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    توطئة
   

إن العالقات بـ� اربيـل وبغـداد، هـي مفعمـة بالصـعبات واملشـقات، تلـك 
النظر املتطرفة واملتغـ�ة بـ� كـال الطـرف�، العالقات بطبيعتها، وبسبب وجهات 

من العب� محلي� حتى يصل االمر اىل العب� اقليمي� ودولي�، � يكن باملقـدور 
حلحلتها جذريا، و� يصل اىل مسك التالبيب بشكل عنيف ليتم حسـم املوضـوع 
ـات  يف جو مقلق، ومن دفع الثمن أك� يف هـذا الوضـع غـ� املحسـوم منـذ عرش

  ، هم مواطنو العراق وكوردستان.السن�
االن، �ر العالقات ب� االقليم والعـراق بوضـع � يحسـم أمـره بـ� الحلحلـة 
واالنفصال، ويف هذه الحال ال العراق �قدوره تجاهل االقلـيم وال االقلـيم �كنـه 
ان يتغافل عن الوضع، لذا توجد محاولة لدى كال الطرف� لحسم ملف العالقـات 

  أتت املحاولة بحل جزء من اشكاليات هذه العالقات. املعقد، ولو
يف املراحل االوىل لتنظيم العالقات ب� اربيل وبغداد، فقـد وجـد اىل حـد مـا، 
تفاهم ب�ِّ ب� الوفدين املفاوض� لالقلـيم وبغـداد، ومـن املنتظـر ان تلـج حالـة 

ن قبـل مـ ٢٠٢١العالقات مرحلة اخرى بعد املصادقة عىل ميزانية العـراق لعـام 
الربملان، لذا خصصت قـراءة العـدد الثـامن، للتباحـث بشـأن الخلفيـة ووجهـات 
النظر السائدة املؤثرة، اطار االشكالية، االطراف املؤثرة داخل العملية ويف النهايـة 

  تم عرض السيناريوهات ومقرتحات الباحث�
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  المحور االول: 

  وطبيعة العالقة التأريخية الخلفية

عالقـات اربيـل مـع بغـداد وعـدم تطبيعهـا، مرتبطـا فقـط بالحقائـب � يكن تطبيـع 
الحكومية لكال الطرف� حتى �كن حلحلتها باستيالء الفالن عىل كريس الحكم او ترك االخر 
له، بل يف الحقيقة، طال تعقيد العالقات وتراكم املعضالت واحيانا فقـد �ـت تغطيـة تلـك 

مؤقتا ويف االخ� ادت تلك الحلول مـرة اخـرى املعضالت بشكل مؤقت او حاولوا تخديرها 
اىل اسباب اضطراب تلك العالقات املعقدة واملليئة باالزمات السابقة. يقرتب تاريخ عالقات 
الحركة التحررية الكوردستانية مع العراق املليئة بالصعبات و املشقات، مئة عـام، و� يـتم 

الـذي حـددت سـوره بـدون  تثبيت بعـض مطلـب كوردسـتان حتـى االن، يف هـذا العـراق
، وكانت بغـداد تتجاهلهـا رغـم التحـول السـيايس وااليـديولوجي ١٩٢١كوردستان منذ عام 

وانتهاء االنتداب واالستع�ر وتغي� �ط النظام السيايس يف العراق اربع مرات وباربع ا�اط 
مرت تلـك مختلفة (االنتداب، املل�، الجمهوري املركزي، والجمهـوري الفـدرايل). وقـد اسـت

ــو اعــدائها الســابق� يف بغــداد اذ � تتنــاغم  املطالــب الكوردســتانية اىل االن، وبقــي وريث
  ايقاعات سياساتهم مع الحان حقوق االقليم.

عامـا عـىل  ١٦عامـا عـىل سـقوط صـدام، و ١٨ويف التاريخ الدا�، رغم مرور ما يقارب 
للعراق. عـىل الـرغم مـن ذكـر  صياغة دستور العراق، لكنه � تستقر هوية النظام السيايس

دولة العراق ونظامها السيايس العراقي يف املادة االوىل من الدستور كدولة فدرالية علناً، اال 
أظهـرت أن االطـراف الرئيسـة العراقيـة �  ٢٠٠٥عاما بعد  ١٦ان تجربة العراق املستغرقة 

  تتفق عىل �ط ادارة الدولة املس�ة بالدولة الفدرالية أبداً.

تغ�ت عالقات الكورد واقليم كوردستان والشيعة املخطط� الرئيس� لعراق ما بعد  اذ
، بخالف املايض، صوب التعقيد والربوردة واالضطراب، حتى وصل االمـر اىل حـد انهـا ٢٠٠٣

  اصبحت خطرا عىل كوردستان والدولة الفدرالية ككيان فدرايل موحد.

