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أن أســـوأ مـــايـــواجه االنـــســـان من
مـصـاعب يـبـداء عـنـدمـا يـتاح له أن

يفعل مايريد     (أفالطون)
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لــيس هــنــاك اتــعس من عــدم تــعـلم
الـدروس مـن جتـارب احلـيــاة  عـلى
مـــســـتـــوى الــفـــرد او اجلـــمـــاعــات
وأتـعـس من ذلك  أن تـبــتـلي امه او
شعب بقيادات يتمسك بشكل أعمى
باسـلوب دغـدغة الـعواطف الـفارغة
وبـعــيــده عن مــسـتــلــزمـات وأسس
يضـمن االدامة من خالل حتـقيق ما
يـعتـمـدون علـية لـتـحريك الـعواطف
التجـارب االنسانـية ملـيئة بـاالمثلة
عن مـأسـات الـشـعـوب و اال  كـان
اعــتـمـاد قــادتـهم عــلى ادامـة فـرض
سـيــطـرتـهم عــلى الـنـاس  من خالل
حتـــريك عــــواطـــفـــهم دون ضـــمـــان
ــاديـة لـتـحــقـيق مـا ـسـلــتـزمـات ا ا
يـــوعــــدون به الـــنــــاس  وحـــصـــلت
حـروب ودمـار واضرت اجملـتـمـعات
االنسـانيـة من خالل مزايـدات هكذا
قادة لـشعـوبهم  وبعـد أخر مـغامرة
الـتـي قـامت بــهــا احلــركـة الــنــازيـة
ــدمـرة دفع واشــعـلت نــار احلـرب ا
االنــسـانــيـة من جــراءهـا انــهـار من
الدماء وتـدمير احلضـارات  تعلمت
االنــسـانـيـة درســا تـمـسـكت ادارات
الــشـــعــوب  فـي اوروبــا عـــلى وجه
اخلـــصـــوص لـــعـــدم فـــسح اجملـــال
لــظــهـور قــادة يـركــبــون رأسـهم من
اجل فـرض هــيـمـنـتـهم عـلى الـنـاس
مـن خالل حتــريـك عــواطــفـــهم فــقط
وكـــــــان سـالح الــــــــقـــــــادة اجلـــــــدد
لالنسانية الـوقوف بوجه محاوالت
اعـــادة ظـــهــور امـــثـــله نـــازيـــة هــو
ـبـدئي عـلى ـنـضـبط و ا الـتـركـيـز ا
تــوعــيــة الــنـــاس من خالل ضــمــان
حــريــتــهم وهم بــادق مــرحــلـة وعي
لكي تـكون حـريتـهم دافعـا للـبناء و
بـشـكل مـسـؤول ولـيس فـقط ضـمان
مــســتــلــزمــات الــعــواطف من خالل
مـسـاحـات احلريـة الـتي يـحـصـلون
عـليـها . ولـكن في كـثيـر من مـناطق
الشـرق الـتي الزالت تـعاني شـعوب
ـسـمى ـنـطــقـة عـمــومـاً واجلــزء ا ا
الشرق االوسط الذي نحن نعي فيه

مـن تــركـيــز بــعض الــقــادة من اجل
اسـتـمـراريـة فـرض هـيـمـنـتـهم عـلى
ارادات شـــعـــوبــهم مـن خالل دغــدة
العـواطف (احـيانـا عن طـريق اثارة
النوازع الـدينيه والطـائفيه واخرى
احلـث عــــلى الــــتـــــاريخ) واهــــمــــال
ـتـطــلـبـات االخــرى او الـتــشـجـيع ا
على عـمل الـبنـاء في خطـواتهم  بل
عرفة و أن مسالة تـوعية النـاس با
االستفادة من مسيرة تقدم البشرية
مـن الـــنــــواحـي بـــنــــاء احلــــضـــارة
العصرية واالستفادة من االبداعات
ـتـنـوعـة (الـعـلـمـيـة واالجـتـمـاعـية ا
عـرفيـة والصـحة والـبنـاء) حيث وا
واضح هنا (مـنطقـتنا) أن االهـتمام
بهـذه الظـواهر اليتـعدى الـشكـليات
اديـة كمـظهـر يوحي بـانهـم ايضا ا
مـهـتــمـ بـجـانـب الـتـقـدم الــعـلـمي
ـثـال يفـتـحون حـيث وعـلى سبـيل ا
عـشــرات اجلـامـعـات ولـكن يـتـخـرج
مـــنــــهم امــــا جـــهـالء او افـــواج من
الشـباب اليـستـطيـعون ضـمان عمل
لهم و .....ألخ من هـذه االمثـلة . في
ـتـواضـعة حتـلـيالتي الـسـيـاسـيـة ا
عن تـــأريخ عـالقـــات الــقـــومـــيـــتــ
الــعــربــيـــة والــكــرديــة ضــمن دولــة
العـراق بعـد تنـفيـذ معـاهدة السيء
السـيط سايـكسبـيكـو ومراحل التي
مر بهـا العراق مـنذ تأسـيس الدولة
الـتي  تنـظيـمـها من واليـات التي
كـانت حتكـمـها الـعـثمـانـ (واليات
وصل  –وذلك البـصـرة و بغـداد وا
بـــعــكـس من ادعــاءت بـــعض الــذين
منـذ ذلك احلـدث يدعـون انه لم يكن
في منـطقـة الشـرق االوسط دولة او
مـنـطـقـة بـاسم الـعـراق بل ان االسم
والـــدولــة صـــنــعـــهــا االســـتــعـــمــار
االنكـلـيزي ....!!(1) ) نـقول فـي تلك
الــتـحـلـيالت عـلـى الـتـوالي (الـعـرب
والكرد اخـوه والدليل سـايكسـبيكو
...!) و (مـن يـشــجع الـكــراهـيــة بـ
الـــكـــرد والـــعــرب  !?,,,) و (رغـــبــة
انـــفـــصــال الـــكـــرد بــ االخـــتـــيــار
واالجبار )  ان كان ذلك بحكم القدر
او نـــاجت من افـــرازات ظـــلم اصــاب
هــاتــ الـقــومــيــتــ بــسـبـب سـوء
حــــظـــهـم اذ حـــرمــــوا من قــــيـــادات
الـرشيـدة يـقـودهم الى بـراالمان في
مــواجــهــة االحـــداث بــعــد انــهــيــار

