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 مقدمة

ع السابق للعراق غير مستقر وال يمكن الدفاع عنه. ولكن ال ينبغي بالضرورة أن يكون الحل الجديد واحدًا من كان الوض

موقفين معلنين للجمهور من طرف بغداد أو أربيل. وفي هذا المنعطف، سيكون أي هيكل فيدرالي محدَّد ومنفَّذ بشكل أفضل 

ونفيدرالي أسهل وأكثر معقولية من تحقيق دولة مستقلة جديدة. إذا مع بعض الضمانات الدولية واإلقليمية أو في إطار ك

نجح هذا الترتيب الجديد، فإن العراق يحتاج بعد ذلك إلى االنتقال من بنيته السياسية واألمنية الطائفية الحالية ليصبح دولة 

فضل بالبقاء كجزء من العراق الفيدرالي )فيدرالية أو كونفيدرالية فاعلة( لمواطنيها أو مكوناتها. وسيستفيد األكراد بشكل أ

أو الكونفيدرالي. إذا فشل األمر مرة أخرى، فإن األكراد سوف يواصلون طريقهم التطوري نحو الدولة مع المزيد من 

 التعاطف الدولي وربما اإلقليمي. 

 

، وكانت المعارضة ضده وعلى الرغم من كل االحتماالت، تم إجراء استفتاء استقالل كردستان العراق كما هو مخطط له

كبيرة أيًضا. وقد عارضت الواليات المتحدة واألمم المتحدة وروسيا وبريطانيا والقوى اإلقليمية: تركيا وإيران، االستفتاء. 

غير أن األكراد العراقيين شرعوا في إجرائه. ومع وجود مخاوف بشأن عدم اليقين الذي يُحتمل أن يترتب على االستفتاء، 

في المئة من  72عاصمة الكردية في إقليم كردستان )أربيل( كان احتفاليًّا في يوم التصويت. وقد أدى حوالي فإن مزاج ال

 (.1في المئة تأييدًا لقرار االستقالل، إلى رفع معنويات القيادة الكردية) 92هذا اإلقبال على االستفتاء و

 

 اآلثار سياسية أكثر منها قانونية 

 

ستكون اآلثار المترتبة على ذلك سياسية أكثر منها قانونية. والواقع أن هذا ليس االستفتاء األول الذي االستفتاء غير ُملزم، و

، أجروا استفتاء على نفس السؤال أيًضا، وحصل حينها على 2005أجراه األكراد العراقيون على مسألة االستقالل؛ ففي عام 

ي بين االستفتاءين؛ فأولهما كان مبادرة يقودها المجتمع المدني، في تأييد إجماعي تقريبًا من األكراد. ولكن هناك فرق نوع

 14حين أن االستفتاء الثاني كان مبادرة من الحكومة الكردية، التي صدَّق عليها البرلمان أيًضا، والذي استأنف أعماله في 

 (. 2بعد أكثر من عامين من انعقاده) 2017سبتمبر/أيلول 

 

 (غيتي) أخطاء حكومة إقليم كردستان في حسابات الدعم الدولي واإلقليمي لالستقالل
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ستفتاء الحالي لن يحقق االستقالل فوًرا، وهذه نقطة تؤكدها باستمرار القيادة الكردية العراقية وعلى الرغم من ذلك، فإن اال

أيًضا، وستبقى حدود العراق، كدولة ذات سيادة معترف بها دوليًّا، باإلضافة إلى الحدود الداخلية بين حكومة إقليم كردستان 

ستقبل المنظور. وعلى الرغم من ذلك، فقد تسبَّب هذا القرار في الكثير والعراق، سليمة في أعقاب االستفتاء، على األقل في الم

من القلق على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي. وعلى وجه الخصوص، شعرت الدول اإلقليمية مثل إيران وتركيا بالقلق 

تتزايد وتتفاقم. وقد هدَّد كل من البلدين إزاء هذا القرار. وبالنسبة لهم، انتقل االستفتاء من كونه قضية يجب أن تُدار إلى أزمة 

( المجال الجوي، لم يتم 3حكومة إقليم كردستان بعواقب وخيمة، إذا تقدمت في االستفتاء )الذي أجرته(. باإلضافة إلى إغالق)

ص هذه فرض عقوبات كبرى على األكراد. ولكن على الرغم من اللغة التركية الشديدة والتهديدات، لم يتم بعد توضيح خصائ

