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تجريبي

المصالحة بين بغداد وأربيل تنتظر االنتخابات

األحد، ١٧ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بغداد - «الحیاة» 

أبلغت مصادر سیاسیة مطلعة «الحیاة» أن بغداد وأربیل ال ترغبان في مفاوضات جدية في
البرلمانیة والرئاسیة في إقلیم كردستان المقررة مبدئیاً في آذار (مارس) 2018، وأيضاًالوقت الراھن قد تؤدي إلى مصالحة بین الطرفین، بانتظار ما ستسفر عنه االنتخابات

االنتخابات العامة في العراق المقررة منتصف العام المقبل، التي تقرر من يتولى رئاسة
الحكومة في بغداد. 

وأشارت المصادر إلى أن الطرفین اعترفا بأن حل مسألة نفط إقلیم كردستان والعقود
طويلة األمد مع الشركات النفطیة والقروض التي حصل علیھا اإلقلیم مع جھات أجنبیة، أمر

معقد أكثر مما كانوا يتوقعون، وال يمكن حله بقرار سیاسي. وأوضحت: «ثمة تعقیدات
تتطلب تسوية دولیة لملف النفط في اإلقلیم لن تتمكن بغداد من حلھا وحدھا، وربما ھذا

ما يدفع بغداد وأربیل على حد سواء إلى المزيد من االعتماد على تدخل دولي».
ويستعد رئیس حكومة إقلیم كردستان نیجیرفان بارزاني لزيارة ألمانیا في محاولة لحض
برلین على التدخل في العالقة المتأزمة بین حكومته والحكومة المركزية. وقالت دائرة

العالقات الخارجیة في حكومة اإلقلیم أمس، إن بارزاني سیزور ألمانیا مع وفد رفیع للقاء
المستشارة أنغیال مركل وعدد من كبار المسؤولین األلمان من أجل البحث في «آلیة

معالجة المسائل العالقة بین أربیل وبغداد، وتأكید موقف حكومة إقلیم كردستان لحلھا عبر
الحوار واتباع الطرق السلمیة».

ومن المتوقع أن يسلك بارزاني الطريق البري من أربیل إلى تركیا حیث يستقل الطائرة
إلى برلین، وھي الطريقة ذاتھا التي اتبعھا في سفره إلى باريس أوائل الشھر الجاري

حیث التقى الرئیس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكانت السلطات االتحادية العراقیة أغلقت
مطاري السلیمانیة وأربیل بعد أيام من استفتاء انفصال اإلقلیم عن العراق في 25 أيلول

(سبتمبر) الماضي، ما اضطر المسافرين من اإلقلیم وإلیه العتماد مطار بغداد للسفر. لكن
العالقة المتأزمة حالیاً بین حكومتي بغداد وأربیل ال تسمح لبارزاني باستخدام مطار بغداد

للسفر.
وقالت مصادر إن تفضیل السفر عبر تركیا، ولیس العراق، يكشف مدى تدھور العالقات بین

الطرفین ودخولھا مرحلة تأزم خطیرة منذ أن سیطرت القوات العراقیة و»الحشد الشعبي»
على كركوك والمناطق المتنازع علیھا، والمطالبة بالوصول إلى المنافذ الحدودية لإلقلیم مع
تركیا وإيران، وھو التقدم الذي رافقته اشتباكات عسكرية محدودة مع قوات «البیشمركة»

الكردية.
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وتؤكد حكومة اإلقلیم منذ االستفتاء استعدادھا للتفاوض مع بغداد في شأن القضايا
العالقة، وموافقتھا على قرار المحكمة االتحادية برفض االستفتاء، لكنھا ترفض اإلعالن

رسمیاً عن إلغائه كما تطالب بغداد. في المقابل، تصر الحكومة المركزية على أن
المفاوضات مع اإلقلیم لن تكون ذات طابع سیاسي، بل فني وتركز على كیفیة تمكینھا من
فرض سیادتھا على الحدود والمطارات والمناطق المتنازع علیھا بین الطرفین، إضافة إلى

اإلنتاج النفطي.
وقالت المصادر إن رئیس الحكومة العراقیة حیدر العبادي كان وعد بتسلیم الموظفین في

إقلیم كردستان رواتبھم بعد استالم الحكومة واردات نفط اإلقلیم، فیما اتھمت كتلة
«التحالف الكردستاني» أمس الحكومة في بغداد بـ «تجاھل» األكراد وتعطیل مصالحھم
كجزء من اإلجراءات العقابیة على استفتاء االنفصال. وقالت عضو «التحالف الكردستاني»
نجیبة نجیب أمس: «نشعر بأن ھناك توجیھاً من القیادات العلیا في الحكومة بعدم التعامل

أو تسھیل مھمة النواب األكراد في بغداد في الوزارات ومؤسسات الدولة»، مبینة أن
«غالبیة الوزراء والوكالء والمدراء ورؤساء الھیئات ال تجیب على اتصاالتنا من أجل

االستفسار والسؤال عن قضیة معینة أو االحتجاج على قرارات وقوانین».
وتابعت أن «اإلجراءات المتمثلة في غلق المطارات والمنافذ أثرت في مصالح المواطنین
ولم تؤثر في المسؤولین»، مبینة أن «حكومة بغداد غیر جادة في دفع رواتب الموظفین،
بعكس الوعود السابقة التي تعھد بھا رئیس الوزراء، إذ أن اإلجراءات لم تتوقف عند قطع

الرواتب وإغالق المطارات، بل تعدت إلى قوت الناس».

 
 


