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العراق 
يف مراكز االأبحاث العاملية

ُجُنوِبِهْم  َوَعَلَى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما   َ اللهّ َيْذُكُروَن  {الَِّذيَن 

َخَلْقَت  َما  َنا  َربَّ َواالأَْر�ِس  َماَواِت  ال�شَّ َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ

اِر} َهذا َباِطاًل �ُشْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ

              {اآل عمران/191}

التفكري اال�شرتاتيجي يف القران الكرمي



العراق يف مراكز االبحاث العامليةاالفتتاحية

.................

االفتتاحية

التقارير والتحليالت املنشورة ال تعبرّ بالضرورة عن وجهة نظر املركز

االأكراد الرابح االأكرب من الربيع العربي!!
يف هذا العدد نضع بني يدي القارئ االس������راتيجي العزيز أربع مواد 
اس������راتيجية، ثالث منها تتناول امللف الكردي والرابعة تتناول امللف 
الرتك��ي يف املنطق��ة. فامل������ادة األوىل ه������ي تقرير جمموع��ة األزمات 
الدولية، هذه اجملموعة اليت ُتعّدإحدى مراكز األحباث االسراتيجية 
املهّمة على مستوى العامل، إذ تدعمها أغلب دول العامل املهّمة باملال، 
ويساهم يف الكتابة فيها خرباء اسراتيجيون حمرفون،وخماطبوها 
ه������م صّناع القرار يف هذه الدول املس������اهمة، وحن������ن يف املركز نتابع 
ونرصد اصداراتها باستمرار. واملادة الثانية هي مقالة كاتبها تركي 
خمض������رم له من اخلربة م������ا يزيد على الثالثني عام������ًا، يتناول فيها 
السياسة الرتكية املتحيرّزة طائفيًا يف املنطقة. واملادة الثالثة هي مقالة 
لنائب رئيس حترير صحيفة الواش��نطن بوس��ت، الصحيفة األمريكية 
القريبة من اإلدارة األمريكية ومن الصحف املؤثرة على الرأي العام 
األمريك������ي، تتط������ّرق إىلالوضع االس��رتاتيجي احلالي ألك��راد العراق 
وس��وريا. واملادة األخرية هي مقالة منشورة يف جملة الفورين بوليسي 
األمريكية املرموقة، تتناول امللف الكردي العراقي من خالل احتمال 

غياب الرئيس جالل الطالباني عن الساحة.
فيما يلي نلق������ي بعض الضوء التحليلي الكاش������ف على املواد األربعة 

املذكورة أعاله:
1- أكراد سوريا: صراع داخل صراع:أّكدت جمموعة األزمات الدولية 
يف هذا التقرير على أن املناطق ذات األغلبية الكردية بقيت معزولة 
عن الصراع الس��وري نسبيًاعلى الرغم من اتساع نطاقه، ونظرًا لعدم 
قيام األكراد بأنش������طة تلف������ت األنظار، فقد جنح��وا يف جتنرّب هجمات 
النظ��ام. ومع مرور الوقت، وبانس��حاب قوات أم��ن النظام ومتركزها 
يف م��كان آخراغتنم��ت اجملموع��ات الكردية الفرص��ة لتحل حملها 
وتس��تولي عل��ى مناط��ق نف��وذ، وحتم������ي مناطقهاوتق������ّدم اخلدمات 
األساسية لتضمن وضعًا أفضل للجماعات الكردية يف سوريا ما بعد 

حكم األس������د واليت ميكنها ان حتقق مكاسب كبرية. لكنهم ال ميكنهم 
االحتفاظ بهذه املكاسب، ألن التطلعات الكردية ما تزال حتت رمحة 
النزاع������ات الداخليةوالعداوة مع الع������رب )اليت جتّلت يف الصدامات 
األخرية( والتنافس اإلقليمي حول القضية الكردية. َوضُعاألكراد يف 
س������وريا تغرّي اآلن,كما حدث يف الع������راق عام 1991 ومرة أخرى عام 
ة الراهنة لألكراد فرصًة لتصحيح _  2003، حيث وفرّرت األزمة احل��ادرّ
ونه ظلمًا تارخيي��ًا، يتمّثل يف  أو عل��ى األقل الب��دء بتصحيح _ م��ا يعدرّ
قيام سلطات االنتداب الفرنسية والربيطانية بتقسيم الشرق األدنى 
بطريقة تركتهم أمة كبرية بال دولة يف املنطقة، ويبدو أنهم عازمون 
عل��ى اغتنام ه��ذه الفرصة، على الرغم من اصطدامهم برؤى متنافس��ة 
ح��ول الطريق��ة املثل��ى لتحقي��ق ذل��ك. يرتبط العديد م������ن االحزاب 
الكردية الس������ورية بعالقات وثيقة مع اجملموعات الكردية العراقية، 
وبرعاية مسعود برزاني. ولفت التقرير النظر إىل أن الصراع يف سوريا 
ج احلرب غري املعلنة يف قلب وروح احلركة الوطنية الكردية يف  قد أجرّ
البلدان األربعة )س��وريا، والعراق، وتركيا، وإي��ران(. ويعتقد التقرير 
انه ومبرور الوقت، فإن مصاحل أربيل وأنقرة قد تفرق على األرجح، 
طاملا أن أربيلتس��عى إىل إجياد منطقة واس��عة يس��يطر عليها األكراد 
على جانيب احلدود العراقية الس��ورية، ومن ثمَّ فإن من شبه املؤكد أن 
ختش������ى أنقرة من تداعيات ذلك على سكانها األكراد، والسّيما على 

وضع حزب العمال الكردستاني.
2- السياس��ة اخلارجي��ة الرتكي��ة من العلماني��ة إىل الطائفي��ة: يؤكد 
الكاتب يف هذه املقال������ة على ان قدرة أنقرة على أن تكون قوة ناعمة 
حيادي������ة داعم������ة لالس������تقرار يف املنطقة، قد حتّجمت بش������كل كبري 
نتيج��ة الحنيازها إىل أحد أطراف النزاع، البل أصبحت عاماًل يف تأجيج 
الطائفية وعدم االس��تقرار ، ويش������ري إىلان نه��ج حكومة أردوغان يف 
األزمة السورية أدرّى إىل أن تكون تركيا جزءًا من املشكلة يف سوريا، 
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االفتتاحيةيف هذا العدد
وان رؤية داوود أوغلو لرتكيا بوصفها قوة اس��تقرار يف الش��رق األوسط وأنها قادرة 

��ط يف النزاع��ات اإلقليمية، جي��ايف احلقيقة،ويعتقد  على اس��تخدام حيادها للتوسرّ
الكات������ب بأن حكوم������ة أردوغان ذهبت إىل »َتس��نني«  السياس��ة اخلارجي��ة الرتكية 

والسّيما بعد األزمة السورية، إذ انها دعمت املعارضة السنية هناك.
3- األك��راد الراب��ح األكب من الربيع العربي!!:يعتقدالكاتب بأن األكراد هم املس������تفيد 
األكرب اس������راتيجيًا من الربي������ع العربي؟! إذ لطامل��ا وقفت اجلغرافية السياس��ية ملنطقة 
الشرق االوسط على الضد منهم، أما اليوم فهي تعمل لصاحلهم، فقد خلق التشرذم الطائفي 
يف كل من العراق وس��وريا مس��احة جديدة ألمة ناهضة يف تل��ك الرقعة من العامل. حيث 
إن كردس������تان العراق دميقراطية، وتش������هد اس������تقرارًا أمنيًا ، وازده������ارًا على الصعيد 
االقتصادي مبعدالت منو تصل إىل 11 يف املائة س������نويًا، كما ان املس������تثمرين األجانب 
يتدفق������ون على مطارات االقليم اجلديدة لالس������تثمار، وخصوصًا يف حقول النفط اليت 
يسيطر عليها األكراد. اكسون وشيفرون وغازبروم وتوتال هي من بني الشركات متعددة 
اجلنس������يات اليت وّقعت اتفاقيات مع احلكومة اإلقليمية. إن مد خط أنابيب جديد من 
كردستان إىل تركيا قد يسمح للصادرات باالرتفاع إىل  مليون برميل يوميًا يف غضون 
بض������ع س������نوات، وكانت هناك جامعة واح������دة ملنطقة يبلغ س������كانها 5,2 مليون قبل عقد 
م������ن الزمن، أّم������ا اآلن فتوجد هناك 30 جامعة. ويف الوقت نفس��ه، فقد عم��ل البارزاني 
وأك��راد العراق على تعزيز احلكم الذاتي الكردي يف مشال س��وريا اليت يقطنها حنو 2.5 
ملي��ون كردي. حيث انس��حبت قوات النظام الس��وري من املنطقة منذ الع��ام املاضي متيحًة 
الفرص��ة لألك��راد إلقام��ة إدارة خاصة به��م. ووفقًا لرؤية أحد القيادي������ني األكراد، قد 
ك العراق إىل مناطق  تك��ون احملادثات مع احلكومة املركزية، فرصة أخرية لتجنرّب تفكرّ
منفصلة ش��يعية وس��نية وكردي��ة، وهو يلوم املالكي بس��بب حماوالته لرتكيز الس��لطة 
بأيدي الش��يعة.ويرى الكاتب »أنه ملَِ������ن املنطقي ان تنضم الواليات املتحدة إىل تركيا يف 
دعم هذه النهضة الكردية؛ حيث ُيعدرّ األكراد قوة معتدلة وموالية للغرب يف املنطقة اليت 

