ملخصاتالخبراء
سياسة إقليمية

غضب الشــباب وأزمة
الشــرعية فــي كردســتان العراق
كمــر ا ن بال نــي
 ٦ينايــر ٢٠٢١
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هذا الموضوع مترجم من اللغة االنجليزية عن موقع منتدى الشرق

َّ
َّ
بشــدة فــي إقليــم كردســتان
ســيس
الملخــص :إن خيبــة األمــل فــي أوســاط الشــباب تجــاه نظــام الحكــم المُ َّ
العــراق ليســت باألمــر الجديــد .وإنمــا األمــر الجديــد هــو أن غضــب الشــباب وإحباطهــم أصبحــا يمثــان اآلن
تحديً ــا خطيــرً ا للشــرعية الداخليــة فــي إقليــم كردســتان ،وهــي ركيــزة مــن ركائــز الحكــم الذاتــي المعمــول بــه
عامــا .لكــن الجيــل الحالــي ،علــى عكــس آبائــه وأجــداده ،ليــس لديــه ذكريـ ٌ
ـات
واســتدامته لمــا يقــرب مــن ثالثيــن ً
مباشــرة للقمــع الــذي اســتمرَّ لعقــود مــن ِقبــل نظــام البعــث قبــل عــام  .2003وال يعــرف شــباب جيــل األلفيــة
ٍّ
الكــردي ســوى إقليــم كردســتان الــذي تحكمــه الطبقــة الحاكمــة الحاليــة ،والــذي َّ
ثنائــي
جامــد
بنظــام
يتســم
ٍ
ِّ
ِّ
المتعلقــة
ـم فــإن معالجــة مشــكالت الشــباب ال تعنــي فقــط االســتجابة لمطالبهــم
الحــزب وســوء اإلدارة .ومــن َثـ َّ
بالتوظيــف وزيــادة الفــرص وتحســين الخدمــات ،ولكــن ً
أيضــا إعــادة النظــر فــي الشــرعية السياســية التــي
يحتكرهــا الحزبــان الكرديــان الرئيســان منــذ ثالثــة عقــود.
المقدمة
ُّ
وتأخــر الرواتــب التــي اندلعــت فــي محافظــة الســليمانية بإقليــم كردســتان
امتــدَّ ت االحتجاجــات علــى البطالــة
وبلــدات أخــرى فــي محافظــة حلبجــة .حيــث خــرج المئــات مــن
فــي  2ديســمبر /كانــون األول  2020إلــى أحيــاء
ٍ
الموظفيــن الحكومييــن إلــى الشــوارع للمطالبــة بالحصــول علــى رواتبهــم كاملـ ً
ـة ،وأن تضــع ســلطات إقليــم كردســتان
العــراق حــدًّ ا للفســاد الحكومــي .1ونتيجـ ً
ـة لذلــكُ ،قتــل عشــرة شــبان و أ�صيــب العشــرات علــى يــد قــوات األمــن منــذ
تكونــت فــي البدايــة -فــي معظمهــا -مــن الموظفيــن الحكومييــن
بــدء االحتجاجــات .وفــي حيــن أن االحتجاجــات َّ
ـورت إلــى وضــعٍ َّ
المطالبيــن بالحصــول علــى رواتبهــم غيــر المدفوعــةَّ ،إل أنهــا تطـ َّ
معقــد ،وكشــفت عــن إحبـ ٍ
ـاط عميــق ٍ
والمح َبــط.2
ـض للنظــام السياســي بأكملــه مــن ِقبــل الشــباب الغاضــب ُ
ورفـ ٍ
عامــا.
يتكـ َّ
ـون المتظاهــرون مــن مجموعتَ ْيــن :موظفــون حكوميــون ،وشــباب غاضــب تتــراوح أعمارهــم بيــن  16وً 24
ـوري لرواتبهــم المتأخــرة ،وهنــاك نشــطاء بــارزون وقنــوات
مطالــب المجموعــة األولــى واضحــة ،وتتمثَّ ــل فــي الدفــع الفـ ِّ
ـون
قائمــة يمكــن مــن خاللهــا للحكومــة التواصــل معهــم مــن خاللهــا .أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي مختلفــة ،حيــث تتكـ َّ
مــن مئــات المتظاهريــن الشــباب الذيــن ليــس لديهــم قــادة أو مطالــب محــدَّ دة ،واألهــم مــن ذلــك عــدم وجــود اتصــال ٍ
الســن الذيــن اعتــادوا تنظيــم االحتجاجــات والدعايــة لهــا .باختصــار ،تمثل هــذه المجموعة
بينهــم وبيــن النشــطاء كبــار ِّ
ً
عمــا هــو مألــوف فــي المنطقــة :العنــف والترهيــب.
