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قلمي كرد�ستان العراق تقرير خاص حول : انفصال اإ

قلمي كرد�ستان العراق ليعلن عن بدء مرحةل جديدة يف املنطقة رمبا تضطر خاللها كثري من دول الاقلمي اإىل تعديل بعض �سيا�اهتا القامئة  جاء الا�ستفتاء حول انفصال اإ
عادة النظر يف مواقف هذة ادلول من كثري من القضااي حفاظًا عىل �أمهنا ومصاحلها ونظرًا لأمهية النتاجئ اليت �وف ترتتب عىل هذا  ، وهو ما�وف يؤدي اإىل نوع من اإ

الا�ستفتاء فقد مقنا بعمل ا�تبانه حول النتاجئ املتوقعة بني عدد من املواطنني العرب املقميني يف تركيا ،

قلمي كرد�ستان، ي�أيت مضن خمطط  آراء لبعض النخب العربية املقمية يف تركيا حول الا�ستفتاء بكرد�ستان العراق ير�أى البعض �أن الا�ستفتاء عىل اإ من خالل ا�ستطالع �
يران. قلميي ودويل، ي�سهتدف احتواء ادلول اليت تريد �أن تشق طريقًا يمتتع ابال�ستقاللية عن الأجندة الغربية ويف مقدمة هذه ادلول تركيا واإ اإ

قلمي كرد�ستان ردًا عىل قرار تركيا  ولعل احللف العريب احملدود اذلي يعرف اليوم بدول احلصار الأربعة، ابالإضافة اإىل دول �أخرى، يتورط اليوم يف ت�أييد خمطط انفصال اإ
ار�ال قواهتا اإىل قطر محلايهتا من خمطط و�سيك الإ�قاط نظاهما.

هذا احللف يدور حول الأجندة االإرسائيلية حيامث دارت، حتركه الناكية والتكتياكت املرحلية، والاجنرار الأمعى خلف االإرادة الغربية.

طار مرشوع تق�سمي املنطقة و هو يدفع هبا ملزيد من الفوىض و ي�مح لبعض الاجندات الاجنبية ابخرتاق  وير�أى �آخر �أن هذا الا�ستفتاء هو خطوة جديدة يف اإ
املنطقة. و هو يعرب عن ضعف ادلوةل املركزية العراقية اليت ا�ستغرقت يف تكريس الطائفية بدل احلفاظ عىل وحدة الأرايض العراقية و هو يعرب عن الأزمة الوجودية 
اليت تعيشها ادلول الوطنية احلديثة يف العامل العريب اليت ت�أ��ت عقب الاحتالل و ضعف مقارابهتا يف ا�تيعاب املتغريات و التنوع و �قوطها يف امتحان البناء 

ادلميقراطي و تكريس مبداإ املواطنة.                                                                                                بيامن يعتقد ابحث اخر ان الا�ستفتاء 
اذلي مت امس مبشاركة تصل اىل ٧٢٪ و ماتزال النتاجئ غري معلنة و قد ت�ستغرق ٧٢ �اعة قادمة

واملؤرشات تشري اىل نعم بن�سبة كبرية كام هو واحض، و لعل اجراء الا�ستفتاء �سيعزز ورقة املفاوضات القادمة مع بغداد، و اكن ارصار االإقلمي عىل اجراء الا�ستفتاء 
خطوة لتدويل القضية يقصد مهنا اإرشاك هجات دولية تضمن نتاجئ مفاوضات قادمة مع بغداد، ما جيري يف معظمه ضغوط متبادةل بني الطرفني، ال يلوح يف الأفق 

عالمية عن حتشسيد قوات و مناورات، و رمبا �سيكون ابجامتع القيادات الرتكية و العراقية يف ايران خالل  تدخالت ع�كرية اىل الآن عىل الرمغ من معلومات اإ
اليومني القادمني يتقرر م�ستقبل الأحداث اىل اي م�ار ت�أخذ.

ويعتقد ابحث �أخر ان انعاك�ات الا�ستفتاء يف كرد�ستان العراق، �سيكون هل ما بعده عىل لك دول االإقلمي، يف حال جنح الأكراد يف تقرير مصريمه يف العراق، ملا قد 
يلقيه ذكل من ظالل قامتة عىل لك دول املنطقة، وابذلات اليت تشهد اضطراابت �سيا�سية �أو تعصف هبا حتوالت جوهرية.

