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  العراق واقليم كوردستان یالرصاعات املستحيلة ف -
  )٣مستقبلية ( اتقراء -
  ياس� طه،  ، د.هردي مهدي ، د. عابد خالد د. يوسف گوران، د. ئوميد رفيقالباحثون:  -
    ردستانو اقليم ك -السلي�نية  - 
  ٢٠٢٠ نيسان - 
 

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

  
  أهداف املركز:

املستقبلية دعم عملية البحث العلمي وتشجيع املختص� والباحث� ألجراء البحوث يف املجاالت املتعلقة  بالدراسات . 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
  خاص واملؤسسات غ� الحكومية يف  اقليم كوردستان..  تقديم استشارات علمية والخربة البحثية للقطاع ال٤
  . املساهمة يف تطوير املناهج الدراسية يف املجاالت املتعلقة بإختصاصات املركز.٥
  تنظيم مؤ�رات وندوات علمية لدعم عملية البحث العلمي  وتعزيزها.. ٦
داخل اقليم كوردستان وخارجه، بهدف تبادل  . التنسيق مع  املراكز الحكومية وغ� الحكومية املعنية بالبحث العلمي٧

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

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

  نشاطات املركز:
  . اجراء البحث العلمي و نرشه.١
  . تنظيم املؤ�رات والندوات العلمية.٢
  . نرش الكتب و الدراسات العلمية املتعلقة باختصاصات املركز.٣
  . اصدار مجلة علمية محكمة.٤
  املعنية باهت�مات املركز واجراء االستفتاءات العلمية لقياس اتجاهات الرأي العام.. التواصل مع قنوات االعالم ٥
  . ترجمة الكتب و الدراسات العلمية االجنبية املتعلقة باختصاص املركز ونرشها.٦
  . رصد املعلومات والبيانات يف جميع مجاالت السياسة العامة يف اقليم كوردستان وتحليلها ونرشها.٧
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 العراق واقليم كوردستان یالمستحيلة فالصراعات 
  الشيعة وتشكيل الحكومة، الالمرکزیة، مصير أسرى داعش

  

  الباحثون:

  اسين طهي، هعابد خالد رسول، د.ھردي مھدي ميكد.يوسف گوران، د.ئوميد رفيق فتاح، د.

  

  
  فھرست المواضیع

  

  رصاعات تشكيل الحكومة العراقية؛: ولاملحور األ
   املستويات والسيناريوهات                                                           

  
  ؛النظام الالمركزي: ثا�ال املحور

  ستانكوردشاكل وآفاق اإلدارة يف اقليم امل                                        

   

   ؛مص� معتقيل داعش: ثالثال املحور
  ومخاطرهم املستقبلية                                                                   
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   توطئة
ملركز الدراسات املستقبلية مع عودة قضايا مص�ية حساسة  نيسانتزامن قراءة شهر ي

محلية  يواجه الطرفان ثالث قضايا حساسة  إذستان إىل الواجهة، كورديف العراق وإقليم 
، وهي: إعادة تشكيل الحكومة العراقية، قضية كيفية إدارة إقليم ودولية وإقليمية

ستان (املركزية والالمركزية) وأخ�ا سبل التعامل مع معتقيل داعش وأُرسهم داخل كورد
 املخي�ت.

كوردستان  اقليمية يف املعادالت املستقبلية يف تشكل القضايا املذكورة خطورة آن 
وتكاملية  جيدةئكة بإمكانها لعب دور فعال يف إدارة واملنطقة، وهي قضايا شا والعراق 

تشكل خطورة ردستان، و و تثبت أركان األمن املجتمعي، وكذلك السيايس يف العراق واقليم ك
 إلشتعال رماد القضايا املعلقة.  �هدعىل اإلدارة والحكم و  هنفسالوقت يف 

 الرصاع فيها ستوياتمء عىل اضو القضايا الثالثة وسلطت األ القراءة الثالثة  تابعتو 
  . يضاأ  املستقبلية هاسيناريوهاتو 

  
  

  صراعات تشكيل الحكومة العراقية؛المحور األول: 

 المستويات والسيناريوھات

  
الهوياتية العملية السياسية يف العراق وتتجدد  –تعرتض عدداً من الرصاعات السياسية 

يف املاضية،  ١٥خالل السنوات ومفصل جديد، دون أن تجد طريقاً للحل  نعطفيف كل م
 رصاعاتتصف� تلك الهو  ٢٠٠٣بعد لعراق الجديد ل اكان باإلمكان أن يكون هدف الح�
 . منذاك تهقادالفرص التي أتيحت لكل بعد 

  
 رصاعات:املستويات الداخلية لل -

تتصارع ثالث قوى رئيسية بشكل مستمر يف العراق: الشيعة،  ،املستوى األفقي عىل
من قضايا السيطرة، الهوية، األرض،  هاظاهر  يف، وتنبع هذه الرصاعات كوردالسنة، ال

 ةاجت�عي يةحاتأخذ الرصاعات منف أما يف جوهرهاالحقوق مع املوقع السيايس لكل طرف، 
 تتعمق أك� فأك�. ةومذهبي
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فإن االنقسام الداخيل الشيعي الذي ظهر بقوة يف اآلونة  ،وعىل املستوى العمودي
ات واألزمات. هذا االنقسام الداخىل كان مغطىى بعدد من رصاعاألخ�ة ترك بظالله عىل ال

