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أثبت الفلسطينيون وحدة مجتمعية وكفاحية أذهلت قادة العدو (أ ف ب)

أس ــاب ـي ــع أرب ـع ــة مـ ـ ّـرت ع ـلــى تـفـجــر انـتـفــاضــة
الـقــدس فــي وجــه حـكــومــة الـعــدو الصهيوني
التي واجهت فيها قــوى الشعب الفلسطيني
املـجـتـمـعـيــة وال ــروح ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،عملية
«أس ــر واع ـت ـقــال» املـسـجــد األق ـصــى مــن خــال
الـتـحـكــم بـمــداخـلــه .هــدفــت حـكــومــة االح ـتــال
إلى ضبط وإخضاع وإذالل جمهور املصلني،
عبر «الـبــوابــات والـكــامـيــرات» الـتــي تــأتــي في
سياق خطتها في تحقيق ما تسعى إليه من
«التقسيم املكاني والــزمــانــي» مــا بــن العرب
املسلمني واليهود الصهاينة لدخول املسجد،
خصوصًا أن الـحــرم بــات اآلن عمليًا ّ
مقسمًا
زم ــان ـي ــا ب ـعــدمــا أص ـب ــح دخ ـ ــول ال ـي ـه ــود إلـيــه
والصالة فيه سلوكًا ال بل «طقسًا» يوميًا ،ما
بني الساعة السابعة صباحًا والحادية عشرة
قبل الظهر.
ف ـ ـ ـجـ ـ ــرت «ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة األقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــى» الـ ـبـ ـط ــولـ ـي ــة
 2017/7/14التي نفذها الشبان الثالثة من
عائلة «الجبارين» اآلتني من مدينة أم الفحم
املحتلة مـنــذ ع ــام  ،1948والــذيــن استشهدوا
ُبعد اشتباك مسلح مع عناصر شرطة العدو
(قتل اثنان منهم) عند باب األسباط ،برميل
ال ـب ــارود ال ــذي ك ــان جــاه ـزًا لــانـفـجــار فــي كل
يوم بسبب سياسة وإجــراءات حكومة الغزاة
املحتلني ضد الشعب الفلسطيني؛ باإلضافة
إل ــى عـمـلـيــات ال ـق ـمــع واالع ـت ـق ــال ،وم ـص ــادرة
ال ـب ـي ــوت وه ــدم ـه ــا (ن ـح ــو  50ألـ ــف م ـن ــزل في
املدينة املقدسة ال يوجد لها تصاريح ويمكن
لسلطات املستعمرين أن تهدم ما تريد منها
في املوعد الذي تحدده) .أما املسجد األقصى،
فقد استمرت عمليات استباحته من قطعان
املستعمرين وعساكر املحتل ،خصوصًا بعد

العملية الـفــدائـيــة الـبـطــولـيــة وقـ ــرار سلطات
العدو إغالق املسجد والعبث بكل محتوياته
التي أكدها وزير األوقاف الفلسطيني بقوله:
«إن املـسـجــد األقـصــى تـعـ ّـرض ألكـثــر مــن 140
اع ـت ـ ً
ـداء عـلــى أي ــدي ق ــوى األم ــن اإلســرائـيـلـيــة،
 116مـنـهــا وق ـعــت مــا بــن  14و 27مــن تـمــوز
املاضي» .وكانت سلطات االحتالل قد أغلقت
األقصى في الرابع عشر من تموز إغالقًا تامًا
التاليني
وحــاصــرتــه ،وعكفت خــال الـيــومــن
ّ ً
تخريب وتفتيش دقيق ألركانه ،محطمة
على ً
وعابثة بمقتنياته وتراثه ومخطوطاته ...كما
قام االحتالل ّ
بقص الشجر واقتالع األحجار
وســرقـتـهــا وتنفيذ عمليات املـســح عـنــد بــاب
القطانني ،وفي باب األسباط.

