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تـنـويـه

�أود �أن �أتق ّدم بال�شكر من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل مل�ساعدتها على �إ�صدار هذا
التقرير .كما � يّأن مم ّ
نت ملديرة برنامج ال�شرق الأو�سط مارينا �أوتاوي ،واملح ّررين �إلونكا
�أوزفالد وبيرت �سالفني .و�أود الإ�شارة �إىل � يّأن ا�ستفدت من ن�صائح زمالء �آخرين من
بينهم ت�شات باليكمان ،وكرمي �سدجادبور ،وروبن رافل .وكما دائم ًا ،فقد اعتمدت على
ن�صائح �إلني اليب�سون الق ّيمة ،وعلى قدرتها على انتقاء الأف�ضل والرتكيز على ماهو مهم.
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ملخ�ص
ّ

مامن �شك �أن تبعات الغزو الأمريكي للعراق يف العام � 2003ستكون مو�ضع نقا�ش
على مدى ال�سنوات املقبلة .لكن ثمة نتيجة وا�ضحة منذ الآن :التط ّلعات القومية املكبوتة
لدى ال�شعب الكردي املبعرث يف �أربعة بلدان  -العراق وتركيا و�إيران و�سورية – انطلقت،
ورمبا ب�شكل العودة عنه ،ب�سبب هذه احلرب .و�سبق للمناطق الكردية يف العراق ،والتي
توحدت وح ّولت نف�سها �إىل منطقة فيدرالية.
ا�ستفادت من �إطاحة نظام �صدام ح�سني� ،أن ّ
�أما احلكومة الإقليمية لكرد�ستان ،فهي ت�ش ّكل حقيقة قائمة وقوة تعزّز عملية متكني الو�ضع
الكردي� ،إذ هي ترنو �إىل �ضم مناطق �أخرى تقطنها غالبية كردية ،وال�سيما حمافظة
كركوك الغنية بالنفط� ،إىل نطاق �سيطرتها .ولذا ،ف�إن وجود ومطالب احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان �أثارا قلق خمتلف جريان العراق وحكومة بغداد على حد �سواء .وهذه امل�سائل
التزال بعيدة عن �إيجاد حلول لها .ثم �أنه �إذا مامت جتاهل هذه التط ّلعات �أوعوملت بطريقة
غري منا�سبة ،ميكن لها �أن تت�س ّبب يف عدم ا�ستقرار ملمو�س وعنف يف مرحلة دقيقة
وحا�سمة متر بها املنطقة.
بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة ،تثري الق�ضية الكردية ق�ضايا حيوية عدة :م�ستقبل
العراق؛ قدرة القوات الأمريكية املقاتلة على فك االرتباط بطريقة م�س�ؤولة؛ وعالقتها
(�أمريكا) مع تركيا احلليف املهم يف منظمة معاهدة �شمال الأطل�سي واملتطلعة �إىل ع�ضوية
ال�سوق الأوروبية؛ ثم ب�شكل عام ،اال�ستقرار يف منطقة غنية بالنفط ،خالل مرحلة من
ال�شكوك القوية التي حتيط مب�ستقبل الطاقة .ويجادل التقرير ب�أنه يتعينّ على وا�شنطن
�أن تبدي اهتمام ًا كبري ًا بالأبعاد العديدة للم�س�ألة الكردية ،ويف مق ّدمها ،وجود خماطر
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حقيقية لن�شوب نزاعات ّ
وتدخالت خارجية .ولذا ،على وا�شنطن �أن تط ّور مقاربة �شاملة
تعرتف ،و�إن �أمكن ،تق ّوي ،هذه الروابط لتحقيق م�ستقبل مزدهر وم�ستقر .هذا اليعني �أنه
الميكن حل كل �أوجه امل�س�ألة الكردية املتعددة �إال يف �آن ،بل هو يعني �أن على وا�شنطن �أن
ح�سا�سة �إزاء الكيفية التي ميكن فيها للتق ّدم املحتمل  -و�أي�ض ًا للنك�سات  -يف جمال
تكون ّ
معينّ �أن ي�ؤ ّثرا على احلركة يف جماالت �أخرى .وهنا من الأهمية مبكان ت�سوية م�ستقبل
كركوك وتعزيز �شرعية البنية الفيدرالية العراقية� ،إ�ضافة �إىل تطوير عالقة ف ّعالة بني
�أنقرة واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان.
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مقدمة

ما

من �شك يف �أن تبعات الغزو الأمريكي للعراق يف العام � 2003ستكون مو�ضع نقا�ش
على مدى ال�سنوات املقبلة .لكن ثمة نتيجة وا�ضحة منذ الآن :التط ّلعات القومية
املكبوتة لدى ال�شعب الكردي املبعرث يف �أربعة بلدان  -العراق وتركيا و�إيران و�سورية –
انطلقت ،ورمبا ب�شكل العودة عنه ،ب�سبب هذه احلرب .وهذا يرتجم نف�سه الآن يف مطالب
ت�شمل حقوق ًا �سيا�سية وثقافية ،وحكم ًا ذاتي ًا �أو�سع لأكراد العراق �إزاء �سلطة بغداد .و�إذا
مامت جتاهل هذه التط ّلعات �أوعوملت بطريقة غري منا�سبة ،ميكن لها �أن تت�س ّبب يف عدم
ا�ستقرار ملمو�س وعنف يف مرحلة دقيقة وحا�سمة متر بها املنطقة.
بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة ،تثري الق�ضية الكردية ق�ضايا حيوية عدة :م�ستقبل
العراق؛ قدرة القوات الأمريكية املقاتلة على فك االرتباط بطريقة م�س�ؤولة؛ وعالقتها
(�أمريكا) مع تركيا احلليف املهم يف منظمة معاهدة �شمال الأطل�سي واملتطلعة �إىل
ع�ضوية ال�سوق الأوروبية؛ ثم ب�شكل عام ،اال�ستقرار يف منطقة غنية بالنفط ،خالل مرحلة
من ال�شكوك القوية التي حتيط مب�ستقبل الطاقة .باخت�صار ،يتعينّ على وا�شنطن �أن تبدي
اهتمام ًا كبري ًا بالأبعاد العديدة للم�س�ألة الكردية ،ويف مق ّدمها ،وجود خماطر حقيقية
لن�شوب نزاعات ّ
وتدخالت خارجية.
ثمة ثالثة �أ�سباب مرتابطة الحتمال ن�شوب نزاع يف املنطقة الكردية ،يتعلق الأول
بالدور الذي �سيلعبه الأكراد واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان يف العراق ،وحتديد ًا مدى
وحجم املنطقة التي �سي�سيطرون عليها (مبا يف ذلك املنطقة الغنية بالنفط ومدينة
كركوك) كجزء من الدولة الفيدرالية .والواقع �أن ثمة �إمكانية حقيقية لالنف�صال يف حالة
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ف�شل احلكومة املركزية وحلفائها يف تلبية بع�ض املطالب الرئي�سة التي يطرحها الأكراد.
وبالطبع ،انف�صال الأكراد ،ومقاومة املطالب الكردية املتعلقة بكركوك ،و�سيناريوهات
�أخرى ،ميكن �أن تقذف بالعراق �إىل �أتون حرب �أهلية �شاملة.
امل�صدر الثاين املحتمل ي�شمل التوتّرات املت�صاعدة يف تركيا بني الدولة وبني �أقليتها
الكردية .ف�أنقرة ُتط ّل على احلكومة الإقليمية لكرد�ستان وعلى النجاحات الكردية يف
�شمال العراق بو�صفها �أخطار ًا ته ّدد وحدة �أرا�ضيها .وهي تخ�شى تعبئة �سيا�سية �أكرب
لدى الأقلية الكردية فيها ،كما تخ�شى �أن تتعاظم قوة حزب العمال الكرد�ستاين الثوري،
وهي قوة حملية متم ّردة يتمركز نحو ن�صف مقاتليها يف �شمال العراق .وبالتايل ،الأتراك
جا ّدون يف حماولتهم منع ن�شوء دولة حكم ذاتي يف �شمال العراق ،الأمر الذي ترك ب�صماته
ال�سلبية على العالقات الأمريكية مع تركيا ،الدولة احلليفة يف حلف الأطل�سي .وكانت
وا�شنطن منحت تركيا ال�سنة املا�ضية ،بت�أثري �ضغط هائل بذلته هذه الأخرية ،ال�ضوء
الأخ�ضر ل�شن عمليات عرب احلدود �ضد حزب العمال الكرد�ستاين يف �شمال العراق .ومنذ
كانون الأول/دي�سمرب ،2007تقوم الطائرات الرتكية املقاتلة ب�شن هجمات متوا�صلة ،و�إن
م�ضبوطة� ،ضد حزب العمال الكرد�ستاين ،مت تعزيزها بعملية ب ّرية واحدة .هذه العمليات
ميكن �أن تتفاقم لت�صبح �صراع ًا تركي ًا  -كردي ًا عراقي ًا يرتافق مع ّ
تدخل تركي وا�سع قد
ي�ؤدي �إىل حفز جريان �آخرين على ّ
التدخل �أي�ض ًا.
امل�صدر الثالث للنزاع هو ردود فعل الأكراد الإيرانيني وال�سوريني على التط ّورات
عند جريانهم .فقد عار�ضت طهران ودم�شق طوي ًال التط ّلعات الكردية وتعاونتا مع ًا ومع
تركيا لكبح جماح الإجنازات التي حققها الأكراد يف العراق .ومع �أن الأكراد الإيرانيني
وال�سوريني مل يحظوا باالهتمام نف�سه الذي حظي به نظرا�ؤهم يف كل من تركيا والعراق،
�إال �أنهم ت�أ ّثروا �أي�ض ًا بالأحداث الإقليمية .هذا �إ�ضافة �إىل �أن التعبئة الكردية املتزايدة
وم�سل�سل �أعمال العنف يف كل من �سورية و�إيران ،قرعتا �أجرا�س الإنذار لدى هذين
النظامني ،اللذين قد يلج�آ هما �أي�ض ًا �إىل ّ
التدخل �إذا ما اعتقدا �أن التطورات العراقية
ته ّدد وحدة �أرا�ضيهما.
بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة ،كل هذه الأ�سباب الثالثة املحتملة ميكن �أن تخلق
مروحة وا�سعة من املتاعب .فعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،والعنف� ،أواحلرب الأهلية ال�شاملة
يف العراق �ست�ؤ ّثر بالت�أكيد على خطط �سحب القوات الأمريكية ،مثلما ميكن �أن يفعل
ّ
التدخل من دول اجلوار .و�سيكون للحرب الأهلية نتائج كارثية على امل�صالح الأمريكية
يف املنطقة ككل .فرتكيا التي �ستنغلق على نف�سها ب�سبب عدم قدرتها على حل التحدي
مؤسـســة كـارنـيـغـي لـلـســالم الـدولـي
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املحلي (الكردي) �سلمي ًا ،لن تكون قادرة يف الغالب على لعب دور بناء يف ال�شرق الأو�سط،
�أوالنجاح يف االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي ،وهو هدف يحظى بدعم احلزبني يف الواليات
املتحدة منذ �أكرث من عقدين .لهذه الأ�سباب ،ينبغي على �إدارة �أوباما �أن تط ّل على امل�س�ألة
الكردية يف �صورتها احلقيقية بو�صفها نقطة حمورية بالن�سبة �إىل فك االرتباط الناجح
وامل�س�ؤول من العراق ،ويف نهاية املطاف بالن�سبة �أي�ض ًا �إىل ال�سيا�سة الأمريكية ككل يف
ال�شرق الأو�سط.
الريب �أن التحديات التي خلقتها التط ّلعات الكردية والأمر الواقع يف �شمال العراق
مثبطة ،لكن على وا�شنطن �أن مت�سك بزمام املبادرة .فمهما تكن ال�صعاب الراهنة يف
املنطقة ،تبقى الواليات املتحدة القوة الوحيدة التي متتلك ال�سلطة واملوارد والنفوذ على
معظم الأطراف لبدء حل هذه ال�صراعات .لكن ،وقبل كل �شيء ،الطريقة التي �ستقوم
مبوجبها بفك االرتباط يف العراق �ست�ؤ ّثر على التط ّورات يف كرد�ستان ككل .وهذا التقرير
يقرتح مقاربة للإدارة الأمريكية اجلديدة بهدف منع امل�شكالت ذات ال�صلة بالق�ضية
الكردية من زعزعة �سيا�ساتها يف املنطقة ،خا�صة يف العراق ،كما يجادل ب�أن الق�ضايا
الكردية يف العراق وتركيا و�إيران و�سورية مرتابطة ب�شكل الف�صام فيه .ولذا ،على
وا�شنطن �أن تط ّور مقاربة �شاملة تعرتف ،و�إن �أمكن ،تق ّوي ،هذه الروابط لتحقيق �أهداف
�سيا�ستها.
هذا اليعني �أنه الميكن حل كل �أوجه امل�س�ألة الكردية املتعددة �إال يف �آن على طريقة
ح�سا�سة �إزاء
«االنفجار العظيم» ( ،)*( )Bang Bigبل هو يعني �أن على وا�شنطن �أن تكون ّ
الكيفية التي ميكن فيها للتق ّدم املحتمل  -و�أي�ض ًا للنك�سات  -يف جمال معينّ �أن ي�ؤ ّثرا على
احلركة يف جماالت �أخرى.
وهنا من الأهمية مبكان ت�سوية م�ستقبل كركوك وتعزيز �شرعية البنية الفيدرالية
العراقية� ،إ�ضافة �إىل تطوير عالقة ف ّعالة بني �أنقرة واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان ،حيث
�أن للطرفني دوافع ًا ملزمة للتعاون ،وحيث �أن هذه العالقة �سيكون لها �أثرها البعيد يف
تقلي�ص اال�ضطراب الكردي داخل تركيا� .أما �إيران و�سورية فتلعبان �أدوار غري �أ�سا�سية
على امل�سرح ،على رغم �أن م�شاكل الأكراد لديهما ميكن �أن تتفاقم �شك ًال وجوهر ًا.
يبد�أ التقرير بنظرة عامة على الق�ضية الكردية يف كل �أنحاء ال�شرق الأو�سط ،مع
�إطاللة على واقع الأكراد يف العراق وتركيا و�إيران و�سورية� .أما حتليل املخاطر والأهداف
الأمريكية ،فهو �سيقودنا �إىل تقدمي التو�صيات �إىل ال�سيا�سة الأمريكية.
(*) «االنفجار العظيم» ( :)Bang Bigنظرية فيزيائية تقول �أن الكون ن�ش�أ من انفجار �ضخم واحد قبل
نحو  13.7بليون �سنة( .املرتجم).
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اخللفية
والـ�ســيـاق

لطاملا

كان الأكراد جماعة �إثنية مم ّيزة يف ال�شرق الأو�سط منذ �ألفي �سنة .فهم
�ش ّكلوا جزء ًا من �إمرباطوريات �أو�سع خدموها كرعايا خمل�صني و�أحيان ًا
تزعموا بع�ض �أهم الت�شكيالت الع�سكرية القوية ،حيث �أن كل كردي
كمتم ّردين .كما �أنهم ّ
يتذ ّكر باعتزاز �أن �صالح الدين ،فاحت القد�س وعدو ريت�شارد قلب الأ�سد اللدود ،كان
كردي ًا.
كان الهم الرئي�س للأكراد يف الهزيع الأخري من عمر الإمرباطورية العثمانية ،حني
فاقمت احلروب عدد قتالهم� ،أن يتج ّنبوا جباة ال�ضرائب وحاجة ال�سلطان ال�شرهة �إىل
املج ّندين اجلدد .ماعدا ذلك ،وعلى رغم جتاهل الباب العايل لهم ،كان الأكراد يتمتّعون
بامل�ساواة يف �إطار اجلماعة الإ�سالمية .واحلال �أنهم مل يقوموا باملحاوالت الأوىل لبلورة
وعي �إثني �إال كر ّد فعل على ّ
التمخ�ضات القومية يف �أوروبا وتركيا و�أماكن �أخرى من العامل.
كما �أنهم �شعروا �أي�ض ًا باخليبة من جهود تركيا الفتاة لإعادة ت�شكيل بقايا الإمرباطورية
()1
ككيان يتمحور حول الفكرة الرتكية.
كانت اتفاقية �سايك�س  -بيكو العام  1916وما �أ�سفرت عنه من تق�سيم للإمرباطورية
العثمانية مبثابة كارثة للأكراد .فعدا عن تو ّزعهم على جانبي احلدود الدولية بني الدولة
العثمانية و�إيران ،فر�ضت القوى اال�ستعمارية دولتني �أخريني على الأكراد ،هما العراق
و�سورية .وهكذاّ ،
تبخرت ب�سرعة �آمال الأكراد ب�أن تو ّفر النقاط الأربعة ع�شرة للرئي�س
وودرو ول�سون االعرتاف بهم ك�أمة حاملا حت ّولت معاهدة �سيفر ،التي وعدتهم بحكم ذاتي
يف �شرق الأنا�ضول� ،إىل كم ُمهمل على يد كمال �أتاتورك والقوميني الأتراك الذين جنحوا
مؤسـســة كـارنـيـغـي لـلـســالم الـدولـي
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املناطق الكردية امل�أهولة

امل�صدر :وكالة اال�ستخبارات املركزية (.)1992
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يف �شن حرب �أ�سفرت عن والدة جمهورية تركيا احلديثة.
واملفارقة �أن الأكراد ا�ستجابوا بحما�س حني ا�ستثار �أتاتورك حميتهم الدينية من �أجل
هزمية الكفار اليونانيني وغريهم ممن حاولوا الإجهاز على الإمرباطورية العثمانية،
لكنهم �سرعان ما ُمنوا باخليبة املريرة حني ق ّرر النظام الرتكي اجلديد �إ�سقاط اثنتني من
املكونات الرئي�سة لهويتهم :التم ّيز العرقي واالرتباط الوثيق بالدين.
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية وبعدها ،تع ّر�ضت الهوية الكردية �إىل �ضغط �شديد يف
كل الدول الأربع .ففي كل احلاالت تقريب ًا قطن الأكراد �أطراف هذه الدول؛ وبالتايل حني
كانوا يثريون م�شكلة ما على �شاكلة حت ّرك �سيا�سي �أوعنف ،كان ذلك يحدث يف مناطق
نائية ن�سبي ًا وبعيدة عن املراكز ال�سكنية املهمة ،وبالت�أكيد بعيد ًا عن عوا�صم هذه البلدان.
وخالل معظم القرن الع�شرين ،كانت خمتلف الدول  -الأمم التي تواجه �أقليات كردية
مثرية للقالقل عند الأطراف تنجح يف ال�سيطرة عليهم ،غالب ًا باالعتماد على توليفة من
القمع (عمليات قتل وتهجري وا�سعة) واال�ستلحاق .ف�إ�ضافة �إىل عمليات التق�سيم التي
فر�ضتها احلدود الدولية ،كان الأكراد خالل معظم القرن الع�شرين منق�سمني �أي�ض ًا يف
مابينهم وعاجزين عن اال�صطفاف حول قائد واحد �أوحركة واحدة؛ وهذا كان له �إىل حد
كبري عالقة بالت� ّأخر العام يف مناطقهم ،كما �إىل قوة ت�أثري االنتماء املناطقي الذي ُيعلي
من �ش�أن ماهو حم ّلي على ماهو قومي �أوعام ( .)2ويف املقابل �شهدت ثمانينيات وت�سعينيات
القرن الع�شرين التبلور البطيء لقيادة من الطبقة الو�سطى وتفاع ًال �أو�سع لهذه الأخرية
مع الهوية الكردية ،متجاوزة بذلك الروابط القبلية والطائفية واملحلية.
كيف� ،إذ ًا ،كانت جتارب الأكراد يف كل من الدول الأربع يف القرن الع�شرين؟

العراق
�أثبت �أكراد العراق �أنهم �أكرث العنا�صر مت ّرد ًا حني يتعلق الأمر مبقاومة ال�سلطة
املركزية .فهم �شعروا �أنهم ُخ ِذلوا من جانب القوى املُنت َِدبة ،خا�صة بريطانيا العظمى،
التي اعتربتهم م�صدر �إزعاج ميكن تد ّبر �أمره �ضمن عراق متعدد الطوائف والأعراق.
وباملقارنة مع تركيا� ،أثبت النظام العراقي �أنه كان �أ�ضعف بكثري ،وكان عليه مرار ًا �أن
يلج�أ �إىل ت�سوية وفاقية مع املجموعات الكردية الرئي�سة ،على رغم �أن وعود الت�سوية
هذه مل تتحقق �أبد ًا .ففي العام  ،1970على �سبيل املثالُ ،و ّقعت اتفاقية للحكم الذاتي مع
بغداد لكنها مل ُتن ّفذ .ويف عهد نظام �صدام ح�سني ،قام العراق مبغامرات خطرة دولية
مؤسـســة كـارنـيـغـي لـلـســالم الـدولـي
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عدة منحت الأكراد فر�ص ًا لزيادة حتديهم للنظام ،فا�ستفاد الأكراد من فر�صتي احلرب
العراقية  -الإيرانية  1988 - 1980وفيما بعد حرب اخلليج الأوىل يف العام ،1991
ال�ستئناف ن�ضالهم امل�س ّلح لتحقيق احلكم الذاتي ورمبا حتى اال�ستقالل .وقد �ساعدتهم
�إيران يف ذلك كما فعلت يف مطلع ال�سبعينيات لزعزعة نظام �صدام .ويف كال هاتني
احلالتني ،كانت االنتكا�سات واملذابح املرعبة تلي االنت�صارات الع�سكرية الكردية الأ ّولية.
بيد �أن حمالت �صدام الدموية على كرد�ستان العراق �ساعدت الأكراد على لفت انتباه
املجتمع الدويل �إليهم .ويف ربيع العام � 1991سعى �أكرث من مليون الجئ كردي عراقي
�إىل مالذ �آمن على احلدود الإيرانية والرتكية ،ما ا�ضطر الواليات املتحدة و�شركاءها
يف التحالف �إىل فر�ض منطقة حظر طريان فوق خط العر�ض  .36واملفارقة هنا �أن هذا
ّ
التدخل الإن�ساين م ّكن الأكراد من خلق �إطار ل�شبه دولة م�ستقلة.
عززت احلرب العراقية يف العام  2003الوجود الكردي عاملي ًا .وحني ف�شلت الواليات
املتحدة يف احل�صول على موافقة الربملان الرتكي لفتح جبهة ثانية �ضد �صدام ح�سني،
تعينّ عليها االعتماد بكثافة على القوات الكردية �شبه الع�سكرية للحفاظ على النظام
يف ال�شمال .وقد كان الأكراد هم الوحيدون الذين اعتربوا االحتالل الأمريكي للعراق
مبثابة حترير .بعد ذلك� ،أ�صبحت املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة الأكراد �أكرث مناطق العراق
ا�ستقرار ًا وازدهار ًا ،كما لعب الأكراد �أي�ض ًا دور ًا �سيا�سي ًا فاع ًال يف بغداد .ويف العام
 ،2005ت�س ّلم �أحد زعيمي الأكراد ،جالل طالباين رئي�س االحتاد الوطني الكرد�ستاين،
رئا�سة العراق و�أثبت �أنه �سيا�سي قادر على بناء �إجماع يف بغداد� .أما الزعيم الآخر،
م�سعود برزاين رئي�س احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ،فقد ت�س ّلم رئا�سة احلكومة
الإقليمية لكرد�ستان .وقد مت ّكن الأكراد ،عرب املناورات يف �صراعات مابعد عهد �صدام،
من تغليب ر�ؤيتهم على وجهة نظر مناف�سيهم حيال �إعادة ر�سم حدود املحافظات ،وتعوي�ض
عقود من التطهري العرقي وعمليات التقطيع والتو�صيل على ح�سابهم .وقد وافقت بغداد
�أي�ض ًا على طلبهم ب�إجراء ا�ستفتاء حول م�ستقبل كركوك التي يقولون �أنها مبثابة املقد�س
بالن�سبة �إليهم.
ن�صت املادة  140من الد�ستور ،والتي ُ�س ّنت العام  ،2005على �إجراء ا�ستفتاء
لقد ّ
حول كركوك يف موعد اليتجاوز كانون الأول/دي�سمرب .2007لكن اال�ستفتاء ت� ّأخر ب�سبب
نق�ص التح�ضريات ال�ضرورية .و تواجه احلكومة الإقليمية لكرد�ستان معار�ضة من العرب
والرتكمان الناطقني باللغة الرتكية ومن البلدان املجاورة ،خ�صو�ص ًا تركيا ،ويرت ّكز
اخلالف على احتمال ا�ستقالل الأكراد و�أي�ض ًا على من �سيتح ّكم بالنفط .والواقع �أن العديد
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من العراقيني ،كما دول جماورة ،اليريدون ملدينة كركوك وحقول النفط املجاورة لها -
ثاين �أكرب منطقة منتجة للنفط يف العراق � -أن ُت�ضم �إىل احلكومة الإقليمية لكرد�ستان،
�إذ هم يتخ ّوفون من �أن الرثوة النفطية واحلكم الذاتي �سيو ّلدان زخم ًا �إ�ضافي ًا من �أجل
اال�ستقالل .وعلى الرغم من جهود الو�ساطة التي قادتها الأمم املتحدة عرب مم ّثلها
اخلا�ص �إىل العراق �ستافان دي مي�ستورا ،الذي يرت�أ�س بعثة م�ساعدة العراق التابعة للأمم
املتحدة ،تتوا�صل التوتّرات يف كركوك ،يف وقت حت ّذر فيه تركيا من �أن ال�سيطرة الكردية
على كركوك خط �أحمر قد ي�ستدعي ّ
تدخلها.

