغــرب تــشــعــر بــالــلــعــبــة
احلقيـرة نفسـها التى يـلعبون االن مع
الــكــرد  ‘كـــانــوا يــســهـــلــون حــضــور
ـــؤتــمــرات (يــســمــونــهــا ــثــلــيــهم 
مـؤتـمـرات تــقـريـر مـصـيـر الـشـعـوب )
ومن يــــريــــد ان يـــــقــــرأ وثــــائق هــــذه
ؤتمـرات وبروح حـيادية يـكتشف ان ا
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وبـاخـتـصـار التـوجـد وثـيـقـة تذكـر في
لكي توثق نصا عنصريا ينكر العهد ا
وجـود الــتـنـوع الـقــومي والـعـرقي في
الـعـراق باالضـافـة أن تـوثـيق (الـعراق
جـزء من االمـة الـعـربـيـة ...!!) هـو احد
كاسب ( الثورية ) النقالب العسكري ا
الذي قاده العسكر واصبح بعد تثبيت
هـــذا الــنص حـــجــة بــيـــد االجتــاهــات
ـتـعـصـبـ الـقـومـيــة من الـعـسـكـر و ا
ا ادى الى ان الـقومـيـ ضـد الـكـرد 
ــادة الـــتي تــوثق ( شـــراكــة الــعــرب ا
والـكــرد في الـعــراق ) حـبــر عـلى ورق
ــراحل الالحــقـة وحــدث مـاحــدث في ا
وان هـذا الـتـغـيـر الـسـلـبي الـذي حدث
في تـمـوز  1958بـالـنـســبـة لـلـكـرد في
الـدولـة العـراقـيـة فتـح البـاب  لـنـوع
من الـعـقـد لم يـخـسـر من خاللـهـا غـيـر
مصير الكرد  ‘حيث انتفض الكرد في
ايلول  1961فتح هـذا احلـدث وتوجه
( احلكم االنـقالبـ ) النكـار حق الـكرد
حـتى  لــلـحـد الـذي كــان مـوجـودا قـبل
االنــقالب ( بـــعــد االنــقالب والول مــرة
تــوجه احلـكم  في بــغـداد الـى عـمــلـيـة
التـعريب جتاه الـوجود الـقومي لـلكرد
مسـتـغـل نص الـدسـتوري  –كمـا في
ايـران وتـركـيا  –بـأن الـعراق جـزء من
االمة العربـية ) النوع االول لـلعقدة ان
االنـتـفـاضة  1961 فـتح شـهـيـة ايران
ـبـاشر الول مـرة ضد الشـاه لـلتـدخل ا
العراق مـابعد  1958 و كذلك تـركيا ‘
والعـقدة في جانـبهـا الثـاني ان القادة
الـكـرد اثنـاء االنـتـفـاضة ضـعـفـوا امام
الـتـدخل اخلـارجي للـعـراق لـقـضـيـتهم
دون ان يـكونـوا في مـوقع الـقـوة التي
تـســمح لـهم بــفـرض مـايـطــمـحـون من
اجل حتـــقــيق هــدفــهـم الــقــومي داخل
الـدولة الـعـراقيـة بـذلك ( وحتى كـتـابة
ـقال ) اصـبح قضـيتـهم حتكـمها هذا ا
القوى االقـليمـية الطـامعة بـعضهم مع
البعض اوال ومـوحدة عندمـا يشعرون
ــكن ان ان االنــتـــفــاضــات الــكــرديــة 
تــتـوجه الى تــغـيـر جــغـرافـيــة االقـلـيم
ـوحـدة او بــقـوة الـقــومـيــة الـكـرديــة ا
بتـحريـك القـوى الطـامعـة في الهـيمـنة
ـنطـقة على اسـتقاللـية ارادة شـعوب ا
وفي مـقـدمـة هـذا الـتـوجه طـبـعـا تـقف
مــصـدر الــقــرار االمـريــكي الــثـابت في
نـطـقة ومن عـدوانيـتـة جتاه شـعـوب ا
اجل امن الدولة الـعبريـة االستيـطانية
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حتدثنـا كثيرا عن تـشابه مصـير الكرد
والـعرب نـتـيجـة الـتحـول احلـاد  الذي
ـــنــــطـــقـــة بـــعـــد ســـقـــوط حـــدث في ا
الـعــثـمـانــ و تـوزيع تـركــتـهـا حـسب
ـنـتـصـر بـضد رغـبـة احلـلف الـغـربي ا
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مــعــاهـد دراســات ســيــاسـيــة في ارقى
الـدول االوربــيـة او يـقــلـد ( اريك رولـو
الفرنـسي واخر روبـرت فيـسك امريكي
او تومـاس فـريدمـان ...الخ) يـتحـدثون
سـاك من يـنا ويـسـارا اليفـهمـهم ا
ـتــخـرجــ من اجلـامــعـات الــشـبــاب ا
مـنذسـنـ ويقـضـون كل ايـامهم بـحـثا
عـن اي ( شـــغـل ..!!) او فـــتـح مـــنــــفـــذ
لـــلــهــجــرة ويــســـمــون هــذا الــفــوضى
االعالمي بــاحلـريــة واحلـوار احلـر ....
مـهمـتـهم دغـدة الـشعـور الـعـاطـفي لكل
طـرف ضــد طـرف او االطــراف االخـرى
دون ان تــــرى او تــــســـمـع حـــتـى ولـــو
ــشــاكل بــاالشــارة الى حل لــكل هــذه ا
الـــتي تــــتـــوسـع يـــومـــا بــــعـــد يـــوم ‘
واليـسـتـغــرب احـد ان هـذا الـوضع في
فــوضى االعـالم ومــا يــســمى بــحــريــة
الــراي والـــراي االخــر  ‘والنه يـــجــري
اسـاسـا دون اسس عـلـمـيـة وسـيـاسـية
مـتـزنـه ويـعـتـمـدون فــقط عـلى : تـبـادل
التهم و دغـدة عواطف اليسـتغرب احد
اذا قـلـنـا ان هـذا الـتـوجه ادى الى دفع
االكثريـة الناس الى خـيبة االمل الن لم
ـئة من كل مـاتـعـهد به يـتحـقق  20 بـا
سـؤول عن ادارة االمور فـي االقليم ا
واليستغرب احد أن اي اشارة الى ‘
بــديل من اي كـائن بــشـري مــهـمــا كـان
اخـالصه وصـــــدقه امـــــام الـــــنــــاس او
مــسـؤولــ سـيــتـهـم بـاخلــائن او اقـله
يتهم بـانه من ازالم سلطـة البعث عـلما
ان اكــــثـــر من مـــســـؤول عــــلى كـــرسي
سؤوليـة ظهر بعد سـقوط بغداد كان ا
لهم ( أضابيـر ) سميكة يـؤكد تعاونهم

