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مـظهـر واالخرين  ‘بـل هو صاحـب فكر
وقـلـم ومـشـارك فـعـلي بـالـعـمل والـفـكـر
اضي ومنذ معا منذ سبعينات القرن ا
اخلــــــــطـــــــــوات االولـى لــــــــلــــــــثــــــــورة
الـكــوردسـتـانـيـة من اجل احلـريـة وفي
ـسـلـحة فـي اجلبل و مـجـالي الـثـورة ا
دن  ‘ومـن خالل حتليالتها انـتفاضة ا
لــتـأريخ أخـتـيــارات الـشـعـوب من اجل
احلــريـــة لــلــطــريــقــتــ واخلــوض في
اذج كثيرة يصل الى قناعة تـفاصيل 
ــدن افـضل بــأن اخــتـيــار انــتــفـاضــة ا
طـريق يـقـرب الـكـرد ارضـا وشـعـبـا من
االسـتـقالل  ‘‘بـالـنـسبـة لـنا  ‘وبـالـقدر
الـــذي تــعـــلــمــنـــا من جتـــارب احلــيــاة
وقـراءة الــتـحـلـيالت ومـعـايـشـة بـعض
صـــفـــحـــات االحــداث  ‘نـــحـــاول هـــنــا
مــحــاولـة مــتـواضــعـة  ‘لــطــرح بـعض
الحــظـات عـلـى هـذا اجلـهــد الـفـكـري ا
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بـعد الغدر الذي يـتحدث التاريخ عنه ‘
عـنـدما اخـتار احـد ابـناء هـذه االمة ان
يـلـعب فيه دوراَ  سـلبـيا مـؤثرا  ‘حـيث
يدية في عام  550ق  اسـقاط دولة ا
. م  ‘ولـم  تــــأتي فـــــرصــــة طــــوال ذلك
الـتـاريخ لـكي يـنـطـلق من خـالله الـكرد
العــادة بـنـاء دولــتـهم الــقـومـيــة كـحـال

نطقة . القوميات االخرى في ا
النـــريـــد ان نــتـــوقف طـــويال عـــلى ذلك
االنكسار  ‘بـل نستعرض بشكل موجز
االحـداث الـتـاريـخـيـة
مــــــنــــــذ عـــــام 1514
ــــــيـالديــــــة حــــــيث ا
نـتـفاجـأ ان الـصورة
واضـــحـــة امـــامـــنــا

تاريخيا:
  تــــــــواجـه االمـــــــة
الــــــــــــكـــــــــــرديـــــــــــة
وبـاسـتـمـرار ومـنـذ
ذلـك الـــــــعــــــــام كل
احملـــــــــــــاوالت مـن
اجـل احلــــــــريــــــــة
وبـــقـــوة شـــرســة
القـــــــــصـى حــــــــد
بــــــــــحــــــــــيـث اذا
وصـــــــــــــــــــــــــــلــت
انـتـفاضـتـها الى
خـــــطـــــواتـــــهـــــا
االولـى لـــبــــنـــاء
االســتــقالل  ‘ال
يـطول   التمتع
بـــذلك الــنــصــر
لـــعـــام او عـــام
ونــصف حـيث
تــــــــــســــــــــحـق
انـتـفـاضـاتـهـا
بــالـقــوة الـتي
اشـرنـا الـيه ‘
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قـــراءة  كــــتـــاب ( ثـــورة كـــوردســـتـــان
ومـتـغيـيرات الـعـصر / نـضال اجلـبال
ـدن ) وهــومن تــألـيف ام انــتــفـاضــة ا
الـــــقـــــيـــــادي في االحتـــــاد الـــــوطـــــني
الــكـردسـتـاني الــسـيـد حـكــمت مـحـمـد
كــــر ( مال بــــخـــتــــيــــار) والـــكــــتـــاب
يـســتـعـرض صـفـحـات بـعـضـهـا  قـد
واخــريـات  حــديـثــة من تــأريخ أمـتــنـاًً
الــتي تــعــيش ومــنــذ ســنـة 550 ق . م
حـياة تراجـيديه الى احلد الـذي عندما
نـــراجع بــعض مـن هــذه الــصـــفــحــات
نــقـتــرب من الـصـدمــة ونـســتـغـرب من
الـنـفس الـطـويل لـهـذه االمـة الـتي رغم
مـاساتهـا بقت جذوة قـابلة في كل مرة
ان تــعــود نـارا مــلــتـهــبه مــصــره عـلى
الـبقاء رغم الـغدر الذي غـدر طوال هذا

التاريخ .
ونــطــالع فـي الــكــتـاب بــاالضــافــة الى
عـرض تاريخ جتـربتـ : حمل السالح
والـتوجه الى اجلبال العالن الثورة ام
ــدن ‘ الــدعـــوة الى االنــتــفــاضــة في ا
نــطـالع جتــربـة الـكــثـيـر من الــشـعـوب
مـنـهم الـقـريـب ومـنـهم الـبـعـيدين عن
الـكرد مع دراسة التجربت للثورة في
حـياة الـشعب الـكردي ويـسلـط الضوء
عـلى مـسـيـرتـهـمـا  تـاريـخـياَ  ‘‘مـؤلف
هـذه اجلـهد الـفكـري والـتاريـخي ليس
ـهـني ـفـهــوم ا ـؤرخــ بـا من جــمع ا
ـؤرخ االخــتـصـاصي  ‘كـكـثـيـر مـن ا
ـعـاصـرين الــدكـتـور  كـمـال الــكـرد ا

مـنهـجـا لسـلطـة انقـرة لالجهـاض على
انتفاضات الكرد

- عـــــــــام 1946بـــــــــدعـم مـن االحتــــــــاد
الـسـوفـيـتي اعـلن عـن قـيـام جـمـهـورية
مـهـاباد في اقـليم كـوردسـتان  الـشرقي
ورفـع علـم االستـقـالل  ولكـن وبعـد اقل
مـن عــام هــاجــمت الــقــوات االيــرانــيــة
االقــلـيم ومـديـنــة مـهـابـاد و احــتـلـتـهـا

