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وازو يسدرزامرتسززامواتيتيز ألرمودز لخم جز نز زمنصسئحزإس
 
 
 

وضع حلول  الضروريبسبب األزمة اليت مير هبا األكراد وخصوصاً أكراد العراق نتيجة النوااي العسكرية لدى األتراك ، كان من 
الحقة قد تكون سياسية واقتصادية مناسبة ذلذه ادلشكلة وىذه األزمة لتجنب ادلنطقة عموماً وكردستان العراق خصوصاً أزمات مت

وأمنية ، وقبل التفكَت بوضع حلول آنية جيب علينا التفكَت حبلول إسًتاتيجية ألن األزمة ليست أزمة عابرة قد تنتهي وال تعود مرة 
. أخرى ، فهي أزمة متجذرة وقد تعود بُت احلُت واآلخر وأبشكال سلتلفة 

روا حبلول إسًتاتيجية دتنع تطور األزمة اىل درجة تعرقل أىدافهم اإلسًتاتيجية مثل قيام لذا فمن الواجب على الساسة الكرد أن يفك
:- اليت خترج األكراد من أزمتهم ىذه ما أييت  ادلقًتحة  دولة كردية ، ومن احللول اإلسًتاتيجية

 
: مرونة التعامل مع مسألة كركوك  -

ل عنو بسهولة ، إال أن انضمام كركوك اىل إقليم كردستان يعٍت إعالن فكركوك ابلنسبة لألكراد ىدف إسًتاتيجي ال ميكن التناز
احلرب ضد تركيا ، ألن لًتكيا سلاوف على ادلدى البعيد من االنفصال الكردي الذي تربز أوىل مالزلو ابنضمام كركوك اىل 

ات الًتكية فيجب أن تكون كردستان العراق ، ومبا أن احلل الذي جيب أن تسعى القوى الكردية إلجياده ىو لصد التوجو
. السياسة الكردية يف العراق جتاه كركوك حذرة وىادئة لكي ال تثَت الطرف الًتكي 

من الدستور وإن كانت من الناحية القانونية تضمن حقوق األكراد يف كركوك إال أهنا من الناحية السياسية ( 140)إن ادلادة 
منها ضم كركوك ، وما حصل من تطورات على احلدود العراقية الًتكية وىجوم واإلسًتاتيجية هتدم ادلصاحل الكردية العليا و

القوات الًتكية على معاقل حزب العمال الكردستاين إال لعرقلة تطبيق ىذه ادلادة ، وال أعتقد أن ىناك من الساسة العراقيُت 
األزمة ما زالت قائمة وىي بُت احلُت واآلخر  من الدستور ألن( 140)من يفكر اآلن يف تطبيق ادلادة ( سواء األكراد أم غَتىم)

، لكننا جند أن السياسة  ىدف إسًتاتيجيمث أن انضمام كركوك ىدف إسًتاتيجي لألكراد فيجب التعامل معو ك. تتقد وتتأجج 
وى الكردية تعاملت مع كركوك كهدف آين حالو حال ابقي األىداف اليت تريد أن تصل إليها ، فلم مير على سقوط صدام س

أول حكومة دائمية وفق دستور دائم سوى سنتُت ، فلماذا ىذا االستعجال الذي أضاع أربع سنوات فقط ومل مير على تشكيل 
. كل اجلهود ادلاضية لألكراد 

م سيطر األكراد على أكثر من ثالثة أرابع رللس زلافظة كركوك 2005بعد االنتخاابت احمللية للمحافظات العراقية عام 
ع ابقي األطراف العربية والًتكمانية بتهميش وإقصاء مفرط ، وبقي األمر ىكذا اىل مدة قاربت السنتُت أو زادت ، وتعاملوا م

فكان من . اليت تراقبها أنقرة بدقة كردية يف كركوك يثَت سلاوف األتراك ويعزز النزعة االنفصالية الىذا التعامل مع األطراف غَت 
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ستقبل أن يغَتوا ىذه السياسة جتاه القوى العربية والًتكمانية لكي ال تتذرع تركيا هبذه ادلفروض على الساسة الكرد يف امل
. الذرائع كحماية الًتكمان وغَت ذلك 

