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نبذة عن الكاتب
كاوه ح�سن باحث زائر يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،حيث ترتكز �أبحاثه على ال�سيا�سات
الكردية والعراقية ،واملجتمع املدين والدمقرطة ،وامل�ساعدات التي تق ّدمها اجلهات املانحة،
وعمليات االنتقال ،وال�سيما يف ال�شرق الأو�سط .كما يعمل ح�سن مدير ًا لربنامج ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف مركز درا�سات ال�شرق والغرب ( )EastWest Instituteيف مكتب بروك�سل.
من�سق ًا لربنامج املعرفة اخلا�ص باملجتمع املدين يف غرب �آ�سيا ،يف املعهد الإن�ساين
وقد عمل ّ
للتعاون  Hivosيف هولندا .وكان م�س�ؤو ًال بارز ًا يف برنامج جنوب �آ�سيا/وجنوب �شرق �آ�سيا يف
منظمة التنمية الدولية  .Simaviكما كان �سابق ًا مدير امل�شاريع يف منظمة  FORUTوبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ( )UNDPيف �سريالنكا ،حيث ىّ
تول �إدارة وتن�سيق برامج التعايف ملرحلة
مابعد الت�سونامي.
و�ضع ح�سن عدد ًا من الأوراق ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك:
)- Transition Debates in a Transforming Middle East (Hivos, 2013

- Strategic Implications of Dignity Revolutions for Western Donors
)(Human Rights Funding News, 2013
)- Building the Future, Engendering Syria’s Transition (Hivos, 2013

كما عمل يف التلفزيون والإذاعة الهولند ّيني يف جمال مقارنة التغطية الإعالمية للقنوات العربية
والإنكليزية حلرب العراق يف العام  .2003ويعمل مع ّلق ًا منتظم ًا للتلفزيون والإذاعة الهولند َّيني
وللإعالم الدويل والإقليمي حول �ش�ؤون العراق وال�شرق الأو�سط.

***

يو ّد الكاتب �أن ي�شكر مريوان كاين ولينا اخلطيب وهويل ييغر و�آدم ر�سمي وكاثرين ولكنز وديني�س
ناتايل على مالحظاتهم املفيدة على امل�س ّودة.



ّ
ملخ�ص
يتمتع �إقليم كرد�ستان العراق بقد ٍر �أكرب من اال�ستقرار والتنمية االقت�صادية والتع ّددية ال�سيا�سية
من بقية البالد .ويطالب الر�أي العام يف ظل حكومة �إقليم كرد�ستان بحوكمة قائمة على �سيادة
القانون .غري �أن ال�سلطة ترت ّكز يف �أيدي الأحزاب والأ�سر احلاكمة ،التي تعمل على �إدامة «نظام
�سلطاين» غري دميقراطي .ويف حني قد ُتفاقم هذه الديناميكيات حالة عدم اال�ستقرار يف �إقليم
كرد�ستان واملناطق املجاورة له ،ميكنها �أي�ض ًا �أن تو ّفر فر�صة نادرة للدمقرطة.

الديناميكيات يف حكومة �إقليم كرد�ستان
*

*
*

*

*
*

يهيمن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ،بزعامة رئي�س �إقليم كرد�ستان احلايل
م�سعود الربزاين ،واالحتاد الوطني الكرد�ستاين ،بزعامة رئي�س العراق ال�سابق جالل
الطالباين ،على النظام جنب ًا �إىل جنب مع اثنتني من الأ�سر احلاكمة هما البارزاين
والطالباين.
يتقا�سم قطا َع الأمن و�أجهز َة اال�ستخبارات وقياد َة الوحدات الع�سكرية يف حكومة
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتا ُد الوطني الكرد�ستاين.
�إقليم كرد�ستان
ُ
عامي  2003و 2013كانت قائمة على
�شهد �إقليم كرد�ستان طفرة اقت�صادية بني َ
عائدات النفط واال�ستثمار الأجنبيّ .
غذى االنتعا�ش االقت�صادي املفاجئ التنمية يف
الإقليم ،غري �أنه �أ ّدى �أي�ض ًا �إىل �إثراء امل�ستثمرين والنخبة احلاكمة ومتكينهما.
اعتبار ًا من العام  ،2014بد�أت حكومة �إقليم كرد�ستان تواجه �أزمة اقت�صادية
حا ّدة ب�سبب الف�ساد ،و�سوء الإدارة ،واخلالفات مع بغداد ،وحماربة تنظيم الدولة
الإ�سالمية.
لتوجهات النظام ال�سلطاين.
يعبرّ املجتمع الكردي ب�صورة متزايدة عن معار�ضته ّ
وقد �أ ّدت احلركات االجتماعية �إىل �إحداث تغيريات تدريجية وجزئية لكن مه ّمة.
الأحزاب التي كانت يف �صفوف املعار�ضة يف ال�سابق ،مبا فيها حركة التغيري
(گۆڕان)* القوية ،هي الآن جزء من احلكومة.

اغتنام الفر�صة
*

تواجه حركة التغيري (گۆڕان) و�أحزاب املعار�ضة ال�سابقة الأخرى حت ّدي ًا يتم ّثل يف

* اخرتنا و�ضع ا�سم حركة التغيري كما ُتكتب باللغة الكردية� ،أي گۆڕان.





اجملتمع
املسيس في كردستان يواجه نظاما ً سلطانيا ً
ّ

*

*

م�ستلحق من
تقدمي منوذج بديل من ال�سيا�سة وال�سيا�سيني ،يكون غري فا�سد �أوغري
َ
قبل النظام ال�سلطاين .ويتعينّ على زعماء املعار�ضة ال�سابقة والقواعد ال�شعبية
م�ساءلة م�س�ؤوليها ،و�إذا لزم الأمر ،ا�ستبدال الفا�سدين منهم مب�س�ؤولني جديرين
بالثقة ويتمتّعون بامل�صداق ّية.
وعد احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين ب�إ�صالح
يتم ذلك ،ينبغي على حركة التغيري (گۆڕان) وغريها من �أحزاب
النظام .و�إذا مل ّ
املعار�ضة ال�سابقة �أن تكون واقع ّية ب�ش�أن فر�ص �إ�صالح النظام من الداخل ،و�أن ت�سعى
�إىل ا�سرتاتيجيات �سلم ّية ومدنية بديلة لل�ضغط على احلزبني للوفاء بوعودهما.
ميكن للحكومات الغربية �أن ت�ساعد يف التحفيز على �إجراء التغيري يف �إقليم
كرد�ستان ،من خالل الإ�صرار على �إن�شاء جي�ش و�شرطة و�أجهزة �أمنية وطنية وغري
للتو�صل �إىل
حزبية .كما ينبغي عليها �أن ت�ضغط على احلكومة االحتادية يف بغداد ّ
اتفاق نهائي مع حكومة �إقليم كرد�ستان حول و�ضع الإقليم ،وتر�سيم احلدود ب�شكل
وا�ضح ،و�إيجاد ح ّل للق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية العالقة بني �أربيل وبغداد.

مقدمة
ّ
ت�صف حكومة �إقليم كرد�ستان واملراقبون اخلارجيون �إقليم كرد�ستان ،يف بع�ض الأحيان ،ب�أنه
«العراق الآخر»� ،أي املكان الذي يتمتّع باال�ستقرار الن�سبي والأمن والتنمية االقت�صادية والتع ّددية
ال�سيا�سية ،وبهام�ش من احلرية للمجتمع املدين .رمبا يكون هذا �صحيح ًا ،غري �أن هذا التقييم
يغفل عن تو�ضيح الأجزاء الرئي�سة للق�صة� .إذ يهيمن على الإقليم حزبان رئي�سان هما احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين ،بزعامة الرئي�س احلايل للإقليم م�سعود البارزاين ،وحزب االحتاد
الوطني الكرد�ستاين ،بزعامة رئي�س العراق ال�سابق جالل الطالباين .كما ُتهيمن عليه �أ�سرتان
حاكمتان هما البارزاين والطالباين ،اللتان �أن�ش�أتا ما ُيعرف «بالنظام ال�سلطاين» وحاولتا على
مدى عقود ع ّدة توطيد حكمهما.
عامي  2003و� ،2013شهد �إقليم كرد�ستان طفرة
بني َ
بني عا َمي  2003و� ،2013شهد �إقليم كرد�ستان طفرة
اقت�صادية ملحوظة ،ا�ستندت �إىل عائدات النفط وتد ّفق
ً اقت�صادية ملحوظة ،ا�ستندت �إىل عائدات النفط
اال�ستثمارات الدولية .رمبا تكون الطفرة عادت عموما
وتد ّفق اال�ستثمارات الدولية.
بالنفع على الإقليم� ،إال �أنها �أ ْثرت وم ّكنت ال ُّن َخب احلاكمة
وامل�ستثمرين الأجانب ،خا�صة يف تركيا ،و�أ ّدت �إىل توفري
ال�صعيدين
مكا�سب �سريعة للزعماء امل�ؤ ّثرين و�أ�صدقائهم املق ّربني يف �إقليم كرد�ستان .وعلى
َ
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،عزّزت الطفرة قب�ضة احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين على ال�سلطة،
و�إىل ح ّد �أق ّل حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،خا�صة يف قطاع النفط اال�سرتاتيجي.
تعزّزت هذه العملية عرب �إقرار ما ُي�س ّمى باالتفاق اال�سرتاتيجي يف العام  2007بني احلزبني.
من خالل هذا االتفاق ،الذي كان �صفقة بني الزعماء �أكرث منه بني احلزبني ،اتّفق احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين على تقا�سم ال�سلطة والرثوة .ومبوجب
�شروط االتفاق ،دعم م�سعود البارزاين جالل الطالباين يف م�سعاه �إىل �أن ي�صبح رئي�س ًا للعراق.
بدوره ،ق ّدم الطالباين للبارزاين وللحزب الدميقراطي الكرد�ستاين تفوي�ض ًا مطلق ًا للهيمنة على
احلكومة وال�سيا�سة والأمن واالقت�صاد (قطاع النفط احليوي على وجه اخل�صو�ص) ،والعالقات
اخلارجية حلكومة �إقليم كرد�ستان� .أ�صبح احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ال�شريك الرئي�س،
فيما �أ�صبح االحتاد الوطني الكرد�ستاين ال�شريك الأ�صغر يف ال�سيا�سة الكردية.
ث ّمة مفارقة من نوع ما ّ
تتك�شف رويد ًا رويد ًا يف �إقليم كرد�ستان ،وتتم ّثل يف التناق�ض بني
هذا النظام وبني تط ّور املجتمع .فقد �أ�صبح املجتمع يف �إقليم كرد�ستان م�س ّي�س ًا �أكرث ف�أكرث،
فيما �أ�صبح النا�س واعني حلقوقهم �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وي�سعون جاهدين �إىل احل�صول
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ّ

عليها .مع ذلك ،ويف الوقت نف�سه� ،أ�صبح احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني
الكرد�ستاين �أكرث «�سلطانية» .ال�سلطانية ،تعريف ًا ،هي �شكل من �أ�شكال احلكم يقوم على
املح�سوبية ،والزبائنية ،وحماباة الأقارب ،وال�شخ�صانية ،وال�ساللية (احلاكمة) .وبينما يحاول
احلزبان والعائلتان احلاكمتان تعزيز نظام �سلطاين غري دميقراطي ،ي�سعى �أفراد املجتمع
�إىل مزيد من الدميقراطية وبالتايل �إىل نظام غري �سلطاين بطبيعته يقوم على �سيادة القانون
واجلدارة وال�شفافية وامل�ساءلة .ويتج ّلى هذا ال�سعي يف احتجاجات منتظمة �ضد انعدام �سيادة
القانون وظاهرة الإفالت من العقاب والف�ساد امل�ست�شري على �أعلى امل�ستويات.
من غري الوا�ضح كيف �سيتطور التوازن بني هاتني القوتني ،بيد �أنه يبدو مه ّم ًا ،و�سترتتّب عليه
�آثار التقت�صر على كرد�ستان وح�سب ،بل �أي�ض ًا على العراق وحلفائه� .إذ تلعب حكومة �إقليم
كرد�ستان دور ًا حا�سم ًا يف املعركة �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية اجلهادي .كما تتو ّفر يف الإقليم
موارد هائلة من النفط والغاز ،حيث ا�ستثمرت بع�ض �شركات النفط الغربية الكربى والقوى
الإقليمية مثل تركيا بكثافة يف قطاع الطاقة يف كرد�ستان .عالو ًة على ذلكُ ،يعترب املجتمع
الكردي العلماين والإ�سالمي املعتدل ب�صورة عامة حليف ًا اجتماعي ًا �أ�سا�سي ًا على املدى الطويل
يف املعركة �ضد التط ّرف الديني.
لكل هذه الأ�سباب ،ف�إن تط ّور الدينامكيات بني النظام ال�سلطاين وبني املجتمع امل�س ّي�س �سيكون
له ت�أثري خارج كرد�ستان.