لور يف الرواتب وبعض املستحقات املاديـة، لذا فان مصدر املشكالت ك� هو االن ال يتب
بل ان التوصل اىل مثل هكذا عالقات � يكـن اصـال رغبـة الحركـة السياسـية الكورديـة وال 
االعرتاف املقتنعة لالطراف العراقية، لكن قلق الطـرف� وفـزعه� وعـدم اعـرتافه� بشـكل 

مـن العالقـة، بـدل رصيح بكيفية وجوده�، جعله� مضطرين للوصول اىل هـذا املسـتوى 
  الوصول اىل حل جذري بحيث �نعه� من الرجوع اىل االطار نفسه، مرة اخرى.
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ان تاريخ محاوالت تنظيم عالقـات االقلـيم مـع العـراق بعـديها التنـازيل والتصـاعدي، 
طويل ومتعدد اال�اط: الثنائية (الكـورد واالنكليـز)، الثالثيـة (الكـورد، العـراق واالنكليـز)، 

)، ١٩٧٠، الكــورد والجمهوريــة البعثيــة، اذار ١٩٥٨العراقيــة (الكــورد وجمهوريــة الثنائيــة 
، جعـل اقلـيم كوردسـتان امـرا واقعـا)، وايضـا ١٩٩١املستوى الدويل (الكورد والتحـالف يف 

االطراف الثالثة الجديدة (العراق، امريكا والكورد) حيث مثلـت هـذه العالقـة اكـ� تـاث�ا 
مسألة الفدرالية وحقـوق كوردسـتان امـرا دسـتوريا، بحيـث  تحت مراقبة امريكا، وجعلت

 ٢٠٠٣أوجدت تفاه� عراقيا جديدا أدت اىل خلق اطار موائم لالقليم والعراق، ب� سنوات 
، رغم التصاعدات واالنخفاضات التي حدثت عليها ب� فينة واخرى، لكـن منـذ ٢٠١٤حتى 
خفـاض مسـتويات العالقـات � تتطـور هـذه العالقـة فحسـب بـل سـببت يف ان ٢٠١٧عام 

ـت عـىل امليزانيـة والقـوان� القصـ�ة  السياسية واالمنية واملالية ب� اربيل وبغـداد، واقترص
املدى كالقروض. االن، ما يهم االقليم، هـو الدسـتور العراقـي ويرغـب أن يكـون الدسـتور 

ة أساس تنظيم العالقات، لكن �ة وجهـة نظـر عراقيـة مـؤثرة، صـادرة عـن جهـات سياسـي
مختلفة، تطالب بتعريف وتفس� وصـياغة الدسـتور بحيـث يـؤدي اىل مزيـد مـن تحجـيم 
االقليم. مه� يكن من حال، ينبغي أن يكون مصدر توجيـه التفكـ� والعالقـات بـ� اربيـل 
وبغداد، هو التفك� يف وضع خارطة الطريق الجذرية واالنهاء واالعرتاف بطبيعة املشكالت 

ت لذاتها والحقـب واالجيـال الالحقـة، حيـث يـؤدي اىل الـتاليش بدل التهرب وترك املعضال 
  البرشي واملايل واالنحطاط االك� وعدم االستقرار لكال الطرف�.

  

  :٢٠٠٣إطار املشكلة بعد 

من وجهة نظر الشيعة والكورد الغالبة بشكل رئيس، إذ قام الكورد  ٢٠٠٥كتب دستور 
الفدرالية. رغم ذلك االنجاز، اال انه � يستطع أن تحـل بتثبيت أحد اهدافهم الرئيسة وهو 

بعض املشكالت منذ البدء بكتابة الدستور، أهمهـا هـي كركـوك واملنـاطق املتنـازع عليهـا، 
وأيضا رغم االعرتاف غ� املبارش بقوات البيشمركة و�ويلها من قبل بغداد، لكـن � توضـح 

وردســتان ذاتــه يف الدســتور، وهكــذا معضــلة �ويــل البيشــمركة وال حتــى �ويــل اقلــيم ك
، مسـألة املنـاطق املتنـازع عليهـا والبيشـمركة وامليزانيـة، عنـاوين ٢٠٠٣أصبحت، بعد عام 

رئيسة للمعضالت املاثلة ب� كلتا الجهت�، وبحسب الظروف السياسية فان بغـداد واربيـل 
  تلجان يف دائرة تدهور عالقاته�.

لنفط والغاز ومن ثم ايجـاد كـم هائـل مـنه� ومن جهة أخرى بعد بحث االقليم عن ا
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وعـدم موافقـة الحكومـة  ٢٠٠٧وصدور قانون الـنفط والغـاز مـن برملـان كوردسـتان عـام 
الفدراليــة عــىل صــدوره قبــل قــانون الفدراليــة، فقــد أضــحت معضــلة الــنفط عــىل رأس 

قليم من قبـل املعضالت الرئيسة االخرى املاثلة ب� اربيل وبغداد، وتلو استقطاع ميزانية اال 
  ، رشع االقليم بتصدير النفط من جهته منفردا اىل االسواق العاملية.٢٠١٤بغداد عام 

وبعد اجراء عملية االستفتاء واستيالء بغداد عىل املنـاطق املتنـازع عليهـا مـرة اخـرى، 
، فقد غطت حالـة عـدم وثـوق تامـة عـىل طبيعـة العالقـة ٢٠١٧اوكتوبر عام  ١٦ومن ثم 

لطرف�. وكانت املعضالت الرئيسة مثل مص� كركوك واملناطق املتنازع االخـرى الثنائية ب� ا
قت مشكالت كال الطرف� اكـ�، لكـن بسـبب االزمـة املاليـة  والبيشمركة وامليزانية كلها عمَّ
وانخفاض قيمة النفط فقـد أضـحت املشـكلة االقتصـادية ابـرز مشـكالت الطـرف�، والتـي 

م الــنفط واســتفادة الطــرف� منــه، وكــذلك مســألة تشــمل: مســألة كميــة وكيفيــة تســلي
املستحقات املالية لالقليم من حصته يف ميزانية ونقد واقـرتاض العـراق والفـرص السياسـية 

  االخرى التي يستفيد منها العراق اآلن كدولة واالقليم محروم منها.

