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   الراهنة ة القضاياردستان يف خضم دوامو مستقبل العراق وإقليم ك -
  )١مستقبلية (  اتقراء -
  فتاح، د. عابد خالد رسول، د.هردي مهدي ميكةالباحثون: د. يوسف گوران، د. ئوميد رفيق  -
    ردستانو اقليم ك -السلي�نية  -
  ٢٠٢٠شباط  -
 

  مركز الدراسات املستقبلية 
  مركز غ� حكومي تأسس إلجراء دراسات علمية بغرض تحقيق املصلحة العامة

  
  أهداف املركز:

ألجراء البحوث يف املجاالت املتعلقة  بالدراسات املستقبلية  دعم عملية البحث العلمي وتشجيع املختص� والباحث� . ١
  والسياسة العامة واالسرتاتيجية والشؤون الخارجية.

  . املساهمة يف ا�اء فلسفة البحث العلمي وتطويرها يف  اقليم كوردستان. ٢
  . تقديم استشارات علمية والخربة البحثية للمؤسسات الحكومية يف  اقليم كوردستان.٣
  تقديم استشارات علمية والخربة البحثية للقطاع الخاص واملؤسسات غ� الحكومية يف  اقليم كوردستان. .  ٤
  . املساهمة يف تطوير املناهج الدراسية يف املجاالت املتعلقة بإختصاصات املركز. ٥
  تنظيم مؤ�رات وندوات علمية لدعم عملية البحث العلمي  وتعزيزها.. ٦
املراكز الحكومية وغ� الحكومية املعنية بالبحث العلمي داخل اقليم كوردستان وخارجه، بهدف تبادل  . التنسيق مع  ٧

  الخربات العلمية معها. 
  . متابعة إتجاهات الرأي العام وقياسها حول القضايا التي تجذب اهت�م املواطن� وتؤثر يف مصالحهم.٨
  ص بها املركز.اعداد الباحث� وتأهيلهم يف املجاالت التي تخت. ٩

  العمل عىل دراسة القضايا االسرتاتيجية يف اقليم كوردستان التي � تدرس وفق املعاي� العلمية. . ١٠
  

  نشاطات املركز:
  . اجراء البحث العلمي و نرشه. ١
  . تنظيم املؤ�رات والندوات العلمية. ٢
  . نرش الكتب و الدراسات العلمية املتعلقة باختصاصات املركز.٣
  ار مجلة علمية محكمة. . اصد ٤
  . التواصل مع قنوات االعالم املعنية باهت�مات املركز واجراء االستفتاءات العلمية لقياس اتجاهات الرأي العام. ٥
  . ترجمة الكتب و الدراسات العلمية االجنبية املتعلقة باختصاص املركز ونرشها.٦
  السياسة العامة يف اقليم كوردستان وتحليلها ونرشها.. رصد املعلومات والبيانات يف جميع مجاالت ٧
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  ردستانومستقبل العراق وإقليم ك 

  راھنةال ة القضايادوام في خضم 
  تشكيل الحكومة، فكرة إنشاء اقليم سني، االنسحاب األميركي إعادة االحتجاجات، 

  

  
  فھرست المواضیع 

  

  

    االحتجاجات العراقية؛ أسباب محقة ونهاية غامضة: ولاملحور األ

  إعادة تشكيل الحكومة العراقية: ثا�ال املحور

  إنشاء إقلیم سني: ثالثال املحور

  انسحاب القوات األم�كية من العراق: بعرااملحور ال

٣  

٤  

٥  

٦  

  
  

   



� خضم دوام
  الراهنة ة القضا�ا مستق�ل العراق و�قل�م كوردستان ��

 

3 
 

  
    

    توطئة

�ر العراق واملنطقة بنفق سيايس مظلم، املتغ�ات الداخلية واإلقليمية 
والدولية ترتك آثاراً عىل حارض ومستقبل املنطقة، لكن األحداث السياسية 
الراهنة املهمة واآلنية تتلخص يف أربعة محاور وتتجسد يف أربع قضايا، تلعب 

قص� والبعيد، وهي: عىل املدى الالعراق واقليم كوردستان دورا يف سياسات 
االحتجاجات العراقية، إعادة تشكيل الحكومة، فكرة إنشاء االقليم السني، 

   واحت�ل االنسحاب األم��.
تسلط هذه القراءة الضوء عىل القضايا املشار إليها يف ضوء الواقع والقدرات 

ة النظرية والعملية إضافة إىل السيناريوهات املستقبلية داخل املعادالت الحي
يف جميع تلك املحاور دور وموقع اقليم  بالحسبانمع التحليل. وقد أُخذ 