الكف يقاوم المخرز
واجـ ـ ـ ـ ـ ــه امل ـ ـ ـقـ ـ ــدس ـ ـ ـيـ ـ ــون ،وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم الـ ـشـ ـع ــب
الفلسطيني في مختلف مواقعه ،خصوصًا
الـجــزء املحتل منذ عــام ( 1948مــديـنــة يافا
ً
مـ ـث ــاال) إغ ـ ــاق ب ــواب ــات امل ـس ـجــد ورفـضـهــم
املعمد بــاإلصــرار واإلرادة وال ــدم لدخولهم
وأداء الـ ـ ـص ـ ــاة عـ ـب ــر بـ ـ ــوابـ ـ ــات ال ـت ـف ـت ـيــش
االل ـك ـت ــرون ـي ــة أو ب ــإخ ـض ــاع ـه ــم لـلـتـصــويــر
بــالـكــامـيــرات ،بــوحــدة مجتمعية وكفاحية
فــاجــأت وأذه ـل ــت ق ــادة ال ـعــدو الـعـسـكــريــن،
غــادي أيزنكوت رئيس أركــان جيش الغزاة
امل ـس ـت ـع ـم ــريــن ،قـ ـ ــال« :نـ ـح ــن أمـ ـ ــام تـصـعـيــد
مختلف كـلـيــا عــن هـبــة أكـتــوبــر  .2015اآلن
نتكلم عن دافع إضافي ملا كان عليه الوضع
حينذاك ،وهو الدافع الديني».
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن «ال ــداف ــع ال ــدي ـن ــي» ودوره
ال ـت ـح ــري ـض ــي /الـ ـتـ ـح ــرري /ال ـك ـف ــاح ــي فــي
مــواج ـهــة املـسـتـعـمــر ل ـكــونــه أح ــد ال ـعــوامــل
امل ـش ـك ـلــة ل ـل ـمــوقــف ال ــوط ـن ــي وال ـق ــوم ــي مــن

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

استفتاء البرزاني وضياع البوصلة
كاظم الموسوي *

/alakhbarnewspaper

احتل السيد مسعود البرزاني زعيم الحزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي فـ ــي إق ـل ـيــم
ك ــردس ـت ــان ،ش ـمــال الـ ـع ــراق( ،أس ـس ــه وال ــده
الراحل مصطفى البرزاني في آب /أغسطس
 )1946ح ـي ـزًا واس ـعــا فــي اإلعـ ــام واملـشـهــد
ال ـس ـي ــاس ــي ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ،ب ــإع ــان ــه م ــوع ـدًا
الس ـت ـف ـت ــاء حـ ــول ت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر لـلـشـعــب
الكردي في العراق ،وتشكيل لجان وإطالق
أس ـمــاء لـهــا .وي ــدور كــل حــراكــه (أو يفسر)
باالنفصال عن العراق ،تحت اسم استقالل
إقليم كــردسـتــان .وهنا تثار أسئلة كثيرة
ع ــن صــاح ـيــة الـ ـق ــرار وه ــدف ــه وم ـصــداق ـيــة
دعاته وإحراج أنفسهم والشعب في قضية
ال ت ـت ــوف ــر ل ـه ــا ش ــروط ـه ــا وظ ــروفـ ـه ــا ،اآلن
على األق ــل ،فكيف يغامر أو يـجــازف رجل
سـيــاســة ب ـقــرار ك ـهــذا ،خـصــوصــا أن ــه أدرى
بأنه يحكم في جزء من كردستان املعترف
بها ،فيما ليس هناك توافق سياسي بني
ال ـقــوى السياسية ال ـكــرديــة ،وهــو نفسه ال
صــاحـيــة قــانــونـيــة لــه بــإصــدار هـكــذا قــرار
النتهاء مهماته الرئاسية كما أنه ال يحمل
الـصـفــة الـتــي يفرضها هــو وأتـبــاعــه عليه.
ويمكن القول إن هذه القضية وحدها تقدم
نموذجًا للعقلية التي تدير السياسة في
اإلق ـل ـي ــم وف ــي ت ـقــريــر أو ت ـقــديــر ات ـجــاهــات
البوصلة السياسية.
حـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار مـ ـ ــوع ـ ـ ـدًا جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا
لالستفتاء فــي  25أي ـلــول /سبتمبر 2017
م ـ ــع ح ـ ـمـ ــات ع ـ ــاق ـ ــات عـ ــامـ ــة وإع ـ ــان ـ ــات
وزيارات وتخبطات تثير االستغراب حقًا،
وتعكس ال معقولية مــا يــدعــى أو مــا يــراد
ً
اإلقــرار بــه ،ال شكال وال أسلوبًا ،حتى ولو
كانت مجرد بالونات لالختبار أو االبتزاز
والـضـغــط السياسي أو التهديد والوعيد
وبــالـتــوازي مع مشاريع خطيرة مرفوضة
مسبقًا وال تخدم من يرهن مصيره بها ،ال
اليوم وال غدًا.
ف ــإذا كــانــت جهة اإلص ــدار لـقــرار كـهــذا ،هي
الـبــرملــان ،شرعًا وقــانــونــا ،أو تــوافــق القوى
واألحــزاب السياسية في حالة عدم وجود
ب ـ ــرمل ـ ــان لـ ـسـ ـب ــب م ـ ــن األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،ف ــال ــواق ــع