تزداد اضطرابًا.
أ العراق إذا مات الرئيس؟: يستعرض الكاتب يف هذه املقالة  4- خروج الوسيط:هل سيتجزرّ
تداعيات خروج رئي������س اجلمهورية جالل الطالباني من املعادلة السياس������ية العراقية، 
مؤك������دًا انه من غري املمكن يف ه������ذه املرحلة التنبؤبش������أن حالةالرئيس العراقي جالل 
طالبان������ي الذي يعاني من جلطة دماغي������ة. ويعتقد الكاتب بأن األكراد قد اليهتمون اآلن 
باالحتف������اظ مبنصب رئيس اجلمهورية، إذا مل يكن الرئيس هو الطالباني، فما يريدونه 
هو اعرتاف بغداد باحلقوق الدس��تورية حلكومة إقليم كردس��تان خبصوص النفط وإجراء 
االس��تفتاء املنصوص عليه يف الدس��تور على كركوك وبقية األراض��ي املتنازع عليها. وهم 
ي������رون أن رئيس الوزراء نوري املالكي هو العقبة الرئيس������ة اليت حتول دون حتقيق تلك 
األهداف،وخيافون أيضًا مما يعدونه جنوحًا متزايدًا من قبل املالكي باجتاه الدكتاتورية، 
ولذل������ك فإنهم ق������د ُيبدون املرونة مبا يتعّلق مبنصب رئي������س اجلمهورية إذا كانت هناك 
صفقة تقضي باس������تبدال املالكي بزعيم يلّب املطالب الكردية. ويش������ري الكاتب إىل ان 
حكومة إقليم كردس������تان حبكومتها املنتخبة وجيش������ها القوي، البيشمركة، يف وضع قوي 
يف مواجه��ة املالك��ي واحلكومة االحتادية. ويعتقد الكاتب بأن هناك العديد من اخللفاء 
للطالبان��ي يف منصب رئاس��ة اجلمهورية، ولكن العراق حيتاج إىل ش��خص قادر على ملء 

الفراغ الذي سُيخلرّفه . والأحد من هؤالء يستطيع أن يفعل ذلك.
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مقاالت ا�شرتاتيجية

ج احلرب غري املعلنة يف قلب وروح احلركة الوطنية الكردية يف البلدان االأربعة  اإن ال�شراع يف �شوريا قد اأجهّ
)�شوريا، والعراق ، وتركيا ، واإيران(. واإن اجلماعات الكردية يف �شوريا الميكنها االحتفاظ مبكت�شباتها الأن 
التطلعات الكردية ما تزال حتت رحمة النزاعات الداخلية والعداوة مع العرب والتناف�س االإقليمي حول 

الق�شية الكردية 

اأكراد �شوريا: �شراع داخل �شراع 
جمموع��ة االزم��ات الدولي��ة - تقري��ر ال�ش��رق االو�ش��ط رقم 136  

22/ كانون الثاين / 2013
ترجمة وتلخي�س :  ح�شني با�شم

مراجعة : د. ن�شر حممد علي

الدولية  االزمات  أّكدت جمموعة 
يف مس������تهل تقريره������ا عل������ى ان 
املناط������ق ذات األغلبي������ة الكردية 
بقي������ت معزول������ة ع������ن الص������راع 
الس������وري نس������بيا على الرغم من 
اتساع نطاقه، و نظرا لعدم قيام 
االكراد بأنش������طة تلفت األنظار، 

فقد جنحوا يف جتّنب هجمات النظام . ومع مرور 
الوقت، وبانسحاب قوات أمن النظام ومتركزها يف 
مكان آخر اغتنمت اجملموع��ات الكردية الفرصة 
لتحل حملها وتس��تولي على مناط��ق نفوذ، وحتمي 
مناطقها وتقّدم اخلدمات األساسية لتضمن وضعا 
أفضل للجماعات الكردية يف س������وريا ما بعد حكم 
األسد واليت ميكنها ان حتقق مكاسب كبرية، لكن، 
وفقًا للتقرير ، فإن اجلماعات الكردية ال ميكنها 
االحتفاظ بهذه املكاس��ب ، ألن التطلعات الكردية 
م��ا تزال حتت رمحة النزاعات الداخلية والعداوة مع 
العرب )اليت جتلرّ��ت يف الصدامات األخرية( والتنافس 
اإلقليمي حول القضي��ة الكردية. وبالنسبة ألكراد 
س������ورية الذين عان������وا ومنذ وقت طوي������ل من القمع 
وُحرموا م������ن حقوقهم األساس������ية، ف������إن احلكمة 
تقضي بالتغلب على االنقسامات الداخلية، وتوضيح 
مطالبهم _ حتى لو كان ذلك يتطلب تقديم تنازالت 

صعب������ة - واالتفاق م������ع أي بنية 
جديدة للسلطة يف سورية ستحل 
حم������ل النظام احلال������ي، من اجل 
حتدي������د وترس������يخ حقوقهم وقد 
آن األوان كي يقوم نظراؤهم من 
اسراتيجية  بوضع  األكراد  غري 
ذات مصداقي������ة لتطم������ني مجيع 
السوريني بأن رؤية النظام اجلديد للدولة، وحقوق 
األقليات، والعدالة واملس������اءلة يف رؤية متس������احمة 

وشاملة على حّد سواء.
 يقط��ن أك��راد س��وريا، مناطق قريبة م��ن احلدود 
الرتكي��ة والعراقية، وعلى الرغم من أن اجملموعات 
الكردي��ة تس��كن عدة م��دن يف أج��زاء أخرى من 
البالد، والس��يما يف دمش��ق وحلب، فإن املنطقة اليت 
يسكنونها ال متثرّل إقليما سياسيا او جغرافيا، على 
العكس من نظرائهم يف العراق، فإنهم مل يتمكنوا 
م��ن احلص��ول عل��ى حك��م ذات��ي يف ظ��ل النظ��ام 
البعث��ي، وان اغل��ب املناط��ق الكردي��ة يف الش��مال 
الشرقي تتخللها مناطق خمتلطة من السنة العرب، 
واليزيدي��ني.  واآلش��وريني، واألرم��ن، والرتكم��ان، 
فف������ي الوضع الراهن ال ميك������ن التحدث عن إقليم 

متصل األطراف: فضاًل على ذلك، فإنهم ال 
يتمتعون مبيزة وجود اجلبال يف مناطقهم 
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متكنهم من تنظيم جمموعات مسّلحة بشكل آمن 
ضد احلكومة املركزي������ة على عكس إخوانهم يف 

تركيا والعراق وإيران. 
إن األكراد عانوا من التمييز والقمع املنظم، على 
الرغ������م من أن النظام متّكن من حتييدهم جزئيا 
عرب اس������تمالة اجملموعات الكردية، بالتس������امح 
حيال نش������اطها السياس������ي والربملاني )طاملا ان 
ه������ذا النش������اط موجهًا ض������د تركيا( والنش������اط 
اإلجرام������ي )املتمثل بالتهري������ب غالبا(. ومن بني 
األشكال االكثر فضاعة لعدم مساواتهم بغريهم 
من الس������وريني، وج������ود حوال������ي 300,000 منهم 
)أي حوالي 15 % م������ن عددهم اإلمجالي( الذي 
يقّدر مبليوني نس������مة، ما يزالون  من دون صفة 
قانونية، حيث يعيشون يف فراغ قانوني حمرومني 
فيه من حقوقهم األساسية. على الرغم من انهم 
كانوا يثورون بني الفينة واألخرى، اال أنهم كانوا 
ُيقمعون بسرعة، والنتيجة كانت ظهور جمموعة 

سكانية هادئة وساكنة بشكل عام.
، كما ح��دث يف العراق عام 1991  هذا الوضع تغريرّ
ة  ��رت األزمة احلادرّ وم��رة أخرى عام 2003، حيث وفرّ
الراهنة لألكراد فرصًة لتصحيح  _ أو على األقل 
ونه ظلما تارخييا يتمثرّل  البدء بتصحيح _  ما يعدرّ
يف قيام س��لطات االنتداب الفرنس��ية والبيطانية 
بتقس��يم الش��رق األدن��ى بطريق��ة تركتهم أمة 
كبرية بال دول��ة يف املنطقة، ويب��دو انهم عازمون 
على اغتن��ام هذه الفرصة، رغ��م اصطدامهم برؤى 

متنافسة حول الطريقة املثلى لتحقيق ذلك.  
لو انضّم الشباب األكراد إىل انتفاضة السوريني 
عام 2011 ، ورددوا الدعوات بإس������قاط النظام، 
لتمكن������ت األحزاب الكردي������ة التقليدية من تبّن 
رؤية خمتلفة إىل حّد ما، لكنهم خيشون ردة فعل 
انتقامية ضد ش������عبهم إذا انضموا بشكل حاسم 
إىل املعارضة فضال عل������ى انهم يضمرون 

اس������تياًء من ال مباالة العرب حيال احتجاجاتهم 
وم������ا تالها من قمع النظام ع������ام 2004 فوجدوا 
أن بوس������عهم حتقي������ق مكاس������ب أك������رب بالبق������اء 
حمايدي������ن، كم������ا بات������وا قلقني من أن النش������طاء 
اجلدد الذين يكتسبون قوة متنامية سيعرضون 
على دورهم. ويف الوقت نفس������ه ان النظام الذي 
كان يأمل بتحاشي فتح جبهة جديدة ويعّول على 
االنقس������امات العربي������ة - الكردية جلعل الصورة 
أكثر تشويشًا ومن ثم   فقد ترك النظام األكراد 
وش������أنهم، األم������ر الذي، جع��ل معظ��م األحزاب 
الكردية ختتار البقاء بعيدة عن الصراع الس��وري 
األوس��ع، حبيث ال يقاتل��ون النظ��ام وال يدعمونه 
كة حي��ال املعارض��ة  و يتبنرّ��ون مقارب��ة متش��كرّ
)غ��ري الكردية( و ينظرون إليه��ا على أنها تتبنرّى 

توجهات قومية عربية واسالمية مفرطة.
وكش������ف التقرير ان حزب االحتاد الدميقراطي 
الكردستاني )نتيجة للصراع الدائر( هو احلزب 
األكث������ر نفوذا، كان أكثر االح������زاب إحجاما عن 
مواجهة النظ������ام، ما دفع اآلخري������ن إىل اتهامه 
بالتواطؤ معه، وُيعد هذا احلزب املنّظم واملدّرب 
واملس������ّلح بش������كل جي������د الفرع الس������وري حلزب 
العمال الكردستاني، اجملموعة الكردية املتمردة 
الرئيس������ة يف تركي������ا. وبع������د ان������دالع االنتفاضة 
بوقت قصري، عاد ح������زب االحتاد الدميقراطي 
الكردس������تاني، الذي كان يف معس������كر مع حزب 
العمال الكردستاني يف جبال مشال العراق، إىل 
س������ورية، وأحضر معه فريقا من املقاتلني. ففي 
متوز/يوليو 2012 ، اس������تغل احلزب االنسحاب 
اجلزئي لق������وات أمن النظام م������ن مناطق كردية 
لرسيخ حضوره السياسي واألمن، حيث أخرج 
املس������ؤولني احلكوميني م������ن مبان������ي البلدية يف 
مخس������ة معاقل له على األقل واس������تبدل األعالم 
السورية بعلمه. وبقيامه بذلك، فإنه فرض نفسه 
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علنا على أنه الس������لطة املس������ؤولة عن مؤسسات 
الدولة يف معظم املدن الكردية.