تحديً ــا كبيـ ًـرا ،ولــم يكــن رد حكومــة إقليــم كردســتان عليهــا
مختلفــا َّ
لقــد تزايــد االســتقطاب تزايــدً ا مطــردً ا فــي إقليــم كردســتان العــراق في الســنوات األخيــرة ،مع ارتفاع اســتياء الشــباب
ـات
مــن الســلطات .وتشــمل العوامــل التــي ِّ
تفســر ذلــك :األزمــة الماليــة التــي أعقبــت عــام  ،2014وعــدم إجــراء إصالحـ ٍ
حكوميــة فعَّ الــة لمكافحــة الفســاد ،وغيــاب سياســات تمكيــن الشــباب ،3واالنقســامات السياســية المتزايــدة .وعلــى
ـوط هائلــة؛ نظـ ًـرا للمنــاخ االجتماعــي االقتصــادي الســائد فــي إقليــم
الجانــب اآلخــر ،يتعــرض الشــباب الكــردي لضغـ ٍ
4
ـري فــي نظــام
كردســتان  .فعلــى المــدى القصيــر ،يبــدو مــن المســتبعد أن يكــون لالحتجاجــات الحاليــة تأثيــر جوهـ ٌّ
ً
وثانيــا :هنــاك
ـبيا،
الحكــم فــي اإلقليــم؛ ألنهــا
أول -لــم تنتشــر بعــدُ علــى نطــاق ٍ واســعٍ وأعــداد المحتجيــن قليلــة نسـ ًًّ
اعتقــاد لــدى الحزبيــن الرئيســين فــي اإلقليــم -الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني-
أنهمــا يمتلــكان األدوات الفعَّ الــة للحفــاظ علــى الوضــع القائــمَّ .إل أن هــذه االحتجاجــات ســيكون لهــا آثــار كبيــرة علــى
ـيتم شــرحه أدنــاه.
اســتدامة إقليــم كردســتان ومســتقبله ،وهــو مــا سـ ُّ
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هذه االحتجاجات سيكون لها آثار كبيرة على استدامة
سيتم شرحه أدناه
إقليم كردستان ومستقبله ،وهو ما
ُّ
ـات العالقــات بيــن الســلطات
لطالمــا أغفــل التحليــل الســائد الجيوسياســي المنحــى لمشــاكل المنطقــة ديناميكيـ ِ
والشــعوب؛ ولذلــك كثيـ ًـرا مــا يخفــق فــي التنبــؤ بالتغيــرات االجتماعيــة والسياســية الرئيســة .ومــن األمثلــة علــى
ذلــك موجــة االحتجاجــات فــي أكتوبــر /تشــرين األول  2019فــي العــراق ،التــي أجبــرت رئيــس الــوزراء علــى
االســتقالة .وفــي حالــة إقليــم كردســتان العــراق ،يجــب أن ال يقتصــر تحليــل إحبــاط الشــباب علــى هــذا المكــون
َّ
أيضــا مسـ َ
ً
مــن المجتمــع ،بــل يجــب أن يشــمل ً
تتعلــق بالسياســة والشــرعية ومســتقبل اإلقليــم.
نطاقــا
ـائل أوســع
وممــا يزيــد مــن تعقيــد تحليــل انفصــال الشــباب عــن الســلطات أن هــذا يحــدث فــي ســياق كيــان مسـ ٍّ
ـتقل بحكــم
ٍ
مهم ْيــن لجميــع أنــواع الــدول ،فــإن لهمــا
الواقــع .فــإذا كان الدعــم الشــعبي والشــرعية الداخليــة يُ عَ ــدان أمريــن َّ
ـات مثــل إقليــم كردســتان العــراق ،الــذي أدى افتقــاره إلــى الشــرعية الخارجيــة إلــى جعــل
أهميــة
َّ
خاصــة لكيانـ ٍ
َّ
ـزءا ال يتجـ َّـزأ مــن وجــوده والنضــال للحصــول علــى االعتــراف الدولي .وبعيــدً ا عن
ادعــاءات الشــرعية الداخليــة جـ ً
المحلي ْيــن،
ـتويات عاليــة مــن الدعــم والشــرعية
الدعــم الدولــي ألمــن إقليــم كردســتان ووجــوده ،يُ عَ ــدُّ وجــود مسـ
ٍ
َّ
ـبيا خاصـ ً
ـة مقارنــة ببقيــة العــراق ،أمـ ًـرا محوريًّ ــا لالســتدامة السياســية
إلــى جانــب الحكــم الناجــع والفعَّ ــال نسـ ًّ
ـم
لإلقليــمَّ .إل أن التطــورات الراهنــة واألخيــرة تشــير إلــى تراجــع الشــعور بالهويــة الكرديــة بيــن الشــباب ،ومــن َثـ َّ
دائمــا عامـ ًـا محوريًّ ــا فــي اســتقرار إقليــم كردســتان وتنميتــه علــى مــدى الســنوات األخيــرة.
