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بـعـد قـيـام دولـة الكـيـان وكـتب
مــيـــشــيل عـــفــلق زعـــيم حــزب
البعث ومؤسسه عن البرنامج
الــفــكــري الــذي يـــتــحــتم عــلى
احلـزب اتـخـاذه ضـد اسرائـيل
وزعم الـى الــبــدء بـــبــرامج مع
الــنــشـأ اجلــديـد من خالل زرع
فـكـرة االسـتـعمـار الـصـهـيوني
ــــــــؤســـــــســـــــات ووضـــــــعـت ا
التعليـمية في سوريا والعراق
ـناهضـة ألسرائيل مـناهـجها ا
حـتى وصل صـدام حـس الى
نــاصـيــة احلــكم وازاد من تـلك
الـبـرامج ولم يـكـتف بـهـا حتى
وجه ضـربــات جــويـة عــلى تل

ابيب
. وصدام  حسـ هو ايضا قد
 جتـنيـده من قبل اخملـابرات
الـبريـطانـية ام اي فايف خالل
الــفــتـرة الــتي ادعى فــيــهـا انه
يـدرس في الــقـاهـرة عــلـمـا ان
الـقاهـرة نـفت ذلك قبل سـنـت
عن لــســان احــد قـادة اجلــيش
ــــتـــــقــــاعــــدين او ــــصــــري ا ا
ــــطــــروديـن خــــارج مــــصــــر ا
واشــار الــقــائــد الى ان صــدام
حــســ فـي الــســتــيــنــات كـان
كـــثـــيـــر الـــتـــردد عـــلـى مـــصــر
لدواعي غـير معروفـة بالضبط
ــصــريــة وكــانت اخملــابــرات ا
مـــحــافـــظـــة عـــلى زيـــاراته لم
يكتف صـدام حس بفتح خط
واحــد مع اخملـابــرات الـدولـيـة
ــلــكـة بل اراد ان يــصــنع لـه 
دائــمـة فـأقـتـرب من اخملـابـرات
الـروسيـة  فـظـهرت عـالقته مع
الـروس واضــحـة بـشـكل ازعج
االمــريـــكــيــ الــذين وضــعــوا
فــكـــرة احلـــرب عـــلى الـــعــراق
ـــبـــاركــة ودعم اســـرائـــيــلي
حـيـث عـرضت اسـرائـيل خـطـة
لالدارة االمــــــــريـــــــكـــــــيـــــــة في
الــثـمــانـيــنــيـات فــعـرضت دور
ـعــلــومــات الـكــفــيــلـة تــقــد ا
بإسـقاط نظـام صدام وعرضت
ايضـا االسبـاب والذرائع التي
تـبــرر احلـرب االمـريـكــيـة عـلى
الــعــراق. ألن االســرائــيــلــيــون
اكتشفوا ان العراقي شديدي
الـــعــداء لـــدولــة اســـرائــيل وال

حـــصــلـــوا فـــيـــمـــا بـــعــد عـــلى
اجلـنسيـة البريـطانيـة وأقاموا
وأحفادهم في بريطانيا وظلوا
يديـرون شؤون الـدين عن بعد
 وايـضـا كـانـت بـريـطـانـيا ذات
عالقـة طيـبـة مع بـعض شـيوخ
ـؤثـرين. بـعـد قـيام الـعـشـائـر ا
جـمـهـوريـة الـعـراق عـام 1958
كان رئيس الـوزراء عبد الكر
قـــــاسـم من اشـــــد مـن نـــــاصب
الـعـداء لـدولــة اسـرائـيل وهـو
ايضاً كان مدعوما من االنكليز
الـذين جـندوه لصـاحلهـم اثناء
فــتـرة دراسـته الــعـســكـريـة في
جـامعة سـانت هيـرست جنوب
لــــنـــدن حــــيث عــــرض عـــلــــيه
الـسفـيـر البـريطـاني في بـغداد
رفـع الــــشـــــعـــــار االشــــتـــــراكي
ـاركسـي واال واالقـتراب من ا
يجـعل توجـهاته مـكشـوفة كـما
هــــو حـــال اغــــلب ســــيــــاســـ
الــعــالم واثــنــاء فــتــرة حـكــمه
ـــبـــاد والــنـــظـــريــات طـــبق ا
ـاركـسيـة والغى االقتـصـادية ا
االقــــطــــاعــــيــــة حـــــتى  يــــوهم
اجلماهير بأنه اشتراكي الفكر
والتوجه وهـذا ما حصل فعال
فـــإلى يـــومـــنــا هـــذا يـــعـــتـــبــر
الـعـراقـيــون قـاسم قـائـدا بـطال
وحــاكــمــا عــادال. وبــقي قــاسم
صـاحب شـعـار ضـد اسـرائـيل
لـكن  كـشفت مـصـادر شيـوعـية
عراقـية بـأن قاسـما كـان يزاول
حـــرفـــة تـــمــــثـــيل دور نـــاصـــر
البروليتاريا (طبقة الفقراء من

العمال).
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ـــــصــــدر قـــــائالً ان  وكـــــشف ا
قاسمـا  لم يكن عدوا السرائيل
قط حــتى اطـلق ســراح بـعض
. وأكد ذلك االسرى االسرائيل
ــا سـيـطـر ـصـري.. و االعـالم ا
حزب الـبـعث عـلى زمـام احلكم
في الـــعــراق عــام 1968 ظــهــر
ــوقـــفه االشــد رفـــضــا جتــاه
اســــرائــــيـل وشــــارك الــــعـــراق
بحربي 1967 وحرب  1973ال
عــجب بـذلك فــأن حـزب الـبـعث
العـراقي كان مـنبـثقـا من حزب
الــبــعـث الـســوري الــذي عــانى

