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قبل ان أُعرِّج على موضوع
االفتتاحية الخاصة بمناسبة
صدور العدد  200لمجلة
“فهیلی” التي تعد مصادفة
سعيدة جدا ،البد من البحث
عن اجابة ذلك السؤال الذي
يتحدث عن ضرورة االستمرار
في الحديث عن الفيليين
خصوصا في االعالم واهميته
الملحة في االوضاع الحالية؟
على الرغم من ان الوضع
المرتبط بهذه القضية ليس
عادال وجوابه مطوال؛ ولكن
وجود وبقاء مجلة مماثلة يعني
سعيا للعودة الى وضع طبيعي
ومتناسب مع حاجتنا لالعالم
ومشاركتنا في تصوير الوجه
الحقيقي لمشكلة هذه الشريحة.
ليس كثيرا عدد تلك المراكز
والمؤسسات المهتمة بهذا
الملف وتعمل من اجله بحيث ان
وجودها وعدمه يكون محل جدل
وال عمل ،غير ان مجلة “فهیلی”
ال تشبه النضال السياسي الذي
يكون له اصدقاء وخصوم
مسبقا .هذا العمل يعني فن
بلورة واظهار تلك الموضوعات
التي تعبر عن قضية مشروعة
وهوية شريحة اصيلة تحتاج
دائما الى االستمرار في التحديث
لكي تصبح مصدرا ارشيفيا حيا.
ان معاناة الكورد الفيليين لم
تبدأ مع مجيء صدام ولم تنتهِ
بذهابه .بمعنى ان هذا الحظ
من المعاناة له وجود مستمر في

العراق على الرغم من انه في
عهد البعث وصل الى ذروته .واآلن
فان استمرار عيش العراقيين
في معاناة الحروب العنصرية
والمذهبية والسياسية و..
يفسر ذلك الواقع المرّ حين
يعيش الجميع في الجحيم.
لقد عبرنا مرحلة البعث وحصلنا
في مرحلة مابعد البعث التي
تُعد مرحلة الفرص على بعض
المكتسبات والخيبات .االنسان
الفيلي كباقي الشرائح ،كان
شريكا في ميراث الخيبات التي
ابتلي بها المواطنون .تجربة
العمل والحياة في هذا البلد
تخبرنا انه على الرغم من
ان العراق يعيش تحت نفوذ
المعادالت الدولية ويسير على
خط الصراعات االجتماعية
والثقافية والسياسية المليئة
بالتجاذبات ولكن مصيرنا يتم
تحديده محليا وليس دوليا !.
ان وجود مجلة “فهیلی” في
ميزان الذين يرون ان االنفتاح
على العالم الخارجي امر ضروري،
له اهميته الن كل االعمال التي
قامت بها االوساط االعالمية
الخاصة بالكورد الفيليين بعد
سقوط صدام لم يكتب لها
االستمرار بشكل كامل مثلما اثبت
عمر مجلة فيلي تلك الحقيقة.
مهما كانت القراءات ،فان
مائتي عدد من المجلة مليئة
باالف الجمل والكلمات الثمينة
وعشرات ومئات الموضوعات

المفيدة تعتبر مفاجأة للذين
يبحثون عن التعريف والعثور
على تجربة ناجحة في مجال
العمل والنشاطات الفيلية.
ان استمرار حياة مجلة
باللغة العربية يعني ابقاء
المسألة الكوردية بشكل عام
والفيلية بشكل خاص حية
خارج كوردستان .ان العمل
المهني بمعنى وجود ثقافة
وبناء ثقافي عصري يوفر
الفرصة على مساحة هذه
المجلة من اجل اظهار عمق
المسألة الكوردية وقراءتها.
بعد مضي قرابة عقدين من
الزمان ال يمكن اخفاء الحقيقة
التي تقول بأنهم ليسوا كثيرين
اولئك الذين شجعونا جهارا
وبكل امكانياتهم لكي تستلهم
المجلة القوة واالمل من ميراث
شعبنا .وليسوا قليلين اولئك
الذين رافقوا سفرنا من الناحية
المعنوية ويعرفون ان هذه
الجهود وهذا الكفاح لم يولد
في ظروف طبيعية ولكننا
كدحنا وعانينا لكي نضمن
هذه المرحلة طويلة االمد.
من اليوم فصاعدا نتمنى
الحفاظ على تلك الثقافة
والميراث لتصبح هذه الثقافة
واجب جميع اطرافنا وهما
لها .شكرا لجميع االشخاص
الذين شاركوا في هذا المشروع
المقدس والمهم ،واوصلوا مجلة
فيلي للعدد .200
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ال ثقي ً
لقد ورث الزعيم الكوردي مال مصطفى البارزاني حم ً
ال من
أسرة زرعت بذور التمرد والثورة في ذاكرة الكورد وتاريخهم منذ
اكثر من قرن من الزمان ،فهو شقيق الشيخ عبد السالم بارزاني
والشيح أحمد بارزاني ،اللّذان سطرا أولى أبجديات التمرد ضد
العادات والتقاليد البالية والطاغية ،بل رسموا خارطة طريق
ثورة اجتماعيّة قبل أن تكون سياسيّة ،جعلوها وسيلة وأداة
متقدم في مجتمعات أقرب للبداوة منها
تغيير اجتماعي
إلحداث
ٍ
ٍ
للمدنية ...

مصطفى البارزاني والخيار الصعب!

رغم أن قومهم يتشاركون العيش
عرب حقب التاريخ مع العرب
والفرس والرتك وما آل اليه هذا العيش
املشرتك اىل انتقال العادات والتقاليد
بني هذه املكونات ،إال أنهم حافظوا
عىل خصوصيتهم بشكل منقطع النظري
إزاء ما واجههم من تحديات االذابة
او االحتواء ،ورغم ذلك مل يشعروا بأن
اآلخرين أقوامٌ أقل منهم شأناً أو مكان ًة
إنسانية والعكس صحيح ،بل انهم تبنوا
عرب تاريخ هذه الشعوب قضاياهم
وآالمهم وساهموا يف بناء هذه البلدان
واألوطان واندمجوا يف تفاصيل حياتهم
وناضلوا من أجل العيش معاً ،وقتل ألجل
ذلك مئات اآلالف منهم دفاعا عن قضايا
تلك الشعوب ،رغم محاوالت اآلخرين يف
إذابة الكورد واحتوائهم وإلغاء هويتهم
القومية تار ًة باسم الدين ،وتار ًة أخرى
عىل خلفية شوفين ّية عنرص ّية استعالئ ّية،
ورسقة تاريخهم أو مسخه مبا ال يرتك أثراً
حضارياً لهم رغم مساهمتهم يف مفاصل
القيادة األوىل يف لكيانات سياسية كام
فعل صالح الدين األيويب ،حينام تجاوز
قوميته لصالح الدولة الدين ّية اإلسالم ّية،
ومثل ما فعل هذا فعل املئات من
أمثاله يف حقول الثقافة واآلداب والعلوم
والفنون للفرس والعرب واألتراك.

كفاح محمـود كريم
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ومل يشفع هذا السيل من الذوبان
واملشاركة األصيلة يف منع أصحاب القرار
ملئات من السنني يف فكرة قبول الكورد
كياناً سياسياً وقومياً مستق ًال ،ال يف الجزء
الذي ادمج مع العرب وال يف الجزأين
الذين تم دمجهام مع دولتي فارس
واألتراك ،بل راح األخوة األعداء ميعنون
يف برامجهم وسياساتهم بكل الوسائل
عىل متزّيق كوردستان وصهر شعبها ،تار ًة
كونهم أتراك الجبال وتار ًة األخ األصغر
وتار ًة أخرى يف التعريب واالذابة تحت
شعارات دينية براقة ،وملئات السنني
يرتض الكورد االستكانة أو االمتهان،
مل
ِ
فقامت لهم انتفاضات وثورات وعاشوا
أزماناً من القهر والقتل والترشد والتهجري
والتفقري ،حتى انقسموا أربع أجزاء يف
وآالف من العشائر والقبائل
أربعة دول،
ٍ
واللهجات والثقافات ،وأعراض رهيبة
لشعب أسري ومعتقل يف وطنه من
اختالف الوالءات واالتجاهات ،حتى
غدت القرية والعشرية هي األساس
وتسطيح
يف االرتباط واالنتامءات،
ٌ
للمفاهيم والتعليم ومنع اللغة ونرش
وتسييد جهلة ونكرات ،حتى
األم ّية
ِ
ظن القوم إننا ضعنا يف طوفان اإللغاء
واألنفاالت.
من يجمع هذه األمة التائهة بني
ذئاب ووحوش كارسة من كل الجهات
وقطعان من التخلف وطوفان من
التشتت واالستالب والتغييب وعرشات
من اللهجات وماليني من عالمات
االستفهام واالستفسارات ،وانتامء لقرية

أو عشرية أو دين أو فكر ،لكنها جميعاً
كانت بعيدة ّ
عم يفكر به ثلة من رجال
صاحبوا الشمس يف ظلمة الليل ،وفارس
جليل يحمل شعلة كاوه وفوانيس
ميديا وذرى جبال امتدت عىل خارطة
الوطن املجزأ كربياء وعنفوان وجود،
كان ذلك يف أواخر النصف األول من
القرن املايض وأواخر عامه السادس
واألربعني ،وتحديداً يف السادس عرش من
آب اللهاب بأ ّيامه وأحداثه ا ّلتي ستغري
ٍ
مجرى التاريخ واألحداث.
إرث ثقيل!
تحديات يف ٍ
هناك؛ جمع الزعيم البارزاين مصطفى
الشيخ محمد ،شقيق الشيخ عبدالسالم
محمد بارزاين ،ا ّلذي انتفض مطلع
القرن العرشين مطالباً بحقوق شعبه
التي هزّت عرش السالطني يف االستانة،
فشنّت حملة ظاملة ضده وضد رفاقه
فأعدمتهم يف املوصل عام 1914م،
حيث توىل حركته الوطنية بعده أخوه،
الشيخ أحمد البارزاين ،يعاونه أخوه
الصغري مصطفى البارزاين ،إنه تاريخ
أمة مشتتة ومرصة عىل الوجود وتحقيق
الهوية والعنوان رغم اثقال القرية
والعشرية واختالف اللهجات واالنتامء
لاليشء والتدين القروي وتعدد الفكر
ومدارسه من أقىص اليسار إىل أقىص
اليمني ،وطبقات الناس من أدناها فقراً
وعوزاً إىل أعالها ثرا ًءا وإقطاعاً ،ورشائح
من ناس؛ أدباء وفنانني وعلامء وضباط
ومتعلمني وأميني وأنصاف مثقفني وأرباع
متعلمني وعلامنيني ورجال دين مسلمني

وإيزيديني ومسيحيني وملحدين ،من
رشق الوطن وغربه ومن الشامل وأساسه
يف الجنوب ،ليس للكورد فقط بل كان
العريب والرتكامين واالشوري والكلدان
واالرمن وغريهم عناوين للفسيفساء
الكوردستاين!.
من هذا الخليط املرعب واملعقد كانت
البداية!
مل تكن كل هذه الخلطة الرهيبة
من املتناقضات حد االقتتال خالية
من األوجاع واآلالم ،فأين تكمن تلك
األوجاع املتكلسة عرب األزمان ..أزمان
وتاريخ من الضياع بني أمم حاولت
أنظمتها السياس ّية مصادرة الهوية ،ومل
ُ
يك مه ً
ام لديها أن تكون فقرياً أو غنياً،
ام أو مسيحياً
مثقفاً أم أم ّياً حضارياً ،مسل ً
أو إيزيدياً ،ماركسياً أو ليربالياً ،يسارياً
أو ميينياً ،املهم أن ّ
تذوب يف بودقتها ،و
من هنا أدرك البارزاين مصطفى ورفاقه
الذين ابتدأوا املشوار ،إن الرس يف جمع
كل هذه املتناقضات يف كوردستان ،يكمن
يف البحث عن خارطة الهوية املشرتكة،
ويف تنظيم يضمها جميعاً بسالم دومنا
احتكاك ثانوي وفرعي ،وكانت الخطوة
األوىل يف تأسيس الحزب الدميقراطي
الكوردستاين.
أنه مؤسسة وطنية قومية أكرث منه حزباً!
مل ُ
يك حزباً تقليدياً كام األحزاب يف
كل مكان ،ميثل رشيحة أو طبقة أو ديناً
أو عرقاً ،بل كان مؤسسة قومية ووطنية
وإنسانية ،احتضنت كل أطياف ورشائح
وطبقات وأعراق وأديان حول ما كان

ينقصهم جميعهم وهو الهوية والعنوان.
فكان بحق مؤسسة دميقراطية تزهو
فيها كل النظريات وتلتحم حولها كل
األيديولوجيات والطروحات من أقىص
اليمني إىل أقىص اليسار ،يجمعها ثابت
واحد ونهج بل َور سلوكياته وتطبيقاته
الزعيم ،مصطفى البارزاين ،وأبدع يف
جمع شمل كل هذه املتناقضات يف بوتقة
مؤسسة قومية تضم آالم وأوجاع املاليني
من الكوردستانيني يف كل مكان ،حتى
غدت خالل أعوام مناراً لكل األحرار ،ال يف
كوردستان لوحدها ،بل لكل العراق من
أقىص جنوبه إىل أقىص غربه ،فلم يت َ
نب
هذا التنظيم البارزاين مبدأً عرقياً عنرصياً
أو طبقياً محدداً ،بل كان كوردستانياً منذ
اللحظة األوىل فجمع بني صفوفه الكورد
والرتكامن والعرب والكلدان واآلشوريني
واألرمن والرسيان ،وآخى بني املسلمني
واإليزيديني واملسيحيني يف ثابت الوطن
والهوية والعنوان ،ومل يلغ خصوصية أي
مكون عرقي أو طبقي أو فكري لحساب
نظرية أو فكر معني ،وبذلك نهضت
مؤسسة وطنية وقومية كربى أفرزت
فيام بعد ثورتها الكبرية يف أيلول .1961
إدراك ما فوق الطبقيات والعرقيات
لقد كان البارزاين مصطفى يدرك
بحسه العميق وفهمه لطبيعة كوردستان
وشعبها وآالمها عرب مئات السنني إن
نظرية أو إيديولوجية قومية أو عرقية
أو دينية لن تفلح يف جمع مكونات
ومتناقضات هذا البلد حول ثابت واحد
يدفعها برمتها إىل النضال والكفاح من

هدف واحد أال وهو كوردستان
أجل
ٍ
الوطن الحلم ،وبذلك أصبح الحزب
الدميقراطي الكوردستاين مالذاً لكل
األحزاب الوطنية يف كوردستان والعراق
وحضناً دافئاً وكرمياً لكل االتجاهات
الفكرية والسياسية بتنوعها من اليمني
إىل اليسار ،ومالذاً لكل طبقات املجتمع
ورشائحه ،فكان البارزاين مصطفى مناراً
تلتقي عنده كل هذه املكونات وكأنه
ميثلها جميعاً وهو كذلك ،مل يكن ملكاً
لحزب أو عرق أو دين أو طبقة بقدر
ما كان زعي ً
ام وطنياً وقومياً ومؤسسة
كوردستانية ،يجد الجميع فيها ما
يصبو إليه ،ومنذ البداية تبنى الحزب
أرقى ما أنتجه العقل البرشي يف نظم
العالقات االجتامعية والسياسية وهي
الدميقراطية ،بل وجعلها هدفاً اسرتاتيجياً
من أهدافه يف كوردستان والعراق ،وربط
بعالقة جدلية بني الدميقراطية يف العراق
وتحقيق أهداف شعب كوردستان فكان
شعاره الذي ناضل من أجله:
الحكم الذايت لكوردستان والدميقراطية
للعراق
رس دميومة هذا الحزب هو انتهاجه
إن ّ
لسلوك وطروحات وأخالقيات قائده
التاريخي الزعيم الخالد ،مصطفى
البارزاين ،الذي حول الحزب إىل مؤسسة
قومية كوردستانية ذات أخالقيات سامية
تلتف حولها كل رشائح املجتمع وطبقاته
وأعراقه حول ثابت الهوية والعنوان
لوطن مغيب منذ آالف السنني يف حركة
تاريخية للنهوض الوطني والقومي.

إن العودة للينابيع األوىل يف نهج
البارزاين ملعالجة التناقضات واإلشكاليات
التي تفرزها كل حقبة ومرحلة كفيلة
بحلها والترسيع يف االنتقال إىل مرحلة
أكرث تطوراً واستقراراً ،معتمدين عىل
أساس أخالقي رفيع أال وهو أن الخالف
مع بغداد ليس خالفاً مع الشعب
العراقي بل مع النظام الطاغي والظامل
الذي يحكمنا جميعاً ويُن ِزل ظلمه
وطغيانه علينا جميعاً.

أصبح الحزب الديمقراطي
الكوردستاني مالذاً
لكل األحزاب الوطنية
يف كوردستان والعراق
وحضناً دافئاً وكريماً
لكل االتجاهات الفكرية
والسياسية بتنوعها من
اليمني إىل اليسار ،ومالذاً
لكل طبقات املجتمع
وشرائحه
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الجبال ليست صديقتكم الوحيدة..
كورديا أن يكون بايدن رئيس امريكا
ماذا يعني
ً

8
ستضع اإلنتخابات
االمريكية المرتقبة،
المرشح الديمقراطي
جو بايدن ،أمام اختبار
حقيقي لمشاعره
المؤيدة للكورد،
وليحدد ما إذا كان
تعاونه البراغماتي مع
كل من بغداد وأنقرة،
سيدفعه الى تخفيض
التزامه مع الكورد
بأن الجبال ليست
صديقتهم الوحيدة.

فيلي  /سندس مريزا

وبحسب تقرير ملجلة
انرتست»
«ناشيونال
األمريكية وترجمتها وكالة شفق
نيوز ،فان املستشار السابق لألمن
القومي جون بولتون نقل عن
الرئيس االمرييك دونالد ترامب قوله
«ال أحب الكورد» .وذكرت بان
ترامب أعلن مرتني انسحاب القوات
االمريكية من شاميل رشق سوريا،

تاركا كورد سوريا ،حلفاء واشنطن،
وحدهم للدفاع عن أنفسهم بالرغم
من التضحيات الكبرية التي قدموها
يف محاربة داعش.
وخالل  15سنة أمضاها جو بايدن يف
لجنة العالقات الخارجية يف مجلس
النواب االمرييك ،من بينها رئاسة
اللجنة مرتني ،اظهر بايدن اهتامما
خاصا بالكورد ،خصوصا يف العراق،

البلد الذي زاره  24مرة كنائب
للرئيس.
واشارت اىل ان ناشطاً امريكياً من
اصل كوردي ،كتب «اذا كان الكورد
يهمونك ،فسيكون رئيسا جيدا».
وعىل الرغم من ان بايدن وصف
حزب العامل الكوردستاين بانه
منظمة ارهابية بكل بساطة ،وقارنها
بتنظيم داعش ،اال ان حكومة رجب

طيب اردوغان يف تركيا ووسائل
االعالم املوالية لها ،تعاملت بخليط
من العدائية والريبة تجاه بايدن بل
انها وجهت اليه اتهامات ال اساس
لها يف العام  ،2016بانه منارص
«لالكادمييني من محبي اىل يب يك يك».
ويعني ذلك بحسب املجلة
االمريكية ان اهتامم بايدن بالكورد،
ستكون له تداعيات عىل السياسة
الخارجية فيام لو وصل بايدن اىل
البيت االبيض .واعتربت ان سياسته
املحتملة تجاه الكورد تعني ان
اهتاممه بهم سيكون تحت امتحان،
مبا اذا كانت توجهاته ستتعارض مع
تركيا ،سوريا ،ايران والعراق.
وكان بايدن من املتحمسني لغزو
العراق العام  ،2003اال انه صوت
ضد حرب الخليج العام  1991التي
وصفها بأنها «خطأ شنيع ستندم
عليه بالده لعقود مقبلة».
اهتامم بايدن بالكورد كان من بني
األسباب الرئيسية التي عىل اساسها
قرر التصويت تأييدا لغزو .2003
وكان قلقها ايضا من انه اذا متكن
صدام حسني من وضع يديه عىل
اسلحة نووية ،فانه سيعتدي عىل
جريانه او عىل الكورد ظنا منه ان
ذلك سريدع الواليات املتحدة عن
التدخل .ومع ان بايدن كان قلقا
عىل الكورد ،اال ان انه كان ايضا
قلقا من الفوىض املحتملة التي كان
سيتسبب بها سقوط صدام حسني،
ما سيشجع الكورد عىل السيطرة
عىل حقول النفط ،وهو بدوره
سيشجع االتراك عىل عبور الحدود
9
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يف محاولة ملنع ظهور دولة كوردية.
ورأت «ناشيونال انرتست» ان اكرب
تعبري عن دعم بايدن للكورد متثل
يف كانون االول/ديسمرب العام
 ،2002عندما زار املنطقة برفقة
زميله السيناتور تشاك هاغل .وعرب
بايدن الحدود من تركيا اىل ارايض
كوردستان ،والقى خطابا امام
الربملان الكوردي يف اربيل ،بعدما
استقبل استقباال حارا ،وسمع من
املواطنني من يقول له «ما يتعمله
كل طفل كوردي هو ان الجبال
صديقتنا الوحيدة».
ووصف بايدن كوردستان العراق
بأنه «بولندا الرشق االوسط»،
متعهدا بدعم واشنطن لحكومة
اقليم كوردستان ،وقال ان «الجبال
ليست صديقتكم الوحيدة».
وبينام استفاد اإلقليم من تغيري
النظام الذي حصل يف بغداد ،اال
ان بقية انحاء العراق سقطت يف
الفوىض ،بحسب املجلة االمريكية،
ما اكد مخاوف بايدن .وأصبحت
حرب العراق ال تحظى بشعبية
داخل الواليات املتحدة ،يف حني ان
انسحاب الواليات املتحدة من البلد،
ميثل مجازفة بتسليمه اىل املتطرفني
من السنة املتحالفني مع تنظيم
القاعدة .ولهذا ،وبالتعاون مع
رئيس «مجلس العالقات الخارجية»
ليزيل غيلب ،اقرتح بايدن خطة
لتوزيع السلطة يف العراق ،عرب ثالث

حكومات محلية ،سنية ،شيعية،
وكوردية ،مذكرا بان الدستور
العراقي يشري اىل هيكلية فيدرالية،
معتربا ان العراق كان يسري نحو
التقسيم أساسا ورمبا كخيار أخري.
وكانت احدى نقاط نقاش للدفاع
عن هذه الخطة بالنسبة لبايدن
وليزيل غيلب ان الكورد ما كانوا
ليتنازلوا أساسا عن الحكم الذايت
الذي ميارسونه.
ويف ايلول/سبتمرب  ،2007وبينام
كان بايدين يخوض السباق الرئايس،
صوت مجلس الشيوخ ب  75مقابل
 ،23تأييدا لخطة الفيدرالية العراقية،
لكن بايدن وغيلب رفضا االنتقادات
بانهام حاوال تقسيم العراق ،وذكرا
بنموذج البوسنة كمثال عىل نجاح
فكرة الفيدرالية يف تعزيز السالم.
وكان بايدن يعتقد انه اذا مل تتمكن
الواليات املتحدة من وضع فكرة
الفيدرالية موضع عىل مسارها
الصحيح ،فلن يكون امامنا فرصة
تذكر للتوصل اىل تسوية سياسية يف
العراق ،وهي تسوية ،من دونها ،ال
فرصة لالنسحاب من العراق بدون
ان ترتك واشنطن خلفها الفوىض.
وبعد انسحاب بايدن من السباق
الرئايس ،والتحاقه بحملة باراك
اوباما ليكون نائبا له ،تبنى بايدن
دعوة اوباما لالنسحاب الرسيع من
العراق.
وكلف أوباما بايدن باإلرشاف عىل
سياسة إدارته يف معالجة امللف
العراقي .واستنادا اىل السفري االمرييك

جيمس جيفري ،فإن بايدن زار
العراق بني عامي  2010و،2012
 24مرة ليمهد الطريق أمام خطة
االنسحاب االمرييك ،وكان يجري
اتصاالت اسبوعيا مع القيادات
العراقية.
وأشارت املجلة االمريكية اىل انه كان
لدى بايدن اهتامم حقيقي بالعراق،
يف الوقت الذي ظهر أوباما بصورة
الالمبايل بهذا البلد.
ويشيد جيفري ،الذي يتوىل االن
منصب املبعوث االمرييك الخاص
حول سوريا ،ببايدن النه استثمر
يف الجوانب الشخصية للعمل
الدبلومايس .ويف حني ان عالقته مع
رئيس الوزراء السابق نوري املاليك
قاسية ،فان بايدن طور عالقات
دافئة مع الكورد ،مبن فيهم مسعود
بارزاين وجالل الطالباين.
وبحسب نائب مستشار االمن
القومي السابق بني رودس فان
الصداقة بني بايدن وبارزاين تعود اىل
اكرث من  20سنة ،وحتى ان بايدن
يحفظ أسامء أحفاد بارزاين كلهم.
ويف حني ان صعود تنظيم داعش
كشف املخاطر التي سيتسبب بها
االنسحاب االمرييك ،اال ان جيفري
يصف بايدن بانه كان الصوت
العقالين الذي دعا اىل ابقاء بضعة
االف من الجنود االمريكيني ،اال ان
اوباما متسك بقراره سحب كافة
الجنود .وبرغم دعم واشنطن
لقوات سوريا الدميوقراطية ،املكونة
من عرقيات سورية مختلفة مبا فيها

ان ما اشيع اعالميا بأنه
عالج روسي حقيقة فيه
مغالطة النه اصال املادة
يابانية وانتج الحقا يف
الصني والهند ،واليوم
ينتج يف العراق ومصر
والسعودية وتركيا ،ولهذا
فانه دواء حاله حال
االدوية التي تنتج عامليا.

