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شكر وتقدٌر
أننللاء كتابللة هللذا الدراسللة سللاهم العديللد مللن االسللاتذة واالصللدقاء علللى
تقديم الدعم ليت وعرفانا ً بالجميل أود أن اشكرهم عللى رحابلة صلدرهم معليت
ومنهم الدكتور ناظم يلون عنملان اللذك تكلرم باإلشلراف عللى الرسلالة حيلث
توجيهاته المستمرة ومالحظاته القيمة وتزويدا للمصلادر كلان لله ا نلر ا كبلر
على انجاز المهمة.
كمللا أود أن اشللكر ا سللتاذ الفاضللل الللدكتور محمللد احسللان رمضللان
رئي الهيئة العامة للمناطق المتنازع عليها في اقليم كوردستانت الذك زودنلي
بمصادر وبتقارير وونائق مختلفة تتعلق بالموضوع اللذك نحلن بصلددا .وللوال
هذا الونائق لما كنا قد توصلنا الى هذا الدراسة العلمية المونقة وتلك النتائج.
كملا اشللكر ا سللاتذة وا صللدقاء الللذين ابللدوا أقصللى درجللات المسللاعدة
واالهتمللام بموضلللوع الرسللالة وملللنهم امجللد علللليت ونللوزاد عبلللد هيتلللوتيت
ودلشلللاد م .صلللال ،بلللابالت وجيلللا عبدالسلللتار بلللرواركت وملللاهر جلكللليت وكلللرم
صلللبحيت وملللراد رمضلللان بيرملللو ت اللللذين سلللاعدوني سلللواء فلللي تزويلللدك
بالمصادر أو مساعدتي في اعمال الطباعة.
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المقدمة
بعللد انتهللاء الحللرب العالميللة ا ولللى وظهللور بريطانيللا كدولللة عظمللى
واحتاللها للعديد من بقاع العالم ومنها العراق ,اتجهت نحو خلق كيانات جديدة
بشكل تحافظ على مصلالحها فلي تللك المنلاطق ,وكلان العلراق ملن إحلدى تللك
الكيانات الجديدة ,حيث أن تشكليه لم يكن بنلاءاً عللى أسل اللروابط التاريخيلة
والجغرافية والديمغرافية المشتركة بلين المنضلوين فيله ,للذلك أصلبحت الدوللة
الجديدة ذات تنوع ديملوررافي كبيلر ومنهلا وجلود قلوميتين رئيسليتين تتملنالن
في الكورد والعرب ,وبما أن ضم والية الموصل إلى العراق سنة  2:36كلان
عن طريق لجنلة دوليلة شلكلتها عصلبة االملمت وجلاء متوافقلا ً ملع اتجلاا سياسلة
حكام الدولة العراقية التي عدت وطن الكورد جزء من الوطن العربي ,وإنكار
حقوقهم القومية ,دخل الكورد منذ البداية في نلزاع مسلل ،ملع الدوللة العراقيلة,
تفض إلى نتائج ,وتمنل ذلك النزاع بؤنه نزاع السيادة عللى
تخلله مفاوضات لم ِ
ا رض ,الذك استمر حتى عام  2::2لتشهد كوردستان انتفاضة شعبية تمكلن
مللن خاللهللا تحريللر جللزء مللن أراضلليها وبقللاء الجللزء اآلخللر ضللمن سلليطرة
الحكومة المركزية ,واستمرت المطالبلة الكورديلة بضلم ملا تبقلى ملن المنلاطق
حتى عام  3114الذك شهد حربا ً أمريكيا ً على العراق ,وترتب عليله تطلورات
جديللدة ,حيللث شللهدت القضللية الكورديللة فللي العللراق تطللوراً كبيللراً تمنللل فللي
االعتلللراف الدسلللتورك بوجلللود الكلللورد وبحقلللوقهم االقتصلللادية واالجتماعيلللة
والسياسللية والنقافيللة ,ولعللل ابللرز تطللور تمنللل فللي االعتللراف بوجللود كيللان
