

حلم الدولة الكردية في ضوء االستفتاء األخير :خطأ التقدير



محمد علي إسماعيل

صبيحة الثالثاء احلادي والثالثني ن كتوبر اسوبقت القبات الع اقية والرتتية  -املشارتة يف نناورات عسك ية
ُ
يبنا  -زيارة رئيس األرتان الع اقي الف يق األول الت عثمان
ُنشرتتة يف والية ش ناق الرتتية ننذ نا يَْرُب على األررعني ً

الغامني إىل كنق ة وحتتت رإجتاه نعرب "اخلاربر" على اجلانب الرتتي نع الع اق وسط تضارب كنباء ع سيط هتا على
نعرب "إر اهيم اخلليل" على اجلانب الع اقي اخلاضع حلكبنة إقليم ت دسوان .1وتأيت زيارة الغامني -حبسب ريان خللية
اإلعالم احل يب" -لال طالع نيدانيا وحتديد املوطلبات العسك ية واألننية إلتمال تنفيذ ق ارات احلكبنة االحتادية يف
نسك احلدود الدولية وإدارة املنافذ احتاديا واالنوشار الكانل للقبات االحتادية يف مجيع املناطق اليت انود إليها اإلقليم
رعد العام .3"3002
تأيت هذه الوحتات املوسارعة ن قبل القبات االحتادية الع اقية ،تلبيةً لق ار قد اُختذ عشية االسوفواء الك دي ن
ُ
2
قبل اجمللس البزاري لألن القبني ر ئاسة رئيس البزراء حيدر العبادي  .تانت القبات الع اقية ندعبنة ن قبل قبات
احلشد الشعيب قد رسطت سيط هتا يف وقت سارق على نناطق نونازع عليها رني حكبنيت رغداد وكرريل؛ ننها حمافظة
تتبك وسهل نينبي وقضاء سنجار ،وقضاء خانقني وجلبالء الوارعوني حملافظة ديايل نع احلدود اإلي انية.4
تدفع السيط ة املونانية للحكبنة االحتادية على حقبل نفط تتبك ،واملناطق املونازع عليها يف مشال الع اق واملعار
نع إي ان وتتيا وسبريا ،إىل السؤال ع نسوقبل نش وع كو حلم الدولة الك دية رعد اسوفواء إقليم ت دسوان الع اق؟

األكراد :ألد أعداء ألنفسهم!
تشف االسوفواء النقاب ع تفوت اجلبهة الداخلية الك دية وال سيما على صعيد القيادة السياسية لألت اد ،اليت
مل تك ُُم ِمعة على إج اء االسوفواء يف ذلك البقت ،وتشف تذلك ع الوذن ن القيادة األحادية للبارزاين وحتَكمه

 - ورقة ضمن مشروع الباحثين بالمركز للعام .7112
 - باحث علوم سياسية.
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 بغداد تضع أول موطئ قدم لها على حدود كردستان مع تركيا ،رويترز( ،7112/11/11 ،تاريخ الدخول ،)7112/11 /1لالطالع انظر الرابط التاليhttps://goo.gl/2gioxn :
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 كردستان :قوات عراقية تركية تدخل معبر إبراهيم الخليل ،المدن ( ،7112/11/11 ،تاريخ الدخول  ،)7112/11/1متاح علىالرابط التاليhttps://goo.gl/HSUq1N :
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 بغداد تأمر كردستان بتسلم المنافذ الحدودية والمطارات ،الخليج أونالين( ،7112/9/72 ،تاريخ الدخول  ،)7112/11/1متاح علىالرابط التاليhttps://goo.gl/SXmE2t :
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 القوات العراقية تسيطر على مناطق خاضعة لألكراد في نينوي ،روسيا اليوم ( ،7112/11/11 ،تاريخ الدخول ،)7112/11/1متاح على الرابط التاليhttps://goo.gl/fD5cDa :
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وحزره يف املشهد الك دي يف ظل االنسداد السياسي واملماطلة يف إج اء اإلنوخارات .5هذا االنقسام الك دي هب
ُ
دائما يف نسرية األنة الك دية ننذ ثبرة الشيخ عبيد اهلل ضد الدولة العثمانية يف مثانينات الق ن الواسع عش .6
السائد ً
كوال ،على هيئة ختبط رني األجنحة املوصارعة على قيادة حزب االحتاد البطين الك دسواين ،واليت
ظه االنقسام ً
ُ
مل تسوطع ِ
نأل الف اغ الذي تته الزعيم ال احل للحزب جالل الطالباين .ففي البقت الذي اسومالت فيه طه ان جناح
حتديدا رافل والهبر طالباين  -الل َذي ِ فضال ع تأجيل االسوفواء ،عملت كرريل على اسومالت جناح
كس ة طالباين ً -
ونال خبويار نسئبل اهليئة الونفيذية يف املكوب السياسي
تبس ت رسبل النائب األول ألنني عام االحتاد البطينُ ،
دعما
للحزب إىل جانب قباد طالباين شقيق رافل ونائب رئيس وزراء حكبنة ت دسوان ،والذي كظه وا ً
مجيعا ً

