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 . 29.3.2022 أيوب بابو بارزان 

ي أربيل
بة الصواري    خ اإليرانية عىل مواقع إرسائيلية فر ي   نالت ضر

ي   آذار الجاري،  13فر
ي الفضائيات العربية وفر

اهتماما واسعا فر

ق أوسطية واألجنبية، وكتب عنها صحفيون وكتاب معروفون ومن   : همالصحافة الشر

 
ي 
ي أخطر!  ، محىلي  حسنر

ي و"الموساد".. ما خفر
زانر  البر

ي أربيل.. رسائل النار رزق، هدى 
بة إيران الباليستية فر  ضر

ة.. اإلقليم جزء من الحّل والمشكلةالخاضة العراقّية ، عادل الجبوري
ّ
 ،  الهش

ر كردستان وأوكرانيا من يستجلب الحرب إىل أرضه؟ ،  محمد فرج  بي 

Iran’s Attack Was Response to Secret Israeli Attack on Drone Site. The New York Times 

How Israel is using Iraq's Kurdistan as a Launchpad to attack Iran. Richard Silverstein 
ي الصحافة الغربية

ون آخرون فر  ، والتزال المقاالت تتواىل حول نفس الموضوع. وكثب 

 

ر موقف الزعامة الكردية والشعب الكردي   ر بي  يته الساحقة. فمن المجحف وضع مسؤولية  لألسف ليس هناك تميب  بأكبر

انه ال توجد قرارات جماعية  المسلم به  الكردي، من  الشعب  ي كردستان عىل عاتق 
العائىلي فر للحكم  السياسية  القرارات 

ي أربيل فمجرد ديكورات.  فرئيس )حدك(  
لمان والحكومة فر مدروسة مبنية عىل مصالح المجتمع ككل ولألمد البعيد، أما البر

ي مناطق نفوذهم،  و 
ي االقليم واحكموا القبضة العسكرية واالستخباراتية والمالية فر

أوالده وأقربائه يحتلون جميع الرئاسات فر

ر هيكل بعد لقائه   ر الكاتب الكبب  محمد حسني 
ّ
وتتخذ القرارات وفق المنطق القبىلي القديم داخل الدائرة المغلقة. وقد حذ

( صيف عام   ي طهران ب  )مال مصطفر
ة )لقاء مع صقر عجوز من    1975فر ي مقالته الشهب 

اىل مخاطر هذا األسلوب القبىلي فر

 كردستان(. 

 

ها ربما عن      عدم المامهذه المقاالت وغب 
 
ي صياغة العالقات مع أجهزة  ل

( فر ر م تشر اىل دور جهاز استخبارات الحزب )باراسي 

( عام  المخابرات الّشية األجنبية ألمٍد يمتد اىل ستينات القرن   ر ال  )باراسي  . ومنذ تأسيس  ي
  واىل يومنا هذا   1965الماضر

 عىل أ
ً
ي جهاز الحكم والحزب وبات حكرا

)مال  بناء وأحفاد  ترسخت ظاهرة التوارث السياسي للمناصب العليا والرئيسية فر

( يتوارث  بعد جيل. وهو جهاز فوق القانون والمسائلة،  ن مصطفر
ً
لمان وال بال   أ ال يعبها جيال وزراء الكرد، انما يتجسس  ال بالبر

ر   ة  عليهم كما شاهد الماليي  ي اآلونة األخب 
ر كبار  فر ي يمس مسؤولي 

عىل مواقع التواصل االجتماعي من فضائح وسقوط أخالف 

ر )أجهزة    داخل ي    والجهاز .  (البيشمركه)و  (الحزب)و  (الباراسي 
الكردستانر الديمقراطي  الحزب  رئيس  ة ألبناء  مبارسر خاضع 

ي كرئيس لل)مسعود( واألخب  ع
ي الستينات من القرن الماضر

ي الجهاز من    . جهاز ينه والده فر
ة ظهر تصدع فر ي اآلونة األخب 

وفر

اىل   أعماله  السيطرة عىل  الداخىلي وفقدان  التفسخ واالنحطاط  ة تظهر مدى  المستويات وتشبت معلومات خطب  أعىل 

