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   توطئة
  

منذ فرتة لصياغة العالقة بينهم األم�كية و والعراقية ية كوردالتسعى األطراف 
ات ثنائية مفاوضوإعادە توزيع األدوار يف العراق واملنطقة، ويف هذا اإلطار تجري 

(بغداد ـ واشنطن) يف وقت متقارب، وترتك حوار ب�  ب� (أربيل ـ بغداد) و
تداعيات محلية واقليمية والحوارات احت�الت النجاح والفشل لهذه املفاوضات 

 .من النواحي السياسية والعسكرية واالقتصادية هنفسيف الوقت و ودولية 

تحليل  كوردستانفهم األوضاع واألزمات التي تواجه العراق واقليم يتطلب 
بغداد الحوار االسرتاتيجي الجاري ب� أبعاد االتفاق املرتقب ب� أربيل ـ بغداد و 

منفصل� كشيئ�  تحت املجهر. ورغم ظهور األمرين �ـ واشنطن ووضعه
ا عىل ار ثآ مرتبطة ببعضها، وترتك  ه�نتائجإال أن  هنفس ومختلف� يف الوقت

 .صياغة السياسات يف حكومات أربيل وبغداد وعىل الحالة املعيشية للمواطن�
 اتفاق لكل منعوقات املو الفرص القراءة املستقبلية الخامسة أبعاد تبحث 

 .االسرتاتيجي بغداد ـ واشنطن حوارو  ،أربيل ـ بغداد
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  ـ بغدادمستقبل اتفاق أربيل المحور األول: 

 :طبيعة الخالفات ب� أربيل وبغداد -
 االتحاديةيف الدول واألقاليم  املركزية حكومةاعات ب� النز الحدوث االختالفات و يعد 

العراقية التي ال تتجاوز يف الدولة  وال سي�إىل حد ما،  اومتوقع اطبيعي اأمر  (الفيدرالية)
 إال انعاماً،  ١٥مركزية ال فدرالية دولة ركزية إىل دولة موحدة متجربة من  هانتقالفرتة ا

بقاء القضايا العالقة دون حل ألمد بعيد ومدد طويلة أمر غ� مألوف وغ� طبيعي، وهذه 
منذ إقرار الدستور كوردستان  ليمواقيف العراق  املركزية حكومةالهى سمة االختالفات ب� 

ويف مقدمتها قضايا النفط ، شتىوحول قضايا ومواضيع  اآلن لحدو  ٢٠٠٥االتحادي عام 
اضافة  ،منظومة الدفاع ب� الجانب�البيشمركة و ، و عليها عز تناناطق املقضية املوالغاز، و 

 .االتحادية للعراق اىل املستحقات املالية وحصة االقليم من املوازنة
عديدة لفض النزاعات واالختالفات ب� املركز  آلياتالدول االتحادية وتتوفر يف 

تعديل الدستور واألقاليم، مثل التنسيق عرب املجلس االتحادي (الغرفة الثانية للربملان)، 
املحادثات وإبرام االتفاقات  إجراءملحكمة االتحادية، اىل االلجوء التحكيم و االتحادي، 
 أخ�او  ،اللجوء إىل إعالن حالة الطوارئ ،االستفتاءات واالنتخاباتنتائج اعت�د السياسية، 

لكن من املؤسف أن هذه اآلليات غائبة �اماً يف خالفات و . واالنفصال طلب االستقالل
من بشأن أي  حاسمة عالجاتاىل م بينه� و� تصل جوالت الحوار والتفاوض ،بغداد وأربيل

قليم بشأن الكاظمي واب� حكومة حاليا خرها ما يجري آ حتى اآلن، القضايا العالقة 
  .كوردستانالرواتب وحصة اقليم 

 
 :محاور املحادثات الحالية ب� أربيل وبغداد -

ب� اإلقليم واملركز واملتعلق الجارية حاليا  محادثاترغم قدم امللف املطروح لل
ضمن مجموعة أخرى من القضايا العالقة، إال أن  كوردستانبتمويل جزء من رواتب اقليم 

، حين� أظهرت حكومة اإلقليم عدم القدرة عىل ٢٠٢٠تطور الخالفات يرجع إىل مطلع 
ألف برميل  ٢٥٠االلتزام باالتفاق املربم مع الحكومة االتحادية والذي كان يتضمن تسليم 

