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عن املركز

عن املركز

مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي
ختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم نْ
ّ
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أزمة البيت الكردستاني في شمال العراق
احمد حسن علي *

ُّ
يعد اخلالف داخل البيت الكردي يف مشال العراق أعمق مما قد يتصوره بعضهم ،إذ إن له
أبعاداً ثقافية واجتماعية وسياسية ظهرت للعلن يف منتصف القرن املاضي ،وتطورت إىل تنافس
شديد بني قيادتني سياسيتني تعكسان جمتمعني خمتلفني ومنطقتني منفصلتني ،ولألسف مل يستطع
حل املشكالت العالقة جذرايً
احلزابن (االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين) َّ
بعد احلرب األهلية يف التسعينيات ،وإمنا اكتفيا حبلول غري شافية تؤدي إىل جتدد النزاع من وقتٍ
آلخر.
االختالف الثقايف
من الناحية االجتماعية ،ينقسم مشال العراق -ذو األغلبية الكردية -على منطقتني ،منطقة
هبدينان ومنطقة سوران ،وتشمل هبدينان حمافظة دهوك ابلكامل فضالً عن بعض البلدات الصغرية
والقرى يف حمافظة أربيل ،فيما تضم سوران حمافظة السليمانية ومعظم أربيل .والفرق االجتماعي
األساسي بني املنطقتني هو اختالف اللهجتني البهدينانية والسورانية بنح ٍو كبري .وإمجاال ،فإن
الناطقني ابلسورانية يف مشال العراق أكثر من البهدينانية ،وتفتقر املنطقة الكردية يف مشال العراق إىل
لغة كردية فصحى مشرتكة .ومل ينجح الزعماء األكراد يف توحيد اللهجات الكردية الرئيسية يف لغة
فصحى موحدة اليت هي من أهم متطلبات توحيد أي أمة حنو تشكيل دولة مستقلة(.)1
وحبسب تصنيف املوقع الرمسي حلكومة إقليم كردستان العراق ،فإن للّغة الكردية هلجتني
رئيسيتني هي (الكرماجنية) ويتحدث هبا مجيع األكراد يف تركيا وسوراي ،واملناطق اليت يسكنها
البهدينان يف حمافظة دهوك .واللهجة الثانية (السورانية) ويتكلم هبا أكراد حمافظات السليمانية
وكركوك ومعظم أكراد أربيل ،وأكراد إيران(.)2
واللغة الكردية احلالية يف الدول األربع (العراق ،وإيران ،وتركيا ،وسوراي) تستخدم أجبديتني
خمتلفتني ،فاللهجة السورانية تستخدم احلروف العربية يف إقليم كردستان العراق وأيضاً لدى أكراد
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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إيران ،أما أكراد تركيا وسوراي فيكتبون ابحلروف الالتينية .وفشلت الدعوات اليت أطلقها املثقفون
الكرد إىل توحيد األجبديتني يف نظام واحد والسعي إىل إجياد لغة موحدة ،ويف الوقت نفسه حذر
هؤالء املثقفون من نشوء صراع ثقايف اجتماعي بني السورانية والبهدينانية إذا ما فرض طرف هلجته
كلغة رمسية على اآلخر .ويرى أكراد تركيا «الكرماجنية» -كوهنم األغلبية الكردية -أن هلجتهم
أوىل أن تكون اللغة الرمسية مع استخدام احلروف الالتينية ،ومن جهة أخرى يرفض البهدينان أيضاً
اعتماد هلجة السوران كلغة رمسية.
وختتلف اللهجة الكرماجنية يف تركيا عن الكرماجنية يف العراق ،ويطلق الباحثون على الكرماجنية
العراقية اسم اللهجة البهدينانية ،ويف احلقيقة ختتلف السورانية العراقية عن الكرماجنية الرتكية كثرياً مثل
اختالف األملانية عن اإلجنليزية والسيما فيما يتعلق ابألحرف الصوتية اليت ُّ
تعد كاحلركات املوجودة
يف اللغة العربية مثل الكسرة والفتحة( ،واللغات الغربية مثل اإلجنليزية واألملانية تستخدم يف معظم
مفرداهتا حرفاً أو عدة أحرف صوتية لتوضيح نطق ومعىن املفردة) ،إال أنه ليس هناك اختالف كبري
يف املفردات الكردية نفسها ،وقد دفعت هذه االختالفات بعض الباحثني لتسمية اللهجات الكردية
ابللغات؛ ألن متكلمي الكرماجنية والسورانية ال يستطيعون التفاهم وليسوا قادرين على التواصل
الفعال يف كل السياقات(.)3
ومع أن لوعورة اجلبال وقسوة التضاريس الكردستانية ميزةً مهمةً يف االحتماء ومواجهة
جيوش الدول األربع -تركيا ،وإيران ،والعراق ،وسوراي -إال أهنا أيضاً سببت العزلة االجتماعية بني
اجملتمعات الكردية عرب التأريخ ،وهناك فكرة شائعة يف الثقافة الكردية تفيد أبن اجلبال هي حليفة
املقاتلني األكراد ،وأصبحت عبارة «اجلبل هو الصديق الوحيد للكرد» متدوالة بكثرة؛ لكن وعورة
جبال كردستان نفسها أيضاً صارت عائقاً أمام وحدة الكرد؛ ألهنا عزلت اجملتمعات الكردية لقرون
عن بعضها بعضاً ومنعت االتصال فيما بينهم ،وابلتايل شتت اجلبال اللغة الكردية إىل هلجات
ختتلف بنح ٍو كبري دون وجود لغة رمسية واحدة .وبسبب انقطاع االتصاالت قدمياً بني الكرد الذين
يعيشون يف دول خمتلقة أو صعوبتها وأتثرهم بثقافات الدول القومية اليت يعيشون فيها ،تعمقت
تدرجيياً االختالفات الثقافية واللغوية والسياسية بينهم ،ومل ينجح مسعود البارزاين منذ توليه رائسة
إقليم كردستان العراق ،يف أن يوحد اللهجتني الكرديتني يف لغة فصحى واحدة على الرغم من دعواته
املتعددة(.)4
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والفرق االجتماعي الثاين بني شرق املنطقة الكردية العراقية (السوران) وغرهبا (البهدينان)
يعود إىل أكثر من سبعني سنة؛ فمثال ،كانت هنالك بعض املدارس الكردية ،وأنشئِت منتدايت
ثقافية ودور سينما وحفالت موسيقية وغنائية يف السليمانية معقل السوران ،فيما كانت دهوك
معقل البهدينان تعاين من تفشي األميّة وشهدت احلضور الثقايف يف سنوات متأخرة ،وابلتايل صار
الفارق الثقايف كبرياً على املستوى الشعيب بني املنطقتني.
وغلب الطابع املدين احلضري على اجملتمع السوراين وصار واضحاً يف مدينة السليمانية؛
مما جعل من احلركة السياسية السورانية أكثر نشاطاً وفعالية ،وابملقابل غلب الطابع القبلي احملافظ
على جمتمع البهدينان وانعكس ذلك على املظاهر الثقافية والسياسية حيث مل تنشأ أية معارضة
سياسية وثقافية فاعلة فيها وهو ما ّأدى ابلنتيجة إىل ضعف احلركة السياسية واالجتماعية يف املنطقة
البهدينانية.
وأصبح الواقع الثقايف يف اجملتمع الكردي سائداً ابنطباع شعيب أبن احلزب الدميقراطي
الكردستاين بزعامة مسعود برزاين هو حزب هبديناين ،وأن االحتاد الوطين الكردستاين بقيادة جالل
الطالباين «سابقاً» وحركة التغيري حزابن ميثالن السوران .إن وجود فوارق ثقافية واسعة بني املنطقتني
يف كردستان العراق كانت سبباً رئيسياً يف الصراع داخل احلركة الكردية منذ بداية  ،١٩٦٠ففي
مطلع الستينيات حصل تنافس شديد على زعامة احلركة القومية الكردية داخل املكتب السياسي
للحزب الدميقراطي الكردستاين بني مصطفى البارزاين وحلفائه القبليني البهدنيانيني من جهة،
واملثقفني اجلامعيني واحلضريني السورانيني.
وكان الطرفان املتنافسان ميثالن منطقتني رئيسيتني خمتلفتني وطبقتني اجتماعيتني منفصلتني
مرتبطتني ببعض املصاحل القبلية واحلضرية املتناقضة ،ونتج االختالف عن تباين يف وجهات النظر
يف كيفية إدراة الصراع السياسي واحلركة املسلحة ضد الدولة العراقية ومع الدول اجملاورة .أول األمر،
متكن مصطفى البارزاين من التغلب على ممثلي السوران يف مكتبه السياسي معتمداً على قوته
العسكرية ونفوذه ،وجنح يف توحيد الكرد من خمتلف املناطق بزعامته ،وبقيت احلركة الكردية موحدة
على الرغم من الفوارق اللغوية والثقافية حىت االهنيار املفاجئ يف آذار .)5(١٩٧٥
أترخيياً ،هناك قائدان كرداين كان هلما دور كبري يف قيادة احلركات املسلحة الكردية ،أحدمها
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سوراين واآلخر هبديناين :اآلول هو الشيخ حممود احلفيد الربزجني الذي قاد احلركة املسلحة يف
السليمانية من عام  ١٩١٧لغاية  ،١٩٣٠وكان للشيخ الربزجني مركز ديين ونفوذ واسع على اتباعه
يف السليمانية ،وقف أول األمر إىل جانب الدولة العثمانية خالل احلرب العاملية األوىل ،مث إىل
جانب اجليش الربيطاين خالل احتالل العراق ضد مصطفى كمال أاتتورك الذي طالب بضم مشال
العراق إىل تركيا ،وحصل على وعد من بريطانيا بتأسيس دولة كردية ،ولكنه قاتل الربيطانيني حينما
نكثوا ابلوعد ،واثر ضد احلكومة العراقية رافضاً إقامة انتخاابت حرة حىت عام  ١٩٣٠حني قضت
الدولة العراقية على احلركة املسلحة الكردية األوىل.
