
 الدكتور كاظم حبيب في زيارة تأريخيت ألستراليا

 
 عالء مهدي

 

نحاول فً هذا اللقاء الذي أجرٌناه مع الدكتور كاظم حبٌب عبر البرٌد اإللكترونً أن نسلط الضوء على جوانب 
من شخصٌة ونشاطات الدكتور كاظم حبٌب من خالل قبل بدء زٌارته المرتقبة ألسترالٌا خالل شهر تشرٌن الثانً 

زٌارته هذه وإن كانت بؽرض اإلستجمام والراحة إال أنه أبى إال أن ٌلتقً الجالٌة العراقٌة فً لقاء حوار . لحالًا
مباشر ٌجٌب فٌه على أسبلة وأستفسارات أبناء الجالٌة العراقٌة فً سدنً ولربما فً ملبورن أٌضاً خاصة فً 

نة تكاد أن توحً بؤنها مصرة على أن ٌبقى العراق هذا الظرؾ العصٌب الذي ٌمر به عراقنا وشعبنا الجرٌح بمح
وشعبه قابعٌن فً قفص التخلؾ بعٌداً عن ركب الحضارة المدنٌة وما تحمله من عوامل أساسٌة تقدمٌة تحمً 

 .األوطان وتحرر الشعوب وتكفل لهم عوامل التقدم والعدالة والحرٌة

 
على أسبلتنا ، وتحٌة تقدٌر وتثمٌن لمنتدى الجامعٌٌن  تحٌة تقدٌر وتثمٌن للدكتور كاظم حبٌب لكرمه فً اإلجابة

 .ٌرجى متابعة إعالنات المنتدى بهذا الصدد. العراقً اإلسترالً الذي تولى رعاٌة هذا النشاط المتمٌز

 
أترك األحبة أبناء جالٌتنا العراقٌة لإلستمتاع بؤجوبة ضٌفنا الكبٌر وكلً ثقة بنجاح ندوة الحوار التً ستعقد فً 

من خالل مشاركات ومساهمات أبناء الجالٌة فً طرح ماٌجول فً خواطرهم من أستفسارات ٌبحثون عن  سدنً
 .أجوبة شافٌة لها مباشرة من الخبٌر السٌاسً واإلقتصادي واإلجتماعً الكبٌر الدكتور كاظم حبٌب

 
اتكم عن أسترالٌا ، زٌارتكم نرحب بكم عبر هذا اللقاء الموجز ونود أن نستهل حوارنا بسإالكم عن ذكرٌ* 

 السابقة لها ، وما تحملونه من صور عنها؟

 
زٌارة عمل هدفها اللقاء بالجالٌة العراقٌة  1986كانت زٌارتً األولى إلى استرالٌا فً صٌؾ العام ** 

ة اإلٌرانٌ–وبالتنظٌمات السٌاسٌة العراقٌة هناك للبحث فً أوضاع العراق السٌاسٌة وسٌر الحرب العراقٌة 
ولهذا كانت السفرة ملٌبة باللقاءات السٌاسٌة مع الجالٌة العراقٌة ومع . وحركة األنصار فً كردستان العراق

 . النقابات العمالٌة االسترالٌة والحزب االشتراكً االسترالً ومنظمة العفو الدولٌة

 
تماعٌة على قاعة الفنون تسنى لألخوة فً سدنً تنظٌم عقد ندوة فكرٌة عامة ذات وجهة سٌاسٌة واقتصادٌة واج

فً وسط المدٌنة حضرها جمع ؼفٌر من العراقٌات والعراقٌٌن حٌث تم فٌها استعراض وتحلٌل الوضع فً 
ثم دار نقاش حٌوي حول اتجاهات تطور المواقؾ السٌاسٌة لقوى المعارضة العراقٌة حٌنذاك وخاصة , العراق

ة فً العراق ومهمات الحركة الوطنٌة العراقٌة والجالٌة إٌقاؾ الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة وإسقاط الدكتاتورٌ
 .الكبٌرة المقٌمة فً الخارج

ولكثرة الدعوات الكرٌمة على , لم ٌتسن لً رإٌة الكثٌر من القارة االسترالٌة لكونها كانت سفرة عمل من جهة
بسبب كرم وود تلك العابالت موابد الطعام فً بٌوت العابالت العراقٌة الكرٌمة التً كانت تستؽرق وقتاً طوٌالً 



وإذ تمتعت بصحبة جمٌلة وأكالت عراقٌة شهٌة مثل الباچة والكباٌة والكبة الموصلٌة . الطٌبة من جهة ثانٌة
 .إال أنً لم أتمتع بما فٌه الكفاٌة بجمال استرالٌا, وكبة حلب وؼٌرها

 
سواء أكانت عن تلك اللقاءات , لةومع ذلك حملت معً ذكرٌات جمٌ. عاماً  24لقد مضى على هذه السفرة قرابة 

أم الجوالت القصٌرة والسرٌعة فً مدٌنة سدنً للوصول إلى مواعٌد اللقاءات , الحلوة مع العراقٌات والعراقٌٌن
تسنى لً السفر إلً ضواحً مدٌنة سدنً للقاء ببعض . السٌاسٌة والنقابٌة والعراقٌة واالطالع على جمالها

 . ارج سدنً بسبب طبٌعة عملهاالنقابات التً كانت مقراتها خ

 
كانت جوالتً فً المدٌنة محدودة والتمتع بالطبٌعة االسترالٌة قلٌلة بسبب الفترة القصٌرة المشحونة بالعمل 

إذ كانت اإلقامة فً ملبورن قصٌرة جداً لٌلة واحدة , السٌاسً الذي لم ٌترك وقتاً للتمتع بجمال سدنً أو ملبورن
 . ال ؼٌر

كون هذه الزٌارة الشخصٌة مع زوجتً أم سامر فرصة للتمتع بجمال الطبٌعة االسترالٌة ولهذا قررت أن ت
 !ونحن فً سن الشٌخوخة الجمٌلة, وحضارتها الحدٌثة والتعرؾ على ما هو مهم ومفٌد فٌها

 
 .بل هو قاعدتها األساسٌة, االقتصاد ال ٌنفصل عن السٌاسة وال عن المجتمع والحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة

 
فالقارئ المتابع لكتاباتكم ٌتنقل بسهولة بٌن مواضٌع مختلفة . هنالك مٌزة معٌنة ٌتمٌز بها الدكتور كاظم حبٌب* 

فمن السٌاسة العراقٌة إلى العربٌة أو العالمٌة، من موضوع اقتصادي . تتناولونها بإستهداؾ من خالل كتاباتكم
من موضوع تحاربون فٌه التطرؾ الدٌنً والطابفً إلى إلى آخر إجتماعً أو ثقافً أو فنً أو حتى رٌاضً ، و

ترى ، مالهدؾ من التنوع فً أختٌار المواضٌع؟ وهل ترون . مواضٌع تناقشون فٌها المواضٌع الدٌنٌة بإسهاب
 أن هذا التنوع ٌحقق الهدؾ أكثر من التركٌز على جانب واحد؟

 
تصادي وأستاذ جامعً سابق وأمارس البحث أنا من حٌث االختصاص العلمً اق, أخً الكرٌم, كما تعرؾ** 

ولكنً فً الوقت نفسه باحث سٌاسً واجتماعً ارتباطاً بعملً ونشاطً السٌاسً خالل فترة بلؽت , العلمً
وخالل هذه الفترة تسنى لً أن اقرأ أو أدرس بعناٌة الكثٌر من الكتب فً المجاالت السٌاسٌة . عقوداً ستة