ابـالغ عـندمـا اقـول كانـوا اكـثر
العرب عداء السرائيل واصبح
الــــــعــــــراق بــــــيــــــتــــــا أليــــــواء
الفلـسطين الـذين استوطنوا
الـعراق وعـاشـوا حتت مـكـرمة
صـــــدام بـــــعـــــز والــــنـــــاس لم
يخذلوا صدام حس وافوا له
عـــهـــودهم اثـــنــاء وجـــوده في
احلــكم وبـــعــد رحـــيــله.. وشن
االمريكيون حملتهم العسكرية
ضــد الـعـراق وســيـطــروا عـلى
بــــغـــداد بــــعــــد ان  تــــزويـــد
ـــعـــلـــومــات الــبـــنـــتـــاغــون  
التحـركات الـعسكـرية وتـكتيك
الـــقـــوات الــعـــراقـــيـــة اذ كــان
بــعـض الــضـــبـــاط يــعـــمـــلــون
ــوســاد كــمــا يــذكـر لــصــالـح ا
الــكـاتب االسـرائــيـلي روني ال

شالوم
. بـــعـــد احــتـالل الــعـــراق عــام
 2003  تـواجد االسـرائيـليون
في الــعــراق عـلـى شـكـل قـوات
حتـالف رغـم ان الـكـثـيــر يـنـكـر
عـلومات تفيد وجودهم لكن ا
سـيطـرتان على بـأن القـوت ا
جنـوب الـعراق وهـمـا القـوتان
البريـطانـية وااليطـالية  كـانتا
يــــــقــــــودهـــــــا من جــــــنــــــراالت
اسرائيليون ثنائيي اجلنسية
وكـانـت الـقــوة الـتي ســيـطـرت
على كـربالء بولنديـة اجلنسية
بـــحــجم لـــواء مـــدرع بــقـــيــادة
اجلنـرال كريـستـوفر الـذي قال
خالل تـصريـح تلـفـزيـوني قبل
اربع ســــنــــوات : (واجــــهــــنــــا
هدي الذي مشاكل مع جـيش ا
يـقـوده مـقــتـدى الـصـدر وكـان
ـكـاني اعتـقـاله او القـضاء بإ
علـيه بغـارة جـوية في الـنجف
ـسـاعـدة الــفـرقـة االمــريـكـيـة
تواجـدة هناك لكن اخلاصـة ا
الـتـعـلـيـمـات اصـرت عـلى عـدم
الـتنفيـذ السباب غيـر معروفة)
ــا النه ذو شــعـبــيـة كــبـيـرة ر
رجع ديـني كبيـر فقلقت وابن 
االدارة االمـريــكـيـة مـن نـشـوب
ثورة شـعبـية ضدهم في وسط
وجــــنـــــوب الــــعـــــراق وهــــمــــا
ــنـطـقــتـان الـلــتـان تـعــتـبـران ا
مـركز قبـول لألمريـكان من قبل

سكانها. 
عــــجـــز االســــرائـــيـــلــــيـــون من
السيطرة على العراق عسكريا
ــتــلـــكه الــعـــراقــيــون من ـــا 
شجاعة وتـضحية بالنفس الن
مفـردة اسرائيل وحدهـا تتكفل

بـثورة الـعراقي النه انـسان 
الـعـمل عـلـيه مـنـذ سـتـ سـنـة
عـــلى الــعـــداء لــهــذا الـــكــيــان
واالسرائـيلـيـون مصـرون على
نطقة باكملها السيطرة على ا
بل حــلــمـــهم هــو الـــنــفــوذ من
الفرات الى النيل فضال عن ما
لهم من بعـد تأريخي في  بابل

و واور.
  بـعــد عـام  2010 اسـتــبـدلت
اســرائـيل اخلــطـة الـعــسـكـريـة
باخـرى فكـريـة بعـد ان اتضح
ان الــعــراقــيــ مـتــســامــحـون
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وعـسكـرياً وفـرض عــــــقـوبات
داخــــــــلــيــة وإقـــلــيــمـــيــة عــلى
اإلقليم.  حيث ال يزال مواطنو
كركـوك يـستـذكـرون بألم شـديد
ـريــرة ومـعــانـاتـهم األحـداث ا
الـــســــديـــدة في ظـل ســـيـــاســـة
اخلــوف والــرعب واألســالــيب
القـمـعـيـة واالسـتـفـزازيـة التي
اسـتخدمـتها الـقوى السـياسية
الـكـرديـة ومـيـلـيـشـيـاتـهـا جتاه
ـكـونـات األخــرى طـيـلـة فـتـرة ا
اسـتــحـواذهم عــلى احملــافـظـة
والـــســيـــطـــرة عـــلى مـــواردهــا
وإرهــاب مـــواطـــنــيـــهـــا; حــتى
ــــــواطن الــــــعــــــربي أصــــــبـح ا
والــــتــــركــــمـــــاني ال يــــتـــــمــــتع
بـاحلقـوق ويـشـعـر أنه مواطن
من الدرجة األخيـرة ومستباح
دمُه وعــــــــرضُـه ومـــــــالُـه حتت