يتك������ّون منافس������و ح������زب االحت������اد الدميقراطي 
الكردس������تاني م������ن جمموعة غري متجانس������ة من 
األح������زاب الكردية الصغرية، يرتبط العديد منها 
بعالقات وثيقة مع اجملموعات الكردية العراقية. 
و برعاي��ة مس��عود برزان��ي، رئيس حكوم��ة إقليم 
كردس��تان يف العراق ورئيس احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني فقد حتالف أكثر من اثين عشر من 
لوا اجمللس الوطين الكردستاني  هذه األحزاب وشكرّ
يف تش��رين األول/أكتوب��ر 2011. واصب������ح ه������ذا 
التحال������ف املنافس الكردي الوحيد الفّعال حلزب 
االحتاد الدميقراطي الكردس������تاني، على الرغم 
من االنقسامات الداخلية يف أوساطه وغياب قّوته 
املقاتلة داخل سوريا، قّوضت قدرته على تشكيل 
ثقل مواٍز، فقد تس��بب الصراع الس��وري يف إحداث 
ف��راغ ام��ين وسياس��ي يف املناط��ق الكردي��ة، وإىل 

تصاعد املنافسة بني هذين التيارين الرئيسني.
ان الفصائل الكردية ال تتنافس فيما بينها فقط بل 
م������ع جمموعات املعارضة غري الكردية، ومجيعها 
تسعى إلجياد موطئ قدم يف صراعها على املوارد، 
وتوسيع مناطق نفوذها. قد أدى اخلطاب العربي 
ال������ذي تطغى علي������ه الصبغة اإلس������المية القومية 
العربية للمعارضة غري الكردية إىل نفور الكثري 
من األكراد، والس������يما م������ن أنصار حزب االحتاد 
الدميقراطي الكردستاني، كما أسهم يف توسيع 
الفج��وة بينهما، ما ُيعتقد أنه  اعتماد املعارضة غري 
الكردية على دعم احملافظني يف تركيا واخلليج. 
و م������ع اس������تمرار الصراع واحتمالي������ة حتّوله إىل 
حرب أهلية ش������املة، ف������إن التوت������رات الطائفية 
والعرقية يف تصاعد مستمر، فقد شهدت البالد 
صدامات بني مقاتلي حزب االحتاد الدميقراطي 
املعارض������ة  وجمموع������ات   )PYD(الكردس������تاني

املس������ّلحة )اليت ُيطلق عليها غالبا االسم الواسع 
واملضلل يف كثري من األحيان وهو اجليش السوري 
احل������ر(. كانت ه��ذه املع��ارك حتى اآلن وبش��كل 
أساس��ي صراعًا على مناطق النفوذ، لكنها ميكن 
ل صراعًا أوس��ع ح��ول الوضع  أن تتصاع��د لتش��كرّ

املستقبلي لألكراد.
ولف��ت التقرير النظ��ر اىل ان الصراع يف س��وريا قد 
��ج احل��رب غ��ري املعلن��ة يف قل��ب وروح احلركة  أجرّ
الوطني��ة الكردي��ة يف البل��دان األربع��ة )س��وريا، 
والع��راق ، وتركي��ا ، وإي��ران( . وق������د جلأ حزب 
العم������ال الكردس������تاني إىل الصراع املس������ّلح بني 
احلني واآلخر، يف حماولة إلجبار أنقرة على منح 
حقوق ثقافية وسياس������ية أكرب لألكراد يف تركيا. 
عل��ى النقيض من ذل��ك، فإن احل��زب الدميقراطي 
ف هيمنته على حكومة  الكردس��تاني، الذي يوظرّ
إقليم كردستان، سعى بشكل حثيث يف السنوات 
األخرية لتطوير عالقات اقتصادية وسياس��ية قوية 
مع تركيا إلغرائه��ا باختاذ موقف أكثر إجيابية، 
حكوم��ة  اعتم��اد  تقلي��ص  نفس��ه  الوق��ت  ويف 

كردستان على بغداد.
إن مدى اس������تقالل حزب االحت������اد الدميقراطي 
الكردس������تاني عن ح������زب العمال الكردس������تاني 
قضية فيه������ا بعض اجلدل ، عل������ى الرغم من أن 
املسألة بالنسبة ألنقرة قد ُسّويت منذ أمد بعيد، 
فم������ن وجهة نظره������ا، ترى ان احلرك������ة الكردية 
الس������ورية ال تعدو كونه������ا فرعا أو نس������خة طبق 
األص������ل عن ح������زب العمال الكردس������تاني، الذي 
ختاط������ر حماوالته باكتس������اب موط������ئ قدم له يف 
سورية، بتغذية املش������اعر االنفصالية لألكراد يف 
تركيا. والحظ التقرير ان اي معقل حلزب االحتاد 
الدميقراطي الكردستاني جبوار تركيا ميكن أن 

يستغله حزب العمال الكردستاني كنقطة 
انطالق يف حربه مع تركيا، االمر الذي ال 
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ميكن ألنقرة ان تتساهل إزاءه .
يف الوقت الذي يس������عى فيه البارزاني اىل احتواء 
اخلصومات السياس������ية ، وطمأنة أنقرة وحماولة 
فرض س������يطرته، ح������اول التوّس������ط يف الوصول 
إىل اتفاقي������ة ب������ني حزب االحت������اد  الدميقراطي 
الكردس������تاني واجملل������س الوطن الكردس������تاني. 
وحيم������ل هذا االتفاق مكاس������ب للطرفني، يف حني 
ان اجملل��س الوطين الكردس��تاني يتمتع بالعالقات 
الدولية و بالشرعية، لكنه يعاني على حنو متزايد 
من االنقسامات الداخلية ويفتقر إىل وجود حقيقي 
عل��ى األرض. إال أن ه������ذا الت������زاوج الذي يس������عى 
بارزاني إلمتامه، حتت اسم اهليئة الكردية العليا، 
ه������و يف أفضل األحوال زواج مصلحة. وال يثق أي 
من الطرفني باآلخر، ولكل منهما عالقات متوترة 
مع جمموعات املعارضة السورية املتصارعة، وقد 
حدث������ت مناوش������ات بينهما يف مناطق حساس������ة، 
وكالهم������ا يتح������نّي الف������رص إىل أن تتضح صورة 

األوضاع يف البالد.
وعلى حنو مماثل، فإن تركيا على الرغم من انها 
اختارت ، حتى اآلن، عدم التدخل مباش������رة ضد 
حزب االحتاد الدميقراطي الكردس������تاني خشية 
االجنرار اىل مس������تنقع احل������رب الدائرة ، فضاًل 
على انها منحت البارزان������ي دورا بارزًا يف احتواء 
ح������زب االحت������اد الدميقراطي الكردس������تاني، اال 
ان ه������ذه املقاربة ق������د ال تدوم.  ألن مص��احل أربيل 
وأنق��رة، ومب��رور الوقت،ق��د تفرتق عل��ى األرجح ، 
طامل��ا ان أربي��ل تس��عى إىل اجي��اد منطقة واس��عة 
يسيطر عليها األكراد على جانيب احلدود العراقية 
الس��ورية، ومن ثم فإن من ش��به املؤكد أن ختش��ى 
أنقرة م��ن تداعيات ذلك على س��كانها األكراد، 

والسيما على وضع حزب العمال الكردستاني. 
وتأسيس��ا عل��ى ذلك ينص��ح التقري��ر أكراد 

سوريا بأن يفعلوا ما بوسعهم لتجنرّب االخنراط اكثر 
من الالزم يف هذه املعركة اإلقليمية واسعة النطاق 
و كذلك ع��دم املبالغة يف مس��عاهم لتحقيق درجة 
أكب من االستقالل. إن مصريهم يف الوقت احلاضر 
هو يف س��وريا، وهلذا فإن الس��وريني هم الطرف الذي 
ينبغي عليهم التف��اوض معه حول دورهم يف النظام 
اجلدي��د وضم��ان االحرتام حلقوقهم األساس��ية بعد 

مرور كل هذا الوقت.
وخُلص تقري��ر جمموعة االزمات الدولية اىل مجلة 

من التوصيات وهي على النحو اآلتي  :  
� إىل ح��زب االحت��اد الدميقراطي الكردس��تاني ، 
واجملل��س الوطين الكردس��تاني وممثلي اجلماعات 

الشبابية املستقلة:
1- حتسني تنسيق األنشطة السياسية واإلدارية، 
والعمل للتوصل إىل اسراتيجية مشركة لتوفري 