تــآكل عامــل ٍ كان ً
علــى الرغــم مــن أن سياســات إقليــم كردســتان وبقيــة العــراق مرتبطـ ٌ
ـة ببعضهــا البعــض ،فــا يبــدو أن احتجاجــات
واضحــا باالحتجاجــات األخيــرة فــي جنــوب العــراق ووســطه ،وال بــردود الفعــل علــى
كردســتان متأثــرة تأثـ ًـرا
ً
الديناميكيــات االجتماعيــة السياســية فــي أجــزاء أخــرى مــن العــراق ،وإنمــا ترتبــط بديناميكيــات إقليــم كردســتان
ً
نطاقــا :أزمة الشــرعية.
وســياقه فقــط .5لكــن إحبــاط الشــباب يتجــاوب مــع أزمــة أكبر في الشــرق األوســط األوســع
أمــا خلــف العناويــن الرئيســة ،فــإن الســمة المحـ ِّ
ـوم ليســت النضــال التاريخــي
ـددة ألولويــات الشــعب وأحالمــه اليـ َ
ـم ظهــرت هويــة
لالســتقالل عــن الدولــة العراقيــة ،بــل اســتياء الشــباب وغضبهــم مــن الســلطات الكرديــة ،ومــن َثـ َّ
جديــدة بيــن العديــد مــن الشــباب األكــراد ،حيــث يُ نظــر إلــى الطبقــة السياســية علــى أنهــا «الجانــب اآلخــر».
وتر َّتــب علــى ذلــك تناقــص بــروز الهويــة السياســية بيــن الشــباب ،باإلضافــة إلــى زيــادة عــدد الشــباب الذيــن
يعتبــرون أنفســهم خــارج المؤسســة السياســية .إذ هنــاك نمــط ملحــوظ مــن االنفصــال عــن العمليــة السياســية
فــي إقليــم كردســتان العــراق ،حيــث تشــعر نســبة كبيــرة مــن الشــباب أنهــم غيــر ممثَّ ليــن فــي السياســة المحليــة.
ويمكــن أن ُتترجــم هــذه المشــاعر المعاديــة للســلطة إلــى أنــواعٍ مختلفـ ٍـة مــن المعارضــة للعمليــات السياســية أو
االنفصــال عنهــا ،تتــراوح مــن الهجــرة ألوروبــا 6إلــى الحــركات االحتجاجيــة.7

فإذا كان الدعم الشعبي والشرعية الداخلية يُ عَ دان أمرين
لكيانات
خاصة
أهمية
مهمَّ ْين لجميع أنواع الدول ،فإن لهما
َّ
ٍ
َّ
مثل إقليم كردستان العراق ،الذي أدى افتقاره إلى الشرعية
جزءا ال
الخارجية إلى جعل ادعاءات الشرعية الداخلية ً
َّ
يتجزأ من وجوده والنضال للحصول على االعتراف الدولي
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ردود الشباب :مقاومة أم استسالم؟
ـزء مــن مشــاريع منفصلــة
ـات
يســتند هــذا القســم إلــى بيانـ ٍ
نوعيــة َج َمعهــا الكاتــب بيــن عامــي  2019و 2020كجـ ٍ
َّ
حــول هويــة الشــباب ومشــاركتهم السياســية فــي إقليــم كردســتان العــراق .يُ عَ ــدُّ اســتياء الشــباب مــن الســلطات
أمـ ًـرا شــائعً ا فــي اإلقليــم ،ولكنــه يتخــذ عــدَّ ة أشــكال ،ويــؤدي إلــى نتائــج مختلفــة باختــاف المناطــق .ويمكــن
تصنيــف ردود الشــباب واســتجابتهم إلــى :المقاومــة واالستســام.
المقاومة
يضم هذا التصنيف عدَّ ة أشكال:
ُّ
 .1الهجرة:
ِّ
المح َبــط والغاضــب.
تمثــل الهجــرة أحــد أشــكال المقاومــة ،ويُ عَ ــدُّ قــرار الهجــرة ردَّ الفعــل األكثــر شــيوعً ا للشــباب ُ
وال توجــد إحصائيـ ٌ
ـات رســمية لعــدد الشــباب األكــراد الذيــن غــادروا كردســتان علــى أمــل اللجــوء فــي دولــة مــن
دول أوروبــا؛ َّإل أن ظاهــرة الرغبــة فــي الهجــرة أصبحــت ظاهــر ًة منتشــر ًة منــذ عــام  .2014ومــن المثيــر لالهتمــام
حاليا.