وأن أطلع بشكل , افٌة والبٌبٌة والعسكرٌة المتنوعة ومن مدارس فكرٌة مختلفةواالقتصادٌة واالجتماعٌة والثق
مناسب على أوضاع العراق وقواه السٌاسٌة ومشكالته المعقدة على امتداد سنوات النصؾ الثانً من القرن 

األنصار فً  كانت اهتماماتً فً فترة السجن واإلبعاد أو فً فترة حركة. العشرٌن والعقد األول من القرن الجدٌد
قضاٌا السلم واالشتراكٌة فً " الوقت"إقلٌم كردستان أو أثناء عملً فً عضوٌة سكرتارٌة وهٌبة تحرٌر مجلة 

العراقٌة ومسإولٌتً لفترة " االقتصادي"براغ وعضوٌتً فً هٌبة تحرٌر الثقافة الجدٌدة أو رباسة تحرٌر مجلة 
اللجنة المركزٌة لسنوات كثٌرة وفً مكتبها السٌاسً لعدة معٌنة عن إعالم الحزب الشٌوعً العراقً وعملً فً 

سمحت لً باإلطالع الواسع نسبٌاً وأن أختزن الكثٌر , وعٌشً فً الدول العربٌة وفً الشتات العراقً, سنوات
من المعلومات والتً تبقى محدودًة بالقٌاس لما ٌمكن وٌفترض أن ٌطلع علٌه اإلنسان وٌختزنه وٌستفٌد منه فً 

 .العملٌة حٌاته

 
قد ( صفحة 7000جزءاً وبحدود  11)لمحات من عراق القرن العشرٌن "كما أن بدء عملً فً إنجاز كتاب 



سمح لً بمزٌد من القراءات فً تارٌخ وحاضر العراق التً كانت زاداً لً فً كتاباتً الصحفٌة وفً اسلوب هذه 
 . لكن لم ٌطبع منها سوى الجزء األول منها إلى اآلنوقد أنجزت كتابتها فعالً و. )الكتابة الذي ٌمٌل إلى التحلٌل

 
إن هذا الواقع هو الذي سمح لً بمحاولة إبداء الرأي بقضاٌا كثٌرة تمس حٌاة الشعب العراقً واألمة العربٌة 

 .والدول النامٌة أو البحث فً بعض جوانب القضاٌا الدولٌة

 
ولكن االقتصاد ال ٌنفصل عن السٌاسة وال عن , صادكان باإلمكان أن أرٌح نفسً نسبٌاً وأقرأ وأكتب فً االقت

 .بل هو قاعدتها األساسٌة, المجتمع والحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة

 
فً حٌن أن , ٌمكن أن ٌساعد التخصص الدقٌق فً الؽوص األعمق فً المادة التً ٌتخصص بها اإلنسان

نها تسمح برإٌة ذات طبٌعة شمولٌة وعامة ولك, االفتراش الواسع فً موضوعات كثٌرة ال تسمح بالتعمق الكثٌر
حٌث تركت جامعة الجزابر , 1981إضافة إلى أن انقطاعً عن التعلٌم الجامعً منذ العام , وربما أكثر دقة أٌضاً 

, قد أوقفت قدرة البقاء على اختصاص االقتصاد, والتحقت بحركة األنصار الشٌوعٌٌن فً إقلٌم كردستان العراق
وخشٌة من ارتكاب حماقة التصور بصواب ما أكتبه . ٌاسً واالجتماعً ٌؤخذ جل أوقاتًإذ اصبح النشاط الس

أشٌر دوماً إلى أن هذه وجهة نظر قابلة للخطؤ والصواب وال بد من تمحٌصها والتدقٌق فٌها ونقدها لكً ٌنشا 
 .حوار بٌن الكاتب والقاربات والقراء او الكاتبات والكتاب

 
, لدٌنٌة ناشا عن كونً من موالٌد مدٌنة كربالء وعشت فٌها صباي وبعض شبابًإن سبب كتاباتً عن القوى ا

وخبرت بشكل قرٌب جداً وملموس طبٌعة وواقع القوى الدٌنٌة وشٌوخ الدٌن ومواقفهم وسٌاساتهم وصٌػ 
ابع لتكتب إضافة إلى أن الواقع الراهن ٌمدك بما ٌكفً من الوق, التمٌٌز الطابفً التً ٌتمٌز بها أؼلبهم بشكل عام

وخاصة قضاٌا اإلرهاب الٌومً الذي ٌتعرض له الشعب العراقً من , عن هذه األمور وعن أمور كثٌرة أخرى
قوى اإلسالم السٌاسٌة وفلول النظام السابق التً كانت تعمل فً أجهزة األمن الخمسة التً كان ٌدٌرها صدام 

رة المتواضعة التً اكتسبتها عبر السنٌن إن عمري الذي تجاوز الخامسة والسبعٌن والخب. حسٌن وولدٌه
قد جعلنً أعمل ٌومٌاً قرابة , كبقٌة العراقٌات والعراقٌٌن, ومطالعاتً الكثٌفة نسبٌاً والهم الذي أحمله على كاهلً

وهً التً تجعلنً افكر بالعراق وأهله وأوجه كتاباتً نحو هذا الشعب المهموم والوطن الجرٌح , ساعة 16
 . والسٌاسٌٌن الذٌن ال ٌمتلكون الحكمة والنزاهة وشفافٌة العمل مع الشعبوكثرة من الحكام 

 
 .إذ أن الدٌن هلل والوطن للجمٌع, اشعر بضرورة الدعوة لفصل الدٌن عن الدولة لكً تبقى الدولة حٌادٌة

 
الهٌبة التً لؽرض من إنشاء هٌبة الدفاع عن أتباع الدٌانات والمذاهب الدٌنٌة فً العراق؟ هل تعتقدون أن ا ما* 

أسستموها أدت الؽرض من تؤسٌسها؟ هل ترون أن هنالك بارقة أمل فً قٌام مجتمع عراقً ٌحترم أتباع الدٌانات 
المتواجدة على األرض العراقٌة بصورة حضارٌة وتقدمٌة فً ظل المعطٌات المتوفرة على الساحة العراقٌة حالٌاً 

 أو على المستوى المنظور قرٌباً؟

 
 

تنوعاً كبٌراً فً , باعتباره أحد مهود الحضارة اإلنسانٌة الرابعة, ق على امتداد تارٌخه الطوٌلعرؾ العرا** 



وقد مرت على العراق اقوام كثٌرة حطت فٌه . قومٌاته وفً أدٌانه ومذاهبه ولؽاته واتجاهاته الفكرٌة والسٌاسٌة
وقد تحول سكانه إلى كتلة عراقٌة , لدهاوأخذت منه الكثٌر وأضافت إلى ساكنٌة الكثٌر وعاشت سوٌة وكؤنها فً ب

 . كبٌرة مع التنوع فً القومٌة واللؽة والثقافة واللون والدٌن والمذهب والفكر

 
فؤن ؼالبٌة حكام , وإذ كان التناؼم العام قد شكل سمة العالقة بٌن أتباع القومٌات والدٌانات ةوالمذاهب فً العراق

وكثٌراً ما تعرض إلى , الفترات التً تعرض فٌها العراق للؽزو واالحتاللوخاصة فً , العراق قد لعبت دوراً سلبٌاً 
وعلٌنا أن نتذكر . فً محاولة منهم لتفرٌق الصؾ العراقً وإثارة الفتنة بٌن سكانه, ذلك فً تارٌخه المدٌد