واعدم قادة االعالن
- فـي كوردستـان اجلنوبـيه ( العراق )
انــطـلــقت ثـورة مــسـلــحـة حتـت شـعـار
ـقراطـية لـلـعراق واحلـكم الذاتي (الـد
لــكـوردسـتـان ) وذلك بـعـد ان تـراجـعت
حــكـومـة قـاسم عـن الـنص الـدسـتـوري
ــادة الـــثــالـــثــة مـن الــدســـتــور وهـي ا
الــــعــــراقي بــــعـــد 14 تــــمـــوز ‘ 1958
اســتـمـرت الـثــورة رغم حـصـول بـعض
احملـــــاوالت لالتـــــفــــاق بـــــ الــــثــــورة
وحـكـومـة بغـداد بـعد سـقـوط قاسم في
انـــــقالب 8 شـــــبــــاط 1963 الـــــدمــــوي
وافـقة احلـكم على مـاسميت (وعـرف 
بــالالمـركــزيـة  لــلـكــرد) و بـعــد انـقالب
عـبـدالسالم عـارف ضـد انقالبي شـباط
( عرف ببيان عارف والقيادة الكردية )
 واثـــنــاء رئــاســة عـــبــدالــرحــمن1964
الـــبــزاز (عــرف بـــبــيــان 29 حـــزيــران)
 لـم تثـمـر هـذه االتـفـاقـيات شيء1967
لـلـكرد الى ان اضـطـر احلكم في بـغداد
وفـي 11 اذار 1970 لـالتـــــــــفـــــــــاق مع
الــثــورة وعــلى اســاس احلــكم الــذاتي
القــلـيم كــوردسـتــان  وبـعـد  4ســنـوات
وهي الــفــتــرة الــتـي حـددت لــتــطــبــيق
االتـفاقية باصـدار قانون احلكم الذاتي
ـبـاشـره بـتـاسـيس مـؤسـسـاتـها من وا
هـنا ظهر اخلالف بـ اجلانب والذي
ادى الـى عـودة الـصـدام  بـ الـطـرف
وكـانت لـالطـراف االجـنـبـيـة دور مـؤثر
ـطلوب ‘ فـي عدم الوصـول الى احلل ا
كــان حلــكم شــاه ايــران وبــدعم واضح
من االدارة االمـريكـية الـدور الكـبير في
عـودة الــقـتـال ولـكن وفي مـبـادرة غـيـر
مــتـوقـعـة  االتـفــاق في اجلـزائـر بـ
الـعـراق و ايران سـحب الـطرف الـثاني
كـل الدعـم عن الـكـرد و انـهـارت الـثورة
بــشــكل مــاســوي حــيث اصــبـح الــكـرد
ضــحـيــة لـلـصــراع االقـلـيــمي والـدولي

نطقة . على الهيمنه على ا
- مــــراجـــعـــة هــــذه الـــســــلـــســــلـــة من
ـة  من ـؤ االنــتـفـاضــات ونـتــائـجـهــا ا
انــتـصـارات وبـعــد ذلك انـكـسـارات في
حـيـاة القـوميـة الـكرديـة دفع الـكثـيرين
ـراقـبـ و متـابـعي هـذه القـضـية من ا
ؤرخ الى الـبحث عن جذور وحـتى ا
سـبـبات  من خالل تـوجيه ـشـكلـة وا ا
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شـترك الكرد حلد - الـظلم والتقـسيم ا
اقــصـى والــعــرب بــنــســبــة اقل  عــنــد
مـــراجــعـــة الــوجــود وضـــمــان لـــلــحق
الـقومي اكـبر متـــــــــضرر من التـقسيم
الــــــــــرديء الـــذي جــاء به الـــتـــحــالف
الــبـريـطــاني الـفــرنــــــــــسي الـذي ادى
الى تـــقـــســيـم وتــاســـيس الـــكــيـــانــات
ـتــواجــده تـاريــخــيـا في الــقــومـيــات ا

نطقة  وهي : ا
الـكرد و العرب والفرس والترك  ‘وطن
الــقـومــيـات االربــعـة تـبــدأ من احلـدود
الــشــرقــيـة اليــران الى ســاحل الــبــحـر
ــتـــوسط  ‘ادت اتـــفـــاقـــيــة االبـــيـض ا
سـايكسـبيكو الى تـقسيم خـبيث كانهم
وبـشكل مـتعـمد اخـتاروا فـقط القـومية
الــــكــــرديــــة تــــتــــحـــمـل وزر انــــهــــيـــار
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السليمانية

االمـــبــراطـــوريــة الـــعــثـــمـــانــيـــة الــتي
ريض   ‘ورغم يـسمونهـا هم بالرجل ا
ا : (زرع كلمة  –لو ان الـكرد قالوا قد
لــو اخـتـاروا في ‘فــلم تـثــمـر شيء)  –
ذلـك الـظـرف  ‘كـل اراضي كـوردســتـان
كــمـسـتـعـمـرة لــهم او الحـدهم في قـلب
الـشـرق االوسط كـمـا فـعـلت بـريـطـانـيا
عـنـد االحتالل الـكـامل الراضي الهـند ‘
لـكانت انتـفاضة الـكرد بعـد ح وطرد
ـستعمر وانـتهى امر تقريـر مصيرها ا
بــيـدهـا والصـبـحت الـقــومـيـة الـرابـعـة

نطقة. صاحبة الكيان الدولي في ا
كتبنا في مقال في ثالثة حلقات نشرت
في حـيـنهـا في جـريدة (الـزمان) واكـثر
من صــحــيــفــة الــكــتــرونــيــة بــعــنــوان
(اســتــفــتــاء الســتــقالل كــوردســــتـان :

