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مـتى يسـتـوعب مـسؤولـو اقـليم
الـشـمـال الـعـراقي فـكـرة كـونـهم
مـــوظــفــ يــخــدمــون شــعــبــهم
ـــركــز ? تـــابـــعـــ حلـــكـــومـــة ا
فـالشـمال الـعراقي بــ " قـومياته
اخملـتـلـطـة  –مـنـاطق كـردسـتـان
تـــضم بـــاالضــــافـــة لـــلـــمـــكـــون
الكوردي عربا وتركمانا صابئة
 ,وهي ارض آشـوريـة  الـسوس
 ,يــقـول الــبـروفــيـســور الـكـردى
عـــمـــر مـــيـــران احلــــاصل عـــلى
شـهـادة الـدكـتــوراه من جـامـعـة
الـــــــســــــوربـــــــون عــــــام ? 1952
تخصص  فى تاريخ شعوب وا
الــــشـــــرق االوسط   واســــتــــاذ
التـاريخ فى جامعات  مـختلفة ,
وحــسب مــقــال لــلــســيــد خــالــد
اجلاف ( ان الشعب الكردى كله
شــعـب بــســـيط وبـــدائى فى كل
مافى الـكلمـة من معـنى حقـيقى
... الى ان يــقــول " لــو اردنــا ان
نـعمل بحـثا تاريـخيا عـلميا عن
تـــــأريخ وحـــــضــــارة الـــــشــــعب
ا تطـلب ذلك اكثر من الكردي  ,
بـضع صـفحـات"  . ويسـترسل ,
هـذا ليس عيـبا او انتـقاصا من
شـعبـنـا الكـردى ولـكـنه حال كل
الشعـوب البسيطة فى مـنطقتنا
ـــعــروفـــة  حـــالــيـــا بــالـــشــرق ا
االوسط)". اذن فال هناك من اثر
تـأريــخي لـلـشـعب الـكـوردي وال

من حـــضــارة ضـــربت بــعـــمــقه
جتـعـل من االكـراد فـي مـنــطــقـة
شـمــال الـعــراق كـأمــة عـظــيـمـة
تــــعــــطي احلـق لـــزعــــمــــائــــهـــا
احلــــالـــيـــ ان يــــتـــبــــجـــحـــوا
ويـــــــــفـــــــــرضـــــــــوا اراداتـــــــــهم
االســــتــــعـالئــــيــــة واهــــوائــــهم
الــطــوبـائــيــة عـلـى الـعــراقــيـ

اجـمع لـتحـقـيق حـلمـهم بـقـيام"
غــدتــهم الـــســرطــانــيــة  –دولــة
كـــــــردســــــتـــــــان  ". مـــــــنـــــــاطق
ومـحـافـظـات الـشـمـال الـعـراقي
جـــــزء اليـــــتــــــجـــــزء من االرض

العراقية .
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ومـــــنـه ومن اجـل ان تـــــفـــــرض
الــدولـة هــيـبــتـهــا وسـلــطـاتــهـا
االحتــــاديـــــة ومــــا تـــــمـــــلك من
صالحـيـات  ,ان تـسـارع  وعـبـر
وزارة اخلــارجـيــة من الــتـحـرك
الـــــفــــوري عـــــلى جـــــمــــيع دول
االحتــــاد االوربـي وامـــــريـــــكــــا
وروسيا وكل الدول التي توجد
عــلـى اراضــيــهـــا قــنــصـــلــيــات
ـا يـسـمى ـثــلـيـات  تـابـعــة  و
بـكردسـتان العراق   ,وان تقوم
بـاصـدار تــعـلـيــمـاتـهــا بـاجتـاه
تــعـلــيق لــكـافــة نـشــاطــات تـلك
الــقــنــصــلـيــات وجتــمــيــد عـمل
مـــوظــفـــيــهـــا وحــتـى الــبت في
االجـراء اجلـديد الـذي سـيـتَّـخذ

من قبل حكومة العراق واهمها
اعــادة هــيــكـلــيــة تــشــكـيـل تـلك
الـقنصلـيات على اسـاس يحفظ
وحــــــدة الــــــعــــــراق وقــــــراراته
الـسـيـاديـة  ,فـمـا تــقـوم به تـلك
الـقـنـصـلـيـات من مـهـام لم يـعـد
خـــــاف عى الـــــعــــام واخلــــاص
ــــــتــــــعــــــلـم واجلــــــاهل  " ,ان ا
اســــرائـــــيل اســـــتــــطـــــاعت من
اخــتــراق تــلك الــقــنــصــلــيـات ,
فكـانت ان جـعلت مـنـها مـطابخ
ؤامرات مخابراتية حتاك بها ا
وتـــــــرسم فـــــــيــــــهــــــا اخلـــــــطط
واالســـتــراتــيـــجــيــات في ادارة
ازمات الشرق االوسط "   ,وهي
ايـــضـــا بـــذات الـــوقت شـــكـــلت
لوبيات سياسـية تقوم بالتأثير
على قـرارات الـدول الـتي تـعمل
فــيــهـــا فــهي التـــعــمل لـــصــالح
العـراق كدولة بل لـصالح الكرد
في حــــلم تــــأســــيس دولــــتــــهم
ـشـوهـة . انه لـتـصـرف حـكـيم ا
ذاك الذي اقدمت عليه احلكومة
ـنعـهـا وزير الـدفاع العـراقـية 
الدفـاع البلـجيكي السـيد سيفن
فــانـــدبـــوت من زيـــارة اربـــيل ,
وعلـيهـا بعـد اليـوم من منع اي
ي او دولـي يــقـوم مــســؤول ا
بزيارة االقليم مالم توافق عليه
بـــغـــداد وان تـــســتـــوضح مـــنه
اســبــاب الــزيـارة وتــرسل مــعه

