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 كاظم حبيب
 

 رسالة مفتوحة إلى 

 إقميم كردستان العراق الشعب الكردي والسادة المسؤولين في
 

بدأت مرحمة جديدة من نضال الشعب الكردي وبشكل ممموس ماضي ات القرن المنذ عشرين
وبضمنيا كردستان الجنوبي في , تفاق عميو حين تقرر إلحاق ولية الموللال لتحقيق ما تم 

وخالل . بين علبة األمم والممك فيلل األول والحكومة العراقية حينذاك, عراقبال 6996العام 
نتزاع الحقوق المشروعة والعادلة ليذا الشعب كان النضال السمبي ل  6996-6996 الفترة

فترة حكم البعث الثانية التي شيدت المؤامرة في مميئًا بالملاعب والتضحيات الجسام وخالة 
والتآمر بالرتباط مع اتفاقية الجزائر  6975لكردي المسمحة في العام حركة الشعب ا القذرة ضد
ومن ثم معارك ( اإلسرائيمي-األمريكي-الشاىنشاىي اإليراني-العراقي اللدامي)الرباعي 

ة بالسالح چاألنلار وما ارتبط بيا من مجازر األنفال ضد الشعب الكردي وقلف حمب
يران تحت ضربات القوات المسمحة لنظام الكيماوي ثم الزحف المميوني لوب تركيا و  ا 

نظام البعث بقيادة الدكتاتور المطمق لدام , فی العراق الدكتاتورية والخيانة والعير السياسي
وكانت مواقف الحكومات المركزية في بغداد دومًا رفض تمك الحقوق وشن المعارك   .حسين

ردي ويميب الشارع العراقي ضد حركة التحرر الوطني الكردية مما كان يلعد النضال الك
وكان التأخي بين المناضمين العرب والكرد والقوميات األخرى متينًا , والقوى الديمقراطية العراقية

 .  ومناىضًا لالستبداد وملادرة الحقوق الديمقراطية والقومية
إن محاولة الولول إلى رقم تقريبي لعدد شيداء الشعب الكردي في كردستان العراق وحده 

عن في كل األحوال قل ي لالعدد ف, غثيانل مراحل النضال المختمفة تجعل اإلنسان يلاب بالخال 
لى النساء واألطفال إضافة إ, أغمبيم من الذكور الشبابو , ربع مميون إنسان عمى اقل تقدير

وىي ممحمة دموية . وىو الذي أعاق بدوره النمو الطبيعي لسكان كردستان العراق, والشيوخ
العالية لدى ىذا الشعب المكافح في كفاحية روح الاللكنيا في الوقت نفسو تجسد و , مرعبة

 .سبيل حريتو وحياتو الكريمة وحقوقو المشروعة والعادلة
وقفت ضد طموحات ىذا الشعب إل الخزي والعار ولن يذكرىا ولم تحلد الحكومات التي 
 .التاريخ إل بالستبداد والدموية

وح إلى أن ضحايا الشعب الكردي خالل فترة حكم البعث وحده بمغت بوضىنا وعمينا أن نشير 
يمكن عندىا معرفة حجم الدماء والدموع واآللم التي رافقت المسيرة , ألف إنسان 922أكثر من 
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وعدد األرامل واأليتام من نساء ورجال وأطفال  6996-6968النضالية لمسنوات الواقعة بين 
 .شعب كردستان

ن ندرك بوضوح كبير مدى الفرحة والبيجة التي عمت شعب كردستان حين ومن ىنا نستطيع أ
وبعد النتفاضة الشعبية  6996تحقق ليم النتلار الكبير عمى الفاشية اللدامية في العام 

عمى اللدامية في العراق وفي إقميم كردستان العراق حين اجبر الجيش العراقي واإلدارة العراقية 
قامة حكومة النسحاب من ثالث محافظ ات من إقميم كردستان ىي أربيل والسميمانية ودىوك وا 

