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حينما كنت يف بغداد يف أيلول املاضي، اتصَل يب صديق كردي وسألين: »مريا، هل ميكنك 
إنَّ  قيل يل  لقد  بيالروسيا؟  تبلغ رسوم أتشرية  لتسأل كم  -من فضلك- زايرة وكالة سفر هناك 
ببعص  للقيام  أراتده  السليمانية، وزرُت مقهى  إىل  يومي-  الرسوم أرخص هناك«. عدُت -بعد 
األعمال. كنُت أحبث يف املقهى عن )هيفار( -وهو اندل-، كنُت دائماً ما أحتدث معه قلياًل 
قبل البدء يف العمل. سألُت أحد زمالئه »أين هيفار؟«، »أاَل تعرف؟« أجاب الزميل: »إنَّه يف 
بيالروسيا«. التقيُت -يف وقت الحق من املساء- أبحد أعز أصدقائي، قال: »آه، ال أستطيع 
االنتظار للحصول على أتشرييت.. لقد غادر كل َمن أعرفه«، اثنان من هؤالء الثالثة موجودان اآلن 

يف أورواب والشخص الذي سألين عن رسوم التأشرية كسر ساقه، ومل يتمكن من الرحيل. 
الطبقات  من  متنوعًة  جمموعًة  اهلجرة-  يف  رغبوا  -الذين  الثالثة  األشخاص  هؤالء  ميثِّل   
والعليا  املتوسطة  الطبقات  إىل  العاملة  الطبقة  من  ابتداًء  العراق،  إقليم كوردستان  يف  االجتماعية 
وكذلك اخللفيات التعليمية املختلفة. األول، الذي حصل على مبلغ من املال لتمويل رحلته من 
والده، مل يكمل دراسته وتنقَّل من وظيفة غري دائمية إىل أخرى، مع وظيفته احلالية كسائق شاحنة، 
ويتلقى أجراً شهرايً يزيد تقريباً على )200( دوالر. خترَّج الثاين يف جامعة حكومية، لكنَّه، مثَّل 
الغالبية العظمى من الشباب، فشل يف العثور على وظيفة يف جمال دراسته وحصل على وظيفة يف 
مقهى أبجر شهري قدره )450( دوالراً. لقد استخدم مدخراته على مدار سنوات لتمويل الرحلة. 
أهنى الثالث دراسته يف واحدة من أفضل اجلامعات اخلاصة املعروفة يف مجيع أحناء البالد، مع وظيفة 
مستقرة توفر له دخاًل شهرايً يزيد على )2000( دوالر، وهو ما جينيه نسبياً خنبة صغرية يف القطاع 

اخلاص، لكنَّهم ما زالوا يهاجرون. 
الذين  العراق  أكراد  لبعض  املعقَّدة  االجتماعية  اخللفيات  االفتتاحي  املدخل  هذا  د  جيسِّ  
ي فكرة اهلجرة اليت ظهرت منذ عام  حاولوا مؤخراً اهلجرة إىل أورواب. فضاًل عن أنَّه ُيشري إىل تفشِّ

