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مل تكن اهلجرة اجلماعية األخرية ألكراد العراق مدفوعة ابجلوع والفقر، ولكن بسبب الظلم 
االجتماعي وانعدام احلرية داخل إقليم كردستان العراق، تفاقمت هذه الظروف األليمة؛ بسبب عدم 
االستقرار االقتصادي والسياسات العدائية اليت سنَّتها عشريات البارزايّن والطالبايّن احلاكمتي، وغالبية 
الذين تقطَّعْت بم السبل حالياً على احلدود بي روسيا البيضاء وبولندا وأولئك الذين يعيشون يف 
معسكرات يف فرنسا ودول أوروبية أخرى كانوا ميسورين مادايً قبل اهلجرة على هذا النحو، ومن 
م مهاجرون ألسباب اقتصادية ابلنظر إىل حالة املنطقة اليوم، فمن  املضلِّل وصف هؤالء األفراد أبنَّ

املؤكَّد أنَّ اهلجرات اجلماعية ستستمر مع استكشاف موجات أكرب من املهاجرين طرائق أخرى.

ومن جهة، تعدُّ األراضي اليت يسيطر عليها البارزايّن ال سيَّما العاصمة اإلقليمية أربيل سجناً 
 ،2019 عام  يف  اجلديدة  إقليم كردستان  حكومة  تشكيل  بعد  واحلقوقيي  السياسيي  للنشطاء 
وقد تصاعدت محالت القمع ضد املعارضي والصحفيي، ُسجن صحفيون أكراد وحكم عليهم 
لسنوات عديدة؛ النتقادهم سياسات احلكومة، وعلى اجلانب اآلخر ما تزال املناطق اليت يسيطر 
عليها الطالباين، املتمركزة حول السليمانية، منشغلة بسقوط انقالب نـُفَِّذ ضد ابن عم األسرة، الهور 
جنكي، يف 8 يوليو 2021 انقالب يوليو/متوز يُزعم أنَّه ُأْجرِي بصورٍة مشرتكٍة من قبل وكاالت 
استخبارات حملية وإقليمية، وقد أدَّى ذلك إىل زايدة عسكرة السليمانية، ممَّا أدَّى إىل زايدة البلبلة 

وعدم االستقرار.

يف كردستان العراق  هَُِّش مفهوم احلكومة التمثيلية حبكومة »أوليغارشية« )حكم األقلية( 
القائمة على اسم العائلة مفهوم النظام الدميقراطي الذي يعمل عماًل صحيحاً غري موجود، وبداًل 
من ذلك فإنَّ السلطة مشتتة عن طريق آالف املقاتلي الذين تديرهم األحزاب، مبا يف ذلك العديد 
منهم غري املسجلي بصورة رمسية، وهذِه امليليشيات جزء ال يتجزأ من احلفاظ القوي ملصاحل عائلة 
ابالنتخاابت  التالعب  الشائعة  املمارسات  وتشمل  احلالية،  احلاكمة  العائالت  والطالبايّن  الربزايّن 
وتزوير األصوات عن طريق التدخل غري القانوين يف عملية االنتخاابت، مثل زايدة حصة التصويت 
هذه  نسَّقْت  ذلك  على  وعالوة  املنافسي،  املرشحي  أصوات  تقليص  مع  املفضلي  للمرشحي 

لِماذا يعدُّ الغرب طرفًا متواطئًا في أزمة الهجرة األخيرة؟
مراد حسن* - كاميار صابر **

* ممثل سابق حلركة التغيري يف أسرتاليا ومراقب سياسي للسياسة الكردية.
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األحزاب احلاكمة تنسيقاً وثيقاً مع أجهزة املخابرات اإلقليمية والدولية اليت مسحْت اترخيياً ألجندات 
الدول األجنبية أبن تلعب دورها يف كردستان العراق يف ظل هذه اخللفية، تواصل هااتن األسراتن 
احلاكمتان ممارسة سلطة غري حمدودة عن طريق القمع النشط للدميقراطية وحرية التعبري وعن طريق 
مستوايت ساحقة من الظلم، ومع ذلك ما تزال الوالايت املتحدة وأورواب صامتي على الرغم من 
الدولية  احلكومية  غري  واملنظمات  واملستقلة  الربملانية  املعارضة  مجاعات  من  الشديدة  االنتقادات 

واحمللية.

وعلى الرغم من وجود برملان إقليمي مكلَّف ابلتشريع، إال أنَّ هذا النظام يتمتَّع بسلطات 
تنفيذية قليلة، أواًل: يعمل احلزابن الرئيسان علناً خارج التشريعات والقواني اليت وضعها الربملان، 
ومل يقر مبفاهيم مثل سيادة القانون أو التدقيق الربملاين منذ عام 1996، ومل تسمح الربزاين مبظاهرة 
عامة كبرية ضد العائالت احلاكمة أو سياساهتم داخل أراضيهم، فلقد عرَّضوا عدداً ال حيصى من 
املثقفي والصحفيي واملؤلفي والناشطي للرتهيب واخلطف والسجن والتعذيب مثل: »سردشت 

عثمان، والدكتور هوشيار، وشيروان شريواين، وغريهم”

وعالوة على ذلك شاركِت النخبة احلاكمة احلالية يف حكومة إقليم كردستان يف واحدة من 
َم  أكثر عمليات سرقة النفط اليت ال ميكن تعقبها واألكثر رحبية يف اتريخ الشرق األوسط، إذ ُقسِّ
معظم دخل النفط بي أفراد عائلة ابرزاين وطالباين والشركات األجنبية، وهذه معرفة عامة وتعكس 
السهولة اليت ميارسونا ويظهرون سلطتهم التعسفية يف اآلونة األخرية أعلنت »ريواز فائق« رئيس 
ا مل تكن على دراية أين تذهب 550 مليون دوالر من أصل 900 مليون  برملان إقليم كردستان أنَّ
ا كانت على علٍم فقط أبنَّ 350 مليون دوالر تودع يف  دوالر من دخل النفط الشهري، وأقرْت أبنَّ

احلساب املصريف للحكومة؛ وبيان مل جيِر سوى القليل من التدقيق خوفاً من انتقام الدولة.

