
والـــنـــهـــوض بــالـــعـــراق الســـيـــمــا أن
األوضـاع قـد تغـيـرت وأصبح لـلـمواطن
ستـنير تأثـيره الكـبير على الشـجاع وا
مـجــريـات األحـداث وقــنـاعـات الــطـبـقـة

السياسية.”
…dO³  W½UL{ 

وبشـأن عالقات الـعراق اخلـارجيـة قال
ـستـقل سردار عـبد ـرشح الرئـاسي ا ا
الـــله إن حـــكــام الـــعــراق مـــارســوا في
الــعــقــود األخــيــرة سـيــاســات أدت إلى
زيد من الصرعات واحلروب “خلق ا
ودمــار الــبـلــد وهــدر طــاقــاته ومـوارده
الـبـشــريـة الـعــظـيــمـة مـثــلـمـا عــمـلـوا
السيما نظام الـبعث على إقصاء شعب
كـــردســتـــان وإبــادتـه وجــعل الـــكــردي
يــتـخـوف من الـعــمق الـعـربي بـرغم أن
ذلك العمق يشكل ضمانة كبيرة للعراق
وحلـــــقــــوق شـــــعب كـــــردســــتــــان وأن
الـــتـــواصل مـــعه يـــعـــد أمـــراً حـــيـــويــاً
ـنـطـقة ?”داعـياً وضـروريـاً لـلبـلـد كـما ا
إلى ضـرورة “تــبــني ســيــاســة جــديـدة
تـــســـتـــنـــد إلى إرســـاء دعـــائم الـــسالم
والـتـعـاون ونبـذ احلـروب والـصـراعات
من خالل مـنــظـومـة مــصـالح مــشـتـركـة
ــــتــــبــــادل عـــــلى أســــاس االحـــــتــــرام ا
ـكانة التي تليق به واستعادة العراق ا
إقليمياً ودولياً ?”متعهداً بأنه في حال
فوزه “سـيـنـفــتح عـلى الـعــمق الـعـربي
واإلقـــلــيـــمي وبـــاقي الـــدول الــفـــاعـــلــة

بالساحة الدولية.”
وبـشأن الـصراع األمـريـكي اإليراني في
الــعـــراق قــال عـــبــد الـــله إن الـــعــراق
ينبغي أن “يبتـعد عن سيـاسة احملاور
وبـــرغم أن إيـــران وأمـــريـــكـــا دولـــتـــان
مهـمـتان ولـهـما مـصـاحلهـمـا نتـفـهمـها
ونــقــدرهـا كــمــا نــفـعـل مع بــاقي الـدول
ـصــالح الـوطــنـيـة وال بــنـحــو يـحـفـظ ا
يتـعـارض معـها ?”مطـالبـاً اجلمـيع بأن
يـفــهـمـوا أن الـعـراق “بـلــداً مـسـتـقالً ذا
سـيـادة وأنه يضم شـعـباً عـظـيمـاً يجب
أن يــحــتـرم وأال يــنــقـلــوا صــراعــاتـهم

إليه.. 
ــكـن أن يــلــعب دوراً مـــهــمــاً في وأنه 
احلد من األزمات وتـداعياتهـا اخلطيرة
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هــذه االنــتــخـابــات فــانـك ال جتـد
توقع حماساً لديه على النحو ا
يل الى (النتائج التي فيما هو 
يكسب منها حـصيلة صبره على
سـنـوات عـجـاف قضـاهـا نـتـيـجة
قـطع الراتب الـشـهري واحلـرمان
من اخلدمـات). لكن هـذه الالزمة
الــتـي تــتـــردد ايــضـــاً في مــوسم
جتربة االنتخابات االحتادية قد
تـتــســبب في انــخـفــاض االقــبـال
على صناديق االقتـراع باستثناء
اجــزاء من أربـيل والـســلـيـمـانـيـة
ــا دهـــوك تــخــضـع لــنــفــوذ ور

. احلزب الرئيسي
ـــقـــراطي ويـــعـــول احلـــزب الـــد
الـكــردسـتــاني بـزعــامـة مــسـعـود
الـبـارزانـي عـلى االنـتـخـابـات في
تـشــديـد مــطـالــبه بـالــنـســبـة الى
ـتنـازع علـيها نـاطق ا كركـوك وا
وفـي الـــــتــــــحـــــالـف مع الــــــكـــــتل
ـانـيـة في بـغـداد وبـالـتـالي الـبـر
كـاسب احلكومية حصد بعض ا
والسـيــمـا الــوزارات الــسـيــاديـة.
ويقول مسؤول كردي لـ (الزمان)
انه يأمل ان تـتمـخض انتـخابات
االقــلـيم الــتي ســيـحــصــد فـيــهـا
قراطي الكردستاني احلزب الد
ب  44 – 43مقعـداً عن تعجيل
تـشـكـيل احلـكـومـة االحتـاديـة من
ـــشـــاريع ـــضـي  جـــهــــة وفي ا
تنمـوية جديدة في االقـليم تشمل
قـطاع الـكـهـرباء الـذي يـعاني من

ازمة والنفط والشباب.
ومـيـزة انـتـخـابـات االقـلـيم انـهـا
تخـضع لنـظام الـدائرة الـواحدة
رشح االمر الذي جعل صـور ا
مـن االحـزاب الـرئــيـســة تـصـطف
الى بـعـضـهـا مع مـنـافـسـيـهم في
مـــنـــاطق نـــفــوذ مـــحـــســـوبــة في
أربـــيـل كـــمـــا جــــعل صـــور جنل