كوردك ضمن العراق ,إال أن القضلية الكورديلة للم تحسلم بعلد بصلورة نهائيلة
وظللللت العديلللد ملللن الملفلللات عالقلللة بلللين الحكوملللة االتحاديلللة وحكوملللة إقلللليم
كوردستان ,ولعل من أبرزها وجود مناطق متنازع عليها بلين الطلرفين والتلي
يطالللب بهللا الكللورد لضللمها إلللى إقللليم كوردسللتان ,وبالتللالي اعللادة رسللم حللدود
إقليمهم مع بلاقي أجلزاء العلراق ,وان هلذا المللف لله تلؤنير عللى بلاقي الملفلات
العالقللة بللين الطللرفين ,وإذا لللم تحسللم هللذا القضللية يبقللى مسللتقبل حللل القضللية
الكوردية برمتها معلقا ً ورير محسوم بشلكل نهلائي ,ويبقلي البلاب مفتوحلا ً أملام
تطللورات جديللدة قللد تنحللرف آليللة التعامللل مللع النللزاع م لن اآلليللة الدسللتورية
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المتبعة حاليا ً للحل لتؤخذ طابعا ً رير سلمي وبالتالي يخلر النلزاع ملن سليطرة
ا طراف.
أن ما شهدته تلك المناطق من نزاع مسل ,،ومن عمليات التفاوض بلين
الحكومات العراقية والقيلادة الكورديلة ,وملا شلاهدته ملن تطلورات السليما بعلد
عللام  ,4002تولللدت عنهللا شللبكة معقللدة مللن الترتيبللات اإلداريللة وا منيللة بللين
الحكومة العراقيلة وحكوملة إقلليم كوردسلتان ,وسلادها جلو ملن علدم النقلة بلين
الطللرفين ,وصللراع حللاد ,حيللث حللاول كللل طللرف إنبللات أحقيتلله إلدارة تلللك
المناطق هميتها الحيوية الكبيرة من الجوانب المختلفلة ,وملن أهمهلا احتوائهلا
على نروة نفطية هائلة ,تلك ا همية التي جعلت ملن النلزاع يخلر ملن إطلارا
المحلي والوطني لتتدخل الدول اإلقليميلة واللدول ا خلرى والمنظملات الدوليلة
في النزاع بشكل مباشر أو رير مباشر ,ا ملر اللذك زاد ملن تعقيلدات النلزاع.
كل هذا دفع بالمهتمين بتطورات القضية يتنبؤون بلؤن هلذا النلزاع يشلكل أعظلم
خطر على استقرار العلراق ملن الملفلات ا خلرى كالجماعلات المتطرفلة ,كملا
انلله يللوفر إمكانيللة نشللوب حللرب اهليللة بللين العللرب والكللورد علللى كركللوك
والمنللاطق ا خللرى المتنللازع عليهللا .هللذا هللو الحللال بالنسللبة لمشللكلة حساسللة
ومعقدة وقائمة ,مقابل عدم وجود إرادة حقيقيلة مصلحوبة بخطلوات عمليلة ملن
قبل الجهة المخوللة لحلهلا وهلي الحكوملة العراقيلة ,ودعلوة الطلرف الكلوردك
على ضرورة حلها بؤسرع وقت ممكن.
تكمن مشكلة البحث في التعرف على جلوهر مشلكلة المنلاطق المتنلازع
عليها بلين الحكلومتين االتحاديلة وإقلليم كوردسلتان ,لملاذا ومتلى وكيلف نشلؤت
هذا المشكلة؟ وبعد أن اتخذ النزاع على هذا المناطق أطاراً دسلتوريا ً بعلد علام
 3115وتؤكيد جميع ا طراف العراقية على اللجوء إلى الوسائل السللمية لحلل
النزاع ,فالسإال المطروح هنا هو ملدى مالئملة اآلليلة الدسلتورية لحلل النلزاع
القائم خاصة بعلد أن انتهلت المهللة المحلددة للحلل دون االلتلزام بهلا؟ وملا هلي
ضللمانات التللزام جميللع ا طللراف باآلليللة الدسللتورية علللى المللدى البعيللد ,بمللا