تركيا
منذ ال�سنوات الأوىل من عمر اجلمهورية ،كان هدف تركيا هو ا�ستيعاب الأكراد والعمل
عموم ًا على الق�ضاء على الهوية الثقافية الكردية .والإجراءات لتحقيق هذا الهدف �شملت
عمليات �إعادة توزيع �إجبارية لل�سكان وقوانني قا�سية متنع ا�ستخدام اللغة الكردية ،وحملة
لإنكار الوجود الكردي نف�سه عرب القول �أنهم لي�سوا �أكرث من �أتراك تائهني .وبعد انفجار
�أ ّويل النتفا�ضات عنيفة مت قمعها يف خامتة املطاف يف �أواخر الثالثينيات ،بد�أ الأكراد
يبحثون عن و�سائل بديلة لتحقيق م�صاحلهم ،ف َق ِب َل البع�ض ا�ستلحاق الدولة الرتكية له،
فيما اختار �آخرون ،خ�صو�ص ًا بعد فرتة الهدوء الن�سبي التي �أعقبت الثالثينيات ،التعبئة
ال�سيا�سية البطيئة ولكن املتوا�صلة .وقد منح الأكراد دعمهم لكل من يتحدى النظام
القائم اخلا�ضع للجي�ش ،وهذا عنى يف اخلم�سينيات احلزب الدميقراطي اجلديد؛ ويف
ال�ستينيات احلركات الي�سارية .ومن رحم هذه احلركات كان االنبعاث العنيف حلزب
العمال الكرد�ستاين يف العام  ،1984الذي ل ّوع ال�سلطات الرتكية �إىل �أن اعتُقل قائده يف
كينيا العام  1999مب�ساعدة �أمريكية.
حالي ًا تواجه �أنقرة مع�ضلة مع ّقدة :كيف عليها التعاطي مع امل�شاعر القومية املت�صاعدة
بني الأكراد ،فيما حتاول حتقيق تق ّدم نحو االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي الذي ي�شرتط
�إ�صالحات كبرية يف جمال الدقرطة وحقوق الإن�سان والتحرر ال�سيا�سي (اللربلة) .حتى
الآن كان ال�صراع �ضد حزب العمال الكرد�ستاين حمدد ًا يف الأطر الع�سكرية البحتة،
وبقيت الإ�صالحات ال�سيا�سية مقت�صرة على �إجراءات �شكلية ت�شمل اللغة وحقوق البث.
بيد �أن هذا الو�ضع خلق حال ا�ستقطاب بني الأكراد الأتراك وممثليهم .ويف غ�ضون ذلك،
كانت ال�سلطات الرتكية حتظر الأحزاب املوالية للأكراد الواحد تلو الآخر بحجة التعاطف
مؤسـســة كـارنـيـغـي لـلـســالم الـدولـي
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مع حزب العمال الكرد�ستاين.
لقد �شهد حزب العدالة والتنمية احلاكم حالي ًا كيف �أن �أجندته الإ�صالحية ،التي
حفز عليها االحتاد الأوروبيُ ،ته ّم�ش ب�سبب عودة حزب العمال الكرد�ستاين �إىل ال�ساحة
بعد  ،2004والذي نتج جزئي ًا عن خيبة الأمل من عدم �إحراز تق ّدم يف مايتعلق بالق�ضية
الكردية.
ثم �أن وجود حزب العمال الكرد�ستاين يف املناطق النائية على طريف احلدود العراقية
 الرتكية �ساهم يف زيادة ح ّدة التوتّرات الأمريكية  -الرتكية .فالأتراك يجادلون ب�أنهمن واجب الواليات املتحدة كقوة احتالل يف العراق� ،أن ت�ست�أ�صل وجود حزب العمال
الكرد�ستاين ،خ�صو�ص ًا و�أن وزارة اخلارجية �ص ّنفته منذ فرتة طويلة كمنظمة �إرهابية.
لكن مت ّنع الواليات املتحدة عن �إزعاج الأكراد العراقيني� ،إ�ضافة �إىل الو�ضع اله�ش �أ�ص ًال
يف �شمال العراق يف �أواخر ،2007على �إثر �سل�سلة من الكمائن الناجحة التي ن�صبها حزب
العمال الكرد�ستاين لوحدات ع�سكرية تركية ،ب ّدل املعادالت .فقد غيرّ ت الواليات املتحدة
موقفها و�سمحت �أو ًال بغارات جوية تركية ثم الحق ًا بعملية برية حمدودة على مع�سكرات
ُي�شتبه ب�أنها حلزب العمال الكرد�ستاين .هذه العمليات الع�سكرية خف�ضت التوتّر الأمريكي
 الرتكي� ،إال �أنها كانت جم ّرد عمليات م�س ّكنة� ،إذ �أن م�شكلة حزب العمال والق�ضيةالكردية الأكرب التزاالن قائمتني.

�إيران
كانت �إيران هي الدولة التي حقق فيها الأكراد �أول جمهورية م�ستقلة ،و�إن كانت
ق�صرية العمر� .إنها جمهورية مهباد التي �أقيمت يف ظل احلماية ال�سوفياتية مطلع العام
 1946بقيادة املال م�صطفى برزاين ،والد الرئي�س احلايل للحكومة الإقليمية لكرد�ستان.
بيد �أن القوات ال�سوفياتية ان�سحبت لتعود �إيران وحتتل املنطقة قبل نهاية العام .وحينها
اتّخذ ال�شاه �إجراءات �صارمة للغاية ،ف�شنق القادة الوطنيني الأكراد و�أخ�ضع املنطقة �إىل
احلكومة املركزية ( .)3هرب برزاين ،بيد �أن م�آثره يف مهباد ح ّولته �إىل بطل قومي كردي
حقيقي .لكن خالف ًا لرتكيا� ،سمح ال�شاه ب�أ�شكال منتقاة من التعبري الثقايف الكردي� ،إذ
مادام الأكراد بعيدين عن ال�صيغ القومية املعلنة ،ففي و�سعهم الن�شر باللغة الكردية .البل
رعى جهاز اال�ستخبارات الإيراين (�سافاك) حمطة �إذاعية كردية( .)4ومع ذلك ،هذا مل
مينع الأكراد الإيرانيني من تطوير منظماتهم ال�سرية.
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بعد الثورة الإ�سالمية يف العام  ،1979اندلعت التوتّرات جمدد ًا ،ذلك �أن النظام
اجلديد مل يكن �أكرث ت�ساحم ًا من �سابقه يف مايتعلق باملطالب القومية الكردية .وهو حاول
ا�ستلحاق الأكراد عرب الت�أكيد على اجلذور العرقية والأ�صول امل�شرتكة للأكراد والفر�س.
على �أي حال ،وعلى الرغم من االختالفات الطائفية والعرقية بني الأكراد ال�س ّنة والإيرانيني
ال�شيعة� ،إال �أن �إيران كانت �أكرث تق ّب ًال للثقافة الكردية ،لأن ما�ضيها الإمرباطوري ي�سمح
()5
لها بر�سم �صورة �إثنية وا�سعة يلتقي فيها اجلميع.
لقد وجد حزبان كرديان �إيرانيان ،هما احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين � -إيران
وحزب كوماال ،مالذ ًا �آمن ًا يف كرد�ستان العراق ،لكن �أكراد العراق منعوهما من االنخراط
يف �أعمال ع�سكرية معادية لإيران .بد ًال من ذلك ،ظهرت جمموعة جديدة يف ال�سنوات
الأخرية ُتعترب امتداد ًا حلزب العمال الكرد�ستاين حملت ا�سم حزب احلياة احلرة لتتحدى
النظام الإيراين .ومع �أن حزب احلياة احلرة الي�ش ّكل تهديد ًا حقيقي ًا لإيران� ،إال �أنه جنح
يف �إزعاج اجلي�ش الإيراين ويف �إيقاع �إ�صابات يف �صفوفه .وقد �سمح وجود حزب احلياة
احلرة يف جبال العراق النائية لإيران ب�أن ت�شرتك مع تركيا يف ال�ضربات الع�سكرية
والتعاون اال�ستخباراتي �ضد هذا احلزب وحزب العمال الكرد�ستاين ،ويف ت�سجيل نقاط
�سيا�سية ل�صاحلها يف تركيا على ح�ساب الواليات املتحدة.

�سورية
عا�ش �أكراد �سورية يف ظل قمع الدولة املتوا�صل و�إنكار احلقوق ،على الرغم من �أنهم
كانوا الأقل ن�شاط ًا �سيا�سي ًا بني �أكراد الدول الأربع .وقد و�صف �أحد الباحثني �سلوكهم
هذا على �أنه �شكل من �أ�شكال التق ّية ( .)6واحلال �أن تعريف الهوية ال�سورية على �أنها
عربية �إ�سالمية قد �أق�صى الأكراد من عموم املجتمع ال�سوري .ففي العام  ،1962وقبيل
ظهور النظام البعثي ،فقد حوايل  200.000كردي هويتهم ،ماحرمهم من احل�صول على
خدمات الدولة والتوظيف والتعليم وامل�شاركة ال�سيا�سية.
وقد ن�سجت �سورية على منوال �صدام ح�سني حني نقلت �آالف العرب �إىل املناطق
الكردية يف �سورية خللق منطقة عازلة بينهم وبني املجتمعات الكردية يف الدول املجاورة
( .)7كما لعبت احلكومة ال�سورية بالورقة الكردية �ضد جريانها ،حيث وجد حزب العمال
الكرد�ستاين وزعيمه مالذ ًا على مدى عقدين تقريب ًا من � 1980إىل  ،1998يف دم�شق
و�سهل البقاع يف لبنان الذي احت ّلته �سورية.
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ومع ذلك ،ت�أ ّثر �أكراد �سورية بعمق بالتطورات التي �أعقبت غزو العراق يف العام
 .)8(2003فقد اندلعت ا�ضطرابات فورية متزامنة �ضد احلكومة و�أعمال ع�صيان مدين
قام بها الأكراد ،مثل املظاهرات التي �شهدتها مدينة القام�شلي العام  ،2004والتي
ا�ستنفرت نظام الأ�سد مبا فيه الكفاية كي ُيط ِبق بعنف على املن�ش ّقني .وقد �أدى توقيف
وتعذيب ثم وفاة �شيخ كردي المع يف العام � 2005إىل مزيد من االحتجاجات( .)9وخوف ًا من
انتفا�ضة �شعبية تخرج عن �سيطرتهم ،جل�أ وجهاء الأكراد �إىل عقد �سلم مع نظام الأ�سد
( .)10ومع ذلك ي�ستمر اال�ضطراب .وقد �شهد عيد النريوز� ،أوال�سنة الكردية اجلديدة يف
�آذار/مار�س � ،2008أعمال عنف جمدد ًا .كما انتقد رئي�س احلكومة الإقليمية لكرد�ستان
م�سعود برزاين ب�ش ّدة م�صرع متظاهرين �أكراد على �أيدي قوات الأمن ال�سورية (.)11
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خماطر
ال�سـيـا�سـة الأمريكية
و�أهدافها
تواجه

الواليات املتحدة خم�سة �أخطار و�أهداف �سيا�سية كربى يف مايخ�ص
الق�ضايا الكردية:
� )1إن�شاء كيان فيدرايل دميقراطي م�ستقر و�شرعي يف �شمال العراق.
 )2حل م�شكلة كركوك �سلمي ًا.
 )3تطوير عالقة فاعلة بني تركيا واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان.
 )4حل الق�ضية الرتكية  -الكردية �سلمي ًا.
 )5تطوير مقاربات للق�ضية الكردية يف كل من �إيران و�سورية.

بناء كيان
كردي فيدرايل و�شرعي
يف �شمال العراق
الهدف الأمريكي الأ�سمى هو املحافظة على وحدة �أرا�ضي العراق يف �إطار حدود دولة
فيدرالية ودميقراطية .لكن وحدة �أرا�ضي العراق تتو ّقف على قدرته على دمج �سكانه
الأكراد يف �إطار فيدرايل ناجح .فقد �أثبتت القواعد اجلديدة والأ�ساليب القدمية لت�سوية
النزاعات عدم جدواها يف العراق ،كما ت�ؤ ّكد ذلك ال�صعوبات املتعلقة بقانوين النفط
التو�صل �إىل بنية فيدرالية ناجحة يف العراق يتط ّلب قدر ًا
وانتخابات املحافظات .لكن ّ
�أكرب بكثري من اجلهد الذي يبذله العراقيون ،كما يتط ّلب اهتمام ًا من جانب الواليات
مؤسـســة كـارنـيـغـي لـلـســالم الـدولـي
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املتحدة.
�سجل الأكراد بداية ناجحة يف م�أ�س�سة منطقتهم .فهم مت ّكنوا عملي ًا من حكم
لقد ّ
�أنف�سهم ب�أنف�سهم منذ نهاية حرب اخلليج العام  .1991وقد اعتمد اال�ستقرار الراهن
على الأداء ال�سل�س للحكومة الإقليمية لكرد�ستان ،وعلى تقلي�ص ال�صراعات بني احلزبني
الكرديني الأ�سا�سيني �إىل احلدود الدنيا ،وعلى التعاون مع احلكومة املركزية يف بغداد،
والتدخل اخلارجي يّ
ّ
املتدن .وثمة عامل حا�سم
املتح�سنة
و�أي�ض ًا على الظروف االقت�صادية
ّ
�آخر �ساهم يف هذا اال�ستقرار هو تو ّفر الفر�ص ب�أن يكون للأكراد م�ستقبل يف العراق
كمجموعة �إثنية منف�صلة .وهذا ماتت�ض ّمنه املادة  117من د�ستور العام  2005التي تعرتف
باحلكومة الإقليمية لكرد�ستان كمك ّون �أ�سا�سي من مكونات الدولة العراقية الفيدرالية،
كما تعرتف بلغتني ر�سميتني هما العربية والكردية.
ولأن الأكراد العراقيني يدركون �أن هذه رمبا تكون اللحظة التاريخية التي تو ّفر لهم
�أف�ضل فر�صة للح�صول على حكم ذاتي معزّز ون�شط ،فقد انخرطوا يف عملية بناء دولة
تعاونية تعمل على زيادة اال�ستثمارات يف البنية التحتية وعلى جذب ر�أ�س املال الأجنبي
الذي يعزّز هذه العملية.
بيد �أن الفيدرالية مفهوم غريب يف ال�شرق الأو�سط حيث ُتدار الأنظمة غالب ًا من ِق َبل
مركز �سلطوي قوي .وخالل النقا�ش الد�ستوري العام  ،2005انتقدت اجلامعة العربية
و�أمينها العام بح ّدة املفهوم الفيدرايل قائلة �أنه يج ّرد العراق من هويته العربية .هذا
�إ�ضافة �إىل �أنه مامن دولة من دول اجلامعة العربية تعتمد �أي �صيغة فيدرالية .وبالن�سبة
�إىل العامل العربيُ ،يعد ظهور دولة �أخرى غري عربية ،ولو كانت م�سلمة ،يف و�سطه مبثابة
�إ�سرائيل �أخرى ،وبالتايل لن يكون ذلك �سوى حماولة �أخرى لتقلي�ص و�إ�ضعاف الوطن
العربي.
اليزال ج ّل النقا�ش يف العراق يرت ّكز حول من يف العراق الفيدرايل �سيق ّرر طرق
ا�ستغالل النفط وتوزيعه ،ناهيك عن توزيع عائداته .وتبقى الفيدرالية مثار جدل �أي�ض ًا
لأن كثري ًا من العراقيني ،وال�س ّنة منهم خ�صو�ص ًا ،يعتربونه مكاف�أة من دون وجه حق
للأكراد الذين كانوا تاريخي ًا غري خمل�صني للدولة.
وباملثل ،كان جريان العراق من غري العرب ،على غرار تركيا و�إيران ،معار�ضني بقوة
للعراق الفيدرايل ،خوف ًا من مطالب مماثلة ت�صدر عن الأقليات الكردية لديهم.
ومع ذلك ،ا�ستطاعت الفيدرالية متكني �أكراد العراق من االنخراط والتعاون مع
احلكومة يف بغداد ولعبوا بطرق عدة دور ًا بناء ،البل �أحيان ًا كان هذا الدور الغنى عنه
حل�سن الأداء .وكما يقول جو�ست هلرتمان« :لأن الكثري من ال�سيا�سات الربملانية منذ العام
 2005كانت ذات �صلة بالت�شريعات امل�ستم ّدة من الد�ستور ،ف�إن الأكراد مت ّكنوا من ترك
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ب�صماتهم ب�شكل متك ّرر وحا�سم ،و�ساعدهم يف ذلك ان�ضباطهم الداخلي وحت�ضرياتهم
()12
الدقيقة (مقارنة باجلميع) �إ�ضافة �إىل وحدة ر�ؤاهم اال�سرتاتيجية».
لقد جنح الأكراد الثالثة الذين ي�شغلون منا�صب رفيعة يف بغداد  -الرئي�س جالل
طلباين ونائب رئي�س احلكومة برهم �صالح ووزير اخلارجية هو�شيار زيباري  -يف تعزيز
امل�صالح العراقية وحل النزاعات الداخلية بني الفئات ال�شيعية وال�س ّنية املتن ّوعة .لكن
�سيكون من غري الواقعي �أن نتوقع حتى ملثل هذه امل�ساهمة �أن تكون كافية لتبديد االنطباعات
لدى العراقيني الآخرين حول عدم والء الأكراد .ومع ذلك ،ف�إن حيوية الأكراد ت�ضمن
ح�صول احلكومة الإقليمية لكرد�ستان على مات�ستحق من الإن�صاف .كما �أن الب�شمركة،
وخالف ًا للملي�شيات الأخرى ،مل تقاتل �ضد احلكومة املركزية وهي ط ّورت دورها داخل
العراق �إىل احلد الذي يجعل من املمكن النظر �إليها كنموذج للحر�س الوطني تقتدي به
امللي�شيات الأخرى.
املناطق املتنازع عليها والتي تطالب احلكومة الإقليمية لكرد�ستان بها

