
ي إقليم كردستان الفدرالي 
 
 الفساد المزمن ف

 
  
 2019/ ابريل 14 أيوب بابو بارزان 

 
 

  آذار/مارس ت بعد حرب الخليج أنشأ
 
ان فوقه ،1991ف   ممنطقتير  لحظر الطير

 
ومنطقة ثانية للشيعة  1991نيسان/أبريل  ا، منطقة لألكراد ف

  
 
، الوسط حيث بغداد العاصمة وقد تقلصت صالحيات نظام صدام . جنوبا  1992آب/أغسطس ف نية اىل المدن الس حسير   يفصل المنطقتير 

  لصدام حسير  ضد االكراد والشيعة كما نص عليه قرار مجلس األمن رقم والهدف كما أعلن هو الوقف ا البعثية. 
 688لفوري للقمع الوحش 

 . 1991لسنة 
 

  
ليمانية حافظات السمن المطالب الكردية تم سحب جميع مؤسسات الدولة اإلدارية والعسكرية من م ونتيجة لتصلب موقف البعث الشوفين 

  " تقاسموا  قادة األحزاب الكردية قد   وكان واربيل ودهوك. 
 
 عىل المكائن واآلليات والبلدوزرات والسيارات ف

َ
 سالنفوذ والواردات وعينهم أوال

ّ
د

ثم أستوىل قادة   ،تسبب فيه انسحاب سلطات بغداد اإلدارية لملء الفراغ الذي 1992كردستان عام   وتم اقامة حكومة إقليمبيخمه" لبيعها، 
  واسعه ومدن  االحزاب

ألحزابهم وعوائلهم واليزالون يعيشون فيها وقد توسعت أمالكهم اىل كمقرات   وقصور أقطاب البعث وبناياتعىل أراض 
 حدود غير مسبوقة. 

 
  اضطر الناس اىل الع

 
 لظروفكانت امن قبل حكومة بغداد، وه  نفسها معرضة لعقوبات مجلس االمن.   ظل الحصار االقتصادي القاتليش ف

 . قال تطامعيشية لغالبية الناس صعبة ال
 

 عىل اعتقاد ان صدام حسير  اليزال قوي كانوا -وقومية ودينية وهم خليط غير متجانس من نزعات عائلية، عشائرية  –ية الكورداألحزاب  رؤساء
َ
ا

  الرّس و وكانوا يتواصلون معه  
 
 ف
َ
ا   العلنكثير

 
  والصمت الكامل فيما يتعلق بآالف . أقل ف

وتوصلوا معه لمصالحة عشائرية لط  صفحة الماض 
اعات بير  ا. 1983البارزانيير  الذين أبيدوا عام    الكويت وكان صدام حسير  قد أعاد احياء العشائرية لحل الي  

 
، 1991لمواطنير  بعد هزيمته ف

 قد ألغتها.  1958تموز عام  14وكانت ثورة 
 

  أعوام الستينات القديمة وثأراتهميحملون ضغائنهم ونواياهم القادة الكورد الذين عادوا من وراء الحدود كانوا 
 
، والفساد الذي رافقهم ف

 فيهموال
ً
  متأصال

   1991-1975 بير  أعوامبعض الضوابط عليهم بل ازداد نتيجة فرض الحكومة اإليرانية  ،نصف األول من السبعينات بق 
والن 

 مارسة السلطة المطلقة. مبينهم و تحول 
 
ية مع مخابرات صدام حسير  والتجارة مع تقلص حجم تطلعاتهم اىل مستوى بناء عالقات سّ  وقد عادوا من ايران  2003-1991بير  أعوام   

  العام  م األموال والسالح من بغداد سِا. وتسلإبراهيم الخليل" جمارك واردات "قص  وعدي واحتكار 
 
انفجر الرصاع بينهم عىل المال  1994وف

 اىل حدود ارسال وحدات الدبابات لنرصة 
َ
والنفوذ اىل معارك داخلية وصدام حسير  يؤيد طرفا أقرب اليه ضد الطرف اآلخر. ويكون سخيا

  أربيل بالذات. داعميه وهم قادة الحزب الد
 
  ربوع كردستان وف

 
  كانت تدور رحاها ف

  حرب الزعامات الن 
 
، ف  

 يمقراط  الكردستان 
 

  هذه الحرب أكير من 
 
تل ف

ُ
ات اآلالف.  3ق د عرس  ّ

ُ ، وس   
  آالف مقاتل ومدن 

 
   2003واىل انهيار نظام البعث عام  1991كان رؤساء األحزاب الكردية منذ عام 

 
 الثالثة، السليمانية المحافظات يشكلون السلطة الفعلية ف

  أيدي  وكانت وأربيل ودهوك. 
 