يف كل ردستان �تلك فرصاً و ردستان ومستقبل تعامله السيايس ألن اقليم كو ك
ومتأثر مؤثر ، وهو فاعل سيايس سهنف اً يف الوقتاتيواجه تهديدذلك، ك� 

لتأث�ات املتتالية األربعة وفق تسلسل ا حداثباألحداث ايضاً. وقد صنفت األ 
األول بانطالق  حدثال ءلكل منها عىل اآلخر وجر أحده� اآلخر وراءه، بد

التظاهرات، أعقبه إرغام رئيس الوزراء عىل االستقالة، ثم توالت قضايا إنشاء 
    آنية ومستجدة. حوادثاقليم سني يف العراق وانسحاب القوات األم�كية ك
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    االحتجاجات العراقية؛ أسباب محقة ونھاية غامضةالمحور األول: 

يف بغداد ومحافظات الجنوب والوسط أعطت رونقاً لخطاب  ٢٠١٩انطالق تظاهرات ترشين 
، بشعارات مدنية، وتجاوز  ٢٠٠٣سيايس جديد. و�يزت هذه االحتجاجات عن سابقاتها لعهد ما بعد 

تركت أثراً عميقاً عىل إظهار   هية. يف الوقت نفساألطر املذهبي، ونبذ الفساد، ورفض الهيمنة اإليران
عاماً  ١٧نجمت االحتجاجات عن تراكم األخطاء لـ و تهالك نظام اإلدارة والحكم للعملية السياسية. 

    أدت إىل إضعاف موقع العراق وجر الويالت عىل شعبه.م� داخل العملية السياسية  
اإلعالميون، املثقفون إضافة إىل السياسي�  يقود االحتجاجات العراقية، الناشطون املدنيون، 

الحزبي� غ� املنتفع� خالل الفرتات السابقة، لكن من الناحية امليدانية قاد التظاهرات بشكل عميل  
الخريجون العاطلون عن العمل، والطلبة والشباب إضافة إىل زخم صدري يشارك وينسحب بإيعازات 

    تويرتية من زعيم التيار مقتدى الصدر.
الفساد، الفقر، سوء الخدمات األساسية، إضافة إىل  يف �كن تلخيص األسباب األساسية لالحتجاجات 

دفعت العراق إىل تقسيم حقيقي وتظهر   بشكلاصل الفساد املتمثل باملحاصصة الطائفية واملذهبية 
يف جبهة الغضب   اإلحصاءات الدولية والتقارير العاملية هذه الحقائق والتي دفعت الشيعة إىل اإلنخراط 

    والرفض.
منهم من الناشط�   ٢٧قتيالً  ٧٥٠االحتجاجات إىل ما يزيد عن قمع وصلت الخسائر الناجمة عن 

  جريح، لكن هذه � تضعف الوت�ة وقد حقق املحتجون مكاسب مثل:  ٢٢٠٠٠واالعالمي�، إضافة إىل 
  .تعديل قانون االنتخابات -١
  . إنهاء امتيازات املسؤول�  -٢
  . رغام رئيس الوزراء عادل عبداملهدي عىل االستقالة إ -٣
من قبل األجهزة العراقية وتأكيد تلك   دولة أجنبية عرب ممثليها إلدانة قمع املحتج� ١٦دفع  -٤

    الدول الفاعلة عىل حق املتظاهرين.
    .رفض مرشح� لرئاسة الوزراء يتبعون كتل سياسية معروفة  -٥
    شيح محمد توفيق عالوي لتشكيل الحكومة.إجبار الكتل عىل القبول برت  -٦

لكن هذه النتائج ال تضمن نجاح املحتج� وض�ن وصولهم إىل نهاية املطاف ألن القوى السياسية  
والتسلل إىل الحكومة املقبلة عرب كتلهم السياسية واستث�ر تفس�ات   �تلك القدرة عىل العمل بالخفاء

    لقرار مستقبالً.قانون االنتخابات الجديد ألخذ مواقع ا
و     املحتجون اتفقوا عىل مطالبهم الرافضة للنموذج الراهن، لكنهم منقسمون بشأن مطالبهم

بشأن ممثليهم و مرشحيهم للفرتة املقبلة، لذا أثرت املشاكل الداخلية عىل توجيه االحتجاجات نحو 
الف الرؤى للقا�� عىل  مستقبل مجهول من بينها: غياب قيادة وتنسيق مركزي ميدا� للمحتج�، اخت

ب�   )عالوي(االحتجاجات حول تحديد األولويات واملهام، يف مقدمتها اللغط الجاري بشأن ترشيح 
الرفض والقبول به اضطراريا مرحلياً وسط دعوات وتأكيدات عىل أن يكون رئيس الوزراء والوزراء من  

املشهد السيايس ودفعه إىل شلل   املستقل� املتحررين من القيود السياسية، وتسبب هذا بتعقيد
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    واقعي.
ورغم حديث عالوي املستمر عن تطبيق مطالب املحتج� باستمرار، إال أن إرصار املحتج� عىل 

السياسية وهناك من يرى أن إضعاف  والكتل مطالبهم �كن أن يساهم يف تخفيف ضغوط األطراف 
    التظاهرات يضعف موقع عالوي يف املفاوضات.