الل كانت له عواقبه السلبٌة فً فترتً االحت, الصراع العثمانً الفارسً الذي كان ٌدور على أرض العراق
دع عنك سلوك الحكام الطابفٌٌن فً العراق , العثمانً والفارسً للعراق على اتباع المذهبٌن الشٌعً والسنً

 .الحدٌث

 
وهم من , ألؾ مواطنة ومواطن ٌهودي عراقً 150ما ٌقرب من  1949/1950لقد عاش فً العراق إلى العام 

ثم هجروا عنوة , دٌن وإلى جبال كردستان العراقأصل أولبك األسرى الذٌن جلبوا عنوة وجوراً إلى وادي الراف
وخاصة , الموساد اإلسرابٌلً والحكومة البرٌطانٌة والحكومة العراقٌة: وؼدراً على وفق مإامرة ثالثٌة األطراؾ

ولم . بعد صدور قانون إسقاط الجنسٌة العراقٌة فً فترة الحكومة التً كان ٌترأسها توفٌق السوٌدي فً بؽداد
 . وهً خسارة فادحة. ت ألوؾ ٌهود العراق الٌوم سوى ثالثة اشخاصٌبق من عشرا

 
إلى سٌاسة تهجٌر , باعتبارهم كرد وشٌعة, وفً السبعٌنات والثمانٌنات من القرن الماضً تعرض الكرد الفٌلٌة

 . كما وتعرض العرب الشٌعة فً الوسط والجنوب لشًء مماثل أٌضاً . وإبادة فً عهد الدكتاتور صدام حسٌن
إلى محاولة , من كلدان وآشورٌٌن وسرٌان, ذ سقوط النظام الدكتاتوري استمر تعرض جمهرة المسٌحٌٌنومن

وهكذا ٌواجه أتباع الدٌانة المندابٌة نفس . جادة مماثلة لما حصل للٌهود وذلك بدفعهم إلى الهجرة بالرؼم منهم
فً األقضٌة والنواحً والقرى التابعة إلدارة  وكذا حال أتباع الدٌانة اإلٌزٌدٌة الذي ٌقطنون, السٌاسة والممارسة

 .محافظة الموصل
وفً ما بٌن , كما أنتم وانا والشعب العراقً ٌتابع ما جرى وٌجري فً الصراع بٌن األحزاب السنٌة والشٌعٌة أوالً 

فً العراق وما ٌجري إزاء أتباع الدٌانات األخرى , السنٌة ثانٌاً  –الشٌعٌة واألحزاب السنٌة  -األحزاب الشٌعٌة
والعدد الهابل من الضحاٌا التً سقطت بسبب اإلرهاب الدموي والقتل العمد , من قبل قوى متطرفة وهمجٌة ثالثاً 

إن هذا الحالة المؤساوٌة ؼٌر المتوقفة . والعشوابً ألتباع الدٌانات والمذاهب الدٌنٌة فً العراق على نحو خاص
اع الدٌانات والمذاهب الدٌنٌة فً العراق وبالتعاون مع عدد من دفعتنً إلى اقتراح تشكٌل هٌبة الدفاع عن أتب

 :أي العمل من اجل, األصدقاء الكرام الذٌن التقوا معً بؤهمٌة مثل هذه الهٌبة فً البالد

 
فضح القوى التً تمارس عملٌات اإلرهاب والتهدٌد والتهجٌر والتشرٌد القسري والقتل الفعلً لعدد كبٌر من ++ 

 . شعب العراقً من مختلؾ األدٌان والمذاهب الدٌنٌةبنات وابناء ال

 
المطالبة بتوفٌر الحماٌة الجدٌة لبنات وأبناء الشعب العراقً من القوى العدوانٌة التً اعتدت ال على البشر ++ 

 .بل وعلى بٌوت العبادة أٌضاً , فحسب



 
وقتل من جانب قوى اإلرهاب  تحرٌك الرأي العام العالمً إلدانة ما ٌجري فً العراق من إرهاب واعتداء++ 

 .ومطالبة الحكومة بتوفٌر األمن للناس من جهة ثانٌة, والملٌشٌات الطابفٌة المسلحة من جهة

 
التثقٌؾ بؤهمٌة االعتراؾ واالحترام المتبادل بٌن جمٌع أتباع الدٌانات والمذاهب الدٌنٌة فً العراق وعدم ++ 

 . حرٌة وأمن وسالمالتجاوز علٌها وحقها فً ممارسة عباداتها بكل 

 
وكذلك الدفاع عن حرٌة وحق كل إنسان , من هنا ٌبدو واضحاً إن عمل الهٌبة باألساس تنوٌري وتثقٌفً وفضح

هٌبة الدفاع عن اتباع الدٌنات والمذاهب الدٌنٌة فً "ال تهمنً وال تهم . فً الحٌاة والكرامة والعٌش بؤمان
بل تهمنا معاً حٌاته وكرامته وعٌشه الكرٌم , بٌة التً ٌحملها اإلنسانالهوٌة القومٌة أو الدٌنٌة أو المذه" العراق

كما اشعر بضرورة الدعوة لفصل الدٌن . ومنع األذى عنه وحقه فً اختٌار الدٌن والعقٌدة وممارستها بكل حرٌة
 .إذ أن الدٌن هلل والوطن للجمٌع, عن الدولة لكً تبقى الدولة حٌادٌة

 
من مكونات الشعب العراقً القومٌة او الدٌنٌة او المذهبٌة او الفكرٌة والسٌاسٌة  ال نرٌد أن نخسر مكوناً آخر

هل وكم . وأن ٌعٌش الجمٌع فً أمن واستقرار وسالم وازدهار, بل ٌمكن للعراق أن ٌضمهم جمٌعاً . الدٌمقراطٌة
بنٌران التمٌٌز استطعنا أن نحقق على هذا الطرٌق؟ من الصعب اإلجابة عن هذا السإال واتركه لمن اكتوى 

 . الدٌنً والمذهبً فً العراق

 
نعم اتوقع ان ٌحل على الشعب العراقً ذلك الٌوم الذي ٌتخلص فٌه من ذهنٌة عدم االعتراؾ باآلخر ورفضه 
والتمٌٌز بٌن اتباع الدٌانات والمذاهب الدٌنٌة التً تحصل الٌوم بفضل وجود قوى إسالمٌة سٌاسٌة والقوى 

لطة والتً ال تتصدى لتلك الظواهر السلبٌة وتدعً التمسك بهوٌات طابفٌة قاتلة على المتحالفة معها فً الس
وأكرر . حساب الهوٌة الوطنٌة العراقٌة وتتخلى عملٌاً عن هوٌة المواطنة الحقة والحرة والمتساوٌة والمتآخٌة

 :هنا قول الشاعر العربً 
 وستنقضً األٌام والخٌر ضاحك ٌعم الورى والشر ٌبكً وٌلطم

 
 كانت كتب التعلٌم ال تتحدث أو تذكر شٌباً عن وجود شعب كردي ٌقطن كردستان العراق

 
 إن الشعب الكردي الكبٌر ٌعتبر الشعب الوحٌد فً منطقة الشرق األوسط الذي ال ٌمتلك دولته الوطنٌة المستقلة

 
ماهً الحلول المحتملة التً ٌمكن كٌؾ تنظرون لها؟ . إهتماماتكم بالقضٌة الكردٌة تؤخذ حٌزاً كبٌراً من جهودكم* 

أن تبنً منظومة سلمٌة تتعاٌش من خاللها القومٌات العراقٌة على أرض الواقع السٌاسً العراقً الحالً؟ وهل 
 إن الحل المنشود من قبل األحزاب الكردٌة سٌضمن سالماً ٌشمل بقٌة القومٌات التً تضمها األمة العراقٌة؟ 