ز ف

ّ
ك  وتعمل عىل إدامة نظام غير ديمقراط   العوائلالسلطة تي 

ً
  تملك أحزابا

ائري عش ظامأقرب اىل ن الحاكمة الن 
 مطلق الصالحيات.  حيث رئيس القبيلة

 
  العام 

 
  واالتحاد الو الداخليةليوقفوا معاركهم الواليات المتحدة  ، دعتهم1998وف

ل الحزب الديمقراط  الكردستان 
ّ
  الكردس، فشك

  طن 
تان 

،   قيادة الحزبير  ما ، ابرم 2003وبعد سقوط نظام صدام حسير   حكومتير  متنافستير 
 
  العام نر سمّ المتنفذون ف

 
اتيي   ف  2007 باالتفاق االسي 

وة   الواقع كان صفقة بير  زعامتير  عىل تقاسم السلطة والير
 
  العداء القديم عىل م، و وف

 ستوى الحزبير  بق 
ً
 حرصا

ً
صصهم المالية. ح عىل مجمدا

فق
ّ
  الداخل  اىل "رجال أعمال" "وتحول "ثوريوا األمس لحكم اإلقليم.  50/ 50عىل صيغة مناصفة الطرفان  ات

 
وثم اىل عصابات مالية نشطة ف

كية عام  . ،والخارج ها موقع 2006وبرقية صادرة من وزارة الخارجية األمير    ، نرس 
 
ل "أكي  مشكلة اقتصادية ف

ّ
ويكيليكس"، مفاده أن الفساد يمث

ةكردستا مت تفاصيل مثير
ّ
  اإلقليم.  ن"، وقد

 
  حول المحسوبية ف

 
  العام تقرير لمحطة ن   ن   وف

 
   ، يشبه رجل ا2008 ي  ف

 
عمال الفساد ف

 للمراسل: "إنه يقتل كردستان". كردستان : " بالف
ً
وس قائال  ير

 
اجة والحبالحقوق القومية الكردية.  جهار اع السياسة للمصالح المالية واال لعل من أهم ماميرّ  سلوك معظم القادة الحزبيير  الكرد هو اخض

" فكان ، وبعد سقوطه صدام حسير   الدائمة اىل "حاٍم خارج      . واليزال أردوغانالسيد رجب طيب  لقوا بديله،هو الظهير
عام  منتصففق 

كة أجنبية مسّجلة من  2656، كان هناك 2013   اإلقليم؛ وكان نصيب تركيا منها  80س 
 
 ف
ً
كة 1226بلدا   لإلقليم  .س 

بيد  أصبحاألمن الغذان 
واعتمد الناس كلية عىل المواد والبضائع  المحلية،والصناعات الحرفية واألنسجة  وإنتاج األلبان زراع  انماء القطاع ال أهملتركيا، فقد 
يه مع بغداد، لعبتو المستوردة.    أنقرة نتيجة التعامل غير الي  

ً
  إقليم كردستان واإليرادات ذات  دورا

 
أكي  وليست أربيل عىل قطاع الطاقة ف

 الصلة. 



 
  عىل السلطة، وإىل

، عّززت العالقة مع تركيا قبضة الحزب الديمقراط  الكردستان 
ً
 أقل، االتحا سياسيا

ّ
. لم يحد  

  الكردستان 
هدف  كند الوطن 

 فحسب، تركيا 
ً
 تح تحويل اإلقليم اىل إقليم تابع لها اقتصاديا

ً
  تسويق الحزب الديمقراط  اقيق مكاسب سياسية من خالل بل أيضا

لكردستان 
   ورئيسه كنموذج سياي  بديل

 ! كذلك استخدام رئيسه كورقة ضغط عىل حكومة بغداد   ،أوجالن عبد هللا، ولزعيمه لحزب العمال الكردستان 

  عىل ن
 ، تمردوا عليه فيما بعد البعض منهم ذو خلفيات بعثية – ة من الخارجيالشيع المعارضة تعاد 2003ظام صدام حسير  عام وعندما قص 

   12 بـ سبقهم قادة األحزاب الكردية وقد -
 
 ف
ً
   عاما

 
ه تزوير كافة االنتخابات وبيع النفط ومشتقات مارسة الفساد واالفساد و م العودة، وقد تفننوا ف