ا�ستفتاء كرد�ستان العراق ميثل منعطفا خطريا يف املنطقة العربية وحميطها، لأنه يعد �أول حترك معيل خللع ثوب )ادلوةل الوطنية( والتحول اجلذري حنو ارتداء ثوب 
)ادلوةل الطائفية( و)ادلوةل الِعرِقيّة( �أو )ادلوةل املناطقية(، وهذا لو جنح �يشجع الكثري من احلراكت ذو التوجه الانفصايل يف االإقلمي عىل املطالبة ابال�ستفتاء لتقرير 

املصري، واذلي �سيلعب دورا يف رمس خارطة جديدة للمنطقة العربية وما جاورها من دول اإ�المية، ولن تتوقف هذه املوجة عند حددود �أي بدل.

�أصبحت احلراكت الانفصالية، اكليت تنشط يف جنوب المين ومثلها يف ليبيا وكذا الصحراء الغربية يف املغرب، ويف جنوب رشق تركيا، وغريها من ادلول، تنظر اىل 
نتاجئ ا�ستفتاء كرد�ستان العراق كعملية )ملهمة( لها، وال ي�تبعد �أن حتذو حذوها الحقا يف التحرك حنو املطالبة ابال�ستقالل عىل �أ�ايس طائفي �أو عريق �أو مناطقي، 
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ولن تتوقف موجة ذكل عند حدود هذه ادلول، بل قد متتد اىل حدود دول �أخرى، مثل ال�عودية واالإمارات العربية ورمبا مرص واجلزائر وغريها.

ابلرمغ من �أن الا�ستفاء يبدو �أنه ��أن عرايق داخيل حمض، لكن مع ذكل فهو يلقي بظالهل عىل املنطقة ب�أمكلها، حيث ي�أيت يف �سياق تردي احلاةل ال�سيا�سية العربية 
عالن حاةل  عالن رغبهتا يف )الفدرةل( واإ وتفتهتا، وهو ما من ��أنه �أن يزيد املنطقة تشظيًا وانق�امًا، بل رمبا يفتح �هية بعض الكياانت واملكوانت الأخرى اإىل اإ

الا�ستقالل عىل �أ�س �بهية �أو بناء عىل منطلقات �أخرى مغايرة، وهو ما اعتربه البعض مبثابة خندق متقدم ملشاريع غربية؛ �أمريكية وغريها، وهو �أيضًا ما يصب 
يف مصلحة )الكيان االإرسائييل( بشلك مبارش، وخيدم �أجندته يف املنطقة، ويكرس حاةل التطبيع اليت ابتت تعترب عنوان املرحةل القادمة بال �ك، �أو ختوف دول 

يران، �وراي، من حمل ا�ستعادة )دوةل كرد�ستان الكربى(، و�أاي اكن احلال فينبغي التعاطي مع هذه احلاةل مبنطق واقعي و�سيايس، والعمل عىل  اجلوار: العراق، تركيا، اإ
ا�تيعاب احلاةل والتخفيف من حدهتا، فاإدخال املنطقة يف �أتون حروب طائفية وقومية الخيدم قضااي الأمة وال مصلحهتا وعىل را�ها القضية الفل�طينية، وقد ال يكون 

لنتاجئ الا�ستفتاء جدوى يف املدى القريب، لكن بال�ك يف املدى الا�رتاتيجي �يشلك حاةل خطرية ت�سهتدف املنطقة ب�أمكلها.

اال�ستفتاء يف كرد�ستان؛ اول االإجراءات التنفيذية ملرشوع الرشق الأو�ط اجلديد ، من منطقة رخوة ومتعددة الهوايت القومية والعقائدية ،اململؤة ابلثاإرات 
والاحتقاانت، بعبارة �أخرى نزوع فك الارتباط بني املكون مل يعد مطلبا �سيا�سيا وقوميا بل ا�ستعدادا نف�سيا ؛ �أن ا�ستفتاء كرد�ستان حقل الاختبار ملا مت االإعداد هل 
يرانية، ف�أن كرة الثلج لن تتوقف ، اان ال �أثق مبواقف  قلميية الرتكية واالإ ذا ما جنح هذا الا�ستفتاء وجتاوز اخلطوط االإ منذ حروب اخلليج و�أثر �قوط بغداد ومابعدها. اإ

البدلان الأوربية الرافضة لال�ستفتاء؛ �أن املصاحل الأمريكية والغربية تعرب ابلقوة والفعل عن الا�رتاجتية االإرسائيلية الىت تؤيد الا�ستفتاء

مالحظة الرشحية امل�سهتدفة :

المين - تونس - مرص - العراق – فل�طني.
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