الــرئـيس الــسـابق زعــيم االحتـاد
الـــوطـــنـي الـــكـــردســـتـــاني جالل
الــطــالــبــاني تــنــتــشــر بــكــثــافــة
واضـــــحــــة فـي واجــــهــــات ابــــرز
ـباني. ويـدور في الـشارع خـبر ا
ــان عـبـر حـجـز مــقـعــده في الـبـر
حــــــــصـــــــــاد حــــــــزب والــــــــده في
السـليمـانية وقـضاء كويـسنجق
رة برئاسة ومن ثم تكليفه هذه ا
ان بـدالً من منـصبه احلالي البـر

نائباً لرئيس الوزراء.
وكـانت حركـة تغـيـير (كـوران) قد
ـــنـــصب قـــبل ان شـــغـــلت هـــذا ا
تتأزم االمـور مع حزب البارزاني
ويـنـجم عـنـهــا جتـمـيـد حـضـوره
ـان ومنع وزراء احلـركة في البـر
حـكومـة االقـلـيم من دخـول أربيل

زاولة اعمالهم.
WÐu ×  ZzU²½

ويسود اعتقاد في الشارع ايضاً
ان مــصــيــر الــنــتــائج مــحــسـوب
سـلـفــا وان احلـمـالت الـدعــائـيـة
اجراء شكلي او اجرائي أو شبه
احــتــفـالي. وقــال مــواطن (سـواء
ذهـبـنـا أم لم نـذهب الى االقـتراع
فان الـنتـائج  توزيعـها سـلفاً)
ـرشـح وهـو يـرى ان (اسمـاء ا
جـرى تـعـمـيـمـهـا مـنـذ االن سـواء
عـــبــــر الـــقـــنــــوات احلـــزبـــيـــة او
الـتاطـؤات او التـحـالفـات فضالً
عن ان كـل جـــزء ضـــمن مـــقـــدمـــاً
كـسب مقـاعـد الكـوتى في مـنطـقة
نــفــوذه). وهـــذا االمــر تــرك اثــره
لــدى بـعض االحــزاب الـصــغـيـرة
ـــــكـــــونـــــات الـــــتي ســـــحـــــبت وا
مرشـحيـها وقاطـعت االنتـخابات
ـا لـهـذا الـسـبب كـانت كـلـيـاً ور
احلــمالت الــدعــائــيــة في قــضــاء
ـجلس وزراء رتـبط  عـينـكـاوا ا

االقليم ضعيفة جدا.
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وسواء حصل ذلك ام لم يحصل
فـــان شــــكل اربـــيل الــــتي دخـــلت
مـــــرحــــلـــــة الـــــعـــــد الــــتـــــنـــــازلي
لـالنــتــخــابـــات ســيــظـل مــبــهــراً
ويـغـمـر كـبار مـسـؤولي احـزابـها
احــسـاس بـوجـوب الــتـغـيـيـر من
اجل االفــضـل او عــلى االقل من
اجل طي صــفــحـــة كــانت حــبــلى
ـشـاكل ومـفـعـمـة بـالـتـحـديـات بـا
ســواء الـــداخــلــيــة مـــنــهــا الــتي
تــســبــبت بــانــفــراط عــقـد بــعض
ـواجـهـة الـتـحـالــفـات الـشـكـلــيـة 
استحقاقات بغداد او اخلارجية
الـــتي تـــتــفـــاقم مـع ايــران حـــيث
دأبت عــلى قــصف مـواقع كــرديـة
ـقــيــمـة في ــعــارضــة ا الحـزاب ا
ـناطق احلـدوديـة او مع تركـيا ا
الــتي تــطــارد قــواتــهـا مــنــذ زمن
عـــــنــــــاصـــــر حــــــزب الـــــعــــــمـــــال
الـكـردسـتـاني الـتـركي الـذي تـرى
انقرة انه عدوهـا الوحيد وان ال
ـكن بــنــاؤهـا مع عالقــة طـيــبــة 
بـــــغــــداد اال بـــــطــــرده من االرض

العراقية.

وفي قـــراءة ســريــعــة لـــلــمــشــهــد
ـقراطي الـراهن فان احلـزب الـد
الـكردسـتاني الـذي يرمـز لنـفسه
بــاحلــرفـ  pK ويـــحــمـل الــرقم
ـــا يــحــافظ االنـــتــخــابي 183 ر
عـلى زخـم تـفـوقه كـمـا حـصل في
الـدورة الـسـابـقـة لـكـنه ال يـخـفي
طـمـوحـاته بـالـتـوسع واحلـصول
ا لـهذا علـى فرص اضـافيـة ور
الــســبب تـــولى رئــاســة قــائــمــته
االنــتــخــابـــيــة (هــيــمن هــوراني)
الـذي يتـحـدر من منـطقـة حـلبـجة
الــتـابــعـة ســابـقــاً الى مــحـافــظـة
الـســلـيـمــانـيـة ويــهـيـمن عــلـيـهـا