أن أكثــر األماكــن التــي تنتشــر فيهــا هــذه الرغبــة بيــن الشــباب هــي المناطــق التــي تجــري بهــا االحتجاجــات ًّ
 .2االحتجاجات:
وقــع العديــد مــن موجــات االحتجاجــات منــذ عــام  ،2011وع َّبــر مــن خاللهــا الشــباب عــن العديــد مــن المطالــب،
حيــث دعــوا إلــى القضــاء علــى الفســاد ،وإنهــاء حكــم الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي
عامــة ضــد الفســاد وســوء
الكردســتاني ،ومؤخـ ًـرا القضــاء علــى البطالــة .لقــد ع َّبــر المتظاهــرون عــن مواضيــع َّ
اإلدارة ،لكنهــم ظلــوا محصوريــن إلــى حـ ٍّ
ـر فــي محافظــة الســليمانية .وعلــى عكــس الموجــات الســابقة مــن
ـد كبيـ ٍ
االحتجاجــات ،فقــد ا َّتســمت الموجــة الحاليــة بانفصــال ٍ غيــر مســبوق ٍ بيــن الســلطات والشــباب ،مــع إمكانيــة
تقســيم المجتمــع إلــى معســكرين متناوئيــن« :الشــعب» مقابــل «الســلطات» .كانــت احتجاجــات الصيــف الماضــي
قــد أدت إلــى اعتقــال عشــرات الصحفييــن والنشــطاء مــن ِقبــل قــوات األمــن فــي إقليــم كردســتان .8واقتصــرت
ِّ
ٍّ
يســلط
كبيــر علــى األحيــاء والبلــدات الصغيــرة ،وليــس المــدن الكبــرى ،ممــا
حــد
االحتجاجــات الحاليــة إلــى
ٍ
الضــوء علــى فشــل السياســات االقتصاديــة لحكومــة اإلقليــم فــي تحقيــق المســاواة فــي الفــرص بيــن المناطــق
ـم يجــب تحليــل حركــة (حــركات)
الحضريــة والريفيــة ،مــع تركُّــز الفــرص فــي المــدن الكبيــرة مثــل أربيــل .ومــن َثـ َّ
االحتجــاج فــي إطــار تحليــل ٍ أوســع لقضايــا الشــباب والحكــم.
 .3االنضمام إلى منظمات المجتمع المدني:
يُ عَ ــدُّ هــذا االنضمــام شـ ً
ـكل جديــدً ا مــن أشــكال المقاومــة بيــن الشــباب الكــردي؛ فعلــى مــدار الســنوات الســت
منصــات
اهتمامــا بتأســيس
الماضيــة شــهد إقليــم كردســتان العــراق تزايــدً ا فــي عــدد الشــباب الذيــن يبــدون
ٍ
ً
ـات شــبابية واالنضمــام إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة القائمــة بالفعــل .ومــن المثيــر لالهتمــام
ومنظمـ ٍ
ً
مقارنــة
مقاومتهــن
أن هــذا أكثــر شــيوعً ا بيــن الشــابات ،الالتــي يعانيــن مــن محدوديــة خيــارات التعبيــر عــن
َّ
ناجمــا عــن انخفــاض التوظيــف الحكومــي علــى مــدى الســنوات الســت
بالشــباب .9وقــد يكــون هــذا التغييــر
ً
ـرص فــي مــكان ٍ آخــر.
الماضيــة ،ممــا يجبــر الشــباب علــى البحــث عــن فـ ٍ

يُ عَ ُّد استياء الشباب من السلطات أمرً ا شائعً ا في
اإلقليم ،ولكنه يتخذ َّ
عدة أشكال ،ويؤدي إلى نتائج
مختلفة باختالف المناطق .ويمكن تصنيف ردود
الشباب واستجابتهم إلى :المقاومة واالستسالم.
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واقتصرت االحتجاجات الحالية إلى ٍّ
كبير على األحياء
حد
ٍ
والبلدات الصغيرة ،وليس المدن الكبرى ،مما ِّ
يسلط الضوء
على فشل السياسات االقتصادية لحكومة اإلقليم في
تحقيق المساواة في الفرص بين المناطق الحضرية والريفية

 .4التطرف العنيف بين الشباب:
ـن المخــاوف مــن انتشــار التطــرف العنيــف بيــن الشــباب آخــذ ٌة
ال يُ عَ ــدُّ رد الفعــل هــذا شــائعً ا بيــن الشــباب حتــى اآلن ،لكـ َّ
والحزبيــة مــن ِقبــل المتظاهريــن يبــرِّ ر القلــق
العامــة
فــي االزديــاد .إن اســتخدام العنــف ومهاجمــة المبانــي والممتلــكات
َّ
َّ
أساســي إلــى تهيــؤ بيئــة مواتيــة
ٍّ
مــن تطــرف الشــباب الــذي يــؤدي إلــى العنــف فــي المســتقبل .ويرجــع ذلــك بشــكل ٍ
للتطـ ُّـرف والتشــدُّ د ،بمــا فــي ذلــك انتشــار البطالــة بيــن الشــباب ،وشــيوع اإلحبــاط واالســتقطاب والفســاد وغيــاب العدالــة.
