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ملفات خالفية
تهيمــن مجموعــة مــن امللفــات العالقــة عــى الخالفــات بــن 
حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة االتحاديــة يف بغــداد، منها 
ملفــات قدميــة، ولكــن حملــت الشــهور األخــرة، خاصــة تلــك 
التــي شــهدت األزمــة السياســية العاصفــة يف البــالد متغــرات 
أســهمت يف تأزميهــا بشــكل أكــر، ومنهــا ملفــات تثــار دوريــاً، 
وأخــرى درجــت الحكومــات املتعاقبــة عــى ترحيلهــا إىل آجــال 
مســتقبلية غــر محــددة، بالنظــر إىل كــون هــذه امللفــات مــن 
التشــابك والتعقيــد مبــكان يجعلهــا عصيــة عــى الحــل طيلــة 

ســنوات مضــت، وهــو مــا يتلخــص فيــا يــي:

1- قانــون املوازنــة: نصــت املــادة 121 مــن الدســتور العراقــي 

ــم واملحافظــات  الصــادر عــام 2005 عــى أن “تخصــص لألقالي
حصــة عادلــة مــن اإليــرادات املحصلــة اتحاديــاً، تكفــي للقيــام 
ــا  ــار موارده ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــؤولياتها، م ــا ومس بأعبائه

وحاجاتهــا ونســبة الســكان فيهــا”.  

وبنــاء عــى ذلــك، تخصــص إلقليــم كردســتان العــراق نســبة 
مــن إيــرادات الحكومــة االتحاديــة، بلغــت منــذ ذلــك الوقــت 
نحــو 17%. ولكــن احتــدت الخالفات بن الحكومتــن يف تطبيق 
هــذا اإلنفــاق، خاصــة مــا يتعلــق بحصــول الحكومــة االتحاديــة 
عــى حقــوق تصديــر إنتــاج النفــط مــن اإلقليــم، والــذي تــم 
االتفــاق عليــه بنحــو 250 ألــف برميــل يوميــاً. ولذلــك توصــل 
الطرفــان، يف ديســمر 2014، إىل اتفــاق جديــد يقــي بتســليم 
ــل  ــف برمي ــن 250 أل ــل ع ــا ال يق ــراق م ــتان الع ــم كردس إقلي
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زار وفــد مــن حكومــة إقليــم كردســتان برئاســة مســرور بارزانــي العاصمــة العراقيــة بغــداد يــوم 11 ينايــر 
2023؛ لمناقشــة القضايــا والملفــات العالقــة بيــن حكومــة اإلقليــم والحكومــة االتحاديــة. وجــاءت هــذه 
الزيــارة فــي ســياق تصاعــد الخالفــات بيــن أربيــل وبغــداد مــن جانــب، وداخــل المكــون الكــردي ذاتــه من جانب 
آخــر، ممــا ألقــى بظاللــه علــى الملفــات التــي جــرت مناقشــتها بيــن الوفــد الكــردي الــذي ضــم إلــى جانــب 
بارزانــي وزيــري الماليــة والكهربــاء ورئيــس ديــوان مجلــس الــوزراء فــي اإلقليــم ومديــر مكتــب رئيــس وزراء 
اإلقليــم وممثــل حكومــة اإلقليــم فــي بغــداد، وممثلــي الحكومــة االتحاديــة وهــم وزراء التخطيــط والنفــط 
والماليــة واإلســكان ورئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة االتحــادي ومســؤول المنافــذ الحدوديــة والمستشــار 
االقتصــادي لرئيــس الــوزراء ورئيــس الدائــرة القانونيــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ومديــر عــام 

شــركة ســومو.

تســوية صعبــة:  فــرص نجــاح الوفــود الكرديــة فــي حــل الملفــات العالقــة بيــن بغــداد وأربيــل, العــدد 1736، 19 ينايــر 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــل  ــك مقاب ــر، وذل ــة لغــرض التصدي ــة االتحادي ــاً للحكوم يومي
الـــ17% نســبتها مــن املوازنــة االتحاديــة، إىل جانــب تخصيــص 

نســبة مــن املوازنــة لقــوات البيشــمركة الكرديــة.