الأكراد الأتراك والعراقيون� :صراع �أم تعاون؟ جمموعة الأزمات الدولية ،تقرير ال�شرق الأو�سط
الرقم  ،81ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2008امللحق ب� ،ص.24 .
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وهكذا ،حني طلب رئي�س احلكومة املالكي من جي�ش املهدي نزع �أ�سلحته ومن مقتدى
ال�صدر التخ ّلي عن ال�سيا�سة ،بدا ك�أنه ي�شرعن وجود الب�شمركة وطابعها اخلا�ص.
بالطبع ،ا�ستقرار ال�شمال كانت له �أثمان مهمة .فبعد �سبعة ع�شر عام ًا من احلكم
الذاتي �ضمن عراق غري وا�ضح املعامل� ،أ�صبح الأكراد منعزلني عن بقية املجتمع العراقي.
واحلزبان الكرديان املتناف�سان ،احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني
خ�ص�صت لهما
الكرد�ستاين ،ا�ستخدما عائدات النفط التي ت�أتيهما من بغداد ،والتي ّ
مبوجب اتفاقيات النفط مقابل الغذاء يف العام  ،1996لتعزيز دوريهما يف ال�شمال
عرب �شبكة من املح�سوبيات ،وتوزيع الأموال ،والعقود للمعاونني املخل�صني والأ�صدقاء،
مدجنة وموالية.
وقمع املعار�ضة .كما �أن كال احلزبني ّ
�شجعا ن�شوء �أحزاب و�صحافة ّ
ثم �أن احلكومة الإقليمية لكرد�ستان وعلى الرغم من كل م�ساهماتها الإيجابية ،لي�ست
دميقراطية متام ًا .ونتيجة لذلك ثمة دائم ًا خطر (والبع�ض يعتقد �أن امل�ؤ�شرات على ذلك
باتت وا�ضحة) من �أن يتّخذ االن�شقاق يف �شمال العراق �شك ًال �إ�سالمي ًا �أو�أكرث قومية
وانف�صالية.
لقد و ّفر �إ�صرار �أكراد العراق على الفيدرالية للمجل�س الإ�سالمي الأعلى يف العراق،
وهو فريق �شيعي م�شارك يف احلكومة ،حافز ًا للعمل من �أجل �إن�شاء منطقة فيدرالية كبرية
مك ّونة من ت�سع حمافظات يف اجلنوب ت�ضم مدينة الب�صرة .بيد �أن اقرتاح املجل�س الأعلى
هو �إىل حد ما ك�أ�س م�سمومة .فاملجل�س ،الذي فقد قدر ًا كبري ًا من �شعبيته ،ي�سعى �إىل
ال�سيطرة على منطقة ت�ضم �أكرب ح�صة من احتياط النفط العراقي ،وهو يواجه معار�ضة
حملية قوية من حزب الف�ضيلة الذي ي�سيطر على الب�صرة �إ�ضافة �إىل جي�ش املهدي
وعنا�صر من حزب الدعوة والرتكمان وال�س ّنة )13(.وبالتايل ،اقرتاح املجل�س الأعلى قد
ّ
يلطخ �سمعة الفيدرالية ،ومعها التط ّلعات الكردية �أي�ض ًا.
موحدة
�إن الفيدرالية تَنتُج �إما عن حماولة ل َلم �شعث جمموعات متباينة ت�ش ّكل دولة ّ
توحدت مبح�ض اختيارها )14(.ومن الوا�ضح
على رغم �إرادتها� ،أومن وحدات �سيا�سية ّ
�أن احلالة الأوىل تنطبق على الو�ضع الكردي �أي االحتاد غري الطوعي .فاملنطقة الكردية
احلالية املك ّونة من ثالث حمافظات ،حتى مع ا�ستثناء مناطق حمافظة كركوك املتنازع
عليها ،غري متجان�سة وت�ضم عدد ًا الب�أ�س به من الرتكمان وامل�سيحيني الآ�شوريني .ولذا،
حاول �أكراد العراق تكوين كيان كرد�ستاين جامع ،بد ًال من كيان مقت�صر على الإثنية
الكردية.
�إن وجود م�شاعر انف�صالية قوية يف �إطار الرتتيبات الفيدرالية غري الطوعية قد يف�سح
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املجال �أمام وجود قدر �أكرب من امل�شاحنات بني املركز والأقاليم .وهكذا ف�إن امل�شاعر
االنف�صالية يف كرد�ستان العراق قوية ،حيث و�صلت ن�سبة ال�سكان امل�ؤيدين لال�ستقالل
يف العام � 2005إىل  95يف املئة )15(.والعجب بعد ذلك �أن مييل �إقليم فيدرايل �إىل تب ّني
موقف �أكرث ح ّدة يف وجه مركز �سيا�سي يتّخذ موقف ًا �أكرث ت�ساه ًال  -على الأقل �ضمن املدى
الق�صري وبحدود.
الدليل على مثل هذا الت�ساهل الأ ّويل جنده يف املباحثات حول املادة  140وق�ضية
كركوك ،و�أخري ًا النفط� .أما اخلالفات الالحقة بني بغداد واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان
حول القانون املقرتح لتنظيم ا�ستك�شاف النفط وتوزيعه ،فتدل على وجود درجة من
الغمو�ض حيال ال�سلطات الفيدرالية .ثم �أن التاريخ (�صدام تع ّمد خف�ض متويل عمليات
ا�ستك�شاف النفط يف كرد�ستان) وغياب الثقة بني احلكومة املركزية وال�سلطة الكردية،
ي�ؤ ّثران على املواقف من قانون النفط .فعلى الرغم من االتفاق على عائدات �صادرات
النفط التي حت�صل عليها احلكومة املركزية ،ي�ص ّر الأكراد على احلق يف منح عقود
اال�ستك�شاف للحيلولة دون تكرار ظلم املا�ضي .ويف املقابل ،ت�ص ّر احلكومة املركزية على
موحدة ملنع احتمال خروج الإنتاج عن نطاق ال�سيطرة .بيد �أن
وجود �سيا�سة نفطية وطنية ّ
هذا مل مينع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان من مفاحتة �شركات نفط عاملية ،تراوحت بني
�شركات تركية ونروجية وكورية جنوبية ،للبدء باال�ستك�شاف.
�إن انتقال ال�سلطة �إىل الأقاليم اليعني دوم ًا زوال القوى النابذة للمركز .وهنا قد تكون
�إ�سبانيا منوذج ًا ،حيث يوا�صل �إقليما البا�سك وكاتالونيا اللذان يتمتعان باحلكم الذاتي
ن�ضالهما متفاوت ال�ش ّدة لزيادة �سلطاتهما �إىل احلد الأق�صى على ح�ساب املركز .ثم �أن
�إن�شاء فيدرالية يف العراق ،وهي منطقة خمتلفة للغاية عن �أوروبا� ،سيكون �أكرث �صعوبة
بكثري؛ حيث �أن البغ�ضاء بني ال�سكان العرب والأكراد ،الذين ينظر �إليهم على �أنهم «خانوا
ً ()16
العراق» و«تعاونوا» مع الواليات املتحدة� ،سيبقى واقع ًا حقيقي ًا مقيما.
وبالدرجة نف�سها� ،إمكانية االنف�صال الكردي تبدو حقيقية .ويف و�سع بغداد وجريانها
�إكراه كرد�ستان على العودة �إىل العراق من خالل التهديد بالعقوبات االقت�صادية ،بل
وحتى ّ
التدخل الع�سكري� ،أو�إغراء الأكراد بالفيدرالية مع العراق عرب احلوافز .وحتى
لو كان ا�سرت�ضاء الأكراد هو اخليار املرغوب به �أكرث� ،إال �أنه م�شوب باملخاطر �إذ �أن
الأ�سباب نف�سها التي جتعل الفيدرالية �ضرورية للعراق �ستجعل الفيدرالية خطر ًا على
()17
وحدة �أرا�ضيه.
�إن الواليات املتحدة ،وعلى رغم اجلدول الزمني لالن�سحاب� ،سوف تخدم نف�سها
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�إذا ما�ساعدت الأكراد وبقية العراق على العمل لتطوير مناذج الفيدرالية .لقد تعاملت
الواليات املتحدة مع ا�ستقرار كرد�ستان العراق على �أنه �أمر م�س ّلم به ،وخف�ضت �إىل
درجة كبرية متويل برامج بناء امل�ؤ�س�سات هناك .لكن تو�سيع حكم القانون يف ال�شمال
يعد من �أكرث احلاجات �إحلاح ًا .فعلى الرغم من التق ّدم الذي �أحرزه احلزبان الكرديان
يف عملية احلكم� ،إال �أن العديد من خالفاتهما التي مت القفز فوقها قد تعاود الظهور يف
زمن التوتّرات ال�شديدة.

حل ق�ضية كركوك �سلم ًيا
مامل تتم �صياغة ت�سوية م�شروعة من قبل احلكومة العراقية ،وبالتعاون مع الأمم
املتحدة والواليات املتحدة ،ف�إن كركوك تبقى قنبلة موقوتة جاهزة لالنفجار �إثني ًا .وميكن
لهذا ال�صراع �أن ميتد �إىل مناطق �أخرى من العراق حيث تكرث النزاعات الإقليمية (.)18
كركوك� ،إذ ًا� ،أ�سا�سية بالن�سبة �إىل امل�صالح الأمريكية يف العراق .لكن مايجعل حل ق�ضية
هذه املدينة �صعب املنال هو هذا اخلليط من الكراهية املديدة (التي جرى تعميقها عمد ًا
ّ
والتدخل
خالل حكم �صدام القا�سي) واالنق�سامات العرقية ،واحتياطيات النفط الكبرية،
اخلارجي.
يف جمال اعرتا�ضهما على �ضم كركوك من جانب احلكومة الإقليمية لكرد�ستان ،كانت
املحاججة الرئي�سة لكل من �إيران و�سورية هي �أن موارد نفط كركوك �ستمنح احلكومة
ربرات لت�صبح م�ستقلة .فمع وجود  12يف املئة من احتياطي النفط
الإقليمية لكرد�ستان امل ّ
العراقي فيهاُ ،تعترب املدينة وحمافظتها ثاين �أكرب منطقة منتجة للنفط يف العراق.
وبالتايل ف�إن معظم اخلالف على املدينة واملحافظة له عالقة مبا تعنيه ال�سيطرة على
()19
هذه الرثوة يف املرحلة املقبلة.
�إن الأكراد يطالبون مبحافظة كركوك ا�ستناد ًا �إىل و�ضعهم ك�أغلبية يف املحافظة قبل
احلملة التي �ش ّنها �صدام لتهجري ال�سكان وتعديل احلدود املحلية لت�أكيد هوية كركوك
العربية .كما يعتمد كل من الأكراد والرتكمان على نتائج �إح�صاء �سكاين لت�أييد مطالبهم.
فالرتكمان ،الذين يعتمدون على الدعم الرتكي ،يقولون �أن كركوك هي مدينة تركمانية
تاريخي ًا ،وي�شريون على �سبيل املثال �إىل �إح�صاء العام  1957الذي �أعطاهم �أكرثية عددية
طفيفة يف مدينة كركوك .لكن نتائج الإح�صاء نف�سه على م�ستوى املحافظة ككل �أظهر �أن
الأكراد يتف ّوقون عددي ًا على كل من العرب والرتكمان بن�سبة  48يف املئة ،يف حني حاز
()20
العرب على  28يف املئة والرتكمان على  21يف املئة.
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منذ الغزو الأمريكي ،كانت كركوك مدار �صراع .فقد قاد احلزبان الكرديان اندفاعة
و�شجعا ال�سكان ،الذين ُطردوا مبوجب �سيا�سات التعريب التي
ع�سكرية باجتاه كركوك ّ
ف�سر العرب والرتكمان �سلوك الأكراد هذا على �أنه ق�ضم
ن ّفذها �صدام ،على العودة .وقد ّ
للأرا�ضي على ح�سابهما .والآن ي�ش ّكل مطلب الأكراد بـ«التطبيع» (�أي �إعادة ر�سم احلدود
و�إعادة توطني ال�سكان ال�سابقني) يف حمافظة كركوك ،كما تن�ص املادة  140التي يجب
�أن يتبعها �إح�صاء لل�سكان وا�ستفتاء حول م�ستقبل املدينة ،جوهر ال�صراع الدائر هناك
حالي ًا .وقد قاوم الرتكمان ،مب�ساعدة كل من القوميني العرب ال�س ّنة وال�شيعة وتركيا،
الطموحات الكردية بقوة ،فيما يتع ّر�ض القادة الأكراد �إىل �ضغوط من ناخبيهم ومن
القوميني الأكراد الذين يطالبون ب�إحراز املزيد من التق ّدم يف كركوك .ولكن ،على الرغم
توجه �إىل الأكراد� ،أ ّكد تقرير جمموعة الأزمات الدولية �أن الأكراد
من كل االتهامات التي ّ
()21
ت�صرفوا �إجما ًال بان�ضباط منذ العودة يف ني�سان�/أبريل .2003
لكن يف خامتة املطاف ،ت� ّأخر الـ«تطبيع» يف كركوك ب�سبب التل ّك�ؤ املق�صود حلكومة
بغداد ،وب�سبب الو�ضع امللتهب يف العراق ،ما �أعاق �إعادة ر�سم حدود املحافظات بد ّقة.
ومل يكن رف�ض بغداد التحرك ناجم ًا عن �ضعفها وح�سب ،بل �أي�ض ًا ،كما ّ
�شك الأكراد،
لعدم ا�ستعدادها االمتثال �إىل املادة  .)22( 140وقد مت ت�أجيل �صدام حمتمل مع اقرتاح
املم ّثل اخلا�ص للأمم املتحدة �ستافان دي مي�ستورا ت�أجيل العملية �ستة �أ�شهر ،لكن يف
()23
احلقيقة ،مت ت�أجيل العملية �إىل �أجل غري حمدد.
تر ّكز االعرتا�ض الرئي�س على الأهداف الكردية لتطبيع كركوك يف تركيا� .أما �إيران
و�سورية فلم تكونا مبثل ح ّدة تركياّ ،
وف�ضلتا �أن ترتكا �أنقرة لتتحمل العبء الثقيل .واحلال
�أن �أنقرة تتحمل ق�سط ًا �أكرب يف هذه امل�س�ألة ب�سبب عالقتها الوثيقة بالواليات املتحدة،
ولأن لديها ورقتها الإثنية التي ميكن �أن تلعبها يف �شمال العراق .ففي العام � ،1995ساهم
الأتراك يف �إطالق اجلبهة الرتكمانية العراقية كقوة موازنة للطموحات الكردية العراقية
ّ
بالتدخل حلماية الرتكمان ،يف حالة �ضم كركوك
املتنامية .كما ه ّدد القادة الأتراك
�إىل احلكومة الإقليمية لكرد�ستان .ومن �ش�أن ّ
التدخل الع�سكري �ضد احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان �أن تكون له م�ضاعفات دولية التحُ �صى وبكلفة ع�سكرية التوازي فر�ص النجاح
ال�ضئيلة .كما ميكن لرتكيا �أي�ض ًا �أن حتا�صر اقت�صاد احلكومة الإقليمية لكرد�ستان عرب
حرمان الأكراد من املداخل �إىل �أهم الطرق التجارية من �شمال العراق و�إليه.
لكن ما �أهمية الورقة الرتكمانية؟ لقد برزت اجلبهة الرتكمانية العراقية ،برعاية
ودعم اجلي�ش الرتكي ،كالعب م�ؤ ّثر يف �سيا�سة تركيا املحلية ويف ح�سابات �سيا�ستها
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اخلارجية ( .)24بيد �أن ال�صورة تبقى م�ش ّو�شة يف العراق يف �أح�سن الأحوال� ،إذ تبينّ
�أن الدعم الذي حتظى به اجلبهة الرتكمانية يف العراق حمدود؛ فهي مل حت�صل �سوى
على  0.87يف املئة من جمموع �أ�صوات الناخبني يف انتخابات العام  2005ليكون لها ثالثة
نواب فقط يف الربملان العراقي .ثم �أن عدد ًا �أكرب من الرتكمان انتُخبوا �ضمن القوائم
ال�شيعية وال�س ّنية ،ولي�س على قائمة اجلبهة الرتكمانية العراقية ،وال�سبب �أن نحو  50يف
املئة من الرتكمان �شيعة وهم جنحوا �إىل االن�ضمام �إىل �أحزاب �شيعية؛ كما �أن كثري ًا ممن
يعي�شون يف مناطق كردية كانت لهم فيها تقليدي ًا عالقات ط ّيبة مع الأكراد( .)25ولذا،
فعالية اجلبهة الرتكمانية العراقية حم�صورة �إىل حد كبري يف مدينة كركوك حيث تقيم
()26
حتالف ًا مع العرب املحليني ،مبن فيهم ال�صدريني.
لقد ن�أت احلكومة الرتكية بنف�سها عن اجلبهة الرتكمانية العراقية ب�سبب �ضعف
�أدائها االنتخابي ،لكن اجلي�ش الرتكي الذي مار�س معظم النفوذ يف �سيا�سة تركيا جتاه
�شمال العراق ،مل يهملها .وقد كان هناك مابني � 1200إىل  1500جندي تركي متمركزين
يف املناطق اخلا�ضعة للأكراد يف �شمال العراق منذ �أواخر الت�سعينيات ،مبوافقة �أمريكية
وكردية ( )27ملراقبة حزب العمال الكرد�ستاين ،ورمبا ،وهنا الأهم ،لكي يكون العمود الفقري
للجبهة الرتكمانية .والواقع �أن اجلي�ش الرتكي واحلكومة كانا على طريف نقي�ض حول
ال�سيا�سات الداخلية والكردية العراقية( ،)28الأمر الذي يجعل اجلبهة الرتكمانية قادرة
على �إحداث ال�ضرر وافتعال �أعمال ا�ستفزازية جلذب حماتها �إىل �أتون ال�صراع ،حتى و�إن
مل يكونوا راغبني يف ذلك( .)29بيد �أن مقاربة �أنقرة اجلائرة مل�س�ألة كركوك �أو �إطاللتها
ّ
بالتدخل
على م�س�ألة الرتكمان تت�س ّبب مب�شكالت خا�صة بها؛ لأنها تع ّر�ضها �إىل اتهامات
يف �ش�ؤون بلد �آخر با�سم �أقلية (هل ت�سمح تركيا للعراق بفعل الأمر نف�سه ل�صالح �أكراد
تركيا؟) ،ولأنها تطلق طموحات غري واقعية حيال قدراتها على ّ
التدخل يف كركوك.
�إن �شبح اال�ستفتاء حول كركوك يه ّدد ب�إثارة �صدامات عرقية ميكن �أن متتد ب�سهولة
�إىل خارج كركوك( )30خا�صة املو�صل التي تعج بال�صراعات العرقية ،وحيث توجد �أقلية
كردية كبرية تتع ّر�ض �إىل �ضغوط جريانها .ومن �ش�أن اندالع مثل هذا ال�صراع ال�شر�س �أن
يوجه �ضربة قا�سية �إىل كل من اجلي�ش الأمريكي واحلكومة العراقية .لقد وافق الأكراد
ّ
على منح خطة مم ّثل الأمم املتحدة دي مي�ستورا املك ّونة من ثالث مراحل فر�صة كي ُتن ّفذ،
�شريطة �أن ت�ؤدي �إىل تغيري تد ّرجي يقنع اجلمهور الكردي العراقي الأو�سع ب�أن ثمة تقدم ًا
ما( .)31وتبع ًا لذلك �ستبد�أ التعديالت احلدودية يف املناطق الأقل �إثارة للجدل ،وحيث
لل�سكان املحليني بالدرجة الأوىل م�صلحة بتغيري و�ضعهم( .)32هذه التعديالت احلدودية
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لي�ست م�ص ّممة لتعزيز املطالب الكردية ،لأنها قد ت�سفر �أي�ض ًا عن �إعادة متو�ضع املناطق
التي تعترب تقليدي ًا عربية خارج نطاق ال�سيطرة الكردية .ولذا ،يجب �أن ترتافق التعديالت
احلدودية مع �إجراءات بناء الثقة لت�سهيل التغيريات امل�ستقبلية ،التي �ستكون �أكرث
�صعوبة( .)33و�إ�ضافة �إىل مقاربته التدريجية ،يتمتّع اقرتاح دي مي�ستورا بقيمة م�ضافة
كونه مينح الأطراف فرتة زمنية لبدء املفاو�ضات.
�إن مع�ضلة الأكراد تعك�س مع�ضلة العراق نف�سه يف مايتعلق بالكرد .بكلمات �أخرى ،ميكن
للأكراد حماولة فر�ض �إرادتهم على كركوك �أوجذبها لالن�ضمام �إىل احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان عرب الإقناع وال�ضمانات واحلوافز .واالقرتاح الأخري لي�س �صعب املنال� ،إذا
ماتذ ّكرنا �أن املنطقة الكردية �أبلت بالء ح�سن ًا يف ظل ظروف غاية يف ال�صعوبة .فعلى
الرغم من املحاباة واملح�سوبية يف قيادتها ،تو ّفر احلكومة الإقليمية لكرد�ستان ملواطنيها
قدر ًا �أكرب من التما�سك واال�ستقرار ال�سيا�سيني مقارنة بباقي مناطق العراق .بيد �أنه اليزال
على الأكراد �أن ي�صادقوا على ال�صيغة النهائية من د�ستور احلكومة الإقليمية لكرد�ستان
الذي يك ّر�س جمموعة وا�ضحة من ال�ضمانات لكل الأقليات املقيمة يف منطقتها.
�أما بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة ،فهي تواجه مع�ضلتها اخلا�صة بها يف كركوك .فعلى
�سيهم
املدى الق�صري� ،سيكون هدفها الأ�سا�سي منع انفجار العنف .وعلى املدى البعيد ،ما ّ
هو احلل ال�شرعي للق�ضية .و�إذا ما ُق ّي�ض للعراق �أن يتج ّز�أ ،هل �سيكون من الأف�ضل لأكراده
 الذين ُيعتربون حلفاء طبيعيني للواليات املتحدة ،ويف خامتة املطاف عملي ًا لرتكيا � -أني�سيطروا على النفط؟ وما احلاالت الطارئة التي يجب �أن ت�ستعد وا�شنطن ملواجهتها؟
لي�س ثمة �إجابات وا�ضحة فور ًا .لكن يتعينّ على الواليات املتحدة �أن ت�ساعد على �ضمان
�أن تكون العملية ذات املراحل الثالث يف كركوك عادلة من خالل تهيئة م�س�ؤوليها لتقدمي
دعم م�ستدام خلطة الأمم املتحدة ،عن طريق االنخراط مع الأطراف املتواجدة على
الأر�ض مبا�شرة والتحكيم يف مابينها .كما عليها �أي�ض ًا جت ّنب ارتكاب �أخطاء جديدة ،مثل
عقد �صفقات �سرية �أوجانبية مع �أي من الأطراف ،حتت �ضغط ال�ضرورات الراهنة .ثم
�أنه ميكنها ت�شجيع املتخ ّوفني العراقيني وجريانهم على قبول النتائج �أوعلى ال�ضغط لبلورة
خطط للأمم املتحدة �أكرث طموح ًا كتلك التي اعتُمدت يف بر�شكو يف يوغ�سالفيا ال�سابقة،
حيث اقتُطعت منطقة �إدارية منف�صلة حني تبينّ ا�ستحالة التوفيق بني مطالب الكروات
وال�صرب املتنازعني.
لكن ،ويف هذه املناخات الراهنة ،يجب على وا�شنطن �أن تخطو بحذر؛ �إذ لي�س يف
و�سعها �أن تجُ رب على االنحياز �إىل هذا الطرف �أوذاك ،ب�سبب اخلالفات حول كركوك.
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بع�ض الأكراد يفهمون �أن موقف الواليات املتحدة لي�س �إىل جانبهم بال�ضرورة يف كركوك،
و�أن التنازالت مطلوبة من جانب كل الأطراف( .)34واقرتاحات دي مي�ستورا ،و�إن كانت
مثرية للجدل ،لي�س ثمة بدائل كثرية لها عدا اال�ستفتاء �أوموا�صلة ال�سيا�سة التي ت�سعى
�إىل ا�ستمرار الأمر الواقع الراهن وجت ّنب اتخاذ القرارات التي ُيحتمل �أن تكون مثرية
للجدل .ثم هناك م�س�ألة االنتخابات الإقليمية .فقد اقرتح الأتراك ،بالتعاون مع الرتكمان،
توزيع ًا مت�ساوي ًا للتمثيل بني التج ّمعات الثالثة الكربى :العرب والرتكمان والأكراد ،بحيث
يح�صل كل طرف على  32يف املئة من املقاعد ،وحت�صل الأقليات الأ�صغر على الـ 4يف املئة
الباقية( .)35لكن الأكراد غري م�ستع ّدين لقبول مثل هذا التوزيع لأنه من الوا�ضح �أنهم
يتمتّعون ب�أكرثية عددية يف املحافظة .والواقع �أنه ميكن لهذه الكرثة العددية �أن تتح ّول �إىل
�أغلبية �إذا ما �أعيد ر�سم حدود املحافظات .وعلى �أي حال ،وحني �ص ّوتت �أقلية من �أع�ضاء
الربملان العراقي (لأن غالبيتهم قاطعوا اجلل�سة الربملانية) ل�صالح قانون انتخابات
املحافظات وفر�ضوا ق�سمة  ،4 - 32 - 32 - 32دفع الأكراد وحلفا�ؤهم املجل�س الرئا�سي �إىل
ممار�سة حق النق�ض (الفيتو) على هذا الت�شريع ،ما �أدى يف النهاية �إىل ت�أجيل الت�صويت
�إىل كانون الثاين/يناير العام .2009
وثمة خيار �آخر طرحته جمموعة الأزمات الدولية ،وهو ما �أُطلق عليه �صفقة النفط
مقابل الأر�ض ،يوافق مبوجبه الأكراد على التنازل عن ال�سيطرة على كركوك ل�صالح
ترتيب تقا�سم ال�سلطة ب�شكل م�ؤ ّقت يف مقابل حكم ذاتي �أو�سع يف امل�سائل االقت�صادية،
و�أي�ض ًا ب�شكل رئي�سي ،يف مايتعلق بتطوير النفط وا�ستك�شافه( .)36وقد جاء اقرتاح
جمموعة الأزمات الدولية ب�سبب بطء التق ّدم الذي حترزه بعثة م�ساعدة العراق التابعة
التو�صل �إىل ت�سوية �سلمية يف
للأمم املتحدة ،وب�سبب االعتقاد �أن الزمن بد�أ ينفد حيال ّ
كركوك .وعلى �أي حال ،جاء الرد الكردي �سلبي ًا على هذا االقرتاح ،لأنهم اعتربوا� ،سواء
عن خط�أ �أم �صواب ،ب�أنه يجه�ض ك ًال من مطالبهم الإقليمية وق�ضية اال�ستفتاء.
ي�صب يف م�صلحة وا�شنطن ،حتى ولو �أ ّدى
ومع ذلك� ،إجراء انتخابات املحافظات ّ
الأمر �إىل خ�سارة حلفائها لبع�ض املقاعد و لل�سيطرة على املقاطعات .ولذلك ف�إن احلل
الو�سط الراهن الذي �أق ّره الربملان العراقي والذي يت�ص ّور �إجراء االنتخابات يف كانون
الثاين /يناير � -إال يف مناطق احلكومة الإقليمية لكرد�ستان وكركوك ُ -يعترب تط ّور ًا
حميد ًا( .)37ويف حني اليزال حمتم ًال ن�شوب بع�ض �أعمال العنف يف املناطق املختلطة� ،إال
�أنه لي�س يف و�سع الواليات املتحدة قبول ت�أخري العملية �إىل ماالنهاية .لكن ،وهنا للمفارقة،
ف�إن �أولئك الذين كان ميكن �أن يك�سبوا �أكرث من االنتخابات املحلية � -أي مروحة الأحزاب
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ال�س ّنية وبع�ض الأحزاب ال�شيعية  -كانوا هم وراء الو�صول �إىل طريق م�سدود.