الكورد ،يف املعارك ضد داعش ،اال
انه كان من دعاة رفض اقامة جيب
كوردي سوري مستقل عىل الحدود
مع تركيا ،ودعا ايضا اىل انسحاب
وحدات حامية الشعب الكوردية
اىل رشق الفرات او مواجهة احتامل
تخيل واشنطن عن توفري الغطاء
الجوي واملساعدات العسكرية لها.
ويف املقابل ،فان بايدن ،رفض ان
يوصف وحدات حامية الشعب بانها
تنظيم ارهايب بسبب عالقتها بحزب
العامل الكوردستاين ،وهو موقف
اثار استياء تركيا بطيعة الحال.
كام ان أنقرة استاءت من ترصيحات
لبايدن يف العام  ،2014بأن «تركيا
وغريها من حلفاء الواليات املتحدة،
ضخت مئات ماليني الدوالرات
واالف االطنان من االسلحة اىل اي
جهة مستعدة ملحاربة االسد ،مبا يف
ذلك الجهاديني السنة».

وكان ذلك كافيا بالنسبة اىل اردوغان
لالقتناع بان بايدن مل يكن سوى
مؤيد للكورد ،وبالتايل معاد لرتكيا.
وقبل ذلك بسنوات ،عندما اختار
اوباما بايدن ليكون نائبه يف العام
 ،2008وصفت وسائل االعالم الرتكية
بايدن بانه «عدو لرتكيا» ،ليس فقط
بسبب انه مؤيد للكورد ،بل ايضا
النه مؤيد لليونانيني واالرمن.
واشارت املجلة االمريكية اىل ان
بايدن ظل عىل عالقة جيدة مع
بارزاين واقليم كوردستان ،وقد
استضاف اوباما بارزاين يف البيت
االبيض يف العام  .2015وخالل
زيارة بايدن االخرية اىل الخارج،
وصفه بارزاين بانه «صديق الشعب
الكوردي» ،وذلك اثناء لقائهام يف
املنتدى االقتصادي يف دافوس.
واعتربت ان حدود دعم واشنطن
القليم كوردستان تجىل عندما نفذت
بغداد هجوما عسكريا محدودا للرد
عىل قرار بارزاين اجراء استفتاء
االستقالل .ومل ينتقد بايدن ادارة
ترامب بسبب المباالتها هذه ازاء
الهجوم .لكن رمبا ان ذلك يعكس
تقليدا بان الرؤساء ونواب الرؤساء
السابقني يلتزمون عادة الصمت ازاء
الشؤون السياسية.
ومع ذلك ،فان بايدن قال يف
اواخر العام  ،2017انه متنى لو ان
الواليات املتحدة «قامت بأمور اكرث
لصالح الكورد» .وعندما سئل بايدن
ملاذا مل يقم هو بأكرث من ذلك عندما
كان نائبا للرئيس ،فرد بالقول «انها

تركيا».
وعكس هذا الترصيح تحذيره القديم
يف العام  2007للكورد من محاولة
السعي اىل االستقالل النه عندها
«سيتم التهامكم احياء من االتراك
وااليرانيني ..سوف يهاجمونكم،
ستكون هناك حرب شاملة».
كام ان بايدن عرب عن دعمه
القوي للكورد يف ترشين االول/
اكتور العام  ،2019عندما قرر
ترامب سحب القوات االمريكية
من املناطق الحدودية الشاملية
يف سوريا ما منح تركيا وحلفائها
من املسلحني االسالميني ،الضوء
االخرض لشن هجوم عىل وحدات
حامية الشعي الكوردية .وكتب
بايدن وقتها ان ترامب «باع قوات
سوريا الدميوقراطية ،شجعان الكورد
والعرب الذين قاتلوا معنا لسحق
خالفة داعش ،وخان حليفا اساسيا
يف الحرب عىل االرهاب».
ورأت املجلة انه اذا كان بايدن
مصمام عىل الدفاع عن املجتمعات
الكورية يف تركيا وسوريا والعراق،
فان عليه ان يسري بحذر بني
تعقيدات عالقة واشنطن مع أنقرة
وبغداد ومع النظام املعادي يف
دمشق .وليك ينجح ،يتحتم عىل
بايدن ان يقنع انقرة وبغداد ان
ينظروا اليه كرشيك قادر عىل
مساعدتهام مبشاكلهام الكوردية
الخاصة بهام ،بدال من النظر اليه
كمهووس كوردي يحتاج اىل الضبط
اىل حني انتهاء واليته الرئاسية.
11
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بالرغم من أن حکومة إقلیم كوردستان
والتوسط
تعمل اآلن بعقلية اإلصالح
ّ
والتسوية واملصالحة والرشاكة وتشتغل
برؤیتها الجديدة إىل ترشيق القطاع
الحکومي لتمکني القطاع الخاص
واملجتمع املدين واألفراد ،بحيث تكون
أهم مسؤولياته التنظيم والرقابة وإدارة
عملية التحول االقتصادي االجتامعي
فعال ،بهدف توفري
ضمن إطار حوكمة ّ
حياة أفضل للمجتمع الكوردستاين ،إال
ّ
أن الحاجة الی إنشاء مبادرة التکهن
باإلستدامة « »Sustainabilityلعام
 2030بات من األولويات واالحتياجات
الرئيسية وذلك بشق طريق املستقبل
إلقلیم كوردستان امليلء باملستجدات
العرصية املختلفة من خالل بناء سياسة
عامة مبلورة ووضع رؤية مستقبلية
ومخطط اسرتاتيجي للتقدم نحو هذه
الرؤية وتشخيص العوائق التي تعرقل
الطريق أمام تنمية جغرافية شاملة
قامئة عىل مبدأ الالمركزية ،والرشاكة
وتكامل األدوار بني الحكومة والقطاع
الخاص واملجتمع و دراسة وسائل
التصدي لألخطار وكيفية تحديد الفرص
واستغاللها ،خاصة يف هذا الزمن امليلء
باألزمات السياسية والصحية ،زمن
التخيل عن مزاعم القبض والسيطرة أو
عقلية االحتكار واملصادرة.
کان الهدف واملحرك األسايس من الثورة

إقلیم كوردستان
ومبادرة اإلستدامة
لعام 2030
د.سامان سوراني

املعلوماتية واملستحدثات والتحوالت
التكنولوجية عىل مستوى العامل هو
للوصول الی تقديم حلول أبسط وأرسع
ال لألفراد فقط ،بل للرشکات واملؤسسات
الخاصة والجهات الحکومیة والدولة
بشكل عام ،لذا نتمنی علی مستوی
اإلقلیم أن تخطو الحکومة بأرسع وقت
نحو الرقمية ،بأعتبارها فرصة لالرتقاء
مبستوى الخدمات الحكومية لألفراد
والرشكات ورفع كفاءة العمليات اإلدارية
الحكومية وزيادة مستوى الشفافية
واملشاركة املجتمعية.
الدول املتقدمة أثبتت من خالل
إستخدامها لتکنولوجیا املعلومات
والحکومة الرقمیة أنه یمكن التواصل
مع الجمهور وعامل األعامل بسهولة

لتلبية احتياجاتهم اليومية.
إذن الرقمیة هي وسيلة ،تساعد يف دعم
األداء الحكومي ،من خالل إتاحة القدرة
عىل متابعة رسعة وجودة التنفيذ،
بها تتعزز آلیة الوصول إىل البيانات
املفتوحة ،تلك التي تتعلق عىل سبيل
املثال بنتائج الرعاية الصحية أو بنتائج
خدمات عامة أخری ،ألن القنوات
اإللكرتونية تضمن املشاركة املجتمعية
الواسعة والفعالة للشباب والخرباء
وغريهم من فئات املجتمع وتسمح
بزیادة الشفافية واالنفتاح ملشاركة
رشائح املجتمع يف إعداد السياسات
واملشاریع اإلسرتاتیجیة.
مبادرة اإلستدامة يجب أن تتضمن
مرشوع إستحداث وتفعیل أداء وزارات،

فعلی سبیل املثال ميکن إستحداث
وزارة األوقاف والشؤون الدینیة بوزارة
التسامح ،وذلك لرتسيخ التسامح،
واالعتدال وتقبل اآلخرين كقيم أساسية
يف املجتمع الكوردستاين وکذلك ميکن
أن تدمج وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي يف وزارة الرتبية والتعليم تحت
وزير واحد وتوسيع صالحيات وزارة
الرتبية والتعليم لإلرشاف االسرتاتيجي
عىل قطاع التعليم من الحضانات
وحتى الدارسات العليا ومنح صالحيات
واستقاللية شبه كاملة للجامعات
واملدارس الحكومية أو تدمج الهيئة
العامة للسياحة وهیئة اإلستثامر يف
وزارة التجارة والصناعة (اإلقتصاد)
وتوضع مستهدفات وطنية ملساهمة

القطاع يف الناتج املحيل اإلجاميل .من
املمكن العمل علی تغيري هیکلة وزارة
الصحة وتغيري ُمسمى وزارة الصحة
ليصبح «وزارة الصحة ووقاية املجتمع»
مث ًال وإطالق مؤسسة ُمستقلة إلدارة
املستشفيات الحكومية يف اإلقلیم.
أما فيام يخص إنشاء مجلس علامء
اإلقلیم ،ليضم نخبة من الباحثني
واألكادمييني بهدف تقديم املشورة
العلمية واملعرفية للحكومة ومراجعة
السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،وإطالق برامج لتخريج جيل
من العلامء ،فهذا أمر الیمکن التخيل
عنه ،خاصة يف ظاللتطورات التكنولوجية
الحديثة والتحديات والرهانات واآلفاق
املستقبلية.

باإلضافة الی تغيريات أخری رضورية،
کتغيري هيكلة وزارة الثقافة بهدف
الرتكيز عىل املحتوى ،وحامية اللغة
الكوردية وتنمية املعرفة ،وتغيري ُمسمى
الوزارة ليصبح األسم «وزارة الثقافة
وتنمية املعرفة»...
ختاماً :علینا أن نفکر مبوضوع اإلستدامة
لعام 2030ونقوم بإعداد سيناريوهات
مستقبلية وذلك باالستناد إىل فهم
واستيعاب ترابط املتغريات االجتامعية
واالقتصادية والثقافية يف اإلقلیم مع
محركات التغيري العاملية ونسعی
ونساهم بآرائنا وتطلعاتنا لتحقيق رؤیة
مستقبلیة تحت شعار «كوردستان 2030
أو ًال» ،وذلك لوضع إقلیم كوردستان
يف مصاف األقالیم والدول املتطلعة
الی التقدم يف العامل ،ليك يقدم اإلقلیم
ملواطنیه خدمات صحیة ذات جودة
و کفاءة و يعزز وقایتهم ضد املخاطر
الشاملة واألوبئة الصحیة ويضمن أمنهم
التنموي والغذايئ.
بهذە الرؤیة الراقية یمکن أن نستفيد
من املوارد املائية بشكل مستدیم و
نحقق االستدامة املالية ونقوي اقتصاد
املعرفة ،ذي البنية التنافسية عرب
تعزيز التنويع ،ونحمي بيئة اإلقلیم من
أخطار الطبیعة ونهيء ونحمي مناطقە
الطبيعية الخالبة.
علیه أن تتسق کافة هذه األولويات
املذکورة أعاله مع التوجه اإلسرتاتيجي
لإلقلیم املبني علی أساس اإلعتزاز
بالهوية والثقافة الكوردستانية واإللتزام
باملواطنة لتكون مبادرة اإلستدامة
إنعكاساً حقيقياً لتطلعات ورؤى أبناء
اإلقلیم ،نحو آفاق املستقبل الذي ننشد
إليه جمیعاً.
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حــزب

العـمال الكوردســتـاني
املتابع للتطورات االخرية يف
املنطقة وما رافقها من متغريات
يف امللف الكوردي ،يصل اىل قناعة
مفادها ان هذا امللف وصل اىل مفرتق
طرق مفتوح عىل كل االحتامالت ,
تعتمد نتائجه عىل نجاعة االداء الكوردي
 ،وقدرته عىل التعامل مع التحديات
الراهنة بحرفية وحكمة  .ورغم امياننا
بخصوصية كل جزء من كوردستان لكن
هذا ال ينفي تاثر كل جزء بالتطورات

الحاصلة يف بقية اجزاء كوردستان سلبا
او ايجابا .
ويف الوقت الراهن فان الجزء السوري
من كوردستان مير بحالة صريورة
وتشكيل تتطلب من جميع االطراف
الكوردية توخي الحذر يف التعامل
معه  ،ومن بني هذه االطراف «العامل
الكوردستاين» ...الذي استحوذ عىل
القرار الكوردي يف سوريا بشكل كامل
رغم السلبيات التي تسبب بها هذا

والخيار األفضل

االستحواذ  ،لذلك فهو مطالب اكرث من
غريه باتخاذ قرارات تاريخية مهمة ليس
من اجل مصلحة ذلك الجزء فحسب ،
بل من اجل ان يخرج حزب العامل من
الوضع الذي اوقع نفسه فيه سواء يف
تركيا او العراق او سوريا باقل الخسائر
 .فمن الواضح ان حزب العامل يعاين
من مشاكل داخلية  ،ومحلية كوردية
 ،واقليمية وحتى دولية  ،كان سببها
الخطوات الخاطئة التي انتهجها طوال

انس محمود الشيخ مظهر

ما يقارب االربعني سنة من تأسيسه
 ,هذه املشاكل تتطلب منه مراجعة
شاملة لتوجهاته والطريقه التي يدير
بها رصاعه يف املنطقة .
االخطاء التي رافقت مسرية العامل
الكوردستاين
 -١بعد ان تهاوى سقف اهداف العامل
الكوردستاين من استقالل كوردستان
الكربى  ,اىل الدميقراطية لرتكيا كاضعف
االميان اصبح لزاما عليه االجابة عىل
التساؤل املرشوع التايل  ..ملاذا نقاتل ؟
فتطبيق الدميقراطية وترسيخها ال
يستوجب حمل السالح والقيام بثورة
مسلحة يف دولة تقام فيها انتخابات
ولديها برملان وعملية سياسية مثل
تركيا ( رغم تحفظات البعض عليها)
 ،ووجود حزب الشعوب الدميقراطي
( املقرب من العامل الكوردستاين ) يف
ذلك الربملان قدم للشعب الكوردي اكرث
ما قدمه العامل الكوردستاين من خالل
البندقية .ومبا ان العامل الكوردستاين
تنازل عن طرحه القومي وتبنى فكرة
الشعوب الدميقراطية  ،فلامذا ال يسلك
طريق حزب الشعب الجمهوري الرتيك
بقيادة كامل قليجدار  ،الذي يعارض هو
ايضا حزب العدالة والتنمية ويحارب
من اجل الدميقراطية كام يحارب من
اجلها العامل الكوردستاين  ،لكن من
داخل قبة الربملان الرتيك  ،دون رفع
السالح ضده  ،مع انه يتعرض للكثري
من الضغوطات .
غالبا ما يؤكد العامل الكوردستاين بان
احتفاظه بالسالح يعزز تاثري حزب

الشعوب الدميقراطي يف الحياة السياسية
يف تركيا  ,بينام يثبت الواقع عكس ذلك
 ،فقد نجحت حكومة التنمية والعدالة
باحالة الكثري من برملانيي الشعوب
الدميقراطي اىل املحاكم تحت ذريعة
دعمهم للعامل الكوردستاين  ،لذلك
فالوجود املسلح للعامل الكوردستاين
اثر سلبا عىل النفوذ السيايس الكوردي
يف تركيا وليس العكس .
 -٢طوال ما يقارب االربعني سنة املاضية
حارب العامل الكوردستاين الدولة
الرتكية بايدلوجيات مختلفة بدأت من
فكرة كوردستان الكربى وانتهت بفكرة
الكانتونات ودميقراطية الشعوب  ،ومن
الفكر اليساري الليربايل اىل فكر ضبايب
يساري راديكايل  ،غري مدرك بان القفز
بني األيدلوجيات بانحناءات حادة تخلق
جوا من العشوائية لدى مؤيديه تزعزع
ثقتهم بقدرة حزبهم عىل تحقيق
طموحاتهم التي يحاربون من اجلها ،
وقد تخىل الكثري من العنارص املسلحة
او التنظيمية عن الحزب الدراكهم بعدم
جدوى ما يحاربون من اجله .
 -٣يف الوقت الذي استمر فيه العامل
الكوردستاين بقتاله مع تركيا  ,فتح جبهة
جديدة يف كوردستان سوريا  ,كانت
جبهة عسكرية يف البداية ثم ما لبثت
ان تحولت بعد القضاء عىل داعش اىل
جبهة سياسية تتعامل مع واقع سيايس
سوري غاية يف التعقيد والتشابك ،
لدرجة ان الكثري من الدول االقليمية
املؤثرة غادروا الساحة السورية  ,بينام
بقي العامل الكوردستاين يتعامل مع
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هذا الواقع املعقد بالرغم من كونه جهة
عسكرية غري مهيئة سياسيا لهذا الدور ،
فاصبح مكشوفا ومعرضا لهزات سياسية
وعسكرية كثرية  ،راينا نتائجها يف
التوغل الرتيك الرايض كوردستان سوريا .
 -٤رغم ما اوضحناه يف النقطة الثالثة
اعاله استمر العامل الكوردستاين
باالستفراد يف السيطرة عىل الوضع
السيايس والعسكري لكوردستان سوريا
 ,رافضا ارشاك القوى الكوردية االخرى ,
ادى ذلك اىل توتر عالقاته مع االحزاب
الكوردية االخرى ومع رشيحة واسعة
من الشارع الكوردي  ،مام اضعف
املوقف الكوردي يف سوريا .
 -٥بعد ميض ما يقارب األربعني سنة
عىل تأسيس العامل الكوردستاين ال يزال
يتبنى النظريات اليسارية يف قيادة
الثورات  ,رغم ان استرياده لنظريات
جاهزة وتطبيقها يف بيئة غريبة عنها
وغري مهيئة لها افقده قوة التاثري يف
الشارع الكوردي املحافظ يف تركيا ،
سانحا املجال لحزب التنمية والعدالة
يف استثامر هذه النقطة لصالحه
وتقديم نظريته االسالمية القريبة من
نبض شعوب املنطقة املحافظة  ,وقد
نجح يف الحصول عىل تاييد رشيحة
واسعة من الكورد عىل حساب حزب
العامل الكوردستاين الذي ظل متمسكا
بالنظريات اليسارية الجاهزة  ،بينام
كان االوىل به استنباط افكار ونظريات

سياسية خاصة به حسب املجتمع الذي
يتحرك خالله والظروف املحيطة به .
 -٦ينبغي االشارة اىل نقطة غاية يف
االهمية ساهم بتسويقها االعالم الغريب
 ،وانخدع بها العامل الكوردستاين ودفع
مثن تصديقه لها  ،وهو نفس الخطا الذي
وقع فيه صدام حسني وبن الدن وتقع
فيه الحكومة االيرانية حاليا  ,وهي
املبالغة يف تصوير القوة واالمكانيات
 ،وايهامه بالقدرة عىل تحقيق التغيري
من خالل الذات الحزبية او املنظامتية
 .فقد عمل االعالم الغريب يف فرتات
كثرية عىل تسويق قوة حزب العامل
الكوردستاين العسكرية والتنظيمية ،
وكان هذا التسويق االعالمي الغريب يف
تصاعد ونزول طرديا مع حدة الرصاع
السيايس بني الغرب وتركيا  .ويبدو ان
العامل الكوردستاين قد تقمص هذا
الدور  ،وتصور انه القوة الكوردية
الوحيدة املؤثرة عىل الساحة  ،وان
بامكانه تحقيق الكثري من املكاسب
السياسية والعسكرية ضد تركيا  .وبذلك
وقع بنفس املطب الذي وقع فيه الكثري
قبله  ،فاخذ يتعامل بفوقية شديدة
مع بقية االحزاب الكوردية يف اجزاء
كوردستان االربعة  ،رغم ان الكثري من
االحزاب الكوردية االخرى قد حققت
ما مل يحققه العامل الكوردستاين طول
مسريته .
ال نستطيع انكار ان هذه الهالة االعالمية
الكبرية افادت العامل الكوردستاين يف
انضامم الكثري من الشباب الكوردي له
يف فرتة من الفرتات  ,اال ان هذه النظرة

الفوقية افقدته البوصلة  ,ومنعته من
االندماج مع الواقع السيايس الكوردي
 ,فبقى يف برجه العاجي وحيدا يغرد
خارج الرسب الكوردي مام اثر عليه
سلبا يف النتيجة .
رغم ما ذكرنا اعاله من اخطاء وهفوات
تكاد تفقد العامل الكوردستاين تأثريه
يف املنطقة  ،فال يزال امامه مثة فرصة
سانحة قد تكون االخرية النقاذ ما
ميكن انقاذه عن طريق مراجعة شاملة
ملسريته بواقعية بعيدا عن التنظري،
ودراسة الظروف الدولية واالقليمية
وموقع امللف الكوردي من هذه
الظروف .
فرتكيا اليوم تعيش وضعا سياسيا
استثنائيا ميكن استغالله بشكل من
االشكال  ,بعد ان تضخم عندها
الطموح الن تتحول اىل قوة اقليمية
مؤثرة  ,ويبدو هذا جليا يف محاوالتها
التدخل يف بعض دول املنطقة ابتداءا
من سوريا ومرورا بالعراق وليبيا
وانتهاءا بتدخلها يف الرصاع االذربيجاين
االرمني  ،ولسنا هنا بصدد تقيم التوجه
الرتيك هذا  ,بقدر ما يهمنا دراسة ما
ميكن تحقيقه للملف الكوردي من
خالل هذه التطورات .
هذا الطموح الرتيك يحتاج اىل وضع
داخيل مستقر سياسيا  ،واي خطوة من
قبل العامل الكوردستاين عىل طريق
التهدئة مع الحكومة الرتكية سيقابل
ايجابيا من الجانب الرتيك  ،خاصة ان
كانت الخطوة الكوردية تصل حد تخيل
العامل الكوردستاين عن الكفاح املسلح

بعد مضي ما يقارب األربعين سنة على تأسيس
العمال الكوردستاني ال يزال يتبنى النظريات اليسارية
في قيادة الثورات  ,رغم ان استيراده لنظريات جاهزة
وتطبيقها في بيئة غريبة عنها وغير مهيئة لها افقده
قوة التاثير في الشارع الكوردي المحافظ في تركيا