اذا  ‘‘ونعم متى): ال
ي وبــعـد (أن قــوى االســتـكــبــار الـعــا
ـيــة األولى والــثـانــيـة احلــربــ الـعــا
قــــامت بـــتــــجـــزئـــة األرض والــــشـــعب
الــكــوردي بــ ثـالث قــومــيــات وتـرك
مــصـيـرهم حتت تـصــرف تـلك الـبـلـدان
الــــتي تـــعــــاني من أزمــــة عـــبـــارة عن
ابـتالئـهـم بـقـيـادات سـلـطـويـة وفـوقـية
لــــهـم وكل قــــومــــيــــة حــــسب إرثــــهــــا
الــتــاريـــخي تــقــودهــا قــيــادات مــلــئت
أفـكارهم بالتعـصب الـــــعرقي والديني
ـذهـبي والـرغـبة لـعـدم الـتـنازل عن وا
كـل هــذه الــعـــقــد حــتـى لــو ســــــــــالت
ــــــــثل ! الـدماء للركب كـــــــما يقول ا
ودون أن يــكــون لــــــــهم أي اســتــعـداد
لـفـهم أو استـيـعاب أفـكـــــــــار العـصر
مـــــثل حــــقـــــوق اآلخـــــــــر أو تــــبــــادل
الــســـــــــلــطــة ســلـــــــــمــيــاً ….الــــــــخ
ـعـاجلـة ولــذلك تـرى أن كل احملــاوالت 
الـقـضـيـة الـكـرديـة في أالجـزاء أالربـعة
تــــبـــدأ مـن الـــــــــــفــــوق وبـــطــــريـــقـــة
الـــتــراضي بــ الــــــــــفـــوقــانــيــ في
الـطـرفـــــــــ وعـندمـا تواجه مـصالح
أي طـــــــــرف ماســــــــك بـتيسـير أمور
ر وقت إال وتـرجع الـعـقدة الـرعـيـة ال 

ربع األول وهكذا…) إلى ا
عــلــيــنــا ان النـقــفــز فــوق حــقـائق ذات
شـواهد تاريخيـة تقول : ان حظ  الكرد
مـع الـعـرب بـالـقــيـاس مع وضـعـهم مع
ـركـزيـة في ايـران وتـركـيا الـسـلـطـتي ا
(بـاالخص الـقوى الـعـربيـة او اجلـهات
ـنـظـمـات غيـرة الـرسـمـية) من خالل وا
تــعـــامــلــهم اوفــر ايـــجــابــيــة من خالل

تقديرهم لوجودهم القومي 
- االنــتـــفــاضــات الــكـــرديــة والــتــدخل

اخلارجي
مع تـقـديـري السـتـاذ بـخـتـيار الـنـمـاذج
الـتي عـرضهـا في دراسته من الـثورات
واالنـتـفاضـات لـشعـوب ئـائره من اجل
احلــــريـــة  ‘اكــــثـــرهـــا اذا النــــقـــول كل
اذج مالئمة للمقارنة النماذج ليسوا 

مـع الــــــثــــــورات واالنــــــتــــــفــــــاضـــــات
الـــكــردســتـــانــيــة  (آلن تـــلك الــثــورات
واالنـــتـــفـــاضــات  ‘لـــشـــعـــوب ثـــائــرة
ومـنتفضـة من أجل احلرية من احلكام
ــسـتــبـدين كــانـوا ربــطـوا مــصـلــحـة ا
الـوطن باالرادات اخلـارجية  ‘في ح
ان االنــتـفــاضــات والـثــورات الـكــرديـة
تـهـدف الـبـقـاء حـيث كـانت  – واليـزال
تـواجه حمالت ابادة وجـودها القومي
ــكن ان نــضــيف ارضــا وشــعــبــا ) و
الحـظـة الــوضع الـفـلــسـطـيـني عــلى ا
ـــغــدورين ايـــضـــاً  ‘الن الـــشــعـــبــ ا
ضـحـيتـ لـلـمخـطـطات اسـتـراتيـجـية
الـهـيـمـنـة مـنذ تـنـفـيـذ تـلك اخملـطـطات
يـواجهون شـتى طرق التـحدي لوجود
خــصـوصـيــاتـهم في االنــتـمـاء لالرض
والـتراث و الـثقـافة والـلغة  ‘امـا ثورة
كـاسـتـرو ضد بـاتـيـستـا مـاكـانت ثورة
قـــــومــــيـــــة تـــــهــــدف احلـــــفــــاظ عـــــلى
اخلـصوصيات كـرمز لوجوده  ‘هم اي
الـكوبـي انـتفضـوا الن باتـيسـتا سلم
االرادة وثـــروات وطــنــهـم الى مــصــدر
الـقرار االمريكي بشكل مه  ‘من هنا
وانـطالقـا من روح الـكـبـرياء الـوطـنـية
قامت الثورة وانتصرت  ‘وكذلك حرب
و حتـدي وانتفاضة الشعب الفيتنامي
كانت ضد تخطيط االمبريالية الغربية
(حتـالف االمريكـي الفرنسـي) الهادف
تــشـتـيت ارادة شـعـوب جـنـوب شـرقي
ـــــوذج تــــقـــــســــيم اســـــيــــا وفــــرض 
ـو الــكــورتـيــ كـخــطــوة حملـاصــرة 
ثــورة الـصـ الــيـسـاري و مــحـاصـرة
الــسـوفـيت  وتـقـــــويـة دولـة (تـايـوان)
الــتي فــرض من قــبل الــغــرب كــمــمـثل
شـــرعي لـــلــصـــيــنـــيــ  ‘ولـــكن ارادة
الـفيتنـامي افشـلت مخطـــــــط الغرب
وبـعد تضحيات كبيرة عـــــــادة الدولة
مـــوحـــدة واصــبـــحت انـــتـــصـــاراتــهم
يـحـــــــتـذى بـهـا في مـقـاومـة مـن يـريد
تــــقــــســــــــــــيم وتــــفــــكــــــــــيـك وحـــدة
الـشـعوب احلـيـة و طرد الـفـرنسـي
في مــعــركــة (ديــان بـيــان فــو ) عــظـيم

الذكر
نــســتــغل هـذا الــتــذكــيـر لـالشـارة الى
جتــربــة الـفــيــتــنـامــيــ في الــتــمـسك
بـــوحــــدة الـــشـــعب واعــــتـــبـــار ارادته
ـــوحــد عـــنــد من وســـيــاج وطـــنــــــه ا
يـقودهم اليـدخل في اطار اي تـسويات
وفـي اي ظــــــرف مـــــنــــــكــــــــــــــســــــرين
اومنتصرين  ‘كـلنا سمعنا عند خروج
اخـر جندي امـريكي من سايـكون اعلن
تــوحــيــد شــمــال وجــنــــــــــوب الــبــلــد
واعـتبـار هانوي عـاصمة دولـة موحدة
ولـم نـســمع عن اي خـبــر يـتــحـدث عن
تــقــســيم اي مــكــسب لــتــبــقى ظــاهـرة
الـشمـال واجلنـوب في ذاكرة الـوطنـية