شــــخـــصــــيــــات من احلــــكــــومـــة
االحتــــاديــــة يــــحــــضـــر جــــمــــيع
الــنــقــاشـات الــتـي سـتــجــرى مع
مــــســــؤولي االقــــلــــيم . الــــوزيـــر
البلـجيكي فانـدبوت يلغي زيارته
لــــلــــعــــراق ولــــيس هــــذا فــــقط ,
ـثـل اقلـيـم كـردسـتان فـبـحـسب 
فــي االحتــــــــــــــاد االوربـي  ,دوالر
آجـكيي ان احلـكـومة الـبلـجـيكـية
قامت باستدعـاء السفير العراقي
لــديـهـا الــسـيـد جــواد الـهـنـداوي
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ان مـــــا قــــــامت بـه احلـــــكـــــومـــــة
الـــــبــــلـــــجـــــيــــكـــــيــــة مـن اجــــراء
باسـتـدعائـها لـسفـير الـعراق اقل
مــــا يــــقــــال عـــنـه من انـه اجـــراء
مـستـفز وهـنا فالبـد من ان يقابل
ثل وتـقوم احلـكومـة العـراقية با
بــاسـتـدعـاء الـسـفـيـر الـبـلـجـيـكي
لـديـهـا وتـوضح له وجـهـة الـنـظر
الــعـراقــيـة من كــون الـعــراق بـلـد
ذات ســيــادة وان االقــلــيم الــيـوم
مـاعـاد االقــلـيم بـاالمس وعــلـيـهم
الــتــعــاون والــتــنــســيق فــقط من
خالل احلـكومـة الـعراقـيـة فالـبـلد
هو العـراق وان االقليم هو ارض
عــراقـيـة ولــيس مـقـاطـعــة تـابـعـة
لـبروكـسل . ولنـتسـاءل لم اقدمت
بــلــجــيــكــا عـلـى هــذا الـعــمل ? ..
ــفـــتــرض ان اجلـــواب كــان مـن ا
تـــكـــون اخملـــابـــرات الـــعـــراقـــيــة
مـحيـطة به  ,فـهل تـعلم اجـهزتـنا
اخملـابــراتـيـة بـنـوعــيـة الـعالقـات
الـــــتي تـــــربط االقـــــلـــــيم مع دول
االحتـــــاد االوربي واالقــــلـــــيم مع
بـــقـــيــة دول الـــعـــالم ? هل تـــعــلم
ـــوقـــرة بـــحـــجم حـــكــــومـــتـــنـــا ا
الـلـوبـيـات الـكـوردية فـي اخلارج
ومـقــدار االسـتــثـمـارات الــكـرديـة
هـنــاك ? من اين حلــكـومــة اربـيل
تــــلك االمـــوال  ,وهـي امـــوال مَنْ
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ـــشـــتــــرك لـــنـــحـــقـق لـــهم مـــا ا
يــــحـــتــــاجـــونـه في حــــيـــاتــــهم
ـعايشـة واخلدميـة والتنـموية ا
. كـل مـــــا تـــــقــــدم هـي مـــــهــــام
ان ومـسـؤولـيـات تـنـتـظـر الـبـر
واحلـكومة القـادمة وكلـها مهام
وطـنـية وإنـسـانيه كـثـير كـبـيرة
وجسـيـمة  لـرفع احلـيثـيات عن
ـواطنـ وهذا يـتـطلب تـنفـيذ ا
االســتــحـــقــاقــات النــتـــخــابــيــة
ــــشـــروع الــــوطــــنــــيــــة احلـق ا
لــلــمـــواطــنـــ و مع كل األسف
يـظــهــر من خالل االنــتــخــابـات
ــقـــراطــيــة ـــمــارســات الـــد وا
لألعـوام والـدورات االنتـخـابـية
ــاضــيــة إن الــكــثــيـر مـن هـذه ا
ــــطـــالب االســــتــــحـــقــــاقـــات وا
ــشــروعـة لــلــمـواطــنــ فـاقت ا
قـدرات الــدولـة ولـم تـتــمـكن من
حتــقــيــقــهـا لــظــروف وأســبـاب
مـــــعــــروفــــة في مــــقــــدمــــتــــهــــا
احملاصصه والتـوافقيات الغير
دســــتــــوريه وهي إخــــفــــاقــــات
شـارك في يـتحـملـهـا جمـيع ا
العـملـية السـياسـية واحلـكومة
ـان وعـلـى هـذا األسـاس والـبــر
البــــد من ظــــهـــور ســــيــــاســـات
أجـابيـة وادوار وطنيـة حقيـقية
شـــجــاعـــة وقـــرارات حــاســـمــة
حـازمــة لـلـقــادة والـسـيــاسـيـ
الـذين يــتـحــدثـون ويــتـعــهـدون
ـحـاربـة الــفـسـاد ومــحـاسـبـة
الـــفـــاســديـن  قــرارات تـــقـــتــرن
ـــشــــاريـــعــــهم وبــــرامــــجـــهم
االنـــتــــخـــابـــيــــة  الـــتي  بـــدأوا
يـطــرحــونـهــا ويـعــلـنــوا عـنــهـا
ويــبـشـروا بــهـا في وقت مــبـكـر
جــــدا  وال نــــعــــرف هل ســــوف
تــــلـــــحس كل هـــــذه اإلعالنــــات
والشعارات االنتخابية وتسيح
وتــــتــــبــــخــــر بــــعــــد انــــتــــهـــاء
االنتخابـات كما يفعلوا  في كل
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 و أمنيات العراقي ان يصدق
ـرشـحـون مــعـهم بـعـد فـوزهم ا
في االنــتــخـابــات و ال يـخــذلـوا
نـاخـبـيـهم وشـعـبـهم في تـلـبـية
طـمــوحـاتـهم وحتـقــيق رغـبـاته
لـــــيـــــروى عـــــلى ارض الـــــواقع
األدوار الــوطــنــيـــة الــرصــيــنــة
لــلـــفـــائــزيـن في االنـــتــخـــابــات
الــقــادمــة وهم بــأمـس احلــاجـة
للـمشـاريع التـنمـوية الـتي حتد
من الـبـطـالـة والــفـقـر وتـتـبـلـور
مردوداتها االيجـابية االيجابية
ـلـموسـة  عـلى جـمـيع شرائح ا
اجملـتمع  والـعـمل عـلى حتـقيق
االســتــقــرار الــوطــني بــجــمــيع
أوجـهه الــسـيــاسـيــة واألمـنــيـة