وأوقــف اإلقليــم تســليم هــذه الحصــة النفطيــة للحكومــة 
االتحاديــة يف يونيــو 2015، وزاد بشــكل مضطــرد التصديــر 
ــا  ــر تركي ــه ع ــن أراضي ــتخرج م ــام املس ــط الخ ــتقل للنف املس
واتهــم الحكومــة االتحاديــة بعــدم حصولــه منهــا عــى النســبة 

ــك مســتحقات البيشــمركة.  ــه، وكذل املقــررة ل

ومــع تنظيــم اإلقليــم اســتفتاء عــى االســتقالل عــن العــراق 
ــكرية  ــة عس ــة حمل ــوات األمني ــن الق ــبتمر 2017، وش يف س
ــة كركــوك  ــا مــن الســيطرة عــى مدين ــر متكنــت فيه يف أكتوب
ــة  ــض حص ــى خف ــة ع ــة االتحادي ــت الحكوم ــة، أقدم النفطي
ــط  ــام 2018 لتصــل إىل نحــو 12.6% فق ــة ع ــم يف موازن اإلقلي

ــم.  ــات الســكانية لإلقلي اســتناداً إىل البيان

وبنــاء عــى ذلــك، تجــدد الخــالف بــن الحكومتــن يف 
موازنــة 2023 التــي تضمنــت نفــس هــذه األرقــام التــي تراهــا 
ــا،  ــا والتزاماته ــة نفقاته ــة لتغطي ــر كافي ــم غ ــة اإلقلي حكوم
وتريــد تعديلهــا قبــل إقــرار املوازنــة يف مجلــس النــواب، لعــدم 
تكــرار مــا حــدث مؤخــراً مــن عــدم قــدرة حكومــة اإلقليم عى 
ــاق  ــل إىل اتف ــا إىل التوص ــا دفعه ــا، م ــب موظفيه ــداد روات س
مــع حكومــة بغــداد يف 2021 عــى تحويلهــا 200 مليــار دينــار 

عراقــي شــهرياً للرواتــب.

2- قانــون النفــط والغــاز: مثّــل الخــالف بــن حكومتــي 
ــة والتــرف  كردســتان العــراق وبغــداد حــول املــوارد النفطي
فيهــا مــن جانــب اإلقليــم وتوقيعــه عقــود تنقيب واستكشــاف 
وتصديــر بشــكل منفــرد عــن الحكومــة االتحاديــة ركنــاً أساســياً 
مــن أركان الخــالف الجــذري واملتجــدد بــن الجانبــن، ال ســيّا 
مــع تأجيــل إصــدار قانــون النفــط والغــاز مــن جانــب الرملــان 

منــذ عــام 2005. 

ــك  ــاز مل ــط والغ ــى أن النف ــي ع ــتور العراق ــص الدس وين
لجميــع الشــعب العراقــي، وال يحــق ألحــد أن ينفــرد بإدارتها. 
وازدادت حــدة الخــالف مــع قــرار املحكمــة االتحاديــة العليا يف 
فرايــر 2022 ببطــالن قانــون النفــط والغــاز يف إقليــم كردســتان 
ــل  ــم بتســليم كام ــة اإلقلي ــزام حكوم ــام 2007، وإل الصــادر ع
إنتــاج النفــط إىل الحكومــة االتحاديــة، وهــو القــرار الــذي كان 
ــي يف  ــراغ الحكوم ــادة والف ــية الح ــة السياس ــن األزم ــزءاً م ج

البــالد حينهــا. 

وعــى الرغــم مــن رفــض مجلــس القضــاء يف إقليــم 

كردســتان حكــم املحكمــة االتحاديــة العليــا، وتأكيــده اســتمرار 
العمــل بالقانــون، فــإن حاجــة أربيــل املاســة إىل بغــداد عــى 
الصعيديــن االقتصــادي والســيايس تجعــل مــن الــروري بحث 
ــدام  ــع إق ــة م ــة، خاص ــة االتحادي ــع الحكوم ــف م ــذا املل ه
رشكات نفــط أمريكيــة عــى وقــف عملياتهــا يف اإلقليــم بعــد 
ــي  ــف فرع ــف مل ــذا املل ــا. ويلحــق به ــة العلي ــم املحكم حك
آخــر وهــو عائــدات املنافــذ الحدوديــة لإلقليــم مــع كل مــن 

ــران. ــا وإي تركي

ــن  ــدد ب ــالف املتج ــع الخ ــا: يرج ــازع عليه ــق املتن 3- املناط
إقليــم كردســتان العــراق والحكومــة االتحاديــة يف بغــداد حــول 
املناطــق املتنــازع عليهــا إىل تطبيــق املــادة 140 مــن الدســتور، 
والتــي تنــص عــى رضورة إجــراء تطبيــع وإحصــاء، ثــم اســتفتاء 
يف كركــوك واملناطــق األخــرى املتنــازع عليهــا بن أربيــل وبغداد 
لتحديــد إرادة مواطنيهــا يف مــدة أقصاهــا 31 ديســمر 2007، 
وهــو األمــر الــذي مل يتحقق، حتــى اآلن، بســبب عمومية النص 
ــا  ــازع عليه ــق املتن ــذه املناط ــده له ــدم تحدي ــتوري وع الدس
عــدا كركــوك، ومطالبــة كردســتان بضــم العديــد مــن املناطــق 
املتاخمــة لهــا ومنهــا ســنجار وطوزخورماتــو وزمــار ومخمــور، 
ومشــكالت تتعلــق بالتغيــر الدميوغــرايف الــذي حــدث عــى مر 
الســنوات يف هــذه املناطــق، وخاصــة إبــان فرتة اجتيــاح تنظيم 
داعــش لــألرايض العراقيــة، باإلضافــة إىل كــون هــذه املناطــق 
ــم  ــا إىل اإلقلي ــم فانضامه ــن ث ــة وم ــروات النفطي ــة بال غني
ســيعني تعقيــداً إضافيــاً يف ملــف النفــط والغــاز العالــق بــن 

