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بـعد ان  تـدج االنـظـمة الـعربـية
وتـركــيـعــهـا امــام االلـة الــعـســكـريـة
ـدعومـة من الـواليات االسـرائيـلـية ا
ــتـحــدة االمـريـكــيـة . جــرى الـعـمل ا
عــلى تـفـتــيت اجملـتـمـعــات الـعـربـيـة
طـلـقة السـرائيل لـضمـان السـيـادة ا
عـلـى الـوطن الـعـربي كــله وبـالـتـالي
تنـفيذ كـامل اخملططـات االسرائيـلية
ـا يحقق حـلم اسرائيل التوسـعية 
من الـنـيـل الى الـفـرات  بـدأ اخملـطط
اجلـديـد عـندمـا قـامت امـريـكـا بـغزو
الــــعــــراق عــــام  . 2003فــــعــــمــــدت
بــالـقــضــاء عــلى الــدولـة الــعــراقــيـة
ولـيس عـلى نظـام احلـكم فـقط  كـما
قــامت بـتــدمــيـر الــبـنــيــة الـتــحـتــيـة
للعـراق  . ولم تكتف بـذلك بل عمدت
عــلى تــفــتـيت الــشــعب الــعـراقي من
خالل تقسيمـه تقسيما هـجينا . فلم
تــقم بـتــقـســيم الـشــعب الى طـوائف
سـنـيـة وشيـعـيـة فقـط وال بتـقـسـيمه
الى قوميـات عرب وكرد  بل جـعلته
فـئــات ثالث بـتـقـســيم اليـنـسـجم مع
ـنــطق فـشـكـلت مــجـلس احلـكم من ا
شــيـعــة  وسـنــة عـرب وســنـة كـرد .
وبــعـد خــمـسـة عــشـر عــامـا من هـذا
التـقـسيم ادركت قـطاعـات كبـيرة من
الـشعب هـذه الـلعـبـة ويجـري الـعمل
حـالـيـا لـنـبـذ هـذا الـتـقـسـيـم نـهـائـيا
واعــادة الـلـحـمـة الـوطــنـيـة لـلـشـعب
الـعـراقـي هـذا مـاجـرى في الـعـراق .
امــا فـي مــصـــر فــقــد عـــمــلـــوا عــلى
اخراجـها من العـقيـدة العربـية التي
تـبـنتـهـا طـوال اكـثر من سـتـ عـاما
من خالل تـسلـيم احلكـم الى جمـاعة
ــســـلــمــ بـــعــد الــثــورة االخــوان ا
صـرية عـلى نظـام حسـني مبارك . ا
وقد عملت هذه اجلمـاعة مابوسعها
صري من عـقيدته الخراج الشـعب ا
سلم القـومية بـتبنـي فكرة احلـاكم ا

بــدل احلـــاكم الــعــربي وقــد روجــوا
لـهـذه الـعـقيـدة طـوال فـتـرة حـكـمهم
بــهــدف الـــقــضــاء عـــلى اي شــعــور
قــــومي عــــربي فـي مــــصـــر  . اال ان
ـصـري الــبـطل ادرك هـذه اجلـيـش ا
الــلـــعـــبـــة قــبـل فــوات االوان وازاح
االخـوان من سـدة احلكـم . ومازالت
مـصـر تـئن من احلـركـات االسالمـية
وخــصـوصـا في ســيـنـاء كــمـحـاولـة
ــصـــري الــعــربي الفــشــال احلـــكم ا
سـاعدة انـصار االخوان اجلديـد و
من دول اقـلـيـمـيـة وعـربـيـة مـعـروفة
واســـتــــكــــمــــاال خملــــطط تــــفــــتــــيت
اجملتمعـات العربيـة جاء الدور على
سوريـا التي كـانت مشـعال لـلقـومية
العربـية عـلى مدى عقـود من الزمان
ونشـات فيـها كل احلـركات الـعربـية
اضافة الى ريادتـها في حتقيق حلم
الوحدة مع جمهورية مصر العربية
وكذلك مع الـعراق .  . فـتم استغالل
ظاهرات التململ الشعبي ومن ثم ا
ـــطــــالـــبــــة بـــتــــحـــســــ الـــوضع ا
االقــتــصــادي والــســيــاسي لــنــظــام
احلـكم فيـها . فـتم قـمعـها بـوحشـية
بـاد ذي بــدء ثم جـرى شـيــطـنـتـهـا
الضــفــاء صــفــة االرهــاب عــلــيــهــا .
فـتـحــولت في جـوانب عـديـدة مـنـهـا
الـى مـنـظـمــات ارهـابـيـة حــقـيـقـيـة 
نـــتـــيـــجـــة الـــتــــدخالت الـــعـــربـــيـــة
ة سا واالقليـمية  فـدخلت سوريـا ا
ــيـة شـاركت الــوديـعـة في حــرب عـا
فــيــهـا امــريـكــا وروسـيــا وايـران ثم
تــركـيــا ودول عـربـيــة وكـلــهـا تـدعي
مكافحة االرهاب. هذا االرهاب الذي
صـنـعــوه هم من خالل ابـو مـصـعب
الــزرقــاوي في الـعــراق وتـســلـيــحـة
ودعـــمه وبـــعـــد ذلك من خـالل خــلق
ــتـــوحـــشــة بـــاسم االسالم داعـش ا