مواجـهة األزمـات  والـتحـديات
ومــكـافـحــة الـفـســاد واإلسـهـام
ـشـاركة الـفـاعـلـة في إجناح وا
مـــشــاريع الـــدولــة  أي ظـــهــور
ـشــروع الـوطـني لــلـدولـة الن ا
ظـهور مـشروع الـدولة الـوطني
بــــكل االجتــــاهــــات  احــــد أهم
األسس والــثــوابت الــعــمــلــيــة
لـــــلـــــنـــــهــــوض واخلـــــروج من
األزمـات ومــغـادرتــهـا وجتـاوز
اإلعمال االرجتالية البعيدة عن
ـارسة الـتـخـطـيط الـعـلـمي و 
الــعـمل ( بــالـتــفــاطـ ) يــعـني
األعـــمـــال االرجتـــالـــيـــة بـــدون
تـخـطـيط كونـهـا  تـشـكل  مطب
الـــــفـــــشـل احلـــــقـــــيـــــقـي لـــــكل
احلـكومـات الـتي تعـاقـبت على
حــكـم الــعــراق بـــعــد االحــتالل
ولهـذا  يجب ان يظـهر مشروع
الـــدولــة الـــوطــني الن  غـــيــابه
يـعــني غـيـاب خــارطـة الـطـريق
وهـذا الـغـيــاب اضـعف الـدولـة
وافــقــدهــا هــيــبــتــهــا  وشــجع
الـفــاســدين عــلى االنــقــضـاض
والــــســـيــــطــــرة عـــلـى جـــمــــيع
مـــفــاصـــلـــهــا وفـي اعــلـي قــمم
ــصـالح ســلــطــاتـهــا  مــدمــرا ا
الــوطـــنــيـــة الــعـــلــيـــا  وغــيب
مــشـاريع االســتـثـمــار والـبـنـاء
واألعــمـار مـشــاركـا في تــدمـيـر
اآلمن و السلم األهلي والعيش
ــشـتـرك لـلـمــواطـنـ وتـامـ ا
ــصــالح الــوطــنــيــة الــعــلــيــا ا
والــيـوم أصـبـح من الـضـروري
ــــكــــان ونـــــحن نـــــســــتــــعــــد
لالنـتخابات بـشكل مبـكر وغير
مـسـبـوق  الـعـمل عـلى حتـقـيق
تــــكــــافـــــآ الــــفــــرص جلـــــمــــيع
الــــعـــراقـــيـــ واالســـتـــجـــابـــة
لرغـباتهم ومطالـبهم بعيدا عن
كل أنـواع الـتـجـاذبـات لـتـجنب
نـتائـجـهـا السـلـبـية و لـنـتـمكن
ــــخـــــتــــلف من الـــــنــــهــــوض 
ــــســـؤولـــيــــات الـــتي تــــهـــتم ا
ـــواطــنــ وأمــنــهم بــشــؤون ا
وحــيـاتــهم اخلــاصـة والــعـامـة
ــة وعــيـشــهم الـهــادئــة الــكــر

