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قــرأت بــدقــة دراســة قــيــمــة بــعــنـوان
ــعــضـــلــة الــكــرديـــة في الــعــراق .. (ا
ـســتـقــبل) كــتـبــهـا عـوامـل الـتــأزم وا
الــبـــاحث الـــقــديـــر (د . ســعـــد نــاجي
جـواد) ونــشـر في مـجــلـة (الـســيـاسـة
الــدولـيــة  وهي احــد اصــدارت مــركـز
ـصرية  –العدد 213 يوليو االهرام ا
/ تـــمـــوز / 2018)  و د . ســـعــــد من
ـهـتـمـ بالـوضـع الكـردي في اوائل ا
الـــعــراق و وجـــهــات نـــظــره جـــديــره
بتقدير الـوسط الكردستاني  . اول ما
لـــفت انـــتـــبـــاهي فـي هـــذه الـــدراســة
عـضـلة تسـمـية الـوضع الـكـردي بـ (ا
..!) حيث تعودنا ومنذ تقسيم الشرق
االوسط نـتيـجـة اتـفاق سـايـكـسبـيـكو
الذي ادى الى خـلق (اكثـر من مـشكـلة
نكوبة والبائسة نطقة  ا ...!!) الهل ا
ـشكلة وحلد االن  احدهـا سميت بـ (ا
الـكــرديــة)  مـنــذ ذلك الـتــأريخ نــطـالع
الــبــحــوث والـدراســات و الــكــتب عن
الكرد حتت عنـوان (مشكلة ‘ قضية ‘
سـالة الـكـردية) ... أمـا تسـمـيتـها بـ ا
ــعـــضـــلــة) في هـــذه الـــدراســة هي (ا
ـعـضـلـتـ من الـتـسـمـيـة احلـقـيـقـيـة 
افـــــرازات وعــــد بـــــلـــــفــــور واتـــــفــــاق
سايـكسـبيـكو اولـها الـكردية والـثاني
الفلسـطينـية لم يصلـهما يـد توجهات
ـعــاجلـتــهــا اذا لم نـقل أن حـقــيــقـيــة 
اشـــــارات ســـــيـــــر االحـــــداث تـــــوحي
ـعـضـلة) الـى مـدى غـير بـبـقـائـهـمـا (ا
مـنظـور  وكـمـا هـو معـلـوم وكـمـا جاء
ـعـضـلة)  في في تـفـسيـر مـصـطـلح (ا
ــعـضـلـة : عـلم الــلـغـة  أنـهــا تـعـني (ا
سـالـة التي اليـهتـدي لـوجهـها ...!!) ا
أو (الـــطــريـق الـــضــيـق اخملــارج ..!!)
ـســألـتــ فـعال تــنـطــبق عــلـيــهـمـا وا
ـعـضـلة) أكـثـر من تسـمـية الوصف (ا
كن في كـثـير من قضـيـة أو مشـكـلـة 
االحـــيــــان رؤيـــا احلـل في نــــهـــايـــات
ـشــكـلـة او االنـفــاق الـتـي تـمــر بـهــا ا
ــعــضــلـة الــقــضـيــة .... مــايــهــمـنــا (ا
الكردية) التي هي مأسـاة امة يحدثنا
 الـتـأريخ  عــنـهـاو (بـعــد الـغـدر الـذي
يـتـحـدث الـتـاريخ عـنه  عـنـدمـا اخـتار
احـد ابــنـاء هــذه االمــة ان يـلــعب فـيه
دوراَ  سلـبيـا مؤثـرا  حيث  اسـقاط
ـيـديـة في عام 550 ق . م  ولم دولة ا
تـأتي فـرصـة طـوال ذلك الـتـاريخ لـكي
يـنـطـلق من خـالله الـكـرد العـادة بـنـاء
دولـتــهم الـقـومــيـة كــحـال الـقــومـيـات
ـــنــطـــقـــة . ال نـــريــد ان االخـــرى في ا
نتوقف طـويال على ذلك االنـكسار  بل
نــسـتــعــرض بـشــكل مــوجــز االحـداث
يـالدية الـتاريـخـيـة مـنـذ عام  1514ا
حـيث نــتـفــاجـأ ان الـصــورة واضـحـة
امــامـــنــا تـــاريــخـــيــا:   تـــواجه االمــة
الكـرديـة وباسـتمـرار ومـنذ ذلك الـعام
كل احملاوالت من اجـل احلريـة وبـقوة
شرسـة القصى حـد بحـيث اذا وصلت
انـتــفـاضــتــهـا الى خــطـواتــهـا االولى
لـبـنـاء االسـتـقالل  ال يـطـول   الـتـمـتع
بـذلك الــنــصـر  لــعـام او عــام ونـصف
حـيث تـســحق انـتـفـاضـاتــهـا بـالـقـوة
ـــؤلم في هــذا الــتي اشـــرنــا الــيه  وا
الـعــرض  انه كـان يــتم اجـهــاض تـلك
احملاوالت السباب داخلية عندما يجد
اعــداء الـــكــرد مـــنــفـــذ من ســيـــاجــهم
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يـقول (د . سـعـد) حـقـيـقة فـي دراسته
عــنــدمـا يــؤكــد بــأن (أن الــعــراق كـان
واليــزال الـــدولــة الـــوحــيـــدة من بــ
الدول التي تضم اجزاء من كردستان
الـكـبـرى  –تـركــيـا وإيــران و الـعـراق
وسوريا  –التي اعـتـرفت مـنـذ احلكم
الـوطــني فـيــهـا عـام  1921بـالــهـويـة
والــثـــقـــافــة الـــكــرديـــة .....ألخ) وانــا
ككـاتب وصحـفي كردي وفي اكـثر من
التـحلـيالت التي كـتبـتها ونـشرت في
ــعـــلــومــاتــيــة ــواقع ا الــصــحـف و ا
ـعنـون (الـكرد : واخرهـا في كـتـابي ا
حتــدي الـــظــلم في الـــشــرق االوسط/
 – 2016الــسـلــيــمــانـيــة) اكــدت هـذه
احلـقـيــقـة بـاالرقــام والـوثـائق   وذلك
يـعــني انه هــنـاك شــواهـد تــأريـخــيـة
تــؤكـــد أن الــتــعـــامل الــعـــربي وحلــد
اضي اواسط الـثـمانـيـنـيـات الـقـرن ا
(حـــدث فـــيـــهــمـــا حـــمـــلـــتي االنـــفــال
والـضــرب الـكــيــمـيــائي)  ضـد الــكـرد
عــمـــومـــا و في الــعـــراق خــصـــوصــا
تـعـامال ايـجـابـيـا بـعـكس احلـكـومات
وحتى االوساط الشـعبيـة في البلدان
االخــرى ايـــران و تــركـــيــا و ســـوريــا
الـتي  فـرضت حـزامــهـا الـعـربي عـلى
ـناطق الـكـرديـة .  فـفي ايـران ومـنذ ا
تــاســيس نــظــام الــشــاه وكـذلـك بــعـد
انتصار الثـورة التي ادى الى اسقاط
نظامـة  كان الـتعامل الـرسمي لـلدولة
تــــعــــامـل عــــنــــصــــري واضح وعــــدم
االعـتــراف بـحــقـوق الــكـرد الــقـومــيـة
ورغم ان الـدســتـور اإليــراني احلـالي
ينص في الـبـندين  15و 19على حق
األقـلـيــات في اسـتــعـمـال لـغــاتـهـا في
اجملاالت الـتعـليـمـية والـثقـافيـة ولكن
 إغالق الكثير من الصحف الكردية
عـنـدما انـتـفض الـكـرد هـنـاك مـطـالـبا
شروعة وسحقت بحقوقهم القومية ا
االنتفاضـة كسابقاتـها في زمن الشاه
ـفرطة شـملت قتل باستـعمال الـقوة ا
الناس و حرق االرض ويبدو واليزال
االســـتــــجـــابـــة لــــتـــلك احلــــقـــوق من