مستحقات موظفي اقليم نفط يوميا لرشكة النفط الوطنية (سومو)، مقابل رصف جزء من 
قليم موقفها باالضطرار يف املوازنة االتحادية العامة، يف األثناء بررت حكومة اإل  كوردستان
،ك� عرضت ٢٠١٨ - ٢٠١٤ها من املوازنة ب� عامي جراء قطع بغداد حصت لالستدانة
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 ٤٠٠ سلطات اإلقليم أيضاً بشكل غ� رسمي ورقة تش� إىل أن بغداد مدينة لالقليم بـ نحو
بسبب سياسات األنظمة العراقية  كوردستانمليار دوالر، جراء النكبات التي تعرضت لها 

ومن ضمنها الضحايا البرشية والخسائر  ٢٠٠٣لح�  ١٩٦٣السابقة التي حكمت البلد منذ 
 ،٢٠١٩ـ  ٢٠١٤خالل أعوام ة اىل تكاليف إيواء النازح� البيئية وتدم� البنية التحتية، إضاف

، بجانب املبالغ املستقطعة ٢٠٢٠ـ  ٢٠١١يف تأم� الكهرباء ملدينة كركوك خالل مع تكال
 .يف األعوام السابقةاالتحادية  من املوازنةاالقليم حصة من 

% من ميزانية ١٣_١٢مقابل ذلك تقول األطراف العراقية أن االقليم تحصل عىل 
ألف برميل  ٤٠٠االقليم أك� من أي التزام مايل تجاه املركز وتصدر حكومة   العراق دون

نفط عرب تركيا، في� تطالب أطراف عراقية أخرى بإلزام اإلقليم بدفع تكاليف الرضر الذي 
 .النزاهةهيئة تحقيقات  وفقمليار دوالر  ١٢٨بالعراق جراء ذلك واملقدر بـ  هلحق

عنها حرمان  حرك لخالفات األشهر املاضية ونجماملت ات التي سبقت ذكرها كاناملربر 
راتب سوى  هذا العامخالل النصف االول من  امو ستل� ي اللذين كوردستانموظفي اقليم 

� تتخىل بغداد واالقليم عن الحوار خالل اشتداد الخالفات حتى، وأبدى و . دشهر واح
االستعداد لحل الخالفات عرب االتفاق ويف املقابل عربت أربيل عن الجديد رئيس الوزراء 

 .ألف برميل من النفط نزوال عند رغبة بغداد ٢٥٠استعدادها لتسليم 
ي هو تثبيت حصة اإلقليم يف كوردمن املنظور الة ديدالجثات داحالهدف من امل

، وإلزام بغداد بدفع مستحقات جزء من ٢٠١٩العامة، عىل غرار موازنة  ٢٠٢٠وازنة امل
منظور بغداد فإن الهدف يكمن يف لكن من و ، ريض الجانب�موظفي االقليم وفق اتفاق ي

حتى اآلن ارغام أربيل عىل تسليم النفط الذي بذمته منذ العام الفائت و� يسلمها للمركز 
قبل التوقيع عىل أي اتفاق جديد، ك� تشدد بغداد عىل إلزام االقليم بتسليم جميع 

مع الحدودية  واردات الج�رك واملنافذ تقسيمالواردات املستحصلة من بيع النفط بجانب 
  .املخصصة لالقليم مستقبالً ضمن امليزانية العامة مقابل حصص املوازنةاالتحاد 

رغم أن االتفاق الجاري ب� أربيل وبغداد �تلك فرصاً للجانب� إال أن األزمات 
االقتصادية وتداعيات كورونا من انهيار سعر النفط يف األسواق العاملية تصعب سبل 

 .عىل نحو يريض الطرف� صول إليهالو 
  
 :فرص االتفاق ب� أربيل وبغداد -

يف معالجة الجروح السياسية ب� الجانب�، إال  ةساعدماألوضاع االقتصادية لن تكون 
  :أن فرصاً تشجع الجانب� عىل الحوار
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 :يففرص حكومة اإلقليم تتمثل 
اللجوء ملعونات مالية األزمة االقتصادية وبطء خطوات اإلصالح، أرغ� أربيل عىل  -١

رسيعة من أجل تجاوز األزمة التي تركت اثاراً سياسية واجت�عية وأضعفت ثقة 
  .املواطن� بالحكومة

تع� حكومة االقليم بسبب عدم تعاون مكونات التحالف الحكومي يف تطبيق  -٢
 ،اإلصالح ودعم الحكومة مع غياب خطة إصالح وطنية شاملة إلصالح متفق عليها