 
ردٌة منذ كنت صبٌاً حٌن وصلت إلى مدٌنة كربالء مجموعة من الكرد المبعدٌن فً نشؤ اهتمامً بالقضٌة الك** 

ومشاركة جمهرة من الكرد العراقٌٌن فً دعم , بسبب المطالبة بالحقوق من جهة, كما أتذكر 1946العام 
م ولم أعرؾ من ه. جمهورٌة مهاباد فً كردستان إٌران وعلى راسهم المال مصطفى البارزانً من جهة أخرى



وٌشدون على خاصرتهم وبطونهم قطعة قماش ( أشبه بالجاكٌت)هإالء الذٌن ٌرتدون شراوٌل طوٌلة ومالخانٌات 
إذ كانوا كما عرفت الحقاً أنهم من , الكفٌات الحمراء( الجمدانات)وٌضعون على رإوسهم ( بشتٌنات)طوٌلة 

وست واإلٌزٌدٌٌن ٌلبسون الجمدان األحمر علماً بان أهل براد, منطقة برزان ومن العشٌرة المسماة بذات االسم
استفسرت من الوالد عن هوٌة . أسكنوهم فً المدرسة الفٌصلٌة االبتدابٌة للبنٌن أثناء العطلة الصٌفٌة. أٌضاً 

بقى هذا األسمان فً ذاكرتً . فذكر لً بؤنهم من الشعب الكردي من كردستان فً شمال العراق, هإالء الناس
 . كه الفضول وحب االطالعوأنا صبً ٌستؽرقه وٌحر

 
واسمه األستاذ عبد الرسول معصوم من , وفً المتوسطة كان لدٌنا مدرس ٌدرسنا مادتً التارٌخ والجؽرافٌة

" المعلم"وحٌن جاء كتب مقاالً للنشرة الشهرٌة الجدارٌة باسم . قد قضى عطلة صٌفٌة فً كردستان, الكاظمٌة
" تحت عنوان , "السراج"إضافة إلى نشرة جدارٌة أخرى باسم , التً كنت أصدرها فً ثانوٌة كربالء للبنٌن

حٌث كانت كتب , بل وعن الشعب الكردي هناك, وتحدث فٌه ال عن المصٌؾ فحسب". جولة فً مصٌؾ سوالؾ
بل كان الحدٌث فٌها ٌجري عن , التعلٌم ال تتحدث أو تذكر شٌباً عن وجود شعب كردي ٌقطن كردستان العراق

 .وهذا التؽٌٌب هو شكل سٌا من أشكال سٌاسات التهمٌش الفعلً. ال ؼٌر العرب فً العراق

 
ًً كعضو فً اتحاد الطلبة العراقً العام ابتداًء من الصؾ األول المتوسط ومع انتقالً , وحٌن بدأت العمل مبكراَ
لبثت أن  وما. إلى الصؾ الثانً ارتبطت بعالقة سٌاسٌة مع شباب وشابات لهم عالقة بالحزب الشٌوعً العراقً

وكان تثقٌؾ الحزب الشٌوعً . 1952التحقت بالعمل السٌاسً الفعلً وفً صفوؾ هذا الحزب ابتداًء من العام 
 .فً هذه الفترة واضحاً وسلٌماً بشؤن القضٌة الكردٌة والموقؾ منها ومن حقوق هذا الشعب

 
فً العراق وعن االضطهاد عندها تكونت عندي لوحة أفضل وأوسع عن الشعب الكردي وعن القومٌات األخرى 

المسؤلة الكردٌة فً "كما اطلعت على الكراس الذي كتبه األستاذ عزٌز شرٌؾ حول . الذي كانوا ٌتعرضون له
 .وهو كراس قٌم ومبدبً وجرئ فً طرحه للقضٌة الكردٌة. وطبع بعدها عدة مرات, 1950فً العام " العراق

أدرس مواد التخطٌط االقتصادي واالقتصاد السٌاسً وفً فترة تدرٌسً طلبة الجامعة المستنصرٌة كنت 
ولدي الثقة بؤن كل الطالبات والطالب )وفً محاضراتً . واقتصادٌات العراق والوطن العربً واالقتصاد الزراعً

بل عن الشعب الكردي , لم أكن أتحدث عن الكرد وشمال العراق( الذٌن كنت أدرسهم حٌنذاك ٌتذكرون جٌداً 
وقد ذكرنً البعض من األصدقاء . وحٌن أتحدث عن شمال العراق كان حدٌثً ٌمس الموصل ,وكردستان العراق

حٌث كان البعث ٌرفض ذكر مثل هذه المصطلحات  1975-1969لقد كان هذا فً أعوام . بذلك قبل سنوات عدة
م من مجلس وقبل أن أُنقل إلى المجلس الزراعً األعلى بقرار ملز, الواقعٌة والصحٌحة بل كان ٌعاقب علٌها

الذٌن , وكان فً الصفوؾ التً أدرس فٌها حٌنذاك الكثٌر من البعثٌٌن وجواسٌس األمن والمخابرات. قٌادة الثورة
 .بل كانوا ٌقومون بتسجٌل محاضراتً ألؼراض معروفة, كانوا ال ٌكتفون بكتابة ما أتحدث به

 
اق تاركاً مقعد األستاذٌة فً كلٌة االقتصاد التحقت بحركة األنصار الشٌوعٌٌن فً كردستان العر 1981وفً العام 

وكان هدؾ النضال . فً جامعة الجزابر العاصمة وتدرٌس مادة االقتصاد لطلبة كلٌة الحقوق وطلبة الماجستٌر
وفً حٌنها تركت زوجتً وطفلً فً برلٌن لمدة ". الدٌمقراطٌة للعراق والحكم الذاتً لكردستان"ٌتلخص فً 

 .ا فعل الكثٌر من المناضلٌن حٌنذاككم, اربع سنوات تقرٌباً 



 
ولم ٌبدأ مع وصول األحزاب الكردستانٌة إلى السلطة أو بعد سقوط النظام , اهتمامً بالقضٌة الكردٌة لٌس حدٌثاً 

 :وهً, الدكتاتوري بل قبل ذاك بكثٌر ونابع من ثالث حقابق

 
األوسط الذي ال ٌمتلك دولته الوطنٌة إن هذا الشعب الكردي الكبٌر ٌعتبر الشعب الوحٌد فً منطقة الشرق .  1

فً حٌن أمامنا مناطق قومٌة , ملٌون إنسان فً أجزاء كردستان األربعة 30المستقلة رؼم إن تعداده ٌتجاوز ألـ 
وبتعداد سكانً ال ٌتجاوز نصؾ ملٌون إنسان تشكلت فٌها دوالً قزمٌة صؽٌرة وحكومات ممثلة فً األمم المتحدة 

 .بعض دول أخرى مماثلة فً كل من آسٌا وأفرٌقٌاوالجامعة العربٌة أو 

 
رؼم أنه ٌمتلك من الناحٌة , وأن هذا الشعب قد عانى من الوٌالت ومن القهر والتهمٌش الشًء الكثٌر.  2

وفً فترة حكم البعث تعرض الشعب الكردي . اإلنسانٌة والحقوقٌة كل الحق فً إقامة دولته الوطنٌة المستقلة
 .1991واإلبادة الجماعٌة فً مجازر األنفال وحلبچة والهجرة الملٌونٌة فً العام  لجرابم ضد اإلنسانٌة

 
وأن هذا الشعب ورؼم كل المآسً والكوارث التً تعرض لها فً ظل النظم السٌاسٌة العراقٌة العربٌة لم .  3

