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مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليتختص العراق بنحو ٍ
مستقل،
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم
معقدة
لقضااي
ة
جلي
ة
عملي
حلول
وإجياد
ّ ْ
ّ ّ

مالحظة:

كتابا.
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز ،وامنا تعرب عن رأي ُ

حقوق النشر محفوظة © 2021
www.bayancenter.org
info@bayancenter.org
Since 2014

ِ
اد العراق؟
هاجر أكر ُ
ل َماذا يُ ُ

لماذا يهاجر أكرادُ العراق؟
عبداهلل حاويز *

املوجة اجلديدة من أكراد العراق املهاجرين إىل أورواب هي األعلى منذ احلرب األهلية الكردية
ٍ
يف التسعينيات ،ومع ذلك َّ
مكتملة؛ بسبب الطرائق
فإن البياانت املتعلِّقة ابهلجرة لعام  2021غري
غري النظامية اليت يهاجر هبا الناس ،ممَّا جيعل مجع األرقام املوثوقة شبه مستحيل ،إذ َّ
إن الطريقة
الوحيدة إلحصاء هذا الكم اهلائل هي َع ُّد اإلفر ِاد الذين يغادرون من كل قرية وبلدة أسبوعياً.
لقد كنت أاتبع ما كان ينشر عن هذا الشأن على صفحات «الفيسبوك» الكردية ملعظم
ِ
ف عنه ،ومقياس آخر هو احلاداثن اللتان حظيا ابهتمام وسائل
عام  ،2021واألرقام أكرب ممَّا ُكش َ
اإلعالم :أزمة اهلجرة على حدود بيالروسيا مع االحتاد األورويب ،وفاجعة القناة (اليت شهدت غرق
أكرب عدد من املهاجرين يف حادثة واحدة) ،ففي كلتا احلالتني ،كان أكرب عدد من املهاجرين هم
األكراد العراقيني ،ومع ذلك ال توجد طريقة ملعرفة العدد الدقيق؛ ألنَّه حىت حينما يصل األكراد
العراقيون إىل وجهتهم ويطلبون اللجوءَّ ،
وإمأ سوريُّون.
فإنم عادة ما يزعمون َّأنم َّإما إيرانيُّون َّ
أسباب هجرة أكراد العراق متعددة األبعاد ،وبعضها خارج سيطرة حكومة إقليم كردستان،
ولكن معظمها داخلي ،ونشأ عن خلل وظيفي داخل حكومة إقليم كردستان.
مخسة أسباب تدفع أبكراد العراق للهجرة إىل أورواب:
 1.الصدمة النفسية :وهذه ليست انجتة عن انعدام األمن ،إذ َّ
إن املنطقة -ولألسف-
معتادة على ذلك ،بل هي الصدمة الناجتة من ٍ
شهد فيه ُس َّكان املنطقة انقالب
عقد َّ
مر ِمن الزمن َ
ثرواهتم رأساً على عقب قبل مثاين سنوات فقط ،إذ كانت كردستان العراق مزدهرةً اقتصادايً وسياسياً
ض َّخ ما يقرب  100مليار دوالر على اإلقليم من قبل
من عام  2005إىل عام  ،2013إذ ُ
احلكومة العراقية املركزية -اليت ال يزيد عدد سكاهنا عن مخسة ماليني نسمة -فضالً عن مليارات
من االستثمارات اخلارجية كان أداء املنطقة جيداً لدرجة َّأنا كانت هنالك هجرة عكسية للشتات
الكردي إىل اإلقليم -وهي األوىل يف اترخيها -يف هذا الوقت تقريباً ،اكتسبت حركة املعارضة
اجلديدة كوران (أو التغيري) مكانة ابرزة ،إذ حصلت على ما يقرب من  25%من املقاعد يف الربملان
* ابحث ِّ
وحمرر يف موقع كوردستان سورس.
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ِ
ٍ
ملستقبل أفضل للمحرومني يف اإلقليم ،ودفعت حدود احلرايت
األمل
اإلقليمي ،وأعطت احلركة َ
واحلقوق املدنية.
يف غضون عام واحد فقط ،تراجعت ثروات املنطقة تراجعاً كبرياً ،فبحلول عام  2014مل
تكن حكومة إقليم كردستان قادرة على دفع رواتب موظفيها ،ويف العام نفسه خف ِ
َّضت احلكومة
رداً على بيع حكومة إقليم كردستان نفطها بيعاً مستقالً عن بغداد يف حماولة
العراقية ميزانية املنطقة ّ
للحصول على «االستقالل االقتصادي» ،وكذلك يف العام نفسه َّأدى صعود تنظيم «داعش»
إىل فرار معظم املستثمرين األجانب من إقليم كردستان ،كما َّأدت موجة من النازحني داخلياً إىل
إضعاف اإلقليم ،ويف عام  2017دفع القادة األكراد العراقيني إىل األمام إبجراء استفتاء على
ِ
رد فعل حاد ضد اإلقليم ،إذ ما يقارب نصف األراضي اليت عدَّهتا
استقالل كردستان ،ممَّا َّأدى إىل ّ
حكومة إقليم كردستان أراضيها فُِق َدت لصاحل احلكومة العراقية يف غضون ذلك ،وكان هنالك شيء
أكثر زلزالية حيدث ،وألول مرة يف اتريخ املنطقة البالغ  30عاماً ،حدث االنتقال إىل اجليل التايل
من عائليت ابرزاين وطالباين احلاكمتني ،جيل جديد عاش يف اخلارج ودرس يف رفاهية معظم حياته،
وهلذا هو يفتقر إىل التواصل مع الناس العاديني ،ويفتقر إىل الشرعية اليت اكتسبها اجليل الذي سبقه
اقي السابق.
يف النضال ضد النظام العر ّ
بعد سنوات من الوعود الكثرية ،مل تتحقَّق أبداً ضماانت القادة ابالزدهار عن طريق بيع
نفط اإلقليم ،ومع ذلك أصبحت العائالت احلاكمة وأفرادها األصغر سناً فاحشي الثراء ،وأصبح
العديد من أكراد العراق يظنُّو َن َّ
أن «االستقالل االقتصادي» كان مصمماً للنخبة لكي ينهبوا
ثروات املنطقة ،وبعد الركود املفاجئ يف الثروات يف عام  ،2014كان الناس ما يزالون أيملون يف
عودة األمور إىل «األايم الذهبية» ،ويف عام  ،2019حينما َّ
تول جملس الوزراء اجلديد حلكومة
إقليم كردستان بقيادة مسرور ابرزاين السلطة ،تيقن بعضهم أنَّه ال يوجد أمل من وعود اإلصالح،
تعود إىل مستوايت ما قبل  2014فقط ،بل َّ
وحبلول عام  2020أدرك كثريون َّ
إن
أن األشياء لن َ
األسوأ مل ِ
أيت بعد.