ستحيالت ...!  ا
أما في تركيـا فأن التعـامل العنصري
مـنـذ تــأسـيس جـمـهــوريـة (أتـاتـورك)
مــعـــروف لــلــعـــالم وجــاء الـــدســتــور
التركي عام  1923ليقر اللغة التركية
لـغة رسـمـيـة واحـدة وال يـقـر الـتـعدد
القومي والعرقي وال التعدد اللغوي
ا وعـلى إثـر ذلك فـقـد تـعـرّض الـكـرد 
قـسـرية تتـريك ” وُصِف بـسـيـاسات “
أما الدسـتور الـذي جاء بـعد الـتعديل
الذي ادى الى تـغيـيـر النـظام الـتركي
الى رئـــاسي ال يـــتـــحـــدث عن أي حل
لـلــقــضـيــة الـكــرديــة  وأغـرب من ذلك
الوجود الي وثيقة تؤكد ان (االحزاب
ــعــارضــة لــلــنــظــامـ و احلــركــات ا
االيــــراني أو الــــتـــركـي في عــــصـــري
اتاتورك وكذلك ايران الشاه) يؤكد او
يــــتــــحــــدث عن ضــــرورة االعــــتـــراف
بحقـوق القـومية الـكرديه في الـبلدين
وذلك بــعــكس الـكــثــيــر من احلــركـات
ــنــظــمــات الـــعــربــيــة في الــعــراق وا
وبـعض الـدول الـعــربـيـة لـهم مـواقف
ـشـروعـة مـؤيـده لـطـمــوح الـقـومـيـة ا
لـلــكـرد . حتـدثــنـا في دراسـة مــطـولـة

بعنوان (حلم االمة امام اختيارين في
الزمن االستـثنـائي) عن مراحل تنـفيذ
مـــخــطـــطـــات الـــغــرب الـــتى ادت الى
حتويل قضـية الكـرد و كذلك فلـسط

ـعـضـلة : من قـضـيـة مـشـروعـة الى (ا
اليهـتدي لـوجـههـا ..!) موضـح : أن
الكرد حلد اقصى والـعرب بنسبة اقل
 عند مـراجعة الـوجود وضمـان للحق
الـقـومي اكـبـر مــتـضـرر من الـتـقـسـيم
الــــرديء الــــذي جـــاء بـه الــــتـــحــــالف
الـبـريـطـاني الـفـرنـسي الـذي ادى الى
تقسيـم وتاسيس الكـيانات الـقوميات
نطقة  وهي: تواجدة تاريخـيا في ا ا
الكـرد والعـرب والفرس والـترك  وطن
الـقـومـيـات االربــعـة تـبـدأ من احلـدود
الـشــرقـيــة اليـران الى ســاحل الــبـحـر
ـــتـــوسـط  ادت اتـــفـــاقـــيــة االبـــيض ا
سايكسبيكو الى تقسيم خبيث كانهم
وبشكل مـتعمد اخـتاروا فقط الـقومية
الــــكـــرديــــة تـــتــــحـــمـل وزر انـــهــــيـــار
االمــبـــراطــوريــة الـــعــثــمــانـــيــة الــتي
ريض   ورغم يسمونهـا هم بالرجل ا
ـا : (زرع كـلـمة – ان الـكرد قـالـوا قـد
لو  –فلم تثمـر شيء)  لو اختاروا في
ذلك الــظـرف  كل اراضـي كـوردســتـان
كـمـسـتعـمـرة لـهم او الحـدهم في قـلب
الشـرق االوسط كـمـا فعـلت بـريطـانـيا
عـنـد االحـتالل الـكامـل الراضي الـهـند
لكانت انتفاضة الكرد بعد ح وطرد
ستعمر وانتهى امر تقرير مصيرها ا
بـيـدهـا والصـبـحت الـقـومـيـة الـرابـعة
ـنـطـقة صـاحـبـة الـكـيـان الدولـي في ا
ي ولــكن أن قــوى االســتــكــبـار الــعــا
ـــيـــة األولى وبـــعـــد احلـــربـــ الـــعـــا
والــثــانـــيــة قــامت بـــتــجــزئــة األرض
والشعب الكـوردي ب ثالث قوميات
وتــرك مــصـيــرهم حتـت تــصـرف تــلك
البلـدان التي تـعاني من أزمـة  عبارة
عن ابـــتالئــهم بـــقــيــادات ســـلــطــويــة
وفوقية لهم  وكل قومية حسب إرثها
الــتــاريـخـي تـقــودهــا قــيــادات مـلــئت
أفكـارهم بـالتـعـصب العـرقي والـديني
ذهبي  والـرغبـة لعدم الـتنازل عن وا
كل هذه الـعـقد حـتى لـو سالت الـدماء
ـثل ! ودون أن لـلــركب  كــمـا يــقــول ا
يــكـــون لــهـم أي اســتـــعــداد لـــفــهم أو
استـيعـاب أفكـار الـعصـر مثل حـقوق
اآلخـر أو تــبــادل الـســلـطــة ســلـمــيـاً
….الخ ولـــذلك تـــرى أن كـل احملــاوالت
عـاجلة الـقضـية الـكرديـة في أالجزاء
أالربـعـة تــبـدأ من الـفـوق  وبــطـريـقـة
التراضي ب الفوقـاني في الطرف
 وعـنــدمــا تـواجه مــصــالح أي طـرف
ـر مـاسك بـتـيـسـيـر أمـور الـرعـيـة ال 
ــربع وقت إال وتــرجـع الــعــقـــدة إلى ا
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لـكي  لم تكن للدولة في زمن العراق ا
اي موقف سـلبي جتـاه تنـشيط حـركة
الثقـافة الكـردية الـقوميـة   تاسيس
اول اذاعـة بــالـلــغـة الـكــرديـة رســمـيـا
بــقــرار من الــدولــة وبــقــيــاس لــوضع
النشاط الـثقافي في ذلك الـعهد  كانت
للصحـافة الكرديـة وجود جيد وكانت
تـصدر اجملـالت والـصحـف في بـغداد
دن االخرى الكردسـتانية بـضمنها وا
كـركـوك وكـان عـصب حـركـة  اقـتـصاد
الـعـاصمـة بـيـد الـكـرد و لـلـكـرد وجود