مع النظام ...!!
(4)
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واحدنا يحارب االخر 
حـالـنـا الـكرد  ‘كـحـال الـعرب  ‘يـشـهد
الله كـلمـا يـرتفع صـوت ونداء الـوحدة
هـذا يـعــني هـنـاك عـمـل لـتـفـرقـة اوسع
اهو موجود في حلظة ارتفاع النداء
اي الـدولتـ الـعربـيـت تـتـجه حتى ‘
ولـــو كــــشـــعـــار الى تـــكـــوين نـــوع من
الـوحدة تـرى بـسهـولـة تاسـيس مـكتب
لـتـخــريب هـذا الـتـوجــة من بـلـد عـربي
قــــريب مـن حـــدود احـــدى الــــدولـــتـــ
الــعــربــيــتـ  ‘وأذا اســتـــوجب يــاتي
اجلار بقوة من الغـرب السقاط التوجة
قبل الدخول في التجربة  ‘وهكذا نرى
ــة في الـتـجـربـة اكـثـر مـن صـفـحـة مـؤ
الـــكــرديـــة  أيــضــاً  ‘عــنـــدمــا اعـــلــنت
الـقيـادات الـكـردية في الـعـراق الـتوجه
نحو بناء سلطة فدرالية تمهيدا القناع
ركز لالعـتراف بهذا االختيار حكومة ا
بــدال من ان تــبــادر الــقــوى الــكــرديـة ‘
االخـــــرى في اجـــــزاء اخـــــرى من وطن
كردستان بتأييد اعالمي  وهو اضعف
ـان  ‘اعــلــنـت اكــبــر قــوة كــرديــة  اال
مـنـاضـلـة من اجل اسـتـقالل كـردسـتـان
بــلـســان قـائــدهــا ( عـبــدالـله اوجالن )
قــائالً : ( ان هــذا الـكــيــان الــكـردي في
ـعاداتـنا شمـال العـراق موجه اسـاسا 
ويجـعلونه خـنجـرا ليطـعنـونا به وهو
تهديـد مباشر لـشمال الـعالم العربي و
نطقة / غرب ايران وجـــميع شـعوب ا
لقاء مع اوجالن في مجلة  –الوســــــط
1998 / 4 / 13 في  324 الــــــعــدد –
اجــــــــــــرى اللقاء ابـراهيم الزبيدي –
نص نـــقل من صـــحــيـــفــة االحتــــــــــاد
لــســــــــــــــــان حــال االحتـــاد الــوطــني

الـكــردســـــتــــــــــاني  –الــعـــــــدد 264
في  25/ 4 /  1998.  كــمـــا قــلــنــا ان
حال الكرد  ‘كحال العرب  ‘أن أطرافهم
السيـاسية  ‘يتحـدون بصـعوبة  ‘وإذا
حـصل ذلك  سـيـكـون من اجل مـواجـهة
طرف او اطـراف اخرى من الـعرب ومن
الـــغـــريب يـــحـــصل ذلك بـــدعم الـــقــوى
اخلارجه  عن ارادة القومية لالمة ....!!
فـحــالـنـا نـحن كــحـال االخـوة الـعـرب ‘
وطــــنـــــنــــا مـــــجــــزء عـــــلى اربع دول ‘
وطمـوحـنا أن نـتحـرر ويـكون لـنا كـيان
قـومي  ‘وهـذا الــطـمــوح مـشــروع بـكل
مـقــايس االرض والـســمـاء  ‘فـبــعـد ان
حــدث مــاحـدث  ‘في وجــدان االنــسـان
الـــكــردي  ‘لم يـــنـــطف جـــذوة طـــمــوح
االســتــقـالل الــقـــومي لــيـــاخــذ مـــكــانه
الطبيعي ب القوميات الثالث االخرى
في الـــشــرق االوسط  ‘ولــكن االحــداث
نطـقة والعالم و الدعم السياسـية في ا
الدولي في االعتراف باستقاللية الدول
الـذي وقع الـكــرد ارضـا وشـعـبـا ضـمن
حدودهم الـدولية  ‘ورغم أن تلك الدول
كــمــا اشــرنـا لم يــنــظــروا الى احــتـرام
خــصـوصــيـات الــقــومـيــة الـكــرديـة في
ــعــايــيــر الــدولــيــة بــلــدانــهم حــسب ا
ـلـتـزمه بـرعـاية لـلـمـنـظـمـات الـدولـيـة ا
حـقوق االنـسـان كمـا اشـارنا بـالـوثائق
ـوضـوع  ‘اال ان الـطـمـوح في بـدايــة ا
ـــشـــروع لـــلــكـــرد في االســـتـــقالل في ا
مراحل مابعد تثبيت سيايكسبيكو  في
كل بلـد من تـلك البـلـدان اختـصرت الى
ــطــالــبـة بــاحــتــرام خـصــوصــيــاتـهم ا
وحـاولوا الـقـومـيـة ضمـن تلـك الدول  ‘
بـشـتى الـطـرق واحـيـانـا بـالـتعـاون مع
بـعض االطـراف الـوطـنيـه ضمـن دولهم
ان يــصـلــوا الى هــذا الـهــدف بـالــطـرق
الــســلـمــيــة اال ان جتـاوب احلــكــومـات
لــيس هــو  عـدم االســتــجــابـة  فــقط بل
تــوجـهــوا الى اســتــعـمــال الــعـنف الى
واجهـة  صفـحات الـنضال اقصى حـد 
الكردي  ‘الى ان وصل استعمال القوه
ضــد طــمــوح الــكــرد في الــعــراق بــعــد
فتح انـقالب تـموز  1958الى الذروة  ‘
ـرحــلـة الـتي حـدث ــوقف نـظـرا  هـذا ا