�إقليم كرد�ستان املتط ّور
نا�ضل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين على مدى عقود من
�أجل حقوق الأكراد يف العراق .وقادت �أ�سرة البارزاين احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين،
وهو حزب كان حمافظ ًا ،منذ ت�أ�سي�سه يف العام  .1946ونظر ًا �إىل ال�صراعات الإيديولوجية
وال�شخ�صية ،تخ ّلى الطالباين و�أع�ضاء كبار �آخرون عن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين يف
�ستينيات القرن املا�ضي ،و�ش ّكلوا االحتاد الوطني الكرد�ستاين الأكرث ي�سارية وتق ّدمية يف العام
 .1976و�شنّ احلزبان �صراع ًا ثوري ًا م�سلح ًا �ضد الرئي�س العراقي �آنذاك �صدام ح�سني.
يف �آذار/مار�س  ،1991بد�أ االحتاد الوطني الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
هجمات م�سلحة �ضد اجلي�ش و�أجهزة الأمن العراقية ،وامت ّدت االنتفا�ضات ال�شعبية �ضد �صدام
ح�سني �إىل كل �أنحاء كرد�ستان .ويف �أواخر العام  ،1991و ّقع اجلي�ش العراقي والقوات الكردية
اتفاق ًا لوقف �إطالق النار ،وبعد ذلك �سحبت احلكومة املركزية العراقية �إدارتها وجي�شها
و�أجهزتها الأمنية من الإقليم .ثم �أن�ش�أ الأكراد حكومة �إقليم كرد�ستان امل�ستقل بحكم الأمر
الواقع حتت حماية الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرن�سا.
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�أجرت ال�سلطات الكردية انتخابات يف العام  .1992اختلف احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
واالحتاد الوطني الكرد�ستاين على نتائج االنتخابات ،لكنهما اتّفقا على �صيغة منا�صفة (-50
 )50حلكم الإقليم .ومبوجب هذا االتفاق� ،أ�صبح لكل م� ّؤ�س�سة وزير من �أحد احلزبني ونائب له
من احلزب الآخر .مت تطبيق هذه ال�صيغة على خمتلف م�ستويات الهيئات الر�سمية ،كاحلكومات
املحلية و�أجهزة الأمن وقوات ال�شرطة .ويف العام  ،1994اندلعت حرب �أهلية بني احلزبني ب�سبب
النزاعات املحلية حول حقوق حيازة الأرا�ضي والتناف�س على عائدات اجلمارك .ووفق ًا للمجلة
الدولية لل�صليب الأحمرُ ،قتل يف هذه احلرب � 3آالف مقاتل ومدينُ ،
و�ش ّرد ع�شرات الآالف 1.ويف
التو�صل �إىل اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية،
تو�سطت الواليات املتحدة و�ساعدت يف ّ
العام ّ ،1998
ف�ش ّكل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين حكومتني متناف�ستني.
�ش ّكل �سقوط نظام �صدام ح�سني يف العام  2003عالمة فارقة يف تاريخ الإقليم .فقد ّ
ب�شر
بنهاية نظامني للعقوبات� ،أحدهما فر�ضته الأمم املتحدة على العراق والآخر فر�ضه العراق على
حكومة �إقليم كرد�ستان ،ف�ض ًال عن النهاية التدريجية للإدارتني املنف�صلتني للإقليم وت�شكيل
موحدة.
حكومة ّ
يف ال�سنوات الع�شر التي تلت ذلك� ،شهد �إقليم كرد�ستان طفرة اقت�صادية .كان النمو ال�سريع
قائم ًا على عائدات النفط واال�ستثمارات الأجنبية ،وخا�صة من
تركيا ،وم ّهدت له القوانني املالئمة ملمار�سة الأعمال التجارية كان النمو ال�سريع قائم ًا على عائدات النفط
والبيئة الآمنة .واعتبار ًا من �آب�/أغ�سط�س  2006وحتى �آذار /واال�ستثمارات الأجنبية ،وخا�صة من تركيا ،وم ّهدت له
مار�س  ،2014مت ا�ستثمار �أكرث من  38مليار دوالر �أمريكي يف القوانني املالئمة ملمار�سة الأعمال التجارية والبيئة
�إقليم كرد�ستان 2.وجرى ا�ستثمار �أكرث من ثل َثي هذا املبلغ يف الآمنة.
قطاع البناء والت�شييد ،مايعك�س رغب ًة يف حتقيق �أرباح �سريعة
وكبرية ،يف حني �أُهملت قطاعات الزراعة وال�صناعة التحويلية يف الإقليم.
يف �آب�/أغ�سط�س � ،2007أق ّر الربملان الإقليمي قانون النفط والغاز يف كرد�ستان ،وذلك
بهدف امل�ساعدة يف تطوير موارد النفط والغاز يف الإقليم ،والذي مي ّول مايقرب من  94يف املئة
من ميزانيته 3.وتعمل الآن يف الإقليم ت�سع وثالثون �شركة نفط من ت�سع ع�شرة دولة ،حيث و ّقعت
حكومة �إقليم كرد�ستان  60عقد ًا معها .وتبلغ احتياطيات
النفط امل�ؤ ّكدة يف الإقليم  45مليار برميل ،فيما ترتاوح تبلغ احتياطيات النفط امل�ؤ ّكدة يف �إقليم كرد�ستان 45
احتياطيات الغاز الطبيعي بني  100و 200تريليون قدم مليار برميل ،فيما ترتاوح احتياطيات الغاز الطبيعي
مكعب 4.ويف العام  ،2014بلغت الطاقة الإنتاجية للنفط بني  100و 200تريليون قدم مكعب.
� 400ألف برميل يومي ًا 5.ولدى وزارة املوارد الطبيعية ّ
خطة
طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية �إىل مليون برميل يومي ًا بحلول نهاية العام  ،2015و�إىل مليونيَ
برميل يومي ًا بحلول نهاية العام  .2019وبد�أت حكومة �إقليم كرد�ستان بتجاوز بغداد وت�صدير
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النفط ب�صورة م�ستق ّلة عرب تركيا.
ث ّمة م� ّؤ�شرات �أخرى على �أن الإقليم خرج من عزلته التاريخية .فبحلول منت�صف العام ،2015
مت �إن�شاء  31بعثة دبلوما�سية يف كرد�ستان ،مبا فيها القن�صلية العامة ال�صينية ،التي افتُتحت
يف �أربيل يف  31كانون الأول/دي�سمرب  7.2014ويف �أنحاء العامل ،توجد حلكومة �إقليم كرد�ستان
مكاتب متثيلية يف �أربعة ع�شر بلد ًا 8.ويجري حالي ًا �إن�شاء �سوق �أربيل للأوراق املالية ،وهي �أول
9
�سوق للأوراق املالية يف الإقليم.
�أ ّدت هذه الطفرة �إىل تغيرّ العالقات بني الدولة واملجتمع .فقد و ّفرت للحزب الدميقراطي
الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين ال�سيولة الالزمة لتعزيز �سيا�سة املح�سوبية و�شبكات
املحاباة ،ما �أف�ضى �إىل توطيد دعائم النظام ال�سلطاين .و�أ�سفرت التح ّوالت ال�سيا�سية
واالجتماعية الكربى يف الإقليم �إىل حت ّول الثوار ال�سابقني �إىل رجال �أعمال ،ما �أ ّدى �إىل �إزالة
احلدود الفا�صلة بني الطبقتني ال�سيا�سية واالقت�صادية .وتَ�شغل عائلتا البارزاين والطالباين
�أقوى املنا�صب يف احلكومة ،ويف ٍّ
كل من احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني
الكرد�ستاين .ويحتكر هذان احلزبان الرئي�سان وقادتهما االقت�صاد والأجهزة الأمنية وال�شرطة
والب�شمركة (اجلي�ش) ،وي�سيطران على �أجزاء كبرية من و�سائل الإعالم ،وي�ستميالنها.
ترتجم الطفرة االقت�صادية والتطورات
يف حني �ساعدت هذه التح ّوالت على تطوير الإقليم ،مل َ
الدبلوما�سية �إىل �إعادة توزيع ال�سلطة االقت�صادية وال�سيا�سية .بد ًال من ذلك� ،أ ّدت الطفرة
العمرانية �إىل تفاوت اجتماعي �شديد ،وانت�شار الف�ساد يف �أعلى امل�ستويات ،وزيادة االحتجاجات
ّ
وت�ضخم الأ�سعار ،من بني �آثار �أخرى .وا�ضط ّر معظم
االجتماعية وال�سيا�سية ،وت�ش ّوه ال�سوق
10
النا�س ،من �أجل تغطية نفقاتهم� ،إىل العمل يف �أكرث من وظيفة.
يف املقلب الآخر ،انت�شرت الأبراج ال�سكنية واملناطق ال�سكنية املتكاملة الفاخرة واملغلقة التي
ك ّلفت مليارات الدوالرات .وتبدو �أ�سماء هذه الأبراج واملج ّمعات غريبة متام ًا عن الثقافة املحلية،
فثمة ،على �سبيل املثال ،القرية الأملانية والقرية الإيطالية والقرية الأمريكية ورويال �سيتي ودرمي
11
�سيتي .وتبلغ تكلفة ال�شقة يف �إحدى هذه «القرى» مابني � 300ألف ومليون دوالر �أمريكي.
ممن يعي�شون يف هذه املناطق ال�سكنية هم من ال�شخ�صيات احلزبية امل�ؤ ّثرة
الغالبية العظمى ّ
و�أ�صدقائهم املق ّربني ،وكذلك من الفئات االجتماعية التي ا�ستفادت من احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين ،وترتبط بهما.
لعبت تركيا �أي�ض ًا دور ًا حا�سم ًا يف االزدهار االقت�صادي يف كرد�ستان ،باعتبارها �أكرب
امل�ستثمرين يف الإقليم .ويف العام  ،2012بلغت �صادرات تركيا �إىل العراق  11مليار دوالر
�أمريكي ،ذهب  70يف املئة منها �إىل �إقليم كرد�ستان .ويف منت�صف العام  ،2013كان هناك
12
م�سجلة من  80بلد ًا يف الإقليم؛ وكان ن�صيب تركيا منها � 1226شركة.
� 2656شركة �أجنبية ّ
ويف حني �أ ّدت هذه العالقة �إىل حتقيق منو �إقت�صادي ،فقد ارتفع �أي�ض ًا اعتماد الإقليم على
6
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تركيا� .إذ �أن نحو  85يف املئة من التجارة الكردية-الرتكية ،والتي ُيعتقد �أنها بلغت  7مليارات
دوالر يف العام  ،2013كانت تت�ألف من املواد الغذائية والكماليات التي يتم ا�ستهالكها يف
�إقليم كرد�ستان ،بد ًال من �إعادة ت�صديرها كمنتجات ذات قيمة م�ضافة 13.رمبا �ساعدت هذه
اال�ستثمارات والواردات يف تطوير الإقليم ،غري �أنها عادت بالنفع ب�صورة رئي�سة على تركيا
واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين.
�سيا�سي ًا ،عزّزت العالقة قب�ضة احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين على ال�سلطة ،و�إىل ح ّد
�أقل ،االحتاد الوطني الكرد�ستاين .بالن�سبة �إىل تركيا ،مل يكن الهدف حتقيق منافع اقت�صادية
وح�سب ،بل �أي�ض ًا حتقيق مكا�سب �سيا�سية من خالل تقدمي وت�سويق احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين والبارزاين كنموذج �سيا�سي بديل حلزب العمال الكرد�ستاين يف تركيا ،ولزعيمه
عبداهلل �أوجالن.