ت فً عراق دٌمقراطً بل أقر طوعاً االتحاد االختٌاري مع العرب وبقٌة القومٌا, ٌطرح إقامة دولة وطنٌة مستقلة
 .اتحادي مدنً

وعلٌنا هنا أن نعود إلى الوراء ونتذكر بؤن عصبة األمم حٌن وافقت على إلحاق والٌة الموصل بالدولة العراقٌة 
وحٌن تقرر رفع االنتداب عن , كانت بضمنها سناجق الموصل وأربٌل والسلٌمانٌة وكركوك, 1926فً العام 

لعراق عبر الملك فٌصل األول والحكومة العراقٌة حٌنذاك بتحقٌق مطالب ألزمت ا, 1932العراق فً العام 
أساسٌة كانت قد وضعت لصالح المنطقة الكردٌة والشعب الكردي والتً أخلت بها الحكومة العراقٌة ولم تنفذها 

لحكومات كانت ا, وبدالً من االستجابة لتلك المطالب التً كان ٌطالب بها الكرد. بعد وفاة الملك فٌصل األول
العراقٌة المتعاقبة تقوم بضرب مناطق الكرد بالمدفعٌة أو قصفها بالطٌران العسكري والحمالت العسكرٌة كما 
حصل هذا فً الثالثٌنات وفً األربعٌنات وفً الخمسٌنات والستٌنات والسبعٌنات والثمانٌنات والتسعٌنات من 

 .القرن العشرٌن

 
 :ثة مبادئ مقتنع بها كل القناعةإن اهتمامً بالقضٌة الكردٌة ٌخضع لثال

 
 .حق كل شعب من شعوب األرض فً تقرٌر مصٌره بنفسه دون وصاٌة علٌه من أحد.  1

 
 .حق األفراد والشعوب بالتمتع بالحقوق القومٌة وحقوق اإلنسان كاملة ؼٌر منقوصة.  2

 
ٌم والقهر والتهمٌش لنفسه ومن ٌرفض الض, وإن من ٌحترم قومٌته ال بد له أن ٌحترم كل القومٌات األخرى.  3

 .والعكس فً كل ذلك صحٌح اٌضاً . ٌرفضها لؽٌره وللقومٌات األخرى, ولقومٌته

 
واآلن ال بد لنا أن نمٌز بٌن قضٌة قومٌة عادلة وبٌن سٌاسات تمارسها أحزاب سٌاسٌة ٌمكن أن تخطا وأن 

رؼم أن , شعب وحقوقه ومصالحه ولكن احتمال الخطؤ أو الصواب فً السٌاسة والممارسة ال ٌخل بقضة. تصٌب



ولذلك ال بد من التمٌٌز . والمقصود هنا هو الشعب الكردي, السٌاسات الخاطبة تجلب الضرر على الشعب المعنً
ولكنً , بل فً سورٌا وتركٌا وإٌران أٌضاً , الواضح فً كونً من مإٌدي القضٌة الكردٌة ال فً العراق فحسب

إذ أن موقفً ٌبنى فً التؤٌٌد أو المعارضة , تً تمارسها األحزاب الكردٌةلست من دعاة تؤٌٌد كل السٌاسات ال
 .على مدى تقدٌري لصواب أو خطؤ سٌاسة ما أو موقؾ بعٌنه

 
وإذا ما تصفحتموها ثانٌة ستجدون الكثٌر من النقد الموضوعً البناء . وال شك انكم مطلعون جٌداً على مقاالتً

, كما أرى, إذ ال أبخل علٌهم بالنقد والتخطبة, ت الكردستانٌة المتعاقبةلألوضاع فً كردستان ولسٌاسات الحكوما
وال بد لنا من القول بؤنهم . ولكن ال استحً من التفكٌر الحر وتسجٌل اجتهاداتً الشخصٌة, وربما أكون مخطباً 

قك, الصدٌق من َصَدقَك القول. "حققوا منجزات مهمة ال بد أن تذكر اٌضاً   "! ولٌس من صدَّ

 
لً أن عدداً ؼٌر قلٌل من عرب العراق والعرب فً الدول األخرى ٌصعب علٌهم تصور عواقب سٌاسات  ٌبدو

االضطهاد واإلهمال والتهمٌش الطوٌلة األمد التً ٌتعرض له شعب معٌن فً بلد معٌن من قبل حكومات ذلك البلد 
شعب ما حٌن ٌشعر بؤنه ٌعامل على إذ ٌصعب علٌهم فهم التعقٌدات النفسٌة التً تنشؤ لدى , واوساط قومٌة فٌه

أو كما كان الكرد ٌعبرون عنه بؤن العرب ٌسكنون فً الدار والكرد ٌسكنون , أساس أنه مواطن من الدرجة الثانٌة
ما علٌك إال أن تحاول وضع نفسك فً مكانه قدر , حٌن ترٌد أن تفهم موقؾ شخص أو شعب ما! فً الكراج

 . ركة لذلك الموقؾعندها تدرك العوامل المح, اإلمكان

 
ٌمكن أن تحصل أخطاء هنا وهناك أو , وحٌن تنشؤ فرص استعادة الحقوق والمصالح المهدورة والمؽدورة سابقاً 

خاصة حٌن ال تكون هناك تقالٌد وقواعد وقٌم وقوانٌن تنظم العالقة بٌن الحكومة االتحادٌة والحكومة , تجاوزات
خاصة وأن نظام البعث قد أجرى تؽٌٌرات دٌموؼرافٌة وجؽرافٌة كبٌرة  ,اإلقلٌمٌة فً دولة اتحادٌة ولدى الطرفٌن

 :جداً على مسؤلتٌن مهمتٌن

 
حٌث أجرى تنقالت وتهجٌر قسري للناس من مناطق كردٌة إلى مناطق عربٌة والعكس , فً الجانب السكانً( 1

 . أٌضا
والقرى التً كانت تابعة لأللوٌة  حٌث أجرى تؽٌٌرات واسعة على األقضٌة والنواحً, وفً الجانب الجؽرافً( 2

إذ ألحق نظام , (مثال 2691التقسيمات اإلدارية لعام : راجع)لواء فً العهدٌن الملكً والقاسمً  14العراقٌة الـ 
 . البعث العدٌد من االقضٌة والنواحً الكردٌة بالمحافظات العربٌة مثالً 

 
 ". المناطق المتنازع علٌها"ة لما أصبح ٌطلق علٌه بـ وهذه الحالة هً التً تشكل الٌوم واحدة من العقد الكبٌر

ٌمكنهما معاً , وحكومة دٌمقراطٌة فً اإلقلٌم من جهة ثانٌة, لدي الثقة بؤن حكومة اتحادٌة دٌمقراطٌة من جهة
وضع الحلول الشافٌة للمشكالت القابمة وسن قوانٌن تحكم تلك العالقات بعد أن ٌعاد بناء الثقة المتبادلة بٌن 

 . حزاب والقوى السٌاسٌة من كل القومٌات التً سوؾ تحكم العراق فً الفترات القادمةاأل

 
إن الشروط المطروحة من جانب قابمة التحالؾ الكردستانً تجسد بالضبط الهواجس والمخاوؾ وعدم الثقة 

شعب الكردي وهً لم تؤت من فراغ بل من واقع سٌاسً عاشه ال, المهٌمنة على تفكٌر السٌاسٌٌن الكرد عموما
. والخبرة هً التً علمتهم ضرورة التعامل الحذر مع الحكومات العراقٌة المتعاقبة. أكثر من ثمانٌن عاماً 



