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املقدمة 

أصبح إقليم كردستان العراق يف األشهر األخرية كسائر نقاط العراق األخرى ساحة للصراع 
ابلنيابة بي طهران وواشنطن، فالضرابت الصاروخية والطائرات املسرية على مطار أربيل وحىت وسط 
املدينة، ستكون هلا أتثريات سلبية على استقرار املنطقة ودورها السياسي، وهذه ليست املعضلة 
الوحيدة بي طهران واقليم كردستان، فقوات حزب العمال الكردستاين الرتكي )PKK( املستقرة يف 
سنجار واشتباكاهتا بي احلي واآلخر مع القوات الرتكية وقوات البيشمركة املرتبطة مبسعود ابرزاين، 

متثل كلها مشكلة أخرى لإلقليم.

الواضح  الفصائل املنضوية حتت لواء احلشد الشعيب وبدعمها  من جهة اخرى فإن بعض 
لقوات حزب العمال الكردستاين، وضعت اإلقليم يف مفرتق طرق صعب بي مواجهة هذه اجملاميع 
أو مواجهة تركيا، وأما اإلجابة عن التساؤل املطروح “مدى أتثري سياسة ابيدن على هذه األزمة” 

فقد يطول شهوراً لكي يظهر للعلن.

شرح املوضوع 

يُعرف إقليم كردستان أبنه حليف للغرب يف الشرق األوسط، ويف الوقت نفسه شريك إقليمي 
للقوى ذات املصاحل املتضاربة مع الغرب مثل إيران وتركيا، حيث تواجه صعوابت كثرية يف حتقيق 
التوازن بي هذه القوى مع احلفاظ على األمن والتنمية، والسيما أهنا تواجه بعض اجلماعات الكردية 
صاحبة النفوذ اخلارجي داخل اراضيها، يف حي ميتلك االقليم عالقات وتواصل أمىن مع إسرائيل، 
كما حيصل على جزء من عائداته املالية من خالل جتارة النفط مع تل أبيب، لذا يواجه االقليم 

العديد من املشاكل الرئيسة مستقبال.

الفصائل  هلجمات  هدفاً  أربيل  مطار  احلرير يف  مبعسكر  األمريكية  القاعدة  ولطاملا كانت 
الوالئية، إذ إن هذه القواعد ختضع حلماية االقليم اجلوية واليت هي فاقدة لتلك القوة اصال، وانه 

كردستان وعواقب العزلة المحتملة لحكومة بايدن
حميد رضا اإلبراهيمي  *

*  صحفي خمتص يف شؤون العامل العريب والشرق األوسط.
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ليس مبقدور االقليم ان يقف موقف املتفرج حيال ما جيري، يف الوقت الذي تعرف ان إيران هي 
من تقف وراء اهلجمات بصورة مباشرة وغري مباشرة؛ وهلذا ال تستطيع التصدي لتلك اهلجمات 
بصورة علنية، اما حكومة الوالايت املتحدة متيل اىل الرد والتصدي لتلك اهلجمات، الشيء الذي 

قد يعرض السيطرة األمنية إلدارة ابرزاين للخطر على املدى املتوسط.

من جهة أخرى تواجه حكومة إقليم كردستان مشكلة تواجد قوات حزب العمال الكردستاين 
PKK داخل أراضيها، إذ أن  احلكومة الرتكية تتوقع أن تقف أربيل حبزم امام هجمات قوات 
حزب العمال الكردستاين من خالل تقدمي مغرايت وحوافز مالية، مبا يف ذلك تسهيل نقل النفط 
من اربيل عرب تركيا بواسطة خط أانبيب جيهان، إال أن هذه الفكرة جوبت بعقبة الفصائل اليت 
تقدم الدعم ملقاتلي PKK، وهذا الدعم ليس مبعزل عن الضوء االخضر االيراين1، خصوصا بعد 
التطورات يف قره ابغ واحلضور الرتكي املباشر يف احلدود الشمالية إليران، اصبحت الرغبة ملحة 
لدى طهران أبن متتلك أداة ضغط كبرية على انقرة، وأهنا تريد جتنب قطع املسري اإليراين عرب مشال 
العراق واملؤدي اىل سوراي والسيما إذا كان بواسطة التواجد الرتكي، فموقف تركيا حيال هجمات 
االنفصاليي  يف مشال العراق وبضوء أخضر من حكومة ابيدن ال يضاهى إطالقاً اهلجمات على 

القواعد األمريكية يف أربيل. 

إن أنقرة حساسة للغاية بشأن وجود القوات االنفصالية يف سنجار، هذا من انحية، ومن 
انحية أخرى كثفت القوات االنفصالية يف املنطقة هجماهتا على تركيا يف نينوى ومشال كردستان، 
أسفرت عن مقتل عدة جنود أتراك، بعد أن قوبل بجوم تركي مضاد ومقتل قائد إيزيدي من قوات 
احلشد2. وهذا النوع من اهلجمات يضعف سلطة اإلقليم من جهة، ويتسبب يف التشكيك بشعبية 
وكفاءة حكومة أربيل يف محاية املناطق احلدودية من التدمري وتشريد األهايل، ومن جهة أخرى يزيد 

من شرعية وجود حزب العمال الكردستاين3.