 ،وتحوله اىل العمل السيايس داخل
تركيا  ،كذلك اعالنه عن سحب يده من
كوردستان سوريا  ،ضمن اعالن واضح
ورصيح بذلك .
قد يتبادر اىل ذهن القاريء ان ما نقوله
هنا ال ميكن للعامل الكوردستاين حتى
مجرد التفكري فيه  ،غري ان املنطق
السيايس للتطورات يوحي بان هذه هي
الخطوة االكرث عقالنية يف هذه املرحلة
 ,والتي ستكون لصالح امللف الكوردي
يف العراق وسوريا وحتى يف تركيا عىل
املدى البعيد  .فيجب ان ال نتغافل
عن التطورات السياسية الكوردية يف
سوريا وبدء االهتامم الغريب واالمرييك
باملوارد النفطية والطبيعية لكوردستان
سوريا  ،والذي تكلل اخريا بعقد االدارة
الذاتية اتفاقا مع رشكات نفط عاملية
الستثامر الرثوة النفطية يف رشق سوريا
 ،هذا التوجه االمرييك الغريب االخري

لن يعطي املجال للعامل الكوردستاين
يف االستفراد بامللف الكوردي السوري
مثلام كان عليه يف السابق  ،فنمو
مصالح اقتصادية امريكية يف منطقة
االدارة الذاتية سيدفع بها للتفكري جديا
بتهدئة الوضع السيايس يف تلك املنطقة
 ،ووجود تاثري العامل الكوردستاين فيها
يجهض محاوالت التهدئة هذه وتثري
حفيظة تركيا  ،وبالطبع فان امريكا
ليست بصدد التضحية مبصالحها
االقتصادية واالمنية والسياسية مع تركيا
واالدارة الذاتية رشق سوريا من خالل
معادلة ال ارى للعامل الكوردستاين
مكانا فيها  ،يعزز ذلك تنامي بديل
كوردي سوري تستطيع االعتامد عليه
املتمثل بجناح الجرنال مظلوم كوباين .
ويف رايي فحتى الحملة الرتكية الحالية
عىل مواقع العامل الكوردستاين يف
املناطق الحدودية بني اقليم كوردستان

وتركيا هي بضوء اخرض امرييك يهدف
اىل اضعاف تاثري هذا الحزب يف الداخل
الكوردي السوري وكذلك تحييده تركياً
.لذلك فمن الرضوري عىل العامل
الكوردستاين الهروب خطوة اىل االمام
واعالن فك ارتباطه عن الداخل السوري
العادة ترتيب اوراقه مع الغرب فيه ,
ثم االعالن عن رغبته يف القاء السالح
واملشاركة يف الحياة السياسية يف تركيا
مثله مثل اي حزب تريك اخر  ,وبذلك
سيتمكن من الدخول ب( باكج )
كامل يف املرشوع الذي تتضح مالمحه
الجديدة يف املنطقة  ،والذي يربط
اقليم كوردستان مع مناطق االدارة
الذاتية يف كوردستان سوريا من خالل
الرثوة النفطية .
هناك االن قواسم مشرتكة كثرية بني
اقليم كوردستان وكوردستان سوريا ،
تعززها املصالح املشرتكة بني الجانبني
فيام يخص ربط حقول النفط يف
املنطقتني بالعامل  ،اما عن طريق تركيا
 ،او عن طريق سوريا باتفاق امرييك
كوردي وبتنسيق سوري  ,كام ارشت اىل
ذلك يف مقاالت سابقة .
ويف كلتا الحالتني فان تصفري املشاكل
الكوردية مع تركيا يف املنطقة ستصب
يف صالح االجزاء الثالث من كوردستان
..يف العراق وسوريا كاقليمني اداريني ،
ويف كوردستان تركيا من خالل عملية
سياسية قد تساهم يف تهدئة الوضع
السيايس يف املناطق الكوردية يف تركيا
متهيدا العامرها وتطويرها .
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عمليات االنفال 1988
محو للتاريخ الكوردستاني
عبداهلل جعفر كوفلي

اثبتت التجارب املاضية  ,بأن
الرصاع قائم يف الحياة ،وكذا
البد من مهزوم ومنترص فيها وان
اول ما يفعله املنترص هو محو
تاريخ املهزومني ويف ذلك اهداف
 ,اول هذه االهداف ليك ال يعود
املهزوم املسكني اىل سابق عهده
مفتخراً بتاريخ اجداده وما قدموه
من خدمات وبناء الحضارات بل
يرجع ذلي ًال ناكسا رأسه و يخفيه
بني االنقاض خج ًال وخوفاً من تكرار
هزميته فاقداً االرادة عىل املقاومة
و الدعوة اىل التحرير  ,لذا فإن
الحركات التحررية يف العامل تعمل
عىل إعادة الروح املعنوية للشعوب
و بناء إنسان ذو عزمية و إرادة
صامدة يقدم حياته فدا ًء من اجل
وطنه ليعيش شعبه أبياً منترصاً .
عملت الحكومات العراقية
املتعاقبة عىل محو تاريخ الشعب

الكوردستاين واختلفت يف اساليبها
و ادواتها حسب املرحلة و ما
يطلبه الواقع ,فكان تغيري االسامء
الكوردية لالشخاص و املدن اىل
العربية و التهجري و حجز االموال
املنقولة و غري املنقولة و فرض
الحصار االقتصادي وهدم االثار
وحرق البيوت و تدمري املساجد
و املعابد وخلق البدائل وكل ما
يشوه صورته وسمعته مارستها مع
الشعب الكوردستاين .
وصل النظام العراقي السابق اىل
ذروة حقده و كراهيته عندما بدأ
بعمليات األنفال السيئة الصيت
عام  1988مبراحلها الثامنية وكان
ارشسها وحشية ودمارا املرحلة
الثامنة (خامتة االنفال) يف منطقة
بادينان مبحافظة دهوك حيث بدأت
يف  1988/8/25بعد انتهار الحرب
العراقية االيرانية املدمرة للبلدين

الرغم من كونها مجحفة من اولها
حتى بعد أنتهائها ،حيث اسقطت
حق الحصول الجنسية وحق طالق
الزوجة من زوجها الذي انضم اىل
صفوف البيشمةركة (املخربني /
بتعبريهم) و تنفيذ االعدامات
الجامعية دون محاكمة و الرضب
و االهانة و االعتداء عىل االعراض
و االسكان يف املجمعات القرسية،

بأختصار كانت عمليات االنفال عام
 1988محاولة جادة ملحو تاريخ هذا
الشعب العريق صاحب االنجازات و
الخدمات الجليلة و املدافع االعمى
عن القيم االخالقية و املفاهيم
االنسانية و الدين االسالمي الحنيف
 ,ولكن هيهات هيهات فأن شعباً
خالداً شامخاً شموخ الجبال ممتداً
جذوره اىل االعامق صمد امام كل

املحاوالت وحافظ عىل تاريخه
وارضه وقيمه و اخالقه و مل يغريه
السياسات املمنهجة ضده من قبل
الحكومات السابقة  ,ألن االنفال
كانت حلقة من حلقات االضطهاد
والقتل والدمار فتعلمنا منها الصرب
والوحدة والصمود والثبات وهكذا
نكون مهام ابتلينا.

وشاركت فيها مختلف صنوف
الجيش العراقي وأرتكبت جرائم
اإلبادة الجامعية بقتل املدنيني
العزل رميا بالرصاص عىل أرضهم
يف قريتي كورميى ومريكةيت ،بهدف
محو الشعب الكوردستاين بتاريخه
وجغرافيته من الوجود فكانت حروباً
و ليس حرباً واحدة بخطة متكاملة
ومتناسقة  ,فاالبادة الجامعية
و جرائم ضد االنسانية ارتكبت
خاللها و الحرب البيئة بدأتها بحرق
الزراعة و منع تربية املوايش وحرقها
واستخدام االسلحة الكيمياوية
وردم عيون املياه و تجفيف االنهار
 ,والحرب االقتصادية بفرض الحصار
االقتصادي ومنع الزراعة باالضافة
اىل الحرب النفسية التي اثرت
عىل نفسية املواطن الكوردستاين و
جعله خائفاً قلقاً غري آمن  ,وايضاً
كانت حرب القرارات املجحفة عىل
19
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يتملك بعض األشخاص شغف
غري اعتيادي ألشياء ترتبط بها
حياتهم ،ويتعذر عليهم نسيانها أو
النأي عنها ،سواء كان ذلك بدافع
الذكريات ،أم بفعل التمثالت
الروحية لتلكم األشياء ،ووقعها يف
ذاكرة االنسان وروحه؛ فتكون مثل
تلك األشياء مالزمة له يصعب عليه
فراقها ،السيام إذا منحته طاقة نفسية
ايجابية ،واعطته قوى غري اعتيادية.
رزكار فتاح ،من مواليد  ١٩٦٧امللقب
بـ»رزكار ابو شوارب» ،من سكنه
مجمع تينال التابع ملحافظة سليامنية،
لديه  ٤بنات ووولدان؛ كام ان لديه
قصة عجيبة مع ملعقة طعام ،يؤكد
انها متنحه طاقات تذكر فريدة.
نحاول ان نستجيل أمر امللعقة من
رزكار فتاح شخصياً ،الذي يتحدث
لوكالة شفق نيوز عن رس ملكيته
املحببة واملميزة ،التي ال يستطيع
فراقها ،فيقول «هذه امللعقة كل
حيايت ،ومنذ صغري تعلقت بها ،وكان
ذلك بالصدفة».
ويسرتسل بالرسد« ،يف إحدى املرات
نسيتها يف البيت ابتعدت بضعة
كيلومرتات من البيت فكدت أصاب
بالجنون» ،مردفاً «لقد نسيت اسمي
ونسيت كل من حويل».
ويضيف قائ ًال« ،بعد أن أرجعوين

اىل البيت ،وما ان وقعت عيني عىل
ملعقتي حتى عاد وضعي اىل طبيعته؛
ويف وقتها عرفت وعرف من حويل ان
هذا امللعقة اصبحت جزءاً من حيايت،
ومنذ ذلك الوقت مل تفارقني ومل
افارقها طيلة حيايت».
ويتابع رزكار «هذه امللعقة معي منذ
 ٣٠سنة ومن دونها انىس حتى اسمي،
اذ افقد الذاكرة كلياً ومع ملعقتي
تصبح ذاكريت اقوى».
ويفصل يف هذا الشأن ،بالقول «احفظ
ارقام الهواتف يف ذاكريت ،اذ مل اسجل
اي رقم يف جهازي حتى اآلن ،وان من
يتصل يب ملجرد مرة واحدة ،فانه اذا
اتصل يب بعد  ٥سنوات فانني اعرف
الرقم ومن هو صاحبه».
ويردف صاحب الذاكرة الخارقة،
«اصبحت سرية هذا امللعقة عىل كل
لسان وانترش الخرب وطلبوا مني ان
اضعها يف متحف اثري ،وان يعطوين
مقابلها  ٥٠٠الف دينار شهرياً»،
ويستدرك «رفضت ألنني من دون
هذه امللعقة اشعر بنفيس اضيع».
ويلفت رزكار« ،مبا انني عندي مطعم
فان ملعقتي ال تفارقني» ،مزيداً
«اعرف ان اطبخ  ٣٠نوعاً من االطباق
العاملية؛ عراقي و ايراين و سوري و
تريك و هندي و أطباق أخرى من دول
كثرية».

ملعقة تمنح صاحبها
ذاكرة خارقة

فيلي  /هــزار رشيد
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بدأ انتاج النفط الخام يف 1931
بواسطة اربع وحدات انتاجية (
باكج يونت ) فأقيم عىل االبار منشأت
للتكرير ( للتصفية ) والنها دخلت يف ارضار
الحرب العراقية االيرانية فلم اسمع و مل
اقرأ مبصيبة مثلها وجراء بدء االنتاج فقد
قتل عليها جراء معركة الكوت بني بريطانيا
( العظمى ) والباب العايل ( العثامنية )
 1931فقتل اكرث من  1000الف انسان
التزال مقربتهم باقية.
وبدأ االنتاج وصعد االنتاج وكانت السبب
يف توسط قرية خانقني لتصبح القضاء
االداري االول يف العراق يف حينها وبنيت
عليها مصفى الوند وقد دفنت احقاد
وتحت كل صخرة منها وهي محفورة برئ
 2 , 1ايرانية  4 , 3عراقية  7 , 6ايرانية 8
 9 ,عراقية صارت تسمى لنا نفط خانة
ولهم نفط شاه صارت عندهم نفط شهر
وخرجت مظاهرة اثناء الحرب فأتلفت
مصفى الوند وبيعت خردة وربطت االبار
التي كانت تنتج  40الف برميل يوميآ.
قالها يل مدير املصفى كامل فالمرز الذي
توفاه الله يف الشهر الثاين من هذا العام
يف حني تقول مصادر نفط الوسط عىل انها
 4000اربعة االف برميل وملا مل يبقى يف
املصفى شيئآ فقد اراد العراق ان يحول
منشأت مصفى الصينية يف بيجي واملرتوكة
منذ  1982هجمت القبائل عىل السيارات
املتجهة اىل املصفى وضاربني بالرصاص
عىل السيارات وهم يهتفون ( هذا حقنا
ما نعطي تردون للكرد اتودونه ) فقال
الدكتور الشهرستاين اتركوا االمر وسأجلب

مصفى جاهز( باكج يونت ) والننا رشكاء
نحن والجمهورية االسالمية فقد ( بلشوا
) اسفل مكان مصفى خانقني فمنطقتهم
وادي ونحن يف مرتفع فصار االنتاج اربعة
االف بدآل من  40000اي عرش االنتاج يف
حني ان االيرانيني نقلوا املصفى اىل ماوراء
كرماشان والغاز يصدر لنا هذه االنسيابية
التي اتحدث بها فقد بدأ االخوة العرب
يف العراق بحبس روؤس االنتاج الشغيلة
البل ان مدير مصفى الوند حكم بالسجن
 8سنوات ورحل اىل سجن نقرة السلامن
ويوم مذبحة الكرامة الكردية حني نفي
كافة الشغيلة الفنية الذين دربهم االنكليز
وصاروا كناسني يف مصفى الدورة وتوزيع
املنتجات النفطية اي صاروا ( شذر مذر
) وحقول خانقني النفطية صارت مزرعة
جردت حتى من قضبان سكك الحديد
واملؤمل ان  105كم من قضبان السكك
الحديدية يبعث من قبل تجار سكراب
يقودهم مجرمني عتاة فقد تحولت مصفى
الوند اىل لعنة تصب عىل الكرد فلم ارى
قباحة اصلف ممن يرسقون ويلعنون
اصحاب املال حتى اليوم .
االن النه مل يعد للحفر املائل تأثري فقد
قدم الجانب االيراين طلبآ لبدئ الحفر
مجددآ اي العودة اىل الرتقيم االنكليزي
لعام  1931والتي اسلفنا بأن تكون وفق
الرتقيم املذكور وهذا املوضوع هو رس
االرصار عىل كون خانقني عربية وحتآم
سيكون هنالك عقول ناضجة لحل هذه
املعضلة التاريخية وينجو اهل خانقني من
االرهابني امللتسقني بأرضها .

نفط خانقين

والجرح الذي ال يندمل
صالح مندالوي
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شرطي كركوكي
يجول بهوايته امللكية إىل اإلحرتافية
فيلي  /روبار كاكائــي

هواية تربية الخيول وركوبها،
باتت تتطلب حرفية ملن
يقتنيها ،وأصبحت لها قوانينها
وأصولها التي متكن مامرسها
من السيطرة عليها والتوافق مع
متطلباتها وحاجاتها.
يحيى حميد رشطي من سكنة قضاء
داقوق جنويب محافظة كركوك ،مل
متنعه وظيفته من تربية وركوب
الخيل؛ يقول لوكالة شفق نيوز «يف
سنة  ٢٠١٤احببت ان اريب الخيول
واصبحت هوايتي؛ رسعان ما رغبت
مبزاولة هذه الرياضة امللكية إىل أن
استقريت عىل حلمي وحققته».
واضاف «اطفايل باتوا يحبونها بل
وصارت هي ايضا هوايتهم» ،مردفاً
«يف داقوق مارست العديد من

املسابقات وبعد ذلك شاركت يف
نادي اربيل الدويل وحصلت عىل
عالمة جيد جدا».
وأضاف حميد انه «ألمر ممتع ان
تريب الخيول وان تتدرب بالفرس
حتى يصبح مطيعا ويعرف ماذا اريد
منه» ،مبيناً أن «هناك ثالثة أنواع
من الخيول ،انتاج عريب محيل ،عريب
أصيل يعدو ثالثة أشواط عىل التوايل
بدون تعب ،والثالث مستورد».
وقال تلك الخيول ال يقل سعرها عن
 ،2500$واغىل خيل اقتناه بلغ 10
آالف دوالر أمرييك ،ولفت إىل وجود
بعض الخيول تزيد أسعارها عن 40
الف
وبني أن تكلفة تربيته للخيل الواحد
تقارب  100دوالر شهرياً.

25
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“فرود” يخلد عراقة السليمانية بريشته
فيلي  /ملياء رســول

تعرف مدينة السليامنية
بإقليم كوردستان العراق،
باصالة حركتها الثقافية والفنية،
ولطاملا نشطت فيها شتى
الفعاليات التي امتازت بروح
املعارصة والتمرد عىل االطر
التقليدية ،السيام يف الرسم والفن
التشكييل؛ فامتزجت فيها شتى
املدارس الفكرية.
وتناغم ذلك مع محاوالت شبابية
يف تخليد املظاهر الطبيعية
والسكانية يف املدينة ،فسعت اىل
توثيق أبنيتها القدمية والرتاثية
يف لوحات ،خوفا من اندثارها
يف الذاكرة مع محاوالت عرصنة
املدينة وتجديد ابنيتها لتواكب
التقدم الحرضي.
فرود باقي ،الفنان التشكييل،
الذي ولد عام  1973يف السلیامنیة
وترعرع فیها سلك طریقا خاصاً
لە بالرسم لیوثق املباين القدیمة
يف مدینتە التي حلت محلها ذات

طراز الهندسة الحديثة.
مل تكن الدراسة فقط ما جعلتە
ينفرد باعاملە الفنیة التي استمدها
من روح املکان؛ بل لعبت ذکریاتە
يف املدینة التي عاش فیها دورا يف
حبە لها؛ لذا فهو استطاع أن يرسخ
بفكرە رضورة التشبث بالجذور
فاستعمل األلوان التي تتناغم مع
روح املكان ایقاعاً وهویة وذاکرة.
فې حدیث لە لوكالة شفق نیوز،
يقول فرود باقي «ولدت يف
السلیامنیة ونشأت فیها ،وذکریات
طفولتي ترتكز يف أزقتها ،هذا ما
جعلني أسلك هذا الطريق يف
الرسم ألجسدها وتبقى خالدة کام
هي محفورة يف ذاکريت».
وعوضاً عن تهدميها لتميض اىل
صورة او لوحة تشكيلية ،یطالب
فرود ،الجهات املختصە ،باالحتفاظ
بهذە املباين ألنها تشكل وتجسد
عراقة الفن املعامري القدیم.
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كتاب اللهجات الكردية
الجنوبية ..موسوعة لغوية وثقافية
د .مؤيد عبد الستار

عانت الثقافة الكردية في جنوب
كردستان  ،وعلى االخص  ،بالد الكرد
الموزعة بين العراق وايران  ،من اهمال
لواقعها الثقافي وادابها ولغتها  ،فلم
يكن التدوين والتأليف متاحا للمعنيين
في الثقافة على جانبي خط الحدود
الفاصل بين ايران والعراق من وسط
البالد ( خانقين  /كرمانشاه ) الى جنوب
البالد ( جنوب العمارة  /لورستان ).
29
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عانت الثقافة الكردية يف
جنوب كردستان  ،وعىل
االخص  ،بالد الكرد املوزعة بني
العراق وايران  ،من اهامل لواقعها
الثقايف وادابها ولغتها  ،فلم يكن
التدوين والتأليف متاحا للمعنيني
يف الثقافة عىل جانبي خط الحدود
الفاصل بني ايران والعراق من
وسط البالد ( خانقني  /كرمانشاه )
اىل جنوب البالد ( جنوب العامرة /
لورستان ).
يف تلك البالد الكردية املتدة عىل
جانبي حدود العراق وايران التي
تقدر باالف الكليومرتات  ،والتي
تضم محافظات عيالم ولورستان
وكوردستان يف ايران  ،ومدن
خانقني وبدرة وجلوالء والسعدية
وبعض قرى وبلدات دياىل والكوت
والعامرة يف العراق  ،وامتدادها
الذي يتجاوز العاصمة بغداد وقد
يصل اىل الحلة وجنوب الفرات
الذي تتوزع فيه قبائل كردية مثل
الجوران والسورمريي وامللك شاهي
وغريها من عشائر وتجمعات
توزعت يف االرايض الزراعية منذ
فجر التاريخ  ،والتي عمرت ارض
سومر وبابل بعمرانها وخربتها
الزراعية وتصنيعها ملنتجات االلبان
وبراعتها يف الحرف اليدوية وصناعة

العربات  ،و الفنون املوسيقية
والغنائية والرياضة مثل املصارعة
ولعبة الخيول – الصولجان  /بويل
– وغري ذلك .
عانت الثقافة الكردية الجنوبية
يف العراق من النظرة االحادية
للثقافة ومحاولة فرض الثقافة
العربية عىل جميع البالد والشعوب
القاطنة يف العراق دون اعتبار
لتاريخها وثقافتها ولغاتها  ،فلم
تساهم املدارس يف تعليم اللغة
الكردية للمواطنني الكرد الذين
يشكلون الغالبية يف العديد من
املدن الحدودية العراقية  ،اضافة
اىل وجودهم باعداد كبرية يف بغداد
وغريها من املدن  ،فعاىن ابناء الكرد
من صعوبة القراءة والكتابة باللغة
الكردية  ،لغتهم االم  ،وانحرست
شيئا فشيئا اللغة الكردية من املدن
التي يعيش فيها الكرد بكثافة
لتصبح يف زاوية االهامل والنسيان .
وزاد املد الشوفيني القومي
لدى الطغم الحاكمة يف العراق
وايران من اضطهاد الكرد وسحق
ثقافتهم وافقارهم ماديا ومعنويا
 ،واستخدمت السلطات يف العراق
االساليب الرشيرة يف القضاء عليهم
وابادتهم من خالل حمالت التهجري
القرسي واملقابر الجامعية وجعلتهم
وقودا لحروبها العدوانية مع البلدان

املجاورة وضحايا لاللغام والتجارب
الكيمياوية والبايولوجية  ،فقضت
عىل االف االرس والعوائل  ،وحجزت
الشباب وقضت عىل الكثري من
ابناء الكرد يف بالد الرافدين .
حاول العديد من مثقفي الكرد
الذين ينتمون لتلك املناطق الذين
عاشوا يف الحوارض العراقية او
االيرانية  ،اداء قسط من واجبهم
تجاه شعبهم وثقافتهم مبا اتيحت
لهم من امكانات  ،فقدموا عصارة
فكرهم باللغة الفارسية او العربية
بسبب عدم توفر وسائل طباعة
ونرش كردية  ،وصعوبة ايصال
افكارهم اىل ابناء شعبهم ممن
تعلموا ودرسوا باحدى اللغتني
الفارسية او العربية يف تلك املناطق
.
ميثل كتاب الباحث الكردي العراقي
الدكتور اسامعيل قمندار ،دراسة
اللهجات الكردية الجنوبية  ،الذي
نرش ببغداد مؤخرا ضمن هذا
الجهد الكبري ليضع لبنة اساسية
يف الدراسات اللغوية االجتامعية
والثقافية للكرد الذين توزعوا
عىل طريف خط الحدود العراقي
االيراين ويسجل لهجاتهم وتراثهم
الغني ،وقد اشار الباحث قمندار
اىل نقطة هامة حني ذكر يف كتابه
ما ييل  ( :يستخلص املرء ببساطة

اضافة الى وجودهم باعداد كبيرة في بغداد
وغيرها من المدن  ،فعانى ابناء الكرد من
صعوبة القراءة والكتابة باللغة الكردية ،
لغتهم االم  ،وانحسرت شيئا فشيئا اللغة
الكردية من المدن التي يعيش فيها الكرد
بكثافة لتصبح في زاوية االهمال والنسيان.
 ،بأن وضعية انقسام كردستان بني
عدة بلدان  ،ال تجيز يف الوقت
الراهن تصورا عمليا للتوحد اللغوي
الكردي  ،وكل ما ميكن بالتايل عمله
 ،هو املحافظة عىل كل واحدة من
اللهجات عىل انفراد  ،والدفاع عنها
) ص 114
تصدق هذه املالحظة عىل تعدد
اللهجات الكردية  ،والفوارق
التي خلقتها الظروف الطبيعية
واالجتامعية  ،اضافة اىل انعدام
االدارة السياسية املوحدة للمناطق
املختلفة التي خضعت لثقافة
رسمية مغايرة لثقافة ولغة القبائل
الكردية التي تتحدث بلهجات
مختلفة يف تلك املناطق .
فان وسائل االتصال التي تخضع
لالدارة السياسية مثل البث االذاعي
والتلفزيوين وصناعة السينام