الــــتـي حــــررتــــهــــا الــــقــــــــوات
الـــعــراقـــيـــة في تـــشــرين االول
ـاضي وانـتزعـتـها من 2017 ا
الــبـيــشـمــركـة ال يــثـيــر غـضب
وامـــتــعـــاض بـــاقي مـــكـــونــات
كـــركـــوك; من عـــرب وتــركـــمــان
? بعـد كل معاناتهم ومسيـحي
مـن اضــــــــطــــــــهـــــــاد وقــــــــهـــــــر
واسـتـبدادالـسـيـاسات الـكـردية
احلـاكــمــة وحــمالت الـتــكــريـد
والــتـجــريف لــلـقــرى الــعـربــيـة
والــتـــركـــمــانـــيـــة واســـتــغالل
إحداث الـفـوضى األمنـيـة التي
خــلـــفــتــهـــا أوضــاع داعش في
بـسط نــفــوذهم واسـتــحـواذهم
عـلى مـقـدرات وأمن احملـافـظـة
واشـراكـهـا قسـراً في اسـتـفـتاء

االنـــفـــصــــال بـــقـــرار فـــردي 
مــــواجــــهـــــته ســــــــــيــــاســــيــــاً

ــــعــــد أن أُعــــلـنَ في " إقــــلــــيم بَ
كردستان الال عراق" عن اتفاق
سـيــاسي شـامل بــ احلـزبـ
; احلـــــــزب الـــــــرئــــــــيـــــــســــــــ
ــقــراطي الــكــردســتــاني الــد
وحــــــزب االحتـــــاد الــــــوطـــــني
الـكـردســتـاني بـحـضـور كـبـار

ـــثـــلـي احلـــزبـــ حـــيث 
االتـفـاق عـلى تـشـكـيل حـكـومة
ان اإلقـلـيم وعقـد جـلسـات بـر
اإلقــلــيـم واخــتــيـــار "مــحــافظ
ـديـنـة كركـوك" وهـنـا فـي هذه
ــثــيــرة الــنــقـــطــة اخلالفــيـــة ا
للـتساؤل نتـساءل: "كيف يتفق
احلـزبــان فـيـمــا بـيـنــهـمـا دون
مـــشــاورة مـــكـــونـــات كـــركــوك
األساسيـة; التـركمـان والعرب

وغيرهم?".
دينة وهل هذا االتفاق بشأن ا

بـسط وفـرض نفـوذهـا وتـعـزيز
مـكانـتهـا السـياسـية لـلسـيطرة
عـــلى احملــافــــــظــة ومـــواردهــا
الــغــنــيـــة.فــالــصــراعُ والــنــزاعُ
ـمـتــدُ مـنـذُ حـقـبـة الــسـيـاسي ا
طـويلـة تكـشف دائمـا األساليب
الـوحـشيـة والـقـمـعـيـة والـطرق
االسـتــحــواذيــة و االقـصــائــيـة
لـــآلخـــرين مـن قِـــبَلِ كل طـــرف
سـيـاسي يـكـون دوره رئـيـسـيـاً
فـي إدارة احملــــافـــظــــة وبــــقتِ
ــسـاومـات احملــافـظـة رهــيـنـة ا
والـصـراعـات الـسـيـاسـيـة مـنـذ
(2003م) وإلـى اآلن وبـــــــــــقـتِ
صـفقةُ العـصر السيـاسية التي
تـسـاوم عـليـهـا الـقوى الـكـردية
وجـبــةً دسـمـةً يُــجـيـدُ طــبـخـهـا
ســـاســـةُ الـــعـــراق عـــلى كـــافـــة
ــســتــويــات في عــامـل جـذب ا
الـقــوى الـكـرديـة لــتـحـالــفـاتـهم
الــسـيــاســيـة ومــكــاسـبــهم في
الـسـلطـة.فـمـديـنـةُ كـركـوكَ التي
يـــحـــتــــدم عـــلـــيـــهـــا الـــصـــراع
الـــســيــاسي والـــتي كــانت وال
تزال محور الـصراع السياسي
ــــنــــاطق الـــــتي تــــســــمى في ا
ـتنازع عـليهـا" جملـة خطيرة "ا
تــصــر عــلــيـهــا أمــيــركــا الــشـر
وتـقـوم بـتـمـريـرهـا ضـمن مواد
ــشــوه وفي أغـلب الـدســتـور ا
احلـــــوارات والــــتــــفــــاهــــمــــات
الـسـيــاسـيــة; كي تـكـون نــقـطـةَ
خالفٍ سـيـاسي دائم; لـتـعـميق
الفجوة السياسية ب الفرقاء
بــــيــــنـــمــــا تــــبــــقى احلــــقــــائق
الـتـاريـخـيـة واجلـغـرافـيـة رغم

كل احملــــــاوالت الـــــســــــابـــــقـــــة
االسـتــعـمـاريـة والـصـهـيـونـيـة
ـــســــتـــفـــيـــدة من واجلـــهـــات ا
الـصـراع الـعـربي والـكـردي في
ـديــنـة تـطــمــيس مـعــالم تــلك ا
الـعـربـيـة الـعــريـقـة بـتـأريـخـهـا
ــمــتــد عــبــر االالف وتــراثــهــا ا
الـــســـنـــ ضـــمن جـــغـــرافـــيـــة
احلـــــدود االداريــة الـــعــراقــيــة
بكل طوائفها واقلياتها والتي
يــتـغــاضى الـطــرف الـســيـاسي
الـــكــردي عن الـــنــظـــر إلى تــلك
ـــــعــــطــــيــــات احلـــــقــــائـــــق وا

وغرافية. التاريخية والد
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 من أجل احلــصـــول عــلى تــلك
ــديــنـة الــتــاريـخــيــة الـغــنــيـة ا
ــشــروع الــكــردي بـــالــنــفط فــا
الــتـوســعـي بـغـض الــنـظــر عن
احلــــــــدود اجلـــــــغــــــــرافـــــــيـــــــة
والـــــتـــــاريـــــخـــــيــــة واإلداريـــــة

