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3-وفي العهد األسالمي أرتفع
الـشـعـور الـقـومي الى مـسـتـوى
انـية  الـرسـالة الـعـقائـديـة األ
حيث أحتل الـعرب قيادة الدولة
األسالمية في عهد النبي ( ص)
واخلــلـــفـــاء الـــراشــديـن مــرورا
بـالـدولــة األمـويــة والـعـبــاسـيـة
والــفـــاطـــمــيـــة حــتـى األحــتالل
غولي وقيام الدولة العثمانية ا
ــــراحل بــــرزت . وخالل هــــذه ا
أشـكال من الـهيـمنـة السـياسـية
وتنـامت األجتاهـات العـنصـرية
سلم  حيث ألبادة العـرب وا
تـــعـــرض الـــعـــرب الى حـــمـــلـــة
أنـتـقامـيـة وعمـلـية صـهـر قومي
أتــــاحـت الـــفــــرصــــة لــــتــــســــلل
الـعنـاصرغـيـر العـربيـة ألحتالل
ؤثرة في احلكم والتي راكز ا ا
عـمــلت الى تــفـكك الــدولـة الـذي
مــــهــــد الـــــطــــريق الـى الــــغــــزو
األجــنـــبي اخلـــارجي وخـــاصــة
الــغــزو الــتـتــري والــصــلــيـبي 
أضــــافــــة الى غــــزوات أخـــرى .
وجملـابـهـة هـذا الـغـزو والـصـهر
الـــقــــومي أقــــدم الـــعــــرب عـــلى
ـنــتـديـات تـأســيس األحـزاب وا
واجلمـعيات  فكانت أول دعوة
الـى أقــامــة اخلالفـــة الــعــربــيــة
وردت فـي كـــتــــاب (أم الــــقـــرى)
الذي صدر في مصر عام 1316
ـؤلــفه عــبــد الــرحـمن هــجــريــة 
الكواكبي . وفي عام  1805رفع
عمـر مكرم الى الـوالي في مصر
الـوثيقة الشـعبية الـتي تتضمن
مـطـالب الـشـعب بـعـدم مـرابـطـة
قـــوات األحـــتالل في الـــقـــاهــرة
.وأن أول مـن صـــــــاغ فــــــــكـــــــرة
الــوحـدة الـعــربـيـة ضــد أتـسـاع
عادي لـلقومية وتنامي الـتيار ا
العربية هو (أديب أسحق ) عام
 1855 في دمشق في مقالة
بعنـوان (دولة العرب ) ثم صدر
كــتــاب بــعــنـوان ( يــقــظــة األمـة
الــــعـــربـــيـــة ) فـي بـــاريس عـــام
ؤلفه جنيب عازوري .  1905 
بعدها ظهرت ( منظمة اجلامعة
ؤسسها العربية ) عام  1909 
مـحـمد رضـا رشـيـد الـذي طالب
احلـكــومـة الـعــثـمـانـيــة أعـتـبـار
الــعــرب أمـة حــيــة ذات قــومــيـة
مؤثرة في حـياة االمة والدولة 
بـعـد ذلك  تـأسـيس ( جـمـعـية
الفتاة الـعربية ) في سوريا عام
 1911حيث عملت على أيقاظ
الــشــعـور الــقــومي والــنــهـوض
بــاألمــة الــعــربــيــة الـى مــصـاف
األ األخـرى كــمـا كــان حلـزب
(الالمـركـزيــة الـعـثـمــانـيـة الـذي
تـأسس عام  1913في الـقـاهـرة
اخلـاص بـالـعرب الـدور الـكـبـير

الــعــربــيــة وكــانت لــلــعــرب في
اجلــزيــرة الــعـــربــيــة حــضــارة
ـة شـمـلت مـنـطـقـة الـيمن  قد
ـلكة ( مع ) في حيث قامت 
ــــيالد  األلف الــــثــــاني قــــبل ا
ـلـكـة (سـبأ ) وعـاصـمـتـها ( و
ـة عـثـر مـأرب ) وحـضـارة قــد
عـــــلى آثــــارهــــا في األحــــســــاء
واحلجاز والـبحرين أمتدت من
كما يالد   3000- 2500قبل ا
الـيك عربية تشير قامت عدة 
الى الـــواقع احلـــضـــاري الــذي
بـــلـــغـه الـــعـــرب قـــبل األسالم 
ـــعــــيـــنـــيـــة أمـــثـــال الــــدولـــة ا
واحلــضــرمــوتــيــة والــســبــأيـة
واحلــمــيــريــة  الــتـي أمـتــلــكت
ـتـمــثـلـة مـقـومــات احلـضــارة ا
بــالــري والـــزراعــة والـــتــجــارة
والـعـمـران والــكـتـابــة والـنـشـر

وأدارة نظام احلكم .
WLN  Êb

كـــمـــا قـــامت مـــدن مـــهـــمـــة في
احلـــجــــاز هي مــــكـــة ويــــثـــرب
والـطـائف .أمـا خـارج اجلـزيـرة
العـربـية فـقـد قامت دول عـديدة
مـــــــثل فـي وادي الــــــرافـــــــديـن 
األكـدية والـسومـريـة والبـابلـية
ــلــكــة احلــيـرة واآلشــوريــة و
.وفي بالد الشـام قامت دويالت
أخـــرى أهــمــهـــا الــعـــمــوريــون
والـكـنــعـانـيـون والـفــيـنـيـقـيـون
واألرمــــــــيـــــــــون واألنـــــــــبــــــــاط
والتـمدمريون والـغساسنة .من
هـذا األسـتـعــراض نـسـتـخـلص
أصـالـة العـرب احلـضـاريـة قبل
األسالم .فـتاريخ الـعرب الـقد
لم يكن تـاريخ رعاة أو غزاة بل
هـو تـاريخ نـهـضـوي قائـم على
الوعي القومي العربي من أجل
ـا بــنــاء الـدولــة الـعــربــيـة قــد

وحديثا .