الــســيــاسي الــوطــني كـل هـذه
ـشـروعـة ــطـالب الــوطـنـيــة ا ا
تــضع الـدولـة بــكل سـلــطـاتـهـا
وكـتلـهـا السـياسـيـة وأحزابـها
إمـــام مـــهــــام ومـــســـؤولـــيـــات
واسـتحـقـاقات شـعبـيـة وطنـية
ودســتـوريــة وهي بــحــاجـة ان
سـيـتـحـضـر اجلـمـيع إلرادتـهم
الــوطـنـيـة الـواعــيـة والـتـمـسك
ــســؤولـيــة  و عــلى بــشــرف ا
اجلــانب الــشــعــبي ان يــظــهــر
العـراقيـون شجـاعتـهم الفـائقة
ووعيـهم ليتمـكنوا من الضغط
بــاجتـــاه تــغــيـــر الــكــثـــيــر من
اخلــــــيـــــــارات والــــــرغــــــبــــــات
واألوضــاع الــســيـاســيــة الـتي
صــنـعت ومـا زالت تـصـنع لـنـا
األزمــــات في الـــــبالد  ورفض
كل مــــا يـــتــــقــــاطع مع مــــهـــام
وبــــرامـج ومــــنـــــاهج اإلصالح
والتـغـيـر  ومـسارات الـعـمـلـية
ــقــراطــيــة الــســيــاســيـــة الــد
ـا الــدســتـوريــة عــلى الــرغم 
يحتاجه الدستور من تعديالت
وتـغـيـرات بـعـد مـرور أكـثر من
عـــقـــد ونــــيف عـــلـى االحـــتالل
األمـريكي الـغاشم لـلعـراق بعد
ان تبلورت العـملية السياسية
في الــعـراق  والــرؤى تــتــغــيـر
بــعـد ان أصـبـح هـنـاك وضـوح
تحقق رؤى لدى اجلماهـير وا
من االنــتــصــارات عــلى داعش
اإلرهــابي وحتــريــر أراضــيــنـا
الـوطـنيـة بـسـواعـد الـعـراقـي
جــيش وحـشـد شـعـبي مـدعـوم
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وبعد كل هذه االنتصارات البد
مـن ظــــــهــــــور أسـس وثــــــوابه
وقـواعد بـناء  الدولـة العـراقية
ـدنــيـة احلـقـيــقـيـة عن طـريق ا
ــقـراطي الـعــمل الـوطــني الـد
احلـثــيث لــلـكــتل الــســيـاســيـة
وأحزابـها وقيـاداتهـا الوطـنية
الــــتـي يـــقـع عــــلـــيــــهــــا واجب
الــتـضـامـن وتـضـافــر اجلـهـود
لـدعم الـدولة ومـعـاضـدتـها في

حتــتـاج أوضــاعـنــا الــوطـنــيـة
والـســيــاسـيــة واالجــتـمــاعــيـة
ر بها إلى والتـداعيات الـتي 
وقـفـة تـأمل جـادة مـوضـوعـيـة
تـعتـمد  فـيـها الـرؤى الواسـعة
ـوضـوعـية الـعـمـيـقة ألدراك وا
ومعـرفة وتـشخـيص ما يـحيط
بـــنـــا مـن أزمـــات  الن األزمــات
والـتـحــديـات الــتي نـواجــهـهـا
متنوعة ومختلفة األوجه منها
داخلـية وأخرى خـارجية وهي
بــــحـــاجـــة الى تــــفـــريق وفـــرز
لـــــنــــتـــــمــــكـن من حـــــصــــرهــــا
والــســيــطــرة عــلــيـهــا و وضع
احلـلول لـها ومـعـاجلتـها بـتأن
ومـنــهـجـيـة  وفـي مـقـدمـة هـذه
األزمــات والــتــداعــيــات الــدور
ـــكـــافـــحــة أالســـتـــخـــبـــاراتـي 
اخلاليا اإلرهـابية النـائمة بعد
ـــــــة داعـش االرهـــــــابي هـــــــز
يدان وهروبه وانكساره  في ا
يـــعـــنـي فـــوق األرض ونـــزوله
حتـتـهـا والــقـدرة عـلى حـمـايـة
حـدودنـا الـوطـنـيـة مع جـوارنا
اإلقـلـيـمي أضف لـذالك احلـرب
ـالي عــلى الــفـســاد اإلداري وا
والـضعف فـي مفـاصل التـربية
والتعليم  والعناية واالهتمام
ـؤسـسـات وبـرامج ومـنـهـاج
ــرأة والـــبـــنــاء الــطـــفـــولـــة وا
واألعمـار والستثمـار ومكافحة
الـبــطــالـة والــفــقـر والــتــفـاوت
الـــطـــبــقـي وتـــردي اخلـــدمــات
وضــعف وضــمــور وانــحــسـار
الـطبـقـة الوسـطى في اجملـتمع
العـراقي هـذه الطـبقـة صاحـبة
الــدور الـوطـني الــريـادي الـتي
تـــتــمــيـــز بــدورهــا فـي بــلــورة
اآلداب والـــثــقـــافـــة والــفـــنــون
ــواطـنـ ونـشــر الـوعي بـ ا
ـــواقف الـــوطـــنـــيــة وتـــبـــني ا
ــشــاركـــة في بــنــاء الــدولــة وا
واجملـتمع وقـيادة االنتـفاضات
واالحتـجات  واالهـتمـام ببـناء
مـؤســســاتـنــا الـدبــلــومـاســيـة
وســــيـــاســـاتـــنـــا اخلـــارجـــيـــة
وتوحـيد مـساراتـها وخـطابـها

