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كان من الطبيعي أن الرئيس أنور
الـسادات بـخـيـار الـسالم الـثـنائي
مع إسـرائـيل الـذي فـاجـأ به األمـة
بــدءاً بــاإلعـالن يـوم 9 نــوفــمــبـر/
تـشـرين الـثـاني 1979 في خـطاب
ـان وبـحــضـور الـزعـيم أمـام الــبـر
الـفلـسطـيني يـاسر عـرفات عن أنه
مــســتــعـــد لــلــذهـــاب إلى الــقــدس
وإنتـهاءاً بـاإلتفـاقـية الـتي أبرمـها
يوم 17 سـبـتـمـبـر/ أيـلـول 1978
مع منـاحيم بيـغن برعايـة الرئيس
األميركي التاسع والثالث جيمي
ـــرفت إتــفـــاقــيـــة كــامب كـــارتــر وعُ
ديـفــيـد" أن يـحــول تـقــلـيــد الـقـمم
صر الـعربـية إلى وقفـات عقـابيـة 
بعدما كانت دائماً وقفات إيجابية
ـسـانـدتـهـا.. وبـالـذات في الـفـترة
ة 5 يـونـيـو 1967 التي ب هـز
ـني بـهــا عـبـد الـنـاصـر وحـرب 6 مُ
أكــتـوبـر 1973 الـتي حــقق فـيــهـا
الـســادات نــصـراً نــوعــيـاً مــا كـان
لواله أن يـزور القدس يـوم السبت
19 نـوفــمــبـر 1979 ويــخـطب في
الـكنـيست ثم يـضع الحقـاً توقـيعه
عـلـى إتـفـاقــيـة الــسالم إلى جـانب
تـوقـيع مـنــاحـيم بـيـغن ويـعـلن أن
حـــــرب  1973هـي آخـــــر حـــــروب
مــصــر مع إســرائـيل. كــان الــقـادة
الـــعــرب الـــذين إلــتـــقــوا فـي قــمــة
إستـثنـائيـة في بغداد من 2 إلى 5
نــوفـمـبــر/ تـشـريـن الـثـاني 1978
مـــتــعــجـــلــ في مـــا إتــخــذوه من
قـرارات رداً عـلى الفـعل الـساداتي

وبــعـــضــهـم وافق عــلـى مــضض
ا هو وقيل نتيجة تلويح ثوري 
أعظم. ولـم تقتـصر الـقرارات على
ــوافــقــة عــلـى إتــفــاقــيــتيْ عـــدم ا
"كــامب ديــفــيــد" ودعــوة الــرئـيس
الــســادات إلى الــعــودة عــنــهــمـا
ـا نــقْل مـقــر األمـانــة الـعــامـة وإ
لـلجـامـعة من الـقاهـرة إلى تونس
وتعـليق عـضـوية مـصـر وتطـبيق
ـقـاطـعـة عـلى الـشـركات قـوانـ ا
ـتعـاملـ في مـصر مع واألفـراد ا
إسرائـيل. ومع أن القرار مـيَّز ب
ما فـعـله الـنظـام وبـ الـشعب إالَّ
أن اإلكــــــتــــــفــــــاء بــــــقــــــرار رفْض
اإلتفاقيتيْن وتـرْك مسألة نقْل مقر
األمـانة الـعامـة للـجامـعة إلى قـمة

ا أفضل.  الحقة كان ر
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ونـــقــول ذلـك عــلى أســـاس أنه لم
ـتــرك لـلـرئـيـس الـسـادات فـرصـة تُ
ـا التوصل مع منـاقشـة األمر ور
الـقادة العـرب إلى صيـغة مـا. كما
أن عـــدم تـــعـــبـــيـــر الــســـادات في
تـــعـــلـــيــــقه عـــلى قــــرار تـــعـــلـــيق
الــعـــضــويــة ونــقْل مــقــر األمــانــة
الـعامـة للـجامـعة إلى تـونس على
الـنـحـو الـذي صدر عـنـه كـان هو
اآلخر بدوره أفضل. وللتذكير فإن
تــعـلـيـقه تـمــثَّل بـعـبـارة "خـدوهـا.
مـصر مش عـايزه اجلـامعـة هذه"
ثم يـضـيف مـسـتـنـداً عـلى وقـوف
يري" معه عبارة "سودان جعفر 
"أنــــا والــــســــودان نــــصـف األمـــة