ي ـقــول ب ــأن ال ـبــرملــان م ــوج ــود ول ـكــن معطل
ب ــدون سبب قــانــونــي ،وإنـمــا ب ــإرادة فردية
ومزاجية مغلفة بمفردات انقالب من دون
إي ـض ــاح األس ـب ــاب أو ال ـشــواهــد أو الــدلـيــل
عليها .ومـعــروف أن رئيسه أبـعــد بالقوة،
وش ـم ــل اإلبـ ـع ــاد وزراء ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة مــن
ح ــزب رئ ـيــس ال ـب ــرمل ــان ،الـتـغـيـيــر (ك ـ ــوران)،
وهـ ــو الـ ـق ــوة ال ـثــال ـثــة رس ـم ـيــا ف ــي اإلق ـل ـيــم،
ب ـهــدف تـبــريــر تـلــك ال ــرغ ـب ــات .وه ــذا يفسر
ت ـص ــاع ــد حـ ــدة الـ ـص ــراع ــات واالخـ ـت ــاف ــات
داخــل القوى السياسية الكردية ،وينتهي
أخيرًا إلى أن الجهة الصحيحة للقرار غير
م ــوج ــودة شــرع ـيــا ودس ـت ــوري ــا وسـيــاسـيــا.
ي ـضــاف إلـيـهــا ال ـخــاف عـلــى ان ـت ـهــاء مــركــز
ال ـبــرزانــي نـفـســه ،وانـتـقــاد شــامــل إلص ــراره
عـلـيــه ،مـخــالـفــا الــدس ـتــور ال ــذي وق ــع عليه
حني صــدر وبموجبه حكم رئيسًا لإلقليم
فترتني دستوريتني وحتى فترة التمديد
أيضًا.
ق ــرار ك ـهــذا بــاالنـفـصــال وت ـحــت أي مسمى
آخر يعني قرارًا مصيريًا ومؤثرًا ،ويحسب
بــدقــة ومــوضــوعـيــة ملــا يـتــركــه مــن آث ــار ومــا
يسببه مــن أخـطــار ومــا يقوم بــه مــن إجــراء
أو ما يرسم له من خطط ملا بعده وكيفية
قـيــادة األوض ــاع .هــذه كلها أمــور ليس من
ال ـس ـهــل ال ـن ـق ــاش ف ـي ـهــا م ــن دون أن تـكــون
كلها منتظمة في أطر استراتيجية الحياة
والعمل في موقع ساخن سياسيًا وأمنيًا
وإقليميًا .وهنا ال بد من التفكير بـ:
ً
أوال ،أن القوى السياسية الكردية أساسًا
غ ـي ــر م ـت ـف ـقــة ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار ،أو تــوق ـي ـتــه أو
إدارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ولـ ـ ـه ـ ــا مـ ــاح ـ ـظـ ــات ج ـ ــدي ـ ــة ع ـلــى
خطط وسـيــاســات مـصـ ّـدر الـقــرار ولــم تنته
ً
خــافــاتـهــا الـبـيـنـيــة ،فـضــا عــن صــراعــاتـهــا
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وانـ ـعـ ـك ــاس ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى م ـص ـيــر
القضية برمتها.
ثانيًا ،لم تحسم تطبيقات املادة الدستورية
 140والتي تحدد املوقف من املناطق التي
ت ـس ـمــى ب ــامل ـت ـن ــازع ع ـل ـي ـهــا ،وهـ ـ ــذه قـضـيــة
حساسة ،تصرح عن عقلية التحكم املقبلة
وطـ ــرق تـعــامـلـهــا م ــع ال ـس ـك ــان ف ــي اإلق ـل ـيــم
واملـنــاطــق املـخـتـلــف عـلـيـهــا ،ال سيما املــدن
امل ـخ ـت ـل ـط ــة أو ال ــرافـ ـض ــة ل ــان ـض ـم ــام إل ــى