وال ٌكفً . والحكومة العراقٌة الراهنة واألحزاب اإلسالمٌة السٌاسٌة ال تسمح للكرد وال لكم وال لً بالثقة بها
 . المجال للتوسع فً هذا الموضوع

لشروط المطروحة قابلة للنقاش وقابلة للتنضٌج والتعدٌل واإلؼناء لتصبح ضمانًة للعراق كله ال شك فً أن ا
فال ٌمكن أن تكون كردستان مستقرة دوماً وبقٌة انحاء العراق ٌعانً من مشكالت أمنٌة . ولٌس لكردستان وحدها

ضمانات للشعب العراقً كله  ولهذا ال بد من وجود. بل سرعان ما ٌنتقل سوء الوضع إلى كردستان أٌضاً , جمة
 . بؤمن واستقرار وتقدم, بحٌاة حرة ودٌمقراطٌة وتفاهم

 
 : ومن المفٌد هنا أن أشٌر إلى مالحظة أخرى أراها مهمة

 
وخاصة تلك المضطهدة , على وفق قناعتً فؤن الحركات القومٌة كافة الساعٌة إلى تحقٌق أهدافها ومصالحها

وتٌار , وتٌار قومً معتدل, تٌار قومً متطرؾ: ز فٌها تٌارات مختلفةتبر, منها على مستوى محلً أو دولً
وٌمكن أن نتلمسها فً منطقة الشرق األوسط بشكل , وٌسري هذا التقسٌم على جمٌع القومٌات فً العالم. ٌساري
اعلة إذ توجد فٌها مثل هذه التٌارات وهً ف, وحركة التحرر الكردٌة ال تختلؾ فً ذلك عن ؼٌرها أٌضاً . مباشر

فالتٌار الٌساري قد تراجع كثٌراً خالل العقدٌن األخٌرٌن فً كردستان . ولكن بؤوزان مختلفة, دون أدنى رٌب
والتٌار القومً الٌمٌنً المتطرؾ تراجع هو . ولكن الكثٌر منها ؼٌر مبرر, العراق ألسباب موضوعٌة وذاتٌة

وفحص الواقع القابم فً اإلقلٌم ٌشٌر إلى أن كال . ولكنه أكثر دوراً وقوة وتاثٌراً من التٌار الٌساري, اآلخر
وحٌن ٌكون أحدهما هو األقوى . التٌارٌن ٌمارسان دورهما فً التؤثٌر على التٌار الوسط المعتدل ٌساراً أو ٌمٌناً 

ومع ذلك فؤن االعتدال , وهذا هو الحال فً إقلٌم كردستان العراق. ٌإثر بصورة اقوى على التٌار الوسط المعتدل
إذ أن , ٌؤخذ مكانه حٌن ٌتحسن الوضع فً بؽداد وتسود أجواء أكثر موضوعٌة وعقالنٌة وحكمة فً العراقس

 .البلد ال ٌمكن أن ٌحقق التقدم إال بالتفاهم والتناؼم والتفاعل فً ما بٌن قومٌاته كافة

 
كما أن ضعؾ التٌار . قهذه الوجهة التً أشرت إلٌها موجودة بشكل بارز فً األوساط القومٌة العربٌة فً العرا

الدٌمقراطً والٌساري فً مقابل قوة التٌارٌن القومً والدٌنً الٌمٌنٌٌن قد اضعؾ الوسط المعتدل لصالح الوجهة 
 . الٌمٌنٌة بما فٌه التعامل مع القضاٌا القومٌة والدٌنٌة

 
ٌعٌشون سوٌة عقوداً أدرك بعمق مسؤلة واقعٌة وأساسٌة هً أن العرب والكرد والقومٌات األخرى فً العراق س

فً حٌن ان تماسك وتطور الوحدة , فالوحدة الكردٌة لٌست اسهل تحقٌقاً من الوحدة العربٌة, طوٌلة قادمة
العراقٌة ممكنة التحقٌق شرٌطة أن تسود مبادئ الحرٌة والدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان والمساواة فً المواطنة 

بؽض النظر , نساء ورجاالً , القانون وإزاء الحقوق والواجباتوعدم التمٌٌز وعدم التهمٌش والكل سواسٌة أما 
, أو السٌاسة, عن األثنٌة أو القومٌة او الدٌن أو المذهب أو الفكر ؼٌر الشمولً وؼٌر العنصري وؼٌر الطابفً

 . والعدالة االجتماعٌة

 
المدنً وزٌادة دور وضؽط نحن بحاجة إلى تؽٌٌر فً نمط تفكٌر اإلنسان العراقً وتطوٌر نشاط منظمات المجتمع 

وهً عملٌة معقدة وصعبة . الرأي العام العالمً على القوى السٌاسٌة العراقٌة لتؽٌٌر نهجها وأسالٌب عملها
 !ولكن ال بد منها ولسنا فً نهاٌة التارٌخ. وطوٌلة األمد



 
ٌات والنتابج المهمة دون شك أن خبرتكم النضالٌة والسٌاسٌة والحٌاتٌة الطوٌلة قد بلورت الكثٌر من المعط* 

ترى، هل سبق للعراق أن مر بمحنة كالتً ٌمر بها اآلن؟ أٌن الحل وما هً . ألحداث مررتم والعراق بها
 أحتماالت الخروج من هكذا أزمة بؤقل الخسابر على كافة األصعدة؟ 

 
كانت تبدو كلها  ,بمحن كبٌرة وعسٌرة ومتنوعة, دع عنكم القدٌم والوسٌط, مر العراق فً تارٌخه الحدٌث** 

وكان لكل من هذه المحن خصوصٌته . وكؤنها استثنابٌة بسبب قسوتها على المجتمع ودٌمومتها لسنوات طوٌلة
 .وعواقبه المتباٌنة فً شدتها على المجتمع

 
وإذا ما أضٌؾ إلٌها ما حصل فٌها من , سنة كان بحد ذاته محنة استثنابٌة 35فحكم البعث الذي دام طوال 

اإلٌرانٌة بؤعوامها الثمانٌة العجاؾ التً اختلط فٌها الدم بالدموع لمبات ألوؾ  –ا الحرب العراقٌة ومنه, حروب
خاصة وأنها ارتبطت بالقهر , فالمحنة تبدو هنا أنها األكثر رعباً ومرارة حقاً , من البشر ولؽالبٌة الشعب العراقً

وهً محنة مركبة وطوٌلة األمد استمرت عواقبها , ثم كان ؼزو الكوٌت وكانت حرب تحرٌرها. والقمع واالستبداد
كانت محنة ال حدود لمراراتها وعذاباتها مع ما حصل فٌها من قطؾ , 2003-1990طٌلة الفترة الواقعة بٌن 

, وإذا ما تذكرنا الحصار االقتصادي الدولً. 1991وقطع للرإوس قبل وبعد انتفاضة الشعب العفوٌة فً العام 
 .سنة 13ساة والمحنة التً واجهها هذا الشعب خالل فترة الحصار التً استمرت قرابة ألدركنا مدى عمق الما

 
حٌث , البرٌطانً شبه الدولً وإسقاط نظام الخٌانة الذي تسبب فً ذلك الؽزو واالحتالل-ثم جاء الؽزو األمرٌكً

ومن , آن واحد تخلص الشعب من دموٌة الشخصٌة السادٌة والنرجسٌة والمصابة بجنون العظمة والعصاب فً
العواقب التً نشؤت عن تلك العلل التً كان مصاباً بها وٌعانً منها صدام حسٌن وابتلى بعواقبها القاسٌة الشعب 