 عىل النخبة الحاكمة ذاتها.  
ً
 حدود بات يشكل خطرا

ي خدمة 
. ويكتب عن بداية السبعينات من (KDP)ولنستشهد بما يقوله عضو بارز )عىلي سنجاري( الذي قضر كل حياته فر

   : ي
 القرن الماضر

الفاشلون   أصبح  الكفاءة...... حن   وليس  الوالء  لمجرد  الحزب  قيادة  اىل  منهم  البعض  وراء وصول  ي 
البارزانر مقّر  "وكان 

ر وأصبح مقّر ال الناجحي  ي عهد هارون الرشيد". ثم يواصل: "ومن ناحية أخرى لعب  يحاربون 
ي كالبالط العباسي فر

بارزانر

ي تفسخ وتدهور األوضاع الداخلية .... وكان اهتمام القيادة بهذا الجهاز الغب   
ا فر ( دورا كبب  ر جهاز استخبارات الحزب )باراسي 

 ".
ً
ا لكي يصبح البديل للحزب مستقبال ة ثورة أ)كفوء كبب   ( 52. ص: 2013عىل سنجاري. دهوك   1961يلول حقيقة مسب 

 
 من عودة رسيعة

ّ
. اىل    ومخترصة  هنا البد ي

جهاز هذا اللمعرفة الخلفيات التاريخية لوالدة  أعوام الستينات من القرن الماضر

ينسنجاري(  )عىل   والذي كتب عنه "    : وقد دخلنا القرن الواحد والعشر ر "البد من الذكر بأن جهاز استخبارات الحزب"باراسي 

ف ويدير   ر ويحدد النتائج ويشر  وما بعد وهو الذي يزكي المرشحي 
ي مؤتمرات الحزب منذ المؤتمر الحادي عشر

أخذ يتدخل فر

https://www.middleeasteye.net/users/richard-silverstein


ي العراق، الجزء الثالث. عىلي سنجاالحزب من وراء الستار 
اكي فر

ي االشب  ري. مطبعة : )القضية الكردية وحزب البعث العرنر

ي دهوك 
 ( 498. ص: 2012خانر

ي بداية الستينات يعيش  
ي تجتاح المستعمرات القديمة، وهي اما    أجواءكان العالم فر

الحرب الباردة، وحركات التحرر الوطنر

ي إثر انقالب قاده    نالت استقاللها أو 
يطانر ة خارج النفوذ البر واته الكبب 

ي طريقها نحو االستقالل.  وكان العراق ببر
عبد  كانت فر

ي بأغلبية ساحقة 1958قاسم عام  مالكري
الجمهوري كما  فتحول العراق من النظام الملكي اىل النظام  ،وأيده الشعب العراف 

ي  
ي مرص فر

الجديدة خطوات عملية لالبتعاد عن األحالف العسكرية    عراقيةال  الحكومة  ، اتخذت1953يوليو    23حصل فر

اكي وباألخص مع موسكو.  و 
كما ساد  الهيمنة الغربية وبناء عالقات تجارية وصناعية وعسكرية وثقافية مع المعسكر االشب 

ر الحزب ي العراق، وأجب 
ي كأقوى حزب سياسي فر

الديمقراطي    جو عام من الحريات السياسية وظهر الحزب الشيوعي العراف 

ي الكردي، كما قام النظام الجديد بسن قانون اإلصالح الزراعي  ي العرنر
ي اسوة ببقية األحزاب وساد جو من التآخر

الكردستانر

ي عهد قاسم 
، وافتتح فر ر وزيادة اإلنتاج الزراعي مركز لمحو االمية وسّن قانون  776مدرسة و  2334ألنصاف طبقة الفالحي 

المرأة وقانون رقم  األحوال الشخصية وحماية حق ي مختلف مناطق   80وق 
المستشفيات فر النفط وبنر  بتأميم  الخاص 

وكيمياويات ... والقائمة تطول.   العراق كما أقام مصانع للورق والزجاج ومعمل للبب 

ي وباألخص بريطانيا والواليات المتحدة، والدول التابعة مثل تركيا وإيران وإرسائيل واألردن   كل هذا لم يرق للمعسكر الغرنر

ي 
ي داخل العراق بدئوا بالتآمر عىل نظام عبد الكري والسعودية وبالتواطن 

 ألسقاطه.   قاسم  ممع األدوات والعمالء فر

 


