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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 كردستان إقليم انفصال على االستفتاء وراء ما

 وإقليمية ليةدو  موافقة عدم هناك أن من الرغم على كردستان إقليم النفصال االستفتاء إجراء على الربزاين يصر ملاذا :السؤال
 ؟االستفتاء جيري أن املتوقع من وهل أنفسهم؟ كراداأل مصلحة ضد هو احلالية الظروف يف ءاالستفتا أليس االستفتاء؟ هذا على
 خريا   هللا وجزاكم املنطقة؟ يف كردية دولة تنشأ أن املمكن من فهل األغلبية على املوافقة وحاز جرى وإذا

 تهأمل قد القرار هذا وأن عميل، احلاكم أن يعين فهذا بلده ةمصلح ضد قرارا   اختذ إذا احلاكم نأب مقولة هناك: اجلواب
 على ذلك وبيان كردستان إقليم يف األكراد على كبري حد   إىل قتنطب املقولة هذه إن ...هي صلحتهامل أخرى دولة عليه

 :التايل النحو
 إلنشاء احلالية الدولية الظروف يف السعي إن بل ،دولة لألكراد يكون أن يف البالغة الصعوبة يُدرك واع   سياسي   أي إن -1

 هي ليست فاملسألة املادي، الضرر إىل يصل بل ،فحسب ،ومعنوي   سياسيا   ضررا   ليس ،كردستان إبقليم ضررا   يُلحق لألكراد دولة
 بعد األمريكان أقامه الذي النظام فإن... للتكوين قابل   يكون أن ميكن لكان كذلك األمر كان ولو ،العراق يف لألكراد دولة إقامة

 حىت املركز مع هش   برابط   أقاليم من فدرالية عراقال جعل قد النظام هذا ،برمير توربدس يُعرف أصبح الذي وهو العراق تللاح
 املستعمرة الكافرة فالدول! بغداد يف املركزية احلكومة من أقوى اإلقليم يف والتصرف احلكم حيث من كردستان إقليم سلطة تأصبح
 على حقدا   وذلك ،املناسبة صةالفر  فقط تنتظر أهنا نالكه ما وكل ،وتفكيكه حتتله مسلم بلد أي تقسيم بذور ذهنها يف حتمل

 يف للعراق احتلهلا منذ أمريكا إن -): فيه جاء م12/8/2014 بتاريخ سابق سؤال جواب يف ذكران لقد... واملسلمني اإلسلم
ٍ  حب مذهيب طائفي أساس على برمير وضعه الذي الدستور فكان للتفكك، العراق هتيئة يف مستمرة وهي م2003  للطوائف ص

 برمير وألن التنفيذية، السلطة ميلك الذي هو الوزراء رئيس وألن الوزراء، ورئيس الربملان ورئيس اجلمهورية لرئيس فّصلها... واملذاهب
 ابحلكم يقول املخطوط نفسه الدستور إن ...األخرى للمكوانت ابلنسبة اثرةواإل للستفزاز قابل   كان فقد مذهبيا   منصبا   جعله

. انتهى (...أقاليم إىل العراق لتفكيك الظروف هتيئة يف جنحت أمريكا فإن ولذلك قوية، األقاليم وصلحيات أقاليم، من الحتاديا
... شكلية أمور من ذلك وحنو املتحدة األمم وعضوية سفارات من الرمسية األشكال نقصهات دولة العملية الناحية من هو ليمفاإلق

! ُغيبت قد واحدة كدولة فالعراق املركزية، الدولة عن عمليا   ومفصول دولة داخل ةدول هو كردستان ليمفإق العملية الناحية أما
 إنشاء ليست فاملسألة قلنا وكما... دولة العملية الناحية من فهو العراق داخل دولة إىل حباجة ليس هو كردستان إقليم فإن ولذلك

 بل كذلك، األمر ليس العراق، خارج خرىألا الكردية ابملناطق هلا علقة ال وأن قالعرا يف الكردي اإلقليم حدود ضمن كردية دولة
 عند الكردية الدولة تقف فل ،املنطقة يف كرادألل عاصفة شديدة حتركات خلفها تلقائيا   جذبست   فهي تنشأ لألكراد دولة أي إن

 سياسي أي إنف مث ومن وسوري، وإيران تركيا يف لئهاوعم ألمريكا ،وخباصة ،موجعة ضربة حدوثها فإن وهلذا... كردستان إقليم
 وال الدولية الظروف حاليا   به تسمح ال اإلنشاء هذا ،سوري يف أم العراق يف أم تركيا يف كانأ سواء   ،لألكراد دولة إنشاء أن يُدرك