االمـبــراطـوريـة الــعـثــمـانــيـة وبـذلك
اصـبح الـباب مـفـتـوحا امـام حـلـفاء
الـــــغـــــرب وبـــــعـــــد ان اســـــقـــــطــــوا
ــــريض امــــبـــــراطــــوريــــة الــــرجل ا
ـصـيرهم اسـتـطـاعـوا ان يلـعـبـون 
كــــمــــا اردوا ولـــيـس كــــمـــا كــــانـــوا
فروض يسـتحقـون كقـوميتـ من ا
ان يكون لهم ثقلهم  لو كان يقودهم
قــــيـــادات ذات ارادة مــــؤثـــرة عــــلى
نـــتــــائـج االحـــداث بــــعــــد ســــقـــوط
الـعــثــمـانــيــ ... وقـلــنــا : بـذلك ان
اخـوة بـ الـعـرب و الـكـرد حـقـيـقي
ومــصـيــري وال خـيــار امـامـهـم غـيـر
الـتـمــسك به لـبــنـاء الـعــراق الـقـوي
الــذي يـــضــمـن لــهم مـــســتـــقــبل في
ــشـــتــركـــة . ولــكن  وفي دولــتـــهم ا
صـفحـات مـابـعد ذلك  وحتت تـاثـير
االحــداث  اخـطـرهـا تـنــفـيـذ حتـالف
الــغـرب لـوعـد (بـلــفـور الـبـريـطـاني)
وزرع الـــكـــيـــان االســتـــيـــطـــاني في
ـا ادى الى احــبـاط كل فــلـســطــ 
الـعرب مـرة اخرى بـعـد ان احبـطهم
عـــنــدمـــا تـــنــصل الـــغـــرب من وعــد
مـسـاعـدتهم العـادة سـيـطـرتـهم على
ـنطـقة الـعربـية وبـدل ذلك قسـمهم ا
الى دويالت و امـارات ونـصب عـلى
كل دولـة وامـارة حـكـام اثـبـتـوا مـنذ
االيـــام االولى لــتـــنــصـــيــبـــهم انــهم
الحــــول لـــــهم والقـــــوة  رغـم ذلك لم
يــتــخــلــوا عن تــعــصــبــهم الــقــومي
الـــكــاذب مـن خالل الـــتــبـــاكي عـــلى
االطـالل و كالمــهم امـــام شــعــوبــهم
بــانـهم ضــحـيـة الــغـدر ...! في حـ
خـضـعـوا وبـوعي لـنـتـيـجـة تـقـسـيم
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الكـرد والعـرب في وقوعـهم في هذه
(الـورطـة) متـشـابهـ بـشكل خـطـير
بـحـيث ان مـنـطقـتـهم اصـبـحت مـنذ
ــيـة مــراحل مــا بــعــد احلــرب الــعــا
ـــشـــاكل مــعـــقــدة الـــثـــانــيـــة بــؤرة 
اسـتـفــادة مـنـهــا كل قـوى الـهــيـمـنه
ثال يـة واليزال  فعلى سـبيل ا العا
ان الـتــعـصب الــقـومــيـ الــعـرب و
شاكلهم ارسة النشاط من خالله 
سـاعدة سـهل الطـريق امام الـغـرب 
ــيــة احلــركــة الــصــهــيــونــيــة الــعــا
لـتــحـقــيق امــنـيــتـهم في زرع كــيـان
اسرائيل وتشريـد اهل فلسط فهم

ـــرحـــلــة بـــدل الـــتـــعــامل في تـــلك ا
ــواجــهــة ذلك اخلــطــر بــعــقالنــيــة 
ســــاعـــدوا (مـن حـــيـث كـــان يــــعـــلم
قــادتـهم) عـلى تـنـفـيـذ خـطـة الـغـرب
عــنــدمـا طــردوا جـزء مـن شـعــوبـهم
(من الـيــهــود) لـيــقــدمـوا بــذلك دعم
مـباشـر لـتاسـيس ذلك الـكيـان الذي
هــو االن يــشــكل اكــبــر خــطــر عــلى
ـنـطـقـة االمن و اســتـقـرار شـعـوب ا
مــســتـغــلــة ذلك الــكـيــان اســتــمـرار
(تـــمـــسك االجتـــاهــات الـــقـــومـــيــة)
بــســيــاســة الــتـــعــصب االعــمى في
الـــتـــعـــامل مـع االحـــداث واخلـــطــر
االكـبــر في هـذا الــوضع ان (الـقـادة
) منـهم يتـعامـلون مع والـسيـاسيـ
هــذا اخلــطـر بــازدواجــيـة واضــحـة
حــيث يــغــذون حتــر الــتــقـرب من
(الــــعــــدوالــــغــــاصب) نــــهــــارا وهم
يتعاملـون بكل جدية مع (الغاصب)
ليس فقط ضد االرادات الوطنية بل
ــشـردين من اهل فــلـسـطـ . ضـد ا
دراســة ومـتــابـعــة الـوضـع الـكـردي
يـــوضح لـــنـــا  أن تـــنـــظـــيـــمـــاتـــهم
الـسـيـاســيـة ايـضـا قــادتـهم بـنـفس
اجتاه اخوانـهم العرب  أتـذكر وأنا
أدخل الول مــرة لـلـتـنــظـيم الـطالبي
ـــســؤول عن كـــانت تـــوجــيـــهـــات ا
تـــوعـــيـــتـــنـــا تـــوحي بـــأن ارضـــنــا
الـكـردسـتـانيـة وحـيـدة ضـمن الـكرة
االرضية فيها جـبال عالية و الينزل
الــثــلـج من الــســمـــاء اال عــلى وطن
الـــــكـــــرد و ...ألـخ  حـــــالـــــهم حـــــال
تـوجـهـات بـعض تنـظـيـمـات الـعرب
بداء بـشعار االمـة واحدة والـرسالة
خــالـــدة وهم وقـــومـــيــتـــهم اول من
نـــوروا االنــســـانــيـــة بــالـــعــلم وفي
الــــعـــصــــر احلــــديـث اعــــلــــنـــوا ان
(شكـسـبيـر) ليس اال (الـشيخ زبـير)
هــــاجـــــر من ارض الــــعـــــرب وعــــلم