يحقق الفائدة المرجوة من تطبيقه؟ وما هي اآلفاق المسلتقبلية التلي سلتظهر فلي
حال فشل اآللية الدستورية؟ وما هو البديل المناسب لذلك؟
تتمنللل فرضللية هللذا الدراسللة التللي نحللن بصللددها فللي وجللود نللزاع قللائم
ووجود آلية دستورية لحله وفشل اآلليلة ,وبالتلالي فلان بقلاء النلزاع عللى حالله
بدون حل سيشهد تطورات تتمنل بالخرو عن اآللية الدستورية والتوجله نحلو
سيناريوهات أخرى قد تكون رير سلمية .بل أن مستقبل القضلية الكورديلة فلي
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العراق مرهون إللى حلد بعيلد بهلذا النلزاع ,وان علدم حلله يعنلي بقلاء المشلكلة
الكوردية قائمة من دون حل نهائي.
تكمللن أهميللة الدراسللة فللي أنهللا تطللرح حللال سياسلليا لمشللكلة المنللاطق
المتنازع عليها إلى جانب دراسة وتحليلل الجوانلب المختلفلة للحلل الدسلتورك,
بخالف الدراسات السابقة التي اقتصرت على الحل الدستورك فقط.
فلللي الحقيقلللة ان ملللا يسلللمى بالمنلللاطق المتنازعلللة عليهلللات هلللي منلللاطق
كورديللة تؤريخي لا ً وجغرافي لاًت أك هللي اآلن منللاطق مسللتقطعة مللن كوردسللتانت
وحصللللل ذلللللك السللللباب وظللللروف سياسللللية واقتصللللادية وحتللللى بالصللللدفت
والمفللروض ان ال تكللون محللل نللزاع مللع الحكومللة المركزيللةت وان تضللم الللى
حللدود اقللليم كوردسللتانت وباالمكللان هنللا اجللراء اسللتفتاء فيهللا للوقللوف علللى
رربات سكانهات وسيفضي االستفتاء حتما ً لصال ،اقليم كوردستانت وهذا يفسلر
تلكؤ حكومة المركز في اجراء االستفتاء وتطبيق المادة ( )020من الدستور.
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إشكالٌة بناء الدولة العراقٌة
و
الخلفٌة التارٌخٌة للمناطق المتنازع علٌها
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الفصل التمهٌدي
إشكالٌة بناء الدولة العراقٌة والخلفٌة التارٌخٌة للمناطق المتنازع
علٌها
سلللنتناول فلللي هلللذا الفصلللل الخلفيلللة التاريخيلللة للعلللراق بصلللورة عاملللة
والمنللاطق المتنللازع عليهللا بصللورة خاصللة ,وسنخصللا المبحللث االول الللى
الظللروف السياسللية للمنطقللة اننللاء حكللم االمبراطوريللة العنمانيللة واالحللتالل
البريطاني ,اما المبحث النلاني سنشلير فيله اللى تاسلي الدوللة العراقيلة وفتلرة
الحكم الملكي ,اما في المبحلث الناللث فسنشلير اللى الحكلم الجمهلورك للعلراق
حتى احتالله في عام .4002
المبحث األول
الظروف السٌاسٌة للعراق والمناطق المتنازع علٌها قبل تاسٌس
الدولة
شلللهدت منطقلللة الشلللرق ا وسلللط منلللذ القلللرن السلللاد عشلللر بلللروز
إمبراطللوريتين كبيللرتين همللا اإلمبراطوريللة العنمانيللة السللنية واإلمبراطوريللة
الصلللفوية الشللليعية ,وبعلللد أن أملللن السللللطان العنملللاني سلللليم ا ول (-0204
 )0240الجانلللب ا وربلللي إلمبراطوريتللله اتجللله نحلللو الشلللرق للتوسلللع فيهلللا
فاصطدم مع اإلمبراطورية الصفوية ,وبما أن كوردستان كانت تشكل الفاصلل