حزب االحتاد الوطني . 
لقد قـرأ الرأي العـام الكردي هذه
االلتفاتة (الرسالـة) بانها عملية
ــنــاطق نــفــوذ اخــتــراق نــفــسي 
ــــنــــافـس الــــتــــقــــلــــيــــدي عــــلى ا
الــــزعــــامــــتـــــ الــــســــيــــاســــيــــة
واحلــكــومــيــة لالقــلــيم في وقت
اخـتـارت قـائمـة الـطـالـبـاني التي
حتمل الرقم  105 جنله (قـوباد)
الـذي تـنـتـشـر صـوره بـكـثافـة في
الـلـوحـات الـدعـائـية داخـل اربيل
بـرغـم ان بــعض هــذه الــلــوحـات
جــرى تــمـــزيــقــهــا والســيــمــا في
الــطـريـق احلـولي 120 بــالــنــظـر
النـعــدام االضـاءة الــكــافـيــة فـيه.
ويــجـد الــعــابـثــون ضــالـتــهم في
الليل فيعمدون الى هذه الطريقة

قراطية.  الالد
ـا لـهـذا الـسـبب وسـواه دعا ور
ـــــرشــــــحـــــ الى الـــــبــــــارزاني ا
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دهوك

وصل تـنظـيم داعش عـلى مـدن ا
واالنــــــبـــــــار وصـالح الـــــــديـن ثم
تـواصـل لـيــشــمل كــركــوك حـيث
ــسـتــثـمـرون ارصــدتـهم سـحب ا
ـــشـــاريع واضــــطـــر اصـــحــــاب ا
السيـاحية الى اقـفالها او بـيعها
بـأسعـار زهيـدة ملـحقـ خسـائر
كــبـــيــرة بــأنــفـــســهم. وقــال رجل
ــــكــــون الـــــعــــربي اعــــمــــال مـن ا
اسـتــثـمـر في قـطـاع االسـكـان في
اربــيل انه (تـعـرض الـى خـسـائـر
بـاهــظــة بـرغم كــونه درس حــالـة
االســتــثــمــار قــبل ســنــة .(2014
وهبطت اسـعار العـقارات بنسب
ـعـروض عـالـيــة نـتـيــجـة كـثــرة ا
ــتـــراجع عــلى مـــقــابل الـــطــلـب ا

الشراء.
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وال تــبــدو مـســألــة االنــتــخــابـات
ـطـلـوب في الـشـارع بـاحلـمـاس ا
ـكثـفة بـرغم احلمالت الـدعائـية ا
ـكــلــفــة الـتـي حـولـت االمـاكن وا
الــعــامـــة واجلــزرات الــوســطــيــة
واحلدائق واعـمدة الـكهـرباء الى
واجـهــات دعـائــيـة لــلـمــرشـحـ
والسيما ب احلزب الرئيسي
الــكـردســتــانـيــ حـيـث تـتــزايـد
قاعد نافسة على الـفوز بعدد ا ا
االكـــبــــر من أصل  110مــــقـــاعـــد

ان الكردي. يتألف منها البر
واذا سـألـت مــواطــنـاً عــاديــاً عن

ال حـديـث في أربــيل يــعــلــو فـوق
حـــــديث انـــــتــــخـــــابــــات اقـــــلــــيم
كـردستان. هـذا بالـنسـبة لـلطـبقة
الـسـيـاسيـة الـتي ارجـأت جـميع
قـراراتـهـا احلـاسـمـة الى مـا بـعـد
 30أيلول اجلاري. وفيما يعكس
مشهـد العاصمـة االدارية لالقليم
اجواء االهتمام االستثنائي بهذا
احلـدث الذي يـتـرتب عـلـيه شكل
الـتـحـالـفـات في بـغـداد وطـبـيـعـة
احلـكـومـة الـتي تـصـرّف االعـمـال
ـقــبـلـة خـالل الـسـنــوات االربع ا
تبـدو عجـلة الـنشـاط االقتـصادي
آخـــذة بـــالــتـــحــرك بـــعـــد تــراجع
وتباطـؤ ترك اثاره الـسلبـية على
ـــشــاريع ومـــعــدالت االســواق وا

االستثمار.
وشـهـدت أربيل نـشـاطـاً سيـاحـياً
مـلــحـوظـاً خالل عـطـلـة االسـبـوع
اضي. فـقد تدفق عـلى مرافـقها ا
ومـــوالتـــهـــا آالف الــقـــادمـــ من
بـــغــــداد وبـــقــــيـــة مــــدن الـــوسط
واجلــنـوب. وقــال صـاحب فــنـدق
ان (نـشـاط اجملـامـيع الـسـيـاحـيـة
آخـــذ بـــالـــنـــمـــو وان حـــجـــوزات
الــفــنــادق شــرعت بــالــقــفــز فــوق
ـنخـفـضة تـزامـناً مع مـعـدالتهـا ا
قـــــرب مـــــوعـــــد االنــــتـــــخـــــابــــات