االقت�صاد ال�سيا�سي للنظام ال�سلطاين
ُيع ّد النظام ال�سلطاين الذي يهيمن على كرد�ستان اليوم �شك ًال من �أ�شكال اال�ستبداد .يقوم
النظام على �أربعة �أركان :ر�أ�سمالية املح�سوبية التي هي نتاج عدم �إزالة احلدود الفا�صلة بني
احلزب احلاكم والدولة ،وبني اخلزانة العامة والرثوات اخلا�صة ،وال�شخ�صانية وال�ساللية ،على
الرغم من �أن النظام لي�س َم َلكي ًا بال�ضرورة � ،اّإل �أنه نوع من النفاق يتم فيه التالعب بالد�ستور
والقوانني مل�صلحة الأحزاب احلاكمة ،وي�ستند �إىل قاعدة اجتماعية �ض ّيقة تمُ كنّ النخبة احلاكمة
14
من ممار�سة �إرادتها ب�صورة م�ستقلة عن املجتمع.
�ساعدت عائدات النفط واال�ستثمارات التي تدفقت على الإقليم بعد العام  2003على �إثراء
العائالت احلاكمة .وهناك عوامل �أخرى م�ؤ ّثرة ،حيث و ّفرت ثالثة ع�شر عام ًا من العقوبات
وعمليات تهريب الوقود ،التي ازدهرت بني عامي  1991و ،2003للأحزاب احلاكمة ورجال
الأعمال املرتبطني بها الإيرادات الالزمة لال�ستثمار .ومع ذلك ،ف�إن ملمار�سات الف�ساد واملح�سوبية
جذور ًا �أعمق يف العراق ،وهي تعود �إىل عهد �إن�شاء الدولة العراقية احلديثة ،والتي مت ّيزت بغياب
15
ٍّ
كل من امل� ّؤ�س�سات و�سيادة القانون وقد�سية العقد.
يعتمد االقت�صاد ال�سيا�سي للنظام ال�سلطاين الكردي على يعتمد االقت�صاد ال�سيا�سي للنظام ال�سلطاين الكردي
االحتكارات االقت�صادية و�شبكات املح�سوبية ،والتي يتم على االحتكارات االقت�صادية و�شبكات املح�سوبية،
ا�ستغاللها لإثراء النخب احلاكمة يف الإقليم وا�ستمالة بع�ض والتي يتم ا�ستغاللها لإثراء النخب احلاكمة يف
قطاعات املجتمع واحتواء املعار�ضة .وبينما ينطوي انعدام الإقليم وا�ستمالة بع�ض قطاعات املجتمع واحتواء
ال�شفافية وامل�ساءلة على �صعوبة يف احل�صول على بيانات املعار�ضة.
دقيقة وذات �صدق ّية ،مت ّكنت بع�ض املجموعات املعار�ضة
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ال�سابقة ،التي هي الآن جزء من احلكومة ،وو�سائل الإعالم املحلية والعاملية وموقع «ويكيليك�س»،
من ت�سليط ال�ضوء على هذه املمار�سات.
اعتربت برقية �صادرة عن وزارة اخلارجية الأمريكية يف العام  2006ون�شرها موقع
«ويكيليك�س» ،على �سبيل املثال� ،أن الف�ساد مي ّثل «�أكرب م�شكلة اقت�صادية يف كرد�ستان»،
وق ّدمت تفا�صيل مثرية لالهتمام حول املح�سوبية يف الإقليم .ووفق ًا للوثيقة ،التي حملت عنوان
«الف�ساد يف ال�شمال الكردي» ،يدفع رجال الأعمال الذين ي�سعون �إىل احل�صول على عقود
حكومية مان�سبته  30-10يف املئة من قيمة العقد لي�صبحوا «�شركاء» لل�شركة التي ميلكها �أحد
16
الرعاة احلزبيني ،ون�سبة  10يف املئة �أخرى �إىل مدير الدائرة احلكومية التي ت�صدر العقد.
وتذكر الربقية تكتّالت ع ّدة باال�سم ،مبا يف ذلك جمموعة ديار وجمموعة فالكون وجمموعة
 KARوجمموعة ن�صري وجمموعة �ساندي وجمموعة النجمة الف�ضية ،والتي تغطي العديد
من القطاعات ،وبالتايل حتتكر ال�سوق بطريقة متكاملة وترتبط بالأحزاب والعائالت املحلية
17
احلاكمة.
اتّ�ضح الت�أثري املد ّمر للف�ساد على االقت�صاد واملجتمع الكردي على املدى الطويل من خالل
تقرير ملحطة بي بي �سي يف العام  ،2008والذي يقول فيه �أحد رجال الأعمال للمرا�سل علن ًا
�إن �أقارب الزعماء ال�سيا�سيني «قد يح�صلون على وظيفة حكومية مبيزانية �أو عقد ،على �سبيل
املثال ،بقيمة مليون �أو مليوين دوالر �أمريكي لإعادة بناء طريق .ووفق ًا للمرا�سل« :مل يكن مهم ًا
ما �إذا كان هذا ال�شخ�ص قادر ًا على �أن يبني طريق ًا بالفعل .و ُيباع العقد مرار ًا وتكرار ًا �إىل �أن
ي�صل �إىل �شركة بناء حقيقية .حينذاك رمبا اليتب ّقى �سوى ن�صف الأموال» .و�ش ّبه رجل الأعمال
18
الف�سا َد بالفريو�س قائ ًال�« :إنه يقتل كرد�ستان».
كما ا�ستغ ّل الزعماء الأكراد �سلطتهم كي يح�صلوا على رواتب كبرية ،و�أ�شرفوا على نظام
تتم فيه مكاف�أة العديد من الأ�شخا�ص الآخرين ب�سخاء ،للم�ساعدة يف �إن�شاء �شبكات املحاباة
اخلا�صة بهم و�ضمان والء �أ�صدقائهم املق ّربني.
ووفق ًا مل�صادر غري ر�سمية ،تدفع حكومة �إقليم كرد�ستان رواتب عالية للغاية �إىل م�س�ؤويل
الفئة اخلا�صة ،كالرئي�س ورئي�س الوزراء والوزراء الآخرين و�أع�ضاء الربملان واملدراء العا ّمني
وامل�ست�شارين .ويقال �إن راتب الرئي�س م�سعود البارزاين يبلغ  18.979دوالر ًا �أمريكي ًا �شهري ًا،
فيما يح�صل نائبه ،كو�سرت ر�سول علي ،من االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،على  16.448دوالر ًا
�شهري ًا 19.و ُيعتقد �أن راتب وخم�ص�صات الرئي�س العراقي ال�سابق وزعيم االحتاد الوطني
الكرد�ستاين جالل الطالباين ،ت�صل �إىل مليون دوالر يف ال�سنة ،ورمبا �أكرث من ذلك بكثري.
وخم�ص�صات امل�س�ؤولني الأكراد يف بغداد� ،إال �أنه يتم خ�صمها
وتدفع احلكومة االحتادية رواتب
ّ
من ح�صة الإقليم البالغة  17يف املئة �سنوي ًا ،وبالتايل فهي ت�ش ّكل عبئ ًا كبري ًا على املوازنة العامة
للإقليم.

كاوه حسن
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�إ�ضاف ًة �إىل الرواتب والبدالت العالية ملوظفي الفئة اخلا�صة ،تنفق حكومة �إقليم كرد�ستان
مايقرب من  717مليون دوالر �شهري ًا� ،أو ما بني  70و80
يف املئة من امليزانية العامة ،على الرواتب
ّ
وخم�ص�صات من خالل توفري الوظائف واملزايا العامة لل�سكان ،يهدف
التقاعد لنحو  1.4مليون �شخ�ص يو�صفون ب�أنهم موظفو احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني
اخلدمة املدنية 20.ومن خالل توفري الوظائف واملزايا العامة الكرد�ستاين �إىل مراقبة املعار�ضة العامة وقمعها.
لل�سكان ،يهدف احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد
الوطني الكرد�ستاين �إىل مراقبة املعار�ضة العامة وقمعها.
وبينما التتو ّفر بيانات دقيقة ،رمبا هناك � 100ألف موظف يتقا�ضون رات َبني ،ويح�صل البع�ض
21
الآخر على رواتب لكنهم اليعملون ،ويتقا�ضى �آخرون معا�شات تقاعدية غري قانونية.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،تو ّفر حكومة الإقليم الرواتب العالية واملعا�شات التقاعدية والأرا�ضي
والوظائف والقبول يف اجلامعات مل�س�ؤويل الفئة اخلا�صة و�أبنائهم و�أقاربهم ،و�آخرين ممن
لهم عالقات مع احلزبني .ووفق ًا لدرا�س ٍة �أجرتها حركة التغيري (گۆڕان) يف العام  ،2014وهو
ثاين �أكرب حزب وكان �سابق ًا يف �صفوف املعار�ضة ،مت من العام � 2000إىل العام  ،2010تعيني
وتقاعد املئات من الأ�شخا�ص ب�صورة قانونية وغري قانونية ،على �أ�سا�س �أنهم م�س�ؤولون من الفئة
اخلا�صة .والبع�ض منهم مل ي�سبق له العمل يف هذه الوظائف .ووفق ًا حلركة التغيري (گۆڕان)،
22
مت دفع مليارات الدوالرات �إىل ه�ؤالء امل�س�ؤولني.
يف حمافظة ال�سليمانية ،معقل االحتاد الوطني الكرد�ستاين� ،أفاد املدعي العام يف �آذار/
مار�س  2014ب�أن حتقيق ًا خل�ص �إىل �أن رئي�س الإقليم �أو رئي�س الوزراء �أحال �إىل التقاعد 158
�شخ�ص ًا على �أنهم م�س�ؤولون من الفئة اخلا�صة مبعا�شات �شهرية تبلغ � 258ألف دوالر ،على
الرغم من �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص مل يت�س ّلموا بالفعل تلك الوظائف .ويوجد يف برملان الإقليم ،الذي
يتك ّون من  111ع�ضو ًا« 55 ،م�ست�شار ًا» ،يح�صل كل منهم على مايقرب من  4700دوالر �شهري ًا.
23
وقد �أُفيد �أن رئا�سة الربملان ترغب يف �إ�صالح قائمة امل�ست�شارين.
ثمة �أمثلة �أخرى التع ّد والحت�صى .ووفق ًا لرئي�س اللجنة الربملانية حلقوق الإن�سان يف حكومة
�إقليم كرد�ستان ،عمد احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ،عرب املديرية العامة للمعا�شات
التقاعدية� ،إىل �إحالة � 27ألف �شخ�ص �إىل التقاعد باعتبارهم من املحاربني القدامى ،وذلك
قبل االنتخابات التي جرت يف العام  ،2013يف حماولة منه للح�صول على الأ�صوات .و�أو�ضح
تقرير �صدر يف العام � 2014أن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين
ع ّينا � 1437شخ�ص ًا كمعلمني وموظفني يف مدينة خانقني منذ العام  ،2003منهم  200عملوا
بدوام جزئي ،يف حني مل يح�ضر الآخرون �إىل العمل �أبد ًا .و ُيقال �إن وزارة الرتبية والتعليم دفعت
24
لهم «رواتب» �شهرية �إجمالية بلغت � 860ألف دوالر.
كما يح�صل امل�س�ؤولون الأكراد على رواتب جمزية مقابل عملهم يف بغداد� .إذ ُيعت َقد �أن املبلغ
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املسيس في كردستان يواجه نظاما ً سلطانيا ً
ّ

الإجمايل للرواتب والبدالت التي ح�صل عليها امل�س�ؤولون الأكراد يف احلكومة االحتادية والربملان
الوطني من العام  2003حتى العام  2013بلغ رقم ًا فلكي ًا هو مليار دوالر 25.وت�سحب احلكومة
االحتادية هذا املبلغ من ن�سبة  17يف املئة من امليزانية ال�سنوية الوطنية التي ُت�ص َرف حلكومة
�إقليم كرد�ستان.
يف غياب قانون متويل الأحزاب ،ا�ستغ ّل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني
الكرد�ستاين �أي�ض ًا املوازنة العامة لتمويل الن�شاطات احلزبية ،وكذلك و�سائل الإعالم املوازية
واملدعومة حزبي ًا .وبعد �ضغوط مار�ستها املعار�ضة ال�سابقة ،التي هي الآن جزء من احلكومة،
والتي تت�ألف من حركة التغيري (گۆڕان) واالحتاد الإ�سالمي الكرد�ستاين واجلماعة الإ�سالمية
عامي 2004
يف كرد�ستان (كومايل �إ�سالمي) ،ومن املجتمع املدين ،اعرتف امل�س�ؤولون �أنه بني َ
و ،2010ح�صل كل من احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين على
 35مليون دوالر �شهري ًا من الأموال العامة لتمويل حزبيهما .وو�صل �إجمايل تلك املبالغ �إىل
حواىل  5مليارات دوالر على مدى �ست �سنوات ،مامي ّثل تقريب ًا  20يف املئة من املوازنة العامة
�سنوي ًا� 26.إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ا�ستخدم احلزبان الأموال العامة لتمويل �أكرث من  400من و�سائل
الإعالم املوازية واملدعومة حزبي ًا ،يف حني مل يح�صل العدد القليل من و�سائل الإعالم امل�ستقلة،
وتلك املرتبطة باملعار�ضة ال�سابقة ،على مثل هذا التمويل .وحتتل و�سائل الإعالم املدعومة حزبي ًا
معظم الف�ضاء الإعالمي يف كرد�ستان ،وتو ّفر فر�ص عمل لل�صحافيني،
وو�سائل الإعالم املوازية َ
وت�شارك يف ا�ستمالة بع�ضهم ،وتعزّز عبادة ال�شخ�صية لبع�ض الزعماء ،وتو ّفر الدعاية لكال
احلزبني ،وت�ش ّكل الر�أي العام وت�ؤ ّثر عليه ،وتهاجم بع�ضها البع�ض ،كما تهاجم الأحزاب الأخرى
وو�سائل الإعالم امل�ستقلة.

نقاط ال�ضعف الهيكلية
والعمليات الديناميكية
على الرغم من جناح احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين يف
ت�أ�سي�س وتر�سيخ دعائم النظام ال�سلطاين ،يعاين هذا النظام من نقاط �ضعف هيكلية وع�ضوية.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن تط ّوره الداخلي �أكرث حيوية بكثري مما يبدو عليه .هذا الو�ضع ميكن �أن
يو ّفر (على نحو غري مق�صود) فر�ص ًا لإجراء �إ�صالحات ،وظهور جمموعات �سيا�سية واجتماعية
جديدة ،ومتزّق «النظام ال�سلطاين» ،وم�شهد �سيا�سي �أكرث تع ّددية .و�إذا مل ت�ؤ ّد هذه التغيريات
املحتملة �إىل زعزعة اال�ستقرار واالقتتال الداخلي ،ف�إنها �سوف تعود بالنفع على التطور
الدميقراطي يف الإقليم.

كاوه حسن

يف الوقت نف�سه ،مت ّثل نقاط القوة الأ�سا�سية للنظام� ،أي ال�شخ�صانية وال�ساللية� ،أكرب نقاط
�ضعفه .ذلك �أن مركز النظام ال�سلطاين هو الزعيم ولي�س امل� ّؤ�س�سات .ويف حني ي�سيطر احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين على م� ّؤ�س�سات الدولة ،يتم اتّخاذ
القرارات على �أ�سا�س الأهواء ال�شخ�صية للزعيم ولي�س عرب تلك امل� ّؤ�س�سات .ويعاين كال احلزبني
من �صراعات خطرية على اخلالفة ته ّدد متا�سكهما الداخلي ووحدتهما .و�سيختلف �شكل وحجم
�أي تغيري حمتمل يف احلزبني ا�ستناد ًا �إىل هياكلهما وخلفياتهما املختلفة.

احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين

احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين �أكرث مركزية وم� ّؤ�س�سية من االحتاد الوطني الكرد�ستاين،
وبالتايل ت�ص ّرف منذ وقت طويل باعتباره حزب ًا �سلطاني ًا .وي�صف احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين نف�سه ب�أنه حركة حت ّرر وطني ،وتقوده �أ�سرة البارزاين منذ ت�أ�سي�سه يف العام
 .1946ويبدو م�س�ؤولو احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين وا�ضحني و�صريحني ب�ش�أن حقيقة �أنه
الميكن الف�صل بني احلزب و�أ�سرة البارزاين 27.لكن ،يف حني تتق ّبل كوادر احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين وناخبوه �ساللة البارزاين ،فهذا اليعني �أنهم يوافقون على الف�ساد الذي ميار�سه
م�س�ؤولون رفيعو امل�ستوى.
على الرغم من �أن م�سعود البارزاين هو زعيم احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين بال منازع،
ف�إن �صراع الأجنحة موجود داخل احلزب .وث ّمة �صراع على ال�سلطة بني ابنه البكر وم�ست�شار
جمل�س الأمن ،م�سرور البارزاين ،ورئي�س الوزراء نيجرفان البارزاين (ابن �شقيق م�سعود) حول
من يجب �أن يخلف البارزاين الأب على ر�أ�س احلزب .ثمة القليل من املعلومات العامة املتاحة
حول موقف م�سعود البارزاين ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،لذلك من ال�صعب التن ّب�ؤ بكيفية تط ّور التناف�س
الداخلي.
ّ
يو�ضح تعيني اثنني من القادة الأكراد يف منا�صب رفيعة يف احلكومة اجلديدة يف بغداد ،يف
�أواخر العام  ،2014االنق�سامات التي تع�صف باحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين .يف البداية ،مت
تعيني رو�ش نوري �شاوي�س وزير ًا للمالية ،فيما متت ت�سمية هو�شيار زيباري نائب ًا لرئي�س الوزراء.
لكن �شاوي�س رف�ض توليّ من�صب وزير املالية .و ُيزعم �أن م�سعود البارزاين دعم زيباري لتوليّ
من�صب نائب رئي�س الوزراء ،بينما يقال �إن نيجرفان كان يدعم �شاوي�س لتوليّ املن�صب .ويف
28
نهاية املطاف ،مت تعيني �شاوي�س نائب ًا لرئي�س الوزراء.
لع ّل مايع ّمق هذه االنق�سامات هو واقع �أن ال�سيا�سيني من
َ
ّ
و�سائل الإعالم للحديث
ي�ستغل ال�سيا�سيون ذوو النفوذ
ذوي النفوذ يف احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد
اخلا�صة ،وانتقاد الآخرين ،والت�أثري على
عن ف�صائلهم
ّ
الوطني الكرد�ستاين ميلكون و�سائل �إعالم خا�صة وقوات
الر�أي العام ،وجذب ال�صحافيني ال�شباب وا�ستمالتهم.
َ
و�سائل
�شبه ع�سكرية .وي�ستغ ّل ال�سيا�سيون ذوو النفوذ
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ّ

اخلا�صة ،وانتقاد الآخرين ،والت�أثري على الر�أي العام ،وجذب
الإعالم للحديث عن ف�صائلهم
ّ
وا�ستمالة ال�صحافيني ال�شباب من و�سائل الإعالم امل�ستق ّلة واملعار�ضة ،من خالل توفري رواتب
اال�ستقطاب
عالية وفر�ص التقدم الوظيفي ،وغريها من املزايا ،مثل ال�سكن املجاين 29.ويعزّز
َ
عدم وجود قناة تلفزيونية وطنية م�ستقلة.
يف و�سائل الإعالم ُ
ب�صرف النظر عن �صراع الأجنحة ،يواجه احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين �أزمة عميقة يف
�شعبيته وهويته ،كما يقول ال�صحايف املوايل للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين ريبوار وايل� .إذ
اليتم �إعداد قادة جدد ومتم ّكنني ،وير ّكز معظم �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي للحزب الدميقراطي
الكرد�ستاين على �أن�شطتهم التجارية بد ًال من ال�سيا�سة ،واليتم عموم ًا تنفيذ �إ�صالحات �سيا�سية
30
وثقافية يف احلزب.
يف غ�ضون ذلك ،ثمة احتجاجات �ضد الف�ساد وانتهاكات حقوق الإن�سان يف معق َلي احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين يف دهوك و�أربيل .وقد �أ�صبح النا�س �أكرث ثقة ب�أنف�سهم يف التعبري عن
ا�ستيائهم عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي واالحتجاجات يف ال�شوارع .بيد �أن ثمة عاملني ي�ش ّكالن
عائق ًا �أمام زيادة املعار�ضة ك ّم ًا ونوع ًا� .أو ًال ،مينع القمع الذي ميار�سه احلزب الدميقراطي
النا�س يف دهوك و�أربيل من ت�صعيد املعار�ضة ،كما هو احلال يف مناطق حزب
الكرد�ستاين َ
االحتاد الوطني الكرد�ستاين .العقبة الثانية هي الطبيعة املحافظة لأربيل ودهوك باملقارنة مع
ال�سليمانية الأكرث ليربالية وتقدمية.
جتعل هذه امل�صاعب ق�ضايا اخلالفة وم�ستقبل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين يف مرحلة
مابعد م�سعود البارزاين � َّ
أقل قابلية للتن ّب�ؤ مما قد يبدو 31.ومن املحتمل �أن تنتج حت ّوالت وتغيرّ ات
الأجيال على م�ستوى الزعامة ديناميكيات جديدة ،وت�ؤ ّدي �إىل �إحداث تغيريات �إيجابية يف
النظام ال�سيا�سي.

االحتاد الوطني الكرد�ستاين

حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،الذي ُيعترب القوة الأخرى يف كرد�ستان ،يع ّرف عن نف�سه
ب�أنه حزب دميقراطي اجتماعي .وقد �سعى م� ّؤ�س�سوه �إىل ت�أ�سي�س حزب ع�صري يكون بدي ًال
للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين الذي اعتربوه حمافظ ًا ورجعي ًا .غري �أن االحتاد الوطني
الكرد�ستاين �أ�صبح ،بعد ت�سعة وثالثني عام ًا� ،شبيه ًا باحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين.
يتك ّون االحتاد الوطني الكرد�ستاين من ثالثة ف�صائل� ،أقواها الف�صيل الذي تر�أ�سه زوجة
الطالباين وع�ضو املكتب ال�سيا�سي ،هريو ابراهيم �أحمد .وعلى الرغم من املزاعم التي تقول
عك�س ذلك ،يهدف هذا الف�صيل �إىل تعزيز قوة �أ�سرة الطالباين .وقد بدا هذا وا�ضح ًا يف
حزيران/يونيو  ،2014عندما مت تعيني قوباد الطالباين ،االبن الأ�صغر جلالل الطالباين ،نائب ًا
لرئي�س الوزراء يف حكومة �إقليم كرد�ستان� .ش ّكل هذا التعيني انتهاك ًا لقاعدة هامة يف االحتاد
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الوطني الكرد�ستاين تقول �إن ّ
احل�سا�س يجب �أن يكون ع�ضو ًا يف املكتب
املر�شح لهذا املن�صب ّ
ال�سيا�سي ،وقوباد لي�س ع�ضو ًا فيه ،ولقي معار�ضة كبرية من بع�ض �أع�ضاء املكتب.
ي�شغل �أفراد �أ�سرة الطالباين منا�صب قو ّية يف احلزب واحلكومة والربملان و�أجهزة الأمن،
وي�سيطر ف�صيلها على العديد من التكتّالت وو�سائل الإعالم الرئي�سة يف احلزب ،كما ىّ
يتول
�إدارة العالقات الدولية للحزب .بيد �أن الأ�سرة تواجه حت ّديات كبرية لإحكام قب�ضتها على
االحتاد الوطني الكرد�ستاين� .أو ًال ،يفتقر الف�صيل �إىل وجود خلف وا�ضح مل� ّؤ�س�س احلزب ذي
ال�شخ�صية الكاريزمية الذي الينازعه �أحد ،جالل الطالباين .ويف حني يبدو �أن الأ�سرة ته ّيئ
قوباد لقيادة احلزب� ،إال �أنه ياف ٌع وعدمي اخلربة والميلك الكاريزما التي ميلكها والده .ووفق ًا
لفريد �أ�سا�سارد ،مدير مركز كرد�ستان للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،تبدو فر�ص قوباد يف قيادة
ً 32
احلزب �ضئيلة جدا.
يتزعم برهم �صالح وكو�سرت ر�سول علي الف�صيلني الثاين والثالث يف احلزب .وقد حاول
ف�صيل �صالح �أن يكون �أكرث حزم ًا يف انتقاده لف�صيل الطالباين ،و ُيقال �إنه يريد �إن�شاء حمطة
تلفزيونية ف�ضائية للرتويج لآرائه .وب�سبب ال�شقاق وعدم وجود �شخ�ص وا�ضح ليكون زعيمه
املقبلّ � ،أجل االحتاد الوطني الكرد�ستاين �إىل �أجل غري م�س ّمى عقد م�ؤمتر الختيار خلف جالل
الطالباين.

نقاط �ضعف ثابتة �أخرى

على الرغم من �إعادة توحيد الإدارات احلزبية املنف�صلة التي كانت حتكم كرد�ستان حتى
العام  ،2006التزال املكو ّنات الأ�سا�سية لأجهزة الأمن والب�شمركة وال�شرطة وامل� ّؤ�س�سات
املالية منق�سم ًة على �أ�س�س حزبية .ذلك �أن الزعماء امل�ؤ ّثرين يف كل من احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين لهم قواتهم �شبه الع�سكرية اخلا�صة .وهذا يتناق�ض
مع زيادة مطالب املجتمع ب�إقامة م� ّؤ�س�سات الدولة ،ومع مزاعم كال احلزبني ب�أنهما يريدان بناء
م� ّؤ�س�سات وطنية.
ث ّمة نقطة �ضعف �أخرى يف النظام تكمن يف اعتماده على عائدات النفط ،مايجعله عر�ضة �إىل
تق ّلبات �أ�سعار النفط ،واخلالفات مع بغداد التي تتح ّكم بكيفية �إنفاق �أموال النفط ،واالعتماد
على تركيا ،التي ُتع ّد زبون ًا رئي�س ًا يف مبيعات النفط .وقد تفاقمت نقاط ال�ضعف هذه ب�سبب
�إهمال القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة .وبالتايل ف�إن هذا النظام الريعي غري قادر ،على
املدى الطويل ،على اال�ستجابة �إىل االحتياجات الهيكلية لتنويع االقت�صاد� ،أو �إىل مطالب املجتمع
بوجود اقت�صاد اليعتمد على حماباة الأقارب على ح�ساب امل�صلحة العامة.
من الناحية االقت�صادية ،اليزال الإقليم يعتمد على املوازنة االحتادية لدفع رواتب املوظفني
وتقدمي اخلدمات االجتماعية .لكن ب�سبب النزاعات حول املناطق املتنازع عليها خارج �إقليم
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كرد�ستان ،مثل ت�صدير كركوك للنفط من دون موافقة بغداد ،حجبت احلكومة االحتادية يف
خم�ص�صات ميزانية حكومة �إقليم كرد�ستان ،ما�ساهم يف حدوث �أزمة
بداية العام 2014
ّ
اقت�صادية يف الإقليم التزال م�ستمرة منذ منت�صف العام  .2015وقد �أ ّدى ذلك �إىل ت� ّأخر دفع
رواتب املوظفني ووقف م�شاريع تنموية .كما جنمت الأزمة االقت�صادية عن �سوء �إدارة االقت�صاد
يف حكومة �إقليم كرد�ستان ،حيث نفدت ال�سيولة من امل�صارف.
ونتيجة لذلك ،زادت وترية االحتجاجات االجتماعية .فقد ّ
نظم رجال الأعمال املفل�سون
اعت�صامات ومظاهرات للمرة الأوىل .ولوال احلرب �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية وحاجة ال�سكان
�إىل الأمن يف منطقة العراق وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا املتزعزعة �أكرث ف�أكرث ،لكانت
االحتجاجات ت�صاعدت �أكرث من ذلك ،مع مايرتتّب عليها من نتائج غري متو ّقعة.
ث ّمة �أقلية �صغرية من كبار امل�س�ؤولني يف كل من االحتاد الوطني الكرد�ستاين واحلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين و�أ�سرتَي البارزاين والطالباين ت�سيطر على قطاع النفط ،حيث متلك
�أ�سرة البارزاين
وجه النا�شطون وجمموعات املعار�ضة ال�سابقة ،التي
احل�صة الأكرب 33.وقد ّ
ّ
هي الآن جزء من الوزارة يف احلكومة الإقليمية ،واملواطنون العاديون ،وحتى االحتاد الوطني
معظم انتقاداتهم واحتجاجاتهم �إىل غياب ال�شفافية وامل�ساءلة ب�ش�أن عقود
الكرد�ستاين،
َ
وعائدات النفط .ولن ي�ؤ ّدي عدم وجود �إ�صالح طويل الأمد وحقيقي يف هذا القطاع احليوي �إال
�إىل زيادة االحتجاجات االجتماعية وال�سيا�سية وعدم اال�ستقرار� .إ�ضاف ًة �إىل اله�شا�شة ال�شاملة،
يواجه كال احلزبني جمتمع ًا حازم ًا ومم َّكن ًا له �آمال ومطالب كبرية.