األمن واخلدمات األساسية للمناطق الكردية. 
2- التواصل مع اجملتمع السوري على نطاق واسع 
من دون الدخول بالضرورة يف صراع مع النظام، 
من خالل تقديم املس������اعدات اإلنس������انية، وإقامة 
املستش������فيات امليدانية للجرحى املدنيني بصرف 
النظر عن انتمائهم العرقي أو السياسي والتعبري 
عن التضامن مع املصاعب اليت يواجهها املدنيون 

يف سائر أحناء سورية.
3- اإلحج��ام ع��ن أي عم��ل ُيث��ري املخ��اوف م��ن انفصال 

األكراد، مثل استبدال الرموز الوطنية برموز كردية.
:)SKC(إىل اهليئة الكردية العليا �

4- صياغة موقف واضح وموّحد حول ما تتوقعه 
من اي س������لطة س������تخلف هذا النظام فيما يتعلق 
باح������رام حقوق األك������راد، والتف������اوض على هذا 

األساس مع نظرائها السوريني من غري األكراد.
� إىل ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي الكردس��تاني 

وقوات احلماية الشعبية املسلرّحة:
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5- عدم القيام بأنش������طة عسكرية تلفت األنظار، 
واقتصار دورها على واجبات الشرطة الداخلية يف 
املناطق ذات األغلبية الكردية، بالتنسيق والتعاون 
م������ع اجمللس الوط������ن الكردس������تاني وجمموعات 

الشباب املستقلة.
6- عدم اس������تعمال الق������وة أو الرهيب يف املناطق 

اخلاضعة لسيطرتهم.
7- ع������دم القيام باعمال اس������تفزازية من ش������أنها 
ان تدف������ع تركيا اىل التدخل العس������كري من قبيل 
اس������تخدام األراضي السورية كنقطة انطالق لشّن 
عمليات عس������كرية كردية داخ������ل تركيا بدعم من 

حزب العمال الكردستاني .
�  إىل املقاتلني الذين دررّبهم احلزب الدميقراطي الكردستاني 

وهم حتت سيطرة اجمللس الوطين الكردستاني:
8- ع������دم الدخول إىل س������وريا اال بناًء على اتفاق 
صريح مع حزب االحتاد الدميقراطي الكردستاني 
حيدد مناطق العمليات، وينص على كيفية تس������وية 
النزاعات بني اجملموعتني املسّلحتني وينشئ نظاما 
شفافا للتعرف على املقاتلني يف كل مجاعة، وعلى 

قياداتهم وأنشطتهم. 
� إىل املعارضة الس��ورية غ��ري الكردية، مبا يف ذلك 

عناصرها املسلرّحة:
9- االخنراط يف املفاوضات، أو دعمها مع اهليئة 
الكردية العليا حول ما س������ينطوي عليه تأس������يس 
نظام سياس������ي دميقراطي يتمتع في������ه املواطنون 

حبقوق متساوية فيما يتعلق باألكراد.
10- دعم اإللغاء الفوري والعلن جلميع التشريعات 

القاضية بنزع اجلنسية عن جمموعات معّينة من 
األكراد أو حرمانهم منها.

11- السعي للتنسيق مع اهليئة الكردية العليا عند 
عملها داخل مناطق نش������اط اجملموعات الكردية 

املسّلحة او يف حميطها .
� إىل احلكومة الرتكية:

12 - االس������تمرار يف االمتناع عن التدخل املباشر 
يف املناطق الكردية من سوريا، ومضاعفة جهودها 

يف تسوية املسألة الكردية يف تركيا سلميا.
13 - النظر يف إجراء حمادثات مع حزب االحتاد 
الدميقراطي الكردس������تاني ، رمبا برعاية اهليئة 
الكردية العليا، تهدف بش������كل أساسي إىل إجياد 
آلية لالتصال والتنسيق فيما يتعلق بأمن احلدود.

14 - تشجيع املعارضة السورية غري الكردية على 
ضم جمموع������ات املعارضة الكردية على أس������اس 
رؤية تس������تند إىل نظام سياسي دميقراطي يتمتع 

فيه مجيع املواطنني حبقوق متساوية.
� إىل حكومة إقليم كردستان العراق:

15 - االمتناع عن استغالل اخلالفات بني الفصائل 
الكردي������ة، والس������عي ب������دال من ذلك إىل سياس������ة 
ُتعّزز وح������دة اهليئة الكردية العليا ومش������روعيتها 

ومصداقيتها التمثيلية.
16 - تشجيع اجمللس الوطن الكردستاني وحزب 
االحتاد الدميقراطي الكردستاني على حنو خاص 
عل������ى العمل مع������ا وبش������كل وثيق لتحقيق الس������الم 
واالس������تقرار يف املناط������ق ذات األغلبية الكردية يف 
سوريا، وبالتنسيق مع جمموعات الشباب املستقلة.

رابط املقال:
www.crisisgroup.org/...syria.../syria/136-syrias-kurds-a-struggle-within-a-struggle.aspx 
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مقاالت ا�شرتاتيجية

مت  اإن قدرة اأنقرة على اأن تكون قوة ناعمة حيادية داعمة لال�شتقرار يف املنطقة ، قد حتجهّ
ب�ش��كل كب��ري  نتيج��ة النحيازه��ا اإىل اأحد اأط��راف النزاع ، ال ب��ل اأ�شبحت عام��اًل يف تاأجيج 

الطائفية وعدم اال�شتقرار  

ال�شيا�شة اخلارجية الرتكية من العلمانية اإىل الطائفية 

الكاتب : �شميح ايديز /كاتب يف �شحيفة املونيتور الرتكية ،غطت 
مقاالت��ه ق�شاي��ا ال�شيا�شة اخلارجي��ة والدبلوما�شي��ة يف ال�شحف 

الرتكية الرئي�شة ملدة ثالثني عامًا -  1اآذار /مار�س  2013

 ترجمة وتلخي�س: د.ن�شر حممد علي 
 مراجعة:في�شل عبد اللطيف يا�شني

 يرى الكاتب يف مس������تهل مقاله انه 
مع وصول ح������زب العدالة والتنمية 
)AKP( إىل الس������لطة يف تشرين 
الثاني/نوفمرب 2002، كانت احدى 
خططه االساسية تتمثل باستخدام 
قن������وات اتصاالت مفتوح������ة مع كل 
األطراف يف الش������رق األوس������ط ، 

بالتزامن مع تنام������ي » القوة الناعم��ة Soft power« لركيا 
من اج������ل لع������ب دور الوس������اطة يف خمتلف أن������واع النزاعات 
واملس������اهمة يف اس������تقرار هذه املنطقة املضطربة من العامل . 
وقد مت تفعيل هذه الرؤية بش������كل اكرب بعد تعيني أمحد داوود 
أوغلو وزي������رًا للخارجية يف مايس/مايو عام 2009 ، الذي مل 
يّدخر وقتًا يف تنفيذ سياسته الواعدة ل� » تصفري املشاكل مع 
اجلريان«. وبدت جتليات تلك السياس������ة عندما توسطت تركيا 
للتوصل التفاق بني س������وريا وإسرائيل . اما اآلن فإن ذلك يبدو 
جزءًا من املاضي ، فحالة العالقات الدبلوماس������ية الركية مع 
إس������رائيل ليست يف أدنى مس������توياتها وحسب ، بل ان االوىل 
مل َتعد العبًا حموريًا لعملية الس������الم يف الش������رق األوس������ط . 
ويف خض������م ذلك فقد حتّول الرئيس بش������ار األس������د إىل عدوٍّ 
لدوٍد لداوود أوغلو ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان . ولفت 
الكاتب النظر إىل ان نهج حكومة أردوغان يف األزمة السورية 
أدرّى إىل أن تكون تركيا جزءًا من املش��كلة يف س��وريا. 