 22العواقب والتهديدات. وتضمنت نتائج اجتماع مجلس األمن القومي التركي واجتماع مجلس الوزراء، الذي ُعقد في 

، تهديدات وتحذيرات أكثر تجريدًا، بداًل من اتخاذ خطوات ملموسة للعقاب. وفي هذه المرحلة، يستحق 2017سبتمبر/أيلول 

 فتاء بسرعة من كونه مسألة يمكن التحكم فيها إلى أزمة متصاعدة؟السؤال التالي جوابًا: لماذا تحول االست

 

 الحسابات الخاطئة

 

أدَّت سلسلة من إساءة التقديرات إلى إطالة أمد األزمة ووصولها إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر. أواًل: المجتمع الدولي، 

لفترة طويلة. ليس هناك شيء جديد في هذه األزمة. لقد كانت أزمة وخاصة الواليات المتحدة، لم يُبِد اهتماًما كافيًا بهذه األزمة 

في قيد الصنع. إن هدف االستقالل الكردستاني معروف جيدًا. وأعرب رئيس اإلقليم، مسعود بارزاني، عن نيته إجراء استفتاء 

عركة ضد تنظيم الدولة، ، غير أن هذه الخطة تعطلت بسبب تصاعد خطر تنظيم "الدولة اإلسالمية". ونتيجة للم2014عام 

. 2016أُرجئت هذه العملية. ومع ذلك، فإنه إذ رأى أن الحرب ضد تنظيم الدولة تقترب من نهايتها، فقد أعاد طموحه في عام 

وأعقب اإلعالن العلني عن نوايا إجراء االستفتاء إنشاء اللجنة المستقلة لالنتخابات ولجنة االستفتاء لإلشراف على اإلعداد 

 اء على االستقالل.لالستفت

 

إلجراء االستفتاء. خالل هذه األوقات، لم  -2017سبتمبر/أيلول  25-، حددت هذه اللجنة موعدًا 2017يونيو/حزيران  7في 

تقم الواليات المتحدة أو القوى الدولية الكبرى األخرى بأية عمليات ذات معنى إليجاد أرضية مشتركة بين بغداد وأربيل كبديل 

تقالل. وقد شاركت الواليات المتحدة في دبلوماسية مكوكية متأخرة جدًّا. حتى ذلك الحين، كان الخطأ الرئيسي الستفتاء االس

لهذه الدبلوماسية هو وضع العبء كله على أكتاف األكراد واعتماد لغة التهديدات تجاههم في التصريحات العلنية، وأصدرت 

حات ال تعارض االستفتاء فحسب، بل أيًضا تهدد بشكل صريح أو ( تصري5( والبيت األبيض)4كل من وزارة الخارجية)

علني الجانب الكردي بعواقب وخيمة إذا ما مضى قدًما في القرار. وعلى النقيض من ذلك، فإن هذه التصريحات شجعت 

 الحكومة المركزية على الدخول في حوارات مع األكراد.

 

ا نحو تسوية سلمية. وكان من الواضح أن هذا التشديد لموقف بغداد واضح وقد شجع ذلك في المقابل بغداد وجعلها أقل انفتاحً 

، اعترف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 2017في الخطاب المتغير للمسؤولين بشأن االستفتاء. وفي أبريل/نيسان 

، 2017لنصف الثاني من سبتمبر/أيلول باالستقالل بوصفه حقًّا طبيعيًّا لألكراد، ولكنه شكَّك في توقيته ودعا لتأجيله. وفى ا

( إذا لزم األمر. ومثل 7(، وتحدث عن استخدام التدابير العسكرية)6تغير موقفه وطلب عدم تأجيل االستفتاء، بل إلغاءه تماًما)

ألنه هذا التشنج لجانب واحد في الوقت الذي كان الهدف هو إيجاد أرضية مشتركة يجعل المهمة نفسها أصعب تحقيقًا، نظًرا 

تم أيًضا االضطالع بها في وقت متأخر ومن خالل اإلنذارات. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في التكلفة السياسية لعدم إجراء 

 االستفتاء لمسعود بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، والبطل الرئيسي الستفتاء االستقالل. 
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ذارات ولغة تهديدات من قبل القوى الكبرى المجاورة. لقد كانت تركيا كما تم تبني خط مماثل لدبلوماسية متأخرة مصحوبة بإن