 على يرتتب أن مُيكن آنفا   ذكران كما بل ،ذلك يُدركون ال ،منهم والربزاين األكراد، السياسيون يكون أن ستبعدأ وإين ،اإلقليمية
 ما ،الكردية املنطقة وخباصة املنطقة يف السيطرة عن خترج وحتركات ،األوراق ختلطُ ا احلالية الظروف يف كردية دولة إنشاء فكرة
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 الظروف يف دهبل مصلحة ضد هو الربزاين فقرار وعليه مادي ، بل فحسب وسياسيا   معنوي   ليس ،ذكران كما ضررا   هبم يُلحق
 .املقولة من األول اجلزء هو هذا... احلالية

 الو  ،ذلك يف واضحة الدالئل فإن ،الدولة تلك ملصلحة هو القرار وأن ،الربزاين قرار وراء تقف اليت الدولة هي من أما -2
 يستطيع ال اإلعلن هذا ق،العرا عن مفصولة دولة إلنشاء االستفتاء إعلن إن  . الدولة تلك هي من لتحديد صبعإلا وضع يصعب
 على يقوى أن ميكن وال ،ألمريكا واملوالية كردستان إبقليم احمليطة املنطقة دول من ومعارضة أمريكية معارضة وسط إصداره الربزاين
 ،القرار هذا ذاختا على وتشجعه الربزاين تدعم أخرى كربى ةدول هناك تكون أن إال يا ،ميوإقل دوليا   املعارضة القوى هذه مع اجملاهبة

 إنه. بكامله العراق يف تتحكم هي حيث اأمريك اصةخبو  ،الدول تلك أمام يصمد أن من أوهن وقضيضه بقضه تانكردس إقليمف
 هي القرارات هذه مثل ابختاذ له وتوعز وراءه تقف اليت الكربى الدولة تلك أن إدراك آنفا ، قلنا كما مبكان، الصعوبة من ليس

 مل مصطفى والده عن االرتباط هذا الربزاين ورث وقد ،العثمانية لدولةا أواخر منذ بربيطانيا الربزاين عائلة طتارتب قدل. بريطانيا
 عام منذ العثمانية الدولة ضد كردي   مسلحا   متردا   قاد الذي الربزاين السلم عبد قبلهم ومن الربزاين أمحد عمه قبله ومن الربزاين

 االستفتاء من املواقف تتبعنا ولو... بريطانيا مع ارتباطها يف عريقة فالعائلة ،بريطانيا من وفمكش بدعم م1914 عام حىت 1909
 :واخلداع سلوبألا خبث من بريطانيا على معهود هو مبا كان وإن حىت االستفتاء ارلقر  مؤيدا   كان بريطانيا موقف أن لوجدان

 صفحة فذكرت. له بريطانيا دعم ليبدي بيكر فرانك 24/8/2017 ومي العراق يف الربيطاين السفري مع الربزاين اجتمع فمثل  
 أبدى العراق يف الربيطاين السفري مع الربزاين اجتماع "ويف االجتماعات هذه أخبار تنقل وهي 24/8/2017 يوم الكردية "رووداو"
 التفهم ومعىن. االستفتاء" إجراء من الربيطاين املوقف على كردستان إقليم رئيس وأطلع كردستان، شعب حلقوق بلده تفهم الضيف

 الربيطاين املوقف أن أي ،أيضا التأييد هو شيء ذكر دون من الربيطاين املوقف على إطلعه ومعىن التأييد هو الدبلوماسية اللغة يف
 ...املنطقة يف ريكاألم املوالية ولوالد األمريكية املعارضة رغم االستمرار منه ويطلب له داعم هو بل الربزاين قرار من إجيايب

 إجراء ضد ليست "بريطانيا نإ 24 دستانر كل مصطفى فلح ستانردك قليمإ يف اخلارجية العلقات مسؤول قال) ومثل  
 ومشال األوسط الشرق لشؤون الربيطاين الدولة وزير اجتماع بعد مصطفى حديث وجاء ."ديةر كال التطلعات تعارض وال االستفتاء،

