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ملخص
تصــر قيــادة إقليــم كردســتان العــراق علــى إجــراء االســتفتاء غيــر امللــزم علــى انفصــال اإلقليــم مــن جانــب
واحــد مــن غيــر موافقــة احلكومــة «العراقيــة» املركزيــة ،يف موعــده الــذي ســبق أن حددتــه يف  25أيلــول/
ســبتمبر ،يف ظــل وجــود تبايــن داخــل البيــت الكــردي ،ورفــض دول جــوار العــراق وحتذيرهــا مــن اإلصــرار
علــى إجرائــه ،وغيــاب التأييــد الدولــي.
وتســعى القيــادة الكرديــة بزعامــة مســعود البارزانــي إلــى اســتغالل الظــروف التــي متــر بهــا دول املنطقــة؛
مــن ضعــف وتشــتت يف جهودهــا ،واالســتفادة مــن ســمعة اســتقرار اإلقليــم وقواتــه البيشــمركة خــال
محاربــة تنظيــم الدولــة .لكــن ثمــة حتديــات كبيــرة تقــف عائقــاً دون احلصــول علــى التأييــد احمللــي
والدولــي ،أهمهــا عــدم االتفــاق علــى امللفــات الشــائكة مــع حكومــة العــراق وحساســية دول اجلــوار مــن
عــدوى االنفصــال الكــردي ،وغيــاب املشــروعية الدوليــة.

املقدمة

تبــدو حكومــة إقليــم كردســتان العــراق مصممــة وماضيــة يف إجــراء االســتفتاء مــن جانــب واحــد حــول
انفصــال اإلقليــم« ،الــذي يضــم ثــاث محافظــات يف شــمال العــراق ،ويتمتــع بحكــم ذاتــي منــذ عــام ،1991
ويعيــش فيــه  4.6ماليــن نســمة» ،عــن العــراق ،يف موعــده احملــدد  25أيلول/ســبتمبر املقبــل ،رغــم رفــض
احلكومــة «املركزيــة» العراقيــة باعتبــاره مخالفـاً للدســتور العراقــي ،وغيــاب التأييــد الدولــي ،ومعارضــة
دول اجلــوار (تركيــا وإيــران وســوريا) التــي تقطنهــا أقليــات كرديــة ،وتخشــى مــن عــدوى االنفصــال
الكــردي ،وتشــكيل مــا تســمى كردســتان الكبــرى علــى حســاب أمنهــا القومــي ،بــل ظهــرت أصــوات مــن
داخــل إقليــم كردســتان معارضــة إلجــراء االســتفتاء بحجــة عــدم دســتورية اجلهــة الصــادر منهــا قــرار
إجــراء االســتفتاء ،وغيــاب التوقيــت املناســب ،وضــرورة إحــداث إصالحــات داخــل اإلقليــم حتــرره مــن
هيمنــة العوائــل املتحكمــة يف ســلطاته.
وقــد ســبق أن قوبــل إعــان حكومــة اإلقليــم ،يف الســابع مــن حزيران/يونيــو  ،2017عز َمهــا علــى إجــراء
االســتفتاء حــول انفصــال اإلقليــم ،بتحذيــرات دوليــة مــن احتماليــة حــدوث حــرب أهليــة أو إقليميــة،
بحســب مــا لوحــت بعضهــا ،واعتبــار واشــنطن بأنــه سيشــتت جهــود مكافحــة تنظيــم داعــش.
ثمــة ملفــات شــائكة قــد حت ـ ْول دون حصــول اإلقليــم علــى التأييــد؛ منهــا اخلشــية مــن تفــكك الدولــة
العراقيــة وإعــادة تشــكلها دويـ ٍ
ـات علــى أســس عرقيــة وطائفيــة؛ كرديــة يف الشــمال ،وشــيعية يف اجلنوب،
وســنية يف الوســط ،وعــدم التوصــل إلــى تفاهمــات للملفــات الشــائكة ،وأصعبهــا قضايــا كركــوك واملناطــق
املتنــازع عليهــا يف املــادة  140مــن الدســتور العراقــي ،والنفــط واملــاء ،واالنعــكاس علــى دول اجلــوار.
تناقــش هــذه الورقــة حتديــات مواقــف األطــراف املعنيــة ،واســتعراض حتديــات إجــراء االســتفتاء يف
موعــده املقــرر وفرصــه.
مــع اقتــراب موعــد االســتفتاء مــا زالــت قيــادة إقليم كردســتان العــراق تقــاوم الضغــوط الدوليــة املطالبــة
لهــا بتأجيــل اســتفتاء االنفصــال عن العراق املقــرر يف  25أيلول/ســبتمبر املقبــل ،أو إلغائــه ،علــى األقــل
يف هــذه الفتــرة ،وتصــر قيــادة اإلقليــم علــى إجرائــه يف موعــده احملــدد ،وزاد مــن إصرارهــا قــرار مجلــس
محافظــة كركــوك العراقيــة املطالــب بشــمولها يف االســتفتاء ،علــى الرغــم مــن رفــض احلكومــة املركزيــة
يف بغداد لهــذا االســتفتاء ونتائجــه.
يؤجــل االســتفتاء دقيقــة
فقــد قــال بارزانــي ،رئيــس اإلقليــم ،لوزيــر الدفــاع األمريكــي ماتيــس :إنــه «لــن ّ
واحــدة» .واجتمــع بارزانــي بعــدد مــن قــادة األحــزاب السياســية الكرديــة للتباحــث بشــأن تقريــر مصيــر
اإلقليــم ،لكــن حركــة التغييــر ،واجلماعــة اإلســامية الكردســتانية ،قاطعتــا االجتمــاع ،مطالبتــن بــأن
f i k e r c e n t e r . c o m