قليم، ان اساس االعرتاضات واستقطاع حصة االقليم من قبل بغداد، هو سياسة نفط اال 
وخصوصا تصديره وعدم اعادة وارداته اىل خزينة الحكومة الفدرالية. رغـم انـه يف املـادت� 

من الدستور ذُكِر ان النفط والغاز وملكيته� يعود اىل جميع العـراقي� وتُـداُر  ١١٢و  ١١١
) مــن قبــل الحكومــة الفدراليــة مــع االقــاليم ٢٠٠٥تلــك الحقــول النفطيــة االن (اي عــام 

، والتي من ٢٠٠٥ات، اال أنه � ترد تفاصيل ادارتها وخصوصا يف حقول ما بعد عام واملحافظ
  من الدستور، ولكنه حتى االن � تنظم. ١١٢املفروض أن ينظمها قانون خاص وفق املادة 

 ٢٠٠٧بالرغم من طرح مرشوع قانون النفط والغاز عـىل الربملـان العراقـي يف العـام� 
اقي � يستطع أن يُصِدر هذا القانون، واملـانع االسـاس هـو عـدم اال ان الربملان العر  ٢٠١١و

االتفاق عىل صالحيات وحقوق االقلـيم واملحافظـات املُنِتجـة، وأخـ�اً اعتمـد االقلـيم عـىل 
) يف غياب قـانون فـدرايل، وقـد ادار االقلـيم نفطـه وغـازه، مـ� ٢٠٠٧قانونه الخاص (عام 

   .سبب يف تعميق الخالفات ب� الطرف�.
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  :المحور الثاني

  وجھات النظر السائدة واالطراف المؤثرة للعالقة

  ة:سائدالنظر الوجهات 

الحديثة ب� اربيل وبغـداد، مـن -قبل تحديد االطراف املؤثرة داخل املعضالت العريقة
املستحســن، عــىل مســتوى عــام، كــ� بــرز يف تــاريخ العالقــات، أن نحــدد وجهتــي النظــر 

التالقي، اللت� له� الحضور الدائم يف تصـاعد وانخفـاض العالقـات السائدت� واملؤثرت� يف 
  ب� الطرف�:

  وجهة النظر االوىل:اوال: 

هي وجهة نظر االقليم التي تحاول، باملرتبة االوىل، أن ال يُكوَّن عراٌق مركزٌي تحـت أي 
ــ ــة السياس ــة الحرك ــة الثاني ــأ� يف املرتب ــة، وت ــة أو مذهبي ــة أو ايديولوجي ــة قومي ية وجه

، يف حدود كيانها املكـون، االن، ١٩١٨لكوردستان التي � تكن لديها أي اشكالية، أساساً منذ 
من اربع محافظات، بل ما هو موضع االشكالية الرئيسة للحركة يف أيـة مرحلـة زمنيـة هـو 
كركوك واملناطق املتنازع عليها، كل� جحد االنتـداب الربيطـا� آنـذاك واالطـراف العراقيـة 

لتلك الحقوق، أدى اىل قطع جميع أ�اط العالقات والتعاون بـ� الطـرف� وعـادوا  بعدهم،
اىل املربع االول. لقد اعتربت الحركة السياسية لالقليم كال الخط� املذكورين كسـور أحمـر، 
إذ إنه وصل، اىل حد ما، مع ثالثتهم اىل نفس النتيجة، فـأي �ـاء حـدث وأي ازمـة طـرأت، 

القليم عىل االقل، وأي محاولة لالقليم، ولو كانت املحاولة دستوريا، أجهضت فيه� حقوق ا
من أجل تطبيع املناطق الكوردستانية الواقعة خارج االقليم، فورا اعرتضتها وجهـات النظـر 
االمنية واملركزية ومؤازروها االقليميون أضعافا مضاعفة، و� تتشابك عالقتهم فحسـب بـل 

  ية وتحجيم سلطة اقليم كوردستان وحدوده.وصل االمر اىل الهج�ت العسكر

  وجهة النظر الثانية:ثانيا: 

هي وجهة نظر العراق بحكومته وأغلبيته الربملانية، تجول وجهة النظر هذه يف دوامـة 
فزع كابوس انقسام العراق، وتوسع االقليم أك�، وتخطو تحـت تـأث� هـذا الكـابوس وهـو 
الذي جعل مستوى العالقات ب� بغداد واالقليم يرجع اىل الوراء. عىل الـرغم مـن أن هـذا 

