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خـطط السقـاط الـسلـطـنة وبـنـاء دولة
عـصريـة جديـدة ووقع مـعهم اتـفاقـية
بــأن  ســتـــكــون تــركـــيــا وطن الــتــرك
والـكــرد بـالــشـراكــة و يـتــمـتع الــكـرد
ـشروعة ضـمن الدولة بكافـة حقوقه ا
الطـموح ووثـائق هذا االتـفاق تـنصل
مـــنـــهــا  اتـــاتــورك    ‘مـــوجــوده في
ــنـظــمـات خـزائن الــدول الــكـبــرى وا
الــدولـيـة ولـكن في زوايــة مـهـمـلـة مع
االسف  ‘وأعدم اتاتورك هوالء القادة
نـاضـلـ من اجل نيل الـتاريـخـيـ ا
شـروعـة وابرزهم ( الـكرد حـقـوقـهم ا
الــشــيخ ســـعــيــد بــيــران و اجلــنــرال
احــســان بــاشـــا ونــوري بــاشــا ) ....
واعــلن اول وزيــر داخــلــيـة حلــكــومـة
اتاتـورك امام العـالم نصا ( أن تـركيا
دولة الترك واي شخص يـعتبر نفسه
غير مـنتم للـترك ويريـد أن يعيش في
تـركيـا لـيس امـامه خيـار اال ان يـعمل
صباغ احذية ...) وعنصرية احلكومة
الــعـصــريــة الــتى عــشـقــتــهــا اوروبـا
واحتضنتها لم تـكون وزير داخليتها
يــقـصـد الـكــرد فـقط بل عـرب مــنـطـقـة
اســـكــنـــدرونــة الـــتي اســتـــقــطـــعــهــا
مــصـطـفى كـمــال من سـوريـا ايـضـا ‘
وهــــــذا الــــــكـالم اشـــــرس مـن جــــــمل
العنصرية التي كـان يستعملها اعتى
الــعــنــصــريــون فـي الــعــالم ومع ذلك
رحب الـغـرب كـافـة بـتـركـيـا الـكـمـالـية
كــدولــة عــصــريــة وادخــلــهــا احلــلف
االطــــلـــسـي  فـــقط الن مــــبـــادراتــــهـــا
الــعــصــريــة اعــطت اشــارة واضــحــة
حملاربـة االسالم ومنـعهـا للـعودة الى
حـــكم تــــركـــيـــا ( اثـــبت الـــتـــأريخ ان
مـافــكــرفـيــة اتــاتـورك نــوع من غــبـاء
الـقـادة الـذين يـغـرونـهم االنـتـصارات
الغـاشمـة ) ومنـذ ذلك التـأريخ وحتى
يومنا هذا وعاد ( اسالم اردوغانى –
ولــــيس اسالم الــــرســـالــــة والـــفــــكـــر

الــنـضــال من اجل ضـمــان حـقــوقـهـا
ـشروعـة ضمن تـلك الدول القـومـية ا
فــمــا كــانت الــنــتــيــجــة اال االحــبـاط
بنوع   ‘النوع االول فـشلت  لكذب
واثـيق الدولـيـة والنـفاق ـواقف وا ا
الــسـيــاسـي في الــعالقــات الــدولــيـة
والــنـوع الــثــاني فــشــلت  لــشــراسـة
وعـنــصـريـة وعـدم االعـتـراف بـاالخـر

من قــبل حـــكــومـــات الــدول الــتي 
تقسيم الكرد علـيهم . ولكن علينا ان
نكـون واقعيـ بان اخلـلل االكبر في
اسـاوية هـذه القـضيـة و نهـايـاتهـا ا
كـانـت ( وحلـد هـذه الـلــحـظـة ) تـاتي
ا يؤدي كل مرة من الكرد انفـسهم 
وفي كل االنــعــطــافــات الــتــاريــخــيـة
احلـــادة الى زيـــادة في تـــعـــقـــيـــدات
قـــضــيـــتــهم ‘‘اشـــرنــا في اكـــثــر من
حتـــلـــيل وحتـــقــيـق ولــقـــاءات عـــنــد
احلديث عن قضية الكرد  ‘ان طريقة
الغـدر التي غدر بـها في الـتعامل مع
هذه القـومية وطـريقة تـقسيـمها  من
تـنفذة دون اي قبل الـقوى الدولـية ا
ضــمــانــات  مــلــزمــة من قــبل ادارات
الـــدول الـــتى  تـــقـــســـيم االرض و
الـــشــــعب الـــكــــردي ضـــمن احلـــدود
اجلــغــرافــيــة لـــكل مــنــهم  ‘وآلن من
اسـتـلم ادارة تـلك الـدول ( وحلد االن
ايــران وتــركــيــا وســوريـا مـع بـعض
الفـوارق في العـراق) غيـر مسـتعدين
للتعامل الـعصري مع حقوق االخر ‘
واجهـوا كل محـاوالت الكرد من اجل
حـــقـــوقـــهـم ( ضـــمن تـــلك الـــدول او
التوجه لالستقالل ) بـقوة مفرطة بل
شــرســـة وال انـــســـانـــيــة   ‘تـــركـــيــا
ــعــاصــرة اســســهــا اجلــمــهــوريـــة ا
مـصطـفى كمـال بعـد التـنكـيل بالـكرد
وخان علـنا اتفـاقهم مع القـادة الكرد
الـعـســكـريـ في اجلـيش الـعـثـمـاني
ـدنـيـ عـنـدمـا والــقـادة الـقـومـيـ ا
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اعتـقد لـسنـا بحاجـه الى الدخول في
الـتــفـاصـيل الـتـأريـخـيـة الـتي حـدثت
ـصــيـر الــقـومــيـة الـكــرديـة مـن بـعـد
سقوط االمبراطورية العثمانية وبعد
ـية الـثانـية ونـتائج ذلك احلرب الـعا
احلـــربـــ الــــتي ادت الى تــــقـــســـيم
مــنــطــقــة الـشــرق االوسط الــتي ومن
ــعــروف أنه يــعـــيش عــلــيــهــا اربع ا
قــومـــيـــات ذات تـــأريخ مـــعــروف في
ـنـطـقة مـشـاركـتـهـم لـبـنـاء حـضـارة ا
والــعـالم وهـم الـقــومــيــات الـعــريــقـة
ــعـروفه : الــعـرب والـكــرد والـفـرس ا
والـــتــرك  ‘وبــعـــد انـــتـــهـــاء احلــرب
ــيــة الـثــانــيـة ظــهــرت في هـذه الــعـا
ـنــطـقــة كــيـانــات مـعــتـرف بــهـا في ا
ــواثـيق الــدولـيــة وهـذه الـكــيـانـات ا
شـملت عـددا من الـدول الـعربـيـة بدل
دولــة كــبــيــرة مــوحـدة كــمــا وعــدهم
ـشــاركـون في احلــلــفـاء الــدولـيــون ا
احلـــرب لـــســـقـــوط االمـــبـــراطـــوريــة
الـعـثمـانـيـة مقـابل تـعـاونـهم في هذه
احلـرب وتــأسـست كــذلك دولـة ايـران
عــلى انــقـاض امــبـراطــوريـة الــفـرس
وتـــركــــيــــا عـــلـى انـــقــــاض الــــدولـــة
فكان العـثمـانيـة التـركيـة االنتـماء   ‘
اخلـاسر الـوحـيد بـ تـلك القـومـيات