  
  هات املتوقعة:  السیناریو 

يرتبط مستقبل االحتجاجات بقضية تشكيل الحكومة بشكل مبارش وتلبية مطالب املحتج�.  
    وتتلخص السيناريوهات يف النقاط التالية:

تشكيل حكومة وفق مطالب املحتج� وتنفيذ مطالبهم، ويصعب تحقيق هذا بسبب املعوقات  -١
�كنه تهيئة الظروف النتخابات مبكرة يف أحسن األحوال  إذالتي تحول دون إقدام عالوي عىل الخطوة 

    وإنهاء سيطرة الكتل وتسليم املقاليد لحكومة منتخبة الحقاً. 
ها أو تشظيها سيناريو مرجح ألسباب عدة أهمها انقسام رأي  إنهاء االحتجاجات أو إضعاف -٢ 

املحتج� أنفسهم وغياب قيادة مركزية مقبولة من جميع األطراف وتنظيم القوى السياسية نفسها من  
  جديد للعودة إىل التقاليد السائدة للحكم من التوافق واملحاصصة. 

  
    رد والسنة واالحتجاجاتو الك

رد يرتبط بأهداف و الربنامج الحكومي لعالوي، لكن موقف السنة والك ترتقب الحركة االحتجاجية 
    ويرتك أثرا عليها. اتاالحتجاج

يدعمون املحتج� بحذر ويسجلون مالحظات عىل مطالبها، مع هذا ال يدعمون   كوردالسنة وال
اآلليات الراديكالية للتغي� بسبب املخاوف من عودة املركزية واالستبداد. واملحتجون يشعرون بأن  

    والسنة أمر صعب. كوردتجاوز األزمة من دون ال
 أذ أنها وفرت فرصاً سياسية متاحة،  ية فرغم القلق من االحتجاجات، إالكوردأما عىل الساحة ال

يهدف النخب السنية للوصول إىل هدف� يف ظل الظروف التي أتاحتها االحتجاجات وه�: تقليل  
الهيمنة املذهبية عىل الحكومة، والوصول إىل رشاكة حقيقية عرب تشكيل اقليم يف املحافظات السنية.  

لحفاظ عىل الحقوق الدستورية وحل قضية املناطق  تتلخص الرشاكة الحقيقية يف ا كوردأما بالنسبة لل
املتنازع عليها. و�كن أن تشكل هذه الطموحات واملطالب جزءاً من األجندة الحكومية املقبلة أو  

 - الفائز  -والسنة وفق معادلة الفائز  كوردرشوطاً مسبقة لالنخراط يف أي مرشوع يتطلب مشاركة ال
    ثة كضامن الستمرار العملية السياسية.الفائز ضمن مثلث التوافق بنسخة حدي
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  المحور الثاني: إعادة تشكيل الحكومة العراقية 

بعد شهرين من إجبار رئيس الوزراء عادل عبداملهدي عىل اإلستقالة كلف رئيس الجمهورية برهم  
صالح يف ظروف عصيبة وبعد رفض عدد من املرشح�، محمد توفيق عالوي بتشكيل الحكومة مطلع 

أن   كورد. السؤال األول املطروح يتمثل �دى نجاح عالوي يف هذه املهمة؟ وماذا يستطيع ال٢٠٢٠شباط 
يفعله؟ لرشح هذا من املفضل أن نأخذ بنظر االعتبار املعاي� واملحددات التي يتحرك عالوي عىل  

  ضوئها لتشكيل الحكومة: 
  
  املحددات الدستورية:  -١

تكليف مرشح   جمهورية استقالة عبداملهدي، طلب من رئيس الحين� صوت مجلس الوزراء عىل 
مطالب  الكلف ، وبحسب املادة فإن رئيس الوزراء ٢٠٠٥من الدستور العراقي  ٧٦لخالفته وفق املادة 

ويف حال تع�ه فإن رئيس   هتكليف  تأريخيوماً من  ٣٠خالل ومنهاجه كابينته أعضاء بتحديد أس�ء 
، وعىل ضوء هذا �كن توقع  يوماً  ١٥شكيل الحكومة خالل الجمهورية يكلف مرشحا آخر لت

