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ااسثمث وااكراا  الحزز   حتحي السحالل اللثالث  تي  
 
 

أاثر االتفاؽ الذم أبـر بني احلزب اإلسالمي العراقي كاحلزبني الكرديني الرئيسيني عدة تساؤالت كعدة توقعات لدل ادلراقبني ، 
يعة ، كآخركف يقولوف أنو بداية فهناؾ من يقوؿ أنو اتفاؽ كال يرتقي اىل مستول التحالف ، كمنهم من يقوؿ أنو ضربة موجهة للش

إسقاط احلكومة كغريىا من األقاكيل ، لذا كاف من ادللـز استعراض بعض احلقائق عن ىذا االتفاؽ إلعطاء صورة كاضحة عن 
. خلفياتو كأساسياتو 

ين كبني ىذا التحالف أك يف بداية األمر يلوح يف ابؿ كل مراقب إجراء مقارنة بني التحالف الرابعي بني طرفني شيعيني كطرفني كردم
التحالف كاف بني أطراؼ داخل كخارج احلكومة ، بينما أبـر ىذا التحالف احد قياديي احلزب اإلسالمي أف يعترب االتفاؽ الثالثي ، ؼ

ع إف التحالف الرابعي يدؼ بينما يرل زلللوف . 1الرابعي بني أطراؼ من داخل احلكومة فقط كمل يشرتؾ معها طرؼ خارج احلكومة 
ابذباه تقوية احلكومة ألف األطراؼ الداخلة يف ىذا التحالف أطراؼ مشرتكة يف احلكومة ، أما التحالف الثالثي فإما أف يضعف 

، كإما أف يستقوم بو  2 كابلتايل تشكيل حكومة جديدة (كىو احلزب اإلسالمي) احلكومة بسبب دخوؿ طرؼ خارج احلكومة
كأكضح دليل اشرتاكهم يف التحالف ) يف العملية السياسية دلا يلعبوه من دكر زلورم كأساسي احلزب اإلسالمي ألف األكراد أقوايء 

 ة احلزب اإلسالميكابلتايل عودم ، انضمامهم اىل التحالف الرابعإضافة اىل  (الرابعي مع الشيعة كالتحالف الثالثي ىذا مع السنة 
اسات اإلسرتاتيجية فإف االحتماؿ الثاين أقرب للواقع من االحتماؿ ، كحسب رؤية مركز اإلمارات للدر اىل احلكومة بزخم أقول

. 3األكؿ 
طوا بسبب عدـ حبِب ، ألف األكراد أُأ  ىذا التحالف بني اجلبهة الكردستانية كاحلزب اإلسالمي ىو ربالف احملبطنيكيرل البعض أف 

ب انتقاؿ التأييد الشعيب السين منو اىل رلالس ط بسبحبِب أُأ  حلزب اإلسالمي العراقيالسعي لضم كركوؾ اىل إقليم كردستاف ، كا
كإال فإف ىذا التحالف سيحمل شكوكان كبرية عن )ىناؾ تناقضات أماـ احلزب اإلسالمي جيب أف يبينها إضافة اىل أف الصحوات ، 

قف من قانوف النفط ىي موقف احلزب من كردية كركوؾ كادلوىذه ادلواقف ك( نوااي احلزب اإلسالمي يف االنضماـ اىل ىذا التحالف 
كىذا األمراف خيتلف فيهما األكراد عن احلزب اإلسالمي اختالفان جوىراين فماذا سيحدث بعد ىذا االتفاؽ ؟  4. الغاز

                                         
 .اإلسالمي العراقي عضو املكتب السياسي للحزب  –عبد الكرمي السامرائي  1
خارطة طريق للعملية  وما يؤكد ىذا التصرحيات اليت نقلها مسؤولون أكراد ومسوؤلون يف احلزب اإلسالمي مثل عمر عبد الستار اليت خترب أن الطالباين يريد طرح 2

.  حقيقيةالسياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
. م 27/12/2007اتيجية ليوم النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرت  3
 . حملل سياسي  –عباس املوسوي   4
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خبصوص اتفاقية اجلزائر يف ادلؤمتر الصحفي الذم تال االتفاؽ الثالثي قد يبعث برسالة هتديد اىل  ادلثري للجدؿ إف تصريح الطالباين
حبليف جديد كىم السنة ، كابلرغم من تعديل ىذا ( الشيعة)لألكراد القدمي قد يستبدؿ احلليف اإلسرتاتيجي  قلشيعية أبفاألطراؼ ا