 بريت أليسرت، إفريقيا ومشال األوسط الشرق لشؤون الربيطاين الدولة وزير ووصل ،ربيلأ يف در كال املسؤولني مع بريت أليسرت، إفريقيا
 عن دستانر ك قليمإ استقلل على استفتاء جراءإ در كال ويعتزم، عدة ملفات حول در كال املسؤولني مع للتباحث ربيلأ ىلإ األحد يوم

 (م5/9/2017 ربيلأ Kurdistan24) (...مستقلة دولة سيسألت أولية خطوة يف اجلاري سبتمرب/يلولأ 25 يف العراق

 ...الربزاين أصدره الذي االستفتاء قرار وراء تقف اليت الدولة هي بريطانيا فإن وهكذا
 يام ابريطاني اءر وز  رئيسة ومسارعة االنتخاابت يف ترامب فوز منذ متسلسلة فإهنا القرار هذا وراء من بريطانيا مصلحة أما -3

 منهما كل   ولكن ي،ام فعلت وكذلك يامل املديح ترامب كال ووقتها... واشنطن يف وهتنئته م26/1/2017 يف ترامب زيرة إىل
 ارتباطها هي فتفك يبو ر األو  حتادالا تفكيك يف الوسع بريطانيا تبذل أن يُريد فكان ترامب أما! اآلخر غرض غري غرض له كان

 كانتا اللتني وهولندا فرنسا يف وخاصة ،يبو ور األ حتادالا لتفكيك أجواء إجياد يف الوسع تبذل نفسه لوقتا ويف ،مماطلة دون ابو ر أبو 
 يبو ور األ حتادالا دول على جديدة ضغوط يف تستغلها جتارية اتفاقيات ترامب من دتري تفكان يام وأما... خاابتنتاال وشك على

 حاولت وقد املقصود غرضه على منهما كل   كزير  الزيرة خلل وماي رامبت وكان ،االحتاد من خروجها عند االمتيازات لكسب
 متكن مل مكشوف بشكل وتصرحياته وماسيةلبللد ترامب افتقار ولكن ملتوية، أبساليب التجاري غرضها خفاءإ جنليزإلا كعادة ماي
 ...نوايها خفاءإ من ماي
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 نصيبا   وتعطيه يبو ور األ االحتاد بقوة تؤيد ملانياأ أن إىل ضافةإلاب هولنداو  فرنسا يف يبو ور األ للحتاد املؤيدون فاز فعندما وهكذا
 االحتاد تفكيك موضوع تعط   ومل أمريكا مع جتارية اتفاقات عقد يهمها كان بريطانيا أن ترامب أدرك عندها االهتمام، من وافرا  
 "قطر" مقتلها يف بريطانيا ضرب عنه نتج أن وكان ،ترامب نفعالا إىل أدى هذا وكل ترامب يريد كما القوي االهتمام يبو ور األ

 بريطانيا أما -): قلنا حيث م23/7/2017 يف أصدرانه سؤال   جواب يف ذلك وضحنا أن سبق وقد! املقاطعة وتلك احلصار بذلك
 تكون واشنطن مع جتارية يةاتفاق لتوقيع وهتافتها ،26/1/2017 لواشنطن املبكرة ماي ترييزا الربيطانية الوزراء رئيسة زيرة كانت فقد

 ولكن ترامب، إبدارة كثريا   واستبشرت أبمريكا التصاقها بريطانيا أعادت وهكذا. منه خروجها لتشجيع االحتاد دول لباقي منوذجا  
 فقد ا،وفرنس هولندا انتخاابت يف ألورواب املؤيدين بفوز جتلى الذي األمر األورويب، االحتاد بتفكيك األمريكية اآلمال ضمور بعد

 ابريس يف لندن بريكست يتكرر مل وملا أورواب، تفكيك مسرية تقود أن يريدها كان إذ لربيطانيا، اإلجيابية ترامب نظرة تراجعت
 السيسي بعميلها تدفع فأمريكا لندن، يف صدمة   شك ل امب لربيطانيا الدولية املصاحل من تقضم أدراجها أمريكا عادت فقد وأمسرتدام،

 اليت قطر، على للضغط صادم شبه بشكل عملءها أمريكا ودفعت ليبيا، يف الربيطانية للمصاحل اعتبار دون حفرت عمد من للمزيد
 السعودية زيرة إىل فسارع أعصابه يفقد ترامب جعل ذلك وكل .انتهى (...واإلسلمية العربية املنطقة يف بريطانيا حربة رأس متثل