والقائد الثاين هو مصطفى البارزاين الذي انتمى إىل عائلة حظيت أيضا مبركز ونفوذ ديين
يف منطقة هبدينان .وقد ورث البارزاين املركز الروحي املؤثر لعائلته على العشائر الكردية يف هبدينان،
وقاد حركة مسلحة عام  ١٩٤٥بعد هناية احلرب العاملية الثانية معتمداً على إرث قيادته الروحية
على أكراد هبدينان ،ولكن اجليش العراقي متكن من إهنائها يف السنة نفسها؛ ما جعل مصطفى
البارزاين يغادر مشال العراق إىل املنطقة الكردية يف إيران ،وأسس هناك احلزب الدميقراطي الكردي
يف مهاابد (مشال غرب إيران) ،وغيرَّ احلزب امسه فيما بعد إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين .وصار
البارزاين قائداً للجيش يف مجهورية مهاابد الكردية يف مشال غرب إيران عام  ١٩٤٧بدعم سوفييت،
انتهى بتدخل اجليش اإليراين والقضاء على الدولة الكردية بعد أشهر من إعالهنا .ومل يرجع البارزاين
إىل العراق إال بعد االنقالب العسكري عام  ١٩٥٨ضد امللكية وأتسيس اجلمهورية العراقية .وقاد
مصطفى البارزاين بدعم إيراين حركة مسلحة ضد الدولة العراقية بدأت من سنة  ١٩٦١وانتهت سنة
 ١٩٧٥بعد اتفاقية اجلزائر بني العراق وإيران اليت مبوجبها ختلى شاه إيران عن دعم احلركة املسلحة
الكردية ،وغادر البارزاين العراق ومل يرجع بعدها حىت توىف سنة  ١٩٧٩يف الوالايت املتحدة(.)6
جعل االهنيار املفاجئ للحركة املسلحة الكردية يف مشال العراق املعارضني من السوران
داخل حزب البارزاين ينشقون ويؤسسون حزابً جديداً بقيادة جالل الطالباين ونوشريوان مصطفى،
وتشكلت قاعدة احلزب اجلديد من طبقة املثقفني وسكان احلضر ،فيما بقي احلزب الدميقراطي
الكردستاين يعتمد على الطبقة القبلية من سكان الريف يف منطقة هبدينان.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة اليت واجهتها احلركة الكردية يف الثمانينيات ،استمر
االستقطاب السياسي واالجتماعي بني احلزبني ،وحتول الزعيمان الكرداين مسعود البارزاين «جنل
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مصطفى البارزاين» وجالل الطالباين إىل رمزين للمجتمع الكردي ،ومل يستطع القائدان أو حزابمها
توحيد اجملتمع الكردي املنقسم أصالً على الرغم من السياسات القمعية اليت انتهجها صدام حسني
ضدهم اليت بلغت ذروهتا يف محالت اإلابدة على البلدات والقرى الكردية عام  ١٩٨٨واستخدام
األسلحة الكيميائية ،ومل يتمكن احلزابن يف االستفادة من الفرصة التارخيية اليت قدمتها األمم املتحدة
يف إنشاء املالذ اآلمن عام ١٩٩١حبماية دولية ،يف أن يوحدوا األكراد.
وتفاقم اخلالف السياسي بني الطرفني إىل مواجهات مسلحة وحرب أهلية كردية عام
 ١٩٩٤اليت استمرت حىت عام  ،١٩٩٨وتوقفت بعد التدخل األمريكي ،وبلغ األمر ابحلزب
الدميقراطي الكردستاين أن طلب الدعم من قوات صدام حسني إلقصاء االحتاد الوطين الكردستاين
املتهم ابلتواطؤ مع إيران ،عن العاصمة اإلقليمية أربيل ،ومنذ ذلك احلني نشأت يف مشال العراق
حكومتان ،واحدة حتكم أربيل ودهوك وأخرى حتكم السليمانية؛ وأدت احلرب األهلية بني االحتاد
الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين إىل تعميق الفجوة االجتماعية بني منطقيت سوران
وهبدينان ،وارتفعت حدة النزعة احمللية اجملتمعية والتحامل السليب إزاء اآلخر.
التنافس القيادي
تسبب انشقاق جالل الطالباين ومن معه من منطقة السوران عن احلزب الدميقراطي
الكردستاين يف عام  ١٩٧٥وتشكيله حزب االحتاد الوطين الكردستاين ،إىل تقسيم األكراد العراقيني
على معسكرين رئيسيني .ويف واقع األمر كان للسياسي الكردي إبراهيم أمحد الدور األساس فكرايً
يف تشكيل االحتاد الوطين الكردستاين ،وكان إبراهيم أمحد ممثل السليمانية يف احلزب الدميقراطي
الكردستاين اإليراين يف مجهورية مهاابد الكردية غرب إيران ،وبعد اهنيار الدولة الكرية يف عام ١٩٤٧
انضم أمحد إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين العراقي بزعامة مصطفى البارزاين اليت شكلت حينها
حديثاً .وكان إبراهيم أمحد مفكراً يسارايً ابرعاً ،وجنح يف استقطاب الكثري من القوميني األكراد
داخل العراق(.)7
تلق قبوالً من القيادات احملافظة يف احلزب الدميقراطي
إال أن توجهات إبراهيم أمحد اليسارية مل َ
الكردستاين بزعامة مصطفى البارزاين ،وأيضاً بني قاعدة احلزب القبلية احملافظة .وساد االعتقاد
بني الدوائر القومية أن العالقات بني البارزاين وأمحد ليست متوافقة ،ويضاف إىل ذلك أن أمحد
«السوراين» بدأ ينافس البارزاين «البهديناين» على قيادة احلركة القومية ،وهو ما مل تتقبله القيادات
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املوالية لاللبارزاين وال قاعدته الشعبية اليت كانت تنظر إىل مركز البارزاين من الناحية الروحية أوالً مث
السياسية ،فيما كان أمحد يسارايً معارضاً للفكر الديين .وانضم إىل إبراهيم أمحد خنبة من السياسيني
واملثقفني الكرد يف مقدمتهم جالل الطالباين ونوشريوان مصطفى وجمموعة أخرى من قيادات منطقة
السليمانية .ومع مرور األايم انتشرت األقاويل بني القاعدة الكردية أن البارزاين وأمحد يكرهان
بعضهما بعضاً ،وأن كل منهما يريد احلد من نفوذ اآلخر داخل احلزب الدميقراطي الكردستاين.
وظهر اخلالف علناً حينما وقع مصطفى البارزاين على اتفاق مع الرئيس العراقي عبد السالم
عارف يف عام  ١٩٦٤جرى مبوجه منح األكراد حقوق سياسية واجتماعية .لكن البارزاين الذي
عقد هذا االتفاق ،عقده بصفته الشخصية بدالً من كونه رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاين؛
وهذا ما أاثر غضب إبراهيم أمحد وجالل الطالباين؛ ألن االتفاق مل يتناول مسألة اإلدارة الذاتية أو
احلكم الذايت اليت كانت حينها القضية األساسية لدخول احلزب الدميقراطي الكردستاين يف حرب
عصاابت طويلة األمد مع الدولة العراقية.
إال أن أمحد والطالباين رفضا هذا االتفاق ورأاي فيه تواطؤاً من قبل البارزاين الذي رد عليهم
وحشد زعماء القبائل إىل جانبه .وتبع ذلك جدال شديد ومحالت غاضبة بني الطرفني ،لكن أمحد
والطالباين مل يتمكنا من النيل من شعبية مصطفى البارزاين .ويف املؤمتر السادس للحزب الدميقراطي
الكردستاين من السنة نفسها ،أمر البارزاين ابعتقال ممثلني عن فصيل أمحد والطالباين ،وبعد بضع
أايم أرسل البارزاين قوة كبرية لطرد أمحد والطالباين مع أربعة اآلف من أتباعهم إىل املنفى يف إيران،
وسيطر -بال منافسة -على قيادة احلزب الدميقراطي الكردستاين(.)8
وحينما اهنارت احلركة املسلحة الكردية بقيادة البارزاين يف عام  ،١٩٧٥وأذاع بيانه الشهري
طالباً من املقاتلني الكرد إلقاء السالح وتسليم مجيع األراضي يف مشال العراق إىل الدولة العراقية
ومغادرة العراق ملن يرغب منهم؛ فأصيب مجيع الكرد بصدمة قاسية .ويف السنة نفسها -بعد شهرين
تقريباً من االهنيار -أسس جالل الطالباين االحتاد الوطين الكردستاين يف مدينة دمشق السورية،
وضم يف تشكيله مخسة كياانت سياسية منفصلة ،منها :جمموعة ماركسية ،وحركة اشرتاكية ،ورأوا
َّ
أن اهنيار احلركة املسلحة الكردية كانت بسبب «تقصري القيادة الكردية ذات التوجه اإلقطاعي،
والقبلي ،والربجوازي ،اليميين ،واالستسالمي» ،وحصل االحتاد الوطين الكردستاين على دعم شعيب
من املنطقة السورانية ذات البعد احلضري ولدى الطبقة املثقفة(.)9
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وشهدت الفرتة ما بني  ١٩٧٥و ١٩٧٧بعض املواجهات العنيفة املسلحة بني اجلانبني اليت
أضعفت احلركة الكردية إىل حد كبري .وتدخلت احلكومة السورية يف عام  ١٩٧٧وأجرت وساطة
بني الطرفني ومجعت يف دمشق بني مسعود البارزاين وجالل الطالباين ،ومت التوقيع على اتفاق لتسوية
اخلالفات .وبعد وقت قصري من التوقيع ،قاد املعارضون داخل قيادات احلزبني محلة احتجاجات
ضد االتفاق ،فضالً عن عدم رضا املال مصطفى البارزاين نفسه على االتفاق أيضاً ،الذي كان
يف الوالايت املتحدة األمريكية يتلقى العالج لسرطان الرئة ،ورفض األعضاء املعارضون داخل
االحتاد الوطين الكردستاين أي شكل من أشكال التعاون مع القيادة املؤقتة ملسعود البارزاين للحزب
الدميقراطي الكردستاين.
وبعد وفاة املال مصطفى البارزاين توىل جنله مسعود قيادة احلزب الدميقراطي الكردستاين،
ويف الفرتة من  ١٩٨٠إىل  ،١٩٩٤صارت منطقة نفوذ البارزاين على طول احلدود الشمالية للعراق
مع تركيا ،يف حني بسط الطالباين نفوذه حول السليمانية يف اجلبال اليت تفصل العراق عن إيران؛
وهلذا أصبح الطالباين مهماً إليران خالل احلرب مع العراق ( .)١٩٨٨-١٩٨٠وحينما بدأ اجليش
اإليراين ابلدخول يف كردستان العراق إىل منطقة نفوذ الطالباين ،وجد األخري نفسه يف مأزق وقال
إنه ال يريد أي دعم من اإليرانيني ،وأعرب إىل حد ما عن رغبته يف دعم من حكومة صدام حسني
اليت كان يعدها حينها حليفه ،وحذر الطالباين اإليرانيني ابلبقاء خارج منطقته(.)10
يف عام  ١٩٨٣وافق االحتاد الوطين الكردستاين بقيادة الطالباين على التعاون مع صدام
حسني من خالل التوقيع على اتفاق احلكم الذايت لألكراد ،ويف الوقت نفسه بدأ احلزب الدميقراطي
الكردستاين بزعامة مسعود البارزاين حرب عصاابت ضد اجليش العراقي خالل احلرب اإليرانية
العراقية؛ وصارت املنطقة الكردية يف مشال العراق واملنطقة الكردية يف إيران مسرحاً حلركات نشطة
ضد الدولتني .ومن جانبها عرضت القيادة اإليرانية على مسعود البارزاين التعاون يف إمخاد احلركة
املسلحة الكردية داخل إيران ،ورأى مسعود البارزاين يف العرض اإليراين وسيلة الستعادة نفوذه
على كردستان العراق ووافق على التعاون .ويف آذار  ١٩٨٣قامت قوة مسلحة اتبعة للحزب
الدميقراطي الكردستاين مدعومة من قوة إيرانية ابهلجوم على احلركة القومية الكردية املسلحة يف
األراضي اإليرانية وقضت عليها ،مث بدأ اإليرانيون بدخول كردستان العراق ابستخدام قوة البارزاين
كرأس حربة للهجوم.