لت االستقالل االقتصادي لحكومة إقليم كردستان عن بغداد من خالل  في السنوات األخيرة واحدة من القوى الرئيسية التي سهَّ

لت تركيا في السابق رسائل ُمختلطة االنخراط الثنائي مع أربيل في بيع النفط والغاز الكردي إلى السوق الدولية، وقد أرس

بشأن مسألة االستقالل؛ فقد قال الرئيس رجب طيب أردوغان، عندما ُسئل عن االستقالل الكردستاني: إن هذه مسألة داخلية 

حدث هذا قبل عامين  -وفسَّر الكثيرون ذلك حينها على أنه دعم ضمني من تركيا الستقالل حكومة إقليم كردستان-عراقية 

 فقط.

 

وبالمثل، فإن حكومة إقليم كردستان قد أخطأت في حساب الدعم الدولي واإلقليمي لالستقالل، وقد ارتكبت العديد من األخطاء 

أثناء عملية استفتاء االستقالل. ومما يثير استياء األكراد أن الدعم للسالمة اإلقليمية العراقية والوضع الراهن كان أكثر مما 

أة في استفتاء االستقالل في كردستان الذي أعلنت فيه الجماعة هو متوقع. وعالوةً على ذل ك، فإن طبيعة المشهد السياسي المجزَّ

( لدى كل منهما قبل ساعات 8اإلسالمية "كومال" والمعارضة "غوران" أنها ستقاطع االستفتاء )وهو الموقف الذي تغير)

ل، أدى االنقسام داخل االتحاد الوطني الكردستاني، ومنافسه فقط من اإلعادة( كان سيئًا للقضية الكردية. وعلى نفس المنوا

وشريكه الحاكم منذ زمن طويل، الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى تفاقم قضية استفتاء االستقالل. وأدت آثار هذه العوامل 

ستاني فقط، إن لم تكن نظرة ُمجتمعة إلى أن يُنظر إلى استفتاء االستقالل من خالل نظرة حزبية من الحزب الديمقراطي الكرد

شخصية من خالل مسعود بارزاني فقط. بمعنى آخر كانت النظرة من خالل البعض وليس الكل الوطني. وهذا في المقابل 

 قلَّص جزئيًّا المقبولية الدولية لالستفتاء.

 

وتبنيهم للغة حقوق اإلنسان،  وعالوةً على ذلك، فإن الصورة السائدة عن األكراد كمقاتلين شجعان في معركة تنظيم الدولة،

وتقرير المصير، والمطالب الشعبية الديمقراطية ليست قوية بما فيه الكفاية لألكراد للتغلب على الجهات الفاعلة اإلقليمية 

ب والدولية الُمقاِومة التي كانت مدفوعة جزئيًّا بالقلق إزاء العواقب الجيوسياسية المترتبة على هذا التحرك، وجزئيًّا بسب

تفضيلها االفتراضي للوضع الراهن. هناك اختالف بين فرضيات ُمؤيدي االستقالل الكردي ومعارضيه. اللغة القائمة على 

ض ضد رفض جيوسياسي ُمسبق من قبل الُمعارضين لالستفتاء. على الرغم من أن  الحق التي تقدم بها األكراد كانت تحر ِ

أن يعرف منذ متى أصبح جيران كردستان ُمهتمين كثيًرا بوحدة العراق، يبدو أن ( إنه يود 9بارزاني كان ُمحيًرا عندما قال)

 هناك العديد من المدافعين اإلقليميين والدوليين عن السالمة اإلقليمية للعراق.

 

نه وعلى الرغم من هذه الحسابات الخاطئة واألخطاء، إال أن استفتاء االستقالل ليس جهدًا غير منطقي. وعالوة على ذلك، فإ

يجب أال يكون لعبة ُمحصلتها صفر للحكومة المركزية واألكراد العراقيين. وبغض ِ النظر عن النتيجة، فإن عملية االستفتاء 

لت بالفعل بعض النتائج المهمة.  في حد ِ ذاتها قد تحمَّ

 

 عواقب عملية استفتاء االستقالل

 

نفسه. وعلى الرغم من أنها كانت تجربة سياسية في إطار  كانت فكرة استفتاء االستقالل ذات أهمية مثل إجراء االستفتاء