(كـــانـــوا يـــســتـــحـــقـــونه) في مـــواقع
اكثـرحـساسـية فـي دولة الـعراق وفي
اهم مؤسسـة وهو اجلي حيث وجود
خــيــرة الــشــخـــصــيــات الــكــرديــة في
واقع القيادية   للجي العراقي  كان ا
لــوجــود الــكـثــيــر من الــشــخــصــيـات
قتدرين في الكردية من السيـاسي ا
مواقع السـلطة الـعليـا وهم كانوا من
الشخصيات الذين  يـحبون انتمائهم
الـقـومي ويــعـتـزون به وفي اي حـدث
او مــنـــاســبـــة حتــدث يـــؤكــدون هــذا
االنـتـمـاء والـشـعـور دون تـردد  ولـكن
ماحدث في 14 تموز 1958 زعزع كل
شيء مـســتـقــر في الـعــراق  وظـهـرت
بدل ذلك صراعات  عنصرية وطائفية
واخـــطـــر من كـل ذلك دفع بـــالـــتـــيـــار
ـتشـنج الى الشارع القومي الـعربي ا
والـــذي لــــعب دورا ســـيــــئـــا ادى الى
ـادة الثالثـة من الدستور ان جتميد ا
ـــوقف  حـــرك احلس الـــقــومي هــذا ا
الـكردي الخـذ مـوقف احلـذر كـنـتـيـجة
فـــــعـل و رد فـــــعل  جتـــــاه تـــــوســـــيع
حتــركــات الــتــيـــار الــقــومي الــعــربي
تشـنج خصـوصا بـعد ظـهور بوادر ا
واقف ـؤسـسـات احلكـومـيـة  تبـني ا
تــلـك الــتـــيــارات  ورافـق ذلك حــمـــلــة
مــضـــايــقـــات لــلـــوجــود الـــكــردي في
ســاحــات الــنــشــاطــات الــســيــاســيــة
ـدنــيــة ايــضـا....!! الـى ان وصـلت وا
ـضــايـقــات الى مـطــاردة  و حتـريك ا
ـدن الــقــوات الــعــســكــريــة بــاجتــاه ا
الـكـرديــة قـبل ان تــظـهـر اي بـادرة رد
متـشنج من اي طـرف كردي  واخلـطر
سبوق في هذا التحول احلاد وغير ا
في تاريخ الـعراق احلـديث  انه حدث
سـتقبل هـتمـ  في مرحـلة ان كل ا
امن  الـعـراق بـعــد مـاحـدث في تـمـوز
انتابهم اخلـوف من  ان يتم استغالل
الـوضع  بـحــيث يـؤدي الى اجـهـاض
ماكان يتـمناه كل العـراقي من الكرد
ـلـكي والـعـرب بـعـد تـغـيـيـر الـنـظـام ا
بنظام جمـهوري حيث كانـوا يتمنون
احلرية احلـقيقـية مستـندا على ارادة
كـل الــــعــــراقــــيـــــ دون الــــتــــفــــرقــــة
والـصـراعـات  وخـوفــهم اشـد عـنـدمـا
شـــعـــروا بـــان اجلــــبـــهـــة الـــقـــومـــيه
ـتـشـنــجه يـشـجـعــون الـسـلـطـة بـان ا
تكـون حـديه في مواجـهـة دفاع الـكرد
ـشروعة  وكانوا يرون عن مطالبهم ا
بـان ذلـك يـؤدي حــتــمـا الـى شـرخ في
جـدار وحـدة ارادة الــعـراقـيــ يـفـتح
بــــاب  تــــدخـل    (حــــلـف االمــــريــــكي
ــتـضـررين من سـقـوط الـبـريـطـاني) ا
النظام العراقي و اسقاط حلف بغداد
حــيث مــنـذ  14تــمـوز  1958دخــلـوا
على خط لـلعـمل بهـدف اعادة الـهيـبة
لتحالفهم التي اهانـها  تغيير النظام
في بـــغــداد  وفي وقت مـــبــكـــر فــســر
ـستـقبل ـهتـم  من الـكرد  بعض ا
شعـبهم  بـأن ظهور كـل هذه االحداث
نــــوع مـن ســــوء حظ الـــــكــــرد النــــهم
شعروا  بامـكانيـة استغالل قـضيتهم
(حتت عـنـوان احلق يـراد به الـباطل)
لـتــدخل و لـنــشــر الـفــوضى لـيس في
ــنــطـــقــة  وكــان في الــعــراق بـل في ا
صـفــوف الـقـيــادات الـكـرديــة في تـلك
االيــــام وجـــــود الكــــثــــر مـن شــــخص
يشجـعون ان التتـجة االرادة القـومية
والوطـنية الـكردسـتانـية الى الـتشنج
الى حد استـغاللهـا من قبل (اجتاهي
دني و ب العسكر) الجبار القومي ا
احلـكـومــة ان تـوجه ضـربـة لــلـحـركـة
الــقـومــيــة الـكــرديـة تــكــون نـتــيــجـته
اســتـــغالل الـــوضع من قـــبل الـــقــوى
اخلـارجـيـة و يــقـوي هـيـمــنـتـهـا عـلى
ــنــطــقــة   انـا شــخــصــيـا الــعـراق وا
اطــلــعت  عـــلى كــيــفــيــة  وجــود هــذا
االجتــاه الـكــردي و بــعض تــفــاصـيل
مـنـاقـشـتهـا مـن قبـل اجلـانب الـكردي
في اجلــزء الـثــاني من مــذكــرات احـد
قـادة  اجلانـب الـكردي كـان في مـوقع
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قــيــادي ومــســؤول الــراحل عــبــدالــله
اسماعيل وهو يتحدث بالتفصيل عن
 االخــتـــيــارات  الـــتي كــانت امـــامــهم
ـواجـهـة الـتـصـرفـات الـرسمـيـة الـتي
كــانت تــتــجه نــحــو تــعــقــيـد الــوضع
ويتحدث عن تفاصيل مـناقشة العديد
من االخـتــيـارات لــلـتــصـدي لـلــمـوقف
الرسـمي احلكـومي منـها الـتوجه الى
دني او التوجه الضغط السياسي وا
الى اجلبـال لـتحـدي تـراجع احلكـومة
عـلى االلتـزام بـوعـودهـا جتـاه حـقوق
ا الكرد ضمن دولة العراق اجلديد  
ــــرحـــوم فــــيه اشــــارته الـى مــــوقف ا
مــصــطــفى الــبـارزانـي قــائـد اجلــانب
ــرحـلــة  بــانه  في الــكــردي في تــلك ا
ـيل الى اخـتـيـار احلل الـبـدايـة كـان 
الـسـيـاسي والـضــغط عـلى احلـكـومـة
ـطالب دنـية  لـتـستـجيب  ـواقف ا با
ــا فــيه  االلــتـزام  بــتــطــبـيق الــكـرد 
ـادة الثـالـثـة من الـدسـتـور  اخـتـيار ا
االنــتــفــاضــة واخـتــيــار الــتــوجه الى
اجلـــبـــال  في ايـــلـــول 1961 وقــراءة
صفحتها بدقة وموضوعية بعيدا عن
الــعـاطــفــة فــقط  وصـلــنــا الى الــقـول
وبوضوح ان هذه العـملية اذا لم تكن
اضـرارهــا اكـثــر من مـانــفـعــنـا مــنـهـا
نـرى انــهـا مـتــوازنه اومـتــسـاويه في
اجلـانـبـ  واخـطـر من ذلك االخـتـيـار
هــــو الــــذي  فــــتح شــــهــــيــــة االعـــداء
الـتـاريـخـيـ لـلحـلـم الـقومـي الـكردي
لـلـتـوجـه الى اخملـطـطـات اجلــهـنـمـيـة
بحيث يؤدي  بالنتيجة الى انحرافها
لـكي التصـل الى حتـقيـق احللـم  لذلك
كـانـوا اسـرع اجلـهـات الذيـن تـدخـلوا
في  هـذه الــعــمـلــيـة وهم اول من زرع
فيها بذور االنشقاق في وحدة الصف
الكردستاني  ذلك احلدث الذي اصبح
جــرحـــا يـــجب ان النــخـــاف (طــريـــقــا
لـلــمـعـاجلــة) نـعــتـرف بـان افــرازاتـهـا