التشريعية في االقليم).
وكــانت هـذه احلــركـة قــد تـوقـفت
بــشـــكل كـــلي مــنـــذ ان بــدأ زحف
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مــقـاتل جـبـلي وصــحـفي وأديب يـؤمن
تـلك روح شاعر بأن السـياسي إذا لم 
ســـيـــكــون “جالداً أو لـــصــاً ..”ذلك هــو
ــســـتــقل ـــرشح ا ســـردار عــبـــد الــله ا
لرئاسـة اجلمهـورية الذي يـطرح نفسه
لـتــحـقـيق “الــتـفـاهم بــ أبـنـاء الـوطن
الواحد للنهوض بالعراق وخلق تفاهم
وتـعـاون بـ مـخـتـلف أطـيـاف الـشـعب
وقـواه الفـاعلة دون تـميـيز عـلى أساس
عــــــــرقي أو طــــــــائــــــــفـي أو ديــــــــني أو
ــد يـديه لـلــجـمـيع مـحــاصـصـاتي ?”و
دون اســـتــثـــنــاء “إلرســـاء دعــائم دولــة
ــقــراطي حــديــثــة ونــظــام ســيــاسي د
ـــزري يـــنـــتـــشل الــــعـــراق من واقـــعه ا
ويـحققـه له العدالـة االجتـماعـية ويـعيد
إلــيه االحـتـرام في احملـيـطـ اإلقـلـيـمي
الـزمان?” والدولي .”وقـال عـبـد الـله لـ”
ــســؤولــيــة األخالقــيـة إن الــشــعــور بــا
واإلنـــســانــيــة والـــوطــنــيــة “دفـــعــتــني
لـلتـرشح لرئـاسة اجلـمهـورية كـمسـتقل
أزق الكبير والفشل النتشال البلد من ا
الــذي يـــعــاني مــنـه نــتــيــجـــة الــفــســاد
ـغـا والـصــراعـات والـتــكـالب عــلى ا

الســيــمــا أنــني امــتــلـك رؤيــة واضــحـة
وخـــطط ومـــشــاريع جـــاهــزة لـــتــجــاوز
الـواقـع احلـالي بــالــتـعــاون مع الــقـوى
السياسية الوطنـية والنخبة النيرة من
مـثـقفـ وخبـراء وإعالمـيـ ناضـج

منصب الـرئيس ليس شكـلياً أو منزوع
الــصالحــيــة ونــفى الــقــيــادي الـســابق
عـارضة أن بـحركـة التـغيـير الـكرديـة ا
يكون منصب الرئيس “شكلياً ومنزوع
الــــصالحـــيــــة ألن الـــرئــــيس بــــحـــسب
الـدستـور العـراقي هو حـامي الدسـتور
الذي ينـطوي على الـعديد من اجلوانب
األخالقـيـة والـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة
ـهـمـة الـتي تـتـيح له مـنع واإلجـرائـيـة ا
تـجاوزين عـليه ?”معـتـبراً أن األسس ا
والــصالحـــيـــات الــواردة بـــالــدســـتــور
“كافية حلمايته وتتيح ألي شخص

ـتلـك اخلبـرة ويسـتـغني قـوي وكـفوء 
تلك الصالبة غا الشخصية و عن ا
الـالزمـة جتــاه الـضــغــوط من أي طـرف

ـــاضـــيـــة وأن تــتـــفق عـــلى الـــدروس ا
ــنــاسب لـلــمــكـان اخــتــيــار الـشــخص ا

ناسب.” ا
ــــسـتـقل أنه ـرشح الـرئـاسي ا وذكـر ا
يز “ليـــس كـل توافــق سيـــئاً فـــما 
التـوافق اجليـد عن السيء هـو الغرض
ـطـلوب مـنه.. وهـكـذا فإن مـن اجليـد وا
أن تــتــوافق الــقــوى الـســيــاســيــة عـلى
مـشـروع حـقـيـقـي إلنـهـاء الـفـسـاد وحل
ـــزمــنـــة في بـــنــيـــة الــدولــة ـــشــاكل ا ا
ـنح وتـأســيس نـظــام سـيـاسـي عـادل 
واطن حقوقه ويحفظ كرامته ?”داعياً ا
الــقــوى الــكــردســتـانــيــة إلى “االتــفـاق
والـتـفــاهم عـلى مــرشح قـوي ومــتـمـكن
همة الصعبة.” وكفوء للنهوض بهذه ا
واستطرد لقد أعلنت ترشيحي للرئاسة
من “دون التنـسيق مع أي طرف لـكنني
ســــأعـــــمل عــــلـى الــــلــــقــــاء بــــالــــقــــوى
الـكـردسـتـانـيــة دون اسـتـثـنـاء ثم بـاقي
الـقوى الـسـيـاسـيـة الـعراقـيـة الـشـريـكة
بـــــالـــــوطن الطـالعــــهـــــا عـــــلى رؤيـــــتي
ومشاريعي للوصول إلى رؤية مشتركة
مــــعـــهـــا لـــلـــخــــروج من احملـــاصـــصـــة

حتى ب واشنطن وطهران.”
رشح الـرئاسي سردار رسائل  ووجه ا
عبد اللـه رسائل إلى القوى الـسياسية
الــكــردســتــانــة دعــاهم فــيــهــا إلى دعم
د يـده لـلـقوى ترشـيـحه فـيـما تـعـهـد 
الــســيــاسـيــة الــعـراقــيــة كــافـة من دون
استثناء للتعاون على خطط ومشاريع
للـنهوض بالـعراق وإرساء دعـائم نظام
ــقــراطي يــحــقق الــعــدالـة ســيــاسي د
االجـتمـاعيـة ويعـيد لـلعـراق مكـانته في
اجملـتــمع الـدولي.. وخـاطب الـعـراقـيـ
قائالً إن مرشـحكم سردار عـبد الله هو
ــــقــــاتل اجلــــبــــلي من أجـل احلــــريـــة ا
ـولـود في بـغـداد هو ـقـراطـيـة ا والـد
مرشح النـهوض بالعـراق ككل سيكون
حـامـياً حـقـيقـيـاً للـدسـتور الـذي صو
ـهدورة دون عـلـيه وضـمـان حـقـوقـكم ا
تمـييـز على أسـاس عرقي أو طـائفي أو
ديـنـي أو مـحــاصــصـاتي.. وإن ثــقــتـكم
ودعـــمــــكم لـي أغـــلى وأهـم من عـــروش
األرض بــغض الـنـظــر عن وصـولي إلى

