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ستنتاجات الرئيسيةاال  

على  أربيلفي أعقاب االنتخابات البرلمانية والمحلية هذه السنة، تعكف كل من بغداد و  ما الجديد؟
؛ وهذا يوفر فرصة جديدة لتسوية نزاعات قديمة بينهما. أحد تلك النزاعات جديدةحكومات  تشكيل

فة على هذا النحو في الدستور العراقي.  الرئيسية يتعلق بوضع المناطق المتنازع عليها، المعرَّ

، استعادت 2017رداً على االستفتاء الذي أجري حول استقالل كردستان في العام   ما أهمية ذلك؟
ة المناطق المتنازع عليها من سيطرة األحزاب الكردية. يُظهر هذا الحدث أن الصراع القوات العراقي

على كركوك وحقول نفطها يبقى عرضة لالنفجار ويمكن أن يعاود االشتعال ما لم تبذل جهود 
  لتسويته.

 ينبغي على األمم المتحدة أن تعيد إحياء جهود وساطتها التي ولدت ميتة قبل  ما الذي ينبغي فعله؟
يين والدوليين على دفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات قليمعقد من الزمن وأن تعمل مع الشركاء اإل

وتسوية القضايا التي يختلفان عليها. ينبغي على الطرفين، بشكل خاص، أن يعمال على التوصل إلى 
 اتفاق دائم بشأن المناطق المتنازع عليها.



  مجموعة األزمات الدولية

  2018 ديسمبر/كانون األول 14 194ألوسط رقم تقرير الشرق ا

لملخص التنفيذيا  
وسط االضطرابات العنيفة التي تكتنف الشرق األوسط، تمّكن العراق أخيراً من العبور إلى مياه أكثر 
هدوءاً. في حين تستمر بقايا تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسورية في تعكير أمن المناطق الريفية 

فإن التنظيم ُهِزم بشكل عام وتفرق بعيداً عن معاقله. رغم تدني معدل المشاركة في االنتخابات  شمال بغداد،
البرلمانية وظهور عدد من االدعاءات بحدوث تزوير فيها، فإن االنتخابات التي أجريت في أيار/مايو دشنت 

ً انتخا إقليمبدايات لتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر.  بات، وثمة حكومة قيد كردستان أجرى أيضا
وتعيين ممثل خاص لألمين العام لألمم المتحدة  أربيلالتشكل. يوفر وجود إدارتين جديدتين في بغداد و

للعراق فرصة للتحرك بجرأة بشأن واحدة من أقدم القضايا وأكثرها إثارة لالنقسامات، وهي وضع المناطق 
مم المتحدة لمساعدة العراق، التي أجرت دراسة شاملة كردستان. بعثة األ إقليمالمتنازع عليها وتحديد حدود 

تمهيداً إلجراء مفاوضات نهائية، هي في الموقع األفضل  2009-2008للمناطق المتنازع عليها في الفترة 
  لقيادة مبادرة جديدة نحو تسوية سياسية حول المناطق المتنازع عليها تنسجم مع الدستور العراقي.

هذا الواقع مهم ‘ تحت’ة والدينية، لكن ما يكمن ثنيمزيج غني من الجماعات اإليشمل الصراع منطقة ذات 
أيضاً، أي االحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز، بما في ذلك أول حقل نفطي اكتشف في العراق، في مدينة 

ر إلى كركوك وما حولها. األكراد، الذين يدّعون الحق بكركوك والمناطق األخرى المتنازع عليها بالنظ
كردستان. لقد قاومت الحكومات  إقليمالعدد الكبير من السكان األكراد فيها، يريدون ضم هذه المناطق إلى 

كردستان يمكنها استخدام نفط كركوك  إقليمالمتعاقبة في بغداد بقوة هذا االدعاء، نظراً لمعرفتها بأن حكومة 
  سالمة التراب العراقي. علىإلى صراع  لتمويل دولة كردية مستقلة. ولذلك يمكن للصراع أن يتحول

 قليمال ينبغي لألمور أن تكون على هذا النحو بالضرورة؛ فبصرف النظر عن الوضع السياسي النهائي إل
اتحادي، ينبغي أن يكون له حدود داخلية  إقليمكردستان، وبالنظر إلى تعريفه في الدستور العراقي على أنه 

من إيجاد صيغة لتقاسم عائدات العراق النفطية، بما  أربيلما تمكنت بغداد ومتفق عليها مع باقي العراق. طال
في ذلك تلك المستمدة من كركوك، فإن موقع تلك الحدود يصبح أقل حساسية من الناحية السياسية. في 
الواقع فإن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، في دراستها حول المناطق المتنازع عليها، وجدت أن 

ً "بين بين" لهذه المناطق يحافظ على تنوعها واالنسجام بين كثي رين في هذه المناطق يفضلون وضعا
مكوناتها. وهذا يتطلب سلسلة من الترتيبات حول تقاسم السلطة والترتيبات األمنية المشتركة، وكذلك 

  دستان.كر إقليمتقاسم العائدات بين الحكومة االتحادية وحكومة على التوصل إلى اتفاق شامل 

داخلياً، ثمة دعم متزايد لبذل محاولة جديدة لتسوية مسألة الحدود. لقد أشار الرئيس العراقي الجديد، برهم 
صالح، إلى اعتزامه معالجة المسألة، وقد زار نواب من قائمة مقتدى الصدر الفائزة في االنتخابات، 

  اجون في ذلك إلى دعم خارجي.كردستان إلطالق النقاشات حول الموضوع. وسيحت إقليم"سائرون"، 

ية مواتية للقيام بهذا الجهد. عندما استعاد الجيش العراقي المناطق المتنازع عليها من قليمكما أن البيئة اإل
، تلقت الحكومة االتحادية الدعم من إيران، وتركيا، ودول 2017القوات الكردية في تشرين األول/أكتوبر 

كردستان علناً من المضي قدماً في  إقليمكانت جميعها قد حذرت حكومة  أوروبية والواليات المتحدة، التي
في الشهر الذي سبق االستفتاء، حيث اعتبرته خطوة نحو تقسيم العراق.  قليماالستفتاء على استقالل اإل

إلى  أربيلوترجم دعم هذه الدول لسالمة أراضي العراق في الماضي إلى دعم للجهود الرامية لدفع بغداد و
حول مسألة المناطق المتنازع عليها، وينبغي أن تقدم الدعم مرة أخرى. في اضطالعها بهذه  تفاوضال

المهمة، ينبغي على الرئيسة الجديدة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، جانين هينيس بالشيرت، أن 
القضية ووضع استراتيجية  تستهل مهمتها باختبار المياه السياسية، وزيادة عدد الموظفين العاملين على هذه

 أربيللمعالجتها. في هذه األثناء، ينبغي على األمم المتحدة أن تساعد في نزع فتيل الصراع بين بغداد و
الناجم عن تداعيات االستفتاء على االستقالل، التي تمثلت في اتخاذ الحكومة االتحادية وإيران اجراءات 

وية ووقف تدفق نفط كركوك عبر خط األنابيب الذي يمر كردستان بحظر الرحالت الج إقليمعقابية ضد 
بكردستان إلى تركيا. لقد أوقفت الحكومة بعض هذه اإلجراءات، لكن المفاوضات مستمرة حول القضايا 
األخرى، ويمكن لألمم المتحدة أن توجهها نحو نهاية ناجحة. في الخطوة التالية، ينبغي على بعثة األمم 

أن تشرع في مفاوضات تركز على القضايا التي يمكن حلها بسهولة، مثل اآلليات  المتحدة لمساعدة العراق
األمنية المشتركة في المناطق المتنازع عليها والتي من شأنها أن تمنع تنظيم الدولة اإلسالمية من استغالل 

ساعدة العراق الثغرات األمنية بين الجهات العسكرية المتصارعة. في المحصلة، على بعثة األمم المتحدة لم
أن تدفع الطرفين إلى التركيز على المسائل الكبرى، أي تقاسم العائدات (المسألة التي ال يناقشها التقرير) 

  ووضع المناطق المتنازع عليها.
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البديل هو إهمال القضية على أمل أال تتحول إلى صراع عنيف. إال أن التطلعات الكردية بضم المناطق 
نوبة  كردستان لم تخّف حدتها وال تصميم بغداد على أال تتخلى عنها. إن اندالع يمإقلالمتنازع عليها إلى 

عنيفة أخرى هي مسألة وقت ال أكثر، وهي أمر متوقع تماماً كعودة رقاص الساعة الجدارية. إن التفاوض 
ً اآلن وقد باتت البيئتان المحلية والدولية مواتيتين  ً عقالنيا إلطالق مبادرة على تسوية سياسية يشكل تحركا

  جديدة تقودها األمم المتحدة.

  2018كانون األول/ديسمبر  14/بروكسل، أربيلبغداد/

  
   



  مجموعة األزمات الدولية

 2018 ديسمبر/كانون األول 14 194 تقرير الشرق األوسط رقم

الحدود الداخلية  بشأنإعادة إحياء وساطة األمم المتحدة 
  المتنازع عليها في العراق

I. مقدمة  

كردستان العراق إلى والدة الدولة العراقية قبل قرن من الزمن.  إقليمعود الصراع على وضع وحدود ي
وتصاعد الصراع بعد اكتشاف النفط في كركوك في أواخر عشرينيات القرن العشرين ونشوء حركة قومية 

، بما في ذلك كركوك ت حكم بغداد لما ادعى األكراد أنه يشكل "كردستان" العراقكردية في الستينيات تحدّ 
اً كردياً في العراق، لكنه إقليمأسس  1970وحقولها النفطية. اتفاق الحكم الذاتي الذي تم التفاوض عليه عام 

ً بالمناطق المتنازع عليها  وهي حزام واسع من  –لم يحدد حدوده. وهذا ترك وضع ما بات يعرف الحقا
لعراق "العربي" والعراق "الكردي"، ويمتد من الحدود اً ويقع بين اإثنياألراضي تقطنه مجموعات متنوعة 

  1دون تسوية. –اإليرانية في الوسط الشرقي إلى الحدود السورية في الشمال الغربي 

، تمظهر الصراع بطريقتين: كانت األولى على شكل جهود بذلتها الحكومات المتعاقبة 2003قبل العام 
بشكل متزايد. أما الثانية فقد كانت على شكل حلقة مدمرة  ان المنطقة من غير العرب بالعربالستبدال سك

التمرد وقمع التمرد، بلغت أوجها في المذبحة الجماعية لألكراد الريفيين عند نهاية الحرب بين  تتراوح
ً حول كركوك. بعد االنتفاضة الكردية في أعقاب هزيمة 1988-1980العراقية ( –اإليرانية  )، خصوصا

عت الواليات المتحدة وحلفاؤها حمايتهم لتشمل األكراد. أدى هذا إلى ، وسّ 1991ام العراق في الكويت ع
 ثنيانسحاب القوات العراقية من الشمال، لكن ليس من كركوك، التي احتفظت بها تلك القوات على مدى اإل

األخضر". عشر عاماً التالية؛ وأصبح خط السيطرة الفاصل بين القوات العراقية والكردية يعرف بـ "الخط 
الحزب  –، أسست المجموعتان الكرديتان المتمردتان الرئيسيتان 1992في أعقاب انتخابات العام 

 –بارزاني واالتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جالل طالباني الالديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود 
  .المستقل بحكم األمر الواقع قليمكردستان في اإل إقليمحكومة 

شجع األحزاب الكردية على االعتقاد بأن كركوك ونفطها ملك لهم.  2003للعراق في العام  ميركيالغزو األ
الجيش  عدالديهم القوة العسكرية المنظمة الوحيدة  تكانوا قد وقفوا إلى جانب الواليات المتحدة، وكان

حكومات المدعومة العراقي، الذي كانت الواليات المتحدة قد حلته. وقد حصلوا على مناصب مهمة في ال
ً في بغداد واستخدموا أميركي في العاصمة لتيسير صعودهم واحتكار كركوك والمناطق  المزمنالضعف ا

. بمرور الوقت، ومع شروع الواليات المتحدة في العملية الطويلة أميركيالمتنازع عليها األخرى بدعم 
تقاسم السيطرة العسكرية على المناطق إلعادة بناء القوات العراقية، أجبرت الميليشيات الكردية على 

  2المتنازع عليها مع الجيش، بما في ذلك من خالل آلية عسكرية مشتركة.

ط كركوك تحت فناطق المتنازع عليها. ظلت حقول نعقبات أكثر جدية في محاولتهم ضم الم األكراد واجه
ى أمل ترجمة دورهم السياسي ذلك. وعلكسيطرة بغداد، مرة أخرى ألن الواليات المتحدة أرادت أن تظل 

في بغداد إلى مكاسب من حيث سيطرتهم على المناطق في الشمال، اكتشف القادة األكراد بدالً من ذلك أن 
ً لتطلعاتهم فشلت في تلبية تلك التطلعات. كانوا يأملون بأن  3عملية دستورية ساعدوا في تصميمها دعما

 
 
إضافة إلى العرب واألكراد، يقطن هذه المنطقة مزيج غني من األقليات اإلثنية والدينية، مثل التركمان، واإليزيديين، والشبك،  1

 شوريين الكلدان وغيرهم. واآل
  .2009 تموز/يوليو 8العراق واألكراد: اضطراب على خط التماس، ، 88تقرير مجموعة األزمات رقم  2
ً في صياغة  2003استخدمت األحزاب الكردية نفوذها في بغداد ما بعد العام  3 لصياغة العملية الدستورية. ولعبت دوراً محوريا

، أي 2004(أ) من القانون اإلداري االنتقالي لعام  53تي ادعوا أنها جزء من إقليم كردستان. المادة البنود المتعلقة بالمناطق ال
الدستور االنتقالي الذي صاغته الواليات المتحدة، تنص على ما يلي: "يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية 

الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية  2003آذار/مارس  19ي لألراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة ف
ف المناطق المتنازع عليها بأنها كذلك، فإنه يشير إلى أنها مناطق كانت تقع  وكركوك وديالي ونينوى". في حين أن هذا ال يُعّرِ

ى "مناطق معينة من ضمنها كركوك"، قام فيها (أ) تشير إل 58خارج إقليم كردستان قبل سقوط النظام. عالوة على ذلك، فإن المادة 
"النظام السابق" بترحيل ونفي األفراد من مناطق سكناهم من خالل الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين األفراد 

جه الخصوص (ج) تنص، باإلشارة على و 58الغرباء عن المنطقة فيها، وحرمان السكان من العمل، وتصحيح القومية". والمادة 
إلى المناطق المتنازع عليها: "تؤجل التسوية النهائية لألراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك إلى حين استكمال اإلجراءات 

(أ) و (ب)] أعاله، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على  58[عكس عملية التعريب الواردة في الفقرتين 
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والتي تشترط "التطبيع" (أي  –من الدستور  140ها المادة العملية المكونة من ثالث مراحل التي تنص علي
ستسلمهم  –عكس عملية التعريب وعودة األكراد) وإجراء تعداد للسكان واستفتاء على وضع المناطق 

إليها. بدالً من ذلك، وفي حين أنهم تمتعوا بقوة فيتو كبيرة على سياسات بغداد،  طمحونالجائزة التي كانوا ي
  ي العراق لم يتمكنوا من اكتساب السيطرة على هذه المناطق.فإنهم كأقلية ف

لكن لم  140تبع ذلك إحباط دام عدة سنوات، حيث عبرت الحكومات العراقية المتعاقبة عن دعمها للمادة 
مر الموعد  4تنفذها، مستغلة غموض مصطلحات مثل "التطبيع"، و"التعداد العام للسكان" و"االستفتاء".

دون تحقيق تقدم يذكر.  2007وهو كانون األول/ديسمبر من أجل هذه العملية ي الدستور النهائي المحدد ف
سمح لألحزاب الكردية وميليشياتها بممارسة سيطرة سياسية  2003رغم ذلك، فإن ضعف بغداد بعد العام 

  عاماً. 14وأمنية شبه كاملة على المناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك، لمدة 

بانهيار الجيش العراقي في  2014المذهل لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام في العام  ع التقدمسرّ 
ما سمح للميليشيات بفرض سيطرتها الكاملة على المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك حقول نفط ، الشمال

الهزيمة العسكرية  كركوك. إال أن األمور سارت في االتجاه المعاكس بعد ثالث سنوات فقط، في أعقاب
استفتاء على استقالل  بارزانيكردستان مسعود ال إقليملتنظيم الدولة اإلسالمية، وبعد أن أجرى رئيس 

إلى انقسامات داخلية ولقي معارضة دولية شبه تامة. تمثل الجانب  2017. أدى استفتاء أيلول/سبتمبر قليماإل
 شمل المناطق المتنازع عليها في محاولة منه لتحقيق قفزةبارزاني لالستفتاء ليالاألكثر إشكالية في توسيع 

ثر تحركه هذا كان هناك رد فعل من الحكومة العراقية برئاسة رئيس إالمتعثرة.  140في تنفيذ المادة 
ً الوزرا أكتوبر لى الشمال في أواسط تشرين األول/التي أرسلت قوات إء حيدر العبادي المدعومة دوليا

  ر هذا الرد العسكري المشهد لصراع مستقبلي.حضّ  5م المناطق المسيطر عليها.الستعادة كركوك ومعظ

إن اتخاذ إجراءات دولية حاسمة للمساعدة في تسوية وضع المناطق المتنازع عليها تأخر أصالً. بعد تبني 
ات بسبب خالف أربيل، ترنحت المفاوضات بين بغداد و2005الدستور واالنتخابات الجديدة في أواخر العام 

عميقة حول تعريف المناطق المتنازع عليها، والعملية الدستورية والشروط المحتملة للتسوية. عندما مر 
بعثة األمم  طلقتدون ظهور أي مؤشر على تحقيق تقدم، أ 2007الموعد النهائي في كانون األول/ديسمبر 

أوالً دراسة شاملة للظروف  مبادرة طموحة للتوسط في الصراع. أجرت(يونامي) المتحدة لمساعدة العراق 
، وأصدرت تقريراً خاصاً متنازع عليه قضاءاالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية واإلدارية في كل 

ثم تالشت المبادرة وسط الحمالت االنتخابية التي سبقت االنتخابات  2009.6 أبريلللمعنيين في نيسان/
لة اإلسالمية بشكل شبه كامل وتشكيل حكومتين منتخبتين اليوم، وبعد هزيمة تنظيم الدو 7المحلية والوطنية.