الهروب من قبضة االحتكار الثنائي
كيف يدفع نظام الحزبين األكراد للهجرة أفواجًا؟

ميرا جاسم بكر *

*  ابحث.
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2014. منذ ذلك احلي، مير إقليم كوردستان بوضع اقتصادي وسياسي متدهور، ممَّا أدَّى إىل 
أتجيج الرغبة يف اهلجرة. أصبحت املنطقة أكثر استقطاابً من أي وقت مضى منذ عام 2003، 
واالقتصاد ابلكاد يوفِّر فرص عمل لتدفق الشباب الذين ينضمون إىل القوى العاملة. هيمن احلزابن 
إنشاء  املنطقة منذ  الكردستاين- على  الوطين  الكردستاين واالحتاد  الدميقراطي  احلاكمان -احلزب 
حكومة إقليم كردستان عام 1992 وحافظاً على »االحتكار الثنائي« للنظام السياسي واالقتصاد 
يف املنطقة. سيطرة احلزب الدميقراطي الكردستاين على دهوك وأربيل ِبال منازع تقريباً، يف حي أثبت 
االحتاد الوطين الكردستاين مع التحدايت االنتخابية، تفوقه العسكري واالقتصادي على السليمانية. 
فقِد   2014 عام  منذ  إقليم كوردستان  واالقتصادي يف  السياسي  االستقرار  تدهور  مع   
ازدادت رغبة أكراد العراق يف اهلجرة إىل أورواب، مع العوائق القانونية والرحلة الغادرة اليت يواجهها 
عديد من املهاجرين. ويرجع ذلك إىل أنَّ دوافع اهلجرة اجلماعية املوجودة يف عام 2014 تزداد 
سوءاً منذ ذلك الوقت. ومن َثَّ، ما أن جيد الناس فرصة للرحيل، فإنَّ تدفق املهاجرين األكراد يبلغ 
احلدود األوروبية. ينتاب هذا اليأس األكراد العاديي ليس جمرد أزمة إنسانية، بل أصبح أيضاً سالحاً 
من أسلحة السياسة اخلارجية لدول مثل بيالروسيا اليت تستغل املظامل الكردية ملتابعة منافسات القوة 
األوروبية. لذا، تتجاوز مشكلة اهلجرة اجلماعية لألكراد السياسات اإلقليمية يف الشرق األوسط، 

وأصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابملشاكل اليت تواجهها احلكومات املضيفة القريبة من الوطن. 
هاجر األكراد من العراق يف موجات عديدة يف القرن العشرين. مع ذلك، فإنَّ موجة اهلجرة   
احلالية فريدة من نوعها من حيث إنَّ معظم املهاجرين األكراد ال يفرُّون من حرب أو اضطهاد 
حكومة غري كردية. يف السبعينيات هاجر أكراد العراق إىل أورواب وإيران واالحتاد السوفييت؛ بسبب 
اهنيار »ثورة »أيلول«، يف الثمانينيات وأوائل التسعينيات، فرَّ عديد من االضطهاد السياسي واإلابدة 
اجلماعية والتهجري القسري على يد النظام البعثي. يف التسعينيات من القرن املاضي ، أدَّى الفقر 
املدقع نتيجة العقوابت اليت فرضتها األمم املتحدة والعراق على حكومة إقليم كردستان املتشكلة 
حديثاً، واحلرب األهلية بي األحزاب السياسية الكردية إىل نزوح أعداد أخرى كثرية، ودفعهم إىل 
البحث عن مالذ خارج العراق. مع ذلك، ُتشري موجة املهاجرين منذ عام 2014 إىل فشل النظام 
السياسي الذي حلم به معظم أكراد العراق وحارب كثريون من أجل حتقيقه، واألهم من ذلك أنَّه 
كان من املفرتض أن يصون كرامة األكراد، وهم جمموعة عرقية عدمية اجلنسية. لقِد استقتلِت األكراد 

إلنشاء مثل هذه الدولة، منذ تشكيل العراق احلديث يف عام 1921. 
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أورواب.  إىل  العراقيي  األكراد  هجرة  وراء  الرئيسة  األسباب  شرح  إىل  الورقة  هذه  تسعى   
تستمد حتليلها من )12( مناقشة مجاعية مركَّزة شبه منظمة )FGD( يف )12( منطقة رئيسة يف 
إقليم كوردستان من تشرين الثاين إىل كانون األول 2021. تضمَّنت خلفيتهم اخلرجيي العاملي، 
التعليم  قطاعات  )يف  احلكوميي  واملوظفي  اجلامعات،  وطالب  العمل،  عن  العاطلي  واخلرجيي 
مناطق  ومشلت  السياسيي.  والناشطي  املدين  اجملتمع  وانشطي  والصحفيي  واألمن(  والصحة 

جمموعات الرتكيز أقاليم املنطقة الثالث، وعلى وجه اخلصوص ، املناطق األصلية للمهاجرين. 
حتدِّد هذه الورقة األسباب التالية للهجرة من إقليم كردستان العراق بعد عام 2014:

الشباب الكردي، الذي مهَّشته األحزاب السياسية ويعيشون وضعاً اقتصادايً ابئساً، . 	
يبحث عن الفرص يف اخلارج:  غياب االقتصاد املستدام هو نتيجة اثنوية لتوسُّع نظام احملسوبية 
ويعتمد   ،2007-2014 من  الكردستاين  الوطين  واالحتاد  الكردستاين  الدميقراطي  احلزب  بي 
االقتصاد غالباً على حتويالت ميزانية حكومة إقليم كردستان من احلكومة الفيدرالية.  مل يستطِع 
يف  الثالثي  سن  دون  للسكان  السريع  النمو  مواكبة  النظام  هذا  عن  الناتج  االقتصادي  اهليكل 
إقليم كوردستان-العراق. يف حي عزَّزِت احملسوبية القاعدة الثنائية للحزب الدميقراطي الكردستاين 
واالحتاد الوطين الكردستاين، مل يكن هذا اهليكل قادراً على استيعاب إعداد فئة الشاب املتزايدة يف 

سوق العمل.
 فك االرتباط وعدم وجود بدائل للقيادة السياسية احلالية ونظام احلزب: بعد اهنيار 	. 

نظام البعث، كان أكراد العراق أيملون يف إجراء إصالحات اجتماعية واقتصادية وسياسية يف إقليم 
َست عام 2009، إىل  كردستان العراق. دعت حركة كوران )الكردية من أجل التغيري(، اليت ُأسِّ
مثل هذه اإلصالحات عن طريق العصيان املدين، ث السياسات االنتخابية الحقاً. ومع ذلك، أثبت 
يتمتَّع ابملرونة، وأدَّى عدم  أنَّه  الوطين الكردستاين  الدميقراطي الكردستاين واالحتاد  حتالف احلزب 

فاعلية حركة التغيري واالضطراابت الداخلية إىل تراجعها.
احنسار جاذبية املشروع الوطين الكردي: تنبع خيبة األمل العميقة ألكراد العراق من . 	

َس عام 1992 يف عهد احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين  نظام احلكم الذايت الذي ُأسِّ
الكردستاين، والذي وعد إبهناء اإلذالل واستعادة كرامة أكراد العراق. لقد فشل النظام يف توفري 
احلرية للجميع وترسيخ الدميقراطية وضمان مجيع مزااي املواطنة، وتقدمي تعويضات ملن عانوا من عداء 
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يتبناه  الكردي، وهو مشروع  القومي  السابق، والذين اعتمدوا على وعود املشروع  العراقي  النظام 
ده( احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين. نتيجة لذلك، ختلَّى عديد من  )وجيسِّ
أكراد العراق عن ُمُثل بناء األمة، وهاجروا بداًل من ذلك للتعبري عن مظلوميتهم ومن إذالل كرامتهم.

نظام احملسوبية يف إقليم كرسدستان العراق: الدافع الرئيس للهجرة 
أ صور متعدِّدة الطبقات من احملسوبية من 2014-2003 بىن اقتصاداً ريعياً يعتمد 	.

على امليزانية الفيدرالية
اليت  املزمنة  االقتصادية  األزمة  هو  العراقية  الكردية  اهلجرة  حيفِّز  الذي  الرئيس  السبب  إنَّ 
واجهتها املنطقة منذ كانون الثاين 2014. منذ ذلك احلي، ينخرط آالف الشباب إىل سوق العمل 
جيبون ويتخرجون يف اجلامعات على أساس سنوي، لكن الغالبية العظمى منهم يفشلون يف العثور 
على وظيفة. قبلت اجلامعات احلكومية واملعاهد الفنية يف حكومة إقليم كردستان )167683( 
طالب يف السنوات الدراسية األربع املاضية. ينبغي خلق )50000( فرصة عمل لضم الشباب إىل 
سوق العمل. السؤال هنا هو، ملاذا هناك عدد قليل جداً من الوظائف يف املنطقة؟ يف املقام األول، 
فشل إقليم كوردستان يف بناء اقتصاد قادر نسبياً على توفري فرص عمل لعدد متزايد من السكان، 
ألنَّ اهليكل السياسي بعد عام 2003 إلقليم كوردستان العراق مبين على نظام احملسوبية، والتحيز 

