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  قإقلیم کوردستان، العرا، دریم سیتي ،للبحوثمؤسسة الشرق األوسط باحث، *
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 المقدمة

، اي مایقارب سنتان ونصف عقب ۲۰۱٦، تشرین األول ۱۷بدأت معركة تحریر الموصل من تنظیم الدولة االسالمیة (داعش) في 
احتالل المدینة. حتى االن، تبدو أن الحملة ناجحة إلی حد بعید وأنھا تتحرك بخطى ثابتة نحو االمام. ومع ذلك، فبتوجھ المعرکة الى 

م بشكل ملحوظ وسلطت الكثیر من التحلیالت الضوء على مدى تعقید حال داخل مدینة الموصل، ستزداد صعوبة القتال ویتباطأ التقد
الیوم الذي سیلي الدولة األسالمیة في الموصل. و على أیة حال، عندما تتم ھزیمة الدولة األسالمیة بشكل نھائي ستنعكس عواقبھا 

لیم كوردستان فان حكومتھ والبیشمركة بشكل على المناطق االخرى غیر الموصل وستؤثر كذلك على البلد بأكملھ. أما فیما یخص إق
دورا مھما في القتال ضد الدولة األسالمیة في وقت یمر فیھ االقلیم بأزمة اقتصادیة حادة. لذا من المھم ان نوضح كیف  خاص لعبتا 

ة من تشتیت االنتباه عن ان الدینامیات في النظام السیاسي الواسع القلیم كوردستان العراق ستتغیر حالما تتوقف الدولة األسالمی
 .المشاكل الداخلیة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة لالقلیم

 األزمة المالیة

بلیون دوالر ودعاوی قضائیة  ۱۹۹حیث ان لدیھا دیون تقدر على األقل بـ  أزمة مالیة تعاني حكومة اقلیم كوردستان حالیا من
بلیون دوالر. کما والیزال اقتصاد اقلیم كوردستان العراق مبني  ۱۳بأكثر من  مرفوعة ضد االقلیم من قبل شركات نفط دولیة تقدر

، عالوة علی ذلك، فإن نسبة للبرمیل $٥۰۰$-٤۰ بینما تدنت األسعار إلی للبرمیل الواحد  دوالر ۱۰۰بیع النفط بحوالي  على
ملیون  ۸۰۰۰-۷۰۰ وحجم الرواتب الذي یتراوح بین  في القطاع العام% ٦٥-٥۳التوظیف العالیة في كوردستان العراق التي تبلغ

في الشھر الواحد یعکس وبوضوح حجم المشکلة. فعلی الرغم من ذلك، فان تبریر التضحیات االقتصادیة التي یقدمھا دوالر
الدولة األسالمیة ولیس بالفشل الھیکلي في اقتصاد اقلیم  عادة ما یعزی إلی الحرب ضد -باالدخار الھائل للرواتب  -المواطنون
 .كوردستان

، اخذا بنظر االعتبار بـبلیون دوالر لحد االن تقدر الكلفة التي تكبدتھا حكومة اقلیم كوردستان العراق في الحرب ضد الدولة األسالمیة
ملیون  ٤۱٥التي استلمتھا حكومة اقلیم كوردستان لمشاركتھا في الحرب (امریكا لوحدھا قدمت   المساعدات المالیةعونات وكم الم

بلغ الذي تم صرفھ اقل بكثیر. باإلضافة إلی ذلك فان النزوح الذي نتج من الحرب یلقی علیھ اللوم الكثیر علی دوالر) في حین ان الم
األزمة المالیة. ولكن وبالرغم من انھم یشكلون عبئا على النظام، إال أن حجمھ محل تساٶل. إذ ال شك أن المھجرین   أنھ سبب وراء

من بغداد. باالضافة  رواتبھم ومستحقاتھم التقاعدیة ردستان حینما نزحوا إلیھ ومایزالون یستلمونجلبوا الكثیر من اموالھم الى اقلیم كو

ي اتسیاسملخص 
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ي ظهور ما �س� بتأث�ي 
� ال�ورد ” االلتفاف حول الرا�ة” لقد سبب القتال ضد الدولة اإلسالم�ة �� ي العراق. ح�ث أنه حالما تتم ه��مة  بني