العـربية". وتلك حِـْسبة تـبيَّن أنها
غـيــر ذات جـدوى ألن مــا إتـخـذتْه
" من قـرارات "قـمــة صــدَّام حـســ
ــا لــيس ــصــر إ كــانت مــربــكــة 
ــقــدار  األلم الــذي أخــذ طـريــقه
إلى نفوس أبناء األمة من احمليط
إلى اخلــلــيج. بــعــد "قــمــة صــدَّام
" الـتي كـانت الـتـاسـعة في حسـ
مــسـلـسل الــقـمم الـعــربـيـة تـوالت
ـضـمـون قـرارات الــتـأكـيـد عــلى ا
الــعــقـــابي والــتــمــني بــأن يــلــغي
الـسـادات مـا إتـخـذه من خـطـوات
عــلى رغـم أنـهــا بــاتت مـن الــنـوع
الـذي ال رجـعـة عـنه. وفي كـل قـمة
بـ الـتــاسـعـة اإلســتـثـنــائـيـة في
بغـداد والـقـمـة في عـمـان (من 25
إلى 27 نـــوفــــمـــبـــر 1980) كـــان
القادة العرب يحاولون كل بنسبة
مـتـفـاوتـة تـرطـيب جـفـاف قرارات
تــــعـــلـــيـق عـــضـــويــــة مـــصـــر في
اجلــامــعــة الــعــربــيــة ونــقْـل مــقـر
األمــانــة إلى تــونس. وجــاء قــرار
" تستنبط "فتوى لك حس "قمة ا
سياسية" تريح اجلميع عدا ليبيا
مــعــمَّـر الــقـذّافـي وسـوريــا حـافظ
األسد حيث أنـهما حـرَّما ما أفتت
به الــقــمـة و تــثــبــيــته بــالـنص
اآلتـي: "إن أصـــــــــحـب اجلـاللـــــــــة
والسيادة والسمو ملوك ورؤساء
وأمراء الـدول الـعربـيـة اجملتـمـعة
في إطــار مـؤتـمــر الـقـمــة الـعـربي
ـنعقـد في عمان من غيـر العادي ا
8 إلى 11 نــوفـمــبـر 1987 قـرروا

بعـد دراسـة مـستـفـيضـة وأخـوية
أن الـعالقـة الدبـلـوماسـيـة ب أي
دولــة عــضـو فـي اجلـامــعــة وبـ
مــصـر عــمل من أعــمـال الــسـيـادة
وجب دستورها تقرره كل دولة 
وقــــوانـــــيـــــنــــهـــــا ولـــــيـــــست من
إختصاصات اجلامعة العربية". 
ــــا كـــــانت فــــاجــــعــــة احلــــرب ر
الـلـبـنـانـيـة هي الـدافع إلى إعـادة
نـظـر مـتــدرجـة في قـرار اإلبـتـعـاد
ا اإلقـتنـاع بأن ما عن مصـر ور
هـو مـطـلـوب من مـصـر أي إلـغاء
إتـفاقـية السـالم مع إسرائـيل غير
وارد الـتنـفـيذ لـتـعـقيـدات دولـية..
صري فضالً عن أن الرأي العام ا
أبـدى نـسبـة ملـحوظـة من القـبول
وإن على مـضض بخـطوة السالم
الـتـي إتـخـذهـا رئـيــسـهم. ونـقـول
ذلك مع األخذ في اإلعتبار النقطة
األهم وهـي أن مــســبـب اخلــطــوة
ــة  بــات في ذمــة الـلـه حـيث ــؤ ا
قـضـى إغـتــيــاالً يـوم 6 أكــتــوبـر/
تـشـرين األول 1981 عــنـدمـا كـان
يحـتفل بذكـرى حربه التي إسـتند
إلى إجنـازاتـهـا في اجلنـوح نـحو
الـــسالم مع إســــرائـــيل. ومـــا دام
الــسـادات قــضى إغـتــيـاالً فــلـيـكن
القـرار الـعقـابي مـقـضيـاً بـصيـغة
مـا عـلـيه ومـبـاشـرة الـتـعـامل مع
الرئـيـس الوريـث حـسنـي مـبارك.
ومـن هـنــا جـاءت "فــتــوى" الـقــمـة
العربية فـي عمان التي تركت لكل
دولــة ســبق أن شــاركت في "قــمـة
" عام 1978 العودة صدَّام حـس
" بـعـد ـلك حـسـ ـوجب "قـمــة ا
تـسع سـنوات عـقابـيـة عمـا سبق
إتخـاذه.. وبصـرف النـظر إذا كان
ذلـك عن إقـــتـــنــاع أو حتـت وطــأة
مـــنــاخ ثـــوري ثــأري ضـــد مــصــر
الـــســاداتــيــة. رحل الــســادات في
ا واقـعة لم تـتـضح خفـاياهـا ور
يـــبـــقـى هـــذا الـــوضـــوح في عِـــلْم
اإلضبـارات السريـة وبدأت مصر
الــســيــر عــلى اخلط نــفــسـه بــعـد
رحــيل الــســادات وتــســلُّم نــائــبه
حـسـني مـبارك مـقـالـيـد الـرئـاسة.
وقــبْل بـضـعــة أشـهــر من "فـتـوى"
ـلك الــقــمــة الـتـي إسـتــضــافــهــا ا
حـسـ كـانت لـلـممـلـكـة الـعـربـية
تـفهمـة ظروف مصر السـعودية ا
ــهــتـمــة بــإسـتــقـرار الــسـادات وا
الــعــهــد الـــوريث لــفـــتــة أخــويــة
ـعنى ونـخـوية الـتصـرف. وهذه ا
تـمـثـلت بـبـرقـيـة تـلـقَّـاهـا الرئـيس
ــلـك فــهـــد بن عـــبــد مـــبـــارك من ا
الـــعــــزيـــز "رحــــمـــة الــــله عــــلـــيه"
ـهــا الـصـحف الــسـعـوديـة ونــشـرتْ
الــصـادرة يـوم 9 يـولــيـو/ تــمـوز
 1986وذلك بـــــهــــدف أن يــــطــــلع
عـلـيـهـا أبـنـاء الـشـعب الـسـعـودي
ـــصــري ـــثل إطالع الـــشـــعـب ا
عـلــيـهـا. كــانت الـبــرقـيــة بـالـنص
اآلتي:"صــــاحب الـــفــــخـــامـــة األخ
الـرئــيس حــسـنـي مـبــارك حــفـظه
الـله. الـسالم عـلـيـكم ورحـمة الـله
وبـركـاته وحتـيـة أخـويـة مـقـرونة