بــاألحـــرى ?. عــلى صــعــيــد ذي
صـلـة فـان احلــكـومـة الـعـراقـيـة
يـــــــجب ان تـــــــتــــــوقـف من االن
فـصـاعدا من غض الـطـرف على
حتـركـات وزيـارات مـا يـسـمـون
ـــســــؤولي االقـــلــــيم الى دول
نعهم دون ان اخلارج ,وتقوم 
يـكون هـناك من تـنسـيق مسبق
مع احلــكــومـــة الــعــراقــيــة وان
يـــقــوم مـــســؤولـــو االقــلـــيم من
الــذين يــرومـون الــسـفــر لـلــقـاء
رؤســـــــــاء الـــــــــدول او زيــــــــارة
لـشــخـصـيـات قـيــاديـة مـرمـوقـة
ا تقيمه تلك وايضا حضورهم 
الـدول من مــؤتـمـرات عن سـبب
تــلك الـزيــارات والـهــدف مـنــهـا
عـــــلـى ان يـــــضــــــعـــــوا من االن
فصـاعدا مـرافـقا من اخملـابرات
الـــعــراقــيــة مع الــشــخــصــيــات
والـوفـود الـكـرديــة الـتي تـنـوي
الـقيـام باي زيـارة. من حقـنا ان
نـــخــاف عــلى امــنـــنــا الــقــومي
الــعـراقي ومن حـقــنـا ايـضـا ان
نـرى الـعـراق دولـة ذات سـيـادة
يـهابـها اجلـميع  ,قـوية وتـلعب
ــنــطــقــة , دورا مــحــوريــا في ا
فــالـنــصـر الــذي حـقـقـه الـعـراق
علـى داعش لم يـكن امـرا عـاديا
لقد دافع العراق عن امن جميع
دول الــعـالم ,لــذا فـعــلى الــعـالم
اجــمع ان يـقـوم بـشـكـر الـعـراق
وتـقـد الـدعم له والـعـمل عـلى
ـة في تــغـيــيـراالسـالــيب الـقــد
الـــتـــعـــامـل مـــعه كـــبـــلـــد واهن
مـــســتــضـــعف من دون ســيــادة
مــرمي في احلــديـقــة اخلــلـفــيـة
لـــلــدولــة الـــفالنـــيــة او اجلــارة
العالنية ? ,وهنا عـلى احلكومة
الـعـراقـيـة ايـضـا ان تـكون عـلى
ـــســـؤولــيـــة وان تـــثــبت قـــدر ا
لـلعـالم ولـلعـراقيـ من الـعراق
ما بـات عراق مـا قبل عام 2014

 ,وحتى نتمكن من كسب احترام
دول الـعالم  ,وهذا سـيـتم حـتـما
لـــكن اولى اخلـــطـــوات يــجب ان
نبـرهن لتـلك الـدول ان احلكـومة
احلـاليـة حـكومـة لـكل العـراقـي
قـوية تضـرب بيد من حـديد على
جـميع الـفـاسدين وانـهـا ستـقوم
باالصالح احلقيقي وان تعاملها
مع كافة الدول يقوم على اساس
ـا يـصب ـشـتـركـة و ـصـالح ا ا
بــصـــالح االمـــة الـــعـــراقــيـــة فال
ـد اذرعها تـسمح لدول االقـليم 
طـويال بـالـعـمق الـعـراقي مـؤثرة
بعدها عـلى قراراته السيادية !!.
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ومن تلك اخلطوات ايضا هو ان
تــضع حـدا لــعـنـجــهـيــة وتـعـالي
مسـؤولي اقليم الشـمال العراقي
ـكوكية  ,لذا وبـعد كم الزيارات ا
ـشـبوهـة الـتي قـام بـها الـسـيد ا
نـيـجـرفـان الـبـارزاني بـات لـزاما
ــــان الـــعــــراقي من عــــلى الــــبـــر
اســتــدعــاء الـــســيــد نــيــجــرفــان
وسـؤاله عن سـبب تلك الـزيارات
ـتـوخـى مـنـهـا والـتي والـهـدف ا
اخــرهـا كـان زيــارته لـلـفــاتـيـكـان
ولــــقــــاءه بــــقـــــداســــة الــــبــــابــــا
فـــرانـــســيس ,فـــمـــا الــذي قـــدمه
نـيـجرفـان لـلبـابـا وما هـو الـثمن
ـوجــبه سـيـقــدمه الـبـابـا الـذي 
لـلكورد ? سـتسـمعون بـها عن ما
قـريب ومن لـسـان الـبـابـا نـفسه.
نــحن نـــريــد عالقــة وطـــنــيــة مع
االقــلـيم  ,مـتــوازنـة قــائـمــة عـلى
اســاس حب وانــتــمــاء الـعــراقي
لــعــراقــيـتـه احملـضــة وان يــأخـذ
ــواطـنــون الــعــراقـيــون الــكـرد ا
ـواطـنـي حـقـوقهم كـمـا بـقـيـة ا
من ابـنـاء الـوسط واجلـنـوب فال
فــــرق بــــ عـــراقـي وآخـــر فــــهم
متـسـاوون في احلـقوق وعـلـيهم

ذات الواجبات.

