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انتخاابت برملان كردستان

منح الدستور العراقي يف مواده من )١١٦-١٢١( األحقية إلقليم كردستان مبمارسة عدد 
من الصالحيات تشريعية منها وتنفيذية اليت تتخذ من قبل برملان اإلقليم الذي يقّر بدوره قواني 
واالقتصاد،  والزراعة،  الداخلي،  واألمن  والتعليم،  والرتبية،  الصحة،  مثل  بقضااي  خاصة  وقرارات 
وغريها. وجترى انتخاابت برملان كردستان العراق يف كل أربع سنوات، ويف 30 من أيلول املقبل 
اإلقليم  وسيختار انخبو  له.  اخلامسة  التشريعية  الدورة  لتشكيل  نيابية  انتخاابت  اإلقليم  سيشهد 
١١١ انئباً عرب دائرة انتخابية واحدة، وسيتيح ذلك فرصة كبرية للمرشحي ابلفوز دون االعتماد 

على أحزاهبم أو مناطق سكاهنم.
ويتنافس يف هذه االنتخاابت 709 مرشحي ضمن حتالفي، ومثانية كياانت على ١00 
مقعد، وهذه األخرية -١00 مقعد- يطلق عليها املقاعد العامة، و٦4 مرشحاً آخر ضمن ١9 
كياانً ممثلي “كوات” وتكون حصتهم ١١ مقعداً، وقد نص القانون أيضاً على تقسيم مناصب 

الربملان على أساس اجلنس بـ 77 مقعداً للرجال و34 للنساء.
تعتمد العملية االنتخابية يف اإلقليم نظام التوزيع للمقاعد على وفق »القاسم االنتخايب«، مع 
إعطاء املقاعد الشاغرة للبقية األقوى من اخلاسرين، ويعد قانون انتخاابت ٢0١8 قانوانً عاداًل نوعاً 
ما قياساً ببقية األنظمة، مثل: نظام »سانت ليغو« الذي اعتمد ابنتخاابت جملس النواب العراقي، 
أو اجتياز العتبة االنتخابية اليت تفرض حصول أي كيان على سبيل املثال »١0%« من األصوات 

حلصوله على مناسب كما هو معمول به يف تركيا، أو طريقة األكثرية النسبية أو األكثرية املطلقة.
وتسلط هذه الورقة البحثية الضوء عن املنافسة االنتخابية من مجيع جوانبها، مثل: اعتماد 
املفوضية الكردية طرقاً جديدة للحد من التالعب بسجل الناخبي؛ لضمان شفافية االنتخاابت 
اليت خيرج مع نتائجها تشكيك من قبل الكتل الفائزة واخلاسرة لسيطرة نفوذ أغلب األحزاب على 

مناطق اإلقليم.

انتخابات برلمان كردستان
منافسة كردية يصل صدى نتائجها إلى بغداد

علي ناجي *

*  كاتب وصحفي مقيم يف ابريس.
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وإن وجود أكثر من فئة للناخبي قد تؤدي إىل أن حتدث نتائج االنتخاابت تغيرياً يف اخلارطة 
للعملية  تداعياهتا  تصل  اليت  الكردية  األحزاب  لدى  التقاطعات  يف  وانعكاساً  الكردية،  النيابية 

السياسية يف بغداد بوجود أكثر من بيت سياسي كردي، بعكس السابق.
املفوضية وقانون االنتخاابت احلايل

إجراؤها  املزمع  االنتخابية  العملية  على  واالستفتاء ابإلقليم  االنتخاابت  مفوضية  ستشرف 
هناية أيلول، واجلدير ابلذكر أن هذه املفوضية انلت الثقة من الربملان الكردي »األربعاء ١٢ كانون 
األول ٢0١4” ابلتصويت على أعضائها التسعة الذين يشكلون جملس مفوضيها اخلايل من ممثلي 
عن املكوني الرتكماين واملسيحي١، واألعضاء غري املستقلي التابعي لألحزاب الكردية )3 للحزب 
للجماعة  التغيري، ١ لالحتاد اإلسالمي، ١  الوطين، ٢ حلركة  الكردستاين، ٢ لالحتاد  الدميقراطي 

اإلسالمية(٢.
وسبق أن أجرت املفوضية االستفتاء الكردي، لكن حينها قال رئيسها إن االستفتاء أسهل 
بكثري من االنتخاابت الربملانية، ألن األدوات اليت تستخدم فيها خمتلفة، وال يوجد فيها أي تسجيل 