;يتلخص في أهم أهدافه:
االســـــتــــيـالء عـــــلى احلـــــقــــول
الـنـفـطـيـة; فـالـهـدفُ اقـتـصـادي
بامتيـاز والذي سيوفرُ لإلقليم
القـوة االقتصاديـة التي تسهم
فـي إعالن اســـتـــقالل اإلقـــلـــيم
ـــقـــومـــات بـــعــــد تـــوفـــر أهـم ا
االســتــراتــيــجــيــة ذات الــبــعــد
الـــســيــاسي في الــضــغط عــلى
ـركــزيـة الـعــراقـيـة احلـكـومــة ا
ـغـا لــلـحــصـول عــلى أكـبــر ا
ـــــكـــــاسب واالمـــــتـــــيـــــازات وا
الـــســيـــاســـيـــة في احلـــكـــومــة
ـــركــزيــة الــعــراقــيــة وزيــادة ا

وازنة السنوية. حصة ا

ــلـــيـــشـــيــات وطـــأة تـــهـــديـــد ا
الـــكــرديــة الـــتي تــســـبــبت في
حـــــوادثَ كــــثــــيـــــرة كــــبــــيــــرة
وصــغـــيـــرة وضــعـت عالمــات
اســـتـــفـــهـــام عـــلى مـــســـتــقـــبل
الــتـعــايش بــ مــكــونــات تـلك
احملـــافـــظــــة; حـــوادث الـــقـــتل
واخلــــــطـف وإطـالق الـــــــنــــــار
سـتـمـر ومـحـاوالت الـتـكـريد ا
واالنــــفــــصــــال والـــتــــوظــــيف
ـــؤســـســات والـــتـــعـــيـــ فـي ا
احلـكـومـيـة بـصـورة انـتـقـائـيـة
ــكــاتب وحــزبــيــة وانــتــشـار ا
الـسـيـاسـيـة واألعالم الـكـرديـة
 جـمــيـعـهــا كـانت ـســلـحــ وا
مــؤشــــــــــرات خــطــيـــرة عــلى
قـــيـــام نــظـــام دكـــتـــــــــــاتــوري
مــرتــبط بــالــســيــاســة اإلداريـة
لإلقـــلـــيم ولـألســـر احلـــاكـــمــة
ـــكـــونـــات وتـــغــــيـــيب كـــافـــة ا
الـــرئــيـــســـيـــة واقــصـــاءهم من
ــــســــــؤولـــيـــات ــــنـــاصب وا ا
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ـقــراطـيـة أنّ اإلسـاءة إلى الــد
ومفـاهيم أمن السـلم اجملتمعي
بـدأت عندمـا استـلمت األحزاب
ـديـنـة الــكـرديـة الــسـلـطــة في ا
مـــنــــذُ عـــام (2003م) وتــــراجع
الــنــفـوذ الــســيــاسي لــلــمــكـون
الـــعـــربي والــتـــركـــمــاني بـــعــد
مقاطـعتهم للـعملـية السـياسية
ــعـتـرك ودخـولـهـم الحـقـاً إلى ا
الــــــــســـــــيــــــــاسـي واإلداري في
احملــافــظـــة بــعــد أن تـــمــكــنت
الـقوى الـسـياسـيـة الكـردية من
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نـسبيا مع األمـريكي فـيما لو
قـــــــورنـت بـــــــعـالقـــــــتـــــــهـم مع
. فـــوضـــعت االســـرائـــيـــلــــيـــ
ـوسـاد بـرنـامج (الـتـسـخـيف ا
ـتــبع مـنـذ سـنـوات اخلـلـقي) ا
مـع عـــــدة دول كــــــان اولــــــهـــــا
فـــلــــســـطــــ ومـــصــــر وهـــذا
الـــبـــرنــــامج بـــرع في افـــســـاد
االخالق الـعـراقـيـة فعـال فأول
خــــــــطـــــــــوة تــــــــوجه بــــــــهــــــــا
االسـرائــيــلــيــون هـو الــتالعب
بالوتر الديني احلساس حيث
 االتـــــصـــــال بـــــأحـــــزاب في
االردن والــســعــوديــة لــلــقــيــام
بـــزرع الــــرعب لــــدى شـــيــــعـــة
الــــعـــــراق ثـم اخــــذ الـــــلـــــوبي
اليـهودي فـي ايران مـسؤولـية
زرع عـنــاصــرهـا في الــعـراق .
واصـــبـــحـت بـــغـــداد مـــديـــنـــة
اشـــــبـــــاح عـــــام  2006كـــــمــــا
وصفـتـهـا صـحيـفـة الـكـارديان
فـي تـقـريـرهــا. اسـتـمــر الـعـمل
بــبــرنــامج الــتــســخــيف الــذي
تديـره اخملابـرات االسرائـيلـية
مــنــذ عــام 2010 بــعــد ادخــال
وسـائل مـتـطـورة نـعـرف مـنـها
وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي
ـواد فـيـهـا الـتي يـتم تـوجـيه ا
لـــضـــرب االخـالق االسالمـــيـــة
احلــمـيـدة والــتـقـلــيل من شـأن
الــعــرب ونــشــر فــكــر اإلحلــاد
وعـمـلت ايـضـا بـتـركـيـز شـديد
عـــلـى نـــشـــر فــــكـــرة الـــشـــذوذ
اجلـنــسي الــذي اصــبح عـادة
في الــــــعـــــراق وخــــــاصـــــة في
ـعـروفـة بـتـمـسـكـهـا ــنـاطق ا ا
الـديـنـي والعـرفـي الـعـشـائري.
لم تــكــتف اســرائــيـل بــأفــسـاد
االخالق بـل ذهــــبـت بــــعــــيــــدا
الفساد الفكر فقامت بتأسيس
مــراكـــز ابــحــاث ومــؤســســات
مجتمع مدني وشركات وهمية
وفـضـائيـات تـلفـزيـونيـة تـعمل
كـلـهـا بكـوادر عـراقـيـة وبأدارة
مـجـهـولـة ونالحظ في الـفـترة
االخـــــيـــــرة ان االمـــــور بـــــدأت
تــتــضـح اكــثــر فــأكـــثــر حــيث
عودة العالقـات مع دول عربية
مطـبعة السـرائيل كـالسـعودية
ومــــصــــر واالردن ونالحظ ان
ـنـقطـعـة ب الـعراق الـعالقة ا
والـسـعـوديـة الكـثـر من عـقدين
عــــادت وبــــســــرعــــة غــــريــــبـــة
واستـمالتا الـسعودية واالردن
قـــــادة وزعــــــمــــــاء الــــــعـــــراق
فـالسـعوديـة تـفتح خـطا جـويا
وبــري مـع الــعـــراق فــضال عن
ـعــارض مـعـرفـيـة افـتـتــاحـهـا 
داخل الــعـــاصــمــة الـــعــراقــيــة
بـغــداد كــان اخــرهــا قــبل ايـام
لك حـيـنـمـا  تـعـلـيق صـور ا
سـلـمـان داخل قـاعـات مـعـرض
بــــغـــداد الــــدولـي لـــلــــكــــتـــاب
فـالرياض تـكتب اليـوم وبغداد