الصنع لفترة طويلة، إال أن االستقالل الكردي كان ال يزال يعتبر مناقشة نظرية، إن لم يكن أضغاث أحالم، من قبل الكثيرين، 

زوا بحثهم عن االستقالل. كانت الحقائق اإلقليمية والدولي د المؤيدون جهودهم أو يعز ِ ة ضد هذه الخطوة، واألكراد ولم يوح ِ

ليسوا في وضع آمن لتحدي هذا التعارض الخارجي. وبالمثل، لم يكن على خصوم االستقالل أن يُبَْلِوُروا معارضتهم؛ ألن 
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احتمال االستقالل ال يبدو وشيًكا. وقد تمت ممارسة سياسة المراوغة والتضارب على مستويات عديدة، وطنية وإقليمية 

رغم من المحادثات الطويلة التي دارت حول االستقالل، إال أن األكراد العراقيين ال يبدو أن لديهم خارطة ودولية. وعلى ال

المحتملة عندما بدأوا بالمضي قدًما في محاولة االستقالل. وبغض ِ النظر  وهاتيناريطريق لها. وال يبدو أنهم درسوا كافة الس

لدان اإلقليمية سياسة واضحة بشأن هذه المسألة، وخاصة في السنوات األخيرة. عن المعارضة اإليرانية، لم يكن لدى معظم الب

ومع تقدم العملية قدًما، يتعين على البلدان أن تكشف عن مواقفها بشكل أوضح. وفي الوقت الذي عارضت فيه تركيا وإيران 

الوحيدة التي أعربت عن تأييدها لها، في هذه الخطوة بقوة، أصبحت إسرائيل الدولة اإلقليمية  العراقيةوالحكومة المركزية 

حين تبنَّى األردن موقفًا متعاطفًا تجاه االستفتاء. أحد االستثناءات هنا هو الصمت النسبي للخليج )مع وضع موقف السعودية 

بشأن هذه  ( في هذا الشأن. وبمعنى آخر، فإن موقف الدول اإلقليميةأربيلجانبًا بعد محاولتها الفاشلة للتوسط بين بغداد و

 القضية يعكس جزئيًّا الموقف اإلقليمي للبلدان من أزمة قطر.

 

قرار إجراء االستفتاء، كان على جميع األطراف تقريبًا توضيح مواقفها بشأن هذه القضية. لم يعد من الممكن المضي  ومع

لسياسية والمجتمعية خالله آخذة قدًما في سياسة الغموض )المقصود(؛ حيث إن تاريخ االستفتاء كان يقترب، وكانت القوى ا

على جميع األحزاب السياسية الكردية أن تقدم سياسات أكثر وضوًحا بشأن  عينفي االزدياد. وعلى الصعيد الداخلي، سيت

مسألة االستقالل. ولهذا السبب، على الرغم من الخالفات واالنقسامات األولية بين األحزاب الكردية العراقية، فقد انتهى بهم 

ا بشأن  ل،مر إلى دعم استفتاء االستقالل عندما أصبح واضًحا أن االستفتاء لن يؤجَّ األ وبالتالي كان عليهم أن يتخذوا موقفًا عامًّ

 هذه المسألة. ولذلك، فإن مسألة االستقالل تحولت من نقاش ُمجرد إلى عملية.

 

وكالهما معرض لخطر -من أجل إقامة الدولة  هذا االستفتاء، وضع بارزاني المظالم الكردية تجاه بغداد والتطلعات مع

على جدول األعمال  -التغاضي عنه بمجرد انتهاء المعركة ضد تنظيم الدولة وخفض الواليات المتحدة التزاماتها تجاه العراق

الفاعلة أن  ومن الدول اإلقليمية إلى مجلس األمن الدولي، كان على جميع الجهات يا،الدولي. من الواليات المتحدة إلى بريطان

تأتي بموقفها من هذه المسألة. وعلى الرغم من أن جميع األطراف تقريبًا أبدت ُمعارضتها لهذه الخطوة، إال أن ذلك ال يُغي ِر 

وهذا يختلف عن تدويل القضية الكردية. اآلن  عراق،حقيقة أن هذه العملية قد عززت البحث الكردي عن إقامة دولة في ال

 ه متمركًزا حول الحقوق الكردية للتركيز على السيادة الكردية.يتحول النقاش من كون

 