ـصلحـة من تسقط الخ  أقول 
الـــوحـــدة الـــعـــربـــيـــة ومالحم
ــســـلـــمــ وســـيــرة الـــعـــرب ا
الــــــرســـــــول الــــــعـــــــربي (ص)
واخلــــلــــفـــاء الــــراشــــدين وكل
األبـطــال األوائل تـغـذي الـروح
الــنـضـالـيـة لــلـشـعب الـعـربي 
ـصـلـحـة من تـسـقـط الـوحدة و
العربـية ومـازلنا نـتغـذى بآثار
ــفـــكــرين والــعـــلــمــاء أمــثــال ا
الـــــرازي وابـن ســــيـــــنـــــا وأبن
تـنبي الهـيثم وأبـن خلـدون وا
عـري واجلاحظ وأبـو الـعالء ا
واجلـواهري وطه حـس نـفيد
صلحة منها الى يومـنا هذا . 
من تـســقط الــوحـدة الــعـريــيـة
وألبــنـــائــهــا تــديـن الــبــشــريــة
ـــا قـــدمـه أبـــنـــاؤهــا بـــالـــوالء 
الـــعــلـــمـــاء الـــذين أخـــتـــرعــوا
وأكتـشـفوا الـكهـرباء والـراديو
والـطائـرة والـتـلفـزيـون والذرة
ولـقـاحـات األمـراض الـفـتـاكة .
ــصـلــحـة من تــسـقـط الـوحـدة
الـعربـيـة وأمتـها تـمـلك أضخم
مدنـية في العالم –كمـا يقول (
كـروزيه) ( هـنـاك مـدنـيـتـان من
ـدنـيـات الـتي ظـهـرت أضـخم ا
ـدنــيـة في الــتـاريخ الــقـد  ا
ـصـريـة ومـدنـيـة بالد مـا ب ا
صلحة من تسقط النهرين )  
الــوحـدة الــعـربــيــة وكل عـربي
يـشـعـر بـفـخــر عـنـدمـا يـشـاهـد
آثـــار بـــابل ويـــقـــرأ شـــريـــعـــة
حــمــورابي ويــزور األهــرامـات
في مــصــر  ويـــتــنـــفس هــواء
قرطاجة في تونس وآثار تدمر
قـامات في سـوريا  ويـسـمع ا

البغدادية في بغداد .
2- تـسـقـط الـوحـدة الـعـربـية 
ــصـلــحـة من تــسـقـط الـوحـدة
اذا تسقط الوحدة العربية  و

وأنــــا اعـــيــــد تــــرتـــيـب أعـــداد
جــــــريــــــدتي ( الــــــزمــــــان ) في
ــتــواضــعــة قـرأت مـكــتــبــتي ا
بـــأحـــد أعـــدادهـــا مـــوضـــوعــا
بــــعــــنــــوان ( فــــشــــلـت اآلمـــال
واألحالم وأنـكسـرت الرماح ...
تــســقـط الــوحــدة الـــعــربــيــة )
ـــوضـــوع في ظل وألهـــمـــيــة ا
األحــتالل األنــكـــلــو أمــريــكي 
وكـــــــواجب وطـــــــني وقـــــــومي
وجــدت نــفـسـي مـلــزمــا بــالـرد
عـليه . فأذا كـان الكاتب يـقصد
بــالــوحــدة كــهــدف مـن أهـداف
حــــــزب الــــــبــــــعـث الــــــعــــــربي
األشـتــراكي فــهـذا أمـر يــهـمه 
أمـا اذا كــان يـقـصــد بـالـوحـدة
روح األمــــــــــة ووجــــــــــودهـــــــــا
ورســـالـــتــهـــا فــهـــذا أمـــر يــهم
الـقـومـيـ من الـعـرب الـعـاربة

ستعربة . وا
1- أن الـــوحـــدة الـــعـــربـــيــة ال
تـسقط  –كمـا يـقـول الـكاتب –
بـــفــــشل األحـالم الـــورديـــة وال
بــــأمــــتــــداد الــــوطن الــــعــــربي
جـــغـــرافــيـــا أو ســـيــاســـيــا أو
قـــانــونــيــا أو اجـــتــمــاعــيــا ال
بــتـــســمــيــة اخلــلـــيج الــعــربي
بــالـــعـــربي أو الـــفــارسي  وال
بــــقـــيــــام احلــــروب وحتــــديـــد
وال بـنظرية نـتائجهـا وقادتها 
الـدكتـور علـي الوردي ونـظرية
الــعــمل الــبــعــثــيــة أو نــظــريـة
وال أقــلـــيــدس وفــيــثــاغــورس 
نـظـرين الـسابـق بـنـظريـات ا
والالحـقــ في حتـديــد مـعـنى
األمـة والقـوميـة والوحدة  وال
بأشـكال الـوحدات واألحتادات
الــــعـــربــــيـــة فـي اجلـــاهــــلـــيـــة
واألسالم وعــصـــرنــا الــراهن 
وال بـأحــتالل الــعـراق مـن قـبل
قـوات الـتـحـالـف األمـريـكـية ...
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بغداد