    ية: تالسيناريوهات اآل 
أـ يف حال �كن عالوي من تشكيل الكابينة والحصول عىل ثقة مجلس النواب، ففي أحسن  

    األحوال بإمكانه تهيئة األجواء لالستعداد النتخابات مبكرة.
مرشح آخر تشكيل الحكومة  أي عىل ب ـ يف حال فشل عالوي يف تشكيل الحكومة، من الصعب 

من   ٦٤ل�دة ل  اوفقو  ، ألزمة احل منفذا مطروحا ل ، لذا يظهر خيار حل مجلس النواب يوماً  ١٥خالل 
طلب  أو  ئهعىل طلب ثلث أعضا اً بناء لعدد أعضائهباألغلبية املطلقة مجلس النواب الدستور يتم حل 

انتخابات مبكرة  اىل رئيس الجمهورية  دعوييف هذه الحالة و ، �وافقة رئيس الجمهوريةو مجلس الوزراء 
    يوماً. ٦٠خالل 

بعد انقضاء   ج ـ ويف حال عدم استعداد رئيس الوزراء املستقيل من االستمرار يف عمله ك� أعلنه
رئيس   قومي عندها خاليا و رئيس الوزراء منصب  د، فيُعإذا فشل عالوي من تكشيل كابينته ، ،يوماً  ٣٠

يوماً   ١٥خالل  ة الوزار تشكيل بكلف مرشح آخر ت وعليه  ، من الدستور ٨١وفق املادة  قامه ة م الجمهوري
    من الدستور. ٧٦ل�دة ل  اوفق

  
  : السياسية حدداتامل -٢

يف العراق  تتحكم بالعملية السياسية باتت جميع العوامل السياسية التي  يف حدداتهذه امل تتمثل
    ، وهي تتوزع اىل نوع�:ها، وال �كن استثناء حكومة عالوي منحكوماتومعها تشكيل ال ٢٠٠٣منذ 

 ةال يتجاوز حجم أي ، إذاملو الع  ههذيف صدارة انقسام مجلس النواب  أ�الداخلية: ي  عواملال -أ
مع   ، املجتمع العراقيمكونات عكس تنوع ي  الذي ،من مجموع مقاعد مجلس النواب ٪١٦كتلة برملانية 

. ويف ظل هذا االنقسام يضطر مرشحو رئاسة ا داخل كل مكون وعقائدي ااتجاهات الكتل سياسياختالف 
بإرضاء أك� عدد من هذه  الوزراء بغض النظر عن خلفياتهم إىل محاولة ض�ن �رير الكابينة الوزارية 
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رية مرهون  كابينة وزاية أن ض�ن استمرار وبقاء ا الحسبانمع األخذ بالكتل الربملانية واملكونات، 
  عامالً حاليا ساحات احتجاج "انتفاضة ترشين" ذلك تشكل برتضية أطراف الحكومة االئتالفية إضافة إىل 

  . جديدة وزارية  تشكيلة أية  يف  اً مؤثراً بإمتيازداخلي
امل التدخالت املبارشة والهيمنة غ� املبارشة للقوى  و الع هتصدر هذتالخارجية:  مل او ب ـ الع

تشكيل الحكومة   نواتجيضغط كل طرف لحسم  العراقية، إذ اتية يف تشكيل الحكومالدولية واالقليم 
العراق كساحة لرصاعه�  اللذان يحسبان  ،الواليات املتحدة األم�كية وإيران وال سي� كل من ،لصالحه

    السيايس.
  لتشكيل الحكومة: طريق �كن توقع خريطت�  ةالسياسي  ه العواملويف ظل هذ

مجربة: عىل غرار الوزارات السابقة ومن أجل ض�ن الغالبية املطلقة ألصوات  طريق خارطة  -١
من الكتل السياسية التقليدية مع  كابينته وزراء  رتشيحمجلس النواب، يلجأ رئيس الوزراء املكلف ل 

هذه   ) وفق مبدأ املحاصصة، وبحسبكوردمراعاة التوازن ب� املكونات الرئيسة (الشيعة، السنة، ال
املعادلة ال �كن توقع مستقبل أفضل للحكومة الجديدة من سابقتها يف ظل إرصار اشرتاط املحتج�  

من أشخاص مستقل� غ� محسوب� عىل الكتل التقليدية و بعيدا عن مبدأ  لتشكيل الحكومة 
    املحاصصة.