()38

تطوير عالقة فاعلة
بني تركيا
واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان
�إن م�ساعدة تركيا واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان على التعاون مع بع�ضهما البع�ض �أمر
مهم لنجاح الواليات املتحدة ،فهما حليفان وثيقان للواليات املتحدة ،ويتقا�سمان م�صالح
جيو�-سيا�سية حقيقية .ثم �أن امل�شرتك بينهما �أكرث بكثري مما يرغبان االعرتاف به.
وباملثل ،وا�شنطن و�أنقرة تتقا�سمان �أهداف ًا م�شابهة يف العراق :فكالهما يرغب يف
موحد ومزدهر ،ودميقراطي قدر الإمكان ،وقادر على الوقوف يف وجه �إيران.
ر�ؤية بلد ّ
وعلى املدى الطويل ،ميكن ملحور �أنقرة  -بغداد �أن يعمل كقوة توازن �ضد �إيران لتوفري
اال�ستقرار ملنطقة اخلليج .بيد �أن بلورة هذا املحور تتط ّلب من الأتراك �أن مي ّروا �أو ًال
عرب العا�صمة الكردية �أربيل؛ فاحلكومة الإقليمية لكرد�ستان لديها قدرة على ت�سهيل هذا
التوجه توازي قدرتها على تعطيله .ويف املقابل ،على وا�شنطن �أن ت�سعى �إىل دور تركي
ّ
ب ّناء يف العراق ،لأن ذلك �سيه ّدئ خماوف بلدان اخلليج حيال الدور الإقليمي الإيراين
واحتمال انف�صال الأكراد .وماميكن لرتكيا �أن تق ّدمه لأكراد العراق هو رابط حماية مقنع
مبا فيه الكفاية لتبديد خماوفهم من جريانهم.
منذ غزوها للعراق ،كان على الواليات املتحدة �أن تتعاطى مع الرف�ض الرتكي
ل�سيا�ساتها ومع التوتّرات الرتكية مع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان .وغالب ًا ماتعار�ضت
هذه الق�ضايا مع املهام اليومية لقوات التحالف ،وخلقت خالفات بني �أنقرة ووا�شنطن،
و�ساهمت يف تراجع الثقة والتقدير للواليات املتحدة لدى اجلمهور و�صانعي القرار يف
تركيا )39(.والواقع �أن تركيا تخ�شى من ت�أثري هذه التط ّورات على الأقلية الكردية لديها.
ففي مراجعته للأخطار املحدقة برتكيا ،ح ّدد رئي�س الأركان العامة الرتكي اجلديد� ،إلكر
با�شبوك� ،أ�ش ّد الأخطار وفق ت�سل�سل �أهميتها كالتايل :احتمال قيام دولة كردية م�ستقلة،
يليها احتمال تغيري ال�سلطة م�ستقب ًال يف كركوك ،ثم حزب العمال الكرد�ستاين (.)40
بالطبع ،الأتراك مييلون عادة �إىل ت�ضخيم احتماالت اال�ستقالل الكردي ،لكن ،حتى لو
�أ�صبحت الدولة الكردية �أمر ًا واقع ًا ،يبقى اخلطر على وحدة تركيا اجلغرافية حمدود ًا لأن
جناح احلركات االنف�صالية نادر( .)41ولذا ،ف�إن جذر املع�ضلة يف مث ّلث تركيا  -احلكومة
الإقليمية لكرد�ستان  -الواليات املتحدة هو م�س�ألة الأكراد يف تركيا وخوف هذه الأخرية
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الوا�ضح من �أن ت�صبح الدولة الفيدرالية الكردية دولة م�ستقلة.
لقد ت� ّأخر كل من الواليات املتحدة والأكراد يف تقدير الأثر ال�سلبي لوجود حزب العمال
الكرد�ستاين يف �شمال العراق على العالقات مع تركيا؛ بيد �أن حزب العمال الكرد�ستاين
مل يعد ي�ش ّكل خطر ًا داهم ًا على �أمن تركيا .فهو الآن جم ّرد عامل تذكري فاقع بف�شل تركيا
يف �إحلاق الهزمية بتم ّرد ا�ستمر عقدين ،على الرغم مما �أنفقته من موارد هائلة .فحزب
العمال الكرد�ستاين الذي اليزيد عدد مقاتليه عن � 2000إىل  2500مقاتل على جانبي
احلدود الرتكية  -العراقية ،مل يعد ي�سيطر على �أي بقعة يف تركيا ،لكنه يوا�صل م�ضايقة
القوات الرتكية و�إيقاع الإ�صابات يف �صفوفها .وهذه الإ�صابات  -كما يف �أي جمتمع �آخر
 ت�ؤدي �إىل ردة فعل �سلبية �ضد م�ؤ�س�سات الدولة وال�سيا�سيني ،و�إىل زعزعة الن�سيجاالجتماعي عرب �إثارة العداوات الرتكية  -الكردية .وبالن�سبة �إىل ال�شعب وقيادته ،ت�ضيف
الهجمات امل�سلحة املنطلقة من بلد جماور طبقة �أخرى من طبقات التعقيد ال�سيا�سي.
لقد جنح حزب العمال الكرد�ستاين يف التمركز على طول احلدود الرتكية ويف �سل�سلة
جبال قنديل البعيدة قرب �إيران ،حيث ُيعتقد �أن غالبية قيادته تقيم هناك .ومنذ غزو
القوات الأمريكية للعراق ،كانت �أنقرة تطالب القوات الأمريكية والب�شمركة التابعة للحكومة
الإقليمية لكرد�ستان بطرد حزب العمال الكرد�ستاين .وبدء ًا من العام  2003ومابعده،
�سعت الواليات املتحدة �إىل التقليل من �أهمية ق�ضية حزب العمال الكرد�ستاين .وبدورها،
كانت احلكومة الإقليمية لكرد�ستان ت�أمل �أن تتب ّدد هذه امل�شكلة بطريقة ما .لكنها امتنعت
عن تنفيذ مطالب احلكومة الرتكية ب�سبب املعار�ضة الرتكية ال�شديدة لوجود دولة كردية
يف عراق فيدرايل ،ونظر ًا �إىل موقف الر�أي ال�سيا�سي الداخلي الكردي املعادي لن�شوب
حرب مع حزب العمال .ويف الت�سعينيات ،خا�ض كل من احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
واالحتاد الوطني الكرد�ستاين حرب ًا �ضد حزب العمال الكرد�ستاين نيابة عن تركيا ،ما
�أ�سفر عن تكب ّدهما خ�سائر كبرية على يد مقاتلي حزب العمال املتم ّر�سني ،الذين مل يتم ّكن
اجلي�ش الرتكي على الرغم من �إمكاناته املتف ّوقة من الق�ضاء عليهم كلي ًا يف تركيا .كما
�أن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين غري م�ستعدين �أي�ض ًا
ال�ستئناف العنف الكردي  -الكردي الذي َو َ�س َم بطابعه معظم فرتة الت�سعينيات حني تقاتل
احلزبان بال رحمة .وبالتايل ،مل يكن مفاجئ ًا �أن تكون �شهية الأحزاب الكردية العراقية
�ضعيفة حيال الت�ضحية مبزيد من الرجال ملحاربة حزب العمال الكرد�ستاين.
ُيطل ال�شعب والقيادة يف تركيا على وجود حزب العمال الكرد�ستاين يف الأرا�ضي
التابعة للحكومة الإقليمية لكرد�ستان كنوع من نكران اجلميل لدعم تركيا مناطق حظر
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الطريان ،وكا�سرتاتيجية خمادعة لإبقاء حزب العمال الكرد�ستاين كعامل �ضغط على
�أنقرة .ولذا ،كان خطاب �أنقرة �ضد الأكراد قا�سي ًا وت�شهريي ًا .وقد اعترب الأكراد العراقيون
�أن هذا مل يكن �أكرث من حماولة لإجبارهم على اخل�ضوع مرة �أخرى �إىل حكم بغداد
املركزي .كان خريف  2007نقطة حت ّول ،فقد بلغت التوتّرات ذروتها بعد وقوع �إ�صابات
عدة يف �صفوف القوات الرتكية خالل �صدامات مع حزب العمال الكرد�ستاين ،فتع ّر�ضت
احلكومة الرتكية �إىل �ضغوط ل�شن عمليات عرب احلدود .وخوف ًا من �أن ي�ؤدي غزو تركي
غري م�ضبوط �إىل توريط �أكراد العراق والقوات الرتكية يف �صراع مد ّمر قد ميتد �إىل تركيا،
ز ّودت الواليات املتحدة �أنقرة باملعلومات اال�ستخبارية لتوجيه الغارات الرتكية �إىل �أماكن
متركز حزب العمال الكرد�ستاين .ومن جهتهم ،خ ّفف الأكراد العراقيون من انتقاداتهم
للغارات الرتكية ،لعلمهم �أن احلكومة الرتكية يف حاجة �إىل تخفيف ال�ضغط عليها من
جانب قواتها الع�سكرية وال�شعب ،ولإدراكهم امل�أزق الذي يواجهه حلفا�ؤهم الأمريكيون.
عالوة على ذلك� ،ساهمت امل�شاركة اال�ستخبارية الأمريكية يف �إبقاء اخل�سائر اجلانبية
يف حدودها الدنيا.
ُيعترب حزب العمال الكرد�ستاين عامل زعزعة ال�ستقرار �أكراد العراق ،لأنه ي�ستجلب
الغ�ضب والغارات الع�سكرية الرتكية .كما �أن والءه املتع�صب لزعيمه امل�سجون عبد اهلل
يوجه �سالحه �إىل
�أوجالن يجعل من ال�صعب التنب�ؤ بت�صرفاته؛ �إذ ميكنه يف نزوة ما �أن ّ
رفاقه من الأكراد .هذا �إ�ضافة �إىل �أن وجوده امل�سلح يق ّو�ض ماتزعمه احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان من �أنها ت�ستحق �أن ُتعامل ككيان حكم ذاتي يحتكر القوة فوق �أرا�ضيه .ثم �أن
هجمات حزب العمال �أدت �إىل تقارب �أمريكي  -تركي �إىل حد ما على ح�ساب احلكومة
الإقليمية لكرد�ستان؛ ونتيجة لذلك ،انتقد الرئي�س العراقي جالل طالباين حزب العمال
()42
الكرد�ستاين علن ًا وطلب مغادرته الأرا�ضي العراقية.
�إنها مفارقة حق ًا �أن يجد الأتراك والأكراد العراقيون �أنف�سهم يف حاجة �إىل بع�ضهم
البع�ض .فالأكراد العراقيون الي�ستطيعون احلياة من دون الدعم االقت�صادي وال�سيا�سي
الرتكي .وتركيا ،خالف ًا جلريان العراق الآخرين� ،أكرث دميقراطية بكثري (بغ�ض النظر
عن معاملتها لأقليتها الكردية) و�أكرث ازدهار ًا ،وهي حليف للغرب ،وتو ّفر للأكراد فر�ص
املتاجرة مبا�شرة مع �أوروبا ومابعدها .وحالي ًا ،هناك �أنبوبان ينقالن النفط من كركوك
�إىل ميناء �سيحان الرتكي على البحر الأبي�ض املتو�سط .و ُتبدي �سلطات احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان اهتمام ًا ب�ضخ الغاز يف �أنبوب نابوكو �أويف �أي خط �آخر يجري حالي ًا التخطيط
له كممر طاقة بني ال�شرق والغرب.
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لقد ن�شط �أكراد العراق بقوة لإغراء ال�شركات الرتكية باال�ستثمار يف منطقتهم .ففي
العام  ،2007و�صل حجم التعامل التجاري الرتكي مع �شمال العراق �إىل  5باليني دوالر.
وقد �أجنز الأتراك ماقيمته  2بليون دوالر من العقود بني  2003و ،2007وهناك الآن
� 1200شركة تركية ،مبا فيها � 900شركة بناء ،تعمل يف بناء املن�ش�آت التي ت�شمل املطارات
واملراكز الثقافية واجلامعات و�شبكات الطرق ( .)43وقد و ّفرت حركة التجارة الناجمة عن
ذلك عرب بوابة خابور احلدودية فر�ص عمل مطلوبة ب�إحلاح يف املناطق اجلنوبية ال�شرقية
املُفقرة من تركيا .وقد اكت�شفت تركيا ،حتى يف ذروة التوتّر بينها وبني احلكومة الإقليمية
()44
لكرد�ستان� ،أنها غري قادرة على �إغالق هذا املعرب التجاري احلدودي.
�إن لرتكيا م�صلحة يف ا�ستمرار ا�ستقرار احلكومة الإقليمية لكرد�ستان ،لي�س ب�سبب
املزايا التجارية وح�سب ،بل �أي�ض ًا لأن انعدام اال�ستقرار يف ال�شمال �سيمتد بال�ضرورة
�إىل �أماكن �أخرى من العراق ،مايحول دون توطيد و�ضع العراق وحت�سني الروابط الرتكية
 العراقية .ومن جانبهم يرى �أكراد العراق ،مثلهم مثل الأتراك� ،أن م�ستقبلهم يكمن يفالغرب .فهم علمانيون �أي�ض ًا وقاوموا ال�ضغوط الأ�صولية املنطلقة من اجلماعات العراقية
ال�س ّنية وال�شيعية .والأهم من ذلك �أن الأكراد ،وبعد عقود من قمع احلكومة املركزية
املوحد ،ميكن للحكومة الإقليمية
لهم ،اليثقون مبواطنيهم العراقيني .ويف �إطار العراق ّ
لكرد�ستان �أن تلعب دور ًا مهم ًا؛ دور املوازن واحل�صن الواقي من النزعات الأ�صولية داخل
البالد .فبقدر ماتكون احلكومة الإقليمية لكرد�ستان �أقوى وعلى عالقة متينة برتكيا ،بقدر
مايزداد ت�أثري �أنقرة على بغداد .و�أخري ًا ،ثمة فائدة �أخرى ميكن �أن حتظى بها تركيا من
�شمال العراق قد تبدو غري مفهومة لكثري من الأتراك ،وهي �أن العالقات احل�سنة مع
احلكومة الإقليمية لكرد�ستان �سيكون لها ت�أثري مهم يف �إزالة التوتّرات يف املناطق الرتكية
التي يقطنها �أكراد( .)45وقد ت�س ّببت الغارات على �شمال العراق بردة فعل معادية بني
الأكراد الأتراك ،ماي�ؤكد جمدد ًا االرتباط بني املنطقتني الكرديتني .فالأكراد يف تركيا
ي�شعرون باالعتزاز مبا �أجنزته احلكومة الإقليمية لكرد�ستان ،ويتفاعلون بقوة مع �ضغوط
�أنقرة على �أربيل .ومع ذلك ،هذا الرابط ُيعترب فر�صة للحكومة الرتكية �أكرث منه عبئ ًا
عليها؛ �إذ �أنه مي ّكنها من حت�سني مواقعها بني الأكراد عن طريق حت�سني عالقاتها مع
احلكومة الإقليمية لكرد�ستان؛ وهذا متام ًا ماحاول الرئي�س ال�سابق تورغوت �أوزال �أن
يفعله يف مطلع الت�سعينيات.
مل تبذل وا�شنطن �سوى النزر الي�سري من اجلهد منذ العام  2003لل�ضغط من �أجل
التقارب بني تركيا واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان .فهي ع ّينت يف العام  2007مبعوث ًا
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خا�ص ًا ،هو اجلرنال املتقاعد جوزيف رال�ستونُ ،ك ّلف مبهمة ال ُيح�سد عليها مع نظريه
الرتكي لو�ضع برنامج عمل م�شرتك بخ�صو�ص حزب العمال الكرد�ستاين يهدف �إىل
احليلولة دون قيام تركيا مبهاجمة مع�سكرات هذا احلزب يف �شمال العراق .لكن هذا
كان جم ّرد تدريب على كيفية ك�سب الوقتّ ،
وتك�شفت عن كونها جتربة خم ّيبة لآمال كل
املعنيني ،خ�صو�ص ًا لرال�ستون و�أكراد العراق ،الذين كانوا ي�أملون مبعاجلة ق�ضايا رئي�سة
يف عالقات �أنقرة واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان.
مل تنتبه �إدارة بو�ش ،نظر ًا �إىل ان�شغالها بالعنف يف بغداد واملحافظات ال�س ّنية �أ�سا�س ًا،
�إىل �أن البع�ض يف اجلانب الرتكي وكل الأكراد العراقيني تقريب ًا كانوا حري�صني على
البحث عن خيارات �سيا�سية بديلة حتول دون تدهور �أكرب يف العالقات .وقد �أجرى
مدير منظمة اال�ستخبارات القومية الرتكية �إمير تانر ،ويف منا�سبات عدة ومبوافقة رئي�س
الوزراء ،ات�صاالت �سرية مع قيادة احلكومة الإقليمية لكرد�ستان ،د ّلت على �أن الطرفني
يريدان امل�ضي قدم ًا نحو مباحثات مبا�شرة ،لكن اجلي�ش الرتكي ون�شاط حزب العمال
الكرد�ستاين �أحبطا م�ساعيهما( .)46كما �أن احلكومة الإقليمية لكرد�ستان �أملحت �أي�ض ًا
�إىل �أنها ،ويف ظل ظروف م�ؤاتية ،ميكن �أن تقتنع ب�ضرورة جعل احلياة يف غاية ال�صعوبة
()47
بالن�سبة �إىل حزب العمال الكرد�ستاين.
واحلال �أن البديل عن االتفاق الرتكي مع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان هو الفو�ضى،
ّ
بالتدخل من طرف واحد
�أي مواجهات بني تركيا و�أكراد العراق تنجم �إما عن قرار �أنقرة
يف �شمال العراق �ضد حزب العمال الكرد�ستاين� ،أو�أن تتحرك ملنع ظهور دولة كردية
م�ستقلة على حدودها ،وهو ما�سيكون مبثابة دعوة �إىل جميع دول اجلوار ّ
للتدخل ل�صالح
�أتباعها �أوم�صاحلها .ثم �أن ثمة دافع ًا �آخر يحفز على العمل الأمريكي هو ت�أثري الق�ضية
الكردية على االنق�سام املدين – الع�سكري يف تركيا ،الذي مل يكن يف يوم �أكرث ح ّدة
مما هو عليه الآن .ففي حني كانت حكومة حزب العدالة والتنمية �أكرث ا�ستعداد ًا للم�ضي
قدم ًا يف الإ�صالحات الداخلية وال�سيا�سة اخلارجية من ذي قبل� ،إال �أنها واجهت مقاومة
�ضارية من املت�شددين الع�سكريني واملدنيني الذين مييلون �إىل اعتبار الق�ضية الكردية
مبثابة تهديد ل�سالمة النظام.
يف الأ�سابيع الأخرية ،بدا �أن احلكومة الرتكية ّ
د�شنت عملية ت�صحيح امل�سار حيال
االت�صاالت مع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان .فقد التقى مبعوثها اخلا�ص �إىل العراق،
مورات �أوجليك ،مرات عدة رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود برزاين ورئي�س احلكومة
الإقليمية لكرد�ستان نيجريفان برزاين ،وهذا يتنافى ب�ش ّدة مع ت�صريحات �سابقة مل�س�ؤولني
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حكوميني وقادة ع�سكريني تع ّهدوا بعدم التح ّدث مع م�س�ؤويل احلكومة الإقليمية لكرد�ستان
مادام حزب العمال الكرد�ستاين ميار�س ن�شاطه يف �شمال العراق .هذه اخلطوات الأولية
املبدئية �أ�صبحت ممكنة بف�ضل االنتخابات البلدية املقبلة يف تركيا حيث ت�ستهدف
حكومة حزب العدالة والتنمية نيل دعم اجلنوب ال�شرقي الكردي ومدنه الأكرث �أهمية
حيث تنامى الن�شاط الكردي م� ّؤخر ًا .وقد غيرّ الرئي�س برزاين موقفه وق ّرر �أن يخ ّفف من
ح ّدة انتقاداته لأنقرة و�أن ي�سعى �إىل التعاون معها ،خ�صو�ص ًا مع تب ّدل املناخ ال�سيا�سي يف
وا�شنطن ومع انتخاب باراك �أوباما .و�أخري ًا ،ثمة م�ؤ�شرات ب�أن اجلي�ش الرتكي ،الذي تك ّبد
عدد ًا من الإ�صابات البالغة يف املواجهات مع حزب العمل الكرد�ستاين ،بد�أ يعيد النظر
()48
يف بع�ض تكتيكاته.
هذه اخلطوات تبقى �أولية وميكن للتط ّورات على الأر�ض �أن توقفها ب�سهولة �أوحتى �أن
ت�ؤدي �إىل انتكا�ستها .وهنا ،الواليات املتحدة تبدو القوة الوحيدة التي متلك نفوذ ًا لدى
الطرفني الرتكي والكردي العراقي .واملفارقة �أن الواليات املتحدة �ساهمت يف االنفتاح
الأخري بني تركيا واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان من خالل �إعطاء ال�ضوء الأخ�ضر لعمليات
تركية حمدودة عرب احلدود العراقية .وهذا �ساهم بدوره يف تزويد حكومة �أنقرة بالثقة
بالنف�س املطلوبة لتبد�أ �سيا�سة انخراط حذرة مع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان .وهذه
فر�صة لوا�شنطن يتعينّ على الإدارة الأمريكية اجلديدة اغتنامها لرت ّكز بكثافة على ت�شجيع
التقارب بني تركيا واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان� ،إذ ثمة دائم ًا خطر ب�أن تتم ّكن هجمات
حزب العمال الكرد�ستاين والتوتّرات داخل تركيا �أويف كركوك من حرف هذه اجلهود
عن م�سارها .والواقع �أن االت�صاالت املبا�شرة بني الطرفني ،برعاية �أمريكية ،ميكن �أن
حتقق الكثري يف نزع فتائل ال�صراعات املحتملة و�إطالق �آليات بناء الثقة؛ فال الأكراد وال
الأتراك يثقون ببع�ضهم البع�ض مبا يكفي لبدء العمل على جت ّنب النزاع �أوحله.