في تـنمـية الـوعي الـقومي عـند
الـعرب وتعزيـز الفكرة الـقومية
الـعـربـية الـتـي تـدعو الـى قـيام

الوحدة العربية .
»«eŠ√ ¡uA½

ولــــكـن رغم نـــــشــــوء األحــــزاب
ــنــديــات فـأن واجلــمــعـيــات وا
الــــشــــعــــورالــــقــــومـي لم يــــكن
ـطــلـوب جملـابـهـة ـسـتـوى ا بــا
عـمـلـيـة ( الصـهـر الـقـومي ) أال
أن األمـة العـربيـة أعتـمدت على
قـــواهـــا الـــذاتـــيـــة في حتـــويل
ـبرمج الـنـضـال الـقـومي غـيـر ا
الـى خط نـضــالي ثـوري جــديـد
جملـــابــهــة ســـيــاســة الـــتــتــريك
والصهر القومي  فكانت ثورة
اجلــزائـر بــقـيــادة األمــيـر عــبـد
الــــقـــادر اجلــــزائــــري  وثـــورة
الـقــيــروان في تــونس  وثـورة
ـهـدي في الـسـودان  وعرابي ا
في مصر  وفي الربع األول من
الـقـرن الـعـشـرين شـهـدت األمـة
الــعـربــيـة أنــتـفــاضـات قــومـيـة
ثورية مـهمة كأنتـفاضة الشعب
الـــســـوري عـــام  1920وثـــورة
الــــعــــراق عــــام  1920وثــــورة
الــريف بـــقــيــادة عـــبــد الــكــر
اخلـطــابي عـام  1923وتـوجت
هــذه األنــتــفـاضــات والــثـورات
بــأتـفـاقـات ومـعــاهـدات عـربـيـة
لــلـــتـــضــامـن الــعـــربي  حـــيث
تـأسست اجلامـعة العـربية عام

1945
4- أن الوحـدة الـعربـية عـملـية
ثـوريــة نـضـالـيــة شـامـلـة  وأن
الـشـرط الـرئيـس في أي نـضال
وحـدوي هــو مـقـاومــة الـركـائـز
ــــتــــمــــثــــلـــة اجلــــرثــــومــــيــــة ا
بــاألمــتــدادات األســـتــعــمــاريــة
والـــعـــشـــائـــريـــة والـــقـــبـــلـــيـــة
والـطائـفية من جـهة واألسـتناد
الى قـاعـدة جـماهـيـريـة واسـعة
تـنـقل عمـلـيـة الـشـعـور الـقومي
الى وجـــود نـــضـــالي وحـــدوي
فـــردي وجـــمــــاعي في ســــبـــيل
حتــقـيق الــوحـدة الــعـربــيـة من
لـــــذلك كـــــانت جـــــهـــــة أخــــرى 
ـــنــــتـــديــــات واجلـــمــــعـــيـــات ا
والـــثــــورات الــــتـي حــــدثت في
الربع األول من القرن العشرين
ومــــــا قـــــبــــــله تــــــدخل ضــــــمن
الــتــحــضـــيــرات الــقــومــيــة في
عــمـــلـــيـــة الـــنـــضـــال الـــثــوري
الـــــتـــــحـــــرري  فــــأســـــتـــــمــــرت
األنـــتــفـــاضــات والـــثــورات في
جــمـيع أرجــاء الــوطن الــعـربي
ضـد األسـتعـمـار والصـهـيونـية
واألحــتـالل األجــنـــبي وتـــطــور
الـشـعــور الـقــومي الى عـمــلـيـة
نـهـوض قـومـيـة بـشـكل عـام في