بأطيب التمنيات. 
وسم نـاسبـة إنـتهـاء ا وبـعـد و
ــمــلــكــة الــعــربــيـة الــزراعي فـي ا
السعودية لـهذا العام يسرني أن
ــمــلــكـة أقــدم نــيــابــة عن شــعب ا
جلـمهـورية مـصر الـعربـية مـائتيْ
ألف طن من الـــقــمـح الــســـعــودي
ملكة وهي هدية تعبر عما تكنه ا
الـعــربـيـة الــسـعــوديـة من تــقـديـر
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وإحـــتـــرام جلــمـــهـــوريـــة مـــصــر
العربية بقيادتكم احلكيمة. 

ودمـتم في حـفْظ الـله. فـهد بن بن
عــبـــد الــعـــزيــز". كـــانت الـــهــديــة
ــعــنـــويــة جــزءاً من مــحــصــول ا
ــمــلــكــة مـن الــقــمح احملــلي في ا
الـعام  1985والـذي بـلـغ مـلـيـوناً
وثالثــمـئــة ألف طـن مـنــهــا مــئـة
وخـمـسـ طـن إحـتـيـاطي. هـديـة
الــقـمح تــزامــنت مع كالم تــبـادله
لك سلمان بن عبد العزيز (أمير ا
الـــريــاض زمــنــذاك) مع الــرئــيس
ـنـاسـبة قـدومه إلى مـبـارك وذلك 
مـلكة الـقاهرة إلفـتتاح مـعرض "ا
الـعـربـيــة الـسـعـوديــة بـ الـيـوم
واألمـس" يـــــوم  17يــــــونــــــيـــــو/
حزيران  1987وبحـيث يدوم 12
ا كـانت عليه ـدة  يومـاً (ضُعف ا
ــعـرض في كل من خالل دورات ا
ــانــيــا ولــنــدن وبــاريس). فــفي أ
تـصريـحه األول عنـد وصوله إلى
ـصري الـقاهـرة قال "إن الـشعب ا
في مقدمة الشـعوب العربية وإنه
من الواجب إعترافاً بدور الشعب
صـري ومـساهـمـته الفـعـالة في ا
إمـــداد الـــســـعـــوديـــة بـــاخلـــبـــرة
واأليدي العـاملة في كل اجملاالت
ـصـري بـنـفسه أن يرى الـشـعب ا

إجنازات شقيقه السعودي". 
WOzUMŁ W öŽ

وبـــعـــد إســـتـــقـــبـــاله لـــلـــصـــديق
ـصر سـلـمان التـاريـخي العـريق 
بن عـــبــد الــعــزيـــز قــال الــرئــيس
مــــبـــارك أمــــام الــــصـــحــــافــــيـــ
واإلعالمـــــيـــــ إنه بـــــحث مـــــعه
الـعالقـة الــثـنـائــيـة بـ الــبـلـديْن
والــوضع في اخلــلــيج. وعــنــدمـا
الحظ الـرئـيس أن هـؤالء يـريـدون
ـزيــد وبـالـذات حـول عـودة مـنه ا
ـصـرية  –الـسـعـودية الـعالقـات ا
إلى دفـئـها قـال لـهم "إن الـعالقات
بـ مــصـر والـسـعــوديـة عالقـات
طـبيـعية أصـيلـة وجذورهـا قوية.
وطوال عمرنا نـتعامل والسفراء
مــــوجــــودون. نــــروح ونـــيــــجي..
ـا ال يـعـرف". هـديـة والـسـفـيـر ر
ــقـــرونـــة بـــكالم طـــيب الــقـــمـح ا
ـــفـــردات من الـــود تــبـــادلـــهــا و
مبارك وسلمان بن عبد العزيز ال
بـد كانت إذا جـاز القـول التـمهـيد
ــا  إتـخــاذه في "قــمـة ــتــأني  ا