ومن غ�   فةوزراء من خارج الكتل والقوى السياسية املعرو الجديدة: ترشيح  طريقخارطة  -٢
املحاصصة، ويف ظل هذا السيناريو فإن حصول رئيس الوزراء املكلف عىل ثقة مجلس  إعت�د مبدأ 

النواب أمر غ� مضمون رغم ترجيح تصويت الكتل الشيعية لوزارته تحت ضغط الشارع املحتج منذ  
    شهور.

ها تسمح بتهدئة  وبشكل عام فإن الخارطة الثانية �تلك فرصة التطبيق أك� من سابقتها ألن
�ديد عمر  املعروفة األوضاع لفرتة انتقالية، ك� يُعد نرصاً رمزيا للمحتج� من جانب ويسمح للكتل 

    وإدامة نفوذهم الحايل ومكاسبهم لبعض الوقت.يف األقل) سنة أو أك� أك� ( ملدة  مجلس النواب
تشكيل   طريقةبغض النظر عن  القيام بها، أمام عالوياملمكنة  خطوة ويف الختام �كن القول أن ال

وخالفا لذلك فإن األمر ال يخرج   ،تتمثل باالستعداد وتهيئة الظروف إلجراء انتخابات مبكرة  ،حكومته 
    من احت�ل� ال ثالث له�: 

أو قمعها بالرتغيب حتى النهاية، عرب تهدأة االحتجاجات ملجلس النواب إدامة الدورة الحالية  -أ
   رب امليليشيات املسلحة.عبالرتهيب  

  . واإلصطدامنحو الفوىض   وإنزالقهاب ـ تعمق األزمات وخروج الوضع عن سيطرة القوى الحالية  
بأخذ  رد و الك يهتمويف جميع األحوال يبدو أن عمر كابينة عالوي قص�ة، لذا من املفضل أن 

هدأة االوضاع ومساعدة  بل عىل الكورد أن يعتمد آليات لت ،اختيارهم طريقةو  اريةز املناصب الو 
كعامل تهدأة   األطراف العراقية وبخاصة املحتج� عىل الوصول اىل حلول لألزمة، وبناء الثقة بالكورد

عهود منهم للعمل   مستقبال لقطعية واملحتج� عراقرد لدى األطراف الو الكهذه الثقة بواستث�ر وخ�، 
املناطق املتنازع عليها، وحصة اإلقليم من   سلميا عىل حل خالفات العراق مع اقليم كوردستان بشأن 

     امليزانية وتأم� مستحقات البيشمركة وقضايا الطاقة. 
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  المحور الثالث: إنشاء إقلیم سني 

) وفق مبدأ املركزية السياسية واإلدارية  ١٩٢١تأسست الدولة العراقية عىل املركزية السياسية (
ة املركزية العراقية و� ترغب  حكومالو� تشأ إضافة إىل غلبة مكون واحد عىل مقدرات الدولة. 

  ادة بناء إعرد والشيعة طيلة العقود السابقة، لذا كان و خاصة مكو� الكوب وناتكباحتضان باقي امل
  ٢٠٠٥خياراً مناسباً لبلد متعدد املكونات. و رغم تأكيد دستور  ٢٠٠٣العراق وفق مبدأ الفيدرالية بعد 

 تحتاج لفيدرالية و العلمية ل دولة فيدرالية ناقصة وفق معاي� التزال عىل فيدرالية الدولة إال أن العراق 
    استقرارها.إستمرار دولة وك تطوير لبقاء للك�ي من ال

  
  :فكرة اإلقليم السني
دستور  كتابة  يف أثناءاألقاليم تشكيل رفض فكرة الفيدرالية و قد املكون السني عىل الرغم من أن 

    اقليم بشكل من األشكال.تشكيل يف اللجوء إىل فكرة حاليا منهم يفكرون  جزءاً  إال أن، ٢٠٠٥
وهي: الشعور  سني يم إقل تشكيل للتفك� �رشوع حاليا يبدو أن ثالثة أسباب دفعت السنة 

والشعور برضورة تقليل صالحيات املركز يف   ،بالتهميش االقتصادي واإلداري والتهديدات األمنية 
  إضافة إىل الدعم الدويل واإلقليمي (املفرتض).  ، مناطقهم

ستان،  كوردمن جانب آخر �تلك غالبية املحافظات السنية حدودا جغرافية وإدارية مع اقليم 
ستان من الناحية العمرانية والخدمات واألمن والعالقات الدولية مع املناطق  كوردال�كن مقارنة تجربة 

ا املكون استقالله  السنية، لذا �كن أن يكون هذا النموذج دافعاً للتفك� باملرشوع السني حتى ينال هذ
    من الناحية االقتصادية واألمنية والعالقات الخارجية وأداء دور أكرب يف املعادالت االقليمية. 