االربع ‘هي القومية الكردية حيث 
تــقـســيم مــواطــنــيــهم وارضــهم ومـا
لكون ب الكيانات مابعد احلرب :
الــعـــراق وايــران وتـــركــيـــا و اجلــزء
االخـــيــــر في ســـوريــــا ...ومـــنـــذ ذلك
الـــــتـــــأريخ حـــــراك الـــــكـــــرد من اجل
حــقــوقـهـم الـقــومــيــة اخــذت اشــكـاال
عديدة من ضمنـها محاوالت تاسيس
اي كـــيــان لـــهم في اي جـــزء من تــلك
ـراحل ـقـسـمـة وفي اكـثـر ا االجـزاء ا
كــانـت تــوجــهــاتــهــا تـــقــتــصــر عــلى
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الكـردية امام احلـملة الـعسكـرية عاد
ة : ( تصفية النظام الى عادته القد
جــســـديـــة لـــلـــقـــادة الـــكـــرد  اثـــنــاء
ــشــكــلـة .....!!! ) ــبــاحــثـات حلـل ا ا
هكذا  تصفية الدكتور عبدالرحمن
قــاسـمــلـو ورفــاقـة عـام  1988اثـنـاء
ــفــاوضــات اجلــولــة الــثـــالــثــة من ا
ـشـكــلـة الــكـرديـة في الــسـريــة حلل ا
ايـران و اغـتيـالـهم  في مـوقع عـقد
ـثــلي الـنـظـام  ‘ولم االجـتــمـاع مع 
تمر فترة زمـنية طويلـة اعيدت الكرة
تــصـفــيــة جـســديــة لـلــقـائــد الــبـديل
لقاسـملـوا ( شرفكـندي ) حيث وصل
يد النظام لتـصفيته ايضا عن طريق
( الـــرغــــبـــة في احلــــوار . الـــتـــاريخ
يالد احلـديث وليس مـاقـبل تـاريخ ا
وثق العشرات االبادة اجلماعية ضد
نهـوض الكـرد في جزئـ من وطنهم
مـلــحق بــايـران وتــركـيــا فــقط النـهم
ـشـروع و بعض يـطـالـبون بـحـقـهم ا
ـــطــالب االحــيـــان التـــتــعـــدى هــذه ا
احلقوق الثقافية ....!! ابادة جماعيه
من قــيـاداتـهـم الى قـواعـد حــركـاتـهم
وحـرق قـراهم وتـشـريـد سـكـانـهم في
زمـن حـكم الــشــاه الـذي كــان عــنـوان
ــــصـــالح حـــكــــمه بــــاحلق حـــارس ا
االمـريـكيـة وصـديق مـخلص لـلـكـيان
ـسخ    ‘واســتـمــر هـذا الــعـبــيــري ا
التـعامل مع الـكرد في ظـل جمـهورية
ايــران االسالمــيـة وكــذلك في تـركــيـا
اثنـاء حكم مـصطـفى كمـال و اعوانه
من بـــعـــده و تــــلك احلـــكـــومـــات من
اخـلص احلـلـفـاء لـلـغـرب وامـريـكـا و
حليف اقـرب لنفس الكـيان العدواني
ــــسـخ وتــــرون ان نــــفـس الــــنــــهج ا
مـســتــمــر في ظل الــقــائــد االخـواني
ؤمن رجب طـيب اوردوغان بل هذا ا
سـلم وحـكمه يـعلن انه يـطارد االخ ا
طــمــوح الـــكــرد حــتى فـي افــريــقــيــا
.......!!!! مـع ذلك ان ذاكــــرة الــــغـــرب
اليـتـذكر من عـمـلـيات ابـادة الـكرد اال
تـعـامـل الـعـنف الـذي مـورس ضـدهم
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أن من يتابع اخبار وتقارير وتوثيق
احــداث مـرت بـهـا احلـركــة الـقـومـيـة
قسم االن الكرديـة في اجزاء وطـنه ا
اضي ‘ بداً  من ثمانينات القرن  ا
وحلــد االن يـســتــغـرب وهــو يـرى أن
اكــثـريــة تــلك الــتــقـاريــر يــركــز عـلى

وضـعـهم في كـردسـتـان الـعـراق بـعـد
ـــتي ( االنـــفــال ) و ( الـــضــرب جــر
ـريب عن الـكـيـمـيـاوي ) والـسـكـوت ا
كل اجلــرائم االخـــرى بــحــقـــهم مــنــذ
ـرء يـشـعـر تـنـفـيـذ سـايـكـسـبـيـكـو فـا
بـاســتـغــراب عـنــدمــا يـرى في اقــلـيم
كــردســـتــان الـــعــراق جتــري حـــمــلــة
مـنـظـمـة ضد الـعـرب حتـديـدا مـنذ ان
انـسـحـبت حكـومـة الـعـراق سلـطـتـها
بـــاخــتـــيــارهـــا   من االقـــلــيم بـــدايــة
اضي وفتح الباب تسعينات الـقرن ا
لــكل الــتــعــامالت مـع كل االجتــاهـات
االيــرانـيــة والــتــركــيـة رغـم الـتــاريخ
االسود لـسلطـة البلـدين في تعـاملهم
مع مــشــروعــيـة احلــقــوق الــقــومــيـة
الكردية  ‘مثال لـيس هناك اي وثـيقة
دستوريـة وقانـونية في تـاريخ القرن
ــة وحق ـــاضي وكــذلك قــرن الــعــو ا
الــشـعـوب يـؤشـر مــجـرد تـأشـيـر الى
حقـوق القومـية الـكردية  في الـبلدين
بل ان في تركيا هناك ثوابت منع ‘
التوجـه الى اي تغيـر دستوري يـغير
عــنــصــريــة الــتــعــامل مع الــقــومــيــة
الـكـردية  ‘حـيث  هـناك ثـالث ثوابت
تــدخل ضـمن اسـتـحــالـة الـتـغـــــــــيـر
وهي : 1- الـــــدولــــــة الــــــتـــــركــــــيـــــة
جمهورية.2 //‘- اجلمهورية التركية
دولـة قانـون تلـتـزم بحـقوق اإلنـسان
وترتبط بـالقومـية األتاتـوركية ضمن
مـــفــهــوم االســـتــقـــرار االجــتـــمــاعي
والـتــضـامن الـقــومي الـعـدالـة وهي
قراطية عـلمانية اجـتماعية.//3- د
الدولة التركية موحدة أرضاً وشعباً
ـكن جتزئـتـها. لـغـتهـا الـتركـية وال 
عــلــمــهــا أحــمـــر عــلــيه هالل أبــيض
وجنــمـــة بــيــضـــاء كــمــا هـــو مــحــدد
ـادة الــرابـعـة بـالــقـانـون  ‘وتـنـص ا
على مـنع تغـييـر األحكـام الواردة في
واد الثالث السابقة وعدم إمكانية ا
تقـد مقـترح بـتغـييـرها .....!! هـكذا
ـؤسس الـعــنـصـري كــان الـدسـتــور ا
العلماني مصطفى كمال   وبقت هذه
ؤمن الـثـوابت في عـصر الـسـلـطـان ا
رجب اوردؤغــــان  ‘‘امـــــا في ايــــران
الشـاه صديق الـغرب و بـعد اسـقاطه
بــالـثــورة االسالمــيــة فــكــان نـصــيب
الــرمـوز الــكــرديــة إغـتــيــالــهم اثــنـاء
ــفـاوضـات وكــانت عـنــوانـهـا ( حل ا

