
www.centerfs.org  

 

 

 

 

 

 

 
 

  السليمانية

  ٢٠٢٠ ذارآ

  ینوەى ئایندەیىۆلکسنترى  
 مركز الدراسات المستقبيلية

Center For Future Studies  
 

 

  

 إصالحھا مستقبل ية في اقليم كوردستان وصعالمست قضاياال
  دیمقراطیة الداخلیة فی األحزاب السیاسیة الواالمن الصحي، المؤتمرات و فيروس كورونا

   

  )٢( رقم قراءات مستق�ل�ة



� اقل�م كوردستان وصعالمست قضا�اال
�

  إصالحها مستق�ل �ة �

 

1 
 

  إصالحها مستقبل ية يف اقليم كوردستان وصعاملست قضاياال -
  )٢مستقبلية ( اتقراء -
  يوسف گوران، د. ئوميد رفيق فتاح، د. عابد خالد رسول، د.هردي مهدي ميكةالباحثون: د.  -
    ردستانو اقليم ك -السلي�نية  -
  ٢٠٢٠ ذارآ  -
 

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

  
  أهداف املركز:

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

  . املساهمة يف ا�اء فلسفة البحث العلمي وتطويرها يف  اقليم كوردستان.٢
  اقليم كوردستان.. تقديم استشارات علمية والخربة البحثية للمؤسسات الحكومية يف  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
. التنسيق مع  املراكز الحكومية وغ� الحكومية املعنية بالبحث العلمي داخل اقليم كوردستان وخارجه، بهدف تبادل ٧

  الخربات العلمية معها.
  . متابعة إتجاهات الرأي العام وقياسها حول القضايا التي تجذب اهت�م املواطن� وتؤثر يف مصالحهم.٨
  جاالت التي تختص بها املركز.اعداد الباحث� وتأهيلهم يف امل. 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
  املركز.. نرش الكتب و الدراسات العلمية املتعلقة باختصاصات ٣
  . اصدار مجلة علمية محكمة.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
  مجاالت السياسة العامة يف اقليم كوردستان وتحليلها ونرشها.. رصد املعلومات والبيانات يف جميع ٧
  

 
راقعال  – کوردستان اقليم – السلي�نية محافظة – مركز الدراسات املستقبلية  

Address: Pak City, A1, 6, 26 
Website: www.centerfs.org - Email: info@centerfs.org - Tel: (+964) 0773 836 3758 - (+964) 0751 833 9135 

  

  



  )٢( رقم مستق�ل�ة قراءات                                                     مركز الدراسات المستق�ل�ة

2 
 

  

  

  إصالحھا مستقبل ية في اقليم كوردستان وصعالمست قضاياال
  دیمقراطیة الداخلیة فی األحزاب السیاسیة الواالمن الصحي، المؤتمرات و فيروس كورونا

  

  الباحثون:

  عابد خالد رسول، د.ھردي مھدي ميكةئوميد رفيق فتاح، د.يوسف گوران، د.د.

  

  
  فھرست المواضیع

  

  

   كوردستاناألمن الصحي إلقليم : ولاملحور األ
  كوروناف�وس أمام تهديدات                                                            

   ستانردو كقليم أحزاب ايف قضية الد�قراطية الداخلية : ثا�ال املحور
  ) �وذجاالكوردستا�االتحاد الوطني  مؤ�ر(                                        

   ،بعد املؤ�رالكوردستا� االتحاد اإلسالمي : ثالثال املحور
  املرحلة الربزخية                                                                           

  
٤  

  
٧  

  
١١  

  
  

   



� اقل�م كوردستان وصعالمست قضا�اال
�

  إصالحها مستق�ل �ة �

 

3 
 

  
  

    توطئة

مخاطر (ف�وس  ،العا� بلدانكغ�ه من  ،هذه األيام كوردستانإقليم يواجه 
قضية التغي�ات الداخلية لألحزاب السياسية (املؤ�رات ك� يواجه  ،كورونا)

 لقوىا سلوكهذه القضايا تأث�ات عىل  ترتك إذ ،الحزبية والد�قراطية الداخلية)
كوردستان ألقليم ، وترتبط كل منها باألمن الصحي يف اإلقليم ة الفاعلةالسياسي

 رتكيزالهذه القضايا الرئيسة مع يف السيايس. القراءة الحالية تبحث  همستقبلو 
أبعاد الحياة وتأث�اتها عىل لتطور تلك القضايا السيناريوهات املستقبلية  عىل

  العراق.  كوردستانإقليم السياسية يف 
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  كوردستانالمحور األول: األمن الصحي إلقليم 