 ولمصلحة عدد معير  من أفراد العائلة الحاكمة. ة موعي  الكواليس المظلعي  الحدود بصورة ال قانونية 
 

ف المسؤولون أنه بير  عاَم     2010و 2004اعي 
  واالتحاد الوطن 

  عىل  ، حصل كل من الحزب الديمقراط  الكردستان 
مليون  35الكردستان 

 من األموال العامة لتمويل حزبيهما. ووصل إجماىل  تلك المبالغ إىل 
ً
  ما يمثلمليارات دوالر عىل مدى ست سنوات،  5 حواىل  دوالر شهريا

ً
تقريبا

20  
ً
  المئة من الموازنة العامة سنويا

 
 .ف

 
، ويحتل اإلعالم الحزن   ووسائل  400كما استخدم قادة االحزاب األموال العامة لتمويل أكير من 

ً
من وسائل اإلعالم الموازية والمدعومة حزبيا

ر الفرص 
ّ
  كردستان، وتوف

 
ة من الصحافيير  كمرتزقةاإلعالم الموازية معظَم الفضاء اإلعالم  ف اء اعداد كبير ح مهمتهم ضخ األكاذيب لصال لرس 

  المجتمع
 
ر الدعايةالعائلة الحاكمة وتخدير الوع  الجمع  ف

ّ
 .لكال الحزبير   المضللة ، وتعّزز عبادة الشخصية لبعض الزعماء، وتوف

 
 ، كانت وجهة نظر مهندس الفوض  "بول بريمر" عن النخب العربية والكردية سلبية، وهو المهندس الذي صاغ نظام ما بعد صدام حسير 

 أمام فعالية مجلس الحكم"، وعن الزعيمير  الكرديير  يستشف مما كتبه فق
ً
  كان عائقا

اج   : دان المناعة أمام االغراءات المالية: " ان العمل المي 
ة" من الخزانة المركزية، وبــهذا الصدد يذكر . من يتوىل المقعد الكردي منهما" "لم يتمكنا من االتفاق عىل  مالية كبير

ً
قادة الحزبير  طلبا "منحا

  تحفظ ماء الوجه بالنسبة للمنح المالية. بريمر : 
  مجلس " 1" قدمنا لالكراد بعض الخيارات الن 

 
  حلت برسعة ف

ويقول: " القضية الوحيدة الن 
حوها    اقي 

  بريمر " أبلغت المجلس بأن الموازنة الن 
الحكم ه  تحديد رواتب أعضائه ... توصلت اىل موازنة فاحشة للمجلس ...." ويمص 

  تضم أكير من للخمسة والعرس  
بية الن   تفوق موازنة وزارة الي 

ً
 2موظف...." 325000ين عضوا

 
 يجب التنويه من أن القيادات الشيعية لم تترصف مع نظام صدام حسير  كما ترصف قادة الكورد، فلم يتنازلوا ولم يفاوضوا، أرّصوا عىل سقوط

 ضد قادة الشيعة العاكان النظام، وعادوا من الخارج بعد االحتالل األمريك  للعراق.  
ً
مجيد السيد عبدالأغتالوا دون من الخارج، فئالعداء شديدا

  و 
  من حزب الدعوة. و االنتقاىل  عبدالزهره عثمان وهو آخر رجل توىل رئاسة مجلس الحكم واغتيل   السيد محمد باقر الحكيم. الخون 

 
: برآتشكلت وزارات متعاقبة بعد  ، سةمجلس الحكم االنتقاىل  دل عا العبادي واآلنحيدر  أياد عالوي، إبراهيم الجعفري، نوري المالك 

ام بالمبادئ والظرف   عبدالمهدي.    حجم الفساد حسب شخصية رئيس الوزراء ومدى االلي  
 
  أداء األدوار، تقلص أو زيادة ف

 
كان هناك تباين ف

وما يأخذ عىل حكومات بغداد غض الطرف عن . صعبة للغايةوكانت ظروفهم السياي  الداخىل  واإلقليم  والدوىل  الذي عمل ضمنه، 
لشكاوى الشعب الكردي، مما يثير التساؤل حول احتمال تفاهم  االستماعاالختالسات وهدر المال العام من قبل القيادة الكردية وعدم 

س وليس من شك ان هذا الموقف الالمباىل  كان بمثابة الضوء األخرص  متبادل؟!   (أسس )حكومخ يلي   حكومة”  Kleptocracy" ة كليبتوكراي 
 . مؤلفة من القادة الفاسدين يرسقون ثروات شعوبــهم ويحتالون عىل حكم القانون