ختلفة، لكنه �لك تفسـ�اً خاصـا بـه للفدراليـة بـدل التعريفـات التصور يظهر يف أشكال م
السائدة لتطاريز الفدرالية، بحيث يقومون بتفريغ الفدراليـة مـن مسـالخ داللتهـا والنظـر 
اليها فقط من زاوية تجاوز اربيل حتى رسم خارطة إلبقـاء العـراق موحـداً. ومصـدر هـذا 
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ع واالسـتياء، بـدل تنظـيم العالقـات عـىل يعود اىل ذلك التصور الذي بني عىل أساس الفـز 
مبــدأ الواجبــات والحقــوق والتــزام الطــرف�، وتقســيم الــ�وات والصــالحيات عــىل مبــادئ 

  الفدرالية.
  

  األطراف املؤثرة:

  يةحكومة اإلتحادال اوال:

من املعلوم ان الطرف االساس يف معضالت بغـداد مـع اربيـل، هـو مؤسسـات الدولـة 
، تبلـور لـديهم ٢٠١٧والربملان). وكانت سلطات بغداد، وخصوصا بعـد الفدرالية (الحكومة 

الركون اىل توسيع دائرة السلطة املركزية عىل االقليم واملحافظات االخرى، رغم االعالن عن 
أن سبب حّل مجالس املحافظات هو مـن أجـل مكافحـة الفسـاد، اال انـه اىل جانـب ذلـك 

وجـد هـذه الرغبـة بشـكل بـارز لـدى الربملـان محاولة لتقليل سلطة الحكومات املحليـة، ت
  والقادة الشباب وكث� من القيادات الحزبية.

واملطرح الرئيس لوجهة النظر هذه، هو أنه يتم تأم� االمن والتنميـة االقتصـادية مـن 
خالل اعادة تقوية السلطة املركزية فقط، وينتقدون، علنا، بعض فقرات الدسـتور الخاصـة 

  ملحافظات، ويحاولون تعديلها.بصالحيات االقليم وا

ومن جهة أخـرى، وبسـبب ضـعف موقـع رئـيس الـوزراء الحـايل، يف الربملـان الفـدرايل 
وحضور القوى االقليمية والدولية يف العراق، فلم يكن �قـدور الحكومـة الحاليـة معالجـة 
املعضالت، ك� ان هذه الحقيقة هي واقعة ملعضالت وسـط وجنـوب العـراق، بقـدر ذلـك 

  ة يف املناطق املتنازع عليها واقليم كوردستان أيضا.واقع

بهذا الشكل وبسـبب اقـرتاب موعـد االنتخابـات واسـتيالء القـوى السياسـية الشـيعية 
الغالبة يف الربملان عـىل االرادة السياسـية للحكومـة، ومثولـة برملـان � تكـن يف صـالحه أن 

النتيجـة فـان الفاعـل الـرئيس يكون هناك حكومة ورئيس وزراء سليط قبل االنتخابـات، وب
  للمشكلة ليس �قدوره وال يف مصلحته أن يعالج تلك املعضالت.

وصار توجه تفك� االطراف العراقية والفدرالية، عىل مسألة ادارة الـنفط مثـل العقـدة 
  املشتبكة لتنظيم العالقات، صادرا عن اربعة مناظر، وهي:

عتقد العراقيون أن الحكومـة الفدراليـة من منظور سيادة الدولة وفعالية السلطة، ي -أ
ليكون �قدروها السيطرة عىل جميـع القـوى املنافسـة السـيادية للدولـة، وخصوصـا تلـك 
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، ينبغـي لهـا ان تسـتويل ٢٠٠٣واالوضح بعد أحداث  ١٩٩١القوى التي برزت بعد انتفاضة 
القــوى عـىل جميـع القـرارات املاليـة، لتسـتطيع مــن خاللهـا قطـع مصـدر وارداتهـا لتلـك 

املركزية واستمرارها، لذا بان بعض العراقي� يرون ان تحويز اقتصاد الكـورد وهـو -الخارجة
اداة تضعيف قوتهم (البيشمركه)، هو املحطة االوىل للسيطرة عىل تلك الج�عات والقـوى 
املسلحة غ� النظامية االخرى، وان بقاء البيشمركة خارج سيطرة املركـز هـو التربيـر لعـدم 

  لقوى االخرى.خضوع ا

من منظور التنمية، يـرى بعـض العـراقي� أنـه يطالـب تجـاوز املرحلـة االنتقاليـة  -ب
واالنقاذ من س�ت الدولة الهشة والفاشلة، ان تتبلور جميع الكفاءات والسلطات يف قبضة 
السلطة املركزية، لذا فان بقاء ملف نفط كوردستان خـارج سـلطة املركـز، هـو أكـرب عـائق 

التنمية املطلوبة، ما جعل بالنتيجة، الشعب العراقي بأكمله واملكونـات االخـرى أمام هذه 
  ضحية مصالح الكورد.