 .ما يجعل موقف الحكومة يف وضع يحتاج إىل دعم الحكومة االتحادية
الوضع اإلقليمي؛ التهديدات التي تواجه االقليم تدفع الحكومة يف أربيل إىل  -٣

الحاجة للدستور العراقي واإللتزام به و�كن استخدام ورقة التقارب مع بغداد 
 .لإلقليم  للوقوف بوجه التهديدات املشرتكة الرتكية ـ اإليرانية

 وال سي�العالقة ب� بغداد وأربيل االخرى وضع أسس نحو االتفاق عىل القضايا  -٤
 .ب� الجانب� عليها عز تناناطق املامل

  
 :يففتمثل فرص الحكوم� العراقی� أما 

الرصاعات السیاسیة يف العراق وهيمنة الفصائل وامليليشيات، وهذا تدفع  -١
إىل دعم سيايس وأمني من حكومة اإلقليم، الحكومة الجديدة للكاظمي للحاجة 

 .الحكومتان بحاجة اىل التضامن ملواجهة الفساد واإلهت�م باألولويات
 سي�ال و التي تواجه الحكومة العراقية  ع االقليمية والدولية والتهديداتاألوضا  -٢

من قبل إيران وتركيا تدفع الجانبان للعمل معاً بأجندة واحدة ملواجهة املخاطر 
 .املشرتكة

عليها، إذ تعرف بغداد  اطر األمنية يف املناطق املتنازعملف اإلرهاب وظهور املخ -٣
 .بشكل جيد أن السيطرة عىل تلك املناطق غ� سهلة وتتطلب تنسيقاً مشرتكاً 

إلقليم داخل وخارج العراق من أجل إضعاف ل ةدامواكبة الكاظمي للموجة املض -٤
   .االسرتاتيجي يف املنطقة والعراق هوتحجيم موقع كوردستاناقليم 

  
 :بغداد - معوقات اتفاق أربيل  -

وباء كورونا، الوضع األمني يف العراق،  :يفاملعوقات عىل مستوى العراق تتمثل 
التدخالت االقليمية والدولية وعىل رأسها تدخالت إيران وأم�كا، الرصاعات الداخلية 

تواجه بغداد التي هذه الحزم من املشاكل  .لفساد، فشل اإلدارة وقلة الخدماتالعنيفة، ا
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الجذري الخارج عن قدرة حالياً وال تتطلب حل كل منها الوقت فقط بل التوافق واإلصالح 
 .املمثلة فيها الكابينة الحالية وأجندة األحزاب

مواجهة  ،قبل املشاكل األمنية والسيادية ،تتمثلأولوية حكومة بغداد يف الوقت الحايل 
تداعيات األزمات االقتصادية العميقة، العجز االقتصادي الذي يظهر عجز الحكومة وتقلص 

وكانت األجندات السياسية ورصاعات السلطة  .قياساً بالسابقناورة أمام بغداد أفق امل
استخدمت اذا و  ،تقف خلف املشاكل السابقة للوصول إىل حلول مستدامة يف السابق

أربيل وكذلك  نفوذوتقليل  تهافرض سيطر  سبيل يف مستحقات االقليم املاليةقطع بغداد 
إال أن هذه املرة يقف العجز االقتصادي وراء  ،مساحات تحركه عرب تكبيل يدها اقتصادياً 

 .عدم تجاوبه مع االقليم والتلكؤ يف مساعدته
 :وبالنظر للعجز يف العراق خالل السنوات األخ�ة تظهر الصور التالية

بسبب انخفاض سعر النفط،  ٢٠١٧_  ٢٠١٤مشاكل العراق تعود لألزمة املالية لعامي 
ترليون. ك� يشكل اللجوء إىل  ١٢دينار محيل و ترليون  ٣٥واضطرت بغداد الستدانة 

مليار دوالر  ٣٠سحبت الحكومة أك� من  إذاالحتياط النقدي مشكلة أخرى للعراق 
 .للحفاظ عىل التوازن

انتهت الحرب ضد حيث ، ٢٠١٧صادية بقوة يف العراق عام وتجلت بدایات األزمة االقت
الحكومة العراقية بدمار هائل للمدن  مليار دوالر، وتفجأت ٨٨داعش وكلفت الخسائر بـ 