الـية الن حتـقـيق الشـعارات وا
ــشــاريع تــرتــبط والــبــرامج وا
باسـتقرار هـذه العوامل التي ال
ــكن حتــقـيــقـهــا إال بــتـغــلـيب
منـطق الدولة وتطـبيق األنظمة
والـقوانـ واحـترامـهـا من قبل
عني اجلميع وفي مقـدمتهم ا
بـادراة الــعــمـلــيـة الــســيـاســيـة
والــــــدولــــــة و قــــــادة الــــــكــــــتل
وأحــــزابــــهم إن كـل مــــا تــــقـــدم
يـــــرتـــــبط هـــــو اآلخـــــر بــــإدارة
الـعـملـيـة الـسيـاسـيـة النـاجـحة
وبـــالـــشـــكل الـــذي ال يـــخـــتــرق
ويــــتـــجــــاوز عــــلى األنــــظــــمـــة
والـــــقــــوانــــ ويــــتــــقــــاطع مع
الـدسـتـور ويـقـفـز علـى حـقائـقه
ويـلتف عـلـيه ثم ينـعـكس سلـبا
على العملية السياسية ويخلط
ـطـلـوب إظـهـارها أوراقـهـا بل ا
بـشـكل ايـجـابي نـاضج ونـاجح
ـــــرحــــلــــة الــــتـي تــــعــــقب في ا
االنـتـخـابـات الـقـادمـة وكل هـذا
ـسـار يـسـتـنـد و يـعـتـمـد عـلى ا
النـاضج والصـحيح لـلمـمارسة
ــانـــيــة ــقـــراطـــيــة الـــبـــر الـــد
الــدســتــوريــة بــعــد ان جــربــنـا
رحل السـياسية الفـشل خالل ا
ــــاضــــيــــة الــــتـي اعــــتــــمـــدت ا
احملـاصـصه والــتـوافـقـات غـيـر
الـدســتـوريــة الـتي حــقـقـت لـنـا
الطـائفـية السـياسـية وفـسادها
الـــســـيـــاسي بـــعـــد ان عـــشـــنــا
تـــــفــــاصـــــيل اضـــــرارهــــا و ان
االســـتـــمــــرار في هـــذا الـــنـــهج
ــــقـــراطــــيـــة ــــســــمى بــــالـــد ا
التوافقية يـعني العمل بتعطيل
الـــكــثـــيــر مـن فــقـــرات و بــنــود
الـدسـتـور وتـعـلـيق الـكـثـيـر من
إحـكــامه عـلى الـرغم من إعـطـاء
الـدســتـور بـعض الــصالحـيـات
لـلـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة لـكن مـثل
هـــذه الـــصالحـــيـــات ال تـــعـــني
إعطاء حق الفيتو على اإلحكام
الـتي تـنـعـكس بـالـضـرورة على
ــــؤســـســـات تــــعـــطـــيـل عـــمل ا
الـدسـتـوريـة نـفـسـهـا  وألبده و
مـن الـــــــــضـــــــــروري مـن عــــــــدم
االســـــتــــمـــــرار فـي اعـــــتـــــمــــاد
ــقـــراطـــيــة الـــتـــوافــقـــيــة الـــد
وبـالشـكل الـذي مورس واعـتمد
ـاضـيـة الن هـكـذا ــراحل ا في ا
اســتــمــراريــة ســوف تــنــعــكس
ســلــبـيــا عـلـى  جـوهــر الـنــظـام
ـانـي وهـنـا ـقــراطي الـبــر الــد
البـــد من الــقـــول ال أريــد نــسف
اونـفي عدم حـاجـتنـا لـشيئ من
الـتــوافـقـات الـتـي تـكـون ضـمن
األطر الدستـورية  ومهما كانت
الطموحات والنتقادات للعملية
الـسـياسـيـة وجتربـتـنا الـولـيدة