ــــــــــشـــــــــرق الـــــــــعـــــــــربـي في ا
األربـعـيـنــيـات من نـضـال االمـة
الـــعـــربـــيـــة حـــيـث أكـــدت هــذه
الـعمـليـة على أهـميـة (الظـاهرة
الـقومـيـة ).وطابـعـها األنـساني
في بــــنــــاء الــــوحــــدة  وعــــلى
ضـــرورة الــثــورة عـــلى الــواقع
ـتـخـلف . فـفي دمـشق أطـلقت ا
احلـركـة القـومـيـة عـلى نـفـسـها
حـركــة األحــيــاء الــعـربـي لـدعم
ثورة رشيد عـالي الكيالني كما
حدثت انـتـفاضـات شعـبيـة عام
 1943لــشــجب الــعــدوان عــلى
استقالل لبنان  وتعبئة القوى
الـوطـنـيـة والـقـومـيـة ضـد قـرار
احلـزب اجلــمـهـوري األمــريـكي
وتــصـريح روزفــلت عـام 1945
بـفــتح الـهــجـرة الــيـهــوديـة من
أمــــريــــكــــا الـى فــــلــــســــطــــ 
ـصـر في ومـظـاهـرات الـتأيـيـد 
نــضــالــهــا من أجل األســتــقالل
وجالء األنــكــلــيــز عــام  1964
ــعـــاهــدة واألحــتـــجــاج عـــلى ا
واجلرائم األردنيـة البريطـانية 
ــغــرب .وفي الــفــرنــســيــة في ا
مـرحلـة اخلمسـينـات من نضال
األمـــة الـــوحـــدوي بــدأ الـــوعي
الـقـومي يـدخل مـرحـلـة جـديـدة
ـرحلة العـمل القومي لألنـتقال 
األســـتــــراتـــيــــجي لـــلــــنـــضـــال
الوحـدوي حيث توحـيد قطرين
أو اكــــثـــر فـــبـــدأت عـــام 1950
بــطــرح شــعــار أحتــاد ســوريـة
والــعــراق وأنــتــهت بــتــحــقــيق
شــعــار وحــدة سـوريــة ومــصـر
عام  1958الـتي أعـطـت الدلـيل
العـمـلي عـلى أمـكـانـيـة حتـقيق
خطـوات وحدوية . وفي الوقت
نــفـسه قــام األحتــاد الـهــاشـمي
ثم قــيـام بـ األردن والــعــراق 
الـوحـدة الـثـالثـيـة بـ سـوريـة
ومـــصــر والـــعــراق عــام 1963
الـتـي تـبـعــهـا األحتــاد الـثالثي
بـ سوريـا ومصر ولـيبـيا عام
  1967وقـــيـــام الـــوحـــدة بـــ
شــــطـــري الــــيـــمـن الـــشــــمـــالي
واجلـــنـــوبي عــام  1972 وفي
ـلك حس الوقت نـفسه طرح ا
ــمـــلـــكــة مـــشـــروعه بــأقـــامـــة ا
ـتحدة بـ الضـفت العربـية ا
الشرقـية والغربيـة في فلسط
 ثم دعـــوات الــقـــذافي ألقـــامــة
الــوحــدة بــ تــونس ولــيــبــيـا
والوحدة األندماجية مع مصر
قـاتلة ثم طـرح شعار الـوحدة ا
بــ ســوريــا ومــصــروالــعـراق
وأيـــــة دولــــــة أخـــــرى . لــــــقـــــد
استـمرت سـلسـلة األنـتفـاضات
فـي جـــــمـــــيـع أرجـــــاء الــــــوطن
الــــعـــربـي ضـــد األســــتـــعــــمـــار

يـة وتعززت واألمبـرياليـة العـا
ــشـاريع احلــركــة الـقــومــيـة بــا
األجتاديـة والـوحـدويـة وأرتفع
مـستوى الـنضال الـقومي الذي
حتـــمـــلت مـــصــر جـــمــال عـــبــد
الناصر دورها النضالي الكبير
رغم مــخــتـــلف الــصـــعــوبــات 
حيث كـانت مركزا لـقادة العرب
الــقــومـيــ من كل قــطــر عـربي
فــكـــان الـــشــيـخ عــبـــد الـــقــادر
ـــــغــــــربي األصـل والـــــشــــــيخ ا
اســمــاعــيل صــديق اجلــزائـري
األصـل ورشـــــــــــيـــــــــــد رضـــــــــــا
الــــطـــرابـــلـــسـي األصل وعـــبـــد
الـــرحــمن الــكــواكـــبي احلــلــبي
األصل وعـبد الـعزيـز الـثعـالبي
ــارســون الــتـــونــسي األصـل 
متد الـعمل النـضالي القـومي ا
من مـــــــصــــــر الى أقـــــــطــــــارهم
مـــســتـــنـــدين بـــنــضـــالـــهم الى
مـنـطـلـقـات أساسـيـة تـمـيـز بـها
الــنـضــال الـقــومي الــعـربي في
مــــرحـــــلــــة األربـــــعــــيـــــنــــيــــات
واخلـــمـــســـيـــنـــيــات فـي بـــنــاء
الوحدة الـعربية .من خالل هذا
الـعــرض الــبـطــولي الــنــضـالي
لـلــعــرب مــنــذ مـرحــلــة مــا قـبل
األسالم حـتى األحـتالل األنكـلو
أمـريــكي لــلـعــراق عـام  2003
ــصــلــحـة من ــاذا و نــتــسـاءل 

تسقط الوحدة العربية ? 
ذا تسقط الوحدة العربية -5
? هـل ألنـهـا رسـالـة الـعـرب مـنذ
دعــوة الــرســول الــعــربي (ص)
وأن هــذه الــرســالــة تـمــثل دور
الــعـرب الــنــضــالي الــتــاريـخي
الـهـادف لـتــبـديل جـذري شـامل
ـــتــخـــلف واألســهــام لــلــواقع ا
الـفــعـال في تـطــويـر احلـضـارة
األنسانيـة . وأنها رسالة تتسم
بـكـونـهــا عـربـيـة ألنــهـا تـكـسب
األمــــة الـــعـــربـــيــــة هـــويـــتـــهـــا
ومالمحها وخصوصيتها التي
جتـعـلـهـا مـخــتـلـفـة عن غـيـرهـا
بـصفـات معيـنة هذه الـهوية ال
تعني التنكر على األ األخرى
رسـاالتهـا في حتقـيق وحـداتها
القـومية  ألن الـوحدة الـعربـية
تـعمل عـلى مـحاربـة كل أشـكال
الــتــعــصب الــقــومي والــعــرقي
والـديني واألقـلـيمي واألنـفـتاح
عـــلى احلـــركـــات الـــتـــحـــرريـــة