 .قطر مع حصل الذي واملقاطعة ابحلصار مقتل يف بريطانيا أصاب مث القمة تلك وعمل

 القرار ذلك إىل جلأت أن انفك ،املنطقة يف أمريكا مصاحل على التشويش من بشيء بريطانيا تقوم أن من بد ال كان وهنا -4
 أمريكا، على التشويش من أكثر تطيعتس ال فربيطانيا احلال وبطبيعة وعملئها، ألمريكا إزعاجا   فُيوجد استفتاء إىل الربزاين يدعو أبن

 كما مؤثرا   وعمل   مناسبا   ظرفا   اختارت إذا خاصة عاجز واإل التشويش تستطيع وإمنا علنا   أمريكا مواجهة على القدرة هلا ليستف
 ابلنسبة ساخن ظرف احلايل الظرف ألن مداه إىل ابلشوط الربزاين يسري أن بريطانيا حرصت قدل. كردستان استفتاء يف وجدته

 وكانت ،االستفتاء على مصرا   الربزاين بقي وهلذا... تدور اليت املسلحة األعمال تيجةن وسوري يرانإو  تركيا عملئهال كذلكو  كاألمري
 مبصاحل تعبأ ال والتضليل اخلداع يف كعادهتا وهي ،كردستان إقليم يف لألكراد مستقلة دولة سيحقق أنه للستفتاء قتسوّ   بريطانيا
 !األمور هبذه حافل األكراد مع بريطانيا واتريخ ،هي مصاحلها ققحت ما بقدر األكراد

 يف العثمانية احملمية يهاجم نأب 1919 عام احلفيد حممود بريطانيا وعدت...): 1/4/2009 بتاريخ سؤال جواب يف قلنا لقد
 بل وعدها، بريطانيا أخلفت مث. منهم اجن من وطردوا احملمية يف العثمانيني إخواهنم وقتلوا فهامجوها كردية دولة مقابل السليمانية

 وضع على العثمانية الدولة مع 1920 عام فريس معاهدة يف بريطانيا أصرت فقد وكذلك. اهلند مستعمرهتا ىلإ احلفيد حممود نفت
 بعد فيما طانيابري جنحت فلما املفاوض، هو اخلليفة وفد كان حيث الدين، وحيد حممد اخلليفة إلزعاج كردية دولة قامةإب يتعلق بند

 1924 عام لوزان يف كمال مصطفى مجهورية مع املعاهدة وأصبحت اخللفة، وانتهت للجمهورية رئيسا كمال مصطفى بتنصيب
. ذلك مثل استغلل يلزم يعد فلم اخللفة، سقاطإ وهو أال هدفها، حققت قد ألهنا الكردية، الدولة بند تضع أن بريطانيا رفضت

 وحترضهم تثريهم من وتستغل املنطقة، يف القومية النعرات كافة مشاعر وتثري الكردية القومية النعرة مشاعر ريتث بريطانيا كانت وقد
 مبا تنصبهم عندما هلا كعبيد تسخرهم أو معها ننياملتعاو  تلفظ مث ومن أغراضها، حتقق حىت سلميةإلا الدولة ضد والتمرد للعصيان

 ...والتضليل اخلداع يف انيابريط هي هكذا. (...وقادة حكاما   يسمى

 اإلقليمية أو الدولية ابملواقف يعبأ ومل! دولة له لتكون م25/9/2017 يف تاءاالستف على مصرا   الربزاين بقي وهكذا -5
 استفتاء إلغاء أو أتجيل رفضه األربعاء كردستان إقليم جدد): قائل   صرح بل أنفسهم، كرادألا بعض من حىت للستفتاء الرافضة

 اخلطوة، هذه عن ربيلأ إلثناء واإلقليمية الدولية اجلهود من الرغم على املقبل، سبتمربأيلول/ 25 يف املقرر العراق عن نفصالاال
 .ونتائجه االستفتاء هلذا بغداد يف املركزية احلكومة ورفض
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 الزيرة نتائج، رزاينب مسعود اإلقليم رئيس برائسة أمس اجتماع خلل كردستان، إقليم يف للستفتاء األعلى اجمللس وانقش
 وقال ،أمس من أول أربيل، يف ماتيس مع رزاينب مباحثات نتائج وأيضا   االستفتاء، موضوع يف بغداد، إىل الكردي للوفد األخرية