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اتـوقف عـلى هـام رقم (1)  في دراسة
عضلة الكردية في العراق ..) حول (ا
رسالـة عـبـداحملسن الـسـعـدون رئيس
لك فيصل االول الوزراء الذي اوفده ا
في حـــزيــران  1925الســتـــطالع رأي
ـندوب أهالي سـلـيمـانيـة الـذين كان ا
الـســامي يــدعي بـأنــهم يـرفــضـون أن
يــكــونــوا جــزءا من الــعــراق اجلــديــد
وفي تـــقــريـــره لـــلــمـــلك يـــقــول إن كل
وجـهـاء وجتار وأعـيـان الـسـلـيـمـانـية
كـانوا تـواقـ لـكي يـكـونـوا جزءا من
دولة العراق  وأن يحلفوا  الوالء
للـمـلك  وانه اتـفق مـعـهم عـلى تـوقيع
ـفــهــوم في الــيـوم مــضـبــطــة بــهــذا ا
الــتــالي  اال انه عــنــدمــا الـتــقــاهم في
الــيـوم الــتــالي اخــبـروه بــانــهم غــيـر
قادرين عـلى الـتمـييـز ب مـا يـنفـعهم
ومـا يـضــرهم فـانـهم يــوكـلـون امـرهم
الى الضباط السياسي البريطاني
ليتخذوا لهم القرار الصحيح ...! . 
من خالل قـراءة هــذا الـهــام وحتـديـدا
الـــســطـــرين االخـــيــريـن  و في قــراءة
ـعقـد لـهـذه االمة الوضـع التـأريـخي ا
تصادف الكـثير منه  أتامـل عميقا عن
مـا وراء الــسـطــور ومــعـانــيه  وأتـألم
أكـثر   الن هـذه الـوقـائع بـكل بـسـاطة
يــعــني أن من خــطط لــتــقــســيم ارض
الــكــرد و تـفــريق اهــلـه اصـر عــلى ان
يـتــرك في الــنــهـايــة وضع هــذه االمـة
بشـكل يـبـقى دون قـدرة عـلى تـأسيس
ارادة موحدة لـتبقى مـشتته اليرى أال
اذا مدد احـد له اليـد وال احد يتـعجب
أذا  أقـــول (أن حــال امـــة الـــعــرب ذي
اثنا وعشرين دولـة) ليس بأحسن من
حالـنـا  ويـنطـبق عـلـيـهم وصف (بطل
مـسـرحـيـة كــأسك يـا وطن دريـد حلـام
عـندمـا يـجـيب  عـلى والـده الـشـهـيد :
رضـيــنـا ب 22 دولـة لــيـكــون لـنـا 22
ـــــتـــــحـــــدة ....!!!) صـــــوت فـي اال ا
ؤلم للصحفي االشهر وأتذكر الكالم ا
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الراحل محمـد حسنـ هيكل في اخر
حـــديـــثــة لـــرئـــيس حتـــريـــر جـــريــدة
(الــسـفــيــر) قــبل رحــيــله وهــو يـروي
بـحـزن كـيف أنه كـلـمـا يـتـذكـر جـلـسة
الـوزيــرين الــفـرنــسي و الــبـريــطـاني
(سـايـكـســبـيـكـو ..)  يــشـعـر بـاخلـجل
وهم يــشــربـــون مــشــروبــات روحــيــة
ـرحـون و يـقـسـمون ويـضحـكـون و 
ارض الـعــرب بـأســمـاء أمــراء الحـول
لــهم وال قــوة حتت شــتى الــعــنــاوين
رابــطــ مــصــيـــرهم بــدولــتــيــهم ....
ــصــيـر مــجــهـول تــاركـ الــشــعـوب 
رافـــــعـــــ شـــــعـــــارات (ضـــــخـــــمـــــة)
ومجروحـ بعقـدة تنفـيذ وعد بـلفور
و...االسـطـورة مـسـتـمـرة في فـصـوله
بـاجتـاه الـوحـدة الـتى تـعـمق الـفـرقـة
ــصـيـر  أن مـراجـعـة ...والـله اعـلم بـا
تــــاريخ الــــتـــصــــرفـــات الــــرســـمــــيـــة
للحكومات (وهنا نراجع فقط  جتربة
كـوردســتــان اجلــنـوبي  –الـعـراق -)
يظهر امامنـا أن التعامل الرسمي في
الــعـــراق ومــنـــذ تــاســـيس مـــا ســمي
باحلـكم الـوطني الـعـراقي عام 1921
الى انــدالع ثــورة ايــلــول 61 مع اهل
ــكن كـــوردســتـــان كـــانت تـــصـــرف 
ـعـتدل (ان صح الـتـعبـير) وصفـهـا با
عـتدل لذا فان هـذه الفرصـة بنـظر ا
الـكـرد  مـفـيـده لـلـمـرحـلـة الـقـادمه في
حيـاتـهم من هـنا  ‘اختـاروا الـتـعاون
مع حـكـومــة بـغـداد والــعـمل الـدؤوب
ضمنها لتـحقيق طموحـاتهم القومية
بـهــدوء  مـنـطــلـقــا من هـذا االخــتـيـار
توجة عدد غير قـليل من الشخصيات
الـقـومـيـة و الـوطــنـيـة الـكـردسـتـانـيـة
لـلــعـمل ضــمن مـؤســسـات احلــكـومـة
الـولــيــدة وفي مــواقع مـهــمــة وكـانت
ـسـتـوى  ضمـن لـهم الـقدره قـوتـهم 
عــلى  مـــنع اي جــهــة رســـمــيــة غــيــر
الكـرديـة يـفكـر بـالـتـوجه الى اي عمل
ضـد الطـيف الـكـردي ويـضـر بـهـويته
ا فـية كـركوك كـما أشـرنا القـوميـة  
من الـــبـــدايـــة  من هـــنـــا كـــان ومـــنــذ
تاسيس احلـكومة الـعراقيـة اصبحت
بغـداد مـديـنة امـان لـلـكرد  حـتى بـعد
تــوجه الــقــيـادة الــكــردســتــانـيــة الى
اجلبال في   1961وحلد   2003رغم
ــتـعـاقــبـة بـعـد تـطـرف احلــكـومـات  ا
انقالب   1963 تاكيدا لهـذه احلقيقة
انه وعـنـدمـا اعـلن بـدء الـثورة 1961
و عسكرة اقلـيم كوردستان وفرض
احلصـار االقـتصـادي عـليـة  تـوجهت
اعـداد هائـلـة من كل الـفـئـات الـكـردية
يسوري وشخصيات واكثرهم من ا
ذات الــوزن الـــوطــنـي واالجــتـــمــاعي
بـعـضـهم كـانــوا يـعـمـلـون في الـدولـة
وفي مـــدن االقـــلـــيم   انـــتـــقـــلـــوا الى
ثقف والتجار بغداد وبينهم ايضا ا
من الـــوزن الــثـــقـــيل لم يـــعــودوا الى
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كمـا اشرنـا أن اتـفاقـية سـايـكسـبيـكو
نطقة عموما والكرد على وجه قسم ا
اخلــصــوص  تـقــســيــمــا شـيــطــانــيـا
اصالحه او تعديله كما نحن نحلم به
سـتحـيالت ..!! لـذا نتـعجب الى من ا
االن  ان الــبــعض اليــزال يــعــتــقــدون
ــتالطــمــة في وفي غــمــرة االحـــداث ا
نـطـقة تـسـفك فـيهـا الـدماء ويـنـهدم ا
فية البناء واالوطان يعتقدون ان هذا
ـقـدمـة سـيـدفع الـغـرب عـمـومـا وفي ا
مــصـــدر الــقـــرار لالدارة االمــريـــكــيــة
لصـحـوة الـضمـيـر ويـفكـرون بـاجتاه
كن نحن الكرد الغاء سايكسبيكو و
ونتـيجـة لهـذا التـغـييـر ينـفتح عـليـنا
الباب لتحقيق حلمنا في االستقالل .
الغرب اليقوم بهكذا عمل  وان ضمان
ـــــوقف كـل اســــتـــــقـــــرار او وحـــــدة ا
واالرادة  لـصـالح اكـثـريـة الـقـومـيـات
ـنطقـة (الكرد الرئيـسية االربـعة في ا
والـعـرب والــفـرس والــتـرك) لـيس في
صـالح اسـتـرتـيـجـيـة الـغرب واالدارة