ــــــــأجــــــــور  داعـش الــــــــقــــــــاتل ا

اسـتـخـدامـها كـل حسـب اجنـدته من
قبل امريكا واسرائيل تارة ومن قبل
ــا ايــران وتــركـــيــا تـــارة اخــرى . 
ســـهل الـــتــــدخالت االجـــنـــبـــيـــة في
ـنطـقـة وال سيـما الـتـدخل االيراني ا
بـصــورة عــلــنــيــة الـذي اللــبس فــيه
والغــــمــــوض فـي كل مـن  الــــعــــراق
ـراقـد وسـوريـا بـحـجـة الـدفـاع عن ا
قدسة اوال ثم بذريعة القضاء على ا
االرهـاب ثـانـيا. فـاصـبـحت الـسـاحة
مـفتـوحـة لـكل من هب ودب لـلـتدخل
وخصـوصا في احلـرب السـورية كل
هـــذه االعـــمـــال والـــتـــدخالت جـــرت
ـتحدة االمـريكية عرفـة الواليات ا
وحتـت ســـــمع وبـــــصــــر الـــــكـــــيــــان
االســرائـــيــلي دون اي اعــتــراض او
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 الن اجلـميع كـان يـشارك في تـدمـير
اجملتمعـات العربيـة وتفتيـتها وهذا
هـــو الـــهـــدف االســــاسي لـــكل هـــذه
احلــروب والــتـــدخالت االقــلـــيــمــيــة
والــدولـيــة لـقــد  اسـتــخـدام ايـران
كــمــخـلب قـط من خالل رغـبــتــهـا في
تــوســـيع نـــفــوذهـــا وحتــقـــيق حــلم
ـمـتــدة من الـعـراق االمــبـراطـوريــة ا
الى ســـوريــا ولـــبـــنـــان وصــوال الى
ــتـــوسط فــعـــمــلت ايــران الــبـــحــر ا
لـتــحـقــيق هــدفـهــا هـذا وعــلى مـدى
ــاضــيــة الى تــهــجــيـر الــســنــوات ا
نـاوئ لها العراقـي والسـوري ا
ـوغـرافي في واجـراء الـتـغـيـيـر الـد
ا ـدن العـراقيـة والسـورية  اغلب ا
يـضـمن حتـقـيق مـصـاحلـهـا وفـرض
سيطرتهـا التامة ان عملـية التهجير
هــذه قــد شـاهــدنــاهـا قــبل اكــثـر من
سبـع عـاما عـندمـا قامت اسـرائيل
بـطـرد الـفـلسـطـيـنـيـ من اراضـيهم
واسكـان اليهـود بدال مـنهم ومازالت

اســرائــيل تـمــارس هــذا الـنــهج الى
يومـنا احلـاضر  . واالن جنـد ايران
تـقــوم بــنـفـس االعـمــال والــتـغــيــيـر
ـا يدل على ان لها وغرافي .  الد
اهـدافا تـوسـعيـة مـشابـهـة لتـحـقيق
سـتـراتـيجـيـة الـبقـاء  وتـهـجـير من
ـــوضـــوع اليــــتـــوافق مــــعـــهــــا ان ا
ـذهــبي كــمـا اليـتــعــلق بـالــصــراع ا
يــصــوره الـبــعض فـان هــنـاك ســنـة
يصـطـفون مع ايـران ونراهم جـهارا
نــهــارا يــدافــعــون عــنــهــا . كــمـا ان
الـشــيـعــة الــعـرب قــد ضـاقــوا ذرعـا
ــــمـــارســــات ايــــران في الــــعـــراق
وتزاحـمهـا مع العـراقيـ على لـقمة
اخلــــــبـــــز او اســـــتـــــغـالل الـــــوضع
االقتصادي لـتحقيق مـصالح انانية
عــلى حـــســاب مـــصــلــحـــة الــشــعب
الــعــراقي  واالن جــاء دور الــصـراع
االيـراني االسرائـيـلي . ان اسـرائيل
مصرة عـلى خراج ايـران من سوريا
الن نــفــوذهــا اصــبـح يــصــطــدم مع
ـنــطــقـة الـنــفــوذ االســرائـيــلي فـي ا
ولكـنـها التـريـد االصطـدام مع ايران
والـيـة لـها . . انه ـيـليـشـيـات ا او ا
مجـرد صراع نـفوذ بـ الطـرف . .
ولــكن صــراعــنـــا مع اســرائــيل هــو
صــراع وجــود . ان صــراع الــنــفــوذ
ـكن مـعـاجلته لـتـقـاسم الـنـفوذ او
بالـطـرق الديـبلـوماسـية  امـا صراع
الـوجود فـهـو صراع حـيـاة او موت
امـــا نـــحن او هم . وهـــذا الـــصــراع
سيـكون طـويل االمد خـصوصا وان
السـرائــيل اطــمـاع غــيـر مــتــنـاهــيـة
ـكـن الـسـكـوت عــنـهـا المن قـبل وال
تحضرة العرب وال من قبل الـدول ا
احملبة للسالم . واذا كنا االن كعرب
النــسـتــطـيـع ايـقـاف اســرائـيـل عـنـد
حـدودهـا في الوقت احلـاضـر فـانـنا
ــــا نــــراهـن عــــلى الـــــزمن الــــذي ر
سيكون في صاحلنا ان ادعاء ايران
ـمـانـعة بـانـهـا راعـيـة لـلـمـقـاومـة وا
ضـــــــد اســـــــرائـــــــيـل الجنـــــــد له اي
مـــصــداقـــيـــة عـــلى ارض الـــواقع  .
ـوالــيـة اليـران في ـيــلـيـشــيـات ا فــا
الـعــراق قــد قــتــلت وهــجــرت اغــلب
وجـودين بالـعراق الـفلـسطـينـيـ ا
بـحـجـة انـهم مـوالـ لـنـظـام احلـكم
الـسابق . كـمـا ان يوم الـقـدس الذي
اعلنـته ايران عـلى لسان خـميني لم
جنـد له اي عـمـل في سـبـيل الـقـدس
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ـظــاهـرات . وهم ـســيـرات وا عــدا ا
ينتقدون العـرب ومواقفهم التختلف
وقف العربي . فما الذي فعلته عن ا
ايران عندما نقل ترامب سفارته الى
القـدس ? . كـما ان ايـران لم تسـتطع
ان تــرد عــلـى اســرائــيل في كل مــرة
تــقــوم االخــيـــرة بــضــرب الــقــواعــد
االيرانية في سوريا والنسمع سوى
انـهــا ســتــرد عـنــدمــا يــحــ الـوقت
والنـعـلم مـتى سـيـحـ هـذا الوقت .
وحزب الـله منـذ اعوام طـوال لم يقم
بـاي حتـرش جتــاه اسـرائـيل ولـكـنه
كـــــان قــــوة ضـــــاربــــة عـــــلى االرض
الــــســــوريـــة بــــحـــجــــة الــــدفـــاع عن
ــقــدســات تــارة او الــقــضــاء عــلى ا
االرهـــابــيــ تـــارة اخــرى وكــان من
ـوالية نتـيجة تـدخله مع الـفصائل ا
ــدن اليـــران ان  تـــدمــيـــر اغـــلـب ا
الـسـورية و تـهـجـير اهـلـهـا . فعن
انـعـة يتـحدثـون اما اي مـقاومـة و
مــوقف ايـران جتــاه الـعــراق فـحـدث
وال حـــــــرج حــــــيـث تـــــــعــــــاونـت مع
الشيطان االكبر عـندما قامت امريكا
بغـزو العـراق ثم  التـنسـيق معـها
ـسائل الى يـومنـا احلاضـر في كل ا
ــتـعـلـقــة بـالـعـراق  حــتى تـشـكـيل ا
ـتعـاقـبة مـنـذ االحتالل احلـكومـات ا
الـى يـومــنــا احلـاضــر اليــتــحـقق اال
بـــالـــتـــوافق بـــ امـــريـــكـــا وايـــران
والعالقـــــة لــــــلـــــشـــــعـب الـــــعـــــراقي
وطموحاته ومـستقبـله بشكل احلكم
ـهم الـتـراضي بـيـنـهـمـا لـتقـاسم .  ا
الــنــفــوذ ومـنـع االصـطــدام .  . كــمـا
قامت ايران بطريقـة مباشرة او غير
مـبـاشــرة عن طـريق مــيـلــيـشـيــاتـهـا
نـتشـرة بالـعراق في قـتل وتهـجير ا
كل من اليــوالـيــهـا من كل الــطـوائف
ـكـنـنـا الـقـبـول والـقـومـيـات انـنـا ال
بــالـــتــدخـل والــنـــفــوذ االيـــراني في
اوطـــــانــــنـــــا الـــــذي وصل الـى حــــد
االحتـالل احيـانا واالنـتـداب احيـانا
اخــرى   النــنــا لم نــكن في يــوم من
االيـام مواطـنـ من الدرجـة الـثانـية
ال اليران وال لغيرها والتاريخ يشهد
تـمـردنـا على االنـكـلـيـز والفـرنـسـي
في الــــعـــراق وســــوريــــا وازاء هـــذا
ـتـزايـد والـتـدخل الـنـفـوذ االيـراني ا
بـــقـــوة الـــسالح وبـــوســـائل اخـــرى
مــتــعـــددة في الــشــؤون الـــداخــلــيــة
لــلــعــراق وســوريـا ولــبــنــان وكــذلك