كرسي الرئاسة من عدمه.
WOLK  …—u

سـردار عـبد الـله مـحـمود مـوالـيد 1966
بـــــكــــالــــوريــــوس إعـالم من جــــامــــعــــة
ـان عـن حـركة الـسـلـيـمـانـيـة عـضـو بر
تـغـيـيـر ورئــيس كـتـلـــــتـهـا الــــنـيـابـيـة
لـلـمدة 2014 -2010  عـضـو جلـنـة األمن
ــانــيـــة عــضــو الــوفــد والــدفــاع الـــبــر
ــفــاوضــات ـــشــارك  الـــكــردســتــاني ا
تـشـكـيل احلـكـومـة الـعـراقـيـة عام 2010
رئـــيس حتـــريـــر عـــدة صـــحف كـــرديـــة
ي كـوردسـتـان روزنـامـة (كـوفـار- هـر
)أصــــدر كـــتــــابــــ (األزمـــات واإلعالم)
بـالـلـغـة الـعـربـيـة و(الـوقـوع في الـفخ)
بـالـلغـة الـكرديـة وله روايـة قيـد الـطبع
تصدر قريبـاً في بيروت باللـغة العربية
تـــتــنـــاول تـــاريخ الـــعــراق لـــلـــمــدة من
الـــســـبـــعـــيــنـــات إلى  1991من الـــقـــرن
ـاضي سـيكـون لـلمـتصـوف الـفارسي ا
فـريــد الـدين الـعَــطّـار (الـقــرن الـسـادس
الهجري) الذي يعـتبر من كبار الشعراء
ـــســلــمــ ــفـــكــرين الــصـــوفــيــ ا وا

حضوراً محورياً فيها.

يـتـكـرّر أحـيانـاً وعـلى نـحـو عـاطفـي وبشـكل جتـريـدي حـديث " احلـفـاظ على
الهـوّية" بصورة أقرب إلى العـصبيّة وقد يعـود ذلك في أحد أسبابه إلى حالة
التـصدّع التي أصابت األمة العـربية بحيث تـعّرضت الهوّية خلـلخلة وارتكاس
زيد من بفـعل ضغـوط خارجيـة وحتدّيـات داخلـية قد يـؤدي استـمرارهـا إلى ا
كـن احلفاظ على ضعـضعة أركانـها. والهـوّية بطـبيعـة احلال ليـست "عقاراً" 
ملـكيـته  أو حتى حـجبه عن تـأثيـر اآلخرين أو كـنزاً تـاريخـياً نـخاف عـليه من
الكسـر أو اإلنثالم أو الضياع.  إنها مجموعة من السمات الثقافية التي تمثّل
ـشـتـرك بــ الـذين يـنــتـمـون إلــيـهـا بـحــيث جتـعـلــهم يُـعـرفـون احلــد األدنى ا
ويتـميّزون بـصفاتـهم تلك عـما سواهم من الـبشـر من أفراد األ واجملتـمعات
ــا حـولـهـا من والـشـعـوب األخــرى وهي في الـوقت نــفـسه تـتـطــوّر وتـتـأثـر  
كن ردّه وأية محاوالت متـغيرات سلباً وإيجابـاً ألن التغيير قانـون مطلق ال 
زاعم. ـنـعه ستـنـعـكس سلـبـاً علـى الهـوّيـة باألسـاس مـهمـا كـانت احلـجج وا
ــعـنى فـالـهـوّيـة لـيـست مـعـطـىً سـرمـديـاً جـاهـزاً ونـهـائـيـاً وغـيـر قـابل وبـهـذا ا
لـلتـغـيـيـر بل إنـهـا في حـالـة تـفـاعل وتـخالق مـسـتـمـرين مـثـلـهـا مـثل اإلنـسان
توالدة والتي ال تعـرف الثبات واالستـكانة. وهكذا فالـهوّية ال تتكوّن وحقـوقه ا
ـجـرد النـشأة واالنـتمـاء األولي وهـما مـورثان طـبيـعيـان بـصورة نـهائـية بل
تـتـطـوّر من خالل عـمـلـيـة اخلـلق والـعـمل والـصـيـرورة وهـذه عـمـلـيـة إبـداعـيـة
ة بـوجـهيـها مـستـمـرّة ومفـتوحـة مـوضوعـيـاً وازدادت تأثـيراتـهـا في ظلّ العـو