 ." لك حس ا
تـأنية وبعـد ذلك بدأت اخلـطوة ا
ـتــبــادلـة بــ أكـثــريـة لــلـعــودة ا
الدول الـعربية ومـصر بإسـتثناء
لـيبـيا الـقذَّافـية وسـوريا األسـدية
ـلتـا إعتـراضهـما على الـلتـيْن سجَّ
قــرار إعـادة الــعالقـات الــثـنــائـيـة
ـنـا نصه وحـجـتهـما في الذي ثـبّتْ
ذلك "أن الـقضـيـة قـومـيـة والـقرار
قـومـي واألسـبــاب الــتي أدت إلى
قْطـع العالقـات لم تزل قـائمة وأن
ذلك ســـيـــؤدي إلى قـــيـــام بـــعض
الـدول الـعربـية بـإفتـتاح سـفارات
لـهـا في القـاهـرة الذي يـرتـفع فيه
الــعَـلَم اإلسـرائــيـلي فــوق سـفـارة

العدو في القاهرة...". 
ـويت صــفـحـة تـعـلـيق عـضـويـة طُ
مــصــر في اجلــامــعــة الــعــربــيــة.
إسـتأنـفت جمـيع الدول الـعالقات
. ا في ذلك سوريا ولـيبيا الحقاً
قــد تـكـون عــدم مـشـاركــة حـسـني
مـــبــارك فـي زيـــارة الــقـــدس وفي
مــحـــادثــات "كــامب ديـــفــيــد" من
عــنـاصـر إعـادة الـنــظـر الـعـربـيـة
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اثيرت مشكلة كركوك مرة اخرى اثر قيام حزب االحتاد الوطني
 الـكـردسـتاني بـرفع عـلم اقـلـيم كـوردستـان عـلى احـد مـقراته في
وقـراطي الكوردستاني دينة وسرعان ماايـده احلزب الد هذه ا
الـذي بــرر ذلك عـلى اعــتـبــار ان كـركـوك مــديـنــة مـتـنــازع عـلــيـهـا
واليوجـد اي مانـع قانـوني من رفع علم كـوردستـان فيـها   ,ومثل
ـديـنة ذات االعـراق اخملـتلـفة  ان ذلك تـصعـيـدا خطـيـرا في هذه ا
ـة طـورها االنـكـلـيـز لتـكـون من اكـبر كـركـوك مـديـنة تـاريـخـية قـد
دن النفـطية بعد ان  اسـتخراج النـفط فيها ومن طبـقات قريبة ا

من سطح االرض منذ عام 1926.
ويـعـتبـر نفـطـها من الـنـفوط اخلـفيـفـة  وحقـول الـنفط فـيهـا تـتمـيز
بغزارة االنـتاج وجودته . وفـيها النـار االزلية الـتي التنطـفئ لكثرة
الـغاز الـذي يـخرج تـلـقائـيـا من االرض . وبالـرغم من انـهـا مديـنة
ذات موقع ستراتيـجي واثري ايضا اال انهـا تتميز ايـضا بالتنوع

السكاني . 
ان مـديـنـة كـركـوك مـديـنـة وادعـة واهــلـهـا يـتـمـيـزون بـتـقـبل االخـر
والتـوجد اي عـدائيـة بـ سكـانـها رغم تـنوعـهم عـلى مر الـزمان .
وبـسـبب النـفط الـغزيـر واالحـتيـاطي الـكبـيـر فيـهـا اصبـح التـنازع
ركزية واقـليم كوردستان منذ امد بعيد على اشده ب احلكومة ا

  . .
وبـعد غـزو الـعراق واعـداد الـدستـور اجلـديد اعـتبـرت كـركوك من
ركزية شأنها شأن تنازع عليها ب االقليم واحلكومة ا ناطق ا ا
ــوصل وديــالى وصـالح الــدين . وقــد نص ــنــاطق فـي ا بـــعض ا
ـنــاطق الـتي ـادة 140 عــلى تـســويـة مــوضـوع ا الـدســتـور في ا
ـتـنازع عـلـيـهـا  خـالل فـتـرة مـحـددة . اال ان احلـكـومة سـمـيـت بـا
ــركـزيـة ظـلت تـمــاطل في الـبت فـيـهــا وهي تـراهن عـلى الـزمن . ا
ـشكلـة منـذ االحتالل االمـريكي للـعراق والى يـومنا واحلكـومات ا
سـائل وتـترك الـقضـايا احلـاضر تـسوف وتـمـاطل في كثـيـر من ا
لـلـزمن وكـثـيـرا مـايكـون الـزمن في غـيـر صـاحلـهـا ولـذلك نرى ان
ـشـاكل والـصـراعات ظـلت مـسـتـمـرة ال بل اشـتدت اكـثـر فـاكـثر ا