من املنظور االسرتاتيجي، ليس لتمزيق قدرة العراق املالية وتقسـيم ارادة التعامـل  -ج
�لف النفط ب� الكورد والحكومة املركزية، بعد واحد وهو خطة تضـعيف موقـع العـراق 

جي، املتبع بعد حرب الخليج الثانية فحسب، بـل هـو عامـل خـارجي ملنـع اعـادة االسرتاتي
  املوقع املت� الضائع للعراق يف املايض.

من منظور الرصاعات الداخلية: ان النفط ووارداته، كُجلِّ املوارد االقتصادية واملالية  -د
م يف رصاعـات االخرى، هو مادة رئيسة للمعاملـة غـ� املرشـوعة والفاسـدة، التـي تسـتخد

داخل االحزاب والتكتالت، بهدف تقوية الذات و�ِّ شمل االنصـار والنفـوذ، لـذا فـان رغبـة 
ـاع  بعض االطراف العراقية يف نزع ملف النفط من اربيل هي محور من محـاور ذلـك الرص

  غ� املرشوع، وليس الهدف منها اعادة تقوية و�ت� اقتصاد العراق. 

  إقليم كوردستان: ثانيا:

تبع اقليم كوردستان، طوال خمسة عرش عاماَ مضت، سياسة االقتصـاد املسـتقل، فهـو ا
و  ١١٢يعتقد ان هذه السياسة التي اتبعها هي موا�ة مع الدسـتور وخصوصـا مـع املـواد 

، ومن الناحية السياسية، فقد فرس وجود اقتصاد شبه مستقل لالقليم لدى كث� ١١٥و  ١١٤
مستقلة وعـدم الولـوج يف ضـغوطات بغـداد، رغـم أنـه يف من قادته كض�ن لسياسة شبه 

البداية، � تتفق االحزاب السياسية عىل سياسة االقتصاد املستقل، فقـد اعتقـد بعـض أنهـا 
تؤدي اىل نشوب اشكاليات مع بغـداد، لكنهـا يف االخـر، تغلبـت هـذه السياسـة واضـحت 

  السياسة الرسمية لحكومة االقليم.
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حصة االقليم من امليزانية، فقـد واجهـت هـذه السياسـة  االن وخصوصا بعد استقطاع
انتقادات محلية، وأدى تدهور الوضع االقتصادي لالقليم، بسبب انخفاض سعر الـنفط، اىل 

  ضعف موقف حكومة االقليم أك�.

واذا أمعننا يف وجهة النظر الكوردستانية وخصوصـا يف ملـف الـنفط، �كـن أن تراعـى 
  لف، وهي تؤثر يف طبيعة العالقات ب� بغداد واربيل:أربعة مناظر رئيسة لفهم امل

من املنظور القومي: ان التعامل بالنفط، لدى الكورد، هـو أسـاس التعبـ� عـن تلـك  -أ
االستقاللية النسبية التي اكتسبوها بعد االنتفاضة إطار حدود العراق واملنطقـة، مـن أجـل 

  عرشات السن� قبل االنتفاضة.االنقاذ من التهميش واالنطوائية التي أصابهم، 

من املنظور الفدرايل: يرى الكورد أنه ينبغي أن تكون الفدرالية والالمركزية املاليـة  -ب
ينبغـي ان تكـون  ٢٠٠٥أساساً لتقسيم الواردات والقرارات املالية، كـ� أنـه ووفـق دسـتور 

ت الترشـيعية الفدرالية أساسـا لتقسـيم السـلطة والقـرارات السياسـية يف جميـع املسـتويا
  والقضائية واالدارية.

من املنظور الد�وقراطي: يعتقد الكورد، اذا كان من املقـرر ان تكـون اعـادة بنـاء  -ج
، بخالف تقاليد حاكمية النظام البعثـي واالنظمـة املاضـية ٢٠٠٣دولة العراق بعد تغي�ات 

الخارجـة عـن االخرى وبشكل بعيد عن النزعة املركزيـة للسـلطة وقمـع املنـاطق االخـرى 
سلطة املركز، فان منح الصالحيات املالية للمناطق خارجة املركز هو احد األبعـاد للسـيطرة 

  عىل سلطة املركز واالياب مرة اخرى اىل النظام االستبدادي املركزي وتهميش االخرين.

من منظور الرصاعات املحلية: يرى بعض االطراف الكوردية ان النفط ووارداته هـو  -د
الجغرافية يف االقليم، لـذا فـان -رصاعات الحزبية وتوازن القوى ب� البقع السياسيةمحور ال

أي إيداع لهذا امللف للحكومة املركزية ر�ا تؤدي اىل تعقيد تلك الرصاعات واضطراب تلك 
الرجازة، وهذا ر�ا يُْؤدي ليس باالقليم فقط بـل بـالعراق ايضـا اىل عـدم االسـتقرارية غـ� 

  املرجوة.