  رغم ذلك فإن مرشوع إنشاء إقليم سني ال يخلو من معوقات أهمها: 
املقرتح السني ميول قادة السنة بشأن اإلقليم  إختالفالتشتت السني حول أصل الفكرة، و -١

    ألسباب عديدة.  تشكيله
من الناحية الجغرافية والجيوبولتيكية، يصعب إنشاء إقليم عىل أساس طائفي. وما عدا   -٢

رد جزءاً كب�اً من  و يشكل الك إذمحافظة األنبار فقل� تجد محافظة سنية مكونة من طيف واحد، 
يصعب ربط هذه املحافظات معاً يف  كذلك رد يف صالح الدين ودياىل، و و املوصل، ويسكن الشيعة والك

    وقت الحايل.ال
من الناحية السياسية يعا� املكون السني من مشاكل مع الخارج بغض النظر عن املشاكل   -٣

الداخلية والتنوع الد�غرايف واالجت�عي وضعف املوقع االقتصادي. ويصعب عىل الشيعة القبول  
ة للمناطق السنية  �رشوع اقليم سني موحد خاصة إذا امتلكت طابعاً سياسياً. وإن الحساسية الجغرافي 

األم�� حارض يف هذا   -والرصاع اإليرا�  ،بجوار األردن والسعودية وسوريا تعقد املوقف عىل بغداد
    امللف بقوة كب�ة ويعطيه بُعداً دوليا وأمنياً.

املناطق السنية إىل دعم بغداد إذا � تحتاج يفتقر االقليم السني إىل موارد اقتصادية كب�ة، و  -٤
لسنة من تأم� موارد اقتصادية فيصعب أن توافق بغداد عىل منحهم إقلي� من دون رشوط  يتمكن ا
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سياسية، خاصة يف ظل معاناة املناطق السنية من تداعيات الحرب ضد داعش وتدم� املدن والقرى  
    والبلدات التابعة لها. 

املحافظات اعادة تشكيل نفسها ضمن  ية بإمكان كل محافظة أو عدد من دستورمن الناحية ال -٥
ي أمر صعب خاصة بعد حل مجالس املحافظات واستقالة  دستور اقليم، لكن تطبيق هذا املبدأ ال

من   ويسحيل تشكيل إقليم سني يف ظل قانون تكوين األقاليم النافذ حاليا، ك� يتوقع  ،الحكومة 
    ية املوقف وتعقيداته.نظراً لحساس   اي مرشوع بهذا الشأنقبول  عدمالحكومة املقبلة 

  
  رد واقليم الُسنّة: الفرص واملشاكلو الك

رد لتثبيت مبدأ الفيدرالية يف العراق عرب إنشاء االقليم  و إنشاء اقليم سني يتيح فرصة أمام الك
رد من عدم اكت�ل الدولة الفيدرالية ويضيف له طرفا متحالفاً  و الثا�، ك� يقلل هذا املرشوع قلق الك

املفرتض تشكيله  رد أن يلعب دوراً يف مجلس االتحاد و للمطالبة باألقاليم داخل دولة اتحادية ويتيح للك
    والحصص املالية والقضايا األمنية.

واملتنازع  لكن رغم الجوانب االيجابية إلقليم الُسنّة فإن قضية املناطق املستقطعة من اإلقليم 
اجت�عي   - ذا أراد قادة السنة الحصول عىل استقرار سيايس تشكل مشكلة أساسية ب� الطرف� وإ عليها 

ردية يف كركوك واملوصل  و املناطق الكف ، ردستان وملكون الشيعيو فعليهم حل قضية الحدود مع إقليم ك
  وصالح الدين ودياىل واألنبار واملناطق الشيعية يف دياىل واألنبار تقف عائقاً أمام اقليم السنة املوحد. 

  
    ت:السيناريوها

هو عليه؛ انقسام السنة وغياب القيادة، غياب خطاب موحد قوي،   ك� بقاء الوضع الحايل  -١
وتشظي األطراف السنية عىل اتجاهات وأطراف عديدة �كن أن يبقى املرشوع حرباً عىل ورق. وبقاء  

    اآلن.هو السنة عىل حالهم مثل� 
ة  إنشاء اقليم سني يف محافظة واحدة؛ جراء خصوصية محافظة ما، سهولة اإلجراءات، قل  -٢

املشاكل السياسية الخاصة بالحدود اإلدارية و وجود دعم خارجي، �كن أن تدفع احدى املحافظات إىل  
    تشكيل نفسها ضمن إقليم (األنبار يف املقدمة ثم نينوى).