قضيتهم القومية )
ونــــعـــود الى اشــــاره أنه ورغم هـــذه
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واحلضـارة ) الى احلـكم في تركـيا ‘
ـــذابح والــغــدر و حـــدثت عــشــرات ا
راحــة ضــحـيــتـهــا االف من الــكـرد و
هدم وحرق مئـات القرى على رؤوس
اهــــالــــهـــا .امــــا فـي ايـــران  ‘حـــدث
والحـــرج في ابـــادة الـــكـــرد من قـــبل
الـسـلــطـات احلـاكـمـة فـيـهـا خالل كل
ــراحـل الــتــأريــخــيـــة مــنــذ ظــهــور ا
االجتـــــاهــــات الــــقــــومــــيـــــة من اجل
الــتــحــريـــر بــ الــشــعب الــكــردي ‘
والوثائق التأريخـية تشهد ان هؤالء
احلـكــام ومــنـذ الــبــدايـة لـم يـغــيـروا
اسـلــوبــهم الــقـمــعي ضــد الـقــومــيـة
الــكـرديــة حــيث الـغــدر والــتـصــفــيـة
اجلــســديــة لـــرمــوز حــركــات الــكــرد
الــقــومــيــة والــغــريب ان اكــثــر هــذه
بـاحثات التـصفـيات حتـصل اثنـاء ا
الـســلـمــيـة حتت عــنـوان اســتـجــابـة
مـطــالب احلــركــة الــكــرديـة ولـم يـكن
تصـفيـة ( اسمـاعيل خـان سمـكو) أال
ــــوذجــــا الول تـــوجـه الـــســــلــــطـــة
االيــرانـيه  عــنــدمـا انــتـفض من اجل
استـقالل اقـليم كـردسـتان   وذلك في
عام  1930عنـدما أقـنعـتة الـسلـطات
اإليــرانـــيـــة بــالـــقــدوم إلى " شـــنــو "
للـمـفاوضـات وهنـاك نصب له كـم
وقتل  ‘وعنـدما انـتفض الـكرد هـناك
ايـضـا بقـيـادة الـقـاضي محـمـد فـكان
مــــصــــيــــره االعــــدام هــــو وجــــمــــيع
الـشـخـصـيـات الـذين كـانـوا يـقـودون
االنـــتـــفـــاضـــة الــــتي ادت الى اعالن
تــاســيس جـمــهـوريــة كـردســتـان في
اضي مهـابـاد في اربعـينـات القـرن ا
ومنذ ذلك ااحلدث ونتيجة قساوة ‘
تــعــامـل نــظـام الــشــاه مـع اي حتـرك
قـومـي كـردي هــاجــر جــمــيع زعــمـاء
الكرد الى اخلارج الى ان سقط نظام
الـشاه  ‘شـعـر السـيـاسـ الـكرد في
ـمـكن احلـصـول على ايـران انه من ا
حـقـوقـهم وضـمن نـظـام اجلـمـهـورية
االيـرانـيـة االسالمـيـة  ‘فـعـاد الـقـادة
الكرد الى كردستان وعندما توجهوا
مـن هـــنــــاك الى طــــهــــران لـــتــــقـــد
ـشــروعـة  ‘كـان جـواب مــطـالــبــهم ا
النظام اجلديد تنظيم حملة عسكرية
ــنـــاطق الــكـــرديــة وحــصل الى كل ا
الـقــتل اجلــمــاعي ومــطــاردة الــقـادة
الكرد بـجميع اجتاهـاتهم السـياسية
ـا مـارسه الـنـظـام بـطـريــقـة اقـسى 
قبل الثورة  ‘وعندما صمدت احلركة
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احلـــقــــائق في مـــوقـف الـــنـــظـــامـــ
االيـــراني والـــتـــركي جتـــاه حـــقـــوق
ـشـروعة لـلـكرد  ‘يرى كل الـقـوميـة ا
ــراقــبــ وبــشــكل غــريـب وال يـزال ا
وبعـد تاسـيس فدرالـية لـكرد الـعراق
وتـمـتـمـعـهم ( وهـو حـقـهم مـشروع )
بـكـافـة حـقـوقـهم  ‘أن الـتـركـيـز عـلى
اضـطهـاد الـعرب لـلـكرد يـاخـذ مكـانة
اولــــويـــــة في بـــــحث قـــــضــــيـــــتــــهم
ويــدفـعــونــهم لــلــتـمــرد عــلى بــغـداد
غــاضــ الـــنــظــر عــلـى كل الــتــاريخ
شـترك مع العرب الكردي وعـيشهم ا
مــنـذ تــاســيس الــدولـة الــعــراقــيـة و
يــحــصــرون كل تــفــاصــيل عــيــشــهم
ــشـتـرك في الــفـتـرة الـزمــنـيـة الـتي ا
ـــتي االنـــفــال و حـــدث فــيـــهـــا جــر

الضرب الكيمياوي ..
عــلــمــا ان الــتــأريخ و الــوثــائق الول
قــانـــون دولــة وضـع حلــكم الـــعــراق
لـــيس فـــيه اي اشـــارة الى انـــتـــمــاء
العـراق لـقومـية واحـدة ( حاكـمة ) و
مــــثــــبت في هــــذا الــــقـــانــــون ان كل
الـقـومـيات فـي الدولـة الـعـراقـيـة لهم
احلق يتـحدثون و يـتعلـمون بلـغتهم
القومـية  وحلد يوم  14تموز 1958
كـــان اهل كل مـــنــطـــقـــة من مـــنــاطق

