
دلول الـلغوي اخلطأ واخلـطيـئة مفـردتان متـقاربـتان لفـظا لكن هـنالك فـرق في ا
لكل منهما .

وقف ـكن تـدارك ا وعـلـيه  اخلـطـا هـو مـاصـدر عن غـير قـصـد من شـخص مـا 
ـرتكـب عن قصـد وعمـد مع تـكراره بال امـا اخلطـيـئة فـهي اخلـطأ ا وتـصـحيـحه 
تــوقف ودون شــعــور بــالــذنب جــراء ذلك وهي مــا يــقـصــد مــنــهــا إحلـاق األذى
والضـرر  باالخرين . كـثيـرة هي اجملاالت الـتي تتـاثر سـلبا نـتيـجة حـدوث  خطأ
ـوجـهـة ضـدها . ـا تـنـحرف عن مـسـارهـا جـراء اإليـغـال في اخلـطيـئـة ا مـا ور
اجملال الـسياسي من اهم اجملاالت التي يؤثـر فيها ما ذكر آنـفا كون الفهم العام
جعلـته ينمـو ببطء او يتجه قراطي _التـعددي معـرض لعوامل عديـدة  لـلبنـاء الد
نحـو اإلنحدار لـدى بعض األوسـاط ذات االدراك احملدود . عنـدما يكـون الشحن
ذهبي مـعيارا لرضـا الناس تكـون النتيجـة انتقال الـتفكيـر اجلمعي من احلالة ا
ذهبي العابر للحـدود وهذا بدوره يجعل من مراكز التأثير الوطـنية الى االطار ا
ـطاع فـي كثـير من الـقضـايا ذات وجه ا ـثابـة احلاضـنة الـفـكريـة وا اخلارجي 
الـبـعـد الــعـقـائـدي  حـتى وان ادى ذلـك الى حتـجـيم الـهم الــوطـني لـدى الـفـاعل
شـهد السياسي ال السـياسي . ان القول بـكثرة االدلة على تـعدد الوالءات في ا
يعـتبر امـرا خارقـا  في ظل الصراع الـدائر ب  احملـاور االقلـيميـة  االمر الذي
شــكل فـجــوة بــ اخلـطــاب الـرســمي لـلــدولــة وخـطــاب الـنــخب ذات االنـســجـام
شهد تصارعة . هنالك  حاالت كثيرة تنذر بخطورة ا الواضح مع تـلك احملاور ا
ذهبي تتـلخص في تراجع اخلطاب الوطنـي  يقابلها نهـوض وترسيخ اخلطاب ا
راجـعة . والـعـقائـدي وهذا مـؤشـر على تـنـاقض اجتـماعـي سيـاسي يسـتـدعي ا
ذهبي قي بعض الـبلدان فهل تصلح اذا كانت الـوطنية حال للصـراع القومي  وا
ان تكـون حال للواقع الـعراقي ? اجلواب على هـذا التسـاؤل سيكون بـالنفي كون
ـسـمـيـات ترى فـي االداء الصـادر عن الـقـواعـد اجلـماهـيـريـة  الـتـابـعـة خملـتـلف ا
ـفـهوم الـوطنـية بـابهى صـورها وان ادى ذلك ثـابة جتـسيـد واقعي   مـتـبوعـيهـا 
الى ارباك عـمل الدولـة وتـشضي الـقرار الـسيـاسي وتـسبـبه في تردي اخلـدمات
ـكن النـظر الى وعـرقلـة الـنهـوض بالـواقع االقـتصـادي وتوقف عـجـلة الـتنـميـة ! 
ط من التـفكـير عـلى انه ردة فعل جتـاه التـعاطي االقـليـمي السـلبي جتاه هكـذا 
ـذهـبي بـعـد الـهزات الـواقع الـعـراقي اجلـديـد ومـدى انـعكـاس ذلك عـلى الـبـعـد ا
نطـقة بـعد التـغيـير والتـاسيس لـلعمـليـة السيـاسية االرتدادية الـتي حصـلت في ا
وما شـكلته من خـطر عـلى دول اجلوار التي عـبرت عن قـلقلـها من انتـقال عدوى
ـقـراطـيـة الى شـعـوبــهـا فـعـكـست ذلك عـلى شــكل اجـراءات تـعـسـفـيـة بـحق الـد

مواطنيها . 
ـكن اعـتبـار مـاجرى في الـعراق مـبـررا لتـلك الـدول لقـمع (بعض) مـواطـنيـها ال 
ولـد حالة من حيث ان مـا قامت به من خـطوات  بحـجة الـتأثر بـاحلالـة العـراقيـة 
ا اجبر البعض للبحث عن االحتقـان وانهيار ثقة االوساط العـراقية قيما بينهـا 
ـكـن الـتـخـلص من تــبـعـات مـا اشــيـر الـيه بـدراسـة الــسـنـد اإلقـلـيــمي الـقـوي . 
ـضمون احلقـيقي للـوعي الشمولي _السـياسي لدى اغلب الـفعاليـات الساسية ا
تبـنيات العـقائديـة على  انها لـيست بالـضد من احلالة الـوطنية واظهار مـوقف ا
وان العـراق بلد خاضع حلاكـمية الدستـور الذي يؤكد على عـدم التدخل بشؤون
ـؤسسـات الـدولـة من اخذ دورهـا في ضـبط ايـقـاع بعض والبـد  الدول االخـرى 
والـنظر ـعرقـلة لالداء احلـكومي والـتاسـيس لبـنية مـجتـمعـية صـاحلة  اجلهات ا
للـمواطن الـعراقي كـهدف اسـمى من خالل تـهيـئة اسـباب الـعيش الـكر ومـنحه
وهـذا يـعـتـبر نـقـطـة االنـطالق نـحـو  تـعـزيز كـافـة احلـقوق في مـخـتـلف اجملـاالت 
الهويـة الوطنـية في نفـوس الناس حـينها سـيصار الى الـنظر في اسـتكمـال البلد