توسيع صالحيات املحافظات؛ للحيلولة دون انتشار ميول التحول إىل إقليم وبقاء السلطات  -٣
لحكومة االتحادية ومنح صالحيات (إدارية ومالية) للمحافظات السنية، لذا  السياسية يف املركز وبيد ا

من املحتمل منح نوع من الفيدرالية املالية عىل أساس املحافظة للمدن السنية يف حال بقاء الخطاب 
    السني منقس� وعدم استعداد بغداد مشاركة السنة السلطات السياسية.

ة تحقيق هذا الخيار ألسباب عديدة، لكن انشاء اقليم  إنشاء اقليم سني موحد؛ رغم صعوب -٤
سني موحد ليس باألمر املستحيل، و�كن تشكيل هذا االقليم عىل أساس الحقوق االقتصادية واألمنية.  
وليس من املستبعد أن تلتحق محافظات سنية بقريناتها بعد أن تتحول إىل إقليم لكن هذه الفرضيات 

األم�� ومدى قدرة قادة السنة عىل املناورة اضافة إىل الدعم الداخيل  -� ترتبط �ستقبل الرصاع اإليرا
    والخارجي.
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  المحور الرابع: انسحاب القوات األميركية من العراق

أعقب قرار قتل الج�ال قاسم سلي�� وأبو مهدي املهندس سلسلة من األحداث املتسارعة شهدها 
آثارا متتالية عىل بعضها، الهج�ت الصاروخية لحزب الله عىل مركز  العراق خالل فرتة قص�ة وتركت 

)، ومقتل وجرح عدد من األم�كي� والرد األم�� عىل حزب الله يف الحدود K1أم�� يف معسكر (
السورية الذي أعقبه الهجوم عىل السفارة األم�كية يف الخرضاء كرد فعل عسكري دفعت الرصاع األم��  

العراقي (الكتل الشيعية)   نوابالمجلس  مزيد من التصعيد الحاد. األحداث املذكورة دفع اإليرا� إىل
، إلخراج القوات األجنبية من العراق من بينها القوات  ٢٠٢٠كانون الثا�  ٥إىل إصدار قرار غ� ملزم يف 

فاقية مع الحكومة  وحصنت موقفها القانو� بات ٢٠٠٣األم�كية التي يعود تاريخ دخولها البلد إىل غزو 
"االتفاقية األمينة" قبل أن يقدم الرئيس األم�� السابق باراك أوباما عىل سحب جزء  ٢٠٠٨العراقية يف 

    .٢٠١١كب� من تلك القوات يف 
جراء  ،حين� استدعاهم العراق ٢٠١٤انتشار القوات األم�كية يف العراق من جديد يعود إىل عام 

وعرب األمم العراقية وزارة الخارجية  اء من قبلعوتم اإلستد ،م من بغدادمخاطر داعش واقرتاب التنظي
    دولة بقيادة الواليات املتحدة. ٦٦املتحدة ضمن تحالف دويل مكون  

  
    السياسة الخارجية للواليات املتحدة بعد مقتل الج�ال سلي��

عرب منع �ددها بقيادة قاسم سلي��.   ،�ثل الهدف األم�� من قتل سلي�� احتواء إيران أك� 
ورغم وصف عهد ترمب من قبل املحلل� بغ� املستقر إال أنه يبدو أن قتل سلي�� ساهم كث�ا يف  

    إيقاف تحرك إيران و أذرعها يف املنطقة. 
  : ات وخيارات أم�كاسيناريوهال

الراهن يف ظل تزايد املعارض�) �كن  بعد األحداث األخ�ة والخيارات املحدودة (خاصة يف الوقت 
    توقع االحت�الت اآلتية:

موقعاً عسكرياً يف العراق، وبعد استهداف بعض   ١٣إعادة انتشار القوات األم�كية، �تلك أم�كا  -١
من املتوقع أن يعيد الجيش األم�� انتشاره من الناحية النوعية (املقاتل�، الخاصة،   ،تلك املواقع

املستشارين، املدرب�) عىل أربع قواعد، و�ثل قواعد مطار أربيل وكركوك وع� األسد ومطار  الح�ية، 
    بغداد أفضل الخيارات ومن غ� املستبعد أن تقدم القوات األم�كية عىل تقليل عدد قواتها يف العراق.