العراق يحكم من قبل اهله
بـدأ هـذا الـتـوجه ( أي حتـريض ضد
الـــعــرب ) ومـــنــذ عــام  2003وبــعــد
احـتالل الـعـراق مـبـاشـرة اخذ شـكال
مـنظـمـاً قامـت كل االجهـزة االعالمـية
ؤيدة بشكل مباشر واخر من خلف ا
ـــدرســـة االعالم الـــغــربي الـــســتـــار 
عــمـومــاً والــصــهـويــني ودويــلــتــهـا
الـــعــبــريـــة خــصـــوصــاً يــركـــز عــلى
ــتـ شــنــيـعــتـ فــقط الـلــتـ جـر
ارتكـبهمـا النظـام العراقي في نـهاية
ـاضي بـحق الــثـمـانـيـنـيــات الـقـرن ا
الــــــكـــــرد ( االنــــــفــــــال و الــــــضـــــرب
الـكـيــمـيــاوي) بـشــكل يـوحي بــانـهم
ـــتــ وحــيـــدتــ نـــفــذا بــحق جــر
الــقــومـــيــة الــكــرديـــة مــنــذ تـــنــفــيــذ
سايـكسبـيكـو وتقسـيم اراضي الكرد
والــعــرب (فـقط ..!)  ‘كــأن الــكـرد في
ـقسم اجلزئـ االخـيرين من وطـنه ا

كان يعيش في النعيم…!! 
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ـــعـــروفــة والـــغـــريب ان اجلـــهـــات ا
اقـليـمـياً  ‘في تـركـيا خـصـوصـاً لـها
مـسـاهـمــة خـبـيـثـة فـي هـذه احلـمـلـة
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كـانـهم يـريـدون االنـتـقـام من الـتـاريخ
الـعـربي بعـد مـسـاهمـتـهم في اسـقاط
ـتخلفة ‘ امبراطـوريتهم العـنصرية ا
عـلـماً وكـمـا وضـحنـا في حتـلـيل اخر
حـول حـق تـقــريــر مــصـيــر الــكـرد ان
تــاريخ الـنــضـال الـكــردي في الـعـراق
يشهـد ان العرب كـشعب و الكـثير من
ـنـظـمـات الشـعـبـيـة  العـربـيـة ومـنذ ا
تــاســيس الــدولــة الــعــراقــيــة كــانــوا
مناصـرين لنـضال الكـرد وأنه و (بعد
ســقـوط الـعـثـمـانـيـ وغـدر االنـكـلـيـز
بحق الشـيخ محمود احلـفيد  أخذت
احلـــركـــة الـــقـــومـــيــــة الـــكـــرديـــة في
كردسـتان اجلـنوبي (الـعراق ) طـابعاَ
أكثر موضوعية في النظر إلى األمور
وقع الـكردي ـوقف وا الـسيـاسيـة وا
في ما يحدث في العراق بعد تأسيس
احلكم الوطني فيهـا وعند ظهور قوة
القومـية الكـردية مطـالبة بـحق تقرير
صيـر بقيـادة الشيخ احلـفيد وأعلن ا
تـأسيس احلـكـومة في الـسلـيـمانـية 
شروع بالقوة االنكليزية سحق هذا ا
وليس بـالقـوة العـراقيـة  وبذلك فتح
باب إحلاق مـنطقـتهم بالـعراق  لذلك
رأيـنــا ظــاهــرتـ فـي حـيــاة احلــركـة
رحلة السياسية في العراق في تلك ا
ـشـاركـة الـكـردية : األولى تـأيـيـد بل ا
في ثورة العشرين العراقية من خالل
تــدخل الــقــوة الـشــخــصــيــة لــلـشــيخ
احلــفـيـد  ثـانـيـاً عــنـدمـا  تـأسـيس
الدولة الـعراقية في  1921كان للكرد
دور الــشــريك ولــيس االشــتــراك ! في
تــأسـيس تــلك الـدولــة ومـؤسـســاتـهـا
ــدنـيـة والـعـسـكـريـة أيـضـاً وبـشـكل ا
كـن أن نعـده متـميـزا  من هنـا فإن
وضع إقــلـيم كـردسـتــان الـعـراق بـعـد
تـأسيس الـدولـة متـمـيزاَ أيـضـاَ حيث
دن الكردستانية الكبيرة سلم إدارة ا
ــا فـيـهـا كـركـوك ألهــلـهـا واعـتـبـرت
الـلـغـة الـكـرديـة الــلـغـة الـرسـمـيـة في
االقــــلــــيـم والــــدراســـة فـي مــــرحــــلـــة
نطقة االبتدائية بـاللغة الكـردية في ا
ـا فـيـها كـركـوك ..! ويـعـود حـصول
ــتـواضع ــكــاسب في رأيــنــا ا هــذه ا
لــسـبـبــ : األول أن حـركـة الــقـومـيـة
ــرحـلــة لم تـواجه الــكـرديــة في تـلك ا
بالـتعصـب من قبل سلـطة تـمثل عرب
لك العـراق  والـثاني يـعود حلـكمـة ا
فـيـصل األول فـي تـعـامـله وبـذكـاء مع

كل األطياف العراقية.