الفيتنامية . غالف الكتاب

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6331 Tuesday 23/4/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6331  الثالثاء 18 من شعبان 1440 هـ 23 من نيسان (ابريل) 2019م

ـؤلم في هـذا العرض  ‘انـه كان يتم وا
اجــــهـــاض تـــلـك احملـــاوالت الســـبـــاب
داخـليـة عنـدما يجـد اعداء الـكرد مـنفذ
مـن ســيـــاجـــهـم الــداخـــلـي الجـــهــاض

حلمهم 
- عـام  1514بـعـد حـرب جـالـديران 

تـقسيم ( الشـعب والوطن كوردستان )
بـــ االمـــبـــراطـــوريـــتـــ الــصـــفـــويه

والعثمانية.
- عـــام  1858انـــتـــفـــاضـــة يـــزدان في
مـنطـقة بـوتان التي اسـتطـاعت حترير
مـسـاحـة واسعـة من كـوردسـتـان ولكن
انـتـهت بتـفـريق قـواتهـا بـعد تـرك عدد
غـير قلـيل من رؤساء العشـائر صفوف

قوات االنتفاضة 
- عـام 1880 انــتـفــاضـة الــشـمــزيـنـان
عــلى حــدود تــركــيـا  –ايــران بــقــيـادة
الـشيخ عـبيـدالله الـنهري  ‘عام 1881

 القضاء عليها و اسر قائدها .
- عــام 1916  ظـــهــور شــرق اوسط
جـديـد نـتـيـجة اتـفـاقـيـة سـايكـسـبـيـكو
عــلى اطالل انــهـيــار االمــبـراطــوريـتي
الـصـفـويـة والـعـثمـانـيـة فـكـان نـصيب
الــكـرد (الـشــعب والـوطن) تــقـســيـمـهم
عـــــلـى ثالثـــــة دول مـن انـــــتـــــاج تـــــلك

االتفاقية.
- عام 1920 انـتفاضة الـشيخ محمود
احلــفـيــد الـذي تـمــسك بـاعـالن الـدولـة
الــكـرديــة الـتـي اسـســهـا عـام ‘ 1919
قـوات البريطانيـة التي احتلت العراق
قـامت بسحق االنتفـاضة واسر الشيخ

ونفاهه الى الهند .
- عـام 1920 ايــضـا انـتـفض ابـراهـيم
هـنانـوو في كوردسـتان الـغربـية حيث
شـــكل في جــنـــوب حــلب اربـــعــة فــرق
مـــســلــحــة  بــهـــدف اعالن االســتــقالل
والــثـورة ضــد الـقــوات الـفــرنـســيـة  ‘
ولــكـن الــفــرنــســ وبــقــيــادة جــنــرال
(غـورو) واجهـوا الثـورة بشـراسة و

اخمادها 
- وفـي نــفس الــعـــام ايــضـــا انــدلــعت
انـتـفـاضـة اسمـاعـيل خـان سـمـكو  في
اقــلـيم الـورمي (كــوردسـتـان الـشـرقي)
ــــركــــزي فـي طــــهـــران ضــــد احلــــكم ا
اســتــمــرت تــلك االنــتــفــاضـة الـى عـام
حـيـنـهـا دبـر احلـكم فـي طـهران 1930
خـطة حتت عـنوان مبـاحثـات  لالتفاق
مـع ســمـــكـــو ولــكن فـي الــواقـع كــانت
مـؤامـره مـدبـره  فـيهـا اغـتـيـال قـائد
االنــتـفـاضه حتت اخلــيـمه الـتي جـرت

فاوضات فيها ا
- فـي تلك االعـوام الـتي انـدلـعت فـيـها
االنـتـفاضـات  االتفـاقيـت ( دون اي
ــصـيــر الـكـرد ) رغم نــتـيــجـة مـثــمـرة 
انــهـمــا تـمت حتت عــنـوان اسـتــجـابـة
لـطموح الكرد  ‘وهـما اتفـاقيتي سـيفر
عــام 1920 الـــذي تــؤكــد عـــلى احلــكم
ـادة 64 مــنــهــا اشـارة الــذاتي و فـي ا
الى مـشـروعـيـة العـمل لـتـاسـيس دولة
كردية  ‘لم يـتم تنفيـذ اي بند من بنود
االتـفاقية   ‘وفي عام 1923  تـوقيع
االتـفاقـية الـثانـية عـرف باسم اتـفاقـية
ـــوجـــبـــهـــا الـــغــاء لـــوزان حـــيث  

اتفاقية سيفر ...!
- مـــــرة اخــــرى وفي عــــام 1925 وفي
كـوردستـان الشـمالي اعـلنـت انتـفاضة

اخـرى بقـيادة الـشيخ سـعيـد بيران 
تــصــدى لــهــا بــاحلــديــد والـنــار  وفي
عـامي 1930و1931 انـتـفـاضـة اخـرى
بـــقـــيــــادة احـــســـان بـــاشـــا اذ ابـــتـــدأ
ـتحـدة لدعم انـتـفاضـته بدعـوة اال ا
اســــتـــقالل كــــوردســـتــــان و اخـــمـــدت
االنــتـفـاضــة بـنـفس طــرق الـعـنف كـان
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 زرت احـدى احملافظـات  وقد مشت بـنا الـسيارة مـا يقارب سـاعت بـرقعة
جـغرافية واسعة جدا تكاد تعادل مساحة دولة  علما ان السكان لم يتجاوز
ــلـيـون  وقــد شـاهـدت شــوارع وبـنى وبــيـوت وسـاحــات وخـدمـات عـددهم ا
ديـنة يسـتخرج ـدينة كـانها من قـرون ما قبل احلـضارة  برغم كـون هذه ا ا
ـتقدم صـناعيا  الي البـراميل سنويـا يغذي شـريان العالم ا مـنها النـفط 
لـكن عـائـدات الـنـفط مـنـذ مـائـة عـام تـقـريـبـا ال يـعـلم الـسـكـان اين تـذهب ولم
تـنـعـكس مـظـاهـر الـتـرف اال عـلى عـدد مـحـدود جـدا من االسـر واألشـخاص