للمقربي من احلزبي )احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين(. 
كان اقتصاد إقليم كوردستان يعتمد اعتماداً كبرياً على حصته يف امليزانية الفيدرالية، واليت 
كانت تستند إىل دخل النفط القومي، ومل يركز كثرياً على تطوير اقتصاد سوق حيوي. فضاًل عن 
وجود )1.4( مليون موظف يف القطاع العام من أصل ستة ماليي نسمة، اعتمد القطاع العام 
على حصته من امليزانية الفيدرالية العراقية لتوفري فرص العمل لسكان يتزايد عددهم بسرعة. يف عام 
2013، بدأت حكومة إقليم كوردستان يف استكشاف النفط وإنتاجه وتصديره على حنو مستقل، 
لذلك،  ونتيجة   .2014 عام  األول  يف كانون  الفيدرالية  امليزانية  يف  قطع حصتها  إىل  أدَّى  ممَّا 
واجهت احلكومة اليت يقودها احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين على الفور 
احتمال الفشل دفع يف رواتب موظفي اخلدمة املدنية، الذين يعتمدون عليهم للحصول على الدعم 
السياسي، وتقليل فرص العمل. يف هناية املطاف، أعاقت املمارسة الطويلة األمد املتمثلة يف أتمي 
الدعم السياسي عن طريق اخلدمة املدنية قدرة املنطقة على تطوير قطاع عام حيوي ومستقل ميكنه 
حتمُّل الصدمات اليت يتعرَّض هلا سوق النفط. نتيجة لذلك، كان دفع الرواتب ومعاشات التقاعد 
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يتأخر بي مدَّة وأخرى، ويف بعض األحيان ال تدفع هذه املبالغ ألشهر عديدة، فساد الشك بشأن 
دفع هذه املستحقات مستقباًل. 

أ شبكات أصحاب العقود	.
سبَّب االهنيار االقتصادي يف تقلُّص شبكات العمالء املتعاقدين بشدة، فعاد ذلك ابلنفع 
على الصفوة من رجال األعمال وقوات األمن وكبار الكوادر السياسية. واصلت النخب السياسية 
الوطين  واالحتاد  الكردستاين  الدميقراطي  احلزب  سيطر  اخلاصة.  التجارية  املشاريع  من  االستفادة 
الكردستاين ملدَّة طويلة على مجيع الصناعات الرئيسة يف مناطق نفوذمها، مثل تصنيع اإلمدادات 
الطبية واستريادها، ومواد البناء والتنقيب عن النفط والتصدير وغريها. ميتلك الطرفان أسهماً كبرية 

يف الشركات مقابل االعرتاف القانوين ومنح الرتخيص. 
أساء تفاخر النخب احلزبية بثرواهتم وسلطتهم الناس الذين يعانون من الفقر والتقشف.   
تعيش )%87( من عوائل كردستان على رواتب شهرية تقل عن )684( دوالر أمريكي. إنَّ أسوأ 
ما يف نظام احملسوبية الذي يدفع الناس للهجرة وضعه للثروة يف أعمال مرحبة قليلة جداً مثل جمال 
البناء، يعمل نظام احملسوبية على عدم إعادة توزيع الثروة على الناس عن طريق فرض الضرائب مثاًل، 

وال تستثمر هذه الثروات يف تطوير النمو االقتصادي، وتوفري فرص عمل للشباب. 
متوز  أربيل. يف  مدينة  مركز  يف  أربيل، وحتديداً  يف حمافظة  اخلاص عموماً  القطاع  ينشط   
2014 كان )%63( من الشركات احمللية، و)%73( من الشركات األجنبية املسجلة يف أربيل 
القطاع اخلاص، وهلذا تشهد  قلة وجود شركات  أربيل. تعاين دهوك والسليمانية من  موجودة يف 
احلضرية  األطراف  معدوم  شبه  اخلاص  القطاع  يبدو  اهلجرة. كما  معالت  أعلى  احملافظات  هذه 
للمحافظات، واليت يعيش فيها أغلبية السكان، والذين ال جيدون أعمااًل ما عدا العمل يف املطاعم 

واملقاهي واليت توفر متوسط أجر شهري مبلغه )$200(. 
ج. كيف يفهم الناس نظام احملسوبية للحزبني ما بعد 2014 بوصفه الدافع الرئيس 