للمرشحي وللكتل السياسية واحلزبية3.
وقانون االنتخاابت لربملان كردستان ٢0١8 هو أشبه ابلقانون الذي مبوجبه جرت انتخاابت 
الربملان الكردي يف عام ١99٢، وتضمن أن يكون اإلقليم دائرة انتخابية واحدة تضم ١١١ مقعداً، 
منها ١00 مقعد يتنافس عليها مرشحو أربع حمافظات كردية، هي: )أربيل، والسليمانية، ودهوك، 
املقاعد  أما  اإلقليم.  سلطات  داخل  حمافظة  عدت  وقد  حديثاً  مشكلة  األخرية  وهذه  وحلبجة( 
سرايين”  “الكلدوآشور  للمكون  نفسه  والعدد  للرتكمان   5 توزعت  فقد  اأُلخر  عشرة  اإلحدى 

ومقعد واحد لألرمن4.
واعرتضت بعض الكتل السياسية الكردية -والسيما أحزاب املعارضة- على جعل اإلقليم 
دائرة انتخابية واحدة؛ لعدم إنصاف إرادة الناخب؛ إذ ابإلمكان أن تكون هناك مشاركة واسعة يف 
حمافظة معينة يفوز فيه عدد من املرشحي على حساب حمافظة أخرى تقل مشاركتهم االنتخابية، 
والسيما أن حمافظيت أربيل ودهوك -اللتي تعدان معقاًل مجاهريايً للحزب الدميقراطي الكردستاين- 

تشهدان يف كل انتخاابت مشاركة قوية، على عكس مدينيت سليمانية وحلبجة.
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واستخدم قانون انتخاابت برملان اإلقليم آلية توزيع املقاعد على وفق نظام تقاسم األصوات 
الصحيحة على عدد املقاعد، لينتج منها القاسم االنتخايب أو العتبة االنتخابية، ومن يصل للعتبة 
حيصل على املقاعد على وفق أصواته، أما املقاعد الشاغرة فتعطى للقوائم اخلاسرة صاحبة الرصيد 
االنتخايب األعلى اليت تسمى بـ«البقية األقوى«، وحتصل أيضاً على حسب أصواهتا كما هو موضح 

ابجلدول رقم )١(.
جدول رقم )١( يوضح آلية توزيع املقاعد

عدد املقاعد  القاسم 4  القاسم 3  القاسم 2  القاسم 1  األصوات  اسم الكيان 
 5 =١ +4  ١00.000 300.000 500.000  700.000  900.000 قائمة 

 ألف 
 3  ١0.000 ٢١0.000  4١0.000  ٦١0.000 حتالف 

 ابء 
١ 55.000  ٢55.000 كيان 

 جيم 
 ١  ١١0.000 ائتالف دال 

 0  90.000 قائمة 
الكاف 

 0  35.000 ائتالف ايء 
 ١0  ٢.000.000
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ويتبي من اجلدول رقم )١( أن القوائم ذات اخللفية الزرقاء حصلت على مقاعد ألصواهتم اليت 
جتاوزت القاسم االنتخايب )ألف 3 مقاعد، ابء مقعدان، جيم مقعد(، أما املقاعد الشاغرة فذهبت 
للكياانت متجاوزة العتبة االنتخابية. أما الكتل اليت ابللون الربتقايل فلديها رصيد انتخايب عاٍل، مثل 

)ائتالف دال، وقائمة كاف(، فيما مل يفز )ائتالف ايء( الذي ابللون األمحر بسبب قلة أصواته.
سجل الناخبني

حيق جلميع مواطين حمافظات اإلقليم الذين تتجاوز أعمارهم ١8 عاماً املشاركة يف ابلتصويت 
أحقية  هلم  ألف انخب  ومئة  ماليي   3 وحنو  مباشر وسري،  بنحو  االقرتاع  عرب  االنتخاابت  يف 
املشاركة ابنتخاابت أيلول ٢0١8. وقد اختذت مفوضية االنتخاابت الكردية آليات جديدة للحد 

من عمليات التزوير، تتمثل مبا أييت:
 ١. حتديث جديد للسجل املعتمد من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت )املفوضية 
بينهما  الرغم من أن املدة  العراقي حملافظات اإلقليم، على  النواب  انتخاابت جملس  االحتادية( يف 