النيويورك  افتتاحية صحيف������ة  ويف 
تاميز أك������د هالل كارافيلل������ي ��� من 
كب������ار باحثي جامعة ج������ون هوبكنز 
ومعهد األمن وتطوير السياس������ة يف 
س������توكهلوم على »ان سياسة تركيا 
أدرّت إىل تفاق��م الص��راع الطائفي يف 
س��وريا بداًل من أن تس��اهم يف إجياد 
حل س��لمي يضم مجيع االطراف«  وأضاف كارافيللي يف مقالته 
املوسومة ب�»تركيا حليف غري متعاون« » ان حكومة اردوغان«  
يف الوقت الذي تدعم املطالب السنية يف سوريا » مل ُتظهر اي 
تعاطف حيال خماوف األقليات العلوية واملس������يحية والكردية 
يف البالد«. وقبل اي������ام فقط من افتتاحية كارافللي اتهم فاحل 
الفياض مستشار األمن القومي العراقي حكومة أردوغان بأنها 
»ُترسل املتشددين إىل سوريا« و تتدخل بالشأن العراقي وتال 
ذلك تصريح لوزير النقل العراقي هادي العامري الذي ِادعى 
وفقا لتقري������ر لرويرز »ان دعم تركي������ا والقاعدة للمتمردين 
د رئيس  الس������وريني مبثابة إعالن حرب على العراق«، كما ردرّ
الوزراء العراق��ي نوري املالكي اإلدعاء نفس��ه عندما أكد: »ان 
التأث��ريات اخلارجي��ة تس��اهم يف إذكاء الفتن��ة الطائفي��ة يف 
ب��الده«. وأضاف يف مقابلة له مع االسوش������ييتد برس » ان ما 
حيص��ل يف العراق يرتب��ط مبا حيصل يف املنطق��ة كما يرتبط 
بنتائج ما يس��مى ب� الربيع العربي وبعض السياس��ات الطائفية«  
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ونظ������رًا ألن املالكي قد اتهم تركيا بالتدخل يف بالده س������ابقًا، 
ف������إن كلماته ، وفق������ًا للكاتب ، فيها تلمي������ح لركيا أيضًا . ويف 
الس������ياق نفسه فقد اتهم »السيد حسن نصر اهلل« زعيم حزب 
اهلل ، تركيا يف لقاء متلفز يف لبنان ، وأكد ان تركيا والسعودية 
وقطر والواليات املتحدة تدعم اجلماعات الس������نية يف سوريا 
حمذرًا من ان ذلك يس������هم يف تأجيج ن������ار الطائفية يف لبنان. 
وأردف قائ������اًل: »هناك من يعم��ل يف الليل والنه��ار لدفع لبنان 
بسرعة حنو الصراع الطائفي والصدام بني السنة والشيعة« . كما 
انض������ّم رئيس حزب األحتاد الدميقراطي الكردي الس������وري ، 
صاحل حممد مس������لم إىل ركب املتِهم������ني لركيا عندما محّلها 
مسؤولية » تعمي��ق االنقس��امات الطائفية يف املنطقة من خالل 
دعمه��ا للجماع��ات اجلهادية يف س��وريا« وعلى خلفية كل ذلك 
فّجر وزير اإلعالم السوري عمران الزعب تصرحيًا إعالميًا 
على التلفزيون الس������وري يف 25 ش������باط/فرباير عندما ِادعى 
وجود أدلة ُتثب������ت ضلوع تركيا يف األزمة الس������ورية وأكد انها 
سُتس������لم إىل جملس األمن الدولي . ويس������تنتج الكاتب من كل 
ذلك ان رؤية داوود أوغلو لرتكيا بوصفها قوة استقرار يف الشرق 
األوس��ط وانها قادرة على استخدام حيادها للتوسط يف النزاعات 
اإلقليمي��ة ، جيايف احلقيقة . وم������ن ثم فإن تركيا مل َتعد العبًا 
أساس������يًا يف عملية الس������الم يف الش������رق األوس������ط وأصبحت 
مهّمش������ة يف اجلهود الرامية اىل إنهاء األزمة السورية  . وهنا 
يطرح الكاتب تس������اؤاًل مفاده : كيف انتهت االمور بركيا اىل 
ه������ذا احلال ، ال������ذي مل جيعلها تفق������د اصدقاءها يف منطقة 
الشرق االوسط فحسب ، بل وضعها يف موقف ُتتهم فيه بأنها 
تزيد من انعدام االس������تقرار االقليمي ؟ واجلواب يكمن، وفقًا 
للكاتب، فيما يسمى ب�»أس��لمة السياسة اخلارجية الرتكية«؛   
فعلى س������بيل املثال فإن العالقات الودية بني تركيا وإس������رائيل 
لطاملا كانت موضع نفور وبغٍض من قبل اإلس������الميني األتراك 
وهو ما يتماشى اىل حّد كبري مع رؤية اردوغان ودواود اوغلو ،                            
وعلى الرغم من ذلك فإنهم حاول������وا االحتفاظ بالعالقات مع 
الدولة اليهودية الس������باب براغماتية . وعندما شّنت اسرائيل 
عملية » الرصاص املصبوب« يف ش������تاء ع������ام 2008 ، فتحت 

الباب على مصراعيه للمش������اعر املعادية إلس������رائيل ، واليت 
مّكنت االسرائليني من الكشف عن العناصر املعادية للسامية. 
واس������تعرض الكاتب موقف أردوغان من العملية االس������رائيلية 
الذي أفصح عنه يف قمة دافوس الش������هرية يف كانون الثاني /

يناير عام 2009 ونظرًا لوحشية العملية اإلسرائيلية على غزة 
فقد ش������ارك عدد كبري من اجلمهور الركي مشاعر اردوغان 
ال بل جعلت حادثة توبيخ الرئيس االسرائيلي يف قمة دافوس 
من اردوغ������ان بطاًل للجماه������ري العربية . ومن هن��ا فقد عمل 
الدبلوماس��يون الغربي��ون واألت��راك على حس��اب تكاليف هذا 
الغضب غري املنضبط وكان األهم بالنس��بة هلم تبعات ذلك على 
الدور الرتكي احملتمل يف عملية السالم يف الشرق األوسط . وقد 
رأى الكثري من املراقبني ان نظرة أردوغان اإلسالمية كانت هي 
الدافع وراء ردة فعله إزاء إسرائيل كما لو كان يتحنّي الفرصة 
من اجل اهلجوم على إس������رائيل أمام مجه������ور دولي . والحظ 
الكاتب ان هذا ُيقّدم مؤش������رًا على كيفية هيمن��ة التوجهات 
اإلسالمية ألردوغان على السياسة اخلارجية الرتكية العلمانية 
اليت تتطلع حنو الغرب وترنو إىل حتقيق املصاحل الوطنية الرتكية 
وليس بسياس��ة مدفوعة دينيًا م��ن حكومات معيرّنة . ومل يقف 
األمر على ذلك فحسب بل ذهبت حكومة أردوغان اإلسالمية 
إىل أبعد من ذلك والسيما بعد األزمة السورية وهي » ُتسّنن«  
السياس������ة اخلارجية الركية . وانتهى الكاتب يف ختام مقالته 
إىل نتيج������ة مفادها: قد بدا جليرّ��ًا ان قدرة أنقرة على أن تكون 
مت  ق��وة ناعمة حيادية داعمة لالس��تقرار يف املنطقة ، قد حتجرّ
بش��كل كبري نتيجة الحنيازه��ا إىل أحد أطراف الن��زاع ، ال بل 

أصبحت عاماًل يف تأجيج الطائفية وعدم االستقرار .     

مقاالت ا�شرتاتيجية

رابط املقال:
www.al-monitor.com/.../akp-sunni-foreign-policy-turkey-sectarianism.htmlspectre

1 - القوة الناعمة سالح مؤثر حيقق األهداف عن طريق اجلاذبية واإلقناع بدل اإلرغام 
أو دفع األموال، وموارد القوة الناعمة ألي بلد هي ثقافته إذا كانت تتمتع بالقدر 

األدنى من اجلاذبية وقيمه السياسية عندما يطبقها  داخليًا وخارجيًا إضافة 
إىل السياسة اخلارجية. املرجم .

 2 -  مت نش������ر هذه الدراس������ة يف نش��رة الع��راق يف مراكز االحب��اث االمريكية 
الصادرة عن مركز الدراسات االسرتاتيجية / جامعة كربالء يف العدد العاشر . 
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يفتت������ح الكاتب مقالت������ه بالقول: قد تب������نّي أن »الربيع« 
ما ه������و اال وصف خاط������ئ لالضطرابات السياس������ية 
واحلروب األهلية اليت أعقب������ت الثورات العربية منذ 
العام 2011. ولكن أمة واحدة يف الشرق األوسط فقط 
على ما يبدو بدأت بأخذ نصيبها من احلرية والرخاء، 
فقد »شرع الناس باحلديث عن الربيع الكردي، وليس 
الربيع العرب������ي«. كما ذكر فؤاد حس������ني رئيس ديوان 
رئاس������ة اقليم كردس������تان العراق. فخالل زيارة االخري 
مع وفد من حكومة اقليم كردس������تان لواش������نطن جرى 
احلدي������ث عن الوض������ع الذي وصلت الي������ه بالدهم بعد 
مرور عقد من الزمن على الغزو االمريكي ، فاحلرب 
مّثلت جناحًا استثنائيًا كما تبدو عليه االمور يف اربيل 

عاصمة االقليم.
حيث ان كردستان دميقراطية، وتشهد استقرارًا امنيا، 
وازده������ارًا على الصعيد االقتصادي مبعدالت منو تصل 
اىل 11 يف املائة س������نويا، كما ان املس������تثمرين األجانب 
يتدفقون على مط������ارات االقليم اجلديدة لالس������تثمار، 
وال س������ّيما يف حقول النفط اليت يسيطر عليها األكراد. 
اكسون وش������يفرون وغازبروم وتوتال هي من بني 

الش������ركات متعددة اجلنس������يات اليت وّقع������ت اتفاقيات 
مع احلكوم������ة االقليمية. ان مد خ������ط أنابيب جديد من 
كردستان إىل تركيا قد يسمح للصادرات باالرتفاع إىل  
مليون برميل يوميا يف غضون بضع سنوات. كانت هناك 
جامعة واحدة ملنطقة يبلغ س������كانها 5,2 مليون قبل عقد 
م������ن الزمن ، اما اآلن فتوجد هن������اك 30 جامعة . يقول 

حسني »ان ما قام به شعبنا هو جيدًا جدًا«.
ويعتقد الكاتب أن القصة األكرب تتمّثل يف ان األكراد أمة 
غري عربية تضم ما يقارب 30 مليون انس������ان حمرومني 
من دولة هلم، فهم مقّس������مون بني تركيا والعراق وايران 
وس������وريا، وهم على وش������ك جت������اوز تارخيه������م الطويل 
كضحايا يف املنطقة. فمنذ مخس������ة وعشرين عامًا، كان 
يتم ابادة األكراد بأسلحة صدام الكيمياوية وكانوا يعانون 
االضطهاد يف تركيا حيث يعيش نصفهم هناك تقريبًا ، 
فاندلعت حرب عصابات شرسة بني املتمردين األكراد 
واجليش الركي. أما الي������وم تربز تركيا بوصفها أقرب 
حليف لألك������راد، وحمّفز مفرض على اجياد سلس������لة 
متجاورة م������ن املناطق ذاتية احلك������م للمكونات الكردية 
متتد من س������وريا وحتى احل������دود العراقي������ة االيرانية . 

مقاالت ا�شرتاتيجية

لطامل��ا وقف��ت اجلغرافية ال�شيا�شية ملنطقة ال�شرق االو�شط على ال�ش��د من االكراد، اأما اليوم 
فه��ي تعمل ل�شاحلهم، فق��د خلق الت�شرذم الطائفي يف كل من الع��راق و�شوريا م�شاحة جديدة 

الأمة ناه�شة يف تلك الرقعة من العامل

�شحيفة الوا�شنطن بو�شت :
 االأكراد الرابح االأكرب من الربيع العربي!!

