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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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املافيا  عائلة  قامت  لقد  العراق.  إقليم كردستان  يف  حيايت  على  هتديدات  هناك  »كانت 
احلاكمة بتجويع أمتنا على مدى الثالثني عاماً املاضية، وكلما خرجنا إىل الشوارع للمطالبة حبقوقنا، 
يتم اعتقالنا وترهيبنا وضربنا«، هذا ما أفاد به أوميد أمحد، الشاعر والناشط الكردي الذي تقطعت 

به السبل على احلدود بني بولندا و بيالروسيا، عندما سألته ملاذا ترك أربيل.

لقد انتشر األكراد يف أربع دول يف الشرق األوسط )سوراي وإيران والعراق وتركيا( منذ اهنيار 
اإلمرباطورية العثمانية وُحرموا من إقامة دولتهم القومية. إن التقارير اليت تتحدث عن فرار األكراد 
من القمع والرتهيب من جانب السلطات يف هذه البلدان شائعة. ومع ذلك، فمنذ إنشاء إقليم 
كردستان العراق يف عام 1991، يف أعقاب االنتفاضة الكردية يف مارس من نفس العام، وفرض 
منطقة حظر الطريان فوق مشال العراق، واجه األكراد القمع والفساد داخلياً من السلطات الكردية 

يف أربيل.

الشرق  يف  واالستبدادية  الفاسدة  واحلكومات  والطائفية  العرقية  والصراعات  احلرب  أدت 
األوسط ابإلضافة إىل تغري املناخ إىل أتجيج أزمة اهلجرة اليت بلغ فيها تدفق الالجئني إىل أورواب 
ذروته يف عام 2015 بسبب احلرب السورية. لقد استخدمت األنظمة االستبدادية اليت عوقبت 
وانُتقدت بشدة بسبب سجلها السيئ يف جمال حقوق اإلنسان، الالجئني بشكل متهكم كأدوات 
بيالروسيا  دكتاتور  يستغل  واآلن  برتكيا،  األمر  بدأ  لقد  األورويب.  االحتاد  استقرار  إلرابك وزعزعة 
ألكسندر لوكاشينكو وجود الالجئني الضعفاء الذين يواجهون ظروفاً هتدد حياهتم على احلدود بني 

بولندا وبيالروسيا.

هو  األساسي  فهدفه  هدفني.  أحد  لتحقيق  الالجئني  ورقة  ابستخدام  لوكاشينكو  يسعى 
الضغط على االحتاد األورويب لرفع العقوابت املفروضة على البالد والتوصل إىل اتفاق بشأن إدارة 
الالجئني، مثل تلك املتفق عليها مع تركيا. وإذا تعذر ذلك، يعتمد الديكتاتور على وجود املهاجرين 
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على حدود أورواب لزعزعة استقرار االحتاد. إن لوكاشينكو يدرك متاماً أبن أحزاب اليمني املتطرف يف 
بلدان االحتاد األورويب سوف تسعى بكل محاس إىل حتقيق مصاحلها القومية حني ترى أن الالجئني 

من الدول اليت تسكنها أغلبية مسلمة يرغبون يف اإلقامة يف بلداهنم.

ومع ذلك، فإن اهلجرة اجلماعية لألكراد على غرار أوميد أمحد ليست قصة بسيطة عن اهلجرة 
أو حىت عن الفرار من الظلم والفساد والرتهيب واحلكم االستبدادي يف املنطقة الكردية. إهنا قصة 
فشل أوسع نطاقاً. إن فشل ما كان يوصف ذات يوم أبنه قصة جناح إقليمية يعد خسارة للشرق 
األوسط ابلكامل. وكما هو احلال يف بقية العراق واملنطقة ككل، فلقد فشل النموذج الكردي يف 
حل القضااي االجتماعية والسياسية واالقتصادية العميقة من خالل جمرد التفكري والشعارات القومية.

تربير  إىل  املتحدة وحلفاؤها يف حاجة  الوالايت  العراق يف عام 2003، كانت  بعد غزو 
لوجودهم املستمر هناك. فأتوا بفكرة »العراق اآلخر«، اليت تتلخص يف كوهنا اجلزء الكردي األكثر 
استقراراً واألقل طائفية من العراق والذي سيصبح منوذجاً للشرق األوسط. واحتضنته القيادة الكردية 
واستخدمت الدعم الدويل لتعزيز القوة وبناء إمرباطورايهتم االقتصادية من خالل عائدات النفط. 
النفط يف ذلك  ارتفاع أسعار  من االستقرار واالزدهار االقتصادي بفضل  وقد جلب ذلك نوعاً 
الوقت. بيد أن نظاماً فاسداً وفاشياً وسلطوايً قد أخذ يرتسخ، وهو ما جتاهله الغرب ومل يستطع 

الشعب حماربته.

فالقيادة  العراق.  بقية  عليه  يقاس  اقتصادايً  معياراً  إقليم كردستان«  »حكومة  أصبحت 
الكردية، وخاصة احلزب الدميقراطي الكردستاين بقيادة مسعود برزاين، روجت لفكرة »تطبيق منوذج 
ديب« ألربيل. ولكن وراء هذه الدعاية كان اجملتمع الكردي يتداعى حيث انقسم إىل طبقتني من 
الطبقات االجتماعية االقتصادية: إحدامها مكونة من النخب السياسية ورعاهتا ومساسرهتا، والثانية 

تتألف من الكتل اجلماهريية.

املنافع  مستغلة  املدن،  من  ابلقرب  القرى  ببناء  السلطة  على  تسيطر  اليت  األقلية  وقامت 
واألموال العامة. حيث تعيش العائالت الغنية والفئات السياسية، مبا يف ذلك كبار القادة األكراد، 
يف هذه املناطق، مبعزل عن املدينة. وتعيش عائلة برزاين على سبيل املثال يف منطقة سياحية سابقة  
تسمى ساري راش حيث كان قصر الدكتاتور العراقي السابق صدام حسني. وهذه املنطقة معزولة 
اآلن، وال يسمح ألحد ابإلقامة فيها أو زايرهتا. وتعيش عائلة طالباين يف قرية على قمة تل تدعى 
داابشان يف مدينة السليمانية، وهي أيضاً معزولة عن املدينة. ويعيش الدبلوماسيون واملغرتبون يف 
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جمتمعات مغلقة يف وسط املدن تفصلهم عن األحياء اليت يسكنها الفقراء املدقعني واليت ال ميكن 
السري فيها يف فصل الشتاء بسبب الوحل، ويف فصل الصيف ال يستطيع األطفال النوم بسبب احلر 
وعدم إمكانية احلصول على مكيفات اهلواء . وهذه القرى الكردية، اليت كانت ذات يوم مصدراً 
للفخر ابعتبارها موقعاً للزراعة، أصاهبا الرتاجع والتدهور. فبدون احلصول على اخلدمات يف األحياء 
الغنية، يسعى الفقراء إىل مستقبل أفضل حيث يعاملون على قدم املساواة وحيظون بفرص العيش 

الكرمي.

فأبناء علية القوم من النخب الكردية ال يلتحقون ابملدارس واجلامعات العامة. فقد بنت 
هذه النخب جامعات خاصة ابألموال العامة، وخاصة من خالل صناعة النفط، واليت أصبحت يف 
وقت الحق ملكية خاصة. ابلنسبة للمؤسسات البارزة كجامعة كردستان »هيولر« ميتلكها رئيس 
إقليم كردستان، نيجريفان ابرزاين؛ وجامعة كردستان األمريكية يف دهوك ميتلكها مسرور ابرزاين؛ و 

اجلامعة األمريكية يف العراق، أتسست يف السليمانية من قبل الرئيس العراقي برهم صاحل.

االحتاد الوطين الكردستاين، على الرغم من إدعائه أبنه حزب دميقراطي اشرتاكي، فانه خيدم 
مصاحل النخبة فقط. وقد قام كوسرت رسول علي، زعيم اجمللس السياسي األعلى لالحتاد الوطين 
الكردستاين، ببناء أكرب مستشفى خاص يف كردستان . يف البداية، كان املستشفى يعاجل األغنياء 
احلزبني  أفادت  خطة  مبوجب  متت خصخصته  افتتاحه،  مبجرد  ولكن  سواء،  حد  على  والفقراء 

احلاكمني وعائالهتما.

فالنظام  اآلخر.  مصاحل  منها خيدم  واالقتصادية، وكل  السياسية  األنظمة  تتشابك  واليوم، 
االقتصادي خيضع ملصاحل سياسية، والنظام السياسي يهيمن عليه احلزب ونظام العائلة احلاكمة. يف 
ظل هذه الظروف، لن يتسىن حتقيق أي إصالح أو منو. حيث مل يكن االزدهار يف إقليم كردستان 
راجعاً إىل إسرتاتيجية اقتصادية أو زعامة مثالية. وبداًل من ذلك، كان يعتمد على تدفق األموال من 

بغداد والوالايت املتحدة واجملتمع الدويل.

حدث هذا لسبب بسيط عندما عاد ما يسمى ابلثوار األكراد إىل إقليم كردستان بعد عام 
1991، وأقاموا السلطة وأصبحوا من أصحاب املليارات. بل إهنم دمروا املؤسسات القليلة اليت 
أُنشئت يف ظل الدكتاتورية السابقة اليت خدمت كردستان. ومل تكن طموحات القوميني األكراد 
سوى رغبة يف التحرر من الدكتاتورية السابقة، ومل يكن لدى القوميني األكراد الذين وصلوا إىل 
السلطة الكثري لتقدميه لألمة من حيث الدميقراطية واحلقوق املدنية وسيادة القانون. أنشأ احلزب 
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فاشية  البنية،  يف  إقطاعية  بدائية،  بريوقراطية  الكردستاين  الوطين  واالحتاد  الكردستاين  الدميقراطي 
أنظمة  يفرضون  مستبدين  إقطاعيني  بواسطة  الدميقراطية  األنظمة  تنشأ  ولن  العملية.  املمارسة  يف 
سلطوية. فالدميقراطية حتتاج إىل دميقراطيني حقيقيني يطبقون مبادئ سيادة القانون والعدالة وحرية 

التعبري واالنتخاابت احلرة والنزيهة.

العريب  الربيع  لنا  أظهر  ولقد  للعيان،  املنطقة واضحة  القومية يف  احلكومات  إخفاقات  إن 
كيف أن الشباب يف الشرق األوسط، بعد أعوام من احلكم القمعي غري الدميقراطي، كانوا يتمتعون 
ابلقدر الكايف من السلطة. ومع ذلك، جلأت قيادة »حكومة إقليم كردستان«، والسيما »احلزب 
الدميقراطي الكردستاين«، إىل إزكاء املشاعر القومية بداًل من حماولة معاجلة أزمات اقتصادية وسياسية 
كبرية وعاجلة. ويف عام 2017، سعى احلزب إىل إجراء استفتاء إلقامة دولة كردية مستقلة. مل 
حيقق االستفتاء، غري القانوين وغري احلر، أاّيً من أهداف احلزب الدميقراطي الكردستاين، وأصيب 
الشباب األكراد خبيبة أمل بعدما شاهدوا زعيماً كردايً يقامر مبنجزات السنوات املئة املاضية ملصاحله 

السياسية اخلاصة.

لقد احتكرت عائلتا البارزاين و طالباين، موارد املنطقة، وقمع املعارضة للحفاظ على سلطاهتا. 
الشوارع  العموميني يف حمافظة دهوك مبظاهرة يف  املوظفني  قامت جمموعة من  ويف عام 2019، 
للمطالبة بدفع رواتبهم الشهرية يف حينها وابلكامل، وهو مطلب مل يتحقق منذ عام 2014. فقد 
استخدمت قوات األمن التابعة للحزب الدميقراطي الكردستاين العنف لتفريق املتظاهرين، ومت اعتقال 
أربيل«، حيث  وأملان يف  أمريكيني  دبلوماسيني  »للقائهم  التجسس  بتهمة  وصحفياً،  80 انشطاً 
انقشوا االفتقار إىل احلقوق السياسية واالقتصادية واملدنية. وتستمر احملاكمات، كما أدين البعض.

ويف وضع كهذا، فال عجب أن يقرر الناس الفرار من البالد. وهلذا السبب، اختار أشخاص 
من أمثال أوميد أمحد شرب مياه ملوثة ليوم واحد، وحتمل التعذيب على أيدي احلراس، واجلوع، 
والربد يف غاابت بيالروسيا«؛ فهو يريد أن يصل إىل وجهة حيث حترتم فيه حقوق اإلنسان، وحيث 

ميكن لألمل أن يوجد.

يف األايم األخرية على مواقع التواصل االجتماعي، يستشهد األكراد ابلراحل شريكو بيكاس، 
الذي رمبا يكون واحداً من أعظم الشعراء األكراد املعاصرين. فقد استوىل عمله على الوعي الوطين 
لألكراد ويتحدث عن قوة املقاومة.إّن قصيدة بيكاس »اآلن الفتاة هي وطين،« ابلتزامن مع اللحظة 
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السياسية احلالية، حتمل معىن جديداً :

ال أريد شيئاً من الوطن يعطيين

 أكثر من قطعة خبز و 

قلياًل من األمان و

 وقلياًل من املال يف جييب و

 حفنة من أشعة الشمس اللطيفة

 و مطر احلب و

 انفذة مفتوحة على احلرية واحلب

ما أردت منها 

قد حرمتين منه

لذا يف منتصف الليل 

كسرت ابهبا وخرجت

لقد تركتها إىل األبد!

املصدر:

https://newlinesmag.com/reportage/why-are-iraqi-kurds-
fleeing-to-europe/
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