عروف حسب كل ظرف وحالة سياسية معينة ..  ا
ـعـني لـيس لـه حـضـور حـضاري لـيس هـنـا مـربط الـفـرس  اذ ان الـشـعب ا
بـرغم حتمله كل مـآسي احلروب واحلصـار والتصدي والـتضحـية والفداء ..
ثل صورة مصغرة للعراق جلميع محافظاته التي تعيش وهو بكل صراحة 
ذات الـوضع مع تبدالت صـغيـرة طفـيفة شـحيـحة مـؤقتة هـنا وهـناك  يـحمد
الـشـعب اللـه علـيـهـا الف مـرة يومـيـا بـصالته ودعـائه من اجل ان تـبـقى هذه
احلـالـة التي يـسـيمـها  –نـعـمـة من الله  –لـتـواضع النـاس وطـيبـتـهم وحجم
االسـتغالل الذي يعيـشوه .. لذا نراهم يشـكرون احلكام على مـكرمة دجاجة
في رمـضـان او تـقــاعـد بـسـيط لـواحــد من االسـرة يـسـد رمــقـهم ..لـكـنـهم ال

يتظاهرون على سرقة ثرواتهم وحضارتهم ومستقبلهم واجيالهم .
كـلمـا تـمـشيت بـالـسوق الي مـديـنـة عراقـيـة سـنجـد عـدداً من الـعجـزة وكـبار
الـسن يصارعـون احلياة بال مأوى بال امل يـستجـدون  لقمـة العيش التي لم
يحـصلوا عليها .. مع حـملهم للجنسيـة العراقية التي يحـسدنا عليها اخرون
..  وقـد شاهـدت قـبل أيـام عجـوزاً تـدور باألسـواق بال قـدرة شرائـيـة لطـبـقة
بـيض بـسـعـر دوالرين او ربع حلم بـدوالرين بـرغم كل مـا قـدمـته لـلـعراق من
قـائمة تضحيات وعطـاء ال حدود لها.. وقد تب انها  مـستاجرة غرفة تعيش
لكـون خمسـ مترا ـريض وعياله الـصغـار مع كل تاريخـهم ال  مع ابـنها ا
عـلى ارض عراقـهم الذي عنه يـدافعـون منـذ االزل حتى القـيامـة .. وما زالوا

على أهبـــة االستعداد للتلبية والعطاء ..
احـد أالصـدقـاء روى لي انه غـادر الـعـراق مـطـلع الـتـسـعـينـات وحـصل عـلى
إقـامة ثم اجلنسية في احـدى الدول اخلليجيـة .. (اجلنسية هنـا ليست وثيقة
فـارغة ال قيمـة لها اال اثنـاء احلروب والنكابـات والعمل الطـوعي والشعبي) 
بل اجلـنسـية هـناك تـعـني قطـعة ارض ومـبلـغـاً مالـياً يـكفـيه لـلبـناء وفـتح باب
ـتــيـسر بال رزق مع سـلفـة كـبيـرة لتـحـس وضـعه الـعام تـسـدد باالجل وبـا

مشاكل بال واسطات وبال دفع ...
انات من هـنا استـغرب من كل الـكتل العـراقية واألحـزاب واحلكـومات والبـر
ا سمـعنها منذ اكثـر من خمس عشرة سنة من قادة أصـحاب الشعارات 
ـثـلـون الـشـعب كـمـا يـدعـون  وهم ال يـفـكرون اال ـقـراطـيـ و مـنـتـخـب د
بـأنفسهـم واهليهم حـيث بنيت عـقارات وحصـلوا على سـلف واستحوذوا هم
ــنـاصب الــعــلـيــا داخل الــعــراق وخـارجـه واطـمــانــوا عـلى واقــاربــهم عــلى ا

مستقبلهم حتى عقود قادمة .. 
الـسؤال هنا الم يفكر فيكم احد . باصدار قرار من البرمان يلزم أي حكومة
كـانت بتخصيص سكن لكل عـائلة عراقية ال تمـلك ذلك او تسديد بدل ايجار

لـهـا حتى زوال الـسـبب .. وان يـخـصص مبـلغ تـقـاعد
ـتلك راتبـا انثى ام ذكر صـغيرا ام لـكل عراقي ال 
كـبيـرا كرديـاً ام عـربيـاً سنـيـاً ام شيـعيـاً مـسلـماً او
ديـانة أخرى ...  األهم انه يحمل جنـسية بلد نفطي
ـــبــرمج وخــيــراتـه تــكــفـي وزيــادة  لــو ال الـــنــهب ا