 كورونافيروس أمام تھديدات 

يرى كث�ون أنه "مفهوم إذ  متنوعة ومتضاربة،  )األمن الصحي(اآلراء املتعلقة �فهوم 
من منطلق أن (األمن الوطني) عبارة  ،ابعاد األمن القوميمن  شكل بعداي وصهسيايس" ب

 يف ح� يرىمواجهة التهديدات واملخاطر الداخلية والخارجية، عن قدرة الدولة عىل 
 نسا�ابعاد األمن اإل من  بعداكونه يشكل ل "إنسا�مفهوم " )األمن الصحي(ن أن و آخر 

اإلنسان  ةحيا ح�ية م� يجب أن تكون ،تأم� حقوق اإلنسان من ض�ناتيعد  الذي
، وتأم� مستلزماته بشكل أسايس ،والخارجيةوحرياته من التهديدات واملخاطر الداخلية 

 . كافةغاية لنشاطات الدولة وسياساتها 
ورغم هذا الجدل النظري إال أن مفهوم األمن الصحي عبارة عن أحد املعاي� لتحديد 

، مع قياس قدرة الدول عىل لهم مال�ةوبيئة  ة الدول عىل تأم� حياة صحية للمواطن�در ق
ملحدقة بحياة اإلنسان من األمراض املزمنة والتلوث البيئي مواجهة جميع املخاطر ا

الصحي يف إقليم  مناأل ما مستوى هو:  والكوارث الطبيعية. السؤال املطروح حالياً 
يف ظل الوضع  وال سي�تأم� هذا النوع من األمن؟  اإلقليم بإمكانهل  و حاليا؟ كوردستان

   ال محال. وقعة ف�وس كورونامخاطر انتشار فيه مواجهة  أصبحالحايل الذي 
 
 : كوردستانقليم الصحي إل من األ وضع  -

، يجب التأكد أوالً من امتالك اإلقليم لنظام كوردستانللتأكد من الوضع الصحي إلقليم 
من منطلق أن النظام الصحي عبارة عن  ،صحي قادر عىل تأم� الصحة للمواطن�

، هاالدولة لتأم� األمن الصحي ملواطنيحها سياسات وأدوات مادية وبرشية تتي ةمجموع
لتنفيذ السياسات، ة رضوريالمثل: صياغة سياسات صحية مال�ة، تأم� التخصيصات املالية 

 القدرة عىلة والطارئة، و عاديواألدوات الطبية الالزمة لألوقات ال اتتأم� األدوية والعالج
دارة اإل شكل خدمات صحية، مع إيصالها للمواطن� عىل رسعة مراقبة جودة تلك األدوية و 

مع وجود نظام معلوما�  ،لمؤسسات الصحية ومراقبتها وفق املعاي� العامليةالجيدة ل
الصحية والطبية ومواجهة التحديات واملخاطر  اتملجمل العملي استخباري صحي جديدو 

 قعة...والكوارث الطبيعية الطارئة وغ� املتو املعدية كاألوبئة واألمراض التي تحدق بها 
 . وغ�ها

أعاله، املذكورة  اي�عمع مراعاة امل ،كوردستانومن املؤسف القول أن النظام الصحي يف 
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ليس يف وضع جيد وال يُتوقع منه تأم� األمن الصحي للمواطن� بالقدر الكايف إذا قارننا 
ة مواجهعىل االقليم قدرة و يف اإلقليم التهديدات عىل األمن الصحي املخاطر و مستوى ب� 
  . التهديداتاملخاطر و تلك 

 
 :كوردستاناملخاطر التي تهدد األمن الصحي يف إقليم  -

�كننا اإلشارة إىل املخاطر التي تواجه النظام الصحي  ،قياساً �عاي� الصحة العاملية
 :كوردستانوالبيئي يف إقليم 

إىل أن مدينة  االحصاءات املتوفرةتش� إذ : تعا� من ضعف كب� القدرات البرشية -١
تتضمن عدداً م�  ،ألف كادر صحي من األطباء واملمرض� ٢٥مثل السلي�نية بحاجة إىل 

فقط، ألف كادر صحي  ١٣من االختصاصات الدقيقة والنادرة، إال أن املدينة �تلك حالياً 
إىل التنوع والتدريب الالزم لالستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم يف أوقات هذا العدد فتقر وي

 الرضورة. الطارءة و 
وهي مخيبة لآلمال يف قدرتها عىل مواجهة  :البنية التحتية الطبية تعا� من النقص -٢

 . واألمراض املعدية املفاجئة تفيش األوبئة
تبك للجهاز الصحي الحكومي يتمثل يف األداء املر وهذا هشاشة الرقابة الصحية:  -٣