w w w .

3

استفتاء كردستان العراق
التحديات والفرص

تقدير موقف

يكــون برملــان إقليــم كردســتان املرجــع لقضيــة االســتفتاء بعــد دراســة الوضــع الداخلــي للعــراق ،وحتــى
الظــروف اإلقليميــة والدوليــة.
ويســعى حــزب االحتــاد الوطنــي الكردســتاني ،وحــزب غــوران (حركــة التغييــر) ،إلــى ضمــان عــدم
تهميشــهما مســتقب ً
ال؛ مــن خــال تنــازالت سياســية مــن احلــزب الدميقراطــي الكردســتاني املهيمــن علــى
ســلطة اإلقليــم مقابــل أن حتشــدا جماهيرهمــا لالســتفتاء.

التحديات
ثمــة حتديــات داخليــة ،ســواء علــى املســتوى الداخلــي إلقليــم كردســتان أو علــى املســتوى الداخلــي
العراقــي ،باإلضافــة إلــى التحديــات اخلارجيــة.

التحديات الداخلية إلقليم كردستان
علــى الرغــم مــن أن غالبيــة أكــراد إقليــم كردســتان العــراق ،إن لــم يكــن جميعهــم ،ناضلــوا مــن أجــل
االنفصــال عــن العــراق وتأســيس دولــة خاصــة بهــم ،فــإن املشــاكل السياســية واالقتصاديــة التــي بــرزت
خــال الفتــرة املاضيــة بشــكل أكبــر خلقــت تباينـاً حــول موعــد االســتفتاء واجلهــة الصادر عنها ،ومســتقبل
اإلقليــم أو الدولــة اجلديــدة إذا مــا اســتمرت ســيطرة عائلتــي البارزانــي والطالبانــي وحزبيهمــا علــى
اإلقليــم ،واســتمرار تأجيــل جتديــد شــرعية املؤسســات الدســتورية وتراجــع املــوارد االقتصاديــة .وقــد
جــددت حركــة التغييــر واجلماعــة اإلســامية ،بعــد اجتمــاع لقيــادة احلزبــن يف الســليمانية ( 4أيلــول/
ســبتمبر  ،)2017مطالبتهــا بـــتأجيل االســتفتاء علــى اســتقالل إقليــم كردســتان ،وضــرورة تشــريع قانــون
بشــأنه يف البرملــان.

تأجيل جتديد شرعية رئاسة اإلقليم والبرملان
علــى الرغــم مــن انتهــاء واليتــي مســعود البارزانــي ،رئيــس اإلقليــم ،يف عــام  ،2013وانتهــاء مــدة متديــد
برملــان اإلقليــم لــه ملــدة ســنتني ،انتهــت يف آب/أغســطس  ،2015رفــض البارزانــي التنحــي عــن الســلطة،
وإجــراء انتخابــات للبرملــان ،وقــد تناقلــت أنبــاء عــن موافقــة القيــادات الكرديــة علــى إجــراء االســتفتاء
عقــب اجتمــاع مــع البارزانــي الــذي تعهــد بإجــراء انتخابــات برملانيــة ،لكــن هــذه القــوى تــرى يف عــدم
إجــراء االنتخابــات مؤشــراً قامت ـاً ملســتقبل اإلقليــم بعــد االســتفتاء.

