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األزمات منها تخفيضات امليزانية، وهجوم داعش على أربيل، وإنخفاض شهد إقليم كوردستان العراق خالل العقد املاض ي حلقات عديدة من 

كركوك. ومع هذا، يبدو الوضع مختلًفا اليوم، إذ يمكن القول  یأسعار النفط إلى النصف )مرتين!( والصراع املسلح مع الحكومة العراقية عل

للنفط في بغداد وكوردستان، وتفاقم التوترات مع تركيا وإيران  بأنه أسوأ من األزمات املاضية.  فهناك جائحة كرونا املستجد، وركود عميق

 .في بغداد نیيتواجد إمتعاض مخفي تجاه األكراد بين العديد من أعضاء البرملان العراق یهذا باإلظافةإل

ما يجعل هذه اللحظة خطرة بالذات، هو شبه انهيار التعاون بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني. لقد  لكن

أظهر أكراد العراق أنهم قادرون على تجاوز أي عاصفة عندما يتعاونون كشعب وأن شركاء إقليم كوردستان العراق الدوليون يدعمون  أكراد 

أكثر فعالية عندما يعمل الطرفان الكورديان  في وئام، ولكن غالًبا ما يتراجع شركائهم الدوليون عندما ال يستطيعون تحديد  شكلالعراق ب

 طرف متماسك للتعامل معه في إقليم كوردستان. ال شك أن في مخيلة الالعبين الدوليين   كيف أن الحرب األهلية بين األكراد في التسعينات

 .الحكم الذاتي قیعقد األول من القرن الحادي والعشرين قوضت قضيتهم عندما كانت أمامهم الفرصة األكبر لتحقفي العراق في ال

ذلك إنهيار إقتصاد   ەتبعیإلى األمام، من الواضح أن مستقبل العراق وإقليم كوردستان مرتبطان، فإذا انهار اقتصاد بغداد وعملتها، ف بالنظر

لكوردي، فإن اللوم يقع على بغداد. ومن الواضح أنه في حال عودة  تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، فستظهر كوردستان، وإذا جاع الشعب ا

 أ
ً
 في املناطق املتنازع عليها بين العراق االتحادي وإقليم كوردستان.  وال ريب أن نجاح السياسة األمريكية في العراق هو نجاح املحافظات وال

 .حادي وإقليم كوردستان، وليس في واحدة دون أخرى الخمسة عشر في العراق االت

الحوار االستراتيجي بين الواليات املتحدة والعراق في أواخر الصيف، وبأمل أن يشمل ذلك زيارة القيادة العراقية إلى واشنطن  سيستمر

العراق. وهنا -ا التي تواجه إقليم كوردستانالعاصمة،  و هذا يمثل فرصة إلعادة تنشيط دور الواليات املتحدة والشركاء الدوليين في القضاي

على أهمية اهداف متعددة الجوانب لدعم التماسك داخل إقليم كوردستان والعالقات بين بغداد وإقليم كوردستان ألن أمريكا  لتأكيدا جبی

يادة األمريكية أكثر فاعلية عندما تقترن ليس لديها كل اإلجابات حول كوردستان، وال تميل إلى تركيز االهتمام الكافي هناك. تكون القوة والق
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ا وثيًقا باالستدامة الهيكلية واملساءلة لجهاز األمن في جميع أنحاء البالد. تمر قوات البيرتبط االستقرار واالنتعاش في العراق 
ً
  شمركةیارتباط

 ئدةالكردية في الوقت الحالي بعملية طموحة للتحديث وإضفاء الطابع املؤسس ي بهدف تحويلها إلى كيان غير سياس ي ومنهي، بما يعود بالفا

 من حكومتي أربي
ً
ل وبغداد. يدرس موجز السياسات هذا معالم هذه العملية على خلفية املشهد األمني املحفوف باملخاطر في املتوقعة على كال

 العراق ويقدم توصيات بشأن السياسة العامة.

http://www.meri-k.org/
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للعديد من الشركاء اآلخرين حول كوردستان، مثل الفرنسيين والبريطانيين والكنديين، على سبيل املثال ال  االحسنةیوالنوا الواعيةبالرؤى 

 .الحصر

عمل محدد أو لجنة معنية  قیكون لها إما فر حجة مفادها أن اتفاقية اإلطار االستراتيجي بين الواليات املتحدة والعراق يجب أن ي هناك

 ةیالعراق )أو بشأن الالمركزية بشكل أعم(، أو آلية شاملة تضمن دور إقليم كوردستان في كل من فرق العمل األمن-بقضايا إقليم كوردستان