 إضافة اىلف ،مع تسويق أدوية مغشوشة ووجود عصابات لالتجار بصحة املواطن� ،واألهيل
وكذلك البيئة لمياه لتلوث المصادر  إزديادعدم وجود مياه صالحة كافية للرشب و 

 يف اإلقليم. الطبيعية 
 دتأ   التي  كورة سابقاعن األسباب الثالثة املذ هذا تهديدا نجم  قدغياب الثقة: و  -٤

الحكومي ب� املواطن� والقطاع الصحي التي يفرتض وجودها إىل تدم� جرس العالقة 
 ترك أثرا عىل عدم االلتزام بالتعلي�ت الصحية. م� واألهيل 

عدم وجود  إضافة اىل ،املراكز البحثية والكي�وية والبيولوجيةمساندة تجاهل  -٥
مؤسسة وطنية ملواجهة املخاطر البيولوجية السارية التي تشكل خطراً عاملياً تستدعي 

إال أنه  ،تأهباُ دا�اً وينبغي االهت�م بها من قبل الحكومة والقطاع الخاص عىل حد سواء
دعم ل� تتضمن تخصيصات و  ٢٠١٣قليم كانت يف إل طموحة من املالحظ أن آخر ميزانية 

 . الصحية لبحثيةملراكز اا
غياب الوعي الصحي لدى  املخاطر اعاله مثل:إضافة إىل �ة مخاطر أخرى  -٦

عدم  و لخاصواالعام الصحيى ب� القطاع  الخلطالحكومة واملواطن� عىل حد سواء، 
  . وغ�هاأطباء للعوائل.... وجود 
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  :قدرات اإلقليم ملواجهة املخاطر املحدقة باألمن الصحي -
ا، وأن مواجهتهعىل  اقليم كوردستاناملخاطر املحدقة باألمن الصحي أكرب من قدرات 

مع بعض ، النادرةختصاصات قدرات شخصية وبعض اال ال تتجاوز  ةاملعول عليها لهذه املهم
إضافة ، بالنظام الصحي العاملي كوردستانمثل ارتباط النظام الصحي يف  ةيجابيالنقاط اإل

عدم تنشيط  قياساً بباقي البلدان بسببالطبيعية القليم كوردستان نظافة البيئة  اىل
  . فيه لحد اآلن اتالصناع
 
  :أمام مخاطر كوروناإلقليم كوردستان مستقبل األمن الصحي  -

، طبقا ملعاي� منظمة جداً  �تلك نظاماً صحياً ضعيفاً  كوردستانانطالقا من أن إقليم 
 �: فنحن أمام سيناريوه الصحة العاملية،

عىل احت�ل أن األقليم  ،عت باتباع خطوات الوقاية مبكراً رش قد �ا أن وزارة الصحة  -١
 ح�يةإمكانية فإن اإلقليم لديه  ،العالجالقدرة عىل لديه القدرة عىل الوقاية أك� من 

نحسار الوباء يف موسم الحر إإذا صدقت التنبؤات ب وال سي� ،األمن الصحي للمواطن�
 . قريبا عليهالذي نقبل 

بط ضعىل  تهدر ق عدمقليم و إل للنظام الصحي الحايل نظرا لضعف البنية التحتية ل -٢
 الوقت يفف�وس كورونا لتفيش وبؤرة مصدرا  عدالدول املجاورة التي تبعض مع  هاحدود
، تجارياد�وغرافيا و جغرافيا و  بهاالوثيقة  كوردستانعالقة بسبب  ،إيران وال سي�  الحايل
تلك اإلقليم قدرات وال �كب�ة ستكون عىل إقليم كوردستان كورونا ف�وس مخاطر فإن 

    .اكافية ملوجهته
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قليم أحزاب افي قضية الديمقراطية الداخلية المحور الثاني: 

  )ي نموذجاالكوردستاناالتحاد الوطني  مؤتمر( ستانردوك

 الوطني الكوردستا� أوالً: املؤ�ر الرابع لالتحاد -
تجديد ومنح الرشعية ، اىل م�اث سيايس داخل األحزابكآلية وك ،عقد املؤ�راتيهدف 

لتجديد الحياة وهو بذلك بات رضوريا للقيادة ومؤسسات الحزب بطريقة د�قراطية، 
يف دقيقاً مستقي� و اإللتزام بهذه اآللية � يكن  لد�قراطيات الراسخة، إال أنالسياسية يف ا

ولدی أحزابه  كوردستانإقليم يف  وال سي� أوقات استحقاقها يف التقاليد السياسية الرشقية 
الحزب خالل مس�ته هذا عقد ي ، إذ �كوردستا�هم االتحاد الوطني المن ضمنالسياسية و 