االستسالم
يشــير االستســام إلــى عــزوف الشــباب عــن السياســة وانســحابهم مــن المجتمــع مــع بقائهــم ُمح َبطيــن وخائبــي األمــل.
وكمــا ذكرنــا أعــاه ،يُ عَ ــدُّ اإلحبــاط شــائعً ا بيــن الشــباب فــي جميــع أنحــاء محافظــات إقليــم كردســتان العــراق ،لكــن يمكــن
القــول بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام إن هنــاك شــعو ًرا أكبــر باستســام الشــباب فــي مناطــق الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ،وشــعو ًرا
بالمقاومــة فــي مناطــق االتحــاد الوطنــي الكردســتاني .ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء المجــاالت االجتماعيــة والسياســية
المختلفــة الناشــئة فــي هــذه المناطــق المختلفــة .ومــن العوامــل األخــرى التــي يمكنهــا تفســير زيــادة مقاومــة الشــباب فــي
ـات
المناطــق التــي يســيطر عليهــا االتحــاد الوطنــي الكردســتاني فــي الســليمانية وحلبجــة ورانيــة وغرميــان :وجــود جهـ ٍ
العمــال الكردســتاني الــذي يتمتَّ ــع بنفــوذ كبيــر ،وأحــزاب أخــرى مثــل
سياســية أخــرى فــي هــذه المناطــق ،مثــل حــزب َّ
حركــة التغييــر والجيــل الجديــد والحركــة اإلســامية واالتحــاد اإلســامي الذيــن يعتبــرون هــذه األجــزاء مــن كردســتان
معاقـ َ
ـل لهــم ،والمواليــن للحكومــة العراقيــة الموجوديــن فــي المؤسســات األكاديميــة ،وفــوق كل ذلــك ُتعَ ــدُّ ســيطرة االتحاد
تاريخيــا منخفضــة المركزيــة مقارنـ ً
ـة بــاإلدارة شــديدة المركزيــة التــي يتبعهــا الحــزب الديمقراطــي
الوطنــي الكردســتاني
ًّ
الكردســتاني فــي أربيــل .جميــع هــذه العوامــل ُتســهم فــي إنشــاء بيئــة مواتيــة لمقاومــة الشــباب.
يُ ظهــر التحليــل أعــاه أن استســام الشــباب ليــس مشــكلة فرديــة ،وإنمــا مشــكلة هيكليــة وسياســية .وباإلضافــة إلــى
اتجاهــات
يتحــرك الشــباب فــي
تغيــر الظــروف
عمليــات
ذلــك ،ال ُتعَ ــدُّ مقاومــة الشــباب وال استســامهم
ٍ
ٍ
َّ
َّ
خطيــة ،فمــع ُّ
َّ
ـتمرا
يتطلــب
ـم فــإن فهــم مشــاركة الشــباب وانســحابهم أو استســامهم
مختلفـ ٍـة ونحــو نتائــج مختلفــة .ومــن َثـ َّ
ً
تقييمــا مسـ ًّ
للتغييــرات والديناميكيــات علــى األرض.
التحديات الهيكلية لمطالب الشباب
لقــد وضعــت الحــرب علــى مــا يُ سـ َّـمى بتنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) التــي بــدأت فــي عــام  ،2014واألزمــة الماليــة
تم إحــرازه فــي العقد
ـت مبكِّــر مــن العــام ِ
نفســه -حــدًّ ا للنمــو االقتصــادي فــي كردســتان وللتقــدُّ م الــذي َّ
التــي بــدأت فــي وقـ ٍ
الــذي أعقــب غــزو العــراق عــام  2003بقيــادة الواليــات المتحــدة .وأدت عوامــل أخــرى إلــى وضــع المزيــد مــن الضغــوط
علــى كردســتان ،مثــل انهيــار أســعار النفطـــ وقــرار بغــداد بتجميــد ميزانيــة اإلقليــم (مــا يكلــف الكيــان مــا يقــرب مــن مليــار
دوالر شــهريًّ ا) ،وتدفــق  250ألــف الجــئ ســوري و 1.5مليــون نــازح عراقــي فــروا مــن تنظيــم داعــش .10وكان لذلــك آثــار
كبيــرة علــى رفــاه ســكان اإلقليــم -وال ســيما الشــباب -منــذ ذلــك الحيــن.