بين اإلمبراطلوريتين ,أصلبحت ميلدانا للصلراع والحلروب بينهملا وحلاول كلال
الطرفين استمالة الكلورد إللى جلانبهم .ونظلرا لكلون رالبيلة الكلورد ملن السلنة
وبفضللل جهللود العللالم الللديني الكللوردك (مللال إدري ل البدليسللي) مللال معظللم
ا مللراء الكللورد نحللو العنمللانيين وشللاركوا معهللم فللي حللروبهم ضللد الصللفويين
واستطاعوا في عام  0202بقيادة السلطان سليم ا ول هزيمة الصفويين بقيادة
الشاا إسماعيل وشكل هلذا التحلالف العنملاني-الكلوردك بدايلة لخضلوع الجلزء
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االكبر من كوردستان للنفوذ العنماني حيث فوض السلطان سليم ا ول بفرمان
سلطاني إدري البدليسي مسإولية التنظليم اإلدارك والسياسلي فلي كوردسلتان
والللذك نجلل ،بللدورا فللي التوصللل إلللى اتفللاق مللع ا مللراء الكللورد يضللمن لهللم
االحتفاظ باستقالل إملاراتهم وقيلامهم بمسلاعدة الدوللة العنمانيلة إننلاء الحلروب
ودفع الضرائب السنوية لها ,كما اصدر السلطان سليم ا ول مرسوما بتؤسلي
عللدد مللن اإلمللارات الكورديللة الجديللدة لتعزيللز سلليطرتها علللى هللذا المنللاطق
وحمايلللة حلللدودها ملللن الغلللزوات الصلللفوية المتكلللررة عليهلللا ,وملللن أهلللم هلللذا
اإلمارات التي سادت فلي المنطقلة إملارات بهلدينان وسلوران وبوتلان واردالن
وكذلك إمارة بابان التلي كانلت كركلوك جلزءاً منهلا اعتبلاراً ملن أواخلر القلرن
السابع عشر ,وهكذا اكتفى الحكلم العنملاني بالسليادة االسلمية المتمنللة ب صلدار
الفرمانلات بتسلمية ا ملراء وتوزيللع ا لقلاب علليهم مقابللل دعلم الكلورد المللالي
والعسللكرك لهللا( .)1واسللتمر التوسللع العنمللاني فللي المنطقللة وأصللب ،العللراق
الحالي جزءا من اإلمبراطورية العنمانية اعتبلاراً ملن علام  0222حينملا دخلل
السلطان سليمان القانوني بغلداد عللى رأ جيشله وطبلق فيهلا النظلام اإلدارك
القائم على أسا االياالت( )2وقسمها على أربعة اياالت هلي بغلداد ,الموصلل,
البصرةت وشهرزور وكانت على رأ السللطة فلي الواليلة باشلاوات ومماليلك
اعترفللوا بسلليادة السلللطان العنمللاني ,وبالنسللبة لواليللة شللهرزور يشللير(كاتب
جلبي) وهو جغرافي كوردك معروف في كتابه (جهان نامه) أن عدد سلناجقها
في منتصف القرن السابع عشر كان  24سنجقا ً وجميعها كوردية أهمها فضلال
عن شهرزور نفسلها اربيلل ,حملرين ,كويسلنجق ,حريلر ,شلهربازار ,مخملور
وحتى اشنو التي تدخل حاليا ً ضمن الحدود اإليرانيةت ولكن أهمهلا كلان سلنجق
كركوك وهو مقر الباشلا للذلك تسلمى احيانلا ً الواليلة بواليلة كركلوك .وبعلد أن
استعاد السلطان مراد الرابع العراق في سنة  0325تم دمج والية البصرة ملع
واليللة بغللداد وأصللب ،العللراق يتللؤلف مللن نللالث واليللات هللي بغللداد ,الموصللل
( )1كاميران عبدالصمد احمد الدوسكي ,كوردستان العنمانية في النصف ا ول ملن القلرن التاسلع عشلر,
دار سبيريز للطباعة والنشر ,ط ,0دهوك ,4004 ,ا ا.02-02