فيه الثورة الكردية .
×××  

  ان الــبـاب الــذي اســتـغــلـتــهـا الــقـوى
االقليميه الستغالل انتفاضة الكرد عام

لم ينغلق منذ ذلك اليوم بل 1961
اصبح موضوع ثابت في سياسات تلك
الـدول ‘حـيث ان الـدولــتـ االخـيـرتـ
(ايـران وتــركـيـا ) الـلـتـ قــسم عـلـيـهـا
اجلــــزء االهم مـن ارض كــــردســــتـــان ‘
كــانـوا حــلـفــاء لـلــنـظــام الـذي اســقـطه
االنــــقالب الـــعــــســـكـــري  ‘ 1958فـــتم
اســـتـــغالل  هـــذا احلـــدث مـن قــبـــلـــهم
الضـعاف الـعـراق من اجل ان اليـتـحول
احلـكم فـيه الـى بـؤرة ضـد الـتـوجـهـات
السـياسـية للـحكـومتـ انقـرة وطهران
خصـوصـا ان احلكم الـعـسكـري وبدعم
جـــنـــوني دون اي اســـاس مــوضـــوعي
مستوعب من الـعراقي من الـيساري
في الــعـراق الــذي فـتح الــبـاب لــدخـول
السوفيت في العراق  ‘من هنا ان  بدء
ــــســـــلح بـــــ احلــــكم االصــــطـــــدام  ا
ــوالي لـلـسـوفـيت والـكـرد الـعـسـكـري ا
فتح الباب على مصراعيه لتدخل تركيا
وايــــران  وبـــدعم الـــغــــرب الســـتـــغالل
احلــــدث  ‘والن  الــــــكـــــرد  فـي هـــــذين
الـبلـدين لـهم وجـود  واسع ولـهم نفس
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السليمانية

ـشروع ـؤمنـة بـاحلق الـكردي ا وغيـر ا
في بـغـداد ويعـمـلـون الحـبـاط اي عودة
كـردية قـويـة صـاحب احلق  في شـراكة