التصريح من قبل الطالباين نفسو بعد االحتجاجات اإليرانية على تصرحيو إال أف ىذا االحتماؿ ما زاؿ كاردان ، كىو أسلوب متبع بني 
اليت يقودىا )الحتماؿ ىو اخلالفات اليت حدثت بسبب السعي اخلجوؿ من قبل احلكومة العراقية السياسيني ، كما يؤكد ىذا ا

كىو امتداد دلا قاـ بو إبراىيم اجلعفرم رئيس الوزراء السابق إذ مل يقدـ شيئان ( 140)ذباه قضية كركوؾ كتطبيق ادلادة ( الشيعة
، ككذلك عقود التنقيب النفطية اليت كقعتها لرائسة الوزراء الثانية خبصوص كركوؾ كىو السبب الرئيسي الذم أسقطو عن الوالية 

. (الشيعي)كاعرتاض احلكومة ادلركزية كابلتحديد حسني الشهرستاين كزير النفط حكومة كردستاف مع شركات أجنبية 
ؤيده أغلب ادلراقبني كالسياسيني، لذا يكوف من احملتمل أف يكوف ىذا االتفاؽ خطوة ابذباه تغيري مسار العملية السياسية ، كىو ما م

كلكن التغيري حنو ماذا ؟ يتوقع أف يكوف التغيري حنو إضعاؼ رئيس الوزراء بلعب دكر أكرب للحزب اإلسالمي كالسنة عمومان يف 
لسياسيني قرارات رئيس الوزراء ، أك أف يتم تغيري احلكومة احلالية ابعتبارىا ال ربمل صفة حكومة الوحدة الوطنية ، كأف مجيع ا

متفقوف على أف حكومة األكثرية غري مرغوب هبا ، كبتغيري احلكومة احلالية سيتغري مسار احلكومة تغريان كبريان قد يدخل أطرافان مل 
كتشريع قانوف النفط ( 140)أما األكراد فتضمن تطبيق ادلادة  .تشرتؾ يف احلكومة ، بل كتشرؾ أطرافان خارج العلمية السياسية 

. ذم يعترب األكراد أكثر طرؼ سياسي مستفيد منو خصوصان إذا انضمت مدينة كركوؾ اىل إقليم كردستاف كالغاز اؿ
. مع كل ىذه النتائج قد يكوف التحالف الثالثي ذك أتثري كبري على العملية السياسية العراقية 

 
: دلالحظات على فقرات ادلذكرة كننشر نص مذكرة التفاىم اليت كقعت بني األكراد كاحلزب اإلسالمي مع رلموعة من ا
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 5العراقي  نص مذكرة التفاىم ادلوقعة يف مصيف دككاف بني األكراد كاحلزب اإلسالمي
 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
 مذكرة تفاىم

 
مقدمة 

قة كاالحرتاـ ادلتبادؿ كالتأريخ الكوردية اليت شهدت تالمحان رائعان عرب مئات السنني مبنية على أسس الث - العربية اإلخوةانطالقان من 
العراقي  اإلسالميادلشرتؾ كالدين الواحد كأكاصر القرىب كالنسب، انطالقان من كل ذلك نرل ضركرة متتني العالقة بني احلزب 

. كاحلزبني الكوردستانيني احلزب الدديقراطي الكوردستاين كاالرباد الوطين الكوردستاين
ستها الرعناء اىل العالقة التأرخيية اليت تربط الشعبني ادلتآخيني الكوردم كالعريب، كانؿ الشعب لقد أساءت األنظمة السابقة بسيا

دليالن على ىذا الظلم  إالادلستبدة كما جرائم األنفاؿ كحلبجة كغريىا اليت اقرتفها النظاـ السابق  األنظمةالكوردم قسطان من ظلم 
. نكاران شديدان كإدانة كاسعة من كل القول اخلرية يف العاملالذم حلق أببناء الشعب الكوردم كالذم لقي است

يوميان كتطاؿ الرجاؿ كالنساء  أبنائوكاآلف يعيش بلدان العراؽ يف ظركؼ صعبة، من جرائم اإلرىاب كالطائفية اليت ترتكب حبق 
ككطننا أتيت ىذه اخلطوة يف مرحلة ككل الطوائف كالقوميات، كمن اجل كضع حد ذلذه احلالة كاليت متزؽ شعبنا  كاألطفاؿكالشيوخ 