) )2االيالة أو الوالية في العهد العنماني هي الوحدة ا ساسية وتتكون من سناجق أك اللواء أو ما يعرف
حاليا بالمحافظة ,للمزيد ينظر :د .كمال مظهر احمد ,كركوك وتوابعها حكلم التلاريخ والضلمير,0 ,
مطبعة رينوين ,سليمانية[ ,د.ت ,].ا.24
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وشهرزور( .)1وبعد أن قضت الدولة العنمانية على جميلع اإلملارات الكورديلة
صللدر سللنة  0532قللانون إدارك جديللد للواليللات العنمانيللة تللم فيلله إعللادة ربللط
الواليللات بللالمركز وتللم تطبيقهللا فللي عهللد مللدحت باشللا عنللد توليلله الحكللم فللي
العللراق ( )0540-0535حيللث قسللمها إلللى واليتللين همللا بغللداد والموصللل,
فدخلت كوردسلتان العلراق باسلتنناء خلانقين ضلمن واليلة الموصلل وظلل هلذا
التقسيم حتى الحرب العالمية ا ولى وبالشكل التالي:
 -0والية بغداد.
 -4والية الموصل وكانت تضم نالنة متصرفيات:
أ -متصللرفية الموصللل :مركزهللا الموصللل وأقضلليتها الموصللل ,دهللوك,
زاخو ,زيبار ,عقرة وسنجار.
ب -متصللرفية شللهرزور :مركزهللا كركللوك واقضللينها كركللوك ,اربيللل,
رانية ,رواندوز ,كويسنجق وكفرك.
 متصرفية السليمانية(.)2واستمر الرفض الكوردك للسيطرة العنمانية فلي واليلة الموصلل حيلث
قللاد الشلليخ عبدالسللالم البللارزاني بحركللة مسلللحة فللي علللام ()0602-0605
وطالب بحقوق قومية للكورد منها جعل اللغة الكورديلة لغلة رسلمية وتدريسلها
فللي المنللاطق الكورديللة إال أن مطالبلله رفضللت وقمعللت حركتلله ب عداملله فللي
الموصل عام .)3(0602
أن الموقللع الجغرافللي للعللراق ومركللزا السللوقي لسللالمة المواصللالت
البريطانيلللة والمحافظلللة عللللى طريلللق الهنلللد والسلللتغالل نرواتهلللا القائملللة أو
( )1د .كمللال مظهللر احمللد ,المصللدر السللابق ,ا ا  25-22؛ فُئاااح مٕ اإ خُرعااّكو اإر ُ
بٕ طٕنا ٕ انكاو َٔطَّزاى :نٕرمياى عٕبكَال خُعهاَو حٔسطاٗ َٔرطَّزاىو يَٕ َّزو 4004و ل.05