 .جًدا واالقتصادية واملتعلقة بالطاقة. فقائمة املواضيع التي تتطلب اهتماًما مستمًرا، طويلة ةوالسياسي

من ذلك، يجب أن يقاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني نحو خفض التصعيد الذي يسمح للمنطقة  األهم

بصوت واحد ومتماسك في بغداد ومع الشركاء الدوليين. هذه مشكلة أساسية تؤثر على جميع املشكالت األخرى التي يواجهها إقليم  ريبالتعب

العراق. فمن الجلي أن العالقة العدائية بين الطرفين تقوض كل املحاوالت في إقليم كوردستان وهو أمر محبط بالنسبة للشركاء -كوردستان

الدوليين واملستثمرين املحتملين. وطبيعة العالقة الحالية يمكن أن تؤدي إلى مواجهات مسلحة، مما يؤثر على الصناعات الرئيسة مثل نقل 

الحزب الديمقراطي  شمركةیبين ب یأو األزمات األمنية مثل املواجهة املسلحة التي حدثت  في زينة ورت شاحنات،سال بالغاز البترول امل

 .2020الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني في منتصف مارس 

كرونا و إلى املفاوضات مع بغداد  ەمن استثمار النفط والغاز إلى مكافحة اإلرهاب إلى محاربة جائح -ش يء تقريًبا بشكل جيد كما يجب  عملی ال

وذلك بسبب االنقسام بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني. سيكون من األعجوبة  أن نتخيل أن بإمكان  -

فيق بسهولة. ومع ذلك، يجب على الواليات املتحدة وشركائها املختلفين إعطاء األولوية للجهود املبذولة إلحضار القادة األقوياء التو  ينالطرف

 .نفس الغرفة للتوصل إلى الحد األدنى من التعاون وبدء حوار، مهما كان متوتًرا أو صعبا في البداية یإل

ألخرى أيًضا إلى مساعدة بغداد وإقليم كوردستان على إكمال الخطوات الواعدة التي تم اتخاذها الواليات املتحدة والجهات الدولية ا تحتاج

بشأن التعاون السياس ي واألمني واالقتصادي. لقد عمل الكورد بشكل جيد مع حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي في بغداد، 

جل دعم رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، والذي هو اآلخر صديق قديم. ومع حذرهم األولي من التغيير في بغداد من أ لىوتغلبوا ع

 .على أساس ما تقدمه من حيث دعم امليزانية یذلك، بالنسبة للكورد، سيتم الحكم على العالقة مع بغداد بالدرجة األول

فقات امليزانية مع الكورد ألكثر من عقد من الزمان، أن شاهدُت ستة رؤساء وزراء عراقيين يتفاوضون ويعادون التفاوض كل عام بشأن ص بعد

 هوالقادة العراقيين الكورد، أكثر منهم أنفسهم. ما كان واضًحا دائًما  نيفإن الواليات املتحدة على دراية وثيقة بكل مكونات األخذ والعـطاء ب

 ما يكون الحل
ً
سياسًيا ويتم التالعب باألرقام والصيغ لتناسب الحل  أن السياسة تتفوق على االقتصاديات في مثل هذه املناقشات: عادة

هناك احتمالية أن تستمر كوردستان في بيع نفطها وتحصيل عائدات  2020الوسط املطلوب. هذا هو السبب في أنه في الفترة املتبقية من عام 

اس ي خالل العامين املاضيين. تميل الكثير من بينما تقلل بغداد من إضافاتها للخزينة الكوردية كل شهر، وهو ما حدث بشكل أس رك،الجما

 .النقاشات إلى اإلنتهاء في الحال حيثما بدأو النقاش

، تؤدي املواجهة السنوية إلى تعقيد عملية وضع امليزانية الت هذا
ً
باتت مشحونة  یالنمط من أزمات امليزانية املتكررة غير مستدام لسببين. أوال

، بالفعل ويصبح النواب العراقيون أ
ً
 تحادالحزب الديمقراطي الكوردستاني واال نافسیكثر عدائية القتصاد إقليم كوردستان في كل دورة. ثانيا

الوطني الكوردستاني بشكل متزايد حول آلية تقاسم العائدات، حيث تسعى السليمانية ملزيد من التحويالت املباشرة من بغداد أو ضمانات 

 .أخرى للحصول على حصة عادلة

األمد )لسنوات عدة( يحظى بقبول على أعلى املستويات: رئيس الوزراء  لةیل للواليات املتحدة وشركاؤها الدوليون دعم اتفاق طو األفض من