والصحافة ودور نرش الكتب
واملدارس هي الوسائل االساسية
لتوحيد لهجات القبائل والشعوب
املنضوية تحت ادارة سياسية تقود
املجتمع عرب عقود من السنني
فتخلق من خاللها مشرتكات لغوية
وبنية ثقافية
لها مالمح وسامت عامة موحدة ،
وابسط مثال عىل ذلك ما ملسناه
من تاثري السينام املرصية عىل
الثقافة العربية  ،اذ جعلت من
اللهجة املرصية العربية لهجة
شائعة ومعروفة  ،بينام ظلت
اللهجة الجزائرية صعبة وقليلة
التداول يف العامل العريب .
ويف ذات السياق تايت مالحظته
الناقدة ( وبشكل عام ادى الجهل
العميق بوضع الكرد الجنوبيني
ومجموعتهم اللهجية الكبرية اىل

نسيانهم الغريب من قبل املمثلني
الكرمانج والسوران يف النقاشات
املذكورة اعاله حول توحيد الكردية
) ص 116
فقد تعرضت اللغة الكردية للكرد
الجنوبيني  -يف العراق يطلق عليهم
تسمية الفيلية  -اىل الحيف الكبري
من قبل الشعب الكردي يف اقليم
كردستان تحت ادعاء باطل بانهم
وحدهم الكرد  ،مام خلق حاجزا يف
التواصل بني الكرد شامال وجنوبا
ورشقا وغربا وتعرضت مجموعات
برشية كبرية كردية اىل التهميش
الثقايف والسيايس  .ويف ذلك رضر
كبري عىل عموم ثقافة الشعب
الكردي ومصريه التاريخي يف
املستقبل .
هناك الكثري مام يكتب عن هذا
الكتاب املوسوعة والذي فتح بابا
كبريا يف عامل لهجات الكرد الجنوبيني
وثقافتهم وتراثهم نامل ان تتاح
فرصة تقديم الدراسات املكملة له
من قبل الكتاب والباحثني الكرد
لرفد الحركة الثقافية الكردية
بالبحوث اللغوية والثقافية
الرضورية لتطور الكرد يف مختلف
اجزاء كردستان .
* دراسة اللهجات الكردية الجنوبية
 ،د .اسامعيل قمندار  ،دار ومكتبة
عدنان ،بغداد . 2014
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فـــؤاد جـــواد..
الفيلي اإلستثنائي الذي زاوج بين أربع مهن
أن يجتمع األدب
واإلبداع ،مع العمل
حافزا
الصحفي ،فسيولد
ً
قويا لسبر غور جانبين
ً
حيويين في حياة
اإلنسان والمجتمع؛ وإذا
تسنى للقانون بمهنيته
ان يختلط بهما؛
فسيكون االنجاز متسعا
باتساع الرؤية لدى من
يحمل تلك المؤهالت،
وكم هم قلة.
فيلي  /محمــد جمـــال
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تلك املؤهالت ،حملها
«فؤاد جواد» ،ومل يتوقف
األمر عند هذا بل انه درس
املوسيقى وسعى لوضع امنوذج
متقدم للدستور العراقي؛ اال ان
ظروفا حالت دون تنفيذ ذلك.
فمن هو فؤاد جواد ..ومن أين
نبدأ الحديث عنه ،من اإلبداع
األديب الخاص ام من مهنة
املحاماة املتعبة ،أم من السياسة
بتداعياتها وإشكاالتها.
هل نبدأ من فؤاد جواد
الشخصية القانونية ،ام نعرج
عليه اديباً وصحفياً ،وكيف متكن
من جمع التوليفة تلك.
لقد آثر جواد ،أن يبدأ بالحديث
عن خصوصيته الفردية املتمثلة
بانتسابه القومي ،والنزعة
االنسانية التي يعكسها هذا
االنتامء خالل حديثه لوكالة
شفق نيوز« ،انني من الكورد
الفيلية الذين يف رأيي من اذىك
وأشجع واخلق مخلوقات االرض
عىل االطالق؛ ثقوا ليس النتاميئ
لهم ،بل لدراستي واستعرايض
لهم منذ الطفولة» ،مشريا اىل
«انهم ميتازون بحب االنسان

واالنسانية حيثام يكونون واىل
اي دولة ينتمون».
فؤاد جواد ،شخصية كوردية
فيلية ،عارص خمسينيات
وستينيات القرن املايض ،إذ يعد
البعض تلك العقود «العرص
الذهبي» للفيليني بخاصة يف
بغداد.
ويأىب األديب واملحامي ،إال أن
يبدأ ايضا حديثه من الصحافة
مهنة املتاعب كام يقال.
فيقول ان عالقته بالعمل
الصحفي بدأت مبجلة رزكاري
اذ كان هو اول رئيس تحرير
لها «عن طريق السيد جالل
الطالباين بعد الحاح من قبله
وزمالء آخرين ال اتذكرهم مليض
مدة طويلة عىل ذلك كوين كنت
محامياً آنذاك وعضوا يف الحزب
الدميقراطي الكوردستاين وكان
املفروض ان يكون االخ جالل
رئىيساً لها لوال أنه اضطر لرتك
دراسته يف الحقوق؛ بسبب
مالحقته سياسياً من قبل جهاز
االمن و املخابرات آنذاك»،
مردفا «وبعد الحاح منه كصديق
وزميل وجمع من زمالئه
حرضوا اىل مكتبي املخصص
ملهنة املحاماة كان ذلك يف عام
.»1959
ويتابع :اصطحبوين للتوقيع

عىل موافقتي ألكون اول رئيس
للتحرير ،وجاء ذلك اثر اختياري
ألعمل مديراً الحد االقسام يف
دار االذاعة.
وبشأن مؤهالته اللغوية التي
مكنته من التفوق يف العمل
وتفضيل اآلخرين له يقول «كانت
عندي ميول شعرية باللغات
العربية والكوردية والفارسية
واالنجليزية» ،مستدركا «مل ابرع
اال باللغة العربية متاثراً بنشأيت
وحيايت يف منطقة يغلب عليها
الطابع العريب وأتيح يل طبع اول
ديوان شعري باللغة العربية يف
دار املتنبي ببريوت وهو تحت
عنوان (اغاريد رومانسية) ،وال
تزال لدي مجموعة من شتات
القصائد املبعرثة باللغات التي
ذكرتها ،اال ان كسيل املعروف
عني يف مثل هذه االمور
الشخصية قد حال دون جمعها
وطبعها يف دواوين».
ومل يقترص أمر الشاعر والصحفي
واملحامي فؤاد جواد ،عىل
تلك االنشطة ،بل تعداها اىل
املوسيقى؛ ويف هذا يقول «لقد
درست املوسيقى الغربية يف
معهد الفنون الجميلة ببغداد
تحت إرشاف وتوجيه االستاذة
الشهرية ( بياتريس اوهانيسيان )
العازفة عىل آلة البيانو و االستاذ

«اسهمت بكتابة مشروعات مختلف
القوانين لعراق المستقبل في حينه
مع آخرين معي ،وقد اقترحت عليهم
حينها تولي كتابة مشروع دستور
المستقبل؛ اال انهم عارضوني بالقول
ان األوان لم يحن بعد القتراح كتابة
المشروع ...
(ارام بابوخيان) مدرس مادة
(الصولفيج) وتاريخ املوسيقى
يف املعهد املذكور».
ويرجع جواد بالحديث إىل
الصحافة ليوضح «اما مجلة
رزكاري فقد كانت مجلة الحزب
الوطني الدميقراطي الكوردستاين
وان جالل الطالباين كان املفروض
ان يكون رئيساً لتحريرها فهو
اقدم مني بالحزب املذكور ،لوال
انه كان مطارداً من الجهات
االمنية انذاك ومصريه الرفض
من وزارة الداخلية واإلعالم،
ويفرتض ان التمويل كان من
الحزب وان املجلة توقفت
عن الصدور من قبل الحكومة
لكونها سياسية وخشية ان تكون
للعاملني فيها ميوال انفصالية».

ويبني «ان من اقرتح عيل رئاسة
تحرير املجلة هو جالل الطالباين
الذي كان معجباً بتمكني من
اللغة العربية».
ويتطرق ،فؤاد جواد ،بالحديث
اىل اهتاممه بقضية إنشاء
دستور للعراق «اسهمت بكتابة
مرشوعات مختلف القوانني
لعراق املستقبل يف حينه مع
آخرين معي ،وقد اقرتحت
عليهم حينها تويل كتابة مرشوع
دستور املستقبل؛ اال انهم
عارضوين بالقول ان األوان مل
يحن بعد القرتاح كتابة املرشوع،
يف الوقت الذي استعرضت
دساتري عدد من الدول املتقدمة
بنظامها القريب من أنظمة دول
الرشق االوسط».

ويؤكد»ال مدحاً بنفيس ،اال
اين كنت انوي جعل الدستور
العراقي امنوذجاً يحتذى ،اال اين
مل الحح عىل زماليئ خشية ظنهم
بانني اناين واحب الظهور»،
وعن تقوميه ملجلة رزكاري التي
كانت تصدر باللغتني العربية
والكوردية يف بغداد ،وهو اول
رئيس تحرير لها ،يلفت فؤاد
جواد اىل انه»ونظرا مليض مدة
طويلة ال أستطيع اآلن تقويم
مجلة رزكاري سوى انها خصصت
لخدمة االمة الكوردية و العراق
خاصة واإلنسانية عامة».
فؤاد جواد
تخرج اوائل الخمسينيات من
كلية الحقوق يف بغداد ،شغل
بعد التخرج وظيفة كاتب أول
ثم محقق عديل ،شغل وظيفة
رئيس محكمة يف عدد من املدن
منها العامرة وتكريت.
وكانت آخر وظيفة له مفتش يف
وزارة العدل ،لشؤون املحاكم،.
زوجة فؤاد جواد طبيبة ومن
عائلة معروفة يف اربيل ،يف
التسعينيات عمل وزوجته يف
ديب ،وبعد العام  ٢٠٠٠سافرا
إىل أمريكا ويعيشان إىل اليوم
هناك.
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التحالف الدولي يضع النقاط على الحروف
بشأن الملفات الملتهبة
في العراق ويوبخ جماعة
أكد مايلز كاغينز ،المتحدث
الرسمي لقيادة قوات
التحالف الدولي في
العراق ،ان التحالف مؤمن
بأن استمرارية التواصل
قوات
بين
الكامل
والقوى
البيشمركة
االمنية العراقية ،يؤدي
الى القضاء على داعش
بصورة أكبر.

فيلي  /حيـــدر الشــيخ
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وأجاب كاغينز ،يف حوار
خاص ،مع وكالة شفق نيوز
بشأن طائفة واسعة من القضايا
من بينها الوضع األمني مبواجهة
تنظيم داعش اإلرهايب ،واألخبار
عن انسحاب قوات التحالف من
العراق ،واملوقف من القصف
الرتيك لألرايض يف اقليم كوردستان،
وملفات أخرى.
وكالة شفق نيوز :بداية نود أنتضعونا بالصورة بشأن خطط
التحالف الدويل لالنسحاب من
العراق ،ألن اطرافاً تعتقد بوجود
حاجة رضورية لتلك القوات ،لكن
اطرافاً اخرى تعتقد ان القوات
العراقية تكفي لحفظ األمن ،ما هو
تقييمكم للوضع بهذا الخصوص؟
 مايلز كاغينز« ،يف عام 2014جرى استدعاء التحالف الدويل
بالعراق من أجل القضاء عىل
تنظيم داعش ،الذي كان مسيطراً
عىل مدن واسعة يف العراق مثل
املوصل وتكريت واالنبار ،منذ
ذلك الوقت قام التحالف الدويل
بالتعاون مع القوات العراقية
بتحرير مثانية ماليني مواطن
عراقي وما يقارب  110أالف كيلو
مرت مربع من أرايض العراق من

خطر داعش.
ويضيف انه يف بداية عام ،2020
قامت قوات التحالف الدويل
بتسليم او اعادة سبع قواعد
عسكرية إىل حيازة قوات االمن
العراقية ،وتلك القواعد ،تقع يف
القائم وكركوك والقيارة ،والقواعد
تحتوي عىل مكان سكن للجنود

التحالف الدويل بدأت تتقلص،
مث ًال مبدينة املوصل كانت قوات
التحالف تتواجد يف قاعدة القيارة
ملحاربة داعش بالتنسيق مع
القوات العراقية ،وبعد ان تم
تحرير املدينة منذ ثالث سنوات
فال يوجد سبب الستمرار تواجدنا
يف املوصل.

التحالف جرى استدعاؤه للقضاء على
داعش بصورة محددة ،ونحن كعسكريين
لدينا الحق للدفاع عن أنفسنا ،وان تركيزنا
علما
األساسي هو القضاء على داعش،
ً
ان الحكومة العراقية صرحت انها ستدافع
عن البعثات الدبلوماسية ...
مطور وحديث وميادين رمي
حديثة ويف الوقت نفسه دربنا ما
يطلق عليهم باملدربني العراقيني
ليدربوا بدورهم العنارص العراقية
امللتحقة.
ويتابع كاغينز :ويف  16من شهر
آب الجاري قامت قوات التحالف
الدويل بتسليم مخزن امن وعتاد
إىل القوات العراقية ،وهذا املخزن
يستعمل لخزن االطالقات النارية
والصواريخ ،بسبب نجاحات
قوات االمنية العراقية ،وان قوات

ويوضح املتحدث الرسمي للقيادة
قوات التحالف الدويل ،حجم
قوات التحالف يف العراق بالقول:
عندما كنت بالعراق بالسابق كان
عديد قوات التحالف يف البلد 120
الفاً منذ  2003إىل  ،2009ويف هذا
اليوم يتواجد اقل من  10آالف
عنرص من قوات التحالف بالعراق.
ويزيد كاغينز :حاليا قوات
التحالف لديها مرشفني من اجل
مساعدة القوات العراقية ،ومعهم
بعض العنارص لتقديم الدعم

واالمن ،ويف الحقيقة الذين
يدافعون عن العراق أمام داعش
هم ،قوات القوى االمنية العراقية
والبيشمركة؛ وبعض قوات الحشد
التي تصدت لداعش.
وينوه إىل ان قوات التحالف
الدويل بدأت تتقلص شيئاً فشيئاً
باالخص عام « ،2020وحاليا
اتواجد انا املتحدث باسم التحالف
الدويل بقاعدة عراقية يديرها
األمن العراقي ،ولدينا عالقة قوية
بهم ،والزمالء من العراقيني تحدثوا
عن اهمية تواجد قوات التحالف
الدويل يف العراق».
شفق نيوز :كام هو مالحظ مؤخراتزايد التفجريات التي تستهدف
األمدادات اللوجستية للتحالف
الدويل جنويب العراق ،ما تعليقكم،
ومن تعتقدون الجهة املستهدفة؟
كاغينز :أن األرتال التي تقوم بنقلاملواد اللوجستية ليس فيها أي
عنرص من عنارص التحالف الدويل،
وللتوضيح أكرث فإن القوافل مكونة
من عجالت عراقية وسواق عراقيني
وتسري عىل شوارع عراقية ،اال ان
من يقوم بالهجامت ،مجاميع
خارجة عن القانون الستهداف
القوافل ،مشرياً اىل انه «يف اغلب
االحيان هذه القوافل تحمل
مواد لوجستية عسكرية لدعم
قوات األمن العراقية املتواجدة يف

الخطوط االمامية من اجل القضاء
عىل داعش ،وأحيان أخرى تحمل
هذه القوافل مواد لوجستية تابعة
للتحالف الدويل من اجل اخراجها
من العراق ،لكن ال اعرف ماهي
نوايا هذه املجاميع الخارجة عن
القانون ،وملاذا تستهدف هذه
القوافل ،ولو كنت عراقيا لسألت:
ملاذا هذه املجاميع تستهدف
القوافل؟
 وكالة شفق نيوز :بعد اغتيالسليامين واملهندس تزايدت
عمليات قصف املنطقة الخرضاء،
هل عرضتم عىل الحكومة العراقية
طرق دفاعية خاصة؟
 كاغينز «منذ تواجدنا هنابالقاعدة ،الهجامت التي تتعرض
لها املنطقة الخرضاء متنوعة،
اننا ال نهاجم وال ندخل برصاع
مع أي دولة مجاورة للعراق،
اذ أن التحالف جرى استدعاؤه
للقضاء عىل داعش بصورة
محددة ،ونحن كعسكريني لدينا
الحق للدفاع عن أنفسنا ،وان
تركيزنا األسايس هو القضاء عىل
داعش ،عل ً
ام ان الحكومة العراقية
رصحت انها ستدافع عن البعثات
الدبلوماسية».
 وكالة شفق نيوز :كيف ترونتقويم تدريب وكفاءة قوات
البيشمركة؟

 كاغينز :لتحالف الدويل بصورةعامة له تقويم لقوات األمن
العراقية بأكملها وهي أقوى من
تنظيم داعش ،ويف اقليم كوردستان
قمنا بتدريب نحو  5500عنرص
بالبيشمركة ،وايضا قمنا بتدريب
املدربني ،ويف املستقبل سيتولون
تدريب العنارص امللتحقة بقوات
البيشمركة ،باالجاميل قمنا
بتدريب ما يقارب  240ألف
عنرص من قوات األمن العراقية
منذ عام  ،2014بسبب ما يظنه
بعض العنارص والجهات من ان
قوات التحالف الدويل متمثلة
فقط بامريكا» ،الفتاً اىل ان
«تدريب القوات يجري بوساطة
دول عدة ،والتي دربت البيشمركة
هي من هنغاريا وفنلندا وايطاليا
واململكة املتحدة بريطانيا ،كام
قامت أملانيا بتوفري مدربني
لتدريب قوات البيشمركة مبنطقة
اتروش وتدريب األمن العراقي
بقاعدة عني االسد ،واسبانيا هي
واحدة من أكرث الدول الداعمة
ولها دور فعال بقوات التحالف
الدويل وتدريب األمن من الجيش
والرشطة بقاعدة بسامية يف بغداد،
وان هذه القوات قامت بأعامل
بطولية بتحرير االنبار من نفوذ
داعش».
 -وكالة شفق نيوز :ماهو دور
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التحالف الدويل يف املباحثات
األخرية والخاصة بإعادة انتشار
قوات البيشمركة يف املناطق
الساخنة؟
 مايلز كاغينز :توجد اجتامعاتعىل مستوى عال من أجل القضاء
عىل داعش يف املناطق الساخنة،
وان هذه االجتامعات تجري عىل
مستوى رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ورئيس وزراء كوردستان
مرسور بارزاين وكذلك عىل مستوى
ضباط بوزارة الدفاع العراقية
وضباط بقوات البيشمركة» ،مبينا
ان «هناك عمليات تجري وفق
تنسيق مشرتك يف مناطق جبال
مكحول وحمرين وطوزخورماتو
عىل مستوى عال من االهمية من
اجل القضاء عىل تواجد داعش
يف املناطق الساخنة ،وهناك
تنسيق ذو اهمية عالية بني قوات
البيشمركة وبقية القوات العراقية
من اجل القضاء عىل داعش».
ويردف :يف الشهر املايض «عملية
ابطال العراق» كانت منفذة من
قوات الجيش والرشطة العراقية
وقوات البيشمركة وبعض قوات
الحشد الشعبي وبالتنسيق بني

القوات كافة ادى ذلك اىل القضاء
عىل بقايا داعش يف نحو اربعة
االف كيلومرت مربع يف محافظة
دياىل ،ويف عطلة نهاية األسبوع
قام ابطال القوى االمنية العراقية،
متمثلة مبكافحة اإلرهاب بالقاء
القبض عىل خمسة من عنارص
داعش وهم مطلوبني عىل مستوى
عال جدا ،وبني هؤالء الخمسة
مسؤولون عن مجزرة سبايكر
التي حدثت قبل خمس سنوات،
وهذا يشء يعكس قابلية وقوة
والتزام قوات االمن العراقية بشتى
صنوفها بالقضاء عىل داعش يف أي
مكان يتواجدون فيه».
ويتابع حديثه بالقول»قام التحالف
بدعم هذه العمليات التي تشن
للقضاء عىل داعش بالطائرات
املسرية من اجل االستطالع ،وكل
هذا الدعم جاء من خالل طلب
الحكومة واالمن العراقي من
التحالف الدويل ،وان التحالف
مؤمن بأن استمرارية التواصل
الكامل بني قوات البيمرشكة
واالمن العراقي يؤدي اىل القضاء
عىل داعش بصورة اكرب».
وعن سؤال بشأن تقويم قوات
التحالف للتأثري الحايل لتنظيم
داعش ،واين يكمن الخطر؟
يجيب مايلز كاغينز  :يف الوقت

الحايل داعش ليس له تاثري واضح
جدا ،وليس له قدرة وقابلية
السيطرة عىل املواطنني او االرض،
وبالنتيجة فان داعش فقد سيطرته،
وان قوات االمن العراقية لها القوة
والقابلية للقضاء عىل داعش ،وان
التحالف الدويل ملتزم مع الشعب
العراقي والشعب السوري يف
شامل سوريا.
ويف اجابته عن واقعة تبادل إطالق
النار بني قوات التحالف الدويل
وقوات النظام السوري ،كيف
حدث ،وما هو تعليقكم عىل
ذلك؟
يوضح كاغينز «ان قوات التحالف
الدويل مشرتكة مع قوات سوريا
الدميقراطية من اجل القضاء عىل
بقايا داعش يف شامل سوريا،
واليوم عىل امتداد  15كيلومرت
يف منطقة القامشيل كانت هناك
دورية لقوات التحالف الدويل،
اال انها اقرتبت من سيطرة تابعة
لقوات النظام السوري ،هذه
الدورية كانت مبعية قوات سوريا
الدميقراطية ،كانوا يبحثون عن
عنارص داعش يف املنطقة؛ وبسبب
قيام قوات النظام السوري باطالق
النار باسلحة خفيفة باتجاه قوات
التحالف وسوريا الدميقراطية ،فان
قوات التحالف لها حق الدفاع عن

نفسها وقامت بالرد عىل قوات
النظام وبعدها تم تدمري نقطة
السيطرة بشكل كامل وعادت
قواتنا إىل مواقعها» ،مشريا اىل
ان هناك «عالقات بني التحالف
وقوات سوريا الدميقراطية واألمن
العراقي من اجل املحافظة
عىل الحدود العراقية السورية
ملنع تسلل عنارص داعش ،وان
قوات التحالف الدويل ملتزمني
بحفظ األمن ودعم القوات بهذه
املنطقة».
ويضيف :بالنسبة لقوات التحالف
الدويل فإنها تتحدث مع القوات
الروسية املتواجدة أيضا يف سوريا
وتنسق اذا تواجدت اي دوريات

عىل االرض متمثلة بالعجالت
او يف السامء بطائرات ،وهذا
التنسيق مينع اي صدام قد يحدث
باملستقبل ،ويف السنوات السابقة
كانت هناك عدة دوريات لكن
مل يحدث اي حادث ،بالنسبة
ما حدث يوم االثنني مل يحدث
مثله سابقا وما تزال الحادثة قيد
التحقيق.
وعن التحركات الرتكية وتوغل
وقصف القوات الرتكية عىل
األرايض العراقية ،السيام يف اقليم
كوردستان ،وموقف التحالف
الدويل بشأن ذلك.
يختم املتحدث الرسمي لقيادة
قوات التحالف الدويل يف العراق،