ىل مستوى املجتمع والحركات املعارضة عن �ط ادارة اقليم كوردستان، فقد تم لكن ع
خلق رأي عام يف اقليم كوردستان وحكومته حـول اعـادة االعـت�د اكـ� عـىل العـراق مـن 
الناحية املالية واالقتصادية وحلحلة املشكالت العالقة بينه� وفـق فقـرات الدسـتور. لكـن 

يم �ط تعاملـه مـع بغـداد مـن قبـل االحـزاب السياسـية ضعف اقتصاد االقليم وعدم تنظ
الكوردستانية الرئيسة من جهة، وعدم وجود حكومة قادرة عىل تنفيذ القـرارات يف بغـداد 

  من جهة اخرى، كل ذلك صار العقدة املتشابكة لعالقة الطرف�.
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  القوى االقليمية والدولية: ثالثا: 

هــو امليــدان املتــ� لرصــاعات القــوى  ال يخفــى أن العــراق واقلــيم كوردســتان ايضــا،
االقليمية والدولية، حيث ان امريكا وايران ه� العامالن الرئيسان فيه، هذا عدا عـدد اخـر 
مــن العــامل� فيهــا مثــل توكيــا واوروبــا وروســيا والســعودية. ان وجــود هــذه الرصــاعات 

 مناطق العراق الشاسعة يف العراق وخصوصا بسبب حضور التنظي�ت االرهابية العاملية يف
املختلفة، جعل العراق تحت سيطرة االستقطابات االقليمية والدولية املختلفة، بهذا � تكن 
عالقات االقليم مع بغداد نائية مـن تـأث� رصاعـات تلـك القـوى دومـاً، فاحيانـا أدت تلـك 
القوى الخارجية دورها يف تعميـق او تضـعيف العالقـات بـ� بغـداد واالقلـيم ويف احـاي� 

  .أخرى أدت اىل تحس� العالقات بينه�
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  المحور الثالث:

  السيناريوھات والمقترحات

  السيناريوهات:
لفهم نتـائج املناقشـات وعـرض وجـه الصـورة الحقيقيـة، ينبغـي عـرض سـيناريوهات 
ومستقبل العالقات ب� الطرف� املفاوض�، صحيح ففي مرشوع ذلك القـانون الـذي تـدور 

يف مجلــس النــواب، وبــاالخص يف النصــوص الخاصــة بحصــة اقلــيم املناقشــات حولــه االن 
، عىل االقل، وبشكل رسمي، قـد توصـلت اليهـا حكومـة اقلـيم ٢٠٢١كوردستان يف ميزانية 

كوردستان من خالل االتفاق، هو موضع القبول. لكنه �ر �ناقشات ومن يحتمـل كثـ�ا أن 
يم كوردسـتان وخصوصـا موضـوع ال يحسم أمر تلك الفقرات واملـواد املتعلقـة بحصـة اقلـ

النفط او واردات النفط ك� اقرتحته حكومة االقليم، لذا فقد ارتبط مستقبل هذا املوضوع 
ــة  ــية العراقي ــوى السياس ــل الق ــن قب ــيايس م ــم س ــية وفه ــيايس وارادة سياس ــاق س باتف
والكوردســتانية، الن االختيــار الصــحيح و الحاســم هــو ينبغــي ان تُجــرى املفاوضــات 

ات، ولتحديـــد مســـتقبل تلـــك املناقشـــات واملفاوضـــات �كـــن العمـــل عـــىل واملناقشـــ
  السيناريوهات االتية:

  اوالً: سيناريو االتفاق:
يقرتح الطرفان املفاوضان، سـيناريو االتفـاق كحـل، لكـن �ـة خالفـاً حـول التفاصـيل، 

اىل فاقرتاح مرشوع ميزانية العراق (القليم كوردستان) هو موضـع القبـول، إذ انـه يعتمـد، 
حد ما، عىل الدسـتور ومـنح حـق ادارة املـوارد الطبيعيـة بشـكل مشـرتك، فترصـ حكومـة 
االقليم، يف املناقشـات، عـىل هـذا املوضـوع ويعـدُّ نقطـة قـوة حكومـة االقلـيم، وتطالـب 
الحكومة الفدرالية حسن النية وااللتزام من حكومـة اقلـيم كوردسـتان بتفاصـيل وتسـليم 

  النفط اىل رشكة سومو.
  الة تجسيد هذا السيناريو، �كن ان يعرض هذا السيناريو ضمن سيناريوي�:يف ح

الحل الشامل أو شبه الشامل: كتسليم جزء من النفط وابقاء جزء اخـر، كـ� جـرى  -١
مع حقيبتي العبـادي وعبداملهـدي الـوزاريت�. هنـا يغـض الطرفـان البرصـ عـن جـزء مـن 

  مطالبه� جراء حل وسطي.
جذري: وذلك من خالل تحديد �ط ثابت لتمويـل اقلـيم كوردسـتان الحل النها� ال -٢

مثل كث� من الفدراليات املستقرة والعاملية املتقدمة، يكون هذا الحل نافعا لكـال الطـرف�، 
  لكن وضع العراق الراهن ال يسمح الجراء خطوة كهذه يف االمد القريب. 
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  :ثانياً: سيناريو عدم االتفاق
ىل احت�ل مطالبة الطرف العراقي بتسليم النفط وملفه كـامال، يعمل هذا السيناريو ع

حيث االن يجرى العمل عليه كورقة ضغط لالنتخابات، يُراد أن تدار جميع واردات الـنفط 
وواردات االقليم املحلية عن طريق حكومة بغداد، فالحكومـة العراقيـة تـرى انـه رغـم ان 