اإلقليم حاليًا ،فكيف بعد ال ـقــرار ،ومــن ثم
ال يمكن التعايش سلميًا بحدود الدم ،كما
صرح مرة.
ثالثًا ،القيادة االتحادية املركزية في العراق
أعلنت موقفًا واضـحــا بــرفــض اإلع ــان عن
القرار رسميًا ودستوريًا ،وذكــرت أن قرارًا
انـ ـف ــرادي ــا ك ـه ــذا غ ـيــر دسـ ـت ــوري وال يـقـبــل
وطـنـيــا ،وأن االدع ـ ــاء ات ال ـتــي ت ــدور حــولــه
تـنــاقــش فــي بـغــداد ويـمـكــن إيـجــاد الحلول
لها ،وتنتهي حينها املبررات التي توضع
س ـب ـبــا ل ـل ـق ــرار .أي إن ع ــدم م ــواف ـق ــة املــركــز
إلج ــراء االقـلـيــم ،واالسـتـمــرار فيه تــدل على
إخ ــال فــي إدارة الـحـكــم واخ ـتــال فــي نهج
العالقات الوطنية ،تستهدف أبعد مما هي
عليه ،أو تدعيه علنًا أو سرًا.
رابعًا ،إقليميًا ،كل ما يحد إقليم كردستان
الـعــراق جغرافيا ،تركيا واي ــران ،وســوريــا،
ال ي ــواف ــق ع ـلــى ال ـف ـك ــرة أس ــاس ــا ،ويــرفــض
الطرح والحديث به ،ملا يتركه من تأثيرات
عليها ،ولــذلــك أعلنت أنـقــرة وطـهــران على
لـ ـس ــان مـ ـص ــادر رس ـم ـي ــة ع ـل ـي ــا ،رف ـض ـه ـمــا
للقرار ودعوتهما إلى احترام وحدة التراب
الـ ـع ــراق ــي .وك ــذل ــك ه ــو امل ــوق ــف الـ ـس ــوري،
وم ـع ــروف ــة اج ـت ـم ــاع ــات ال ـل ـج ـنــة امل ـش ـتــركــة
بــن ه ــذه ال ــدول وال ـع ــراق بـشــأن املــوضــوع
الكردي فيها سابقًا.
خ ــامـ ـس ــا ،ع ــربـ ـي ــا ،بـ ـ ـ ــادرت ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية بإرسال رسالة إلى البرزاني تحدد
مــوق ـف ـهــا م ــن ق ـ ـ ــراره ،وت ــدع ــوه إلـ ــى إعـ ــادة
التفكير والحوار مع بغداد .ورد البرزاني
عـلـيـهــا بــرســالــة مـطــولــة تـحـمــل الـكـثـيــر من
التناقضات وتعبر عــن صاحبها ولكنها
ال تخفي حقيقة ال ـهــدف عــن أع ــن الـنــاس،
أو ك ـمــا ي ـق ــال ال تـخـفــي ال ـش ـمــس ب ـغــربــال،
كما هــو م ـعــروف ،مهما صيغت الـعـبــارات
وتلونت الكلمات .حتى أنها حملت مناكفة
م ـس ـب ـقــة وأغـ ــاطـ ــا م ــرت ــدة ن ـتــائ ـج ـهــا عـلــى
صاحبها سـلـبــا .بــرغــم أن هـنــاك مــن يقول
عــن بعض دعــم عــربــي مـحــدود وتــأيـيــد من
الـكـيــان الـصـهـيــونــي مـعـلــن لـهــذه الـخـطــوة،
وال يـ ـع ــرف م ـ ــدى ص ــدق ـي ــة ه ـ ــذه األطـ ـ ــراف
بـمــا فيها الـكـيــان وقــدرات ـهــا عـلــى اإلسـنــاد
والــدعــم الــواقـعــي ملثل خـطــوة معلقة كهذه

القرار يقدم بيانًا صريحًا عن
العقلية المرتهنة والمصرة
على االستهانة بالدستور

وفــي خـيــال تـطــرف ال تشجع أو تــدفــع إلــى
خير واضــح للمصالح األســاسـيــة للشعب
الكردي وال العراقي بأجمعه.
ســادســا ،دولـيــا ،قبل طــرح الفكرة ونشرها
ح ـ ــذر مـ ـس ــؤول ــو دول أوروبـ ـ ـي ـ ــة م ـب ــاش ــرة
حكومة إربيل ،من الذهاب إلــى االنفصال،
مهما كــانــت الــذرائــع واألس ـب ــاب ،وخــوطــب
الـبــرزانــي نفسه مباشرة بمثل هــذا الــرأي،
وليس آخر ذلك ما حصل معه في بروكسل
ول ـقــاء اتــه الـتــي لــم تـكــن كـمــا تـصــور وأراد،
حيث أكد له موظفون في البرملان األوروبي
والخارجية البلجيكية ،موقفًا صارمًا من
خططه ومشروعه .وليس آخــر االنتقادات
والرفض ما جاء من قبل حليفته الرئيسية