 .والجٌران
إذ , ٌعتبر منقبة كبٌرة ما كان فً مقدور الشعب إنجازها ربما لسنوات طوٌلة قادمة, إن إسقاط النظام الصدامً

رؼم إنها كانت ترٌده ضعٌفاً وؼٌر قادر , ء صدام حسٌن ونظامه سابداً فً العراقكانت كل دول المنطقة ترٌد بقا
إال أن ما نشؤ بعد السقوط ٌشٌر إلى ما كنت أنبه له وأتوقعه قبل الحرب الخلٌجٌة الثالثة . على إلحاق األذى بها

ك بؤن المجتمع العراقً لم بؤن اإلسقاط من الخارج قد دلل بما ال ٌقبل الش, إلى اآلن 2003واألخٌرة فً العام 
ٌكن قادراً وال مستعداً وال مإهالً إلسقاطه وتسلم زمام الحكم وإقامة البدٌل الدٌمقراطً وبناء حٌاة حرة 

ثم أُضٌؾ إلى كل . بناء دولة مدنٌة وطنٌة دٌمقراطٌة تحترم حق المواطنة وحقوق اإلنسان, ودٌمقراطٌة سلٌمة
وكذلك فلول البعث الصامٌة فً , شٌعٌة وسنٌة, مٌلٌشٌات الطابفٌة المسلحةذلك اإلرهاب الدموي من القاعدة وال

 .إضافة إلى تدخل دول الجوار المشٌن والمستمر بالشؤن العراقً, أجهزة األمن وحزب البعث على نحو خاص

 
الشًء . فرٌدة فً نوعها, ولكنها كبقٌة المحن العراقٌة, إن المحنة الحالٌة هً األخرى استثنابٌة من طراز خاص

المركزي المشترك فً ما بٌن جمٌع هذه المحن هو ضخامة حجم الموت واستمرارٌة قطؾ رإوس الناس أو 
 .تعددت األسباب والموت واحد, جرحهم وتعوٌقهم وسٌول الدموع المسكوبة من عٌون النساء واألطفال والرجال

ٌع االتفاقٌة األمنٌة مع الوالٌات المتحدة إن الفارق فً هذه المحنة ٌبرز فً وجود قوى احتالل مباشرة رؼم توق
وصراع طابفً ونزاع سٌاسً متفاقم بٌن األحزاب اإلسالمٌة السٌاسٌة الطابفٌة التً تسعى , األمرٌكٌة من جهة

إلى نقل الصراع والنزاع من صفوفها إلى صفوؾ المجتمع من أجل تحقٌق االصطفاؾ الطابفً والؽلبة لكل منها 



المدمرة لوحدة نسٌجه , إنها الهوٌة الطابفٌة المهٌمنة والقاتلة للشعب العراقً, ة أخرفً هذا النزاع من جه
 .وهو أخطر ما فً هذه المحنة وأكثرها مرارة. الوطنً ودولته

 
إذ ال بد من العمل , ولكن ال ٌتم ذلك بالتمنً أو الرجاء, إذ أنها حقاً مدمرة, ال ٌمكن أن تدوم هذه المحنة الراهنة

, فوؾ المجتمع لتؽٌٌر اللوحة الفعلٌة الراهنة إلى التعامل على وفق مبدأ المواطنة المتساوٌة والحرةالجاد فً ص
ال بد من العمل إلقناع الناس بماهنضة الطابفٌة السٌاسٌة ولٌس ضد وجود مذاهب متنوعة وانتماءات لها فً 

ٌة ومذهبٌة إلى البرلمان العراقً ولكن ضد وصول طابفٌٌن سٌاسٌٌن ٌمٌزون بٌن الناس على اسس دٌن, العراق
إنها عملٌة معقدة وطوٌلة وربما ستلعب الوثابق التً نشرت على . ومجلس الوزراء وأجهزة الدولة األخرى

موقع وٌكٌلٌكس دورها فً تعرٌة السٌاسات الطابفٌة والطابفٌٌن وفً تعرٌة كل القوى السٌاسٌة المستبدة 
الحكومة الراهنة وفً الحكومات السابقة بما فٌهما حكومة عالوي  والشمولٌة فً وجهة تفكٌرها وعملها فً

ومن المهم اآلن وبعد بروز تلك الفضابح واالتهامات أن تشكل لجنة دولٌة تؤخذ على عاتقها . وحكومة الجعفري
ضع التحقٌق بتلك االتهامات وتقدٌم المتهمٌن إلى محكمة حقوق اإلنسان الدولٌة لكً ٌتسنى للشعب العراق أن ٌ

حداً حقاً لالعتقاالت الكٌفٌة والتعذٌب وما ٌقترن به من استبداد وتجاوز على الدستور وإرادة الشعب 
 . الخ..ومصالحه

 
نحن بحاجة إلى تؽٌٌر فً نمط تفكٌر اإلنسان العراقً وتطوٌر نشاط منظمات المجتمع المدنً وزٌادة دور وضؽط 

وهً عملٌة معقدة وصعبة . ٌة لتؽٌٌر نهجها وأسالٌب عملهاالرأي العام العالمً على القوى السٌاسٌة العراق
 !ولكن ال بد منها ولسنا فً نهاٌة التارٌخ. وطوٌلة األمد

 
إن ما نراه حالٌاً هو أن هذه المحنة أو األزمة سوؾ لن تنتهً بسرعة بسبب اختالل التوزان فً المجتمع 

مساندة من المراجع الدٌنٌة الشٌعٌة منها والسنٌة العراقً لصالح القوى الطابفٌة ووجود قوى تجد التؤٌٌد وال
ومنها قوى , وتجد الدعم والتؤٌٌد من جانب قوى سٌاسٌة عراقٌة ساكتة عن هذا الصراع المدمر للمجتمع

إضافة إلى , رؼم الخطؤ الكبٌر فً هذا التفكٌر, وهً تجد فً هذا النزاع الطابفً فابدة لها, التحالؾ الكردستانً
 .المتواصل الذي تتلقاه القوى الطابفٌة السنٌة والشٌعٌة الدعم الخارجً

 
كما أن فٌه بعض , علٌنا أن ننتبه إلى أن القابمة العراقٌة قد شكلت تحالفاً سٌاسٌاً قومٌاً وبعثٌاً سنٌاً بشكل عام

كما أنها , بل وأكثر من كورة واحدة" كورة زنابٌر"ولهذا قلت بؤن القابمة العراقٌة فٌها , العناصر الدٌمقراطٌة
. كما فً حالة البٌت الشٌعً المدعم من إٌران على نحو خاص, مدعمة فً الواقع العملً من دول عربٌة سنٌة

إذ كالهما ٌشكل تهدٌداً للدٌمقراطٌة وهوٌة , وٌبدو لً أن الطرفٌن ؼٌر نافعٌن لتشكٌل حكومة عراقٌة دٌمقراطٌة
وأن , كً وأٌاد عالوي عن تشكٌل الحكومة ربما ٌشكل حالً معٌناً ولهذا فؤن إبعاد نوري المال. المواطنة فً العراق

 .كان ال ٌخلص العراق من الطابفٌة السٌاسٌة ولكنها تخفؾ من احتمال انطالق أزٌز رصاص جدٌد

 
والخارج ٌصب المزٌد من الزٌت على النٌران , عوامل حل األزمة الراهنة ضعٌفة فً داخل العراق ولكنها ممكنة

خاصة وأن الملٌشٌات المسلحة الطابفٌة لدى األحزاب الشٌعٌة , الخوؾ األكبر فً المرحلة الراهنة وهو, الملتهبة
إضافة إلى وجود قوى القاعدة وتزاٌد دورها وقوى , والسنٌة ال تزال موجودة ومسلحة ومستعدة فً كل لحظة