ليست أكثر من 5 أشهر.
 ٢. التدقيق بسجالت العسكريي وحذفهم من سجل انخيب االقرتاع العام؛ كون االنتخاابت 

السابقة أظهرت الكثري من املشمولي ابالقرتاع اخلاص يصوتون يف أثناء التصويت العام.
 3. أي انخب عمره يتجاوز 90 عاماً يؤكد حضوره بنفسه وليس مبمثل عنه يف أثناء حتديث 
سجل الناخبي، العتقاد املفوضية أبن سجالت وزارة التجارة اليت تعتمد عليها بسجل الناخبي 
العايل من  الدخل  ينطبق على أصحاب  الوزارة، واحلال  يبلغوا  فيها أشخاص متوفون، وأهلهم مل 

الدرجات اخلاصة غري املدرجي ببياانت الوزارة.
 انقسام الناخبني وصراع املناطق

لرتدي األوضاع االقتصادية واملعيشية بكردستان -بعدما قطعت احلكومة االحتادية العراقية 
دفع مستحقات اإلقليم من »رواتب« إثر تصدير األخري النفط من دون موافقة العاصمة بغداد-، 
وفقدان ثقة الناخبي من جدية حتقيق الشعارات والوعود اليت تطلقها األحزاب يف كل انتخاابت 
انقسم الناخب الكردي ثالث فئات؛ وهلذا السبب قد نشهد مشاركة انتخابية ال تصل إىل ٦0% 

من العدد الكلي للناخبي، وهذه الفئات مقسمة على اآليت:
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)األوالد  الشباب  الكردي وأغلبها من  الشارع  الصامتة: هذه هي األكرب يف  األغلبية   .١
تتأثر  اليت حتملها األحزاب، وال  تنتمي لأليديولوجيات  واإلانث( وهي غري متحزبة سياسياً، وال 
الثقايف  وانفتاحها  الشبايب  بسبب عمرها  السياسية؛  الكتل  القومية، وال هتزها شعارات  ابألفكار 
واالجتماعي، واختالطها مع من هم من خارج رقعتها اجلغرافية من طريق الدراسة أو عرب مواقع 

التواصل االجتماعي اليت فتحت عقوهلا التفكريية.
تشارك  قد  فيها،  واملشاركي  االنتخابية  العملية  جتاه  واملواقف  اآلراء  املختلفة  الفئة  وهذه 
ابالنتخاابت وال يعرف نسبة مشاركتهم كم ستكون؟ وملن يصوتون لألحزاب القدمية املعروفة ابإلقليم 

أو الكياانت اجلديدة؟
احلزب  أنصار  من  أو  حزبياً  املنتمون  هم  الناخبي  من  الفئة  هذه  احلزبية:  اجلماهري   .٢  
ومعروف صوهتا االنتخايب ملن يذهب ومن خيتار من املرشحي، سواء أكان مقتنعاً مبرشح ما ضمن 

قائمة حزبه أم حبسب ما تطلب منه قياداهتم احلزبية.
وهذه الفئة ال يقتصر عملها ابلتصويت فقط، إمنا التأثري على األغلبية الصامتة من الناخبي؛ 

ألهنم أقرب من املرشح أو اهلرم األعلى للحزب للناخب.
 3. الرافضة للمشاركة: هذه الفئة هي اليت تزداد يوماً بعد آخر، العتقادهم أبن األحزاب 
هذه  املستقلي ضمن  واملرشحي  اآلخر،  واحد عن  املعارضة مها سيان، وال خيتلف  أم  احلاكمة 

األحزاب ال يستطيعون تغيري شيء.
املقبل، لكن  آيلول  الذي رمبا سنشهده يف 30  الرغم من ضعف اإلقبال االنتخايب  على 
انتخاابت اإلقليم ستكون حلبة منافسة قوية خمتلفة عن سابقاهتا؛ النقسام املناطق اليت يسيطر عليها 
نفوذ حلزب معي إىل عدة أقسام بي الكياانت االنتخابية، وإظهار كل حزب أبنه األقوى سواء 
األحزاب القدمية املعروفة بكردستان أم الباحثة عن حتقيق الثبات والوجود على الرغم من نشأهتا 

