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 ؟وما هو املطلوب ما الذي جيري 

 الرفيق صالح املختار 
 
ن احلدث كما ت ألفعال والتساؤالربيل موجة قوية من ردود األأثار االستفتاء يف أ

للعراق  كثر تدمريا  أ حداثا  أتفاعالته ونتائجه ستبطن طرح خطري بكل املعايري ورمبا ت
ن إاء عليه فن، وب ذهان البعضأوهو ما قد يكون غاب عن واملنطقة كلها 

وهنا البد من جة صواهبا ودقتها ، فعال طبيعية مهما كانت در التساؤالت وردود األ
 قائق التالية : خذ بنظر االعتبار احلاأل

سس أهم أحد أليمية ليست سلعة للمساومة بل هي قن وحدة العراق اإلأ .1
كده دستور أالعراقي والقومي العريب وهذا ما ومداميك املوقف الوطين 

راضي العربية من ن وحدة األأهلذا نعيد التأكيد على ، البعث عند تأسيسه 
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يقة ليست تارخيية فقط بل هي حقمبا فيها العراق ىل اخلليج العريب إاحمليط 
 ي ظرف وضغط .أميكن التفريط هبا حتت  وال يضا  أسرتاتيجية ا

فه اهدأول أهنا جل الوحدة العربية ألأناضل البعث طوال سبعة عقود من  .2
 جزء من الوطن العريب وحدة التفريط ببأي شكل  لذلك ليس واردا  القومية 

 .ساسية وقوة الصد األمججمة العرب وبوابتهم الشرقية   وهو العراق
من احلزب حبقوق التكوينات غري العربية واعرتف خبصوصياهتا وطرح آ .3

كحل جذري يضمن وحدة العراق وهويته كم الذايت ضمن العراق  احل
خلية من قبل قوى خارجية معادية الوطنية ومينع استغالل قضاياه الدا

 1967ري يف عام عليه املؤمتر القط كدأا جل متزيقه وشرذمته ، وهذا مأل
واليت اعرتفت بالقومية  1970ي قبل الثورة ونفذه يف اتفاقية اذار عام أ

الكردية كقومية شقيقة للقومية العربية يف العراق وقام ببناء كيان احلكم 
طار عراق واحد إيف  يعن اميانه حبقوق الشعب الكرد الذايت تعبريا  

قامة حكم إة الكردية و ن االعرتاف بالقوميإوللتذكري فقط ف، دميقراطي 
ن غري مسبوقة ومازالت كذلك حىت اآل ذايت هلا بكافة مؤسساته كان خطوة
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مت االعرتاف  فقط يف العراق، كراد أيف كافة الدول اليت يوجد فيها 
 قل .ن عددهم يف العراق هو األأكراد رغم باحلقوق القومية لأل

هم أحد أفية كانت العبادي الطائنوري املالكي وحيدر  حكوماتسياسة  .4
هي و  كقطع الرواتب وغريها  ىل اللجوء لالستفتاء إ دفعتسباب اليت األ

، الذايت  مجراءات خلقت مشاكل معقدة معاشية وسياسية يف منطقة احلكإ
ربيل مع العراقيني أفقط ليس من العدل مساواة تعامل  وهنا وللمقارنة

ومة املنطقة اخلضراء الذي متارسه حك العرب فيها بالظلم املتطرف طائفيا  
خالق العراق كلهم ، وقيم العروبة واأل يرانية صرحية على عربإوامر أب

 نساين هذا .حتتم علينا االعرتاف بالتعامل اإل
زادت من تعقيد  2003و 1991حداث اليت وقعت بني عامي األ .5

 ديث تعمحبعد الغزو  خصوصا  ة يدمشاكل العراق ومنها املشكلة الكر 
حروب طائفية وعنصرية كجزء من خطة لتقسيم العراق وهو  شعالإة الغزا

ىل تقسيم إ لى نظام يفضي الحقا  م عما بين عليه دستور برمير الذي قا
قسيمية العراق من خالل احملاصصات وتغذية النزعات االنفصالية والت

فقر شعب أ  ها بعامل اقتصادي مزدوج فمن جهة بدعم خصوصا  ، جييا تدر 
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خالقية من نسانية واألوالتخلي عن القيم اإل ت جوعا  حلد املو  العراق عمدا  
دخلت مادة يف دستور االحتالل تشجع أ  ومن جهة ثانية ، قبل البعض 

فحركت  كله  عراقن الثروات ملن يسكن فوقها وليس للأالتقسيم بتأكيد 
ليم الفدرالية وتسابقت  اقىل نظام األإنانية حملية مهدت للدعوة أنزعات 
جل السيطرة على الثروة فيه قليم ألإالن نفسها كعإجل طراف ألكافة األ

والعنصري املنظم والقهر والتمييز الطائفي واحتكارها يف بيئة التجويع 
 البشع . 