، فإن آفاق التوصل إلى حل تفاوضي للمناطق المتنازع عليها باتت أفضل. ينبغي على أربيلفي بغداد و
ً منه بهذه 2009يونامي أن تعيد إحياء مبادرة وساطتها استناداً إلى دراستها التأسيسية في العام  . اعترافا

، يان كوبيش، 2018الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة الذي انتهت واليته في العام الفرصة، تعاقد 
بشكل يجعلها تعكس ما حدث على مدى  2009مع باحثين محليين لتحديث البيانات التجريبية لدراسة العام 

 األعوام العشرة الماضية.

 
 

 140جب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة مع أخذ إرادة سكان تلك األراضي بعين االعتبار. المادة الدستور الدائم. ي
كانون  31من القانون اإلداري المؤقت بأكملها وتنص على أنه ينبغي تطبيقها بحلول  58تتبنى المادة  2005من دستور العام 

 .2007األول/ديسمبر 
من الدستور تحدد أي نوع من االستفتاء  140من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت وال المادة  58 المادة على سبيل المثال، ال 4

ينبغي إجراؤه ومن ينبغي أن يشارك فيه؛ كما أنهما ال تشيران إلى ما إذا كان ينبغي إجراء االستفتاء في جميع المناطق المتنازع 
ير ذلك. كما أنهما ال تحددان ما إذا كان ينبغي إجراء التعداد العام للسكان في كل العراق أو عليها أو حسب القضاء أو الناحية، أو غ

 في المناطق المتنازع عليها وحسب.
 تشرين 17النفط والحدود: كيفية تسوية األزمة الكردية في العراق، ، 55إحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  5

الجيش من استعادة كركوك كان القرار الذي اتخذه فصيل قوي في االتحاد الوطني الكردستاني بعدم . ما مكن 2017األول/أكتوبر 
  المقاومة. ونتيجة لذلك، انهارت الدفاعات الكردية.

 قاد هذا الجهد الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق حينذاك، ستافان دي مستورا، ونائبه، أندرو غيلمور. 6
 Iraq’s Disputed Territories: A View of theأفضل وصف لدراسة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في كتاب كان  7

Political Horizon and Implications for U.S. Policy) قد 2009-2006. كان المؤلف شين كين، أحد موظفي البعثة (
. تمكنت مجموعة 10-7جع سابق، ص. مرضطراب على خط التماس، اشارك في الدراسة. انظر أيضاً تقرير مجموعة األزمات، 

، لم يكن سوى عدد قليل من 2018. في العام 2009األزمات من الوصول إلى دراسة يونامي عبر طرف تلقى نسخة منها في العام 
ها، في الوقت الذي كبار صناع السياسات العراقيين حتى على علم بالدراسة، ولم يكونوا يعرفون كيف يحصلون على نسخة من

 .2018عبروا فيه عن اهتمام كبير بها. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، بغداد وأربيل، كانون الثاني/يناير وتشرين األول/أكتوبر 
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اً إلعادة االنخراط الدولي يويوفر أساساً تحليل يبرز هذا التقرير آخر التطورات في المناطق المتنازع عليها
في القضية اإلشكالية المتمثلة في الحدود الداخلية المتنازع عليها في العراق. ويستند التقرير إلى مقابالت 

يين ودوليين رئيسيين، وكذلك مع صناع قرار محليين في المناطق إقليممع صناع سياسات وطنيين و
ي األجزاء الوسطى (كركوك) والجنوبية الشرقية من المناطق المتنازع عليها المتنازع عليها. وهو يغط

  8وخانقين) التي عانت من أسوأ االضطرابات خالل السنوات القليلة الماضية.خورماتو (طوز 

   

 
 
لمراجعة تحليل مجموعة األزمات حول أحد أقضية محافظة نينوى، انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  8

 .2018شباط/فبراير  20كة ما بعد تنظيم الدولة اإلسالمية لصالح العراق في سنجار. كسب معر، 183
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II. قضية الحدود الداخلية المتنازع عليها باختصار 

شمال العراق منذ خدعتهم القوى لقد ادعى القادة األكراد بحقهم في المناطق المتنازع عليها في 
االستعمارية، من وجهة نظرهم، ولم تمنحهم دولة مستقلة في نهاية الحرب العالمية األولى. إال أن قراءة 
أكثر رزانة تشير إلى أن النزاع بدأ فقط من لحظة اكتشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن 

رغم  9الكردي الذي قاده البارزاني في مطلع الستينيات. العشرين، ولم يتضح بجالء إال بعد التمرد القومي
ذلك، فإن هذا النزاع القديم ألقى بظالله على العالقات بين الحكومة المركزية واألحزاب الكردية ألكثر من 

  .2003في العام  ميركينصف قرن. ولم تنجح محاولة تسويته من خالل عملية دستورية بعد الغزو األ

ً في صياغته، تنص على 2005ور العام من دست 140المادة  ، التي لعبت األحزاب الكردية دوراً رئيسيا
ستان االتحادي وباقي كرد إقليمعملية لتسوية وضع المناطق المتنازع عليها بهدف رسم حدود دائمة بين 

عليها األحزاب الكردية هذه المادة على أنها آلية ستمكن من "عودة" المناطق المتنازع  ترتصوّ العراق. 
إلى كردستان. بالمقابل، رأت الحكومة المركزية فيها محاولة كردية لالستيالء على جزء ال يتجزأ من 

  10العراق وتدمير وحدة ترابه.

إضافة إلى عدم استعداد الحكومات االتحادية المتتالية الحتضان المشروع  ،االختالل الوظيفي في بغداد
قدم. كان الخوف األعمق هو أن األكراد سيستخدمون قوتهم الكردي لضم هذه المناطق، عطل حدوث أي ت

واالستفادة من عالقتهم الوثيقة بالواليات المتحدة لضم المناطق  2003النسبية التي اكتسبوها بعد العام 
ً تنافس ما تبقى من دولة عراقية متردية. كان ذلك  الغنية بالنفط وإعالن دولة مستقلة قابلة للحياة اقتصاديا

ً أ ً أحمر تحت تنفيذ المادة فيه حمر بالنسبة لبغداد، بنفس القدر الذي رسم خطا  140الزعماء األكراد خطا
تلك األجزاء التي يقطنها عدد كبير على بطريقة ال تمكنهم من السيطرة على هذه المناطق، أو على األقل 

  من األكراد وتحتوي حقول نفط كبيرة. 

تطعن بالروايات الكردية حول ماضي عليها طق المتنازع المجموعات األخرى التي تعيش في المنا
ومستقبل المنطقة. تركمان العراق أقلية تخشى هيمنة جماعات أكثر قوة، سواء كانت الحكومة االتحادية 

كردستان. ويفضلون درجة من االستقالل عن كلتيهما من خالل ترتيبات تقاسم  إقليمالعراقية أو حكومة 
أمنية مشتركة يشاركون فيها. ويرفضون التسمية الرسمية لمنطقة معينة على أنها  للسلطة المحلية وسيطرة
ً من األكراد يعيشمتنازع عليها إذا كان ع فيها. على سبيل المثال، فإن عضواً في المجلس  دد قليل نسبيا

  المحلي لناحية السعدية في محافظة ديالى، وهو تركماني، أعلن قائالً: 

ً من المجموعات اإلنعيش في مناطق مختلطة ة الثالث الرئيسية في كل تجمع ثني؛ حيث تجد أشخاصا
... ينبغي إعادة النظر بتوصيف المناطق المتنازع عليها ألن منطقتي على سبيل المثال،  .سكاني

ً ليس فيها عدد كبير من السكان األكراد. وال مبرر العتبارها متنازع ،السعدية     11عليها. ا

التي قام بها  ريبهرت من سكانها األكراد خالل حمالت التعون أن السعدية، التي طُ عإال أن األكراد يدّ 
  النظام السابق، تعد تاريخياً جزءاً من كردستان وينبغي إعادتها إليها.

النظرة العربية الشائعة لـ "النزاع" واضحة بشكل صارخ. عضو عربي سني في مجلس ناحية قره تبه في 
  نفس المحافظة قال:

ختلف فقط حول كيفية حكم نكن أن يكون هناك منطقة متنازع عليها داخل بلد موحد. يمكن أن ال يم
كردستان، وهو جزء من العراق وليس دولة مستقلة، وباقي  إقليممناطق واقعة على الحدود بين 

   12البالد.

 
 
فإن  –وهو ادعاء موضع نزاع  –إلى الحد الذي وعدت فيه القوتان االستعماريتان، بريطانيا وفرنسا، بتأسيس دولة كردية  9

م تركيا، وأبعادها أصغر بكثير من المناطق التي يقطنها المنطقة التي كان من المزمع إقامة هذه الدولة عليها تقع فيما أصبح اليو
 األكراد في تركيا، وإيران، والعراق وسورية.

، 140) وصفت عدة مواد من الدستور بأنها موضع نزاع، بما في ذلك المادة 2009-2007المراجعة األولى للدستور العراقي ( 10
. األحزاب اإلسالمية .Iraq’s Disputed Territories, op. cit. p. 11واقترحت إعادة التفاوض بشأن هذه المواد. كين

والمواد  140، وافقت على إدراج المادة 2015الشيعية، التي كانت تتمتع باألغلبية السياسية خالل عملية صياغة الدستور في العام 
ذلك على األرجح بنيّة استخدام أغلبيتهم ذات الصلة والداعمة للمصالح الكردية مقابل تنازالت كردية في قضايا أخرى، لكنهم فعلوا 

 السياسية لضمان عدم تنفيذها.
مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عدنان خليل إسماعيل، نائب رئيس المجلس المحلي للسعدية ورئيس الجبهة التركمانية  11

 .2018آذار/مارس  14العراقية فيها، 
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سرت في العام هذه هي الرؤية العربية القومية للعراق بوصفه دولة مركزية واحدة. لكن هذه المجموعة خ
، على وجه 140ومرة أخرى في عملية صياغة الدستور التي تلت؛ ورفضت بشكل قاطع المادة  2003

  الخصوص، التي تؤثر في المناطق التي يعيشون فيها. 

النظرة القومية  أفضت، 1958المتطرف، وفي ظل األنظمة الجمهورية في عراق ما بعد العام  افي شكله
كراد من ممتلكاتهم والتصنيف غير الطوعي للتركمان على أنهم عرب في سجل إلى التهجير القسري لأل

المنطقية خالل الحرب مع إيران  إلى نهايتهالتعريب  عندما أخذ 13السكان في تعداد السكان العشري.
أدى إلى القتل الجماعي لألكراد (وبعض األقليات  ه) التي بدأها نظام صدام حسين، فإن1980-1988(

لحكم الذاتي وفي األجزاء الغنية ذي االكردي  قليملتي ارتبطت بهم) في المناطق الريفية في اإلالصغيرة ا
  14بالنفط مما أصبح الحقاً المناطق المتنازع عليها.

جد العرب ياألنظمة الجمهورية في الماضي، و اليوم، تتالشى تلك النسخة من القومية العربية التي ساندت
  سياسي. عضو المجلس المحلي نفسه تابع قائالً:السنة أنفسهم في حالة ضعف 

ات القرن العشرين، وقبل ذلك، كان األكراد هم يالنزاع تاريخي. تعلمنا من الجيل األكبر أنه في ثالثين
المناطق المجاورة، وأن العرب أتوا وصادروا المنطقة بعد والمجموعة الرئيسية من السكان في قره تبه 

ن. لكن ذلك تاريخ. إننا نعيش معاً اآلن، وعلينا أن نقبل بعضنا بعضاً وأن مواجهات مسلحة بين الجانبي
  15نتفق على قواعد التعايش.

اليوم، يشعر السكان العرب المحليون بأنه تم التخلي عنهم من قبل الحكومة المركزية التي تديرها األحزاب 
لمناطق المتنازع عليها وتفضل بخطوات للتمسك با المبادرةاإلسالمية الشيعية التي ال تشعر بضرورة 

  16تجاهل المشكلة.

ً غير واقعي، على  بالنسبة لألكراد، فإن السيطرة الرسمية الدائمة على المناطق المتنازع عليها تبقى هدفا
األقل طالما ظل العراق، وإيران وتركيا يعارضون نشوء دولة كردية قابلة للحياة اقتصادياً. في تشرين 

ظهرت هذه الدول استعدادها لدعم اللجوء إلى القوة العسكرية لمنع حدوث ذلك، ما ، أ2017األول/أكتوبر 
لم يترك هذا خياراً لألحزاب الكردية سوى  17أعاد التطلعات الكردية لتحقيق االستقالل عقوداً إلى الوراء.

في المناطق إعادة بناء قوتها، واالستمرار في تحدي السيطرة االتحادية وسيطرة الجماعات شبه العسكرية 
  مة.ءية أكثر مالإقليمبيئة نشوء ك وانتظار المتنازع عليها كلما استطاعت ذل

الديمقراطي االتحاد الوطني الكردستاني وحزبي  2017لقد ترك االستفتاء الذي أجري في أيلول/سبتمبر 
منهما فصيل  ن ضد بعضهما البعض في مقاربتهما حيال بغداد. في كلين داخلياً ومنقسميالكردستاني متوتر

ً أو سراً. المعارضون داخل االتحاد الوطني الكردستاني  دعم االستفتاء وفصيل آخر عارضه إما علنا
والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذين سطع نجمهم في أعقاب تداعيات االستفتاء، يعبرون عن استعدادهم 

ي مها. على النقيض من ذلك، فإن داعلالنخراط في مفاوضات سياسية مع بغداد حول المناطق المتنازع علي
  18االستفتاء األكثر حماسة داخل هذين الحزبين يتبنون موقفاً أكثر تشدداً.

 
 
 .2018اللهيبي، عضو مجلس قره تبه، آذار/مارس مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع جبار  12
13 (2004) ”, Human Rights WatchClaims in Conflict: Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq“؛ و 

Roberta Cohen and John Fawcett, The Internally Displaced People of Iraq (Washington, 2002). 
14 Human Rights Watch, (1993). ”,gainst the Kurdsae Anfal Campaign Genocide in Iraq: Th“. 
 .2018آذار/مارس  13مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع جبار اللهيبي، عضو المجلس المحلي لقره تبه،  15
المركزية هي أول من عبر عن هذه النقطة المشروعة عضو المجلس المحلي السابق لخانقين. قال: "لألسف، فإن الحكومة  16

ينتهك القواعد والقوانين. لم تكن أبداً جادة حيال إيجاد حل للمناطق المتنازع عليها. إنها فقط تستخدم القضية كورقة سياسية للضغط 
 على األطراف لتحقيق مكاسب سياسية. إنها تشير إلى الدستور فقط عندما يخدم ذلك مصالحها". بالطبع، يمكن توجيه نفس االتهام

لحكومة إقليم كردستان. بالفعل، تابع متهماً حكومة إقليم كردستان: "إنهم يستخدمون قضية المناطق المتنازع عليها كوسيلة للسيطرة 
على النقاشات الكردية. األكراد منقسمون أكثر من أي وقت مضى". مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع زياد الدلوي، 

. لمراجعة وصف للكيفية 2018آذار/مارس  14افظة ديالى، وأحد قادة االتحاد اإلسالمي الكردستاني، العضو السابق في مجلس مح
، 120التي فسرت بها حكومة إقليم كردستان الدستور لتحقيق مصالحها في المناطق المتنازع عليها، انظر مجموعة األزمات رقم 

 .8-3مرجع سابق، ص.  2012ل بريأن/نيسا 19الرهانات المرتفعة في لعبة النفط والغاز. 
. العقلية نفسها؛ الشيء الجديد الوحيد هو 1991مسؤول في حزب كردي معارض قال: "بتنا قريبين اآلن من حيث كنا في العام  17

ؤول . مس2018أنه بات لدينا اآلن أبنية المعة، وفنادق ومطاعم". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، السليمانية، كانون الثاني/يناير 
إلى الدرجة األولى". مقابلة  99. عدنا اليوم من الدرجة 'األفاعي والساللم'كردي رفيع وافق على ذلك قائالً: "األمر يشبه لعبة 
  .2018أجرتها مجموعة األزمات، أربيل، كانون الثاني/يناير 

 .2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، أربيل، أيلول/سبتمبر  18
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القوات العراقية، بمساعدة عدد من المجموعات الشيعية شبه المسلحة، معظم المناطق المتنازع  ةبعد استعاد
أن بغداد باتت اآلن تسيطر عليها بشكل جادل البعض ب 2017عليها من السيطرة الكردية في تشرين األول/

إال أن األكراد لم يتخلوا عن االدعاء بحقهم بهذه المناطق، أي أن ذلك الحدث كان بمثابة نهاية حلقة  19دائم.
أخرى من النزاع. على حد تعبير مسؤول تركي، "إن السيطرة على المناطق المتنازع عليها كرقاص 

  20.الساعة، ومن هنا الحاجة لحل سياسي"

ليستا الصوتين الوحيدين المؤثرين في تسوية وضع المناطق المتنازع عليها. في حين أن  أربيلبغداد و
لكليهما مصلحة في ترسيم حدود دائمة، فإن للسكان المحليين مصلحة مهمة أيضاً في استقرار هذه المناطق 

كما  –، فإن رهانهم األفضل ورخائها. طالما ظل احتمال التوصل إلى حل مفروض أو متفاوض عليه بعيداً 
، 140يكمن في عملية تقودها يونامي، تنسجم مع المادة  –اقترح السياسيون المحليون من جميع الخلفيات 

  وتوفر ترتيبات لألمن المحلي وتقاسم السلطة.