نـظمات اإلسالمية وكافة األحزاب و ا
أو مــا يــسـمى بــاألسالم الــســيـاسي 
ــعــاديــة لــلـــفن و اإلبــداع وأي فــكــر ا
جـديـد  علـمـاً إن األحـزاب الشـيـوعـية
العربية في وجـود اإلحتاد السوفيتي
الـــســـابق كـــانـت جـــريـــاً مع االحتـــاد
الـسوفـيـتي مـعاديـة لـلوحـدة الـعربـية
بــسـبب إنــطالقـهــا من مـفــهـوم قـومي
اركسية في ح بعض يتناقض مع ا
بــرامج األحــزاب الـشــيـوعــيـة ومــنـهـا
الـعـراقي الذي أطـلـعت عـلى بـرنـامجه
اجلديد قبل سنوات قليلة مؤيد لفكرة
الوحدة الـعربيـة  وهذا بذاته تـطوير
اركـسي  حـيث سبق إلى في الفـكـر ا
كــارل مــاركـس أن وضع نــظــريــته في
الـــقــرن الـــتــاسع عـــشـــر في مــفـــهــوم
الـــصـــراع الـــطـــبــــقي  واإلســـتـــغالل
الــطـبــقي واإلشــتــراكــيــة الـعــلــمــيـة 
واألجـمــاع  وغـيـرهــا من األفـكـار ولم
يـكن آنــذاك وجـود لـلــثـورة الــعـلــمـيـة
التكنولوجية التي ظهرت بشكل فاعل
فـي أوائل الــقــرن الــعــشـريـن وغــيـرت
ـا فيها ـفاهيم  الكثـير من األفكار وا
ـاركـسيـة  الـتي لم تـعـد تـنـطبق مع ا
الواقع اجلديـد للشـعوب واجملتـمعات
 وكان حزب الـبعث الذي يـرفع شعار
ـــعـــاديـن لـــلـــوحـــدة  الـــوحــــدة من ا
والـــهـــدف هـــو أســـتـــغالل الـــشـــبــاب
لإلنـظمـام لـلحـزب  ومن األمـثلـة على
ــرحـوم صــحــة مــا أقـول عــلــمت من ا
فــؤاد الـركـابـي مـؤسس حــزب الـبـعث
في الـعـراق حـيث الـتـقيـته فـي خريف
عـام  1963في الــقــاهــرة  حــيـث كـان
الجـئـاً فيـهـا قـال بـأنه حضـر أجـتـماع
للقيادة القومية حلزب البعث برئاسة
األم العام ميشيل عفلق في دمشق 
وكان مـن الذين ذكـر أسـماؤهم صالح
الـــدين الـــبــيـــطـــار وأكــرم احلـــوراني
إضــــافــــة إلى عــــفــــلق مـن ســــوريـــا 
ـثل عن حـزب وبـهــجت أبـو غـربــيـة 
الـــبـــعث في فـــلـــســطـــ وعـــبـــد الــله
ـــثل حـــزب الــبـــعث في ـــاوي  الــر
ــــــرحـــــوم فـــــؤاد األردن  وأضـــــاف ا
الــركــابي بــأن مــيـــشــيل عــفــلق طــرح
مشـروع إعادة نـشاط حزب الـبعث في
سـوريــا ألن عــبــد الـنــاصــر أمــر بـحل
األحزاب في مـصر وسـوريا بـعد قـيام
دولـــة الـــوحـــدة عــام  1958وأضــاف
عفلـق وبعد إعـادة نشاط حـزب البعث

بقيام ثورة /23يوليو/تموز/ 1952
وهـذا مـا أكـده عـبـد الـنـاصر فـي أحد
خطبه للجـماهير العـربية  حيث قال
(إن فكـرة الـوحدة الـعربـية كـانت قبل
جـمال عـبد الـنـاصر  و سـتـبقى بـعد
جـمـال عـبـد الـنـاصـر)وقـال أيـضـاً في
خـطـاب مـوجه للـجـمـاهـير الـعـربـية 

كلنا سندافع عن عروبتنا حتى)
ــتـــد الـــوطن الـــعـــربي من احملـــيط
األطـــلـــسـي إلى اخلـــلـــيـج الـــعـــربي)
ويـقـصـد عـبـد الـنـاصــر بـكـلـمـة كـلـنـا
"الـــقــوى و األحــزاب الـــوحــدويــة في
الـوطن الــعـربي الـتـي تـعـمل من أجل
الوحدة الـعربية عـلى نفس الطريق 
و إذا كـان األسـتعـمـار والـصهـيـونـية
والـرجــعـيــة الـعــربـيــة  قـد ســاهـمت
جــمـيـعــاً في إجـهـاض دولــة الـوحـدة
تحدة  النواة اجلمـهورية العربـية ا
فـإن ذلـك ال يـعـود إلى خــطـأ في بـنـاء
دولـــة الــوحـــدة الـــعـــربــيـــة أو رفض
ا العـرب لـبنـاء دولتـهم الواحـدة وإ
يعود ذلك إلى تآمـر دولي أستعماري
صهيوني رجعي مش لتحطيم دولة
الـــوحـــدة الـــعـــربـــيـــة الــنـــواة الـــتي
تنتـظرها األجـيال العـربية مـنذ قرون
كي ال يـــنــهـض الــعـــرب من جـــديــد 
ـــعــلـــوم إن الـــدول الــعـــربـــيــة من وا
احمليط إلى اخلليج  هي نـظم سلطة
وحـــكم من أجـل الــثــراء و الـــنــفــوذ 
ومـعــاديـة لــلـوحــدة الـعـربــيـة بــحـكم
ـعادي تـبعـيـتهـا لـلغـرب بـشكـل عام ا
لـلــوحـدة  وبـحـكم الــعـمل عـلى بـقـاء
هــذه الـــنــظم في الـــســلــطـــة خلــدمــة
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إن إجــــهــــاض وحــــدة عـــام  1958ال
يــعـــنـي ذلك تـــوقف الـــعـــمل من أجل
الــوحــدة  فــالــقـــوى الــوحــدويــة في
الـوطن الـعـربي تـعتـبـر مـشـروع قـيام
دولــــة الـــوحــــدة من أول أهــــدافــــهـــا
األصــــلــــيــــة بـــيــــد أن هــــذه الــــقـــوى
الـوحـدوية حتـاربـهـا النـظم احلـاكـمة
في كافة البلدان الـعربية بشكل عام 
ألنــهــا تـــهــدد بــقــاء هـــذه الــنــظم في
الـسلـطـة  إن أعداء الـوحـدة كثـيرون
فباألضـافة إلى الغـرب و الصهـيونية
والنظم العربية الرجعية الباحثة عن
الـبـقـاء في الـسـلـطـة فـهـنـاك األحزاب
ـرتبطـة بالغرب اللـيبرالـية العـربية ا