االنسانية ابداع الكتابة ....ألخ .
أتذكر مقال جر وصادق للصحفي
الــــكــــردي  –مـن ســــوريــــا - (نـــزار
آغـري) في صـحـيـفـة (احلـيـاة - 15
كـانـون االول 2007) بـعـنـوان (بـ
األمـة والـدولة :. األكـراد إذ يـقـلدون
الـعـرب في القـومـيـة) يقـول : (يـبدو
الــقــومــيــون الــكــرد كــمـا لــو ألنــهم
يبـدأون من حيث انـتهـى القـوميون
العرب. هـاهم يحمـلون العـدة ذاتها
وبـــالـــقـــدر نـــفـــسه مـن احلـــمـــاســة
والنـزوات واألهواء. إنـهم يتـغنون
شأن زمالئهم من الـقوميـ العرب
بانتمائـهم إلى أمة واحدة مغروسة
فـي تــــربــــة الــــتــــاريخ. وهم شــــأن
أقـرانـهم الـعـرب يـرددون أن أمـتهم
ؤامـرات خـارجـيـة سعت تـعـرضت 
في تـشـتـيــتـهـا وإضـعــافـهـا وكـسـر
شوكتها والـنيل من شموخها. وهم
يــزعـمــون أن احلــدود الـتي تــفـصل
بــــ أبــــنـــــاء أمــــتــــهـم هي حــــدود
ــسـتـعـمـرون مـصـطـنــعـة رسـمـهـا ا
ـعـاديـة التي وأذنـابـهم من الـقوى ا
اعـتـمدت سـيـاسـة"فرق تـسـد"بـهدف
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تـمـزيـقـهم والـتـفـريق بـيـنـهم. وعـلى
غـرار الـزمالء الـعـرب دائـمـاً يرسم
هــؤالء صـــورة نــاصـــعــة لــوطـــنــهم
بـحـيث يـبـدو بـديـهـيـاً أن كـردسـتـان
كانت مهد احلضارة وأن األكراد هم
من وضعـوا الـلبـنات األولى لـكل ما
حتــفل بــهــا خــزيــنــة الــبـشــريــة من
إجنازات. اخلطاب الـقومي الكردي
شــأن قــريـنه الــعـربـي يـتــكىء عـلى
األســاطـيـر. يــتم إخـضــاع الـتـاريخ
وكـذلك اجلغـرافـيا لـلـرغبـات اآلنـية
ويـــجــري ضـــخــهـــمـــا بــالـــعــواطف
واالنفعاالت . األمة الكردية في هذا
ـــثــقـــفــ اخلـــطــاب)  ان مـــبــادرة ا

والـكــتــاب الــكــرد و (كــذلك الــعـرب)
لـتــوجه الى احلـديث بــهـذا الـصـدق
مع الـــنــاس  هـــو اصـــدق اخــتـــيــار
ـسـيره لـتوعـيـة النـاس بـالواقع و ا
ـــنــشـــد لـــلــحـــريــة االنــســـانـــيــة وا
كن ان يضـمن احلقوق احلقـيقيـة 
االنــســانـيه الــعـامـه و يـحــفظ كـذلك
خـصوصـياتـهم بطـريقـة متـوازية ال
يكون العام على حساب اخلاص او
بــالـــعــكس كـــمــا يـــؤكــد (آغــري) ان
السيـادة احلقيـقية في عـالم اليوم
للـفرد ال لألمة. الـفرد هو الـذي يقرر
مـا يـكون عـلـيه ومـا هي االجتـاهات
السـياسـية أو الفـكرية الـتي يحـبها
أو ال يــحـــبــهـــا. األمــة تــتـــحــرك في
مـيــدان الـطــقــوس والـشــعـائــر أمـا
الـفرد فـيـتحـرك في مـضمـار الواقع.
وإذ يـغـدو الــعـالم كـله قـريـة واحـدة
ـكـناً مـتـصـلة بـألف ربـاط يـصيـر 
لــلـمــرء أن يـتـمــسك أو يـتــنـصل من
اإلنـــتــمـــاء الــقـــومي أو الـــديــني أو
الــــثــــقــــافي ومـن دون مــــحــــرمـــات.
وينـبغي أن يتـحقق ذلك من دون أن
يـوصم فـاعــله بـاخلــيـانـة أوالــكـفـر.
ـكـنـاً لـلـمرء أن يـتـحـتم أن يـصـير 
ــلـك احلق لــيـس فــقـط في تـــبــني
هــويـة مـحـددة بل في عــدم تـبـنـيـهـا
أيـضاً. وخـتم (آغـري) كالمه بـقول :
ـــكن لــلـــقـــومــيـــة الــكـــرديــة كـــان 
بـــوصــفـــهــا ضـــحــيـــة أن تــقف في
طـلــيـعـة الـسـاعـ في هـذا االجتـاه.
ولـكن أنى لـهـا ذلك هي الـتي نـشأت
فـي كـــنـف ثالث نــــزعـــات قــــومــــيـــة
مصابة بتخمة الشوفينية والتمييز
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مع ان الـوقـوف بـوجه الـسـيـاسـيـ
الـســاعــيــ لــفــرض اراداتـهـم عـلى
النـاس بحـجة وطـنيـة الكـرد بادعاء
االسـتـقالل ‘  و الــعـر ب بـادعــائـهم
اعـــادة مـــجـــد االمــة فـي الـــوحــدة ‘
ليس امرا سهال وبالتحديد في هذه
نـطقة على رحلـة الن بقاء وضع ا ا
ماهو عليه هو الـهدف االسترتيجي
ـيـة بــقـيـادة لـقــوى الـهــيـمـنــة الـعــا
االدارة االمــريـــكــيـــة ودعم احلـــركــة
يـة وان استـمرار الصـهيـونيـة العـا
االزمات بـكافـة اشكـالهـا العـنصـرية
والـطـائـفـيـة و احلدوديـة و ...الخ و