املحررة وطالب املجتمع الدويل من جانبه بإنعاش اقتصاد العراق من ثالثة أوجه؛ املنح 
املالية، الدعم املادي، وجلب االستث�رات، وفشل مؤ�ر الكويت يف استحصال ثلث املنح 

 .مليار دوالر ١٠٠واملبالغ املقررة املقدرة بـ 
تش� االحصاءات حتى  إذالهائلة للموظف� مشكلة جدية للحكومة  ك� تشكل األعداد

ألف شخص يتقاضون رواتب ومنح من الخزينة العامة إضافة  ٤٠٠مالي� و  ٩أن  ٢٠١٦
عالية قياسا بعدد سكان العراق  دوتع ي�عاهذه األرقام املتخالف و  ،اىل التعيينات الجديدة

 .عامةوتشكل منح الرواتب أعباء عىل الخزينة ال
%)، ٢٩فإن البنك الدويل توقع انك�ش االقتصاد بنسبة عالية ( ٢٠٢٠وبشان العجز يف 

مليار  ٢٣مليار دوالر مقارنة بـ  ٤٨يبلغ  ٢٠٢٠وتش� التقارير االقتصادية إىل أن العجز يف 
 .٢٠١٩دوالر يف 

ىل ذلك فإن الفساد، مصاريف العسكرة، والهدر يف النفط، عدم السيطرة ع اضافة اىل
ويف ظل غياب إصالح  ةكبلت ايدي الحكومة العراقي ،نقاط الج�رك، وسيطرة امليليشيات

 .شامل وحكومي فإن األمر اليعدو أن يكون مسكناً وتغطية عىل األزمة
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قتصادية خالفا ويظهر من هذا أن العائق أمام الوصول إىل الحل يكمن يف املتاعب اال 
ب�  خالفاتاألوضاع يف العراق تخفيف االحتقان والهذه التساعد للسنوات السابقة و 

 .أربيل وبغداد
الكوردية،  األحزابب�  رصاعال فتتمثل يف؛ كوردستانعىل مستوى إقليم أما املعوقات 

 ، وكذلك الخالف بن األجنحة يف داخل االحزاب نفسها،غياب التوافق بشأن حل القضاياو 
ت األجنبية وغياب الشفافية حول تجاه الرشكاقليم لال اضافة إىل الديون وااللتزامات املالية 

 .حل القضايا الدستوريةيف  التعنتبجانب غياب الثقة ب� بغداد وأربيل و االقليم، دات يراا
  
  :بغداد -اربيل  اتفاقمستقبل سيناريوهات  -

 :وهيفاق تإل مستقبل ان أ بشثالثة سيناريوهات  �كن توقع
مع  ب� الفينة واألخرى، حادثاتاملاستمرار رغم  ،عىل حالهابينه� بقاء الخالفات  -١

ويف هذا الحال يتخىل كل من الطرفان  .دم التوصل إىل حلول شاملة وحاسمةع
ية تنظر كورديف ظل وجود قناعة  له، وال سي�حت الفرصة سنعن اآلخر كل� 
 .هدفا اسرتاتيجياً  يسلو مرحلية براغ�تية و لبغداد كفرصة 

يف ظل الفرص  وال سي�والوصول إىل اتفاق حاسم، الحالية  حادثاتنجاح امل -٢
�، والنظر إىل جانبرشيطة توافر إرادة حقيقية من قبل ال ،املتاحة املذكورة سابقاً 

يشكل السبيل الوحيد للتعايش بينه�  فيدرايلبعضه� كرشكاء دا�� ضمن عراق 
  .مستقبالً

 عوقاتيف ظل املمن السابق، أك� بينه�  فشل االتفاقات وتعميق الخالفات -٣
إذا دفعت األزمة االقتصادية  وال سي� ،املذكورة سابقاً الذاتية لدى الجانب� و 

استمرار األزمة يف العراق وعدم  مع ،االقليم اىل العجز عن االلتزام برشوط االتفاق
 .دعم االقليم مالياً من أجل توف� تلك الدعم للنفقات االتحاديةاىل  ندفاعاال 
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  األميركي - العراقياالستراتيجي  الحوارلمحور الثاني: ا

  
  :األم�كية - طبيعة العالقات العراقية -

، وهي تستند ةديعد عواملتجاذبات بسبب األم�كية  -العالقات العراقية شهدت 
"صوفا" وتختص ة واألخرى أمنية، األوىل تعرف بـباألساس إىل اتفاقيت� احداها اسرتاتيجي