عالن الفيدرالية في إطار  وطنية كردستانية وانتخاب برلمان كردستاني جديد ودستور جديد وا 
 .الدولة العراقية

في وغضب في آن واحد وكان اللراع الذي تفجر بين الحزبين الحاكمين مثار حزن شديد 
إل أن . قضيتو من العرب والشعوب األخرىل الذين سانوا دومًا كلفوف الشعب الكردي و 

واستمر متعثرًا إلى أن تعزز في أعقاب  6998قد بدأ في العام محاولت تحقيق الملالحة 
جعل األمل كبيرًا في تسريع  9225وتشكيل حكومة كردية واحدة لإلقميم في العام سقوط النظام 

الحياة الحرة و مزيد من الحرية والديمقراطية تأمين العممية البناء والتقدم في كردستان و 
 .رغم تعثر إنجاز الوحدة لكافة وزارات اإلقميم إلى اآلن, والكريمة ليذا الشعب المقدام

ومنذ سنوات وأنا أتابع التطورات الجارية في اإلقميم كمواطن عراقي ييمو كل ما يجري في 
وتسنى لي عبر . ي إقميم كردستان العراقوكلديق لمشعب الكردي ييمو ما يجري ف, العراق

سجل لمعراق بعد سقوط الدكتاتورية أن أزياراتي لكردستان قبل سقوط النظام وزياراتي الكثيرة 
ى لي المقاء بعدد من نكما تس, الكثير من المالحظات اإليجابية والسمبية عمى تطور اإلقميم

عبد الرحمن سامي األستاذ زاني والشييد المسؤولين في اإلقميم ابتداًء من السيد نيجرفان بار 
واألستاذ جوىر نامق سالم واألستاذ نوشيروان ملطفى أمين واألستاذ بختيار واألستاذ عدنان 

والسيد سركيس أغا جان حين كان نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا المفتي واألستاذ أزاد جندياني 
كمال شاكر اللديقين تاني ومنيم بعض رفاق الحزب الشيوعي الكردسإضافة إلى , لممالية

وفي ىذه الزيارات والمقاءات حاولت التعرف عمى . عمى سبيل المثال ل الحلر, وحيدر فيمي
أوضاع كردستان العراق أو مناقشتيم في ما يجري ىناك والملاعب التي تعترض طريق 

مدنيًا  لى نظام يراد لو ان يكونلدام حسين إقيادة التحول من نظام دكتاتوري في ظل 
 ,العالقة بين قيادة الحكومة واألحزاب الحاكمة والشعب في كردستانتدقيق أو وديمقراطيًا 

وقد كنت في بعض أىم تمك المقاءات وخالة مع األستاذ نيجرفان . منيم وخالة الكادحين
الفقراء فيو والفجوة المتسعة و لى أوضاع الشعب إأن اشير  ,حين كان رئيسًا لموزراء ,بارزاني

ة عن ىذه ناشئلشعب والمسؤولين في الحكومة واألحزاب الحاكمة والعواقب المحتممة الاين ب
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ن الشعب الكردي خالة وا  , السابقين والشعب عموماً  الفجوة بين الثوار القدامى ووقود الثورة
 .مطوق بدول وقوى ل ترحم

ى توجيو الرسائل وحين لم يكن في مقدوري المقاء بالمسؤولين الكرد ألي سبب كان بادرت إل
وخالة إلى السيد , الشخلية إلى المسؤولين التي أحتفظ بنسخ منيا في أرشيفي الشخلي

رئيس اإلقميم مسعود البارزاني التي حاولت طرح تلوري عن مجرى تطور األوضاع في إقميم 
مكانيات استثمار  كردستان ومخاطر نشوء الفجوة بين الشعب وقيادتو السياسية الكردستانية وا 

وكنت لريحًا وباحترام كبير مع . تمك الفجوة في غير لالح الشعب الكري وكردستان عموماً 
الدقائي الكرد من المسؤولين وحميمًا في عالقاتي مع الشعب الكردي في طرحي لممشكالت 