لسيادته التي يتباكى عليها البعض.
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فى الـــنــهــايـــة لن نــقــبـل أن يــكــون هــذا
االتــفـاق فـى إطـار صــفــقــة الــقــرن الـتى
تـرمي الى فـصل قـطـاع غـزة عـن الـضـفة
الغـربيـة ولن نقـبل بوطن بـديل عن دولة
فـــلــــســـطـــيـــنـــيـــة عـــلـى كـــامل الـــتـــراب
الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف
{ وما مـستوى التنسيق بينكم وب الفصائل

ا فيها حركة حماس ? األخرى 
- يوجد تنسيق كامـل بيننا وب جميع

الفصائل الفلسطينية ألن لنا عدو واحد
وهـو الـكـيان الـصـهـيـوني والـذي اليزال

يحتل أرضنا
{ مع استـمرار حـالة االنـقسـام على الـساحة
الــفــلــســطــيــنــيــة من يــتــحــمـل اســتــمــرار هـذا

االنقسام ?
- االنـقسـام تتـحـمل مسـئولـيـته القـيادة
السياسية جلميع الفصائل الفلسطينية
ـرحـلة وعـلى اجلـميع الـتـوحد فـى تلك ا
ــواجــهــة اخلــطط الــرامـيــة لــتــصــفــيـة

القضية الفلسطينية
ـصري فـى هذا { ومـا هـو تـقـيـيـمـكم لـلـدور ا

لف ? ا
- نـحن فى كـتـائب فـرسـان الـفـتح نـثـمن
ـصريـة عـلى صـعـيد الـتـهـدئة اجلـهـود ا
ـــصــــاحلـــة وأيــــضـــا عــــلى صــــعـــيــــد ا
الــفـلــسـطــيــنـيــة ونـحــيي مـصــر شـعــبـا
ـا تبذله من أجل دعم ورئيسـا وحكومة 
قـضـيـة الـشـعب الفـلـسـطـيـني وحـصوله
ــشـروعــة وإقـامــة دولـته عـلى حــقـوقه ا
عـــلى كـــامـل الـــتـــراب الـــفـــلـــســـطـــيـــني

وعاصمتها القدس الشريف
{ هـنـاك اتــهـامـات ألطــراف إقـلـيــمـيـة كــقـطـر
وإيــران بــالـســعي لــتــعــمـيـق حـالــة االنــقــسـام

الفلسطيني ?
- ال نـريـد توجـيه اتـهـامـات ألحـد ونحن
نــثــمن جــهـــود أى طــرف يــقف بــجــانب

الشعب الفلسطيني
{ هنـاك اتهامـات توجه لـلسـلطـة الفـلسـطيـنية
سـلحة ضـد اسرائيل قاومـة ا حـاولة قـمع ا
وكذلك الـتـطـبيع األمـني مع الـعـدو الصـهـيوني

فما مدى صحة ذلك ?
- الـســلـطـة الـفــلـسـطــيـنـيـة هـى حـامـلـة
ـــواجــهــة الــقــصف الــبـــنــدقــيــة األولى 
الـصــهــيــوني األمـريــكي وهى صــاحــبـة
الــرصـــاصــة األولى وجــمــيـع ابــنــائــهــا
مـقاتـلـ ومنـهم من هـو أسيـر أو جريح
ولـكن واقع الضـفة الـغـربيـة يخـتلف عن
واقع قطـاع غزة كـون أن الضفـة متـصلة
مــبـاشـرة مع الــعـدور الـصــهـيـوني ومن
ـــنــــطــــلق اتــــخـــذت الــــســـلــــطـــة هــــذا ا
ـسيرات الفـلسـطيـنية قـرارا بأن تـكون ا
الــسـلــمـيــة وسـيــلـة لــلـمــقـاومــة والـذين
يـعـتـرضـون عـلى ذلك اسـتـخـدمـوا نفس
األسـلـوب فى قـطـاع غـزة وهـو مـا سـبب

إرباكا للعدو الصهيوني .
ـيــنــيـة { وكــيف تــرى تــأثـيــر فــوز حـكــومــة 
متـطرفة فى االنـتخـابات األخيـرة على القـضية

الفلسطينية ?
- جمـيع احلكومـات الصهـيونيـة دموية
وإن تغـيرت الـوجوه فـهدف اجلـميع هو
قــتل شـــعــبــنـــا واغــتـــصــاب حــقـــوقــنــا

شروعة . ا
{ وهل تــرى أن هـنــاك مـخــطـطــاً األن يـجـري
لتـنفيـذه بالتـنسيق مع بـعض األطراف العـربية

لتطبيق صفقة القرن على أرض الواقع?
- صفقة القرن ولدت ميتة ولن تمر على
أجــسـادنـا وسـوف يـتـصـدي لـهـا جـمـيع
أبــنـاء شــعــبـنــا وعــلى رأسـهـم الـقــيـادة
الفـلسطـينـية والتى لن تـتخـلى عن شبر
ـا فــيـهـا من األراضي الــفـلـســطـيــنـيــة 

القدس الشريف .

رحلة : لـ (الزمان) عن تطورات ا
{ أوال نــريــد أن نـعــرف وجــهــة نــظــرك جتـاه
اتـفـاق الـتـهـدئة األخـيـر الـذي  الـتـوصل إليه
بـرعـايـة مـصـريـة فى ظل الـتـخـوفـات بـداية من
فصل قـطاع غـزة عن الضـفة فـى إطار صـفقة

القرن ?
- نحن مع اتفاق التـهدئة إذا حافظ هذا
ـواطن الفلـسطيني االتفاق عـلى كرامة ا
وكـان بـتـوافق جـمـيع الـفـصـائل إال أنـنا
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عــــلى الــــرغـم من تــــوصـل الــــفــــصــــائل
الفلسطـينية وعلى رأسـها حركة حماس
إلتفاق تهدئة برعاية مصرية بعد معارك
دامـيـة بـ الـطرفـ اسـتـمـرت عـدة أيام
إال أن اخملــاوف من جتــدد الـــقــتــال بــ
وهـنـا يـتـحـدث الــطـرفـ الزالت قـائـمــة 
الـناطق االعالمي لـكتـائب فـرسان الـفتح
الذراع الـعسـكري حلركـة فتح أبـو جهاد