والثانية إطار اسرتاتيجي صيغت عىل ضوء  ٢٠١١بتنظيم اإلنسحاب األم�� من العراق يف 
أيلول  ٢٠اىل مذكرة أخرى يف اضافة  ،٢٠١٤حزيران  ٢٥ قدمة ملجلس األمن يفامل اتذكر امل

 ٢٠٢٠حزيران  ١١وبعد مقتل قاسم سلي�� يف بغداد أطلق الجانبان حواراً يف الـ  .٢٠١٤
لتحديد إطار واضح وقانو� من أجل التوصل التفاق متعدد األبعاد يتضمن عدداً من 

   .تهاوأجند الحواراألمن يحتل أولوية بارزة يف  ال انا ،امللفات
 
 :األم�� -  العراقياالسرتاتيجي  الحوارمحاور  -

 :أربعة محاور وفق اإلعالن األويل لوفد الجانب� لحوارايتضمن 
املحور السيايس: يتضمن دعم الحكومة الجديدة واإلصالح السيايس واحرتام سيادة 

  .العراق
ويهدف الوصول إىل اتفاق شامل عىل محور األمن  الحوارمحور األمن: محور رئييس يف 

بعد التجاذبات التي شهدتها العالقات الثنائية بسبب أذرع الحشد الشعبي وكذلك 
 ٥٦٠٠ ىلاد القوات األم�كية ارتفع عد ذإ استهداف قاسم سلي�� وأبو مهدي املهندس، 

ب مخاطر الهجوم بسب ،جندي، وسلمت الواليات املتحدة أربع قواعد للقوات العراقية
تدريب القوات العراقية عىل كيفية  ومن أجل ،العسكري وح�ية قواتها من الهج�ت

يم يف مناطق متفرقة من العراق. عد ظهور التنظح�ية نفسها من هج�ت داعش ب
محور حرص السالح بيد الدولة وتنظيم امليليشيات ضمن اطار املنظومة  وارحتضمن اليو

  .عسكريةالقواعد الطة لبقاء القوات األم�كية يف األمنية للعراق ووضع خ
 ،محور االقتصاد والطاقة: هذا املحور يتضمن األزمة املالية التي �ر بها العراق حالياً 

، إضافة ١٩بعد إنهيار سعر النفط يف األسواق العاملية بسبب انتشار كوفيد  سی� الو 
نفذ اقتصادي واحد وانفتاحه عىل ملواضيع اإلصالح االقتصادي وعدم اعت�د العراق عىل م

خاصة يف مجاالت تفعيل عالقاته االقتصادية وانفتاحه عىل الدول األخرى  ،دول أخرى
  .مجاالت الطاقة السعودية يف عم ةالعالقات االفتصادیوبالتحدید تفعیل 
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املحور الثقايف: يتضمن تنمية القدرات العراقية الجامعية وإعادة األرشيف السيايس 
   .٢٠٠٣حتالل األم�� للعراق يف لحزب البعث والقطع األثرية املهربة بعد اال 

 
 :األم�� - العراقير او حأهداف ال -

هو التوصل التفاق شامل من أجل إرساء التزام ثابت  الحوارالهدف الرئييس من 
 أهداف خاصة أيضاً ولكل من الجانب� ،للطرف� وبحث املحاور بشكل واضح اللبس فيه

  :�نرصدها كاآل 

بناء حكومة عراقية قوية ذات سيادة يشكل هدفاً مشرتكاً،  :أوالً األهداف السياسية
ويشكل هذا األمر أولوية بارزة لدى العراق يف الوقت الحايل بعد تحوله لساحة تصفية 
للرصاعات اإلقليمية والدولية، و�كن أن يشكل هذا االتفاق مدخال لطلب اتفاق م�ثل 

العراقية، ويسعى   تهم يف الشؤونمن الجانب الرت� واإليرا� من أجل وضع حد لتدخال 
الجانب األم�� إلبعاد التدخالت الصينية والروسية من أجل ابعاد إيران من امللف 
العراقي أك� فأك� وتهتم الحكومة العراقية واإلدارة األم�كية بدفع العراق نحو انتخابات 

  .نزيهة بعيداً عن التدخالت الخارجية
مكانة بارزة يف املوقع الجيوبوليتي� للعراق  يحتل :عسكريةاألهداف األمنية وال :ثانيا