الكات��ب: جاك�شون دي��ل – نائب رئي�س حترير �شحيف��ة الوا�شنطن بو�شت 
ذي وا�شنطن بو�شت  - 15 اأبريل 2013

 ترجمة وتلخي�س:ح�شني با�شم 
 مراجعة : في�شل عبد اللطيف يا�شني
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رابط املقال:
http://www.washingtonpost.com/opinions/jackson-diehl-iraqi-kurdistan-in-

bloom/2013/04/14/90ca6cb0-a2c9-11e2-82bc-511538ae90a4_story.html

وقد َبَن������ت تركيا عالقات وثيقة مع حكومة كردس������تان 
العراق، وان رئيس الوزراء الركي رجب طيب أردوغان 
يتف������اوض حاليًا للوص������ول اىل اتفاق س������الم مع حزب 
العمال الكردس������تاني املتمرد، ان مث������ل هكذا اتفاق من 
ش������أنه ان يتضمن حقوق لغوية وثقافية جديدة، فضاًل 
على انتخاب حكومات حملية للمناطق املأهولة بالسكان 

االكراد يف جنوب شرق تركيا.
ويف الوقت نفس��ه، فقد عم��ل البارزاني واك��راد العراق على 
تعزي��ز احلكم الذاتي الكردي يف مشال س��وريا اليت يقطنها 
حنو 2.5 مليون كردي. حيث انس��حبت قوات النظام الس��وري 
من املنطقة منذ العام املاضي متيحًة الفرصة لألكراد إلقامة 

ادارة خاص��ة بهم. فحتى وقت قريب كان احلزب الكردي 

الس������وري الرئيس، حزب االحتاد الدميقراطي، يدعم 
كفاح حزب العمال الكردستاني ضد تركيا ومييل جتاه 
نظام بش������ار األس������د. أما اآلن فبفضل اتفاقية السالم 
الوليدة بني تركيا وحزب العمال الكردستاني فإن التحّول 
قد ال يكون مقصورًا على اجلانب الكردي الركي وامنا 
يشمل اجلانب الكردي السوري أيضًا. ففي مطلع شهر 
ابري������ل املاضي انضم مقاتلو احلزب الكردي الس������وري 
للمتمردي������ن من اجل طرد القوات النظامية من املنطقة 

املأهولة بالسكان األكراد يف حلب. 
ثم يضي������ف الكاتب »لطامل��ا عمل��ت اجلغرافية السياس��ية 
ملنطقة الش��رق االوس��ط ضد األك��راد، أما الي��وم فهي تعمل 
لصاحله��م. فق��د خلق التش��ظي الطائفي يف كل م��ن العراق 
وسوريا مساحة جديدة ألمة ناهضة هي يف الغالب من املسلمني 

السنة، غري أنها معتدلة وعلمانية يف الوقت نفسه. على حنو 

مفاجئ بدأت كل األطراف تتودد لألكراد، فقد أرس������ل 

رئيس الوزراء نوري املالكي يف شهر أبريل املاضي وفدًا 
اىل اربي������ل يقرح عودة وزراء ون������واب الربملان األكراد 
الذين انس������حبوا من احلكومة الوطني������ة العام املاضي. 
غ������ري ان حكوم������ة الربزاني امتنعت، عدا أنها أرس������لت 
وفدًا للتف������اوض يف بغداد. ووفقًا لرؤية فؤاد حس������ني، 
ك العراق اىل  فقد تكون احملادثات فرصة أخرية لتجنب تفكُّ
مناطق منفصلة ش��يعيةو س��نية وكردية، وه��و يلوم املالكي 

بس��بب حماوالته لرتكيز الس��لطة بايدي الش��يعة.  فيقول: 

»أما ان تكون لدينا ش������راكة حقيقية، أو أننا يف سبيلنا 
للذه������اب مرة أخرى اىل ش������عبنا« مضيف������ًا ان النتيجة 

ممكن ان تكون باالستفتاء على مستقبل كردستان.
وي������رى الكات������ب »أنه مل������ن املنطقي ان تنض������م الواليات 
املتح������دة اىل تركيا يف دعم هذه النهضة الكردية؛ حيث 
ُيع��درّ األكراد  ق��وة معتدل��ة وموالية للغ��رب يف املنطقة اليت 

ت��زداد اضطرابًا. لك������ن ادارة اوبام������ا اختلفت مع حكومة 

اقليم كردس������تان مرارًا،  وضغطت على تركيا من اجل 
عدم السماح مبد خطوط أنابيب نفط جديدة اليت من 
شأنها منح كردس��تان االس��تقالل االقتص��ادي عن بغداد«.  
وم������ن وجهة النظر الكردية ، ف������إن الواليات املتحدة قد 
دعم������ت مرارا حم������اوالت املالكي لفرض س������لطته على 
املنطقة ويف ختام املق������ال يذكر الكاتب ان احد اعضاء 
الوف������د الكردي قد اخ������ربه »ان اإلدارة ال ترانا مصدرًا 
لالستقرار، بقدر ما ترانا مصدرًا لإلزعاج، فهي تنظر 
لألكراد كوج������ود اجنب يف املنطقة يعم������ل على تعقيد 
األم������ور، كما لو كانت اس������رائيل أخ������رى«. ان ذلك مثله 
مثل الكثري  من سياسات الواليات املتحدة اخلاطئة يف 

الشرق االوسط هذه األيام. 
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اليهت��م االأك��راد االآن باالحتف��اظ مبن�شب رئي���س اجلمهورية ، اإذا مل يكن الرئي�س ه��و الطالباين ، فما 
يريده االأكراد اأن تعرتف بغداد باحلقوق الد�شتورية حلكومة اإقليم كرد�شتان بخ�شو�س النفط واإجراء 
اال�شتفتاء املن�شو�س عليه يف الد�شتور على كركوك وبقية االأرا�شي املتنازع عليها. ومن ثمهّ  فاإن االأكراد 
قد يكونوا مرنني حول من�شب رئي�س اجلمهورية اإذا كانت هناك �شفقة تق�شي با�شتبدال املالكي بزعيم 

ي املطالب الكردية يلبهّ

خروج الو�شيط : هل �شيتجزاأ العراق اإذا مات الرئي�س ؟  

استعرض الكاتب تداعيات خروج رئيس اجلمهورية 
جالل الطالباني من املعادلة السياسية العراقية ، 
مؤكدًا ان������ه من غري املمكن يف هذه املرحلة التنبؤ 
بشأن حالة الرئيس العراقي جالل طالباني الذي 
يعاني من جلطة دماغية . فقد س������عى جاهدًا من 
أج������ل أن يصب������ح أول رئيس منتخ������ب دميقراطيًا 

إىل  تارخيها  يع������ود  لدول������ٍة 
آالف السنني واليت تعد مهد 
احلض������ارات. طالباني الذي 
كّرس حياته للقضية القومية 
اآلن   يوص������ف  الكردي������ة، 
د ، ويف احلقيقة، قد  باملوحِّ
د الوحيد  يك������ون الرمز املوحِّ
بني كبار الزعماء السياسيني 

العراقي������ني إال ان التوصيف ينطوي بالتأكيد على  
سخرية  ألن الطالباني يبقى قوميًا كرديًا ، وعندما 
يتكلم عن »بلده« فهو يعن بذلك كردستان وليس 
العراق. وبوصفه رئيسًا للعراق فقد دافع من 

دون كلل عن حقوق كردس��تان يف ظل الدس��تور 
العراقي. و بقوة شخصيته، فقد استخدم طالباني 
منصبه الفخ������ري، كرئيس للجمهوري������ة ، لتهدئة 
الصراع بني الش������يعة والس������نة واألك������راد وهو يف 
الواقع ، الوسيط الرئيس بينهم. وقد جنح مؤخرًا 
يف التوصل إىل اتفاق بني حكومة إقليم كردستان 
واحلكومة اإلحتادية يقضي 
بسحب قواتهما من املناطق 
املتنازع عليها حول كركوك. 
أخ������رى، فقد  ويف ح������االت 
توّس������ط يف الصراعات بني 
السنة والشيعة، وحتى داخل 

الطائفة الشيعية.
وتعاُم��ل الطالباني فريد من 
نوع��ه، فهو ودرّي مع اجلميع تقريبًا ،وتأسيس��ًا على 
حقيقة ان جلرّ عمله موجود ألسباب بروتوكولية، 
فه��و الرئيس األكثر ُبعدًا عن الرمسية، فهو حُيّيي 
زائري������ه بالُقبل والن������كات، ويف الدع������وات خيدم 

الكات��ب : بي��رت غالبريث/كاتب واكادميي وم�شت�شار �شيا�ش��ي و�شفري �شابق للواليات 
املتحدة يف كرواتيا/زميل دبلوما�شي اقدم يف مركز احلد من الت�شلح وعدم االنت�شار 