الرغم من دكتاتوريته وما إرتكبه من
أخــطــاء جــســـيــمــة فــقــد كــان رقــمــا
مـنــاســبـا و حــائــطـا وســدا مــنـيــعـا
نطقة لتحـجيم النفوذ االيـراني في ا
وأن الــســيـاســة االمــريــكــيـة لـم تـكن
ـــطــلــوب لــرسم مــوفــقـــا بــالــشــكل ا
ـستـقـبـليـة في الـعراق الـسيـاسـات ا
بــعـد سـقــوط الـنــظـام وكـانت االدارة
االمريكية متسرعا نوعا ما في قراره
حيال سقوط صـدام ومعهم حلفاءهم
من دول اخلـليـج باسـتـثـنـاء الـكويت
بـســبب غــزو الـكــويت ويالحظ  االن
عــلى دول اخلـلـيـج افـتـقــادهم لـلـدور
العـراقي في صـد أنـشطـة ايـران كـما
حدثت في احلرب العـراقية االيرانية
نطقة وبتر نوايـاهم التوسعيـة في ا
وذلك بعد رحيل صدام حس والذي
كـان يــتــزعم احملـور الــسـني في ردع
ــثـابـة حـامي الـبـوابـة ايـران وكـان 
ـنطـقة والـغرب أمام الـشرقـية لدول ا
ــد الـشـيــعي الـذي بـدأ يــرى الـنـور ا
بـعــد سـقـوط صــدام  الـذي يـحن الى
أيـامه االن  غـالبـيـة الشـعب الـعراقي
ولهم مـايبررون به هـذا احلن ? لذا
نسـتطـيع القول وبـكل ثقة أن االدارة
االمريـكـيـة وعـبر سـقـوط صـدام مكن
االيـــرانـــيــ مـن االســتـــحـــواذ عــلى
نطقة برمـتها دون أن يكون سقوط ا
قراطي النـظام إيذانـا ببدء عـراق د
ــكـونــات ومن بــيــنــهـا جــديــد لــكل ا
االكـــراد كـــمـــا طــبـل لــهـــا احلـــلـــفــاء

وخاصة االدارة االمريكية آنذاك.
 ôP  qA

واالن وبـعـد فـشل مـآالت ومـخـاضات
والدة عــراق جــديــد وســقـوط االدارة
الــشـيـعـيـة بـرمــتـهـا في وحل الـفـشل
وفي كــافـة الـقــطـاعـات احلــيـويـة من
حــيـث الــبـــنـــاء واالرض والـــســـمــاء
ـلف االمـني والـثـروات واحلـقـوق وا
وهـجرة الـعقـول العـراقيـة الى خارج
الـعـراق أو الى مـدن اقلـيم كـردسـتان
ـائـيــة لم تـسـلم من وحـتى الــثـروة ا
ــقــدراتـهــا وبــعـد تـالعب اجلـوار 
خــيـبـة أمـل أصـاب اجلـانـب الـكـردي
من نـيل حـقـوقه في بـغـداد حتـكـمـهـا
غـالــبـيــة شـيـعــيـة طــائـفــيـة مــوالـيـة