ف داهأهم أحد أحداث كلها منذ الغزو تتجه حنو تنفيذ كانت األ .6
هذا يراين على مريكي اإلهو تقسيم العراق وبرز االتفاق األو  االحتالل
قامة  إالعزيز احلكيم عن ضرورة  علن عبدأحينما  2005ام يف عاهلدف 

مر أ يران ( هوإسرائيل الشرقية ) إوقف قليم اجلنوب شبه املستقل وكان مإ
ن أهنا كانت تعتقد بألودعم االعالن عنه قليم اجلنوب إنشاء إباحلكيم 

علن بوش الصغري ، ويف أكما   مريكا باقية يف العراق ملدة مخسني عاما  أ
رائيل الشرقية تركز سإن كانت فرتة وهذا ما جيب تذكره بوضوح اآلتلك ال
 ، كرب من بغدادنوب وتوسيعه حبيث يشمل اجلزء األقليم اجلإعلى 
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حيث مرقد ىل سامراء إوميتد شرقها حيث مكامن النفط ،  خصوصا  
 ( العرب السنة )ـ، لتبقى بقية العراق من حصص ما مسي بمامني اإل

سرائيلي الذي دعمته الدقة هو املشروع اإلكراد ! وهذا بالضبط و واأل
ىل ثالثة دول : دولة كردية إوربية وقام على تقسيم العراق أدول و مريكا أ

 .يف الشمال ودولة سنية يف الوسط ودولة شيعية يف اجلنوب 
مريكي من العراق لتجنب االهنيار الشامل نتيجة لكن االنسحاب العسكري األ

يراين فجعلت السيطرة على كل اإل فاقية غري املوقفاعلية عمليات املقاومة العر 
وبدأت تعمق تغلغلها بدل االكتفاء باجلنوب وبعض الوسط هلا  ساسيا  أ العراق هدفا  

مريكي أم وكل ذلك مت بدع، يف العراق وتفرض سيطرهتا عليه يف كافة مناحي احلياة 
مام أميتها مريكي عن السيطرة على العراق وهز ن العجز األوغري مباشر أل رمباش

كمال تدمري إيراين مهمة وكلت للنظام اإلأعراقية اجربها على تغيري اخلطة فاملقاوم ال
العراق  والعرقية وجعل وحدةة عداده للتقسيم بتصعيد الفنت الطائفيإالعراق و 

 2011الفرتة ما بني عام  سرائيل الشرقية يفإمريكا و أمستحيلة وهو ما قامت به 
مهية ه املطلوبة باستثناء شرط بالغ األركانأيم بكامل عد مسرح التقسأ  و  2017و

سي والكوارث آلعراق تقف ضد التقسيم رغم كل املدة الشعبية يف كل اار ن اإلأهو 
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 كمال متطلبات جعل قسمإني التأين يف تقسيمه حلانيا مريكا وبريطأهلذا ارتأت ، 
يني ينقذ العراق ذيمهم من العراقيني يطالب بالتقسيم كحل مكروه ولكنه الوحيد ال

 .سرائيل الشرقية إ همن الظلم الفادح والذي متارس
االستفتاء  –لالستفتاء الوقت غري مناسب ن أىل إمن الضروري االنتباه  .7

بسبب الظروف البالغة التعقيد واخلطورة  -شكال قياس الرأي العام أحد أ
قط بل ف للعراق ليس سياسيا   دتعو ن اآلا كمريأن أو  خصوصا  للعراق كله 

، وهتيأ  خابراتية اليت مل تضعف ن عززت سيطرهتا املأبعد  يضا  أ عسكريا  
كمال اهتا إل يعادة تنظيم ميليشإسرائيل الشرقية و إظافر أكافة شروط تقليم 

تخطى حدود مر يأوهو مريكية ثابتة أدة عىل قاإمتطلبات حتويل العراق 
مريكية تتطلب األن اخلطة تاء املعلنة بنتائجه وخماطره ، ألهداف االستفأو 