الجانبــن.

عوامل حاكمة
متثــل الزيــارات التــي تجريهــا وفــود حكومــة إقليــم كردســتان 
ــع  ــم م ــا مســؤولو اإلقلي ــي يجريه ــداد واملشــاورات الت إىل بغ
مســؤويل الحكومــة االتحاديــة أحــد نتائــج االتفــاق الســيايس 
الــذي ُشــّكلت مبوجبــه الحكومــة العراقيــة الحاليــة عنــد 
ــي  ــزب الدميقراط ــن )الح ــن الرئيس ــن الكردي ــة الحزب موافق
الكردســتاين –االتحــاد الوطنــي الكردســتاين( عــى االنضــام إىل 
تحالــف إنقــاذ الدولــة الــذي يتزعمــه اإلطــار التنســيقي للقوى 
ــاً  ــيد رئيس ــف رش ــد اللطي ــار عب ــى إىل اختي ــيعية، وأف الش
ــوزراء. إال أن  ــة، ومحمــد شــياع الســوداين رئيســاً لل للجمهوري
ــل  ــي أربي ــن حكومت ــة ب ــات العالق ــرتاق يف امللف ــق اخ تحقي
وبغــداد يظــل محكومــاً بعــدد مــن العوامــل املهمــة، وهــي: 

1- عــدم تعجــل بغــداد: تقــع أربيــل حاليــاً تحــت وقــع العديد 
ــن  ــب املوظف ــكلة روات ــل مش ــة، مث ــات االقتصادي ــن األزم م
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واملتقاعديــن وقــوات البيشــمركة وتوقــف بعــض رشكات النفط 
ــالت  ــا التدخ ــة وأبرزه ــات األمني ــك األزم ــا، وكذل ــن أعاله ع
العســكرية مــن جانــب كل مــن تركيــا وإيــران، والتــي بلغــت 

ذروتهــا يف نوفمــر 2022. 

وبنــاء عــى ذلــك، تبــدو حكومــة إقليــم كردســتان األكــر 
رغبــة يف التوصــل إىل اتفــاق مــع بغــداد حــول امللفــات 
العالقــة، الســيّا االقتصاديــة منهــا. ويظهــر هــذا يف الزيــارات 
املتكــررة التــي تجريهــا وفــود أربيــل إىل بغــداد، عــى العكــس 
مــن فــرتة الخــالف الســيايس مــا بعــد االنتخابــات التــي كانــت 
ــل؛ لكــون  ــارة أربي ــر حرصــاً عــى زي ــود بغــداد هــي األك وف
ــاً  ــوا مفتاح ــة سياســية وكان ــزان يف أي عملي ــة مي ــراد رمان األك

ــاً لحــل األزمــة.  محوري

ــد األكــراد، خاصــة الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين،  ويري
مــن وراء هــذه الزيــارات األخــرة حصــد مثــن موافقتهــم عــى 
التحالــف مــع اإلطــار التنســيقي لتشــكيل الحكومــة العراقيــة، 
وتنفيــذ مــا تــم التوصــل إليــه يف االتفــاق الســيايس الــذي وافق 
عليــه مجلــس النــواب واختــر عــى أساســه رئيســا الجمهوريــة 

والحكومة. 

ويف املقابــل، تبــدو بغــداد يف وضــع أفضــل تفاوضيــاً وغــر 
متعجلــة يف الوصــول إىل حــل لهــذه امللفــات، باإلضافــة إىل أن 
التدخــالت الخارجيــة قــد أثبتــت لحكومــة كردســتان العــراق 
حاجتهــا إىل الحكومــة االتحاديــة، وهــو مــا يرهــن عليــه هدوء 
الربــات اإليرانيــة بعــد الزيــارة التــي أجراهــا رئيــس الــوزراء 
محمــد الســوداين إىل طهــران يف 27 نوفمــر وقــرار نــر قــوات 

حــرس الحــدود االتحاديــة هنــاك.