اإ

) (2د .كمللال مظهللر احمللد ,المصللدر السللابق ,ا ا  22-22 ,26؛ د .خليللل إسللماعيل محمللد ,البعللد
القومي للتغيرات في الحدود اإلدارية لمحافظة كركلوك (التلؤميم) ,منشلورات مجللة كلاروان,0664 ,

[د.م ,].ا.2

( )3محسن محمد متولي ,كرد العراق منذ الحرب العالميلة ا وللى  0602حتلى سلقوط الملكيلة ,0625
الدار العربية للموسوعات ,ط ,0بيروت ,4000 ,ا 402؛ محملد صلال ،عقلراوك ,الكلرد والدوللة
المستقلة وفق المعاهدات والموانيق الدولية ,اربيل ,4002 ,ا . 46
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المستقبلية للتعويض عن خساراتها في الهند دفعلت بريطانيلا للتفكيلر باحتاللله,
ففي عام  0602قادت بريطانيا حملة عسكرية بدأتها من البصلرة فاحتلتهلا فلي
 44تشللللرين النللللاني  0602واتجهللللت نحللللو بغللللداد واحتلتهللللا فللللي  00آذار
 .)1(0604ووفقللا التفاقيللة سللايك

بيكللو أصللبحت واليللة الموصللل مللن حصللة

فرنسللا وواليتللي بغللداد والبصللرة مللن حصللة بريطانيللا ولكللن فللي عللام 0605
تنازلت فرنسا عن والية الموصل لصال ،بريطانيا مقابل حصولها على حصلة
من نفط الموصل( )2وامتيازات في أماكن أخرى.
بعللد تنللازل فرنسللا عللن واليللة الموصللل لصللال ،بريطانيللا وتوقيللع هدنللة
مللودر فللي  20تشللرين ا ول  0605ووفقللا لبنللود الهدنللة كللان علللى الجللي
العنملللاني فلللي وادك الرافلللدين االستسلللالم للقلللوات البريطانيلللة ,إال أن اللللوالي
العنماني لوالية الموصلل اعتلرض عللى ذللك واعتبلر أن الواليلة ليسلت جلزءاً
من وادك الرافدين ,إال انله اجبلر عللى االمتنلال لألواملر البريطانيلةت ففلي 00
تشرين النلاني احتللت القلوات البريطانيلة مدينلة الموصلل مركلز الواليلة ,وفلي
 42تشرين ا ول  0605احتلت القوات البريطانية كركوك وتم بعلدها احلتالل
اربيل أما السليمانية فكانت تحت سليطرة قلوات الشليخ محملود الحفيلد ووافقلت
السلللطات البريطاني لة علللى تعيينلله حكمللداراً علللى المدينللة وهكللذا أنهللت وجللود
القوات العنمانية في الوالية في تشرين الناني .)3(0605
( )1الم

بيل ,فصول ملن تلاريخ العلراق القريلب بلين سلنتي  0602و ,0640ترجملة :جعفلر الخيلاط,

دار الرافلللدين ,ط ,4لبنلللان ,4002 ,ا ا 002-004 ,5-2؛ عبلللدالرحمن البلللزاز ,العلللراق ملللن
االحتالل حتى االستقالل ,ط ,2بغداد ,0634 ,ا.24
( )2د .فاضل حسين ,مشكلة الموصل ,مطبعة اشبيلية ,ط ,2بغداد ,0644 ,ا ا .5-4
( )3المل

بيللل ,فصللول مللن تللاريخ العللراق القريللب بللين سللنتي  0602و ,0640المصللدر السللابق ,ا

ا 023-020؛ تشارلز تريب ,صفحات من تاريخ العراق المعاصلر ,ترجملة :زينلة جلابر إدريل ,
الللدار العربيللة للعلللوم ,ط ,0بيللروت ,4003 ,ا 36؛ د .كللاظم حبيللب ,لمحللات مللن نضللال حركللة
التحللرر ا لللوطني للشللعب الكللردك فللي كردسللتان العللراق ,دار ارا
 ,4002ا .55
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للطباعللة والنشللر ,ط ,4اربيللل,