تضغط على اجلميع وتدفعهم خليارات كانوا مضافة زمة خانقة أافتعال 
املتاح واملمكن الوحيد  لوتصبح هي احلوبعضها مضر باجلميع يتجنبوهنا 

عليه دة السيطرة اها يف العراق وزيلمريكا على اكمال تغلغأوهو ما يساعد 
دت زمة احلالية اليت صعاألو ، ىل نفوذ مسيطر عليه إيراين وحتويل الغزو اإل

مريكا ليست كما تدعي وكما أطار و بسبب االستفتاء تقع يف هذا اإل
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هي اليت تشرف بواسطة ن و بل هي املهندس لكل ما جيري اآل، تصرح 
احلدث العراقي لضبطه  مريكيني يف العراق على سري وتطوررجاالهتا األ

 مريكي .طار املخطط األإليكون ضمن 
وحصوهلا على حقوقها ننا مع حترر الشعوب أ، ول األ: الثابت ن الدينا ثابت .8

رر نساعد على حتن أن نعمل على أن نتحرر جيب أفمثلما نريد ساسية األ
عى مب، نساين إ، الثاين الثابت و ، من الظلم والتمييز واالضطهاد  اآلخرين

ن التحرر ليس بالضرورة االبتعاد واالنفصال أل نساناإلن التحرر هو حترر أ
،  شكال التمييز والظلم الذي يعاين منه أنسان من كافة هو حترير اإلبل 

جيب  ومستقال   ن التحرر مصطلح بالغ الوضوح فلكي تكون متحررا  أكما 
ار والقوى املعادية حلرية الشعوب معن خمططات االستع ن تكون بعيدا  أ
وهذا ، جل طرد الغزاة أ حركة الشعب احلرة املناضلة من تندمج يفن أو 

 .ني يكبعثمنا والتزامنا  هو فه
ن يكون أجيب رادة الشعوب إشكال قياس أحد أبصفته االستفتاء ن إ .9

يف و ،  وال على اهلوية الوطنية رضوال يؤثر على وحدة األ ةبالصيغ املالئم
ن وكما ترجح اآلبل هو  ل تلقائيا  ايعين االنفص النه إفضوء ما تقدم 
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رير بني حكومة املنطقة عملية ضغط واضحة وصراع ماملؤشرات العملية 
تحقيق هداف كل طرف وهي تتعلق بأجل حتقيق ربيل ألأاخلضراء و 

قليمية طراف اإلن كافة األأو  خصوصا  ،  مكاسب وليس باالنفصال حاليا  
مما منه  علنت موقفا واضحا  ألية والعربية وقفت ضد االنفصال و والدو 

 .قدام عليها احلكمة اإل جعله خطوة بالغة اخلطورة وليس من
االنفصال قادم بعد االستفتاء ن أبمما جيري االستنتاج ن التسرع يف إف، من هنا 

م الناقص هذا هو والفه و خاطئ ملا جيريأ نه فهم ناقصأل ليس صحيحا   مباشرة
والدفع حنو جل تعقيد املشهد العراقي ن ألاآل خمابراتيا   لوبةهداف املطحد األأ

ن منسجمة اآل طرافأشعال صراعات بني إو  مدروسة النتائج خطوات ارجتالية غري
 ااخاذ موقف حاسم وهنائي خاطئ ي تسرع يفأو ،  جتاه ما جيري موحدا   وتقف موقفا  

طراف العراقية األ صابع بنيأمر النهائي بل مرحلة عض ن ما جيري ليس األأل
  .جل كسب مواقع داخل العراق واملنطقة كلها قليمية والدولية ألواإل

هدافه احلقيقية كي حندد موقفنا أالدقيق حلقيقة ما جيري و  االنتباه وواملطلوب ه
يف صراع غري صراعنا  نفسناأن جند أونتجنب  املطلوب وطنيا  النهائي والتفصيلي 

، وهذا هدف  خرآي غزو أيراين و جل حترير العراق من الغزو اإلأاملطلوب من 
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ىل حترير العراق استنزفوا إ يؤدي ال فكلما زجونا يف صراع يراين واضحإمريكي و أ
 .عركة قادمة وهي ليست هذه املالقوة الضرورية ملعارك احلسم ال ا وسلبوا مناقوان