 اتللخالف يف مقدمتها عباءة السيد السيستا� وثم الرعاية اإليرانية ،األمور يف السابق
املساعي الشيعية من أجل السيطرة عىل املشهد أجلت ك� ، اومحاولة تطويقه ةالشيعي

القوى بدوره وحد   ،قبل أن يظهر داعش كعدو مشرتك ،العراقي الخالفات الداخلية
توزيع مكاسب الحرب  يف أثناءالشيعية بشكل مؤقت من أجل درء هذا الخطر املستجد. و 

ية عىل خمس االنتخابات الربملانية يف شهر ايار وانقسمت القوى الشيع جرت ٢٠١٨يف 
اعقبه اطالق ترمب حزمة قرارات و سياسات الحتواء إيران عرب  ،قوائم انتخابية متنافسة

وصل األمر لقتل قائد فيلق القدس قاسم سلي��  ، ثمتشديد الحصار عىل اقتصادها
ما تسبب بدخول الرصاعات الشيعية  ٢٠٢٠وتوأمه العراقي أبو مهدي املهندس مطلع 

ضمن محاوالت سد الفراغ الذي تركه القائدان الشيعيان البارزان  ،ورةالداخلية مرحلة متط
 منذعىل وقع احتجاجات الشارع التي انطلقت غالبيتها من الحواضن واملدن الشيعية 

 . ٢٠١٩ترشين 
مصحوبة  ،ويف خطوة غ� مسبوقة يف العراق الجديد أرغمت االحتجاجات الشعبية

لعراقية برئاسة عبداملهدي عىل االستقالة، وفتح بدخول املرجعية عىل الخط، الحكومة ا
انسحاب الحكومة من املشهد الباب لخالفات وانقسامات أوسع وأكرب أدت إىل تسجيل 

استك�ل  منسابقة جديدة �ثلت بتع� رئيس الوزراء املكلف (محمد توفيق عالوي) 
تسبب  ،)الزريفعدنان (وهو  ،تكليف مرشح جديد بدال منه بعد، و الكابينة تأليفمهمة 
 .لشيعيةايف صب الزيت عىل نار الخالفات  األخ� تكليف

وعدد  الرصاعات بشأن تشكيل الحكومة حول ثالث جهات رئيسيةوقد �حورت تلك 
: كتلة سائرون التابعة ملقتدى الصدر، كتلة الفتح بقيادة العامري، وهيمن التيارات  أخر

إىل جانب تيار الحكمة لع�ر الحكيم وتحالف النرص  ،ودولة القانون بقيادة نوري املال�
الخارطة السياسية الشيعية هذه خارج و  .بادي وقوى صغ�ة مثل حزب الفضيلةلحيدر الع
إليران ذات صوت ونفوذ يف مجمل العملية ية ولالفصائل العسكرية املصبحت ا ،التقليدية

 تكون لهذهالحكومة كيل تشملف  بأن الكلمة اآلخ�ة يفلدرجة تدور شكوك ، السيية
تضبط إيقاع خطواتها بناء عىل توجيهات التقليدية لقوى السياسية ا م� باتت ،الج�عات

 وتهديدات تلك الج�عات التي تعرب عن الرشوط واملصالح اإليرانية بشكل علني. 
وتخترص املشكلة الرئيسية للقوى الشيعية يف كيفية السيطرة عىل مقاليد األمور، 

 ،ال يستطيع طرف التنازل للطرف اآلخر ، إذواملصالح السياسية وكيفية التحكم بالسلطة
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مص� حزب سينتظره من يفقد السلطة يف هذا النظام كل جميع األطراف بأن  دراكإل 
  .  ل� والعبادي كقادة سياسي�ومص� الجعفري واملا سياسيةالدعوة كقوة 
تشكيل  التي تعرتض حاليا مسار الشيعي-شيعيال رصاعأن الب�كن القول عموما، 

تليها األزمات ثم  ،بالدرجة األوىل كمعوق أساس امام العملية السياسيةتأ�  الحكومة
  الثانية والثالثة.  ت�يف املرتب كوردالداخلية ملكو� السنة وال

 
 :املستويات الخارجية للرصاعات -

يف و  ،الحكومات العراقية أمام تشكيلأخرى يشكل الرصاع اإلقليمي والدويل عقبة 
وصدام املصالح،  جعل العراق ساحة للرصاعات الذياألم��  –مقدمتها الرصاع اإليرا� 

: قصف املواقع العسكرية، الشهور األخ�ة مثليف تسبب بحدوث مشاكل عديدة  والذي
احراق واجهة السفارة األم�كية يف بغداد، قتل قاسم سلي�� وابو مهدي مع عدد من 

التحركات السياسية للجانب� الحقائق  ب�وت .نرافقيهم، قصف القوات املوالية إليرام
 التالية: 

 ،٢٠٠٣ منذأ�ان برشية باهظة  هأ ـ ال يرغب الجانب األم�� ترك العراق بعد دفع
 وراقمخلتف األ تحاول واشنطن دفع خصومها للرحيل عرب لعب من ذلك عىل العكس و 

 . ةالواقع هأثبتت األحداث األخ�ة هذقد و  املتاحة يف يدها،
ال الساحة العراقية  كون، لان تستسلم لضغوطات واشنطنايران ك� ال تنوي  ب ـ
وحلقة الستك�ل الهالل الشيعي ومصالحها الجيوسياسية  يرانموقعا اسرتاتيجيا إلتشكل 