  صفوفه. داخل سخطا وتذمراً يف  جلب� ممؤ�رات فقط  )٤سوى (عاماً  )٤٥(طيلة 
 
 ر الرابع لالتحاد الوطني:محددات املؤ� -
 املحددات الخارجية:  - ١
فق الدستور والقوان� و األنظمة الد�قراطية يف نظم شكل الحياة الحزبية ي

جميع األحزاب بتطبيق  ٢٠١٧قانون األحزاب السياسية العراقية ألزم وقد  .والتعلي�ت
منع و لدورية وأقرت عقوبات للمخالف�، عقد مؤ�راتها ال وتحديد موعدالنظام الداخيل 

القانون ترشيح الضباط الكبار للمناصب الحزبية. وجراء إلزام األحزاب بتطبيق القانون 
 . ٢٠١٩يف كانون األول ه الرابع مؤ�ر لعقد الكوردستا� اضطر االتحاد الوطني 

 املحددات الداخلية:  - ٢
 التحاد الوطنيا ،٢٠١٠عام لالذي اقر يف املؤ�ر الثالث  ،النظام الداخيليلزم 

 )٦) اىل (٣(ملدة  املؤ�ر تأجيلأعوام ومنحه حق  )٣(كل  عامبعقد مؤ�ره الالكوردستا� 
أشهر ملرة واحدة، وبخالف ذلك تفقد الهيئة القيادية رشعيتها، وكان من املفروض أن يعقد 

 . ٢٠١٤عام مطلع الرابع يف مؤ�ره االتحاد 
إال أنه شكل وسيلة ضغط بيد  ،املؤ�ر خ�تأ دون  حولورغم أن النظام الداخيل � ي

 . العراقيف النتخابات لالعليا املستقلة فوضية املبيد كذلك الراغب� بعقده و 
أثرا عىل  االتحاد الوطني الكوردستا�من جانب آخر ترك التنافس الداخيل ألجنحة 

بعد مرض األم� العام جالل طالبا� وحدوث فراغ يف  سي�وال شكل وتوقيت عقد املؤ�ر، 
تراجعت  إذ ٢٠١٣القليم عام الربملانية لنتخابات اال ظهر هذا جلياً يف قد و  ،قيادة االتحاد

وأصبح القوة الثالثة بعد حركة التغي�. وال يخفى أن  االتحاد الوطني الكوردستا�مقاعد 
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 ،كوا يف الحملة االنتخابية بسبب الخالفات الداخليةعددا كب�اً من قادة االتحاد � يشار 
 باتجاه عقد املؤ�ر. أيضاُ وشكلت النتائج السيئة لالنتخابات ضغطاً 

لعقد مؤ�ره  االتحاد الوطني الكوردستا�دفعت عدة وم� سبق يظهر أن عوامل 
اغ القيادة، ، فر ومن ثم وفاته منها: ابتعاد مام جالل عن م�رسة مهامه كأم� عامالرابع 

التنافس الداخيل، تراجع السلطة السياسية والحزبية وفقدان الرشعية وفق النظام 
الداخيل، إال أن تأجيل املؤ�ر لعدة مرات تسبب بظهور جيل سيايس ساع إىل تغي� 
الخيارات السياسية وكان املؤ�ر وسيلة ناجعة لرتجمة هذه الرغبة الجامحة لهذه الرشيحة 

  بة.السياسية الشا
  
 مشاريع ما قبل عقد املؤ�ر: -

طرح عدد تقدیم و  الوطني الكوردستا� ادالتحالرابع لشهدت فرتة ما قبل عقد مؤ�ر 
 ،كانت تعرب عن وجهات نظر الشخصيات واألجنحة املختلفة داخل االتحاد ،من املشاريع

 وسط محاوالت حثيثة لتقديم مرشوع شامل يلبي تطلعات جميع األطراف. 
من املفروض أن يأخذ كل مرشوع بالحسبان ثالث قضايا رئيسية ويجد لها الحلول كان 

  وهي: الهيكل الجديد لالتحاد، موقع القادة القدامى، قمة هرم القيادة.
فإن تأسيس نوع من الربملان الحز�  االتحاد الوطني الكوردستا�بشأن مسألة هيكل 

عام تعود هذه الفكرة ملا قبل املؤ�ر الثالث  ة التنفيذية للحزب،هيئكان مطروحاً ملراقبة ال
بعد إال الفكرة  رقر � تو  ،فرصة للتنفيذ وتم تغي�ه ملجلس مركزيلكنها � تأخذ  ،٢٠١٠

