كردستان .. 2017
«حلم االستقالل»
في مهب الريح

<< ليست محاولة األك���راد
عام  2017إلنشاء دولة مستقلة
في كردستان العراق هي املحاولة
األول��ى ،فقد حاولوا ع��دة مرات
االستقالل ،خصوصا بعد نهاية
حقبة الدولة العثمانية.
وق��د اصطدم الحلم الكردي
بخشية ال��دول اإلقليمية التي
تعتبر أن اس��ت��ق�لال كردستان
ً
سريعا إلى
العراق ستصل عدواه
املناطق الكدرية في تركيا وإيران
سوريا وبالتالي سيصلهم قطار
التقسيم.
االستفتاء
والمواقف الدولية

تقرير – محمود رأفت

وع��ق��د اس��ت��ف��ت��اء اس��ت��ق�لال
كردستان في  25سبتمبر ،2017
وقد عبر كل من االتحاد األوروبي
والصني وأمريكا وإي��ران وتركيا
وروس��ي��ا وبريطانيا والسعودية
ودول خليجية أخرى عن دعمهم
لوحدة العراق ورفضهم الستفتاء
انفصال اإلق��ل��ي��م ،وج���اءت هذه
امل��واق��ف وس��ط تلويح من أنقرة
لالستعداد بالقيام بكل الخيارات
ملواجهة أي تهديداتها ألمنها
القومي بما فيها الحل العسكري.
وقالت الحكومة التركية ،إن
استفتاء كردستان ال��ع��راق غير
مشروع وغير قانوني وارتجالي
وغير م���دروس ويشمل مناطق
متتازع عليها في كركوك واملوصل،
ونرفضه جملة و تفصيال ،وقد
نتدخل وفق اتفاقية لوزان 1923م
ووفق اتفاقية أنقرة 1927م ووفق
اتفاقية رسم الحدود بني العراق
وتركيا 1946م ،فكل م��ا سبق،
اتفاقيات دولية سارية املفعول».
وق��ب��ل االس��ت��ف��ت��اء أج���رت
قوات إيرانية وعراقية مناورات
عسكرية مشتركة قرب أراضي
إقليم كردستان العراق ،كما أعلنت
وزارة الدفاع العراقية أن الجيش
العراقي بدأ مناورات واسعة مع
الجيش التركي على ال��ح��دود،
وذلك بالتزامن مع استفتاء إقليم
كردستان.
إصرار البارزاني
وقد رفض البارزاني عروض
وت��ه��دي��دات ال���دول اإلقليمية،

32

العدد الرابع  -يناير 2018م

ومنها تهديدات الجنرال في فيلق
القدس اإليراني ،قاسم سليماني،
لوقف إجراء استفتاء االستقالل
في كردستان العراق.
وق����د خ���اط���ب ال���ب���ارزان���ي
الجماهير الكردية بالقول« :من
املحتمل أن نموت من أجل تحقيق
هدفنا» ،وأكد أنه «لم يعد هناك
وج���ود لسايكس بيكو ول���وزان،
وشعب كردستان هو من سيقرر
مصيره ،ونحن نريد بناء عالقة
ج��دي��دة م��ع ب��غ��داد على أس��اس
حسن الجوار ألن الشراكة بيننا
فشلت ،ويجب أن نحافظ على
عالقة األخوة بني األكراد والعرب
والتركمان».
نتائج االستفتاء
وق�����د أع���ل���ن���ت م��ف��وض��ي��ة
االنتخابات نتائج االستفتاء ،حيث
أي��د األك���راد عملية االنفصال،
وبلغ عدد املصوتني بـ»نعم» ،%92
وحوالي  %7صوتوا بـ«ال».
وبلغت نسبة امل��ش��ارك��ة في
االس��ت��ف��ت��اء  ،%72وب��ل��غ ع��دد
الناخبني املشاركني في االستفتاء
 4.5مليون ن��اخ��ب م��ن اإلقليم
وخارجه.
انقالب الموازين
ورغ���م ك��ل ه���ذا ،ف��ي ساعات
قليلة شهدت محافظة كركوك
العراقية الغنية بالنفط واملناطق
املتنازع عليها وأهمها طوزخرماتو
وآم���رل���ي وغ��ي��ره��ا ،ت��غ��ي��ي��رات
دراماتيكية ،حيث تحركت قوات
عسكرية عراقية ومعها مليشيات
الحشد الشيعية وع��ن��اص��ر من
الحرس الثوري اإليراني واقتحموا
مدينة كركوك من عدة محاور مع
انسحاب قوات البيشمركة التابعة
ل��ح��زب ج�لال طالباني بشكل
مريب!.
املفارقة هنا أن من قاد الهجوم
كان الجنرال قاسم سليماني قائد
فيلق القدس اإليراني ،وهو نفسه
م��ن زار إقليم ك��ردس��ت��ان قبلها
ب��ي��وم�ين ،وذه���ب لقبر الرئيس
ج�لال طالباني رج��ل إي��ران في
السليمانية بكردستان طوال عدة
عقود ،والتقى باقادة حزبه.
العدد الرابع  -يناير 2018م