سيطرة عائلتني على سلطات اإلقليم
تثيــر ســيطرة عائلتــي البارزانــي والطالبانــي علــى ســلطة إقليــم كردســتان العــراق بواســطة احلــزب

الدميقراطــي الكردســتاني بزعامــة رئيــس إقليــم كردســتان مســعود البارزانــي ،واالحتــاد الوطنــي
الكردســتاني ،بزعامــة رئيــس العــراق الســابق جــال الطالبانــي ،مــع رجحــان الغلبــة لعائلــة البارزانــي
4

f i k e r c e n t e r . c o m

w w w .

استفتاء كردستان العراق
التحديات والفرص

تقدير موقف

وحزبهــا الدميقراطــي الكردســتاني ،وتطالــب بعــض املكونــات الكرديــة عائلــة بارزانــي بالتنحــي عــن
رئاســة كردســتان وإفســاح املجــال لغيرهــا ،وإنهــاء تقاســم احلزبــن لســلطات اإلقليــم ،وإشــراك بقيــة
املكونــات يف إدارتــه.

تراجع اإليرادات واستشراء الفساد
بنــي اقتصــاد كردســتان العــراق علــى عائــدات النفــط ،التــي تشــهد تراجع ـاً حــاداً يف أســعارها خــال
الســنوات املاضيــة بعــد ارتفاعهــا منــذ عــام  2003ومســاهماتها يف تنميــة اإلقليــم.
وتســبب الفســاد املستشــري يف أجهــزة اإلقليــم املدنيــة والعســكرية وســوء اإلدارة ،يف أزمــة اقتصاديــة
حــا ّدة ،باإلضافــة إلــى اخلالفــات مــع بغــداد ،ومحاربــة تنظيــم الدولــة ،وقــد انعكســت آثارهــا الســلبية
علــى اقتصــاد اإلقليــم ومســتوى معيشــة املواطنــن ،وتتمثــل التحــدي فض ـ ً
ا عــن ذلــك باحلاجــات التــي
قــد يولدهــا انفصــال اإلقليــم ،وتداعيــات صــراع الســلطة والثــروة التــي قــد تكــرر مأســاة جتربــة انفصــال
جنــوب الســودان.

التحديات على املستوى العراقي
ترفــض احلكومــة املركزيــة العراقيــة إجــراء االســتفتاء علــى انفصــال كردســتان خشــية مــن التبعــات
السياســية واالقتصاديــة علــى العــراق ومســتقبلها السياســي ،يف ظــل تــأزم العالقــة بــن احلكومــة
املركزيــة وحكومــة اإلقليــم حــول رواتــب املوظفــن ،وميزانيــة اإلقليــم ،وعــدم التوصــل إلــى حــل للملفــات
الشــائكة املتعلقــة باملناطــق املتنــازع عليهــا ،وإنتــاج النفــط وتســويقه ،وتوســع ســيطرة قــوات البيشــمركة
علــى مســاحات يف محافظــة نينــوى وديالــى يف أثنــاء محاربــة تنظيــم الدولــة ،ورفضهــا تســليم هــذه
املناطــق للجيــش العراقــي.