تزايد ال�سخط
جتري �إعادة ت�شكيل العالقات بني املواطنني وبني احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد
الوطني الكرد�ستاين برو ّية لكن بثبات .وقد بد�أ املثقفون والنا�شطون وال�صحافيون يف كرد�ستان
بانتقاد هيمنة الأ�سر احلاكمة ،وكذلك الف�ساد ،وانعدام العدالة االجتماعية واالقت�صادية يف
الإقليم .ويح ّدد هذا املجتمع امل�س َّي�س ب�صورة متزايدة مطال َبه
يوم من دون مظاهرة واعت�صام �أو �أكرث
نادر ًا
مامير ٌ
ّ
من حيث احلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية .ونادر ًا
للمطالبة بال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون
مامي ّر يو ٌم من دون مظاهرة واعت�صام �أو �أكرث للمطالبة
وحت�سني اخلدمات االجتماعية.
بال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون وحت�سني اخلدمات
االجتماعية .ومي ّثل اال�ستياء من الف�ساد غري امل�سبوق ،والتقدمي
القانوين وغري القانوين للرواتب العالية ،ودفع املعا�شات التقاعدية �إىل الأ�صدقاء والأقارب،
ال�شعارات الرئي�سة يف معظم االحتجاجات.
يف حني يعرتف الأكراد بالت�ضحيات التي قدمتها �أ�سرتا البارزاين والطالباين �ضد الأنظمة
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العراقية املتعاقبة� ،إال �أنهم ينظرون �أي�ض ًا �إىل الف�ساد على �أعلى امل�ستويات باعتباره واحدة من
�أكرب امل�شاكل التي تواجه �إقليمهم .وي�شكو النا�س العاديون من كل �ألوان الطيف االقت�صادي
وال�سيا�سي واالجتماعي من �أن التكتّالت االقت�صادية الرئي�سة مملوكة من �أع�ضاء املكتب
34
ال�سيا�سي.
عامي  2009و� ،2012أجرى «معهد غالوب
ينعك�س هذا اال�ستياء يف ا�ستطالعات الر�أي .فبني َ
لدرا�سة اجتاهات الر�أي العام» مقابالت مع � 1066شخ�ص ًا يف كرد�ستان ،وك�شفت النتائج عن
وجود تغيري جذري يف نظرة ال�سكان �إىل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني
الكرد�ستاين .خالل هذه الفرتة ،ازدادت مدركات الف�ساد �سوء ًا ب�صورة ّ
مطردة ،حيث قال 37
يف املئة من الذين �شملهم اال�ستطالع يف العام � 2009إن الف�ساد منت�شر على نطاق وا�سع ،وبلغت
هذه الن�سبة  61يف املئة يف العام  ،2011و 81يف املئة يف العام  .2012و�أظهر اال�ستطالع ا�ستيا ًء
�شديد ًا جتاه كل من احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين ،كما �أظهر
�أن لدى ال�سكان الذين هم على بي ّنة من حقوق املواطنة� ،آما ًال ومطالب كبرية ،و�أنهم يريدون
35
ال�شفافية وامل�ساءلة.
مل ُيتَّخذ �أي �إجراء للت�ص ّدي للف�ساد على �أعلى امل�ستويات منذ ا�ستطالع العام  .2012وعالو ًة
على ذلك� ،أ ّدت الأزمة االقت�صادية املتفاقمة التي واجهها �إقليم كرد�ستان منذ كانون الأول/
دي�سمرب � ،2013إىل زيادة وترية االحتجاجات االجتماعية .لذلك مل يحدث �أي تغيري �إيجابي
على الأرجح يف نظرة اجلمهور �إىل الف�ساد.
ويف عالمة على زيادة الوعي باحلقوق عرب �أطياف متن ّوعة من املجتمع ،وقعت احتجاجات
يف املدن الكبرية وال�صغرية والبلدات والقرى .يف بع�ض احلاالت ،وقعت احتجاجات يف مدن
حمافظات مل ت ُكن ُتعترب منارات للمعار�ضة .على �سبيل املثال ،يف �ضوء ت�صريحات الطالباين
و�أحد رجال الأعمال البارزين ب�أن عدد �أ�صحاب املاليني قد ارتفع ب�صورة كبريةّ ،
نظمت جلنة
حماية امل�صالح العامة يف مدينة خانقني حملة حتت �شعار «كيف ك�سبتم هذه املاليني؟» يف
كانون الأول/دي�سمرب  .2013و�أراد النا�شطون معرفة عدد �أ�صحاب املاليني يف حمافظتي �أربيل
ودهوك ،وكالهما معقالن للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين� ،إ�ضاف ًة �إىل �أ�صحاب املاليني
الـ 2900يف حمافظة ال�سليمانية ،والذين ذكرهم الطالباين .كما طلبوا �أن ي�ش ّكل الربملان جلنة
للتحقيق يف كيفية مراكمة ه�ؤالء املليونريات لرثواتهم و�إعالن النتائج للجمهور .وحتى منت�صف
36
العام  ،2015مل يكن الربملان قد اتّخذ �أي �إجراء.
لعبت و�سائل الإعالم امل�ستقلة وو�سائل �إعالم املعار�ضة ال�سابقة دور ًا حا�سم ًا يف الإبالغ عن
الف�ساد وانتهاكات حقوق الإن�سان .ويف تقرير �صدر يف العام  2014بعنوان «جبل الإفالت
من العقاب يجثم على �صدور �صحفيي كرد�ستان» ،ر�سمت جلنة حماية ال�صحافيني ،ومق ّرها
نيويورك� ،صورة قامتة جد ًا النعدام �سيادة القانون يف �إقليم كرد�ستان� .إذ باملقارنة مع بقية دول
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ال�شرق الأو�سط ،يوجد يف الإقليم �أحد �أكرث قوانني ال�صحافة تق ّدمية� ،إ�ضاف ًة �إىل قانون ي�ضمن
احلق يف الو�صول �إىل املعلومات .غري �أنه مل يتم تطبيق هذه القوانني ،وهي م�شكلة ميكن �إلقاء
م�س�ؤولية عدم �إنفاذها على النظام الذي يتم مبوجبه تعيني الق�ضاة على �أ�سا�س والئهم احلزبي،
العلى �أ�سا�س اجلدارة املهنية واال�ستقاللية.
بقيت معظم االعتداءات على ال�صحافيني الناقدين دون عقاب .كان هذا هو احلال مع كاوه
كرمياين ،وهو �صحايف ا�ستق�صائي ورئي�س حترير املجلة ال�شهرية «رايل» .وقد ن�شرت املج ّلة
تقارير ع ّدة تزعم وجود ف�ساد يف �صفوف كبار م�س�ؤويل حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،من
بينهم ع�ضو املكتب ال�سيا�سي اللواء حممود �سنغاوي .اغتيل كرمياين يف كانون الأول/دي�سمرب
 ،2013ما �أثار احتجاجات وا�سعة يف كرد�ستان ويف �أماكن ال�شتات الكردي 37.اعتُرب �سنغاوي
امل�شتبه به الرئي�س ،كما �أوردت �إخبارية ،و�أُلقي القب�ض عليه بتهمة القتل ،لكن مت الإفراج عنه
بعد ذلك ب�سرعة نظر ًا �إىل عدم كفاية الأد ّلة ،و�أ�ص ّر على �أنه مل يقتل كرمياين.
على الرغم من �أن كرد�ستان مل ت�شهد انتفا�ضات كتلك التي �أ ّدت �إىل تغيري النظام يف �أماكن
�أخرى يف املنطقة ،فقد �شهدت ن�سختها الكردية الق�صرية من الربيع العربي .ففي � 17شباط/
فرباير  ،2011نزل املتظاهرون ،وكان معظمهم من ال�شباب� ،إىل �شوارع ال�سليمانية م�ستلهمني
الأحداث التي وقعت يف تون�س وم�صر ،لكن �أي�ض ًا كنتيجة غري مبا�شرة لال�ستياء املرتاكم �إزاء
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين .وقد �أطلقوا على ال�ساحة
املركزية يف املدينة� ،سراي �آزادي ،ا�سم �ساحة التحرير (تي ّمن ًا مبيدان التحرير يف القاهرة)،
مطالبني بو�ضع ح ّد لالحتكارات االقت�صادية وانتهاكات حقوق الإن�سان ،ودعوا �إىل تكري�س
العدالة االجتماعية واالقت�صادية و�إر�ساء الدميقراطية يف النظام ال�سيا�سي .وث ّمة �سمة ملحوظة
يف هذه احلركة االحتجاجية مت ّثلت يف �أن خمتلف القوى ،كحركة التغيري (گۆڕان) والأحزاب
الإ�سالمية واملجتمع املدينّ ،
نظمت املظاهرات مع ًا .وقد لعب املثقفون دور ًا حا�سم ًا يف توفري
الأفكار الأ�سا�سية ب�ش�أن الأهداف ،وتكتيكات التعبئة ،والر�ؤية اخلا�صة بحركة االحتجاج.
غري �أن بع�ض النا�شطني انتقدوا املعار�ضة ال�سابقة التي هي الآن جزء من احلكومة ،ب�سبب
املحتجني� ،إن
التعاطي مع املظاهرات بطريقة انتهازية .وقالت نا�سك قادر ،املتحدثة با�سم
ّ
املعار�ضة ال�سابقة تفتقر �إىل ر�ؤية وخطط ا�سرتاتيجية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن هذه املجموعات
مل ت�شارك يف املظاهرات ك�أحزاب �سيا�سية ،بل كنا�شطني �أفراد .وانتقدت نا�سك قادر حرك َة
التغيري (گۆڕان) لأنها �أعطت م�ساحة كبرية جد ًا للأحزاب الإ�سالمية لت�صبح ظاهرة للعيان
38
وبارزة على ح�ساب املجموعات الأخرى.
ظلت املظاهرات حم�صورة يف حمافظة ال�سليمانية لأن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين مل
ّ
ي�سمح بتنظيم احتجاجات يف �أربيل �أو دهوك .لكن ،وعلى الرغم من ذلك ،ت�س ّببت املظاهرات
يف حدوث �صدمة �شملت الطيف ال�سيا�سي ك ّله .وقد قمعت قوات الأمن املظاهرات يف 19

كاوه حسن

ني�سان�/أبريل  ،2011ما �أ�سفر عن مقتل ع�شرة �أ�شخا�ص و�إ�صابة �أكرث من � 500آخرين 39.وقد
�أحرق منا�صرو احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين وقوات الأمن
التابعة لهما قناة  NRTالتلفزيونية امل�ستقلة يف ال�سليمانية ،وحمطة راديو گۆڕان (التابعة
حلركة التغيري) يف �أربيل.
على الرغم من ر ّد الفعل العنيف من جانب الأحزاب احلاكمة� ،أ�ص ّرت املعار�ضة ال�سابقة
واملجتمع املدين ،يف م� ّؤ�شر على الن�ضج ال�سيا�سي ،على �أن تكون املظاهرات �سلمية .ق ّرر الربملان
تلبية مطالب املتظاهرين ،و�أ�صدر قرار ًا دعا فيه �إىل اعتقال وحماكمة مرتكبي �أعمال العنف.
و�أ�صدرت املحاكم �أوامر بالقب�ض على اجلناة من احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد
املحتجني ومل يتم تقدمي اجلناة �إىل
يلب �أي من احلزبني مطالب
الوطني الكرد�ستاين .لكن مل ِّ
ّ
العدالة.
وقع �أحد �أبرز االحتجاجات �ضد النظام ال�سلطاين بعد �أن �ص ّوت �أع�ضاء الربملان من احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين يف  30حزيران/يونيو  ،2013على
ون�ص االتفاق بني
متديد فرتة رئا�سة م�سعود البارزاين �إىل منت�صف �آب�/أغ�سط�س ّ .2015
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين وبني االحتاد الوطني الكرد�ستاين والقانون املعتمد ،على
التمديد ملدة �سنتني ،ومل يكن م�سموح ًا للبارزاين ب�أن ُيعاد انتخابه( .ووفق ًا مل�شروع الد�ستور
الذي �أق ّره الربملان يف العام �ُ ،2009سمح للبارزاين ب�أن ىّ
يتول من�صب الرئي�س لفرتتَني من
ثماين �سنوات ،و�أكملها يف العام  .)2013وقد م ّثل متدي ُد والية البارزاين مواجه ًة بني ت�صميم
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ،بدعم من االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،على تر�سيخ �سلطة
�أ�سرة البارزاين ،وبني ت�صميم املجتمع على رف�ض ذلك ،وكان الن�صر حليف احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين.
التمديد غري
عار�ض املثقفون وو�سائل الإعالم واملجتمع املدين واملعار�ضة الربملانية ب�ش ّدة
َ
القانوين واملثري للجدل يف نظرهم .البل حدثت م�شاجرات يف الربملان على خلفية التمديد.
وب ّرر احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين هذه اخلطوة بالقول �إن
م�شروع الد�ستور يحتاج �أو ًال للم�صادقة عليه قبل انتخاب رئي�س جديد للبالد .غري �أن املعار�ضة
واملجتمع املدين �أ ّكدا �أن التمديد غري قانوين لأنه مت تقدمي م�شروع الد�ستور من خالل حكومة
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ت�صريف �أعمال ،يف حني غاب عدد كبري من �أع�ضاء الربملان.