اخـتالف الـرؤيا فـي كيـفـيـة الـتـعامل
مـع االجــنــدة الــتــركــيــة وااليــرانــيــة
طـالب الـعـراقـيـة يضـاف الى ذلك وا
ــسـتــشـري حـالــة الــفـســاد االداري ا
داخل االقـلـيم وصـراع احلـزبـ على
ــوارد الــكــمـــركــيــة والـــتي خــلــقت ا
اقـتـتـاال داخـلـيــا مـهـد الـطـريق اكـثـر
لـلـتداخالت االقـلـيـمـيـة لـدول اجلوار
خاصة ايران وتركيا والعراق بحيث
خـلـقت حــالـة من تـوزيع االدوار بـ
تصارع فقد ركز احلزب احلزب ا
ـقـراطـي بـزعـامـة بـارزاني عـلى الـد
تـــوســـيع عـالقـــاته الـــســـيـــاســـيــة و
االقــتـــصــاديــة مع اجلـــانب الــتــركي
ومــــحـــاولـــة االحـــتــــفـــاظ بـــعالقـــات
مـــتـــوازنـــة مع بـــغـــداد كـــتـــخــطـــيط
مستقبلي لالستفادة منها في أوقات
الـــضـــيق خــــاصـــة جتـــاه اخملـــاوف
الــقــادمــة من ايــران وكــان نــتــاجــهـا
قـراطي الـكردسـتاني استـعانـة الـد
بــاحلـكـومــة الـعــراقـيـة في آب 1996
لصد الـنفوذ واالشتيـاحات االيرانية
داخل االراضي الـعـراقـيـة الـتي مـهـد
لــهـا الــطــريق جــمــاعــة الــطــالـبــاني
ــعــارك لــصــاحلـهم لــتـغــيــيــر كــفـة ا
واالستالء على بقية االماكن الواقعة
حتت سـيطـرة حـزب بـارزاني بـيـنـما
تفرج ظاهريا اختار االمريكان دور ا
ولــعـبــوا دورا مــحــوريــا في إعــطـاء
الــضـــوء االخـــضــر حلـــزب بــارزاني
لـتسـهيـل العـملـيـة العـسـكريـة وقطع
الــطـــريق أمــام الـــكــاريــدور االرضي
االيــــراني أو مــــايــــســـمـى بـــالــــهالل
ـمـتـد الى سـوريـا عـبـورا الـشـيــعي ا
بـأراضي كـردسـتـان العـراق وخـاصة
داخل مـنـطـقـة نـفـوذ حزب بـارزاني
بــيـنـمـا اسـتــمـر هـذا الـدعم االيـراني
حلــزب الـطـالــبـاني الى الــيـوم وكـان
نـــتـــاج هـــذا الـــتــعـــاون بـــشـــقـــيـــهــا
الـســيــاسـي والـلــوجــســتي تــســلــيم
كـــــــــــركــــــــــوك فـي 2017/10/16 الى
ــوالـيـة اليـران االحــزاب الـشـيــعـيـة ا
بتخطيط مباشر من قائد لواء جيش
الـقـدس االيـراني قـاسم سـلـيمـاني 
ـاضـيـة بـعـد لـقـد بــرهـنت االحـداث ا
سقوط النظام  أن صدام حس على

بـعـد إنــتـفـاضـة 1991 في كــردسـتـان
العراق لعبت االحزاب الكردية داخل
منـطـقـة احلظـر اجلـوي شـمال اخلط
ـتـحـدة 36/32 الـتى فـرضـهـا اال ا
عــــلى نــــظـــام صــــدام حــــســـ دورا
تــعـبــويـا تــكــاد تـنــحـســر نــشـاطــهـا
وفـعالـيتهـا السـياسيـة واالقتـصادية
واحلــزبـيـة عــلى الـتـأقــلم مع الـواقع
اجلديـد والـعـمل عـلى ابعـاد مـخـاطر
احلـكومـة العـراقيـة آنذاك علـى اقليم
كـردسـتـان ولو لـبـرهـة من الـزمن من
خالل الـــتــفـــاوض مع نــظـــام صــدام
حــســ لـلــحـصــول عـلـى حـكم ذاتي
ـفـاوضات الكراد الـعـراق لـكن هـذه ا
لم تـنل استـرضـاء اجلانب االمـريكي
وبحكم الواقع كان وطأة احلوار ب
أربــــــيـل وبــــــغــــــداد أخـف االمــــــرين
ــــــان والـــــســــــبب أن وأضــــــعف اال
رحلة والقرار الصادر حيثيات تلك ا
ــــتــــحــــدة في ذلك في أروقــــة اال ا
ـلف الـكـردي لم احلـ بـرهـنت  أن ا
تتعد بعـد اجلانب االنساني واكتفاء
الـــــوضع الــــقــــائـم آنــــذاك بــــوجــــود
ـنـظــمـات االنـســانـيـة فــقط لـتـقـد ا
الدعم االنسـاني للسكـان كما برهنت
االحداث هذه احلقـيقة وحتى سقوط

النظام العراقي في عام 2003.
ــــرحــــلــــة من  وفـي أعــــقــــاب تــــلـك ا
ـاضي دأب اكراد تـسـعيـنـات القـرن ا
ــــقـــراطي الــــعـــراق وخـــاصــــة الـــد
الـكردسـتاني والـوطني الـكردسـتاني
ـا يــحـفظ عــلى مـســايـرة االحــداث 
ـومـتـهم اجملـسـمـة لـهم كــيـانـهم ود
وفق االمالءات الـــغــربـــيــة بـــنــكـــهــة
عاداة أمريـكية تلـعب وراء القظـبان 
الـرئـيس العـراقي صـدام حسـ وقد
رأهـا الـبـعض كيـانـا ورقـيا وذلك الن
الـدول احملـيـطـة االربع بـاالقـليـم كان
يـنتهـزون أقرب الـفرص لالنـقضاض
على تـلك التجـربة التي تـشكل خطرا
عـلى مكونـاتهم العـرقية واالثـنية من
نطقة جهـة وعلى مستـقبل خريطـة ا
من جـهـة اخــرى اضـافـة الى الـعـامل
ـــوجـــود داخل االقـــلـــيم الـــداخـــلي ا
الـــكــردي مـن حــيث الـــتــصـــارع بــ
احلـزبــ الــرئـيــسـ آنــذاك بــسـبب