لالسوفواء.7

كنا حتة الوغيري (غبران) فرتتت ح ية الوصبيت ألنصارها تل حبسب تفضيالته الشخصية .وعلى صعيد
األحزاب اإلسالنية ،8ففي البقت الذي دعم فيه االحتاد الك دسواين االسوفواء ،عارضوه اجلماعة اإلسالنية يف
ت دسوان .وعلى ال غم ن تل هذه االنقسانات ذهب األف قاء السياسيبن إىل االسوفواء حتت ضغط حلم االسوقالل
الك دي.

تداعيات سوء التقدير االستراتيجي لبارزاني على المشروع الكردي
لب علم الزعيم الك دي الوارخيي وال ئيس السارق إلقليم ت دسوان الع اق نسعبد البارزاين كن إص اره على إج اء
االسوفواء ضد رغبة احلكبنة املتزية الع اقية واألط اف اإلقليمية – تتيا وإي ان – والدولية الداعمة لإلقليم – الباليات
املوحدة ودول االحتاد األورويب وروسيا– سبف يؤدي إىل تالشي سيط ته على املناطق املونازع عليها نع احلكبنة
االحتادية ،مبا فيها تتبك اليت تنوج ق ارة ثلثي نفط اإلقليم ،9وخسارة االنف اد رالسيط ة على املعار احلدودية ،10وتذلك
خسارة األط اف اإلقليمية الداعمة تاألت اك ،وتنحيه ع قيادة املشهد السياسي الك دي وتقاسم صالحياته رني
كقد َم
ال ئاسات الثالث (الربملان ،واحلكبنةُ ،ملس القضاء)؛ وت حيل احللم الك دي راالنفصال إىل كجل غري نسمى ملا َ
البارزاين على تلك اخلطبة االنوحارية.
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 كريستين مكافراي فان دين تورن (( ،انقسامات داخلية خلف استفتاء كردستان )) ،كارنيجي ( ،)7112/11/11تاريخ الدخول( ،)7112/11/1متاح على الرابط التاليhttps://goo.gl/Ykrdet:
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 هارفي موريس وجون بلوج (( ،ال أصدقاء سوي الجبل )) ت .راج آل محمد.2
 كريستين مكافراي فان دين تورن ،مرجع سابق.1
 غوران :الناس أحرار في التصويت كما يختارون في االستفتاء ،رووداونيت ( ،7112/9/72 ،تاريخ الدخول  ،)7112/11/1متاحعلى الرابط التاليhttps://goo.gl/zFCKZQ:
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 مفاجأة  ..كردستان يلتهم نفط العراق باحتياطي  25مليار برميل ،العربية ( ،7112/9/76 ،تاريخ الدخول  ،)7112/11/1متاحعلى الرابط التاليhttps://goo.gl/XS71Ei :
11
 األكراد يعرضون نشر قوات مشتركة والعراق يهدد بالعمل العسكري ،رويترز( ،7112/11/7 ،تاريخ الدخول ،)7112/11/1متاح على الرابط التاليhttps://goo.gl/DSKLzB :
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اعوقد رارزاين كن الظ ف الدويل داعم إلنشاء دولة ت دية خاصةً يف ظل البفبد الدولية اليت تانت تودفق على
اإلقليم ،والدعم العسك ي املقدم ن الغ ب لقبات البيشمتة يف قواهلا ضد تنظيم الدولة .والدعم اإلقليمي ،املومثل يف
ُ
الدعم اإلس ائيلي إلقانة دولة ت دية .11وتعورب إس ائيل هي الدولة البحيدة اليت كعلنت دعمها رشكل علين النفصال
ت دسوان ،حيث جاء على لسان رئيس وزرائها نونياهب كن إس ائيل "تدعم اجلهبد املش وعة للشعب الك دي للحصبل
على دولة خاصة ره" ،وتذلك تص حيات النائب السارق لقائد جيشها يائري جبالن كنه "حينما تنظ إىل إي ان يف
نبحدا ونسوقًا يف وسط هذا
الش ق ،وعندنا توأنل يف حالة عدم االسوق ار اليت مت هبا املنطقة ،فإن تيانًا ت ديًا ً
املسونقع ليس فك ة سيئة على اإلطالق" .وتذلك الدعم السعبدي الذي ظه إىل العل ن خالل تص حيات اجلن ال