النجف
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الناطق العالمي لكتائب فرسان الفتح ابو جهاد
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الــــعـــربـــيـــة - الـــكــــرديـــة من خالل
األحـداث الكـبـرى فهـنـاك وجه آخر
ــدني والــقــوى أســـاسه اجملــتــمع ا
الــيـــســاريـــة الــتي ســانـــدت كــفــاح
الــشـــعب الــكـــردي مــنـــذ عــقــود من
الــــــزمـــــان وهـي وإن انــــــتــــــقـــــدت
ـتعـاقـبة الـدكـتاتـورية احلـكومـات ا
والشـوفيـنيـة واالستـعالئيـة لكـنها
في الــوقت نــفــسه انــتــقــدت ضــيق
األفق واالنــعـزالـيـة وتــأثـيـر الـقـوى
اخلــارجـيـة عــلى احلـركــة الـكـرديـة
وكــانت قـد رفـعت مـنــذ الـثالثـيـنـات
شــــعــــار " عــــلـى صــــخــــرة األخـــوة
العربيـة- الكردية تـتحطم مؤامرات

االستعمار والرجعية". 
كن التـوقف عند ـناسبـة  وبهذه ا
ـتـمــيـز لـلـيــسـار الـعـراقي ـوقف ا ا
الذي كان قـد بلور فكـرة "حق تقرير
ـصــيـر" لــلــكـرد مــنـذ الــعـام 1935 ا
واتـــخـــذ قـــراراً في الـــكـــونـــفـــرنس
الــثـاني لـلــحـزب الـشــيـوعي  الـعـام
1956 بـاالنـطالق من الـفـكرة األولى
إلى بــلــورة شــعــار عــمــلي أســاسه
"االسـتـقالل الـذاتي" في إطـار بـحث
مـــشـــروع عن الـــهـــويّـــة والـــوحـــدة
الـــقــومـــيــة الســيّـــمــا الـــتالزم بــ
احلـركة الـقومـية الـعربـية واحلـركة
الــقــومـيــة الــكـرديــة  بــصــفـتــهــمـا
حـركـتي حتـرر وطنـي تنـاضالن من
أجل أهـــــدافــــهــــمــــا الــــتــــحــــرريــــة
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دنية كما لعبت احلركـة احلقوقية ا
والــســلــمــيــة دوراً في دعم حــقــوق
ــشـروعــة أشـيــر هــنـا إلى الـكــرد ا
قراطي مواقف متـميزة لـلتيـار الد
ـثالً بـ كـامل اجلـادرجي وحـسـ
جــــمـــيـل واحلــــركـــة الــــيــــســــاريـــة
ثـلـة بـ عبـد الفـتاح قـراطيـة  الـد
ابـــراهــيم وعــزيــز شــريف وآخــرين
ـــؤيـــدين من إضـــافـــة إلى بـــعض ا
احلـركـة الــقـومـيــة الـعـربــيـة. وكـان
لكاتب الـسطور دور في مـبادرة قام
بــتــنــظــيــمــهــا ألول حــوار عــربي -
ــعـاصــر قــبل كـردي فـي الــتـاريـخ ا
أكـــثــــر من ربع قـــرن (1992) حـــيث
الـتـأم حـوار ضم 50 مـثــقـفـاً كـرديـاً
ناقشة وعربياً (من أقطار مختلفة) 
إشـكـالـيـات ومـشـكالت الـعالقـة ب
الــعـرب والــكـرد وســبل الــبـحث عن
نظمة شتركـة (في إطار ا احللول ا
الـعـربـية حلـقـوق اإلنـسـان). وهـكذا
اتخذ احلوار العربي- الكردي بُعداً
جديداً بعد أن بدأ في إطار اجملتمع
دني وهو احلوار الذي جتدّد في ا
الــقـاهــرة الــعـام 1998 إضــافـة إلى
حوارات أخـرى .  وإذا كـان احلوار
"فرض ع وليس فرض كفاية" كما
يُــقــال بــ اجلـــهــات واجلــمــاعــات
ــشــاركـة فـي احلـكم الــسـيــاســيــة ا
وخـارجه وب احلـكـومة االحتـادية
بـشــكل خـاص وبـ حـكـومـة إقـلـيم
كردستـان فإنه اليـوم وبعد جتارب
كن عديـدة يـصبح أكـثر راهـنيـة و
ـدني أن يـكـون شـريـكاً لـلـمـجـتـمع ا