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ومت ّكن اجليش العراقي من صد اهلجوم اإليراين ،إالّ أن اإليرانيني احتفظوا ببعض اجليوب
يف األراضي العراقية يف حاج عمران التابعة حملافظة السليمانية ،وتوقع مسعود البارزاين أن يسلمه
االإيرانيون تلك املنطقة ،لكنه فوجئ أبن اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق استلم تلك
املنطقة .ورأى الكرد يف هذه املسألة إهانةً إيرانيةً هلم فرفضوا األمر؛ وتلك احلادثة جعلت البارزاين
يراجع موقفه من اإليرانيني ،وقرر عدم التعاون جمدداً مع إيران .وحينما رأت القيادة اإليرانية أن
احلرب ال تسري يف صاحلها بعد عام  ١٩٨٦بسبب استخدام صدام حسني لألسلحة الكيميائية
وحرب الصواريخ ،سعت إىل تشكيل حتالف كردي ضد العراق ،وقامت إيران بوساطة بني الطالباين
والبارزاين ومت التوصل إىل اتفاق مصاحلة الذي أصبح أول خطوة مهمة حنو إنشاء جبهة كردستان(.)11
وبدأت احملاداثت بني األحزاب الكردية يف عام  ١٩٨٧حىت عام  ١٩٨٨لتتشكل اجلبهة
الكردية من احلزبني الكبريين مع أحزاب صغرية .ومت االتفاق بني األحزاب الكردية على ترك كل
حزب خيتار أجندته اخلاصة يف القتال وعدم توحيد القوات واملوارد .وكان تشكيل اجلبهة الكردية
طريقة لتقريب األحزاب والسيما االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين ،ووقفت
احلمالت اليت بعضها ضد بعض ،واستمر العمل ضمن إطار جبهة كردستان خالل األحداث
اجلذرية اليت اجتاحت املنطقة يف السنوات الالحقة ،مثل هجوم صدام على الكويت وحرب اخلليج،
وانتفاضة آذار  ،١٩٩١وإنشاء مالذ آمن لألكراد يف مشال العراق ،وأخرياً انسحاب احلكومة
العراقية من حمافظات دهوك وأربيل والسليمانية.
ومع انسحاب احلكومة العراقية من املناطق الكردية ،بدأت حقبة جديدة من النزاع بني
احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين ،وكان لكل حزب أسلوب خمتلف ملستقبل
العالقات مع احلكومة العراقية يف بغداد ومع العامل اخلارجي ،فمن انحية ،فضل الطالباين وحزب
االحتاد الوطين الكردستاين تدويل القضية الكردية ،لكن البارزاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين
أرادا حماولة التوصل إىل تسوية هنائية مع احلكومة املركزية يف بغداد.
و ّأدى التوتر املتصاعد بني الطرفني يف املناطق اخلاضعة لسيطرة كل حزب فضالً عن التنافس
على املوارد املتاحة إىل تفاقم النزاع؛ وبغية تسوية هذه املسألة ،قررت القيادة السياسية جلبهة
يتعي عليه أن يقرر املستقبل
كردستان أن جتري انتخاابت يف آب ١٩٩١؛ هبدف انتخاب جملس نّ
السياسي لشعب كردستان العراق ،ويف تشرين األول من العام نفسه ،سحبت احلكومة املركزية
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إدارهتا وقواهتا املسلحة من حمافظات كردستان املذكورة آنفاً بنح ٍو قطعي.
ويف  ١٩أاير  ،١٩٩٢أجريت أول انتخاابت يف التأريخ الكردي العراقي ،وشهدت
االنتخاابت خمالفات وتزويراً من قبل بعض املنافسني الرئيسيني؛ ونتيجة لذلك ،مل توافق األطراف
املشاركة -مبا يف ذلك احلزبني الكبريين على النتائج -ومت االتفاق بني االحتاد الوطين الكردستاين
واحلزب الدميقراطي الكردستاين على تقسيم مقاعد الربملان بنسبة ( )٥٠-٥٠لكل حزب(.)12
وتش ّكل أول جملس وزراء برائسة االحتاد الوطين الكردستاين وبرملان برائسة احلزب الدميقراطي
الكردستاين ،ومع ذلك ،صار نظام احملاصصة ( )٥٠-٥٠يف كل مؤسسة حكومية؛ وقد عمل هذا
النظام على شل عمل اإلدارات واملؤسسات احلكومية ،وزرع بذور الصراع املسلح يف املستقبل ،ومن
النقاط املهمة األخرى هنا أن الزعيمني -البارزاين والطالباين -اللذين مل حيصال على نسبة %٥٠
املطلوبة من األصوات يف اجلولة األوىل من االنتخاابت ،ومل يدخال جولة اثنية ،مل يشاركا يف العمل
احلكومي .إن بقاء الزعيمني خارج املؤسسات احلكومية الكردية وإدارهتا من اخلارج ،وسع من
الفجوة بني اجلانبني؛ ألن صنع القرار من خارج اإلدارة ضمن التسلسل السياسي انتهت إىل إدارة
حملية ضعيفة ،تتكون من نصفني متنازعني حمملني ابلعداء املتزايد.
ووقع النزاع على مسألتني أساسيتني مل يتمكن الطرفان من حلهما ،املسألة األوىل كانت يف
تقسيم العائدات من شاحنات هتريب النفط من العراق إىل تركيا ،وقدرت قيمة هذه اإليرادات حينها
يقل عن  ١٥٠ألف دوالر يومياً ،وكان احلزب الدميقراطي الكردستاين الذي يسيطر على
مبا ال ُّ
املناطق الواقعة على طول احلدود الرتكية يتعرض لالهتام أبنه يستويل على األرابح وحده ويتجاهل
نظام ()٥٠-٥٠؛ مما خلق مناخاً من التوتر ساد خالل فرتة اإلدارة املشرتكة.
وكان مصدر اخلالف الرئيس الثاين بني الطرفني هو السيطرة على الرسوم اجلمركية املفروضة
على مجيع حركة املرور عرب احلدود الشمالية مع تركيا .فقد اهتم االحتاد الوطين الكردستاين احلزب
الدميقراطي الكردستاين بعدم تقسيم عائدات الرسوم اجلمركية حسب االتفاق ،وأن البارزاين أنفق
على متويل تنظيم حزبه بدالً من متويل احلكومة الكردية املشرتكة؛ وهذا املعرب احلدودي يف منطقة
البارزاين هو أكثر رحباً بكثري من معرب منطقة االحتاد الوطين الكردستاين مع إيران .من انحية أخرى،
اهتم احلزب الدميقراطي الكردستاين االحتاد الوطين الكردستاين ابختالس مبالغ كبرية من وزارة املالية
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الكردية املشرتكة والتعاون مع حكومة صدام()13؛ ونتيجة لذلك ،شارك الطرفان ابلتواجد يف املنطقة
نفسها يف قواهتما العسكرية؛ مما ّأدى إىل اشتباكات صغرية بني اجلانبني .ونتج عن االشتباك املسلح
بعض القتلى ،ووصل التوتر بني اجلانبني إىل أعلى مستوايته يف أاير  ،١٩٩٤حينما بدأت أول
حادثة قتال يف بلدة كردية وحتولت إىل حرب انتشرت بسرعة يف معظم املناطق ابستثناء العاصمة
أربيل ،وبعد فرتة قصرية من القتال ،قدم الربملان الكردي مقرتحاً للسالم أدى إىل وقف إطالق النار
الذي مل يدم طويالً؛ وقد ّأدى اندالع القتال بني احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين
الكردستاين يف أاير  ١٩٩٤إىل تقسيم املنطقة الكردية يف مشال العراق بنح ٍو فعال على منطقتني.
احلرب األهلية الكردية ١٩٩٨-١٩٩٤
على الرغم من التطور الواعد الذي أعقب االنتفاضة الكردية عام  ،١٩٩١فإن وضع املنطقة
الكردية ذات احلكم الذايت بدأ يتدهور بشدة بعد عامني تقريباً من تشكيل املؤسسات املنتخبة
دميقراطياً ،وفشلت مجيع اجلهود اليت بذلتها املعارضة العراقية واجلهات الدولية يف عام  ١٩٩٤لوضع
حد لالقتتال الداخلي ،وسادت حالة من اليأس بني الوسطاء.
بدأ االقتتال الداخلي بني احلزبني يف ظل أجواء من التوتر الشديد ،واالهتامات املتبادلة،
واألحقاد القدمية ،والتواجد العسكري املشرتك للطرفني يف متخلف املناطق الكردية .واندلعت
االشتباكات يف بلدة قلعة دزة يف حمافظة السليمانية يف  ١أاير  ١٩٩٤على إثر ادعاء قائد عسكري
من احلزب الدميقراطي الكردستاين ملكيته على قطعة أرض يف البلدة .وحاول املسؤولون احملليون يف
البلدة تسوية النزاع سلمياً ،لكن القائد العسكري الذي كان بصحبته حنو  ٢٠فرداً من البيشمركة،
أصر على استالم قطعة األرض .وتسبب إصراره وسط التوتر الشديد بني الطرفني
ورفض أية تسوية و َّ
إىل إطالق انر استمر ملدة يومني ،وقُتِ َل اثنان من قادة االحتاد الوطين الكردستاين خالل هذه
االشتباكات(.)14
وردت قوات االحتاد الوطين الكردستاين ابهلجوم على مقر احلزب الدميقراطي الكردستاين
أسروا
يف قلعة دزة ،وقتلت القائد العسكري الذي تسبّب يف القتال مع عدد من أفراد جمموعته ،و ّ
آخرين من بيشمركة احلزب الدميقراطي الكردستاين .وانتشرت إشاعة أنه مت إعدام األسرى مجيعاً،
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فدارت اشتباكات بني اجلانبني يف  ٢أاير يف بلدة رانيا اليت تقع ضمن منطقة السليمانية أيضاً،
وأرسل االحتاد الوطين الكردستاين تعزيزات إىل قلعة دزة ،ومتكنت قوات االحتاد الوطين الكردستاين
يف السيطرة على رانيا واعتقلت عدداً من مسؤويل ومقاتلي احلزب الدميقراطي الكردستاين(.)15
وسادت حالة من التوتر الشديد بني قيادات الطرفني يف السليمانية ودهوك .ويف مدينة
السليمانية سيطر االحتاد الوطين الكردستاين على مقر اللواء الرابع التابع للحزب الدميقراطي
الكردستاين وغريه من املكاتب ،وقام ابعتقال أكثر من  ٩٠عضواً من أعضاء احلزب الدميقراطي
الكردستاين ،بعضهم من كبار مسؤويل احلزب ،مبن فيهم انئب وزير شؤون البيشمركة .وابملثل،
سيطر احلزب الدميقراطي الكردستاين على قواعد ومقرات االحتاد الوطين الكردستاين يف دهوك
وزاخو والعمادية ،واعتقل كل من فيها.
ويف  ٣أاير ،سيطرت قوات االحتاد الوطين الكردستاين على مبىن الربملان يف أربيل ،وطردت
احلراس املتمركزين فيها ،وسيطرت على املستشفى اجلمهوري ومستشفى الوالدة ،وسيطرت قوات
احلزب الدميقراطي الكردستاين على املستشفى الثالث واحتلت مباين عامة أخرى .ومل خيض احلزابن
القتال يف أربيل أول األمر؛ وحبلول هناية األسبوع األول من شهر أاير ،انتقلت املواجهات املسلحة
إىل عدة بلدات أخرى ،مبا يف ذلك دربندخيان ومججمال وحلبجة وكفري وكاالر وصالح الدين
وشقالوة وعقرة ،ووردت عدة تقارير عن قتل األسرى من كال اجلانبني(.)16
وخالل األسبوع الثاين من أاير ،اندلعت اشتباكات مسلحة يف أماكن أخرى وسيطر احلزب
الدميقراطي الكردستاين على قواعد االحتاد الوطين الكردستاين يف بلدات دايان وخليفان وحرير داخل
حمافظة أربيل .وهجمت قوات االحتاد الوطين الكردستاين على القواعد املشرتكة للحزب الدميقراطي
الكردستاين واحلركة اإلسالمية يف كردستان العراق يف بلدات سيد صادق وهرامان وبنجوين وحلبجة
يف حمافظة السليمانية ،واشتبكت قوات االحتاد الوطين الكردستاين واحلركة اإلسالمية يف كردستان
العراق يف بلدات أخرى يف حمافظة السليمانية.