ال�ضغط من �أجل حل �سلمي
للم�س�ألة الكردية  -الرتكية املحلية
�إن ا�ستقرار تركيا طويل الأمد م�صلحة �أمريكية ثابتة .فرتكيا كانت حليفة الواليات
املتحدة على مدى خم�سني �سنة وهي دولة حمورية ا�سرتاتيجي ًا لوجودها على مفرتق طرق
مناطق عدة .لكن مامن ق�ضية �أبعدت تركيا عن الواليات املتحدة مثل م�ستقبل كرد�ستان
العراق .فالواليات املتحدة عالقة بني رحى متط ّلبات �سيا�ستها يف العراق وبني �إخال�صها
لرتكيا .ويف املقابل تركت املخاوف الرتكية من احتمال ا�ستقالل كرد�ستان ب�صماتها على
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الت�ص ّورات الرتكية عن الواليات املتحدة وعن مهمتها يف العراق ،وهي خماوف عزّزها
وجود حزب العمال الكرد�ستاين يف منطقة من العراق ُتعترب ر�سمي ًا حتت ال�سيطرة
الأمريكية .ولأن الغارات الرتكية على �شمال العراق الت�ستطيع الق�ضاء على حزب العمال،
التو�صل �إىل طريقة لتجريد هذه املنظمة من ال�سالح.
�ستظل امل�شكلة قائمة مادام مل يتم ّ
يجب على ال�سا�سة الأمريكيني �أن يعوا �أن امل�شكلة الكردية زعزعت الأمن الرتكي و�أعاقت
ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية الرتكية على مدى عقود .وهذه امل�شكلة لن تتب ّدد يف �أي وقت
قريب ،بل على العك�س :ميكن ال�ستمرارها �أن يثري مزيد ًا من العنف ،ويف ّرخ جمموعات
�إرهابية �أخرى( ،)49ويف�سد العالقات الرتكية  -الأوروبية ،ويغري تركيا بلعب دور املعرقل
يف العراق .والواقع �أن معظم اال�ضطراب الداخلي الرتكي ميكن �أن ُيعزى �أي�ض ًا �إىل عنف
هذه امل�شكلة� ،إذ ي ّدعي الأتراك �أن نحو � 40,000شخ�ص ُقتلوا نتيجة املعارك �ضد مت ّرد
حزب العمال الكرد�ستاين .كما �أن ا�ستع�صاء الق�ضية الكردية دفع احلكومة الرتكية �إىل
التع�سفي لل�صالحيات القانونية بهدف
اعتماد �إجراءات غري دميقراطية مثل اال�ستخدام ّ
م�ضايقة ومالحقة النا�شطني الأكراد ،واحلد من حرية التعبري ،واالنخراط يف ن�شاطات
غري قانونية مثل اغتيال املعار�ضني يف �أواخر الت�سعينيات ،الأمر الذي زعزع امل�ؤ�س�سات
الرتكية نف�سها ،و�أهمها م�ؤ�س�سات حكم القانون .واحلال �أن �أكراد تركيا يرغبون بقوة
حت�سن تركيا عالقاتها مع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان� ،إذ بالن�سبة �إليهم �سيكون
ب�أن ّ
اعرتاف دولة تركيا باحلكومة الإقليمية لكرد�ستان اعرتاف ًا بخ�صو�صيتهم .وهذه م�س�ألة
لي�ست على و�شك ّ
التبخر :ففي حقبة العوملة ،لي�س متو ّقع ًا من �أي �أقلية �أن تكون م�ستع ّدة
للتخ ّلي عن هويتها وخ�صو�صيتها الثقافية ،خا�صة �إذا مامت ذلك حتت ال�ضغط والإكراه.
ماعدا فرتة حكم تورغوت �أوزال كرئي�س للجمهورية (ولي�س فرتة حكمه كرئي�س حكومة)
حينما قرر من تلقاء نف�سه طرح خطط �إ�صالح طموحة للغاية( ،)50ف�إن العديد من خطوات
تركيا نحو الدقرطة جاءت ا�ستجابة �إما لتح ّول يف النظام العاملي �أونتيجة �ضغط مبا�شر من
دول كربى .لكن ،يجب القول �أنه ،من الناحية الواقعيةُ ،تعترب قدرة وا�شنطن على الت�أثري
املبا�شر على ال�سيا�سات الداخلية الرتكية حمدودة ،خا�صة و�أن الهيئات ال�سيا�سية الرتكية
�شديدة االحرتا�س جتاه ّ
التدخل اخلارجي� ،إ�ضافة �إىل �أنها ترمق الواليات املتحدة بعني
ال�شك.
ومع ذلك ،مل تقف الواليات املتحدة كمراقب مكتوف الأيدي �إزاء توايل ف�صول
الق�صة الرتكية  -الكردية الزاخرة .فهي وقفت بقوة �إىل جانب تركيا �ضد حزب العمال
الكرد�ستاين ،و�ضغطت على الأوروبيني التخاذ �إجراءات �ضد نا�شطي هذا احلزب و�شبكاته
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املالية ،وعملت من �أجل �إدراجه على قائمة املنظمات الإرهابية الأوروبية .والأكرث �أهمية
من ذلك �أن وا�شنطن �أقدمت يف العام  1999على ت�سليم زعيم حزب العمال الكرد�ستاين
عبد اهلل �أوجالن �إىل الأتراك من خمبئه يف كينيا ،موجهة بذلك �ضربة موجعة �إىل هذه
املنظمة .ويف الوقت نف�سه ،حفزت وا�شنطن ال�سلطات الرتكية على تخفيف قمعها للأكراد،
خ�صو�ص ًا يف فرتة الت�سعينيات وانتقدت رد فعل �أنقرة العنيف على التم ّرد امل�س ّلح.
ثمة عامالن جانبيان مهمان للق�ضية الرتكية  -الكردية يهمان الواليات املتحدة ،هما
ت�أثريها على العالقات املدنية  -الع�سكرية يف تركيا ،والع�ضوية يف االحتاد الأوروبي.
فالع�سكر ،الذين ع ّينوا �أنف�سهم حماة للجمهورية الرتكية ،كانوا متح ّفظني تقليدي ًا و�إىل
�أق�صى احلدود حيال االعرتاف بوجود �إثنية كردية ( )51وحيال دعم الإ�صالحات التي
ت�سمح با�ستخدام اللغة الكردية يف املدار�س �أو و�سائل الإعالم .وقد م ّثل هذا الأمر العامل
الأكرث ت�أثري ًا على الق�ضية الكردية يف الداخل واخلارج ،و�أ�سفر �أحيان ًا عن التفكري
ب�إجراءات وح�شية .ففي �ستينيات القرن املا�ضي در�س جمل�س ع�سكري فكرة القيام بعملية
نقل وا�سعة لل�سكان ملنع ارتباط الأكراد ب�أي منطقة جغرافية حمددة( .)52حتى اليوم،
جنحت امل�ؤ�س�سة الكمالية الرتكية ،املتمركزة يف اجلي�ش والق�ضاء وجزء من البريوقراطية
املدنية وو�سائل الإعالم ،يف الإبقاء على الو�ضع القائم يف البالد �إزاء الق�ضية الكردية
كما هو .لكن ظهور الأحزاب ال�سيا�سية الكردية وحزب العدالة والتنمية �ش ّكل حتدي ًا
لهذا الو�ضع .ففي انتخابات متوز/يوليو ،2007كان �أداء حزب العدالة والتنمية ،مع �أنه
ُي�ص ّنف كحزب ذي ميول �إ�سالمية ،ج ّيد ًا للغاية يف املحافظات ذات الأغلبية الكردية،
ومتف ّوق ًا على حزب املجتمع الدميقراطي املنا�صر للأكراد( .ومع ذلك جنح حزب املجتمع
الدميقراطي ،عن طريق تر�شيح ّ
مر�شحني م�ستقلني ،يف �ضمان انتخاب  20من �أن�صاره،
�أي مايكفي لت�شكيل«جمموعة» يف الربملان) .والواقع �أن امل�ؤ�س�سة املدنية  -الع�سكرية التثق
بحزب العدالة والتنمية حني يتعلق الأمر بالق�ضية الكردية .فمع �أن احلزب وقيادته يتب ّنيان
خطاب ًا تركي ًا قومي ًا قوي ًا� ،إال �أن للحزب عدد ًا كبري ًا من الأع�ضاء الأكراد يف الربملان
متم�سك بهويته الكردية� .أكرث من ذلك �أبدى رئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب
بع�ضهم ّ
�أردوغان ا�ستعداد ًا للعمل ،و�إن لفظي ًا ،على معاجلة بع�ض ال�شكاوى الكردية .ومع �أن هذا
مل يكن ال�سبب املبا�شر لالتهام الذي ُو ّجه �إىل حزب العدالة والتنمية من قبل النظام
الق�ضائي يف  2008بق�صد ح ّله وحظره� ،إال �أن قلق امل�ؤ�س�سة الكمالية من حماوالت حزب
العدالة والتنمية اخلو�ض يف ال�سيا�سات الكردية اعتُرب عام ًال م�ساهم ًا يف ذلك .وعلى �أي
حال ،وعلى الرغم من �أن حزب العدالة التنمية ربح الق�ضية يف خامتة املطاف� ،إال �أن هذا
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كان مبثابة حتذير له.
ميكن للواليات املتحدة �أن تربح الكثري من ت�شجيع حزب العدالة والتنمية على القيام
بخطوات �أكرث جر�أة جتاه احلكومة الإقليمية لكرد�ستان وجتاه مواطني تركيا الأكراد.
كما ي�ستطيع حزب العدالة والتنمية ،كجزء من عملية بناء الثقة� ،أن يعيد النظر يف و�ضع
�أولئك الذين ُ�سجنوا من ِق َبل حماكم �أمن الدولة  -وهي املحاكم التي �ألغيت نتيجة قرارات
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان .ويف املقابل ،ت�ستطيع الواليات املتحدة �أن تعمل يف
الوقت نف�سه مع الأكراد العراقيني كي يبذلوا �ضغوط ًا متزايدة على كوادر حزب العمال
الكرد�ستاين يف العراق لنزع �أ�سلحتهم .لقد دفعت الغارات اجلوية الرتكية املتوا�صلة حزب
العمال الكرد�ستاين �إىل خطوط الدفاع يف �شمال العراق ،ومن �ش�أن تطبيق ا�سرتاتيجية
�سيا�سية متكاملة ،مبا يف ذلك �إ�صدار عفو عام ي�ش ّكل حافز ًا لأفراد حزب العمال
الكرد�ستاين لت�سليم �أنف�سهم �إىل ال�سلطات الكردية العراقية ب�إ�شراف وت�سهيل �أمريكيني،
�أن ي�ش ّكل خطوة �أوىل مهمة.
الأمر الآخر املثري للقلق هو عملية ان�ضمام تركيا �إىل االحتاد الأوروبي التي دعمتها
الواليات املتحدة بحما�س ،ف�ضغطت يف كل فر�صة على احلكومات الأوروبية ل�ضمان
ح�صول تركيا على معاملة عادلة .وحني م ّرت العالقات الرتكية باالحتاد الأوروبي يف
مرحلة حرجة ومتوتّرة ،ا�ستخدمت الواليات املتحدة نفوذها القوي لإقناع الأوروبيني مبنح
�أنقرة فر�صة �أخرى .كل هذه اجلهود ،م�ضاف ًا �إليها �إ�صالحات حزب العدالة والتنمية
الطموحة على اجلبهة الداخلية يف جمال احلريات الفردية ،ويف ال�سيا�سة اخلارجية
حيال م�سائل مثل ق�ضية قرب�ص ،جعلت االحتاد الأوروبي يف خامتة املطاف يفتح الباب
�أمام �أنقرة لبدء مفاو�ضات االن�ضمام يف العام  .2005بيد �أن العقبات املتبقية �أمام
تركيا التزال عوي�صة فع ًال ،لكن يبقى �أهمها و�أكربها هو النفوذ الع�سكري الطاغي على
ال�سيا�سة الرتكية وق�ضية الأقلية الكردية التي ملّا جتد ح ًال بعد .فمع وجود عدد كبري
من الأتراك والأكراد الأتراك يف بلدان االحتاد الأوروبي ،وخ�صو�ص ًا �أملانيا ،مت ت�صدير
امل�شكلة عملي ًا �إىل �أوروبا .ولذا ،الت�ستطيع �أوروبا الهروب منها ،كما من ال�صعب معرفة
كيف �سيوافق االحتاد الأوروبي  -وبغ�ض النظر عن نظرة املت�شككني بان�ضمام بلد ي�ضم
� 75إىل  80مليون م�سلم  -على �أن ت�صبح تركيا ع�ضو ًا فيه من دون حل امل�شكلة الكردية.
بالطبع ،امل�ضاعفات اال�سرتاتيجية �ستكون وخيمة على الواليات املتحدة �إذا ما �أ�صبح بلد
حموري كرتكيا معزو ًال وغري م�ستقر� ،إذ �أن م�شكالته �سرعان ما�ستتم ّدد �إىل دول �أخرى
يف املنطقة.
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ثمة كثري من القوميني الأتراك ،بدء ًا من �أن�صار حزب العمل القومي املعادي للغرباء
على اليمني وعنا�صر اجلي�ش �إىل القوميني يف �أق�صى الي�سار ،لن يحزنهم ف�شل طموحات
تركيا الأوروبية جراء الق�ضية الكردية .ومل يكن هذا �أكرث و�ضوح ًا مما حدث حني ُو ّجهت
اتهامات م� ّؤخر ًا �إىل جمموعة �سرية مك ّونة من جرناالت متقاعدين و�صحافيني و�سيا�سيني
و�أكادمييني كانوا ينوون ا�ستدراج انقالب ع�سكري عرب االغتياالت والعنف .والريب �أن
التطورات داخل املجتمع الكردي يف تركيا ت�شري �أي�ض ًا �إىل وجود ا�سرتاتيجية جديدة
�أكرث جر�أة و�أكرث ت�سيي�س ًا ،على رغم �أحداث العراق .وت�شري املقابالت( )53التي �أُجريت
م� ّؤخر ًا مع عدد من الأكراد من خمتلف تالوين التوجهات ال�سيا�سية �إىل تقاطع املطالب
على ثالثة حماور :اعرتاف الدولة الرتكية ب�أن تركيا دولة متعددة الأعراق (من دون
االعرتاف املبا�شر بالأكراد ككيان منف�صل)؛ الإ�صرار على احلقوق الثقافية ،خ�صو�ص ًا
حرية ا�ستخدام اللغة الكردية؛ ونقل بع�ض ال�سلطة �إىل جميع املحافظات الرتكية .وعلى
الرغم من �أن هذه املطالب ميكن تلبيتها من خالل تعديل جوهري لد�ستور  ،1982الذي
�سارع �إىل و�ضعه املجل�س الع�سكري �آنذاك� ،إال �أن حزمة الإ�صالحات الكاملة تبدو ع�ص ّية
نجز يف وقت قريب.
على التحقق ومن غري املرجح �أن ُت َ
لقد تعب الكرد الأتراك من ال�صراع ويو ّدون ،ب�أغلبيتهم ،عودة �أوالدهم من اجلبال،
�أي من مع�سكرات حزب العمال الكرد�ستاين �أومن ال�سجون .وهذا يتط ّلب �أو ًال جتريد هذه
املنظمة من ال�سالح وح ّلها .بيد �أن الدعم حلزب العمال الكرد�ستاين و�أوجالن اليزال
قوي ًا� ،إذ يعترب الكثري من الأكراد احلزب ب�أنه العامل احلقيقي الوحيد لل�ضغط على الدولة
الرتكية .هذه االنق�سامات لي�ست موجودة يف حزب املجتمع الدميقراطي وح�سب( ،)54بل
�أي�ض ًا يف دعم الأكراد حلزب العدالة والتنمية يف االنتخابات الأخرية لأن هذا الأخري
وعد ،و�إن لي�س ب�شكل �صريح ،بعالقات �أف�ضل مع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان ،وبتحقيق
تق ّدم يف جمال الإ�صالحات الداخلية .وقد �أدرك الناخبون ،وعن حق� ،أنه ،خالف ًا حلزب
املجتمع الدميقراطي ،لدى حزب العدالة والتنمية كحزب حاكم فر�صة حقيقية للوفاء
ببع�ض هذه الوعود.
لقد �أطلقت التغيرّ ات يف الديناميكية ال�سيا�سية الكردية فر�ص ًا ثمينة و�إن لي�س من
ال�سهل حتقيقها� .إذ ثمة خطر ب�أن الق�ضية الكردية ،ومن دون جهود جديدة من احلكومة
الرتكية� ،ست�صبح �أكرث مدعاة لالنق�سامات واملجابهات .ويف �أجواء كهذه� ،سيكون �أ�صعب
بكثري مواجهة اخلطاب القومي واحلزازات العرقية احلتمية التي ّ
تتمخ�ض حتت ال�سطح.
البل ثمة م�ؤ�شرات على �أنها بد�أت فع ًال .فمنذ االنتخابات العامة يف  2007وحكومة حزب
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العدالة والتنمية عاجزة عن الوفاء بالوعود التي قطعتها للأكراد ،خ�صو�ص ًا يف جمال
الق�ضايا الداخلية .وقد تفاقمت التوتّرات يف املناطق اجلنوبية ال�شرقية الكردية ،وامت ّدت
�إىل املدن الكربى يف الغرب املتط ّور حيث تخرج بانتظام ع�صابات كردية �إىل ال�شوارع
وتقوم ب�أعمال عنف وترويع للنا�س .وقد و�ضعت احلكومة ن�صب عينيها االنتخابات البلدية
يف �آذار/مار�س التي �سوف ُينظر �إليها على �أنها ا�ستفتاء على �سيا�سات حزب العدالة
والتنمية ،ومن هنا تنبع عدم رغبتها يف مواجهة �أي �أخطار داخلية بينما هي حتثّ خطى
احلوار مع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان.