يزانية عن االقليم صعبة بعد قـطع ا
من قـبل بـغـداد ويبـدو أن ذلك الـقرار
كـان ايـرانـيا بـحـتـا لـتـركيـع بارزاني
أمام االمالءات االيـرانيـة يضاف الى
ـــواطــــنــــ والــــكـــادر ذلك تــــذمــــر ا
ــتــقــدم داخل االحـزاب الــوســطى وا
ــثـقـفـ بـالـذات داخل ومن صـفـوة ا
االقـــــلـــــيم مـن تـــــصــــرفـــــات بـــــعض
سـؤولـ في الـطـبقـة احلـاكـمة من ا
حـــيـث الـــفـــســــاد االداري واحلـــزبي
وتكديس االمـوال بطرق غيـر شرعية
دون أن تكون هـنالك إجراءات رادعة
نـهجة حملـاسبتـهم بطـرق قانونـية 
ــكــان ــنــاسب في ا ووضع الـــرجل ا
ــا يـنــســجم مع كــفـاءات ـنــاسب  ا
الفـرد بـعـيـدا عن االمالءات احلـزبـية
نـتـشرة ـنـسوبـيـة ا واحملسـوبـية وا
ـــراكــز في دوائـــر االقـــلـــيم وداخـل ا
احلـــزبـــيـــة نـــاهـــيك عن أن الـــوريـــد
االقـتــصـادي لالقـلـيم مـعـتـمـد بـشـكل
شبه كامل على بغداد وتركيا وايران
بحيث لم تستطيع السلطات الكردية
طــيــلــة 27 ســنــة من عــمــر حــكــومـة
االقــلـيم الـعـمل عـلـى تـأمـ وتـوفـيـر
ــواطـــنــيـــهــا من االكــتـــفــاء الـــذاتي 
ــوادوالـسـلع الـغـذائــيـة االسـاسـيـة ا
اضافة الى سيطرة بغداد على حركة
مطـارات االقـليم والـذي اغـلقت فـيـما
بـعــد نـتـيــجـة االســتـفـتــاء فـضال عن
جلـوء الــسـلـطـات فـي كـردسـتـان الى
رفع الـعلم االسـرائيلي أثـناء احلـملة
الــدعــائــيــة لالســتــفــتــاء والــتــرويج
ـا أثـار حــفـيـظـة لـلـدولــة الـكـرديــة 
االيــــرانـــــيـــــ والــــعـــــرب واالتــــراك
بــاعـتـبــاره عـمال اســتـفــزازيـا يــعـكـر
مزاجهم وخطرا يلوح في االفق على
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كن اعتبار خطوة بارزاني مع هذا 
لـنيل االسـتـقالل وثـيـقة تـأريـخـية أو
ســنــد قــانـونـي مـدعــوم مـن الـشــعب
نشودة الى لترجمة الدولة الكردية ا
واقع مـرئي رغم الـتـداعيـات والـدليل
على ذلك عـنـدمـا قام الـزعـيم الـعربي
الـراحل جـمـال عـبـدالـنـاصـر بـتـأمـيم
قناة السويس في 26 يوليو من عام
1956 قــــام الــــبـــنـك الـــدولـي بـــوقف
التمويل لبناء السد العالي في مصر
ـصــريـون لـعـدوان ثالثي وتـعـرض ا
غـــاشم مـــثـــلــمـــا تـــعـــرض له اقـــلــيم
ــصــريـ كــردســتـان لــكن صــمــود ا
مــثــلـــمــا هــو احلــال فـي كــردســتــان
ترجمـة خطوة عبدالـناصر في تأميم
الــــقـــنــــاة الى الـــواقـع وســـيــــتـــرجم
اســتــفـــتــاء اكــراد الــعـــراق بــقــيــادة
بــارزاني الى مـثــال حي نـراه قــريـبـا
ـــفــــاجــــآت االيـــام وذلك مــــرهــــون 
احلبلى في وقت تتـوعد فيها االدارة
االمــريـــكــيــة اجلـــديــدة االخـــطــبــوط
ـــــزيـــــد مـن االجــــراءات االيـــــراني 
الـوقـائـيـة الـرادعـة حـفـاظـا عـلى أمن

اسرائيل ودول اخلليج

لــطــهـران جلــأ االكــراد الـى مــشـروع
ـبـاركة االستـفـتـاء عـلى االستـقالل 
اســرائــيــلــيــة حــسب مــا روج له في
وســائل االعالم وقــد تــزعم مــســعـود
سـار بحماس محاوال بارزاني هذا ا
زق خارطـة سايكس بيكو بذلك أن 
التي يـراها االكراد حـصيلـة مئة عام
من تـهـمـيش حـقـوقـهم الـقـومـية وأن
يجسـد الزعيم الكـردي ويتوج نظاله
الــسـيــاسي بــبــنــاء دولــة مـســتــقــلـة
لالكـراد خـاصـة بـعـدمـا لـعب االكـراد
دورا حــيــويــا في مــحــاربــة االرهـاب
لــكن دون أن يـنـالــوا مـكـافــأة تـشـفي