تقرأ! يا للعجب.
 واالردن االخــــرى يــــهــــديــــهـــا
أل. سنة العراق امـواالً  امام ا
الــعــراق مــغـــمى عــلــيــهم وهم
يــعــيــشـــون في حــالـــة الــفــقــر

احملدق بـسبب مـا حل بديارهم
من حـروب صــنـعـتــهـا حـلــيـفـة
العراق اجلديدة اسرائيل  اما
الـــشـــعب الـــكـــردي وحـــكـــومــة
كــــردســـتــــان فال حـــاجــــة لـــنـــا
باحلـديث عـنهـما ألنـهم أعلـنوا
عـن تطبيـعهم لـلكيـان بصراحة
واضـــحـــة جـــدا. امـــا شـــيـــعـــة
ــســاكـ هم الــعــراق فــهـؤالء ا
االكــثــر ســـذاجــة فــيـــتــفــرقــوا
كجـماعـات ليـحاربـوا بعـضهم
منـهم من يرمي ايـران بجمرات
العـداء واخرون يصـفون ايران
بـزعـيـمة تـشـيعـهم والـصـحيح
هـــــو ان ايــــــران اتــــــفــــــقـت مع
اســرائــيـل لــوضع حل ســـلــمي
لــــتـــقــــاسـم صـــفــــقــــة الــــقـــرن
فـاسـرائــيل لـهــا بـعــد تـأريـخي
بالـعراق وهي تـريد الـسيـطرة
عــلى مـــيــاه الــفـــرات الــعــذبــة
وتـــرغب بـــضم غـــرب وشـــمــال
الـعـراق الى مـسـتـعـمـراتـها من
نـاطق الـعربـيـة وهي تقـصد ا
ـنـاطق الــغـربـيـة اكــثـر مـنـهـا ا
الـكـردية بـاعـتبـار سـنة الـعراق
هـم من يقـود حركـة احلكـومات
ظـاهـرا او بـاطـنـا بـدءاً بـاحلكم
األمــــوي ثم الــــعــــبــــاسي والى
يـومـنـا هـذا الـذي يـشبـه احلكم

العباسي. 
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ايـــــران طـــــرحت شـــــروطـــــهـــــا
ــنـــاطق بـــالـــســـيـــطــرة عـــلـى ا
ـقـدسـة في الــعـراق كـالـنـجف ا
وكــربالء وايـضــا تـريــد حـريـة
التحرك على اجلمهور الشيعي
ـوافقة جـنوب العـراق وتمت ا
عــلـى ذلك اال ان الــصـراع قــائم
حتى االن بخصوص بغداد وال

اظنه سيطول. 
ا سـبق يظـهـر ان ثمـة عالقة
بــــــ الـــــعــــــراق واســـــرائــــــيل
تــأريــخـــيــة فــفي ســابق االمــر
كـــانت الــعالقـــة مع قــادة زمــام
االمـور واحلـكـام ورجـال الـدين
الـكــبـار بـشـكـل سـري ال يـعـرفه
الشعب لكن في الوقت احلالي
اصــبـــحت الـــعالقـــة واضـــحــة
كـوضــوح شـمس الـضـحى بـ
الـــكــثــيـــر من ســاســـة الــعــراق
ورجال الـدين وحتى هـذا بحد
ــا مـا يــخـيف ذاته ال يــقـلق إ
فـعال هـو الشـعب. فاغـلب افراد
الشعب الـعراقي اليوم واخص
الــشــبـــاب بــالــتــحــديــد يــرحب
بـفــكــرة الـتــطــبـيع مـع الـكــيـان
وجاء ذلـك كنـتيـجـة بعـد اجراء
اســـــتــــبـــــيـــــان عـــــلى وســـــائل
الـــتــواصل وهـم ال يــفـــهــمــون
مفهوم اسرائيل وال يعرفون ما
وراء دولــة اســرائــيـل. واالمـور
تــتــجه الى مــعــتــرك خــطــر في
الـعـراق بـعـد مـا اتـضـحـت هذه
ــــنـــــمــــقـــــة. عــــلى الـــــعالقـــــة ا
الــعــراقــيــون جــمــيـعــاً واخص
سنة وشيعة العراق ان يفقهوا
مـا يحاك لـهم خلف الـكواليس
ولــيــعــاودوا مــراجـعــة  تــأريخ