التحديات على املستوى الدولي
علــى الرغــم مــن أن االســتفتاء وتأســيس دولــة كرديــة يتناســب مــع تطلعــات سياســات ومصالــح بعــض
القــوى الدوليــة التــي تريــد إضعــاف كل مــن إيــران وتركيــا ،ومحاصــرة نفوذهمــا يف املنطقــة ،لــم تعلــن
تلــك القــوى تأييدهــا إلجــراء االســتفتاء ،إذ حتفَّــظ بعضهــا علــى توقيتــه ،وأخــرى اشــترطت موافقــة
احلكومــة العراقيــة ،باســتثناء موقــف االحتــال اإلســرائيلي الــذي يؤيــد االســتفتاء ،ودعــوات بعــض
األصــوات اإلعالميــة اخلليجيــة لتأييــد انفصــال كردســتان نكايــة بــكل مــن إيــران وتركيــا وموقفهــا مــن
األزمــة اخلليجيــة.
وقــد رفضــت األمم املتحــدة إجــراء إقليــم كردســتان االســتفتاء منفــرداً دون موافقــة احلكومــة العراقيــة،
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وقالــت إنهــا لــن تقــوم بــأي شــيء مــن شــأنه دعــم االســتفتاء ،وكذلــك الواليــات املتحــدة األمريكيــة التــي
رأت يف االســتفتاء تشــتيتاً للجهــود الدوليــة يف مكافحــة تنظيــم داعــش ،ومــن ثــم فــإن نتيجــة االســتفتاء
ســتفتقر إلــى الشــرعية الدوليــة ،ويزيــد املوقــع اجلغــرايف احلبيــس لكردســتان العــرق مــن حاجتهــا إلــى
تفهــم وتعــاون دول اجلــوار والشــرعية الدوليــة.

دول اجلوار
موقــف دول جــوار العــراق التــي تقطنهــا أقليــات كرديــة متطابــق يف رفضهــا إجــراء اســتفتاء كردســتان
العــراق لالنفصــال عــن العــراق ،ومــع قــرب موعــد االســتفتاء املقــرر يف  25أيلول/ســبتمبر لوحــظ خــال
األســابيع األخيــرة تقــارب يف العالقــات التركيــة اإليرانيــة ،والتنســيق بــن الدولتــن املتنافســتني علــى
النفــوذ يف املنطقــة ،حيــث زار رئيــس أركان القــوات املســلحة اإليرانيــة تركيــا للمــرة األولــى منــذ  45عامـاً،

والتقــى خــال الزيــارة نظيــره التركــي ،وكذلــك الرئيــس التركــي ،وتعــد الزيــارة بطابعهــا العســكري داللــة
إلدراك الدولتــن ملــدى خطــورة االســتفتاء كخطــوة لتأســيس دولــة كرديــة علــى أمنهــا القومــي ،خصوصـاً
يف ظــل التطــورات التــي يشــهدها شــمال ســوريا ،والــدور الدولــي الداعــم للقــوات الكرديــة فيهــا.

تركيا
ترتبــط تركيــا بعالقــات إيجابيــة سياســية واقتصاديــة مــع إقليــم كردســتان العــراق ،وخاصــة رئيســه
مســعود البارزانــي املؤيــد ملوقــف تركيــا مــن حــزب العمــال الكردســتاني ،وألول مــرة رفــع علــم كردســتان
العــراق يف مطــار أتاتــورك الدولــي يف  26شــباط/فبراير  2017يف أثنــاء زيــارة البارزانــي لتركيــا ،لكــن
املوقــف التركــي واضــح جــداً يف رفضــه إلجــراء االســتفتاء ،ومحــذر مــن تنفيــذه ،وقــد وصفــت تركيــا قــرار
مجلــس محافظــة كركــوك العراقيــة بشــمولها يف اســتفتاء انفصــال إقليــم كردســتان عــن العــراق ،بأنــه
انتهــاك خطيــر لدســتور البــاد.
وقالــت تركيــا إنهــا أبلغــت احلكومــة املركزيــة العراقيــة وســلطات اإلقليــم برأيهــا ،وعبــرت عــن قلقهــا
حيــال القــرارات التــي اتخذهــا اإلقليــم.
كمــا ذ ّكــرت تركيــا بقــرار احملكمــة اإلداريــة العراقيــة يف  17آب/أغســطس اجلــاري ،بخصــوص عــدم
وجــود أي صالحيــة ملجلــس محافظــة كركــوك ،ولإلقليــم الكــردي ،فيمــا يتعلــق بوضــع املناطــق املتنــازع
عليهــا.
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إيران
تخشــى إيــران ،مثــل تركيــا ،مــن تداعيــات االســتفتاء علــى تطلعــات األكــراد فيهــا إلــى االنفصــال عنهــا
أو االنضمــام لكردســتان العــراق مســتقب ً
ال ،كمــا تخشــى إيــران مــن عالقــة الواليــات املتحــدة بكردســتان
العــراق وتعاونهمــا العســكري ،واحتماليــة اســتخدام أمريــكا ألراضــي الدولــة الكرديــة الوليــدة مســتقب ً
ال
ضدهــا ،ومحاصــرة نفوذهــا اإلقليمــي .وتتوقــع إيــران قيــام حتالــف رســمي بني كردســتان ودولــة االحتالل
اإلســرائيلي ضدهــا.