إلى كل ذلك كتبت ضافة إلباو . وسبل معالجتيا كتقدير شخلي التي كنت ألحظ إنو يعاني منيا
و عن كثب وبلراحة تامة تفييا ما شاىد تقالت بعد كل زيارة لكردستان سجمممن ال ةسمسم

 .يايلإمتوقعًا أن يجري النتباه 
إقميم الت بعد تسمم األخ الدكتور برىم لالح رئاسة حكومة قمكما كتبت ونشرت سمسمة من ال

تماعية في المسيرة القتلادية والج ,كما أراىا, لى مواطن الخملكردستان أشرت فييا إ
راء ز وكان السيد رئيس الو . والسياسية في كردستان والحتمالت التي يمكن أن تنشا عنيا

لطيفًا حين اجاب عمى تمك المقالت برسالة شخلية احتفظ بيا يعبر فييا عن شكره 
لمالحظاتي وطالبًا موالمة إبداء الرأي ومؤكدًا رغبتو في اإلستفادة بما يمكن من تمك 

تحديد وجيت رسالة لمكتبو رجوت فييا إن أمكن وحين . تو شاكرًا عمى رسالتوأجب. المالحظات
موعد لمقاء بو حين زيارتي لكردستان المرتقبة في حينيا لم احظ بجواب منو أو من مكتبو 

وكانت رغبتي تنلب عمى خوض مناقشة حول أوضاع كردستان  .عمى ذلك الرجاء ولم التقو
 . ية ومحاولة طرح تلوراتي لمحمولالقتلادية والجتماعية والسياس

 يافيطرحت قدمت محاضرة في جامعة لالح الدين  9266يناير /وفي شير كانون الثاني
لى المشكالت التي تجمع ق وفي إقميم كردستان تعرضت فييا إاألوضاع القتلادية في العرا

قميم كردستان وحاولت الربط العضوي  سمالعراق كمو ومن ثم ما ي القسم العربي من العراق وا 
 . يان لعممة واحدةإذ أن السياسة والقتلاد وج, بين الوضع القتلادي والوضع السياسي

شكالت وكنت مثل ىذه المأني كنت أتوقع حلول شير ىنا إلى أن أوالمحزن من المؤسف 
د الفعل الحكومية ستكون غير محسوبة أخشى أن تستثمر في غير لالح كردستان وأن ردو 

خالة وأن مطالب الشعب الكردي عادلة و مشروعة وعدم الستجابة ليا ىي التي , العواقب
  .تثير المشكالت وتسيم في تعقيد األوضاع
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لة واحدة ىي حالة الفساد في اإلقميم والتي ىي ظاىرة عامة أسأحاول ىنا أن أتطرق إلى مس
 . حتل موقع اللدارة فييايولكن العراق . النامية في العراق وفي كل الدول

الفساد طالبًا من األحزاب السياسية أن تقدم تقارير عن الفساد  إلىتطرق السيد رئيس اإلقميم 
 . وأن تسمي األشخاص باسمائيم لكي تتم محاسبتيم

 :ب ىية أسباعدمن حيث المبدأ لول يسيم في مكافحة الفساد أشعر بأن ىذا الطمب غير وارد 
ومكتبًا خالًا وعددًا ميمًا إن السيد رئيس اإلقميم يممك جيازًا كبيرًا من المستشارين  .6

 .من الموظفين العاممين فيو والمطمعين جيدًا عمى أوضاع اإلقميم القتلادية

 إن اإلقميم يمتمك جيازًا أمنيًا كبيرًا وبعضو مختص بالشأن القتلادي ومطمع  .9

بشأن تممك وتوزيع التداول المالي أم أكان بشأن سواء  ,قميمإلي في ار عمى ما يج .3
 .السكنية العقارات وتوزيع األراضي

وبالتالي فالحزب , قميم ىو رئيس حزب كبير يقود عمميًا الحكومةإلإن السيد رئيس ا .4
 ,عز الدين برواري, ولجنتو القتلادية التي يشرف عمييا عضو في المكتب السياسي