   

 
 
 .2018موعة األزمات، بغداد، كانون الثاني/يناير مقابالت أجرتها مج 19
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، أنقرة، كانون الثاني/يناير  20
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III. آخر التطورات في المناطق المتنازع عليها  

كردستان يدعي حقه بها،  إقليمعراق في حقيقة أن مثل الخيوط المشتركة في المناطق المتنازع عليها في التت
ة المختلطة لسكانها ووجود النفط والغاز فيها. في الواقع، فإن كالً من األقضية األربعة ثنيوفي التركيبة اإل

عشر التي تشكل المناطق المتنازع عليها، تنتشر على أربع محافظات، وفيها مزيج مختلف من الناس، 
كركوك، وخانقين وطوز  –االقتصادية. وكل من المناطق الثالث الموصوفة هنا والثقافات والتحديات 

ً مسلحة متنافسة، وعداوات بين مكوناتها المحلية وتوترات مع بغداد. كل هذه  - خورماتو تواجه أطرافا
القضايا ستعقد المفاوضات المستقبلية. أقرت دراسة يونامي بهذا التنوع بدراسة الخصائص المحددة لكل 

بد ألي جهد جديد لتسوية قضية المناطق المتنازع عليها من أن يأخذ باالعتبار  . والةنطقة على حدم
  على المستوى المحلي. فاوتةاالحتياجات والمشاكل المت

 ً تشير الحوارات مع الشخصيات السياسية والمواطنين العاديين في المناطق  ، حيثينبغي أن يكون هذا ممكنا
ثابت إلى أن معظمهم يريد تسوية مستقرة تعود بالفائدة على كل المجتمعات المحلية، المتنازع عليها بشكل 

 21ويتم التوصل إليها من خالل الحوار والمفاوضات، أكثر مما يريدون تغييراً للوضع الرسمي للمناطق.
رغم عدم تطبيق الدستور، فإن معظم السكان ما زالوا يستحضرونه بوصفه األساس الوحيد لتسوية 

  22مية.سل

 كركوك  آ.

األغلبية العربية من  وع عليها، على الحدود بين الجزء ذتقع محافظة كركوك، كغيرها من المناطق المتناز
ويشمل سكانها األكراد (السنة)، والعرب (السنة)، والتركمان (السنة  23كردستان العراق. إقليمالعراق و

يين المسيحيين. كانت كركوك في الماضي والشيعة)، إضافة إلى مجموعة صغيرة من الكلدان واآلشور
 ،مدينة تضم حامية عسكرية على طريق تجاري عثماني مهم (ما يفسر وجود سكان تركمان حضريين)

  حتى اكتشاف النفط. –وشكلت موقعاً خلفياً في السنوات األولى للجمهورية العراقية 

لعراق، فإنها كانت توفر العائدات وبالنظر إلى أن كركوك توجد فوق حقل النفط الوحيد العمالق في ا
للحكومات المتعاقبة في بغداد منذ عقود. في النهاية، حلت حقول النفط الجنوبية محله من حيث األهمية، إال 

ات القرن العشرين، عندما أصبحت يأن كركوك ظلت تشكل شريان حياة خالل الحرب مع إيران في ثمانين
ب األنظمة التي قادها وخطوط أنابيبها غير قابلة للتشغيل. ونظراً لتشرّ  حقول النفط الجنوبية، وبنيتها التحتية

البعثيون بأيديولوجيا قومية عربية قوية، فإن تلك األنظمة قامت بحمالت تعريب مكثفة لكركوك لتعزيز 
سيطرتها على النفط؛ وفي ظل حكم صدام حسين، وصل ذلك إلى مستوى اإلبادة الجماعية في حملة األنفال 

   1988.24 عام

عكس تلك العملية، رغم أن ذلك تم بشكل عام دون عنف؛ حيث عاد  2003في العام  ميركيالغزو األ
ة، ميركيتحت الحماية األ 25وهمشوهم سياسياً. (وإلى حد أقل التركمان)روا عرب كركوك األكراد وهجّ 

 –قراطي الكردستاني االتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديم –رسخ الحزبان الكرديان الرئيسيان 
فعل المعلنة  اكردستان رغم نيتهم إقليما السياسية والعسكرية، لكنهما لم يتمكنا من ضم كركوك إلى مهيمنته

  من الدستور. 140ذلك من خالل عملية نصت عليها المادة 

ق عندما مر الموعد النهائي المحدد في الدستور إلجراء استفتاء على وضع كركوك وغيرها من المناط
، شلت الحياة السياسية في كركوك. كلما أجرى العراق انتخابات على 2007المتنازع عليها في نهاية العام 

 
 
؛ وأبحاث أجرتها 2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، محافظات ديالى، وصالح الدين وكركوك، النصف األول من عام  21

 ق المتنازع عليها.في المناط 2003مجموعة األزمات بعد العام 
ً إلى جهود الوساطة التي أجرتها مؤسسة فريدريك نومان ( 22 ) 2012-2008استناداً إلى أبحاث مجموعة األزمات، وأيضا

 ).2009ومجموعة الحوار االستشارية (والمستمرة منذ العام 
؛ 2006تموز/يوليو  18، كبوادر معركة تختمر حول كركو، 56انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  23

النفط مقابل األرض: نحو ، 80؛ والتقرير رقم 2007نيسان/أبريل  19العراق واألكراد: تسوية أزمة كركوك، ، 64والتقرير رقم 
مرجع اضطراب على خط التماس، ، 88؛ والتقرير رقم 2008تشرين األول/أكتوبر  28، ة العظمى عن العراق واألكرادلالمباد

العراق ، 120؛ والتقرير رقم 2011آذار/مارس  28العراق واألكراد: مواجهة مخاوف االنسحاب، ، 103ير رقم سابق؛ والتقر
 .2018نيسان/أبريل  19واألكراد: الرهانات المرتفعة في لعبة النفط والغاز، 

24 , op. cit.”“Genocide in Iraq . 
باالنخراط في عملية هندسة ديمغرافية من خالل تقديم الحوافز اتهم الزعماء العرب والتركمان المحليين األحزاب الكردية  25

 لألكراد الذين ليسوا من كركوك أصالً لالستقرار هناك أيضاً.
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مستوى المحافظة، كانت كركوك تتخلف عن العملية بالنظر إلى أن األحزاب المحلية لم تتمكن من االتفاق 
على وضع كركوك (على افتراض أن  ل نتائج االنتخابات إلى استفتاء بحكم األمر الواقععلى صيغة ال تحوّ 

  26كردستان). إقليماألكراد يصوتون دائماً تقريباً لألحزاب الكردية، التي تدعم ضم كركوك إلى 

 مية وتداعياتهالمعركة ضد تنظيم الدولة اإلسالا  .1

البلدات ، اندفع مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية باتجاه مدينة كركوك من مخابئهم في 2014في حزيران/يونيو 
العربية في المحافظة في الغرب. انهارت القوات العراقية الموجودة على أطراف المدينة وفي حقول النفط؛ 
وحلت ميليشيات األحزاب الكردية، البشمركة، محلها؛ حيث سيطر االتحاد الوطني الكردستاني على المدينة 

بع ذلك مواجهات دامت ثالث سنوات بين ت 27بينما سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على حقول النفط.
البشمركة وتنظيم الدولة اإلسالمية، مع حدوث صدامات متكررة على طول خط الجبهة جنوب وغرب 
المدينة. محافظ كركوك الكردي نجم الدين كريم، سيطر على الحياة في المدينة بشكل محكم من خالل 

العرب والتركمان أنها كانت مسؤولة عن ارتفاع  األسايش، قوات األمن الكردية، التي ادعى السياسيون
   28، والخطف واالغتيال.عشوائيكبير في عدد حاالت االعتقال ال

فصاعداً رأى فيها العرب  2014كما اتخذ المحافظ سلسلة من الخطوات اإلشكالية اعتباراً من العام 
عدد السكان العرب في المهجرون من الحويجة والمحافظات األخرى محاولة كردية مستمرة لتقليص 

كركوك؛ فقد أمر بهدم المنازل غير المرخصة في المناطق العربية في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة 
كركوك، وأحدث إجراءات إدارية معقدة للعرب المهجرين من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة 

تسجيل األطفال العرب الموجودين في مستشفيات زعم أنه منع دخول إلى المدينة، ويُ إذا أرادوا الاإلسالمية 
كما استعمل أغلبية األحزاب الكردية في المجالس المحلية لتحقيق بعض  29كركوك في سجل السكان.

المحلية العربية والتركمانية في المنطقة. في  موعاتاألهداف القومية الكردية الواضحة، ما أثار استياء المج
ر تصويت في المجلس برفع علم كردستان على مباني الحكومة ، نجح في تمري2017آذار/مارس 

في الشهر الثاني، حاول أن يطرح على المجلس مقترح تحريضي للغاية يتمثل في إجراء استفتاء  30المحلية.
كردستان، لكن المجلس قرر عدم التصويت  إقليمفي المحافظة لتحديد ما إذا كان ينبغي االنضمام إلى 

ب/أغسطس، استعمل نفس اآللية لتمكين مشاركة كركوك في االستفتاء على استقالل وفي نهاية آ 31عليه.
اعتبر السكان العرب والتركمان المحليين هذه التحركات ضارة للغاية، وعارضوها بشدة  32كردستان.

  وقاطعوا التصويت عليها في المجلس.

 د االستفتاء على استقالل كردستانضردود الفعل   .2

، وبعد االستفتاء بوقت قصير، اندفع الجيش العراقي، بدعم من 2017ول/أكتوبر في مطلع تشرين األ
مقاتلين من مجموعات شبه عسكرية تسمى الحشد الشعبي، من الجنوب وأخرج تنظيم الدولة اإلسالمية من 

تشرين األول/أكتوبر، تقدموا أكثر فدخلوا كركوك والمناطق األخرى  16األقضية الغربية لكركوك. في 
كردستان. محافظ كركوك، واألعضاء األكراد  إقليممتنازع عليها وأجبروا البشمركة على التراجع نحو ال

في المجلس ومعظم المدراء األكراد في الحكومة المحلية هربوا في نفس االتجاه، مع آالف السكان األكراد 

 
 
في كركوك والمناطق األخرى المتنازع عليها، تستند وجهات النظر المحلية حول ترتيبات الحكم وتوزيع المناصب اإلدارية أوالً  26

طائفية؛ حيث يسعى كل طرف إلى تشكيلة تبني على ثقله الديموغرافي وتعّظم هذا الثقل إلى  –نية وقبل كل شيء إلى حسابات إث
 أقصى درجة ممكنة وتمنع أن يتحول طرف إلى أقلية هامشية.

تمسك حزب االتحاد الوطني الكردستاني بقبة بابا في حقل نفط كركوك، وأيضاً بحقلي جمبور وخباز، في حين استولى الحزب  27
مقراطي الكردستاني على قبة أفانا في حقل نفط كركوك (وكان قد بسط سيطرته أصالً على قبة خورماال في الحقل) وحقل باي الدي

 حسن.
. وكالهما اقتبسا تقريراً 2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي عربي وسياسي تركماني، كركوك، أيار/مايو  28

 ..Kurdistan Region of Iraq: 350 Prisoners ‘Disappeared’”, 21 December 2017“لهيومان رايتس ووتش بعنوان 
 .2018حزيران/يونيو  –مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، كركوك، أيار/مايو  29
30 ., 28 March 2017Rudaw“Kirkuk raises Kurdistan flag over state buildings after ‘historic’ vote”,  .

لس ادعى أنه عارض إجراء رفع العلم لكن، كقومي كردي، لم يستطع التصويت ضده. مقابلة أجرتها عضو كردي في المج
. يشعر أكراد كركوك في كثير من األحيان أنهم في مأزق بين الحاجة لتنفيذ أوامر 2018مجموعة األزمات، كركوك، أيار/مايو 

لي، الذي يتعزز بفضل عدد كبير من حاالت الزواج المختلط بين قيادة حزبهم والرغبة بالمحافظة على االنسجام في مجتمعهم المح
  األكراد والتركمان.

31 , 4 April 2017.Middle East Eye“Kirkuk council votes for referendum on joining Iraqi Kurdistan”, . 
32 , 29 August Rudaw“Kirkuk province votes in favour of participating in Kurdistan’s referendum”, 

2017.. 
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وقت قصير، لكن السياسيين الذين خافوا من الردود االنتقامية. معظم السكان األكراد عادوا بعد ذلك ب
والمسؤولين األكراد لم يعودوا؛ ونتيجة لذلك توقفت أنشطة المجلس المحلي منذ ذلك الحين بسبب عدم 

   33.نصابهاكتمال 

فرضت حكومة بغداد فوراً سيطرتها، ونشرت الشرطة المحلية واالتحادية داخل المدينة وتركت الجيش 
عت نائب المحافظ فرضت سيطرتها على اإلدارة المحلية، ورفّ كما  34والحشد لتأمين محيط حقول النفط.

(العربي) إلى محافظ بالوكالة، واستبدلت الموظفين الغائبين. تشجع سكان المنطقة العرب والتركمان 
وشعروا بالراحة بعد رحيل قوات األمن الكردية بشكل خاص، واستشعروا فرصة جديدة لتقاسم السلطة 

، وهو قائد ةكم الكردي. بعض السياسيين أظهروا نزعة انتصارية. تحسين كهيبدت غير ممكنة في ظل الح
تركماني شيعي بارز في مجلس المحافظة قال: "لقد استعاد التركمان الشيعة السلطة التي يستحقونها في 

  آخرون كانوا أكثر حذراً: 35كركوك فقط بفضل دعم الحكومة المركزية وقوة الميليشيات الشيعية".

ات الطائفية تزداد قوة على حساب القوات الحكومية. وهذا خطير على السالم والتعايش في الميليشي
المدينة. الحكومة تفقد السيطرة على أراضي البالد. لقد باتت األعالم اإليرانية وصور الخميني في كل 

   36مكان في كركوك اآلن.

تتمركز قوات األمن المختلفة  37في حين يسيطر الجيش على مدينة كركوك، فإن الحشد أكثر عدوانية.
خارج المدينة لكنها تدخل المدينة كلما أرادت. لقد استغل الحشد دوره األمني لملء كل منصب حكومي 

. إنه يسيطر على الطرقات في سائر أنحاء المحافظة، في الغالبأخاله األكراد بأشخاص تركمان شيعة 
يحاول تنظيم الدولة اإلسالمية العودة. قد يكون مركز  ويفرض رسوماً على نقاط التفتيش. في هذه األثناء،

يشن الغارات على القرى الواقعة في القضاء كل ليلة ويرعب  همدينة الحويجة خالياً من أفراد التنظيم، لكن
دخول المناطق فيما يبدو يتجنب لكنه نه في حين قد يكون الحشد قوياً، إمراقب محلي الحظ قائالً  38سكانها.

نتيجة بالذلك بتسيير دوريات على الطرقات. ومن بية السنية لمواجهة تنظيم الدولة، ويقوم بدالً ذات األغل
"فإن السكان المحليين يعانون من تنظيم الدولة والحشد على حد سواء، ألن كل تنظيم يتهمهم بدعم التنظيم 

  39اآلخر".

كردستان، وداخل الحزب الديمقراطي  إقليمفاقم االستفتاء وتداعياته االنقسامات السياسية العميقة في 
 إقليمرزاني نفسها، وأضعف بشدة موقع األكراد في بغداد. قلة في االكردستاني، وحتى داخل عائلة الب

بارزاني شككوا في توقيت االستفتاء، الكردستان ال يتوقون ألن يكون لهم دولة، إال أن خصوم مسعود 
ستبدادي. سياسي من الحزب الديمقراطي الكردستاني قال: نه جزء من محاولة لتعزيز حكمه االأمعتقدين 

ً أفضل إلجراء االستفتاء. لقد تحول  "لألكراد الحق بأن يكون لهم دولتهم. لكن كان ينبغي أن يختار توقيتا
  40بسبب االستفتاء. –العالم بأسره ضدنا. خسرنا جزءاً كبيراً مما حققناه 

خاص (وفصيل االتحاد الوطني الكردستاني الذي مكن الجيش من منتقدو البارزاني حملوه المسؤولية بشكل 
الدخول إلى كركوك) عن خسارة المناطق المتنازع عليها ومواردها. ألشهر بعد االستفتاء، ظل الرد الوحيد 
للقادة األكراد هو إنكار المسؤولية عن التطورات الالحقة في كركوك، ومقاطعة االجتماعات التي نوقشت 

لمناطق المتنازع عليها، ورفض تقديم مرشحين في كركوك لالنتخابات البرلمانية، بانتظار أن فيها قضية ا

 
 
يتذرع أعضاء المجلس األكراد بانعدام األمن بالمدينة (غياب قوات األمن الكردية) وهيمنة ما يعتبرونه قوات غير شرعية  33

 (الحشد). 
ي للتوضيح، فإن االتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني فقدا السيطرة على حقول النفط في كركوك الت 34

أو كانا قد سيطرا عليها من قبل، باستثناء حقل واحد؛ فقد فقدا السيطرة على قبتي بابا وأفانا في  2014كانا قد سيطرا عليها في العام 
حقل نفط كركوك، وحقول جمبور، وخباز وباي حسن. تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من التمسك بقبة خورماال في حقل 

 في الجزء المتنازع عليه من محافظة أربيل. نفط كركوك، وهي الواقعة
 .2018أيار/مايو  26مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك،  35
 . 2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك، أيار/مايو  36
ناء دولة المجموعات شبه العسكرية في العراق: تحٍد إلعادة ب، 188انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  37

 .2018تموز/يوليو  30فعالة، 
مراقب محلي الحظ أنه "عندما حرر الجيش الحويجة، قام فقط بتطهير المدينة والطرق المفضية إليها من تكريت وبياجي. إال أن  38

هناك؛  قرية. لم يذهب الجيش إلى أي من هذه القرى. وبالتالي فإن مقاتلي تنظيم الدولة ما يزالون 400قضاء الحويجة يضم 
وعددهم كبير، وهم يتحركون في كل مكان. ال يستطيع السكان المحليون فعل شيء حيال ذلك، رغم أن الجميع يعرف من هم هؤالء 

 . 2018األشخاص". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك، حزيران/يونيو 
 . 2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك، حزيران/يونيو  39
 . 2018رتها مجموعة األزمات، كركوك، أيار/مايو مقابلة أج 40
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كما اتهموا بشكل متكرر محافظ  41تتدخل الواليات المتحدة وتتوسط في صراعهم مع الحكومة المركزية.
النتقال إلى كركوك بالوكالة، راكان سعيد، بدعم "موجة جديدة من التعريب" من خالل تشجيع العرب على ا

   42المحافظة.