في الــثـــاني و الــعـــشــرين مـن شــهــر
شباط عام  2018حتل عليـنا الذكرى
الستـون لقيـام وحدة مصـر و سوريا
في عـام  1958وقــيــام اجلــمــهــوريـة
ـتـحـدة  وهي أول وحـدة الـعـربــيـة ا
عـربـيـة حـقـيـقـيـة (نـواة) في الـتـاريخ
ـعـاصـر  حـيث شـكل قـيـام الـعـربي ا
صـالح الـغرب هـذه الوحـدة تـهديـداً 
نـطـقة ووجـود قواعـده ونـفـوذه في ا
الـعربـيـة كمـا شـكلـت تهـديـداً خطـيراً
لــوجـــود الــكـــيــان الـــصــهـــيــوني في
فــلــسـطــ  ولــكل الــنــظم الــعــربــيـة
ــرتـبـطـة بــاألسـتـعـمـار و الـرجـعـيـة ا
الـصهـيونـية  حـيث هـذه النـظم أشد
عداءاً للوحدة العـربية من األستعمار
ـيـة  ألن وجود و الـصـهـيـونيـة الـعـا
هذه الـنظم يـتطـلب بالـضرورة رفض
قــيـام دولــة الـوحــدة  لـذلك تــعـاونت
هـذه الـنـظم مع الـقوى األسـتـعـمـارية
في الـغــرب ومــعـهــمـا الــصـهــيـونــيـة
ـــمــــثـــلـــة في الـــكـــيـــان ـــيـــة ا الـــعـــا
الـصـهــيـوني في فـلـسـطـ  إلسـقـاط
دولـة الـوحـدة الـنـواة وهـذا مـا حـدث
في /28أيــلــول/ . 1961لــقـــد رفــعت
ثورة يـوليـو/تموز/ 1952النـاصرية
مشروع وحدة العـرب في دولة عربية
واحــــدة  حــــيث ســــخــــرت الــــثـــورة
الــنــاصــريــة كــافــة وســائل إعالمــهــا
لــتـحـقــيق هـذا الـهــدف  إنـطالقـاً من
رفع رايـة الـقومـيـة العـربـيـة لتـوحـيد
شعـوب عربيـة جزأهـا األستـعمار في
أمـة عـربـيـة واحـدة بـحـكم أنـتـمـائـهـا
لـقـومـيـة عربـيـة إنـسـانـيـة واحدة  و
القومية العربيـة ليست عنصرية كما
ـا هي يــروج لــهــا األسـتــعــمــار  وإ
ـقراطـية  حـركة إنـسانـيـة ثقـافيـة د
تـــهــدف إلى لم شــمل الــعــرب بــحــكم
صير أرتباطهم باألهـداف واآلمال وا
ـشتـرك الواحـد. فـالقـوميـة الـعربـية ا
ـفـهوم قـائمـة موجـودة قبل في هذا ا
ــنـــتــشــرين في اإلسـالم في الــعــرب ا
اجلزيرة العربية وغيرها وإن لم تكن
ـعــلـوم إن مــعـروفــة بـهــذا األسم . وا
فـكـرة الـوحـدة الـعـربـيـة موجـودة في
بــرامـج بــعض األحــزاب الــعــربــيـة و
ـثـقـفـ الـعـرب قـبل كـتـابـات بـعض ا
قـيـام ثورة يـولـيـو الـناصـريـة بـيد أن
بـروز فـكـرة الـوحدة الـعـربـيـة لـلـعرب
أجمـع  وجتـسيـدها عـملـياً ظـهرت
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الوحدوي الناصري  ويؤكد ما ذكره
هؤالء أن حـزب البـعث كان يـحكم في
بلدين عربي متجاورين هما سوريا
دة  35عاماً 2003-1968 و العراق 
 ولم يكن بـينهـما أي تضـامن ناهيك
عن الوحدة  فـكيف للـمواطن العادي
أن يـصـدق أن هــذا احلـزب يـعـمل من

أجل الوحدة .
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إن قـيـام دولــة الـوحـدة سـوف يـسـهم
في بــنــاء احلــضــارة الــعــربــيــة  من
خالل قــــيـــام الــــثـــورة الــــعــــلـــمــــيـــة
الــتـكــنـولـوجــيـة  من خالل الــتـكـامل
الـعــربي لـدولــة الــوحـدة أقــتـصــاديـاً
وعــــلـــمــــيـــاً وفي اجملــــال الـــثــــقـــافي
والـــبـــشــري و اإلجـــتـــمـــاعي لـــلــدول
ـنـظــمـة في دولـة الـوحـدة  حـيث ال ا
فردهـا مهما كن ألي دولة عربـية 
ـاديـة والـعـلـمـيـة أن كـانت قـدراتـهـا ا
تـقـيم حـضـارة عـربـيـة  فـالـسـعـوديـة
أغنى دولة عربية أقتصادياً ومع ذلك
ال تـسـتــطـيع أن تـقـيم حـضـارة حـيث
يـنـقـصهـا الـعـلـماء واخلـبـراء ومـصر
أكـبــر دولــة عـربــيـة لــديــهـا اخلــبـراء
والـعـلـمـاء  ومع ذلك ال تـسـتـطـيع أن
تقـيم حضـارة عربـية بسـبب ضعف 
إمكانـياتها األقـتصاديـة  حيث هناك
نـسـبـة كـبـيـرة من شـعـبـهـا حتت خط
الـفــقـر  كـمـا إن هـنـاك بـلـدان عـربـيـة
كـالـعــراق وسـوريـا وغـيـرهـا تـصـنف
واد على أنهـا بلدان زراعيـة إلنتاج ا
الــغـذائـيـة وهـنــاك بـلـدان كـالـسـودان
مشـهـور بتـربيـة احليـوانات  وهـكذا
فإن الـتكـامل العـربي وحده هـو الذي
يـقــيم احلــضــارة الــعـربــيــة ويــحـول
ا لديـهم من قدرات مـختـلفة العـرب 
ومـتـفـاوتـة إلى دولـة متـقـدمـة عـلـمـياً
وتــكــنــولــوجــيــاً  تــســاهم في بــنــاء
احلضارة اإلنسانية  وبذلك يأخذون
دورهم احلـــــضـــــاري فـي اجملـــــتـــــمع
ـعـاصــر ودورهم الـفـاعل الـبــشـري ا
والــبــارز في الــشـؤون الــدولــيـة كــمـا
تساهم دولـة الوحدة عـند قيـامها في
ـغتـصـبة حتـرير األراضي الـعـربيـة ا
في فــلــســطــ واحملــتــلــة في بــعض
ــكن الــبــلـدان الــعــربــيــة  حــيث ال 
حتـريـر فلـسـطـ أو أي أرض عـربـية
بـغــيــر قــيــام دولــة الــوحـدة  ولــذلك
ية يسـعى الغـرب والصهـيونـية العـا
عـلى بقـاء التـمزق والـتـشتت الـعربي
عـلـى حـالـه ومـحــاربــة أيــة مــحــاولـة
وحدوية وإجـهاضهـا من أجل ضمان
أمن الــــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــوني ومـــده
ــتــطــور بــالــسالح الــتــكــنــولــوجي ا
إضــافـــة إلى الــسالح الــنــووي الــذي
أمـده به الـغـرب مـنذ سـتـيـنـات الـقرن
اضي من أجل الـتفـوق على الـعرب ا
كــــافـــة وردعـــهـم وعـــدم الـــتــــفـــكـــيـــر
بـــأســتـــرجــاع حـــقـــوقــهم عـن طــريق
احلـرب وعدم الـسـمـاح لهـم بصـنـاعة
األسـلحـة الـنـووية  وهـو األمـر الذي