 قليمية الإية و لو دلكن قوى عركة احلامسة زمة املطراف تريد جعل هذه األأنعم هناك 
 م  ل  ف   ،بل هي معركة على ذلك الطريق ومتهيد له ن اآلمعركة احلسم النهائي تريدها 

دة التشرذم انفسنا يف معركة ليس فيها حسم بل هي عملية استنزاف وزيأنزج 
كي حتول معركة حترير   طلقت عمدا  أ  ن داعش أكيف هل تتذكرون  ، العراقي ؟ 

 ىل عمليات صراع داخلي احلقتإوشكت على احلسم لصاحل املقاومة أاليت العراق 
 . لشعويب ؟واحلشد ا ومقاومته بواسطة داعشبالعراق  مدمرا   ضررا  

سرائيل الشرقية الفاو يف جنوب إ: فعندما احتلت  وهنا جيب تقدمي مثال واضح جدا  
يرانية خلطة اإلمخيين على العراق كانت ا العراق اثناء احلرب االستعمارية اليت شنها

خر ثقب آو بتعبري أ، مريكية والصهيونية هي جعل الفاو منطقة قتل للعراق واأل
س قات العراق فيجرب على االستسالم خلميين ويفر  سود يقضم وميتص كل طاأ

صل يف غزو الفاو كان استنزاف العراق وتدمري قواه البشرية واملادية ، فاألالعراق 
جي سرتاتي، ولكن القيادة الوطنية بفضل وعيها اال لكسب حرب استعمار العراق
جعلها معركة يرانية فقررت تطويق ثغرة الفاو وجتنب العايل والعميق عرفت اخلطة اإل
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ىل جنوبه وتدمري إ اها على محاية كل العراق من مشالهاحلسم النهائي وركزت قو 
 يا  قاتل نوعية جترد نظام مخيين تدرجيىل مإغرات اليت تتحقق وجر جيوش الفرس الث

يها لإيصال العراق إد ار ألنفس احلالة اليت  يصالهإادر االستمرارية يف احلرب و من مص
لى الصمود ، وعندما حقق العراق هذه النتيجة مت سد ثغرة وهي انعدام القدرة ع

 مريكا والصهيونية أحرب خططت هلا  وضع فصل اخلتام يفالفاو بزمن قياسي مذهل 
بعدم االجنرار العتبار حسم معركة الفاو ن جتنب مناطق القتل أوانتصر العراق بعد 

اعتبار ذلك الضمانة هي الواجب الرئيس والرتكيز على محاية كل العراق و  فورا  
يراين املخطط اإل طسقاإجنحت القيادة الوطنية العراق يف ساسية الستعادة الفاو األ

 .  والدويل الحتالل العراق واالنطالق الحتالل كل الوطن العريب
ساسية اليت نه معركتنا األأىل االستفتاء على إن هناك من يريد جعلنا ننظر واآل

ن املطلوب ألسرتاتيجية خطأ فادح من الناحية االتتطلب التضحية بكل شيء وهذا 
سقاط خمطط إة العراقية هو محاية كل العراق بن من وجهة نظر املصلحة الوطنياآل

كثر من مخسة ماليني عريب أبتهجري  والذي وصل مراحل بالغة اخلطورة هتفريس
 نحربعة ومخسة ماليني فارسي وغري عراقي ومأواسترياد ما بني عراقي سين وشيعي 

 .حناء العراق أيف كافة  ةية وعملية التهجري مستمر سية العراقنهم اجلغلبأ



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 11 

هم هو دحر خمطط تفريس العراق األو  ولألن الواجب الوطين العراقي اإف، من هنا  
عادت لتحرير  فكما ركزت القيادة الوطنية على محاية العراق وتطويق ثغرة الفاو مث

ساسية هي مع من يفرس املعركة احلالية األ نإهداف املطلوبة ففاو بعد حتقيق األال
ونؤكد للجميع ، سرائيل الغربية إمريكا و أ خصوصا   قليميا  إو  العراق ومن يدعمه دوليا  

تفتاء سود املعد لنا مبوضوع االسليها والثقب األإدون جرنا يقة القتل اليت ير ن منطأب
كلها رهن بدحر   مةاألنقاذ العراق و إن حترير و أننا نعرف بوضوح تام بدث أللن حي

 خر .آ ي واجبأوقبل  وال  أرائيل الشرقية سإ
ن استهداف داعش لفصائل املقاومة أ يضا  أتذكر  يمن الضرور ذا تذكرتكم ذلك إ