اسللتجاب أهللالي الواليللات النالنللة بطللرق مختلفللة لالحللتالل البريطللاني,
ففلللي واليلللة البصلللرة تجاوبلللت الشخصللليات القياديلللة للمدينلللة ملللع السللللطات
البريطانيللة نهللم كللانوا علللى اتصللال قللديم معهللم كتجللار فللي الخللليج العرب لي
وارتبطللوا بمإسسللات تجاريللة بريطانيللة ولللم تلللق دعللوة العنمللانيين إلللى الجهللاد
ضد البريطانيين (الكفار) استجابة كبيرة بين الشيعة في الوسلط والجنلوب .أملا
في والية بغداد فقد ناق أعيان المدينة وأعضاء جمعية العهلد العربيلة إمكانيلة
القيام بنورة ضد السللطة العنمانيلةت ولكلن خلوف الزعملاء ملن عواقلب النلورة
خاصة وان القوات العنمانية كانت ال تزال قوية منعهم من تحديها (.)1
أما في والية الموصلل فقلد القلت القلوات البريطانيلة ترحيبلا ً أوليلا ً فعنلد
اسللتيالئهم علللى كركللوك عللام  0605بعللث الشلليخ محمللود الحفيللد بتكليللف مللن
زعمللاء العشللائر الكورديللة رسللالة إلللى المنللدوب السللامي البريطللاني (ارنولللد
ويلسون) بهذا الخصوا وطالبله بالموافقلة عللى تشلكيل حكوملة كورديلة كملا
بللارك فيهللا انتصللاراتهم علللى العنمللانيين وأكللد تطلللع الكللورد إلللى االزدهللار
بمسللاعدة البريطللانيينت وأن يعطللي الضللمان ب لؤال يسللم ،فللي أك ظللرف كللان
للسلللطة التركيللة بللان تعللود إلللى كوردسللتان مللرة أخللرى( ,)2وفللي  02تشللرين
ا ول  0605وصللل الميجللر نوئيللل إلللى السللليمانية ليجتمللع مللع الشلليخ محمللود
الحفيد ووجهاء المدينة وأعلن خالل االجتماع وباسلم حكوملة بلالدا علن تعيلين
الشيخ محمود حاكما ً على كوردستان ومنحه حكما ً ذاتيلا ً بلؤمر ملن ويلسلون(,)3
وفي كلانون ا ول  0605وصلل ويلسلون بنفسله إللى السلليمانية ليلتقلي بالقلادة
الكلورد وعقللد اجتماعللا حضللرا الشلليخ محمللود ومللا يقللارب  30رئللي عشلليرة
وأكدوا له بعلدم رربلتهم بعلودة ا تلراك وحلاجتهم للحمايلة البريطانيلة وطلالبوا
بوجللوب فصللل كوردسللتان عللن العللراق وإدارتهللا مباشللرة مللن لنللدن وتعيللين

( )1تشارلز تريب ,المصدر السابق ,ا . 40-40

) )2د .كمللال مظهللر احمللد ,المصللدر السللابق ,ا  000؛ عبللدالرحمن ادري ل

صللال ،البيللاتي ,الشلليخ

محمللود الحفيللد (البرزنجللي) والنفللوذ البريطللاني فللي كردسللتان العللراق حتللى عللام  ,0642ط ,0دار
الحكمة ,لندن ,4002,ا.002-002
( )3عبدالرحمن ادري