كما أن إبمكان األكراد العراقيُت أن يؤسسوا إلعالم موجو ضد األتراك لبيان حقيقة أن الًتكمان ال يعدون تركيا بعدىم 
كيان سياسي ابسم الًتكمان ، وأن ( 13)لًتكمانية يف واقع األمر غَت موحدة فهناك حوايل اإلسًتاتيجي األول ، فالقوى ا

اجلبهة الًتكمانية العراقية ىي الكيان السياسي الوحيد الذي يرتبط بًتكيا ، وأن الشيعة الًتكمان يفضلون االنتماء ادلذىيب على 
ن يف تسعينات القرن ادلاضي ولو كان تركيا تدافع عن مصاحل الًتكمان االنتماء القومي ، إضافة اىل أن تركيا بدأت تدعم الًتكما

ابعتبارىم امتداد لألتراك لقدموا الدعم منذ عقود من الزمن ، ذلذه األسباب وغَتىا تكون أنقرة غَت جادة يف دعمها للًتكمان 
يف احلفاظ على مصاحل الًتكمان وعدم يستثمروا ىذه األسباب للتثقيف ضد األتراك ولسحب احلجة منهم فيستطيع األكراد أن 

. استعمال ىذه احلجة إعالمياً للتدخل يف مشال العراق 
 

: الضغط على حزب العمال الكردستاين  -
من ادلعلوم لدى السياسيُت أن مثل حزب العمال الكردستاين ابلنسبة ألكراد العراق يعترب أداة للضغط على تركيا لتحقيق 

ستخدم ىذا احلزب منظمة إرىابية ، إذ يُي  اليت اعتربترغم التصرحيات الرمسية للساسة األكراد مصاحل معينة خاصة ابألكراد 
. احلزب لتقويض التحركات الًتكية ضد ادلصاحل الكردية سواء كانت يف العراق أم يف تركيا  اىذ

على تركيا وحىت وإن كان كذلك فإن إال أن الواقع يفرض على األكراد أن حزب العمال الكردستاين حالياً ال يعترب مصدر أتثَت 
ىذا التأثَت سينعكس سلباً على إقليم كردستان ، وما ىذه األزمة إال أتكيداً ذلذه احلالة ، فحزب العمال الكردستاين مل يعد 

قسيم الذي حدث يف صفوف إضافة اىل التم 1999عام ( عبد هللا أوجالن)لقوة اليت كان عليها خصوصاً بعد اعتقال زعيمو اب
احلزب ، لذلك فهو حالياً مصدر مشاكل لألتراك واألكراد على حد سواء ، وىنا يكمن احلل يف الضغط على ىذا احلزب 

. إليقاف نشاطاتو ادلسلحة ضد اجليش الًتكي لتقليل التوتر احلاصل بُت األكراد عموماً واألتراك 
احل األكراد الًتك ميكن أن تراعى عن طريق الضغط الدبلوماسي على االحتاد وميكن إقناع حزب العمال الكردستاين أبن مص

األوريب ومبساعدة الوالايت ادلتحدة اللتُت تتوافق مجلة وتفصيالً مع إعطاء أكراد تركيا كامل حقوقهم السياسية والثقافية ، 
( . نأردوغا)األكراد بقيادة  اىلاألقرب ىي خصوصاً مع وجود حكومة تركية متفهمة و

 
: تقدمي التطمينات لًتكيا بعدم االنفصال  -

االنفصال من العراق وإن كان ذلك األمر طبيعياً ومتاحاً رغم عدم قبول اجلانب الًتكي  موال يقصد أبن تقدم وعود لًتكيا بعد
األكراد ابالنفصال بذلك نتيجة لعد ثقتهم ابألكراد ، وإمنا نقصد بذلك إعطاء إثبااتت عملية على أرض الواقع تؤكد عدم نية 