 اخلامس يف احملدد موعده يف وسيتم واحدة دقيقة ولو يؤجل لن االستفتاء أن رزاينب مسعود الرئيس من أتكيد "هناك: رزاينب مستشار
 العلم مع هذا. نت(.العربية - ديب - م2017 أغسطسآب/ 24 - هـ1438 احلجة ذو 2 اخلميس "سبتمربأيلول/ من والعشرين

 :الوضوح كل واضحة كانت للستفتاء قليميةإلوا الدولية املعارضة أن

 استفتاء إجراء سيتم أنه أعلن إذ 7/6/2017 يوم االستفتاء إجراء الربزاين فيه أعلن يوم أول من االستفتاء أمريكا رفضت -أ
 الرائسي املبعوث بواسطة عليه أمريكا فردت. مستقلة كردية دولة إقامة على القادم أيلول 25 يوم الكردية العراق مناطق يف

 ينبغي أنه نعتقد وال االستقرار، زعزعة إىل سيؤدي الراهن الوقت يف االستفتاء إجراء "إن :ماكغورك برت الدويل للتحالف األمريكي
 إىل سيؤدي عليها املتنازع املناطق يف سيما ال هذا السريع الزمين اجلدول وفق جراءهإ ألن لكوذ ،ربسبتم/أيلول يف االستفتاء إجراء
 .(8/6/2017 ب ف )أ ملموس" بشكل االستقرار زعزعة

 مسعود كردستان إقليم رئيس مع هاتفي اتصال يف 11/8/2017 يوم تيلرسون ريكس أمريكا خارجية وزير أعرب فقد ومؤخرا  
 جيمس دفاعها وزير أمريكا أرسلت وقد... بغداد مع والتباحث احلوار دعم وأتكيده االستفتاء أتجيل يف واشنطن "رغبة عن الربزاين
 يوم أنقرة وإىل الربزاين للقاء أربيل إىل ليذهب مث ومن العبادي العراقي الوزراء رئيس مع ليجتمع 22/8/2017 يوم بغداد إىل ماتيس

 ...املنطقة يف هلا الفاعل الذراع أردوغان تركيا ليحرك 23/8/2017
 خطوة أو موقف أي "إن احلديثي سعد الوزراء رائسة ابسم املتحدث فقال... ألمريكا املوالية املنطقة دول ترفض وكذلك -ب

 بلد أبنه دستوري املعرف العراق قبلمست خيٍ قرار وأي الدستور إىل مستندة تكون أن جيب العراق يف طرف أي من تتخذ
 أن وحده طرف ألي ميكن ال. ..الصلة ذات الدستورية النصوص يراعي أن جيب كاملة وطنية سيادة ذو واحد احتادي دميقراطي

 .(9/6/2017 كيةياألمر  )احلرة. األخرى" األطراف عن مبعزل العراق مصري حيدد
 وصفت بياان الرتكية اخلارجية وزارة فأصدرت يوم أول من الكردستاين االستقلل وإعلن للستفتاء معارضتها تركيا أعلنت وقد

 أعلن وقد ...(9/6/2017 األمريكية )احلرة العراق" أراضي وسلمة وحدة يهدد وأنه فادح "خطأ أبنه اإلقليم رائسة قرار فيه
 ...(24/8/2017 )اجلزيرة خاطئ" قرار ستفتاءاال قرار "إن :قائل ماتيس األمريكي الدفاع وزير مع اجتماعه بعد أردوغان

 االستفتاء بشدة تعارض أهنا أعلنت االستفتاء، إعلن من قليل بعد ،2017 حزيران/يونيو 11 السبت ،"إيران" أعلنت كما
. لعراقيةا األراضي وحدة من واضح موقف" هلا طهران أن على مؤكدة. القادم أيلول/سبتمرب يف العراق كردستان يف إجراؤه املزمع

 والشرعية، الوطنية واألطر املعايري عن والبعيدة املنفردة القرارات إن": قال ،"قامسي هبرام" اإليرانية، اخلارجية وزارة ابسم املتحدث
 نشر وقد( ...arhura.comhttp://afk 15/6/2017) العراق" يف األمنية األوضاع وتفاقم املشاكل من املزيد إىل ستؤدي

 الشورى جملس رئيس إىل تصرحيا   م2017 سبتمربأيلول/ 7 يف http://afkarhura.com/?p=6839 حرة أفكار موقع
 جراءإ نأ اللهيان، عبد مريأ حسني الدولية الشؤون يف سلميإلا الشورى جملس لرئيس اخلاص املساعد كدأ): فيه قال اإليراين