 األشراك االنتخابية  .3

. ولهذا 2018كان موقع األكراد في كركوك قد ضعف كثيراً عند إجراء االنتخابات البرلمانية في أيار/مايو 
عى السكان المحليون غير األكراد بوجود تزوير عندما أظهرت نتائج االنتخابات، التي أجريت السبب ادّ 

لكتروني، أن االتحاد الوطني الكردستاني كان قد تمكن من الفوز بستة من صويت اإلللمرة األولى عبر الت
 43عشر، مظهراً قوته حتى في مناطق مثل الحويجة ذات األغلبية العربية. ثنيمقاعد مجلس المحافظة اال

السياسي العربي عبد الرحمن منشد العاصي علق قائالً: "الناس يسخرون من االنتخابات في كركوك، 
يقولون إن المقترعين وضعوا العقال [غطاء الرأس العربي التقليدي] في صندوق االقتراع لكن شرواالً و

عملية العد الجزئي لألصوات التي أجريت الحقاً بأمر من مجلس  44[اللباس الكردي التقليدي] خرج منه".
النتائج الكلية في كركوك  النواب لم تقدم الكثير من العزاء لخصوم االتحاد الوطني الكردستاني، حيث إن

  45ظلت دون تغيير، واحتفظ االتحاد الوطني الكردستاني بالمقاعد الستة التي كان قد فاز بها.

هدد الخالف حول االنتخابات بتقويض التطور اإليجابي الوحيد في كركوك على مدى العام الماضي؛ حيث 
/مارس على كتابة مسودة قانون بإجراء وافق جميع الالعبين السياسيين الرئيسيين في كركوك في آذار

من المزمع إجراء هذه االنتخابات  2005.46انتخابات للمجلس المحلي في كركوك للمرة األولى منذ العام 
بالتزامن مع االنتخابات في المحافظات العراقية األخرى، إال أن فقدان  2019في النصف األول من عام 

خابية في العراق في أعقاب االنتخابات البرلمانية قد يؤدي إلى سياسيي كركوك لثقتهم بالعمليات االنت
مقاطعة السكان العرب والتركمان لالنتخابات أو تدني نسبة مشاركتهم. على حد تعبير العاصي: "تزوير 

 
 
أيضاً، نظراً لعدم ثقتهم بأن الجيش العراقي والحشد لن  2017قادة االتحاد الوطني الكردستاني هربوا في تشرين األول/أكتوبر  41

ي الكردي في كركوك. يتعرضا لهم باألذى. لكن منذ ذلك الحين، انخرطوا في مفاوضات نشطة مع حكومة بغداد حول الدور السياس
في كركوك طالما ظل  2018االتحاد الوطني الكردستاني من جهته أعلن أنه لن يشارك في االنتخابات البرلمانية في أيار/مايو 

الحشد مسيطراً على األمن. إضافة إلى ذلك، قال أحد سياسيي االتحاد الوطني الكردستاني إن الحزب قرر عدم التنافس في كركوك 
ه أدركت أن نتيجة االنتخابات لن تؤثر في وضع المدينة: "إن مقعداً أو مقعدين في مجلس النواب في بغداد لن يغيرا ألن قيادت

الوقائع في كركوك. وحدها االنتخابات المحلية ستغير الصورة وستكون نقطة البداية نحو حوار جدي حول مستقبل المدينة". وقال 
  .2018ل حكومة جديدة في بغداد. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك، أيار/مايو إن الحزب سيعود إلى كركوك حالما تتشك

 ,”Rudaw“Kurds claim appointed governor authorizes another Kirkuk Arabization ,على سبيل المثال،  42
3 November 2018.قد هجروا من األقضية الغربية في  . لكن أنصار المحافظ يدّعون أن العرب الذين وصلوا إلى المدينة كانوا

المحافظة، مثل الحويجة، التي ظلت غير مستقرة بسبب استمرار وجود تنظيم الدولة فيها. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، 
. موضوع متكرر في كركوك هو أن كل حاكم يأتي يشجع أفراد مجموعته اإلثنية على االنتقال إلى 2018كركوك، أيار/مايو 

 ظة على حساب النسبة العددية لآلخرين. إال أنه ليس هناك قانون يمنع المواطنين العراقيين من السكن في أي مكان من البالد.المحاف
 .2018أيار/مايو  24بيان مجموعة األزمات، "االنتخابات البرلمانية المختلف على نتائجها في كركوك"،  43
 27منشد العاصي، عضو المكتب السياسي لـ "المشروع العربي"، كركوك، مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عبد الرحمن  44

 .2018أيار/مايو 
تركزت التكهنات حول الكيفية التي تمكن بها االتحاد الوطني الكردستاني من إظهار قوته في كركوك على الشكوك بأنه تالعب  45

ل اإللكترونية من خالل نفوذها في هيئة االنتخابات. من بالنتائج بمساعدة إيرانية عبر ما يفترض من سيطرة إيران على الجداو
المرجح أن أغلبية السكان األكراد المحليين صوتوا لصالح االتحاد الوطني الكردستاني، كما فعلوا في انتخابات سابقة، لكن ذلك ال 

 يفسر فوز الحزب في األقضية ذات األغلبية العربية. 
جموعة الحوار االستشارية. ثم عملت يونامي مع اللجنة القانونية في مجلس النواب على تم التوصل إلى االتفاق بوساطة من م 46

صياغة قانون انتخابات محلية احتوى بنداً حول كركوك، وأصدره المجلس بعد ذلك بفترة وجيزة. مقابالت  أجرتها مجموعة 
المحليون إلى مساواة االنتخابات المحلية بتعداد  . ينزع السكان2018األزمات مع أشخاص شاركوا في هذا المجهود، نيسان/أبريل 

ً على نتيجة االستفتاء، ألنهم يفترضون أن معظم الناس سيصوتون لصالح مجموعتهم  ً مسبقا ً حكما السكان، الذي يعتبرونه أيضا
ان ليس فقط على أنه اإلثنية. عالوة على ذلك، فإنهم يرون في نتيجة لالستفتاء تضع كركوك وحقولها النفطية داخل إقليم كردست

تقسيم للمدينة وللتوازن اإلثني الهش في المحافظة بل أيضاً على أنه يمهد الطريق أمام استقالل كردستان. مثل ذلك التطور سيواجه 
و غير األكراد باحتمال ضمهم إلى دولة غير العراق، ويمكن أن يثير شبح التهجير السكاني من النوع الذي حدث بعد تقسيم الهند، ول

كان ليس بنفس الجسامة. معظم الناس، بمن فيهم األكراد المحليين، يفضلون تحاشي مثل هذا السيناريو بسبب عدم االستقرار وعدم 
اليقين اللذان سيحدثهما. ولهذا السبب فإن إحدى القضايا المثيرة لالنقسام في المحاوالت االنتخابية السابقة في كركوك كانت عملية 

بإضافة سطر إلى  2018ناخبين. تمكنت األحزاب من تسوية، أو على األقل تأجيل، تلك المشكلة في آذار/مارس التحقق من سجل ال
 القانون االنتخابي ينص على أن هيئة االنتخابات ستعدل السجل خالل عام بعد االنتخابات. 
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االنتخابات هذا سيؤثر سلباً على أي حل محتمل لقضية كركوك. السكان العرب لن يثقوا بالعملية السياسية 
  أطلق تحذيراً مختلفاً:  ةتحسين كهي 47.مرة أخرى"

لدي مخاوف جدية من أن هذا التزوير يمكن أن يحدث مرة أخرى خالل انتخابات المجالس المحلية. 
وهذا سيؤثر بشكل خطير على مستقبل كركوك حتى أكثر من التزوير في االنتخابات البرلمانية. إن 

لتي يحصل عليها كل مكون في االنتخابات المحلية في تشكيل المجلس المحلي استناداً إلى عدد المقاعد ا
  48كانون األول/ديسمبر سيلعب دوراً في الصياغة النهائية لوضع كركوك.

  التوسط في اتفاقات جديدة لتقاسم السلطة  .4

تمت إطالته اآلن مرة أخرى تحت  2003باختصار، فإن الوضع التعيس لكركوك في مرحلة ما بعد العام 
المركزية. ما تغير هو ظهور توازن جديد للقوى؛ حيث تبقى قوات األمن الكردية التي رعاية الحكومة 

كانت قوية في الماضي خارج المناطق المتنازع عليها، تمنعها الحكومة المركزية من الدخول، في حين 
لدولة يمارس الجيش والميليشيات المرتبطة به سيطرة ضعيفة على هذه المناطق، ما يترك المجال لتنظيم ا

  اإلسالمية إلثارة المشاكل في األقضية الغربية.

وهذا يشير إلى أنه، وفي غياب تسوية لوضع هذه المناطق ببساطة من األمم المتحدة، ثمة طريق وسط إلى 
األمام يمكن أن ينطوي على تجدد التعاون بين الجيش والبشمركة من خالل آلية أمنية مشتركة خارج 

)، واستمرار نشر قوة شرطة يتكون أفرادها من سكان 2009الحال في العام  الحدود البلدية (كما كان
لكن ينبغي أن يكون هناك على الجانبين قوات احترافية منفصلة عن األحزاب  49محليين داخل المدينة.

  السياسية.

اكان سعيد ن للتغيير. محافظ كركوك بالوكالة ريمستعدنهم أ قد بدامن خالل ما يقوله السياسيون المحليون، ف
ية بات لها اآلن "مصلحة مشتركة" في تيسير التوصل إلى تسوية لكركوك قليمالحظ أن القوى الدولية واإل

عفيفة الجميلي، عضو المكتب السياسي للحزب السياسي  50بعد موقفها المشترك ضد االستفتاء الكردي.
ن للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة يأنه حتى األكراد قد يكونون مستعدالمحلي، المشروع العربي، تكهنت ب

  المركزية إذا كان ذلك يعني أن بوسعهم العودة إلى المدينة. وأضافت:

ينبغي أن يعود األكراد إلى كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها. ينبغي أن يشاركوا في العملية 
، لكن ينبغي االتفاق السياسية هنا. حتى قوات األمن الكردية يمكن أن تعود وتشارك في الملف األمني

على ذلك مع بغداد استناداً إلى اتفاق سياسي مسبق بين جميع األطراف هنا. الطريقة التي تصرفت بها 
ً على  األسايش والبشمركة الكردية مع العرب كانت غير مقبولة. لكن قوات األمن التي تسيطر حاليا

  51كركوك والحويجة ال تتصرف على نحو أفضل اتجاه العرب.

السكان المحليين من غير األكراد يرفضون عودة األسايش، وإلى درجة أقل البشمركة. ومرد هذا  معظم
ً هو التصورات المحلية عن ممارسات القوات األمنية في الماضي  حيث يتهمها السكان المحليون  -جزئيا

األكراد يخشون أن وجزئياً ألن السكان من غير  –بعمليات االحتجاز العشوائي، وعمليات اختفاء واغتيال 
تبقى هذه القضية هي النقطة الرئيسية  52قوات األمن الكردية ستساعد على ضم المناطق المتنازع عليها.

العالقة التي تمنع تشكيل حكومة محلية. محمد كمال، العضو الكردي في المجلس المحلي عن الحزب 
  كراد:الديمقراطي الكردستاني، حدد شروط اتفاق يمكن أن يوافق عليه األ

ينبغي أن يكون هناك قوة مشتركة مكونة من الجيش العراقي، والشرطة االتحادية، والبشمركة 
واألسايش إلدارة الملف األمني في كركوك. ينبغي أن تكون كل وحدة مسؤولة عن منطقة محددة من 

 
 
 27لـ "المشروع العربي"، كركوك،  مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع عبد الرحمن منشد العاصي، عضو المكتب السياسي 47

 . 2018أيار/مايو 
 . 2018أيار/مايو  26مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع تحسين كهيا، عضو مجلس المحافظة، كركوك،  48
، أسست الواليات المتحدة التي كانت حينذاك قوة محتلة مراكز تنسيق مشتركة في المناطق 2009في كانون الثاني/يناير  49

ة في محافظة كركوك لتعزيز التواصل، والحوار والتنسيق بين الشرطة وخدمات الطوارئ، مع وجود ضابط اتصال بين الحضري
؛ 15-14، ص. اضطراب على خط التماسالجيش والبشمركة في مركز تنسيق مركزي في مدينة كركوك. مجموعة األزمات، 

 .، مرجع سابقمواجهة مخاوف االنسحابوتقرير مجموعة األزمات، 
  .2018حزيران/يونيو  25مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك،  50
 .2018حزيران/يونيو  14مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك،  51
 .2018أيار/مايو  –مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، كركوك، كانون الثاني/يناير  52
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خالل االتفاق  أجل منع الصدامات بينها. ينبغي أيضاً أن يكون لدينا إدارة مشتركة جديدة في كركوك من
  53.أربيلبين بغداد و

ن على شكل من أشكال السيطرة واإلدارة المشتركة، فإن عملية يفي حين يبدو أن جميع األطراف متفق
العضو الكردي المستقل في مجلس المحافظة، أشار إلى  ،تأسيس هذه الترتيبات تبقى غير محددة. عواد أمين

 –من خالل التفسير المصلحي للدستور  –كلة كركوك أن الطريقة المفضلة لدى األكراد في حل مش
  أصبحت قديمة وغير ذات جدوى:

 140على الجميع [في كردستان] أن يفهم أننا في كركوك نتعامل مع الناس، وليس مع األرض. المادة 
بما يكفي لحل قضية كركوك. ينبغي تقسيم العملية إلى ملفات فرعية: تقاسم السلطة،  يدةلم تعد ج

ات على األراضي، تقاسم عائدات النفط، األمن واالنتخابات المحلية خالل المرحلة االنتقالية. النزاع
... ينبغي أن يتم فعل ذلك تحت  .أن تتفقا على تقاسم الملف األمني في كركوك أربيلينبغي على بغداد و

  54اإلشراف الدولي. ينبغي أن تنخرط يونامي في تفاصيل قضية كركوك.

  المجلس، علي مهدي صادق، اقترح أن تتم العملية بالتتابع: تركماني في عضو

علينا أن نبدأ بالقضية األسهل وأن نتحرك نحو القضايا األكثر تعقيداً. على سبيل المثال، على يونامي 
أن تساعد أوالً في فتح مطار دولي في كركوك، ثم إيجاد طريقة لتأسيس إدارة مشتركة، ومن ثم 

األخرى، مثل النفط، والتنمية، والخالفات على األراضي، والمصالحة بين  االنتقال إلى النزاعات
  55المجتمعات المحلية، وحدود المحافظة، وفي النهاية، وضع كركوك.

وأضاف الزمة محلية: "ال يمكن تسوية شيء في كركوك عن طريق الفرض أو حكم األغلبية. ينبغي أن 
أو ربما  –بدأ نفسه شيء يمكن للجميع أن يتفق عليه، رغم يكون التوافق أساس أي تسوية دائمة". هذا الم

 حقيقة أن كال الطرفين انتهكاه عند محاولة كل منهما دفع السيناريو الذي يفضله. –بسبب 

  ديالى: خانقين ب.

ً عليها  –العراقية -الحدود اإليرانية –نظراً لموقعها بالقرب من خط تماس سياسي  كانت خانقين متنازعا
نواحي تين العثمانية والفارسية. المنطقة المتنازع عليها، التي تضم يفترات حكم اإلمبراطورحتى خالل 

ً على الممر الرئيسي للتجارة والحج بين طهران وبغداد، وتربتها و، ءجلوال السعدية وقره تبه، تقع أيضا
قرن العشرين في داية التم التنقيب عن النفط للمرة األولى في ب 56خصبة جداً بفضل نهر ديالى الذي يرويها.

الذي يمتد على جانبي الحدود. إضافة إلى وجود سكان أكراد، فإن وجود النفط قد يكون سبباً،  ةحقل نفط خان
  منذ ظهور الحركة القومية الكردية، لسعي القادة األكراد لضم خانقين إلى الفلك اإلداري لألكراد.

ً حصته من التالعبات الديموغراف ية، من نزع الجنسية وترحيل األكراد الشيعة (الفيلية) شهد القضاء أيضا
ات القرن العشرين، إلى سياسات التعريب التي انتهجها نظام صدام، إلى الضغوط التي يبداية بسبعين

 57.ءعلى العرب لمغادرة مدينة خانقين إلى السعدية وجلوال 2003كردستان بعد العام  إقليممارستها حكومة 
ع هذه المناطق فيها خليط سكاني، إال أن مدينة خانقين يقطنها األكراد (الذين ينقسمون نتيجة لذلك، فإن جمي

لقد  58إلى سنة وشيعة)، في حين أن أغلبية سكان النواحي من العرب، مع أقليات تركمانية وكردية كبيرة.
ً في النواحي؛ حيث 2003منع التمرد وردود الفعل عليه قيام حكم فعال منذ العام  بالكاد كانت ، خصوصا

  المجالس المحلية المنتخبة تتمكن من العمل وسط العنف، ومحاوالت االغتيال والتهديدات.