السلبي واإليجابي. 
واألمـر سـيّان  سـواء مـا يتـعـلق بالـهـوّية اجلـمـاعيـة أم الـهوّيـة الـفرديـة وهذه
نا العربي حيث تتقدّم هوّية األخيرة  يُنظر إليها بارتياب وشك أحياناً في عا
اجلماعـة العشيرة الـقومية الديـنية الطائـفية أو ما يُطلـق عليه  "هوّية األمة"
والتي ينـبغي التماهي في بوتقـتها الكلّانيـة الشمولية بحـيث تطغى على الهوّية
نـظور يتم التعامل مع اجملـاميع الثقافية والتي الفـردية أو الفرعية. ومن هذا ا
تعدّدة القوميات يُطـلق عليها مجازاً "األقليّات" وخصـوصاً في بعض الدول ا
أو األديان أي من مـوقع استصـغار الهـوّية الفـرعية في مـواجهة أي مـحاولة
ـساس بـهوّية ـتسـيّد" ا نـطق "ا لـلتـميّـز  والتـمايـز التي سـتعـني حسـب هذا ا
األمـة اجلـماعـة الـبشـرية الـسـائدة مـهـما كـانت تـسمـيـتهـا. وعـلى أساس ذلك
ـا يؤدي إلى  ضيق ـظلـومية  تنـشأ ردود فعل جـرّاء الشـعور باالضـطهاد وا
أفق وانـغالق ســواء أكـان ديــنـيــاً أم إثـنــيـاً أم لــغـويـاً أم غــيـره وســواء عـلى
ــسـتـويـ اجلــمـاعي والـفـردي . وقــد تـخـتـلـف اجلـمـاعـة أو الــفـئـة أو الـفـرد ا
باخـتالف األولويات فـتارة تأخـذ اسم "القومـية" وأخرى تـتلفّح "الـدين" وثالثة
ـذهب" ورابعة بـاسم "اآليديـولوجيـا" وهكذا فـاخملتـلف حسب هيـمنة باسم "ا
الــفـكـر الــسـائـد ال يــسـتـحـق سـوى اإلبـعــاد واإلقـصـاء والــنـبـذ ومــا عـلـيه االّ
ـهـيـمـنـة وحـسب الـرضـوخ واالسـتـكـانـة وقـبــول حـكم "األغـلـبـيّـة" أو اجلـهــة ا
الـشـاعـر أدونيس فـاألمـر لـيس نفـيـاً لـآلخر بـقـدر ما هـو نـفي لـلذات في اآلن
وبقـدر انفتـاح الذات عـلى اآلخر فإن  الـهوّية  تـزداد غنىً وبـقدر ما تـنكمش
كن طمس الذات وتـتقلص في انـتمـائيـتها نـشأة ومـواطنة تـزداد فقـراً وال 
ـكن القول أن ال ذات بال آخر فال التـغاير والتـنوّع والتعـدّد جزئيـاً أو كلياً. 
ذات دون تأثـير وتأثّر وح تكـون الهوّية  من القـوة والفاعلية تـكون أكثر ثقة
بـالـنـفس وأكـثر اسـتـعـداداً لالنـفـتـاح علـى اآلخر وأكـثـر حـيـويـة في الـتـعاطي
ــكــنــهــا اإلفـادة والــتالقح إذْ ال خــشــيــة أو خــوف عــلى الــهــوّيــة بــقــدر مــا 
واالستـفادة من اآلخر وتلك واحدة من مخرجـات احلداثة حتى وإن التبست
سـألة متعلّـقة بالثقـافة أيضاً التي بعض البـدائل وتعثرت بـعض النماذج.  وا
تشمل طـريقة حياتـنا كلّهـا وأخالقنا ومؤسسـاتنا وأسالـيب عيشنا وتـقاليدنا
ا سعي إلعطـائه شكالً خاصاً به والعالم حيث ال حـدود لتفسير الـعالم وإ
ـة أرخـبـيل مـفـتـوح تتـالقى فيـه الشـعـوب وتـتـمـازج فيه السـيّـمـا في ظل الـعو
الهـوّيـات فـمـثالً رغم السـمـة الـغـالبـة لـلـمجـتـمع الـعـربي لغـويـاً وإثـنيـاً وديـنـياً
(الـعربـيـة - اإلسالميـة) لكـنه كان تـاريـخيـاً نتـاج  ملـتـقى القـوميـات واإلثنـيات
والثقـافات مثل: السومريّة والـبابلية واألشورية والـفينيقية والـفارسية والهندية
سيحية واليهودية والتـركية والكردية والزجنية وإضافة إلى اإلسالم هـناك ا
تنوّعة في كل إنسـاني وثقافي واحد لكنه وتمـازجت هذه الثقافات واألديـان ا
متعـدّد. يتعذّر احلـفاظ على الهوّيـة بأساليب الـقمع والطغيـان واالنعزال فهذه
ــمـارســات تـؤدي إلى تــصـحــيـر الـهــوّيـات خــصـوصــاً االنـغالق واالنــكـفـاء ا
والتـقوقع واخلوف من اآلخر ومثلما لكل إنسـان هوّيته اخلاصة فإنها تتعزّز
بـاالنـفتـاح عـلى الـغـير فـرداً أو جـمـاعة وقـد يـكـون اإلنـسان يـحـمل أكـثر من
عنى أنه عربي أو كردي أو تركمـاني مسلم أو مسيحي أو غير ذلك هوّيـة 
ن عـاش في لـكن هـوّيـته الـعـامـة عـراقـيـة أو سـوريـة أو لـبـنـانيـة وكـذا احلـال 
نفى فـرغم احتفاظه بهوّيته فقد يكون قد أضاف إليها هوّية مكتسبة. وهنا ا
كان هـو الذي يحدّد الـهوّية? أم أن الـهوّية  التي يُثـار تساؤل مشـروع: وهل ا
تكوّنت وتـرسّخت واكـتسبت كـيانيـة مستـقرة تظـهر عـلى نحو جـلي في بيئـتها

كان واالستمرار والتفاعل جلهة اللغة والدين احلقـيقية حيث ا
وغيـرهـا من الـعـنـاصـر الـتي هي أقـرب إلى الـثـبات في
ح أن العناصر األخرى كالعادات والتقاليد واآلداب
والفـنون تتـعزّز وتغـتني باسـتمرار بـاإلضافة واحلذف
والــتـواصل بـ احلـضــارات والـتالقح بـ الــثـقـافـات

فردياً أو مجتمعياً!