بالعـكس. امانة العاصـمة التي تبدو
الـكـتل الـسـيـاسـيـة حـائـرة بـشـأنـهـا
وكــأن الـــســنــة ال وجــود لـــهم. كــيف
حتـسبـون االمور? حـزام بغـداد سني
بـــالــكـــامل الـــضــواحي والـــنــواحي
الــســنــيــة مــعــروفــة في بــغــداد. اذن
السـنة ليسـوا اقليـة في بغداد حتى
لــو كـانــوا اقـلــيــة فـيــجب اعــطـاؤهم
ـديــنـة. قــد يـكـون حــصـة فـي ادارة ا
عــدد الــســكــان الــشــيــعــة في بــغـداد
اكثريـة. وهذه وجهة نـظر لكن بغداد
عاصـمـة والعـاصـمة يـأتـيهـا الـناس
مهاجـرين او عاملـ من احملافظات
ـســتـشـفـيـات الن الــوزارات فـيـهـا وا
ركـزيـة فـيهـا واالدارة فـيـها. اذن ال ا
يسـتغني ابن احملـافظة عن عـاصمته
فــهـي مــفــتــوحــة لــلــجــمــيع وفــيــهــا
ـــســـيـــحي الـــشـــيـــعـي والـــســـني وا
والـــصـــابـــئي والـــعـــربي والـــكـــردي
والــتـركــمــاني خـاصــة بــغـداد انــهـا
ـية كـلـنـدن. مـتى يـفـكرون مـديـنـة عـا
تــفــكــيــرا صــحــيــحــا? انــتم عــنــدمــا
تتـقاتلون عـلى امانة الـعاصمة. وكل
ــــرشـــحه لــــيـــســـرق واحــــد يـــأتي 
اموالـهـا ويـنهـب. متى تـشـبـعون من
الـسـرقـات? واسـأل بـاللـه عـليـكم: اي
امـ عـاصـمـة سـرق خالل تـاريـخـها
كله. اخرهم سـمير الشـيخلي هل هو
ســــرق? وهل مــــدحت احلــــاج ســـري
ســـرق? هل ارشـــد الــعـــمـــري ســرق?
السـنـة لم يـسرقـوا امـوال الـناس او
الــدولـة والــعـيب الــوحـيــد فـيـهم ان
الـتمـثيل الشـيعي كـان متـواضعا في
ادارة امـانـة الـعـاصـمـة. كـان اقل من
نـســبـتـهـم الـسـكــانـيـة كــثـيـرا. وكـان
الــســبب هــو عـنــد تــأســيس الــدولـة
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الــدولـة الــعــراقــيــة االن مــتــمــذهــبـة
ولـيـست الـدولـة من جـنـوب افـريـقـيا
الـتي كـان السـود فـيـهـا ال يتـمـتـعون
فـيـهـا بــاحلـقـوق مع مـبــدأ االغـلـبـيـة
الـســكـانــيــة. واالغـلــبـيــة الــوطـنــيـة.
وطــبـيـعي اال يـوجـد وجـه لـلـمـقـاربـة
بــ الـعــراق وجـنــوب افـريــقـيـا الن
احلــاكم االبــيض جــاء غــريــبــا عــلى
ـلك حـقا فـيـما الـسني في البـلد. ال 
الــعـراق فـي بــغــداد هـو ابـن الــدولـة
وابن البـلـد. وبغـداد اسـسهـا خـليـفة
ســني وتــداول فــيــهــا احلــكم ســني.
سواء كانوا عباسي او سالجقة او
ـلكي الـيك او عـثمـانـي احلـكم ا
واجلمهوري. لهذا ادعو بصوت غير
مـفضـوح بان يجـري تقـاسم السـلطة
وتــقـاسـم االدارة. واال فـهــو انـتــقـام
ـنـتـقم لـيس حـاكـمـا بل يـدخل في وا
بـاب الثـأر. وهذا ال يـبني دوال. اذ ان
الـسـنـة كـانـوا يــحـتـكـرون احملـافـظـة
واالمـانـة مثـلـمـا كـانوا يـفـعـلون وان
كـــان في بـــعض االحــيـــان احملــافظ
شيـعياً. نحن لـدينا اشـكال في امانة
العـاصـمة. انـا ادعـو ان تكـون امـانة
الـعـاصمـة سـنـية واحملـافظ شـيـعـيا
الن االمـانــة حــدودهـا اقـل من حـدود
ـــســائل احملــافــظـــة وهي تــعـــنى بــا
اجلـمـالـيـة والـهـندسـيـة والـعـمـرانـية
لـبـغـداد ولــلـسـنـة جتــربـة فـيـهـا وال
يـوجد شيء اسمه شـخصـية شيـعية
وشخـصـية سـنـية بـحـيث يكـون هذا
مــثـقف وهـذا خـبـيــر او غـيـر خـبـيـر.
كـلـهم في مــدرسـة واحـدة وفي كـلـيـة
واحـدة وهـنـاك قـلـة من الـبـيـوتـات ال
يـوجد فـيها شـيعي مـتزوج سـنية او

عــنـدمـا يـكـون مـحـافظ بـغـداد سـنـيـاً
وامـ بــغـداد سـنـيــاً فـذاك يـعـني ان
الـدولة منـخرطة بـالتمـذهب وليست
دولة عـلـمانـيـة او قومـيـة او وطنـية
الن شــــرط الـــعـــلــــمـــاني والــــوطـــني
والـــقـــومي اال يـــكـــون مـــتـــمـــذهـــبــاً.
فالوطنـية والقومية والـعلمانية فوق
ـذاهـب هـذا مــا قــلـنــاه. وهــذا هـو ا
عـارض الوارد في صـلب خـطابـنـا ا
مــؤلــفـاتــنـا ونــشـاطــاتــنـا االعالمــيـة
ملكة والسياسية والثقافية ما ب ا
العـربية السـعودية وحـلب السورية.
وعنـدما يكـون محافـظ بغداد شـيعيا
وامـ بغداد شـيعـيا فـان ذلك يعني
ان الــدولـة ارادت ان تـرفع الـغـ عن
الـشيـعـة لـكنـهـا وقعـت في اخلطـيـئة
ذاتـهــا ودخـلت في الـتــمـذهب النـهـا
ليست دولـة وطنية او علـمانية. هذه
مـسؤولـيـة رئيس الـوزراء وهو االن
نـــصف اسالمـي ونــصـف عـــلــمـــاني
ولــديه تـاريخ سـيـاسي اي انه لـيس
جـديدا عـلـى الـساحـة او عـلى ادارة
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من يــريـد ان يـقـيم نـظــامـا فـعـلـيه ان
يـضع الــعـدل امـامه والـعـدل يـعـتـمـد
عــلى االنــصــاف واالنــصــاف يــعــني
ــنــاصــفــة اي ان تــعــطي لــنــفــسك ا
نــصــفــا ولالخــر نــصــفــا وان تــأخــذ
لـــنـــفـــسـك حـــقـــا والى االخـــر حـــقه.
فاالنصاف هو انك تمتلك نصفا فقط
والـنـصف االخــر لـغـيـرك في االدارة
في الـقـبول بـكـلـية الـشـرطـة والكـلـية
العسكرية محافظون وزراء وهكذا.
ان مــــســــؤولـــــيــــتي وانـــــا في هــــذه
الشيـخوخة تسـتمر مثـلما كانت قبل