املنطقة خاصة لدول إيران والسعودية وارسائيل وتركيا، و�كن أن يشكل العراق خطراً عىل 
هذه الدول ومصالحها مستقبالً، لذا فإن الجانبان يهت�ن بعقد اتفاق مفصيل يف املجاالت 

د قواتهم وتقليل املواقع العسكرية عون يف خفض عدالعسكرية واألمنية، األم�كيون ال �ان
وفق اتفاق يتوصالن إليه ولح� أن يستطيع العراق ح�ية  ،قاعدة عسكرية ٥-٤إىل نحو 

 ٢٠١٤نفسه، ألن واشنطن ال تسمح بتعريض مصالحها يف العراق للخطر مثل� حدث يف 
إيران � تكن فعالة يف  بسبب داعش، وتدرك الواليات املتحدة األم�كية أن العقوبات ضد

لجأ إىل األطر الرسمية العراقية من ت کللذ  ،التأث� عىل القوى العراقية املدعومة إيرانياً 
بناء نظام مضاد یشکل و .أجل تحجيم دورهم ضمن منظومة الدفاع العراقية الرسمية

ومن الواضح أن أم�كا  للصواريخ هدف مشرتك ب� الجانب� ويدفعه� للتوصل إىل اتفاق،
قة من تفك� العراق يف الحصول عىل بديل للنظام األم�� للصواريخ املضادة، ك� قل

تسعى واشنطن إللزام العراق بحفظ قواعدها العسكرية، و�ر العالقات األم�كية الرتكية 
  .هنفس الوقتبصعوبات وتسعى واشنطن لتثبيت موقعه يف سوريا يف 

سعى العراق أن ينأى بنفسه من خالل ي :الهدف االقتصادي ومجاالات الطاقة :ثالثاً 
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هذا االتفاق من العقوبات األم�كية، ألن العراق يعا� من أزمات عديدة وليس بإمكانه 
مواجهة تلك األزمات مع حصار مفروض أم�كيا وعىل العكس هو يطمح للحصول عىل 

نغرس مليار دوالر عرب الكو  ٦٫٥حصلت بغداد عىل  ذإ  ٢٠١٤معونات أم�كية عىل غرار 
األم�� لربامج التسليح وإع�ر املدن املدمرة وإعادة النازح� وتطه� املناطق امللغمة، ك� 

مليار دوالر مودعة يف البنك الفيدرايل األم�� عرب هذا االتفاق  ٣٥يسعى العراق إلعادة 
�كن و التي يعا� منها حاليا بسبب تداعيات كورونا. االقتصادية يف ظل األزمات  ال سي�و 

االتفاق الحصول عىل الطاقة الكهربائية والغاز من الخليج بعد أن ضمن  أن يضمن هذا
العراق الحصول عىل الطاقة اإليرانية ملدة عام بعد مبارشة الكاظمي بأع�له، ك� �كن أن 
يتيح االتفاق الجديد فرص عمل للرشكات األم�كية يف مجاالت الطاقة والتكنولوجيا 

ية عىل األسواق العراقية التي �ثل متنفساً كب�ا وسحب البساط من الهيمنة اإليران
  .لالقتصاد اإليرا� ومجاال لتحركها نحو سوريا

تستطيع الواليات املتحدة األم�كية فتح باب كب� لالنتعاش  :الهدف الثقايف :رابعاً 
لقطاعات الرتبية والتعليم يف العراق وربط األوساط العراقية �ثيالتها األم�كية. ويشكل 
االتفاق هدفا كب�اً لحكومة الكاظمي من أجل اعادة األرشيف العراقي السيايس والقطع 

عاماً، ويشكل هذا فرصة ألم�كا أن تثبت أنها � تكن قوة احتالل  ١٧األثرية املهربة منذ 
  .وسلب ونهب للعراق

  
 :واالتفاقية االسرتاتيجية العراقية ـ األم�كية كوردال -

االتفاقية بالحكومة االتحادية كدولة مع أم�كا، إال أن لها عالقة عىل الرغم من ارتباط 
بسبب انتشار القوات األم�كية يف أرايض  ككيان دستوري و سيايس كوردستانباقليم 
  .يضاأ  االقليم

ب� العراق وأم�كا، وكان هذا الغياب  ٢٠٠٨ االسرتاتيجي اتفاق اإلطارغاب االقليم عن 
احل جالل طالبا� عىل سدة الرئاسة وكان هوشيار له عالقة عىل األرجح بوجود الرئيس الر 