ي وعقاري ر إلقميم من عمميات اقتلادية وعقود ونشاط تجايعرف جيدًا ما يجري في ا
 .الخ..ومنشآت

قميم يشرف بشكل مباشر وعبر مستشاريو ومكتبو عمى مجمس إلإن السيد رئيس ا .5
الذي يستطيع ان يمده , برواريالسيد آزاد  ,الوزراء ومن خالل نائب رئيس الوزراء

مميات اقتلادية ومن قوى بكافة المعمومات الضرورية عما يجري في اإلقميم من ع
فيو عضو في المكتب السياسي ومن األلدقاء القريبين من , فاسدة ومفسدة أيضاً 
 .السيد رئيس اإلقميم

, إن السيد رئيس اإلقميم يممك جيازًا حزبيًا كبيرًا لإلعالم يشرف عميو السيد سرو قادر .6
دد والذي في يمتمك الكثير من المعمومات عما يجري في اإلقميم في ىذا اللوىو 

في فترة قليرة ل يمكن تكونت البعض من ثروات وقلور  ومقدوره أن يمده بما يمتمك
 .و السنويةبفعل رواتبيم ومخللاتيم الشيرية أتلور أنيا نشأت 

جميع كان ن إ ,الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل كل ىؤلء غير نافعين لمسيد رئيس اإلقميم
بل , ل في جانب الفساد لحيحة والوافية والتي تؤشر مواطن الخمىؤلء ل يقدمون التقارير الل

 .في جميع الجوانب التي تجعل من الوضع في إقميم كردستان مقمقًا لمجميع
: األستاذ نيجرفان بارزاني قمت لو بالحرف الواحدالسابق حين التقيت بالسيد رئيس الوزراء 

الجياز الذين يعممون في من لمكم لتي تقارير اتل تعتمدوا عمي الأن أخي الفاضل أرجوكم 
بل , الذي حولكم فيم ل يكتبون لكم ما ينبغي أن يكتبوه عن وضع الشعب والفقراء والمشكالت
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مباشرة إلى المناطق الكادحة والتقوا بالناس ىناك واسمعوا أرجوكم إذىبوا  .يكميكتبون ما يرض
وىم , ين الناس وتقارير الجيازرأييم وستعرفون جيدًا ما يجري ىناك وستجدون الفرق ب

كان ىذا في المقاء الذي تم مع السيد رئيس الوزراء في العام . يختمفون عن سكنة دولراوا
  .وقبل تشكيل حكومة الوحدة في كردستان العراق وبحضور السيد سرباس ىورامي 9225

ير لحيح إن األحداث األخيرة كانت متوقعة مني ومن غيري من الناس ألن ىناك ما ىو غ
ر حركة التغيير بل بمنظور الشعب الكردي الذي يعيش الحياة و ويحتاج إلى تغيير ل بمنظ

بل الغريب ان ل يستثمر , ليس غريبًا ان يستثمر التذمر. يوميًا ويشعر بما يجري في كردستان
واللحيح ىو أن نعرف مواطن الخمل في ىذا التذمر وأنا مستعد لوضع اليد . التذمر الشعبي

بل الكثير  ,وليس وحدي القادر عمى ذلك. باشرة عمى مواطن الخمل في ما يجري في اإلقميمم
أتمنى عمى . والكثير جدًا من الناس في اإلقميم ألنيم يعيشون ىناك ويعرفون ما يجري فيو

لناس البسطاء ألساس بابل با ,وحدىم رئيس اإلقميم أن ل يمتقي بالمسؤولين ومجمس النواب
أن يمتقي بالفقراء من , محة ليم غير كردستان وشعب كردستان وتقدم كردستانالذين ل مل

 :مثالً الحقيقة كما ىي ومنيا الناس وأن يسأليم عن رأييم فيما يجري وسيقولوا لو 
 ين يوجد الفساد المالي واإلداري؟إ .6

