دﯾدار رھﺑران ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﻋراﻗﯽ ﺑﺎ ھدف ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت
ﻧﺷﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﻘﺎم ھﺎی ارﺷد ﻋراﻗﯽ در ﺷﮭر ارﺑﯾل واﻗﻊ در ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق در ﺣﺎل ﺑرﮔزاری اﺳت ﮐﮫ ھدف از
آن ﺗواﻓق ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت اﺳت.
از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮاق در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آن ھﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﺪ ،ھﻨﻮز در ﻋﺮاق ﺧﻼ ﻗﺪرت وﺟﻮد دارد.
رھﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ؛ ﻧﻮری ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺮاق و اﯾﺎد ﻋﻼوی ،رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ او ،ﻧﯿﺰ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ.
آﻧﮫﺎ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮫﺎ را روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ آﺑﺎن )ﯾﺎزدھﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ( ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
از ھﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮاق ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ھﺎی
ارﺷﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در آﻏﺎز ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ ،رھﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن
ھﻤﻪ رھﺒﺮان در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮری ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻋﺮاق ،ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﻧﯿ ﺰ ﮔﻔﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻠﯽ ﺟﮫﺖ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻزم
اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﺎد ﻋﻼوی ،ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺰب او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دو ﮐﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺰب آﻗﺎی
ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻗﺎی ﻋﻼوی و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺳﻨﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻮری ﻣﺎﻟﮑﯽ در ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی و اداﻣﻪ
دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺟﻼل طﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ،از ﮐﺮدھﺎی ﻋﺮاق را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﺋﺘﻼف ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی اﯾﺎد ﻋﻼوی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
آﻗﺎی ﻋﻼوی ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮات اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ .