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يمكن القول بشكل ٍ ٍّ
عام إن هناك شعورً ا أكبر باستسالم
الشباب في مناطق الحزب الديمقراطي الكردستاني،
وشعورً ا بالمقاومة في مناطق االتحاد الوطني الكردستاني
منــذ ذلــك الوقــت لــم تتمكَّــن حكومــة إقليــم كردســتان مــن دفــع رواتــب موظفيهــا الحكومييــن -الذيــن يشــكلون
حوالــي  20بالمائــة مــن مجمــوع الســكَّان -فــي موعدهــا ،ولــم تتمكَّــن مــن توفيــر فــرص عمــل ٍ لــآالف مــن
خريجــي الجامعــات .كمــا أدت جائحــة كوفيــد 19-والتدابيــر المطلوبــة للتصــدي لهــا مــن ِقبــل الحكومــة (مثــل
فــرض حظــر التجــول) إلــى زيــادة اســتنزاف االقتصــاد .ويشــكِّل ارتفــاع معــدالت البطالــة والحرمــان االقتصــادي
هيكلي ْيــن أمــام تمكيــن الشــباب ،وهــو مــا يعنــي أن العديــد مــن شــباب كردســتان يعانــون للحصــول
حاجزيــن
َّ
ـي لمعالجــة األســباب الجذريــة لهشاشــة وســوء
علــى احتياجاتهــم األساســية .كمــا أدى عــدم وجــود إصــاحٍ منهجـ ٍّ
إدارة إقليــم كردســتان إلــى المزيــد مــن الشــعور بخيبــة األمــل واإلحبــاط.
منــذ نشــأة إقليــم كردســتان العــراق فــي عــام  ،1991أصبحــت المنافســة الشرســة بيــن الحــزب الديمقراطــي
الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني هــي محــور السياســة الكرديــة .وبـ ً
ـدل مــن إقامــة عمليــة سياســية
َّ
األهليــة بيــن الحــزب
الموقعــة فــي نهايــة الحــربديمقراطيــة وشــاملة ،أدت اتفاقيــات تقاســم الســلطة
َّ
المؤسســي علــى
الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني فــي عــام  -1998إلــى إضفــاء الطابــع
َّ
االنقســامات وتعزيــز الهيمنــة الحزبيــة علــى نظــام الحكــم فــي كردســتان .ومــن الســمات المميــزة لهــذا النظــام:
ـول الديمقراطــي لإلقليــم وبناء الدولــة .كما تســيطر النخبة
االحتــكار الثنائــي للحز َب ْيــن
الرئيسـ ْـين ،ممــا يقيــد التحـ ُّ
َ
السياســية ســيطر ًة مشــدد ًة علــى القطاعَ ْيــن العــام والخــاص والحصــول علــى العقــود الحكوميــة والمناصــب
هيكليــا وإداريًّ ــا يحـ ُ
ـد
ـول
األمنيــة .11ويشــكِّل التأثيــر المفــرط للحز َب ْيــن فــي الحكــم حاجـ ًـزا
فعليــا وبشــكل ٍ متزايـ ٍ
ًّ
ًّ
ألي حــزب.
دون مشــاركة فئــة الشــباب المســتقل وغيــر التابــع ِّ
اآلثار المترتبة على مستقبل كردستان
كبيرا في المستقبل.
تأثيرا
يؤدي إحباط الشباب وغضبهم إلى خلق ثالثة مشاعر رئيسة يمكن أن تؤثر
ً
ً
ضعف االرتباط بالشعور بـ «الهوية الكردية»
علــى عكــس االحتجاجــات فــي أجــزاء أخــرى مــن العــراق التــي ترفــض الســلطات الحاكمــة ،لكــن ال ترفــض فكــرة
الدولــة العراقيــة ،ال يفــرق المتظاهــرون الشــباب فــي حالــة كردســتان (أو ال يســتطيعون التفريــق) بيــن الســلطات
ُ
ارتباطهــم بأفــكار القوميــة الكرديــة،
والكيــان السياســي إلقليــم كردســتان ،وكلمــا زادت معادا ُتهــم للســلطة قـ َّـل
والمح َبــط في
معتبريــن أنهــا أداة سياســية تســتخدمها األحــزاب المهيمنــة .كمــا يشــكِّك الشــباب الكــردي الغاضــب ُ
معنــى القوميــة الكرديــة ،وال يرفعــون أعــام إقليــم كردســتان خــال االحتجاجــات .أحــد التفســيرات المحتملــة
لذلــك هــو أنــه منــذ عــام  1991يســيطر الحزبــان المهيمنان علــى جميع جوانــب المجتمع والسياســة والحكــم ،وقبل
كل شــيء :األراضــي .لقــد جعــل وجــود منطقــة يســيطر عليهــا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ،ومنطقــة أخرى
يســيطر عليهــا االتحــاد الوطنــي الكردســتاني ،جعــل مــن الصعــب علــى الجيــل الشــاب أن ينظــر إلــى كردســتان