عالمات �أولية على التغيري
تنامي اال�ستياء العام جتاه و�ضع و�سلوك احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني
الكرد�ستاين ،بد�أ ي�سفر عن حدوث بع�ض التغيريات يف �إدارة الإقليم.
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ّ

تمَ ّثل �أحد �أبرز التغيريات على مدى ال�سنوات ال�ست املا�ضية يف ظهور حركة التغيري (گۆڕان)
كحزب معار�ض قوي .ح�صلت حركة التغيري (گۆڕان) على  25مقعد ًا يف الربملان
يف العام 2009
ٍ
يف العام  2009مع �أنها المتلك منظومة حزبية قوية ،الأمر الذي يظهر ال�سخط ال�شديد من بع�ض
�شرائح املجتمع جتاه احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين .ووف ّرت
جليل �شاب من النا�شطني الذين الميلكون الدعم ،ولي�ست لهم
من�صة ٍ
حركة التغيري (گۆڕان) ّ
عالقات �أ�سرية مع الأحزاب لالنخراط يف احلياة ال�سيا�سية ودخول الربملان يف بغداد واحلكومة
الإقليمية يف �أربيل واحلكومات املحلية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،م ّكن احلزب املجتمع املدين واحلز َبني
الإ�سالم َّيني يف كرد�ستان من �أن ي�صبحوا �أكرث �صراحة يف انتقادهم للنظام ال�سلطاين.
ومع ذلك ،مل تتم ّكن حركة التغيري (گۆڕان) من التوا�صل وامل�شاركة مع الأ�صوات الناقدة يف
دهوك ،معقل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين .ويعود �سبب ذلك يف جزء منه �إىل القمع الذي
مار�سه احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ،ويف اجلزء الآخر �إىل �أن حركة التغيري (گۆڕان)
مل تكن متلك ا�سرتاتيجية تعبئة تخاطب البيئة املحلية املحافظة يف دهوك .عالو ًة على ذلك،
ر ّكزت حركة التغيري (گۆڕان) �أ�سا�س ًا على التغيرّ ات ال�سيا�سية وجتاهلت امل�شاكل االجتماعية
املتفاقمة ،مثل تفاقم العنف االجتماعي والعنف �ضد املر�أة وتف ّكك الأ�سرة .كما �أنها مل تق ّدم
ر�ؤية للتعامل مع الأكراد يف املناطق املتنازع عليها ،والذين يطرحون مطالب قومية على احلكومة
العراقية االحتادية.
ال�ضغوط التي مور�ست من املعار�ضة ال�سابقة واملجتمع املدين ومن داخل االحتاد الوطني
الكرد�ستاين ،دفعت االحتاد الوطني الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ،مبدئي ًا،
�إىل �إنهاء اتفاقهما اال�سرتاتيجي للعام  2007حول تق�سيم الرثوة والوظائف يف كرد�ستان
وبغداد ،وامل�شاركة مع ًا يف االنتخابات .وقد ت�س ّبب ذلك يف عودة املناف�سة يف العملية االنتخابية
وعاد هذا بالنفع على التط ّور الدميقراطي يف كرد�ستان .وعلى الرغم من �أن التغيري مل ي�ضعف
القوتني ال�سيا�سيتني الرئي�ستني يف كرد�ستان ب�صورة مبا�شرة� ،إال �أنه �أظهر �أهمية ال�ضغط املدين
وال�سيا�سي الذي يهدف �إىل �إ�ضعاف اتفاق يرمز �إىل اجلهد امل�شرتك لكال احلزبني لتوطيد
النظام ال�سلطاين.
بعد �سنوات من ال�ضغط امل�ستمر من جانب املعار�ضة ال�سابقة واملجتمع املدين� ،أق ّر الربملان
املخ�ص�ص لتمويل الأحزاب ال�سيا�سية
قانون متويل الأحزاب يف متوز/يوليو  2014وق ّل�ص اجلزء ّ
من امليزانية ال�سنوية �إىل  1يف املئة 41.منظمات املجتمع املدين لديها انتقادات �صحيحة مفادها
�أن القانون الي�صل �إىل احل ّد الذي يكفي لتخفيف الأعباء على املوازنة العامة ،مبا يف ذلك
تخ�صي�صه مبلغ  54.493دوالر ًا لكل مقعد �شهري ًا لكل حزب ،والطريقة التي مت بها توزيع املقاعد
بعد �آخر عمليتني انتخابيتني .وتقول حركة التغيري (گۆڕان)� ،إنه كان عليها �أن توافق على هذه
التغيريات للح�صول على دعم االحتاد الوطني الكرد�ستاين للقانون .ووعدت احلركة ب�أن تكون
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املخ�ص�ص لكل مقعد
على ا�ستعداد لالتفاق مع �أحزاب �أخرى بعد �ستة �أ�شهر لتخفي�ض املبلغ
ّ
مبقدار الن�صف .و�سيتم تنفيذ القانون مبج ّرد انتهاء الأزمة االقت�صادية الراهنة.
على الرغم من هذه االنتقادات ال�صحيحةُ ،يع ّد �إقرار القانون تط ّور ًا هام ًا و�إيجابي ًا .فمن
الناحية ال�سيا�سيةّ ،
ينظم القانون عملية متويل الأحزاب من خالل الت�شريعات .وهذا �سي�ضع
ح ّد ًا ل�سوء ا�ستخدام احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين جلزء من
امليزانية العامة ،و�ضمان امل�ساواة والإن�صاف بني الأحزاب �إىل ح ّد ما ،من خالل تخ�صي�ص
الأموال على �أ�سا�س عدد املقاعد 42.ومن الناحية االقت�صادية ،هذا يعني �أن اخلزينة �ستو ّفر
 840مليون دوالر �سنوي ًا ،وهو مايعادل راتب �شهر تقريب ًا جلميع املوظفني .ولي�س هناك ماي�ضمن
� اّأل يحاول احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين� ،أو الأحزاب املهيمنة
الأخرى يف امل�ستقبل ،تغيري القانون خلدمة م�صاحلها .غري �أن هذا لن يكون �سه ًال لأن تطبيق
القانون �سوف ي�ش ّكل �سابقة قانونية ويخلق ديناميكية جديدة لن يكون من ال�سهل �إبطالها.
مطالب اجلمهور املتزايدة بوجوب احرتام حقوق املواطنة
تدفع االحتاد الوطني الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي مطالب اجلمهور املتزايدة بوجوب احرتام حقوق
الكرد�ستاين �إىل الإقرار باحلاجة �إىل �إ�صالحات �أخرى املواطنة تدفع االحتاد الوطني الكرد�ستاين واحلزب
تدريجية ومتوا�ضعة والوعد بتنفيذها .ففي خطاب تن�صيبه الدميقراطي الكرد�ستاين �إىل الإقرار باحلاجة
يف الربملان رئي�س ًا للوزراء يف احلكومة الثامنة يوم � 5إىل �إ�صالحات �أخرى تدريجية ومتوا�ضعة والوعد
بتنفيذها.
حزيران/يونيو  ،2014قال نيجرفان البارزاين:
«�ست�صبح املواطنة هي املبد�أ والقيمة ،واملقيا�س الرئي�س
لأن�شطة احلكومة ...الوزارة الثامنة �ستهيئ البيئة املالئمة ل�ضمان �أن يتم ّكن الربملان من مراقبة
�أن�شطة احلكومة كما ينبغي� ...ستعمل الوزارة الثامنة على مراجعة وتنظيم نظام التقاعد والرواتب
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كي يعود بالنفع على النا�س بطريقة عادلة».

الزمن كفي ٌل ب�أن يك�شف لنا �إىل �أي مدى �سيتم االلتزام بهذه الوعود وكم منها �سيتم تنفيذه.
لكن يبدو �أن ال�ضغط ال�شعبي املت�صاعد والأزمة االقت�صادية التي ت�ؤ ّثر على املنطقة ميار�سان
بع�ض الت�أثري.
يف العام  ،2015بد�أت وزارة املالية واالقت�صاد التي تديرها حركة التغيري (گۆڕان) �إ�صالح ًا
أ�شخا�ص املرتبطني
تدريجي ًا للرواتب واملعا�شات التقاعدية غري القانونية .منحت الوزارة ال
َ
باالحتاد الوطني الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين من الذين يتقا�ضون رات َبينْ
مهلة �شهرين للإعالن عن م�صدر دخلهم ،ومن َث َّم عليهم �أن يختاروا راتب ًا واحد ًا ويتخ ّلوا عن
الآخر .و�إذا مل ميتثلوا� ،سيكون عليهم ت�سديد جميع الأموال التي ح�صلوا عليها .وتناق�ش الكتل
44
الربملانية �أي�ض ًا مقرتحات ملعاجلة ق�ضية الأ�شخا�ص الذين يتقا�ضون رواتب لكنهم اليعملون.
طالبت جمموعات املجتمع املدين واملعار�ضة ال�سابقة منذ فرتة طويلة ب�إن�شاء هيئة عليا
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ّ

م�ستقلة لالنتخابات ،ويبدو �أن ثمة تقدم ًا على هذه اجلبهة �أي�ض ًا .فقد �أق ّر الربملان قانون �إن�شاء
هيئة جديدة يف  23متوز/يوليو  ،2014ومتت امل�صادقة عليه من الرئي�س م�سعود البارزاين بعد
�شهر واحد .وقد كانت الهيئة العراقية ال�سابقة حم َت َكرة من احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
واالحتاد الوطني الكرد�ستاين ،وكان النقاد ي�شتكون با�ستمرار من تزوير االنتخابات وعمليات
الرتهيب .ومبوجب القانون اجلديد ،يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة الت�سعة  -من
الأحزاب ال�سيا�سية اخلم�سة الرئي�سة يف الإقليم  -بالغالبية املطلقة يف الربملان ،وهم م�س�ؤولون
�أمام الربملان .ويقول نا�شطون يف املجتمع املدين �إن الهيئة اجلديدة لي�ست م�ستق ّلة بل حزبية،
و�إن �أع�ضاءها لن يكونوا مهن ّيني م�ستق ّلني� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ن�شر الربملان �إعالن ًا مللء ال�شواغر
الت�سعة اجتذب  200طلب .يف نهاية املطاف ،اختارت الكتل اخلم�س الرئي�سة يف الربملان ،مبا
عامي  2015و ،2017حني ُيتو ّقع
يف ذلك املعار�ضة ال�سابقة ،مر�شحني حزبيني 45.و�سيتبينّ يف َ
�أن ُتع َقد االنتخابات الرئا�سية والربملانية على التوايل� ،إىل �أي مدى �سينجح هذا القانون والهيئة
اجلديدة يف تقلي�ص �أو الق�ضاء على ظاهرة تزوير االنتخابات والتالعب بها.
يف حني وعد رئي�س الوزراء يف خطاب تن�صيبه ب�أن ت�ضمن حكومته ال�شفافية وامل�ساءلة � ،اّإل �أنه
خ�ص�ص نيجرفان البارزاين
اتّخذ بعد ذلك قرار ًا يظهر �أن العادات القدمية التزول ب�سهولة� .إذ ّ
مبلغ � 30ألف دوالر لكل وزير جديد من خارج �أربيل ،للإنفاق على �إعادة ت�أثيث �أماكن �سكنهم
يف العا�صمة� .أثار هذا القرار غ�ضب الر�أي العام ،خا�صة يف الوقت الذي مي ّر الإقليم يف �أزمة
اقت�صادية ويخو�ض حرب ًا �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية .ونتيج ًة لذلك ،رف�ض جميع الوزراء من
جمموعات املعار�ضة ال�سابقة ،حركة التغيري (گۆڕان) واالحتاد الإ�سالمي الكرد�ستاين واجلماعة
الإ�سالمية يف كرد�ستان ،تخ�صي�ص هذا املبلغ 46،مادفع وزراء االحتاد الوطني الكرد�ستاين �إىل
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�أن يفعلوا الأمر نف�سه.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يتم ّثل �أحد �أكرب التح ّديات التي تواجه املعار�ضة ال�سابقة ،التي هي الآن
وطلب غالبية
جزء من احلكومة ،يف جت ّنب ا�ستلحاقها ب�سبب ممار�سات الف�ساد يف النظامَ .
�أع�ضاء الربملان الكردي ،مبن فيهم غالبية املعار�ضة ال�سابقة ،من رئا�سة الربملان (التي تتك ّون
من الرئي�س ونائب الرئي�س و�أمني ال�سر) �أن ت�شرتي لهم �سيارات متك ّنهم من القيام بزيارات
ميدانية .وقد قيل �إن الربملان �سي�شرتي � 111سيارة بتكلفة �إجمالية ت�صل �إىل حواىل  6ماليني
دوالر .وقال �أمني �سر الربملان �إن هذه ال�سيارات �ستكون ملك ًا للربملان .ويف حادثة �أخرى،
�أ ّدى تعيني اثنني من م�س�ؤويل حركة التغيري (گۆڕان) ،قيل �إن �أحدهما اليحمل ال�شهادات
اجلامعية الالزمة لتوليّ من�صب م�ساعد وزير املالية واالقت�صاد� ،إىل موجة من االنتقادات
حول املح�سوبية .لكن يف م�ؤ�شر على تزايد �أهمية الن�شاط والر�أي العام ومطالب منا�صري
حركة التغيري (گۆڕان)� ،أ ّدى ال�ضغط ال�شعبي �إىل ا�ستقالة امل�س�ؤول الذي مل يكن يحمل ال�شهادة
48
اجلامعية املطلوبة.
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من جانبها� ،أ�صبحت و�سائل الإعالم امل�ستق ّلة يف كرد�ستان �أكرث حزم ًا وفاعلية يف متابعة
انتهاكات حقوق الإن�سان وق�ضايا الف�ساد .يف بع�ض احلاالت ،جنحت منظمات حقوق املر�أة
يف �إثارة الغ�ضب �إزاء تزايد العنف �ضد املر�أة 49.وقد دفع ال�ضغط امل�ستمر من �أ�سر �ضحايا
الإبادة اجلماعية يف عملية «الأنفال» ،والتي قتلت فيها القوات املوالية ل�صدام ح�سني الآالف
من املدنيني الأكراد يف �أواخر ثمانينيات القرن املا�ضي ،حكوم َة �إقليم كرد�ستان �إىل اعتقال
متعاون كردي نال عفو ًا من احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين.
و�أ�صدرت ال�سلطات العراقية مذكرات اعتقال بحق ه�ؤالء املتعاونني ،لكن احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين رف�ضا القب�ض عليهم 50.تظهر هذه احلاالت
للنا�شطني �أهمية املطالبة املتوا�صلة بالت�ص ّدي لظاهرة الإفالت من العقاب و�إ�شراك الر�أي
العام يف خمتلف الق�ضايا.
َ
ت�شكيل اخلريطة
�أعادت االنتخابات الربملانية التي ُعقدت يف � 21أيلول�/سبتمرب ،2013
ال�سيا�سية يف �إقليم كرد�ستان .فقد �شارك احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني
الكرد�ستاين ك ٌّل على حدة يف االنتخابات .وكان االحتاد الوطني الكرد�ستاين اخلا�سر الأكرب،
وح ّلت حم ّله حركة التغيري (گۆڕان) كثاين �أكرب حزب .وا�ستغرق الأمر حكومة �إقليم كرد�ستان
ثمانية �أ�شهر تقريب ًا لت�شكيل احلكومة اجلديدة .وقد رغب الربملان يف الإبقاء على جل�ساته
مفتوحة حتى يتم ت�شكيل حكومة جديدة .تق ّدمت اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين ب�شكوى
لدى املحكمة الإدارية يف �أربيل �ضد نائب رئي�س الربملان ،وطالبوا ب�إنهاء اجلل�سة املفتوحة يف
الربملان ،وح ّذروا من �أنه �إذا مل تف�صل حمكمة �أربيل يف الق�ضية ،ف�إنهم �سيتقدمون ب�شكوى لدى
املحكمة االحتادية يف بغداد .وكان من �ش�أن ذلك �أن ي�ش ّكل م�صدر �إحراج كبري لل�سلطة الق�ضائية
51
وال�سلطات الكردية .يف نهاية املطاف ،ك�سبت اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين الق�ضية.
يف بداية العام  ،2014ا�ستخدم �شوان �صابر ،وهو قا�ض وحم ّقق يف جمل�س الق�ضاء الإقليمي،
�صفحته على فاي�سبوك النتقاد جمل�س الق�ضاء الأعلى ب�سبب عدم حياديته والقول �إن املحاكم
يف كرد�ستان لي�ست م�ستقلة .وبعد �شكوى تق ّدم بها املجل�س ،ق�ضت املحكمة يف �أربيل ب�أن يتم
القب�ض عليه .لكن مت �إطالق �سراح �صابر بكفالة ،يف � 6آذار/مار�س  ،2014بعد �ضغوط مك ّثفة
52
من املحامني والنا�شطني.
حتظى بع�ض الأن�شطة بقدر �أق ّل من اهتمام و�سائل الإعالم ،لكنها ت�ش ّكل على الرغم من
ذلك �سوابق مثرية لالهتمام بالن�سبة �إىل املجموعات االحتجاجية .فمظاهرات واعت�صامات
ال�شخ�ص الواحد هي �أ�شكال جديدة من الن�شاط وعالمة
مظاهرات واعت�صامات ال�شخ�ص الواحد هي �أ�شكال
على الت�سيي�س املتزايد للمجتمع 53.بيد �أن هذا اليعني
جديدة من الن�شاط وعالمة على الت�سيي�س املتزايد
�أن االحتجاجات اجلماهريية �أ�صبحت �أق ّل �شيوع ًا� ،إذ �أن
للمجتمع.
النا�شطني واملواطنني الأفراد يوا�صلون النزول �إىل ال�شوارع
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للتعبري عن انتقادهم للنظام.
يف مايتعلق ب�إ�صالح القطاع النفطي ،وبعد �ضغوط مك ّثفة من النا�شطني وو�سائل الإعالم
واملعار�ضة ال�سابقة� ،أق ّر الربملان يف العام  2015قانون ًا ي�سمح ب�إن�شاء �صندوق �سيادي لعائدات
النفط والغاز يخ�ضع �إىل �إ�شرافه .كان الهدف من هذا القانون احل َّد من �سلطة التكتّالت
احلزبية يف هذا القطاع من خالل م�أ�س�سة �إدارة الإيرادات والت�أكد من �أنها �ستُ�ستخدم خلدمة
الأجيال احلالية وامل�ستقبلية.
رمبا لن يكون ملعظم هذه التغيريات الرتاكمية ،ت�أثريات فورية على الأ�س�س الرئي�سة للنظام
ال�سلطاين .ومع ذلك ف�إنها ُتظهر ت�صميم اجلهات املدنية وال�سيا�سية الفاعلة على حت ّدي النظام
وحتقيق �إ�صالحات تدريجية .لذلك ينبغي النظر ،يف هذا ال�صدد� ،إىل التفاعل بني املواطنة
وبني النظام ال�سلطاين باعتباره �صراع ًا م�ستمر ًا .فقد مت ّكن املجتمع امل�س ّي�س من منع النظام
�شبه ال�سلطوي من االنزالق �إىل اال�ستبداد املطلق ،واحتفظ بهام�ش من احلرية ،وزاد من وعي
وو�سع الف�ضاءات املدنية تدريجي ًا .بيد �أن الطبيعة املحدودة لهذه التغيريات هي نتاج
املجتمعّ ،
البيئة املق ّيدة التي �أ�صبحت كرد�ستان فيها �أكرث ت�سيي�س ًا.