وحد الى بغداد. العراق ا
rJŠ WÐd&

 اهـم شيء مـــؤسـف في جتـــربــــة حـــكم
االحزاب الكردية منذ انـسحاب السلطة
من مدن االقليم  ‘ظهور مظـاهر الغرور
في ظرف كان بحاجه الى تصرف لرص
الـصفـوف و الـتـوجه الى رضـا الـشعب
اوالً    ‘فــبـــدل وضع احلــجــر االســاس
لنوع من االدارة التي يـضمن ادامتها ‘
كل طـرف تـوجه  لـضـمـان لـيدعـم نفـسه
فقط دون حتسب ماياتي به دخول هذه
صـيرية  التـجربـة غدا من التـحديـات ا
ــتـعـددة اجلــوانب حــسب حـســاسـيـة ا
ـنطـقة والـواقع الـكـردي فيـها ‘ وضع ا
واهم حتـسب ان هذه الـفـرصـة لم تاتي
ـركز الـقرار الـعراقي بهـا طرف اخـر ( ا
في بـغـداد ) من الـقـنـاعـة لـفسـح اجملال
امام الـكـرد خلـوض التـجـربة  ‘بدل كل
ذلك  بدأت عنـدهم ظاهـرة  البحث عن (
مـقــاعـد ) في ذلك احلــكم بـدال من وضع
اسـاس لالرادة  الــتي تـســتـطـيع  ادارة
اخلــدمـة   ‘والــذي يــعــوض الـكــرد عن
ـاضـيه وتفـتح امـامهم سنـوات الـظلم ا
مستـقبل ضحوا مـن اجل الوصول اليه
وهو حـكم انفـسهم  ‘فظهـر من ب من
ني ـسؤولـيـة  بـدأ  وصل الى مـوقع ا
على الـشـعب بدل إرضـاءه وبـعد ظـهور
الـنـفط  دفـعـهم الـغـرور دون اي ضـمـان
ـركــز رافـعـ مــلـمــوس وتـمـردوا عـن ا
شـــعــار ( اســتـــقالل اقــتـــصــادي ) وهم
يعرفون انـهم ليسوا اصـحاب استقالل
اداري ليس فقط بسـبب بغداد بل النهم
يعـرفـون انـهم واقـعون حتت ارادة دول
اقليميـة بحيث من الصـعب عليم اتخاذ
قـرار اســتــقاللـيــة اداريـة   ‘فـمــابــالـكم
ـرتبط بـشريـان احلياة من باالقـتصاد ا
كل جـوانـبـة  ‘وبـعـد الــظـهـور الـسـريع
ـــــاســـــمي بــــــاالســـــتـــــقالل ـــــرعـب  وا
االقــتـصـادي حــيث لم يــسـتـطــعـوا دفع
شـروع للـعـاملـ في مؤسـسات راتب ا
قدمـة العامل في سلطة االقـليم وفي ا
مــؤسـســات الـتــربـيــة والــتـعــلـيم و في
ـواطن الـكـردستـاني جـانب اخـر يـرى ا
بـوضـوح وبشـكل عـمـلي بـنـاء موالت و
عامل اسواق و اماكن تـرفيه واغلـقت ا
ـــصــانع كـــان من تــركــة الـــســلــطــة و ا
ـركـزيـة كـمـعـمل الـسـكـايـر والـسـكـر و ا
سـمـنـت الـسـلـيـمـانــيـة و مـعـمل نـسـيج
اربـــيل وتـــعـــلـــيب الـــفــواكـه في دهــوك
....ألخ   وشـــجــعـــوا الــفـالحــ لـــبــيع
اراضـيـهم الـزراعـيـة  حتـوله من قـبل
مـقـتـدريـن الى مـزارع خـاصـة و......ألخ
اما في مـجال الـسيـاسة والـثقـافة ظـهر
نوع من الفوضى دون ان تشعر بوجود
خصوصية  للثقافة الكردية في ح ان
علم السلطة عجزت عن دفع رواتب ا
عـاهـد و مـراكـز لـتـعـليم تـرى افـتـتـاح ا
اللـغات االجـنبـية االهـليـة في زيادة في
ـدن الـكرديـة وظـهـر من عـلى شـاشات ا
تـلفـزيـونـية مـجـموعـة من احملـلـل  كل
اربــعـة اوخــمـســة مـنــهم يـحــلل حـسب
وجهة نظر طرف من اطـراف السياسية
تصارعة في ساحـة االقليم فقط مهمة ا
كل واحد مـنـهم انتـقـاد وفضح بـاالرقام
فساد الطرف االخر دون ان تسمع حتى
بـاالشاره الـى طرح بـرنـامج لالصالح ‘
و كل واحد منـهم  يحسب نـفسه خريج
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الطموحات القومية لكرد العراق  ‘كان
البـد ان يـتوجه احلـاكـمـيـون في انـقرة
وطـهران لـلـتـعـامل عن طـريق ( اخلبث
الـســيـاسي ) يــفـرضـون هـم شـروطـهم
(كامال...!! ) على حركة الثورة الكردية
في الـعراق  ‘خـصـوصـا مـوقف ايـران
الـــشــاه ....   ‘من هـــنـــا فـــتح الـــبــاب
لـــلـــتــــدخل  والـــذي جــــرى ( بـــعـــكس
الطـموح القـومي الكـردي ) اضافة الى
ـنـطـقة  ‘فـتح امـام كل االطراف دول ا
اخلــارجـــيــة عـــنــدمـــا  تــوجـــهــوا الى
ولــكن اســـتـــغالل الـــوضع الـــكــردي  ‘
ـوضوع ان ـيـتـة في هـذا ا ـشـكـلـة  ا
بعض االجتاهات  في القـيادة الكردية
خضع بشـكل مفـرط لشروط اخلـارجية
ا ادى الى  ان يـؤثر دون اي ضمـان 
كل نوع من هـذا الـتدخل بـشكل سـلبي
عـلى نـفس الـطـمـوح الـكـردي في كـافـة
واخـطر اجـزاء كـوردسـتـان  االخـرى  ‘
من ذلك ان الكيـان االستيطـاني للدولة
العـبـرية اصـبح احـد العبي في سـاحة

هذه القضية ...! 
باخـتصار  ) ‘ومانقـوله شيء مؤسف
ومؤلم لتأريخ احلركة القومية الكردية
شروع عندما ننظر اليها في جانبها ا
حلــقـهــا في االنــتــفـاض والــثـورة ) ان
احلركات الكردية ومنـذ ستينات القرن
ــاضي اصـــبح ســاحــة تــنــافس بــ ا
اجــــهــــزة اخملــــابـــــرات دول االقــــلــــيم
بــاالضــافــة الى امــتــدادات نــشــاطــات
نطقة اخملابرات الدولية الطامعة في ا

بذلك اصبح الوصول الى حقوق ‘
الكرد في اي جـزء من اجزاء كـردستان
ـقـسم رهـيـنـة مـصـالح وتـنـافس بـ ا

هؤالء .
وعـندمـا يـصل اي طـرفـ من االطراف
ـتـدخــلـة في الـشـأن الــكـردي يـصـبح ا
عـنـدما حـقـوق الـكـرد هـو الـضـحـيـة  ‘
ضاق االمر بحزب العمال الكردستاني
في تـركـيــا اضـطـر قـادته الى اخلـروج
من االراضي الـتـركـيـة  ‘تـوجـهـوا الى
ســـوريــا  ‘وحـــتى الـــســيـــاسي االمي
يعـرف ان هذا النـظام لم يـفتح حدوده
ــانه بــحق الــكـرد النه حــرم الــكـرد ال
عـــــلـى ارضه مـن ابـــــسـط حـــــقـــــوقـــــة
االنسـانية ( هـوية الـقانونـية النـتمائه
الى سوريا  –اجلنسية - )  ‘امام هذا
ــنــطق ان يــفـهم الـواقع  ‘الــيس من ا
قــادة ذلـك احلــزب انه وضـع قــوته في
سـلة جـهـة مـحاربـة لـطـموحـة الـقومي
هـدف ضمن اسـتـرتـيجـيـته ? ويـضيف
ـضمـونة ) في ذلك الى ( احتـيـاطاته ا
صـــراعــهــا االقــلــيـــمي مع تــركــيــا ? و
...ألـيس هـذا مـاحـصل ? وعـنـدمـا عـقد
النـظام السـوري اتفاقـا خدم في حـينة
مـصـاحلـه مع تـركـيـا  ‘أصـبـحت هـذه
الــقــوة الــثــوريــة الــتي كــانت تــعــاهـد
لسنوات طويـلة بتحـقيق اماني شعبه
القـومـية  ‘وان  مـقاتـلـيهـا و زعـيـمهم
ـــا رحب الى ان ضـــاق بـــهـم االرض 
شاركـت اجلهـات اخملـابراتـيـة الدولـية
واالقـــلــيـــمــيـــة وكــان مــوســـاد احلــكم
قدمة قدموا االستيطاني العـبري في ا
 اوجالن مـكــبال بـالـقـيــود الى الـنـظـام
الـتــركي  ‘عــلــمــا ان ارض كــردســتـان
ـسلح تركـيا  ‘اوسع ارض لـلنـضـال ا