بـعــد االحــتالل البــد ان تــظــهـر
وتــــــفــــــرز بــــــعـض اخلالفــــــات
والـتــجـاذبـات حـتى وان جـاءت
حــــادة بـــ الـــكـــتل واألحـــزاب
الـسيـاسيـة الـرئيـسيـة وقادتـها
ولـــــكن ال يـــــجب أن تــــتـــــطــــور
وتـستمـر بعد عـقدين ونيف من
الـزمـن وبـعــد كل هــذا الــفــسـاد
وخـراب البـلـد وضـياع وتـبـديد
ـال العـام  بـعد ان الـكثـيـر من ا
أصـــــــبح مـن الــــــضــــــروري  ان
تتـوقف وينـتهي الـكثـير مـنها 
وهـــذا يــعـــتــمـــد عــلـى نــضــوج
وخـــــبــــرات وقـــــدرات الـــــقــــادة
والـســيـاسـيـ الــذين امـسـكـوا
بـشـرايـ الـعـملـيـة الـسـيـاسـية
والدولة  وقـدرتهم على إدارتها
  بــــنـــــجــــاح بـــــعــــد تـــــمــــريــــر
االنــــتــــخـــابــــات الـــقــــادمـــة في
مـواعــيـدهــا بـأمــان وانـضــبـاط
عالـي وإدارتهـا عـلى أحـسن ما
يــرام انـــطالقــا مـن تــمــســـكــهم
ـقـراطي بـالـنـهج الــوطـني الـد
فـي إدارة االنـــــــتــــــــخــــــــابـــــــات
واحلـوارات و بعـقـول مـتفـتـحة
ومــنــفــتــحــة عــلى الــشــعب  ان
هـكـذا اجنـازات بـأمس احلـاجة
إلى خــلـق أجــواء و مـــنــاخــات
ــان أجــابــيــة داخـل قــبــة الــبــر
إلنـتـاج رؤى مـشـتـركـه نـاضـجة
تــعــتـــمــد أســالــيب وســيــاقــات
انية قراطـية البر وأصول الد
في مـــــــعــــــــاجلـــــــة اخلالفـــــــات
والـتـبــايـنـات  بـشـرط ان تـكـون
حـــلـــولـــهــا ضـــمـن الــشـــرعـــيــة
الـــدســتـــوريــة الن حل األزمــات
واخلـالفــــــات مـن داخل قــــــبــــــة
ـــان هـــو الــنـــهج واألداء الــبـــر
ـطلوب الذي يجب الصحيح وا
تفعيله  وتـنشيطه والتمسك به
وعـــدم الـــعــودة لـــلـــتـــوافـــقــات
واحملاصـصات الغيـر دستورية
 وإنـصـاف احلـلـول الـتي تـنتج
وحتــقـق لــنــا األزمـــات بــســبب
ــقــراطــيـة تــعــكــزنــا عــلى الــد
الـتـوافـقــيـة الـتي أضـعـفت دور
ان والدولة برمتها  ان كل البر
هذه التـداعيات واإلحداث التي
مـر بهـا الـعراقـيـ و علـيهم ان
يضـعوها إمامهم مـستحضرين
مـســاوئــهـا لــيــصـبــحــوا  أمـام
مــســـؤولــيــاتـــهم الــتـــاريــخــيــة
والـــوطـــنــــيـــة واألخالقـــيـــة في
ــانـهم اخـتــيــارهم ألعــضـاء بــر
القـادم وحكومـتهم اجلديدة من
اجـل حتـــــــقـــــــيـق أهـــــــدافــــــــهم
وطمـوحاتهم وإحداث اإلصالح
ــطـلــوب فـي بــنـاء والــتــغــيــر ا
عـــراقـــهـم اجلـــديـــد ودولــــتـــهم

دنية احلديثة.  ا
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يـخــطئ من يـتـصـور  ان الــعـراق فـقـد وطـنــيـته وقـدرته عـلى
الـدفـاع عن كـيـانه الــسـيـاسي واجلـغـرافي  لـقـد لـعـبت دورا
ـذهـبــيـة والـعــرقـيـة في مـهــمـا احملـاصــصـات الـســيـاسـيــة وا
اضـعـاف العـراق  وحـرف وجهـته من الـوطنـيـة اجلامـعة الى
الـفئـويـة والطـائـفيـة في ادارة الـسلـطـة  لكـنـها لم تـتـمكن من
حـرف الــتــوجه الـشــعـبـي الـعــام عن االنـتــمـاء لــلــوطن ضـمن
ـتـنـوعـة عـبر ـعـروفـة  وال عـن فعـالـيـة فـصـائـلـيـتـه ا حـدوده ا
الـتــاريخ كـقـوة ثـريــة في االبـداع االنـسـاني والــثـقـافي  فـقـد
حــاولت ســـلــطــات مــتــعــددة عــلى جـــعل االخــتالف بــ تــلك
كـونـات  عنـاصـر تـناقض  بـغـية حتـقـيق اهداف الـسـطرة ا
واالذالل  لكـنـهـا فشـلت  وظل الـصـراع بـ تلك الـسـلـطات

واحلركة اجلماهيرية وقواها الوطنية والعروبية التقدمية .
فـفي الـوقت الـذي كـانت فـيه تـلك الـسـلـطـات تـخـوض مـعـارك
دمـويـة ضـد الـشـعب الـكـردي  وعـمـلـيـات تـصـفـيـة سـيـاسـية
وجسدية ضـد القوى الوطنيـة والعروبية التـقدمية  كانت تلك
الـقــوى تــتـضــامن مع الــشـعـب الـكــردي  وكـذلـك الـقــيـادات
الـوطنـيـة والـتقـدمـيـة الـكرديـة  جتـتـمع مع تلك الـقـوى وتـؤكد
شـتـرك من اجل عـراق وطني تضـامـنـها مـعـها  والـنـضـال ا
قراطي  مع احـترام خصوصـية وحقوق الـشعب الكردي د

في اطار عراق موحد جامع لكل الشعب العراقي .
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في الــوضع الـراهن  وبــعـد ســلـطـة الــطـوائف والـعــرقـيـات 
عــمـلت الــعـديـد من االطــراف  عـلى جــعل الـعــراق بال هـويـة
واطنة وطنية  وال منهج سياسي جامع  وال توكيدات على ا
 واصبح الـلـون الرمـادي هو حـاكـميـة الـتصـرف لـلعـديد من
الـقيادات والـكيانـات احلاكمـة  كذلك صـار االنتمـاء العروبي
وصـمـة عـار لــدعـاته  أو عـلى اقل تـقـديـر مـتـهـمـون بـالـنـظـام
السابق  وهم االكثر تضرراً منه  وهم الذين حلقت بهم من
ذلك الـنـظــام عـمـلـيــات تـصـفـيـة مــبـرمـجـة  يــشـهـد عـلى ذلك
الـرئـيـس جالل الـطـالـبــاني ورفـاقه  لـكـن االمـر كـان كـذلك 
بــغــيــة ان تـســتــفــرد هــذه الـكــيــانــات بــتـحــقــيق مــشــروعــهـا