 .(...جديدة زمةأ سيحدث العراق كردستان يف االستفتاء

 حركة فقامت طلباين، حزب الوطين االحتاد وحزب الكردية )التغيري( غوران حركة منهم ،كردستان داخل أتباعا   ألمريكا إن مث
 زالت ما التغيري حركة "إن كردستان برملان يف احلركة عضو هللا عبد هوشيار فقال االستفتاء إجراء الربزاين إعلن وعارضت غوران
 "احلزب أبن مؤكدا رزاين"ب ملسعود وحزبية شخصية أجندة برمتها أجندة وهذه خاطئ للستفتاء التوقيت هذا أبن نفسه الرأي على

http://afkarhura.com)/
http://afkarhura.com/?p=6839
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 من وهو معصوم فؤاد قيةالعرا اجلمهورية رئيس فإن وكذلك (5/8/2017 )إيلف. "العبا   وليس بيدق هو الكردستاين الدميقراطي
 يعادل ال وهو الكرد وأصوات أكتاف على جاء الرائسة كرسي "إن :قائل االستفتاء رفض طلباين حزب الدميقراطي الوطين احلزب
 احلزب وقال االستفتاء"، يوم عليه وسريدون دولتهم أتسيس حبلم ابملساس لـ"معصوم" يسمحوا ولن وتضحياهتم دمائهم من قطرة

 من وتقلل االستفتاء نتائج تعرقل العامل دول إىل سيئة ورسالة "خطري أبنه معصوم صريحت واصفا   بيان يف الكردستاين يالدميقراط
 السابق( )املصدر. شأهنا"

 دقيقة ولو يؤخره لن أبنه ويصرح االستفتاء إجراء على مصر الربزاين أن إال اإلقليمية الدولية املعارضة هذه من الُرغم وعلى
 .األمور جملريت استعراضنا يف بيناه الذي النحو عن االستفتاء ملوضوع الربيطاين الدفع بسبب هذا وكل آنفا   ذكران ماك واحدة

 ابلنسبة املتوقع على اإلجابة ميكننا فإنه... املؤثرة العوامل اختلف على االستفتاء أحداث استعرضنا أن بعد واآلن -6
 :يلي ما هو بيناه ما ضوء وعلى ،األمر هلذا بةابلنس املرجح إن ...االستفتاء ملوضوع

 للعراق ابلنسبة أمريكا مشروع ألن وذلك للدول القانوين ابملعىن لألكراد دولة إنشاء املتوقع من ليس فإنه احلاالت مجيع يف -أ
 يف احلكم إلدارة العملية ناحيةال من تقسيم هناك يكون أي ،واملركز األقاليم بني هش برابط   فدرالية أقاليم دولة العراق يكون نأ هو

 يف االحتلل منذ للعراق أمريكا مشروع هو هذا... العراق تسمى فدرالية أقاليم دولة هناك فتبقى الرمسية حيةاالن من وأما ،العراق
 فقد اسب،املن الوقت يف بل رمسيا   دوال   إعلنه دون ولكن وتفكيكه العراق تقسيم بذور احتلهلا خلل حتمل كانت حيث م2003

 سلطة ذات قوية واحدة دولة لعراقا وضع ينتهي حبيث العراق يف الفدرايل األقاليم دستور للعراق األمريكي احلاكم برمير حينها وضع
 الذي الوقت يف مهيأة العراق تكون حبيث! املركز سلطة من أقوى فيها قاليماأل سلطة ،هشة فدرالية دولة ذلك حمل حتل وأن ،مركزية

 األقاليم دولة هو أمريكا فمشروع اآلن وأما... رمسي بشكل   دوال   العراق جتعل أبن مهيأة تكون ،هلا مصلحة وتراه أمريكا تستطيعه
 منذ أمريكا إن -): فيه جاء م12/8/2014 بتاريخ سابق سؤال جواب أصدران لقد... املركز مع هش برابط   العراق يف الفدرالية
 مذهيب طائفي أساس على برمير وضعه الذي الدستور فكان للتفكك، العراق هتيئة يف تمرةمس وهي م2003 يف للعراق احتلهلا
  ٍ  السلطة ميلك الذي هو الوزراء رئيس وألن الوزراء، ورئيس الربملان ورئيس اجلمهورية لرئيس فّصلها... واملذاهب للطوائف حبص