الــعـــراقــيــة لم يــذهب الــشــيــعــة الى
ـــدارس احلـــكـــومـــيـــة واالكـــتـــفـــاء ا
دارس الدينيـة ولو لفترة محددة با
ـنـصور الن احلكم مـنـذ ابي جـعفـر ا
سني وبقي هكذا بالتراكم. بقي ام
الـــعــاصــمــة ســـنــيــا واحملــافظ دون
ركز اعـتبـار للـشيعـة الذين شـكلـوا ا
العـصبي الـعربي في بغـداد: الكرادة
الــشـرقــيـة وكــرادة مـر والـصــلـيخ.
وانـــا كــنـت اتــمـــنى ان يــكـــون امــ
العـاصمة مـسيحيـا مثلـما يحدث في
دمـشق عـندمـا كـان اول رئيس وزراء
لـديهم بعـد االستقالل مـسيحـيا لكن
سيـحي هاجـروا. يجب ان ترتفع ا
االصوات الـسنية والـشيعيـة العادلة
الن مــا يـجــري االن هـو امــر يـنــتـمي
الى ســـيــاســة االنــتـــقــام ولــيس الى
ــديـــنــة. ســيـــاســة ادارة الـــدولـــة وا
ـراكز والـقـول ان الـسـنـة احـتـكـروا ا
وعـلي ان احـتـكرهـا كـذلك فـمـعـنـاها
ان السني لم يكن مخطئا مثلما يجد
الشـيعي نفسه غـير مخـطئ. فالسني
اخـذها من مـذهـبه وانت اخذتـها من
مـذهبك. فـما هي حـصة الـعراق اذن?
ومــا هـي حــصــتـه الــذين لـــيس لــهم
مـذهب اين حــصـته? اين نــضع عـلي
الـــوردي ومــصـــطـــفى جــواد وعـــبــد
الـعـزيز الـدوري? هـؤالء ناس عـاشوا
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انـا ضـد مـا يـجـري حـالـيـا في امـانة
الـعاصـمـة وعـلى اجـهـزة االعالم ان
تتـداول هـذه الـكلـمـات وتنـشـرها في
ــواقع. انـــا ال اعــرف الـــصــحـف او ا
اسـتـخـدام االنـتـرنت سـوى تـسـجـيل
ـوبـايل وارسله الى كالمي في هـذا ا
بعض االصدقاء وهم يتولون نشره.
اخلالصة.. ان بغداد ليـست للشيعة.
بـغـداد مــشـتـركــة ومـديـنــة مـتـعـددة
ولهذا اختارت يهوديا وزيرا للمالية
في وزاراتـــــهـــــا االولـى واخـــــتــــارت
مسـيحيا وزيـرا للصـحة. صحيح ان
التمثيل لم يـكن عادال لكن عدم عدالة
الـتمـثيل ال يـجب ان يكـون تقـليدا او
ـشي عـلى خـطـاهـا االخرون سـنـة 
تذهب خروج على الوطنية سواء وا
ـــذهب او ذاك. اي كــــان عـــلى هـــذا ا
مـتــمـذهب? ال اســمـيـهــا طـائــفـيـة بل
تــــمـــذهــــبــــا. وال يـــجــــوز لالدارة ان
تـتـمذهب في بـلد يـشتـرك فيه الـناس
بـأديــان مـتــعـددة ومــذاهب مـتــعـددة

