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  العراق في عليها المتنازع المناطق عن جديدا   تقريرا   ينشر لمتحدة للسالما والياتال معهد

 ١١.٢نيسان  ٤

 السياسي األفق عمى نظرة :العراق في عمييا المتنازع المناطق "بعنوان" السالم أعمال"تقرير نشر عن لمتحدة لمسالما والياتال معيد يعمن – (واشنطن)

 بين عمييا المتفاوض الحمول عميو تبدو قد الذي الشكل ومحددة مفصمة بصورة الجديد التقرير ىذا ويوضح ."األميركية سيةالسيا عمى والتداعيات

 .العراق شمال في المناطق من وغيرىا عمييا المتنازع كركوك محافظة بشأن العراقية األطراف

 إحداىما البيانات، من مجموعتين إلى شخصية، بصفة ويكتب لمتحدة لمسالما والياتال معيدب برامج مسؤول وىو كاين، شون التقرير ُمِعد ويستند

 الخمفيات بالتفصيل تبين التي األرشيفية السجالت واألخرى الدستور، إقرار تمت التي الثالثة العراقية االنتخابات أثناء المناطق ليذه السياسية التوجيات

 والقتراح العراقي، الدستور في ُتعرَّف ال ولكن إلييا يشار التي عمييا المتنازع بالمناطق المحيط لغموضا إللغاء وذلك المناطق، ليذه اإلدارية التاريخية

 واألمنية الدبموماسية الحوافز من مجموعة حول المتحدة لمواليات ممكنة توصيات التقرير ُمعد ويقدم .المناطق ىذه وضع لتسوية الممكنة الخيارات بعض

 .المناطق ىذه حول شاممة مفاوضات في الدخول عمى لحثيا المعنية العراقية لألطراف اإلستراتيجية ساباتالح بمورة في لممساعدة

 .اإلدارية ترتيباتيا أو لمبالد الداخمية الحدود عمى إدخاليا يتم تعديالت أي في لمفصل السيادية العراقية لمسمطات ىي الوحيدة المسؤولية" إن كاين ويقول

 المأساوي النزاع ىذا تسوية كيفية حول حقيقي حوار في لمبدء العراقيون منيا يستفيد أن يمكن عممية أفكاراً  التقرير ىذا يقدم أن في األمل ويحدوني

 .نفسو التقرير جانب إلى لتقريرحول ا الكبار العراقيين القادة تعميقات المعيد موقع ينشر الحوار، بيذا لمبدء أولى وكخطوة ".سممية بطريقة األمد وطويل

 كردستان إلقميم اإلدارية الحدود تحديد خالل من األمني الوضع بتحسين ألحقيتيمقضية بميغة  تمثل الماضي في العراق أكراد معاناة أن كاين ويؤكد

 لحكومة ستوريد أساس بوضع السماح طريق عن العراق، أراضي ووحدة بشرعية التزاميم يجددوا أن األكراد عمى المقابل، وفي .بوضوح العراق داخل

 والقبول األراضي بشأن تنازالت لتقديم االستعداد وأربيل بغداد عمى أيضاً  يجب أنو كاين ويعتقد كما .مناسبة صالحيات ليا كردستان إقميم خارج فيدرالية

  .مغموب أو غالب فيو يكون ال كركوك بوضع الخاصة لممشكمة وسط بحل

 ذات بيانات مراجعة لمقارئ يمكن بحيث كاين لتحميل الداعمة األدلة تبين التي الخاصة والخرائط المالحق من سمسمة عمى باشتمالو التقرير ويتميز

  .عمييا المتنازع لممناطق عميو متفاوض حل لتصور استخداميا يمكن بديمة عوامل طرح أو مختمفة استنتاجات في التفكير أو بنفسو الصمة



  

 لما العام ىذا الحق وقت في لالنسحاب المقرر الموعد بحمول واألكراد العرب بين شامل اتفاق إلى التوصل يتم أن المحتمل غير من" إنو كاين ويقول

  ".العراق شمال في أميركية سالم حفظ قوات فعمياً  أصبح

 عممية إلطالق األقل عمى مكانيةإ ىناك كان إذا ما الجديدة العراقية الحكومة مع تستكشف أن األميركية الحكومة عمى السياق، ذلك في" إنو ويقول كما

  ".عمييا المتنازع بالمناطق ةفسالمتنا المطالبات مع التعامل في لمبدء تفاوض

 عمى أحادية الجانب أعمال اتخاذ خالل من األراضي عمى الخالفات حل يستسيغوا أن لمفرقاء يمكن المفاوضات، غياب في أنو ىي ىنا والمخاطرة

 .النزاع حمقة أمد تطيل وأن الشديد االستقرار لعدم سستؤ  أن يمكن التي الواقع أرض

  :التالي اإللكتروني العنوان عمى الممحقة التعميقاتو  التقرير من نسخ تنزيل يمكن

.riesterrito-disputed-http://www.usip.org/publications/iraqs 

: التالي اإللكتروني إلى البريد يمكن إرساليايحفزىا التقرير و  تيالجديدة ال كاين يرحب بمزيد من التعميقات والمالحظات واألفكار
iraqs_disputed_territories_report@usip.org 
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The United States Institute of Peace (USIP) provides the analysis, training and tools that help to prevent, 

manage and end violent international conflicts, promote stability and professionalize the field of peacebuilding.  
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