تطوير مقاربات
للق�ضايا الكردية
يف �إيران و�سورية
كيف يتج ّلى عامل الأكراد الإيرانيني وال�سوريني يف امل�صالح الأمريكية؟ بالطبع،
و�ضعهم يجب �أن يكون �ش�أن ًا من �ش�ؤون حقوق الإن�سان بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة .لكن،
ونظر ًا �إىل �ضعف عالقتها بالطرفني ،تواجه الواليات املتحدة قيود ًا حادة حيال قدرتها
على ممار�سة الت�أثري.
يف املقابل ،يبدو نفوذ الواليات املتحدة �أقوى بكثري يف تركيا والعراق .ففي هذين
البلدين ت�ستطيع وا�شنطن �أن تلعب دور ًا �إيجابي ًا لتحقيق حل م�ستقر وعادل للم�شكالت
التي تفر�ضها الأقليات الكردية .وهذه احلاالت خمتلفة عن بع�ضها بقدر اختالفها عن
يف�سر الدعم الأمريكي لتحقيق و�ضع �أف�ضل
حالة الأكراد يف �سورية و�إيران .يجب �أال ّ
للأكراد يف العراق وتركيا (وامتداد ًا له لنظرائهم يف �إيران و�سورية) على �أنه ت�شجيع
من وا�شنطن لإحياء حركة كردية عرقية �أودولة/دول م�ستقلة .من الأف�ضل بكثري للواليات
املتحدة �أن تف�صل الق�ضية يف تركيا والعراق ،مع ا�ستمرار �إدراكها للروابط بني كل هذه
الق�ضايا ،وللت�أثريات والفر�ص التي يو ّفرها العمل على جانبي احلدود.
منذ بداية الغزو الأمريكي للعراق ،خ�شيت �إيران و�سورية �أن تكون عر�ضة ل�سيا�سات
«تغيري النظام» الأمريكية .ورمبا كان مواطنوهما من �أ�صول كردية �أداة لزعزعة
اال�ستقرار لو �أن الواليات املتحدة حققت جناح ًا �أكرب يف العراق .فقد ق ّل�صت امل�صاعب
التي واجهتها الواليات املتحدة يف العراق� ،إن مل ُتل ِغ ،احتمال وجود ا�سرتاتيجية �أمريكية
لزعزعة النظامني .مع ذلك مل متنع هذه احلقيقة �أي ًا من البلدين من �أن ي�صبحا �أكرث
�ش ّك ًا وخوف ًا و�أن ّ
يتدخال ب�شكل فعلي يف ال�ش�ؤون العراقية الداخلية ،الأمر الذي �أبط�أ عملية
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امل�صاحلة.
ترى �إيران يف بروز حزب احلياة احلرة ،الذي هو امتداد حلزب العمال الكرد�ستاين،
دلي ًال على ا�ستخدام الواليات املتحدة للأكراد �ضدها .وقد ّ
�ضخمت �إيران كثري ًا اخلالف
الأمريكي  -الرتكي يف �ش�أن الرتاخي الأمريكي جتاه قواعد حزب العمال الكردي يف
العراق كي تكون لها حظوة عند اجلمهور الرتكي .وعلى عك�س الواليات املتحدة ،التي كانت
تن�صح �أنقرة بال�صرب ،كانت طهران تقوم بق�صف مدفعي متك ّرر �ضد مواقع حزب العمال
الكرد�ستاين وحزب احلياة احلرة يف جبال قنديل الق�ص ّية يف كرد�ستان العراق .وقد
لفت قائد القوات الربية الرتكية والرئي�س اجلديد للأركان العامة �إلكر با�شبوك االنتباه
�إىل التن�سيق الع�سكري الرتكي  -الإيراين خالل ال�ضربات املدفعية ،و�إىل تبادل املعلومات
اال�ستخبارية بني الطرفني( .)55ويف زيارة قام بها �أخري ًا �إىل تركيا� ،أ ّكد الرئي�س الإيراين
حممود �أحمدي جناد على دعم �إيران لرتكيا فيما كانت املدفعية الإيرانية تدك منطقة
جبال قنديل .وف�ض ًال عن ذلك ،ظل �أحمدي جناد ير ّكز على �أهمية التوافق ال�سوري -
()56
الرتكي  -الإيراين بل وحتى العراقي ملعاجلة مثل هذه امل�شكالت الإقليمية.
�إن كرد�ستان العراق لي�س �أولوية �إيرانية يف العراق .فطهران �أكرث اهتمام ًا بال�سيا�سة
ال�شيعية يف بغداد حيث لديها �أتباع عديدون وتوازنات ينبغي احلفاظ عليها .ومع ذلك
فهي توا�صل ممار�سة نفوذها على كرد�ستان ولديها الكثري من الأوراق لتلعبها هناك.
يف املا�ضيّ ،
تدخلت �إيران يف �شمال العراق حيث دعمت احلزب الوطني الكرد�ستاين
�ضد احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين خالل احلرب الأهلية الكردية �أوا�سط الت�سعينيات.
وعلى غرار تركيا ،تو ّفر �إيران لأكراد العراق نافذة على بقية العامل ،لكنها غري قادرة على
مناف�سة االقت�صاد الرتكي الأكرث تط ّور ًا ومنو ًا �سواء من حيث احلجم �أو وجهة التجارة.
ومع �أنها قلقة مثل �أي جار �آخر من تط ّور املنطقة الكردية ،ف�إن �إيران ّ
تف�ضل كثري ًا �أن
تتوىل تركيا زمام القيادة يف الت�صدي للأهداف الكردية يف العراق .و�إذا ماواجهت �إيران
يوم ًا ما تنامي امل�شاعر القومية الكردية  -على نحو يتجاوز ماعاينت حتى الآن  -فهي قد
تبحث �أي�ض ًا عن و�سائل جتعل احلياة �صعبة جد ًا بالن�سبة �إىل �أكراد العراق .ورمبا تكون
هذه ح�صيلة حتمية لت�أثري حرب العراق على �شمال العراق.
لي�س يف و�سع الواليات املتحدة ت�أجيج م�شاعر االنف�صال الكردية يف �سورية و�إيران من
دون �إثارة ال�شكوك يف العراق وتركيا و�أماكن �أخرى يف املنطقة .ف�أن تقوم الواليات املتحدة
ب�إ�شراك حليفيها ،العراق وتركيا ،يف الق�ضية الكردية �شيء ،و�أن ت�شعل امل�شاعر القومية
بني الأكراد �شيء �أخر .فامل�شاعر القومية ،حني تت�أجج ،ي�صبح من ال�صعب احتوا�ؤها؛
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واللعب بهذه الورقة يف �إيران و�سورية قد يعطي مفعو ًال عك�سي ًا .ورمبا ت�شك بلدان املنطقة
على الدوام ب�أن الواليات املتحدة ت�ضمر مثل هذه النوايا ،ومع ذلك ،ف�إن عليها (الواليات
املتحدة) �أال ت�ؤ ّكد هذه النوايا� .إذ الميكن �إنكار �إغراء تقوي�ض الأنظمة املعادية من خالل
�أقلياتها الناقمة ،البل كثري ًا ما ا�ستُخدم الأكراد بهذه الطريقة من قبل عدد من البلدان،
مبن فيها الواليات املتحدة ،وكان املدنيون الأكراد الأبرياء يدفعون يف كل مرة ثمن ًا باهظ ًا
لذلك .يتعينّ على الواليات املتحدة الكف عن تكرار �أخطاء املا�ضي ،وخ�صو�ص ًا حني التكون
م�ستعدة لو�ضع كامل ثقلها يف جهود من هذا النوع .هذا اليعني �أن تلوذ الواليات املتحدة
بال�صمت يف وجه االنتهاكات ال�صارخة حلقوق الإن�سان �ضد الأكراد �أو�أي جهة �أخرى
يف هذين البلدين ،بل عليها ممار�سة ما �أمكن من ال�ضغط متعدد الوجوه ،خ�صو�ص ًا يف
حاالت مثل �إعدام �صحافيني �أكراد يف �إيران من دون حماكمة عادلة.
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تو�صيات
ل�صانعي
ال�سـيا�سـة الأمريكية
على

على الإدارة الأمريكية اجلديدة التعامل مع الق�ضايا الكردية ب�صفتها عام ًال
حا�سم ًا يف �سيا�ستها املتعلقة باالن�سحاب من العراق ،ولذا فهي ت�ستحق اهتمام ًا
مبا�شر ًا .والواليات املتحدة يف حاجة �إىل مقاربة �سيا�سية �شاملة تت�ض ّمن عنا�صر ميكن
�أن تن ّفذ ب�شكل متزامن ومتعاقب .لكن� ،ستكون التو�صيات الواردة �أدناه �صعبة ،و�ستحتاج
�إىل عملية تن�سيق وثيقة .وعلى �إدارة �أوباما البدء يف هذه العملية بال�سرعة الق�صوى .ومع
�أن النفوذ الأمريكي �سوف يتق ّل�ص مع بدء ان�سحاب القوات الأمريكية من العراق� ،ستظل
الإدارة اجلديدة لبع�ض الوقت حمتفظة بالنفوذ الذي يت�أتى من �شهر الع�سل .كما �ستكون
يف حاجة �إىل التحرك بحذاقة ل�صياغة حتليالتها للموقف� ،شرط �أال ت�ض ّيع الوقت قبل �أن
ت�ضع �سيا�ستها مو�ضع التنفيذ.
بع�ض الق�ضايا �أقل �صعوبة من ق�ضايا �أخرى .ومامن �شك يف �أن الهدف الأ�صعب هو
�إحداث تغيري يف �صراع تركيا الداخلي مع مواطنيها الأكراد .لكن يظهر �أي�ض ًا �أن هذه
التح�سن الذي طر�أ على العالقات
لي�ست الق�ضية الأكرث �إحلاح ًا .ولذا ،االنطالق من
ّ
الرتكية مع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان قد يكون الق�ضية الأ�سهل؛ بينما مت ّثل كركوك
امل�س�ألة الأكرث �إحلاح ًا لأن �صدى عواقب العنف يف كركوك �سيرت ّدد جنوب ًا باجتاه بغداد
و�شما ًال باجتاه تركيا .وبالتايل� ،إيجاد حل مل�ستقبل كركوك �سيكون حيوي ًا لأي �سيا�سة
متعلقة باالن�سحاب الأمريكي.
يجب على الواليات املتحدة �أن تتق ّدم ال�صفوف لأنها تبقى ،على رغم �أخطائها ،القوة
الوحيدة احلائزة على القدرات ال�ضرورية ال�سرت�ضاء و�إقناع وال�ضغط على احلكومات
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يبد �أي منها
واجلماعات لدفعها �إىل العمل .فحني ُتركت هذه الأطراف على �سج ّيتها ،مل ِ
قدرة تذكر على التق ّدم ،حتى حني تكون الأفكار �صحيحة واحللول وا�ضحة ،كما مل تظهر
�أنها قادرة على املحافظة على التق ّدم يف حال حتقيقه .الواليات املتحدة قادرة على مقاربة
الق�ضايا من منظور �أو�سع ي�أخذ باالعتبار الرتابط بني هذه الق�ضايا ،وهي مزايا مفقودة
لدى الأطراف املحلية.
�ستكون الإدارة اجلديدة راغبة �أي�ض ًا يف احل�صول على تعاون الالعبني خارج الدول
الإقليمية .وتطبيق هذه ال�سيا�سة الطموحة �سوف ي�ستدعي م�شاركة ف ّعالة من الأمم املتحدة
واالحتاد الأوروبي واجلامعة العربية و�آخرين .ويف و�سع ه�ؤالء الالعبني تقدمي قدر كبري
من امل�ساعدة للواليات املتحدة يف م�سائل متتد من كركوك �إىل نزع �سالح حزب العمال
الكرد�ستاين ،ومن �صناعة النفط �إىل النظام التعليمي.
�ستكون هذه عملية تراكمية وتفاعلية؛ ولن يحدث اخرتاق دراماتيكي .يجب تركيز
االهتمام لبلورة خطوات �سيا�سة داعمة ب�صورة م�شرتكة ،وكركوك لها الأولوية الأوىل هنا.
على الواليات املتحدة �أن تعمل ،وب�شكل متزامن تقريب ًا ،لعقد �صفقة بني �أنقرة واحلكومة
الإقليمية لكرد�ستان ،لأن الطرفني يق ّوي �أحدهما الآخر وقد يكون املردود هنا �أكرث
و�ضوح ًا .والواقع �أن الواليات املتحدة لي�ست يف و�ضع ي� ّؤهلها لفر�ض احللول؛ فكل الأطراف
لديها �أتباعها املحليون ،وعلى وا�شنطن �أن تتك ّيف مع اخلطوط ال�سيا�سية احلمراء لالعبني
الآخرين و�أن ت�ستفيد �إىل �أق�صى درجة من براعتها الدبلوما�سية.

الأولوية الأوىل:
منع كركوك
من التح ّول �إىل �شرارة
بقدر ماتطول النقا�شات بخ�صو�ص �إطار زمني لالن�سحاب الأمريكي من العراق ،بقدر
مايت�ضاءل النفوذ الأمريكي .وبالتايل ف�إن الوقت من ذهب ويجب ت�سريع عملية امل�صاحلة
يف كركوك (واملناطق املحيطة بها املتنازع عليها) ملنع اندالع حريق وا�سع ميكن �أن يت�س ّبب
يف خطر ن�شوب قتال �أ�شد �ضراوة بني الأكراد والعرب يف العراق يجر �إليه جريان العراق.
لقد �سبق لوا�شنطن �أن ح ّثت مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص �إىل العراق �ستيفان دي مي�ستورا
على العمل مع كل الأطراف ،لكن هذا غري كاف يف هذه املرحلة .ففي حني �أن ا�ستمرار
الدعم الأمريكي املعلن ملا يقوم به دي مي�ستورا يبدو �ضروري ًا باملطلق� ،إال �أنه يتبينّ ب�شكل
متزايد �أن نفوذ الأمم املتحدة من دون امل�شاركة الأمريكية �سيكون حمدود ًا .هذا �إ�ضافة
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�إىل �أن انخراط الواليات املتحدة ي�ؤ ّكد �أي�ض ًا ملختلف الأطراف ،ومنهم الأكراد ،التزام
وا�شنطن بعملية دي مي�ستورا وبدور الأمم املتحدة امل�ستقبلي .وهذا ،يف املقابل� ،سيجرب
خمتلف الأطراف العراقيني واحللفاء يف املنطقة على امل�شاركة يف العملية وقبول احلاجة
�إىل حلول و�سط.
من�سق على م�ستوى عال �سيعينّ يف وزارة اخلارجية (�أنظر الفقرة بعنوان
مع وجود ّ
«التنفيذ» �ص ،)54.على وا�شنطن �أن ت�ساعد يف و�ضع مقرتحات جديدة تهدف �إىل ك�سر
اجلمود واال�شرتاك فيها مع دي مي�ستورا .وبالتزامن مع هذه املقرتحات ،على الواليات
املتحدة �أن ّ
املهجرين يف فرتة �صدام
تد�شن عملية توثيق كاملة و�شاملة عن ال�سكان ّ
للم�ساعدة يف توجيه عملية الت�سوية .وعلى الرغم من �أن عملية التوثيق ال�شاملة والنزيهة
مهمة حلل هذه الق�ضايا ولتعوي�ض النق�ص الأمريكي يف البيانات� ،إال �أنها يجب �أن ت�سري
قدم ًا �إىل الأمام لأن العراقيني كانوا بطيئني يف �إحراز تق ّدم مبفردهم.
�إن انعدام الثقة وزيادة التوتّرات بني الأطراف يف املنطقة �سوف تتفاقم حني ت�صبح
اخلطط الأمريكية لالن�سحاب �أكرث حتديد ًا .فجميع الأطراف املوجودة على الأر�ض،
حت�سن قدرتها على امل�ساومة الحق ًا ،لديها احلافز للمقامرة بلعب ورقة االن�سحاب
ولكي ّ
الأمريكي عرب ممار�سة ال�ضغط على بغداد والأمم املتحدة والدول املجاورة ،وبالطبع
على وا�شنطن .وملنع هبوب هذه الرياح املعاك�سة ،على الواليات املتحدة �أن تطلق م�سارين
متوازيني يتعلقان ب�إجراءات بناء الثقة ،يتم ّثل الأول يف جمموعة عمل مع احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان واحلكومة العراقية خارج �إطار اخلدمات التي تق ّدمها �أ�ص ًال ال�سفارة الأمريكية
يف بغداد .هذه املجموعة التي قد تت�ض ّمن �أع�ضاء بارزين يف الأجهزة اال�ستخبارية ووزارة
الدفاع ووزارة اخلارجية ،وامل�ش ّكلة لال�ستجابة ال�سريعة وجتاوز املتاهة البريوقراطية،
�ستعمل على التنفيذ ال�سريع لأي �إجراءات بناء ثقة تتّفق عليها الأطراف املعنية .و�إ�ضافة
�إىل كركوك ،ف�إن قانون النفط والغاز ،الذي �أ�صبح �أ�سري الألعاب ال�سيا�سية الداخلية يف
الربملان العراقي ووزارة النفط ،ي�ش ّكل جما ًال �آخر حيث الت�سوية ال�سريعة مطلوبة لت�سهيل
اال�ستثمارات يف عمليات اال�ستك�شاف و�إقامة بنية حتتية جديدة للنقل .و�أحد املكونات
الرئي�سة لإجراءات بناء الثقة يكمن يف تطمني احلكومة الإقليمية لكرد�ستان �أن الواليات
تتو�صل هذه احلكومة �إىل ت�سوية م�شروعة لق�ضية
املتحدة �ستوا�صل دعمها� ،شريطة �أن ّ
كركوك و�أن متار�س ال�شكل الدميقراطي من احلكم.
م�سار بناء الثقة الثاين يجب �أن يتم ّثل بالتوا�صل مع �أفراد الفئات املختلفة واملت�صارعة
يف املناطق املتنازع عليها .فخالف ًا ملبادرة �إجراءات بناء الثقة الأخرى ،على وا�شنطن
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ا�ستدرار م�ساعدة الأوروبيني� ،إذ مادام الوجود الأمريكي يف العراق مثار جدل ،فثمة
احتمال �أكرث ترجيح ًا ب�أن يحقق الأوروبيون الأكرث حياد ًا نتائج �أف�ضل .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،ميكن للأوروبيني �أن يق ّدموا عون ًا خا�ص ًا يف بلورة د�ستور احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان .وبقدر مايكون الد�ستور دميقراطي ًا ومت�ض ّمن ًا حلقوق الأقلية ،بقدر ما�سيكون
�سه ًال م�أ�س�سة مقرتحات دي مي�ستورا يف �ش�أن التعديالت احلدودية.
لقد جتاهلت احلكومة املركزية يف بغداد كركوك �إىل حد كبري ،كما �أنها مل ت�ستفد من
االزدهار االقت�صادي يف ال�شمال الكردي .وعلى الواليات املتحدة �أن متار�س قدر ًا �أكرب من
ال�ضغط على احلكومة العراقية لتبد�أ با�ستثمار الأموال يف البنية التحتية لهذه املدينة ويف
خدماتها العامة ،مبا يف ذلك دفع رواتب املوظفني الر�سميني فيها.
كما يجب �أن تت�ض ّمن اخلطوات الإ�ضافية لت�سهيل حل ق�ضية كركوك توفري متويل
ال�سكن وامل�ساعدة التقنية لت�سريع �إعادة توطني الالجئني .فبقدر مايطول بقاء الالجئني
ال�شرعيني ،الذين يريدون العودة �إىل كركوك و�أماكن �أخرى ،يف خميمات م�ؤقتة ،بقدر
ما�سيكون من ال�صعب جت ّنب العنف م�ستقب ًال .واليجب �أن نن�سى هنا �أنه ّمتت �أ�ص ًال �إ�ضاعة
الكثري من الوقت من دون حت ّرك مهم يف هذه الق�ضية.

حت�سني العالقات
بني تركيا
واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان
التح�سن امللمو�س يف العالقات بني �أنقرة واحلكومة
�شهدت الأ�سابيع الأخرية بع�ض
ّ
املن�سق الرتكي اخلا�ص يف العراق مراد �أوجليك يف
الإقليمية لكرد�ستان .فقد التقى ّ
بغداد للمرة الأوىل رئي�س احلكومة الإقليمية لكرد�ستان برزاين .ومع �أن الطرفني يعدان
مبوا�صلة هذا احلوار ،تبقى مثل هذه اجلهود ّ
ه�شة وعر�ضة �إىل الت�أخري والتو ّقف بفعل
الأحداث اخلارجية ،خ�صو�ص ًا العنف� .إن مبادرة �أمريكية متعددة ُ
ال�ش َعب لتح�سني
العالقات الرتكية مع احلكومة الإقليمية لكرد�ستان �ست�ؤتي ثمارها على املدى املتو�سط،
لي�س فقط من خالل حت�سني الأو�ضاع على الأر�ض من �أجل �إجناز االن�سحاب النهائي
للقوات الأمريكية من العراق ،و�إمنا �أي�ض ًا من �أجل تر�سيخ ا�ستقرار كل املنطقة الكردية
وغريها من املناطق.
ال�شعبة الأوىل يف هذه املبادرة الأمريكية لتثبيت وتعميق احلوار اجلديد املتربعم بني
احلكومة الإقليمية لكرد�ستان وبني وزارة اخلارجية الرتكية ،تتم ّثل يف ترتيب قناة حوار
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ثالثية الأطراف (تركيا  -احلكومة الإقليمية لكرد�ستان -الواليات املتحدة) .ويف حني
يجب �أخذ احل�سا�سيات العراقية بعني االعتبار ،ينبغي �أن متهد هذه الآلية الثالثية الطريق
�أمام تطبيع العالقات بني احلكومة الإقليمية لكرد�ستان و�أنقرة .ويجب �أن ت�شمل الأهداف
املحددة تخفيف ح ّدة اخلطاب ال�سلبي لدى اجلانبني ،من بيانات برزاين القومية واملعادية
�أحيان ًا لرتكيا �إىل تعابري امل�س�ؤولني الأتراك املهينة عن القيادة الكردية ،وعن و�ضع القوات
الرتكية يف �شمال العراق� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن ا�ستخدام هذه الآلية مل�ساعدة الأطراف
على و�ضع خطط للعالقات االقت�صادية امل�ستقبلية ،مبا فيها �صادرات النفط والغاز والبنية
التحتية للنقل والطرق التجارية عرب تركيا �إىل �أوروبا� .إن االهتمام الرتكي ب�صادرات
النفط والغاز من �شمال العراق حقيقي جد ًا� ،أ�سا�س ًا لأنه ُيتو ّقع �أال ت�ستطيع تركيا تلبية
احتياجات الطاقة املحلية ابتداء من العام  .2011لذا ف�إن تعميق الروابط التجارية عن
طريق اال�ستثمار يف البنية التحتية ،مثل �أنابيب النفط� ،سوف يعزّز هذه العالقة.
�ستكون ثمة فوائد عديدة للم�شاركة الأمريكية :فهي ُتبقي الأطراف على الطريق
القومي ،وت�س ّرع عملية امل�صاحلة ،وتزيد من �صعوبة ان�سحاب �أي من الطرفني من جهود
الت�سوية ،وت�ؤ ّمن الدعم للحكومة الرتكية يف وجه املعار�ضة الداخلية العنيدة لهذه اجلهود،
وت�س ّهل حل اخلالفات عن طريق ت�أ�سي�س �إجراءات بناء الثقة ومنع النزاعات من الو�صول
�إىل الأن�ساق العليا من امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املعنية ،وب�شكل خا�ص و�سائل الإعالم.
ميكن لهذه الآلية �أن ت�ساهم �أي�ض ًا يف ت�سريح حزب العمال الكرد�ستاين (�أنظر اجلزء
التايل) ،وهي خطوة بالغة الأهمية بكل ت�أكيد لتحقيق النجاح يف هذه املنطقة .يجب �أن
يكون الهدف هنا �إقناع �أنقرة باالعرتاف باحلكومة الإقليمية لكرد�ستان ،وجعل �أنقرة
تفتح قن�صلية يف �أربيل (كما فعلت طهران من قبل) بهدف �إقامة قناة ات�صال مبا�شرة
وم�ستمرة بني تركيا واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان .هذه القن�صلية جتعل الوجود الرتكي
يف �شمال العراق ر�سمي ًا ،وت�ساعد على تعميق العالقات التجارية بني تركيا واحلكومة
الإقليمية لكرد�ستان ،وت�ش ّكل حاجز ًا �أمام ّ
التدخل الإيراين املحتمل.
ويف الوقت نف�سه الذي ُتبذل فيه هذه اجلهود ،يجب على احلكومة الأمريكية �أن تطرح
نقطة ثانية على �شكل «مبادرة امل�سار  »2 -لزيادة م�ستوى ارتياح الأتراك يف التعامل
مع النموذج الفيدرايل العراقي وماميكن �أن تكون عالقات �أوثق بني احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان و�أنقرة .وهذه اخلطوة �ست�ساعد يف تعزيز املكا�سب الدبلوما�سية .الينبغي
على املرء التقليل من حقيقة ه�شا�شة االنفتاح الرتكي الراهن يف �شمال العراق ومن
بطء القبول الرتكي بعراق فيدرايل .واملعار�ضة لعالقات ح�سنة مع احلكومة الإقليمية
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لكرد�ستان والأكراد عموم ًا متجذرة يف تركيا لدى اليمني القومي والي�سار القومي ويف
ح�سا�سون جد ًا �إزاء ت�صاعد مطالب الأكراد يف تركيا.
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،فهم جميع ًا ّ
ولذلك ،قد اليطول بحث اجلرنال با�شبوك ،الذي �أعلن عنه م� ّؤخر ًا ،عن مقاربات بديلة؛
ففي �آب�/أغ�سط�س  2010تنتهي خدمته وقد يق ّرر خلفه العودة �إىل الرهان على الو�ضع
القائم.
من املفارقات هنا �أن «مبادرة امل�سار  »2 -لي�ست مهمة لتح�سني العالقات الرتكية مع
احلكومة الإقليمية لكرد�ستان وح�سب ،بل �أي�ض ًا لتح�سني العالقات الأمريكية  -الرتكية،
لأن قطاعات وا�سعة من اجلمهور الرتكي وو�سائل الإعالم وامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية على قناعة
ب�أن الواليات املتحدة م�ص ّممة على �إقامة دولة كردية م�ستقلة ذات طموحات حتريرية
وحدوية الميكن كبحها يف �شمال العراق� .صحيح �أن العالقات الع�سكرية الأمريكية -
الرتكية املديدة ميكن �أن ت�ساهم يف تبديد هذه املخاوف� ،إال �أن اجلمهور الرتكي �أ�صبح
عام ًال مهم ًا يف �صناعة القرار ال�سيا�سي اخلارجي.
على وا�شنطن �أن حت�شد الدعم الأوروبي لتح�سني العالقات بني احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان وبني تركيا .ويف و�سع الأوروبيني امل�ساهمة يف تطوير التجارة والعالقات
االقت�صادية الأخرى ،مبا يف ذلك تكامل العمليات امل�صرفية اخلا�صة والهاتف و�أنظمة
االت�صال الأخرى ،وحتقيق تعاون �أكرب يف جمال مكافحة وتهريب املخدرات .كما �أن رفع
�سيح�سن عالقات تركيا بالإحتاد الأوروبي.
م�ستوى مراقبة احلدود �إىل املعايري الأوروبية
ّ