النووي  - جملة فورين بولي�شي 21 /كانون االول/ دي�شمرب 2012

ترجمة : د. ن�شر حممد علي
مراجعة:في�شل عبد اللطيف يا�شني 
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ضيوف������ه ش������خصيًا. وكش������ف الكات������ب ان زمالء 
الطالباني السياس������يني واحلكومي������ني حيرمونه 
ليس بس������بب منصبه ولكن بسبب قراراته الواثقة 
ونضاله الطويل ضد الدكتاتورية. وان ذلك جيعل 
ر أن حيل حمله ش��خص آخر . واحلكمة  م��ن املتعذرّ
تقض��ي بأن االكراد سيس��تبدلونه ،اذا ُأجبوا على 
ذل��ك ، بك��ردي آخ��ر، ولكن، يف احلقيق��ة، انهم  
يريدون��ه رئيس��ًا للجمهورية ألنه كان رم��زًا بارزًا 
بني ق��ادة العراق السياس��يني اجل��دد، وللتعامل مع 
املش��كلة العملية  املتمثلة بوجود منصبني رئاسيني 
للقائدي��ن الكردي��ني الرئيس��ني )ج��الل طالباني 
رئيس اجلمهورية ، و مس��عود برزان��ي رئيس احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني، ال��ذي أصبح رئيس��ًا 
لإلقلي��م الك��ردي(. وق��د اليهت��م األك��راد اآلن 
باالحتف��اظ مبنصب رئيس اجلمهورية، إذا مل يكن 
الرئيس هو الطالباني ، فما يريدونه هو  اعرتاف بغداد 
باحلقوق الدس��تورية حلكومة إقليم كردس��تان 
خبص��وص النفط وإجراء االس��تفتاء املنصوص عليه 
يف الدس��تور على كركوك وبقية األراضي املتنازع 
عليه��ا. وهم ي��رون أن رئيس الوزراء ن��وري املالكي 
ه��و العقب��ة الرئيس��ة ال��يت حت��ول دون حتقيق تلك 
األهداف وخيافون أيضًا مما يع��دوه جنوحًا متزايدًا 
م��ن قبل املالكي باجت��اه الدكتاتوري��ة. ومن ثم 
فإن األكراد قد يكونوا مرنني مبا يتعلق مبنصب 
رئي��س اجلمهوري��ة إذا كانت هن��اك صفقة تقضي 
باس��تبدال املالكي بزعيم يليبرّ املطالب الكردية. 
والطالباني، بوصفِه صانع السالم الدائم ، ساعد 
يف كبح مقرح )مش������روع قرار( سحب الثقة عن 

املالكي يف وقت مبكر من هذه الس������نة. ألن الكتلة 
الكردية مضافًا إليها أنصار رئيس الوزراء األسبق 
أي������اد ع������الوي، كانوا قريبني من ع������دد األصوات 
املطلوبة لس������حب الثقة . والفض������ل يف ذلك يعود 
إىل حس������ن تدبري الطالباني بوصف������ه موفِّقًا بني 
األطراف ، وس������يكون األكراد يف وضع قوي حتى 
بعد أن يغادر منصبه. وحينما اقربت احلرب يف 
سنة 2003 طّور الطالباني عالقة عمل وثيقة مع 
مس������عود برزاني الذي كان خصم������ه يف وقت من 
األوقات ، وابنه املوهوب، قباد، هو اآلن مس������ؤول 
مكت������ب رئي������س وزراء حكوم������ة إقليم كردس������تان 
نيجرفان برزاني. واليوم فإن احلزبني الرئيسني 
يف كردستان حزب اإلحتاد الوطن الكردستاني 
للطالبان������ي واحلزب الدميقراطي الكردس������تاني 
للبارزان������ي ، يعمالن ضمن ائتالف مع اجتماعات 
قيادية متواترة بعيدًا عن مآس������ي 15 س������نة خلت 
حينما تقاتال يف حرب أهلية كردية بشعة . ولفت 
الكات��ب النظر إىل ان حكومة إقليم كردس��تان 
حبكومتها املنتخبة وجيشها القوي، البيشمركة، 
يف وض��ع ق��وي يف مواجه��ة املالك��ي و احلكوم��ة 
االحتادي��ة . كما ان اقتصاد كردستان يشهد حالة 
من االزدهار يرافق ذلك صالت وثيقة لالقليم مع 
العامل اخلارجي، والسيما اجلارة تركيا. ) مقارنة  
بتوتر عالقة املالكي برئيس الوزراء الركي رجب 
طي������ب اردوغان (.  بغداد ال س��لطة هلا وال نفوذ يف 
اربيل. ومبوجب الدس������تور العراق������ي، فإن برملان 
كردس������تان يس������تطيع أن ُيعّدل أو يلغي أي قانون 

احت������ادي عند تطبيق������ه على كردس������تان. 

مقاالت ا�شرتاتيجية
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ومن ث������م فإن احلكومة االحتادي������ة ُتصدر قوانني 
قليلة وتتجاهل كردس������تان معظمها. والصراع بني 
احلكوم��ة اإلقليمي��ة الكردي��ة واملالك��ي ه��ي 
مواجهة بني طرفني متكافئني ،اليستطيع أحدهما 
أن يف��رض ارادت��ه على اآلخ��ر. ولذلك فإن غياب 
الطالباني قد تش������عر به املكونات العراقية األقل 
قوة من االكراد. فخالل احلرب االهلية العراقية 
االخ������رية، قدم الطالبان������ي والربزاني مالذًا آمنًا   
للمس������يحيني وغريهم من العراقيني اهلاربني من 

العنف الطائفي.
وحتى قبل أن يصبح الطالباني رئيسًا يف 2005، 
فقد تواصل   مع ش������يوخ السنة العراقيني ، سعيًا 
من������ه  جلعلهم اليش������عرون بالتهميش. ويف صيف 
2005 حينما رّكزت النخبة السياس������ية العراقية 
وصانع������ي الق������رار األمريك������ي عل������ى املفاوضات 
الدس������تورية، كان قل������ق الطالبان������ي املتزاي������د هو 
فرق املوت الش������يعية ، املرتبطة بوزارة الداخلية، 
اليت كانت تس������تهدف الس������نة. وعمل الطالباني 
عم������اًل دؤوبًا م������ع القادة التقليدين للس������نة االمر 
ال������ذي منحهم قدرًا من الثق������ة والذي كان عاماًل 
حموريًا لدفعهم للتعاون، من خالل مليش������يا أبناء 
العراق )الصح������وات (، يف القتال ضد القاعدة. 
والطالبان��ي ه��و البطل اجمله��ول يف النجاحات اليت 
عزتها الواليات املتحدة إىل اجلنرال ديفيد برتايوس 
وخطت��ه اإلندفاع��ة ال��يت تضمنت زي��ادة يف عدد 

القوات األمريكي��ة . وانتهى الكاتب اىل التاكيد 
على حقيقة ان اغلب وساطات الطالباني قد فشلت 
يف حتقيق أغراضها .  ان املكونات الدينية والوطنية 
العراقي������ة لديها وجه������ات نظر متباين������ة بصورة 
أساسية حول مستقبل العراق؛ فاالحزاب الشيعية 
الدينية املهيمنة اآلن تريد تعريف العراق كدولة 
ش��يعية، يف حني يرى السنة العرب العراق جزءًا من 
االمة العربية )الس��نية( الكبى. وحتى مع قبول 
العديد من الس������نة اآلن بفقدان امتيازاتهم اليت 
كانوا يتمتعون بها خالل 80 س������نة، إال ان القليل 
منهم يوافق������ون على أن ُيعّرف الع������راق بطريقة 
التتضمنه������م. اما االكراد فبالطب������ع انهم يريدون 
االنفص������ال. ويف الوقت ال������ذي مل حيل الطالباني 
أغلب القضايا العراقية املستمرة )جانب من ذلك 
يعود اىل انها غري ممكنة احلل(، فإنه ساهم  يف 
اقناع كل مكّون بأن هناك املزيد لكسبه من خالل 
السياسة بدال من العنف. و قد شّلت االنقسامات 
الطائفية والقومية يف العراق احلكومة االحتادية 
مرارًا وكان إس������هام الطالبان������ي الفريد يكمن يف 
فهم ان ش������لل احلكومة هو أفض������ل من أن تعمل 
جمموعة على ف������رض إرادتها على األخرى. وقد 
يك��ون هن��اك العديد م��ن اخللف��اء للطالباني يف 
منصب رئاس��ة اجلمهورية ، ولك��ن العراق حيتاج 
إىل شخص قادر على ملء الفراغ الذي سُيخلرّفه، وال 

أحد من هؤالء يستطيع أن يفعل ذلك.  

رابط املقال:
www.foreignpolicy.com/articles/2012/12/.../talabani_iraq_maliki  
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إن االنضم������ام لعضوية املنظمة حتى وان كان 
مُكلفا جدًا بالنسبة القتصادات كثري من دول 
الع������امل النام������ي يف املدى القص������ري فإن تلك 
التكلفة ستكون اقل بالنس������بة للعراق، وذلك 
ألن العراق ُيعّد من أكثر االقتصادات اِنفتاحًا 
على التجارة الدولي������ة وتطبيقًا ملبدأ احُلرية 

به  تنادي  الذي  التجارية 
املنظم������ة وال س������ّيما إذا 
أخذن������ا بعني االعتبار ان 
معدل التعرفة الكمركية 
يف العراق منخفض جدًا 
دول  من  بكث������ري  مقارنة 

العامل، وال س������ّيما بعد تطبيق العراق للرسوم 
الُكمركية املوّحدة واليت تبلغ %5. 

1- ان أهم ما جيب االلتفات إليه هو تطوير 
ال��ع��رض احمل��ل��ي وال��ت��ن��ّوع يف اإلنتاج  ق���درة 
الزراعي كخطوة اولية البد أن تسبق حترير 
وتثبيت  ال��ص��ادرات  لتعزيز  وذل���ك  ال��ت��ج��ارة 
قاعدة زراعية راسخة يكون اهلدف األساس 
منها حتقيق نسبة مهمة من االكتفاء الذاتي 
من  وذل����ك  ال��رئ��ي��س��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  للسلع 

الزراعية  للموارد  األمثل  االستخدام  خ��الل 
َث��مَّ تأتي اخلطوة  احمل��دودة يف العراق، ومن 
التالية لتنظيم عمليات االسترياد من خالل 
ختفيض الضوابط على االسترياد وفق جدول 
أمام  احمللية  لألسواق  االنتقائي  والفتح  زمن، 
التعرفة  وإح��الل  املستوردة  الزراعية  املنتجات 
الكمّية  القيود  كبديل  عن 
ولغرض  ال������واردات.  ع��ل��ى 
التنافسية  امل��زاي��ا  تدعيم 
الزراعية  الصادرات  لنمو 
م����ن اخت�������اذ بعض  الب������د 
ومنها  املهمة  اإلج�����راءات 
والبذور(  )األمس��دة  املستوردة  املدخالت  إعفاء 
املستخدمة يف إنتاج السلع الزراعية التصديرية.