ويف  ١٧أاير ،اندلعت اشتباكات مسلحة يف منطقة احلاج عمران ،ويف اليوم التايل يف
كويسنجق التابع حملافظة أربيل .وحبلول  ٢٩أاير ،خاض احلزابن قتاالً ضارايً يف أربيل واستمرت
حنو ثالثة أايم .واستمر القتال بشكل متقطع خالل شهري حزيران ومتوز يف عدد من املناطق على
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نطاق منخفض جداً ،واستمرت عمليات االعتقال الواسعة النطاق ألعضاء معروفني أو مشتبه
فيهم يف كل طرف من جانب الطرف املعارض ،وتعرض كثريٌ منهم للتعذيب يف أثناء االحتجاز(.)17

ويف متوز  ،١٩٩٤دعا الرئيس الفرنسي آنذاك ،فرانسوا ميرتان ،الطرفني إىل ابريس إلجراء
مصاحلة ،ورعاية احملاداثت بينهما .وتوجه وفدان من احلزبني إىل ابريس وجرت حماداثت ملدة
أسبوعني تقريباً ،وتوصال إىل اتفاق ،ولكن بعد التعليق والتأجيل ،مل يقم الطالباين والبارزاين بزايرة
ابريس ،ومل تنجح الوساطة الفرنسية.
ويف  ١٢آب ،اندلعت اشتباكات مسلحة مرة أخرى يف قلعة دزة مث يف شقالوة ،وتعرضت
بلدة قلعة دزة لقصف عنيف من املناطق اليت تسيطر عليها قوات احلزب الدميقراطي الكردستاين
وقوات احلركة اإلسالمية يف كردستان العراق ،مسببة سقوط ضحااي من املدنيني .ويف  ١٥آب
- ١٩٩٤ونتيجة للوساطة اليت قام هبا نواب عن الربملان الربيطاين وشخصيات وأحزاب كردية
مع املعارضة العراقية -وقع الطالباين والبارزاين على اتفاق يف جلسة رمسية للربملان الكردي ،إال أن
االتفاق مل يستمر أكثر من  ٧٢ساعة.
وبلغت االشتباكات ذروهتا يف الفرتة ما بني  ٢٣و ٢٦آب ،واستخدم اجلانبان فيها املدفعية
الثقيلة اليت ّأدت إىل مقتل مئات األشخاص من املدنيني واملقاتلني ،واندلعت اشتباكات عنيفة يف
سيد صادق وحلبجة يف الفرتة ما بني  ٢٦و ٢٨آب ،وجنحت قوات احلزب الدميقراطي الكردستاين
مع احلركة اإلسالمية يف كردستان العراق يف حماصرة عدد كبري من مقاتلي االحتاد الوطين الكردستاين
على ضفاف حبرية دربندخيان ،وبينما سلم الكثريون أنفسهم إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين،
حاول عشرات آخرون اهلروب ابلسباحة يف البحرية ،وغرق بعضهم خالل اهلروب.
ويف  ٢٩آب ،حضر مسعود البارزاين وجالل الطالباين الدورة االستثنائية للربملان الكردستاين
يف أربيل وتعهدا خالهلا ابلوفاء ابالتفاقات السابقة اليت أبرمتها األطراف املعنية .ولكن بعد أقل من
 ٤٨ساعة ،اندلعت اشتباكات مرة أخرى مشال أربيل ،وكانت احملاولة األخرية يف عام  ١٩٩٤ما
مسي بـ «اتفاق عام  »٢٠٠٠الذي تعهد فيه الطرفان يف تشرين الثاين  ١٩٩٤بعدم قتال بعضهما
بعضاً حىت عام  ،٢٠٠٠واختاذ إجراءات إلدانة القتال بني األكراد من خالل جترمي ذلك .ومل يدم
هذا االتفاق أيضاً ألكثر من شهر؛ بسبب استيالء االحتاد الوطين الكردستاين على قرية ابلقرب
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من أربيل ،مث يف وقت الحق على أربيل نفسها يف هناية عام ١٩٩٤؛ ليدعو بعدها نواب الربملان
إىل االجتماع ،إال أن احلزب الدميقراطي الكردستاين رفض انعقاد أي جلسة للربملان ،ورفض أيضاً
تسليم أي مستحقات مالية إىل إدارة الربملان وحكومة إقليم كردستان ،وطالب ابنسحاب قوات
االحتاد الوطين الكردستاين من أربيل قبل التفاوض على اتفاق السالم.
حتول يف العالقات بني الطرفني ،ومنذ ذلك احلني قاطع احلزب الدميقراطي
وكانت هذه نقطة ّ
الكردستاين أي لقاء مع االحتاد الوطين الكردستاين؛ ومن أجل إجراء لقاء مع االحتاد الوطين
الكردستاين ،طالب احلزب الدميقراطي الكردستاين انسحاب االحتاد الوطين من أربيل دون أي
شروط مسبقة.
ويف شباط  ،١٩٩٥انفجرت سيارة مفخخة يف مدينة زاخو حيث نفوذ احلزب الدميقراطي
الكردستاين ابلقرب من احلدود الرتكية ،مما أسفر عن مقتل أكثر من  ٨٠شخصاً؛ وقد أهتم البارزاين
االحتاد الوطين الكردستاين ابحلادث ،لكن الطالباين رفض االهتام بشدة ،وعلى الرغم من نفي
االحتاد الوطين الكردستاين حتمل املسؤولية عن اهلجوم ،فإن العالقات بني الطرفني ازدادت سوءاً.
وفيما كان  ٦٠انئباً من الربملان الكردي ،نصفهم من اتباع البارزاين والنصف اآلخر
لاللطالباين يقيمون داخل مبىن الربملان احتجاجاً على القتال ،وحياولون التوسط بني احلزبني ،فوجئوا
مجيعا يف ليلة  ٢٦آذار  ١٩٩٥هبجوم قوات احلزب الدميقراطي الكردستاين لالستيالء على أربيل؛
لتفشل احملاولة ،ورد االحتاد الوطين الكردستاين ابحتالل مبىن الربملان وطرد نواب احلزب الدميقراطي
الكردستاين من أربيل.
حزب العمال الكردستاين من زايدة وجوده بنح ٍو كبري
وقد مكن القتال الدائر بني احلزبنيَ ،
على االرض العراقية ابلقرب من احلدود الرتكية ،والتسلسل لتنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات
االمنية الرتكية .ودفع ذلك تركيا على القيام بغزو كبري يف مشال العراق يف ربيع عام  ١٩٩٥يف
حماولة ملطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاين وتدمري قواعدهم ،وعادت القوات الرتكية بعد
كل انسحاب عدة مرات يف السنوات التالية لتقوم بغزو جديد ،ويف الوقت نفسه ،مل تفعل تركيا
شيئا لوقف االقتتال الكردي الذي زاد ضراوة ،ومع استمرار االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب
الدميقراطي الكردستاين يف نزاعهما املسلح يف أواخر صيف عام  ،١٩٩٥قامت إيران للتوسط بني
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الطرفني ،وحركت الوساطة االيرانية الوالايت املتحدة للتدخل خشية أتثر املصاحل االمريكية ابلنفوذ
اإليراين.
وتوجب على األمريكيني اجياد حل لتواجد حزب العمال الكردستاين يف مشال العراق،
والسيما بعد اشتباكها بدعم من االحتاد الوطين الكردستاين مع احلزب الدميقراطي الكردستاين.
وأيضاً ،إجياد حل ملشكلة الرسوم اجلمركية على حركة املرور للحدود الرتكية ،ونزع السالح من
العاصمة أربيل .ويف حزيران  ١٩٩٥بعثت وزارة اخلارجية األمريكية برسالة إىل الزعيمني الكرديني
حلضور اجتماع حتت رعاية احلكومة األمريكية يف أورواب ،فيما كانت هناك صدامات متقطعة تقع
بني الطرفني ،وطلبت احلكومة األمريكية من اجلانبني وقف املعارك وعدم قتل املزيد من املدنيني،
وتزامن ذلك مع اجتماع وفدين عن احلزبني يف العاصمة اآليرلندية دبلن حبضور ممثلني عن الوالايت
املتحدة واململكة املتحدة واحلكومة الرتكية؛ ومل يتم التوصل إىل اتفاق وفشلت اجتماعات دبلن
األوىل والثانية ،وألقى كل طرف اللوم على الطرف اآلخر(.)18
وجلأ البارزاين إىل تركيا وتلقى الدعم من احلكومة الرتكية هبدف حماربة حزب العمال الكردستاين
الذي نفذ هجماته على تركيا من املناطق اليت يسيطر عليها احلزب الدميقراطي الكردستاين .ووقعت
اشتباكات عنيفة بني األحزاب الكردية ،أما االحتاد الوطين الكردستاين فلجأ إىل إيران وحصل على
دعم مماثل.
وتصاعد النزاع املسلح يف عام  ،١٩٩٥ويف حماولة للتوسط بني اجلانبني ،قام السياسي
الكردي املستقل حممود عثمان مبحاولة وساطة بني اجلانبني واتصل بعدة دول للتأثري على الزعيمني،
والتقى العديد من أعضاء الكوجنرس األمريكي .وعلى الرغم من توسط الرئيس الفرنسي وغريه،
رفض البارزاين مقابلة الطالباين وأصر على شرط إخالء أربيل من قوات االحتاد الوطين الكردستاين.
ويف الوقت نفسه ،كانت وكالة املخابرات املركزية األمريكية تدبر حملاولة اغتيال ضد صدام
حسني .وعندما فشلت احملاولة مت اكتشاف األطراف املشرتكة فيها ،وهي االحتاد الوطين الكردستاين،
واحلزب الدميقراطي الكردستاين ،واملؤمتر الوطين العراقي .وكانت اخلطة األمريكية تقضي أنه يف حال
جناح حماولة االغتيال واالنقالب ،أن يسيطر االحتاد الوطين الكردستاين على مدينة كركوك وان
يسيطر احلزب الدميقراطي الكردستاين أيضاً على مدينة املوصل(.)19
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وقبل  ٤٨ساعة من بدء العملية ،أبلغ املسؤولون األمريكيون الذين كانوا متمركزين يف إقليم
كردستان األطراف الثالثة أنه ليس عليهم االشرتاك ابلعملية وإبمكاهنم االنسحاب؛ ونتيجة لذلك
سحب احلزب الدميقراطي الكردستاين قواته املنتشرة على مشارف املوصل واوقف التعاون ،بيد أن
االحتاد الوطين الكردستاين واملؤمتر الوطين العراقي قررا املضي قدماً يف اهلجوم على بعض القوات
احلكومية .وقد وسع االختالف بني احلزبني يف التعامل مع عملية االنقالب على صدام من الفجوة
بني الطرفني ،وكسر آخر جسر كان بينهما املتمثل ابلدور العملي للمؤمتر الوطين العراقي الذي انتهى
دوره كوسيط بني الطرفني؛ ألن احلزب الدميقراطي الكردستاين مل جيده بعد هذه احلادثة على احلياد.