 . أيضا آثار تشديد الحصار عليها ذ لتخفيفف�ا منإ و  بفحس
املد والجزر للرصاعات االقليمية  إطاريف  ،التوافق الذي ظهرمن رغم عىل الر و 

 ٩تكليف مصطفى الكاظمي عقب ارغام عدنان الزريف عىل االنسحاب يف  عند ،والدولية
ان هذا التوافق قدر لان و  .بقوة عودت الالرصاعات هذا اليعني ان ، إالن أن ٢٠٢٠نيسان 

�ا  أسوة ،حكومة ضعيفةاال ينتج  الالكاظمي إال أنه لح� منح الثقة لحكومة مر تيس
قرارات  تغطيقناع مجرد توليه الحكم   جعل منيف عهد عبد املهدي الذي  شاهدناه

مسؤولية بنفسها الخفاء دون أن تتحمل يف كانت تعمل التي وإرادة قوى فاعلة 
  االخفاقات. 

 
 سيناريوهات إعادة تشكيل الحكومة: -

 الجولة الحالية لتشكيل الحكومة عن سيناريوه�: ليس من املتوقع ان تخرج 
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السيناريو األول: احت�ل نجاح الكاظمي يف مهمة تشكيل الحكومة الجديدة والحصول 
الذي لقيه من مختلف القوى دعم العىل أغلبية أصوات مجلس النواب بناًء عىل 

وكذلك التقارب املفرتض غ� املعلن تكليفه،  يف أثناء) كورداملكونات (الشيعة، السنة، الو 
بسبب  اتتظاهر ال صابا توقف الجز� الذياضافة إىل ال ،بشأنه ب� واشنطن وطهران

يف ساحات  املخاوف من انتشار املرضو كورونا ف�وس  اجراءات الحد من تفيشفرض 
 . نشاطها

 بسببمص� سابقيه (عالوي) و (الزريف) نفس الكاظمي لقاء  احت�ل السيناريو الثا�:
 ،ب� األطراف الفاعلة الداخلية والخارجية هعات أو انهيار التوافق الهش بشأنالرصا تجدد

التي من شأنها ان تكره الوزارية،  تهكابينكيل يوماً لتش ٣٠أمامه وهي  خالل املهلة املتاحة
�ل النصاب داخل مجلس النواب اكت عدماو  يف اللحظات األخ�ة، هو أيضا عىل اإلنسحاب

 ه. تممهإنجاز ن بكل هذا عل يفش م� بحكومته،الثقة  منحلحيلولة دون ل
الجمهورية  سينفاذ الخيارات الدستورية أمام رئونظرا الست ،ويف ظل السيناريو الثا�

فإن احت�ل اإلبقاء عىل حكومة  ،من الدستور ٧٦لتكليف مرشح� آخرين حسب املادة 
عبداملهدي أمر وارد ولو لفرتة قص�ة من أجل الحفاظ عىل املكتسبات اآلنية للقوى 

اىل  لجوءالإحت�ل وى لتجنب قالشيعية، ويشكل هذا الخيار مخرجاً وحيداً بالنسبة لتلك ال
إحت�ل و من الدستور القايض بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة أ  ٦٤املادة 

منصب رئاسة الوزراء يف حالة الخلو وشغله من قبل رئيس  بعد ٨١اللجوء إىل املادة 
وفتح الطريق أمام األخ� لتكليف مرشح آخر لتشكيل الحكومة وفقا لل�دة  الجمهورية

يف كل . ورغم ذلك فإن مخاطر انقالب الوضع واتجاهه نحو الفوىض والخراب أمر وارد ٧٦
لسيطرة عىل ا املتاحة منالدستورية  لياتاآل �كنم الرصاعات وعدم جراء احتدالحظة، 

    .األمور أو إيجاد مخارج للمشاكل املستعصية
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  ؛النظام الالمركزيالمحور الثاني: 

 :ستانكوردمشاكل وآفاق اإلدارة في اقليم ال

القرار والتنفيذ إتخاذ نقل عملية  عىل (Decentralization) فكرة الالمرکزیةتنطوي 
 الدنيا يف الدولة،إىل الوحدات اإلدارية والسياسية والجغرافية العليا من السلطة املركزية 

املعروفة هي اذا كانت الالمركزية سياسية و و السي� الدستور،  عربتنظيم ذلك  و�كن
الترشيعية  عىل املستويات اتالوحدات سلطة اتخاذ القرار فيها لك � التي )الفدراليةـ(ب
 تيف حاال وذلك  ،العادية ان�و القضائية. ك� �كن تنظيم ذلك عرب القالتنفيذية و و 

سلطة اتخاذ القرارات عىل  تقترص فيها التي اإلدارية املعروفة بـ(اإلدارة املحلیة)الالمركزية 
فكرة الالمركزية وفقا للسياقات الدستورية  تقوم. و السياسات العامة تنفيذمستوى 

 ية: تة اآل عىل الدعائم الرئيس انونية السائدةوالق
 ،جغرافية (اقليم، منطقة حكم ذا�الوحدات من ال دعداىل تقسيم البالد  -١

 ية. قانون) وتتمتع كل وحدة منها بشخصيتها ال، قضاء ، ناحية...ومحافظة
 هذاتحكم  كنها من�بشكل  اتقرار التخاذ إ  منح كل وحدة إدارية سلطة -٢

 . ابنفسهو تأم� مستلزماتها  باستقاللية
 عرب االنتخابات.من قبل سكانها الحكام والقا�� عىل الوحدات  إختيار -٣
إيرادات خاصة تأم� مصادر من كن الوحدات من شأنه أن �مايل استقالل توف�  -٤