ية? العا
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وهل ألنــهــا اجلـــواب الــعــمــلي
لكه العرب ضد الوحيد الذي 
ـسـتــقـبل ــصـيــري  الـتــحـدي ا
األمـــة الــعـــربــيــة  وهل ألنــهــا
السـبيل الوحـيد لـتوحـيد األمة
وأيــصـال اجلـمـاهـيــر الـعـربـيـة

الـى حــــكـم الــــبـالد وحتــــقـــــيق
أســـــتــــقـالل الــــعـــــرب ووحــــدة
أراضيـهم ونـهـضـة مـجـتـمـعهم
ـعادية واألحـاطة باخملـططات ا
ـــؤامـــرات واألشــــراك الـــتي وا
تـنصب للـنضـال العربي ? وهل
ألنــــهــــا تــــرفـع الــــنــــضــــال من
مـسـتـوى الــتـرف الى مـسـتـوى
ـوت ألنقـاذ األمة من احلـياة وا
التناقضات وكشف من يتظاهر
بالعـقائدية والتقـدمية والنظرة
الى الـزمن نـظرة عـمـيقـة تـقوي
ـباد والنفس الـثقة بالـفكر وا
وأيــــجـــاد قــــيــــادات وطــــنــــيـــة
ـسـتـوى مـعـقـول في الـنـضج
الـعــقـلي والــنــفـسي واألخالقي
سؤولية والوطني والشعور با
التـاريخيـة  وهل ألنهـا حقـيقة
ثابتة وضـرورة تاريخية تطرح
نفـسها كعمـلية تاريخـية تتوفر
ـستويـات النضـالية لها كـافة ا
الـكبرى بأعـتبارها ثـورة عربية

عميقة شاملة ? 
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الـعــربــيــة ونــسـخــر مــنــهـا ألم
أســـتـــخـف كـــثـــيـــرون بـــدعـــوة
الــــرســـول الــــعــــربي (ص) الى
األسالم في بداية الدعوة ويوم
كان يتـوجه بدعوته الى الناس
كـــــافــــة ? مـن كــــان يـــــظن بــــأن
الـشـعب اجلـزائـري عـنـدمـا بـدأ
نضاله بـأفراد قالئل دمرت بهم
فــرنـسـا وحــلف األطـلـسي  من
كان يظن أن الشـعب الفيتنامي
كـان قادرا عـلى دحر أقوى دول
الـــعـــالـم غـــطـــرســـة الـــواليـــات
ـتــحـدة األمــريـكــيـة  من كـان ا
قـاومـة الفـلسـطـينـية يـظن أن ا
تـستمر بـهذا العنـفوان الثوري
ضــد الــتــحــالـف الــصــهــيــوني
فـلـمــاذا نـنــكـر عـلى األمـريـكـي 
األمـة الــعــربــيــة قــدرتــهـا عــلى
حتـقيق الـوحـدة العـربـية وهي
الـتي سـبق لـها أن قـدمت األدلة
الـعــديــدة عـلى ذلـك في مـراحل
كـثيـرة من حقب الـتاريخ  فمن
حــقــهـــا أن تــطـــمح لــتـــحــقــيق
وحـــدتــهــا وتــقـــدمــهــا من أجل
ـتـخلف الـتـغلب عـلى واقـعـها ا
والــتـــحـــررمن أشــكـــال الـــظــلم
واألســـتــغالل وأقـــامــة الـــدولــة
ـــوحــدة أن ـــقــراطـــيـــة ا الـــد
الــوحـــدة الــعــربـــيــة رســالــة ال
ـان ال نـظـريات  سـيـاسة  وأ
وعــقــيــدة ال أقــوال  لــذلـك فـأن
الـوحدة الـعربـيـة ال يفـهمـها اال
الـقـومـيـون من الـعـرب الـعـاربة
ــسـتــعـربــة فـلــمـاذا يــا تـرى وا
تــــســـقط الـــوحـــدة الـــعـــربـــيـــة
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قـــرأت في جــــريـــدة (الـــزمـــان)
الــســـنه الـــعــشـــرون الــعـــــــدد
5928-  5929  (6-7 كـــانــون
الـــثـــاني- 2018) مـــوضـــوعــاً
بـعــنـوان (الـعــراق وكـردسـتـان
ـوضوع سـتقـبل والهمـية ا وا
ـعقدة فـي الظـروف الراهـنة وا
واخلــطــيــرة الــتي تــواجــهــنـا
وكـواجب وطني وجـدت نفسي

ملزماً بالرد عليه.
ان االفـكـار الـتي تـبـنـاهـا كاتب
ــقـــال كــفــاح مـــحــمــود كــر ا
ــنـهج الــقـومي تـعــتـمــد عـلى ا
ــــتـــــعـــــصب الـــــقـــــائم عـــــلى ا
ـبــتــذلــة يــقـول الــتــبــريــريــة ا
الكـاتب.. (وان شعب كـردستان
يختلف كلياً عن شعب العراق
عـــرقــيـــاً وقـــومــيـــاً وثـــقــافـــيــاً
وتـــــاريــــخـــــيــــاً وحـــــضــــاريــــاً
وجـغـرافـيـاً فـأنه بـعـد ان فشل
خالل قــرن من الــزمن في بــنـاء
ـــواطـــنـــة وان يـــكــون دولـــة ا
شــريــكــاً حــقـــيــقــيــاً في كــيــان
مخـتـلط وضد رغـبة الـشعـب