    القوى السنية. اختيار غرب العراق وتحديداً محافظة األنبار وتقوية مواقعها فيها لنيل مساندة -٢
    .ردستانو نقل املواقع العسكرية إىل إقليم ك -٣
سحب القوات األم�كية جميعاً من العراق وفرض حصار اقتصادي أم�� عليه ودفع العراق   -٤

    خارج إطار التحالف الدويل ويف هذه الحالة يعتمد العراق أك� عىل قوات الناتو لتحل محل األم�كية. 
ادة انتشار الخيارات السابقة هي املتاحة أمام الجانب األم��، لكن الخيار األقوى هو احت�ل إع

ستان مالذا آمنا للقوات األم�كية، لكن من أجل الحفاظ كوردالقوات األم�كية و�ثل املناطق السنية و 
    عىل املصالح االقتصادية ومصادر الطاقة فإن األرايض العراقية �ثل اسرتاتيجية ألم�كا.
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زن اإلقليمي املتمثل  رد فإن الخيار األول هو األنسب من أجل الحفاظ عىل التواو وبالنسبة للك
    �صالح أم�كا والضغوطات اإليرانية.

  
  رد وانسحاب الجيش األم��: و الك

ردية بشكل ج�عي التصويت عىل مرشوع قرار طرد القوات األم�كية الصادرة و قاطعت الكتل الك
بقاء كوردستان ، وتركت هذه املقاطعة سخطا شيعياً ورغم ذلك أعلنت رئاسة اقليم مجل النوابمن 

    ردستان وأن ذلك يستدعي بقاء القوات األجنبية.و مخاطر داعش عىل العراق واقليم ك 
ردستان أن تتعامل مع هذه القضية من منطلق�، منطلق األمن باعتبار  و كاقليم ينبغي عىل 

ردستان. وتقرتح مراكز بحث أم�كية بقاء  و نطلق الثا� ض�ن دعم سيايس لكاألم�كي� قوات دعم، وامل
رد وأم�كا وأن  و ردستان، باعتبارها منطقة آمنة وبسبب العالقة الوثيقة ب� الكو القوات األم�كية يف ك

يف  لكن هذا الخيار يواجه تحدياتو  ،رد �تلكون كياناً سياسياً �كن أن تتحول إىل دولة يف يوم ماو الك
مقدمتها: التحديات الداخلية املتمثلة باحت�ل تفك� الحكومة العراقية وساسة الشيعة يف االنتقام عرب  

شملت   إذ ٢٠١٧ك� حدث بعد استفتاء لإلقليم، تعليق العالقات وسد املخارج السياسية واالقتصادية 
   اإلجراءات العقابية إيقاف الرحالت الجوية.

ردستان، خاصة من  و الخارجي فهو يتمثل يف الضغوطات اإلقليمية ضد إقليم كأما بشأن التحدي 
ردستان يصعب الحفاظ عىل التوازن ب� تناقض إيران والواليات املتحدة  و قبل إيران وبالنسبة لك

    ردستان جزءاً من اسرتاتيجيتها األمنية والعسكرية. و األم�كية يف ظل اعتبار إيران ك 
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About the: Centre for Future Studies 
A Non-Governmental Centre For Academic Research in the Public Interest. 
 
Aims and objectives: 
1. To promote expertise and support research activities in politics and international relations 

with a particular focus on the future of strategy and public and foreign policies. 
2. To contribute to the development and improvement of the philosophy of scientific research in 

Iraqi Kurdistan. 
3. To offer the governing institutions of the KRG (KRG) professional and expert advice. 
4. To offer professional and expert advice to the private sector and non-governmental 

organizations operating in Iraqi Kurdistan. 
5. To contribute to the improvement of the learning program in the field of the center’s 

expertise. 
6. To hold scientific conferences and seminars on current and future domestic and international 

political and strategic issues. 
7. To coordinate with governmental and non-governmental centers for scientific research in and 

outside Iraqi Kurdistan with the aim of exchanging ideas and expertise. 
8. To follow up and measure directions of, and trends in, the public opinion in Iraqi Kurdistan, 

particularly on those issues that are crucial to the stability and prosperity of the region. 
9. To train and prepare researchers in the center’s area of expertise. 
10. To address the region’s strategic issues that have not yet been approached from an academic 

and scientific standpoint. 
 
Activities: 
1. To carry out and publish scientific research. 
2. To hold regular conferences, seminars and talks on current and future domestic, regional, and 

international political and security issues. 
3. In addition to policy papers, analytical reports, and books, the center publishes a scientific 

journal that mainly deals with the future of domestic, regional, and international strategic and 
security issues. 

4. To conduct interviews and interact with public and private media. 
5. To translate and publish books and journal articles from English (and other foreign languages) 

to Arabic and Kurdish on the topics of the center’s expertise. 
6. To carry out opinion polls on various domestic political issues in Iraqi Kurdistan. 
7. To gather data and publish analysis on various issues connected with public policy in Iraqi 

Kurdistan.  
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