طاف?  غليلهم في نهاية ا
وكان قلوب غالبية الكرد مع بارزاني
في مــسـعــاه لالســتـقالل  لــكن وطـأة
ـرصاد فدول السـيوف كان عـليه وبا
اجلـوار إجتمـعت قاطـبة الفـشال هذا
ـشـروع الذي يـجسـد ويـشكل وطـنا ا
لـالكـراد الـتـي اليـرجــو لـقــاءه بـغـداد
وطـــهــران وأنــقــرة ودمــشق بــيــنــمــا
اختار االمريـكيون والدول االوروبية
عـــدم إثــارة الــدول الــعـــربــيــة وعــدم
تــفـكــيك الــعــراق في الــوقت الــراهن
فــضال عن مـصــاحلـهم احلــيـويـة مع
احملـــــيط الـــــعـــــربـي ? مع مـــــراعـــــاة
الــتــوزانـات االقــلــيـمــيــة خــاصـة مع
اجلـــانـب الـــتــــركـي والـــعــــراقي وأن
نطقـة برمتها التتـحمل أكثر  ماهو ا
عـــلــــيه االن مـن حـــروب وهــــيـــجـــان
سيـاسي خاصـة في العـراق وسوريا
ــحـاربـة والـتـذرع بــانـشـغــال الـكل 
داعش وذلك لصرف االنـظار عن هذه
اخلـطـوة الـكـرديـة االحـاديـة اجلـانب
لـــذا تــمـــخض مــوقـــفــهـم بــاعـــتــبــار
االسـتــفـتــاء قــرارا في غـيــر تـوقــيـته
واليـــخــدم واقع االكـــراد في الــعــراق
وأنـهم اليــتـحــمـلــون تـداعــيـات قـرار
ـليء بـاخملـاطـر بـاعـتـباره بـارزاني ا
رئيـسا القلـيم كردسـتان آنذاك بـينما
حتـــدى بــارزانـي اخلــطـــوط احلـــمــر
واالمـالءات والــنـــصــائح الـــغــربـــيــة
ودقت ســـاعـــة الـــصــفـــر اخلـــطـــيــرة
باجراء االسـتفتـاء في موعده احملدد
ــسـمــار االخــيـر مـحــاوال بــذلك دق ا
والــلـــمــســـات االخــيـــرة عــلـى نــعش
سايكس بيكـو باصرار قل نظيره في
مــسـيـرة حـيـاة بــارزاني الـسـيـاسـيـة
ويـجب القـول أن الـغـالـييـة الـعـظمى
من االكــراد كـان مع االســتـفـتــاء كـمـا
بـرهنت نتـائجه عـلى ذلك بنـسبة 93
ــئـة لــكن الــتــخـطــيط لــتـداعــيـات بـا
مــابــعـد االســتـفــتــاء لم يـكـن مـوفــقـا
وحدث مـاحـدث بـاسـتئـصـال كـركوك
من قـبضة االكـراد نتيـجة تعـاون فئة
مــعــيـنــة داخل االحتــاد الــوطـني مع
االيــرانـ ومـاخــفى أعـظـم?  اضـافـة
الى عـدم  أخـذ الــوضع الـداخـلي في
كـردسـتـان بـاالعـتـبـار من حـيث تـأزم
الــــعالقــــة بــــ االحـــزاب واجلــــانب
االقتصادي للـمواطن والذين كانوا
يـتـرنحـون حتت وطـأة ظروف مـالـية
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هنـاك فهم مـغلـوط يراد مـنه ان يسـوق كرأي عـام وهو : ان تـكون مع حتـالف سائـرون فهـذا معـناه
شـروع السعودي االمريكي واما انك  لو اصطـففت مع الفتح فال مناص بعد من وصمك انك مع ا
قدمـات تذهب بهـذا االجتاه.. ولالنصـاف  نقول ان كال كونك ايـرانيا ? وان كـان هناك بـعض من ا
ـثالن مصاحلـهما الفـئوية فقط من ال  (الفتح وسـائرون)  ليـساتا ال ايرانـية وال سعـودية بل هما 
ويـتــمـاهـيــان مع  اهـوائــهـمـا فـي االنـقـضــاض عـلى الــسـلـطــة وال مـانع في ســبـيل احلــصـول عـلى
نهج كتـسبات ان  يتـحالفـا حتى مع الشيـطان فكالهمـا ال توجد لـديه رؤية وال سلوك سـياسي  ا
او عمال حزبـيا ثابتا  وال حتى برنامج وطـني متفق عليه وان اخر ماتفـكران به هو مصلحة العراق
ـتلـكان من ـا  ـناصب وادارة الـدولة  فـمن بـ اهم  اولويـاتهـم هو  كـيفـية قـضم اكـبر عـدد من ا
مصـادر قـوة (مـصـدر القـوة في الـفـتح هـو فصـائل  احلـشـد الشـعـبي بـيـنمـا قـوة سـائرون تـعـتـمد
باالضافـة لكونهـا تمتـلك فصيل مـسلح اال ان قاعدتـها اجلمـاهيرية هي من تـعول علـيها)  وحسب
ـنـصب مـا معـنـاه انه سـيـمـتلك االعـراف احلـزبيـة الحـزاب مـابـعد 2003 وح امـتالك اي حـزب 
ـلـيـارات الـدوالرات والـتـجـربـة بـرهـانـهـا ثابـت واصـولهـا في مـا  نـهـبه من دكانـا يـسـتـرزق مـنه 
ركزي شـاريع التي احـيلت عـليـهم هذا مـن غيـر حصـة مبيـعات الـبنـك ا مـليـارات برسم الـعقـود وا
دافعـ عن  منهـجية سـائرون وكونـها جاءت واذن فمصـاحلهم احلزبـية فوق كـل اعتبـار  عليه فـا
فـسدين  قد اصـيبوا بـخيبـة امل بعد ان ائـتلفت كـتلتـهم مع الفاسـدين والعمالء لتصـلح وحتارب ا
رجـعـية بـوصـمـهم بـ (اجملرب اليـجـرب) والتي اليـران  اي مع من نـكئـهم الـشـيخ بعـصـا فضـيـلـة ا
ـدنـي بـالـضد من قـائـمة الـفـتح حيث الحـظـنا اجلـيوش تالقـفهـا الـصدريـون ليـشـنوهـا حـربا مع ا
ـقاهي واالماكن االلكتـرونية عـبر منـصات التـواصل االجتـماعي ومنـابر اجلمـعة واخلطـباء وحتى ا
ـا تشدقوا بـها طوال االشهر الـتي سبقت اجراء العامـة لم تخلو من الـتنظيـر الى هكذا مقـوله فلطا
ـتهم وحـبـيبـتـهم سائـرون فـهم كذلك االنـتخـابـات  واليخـتـلف حال انـصـار واتبـاع الـفتح  عن غـر
اصـيبـوا بخـيبة امـل من العيـار الثـقيل حـيث انهم يـعتـدون بانفـسهم كـونهم الـغيـارى وحامي حمى
العراقـيات  وهم ايـضا وكـما كانـوا يروجـون النفسـهم من انهم  اخـوة وابناء الـشهـداء من احلشد
ومشروعـهم وطني مع كونهم اليخفون تـعاطفهم ال بل والء بعضهم اليـران  وهنا والننسى ماكانوا
يتقـولونه على  سائرون فهي بقناعاتهم  لـيست سوى لعبة  باجندة سعوديـة امريكية لتنفيذ ما كان
ـشـروع الـعـربي جلـمـال الـضـاري وخـمـيس اخلـنـجر. الـسـنـة يـطـمح الـيه في تـنـفـيـذ مـا اسـمـوه بـا
ـضحـوك عليـهم وال الظـال وانهم باحملصـلة وفي الـتقيـيم الواقـعي نستـطيع ان نـقول  انـهما من ا