وقوميات متعددة.  
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ضـد التنظيمـات اإلرهابية في األراضي السوريـة وإن التحضيرات
تـوشك عـلى االنـتهـاء شـرق الـفـرات مـشيـراً إلى أن تـركـيـا ال تـقبل
الـرسالـة الـتي بـعثـهـا بولـتـون مشـدّداً عـلى أن ادعاءات اسـتـهداف
ا هي " افـتراء دنيء" عـلى حد تـعبـيره مـلفـتاً النـظر إلى األكـراد إ
أن تـركـيـا حتـارب اإلرهـاب بـغـض الـنـظـر عن االنـتـمـاءات الـعـرقـيـة
وانـتقد أردوغـان السيـاسة األمـريكيـة في منبج "الـتي حتاول صرف
ـشاكل الـعـويـصة نـظرنـا عـمّـا يـجري هـنـاك" حـسب تعـبـيـره. ومن ا
الـتي تـواجه عالقــة أنـقـرة - واشـنـطن هي مـشــكـلـة األسـلـحـة الـتي
ـســلّـحـ األكـراد  وكــذلك مـصـيــر الـقـواعـد الــعـسـكـريـة بـحـوزة ا
ــشـكـلــتـان سـتــؤجـجـان اخلالف األمـريـكــيـة في سـوريــا وهـاتـان ا
الـتركي - األمريكي فـضالً عن أنهما مـشكلتـان سوريّتان بـامتياز
ـنـطقـة الـعـازلـة واسـتـعـدادها حـيث أعـلـنت دمـشق رفضـهـا لـقـيـام ا
لــلــعــمـل عــلى كل مــا من شــأنه الســتــعــادة الــســيــادة عــلى جــمــيع
األراضي الـسورية كما أن اجلمـاعات الكردية هي األخرى رفضت
ـنـطقـة الـعـازلـة بـاتـفـاق أمـريـكي- تـركي ألن تـركـيـا ليـست إقـامـة ا
مـحايـدة بل هي طـرف في الصـراع كـما تـقـول. وتصـرّ تـركيـا على
ـسـلّـحـة مـثـلـمـا تـريد اسـتـرداد األسـلـحة مـن اجلمـاعـات الـكـرديـة ا
إخالء الـقواعـد العـسكـرية األمـريكـية أو تـدميـرها  وكانـت صحـيفة
"حـرييت" قـد كتـبت مقـالة بـعنـوان " سلّـموها أو دمّـروها" واخلالف
ــقـاتـلـ األكـراد اآلخـر حـول مـنــبج فـاألتـراك يـريــدون انـسـحـاب ا
بـشكل كامل وتـطبيق خـارطة طريق تـركية - أمـريكيـة. وتنفي تـركيا
ـسـلـحـ األكـراد كمـا أعـلن مـايك بـومـبـيـو وزير أي وعـد بـحمـايـة ا
اخلـارجـيـة األمـريـكي.  وهــكـذا يـصـبح األكـراد في حـلـبـة الـصـراع
مـجدداً يـواجـهـون مـخاطـر شـديـدة وحتدّيـات جـديـدة وقلق مـسـتـمر
سـتـقبـلهـم وحقـوقهم ومـصـيرهم خـصوصـاً وأن الـتجـربة يـتعـلّق 
الـتأريـخية بـرهنت عـلى محـاولة الـقوى اخلـارجيـة استـغالل احلركة
الـكرديـة لصـالح أهدافـهـا األنانـية الـضيـقـة فمن جـهة تـزداد تركـيا
ـكاسب في حلـظة تـاريخـية مـفارِقة. تـشدّداً وعـنتـاً للـحصـول على ا
ـتـحـدة فــتـتـأرجح حـسب مـصـاحلــهـا بـ حـلـفـائـهـا أمـا الـواليـات ا
األكـراد واألتراك فـتـقدم خـطوة وتـتراجع خـطـوت وعـلى الرغم من
الـتوافق الضمني الـتركي - الروسي فإن ثمـة إشكاالت ومشكالت
دعـوم إيرانـياً ـوقف السـوري ا مـا تزال قـائمـة بيـنـهمـا وتشـتبك بـا
وقـد يكـون  الـتـوصل إلى صيـغـة منـاسـبـة تضـمن احلـقوق الـكـردية
دنـية الـعادلـة في إطار الـدولة الـسورية وعـلى أساس الـسيـاسيـة وا
دسـتـور جـديـد  تــسـهم في إجنـازه مـخــتـلف الـتـيــارات الـسـيـاسـيـة
ساعدة من األ واالجتـاهات اآليديولوجية واجملمـوعات العرقية و
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عـــدم الـــســمـــاح بـــظـــهــور االرادات
الـــوطــنـــيــة الـــهـــادفــة الى ضـــمــان
ــسـؤولــة كـمـا احلــقـوق واحلــريـة ا
ـنــطـقـة في صـالح تــرغب شـعـوب ا
ـــــثــــقف تـــــلك الـــــقــــوى  وان دور ا
ــنــتـمـي الى احلــريـة احلــقــيــقــيـة ا
لــشـعـوبــهم تـبــقى مـحـدوده  ,الن ال
قـــوى الــهـــيــمـــنـــة وال تــلك الـــقــوى
معتمدة على حتريك العواطف دون
الـــفــكــر الـــعــصـــري و فــهم مـــعــنى
سؤولة يسمحون لضمان احلرية ا
تــوعــيـة الــقــاعــدة اجلــمــاهـيــريه و
اليسمحـون لتاثير قـوى التنوير ان
يــواجــة بــاحلــسم حلــد ان يــنــهــزم
ــذهــبي و الــتــيــار الــعــنـصــري و ا
تـمسك باشـعال االزمات الطـائفي ا
عن طــريـق حتـريـك الـعــواطف فــقط
نــقـول رغم ذلك عـلــيـنـا ان ال نـيـأس
من نـــتــائـج مــبـــادرات الــشـــجــاعــة
الصحاب االفـكار احلرة والـعصرية
مـــادام هــنـــاك مــبـــادرات ســيـــكــون
التاثيـر باجتاه صحـيح و علينا ان
نــتــمــسك بــاالمـل حــتى لــوكــان عن
طـــريق احلـــلم ونــــظل نـــحـــلم . في
الـوسط الـكردسـتـاني  يـظهـر هـناك
اصرار عـلى التوجه بـاجتاه تـوعية
الناس  وان اصحاب االفكار النيرة
نع والـواعيـة يـبادرون وبـشـجاعـة 
اسـتــمـرار الـهــيـمــنـة عــلى مـقـدرات
النـاس عن طريق حتـريك عواطـفهم
دون ادنـى حـــد لـــضـــمـــان اي شيء
مـلـمـوس عـدا االحـبـاط  فـقـبل فـترة
قرأت الحد اصحاب االقالم الواعية
ا يفعله ما يدعوا الن يعي الناس 
اكـثـر مـن طـرف سـيـاسي بـالـتالعب
بعواطفهم والطالع على ظهور هذه
االجتــاه  انـــقـل بــعـض فــقـــرات من
افـكــار طــرحه احــد الــكـتــاب الــكـرد
الـواعـ بــعـنـوان (الـسالح ... بالء
الــذي عـــلى اكــتـــافــنـــا ...!) يــشــرح
بجـراءة الصـادقي عـندمـا يريدون
تــوجـه الــكـالم لــلـــنـــاس قــائال : ان
نـــقــــطـــة انـــطالق الـــســـيـــاســـة هي
صلـحة  ومصلـحة القـوى الكبرى ا
جتــــاه اعــــدائـــهـم و جتــــاه  من هم
مـســؤولــون عـنــا  هي دائــمـا اكــبـر
صلـحة الـتى لهم مـعنا بكـثيـر من ا
وذلك بـبـسـاطـة النـهم دول  من هـنا
وصولـنا نـحن الى نقـطة ارتـكاز او
ؤثرة  مستحيل انطالق السياسة ا
ونــبــقى في هــام الــســيــاسـة ..! وال
نـكون رقم مـؤثـر ضـمن االزمات  بل
نكـون ضمن االرقام الـباقـية القـابلة
لـلــقـســمـة ومــصـيــرنـا تــوزيع عـلى
االرقام الكبرى  ,وصدق (آغري) أن
ادعــاء عـــدم مــســؤولـــيــة الــكــرد او
الـعـرب (أكـيــد نـقـصـد هــنـا قـادتـهم
الـذين اكد مـسـيرتـهم انـهم ماكـانوا
ستوى طموح شعوبهم وحتى لم
يـقـدروا تـضـحيـات ابـنـاء شـعـوبهم
عـــنـــدمـــا كـــانــوا يـــنـــدفـــعــون وراء
شـعـاراتـهم  الـواقع يـقـول  والـقـول
صــحـيـح :. الـكــرد مـثل الــعـرب لم