2.النمط اجلديد للحوكمة :بدأ البؤس االقتصادي احلايل حينما َّ
تول جملس الوزراء اجلديد
حلكومة إقليم كردستان السلطة يف عام ِ ،2019إذ اعتمد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان
مسرور ابرزاين سياسة مالية واقتصادية جديدة ،احنرفت رمسياً عن سياسة سلفه نيجريفان ابرزاين
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(وهم أبناء عم) ،ونظام احلكم اجلديد مبين على فرض ضرائب عالية ،واخلصخصة احلادة ،واحلكم
االستبدادي ،والقضاء على مجيع أشكال الرعاية االجتماعية تقريباً منذ عام  ،2019يف حني
شهد دخل األسرة والناتج الصناعي ركوداً ،زادت احلكومة الضرائب وفواتري اخلدمات بنسب ترتاوح
من  400%إىل ما هو أكثر من  ،1500%وقد َّأدى ذلك إىل إغالق ما يقرب من  70%من
ِ
يشجع النموذج اجلديد على النمو
مصانع اإلقليم يف غضون عامني فقط ،ونظرايً فمن املفرتض أن ّ
الذي يقوده القطاع اخلاص ،لكن يف الواقعَّ ،
فإن معظم َّرواد األعمال واملؤسسات اخلاصة يضطرون
للتخلي عن األعمال التجارية؛ وذلك نتيجة خللق العقبات أمامهم.
حتدثت عنها َّ
أن احلكومة تريد إخراجها من سوق األعمال
وتظن غالبية الشركات اليت
ُّ
ُ
ِ
ملساعدة بعض الشركات األخرى الحتكار كل قطاع على حدة ،وغالباً ما تكون هذه االحتكارات
احملتملة مملوكة من قبل أفراد األسرة احلاكمة أو املقربني منهم ،وعلى الرغم من تفاقم املشاكل
االقتصادية ،إال َّ
أن قِلَّةً قليلة من الناس جيرؤون على التكلُّم.
اعتقال ٍ
ٍ
لعدد غري مسبوق من الصحفيني والنشطاء
نشئت أجواء اخلوف هذه من عمليات
ُخ َد ِ
منذ عام  ،2020وقد أ ِْ
ت احلركات املعارضة اليت كانت واعدة مثل حركة التغيري (كوران)
وأصبحت اآلن جزءاً من احلكومة ،وخلقت احلكومة مناخاً من اخلوف ،خاصة يف أربيل ودهوك،
إذ حرية التعبري ابهظة الثمن لكثريين.
مبؤسسات اإلقليم :مع تفاقم األزمات االقتصادية والسياسية يف
3.االهنيار الكامل للثقة َّ
املنطقةَّ ،أدى عدد ال ُيصى من احلوادث الصغرية النطاق يف السنوات الست املاضية إىل اهنيار شبه
كامل للثقة يف مؤسسات االقليم ،بدأً ابلقضاء إىل التعليم إىل الرعاية الصحية ،ويف احلديث عن
النظام القضائي ،فقد أصبح نظاماً ال يعمل بصورة سليمة لدرجة َّ
أن األمر مل يقتصر على القضااي
ّ
السياسية -مثل :اعتقال الصحفيني حكم رئيس وزراء إقليم كردستان عليهم َّ
أبنم مذنبون حىت قبل
حماكمتهم ،وأُثْبِتَ ِ
ت التهم عليهم الحقاً -فحسب ،بل حىت يف القضااي «الصغرية» كدعاوى الطالق
يطالب النساء هبا؛ إلهناء عالقات مؤذية ،ويف العديد من الدعاوى ،قد يعرف أحد الطرفني