��
ي اقل�م كوردستان العراق. لذا من األهم�ة تنا

ول الدولة اإلسالم�ة ستظهر إ� الع�ان قضا�ا س�اس�ة واقتصاد�ة رئ�س�ة طالما تم تجاهلها ��
ي هذە القضا�ا سيؤدي إ� عواقب وخ�مة لإلقل�م

ي تحقيق التقدم ��
 هذە القضا�ا أو معالجتها اآلن، ذلك ألن الفشل ��

 *دیلن او'دریسکول
 

www.meri-k.org 
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ى ازدیاد نشاطات العدید من منظمات المجتمع المدني في اقلیم كوردستان. لذلك فان تواجد عدد كبیر من النازحین أدى ال  الى ذلك،
بالرغم من الجھد المالي االضافي الذي یسببھ الحرب ضد الدولة األسالمیة ووجود النازحین، فإن ھذه األمور التعد بالكثیر مقارنة 

الدولة االسالمیة ستكون ذا تأثیر قلیل للتخفیف من وطأة بالتكالیف التشغیلیة ودیون حكومة اقلیم كوردستان. بالمحصلة، ھزیمة 
 .األزمة المالیة، بل أنھا ستفرض مزیدا من الضغط للتخلص من الشدة الحالیة

 تفعیل البرلمان

منذ السنة الماضیة تعمل حكومة اقلیم كوردستان بدون برلمان فاعل.إذ بدأت المشکلة مع المفاوضات المطولة المتعلقة بمدة وسلطة 
والتي تبعتھا احتجاجات متقطعة في  ۲۰۱٥رئیس اقلیم كوردستان العراق حیث وصلت ھذه المفاوضات إلى طریق مسدود في آب 

واتھم فیھا الحزب الدیمقراطي الكوردستاني حزب التغییر  أشخاص ٥فس العام حیث قتل فیھا السلیمانیة في تشرین األول من ن
تم منع رئیس برلمان  ۲۰۱٥ول تشرین األ ۱۲۲(حزب كوران) بتحریضھا على ھذه األعمال. في المقابل وكرد فعل لما حدث في 

الدیمقراطي الكوردستاني مؤدیا بذلك إلى إیقاف جلسات البرلمان. باإلضافة إلى   من قبل الحزب دخول اربیل اقلیم كوردستان من
 .الكابینة الوزاریة  من حزب التغییر من باستبعاد خمس وزارء ردستانيذلك قام الحزب الدیمقراطي الكو

جدیر بالذکر، أن الخطابات السلبیة التي أطلقتھا كافة األحزاب ذات الصلة أدت إلى تدھور العملیة السیاسیة واتساع الفجوات فیما 
حة کفة المیزان إلى عدم إمكانیة التوصل إلی اتفاق. باإلضافة إلى القیام بإصالحات سیاسیة واقتصادیة وبنیویة في اقلیم بینھم، مرج

كوردستان ، فإنھ من الضرورة أیضا أن یتم تفعیل البرلمان وأن تحل القضایا المتعلقة بالرئاسة. فضال عن ذلك، حالما تتم ھزیمة 
تركیز على السیاسات الداخلیة ومن المرجح أن تزداد حدة التوترات حول ھذه القضایا، لذا من المھم جدا الدولة االسالمیة سیزداد ال

 .حل ھذه القضایا اآلن بدال من االنتظار الى سنة اخرى الى حین االنتخابات القادمة

 االستقالل

من المھم مالحظة أنھ الیوجد في التاریخ   إلى إجراء استفتاء حول االستقالل، لكن السید مسعود البارزاني دعا ۲۰۱٦شباط  ۲في 
الحدیث كیان قد أعلن استقاللیتھ بوجود دیون تصل إلی مستویات وصل إلیھا إقلیم كوردستان العراق. وعند اضافة ھذا األمر إلى 

در باإلشارة إلی فضال عن االفتقار الملحوظ للدعم الدولي، یصبح االستقالل في اي وقت قریب أمرا مستبعدا. یج األزمة السیاسیة 
 ۲۰۱٦  في ایلول البارزاني لبغداد قد ھدأ بشكل ملحوظ عندما أقتربت عملیة تحریر الموصل وبعد زیارة أن خطاب االستقالل 