لعدم الشعور بالخطر، لكن  كوردزيباري يقود الوفد العراقي كوزير للخارجية ما دفع ال
من �دد داعش وهجوم القوات العراقية  ٢٠١١األحداث التي تلت اإلنسحاب األم�� يف 

م أن يتأكد أنه مشمول عىل مناطق يف كركوك ولدت مخاوف لدى االقليم ويريد االقلي
  .باعادة تقوية هيبة الدولة العراقية مجددا ويستفيد من الفرص املتاحة يف االتفاقية

وتشهد أوضاعه املختلفة تراجعاً  ٢٠٠٨عن موقعه يف موقع االقليم الحايل  يختلف
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لداخلية والتدخالت الخارجية لرتكيا وإيران وهذه التطورات أضعفت بسبب االنقسامات ا
االقليم أمام بغداد. من جانب اخر تقيض الخطة األم�كية بدعم حكومة الكاظمي  موقع

أيضاً مع اقرتاب االنتخابات األم�كية الرئاسية وتسعى البيت األبيض أن  كوردبدعم من ال
  .تتوصل التفاق من أجل الرتويج لإلدارة الحالية وأجندتها

  :يةتفاقاال  تية يفالهداف اآل ا قحيقتوينبغي عىل اإلقليم أن تتأكد من 
 ،عوناتاملوفق نسبته وحصته من  يةمن االتفاقاالقليم استفادة التأكد من  :أوالً
  .االتفاقية نمرتيبات التي تستثمر وال ،واعادة التأهيل اتاالستث�ر 
 .مواجهة الضغوطات الخارجية ومن دول الجوار وتدخالتها عىل ارايض االقليم :ثانياً 
سواء عىل مستوى التجارة  ،أمام منتجات اإلقليم سواق العراقاو العرق فتح  :ثالثاً 

 .وليةداالسواق الالداخلية مع االقليم او عىل مستوى 
قوات البيشمركة كجزء من املقدمة لعونات مساعدات وامللنو� لوضع إطار قا :رابعاً 

  .املنظومة األمنية العراقية
 
  :�األم�  - العراقي حوارسيناريوهات ال -

دم عو راق عللاالحت�ل املرجح هو التوصل التفاق شامل ألن املنح األم�كية  :أوالً
ذلك  ررضانة بار كب�ة أمام العراق مقا افرص�ثل يف عملية التفاوض واملكاسب التوازن 
يدي الدول املجاورة يف أ  عطقتو ا عىل العرق كيرألمش�ملة هيمنة  منه أقر يي ذال ،االتفاق
  .يضاأ  العراق

ولوية لدى كال األ خرى �ثل أ البقاء يف الوضع الضبا� والعالق ألية أسباب  :ثانياً 
ولية واأل  ،الصدارةمن  زاح ملف االتفاقيةاالذي  ١٩يف مقدمتها ملف كوفيد و الجانب� 

رئاسية النتخابات اال  �ثلو  ،يالصح قطاعلالتحتية ل ةبنيالو  هاقتصادنقاذ إ للعراق هو 
  .مريكاأل االولوية 
 بسبب ضعف موقعه ،ي قوياً يف االتفاقيةكوردمن غ� املحتمل أن يكون الدور ال :ثالثا

شكل يمريكا أ مع االتفاق  نأ ال إ . السيئة التي يواجهها صحيةالقتصادية و اال  عاالوضا ب سبب
واتج نواالستفادة من ال الحفاظ عىل مكتسباته سبيل يف ،الكورد لصالحيجابية إ نقطة 

  .االتفاقلك ذتتمخض عن قد التي االقتصادية والسياسية واالمنية 
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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.  
 



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

14 
 
 

 

 

 

 

 ینوەى ئایندەیىۆسنترى لک 
 مركز الدراسات المستقبيلية

Center For Future Studies 
 

 

 

               Futuristic Readings No.5 

 
      The Future of Dialogues and Agreements 

        Trilogy of Erbil - Baghdad - Washington 
        The Opportunities and Constraints 

 

 ڕککوتنکان و گفتوگۆ ئایندەی 
 واشنتۆن –بغدا  –سکوچکی ھولر 

 انککۆسپدەرفت و 

 

 

 

 
Sulaimani 

June 2020 

www.centerfs.org 

 