االمريكـية الن بـكل وضوح هـذا يعني
تـهـديد مـبـاشـر لـلـوجـود االسـرائـيلي
ونعتقـد ان اقصى تغييـر متوقع على
دى البعيد  يحصل بدعم من القوى ا
ـتـوسط  يـكون الغـربـيـة في الـشرق ا
في الـوقت الـذي يـشـعـرون  وبـتـاكـيد
ان هـدفـهـم االسـتـراتـيــجي لـلـهــيـمـنه
يواجة خطر حتمي وبالـنتيجة ينتقل
هذا اخلـطر الى الـوجـود االسرائـيلي
ـكـن ان  يــحـصـل تــعـاون حــيــنــهــا 
غربي لتغـيير سـايكسبـيكو ولكن الى
االسوء  لـكل طـائـفـة دولـة اوامارة او
ـســتـوى احلــكم الـذاتي حـكم ذاتـي 
ـساكـ ويحـصل عند للـفلسـطيـن ا
ذلك  صراعات  وحـروب طويـلة االمد
كـــحـــرب (داحس والـــغـــبـــراء) ...! ان
البشريـة االن  تقترب من نـهاية مرور
 18عــام من مــئــويــة الــقــرن الــواحـد
والعشرين  ومنذ عقد التسعينات من
ـاضي هــنـاك سـيــول جـارفـة الـقــرن ا
ـــعـــلـــومـــاتـــيــة ــصـــادر ا لالعـالم وا
ـة الـغــربـيــة يـروجــون لـعــصـر الــعـو
واهم واحــد من هـــذه الــشــعــارات او
فتوح روج لها : التعاي ا الدعوات ا
بـ كل انـواع بــني الـبـشــر وبـحـريـة
دون ان تسمـحون ان يـعرقل االنـتماء
ـذهب والقـومـيـة وحـتى الوطن الى ا
حاجزا امـامهم  واساس حتـقيق هذا
التعـاي كمـا فعلـوا يتـحقق عن طريق
الـسـوق احلـرة و الـتجـارة احلـرة مع
ذلك ان اصـحاب هـذا الـنـهج (الـسوق
ـــــفـــــتـــــوحه  و احلـــــره و احلـــــدود ا
سـاعدة مـجمـوعة االنتـماء احلـر) و
من الــزعـمــاء الـقــبـلــيـ في اخلــلـيج
خططوا لـتحويل مـظاهرة جمـاهيرية
مشـروعة طـالبت تـغيـير الدسـتور في
سوريا ليـمنع بشار االسـد ان يستمر
في رئـاسة اجلـمـهـوريـة  حـولـوا هذه
ـظـاهـرة الى حـرب اهــلـيه مـجـنـونه ا
هـدم كل جـدار مـوجود فـي ذلك الـبـلد
وحتـول  الــبـلــد الى  بـؤرة لــعـشـرات
يـلـيـشيـات وبـعـشرات االسـمـاء ب ا
ــتــنــاحــرة  اســتــطـاع هــذه الــقــوى ا
اخلـيــرين الــكـرد ان يــحــافـظــوا عـلى
خصوصـيتهم وصـانوا منطـقتهم من
ــنـشىء ـتــنـوع ا عـاصــفـة االرهــاب ا
والهـدف  فتكـالب ضدهـم كل اجلهات
مـن جـــــــانـب ومن جــــــــانب اخـــــــر ان
محـاوالت االدارة االمـريـكيـة واضـحة
تــلــعـب لــعــبــتــهــا اخلـــبــيــثــة مــعــهم
ويــعــتــبــرهم حـــلــفــاء مع ذلك تــغض
النـظـر عن االرهاب الـتـركي و النـظام
ـــــليء ضـــــدهم  فـي هــــذا الـــــعـــــالم ا
بالفـوضى  اكثرهم خـطورة من صنع
الـكـبار لـلـتـضـحـيـة بـالـصـغـار حسب
تــقــيــمــهم المــور الــعـالـم من مــنــظـار
االحادي اجلانب (حفـاظ على قواتهم
طـلوب)  نحـن الكرد للـهيـمنه حـيث ا
قوم الصـديق لـنـا اال ارادتـنـا واجلبل
اي خـيـارات اليــضـمن لــنـا شيء قـبل
ضـمـان وحـدتنـا لـشـدة وعـمق احلس
الـقـومي بـحـيـث اصـبح مـشـروعـا في
حياته اليوميه ينمو في قلب وضمير
وطمـوح  االنسان الـكردي كـشعب مع
ذلك اطال الـزمن عـليـنـا للـوصول الى
حلـمـنا   الننـا بـوضـوح مع هـذا الكم
ـلك الـهـائل مـن الـشـعـور الــقـومي ال
وحلـد االن مــشــروع قـومـي لـنــجــعـله
طريقا وبـاصرار للـسير نـحوالهدف .
خالل مراجـعـة صفـحـات االتكـسارات
ـشروع الـتي اصـابـة هـذا احلس او ا
في نـفس االنــسـان الــكـردي وعــنـدمـا
تــــؤدي شـــراســــة الـــعــــدوانـــ ضـــد
طـمــوحــهم و اخــطـاء اجلــهــات الـتي
ــســيـــرة الى فــشـل حــركــات تــقـــود ا
الـنـهـوض الـقـومي ان يـكـون الـتـوجه
ــســلــحــة او حــتى بــاعالن الــثــورة ا
ـدن  من ــدنــيـة فـي ا االنـتــفــاضـات ا
خالل النظـرة االنسانيـة للتـاكيد على
ــواطن عــمق احلس الـــقــومي عــنــد ا
الكردي اثناء حـدوث تلك االنتكاسات
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بـاالمــكــان  ان تـرى عــشـرات الــصـور
ومـــشــاهـــد احلـــزن وااللم فـي وجــوه
مـقـاتـلي الـكــرد االشـاوس (الـبـيـشـمه
ركـه)  مع ذلـك ان نــــــفس االنــــــســــــان
قاتل متـألم عندما يـعلم ببدأ عـملية ا
جديـده علـى طريق الـنضـال لـتحـقيق
حلم الـشـعب  تـراه يتـطـوع من جـديد
دون مـــلل عــــلى امل ان يــــاتي ظـــرف
يؤدي  احدى مـحاوالته الى الـنتـيجة
ـرجوة  امـام هـذه احلـقـيـقـة النـبالغ ا
في الــقــول : بـــ اال والــقــومــيــات
ـــضـــطـــهـــدة   ان الـــكــرد (قـــاعـــدته ا
ـوذج متـميـز في عدم اجلمـاهيـرية) 
استـعـداه للـتـخلـي عن حلـمه الـقومي
ـؤسـف انه رغم وضــوح هـذه ولـكـن ا
ـشـروع الـصـورة والنه لـيـس لـديـنـا ا
ــنــظم عــلى اسـاس االرادة الـقــومي ا
ــشـروع عـلى ــلك هـذا ا ـوحـدة  ال ا
ستـوى القـومي لكل الـوطن الكردي ا
بـأقــالـيــمه االربــعه  وال في كل اقــلـيم
ـرتـبط حـسب بــيـئــته الـسـيــاسـيــة  ا
ركـز الـقرار فـي الدولـة الـتي ارتبط
بــهـــا الــكــرد ‘ونــعـــتــقــد بـــذلك انــنــا
اصـبـحـنـا فـعـال مـعـضـله ..!! من هـنـا
نعيد ونؤكد قناعتنا حول قضية هذه
تواضعة : االمة لنختتم بها رؤيتنا ا
ـعـلـوم بــعـد ذكـر هـذه االحـداث  من ا
عـقدة في قـضـية شـعب مصـيره في ا
ـنـطـقـة كـان ضــحـيـة تـعـامالت غـيـر ا
تـنـفذة في منـصـفـة وغادرة لـلـقـوي ا
نطقة  وهو يتعقد يوم بعد العالم وا
اخر نتيجـة لتخبط وقع فـيها قيادات
احلـــركـــات الـــقـــومـــيـــة الـــكـــرديه في
تنفذة اقليميا و تعاملهم مع القوى ا
ـوقف والـتـصـرف ـقــابل ا دولـيـاً وبـا
الـعـدواني دائـمــا لـلـقـوى احلـاكـمـة و
ــضــادة لــطـمــوح الــكــرد الــقــومــيـة ا
ــنــظــمـات وانــحــطــاط مــايــســمى بــا
سؤولـة عن مساعـدة حرية الدوليـة ا
نظمات الشعوب حيث حتولت هذه ا
ايـــضـــا الـى اداة بـــيـــد االقـــويـــاء من
القوى االقلـيمية والـدولية  ليس امام
ــا اليـتــخـلى عن طــمـوحه الـكــرد  طـا
ــشــروع إال اخــتــيــارين كــمــا تــؤكـد ا
وقائع االحـداث  وكل من االخـتـيارين
ــبــادرة بــحــاجــة الـى شــجــاعــة في ا
وبــطــريــقــة مــوضــوعــيـة بــعــيــدا عن
الــــعــــواطـف اجملــــردة بل ان تــــكــــون
وقف  وأشـار اكـثر العـقالنـية سـيـد ا
من وطــني كــردي الى اهــمــيــة هــذين
االخـتــيـارين  فــامـا ان يــبـادر الــقـادة
ـقـسم الـكـرد في وطـنـهـم كـردسـتـان ا
بــشــجــاعــة الى الــتــوحــد وتــاســيس
مـنـظــمـتـهم الــقـومـيــة واخـتـيـار وقت
ا ومكـان النـطالق مع دعـوة للـعـالم 
يـــريـــدون لـــيـــكـــونــوا فـي مـــســـتــوى
ـواجهة احلـدث  او يتفق سؤولـية  ا
قادة االجزاء االربـعة بـينـهم ان يكون
التعاون والـعالقة بينهـم ينحصر في
ـشـورة والـبنـاء ويـنـحـصر مجـاالت ا
نضال كل جـزء ضمن بـلده والـتعاون
مع الـــقــوى الــوطـــنــيــة في الـــبــلــدان
االربــعــة لــلـــبــنــاء وان يــكــون الــكــرد
صاحب الـقرار ولـيس تابع و مـطالب
بـاحلـقـوق فـقط  في االخـتـيـار اي من
الـطــريـقــ  فـان تــوجه الى الــقـاعـدة
الشـعـبـيـة في كـوردستـان الـكـبرى او
كل اقليم على حدة  ضـروري  للتاثير
ي ـبـاشـر علـى الـرأي العـا الـعـمـلي ا
واالقــــلـــيــــمـي حـــتـى اذا اســـتــــوجب
اضرابات مدنية شاملة  ككاتب كردي
وفي ظلمات هذا الوضع الذي تعيشه
قترح في نطـقة ارى ان ا شعوب ا
ة ظل اللعبه التي تلعبها القوى الظا
و عمالء تلك الـقوى وجتار الـسياسة
ــنـــطــقــة ومــافـــيــا لـــصــوص ثـــروة ا
يـدخالن ضـمن دائـرة االحالم بـعد ان
وصـل كل جـــــهــــــة كـــــرديـــــة  (مـع كل
االسف) الـى وضع الرجـــعــــة فـــيـــهـــا
باجتـاهـات التـنـاحر  ولـكن … الضـير