قــال كــلـــمــته وطــلب ان يــكــون
الـشـعـبـان شـجـرتـ مـثـمـرتـ

بـــاســقــتـــ الشــجــرة واحــدة
مـعـلومـة بـثـمـار مـشـوهـة لكي
يـــســـود الــــسالم بـــعــــيـــداً عن
الــــــصـــــراعــــــات الــــــدمــــــويـــــة
والــســـيــاســـات الــعـــنــصـــريــة
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فاذا كـان الكـاتب يقـصد بـفشل
الـشراكـة ب االحـزاب الكـردية
والــعــربـيــة فــأن الـشــعب غــيـر
مـــعــــني بـــهــــا فـــلـــقــــد قـــامت
حتالفات مـختلفة ب االحزاب
الكردية والعربية وعقدت عدة
مـــؤتــمــرات فـي لــنــدن وصالح
الــــديـن وشــــكــــلـت مــــعــــارضه
لـغــرض اســقــاط نــظــام صـدام
وحــزب الــبــعث واتــخــذت من
ارض كـردسـتان الـعراق قـاعدة
مــحـمـيــة من قـوات الــتـحـالف
وفـي عـــــــام  2003احـــــــتــــــــلت
ـتــحـدة االمـيــركـيـة الــواليـات ا
الـعــراق وكـانت هـذه االحـزاب
مـــــتــــحــــكــــمــــة في ســــيــــاســــة
احلـكـومـات والـنـظـام اجلـديـد
وهـــنـــا يـــحـــضــرنـي تــصـــريح
لــــرئــــيس الــــعــــراق الـــســــابق

الراحل جالل طـلباني عـبر فيه
عن فـرحته بـالدور الـذي احتله
الكرد بعد االحتالل االميركي.
فـالــزعـامـة الــكـرديـة (مــسـعـود
قراطي البـرزاني) وحزبه الـد
الــــكـــردســــتـــانـي الـــتـي نـــائت
بـنـفـسهـا الـيوم عـن ما يـعـانيه
الـــكـــرد من مـــأسـي هي الـــتي
تـقـدمت الـقــائـمـ اجلـدد عـلى
احلــكـم (كــمــا اســمـــاهم كــاتب
ـــقـــال) وهي الـــتي اخـــتــارت ا
شــكل ونــوع الــنـظــام وقــيـدته
بــالـــنــظـــام الــفـــدرالي فـــبــعــد
احــداث الـــكــويت ســنــة 1991
ــان اتــخــذ مــا يــســمى بــالــبــر
الـــــكــــــردســـــتـــــانـي بـــــتـــــاريخ
10/4/ 1992 قـــراراً يــــقـــضي
بـــتـــبـــني الـــنـــظـــام الـــفـــدرالي
لـلـعـراق بــعـد اعالن االغـلـبـيـة
الـكردية حتـررها كـما تزعم من
ـركــزيـة في بــغـداد الـســلـطــة ا
وبــدعم مـن قــوات الــتـــحــالف
وبــذلك فـــرض ســيــاســة االمــر
الـواقع الــتي خـلـفــتـهـا ظـروف
مشبوهة على مجموع الشعب.
ـــقـــال كــوارث واســتـــعـــرض ا

ومـأسي الـكـرد واحلـروب التي
راح ضـحـيـتــهـا ابـنـاء الـشـعب
العراقي عرباً وكرداً في فرض
مشاريع وصفـها هزيلة (قانون
احلــــكم الــــذاتي) حـــرب 1975
ولم يـذكـر من كان وراء الـفـتـنة
(كـــســنـــجـــر الـــوزيـــر االســـبق
لـلـخـارجـيـة االمـيـركـيـة) وشـاه
ال مصطفى ايران الذي اوقع ا
الــــبــــرزاني في شــــرك قــــبــــول
ـساعـدات االسرائـيلة واعالن ا
احلرب والـتمرد عـلى احلكومة

العراقية.
ونــسـي الــكــاتب حـــرب الــكــرد
 1996   الـــتي حــــصـــلت بـــ
ــــــقــــــراطي احلــــــزبـــــ الــــــد
الـكـردستـاني بـزعـامة مـسـعود
واالحتاد الوطـني الكردستاني
بــــزعــــامــــة مــــام جالل حــــيث
اســتــعــان مــســعــود الـبــرزاني
بالرئيس صدام لقمع وحتجيم
دور جالل طـــلـــبـــاني من خالل

تدخل اجليش العراقي. 
ويــقــول الــكــاتب (لــقــد تــخــلى
الـكردسـتانـيون عن اسـتقاللهم
الــذاتي وســارعــوا الى بــغــداد
حــفـــاظــاً عــلى وحــدة الــعــراق
ـواطنة والشراكة وبناء دولة ا
احلـــقـــيــــقـــيـــة حتـت خـــيـــمـــة
ـقــراطـيـة حــقـيـقــيـة ونـظـام د
سـاهمة في مـدني متـحضـر وا
تـأســيس دســتـور دائم يــحـفظ
لـلـبالد وشعـوبـهـا كل احلـقوق
واالمتيازات ويحترم خياراتها
وتـطـلعـاتـهـا في دوله احتـادية
اخـــتــــيـــاريـــة (من دون نـــعـــرة
طــائـفــيـة والنــزعـة عــنـصــريـة
والعقـدة مـنـاطـقيـة وال تـمـيـيز
وال اقصـاء) (وان االلتـزام بهذا
الـــدســـتـــور يـــحـــفظ لـــلـــعــراق
احتــاده احلــر شــعــبــاً وارضــاً