من كثر أهو وحلفاءه البعث الذي فقد  العراقية احلقيقية وضرهبا بقسوة خصوصا  
والذي   ا  بعيدحترير العراق  فستني مناضل قيادي ومقاتل على يد داعش جعل هد

 2014ىل مطار صدام الدويل يف صيف عام إبوصول املقاومة الوطنية كان يف اليد 
بعادنا عن إطلوب مر مشابه حيث املأهو  نري اآلن ما جيأىل إ يضا  أاالنتباه  نافعلي، 

 .ال صلة له بتحرير العراق  خرآشغالنا هبدف إالعراق ب هدف حترير 
كراد سرائيلية باألالصلة اإلعالية حول الضجة العند  ن نتوقف قليال  أعلينا  .10

كانت اخلطة فقد  ، اجلواب هو كال ،  هل هذه الصلة جديدة ؟ل : ءونتسا
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قليات يف الوطن دعم األتقوم على الصهيونية منذ بداية القرن العشرين 
تشجيعها على االنفصال وهذا ما عرفه العرب مجيعا كجزء من و  العريب

الوطنيني عامل العديد من العرب ومع ذلك ت، وعيهم ملا جيري وقتها 
تستحق الدعم  ية بصفتها قضيةدمع القضية الكر والقوميني احلقيقيني 

ينا الرئيس الراحل مجال أكراد يف العراق وهلذا ر واالعرتاف حبقوق األ
ة الكردية ، مثلما رأينا القيادة يف القاهرة للحرك يفتح مكتبا   عبدالناصر

ف هنا تعر أحلكم الذايت رغم ية وتقيم ادة الكر يمالوطنية العراقية تعرتف بالقو 
قدم أ م  ل  ف  ، سرائيل الغربية إردية و بوجد بوجود صالت بني احلركة الك

وجود جيابية مع احلركة الكردية رغم إمل باوالبعث على التع عبدالناصر
فلكي حتل  ح جدا  اجلواب واض، ربية ؟ سرائيل الغإصالت واضحة هلا ب

طراف املؤثرة هم األأحد أنك ما ألعيقك سبب ي ن الأمشكلة جيب 
سرائيل الغربية صالت وتأثريات ن إلأنه كما أت احلسابات وقتها هي ناكو 

ائيل سر إمكانية فصلها عن إركة الكردية جيب علينا البحث يف على احل
ن احلركة الكردية كانت تقول ألكراد يف العراق الغربية باالعرتاف حبقوق األ

مل نكرر : و ، لعدم وجود داعم عريب هلا طرارية سرائيلية اضصلتها اإل نأب
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الرتكيز  م  ل  ف  سرائيل الغربية وهو يتفاوض معها إينسى النظام الوطين صلتها ب
ن وتصبح هي املوضوع ن وكأهنا جديدة وتكتشف اآلعلى هذه الصلة اآل
 ىل هذه الظاهرة اخلاطئة .إننبه ، ؟ نه ليس كذلك أمع الذي جيب حسمه 

 ر شديدين وليس التورط يف صراع غرياقبة ما جيري بدقة وحذن هو مر املطلوب اآل
و تنازل مثلما أي مساومة أحبقوقنا الوطنية والقومية وبال  حمسوب النتائج والتمسك

عادة بناء عراق دميقراطي تعددي واحد ، إتنا القائمة على يسرتاتيجانتمسك ب
عركة لنا مصلحة فيه يضعف قدرتنا على كسب م ليسخر آ صراع ي أوخوض 

مامه كافة أين العظيم والنبيل والذي ترتاجع حترير العراق ويبعد هذا اهلدف الوط
مريكي لن يراين واألن الغزو اإلفبدون حترير العراق م، خرى اف الفرعية األدهاأل

وهدفها احلقيقي هو هنا مصطنعة قائمة وسوف تستمر كوارث العراق ألتقوم لنا 
 . تقسيم العراق 

رة الظاه سوليونكشفها ملا جيري حول االستفتاء هداف املخفية األن حندد أعلينا 
 .واملخفي  ع العميق عن الداف نظارعلى السطح فهي للخداع ولفت األ

Almukhtar44@gmail.com 
 الشبكةكت اب 
 فرسان البعث العظيم                               الكاتب صالح املختارصفحة 
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