لتضليل اجلمهور واملراقبي الدوليي يف أعقاب هذه اهلجرة اجلماعية األخرية، واالحتجاجات 
الطالبية، اهتم مسؤولو حكومة إقليم كردستان، وخاصة احلزب الدميقراطّي الكردستايّن بقيادة ابرزاين 
َم البيان  حزب العمَّال الكردستايّن )PKK( بـ »االجتار ابلبشر عمداً« حنو احلدود األوروبية، إذ ُصمِّ
عن قصد لصرف املسؤولية عن احلزب الدميقراطّي الكردستايّن، ومناشدة أجندة الدول اإلقليمية 
اليت تعارض ظهور حزب العمَّال الكردستايّن، عالوًة على ذلك تتهم حكومة إقليم كردستان حالياً 
ا ساهت  احلكومة الفيدرالية العراقية حبجب حصص وميزانيات حكومة إقليم كردستان اليت يُزعم أنَّ
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يف الضغط املايل مرة أخرى، ويستند هذا البيان إىل مزاعم ال أساس هلا ويهدف إىل إاثرة القومية 
الكردية املدعومة من ابرزاين ضد العرب، وال سيَّما املسلمي الشيعة، واحلكومة الفيدرالية العراقية.

ال يقوم احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين بقيادة طالباين ابستغالل 
النفط  صادرات  يف  العراق  ابقي  موارد  أيضاً  يستغالن  بل  فحسب،  لكردستان  الطبيعية  املوارد 
اإليرادات  عن  فضاًل  شهرايً،  دوالر  مليون   550 بـ  يقدر  ما  احلاكمان  احلزابن  غيَّب  وحدها، 
يُعيد  ال  إذ  الدوالرات،  من  املاليي  مئات  تبلغ  اليت  الطبيعي  الغاز  وإيرادات  واجلمارك  الداخلية 
احلزب الدميقراطّي الكردستايّن واالحتاد الوطيّن الكردستايّن مداخيلهما احملصلة إىل احلكومة االحتادية 
العراقية كما ينبغي من الناحية القانونية، وبداًل من ذلك يتلقون 200 مليار دينار عراقي شهرايً من 
حكومة رئيس الوزراء »مصطفى الكاظمي« الفاسدة على حساب أولئك الذين يعيشون يف جنوب 
وسط العراق، ويتغاضى الكاظميُّ عن مجيع املظامل املالية اليت عاىن منها يف ظل حكومته للحفاظ 
على حتالفه االسرتاتيجي مع ميليشيات احلزب الدميقراطّي الكردستايّن واالحتاد الوطيّن الكردستايّن.

ال شكَّ يف أنَّ االحتاد األورويّب والوالايت املتحدة واألمم املتحدة وحكومة العراق على دراية 
ميتنعون بشدَّة عن االعرتاف بعمق فساد  م مجيعاً  كاملة ابحلقائق املذكورة أعاله، ومع ذلك فإنَّ

احلزب الدميقراطّي الكردستايّن واالحتاد الوطيّن الكردستايّن.

إنَّ النظام القائم اليوم هو نظام مبين على اإلفقار املتعمَّد ألكراد العراق يف مواجهة قمع 
الدميقراطية، وال تغض اإلدارة األمريكية الطرف عن عدد ال يعد وال حيصى من املظامل فحسب، بل 
تقدِّم أيضاً دعماً سياسياً واسعاً لعائليت الربزاين والطالباين احلاكمتي، وهناك أسباب جيوسياسية 
خمتلفة لذلك، وعلى وجه التحديد اهلدف األمريكي األكرب لعزل إيران عن املنطقة، إذ جيب أن 
نسأل: ملاذا يدفع العراقيون مثناً ابهظاً مقابل تنفيذ مثل هذه األجندة؟ إىل مىت ستبقى الوالايت 
املتحدة ابدعاء تعزيز الدميقراطية وقيم حقوق اإلنسان من جهة، ويف الوقت نفسه تدعم امليليشيات 

اليت تقمع الشعوب من جهة أخرى؟

وعلى وسائل التواصل االجتماعّي كان هنالك حتوُّل سليبٌّ يف الرأي العام يف إقليم كردستان 
دعم  يف  متواطئاِن  ما  أنَّ على  اآلن  إليهما  يُنظر  اللذيِن  األورويّب  واالحتاد  املتحدة  الوالايت  جتاه 
املزيد من عدم  املظامل من دون معاجلة إال إىل  املنطقة، ولن يؤدي ترك  الفاسدين يف  السياسيي 
االستقرار، ومن املهم للوالايت املتحدة والدول األوروبية اليت تستثمر يف إقليم كردستان وتضغط 
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من أجل اإلصالحات أن تنأى بنفسها عن النخبة احلاكمة وأن تبدأ يف التواصل مع الناس، وأن 
الدميقراطية والتنمية  للتغيريات حنو  الشباب، وهي ضرورية  فئة  الناس، وخاصة  العالقات مع  تبدأ 
ر للدول  ا مؤشِّ االقتصادية والسالم املستدام، وجيب أن يُنظر إىل املشاركة يف االنتخاابت على أنَّ
الغربية على أنَّ الغالبية العظمى من أكراد العراق يرفضون النظام السياسي يف كردستان، والتغيريات 

ستأيت إىل املنطقة، سواًء ابلسلم أم ابحلرب.
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