اليت ْ َ
القاضي عن طريق الروابط القبلية أو العائلية.
4.إغالق األبواب أمام التغيري :يف أجواء اخلوف املستحدثة هذه تدهورت سيادة القانون
تدهوراً كبرياً ،فـ َق َد الناس األمل يف مستقبل أفضل ،إذ مل ِ
يعد الوضع الراهن يف كردستان العراق
َ
َ
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اإليطايل «أنطونيو غرامشي» يف دفاتر السجن اخلاصة به «تتمثَّل
مستداماً ،ويذكر الفيلسوف
ّ
األزمة حتديداً يف حقيقة َّ
أن القدمي حيتضر واجلديد ال ميكن أن يولد؛ ويف الفرتة االنتقالية للحكم
هذه ،تظهر جمموعة كبرية ومتنوعة من األعراض سقيــمة» .وابلنظر إىل الواقع اجليوسياسي لكردستان
املتمثِّل يف َّأنا أقيمت من منطقة حظر طريان مدعومة من القوى الدولية ونفوذ القوى اإلقليمية
(تركيا وإيران)َّ ،
إقليمي ودويل.
إمجاع
أي تغي ٍري جيب أن أييت عن طر ِيق ٍ
فإن َّ
ٍّ
من املتوقع أن تزداد اهلجرة اجلماعية ألكراد العراق -وهي األكرب منذ احلرب األهلية الكردية
يف عام  -1996يف األشهر والسنوات املقبلة ،إذ ُيكن تفسري هجرة أكراد العراق من أجل مستقبل
أفضل على َّأنا جتسيد لرؤية الفيلسوف «فريدريك نيتشه» ملصطلح «النمو ما بعد األزمة» ،فبعد
سنوات من اإلحباط الشديد ،جتاوزت الكابينة اجلديدة حلكومة إقليم كردستان مجيع احلواجز لدرجة
مدى ميكن لألمور أن تسوء ،يف حني يسعى بعض الناس جاهدين
ألي ً
دفعت ابلسكان للتنبؤ ِّ
لتحقيق مستقبل أفضل ،يَئِس كثريون واقتنعوا َّ
أبن هذا املستقبل الذي يبحثون عنه ال ميكن حتقيقه
يف كردستان العراق بعدما أَُْغل َِ
ت مجيع أبواب التغيري السلمي ،وأصبحت اهلجرة اجلماعية هي
ق
ْ
التعبري النهائي للناس عن االستياء من مسار الذي تنتهجه حكومة اإلقليم.
5.ثقافة التهريب وسهولته :أخرياً َّ
الكردي؛
فإن ثقافة التهريب متج ِّذرةٌ بعمق يف اجملتمع
ّ
بسبب جغرافية املنطقة وانقسام األكراد يف أربع دول ،إذ مل تتوقَّف عمليات التهريب بني املناطق
الكردية يف تركيا والعراق وإيران وسوراي لعصور من الزمن ،ونشأ هذا بوصفه وسيلةً لتح ِّدي احلدود
املفروضة بني اجملتمعات الكردية يف هذه البلدان ،وهناك وفرة من املهربني الذين يَ ْس ُه ُل الوصول
إليهم يف كردستان ،واألكراد مجيعهم يعرفو َن شخصاً يعرف أحداً يعمل ابلتهريب ،وسهولة االتصال
ابملهربني جعلت حلم الوصول إىل أورواب سهل املنال ،أسهل ممَّا يظنُّه من ال يعيش داخل اإلقليم.
املصدر:
https//:kurdistansource.com/why-are-iraqi-kurds-migrating/
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