مل يكن بعض املسؤولني يف احلزب الدميقراطي الكردستاين متحمسني للوساطة الداخلية
واخلارجية وبدأوا يضعون صعوابت يف مهمة الوساطة ،وفيما وصل وسطاء أمريكيون وبريطانيون،
قصفت قوات احلزب الدميقراطي الكردستاين أربيل بعد وقت قصري من وصول الوسطاء إليها،
وكانت نية احلزب الدميقراطي الكردستاين هي إخراج االحتاد الوطين الكردستاين من أربيل بطريقة
مهينة أبي وسيلة ممكنة وأبي مثن .وساهم هجوم حزب العمال الكردستاين املدعوم من االحتاد
الوطين الكردستاين يف متوز على مواقع للحزب الدميقراطي الكردستاين يف زايدة رفض الوساطة.
ويف متوز  ،١٩٩٦قرر االحتاد الوطين الكردستاين التعاون مع القوات اإليرانية يف مهامجة
قواعد عسكرية ألكراد إيرانيني داخل حمافظة السليمانية .وتركت القوات اإليرانية كميات كبرية من
األسلحة؛ مما أخل بتوازن القوى بني االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين.
وشن االحتاد الوطين الكردستاين بدعم إيراين هجوماً ضد احلزب الدميقراطي الكردستاين يف منتصف
آب ،وأراد خالهلا السيطرة على شقالوة وصالح الدين مقر البارزاين .ووقعت خسائر كبرية بني
الطرفني ومل يستطع االحتاد الوطين الكردستاين السيطرة على تلك املناطق.
ويف  ١٦آب  ،١٩٩٦قام االحتاد الوطين الكردستاين بكسر اهلدنة الثالثة اليت استمرت
ملدة سنة .ويف تلك املدة حاول صدام حسني استعادة السيطرة على مشال العراق فأرسل  ٤٠ألف
عسكري لدعم احلزب الدميقراطي الكردستاين ،وأحلق هزميةكبرية يف قوات االحتاد الوطين الكردستاين،
منهيا القتال يف كردستان العراق؛ وبسبب دخول القوات املسلحة العراقية إىل كردستان ،أطلقت
الوالايت املتحدة  ٤٤صاروخاً من نوع كروز على مواقع عسكرية يف كردستان العراق ووسعت من
نطاق منطقة حظر الطريان .ويف  ٢٢آب  ،١٩٩٦طلب مسعود البارزاين من صدام حسني أرسال
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قوات احلرس اجلمهوري للقتال إىل جانب احلزب الدميقراطي الكردستاين واخراج االحتاد الوطين
الكردستاين من أربيل.
ويف  ٣١آب  ،١٩٩٦جاءت املساعدة العراقية ،ومتكن احلزب الدميقراطي الكردستاين من
شن اهلجوم والسيطرة على أربيل والسليمانية يف مرحلة الحقة .فرت قوات االحتاد الوطين الكردستاين
إىل احلدود اإليرانية ،وبعد شهر ،متكنوا من إعادة تنظيم قواهتم وعادوا بقوة إىل السليمانية ومناطق
أخرى حىت حدود أربيل يف تشرين االول  .١٩٩٦ويف  ٤أيلول  ،١٩٩٦أعلن احلزب الدميقراطي
الكردستاين عن عفو يسمح مبوجبه ألنصار االحتاد الوطين الكردستاين ابلعودة إىل دايرهم يف أربيل،
شريطة أن يوقعوا إعالانً ابستسالمهم .ويف تشرين األول  ،١٩٩٦حصل االحتاد الوطين الكردستاين
على أسلحة ثقيلة من إيران ،واستمر يف القتال واستعاد األراضي اليت فقدها ،ابستثناء أربيل ،وعاد
معظم الالجئني من إيران بني تشرين األول وكانون األول .١٩٩٦
وحاولت احلكومة الرتكية التوسط بني الطرفني منذ بداية عام  ،١٩٩٦وشاركت يف حماداثت
دبلن مع األمريكيني والربيطانيني ،ونتجت عنها إعالن أنقرة اليت ضمت  ٢٢بنداً ،وافق احلزب
الدميقراطي الكردستاين على مخسة بنود فقط ،فيما وافق االحتاد الوطين الكردستاين على مجيعها،
وتشكلت قوة مراقبة السالم اليت انتشرت بني قوات احلزبني ،وكانت هذه القوة مرتبطة ابحلكومة
الرتكية(.)20
ويف هناية تشرين األول  ،١٩٩٦قامت الوالايت املتحدة بوساطة إلجراء حماداثت أخرى
بشأن عقد اهلدنة يف تركيا ،ومت وضع إطار للمحاداثت عرفت ابسم «عملية أنقرة» مشلت أربع
مبادرات رئيسية (تشكيل ائتالف حاكم يف أربيل ،واعادة مدينة أربيل إىل وضع ما قبل االقتتال،
ونقل مجيع عائدات حدود كردستان العراق إىل بنك مركزي ،وحتديد موعد إلجراء االنتخاابت).
ويف كانون الثاين  ١٩٩٧استؤنفت عملية أنقرة ودخل الطرفان يف حماداثت جديدة .ويف آذار
 ،١٩٩٧وبينما كان اجلانبان يف اجتماع منعقد يف أنقرة ،مت اغتيال مسؤول يف احلزب الدميقراطي
الكردستاين يف أربيل ،وانسحب وفد احلزب الدميقراطي الكردستاين من االجتماع زاعمني أن االحتاد
الوطين الكردستاين املسؤول عن االغتيال.
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وقام جمموعة من السياسيني املستقلني واملثقفني األكراد مبحاولة وساطة وكتبوا رسالة إىل
الطالباين والبارزاين يف نيسان  ،١٩٩٧مطالبني بعقد مؤمتر شعيب مبشاركة احلزبني الكبريين مع
األحزاب األخرى واملنظمات الدميقراطية والشخصيات السياسية والدينية واالجتماعية هبدف
مناقشة كيفية تشكيل ميثاق وطين إلنشاء حكومة موحدة ،وطالبوا أبن يكون هلذا املؤمتر سلطة
قانونية يف كردستان حىت إجراء االنتخاابت .ووافق الطالباين على املقرتحات إال أن البارزاين كان
لديه بعض الشروط الصارمة ،وقال يف رده إن أي حترك أو وساطة جيب أن تكون يف إطار عملية
سالم أنقرة واحلصول على اعرتاف من برملان أربيل الذي كان االحتاد الوطين الكردستاين غائباً فيه.
فضالً عن مسألة عائدات احلدود الرتكية اليت صبَّت حينها يف ميزانية احلزب الدميقراطي
الكردستاين ،كانت السيطرة على مدينة أربيل مسألة أخرى حولت توازن القوى لصاحل احلزب
الدميقراطي الكردستاين؛ وابلتايل فضل احلزب الدميقراطي الكردستاين يف مجيع جوالت احملاداثت
بقاء الوضع كما هو ،يف حني أن االحتاد الوطين الكردستاين الذي مل جيد الوضع لصاحله أراد إجراء
تغيري جذري يف الوضع السياسي(.)21
ومن املشكالت الرئيسية األخرى بني الطرفني وجود حزب العمال الكردستاين يف املنطقة،
وكان احلزب الدميقراطي الكردستاين يقاومه بقوة ويريد إخراجه من كردستان العراق .ومع ذلك ،فإن
االحتاد الوطين الكردستاين كان على درجة معينة يقدم الدعم هلم؛ وهذا بدوره جعل األتراك يعادون
االحتاد الوطين الكردستاين بشكل متزايد ،وكان ذلك واضحاً يف اهلجوم املشرتك الذي شنه احلزب
الدميقراطي الكردستاين مع اجليش الرتكي يف  ١٤أاير  ١٩٩٧على قواعد حزب العمال الكردستاين
يف حمافظة أربيل ومناطق أخرى يف عمق كردستان العراق.
ويف حزيران  ١٩٩٧وجه مسعود البارزاين خالل اجللسة االفتتاحية للربملان الكردي دعوة
ورد االحتاد الوطين الكردستاين
إىل جالل الطالباين حلضور اجتماع الربملان وإجراء حوار صريحَّ ،
ابقرتاح من  ٢٢نقطة ،وكانت إجابة الدعوة عرب وسائل إعالمية وليس من خالل قنوات رمسية؛ لذا
مل تكن جادة .ويف  ٣٠حزيران - ١٩٩٧وبعد ضغوط من الوالايت املتحدة األمريكية واململكة
املتحدة -اجتمع وفدا الطرفني يف بلدة ديكاال على حدود املنطقتني ،ومل يسفر االجتماع عن أي
لكن احلزبني اختلفا على
نتيجة ،وسعت الوالايت املتحدة مع اململكة املتحدة إىل مجع الطرفني َّ
املكان حيث فضل البارزاين اللقاء يف أنقرة بينما أرادها الطالباين يف لندن ،ومل جيتمعا .ويف هناية
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متوز  ،١٩٩٧توجه الطالباين إىل واشنطن ويف طريق العودة طلبت منه اإلدارة األمريكية الذهاب إىل
تركيا ،ووافق على الطلب األمريكي وزار العاصمة أنقرة.
ويف  ١٦آب - ١٩٩٧وخالل الذكرى السنوية لتشكيل احلزب الدميقراطي الكردستاين-
طلب مسعود البارزاين من السياسي الكردي عزيز حممد السكرتري األسبق للحزب الشيوعي العراقي
التوسط وتشكيل جلنة مشرتكة بني الطرفني على أن يضع يف احلسبان مشروعية برملان أربيل وأن
تكون يف إطار عملية أنقرة للسالم؛ وجنح عزيز حممد مع حممود عثمان وآخرين يف البدء بوساطة
جديدة اليت ّأدت إىل تشكيل ما عرف ابسم جلنة التنسيق العليا للسالم ،إال أهنا مل جتتمع حىت
شباط  ١٩٩٨بسبب اشتباكات اجلانبني.
وخالل عام  ،١٩٩٧صدر قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة فيما عرف بربانمج «النفط
مقابل الغذاء» ،وهذا الربانمج أاتح للحزبني االحتفاظ ابألموال اليت كانت تنفق لتوفري الطعام
للمناطق اخلاضعة هلما ،حيث إنه خالل السنوات السابقة  ،١٩٩٦-١٩٩٤كان على احلزبني أن
خيصصا جزءاً من ميزانيتهما للغذاء ،وعلى الرغم من أن الربانمج عمل على حتسني الظروف املعيشية
للسكان ،إال أنه مل يساعد يف حل الصراع كما كان متوقعاً.
وىف إطار عملية السالم -وبعد اهلدنة بني االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي
الكردستاين -مت تشكيل وحدة مراقبة ومتركزت يف املنطقة العازلة بني خط حدود املنطقتني .وكانت
قوة مراقبة السالم تتألف من الرتكمان واآلشوريني بقيادة ضباط عسكريني أتراك ،ويف  ٢٣أيلول
 ،١٩٩٧هاجم اجليش الرتكي ابلتعاون مع احلزب الدميقراطي الكردستاين مواقع حزب العمال
الكردستاين يف مشال العراق ،من دون إبالغ االحتاد الوطين الكردستاين ،يف وقت كانت فيه
الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة حتاوالن التقريب بني الزعيمني؛ وبسبب ذلك رفض
الطالباين لقاء البارزاين؛ وحينها سعت الدولتان إىل ترتيب لقاء بني مسؤولني من الطرفني ولكن بني
مساعدي الزعيمني ،وجنحتا يف القيام بذلك من خالل عقد اجتماع بني وفدين بقيادة كوسرت
رسول عن االحتاد الوطين الكردستاين وجنريفان البارزاين ابن شقيق مسعود البارزاين والرجل الثاين يف
احلزب الدميقراطي الكردستاين.