، لكن ليس مدينة ء، سيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على ناحيتي السعدية وجلوال2014في حزيران/يونيو 
ردستاني منها. غيرت عودة التحاد الوطني الكلخانقين. بعد خمسة أشهر، أخرجه الحشد والبشمركة التابعة 

 
 
 .8201أيار/مايو  27مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك،  53
 .2018حزيران/يونيو  6مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك،  54
 .2018حزيران/يونيو  11مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كركوك،  55
 قره تبه هي تقنياً إحدى نواحي قضاء كفري، لكنها تدار من خانقين.  56
ب، حيث استفادوا من سياسات نظام صدام في من منظور األكراد، فإن العرب الشيعة في قضاء خانقين وافدون من الجنو 57

التعريب، بينما القبائل العربية السنية تضم العديد من ضباط النظام السابق (وعائالتهم) الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ تلك 
لى تنظيم الدولة ، انضم بعضهم إلى المجموعات المتمردة، وانجذبوا إ2003السياسات. بعد تهميش ومقاطعة هذه الفئة األخيرة بعد 
 .2014اإلسالمية عندما استولى على مناطق مجاورة في العام 

ال تتوافر أرقام تفصيلية دقيقة عن أعداد المجموعات اإلثنية. إنها مسألة تخمين، ومبالغة وتالعب. باستخدام أدوات قياس  58
 بعمل بطولي لرسم صورة واقعية. 2009مختلفة، قامت دراسة يونامي في العام 
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الجيش والشرطة االتحادية ووصول الحشد شكل الصراعات المحلية. فرض الحشد اليد العليا حالما استعاد 
الجيش المنطقة وانتقل إلى غيرها؛ ونتيجة لذلك، فقد ظلت الحكومة االتحادية غائبة إلى حد بعيد، بما في 

لحشد (بشكل أساسي منظمة بدر وعصائب أهل الحق) ذلك على المستوى اإلداري. أتاح هذا المجال ل
لفرض ضرائب على التجار والطرقات وتخويف غير الشيعة. "إنهم ال يحترمون القانون وال الحكومة"، 

مأل الحشد بشكل متزايد مؤسسات الحكم المحلي بموظفين شيعة، ما  59على حد تعبير سياسي كردي محلي.
  المحليين بشكل خاص. عاد بالفائدة على التركمان الشيعة 

رداً على هذه األفعال، غادر كثيرون، خصوصاً األكراد، المنطقة، حيث توقعوا المشاكل، ولم يعد بعضهم 
لم يعودوا ألن وحتى اآلن. آخرون كثر تركوا أراضيهم خالل المعارك األولى ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 

ً والخدمات غير  متوافرة. ثمة مزاعم بأن الحشد طرد عدداً من قراهم دمرت، وما يزال األمن ضعيفا
محاوالت األحزاب  منودفع آخرين للمغادرة خشية االنتقام ( ءالعائالت الكردية من قرى منطقة جلوال

في مدينة خانقين وحدها، وبالنظر  60إخراج السكان العرب المحليين من المنطقة). 2003الكردية بعد العام 
كراد، تمكن حزب االتحاد الوطني الكردستاني من التمسك بالملف األمني. في إلى أن أغلبية سكانها من األ

هذه األثناء، تستمر هجمات تنظيم الدولة، التي تنطلق من المناطق الريفية في تكتيكات نقلها عن المتمردين 
  61ات القرن العشرين.ياألكراد في ثمانين

لمناطق المتنازع عليها قضاء خانقين. وتحقق على ا 2017الحكومة في تشرين األول/أكتوبر  ةسيطرشملت 
ذلك بسهولة ويُسر نسبيين، ألن حزب االتحاد الوطني الكردستاني وافق على االنسحاب؛ ونسقت البشمركة 

إال أن الخليط السكاني في القضاء سمح  62التابعة له بسهولة مع الجيش االتحادي مع تقدم هذا األخير.
ة والطائفية، ثنيم بها العبون خارجيون استفادوا من الخالفات اإلبحدوث ممارسات سياسية مؤذية قا

ً يرفض حكم االتحاد الوطني الكردستاني  ً داعما ً الحشد، الذي وجد بين الشيعة المحليين مكونا خصوصا
  63كردستان. إقليموجهوده لضم خانقين إلى 

ً من العنف والقتال المتقطع، يبدو أن الناس انهكوا. يعبر 15بعد  القادة المحليون عن شهية جديدة  عاما
لتحقيق االستقرار من خالل ترتيبات أمنية وتقاسم للسلطة. إذا لم يحدث ذلك، فإنهم يؤكدون على الحاجة إلى 

ً مقاربة ثنيالتوافق والثقة بين المكونات المختلفة. ألن الممثلين السياسيين عن مجموعاتهم اإل ة تبنوا تقليديا
  64فإنهم يعترفون بأن هذا سيتطلب وساطة خارجية وضمانات أمنية. صفرية لتسوية نزاعاتهم،

  رماتووصالح الدين: طوز خ ج.

رماتو (الذي يُشار إليه في كثير من األحيان باختصار بـ "طوز") في محافظة ولقد عانى قضاء طوز خ
ليها في الفترة صالح الدين إلى الشمال مباشرة من بغداد من العنف أكثر من المناطق األخرى المتنازع ع

. وقد يكون السبب في أن 2017التي تلت مباشرة سيطرة الجيش العراقي والحشد في تشرين األول/أكتوبر 
شارك فيها األكراد والتركمان التي  2003ة والطائفية العنيفة منذ العام ثنيالمنطقة عانت من الصدامات اإل

  السنة والشيعة، إضافة إلى العرب السنة.

ً للنقل، حيث تقع على الطريق السريع بين بغداد وكركوك. وكحال كركوك، تعد طوز مركز ً مهما اً شماليا
فإن مركزها تركماني األصل، في حين أن ريفها الشمالي والشرقي ذو أغلبية كردية، مع وجود قبائل 

طقة ذات مرلي ذات أغلبية تركمانية شيعية في المدينة لكن قرى المنآعربية إلى الجنوب والغرب. ناحية 
 

 
مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع زياد الدلوي، العضو السابق في مجلس محافظة ديالى، ورئيس االتحاد اإلسالمي  59

 .2018آذار/مارس  14الكردستاني، 
 13مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع خليل ُخداداد الخالدي، رئيس مكتب االتحاد الوطني الكردستاني في جلوالء،  60

ً مع تنظيم  700. كان الرقم الذي قدمه 2018 آذار/مارس أسرة كردية، وأشار إلى أن عدداً من العرب السنة، الذين كانوا سابقا
 الدولة، كانوا قد انضموا إلى الحشد (بشكل رئيسي لحماية أنفسهم)، وكانوا يستغلون الفرصة لالنتقام من األكراد.

61 , 28 September 2018.Iraq Oil Reportgets new territory”, “Villages evacuate as rising insurgency tar. 
 13مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع خليل ُخداداد الخالدي، رئيس مكتب االتحاد الوطني الكردستاني في جلوالء،  62

ي لتجنب إراقة الدماء على . وقال: "اتخذ االتحاد الوطني الكردستاني القرار بالتعاون مع الجيش العراق2018آذار/مارس 
الجانبين". وضم المشاركون محمود سنكاوي، قائد االتحاد الوطني الكردستاني في ديالى، وهادي العامري، قائد الحشد. المسؤول 
 المحلي لالتحاد الوطني الكردستاني انتقد بشدة قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي قُدما في االستفتاء على االستقالل،

قائالً إن االتحاد الوطني الكردستاني ال يستطيع "تعريض عالقاته التاريخية القوية مع إيران للخطر"، حيث يتشاطر مع إيران جملة 
 من المصالح إضافة إلى حدود طويلة، "تماماً كما هو حال الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تركيا".

والتركمان والعرب. العديد من األكراد يدعمون األحزاب الكردية، وبشكل شيعة خانقين منقسمون بين سكانها من األكراد  63
 أساسي االتحاد الوطني الكردستاني، وليس الحشد. 

 .2018آذار/مارس  14-13مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع سياسيين في منطقة خانقين،  64
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أغلبية سنية، في حين أن ناحية سليمان بك ذات أغلبية عربية سنية. لقد أظهرت انتخابات ما بعد العام 
  65ة واحدة باألغلبية.إثنيأن قضاء طوز متنوع جداً، حيث ال تتمتع مجموعة  2003

ركمان ، فإن األنظمة الجمهورية في العراق أخضعت سكان القضاء الت 2009كما وثقت دراسة يونامي
ً بعد العام 1959واألكراد لعمليات هندسة ديموغرافية بعد العام  حيث عزز البعث  1970، وخصوصا

ً ، كانت طوز قضاًء 1976الذي أوصله إلى السلطة. حتى العام  1968سيطرته في أعقاب انقالب العام   تابعا
لدين التي أنشأها حديثاً. كركوك؛ وفي ذلك العام، فصلها النظام عن كركوك وضمها إلى محافظة صالح ال

وكان هذا يعني نقل مركز الجاذبية اإلدارية للمنطقة من كركوك إلى تكريت (العربية)، ما أضعف النفوذ 
التركماني والكردي في طوز. استهدف النظام على نحو خاص سكان القضاء األكراد في حملة األنفال في 

ً في ناحية ؛ حيث دمر الجيش قراهم وقتل عدداً كبي1988العام  راً من السكان األكراد الريفيين، خصوصا
  66در كرم.اق

ووصول األحزاب اإلسالمية الشيعية لقيادة الحكومة في بغداد بتوترات  2003تسبب سقوط النظام في العام 
 67مرلي.آجديدة في المناطق التي يوجد فيها خليط سكاني. في طوز، شمل ذلك المدينة نفسها، إضافة إلى 

مرلي يتذمرون بشكل مستمر من التمييز على أيدي السلطات المحلية، في حين يقول آالسنة في  كان العرب
بشكل  2003في عراق ما بعد العام  68العرب السنة في سليمان بك إنهم كانوا يعانون من اإلهمال الرسمي.

لتي يقودها عام، شعر العرب السنة باإلقصاء من السياسة والمؤسسات. وغذى استياءهم من الحكومة ا
  الشيعة في بغداد التمرد المزمن في مناطقهم قبل وصول تنظيم الدولة اإلسالمية بوقت طويل.

كما ظهرت توترات بين التركمان السنة والشيعة، حيث ربطت الفئة األخيرة الفئة األولى بنظام صدام 
كيا، يتطلعون إلى ضم طوز التركمان السنة، المهمشين من قبل بغداد والمتعاطفين سياسياً مع تر 69حسين.

تركماني مستقل يعتبرونه الموطن التاريخي ألسالفهم (تركمنلي) لمنع المحاوالت الكردية لضم  إقليمإلى 
ً (وطائفياً) بشكل أكبر  المنطقة. لكنهم واجهوا معارضة من التركمان الشيعة، الذين باتوا يتعاطفون سياسيا

  .ة حماية متميز مع بغداد، التي يتلقون منها

، شهدت مدينة طوز صدامات متكررة بين األحزاب الكردية، وبشكل أساسي 2017-2003خالل الفترة 
االتحاد الوطني الكردستاني، الذي تولى السيطرة األمنية، واألحزاب التركمانية. أدى وصول تنظيم الدولة 

ت إخراجه منها إلى تدمير إلى األجزاء الجنوبية والغربية من القضاء ومحاوال 2014اإلسالمية في العام 
القرى العربية والتركمانية. بتوجيه إيراني، تحالفت بشمركة االتحاد الوطني الكردستاني مع مقاتلي الحشد 

استعادت  70الشيعة لمحاربة تنظيم الدولة، فعاقبوا السكان العرب المحليين الذين شكوا بتعاونهم مع التنظيم.
، بعد ثالثة أشهر فقط من سيطرة تنظيم الدولة عليها؛ 2014/سبتمبر مرلي في أيلولآالميليشيات الشيعية 

. القادة العرب المحليون يدعون أنه منذ كانون 2015وأخرج الجيش والحشد التنظيم من المنطقة في العام 
ً عربي،  700، اعتقل الحشد وقوات األمن نحو 2015الثاني/يناير  إلى تنظيم الشك بانتمائهم بسبب  غالبا

في هذه األثناء، استمر  71؛ وفي العديد من الحاالت، ما يزال مكان وجودهم غير معروف.دعمهة أو الدول
  حتى ضواحي المدينة. االقترابتنظيم الدولة بتهديد المناطق الواقعة إلى الغرب من طوز، و

ئيسي تنظيم الدولة، فإن االتحاد الوطني الكردستاني والحشد بشكل ر في وجهرغم جبهتهما المشتركة 
(عصائب أهل الحق) افترقا بسبب خالفهما حول مسألة وضع طوز. وصلت المواجهة بينهما إلى أوجها في 

، عندما طلب االتحاد الوطني الكردستاني من مجلس القضاء التصويت على مشاركة القضاء 2017العام 
عة عرب وسبعة في االستفتاء على استقالل كردستان. المجلس (الذي يضم سبعة أعضاء أكراد، وسب

تركمان) رفض الطلب. في أعقاب االستفتاء، وبعد أن تحركت القوات العراقية إلى المناطق المتنازع 

 
 
طوز لم تكن بين القبائل بقدر ما كانت داخل القبائل نفسها، حيث  في حين أن القبائل قوية في ريف القضاء، فإن الصراعات في 65

 تضم أكبر قبائلها، البيات، عرباً وتركماناً، وسنة وشيعة أيضاً.
(عندما ضمت إلى محافظة  1989. كانت قادر كرم إحدى نواحي طوز حتى العام .Genocide in Iraq”, op. cit“انظر  66

 .2003في منطقة قادر كرم؛ وتم تطويره بعد العام  السليمانية). حقل غاز خورمور يقع
شخصاً، في واحد من أكبر الهجمات من هذا  160إلى مقتل نحو  2007أدى انفجار شاحنة ملغمة في آمرلي في تموز/يوليو  67

  .2003النوع في تاريخ العراق بعد العام 
 .2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، طوز خورماتو، آذار/مارس  68
ً مماثالً في تلعفر (محافظة نينوى) لكنه لم يصل إلى نفس  69 إلى حد ما، كان هذا الصراع الطائفي بين التركمان يعكس صراعا

 المستويات. 
، واالتحاد الوطني الكردستاني يتهمهم على التوالي بأنهم بعثيون، وبأنهم 2003يتذمر السكان العرب المحليون من أنه منذ العام  70

 .2018آذار/مارس  7نهم تنظيم الدولة اإلسالمية. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي عربي، طوز خورماتو، القاعدة، وبأ
 .2018آذار/مارس  7مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي عربي، طوز خورماتو،  71



  إعادة إحياء وساطة األمم المتحدة بشأن الحدود الداخلية المتنازع عليها في العراق 

 15الصفحة  2018كانون األول/ديسمبر  14، 194تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

 
 
 
 

 

بدعم من الحشد، وعليها، هرب سكان طوز األكراد، وأحدث الحشد دماراً كبيراً في الممتلكات الكردية. 
كما كان  72ستبدلوهم بموظفين تركمان.طرد اإلداريون الحكوميون الموظفين األكراد الذين لم يعودوا، وا

لعدم االستقرار مصدر آخر؛ حيث إن مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية يجولون في األرياف ويهاجمون القرى 
   73ليالً.

ودورهم فيه بطرق مختلفة تماماً. نائب طوز سياسيون محليون عبروا عن وجهات نظرهم حول قضاء 
  لن: رئيس المجلس، وهو تركماني شيعي، أع

] كان حلم جميع المواطنين. 2017تشرين األول/أكتوبر [ 16لقد تحققت األحالم في طوز. ما حدث في 
هذا عصرنا الذهبي. لقد أدرك المواطنون األكراد أن مستقبلهم هو مع مواطنيهم العراقيين، مع 

دي على العرب ... نحن بلد واحد وأمة واحدة. لم يعد هناك نزاع بيننا. وحده الضغط الكر .العراق
  والتركمان هو الذي كان يولد التوترات.

كما قال إن العملية المشتركة بين الجيش والحشد كانت "الوسيلة العملية لحل مسألة المناطق المتنازع 
   74عليها".

  أخرى، ال تقل انحيازاً. على سبيل المثال، سياسي كردي معارض قال: ةلألكراد والعرب السنة قراء

 ،هعيان بأن طوز لهما أصالً. ليس التاريخ هو الذي يقرر. الواقع هو أنكمان كالهما يدّ األكراد والتر
أن تصبح اليوم وبصرف النظر عن جميع األكراد هنا، فإن العديد من العرب السنة في طوز يريدون 

ظل  المدينة جزءاً من كردستان. وهذا ألنهم في تلك الحالة يتوقعون أن يعاملوا معاملة األكراد [في
 16... السلطات الكردية المحلية لم تتعامل مع العرب السنة بشكل جيد قبل  .كردستان] إقليمحكومة 

التحاد الوطني الكردستاني] دمرت العديد من القرى ل]. البشمركة [التابعة 2017تشرين األول/أكتوبر [
ا اآلن فالعرب السنة يعانون مرلي. كان ذلك خطأ. أمآالعربية السنية بعد تحريرها من تنظيم الدولة في 

  75أكثر في ظل هيمنة الحشد.

كردستان، بالنظر إلى تجربتهم في ظل الحكم  إقليمفي الواقع فإن معظم العرب السنة ال يرغبون بالعيش في 
. سياسي محلي قال: "ال يمكن أن تصبح طوز جزءاً من كردستان. معظم 2003الكردي بعد العام 

  76تحت سلطة الحكومة المركزية، حتى مع سياستها الطائفية".المواطنين يفضلون البقاء 

، وجدت أن التركمان المحليين يفضلون أن يصبح القضاء 2008عندما أجرت يونامي مسحها في العام 
محافظة قائمة بذاتها أو االنضمام إلى محافظة كركوك، لكن فقط إذا منحت كركوك مكانة خاصة لوحدها. 

كردستان. والعرب  إقليمأن يعاد ربط طوز بكركوك، وكانوا يأملون بضمها إلى  األكراد المحليون أرادوا
المحليون كانوا يفضلون إما أن يتم تحويل طوز إلى محافظة أو أن تبقى قضاًء داخل محافظة صالح 

  ال يبدو أن هذه اآلراء تغيرت منذ ذلك الحين.  77الدين.

ن هذه المطالب ستكون تأجيل مسألة وضعها إلى أن تتوصل الطريقة العقالنية الوحيدة للتوصل إلى تسوية بي
إلى اتفاق تفاوضي، وفي هذه األثناء تتوصل إلى ترتيب تقاسم سلطة في القضاء، إضافة إلى  أربيلبغداد و

، مع تعيين رجال الشرطة من المجتمعات المحلية. حالياً، أربيلالسيطرة األمنية المشتركة بين بغداد و
كامل خارج المناطق الحضرية للقضاء؛ ويتكون من لواء من العرب السنة يخضع  يسيطر الحشد بشكل

 
 
أجرتها مجموعة األزمات مع علي الحسيني، سياسي تركماني شيعي علق على ذلك قائالً: "لقد مارسوا حرية اختيارهم". مقابلة  72

. قد يكون جزء من مشكلة الحشد في طوز أن قادته ال يحكمون 2018آذار/مارس  7نائب رئيس مجلس القضاء، طوز خورماتو، 
السيطرة على مقاتليه، الذين يتسمون بعدم االنضباط بشكل عام. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي تركماني معارض 

 .2018لحشد، بغداد، كانون الثاني/يناير ل
73 , op. cit.Iraq Oil Report“Villages evacuate”, . 
 .2018آذار/مارس  7مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع علي الحسيني، طوز خورماتو،  74
رة الهجرة والمهجرين في مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أيوب جمعة جبار، القائد المحلي لغوران وأيضاً رئيس فرع وزا 75

 . 2018آذار/مارس  7طوز، طوز خورماتو، 
. وأضاف: "قلت لألكراد: من اللحظة 2018آذار/مارس  7سياسي عربي، طوز خورماتو،  مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع 76

 والقتل واالختفاء".  فصاعداً]، والعرب في طوز يعانون من عمليات االختطاف، 2003التي كنتم فيها مسؤولين [من العام 
 .2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، طوز خورماتو، آذار/مارس  77
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في المدينة، تتكون قوات األمن بشكل أساسي من الشيعة، ويرأس القادة الشيعة مراكز  78لسيطرة محكمة.
  الشرطة.