سردار عبد الله
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بيروت

ال أريـدُ وال أحِـبُّ أنْ أكـونَ واعـظــاً إال أنـني هـنــا والـيـوم فــقط أريـد أنْ أقـدم
أل من نصـيحة للروائي العظماء الـذين يستعرضون جَهلهم اخلاص على ا
َـنَـصَّة: خـفـفـوا الـوطءَ قلـيالً وال تـنـظـروا إلـينـا نـظـرة ازدراء لن نـطلب فـوق ا
كتوبة حسب الطلب كأحد منكـم توقيعاً ال وال نسخةً من رواياتكم التَّـافهة ا
بيـانات احلـزب احلاكم أو تقـرير أخـباريٍّ آنيٍّ أيـديولوجيٍّ عن مـأساة األقـلية
الفالنـية الـتي اغتـنى منـها فالن وفالن بال سـبب! وتذكـروا أنَّ األحمق وحده
دحِ نفسهِ ديح فإذا لم يجد قام الروائي األحمق  بحـاجةٍ دوماً إلى الثناء وا
. طـريق بـنـفـسهِ. ال تـفـعـلـوا أحـجــمـوا تـوقـفـوا اطـردوا رُسَلَ األنـا الـكـذابـ
فس والـسـخريـة مـنـها وإنَّ احلـكـمـة طويـل وشاق وال يـبـدأ إال من ابـتذال الـنـَّ
أفضلَ نـصرٍ يحققـه اإلنسان أنْ ينتـصرَ على نفـسهِ أنْ يتحرر من خوفه من
ـغفـلـ فسـيظـلون الفـشل أو االنكـسـار أو أيَّة أوهـامٍ أخرى. أمـا احلـمقى وا
حتى آخـر حلظة منـهمكـون بتفـخيم األنا الزَّائـفة. وصدَق مـهيار الـدليمي وهو
يصِفُ روائـياً نال شـهرةً أو اقـتطف جائـزةً بنـفوذه وعالقاتـه وحذلقـته ال غير:
ـا قد سـاد مسـبوبُ! سـؤال كاظم تسـوؤه سائـال من أين سؤدده? إنّ الـلئـيم 
وت قرَفاً وغثياناً سؤال أحتاج إلى الشـويلي: يطاردني سؤال يزعجني حدَّ ا
رهـق جداً وأنتَ في فرح أو مـجلس عزاء أو في سـاعات لإلجابـة عنه. من ا
بـاص فـجـأةً يسـألك أحـدهم عـ الـسؤال الـكـابـوس يـطاردني دومـاً ويُـعـكر
ـا أنـساه أو أتـنـاساه يـظـهر فـجأةً مـزاجي بـاستـمـرار قلق من سَـمـاعهِ وحا
ـة الـتي هَـدَمت حـيـاتي سـؤال ـؤ كـغـول. سـؤال يـحـتـاج إلى سـرد احلـكـايـة ا
يــذكــرني بـــقــســوة اإلنــســان ومــرارة الــواقع. كـــنتُ أهــربُ من هــذا الــســؤال
بـاسـتـمـرار وأهـربُ من كل شـخصٍ يُـحـتـملُ أنْ يـعـيـدَ طـرحه أكـره كلَّ شيءٍ
ـأساة. حـاولت أنْ أغـيَّر هـويتي حـاولتُ طـمسَ مَعـالِمي يذكـرني بتـفـاصيل ا
تـسـريـحـة شـعـري نــوعـيـة مالبـسي أجـهـدتُ نـفــسي في الـبـحث عن جـديـدة
رعب يطـوف في رأسي أو على ألسنة الناس وأصدقـاءٍ جُدد وظلَّ السؤال ا
: ومـا هو هذا السؤال الذي يرهقكَ إلى ـا يخطرُ في بال القار من حولي. ر
هذه الـدرجة يـا كاظم الشـويلي? لن أطـيلَ علـيكم أكثـر من هذا الـسؤال الذي
يفـجر ذاكرتي ويبـعثرها ويـخترق حـاجز الصوت في رأسي ويـستفزني إلى
احلــدود الــقــصــوى: هــا أســتــاذ كــاظم احكِ لــنــا كــيف أسِــرَتِ فـي احلـرب
العـراقية?اجلميع يسألني ع السؤال بدءاً بجاري الثرثار السم جداً إلى
اخلبَّـاز على ناصـية الـشارع سائق الـكيَّـا موظف االستـعالمات في الـشركة
طـاردتي بـهذا الـسؤال الـتي أعـملُ فيـها. ال أعـرفُ سـببـاً مـنطـقيـاً أو مـعقـوالً 
الذي يسـتفزنـي ويوقظ جمـيع العقـد النفـسية في نـظامي البـنيوي. ال أكـتمكم
ـرعب وال نـسـيانه إال سِرَّاً لـم أستـطع اخلَالص مـن مالحقـة هـذا الـسـؤال ا
هـندسـة احلسـناء وداد كـنتُ أعلمُ جـازماً أنَّـها ال ولن حلظـة جلـست بقـربي ا
ُـزلزل ومـا هي إال حلـظات قـصـيرة حـتى هَـمست تصـدعنـي بهـذا السـؤال ا
بـأذني وهي تـطـقــطق بـعـلـكـتــهـا: كـاظم صـدك أنتَ شــلـون تـأسـرت?صَـدَمـني
الـسـؤال في الـبـدايـة وأصـابـني احلـرج ورضـختُ أمـام إصـرارهـا اجلـمـيل
قررت أنْ أقصَّ عـلى هذه اجلـميـلة حـكايـتي فاحلـديث مع احلبـيب مهـما كان
ـا ُومرَّاً أحـلى من الـعسل. وهـنـالك انفـتحـت أساريـري وانشـرحَ صدري مؤ
وانـطـلـقتُ أغردُ لـلـمهـنـدسـة وداد التي كـانت تـرافـقني فـي سيـارتي اخلـاصة
. وامـتـدت رفقـتي مع وداد ـشـروع الذي نـعـملُ فـيه مـعـاً حـسب أوامـر مـديـر ا