ستمر .. وا

ـرة الـتـنـوع في ـمـيـزة لـلـمــائـدة الـغـذائـيـة  وهـذه ا الـتــنـوع هـو احـد الـصـفـات ا
ـائـدة الـسـيـاسـيـة  ولـلـمـرة األولى يـشـهد الـكـفـاءات والـتمـيـز  في االداء شـمل ا
العـراق تـنـوعـاً نـوعـيـاً علـى مسـتـوى مـائـدتهِ الـسـيـاسيـة   يـرتـكـز عـلى الـتـكافل
ن "يسجل األهداف " ويصنع الرمزية والتـعاون وسد الفراغات دون االنشغال 
ـهـمة بـدًال عن زمـيـله في خـدمـة العـراق هـو ديـدن هذه لـذاته  الـيـوم من يـقوم بـا
رحلـة واحد ابـرز سماتـها  للـوهلة األولى يـظهـر  العمل  وكـأنهُ  عملـية تداخل ا
في الـسـلـطـات  لكـن النـتـائج سـجـلت انهُ عـمل تـكـامـلي يـسـتـحق الـوقـوف عـنده
كتـجربة فريدة زادت من فعالية وكفاءة الرئاسات الثالث في العراق  أعتدنا في
ـشـهـد في ـكـونــات هي من تـتـصــدر ا احلـكـومـات الــسـابـقـة ان نـرى رمــزيـات ا
ن هم اقـل رمزيـة مذهـبيـة او قومـية  ـناصب  نـاصب الرئـاسيـة لتـعـود باقي ا ا
ــرحـوم مـام جالل الـطـلـبـاني رئــيـسـاً لـلـجـمـهـوريــة بـيـنـمـا يـحـتل احلـزب فـكـان ا
ناصب الـوزارية  وشغل ـقراطي الكـردستـاني نائب رئيس وزراء وبـعض ا الد
ـان  كلـها ـالكي رئـيس وزراء  والـسيـد اسـامة الـنـجيـفي رئـيسـاً لـلبـر الـسيـد ا
اسـمـاء اقتـرنت بـرمـزيات مـكـونـاتيـة  الـتـحـول الكـبـيـر الذي شـهـدهُ  الـعراق في
ـكونـاتـية الى مـرحـلة حـكـومة 2018 انـتـقلـنـا من مرحـلـة الـرمزيـات احلـزبيـة وا
ـهـدي مـنـصب رئـيس الـوزراء بتـوافق انـتـقـاء  الـكفـاءات  فـشـغل الـسـيـد عـبـد ا
تلك الرمزية الشيعية لك حزباً وال كتلة سياسيـة داعمة وال اجلميع عـلماً انهُ ال
ـتـلك الـكـفـاءة واحلـكـمـة والـرويـة في الـتـصـرف عـلى الـرغم انـنـا االولى  لـكـنهُ 
نسـجل عليه الـبطء في اخلطوات واالنـتقاالت إال انه في الـطريق السـليم  وتمكن
من ابعـاد  العمـليـة السيـاسيـة من جو النـزاعات والـسجاالت وصـراع السـلطات
راحل السابقة  االخ رئيس اجلمـهورية شخصية علمية التي كـانت تعيشه في ا
ذو نـظـرة ثـاقـبـة  لـديه عـمق سـيـاسي وخـطـوات مـحـسـوبـة  يـعـمل بـجـد ألعـادة
العـراق للمحـافل الدوليـة وقد جنح في كل جوالته اخلـارجية الـسابقـة ومشاركته
ميـزة في القمة العربية كان لها األثـر الكبير في ملء الفراغ الذي تركهُ العراق ا
ـيـزاً  في احملـيط ـتـلك كـارزمـة جـعــلت له حـضـوراً  في احملـافل الـعــربـيـة   و
العـربي والدولي  علماً انه ايضـاً ليس الرمزية األولى في التـمثيل الكردي ولكن
ـثـابـر الـسـيـد رئـيس ـتـمـيـزة  امـا الـشــاب ا يُـعَـد من الـصف األول لـلـكــفـاءات ا
ـتفجرة وشجـاعته بتحـطيم اصنام ـان فيشهـد له القاصي والداني بـطاقته ا البر
اني الـكالسك الـسـيـاسي واالنـطالق لـلـفـضـاء الـعـراقي االوسع في الـعـمل الـبـر
ـان في رسم سـيـاسـة العـراق اخلـارجـية  وتـرسـيخ مـبـاد وادوار جديـدة لـلـبر

سؤوليات ?  اذا هذا التداخل في ا البعض يتساءل و
االجابـة واضحة ان الـصورة التـكامليـة اجلديدة لـلرئاسـة الثالث رسمـت للعراق
منـهجـاً سيـاسيـاً جديـداً بعـيداً عن سـياسـة حتجـيم البـعض لالخر  بل رسـموا
ادواراً ألنـفـسـهم وواجـبـات كفـريق عـمل واحـد يـسـعى بـشـكل كـبـيـر الى حتـقيق
عودة سـريعة للعراق للمـحافل الدولية وعقد اتـفاقيات مع دول اجلوار اجلغرافي
ـشـاريع وخطـط ستـراتـيـجـية طـويـلـة االمـد  قد والـتفـاعـلي لـلـنـهوض بـالـعـراق 
حتـتاج الـعمـليـة زمنـاً ليس بـالقـليل كي تـظهـر نتـائجـها اإليجـابيـة   لكن في اقل
ـناسـبة حـتى عـملـيات الـتـدميـر والفـساد احـتمـال نـحن على الـطريق الـسـليم وبـا
ا واالنهـيار على جـميع االصعـدة ايضاً  احـتاج وقت طويل جـداً  كي  يوصلـنا 
نح الـرئاسات  الـفرصة هـو السبـيل الوحيـد الكمال نحنُ فـيه من ترد  اذاً ان 
شروع تنموي كبير  خططـهم الرامية إليقاف التدهور واعادة البنـاء والنهوض 
 بالتـأكيد هذا العـمل تتخللهُ  اخطـاء وتقاعس في حساب حيـتان الفساد ووجود
مـظـالم للـمـواطنـ  لم تـعالج وهـنـاك حاالت انـتـهاك هـنـا وهنـاك وملـف النـازح
ـلـفـات الـتي لم تـعـالج  لـكن انـا ذكـرت ان الـتـدمـير دام ـركـون   وكـثـيـر من ا ا
سنـوات والبناء ايضاً سيحتاج الى سنوات  تتسرب اخبار من هنا وهناك حول
هدي السباب  ذكرها سابقاً وهي ملفات عالقة محاولـة االطاحة بحكومة عبد ا
ـهـدي يـحتـاج وقـتـاً اكبـر لـيُـثـبت ارادته في تـرسيخ ومـعـقدة  لـكن اعـتـقـد عبـد ا
االنـتـقالـة والـنـهوض الـذي وعـد به في بـرنامـجه احلـكـومي  احلركـة سـلـحفـاتـية
هـدي ايقاعاً اسرع في االداء لكـنها في الطريق الـسليم نحـتاج من السيـد عبد ا
اليقـاف تداعيـات الفـساد وسـوء اخلدمـات وسيسـجل وحكـومته بـصمـة تأريـخية
حتـسب لـهم . الـعــراق تـعـرض لألذى وشـعـبهِ حتـمـل وصـبـر وقـدم الـتـضـحـيـات