ـد وليــس كمنطقتَ ْيــن مختلفتَ ْيــن .وعــاوة علــى ذلــك ،أســهمت مؤخـ ًـرا جهــات خارجيــة مثــل حــزب
ككيــان ٍ واحـ ٍ
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ً
وبدل من إقامة عملية سياسية ديمقراطية وشاملة ،أدت
َّ
األهلية بين
الموقعة في نهاية الحرباتفاقيات تقاسم السلطة
َّ
الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني
المؤسسي على االنقسامات
في عام  -1998إلى إضفاء الطابع
َّ
وتعزيز الهيمنة الحزبية على نظام الحكم في كردستان
العمــال الكردســتاني فــي تعزيــز ذلــك الشــعور مــن خــال -علــى ســبيل المثــال -تقديــم الدعــم اإلعالمــي لالحتجاجــات
َّ
ووصفهــا بأنهــا «انتفاضــة» ضــد حكومــة إقليــم كردســتان .وال يقتصــر هــذا التأثيــر علــى ديناميكيــات االحتجاجــات
ً
فحســب ،بــل يمتــدُّ ً
نطاقــا بيــن الدولــة والمجتمــع علــى المــدى الطويــل .ويقــع تأثيــر حــزب
أيضــا إلــى العالقــات األوســع
العمــال الكردســتاني علــى الحشــد فــي الشــارع فــي إقليــم كردســتان العــراق علــى خلفيــة التو ُّتــر الجيوسياســي المتزايــد
َّ
والتنافــس علــى الســلطة مــع مركــز القــوة الرئيــس فــي إقليــم كردســتان العــراق  -الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني.
انهيار العقد االجتماعي
أيضــا انفصـ ً
تعكــس االحتجاجــات ً
ـال خطيـ ًـرا بيــن الســلطات وجيــل الشــباب ،وهــو مــا يسـ ِّـلط الضــوء علــى أزمــة «العقــد
االجتماعــي» .12فلــم تعتــرض الموجــات األولــى مــن االحتجاجــات علــى العقــد االجتماعــي ،حيــث كان مــن الممكــن التعامل
مــع مطالبهــا بالمســاءلة والشــفافية وتحســين الخدمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ضمــن النظــام الحالــي والهيــكل الحالــي
للســلطة .أمــا االنفصــال الحالــي بيــن الســلطات والشــباب ،فيســتدعي إعــادة التفــاوض بشــأن العقــد االجتماعــي وإعــادة
ـتقطب
تصميمــه ،والــذي قامــت عليــه العالقــات بيــن الدولــة والمجتمــع منــذ مــا يقــرب مــن ثالثــة عقــود .وفــي مجتمــعٍ مسـ
ٍ
مثــل إقليــم كردســتان العــراق ،ال يتفــق النــاس فــي تصوراتهــم عــن العقــد االجتماعــي القائــم أو ردود فعلهــم تجاهــه ،ومــن
ـم فــإن تزايــد االســتقطاب ِّ
يمثــل أحــد الســيناريوهات المحتملــة فــي المســتقبل.
َثـ َّ
تغيير وليس مجرَّ د إصالح
كذلــك أســهمت الفجــوة الكبيــرة بيــن الشــباب والســلطات فــي الشــعور بــأن المطلــوب ليــس «اإلصــاح» ،وإنمــا «التغييــر
ـس إلــى شــعور الشــباب بــأن الطبقــة السياســية الحاكمــة
الجــذري» أو «التغييــر الكامــل للنظــام» .ويرجــع ذلــك بشــكل ٍ رئيـ ٍ
ليســت راغبـ ً
ـة فــي (وال قــادر ًة علــى) تغييــر النظــام .أمــا علــى الجانــب اآلخــر ،فــإن مــا سـ ِّ
ـتقدمه الســلطات ومــا يمكــن أن
ِّ
ـتمر فــي نشــاطه
تقدمــه هــو إصــاح بطــيء الوتيــرة ،ومــن غيــر الــوارد أن يُ رضــي ذلــك جيــل الشــباب الــذي يُ َّ
رجــح أن يسـ َّ
المناهــض للســلطات.
الخالصة
ً
ونتيجــة لــه .ويجــب علــى ســلطات إقليــم
تمثــل احتجاجــات الشــباب ردًّ ا علــى شــعورهم باإلحبــاط وخيبــة األمــل
َّ
تتعلــق بقضايــا الشــباب ككُ ّل ،وليــس المحتجيــن الظاهريــن فــي الصــورة فقــط .إن
كردســتان أن تفهــم أن االحتجاجــات
ـات مــن شــأنها أن تســمح للشــباب بتغييــر ظروفهــم الصعبــة ســيؤدي إلــى زيــادة
عــدم اللجــوء الجــاد والفعَّ ــال إلــى آليـ ٍ
ـرد وإلــى الســعي نحــو المقاومــة بمختلــف أشــكالها.
