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١

 يزال األكراد صانعي ملوك يف العراق؟ هل ال
  

  ١دنيز ناتالي
  

، اعتبِر األكراد صانعي ملوك يف العراق، إذ هم يؤدون دوراً أساسياً يف احلفاظ على حلمـة الـبالد،   ٢٠٠٣منذ العام 
احلكومـة  وقد أفادت حكومة إقليم كردستان من ضـعف    .بينما يتفاوضون على املطالب القومية الكردية يف بغداد

املركزية ودستور عراقي يسوده الغموض واملناصب الرفيعة اليت يتوالها األكراد، لتثبيت مكانتـها يف دولـة عراقيـة    
غري أن النفوذ الكردي النسيب يف العراق تراجع مع مرور الوقت، إذ أصبحت اموعات العربية أكثر تنظيماً . فدرالية

آذار /ء احنسار التأثري الذي جتلّى بوضوح يف نتائج االنتخابات الربملانيـة يف مـارس  وإزا. ومتثيالً يف خمتلف أحناء البالد
ومثل هذه االستراتيجية قـد  ". صوتاً كردياً واحداً يف بغداد"، أكّدت حكومة إقليم كردستان جمدداً التزامها ٢٠١٠

ذي دميومـة وتولّـد حتـديات جديـدة     توحد موقّتاً األحزاب الكردية املُنقسمة، لكنها حتد من فرص بناء ائتالف 
  .للمجموعات املعارضة داخل اإلقليم الشمايل

الضوء على نزعة يف السياسة الكردية، وهـي ترسـخ    ٢٠١٠آذار /لقد سلّطت نتائج االنتخابات الربملانية يف مارس
نفوذ الكردي يتضـاءل يف  بيد أن ال. سلطة عائلة الربزاين على رأس احلزب الدميقراطي الكردستاين يف إقليم كردستان

مقعداً  ٣٠ –فعدم التوازن يف املقاعد اليت حصل عليها كل من احلزبني يف القائمة الكردستانية . العراق يف شكل عام
إىل جانب التحديات اليت تطرحها حركة التغـيري   –لالحتاد الوطين الكردستاين  ١٤للحزب الدميقراطي الكردستاين و

 ٢٠٠٦أيار /، جعل االتفاق االستراتيجي املوقَّع بني احلزبني يف مايو)اليت فازت بثمانية مقاعد حركة غوران(املُعارِضة 
صحيح أن االحتاد الوطين الكردستاين فاز خبمسة مقاعد يف كركوك واليزال يتقاسم حصة كبرية، إمنا غري . ميتاً عملياً

أكثر عبئاً على احلـزب الـدميقراطي الكردسـتاين    معلومة، من موازنة حكومة إقليم كردستان، لكنه يصبح أكثر ف
ويف الواقع، حتول اتفاق تقاسم السلطة ضمنياً إىل صـفقة يتقبـل مبوجبـها احلـزب     . كشريك له يف حشد النفوذ

                                   
مطبعة جامعة سرياكوز، " (التنمية والتبعية يف العراق بعد حرب اخلليج: شبه الدولة الكردية"السليمانية، ومؤلّفة كتاب  -دنيز ناتايل مديرة مركز األحباث يف اجلامعة األمريكية يف العراق  ١

  . ٢٠١٠أيار، /مايو ٢٦ ، The Kurdish Quasi-State: Development and Dependency in Post-Gulf War Iraq). ٢٠١٠متوز /يوليو
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الدميقراطي الكردستاين وجود االحتاد الوطين الكردستاين، لكنه يستحوذ على حصة األسد يف النفوذ واملوارد والسلطة 
  .ليميف اإلق

فقد . صحيح أن احلزب الدميقراطي الكردستاين رسخ سلطته يف أربيل، لكن األكراد خسروا النفوذ يف الدولة العراقية
إىل  ٢٧٥مقعداً، مع العلم بأن عدد املقاعـد اإلمجـايل ازداد مـن     ٥٧إىل  ٥٨تراجع متثيلهم يف الربملان العراقي من 

فضالً عن ذلك، خسرت حكومة إقليم كردستان سلطة النقض . ية هامة؛ كما أنهم خسروا مقاعد يف جمالس حمل٣٢٥ّ
وحىت . من خالل جملس الرئاسة، والسيما من خالل الرئيس العراقي وزعيم االحتاد الوطين الكردستاين جالل طالباين

لة شكلياً إىل حد لو أعيد انتخاب طالباين رئيساً، مبوجب الدستور، سوف يكون دور الرئيس يف احلكومة العراقية املُقب
كما أن األكراد اليتمتعـون  . كبري، ماسيعزز أكثر فأكثر سلطة رئيس الوزراء الذي من غري املرجح أن يكون كردياً

فعلى الرغم من أن الدستور ينص على أنه ميكن رفض التعديالت الدستورية بغالبية حمـافظتني،  . بسلطة نقض إقليمية
  .لس إقليمي لوضع حق النقض هذا حيز التنفيذليس هناك حىت اآلن قانون أو جم

فانطالقـاً مـن   . هلذه التطورات تداعيات على اإلمكانات املتاحة أمام األكراد ليكونوا شركاء يف االتئالف يف بغداد
سيحاول االعتماد االقتصادي احلايل على بغداد، واملصاحل املالية املُكتسبة يف القطاع النفطي، واملطالب القومية العالقة، 