من العراق وذلك لسحب وتقليل الذرائع الًتكية للتدخل يف مشال العراق ، فمثالً عدم رفع العلم العراقي على األراضي الكردية 
وىي اللغة الرمسية األوىل يف )لرغبة األكراد يف االنفصال ، كذلك عدم استعمال اللغة العربية ( ابلنسبة اىل تركيا)يعترب أتكيداً 
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اليت تثَت حفيظة العرب يعطي انطباعاً لألتراك برغبة اإلقليم ابالنفصال الرمسية يف كافة مرافق اإلقليم ( البالد حسب الدستور
تبُت رغبة اإلقليم يف االنفصال مثل ( فضالً عن ادلراقبُت األتراك)، وىناك أمور كثَتة وواضحة لكل متتبع العراقيُت قبل األتراك 
ة الكردية عن القيادة العامة للقوات ادلسلحة العراقية اليت يقودىا رئيس الوزراء بنص الدستور العراقي ، عزل قيادة البشمرك
. رغبة الساسة الكرد يف ادلستقبل إنشاء دولة كردية تثَت ادلشاكل يف الداخل الًتكي كد ؤمثل ىذه األمور ت

من العراق اليت تعتربىا أنقرة من أتجيج مسألة انفصال الكرد  وميكن إضافة التصرحيات ادلتشنجة لبعض قادة األكراد اىل عوامل
إن كانت فكرة )اخلطوط احلمراء اليت تسعى بشىت الوسائل لعرقلة حتقيقها ، ومن ضمن وسائلها لعرقلة ىذا االنفصال 

 .األزمات ادلتعاقبة  ىو تدخل قواهتا يف الشمال العراقي وخلق حالة من( االنفصال ىذه موجوداً لدى األكراد أم غَت موجودة
. لذا جيب تقنُت التصرحيات الكردية الرمسية دلنع خلق ادلشاكل ادلتضرر األول إن مل يكن الوحيد ىم األكراد 

 
: تغيَت سياسة التجارة اخلارجية إلقليم كردستان  -

التجارة اخلارجية لإلقليم ىو عن من %( 80)من ادلعلوم أن التجارة اخلارجية إلقليم كردستان ابلدرجة األوىل مع تركيا ، إذ أن 
وقوهتا ( كوهنا اثين أكرب جيش يف حلف الناتو)وىذا ابلتأكيد سيعطي تركيا قوة إضافة اىل قوهتا العسكرية طريق تركيا 

من قوة اىل تركيا فهي تضيف ضعفاً ىذه النقطة ، وبقدر ما تضيف ( اليت مكنتها من الدخول اىل االحتاد األوريب)الدبلوماسية 
. لتأثرىا أبقل مشكلة مع اجلارة تركيا مثَتة ادلشاكل بنظر األكراد ىل إقليم كردستان ا

ومبا أن مسألة كركوك مسألة أبدية أزلية ابلنسبة اىل األكراد ، وىي بنفس الدرجة ابلنسبة اىل األتراك ، فإن األكراد ال ميكنهم 
اتيل خلق مشكلة اقتصادية كبَتة يف اإلقليم ، لذا فمن التحرك خطوة ابجتاه كركوك من دون خلق مشكلة مع تركيا وابل

جديدة للتجارة اخلارجية إلضعاف التأثَت الًتكي من ىذه الضروري والالزم ابلنسبة للمسؤولُت األكراد أن يضعوا إسًتاتيجية 
. الناحية عند حدوث أزمات مستقبلية 

من تركيا اىل دولة أخرى مثل إيران ، ابعتبارىا دولة رلاورة إلقليم ومن احللول ادلقًتحة هبذا الصدد ىو حتويل التجارة اخلارجية 
. كردستان وذلا عالقات طيبة مع الساسة األكراد وقليلة ادلشاكل بشأن كركوك 

 
 

مع ىذه احللول ميكن رسم سياسة جديدة تقلل من التأثَتات الًتكية وتضع األكراد يف موقع مناسب ال يدخلهم يف أزمات ىم 
 . احلالية ىا ، وىذه احللول ليس ابلضرورة نتيجة ضعف األكراد وإمنا حفاظاً على مصاحلهم اإلسًتاتيجية ومصاحلهم يف غٌت عن
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