2- ان رفع احلماية عن الصناعات العراقية 
الناشئة حبجة استكمال متطلبات االنضمام، 
يهدد هذه الصناعات ويقف عائقًا يف طريق 
تطورها مستقباًل، لذا جتب محاية القطاعات 
احليوية األكث������ر تنوعًا ومنه������ا الصناعة من 
التحرير امُلطلق للتجارة، وهلذا اإلجراء أهمية 

بالغة نظرًا لضعف القدرة التنافس������ية 

اإعداد: د.حيدر ح�سني اآل طعمة

�شوؤون اقت�شادية

اجلزء ال�شاد�س )االأخري (:اأبرز  التو�شيات 
يات ان�شمام العراق ملنظمة التجارة العاملية حتدهّ
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لقطاع الصناعة التحويلية يف العراق.
3- ض������رورة وض������ع خط������ة لتوفري ش������بكات 
الذي������ن  للعراقي������ني  االجتماع������ي  الضم������ان 
س������تتدهور مستويات معيش������تهم إىل درجات 
متدني������ة جراء حتري������ر التج������ارة، من خالل 
رصد املبالغ الكافية لدعم الُفقراء واملعوزين 
فال ضمان م������ن غري مبالغ ختصصها الدولة 

لذلك يف موازنتها.
4- تشجيع االس������تثمار احمللي واألجنب، ملا 
له من دور مه������م يف جذب األموال والتقنيات 
ووسائل اإلنتاج واإلدارة احلديثة وتوطينها يف 
العراق، وتسهيل مهام املستثمرين وأصحاب 
رؤوس األموال العراقيني واألجانب وفق قوانني 
وش������روط تتالءم وطبيعة العراق االقتصادية 
والبيئية إلقامة مش������اريع صناعي������ة وزراعية 
وجتارية، ميكن أن تس������هم إسهامًا فاعاًل يف 

احتواء اكرب عدد من العمالة العراقية.
5- مما الش������ك فيه ان اس������تتباب األمن مهم 
جدًا إلتاحة الُفرص املالئمة لتحرير التجارة 
اخلارجي������ة لك������ي تأخذ مداه������ا الطبيعي يف 
تأهيل االقتص������اد الوط������ن، ويف ظله ميكن 
اجناز أي عملية نه������وض اقتصادي والعكس 
صحيح أيض������ًا، مبعنى آخ������ر ال نتوقع إعادة 
اعمار العراق او النه������وض باقتصاده يف ظل 

عدم االستقرار األمن.

وخالص������ة القول: إنَّ بن������ود اتفاقيات منظمة 
التجارة العاملية مل ُي������راَع فيها مدى التفاوت 
الصناعي واالقتصادي للبل������دان اليت تنضم 
هل������ا، واثر ذلك على مصاحلها الوطنية بقدر 
ما ُيفَهم من أحكامها انها تبحث عن بيئة آمنة 
لس������لع ومنتجات الدول الناش������طة يف فرض 
هيمنتها االقتصادية على األس������واق العاملية. 
وبذل������ك ال توجد هناك أي ض������رورة ملّحة او 
مصلح������ة وطنية تقتضي انضمام العراق اىل 
منظمة التج������ارة العاملية يف ض������وء املخاطر 
واملس������اوئ اليت نوهنا اليه������ا آنفًا، خاصة ان 
القطاع الصناعي والزراعي، وحتى اخلدمي، 
حباج������ة اىل دع������م حكومي يصع������ب توفريه 
حتت مظلة منظمة التج������ارة العاملية، فضاًل 
على عدم قدرة االقتصاد العراقي، يف الوقت 
الراه������ن، على جم������اراة اقتص������ادات الدول 
املنضوية حتت مظل������ة املنظمة، نظرًا جلودة 
سلعها وتدني تكاليف إنتاجها، مما يقود حتمًا 
اىل عدم قدرة املُنتج العراقي على املنافسة، 
لذا  ينبغي على احلكومة مساعدة القطاعات 
االقتصادية الرئيسة على النهوض واستئناف 
العمل قبل اإلقدام على خطوة االنضمام إىل 

منظمة التجارة العاملية.
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ُتش������ري املعلومات إىل أن الش������ركات النفطية 
األجنبية الضخمة العاملة يف العراق تتس������بب 
بتلويث البيئة. وتكّلف املعاجلات البيئية جراء 
استخراج النفط، مبالغ ضخمة جدا قد تتأثر 
به������ا املردودات املالية للش������ركات النفطية من 
جرائه������ا، لكنها تتغاضى عن ذلك، وتقوم بدال 
عنه مبشاريع اجتماعية وتنموية بسيطة، تتمثل 
بتبليط ش������وارع او بناء مس������توصفات صحية 
صغرية، وغريها من املش������اريع اليت ال تكّلف 
الشركات إال مبالغ بسيطة مقارنة مبا حتصل 

عليه من أرباح استخراج النفط العراقي.
عضو جلن������ة النفط والطاقة النيابية س������وزان 
السعد قالت: إن االتفاق مع الشركات األجنبية 
ال يتضمن بن������ودًا ملنع التلوث البيئي، بس������بب 
استحالة استخراج النفط من دون وجود تلوث، 
وعل������ى الربغم من هذا ال تس������عى الش������ركات 
النفطية اىل تقليل اثر التلوث البيئي. وأضافت 
السعد يف حديثها جلريدة )الغد(: من املستحيل 
ان ال يك������ون هناك تلوثًا بيئيًا يف االس������تخراج 
النفط������ي، وحنن يف حمافظ������ة البصرة نعاني 
م������ن هذا التلوث وال س������ّيما ان عمليات 

االس������تخراج واإلنتاج  ما تزال مس������تمرة مع 
وجود عمل حقيقي للش������ركات األجنبية، اذ ال 
توجد معايري لتنظيم هذا األمر وحتى لتقليل 
التلوث البيئي عند اس������تخراج النفط. و َدَعت 
السعد اىل مراقبة نوعية األدوات املستخدمة 
يف اس������تخراج النفط من قبل اجلهات الفنية 
املختصة اليت لديها اإلطالع على هذا األمر، 
وأشارت اىل انه: عندما نطرح التساؤالت على 
وزارة النف������ط، جتيبنا ان������ه ال يوجد مثل ذلك، 
وتؤكد ان االستثمار النفطي داخل العراق هو 

األفضل وهناك رقابة مشددة.
وبّينت عضو جلن������ة النفط والطاق������ة النيابية 
انه: مل يتم وضع آليات واسراتيجيات حمددة 

للتخلص من التلوث البيئي الذي تعيش������ه 
حمافظة البص������رة، فالغازات املنبعثة 

اإعداد: د.حيدر ح�سني اآل طعمة

�شوؤون اقت�شادية

ث البيئة ون�شاط ال�شركات النفطية يف العراق تلوهّ



20ن�شرة العراق يف مراكز االبحاث العاملية/ االنثني 17 - 6 - 2013 / العدد)23(

�شوؤون اقت�شادية

من اس������تخراج النفط تش������ّكل اليوم س������ُحبًا يف 
مساء املناطق احمليطة باحلقول النفطية، وجيب 
احلفاظ على البيئ������ة العراقية عموما من جراء 
استخراج النفط. وبشأن االثر البيئي لعمليات 
تكرير النفط أّكدت الس������عد: ان هناك مصايف 
على املستوى العاملي تستخدم تكنولوجيا متطورة 
بالشكل الذي يكون التلوث الناجم عنها صفرا، 
لكن يف العراق األمر خمتلف متاما، اذ ال توجد 
لدينا مثل هذه التقنيات، ألن املصايف العراقية 
مت انشاؤها يف السبعينيات وبداية الثمانينيات 

من القرن املاضي.
وكانت وزارة البيئة قد حّثت شركات االستثمار 
العاملة يف جم������ال قطاع النف������ط على ضرورة 
االلتزام باحملددات البيئية وتقرير األثر البيئي 
ال������ذي وضعته الوزارة م������ن اجل محاية املواطن 

العراق������ي وبيئته من خطر التل������وث. وذكر بيان 
للوزارة يف وقت سابق: ان الوزارة حّثت الشركات 
االس������تثمارية النفطية على االلتزام باحملددات 
البيئية وبتحديد األثر البيئي، وان كل مش������روع 
خمالف وغري حاصل على  حتديد األثر البيئي 
ُيع������ّد خمالف������ا  للتعليمات البيئي������ة اليت حتدد 
نوع املخالف������ات املطروحة وكيفية التعامل معها 
ومعاجلتها وتقليل آثاره������ا البيئية. وأوضح: ان 
وزارة البيئة طالبت شركة نفط اجلنوب متابعة 
أعمال هذه الشركات وإجبارها على استخدام 
التكنولوجيا احلديث������ة يف حفر اآلبار ومعاجلة 
املخلفات للتخّلص من آثارها البيئية على البلد، 
مشريا إىل أن قانون محاية وحتسني البيئة رقم 
27 لسنة 2009 ينّص على ضرورة تطبيق مبدأ 

التعويض لألضرار اليت حُيدثها كل مشروع. 
وكان وزير البيئة س������ركون صليوا أّكد يف وقت 
س������ابق على ضرورة التزام الش������ركات النفطية 
العاملة يف الع������راق باملعاي������ري البيئية بوصفها 
واجه������ة رئيس������ة ألي ش������ركة هل������ا مكانتها بني 
الش������ركات العاملية املنافسة يف صناعة النفط، 
وجعلها يف الصفوف األوىل للشركات احملرمة 

دوليا يف هذا القطاع.