ـو مضطـ ٍ
اليــأس لــدى الشــباب علــى نحـ ٍ
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يهيمــن الحزبــان الكرديــان الحاكمــان ،اللــذان يصــوران نفســيهما علــى أنهمــا معقــل القوميــة واليــد األمينــة علــى
أي تحـ ٍّ
ـد آخــر
الحكــم الفعَّ ــال ،علــى سياســة اإلقليــم منــذ عــام َّ .1991إل أن ســخط الشــباب يشــكِّل تحديً ــا أكبــر مــن ِّ
لهيمنــة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني؛ حيــث لــم يســبق مــن قبــل أن تعرضــت
ـد بهــذه الشــدَّ ة مــع احتماليــة إضعــاف موقــف أربيــل فــي مواجهــة بغــداد .فكـ ِّ
ـرد
مصــادر شــرعيتهما الداخليــة لتهديـ ٍ
َّ
ً
فعــل ٍ علــى الســلطات الكرديــة بشــكل عــام ،أصبــح الشــباب األكــراد أقــل ســلبية تجــاه بغــداد مــن األجيــال األكبــر
ـور وجــود حكـ ٍـم أفضــل فــي بغــداد ،وإنمــا غضبهــم مــن النُّخــب الكرديــة الحاكمــة.
سـنًّا؛ ومــا دفعهــم لذلــك ليــس تصـ ُّ
سيخســر الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني الكثيـ َـر إذا انهــار الوضــع الراهــن -الهـ ّ
ـش
ً
ـار للنظــام فــي المســتقبل القريــب؛ بســبب الدعــم الدولــي لحكومــة
والمهــزوز أصــا .ومــن المســتبعد حــدوث انهيـ ٍ
اإلقليــم ،واســتمرار فعاليــة اإلجــراءات األمنيــة الصارمــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي
الخاصــة بهمــا ،لكــن يبقــى التغييــر التدريجــي علــى المــدى الطويــل احتمـ ً
ـال
الكردســتاني ،وشــبكات المحســوبية
َّ
قويًّ ــا .مــن الواضــح أنــه لــم يعُ ــد مــن الممكــن دعــم الســلطات السياســية مــن خــال تعديــل السياســات أو إجــراء
ـتمر غضــب جيــل الشــباب .ونظـ ًـرا ألن بقــاء إقليــم كردســتان واســتدامته
تغييـ ٍ
ـكلية فــي القيــادة؛ ولذلــك سيسـ ُّ
ـرات شـ َّ
يعتمــدان اعتمــادً ا كبيـ ًـرا علــى الدعــم الدولــي ،خاصـ ً
ـة مــن الواليــات المتحــدة والــدول األوروبيــة ،فقــد ِّ
يمثــل الضغــط
الدولــي أدا ًة فعَّ ً
تــأت
إصالحــات وتجنُّــب ردود الفعــل العنيفــة .13لكــن إذا لــم
الــة لدفــع قــادة اإلقليــم إلــى إجــراء
ِ
ٍ
اإلرادة مــن الداخــل ً
معينــة ،وليــس
أيضــا ،فــإن هــذا الضغــط الدولــي لــن يــؤدي باإلقليــم َّإل إلــى تب ِّنــي إصالحـ ٍ
ـات َّ
التغييــر الجــذري الــذي يطالــب بــه الشــباب .والمشــكلة هــي أن الحزبيــن المهيمنيــن ال يــزاالن يعتقــدان أن هــذه
األزمــة َّ
مؤقتــة ،وأنــه يمكــن معالجــة مظالــم الشــعب فــي إطــار الوضــع القائــم.
ً
ً
مختلفــا
شــكل
ومــن أجــل بقــاء كيــان إقليــم كردســتان ،يجــب علــى قادتــه أن يفهمــوا أن هــذا الجيــل يتطلــب
مــن الحكــم ،وأن المصــادر القديمــة للشــرعية المتمثلــة فــي الظهــور بمظهــر الضحيــة والتضامــن العرقــي -لــم تعُ ــد
كافيـ ً
ـة لضمــان الحصــول علــى الدعــم الشــعبي .ويجــب أن يحـ َّـل الحكــم الفعَّ ــال والشــامل والشــرعي محـ َّـل خطابــات
الخــوف والتهديــدات الخارجيــة التــي تبنَّتهــا الجهــات السياســية الكرديــة فــي الســابق.
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عن المؤلف
كمــران محمــد بالنــي هــو زميــل باحــث في معهد الشــرق األوســط
للبحــوث ومحاضــر فــي العالقــات الدوليــة بجامعــة صــاح الديــن
ً
أيضــا مرشــح لنيــل شــهادة الدكتــوراة فــي
فــي أربيــل .وهــو
جامعــة اليــدن مــن كليــة الحكــم والشــؤون العالميــة.
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هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم
المشاركة الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار
المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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