يتـحقق في قيـام دولة الـوحدة  التي
تـمـتـلك الـسـيـادة  الـكـامـلـة فـي كـافة
قراراتـها في الـداخل واخلارج بـعيداً
عن الــهـيــمــنـة أو الــتــبـعــيــة لـلــقـوى
ا فيـها صناعة األسلحة األجنبية  
ا تمـتلكه دولة الوحدة من النووية 
قــــدرات عــــلــــمــــيــــة وأقــــتــــصــــاديـــة
ا يفـعله العدو وتكنـولوجية أسـوة 
ــلـك تــرســانــة األســرائــيـــلي الــذي 
نووية تتجاوز  400 رأس نووي كما
ـرحـوم هـيـكل في أحـد مـقـاالته ذكـر ا
قادرة عـلى تدمـير الـعواصم الـعربـية
بـدعم الـغرب وتـشـجيـعه وخـصـوصاً
ــتـحــدة األمـريــكـيــة الـتي الــواليـات ا
يـحكـمـهـا اليـوم رئـيس متـصـه في
حـ يحـرم عـلى الـعـرب صنـاعـة هذا
الــسالح حتت غـطــاء مـعـاهــدة حـظـر
أنـتــشـار أسـلـحـة الـتـدمـيـر الـشـامل 
ـعـاهـدة الـتي لم يـوقع عـلـيـها وهي ا
الكـيـان الصـهـيوني حـتى اآلن . لذلك
فإن الـقوة العـسكريـة  التـكنولـوجية
الـهائـلة الـتي تـمتـلـكهـا دولة الـوحدة
تـــــردع كل من يـــــفــــكــــر مـن الــــقــــوى
اإلستعمارية باألعتداء إذا قرر العرب
صنع الـسالح الـنووي . كـما أن قـيام
دولــة الــوحــدة يــكــون وفــقــاً لألسس
قـراطيـة بـعيـداً عن تـدخل الدين الـد
في الـــســـيــــاســـة الـــذي يـــســـاهم في
الـتـمـيـيـز بـ أبـنـاء الـشـعب الـواحـد
عـلـى أسـاس مـذهـبـي أو ديـني  كـمـا
جرى ذلك حلكم األخوان في مصر أو
األسالميـ في تونس الـذين حاربوا
كل مــظــاهــر اإلبــداع والـفــكــر والــفن
واحلـــضــارة  وقــد تــخــلص شــعــبي
الـــبــلـــدين بـــاإلرادة الـــشــعـــبـــيــة من
حــكـمـهــمـا في كل من تــونس ومـصـر
عـلـوم إن اإلسالميـ وصـلوا إلى وا
الـسلـطـة في هذين الـبـلدين  –تونس
ومصـر- مسـتغـل الـتحـرك الشـعبي
وبدعم أمريكي ومال قطري بأسم ما
سـمي حـينـهـا بـالربـيع الـعـربي الذي
هـو في احلقـيـقة ربـيع أمـريكي . كـما
جلـأت اإلدارة األمريـكـية إلى صـنـاعة
داعش من أجل تدمـير بـعض البـلدان
الـعـربـية وأضـعـافـهـا وإجـراء حروب
أهلية فيهـا كما هو احلال في سوريا
والــيــمن ولـــيــبــيــا  والــعــراق الــذي
تـخـلص مـؤخراً مـن داعش وجـرائمه
بأسـم الدين والزالت خاليـاه الـنائـمة
تـمارس الـقـتل والتـفـجيـر في مـناطق
كـان قـد سـيـطـر عـلـيـهـا سـابـقـاً وطرد
مــنـهــا الحــقــاً . لـقــد أثــبــتت جتــربـة
اإلسـالم الـــســـيــــاسي في احلــــكم في
تــونس ومـصـر ســابـقــاً وفي الـعـراق
ـواطـن  الحـقـاً إلى الـتـمـيـيـز بـ ا
وقد جتسد ذلك في العراق في سلطة
الـدولـة مـنـذ سـقـوط الـنـظـام الـسـابق
عــــام  2003حــــيـث الزالت تـــــشـــــكل
ـتـعاقـبـة على احلـكـومات الـعـراقيـة ا
أسـاس احملاصـصـة الطـائـفيـة  وهو
مــشـروع أمــريـكي بـأمــتـيــاز وضـعـته

f¹u « —b³  

بغداد

في سـوريا الـتي كـانت أقلـيم شـمالي
ــتـحـدة مـن اجلـمـهــوريـة الـعــربـيـة ا
نــعـمل عـلـى فـصل سـوريــا عن مـصـر
وبعـد أن يـتم فصل سـوريا عن مـصر
ـتـحـدة  أي اجلــمـهـوريـة الـعــربـيـة ا
نـــعـــمـل إنـــقالب حلـــزب الــــبـــعث في
العـراق ثم نـوحد سـوريا مع لـعراق 
وبــعـد ذلك نــذهب إلى عــبـد الــنـاصـر
لـلــتـفـاوض مـعه مـن مـركـز الـقـوة من
أجل إعادة الوحدة بشروطنا . ويذكر
ـرحـوم فؤاد الـركـابي بـعـد أن أكمل ا
عـفـلق طـرح مـشروعه  قـلت لـه رفيق
هـذه خيـانـة فـإذا كانـت هنـاك أخـطاء
في دولـــة الــوحـــدة . (اجلـــمــهـــوريــة
ـتـحدة) نـشـكل وفـد يذهب الـعـربيـة ا
ـــعــاجلـــة هــذه إلى عـــبــد الـــنـــاصــر 
األخطاء  أما أن نـقـوم بفـصل وحدة
قـائـمـة تنـتـظـرهـا األجيـال مـنـذ قرون
رحوم فؤاد فهذه خـيانة) لذلك تـرك ا
الــركــابي حــزب الــبــعث وحتــول إلى
شخص وحدوي نـاصري . وفي لندن
رحـوم طـالب شـبـيب كـما الـتـقـيت بـا
أذكر عام  1997وسألتـه على هامش
دعــوة عــذاء  وكــان مــعه شــخــصـان
الزاال حـــيـــ  قــــلت له ذهــــبـــتم إلى
القاهـرة في شهـر مايو/ 1963وكنت
وزيـراً للـخـارجيـة وكان رئـيس الـوفد
أحــمــد حـسن الــبــكـر رئــيس الـوزراء
وعـلي صـالـح الـسـعـدي نـائب رئـيس
الـوزراء وصـالح مـهـدي عـمـاش وزير
الــــداخـــلـــيــــة وكـــنت مــــعـــهم وزيـــراً
لــلـخـارجـيـة وكــان هـدف ذهـابـكم هـو
مـقـابـلـة عـبـد الـنـاصر مـن أجل اقـامة
الوحـدة مع مصـر وسوريـا حيث كان
حزب البعث السوري حاضراً أيضاً .
فــقـال لــقــد عــقـدنــا قــبل ســفــرنـا إلى
الـقـاهـرة أجـتــمـاعـا خـاصــا لـلـقـيـادة
القـطريـة في بغـداد وقررنـا باإلجـماع
عدم عقـد أي وحدة مع عبـد الناصر 
وقــد ذهـبـنـا إلى الـقــاهـرة وكـان عـبـد
الناصر يـعرف جيداً إننـا نكذب عليه
ولكـنه كان يـجامـلنـا كاألطـفال) وهـنا
بــدأ بــالــهــجــوم عـلـى الـبــعث وأنه ال
يــؤمن بـالـوحـدة وأخـذ يــشـيـد يـعـبـد
الـناصـر كـرجل عـظـيم يعـمل من أجل
وحــــدة الـــــعــــرب . وفـي عــــام 1970
ـرحـوم عـبـد الـتـقــيت في الـقـاهـرة بـا
ـاوي مـؤسس حـزب الـبعث الـله الر
فـي األردن  حـــيث ذكــــر لي إنه تـــرك
احلــزب بـعــد أن تـأكــد له أن مـيــشـيل
عفلق مؤسس حـزب البعث جاسوس
لــلـغـرب وقــال إنه كـتب كــراسـاً حـول
وضـوع ووزعه عـلى الـقـيادات هـذا ا
الـعــربـيـة عـام  1954شـرح فــيه هـذه
األمور  وعنـدما طـالبته بـإعادة طبع
الـكراس لـكي تطـلع األجـيال الـعربـية
عليه رفض ذلك وقـال لقد طـبعته مرة
واحدة وهذا يكفي وهناك أدلة كثيرة
تـؤكـد مـعاداة الـبـعث لـلـوحـدة ولـهذا
الـسـبب تـركت الـقـيـادات الـتـاريـخـيـة
هـــــذا احلـــــزب وحتــــــولت إلـى اخلط