اجلديدة، وسنتناول هذه األحزاب حبسب احملافظة األكثر ارتكازاً فيها:
1. السليمانية: احملافظة املعروفة مبدنيتها وحرية أراء مواطنيها وتعد املدينة الثقافية ابإلقليم، 
وقد انعكس هذا االنفتاح على االنتخاابت بنحو قوي، حيث يتنافس على انخبيها ما يقارب ١0 
كياانت انتخابية، هم: االحتاد الوطين الكردستاين صاحب النفوذ األقوى داخل املدينة ويطرح دائماً 
مرشحي هلم ثقل مجاهريي من خنب وكفاءات وينحسر مجاهريايً مع أنصار حركة التغيري املتنفذ 
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يف الضواحي واألرايف، ويدخل معهم ألول هبذه املنافسة الكيان االنتخايب اجلديد حتالف العدالة 
والدميقراطية بزعامة برهم صاحل.

اليت  اجلديد  اجليل  حركة  بي  وحمسور  الثقافية،  النخب  املدينة  هبذه  الثاين  الصراع  وخيّص 
يقودها شاسوار عبد هللا، واحلزب الشيوعي الكردستاين، وحتالف “سردم” املتآلف من االشرتاكي 

الدميقراطي والكفاح الكردستاين واالحتاد القومي.
أما املنافسة الثالثة فهي أخف وطأة من بقية املنافسات، وهي خاصة أبصحاب األيديولوجية 
اإلسالمية )اجلماعة اإلسالمية الكردستانية( “السلفية” من جهة، وحتالف حنو اإلصالح املتكون 
من االحتاد اإلسالمي “اإلخوان املسلمي” واحلركة اإلسالمية “ذات التأريخ السلفي املتطرف” 
من جهة أخرى. وال يفوتنا أن نذكر أن للحزب الدميقراطي الكردستاين نفوذاً ملحوظاً يف السليمانية 
معادلة  ضمن  وهم  اخلاص،  ابلتصويت  والسيما  الناخبي  أصوات  من  عدد  احلصول  من  ميكنه 

احملاصصة ابلقوات األمنية.
2. أربيل: املدينة الصفراء هكذا تسمى، نسبة إىل العلم األصفر للحزب الدميقراطي ونفوذه 
املسيطر على مفاصل احملافظة اليت يعدها الكرد عاصمة إقليم كردستان العراق، فال أحد يستطيع 

منافسة مجاهريية احلزب أبربيل.
وتوجد هناك مناطق وقرى ليست واسعة الناخبي يكون النفوذ فيها ألحزاب أخرى، مثل: 
اجلديد  اجليل  املنافسة حركة  الوطين، واجلماعة اإلسالمية، واالحتاد اإلسالمي، وستدخل  االحتاد 
على أهنا صوت معارض مل جترب مناصب السلطة ممكن ينتخبه الباحثون عن وجه جديد لتمثيلهم 

يف الربملان.
3. دهوك: على الرغم من صغر مساحتها وقلة سكاهنا، لكن يف مجيع االنتخاابت السابقة 
شهدت أعلى نسب مشاركة ابلتصويت ابالنتخاابت الربملانية العراقية اليت أجريت يف شهر أاير 
املاضي سجلت نسبة تصويت بلغت ٦9%5، ويف استفتاء االنفصال الذي أجري يف أيلول من العام 
املاضي وصلت املشاركة ابحملافظة إىل 90%٦، فاالنتخاابت برملان اإلقليم السابقة فاز ٢4 مرشحاً 

من مرشحيها من أصل ١00 مرشح ضمن احملافظات الثالث بكردستان العراق.
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وتنحسر املنافسة االنتخابية يف دهوك بي احلزب الدميقراطي واالحتاد اإلسالمي؛ الستحواذ 
للكياانت  املنافسة  هذه  وستصل  وأقضيتها،  احملافظة  مبدن  مهمة  جغرافية  رقعة  على  منها  كل 

املسيحية ضمن »كوات« األقليات.
اإلسالمي  بطابعها  املعروفة  اإلدارية  الناحية  من  النشأة  حديثة  حمافظة  هي  حلبجة:   .4
املتشدد اجتماعياً وسياسياً، وهي من أقل احملافظات الكردية مشاركة يف الوسائل الدميقراطية العتقاد 
سكاهنا أبن قادة اإلقليم علمانيون وحكمهم ال يتفق مع األحكام الشرعية اإلسالمية، حيث كانت 
مشاركتهم يف االستفتاء الكردي أقل مشاركة مبدن اإلقليم بنسبة “5٢%”، وقد فازت ابملرتبة األوىل 