رور االيام . ومنها مشكلة كركوك .  و
ـركزيـة وسكتت عـلى استـئثـار الكـرد بها ا تـماطـلت احلكـومة ا و
وغرافي لها لفترة من الزمن فقد تسبب ذلك مجددا بالتغيير الد
ـا اصـبح اعادتـهـا الى وضعـهـا السـابق مـهمـة شـبه مسـتـحيـلة
وكلـما طـال الزمن رسخ التـعصب الـقومي فـيها . خـصوصـا بعد
ان دخل التركمان على اخلط من جديد وشعورهم بالتهميش وهم
يـعـتبـرون كـركـوك مديـنـة تركـمـانيـة ايـضـا . اضافـة الى ان هـناك
اطماع اقـليمـية فيـها مثل تركـيا التي تـدعي حرصهـا على ضمان
سالمـة سـكـانـهـا من الـتـركـمـان  وايـران التـي سارعـت الى عـقد
صفقات تصـدير نفط كركوك الـيها بعد ان تمت سـيطرة احلكومة

اضي .  ركزية عليها في حزيران ا ا
وعـادت مسـألة تـهريـب النـفط الى السـطح مـرة اخرى حـيث كانت
ركـزية تتهم احلكومـة احمللية فيهـا بانها تغض الطرف احلكومة ا
عن عمـليـات التـهريب الـتي تقوم بـها مـافيـات تنـسب الى احلزب
ــركـزيــة عـادت الـكـردي  ,وبـعــد عـودة كــركـوك الـى احلـكــومـة ا
عـمـلـيـات تـهـريب الـنـفط فـيـهـا مـجـددا  ,وكل طـرف يـتـهم الـطـرف

االخر بالتهريب. 
ويبدو ان عصـابات التهريب تـستند عـلى اي حركة سياسـية فيها
سواء كـردية كـانت ام عربـية او من احلـشد الـشعبـي وعلى مرأى
ـوغرافي ركـزية  لـعل مـحاوالت الـتغـييـر الد ومـسمع احلـكومـة ا
دينة سـائل التي تواجهـها ا ستمـر في كركوك تعـد من اخطر ا ا
وهـو ليس ولـيـد الـسـاعة  ,فـقـد حاولت احلـكـومـات الـسابـقـة مـنذ
ـلــكي مـرورا بـنــظـام عـبــد الـكــر قـاسم وكـذلك الــعـهـد الـعــهـد ا
السـابق لالحتالل الذي قـام باكبـر عملـية توطـ للعـرب فيهـا بعد

منحهم حوافز مادية وسكنية . 
اال ان اغـلـبهم قـد غـادرهـا في الـسنـوات االخـيـرة السبـاب عـديدة
رغـم قـيـام احلـكـومـة االحتاديـة بـاعـادة الـسـيـطـرة عـلـيـهـا في 16
تـشـرين اول / اكـتـوبـر عـام  2017فـان االوضـاع فـيـهـا مـازالت
غيـر مسـتقـرة واخذت جـهات عـديدة تـهدد مـواطنـيهـا بالسالح او
نتـشرة في خطورة احتاللها التفجيرات  اضـافة الى الدعايات ا
من الـدواعش في مـحـاولـة العـادة سـيـطـرة الـبـيـشـمـركـة الـكـرديـة

عليها . 
كما  استغالل اخلروقـات التي يقوم بها بـعض عناصر احلشد
يلـيشيـات احملسوبه علـيه الثبات زعـزعة االمن فيـها . ويقابل او ا
هذا كـله دعـوات قيـادي من احلـزب الـكورديـ االحتاد الـوطني
وقراطي الكوردستاني من ان الكورد لن يتنازلوا عن مدينة والد
كركوك ويـسمونهـا قدس كوردستـان لترسـيخ ارتباطهـا باالقليم .
ا يعطي االنـطباع بانـنا امام نزاعـات مسلحـة جديدة حول هذه
ديـنـة الـوادعـة  غـيـر الـنـزاعـات الـسـابـقـة الـتي امـتـدت لـفـترات ا

طويلة.
ــشــكـلــة كـشــمــيـر بــ الـهــنـد ويــبـدو ان وضع كــركــوك  اشـبه 
والـبــاكـسـتــان فـاغــلب احلـروب بـ الــدولـتــ كـانت بــسـبب هـذه

قاطعة. ا
ـة ان تــكـون مـحـل صـراعـات ـســا ـديــنـة كـركــوك ا انـنــا النـريــد 
سلحة في العراق الحول مسلحة  ,والنريد مزيدا من النزاعـات ا
كركوك وال حول اي منطقة من مناطقه . ولعل من اخطر القضايا
تنـازع عليـها هي التـغيير سمـاة ا نـاطق ا التي تـواجه كركوك وا
ـوغرافي   فـبـالرغم مـن احملاوالت الـعـديدة الجـراء الـتغـيـير الـد
نـاطق فانها لم تنجح يوما في العراق  نطقة من ا وغرافي  الد

ولكنها تسبب نزاعات مستمرة وعداءات متقابلة  . 
ان قادة اقـليم كوردسـتان حاولـوا تكريـد كركوك بـكل الطرق وهم
ـركـزيـة الــسـابـقـة وكـذلك بـذلك اليـخـتــلـفـون عن كل احلـكــومـات ا
احلــالـيــة الـتي تــغض الـنــظـر عن عــمـلــيـات الــتـهـجــيـر والــتـغــيـيـر
ـا في كـثـير من ـوغـرافي اجلاري لـيس فـقط في كـركـوك وا الـد
منـاطق العـراق مثل سهل نـينـوى وجرف الصـخر وديـالى ومحيط
بغداد وغيرها . ان بقاء العقليات الشوفونية والطائفية سائدة في
الــعــراق ســوف جتــعـلـه بـؤرة دائــمــة لــلــنــزاعــات وردود االفــعـال
سلـحة التي عـانى منهـا الشعب الـعراقي امدا طـويال  وانه غير ا