 الذي ينبغي أن يكون أولوية القوى الكبرى بعد االستفتاء؟ ما

 

الرغم من العوامل المذكورة أعاله، اتخذت حكومة إقليم كردستان ُخطوة كبيرة إلى عدم اليقين مع االستفتاء. وبالمثل،  على

يل قد دخلت أيًضا فترة من عدم اليقين والتوتر. ولمنع ذلك من التصعيد إلى أزمة كاملة ذات فإن العالقات بين بغداد وأرب

عواقب وخيمة على األكراد والعراق والمنطقة ككل، يتعين على القيادة الكردية والعراقية أن ترفض إغراء الشعبوية وتسجيل 

ح شيئًا آخر. وبالمثل، فإن القوى الكبرى، بدًءا بالواليات النقاط، على الرغم من أن الخطاب األولي للحكومة المركزية يقتر

 .سلميًّاالمتحدة، ينبغي أن تظل ُمنخرطة مع كال الجانبين إلدارة األزمة 

 

الحوار المنظَّم والمتواصل بين جميع األطراف المعنية أمر أساسي في تجنب هذا النزاع الُمتصاعد في صراع مستعص،  إن

ا وبشكل ناجح، يجب توضيح شيء واحد: فرضية التفاوض. عندما يُشير األكراد العراقيون إلى ولكن لكي يثبت ذلك وظيفيًّ 

التفاوض بشأن االنفصال عن العراق، كما قال رئيس اإلقليم مسعود  إلىالحوار والتفاوض، فإنهم يشيرون في الغالب 

أشارت القيادة العراقية إلى المحادثات مؤخًرا، ( بوضوح خالل المؤتمر الصحفي األخير قبل االستفتاء. وعندما 10بارزاني)
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العراق. ويتعين توضيح  إطارافترضت أن هذا يعني تسوية بعض القضايا العالقة بين العراق وحكومة إقليم كردستان في 

 مسألة احتياجات التفاوض أثناء المفاوضات.

 

ض ِ النظر عن بعض الوعود الغامضة والعامة، فإنه مشيرين إلى أنه بغ-أن األكراد العراقيين شرعوا في االستفتاء  وحقيقة

ال ينبغي أن يُستخدم كذريعة للتصلب أو العناد. وال ينبغي إغالق باب الحوار  -لم يُعَرض عليهم بديل معقول لتأجيل االستفتاء

ى القوى اإلقليمية والدولية بزيادة. وهناك حاجة ماسَّة إلى األطراف في هذا النزاع وكذلك إل ابهابين بغداد وأربيل، بل فتح أبو

لوضع حلول ُمبتكرة وقابلة للتطبيق لألزمة. إذا كانت عملية االستفتاء قد أظهرت شيئًا واحدًا بوضوح فإنه كالتالي: الوضع 

 الراهن لعالقات بغداد وأربيل ُمتفجر.

 

بغداد في تنفيذ العديد من مواد الدستور. وردًّا على ذلك، اتخذت حكومة إقليم كردستان مؤخًرا العديد من الخطوات  فشلت

مادة من الدستور  143مادة من أصل  50أحادية الجانب. ويرى الجانب الكردي أن بغداد رفضت حتى اآلن تنفيذ أكثر من 

( الذي كان رئيًسا للمكتب السياسي في السفارة األميركية 11روبرت فورد) منهمالعراقي الطويل، وهي نقطة أكدها كثيرون، 

 ، خالل المفاوضات حول الدستور العراقي الجديد. 2005في بغداد عام 

 

التعارض بين أربيل وبغداد، بشكل خاص حول حالة األراضي المتنازع عليها وقوات "البيشمركة" الكردية باإلضافة إلى  إن

ر ويجب حله بأسرع ما يمكن. وبالنظر إلى أنه وفقًا للدستور تخصيص الميزانية  وإدارة الموارد الهيدروكربونية، ُمتفج ِ

 الدستور، فمن الضروري حل هذه الخالفات الدستورية. فيذالعراقي، فإن وحدة الدولة تتوقف على تن

 

التوتر واالحتكاك وحتى الصراعات المفتوحة، هذا الصدد، إذا تُرك الوضع الراهن كما هو عليه، فإنه سيول ِد الكثير من  وفي

حيث إن قوات الميليشيا الشيعية، الحشد الشعبي، ناهيك عن الجيش العراقي، قد شجعهم عزل الموقف الكردي، ويهددون 