عقد )صعبة كحساسة لذا ىي ابلنسبة لنا متثل ضركرة ملحة كخطوة أترخيية للوصوؿ اىل حالة من التفاىم ادلشرتؾ متهد لالتفاؽ على 
لق العراؽ بعد جيمع العراقيني على مشركع كطين متفق عليو يساىم يف حل ادلعضلة العراقية كحيقق االستقرار ادلنشود لينط( اجتماعي

. ذلك يف مسرية الدديقراطية كالبناء يف بلدان اجلريح
ا أبنو البد من التعاكف كالتنسيق يف سبيل مستقبل بلدان ليكوف بلدان حران، دديقراطيان، تعدداين، فيدارليان كموحدان يلتقي اليـو دياانن منّن إك

كي يضعوا الرؤية ( االرباد الوطين الكوردستاين كاحلزب الدديقراطي الكوردستاين)العراقي كاحلزبني الكورديني  اإلسالميشلثلو احلزب 
. التعاكف ادلستقبلي آلفاؽاآلتية كمبادئ 

 
:-  ادلبادئ العامة للحوار

                                         
. على شبكة االنرتنت ( راديو سوا)موقع   5
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طرافان أالعراقي  اإلسالميزب كاحل( احلزب الدديقراطي الكوردستاين كاالرباد الوطين الكوردستاين)يشكل احلزابف الكوردايف  -1
من خالؿ التحرؾ  األمافالعراؽ اىل شاطئ  إيصاؿمهمة يف ادلعادلة العراقية كذلذا تقع على عاتقهم مسؤكلية كربل يف  أساسية

ة لبلوغ اليت هتدد اجلميع كالتوفيق بني القول السياسية العراقية ادلختلف األخطاركالوقوؼ بوجو  األزماتالسياسي الفعاؿ الحتواء 
ؽ ادلساعي اذلادفة لتحقيق االستقرار  الذم يعوّن  األكرباذلدؼ يف القضاء على اإلرىاب كاالحرتاب الطائفي كالعرقي كىو التحدم 

.  كتعددية فدرالية موحدة ةدديقراطيكبناء دكلة عراقية 
دـ العملية السياسية كادلصاحلة الوطنية مذكرة التفاىم ىذه تشكل خطوة متقدمة لبناء رؤية مشرتكة متهد لعقد اجتماعي يخ إف -2

اىل تطوير ذلك  األطراؼالعراؽ من ادلأزؽ اخلطري الذم يعيشو يف سلتلف اجملاالت السياسية كاألمنية كاخلدمية كغريىا كتتطلع  كإنقاذ
.  اىل عمل سياسي امشل

.  موحد 6العمل من اجل عراؽ دديقراطي تعددم فدرايل -3
.  ة حقيقية كادلسامهة الفعالة فيودعم جهود مصاحلة كطين -4
العمل من اجل االستقالؿ الناجز للعراؽ سياسيان كاستكماؿ جاىزية القوات ادلسلحة كبقية األجهزة األمنية النسحاب القوات  -5

.  كفق جدكؿ متوازف األجنبية
 اقينيادلصاحلة الوطنية ادلشرتكة لعمـو العر رإطادعم استقاللية كمهنية القوات ادلسلحة الوطنية كمنع تسييسها اك احنرافها خارج  -6

. درجات التوازف فيها أقصىكربقيق 
. معتمدة من قبل الطرفني 7مجيع ادلستجدات من خالؿ آلية إزاءتبادؿ كجهات النظر كالتنسيق ادلشرتؾ  -7
. كاخلارجي يف شؤكف العراؽ اإلقليميرفض التدخل  -8
طلب رفض سياسات االستئثار كالتهميش من جهة كاللجوء اىل اآلليات الدديقراطية االستقرار يف العراؽ االربادم يت إف -9