 ها. مصاريفة غالبيوتغطي بها معظم او ها ب
التاريخية  هارباتجختالف إل  انظام الالمركزية من بلد آلخر وفقتطبيق يختلف و

يرتك  إذ بلدأك� من ة السياسية واإلدارية، وال �كن تطبيق �وذج محدد حرفيا يف والثقاف
 أشكال تطبقه،النظام الالمركزي و دعائم إرساء كيفية كل بلد خصوصيته وبصمته عىل 

 أيضاً.  ستانردو كينطبق هذا عىل تجربة و
األبينة سياسية، و الة ثقافالتاريخية، و التجربة المن رحم  اردستان وإقليمهو ك تولدت

مركزي نشط ال رساء نظام وتستلزم اية محاولة إل ،ردستانو جت�عية ملجتمع كاال قتصادية اال 
  . ، التي تغفل عادة بدواعي مختلفةوجيد فهم اإلشكاليات واملعوقات التي تعرتضها

 
 :يكورديف املجتمع ال حكمثقافة الو الالمركزية  -

إال أنها كانت تُدار بشكل  ةاإلداري – ةالسياسي يةاالستقاللبستان كورد ظ� تحتأريخيا 
). وخالفاً لألنظمة ١٨٥١(عام عىل يد العث�ني�  )بابان( تهاإمار آخر المركزي حتى اسقاط 
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بناء الدولة دعم يف األوروبية التي لعبت الطبقة الوسطى واملثقفة واالقتصادية فيها دورا 
إنتاج خطاب � يدعم ية كوردفإن الواقع السيايس واالقتصادي لإلمارات ال ،ركزيةاملالحديثة 

كانت غالبية مناطق  يهعلاملجال اإلداري أيضا. و  كافة ومنها  جاالتيف امل قومي جامع
 ةمال� ةمركزيثقافة الال  جعلم�  ،المركزيباسلوب  ١٩قرن  كوردستان تدرا حتى أواسط

 ي. كوردلواقع املجتمع الث�ا ك
وقبل تشكيل  ١٨٥١ يف ها شبه املستقلةإماراتآخر سقوط منذ  ،يكوردشهد التاريخ ال

 السلي�نيةيف ١٩١٩ مملكة (ه�  الذا�للحكم  تجربت� ،١٩٩٢ستان يف كوردحكومة إقليم 
واعرتضت توسعه� خارج  ،التجربتان محليتانفكانت )، يف مهاباد١٩٤٦ جمهوريةو 

 .خارجيةكث�ة اضافة اىل العوامل الداخلية  عواملمناطقه� 
مرحلة مهمة لتوحيد الخطاب  ١٩٩٢يف كوردستان إقليم تأسيس حكومة  عدو�كن 
) الوطني ستا� واالتحادكورديان (الدیمقراطي الكوردالحزبان ال اال أنی، كوردالسيايس ال

 ،ضد البعثالكوردية اثناء الثورة املسلحة يف حتى ه� لنشاطقس� املناطق الجغرافية 
جذور تاريخية لاستجابة كان  وإ�افقط  �بإرادة الحز عن كن تعب�اً ي� وهذا التقسيم 

 ية. جغرافمعطيات وثقافية و 
االتحاد)  و  يان الرئيسيان (الد�قراطيكوردحاول الحزبان ال ١٩٩٢وبعد إنتخابات 

 ،بالحسبانأخذ الواقع الثقايف والجغرايف دون  ،وفق نظام مركزيإنشاء حكومة موحدة 
� تستمر التجربة أك� من عام�  ،محدودةو جزئية أولية رغم نجاحات عىل اللكن و 
منها؛ ضعف ثقافة الحكم املشرتك، التدخالت الخارجية، الرغبات الكامنة  عددةمت سبابال 

جغرافياً وادارت�  اً إنشطار و  حرباً داخليةً التجربة  فشلعن ونجمت  .للحكم الذا�
 . ٢٠٠٥عام المختلفت� حتى 

 توحيد وزار� املالية ) إىل٢٠٠٥يت� يف اإلقليم عام (كوردو� يؤدي توحيد اإلدارت� ال
وكذلك الحال  ،بقيتا لفرتة بعد ذلك منفصلت� من الناحية العملية إذ مبارشة، ةگوالبيشمر 

الوطني  االتحادمنطقة نفوذ  )األخرض زونالـ(املعروفة بالحزب� نفوذ ناطق � في� يتعلق
 إزادادتو ) يف مجاالت عديدة، الكوردستا� (الد�قراطي) منطقة نفوذ األصفرو (الزون 

 وال سي� يف، يف بعض املناطقعن طريق الالمركزية  املحيلحكم لنحو اامليول الكامنة 
 هنجم عنم�  ،العاصمةالحكم املركزي يف أربيل حساب عىل  ،نفوذ االتحاد الوطنيمنطقة 

السلطة الالمركزية واالبتعاد عن هيمنة  تعزيزلالقوان� و شاريع امل من ث�طرح عدد ك
بعض القوى شعاراً ومحركاً لخطابات من الناحية السياسية وأصبحت  ،)أربيلاملركزية (