قاومة ... وا
وبــعـــد االنــتـــكــاســـات الــتي واجـــهــة
الثورات الكردستانية  ‘وجاءت فرصة
امام  أقليم كـردستان العراق  ‘بدل أن
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يــتـــجــهــوا كل الــوطــنــيــ الــكــرد الى
اخـتيـار اسـلـوب التـعـاون الـبنـاء لـهذه
التجربة  ‘قام ( ثوار كردستان ايران )
وكــذلك ( الــعــمــال الــكــردسـتــاني  ‘كل
مـجمـوعـة مسـلـحة عـلى حـده باخـتـيار
مساحـة من ارض اقلـيم كردسـتان على
اساس جعله مناطق انـطالق للعمليات
الثـوريـة الجبـار حكـومـاتهم السـتجـابة
لـهم ....!! بـذلك وضـعـوا قـيـادات اقـلـيم
كردستان في موقف حرج جدأ  ‘نسمع
نـــتـــائـــجـه يـــومـــيــا  ‘بل أن الـــعـــمـــال
الكردستاني اعلن اخيرا اعتبار منطقة
قـنديل اقـلـيـما خـاصـا بـهم خارج ادارة
اقــلــيـم ذات حــكم فــدرالي مــعــتــرف به
دستوريـا في العراق  ‘وان اي تصرف
جتــاه  اخـتــيـاريـن حـرجــ من ( ثـوار
كــردســتـان ايــران او تــركــيـا ) مـن قـبل
قـيـادات اقـلـيم يـعتـبـر ( خـيـانـة قـومـية
.....!!!) لـــذا تـــرى ان ســلـــطـــة االقـــلــيم
يتخبط في التعامل مع هذا احلرج...!!!
ـعـلـوم بـعـد تـذكـيـر هـذه االحـداث من ا
ـعـقـدة في قـضـيـة شـعب مـصـيـره في ا
ــنـطــقـة كــان ضـحــيـة تــعـامالت غــيـر ا
ـتـنـفذة في مـنـصفـة وغـادرة لـلقـوي وا
ـنطقة  ‘وهو يتعـقد يوم بعد العالم وا
اخر نـتـيجـة لتـخبـط وقع فيـها قـيادات
حركـات الـقومـيـة الكـرديه في تـعامـلهم
ـتـنـفـذة اقـلـيـمـيـا و دولـيـاً مع الـقـوى ا
ـقـابـل مـوقف والـتـصـرف الـشـرس وبـا
ـضــادة لـطـمـوح لـلــقـوى احلـاكــمـة و ا
الـكـرد الـقـومـية  ‘وانـحـطـاط مـايسـمى
ــسـؤولــة عن ــنــظــمــات الــدولــيــة ا بــا
مسـاعدة حـرية الـشعوب حـيث حتولت
ــنــظــمــات ايــضــا الى اداة بــيـد هــذه ا
االقويـاء من القوى االقـليـمية والـدولية
ا اليتخلى عن ‘ليس امام الكرد  ‘ طا
ـشروع اخـتيـارين كـما تـؤكد طمـوحه ا
وقائـع االحداث  ‘وكل من االخـتـيـارين
ــبـادرة ‘ بــحــاجــة الى شــجــاعــة فـي ا
وبــطــريــقـــة مــوضــوعــيـــة بــعــيــدا عن
الـــــعـــــواطف اجملـــــردة بـل ان يـــــكــــون
وقف  ‘وأشار اكـثر العـقالنـية  سـيـد ا
من وطـــني كــردي الى اهـــمــيــة هــذاين
االخـتــيـارين  ‘فــامـا ان يــبــادر الــقـادة
ــقـسم الــكـرد فـي وطـنــهم كــردسـتــان ا
بــشـــجــاعـــة الى الــتـــوحــد وتـــاســيس
مــنــظـمــتــهم الـقــومــيـة واخــتــيـار وقت
ـا ومـكــان النـطالق مع دعـوة لــلـعـالم 
يـــريـــدون لــــيـــكـــونـــوا فـي مـــســـتـــوى
ـواجهـة احلدث  ‘او يتفق سـؤولـية  ا
قـادة االجـزاء االربـعـة بـيـنـهم ان يـكون
الـتعـاون والـعالقة بـيـنـهم ينـحـصر في
ـشـورة والـبـنــاء ويـنـحـصـر مـجــاالت ا
نـضـال كل جـزء ضـمن بـلـده والـتـعاون
مع القوى الـوطنيـة في البلـدان االربعة
للـبنـاء وان يكـون الكـرد صاحب الـقرار
ولــيـــــــس تــابع و مــطــالب بــاحلــقـوق

فقط .
ككـاتب كردي وفـي ظلـمات هـذا الوضع
ـنـطـقة ارى ان الـذي يـعـيـشه شـعـوب ا
ــقــتـرحــ في ظل االعــيب  تــلـعــبــهـا ا
ـة و عــمالء  تـلـك الـقـوى الــقـوى الـظــا
وجتار السياسة ومـافيا لصوص ثروة
ـنـطـقــة يـدخالن ضـمن دائـرة االحالم ا
بـعد ان وصل كـل جهـة ( مع كل االسف
) الـــكــرديــة الى وضع الرجـــعــة فــيــهــا
باجتـاهـات ايجـابـية  ‘ولكن ... الضـير
ثل قـال من زمان : ( ان نحـلم ... وابـوا
أنــا اريــد وانـت تــريــد ... والــله يــفــعل

مايريد ).