وقع عدد قليل من االشتباكات بين قوات "البيشمركة" الكردية وقوات الحشد  عل،األكراد علنًا بصراع مفتوح معهم. وبالف

 لشعبي، في يوم االستفتاء.ا

 

على الواليات المتحدة أن تؤكد أن معارضتها لالستفتاء الكردي ال ينبغي أن تؤخذ على أنها ضوء أخضر من قبل قوات  ينبغي

الحشد الشعبي والحكومة المركزية العراقية وإيران للضغط على األكراد من جميع األطراف. ومثل هذه الحالة ستدعو إلى 

 ين هذه األحزاب وتزرع بذور األزمة اإلقليمية والصراع حول السُّلطة الذي لن يكون من السهل التحكم فيه.نزاع مفتوح ب

 

كما هي الحال بالنسبة للوضع الراهن أو الطبيعة االفتراضية للعالقات بين بغداد وأربيل التي ال ينبغي أن تؤخذ على  ولكن

الدولي األكبر أال يعالجا تفكك العراق وظهور دولة كردية مستقلة كالحل أنها مصير، يجب على الواليات المتحدة والمجتمع 

ل من  ألقلالبديل الوحيد في المنطقة، على ا ليس على المدى القصير. في حين أن الموقف السابق )الوضع الراهن( هو المفضَّ

وقف النهج الجديد على هيكل فيدرالي قبل بغداد، فإن الموقف األخير )االستقالل( هو الُمفضل من قبل أربيل. ويمكن أن يت

فقط معالجة البحث الكردستاني عن الوضع القانوني  فجديد ومعزز جيدًا أو اتحاد كونفيدرالي. وهنا ال ينبغي أن يكون الهد

من  -الذي هو السبب الجذري للتطرف في العراق-واالعتراف والسيادة. ينبغي أن يهدف أيًضا إلى معالجة التهميش السني 

تنظيم  رل االعتراف بهم وتمكينهم سياسيًّا. إن البحث الكردي عن الدولة، والتهميش السني )الذي وفر الوقود لظهوخال

مليون نازح داخليًّا في إقليم كردستان من باقي العراق كان الناتج الثانوي لزيادة الطائفية للدولة  1.8الدولة(، ووجود حوالي 

قطاعها األمني، وفشل نظامها السياسي. لسوء الحظ، فإن مركزية أو "تقوية" الدولة العراقية العراقية إلى حد ٍّ كبير، وعسكرة 
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طائفية )شيعية(. وبمعنى ما، فإن العراق يمر بعملية توأمة مركزية وطائفية للعراقيين، وهي عملية  عمليةكانت مصحوبة ب

 ين.تغريب لألكراد العراقيين، فضاًل عن تهميش وتطرف السنَّة العراقي

 

يوضح أن الوضع الراهن السابق كان غير مستقر وال يمكن الدفاع عنه، ولكن الحل الجديد ال يجب بالضرورة أن يكون  وهذا

مبنيًّا على الموقف الُمعلن من أحد الطرفين. وفي هذه المرحلة، سيكون أي هيكل اتحادي ُمحدد وُمنفذ بشكل أفضل مع بعض 

كونفيدرالية، أسهل وأكثر معقولية من تحقيق دولة مستقلة جديدة. إذا جرى هذا  باتترتيالضمانات الدولية واإلقليمية، أو 

الترتيب الجديد، فإن العراق يحتاج بعد ذلك إلى االنتقال من بنيته السياسية واألمنية الطائفية الحالية ليصبح دولة )فيدرالية أو 

إذا بقوا جزًءا من العراق الفيدرالي أو الكونفيدرالي الذي  أفضلشكل كونفيدرالية( لمواطنيها أو مكوناتها. وسيستفيد األكراد ب

إذا فشل، فإن األكراد سوف يواصلون طريقهم التطوري نحو الدولة مع المزيد من التعاطف والدعم الدولي وربما اإلقليمي. 

 1992الكردي في عام  برلمانح الإلى افتتا 1970وفي الواقع، إن تطور الكيان الكردي في العراق من الحكم الذاتي في عام 

 بشكل تدريجي، جعل من السهل قبوله إقليميًّا ودوليًّا. 2003والمنطقة الفيدرالية الكردية في العراق بعد عام 

________________________________________ 
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