احملاصصي الطائفي العرقي .
اآلن وبعد تكريس تلـك السياسات  وظهور طـبقات مستفيدة
بـشـكل اكـيـد من سـلـطـة الـطـوائـف والـعـرقـيـات  لـهـا اسـنان
كاسنان مـشط الصوف  في كل القوى احلـاكمة حاليا  في
ناطق الوسطى واجلنوبية  كردستان العراق  كما هو في ا
نـاطق الغربـية  ويـسمح لنـا القاريء الـكر عدم ومـثله في ا
ـذهــبـيـة لــكـونـنــا نـتـقــزز من تـلك ـسـمــيـاتـهــا ا تـوصـيــفـهــا 
الـتوصـيفـات  وان تكريـسهـا هو هـدف الطائـفيـ والعـرقي

الساع لشرذمة الوطن .
ليس جديدا مشاريع التقـسيم للعراق اوالً  وللعديد من دول
نطقة ثانيا ً  ولكون النـظام العراقي حاليا  وطبيعة القوى ا
احلـاكـمـة له  مـهـيـئـة اديــولـوجـيـا ونـفـسـيـا وطـبـقـيـا لـلـسـعي
شـروع  فان قـيام الـسيـد مسـعود الـبارزاني لـتحـقيق هـذا ا
بـاعالن االنـفـصـال عـن الـعـراق  فـلـكـونه اكـثـر وضـوحـا من
ـشروع الـذي قـادته امريـكـا منـذ فـترة غيـره في تـنفـيـذ ذلك ا
وعـملت عـلى حتقـيقه اسـرائيل مـنذ زمن طـويل  وليـس لكون
مسـعود بارزاني اكثـر اخالصا للـكرد في حتقـيق مشروعهم
قراطي يريد من في دولة كردية في شمال الـعراق وال هو د
تــلك الـدولـه ان حتـقق احلــريــة لـلــشــعب الـكــردي  ونــعـتــقـد
سـنــوات حـكــمه لــكـردســتـان وعالقــاته مع الــشـعب والــقـوى
الـسـيـاسـيـة الـكـرديـة واضـحـة الحتتـاج الـى تفـصـيل  ولـكن
ـشروع الـدولي االسرائـيلي  االمـر يتـعلق في اخـتمـار هذا ا
سيما بعد قرب انهيـار مشروع مايسمى بالدولة االسالمية 
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ثمة اجتاهات الرغبة للعديد من القوى والتجمعات السياسية
في حـكم الـسـلـطـة الـعـراقـيـة بـتـحـقـيق انـفـصـاالت جـغـرافـيـة
ـذهــبـيـة  وان الـرغـبـة ومـنـاطـقــيـة عـلى اسـاس جتـمــعـاتـهـا ا
تشجـعها بضعف الـسلطة الـعراقية  وهذا الـضعف مقصود
من كل القوى احلاكـمة  الن اي موقف جريء من اي شريك
من اجملمـوع احلـاكم يواجه بـحـملـة تـشهـير وحـصـار  ولعل
ـطـالـبــات بـالـكـيـانـات ـتـابـعــ لـلـوضع الـعـراقي يــدركـون ا ا
ـنفصـلة عن جـسم الدولـة بزعم بـان الدستـور (االشكـالية ) ا

يحقق لهم ذلك .
نحن نعتقـد مادام الوضع العراقي القـلق  واجتاهات الرغبة
للـعديد من االطراف احلـاكمة وتلـك التي تستـعد الخذ دورها
 قائم عـلى حتقـيق كـيانـات انفـصالـيـة  فأن االمـور ستـأخذ
هـم االن ان يبـدأ البارزانـي باجناز مـشروعه هـذا االجتاه  ا
االنفصالي االن او بعد غـد  فان االطراف االخرى ستلتحق
به  وهـنـاك من الكـتاب والـسيـاسـي الـعرب من يـشجع ذلك

ستقبل االنفصاالت . ويهييء النفوس 
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 الدولة التي تضع بضاعتها في سلة الدول هي بالضرورة
دولـــة عــاجــزة  والـــســلــطـــة الــتي تـــعــتـــمــد عــلـى الــطــوائف
الستـمراريتـها  هي بالتـأكيد سلـطة مفـككة  اخملرج بـسلطة
ـخـارج حـقـيقي وطـنـية جـامـعـة  وبـقـيادة قـويـة شـجـاعة  و
لالزمة القائمة عبر مصاحلة وطنية حقيقية  وبانتماء واضح
شـاريع بنيوية وتربـوية وثقافية اللبس للمواطنـة العراقية  و
ية عـاجلات واعيـة تشتـرك فيهـا كل القـوى االكاد فيـها  و
والتـربويـة واالعالمـية والـسيـاسـية والـدينـيـة خملتـلف االزمات
الـتي اسـتـغـلـهـا االرهـاب . وبـغض الـنـظـر حـصل االنـفـصال
االن او بـعد ح لـكردسـتان العـراق  فان اشـكاليـة السـلطة

احملاصصية ستفرخ انفصاالت اخرى .
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