كن للقضاء مع الدستور ً كما 
إلــغـاء الـقـرارات الـتي تـصـدرهـا
مـرافق الـدولة ومـؤسـسـاتـها إذا
كـانت هــذه الـقـرارات تــتـعـارض
ـواطنـ وحريـاتهم مع حـقوق ا
الـتي يـحـمـيـهـا الـدسـتـور . لذلك
فـإن الـقـضـاء ومن خالل الـنـائب
ـثل الــشـعـب إحـالـة أي الـعــام 
شــخص إلى الــقــضــاء إذا كـانت
هـناك شـائبـة لدى هـذا الشخص
شروع أو الكسب باإلثراء غيـر ا
ـشــروع ومـا أكــثـر هـؤالء غـيــر ا
األشخاص في نظام احملاصصة
الــطــائــفي في الــعــراق حــيث لم
يـتـحـرك الــقـضـاء لـلـتـحـقـيق مع
هؤالء الـفاسدين الـذين أستولوا
على أموال الشعب باألحتيال أو
الــــســــرقــــة بــــحــــكم مــــراكــــزهم
الـــوظـــيـــفــــيـــة وبـــحـــكم إســـاءة
أســــتـــخــــدام الـــســــلـــطــــة الـــتي
يــتـمــتــعــون بـهــا ً وإعــادة هـذه
األمـوال إلى الــدولـة وأن يـنـالـوا
عـقابهم الـعادل . بيـد أن القضاء
لم يتحرك في هذا اجملال ً حيث
أن واجب الـقـضاء األسـاسي هو
ـارسة الرقـابة الـقضائـية على
ـــان أو كـل مـــا يــــصــــدره الـــبــــر
السـلـطة الـتشـريعـية من قـوان
ومـــراقــبــة كــمـــا ذكــرنــا قــرارات
احلـكـومـة ومـؤسسـاتـهـا كـما أن

تــمـيــيـز ً لــذلك يــجب أن تـذهب
مـوارد الــسـيــاحـة الـديــنـيـة إلى
ـركزي في الدولة وليس البنك ا
إلى أحـزاب أو جــهـات مـعــيـنـة.
ــر خـــصــوصـــاً وإن الـــعـــراق 
بضائقة مالية خانقة . إن كل ما
ذكـــرته أعـاله من فـــســـاد إداري
ومالي هو ناجت عن احملاصصة
الــطــائـــفــيــة وتـــدخل الــدين في
السياسية وهذا يتناقض تماماً
ــادة األولـى من الــدســتـور مع ا
الــتي تــنص عــلى إقــامــة نــظـام
ـقــراطـيـة ـقـراطـي ً ألن الـد د
فلسفة قانونية سياسية ترفض
بــطـبــيـعـتــهـا بـتــدخل الـدين في
الــســيــاســـة وبــالــعــكس ً وهي
كـأسـلـوب لـنــظـام احلـكم بـشـكل
عـلماني أي ال عالقـة لهـا بالدين
ــذهـب ً حــيث أن مـــراقــبــة أو ا
تـطـبــيق الـدسـتــور عـلى الـوجه
األكــــمل ومـــراقــــبـــة الــــقـــرارات
اإلدارية التي تصدرها احلكومة
أو مــؤسـســاتـهــا هـو من واجب
الـقـضـاء ً فــالـقـضـاء يـسـتـطـيع
ألغاء أي قرار تـصدره احلكومة
األحتـاديــة إذا كــان هـذا الــقـرار
يــتــعـــارض مع الــدســتــور كــمــا
يـــســـتـــطـــيع الـــقـــضـــاء إلـــغـــاء
القوان التي تـصدرها السلطة
التـشريـعـية إذا كـانت تتـعارض

وكــانت من األســبــاب الـتي أدت
ــســلــحـة إلـى هــروب الــقــوات ا
بـأسـلحـتـهـا الـثقـيـلـة من مـديـنة
ــوصل وســيــطــرة عــصــابــات ا
داعش اإلجــرامــيــة عــلــيــهــا في
حـــــزيـــــران عـــــام  2014ومن ثم
صالح الـدين واألنـبـار وغـيـرهـا
من األقـــضـــيـــة والـــنـــواحي في
غــرب وشــمــال شــرق الــعــراق .
وفي هذا الـسيـاق ً فبدالً من أن
تـــســاهم الــدولــة فـي مــكــافــحــة
ــالي واإلداري ً جنـد الــفـسـاد ا
أن بــعض الـــكــتل الــســيــاســيــة
وارد احلـاكمـة تـسـتـولي عـلى ا
ـالـيـة الــنـاجتـة عن الـسـيـاحـة ا
ـراقـد الـديــنـيــة بـأسم إصـالح ا
الـدينـيـة والعـنـاية بـهـا في ح
إن ذلـك من واجـبــات احلــكــومـة
رافق االحتـادية الـصرف عـلى ا
الدينيـة عند احلاجة وليس ذلك
من مـــــهـــــمـــــة بـــــعض الـــــكـــــتل
الـسياسـية ً وهذا يـتعارض مع
ــواطـنـ ـســاواة بـ ا مـبــدأ ا
دون تــــمـــــيــــيــــز فـي احلــــقــــوق
والــواجــبــات الــتي جــاءت بــهـا
ـــــادة األولى مـن الــــدســـــتــــور ا
الــــعـــراقي والــــتي تـــنـص عـــلى
ـقراطي في الـعراق الـنظـام الد
. والتي تضمن احلريات العامة
ــواطـنـ دون ــسـاواة بـ ا وا
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أمـر مــعـروف لــلـجـمــيع ويـردده
ــسـؤلـون في الــدولـة ورؤسـاء ا
الــكــتل الــســيــاســيــة نــفــســهــا.
ويـــذكـــرنــــا هـــذا في الـــقـــضـــاء
ـصري في عهـد حسـني مبارك ا
ً حــيث في أحـــد االنــتـــخــابــات
انـية تأكـد للقـضاء بوجود الـبر
شـائـبـة الـتـزويـر في فـوز بعض