اإلدارة األمــــريــــكــــيــــة فـي مــــؤتــــمـــر
ـعــارضــة الــعـراقــيــة الــذي أقــامـته ا
اإلدارة األمـــريـــكــيـــة فـي لــنـــدن قـــبل
الـســقـــــــــــوط في الــفـتـــــــــــــرة بـ

بـــهـــدف تـــدمـــيـــر2002/12/17-15
الــــعـــــراق من خـالل إقــــامــــة نــــظــــام
محاصصة طائفي شيعي سني كردي
تــركـمــاني الخ.. وقــد طـبــقت صـيــغـة
احملــاصــصـــة الــطــائــفـــيــة في كــافــة
احلـكومـات الـتي شـكلـت بعـد سـقوط
ـا الــنــظـام الــســابق وحـتـى الـيــوم 
فــيــهــا مــجــلس احلــكم الــذي شــكــله
ر" دنـي األمريكي "بـول بر احلاكم ا
بـعـد ســقـوط الـنـظـام الـسـابق 2003
من  25 عــضـواً  تــقـســيـمــهم عـلى
أسس أثــنــيــة وطــائــفــيــة . لــقـد أدى
أسـتـخدام احملـاصـصـة الطـائـفـية في
كـافـة مــرافق الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا 
ــا فـيــهـا احلــكـومـة األحتــاديـة إلى
ـواطـنـ عـلى أساس الـتـمـييـز بـ ا
ذهب وإبعاد الـكثير منهم الدين أو ا
من الوظائف ألسباب طائفية مذهبية
أو ديـنـيــة  وتـسـبب ذلك وغـيـره .من
مارسات الطائفية إلى هجرة مئات ا
ـــــواطـــــنــــ إلـى الــــدول اآلالف من ا
األوربـيـة وغــيـرهـا ومـنـهم اآلالف من
الـــكـــفـــاءات الـــعــلـــمـــيـــة وأصـــحــاب
األخـــتــــصــــاص في شــــتى اجملـــاالت
الـعـلـمـيــة والـثـقـافـيــة بـحـيث أصـبح
الــبـلـد خــالـيـاً من الــكـفـاءات إلى حـد
بعيد  وقد أدت السيـاسات الطائفية
ونــظــام احملــاصـــصــة لــلــحــكــومــات
ــتـعــاقـبــة في الـعــراق إلى الــفـسـاد ا
ـالي واإلداري فــأنـتـشـرت الـرشـوة ا
بــــ مــــوظـــــفي الــــدولــــة في كــــافــــة
ا فيها لإلستيالء على ؤسسات   ا
ال العام أو اإلسـتيالء على عقارات ا
ـواطـنــ من خالل تـزويـر الـوثـائق ا
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والــسـنــدات الـرســمـيــة  وقـد نــشـرت
بــعض الـصـحـف قـبل عـام بــأن هـنـاك
أكـثـر من  20ألف عـقـار  اإلسـتـيالء
عليه في بغداد فـقط من قبل عصابات
إجــرامـيــة قــامت بــنــقل مـلــكــيــة هـذه
الــعـــقــارات بــالـــتــزويــر وأســـتــخــدام
الـــــرشــــاوي إلـى أســـــمــــاء آخـــــرين 
وبـــســـبب أنـــتــشـــار الـــطــائـــفـــيــة في
مـؤســسـات الــدولــة ومـرافــقـهــا وبـ
ــواطــنــ تــســبـب ذلك في ارتــكــاب ا
جـــرائـم الـــقــــتل واخلـــطـف ألســـبـــاب
طائفية دينية أو مذهبية كما أنتشرت
ظــاهــرة ســرقــة مـحـالت الــصــيــرفـة 
وسرقة البيـوت ومعها محالت الذهب
في عموم العراق كمـا أنتشرت ظاهرة
ـــلــيـــشـــيــات الـــتي أصـــبح عـــددهــا ا
بالـعشـرات  تابـعة لـلكـتل الـسيـاسية
ارس بعضها وعلى أسس طائفية  
جـــرائـم الـــقــــتل واخلـــطـف ألســـبـــاب
طــائــفـيــة إضــافـة إلى ســرقــة مـحالت
واطن وبـيوتهم كل ذلك يجري في ا
عــمـوم الــعـراق وخــاصـة احملــافـظـات
الـعـربـيـة بـسـبب الــطـائـفـيـة الـديـنـيـة
ذهبـية الذي أدى إلى الـتميـيز ب وا
ـــواطــــنـــ بـــســـبـب احملـــاصـــصـــة ا
الـطـائـفـيـة بـ الـكـتل الـسـيـاسيـة في
احلــكـــومــة األحتـــاديــة ومـــؤســســات
الــــدولـــــة ومــــرافـــــقــــهـــــا . وقــــد أدت
احملــاصـصــة الــطــائـفــيــة بــ الــكـتل
الـــســيـــاســـيـــة إلى إدخـــال اآلالف من
سـلـحة بـصـفة ـدنيـ في الـقـوات ا ا
ضـباط وحـسب الـعـمر حـتى خـمـس
عامـاً إلى رتبـة عمـيد في اجليش دون
أن يـكـون لـهؤالء أيـة مـؤهالت عـلـمـية
أو ثـقافـيـة بـأسم (ضبـاط الـدمج) وقد
ساهم هـذا اإلجراء في إضـعاف نـظام
هـنيـة التي يجب الضـبط والطـاعة وا
أن يتحـلى بها أي جـيش في العالم . 