زيد من التضحيات برجاله وماله . مستعد 
ـنصـفة لالمـور واعطـاء كل ذي حق حقه  ان النـظرة الـعقالنـية وا
ـنع سـفك سـيـحـقق الـعـدل بـ كل مـكـونـات الـشـعب الـعـراقي و
مــزيـدا من الـدمــاء ال في كـركــوك فـقط بل وفي كل مــدن ومـنـاطق

العراق

ــا لـتـفــهُّم اجلـمـيـع وبـنِـسَب ور
مـتفاوتـة قول الرئـيس مبـارك لنا
نــــــحن عــــــدداً مـن اإلعالمــــــيـــــ
ــراســلـ األجــانب "لــقــد قـلت وا
ـسـلـمـ الذين لـلـقادة الـعـرب وا
ـــا فــاحتـــوني بـــأمــر إلـــغــاء طــا
مـعــاهــدة "كـامـب ديـفــيــد" وبـذلك
ينتـهي أمر تعليق عـضوية مصر
وتـعــود اجلــامـعــة إلى الــقــاهـرة
وكــذلك الـعـالقـات عــلى نـحــو مـا
كـانت عـلـيه دائـمـاً طـيـبـة أنـا لن
ألـغي مـعـاهدة "كـامب ديـفـيد" ألن
إلغاءها يعني إعالن احلرب على
إســــرائـــــيل. والــــقــــادة الــــعــــرب
يـتفـهـمون مـوقف مصـر. سألْـتهم
هل إذا حــاربت مــصــر إســرائـيل
تقـفـون معـهـا? كلـهم قـالوا لي: ال
نـسـتـطـيع. مَن يـحـارب إسـرائـيل
مــعـنـا? الــعـراق مـشــغـول بـحـرب
اخلـلــيـج. وســوريـا مــتــآمــرة مع
إسرائيل(يومها كان هذا رأيه في
مــوقـف الــرئــيس حــافظ األســد).
ودول اخلـلـيج تــعـيش خـوفـاً من
? الـتـهديـد اإليـراني. مَن يـبقى إذاً
اجلــــزائـــــر عـــــلى بـــــعـــــد ألــــوف
الــكـيــلـومــتـرات. ال أحــد. ال أحـد.
ـسـاعـدات الـعــربـيـة غـيـر حــتى ا
ـعــاهـدة مـضــمـونــة. إذاً إلـغــاء ا
مـعـناه تـدميـر كل شيء وهـذا ما
تـريده إسـرائيل. أنـا مهـمتي اآلن
بــالــتـــحــديـــد هي: حل مــشـــكــلــة
الـديـون وإسـتـكـمـال خـطـة إعـادة
صـر واحلفاظ الـبنـية الـتحـتيـة 
ــقــراطـيــة واحلــريـات عـلى الــد

والقانون. 
وعـــنــدمـــا تــتـــخــلص مـــصــر من
مشـاكـلهـا لـنا كالم آخـر. أمـا قبْل
ذلك فـأنـا غيـر مسـتعـد لإلنتـحار
وإذا أراد أحـدكم إلغـاء إتـفاقـيات
"كــامب ديــفـيــد" فـلــيـبــحث له عن
رئــيس آخــر غـــيــري...". هــذا مــا
حدث إلستعادة مصر إلى مكانها
ومـــكــانــتــهـــا بــعــد عـــقــاب غــيــر
ـاً عـند إتـخاذه. مـسـبوق كـان مؤ
وكـانت إعـادة النـظـر أكثـر إيالماً
ــوجب بـــقي عــلى ألن الـــســبـب ا
حــاله. وفي هـــذه احلــال تــتــقــدم
احلـنـكــة واحلـكـمـة عـلى مـشـاعـر
الغضب ويبـدأ التشاور في الذي
هـــــو آت. مــــا يـــــخص ســـــوريــــا