السلطة املركزية من  يتمكنعام من توحيد اإلدارت� �  ١٥سياسية. وبعد واالحزاب ال
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لمحافظة واإلدارات املستقلة ل تتحاإلقليم و�  طقمناجميع صالحياتها يف  كاملم�رسة 
ألمور عالقة يف حالة شد وبقيت ا ،هاحدودالالمركزية يف  صالحياتهاتثبيت ايضا هي 

  �.توجهوجذب ب� ال
 
 :ستانكوردأشكال تطبيق الالمركزية يف اقليم  -

 :، وهيستانكورداقليم لتطبيق الالمركزية يف  شكالثالثة أ �كن مالحظة حاليا، 
قسيم وفقا للعدد منا القوان�، إذ شكل رسمي متبع وهي الاإلدارية:  مركزيةالال  -١
  )....مثل (املحافظة، القضاء، الناحية صغرأ اإلقليم إىل وحدات جغرافية فيها 

 حدما بحكم أمر الواقع جراءاىل شكل غ� رسمي نجم وهي الالمركزية املناطقية:  -٢
 - ١٩٩٤سنوات االقتتال الداخيل ( خالل أصبحتالثقافة والتاريخ السيايس، و  اتاختالف
 - األصفر (منطقتي نفوذ كيف ظلها اإلقليم  يظهر إذ"اإلدارت�"،  معروفة بواقعة) ١٩٩٨

 االتحاد).  -األخرض (الد�قراطي) و
يف حدود طبقت  ،ب� الرسمي وغ� الرسميشكل وهي الالمركزية تحت املناطقية:  -٣

(إدارة إسم بمستقلت� وحدت� إداريت� فيها استحداث  إذ، عىل اإلنفراد منطقة األخرض
 ستحداثإ ر قرار اصدمن إ رغم يف منطقة األصفر فعىل الأما )، رينْ (إدارة رابَ ) ورميانْ گَ 

 لحدإال أنها � تطبق  )زاخوها يف قضاء (إستحداثطلب و  )سوران( ءم�ثلة يف قضا ةإدار 
 اآلن. 
 ستان:كوردمشاكل النظام الالمركزي يف اقليم  -

متعددة وعىل مستويات بأشكال ستان كورداقليم الالمركزية يف نظام ق طبك� الحظنا 
مشكلة إفتقاد الوحدات الالمركزية يف مقدمتها و  ،جمةيعا� من مشاكل ، إال أنه مختلفة

السلطة املالية من  كوردستان عىل التحويالتإقليم  إعت�دعىل غرار  ،ةاملالي يةالستقاللل
يف  آلية اإلنتخاب الشعبي غفالاملركزية إلدارة دفة األمور. وتتمثل املشكلة الثانية يف إ 

 يعتمد�  ،ملحافظاتامجالس عدا إذ  ،وحدات الالمركزيةإدارة المجالس حكام و تنصيب 
 )...احيو ، النيةقض(األ مثل  ةتبمر  األد�الوحدات شؤون  القا�� عىليف إختيار نتخاب اال 
مشكلة أخرى . رميان ورابرين)گالوحدات املوسومة بـ(االدارات املستقلة: منسقي  الو 

والسيايس الدستوري  بالوضع أو مايسمى، �ثيل املحافظات يف العاصمةعدم ب تتعلق
منافس للسلي�نية وال كواألحزاب عدد من املواطن� يف مخيلة أربيل اليزال  إذلعاصمة، ل

�وازاة ذلك ال و  ،جميع األطرافأمام نية مفتوحة كعاصمة قومية وط(اربيل)  يُنظر إليه
 بسلطات جديرة بالذكر يف العاصمة. (كاملحافظات) تمتع الوحدات الالمركزية ت
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 ستان:كوردإصالح النظام اإلداري والالمركزية يف اقليم  -
مستقبل  عنالحديث هو  ستانكورديف اقليم  ةنظام الالمركزيمستقبل الحديث عن 

 : متعددة �كن رسمه بسيناريوهاتبرمته، و لالقليم النظام السيايس 
يفتح  وهذا ه يف املدى القريب،دون اجراء اصالحك� هو النظام بقاء  السيناريو األول:

تفوت فرصة إرساء نظام حكم مت� يحظى بدعم و ، الحالية همشاكل تعمقالباب أمام 
 . النزعة املحلية قويةأمام ت ك� يضعف النزعة الوطنية أيضاً  ناطق،امل مجمل يفاملواطن� 

وتعمق  الدنيا وحداتاإلصالح وعدم نقل السلطة اىل الجراء غياب  السيناريو الثا�:
نحو  وحتى من عدم اإلستقرارزيد املنحو البعيد  يف املديقد تتدهور األوضاع ، املشاكل

واقعة (اإلدارت�) مايسمى ب، والسي� عىل مستوى أيضا اإلدارياالنقسام السيايس و 
 . أيضاواملحافظات 

إدارة �ط  إصالحنحو  حقيقيةوجود إرادة فرتاض إ معينه يف جدي السيناريو الثالث:
غ� السيادية  صالحياتاملزيد من ال تحويلعرب تفعيل الالمركزية و  ،الحكم يف اإلقليم

، واإلبقاء عىل الالمركزيةالوحدات إىل ) ...ة والتعليمالصح :والخدميةوالثقافية (االقتصادية 
 قومية ووطنية يف العاصمة. التي �تلك أبعاداً سياسية السيادية ت صالحياال

ستان كوردإعادة صياغة إقليم هي السيناريو األخ�  االطروحة التي ينطوي عليهاو 
التمييز ب� الصالحيات السيادية مبدأ الفيدرالية أو الالمركزية السياسية، من خالل وفق 