قاعد النيابية  الغير .  خدعوا فهم كانوا جسرا للكتلت ساعداهما للضفر باعلى ا
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ـتص غـضب واحـتقـان االتـبـاع راحت كل كـتلـة تـبـرر التـباعـهـا لم ومـا الـداعي الذي اوجب حـتى 
شروع الصهيوي ا تـشيع الى انها افشلت ا االئتالف مع االخـر  فتح من جهتها الحتتاج اكثر 
امريكي الـسعودي في ح ان سائرون الحتتاج لـعناء كبير القناع جمـاهيرها فكل ما سيخرج من
كتب السياسي سيعتنق كدين وتلف اساط كتابه بلفافات صغيرة تعلق كتعاويد على صدورهم ا
ـنع نشوب حـرب اهلـية ? . وحقـيقة االمـر عند واذن فاجلـميع بات يـدافع عن التحـالف كونه االداة 
ـرة فـيـهـا مـقـدمـات صــحـيـحـة .  في مـيـزان الـربح ـعـلـول هــذه ا ــا  تـكـون عـلـة ا هـذه اجلـزئـيـة ر
واخلسارة نـرى ان الكتلت خـسرتا ثقة اجلـماهير وحتى قبـل ان يصطفا سويـة اذ كان العراقيون
ا جرى من تزوير وحرقا للصناديق فما بالك من زيادة الط بلة وتهاوي عناقيد الثقة يسخـرون 
ـصـداقـيـة لكـلـيـهـمـا بـعـد واقعـة الـتـحـالف االجـبـاري بـينـهـمـا نـعم كـان اجـبـاريـا لئال من شـجـرة ا
عارضة يخسـران اجلزرة في تكوين التكتل اجلامع االكبر الذي يؤهلما لقيادة البلد فثقافة وروح ا
لم تنضج عـند كافـة االحزاب العـراقية بـعد  .  اليـوم لم يعد بـامكان الـكتلـت  ان يشـكال احلكومة
ئة اال بضم جمـيع الكتل الفائزة فالسكوت عن التـزوير وايضا تقليل نسب العد والفرز  من  25با
ـئة وحسب الـتعديل الثـالث من قانون االنـتخابـات الذي اقر في مـجلس النواب لـيصل الى  100با
ئة فقط . واذن فهـذا يحتاج لشراء وفي حال وجـد هناك تالعب كبـير وتقلـيله بعد هـذا بنسبة 5 بـا
سـكوت بـقيـة الكـتل علـيه ال بد من ادخـالهـا في الـتشـكيـلة  احلـكومـية اي ان ( مـبدأ احملـاصصة )
بقي جاثـما على صـدور العراقيـ وال من تغيـير مع ان سائرون والـفتح في برنـامجهمـا االنتخابي
ـا زالت صـدعــا رؤسـنـا به حــيث كـانــتـا يــصـرانه في جــيب الـشـعــارات اثـنــاء فـتـرة الــتـثـقــيف  و
احملـاصصـة بـاقيـة فـالفـسـاد ابقـى وامر سـيـكون وكل مـا قـيل بشـأن االصالح ومـشتـقـاته بات من
قـصص اخلـيـال االنـتـخـابي الغـيـر . بـقي هـنــاك مـوقف الـشـيـوعـيـ من ائـتالف سـائـرون ومـوقف
العصـائب من ائتالف الفتح فهاتـان  الكتلتان  اصيـبتا بخيبة امل التـقل فداحتها عن ما اصيب به
جمهورهما   فاعضاء من  الشيوعي  ابدو امتعاضهم من هذا التحالف وراحت جماهيرهم تندد
وتـتـوعـد بـاالنـفالت وفـرط عـقـد الـقالدة االم مع كـون الـبـيـان الـذي اصـدره احلـزب الـشيـوعـي كان
خجوال نـوعا ما  ولم يصرح  خالله عن عزم الشيوعي مغادرتهم الكتلة ..  انهم ينتظرون هبات (
الـسيـد والـشـيخ )  فـعـسى ولـعل ان يـحصل رائـد فـهـمي الـقـيـادي الشـيـوعي الـبـارز عـلى مـنصب
ـنـون انـفــسـهم . في حـ ان الــعـصـائب بــزعـامـة الـشــيخ اخلـزعـلي ادارة رئــيس الـوزراء وكـمــا 
ـالـكي وحـركة ارادة فـهم وان كـانـوا الى االن غـيـر معـتـرضـ لكـنـهـمـا من خلف بـوصلـتـهـا نحـو ا
الـكي ليقـدموهـا على طـبق من ذهب الى افواه لـعقـة ا نـاصب التي تـدور   الكوالـيس يطـبخـون  ا