مايلز كاغينز ،هذا الحوار بالقول:
بالنسبة للتحالف واجبه األسايس
وتركيزه الوحيد القضاء عىل
داعش ،وفيام يخص الفعاليات
العسكرية التي تحدث يف اقليم
كوردستان فليست من اختصاص
التحالف الذي أنشأ للقضاء عىل
داعش ،التحالف مراقب للوضع
يف اقليم كوردستان ،مستدركاً «و
يف الوقت نفسه نعزي عائالت
الشهداء من ضباط قوات الحدود
العراقية ،ومن معهم ،وان من
اهداف التحالف ان يحاول تجنب
الخسائر املدنية وارواح االبرياء
وهذا املبدأ يؤمن به التحالف
الدويل بصورة خاصة».
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تحقيق أمريكي يكشف باألسماء
والتفاصيل الحكومة الموازية في العراق

فيلي  /مـاجد سورمــريي

نرشت صحيفة «نيويورك تاميز»
االمريكية تحقيقا موسعا عن
العراق رسدت فيها تفاصيل مذهلة
عن سلطة امليليشيات والفساد يف هذا
البلد وقدرتها عىل التحكم مبصريه.
التحقيق الذي ترجمته وكالة
شفق نيوز .حمل عنوان «داخل
الكليبتوقراطية العراقية».
واستهلت الصحيفة األمريكية تحقيقها
برواية عن اللبناين حسني لقيس،
رجل األعامل الذي يعمل يف العراق
منذ العام  ،2011ولديه رشكة تدعى
«بامل جيت» كانت مرتبطة بعقد عمل
مع الحكومة العراقية الدارة مدرج
مخصص للشخصيات املهمة يف مطار
بغداد الدويل .ويف بداية شهر ترشين
االول/اكتوبر  ،2019جاءه اتصال من
رجل مجهول فرض عليه اللقاء به الن
لديه عرض عمل معه ،وعرف عن
نفسه انه ميثل كتائب حزب الله.
وعندما التقاه يف شارع السعدون ،قال
له الرجل «عليك ان تعمل معنا ،ال خيار
آخر .وبامكانك االحتفاظ بأشيائك،
لكن عليك ان تنفذ ما نقول» ،وان
العرض يتمثل بان تستحوذ الكتائب
عىل  50يف املئة من ارباحه ،وانه اذا مل
يتفق مع الكتائب ،فانه سوف يسلبه
كل ما ميلك يف بغداد ،وامهله اىل اليوم
التايل للرد.
ويف اليوم التايل ،وبينام كان حسني
لقيس يرتشف قهوته يف مقهى تابع
لفندق يف املطار ،توقفت خمس

سيارات شيفروليه امام مدرج ال
« « VIPوخرج منها  12رجال مسلحا.
كان لقيس قد اجرى اتصاالت عديدة
مبسؤولني عراقيني باالضافة اىل مسؤويل
املطار ،يف الليلة السابقة يطلعهم عىل
ما جرى معه .لكن أحدا مل يتصل به
منهم .وبحسب الصحيفة االمريكية،
فهم اما تم تحذيرهم ،او رشاء صمتهم.
صادر املسلحون هاتف لقيس وطلبوا
منه التوقيع عىل وثيقة يتنازل فيها عن
عقده املربم مع الحكومة .تردد قليال،
لكنه وقع عليها مرغام .كان لقيس
يدرك ان العراق يعاين من الجرمية
والفساد ،لكنه كان يعتقد ان املطار
الذي يعج فيه املئات من املسؤولني
األمنيني ،كان مكانا مختلفا.
ونقلت «نيويورك تاميز» عن لقيس
قوله «انتظرت  20دقيقة لعل أحد
سيأيت .الرشطة ،اي كان» .ويف نهاية
األمر وقع عىل الوثيقة وتوجه اىل قاعة
السفر واستقل طائرة مسافرة اىل ديب.
وبعدها بأيام ،نصبت الكتائب خليفته
املتعاقد مع الحكومة .ومل يعد لقيس
اىل العراق ابدا.
وكان ذلك قبل أربعة ايام فقط
من اندالع التظاهرات الشعبية يف
العراق ،وبالنسبة اىل الذين شاركوا يف
االحتجاجات فان جامعات مثل كتائب
حزب الله ليس مجرد قوة تابعة
اليران ،بل انها متثل الوجوه الجديدة
للكليبتوقراطية التي أثرت نفسها
عىل حساب شبان العراق الذين تركوا
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للبطالة والعوز باعداد متزايدة.
والتحق بعض قادة امليليشيات
بصفوف اكرب اغنياء العراق ،واشتهروا
باستحواذهم عىل مطاعم وماله ليلة
ومزارع عىل ضفاف نهر دجلة .وتلقت
امليليشيات الدعم واملساعدة من
طبقة سياسية جديدة هدفها الوحيد
االثراء الشخيص .وعىل مر السنوات،
امتهنت هذه الفئة كل انواع االحتيال،
وحاول رئيس الوزراء السابق عادل
عبداملهدي الذي وصف بانه اصالحي
محتمل عندما توىل رئاسة الحكومة
العام  ،2018ان يخضع امليليشيات
لسلطة الدولة ،لكنها تغلبت عليه.
والواليات املتحدة متورطة يف كل ذلك،
وليس فقط النها غزوها للعراق حطم
هذا البلد ودمر اقتصاده .الواليات
املتحدة تقدم االموال التي تبقه قامئا،
فاملجلس االحتياطي الفدرايل االمرييك
يف نيويورك يوفر للعراق سنويا ما
ال يقل عن عرشة مليارات دوالر
من مبيعات نفطه ،غالبيتها يذهب
اىل بنوك تجارية الهداف مخصصة
السترياد حاجات العراق ،وهي
عملية استوىل عليها كارتيالت تبييض
االموال منذ زمن طويل .ويف الوقت
نفسه ،فان واشنطن تفرض عقوبات
عىل دولتني هام ايران وسوريا اللتني
يتشارك العراق معهام بحدود هشة.
انها الوصفة املثالية الرضية تغذي

الفساد.
وتدرك الفصائل املوالية اليران انه
عىل الرغم من اغتيال االمريكيني لقائد
فيلق القدس االيراين قاسم سليامين،
اال ان الرئيس االمرييك دونالد ترامب،
ال يرغب بحرب خصوصا يف ظل وباء
كورونا الذي يسبب عجزا يف امليزانية،
ولهذا فانها ليست قلقة .وان أولويتها
الكربى تتمثل يف الحفاظ عىل نظام
عراقي يجيز حرفيا عرض بيع كل يشء.
ومع وصول العراق اىل شفري مرحلة
االزمة الوجودية بسبب الوباء آثاره
االقتصادية ،فان امام رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي فرصة استثنائية
ملواجهة اكرث ازمات العراق صعوبة،
اي الفساد ،اذ بامكانه ان يصور قضية
الفساد عىل انها مسألة حياة او موت،
وان عىل العراق ان يختار ما بني اطعام
شعبه او اثراء الكليبتوقراطية .ومن
غري املرجح ان ينجح الكاظمي ما مل
تستغل الواليات املتحدة الفرصة ل
وتغيري الرضر الذي الحقته بالعراق
وايجاد قضية مشرتكة مع املتظاهرين
العراقيني الذين يأملون باعادة بناء
دولتهم.
ولدى الواليات املتحدة تاريخ طويل
بدعم الكليبتوقراطيني الذين وقفوا
يف «الجانب الصحيح» يف رصاع
جيوبوليتييك ما ،وقبلت بتسويات
معهم ،وهو ما تسبب بالكثري من الدم
واثار تداعيات .وقالت سارة شياس
التي الفت كتابا تحت عنوان «لصوص
الدولة» الذي يوثق االثار املدمرة

للفساد يف العديد من الدول يف اسيا
وافريقيا ،ان «الفساد ال ميثل فقط
مشكلة سياسية جوهرية ،لكن املحرك
االسايس لغالبية املشكالت االمنية التي
يفرتض ان نحاول مواجهتها».
وبينام كان الفساد محدودا يف عهد
صدام حسني خالل الثامنينيات ،فان
التغيري جاء خالل التسعينات عندما
فرضت االمم املتحدة عقوبات عىل
العراق بسبب غزو صدام حسني
للكويت ،وخالل فرتة سبعة اعوام،
تراجع دخل الفرد اىل  450دوالرا من
 3500دوالر .وطاملا انهارت قيمة
رواتبهم ،فان مسؤويل الحكومة بدأوا
يتلقون الرشاوى ،وتفاقم االمر أكرث
بعد الغزو االمرييك العام  ،2003عندما
بدأ االمريكيون يوزعون كوبونات
بقيمة مئة دوالر يف محاول لكسب
اصدقاء وتحريك االقتصاد .ودخلت
مجموعة جديدة من االنتهازيني
مبن فيهم العراقيون املنفيون الذين
اصطفوا من اجل الفوز بعقود حكومية
ضخمة .وتبخرت مليارات الدوالرات،
وتوسعت الرسقة مبستوى كبري بعد
الطفرة النفطية يف العام  ،2008بفضل
شبكة االوليغارشية التي قواها رئيس
الوزراء نوري املاليك.
وعندما صعدت داعش يف منتصف
العام  ،2014كانت قوة الجيش
العراقي املفرتضة  350الف عسكري،
لكنها يف الواقع كانت تضم جنودا
اشباح ال وجود لهم مسجلني يف
صفوفها ليتسنى للضباط االستيالء عىل

رواتب مئات واالف الجنود ،وهو ما
حطم معنويات الجيش وعزز النقمة
بني اهايل املوصل.
ويف ظل انعدام املصادر املوثوقة
للحصول عىل معلومات عىل الرثوة
الوطنية التي رسقت ،فان املعلومات
املتوفرة تشري اىل انها هربت اىل
الخارج بنسبة اكرب من اي بلد آخر.
واشار سيايس عراقي عتيق ملؤسسة
«مجلس اتالنتيك» البحثية مؤخرا ان
ما بني  125مليار دوالر و 150مليار
دوالر ميتلكها عراقيون يف الخارج،
غالبيتها تم الحصول عليها بطريقة غري
مرشوعة .كام اشار اىل وجود تقديرات
اخرى بان الرقم يصل اىل  300مليار
دوالر ،وان  10مليارات دوالر من
االموال املنهوبة ،تم استثامرها يف
القطاع العقاري يف لندن وحدها.
وهناك اتفاق غري مكتوب للتحاصص،
فالصدريون يحصلون عىل وزارة
الصحة ،ومنظمة بدر حصلت لفرتات
طويلة عىل وزارة الداخلية ،والحكمة
يحصل عىل وزارة النفط .والوزراء
الجدد يواجهون احيانا صعوبة يف
التأقلم مع هذا الوضع القائم .وزير
سابق من التكنوقراط امىض عقودا
طويلة يف الخارج ،اكتشف عندما توىل
حقيبته الوزارية ،ان وزارته تشرتي
ادوية عقار وفق عقد قيمته 92
مليون دوالر ،لكنه توصل اىل طريقة
اخرى لرشاء االدوية نفسها باقل من
 15مليون دوالر .وقال «عندما قمت
بذلك ،واجهت قدرا هائال من املقاومة،

دخلت مجموعة جديدة من االنتهازيين
بمن فيهم العراقيون المنفيون الذين اصطفوا
من اجل الفوز بعقود حكومية ضخمة وتبخرت
مليارات الدوالرات ،وتوسعت السرقة بمستوى
كبير بعد الطفرة النفطية في العام ،2008
بفضل شبكة االوليغارشية التي قواها رئيس
الوزراء نوري المالكي.

«

وحملة شعواء ضدي».
وبينام كان من املفرتض ان منظومة
الفساد هذه ان تتلقى صدمة بعدما
كادت داعش يف  2014تستويل عىل
البلد ،اال انها يف املقابل ،كانت النتيجة
الرئيسية صعود رشيحة جديدة من
املنتفعني ،اي امليليشيات التي ساهمت
يف الحاق الهزمية بداعش ،والتي تعرف
باسم الحشد الشعبي التي من بني ابرز
فصائلها كتائب حزب الله التي «اقامت
امرباطورية اقتصادية ،جزئيا من خالل
شق طريقها اىل االعامل الرشعية
والعقود الحكومية» بحسب مايكل
نايتس ،الباحث يف معهد واشنطن.
ومتكنت الكتائب باالضافة اىل عصائب
اهل الحق من السيطرة تدريجيا عىل
مطار بغداد من خالل ادخال عامل
موالني لهام للعمل هناك تدريجيا،
واجربا رشكة «جي فور اس» الربيطانية
التي لديها عقد طويلة االمد مع
الحكومة الدارة امن املطار ،لتوظيف
املوالني لهام هناك .وكنتيجة لذلك،
فان للفصيلني قدرة عىل الوصول اىل
كل كامريات املراقبة يف املطار واىل

طريق الكيلو  1الذي يربط املدرجات
باملطار ،ويتخطى الحواجز االمنية.
وهناك جرى اغتيال قاسم سليامين ما
ان خرج من الكيلو .1
ويف الواقع ،فان امليليشيات تدير دولة
موازية ،ولديها وجود يف كل املناطق
الحدودية تقريبا وتسيطر عىل املوانئ
الجنوبية منذ اكرث من عقد ،ولديها
لجان اقتصادية يف بغداد ليتسنى
للرشكات االجنبية ابرام صفقات عربها
متخطية مؤسسات الدولة الرشعية.
وقال مسؤول يف املطار «لو استوردت
سيارات من ديب ،من خالل القنوات
الرشعية فقد يتطلب االمر شهرين
النهاء املعامالت ،واذا دفعت لكتائب
حزب الله لنقل  10االف اىل  15الف
دوالر ،فقد يستغرق االمر يومني».
وهناك رجال اعامل اثروا عىل حساب
بلدهم .وخالل االعوام املاضية حكام
املحافظات انتخبوا من خالل صفقات
ورشاوى دفعها رجال اعامل باعتبار
ان املحافظني لديهم سلطة كبرية عىل
ابرام العقود يف محافظاتهم ،فتكون
لديهم االفضلية لنيل الصفقات.
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أضيف ملف ملتهب الى
ملفات العراق الساخنة وهي
كثيرة ،أثاره االتفاق الثالثي
األميركي االماراتي االسرائيلي
الذي اعلن قبل أيام ،وفتح
باب التطبيع بين أبوظبي
وتل أبيب ،وذلك مع بدء
رئيس الحكومة العراقي
مصطفى الكاظمي زيارته
الحساسة الى واشنطن
والحافلة بالكثير من
القضايا الشائكة.

هل بامكان العراق اقامة عالقات مع إسرائيل؟
فيلي  /محمــد جمــال

ومن حسن حظ الكاظمي مل
يظهر الرئيس األمرييك دونالد
ترامب حامسته املفرطة أحيانا،
باإلشادة أمامه باالتفاق اإلمارايت –
اإلرسائييل ليحثه عىل إقامة عالقات
مبارشة مع بني بغداد وارسائيل،
من دون ان يأخذ باالعتبار حجم
االنقسام الداخيل الحاد السائد يف
العراق حول هذه القضية.
ويف ما يتعلق بقضية فلسطني ،فقد
كان العراق دوما رهانا موثوقا يعتد
به لدعم الفلسطينيني يف مطالبتهم
بحقوقهم املرشوعة وفق القانون
الدويل .ومع ذلك ،فان بامكان
العراق ان يتموضع يف مكان مريح له
سياسيا ،يقيه من احتامالت االحراج
االمرييك له ،اذا تسلح مببادرة السالم
العربية التي رعتها اململكة العربية
السعودية ومتكن من تحقيق إجامع
عريب عليها خالل القمة العربية يف
بريوت العام  ،2002والتي تنص عىل
مبدأ مبادلة األرض بالسالم ،ومبعنى
آخر ،تعيد ارسائيل االرايض التي
احتلتها منذ العام  1967يف الضفة
الغربية اىل الفلسطينيني ،وتساهم يف
معالجة قضية الالجئني الفلسطينيني،
فتفتح لها أبواب العواصم العربية يف
مسارات تطبيع جامعية.
وحتى مع وجود أصوات سياسية
داخل العراق تنادي بالتطبيع مع
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ارسائيل ،فان بامكان الحكومة
يف بغداد ان تتخلص من حرجها
السيايس املحتمل ،بالتذكري بأن
اململكة السعودية أعادت يف 19
آب/أغسطس  2020متسكها مببادرة
السالم العربية باعتبارها الطريق
األمثل لتحقيق السالم يف املنطقة،
عىل الرغم من ان شقيقتها دولة
اإلمارات العربية املتحدة بارشت
بالفعل السري بخطوات التطبيع مع
ارسائيل.
وعىل الرغم من ان مرص واالردن
سبقتا الدول العربية بإبرام اتفاقيات
سالم مع ارسائيل ،اال ان التطبيع
عىل املستوى الشعبي ما زال يواجه
رفضا عاما .كام أثري احتامل ان تكون
السودان الدولة التالية التي توقع
اتفاقا مع ارسائيل وفق تكهنات
ارسائيلية ،عززها ترصيح للمتحدث
باسم وزارة الخارجية السودانية
حيدر بدوي أشاد بخطوة االمارات
«الشجاعة ،مضيفا «ال أستطيع
نفى وجود اتصاالت بني السودان
وارسائيل» .لكن بيانا صدر عن وزارة
الخارجية السودانية بعدها بساعات
اعلن اقالة املتحدث حيدر بدوي.
ويف هذه األجواء ،تعالت عدة
أصوات داخل العراق تنادي بحذو
حذو االمارات يف التطبيع مع
إرسائيل .وقال رئيس حزب املستقبل

الدستوري العراقي انتفاض قنرب،
لوكالة شفق نيوز ان «العراق
والعراقيني ،فع ًال بحاجة اىل اتفاقية
سالم مع إرسائيل ،عىل غرار ما قامت
به دولة اإلمارات ،خصوصاً ان هذا
األمر فيه مصلحة العراق والعراقيني،
فهذا األمر يدفع اىل تقدم العراق
يف الكثري من املجاالت ،خصوصاً
االقتصادية واألمنية».
لكن قنرب اعترب ان «العراق ،قبل
اتخاذ هكذا خطوة ،يجب تحريره
من النفوذ االيراين ،الذي يتحكم يف
سياسة الدولة العراقية الخارجية،
والذي يسعى هذا النفوذ ان
يستخدم العراق والعراقيني ،كأسلحة
حرب بيده ضد عدد من الدول ،ومن
بينها ارسائيل».
وأضاف ان «غالبية الشعب العراقي،
مع اتفاقية سالم مع إرسائيل ،فهذا
الشعب يحب الحياة ،ويريد العيش
حاله كحال الشعوب االخرى،
وخصوصاً دولة االمارات ،ولهذا
العراق بحاجة اىل عقد اتفاق سالم
مع كافة دول العامل وليس ارسائيل
فقط ،لكن هذا االمر يتطلب جهدا
كبريا حتى يتم الخالص من االحتالل
االيراين للدولة العراقية ،وقراراتها
املهمة واملصريية».
وكان زعيم حزب األمة العراقية
السابق ،مثال اآللويس ،كان من
أوائل من دعوا الحكومة العراقية إىل
التطبيع مع إرسائيل ،وقال لوكالة

شفق نيوز ،إن «العراق بحاجة
إىل الخروج من معسكر الحروب
والتطرف واألوهام ،وهو بحاجة
لبناء عالقات مستقرة مع كافة دول
العامل» ،مردفاً «لهذا العراق بحاجة
اىل اتفاقية سالم مع إرسائيل ،عىل
غرار اإلمارات».
وأشار األلويس أن هناك تواص ًال
غري رسمي بني بعض الشخصيات
السياسية العراقية وإرسائيل ،لكن
«تحكم إيران باملشهد السيايس
العراقي ،يحول دون مزيد من
التطور» ،معتربا انه «لو كان
السياسيون العراقيون ال يخافون من
إيران ،وطهران ال تتحكم يف قراراتهم،
لكان العراق قد سبق اإلمارات يف
عقد اتفاقية سالم مع إرسائيل».
وال يبدو ان قضية التطبيع تحظى
باجامع داخل العراق .فقد قال
القيادي يف تحالف الفتح سعد
السعدي ،لشفق نيوز ،ان «الدستور
العراقي ،واضح مبنع اقامة اي
عالقات او عقد اي اتفاقات وتواصل
مع ارسائيل ،فال ميكن بل من
املستحيل عقد اي اتفاق مع هذا
الكيان الغاصب».
وبني السعدي انه «غري املستبعد
سعي بعض دول الخليج ،والواليات
املتحدة األمريكية ،اىل ضم العراق،
ضمن الدول التي تسعى اىل التطبيع
مع ارسائيل ،لكن هذا األمر لن
يحصل مهام فعلت تلك الدول،

فالقوى السياسية والشعبية ،لن
تسمح لذلك مهام كان السبب
والدوافع».
وشدد اننا «لن نسمح بان يكون
العراق مؤيدا لهكذا عمليات تطبيع،
فكيف نسمح ان يكون جزء منها ،كام
الحكومة العراقية ،مطالبة مبوقف
رصيح وعلني مع عملية التطبيع
بني الكيان الصهيوين وبعض الدول
العربية ،فالدستور العراقي ،واضح
ومينع اقامة اي عالقات واتصاالت
مع الكيان الصهيوين ،لكن الحكومة،
حتى اللحظة ،بال موقف رسمي».
ويعزز موقف السعدي ما قاله
أيضا رئيس كتلة الجامعة اإلسالمية
الكوردستانية النيابية سليم همزة،
لوكالة شفق نيوز ،بان «التعامل
مع اليهود كفئة دينية ،أمر طبيعي،
فاليهود يشء والكيان الصهيوين يشء
اخر ،فإن اليهود موجودون يف إيران
والعراق وتركيا والكثري من الدول،
كباقي االديان االخرى».
وعىل الرغم من ان همزة أشار
اىل ان «الكثري من الدول العربية
واالسالمية املحيطة بإرسائيل ،لديهم
عالقة جيدة ،معهم دون العلن
ولديهم نوع من التعامل والتواصل
مع إرسائيل» ،اال انه اضاف ان
«الكيان الصهيوين ،يقتل ليل ونهار
الشعب الفلسطيني واملسلمني،
ومسبب لكثري من املشاكل ،وال
ميكن تطبيع العالقات معه ،دون

>>
«عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب
الله» تملك هوية مزدوجة كجماعات
«مقاومة» معادية للواليات المتحدة
وكألوية مسجلة في المؤسسة
العسكرية الرسمية العراقية ،وانها
تتوان عن
في دورها األول ،لم
َ
شجب التواجد األمريكي الذي تصفه
باالحتالل وتوجيه التهديدات.