ثليهم من الساسة .
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كنُ تـغيـيرُ سلـوكِ االنسانِ بـطريـقةٍ غيـرِ مبـاشرةٍ ولكنْ فـعالةٍ
من خـاللِ نـظريـةِ الـتـنـبـيهِ أو الـوخـزةِ الـتي كـتـبَ عنـهـا احلـاصلُ
عــلى نـــوبلِ لالقــتــصــادِ  Richard Thalerفي كـــتــابهِ الــتــنــبــيهِ -
 Nudgeوالـذي يــبـحثُ فـيهِ عن األسـبــابِ الـتي تـدفعُ األشـخـاصَ
لالخـتـيـاراتِ الـسـيـئـةِ أو غـيـرِ الـعـقالنـيـةِ في قـراراتِـهم. فـي هذهِ
ـسـتـوى الالشعـوري حلـملِ الـناسِ الـنـظـريةِ يـكـونُ الـعملُ عـلى ا
على تـغيـيرِ سلـوكيـاتِهم اخلـاطئةِ بـتوفـيرِ بدائلَ مـرغوبٍ فـيها مع
ـعـنى أنْ يـكونَ هـنـاكَ تـدخل طـفيف بـقـاءِ حـريتِـهم بـاالخـتـيارِ 
غيرُ مـباشرٍ وخفيٍ يعـتمدُ على الـدوافعِ النفسـيةِ لتحـفيزِ الفردِ
عـلى الــقـيـامِ بــسـلـوكٍ صــحـيحٍ مع احــتـفـاظِه بــحـريـةِ الــتـصـرفِ
عنى ثانٍ: سأدفعُكَ بـإجتاهِ مصلحتِكَ ولكن سأتركُ واالختيارِ 
لـكَ االخـتـيـارَ. هذا األسـلـوبُ أكـثـرُ فـاعـلـيـةٍ من حـمـالتِ الـتـوعـيةِ
ُ ـاذا يتـع ـنـطقِ لتـوضّحَ لـلنـاسِ  الـتـقلـيـديةِ الـتي تـستـنـدُ على ا
عليـهم القيامُ بـسلوكٍ ما أو عـدمِ القيامِ بهِ ألن الـناسَ ال يغيرونَ
سلـوكَهم اخلاطئ جملـردِ توجـيه نصائحَ لـهم فهم غـالباً يـعرفونَ
ـــارســـونه! لـــقـــد أدركتْ انَّ هـــذا الـــســـلـــوكَ خـــاطئ ومـع ذلكَ 
احلكوماتُ أنَّ عـمليةَ صـنعِ القرارِ البـشري ال تعتـمدُ على العملِ
العـقالني فقط بل على أشـكالٍ أكثـرُ حتفيـزٍ عاطفـياً وعلـيها انْ
طلقةِ وتهملُ اجلوانبَ النفسيةَ ال تعتمدَ بالكاملِ على العقالنيةِ ا
والـعـاطفـيـةَ والـثقـافـيـةَ للـشـعـوبِ. وهذا مـا قـامتْ بهِ أكـثرُ من 50
دولـةً في الـعـالمِ حـيثُ أسـستْ إدارات حـكــومـيـة تـهـتمُ بـتـغـيـيـرِ
Behavioral In- ِسـلوكِ مـواطـنـيهـا مـثلُ فريقِ الـرؤى الـسلـوكـية
 sights Team - BITالــبــريــطــانـي ومــكــتبِ ســيــاســاتِ الــعــلــومِ
والتقنيةِ  Office of Science and Technology Policyاألمريكي.
َ عدةٍ منها:  تعملُ هذهِ اإلداراتُ على تغييرِ السلوكِ وفقَ مباد
ا يـحبُ الربحَ: انَّ بـدأ األول: اإلنسـانُ يكـرَهُ اخلسـارةَ أكثـرَ  ا
عبارةَ: "إذا لمْ تُرشدْ استهالكَ الكهرباءِ فسوفَ تخسرُ  50 ألفَ
ديـنــارٍ شــهـريــاً" أكـثــرُ فـاعــلــيـةً من عــبـارةِ: "مـن خاللِ تـرشــيـدِ
اسـتـهالكِ الـكـهـربـاءِ فـسـوفَ تـوفـرُ  50ألفَ ديـنـارٍ شـهـريـاً" الن
الــعـبـارةَ األولـى حتـذرُ االنـســانَ من اخلـسـارةِ وهـي أكـثـرُ شيءٍ

يكرهُه!
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َّ تــقــســيـمُ مــوظــفي إحــدى الــشــركــاتِ الى ثالث مــثــال آخــر: 
مـجمـوعـاتٍ األولى بقـيتْ دونَ أي تـأثيـرٍ عـليـها والـثـانيـةُ وُعدوا
ٍ من اإلنتاجيةِ كافأةٍ في نهـايةِ العامِ إذا حقـقوا مستوى مـع
ـكـافــأةَ في بـدايـةِ الـعـامِ عـلى أنَّ َّ مـنـحُـهم ا امـا الـثـالـثـةُ فـقــد 
ـطـلـوبِ من ـسـتـوى ا يـردوهـا فـي نـهايـةِ الـعـامِ إذا لـم يـحـقـقوا ا
ِ األولى والثانية اإلنتاجيةِ وفي نهـايةِ العامِ كانَ أداءُ اجملمـوعت
مـتقـارباً أمـا الـثالـثةُ فـقد كـانتْ أفضـلَ بكـثيـرٍ طبـعاً الن الـناسَ
Thaler: ُا يـحـبونَ الـربحَ كـما يـقول يـكرهـونَ اخلـسارةَ أكـثـرَ 
ا لكونه أكثرَ  "األفرادُ يولون قيمـةً أكبر لشيءٍ ما إنْ كانـوا 
ـثلِ الدارجِ: عُـصْفور في لـكونه" وهـذا يذكرُنـا با إذا كانـوا ال 