، الحكم (الوطني الحكم اىلمستويات تقسيم ، و الخاصة والصالحيات غ� السيادية ةعامال
 املحافظاتالعاصمة و باستحداث مناطق للحكم الذا� ب� الذا�، املحافظات، األقضية)، 

رقم الحكم الذا� طقة نوم، ١رقم (العاصمة، منطقة الحكم الذا�  ةاملحلي الالمركزيةوفق 
يتم حرص ف ، للمناطق املتنازع عليها مستقبالً) ٤رقم  أو ٣رقم الحكم الذا� ومنطقة ، ٢

 من)األ ، بغدادمع مع الخارج و العالقات ك(الوطنية السيادية العامة ذات الصفة السلطات 
كل منطقة �تلك ك�  .عىل مستوى االقليم ككلبرملان وحكومة �ارسها  التي ةبالعاصم

 الصالحيات غ� السيادية مل�رسةمحلية وحكومة محيل برملان الحكم الذا� من مناطق 
عىل  محافظاتة عد من بدورهكل منطقة حكم ذا�  يتشكل، والخاصة بتلك املنطقة

حال يف منح وضع خاص للمناطق املتنازع عليها مستقبالً  و�كن .اساس الالمركزية
تنظيمها يف منطقة حكم ذا� او اك� بالتوازي مع ، بستانكوردإىل اقليم  ةعودإختيارها ال

 .قليماملناطق االخرى يف اإل 
 ية: تاملقرتحات اآل ب خذ�كن األ  ،ولتطبيق هذا الشكل من الالمركزية السياسية

القا�� إجراء انتخابات دورية للمجالس و ب ، مثل التقيدالالمركزيةتقوية دعائم  -١
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سواء الوطني منها (االقليم ومناطق الحكم الذا�)  ة مجمل أشكال ومستويات الحكمإدار ب
 تأم� او املحيل منها (املحافظات، األقضية، النواحي...) وإطالق يد الوحدات املحلية يف

  مشاريعها. و�ويل ايرادهامصادر 
أو الواقع العرف  حكمها ساريا ببالتي اليزال العمل الالمركزية أشكال تقن�  -٢

مثل واقعة  ٢٠٠٥يف توحيد إعادة الالنقسام السيايس الذي حصل قبل لمخلفات ك
 الكب�ين (الد�قراطي حزب�للنفوذ  مناطقك هاالتعامل معمن  فبدال، )اإلدارت�(

كل واحد تعرب الذا� حكم لل إداريت�يف شكل منطقت� قانونيا  �كن تنظيمها، واالتحاد)
سلطة تناط ه� و خاصة بكل منختالفات السياسية واالقتصادية والثقافية الاال عن  �منه
لكل وارد املالية املوضع تو  كل منطقة جالس منتخبة من قبل مواطنيكل منه� � ةادار 

 .املنتخب هلسمج ترصفتحت  هاتوايرادمنطقة 
تجربة قرن كامل  عن انموروثو  انقد�وعددها النظام الحايل إلدارة املحافظات  -٣

توسيع  ىلا إضافة ركزي فعال،وإذا اريد تعزيز نظام الم، العراقيف للسلطة املركزية 
عدد الوحدات اإلدارية (املحافظة،  ياددز إ املحلية �كن صالحيات الوحدات اإلدارية

القليم الجبلية و الطبيعة الجغرافية الوعرة مع هذا الحل ويالئم  أيضا،القضاء، الناحية) 
رميان و گ�كن تحويل ادار�  عىل سبيل املثالو  فيه.مصاعق الطرق واالنتقال و كوردستان 

زاخو أو  و ،يف اربيلسوران  ءقضاتحويل وكذلك  �،إىل محافظتالسلي�نية يف رابرين 
 . التابعة لها الحكم الذا� ةطق�نها من كل لحاقوااىل محافظات، دهوك يف ئاكرى (عقرة) 

ح�ية املصالح الوطنية العليا بغية تعزيز السلطة يف املستوى الوطني املوحد لو  -٤
 ،املوحدة لإلقليم ةالوطنيالعليا يف االقليم والهوية  اىل السلطاتاإلنت�ء  مشاعرو�ت� 
جية العالقات الخار مثل ( الوطنيةسيادية ذات الصفة ال صالحياتجمع الحرص ينبغي 

ية للعالقات الخارجية واألمنية العاصمة. ومن البديهي أن احتكار السلطة املركزب )األمنو 
ومن  ،وطنية يرفع من مستوى الوعي الوطني للمواطن�المؤسسات للم�رستها تفويض و 

تتفرغ مل�رسة املركزية يف العاصمة وحدة ادارية مستقلة  ةاملهم أن تكون السلط
ويتم توحيد شامال ويف هذه الحالة تأخذ العاصمة منحى وطنيا الصالحيات السيادية فقط، 

 . ايضاهذا املنحى يف ظله  من الناحية املؤسسية يةاألمن االجهزةة و گالبيشمر 
السلطات لإلقليم والوحدات اإلدارية ليس من  نقلو مركزية الال ذج تطبيق ايف � -٥

ويف املجاالت نفسها  األقاليم والوحداتلكل متساوية  سلطات وصالحياتمنح  رشوطامل
دستور أو قانون الوفق ة يغ� متواز سلطات وصالحياتة ، بل �كن م�رسعىل السواء