 نفسه الدستور إن ...األخرى للمكوانت ابلنسبة واإلاثرة ستفزازلل قابل   كان فقد مذهبيا   منصبا   جعله برمير وألن التنفيذية،
 العراق لتفكيك الظروف هتيئة يف جنحت أمريكا فإن ولذلك قوية، األقاليم وصلحيات أقاليم، من االحتادي ابحلكم يقول املخطوط

 وابقية عمليا   مقسمة فضفاضة فدرالية دولة تريد امنوإ العراق يف دوال   تريد ال احلالية أمريكا فسياسة وعليه... انتهى (...أقاليم إىل
 برمير مشروع وفق العراق تبقى وإمنا قانوين، بشكل كدول العراق تقسيم احلالية الظروف يف يستبعد فإنه، ولذلك شكل ، كدولة
 .املنظور املدى يف األقل على! مركزها من أقوى وأقاليمها عمليا   مقسمة

 فإن فعليه لقطر، حصل ما نتيجة بريطانيا مأزق عن التنفيس ابب من بريطاين أبمر هو االستفتاء إعلن إن حيث -ب
 ...وجهها ماء هلا حيفظ مناسب بشكل عنها تخفيفهاب حىت أو قطر عن املقاطعة إزالة يف أمريكا ساعدت إذا سيُلغى االستفتاء

 االستفتاء إلغاء أكان سواء العراق يف املتحكمة ةالوحيد الدولة هي ألهنا أردات إذا االستفتاء تُلغي أن أمريكا طيعتست -ج
 وابألحرى اإلقليم ضد وإيران تركيا بتحريك كان أم كردستان، يف هلا املوالية رديةالك احلركات بتحريك كان أم أمريكا من مباشرة

 اجلمهورية قيام منذ مرة ألول لرتكيا بزيرة ابقري حممد اإليراين األركان رئيس قام فقد مادية، ضغوط استعمال لزم لو حىت الربزاين ضد
 يف أردوغان الرتكية اجلمهورية رئيس استقبله وقد أيم، 3 مستغرقة م15/8/2017 يوم متت اليت الزيرة هذه م،1979 عام اإليرانية
 وقد األمر، أمهية على يدل مما الرمسية الرتكية األانضول وكالة ذكرت كما دقيقة 50 بينهما اللقاء واستغرق أبنقرة الرائسي اجملمع



 

6  /6 
 موقع الخالفة                  موقع جريدة الراية                      موقع إعالميات حزب التحرير           إلعالمي المركزياالمكتب  موقع حزب التحرير                       موقع                  

       tahrir.org-ut-www.hizb                 tahrir.info-ut-www.hizb        www.alraiah.net                      www.htmedia.info                         www.khilafah.net 

 ذكرت كما اإليرانيني العسكريني القادة كبار من عدد جانب إىل احلدود حرس وقائد الربية القوات قائد اإليراين األركان رئيس رافق
 تركيا إىل ابقري حممد اإليراين األركان رئيس زيرة قامسي هبرام اإليرانية اخلارجية ابسم املتحدث ووصف. الرمسية اإليرانية "إران" وكالة

 (،21/8/2017 اإليرانية مهر )وكالة "...البلدين بني العلقات يف تكاملية "خطوة وأهنا "قفزة" أبهنا الرتكي هظري ن مع واجتماعه
 ذات نتائج أي إزالة أو االستفتاء إللغاء لزمت إذا اإلقليم يف مادية أعمال أي بشأن للتنسيق الزيرة هذه تكون أن  مستبعدا ليسف

 ...اإليراين األركان رئيس زيرة بعد أي م23/8/2017 يف أنقرة زار األمريكي الدفاع وزير أن ذلك حويرجّ  ... جدوى

 دون لكنو  االستفتاء إجراء أمريكا متنع ال أن فيمكن )ج( البند نتيجة ساخن تشويش صولح من أمريكا خشيت وإذا -د
 ...استقليل طابع ذات إجراءات أي االستفتاء على رتتبي ال وأن... جدوى ذات أو مؤثرة، نتيجة أي له يكون أن

 الكفار جنح قد الرابطة هذه وعجما ، عراب   املسلمون، هبا يعز كان اليت اإلسلمية الرابطة أن حقا   املؤمل من فإنه وأخريا   -7
 بينهم فيما احلروب: أشتاات   ملسلمنيا جعلت هدم معاول منتنة، روابط حملها وحلت املسلمني حياة عن يقصوها أن يف املستعمرون
 !مغيبة واألخوة مستفحلة،