، الذي ، فاز بكال مقعدي القضاء تحالف الفتح2018في االنتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو 
السياسي التركماني الشيعي المحلي قال: "لدينا أصالً ترتيب لتقاسم السلطة في طوز،  79أسسه قادة الحشد.

ة ممثلة في حكومة القضاء وفي ثنيولذلك ليس هناك حاجة لمناقشة األمر مرة أخرى. جميع المكونات اإل
أقلية في القضاء وأقلية أصغر في  – إال أن السيطرة األمنية من قبل مجموعة واحدة 80الحكومة المحلية".

 تشكل وصفة الستمرار الصراع العنيف. –المحافظة 

    

 
 
يعمل الحشد في طوز تحت قيادة سياسي تركماني شيعي هو يلماز النجار. التقته مجموعة األزمات في بغداد في كانون  78

ناصب الحكومة المحلية لخلق وقائع مؤسساتية .  وأوضح أن سيطرة الحشد مكنت من إجراء تعديالت في م2018الثاني/يناير 
 على حساب االتحاد الوطني الكردستاني/األكراد بشكل خاص. –تعكس نظام الحكم الجديد 

وكان هذان هما المقعدان الوحيدان اللذان فاز بهما الفتح في محافظة صالح الدين. العديد من العرب السنة من طوز كانوا قد  79
 قولون إنهم واجهوا صعوبات في االقتراع.هجروا خارج القضاء، وي

 .2018آذار/مارس  7علي الحسيني، نائب رئيس مجلس القضاء، طوز خورماتو،  مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع 80
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IV. آراء حول إعادة إحياء عملية األمم المتحدة بشأن المناطق  

  الحكومة االتحادية العراقية أ.

الوضع على األرض أكثر مما توقعت  2017غيرت االندفاعة العسكرية للحكومة في تشرين األول/أكتوبر 
ت القوات الحكومية طريقها إلى كركوك، دون تشرين األول/أكتوبر، شقّ  16كن أقل مما أرادت. في ل

أشارت التقارير  81مقاومة مسلحة تذكر بعد أن وافق االتحاد الوطني الكردستاني على "فتح األبواب".
لكن  82نفط كركوك.األولية إلى أن الواليات المتحدة كانت قد أعطت الضوء األخضر لعملية استعادة حقول 

خالل ساعات، انهارت المقاومة الضئيلة التي أبدتها بشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومعارضيه 
استعادت القوات العراقية، بمساعدة من الحشد، محافظة كركوك، بما في  .االتحاد الوطني الكردستانيفي 

من المناطق المتنازع عليها من الحدود  ذلك المدينة وحقول النفط، إضافة إلى معظم األجزاء األخرى
زعم أن رماتو ومختلف األقضية في نينوى. لكن يُ واإليرانية إلى الحدود السورية: خانقين، وطوز خ

الواليات المتحدة منعت القوات الحكومية من السيطرة على معبر فيشخابور الحدودي إلى سورية ومعبر 
  83إبراهيم الخليل إلى تركيا.

وزراء العبادي أن الحكومة كانت تعتزم استعادة السيادة العراقية على حدودها الدولية، بما أوضح رئيس ال
كردستان، لكنها ستسمح للمنطقة بحكم ذاتي حقيقي، طبقاً للدستور. مستشار  إقليمفي ذلك تلك الواقعة داخل 

  رفيع المستوى للعبادي عبر عن تفاؤله لكنه أرفقه بشرط:

. وهذا يعني أنه يمكن تسوية الصراع عندما تتوافر أربيلللتعاون بين بغداد وهناك أمثلة في الماضي 
راد أن يكونوا النوايا الطيبة لدى الطرفين. لكن أوالً علينا أن نضع قواعد أساسية للعبة: هل يريد األك

   84ال؟ مجزءاً من العراق أ

فرض شروطها بشأن قضية المناطق على  أربيلالحكومة االتحادية تعي أن تداعيات االستفتاء قلصت قدرة 
نها تفضل الحوار مع األحزاب الكردية التي تدعم وحدة العراق، أي منتقدي إبغداد تقول  85المتنازع عليها.

كما يبدو أنها تعي أن القوات الحكومية ال تمارس سيطرة كاملة  86تحرك مسعود البارزاني نحو االستفتاء.
ر العنف في بعض المناطق بسبب غياب التنسيق أو العداوة في المناطق المتنازع عليها، حيث يستم
وهذا ينطبق بشكل خاص على أجزاء من محافظة كركوك  87المباشرة بين الجيش، والحشد والبشمركة.

، وفي كليهما ثغرات في التنسيق األمني يستغلها تنظيم الدولة اإلسالمية ومجموعات خورماتوومحيط طوز 
ؤولون الحكوميون عن قلقهم من أن الحزب الديمقراطي الكردستاني على مسلحة أخرى. كما يعبر المس

وإثارة  2017وجه الخصوص قد يسعى إلى االنتقام بسبب إخراجه من كركوك في تشرين األول/أكتوبر 

 
 
دبلوماسي غربي أشار إلى أن إيران كانت قد واجهت االتحاد الوطني الكردستاني بأمر واقع، لكن مقابل انسحاب منظم من  81

غيرها من المناطق المتنازع عليها، عرضت عليهم طريقة مشرفة للخروج؛ أي أال تلحق به هزيمة مذلة واستمرار دوره كركوك و
 . 2018، بغداد، تشرين األول/أكتوبر مقابلة أجرتها مجموعة األزماتالسياسي في هذه المناطق. 

، في الوقت 2017تشرين األول/أكتوبر  16اشنطن، مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، و مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع 82
 الذي جرت فيه العملية.

. إذا كان هذا التحليل 2018مسؤول في وزارة الخارجية التركية، أنقرة، كانون الثاني/يناير  مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع 83
لمتنازع عليها إلى ما وراء حقول نفط كركوك تلقى صحيحاً، كما أوحت المؤشرات حينها، فإن تقدم القوات العراقية إلى المناطق ا

التركية  –ضوءاً أصفراً أميركياً. دبلوماسي غربي قال إن العبادي أراد استعادة التجارة المتبادلة، بعد تدهور العالقات العراقية 
ً في تشرين األول/أكتوبر 2010على إثر إعادة انتخاب المالكي في العام  على انتزاع السيطرة على  2017، ولذلك كان حريصا

. كما 2018، بغداد، كانون الثاني/يناير مقابلة أجرتها مجموعة األزماتالمعبر العراقي الوحيد مع تركيا من حكومة إقليم كردستان. 
، جرت محادثات حول فتح معبر ثاٍن في أوفاكوي (التي تعرف أيضاً بأوفاجيك)، وإعادة مد خط أنابيب كركوك االستراتيجي عبرها

 لكن هذه النقاشات لم تتمخض عن نتائج بعد.
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بغداد، كانون الثاني/يناير  84
أحد مساعدي زعيم سياسي عراقي قال: "االستفتاء عكس الوضع الذي كان فيه األكراد يفرضون الشروط. من حسن حظنا أن  85

جميع تحولوا ضده نتيجة ذلك". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بغداد، البارزاني رفض كل الصفقات التي عرضت عليه! ال
 .2018كانون الثاني/يناير 

وهو منصب يحتفظ به بحكم األمر  –في مجلس النواب حول الرئيس العراقي القادم  2018تشرين األول/أكتوبر  2تصويت  86
: 2017عارض االستفتاء على االستقالل في أيلول/سبتمبر  أظهر رغبة قوية لدى النواب بوجود مرشح كان قد –الواقع لألكراد 

واختاروا برهم صالح، نائب رئيس الوزراء السابق في بغداد، بدالً من فؤاد حسين، رئيس الديوان السابق لرئيس كردستان العراق 
 مسعود البارزاني.

 .2018أمني كبير، بغداد، كانون الثاني/يناير مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع أحد مساعدي سياسي عراقي كبير، ومسؤول  87
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حالة من انعدام األمن كي يظهر أن قوات األمن الحكومية ال تفرض سيطرتها، وبذلك يوفر ذريعة كي تعود 
  88في الترتيبات األمنية المشتركة. تعاونالمناطق المتنازع عليها وت البشمركة إلى

لبغداد مصلحة واضحة في التوصل إلى تسوية بشأن كركوك. في حين أنها قد تكون أكثر اعتماداً على 
كركوك في ناتجها حقل حقول النفط في جنوب العراق مما هي على حقل كركوك القديم، فإن مساهمة 

ً لمنافذ اإلجمالي، حالما ت ً قيَّما عالوة على  89تصدير.التم استعادته، يمكن أن يكون كبيراً، وأن يوفر تنويعا
كردستان بشكل أكثر متانة داخل العراق، ويقلص ويؤجل  إقليمت ذلك، فإن التوصل إلى تسوية قد يثبّ 

ً في كانون ال ثاني/يناير، تابع المخاطرة في انسحاب األكراد. كما أن هناك أسباب اقتصادية جيدة. متحدثا
  مستشار العبادي قائالً: 

إننا نخسر الكثير من المال بسبب عدم سيطرتنا على معبر فيشخابور الحدودي مع سورية ومعبر 
]. علينا أن 1991كردستان منذ العام  إقليمإبراهيم الخليل مع تركيا [وكالهما سيطرت عليهما حكومة 

 أربيلق. واألمر نفسه ينطبق على المطارات [في نفرض سيادتنا على الحدود االتحادية للعرا
والسليمانية]. وينبغي أن يتم تصدير النفط من قبل سومو [الشركة الحكومية لتصدير النفط]؛ ال يجوز 
أن يكون هناك مبيعات مستقلة للنفط الكردي. إذا تمكنا من حل هذه المسائل، فإن تسوية قضية المناطق 

ليست قضية كبيرة، ألننا نؤمن بالالمركزية. قد يستغرق األمر جيلين،  المتنازع عليها سيكون سهالً.
نت اثنتان ، كا2018بحلول تشرين الثاني/نوفمبر  90لكن الالمركزية ستجعل العراق أقوى ال أضعف.

، تحت ضغط أربيلقد سويت. توصلت الحكومة الجديدة في بغداد إلى اتفاق مع  من هذه القضايا الثالث
 91ات المتحدة على ما ذكر، لتصدير نفط كركوك عبر خط األنابيب الكردي إلى تركيا.كبير من الوالي

والسليمانية (وبالمقابل  أربيلوفي وقت سابق من العام، استعادت بغداد السيادة االسمية على مطاري 
 نقاط تفتيشهما أربيلفي تشرين الثاني/نوفمبر، وحدت بغداد و 92رفعت الحظر على الرحالت الدولية).

   93كردستان. إقليمالجمركية المنفصلة على مداخل الطرق إلى 

أخيراً، وفي حين أن تسوية قضية المناطق المتنازع عليها قد ال تكون األولوية القصوى عند بغداد، فإنها 
، وتأخير التوصل إلى حل سيستمر في تعكير جميع المبادالت فيما بينهما. إال أن ربيلكذلك بالنسبة أل

صنع السياسات والحكم في بغداد، كما أظهرت أزمة البصرة  ختاللارئيسية تتمثل في استمرار المشكلة ال
. حتى لو توافرت اإلرادة لدى القيادة العراقية للتوصل إلى تسوية جديدة مع حكومة 2018في أواسط العام 

تعبئة الموارد كردستان حول المناطق المتنازع عليها، فإن الحكومة قد تثبت عدم قدرتها على  إقليم
  المؤسساتية الضرورية لتنفيذ اتفاق.

ثمة بعض العالمات المبكرة على أن اإلرادة ما تزال موجودة. الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، وهو 
كردي، أعلن في أواخر تشرين األول/أكتوبر بأنه كان لديه مقترح لتسوية النزاع على كركوك، لكنه لم يقدم 

نقاشات حول في شرع برلمانيان منتخبان حديثاً في قائمة سائرون بزعامة مقتدى الصدر الحقاً،  94تفاصيل.

 
 
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أمني رفيع، بغداد، كانون الثاني/يناير  88
 2أن حقل كركوك يحتوي تسعة مليارات برميل من النفط الذي يمكن استخراجه. رويترز، ‘ بي. بي’تقدر شركة النفط  89

استخدام الحقل القديم كثيراً في الماضي (بشكل أساسي عبر حقنه بالمياه)، وينتظر إعادة التأهيل . لقد أسيء 2018تموز/يوليو 
، دمر تنظيم الدولة اإلسالمية أنبوب النفط العراقي إلى ميناء 2014هي صاحبة العقد حالياً. في العام ‘ بي. بي’بمساعدة خارجية؛ و 

ة بنائه بعد. استؤنف تصدير نفط كركوك عبر خط األنابيب الكردي إلى تركيا في جيهان التركي على البحر المتوسط؛ ولم تتم إعاد
 . 2018تشرين الثاني/نوفمبر 

. وأضاف: "إقليم كردستان بحاجة لديمقراطية حقيقية. تختفي 2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بغداد، كانون الثاني/يناير  90
ان محلي دون أي تبرير. ليس لدينا شيء ضد األكراد كمواطنين عراقيين، لكن ما مليارات الدوالرات، وقاموا بطرد رئيس برلم

حدث على مدى األعوام الخمسة عشر الماضية عاد بالفائدة فقط على حفنة من العائالت. لم يعد من الجائز أن يكون لدينا وضعية 
  ن تخدعهم".. هناك عدد كبير من المقترعين الشباب؛ وال تستطيع أ'المواطن فوق العادة'

91 , 30 November 2018.Financial Times“U.S. intervention unlocks oil flows from Kirkuk”, . 
. "اسمية"، ألن السلطات الكردية تمكنت من االستمرار في ممارسة عدم طلب تأشيرات دخول 2018آذار/مارس  13رويترز،  92

 عراقية للقادمين من غير المواطنين. 
93  ,Rudaweckpoints between Iraq and Kurdistan Region to be scrapped: official”, “Customs ch

11 November 2018.. 
94  , 4Monitor-AlKRG issues?” -Nawhi Saeed, “Will new Iraqi government resolve Baghdad

November 2018.. نه يواجه عقبات أخرى، أي يشير سعيد، وهو على حق، إلى أن دور صالح فخري بشكل رئيسي، وأ
 االفتقار إلى الدعم من حزبه، االتحاد الوطني الكردستاني، وبنفس القدر من األهمية، من الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً.
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وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمع مسعود بارزاني بسياسيين كبار  95والسليمانية. أربيلكركوك في بغداد، و
  96في بغداد لمناقشة جملة من القضايا، بما فيها المناطق المتنازع عليها.

يد، قد يتبين أن رغبة األكراد بالسيطرة على كركوك ومواردها أقوى من رغبة الحكومة، على المدى البع
لكن بغداد ستحتفظ بما يكفي من قوة التعطيل إلحباط الطموحات الكردية. وهذا سيطيل أمد الوضع التعيس 

  جديدة من العنف وقد يجدد اللجوء إلى العمل العسكري مرة أخرى.نوبات على األرض، ويحدث 

  كردستان إقليمحكومة  .ب

تسبب فشل االستفتاء على استقالل كردستان بظهور اتهامات متبادلة بالخيانة ووسع شقة الخالف بين 
وداخل األحزاب الكردية. قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهمت حزب االتحاد الوطني الكردستاني 

ل إلى كركوك، في حين اتهم قادة االتحاد الوطني بخيانة األمة الكردية بالسماح للقوات العراقية بالدخو
الكردستاني الحزب الديمقراطي الكردستاني بالشيء نفسه بتعزيز قوته من خالل وسائل غير ديمقراطية 

كما أن الطرفين لم يتمكنا من  97وفرض االستفتاء على االستقالل رغم أنوف األكراد في اللحظة الخطأ.
   98حدث بدقة في نقاشاتهما المشتركة خالل االستعداد له. االتفاق بعد االستفتاء على ما

كردستان  إقليمغذى القرار بالمضي قدماً باالستفتاء في المناطق المتنازع عليها الرواية القائلة بأن حكومة 
كانت تعتزم ضم كركوك لضمان االستدامة االقتصادية لدولة مستقبلية، وبالتالي وفر الغطاء للعبادي كي 

توسيعه ليشمل  أما. دبلوماسي دولي رفيع قال: "قلت للبارزاني إن إجراء االستفتاء سيكون خطأ، يستعيدها
سيكون خطأ قاتالً. لكنه رد بأن كركوك كانت جوهر القضية. كان واضحاً أن تلك فالمناطق المتنازع عليها 

لتي تدعو إلجراء استفتاء كانت محاولة لضم كركوك"، وااللتفاف على العملية التي ينص عليها الدستور، وا
   99على وضع المناطق.

في  بغداد، في حين أن ما حدث من تشظٍ  بشدة مقابل أربيلأضعفت خسارة المناطق المتنازع عليها نفوذ 
لإلجراءات  ضع حدوكردستان  إقليمالمشهد السياسي الكردي الحقاً يجعل من الصعوبة بمكان على حكومة 

تاء أجنحة أولئك الذين دفعوا بأقصى قوة إلجرائه، بينما أفسح مجاالً سياسياً مأزق االستف العقابية. كما قصّ 
بارزاني (ابن شقيق مسعود) الذي  يجيرفان، نقليمشملت المجموعة األخيرة رئيس وزراء اإل 100لمنتقديه.

مة سرعان ما تولى قيادة جهود استعادة النفوذ الدبلوماسي مع الواليات المتحدة، وتركيا، وإيران وحكو
يمنحه إياه  ردستان يتمتع بصالحيات تتجاوز ماك إقليموكانت الزمته أنه، قبل االستفتاء، كان  101بغداد.