اجلــسـام وآن األوان ان يـجــني الـعـراق وشــعـبه ثــمـرة تـلك
ـستـوى الـوطنـي واجملتـمـعي ال على التـضـحيـات عـلى ا
ــكـونــات  هي دعـوة ــذاهب وا مــسـتــوى االحـزاب وا
لـلــرئــاســات الــثالث مــزيـداً مـن اجلـهــد الــدبــلــمـاسي
ـيـزة لـلـعـراق يــقـابـلـهـا مـزيـداً من اخلـارجي لـعــودة 
اجلهد والعمل الداخلي لتحقيق التوافق والنهوض .
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مـقابـلـهـا. تـبدأ مـسـيـرة الـهولـوكـوسـتات
األمريـكيـة بالـهـولوكـوست األمريـكي ضد
الهنـود احلمر (الـفصل األول) وهو األول
واألبشع في الـتـاريخ والذي اقـتـفى آثاره
وسار عـليه الـهولـوكوست الـنازي والذي
أدّى إلى إبادة 112 مليون مواطن أصلي
ـؤرخ الـعكش (و  65ملـيون كمـا يـشـير ا
ـتـحـف األمـريـكي لــسـنـة حـسب دراســة ا
ــــمــــارســــات(2015 ) وشــــهـــــد أبــــشـع ا
الــوحــشـــيــة مــثل : قـــطع الــرؤوس وجــز
ـقطـوعة كرة فرواتهـا اللـعب بالرؤوس ا
قدم في الـشوارع سـلق الرؤوس وأكـلها
طبخ الـبطـاطا بـالـشحم الـبشـري وأكلـها
الـتـمـثـيل بـفــروج الـنـسـاء وحـمـلـهـا عـلى
ســـروج اخلــــيل أو عــــلى قـــضــــيب أمـــام
البـيوت رمـزاً لـلتـفاخـر عـمل أكيـاس تبغ
من قضـبـان الذكـور سـلخ جلـد الـضحـية
من اخلصـر إلى أسـفل لعـمل قـطع لشـحذ
red- أمـواس احلالقــة أو سـراويل حــمـر
skin pants (تــــمّـت تــــســــمـــــيــــة فــــريق
واشـــنــطن لـــكـــرة الــقـــدم عــلـى اسم هــذا
ـمـارسـات التي الطـقس) .. وغـيـرها من ا
تــقـشــعــر لـهــا األبــدان. وبـالــنــسـبــة جلـزّ
سـتعمرين فروات الرؤوس فقـد ثبت أنّ ا
اإلجنــلـــيــز هم أوّل مـن مــارســهـــا ولــيس
سا (الفصل الثاني). الهنود احلمر ا
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ستعمـرين اإلجنليز قاموا بـ وألنّ نفس ا
واطن "فتح" القارة االسترالية وإبادة ا
األصلـي التي امـتدت حـتى السـبعـينات
من هـذا الـقـرن  فـقـد اسـتـعـرض الـفـصل
الـثـالث الــهـولـوكـوسـت االسـتـرالي الـذي
أودى بـحـيـاة 67 مـلـيــون مـواطن أصـلي
هـنــاك عــومـلــوا بــنـفس أســالــيب اإلبـادة
ـضي هذا اجلهـنمـية الـسابـقة.  وهـكذا 
اجلــزء في الـعــرض الــتــفـصــيــلي لــبـاقي
الـهـولـوكـوسـتـات األمـريـكيـة مـثـل اإلبادة
اجلماعية للمواطن األفارقة األحرار من
ـقـيـتة الـتي مـات فـيـها خالل الـعبـوديـة ا
9 بـــ عــــامي 1661م - 1774 م فـــــــقط 
ماليـ أفــريـقي نــاهـيك عن الــذين كـانـوا
ـرض ويلـقون وتـون بـسبب اجلـوع وا
إلى سمك القرش أثناء نقلهم إلى أمريكا.
ثمّ يـأتي لـهـولـوكـوست الـفـلـبـيـني (إبـادة
الـشـعب الـفـلـبـيـني) الـذي قـتل األمـريـكان
فيه مليون مدني و16 ألف جندي فلبيني
ـاني (إبــادة الـشـعب  الـهـولــوكـوست األ
ــاني) في احلــرب الــثــانــيــة وبــعــدهـا األ
والــــــذي يــــــكــــــفـي أن نــــــقــــــول عــــــنه أن
ـاني بعد احلرب والذي الهولوكوست األ
تـحدة األمـيـركيـة قضى قادته الـواليـات ا
اني . كما أنّ على 15-9 مليون مـواطن أ
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عن دار ضفـاف صـدر مؤخـرا اجلزء األول
مـن كـــــــتــــــاب "أمـــــــريــــــكـــــــا ومــــــحــــــارق
(هـولـوكــوسـتـات) اإلبــادة الـبـشــريـة مـنـذ
نــشــأتــهــا حــتى الــوقت احلــاضــر" (321
صفـحـة) لـلبـاحث الـدكـتور حـسـ سرمك

حسن جاء في مقدمة الكتاب:
(في هــــذا اجلـــزء (الـــثـــالـث والـــثالثـــون)
ــقـبــلـة من مــوسـوعـة واألجـزاء الــثالثـة ا
تحـدة األمريكية سوف جرائم الواليات ا
نــســتـعــرض بــتــفــصـيـل ضـروري جــرائم
ــتـــحـــدة في مـــجـــال اإلبــادة الـــواليـــات ا
ــهــمـة : الــبــشـريــة بــاوجــهــهـا الــثالثــة ا
اجلـماعـيـة والـثـقـافيـة واجلـنـسـيـة والتي
تكبّدت البـشرية من جرائهـا - كما سنرى
اليــ من الــقــتـلـى عـلـى يـد - عــشــرات ا
دولة تعتبر نفسـها اليوم - ويا للعجب -
ـــدافــعـــة األولى عـن حــقـــوق اإلنـــســان. ا
ويـــتـــنـــاول هـــذا اجلـــزء  واجلـــزء الــذي
ــؤرخ األســتـاذ ســيـلــيه  –مــا اصــطــلح ا
"مـــنــــيـــر الـــعـــكـش" عـــلى تـــســــمـــيـــته ب
"الهولوكوست األمريـكي" في كتبه الثالثة
همة جدا: أمريـكا واإلبادات اجلماعية  ا
أمــريـكــا واإلبـادات الــثــقـافــيــة وأمـريــكـا
واإلبـادات اجلـنـسـيـة. وهـو تـعبـيـر دقـيق
جـدا ألنـنـا سنـرى أنّ جـرائم اإلبـادة الـتي
اقترفـتهـا أمريكـا تفوق مـن حيث حجـمها
وعـددهــا ووحـشــيـتــهـا واســتـمــراريـتــهـا
ـئـات الـزمـنــيـة الـهــولـوكـوست الــنـازي 
رات فهي  –أي األمريـكية  –قد شـهدت ا
قــطع الـرؤوس وجــز فــرواتـهــا وســلـقــهـا
والتمثيل بفـروج النساء وتمزيق األرحام
وغيرها من األهوال التي لم يجرؤ النازي
على اقـترافـها عـلى األقل علـنا واالحـتفال
كافآت في الصحف بها جماعيا ووضع ا