. رشح ً ا
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فـأصـدر الـقـضاء حـكـمـه بـألـغاء
الـعمـليـة االنتـخابـية ونـتائـجها
وإعادة االنـتـخابـات من جـديد .
ـعروف ـصـري ا هـذا الـقضـاء ا
بـــأســتــقالله وحـــيــاديــته ً وفي
عــــهـــد حــــكم مــــحــــمـــد مــــرسي
(األخــــــــوان) أصــــــــدر قـــــــرارات
بصـفته رئـيـساً لـلدولـة وقال إن
هذه القرارات تتمتع باحلصانة
ً فـأصدرت احملـكمـة الدسـتورية
الـعلـيـا فـوراً قـراراً قـالت فيه (ال
حـصـانـة أمـام الـقـانون) وألـغت
هــذه الـقــرارات ً لـذلـك نـحن في
الـعـراق في حاجـة إلى مـثل هذا
الــقـضــاء الـغــيـر مـوجــود حـتى
اآلن وال وجـــــــود في الــــــعــــــراق
مــســقـــبالً ألي قـــضــاء يــتـــمــتع
هنية باألسـتقالل واحلياديـة وا
في ظـل نــــظــــام احملــــاصــــصــــة
الــطــائــفــيــة الــتي ســاهــمت في
فــســاد الــدولــة واجملــتــمع ً ألن
ــســـتــقـل واحملــايــد الــقـــضــاء ا
اليــــــكـــــــون إالّ في ظـل نــــــظــــــام
قراطي حقـيقي يضمن فصل د
السـلطات ب مـؤسسات الدولة
الــتــشـــريــعـــيــة والــتـــنــفـــيــذيــة
والـقـضـائـيــة ً وعـدم تـدخل أيـاً
مــنـــهـــا فـي شـــؤون الـــســـلـــطــة
األخــرى ً وهــذا غـــيــر قــائم في
نظـام احملاصـصة الطـائفـية في

بالدنـا ً ولن يــحـدث مـســتـقـبالً
في احملـاصــصـة الــطـائــفـيـة في
بالدنـا ً ولن يــحـدث مـســتـقـبالً
في ظل نـظـام أي حـكـومـة تـقـوم
ومـــؤســـســـاتــهـــا عـــلـى أســاس
احملــــاصـــصــــة . لــــذلك فـــإن أي
إصالح (وهو غير موجود) بقاء
نــظـام احملــاصــصـة الــطــائـفــيـة
الفـاسد فـأنه ال يجـدي نفـعاًً بل
إن نـظام احملـاصـصة الـطـائفـية
لم يؤدي فـقط إلى الـتـميـيـز ب
ـتـعـدد ــواطن وإلى الـفـســاد ا ا
األشــــــكــــــال مـن مــــــالي وإداري
وسـياسي وغـيره بل أدى أيـضاً
إلى إنـشـاء مـؤسـسـات ال وجود
قراطي مثل لها في أي نظام د
ساءلة والعدالة ً وهيئة هيئة ا
ؤسسات النزاهة فوجود هذه ا
ــثل تــغـوالً عــلى أخــتــصـاص
الـقانـون اجلـنـائي وإلـغاء دوره
في الـعـقـاب عـلى كـافـة اجلـرائم
ــا فـــيــهـــا جـــرائم األحــتـــيــال
والـسـرقة والـرشـوة ً والـتـزوير
الــتي أصـبـحت مـن أخـتـصـاص
هـذه الـهـيـئــات اجلـديـدة ً لـذلك
ـــقـــراطي فـــإن قـــيـــام نــظـــام د
حقيـقي في العراق سوف يؤدي
ــؤســســات ً إلـى إلــغــاء هـــذه ا
وإلى الــفــصل بــ الــســلــطــات
ويـــــــؤدي كــــــذلـك إلى إلـــــــغــــــاء
احملاصـصة الـطائـفيـة التي هي
أســـاس الــــفـــســـاد فـي الـــدولـــة
واجملتـمع الـعراقي ً كـمـا يؤدي
قـراطي إلـى عدم قـيـام نـظـام د
تـــدخل الـــديـن في الـــســـيـــاســـة
وبــالــعــكس لــذلك فــإن اإلصالح
احلــقـيــقي هـو حــظـر وبــقـانـون
ـارســــــــــة األحـزاب الـديـنـية
أو ذات مـــرجــعـــيـــة ديــنـــيــة في
الـعــمل الـســـــــــيـاسي كــمـا هـو
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واجب احلــــــكـــــومــــــة إحــــــالـــــة
الفـاسدين الـذين أسـتولـوا على
ـال العـام وهـو مـال الـشعب – ا
إلى الــقــضــاء  –بــيــد أن ذلك لم
يـحدث لـذلك أنـتـشر الـفـساد في
مــرافق الــدولــة ومــؤســســاتــهـا
ـواطن العادي وأصبـح حديث ا
في الشارع . فالرقابة القضائية
هي أحــــد عـــــنــــاصــــر الــــدولــــة
الـــقــانـــونـــيــة ً حـــيث ال وجــود
لـــدولـــة قـــانـــونـــيـــة بال رقـــابـــة
قـضـائـيـة ً بـيـد أن قـضـاءنـا في
الــــعـــــراق مــــســــيـس ً وفــــاقــــد
حلـيــاديــته وأســتـقاللـه لـذلك لم
ـــارس الــــقـــضــــاء أي رقـــابـــة
قضائيـة وجلب الفاسدين الذين
سـرقـوا أمــوال الـشـعب احملـاكم
وهم مــعـــروفــون لــدى الـــشــعب
الـــعــراقـي ً لــيـــنــالـــوا جــزاءهم
الـعــادل ً فــالــقــانــون اجلـنــائي
غــني بــوجــود األدلــة والـقــرائن
التي تكـشف جرائم األحتيال أو
ــال الــعــام ً ومن هــذه ســرقــة ا
الــقـــرائـن ظــهـــور الـــثـــراء لــدى
الـشــخـص بال ســبب مــشـروع ً
دلـــــيـل عـــــلـى أســـــتـــــيالء هـــــذا
ـــال الـــعــام . الـــشــخـص عــلى ا
حـــيث لــو كــانت لـــديــنــا رقــابــة
قضـائية مسـتقلة أللـغى القضاء
ـانيـة منذ كافـة النتـخابـات البر
سـقـوط الـنـظـام الـسـابق وحـتى
الـيوم ً ألن كل هـذه االنتـخابات
ومـــعـــهـــا أنـــتـــخـــاب مـــجـــالس
احملــافـــظـــات تـــمت عـــبـــر رشــا
ـال الـسـياسي  أو الـنـاخـب بـا
بـالوعود ً أو بـاحلشد الـطائفي
عـلى أسـاس طـائـفي مـذهـبي أو
ديــني أو أســتـــخــدام الــتــزويــر
لـألصــــــــوات فـي صــــــــنـــــــــاديق
االنـتــخـابــات أو بـعــد ذلك وهـو
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 ويـكون الـتـنـافس بـ األحزاب
فـي االنــتــخــابـــات عــلى أســاس
ـــبــاد واألهـــداف والـــبــرامج ا
وغيرها التي يقدمها كل طرف ً
وبغير هذه اإلصالحات وغيرها
الـــتي ذكــرنـــاهــا آنــفـــاً في هــذا
الـبحث فإن الـفساد في مـختلف
اجملـاالت سـوف يـنـتـشـر ويزداد
مـتـرافـقـاً ذلـك مع أزديـاد نـسـبـة
الـــفــــقـــراء الـــذي يــــصل إلى 50
ئة من أفراد الشعب العراقي با
ـئة واألميـة التي تـتجاوز 20 با
من أبــنـــاء الــشــعـب ً كــمــا أدى
نــظـام احملــاصــصـة الــطــائـفــيـة
الـفـاسـد إلى فـقـدان العـراق إلى
ســيـــادته وأســـتـــقالله إلـى حــد
بـعـيـد ً وخصـوصـاً بـعـد دخول
داعش اإلرهــابـي لــلـــــــــــــعـراق
عــــام  2014 وأحــــتاللـه بــــعض
احملــافــظــات الـعــراقــيــة قـبل أن
يــطـرد مـنــهـا نــهـائــيـاً ً فــهـنـاك
قواعد أمريكية ووجود عسكري
تركي وقصف جوي وصاروخي
تــركي لــقــواعــد حــزب الــعــمــال
الـــكـــردي الــتـــركي فـي مــنـــاطق
عـــديـــدة في أقـــلــيـم كــردســـتــان
الــعــراق ومــنــاطق أخـرى ً دون
أخذ رأي احلـكـومـة األحتـادية .
كـــمـــا أن هـــنـــاك تـــصـــريـــحــات
ــســـؤولـــ إيــرانـــيـــ مــنـــهــا
تصريح واليتي مستشار السيد
علي خامنئي مرشد اجلمهورية
اإليــــرانـــيـــة اإلسالمـــيـــة ومـــعه
آخـرون ً ذكــر فـيــهـا بــأن إيـران
تــــهــــيـــمن عــــلى ثـالث عـــواصم
عـــربـــيـــة هـي بـــغـــداد ودمـــشق