(برملان) لتختار �ثابة اجراء تعديالت عليها يف املؤ�ر الرابع األخ� عرب انتخاب قيادة عامة 
تلك �رئاسة االتحاد، و  ب السيايس) و(املكتهذه القيادة العامة هيئة قيادية مصغرة 

صالحية تغي� املكتب السيايس ورئاسة االتحاد. تم اقرار هذا املرشوع ايضا القيادة العامة 
ملا بعد العامة أُسندت إىل الهيئة القيادية له  يةصيلتفالصياغة اليف املؤ�ر باألغلبية لكن 

 عقد املؤ�ر. 
قبل  .القدامى والتي شكلت نقطة للخالف القادة عموقالقضية الثانية يف تتمثل و 

املؤ�ر كان خيار تشكيل "مجلس الحك�ء" مطروحاً للنقاش بشكل علني أو تحت مسمى 
 )٢٠١٤–٢٠١٣(عوام األ الخربة" أو "التوازن السيايس"، ويعود تاريخ هذا الطرح إىل  ذوي"

، إال أن الكوردستا�االتحاد الوطني  صفوفوأصبح جزءاً من الحوار السيايس داخل 
وكان من املقرر حسم اسم  ،ات املجلس وليست بأصل الفكرةياملشكلة انحرصت بصالح

رئيس هذا املجلس فقط دون الخوض يف تفاصيل أس�ء ومواصفات األعضاء يف املؤ�ر، 
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لكن األمور تطورت لتسمية األعضاء، وبقيت مشكلة صالحياتها عالقة رغم إجراء حوار 
من وتركت املشكلة في� بعد للقيادة املنتخبة  ،استغرق كث�اً من الوقتمطول بشأنها 

 عالقة وغ� محلولة حتى بعد انتهاء املؤ�ر. زالالت� يعني أن املشكلة املؤ�ر، م
، فإنها االتحاد الوطني الكوردستا�أما بشأن  القضية الثالثة الحساسة املتمثلة برئاسة 

ما عدا محاوالت ظهرت باسم جناح اإلصالح  طالبا� جالل كانت شبه غائبة يف عهد الراحل
 .رئاسة بقوة إىل السطحاليف حياة الزعيم الراحل، إال أنه وبعد مرض طالبا� صعدت قضية 

قيادة أو من قبل طالبا� نفسه لقضية خالفته داخل اليبدو أن غياب اسرتاتيجية أو خطة و
غاب دوره عن املشهد � تكن هناك رؤية  اً يف تفاقمها وحين�العائلة كان سببا أساس

 واضحة املعا� لقضية رئاسة االتحاد. 
القادة القدامى لالتحاد الذين �لكون تاريخا نضالياً أيام الثورة الرغبة لخالفة  ىكان لد

. طالبا�، إال أن الرصاعات الداخلية امتزجت بفكرة الخالفة وغاب اإلج�ع داخل القيادة
عقد املؤ�ر، حين� كان يسعى كل واحد منهم حسم  كان البد من ولحسم هذه القضية

 ملؤ�ر. عقد ال التحض� اثناءجواء األ تعقيد اىل � أدى م ،الرصاع لصالحه
مثل "الهيئة الرئاسية"  االتحاد الوطني الكوردستا�ورغم وجود أفكار مختلفة لقيادة 

طراف األ وبذلت  .لالتحاد كان رأيا غالباً " لكن رضورة وجود رئيس واحد ةالثنائي ةساأو "الرئ
) مرشحاً لهذا حاليا مساعي غ� مبارشة من أجل طرح برهم صالح (رئيس جمهورية العراق

االتحاد الوطني إبعاد منصب رئيس رة ودعمت أطراف االتحاد جميعاً فك ،املنصب
حفاظاً صالح ربهم ه لحسمعدم وجود تنافس عىل الرئاسة و و من التنافس  الكوردستا�

شهدت تغي�ا  ، إال أن السيناريوهات املتعلقة برئاسة االتحادعىل سمعته وحظوظه
فرضت نتائج انتخابات املراكز التنظيمية صعوداً قوياً لجناح عائلة  إذدراماتيكياً ورسيعاً 

حسم نتائج املؤ�ر لصالح هذا الجناح أيضاً بسبب تفوقهم داخل املؤ�ر.  م�طالبا� 
جناح طالبا� الذين حازوا عىل املراتب األوىل والثانية من تصويت أعضاء املؤ�ر  اممثلو 

االتحاد الوطني رأوا أن من حقهم أداء دور رئييس يف صياغة قرارات وسياسات 
وشددوا عىل انتخابهم كمساعدين أو يف مناصب نائب رئيس االتحاد وفشلت  الكوردستا�

ب� لرئيس االتحاد، وتم التخيل عن فكرة رئاسة برهم املحادثات التي ركزت عىل وجود نائ
صالح لالتحاد وكانت انشغاالته يف بغداد عامالً حاس�ً آخر لدعم وجود نائب� نشط� 

 إلدارة أمور الحزب.
وبسبب عدم  ،االتحاد الوطني الكوردستا�وانسحب برهم صالح من مرشوع رئاسة 

ما  ةالثنائي ةسالقيادة للتفك� يف خيار الرئدفع ا ،وجود شخصية بديلة يحظى بإج�ع قوي
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األوىل والثانية من أصوات اعضاء املؤ�ر (بافل طالبا� ت� باملرتب يننجم عنه ترشيح الفائز
  ي) كحل واقعي ود�قراطي وتم انتخابها دون خوض سباق التنافس. گجنو الهور 

 
 :االتحاد الوطني الكوردستا�مستقبل هيكل  -

الحايل أو كيفية قيادته أو  االتحاد الوطني الكوردستا�من املبكر الحكم عىل هيكل 
 التأث�ات املستقبلية إالن أنه �كن مالحظة هذه السيناريوهات للفرتة املقبلة:

من األزمات والرصاعات وفراغ القيادة يف أعىل قمة الهرم، �كن  أعوام )٧(بعد  -١
� يشكل خطوة إيجابية ممن العثور عىل مسلك مؤسيس  االتحاد الوطني الكوردستا�

ومن املمكن أن يدفعه إىل الكف عن االنشغال باإلنقسامات الداخلية لكن نجاحه مرهون 
 كنموذج جديد يحتاج إىل الخربة والتسامح واملرونة.  ةالثنائي ةسا�دى نجاح �وذج الرئ

القدامى،  الوطني الكوردستا�االتحاد بعد انسحاب أو استبعاد الكث� من قادة  -٢
حاليا من قبل رشيحة سياسية شابة، لكن رؤية هذا  االتحاد الوطني الكوردستا�يُدار 

من  إذوتتسم بالغموض  ،الجيل من الشباب لقيادة االتحاد غ� واضحة املعا� حتى اآلن
يعني الدوران  واذا � يكن كذلك فهذا ،املفرتض أن يقرتن كل تغي� جييل بتغي� يف الربامج

 يف حلقة فارغة. 
عىل القيادة الجديدة التعامل مع قضايا هامة برؤية جديدة مثل فقدان املبادرة  -٣

السياسية، غياب الرؤية، خلط التجارة بالسياسة، خمول املؤسسات الحزبية وإه�ل تراجع 
كة التغي�  وحر كوردستا�الد�قراطي الالحزب العالقات مع  إضافة اىلالكوادر النوعية 

 والقوى اإلسالمية الكردية إضافة إىل حزب الع�ل والعالقات مع بغداد. 
شخصاً) يُعقد ويصعب عملية اتخاذ  ١٢٤وجود عدد كب� من أعضاء القيادة ( -٤
يؤدي بالطبع لفتح الباب أم  م� ،للخربةلكث� منهم ا إفتقاريف ظل  وال سي� اتالقرار 

ة الهيئة التنفيذية املصغرة (املكتب السيايس) ألداء دور مفصيل وهذا يصعب عملية مراقب
 يف املستقبل.  الهيئة
ذو القدرة  الجديدالجيل و  ذو الخربة ادامة العالقة ب� الجيل القديم فی سبیل -٥

السيايس العليا ء مع املجلس جديدة للتواصل الفعال سوالية آ يجب إيجاد  ،الحزبداخل 
 ع رشطي� تجإ  يف كث� من األحيانإذ يستحيل  ،الخربةذي  امىجميع الكوادر القدمع أو 

  .كان جيال جديداً ن إ و  يف جيل سيايس واحد )ادامة القيم والتجديد( النجاح
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  ، بعد المؤتمرالكوردستاني المحور الثالث: االتحاد اإلسالمي 

 المرحلة البرزخية

يرجع تاريخ االتحاد اإلسالمي إىل أك� من ربع قرن من الزمان وهو  �يض حراكه 
السيايس يف السنوات األخ�ة يف مفاصل هامة بشكل معلق ويقف يف الوسط يف ثنائيات 
متناقضة مثل الدين والدعوة، الدنيا والقيامة، القومية واألممية إضافة إىل السلطة 

ليها املرحلة الربزخية. وتعرّض التجربة الد�قراطية لهذا واملعارضة ما �كن أن يُطلق ع
الحزب مؤخرا لرضبة وشهدت تراجعاً اثر شكوك تدور حول سيطرة الحرس القديم عليه 