انـيـ عـلى يد محـرقـة أسـرى احلـرب األ
إيـزنـهــاور أدت إلى مـقــتل مـلـيــون أسـيـر

اني.  أ
وبرغم هذه اإلبادة سوف يندهش السادة
القـراء بالـتأكـيد حـ يطـالعـون الفـصول
األربعـة الـتـالـية (10و11 و12 و13 ) عن
التطابق ب امـريكا والنـازية وكيف تأثر
هتلـر بالتـجربة األمـريكيـة واقتبس مـنها
مــفــاهــيـم ونــظــريــات اإلبــادة الــبــشــريــة
واالنتـقـاء العـنـصـري والتـعـقيم الـقـسري
لتـحسـ (قطع) الـنسل واجملـال احليوي
وغـيـرها الـكـثـيـر ويـكـفي الـقـول إنّ هـتـلر
الذي اقتـبس الكثـير من أفكـاره في كتابه
فكـرين األمريكي الشهير "كـفاحي" من ا
قد عبر عن امتنانـه لهم برسائل منه. كما
ســنــرى  –وهـــذا مــا غـــيـــبــتـه الــدعـــايــة
األمريكية طـويال عن عقول البشر  –كيف
ـتـحـدة وبــريـطـانـيـا سـاعـدت الـواليــات ا
انيا هتلر عـلى الوصول إلى احلـكم في أ
وطوّرت قواته العـسكريـة وقواته اجلوية
وقــدراته الــصــاروخــيــة واألدهى من ذلك
كـيف زودته بـالغـاز الـسـام وبـاسـتـمارات
إحـــصــاء الـــضــحـــايــا قـــبل نـــقــلـــهم إلى

معسكرات االعتقال) .
ضمّ محتوى الكتـاب تـــــــــسعة عــــــــشر

فصـــــالً هي:
تـحـدة األمريـكيـة وجرائم (1) الواليـات ا
اإلبادة البشـرية: الهولـوكوست األمريكي
ضد الهنود احلـمر هو األول واألبشع في
التاريخ وسار عليه الهولوكوست النازي
(2) مَنْ ابـــتـــكـــر ســـلـخ فـــروات الــرؤوس

وقطعها : األمريكان أم الهنود?
(-(3الهـولـوكـوست االسـتـرالي: إبادة 37
مليون من السكان األصلي في استراليا

ـــر احلــال في الـــقــرن (4) واآلن: هل تـــغــيّ
الواحد والعشرين? - الهولوكوستات من

أمريكا إلى فلسط 
(5) هـولـوكـوست إبـادة األفـارقـة األحـرار

(9 مالي قتيل خالل 13 عاماً فقط)
(6) الــهــولـــوكــوست الــفــلـــبــيــني (إبــادة
الـشـعب الـفـلـبـيـني): إبـادة مـلـيـون مـدني

و 16ألف جندي فلبيني
اني (إبـادة الشعب (7) الهولـوكوست األ

اني) في احلرب الثانية وبعدها األ
ـانـي بـعـد احلـرب (8) الـهـولــوكـوست األ
ــتــحـــــــدة األمـيــركــيـة قــادته الــواليـات ا

اني. فأبادت 15-9 مليون مواطن أ
ـانيـ على (9) محـرقة أسـرى احلرب األ
يـــد إيــــزنــــــــــهـــاور أدت إلـى مـــــــــــقـــتل

انــــي ملــــــيون أسيــــر أ
(10) التطابق ب أمريكا والنازية

(11) آل بـــوش روّاد اإلبـــادة الـــبـــشـــريــة
الذين اقتدى بهم هتلر (القسم األوّل)

(12) آل بـــوش روّاد اإلبـــادة الـــبـــشـــريــة
الذين اقتدى بهم هتلر (القسم الثاني)

(13) كــيف أوصــلت أمــريــكــا هــتــلــر إلى
ـانـيـا وزوّدته بـالـغـاز الـسـام احلـكم في أ

إلبادة اليهود (القسم الثالث)
(14) الــهــولـــوكــوست الــيـــابــاني (إبــادة

الشعب الياباني) 
ـتــحـدة (15) تــمـثــيل جــنـود الــواليــات ا
األمريكية بجثث قتلى احلرب الياباني

(16) جـرائم االغـتـصـاب الـتي ارتـكـبـتـهـا
ـيـة الـقـوات األمــريـكـيــة في احلـرب الــعـا

الثانية
(17) الـهـولـوكـوست اإلنـدوتـيـسي: أكـثـر
من مـليـون قـتيـل حسب مـنـظـــــمة الـعـفو

الدولية
(18) الــهــــــــولــوكــوست الــفــيــــــتــنـامي
(إبــــادة الــــشــــعب الــــفــــيــــتــــــــــــنــــامي):
أمــــــــريكا قتـــــلت 4 مالي فيتنامي من

قراطية  أجل الد
(19) اإلبــادة الـــبــشــريـــة الــكــيـــمــيــاويــة
األمريكية للشعب الفيتنامي.               

مال بختيار

حس سرمك حسن

كمال مظهر

غالف الكتاب