 
  مارس فيها قادة االحزاب وليس من شك

 ولم يكن للبعثيير  شعبية أو نفوذ  ، كانت أكير سلطتهم الكردية أن البيئة االجتماعية الن 
ً
بير  عامة  أمانا

  مدن الوسط والجنوب من العراق. فقد أقام رئيس )حدك( عالقات تفاهم عىل عدة أصعدة مع نظام صدام 
 
الشعب الكردي، كما كان الحال ف

ز البعث حقده عىل قادة الشيعة أينما 
ّ
  حير  رك

 
 من ا كانوا وحاربوا قوات االحتالل  حسير  ولم يتخىل عنها اال بعد ان تهاوى نظامه، ف

ً
نتقاما

 .  
  تمتعوا بها خالل حكمهم الظالم والفاشسن 

 خسارتهم لالمتيازات الن 
 
ام سيادة القانون، اال أن جوهر  ت ظروفكان   والممارسة الديمقراطية واحي 

  مؤسسات المجتمع المدن 
المجتمع الكردي أكير استعدادا لتبن 

دين من ومجر طموحاتهم وغاياتهم الشخصية والعائلية الموروثة ولالقبلية العقلية هم أسى  –أحزاب مدججة بالسالح وه   –زعماء األحزاب 
  كردستان ليس ، المبادئ

 
  ف

، انما هو ناجم عوالفساد المتفش 
ً
 أو غريبا

ً
  المجتمع الكردي، حيث ) األغا( دخيال

 
ن الحقبة االقطاعية الطويلة ف

  أعوام الخمسينات والستينات هو مصدر السلطة، ويورث
 
  مناطق بادينان ف

 
ن القرن مها ألوالده واليحق مسائلته، وقد كانت سلطة األغوات ف

 ،  
 عىل نشالماض 

ً
  بادينان ألكير من قرن. قادة أحزاب كعصابة من اللصوص غوات ذاع صيتهم  األ  الحكم الخارج عن القانون، هؤالءمط اهدا

 
ف

  لم تعد قللحفاظ عىل للشعب الكردي الحقوق القومية  ، وقد تكيفوا معاألغوات اليوم هم أوالد وأحفاد أولئك
 مصالحهم وامتيازاتهم والن 

ً
ابال

وا أقنعتهماع  الصارخ، ومن هنا كر االقطلالستمرار بالف  عباءة القومية والدولة الكردية. ب وتغطوا  غير
 

ون منهم  و  ،بادينان اليوم هم أسياد  هؤالء األغواتأحفاد    جرائمه ضد الشعب الكرديلدى  كانوا مرتزقهكثير
 
هؤالء  ! صدام حسير  ومشاركير  ف

 أي محاولة تغيير للوضع الراهن. 
ّ
  مواجهتهم   هم المستفيدون من الفساد واالفساد ويقفون ضد

 
  نضاله من أوف

 
 جلفشل الشعب الكردي ف
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  متير  وتشكيل جيش وجهاز أمن
وطن والئه للشعب والمتحرر من  القيود الحزبية والعائلية، موحد  الديمقراطية وبناء أسس اقتصاد وطن 

 وليس لحفنة من زعماء األحزاب وبطانتهم. 
 

  أسلوب الحكممن السذاجة ان يتصور المرء ان بإمكان زعماء ما بعد بريمر ادخال إصالحات سي
 
الفساد لدى قادة وقف و  اسية جذرية ف

  يقفون عليها وعمق التناقضات بير  مصالح زعماء األحزاب، والعملية األحزاب وأقاربــهم
، وهذا ناجم عن شعورهم بهشاشة األرضية الن 

  الير السياسية الخاضعة اىل المساومات والتوافقات بير  العوائل المتنفذة وكونهم 
 
 ورغبة ف

ً
 شامال

َ
 نهضويا

ً
وعا . اء اليملكون مرس  وكل  الشخص 

 القوانير  والتحايل عليها.     موتهذا يؤدي اىل 
 

  االتجاه الصحيح الخطوة ا
 
شامل، عربا وكردا وكافة المكونات األخرى لبناء حركة سياسية موحدة تعط األولوية لمكافحة  بحوار أ بدتألوىل ف

  كافة أنحاء العراق بدَء بـ "أربيل وبغداد"
 
  مقدمة ، وهذا ممكن الفساد ف

 
يطة أن يكون المخلصون والغيورون عىل مصلحة الشعب والوطن ف س 

  ت
 . بن  المرس  تالنخبة الن 