السعبدي املوقاعد وندي نتز الش ق األوسط للدراسات االسرتاتيجية والقانبنية كنبر عشقي ،واليت كيد فيها "العمل
على إجياد ت دسوان الكربي رالط ق السلمية ،ألن ذلك ن شأنه كن خيفف املطانع اإلي انية والرتتية والع اقية اليت
سوقوطع الثلث ن هذه الدول ملصلحة ت دسوان" ،13ومل يوبقف الدعم السعبدي على ُم د تص حيات عشقي ،رل
كرسلت ال ياض وزي الشؤون اخلليجية ثان السبهان ،إىل ال قة حيث ظه ر فقة ر يت ناتغريك ،املبعبث األن يكي
اخلاص إىل احلملة املناهضة لونظيم الدولة اإلسالنية ،وقادة عسك يني تارعني لقبات سبريا الدميق اطية اليت تدعمها
الباليات املوحدة (وهي ُممبعات ت دية نسلحة ندعبنه ن الباليات املوحدة األن يكية).
إص ار البارزاين على إج اء االسوفواء جاء نويجة خطأ جسيم يف تقدي الظ ف الدويل ،وتذلك يف تقدي قبة
خصمه ،والفشل يف ق اءة ندى االنقسانات الداخلية الك دية خاصةً على صعيد األف قاء السياسيني ،واالعوقاد رأن
قدنا يف حتقيق احلُلم الك دي رإقانة دولة نسوقلة ،وتصدي األزنة خارج اإلقليم سوؤدي إىل تبحيد اجلبهة
السري ً
الداخلية خلفه كو على كقل تقدي هتميش اجملمبعات ال افضة لالسوقالل.
وعلى ال غم ن الوص حيات ال افضة إلقانة االسوفواء كو الداعية لوأجيله ن الداعمني الدوليني ،كص رارزاين على
كنصار حزره ِح ِك َمة خصمه ال احل
وحيدا كنام خصبنه ،ليسودعي هذه امل ة
إقانة االسوفواء يف نبعده ليجد نفسه ً
ُ
جالل الطالباين" :ليس لألت اد صديق سبى اجلبال" ،12ويلقبا رالالئمة على الباليات املوحدة خليانوها األت اد.14
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 انفصال كردستان عن العراق اسرائيل الداعم الوحيد ،عرب  ( ،7112/1/11 ،21تاريخ الدخول  ،)7112/11/1متاح علىالرابط التاليhttps://goo.gl/W CHQhi :
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 المصلحة السعودية في انفصال كردستان ،ساعة الحدث( ،7112/9/72 ،تاريخ الدخول  ،)7112/11/1لالطالع انظر الرابطالتاليhttps://goo.gl/s1VC1U :
11
 تحت عنوان مُقارب كتب الصحفيان الغربيان "هارفي موريس ،وجورج بلوج" كتابهم عن القضية الكردية " ال أصدقاء سويالجبال  ..التاريخ المأساوي لألكراد" .يقدم مزيد من االطالع على الخذالن الغربي لهذه القضية وبخاصة األمريكي.
12
 لماذا تركت واشنطن أكراد العراق لمصيرهم؟! ،شمراسي( ،7112/11/77 ،تاريخ الدخول  ،)7112/11/1متاح على الرابطالتاليhttps://goo.gl/DqyyBz :
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تذلك كخطأ البارزاين يف تقدي قبة رغداد العسك ية النظانية وغري النظانية (قبات احلشد الشعيب) ،وندى
حتديدا – والدويل اليت حتظى ره هذه القبات ،وحجمها ونبعية تسليحها .وعلى صعيد
الدعم اإلقليمي – اإلي اين ً
جيدا.15
البيت الك دي فشل يف تقدي ندي اإلنقسام الداخلي الذي لعب عليه خصبنه ً
كحس اجلنزال اإلي اين قاسم سليماين اسوغالل عالقاته حبزب االحتاد البطين الك دسواين اخلصم ال ئيسي للحزب
الدميق اطي الك دسواين رزعانة رارزاين ،ونصح سليماين حلفاءه رسحب قباهتم ن تتبك وإال سيوع ضبن هلجبم ش س
ن القبات الع اقية املدعبنة إي انيًا ،دفع حتذي سليماين قيادة حزب االحتاد البطين لسحب قباهتا ن تتبك واملناطق