وكانـت تكلفـة انتاجـه قرابـة عرشـين  نفط اقليم كوردستان يباع يف السوق بسعر أرخـص
اتهـام االقلـيم  اضـافة اىلدوالرا لكل برميل، وهذا ما يفرس بأنه يرض بال�وات العامة، هـذا 

بوجود الفساد وعـدم الشـفافية يف ادارة ملـف الـنفط، اال ان هـذا الطلـب لـدى حكومـة 
اقلـيم كوردسـتان، االقليم هو انتهاك للدستور العراقي، ويف الوقت نفسه هو تصغ� لكيان 

فهذا التوجه لدى حكومة االقليم هو توجه عقلية املركزية والتعامل مع االقليم كمحافظـة 
  واحدة.

  يف حالة استمرار وتقدم هذا السيناريو يحتمل:
أن يبقى الوضع ك� هو االن: أي عدم الحلحلة، وهناك احت�ل أم� هـو أن يسـتمر  -

  يدة.حتى االنتخابات وتشكيل الحكومة الجد
أو أن يحدث تدهور أك�: وذلـك بسـبب الوضـع االقتصـادي املـزري لالقلـيم وعـدم  -

حلحلة املعضلة ر�ا يؤدي اىل أن يخطو اقليم كوردستان خطوات تصاعدية، منها: الرجـوع 
اىل للعمل بنتائج االستفتاء واالبتعاد االك� واالنسـحاب مـن العمليـة السياسـية يف بغـداد. 

  هذا السيناريو وذلك بسبب عدم اتفاق احزاب اقليم كوردستان. واالن يستبعد وقوع
  ثالثاً: سيناريو التوسط:

ان تطالب حكومة اقليم كوردستان من الطـرف الثالـث، وبالدرجـة االسـاس، الواليـات 
املتحدة ومن ثم أمريكا أو ايـران، للتوصـل اىل اجـراء تفـاهم مشـرتك قبـل املصـادقة عـىل 

يتم العمل عىل هذا السيناريو يف اقـرب وقـت، ينقيضـ زمنـه (إن �  قانون امليزانية، واذا �
  ينقِض زمنه االن).    

يُعتََقُد أن السيناريو االقوى هو الثا� أي عدم االتفاق وعدم موافقـة الربملـان العراقـي 
عىل مقرتح الحكومة العراقية وتطالب بتسليم ملف النفط بكامله، و� يوافق االقليم عـىل 

  الطلب، الن سبب عدم موافقته، عىل االقل، هو: انه انتهاك للدستور العراقي.هذا 
  

  املقرتحات:
من اجل حلحلة املشكالت ب� اربيل وبغـداد وأيضـا لـ� ال تكونـا سـبب� يف التـدخل 
الخارجي وعدم االستقرار السيايس واالمني يف العراق واقليم كوردسـتان أيضـا، نـرى رضورة 
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  هذه املقرتحات:
  ية:تحاداال  حكومةبالنسبة لل: أوالً

العمل باحساس الوثوقية بينها وب� اقليم كوردستان واالجتناب من اسلوب الثأر ضد  -
االقليم وعدم استخدام قضية اقليم كوردستان كموضوع لالنتخابات وتقوية بعض االطـراف 

ضـعفت هـذه ذاتها من خالل هذه املسألة. ان أساس أي اتفاق مستقبيل هو الثقـة، فقـد 
القيمة وخصوصا بعد عملية االستفتاء واالستيالء العسكري عىل كركـوك واملنـاطق املتنـازع 

  عليها من قبل العراق، لذا تفتقر اىل اعادة تقويتها مرة أخرى.
التأكيد عىل الحل الدستوري واالبتعاد عن املطالب التي تحـث عـىل تغيـ� الدسـتور  -

خرى. إصدار القـوان� املشـار اليهـا يف الدسـتور وقـد ملصلحة طرف واحد ضد املكونات اال 
  أهملت حتى االن، ويف الوقت نفسه حلُّ القوان� املتمحورة حول املركز.

مـن  ١١٥و  ١١٤و  ١١٢و ١١١اصدار قانون النفط والغاز عاجال، عىل أسـاس البنـود  -
ملـف الـنفط  الدستور، ووضع آلية ثابتة ودا�ـة لـنمط تقسـيم الـواردات النفطيـة، وادارة

  والغاز مع االقليم واملحافظات.
تشكيل الهيئة املستقلة الخاصة بادارة الواردات النفطية بشكل عادل، عـىل غـرار مـا  -

  من الدستور. ١٠٦ورد يف املادة 
من اجل تعميق املناقشات والتوصل اىل حل املشكالت الدا�ة، من الرضوري العمـل  -

س الثا�) الذي �ثل االقلـيم واملحافظـات، كـ� ورد يف عىل تشكيل املجلس الفدرايل (املجل
  من الدستور و� يُجَر العمل عليها. ٦٥املادة 

  إقليم كوردستان:حكومة ثانياً: بالنسبة ل
َجعُل بغداد والحكومة الفدرالية املركز الرئيس للعمل السيايس والضـامن الحقيقـي  - 

واجتنـاب سياسـة (املتاركـة) التـي تعـود لحقوق االقليم السياسية والدستورية مرة اخرى، 
  بالرضر اىل االقليم.