ان نحلم …

والـكــذب وأنـظـمـة فـاســدة حتـمـيـهـا
قــوانــ أكـثــر فــسـادا. لــذلك لم يــعـد
لـديـنـا اال نـحـكم عـلى (فـضالت) هـذه
. ونـحـمـد ـقـراطـيـات والـقـوانـ الـد
الله على هـذه النعمـة التي سأحتدث
وهي قـضـيـة الوالء عـنـهـا بـواقـعـيـة 
ــواطن وبــعض من الــوطــني وامـن ا
اخلــدمــات الـــبــســيــطــة .وهي اشــبه
بالبـطاقة الـتمويـنية  ولـكنهـا بطاقة
احلــــــــيــــــــاة  ! امـــــــــا احلــــــــديـث عن
الــدكــتـاتــوريـة والــعــمـالــة والـفــسـاد
واالنــفـصــال فـإنــني اعـتــرف بـأنــهـا
أمراض تاريخية تستحضر بقوة في
جــيـــنـــاتــنـــا وسالالتـــنـــا وعــروقـــنــا
ووجـودنـا الـيـوم وغـدا! لـذلك سـأبـدأ
ـا وا بــالـقـول بــأنـنـي لـست كــرديـا 
لـــكـــنــنـي احـــتـــرم الـــكــرد عـــراقـــيـــا 
ووطـنـيـتـهـم واصـالـتـهم وطـيـبـتـهم 
ولم ولـــست من عـــائــلـــة الــبـــرزاني 
ولــيـست لـي مـصـالح الـتــقي الـرجل 
لكني انتمي في إقليمه واحلمـد الله 

واالحـداث عن الـكـرد واعـرف ايـضـا
انــنـا ســنـفــزع من كـلــمـة الــشـجــاعـة
والـوطنـيـة ألننـا سنـربـطهـا بـتاريخ
االجـــداد والـــقـــومـــيـــات والـــثـــورات
والقـبائل وسيـقول لي الـكثـير: ماذا
تقـول يارجل: الرجل يـريد االنـفصال
والــتــقــســيم وحــكــمه ديــكــتــاتـوري
عشائـري قائم على الـفساد واقـليمه
قــائـم عــلى ســلــطــة األمن ال ســلــطــة