ت�سريح
حزب العمال الكرد�ستاين
هذا الأمر عن�صر رئي�س حا�سم �سي�ؤدي يف النهاية �إىل تعزيز التقارب الرتكي مع
احلكومة الإقليمية لكرد�ستان .بيد �أن التق ّدم يف هذا املو�ضوع ،على كل حال ،رهن بتق ّدم
احلوار بني تركيا وهذه احلكومة .والهدف هنا هو زيادة ال�ضغط على حزب العمال
الكرد�ستاين من اجتاهات خمتلفة قدر الإمكان ،بحيث ي�ؤدي ذلك �إىل �أكرب قدر ممكن من
ومن�سقة
االن�شقاقات يف �صفوفه يف �شمال العراق� .إن مقاربة �سيا�سية وع�سكرية ّ
موحدة ّ
من قبل الأطراف الثالثة جمتمعة ،الواليات املتحدة واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان
وتركيا ،تبدو �ضرورية .وعلى افرتا�ض �أنه حتقق تق ّدم يف العالقات الرتكية مع احلكومة
الإقليمية لكرد�ستان� ،ستجد وا�شنطن عندئذ من ال�سهل عليها �أن ت�ضغط على كل من
احلكومة الإقليمية لكرد�ستان والرئي�س برزاين والرئي�س العراقي طالباين لإدانة حزب
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العمال الكرد�ستاين ،وجعل احلياة �أكرث �صعوبة بالن�سبة �إىل مقاتليه .ومعروف �أن طالباين
�أعلن �أن زمن الن�ضال امل�س ّلح الذي يقوده حزب العمال الكرد�ستاين قد ولىّ  ،كما �أدان كل
من برزاين واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان ب�صخب �أعمال حزب العمال الكرد�ستاين التي
�أ ّدت �إىل �سقوط عدد كبري من ال�ضحايا يف �صفوف القوات الرتكية يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر .2008
تتط ّلب عملية ت�سريح حزب العمال الكرد�ستاين بالقوة تخطيط ًا دقيق ًا وتن�سيق ًا
بني الأكراد العراقيني والأتراك والواليات املتحدة .وي�ش ّكل حت�سني العالقات بني �أنقرة
واحلكومة الإقليمية لكرد�ستان اخلطوة الأوىل (نوق�شت �أعاله) .واخلطوة الثانية تتم ّثل
يف �أن يعيد الأتراك �إ�صدار قانون عفو عام يو ّفر خريطة طريق ملعظم مقاتلي حزب
العمال الكرد�ستاين للعودة �إىل تركيا من دون خوف من امل�ضايقة �أوالبقاء يف �شمال
العراق واالن�ضمام �إىل الب�شمركة .و�سيكون للعفو ت�أثري مبا�شر يف زيادة االن�شقاقات
داخل �صفوف حزب العمال الكرد�ستاين� .أما اخلطوة الثالثة ،فهي تتمثل يف قيام الأكراد
العراقيني وال�سلطات الع�سكرية الأمريكية بتوفري تطمينات لعنا�صر وقيادات حزب العمال
الذين يتخ ّلون عن ال�سالح يف �ش�أن م�ستقبلهم .وعلى ال�سلطات الأمريكية يف العراق �أن
تعمل على �إيجاد �آلية للإ�شراف على عملية الت�سريح هذه؛ وحتديد ًا ينبغي على م�س ّلحي
حزب العمال �أن يتخ ّلوا عن مواقعهم وي�س ّلموا مع ّداتهم �إىل ال�ضباط الأمريكيني حتت
مراقبة نظرائهم الأتراك (�سيكون حزب العمال �أكرث من م�ستعد لت�سليم �أ�سلحته �إذا علم
�أن الواليات املتحدة جزء من العملية) .وبقدر ماتكون العملية معلنة (منقولة تلفزيوني ًا
مث ًال) بقدر مايطمئن اجلمهور الرتكي �إىل �أن مايجري حقيقي .لكن ،ولأن العفو الرتكي
رمبا يكون حمدود ًا ،ك�أن ي�ستثني قيادة حزب العمال الكرد�ستاين ،يجب �أن يو ّفر لهذه
القيادة خمرج �آمن بعيد ًا عن املنطقة لزيادة ت�أثري احلوافز املق ّدمة.
حاملا يتم القيام بهذه اخلطوات ،يتعينّ على الأكراد العراقيني �أن يعلنوا �أنهم
لن يت�ساحموا مع �أي بقايا م�س ّلحة من حزب العمال الكرد�ستاين يف منطقتهم .وهذا
يعني �أن على احلكومة الإقليمية لكرد�ستان وقواتها امل�سلحة �أن تقيم نقاط تفتي�ش يف
مناطق هاكورك وزاب وقنديل يف �شمال العراق ملنع حتركات حزب العمال الكرد�ستاين
و�إمداداته .وميكن للجي�ش الأمريكي �أن ي�ساهم بتزويد قوات احلكومة الإقليمية لكرد�ستان
باملعلومات اال�ستخبارية الالزمة كما فعل مع الأتراك ،مامي ّكنها من منع عنا�صر حزب
العمال امل�سلحني من التجوال يف الريف الكردي .ومن �ش�أن جلنة تن�سيق ع�سكرية ثالثية
الأطراف تعمل حتت �إ�شراف الواليات املتحدة �أن تنجح يف ت�سهيل هذه اجلهود .وحني يتم
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ت�سريح معظم حزب العمال الكرد�ستاين ،ميكن للواليات املتحدة �أن تف ّكر يف ا�ستخدام
�سالحها اجلوي �ضد �أي بقايا مقاومة .كما يتعينّ على الواليات املتحدة �أي�ض ًا م�ساعدة
�سلطات احلكومة الإقليمية لكرد�ستان على �إطالق حملة عالقات عامة لإقناع ال�سكان
الأكراد يف �شمال العراق املتعاطفني مع حزب العمال بفك ارتباطهم بهذه املنظمة .ويف
هذا ال�صدد� ،سيكون مرغوب ًا �أي�ض ًا دفع حزب العمال الكرد�ستاين �إىل تفكيك حزب احلياة
موجه ًا
احلرة ،الذي ُيع ّد �إىل درجة كبرية فرع ًا له� ،إذ �أن بقاء هذا احلزب ،حتى و�إن كان ّ
�ضد �إيران ،قد مي ّثل تهديد ًا لكل من تركيا والأكراد العراقيني.
على الواليات املتحدة �أي�ض ًا �إ�شراك الأوروبيني يف دعم هذه العملية ،وحاملا تبد�أ عملية
ت�سريح حزب العمال لكرد�ستاين ،ميكن للحكومات الأوروبية فر�ض قيود �أكرث ت�ش ّدد ًا على
البنية التحتية املتط ّورة التي ت�ؤ ّمن الدعم حلزب العمال الكرد�ستاين يف �أوروبا ،على
�شكل �شركات وجمعيات تابعة له .هذا �إ�ضافة �إىل �أنه ميكنها �أي�ض ًا ا�ستخدام نفوذها،
وخ�صو�ص ًا م�س�ألة الع�ضوية يف االحتاد الأوروبي ،لإقناع تركيا ب�إعادة النظر يف �أو�ضاع
َبي ملحكمة حقوق الإن�سان
�أولئك املتعاطفني مع حزب العمال امل�سجونني مبوجب قوانني ت نَّ َ
الأوروبية �أنها غري قانونية .على �أوروبا �أن ت�صبح �أي�ض ًا الوجهة الأخرية لقيادات حزب
العمال الكرد�ستاين .ويف هذه احلالة ،يجب �أن يعمل البلد امل�ضيف على منع ه�ؤالء من
امل�شاركة يف �أي ن�شاط �سيا�سي م�ستقبلي.

تعزيز الفيدرالية
يف العراق
املف�صلة عن م�ستقبل العراق ،و�أن تك ّرر دعمها
على �إدارة �أوباما �أن ُتف�صح عن ر�ؤيتها ّ
و�إميانها الوا�ضح بالوحدة الإقليمية للعراق الفيدرايل وثقتها بقدرة العراقيني على تر�سيم
حدودهم الداخلية بالرتا�ضي عرب الو�سائل الدميقراطية .عليها كذلك ت�أكيد موقفها
الذي اليتم ّثل ب�أنها غري مهتمة ب�إقامة قواعد ع�سكرية يف �أي مكان من العراق وح�سب ،بل
�أي�ض ًا ب�أنها �ستكتفي فقط بدرا�سة مثل هذا اخليار ،حتى لو طلبته احلكومة العراقية منها
ب�شكل حمدد .ينبغي الت�أكيد على �أن وحدة العراق الإقليمية وتركيبته الفيدرالية ي�ش ّكالن
اهتمام ًا �أمريكي ًا �صريح ًا على املدى البعيد ،بغ�ض النظر عن و�ضع القوات الأمريكية
يف العراق .ثم يجب على الواليات املتحدة �أن متتنع عن الإدالء ب�أي �إيحاء حول تق�سيم
العراق بطريقة هادئة �إىل ثالثة �أقاليم منف�صلة ،والرتكيز بد ًال من ذلك على املتط ّلبات
الد�ستورية العراقية التي حت ّدد اخلطوط العامة لطريقة اندماج املحافظات يف كيانات
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فيدرالية منف�صلة �ضمن العراق.
على الإدارة اجلديدة �أي�ض ًا �أن تعلن معار�ضتها الكاملة لإعادة ر�سم احلدود يف تلك
املنطقة من العامل .كما عليها �أن ت�ؤ ّكد بقوة �أن الواليات املتحدة لن تقبل �أي حماولة من
اجلوار ّ
للتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للحكومة الإقليمية لكرد�ستان �أوللعراق .وينبغي على
تو�سع مقاربتها لت�شمل �أع�ضاء يف اجلامعة العربية الذين يبدون
الواليات املتحدة �أي�ض ًا �أن ّ
تر ّدد ًا يف قبول ن�شوء عراق فيدرايل خوف ًا من زيادة النفوذ الإيراين يف جنوب العراق
ودولة كردية م�ستقلة يف ال�شمال .هذه املخاوف حقيقية وت�ست�أهل املجاهرة بها ،ولكن،
على �أي حال ،نفوذ الدول العربية حمدود يف العراق� ،ش�أنها يف ذلك الواليات املتحدة،
كما �أن حماولة منع قيام عراق فيدرايل ميكن �أن تخلق لهذه الدول وللعراقيني م�شكالت
الحق ًا� .إن �إقناع ال�سعوديني وامل�صريني ب�شكل خا�ص بدعم العراق الفيدرايل �سيكون �إ�شارة
�إىل ال�س ّنة يف العراق ،الذين اليزال الكثريون منهم يدغدغون �آما ًال غري واقعية بالعودة
�إىل ماقبل  ،2003ب�أن الوقت حان للو�صول �إىل توافق يف الداخل.
املرجح �أن ي�ؤدي االن�سحاب الأمريكي �إىل زيادة التوتّرات الداخلية و�أن يجعل
من ّ
بع�ض املجموعات ،وال�سيما الكردية ،قلقة على م�ستقبلها� .إن تهدئة املخاوف الكردية يف
�إطار عراق فيدرايل رمبا تكون ال�ضمانة الأكرث �أهمية لوحدة العراق الإقليمية وا�ستقراره.
وبالتايل ،على �إدارة �أوباما �أن تعمل ب�سرعة على فتح قن�صلية �أمريكية يف عا�صمة احلكومة
الإقليمية لكرد�ستان �أربيل و�أن حت ّول موارد مهمة من ال�سفارة يف بغداد �إىل هناك ك�إ�شارة
�إىل التزام وا�شنطن بال�شمال الكردي الفيدرايل .واحلال �أن هذه خطوة ا�ستح ّقت منذ
�أمد طويل ،فقن�صلية �أمريكية كاملة املهام يف �أربيل �سوف ت�ساعد احلكومة الإقليمية
لكرد�ستان على حت�سني هياكل احلكم اخلا�صة بها ومنظمات املجتمع املدين ،بالإ�ضافة
�إىل نظامها التعليمي عرب التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأمريكية ،مثل وكالة التنمية الدولية
واملنظمات الأمريكية والدولية.

م�ساعدة تركيا
على حل امل�س�ألة الكردية
على املدى الطويلُ ،تعترب امل�س�ألة الكردية يف تركيا الأكرث �صعوبة وعناد ًا ،و�أهمية �أي�ض ًا،
�إن مل تكن رمبا الأكرث زعزعة لال�ستقرار بني كل �أبعاد امل�شكلة الكردية العامة .وال�سبب
يف ذلك هو �أنها موجودة يف بلد ع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي ُيعترب ا�ستقراره ودوره يف
املنطقة حا�سم ًا بالن�سبة �إىل امل�صالح الأمريكية والغربية� .إنها م�شكلة يعود تاريخها �إىل
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تكوين الدولة الرتكية يف بداية القرن املا�ضي .وبينما قد تبدو الواليات املتحدة ت ّواقة جد ًا
�إىل االنخراط يف العملية ،تبقى احلقيقة ب�أن كل اخلطوات املقرتحة �سابق ًا �ستثبت �أنها
غري كافية مامل يتم حتقيق بع�ض التق ّدم على هذه اجلبهة.
املرجح �أن يكون لإحراز تق ّدم يف هذه الأولويات �آنفة الذكر ت�أثري �إيجابي على
من ّ
امل�شكلة الكردية يف تركيا .ومع ذلك ،لن تتم تلبية تط ّلعات �أكراد تركيا ملج ّرد حتقيق
حت�سن يف العراق وحده .ولذا� ،إذا ما ا�ستمر جتاهل هذه امل�شكلة ف�إنها �ستوا�صل التخثرّ
ّ
و�ستنبعث جمدد ًا ب�شكل حتمي تقريب ًا يف �شمال العراق .ميكن للم�ساهمة الأمريكية هنا
�أن ت�أخذ �أ�شكا ًال خمتلفة :فمن جهة ،يف و�سع الإدارة اجلديدة �أن تطرح مبادئ حمددة،
و�أن توا�صل دعم جهود �أنقرة �ضد الإرهاب ورغبتها يف االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي.
كما يجب �أن ت�ؤ ّكد �أن حل امل�شكلة الكردية يجب �أن ي�أتي عرب الو�سائل الدميقراطية .ومبا
�أن قبول االحتاد الأوروبي لرتكيا ،على املدى الطويل ،رهن بكيفية حل تركيا مل�شكلتها
الكردية الداخلية ،ميكن للواليات املتحدة �أن جتعل دعم ع�ضوية تركيا يف االحتاد الأوروبي
م�شروط ًا بجهود حقيقية لت�سوية اخلالفات مع �أقليتها الكردية ،من دون امل�سا�س بوحدة
�أرا�ضي تركيا.
على �إدارة �أوباما �أي�ض ًا �أن تن�ضم �إىل الأوروبيني يف تقدمي حوافز تنمية للمناطق
الكردية بهدف ثني ال�سكان املحليني عن دعم العنف �ضد الدولة الرتكية� .إن امل�شاريع
االقت�صادية التي وعدت بها �أنقرة يف املناطق الكردية مل تتحقق �أبد ًا ،وهي دفعت ال�سكان
املحليني �إىل ال�شك والت�شا�ؤم.
كانت الواليات املتحدة تاريخي ًا ،وخالف ًا ل�شركائها الأوروبيني ،تتج ّنب التعاطي املبا�شر
مع القادة الأكراد يف تركيا خوف ًا من �إثارة �سخط �أنقرة .لكن يجب �أن يتغيرّ هذا الو�ضع
لأن �أنقرة �أثبتت حتى الآن �أنها غري ف ّعالة يف التعامل مع اجلوانب ال�سيا�سية لهذه الق�ضية.
ونتيجة لذلك ،يئ�س الأكراد يف تركيا من قدرة امل�ؤ�س�سة الرتكية على تلبية بع�ض مطالبهم.
املوحدة �أن تق ّدم �شيئ ًا من الأمل وال�صرب يف هذه
ميكن للم�شاركة الأوروبية  -الأمريكية ّ
املعادلة �إىل �أن ي�أتي الوقت الذي ت�شعر فيه احلكومة الرتكية �أنها �آمنة وقوية مبا يكفي
للتغ ّلب على املعار�ضة القومية يف الداخل .ويف و�سع وا�شنطن والعوا�صم الأوروبية التوا�صل
مبا�شرة مع الزعماء الأكراد والأتراك الذين يعار�ضون العنف ،عن طريق دعوتهم �إىل
الواليات املتحدة ،ومتكينهم من الو�صول �إىل املجتمع املدين الأمريكي ،وامل�ساعدة يف
تدريبهم على العمل االجتماعي غري العنفي .ت�ستطيع وا�شنطن �أي�ض ًا حث الزعماء الأكراد
العراقيني على ثني �أكراد تركيا عن موا�صلة الكفاح امل�سلح ،لي�س لأنه لن ي�ؤدي �إىل نتيجة
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وح�سب ،بل لأنه �سيع ّر�ض جناح التجربة الكردية العراقية �إىل اخلطر �أي�ض ًا.
و�أخري ًا ،النظام ال�سيا�سي الرتكي يف حاجة �إىل الإ�صالح لي�س ل�ضمان طريقة حوكمة
�أف�ضل وح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا لتح�سني فر�ص ان�ضمام تركيا �إىل االحتاد الأوروبي� .إن الدعم
وتو�سع احلقوق
حت�سن حقوق الإن�سان و�أ�سلوب احلوكمة ّ
الأمريكي لإ�صالحات د�ستورية ّ
الدميقراطية ،ميكن �أن يكون م�ؤ ّثر ًا عن طريق �إ�ضعاف خ�صوم هذا التغيري .وحر�ص ًا على
عدم تنفري تركيا ،يجب على �إدارة �أوباما �أن تعبرّ عن ا�ستعدادها للم�ساعدة يف �أي طريقة
متي�سر لأن وا�شنطن �أ ّكدت مرار ًا وتكرار ًا يف هذا املجال التزامها
ممكنة .وهذا �أمر ّ
بازدهار تركيا ودعمها لدميقراطيتها وا�ستقرارها ،ولذا ،لي�س �أمامها �شيء لتخ�شاه هنا،
خا�صة حني ت�ضع يف االعتبار الأخطار التي يفر�ضها عدم حتقيق الإ�صالح.

�إ�شارة
�إىل �سورية و�إيران
م�شجعة يف الوقت الراهن
�إن عالقات الواليات املتحدة بكل من �سورية و�إيران غري ّ
لإ�شراكهما مبا�شرة يف امل�س�ألة الكردية .فكال البلدين يخ�شيان من احتمال �أن تكون
الواليات املتحدة راغبة يف ت�شجيع املواطنني الأكراد يف البلدين على التم ّرد و�إثارة عدم
اال�ستقرار لل�ضغط على النظامني �أو ،وهنا الأ�سو�أ� ،إ�سقاطهما� .إن ظهور حركة قومية
كردية على م�ستوى املنطقة لن يلقى ترحيب ًا من وا�شنطن ،حتديد ًا لأنه �سيع ّر�ض �أي تق ّدم
ميكن حتقيقه يف مايخ�ص املقرتحات املطروحة �سابق ًا �إىل اخلطر .ولذا ،على الإدارة
الت�شجع ال�س ّر ًا والعالنية الأكراد ال�سوريني والإيرانيني على
اجلديدة �أن ت�شري �إىل �أنها
ّ
التم ّرد.
يف ا�ستطاعة الإدارة اجلديدة �أن تدعم جهود احلكومة الإقليمية لكرد�ستان لتقوم
بت�أمني قناة ات�صال مع �إيران و�سورية مل�ساعدتهما على حت�سني ظروف الأقلية الكردية
لديهما ،يف حني حتاول يف الوقت نف�سه خف�ض تو ّقعات الأكراد الإيرانيني وال�سوريني.
وعلى جبهة �أخرى ،على وا�شنطن �أن جتعل �أنقرة ُتبلغ دم�شق وطهران �أنها تريد التخ ّلي
عن دعمها لعملية التن�سيق مع هذين البلدين �ضد �شمال العراق.
و�أخري ًا� ،إذا ما �أ�صبحت امل�شاركة مع �إيران و�سورية هي ال�سيا�سة املتّبعة من ِق َبل هذه
الإدارة ،فعليها �أن جتعل امل�س�ألة الكردية بند ًا متقدم ًا على �أجندتها.