2- الخــاف الكــردي – الكــردي: يشــهد إقليــم كردســتان 
انقســاماً حــاداً جديــداً بــن الحزبــن الدميقراطــي الكردســتاين 
واالتحــاد الكردســتاين بســبب العديــد مــن االتهامــات املتبادلــة 
ــاب،  ــة اإلره ــاز مكافح ــد يف جه ــل العقي ــأن مقت ــا بش بينه
ــوارد  ــتئثار مب ــك االس ــر 2022، وكذل ــاف، يف أكتوب ــاوكار الج ه
ــرار الســيايس،  ــكار الق ــا واحت ــم وســلطته والتحكــم فيه اإلقلي
فضــالً عــن الخــالف حــول قانــون االنتخابــات داخــل اإلقليــم 
التــي جــرى تأجيلهــا بعــد أن كان مقــرراً إجراؤهــا يف أكتوبــر 
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وقــد أفضــت هــذه الخالفــات إىل تعليــق جلســات حكومــة 

اإلقليــم بعدمــا امتنــع نائــب رئيــس الحكومــة قوبــاد طالبــاين 
ــوبن  ــوزراء املحس ــالن ال ــن إع ــه م ــا أعقب ــا، وم ــن حضوره ع
عــى االتحــاد الوطنــي الكردســتاين تعليــق حضــور الجلســات 
منــذ 11 ديســمر 2022. ومــن ثــم فــإن الوفــود األخــرة التــي 
ــة غــاب  ســافرت إىل بغــداد للتفــاوض حــول امللفــات الخالفي
عنهــا ممثلــون لحــزب االتحــاد الوطنــي، مــا قــد يضيــف أعباًء 
تفاوضيــة عــى األكــراد تضعــف مــن موقفهــم، وقــد ينتقــص 
ــات  ــر يف تريح ــا يظه ــو م ــود، وه ــذه الوف ــة ه ــن رشعي م
قياديــن بالحــزب بــأن هــذه الزيــارات مــن دون ممثلــن عنــه 

غــر منتجــة.

3- تصاعــد الخافــات الشــيعية: تصاعــد الخــالف داخــل 
ــة  ــى حكوم ــة ع ــيعية املهيمن ــوى الش ــيقي للق ــار التنس اإلط
محمــد شــياع الســوداين حــول عــدد مــن امللفــات والتوجهــات 
ــل  ــدري، أو التعام ــار الص ــن التي ــف م ــل املوق ــية، مث السياس
ــة  ــادة حــدة األزمــة االقتصادي ــة إىل زي مــع واشــنطن، باإلضاف
داخــل العــراق، وهــو مــا يضــع الحكومــة تحــت ضغط ســيايس 
وشــعبي كبــر، وهــو مــا يجعلهــا غــر قــادرة عــى التوصــل إىل 
اتفــاق مــع حكومــة أربيــل حــول امللفــات العالقة منذ ســنوات 
عــدة، خاصــة أن حكومــات أكــر اســتقراراً مــن الحكومــة 
الحاليــة آثــرت إرجاءهــا وعــدم البــت فيهــا، مــا قــد يشــر إىل 
احتــاالت أن متاطــل حكومــة محمــد شــياع الســوداين يف تنفيذ 
املطالــب الكرديــة بشــأن هــذه امللفــات الخالفيــة، خاصــة أنــه 
ــن األحــزاب السياســية يف  ــم ســيايس م ــاج إىل دع ســوف يحت
بغــداد ملثــل هــذا االتفــاق، وهــو مــا لــن يتوفــر لــه حاليــاً يف 

ظــل الــراع داخــل الكتــل الشــيعية. 

ويف الختــام، تحــاول حكومــة إقليــم كردســتان العــراق 
ــا وقــت تشــكيل حكومــة  ــم إبرامه ــي ت ــات الت ــذ االتفاق تنفي
الســوداين، والخــروج بأكــر قــدر مــن املكتســبات التــي متكنهــا 
مــن مواجهــة األزمــة االقتصاديــة التــي تعانيهــا، غــر أن 
خالفــات القــوى الكرديــة تنــذر بالتأثــر ســلباً عــى مفاوضاتهــا 
ــوال،  ــل األح ــه يف أفض ــك، فإن ــة، ولذل ــة االتحادي ــع الحكوم م
قــد تســفر الزيــارات التــي تجريهــا الوفــود الكرديــة إىل بغــداد 
عــن الوصــول إىل حــل وســط يتعلــق بإعطــاء كردســتان العراق 
موازنــة أكــر مــن النســبة الحاليــة وأقل مــن النســبة التاريخية، 
عــى أن يبقــى ملــف املناطــق املتنــازع عليهــا مؤجــالً إىل وقت 

غــر محــدد.
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