املونازع عليها؛ األن الذي عمق الشقاق الك دي ،ودفع البارزاين الهتانهم راخليانة.16

وتثري تبعات هذه الوقدي ات ِ
اخلاطئة للمبقف ن قبل رارزاين تساؤالت تثرية حبل نسوقبل اإلقليم الك دي
وحدود سلطاته وطبيعة عالقاته راحلكبنة املتزية.
استمرار الحكم الذاتي أم إلحاق ببغداد؟
َننَ َح الدسوبر الع اقي صالحيات فيدرالية واسعة إلقليم ت دسوان الع اق ،وعمل اإلقليم على تبسيع هذه
الصالحيات ،وننذ يبنيب  3014متدد اإلقليم للمناطق املونازع عليها؛ للملء الف اغ الذي خلفوه احلكبنة الع اقية،
وتدرري نصادر دخل إضافيه لإلقليم ،الذي تشف تدهبر كسعار النفط عام  3014ع خلل رنيبي يف إقوصاده .مل
تذ ع رغداد لف ض كن واقع رشكل كحادي ن قبل حكبنة إرريل ،وتتت نلف اإلقليم حلني اإلنوهاء ن خط تنظيم
الدولة .ويف السادس عش ن كتوبر شنت احلكبنة الع اقية محلة رونسيق إي اين ،وضبء كخض كن يكي على تتبك
واملناطق املونازع عليها واسوعادهتا ن قبضة البيشمتة رأقل اخلسائ ؛ نويجة للونسبق املسبق نع حزب االحتاد الدميق اطي
ُ
ف ع كس ه طالباين.
تبدو رغداد عازنة على تقبيض انويازات اإلقليم ،حيث تعمل رغداد على السيط ة على املعار احلدودية رشكل
ننف د ،كو على كقل تقدي اإلدارة املشرتتة للمعار نع حكبنة ت دسوان؛ حيث تكبن اإلدارة املدنية ت دية ،والعسك ية
احتادية ،وتذلك السيط ة على تافة األراضي املونازع عليها نع اإلقليم ،رل إن األن قد ميود ،ويف غمار االنوصارات
السهلة ،إىل ختطي حدود األراضي املونازع عليها لبسط النفبذ على كراضي ت دية تمعرب فيشخاربر .قدنت حكبنة
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ت دسوان تنازًال روجميد نوائج االسوفواء رعد شه ن انعقاده ،17وتذلك القببل رإدارة املعار رشكل نشرتك ،لك
رغداد توطلع إىل املزيد.
ليس ن نصلحة ط يف األزنة الوصعيد عسك يًا ،فاجليش الع اقي مل َخيورب رعد قدراته يف السيط ة على األراضي
اليت اسوعادها ن قبضة تنظيم الدولة والبيشمتة إال كن السبارق تشري إىل ضعف قدرة هذا اجليش على االحوفاظ
راألراضي ،وتذلك ليس ن نصلحة كرريل احملاص ة رني تتيا وإي ان ورغداد القوال ضد احلكبنة املتزية.
تشري املؤش ات السارقة إىل كن احللم الك دي رإقانة دولة رات اآلن صعب املنال ،وتذلك العبدة حلدود ال ارع
والعش ي ن سبومرب – حدود ت دسوان عشية االسوفواء – راتت تذلك ن املاضي ،ويف ظل إص ار احلكبنة املتزية
على السيط ة على تل األراضي املونازع عليها واملعار فإن العبدة حلدود العام  3005كصبح نشكبًتا فيها .ويف ظل
انقسام ت دي– ت دي فإن الوقبقع يف إرريل والسليمانية يبقى هب اخليار إىل حني.
على صعيد الظ ف اإلقليمي والدويل ،ال تبش األنبر خبري رالنسبة للدولة الع اقية ،ففي ظل اعوزام رعض
األط اف اإلقليمية والدولية الوصعيد ضد طه ان وحلفائها قد جيد الع اق نفسه نس ًحا هلذا الوصعيد ،وتذلك قد يكبن

كرناؤه كدوات يف ص اع إقليمي ودويل ال دخل هلم ره.
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 حكومة إقليم كردستان العراق تجمد نتائج االستفتاء ،األهرام( ،7112/11/75 ،تاريخ الدخول  ،)7112/11/1متاح على الرابطالتاليhttps://goo.gl/rmsndx :

5