نزع أسلـحة العـراق للدمـار الشامل
مـادة مـكـررة في الـقـرارات الـدولـيـة
فـي مــجــلس األمـن الــدولي ونــظــام
الـعــقـوبــات الـذي اتـبـع مـنــذ الـعـام
1990 ولـــغــايــة الــعــام 2003 حــتى
تــمت اإلطــاحـة بــالــنــظــام الــسـابق
واحــــــتالل الـــــــعــــــراق. ولــــــعـلّ من
تـداعـيـات الـغـزو ونـتـائـجه  صـدور
قـرار مـجـلس  الـدولي رقم  688 في
 5أبــريل (نـيــسـان)1991 الــذي أكّـد
احـتـرام حـقـوق اإلنـسـان واحلـقوق
واطن ووقف السياسيـة جلميع ا
ـنــطـقـة الـقــمع الـذي تــتـعــرّض له ا
الـكــرديــة وبـقــيــة مـنــاطق الــعـراق
وذلك بالـترافق مـع مشـاهد الـهجرة
اجلــمـــاعــيـــة لــلــكـــرد  إلى احلــدود
ة بـاجتـاه تـركـيـا وإيـران بـعـد هـز
الـقـوات الـعـراقيـة وانـسـحـابـها من
الكـويت حـيث توجّـهت بـعض هذه
الـقــوات والســيّـمــا بــعـد اجــتــمـاع
خيمة صفوان  لقمع الهبّة الشعبية
الـتي انـدلـعت في كـردسـتـان والـتي
أشعل شـرارتـها األولى  مـحافـظات
اجلنوب والـفرات األوسط.  ويشكّل
هذا التاريخ عـودة القضيـة الكردية
ثــانـيــة إلى األروقــة الــدولــيــة مــنـذ
االلــتـــفــاف عــلى مــعـــاهــدة ســيــفــر
الــصـــادرة في الــعــام 1920 والــتي
اعـتـرفـت بـجـزء من حـقـوق الـشـعب
الــكــردي بــإبــرام مــعــاهــدة لــوزان
لـلــعـام 1923 وهــكـذا بـدأ مــسـلـسل
جـديـد لـلــقـضـيـة الـكــرديـة ولـعالقـة
الــعـرب بــاألكــراد. احلـدث الــثـالث-
احــــتالل الــــعـــراق في 9 نــــيـــســـان
(ابريل) 2003 وبـدايـة فـصل جـديـد
لـلـعالقـة العـربـيـة- الكـرديـة  اتـخذ
بُعـداً  دستـورياً وقـانونـياً وعـملـياً
ــنــطــقــة الســيّــمــا في ظلّ وجــود "ا
اآلمـنة"  (Safe heavenٍ) حيـث حكم
األكــراد أنــفــســهم بــعــد انــســحــاب
اإلدارة احلكومـية منـذ أواخر العام
ـانـية 1991 وأجـروا انـتـخابـات بـر
في الـعام 1992 واتـخـذوا قراراً في
4 أكـتوبـر (تشـرين األول) من الـعام
نفسه بصـيغة جديـدة حلكم العراق
عــلى أســاس االحتـــاد الــفــيــدرالي
وهـو مـا  إقـراره في قـانون إدارة
الــدولـــة لــلـــمــرحـــلــة االنـــتــقـــالــيــة
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وعلى الرغم  من االستقرار النسبي
لـلـمـنـطـقـة الـكـرديـة فـإن مـا أصـاب
العـراق من ويالت ومآسي ونـكبات
بعد االحتالل وأهمهـا اندالع الفتنة
الـطـائــفـيـة- اإلثــنـيـة انــعـكس عـلى
عموم العراق الـذي لم يشهد تطوراً
وتراكماً مطلوباً بل عمّت الفوضى
ــا فــيــهـا جــمـيـع مـرافـق الـدولــة 
عالقــة الـدولـة االحتـاديــة بـاإلقـلـيم.
ــــدني األمــــريـــكي وكـــان احلــــاكم ا
ـــر قـــد أسس لــــلـــعـــراق بـــول بــــر
مجلس احلكم االنتقالي وفقاً لنظام
احملـاصـصــة الـطـائــفـيـة - اإلثــنـيـة
الــــتي أصـــبـــحـت بـــؤرة لـــلـــتـــوتـــر
ولــلــحـصــول عـلى الــغـنــائم في ظل
زبائنية تنافسية على حساب اآلخر
أحياناً خصوصـاً بضعف مرجعية
الـــدولــــة وذلك بـــعــــد حل اجلـــيش
سلحة واألجهزة األمنية والقوات ا
ــوجـة ــا دفع الــبالد  اخملـتــلــفـة 
إرهـابـيـة شــديـدة بـدأتـهــا الـقـاعـدة
وواصــــلــــهــــا داعـش الــــذي احــــتل
ـوصل في 10 يــونـيــو (حــزيـران) ا
العام  2014 وتمدد  إلى مـحافظات
صالح الــدين واألنــبــار وأجـزاء من
ديالى وكركـوك وصوالً إلى مشارف
الـعــاصـمــة بــغـداد وتــطـلب إقــامـة