يف نتائج التصويت بـ “ال” خالل االستفتاء7.
“كوات” األقليات املتحزبة

للـ  ومثله  الرتكماين  للمكون   5 على  موزعة  مقعداً   ١١ على  األقليات  تتنافس كياانت 
»كلدوآشور سرايين” ومقعد لألرمن. ومل ختُل سياسة الكوات ابإلقليم من اهتامات أبن األحزاب 
املتنفذة هناك هي اليت تتحكم بفوز من تريد من هذه الكياانت عرب توجيه بعض انخبيها النتخاب 
ويطرح  له  انخبوها  اليت صوت  الكتلة  من  جزءاً  ويصبح  ليفوز  األقليات  قوائم  من  معي  مرشح 
مقرتحات ابسم طائفته أو قوميته تصب مبصاحل احلزب املوايل له؛ مما دفع الكتل السياسية املعارضة 
ابإلقليم، أبن يكون هناك سجل خاص لناخيب األقليات “كوات” وال يسمح ألي انخب من خارج 
هذا السجل انتخاب قوائم “كوات”، وخرج أيضاً العشرات من أبناء هذه املكوانت مطالبي مبطلب 
املعارضة نفسها8، لكن قوبل هذا الطلب ابلرفض العتقاد األغلبية النيابية أبن حتقيق هذا املطلب 

يهدف للتمييز بي أبناء الشعب العراقي يف اإلقليم.
النتائج واستفادة بغداد منها

من املتوقع أاّل ختتلف نتائج االنتخاابت يف إقليم كردستان عن سابقاهتا من حيث الفوز 
ابملقاعد الربملانية فاحنسار املنافسة بي مكون واحد وشعارات قدمية جتدد ابلطرح يف كل انتخاابت، 
وإن الكياانت املتنافسة ليست كثرية على الرغم من نشوء حركات جديدة لكن بعدها يف بداية 

مشوارها السياسي واالنتخايب.
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وسيفوز احلزب الدميقراطي ابملركز األول حبكم نفوذه الواسع يف حمافظيت أربيل ودهوك وقوته 
العسكرية اليت تصوت لقائمته، والطريقة االنتخابية اليت يعتمدوهنا بتقسيم املناطق إىل رقع جغرافية 
تذهب أصواهتا ملرشحي معيي؛ وابلتايل يفوز املرشح الذي يرغبون بصعوده للربملان وعدم تشتت 

األصوات داخل قائمتهم.
على  السابقة حبصوله  ابالنتخاابت  ما كان  الثانية عكس  املرتبة  الوطين  االحتاد  وسيحتل 
املركز الثالث، وذلك ليس بسبب زايدة شعبيته، إمنا لضعف خصمه يف معقله اجلماهريي مبحافظة 
السليمانية وهو حركة التغيري، وقد جلأ االحتاد أيضاً الختيار شاب لديه ثقل مجاهريي وسط انخبيهم 

يقود معركته االنتخابية.
فيما سيشهد اخنفاضاً مبقاعده على وفق ما شغله ابلربملان املنتهي واليته، لضعف صفوفهم 
للداخلية، وتشتت أعضاء احلركة بعد رحيل زعميهم نوشريوان مصطفى الذي تويف يف أاير للعام 
٢0١7، فضاًل عن تقاعد بعض من صقورها عن العمل احلزيب والسياسي عموماً، وختليهم عن 
السابقة  حكومته  ودخوهلم  اإلقليم  نظام  تقوية  هبدف  أتسيسه  منذ  رفعوه  الذي  املعارضة  شعار 

واالنسحاب منها.
أما رقعة اإلسالميي فمعروفة وال حيصل أي تغيري يف نسبة قوهتم االنتخابية، وإن جرى التغيري 
فصوهتم االنتخايب ال خيرج عن هذه الرقعة، واجلدير ابلذكر أن االحتاد االسالمي معروف بقاعدته 
النسائية الكبرية اليت يعتمد عليها دائماً، وترشيحه لشخصيات أكادميية ذات مجهور كبري وثقة عالية 
لدى املواطني، وسيكون أعلى الكياانت األيديولوجية فوزاً ابملقاعد مع حليفه االنتخايب الراديكايل 
السابق احلركة اإلسالمية، بعدمها ستكون اجلماعة اإلسالمية اليت تعّد نفسها »سلفية األكراد« اليت 