 
 
 .5 November 2018. Baghdad Today(Arabic), 30 October 2018; and  Rudaw ,(Arabic)انظر  95
96 , 23 November 2018.Rudawraqi issues on Day 2 of Baghdad visit”, “Barzani focuses on wider I. 
. للحزبين تاريخ من الخيانات المتبادلة. على 2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، السليمانية وأربيل، كانون الثاني/يناير  97

أربيل إلخراج االتحاد الوطني الكردستاني.  ، دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني قوات صدام حسين إلى1996سبيل المثال، في 
أحد قادة المعارضة اتهم كال الحزبين قائالً: "الفساد القائم على النفط أوصلنا إلى هذه النقطة. كان هو الذي دفع وحافظ على 

ردستان مستقالً رغبة الكردية عند الحزبين والعائالت الكبيرة، حتى لو كانت رغبة مسعود البارزاني بأن يصبح إقليم ك 'القومية'
حقيقية. إضافة إلى ذلك، فإنهم يتغذون على األزمات. كان تنظيم الدولة اإلسالمية هبة إلهية لهم؛ وقد يكون تحركهم التالي إثارة 

أهلية . قد يكون التنبؤ بحرب 2018حرب أهلية" للبقاء في السلطة. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، السليمانية، كانون الثاني/يناير 
سابق ألوانه، إال أن المزاعم بحدوث تزوير لالنتخابات في السليمانية وكركوك، وتورط االتحاد الوطني الكردستاني فيه، في 

  أيار/مايو كانت تحذيرات من أن األمور ليست على ما يرام في الكيان السياسي الكردي.
المناطق المتنازع عليها. أصر الحزب الديمقراطي  كانت إحدى القضايا الرئيسية في الخالف حول ما حدث تتمثل في 98

الكردستاني (وبعض الدبلوماسيين) بعد االستفتاء أن االتحاد الوطني الكردستاني كان قد وافق على دعم االستفتاء شريطة أن يشمل 
ً منه بمخاطر رد الفعل العراقي والدولي،  أحجم عن الذهاب في ذلك المناطق المتنازع عليها، لكن مسعود البارزاني، واعترافا

االتجاه. دبلوماسيون آخرون يقولون إن ما حدث هو العكس، وأن االتحاد الوطني الكردستاني لم يضع شروطاً، وأن البارزاني كان 
 . مقابالت2017قد دفع إلشراك المناطق المتنازع عليها في االستفتاء من اللحظة التي انطلقت فيها الفكرة أوالً في بداية العام 

. جرت هذه المقابالت مع أشخاص كانوا قد تحدثوا مع 2018أجرتها مجموعة األزمات، أربيل وبغداد، كانون الثاني/يناير 
 البارزاني في األشهر التي سبقت االستفتاء أو كانوا في الغرفة عندما نوقشت المسألة. 

أي عودة األكراد الذين  –طوتان األخريان "التطبيع" . وكانت الخ2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، كانون الثاني/يناير  99
هجروا من قبل األنظمة السابقة إلى المناطق المتنازع عليها، وترحيل العرب الذين أعيد توطينهم هناك والذين أتوا من أجزاء 

 وإجراء تعداد عام للسكان.  –أخرى من العراق خالل تلك الفترة 
، لكن لم يكن بوسعهم التعبير عن موقفهم علناً، 2017إجراء االستفتاء في أيلول/سبتمبر جادل عدة مسؤولين أكراد كبار ضد  100

ً في كردستان، ولن يكون بإمكان العديد من الناس أن يميزوا  بالنظر إلى أن معارضة االستقالل الكردي يشكل انتحاراً سياسيا
 بسهولة بين مبدأ إجراء االستفتاء وتوقيته. 

، جمدت حكومة إقليم كردستان نتائج االستفتاء، وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت حكومة 2017/أكتوبر تشرين األول 24في  101
إقليم كردستان أنها "ستحترم" حكم المحكمة العراقية العليا بأن الدستور ال يسمح بانسحاب أي جزء من البالد. "بيان لحكومة إقليم 

 KRG respects Iraqi Federal Court ruling as basis for“ ؛ و2017تشرين األول/أكتوبر  25كردستان، 
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أقل، وبالتالي بات من الضروري إعادة التوازن  هصالحيات تباتفقد بعد االستفتاء أما الدستور العراقي، 
 102تنسجم مع الدستور. قليموالتفاوض على صفقة عادلة لإل

 إقليمرفان بارزاني بأن حكومة بغداد ينبغي أن تكون "الشريك االستراتيجي" لحكومة جينيلطالما قال 
ً في تسوية قضية الحدود الداخلية: "ينبغي أن  كردستان، وقد كرر أن توسط طرف ثالث سيكون محوريا

الكثير من المال. تكون األمم المتحدة ذلك الوسيط، بدعم من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. لقد أنفقوا 
اآلن ينبغي أن ينخرطوا في العملية بجدية". وأضاف أن "الهدف ينبغي أن يكون رسم الحدود: تحديد موقع 

 بارزانيسياج حديقتنا. وأن يتم التوصل إلى اتفاق منصف بشأن تقاسم العائدات". وأشار إلى أن مسعود ال
زال يترتب تشكيل  وما 104،يدعمهإذا كان فعالً ال يزال من غير الواضح ما  103يدعم مقاربته بشكل كامل.

  .2018أيلول/سبتمبر  30بعد انتخابات الجمعية الوطنية في كردستان في  قليمحكومة لإل

إلى رغبتهم  بارزاني، أشار مسؤولون كبار محيطون بمسعود ال2018لكن حتى في كانون الثاني/يناير 
نفسه إلى اعتزامه العودة إلى االنخراط مع الحكومة  انيبارزوأشار ال 105بالعودة إلى عملية تقودها يونامي،

االتحادية حول جملة من القضايا خالل زيارته إلى بغداد في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن هذا ال يعني أن ثمة 
حينذاك، وضعت قائمة  2009كردستان دراسة يونامي لعام  إقليماتفاقاً في المتناول؛ فعندما راجعت حكومة 

مسؤول  106تنشر) بانتقاداتها، ومن المؤكد أنها ستضعها على الطاولة إذا بدأت المحادثات الجدية. طويلة (لم
كردستان أشار إلى أنه قبل معالجة الوضع النهائي للمناطق المتنازع عليها، ينبغي  إقليمرفيع في حكومة 

اإلدارية في كركوك  للنقاشات أن تبدأ بخطوات فورية، بما في ذلك وضع آلية إلدارة األمن والشؤون
  107والمناطق األخرى المتنازع عليها.

 
 

dialogue”, Rudaw, 14 November 2017. ،فسر البعض كلمة "احترام" بأنها ال ترقى تماماً إلى "التزام" كامل بالحكم .
سروا إحجام العبادي عن رفع وبذلك يترك المجال مستقبالً لتنصل األكراد. لكن رغم ذلك فإنهم وجدوا فيه تنازالً كردياً كبيراً. كما ف

العقوبات على حكومة إقليم كردستان بوصفه جزءاً من استراتيجية لجعل حكومة إقليم كردستان تلتزم بحكم المحكمة العليا فيما 
ت ، حكم2017تشرين الثاني/نوفمبر  20. في 2018يتعلق باالستفتاء. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، بغداد، كانون الثاني/يناير 

المحكمة العليا بأن االستفتاء غير دستوري. رداً على ذلك، وصف نيجيرفان بارزاني الحكم بأنه "أحادي" لكنه قال إن حكومة إقليم 
 .2017تشرين الثاني/نوفمبر  20كردستان لن تطعن به. بي.بي. سي، 

الذاتي". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، على حد تعبير دبلوماسي غربي: "في االندفاع نحو االستقالل خسر األكراد حكمهم  102
كانون الثاني/نوفمبر  17. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع نيجيرفان بارزاني، أربيل، 2018بغداد، تشرين األول/أكتوبر 

ى المادة . لطالما اعتقد رئيس الوزراء بأن وضع كركوك ينبغي تحديده من خالل المفاوضات بين أربيل وبغداد استناداً إل2018
، وليس بالقوة، وأن بوسعه التأقلم مع حصيلة يكون فيها لكركوك مكانة خاصة خارج إقليم كردستان، مع ترتيبات لتقاسم 140

السلطة والعائدات. انظر تقرير مجموعة األزمات حول كركوك على مدى العقد الماضي. وهذا ينسجم مع رأيه في االستقالل 
تبره أولوية طالما ظلت البيئة الدولية واإلقليمية غير مواتية له. وقال: "إذا رأى األكراد أنهم الكردي، الذي يدعمه لكن ال يع

يحصلون على حصة منصفة [في العراق]، فإنهم لن يذهبوا إلى استفتاء آخر". وهذا سيؤجل آفاق االستقالل الكردي لكن، طبقاً 
كراد إلى االستقالل كما ينظر الشيعة إلى عودة اإلمام الثاني عشر: لمسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان، "ينبغي أن ينظر األ

. في التراث 2018كانون الثاني/يناير  16ليس في حياتنا لكن في وقت ما من المستقبل". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، أربيل، 
 يتوقع أن يعود إلى الظهور يوماً ما.و 874اإلسالمي الشيعي، ذهب اإلمام الثاني عشر، محمد المهدي، في غيبة في العام 

 .2018كانون الثاني/يناير  16، أربيل، مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 103
، حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة إلى الحياة السياسية الوطنية، لكنه 2018بعد االنتخابات البرلمانية في أيار/مايو  104

يلعب دور صانع الملوك في بغداد كما كان قد فعل في السنوات الماضية، ولن يكون قادراً  تعثر عندما اكتشف أنه ال يستطيع أن
 على إنجاح مرشحه للرئاسة، فؤاد حسين، الذي اختارته األحزاب. تم تعينه الحقاً وزيراً للمالية. 

زاني من الرئاسة بعد نكسة . استقال مسعود البار2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات، أربيل، كانون الثاني/يناير  105
ً بحكم األمر الواقع إلقليم كردستان المنقسم. في مطلع  االستفتاء. ولم يتم تحديد موعد لالنتخابات الرئاسية بعد، وما يزال زعيما

يم، كانون األول/ديسمبر، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني سيكون مرشحه لرئاسة اإلقل
 ,Nechirvan Barzani to presidency“وأن ابن مسعود، مسرور بارزاني سيكون مرشحه لرئاسة حكومة إقليم كردستان. 

Masrour Barzani to prime ministry: KDP”, Rudaw, 3 December 2018. بالنظر إلى أن منصب الرئيس فخري .
في السلطة من نيجيرفان لصالح عمه، الذي يظل القوة الكامنة وراء  إلى درجة كبيرة، إذا نجحت العملية، فإنها ستشكل تحوالً 

 العرش، وابن عمه.
. مسؤول في حزب غوران المعارض جادل بأن اآلن ليس 2018، أربيل، كانون الثاني/يناير مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 106

م ضعفاء وبغداد لن تتفاوض وهي قوية. وستستمر حلقة الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق مع بغداد، ألن "األكراد لن يتنازلوا وه
االنتقام". ورفض فكرة أن تكون كركوك منطقة خاصة خارج إقليم كردستان، ودعا إلى اتخاذ بغداد لخطوات لتطبيق الدستور، بما 

قابلة أجرتها مجموعة مفي ذلك من خالل تأسيس حجرة عليا في البرلمان، يمكن أن تمارس الرقابة على سلطة الحكومة المركزية. 
 .2018، السليمانية، كانون الثاني/يناير األزمات
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  القوى الخارجية ج.

ً في تحويل االستفتاء على استقالل كردستان إلى مأزق. الواليات  لعبت القوى الخارجية دوراً محوريا
المتحدة وحلفاؤها األوروبيون، وكذلك تركيا وإيران، جميعهم حذروا مسعود البارزاني وطلبوا منه عدم 

ين كبار، بمن أميركيالتحذيرات بعدم إجراء االستفتاء صدرت عن مسؤولين  108لمضي قدماً في االستفتاء.ا
فيهم وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، أكدوا على الحاجة لتجنب تشتيت 

ون عن أميركيسؤولون االنتباه خالل المعركة الجارية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية. وفي الوقت نفسه، عبر م
التعاطف مع البارزاني بوصفه شريكاً موثوقاً في تلك المعركة. نصحوه بأن يستخدم الوعد بتأجيل االستفتاء 
لمدة سنتين كطريقة للحصول على تنازالت من بغداد؛ وبالمقابل، تعهدوا له بتقديم الدعم الدبلوماسي في 

  109متنازع عليها.المفاوضات المستقبلية مع بغداد حول القضايا ال

أيلول/سبتمبر، حيث أصبحت الدعوات حينذاك من قبل  25استمرت المفاوضات حتى موعد االستفتاء في 
ية. مسؤول رفيع الواليات المتحدة والحكومات الغربية األخرى للبارزاني لتأجيل االستفتاء متطابقة ومدوّ 

ي تتزايد. لكنها أصبحت أكثر حدة فقط عند كردستان قال: "كانت انتقادات المجتمع الدول إقليمفي حكومة 
في الوقت نفسه، ثمة مزاعم بأن بعض  110النهاية، عندما كان الزخم يتنامى نحو إجراء االستفتاء".

الغربيين ساعدوا في إقناعه بأن هذه كانت فرصته وأن الواليات المتحدة لن تنفذ  بارزانيمستشاري ال
ستراتيجية إيران نغرس والمشاعر القوية المعادية الكراد في الكوتهديداتها بسبب الدعم الذي يحظى به األ

  111كردستان دوراً محورياً فيها. إقليمة، التي من المرجح أن تلعب حكومة ميركيداخل اإلدارة األ

د أنقرة معارضتها لالستفتاء حتى األيام األخيرة قبل التصويت، اعتقاداً منها أن الواليات المتحدة لم تصعّ 
لتجاهل النصيحة  بارزانيبعدم إجرائه. مسؤول تركي تكهن بدوافع ال بارزانيى قد تقنع الودول أخر

  اإلجماعية بعدم إجراء االستفتاء: 

في اللحظة األخيرة، ولذلك لم نصعد تحذيراتنا حتى وقت متأخر من  بارزانيتوقعنا أن يتراجع ال
 كاملبشأن إرثه قد حجبت عنه الرؤية بشكل اللعبة. ... ما الذي كان يدفع البارزاني؟ قد تكون هواجسه 

[كزعيم للحركة القومية الكردية]. وقد يكون تلقى رسائل مختلطة من تركيا، وربما أساء قراءة نوايانا. 
  112لكن قيادتنا العليا مصممة على أنها تريد المحافظة على وحدة العراق.

 113ل/سبتمبر لكنها في النهاية لم تنفذها.أيلو 25كردستان في  إقليمأعلنت أنقرة عن عقوبات بحق حكومة 
كما عبرت تركيا عن دعمها لمحاولة جديدة لتسوية مسألة المناطق المتنازع عليها. مسؤول تركي قال: 

  114وبغداد، وأن نساعدهما على التوصل إلى تسوية بشأن كركوك". أربيل"نريد أن نجمع 

 
 

يدعي أنصار االستفتاء في القيادة الكردية أنهم تلقوا رسائل مختلطة من الواليات المتحدة وتركيا قبل االستفتاء. مقابالت أجرتها  108
 .2018موعة األزمات، أربيل، كانون الثاني/يناير مج
عمل الجانبان للتوصل إلى اتفاق من خالل رسائل خطية وأخرى على الواتس آب، استمروا في تبادلها حتى يوم ما قبل  109

مع مسؤولين االستفتاء، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق في الوقت المناسب. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أميركي، و
 .2018أكراد كبار وآخرين، بغداد وأربيل، كانون الثاني/يناير 

 .2018، أربيل، كانون الثاني/يناير مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 110
. لمراجعة تصنيف الداعمين 2018مع مسؤول كردي رفيع، أربيل، كانون الثاني/يناير  مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 111

تشرين  The Atlantic ،31ة الستقالل كردستان، انظر يوست هيلترمان، "وعاد األكراد من حيث بدأوا"، الغربيين حسب الفئ
. بعض أنصار االستفتاء الكردي يقولون إنهم كانوا يعولون على العالقة الوثيقة بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي 2017األول/أكتوبر 

ً القائد السياسي الوحيد الذي  –بنيامين نتنياهو  وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر لضمان دعم الواليات  –دعم االستفتاء علنا
المتحدة لالستفتاء، أو على األقل منع أي عقوبات بعد أن يتم إجراؤه. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع خبير أميركي في 

  .2018، تشرين األول/أكتوبر ؛ ودبلوماسي غربي، بغداد2018السياسة العراقية، واشنطن، تشرين األول/أكتوبر 
 .2018، أنقرة، كانون الثاني/يناير مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 112
ً أن تركيا لم تنفذ تهديدها بإغالق الحدود وأن النفط الكردي ما يزال يتدفق عبر خط األنابيب التركي، ولو  113 وأضاف، مالحظا

ي أفانا وبابا في حقل نفط كركوك، وكذلك حقل باي حسن): "أرادت بنصف استطاعته (بسبب خسارة حكومة إقليم كردستان لقبت
، أنقرة، كانون مقابلة أجرتها مجموعة األزماتتركيا تلقين حكومة إقليم كردستان درساً. لكنها تثمن عالقتها مع حكومة اإلقليم". 

، وعدم السماح إليران بتحقيق مكاسب أكبر . قراءة أخرى تشير إلى أن تركيا أرادت أن تحد من تداعيات الحدث2018الثاني/يناير 
على حساب تركيا. دبلوماسي تركي أشار إلى أن الموقف التركي بشأن االستفتاء كان قد سهل التحرك العراقي المدعوم إيرانياً إلى 

فصاعداً، كان  2017بر المناطق المتنازع عليها، ونتيجة لذلك، شكل تهديداً لتزود تركيا بالطاقة من العراق. من تشرين األول/أكتو
مقابلة أجرتها يتم شحن النفط من كركوك إلى إيران بدالً من ذلك وكان يتم تكريره هناك مقابل منتجات نفطية من جنوب إيران. 