 وتوجهه نحو �وذج العائلية يف القيادة بعد مؤ�ره األخ� كإحت�ل مرجح.
 ٩٠٠بحضور  ٢٠١٩ ولكانون األ  ٢٩و ٢٨المي مؤ�ره الثامن يف يومي عقد االتحاد اإلس

نقاط كاسرتاتيجية  ٨) يف مدينة أربيل وصادقت عىل هم% من٢٢٫٥عضو (شكلت النساء 
، العام �األم :مفصلية وهي هيئاتهيمن عىل توجهات الحزب ثالث تعمل للمستقبل. و 

 ١٩٥٠بهاء الدين (مواليد محمد ة العليا للمراقبة، ومجلس القيادة. حاز صالح الدين هيئال
صوتاً) في� حصل منافسه أبوبكر عيل  ٥٤٦% (٦٢هورامان) عىل ثقة أعضاء املؤ�ر بنسبة 

 )٢(مناصب الهيئة العليا للمراقبة اضافة اىل األعضاء من  )٥ويشغل (صوتاً،  )٣٤٢(عىل 
صعود إىل عضواً عىل الثقة لل )٢٧(ك� حصل  .الثقة من املؤ�ر كلهم من االحتياط ونال

مسؤوالً ملراكز تنظي�ت املدن انتخبوا يف فروعهم قبل  )١٦(الهيئة القيادية وانضموا إىل 
 عضواً.  )٤٣(ذلك ليصل عدد أعضاء القيادة إىل 

 ،٢٠١٨جراء انتخابات  كوردستانمقاعد يف برملان  )٥(حاليا يشغل االتحاد اإلسالمي 
 )١٠(حصل عىل كان قد ، يف وقت ٢٠١٨من انتخابات  وعضوين يف مجلس النواب ببغداد

يف  ٢٠١٤عام مقاعد يف انتخابات  )٤(و ٢٠١٣عام ل كوردستانمقاعد يف انتخابات برملان 
  %.٥٠ما يعني تراجعه بنسبة ، العراق
  
 :مغادرة امل�اث النموذجي -

لكن تأث�ات  ٢٠٠٩اختار االتحاد اإلسالمي �وذج "الخدمي الناقد" كرضورة ملحة عام 
صاحب التجربة والتاريخ يف  االتحاد اإلسالميالقوى التي ظهرت عىل الساحة والتي حيّدت 

� يتمكن من تصعيد خطابه وكذلك التخيل عن نهجه  إذ ،املعارضة تركت أثرا يف مس�تها
خيار املعارضة فال �كنه تجاوز خطاب  االتحاد اإلسالميويف حال اختار االعتدايل الخدمي. 

حركة التغي� يف السنوات السابقة و خطاب حراك الجيل الجديد الحايل، وإذا قرر العودة 
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إىل الخيار الدعوي اإلسالمي فإنه يواجه تنافساً قوياً ويصطدم بحائط الج�عة اإلسالمية 
 ية. كوردستانال

قضية فصل الدعوة عن الدين يف كل مؤ�ر وكل منعطف  اد اإلسالمياالتحيواجه 
الذي  ملؤ�رمن مؤ�ر اىل اما دفعه إىل ترحيل األمر  ،مفصيل دون أن يجد لها حالً جذرياً 

، وال يكمن اإلشكال يف التغطية عىل القضية فقط بل يف الرتدد السيايس الذي كبل  يليه
اليتمكن من العمل كحزب دعوي ك� ظهر يف  إذ، الحزب يف ميدا� السياسة والدعوة

وكذلك أداء دور سيايس يلبي طموحات منارصيه وج�ه�ه من  ،باديء األمر من جانب
 جانب آخر. 
من الوقوف يف الوسط حيال األممية املوروثة من اإلخوان  االتحاد اإلسالميويعا� 

 ٢٠٠٣كه بالقضايا القومية. بعد املسلم� وشقيقاتها من الج�عات اإلسالمية املوازية و�س
اتجه االتحاد اإلسالمي نحو القومية الكردية وابتعد عن األممية اإلسالمية نوعاً ما, عىل نحو 
� يكن ينافسه أي من القوى السياسية الكردية وظهر هذا جلياً يف مواقفه يف قضية 

دول اإلسالمية ضد االستفتاء عرب ممثليه وعرب تصديه لحمالت إيران وتركيا وبغداد وال
وتراجع اصواته االنتخابية �كن مالحظة حن� قادة الحزب  ٢٠١٨املرشوع لكن بعد 

 للعودة إىل الخيار اإلسالمي يف ترصيحات ومواقف قادته عرب:
_ محور اإلسالموية: يظهر هذا النهج يف العودة إىل املباديء اإلخوانية والدينية ١