 مستمر املستعمر الكافر هو فها اإلسلمية الدولة يف هدم معول ابألمس كانت فكما ،األمة لبنيان هدم معول هي القومية نإ
 الكربى دوله بني للصراع ساحة   نياملسلم بلد جيعل مث ومن... استطاع إذا األمة كيان من بقي ما هلدم املعول هذا استعمال يف

 املسلمني، وحدة على وأكد ذلك، كل اإلسلم حرم لقد! بعضا   بعضهم رقاب خوةإلا وضرب املسلمني، من الدماء إلراقة ووسيلة
يع ا اّللَِ  ِبَْبلِ  ﴿َواْعَتِصُموا: تعاىل قال ،أخوهتم وعلى  قُ ُلوِبُكمْ  بَ ْيَ  فَأََلفَ  َأْعَداء   ُكنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اّللَِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا تَ َفَرُقوا َواَل  َجَِ

َها فَأَنَقذَُكم الَنارِ  مِ نَ  ُحْفَرة   َشَفا َعَلى   وَُكنُتمْ  ِإْخَوان   بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتم ِلكَ  مِ ن ْ ُ  َكذَ   وقال. تَ ْهَتُدوَن﴾ َلَعَلُكمْ  آََيتِهِ  َلُكمْ  اّللَُ  يُ بَ يِ 
ر و ن  ع  ف إخل...ليةوالقب والوطنية القومية: كافة العصبية أنواع اإلسلم حرم فقد وكذلك... ِإْخَوٌة﴾ اْلُمْؤِمُنونَ  ا﴿ِإّنََ  :تعاىل  ب ن   ع م 
اب ر   مس  ع تُ : ق ال  ، د ين ار   ر ين   م ن   ر ُجل   ف ك س ع  ، غ ز اة   يف   ُكن ا:يـ ُقولُ  هللا   ع ب د   ب ن   ج   ي  : األ ن ص ار ي   فـ ق ال  ، األ ن ص ار   م ن   ر ُجل   ال ُمه اج 

ر ي   و ق ال  ، ل أل ن ص ار   ر ين   ي  : ال ُمه اج  ا، ل ل ُمه اج  ا م ا: ق ال  ،  ر ُسول هُ  هللاُ  ف س م ع ه  ر ين   م ن   ر ُجل   ك س ع  : فـ ق اُلوا؟ ه ذ   م ن   ر ُجل   ال ُمه اج 
ر ي   و ق ال  ، ن ص ار  ل أل   ي  : األ ن ص ار ي   فـ ق ال  ، األ ن ص ار   ر ين   ي  : ال ُمه اج  . الُبخ اري أخرجه.«ُمْنِتَنةٌ  فَِإنَ َها، َدُعوَها» : الن يب    فـ ق ال  ، ل ل ُمه اج 

َية   رَايَة   ََتْتَ  قُِتلَ  َمنْ »:  هللا   ر ُسولُ  ق ال  : ق ال  ، ال ب ج ل يّ   هللا   ع ب د   ب ن   ب  ُجن د ع ن  ، جم  ل ز   أ يب   ع ن  و   يَ ْنُصرُ  َأوْ ، َعَصِبَية   َيْدُعو، ُعمِ 
َلةٌ ، َعَصِبَية   لم أخرجه .«َجاِهِلَيةٌ  َفِقت ْ  ُمس 

 بكر بوأ  هللا رسول بأصحا من فكان اإلسلم، أخوة جتمعهم برهبم وأقويء نهمديب أعزاء السنني مئات املسلمون عاش لقد
 القدس العريب عمر يدخل... هللا سبيل يف جياهدون إخواان ، هللا عباد كانوا. ..احلبشي وبلل الفارسي وسلمان وعلي وعثمان وعمر
 يعز هكذا... اليهود دنس من القدس الرتكي احلميد عبد وحيفظ الصليبيني، من القدس الكردي الدين صلح وحيرر فاحتا ،

َذا يف  ِإنَ ﴿ يكون أن شهيد وهو السمع ألقى من على جيب وهكذا املسلمون،  .﴾َعاِبِدينَ  لِ َقْوم   َبَلغ الَ  هَ 

 ه 1438 احلجة ذي من عشر ثامنال
 م9/9/2017 املوافق
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