بيئة معقّدة
يبدو �أن املعار�ضة ال�سابقة وغالبية النا�شطني واملثقفني متفقون جميع ًا على �ضرورة �إ�صالح
النظام ،ولي�س �إ�سقاطه من خالل الثورة .ميكن تف�سري هذا العائق من خالل الإطار الداخلي
واخلارجي الذي تعمل فيه تلك القوى .ففي خ�ضم منطقة ال�شرق الأو�سط التي تعاين من العنف
الطائفي ،والتط ّرف الديني الذي مي ّثله تنظيم الدولة الإ�سالمية وغريه من املجموعات املتط ّرفة،
وانهيار م� ّؤ�س�سات الدولة ،تبدو م�س�ألة �إجراء الإ�صالحات التدريجية والالعنف �أكرث �إقناع ًا من
التمزّقات الثورية.
ومع ذلكَ ،ن َف َد �صرب ال�سكان جتاه االحتاد الوطني الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين واملعار�ضة ال�سابقة .فهم غا�ضبون من الف�ساد امل�ست�شري يف �أعلى امل�ستويات،
وواعون حلقوقهم ،ويعقدون �آما ًال كبرية ،ويطالبون ب�إجراء تغيريات �سريعة وهيكلية .ويرجع
ذلك يف جزء منه �إىل تط ّور املجتمع ومتكينه ،كما يرجع يف اجلزء الآخر �إىل حماولة حركة
التغيري (گۆڕان) الناجحة لتعبئة الناخبني واملعار�ضة من العام � 2009إىل العام .2013
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،التزال �أجهز ُة اال�ستخبارات والأمن وال�شرطة والب�شمركة حزبية وموالية
للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين ،كما �أظهر قمع املظاهرات
التي ا�ستم ّرت �شهرين يف العام  ،2011وهي م�ستعدة ال�ستخدام القوة الع�سكرية �ضد املعار�ضة
املدنية.

كاوه حسن

�أبرزت احلرب �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية مرة �أخرى الطبيعة احلزبية لهذه القوى .فمعظم
�أفراد قوات الب�شمركة ينتمون �إىل الوحدتني  70و ،80اللتني يقودهما قادة ع�سكريون من االحتاد
الوطني الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين وتخ�ضعان �إىل �إمرتهم و�سيطرتهم،
ولي�س �إىل وزارة �ش�ؤون الب�شمركة يف حكومة �إقليم كرد�ستان .و�أ ّدى ذلك �إىل ت�شظية و�إ�ضعاف
احلرب �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية .ويف الوقت نف�سه� ،س ّلط هذا الو�ضع ال�ضوء على احلاجة
امللحة �إىل و�ضع جميع القوات حتت قيادة وزارة �ش�ؤون الب�شمركة .يف بداية العام � ،2015أ�صدر
ّ
الرئي�س م�سعود البارزاين �أوامره بو�ضع الوحدتني  70و 80حتت قيادة الوزارة ،التي تديرها
م�شجع
حركة التغيري (گۆڕان) ،لكن مل يتم تنفيذ هذا القرار حتى الآن .وث ّمة م� ّؤ�شر �صغري لكن ّ
على الإ�صالح ،يتم ّثل يف �أن جميع �أفراد وحدات الب�شمركة يتقا�ضون الآن رواتبهم من الوزارة
المن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين �أو االحتاد الوطني الكرد�ستاين� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
طرحت الوزارة فكرة �إن�شاء وحدات جديدة م�ؤلفة من ال�شباب املج ّندين يف اخلدمة الع�سكرية
تكون م�س�ؤولة �أمام الوزارة ،ولي�س �أمام احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين �أو االحتاد الوطني
الكرد�ستاين 54.يف الوقت احلايل ،اليبدو احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين �ضد هذه الأفكار.
لكن لي�س وا�ضح ًا بعد ما �إذا كان احلزبان �سيعطيان حركة التغيري (گۆڕان) مزيد ًا من ال�سلطة
واملجال الالزم للقيام بعملية �إ�صالح هيكلي لوزارة الب�شمركة وحتويلها �إىل قوة وطنية غري
حزبية.
حالة عدم اليقني ب�ش�أن الو�ضع النهائي لإقليم كرد�ستان يف العراق ،مبا يف ذلك ما�ستكون
عليه حدوده ،وما �إذا كان �سي�ستقل �أو يبقى جزء ًا من العراق االحتادي ،تعيق تطوير املجتمع
امل�س ّي�س �إىل ح ّد �أبعد .وي�ستغ ّل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين
امللحة .على �سبيل املثال ،يف
هذه امل�س�ألة ل�صرف االنتباه عن امل�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية ّ
النقا�ش الدائر حالي ًا حول ا�ستقالل كرد�ستان ،يطرح احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين نف�سه
والبارزاين ،عرب و�سائل الإعالم والبيانات والأن�شطة ال�سيا�سية ،باعتبارهما اجلهتني الوحيدتني
اللتني ت�سعيان �إىل اال�ستقالل ،وي�ص ّوران منتقديهم على �أنهم خونة .لكن على الرغم من هذه
اال�سرتاتيجية القائمة على الإلهاء ،ا�ستم ّرت االحتجاجات االجتماعية �ضد ت�أخر �صرف الرواتب
و�أزمة الوقود والكهرباء وانتهاكات حقوق الإن�سان والف�ساد ،الأمر الذي يظهر �أن االحتاد الوطني
الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين رمبا يكونان قادرين على حتويل االنتباه عن
ق�ضايا ال�سيا�سة احلقيقية لبع�ض الوقت ،لكن ال�سخط االجتماعي وال�سيا�سي لن يتال�شى.
لرتكيا و�إيران ،وهما القوتان الإقليميتان الرئي�ستان ،ت�أثري كبري على ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف حكومة �إقليم كرد�ستان ،ولكليهما م�صالح ا�سرتاتيجية يف احلفاظ على الو�ضع
ال�سيا�سي الراهن يف كرد�ستان .كما �أن تركيا وحزب العدالة والتنمية ،على وجه اخل�صو�ص،
�شريكان ا�سرتاتيجيان للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين .و ُتع ّد ال�شركات الرتكية �أكرب م�ستثمر
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يف الإقليم ،حيث تعتمد �صادرات النفط الكردية على تركيا .وقد و�صف الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان م�سعود البارزاين باعتباره زعيم جميع الأكراد ،لي�س يف العراق وح�سب بل
�أي�ض ًا يف تركيا و�إيران و�سورية؛ واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين باعتباره احلزب الكردي
النموذجي؛ وحكومة �إقليم كرد�ستان باعتبارها النموذج االقت�صادي الذي يجب �أن يتبعه جميع
الأكراد .و ُتع ّد �إيران �شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا حلزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،وخا�صة جناح
الطالباين .هذه ال�شراكة يف غاية الأهمية لدرجة �أنه ُيقال �إن �إيران �ساعدت على منع ح�صول
هزمية تاريخية لالحتاد الوطني الكرد�ستاين يف االنتخابات العراقية التي جرت يف ني�سان/
55
�أبريل .2014
يف ال�صراعات الطائفية الإقليمية يف �سورية والعراقُ ،يعترب احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
واالحتاد الوطني الكرد�ستاين جزء ًا من حمورين متناق�ضني :احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
جز ٌء من حمور الأردن وقطر واململكة العربية ال�سعودية وتركيا ،يف حني �أن االحتاد الوطني
الكرد�ستاين جز ٌء من حمور �إيران .وقد تعاون كال احلزبني ب�شكل مك َّثف مع هذه القوى الإقليمية
(والدولية) ب�ش�أن الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية واال�ستخباراتية ،وي�ستخدمان هذه ال�شراكات
اال�سرتاتيجية اخلارجية لتعزيز النظام ال�سلطاين الداخلي.
ال�شكل الذي �ستكون عليه حركة التغيري (گۆڕان) وغريها من �أحزاب املعار�ضة ال�سابقة
يف امل�ستقبل �سي�ساعد �أي�ض ًا يف حتديد مدى ت�سيي�س كرد�ستان .وهذا �سيعتمد على مقدار
ال�سلطة واحل ّيز اللذين �ستح�صل عليهما تلك الأحزاب من احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
واالحتاد الوطني الكرد�ستاين لبدء الإ�صالحات ،وعلى ت�صميمها وقدرتها على تقدمي منوذج
بديل من ال�سيا�سة وال�سيا�سيني :منوذج غري فا�سد وقادر على مقاومة حماوالت ا�ستلحاقه من
قبل النظام .وي�ش ّكل اعتماد قوانني متويل الأحزاب ،والهيئة العليا لالنتخابات ،ووزارة �ش�ؤون
الب�شمركة ،والرواتب ،و�أنظمة التقاعد خطوات �صغرية لكنها �إيجابية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
�سيكون �إ�صالح القطاع النفطي اختبار ًا كبري ًا للمعار�ضة ال�سابقة .بيد �أن الأمر �سي�ستغرق
وقت ًا لكي ت�سفر هذه الإ�صالحات عن نتائج وليتم قيا�س ت�أثرياتها .يف الوقت نف�سه� ،سكان
الإقليم جزعون ويريدون �أن يروا تغيريات هيكلية �سريعة .كما تواجه املعار�ضة ال�سابقة،
وال�سيما حركة التغيري (گۆڕان) ،ماميكن ت�سميته مع�ضلة التعبئة واحلكم .فعندما كانت يف
املعار�ضة ،جنحت هذه املجموعات يف تعبئة قطاعات من ال�سكان �ضد النظام ال�سلطاين .لكن
عندما �أ�صبحت يف احلكومة ،واجهت واقع ترجمة الوعود
املعركة �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية جتعل مه ّمة
االنتخابية �إىل �سيا�سات قابلة للتنفيذ ،وتطبيق �إ�صالحات
ال�شروع يف الإ�صالحات �أكرث تعقيد ًا ،لأن تنفيذ
ناجحة.
التغيريات الهيكلية وقيا�س �أثرها يتط ّلب وجود بيئة
املعركة �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية جتعل مه ّمة ال�شروع يف
م�ستقرة.
اجتماعية و�سيا�سية
ّ
الإ�صالحات �أكرث تعقيد ًا ،لأن تنفيذ التغيريات الهيكلية وقيا�س
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�أثرها يتط ّلب وجود بيئة اجتماعية و�سيا�سية م�ستق ّرة .وقد و ّفرت املعركة �ضد تنظيم الدولة
الإ�سالمية لالحتاد الوطني الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ذريعة متم ّثلة يف
�أنهم الي�ستطيعون تنفيذ الإ�صالحات ب�سبب احلاجة �إىل الرتكيز على مكافحة التهديد الإرهابي.
يف جبل �سنجار ،حيث ان�سحبت قوات الب�شمركة التابعة للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين من
دون �إطالق ر�صا�صة واحدة يف � 3آب�/أغ�سط�س � ،2014شعر الإيزيديون الذين ُتركوا مل�صريهم
بالغ�ضب لأن احلزب ف�شل يف حمايتهم .البل �إن بع�ض الإيزيديني قالوا �إنهم مل يعودوا �أكرادا.
ولذا من امل�ستحيل التنب�ؤ بالطريقة التي �سي�ؤ ّثر من خاللها هذا الغ�ضب على نتائج االنتخابات
56
املقبلة ،وما �إذا كان ذلك �سي�ؤ ّدي �إىل تراجع الت�أييد للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين.
ري غري مق�صود لكنه �إيجابي .فقد �أ ّكد
كان لالن�سحاب من جبل �سنجار ومناطق �أخرى ت�أث ٌ
على ال�ضعف الهيكلي للوحدات الع�سكرية احلزبية يف كرد�ستان و�س ّرع احلاجة �إىل �إن�شاء قوة
ع�سكرية وطنية .يف حربها �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية ،حت�صل حكومة �إقليم كرد�ستان على
الدعم الع�سكري وال�سيا�سي من الدول الغربية و�إيران وتركيا .غري �أن ال�س�ؤال الذي يهيمن
على النقا�ش يف الإقليم هو :هل �سيتم �إحلاق الهزمية بتنظيم الدولة الإ�سالمية ،ومتى �سيتم
ذلك ،وهل هناك �أي �ضمانة ب� اّأل ي�ستخدم احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني
الكرد�ستاين هذه الأ�سلحة �ضد بع�ضهما البع�ض وكذلك �ضد املعار�ضة ال�سيا�سية والفعاليات
املدنية؟