وسيادة)
نــعـم حــصل هــذا بــعــد صـدور
ــرقم  71لــســنـة 2004 االمــر ا

ــؤقـتـة من ســلـطــة االئـتالف ا
الذي اليخـتلف عن القرار الذي
اصــدرتـه عــصــبـــة اال ســنــة
ـــتـــضــــمن تــــوصـــيـــة  1925ا
بــتــشــكـــيل جلــنــة حتــقــيــقــيــة
مــهــمـتــهــا صــيــاغــة اسـتــقالل
العـراق والسيـما الـبند الـثاني
مـــــنه تــــضـــــمن (يـــــدعــــوا الى
االعـتـراف بـحـكم ذاتي لالكـراد
ـوجـبه في مـنــاطـقـهم يــكـون 
ناطق من موظفوا الدولة في ا
ابنـائهـا حصـرياً علـى ان يتاح
للـطـوائف االخـرى كل (اسـباب
ـا يـسـهم في الـعـيش الـكـر 
اشـــــــراكـــــــهم فـي الـــــــبـــــــنــــــاء
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رقم اذ كان الـغرض من االمر ا
 71 لـسـنة  2004 الـصادر من
ـــؤقـــتـــة ســـلـــطـــة االئـــتالف ا
تــقــلــيـص هــيــمــنــة احلــكــومـة
ــــركــــزيــــة االحتـــاديــــة عــــلى ا
احملـافظـات والبـلديـات واتاحة
الـــفــرصـــة الالزمــة لـــتــشـــكــيل
ــدن مــجــالـس احملــافــظــات وا
انـات محلـية) ضـمن اقليم (بـر
كل مــــحـــافــــظـــة ثم كـل ثالثـــة
مـحـافـظـات واشـارة الى اقـلـيم
كــردســتــان ضــمن حــدود قــبل
4/9/ 2003 وخالل  14 عـامـا
ـوجـبه الـدولـة مــضى عـمـلت 
بــعــد ان تـــضــمــنـــهــا دســتــور
الـــــعــــــراق عـــــام  2005 اال ان
رئـاسة اقلـيم كردستـان العراق
جتــاوزت عـــلى الـــصالحـــيــات
احلصرية لـلسلطات االحتادية
الــتي نص عــلــيــهــا الــدســتـور
وحــولت الالمــركــزيــة االداريـة
الى الـالمـركــزيــة الــســيــاســيـة
ــطـــلـــقـــة واصــبـــحـــنـــا امــام ا
كـونــفـدرالـيـة بــعـد ان اسـتـغل
مــســعــود الــبـــرزاني بــصــفــته
رئيسا لالقلـيم ثنائية السلطة
ـتمـثلة ومجـالس التـشريعـية ا

بـــــالــــدســـــتــــور والـــــقــــوانــــ
والــســـلــطـــات الـــتــشـــريــعـــيــة
والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة
واســـتـــغـل ايـــضــــاً الـــظـــروف
الصـعـبة الـتي شهـدتهـا البالد
نـتيجـة احتالل داعش الراضي
مــحــافـــظــات نــيـــنــوى صالح
الدين واالنبار للمضي بشكل
متـزامن مع االحتالل بـالتوسع
عـــلى حـــســـاب اراضي خـــارج
حـدود االقلـيم قبل 2003/4/9
وكان من ضـمنها سـهل نينوى
ومـــديـــنــــة كـــركــــوك.. وانـــدفع
االنفـصاليون اصـحاب النواية
السـيئـة الجراء اسـتفتـاء شمل
ــــنـــــاطق هــــذا حـــــتى هـــــذه ا
االستفتـاء الذي يحمل مشروع
االنفصال والذي رفضته اال
ــتـحــدة وجـمــيع دول الــعـالم ا
عدى اسرائيـل الدولة الوحيدة

التي رحبت به وايدته.
ويــســتـحــضـر الــكــاتب قـائــمـة
طــــــويـــــلــــــة مـن اخلــــــروقـــــات
الـدسـتـورية ويـحـمل احلـكـومة
االحتـاديـة اسـبـابـها مـتـجـاهل
مـشـاركـة االحـزاب الـكـردية في
ــراكــز احلــكـــومــة وادارتـــهم ا
الـــســيـــاســيـــة فـــيــهـــا (رئــيس
جـمـهـوريـة وعدد مـن الوزراء
ووزارات سـيــاديـة) نـســبـة من
ان ونائب لرئيس اعضاء البـر
ـان وغيـرها من الـوظائف الـبر
والدرجات اخلاصة مع وجود
حـــكــــومـــة خــــاصــــة لالقــــلـــيم
كـون الكردي اخـتصرت عـلى ا
وكذلك احملافظات في االقليم.
والـغـريب حلـد الذهـول ان احد
من هـــذه االحــــزاب لم يـــصـــدر
نـقداً ذاتـياً شـامالً عن االخطاء
والفـشل في ادائـهم الـسـياسي
ــا وكل مـــنــهـم يــبـــدو (فـــرح 
لــــديــــهم) وجــــمــــيـع الــــنــــخب
الـسـيـاســيـة تـبــدو غـيـر قـادرة
على تغيير انفسهم واالعتراف

بـاالخطـاء واخلطـايا التي ادت
الى هذا الفشل.
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ويــقـول الــكـاتـب مـاذا جــنـيــنـا
ن يحكمون بغداد? 