للهجرة
األوىل  الطبقة  خمتلفتي كلياً،  طبقتي  خلق  إىل  إقليم كردستان  يف  احملسوبية  نظام  أفضى 
الناس  الثانية هي طبقة غري املستفيدين. يشعر  هي طبقة املستفيدين من رعاية احلزبي، والطبقة 
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ابالغرتاب يف كردستان؛ ألنَّ املوطني العاديي يعاملون معاملة مواطني من الدرجة الثاين، يف حي 
خنبًة  مالياً  اجلميع وترعاهم وتكافئهم  الدولة حتتضن  تعِد  مل  االقتصادية.  السلطة  قليلة  قلة  حيتكر 
النخبة  الباقية هلم. ابتساع الفجوة بي  صغريًة. لذا، يَعدُّ كثريون أنَّ اهلجرة هي الفرصة الوحيدة 
واجلماهري، أصبح شائعاً أنَّ َمن حيتكر الثروات مها العائلتان: عائلة ابرزاين وطالباين. لقد أصبحت 

الفروقات بي عوائل وأقارب احلزبي وبي عوائل الناس العاديي واضحة جداً. 
كل املشاركي يف هذه الدراسة كانوا مستائي من الثروة اليت ميتلكها أبناء وبنات النخبة   
العليا. يف حي ال يستطيع أغلب الناس العاديي احلصول على وظيفة مع حيازهتم على شهادات 
جامعية، يتمتع أوالد َمن يف سدة احلكم بكل أنواع الرفاهيات. يُْذَكر أنَّ جنل رئيس إقليم كردستان 
كان قد ابع حصته بقيمة )35( مليون دوالر يف كانوان األول 2021، بعد شهر فقط من تفاقم 
أزمة اهلجرة على احلدود البولندية والبيالروسية، وبعد مدَّة من احتجاجات طالبية حاشدة. وعلى 
ذكر االحتجاجات، فإنَّ حكومة اإلقليم تعاملت مع هذه احلركات بقوة مفرطة وقمعتها ِبال رمحة. 

من األمل يف اإلصالح إىل اهلجرة: شحة البدائل السياسية يف اإلقليم 
حركة كوران: أمل اإلصالح  

الدميقراطي  س يف عام 1992- حيكمه احلزب  العراق -منذ أن ُأسِّ إقليم كردستان  كان 
واألراضي  االقتصاد  على  السيطرة  يف  يشرتكان  اللذان  الكردستاين،  الوطين  واالحتاد  الكردستاين 
الغزو الذي قادته الوالايت املتحدة، تصاعدت املقاومة  واحتكارمها للعنف. بعد مدَّة وجيزة من 
الشعبية ضد االحتكار الثنائي. كشفت وسائل اإلعالم الكردية -يف عام 2006- عن الفساد 
املستشري يف أروقة احلزبي، وانعدام الشفافية وتقاسم السلطة السياسية. ونتيجة لذلك، نزل الناس 
إىل الشوارع، وتال ذلك مظاهرات حمتدمة.  ومع ذلك، فإنَّ أتسيس حركة )كوران( التغيري يف عام 
2009 عزَّز املظامل الشعبية يف حركة معارضة، بدف حتدي حكم االحتكار الثنائي ألحزاب احلزب 

الدميقراطي الكردستاين وإلغائه عن طريق السياسة االنتخابية. 
يف  احلركة  قادة  الناس  وتبع  قدمي،  وال  جديد  جليل  قلوب  يف  األمل  حركة كوران  خلقت 
سرعان  الكردستاين.  الوطين  واالحتاد  الكردستاين  الدميقراطي  للحزب  الثنائي  االحتكار  معارضة 
العسكريون  القادة  فيهم  املؤثرون، مبن  قادهتا  قاد  الطليعي لإلصالحات.  ما أصبح كوران احلزب 
السابقون يف االحتاد الوطين الكردستاين وكبار رجال املخابرات، مظاهرات حاشدة وواجهوا احلزب 
الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين يف البملان، بل ألقوا زجاجات على رئيس البملان 
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الكردستاين. يف انتخاابت 2013 اإلقليمية، فازت احلركة بــ)24( مقعداً، يف حي فازت القوائم 
املنفصلة للحزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين بـ)38( مقعداً، و)18( مقعداً 