القانون!
qIF « dOHAð

دعونا بداية أن نفك التشفير: تشفير
العقل ونتـحدث بلغـة الواقع ال لغة
الـتـنـظـيـرات فـأوطـانـنـا الـعـربـيـة لم
يعد لها مكـان حاضر في هذه القرية
ـقـراطـيات ـيـة فـلم نـؤسس د الـعـا
حـقـيقـيـة وال اخـترعـنـا تـكنـولـوجـيا
مبهرة وال أقمنا أنظمة قانون وبلد
مـواطن كـل مـا فـعـلــنـاه هـو اكـذوبـة
قـراطـيات مـعـلبـة بأمـر الـسلـطان د
والــدين وتــكـنــولــوجـيــا لــلـشــعـوذة

اعرف مقـدما بـأنني لم أسـلم من نقد
اجلـــمـــيع وتـــعـــلــــيـــقـــاتـــهم وال من
جمعيـات حقوق االنسان والـشفافية
التي تـناسـلت من مـصادر مـجهـولة
وال من ساسـة العـراق اجلدد شـركاء
الــكــرد وال حــتى من بــعـض احـزاب
الـكـرد االخـوة األعـداء عـنـدمـا اقـول
بــشـــجــاعـــة ان الــســـيـــد مــصـــطــفى
الــبــرزاني أكــثــر إخالصــا ووطــنــيـة
لـقضـيـته وامـته الـكـردية من الـكـثـير
من الـــذين يـــحــكـــمـــون الــوطن اآلن.
ألنــني اعــرف مــقــدمـا ان هــذ الــنــقـد
مـصـدره ثــقـافـتـنـا الــتي تـتـشـكل من
الـلـون األبـيض واألسـود فقـط بدون
الــــلــــون الــــرمــــادي من عــــقــــولــــنــــا
وحتـلــيالتـنـا ألن عــقـلـيــتـنـا مـازالت
تتحـكم بها العـاطفة أكـثر من العقل
ـزاج والـعـنـصـريـة ال االنـسـانـيـة وا
الـبـرتـقـالي ال عـقل احلـكـمـة. واعـرف
تـلك صورة مقـدمـا ان الكـثـير مـنـا 
ـطـية مـسـبـقـة تشـكـلت عـبـر الزمن

ـركز ـهـاجـرين أفـضل من دولـة ا وا
الـتي تـمـتـلك مـلـيـارات الـدوالت ولم
تتمكن من إيقاف الـتفجيرات والقتل
ـوت في مـدنــهـا طـيـلـة الـسـنـوات وا
ـقراطـيـة مـجرد ـاضيـة ام ان الـد ا
كالم وفــوضى لــلـقــتل والــتــهـجــيـر
ورعـب الـــشـــعب بـــانــــفالت الـــسالح
والقتل الـسري وحتـويل الناس الى
مــــــوتـى ال أمـل لــــــهـم بــــــاحلــــــيــــــاة
ــســتـقــبل. الــيس الــكـردي الــيـوم وا
ســعــيــدا عـنــدمــا يــخـرج لــلــشـوارع
وينام مطمئنا وسـعيدا بينما اآلخر
وت ـقراطـية يـنـتظـر ا في دولة الـد
في كل حلـظـة وينـام عـلى مـوسـيقى
أسلـحـة وبارود وسـيـوف اللـصوص
. انا اراهن لـيشـيات واالرهـابيـ وا
ان الناس سـيختـارون الديكـتاتورية
مـــادامت تـــؤمن لـــهم حـــريـــة اآلمــان
والــتـحـرك والــنـوم الــسـعــيـد. ألـيس
البـرزاني الديكـتاتـوري احرص على
قومـيـته لـكي ال تُمـسح من الـوجود
ليجعـل منها قـومية حاضـرة وفاعلة
دولـــيــــا أو لــــيس اقــــوى وطـــنــــيـــة
النتمائه لـلقضيـة الكردية من الـكثير
الـذين يـعــانـون من فـقـر دم في والءه
لعروبته ووطنيته للعراق. أليس هو
الدكتاتوري الذي أسس شراكات مع
الــكــتل واألحــزاب لــصــالح قــومـيــته
مـثــلـمــا حـرك فــيـهم الـوالء وشــعـبه 
وجـعـلـهم يـعـيشـون أمل والـكـبـريـاء 
مؤسسا لهم اقليم ينتعش قضيتهم 
سـيـاحـيـا واقـتـصـاديـا رغم احلـصار
ـركـز ورجـاله والـتـجــويع  .بـيـنـمــا ا
وصدروا قتلوا فـينا احالم الـعروبة 
ــاضي وطـــقــوسه لـــنــا غـــيــبــيـــات ا
وانـعـشوا فـيـنـا الـوالءات الطـائـفـية
وجـلــبـوا لـنـا والـديــنـيـة والـقــومـيـة 

الى منـطق الـعقل واحلـكـمة ;مـحاوال
تــوصــيف حــالــة  ولــيـس تــنــظــيـرا
ـقراطيـة والدكتـاتورية  فهـوم الد
بــغض الــنــظــر عـن احلــالــة الــعــامـة
ومـالبـســاتــهـا لــلــقــضـيــة الــكــرديـة 
وتـعقـيـداتهـا .لكـنـني اعـترف  ايـضا
بــــأنـــــني ال أعـــــطي صـــــورة ورديــــة
وال اريد لسياسة اإلقـليم وتوجهاته 
ان اجعل اإلقليم مدينـة فاضلة تشبه
ـــا وا مـــدن أفـالطـــون والـــفـــارابي 
احـاول إثـبــات ان األفـعـال ال االقـوال
هي اســـاس الـــوطـــنـــيـــة واالخالص
حتى ولو كانت تتحمل ثقل للقضية 
الـــديــكــتــاتــوريــة. فــمــا فــائــدة وطن
ــقـراطــيـة يــتـحــدث يـومــيــا عن الـد
بـاألقــوال وشـعـوبه جــائـعـة ومـدنه
خـــربــة وامــنـه مــنــفـــلت وشــوارعه

منتشرة بجثث العباد!
Ú‰U³ÏÞ —U Ë ÆÚ‰UÏÐ“

اليس إقـليـم كردسـتان يـعيش الـيوم
في ظل البرزاني دورة حياة مطمئنة
وامــنــة وعـاصــمــة تـتــألق أكــثـر من
بغداد العـاصمة بجـمالها ورشـاقتها
ونظافتهـا وامنها حتى حتولت الى
مالذ للمالي من كل طوائف واديان
العراق الذين غـادروا مدنهم اجبارا
ألسباب القتل والـطائفية واألمن بل
ــبــكـي ان تــكــون مالذا ــضـــحك وا ا
أيــضـا لــرجـال احلـكــومـة وســيـاسي
العـمـليـة السـيـاسيـة الذين يـصرون
بعقلهم اجلاهلي نشر فتاوي االتهام
ـثل الشـعبي والنـفاق عـلى طريـقة ا
(بالوجه إمـرايه وبالظـهر سالية) أو
(زبالْ. وصار طبالْ)! اليس البرزاني
بدكتـاتوريـته أنقـذ اربيل من توحش
الــفــوضى والـدمــار وأسس نــظــامـا
أمــنـــيـــا صـــارمــا لـــيـــحـــمي شـــعــبه