موقف الواليات املتحدة والدول الغربية
لــم يحـ َ
ـظ اســتفتاء إقليــم كردســتان العــراق بحماســة واشــنطن املعهــودة عالنيــة مثــل موقفهــا مــن انفصــال
جنــوب الســودان ،حيــث حتفظــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى االســتفتاء علــى انفصــال إقليــم
كردســتان العــراق ،وعدتــه أنــه قــد يصــرف االنتبــاه عــن أولويــات أكثــر إحلاح ـاً؛ مثــل هزميــة تنظيــم
داعــش ،وقالــت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة ،يف بيــان لهــا“ :نقــ ّدر تطلعــات إقليــم كردســتان العــراق
املشــروعة إلجــراء اســتفتاء االنفصــال” ،لكــن إجــراءه قــد يصــرف االنتبــاه عــن احلــرب ضــد داعــش،
وأضــاف البيــان أن واشــنطن “تشــجع الســلطات الكرديــة يف العــراق للتواصــل مــع احلكومــة املركزيــة
العراقيــة بشــأن القضايــا املهمــة” ،ومــن ضمــن ذلــك العالقــات بــن أربيــل وبغــداد وفق الدســتور العراقي.
كمــا أرســلت واشــنطن وزيــر الدفــاع ،نهايــة آب/أغســطس املاضــي ،إلــى أربيــل حملــاول إقنــاع البارزانــي
بتأجيــل االســتفتاء.
وقــد عبــرت الواليــات املتحــدة والــدول الغربيــة عــن مخاوفهــا مــن أن يثيــر االســتفتاء نزاع ـاً مــع بغــداد
واجلارتــن تركيــا وإيــران ،اللتــن تضمــان جتمعــات ســكانية كبيــرة مــن األكــراد فيهمــا ،ومــن أن يحــول
االنتبــاه عــن قتــال مســلحي تنظيــم الدولــة يف العــراق وســوريا ،وســبق لالحتــاد األوروبــي أن أبلــغ رئيــس
إقليــم كردســتان العــراق رفضــه انفصــال اإلقليــم عــن العــراق يف الوقــت احلالــي.
لكــن مواقــف الواليــات املتحــدة والــدول الغربيــة الداعمــة لألكــراد ،خصوصــاً يف ســوريا ،تنبــئ عــن
حقيقــة مواقفهــا ورغبتهــا يف الضغــط علــى إيــران وتركيــا.

الفرص
ثمــة فــرص محــدودة أمــام قيــادة إقليــم كردســتان إلجــراء االســتفتاء يف موعــده املقــرر يف  25أيلــول/
ســبتمبر ،أهمهــا اســتغالل فرصــة اللحظــة؛ ألنهــا تعتقــد أن االهتمــام الدولــي بقضيتهــا قــد يشــهد
تراجعـاً بعــد االنتصــار علــى تنظيــم الدولــة ،حيــث تهــدف قيــادة كردســتان العــراق مــن إجــراء االســتفتاء
مــن جانبهــا فقــط ،وغيــر امللــزم للحكومــة العراقيــة ،إلــى اســتغالل الظــروف التــي متــر بهــا دول املنطقــة
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مــن ضعــف ،مبــا ميكنهــا مــن امتــاك تفويــض شــعبي يقــوي موقفهــا يف أثنــاء تفاوضهــا مــع احلكومــة
املركزيــة يف بغــداد علــى االنفصــال ،وحســب مســعود البارزانــي رئيــس اإلقليــم فــإن “هــدف االســتفتاء هــو
اســتطالع رأي األكــراد ،وبعــده ســيبدأ احلــوار مــع بغــداد” ،ورغــم معرفتهــم بعــدم مشــروعية االســتفتاء،
وصعوبــة احلصــول علــى تأييــد دولــي ،يراهــن أكــراد العــراق علــى التــدرج يف إنشــاء دولتهــم وتقبــل الــدول
الحقـاً باعتبارهــا أمــراً واقعـاً.
وتراهــن قيــادة إقليــم كردســتان العــراق علــى اســتقرار اإلقليــم خــال الفتــرة املاضيــة ،وعلــى تفهــم بعــض
دول اجلــوار ملوقفهــا بنــاء علــى تعاونهــا يف محاربــة حــزب العمــال الكردســتاني ،ومــا خلقتــه املصالــح
التجاريــة خــال الفتــرة املاضيــة ،والتــي ســتتضاعف بعــد االنفصــال وبنــاء الدولــة.