حتالف دولي للـقضاء عـليه (أواخر
الـعام 2017) لـكن ذلك كـشف أيـضاً
هــشـــاشــة الـــعالقــات بـــ اإلقــلــيم
واحلـكومـة االحتـادية وهـو مـا برز
خالل مـا سمّي بـاالستـفـتاء الـكردي
وردود الــفـعل اخملــتـلــفـة ضـده (25
سـبـتـمـبـر/أيـلول/2017) وإذا  كان
هــــذا الـــوجه الــــرســـمي لــــلـــعالقـــة
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مع كل ربـيع وعـند كل عـيـد "نوروز"
وحـيث يــتم اسـتـذكـار كـاوا احلـداد
الــــذي أضـــرم الــــنـــار في اجلــــبـــال
فــــأيــــنــــعت أزهــــاراً كــــمــــا تــــقـــول
األسـطورة  أسـتـعيـد ثالثـة أحداث
مـهمـة لعالقـة الـعرب بـالكـرد وهذه
األحــداث الـثالثـة تــركت بـصــمـتـهـا
ــعــاصـر عـلى الــتــاريخ الــعـراقي ا
ـا لـهــا من داللـة مـهـمـة خــصـوصـاً 
تــســتـوجب أخــذ الــدروس والـعــبـر
مــنـهــا الســيّـمــا مــا صـاحــبــهـا من
مآسي.  والداللـة التي نـستخـلصها
مـن تـــــــلـك األحـــــــداث تـــــــؤكـــــــد أن
احلـكومـات الـتي مرّت عـلى الـعراق
بـقــضــهـا وقــضـيــضـهــا فــشـلت في
القضاء على احلركة الكردية أو في
جلم مطالب الشعب الكردي العادلة
ـــشــروعـــة الســـيّــمـــا بــاخلـــيــار وا
الــعـسـكـري واألمـني مــثـلـمـا تـؤكـد
إخـــفــــاق احلــــركــــة الــــكـــرديــــة في
الوصـول إلى حتقـيق أهدافـها عـبر
سلّح األمر الذي تطلّب في العمل ا
ـــســـتـــقـــبل ـــا في ا احلـــاضـــر ور
الـتــفــكـيــر والــبـحث لــلــوصـول إلى
حـــلــول ومـــعــاجلـــات بــاخلـــيــارات
. أما السلـمية الـتي ترضي الـطرف
األحـــــداث الــــكــــبـــــرى الــــتي مــــرّت
بــالــشــعـب الــكــردي بــشــكل خــاص
وبــالـعــراق عــمــومـاً فــإنــهــا تـركت
تـأثـيــرات عـمـيــقـة عـلـى تـطـوره من
جهـة وعلـى عالقاته مع جـيرانه من
جهة أخرى سلباً أو إيجاباً فهي : 
احلــــــدث األول- صـــــدور بــــــيـــــان "
اتـــفــاقــيــة" 11 مـــارس (آذار) لــعــام
1970 حـــيـث  االتــفـــاق عـــلى حل
ســـلــمي لــلــمــســـألــة الــكــرديــة بــ
احلــكــومــة الـعــراقــيــة في حــيــنــهـا
بـرئـاسـة أحمـد حـسن الـبـكـر رئيس
اجلـمــهـوريــة وبـ قــيـادة احلــركـة
ــلّـا مــصــطـفى الــكـرديــة بــزعـامــة ا
الــبــارزانـي من جــهـــة أخــرى. وقــد
اعـتـرف الـبـيـان الـذي أسـمـاه الـكرد
قـبل الـعرب بـ " الـتـاريـخي"  بـكون
الــــشــــعب الـــــعــــراقي يــــتـــــألف من
قـومـيـتـ رئـيـسـتـ هـمـا الـعـربـية
والكرديـة وثبت ذلك  دسـتورياً ثم
صــدر قـانــون احلــكم الـذاتي الــعـام
1974 وعـــلى الـــرغـم من نـــواقـــصه
وعــيـوبه لــكـنه كــان خـطــوة أولـيـة
إليـــجــاد مـــؤســســـات تــشـــريــعـــيــة
وتنـفيـذية إلقـليم كـردستـان. وكانت
ثـورة يولـيـو( تمـوز) لـعام  1958قد
اعـترفت فـي أول دستـور لـها وألول
مـــرة بـــشـــراكـــة الـــعـــرب واألكــراد.
ــشــهــد ولألسف فــإن تـــعــقــيــدات ا
الـسـياسـي الداخـلي وتـعـاظم نـزعة
الـتــســلّط واالسـتــئــثـار فـي احلـكم
إضـافة إلـى التـداخالت اخلـارجـية
اإلقـلـيـميـة والـدولـيـة دفـعت األمور
سـلّح خصـوصاً في إلى الصـدام ا
أجواء انعدام الثقة وهكذا جتدّدت
احلــرب ورجح اخلــيـار الــعـســكـري
مـرّة أخــرى في الـعـام  1974والـتي
اســــتـــمـــرت لـــنــــحـــو عـــام واحـــد 