اليَدِ خَيْر مِنْ عَشَرِةٍ عَلى الشَّجَرَةِ.
بدأ الثاني: تصرفاتُ االنسانِ ال تستندُ على العقلِ دائماً: ا

ـبـدأ الـلـيـبرالـي الذي يـفـتـرضُ ان االنـسـانَ يـتـخذُ وهـذا عـكسُ ا
قراراتهِ االقتصاديةِ عـلى أسسٍ عقليةٍ ألنه يسـعى دائماً لتعظيمِ
ـتــوقـعـةِ ولـهـذا فـإنَّ ــنـفـعـةِ ا مـواردهِ وتـقــلـيلِ تـكـالـيــفهِ نـظـريـةِ ا
االقـتـصادَ كـلّـهُ يتـحـركُ دائـمـاً وفـقـاً لـسـلـوكـيـاتٍ رشـيـدةٍ تـعـتـمدُ
Behavioral Econom- احلقـائقَ.  لكن عـلمُ االقتـصادِ الـسلوكي
ُ أنَّ قراراتِ االنسـانِ اليومـيةِ تـخضعُ العتـباراتٍ آخرى  icsيُبـ
سـاواةِ الغـيرةِ احلـسدِ وغـيرها بل مثل: الـعاطـفةِ الـعدالـةِ ا
أنَّ بـعضَ خـيـاراتهِ ال تـخـضـعُ لـلعـقـلِ اصالً بـالـنـهـايـةِ االنـسانُ
ِ لـيسَ كـومـبيـوتـر!  في جتـربةٍ إلحـدى اجلـامـعاتِ  مـنحُ طـالـب
مبلغاً قدرهُ  $ 1000كمكافأةٍ على تفـوقهما الدراسي وطلبتْ من
ـبلغ مع زمـيـلهِ بأيَّ نـسـبةٍ يـشاءُ بـشرطِ الـطالبِ األولِ اقـتـسامُ ا
ـكـافأةِ أن يـرضى بـالـقـسـمةِ أمـا إذا لم يـوافقْ فـسـيـتمُ سـحبُ ا
ـبـلغِ بالـتـساوي مـنـهمـا طـبـعاً في حـالـةِ قيـامِ الـطالـبِ بقـسـمةِ ا
فــسـيـرضى زمــيـلهُ ويـربحُ االثــنـان أمـا إذا أخـذ األولُ  70%من
كافأةُ. بلـغِ لنفسهِ ومـنحَ الباقي لـزميلهِ فـسيعـترضُ وتُسـحبُ ا ا
وافقةِ على أيّ مبلغٍ أكيدُ أنَّ العقلَ يقـتضيُ من الطالبِ الثانـي ا
مهما كانَ ضئيالً ألنهُ أفضلُ من ال شيءٍ إال أنه لنْ يفعلَ ذلكَ!
ا فـهنا الـقرارُ ال يـعتـمدُ عـلى العـقلِ بل عـلى مبـدأِ العـدالةِ أو ر
عروفِ ان انخفاضَ سعرِ الغيرةِ أو حتى احلسدِ! كمـا أنهُ من ا
َ ـستـهـلـك سـلـعـةٍ ما فـإنَّ قـانـونَ العـرضِ والـطـلبِ يفـتـرضُ أنَّ ا
زيدَ منها لكن بعضَ الناسِ سيعزفونَ عن شرائِها سيشترونَ ا

تدني يعني أنَّ اجلودةَ منخفضة! العتقادِهم أن سعرَها ا
بدأ الثالث: تفضيل الوضع احلالي: ا

االنـسانُ بـطـبعهِ يـفـضلُ الوضعَ الـذي يـجدُ نـفـسَهُ فيهِ ويـتـعايشُ
مـعهُ الن الـتغـيـيرَ صـعب عـلى الـطبـيـعةِ الـبـشريـةِ ولـهذا عـنـدما
ارادتْ احلـكومـةُ الـبريـطـانيـةُ زيـادةَ االدخارِ ورفعَ قـيـمةِ اشـتراكِ
عـمـالِ الـقـطـاعِ اخلـاصِ في صـنـدوقِ الـتـقـاعـدِ طـلـبتْ مـن أربابِ
العملِ وضعَ العـمالَ في نظامٍ يـتمُ من خاللِه خصمُ االشتراكاتِ
من الـرواتـبِ تلـقـائـيـاً إال إذا طـلـبـوا رفعَ أسـمـائِـهم مـن الـنـظامِ
َ وافـقـوا عـلى الـدفعِ. كـما انَّ ـوظـف وكـانتْ الـنـتـيجـةُ انَّ أغـلبَ ا
دةِ َ اشتراكاً مجانيـاً في تطبيقاتِها  ستـخدم الشركاتِ تمنحُ ا
شـهـرٍ مـثالً وبـعد انـتـهـاءِ الـشهـرِ يُـلـغى االشـتـراكُ إذا لم يرغبْ
ستخـدمُ باالستمـرارِ وفعالً الكثيـرُ منهم يظـلونَ على وضعِهم ا
ويــكـمــلــونَ االشـتــراكَ وخــصــوصـاً عــنــدمــا يـتــــــــم الــدفعُ عن
طـــــريقِ  Credit Cardوال يـحســــــــــــونَ بـالـقيـــــــــــــــمـةِ التي