 لباطوفق مصالحيات محددة ويف مجاالت معينة  اتليم او وحدااق بعضنح � خاص، إذ
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احتياجاتها حسب االقاليم والوحدات  لباطم الختالف ونظراوالوحدات، ليم ااالق تلك
��رسة  بعض االقليم غبرت فتت�يز صالحيات هذه االقاليم والوحدات عن غ�ها، 

يف ح� ترغب اقاليم ووحدات اخرى م�رسة صالحيات مالية إقتصادية و  صالحيات
القوان�  وأ يف الدستور  القاليم والوحداتختلف اتبذلك و  .تربوية وغ�هاصحية و غدارية و 

 .(السياسية، االقتصادية، اإلدارية، الرتبوية والصحية)من حيث م�رسة الصالحيات  نيعامل
يف منح الصالحيات وغ� املتكافئ  ين البلدان هذا الشكل غ� املتواز وقد جربت العديد م

ك وكذل ، )كتالونيا وباسك(اقلي� فيها يتمتع  إذمثل اسبانيا لالقاليم والوحدات املحلية، 
صقلية، رسدينيا، ت�نتو، أيدجي، فايل دا ( ليمايتمتع فيها خمسة أق ايطاليا، إذيف الحال 

أوسع من  صالحياتبمن الدستور النافذ  ١١٦وفق املادة  )اوستا، فريوىل فينيسيا
 ستانكوردو�كن نقل هذه التجارب إىل  ،يف البالدليم األخرى االقالصالحيات املمنوحة ل

 .أيضا
إدارة الوحدات يف املركزية وغياب الخربة املؤسسية  ةالثقافة والسياس تشكل هيمنة

، ستانكوردمركزية يف إقليم ال الحقيقي لتطبيق مرشوع كل أمام  كب�ةمركزية تحديات ال ال
فعال عن اعادة صياغة �وذج جديد لنظام المركزي يف الوضع الحايل ولكن االخفاق 

تضع تجربة بالنتيجة و  ،االنقسامو  االستقطابيفاقم مخاطر يوسع ومقبول من الجميع و 
  .فتكا وغ� محمود عقباهاامام مخاطر  أك�  بقاء االقليم موحداً 

  
   



 
�

  العراق واقل�م كوردستان ال�اعات المستح�لة �

 

13 
 

   ؛داعش سرىامصير المحور الثالث: 

  :ومخاطرھم المستقبلية

  
أواخر  بالتزايد منذعدد معتقيل داعش بدء بعد إعالن الحرب ضد الدولة اإلسالمية 

لح� السيطرة و  ،إليهم أعداد من الذين اعرتفوا بوجود صالت لهم بالتنظيم نضموا ،٢٠١٥
الرقة وباغوز، ويف أُضيف إليهم عدد من معتقيل  ٢٠١٩عىل قرية الباغوز السورية يف 

 وبهذا .اعتقل منهم عرشاتالحويجة يف محافظة كركوك السيطرة عىل العراق بعد 
  . عىل صعيد املعركة أمراً واقعا نهاية سلطة داعش يف العراق و سوريااصبحت 

 
 وخارطة توزيعهم: االرسىعدد  -

بسبب  ،التثبت من عدد معتقيل داعش عىل وجه الدقةمكانية عىل الرغم من عدم ا
دقيقة بشأنهم من  بسبب تضارب األرقام وغياب بياناتحساسية التعامل معهم وكذلك 

إضافة اىل ، االنسان حقوقعاملة يف مجال ال الجهات الدوليةم و بهالدول املعنية قبل 
وكذلك  ،الجنسياتوانت�ئهم اىل مختلف إىل دول متعددة  االرسىخلفية  انتساب

�كن استخدامهم مستقبالً كورقة سياسية.  إشت�لهم عىل اشخاص ذوي خطورة بالغة
 ية:  تاآل التقريبة نتائج  الاىل كن الوصولمتابعات هذه القراءة �وفق لكن و 

 ١٥يتوزعون عىل  ،شخص ١٩٠٠٠عدد معتقيل داعش يف حوايل يبلغ يف العراق؛  :أوالً
 منهم أحكاماً باإلعدام.  ٣٠٠٠صدرت بحق  ، وقدمعتقالً وسجناً اتحادياً 

يبلغ عدد معتقيل داعش لدى اإلدارات الذاتية يف ش�ل سوريا (روج يف سوريا؛ ثانياً: 
 ٨عىل  ونعوز يت ،مسلحاً  ١٢٠٠٠ وريا الد�قراطيةطة ونفوذ قوات سفا) والواقعة تحت سلآ 

 املعتقل� لدى النظام السوري الذي � يعلن عن أعدادهم. اضافة اىل ،ةسجون رئيس
 . معتقل ٧٠٠بحوايل  السجونداعش يف  عنارصعدد عن  اعلن رسميايف تركيا؛ ثالثاً: 
 عنرص تابع لداعش. من  ٣٠٠حوايل ل عتقااألردن؛ يف رابعاً: 

السلم واألمن مستقبل يشكل خطراً عىل  ،عدد مخيفاىل  االرسىهؤالء إج�يل ويش� 
 ينتمي هؤالء املعتقل� اىلبشكل عام و  .قنبلة موقوتةمن الناحية االمنية  عدوي �،الدولي

أك� من إن مخي�ت إيواء عنارص داعش تضم ف تلك األعدادجنسية مختلفة، وبجانب  ٤٥
اإلصالح  اىل برامج ونر فتقي الذين كب� من االطفال، ومن بينها عدد شخصألف  ١٠٠

  .املال�� والتأهيل
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 داعش؛ ب� القانون والرصاعات السياسية:  رسىا - 
 االرسىجزء من و ، يف روج آفا ةموجودداعش  رسىاالغالبية العظمى من الن نظرا 

عادة هؤالء ترمب رضورة ابعد إعالن ألف) يحملون جنسيات أوروبية،  ٣٠٠٠(نحو 
 ، مثل فرنسا،نهاد مل أوروبية األمر باستياء وأعلن عددو الاستقبلت  ،دولهم املعتقل� اىل

قبل أن يكون  ةسياسي اتاعتبار  هل همنظر  ، إذ أن األمر يفعوائلهمال و  االرسى ةعادا رفض
واستع�له  ،تركيامثل أخرى، امللف من قبل دول  غاللالدول من استهذه إنسانياً، وتخاف 

قوات سوريا الد�قراطية تحت ضغوط إنسانية تقع نفسه  ويف الح� .سياسياً ضد أوروبا
، عنرص أمني ٨٠٠٠ك� من ، ألن تأم� السجون بحاجة أل خارجة عن طاقتها ولوجستية
بعد أن ألغت والسي�  ،التكاليف املالية من الصحة والخدمات واملخي�ت إضافة اىل
دول فقط عىل  أربع سوى وافق� توحتى اآلن  .عقوبة اإلعداميف روج آفا ذاتية اإلدارات ال

 . )اسرتاليا، روسيا، السودان، العراق( يوعوائلهم وه االرسى ستالما
ستان يف املعادالت املتعلقة �عتقيل كوردالسيناريوهات املستقبلية وموقع اقليم 

من هم ابع� يف املعتقالت والسجون القمن % ٦٠داعش تشكل قضية حساسة وعالقة ألن 
األطفال وويتيح هذا األمر امكانية تشكيل جيش كب� منهم يف املستقبل القريب نظرا 
لتأثرهم الشديد بأفكار داعش. من جانب آخر فإن أوضاع الش�ل السوري (روج افا) غ� 

ة األمور  مستقرة بسبب الرصاعات الدولية وأن التكاليف املالية والخدمية جعلت إدار 
 هناك أمراً صعباً. 

شخصاً  ٧٥٠بسبب فرار  ، اوال:ألك� من مرةاملعتقلون مخاطر جدية هؤالء وشكل 
عىل روج آفا، سلطات تركيا هجوم أثناء يف آخر مسلحاً  ١٨٠حوايل وفرار  ،حتى اآلنمنهم 

بسبب مخاطر تفيش  ا:ثالثو  ،بسبب االنسحاب األم�� من رشق الفرات (روج افا) ا:ثانيو 
 ورابعا:، او حتى اغائها إىل إيقاف التحالف الدويل لنشاطاتهاقد تؤدي كورونا التي وباء 

 . نفسها مخاوف انتشار الوباء داخل السجون
وجود  يفاوله� يتمثل معتقيل داعش من جانب�، ستان مخاطر كورداقليم تواجه و 

ناطق امليف انتعاش بقايا داعش مخاطر  يفيتمثل وثانيه� سجون اتحادية عىل أراضيها، 
بحوايل  عددهم رقديو ه،نشاط خاليا عدد متزايد منيف اآلونة األخ�ة التي تشهد املتنازعة 

  . سلحم ٢٠٠٠
 
 السيناريوهات املستقبلية:  -

بدل  ،م إىل بلدانهمعادتهمعتقيل داعش وإ حاكمة أوال: إنشاء محكمة دولية خاصة �
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 وروبية. األ دول غالبية ال هاملكا� الذي يعرتضمحاكمتهم بحسب االختصاص 
املالية والصحية من قبل مع تحمل التكاليف كمه هو، ثانياً: اإلبقاء عىل الوضع الحايل 

 املعتقل� أطفالإصالح برامج مهمة كذلك تحمل و البلدان التي ينتمي اليها املعتقل�، 
 وإعادتهم للمجتمع مرة أخرى. منهم واليافع� 
آخر وتغي� املعادلة السياسية  بشكل هتنظيمأو عودة من جديد داعش  انتعاشثالثاً: 

يف املنطقة، ويف هذه الحالة فإن سيناريو مهاجمة السجون مرجح ك� حدث يف سجن 
وأن تجربة البغدادي  ،وتشكل السجون مأوى مال�ا ألفكار داعش ،٢٠١٤بادوش عام 

 عيان. وتأهيله يف سجن بوكا ماثلة أمام ال
ويف املحصلة �كن القول أن املخاطر املحدقة بأمن العا� بشكل عام والعراق وسوريا 

يف بعد سحب التحالف لقواعد ومراكز عسكرية ال سي� بشكل خاص حساسة وجدية، و 
 غذفإن األمر يبدو أخطر أك�، ك� حدث يف منطقة القائم عىل الضفة السورية املنطقة 

 .والقيارة يف املوصل ،كذلك يف قاعدة � ون ضمن قاطع كركوكو  ،انسحب منها التحالف
ويف حال حدوث هذا السيناريو املتمثل بالفرار من السجون املطروح بقوة فأن الجزء 

 ٢٠٠٠ نحو تنازع عليهاناطق املامل حتضانإل نظرا ستان كورداقليم  تواجهاألكرب من املخاطر 
    .األكرب من تلك املخاطر، وتحصد هذه املناطق الجزء عنرص لداعش
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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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