 8. كصناديق االقرتاع يف بناء مؤسسات الدكلة بشكل متوازف كاعتماد مبدأ التوافق
. كاإلرىاب يف العراؽ آفة نرفضها كنعمل معان لدحرىا كأشكالواإلرىاب مرفوض بكل صوره  -10
. الكوردم كفق ما كرد يف دستور العراؽ الدائم االلتزاـ حبقوؽ الشعب -11
. من الدستور 140االلتزاـ ابخلطوات الدستورية يف حل مشكلة ادلناطق ادلتنازع عليها كفق ادلادة  -12
، كذلك بتفعيل منظمات اجملتمع ادلدين كترسيخ كاألعراؼالتعاكف معان من اجل خلق رلتمع مدين عصرم حيافظ على التقاليد  -13
. ادلؤسسات كبناء دكلة القانوف، على خلفية اف احرتاـ اجملتمع الدكيل لنا يستند على مدل التزامنا هبذه ادلبادئ دكلة

                                         
. جتاه الفيدرالية  احلقيقي ىنا جيب أن يبني احلزب اإلسالمي موقفو  6
تكون االتفاقية بشفافية أكرب علن عن ىذه اآللية لكي أن تمن صيغة املذكرة يبدو أن ىناك آلية متفق عليها يف تنسيق املواقف ، وعلى أطراف ىذه االتفاقية   7

. أمام الشعب العراقي والكتل السياسية 
أن اجملال مفتوح لتغيري مسار العملية السياسية وخصوصاً احلكومة  يتبني( لألغراض اإلعالمية)من خالل صيغة ىذه الفقرة وعلى الرغم من إطالقها وعموميتها   8

 .احلالية 
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 الشعب العراقي سواء تلك اليت اغتصبت قبل تغيري النظاـ اك بعده، كفق ما أبناءاحلقوؽ ادلغتصبة جلميع  إعادةالعمل على  -14
. كرد يف دستور العراؽ الدائم

مساعدة شلكنة لتخفيف معاانة ادلهجرين  أقصى، كبذؿ  من ام مصدر آتٍت  تعاكف ادلشرتؾ على رد الظلم كالتعسف كالقهراؿ -15
. كتوفري مالذات آمنة ذلم

 9 . كاألجنبيةيف مجيع السجوف العراقية  األبرايءسراح ادلعتقلني  إطالؽالعمل على تسريع  -16
يف تلك ادلناطق سعيان كراء  لإلشكاالتدلناطق ادلختلف عليها للوصوؿ اىل حل تكوين جلاف فرعية يف مناطق التماس كا -17

( . من مذكرة التفاىم ىذه ءكادلتعلق دبحافظة نينول يعترب جزادللحق ادلرفق )عالقات صحية كمتكافئة 
. كاجلهات ادلعارضة للوضع احلايل يف العملية السياسية األطراؼالعمل ادلشرتؾ دلشاركة  -18
كعية العمل من اجل تعديل الدستور كفق اآلليات الواردة فيو كدبا حيقق ادلصاحل الوطنية ادلشرتكة جلميع العراقيني مشر -19

 10.كمكوانت العراؽ
. كادلايل اإلدارمالفساد  أشكاؿالسعي ادلشرتؾ من اجل كضع ادلواطن ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب، كزلاربة كل  -20
. ىتودعم استقالؿ القضاء كنزا -21

 
 24/12/2007كقع يف منتجع دككاف بتأريخ 

 
مسعود الربزاين              : عن احلزب الدديقراطي الكوردستاين

 
جالؿ الطالباين           : عن االرباد الوطين الكوردستاين

 
 طارؽ اذلامشي   : عن احلزب االسالمي العراقي

                                         
خرى يف ىذه الفقرة ىي من مطالب جبهة التوافق قبل انسحاهبا من احلكومة ، وأن قبول األكراد هبذه الفقرات جيعل الكرة يف ملعب األطراف األ ما ورد  9

 حالة عدم تنفيذ احلكومة ومها طرفا التحالف الرابعي ، وابلتايل فإن ىذه الفقرة تعطي دعماً ملطالب جبهة التوافق ويف( اجمللس األعلى واحلكومة)حكومة املكونة لل
 .هلا سيضطر األكراد للوقوف بوجو احلكومة واىل جانب التوافق ، أي إسقاط احلكومة 

، حيث يصّر األكراد ( مثل مسألة كركوك قانون النفط والغاز)على أطراف ىذا االتفاق أن يبينوا للشعب العراقي ما توصلوا إليو خبصوص النقاط املتنازع عليها   10
ديل على الدستور بيقها قبل تعديل الدستور  ، بينما تطالب جبهة التوافق ومنها احلزب اإلسالمي العراقي أتجيل تطبيق املسائل العالقة اىل حني إجراء تععلى تط

 .
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