على التوايل، ممَّا جعل حركة التغيري اثين أقوى حزب.
بوصفهم قادة حلركة املعارضة، قرَّرت احلركة الدخول يف احلكومة اإلقليمية اجلديدة يف عام 
2014، وشكلت حتالف مع الفائز يف االنتخاابت وهو احلزب الدميقراطي الكردستاين. فشلت 
أي  إجراء  الوطين  واالحتاد  الدميقراطي  احلزبي  رفض  بعد  اإلصالحية  وعودها  حتقيق  يف  احلركة 
إصالحات على صورة احلكم اهلجي يف عام. حاول احلزابن احتواء كوران وتبديد أي هتديدات 
تستهدف االحتكار الثنائي للحزبي، لذا، وضع احلزب الدميقراطي الكردستاين كوران يف احلكومة 
يف  با  فازت  اليت  املقاعد  نصف  احلركة  خسارة  مع  احلقيقية،  إصالحات  إجراء  حبجة  اجلدية 
انتخاابت عام 2013. وهكذا، فشلت احلركة يف النهوض ابلدور البديل الناجع حلكم احلزبي يف 

كردستان، وبذا سحقت آمال احلركة املدنية اليت من شأهنا تغيري النظام السياسي. 
التهميش السياسي: اجلماهري يف مواجهة السلطات 

أصبح الشعب على يقي بتهميشهم وحرماهنم من املمارسة السياسية؛ بسبب فشل النظام   
االنتخايب واالحتجاجات السلمية. خلقت قبضة احلزبي انطباعاً عن وجود طبقتي خمتلفتي كلياً، 
ومها طبقة السلطة وطبقة الناس. وألنَّ االحتجاجات ابهظة الثمن، فإنَّ اهلجرة هي احلل الوحيد 
املتبقي أمام الناس. لقد قضت هذه السلطة املتدخلة اليت يقتسمها عائليت ابرزاين وطالباين على 
الطموحات السياسسية للشباب والناس. ينعكس هذا التهميش على واقع االنتخاابت البملانية. 
وبعبارة أخرى، لقد خسر احلزابن شرعيتهما التمثيلية للناس. من أصل ثالثة ماليي وأربعمئة ألف 
الدميقراطي مبا نسبته )%16,6( من  فاز احلزب  التصويت،  الذي حيق هلم  الناخبي  نسمة من 
األصوات، وفاز االحتاد الوطين بـما نسبته )%6,1( من أصوات الناس، هذا يعين أنَّ )77,3%( 
من الناس مل يصوتوا للحزبي. لقد خسر احلزب الدميقراطي )%26,5( من أصواته، يف حي خسر 

االحتاد الوطين )%56,9( من أصواته. 
دولة اخلوف: املالحقة السياسية للقضاء على املقاومة

تصدَّرت  فقد  اهلجرة،  إىل  تدفع  اليت  العوامل  أحد  السياسية  املالحقة  من  اخلوف  يُعدُّ   
التزامها  الكردي، وعدم  الشعب  العنف ضد  مبمارستها  الرئيسة  العناوين  إقليم كردستان  حكومة 
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حبقوق الناس، وحرية التعبري. كثري من الصحفيي والناشطي واملعارضي هم رهن االعتقال. خلق 
يسود فيه اخلوف، فعمالت خمابرات احلزبي قد يكونون  عاماً  االعتقال واالحتجاز واملراقبة جواً 
اليت  املناطق  الوطين الكردستاين،  اليت يسيطر عليها االحتاد  املناطق  يف كل مكان يف اإلقليم. يف 
اعتادت على االحتجاج، قُِتل فيها وُجرِح العشرات من احملتجي على يد قوات االحتاد الوطين يف 
كانون األول من عام 2020. كما أنَّ هناك إجراءات استباقية تستهدف املنظمي واملخططي 
االعتقال  خلطر  يتعرَّضون  الشارع  إىل  اخلروج  نية  لديهم  جمموعة  أو  أي شخص  لالحجاجات، 