>>

تراجع عن مواقف الحالية وان يرجع
االرض املحتلة اىل فلسطني ..التطبيع
امر مرفوض».
وتابع رئيس كتلة الجامعة اإلسالمية
الكوردستانية النيابية ان «التطبيع
أمر طبيعي مع كل الدول ،لكن هذا
التطبيع يجب ان يكون وفق رشوط،
والتصالح بني الدول أمر طبيعي
أيضا ،لكن هذا التصالح يجب ان
يكون مبني عىل املصلحة العليا
للبلدان».
ومن جهته ،قال القيادي يف جبهة
االنقاذ والتنمية العراقية ،أثيل
النجيفي ،لوكالة شفق نيوز ان
«التطبيع مع ارسائيل مرض للعراق
اكرث مام هو نافع ،لعدة أسباب ،منها
ان الدول التي طبعت العالقة مع
إرسائيل ،سواء كانت مرص او االردن،
كانت يف حالة حرب مبارشة مع

إرسائيل ،ولهذا هي كانت بحاجة
اىل مغادرة حالة الحرب ،كام هي
كانت تحتاج دعم الواليات املتحدة
االمريكية ،لغرض تسليح الجيش،
وغريها».
وبني النجيفي ،اننا «يف العراق ،ليس
لدينا اي مصلحة مبارشة لتطبيع
العالقة مع إرسائيل ،بل عىل العكس،
فهذا التطبيع يتسبب يف اثارة مشاكل
داخلية كبرية يف العراق».
وحذر القيادي يف جبهة االنقاذ
والتنمية العراقية ان «هذا التطبيع
سوف يسبب عملية انشقاق كبرية
يف الوضع العراقي ،بني السلطة
والشعب ،والحكومة العراقية يف
غنى من احداث هكذا أزمات،
خصوصاً بهذا الوقت ،ولهذا التطبيع
سيكون له رضر كبري عىل العراق
والعراقيني».
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فيلي  /محمود طــلب

مخاوف من مزروعات متفجرة في العراق تكفي لتدمير  10مدن
اذكت حادثة اإلنفجار الكبري يف
مرفأ بريوت بلبنان ،املخاوف
عىل مدن عراقية من مخاطر
املخلفات واملقذوفات الحربية غري
املنفلقة؛ من إنفجارات قد تحدث يف
أي وقت وألسباب عدة.
وتسبب داعش بزرع آالف األلغام يف
املناطق التي كانت خاضعة لسيطرته
بالعراق ،خاصة يف محيط املدن
يف محاولة منه لصد تقدم القوات
العراقية.
عوضاً عن ذلك قام الجيش العراقي
ابان الحرب مع إيران ،بزرع ماليني
االلغام االرضية عىل طول الحدود
املمتدة ،وما تزال عرشات اآلالف
منها متواجدة يف املناطق الحدودية.
مام خلفت مشكالت تهدد الواقع
االقتصادي يف الرشيط الحدودي مع
ايران الذي يضم مدن خانقني ومنديل
وقزانية مبحافظة دياىل.
ويؤكد مدير ناحية قزانية الحدودية
مع ايران  115كم رشقي بعقوبة
مازن اكرم الخزاعي ،وجود  10مواقع
لأللغام يف قزانية و 3مواقع اخرى يف
ناحية منديل  93كم رشقي بعقوبة
الحدودية مع ايران منذ نحو 30
عاما ابان الحرب العراقية االيرانية،
مشرياً اىل انها مل تشهد أي عمليات

رفع أو معالجة رغم الخطط والربامج
التي اعلن عنها مسبقا؛ بسبب ضعف
االمكانيات الفنية او ملشكالت مالية
اىل جانب االنشغال التام بأحداث
داعش بعد عام .2014
ويكشف الخزاعي لـوكالة شفق
نيوز ،ان النظام السابق قبيل عام
 2003شجع االهايل عىل البحث عن
االلغام مقابل رشائها منهم مببالغ
مالية مجزية ،ما سبب حوادث أودت
بحياة عرشات السكان ،واصابة قسم
كبري منهم بالعوق ،منوها اىل ان
القوات االمريكية بعد إسقاط النظام
السابق اتبعت الخطة نفسها برشاء
االلغام من االهايل ،ومن ثم تعود
العتقالهم ألسباب مبهمة.
وينتقد الخزاعي اهامل خطر
األلغام يف الرشيط الحدودي مع
إيران ومخاطر ذلك الكبرية عىل
سكان القرى والقصبات الحدودية،
مستدركا بالقول «حوادث انفجار
االلغام انتهت منذ  4سنوات بعدما
كانت تجرفها الفيضانات والسيول
القادمة من ايران ،اىل جانب اللوحات
التحذيرية التي رسمتها قوات الحدود
لحامية املزارعني والرعاة يف محيط
حقول االلغام».
من جانبه يخمن الخبري االمني

مرتىض السعيدي ،مخاطر حقول
االلغام املتواجدة يف حدود دياىل
وايران ،انها تكفي لتدمري  10مدن،
مردفاً «وال زال خطرها قامئا برغم
صعوبة وصول الجامعات املسلحة
اليها ،او استعاملها لتصنيع عبوات
ومتفجرات لشن هجامت مسلحة».
ويحذر السعيدي ،يف حديثه لوكالة
شفق نيوز ،من السيول الجارفة
املتوقع حدوثها يف موسم الشتاء ،التي
رمبا تجرف املخلفات واملقذوفات اىل
املناطق الزراعية والسكنية ،داعيا
الجهات املعنية اىل اعتامد «خطة
شاملة لرفع االلغام او االستعانة
باملنظامت الدولية املختصة لرفع
االلغام واملخلفات وتطهري حدود
دياىل -ايران من مخاطر كامنة رمبا
تنفجر يف أي وقت».
خطر األلغام ال يتمحور عىل الحدود
فقط ،بل أن دائرة األمم املتحدة
لألعامل املتعلقة باأللغام (أومناس)
اكدت أن ألغاماً ومتفجرات منترشة
يف املناطق التي كانت واقعة تحت
سيطرة تنظيم داعش يف العراق،
وعملية إزالتها شاقة وأكرث خطورة
بسبب «التلوث» باملتفجرات.
وأشارت أومناس إىل أن «الرصاعات
والحمالت العسكرية بهدف استعادة

مدن العراق من قبضة املتطرفني أدت
إىل ترشيد أكرث من  5.8مليون شخص
بني عامي  2014و.2017
وأوضحت أومناس أن الكثريين ما
زالوا بال مأوى أو غري قادرين عىل
العودة إىل ديارهم بسبب «التلوث
الكبري باملتفجرات» املرتبط بالرضبات
الجوية والعبوات الناسفة بدائية
الصنع التي تركها تنظيم داعش ،بل
وأحيانا تكون تلك العبوات مربوطة

بجثث مقاتيل التنظيم.
وأشارت إىل أن املبالغ املطلوبة
لالستجابة لطلبات البلدان املتأثرة
باأللغام تصل إىل  495مليون دوالر،
مشرية إىل أن أعىل متطلبات التمويل
هي يف مناطق ما بعد الرصاع مبا يف
ذلك العراق ( 265مليون دوالر)
وأفغانستان ( 95مليون دوالر)
وسوريا ( 50مليون دوالر).
وقال بري لودهامر ،وهو خبري نزع

األلغام تابع لألمم املتحدة ،إن مدينة
املوصل تحتاج  10سنوات لتطهريها
من األلغام والقنابل.
تقدر إحصاءات األمم املتحدة
واملنظامت العاملة يف مجال إزالة
األلغام أن عدد األلغام املزروعة
مبختلف دول العامل يتجاوز 110
ماليني 40 ،يف املئة منها يف دول
عربية ،ويأيت العراق يف املرتبة الثانية
بعد مرص.
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ملف العاملة األجنبية يف العراق
من امللفات الخطرية التي طاملا تم
الحديث عنها وعن تداعياتها وتأثريها
عىل املجتمع العراقي من عدة نواحي
وتم تحذير الحكومات التي تعاقبت
عىل العراق من خطورة هذا امللف
ورضورة حسمه واتخاذ قرارات حاسمة
بذلك ولكن كل هذه التحذيرات كانت
هواء يف شبك ومل تلق آذاناً صاغية
حالها حال الكثري من امللفات التي مل
ُتحسم و ُتركت مفتوحة.
أعود لفتح هذا امللف الخطري مرة أخرى
ألن الوضع االقتصادي يف العراق مي ّر
بأسوأ أحواله ألسباب معروفة التخفى

عىل أحد واملواطن العراقي يعيش يف
أصعب الظروف االقتصادية خاصة يف
ظل أجواء الحظر الكيل والجزيئ الذي
ترتب بسبب انتشار جائحة كورونا,فهو
يعاين من انتشار الفقر والبطالة
ومبعدالت مرتفعة أضحت مقلقة جداً
والميكن السكوت عنها وقدرته الرشائية
وصلت اىل أدىن مستوياتها حيث أصبح
غري قادر عىل تلبية أبسط االحتياجات
الرضورية له ولعائلته وأصبحت فرص
العمل شبه معدومة لتوقف القطاع
الخاص بشكل شبه كامل والركود الكبري
عم االقتصاد العراقي وانعدام
الذي ّ
فرص العمل مهام كانت بسيطة,

دعوة
للسيد الكاظمي
من أجل عيون
الفقراء والعاطلين
د .رائد الهاشمي

وباملقابل نجد انتشار املاليني من العاملة
األجنبية يف جميع محافظات العراق
وال أبالغ عندما أقول املاليني منهم ألنه
التوجد محافظة عراقية وال قضاء وال
ناحية وال محلة وال حي وال شارع يخلو
منهم فهم ميلئون املؤسسات الحكومية
واملستشفيات ورشكات القطاع الخاص
واملعامل واملحالت واألسواق وحتى
البيوت ,يعملون ويحولون أجورهم
اىل بلدانهم بالعملة الصعبة والحكومة
تتفرج واالقتصاد بحاجة اىل كل دوالر
داخل البلد واألدهى من ذلك أن ابن
البلد عاطل ويبحث عن أي عمل مهام
كان بسيطاً واليجد بسبب تفضيل
العاملة األجنبية عليه ألسباب معروفة
للجميع وقد شخصناها مراراً وتتلخص
بسببني رئيسيني األول انخفاض أجر
العامل األجنبي مقارنة بالعامل
العراقي والثاين أن العامل األجنبي يف
الواقع يعمل عملني حيث أنه يعمل
عام ًال وحارساً يف نفس املكان بسبب
رغبته بتوفري أجور السكن ,أي مبعنى
آخر أن كل عامل أجنبي يأخذ فرصة
عاملني عراقيني بنفس الوقت أي مبعنى
أوضح أن كل عامل أجنبي يف العراق
يتسبب بحالتني من البطالة يف املجتمع
فهل أن حكومتنا منتبهة لهذا األمر أم
أن هذا اليعنيها؟ واألمر اآلخر األكرث
خطورة أن أكرث من  % 90من هذه
العاملة األجنبية تعمل يف البلد بشكل
غري رسمي وهذا باعرتاف رسمي من

وزارة العمل والشؤون االجتامعية
حيث استغلت بعض املكاتب والرشكات
الوهمية انعدام القانون وضعف
هيبة الدولة وسارعت باسترياد هذه
العاملة بأساليب غري رشعية ومبساعدة
شخصيات سياسية نافذة لنرش هذه
العاملة يف البلد لتحصل عىل ماليني
الدوالرات ولتغرق البلد بهم وتساهم
بزيادة معدالت البطالة والفقر بني
أبناء البلد.

دعويت للحكومة العراقية وللسيد رئيس
مجلس الوزراء اىل االنتباه لهذه الظاهرة
الخطرية واالرساع باتخاذ قرارات رسيعة
وحاسمة النهاء العاملة األجنبية يف
العراق فوراً والرضب بيد من حديد
عىل جميع الرشكات واملكاتب الغري
رسمية التي متارس هذا العمل  ,ولهم
أن يتخيلوا أن هذا األمر لو حصل فأن
ماليني من فرص العمل ستتوفر لشبابنا
العاطلني مام سيقلل من معدالت الفقر

والبطالة وسيقلل من معاناة املواطن
العراقي بشكل كبري ولتم توفري
ماليني الدوالرات من العملة الصعبة
للبلد ولتم تحريك الركود السائد يف
السوق ,وكيل أمل بأن يلبي السيد
الكاظمي هذه الدعوة الصادقة من
أجل عيون ماليني العاطلني والفقراء
الذين يعيشون شظف العيش
والجوع والبطالة واملعاناة.
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عاد ملف إقليم البرصة إىل
الواجهة يف املحافظة الواقعة
جنويب البالد ،وسط إطالق
داعميه تحذيراً شديداً لرئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،ولوحوا بـ»احتالل»
مجلس املحافظة مستقب ًال.
إحدى الشخصيات السياسية املستقلة
البارزة املطالبة باقليم البرصة كريم
شواك يقول لوكالة شفق نيوز انه «يف
حال عدم استجابة الطاقم السيايس
املوجود لخيار مرشوع االقليم،
فسيكون هناك موقف شديد ضد
أي جهة تقف حجر عرثة بوجه أبناء
البرصة املطالبني باالقليم ،حيث ان
الشارع توجد لديه رغبة وتأييد واسع
النطاق لفكرة االقليم».
وأضاف« ،اليوم عىل جميع املحافظات
ان تتوجه تجاه األقلمة ،ولو كان قادة
العراق يتمتعون بالحكمة والدراية،
لتم تفعيل الفيدرالية يف عموم
العراق منذ عام  2003وليس يف إقليم
كوردستان لوحده».
واشار اىل شواك ان «هناك موعد قريب

النعقاد مؤمتر خاص لتنظيم مرشوع
اقليم البرصة لتنظيم العمل بني
الجامهري عرب توقيتات محددة وبرامج
محددة» ،مبيناً أن «هناك خطوات
لتكوين االقليم وفق قانون  13لعام
 ،2008والخطوة األوىل املتمثلة بإبداء
الرغبة بنسبة  2يف املئة قد اكتملت يف
عام  2015بعد ان اصدرت مفوضية
االنتخابات قرارا تطلب فيه من رئاسة
الوزراء املصادقة عىل طلب البرصيني
وتخصيص اموال للمرحلة الثانية فيام
يتعلق باالنتخابات الخاصة باملرشوع».
وتابع ان «مجلس الوزراء مل يستجب
لتخصيص االموال حسب قرار
املفوضية ،وعليه سيكون هناك حراك
شعبي القامة دعوى يف املحكمة
االتحادية عىل رئاسة الوزراء اذا مل
تستجب لقرار البرصيني املطالبني
مبرشوع االقليم».
وأردف بالقول ،إن املؤيدين إلقامة
اإلقليم سيعملون خالل االنتخابات
الربملانية املقبلة عىل تشكيل كتلة من
نواب البرصة يكون هدفها إنشاء إقليم
البرصة ،مضيفاً «أما عىل املستوى
املحيل ،ففي حال إقامة انتخابات
مجالس املحافظات فستكون الخطوة
التالية احتالل مجلس املحافظة ،ويف

حال الوصول لألغلبية املطلوبة سيتم
تشكيل حكومة البرصة من أهل
البرصة ،وقطع أيادي كل من يريد
التدخل بشان البرصة».
ويرى املواطن صفاء جاسم من خالل
حديثه لوكالة شفق نيوز أن «مرشوع
االقليم مطلب العداد قليلة وان هذا
املرشوع يحتاج اىل قرارات من السلطة

الترشيعية يف ظل عدم تواجد مجالس
املحافظات التي ألغاها الربملان
العراقي ،وهذا االمر يحتاج اىل سياسة
القبول من املجتمع البرصي والجهات
الترشيعية التي تعجز عن متابعة
ابسط ملف وهو التنظيف فكيف
لها ان تتابع ملف االقليم والتوافقات
السياسية غري حارضة وحتى لو اعلن

إقليم البصرة يعود للواجهة..
داعموه يحذرون الكاظمي ويلوحون بـاالحتالل
فيلي  /محمـد الجــابري

عنها امام االعالم».
وأضاف أن «ارض املحاصصة موجودة
يف الوزارات وغريها وسياسة (طمطم
يل واطمطم لك) ويعني غياب االرادة
السياسية رغم توقيع اعضاء مجلس
املحافظة يف الدورة السابقة ،وهذا
املرشوع مل يتحقق يف ظل االشرتاك
باملحاصصة يف البقرة الحلوب».
اما املواطن مرتىض الحسيني يقول
لوكالة شفق نيوز إن «املسؤول
العراقي يعيش يف دوامة الخدر والنوم
يف العسل يف ظل املوازنات االنفجارية
التي مل يستطيعوا بها معالجة ابسط
امللفات املتعلقة بالخدمات من
الكهرباء واملاء والصحة والتعليم
ومفردات البطاقة التموينية».
واضاف «يف ظل عدم تحقيق هذه
النقاط فان مرشوع االقليم هو حلم
فقط وحديث عىل السنة الناس فقط»،
داعيا النواب واصحاب القرار اىل
«حل ابسط امللفات من ضمنها ملف
التلوث الحاصل جراء الغاز املنبعث
من الرشكات النفطية فضال عن تردي
الواقع الصحي».
املحلل السيايس البرصي عبدالله
السعد يقول ملراسل وكالة شفق نيوز
إنه «يف حال التوجه لالعالن عن
مرشوع اقليم البرصة فانه ينبغي
التوضيح للراي العام بنظام الحكم
يف العراق هو اتحادي اي فيدرايل
جمهوري نيايب دميقراطي وفقا الحكام
املادة اوال من الدستور العراقي الدائم
والتي تنص عىل ان جمهورية العراق
دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات
سيادة كاملة ونظام الحكم فيها نيايب
دميقراطي وهذا الدستور هو ضامن

لوحدة العراق».
وتابع «بالتايل فان الدستور يف اول
مواده قد قدم االتحادية اي الفيدرالية
عىل باقي اوصاف الحكم الباقية
والتي تتمثل بالجمهوري والنيايب
والدميقراطي ،كام اكدت املادة 116
من الدستور عىل ان النظام االتحادي
يف العراق يتكون من عاصمة واقاليم
ومحافظات المركزية وادارات محلية».
واوضح أن «هذا االمر يعني ال
يقترص عىل اقليم كوردستان لوحده
وامنا هو حق لكل محافظة عراقية
تريد ان تكون االقليم بناء عىل
طلب استفتاء الجامهري وفق لالطر
الدستورية النافذة وملا جاء يف نص
املادة  119من الدستور وعليه فمن
حق اهايل محافظة البرصة او غريها
من املحافظات املطالبة باالقليم وفق
الدستور».
وبني السعد ان «الطبقة السياسية
الحاكمة يف العراق والتي كانت تنادي
بانهاء الحكم الدكتاتوري يف العراق
والخالص من املركزية املقيتة وتوزيع
السلطات والصالحيات قد تراجعت
عن تلك الدعوات وتعمل جاهدة
عىل ابقاء مفاتيح السلطة والرثوة
يف يدها بعد ان متكنت من مقاليد
الحكم يف العراق اضافة اىل التدخالت
الخارجية من بعض الدول والتي تجد
يف تكوين االقليم يف البرصة تهديم
ملصالحها االقتصادية وتحجيم لنفوذها
يف العراق وبالتايل مرشوع االقليم هو
حلم للبرصيني الطامحني لحياة كرمية
حرة وهذا يحتاج اىل التكاتف وتنظيم
الصفوف والكلمة الواحدة وصوال
للهدف املنشود».
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قال تقرير لصحيفة «وول سرتيت
جورنال» إن العراق بدأ أخريا
يعود للمسار الصحيح عىل الرغم من
أنه مير بوضع ال يحسد عليه يف الوقت
الحايل نتيجة جائحة كورونا ورصاع
اإلرادات اإلقليمية والدولية داخل
أراضيه.
التقرير رصد عدة مــؤرشات أوردهــا
معهد «بروكنغز» األمرييك تؤكد حصول
تقدم من نواح كثرية يف البالد منذ عام
 2003ولغاية اليوم.
أوال :ارتفع عدد سكان البالد من حوايل
 25مليون نسمة يف السنوات األخرية
من حكم رئيس النظام السابق صدام
حسني إىل  40مليونا اليوم.
وفقا للصحيفة هذا يف حد ذاته ليس
جيدا وال سيئا ،لكنه يعني أن العراق
كبري مبا يكفي ليكون العبا مهام يف
سياسات الرشق األوسط.
ثانيا :ارتفع نصيب الفرد من الناتج
املحيل اإلجاميل إىل ما يقرب من ستة
آالف دوالر أمــريك مقارنة بأقل من
أربعة آالف قبل عقدين من الزمن.
يشري تقرير الصحيفة إىل أن من املؤكد
أنه ال يزال هناك فقر كبري يف العراق،
والفساد منترش ،وآفاق العمل للشباب
العراقي متواضعة ،لكن مع ذلك ،كانت
هناك تطورات اقتصادية إيجابية.
ثالثا :ارتفع إنتاج النفط من حوايل 2.5

مليون برميل يوميا يف سنوات حكم
صــدام األخــرة إىل حــوايل  4.5مليون
برميل اآلن ،كام تضاعفت عائدات
التصدير من النفط ثــاث م ـرات يف
املتوسط منذ عام .2002
رابعا :انخفض املعدل السنوي للنزوح
الداخيل بأكرث من النصف منذ هزمية
تنظيم داعش.
خامسا :تحسنت العديد من مؤرشات
جودة الحياة بشكل ملحوظ عىل مدى
العقدين املاضيني ،فالهواتف املحمولة،
التي كانت مقترصة عىل النخبة البعثية،
باتت موجودة يف كل مكان ،ويساوي
إجاميل عدد املستخدمني تقريبا عدد
السكان.
كام يبلغ إجاميل مستخدمي اإلنرتنت
اآلن حوايل  10مليون.
ســادســا :ارتفع متوسط عمر الفرد
املتوقع من  67سنة يف عام  2002إىل
حوايل  73عاما اليوم.
سابعا :ازداد عــدد منشآت الرصف
الصحي الحديثة التي باتت تصل ألكرث
من  40يف املئة من السكان ،مقارنة بـ
 32يف املئة قبل عام .2003
كام بات أكرث من نصف السكان يحظون
مبياه رشب آمنة أيضا ،عىل الرغم من أن
هذا امللف ال يزال يحتاج لبذل جهود
أكرب.
ثامنا :ارتفع معدل محو األمية عىل

8

مـؤشـرات على عـودة العــراق إىل املـسار الـصـحيح
فيلي  /نهــاد قــيس

الصعيد الوطني من  74يف املئة يف
مطلع القرن إىل  85يف املئة اليوم.
ويخلص تقرير «وول سرتيت جورنال»
إىل أنه مع ذلك فإن الطريق ال يزال
طويال أمام العراق لتحقيق االستقرار
السيايس واالقتصادي املنشود ،يف ظل
االحتجاجات الشعبية التي اندلعت
العام املايض وارتفاع مؤرشات الفساد
والرتاجع يف حرية الصحافة.
وكانت االحتجاجات قد بدأت يف أكتوبر

املايض واستمرت عدة أشهر ،وطالب
خاللها مئات اآلالف من العراقيني
بوظائف وخــدمــات ورحيل النخبة
الحاكمة ،التي قالوا إنها فاسدة.
وتسببت االحتجاجات يف استقالة رئيس
الــوزراء عادل عبد املهدي ،الذي حل
محله يف مايو املايض مصطفى الكاظمي،
الرئيس السابق لجهاز املخابرات.
ويــعــاين الــع ـراق ،الــذي يعتمد عىل
صــادرات النفط للحصول عىل أغلب

عائداته ،من الفساد وســوء اإلدارة
لسنوات طويلة وجاء ترتيبه رقم 161
من بني  168دولة يف التقرير السنوي
ملنظمة الشفافية الدولية عن الفساد
لعام .2015
كام يحتل العراق حاليا املركز  156من
بني  180دولــة يف التصنيف العاملي
لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة
مراسلون بال حدود.
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محور خليجي-أميركي في قلب بغداد..

حل لمشاكل العراق !
تساءل «معهد بروكينجز» في تقرير
له عن كيفية قدرة رئيس الوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي الذي
قام بزيارة الى الواليات المتحدة،
على مواجهة التحديات الكبيرة التي
يواجهها من االنقسام السياسي
واالحتجاجات

المستمرة

بسبب

االوضاع االقتصادية واالجتماعية،
واحتمال انهيار االقتصاد في ظل
تردي أسعار النفط ،الى تأثيرات
التوتر االيراني – االميركي ،وتفشي
وباء كورونا.