البشَّارية يختلف. 
wÐUIŽ —«d

هنـا مـسؤولـيـة الشـعب الـسوري
في احملاسبة تـبدأ من حيث أعاد
الـقـادة الـعرب الـنـظـر في قرارهم
الـعقـابي. كمـا هنـا إختـبار نـوايا
ــار األسـد ومــواقـفه الــرئـيس بــشَّ
وهل سـيـحـاسب نـفـسه خلـروجه
ـبادرة احلـكيـمة من جانب على ا
ـلك عبـدالله بن عـبد الـعزيز في ا
الـقــمـة اإلقـتـصــاديـة في الـكـويت
(يـــــنــــايــــر 2009) وبــــذلك يــــرى
الـــسالمـــة واألمـــان في فـــضـــائه
الــعـربي عــلى نـحــو مـا إنــتـهـجه
حسـني مبـارك طوال ثالثـة عقود
من الــتـرؤس. ال إجــابـة حــاسـمـة
قــبل اإلخــتــبــار... واإلعــتــذار من
الــــشــــعب الــــســــوري وبــــالـــذات
الـبـضعـة مالي الـهـائمـ الذين
ال ذنب لــهم وال مـطـالب سـوى أن
يــتـــأمل الــرئــيس احلــاكم في مــا
فـعـله بـســوريـا الـتي بـاتت خالل
خـمس سـنـوات مـشـروع فـريـسـة
بــوتــيـنــيــة وجـمــهــوريـة عــربــيـة
نجي.   المح فارسية. والله ا
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واشنطن

 وهـذا مـا تمـثل بـاالزمة األخـيرة
الـتـي دفـعــهـا الــعـقالء لــتـتــحـجم

بصورة تفوق اخليال .
wÝUOÝ »UDš

الــتـــنـــاغم في عـــمل الـــرئـــاســات
الــــثـالثــــة بــــات يــــروى من خالل
سـلوكـهم وخـطـابـهم الـسـياسي 
الـرئـيس مـاهر بـالـتـسويق ورسم
ــا يــجب ان الــصـــورة الــكــبـــرى 
يــكــون عــلــيه الــعــراق بــعــد هـذه
ـان الـدورة لـلـحــكم  رئـيس الـبـر
يعـرض للضـيف خارطة الـتشريع
لرؤية رئيس اجلـمهورية  ويقوم
رئـيس مـجـلس الـوزراء بـتـرجـمـة
فــــعل االثــــنـــ الـى مـــعــــاهـــدات
واتــفــاقــيــات ومــشـاريـع بــجـدول

زمني محدد ومعلوم .
اخلـبــرة الـســيـاســيـة تـشــيـر الى
إمـكانـيـة حتـويل كـل هـذا احلراك

والـفــقــر واجلــوع الـذي تــصــاعـد
قــلــيالً نــتـيــجــة احلــرب والــدمـار
الـذي جـرى من قـبل الـتـنـظـيـمـات

اإلرهابية .
بغداد العاصمة تمر بتحول كبير
في عملية بناء منصة دبلوماسية
فـاعلـة بـعد  15سـنة من الـتـحول
الـــــــســــــيــــــاسـي في الــــــعــــــراق 
الــدبــلــومــاســيــة الــثالثــة لـفــريق
الرئـاسات الـثالث باتت تـثمر عن
وضع خـــطــوط عــامــة لــلــتــعــاون
الــدولـي والــتــنــســيـق اإلقــلــيــمي

ي مع العراق . والتفاعل العا
الــعـراق تـلك اجلــمـيـلــة الـسـمـراء
الــراكــزة في خــطــوات قــادتــهــا 
لــكــنــهــا ســتـــعــاني من مــراهــقــة
قـواعــدهــا الــسـيــاســيــة نـتــيــجـة
الـتدافع والـتزاحم وعـدم توضيح
ساحات الـعمل الوطنـية واحمللية

بــعـــد انــتـــهـــاء ازيــز الـــرصــاص
وتــــصــــاعــــد أصــــوات الــــبــــنــــاء
والــدعــوات لإلصالح الــســيـاسي
واالقـــتـــصــادي فـي الـــعــراق  آن
األوان للـحديث عن مسـار العراق
نحو احيـاء تيار الدولة وضرورة
تـقــويض جــهـود بــنـاء الــسـلــطـة
ا كانت زائلة السيـاسية التي طـا
وتـــبــقى الــدولـــة دومــاً شــامــخــة

بالعمران واالنسان .
ـــرحـــلـــة حتـــول ـــر  الـــعـــراق 
اســتــراتــيـجــيــة تــتــمــثل بــرغــبـة
داخـــلــيـــة بـــاالنـــتـــقـــال من خالل
فـــاعـــلــــيـــة الـــرئــــاســـات الـــثالث
ـطـلـقـة لـلـعـمل نـحو وجـهـودهم ا
إعادة احـيـاء الـسـياسـات الـعـامة
الـوطـنــيـة بـعـيـداً عن الـصـراعـات
ـناكـفات احملـليـة التي لم تـقدم وا
للمـواطن ورقة التـوت امام العوز

احلــكــومــة اجلــديــدة قـادرة عــلى
حتــــويل كل هــــذا األوكـــســــجـــ
الـدبـلومـاسي الى طـاقه ايـجابـية
مـن اجل إنـتــاج اقــتـصــاد جــديـد
لــلــشـعب  ام انــنـا ســنــضـيع كل
هـذه الـفرص ونـتـحول الى وضع
اجلمود وندور في حلقات مفرغة
واطن االمل بعد ان حتمل تفقد ا
ـــعـــانـــاة مـن الـــزمن واحلـــيـــاة ا