التنفيذ
تقت�ضي احليلولة دون حدوث ارتباك يف ال�سيا�سة �أن تتم العمليات داخل الوكاالت
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ويف مابني الوزارات ب�أف�ضل قدر ممكن من الرتابط .ومامن �شك يف �أن امل�س�ؤولية عن كل
م�سائل ال�سيا�سة التي يثريها هذا التقرير تقع على عاتق مكاتب ووكاالت خمتلفة ،وغالب ًا
مت�صارعة �أومتناف�سة ،تتعامل مع الأمن القومي .وفيما تتوىل القيادة املركزية الأمريكية
�إدارة حرب العراق ،ف�إن القيادة الأوروبية  -الأمريكية هي التي تتعامل مع تركيا .وثمة
انق�سامات مماثلة حتدث يف نظام الأمن القومي الأمريكي ويف وزارة اخلارجية ووزارة
الدفاع وجمل�س الأمن القومي و�أجهزة اال�ستخبارات.
من�سق رفيع امل�ستوى �إجراء مبكر ًا مهم ًا .وثمة �أربعة �أ�سباب جتعل هذا
�سيكون تعيني ّ
ماعهد بهذه املهمة �إىل امل�ساعدين
التعيني خطوة مهمة .الأول ،املهمة كبرية ومعقدة .ف�إذا ُ
يتوجه تركيز الإدارة الأ�سا�سي �إىل العالقة مع بغداد ،ف�إن
ب�سلطات غري كافية يف وقت ّ
هذه الق�ضية املهمة �سوف تغرق يف الفو�ضى .الثاين ،هذه مهمة ت�ستدعي العمل املك ّثف
الذي يتط ّلب عناية فائقة ومبا�شرة على الأر�ض ومعاجلة امل�شكالت والقيام بالكثري من
ال�سفر .وزراء اخلارجية �أونوابهم �أوحتى م�ساعدوهم غالب ًا مات�شغلهم حتديات �أخرى.
من�سق �سيطلق ر�سالة وا�ضحة �إىل جميع الأطراف مفادها �أن امل�س�ألة
الثالث� ،إن تعيني ّ
مهمة و�أن الواليات املتحدة عازمة على امل�ضي قدم ًا .و�سيكون �صعب ًا �أكرث على الأطراف
�أن ترت ّدد �أوتت� ّأخر مادام هناك من يراقبهم .الرابع� ،إذا كان لهذا امل�سعى �أن ينجح ،يجب
�أن تكون العملية معلنة و�شفافة .فما كان غائب ًا حتى الآن بدرجة كبرية يف املنطقة هو
الإميان والثقة .ويف حني يعاين كل �أطراف املنطقة الذين لهم عالقة بالق�ضية الرتكية من
عدم الثقة بع�ضهم ببع�ض ،ف�إنهم �أي�ض ًا اليثقون بالواليات املتحدة .وبوجود �شخ�ص واحد
يتوجه �إليه جميع الأطراف ب�شكاواهم
م�س�ؤول ،ميكن �أي�ض ًا �أن يكون هناك عنوان واحد ّ
واقرتاحاتهم واعرتا�ضاتهم.
خالفا ملهمة رال�ستون ال�سابقة ،ف�إن ماهو مطروح هنا هو من�صب �أكرث تنظيم ًا .وعلى
الرئي�س �أوباما �أن يعينّ املبعوث ،و�إن كان/كانت �سيعمل من مقر وزارة اخلارجية ويق ّدم
تقاريره �إىل وزير اخلارجية ويندمج يف عملية هذه امل�ؤ�س�سة على م�ستوى جلنة املندوبني.
هذا املبعوث يحتاج �إىل حرية حركة كبرية ووا�ضحة يف وا�شنطن .وتتم ّثل امل�س�ألة املربكة
يف كيفية تعامل هذا ال�شخ�ص مع طبقة كبار املوظفني ال�ضخمة اخلا�صة بالعراق ،والتي
ت�ش ّكلت يف وزارة اخلارجية الأمريكية ومواقع �أخرى .وعلى عك�س معظم املبعوثني ال�سابقني
الذين مت تعيينهم حتى الآن ،والذين مل يحظوا �إال بالقليل من الدعم ،من ال�ضروري �أن
يكون لهذا املبعوث طاقم كبري باحلد الكايف ،لأن الوقت �سيكون يف غاية الأهمية؛ فالإدارة
خم�ص�صة
اجلديدة لي�ست يف و�ضع مي ّكنها من تخ�صي�ص �شهور غري حمدودة يف جوالت ّ
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للدرا�سة وجمع احلقائق .وينبغي �أن يكون العاملون من �أق�سام خمتلفة من موظفي الأمن
القومي ب�شكل مي ّكن من �إقامة ال�صالت مع الوكاالت الأخرى واال�ستفادة منها ب�سهولة.
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خامتة

لي�س

ثمة حل قاطع ووا�ضح املعامل لكل م�شكلة .لكن من الوا�ضح �أن جت ّنب ن�شوب
حريق هائل ب�سبب كركوك ي�ؤدي �إىل حرب �أهلية �أو ماهو �أ�سو�أ ،مي ّثل الهدف
الأكرث �أهمية للواليات املتحدة .وقد حاول هذا التقرير �أن يقول �أن كيفية حتقيق ذلك
يتط ّلب قدر ًا �أكرب من جم ّرد العمل على كركوك ذاتها� .إن الق�ضية الكردية هي �أو ًال و�أخري ًا
من خم ّلفات �إمرباطوريات اختفت منذ �أمد بعيد .وحيثما حكمت الإمرباطوريات ،يجب
العمل على حل الفو�ضى اجلغرافية واجليو � -سيا�سية التي تخ ّلفها بعد انحاللها يف كثري
من مناطق العامل.
خالل اجلزء الأكرب من القرن الع�شرين ،كانت الق�ضايا الكردية يف العراق وتركيا
و�إيران و�سورية ،يف الغالب ،معزولة عن بع�ضها البع�ض .لكن ال�صورة هذه الأيام خمتلفة
عما كانت �أواخر الثمانينيات ومطلع الت�سعينيات؛ فالروابط بني املجتمعات الكردية
املختلفة وامتداداتها يف ال�شتات �أ�صبحت كثيفة .وقد قام ال�شتات بدور املح ّفز يف تطوير
الروابط االجتماعية .ومل يعد مهم ًا �أن تكون كردي ًا عراقي ًا �أو�إيراني ًا حني تن�ضم �إىل
منظمة كردية تركية يف �أملانيا وتعمل يف تعبئة اجلمهور للتظاهر �ضد احلكومة الرتكية.
وباملثل ،مل يكن «مقاتلو» حزب العمال الكرد�ستاين هم ال�سالح الأم�ضى الذي اعتمد عليه
احلزب ،بل �شبكته التلفزيونية التي تعمل عن طريق الأقمار ال�صناعية والتي تبثّ من
�أوروبا و ُتلتقط يف كل مكان من كرد�ستان وتركيا.
�إن �أكراد العراق �سيقولون لك �إنهم يحلمون باال�ستقالل ،لكنهم يدركون �أن هذا غري
قابل للتحقيق .لهذا ال�سبب تقوم ا�سرتاتيجيتهم على البقاء جزء ًا من عراق فيدرايل� .أما
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�أكراد تركيا ،فلي�س لديهم ،كما يقال ،ميل �إىل اال�ستقالل� ،إذ ملاذا ي�سعون �إىل اال�ستقالل
�أواالن�ضمام �إىل �شمال العراق �إذا ماكانت تركيا يف طريقها �إىل االن�ضمام �إىل ع�ضوية
االحتاد الأوروبي؟ لكن من ي�ستطيع التنب�ؤ �أين �ست�صبح هذه ال�صالت والقناعات بعد
� 15أو � 25سنة من الآن؟ بيد �أن مايبدو وا�ضح ًا ،على كل حال ،هو �أن الدول قادرة على
عرقلة تط ّور هذه املعطيات بالقوة لكن مقابل �أثمان باهظة .وبالتايل ،مات�ستطيع فعله هو
�أن تديرها بطريقة الجتعل من الروابط النا�شئة خطر ًا .ويف غياب عملية تعد بتغيريات
�إيجابية لكل الأطراف املعنية ،قد جتد الواليات املتحدة والدول الإقليمية نف�سها يف و�ضع
�أكرث �سوء ًا من كل ماكانت تتو ّقع.

مؤسـســة كـارنـيـغـي لـلـســالم الـدولـي

ملحق

�أرقام �إح�صائية عن الأكراد
تركيا

( CIA World Factbookحتديث� 7 :آب�/أغ�سط�س  – 2008ا�سرتجاع� 14 :آب�/أغ�سط�س)
• عدد ال�سكان 71,892,807 :ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو .)2008
• املجموعات الإثنية� :أتراك ( 80يف املئة)� ،أكراد ( 20يف املئة) (تقدير).
•  14,378,561كردياً.
( DOS Background Notesا�سرتجاع� 26 :أيلول�/سبتمرب )2008
• عدد ال�سكان 70,5 :مليون ن�سمة (.)2007
• املجموعات الإثنية� :أتراك� ،أكراد� ،آخرون (الن�سب غري متوافرة).
• الحقاً يف التقرير« :ي�ش ّكل املواطنون الأتراك الذين ي�ؤكدون االنتماء �إىل هوية كردية جمموعة
�إثنية ولغوية يُقدّر عددها بـ 12مليون ن�سمة تقريباً».

�سورية

( CIA World Factbookحتديث� 7 :آب�/أغ�سط�س  – 2008ا�سرتجاع� 14 :آب�/أغ�سط�س)
• عدد ال�سكان 19,747,586 :ن�سمة (مالحظة� :إ�ضافة �إىل ذلك ،يعي�ش نحو � 40,000شخ�ص
يف مرتفعات اجلوالن التي حتت ّلها �إ�سرائيل –  20,000عربي ( 18,000درزي و 2000علوي) ونحو
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 20,000م�ستوطن �إ�سرائيلي) (متوز/يوليو .)2008
• املجموعات الإثنية :عرب ( 90,3يف املئة)� ،أكراد� ،أرمن و�آخرون ( 9,7يف املئة).
•  1,777,282كردياً.
( DOS Background Notesحتديث� :أيار/مايو )2007
• عدد ال�سكان 18.6 :مليون ن�سمة (تقديرات .)2005
• املجموعات الإثنية الرئي�سة :عرب ( 90يف املئة)� ،أكراد ( 9يف املئة)� ،أرمن ،جرك�س ،تركمان.
•  1,674,000كردياً.
ذكر مقال يف �صحيفة جريوزاليم بو�ست يف �آذار/مار�س � 2008أن الأكراد ي�ش ّكلون مابني � 8إىل 10

يف املئة من جمموع ال�سكان يف �سورية.

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1206446115815&page
.name=JPost%2FJPArticle%2FPrinter

ذكر تقرير لإذاعة �صوت �أمريكا يف ني�سان�/أبريل � 2008أن الأكراد ي�ش ّكلون  9يف املئة من جمموع
ال�سكان يف �سورية.
03-voa3.-04-http://www.voanews.com/uspolicy/Ontheline/2008
.cfm

�إيران

( CIA World Factbookحتديث� 7 :آب�/أغ�سط�س  – 2008ا�سرتجاع� 14 :آب�/أغ�سط�س)
• عدد ال�سكان 65,875,223 :ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو .)2008
• املجموعات الإثنية :فر�س ( 51يف املئة)� ،آذريون ( 24يف املئة) ،جيالك ومازندرانيون ( 8يف
املئة)� ،أكراد ( 7يف املئة) ،عرب ( 3يف املئة) ،لور ( 2يف املئة) ،بلو�ش ( 2يف املئة) ،تركمان ( 2يف املئة)
و�آخرون ( 1يف املئة).
•  4,611,265كردياً.
( DOS Background Notesا�سرتجاع� 26 :أيلول�/سبتمرب )2008
• عدد ال�سكان 70.5 :مليون ن�سمة (تقديرات .)2007
• املجموعات الإثنية :فر�س ( 51يف املئة)� ،آذريون ( 24يف املئة) ،جيالك ومازندرانيون ( 8يف
املئة)� ،أكراد ( 7يف املئة) ،عرب ( 3يف املئة) ،لور ( 2يف املئة) ،بلو�ش ( 2يف املئة) ،تركمان ( 2يف املئة)
و�آخرون ( 1يف املئة).
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•  4,935,000كردياً.

العراق

( CIA World Factbookحتديث� 7 :آب�/أغ�سط�س  – 2008ا�سرتجاع� 14 :آب�/أغ�سط�س)
• عدد ال�سكان 28,221,181 :ن�سمة (تقديرات .)2008
• املجموعات الإثنية :عرب ( 80-75يف املئة)� ،أكراد ( 20-15يف املئة) ،تركمان� ،آ�شوريون
�أو�آخرون ( 5يف املئة).
•  5,644,236 - 4,233,177كردياً.
( DOS Background Notesا�سرتجاع� 26 :أيلول�/سبتمرب )2008
• عدد ال�سكان  27,499,638ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو .)2007
• املجموعات الإثنية :عرب ( 80-75يف املئة)� ،أكراد ( 20-15يف املئة) ،تركمان ،كلدانيون،
�آ�شوريون �أو�آخرون �أقل من  5يف املئة.
•  5,499,927 - 4,124,945كردياً.
ذكر تقرير يف �صحيفة  USA Todayيف � 14آب�/أغ�سط�س  2008حتت عنوان «املجموعات الدينية
والإثنية يف كركوك» �أن الأكراد ي�ش ّكلون مابني � 15إىل  20يف املئة من جمموع ال�سكان يف العراق.
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http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=702.

 - 34برهم �صالح  ،نائب رئي�س احلكومة العراقية� ،شرح امل�أزق العراقي« :املوقف الأمريكي بخ�صو�ص
ق�ضية كركوك لي�س املوقف ذاته من الأكراد ،لأنهم ي�أخذون باالعتبار خماوف وم�صالح البلدان العربية
وتركيا �إ�ضافة �إىل م�صاحلهم وم�صالح العراق ككل.والواليات املتحدة تعتقد �أن على جميع الأطراف �أن
يقدموا تنازالت يف ق�ضية كركوك .ويف مايتعلق بال�س�ؤال �إن كان املوقف الأمريكي هو ذاته موقف القيادة
الكردية .فاجلواب �سلبي»« .حديث لنائب رئي�س احلكومة العراقية عن العالقات الكردية  -الأمريكية مع
بي بي �سي يف متوز/يوليو .»2008
BBC Monitoring Middle East, July 31, 2008.

 - 35هذه فكرة طرحها من قبل عدد من التجمعات يف كركوك �أمام القيادة الكردية�.أنظر جمموعة
الأزمات الدولية «العراق والأكراد :حل ق�ضية كركوك» .ماهو خمتلف هذه املرة �أن تركيا �أخربت ك ً
ال من
الأكراد والأمم املتحدة �أنه يف حالة االتفاق على �صيغة  4 – 32 – 32- 32ف�إن �أنقرة ت�ضمن موافقة
الأقلية الرتكمانية على الت�صويت مع الأكراد (مقابلة� ،أنقرة  7يوليو/متوز .) 2008العر�ض بحد ذاته
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هنري ج .باركي

مثري للجدل؛ فمن ناحية ي�ؤكد النفوذ الرتكي يف تلك املنطقة ،ومن ناحية �أخرى يثري املخاوف من �أن
االتفاقيات املنف�صلة مع الرتكمان يجب التفاهم ب�ش�أنها مع �أنقرة.
 - 36جمموعة الأزمات الدولية «النفط مقابل الأر�ض :نحو �صفقة كبرية حول العراق والأكراد» (تقرير
ال�شرق الأو�سط رقم  ،80ت�شرين الأول�/أكتوبر .)2008
 - 37ت�شري جمموعة الأزمات الدولية �إىل �أن هذا التوافق على ت�أجيل انتخابات املحافظات يف كركوك
ومناطق احلكومة الكردية املحلية كان اقرتاحاً تركياً ي�شري �إىل م�ستوى الدور الرتكي وتدويل ق�ضايا
كركوك ،املرجع ال�سابق.
 - 38ريدر في�سر «ق�ضية كركوك تك�شف نقاط ال�ضعف يف االئتالف العراقي احلاكم» � 7آب�/أغ�سط�س
http://historiae.org/kirkuk.asp 2008

 - 39يقدم القائد ال�سابق للقوات الربية الرتكية �إيتاج يلمان �شرحاً مف�ص ً
ال حلالة عدم الر�ضى عن
الواليات املتحدة �إذ يقول �أن الواليات املتحدة حني ا�ستدعت قادة اجلماعات الكردية يف  1998لتوقيع
اتفاقية �سالم ،كانت تعد لغزو العراق يف � ، 2003أنظر فكرت بيال �أواجلرنال �إيتاج يلمان �أنالتيور يف:

Kürt Sorunu Sosyal Asamada Çozülmeliydi, Milliyet, November 3,
2007.
 - 40فكرت بيال� »,İlker Pasa’nin Tehdit Algilamasi« ،صحيفة ملييت � 6آب�/أغ�سط�س
 .2008با�شبوك يف حديث ،قبل �سنة� ،أوجز خماوفه من �أن ح�صول الأكراد على �سيطرة غري م�سبوقة

�سيم ّكن الدولة الكردية يف �شمال العراق من الت�أثري على مواطني تركيا من الأكراد.
 - 41مورات �سومر «ال�صراع الكردي يف تركيا :تغيري ال�سياق والآثار الداخلية والإقليمية».

Middle East Journal, vol. 58, no. 2 (Spring 2004), p. 252.
 ،»Türkiye’de Kandil’den daha çok dağ var« - 42ملييت  17متوز/يوليو.2008

الر�سائل الكردية العراقية غري وا�ضحة دائماً .فرئي�س احلكومة الإقليمية لكرد�ستان ي�ستفز تركيا
بت�صريحات عن حزب العمال الكرد�ستاين يق�صد منها �أن تكون رداً على اال�ستخفاف به �أوباحلكومة
الإقليمية لكرد�ستان .ومثل هذه الت�صريحات جتعل من امل�ستحيل �أن يفكر امل�س�ؤولون الأتراك بالتحدث
�إىل برزاين؛ مقابالت� ،أنقرة 7 ،و 8متوز/يوليو.2008
� - 43أنظر� :سل�سلة عن �شمال العراق بقلم �سريبل يلماظ «ديلي نيوز» الرتكية _  19_ 12متوز/
يوليو.2007
 - 44مقابلة مع ع�ضو بارز يف حزب العمال الكرد�ستاين� ،أنقرة 10 ،متوز/يوليو .2008
 - 45لعر�ض �أكرث تف�صي ً
ال .راجع هرني ج .باركي
«Kurdistandoff,» National Interest, no. 90 (July/August 2007).
 - 46يف منا�سبة واحدة على الأقل ،منع ي�سار بيوكانيت من الأركان العامة لقاء بني غل الذي كان
وزيراً للخارجية ورئي�س احلكومة الإقليمية لكرد�ستان نيجريفان برزاين يف ا�سطنبول بتحذير احلكومة
علناً من القيام بذلك �،أنظر «Barkey, «Kurdistandoff
 - 47كان الزعماء الأكراد ي�شريون �أي�ضاً �إىل �أنه مامل تقدم لهم �أنقرة حوافز �إيجابية وفعلية ،فقد ي�شركون
حزب العمال الكرد�ستاين ع�سكرياً ،مقابلة مع م�س�ؤول حكومي كردي كبري� 7 ،أيار/مايو .2007
 - 48مقابلة مع �صحايف تركي ،وا�شنطن دي �سي 31 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .2008
 - 49ت�شري املعلومات والتقارير ال�صحافية �إىل تك ّون حركة كردية �إ�سالمية عنيفة با�سم حزب اهلل
(العالقة لها باملجموعة اللبنانية) يف جنوب �شرق تركيا.
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احلؤول دون انفجار النزاع حول كردستان

 - 50عمر ت�شبينار «�سيا�سات تركيا ال�شرق �أو�سطية :بني الكمالية والعثمانية اجلديدة» ،م�ؤ�س�سة كارنيغي
لل�سالم الدويل ،ورقة مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،رقم �( ،10أيلول�/سبتمرب � )2008ص.11
 - 51حتى يف القيادة الع�سكرية العليا ،هناك م�ؤ�شرات على �أن البع�ض ،مبن فيهم جرناالت متقاعدون
من فئة �أربع جنوم ،يقرون �أن ال�سيا�سة املعمول بها حالياً بخ�صو�ص امل�س�ألة الكردية جعلت الو�ضع �أكرث
�سوءاً و�أنه من املطلوب مقاربة جديدة ،كمال كينجي «عودة �إىل امل�شكلة الكردية»ورقة نقا�ش
Istanbul: Center for Economic and Foreign Policy Studies, February,
2008.
Belma Akçura, Devletin Kürt Filmi (Ankara: Ayraç Kitabevi .52
Yayinlari, 2008) pp. 79–83
� - 53أجريت بنف�سي هذه املقابالت يف تركيا �صيف .2008

 - 54مل يكن حزب املجتمع الدميقراطي حم�صناً من ال�صراع على ال�سلطة بني املت�شددين والعنا�صر
الأكرث اعتدا ًال .لقد اعرتف رئي�سه �أحمد ترك �أن حزب العمال الكرد�ستاين �أ�ضر بالق�ضية الكرديةTaraf،
 .May 15, 2008لقد مت ت�أ�سي�س حزب �سيا�سي جديد ليحل حمل حزب املتجمع الدميقراطي يف حالة
حله ،وهو حزب ال�سالم والدميقراطية الذي حاول حتى الآن االبتعاد عن املتعاطفني مع حزب العمال
الكرد�ستاين املت�شدد .ولي�س معروفاً بعد �إذا ماكان �سينجح �أم ال .مقابلة� ،أنقرة  13متوز /يوليو .2008
� - 55سي �إن �إن الرتكية 5 ،حزيران /يونيو  ،2008كان الهدف من قبول با�شبوك العلني توجيه ر�سالة
�إىل الواليات املتحدة تظهر احرتام اجلي�ش الرتكي املتدين لإيران.
 - 56طرف� 16 ،آب�/أغ�سط�س  2008ومقابلة �سي �إن �إن الرتكية مع الرئي�س �أحمدي جناد� 14 ،آب/
�أغ�سط�س .2008

مؤسـســة كـارنـيـغـي لـلـســالم الـدولـي

امل�ؤلف

هرني ج .باركي زميل غري مقيم يف برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،و�أ�ستاذ يف
«برنار ل .و بريتا ف .كوهن» ،ورئي�س ق�سم العالقات الدولية يف جامعة ليهاي.
عمل ع�ضو ًا يف جمموعة تخطيط ال�سيا�سة يف وزارة اخلارجية وب�شكل �أ�سا�سي على
ق�ضايا ذات �صلة بال�شرق الأو�سط و�شرق املتو�سط واال�ستخبارات من � 1998إىل .2000
د ّر�س يف جامعتي برين�ستون وكولومبيا وجامعة والية نيويورك وجامعة بن�سلفانيا.
�أ ّلف و�شارك يف ت�أليف وحترير خم�سة كتب ،منها «امل�س�ألة الكردية يف تركيا» بامل�شاركة
مع غراهام فولر ،و«اجلار املرت ّدد :دور تركيا يف ال�شرق الأو�سط» ،و�أحدثها «رد الفعل
الأوروبي على العوملة :املقاومة ،التك ّيف ،والبدائل» .وقد ُن�شرت مقاالت الر�أي التي كتبها
يف نيوزويك ،ووا�شنطن بو�ست ،ووول �سرتيت جورنال ،وديلي �ستار ،ولو�س �أجنلي�س تاميز،
وهو �ضيف دائم يف برنامج «نيوز�أور» مع جيم لرير ويف .NPR
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م�ؤ�سـ�سـة كـارنـيـغـي
لل�ســالم الـدولـي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي م�ؤ�س�سة �أبحاث خا�صة التتوخى الربح مك ّر�سة
لتعزيز التعاون بني الأمم ،ولرتويج انخراط الواليات املتحدة بن�شاط على امل�سرح الدويل.
وكارنيغي ،التي ت�أ�س�ست يف العام  ،1910هي �أي�ض ًا م�ؤ�س�سة غري متح ّيزة حزبي ًا مك ّر�سة
لتحقيق نتائج عملية .ويقوم باحثو امل�ؤ�س�سة بو�ضع مقاربات �سيا�سية جديدة من خالل
الأبحاث والن�شر وعقد الندوات ،و�أحيان ًا من خالل �إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة و�شبكات دولية.
ومتتد اهتمامات الباحثني �إىل مناطق جغرافية �شا�سعة ،و�إىل العالقات بني احلكومات
وعامل الأعمال واملنظمات الدولية واملجتمع املدين ،مع الرتكيز على القوى االقت�صادية
وال�سيا�سية والتكنولوجية التي تقود زمام التغيري العاملي.
وا�ستناد ًا �إىل الت�أ�سي�س الناجح الذي �شهده مركز كارينغي يف مو�سكو� ،أ�ضافت امل�ؤ�س�سة
مراكز يف بيجينغ وبريوت وبروك�سل �إىل مكاتبها املوجودة �أ�ص ًال يف وا�شنطن ومو�سكو،
انطالق ًا من فكرتها الريادية القائلة ب�أن �أي جلنة ا�ست�شارية مهمتها امل�ساهمة يف الأمن
واال�ستقرار واالزدهار يف العامل ت�ستدعي يف �صميم عملياتها وجود ًا دولي ًا دائم ًا ونظرة
متعددة اجلن�سيات.
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