وتــوقـفت بــعــد تــوقـيـع اتـفــاقــيـة 6
ـــعـــروفـــة بـــاسم " مـــارس (آذار)  ا
اتــفـاقــيـة اجلــزائـر" 1975 بـ شاه
إيـران مـحـمد رضـا بـهـلـوي وصدام
حــســـ نــائب الـــرئــيس الـــعــراقي
حــيـنـهـا وكـان أول ضــحـايـاهـا هم
الـكرد وال تـزال آثار هـذه االتـفاقـية
ـتـكـافـئـة حاضـرة في الـواقع غـيـر ا
العراقـي. كانت زيارة الـشيخ حسن

روحـــــاني رئــــيـس اجلــــمــــهــــوريــــة
اإلسالميـة إلى بـغداد 12-11 مارس
(آذار) 2019 مـنــاسـبـة السـتـحـضـار
آثـــار تـــلك االتـــفـــاقـــيـــة اجملـــحـــفـــة
وارتــفـــعت بـــعض األصـــوات الــتي
تــطــالـب بــإعــادة الــنــظــر فــيــهــا أو
تعديـلها السيّـما ما يتعـلّق بحقوق
ـيـاه والـيابـسـة سواء الـعراق في ا
بــــخـط الــــثــــالــــويك الــــذي أدى إلى
انــحـسـار نـهـر شـط الـعـرب بـاجتـاه
ــا يــزيــد عن األراضـي اإليــرانــيــة 
 2000م  واستـعـادة منـاطق ناوزنك
"نــوكـان" فـي كـردسـتــان الـتـي تـزيـد
عـلى  1000م  إضــافــة إلى تــعـديل
احلـــدود. وبـــحـــسـب وزيـــر الـــنـــقل
األســبق عــامـــر عــبــد اجلــبّــار فــإنّ
الـعراق خـسـر نحـو كـيلـومـترين من
شطّ الــعـرب لـصـالح إيــران نـتـيـجـة
لـلــتـغـيّــرات الـطـبــيـعـيّــة واإلهـمـال
الــعــراقيّ لــكــري الـــشطّ فــضالً عن
الــتالعب اإليـرانيّ بـتــغـيـيـر مـجـرى
نــهـر الــكـارون الــذي يـصبّ في شطّ
العرب عالوة عـلى رمي نفايات من
قـــبـل الـــعــــراق وإيـــران فـي الـــشطّ.
ومـثــلـمــا اسـتــغـلّت حــكـومــة إيـران
أكــراد الـعــراق لــضــعــضــعــة أركـان
احلكم في بغداد فإن حكومة بغداد
حـــاولـت اســـتــــغالل أكــــراد إيـــران
وخصوصاً بعد العام 1979  وكانت
"اتـفاقـيـة اجلزائـر" سـببـاً في اندالع
احلرب العراقية - اإليرانية (-1980
1988) وبــعــد ثــمـــاني ســنــوات من
حرب ضـروس أعاد الـنظـام السابق
العمل بـاتفاقـية شط العـرب برسالة
وجــهـهـا الـرئـيـس الـعـراقي االسـبق
صدام إلى الرئيس اإليراني االسبق
علي أكبر هاشمي رفنسجاني وذلك
بتاريخ 15 أكتـوبر (تـشرين األول )
الـعـام 1990 أي بــعـد غــزو الـقـوات
الـعـراقــيـة لـلـكـويت في 2 أغـسـطس
(آب) من الــــــعـــــام ذاتـه.   احلـــــادث
الــثــاني- قــصف مــديــنــة حــلــبــجــة
الـــكـــرديـــة "اجلـــمـــيـــلــة" بـــالـــسالح
الكيمياوي  في  16/17مارس (آذار)
 1988وهي مديـنـة حدوديـة بالـقرب
من بحـيـرة دربنـدي حيث  رشّـها
بـــغـــاز اخلـــردل وأصـــيب إثـــر ذلك
خمـسـة آالف مواطن كـردي عراقي 
فقـد الكثـير مـنهم حـياته في احلال.
ـدينـة قد شـهدت مـحاوالت وكانت ا
اخـتـراق إيـراني إضـافـة إلى وجـود
قـوات لـلـمعـارضـة الـكـردية حـيـنـها
وقــــــد حـــــــاول كل طـــــــرف (إيــــــران
سـؤوليـة على والعـراق) أن يـرمي ا
الــطــرف اآلخـر. وكــان هــذا احلـادث
ي الــــذي هـــزّ الــــضــــمــــيــــر الـــعــــا
واســتـدعـى من احلـركــة احلـقــوقـيـة
الــدولــيــة  اإلدانــة قـــد اســتُــغِلّ من
ــتـنــفّـذة جـانـب الـقــوى الــدولـيــة ا
ــتـحـدة الـتي والســيّـمـا الـواليـات ا
قــالت  تــقــاريــرهــا في الــبــدايـة أن
األقـــمـــار الــصـــنــاعـــيـــة لم تـــســجل
استخدامـها من جانب بغداد أو من
جانب طـهران   وإنْ نـشرت أخـباراً
حتــمل وجــهــات نــظــر مــتــنــاقــضــة
أحياناً بتحميل هذا الطرف أو ذاك
سؤولية  لكنها عادت بعد انتهاء ا
احلـرب لــتـدمغ احلـكـومـة الـعـراقـيـة
وحتدّد مـسـؤوليـتهـا خصـوصاً في
مؤتمـر  تنظيـمه في باريس العام
 1989لـــهـــذا الـــغـــرض وزاد األمــر
"تــوثـيــقــاً" ومـطــالــبـة بــعــد احـتالل
القوات العراقية للكويت بل أصبح
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فاعالً فيه ومكمّالً في اتخاذ القرار
خـصـوصـاً حـ كـادت الـتـجـربة أن
تــتـعـرّض  لــلـتـصـدّع بــفـعل عـوامل
مـخـتـلـفـة داخلـيـة وخـارجـيـة حيث
كان إعالن الـقيـادة الكـردية الـتوجه
إلجـراء اســتـفـتـاء في  25سـبـتـمـبـر
(أيلـول) الـعام 2017  الشـعـرة التي
قـصــمت ظـهــر الـبــعـيــر كـمــا يُـقـال
وشـهدت الـبالد ردود فـعل مـختـلـفة
حــادة وصــاخــبــة غــذّتــهــا نــزعــات
اسـتـعالئـيــة وشـوفـيـنــيـة من جـهـة
وضــيق أفـق وانـعــزالــيــة من جــهـة
أخـرى األمـر الـذي يـتـجـدد أحـيـانـاً
بـأشــكـال عــديـدة. ولــعلّ مـا يــجـري
هذه األيام من تراشـقات ب رئيس
الوزراء الـسابق حـيدر الـعبادي من
جـــهـــة وقـــيـــادة اإلقـــلـــيم واحلـــزب
قـراطي الكـردسـتاني من جـهة الـد
أخـرى هــو امــتــداد حلــســاســيـات
ــة انـعـكـست تـأثـيـراتـهـا داخل قـد
ـان وفي اإلعالم حـول مـسـألة الـبر
كــركـوك وإدارتـهــا وحـول مـوضـوع
تـصـديـر النـفط حـيث تـثـار شـكاوى
حــول جتـاوز اإلقـلــيم عـلى الــكـمـيـة
الـــتـي  االتـــفـــاق عـــلـى تـــســـلـــيم
أثمانـها للحـكومة العـراقية إضافة
إلى قضايا أخرى يـعود قسم منها
إلـى الــدســتـور ذاتـه الــذي احــتـوى
على الـكثـير من األلـغام حـول عالقة
الــــدولـــــة االحتــــاديـــــة بــــاإلقـــــلــــيم
ـــا فــيــهــا وصالحــيـــات األخــيــر 
اإلدارية والتشريعيـة والبيشمركة 
نـــاهـــيك عن جـــوانب عـــمـــلــيـــة ثم
ــصـالـح اخلـاصـة ضــعف الــثـقـة وا
الـــــتي تـــــرتـــــبـت خالل الـــــفـــــتـــــرة
ــــنـــصــــرمـــة. ولـــعـلّ عـــدم وجـــود ا
مؤسـسة بـحثـية رصـينـة ودراسات
اخـتـصـاصـيـة مـعـمّـقـة يـجـعل ردود
األفــعـال إزاء بــعض الــقـضــايـا هي
الطاغية وكانت قد ارتفعت دعوات
منذ فترة طويـلة إلى تأسيس معهد
ـكن عــربي- كــردي مــتــخـصـص و
تــوســيــعه إلى مــعــهــد لــلــدراســات
الشرقية السيّما للشعوب اجملاورة
بحـيث يدرس عالقتـها مع بعـضها
خصـوصاً (عرب  تـرك فرس كرد)
هــدفـه تــنــشـــيط حــركـــة الــتــواصل
والـنـشــر والـتـرجـمـة واالطالع عـلى
ا آداب وفنون وثـقافـات كل طرف 
لــدى الـــطــرف اآلخـــر إضـــافــة إلى
الـتـحـدّيـات واخملـاوف الـتي تـواجه
ــشـتـركـة لــلـعـرب والـكـرد الـهـوّيـة ا
والترك والـفرس والهـوّية اخلاصة
لـكل مـنـهم على انـفـراد. وقـد تـسهم
مــبـادرة من هــذا الـنـوع في تــعـزيـز
الـــعالقـــات من جـــهـــة وفي تـــذلـــيل
ــصـــاعب من جـــهــة الـــعــقـــبـــات وا
أخــرى والســيّـمــا إذا انــطـلــقت من
تعظيم اجلوامع وتقليص الفوارق
وذلك في إطــار الـتـكـامـل اإلقـلـيـمي
وكــان األمــيــر احلــسن بن طـالل قـد
دعـــا إلى حــوار بــ "أعــمــدة األمــة
األربــعــة" وشــمــلـت مــبــادرته الــتي
لـــقــيـت صــدى إيـــجــابـــيــاً واســـعــاً
ثقف من العرب واستجابة كبيرة 