قراطية فكرا. ومن قال أيضا ان الد
في اوطــــان الـــقــــبـــائـل والـــطــــوائف
وغــيـــبــيــات الــدين وأمــيــة احلــروف
كن ان تـنهض بـأفعـالها االبجـدية 
واطـنة ارسـاتـها وتـبـني دولـة ا و

والعدالة والقانون. 
الـيس شعـبـنـا يحن الـيـوم الى نـظام
ــلـــكـــيـــة ويـــدعــو الـــله الـى عــودة ا
الدكتاتورية بعد هذا الفشل والدمار
الـــــذي صـــــنـــــعــــــته هـــــذه األوطـــــان
ـقــراطـيــة لـشــعـوبــهـا? ال أقـول الــد
ســـامــحـــكم الــلـه ان شــعب اإلقـــلــيم
يـعيش سـعـيـدا ومـترفـا مـثل الـشعب
اركـي لكـنه أفـضل الـسـويـدي والـد
من أخــيه الـعــراقي الـذي يــعـيش في
مــــدن الــــعـــراق األخــــرى ألنــــنـــا إذا
ـقــارنـات فـي مـيـزان وضــعـنــا هـذه ا
االفعـال وهي ابـسط حـقوق الـعـباد
فأننا سنقول نـعم لدكتاتورية أربيل
قراطيـة بغداد التي لم جتلب وال لد
لنـا اال جعجـعة الـشعارات وصـناعة
ـوت والــتـدمـيــر. الـيس عـيــبـا عـلى ا
حكـومـاتـنا الـتي تـعـيش في بيت من
زجـــاج أن تــرمـي اآلخــريـن بــحـــجــر
ـقـراطيـة الـتـخـلف. متى الـفسـاد ود
نتـعـود على ثـقـافة الـشجـاعـة لنـكتب
احلـقــيـقـة بــالـلـون الــرمـادي بـدال من
األبيض أو األسـود? أتـمـنى ان تصل
الرسـالة للـجمـيع بدالالتهـا الوطـنية
وفـكــرتـهـا اخملــتـصـرة وان ال تــنـظـر
ـا لــلـنــصف الـفــارغ من الـكــأس وا
مـتلئ! يجب أن نـنظـر الى النـصف ا
كــان ديـكــارت مـحــقـا عــنـدمــا قـال ان
قـراطـية أنك قـرف في الـد الشـيء ا
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نـحـتـاج الى فـك الـتـشـفـيـر وامـامـنـا
واقع ووقـــائع ودالالت بـــصـــريــة ال
تخـطأها الـع وال يرفـضهـا العقل
ب مشهدين: مشهد الهدم واخلراب
لــــــكل مــــــدن الــــــعــــــراق االحتـــــادي
ومنهـجية لتـفكيك اجملـتمع العراقي
وزرع الغـيبـيات والـعنف والـكره في
الـعـقـول وتـدمــيـر مـنـهـجي لـكل أثـر
ا بني قبل عام 2003 جميل وجديد 
مع ســــبـق اإلصــــرار والـــــتــــرصــــد!
ومــشـــهــد آخـــر ألقـــلــيـم كــردســـتــان
الـنــابـضــة بـاحلــيـاة واآلمـان ومالذ
ـظـلـومـ والـبـاحـث ـهـجـرين وا ا
عن مـكـان احلـيـاة الـطـبـيـعـيـة حـيث
االمن واالســتـقــرار واحــتـرام كــرامـة
االنـسان.  وكـمـا يـبدو فـأن الـصورة
االوضـح لـــــواقع الـــــيـــــوم وهــــو أن
لصـوص العـملـية الـسيـاسيـة نهـبوا
ثروات الـبـلـد ولم يفـكـروا حتى من
بـاب الـدين واإلحـسـان والـتـقوى أن
يـعــطـوا الـشـعـب الـقـلـيل الــقـلـيل من
هـذه الـثـروات التـي نهـبت ووضـعت
في خـزائن األوطـان األخـرى. بـيـنـمـا
اإلقـليـم قد أخـذ من الـفـسـاد حـصته
ـواطنـيه أبـرزها لكـنه أعـطى أشـياء 
األمـن واآلمـــان وفــــتح لــــهم أبـــواب
االســتـثــمـار والــتـرفـيـه والـســيـاحـة
وبــنى لـــهم طـــرق اســتـــراتــيـــجــيــة
ومجمـعات سكـنية عـصرية وموالت
كـبــيـرة وعـاصـمـة جـمــيـلـة نـظـيـفـة.
ـيـة وقطع ـالـيـة العـا ولـوال االزمة ا
ـالي من الـدولـة االرزاق واحلـصـار ا
االحتـاديـة لـكـنـا الـيـوم نـتـحـدث عن

إقليم آخر أجمل وأبهى! 
WŽU−A « W UIŁ

وبـعــد من قـال انــني أحـاول تــبـريـر
أفـعــال الـدكـتــاتـوريـة او انــحـاز لـهـا

بـسيـاسـتـهم داعش اإلرهـابي اجملرم
بل هدمـوا فيـنا وثقـافة نـحر الـبشـر 
وزرعـــوا بـــذور جــــذوة الـــوطـــنـــيـــة 
وجـعــلــونـا الــعــمــالـة في اوطــانــنــا 
اشــتـاتـا لــدول مـخـتــلـفـة نــسـتـجـدي
اء والـكهرباء والـغاز والنفط منهم ا
واخلــــضـــــروات والـــــرقـي والـــــلــــ
بل اصــبـــحــنــا اإليـــراني والــتـــركي 
خزيـنـا لألفـيون واخملـدرات وحـبوب
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أليس غريبـا ومضحكـا من احلكومة
التحـدث عن فسـاد اإلقلـيم وسرقاته
كأنهم من رجال االولياء والصاحل
الـــذين نــشــروا عــدالـــة الــســمــاء في
األرض وجـعـلــوا شـعب الـعـراق في
بحـبوبـة الـعيش الـرغيـد وجعـلوهم
يـعــيـشـون فـي أفـضل مـدن لــلـعـيش
ويــتـبــاهـون بــأنــهم أكـثــر الـشــعـوب
ســـعــادة وأفــضل الـــدول شــفــافــيــة
لــلـفــسـاد.وكــأن الـنـاس بــاعـتــقـادهم
يـعـيـشـون غبـاوة الـفـقـر والـغـيـبـيات
والــهـلـوســة وال تـعــرف حـقـيــقـة مـا
يـجــري في اخلـفـاء والــسـر من نـهب
مــنـظم لــثـرواته. الــيس هـو الــشـعب
الــذي انــتـــفض في الــبــصــرة ومــدن
العـراق علـى فسـاد األحزاب الـدينـية
الــــتـي ال تـــخــــاف الــــلـه وال من اهل
الـبــيت الـكــرام.  لـنـتــفق ان اجلـمـيع
يــعــاني من الــفــســاد ولــنــســتــخـدم
الضرب والقـسمة وقوان الـتنمية
ونسـأل من اعـطى لـشـعبه خالل ربع
ــــدن احلـــديــــثـــة قـــرن من بــــنـــاء ا
وطاقات الـكهرباء والـبنى التـحتية
وأنـعش الـدولـة بـاالسـتـثـمـار وبـناء
ؤسـسـات احلـديثـة ومن هـو الذي ا
اخذ وأعـطى وأخذ ولم يـعطي. فهل