خامتة
يتمتّع �إقليم كرد�ستان بقد ٍر �أكرب من اال�ستقرار والتنمية االقت�صادية والتع ّددية ال�سيا�سية
من بقية العراق االحتادي ،وكذلك بهام�ش �أكرب من احلرية للمجتمع املدين .غري �أن الو�ضع يف
الإقليم نف�سه يتغ ّري ب�سرعة.
عامي  2003و� 2013سيطرة احلزب
عزّزت الطفرة االقت�صادية التي �شهدها الإقليم بني َ
الدميقراطي الكرد�ستاين على ال�سلطة ،و�إىل ح ّد �أقل ،االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،وخا�صة
يف قطاع النفط اال�سرتاتيجي .وا�ستغ ّلت النخب احلاكمة يف كرد�ستان بنجاح االحتكارات
االقت�صادية و�شبكات املح�سوبية لإثراء نف�سها و�أ�صدقائها املق ّربني ،وا�ستلحاق قطاعات من
املجتمع ،واحتواء وقمع املعار�ضة.
مع ذلك ،يعاين النظام ال�سلطاين يف الإقليم من �ضعف بنيوي ،وهو غري قابل لال�ستمرار
على املدى البعيد .على �سبيل املثال ،التح ّوالت اجليلية (من جيل) يف احلزبني �أم ٌر المف ّر
منه ،وميكن �أن يتيح ذلك فر�صة للتغيري .ومع ذلك ،ميكن �أن ت�ؤ ّدي هذه التح ّوالت �أي�ض ًا �إىل
اقتتال م�س ّلح وتزعزع ا�ستقرار الإقليم .وعلى الرغم من �إعادة توحيد الإدارات التابعة لالحتاد
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الوطني الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ،ف�إن قطاع الأمن و�أجهزة املخابرات
ووحدتَي الب�شمركة الرائدتني  70و 80التزال كلها منق�سمة .واليزال االقت�صاد ال�سيا�سي للنظام
ال�سلطاين قائم ًا على عائدات النفط ،مايجعله عر�ضة �إىل التق ّلبات يف �أ�سعار النفط والنزاعات
التي مل تحُ َ ّل مع احلكومة االحتادية ،وعلى عالقة الإقليم التجارية الهامة مع تركيا .ومنذ العام
 ،2014يعاين اقت�صاد �إقليم كرد�ستان من �أزمة.
يف الوقت نف�سه ،يعبرّ املجتمع الكردي عن معار�ضته ملختلف �أبعاد النظام .ويدور نقا�ش
حيوي ب�ش�أن النظام ال�سلطاين يف الأو�ساط الأكادميية وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،وو�سائل
الإعالم الرئي�سة� ،إ�ضاف ًة �إىل االحتجاجات املنتظمة �ض ّد الف�ساد امل�ست�شري على �أعلى امل�ستويات،
وغياب العدالة االجتماعية واالقت�صادية .والواقع �أنه حتى يف الوقت الذي يحاول فيه احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين تعزيز حكمهما ،مت ّكنت احلركات
االجتماعية من �إجناز تغيريات تدريجية ومرحلية لكنها ،مع ذلك ،مه ّمة .وعلى الرغم من �أنه
لن يكون لهذه التح ّوالت ال�صغرية ت�أثري فوري وجذري على النظام ،ف�إنها تظهر ت�صميم املجتمع
على حت ّديه وحتقيق �إ�صالحات تدريجية.
�أ ّدى �صعود حركة التغيري (گۆڕان) �إىل تغيري اخلارطة ال�سيا�سية لكنه مل يغيرّ النظام
ال�سيا�سي .فقد جنح احلزب يف ح�شد وتوجيه مطالب املجتمع امل�س َّي�س ،و�ساعد يف خلق جيل
جديد من القادة ال�شباب من خارج �سيا�سة املح�سوبية ،وم ّكن
ال�شروع يف �إ�صالحات هيكلية وحتقيق تغيريات
الأحزاب الإ�سالمية .غري �أن تغيري نظام عمره عقدان من
ملمو�سة ي�ستغرقان وقت ًا ويتط ّلبان وجود بيئة
الزمن ويعاين من ف�ساد مزمن ،يبدو مه ّمة �شا ّقة� .إ�ضاف ًة �إىل
م�ستقرة ،وهي غري موجودة
اجتماعية و�سيا�سية
ّ
ذلك ،ال�شروع يف �إ�صالحات هيكلية وحتقيق تغيريات ملمو�سة
حالي ًا.
ي�ستغرقان وقت ًا ويتط ّلبان وجود بيئة اجتماعية و�سيا�سية
م�ستق ّرة ،وهي غري موجودة حالي ًا.
حتاول حركة التغيري (گۆڕان) وجمموعات املعار�ضة ال�سابقة الأخرى الت�ص ّدي لالحتكارات،
ومكافحة الف�ساد ،و�إ�صالح القطاع العام ،وتوحيد قوات الب�شمركة ورفع م�ستواها املهني ،وجعل
الهيئة العليا لالنتخابات حمايدة وم�ستقلة.
�أحد �أكرب التح ّديات التي تواجه حركة التغيري (گۆڕان) واالحتاد الإ�سالمي الكرد�ستاين
واجلماعة الإ�سالمية يف كرد�ستان يتم ّثل يف تقدمي منوذج بديل من ال�سيا�سة وال�سيا�سيني
يكون غري فا�سد �أو غري م�ستلحق من النظام ،وال�سيما عندما يتعلق الأمر بق�ضايا الرواتب
والتقاعد ومنافع �أخرى .وحتى الآن تبدو النتائج متباينة .و ُي َ
نظر �إىل بع�ض امل�س�ؤولني على
�أنهم نظيفو الكف وجديرون بالثقة ،يف حني ي�ست�سلم البع�ض الآخر �إىل �إغراء ال�سلطة.
ولذلك من الأهمية يف مكان لقادة املعار�ضة ال�سابقة والقواعد ال�شعبية م�ساءلة م�س�ؤوليهم،
و�إذا لزم الأمر ،ا�ستبدال الفا�سدين منهم مب�س�ؤولني جديرين بالثقة ويتمتّعون بامل�صداقية.
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�إذا اتّ�ضح �أن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين الينويان
الوفاء بوعودهما يف تنفيذ �إ�صالحات ذات مغزى ،ينبغي �أن تكون املعار�ضة ال�سابقة �صادقة
مع ناخبيها و�أن تبلغهم علن ًا با�ستحالة �إ�صالح النظام من الداخل .وبالتايل ،ينبغي على
املعار�ضة �أن متعن النظر يف ا�سرتاتيجيات �سلمية ومدنية بديلة ومبت َكرة بهدف ال�ضغط على
احلزبني لتنفيذ وعودهما.
يف حني يبدو من ال�سابق لأوانه احلكم على �أداء حركة التغيري (گۆڕان) واالحتاد الإ�سالمي
الكرد�ستاين واجلماعة الإ�سالمية يف كرد�ستان يف احلكومة ،ف�إن ال�سكان قد نفد �صربهم
ويع ّلقون �آما ًال كبرية ،ويرغبون يف ر�ؤية تغيريات �سريعة وملمو�سة .و�ستكون الفرتة التي ت�سبق
االنتخابات املقبلة يف العام  2017فرتة اختبار حا�سم للمعار�ضة ال�سابقة وهي حتاول حتقيق
بع�ض الإ�صالحات الهادفة والتدريجية.
يعتمد جناح املعار�ضة ال�سابقة على عوامل ثالثة .الأول هو رغبة احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين يف ال�سماح بحدوث تغيري .والثاين هو قدرة
حركة التغيري (گۆڕان) واالحتاد الإ�سالمي الكرد�ستاين واجلماعة الإ�سالمية يف كرد�ستان
(املعار�ضة ال�سابقة التي هي الآن جزء من احلكومة) على تقدمي منوذج بديل من ال�سيا�سة
وال�سيا�سيني يكون غري فا�سد �أو غري م�ستلحق من النظام .والثالث هو الإطار املق ّيد ،داخلي ًا
وخارجي ًا ،الذي تعمل فيه هذه القوى.
ولع ّل مايجعل مه ّمة حركة التغيري (گۆڕان) واالحتاد الإ�سالمي الكرد�ستاين واجلماعة
الإ�سالمية يف كرد�ستان ،ف�ض ًال عن املجتمع املدين� ،أكرث �صعوبة هو عدم اال�ستقرار املتزايد
واملعارك بني تنظيم الدولة الإ�سالمية من جهة والقوات الكردية والعراقية والأمريكية
من جهة �أخرى .يف مثل هذه البيئة تكون الأ�سبقية للأمن ومكافحة الإرهاب وامل�ساعدات
الإن�سانية ،على ح�ساب الإ�صالح والتح ّول الدميقراطي للنظام.
ومع ذلك ،تو ّفر مثل هذه البيئة �أي�ض ًا فر�صة نادرة كي يتح ّول النظام �إىل نظام دميقراطي.
ولذا ينبغي على الدول الغربية �أن ت�ص ّر على �إن�شاء جي�ش و�شرطة و�أجهزة �أمنية وطنية
وغري حزبية .وللم�ساعدة يف حتقيق ذلك ،ينبغي عليها �أن تدعم عملية �إ�صالح وزارة �ش�ؤون
الب�شمركة ،التي تهدف �إىل و�ضع جميع الوحدات الع�سكرية حتت قيادة حقيقية من الوزارة
و�ضمان �أال ُت�ستخدم الأ�سلحة املقدمة ملحاربة املت�ش ّددين �أبد ًا يف ال�صراعات الداخلية على
ال�سلطة و�/أو �ضد املعار�ضة ال�سيا�سية واملدنية .عالو ًة على ذلك ،ينبغي �أن تدعو الدول
الغربية حكومة �إقليم كرد�ستان �إىل تنفيذ وعودها التي تهدف �إىل �إ�صالح القطاع العام
والرواتب ونظام التقاعد جلعلها �أكرث نزاهة و�شفافية وخا�ضعة �إىل امل�ساءلة.
ويتعينّ على احلكومات الغربية ،واملنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإن�سان� ،أن ت�ص ّر
على �إحالة مرتكبي جرائم قتل ال�صحافيني امل�ستق ّلني و�ضحايا حملة � 17شباط/فرباير
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 2011القمعية� ،إىل العدالة.
غري �أن حتقيق ذلك اليقت�صر فقط على حكومة �إقليم كرد�ستان� .إذ ينبغي �أي�ض ًا على
للتو�صل �إىل اتفاق نهائي مع
داعميها اخلارجيني �أن ي�ضغطوا على احلكومة االحتادية يف بغداد ّ
حكومة �إقليم كرد�ستان حول الو�ضع يف الإقليم ،وتر�سيم احلدود ب�صورة وا�ضحة ،و�إيجاد حل
للق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية العالقة بني �أربيل وبغداد.
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز حتليالت
مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي تواجه
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف ال�ش�ؤون
الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف بيجينغ
وبروك�سل ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي القرار واجلهات
املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من خالل و�ضع مقاربات
جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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