يــكـونـوا يــومـاً جـمــاعـة واحـدة. لم
ـزقهـم االستـعـمـار"وأذنابه"بل هم
كانـوا مثل الـعرب قـبائل وإمارات
وكيانات غالباً ما كانت تتناحر. لم
تقم قط دولـة كرديـة موحـدة بالـقدر
الـذي لـم تـكـن هـنــاك دولــة عــربــيـة
مــوحــدة طــوال الـــتــاريخ. احلــدود
الــتي تــقــسم الـكــرد والــعـرب هي
بـالـطـبع حـدود اصـطـنـاعـيـة. ولـكن
هــذا هــو حــال احلــدود في الــعــالم
أجـــمـع. كل احلــــدود هي خــــطـــوط
اصطناعـية وضعها البـشر لترتيب
ـــعــامالت الـــعالقـــات وتــيـــســيـــر ا
هـام ب اجلهـات. ليست وتعـي ا
هنـاك حدود دولـة تتـطابق بـالتـمام
مع حــدود انـتـشـار أبـنـاء الـقـومـيـة
الـواحـدة. األمـة اجلرمـانـيـة تـتوزع
على أكـثر من أربع دول وكـلها دول
عصرية ومتـطورة جداً. ليس هناك
ـــانـــيــا أو من اجلـــرمـــانــيـــ في أ
الــنــمــســا أو سـويــســرا من يــلــعن
ـســتــعـمــر وأذنــابه أو الــتـاريخ ا
والقـدر جراء تـوزعهم عـلى كيـانات
عديدة  لـيست اإلختالفات الـقومية

هي التي تع احلدود. 
 UŽ«eM « oKš

كــمـا أنـهـا لـيـسـت هي الـتي تـخـلق
الـنــزاعـات بل إن اإليـديـولـوجـيـات
الـــقــــومـــيـــة هي الـــتـي تـــفـــعل ذلك
وتــضـفي أهـمـيـة كــبـيـرة عـلى هـذه
اإلخــتالفـات. في الــعـصــر احلـديث
اليــوجــد بـــ شــعــوب الـــعــالم من
اصــبح حتت عـــنــوان الـــكــفــاح من
اجـل احلـريــة والـوحــدة  كـالــشـعب
الكـردي و العـرب الفـلسـطيـ  منذ
االربـــعــيـــنـــيــات  عـــاشت مـــأســات
الـكـفـاح دون نـتـيـجه مـلـموسه ‘الن
كـان ادعـاء الـكـفـاح يـقـوده (االمـراء
ــلـوك  وكل الــعـالم يــعـرف انـهم وا
صناعة الـقوه التي زرعت اسرائيل
وطــردت الـفــلــســطـيــنــ من جــهـة
وقــادة ادعـــو الــيــســـار والــثــوريــة
كـانــهم جــيـفــارا الــشـرق) يــقـودون
ـــوطــنـــيـــ الـــعــرب ويـــدفـــعـــون ا
والـــفــلـــســطــيـــنــ االبــريـــاء لــنــار
احلــروب ضــد (الــعـــدو الــغــاصب)
وكــان نـــتــيـــجــة ان شــعـــار يــااهال
ـعـارك تسـلـيم اخـر قـطـعة ارض بـا
فـلــسـطـيــنـيه من ضــمـنـهــا الـقـدس
بـعنـوان الـضفـة الغـربـية الى كـيان
الـصهـايـنـة  وكذلك حـال الـكرد  في
اجــزاء االربـعــة من ارضـهم مــقـسم
بـــ الـــدول  قـــادهـم في الـــعـــصـــر
ــ بــانــبــعــاث احلــديث قــادة حـــا
امـــارتـــهـم و قـــادة جـــيـــفـــاريـــ و
خـريـجي مــعـاهـد مــوسـكـو عــنـدمـا
كانت عـاصمة سـتار احلديـدي. فما
كان نتائج اال زيادة الفرقة و زيادة
أسـاة لالبـرياء بـظـلم االهل وظلم ا
سلطات تلك الدول ملتبس بنفس
داء قـادة الـعـرب : خـلـيط من امـراء
والثـوري .... فـماكـان نتـيجـة غير
زيــادة بالء ومـن نــوع ثـــقـــيل جــدا

على الشعب الكردستاني ليس فقط
بل ان االخـطـاء الـقـاتـلـة لـلـقـادة هو
زيـادة التـشرد والـذي يـزيد من بالء
هــذا اجلــزء عـلى اجلــزء االخــر امـا
ــشــاكل بــعــضــهم مـن خالل خــلق ا
لـــبـــعض او اســـتـــعـــداد بـــعــضـــهم
ليـصـبح مصـيدة الهل اجلـزء االخر
كــان جـــيل نــهــايــة اخلـــمــســيــنــات
ـاضي وبـدايــة الـسـتـيـنـات الـقـرن ا
عــ الـــكــرد عـــلى بــدء انــتـــفــاضــة
كردسـتان تركـيا وبـعد تضـحيات و
ـ بــاحلــريـة نــضـال مــريــر لـلــحــا
جرد توقيع ب رئيسي‘ ولكن و 
دمـشق وانقـره ترك مـصـير عـشرات
قاتل للقدر وااللم الكبير ان رمز ا
تــلك االنـتــفـاضــة ضـاقت به االرض
ــــــــا رحــــــــبـت  الـى ان ارتــــــــضى
بـاللـجوء الى دويـلـة ما في افـريقـيا
ومن هـنا بـادر (مـوساد اسـرائيل –
نصـيـر القـوي الستـقالل كردسـتان)
ــة الى الـد اعــداء الـكـرد من بــتـقـد
الــــعـــــنــــصــــرين الــــتــــرك و في اول
تصريح له قال : انه اليحارب تركيا
الن امه تركـيهَ  و كان كل امل الـكرد
في ثورة كـردستـان اجلنـوب عنـدما
بدأت في 1961  وهنـا ايضـا وبعد
انهـار من الدمـاء و مواقف بـطولـية
ــقـــاتــلي الـــكــرد  وقــعـت حــكــومــة
الــعــراق اتــفــاقــيـة عــلـى بــعـد االف
الـكيـلومـتـرات برا وبـحرا من ارض
الـثـوره  هـنـاك انـهـارت الـثورة و
تــســـلــيم الـــسالح لــصـــديق حــريــة
شـعـوب الـشـرق رضـا بـهـلـوي ....!!
ولـكن وكــمـا نـؤكـد كل مـرة  ان قـمـة
اسـاوي اليكمن التراجـيديا الـكرد ا
فــــقط فـي عـــدم قــــدرة قــــادتــــهم في
ايـصـال مـسـيـرات نـضـالـهم الى بـر
االمان السـبـاب ذكرت بل ذلك تـكمن
انهم نـشائوا في كـنف ثالث نزعات
قـوميـة مصـابة بـتخـمة الـشوفـينـية
والـتــمـيــز الـقــومي  وان مـايــسـمى
بــالـــنــظـــام الــدولي وحـــامــيه اال
تـحـدة ليـسوا االجتـار بيع ونـشر ا
االزمــات الدامـة طــمـوح هــيـمـنــتـهم
على عالم االرض واالنـسان على ان
ــتــاع .... والــله يــكــون فــقط لـــهم ا