والـكــرد والـفـرس والـتـرك. وشـكّـلت
ـكن مواصـلته ـبـادرة إطاراً  تلك ا
وتـغـذيـته بــاسـتـمـرار لــيـأخـذ مـداه
الـــذي يــســـتــحـــقه في إطـــار حــوار
ســــلـــمي مــــدني حـــضــــاري يـــعـــزز
ــشــتــركــات ويُــبــعــد اخملــتــلــفــات ا
ويــبـحث عن احلـلـول لـإلشـكـالـيـات
ــشــكالت. وبــخــصــوص الــعـرب وا
والكـرد فإن وقفـة مراجعـة ضرورية
لـتـنـقـيـة األجـواء وهـو مـا يـحـتـاجه
الـــــطــــرفــــان خــــصــــوصـــــاً في ظلّ
مـحـاوالت تـسـتهـدف كـلـيـهـما وذلك

من خالل :
- مــحـاولــة عـزل الـكــرد عن احملـيط
الـعـربي وإضـعاف مـا هـو مـشـترك
وإيـجـابي في الـعالقـات وتـقـد مـا

هو خالفي وإشكالي.
- اعـــتــــبــــار الـــعــــرب والـــعــــروبـــة
مــســؤولــ عــمّــا حـدث لــلــكــرد من
اضــــطـــهــــاد وعـــسـف شـــوفــــيـــني
وحتميل العرب والعروبة ارتكابات

النظام السابق وآثامه.
- اتهام الكرد باالنـفصالية والعداء
ــطــالــبـتــهم بــحق تــقــريـر لــلــعـرب 
ــصــيـر وإقــامــة كــيـانــيــة خــاصـة ا
مـستـقـلة وحتـميـلهـم مسـؤوليـة ما
حــدث ومــا يــحــدث بــعـد االحــتالل.
ومثـلما يـنبـغي التمـييز بـ عروبة
سـتبـدين وعروبـة العرب احلكّـام ا
فــــإن ضــــيق أفـق بــــعض الــــنــــخب
الـكــرديـة االنــعـزالـيــة ال يـنــبـغي أن

ثقفون الكرد. يتحمّله ا
- تقد مـا هو طار ومؤقت وآني
مـن قـضـايـا شـائـكــة ومـعـقـدة عـلى
حسـاب ما هـو استـراتيـجي وثابت

دى. وبعيد ا
- عـدم اكتـراث بـعض عـرب الـعراق
ــسـألــة كــرد إيــران وكــرد تــركــيـا

شروعة. وكرد سوريا وحقوقهم ا
- عــدم اكـتـراث بـعـض كـرد الـعـراق
أو غـيرهـم من الكـرد بـالـعالقات مع
"إسرائيل" وبحقوق الشعب العربي
الفلـسطيني.ولـكي تتعزّز الـثقة ب
الــطـرفـ فال بـدّ لـلـمـثـقـفـ الـعـرب
تــبـــديــد مـــخــاوف الـــكــرد وذلك من
خالل تـــعــزيـــز وتــوطـــيــد الـــعالقــة
ــشــتــرك اإلنــســاني والــتــفــاهم وا
واالعتـراف بحـقوقـهم ال باعـتبـارها
مـنّـة أو هبـة أو هـديّـة بقـدر كـونـها
إقراراً بواقع أليم فضالً عن مباد
ـــســـاواة والـــعــدالـــة والـــشـــراكــة ا
ــتــكــافـــئــة الــتي هي ــواطـــنــة ا وا
األساس الذي ينبـغي أن يقوم عليه
بناء الدولة  مثلـما ينبغي أن تقوم
علـيه العالقات بـ الشركـاء. كما ال
بدّ  لـلمـثقفـ الكـرد تبديـد مخاوف
الـعـرب بتـأكـيد اعـتـبـارهم جزءًا من
صير العراق في إطـار حق تقريـر ا
الـــذي اخــــتــــاروه عـــبــــر الـــنــــظـــام
الـفــيــدرالي عـلــمــاً بـأن  ال ســعـادة
لـلـعــرب من دون الـكـرد وال سـعـادة
لـلـكـرد من دون الـعـرب في الـعـراق
ألن مــصـيـرهـمـا مــشـتـرك وذلك قـدر
اجلــغـرافـيــا سـواء أكـان نــقـمـة  أم