على األرجـح أن حكومـة   . ٢٠٠٥األكراد التفاوض مع األحزاب العراقية املتعنتة، متاماً كما يفعلون منذ انتخابات 
إقليم كردستان سوف تستمر يف استعمال الدستور العراقي أساساً لتقسيم األراضي أو ترسيم احلدود والنطاق اإلداري 

ظراً إىل سعي مجيع األفرقاء إىل تشكيل حكومة ضمن املهلة احملددة، ومبا أنه فضالً عن ذلك، ن. للمناطق املتنازع عليها
إلمجايل يف من املستبعد أن يتحالف حزب دولة القانون بزعامة املالكي مع القائمة العراقية، وانطالقاً من توزيع املقاعد ا

األكراد هم يف موقع جيد خيوهلم أن يصبحوا جـزءاً مـن    –مقعداً  ٩١حيث ال يفوز أي حزب بأكثر من  –بغداد 
  .حكومة ائتالفية عراقية أكرب

يف الواقع، إم مستعدون حالياً لالنضمام إىل ائتالف دولة القانون أو أي جمموعة أخرى تعد بـاالعتراف حبقـوقهم   
ومع ذلك، يعي األكراد العوائق اليت تعترض طريقهم، وقد تبنوا إجراءات جديدة لتعزيـز  . دولة العراقيةالوطنية يف ال

فقد وضعوا بقيادة مسعود الربزاين، رئيس إقليم كردستان واحلزب الدميقراطي الكردستاين، . قوم التفاوضية يف بغداد
ويف . اليت جيب أن يعتمدوها يف التعاطي مع احلكومة املركزيةهي مبثابة الدليل حول املقاربة " خريطة طريق إىل بغداد"

القائمة الكردستانية وحزب التغيري واالحتـاد اإلسـالمي   (حني متلك اللوائح الكردية أو اموعات السياسية األربع 
ـ )واحلركة اإلسالمية رى حـول  ، اليت اندجمت يف ائتالف كردستاين واحد، احلرية إلنشاء حتالفات مع جمموعات أخ

وهكـذا تلتـزم اللـوائح    . املسائل غري الوطنية، يشترط عليها للقيام بذلك عدم تعارض االئتالف مع خريطة الطريق
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الدستور واملوازنة والبشمركة وقانون اهليدروكربونات وكركوك : الكردية العمل معاً حول املسائل الوطنية األساسية
لوائح متثّل إقليم كردستان وتشكّل جزءاً من االئتالف، ختضع إىل املسـاءلة  ومبا أن هذه ال. واألراضي املتنازع عليها

أمام الربملان الكردستاين ومسعود الربزاين حول أفعاهلا وأمناط التصويت اليت تعتمدها يف بغداد، حىت لو كانت متثّـل  
  .جمموعات معارِضة يف إربيل

ة قومية موحدة، ال يزال عليهم ترتيب بيتهم الداخلي قبـل أن  على الرغم من اجلهود اليت يبذهلا األكراد ليكونوا كتل
فهناك مسائل عالقة بني حزب التغيري من جهة وبني االحتاد الـوطين  . يتمكّنوا من املشاركة يف ائتالف جمد ومستدام

أن يكون أخاً اليستطيع "وقد أشار حزب التغيري إىل أنه . الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين من جهة أخرى
والتزال هناك خالفـات بـني األحـزاب حـول قـانون      ". كردياً يف بغداد إذا كان ينظَر إليه بأنه عدو يف إربيل

ففي حني يريد احلزب الـدميقراطي الكردسـتاين   . اهليدروكربونات، وكركوك، ورئاسة االئتالف الكردي والعراق
الكردي واإلبقاء على قيادة طالباين للبالد، يطالب حزب التغـيري  واالحتاد الوطين الكردستاين السيطرة على االئتالف 

لكن حزب التغيري يواجه حتدياته اخلاصة . بأن تكون رئاسة االئتالف مداورة، ويرفض أن يكون طالباين رئيساً للعراق
وإزاء  ٢٠١٠ تشـرين األول /على مشارف انتخابات االس احمللية يف إقليم كردستان املزمع إجراؤهـا يف أكتـوبر  
يتعين على احلركة املعارِضـة أن  . االنتقادات اليت يتعرض هلا من بعض مؤيديه بأنه باع نفسه إىل القائمة الكردستانية

  .تثبت التزامها القومية الكردية بينما حتافظ على متايزها عن احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين

نتائج االنتخابات النهائية، سوف يستمر األكراد يف املناورة للحصول على السـلطة والتـأثري يف    وفيما مل تحسم بعد
بغداد، عرب السعي إىل بناء حتالفات مع األحزاب العراقية، ظناً منهم أا متنحهم حداً أدىن مـن االسـتقالل الـذايت    

 النظر على تأمني مصاحلهم القومية يوجه أوالً رسالة غري أن تركيز األكراد قصري. الكردي يف احلكومة العراقية املقبلة
كما أنه يبالغ يف تقدير االستقالل الذايت الكردي يف العـراق،  . مذهبية واضحة قد تنفِّر احللفاء احملتملني غري األكراد

 .قبلةويسلّط الضوء على االختناقات السياسية اليت يرجح أن تستمر بعد تشكيل احلكومة العراقية امل

  