 االتحاد اإلسالمين املبادئ اإلسالمية كان وراء تراجع بسبب اعتقاد سائد يرى أن التخيل ع
وأن قمة عطاء وتوسع الحزب كانتت يف زمن �سكه بـ اإلسالموية كخيار سيايس وتعلقه 

اهت�ماً يف مؤ�ره األخ� عىل عكس  كوردستانباإلخوان املسلم�، و � تلق فكرة استقالل 
 له. آخر مؤ�رين سبقاه وعده الحزب انجازاً ومفخرة

_ محور الدول اإلقليمية: شهدت عالقات الحزب فتوراً وتراجعاً مع محيطه اإلقليمي ٢
 )االتحاد الوطني الكوردستا�(إضافة اىل حل محله ، ففي� يتعلق بإيران (تركيا وإيران)
الحزب (أما في� يتعلق برتكيا فقد حل  )الج�عة اإلسالمية والتغي�(قوى أخرى 
 .) محلهكوردستا�الد�قراطي ال

ويرى اتجاه أن القوى اإلقليمية تعاقب االتحاد اإلسالمي بسبب مواقفه ما دفع أطراف 
يف الحزب إىل املطالبة بتقوية البعد اإلقليمي لالتحاد اإلسالمي يف مقدمتهم األم� العام 
 للحزب حيث سبق جميع القادة الكرد يف إدانة قتل الج�ال قاسم سلي�� لحقه الحزب

حزب الع�ل  إزاءانتقاداته من  االتحاد اإلسالميبقوة. أما بخصوص تركيا فقد صّعد 
 مسؤويل العدالة والتنمية الرتكية.  جاهإتقفه من موا خففو 
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 الد�قراطية الداخلية ومخاطر حكم العائلة: -
تخىل األم� العام لالتحاد اإلسالمي صالح الدين بهاء الدين عن الرتشح مرة أخرى 

، لكن ٢٠١٢ملنصب األم� العام لالتحاد اإلسالمي وحل محله محمد فرج يف املنصب عام 
 صالح الدين بهاء الدين عاد مجددا وانتخب دورت� متتاليت� للمنصب. 

يف  اً وفريداً رائعمانة العامة للحزب �وذجاً كان تخيل صالح الدين بهاء الدين عن األ 
أنعش اآلمال بتطور الد�قراطية داخل األحزاب و إلقليم كوردستان الحياة السياسية 

أعقبتها رضبة أخرى �ثلت و  ،إال أن عودته للمنصب شكلت رضبة لهذه املبادرة ،الكردية
يف املرة وفاز  ،م� العامعاماً من شغل منصب األ  ٢٢يف اعادة ترشيح نفسه مرة أخرى بعد 

ورغم االعرتاضات الداخلية عىل ترشحه إال  ،املرات السابقةب مقارنةبأصوات قليلة األخ�ة 
 أنه �كن من الفوز  بدعم من الحرس القديم داخل الحزب. 

تم وقد  ،رأس مال االتحاد اإلسالمي يتكون من التنظيم والدعوة وادارة ماليتها
اإلنجرار نحو � يضع الحزب أمام احت�الت م ،أقارب األم� العامالسيطرة عليها من قبل 

  العائلية يف املستقبل.النزعة 
 
 السيناريوهات املستقبلية: -

�كن مالحظة الخطوات الكوردستا�  االتحاد اإلسالميبناء عىل الرؤى املختلفة داخل 
 التالية:
سيطرة الخطاب اإلسالمي اإلخوا� ومحاولة تشكيل جبهة إسالمية يف احت�ل  -١

االتحاد ضعيف بسبب فشله يف املرات السابقة ما �كن أن يرتك أثراً عىل تطوير عالقات 
 بالج�عة اإلسالمية الكردية يف الوقت الحايل.  اإلسالمي

 )٢٠٠٩ -٢٠٠٦العودة إىل خيار املشاركة يف حكومة االقليم (السلطة) مثل تجارب ( -٢
وهي الخيار املرجح يف املدى البعيد ما �كن الحزب من تصف� أزماته  )،٢٠١٨ -٢٠١٣(و

وهذا الخيار ينعش اقتصاد الحزب وينقذه من أزماته  ،مع القوى الحاكمة ودول الجوار
 املالية أيضاً . 

لكن بالنظر إىل الوضع الحايل إلخوان و  ،خدميةالعارضة املة إىل خيار العود -٣
فإن هذا الخيار صعب   ،املسلم� يف دول الخليج وهشاشة الوضع ب� بغداد واالقليم

    .اً جد
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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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