العامة .
¡«bNA « rłULł

ان قــصــةً الـنــصــر عــلى االٍرهـاب
والتي رسـمتهـا جماجم الـشهداء
النبالء ودمـاء اجلرحى واالبطال
االشـاوس قـادة وضـبـاط ومراتب
ومـتـطـوعـ من اجل كـرامة وطن
البــد ان تــدفع وزارة اخلــارجــيــة
للـعـمل عـلى جعـل العـراق سـاحة
لـــلــحــوار الـــدبــلـــومــاسي  وهي
خـطـوة مـهـمـة وكـبـيـرة وعـد بـهـا
وزيـر اخلــارجـيـة مــؤخـراً إلعـادة
احياء تيار بناء الدولة كما يشير
لـهـا دومـاً دكـتـور لـيث كـبـة كـبـير
ـــســــتـــشـــارين فـي احلـــكـــومـــة ا
الـعراقـية والـتي أسس لهـا هدوء
شـخصـية رئـيس مجـلس الوزراء
وفـــاعــلــيــة رئــيس اجلــمــهــوريــة
الـفــريق الــدبــلـومــاسي الــعـراق
بـداء يعـمل وتـتضح مالمح عـمله
ـبــكـرة لــعـمــلـهم خالل األشـهــر ا
سعـيـاً الى تـكـريس النـجـاح بـعد
ـان لــهـذا انـضــمــام رئـيس الــبــر
الـفــريق الـفـاعل وحتــول الـنـصـر
الـعــسـكــري الى قـصــة اسـتــقـرار
واعـــــــمــــــــار وازدهـــــــار دائـم الى

الدبلوماسي الى نـهضة صناعية
 اذا تـمــكن الـعـراق من الــتـعـامل
ـــتــغـــيـــرات هــذه بـــحــكـــمــة مع ا
ومرونة عالـية  شرط ان ال نركب
ـــــفـــــرغــــة مـــــركب الـــــثـــــوريـــــة ا
وشعـاراتهـا اجلوفـاء  وان يكون
لـدينـا قيـادة أستـراتيـجيـة للرؤى
ستـقبل بلد الوطـنية الـتي تنظـر 

ال كرسي حكم.
العـراق يتنـفس دبلومـاسياً  لكن
هـنـالك سـؤال يـراود اهـل اخلـبرة
الــسـيـاسـيـة  هل ســتـتـحـمل رئـة
الـفـصـائل الـعـراقــيـة الـسـيـاسـيـة
والــتي تــمـلـك اجـنــحــة مـســلــحـة
أســهــمت مع الــقــوات الــعــراقــيـة
شـتركة بالـنصر العـسكري على ا
االرهاب والتي لـها بروز سياسي
مــتـصــاعـد  كـل هـذا األوكــسـجـ
اإلقــــــلــــــيــــــمـي والــــــدولـي  وهل

ـــر بــثالث الـــشــعـب . الــعـــراق 
حتــديــات أسـاســيــة ( االقـتــصـاد
نزع والـتـنـميـة االجـتـمـاعـيـة اوال
الــسالح والـتــسـويــات الـوطــنـيـة
لــتــعـزيــز هــيــبـة الــدولــة وفـرض
ــصـــاحلــة الـــقــانـــون ثــانـــيـــا  ا
اجملـتمعـية افـقيا بـ اجملتـمعات
احملـلـية والـعشـائر وعـموديـا ب
كونـات االثنولوجـية االساسية ا

للهويات الفرعية ثالثا).
لكن تـبـقى الكـهـرباء بـحـاجة الى
ان تـــــكـــــون األولــــيـــــة األولى في
البـرنـامج االقـتصـادي لـلحـكـومة
ــيـاه الـعــراقـيــة بـاإلضــافـة الى ا
الــصــاحلــة لــلــشــرب ومــحــطــات
الــصـــرف الـــصـــحي والـــصـــحــة
ــفـــاصل والــتــــــــعـــلـــيم  هـــذه ا
األولــيــة لــلــخــطــة االقــتــصــاديــة
ـقـبـلـة مـقـابل خـطـة خـلق مـناخ ا
عــام لألعـمــال اخلـاصـة وتــوفـيـر
فــرص الـعــمل من خـالل الـقــطـاع

اخلاص .
ــــعـــاول بــــعـــد آن األوان لــــرفع ا
نــهـايــة ازيــز الـرصــاص من اجل
االعـمـار والـبـنـاء  االعـمـار الـذي
تعطل لـ  15عاماً وها هي خطى
ـــســار من جـــديــد نــحــو إعــادة ا
إعـــادة حلــمــة تـــيــار الـــدولــة من
خالل عــمل الــفــريق الـوطــني في
الـــرئـــاســات الـــثالث ومـــجـــتــمع
االعـــمـــال احلــــكـــومي واخلـــاص
يـشاطرهم فـي النوايـا االستـثمار
األجــنـــبي الـــذي يــنـــتــظـــر إزالــة
غـشاوة الـبيـروقراطـية ومـصدات

الفساد والبيئة االمنة.

ÍËöŽ 5 Š

بغداد