متتاز بشباهبا وخبطباء اجلوامع.
يف حي، ستكون هناك مفاجأة يف التمثيل النيايب اجلديد الذي ستحصل عليها الكياانت 
والعدالة ابحلصول على  الدميقراطية  اجلديد، وحتالف  اجليل  مثل: حركة  االنتخاابت،  اجلديدة يف 
مقاعد يستطيعان من خالهلا التحالف مع الكتل النيابية األخرى لتمرير القرارات أو تعطيل القواني 
اليت تطرح من األحزاب ذات األغلبية ابلربملان الذي من املؤكد أنه سيشهد معارضة نيابية للحكومة 

اجلديدة اليت ستتشكل.



11

انتخاابت برملان كردستان

اخلامتة
خاض إقليم كردستان العراق أول انتخاابت يف العام ١99٢ مبشاركة أربعة كياانت، هي: 
)احلزب الدميقراطي، واالحتاد الوطين، واحلركة اآلشورية، واحتاد مسيحيي كردستان(، مث تلتها ثالث 
النيابية  الدورة  لدخول  يتجه  واآلن   ،)٢0١3  ،٢009  ،٢005( أعوام  يف  انتخابية  عمليات 

اخلامسة.
لكن مشاركة الناخبي بدأت تقل يف اآلونة األخرية، ومنها يف االنتخاابت الربملانية العراقية 
اليت حصلت مبحافظات اإلقليم، لعدة أسباب ذُكرت آنفاً، وقد ال تتجاوز نسبة املشاركي يف اقرتاع 
30 من آيلول املقبل  “٦0%” أي أقل من  73%9 نسبة التصويت السابق يف عام ٢0١3؛ وهذا 
مؤشر عن رفض املواطني ملا حيصل ابإلقليم من تردي الوضع وكثرة املشكالت املعيشية اليت تتفاقم 
يومياً، وهناك من يعد -أو يربر- العزوف االنتخايب جزءاً من احلرايت اليت أعطتها الدميقراطية يف 

اإلقليم العراقي والعراق عامة؛ لعدم قناعة الناخب يف برامج املرشحي أو القوائم.
لقد عرف كل واحد من األحزاب يف إقليم كردستان تقريباً قوته االنتخابية وشخص أسباب 
العزوف، ونقاط ضعفه من خالل نتائج انتخاابت جملس النواب العراقي اليت حصلت يف الثاين 
عشر من أيلول املاضي، واستفادت هذه األحزاب كثرياً من أخطائها، وعملت على تصحيحها يف 

املارثون االنتخايب، وتعمل على أن حتقق أعلى مما كسبت عليها يف هذه االنتخاابت.
لكن يبقى احلدث األهم يف االنتخاابت املرتقبة نتائجها اليت تؤثر على جانبي:

 األول داخلياً: هو أن القرارات والقواني ال مترر بسهولة داخل الربملان الكردي؛ لوجود 
عدد من الكياانت واحلركات حديثة النشأة أو اليت شكلت خالل السنوات السابقة، لكن بقيت 
يف خانة املعارضة، أي عكس الوضع السابق بوجود أغلبية نيابية من خالل التحالف بي )احلزب 

الدميقراطي، واالحتاد الوطين(.
ابلربملان  القليلة  املقاعد  صاحبة  واألحزاب  احلركات  من  عدد  تعمل  اآلخر:   واجلانب 
العراقي، على أن يكون الوضع السياسي والنيايب الكردي خمتلفاً عن املعادالت السياسية السابقة؛ 
لوجود أكثر من خندق كردي ببغداد إبمكانه التحالف أو االتفاق مع جهات سياسية الختاذ ما 
نفسها، وسط طموح  القومية  منافسيهم من  ملواطنيهم، وإن كان على حساب  مناسباً  يعتقدونه 
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األحزاب الكردية املتنفذه أو احلاكمة يف اإلقليم، أن تبقى الصورة عن البيت الكردي أبنه خندق 
العراق ال ينعكس ابختاذ  التمثيل ألبناء كردستان  واحد واالنقسامات والتقاطعات بي أصحاب 
القرارات والتصويت على القواني والسيما داخل جملس النواب العراقي الذي يشهد وجود 7 قوائم 

كردية خمتلفة األفكار والرؤى جتاه إدارة ملفات اإلقليم الداخلية، والتعامل مع احلكومة االحتادية.
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