ثالث سنـوات حـكـيتُ لـهـا عن طفـولـتي وكـيف اسـتـهواني
عـالم السرد ودنيا من الروايات... وألول مرَّة أحكي لها
فــصـــوالً من روايـــتـي (مــواسـم الــثـــلـج والــنـــار) احلب
واحلـرب دون خوفٍ أو وَجَْل. ولم يعد السؤال يرعبني

أو يقلقني. 
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احمد عبد اجمليد في ساحة القلعة

كـان صيانـة العـملـية السـياسـية ومنع
الكثير من الكوارث والتجاوزات.”

ورأى عـــبـــد الـــلـه أن مـــنـــصب رئـــيس
اجلــمـهــوريـة “مــهــمـاً جــداً ألن شــاغـله
نع اخلروقات?” يستـطيع فعل الـكثيـر 
ــنـصب “ســأحـمي وتــابع لــو تـبــوأت ا
الـدسـتـور وأعـيـد لـلـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة

توازنها اخملتل منذ سنوات   .”
ـسـتقل أن ـرشح الـرئاسي ا وأوضح ا
الـرئـيس الـقـوي “ال يـعــني الـدكـتـاتـور
لـكن الـرئيس الـضـعـيف يعـرض الـدولة
والـبـلـد إلى كـوارث عـدة أقـلـهـا انـتـهـاء
هـيبـة الـدولة وحـدوث شـرخ عمـيق ب
الفـاعل السيـاسي والشعب ?”الفتاً إلى
أن مــنــصب الــرئــيس يــتــطــلب كــبــاقي
قوي مـجــاالت احلـيـاة وجـود شـخص “

وفاعل ومتمكن من أداء مهامه.”
وبشأن مـا يعول عـليه لتـحقيق أهدافه
صــدقي قـــال عـــبـــد الــلـه أعــول عـــلى “
ورؤيـــتي ومــشـــاريـــعي ووعي شـــعــبي
الـــــذي أصـــــبح لـه رأيه فـي كل شيء?”
مضيفاً كما أعـول على أن تكون الطبقة
الـسيـاسيـة العـراقيـة قد “استـفادت من
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االبـتـعـاد عن الـتشـهـيـر واحـترام
ــــقـــراطــــيـــة خالل قـــواعــــد الـــد

احلمالت االنتخابية.
ويوحي اختيـار قوباد على رأس
قـائـمـة االحتاد الـوطـني بـامـتداد
ـدفــوعـة الــزعـامــة الــتـقــلـيــديــة ا
ــثــلــهــا بــروح الـــشــبــاب الــتـي 
قــوبــاد نــائـب رئــيس احلــكــومــة
ـــرتــبط احلـــالي في االقـــلـــيم وا
بــعالقــة تــنـاغـم واضـحــة فــيــمـا
يـــتــعـــلق بــــشـــعــارات اســـتــقالل
االقـلـيم ابـان احـدـــاث 15 ايـلول

.2017
 أمــــا بالـنـــسبـة حلـــركة كوران
(تـــغـــيـــيـــر) الـــتـي حتـــمل الـــرقم
االنـــــــــتـــــــــخــــــــــابي  148 فـــــــــان
استطـالعات اوليـة ترجح تراجع
ـرة بسبب زخم مقاعـدها هذه ا
الضغط السياسي الذي تعرضت
) اثـر ــركـز (الـبـارزانـيـ له من ا
ـقراطي خالفـهـا مع احلـزب الـد
على خلفية تمديد رئاسة االقليم
وغــيـــاب الــزعـــامــة الـــكــارزمـــيــة
نسقـه العام نيشـروان مصطفى
ــــاضي في الــــذي رحل الــــعـــام ا
اعــقـاب مــرض عــضـال. ومع ذلك
يـسـود شعـور مـجـتمـعي بـوجود
مــفـــاجــآت شــبــيــهـه بــتــلك الــتي
ـان حـدثت فـي انـتــخـابــات الـبــر

االحتادي. 
وانــذاك يـــثــار ســؤال: هـل تــعــاد
ـواطن الـكـردي: الـكـرة ويـسـمع ا
ان االنـتـخـابـات مـزورة وانه البد

من العد والفرز اليدوي? رشح تمأل الشوارع في اربيل Oýdð`∫ صور ا