وأقل أقل أىمية ىم يعاممون باعتبار   مستقمينمواطنين كمواطنات و كن يشعرون بأنيم يأ .9
ن المراكز العميا دون والحزبيين الذين يعتمبعض كوادر وأعضاء ن ملمحكومة درجة 

 ؟وجو حق وكفاءة

التركيز عمى التجارة ول يجري الىتمام  ييجر  اذاكيف تجري عممية التنمية؟ ولم .3
بالتلنيع وتحديث الزراعة وتحقيق التراكم الرأسمالي في اإلقميم لبناء القاعدة المادية 

 ؟ومكافحة البطالة لادي والتنمية البشريةلتطور القت

 ؟كيف تتسع الفجوة بين الفقراء واألغنياء دون وجو حق .4

 ة المقنعة والعواقب الوخيمة لذلك؟كيف ىي حالة البطالة والبطال .5

 ؟وتوقع العقود وكيف تلرف األموالنجز كيف ت .6

في حين  التو البعثات الدراسية والزمأكيف يقبل الطمبة عمى الدكتوراه والماجستير  .7
 ؟يرفض آخرون ألنيم غير حزبيين 

شعور الناس العاديين ىو كيف تمارس الحرية والحياة الديمقراطية في كردستان وكيف  .8
    ذلك؟إزاء 

 .الخ....  .9
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ستبادر وتقدم لو معمومات عن ذلك بما فيو الحزب السياسية الكردستانية قمة من األحزاب 
ولكن , ذلككل المعمومات الكافية عن كل تمك األحزاب ى رغم أن لد, الديمقراطي الكردستاني

         .مقيام بيذه الميمةالذين يتمظون بنار الفساد مستعدون لمن الناس البسطاء 
تم عبر مكافحة المشكالت التي يعاني منيا الناس وليس يإن الوقوف بوجو المظاىرات 

تم أن ي, وكما أرى, لناس يفترضطالب اكما أن تحقيق م. والرلاص بمواجيتيم بالقوة والعنف
عبر المطالبة السممية والديمقراطية دون استخدام العنف أو التجاوز عمى المباني العامة 

فيي ل تقود إلى نتائج طيبة بل تزيد األوضاع لييبًا ول , والمقرات الحزبية او الناس بالشوارع
 .إن التظاىر حق مشروع ويكفمو الدستور .تحل المشكالت

ات جذرية في إجراء إلالح, ا أرى وبكل مسؤوليةكم, فترة الراىنة والقادمة تستوجبإن ال
إن . مجمل السياسة القتلادية والجتماعية والثقافية والحياة السياسية في إقميم كردستان

عميو حتى اآلن ل يمكنو أن يستمر ألنو سيعرض التجربة كميا إلى خطر عمى ما ىو الوضع 
 .كبير

وتأثيرىا عمى الوضع في العراق كمو من , ى التجربة وعمى تقويميا من جيةإن الحرص عم
ومن لم يرغب أن . ىما المذان يتطمبان السعي لما يفترض أن يتغير في كردستان, جية أخرى

يفيم عوامل تقديم استقالتي من عضوية األمانة العامة لمتجمع العربي لنلرة القضية الكردية 
ا يجري وعجزي عبر ىذه المنظمة اإلنسانية تقديم المساعدة في حل باعتباره احتجاجًا عمى م

فيي قضيتو ولكل منا رأيو في ىذا , المشكالت القائمة وعدم وجود آذان لاغية لما نقول
    . اللدد

يجابي والفعال كردستان ليكون لو تأثيره اإلوشعب قميم مع أطيب تمنياتي بالتقدم والزدىار إل
ىذا ما نتطمع إليو ول يمكن تحقيق ذلك إل عبر اإللالح . كمو عمى الوضع في العراق

 .والستماع لرأي الشعب في كردستان

 
 .مع خالص التقدير والحترام
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