أما احلكومة اإليرانية فهي جادة يف احلفاظ على سنجار ومنع متدد النفوذ الرتكي يف مشال 
العراق، لذلك فإن الفصائل تقف بوجه أية حماولة إلخراج قواهتا او قوات حزب العمال الكردستاين 
الرتكية من سنجار، وإدخال القوات العراقية والبيشمركة الكردية بدال عنهم؛ األمر الذي سيؤدي 

بطبيعة احلال إىل اشتداد الصراعات يف املنطقة.

shorturl.at/atzKLـ.1
https://2u.pw/c0Y9z ـ 2
3. https://2u.pw/awNpP



5

كردستان وعواقب العزلة احملتملة حلكومة ابيدن

إن قلق إقليم كردستان اليوم هو أن مسار الصراع يف اإلقليم قد يضع هذه احلكومة اليت 
صنعت نفسها ذاتياً يف مفرتق طرق أحالمها مر، األول: هو حصول اشتباك عنيف وشامل مع 
الفصائل، اليت هي مزودة أبسلحة متطورة بعيدة املدى قد جتعل االقليم حتت مرمى نرياهنا، وابلتايل 
الكامل  االنسحاب  هو  والثاين:  يف كردستان،  االمين  واالستقرار  الثبات  من  عقود  ثالثة  تدمري 
للوالايت املتحدة كما حصل يف سيناريو أفغانستان، الشيء الذي جيعل من اإلقليم مضطراً للرضوخ 

للشروط االيرانية، بعد فقدان سيطرته السياسية.

السليمانية “الهور  الوطين يف  تفاقمت بعد أن طرد االحتاد  املنطقة  التطورات األخرية يف 
الشيخ جنكي” من احلزب ومن مث طرده خارج االقليم، وهو معروف بعالقاته اجليدة مع حزب 
العمال الكردستاين، وبعد هذا االجراء مباشرة مت شن هجمات عنيفة ودموية على القواعد الرتكية، 

قوبلت برد أكثر شدة من اجلانب الرتكي.

اإلقليم ال يرفض وجود عسكري تركي مباشر، وحكومة الكاظمي أيضاً ليست مرتددة يف 
استئصال العمال الكردستاين ووجود تركيا على أراضي البالد من أجل إحداث التوازن مع إيران، 
لكن هذه القضية مبراحلها االولية ستقابل ابلتأكيد برفض ايراين قوي، إذ إن استمرار تركيا يف هذا 
الصراع غري ممكن دون موافقة الوالايت املتحدة، ومن غري املرجح أن يكون للوالايت املتحدة نظرة 

إجيابية هلذا األمر يف ظل حكومة ابيدن.

ولتفعيل الدور األمريكي يف العراق أتثري مباشر على سياسات االقليم املستقبلية، ألن جّل 
القوى املتواجدة يف املشهد السياسي العراقي هي امتداد للقوى األجنبية، وعندما حتصل القوات 
املتحالفة مع طهران على الدعم الكامل من حلفائها األجانب يف مجيع الظروف، فمن الطبيعي 
أن تتمكن القوات األخرى أيضاً من األداء بشكل جيد يف الظروف اليت تدعمها القوات املتحالفة 

معها أو اليت حتظى بدعمها. 

وإذا ما استمر إقليم كردستان يف مساره وواجه انسحااًب نسبًيا للوالايت املتحدة من امللف 
األمين، فيبدو أنه لن يكون قادرًا على االعتماد كثريًا على مسألة دخول تركيا، الن احلضور الواسع 
لنركيا على عكس القضية السورية ال يشكل هتديًدا ًآنيا ملصاحل أنقرة، وإن غياب دعم الوالايت 
املتحدة وحلف مشال األطلسي )الناتو( جيعل من املستحيل على تركيا التقدم أكثر يف األراضي 
العراقية، يف حي أن احلشد الوالئي املتاخم حلدود اإلقليم متواجد دون أي عراقيل تذكر، وميكنه 
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استهداف أي جزء من هذه املنطقة يف أي وقت شاء، وهذا ما سيدفع املنطقة إىل تغيري سياساهتا 
والقبول بشروط طهران، خاصة فيما يتعلق ابلعالقات مع إسرائيل والتحالفات االنتخابية داخل 

العراق، وكذلك استضافة القواعد األمريكية. 

أهنا عاجزة على حتريك  إال  اجملال،  االدوات يف هذا  من  ومتتلك حكومة كردستان عدداً 
هذه االدوات دون دعم احللفاء الدوليي وعلى رأسهم الوالايت املتحدة االمريكية، حيث ال تقدم 
الوالايت املتحدة حاليا الدعم الالزم حىت لقواهتا وقواعدها الرئيسة حبجة دعم االتفاق النووي، فضاًل 
عن عجزها عن محاية اإلقليم يف حتدايته األمنية، بل ال يبدو حىت أن لديها رؤية واضحة يف التعامل 

مع املخاوف األمنية األوسع حللفائها مثل إسرائيل.