فيلي  /دانــيا فيــلي
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تساءل «معهد بروكينجز» يف
تقرير له عن كيفية قدرة رئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
الذي قام بزيارة اىل الواليات املتحدة،
عىل مواجهة التحديات الكبرية
التي يواجهها من االنقسام السيايس
واالحتجاجات املستمرة بسبب
االوضاع االقتصادية واالجتامعية،
واحتامل انهيار االقتصاد يف ظل تردي
أسعار النفط ،اىل تأثريات التوتر االيراين
– االمرييك ،وتفيش وباء كورونا.
وفيام اشار تقرير املعهد االمرييك اىل ان
الكاظمي يدرك أهمية معالجة هذه
القضايا ،واىل انه يتعامل مع حكومته
عىل انها حكومة انتقالية تعتزم اعادة
بعض االستقرار اىل البلد ،اال انه تساءل
عن كيفية تخطيه هذه التحديات
املتداخلة.
واقرتح املعهد ان تقوم واشنطن
بانشاء ما أسامه «املحور الخليجي –
االمرييك» يف بغداد ،ومعالجة الخالفات
بني أربيل وبغداد أو ًال.
واعترب «بروكينجز» يف تقرير كتبه
الباحث رانجا عالء الدين ،ان «الطريق
املهم الوحيد الذي يقود اىل التعايف قد
يكون من خالل عالقات أوثق مع دول
الخليج العريب» ،مشريا اىل ان «املاملك
الخليجية مل تستثمر حتى اآلن بشكل
مهم يف موارد العراق ،فيام أن رشكاءهم
االمريكيني واالوروبيني كافحوا من
اجل متهيد الطرق امام االستثامرات
والدعم الخليجي من أجل العراق
فيام يحاولون جلب االستقرار للعراق
خالل الحرب عىل داعش يف السنوات

األخرية».
وذكر تقرير املعهد انه «من خالل
دعم الواليات املتحدة وقيادتها،
بامكان العراق ان يعيد اندماجه يف
العامل العريب وإعادة احياء عالقته
بالخليج عىل اساس املصالح املشرتكة
للمساهمة يف تنشيط اقتصاده وتقليل
اعتامده عىل ايران».
واستعاد التقرير بعض تفاصيل
السنوات املاضية فيام يتعلق بالعالقات
بني العراق ودول الخليج ،مشريا إىل
انها متيزت بالتوتر وعدم االستقرار منذ
الغزو االمرييك عام  ،2003حيث تحول
العراق اىل ساحة مواجهة بالوكالة بني
ايران والعامل العريب.
كام اشار اىل ان العالقات بني الجانبني
وصلت اىل ادىن مستوياتها خالل حكم
رئيس الوزراء األسبق نوري املاليك،
خاصة بعد بداية الربيع العريب وقيام
شخصيات سياسية ودينية من العراق
بتأييد املتظاهرين الشيعة يف دول
الخليج .واثار املاليك استياء غالبية
العامل العريب فيام ادت سياساته
بتهميش السنة ،اىل ابتعاد ماملك
وامارات الخليج.
ويف الوقت نفسه ،افتقرت دول الخليج
اىل سياسة فاعلة ،اسرتاتيجية وطويلة
االمد إزاء العراق ،كام ان بعض دول
الخليج تم اتهامها بتمويل جامعات
مسلحة يف العراق مسؤولة عن
هجامت ارهابية كثرية.
وذكر التقرير ان «الواليات املتحدة
تتحمل بعضا من املالمة عىل تدهور
العالقات» ،منوها إىل ان دول الخليج
وصلت اىل مرحلة اقتنعت فيها ان
العراق ميثل قضية خارسة .ومع ذلك،

فقد كانت هناك بعض اللحظات
املرشقة مثلام جرى يف العام 2017
عندما تعهد ويل العهد السعودي
االمري محمد بن سلامن باالستثامر يف
العراق ،فيام كان وزير الخارجية عادل
الجبري يقوم بأول زيارة لوزير خارجية
سعودي اىل العراق منذ سنوات طويلة،
يف حني قام رئيس الوزراء السابق حيدر
العبادي بزيارتني اىل السعودية.
اال ان «ديناميات السياسة الداخلية»
يف العراق عرقلت هذه الجهود ،ومل
تساعد الالعبني السياسيني األكرث
اعتداال الذين كان مبقدورهم العمل
من اجل عالقات اوثق مع الخليج ،بل
ان نفوذهم عاىن من االضمحالل .ويف
الوقت نفسه ،فان الجامعات املرتبطة
بايران شهدت صعودا ،وهي كانت
تعارض بقوة فكرة متتني العالقات مع
دول الخليج العريب الن ذلك يلحق بها
رضرا سياسيا ،خاصة اذا كان قادتها
الواليات املتحدة.
واآلن ،يقول «بروكينجز» ،ان هناك
مقاربة ثالثية األوجه لدول الخليج
تجاه العراق :فحيثام يكون االمر
متاحا ،هناك أوال االنخراط دبلوماسيا
مع الطبقة الحاكمة يف بغداد ،والثاين
تطوير عالقات سياسية واقتصادية،
وثالثا احتواء النفوذ االيراين.
وأوضح ان بعض دول الخليج،
كالكويت مثال ،احتفظت بعالقات
اكرث ايجابية مع العراق ،وكانت الدولة
الخليجية الوحيدة التي متثلت بحضور
سيايس كبري يف القمة العربية التي
عقدت يف بغداد العام  ،2012كام
استضافت مؤمتر اعادة إعامر العراق
منذ سنتني.

اما السعودية ،فانها ما زالت بال سفري
لها يف بغداد عىل الرغم من االنباء
التي تحدثت يف ايار/مايو املايض ان
السفري السعودي لدى العراق سيتوىل
مسؤولياته هناك قريبا .اما العالقات
مع قطر ،فانها ضعيفة يف ظل حقيقة
ان متربعني قطريني أثرياء اشتبهوا
بتمويل مسلحني سنة ،وان جامعات
موالية اليران ،اختطفت مواطنني
قطريني يف العام .2016
وللبحرين عالقات متوترة مع العراق
خصوصا منذ العام  2011بعدما تحرك
املحتجون ضد حكومة املنامة والقوا
تشجيعا من طبقة السياسيني الشيعة
يف بغداد .اما االمارات العربية املتحدة،
فانها أقامت عالقات قوية وشخصية
مع شخصيات مراكز القوى يف كل من
بغداد واربيل ،وقد استثمرت رشكة
نفط الهالل التي تتخذ من االمارات
مقرا لها ،أكرث من  3مليارات دوالر يف
العراق ولديها عقد مبيعات غاز منذ
 20سنة ،مع حكومة اقليم كوردستان.
وخلص «بروكينجز» اىل القول ان
العالقات بني الطرفني لن تزدهر،
ما مل تتوقف دول الخليج عن النظر
اىل العراق بصورة عامة من منظور
اعتباراتها االمنية الداخلية من خالل
املجتمعات الشيعية التي لديها .كام
ان العالقات لن تزدهر اىل ان يتمكن
العراق من تشكيل سياسته الخارجية
من دون الخضوع لألولويات االيرانية.
اال ان ذلك ،بحسب املعهد االمرييك،
يجب اال يحدد املحاوالت من جانب
الطرفني لتعزيز رشاكتهام االسرتاتيجية
املستدامة.
لكن ماذا بامكان الواليات املتحدة ان

ضرورة اال تكون
استثمارات دول الخليج
موجهة باالعتماد على
فكرة ان الكاظمي باق
في السلطة ،وهو خيار
جربته واشنطن في
السابق مع حكومة
حيدر العبادي ،اذ روجت
له اقليميا لكن لم ينظر
اليه بشكل ايجابي في
الخليج على انه زعيم
قوي ومتمكن.
تفعل؟ يقول «بروكينجز» ،ان واشنطن
لديها النفوذ والقدرة الكبريين لصياغة
العالقات العراقية – الخليجية ،بالنظر
اىل اعتامد بغداد عىل الدعم االمرييك
والعالقات االسرتاتيجية والصداقة
الراسخة لديها مع الخليج.
ومن االفكار التي استعرضها تقرير
املعهد ،مساعدة بغداد عىل تحقيق
خريطة الطريق لتحقيق االستقالل يف
مجال الطاقة ،مبا يف ذلك ربط شبكات
الكهرباء لدول مجلس التعاون
الخليجي بالعراق ملعالجة مشكالت
انقطاع خدمة الكهرباء ،وهي مبادرة
رحب بها العراقيون.
كام لفت اىل رضورة اال تكون
استثامرات دول الخليج موجهة
باالعتامد عىل فكرة ان الكاظمي باق
يف السلطة ،وهو خيار جربته واشنطن

يف السابق مع حكومة حيدر العبادي،
اذا روجت له اقليميا لكن مل ينظر اليه
بشكل ايجايب يف الخليج عىل انه زعيم
قوي ومتمكن.
وحذر التقرير من اشكالية ان العالقات
بني بغداد وحكومة اقليم كوردستان
(الحليف القديم للواليات املتحدة)
متر حاليا باضطرابات نزاع كبري حول
صادرات النفط وتقاسم العائدات.
واضاف ان هذا الوضع يخلق ارتدادات
سياسية واقتصادية ،ويضيف اىل الئحة
التحديات الطويلة امام العراق.
ورأى انه اذا مل تتمكن الواليات املتحدة
من مساعدة اثنني من أهم حلفائها (يف
اربيل وبغداد) يف العراق عىل التوصل
اىل تسوية فعالة حول النفط ،فان دول
مجلس التعاون الخليجي ستتساءل
عام وكيف ستتمكن واشنطن من اقامة
عالقات رشاكة اسرتاتيجية بني العراق
وبني ثالث دول عىل االقل من الالعبني
االقليميني االخرين يف خطوة من شأنها
اعادة ترتيب املشهد الجيوسيايس.
وخلص التقرير للدعوة اىل قيام
الواليات املتحدة بتشكيل «مبادئ
ارشادية» ،كاطار عمل لتشكيل ما
أسمته «املحور الخليجي – االمرييك»
يف بغداد ،واىل تشكيل ائتالف سيايس
مؤيد للخليج يف بغداد نفسها ،يخلص
بوصلة لالتجاهات ويحقق اندماجا بني
العالقات الوثيقة التي لدى بني الالعبني
السياسيني مع دول الخليج .واضاف انه
من خالل اقامة مبادرات دبلوماسية
ومالية وهيكليات لهذه املجموعة من
صناع القرار ،سيساعدهم عىل تخطي
االنقسامات ،وتحريك بغداد بشكل
أكرب باتجاه الخليج.

61

العــدد  200الســنة الســادســة عـشـر ( آب ) 2020

قضايـــا

62

االنتخابات المبكرة
لصالح من ؟!
خالد الدبوني

أحالم وردية وتفاؤل مبالغ فيه ال ارى
عوامله عىل االرض !
ما اتحدث عنه هو الواقع واملستقبل
النتخابات يقال انها مبكرة  ،وبعيدا عن
العقبات االمنية والقانونية واالقتصادية
واملعروفةللجميع  ،ساتكلم عن الواقع
السيايس  ،االنتخابات املبكرة ( ان حدثت
) يف غري صالح اغلب الكتل واالحزاب.
وهم بالتاكيد يحاولون تأجيلها إىل أبعد
وقت ممكن  ،والزعامات متفقة ومتفاهمة
عىل انها رصاع من اجل البقاء بالنسبة لهم
ولذلك لن يفرطوا بها بل سيقاومون للرمق
االخري. .
يف الشارع السني ،رئيس الربملان الحايل
غري املناسب ان يكون راعي الصالح عملية
االنتخابات ونزاهتها النه وببساطة طرف
سيايس ورئيس ألكرب كتلة سنية بالتاكيد
يبحث عن مصلحته الشخصية والحزبية يف
اي انتخابات وهو اعلنها رصاحة يف االعالم (
انا جاهز من االن الي انتخابات!! ).وبالعودة
فان الجميع يتذكر جلسة التصويت عىل
تنصيبه للربملان وهتاف السيدة ماجدة
التميمي بعبارتها الشهرية ! و ذلك حدث
داخل قبة الربملان وعىل رؤوس األشهاد فام
بالك ما سيحدث قرب صندوق التصويت
؟ولذلك لن يكون الطرف املستقل والناظر
لجميع االطراف السياسية مبسافة واحدة
 .وانشقاق السيد الخنجر والسامرايئ عنه
وتشكيل كتل منافسة بالتاكيد ستجرف
من أصوات الكتل السنية املوجودة اصال
بامليدان مع وجود السيد النجيفي الرقم
االصعب يف نينوى  .اضافة اىل ان موقف

السيد الحلبويس من الشارع املنتفض مل
يكن افضل من بقية الشلة السياسية وهو
مل ينزع سرتته وينزل للشارع( كام وعد
املتظاهرين ) يف حال مل تتحقق مطالبهم.
اما الشارع الشيعي ف ( عراقيون ) وكتلة
السيد شياع السوداين (قيد التشكيل)
وغريها من املسميات الجديدة التي
ستظهر مع اقرتاب االنتخابات لن تختلف
عن االسامء التي ظهرت يف انتخابات 2018
والتي كانت نسخة محدثة من اسامء قدمية
لكتل  2010وما قبلها .ولن استغرب اذا
ما دخل رئيس الوزراء الحايل االنتخابات
القادمة بتشكيل حزب جديد ينظم اليه كل
الكادر الذي يعمل معه االن وخصوصا من
االعالميني اصحاب الباع الطويل يف كواليس
وخفايا العملية السياسية و االنتخابية .بعد
ان اصبح هذا سياق فعله من قبل السيد
املاليك وشكل ائتالف دولة القانون ،ثم
اعقبه السيد العبادي وشكل ائتالف النرص
،ولو بقي عبد املهدي اجزم انه كان سيفعل
ايضا  .كل هذه التغيريات ستشكل تهديد
جدي للحرس القديم والقابض عىل السلطة
طيلة الحقبة السابقة  .اما االحزاب الكردية
فتعاين من الخالفات داخل الربملان الحايل
يف االقليم وتواجه صعوبة تحقيق الجلسات
وسط اختالف الرؤى والترصيحات بني هذا
الحزب و ذاك . .
اذن التشتت والخالف موجود يف احزاب
كافة املكونات ،بل والرصاع موجود داخل
االحزاب نفسها،ويجب أن ال نستبعد تشكيل
احزاب جديدة من رحم ساحات التظاهر
وهذه ستشكل الخطر األكرب عىل من هو

موجود يف امليدان االن .كل هذا سيرتك
جانبا من قبل احزاب السلطة وسيتوحدون
جميعا نحو هدف واحد تأجيل االنتخابات
او اعتامد القانون املناسب لهم والبعيد
متاما عن مطالب الشعب املنتفض .واول
هدف لهم سيكون هو إلغاء فقرة الدوائر
املتعددة .
وبالتايل الطبقة السياسية الحالية برمتها ال
تنظر ملصلحة البلد بقدر نظرتها القتسام
السلطة مبغامنها وامتيازاتها .وسرنى الخربة
االنتخابية لهذه االحزاب ستتجىل باسوأ
صورها يف أي انتخابات مقبلة مع وجود
كادر مفوضية بألالف اغلبهم والئه( بصورة
او باخرى) ألحزاب السلطة  .وإذن اذا ما
اراد الشعب التغيري فالكرة يف ملعبه االن .
عىل الشارع الذي يبحث عن تصفري شخوص
العملية السياسية وليس اعادة تصنيعهم
ليستمروا يف قبضتهم عىل السلطة .عليه
ان يقرر هل سيشارك بفعالية وكثافة يف اي
انتخابات قادمة ليك ينتخب من يريد ؟ ام
انه سينكفأ وينأى بنفسه عن عملية سياسية
ذاهبة لألفول عاجال أم آجال .االنتخابات
هي السالح الوحيد الذي ال ميتلك غريه
الشعب يف التغيري ،واذا كانت املشاركات
السابقة قد شابها الكثري من التزوير ومن
قاطعها كان محقا يف ذلك فإن عىل الشعب
(والنخب تحديدا ) االن ان يجرب السالح
االخر واألخري وهو النزول بكثافة وقوة
اىل الصندوق االنتخايب ومراقبة الحكومة
واملجتمع الدويل يف تأمني عملية انتخابية
شفافة ،نزيهة وعادلة .فرمبا سنجد ضالتنا
فيها هذه املرة .
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ثالثون عاماً على غزو الكويت ..حرب غيرت العراق والمنطقة
فيلي  /فرانس بريـــس
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قبل ثالثني عاماً ،غزا صدام
حسني دولة الكويت املجاورة
وأعلنها «املحافظة رقم  »19للعراق.
أما اليوم ،أعاد معارضوه ،الذين
باتوا يف السلطة العالقات مع الجار
اإلسرتاتيجي ،لكن جراح حرب
الخليج الثانية ال تزال قامئة بالنسبة
للكويتيني والعراقيني.
من بغداد إىل البرصة ،ومن كركوك إىل
بابل ،يجمع العراقيون عىل أن الغزو
الذي بدأ يف الثاين من آب/أغسطس
 1990واحتالل الكويت الذي انتهى
يف السادس من آذار/مارس 1991
بتدخل من تحالف دويل قادته
واشنطن «كان بداية النهاية».
تقول أم سارة ،وهي مدرسة متقاعدة
من بغداد ،إنه «منذ غزو الكويت مل
نر استقراراً وال أمناً» ،إذ أن القامئة
تطول بدءاً من الحصار ،مروراً بالغزو
األمرييك والحرب األهلية والعنف
الطائفي ،وصو ًال إىل اجتياح تنظيم
الدولة اإلسالمية للبالد.
بدأ كل يشء بعد أربعة أيام من
دخول القوات العراقية إىل الكويت.
أعلنت األمم املتحدة حينها حصاراً
مل يخرج منه العراقيون إال بعد
غزو األمريكيني للبالد يف العام 2003
وإطاحة نظام صدام حسني.
والدينار العراقي الذي كانت قيمتها
يوماً تساوي ثالثة دوالرات ،انقسم

عىل تسعة آالف.
فراتب جاسم محمد ،املدرس يف
مدينة الكوت جنوب بغداد ،كان
يساوي «سعر دجاجة يف السوق».
ولذلك ،يف بعض األيام «أكلنا كل يشء
يف الحصار ،حتى أعالف الحيوانات
حولناها غذاء» ،وفق يارس الصفار
الذي يبلغ من العمر  44عاماً وكان
شاهداً عىل سنوات الحصار.
 حرب ..عىل الهواء مبارشة -ويشري محمد لوكالة فرانس برس إىل
أن «الحصار غري أخالقيات املجتمع،
وكان الخطوة األوىل لخلق الفساد
املايل واإلداري يف البلد» ،الذي يحتل
مراتب متقدمة اليوم يف الئحة الدول
األكرث فساداً يف العامل.
عايش هشام محمد مرحلة تدين
املستوى الطبقي لوالده ،الذي كان
من أهم مستوردي معدات البناء.
يقول محمد البغدادي الخمسيني
«بعد دخول العراق يف حصار شديد
وانهيار العملة و توقف االسترياد
بشكل تام ،فقد والدي عمله التجاري
وكل األموال التي كان لديه نقداً،
قرابة مئة ألف دينار ،أي ما كان
يساوي ثالثة ماليني دوالر ،وصارت
فجأة بال قيمة».
ازدهرت حينها طبقات أخرى
الـ»جد
من املجتمع ،وهي طبقة
ُ
باملوجود» أو «تد ّبر نفسك» ،وهم

أولئك الذين كانوا يعرفون كيفية
تجديد إطار مثقوب ،أو تحويل
توربينات من دون قطع غيار،
والذين أعادوا استخدام قناديل الكاز
بغياب الكهرباء ،أو استخدام الثياب
البالية ملئات املرات.
أما الجيش ،فقد خرس كل يشء ،وعىل
مرأى من كامريات العامل أجمع الذي
كان يواكب «عاصفة الصحراء» ،أوىل
الحروب املنقولة مبارشة عىل الهواء.
رأى رسمد البيايت ،الذي كان ضابطاً
يف تلك الحقبة ،جنوداً يعودون إىل
العراق مشياً! ومبجرد عودتهم «كانوا
ميتهنون أعام ًال صغرية أثناء اإلجازة
لتغطية نفقاتهم».
ومع غرق العراق يف الركود االقتصادي،
ازدهرت الكويت .لكن عائالت عدة
ال تزال تريث قتالها ومفقوديها ،وال
يزال السجناء السابقون يتحدثون عن
التعذيب ،كام أنه يف الصيف املايض،
أعيدت إىل الكويت جثث عرث عليها
يف مقابر جامعية يف جنوب العراق.
قامت عائلة أحمد قبازرد ،أحد
وجوه «املقاومة الكويتية» الذي
تعرض للتعذيب وأعدم ،بتحويل
املنزل الذي دمره العراقيون جزئياً،
إىل متحف صغري ألهوال االحتالل.
ورغم إعادة بناء املنزل اليوم ،تقول
ابنته رشوق التي كانت يف السابعة
من عمرها وقتذاك «ال أستطيع أن

خالل ثالثين عام ًا ،دفعت
بغداد  51مليار دوالر ،وال يزال
العراق ،الذي يشهد أسوأ أزمة
اقتصادية في تاريخه اليوم،
مدين ًا بنحو أربعة مليارات دوالر.
أقول أنني متصالحة مع نفيس يف
مشاعري مع الشعب العراقي ،ولكن
هذا ليس ذنبهم .لقد اكتشفنا بعد
سنوات أن العراقيني كانوا يعانون
من القمع وعانوا من الطاغية صدام
حسني».
غيداء العامر شعرت أيضاً بـ»فرحة»
عند سقوط نظام صدام حسني يف
العام  .2003فقبل  20عاماً من
ذلك اليوم شنقت أختها «بواسطة
سلك كهربايئ بعدما أخذتها القوات
العراقية ( )...بسبب انضاممها
للمقاومة الكويتية».
 الديون قامئة -سجلت الكويت كل الدمار وعمليات
القتل والتعذيب والسجن ،وحددت
خسائرها ،وقدمت األمم املتحدة
الفاتورة إىل العراق.
وخالل ثالثني عاماً ،دفعت بغداد 51
مليار دوالر ،وال يزال العراق ،الذي
يشهد أسوأ أزمة اقتصادية يف تاريخه

اليوم ،مديناً بنحو أربعة مليارات
دوالر.
استغرق إصالح العالقات بني البلدين
 20عاماً .ومل ترفع األمم املتحدة
العقوبات التي فرضتها يف العام
 ،1990إىل يف العام  ،2010أي بعد
سبع سنوات من سقوط صدام
حسني.
ورغم ذلك ،ال تزال الخالفات
الحدودية قامئة ،إذ أن العراق
يعرتف بالحدود الربية التي رسمتها
األمم املتحدة يف العام  ،1993لكنه
يعترب أن حدوده البحرية متنعه من
الوصول إىل الخليج ،وهو أمر حيوي
القتصاده .ولذلك تعتقل البحرية
الكويتية الصيادين العراقيني بانتظام.
أما املفقودون ،فال يزالون باآلالف
من الجانبني .وبحسب اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،مل تتم إعادة سوى
 215كويتياً و 85عراقياً.
لكن بالصورة الكربى ،تحسنت

العالقات بشكل كبري بني البلدين.
ويف العام  2018استضافت الكويت
مؤمتراً للامنحني إلعادة بناء العراق،
وكانت أول من ساهم مببلغ ملياري
دوالر.
لكن رشوق قبازرد تلفت إىل أنه «ال
ميكن أن أنىس الغزو».
وتضيف أن «الغزو يعترب أهم مرحلة
بالنسبة لجييل ( )...ميكن أن نتسامح
ونتصالح ،لكن ال ميكن أن ننىس ما
حصل».
67
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مخاوف من جفاف كامل
لدجلة والفرات األعين صوب لتركيا
فيلي  /يــاسر عمــاد
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حذر تقرير لـ»املونيتور»
األمرييك من انه يف الوقت
الذي ترتفع فيه درجات الحرارة
يف مناطق عدة يف العراق اىل 50
درجة مئوية ،فان مستويات املياه
يف نهري دجلة والفرات انخفضت
بشكل كبري يف اآلونة االخرية
بدرجة تثري مخاوف من جفافهام
بالكامل.
وعدد املوقع األمرييك يف تقريره
الذي ترجمته وكالة شفق نيوز،
أسباب هذا الرتاجع يف منسوب
النهرين اىل شح االمطار املوسمية
والفشل يف اقامة شبكة ري
للزراعة ،وعدم التزام املواطنني
بإجراءات التقشف يف استخدام
املياه يف عاداتهم اليومية.
لكنه التقرير اشار اىل وجود عوامل
خارجية تقف خلف هذا الجفاف،
اهمها انشاء السدود وشق قنوات
متفرعة منهام ما يؤثر عىل حصة
العراق من هذه املياه ،خاصة من
جانب تركيا التي تحاول استخدام
مياه النهرين لتوليد الكهرباء
منذ سنوات وبنت من اجل ذلك
مجموعة من السدود.
وكانت تركيا بدأت بإنشاء سد

اليسو يف العام  2006واصبح
عامال يف العام  ،2018وهو ما
قلص من كمية املياه الجارية اىل
العراق ،ما أجج املخاوف يف بالد
الرافدين من حصول نقص يف
إمدادات املياه وعدم القدرة عىل
تلبية االحتياجات اليومية للناس
والري للزراعة.
واشار «املونيتور» اىل ان العراق
شكو منذ سنوات من تراجع
منسوب نهري دجلة والفرات،
لكن الحكومات العراقية املتعاقبة
فشلت يف التوصل اىل اي اتفاقية
مع تركيا لتنظيم الحصص املائية
بني البلدين.
وتابع ان حكومة مصطفى
الكاظمي تويل قضية املياه أهمية
كبرية ،لكنها تواجه شكوكا يف
قدرتها عىل التوصل اىل اتفاق
تقسام للمياه مع االتراك.
واوضح «املونيتور» ان وزير الري
العراقي مهدي رشيد يراهن عىل
ما أسامه «اوراق قوية رابحة»
التي بامكان العراق استخدامها
للضغط عىل تركيا لتوقيع اتفاقية
معه وضامن حصة العراقيني يف
نهري دجلة والفرات ،مذكرا ببيان
صادر عن الوزير العراقي يتحدث
فيه عن لقاء سيجمع الطرفني،
العراق وتركيا ،للبحث يف قضية

املياه ،معربا عن ثقته بتحقيق
نتائج ايجابية بعدما صارت امللف
بني يدي الكاظمي وليس فقط
وزارة الري.
ويف تركيا وسوريا املجاورتني ،قضايا
املياه هي بني ايدي الرؤساء ،ويف
ايران بني يدي مرشد الجمهورية
عيل خامنئي .ينقل «املونيتور»
عن مهدي رشيد قوله «هذا يجعل
االهتامم باملسألة استثنائيا».
وبينام رفض رشيد ان يتحدث
بالتفصيل اكرث عن «االوراق القوية
الرابحة» التي ميكن ان تستخدم
يف وجه تركيا ،اال انه بدا واثقا من
امكانية تحقيق نتائج ايجابية من
خالل املفاوضات مع أنقرة.
وال توجد اتفاقية مياه بني العراق
وتركيا ،وامنا هناك بروتوكوالت
تم توقيعها بني الجانبني عىل مر
العقود املاضية تتعلق بحصص
املياه العابرة اىل االرايض العراقية.
ووقع الربوتوكول االول العام
 1920وكانت أطرافه العراق
وتركيا وسوريا وكان ينص عىل
رشوط القامة سدود او تحويل
مجرى النهرين باال يتسبب ذلك
يف الحاق رضر باالطراف االخرى
املوقعة.
ويف العام  ،1946ادخل العراق
وتركيا قضية املياه يف «معاهدة

الصداقة وحسن الجوار» التي
وقعها البلدان .اما يف العام
 ،1978فانهام وقعا عىل بروتوكول
التعاون االقتصادي والتقني بعدما
استكملت تركيا سد كيبان عىل
مجرى نهر الفرات ما الحق رضرا
مبصالح العراقيني املائية .ومع
ذلك ،فان تركيا استمرت يف اقامة

من االنهار العابرة للحدود .اال ان
تركيا تترصف وكأن هذين النهرين
هي من االنهار املحلية».
ويف هذه االثناء ،تقوم لجان
برملانية عراقية بالتنسيق مع
الحكومة ووزارة الري للتوصل
اىل اتفاقية مع تركيا .ونقل
«املونيتور» عن النائب عبداألمري

>>
بحسب «المونيتور» ،فان «تركيا ترفض
االلتزام بالبروتوكوالت الموقعة مع العراق
وترفض أيضا تطبيق المعاهدات الدولية
التي تنظم حصص الدول وتصنف نهري
دجلة والفرات على انهما من االنهار
العابرة للحدود.