. اال ان حرکة ۲۰۱٦وقعت بین اربیل وبغداد في آب  باتفاقیة نفطیة ون على الزیارة التي تم دعمھاحیث غلبت لھجة التعا
التدریسیین  د من أجل تأمین التمویل لمحافظة السلیمانیة وذلك بسبب اضرابأن تصل إلی اتفاق منفصل مع بغدا حاولت التغییر
 .ھناك

فاق في الوقت الحالي تحتاج حكومة اقلیم كوردستان الى بغداد ،والعكس صحیح، والوحدة مطلوبة من جھة الكورد للوصول الى ات
الھدف. یحتاج الكورد   حول موضوع االستقالل واألراضي المتنازع علیھا یحول دون تحقیق ھذا الخطاب المستمر مع بغداد اال ان

التمویل  الی التکاتف من أجل الوصول الى اتفاق سیاسي یتضمن المیزانیة والنفط والغاز مع بغداد. عالوة على ذلك فإن الحصول على
 .یمکن أن تتحقق فقط من خالل الوحدة بین بغداد واربیل  الدولي

 االلتفاف حول الرایة

إلى تشتیت االنتباه بعیدا عن الوضع الصعب الذي یمر بھ اقلیم كوردستان، فیما  أدى القتال ضد الدولة االسالمیة لحد ما
لى اإلقلیم ، صحیح كانت ھذه التأویالت أم ال، الى الصراع الموجود ضد الدولة اإلسالمیة. الكثیر من المشاكل التي تؤثر ع تنسیب تم

ان الحرب ضد الدولة اإلسالمیة ،باإلضافة إلى المحسوبیة، تعد مسؤوال بشكل جزئي عن انعدام االحتجاجات ،باستثناء السلیمانیة 
دستان. یبدو أن تأثیر االلتفاف حول الرایة جلي في اقلیم كوردستان على األقل، ضد المشاكل السیاسیة واالقتصادیة في اقلیم كور

خالل عدم التظاھر بشكل واسع. ولكن عندما تتم ھزیمة   بكل الطرق الممكنة مظھرا الوالء من داعما للبیشمركة وأن الشعب بات
تنظیم الدولة اإلسالمیة قد یزول ھذا التحفظ. لذا من الضروري أن تجري محاوالت لحل ھذه القضایا قبل ھزیمة الدولة اإلسالمیة 

 .وذلك لتفادي الفوضى التي من الممكن أن تتبعھا مظاھرات على نطاق واسع في اقلیم كوردستان

 لألمام المضي

سواء أن کانت ذو صلة مباشرة بھزیمة تنظیم الدولة اإلسالمیة أم ال، فإن العدید من القضایا في اقلیم كوردستان العراق ستظھر إلى 
العیان، لذا یجب القیام بالالزم اآلن من أجل تجنب أزمات أخرى في اإلقلیم. ان األجواء السیاسیة السلبیة تحتاج الى التغییر والحوار 

لتنازالت ضروریة. یحتاج الخطاب المتسم االتھامات واالتھامات المضادة الی ان یتوقف وأن یفسح المجال للمساومات بین وا
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األحزاب والتعاون علی القضایا الطارئة. ومع ھذه القضایا المتعددة وحقیقة أنھ الیملك أي حزب األغلبیة، ھناك حاجة لتاسیس 
لذین یودون أن یبقوا في الجھة المعارضة علیھم أن یبقوا كذلك، ولكن علیھم أن یتصرفوا كجھة حكومة ائتالف جدیدة. وعلى اولئك ا

وفي وضع قد تزداد فیھا  مراقبة ومتابعة بدال من أن یكونوا مانعین للنظام السیاسي. یقع إقلیم كوردستان على مفترق الطرق 
فمن الممكن أن یصل الى مستویات یتعذر اصالحھا. ان التقدم  االنقسامات والفجوات وإذا ماتركت کذلك دون الوصول إلی حلول

السیاسي ضروري جدا األن أكثر من أي وقت اخر، ولیس االستقالل ماھو معرض للتھدید بعد األن وانما ھي وحدة اقلیم كوردستان 
 .ككیان منفرد
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