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وعقدت احملاداثت يف لندن يوم السادس من تشرين األول  ١٩٩٧ومل تسفر عن أي نتيجة،
وأراد احلزب الدميقراطي الكردستاين احلفاظ على الوضع القائم ابلسيطرة على أربيل واإليرادات
احلدودية مع تركيا ،فيما أراد االحتاد الوطين الكردستاين تغيري الوضع .ويف  ١٣تشرين األول ١٩٩٧
شن االحتاد الوطين الكردستاين محلة عسكرية ابسم «عاصفة االنتقام» ضد احلزب الدميقراطي
ّ
الكردستاين وأحرز بعض التقدم يف البداية ،وطلبت تركيا والوالايت املتحدة واململكة املتحدة من
االحتاد الوطين الكردستاين العودة إىل خط ما قبل  ١٢تشرين األول  ،١٩٩٧إال أن االحتاد الوطين
الكردستاين رفض املطالب ،ويف أعقاب اندالع القتال جمدداً بني احلزبني ،انسحبت وحدة املراقبة
من مواقعها(.)22
وبدعم من الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ،هاجم اجليش الرتكي يف تشرين
الثاين عام  ١٩٩٧قوات االحتاد الوطين الكردستاين وأرغمتها على العودة إىل مواقعها ما قبل ١٢
تشرين األول ،وبدأت حقبة جديدة من العداء بني تركيا واالحتاد الوطين الكردستاين ،وكان مؤشراً
واضحاً على الروابط القوية بني تركيا واحلزب الدميقراطي الكردستاين ،ويف واقع األمر أن الوالايت
املتحدة واململكة املتحدة أرادات احلفاظ على التوازن بني احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد
الوطين الكردستاين.
واجلدير ابلذكر أن االحتاد الوطين الكردستاين بعد  ٣١آب  ،١٩٩٦بدأ ينشأ عالقات مع
احلكومة املركزية العراقية لتجنب هجوم عراقي آخر يدعم احلزب الدميقراطي الكردستاين ،وتطورت
هذه العالقات مع مرور الوقت ووصلت إىل مستوى ٍ
عال بعد اهلجوم الرتكي؛ وكان ذلك حينما
اجتمع وفدان رفيعا املستوى من االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين يف بغداد
إلجراء حماداثت سالم حبضور علي حسن اجمليد الذي كان مسؤوالً عن تنفيذ «محالت اإلابدة
اجلماعية لألنفال» ضد األكراد واستخدام األسلحة الكيميائية يف أواخر الثمانينيات.
ويف الوقت نفسه ،كانت إيران تتوسط أيضاً ،وعقدت بعض االجتماعات يف طهران ،ويف
كل هذه االجتماعات املختلفة مل يغري اجلانبان مواقفهما ،وظل احلزب الدميقراطي الكردستاين
يؤيد الوضع القائم ابلسيطرة على أربيل وإيرادات احلدود مع تركيا ،ويريد االحتاد الوطين الكردستاين
التوصل إىل حل لتقاسم امليزانية واإلدارة مع احلزب الدميقراطي الكردستاين.
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ومع ذلكّ ،أدت هذه االجتماعات إىل خفض التوتر بني اجلانبني وكذلك بني األتراك
واالحتاد الوطين الكردستاين حيث تبادال الوفود يف كانون األول  ،١٩٩٧ومن انحية أخرى تبادل
الطالباين والبارزاين أربع رسائل يف هناية عام  ،١٩٩٧ويف شباط للعام  ١٩٩٨عقد اجتماع جلنة
اهلدنة العسكرية حبضور عزيز حممد يف شقالوة ووضع هذا االجتماع إجراءات لبناء الثقة ،مبا يف
ذلك تنفيذ وقف إطالق النار ،وإهناء احلمالت اإلعالمية ،واإلفراج عن السجناء ،وإهناء عمليات
التهجري ،وتعزيز زايدة التنسيق بني وزارات اخلدمة العامة ،واستمرت االجتماعات مدة مخسة
عشر يوماً تقريباً بني شقالوة وكويسنجق ،ونوقشت فيه املسائل التقنية بنح ٍو منفصل عن القضااي
السياسية؛ وجنحت اللجان الفرعية املتخصصة اليت شكلت لتنسيق اخلدمات العامة إىل حد
معقول ،وأسفرت عن تقليص نقاط التفتيش بني املدن وختفيف القيود املفروضة على السفر بني
أربيل والسليمانية(.)23
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اتفاق واشنطن ١٩٩٨
حينما أدركت اإلدارة األمريكية ابحملاوالت العراقية واإليرانية املتزايدة يف تقريب الطرفني،
شعرت أبهنا ستخسر الورقة الكردية وبدأت حتضر لوساطة «جدية» هذه املرة بني اجلانبني،
فأرسلت موفداً من وزارة اخلارجية يف متوز  ١٩٩٨والتقى البارزاين والطالباين ومسؤولني من أحزاب
وشخصيات أخرى .ويف هذه الزايرة ،وجهت دعوة رمسية للحزبني برائسة الزعيمني لزايرة واشنطن،
وبعد أسبوعني من املفاوضات يف الوالايت املتحدة ،توصل احلزابن إىل ما عرف ابسم «اتفاق
واشنطن» يف  ١٧أيلول .١٩٩٨
وقد وصل البارزاين إىل واشنطن واجتمع مع عدد من كبار املسؤولني األمريكيني مبن فيهم
وزيرة اخلارجية مادلني أولربايت ،ومستشار األمن القومي ساندي بريجر ،وبعد أسبوع وصل الطالباين
إىل واشنطن والتقى ابملسؤولني أنفسهم ،وكان األمريكيون قد استقبلوا البارزاين قبل أسبوع من زايرة
الطالباين؛ إلقناعه بلقاء الطالباين؛ ألن البارزاين كان رافضاً بشكل مطلق لقاء الطالباين ،وكانت
العالقات بني الرجلني متوترة جداً ،والسيما بعد اجلمود الذي وصلت إليه عملية سالم انقرة وفقدان
تركيا حيادها حينما تدخلت لصاحل احلزب الدميقراطي الكردستاين يف آخر جوالت القتال يف تشرين
األول .١٩٩٧
لقد أرادت اإلدارة األمريكية تبين الورقة الكردية وسحبها من أيدي إيران والعراق ،وأرادت
كذلك إعادة تركيا كوسيط ،ووضع االحتاد الوطين الكردستاين يف مواجهة حزب العمال الكردستاين،
وحتسني العالقات بني االحتاد الوطين الكردستاين وتركيا ،فيما أراد األمريكيون استعادة ثقة الشعب
الكردي بسياسة واشنطن يف أعقاب نقل قواهتا العسكرية من املنطقة الكردية إىل تركيا بعد ٣١
آب  ١٩٩٦اتركة األكراد يقتتلون .وبعد جلسات من املفاوضات املكثفة املباشرة وغري املباشرة،
اليت أدى فيها األمريكيون دوراً نشطاً جداً ،مت التوصل إىل اتفاق واشنطن ،ووقع عليه الزعيمان يف
وزارة اخلارجية ،وأعلنت مادلني أولربايت االتفاق حبضور الزعيمني يف مؤمتر صحفي عقد يف ١٧
أيلول .١٩٩٨
وشرعت اتفاقية واشنطن بعهد جديد من تدويل القضية الكردية ،وألول مرة عقد األكراد
اجتماعات مباشرة ومفصلة مع األمريكيني دون حضور األتراك واملؤمتر الوطين العراقي .وفضالً عن
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ذلك ،وقّع دبلوماسي أمريكي على وثيقة تشري إىل الفدرالية يف العراق ،ومحلة التعريب ضد السكان
األكراد والرتكمان حني اإلشارة إىل القرار  ،٦٨٨واستخدم األمريكيون مصطلح كردستان العراق
بدالً من مشال العراق ،واستخدم هذا املصطلح للمرة األوىل يف وثيقة موقعة من الوالايت املتحدة
حول األكراد.
اعتمد اتفاق واشنطن على مقررات اجتماعات شقالوة وكويسنجق السابقة وأعطى األكراد
مزيداً من احلماية ضد تركيا والعراق ،وكان من املتوقع أن يؤدي االتفاق جلذب احلزبني إىل تعاون
أوثق ،وتشكيل إدارة مؤقتة يف أربيل ،تليها انتخاابت لتشكيل حكومة إقليم كردستان .غري أن تنفيذ
االتفاق على أرض الواقع اتسم بتعاون حمدود بشأن املسائل اليت سبق االتفاق عليها يف اجتماعات
شقالوة ،وتفاوتت درجة النجاح عند معاجلة قضااي من قبيل تسهيل السفر بني السليمانية وأربيل،
وتوزيع عائدات احلزب الدميقراطي الكردستاين احلدودية على اخلدمة املدنية ،واحلفاظ على حظر
استخدام أجهزة اإلعالم ألغراض دعائية ضد الطرف اآلخر.
أما توحيد حكومة إقليم كردستان وبرملان كردستان ،فكانت مهمة صعبة جداً ،و ّأدت
اخلالفات الالحقة ،يف بعض األحيان ،إىل زايدة كبرية يف التوتر بني احلزبني ،واستؤنفت اهلجمات
اإلعالمية واملناورات السياسية العدوانية ،وكانت املشكلة الرئيسية يف تنفيذ اتفاق واشنطن هي يف
تفسري البنود الرئيسية ،والسيما فيما يتعلق (ابلتطبيع بني أربيل والسليمانية ودهوك ،حيث يستطيع
اتباع احلزبني التنقل والعمل يف مجيع املدن) ،و(تقاسم اإليرادات ،والسيما فيما يتعلق مبعرب إبراهيم
خليل مع تركيا) ،و(إنشاء حكومة موحدة مؤقتة) ،و(إعادة توحيد برملان كردستان) ،و(القضااي
األمنية ،وحتديداً فيما يتعلق حبزب العمال الكردستاين) ،و(عودة النازحني) ،و(توقيت االنتخاابت)
(.)24
طالب االحتاد الوطين الكردستاين بغية تعزيز األمن والسالم يف كردستان العراق القيام
وحتت رعاية اتفاق واشنطن (بتطبيع الوضع يف العاصمة أربيل ،مث يف السليمانية ودهوك) ،و(توزيع
اإليرادات بنح ٍو عادل) ،و(تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها السلطة) ،و(ضمان أمن احلدود مع إيران
وتركيا ،و(وضع سياسة تتعلق حبزب العمال الكردستاين يف كردستان العراق) ،و(عودة النازحني إىل
أماكنهم األصلية) ،و(اإلفراج عن مجيع السجناء من قبل احلزبني) ،و(حتديد موعد لالنتخاابت يف
موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد تطبيع الوضع يف أربيل).