تخلي أمريكا وحزب
الطالباني عن البارزاني
ورغ��م الخدمات التي قدمتها
البيشمركة لوشنطن ،إال أن أمريكا
تخلت عنهم ،حتى أن الرئيس
األمريكي خرج في كلمة ليقول
إن واشنطن ال تقف م��ع أي من

األط��راف املتصارعة ،بل والغريب
أن بيشمركة طالباني انسحبوا من
املحاور القتالية التي انتشروا بها
وسمحوا للقوات املهاجمة بدخول
املدينة ،في ظل ذه��ول وصل إلى
درج���ة ال��ب��ك��اء م��ن قبل مقاتلي
البيشمركة الذين يأتمرون بأمر
الزعيم الكردي مسعود البارزاني.
حتى اله��ور الطالباني قائد
مكافحة اإلرهاب بإقليم كردستان

قال علنا :لن ندفع أبناءنا للموت
في سبيل كرسي البارزاني املنتهية
واليته.
ف��ي��م��ا أك����د أح����د ق���ي���ادات
البيشمركة إس�ل�ام زي��ب��اري أن
واشنطن تعاقب مسعود البارزاني
على استفتاء كردستان بالسماح
للجيش العراقي والحشد املدعومني
من إيران بالهجوم على البيشمركة
في املناطق املتنازع عليها.
وت��اب��ع زي��ب��اري« :ل��وال خيانة
ب��ع��ض ق����ادة االت���ح���اد ال��وط��ن��ي
الكردستاني مل��ا استطاع الحشد
الشعبي االق��ت��راب م��ن كركوك،
والقوات التي انسحبت دون قتال
من خط بطول  15كيلومتر وبعمق
 4كيلومتر من طوزخورماتو إلى
منطقة مكتب خالد ف��ي جنوب
كركوك ،كانت قوات تابعة للجناح
اإليراني في حزب االتحاد الوطني
الكردستاني ،واالنسحاب تم بأمر
بافيل طالباني نجل الراحل مام
جالل».
الموقف القانوني
لنتائج االستفتاء
يوم األربعاء  25أكتوبر ،2017
ً
أص��درت حكومة كردستان بيانا
اق��ت��رح��ت ف��ي��ه تجميد نتائج
االستفتاء ،في مسعى لنزع فتيل
األزم���ة ،وبسبب استمرار التوتر
العسكري ب�ين ال��ق��وات الكردية
والقوات العراقية على حدود إقليم
كردستان ،وف��ي ي��وم  20نوفمبر
 ،2017أصدرت املحكمة االتحادية
ال��ع��ل��ي��ا ال��ع��راق��ي��ة ق����رارًا بعدم
دستورية استفتاء انفصال إقليم
كردستان واملناطق الخارجة ِعنه،
وأك��دت املحكمة على إلغاء اآلثار
ُ
وك��ذل��ك كافة النتائج املترتبة
عليه.
التنحي
وبتاريخ  29أكتوبر ،أعلن رئيس
إقليم كردستان مسعود بارزاني ،أنه
قرر عدم التمديد بمنصب رئيس
اإلقليم اعتبارا من مطلع نوفمبر/
تشرين الثاني ،وق��ال ب��م��رارة إن
«األك��راد لم يجدوا من يقف إلى
جوارهم من خارج إقليمهم لدعم
حقهم في تقرير املصير» ،وأضاف
«لم يقف أحد معنا سوى جبالنا».
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