السياسية في العراق، والقادة الرئيسيين داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني  حةیكتلة كبيرة في الشر  مثلیالعراقي، الذي 

الطرفين الجلوس مًعا على أعلى املستويات السياسية. يبدو أن  الحالة املالئمة  إلجراء إتفاقية  یعل فرضی. وهذا سبب آخر وردستانيالك

مليون دوالر شهرًيا، مما يتطلب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني  ٨٠٠حول امليزانية بين بغداد وإقليم كوردستان هي أن تبلغ حوالي 

وردستاني االتفاق على تخفيض دائم وغير مسّيس اللتزامات إقليم كوردستان )الرواتب والخدمات االجتماعية الك وطنيواالتحاد ال
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أخرىن إلى ممارسة ضغط قوي بدافع حسن النية على إقليم كوردستان  ني٪. تحتاج الواليات املتحدة وشركاء دولي30واملخصصات( بنحو 

إعادة ثقة املستثمرين في قطاع الطاقة، والذي سيكون بمثابة عالمة للمستثمرين  یعل ەز يترك كون یأن  یلتعيين وزيرا للموارد الطبيعية عل

 .املستقبليين غير النفطيين في إقليم كوردستان

 في مجال مكافحة  قد
ً
يكون النجاح والفوز السريع للتعاون بين بغداد والحزب الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني ممكنا

مكافحة اإلرهاب التي يقودها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومجموعة مكافحة  ةیر یاإلرهاب. إن جهاز مكافحة اإلرهاب العراقية، ومد

ا اإلرهاب التي يقودها االتحاد الوطني الكوردستاني هي ثالثة أجهزة مهنية للغاية تعمل بشكل وثيق مع التحالف الدولي ضد داعش. لقد عملو 

قبل ويمكنهم العمل في املناطق املتنازع عليها بسهولة نسبية اآلن. يجب أن يركز إنشاء مراكز تنسيق مشتركة ملكافحة اإلرهاب في  مًعا من

هذه الوحدات النخبوية وأسلحتها االستخبارية ذات الصلة، وليس بالضرورة الوحدات "العسكرية الكبيرة" مثل الجيش العراقي  لىالبداية ع

 .شمركةیحادية والبوالشرطة االت

يكون أحد الرموز الهامة للتعاون بين بغداد وإقليم كوردستان العراق هو االستثمار في نشر بعض طائرات القوات الجوية العراقية من  قد

بغداد ضد الكورد،  إلى اطارات  أربيل والسليمانية لفترات قصيرة. كان ُينظر إلى تلك القاذفات املقاتلة على أنها عصا قد تستخدمها F-16 طراز

املسلحة املدعومة من إيران بقاعدة عملياتها  عیوفنييها األمريكيين يكافحون اليوم للبقاء في الخدمة حيث تحيط املجام F-16 أسطول  لكن

علت القوات خالل بيئات التشغيل اآلمنة في أربيل والسليمانية، كما ف F-16 في بلد. ربما تكون فكرة مبدعة إذا تم تدوير جزء من أسطول 

 .مع مجموعة صغيرة من مقاتلي يوروفايتر خالل الحرب ضد داعش اإليطاليةالجوية 

" في العالقة بين بغداد والحزب الديمقراطي الكوردستاني ريو تطمح للكث ایاملشترك في كل هذه الخيارات هو الرغبة في "أن تهدف عال الخيط

ن الدوليون ويدعمون التفكير الجديد. يسير إقليم كوردستان حالًيا نحو األسفل، مع واالتحاد الوطني الكوردستاني، وأن يشجع الالعبو 

استقرار أقل وجاذبية أقل كبيئة استثمار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن قادة الكورد يسمحون ألنفسهم باالنقسام بسبب سياسات 

طلب الواليات  2003ير الكورد العراقيين، وشهد التدخل في عام في تحر  1991شخصية. ساعد تدخل الواليات املتحدة في العراق في عام 

إلى العراق على أساس ضمانات ألمريكية. لقد حان الوقت للبدء في تنفيذ هذه الضمانات. لقد حول  النضماماملتحدة من الكورد أنفسهم ا

ع الديمقراطيات(، لكن التحول الكبير بنفس القدر هو تدخل الواليات املتحدة العراق من ديكتاتورية إلى ديمقراطية )غير كاملة، مثل جمي

 وقبل كل ش يء مكونها الكوردي. هذه اللحظة يمكن ويجب أن تبدأ بجدية  ماملساعدة في إنشاء دولة عراقية في سال 
ً
مع جميع مكوناتها، أوال

 اآلن.
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