>>

السدود وتقليص حصة العراق من
املياه ما أوصله اىل حاجة نقص
حادة منذ التسعينيات.
وبحسب «املونيتور» ،فان «تركيا
ترفض االلتزام بالربوتوكوالت
املوقعة مع العراق وترفض أيضا
تطبيق املعاهدات الدولية التي
تنظم حصص الدول وتصنف
نهري دجلة والفرات عىل انهام

تعبان قوله ان الربملان يساند
خطوات الحكومة من أجل ابرام
اتفاقية كهذه .املوقف مل يعد
يحتمل .تركيا تنتهك بشكل غري
عادل حصص العراق املائية».
واعترب تعبان ان قضية املياه هي
مسألة متس السيادة ،وقال «الكل
يدعم اي مبادرة اليجاد حل لحصة
العراق املائية» التي لها تأثري كبري

عىل وضع الزراعة يف البلد.
واشار «املونيتور» اىل ان من بني
«االوراق القوية الرابحة» التي
ميكن للعراق االعتامد عليها يف
التعامل مع تركيا ،حجم التبادل
التجاري الذي يصل اىل نحو 16
مليار دوالر ،باالضافة اىل ان تركيا
تحظر حزب العامل الكوردستاين
الذي يتمركز عىل االرايض العراقية.
اال ان العراق ال يسيطر بشكل
كامل عىل هاتني الورقتني،
فالبلد بعتمد كثريا عىل االسترياد
من الخارج ،وخاصة من تركيا،
وليس من السهل عليه استرياد
هذه البضائع من دول اخرى.
اما بالنسبة اىل حزب العامل
الكوردستاين ،فان قضيتهم مرتبطة
أكرث بحكومة اقليم كوردستان التي
لديها عالقات جيدة مع أنقرة.
ونقل «املونيتور» عن مصدر
يف وزارة الري العراقية قوله
ان «التوصل اىل اتفاقية مع
تركيا يتطلب اتفاقا بني رئيس
الجمهورية ،رئيس الحكومة
ورئيس الربملان .األزمة التي
ترضب العراق االن كبرية ،ومسألة
املياه ليست اولوية عليا للرؤساء
الثالثة ...حتى ان تركيا ترفض عقد
اجتامع للتباحث بشأن حصص
املياه العراقية»!
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بعد أن صمد بوجه صدام وبغداد..
حليب سباع في مواجهة أكبر المخاوف

في ناحية كاني ماسي
شمالي قضاء زاخو
بمحافظة دهوك ،يقطن
بطرس برواري وهو رجل
مسيحي قضى جل حياته
في مهنة صناعة العرق
المحلي.
يملك بطرس بستاناً يمتد
على مساحة واسعة
في منطقة جبلية خالبة،
ويستمد من البستان مواده
الخام وخاصة العنب
لصناعة العرق بطريقة
يدوية بدائية.

فيلي  /رشـــيد يحيى
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ويقول بطرس لوكالة شفق
نيوز إنه توارث مهنة صناعة
العرق املحيل أباً عن جد ،وأنه
يواصل العمل منذ أن كان شاباً يافعاً
يساعد والده يف صناعة العرق.
وبشأن طريقة صناعة العرق املحيل
وخطواته ،يوضح بطرس« ،هذا
هو املوسم اآلن (يف الصيف) نقوم
بقطف مثار العنب ونقله اىل املنزل
ومن ثم نقوم بغليه عىل النار لثالث
مرات ليك نتجنب الحموضة».
ويضيف أن «العملية سهلة ،تحتاج
إىل فرتة ما بني  15و 20يوماً،
وحسب األجواء ودرجات الحرارة
يك ننتج العرق املحيل».
وبطرس أحد املسيحيني العراقيني
الذين كانوا إىل جانب كنائسهم
عرضة لهجامت بني فرتات متباينة
من مسلحني إسالميني متشددين
منذ .2003
لكن اجتياح تنظيم داعش لشامل
وغرب العراق كان له األثر األكرب
يف مغادرة الكثري من املسيحيني
لبالدهم إىل خارج البالد ،وذلك
عندما خريهم التنظيم بني املغادرة
أو دفع الجزية أو مواجهة حد
السيف.
ووفق أرقام رجال دين مسيحيني،
فإنه منذ الغزو األمرييك للعراق
الذي أطاح بنظام صدام حسني يف

عام  ،2003تضاءل عدد املسيحيني
بنسبة  83يف املئة ،من حوايل 1.5
مليون إىل  250ألف فقط.
ويعيش نحو  85يف املئة من مسيحيي
العراق يف إقليم كوردستان ،حيث
يحظون باألمان عىل خالف بقية
مناطق العراق.
وبالعودة إىل بطرس فإنه يشكو من
ضعف تسويق منتجه بسبب تدفق
املنتجات األجنبية إىل البالد من
خالل االسترياد.
لكنه يعود بالذاكرة إىل «الفرتة
الذهبية» لصناعته بالقول ،إن
«حقبة التسعينيات كانت الفرتة
الذهبية إلنتاج العرق املحيل ،وذلك
بسبب ندرة املستورد منه».
ويضيف أن «قنينة واحدة من
العرق املحيل كانت تباع بـ 25ديناراً
أي ما يعادل أكرث من  50ألف دينار
حالياً (نحو  42دوالراً)».
ويف العراق ُاطلق عىل العرق «حليب
سباع» -السبع=األسد ،-باإلضافة إىل
شدته فأن العرق بعد إضافة املاء
عليه يصبح كلون الحليب ،وسابقاً
كان يسخر العراقيون ممن يرشب
البرية والنبيذ ،ويربطون رشب
العرق بالرجال الشجعان.
لكن اليوم ،وكحال العراق املضطرب
منذ عقود ،شهدت صناعة العرق
املحيل تقلبات وصلت يف بعض

املراحل إىل الزج بأصحابها خلف
القضبان.
ويقول بطرس إنه يف فرتة الثامنينيات
إبان حكم نظام صدام حسني كانت
صناعة الخمور محظورة محلياً،
وأطلق عليه الناس يف ذلك الوقت
اسم «العرق القجاغ» أي العرق
املحظور ويتم تهريبه ،مشرياً إىل
أن سلطات النظام السابق اعتقلت
أبناء عمومته مرات عديدة وزجتهم
يف السجون بسبب صناعتهم للعرق.
ويردف بالقول ،إنه بعد االنتفاضة يف
إقليم كوردستان مطلع تسعينيات
القرن املايض ،تحرر أصحاب صناعة
العرق املحيل من القيود وباتوا
يعملون بحرية تامة.
وبخالف إقليم كوردستان ،كانت
متاجر بيع الخمور عرضة لهجامت
متكررة شنها يف الغالب متشددون
إسالميون من املذهبني السني
والشيعي.
كام أن الربملان العراقي ،وعىل غرار
حقبة صدام ،أصدر قانونا يحظر فيه
استرياد وصناعة الخمور.
فقد صادق الربملان العراقي ،يوم 22
أكتوبر/ترشين األول  ،2016عىل
قانون يحظر استرياد وتصنيع وبيع
املرشوبات الكحولية.
وجاء يف املادة 14-أ من القانون،
أنه «مينع استرياد وصناعة وبيع

املرشوبات الكحولية» .ويعاقب من
يخالف هذا القانون بغرامة ترتاوح
بني  10إىل  25مليون دينار ،وفقا
للقانون.
وأثار القانون ،آنذاك ،استنكار
املسيحيني وأبناء الديانات األخرى
غري اإلسالمية ،معتربين بأنه يخالف
الدستور العراقي الذي مينع أي
ترشيعات تتناقض مع الحقوق
والحريات الفردية.
لكن هذا القانون مل يشكل لحد
اآلن ،أية عقبة أمام بطرس ملواصلة
صناعة العرق املحيل الخاص به،
رغم تراجع تجارته بفعل السلع
املستوردة زهيدة الثمن.
ويقول بطرس إن املنتج املحيل
ال يلقى رواجاً بصورة عامة جراء
ضعف القدرة الرشائية للمستهلكني
وإغراق السوق باملنتجات املستوردة
رخيصة الثمن.
ومثلام تلقى بطرس أوىل مفاتيح
معرفة صناعة العرق املحيل من
والده ،فإنه يقوم بتمرير هذه
املعرفة إىل أبنائه الذين يقدمون
له العون يف جميع مراحل صناعة
املنتج وصو ًال إىل تسويقه ليحافظوا
عىل إرث واحدة من أقدم الصناعات
اليدوية يف تاريخ العراق والعامل.

«حقبة التسعينيات كانت الفرتة
الذهبية إلنتاج العرق احمللي ،وذلك بسبب
ندرة املستورد منه».
ويضيف أن «قنينة واحدة من العرق احمللي
كانت تباع بـ 25ديناراً أي ما يعادل أكثر من
 50ألف دينار حالياً (حنو  42دوالراً)».
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فيلي  /الجــزيــرة

حملت «البسطرمة» التي يحبها
صدام حسني إليه بالقرص الرئايس
قبل أيام من الغزو األمرييك للعراق
عام  ،2003ورغم أنني كنت قد تركت
الخدمة قبل سنوات فإنني بقيت عىل
عالقة بالقرص وواصلت طبخ األكالت
املحببة التي يحبها الرئيس الراحل
وحملها إليه..
هكذا تحدث الطباخ الشخيص لصدام
يف كتاب ترجم للهولندية مؤخرا «عىل
مائدة الدكتاتور» ،ملؤلف بولندي
وصدرت منه الرتجمة الهولندية مؤخرا،
بحسب الجزيرة.
يشاهد هذا الطباخ الذي يحمل االسم
الحريك «أبو عيل» ،البسطرمة التي عملها
معلقة فوق الحفرة التي كان يختبئ بها
صدام حسني ،يف الصور الفوتوغرافية
التي نرشتها القوات األمريكية ،والتي
قبضت عىل الرئيس العراقي يف شهر
ديسمرب/كانون األول .2003
وأثارت تلك الصور الكثري من الذكريات
يف قلب الرجل العراقي ،كام جاء يف كتاب
«عىل مائدة الدكتاتور» ،الذي حاور فيه
مؤلفه البولندي ويتولد زابلوفسيك« ،أبو
عيل» ضمن طباخني خاصني بخمسة
حكام وصفهم بالقساة هم إىل جانب
صدام حسني ،الرئيس الكويب فيديل
كاسرتو ،والرئيس األوغندي عيدي
أمني ،وبول بوت رئيس كمبوديا السابق
والرئيس األلباين أنور خوجة.

منها طعامه المفضل..
االختبار األول
تعرف صدام حسني عىل أبو عيل،
عندما كان األخري يعمل موظفاً يف وزارة
السياحة العراقية ،وحينها طلب منه أن
يشوي له قطعا من اللحم ،وكان هذا
االختبار األول له ،أعجب طبخ أبو عيل
الرئيس العراقي السابق ،ومنحه هدية
مالية ،ثم طلب منه بعد ذلك العمل
كطباخ مساعد للرئيس ،قبل أن يتحول
إىل الطباخ األسايس بعد سنوات.
عندما سأل املؤلف البولندي أبو عيل
إذا كان من املمكن رفض عرض صدام
بالعمل عنده وقتها ،رد أبو عيل «ال
أعرف بالحقيقة ،لكني مل أرغب يف
املحاولة».
عمل أبو عيل إىل جانب فريق من
الطباخني ،وصلوا يف فرتة من األوقات إىل
 12طباخا ،منهم اثنان خاصان بزوجة
صدام ،ساجدة.
مل يكن العمل هينا يف البداية للطباخ
العراقي ،إذ كان معروفا عن الرئيس
العراقي أنه يحب أكله مطبوخا بطرق
معينة ،وكان يبدي تذمره إذا مل يعجبه
الطعام ،ويف الوقت نفسه كان يكافئ
طباخيه إذا أعجبه أكلهم كام يقول «أبو
عيل» يف الكتاب.
كيف كان صدام يعامل طباخيه؟
كان صدام حسني يغرق املقربني منه
ومنهم طباخوه -بالهدايا والهباتالثمينة ،ويتذكر أبو عيل أنه كان يحصل

طباخ صدام حسين الشخصي يروي تفاصيل تنشر او ً
ال
عىل بدالت رجالية فخمة مصنوعة يف
إيطاليا كل عام ،بل إن خياطني إيطاليني
كانوا يحرضون إىل العراق ألخذ مقاسات
العاملني يف القصور الرئاسية لصدام
حسني.
أما عن األكالت التي كان يحبها صدام
حسني ،فهي يف مجملها أكالت عراقية،
مثل مرقة البامية ،وشوربة العدس،
وشوربة سمك خاصة باملنطقة التي ولد
ونشأ فيها الرئيس العراقي يف تكريت،
حيث توجب عىل أبو عيل تعلم هذه
األكلة التي مل يكن يعرف طبخها ،وتحتل
أكلة السمك املشوي عىل النار املعروفة
باملسكوف رأس قامئة األكالت املفضلة

لصدام حسني.
وشهد أبو عيل عىل الرتتيبات األمنية
الخاصة بحامية صدام حسني ،ومنها
تأمني غذائه ،فالرئيس مل يكن يتذوق أي
طعام قبل أن يقوم فريقه األمني بأكله
مسبقا تحسبا من أي محاولة تسميمه
كام يسجل «أبو عيل».
ومن الذين كانوا يقومون بتذوق أكل
صدام حسني ،كامل حنا ،أحد مرافقي
صدام األوفياء ،والذي قتله ابن الرئيس
العراقي «عدي» يف عام  ،1988بعد
خالف عىل حفلة كان يقيمها مرافق
الرئيس العراقي ،كام يقول أبو عيل.
ومن شدة حب الرئيس العراقي ألكل

أبو عيل ،كان يأخذ الطعام الذي يطبخه
إىل جبهات القتال يف الحرب العراقية
اإليرانية التي استمرت بني عامي 1980
و.1988
مواقف طريفة
يتذكر أبو عيل بعض املواقف الطريفة
التي حدثت له مع الرئيس العراقي،
منها عندما أرص صدام حسني عىل طبخ
الكفتة لضيوفه أثناء جولة يف قارب
نهري يف العراق ،استخدم صدام الكثري
من البهارات الحارة يف الكفتة ،لكن
مل يجرؤ أحد من الضيوف عىل إخبار
الرئيس العراقي أن طبخته أصبحت غري
صالحة لألكل.

وعندما سأل صدام حسني أبو عيل عن
رأيه بالكفتة ،كان الطباخ العراقي صادقا
مع رئيسه ،لينال جزاء صدقه هدية
مالية من صدام حسني.
قىض مؤلف الكتاب أكرث من ثالث
سنوات وهو يتتبع آثار الطباخني الذين
تناولهم يف كتابه ،إذ إن جميعهم كان
يخشون الحديث معه ،ورغم مرور
سنوات عىل موت الرؤساء الذين عملوا
معهم فإن هؤالء الطباخني شهدوا عىل
أحداث جسيمة ،بل إن بعضهم دخل
السجن وتم تعذيبه ألسباب مختلفة،
منها طبخهم الذي مل يعجب أحيانا
رؤساءهم.
77

العــدد  200الســنة الســادســة عـشـر ( آب ) 2020

قـضـايا

78
يف إقليم كوردستان واملدن
الشيعية املقدسة يف العراق،
لطاملا أبقى رجال األعامل والزوار
اإليرانيون عىل ازدهار االقتصاد من
خالل عمليات رصف الدوالر مقابل
الريال اإليراين ،لكن إغالق الحدود
بسبب وباء كوفيد ،-19أىت عىل هذه
املضاربات املربحة.
كان سعر رصف الدوالر حتى آذار/
مارس ،قبل تدابري اإلغالق بسبب
انتشار الوباء الذي تسبب بوفاة أكرث
من خمسة آالف شخص من أصل أكرث
من  130ألف إصابة يف العراق ،يساوي
حواىل  ١٥٠ألف ريال إيراين.
وخاب أمل كل العراقيني الذين راهنوا
عىل انتعاش العملة اإليرانية فأقبلوا
عىل رشاء الريال بسعر منخفض
عىل أمل أن متر أزمة فريوس كورونا
املستجد برسعة ،ورغم الخالف القائم
بني طهران وواشنطن ووصول التصعيد
بينهام إىل شفري نزاع مسلح يف العراق
يف بداية العام ،استمر العديد من
العراقيني يف التداول بعملتيهام.
أما اليوم ،فبات الدوالر يساوي 250
ألف ريال إيراين ،بحسب ما أوضح
أمانج صالح الرصاف يف السليامنية،
ثاين مدن كوردستان العراق القريبة
من إيران.
وبدت عمليات الرصف بني الدوالر
والريال مصدر دخل بديل مرحبا به
خالل األزمة املالية التي جففت الكثري
من املوارد ،يف وقت أظهر مسح أجرته

لجنة اإلنقاذ الدولية ،وهي منظمة غري
حكومية ،أن  ٪ 87من الذين شملهم
االستطالع مل يعودوا قادرين عىل
العمل بسبب الوباء.
 خسائر فادحة -مير العراق بأسوأ أزمة اقتصادية يف
تاريخه الحديث ،مع تراجع أسعار
النفط التي تشكل القسم األكرب من
موارده العامة ،ومن املتوقع أن تقوم
الحكومة باقتطاعات حادة يف اإلنفاق
يف ظل سياسة التقشف التي تتبعها.
يقول صالح الرصاف «بعد انتشار
فريوس كورونا املستجد وما تسبب
به من أزمة اقتصادية ،أخد الناس
الذين مل يعودوا قادرين عىل العمل
يستثمرون يف العملة اإليرانية لتشغيل
أموالهم».
واشار الرجل جالسا يف كشكه تحت
صورة كبرية لورقة من فئة مئة دوالر
معلقة يف إطار ،إىل أن هذه املداوالت
مل تعد باألرباح عىل الجميع.
وأوضح أنه بني العقوبات األمريكية
التي خنقت االقتصاد اإليراين ووقف
التجارة الرسمية بني الجارتني ،فإن
«الناس الذين اشرتوا الريال اإليراين
بسعر  200ألف ريال مقابل دوالر
واحد ،يعيدون بيعه اآلن بسعر أقل
قدره  250ألف ريال مقابل دوالر
واحد».
وعاىن هزار رحيم ،العامل يف
السليامنية ،من هذه التجربة األليمة.
وقال «قبل بضعة ايام اشرتيت خمسة

خسائر فادحة
للمضاربني على الريال اإليراني والدوالر يف العراق
مليارات ريال ايراين» موضحا «كنت
أراهن يف السوق لكن األمور باغتتني.
ففي غضون ساعات قليلة ،انخفض
الريال وخرست  13ألف دوالر».
 توقف السياحة الدينية -وتتكرر التجارب ذاتها يف كربالء
والنجف ،املدينتني الشيعيتني
املقدستني الواقعتني يف جنوب العراق.
يف كل عام ،يأيت ماليني الزوار اإليرانيني
وينفقون مبالغ مالية بالريال اإليراين،
ووصلت إىل خمسة مليارات دوالر يف

بعض السنوات يف بلد ال توجد فيه
سياحة غري دينية .وو ّفر هذا القطاع
ً
أيضا مئات آالف الوظائف وحواىل
 ٪ 2,5من الناتج املحيل اإلجاميل ،وف ًقا
لألرقام الرسمية .بحسب فرانس برس
لكن اليوم ،مع حظر حركة التجول،
أغلقت املحال واملطاعم التي كانت
تغص بالزبائن والرواد يف املايض.
وانهار االقتصاد اإليراين مع انسحاب
الواليات املتحدة من جانب واحد
يف  2018من االتفاق النووي اإليراين

وإعادة فرضها عقوبات قاسية عىل
الجمهورية اإلسالمية.
وأدى تفيش وباء كوفيد -19الذي
تسبب بوفاة أكرث من  17ألف شخص
يف إيران من اصل  300ألف إصابة،
إىل تفاقم حالة البالد التي اضطرت إىل
خفض صادراتها ،ما تسبب يف انخفاض
قيمة العملة والتضخم.
ويتوقع صندوق النقد الدويل أن
ينخفض الناتج املحيل اإلجاميل اإليراين
بنسبة  ٪ 6يف عام  2020بعد انخفاضه

فيلي  /علي حسني

بنسبة  ٪ 7,6يف عام  .2019ومن
املتوقع أن ينكمش االقتصاد العراقي
بنحو  10٪هذا العام.
رغم ذلك ،يواصل عرشات العراقيني
مرتصدين
التجمع يف متجر صالح
ّ
ارتفاعا مفاجئا يف سعر الريال االيراين،
فيتدافعون واضعني كاممات للوصول
إىل املنضدة وتبادل األوراق النقدية
األمريكية واإليرانية ،عىل أمل أيام
أفضل
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مجلة شهرية تصدر عن مؤسسة شفق
SHAFAQ FOUNDATION OF CULTURE , MEDIA
FOR FAILY KURD

جيوش الخريجين يفترشون الطرقات عند هذا الجسر او تلك الساحــة،
عسى ان يسعفهم الحــظ بمــرور سيادة المسؤول بموكبه المهيب بالقرب
منهم فينتبه لهم ويحقق امانيهم بوظيفة كثمرة لجهودهم لسنين طوال..
وبعد ان تكالبت قوى الظالم والتجهيل والتعسف على ثورة الشباب التشرينية
ام ً
ال في اطفاء جذوتها ،يبدو انها ستعود مجدداً وبهمة اكبر ولهدف هو
االسمى اال وهو البحث عن وطن يسود فيه العدل والقانون وحقوق االنسان ،
والكل يـردد «نريد_ وطن».