حتــول الـنــظـام تــدريـجــيـاً الى
نــظــام طـــائــفي بــحت بــعــد ان
اتـــــفــــقــــنــــا ان يــــكــــون بــــلــــداً
ـانية ـقراطـياً.. الـكتـلة الـبر د
دولــة الــقــانــون تــقــود حــمــلــة
لـغـرض االغـلـبـيــة الـسـيـاسـيـة
مسـتخدمـة ذات االسلوب الذي
اســتــخــدمـه حــزب الــبــعث في
صـنـاعـة مـجـامـيع من الـعـمالء
داخل كـــردســـتـــان لـــوصـــفـــهم

ثل الشعب الكردستاني.
ومن هـنا نـفهم مـايـعنـيه كاتب
ـقـال ان من يـتــعـاون ويـعـمل ا
مع احلــكـومــات الـعـراقــيـة هـو
(عــــمــــيل) ومـن يــــتـــعــــاون مع
االجـــنـــبـي ويـــعـــمل مـــعه هـــو
(كـــردي وطــني حـــسب وجــهــة

نظر الكاتب).
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وانـا ارى ان الــعــامل الـوحــيـد
الــذي فــجــر هــذه الــصــراعــات
واثــار هــذه االعــتــراضــات هـو
ـوارد من عـائـدات الـنفط قـلـة ا
بـسـبب انـخفـاظ اسـعـار الـنفط
ـيـزانـية يـاً وعـدم تـلـبيـة ا عـا
متطلبات حيتان الفساد وهذا
الـــوضع االقــتـــصــادي الــسيء
واطن انعكس على اوضاع ا
ومعيشتهم وصرف رواتبهم.
ـقال ان وكـان االفـضل لكـاتب ا
يــنــحى بــاجتـاه احلــفــاظ عـلى
الـوحـدة الـوطنـيـة ويـؤكـد على
احلـل الـــوحــــيــــد لالزمــــة بـــ
االقــلــيم وبــغــداد بــاحلـوار الن
ذلك ســـيـــضـع حـــداً الفـــتـــعــال
الـــشـــقـــاق وســـيـــعـــزز احلـــكم
الــذاتـي لــكـــردســتـــان الــعــراق
ويفتح الطـريق امام التحوالت
ــقـراطــيــة فـالــذي حـصل الـد

بـــعـــد ان مـــارســـة احلـــكـــومــة
االحتــــاديــــة صـالحــــيــــاتــــهــــا
الـســيـاديــة الـتي نـص عـلــيـهـا
الــــــــدســــــــتــــــــور وحــــــــددهـــــــا
بالصالحيات احلصرية والتي

ادة (110). جاءت با
ــقــراطــيــة عــادة احلــيــاة الــد
احلــقــيــقـيــة الخــوانــنــا الــكـرد
ومــارســوا دورهم االعــتــيــادي
بعـيـداً عن دكتـاتوريـة الزعـامة
وحـكم الـعائلـة الفـردي وسقط
اجلــــــــــدار الــــــــــذي بــــــــــنــــــــــاه
االنفصاليون ب شعب االقليم
وبــغــداد مــثــلــمــا ســقط جــدار
. وسالمـاً لـشــعب الـكـرد بـرلــ
الـشـقـيق ولـكـردسـتـان الـعـراق
الــشــامـخــة الـعــظــيـمــة عـاشت
الـوحـدة الــوطـنــيـة لــكل ابـنـاء

العراق الصامد العظيم.
ويــنــبـغي ان نــشــيـر هــنــا بـأن
االحتالل مشـؤوم اليريد اخلير
لــكل الــعــراقــيــ عــربــاً وكـرداً
وتــركـمــانــاً واقــلـيــات قــومــيـة
اخرى ومـسلـم شـيعـة وسنة
ومـسـيـحــيـ وارمن وصـابـئـة
. الــعــراق شــعب وااليــزيــديــ
.. فلمصلحة من واحد الشعب
قـال بأن الـعراق يـدعي كـاتب ا
شـعــوب مــخـتــلـفــة? فــالـهــويـة
الــعــراقــيــة التــلـغـي الــهــويـات
الفـرعـيـة بل تنـمـيـها وتـرعـاها
فـي اطـــار الــــتـــعــــايش ضــــمن
مواطـنـة مـتسـاويـة لـلقـومـيات
واالديان والطوائف واللغات.
وعــلــيــنــا ان نــتــعض من هــذه
االزمـــة ونــتـــطــلـع بــثـــقــة الى
ستقبل من خالل بناء الدولة ا
واطـنة الـقائـمة دنـية دولـة ا ا
عـلى احترام الـقانـون وحتقيق
سـاواة ونبذ سياسة العدل وا
الـــتـــطـــرف واشـــاعـــة ثـــقـــافـــة
الـــتــنــوع والــقـــضــاء عــلى كل
ـيول االنـفـصالـية وثـقـافاتـها ا

العدوانية.
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بغداد