االنفتاح االك� عىل املجتمـع العراقـي العـر� (الشـيعي والسـني) بكـل معضـالته�  -
ومطالبه� واالبتعاد عن أي سياسة لالقلـيم التـي تـؤدي اىل االنطوائيـة وأيضـا اىل اجتنـاب 

  البعد الفدرايل والوطني العراقي.
ف النفط وفق الدسـتور وحقـوق العـراق الحرصـية واملشـرتكة والخاصـة البت يف مل -

باالقليم، واالبتعاد من ايـة خطـوة تصـاعدية فرديـة بحيـث تـؤدي اىل مزيـد مـن االسـتياء 
  وافشاء عدم الثقة. 

االستفادة أك� من تلك التنميات الحاصلة يف املجاالت االقتصـادية والبنـى التحيـة يف  -



 مستق�ل عالقات أر��ل و�غداد؛ ف�درال�ة غ�� مستقرة

15 
 

االقلـيم وبغـداد بشـكل مشـرتك، والـت�زج االقتصـادي االكـ� مـع  اقليم كوردستان لصالح
االجزاء االخرى للعراق، والذي يؤدي يف النهاية، اىل التفاهم والتقارب االجت�عي والسيايس 

  والثقايف.
مؤازرة االجزاء االخرى للعراق لتشكيل اقاليم فدرالية اخرى، كأرضية خصـبة لرتسـيخ  -

  ووجاهة النظام الفدرايل.
  ية واالقليم كليه�:تحادة اال حكومالثاً: بالنسبة للث

من املنظور الذي اتفق عليه الطرفان عىل أن يكـون الدسـتور املبـدأ االسـاس للتفـاهم 
وحسم املعضالت، من املمكن، وحسب تلك التفس�ات املختلفة التي أجريت لكلتا املادت� 

الفدرالية يف العـا�، ينبغـي العمـل ، وعىل ضوء تجربة الدول ٢٠٠٥من دستور  ١١٢و  ١١١
  عىل معالجة ملف النفط وامليزانية وفق احدى االدوات االتية:

تأم� غالبية نفقات االقليم من قبـل الحكومـة الفدراليـة (كـ� هـو نافـذ يف دولتـي  -
برازيل وفنزويال)، ازاء قناعة االقليم بهيمنة الحكومة الفدرالية عىل أغلبية املوارد الطبيعية 

  لِلَمِّ واردات البلد.
تخصيص نفقات االقليم باالشرتاك ب� االقليم والحكومة الفدرالية (كـ� هـو نافـذ يف  -

  نيج�يا) يف ظل ض�ن موارد مطلوبة لِلَمِّ الواردات لكال الطرف�.
أو أك�ية نفقات االقليم من قبـل االقلـيم نفسـه (كـ� هـو نافـذ يف  جمیعتخصيص  -

  دولة االمارات) ازاء ترك أغلبية املوارد الطبيعية للم الواردات لالقليم.
  االقليمية:القوى و  بالنسبة للمجتمع الدويلرابعاً: 

�. �كن أن تؤدي القوى الدولية واالقليمية دورا ايجابيا يف حلحلة معضالت كال الطـرف
حيث ان دوره� بائن يف الواقع الحايل للعراق واالقليم. ومن خـالل ابعـاد رصاعـاتهم مـن 
العراق واالقليم وحث الطرف� عىل املفاوضات العميقة واملتشتية، �كـن ان يهيـؤوا أجـواء 

فـوز -إنجاح املناقشات، وأن يجعلوا العراق أرضـية لتفـاهمه� وأن يتعبـوا اسـرتاتيجة فـوز
ضمون)، عىل عكس ذلك فاذا كان العراق وكوردستان ميدان� للرصاعات، فيـؤدي (الفوز امل

ذلك اىل إذالل كال الطرف� و�هـد الطريـق لـربوز قـوى متطرفـة كالـداعش والقاعـدة مـرة 
اخرى، وال تصيب ارضارها العراق فقط. هنا �قدور ايران، امريكـا والواليـات املتحـدة أداء 

خالل الواليات املتحدة او كلتيه� يف اعادة خلق الثقة ب� دور رئيس، و�كن ان يكون من 
  الطرف�.
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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.  
 



 مستق�ل عالقات أر��ل و�غداد؛ ف�درال�ة غ�� مستقرة

17 
 
 

  

  

  

  

  ینوەى ئایندەیىۆسنترى لک  
 مركز الدراسات المستقبيلية

Center For Future Studies  
  

  

  

               Futuristic Readings No.8 

 
The future of Erbil-Baghdad relations; 

An unstable federation  

Background, affected actors, scenarios and suggestions 

  

  كی ناجگیرئایندەى پیوەندییکانی ھولر و بغدا؛ فیدرایت

 پاشخان، الین کاریگرەکان، سیناریۆ و ڕاسپاردەکان

 

  

  

  

  
Sulaimani 

January 2021 

www.centerfs.org 

  