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ابملقابل طالب احلزب الدميقراطي الكردستاين (بتطبيع الوضع يف أربيل والسليمانية ودهوك
ومجيع املدن والبلدات األخرى يف نفس الوقت) ،و(أن يعتمد تقاسم اإليرادات بني املنطقة اخلاضعة
لسيطرة احلزب الدميقراطي الكردستاين واملنطقة اليت يسيطر عليها االحتاد الوطين الكردستاين على
االختالفات احلاصلة يف اإليرادات ،وأن يستخدم هذا التمويل فقط لوزارات اخلدمة العامة)،
و(ضرورة تشكيل حكومة وبرملان على وفق نتائج انتخاابت عام  ،١٩٩٢اليت كانت  ٪٥١لصاحل
احلزب الدميقراطي الكردستاين وهي نقطة خالف اساسية بني االثنني) ،و(لن يتم منح أي تنازالت
حلزب العمال الكردستاين ،وأنه ال ينبغي السماح له ابالقامة يف كردستان العراق) ،و(التعويض املايل
واملادي للنازحني داخلياً) ،و(عدم اجراء االنتخاابت إال بعد تطبيع العالقات يف املدن الكربى)،
و(تبقى قضية تشكيل قوات األمن اختيارية ولن يتم اختاذ أي قرار بشأهنا)(.)25
ويف  ٢٥كانون األول  ،١٩٩٨دعا البارزاين يف مؤمتر صحفي االحتاد الوطين الكردستاين
إىل اختاذ موقف واضح ضد حزب العمال الكردستاين وفقا لالتفاق ،وطلب إجراء تغيري يف اجلدول
الزمين القصري وغري العملي للتنفيذ ،وقال إن االتفاق عبارة عن صفقة متكاملة ال حيق ألي طرف
تنفيذها تنفيذا انتقائيا .ويف  ٨كانون الثاين  ،١٩٩٩زار الطالباين البارزاين يف صالح الدين ،زايرة
ودية دون مناقشة أي قضااي حقيقية ،ويف  ١٦نيسان  ،١٩٩٩اهتم مسعود البارزاين االحتاد الوطين
الكردستاين مبساعدة حزب العمال الكردستاين وقال إن ذلك يشكل خرقا لالتفاق .يف ذلك الوقت،
كان الطرفان خمتلفني متاماً يف قضية حزب العمال الكردستاين؛ ونتيجة هلذا األمر وغريه من القضااي،
بدأت احلمالت اإلعالمية مرة أخرى بعد اهلدوء امللحوظ الذي ساد زايرة الطالباين إىل البارزاين.
ومحل الطالباين احلزب الدميقراطي الكردستاين املسؤولية عن عدم تنفيذ االتفاق خالل
حديثه مبناسبة الذكرى السنوية إلنشاء االحتاد الوطين الكردستاين يف  ١حزيران  ،١٩٩٩وألقى
احلزب الدميقراطي الكردستاين ابللوم على االحتاد الوطين الكردستاين لعدم تنفيذه االتفاق .وعندما
تصاعدت حدة التوتر ،دعت احلكومة األمريكية جلنة اهلدنة العسكرية إىل االجتماع يف واشنطن،
كل شيء ،ومع ذلك
واستمر االجتماع يف الفرتة من  ١٦إىل  ٢٦حزيران  ،١٩٩٩وانقش اجلانبان َّ
اتفقا على نقاط طفيفة ،ومل يتفقا على النقاط الرئيسية ،وانتهى االجتماع دون ان يقبل االحتاد
الوطين الكردستاين ابلشروط ،وشكل ذلك هناية االجتماعات الدورية للجنة الرعاية ،وبدأت موجة
أخرى من احلمالت اإلعالمية.
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ويف  ١٦و ١٧آب  ،١٩٩٩انتقد مسعود البارزاين بشدة االحتاد الوطين الكردستاين ملوقفه
من حزب العمال الكردستاين ،ودعا زعيم االحتاد الوطين الكردستاين إىل الربملان ملناقشة هذه
القضااي وطلب من االحتاد الوطين الكردستاين قبول نتائج انتخاابت  ١٩٩٢اليت حصل فيها حزبه
على  %٥١من االصوات وحزب االحتاد الوطين الكردستاين على  ،%٤٩واستمر التوتر بني اجلانبني
حىت منتصف أيلول  ،١٩٩٩وحينما توجه وفدان من االحتاد الوطين الكردستاين بقيادة جالل
الطالباين ومن احلزب الدميقراطي الكردستاين برائسة جنريفان البارزاين إىل الوالايت املتحدة األمريكية
من ضمن وفد املؤمتر الوطين العراقي للتحضري ملؤمتر املؤمتر الوطين العراقي الذي عقد يف تشرين األول
 ،١٩٩٩واجتمع رئيسا الوفدين يف  ٢٠أيلول ١٩٩٩؛ وكان االجتماع إجيابيا وأسهم يف خفض
حدة التوتر ،وتبادل احلزابن الزايرات الودية بعد العودة(.)26
ودعمت اإلدارة األمريكية تشكيل حكومة كردية يف أربيل برائسة نيجريفان البارزاين عن
احلزب الدميقراطي الكردستاين ،بعد يوم واحد فقط من تعيني الطالباين كرئيس إلقليم كردستان.
وكان مرسومه الرائسي األول هو إنشاء حمكمة النقض يف السليمانية ،يف أتكيد وتشريع لفصل
السلطات القضائية بني املنطقتني ،وأاثر ذلك موجة أخرى من احلمالت اإلعالمية بني اجلانبني ،إال
أن مؤمتر نيويورك للمؤمتر الوطين العراقي الذي عقد يومي  ٢٩و ٣٠تشرين األول  ١٩٩٩خفف
جزئيا من التوتر ،ويف هذا املؤمتر ،اتفق احلزابن على املطالب الكردية وحتديداً قضية الفدرالية يف
العراق.
ونشأت نقطة نزاع جديدة بسبب اعرتاض احلزب الدميقراطي الكردستاين على لقب الطالباين
الرائسي وعلى حمكمة التمييز يف السليمانية .اصر االحتاد الوطين الكردستاين من جهة أخرى على عدم
شرعية برملان أربيل ،وقال إن خطوته القادمة هي وضع ختطيط قانوين مؤقت إلدارة شؤون منطقته.
ويف  ٢٠كانون األول - ١٩9٩وبينما أعلن تشكيل حكومة احلزب الدميقراطي الكردستاين -قال
مسعود البارزاين« :ال ميكننا أن نصنع مبادرة أكرب من املبادرة اليت قمنا هبا يف  ٢٠تشرين األول
 ،١٩٩٩اليت رد عليها االحتاد الوطين الكردستاين سلبيا» .ويف شباط عام ٢٠٠٠أجرى االحتاد
الوطين الكردستاين انتخاابت بلدية يف منطقته ،ومل يشارك احلزب الدميقراطي الكردستاين يف
االنتخاابت؛ مما زاد الفجوة بينهما.
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ويف آذار  ،٢٠٠٠تبادل الزعيمان حتيات نيوروز ،وهدأ ذلك التوتر بني الطرفني ،وتوجه
وفد رفيع املستوى من االحتاد الوطين الكردستاين إىل أنقرة لتطبيع عالقاته مع تركيا ،وكان احلزب
الدميقراطي الكردستاين حريصا على هذه الزايرة .ويف ١٠حزيران  ،٢٠٠٠زار مسؤولو السفارة
الرتكية واألمريكية املنطقة واجتمعوا ابلطرفني ،وحينما عادوا قالوا إن اجلانبني أكدا جمدداً التزامهما
ابتفاق واشنطن .ويف وقت الحق ،دعوا اجلانبني إىل احلضور إىل واشنطن كجزء من وفد املؤمتر
الوطين العراقي للقاء انئب الرئيس آل غور يف  ٢٦حزيران  ،٢٠٠٠وقبل الطالباين الدعوة ،ولكن
مسعود البارزاين أرسل نيجريفان بدالً منه.
ويف  ٣متوز  ،٢٠٠٠اجتمع رئيس وزراء السليمانية كوسرت رسول مع رئيس وزراء أربيل
نيجريفان البارزاين ،حتت إشراف أمريكي ،وانقشوا مسائل اإلدارة املشرتكة والتطبيع وامليزانية ،ومل يتم
التوصل إىل اتفاق .ويف هناية متوز  ،٢٠٠٠ويف طريق عودته إىل كردستان ،ذهب الطالباين إىل أنقرة
والتقى مبسؤولني أتراك ،وقال يف وقت الحق يف طهران إن أحد أهداف زايرته هو مطالبة األتراك
ابلضغط على احلزب الدميقراطي الكردستاين لتنفيذ بنود عملية السالم ،ولكن بسبب فشل حماداثت
واشنطن جتدد التوتر بني اجلانبني و ّأدى ذلك إىل جولة أخرى من اهلجمات اإلعالمية بينهما.
ومع حتسن عالقات االحتاد الوطين الكردستاين برتكيا ،ساد جو من التوتر بينه وبني حزب
العمال الكردستاين املتواجد يف منطقته .ويف  ٢٠أيلول  ،٢٠٠٠اندلع القتال بني اجلانبني وأدى إىل
وقوع خسائر فادحة .وأزال ذلك عملياً العقبات اليت تعرتض تنفيذ االتفاق ،أي املوقف من حزب
العمال الكردستاين .ومع ذلك ،مل تتغري وجهة نظر االحتاد الوطين الكردستاين حول حزب العمال
الكردستاين على اهنا «منظمة إرهابية» ،فإن احلزب الدميقراطي الكردستاين -الذي تلقى «ببهجة»
خرب اقتتال الطرفني -أعلن أنه لن يدخل يف أي عمليات مشرتكة مع االحتاد الوطين الكردستاين
ضد حزب العمال(.)27
وعمت األوساط الكردية أجواءً من الفرح حينما زار الطالباين البارزاين مرتني على حنو غري
متوقع بينما كان يف طريقه إىل تركيا يف كانون الثاين  ،٢٠٠١وأرسل احلزب الدميقراطي الكردستاين
وفداً لزايرة السليمانية يف الشهر نفسه ،ومت تبادل الوفود وعقدت حماداثت مكثفة على مستوى
جلان التنسيق بني الطرفني ،وقد سامهت الزايرات اليت قام هبا الطالباين والتعاون الكامل الذي قام
به االحتاد الوطين الكردستاين يف طي صفحة اغتيال القيادي فرانسو حريري؛ ووافق اجلانبان على
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كل منهما ،وعودة النازحني مبساعدة األمم
امليزانية (تقاسم اإليرادات) ،وفتح مكاتب يف مناطق ٍّ
املتحدة ،من دون حل مسألة الربملان.
ويف عام  ،٢٠٠١ظهرت مجاعة إسالمية متطرفة يف منطقة السليمانية ابسم انصار اإلسالم
اليت دخلت يف مواجهة مسلحة مع االحتاد الوطين الكردستاين ،قتل فيها حوايل  ١٥٠مقاتالً من
أصار الطالباين .وانضم احلزب الدميقراطي الكردستاين إىل االحتاد الوطين الكردستاين يف احتواء
التهديد بعد ان قتلت اجلماعة املتطرفة مسؤوالً رفيع املستوى من حزب البارزاين يف شباط ،إال
أن مجاعة أنصار اإلسالم اليت تلقت مساعدة من حكومة صدام احتلت جيباً صغرياً ابلقرب من
احلدود اإليرانية ،ويف عام  ،٢٠٠٢نفذت اجلماعة عدة هجمات كبرية أسفرت عن مقتل عشرات
األشخاص.
إال أن التقارب بني احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين قد تعمق يف
عام  ٢٠٠٢حينما استعدت الوالايت املتحدة لغزو العراق لإلطاحة بنظام صدام حسني .ويف
آب  ٢٠٠٢أصدر احلزب الدميقراطي الكردستاين وثيقة حتدد رؤيته للنظام الفدرايل ملا بعد احلرب
حيث «سيتوىل الكيان الكردي املتمتع ابحلكم الذايت السيطرة على كركوك الغنية ابلنفط» ،وسيكون
لإلقليم رئيس ورئيس وزراء وبرملان إقليمي .وكانت احلكومة الرتكية اليت ختشى من أن يؤدي احلكم
الذايت الكردستاين يف العراق إىل مطالبة أكراد تركيا ابحلكم الذايت أيضاً ،وسعت إىل تدعيم وجودها
العسكري يف مشال العراق وحذرت من أهنا سرتد على أي حماولة كردية لالستيالء على كركوك بغزو
كامل النطاق.