السيناريوهات
مــن اســتعراض مواقــف القــوى اإلقليميــة والدوليــة يتضــح أن الغلبــة يف استشــراف ســيناريوهات
مســتقبل االســتفتاء وإجرائــه أو تأجيلــه ،هــي ملصلحــة التحديــات التــي قــد تعيــق تنفيــذه علــى حســاب
الفــرص احملــدودة إلجــراء االســتفتاء يف موعــده ،ومــع ذلــك يصــر رئيــس إقليــم كردســتان العــراق ،مســعود
البارزانــي ،علــى إجــراء االســتفتاء مــن جانــب واحــد دون موافقــة احلكومــة العراقيــة كمــا ينــص الدســتور
العراقــي ،مراهنـاً علــى الوقــت وعــدم تفويــت الفرصــة ،علــى الرغــم مــن رفــض دول اجلــوار وحتذيرهــا،
وغيــاب مواقــف دوليــة معلنــة تؤيــد إجــراء االســتفتاء ،ومــن ضمنهــا املوقــف األمريكــي الــذي عــارض
إجــراء االســتفتاء يف الوقــت الراهــن ودون حســم قضايــا اخلــاف مــع احلكومــة املركزيــة يف بغــداد ،ممــا
يحصــر احتماليــة إجــراء االســتفتاء يف موعــده يف الســيناريوهني التاليــن.

السيناريو األول
إجراء االستفتاء يف موعده
تأكيــدات قيــادة إقليــم كردســتان العــراق علــى موقفهــا املتمســك بإجــراء االســتفتاء يف موعــده املقــرر يف
 25أيلول/ســبتمبر القــادم ،باإلضافــة إلــى قــرار مجلــس محافظــة كركــوك العراقية بشــمولها يف اســتفتاء
انفصــال إقليــم كردســتان عــن العــراق ،خصوص ـاً بعــدم وجــود احتــكاك علــى األرض ،أو تهديــدات بــن
أكــراد اإلقليــم واملعارضــن لالســتفتاء ،وباعتبــار االســتفتاء غيــر ملــزم ،وإمنــا يريــده األكــراد ورقــة
للتفــاوض مــع احلكومــة العراقيــة وخطــوة يف طريــق انفصــال كردســتان عــن العــراق اســتغالالً للظــروف
التــي متــر بهــا املنطقــة مــن احملتمــل إجــراء االســتفتاء يف وقتــه رغــم الرفــض احمللــي والدولــي ،وهــذا
الســيناريو املرجــح ،خصوص ـاً وقــد ســبق تأجيــل االســتفتاء ،وســيحظى خيــار االنفصــال بالغالبيــة يف
حــال مت االســتفتاء.
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استفتاء كردستان العراق
التحديات والفرص

تقدير موقف

السيناريو الثاني
تأجيل االستفتاء
قــد يــؤدي غيــاب التوافــق الداخلــي بــن مكونــات إقليــم كردســتان العــراق ،وإصــرار حركــة التغييــر
واجلماعــة اإلســامية علــى تأجيــل موعــد االســتفتاء ،وتــرى أن يصــدر قــرار تنظيمــه مــن برملــان اإلقليــم
املجمــد نشــاطه ،ويف ظــل رفــض ومعارضــة احلكومــة العراقيــة ودول جــوار العــراق واملجتمــع الدولــي،
والضغــوط التــي متــارس علــى قيــادة إقليــم كردســتان العــراق ،فمــن احملتمــل أن تنجــح يف إثنــاء قيــادة
اإلقليــم علــى إجــراء االســتفتاء يف موعــده وتأجيلــه مقابــل مقايضــة ترضــي األكــراد .وتشــترط قيــادة
اإلقليــم لتأجيــل االســتفتاء االتفــاق علــى موعــد جديــد مــع احلكومــة العراقيــة بضمانــة دوليــة ،وهــو مــا
ال تســتطيع احلكومــة املوافقــة عليــه.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