نعمة.
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ـشـهـد الـسيـاسي الـعـراقي  تـبـحث عن اجـابة اسـئـلة كـثـيـرة تـلح عـلى تـصدر ا
اضي  ومنـها : هل ان بعض السياسي يعيـشون حالة من اعادة التفكير في ا
اضية  ام يريـدون االعتراف باخلـداع الذي تعرض له الـعراق طوال السـنوات ا
ام يـكـتـفـون بـالـعـنـاوين الـرنـانـة في هـذه الـقـضـيـة او تـلك حـول جتـديـد اخلـطاب
سألـة داخليـة ام خارجـية بعـد ان تسارعت شـدة التعـقيد ونوعـيته سواء كـانت ا
ـا يــوحي بـصــعـوبـة فك في الـوضع الــسـيـاسي الــعـراقي وتــشـابـكت اخلــيـوط 
رحـلة احلالية بـواقعية وليس  بـالتمنيات تداخلـها او عزلها?  البـد ان ننظر الى ا
فـاحلـياة لـدى بعـض السـياسـيـ تبـدو مـختـلـفة تـمـاماً عن افـكار والـتصـريـحات
النـاس وان الرد من الـصغـير عـلى من يسـمون انـفسهـم كبارا لـيس بالـعيب ولن
يكـون صاحب الـرد صـغيـراً بل يبـقى كبـيـرا النه صاحب راي سـياسي مـحنك 
ويبـقى اولئك اقـزام صغـيرة في دروب الـسيـاسة . اود في هـذا اجملال ان اعرب
عن اسفي الـشديد على سياسة االبـتزاز ضد الكويت التي يقـوم بها من يطلقون
على انـفسهم تـسميـة السيـاسي  واريـد هنـا القول ان احلـقيقـة يجب ان تضع
سيرة الدولية  حداً السكات مزوري التاريخ واجلغرافية  مادمنا لسنا خارج ا
ـية تـفيـد بأن الـكويت بـلد تـحدة والـعالم اجـمع وهذه اخلـرائط الـعا فهـذه اال ا
حر وال يـخضع البـتزاز او تصـريحـات احد  والبـد اذن من توفر رؤيـة سيـاسية
ـاضي بـشـأن الـكـويت  ولـيس ابـتـزازه كـمـا يفـعل واضـحـة تـنـسف خـزعـبالت ا
بعض السـياسيـ العراقـي . نحن لسـنا بحـاجة الى ازمات جديـدة ويكفـينا ما
عروف ان االزمـة. عادة ما تأتي او تبدأ من طـريقة تفكير بنـا من انكسارات  فا
بعض احملـسوب عـلى السيـاسة العـراقية وكـيفـية التـعامل مع الكـويت  فاالزمة
تكـمن في صيـاغة مـشروع للـثقـة وليس االبـتزاز عـلى حسـاب ابنـاء الوطن وعدم
وجود مشروع للتفاهم من اجل مصلحة الشعب الشقيق العراقي والكويتي .
ارجو ان يـعرف اجلـميع ان صخـرة اذا ما تـدحرجت على الـكويت فـأن اكثر من
ثالث دولـة ستـكون جاهـزة للـرد  واذا كنا نـتعـامل مع الكـويت على اساس انه
بلـد ضعـيف فهـذا ضرب من اخلـيال  ولـهذا فـأن عمـليـة االبتـزاز تصـبح سائـبة
وبال اركــان حتـمــيــهـا .ال تــشــفى جــراحـنــا بــابـتــزاز من الــكـويـت او غـيــرهـا او
بالـشعـارات اجلوف الـتي نـعرف انـها مـجردة وال اسـاس لـها من الـصحـة  وما
عليـنا سوى ايجاد صيغة وآلية في كيفية ان يعيش البلدان بأمان في خضم هذا
تالطم من الـصراعات الـسياسـية . من يريـد ان يبقى الـعراق فاعالً في البـحر ا
مـجــتــمـعـه الـعــربي والــدولي عــلـيه ان يــنــسى مــثل هــذه الـتــصــريـحــات لــبـعض
ـواقف  ال ان يدخل الـكويت السـياسـي الـعراقـي الـتي تشـعل الفـ وتؤجج ا
ـنـحـرف  وعــلـيـنــا ان ال نـنـدفع وراء ظــروف الـعـراق الــصـعـبـة فـي قـامـوسـهـم ا

لـلـتـصـرف كمـا نـشـتـهي لـكن بـعض الـسيـاسـيـ الـعـراقـي
يـبـدون انـهم مـقـتـنــعـون بـعـمـلـهم االبـتـزازي لـزيـادة حـصـة
الــسـحت في ثــرواتــهم الـطــائــلـة  وهــذا مـا لـم يـكن في

احلسبان .
و في النـهايـة ليس امـامي اال القـول وهذه حـقيـقة مرة
على اجلـميع ان يـتجرعـها وهي ان بـعض السيـاسي

يبتزون والعراقيون يضرسون فقط .

في مـطلـع اخلمـسـينـات عـشـنا حـقـيـقة اجـتـمـاعيـة طـارئـة في مدنـنـا وخـاصة في
الـعاصـمة بـغـداد ... هجـرة فالحيـة متـعاقـبة من االريـاف مبـعثـها الـسبـبي تردي
االوضـاع الصـحـيـة واجلهل والـفـقـر مقـابل مـقـارنة تـشـخـيصـيـة لـنمـو ووجـودية
دينـة فجاءت العـمل وحاالت التـرف والتـمدن واحلضـارة في كل مجـاالت حيـاة ا
ـوجات الـبـشـريـة كـنمـوذج من هـذا الـزحف الـكـبيـر سـمي تـشـكل بـالـتالي هـذه ا
وتنمـو احياءً ومناطق لها اسهامات ابنائها اخلدمية واالنتاجية في مرافق احلياة

اليومية .
اال ان حـالة الـهجـرة االستـيطـانـية هـذه لم تفـقد بـريق اصالـتـها الـبيـئيـة والقـبلـية
ـدن في ظل مـحـبة وسـنـنهـا الـعـشـائـرية في الـعـيش الـكـر مع اخـوانهم ابـنـاء ا
والفـة عائلـية وتـزواج وخير مـثال يـتجلى الـيوم امـامنا تـلك االحيـاء واالزمة حتى
ـئـات االسـر من مخـتـلف الـطوائـف والقـومـيات في غـدا الـشـارع الواحـد يـكتظ 
ـناسـبات ولهم شـاعر في ا وحدة نـسيـــــــجـية مـتداخلـة يحـدوهم الود وتـبادل ا

وقفة مشهودة في السراء والضراء .
ان كاتب هـذه السطور بتـواضعه اجلم مثال اخـر لهذا النـسق االنساني فهو من
قبيـلة بني اسد وزوجته من قبيلة اجلبـور وزوجة ولده من قبيلة ربيعة وزوج ابنته
مـن خـانــقـ في تـالؤم عـائــلي مـحــتــرم . - ورغم كل ظـروف احملــنــة الـطــائـفــيـة

العـنصرية الـتي مر بها وطـننا العزيـز قبل سنوات لم ولن
ة ان تفتك بهذا اجلسد تسـتطيع اصابع العبث واجلر
الـواحد . حيـث جاءت مـبادرة العـقل والقـلب والروح
مـفـتـوحــة مـخـلـصـة لالحـتــضـان واحملـبـة وجتـسـيـد

مقولة انا واخي وابن عمي على الغريب .. 
وطني آليت ان ال ابيعــــــــــــه           

وان ال ارى غيري له الدهر مالكا ..