واالحتجاز. 
البحث عن الكرامة

ربط املشاركي يف هذا البحث بي الرغبة ابهلجرة وغياب املساواة االقتصادية االجتماعية. 
لقد قاتل الشعب الكردي للحصول على حريته القومية على مدار القرن العشرين، وتعرَّض للقمع 
والعنف من احلكومات املتعاقبة للعراق. ترى النخبة اليت حكمت كردستان نفسها خموَّلة، وتستحق 
حكم اإلقليم مثلها مثل نظام حزب البعث، وتناسوا دور الشعب الكردي من عامة الناس يف القتال 
م حمرومي من وطنهم.  للحصول على االعرتاف واحلكم الذايت. بل إنَّ األكراد اليوم يؤمنون أبهنَّ
عند قيام إقليم كردستان يف عام 1992، وعدِت احلكومة وقتها أبنَّ َمن يشارك يف القتال للحرية 
فإنَّه سيحصل على مكاسب من احلكومة اجلديدة، ولكن النظام الساسي فشل ابإليفاء بوعوده. 
م مهانون يف كردستان؛ ألنَّ املوضوع ال يتعلَّق ابلقطاع العام وحده، بل حىت القطاع  يرى الناس أهنَّ
اخلاص الذي يسيطر عليه احلزبي؛ بسبب تقاعس حكومة اإلقليم عن اسرتداد كرامة الناس وصل 
احلال ابلناس إىل حد أنَّ أحد َمن فقد عائلته يف اهلجوم الكيمائي الذي شنَّه صدام حسي على 
حلبجة ابلقول: إنَّ نظام صدام أفضل من حكومة اإلقليم، ألنَّ هذه احلكومة أذلَّتنا. وهلذا، يربط 

كثريون بي اإلذالل الذي يتعرضون له يف اإلقليم وبي الرغبة يف اهلجرة. 
النتائج واآلاثر املرتتبة على السياسات العامة 

ضرورة استيعاب توسع القطاع اخلاص للشباب ومعاجلة مشكلة أطراف املدن
سيسمح احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين للقطاع اخلاص ابلتوسُّع 
إىل ما وراء بعض الصناعات املرحبة والتحرُّك حنو تنويع القطاع اخلاص الذي ميتد من مراكز املدن 
إىل األطراف. إنَّ إدراج األطراف يف االستثمارات املستقبلية يف املنطقة أمٌر ال بدَّ منه ملعاجلة أزمة 
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املصانع  املشاركة وإنشاء  املنطقة يف  أحناء  املستثمرين يف مجيع  تدعو  أن  للحكومة  اهلجرة. ميكن 
والشركات، وطمأنتهم أبنَّ أعماهلم لن تعرقلها احلواجز والتدخالت احلزبية. وهذا يتطلَّب أيضاً من 

السلطات التخلِّي عن احتكارها للقطاع اخلاص. 
جيب إهناء املالحقة السياسية اليت ميارسها احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين 

الكردستاين
ال ميكن للحزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين قمع املقاومة الشعبية 
دائماً، ألنَّ هذا سيجعل املنطقة أكثر عرضة للمظاهرات العنيفة اجلماعية وعدم االستقرار وتطرُّف 
الشباب. جيب على احلكومة التواصل والتفاعل مع السكان لفهم خماوفهم. جيب على كال احلزبي 
استدامة  أنَّ  يدركوا  أن  والشرعية. جيب  االستقرار  تساوي  ال  السياسية  هيمنتهما  أبنَّ  االعرتاف 
املستمر، وزايدة  االنتخايب  الدعم  تناقص  االعتبار  بعي  األخذ  الثنائي على احملك، مع  حكمهم 
خيبة األمل السياسية. ميكن أن يشكِّل الناخبون املؤهَّلون حديثاً حتدايت خطرية يف هناية املطاف 
على حكم إقليم كوردستان والشرعية االنتخابية. يزرع االستمرار القوي للنظام احلايل بذوَر عدِم 

االستقرار يف املنطقة. 
الضغط على احلزب  األورويب ممارسة  الدوليني واالحتاد  املصلحة  جيب على أصحاب 

الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين
جيب أن يدرك أصحاب املصلحة الدوليون والدول األعضاء يف االحتاد األورويب أنَّ رغبة 
السياسي  األمن  إىل  يفتقرون  السكَّان  ألنَّ  تضمحل؛  مل  أورواب  إىل  اهلجرة  يف  العراقيي  األكراد 
احلزب  على  فعَّالة  ممارسة ضغوط  األورويب  االحتاد  األعضاء يف  الدول  على  يتعيَّ  واالقتصادي. 
واقتصادية  اجتماعية  إصالحات  إلجراء  الكردستاين؛  الوطين  واالحتاد  الكردستاين  الدميقراطي 
وسياسية. جيب أن يهدف ضغطهم على كال الطرفي لتنفيذ التوصيات السياسية املذكورة يف أعاله.
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