رداً على العقوبات األميركية  2018. قطعت الصادرات اإليرانية في أواخر العام 2018، كانون الثاني/يناير مجموعة األزمات
 ان.على إير
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االستفتاء وما تاله. مع معارضة الواليات  ظهرت إيران بوصفها الرابح فيما أصبح منافسة دولية على
بارزاني لالستفتاء، تمكنت طهران من دفع بغداد للرد عندما تحدى ال – بارزانيحلفاء ال –المتحدة وتركيا 

كردستان منذ وقت طويل،  إقليمه. كانت إيران قد عارضت انفصال األكراد وضم كركوك إلى ئرغبات حلفا
ألكراد. اآلن رأت فرصة إلحباط أي تحركات كردية تالية بدعم القوات حيث رأت فيه بوابة الستقالل ا

كردستان في  إقليمإيران أيضاً فرضت عقوبات على حكومة  115العراقية الستعادة المناطق المتنازع عليها.
  أيلول/سبتمبر، بما في ذلك إغالق الحدود الذي خففته بعد ذلك بوقت قصير. 25

وصل إلى ترتيب بشأن كركوك من خالل محاوالتها التوسط في تفاهم بين لقد أظهرت إيران مصلحة في الت
. 2017المعنيين حول اتفاق لتقاسم السلطة، بما في ذلك تعيين محافظ جديد، بعد تشرين األول/أكتوبر 

انتهت تلك الجهود إلى طريق مسدود مع تصاعد حرارة الحملة االنتخابية في األشهر األولى من عام 
أظهرت األهمية التي توليها طهران للتوصل إلى تسوية سلمية لكركوك تعزز العالقة بين ، لكنها 2018
  116وبغداد وتضعف اآلمال الكردية باستعادة السيطرة المنفردة. أربيل

اتضح مباشرة أن القوى الخارجية (أكثر من رئيس الوزراء العبادي، الذي واجه االنتخابات) كانت تفضل 
قد وافقت على معاقبتها على إجراء االستفتاء. وكان كانت كردستان حالما  إقليمة إصالح العالقات مع حكوم

ً يؤمنون بسالمة  ً كما كانت معارضتها إلجراء االستفتاء في المقام األول؛ حيث إنهم جميعا السبب بسيطا
وثيقة في  بعالقة أربيلالتراب العراقي، وأدركوا أن الطريقة الوحيدة للمحافظة عليه ستكون ربط بغداد و

بوضوح: "الواليات المتحدة  ميركيالبنية الكلية للدولة. مستشار لزعيم سياسي عراقي عبر عن الموقف األ
  117لن تتخلى عن العراق من أجل كردستان".

ستكون من خالل التوصل  أربيلهذه القوى تعرف أيضاً أن أفضل سبيل لضمان عالقة أفضل بين بغداد و
لطالما دعمت الواليات المتحدة مثل تلك  118المتنازع عليها وتقاسم العائدات.إلى اتفاقات بشأن المناطق 

وظل موقفها دون تغيير بعد  – 2009-2008فقد كانت داعماً رئيسياً لمبادرة يونامي في الفترة  –الجهود 
  2017.119تشرين األول/أكتوبر 

  دور وساطة جديد ليونامي د.

أنه قد يكون لدى كال الجانبين رغبة بالعودة إلى  2018كردستان في العام  إقليمتظهر النقاشات في بغداد و
ية تسمح بذلك إن لم تكن تشجعه، وقد عبرت يونامي عن اهتمامها بإعادة إحياء قليمالمحادثات. القوى اإل

قضية أحول  2009الوساطة التي حاولت أن تقوم بها في الماضي استناداً إلى الدراسة التي أجرتها في العام 
منفردة متنازع عليها. في تقريرها، تجنبت يونامي اقتراح حلول للمناطق المتنازع عليها، باستثناء القول إن 

 أربيلبغداد، أو  –الجهة عملها ينبغي أن يكون أساساً للحوار. الجدير بالمالحظة أنها أحجمت عن اقتراح 
 120إلدارية في كل من المناطق المتنازع عليها.ينبغي أن تمارس الوالية القضائية االتي  –أو سلطة أخرى 

 
 

سياسي كردي الحظ بمرارة قائالً إن "إيران تلعب لعبة تحذيرنا من تحركات معينة، ومن ثم تخليصنا عندما نكون يائسين،  115
 .2018كانون الثاني/يناير ، السليمانية، مقابلة أجرتها مجموعة األزماتوبالتالي تؤكد على اعتمادنا عليها". 

مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مشاركين في المحادثات في منزل هادي العامري، رئيس قائمة الفتح في انتخابات  116
. مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان قال: "إيران حملت المسؤولية لحكومة 2018، بغداد، كانون الثاني/يناير 2018أيار/مايو 
إجراء االستفتاء، قائلة إنها كانت قد دفعت األكراد في ذلك االتجاه [بتهميشهم]. إذا كان هذا هو الحال، فإن إيران لن  بغداد عن

ً ينسجم مع الدستور العراقي في المناطق المتنازع عليها".  ً وديا ، أربيل، كانون مقابلة أجرتها مجموعة األزماتتعارض ترتيبا
استقى معلوماته من وفد عراقي كان قد زار طهران واقتبس قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في . وقال إنه 2018الثاني/يناير 

 الحرس الثوري اإليراني، المسؤول عن العمليات العسكرية في الجوار اإليراني.
ن وثيق جداً بين . دبلوماسي إيراني قال: "كان هناك تعاو2018، بغداد، كانون الثاني/يناير مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 117

ً حول قضايا ذات اهتمام  إيران، وتركيا والعراق حول االستفتاء الكردي. وذلك إنجاز كبير. وهو يظهر أنه بوسعنا العمل معا
. مسؤول تركي وافقه الرأي قائال: "نعم، لقد شكلت عملية 2018، كانون الثاني/يناير مقابلة أجرتها مجموعة األزماتمشترك". 

 ً ، أنقرة، كانون الثاني/يناير مقابلة أجرتها مجموعة األزماتفي المصالح بين طهران، وبغداد، وأنقرة وواشنطن".  كركوك تالقيا
2018. 

مسؤول تركي قال إن تركيا تعتقد أن قابلية إقليم كردستان للحياة تعتمد على نفط كركوك. بعبارة أخرى، فإن تركيا تدعم قدرة  118
 . 2018، أنقرة، كانون الثاني/يناير مقابلة أجرتها مجموعة األزماتستقالله. اإلقليم على الحياة، لكن ليس ا

 . 2018مع دبلوماسي غربي، بغداد، كانون الثاني/يناير  مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 119
المتحدة، نيويورك، "بعثة األمم المتحدة تقدم تقارير حول الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق"، بيان صحفي لألمم  120
 . 2009نيسان/أبريل  22
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لكن في حالة محافظة كركوك وضعت أربعة سيناريوهات محتملة؛ وفي الحاالت األربع جميعها، تلقت 
  121.أربيلالمنطقة مكانة خاصة ال تضعها بشكل كامل تحت سلطة بغداد أو 

قاً، بقدر ما هي العملية. لتقريب الطرفين المهم اآلن ليس النتيجة بحد ذاتها، التي ال ينبغي الحكم عليها مسب
من بعضهما بعضاً، ينبغي على األمم المتحدة، بدعم كامل من الدبلوماسيين في بغداد، أن تسعى لتسوية 

كردستان في أيلول/سبتمبر  إقليمتداعيات اإلجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد حكومة 
المبادالت بين مبيعات النفط الكردية من خالل وكالة التسويق العراقية  . وهذا يتضمن بشكل رئيسي2017

التي تحصل عليها من الموازنة من بغداد، ومسألة سيطرة بغداد على حدودها وعلى  قليمومخصصات اإل
برهم  )الكردي(ورئيس الوزراء  عادل عبد المهدي اقي (العربي)رئيس الوزراء العر 122صادرات النفط.

، بالنظر إلى عالقة العمل الطويلة أربيلمكنان من تحضير األرضية لجسر الفجوة بين بغداد وصالح، قد يت
، والحال نفسه بالنسبة لصالح أربيلنظر إلى عبد المهدي بإيجابية في التي تربط بينهما. عالوة على ذلك، يُ 

  123وحد داعم له في بيئته.في بغداد. إال أن التحدي الذي يواجهانه كبير، إذ ال يتمتع أي منهما بجمهور م

بالعودة إلى المناطق المتنازع عليها، ينبغي أن تكون الخطوة األولى التي تتخذها يونامي القيام بجهد داخلي 
 –لوضع خارطة طريق محتملة واستكشاف جاهزية الطرفين الرئيسيين واألطراف الخارجية الرئيسية 

 وأللمشاركة بشكل مباشر  –وروبي والدول األعضاء فيه إيران، وتركيا، والواليات المتحدة، واالتحاد األ
غير مباشر. في الخطوة التالية، ينبغي على يونامي أن تنظر في إعادة إحياء فريق العمل رفيع المستوى 

كردستان،  إقليملحكومة االتحادية وحكومة عن ا، والمكون من ممثلين 2009الذي أسسته في أيار/مايو 
ثلين من المناطق المتنازع عليها. يمكن للخطوة األولى للفريق أن تكون تحديد وربما توسيعه ليشمل مم

القضايا التي يمكن تسويتها بسهولة، والتي يمكن للتقدم بشأنها أن يساعد في بناء الثقة وتحضير أرضية أكثر 
، إن لم يكن خصوبة لمعالجة القضايا األكثر تعقيداً. يمكن للقضايا المهمة والتي يمكن معالجتها بسهولة

، والترتيبات خورماتوتشمل إعادة توطين المهجرين، والعنف في طوز أن بالضرورة تسويتها بسرعة، 
ً والخالفات المعلقة بشأن األراضي من خالل ما يسمى لجنة إثنياألمنية المشتركة في األماكن المتنوعة  ا

  ، غير المفعلة حالياً.140المادة 

تقدماً في هذه المجاالت، قد يكون من الممكن االنتقال إلى تسوية أوسع. لكن إذا حققت يونامي وفريق العمل 
تباع طرق مختصرة ستنتهي إلى الفشل. وعلى نحو مماثل، فإن عملية ال تأخذ باالعتبار أي محاولة ال

رغبات المجتمعات المحلية ال يمكن أن تنجح، حيث يتوجب أن توافق على االتفاق الناجم في استفتاء 
سيترتب على يونامي التشاور مع المعنيين محلياً ودولياً  124والمحافظة عليه بعد ذلك. 140المادة  بموجب

 بد من وجودها وتجاوزها. بشكل دائم لتحديد العقبات التي ال

    

 
 

 ,Iraq’s Sean Kane also discusses options for Kirkuk. Kaneشون كين يناقش أيضاً الخيارات بالنسبة لكركوك.  121
Disputed Territories, op. cit., pp. 39-43.. 

وتصاحب ذلك مع  2018حتى نيسان/أبريل  2018م وهناك أيضاً مسألة الموازنة. تأخر مجلس النواب في إصدار موازنة العا 122
 2019. الموازنة المقترحة لعام %12,67إلى  17احتجاجات من حكومة إقليم كردستان، التي رأت مخصصاتها وقد تقلصت من 

 Iraqi parliament approves budget, Kurdish lawmakers boycott vote”, Reuters, 3“تتضمن نفس المخصصات. 
March 2018 ؛ و“Kurdistan Region not satisfied with 2019 budget proposed by Iraqi cabinet”, Rudaw, 

29 October 2018..  
123 , 3 November 2018.Monitor-AlKRG issues?”, -“Will new Iraqi government resolve Baghdad .

 ، لكنه لم يقدم تفاصيل.يذكر أن صالح أعلن أنه كان قد وضع مقترحاً لتسوية قضية كركوك
ال تحدد أي نوع من االستفتاءات ينبغي إجراؤه، فإنها ال تستثني احتمال إجراء استفتاء تأكيدي بعد  140بالنظر إلى أن المادة  124

بالمقارنة مع استفتاء "إثني" في غياب التوصل إلى اتفاق، والذي من شأنه فقط تعميق االنقسامات  –توصل األطراف إلى اتفاق 
 وإثارة المزيد من الصراع.
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V. الخالصة  

كردستان لعقود وتسببت  قليممة إللقد امتد الصراع على المناطق المتنازع عليها وعلى الحدود غير المرسّ 
لعنف أحياناً. هذه القضايا المفتوحة تترك وحدة التراب العراقي ونظام الحكم الذي سينجم عن إعادة في ا

رسم الحدود محاطة بانعدام اليقين، كما يترك المرحلة االنتقالية في البالد في مرحلة ما بعد الصراع في 
  حالة معلقة.

على التوصل إلى تسوية تفاوضية. إذا كان ، ظهرت مجموعة من القوى التي قد تكون قادرة 2017في العام 
يمكن االسترشاد بالماضي، فإن الطريق سيكون صعباً، وال مناص من مواجهة االنتكاسات. لكن من غير 

. سياسي من كركوك عبر سانحةفرصة ذلك إهداراً لالحكمة عدم االنطالق على هذا الطريق، وسيشكل 
  الناجحة المأمولة، على األقل بالنسبة للسكان المحليين:أهمية العملية، وحصيلتها  مدىبأفضل شكل عن 

يتمثل الحل بالنسبة للمناطق المتنازع عليها في ضمان العدالة والحرية لجميع المواطنين بصرف النظر 
ي تأتي منه ذث لهوية من يحكمنا وللمكان الأو توجههم الديني. عندها فقط لن نكتر ثنيعن انتمائهم اإل

ا أنها تحمينا. عندها، لن يكون علينا التحدث عن الحاجة إلى ترتيبات تقاسم قوات األمن، طالم
  .125السلطة

  2018كانون األول/ديسمبر  14، بروكسل، أربيلبغداد، 
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   عراقالالمناطق المتنازع عليها في خريطة : آ الملحق
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  الدولية عن مجموعة األزمات: ب الملحق

موظفاً في  120جموعة األزمات) هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي مجموعة األزمات الدولية (م
 تسويةمن أجل منع وعلى المستويات العليا وممارسة اإلقناع وحشد الدعم خمس قارات يعملون من خالل التحليل الميداني 

 النزاعات الخطيرة.

فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من تعمل حيث ، مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني مقاربةقوم ت

من المستقاة تقييمات المعلومات والوبناء على  عنيف.صراع الدول التي يوجد فيها خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث 

ا تقوم مجموعة كم الميدان تقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملية موجهة إلى كبار صناع القرار الدوليين.

 70ما يصل إلى حول وضع اإلنذار المبكر وتحديثاً واضحاً ومنتظماً وهي نشرة شهرية تقدم  ووتشسكرايسياألزمات بنشر 

  العالم.سائر أنحاء في  حالة صراع فعلي أو محتمل

ها على موقع علىوتتوافر في نفس الوقت  ،البريد اإللكتروني عبريتم توزيع تقارير مجموعة األزمات بشكل واسع 

. تعمل مجموعة األزمات بشكل وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على www.crisisgroup.org:اإلنترنت

  الحكومات، بما في ذلك اإلعالم، من أجل إبراز تحليالتها حول األزمات وحشد التأييد لتوصياتها بشأن السياسات.

 –بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم  الذي يضم شخصيات –مجموعة األزمات أمناء إن مجلس 

 العالم.سائر أنحاء يعمل بشكل مباشر في المساعدة على إيصال هذه التقارير والتوصيات إلى انتباه كبار صناع السياسات في 

األمم المتحدة اإلنمائي، اللورد النائب السابق لألمين العام لألمم المتحدة والمدير اإلداري لبرنامج يرأس مجموعة األزمات 

  براون. –مارك مالوخ 

. شغل مالي 2018كانون الثاني/يناير  1، روبرت مالي، باشر مهام منصبه في ومديرها التنفيذياألزمات رئيس مجموعة 

ً منصب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجموعة األزمات؛ وكان آخر منصب شغله هو منصب  سابقا

ساعد الخاص للرئيس األميركي السابق باراك أوباما ومستشاره رفيع المستوى لشؤون الحملة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية الم

في العراق والشام، ومنسق البيت األبيض لشؤون الشرق األوسط، وشمال أفريقيا. كما عمل في الماضي كمساعد خاص 

  .الفلسطينية-يةسرائيلللرئيس بل كلينتون للشؤون اإل

بوغوتا، هي:  أخرى قعامو ةسبعأن لها مكاتب في جد المقر الرئيسي لمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، كما يو

كما أن لها وجود في المواقع اآلتية: أبوجا،  ونيويورك، وواشنطن دي سي.وداكار، واسطنبول، ونيروبي، ولندن، 

دينة غواتيماال، وهونغ كونغ، والقدس، وجوهانسبيرغ، وجوبا، والجزائر، وبانكوك، وبيروت، وكاراكاس، ومدينة غزة، وم

 ومكسيكو سيتي، ونيودلهي، والرباط، وتبليسي، وتورنتو، وطرابلس، وتونس، ويانغون.

ً مجموعة األزمات تتلقى  ً ماليا تقيم مجموعة األزمات والمتبرعين األفراد. والصناديق الحكومات طيف واسع من  من دعما

للتنمية،  نمساويةالوكالة ال، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية: تيةت الحكومية اآلهيئاالدوائر وال حالياً عالقات مع

وزارة الخارجية الدنماركية، وآلية االتحاد األوروبي للمساهمة في االستقرار والسالم، وإدارة الشؤون العالمية الكندية، 

وزارة الخارجية ة الفرنسية، وزارة شؤون أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وزارة الخارجية الفنلندية، وكالة التنمي

، وزارة خارجية ليختنشتاينوزارة خارجية وكالة المساعدات األيرلندية، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، اآليسلندية، 

ووزارة الخارجية القطرية، ية النرويجية، ، ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، ووزارة الشؤون الخارجكسمبورغوالل

  .، ووزارة الخارجية اإلماراتيةووزارة الشؤون الخارجية السويدية، وزارة الشؤون الخارجية االتحادية السويسرية

ومؤسسة هنري ، الحكماءومؤسسة  ؤسسة كارنيغي في نيويورك،م: التاليةالمؤسسات ترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع 

ومؤسسة أوك، ، ومؤسسة كوريا، ماكآرثرومؤسسة أوك، ومؤسسة  سة جون دي وكاثرين تي ماكارثر،ومؤسلوس، 

ومؤسسة ومؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ، ومؤسسة اإلخوان روكفلر،  بلوشيرز،مؤسسة أوبن سوسيتي، وومؤسسات 

 مؤسسة ويلسبرينغ االنسانية.ٍ ويونيكوريا، 

  2018 ديسمبر/كانون األول
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