اصحاب السعادة والسمو من احلكومة القادمة   .
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اليـمن  يـطرح سـؤال عمـا اذا كانت
اســرائـــيل هي الـــعــدو  لـــلــعــرب ام
ايــران ان الــدوائــر االســـتــعــمــاريــة
واســرائـــيل حــاولــوا وجنــحــوا في
جــعـل ايــران عــدوا . وقــد ســاهــمت
ـارساتـها ايران في ذلك من خالل 
وتـدخالتـهـا في الـشـؤون الـداخـلـيـة
للعرب والتي وصلت الى حد تدمير
ـدن وتـهـجـيـر االهـالي في مـنـاطق ا
محددة .  ويعـملون االن على احالل
ايـران كـعـدو بـديل عن اسـرائـيل في
مــحــاولــة خـــبــيــثــة الجــبــار الــدول
الــعــربــيــة لــتــطــبــيع الــعالقــات مع
الدولة الصهيـونية ان ايران بالرغم
ـكن ان من اعـمــالـهـا الـعـدوانـيـة ال
تـكـون بـديال عن اسـرائـيل . ولـكـنـنا
نــعــتــبـــرهــا عــدوا ايــضــا نــتــيــجــة
تـدخالتهـا ونـفوذهـا الـذي اضر بـنا
كــثـيــرا ولـكن هــنـاك من يــحـاول من
خالل اثـارة هـذا الـسـؤال ان يـسوغ
اليــران الـتـمــادي في تـدخـالتـهـا في
الدول الـعربيـة ويدافع عـنهـا لسبب
او الخر .  ويتناسى الدور االيراني
فـي تـســهــيل غــزو الــعـراق مـن قـبل
االمـــريــكـــان . ويـــغض الـــنــظـــر عن
تــدخـالت ايــران ومــيـــلــيــشـــيــاتــهــا
ــنــاطق واســعــة في وتــهــجــيــرهــا 
الــــعــــراق وســـــوريــــا اضــــافــــة الى
هـيمـنـتـها  االقـتـصاديـة عـلى موارد

الــعــراق ودعـــمــهــا لـــزمــرة فــاســدة
تــمـادت في الـســرقـة الى حــد افـقـار
الشعب العراقي . وتنفيذها بطريقة
مــــبـــــاشــــرة او غـــــيــــر مـــــبــــاشــــرة
ؤامـرات االمـريكـية لـلمـخطـطـات وا
واالســرائــيـلــيــة في اشــاعـة الــدمـار
وتفـتيت اجملـتمعـات احمللـية واثارة
ــسـلـحــة نـعم ان ايـران الــنـزاعـات ا
ـكن عـدوة لـنـا وسـتـبـقى عـدوة وال
التـعامل مـعهـا الى ح انـسحـابها
الى داخـل حـــــدودهـــــا والـــــكـف عن
الـتدخل بـالـشؤون الـداخـليـة لـلدول
الــعـربــيـة من اجل حتــقـيق حـلــمـهـا
االمـــــبـــــراطــــوري االخـــــمــــيـــــني او
الـسـاسـاني . وسـنعـمل مـابـوسـعـنا
ـتـاحـة لـكف ايـديـهـا وبـكل الـطـرق ا
من االمتداد الى اراضينا . او ايقاع
االذى عــلى شـــعــوبــنــا الـــعــربــيــة .
ودفـــعـــهـــا الى خـــارج حـــدودنـــا . .
لــنــعــيـد االمن والــسالم اجملــتــمـعي

فقود منذ زمن ليس بالقصير. ا
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 ومتى ما تعاملت معنا على اساس
ـشتركـة وحسن اجلوار . صالح ا ا
فــانــنــا ســنــكــون اصــدقــاء اوفــيــاء
للشعب االيراني الشقيق وحلكومته
ان اصــبـحت رشـيــدة  فـلــنـا تـاريخ
وتـقالـيـد مشـتـركة وعالقـات صـداقة
ـــكن نـــســـيــانـــهـــاامــا وتـــعــاون ال

اسرائيل فانهـا العدو االزلي لنا الن
صراعـنا معـها صـراع وجود وليس
صـراع مــصـالح او نـفــوذ وسـتـبـقى
عدوة لنا حتى ترعوي وتنصت الى
مـنـطق الـسالم وحتـقـيق طـمـوحـات
الــشـــعب الــفـــلــســـطــيـــني في دولــة
مــســتــقــلــة ذات ســيــادة . الن بــقـاء
الــوضع عـلى مــاهـو عــلـيه ســيـبـقى
بـؤرة نـزاع وصـراع المـحـدود . وقد
تـسبـبت قـضيـة فلـسـط عـلى مدى
اكــثـر من سـبــعـ عــامـا في حـروب
ونـزاعـات لـم يـعـد اي مـبـرر لـهـا اذا
ـــشـــروعـــة ـــصـــالح ا مـــاروعـــيـت ا
لــلــشـــعب الــفــلــســـطــيــني هــذه هي
حـدودنـا في الـتعـامل مـع عدوين . .
ولـكـنـنـا لن نـحل عـدوا مـحل  عدو 
عادية فلكل واحـد منهمـا اساليـبه ا
التي تـختـلف عن االخر الخـتالفـهما
بالـنزعـة العـدوانيـة جتاهـنا  ورغم
ذلك فـانــنــا سـنــكـون بــالــتـأكــيـد مع
ايـــران فـي اي نـــزاع مــــحـــتــــمل مع
اسـرائـيـل . ولـكـنـنـا نـعـتـقـد ان مـثل
هذا الـنزاع سيـكون بـعيد االحـتمال
لـوجـود مـصـالح مـشـتـركـة بـيـنـهـمـا
قــائــمــة عــلـى ارضــيــة تــاريــخــيــة 
واليــغــرنك مــايــبــدو بــالــظــاهــر من
تـصــريــحــات مــعــاديـة لـالسـتــهالك
ـكن ان تــنـطـلي اال احملـلـي الـتي ال
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