يدفعونها.
بدأ الرابع: االستسالمُ للقطيع: ا

يسـتـسـلمُ مـعـظمُ الـنـاسِ لـآلراءِ الـشـائـعـةِ ويـحـبـونَ بـالغـالبِ ان
يــقــلـدوا غــيــرَهم حــشـر مع الــنَّــاسِ عــيـد ولــهــذا عـنــدمــا تـروجُ
الشركاتُ لـسلعةٍ مـعينةٍ تذكـرُ باإلعالنِ "أن كلَّ الناسِ تـشتريها"
بدالً من أنَّ تعددَ مزايا تلك السلعةِ وبالتالي فإنَّ متلقي اإلعالنِ

سيشترونَ السلعةَ تلقائياً. 
في سـنــغـافـورةَ عــنـدمـا تُــرسلُ ايـصـاالتُ اســتـهالكِ الـكــهـربـاءِ
َ يُكـتبُ فيهـا مقـدارُ استهالكِ جـيرانِـهم لغرضِ والغـازِ للـمواطنـ
ـقـارنـةِ فـكـانـتْ الـنـتـيـجـةُ انَّ األكـثـرَ اسـتــهالكـاً لـلـطـاقـةِ قـلـلـوا ا

استهالكَهم ليكونوا مثلَ جيرانِهم.
ـبـاشرةِ ـبـدأ اخلامـس: االنسـانُ يـتـفاعلُ مع الـتـعـليـمـاتِ غـيرِ ا ا

باشرةِ: أكثرُ من ا
معـظمُ النـاسِ يكرهـونَ توجيـهَ األوامرِ لهم بل يـقاومـونَها غـالباً
باشرةِ ألنـهم ال يشعرونَ ولكنـهم يتفاعـلونَ معَ التعـليماتِ غـيرِ ا
انَّـهم مــجـبــرونَ عـلى اتــبــــــــاعِـهــا بـوجــودِ بـدائلَ عــدةٍ التـخـاذِ
الــقـرارِ.  فــلـتــشــجـيعِ الــطالبِ األمــريـكــيـ عــلى تــنـاولِ الــغـذاءِ
ـطـاعمِ بـوضعِ الـفـواكهِ الـصــحي  إعـادةُ تـرتـيبِ الـطـعـامِ فـي ا
ا أدى إلى ـقدمةِ حتى يـراها الطالبُ أوالً  واخلضرواتِ في ا
زيادةِ الطـلبِ علـيها.وفي مـدينةِ  Mumbaiالهنـديةِ  حذفُ كـلمةِ
الـسـريعِ من عــبـارةِ طـريـقِ مـومـبـاي الــسـريعِ فــقـامَ الـسـواقُ ال

ارادياً بتقليلِ سرعةِ سيارتِهم! 

 U U¼b « b− √

عمان

ـواضـيع احلـسـاسـة جـداً من ا
في الوسـط السيـاسي العراقي
هــــو احلــــديـث عن مــــوضــــوع
الـــعالقـــات مـع اســرائـــيـل قــد
يستغرب الـبعض فيما لو قلت
ان ”عالقة العراق مع اسرائيل
قوية جدا “و ان العـراق اليوم
هـو في مـقـدمـة الدول الـعـربـية
ــطـبـعــة لـقــيـام دولـة الــكـيـان ا
االســرائــيــلي بــعــد ان كــان من
اشـــد الـــدول عــــداء لـــلـــكـــيـــان

الصهيوني.
 ولـبرهـنة تـلك العالقـة البد من
اخلـوض في مــعـتـرك الــتـأريخ
قلـيال. اثـناء قـيام دولـة الكـيان
الـصـهـيـوني عـام 1948عـبـرت
ــلــكــة الــعــراق عـن رفــضــهـا
لقـيام الـدولة االسـرائيلـية رغم
ــالــكــة ورئــيس ان الــعــائــلــة ا
الـــوزراء كـــانـــوا قـــريـــبـــ من
الـســيـاسـة الــبـريـطـانــيـة الـتي
زرعت بــــذرة الـــكــــيـــان وكـــان
بأمـكان بريطانـيا الضغط على
ــــلـــكـــة الـــعـــراق حـــكـــومـــة  
لــلـــتـــخــفـــيف مـن ذاك الــرفض
الـــعــراقـي اال ان بـــريـــطـــانـــيــا
باركـت ذلك سراً لـهـدف ضـمان
االمسـاك بـاحلبـلـ وهذه هي
سـيـاسـة بريـطـانـيا  ال تـتـمسك
بـحــبل واحــد بل جتـمع اكــثـر
من حبل حتـسبا النـقطاع حبل
مــا او لــضــعف قــد يــصــبه ثم
تــبـقـى تـدرس عــلى ذلك احلـبل
حــــتـى تــــتـــــأكــــد من سـالمــــته
وتــــأكــــدت من والء اســــرائــــيل
الحـقا فـبريـطانـيا  كـانت قلـقة
بــعــد ان اطــلــقـت وعــد بــلــفـور
خـوفا مـن كيد الـيهـود الذين ال
يـحبذون كـنيسـة انكلـترا لذلك
تــوجب عــلى االنــكــلــيــز االخـذ
بـــاحلــيــطــة واحلـــذر من قــيــام
دولــــة اســــرائــــيل ووضــــعــــوا
ايـــديـــهـم عـــلى اهـم االجـــهـــزة
احلـــكــــومـــيــــة في اســــرائـــيل
وبــــنـــفس االســـلــــوب اتـــبـــعت
بــريـــطــانـــيــا مـــصــاحلـــهــا في
الـعراق فسيـطرت على الـعائلة
ـالـكـة ورئــيس الـوزراء ولـهـا ا
مـقــبـولـيـة لــدى رجـال الـدين -
عـلى وجه اخلــصـوص- الـذين