. وبيروت ً
 وفي يـــــوم 2/3/ 2018 ذكــــرت
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بعض محـطات الـتلفـزة العـربية
ـسـؤول في احلـرس تــصـريـحــاً 
الــثــوري جـاء فــيــهـا إن الــقـوات
الـعـسـكريـة في الـعـراق وسـوريا
تمثل عمقـاً أستراتيجياً إليران ً
ولن جند أي مسؤول عراقي يرد
ستفزة على هذه الـتصريحـات ا
ــــوقف إن . ويــــبــــدو فـي هــــذا ا
(الــسـكـوت في مــعـرض احلـاجـة
بـيـان . إن حتـقـيق مـبـدأ الـفصل
بـ الـسلـطات ً وعـدم تدخل أي
ســلــطــة في شــؤون الــســلــطــات
األخـــرى ً هـــو ضـــمـــان حلـــيــاد
الـقـضـاء و أسـتقـالله ً وحتـقيق
العـدالة في األحـكام الـقضـائية ً
أسـتنـاداً إلى الـنص الـدسـتوري
ـــقـــراطي في في الـــنـــظـــام الــد
الــــغــــرب (وهـــــو إن الــــقــــضــــاة
مسـتـقلـون ال سلـطـان علـيهم في
قــضـــائــهـم لــغـــيـــر الــقـــانــون) .
فاحملاصصة الـطائفية لم تسبب
ــالي واإلداري فــقط ً الـفــســاد ا
ـا أفـسـدت الـقـيم األسـاسـية وإ

في اجملتمع . 
خـتـامـاً إن ذكـرى الـوحـدة تـعـود
بنـا إلى عصر النـهوض الوطني
والقومي في مواجهة األستعمار
والـصــهــيــونــيــة ً ورفض كــافـة
أشكال الـهيمنة والتـبعية للقوى
األجــنــبــيــة ً والــكــفــاح من أجل
الــوحــدة والــتـحــرر ً والــكــرامـة
الـعربـيـة ً إنه الـعصـر الـذي قال
فـيه عبـد النـاصر (أرفع رأسك يا
أخي لـقـد ولى عهـد األسـتـعـمار)
مخاطباً بذلك اجلماهير العربية
من احملـيط إلى اخلـلـيج ً وبـعـد
أفـول هـذا الـعـصـر ً عـاد الـعـرب
مـن جـــديــــد حتـت الـــهــــيــــمــــنـــة
والـتبعـية واألستـعمار ً كـما هو

شأنهم اليوم ..