ويف غضون أايم ،عقد البارزاين والطالباين أول اجتماع هلما وجهاً لوجه يف مشال العراق منذ
سبع سنوات ،وأعلنا أهنما تركا خالفاهتما جانباً ،وعقد الربملان الكردي أول جلسة له يف تشرين
األول  ٢٠٠٢بعد توقف دام منذ عام  ،١٩٩٤وصدق الربملان على اتفاق واشنطن ،وأنشأ جلنة
هتيّئ لالنتخاابت يف عام  .٢٠٠٣وعلى الرغم من ذلك ،احتفظ احلزب الدميقراطي الكردستاين
واالحتاد الوطين الكردستاين بنظم قضائية منفصلة يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتما ،وقام احلزابن أيضا
إبدارة سجون منفصلة وسط تقارير من منظمات دولية عن وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان ،مبا يف
ذلك احلرمان من اإلجراءات القانونية الواجبة والتعذيب .غري أن كال الطرفني مسحا ابنتظام إمكانية
وصول وفود من جلنة الصليب األمحر الدولية إىل سجوهنما(.)28
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ما بعد ٢٠٠٣
بعد اإلطاحة بنظام صدام حسني ،متكن احلزابن من إنشاء حكومة موحدة يف مشال العراق،
واتفق احلزابن على إقامة «عالقة اسرتاتيجية» لتشكيل حكومات موحدة متعاقبة يف االقليم بغية
العمل معاً على توحيد القائمة الكردية يف االنتخاابت االحتادية العراقية ،وصار االتفاق بينهما على
أن يتوىل مسعود البارزاين من احلزب الدميقراطي الكردستاين رائسة اإلقليم ،ونيجرفان البارزاين رائسة
حكومة إقليم كردستان ،يف مقابل أن يتوىل جالل الطالباين من االحتاد الوطين الكردستاين رائسة
مجهورية العراق ،ويبدو أن اتفاق تقاسم السلطة هذا منذ عام  ٢٠٠٥كان مرضيا للحزبني إىل حد
ما ،ولكنه مل يكن احلل الشايف متاماً للصراع الكردي.
ويف الوقت نفسه ،احتفظ احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين
حبكومتني موازيتني لكل منهما يف املنطقتني ،يتوىل كل حزب إدارة خدمات حكومية خاصة،
وميزانية مستقلة ،وجهاز قضاء منفصل ،ووزارة خارجية منفصلة ،وأجهزة أمن خاصة ،وقوات
بيشمركة وقوات شرطة وأجهزة استخبارات مستقلة لكل حزب ،ووسائل إعالم خمتلفة .وكل هذه
الكياانت واملؤسسات واالجهزة تدين ابلوالء للحزب السياسي أوالً ،مث إىل حكومة إقليم كردستان.
إال أن تقاسم السلطة بني احلزبني ّأدى إىل نشوء حركة سياسية معارضة حتت قيادة نوشريوان
مصطفى يف عام  ٢٠٠٦الذي انشق عن االحتاد الوطين الكردستاين ،وأسس حركة التغيري يف
 ،٢٠٠٩وأعلن مصطفى أن هناك عدة عوامل أدت إىل أتسيس احلركة ،أمهها االستياء اجلماهريي
الواسع على الفساد الناشئ من حكم احلزبني الرئيسيني واحتكارمها لكل مفاصل املؤسسات
احلكومية يف كردستان العراق بنظام ()٥٠-٥٠؛ وجنحت احلركة يف مجع قيادات سياسية وعسكرية
منشقة عن االحتاد الوطين ،وانضمت إليها جمموعات شابة حديثة العهد ابلسياسة.
إن انشقاق نوشريوان مصطفى خيتلف عن انشقاق جالل الطالباين عن املال مصطفى
البارزاين ،فإذا كان االنشقاق األول ذا أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية فإن االنشقاق الثاين
ألسباب سياسية فقط ،حيث طالب مصطفى -الذي متكن من استقطاب العديد من السياسيني
األكراد السوران إىل قائمته -أبن يرفع احلزابن احلاكمان أيديهما عن البيشمركة واألجهزة األمنية،
وعدم تبعية النظام القضائي لألحزاب ،والشفافية يف الشؤون املالية.
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وخالل االنتخاابت الربملانية حلكومة إقليم كردستان عام  ،٢٠١٣حصلت حركة التغيري
على املركز الثاين بعد احلزب الدميقراطي الكردستاين ،فيما حصل االحتاد الوطين الكردستاين على
املركز الثالث .وفرض الواقع اجلديد ضغوطاً على العالقة االسرتاتيجية بني االحتاد الوطين الكردستاين
واحلزب الدميقراطي الكردستاين .ومن وجهة نظر احلزب الدميقراطي الكردستاين فإن االستمرار يف
تقاسم السلطة حسب اتفاق  ٢٠٠٥غري عادل وطالب حبصة أكرب يف التقسيم ،لكن االحتاد الوطين
الكردستاين رأى أن االنتخاابت شكلت نكسة مؤقتة وأن على احلزب الدميقراطي الكردستاين أن
يعرض العالقات االسرتاتيجية الدائمة للخطر.
ال ّ
وبعد عشرة أشهر تقريباً من املفاوضات السياسية ،حاول احلزب الدميقراطي الكردستاين فيها
الضغط على االحتاد الوطين الكردستاين وتشكيل عالقة اسرتاتيجية جديدة مع حركة التغيري ،ومت
تشكيل حكومة جديدة حلكومة إقليم كردستان ومنحت الرائسة ملسعود البارزاين ورائسة احلكومة
لنيجرفان البارزاين .أما االحتاد الوطين الكردستاين فحصل على منصب انئب رئيس الوزراء ،ومل
حيصل على أي وزارة من الوزارات األساسية األربع وهي (شؤون البيشمركة ،والداخلية ،واملوارد
الطبيعية ،واملالية) ،ومنحت املوارد الطبيعية والداخلية إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين ،يف حني
حصلت حركة تغيري على شؤون البيشمركة واملالية ،وبعد االنتخاابت الربملانية لإلقليم يف عام
 ٢٠١٣متكن االحتاد الوطين الكردستاين من حتقيق نتائج أفضل خالل انتخاابت احملافظات العراقية
يف  ٣٠نيسان  ،٢٠١٤وحصل االحتاد الوطين الكردستاين على املركز الثاين يف اإلقليم ،مبا يف ذلك
أنه حقق نتائج جيدة يف كركوك األهم اقتصادايً.

ويف صيف عام  ،٢٠١٥شهد إقليم كردستان أزمة سياسية بسبب الوالية الثالثة ملسعود
البارزاين يف منصب رئيس اإلقليم ،حيث مت انتخابة ألول مرة عام  ٢٠٠٥ومت التجديد للمرة الثانية
عام  ٢٠٠٩يف اقرتاع مباشر ،وبعد انتهاء املدة القانونية لرائسته يف شهر آب عام  ،٢٠١٣مت
متديد واليته لعامني على وفق اتفاق بني االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي يف الثالثني
من الشهر نفسه ،واالتفاق بني احلزبني نص على أنه ال حيق للبارزاين أن يصبح رئيساً مرة أخرى
بعد انتهاء مدة العامني ،ولكن احلزب الدميقراطي كان مصراً على منح البارزاين عامني آخرين لتويل
رائسة اإلقليم.
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وكان مربر احلزب الدميقراطي هو أن اإلقليم يشهد ظروفاً صعبة ويستعد لقتال تنظيم داعش
مع أزمة اقتصادية خانقة؛ إال أن حركة التغيري واالحتاد الوطين واالحتاد اإلسالمي واجلماعة اإلسالمية
مل يقبلوا متديد واليته عامني آخرين بنفس الصالحيات مثلما كان يرغب احلزب الدميقراطي.
وشهدت حمافظة السليمانية بعض االعتصامات من قبل املعلمني أعقبتها احتجاجات عنيفة انتهت
ابهلجوم على مقرات احلزب الدميقراطي الكردستاين يف السليمانية ،تسببت يف مقتل مخسة أشخاص
وإصابة العشرات يف أثناء التظاهرات ،وألقى احلزب الدميقراطي الكردستاين ابملسؤولية على عاتق
حركة التغيري عن التظاهرات اليت دعت إىل صرف الرواتب وإهناء مشكلة رائسة إقليم كردستان.
ويف  ١٢تشرين األول - ٢٠١٥بعد ثالثة أايم من االحتجاجات -منعت قوة عسكرية
ئيس برملان كردستان «من حركة تغيري» وعدداً من أعضاء
اتبعة للحزب الدميقراطي الكردستاين ر َ
تعطيل العملية السياسية واإلدارية يف كردستان
الربملان والوزراء من دخول مدينة أربيل ،لتسبب
َ
وتدخل اإلقليم يف فراغ دستوري مل تتمكن القوى السياسية الكردية من االتفاق على خمرج له بعد.
وكان االحتاد الوطين الكردستاين وحركة التغيري واجلماعة اإلسالمية واالحتاد اإلسالمي تقدموا مبشروع
قانون يقلص صالحيات رئيس اإلقليم ،لكن احلزب الدميقراطي الكردستاين رفض املشروع.
ومع تعطيل الربملان وعدم اتفاق األحزاب الكردية على صيغة توافقية حلل أزمة الوالية
الثالثة للبارزاين ،أبرم االحتاد الوطين الكردستاين مع حركة تغيري يف شهر آاير  ٢٠١٦اتفاقاً سياسياً
ابلشراكة ،وهو ما قد يشكل هناية االتفاق االسرتاتيجي بني االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب
الدميقراطي الكردستاين منذ سنوات لتقاسم السلطة على وفق مبدأ املناصفة ،ومن أبرز مبادئ
االتفاق :إنشاء حتالف برملاين بني اجلانبني يف إقليم كردستان وجملس النواب العراقي وعلى مستوى
جمالس احملافظات ،والتأكيد على النظام الربملاين لإلقليم ،وانتخاب رئيس اإلقليم يف الربملان ويكون
رئيس احلكومة هو املسؤول املباشر للسلطة التنفيذية.
إن البعد الداخلي ألزمة رائسة اإلقليم بعد انتهاء والية البارزاين ،وتعطيل الربملان ،وعدم
االتفاق على موعد االنتخاابت املقبلة ،شكل الدافع األساسي يف توجه احلزب الدميقراطي إىل إجراء
استفتاء االنفصال؛ كونه قد يساعد على ترتيب الوضع الداخلي إبحراج األحزاب الكردية؛ إلهنا
لن تستطيع أن تقول جلماهريها «ال لالستقالل».
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وخيشى االحتاد الوطين وحركة التغيري من أن يتحول االستفتاء على انفصال مشال العراق
إىل كابوس شديد مشابه للحرب األهلية الكردية يف التسعينيات ،وليس هناك ما يضمن أنه إذا
أعلن األكراد العراقيون انفصاهلم فإن احلرب األهلية الثانية لن تقوم ،فمنذ عام  ٢٠٠٣وإنشاء
حكومة إقليم كردستان املستقلة ،حقق األكراد العراقيون تقدماً كبرياً ،وزاد تصدير النفط ،وعقدت
االتفاقات التجارية مع تركيا والشركات الدولية؛ لذا فإن االسباب السياسية واالقتصادية اليت أدت
إىل اندالع احلرب األهلية األوىل ما زالت موجودة.
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