 . اإلرهاب البعثٌة المتحالفة معها ومع هٌبة علماء المسلمٌن السنة



 
وٌتم , العملً والواقعً ٌؤتً من خالل التخلً عن النهج الطابفً فً التعامل السٌاسً مع الواقع العراقًإن الحل 

والمصالحة تستهدؾ استبعاد قوى . عبر السٌر على طرٌق المصالحة الوطنٌة الحقة ولٌس الحدٌث عنه فقط
وتؤمٌن حٌاة هادبة مستقرة , ادتهالبعث الصدامٌة التً ارتكبت جرابم بحق الشعب وانتهكت حقوقه وحرٌاته وسٌ

كما ٌستوجب التخلً عن استجداء الخارج لتؤٌٌد تسلم رباسة , لمن أدان وٌدٌن جرابم حزب البعث السابقة
فهذا معٌب حقاً على وفق الطرٌقة الجارٌة حالٌاً فً العراق , الوزراء من القابمة العراقٌة أو قابمة دولة القانون

وإذا ما حلت األزمة بمساومات ؼٌر مبدبٌة فإنها سوؾ لن تعالج . المالكً وعالويمن جانب ربٌسً القابمتٌن 
 . الخ..المشكلة األساسٌة فً العراق مشكلة الطابفٌة وعدم القناعة بالتداول الدٌمقراطً البرلمانً للسلطة 

 
اتباع أدٌانه ومذاهبه ال طرٌق ؼٌر طرٌق المجتمع المدنً والعلمانٌة والهوٌة الوطنٌة والتوافق بٌن قومٌاته و

 واتجاهاته الفكرٌة الدٌمقراطٌة ؼٌر الشمولٌة

 
 ,لقد دخل العراق فً نفق الطابفٌة وسوؾ ٌحتاج إلى وقت ؼٌر قصٌر للخروج منه

 
كٌؾ تنظرون لمشرعات القوى واألحزاب الٌسارٌة العراقٌة الهادفة لحل المعضلة العراقٌة الحالٌة؟ هل ترون * 

ً تبنً أٌة مشارٌع تقدمٌة تنقل العراق من حالة اإلحتالل والتخلؾ إلى حالة التطور والمدنٌة أن فً األفق أمالً ف
 أسوة ببقٌة الدول الحضارٌة فً العالم؟

 
فً الصؾ الدٌمقراطً بشكل عام والصؾ الٌساري العراقً بشكل خاص ضعؾ شدٌد وتفكك كبٌر وضعؾ ثقة ** 

وهً . مرها أكثر من نصؾ قرن من االستبداد والقهر والتشتتوهً ظواهر ناشبة عن تركة ثقٌلة ع. متبادلة
مرتبطة أٌضاً بمحاولة كل طرؾ أن ٌعزز قواه وٌنمٌها دون اعتبار ألهمٌة العمل المشترك والتنازالت المشتركة 

وهناك مشروع , ولهذا ترى ٌبرز هنا مشروع هٌبة تنسٌق التٌار الدٌمقراطً. من أجل وضع مشروع مشترك
ثم مشروعات دٌمقراطٌة وٌسارٌة أخرى نشرت فً الصحافة العراقٌة أو ٌجري , نً الدٌمقراطًالحزب الوط

, وهً جهود مشكورة ومهمة. تداولها عبر المواقع اإللكترونٌة أو بٌن األصدقاء لبلورة مشروع دٌمقراطً معٌن
ال ٌرقى إلى , ماعً العراقًولكنها ال ترقى إلى ما ٌحتاجه العراق وما ٌتطلبه الوضع الفكري والسٌاسً واالجت

وال إلى دور أكبر لقوى التٌار , حاجة التؽٌٌر فً وجهة تفكٌر اإلنسان ورأٌه وموقفه وبالتالً اختٌاراته
 .الدٌمقراطً

 
ولكن هذه الجهود , وخاصة جهود هٌبة تنسٌق التٌار الدٌمقراطً العراقً, الجهود المبذولة ال ٌفترض أن تبخس

 . المتاحة حالٌاً " الشق أكبر بكثٌر من الرقعة"ألن , تحقٌق المنشودؼٌر موحدة وؼٌر كافٌة ل

 
ألن كل طرؾ , ولكن أشك كثٌراً بوجود رؼبة فعلٌة لألخذ بها, لقد قدمت مقترحات متواضعة ورجوت التفكٌر فٌها

نحن , فً حٌن نحن نحتاج إلى لم الشمل وقٌادة جماعٌة ولٌس من طرؾ واحد, ٌرى فً نفسه القدرة على القٌادة
أورد هذا ..". أنا ابوكم وهذا بٌتً وسقفه قوي : "إلى ما كنا ندرسه فً االبتدابٌة فً حدٌث الذبب: ال نحتاج

ولهذا ٌفترض استعادة الثقة من , المثل متعمداً ألن لٌست هناك ثقة متبادلة حتى بٌن المتعاونٌن فً هٌبة واحدة
ٌنبؽً . الجمٌع ال طرؾ واحد على حساب األطراؾ األخرىخالل التواضع والفرص المتساوٌة والتعاون لتطوٌر 



بل علٌنا أن نتحرى عن قٌادة , أن ننهً قاعدة هناك من ٌنبؽً له أن ٌقود وأن على اآلخرٌن القبول بقٌادته
ولهذا دعوت إلى عقد مإتمر . مشتركة وربما متناوبة للعمل الجبهوي للقوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة فً العراق

ى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة تطرح فٌه ورقة عمل أو أكثر لتناقش وتخرج عبر تشكٌل لجنة مشتركة واسع للقو
ورقة عمل واحدة ٌلتزم بها الجمٌع وٌحس كل طرؾ أنه مساهم بها ولٌست مفروضة علٌه من حزب أكبر أو 

ٌة المشاركة الفعلٌة هذه مسؤلة مهمة من الناحٌة النفسٌة ومن ناح. اقوى أو تارٌخً كالحزب الشٌوعً العراقً
 :وهما, أن ٌتضمن شعار المرحلة الراهنة لكل القوى الدٌمقراطٌة مسؤلتٌن, كما أرى, ٌفترض. للجمٌع

 
 .تتقوى كافة التنظٌمات المشاركة, قووا تنظٌم الحركة الوطنٌة** 

 
 . الفعلٌة فٌهاتنشٌط وتعزٌز العالقة الكفاحٌة مع فبات الشعب والدفاع عن مصالحها الٌومٌة بمشاركتها ** 

ال ٌوجد طرٌق أمام العراق ٌفترض سلوكه ؼٌر طرٌق الحرٌة والدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان وحقوق القومٌات 
ال طرٌق ؼٌر طرٌق المجتمع المدنً والعلمانٌة والهوٌة , والعدالة االجتماعٌة واألمن واالستقرار والسالم
ولكً ٌتحقق . به واتجاهاته الفكرٌة الدٌمقراطٌة ؼٌر الشمولٌةالوطنٌة والتوافق بٌن قومٌاته واتباع أدٌانه ومذاه

لقد دخل العراق فً نفق الطابفٌة بجهد . ذلك تبدو لً المسافة ؼٌر قصٌرة والجهد ؼٌر قلٌل والضحاٌا كبٌرة
وال ٌخرج منه دون جهود موجهة , وسوؾ ٌحتاج إلى وقت ؼٌر قصٌر للخروج منه, دولً وإقلٌمً ومحلً ممٌز

 . من هذا النفق المظلم والمقٌت والممٌت إلخراجه
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