اعلم.
 ∫ ÂöJ « ÂU²šË

- اليـسـتطـيع احـد ركـوب ظـهرك إال
إذا كنت منحنيا ً / مارتن لوثر 

}}}
ـــعـــروف في (1) كـــان الـــعـــراق وا
ة بالد العـصور الـكالسيـكيـة القـد
مــا بـــ الــنــهــريـن مــوطــنــاً ألقــدم
احلــضــارات في الــعــالم ويــتــمــتع
تـد ألكـثر بـتـــاريخ من احلـضـارة 
من  10000ســنـة وقـد عــرف بـهـذا
الــلـقب فـقـد كـان مـهـدا لـلـحـضـارة
وكـانت بالد مـا بـ الـنـهـرين تـمثل
اجلــــــزء األكـــــبـــــر مـن دول الـــــهالل
اخلصيب كـما كان جـزءا كبيرا من
الشرق األدنى الـقد طوال الـعصر

البرونزي والعصر احلديدي.
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رغم الـوعود الـتي أطلـقـها الـرئيس األمـريكـي دونالـد ترامب لـنظـيره
ـنـحه ضـوءًا أخـضـر الـتـركي رجـب طـيب أردوغـان قـبل أسـابــيع 
تحدة منها لـتوسيع دور تركيا في سوريا بعد انـسحاب الواليات ا
سألـة أكثر تـعقـيداً واشتـباكاً حـسبـما يبـدو فجون بـولتون إلّـا أن ا
مـسـتـشـار األمـن الـقـومي أدلى بـتـصــريـحـات مـنـاقــضـة لـتـوجّـهـات
رئـيسه حـيث وضع شـروطاً عـلى أنـقرة لـتطـبـيقـها بـعـد االنسـحاب
األمـريكي األمـر الـذي أثار حـفيـظة اإلدارة الـتـركيـة التي تـصرفت
زمع بـطريقة غير دبلوماسية  كـما  وصفها فألغت لقاءً كان من ا
عـقده بـ أردوغـان وبولـتـون وشنّت األجـهـزة الرسـمـية واإلعالمـية
لف الكردي الـتركية هجوماً عـنيفاً ضد هذا األخير. فـهل سيعطّل ا
الـتـفـاهـمـات بـ واشـنــطن وأنـقـرة? وهل سـيـكـون األكـراد ضـحـايـا
رارة اسـتغفال ومـساومة دوليـة جديدة? ويبـدو أن األكراد شعروا 
تـنـاقضـة لـيس بعـيـداً عنـها من تـصرف الـدبـلومـاسـية األمـريكـيـة ا
ـاكـر الـذي لـعــبه هـنـري كـيــسـنـجـر مع أكـراد اسـتـحـضــار الـدور ا
العراق في العام 1975 فـسرعان ما  التخلّي عنهم بعد استنفاذ
دورهم وتـبـدّدت جـميـع الوعـود الـتي أُعـطـيت لـهم سـواءً من جانب
واشـنــطن أم من جــانب طــهـران الــشـاه حــيــنـهــا وهـو األمــر الـذي
ـوقف األمـريـكي وضبـابـية يـجعـلـهم في قـلق وحـيرة إزاء الـتـباس ا

األفق بشأن حقوقهم ومصيرهم. 
WŽËdA  WK¾Ý«

ـشروعـة تولـد أسـئلـة أخرى أكـثـر حيـرة تضع ولـعلّ هذه األسـئـلة ا
سـتـقبل ومـنهـا: هل سـيكـون أكراد اجلـميع في دوامـة الـشك إزاء ا
ـرّة عرضـة للـخـداع واالستـغالل وضـحايـا جدد رغم سـوريا هـذه ا
عـدالة ومـشروعيـة قضـيتـهم? وهل نكـثت واشنـطن بوعـودها? وكيف
ـدّة سـيـتـم الـتـعـاطي مع الــوقـائع اجلـديــدة عـلى األرض? ومـا هي ا
الـتي سـيـسـتـغـرقـهــا االنـسـحـاب األمـريـكي? ومن سـيـمأل الـفـراغ ?
ـلف الـكردي الـشـائك تـركيّـاً وأمـريـكيـاً وروسـيّاً وكـيف سـيحـسم ا
نطـقة العازلة ا فيه كرديّـاً? ثم ماذا عن ا وبـالدرجة األولى سوريّـاً 
(اآلمنة) التي بادرت تركيا إلعالن االستعداد بإنشائها بالتعاون مع
ــيـر بــوتـ مع واشـنــطن عـلــمـاً بــأن لـقــاء الـرئــيس الـروسي فالد
الـرئـيـس الـتـركي رجب طـيـب أردوغـان  في مـوسـكــو لم يـسـفـر عن
ــنـطــقـة اآلمــنـة" ووردت إشـارات غــامـضــة بـشـأن تـفــاهم بـشـأن "ا
ـوقـعــة بـ سـوريــا وتـركـيــا الـعـام 1998 والـتي اتـفـاقــيـة أضـنــة ا
الحقة ـسافة 5 كـيلـومتـر  سـمحت حـينـها للـقوات الـتركـية الـتوغل 
ـسلـحة الـتي تقول أنـها تـهدّد أمـنها الـوطني. لـقد كان اجملـموعات ا
رد الـفعل الـتركي شـديداً إزاء الـتصـريحـات األمريـكيـة التي أعـقبت
وعـد ترامب وقـال أردوغان إن األتـراك لن ينـتظـروا إذناً لـتنـفيذ أي
عـملـية عسـكريـة في سوريـة وأشار إلى أن تـركيـا لن تقـدّم تنازالت
في مـجال مكافحة اإلرهاب معلنـاً أن بالده ستبدأ قريباً جداً حملة