صال ،البياتي ,المصدر السابق ,ا ا .002-002
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الضباط والموظفين الكورد في دوائر الحكومة( .)1وهكلذا أعللن الشليخ محملود
نفسه ملكا على مملكة كوردستان المستقلة واعترفلت السللطات البريطانيلة فلي
البداية به حكمداراً على كوردستان وباتت الونائق البريطانية الرسمية في ذللك
الوقللت تسللميه (حكمللدار كوردسللتان الجنوبيللة) ولكللن محللاوالت الشلليخ لتوسلليع
مملكتلللله لتشللللمل كركللللوك ومنللللاطق كورديللللة أخللللرى اصللللطدمت بمصللللال،
وإسللتراتيجية السلللطات البريطانيللة التللي كانللت تسللعى إلللى السلليطرة المباشللرة
عللللى كوردسلللتان فوقعلللت أول مواجهلللة بلللين الطلللرفين فلللي  42أيلللار 0606
وانتهت بخسارة البريطانيين المعركة( ,)2وتفاقم الوضع واقترب الشيخ محملود
من كركوك وحشد البريطانيون قلوات كبيلرة بقيلادة الجنلرال فريلزر واصلطدم
الطرفلللان فلللي 04حزيلللران  0606فلللي معركلللة ريلللر متكافئلللة انتصلللر فيهلللا
البريطانيون واسروا الشيخ بعد جرحه ونقله إلى بغداد ونم نفيه إلى الهند عللى
أمل استتباب ا من في المنطقلة إال أن ذللك للم يتحقلق( )3وللم تتوقلف المقاوملة
الكورديللة للوجللود البريطللاني بللل واجهللوا فللي عللام  0606مقاومللة فللي أقضللية
زاخو وعمادية وعقرة وفي قرية بارزان بقيادة الشيخ احمد البارزاني ,قبلل أن
يشللمل الللرفض الوجللود البريطللاني فللي الللواليتين العللربيتين بغللداد والبصللرة
والللذك تمنللل فللي نللورة العشللرين فللي العللراق التللي انللدلعت فللي  20حزيللران
.)4(0640
وفي عام  0606اسلتطاع بعلض زعملاء الكلورد المشلاركة فلي ملإتمر
الصل ،بباري وألفوا وفدا برئاسة شريف باشا إلى الملإتمر اللذك قلدم ملذكرة
إضللافية إلللى المجللل ا علللى للمللإتمر بتللاريخ  44آذار  0606طالللب فيهللا
) )1المل

بيللل ,فصللول مللن تللاريخ العللراق القريللب بللين سللنتي  0602و ,0640المصللدر السللابق ,ا

ا.060-060
) )2د .كمللال مظهللر احمللد ,المصللدر السللابق ,ا ا032 ,026-025؛ د .عبللدالفتاح علللي البوتللاني,
دراسات ومباحث في تاريخ الكورد والعلراق المعاصلر ,دار سلبيريز للطباعلة والنشلر ,ط ,0دهلوك,

 ,4004ا.404
) )3عبد الرحمن إدري

صال ،البياتي ,المصدر السابق ,ا ا.020-023

( )4عبد الرحمن البزاز ,المصدر السابق ,ا.64
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باستقالل كوردستان وتحرير كافة الكورد وجمعهم في دولة واحدة وتحت عللم
واحلللد ,فقضلللت معاهلللدة سللليفر  0640المعقلللودة بلللين دول الحلفلللاء والدوللللة
العنمانيللة فللي بنودهللا ( )32 ,32 ,34أن يوضللع مشللروع االسللتقالل للمنللاطق
الواقعة فلي شلرقي الفلرات وجنلوب رلرب أرمينيلا والحلدود التركيلة المتاخملة
لسوريا والعراق وفي ظرف سنة واحدة من تاريخ تنفيذها إذا فلات ،كلورد هلذا
المنطقة مجل عصبة ا مم برربتهم فلي االسلتقالل علن تركيلا واقلر المجلل
هذا الرربة فوجب منحهم االستقالل وعلى تركيا أن تتنازل عن جميع حقوقهلا
وامتيازاتها فلي هلذا المنلاطق وفلي هلذا الحاللة ال يعلارض الحلفلاء (بريطانيلا,
فرنسا ,ايطاليا واليابان) بقية الكورد المقيملين فلي واليلة الموصلل إذا اختلاروا
االنضمام إللى هلذا الدوللة الكورديلة المسلتقلة( .)1وبانتظلار تنفيلذ بنلود معاهلدة
سلللليفر فللللان وزارة المسللللتعمرات البريطانيللللة أوصللللت بللللان تنللللاط مسللللإولية
كوردستان بقسم الشرق ا وسط الجديلد التابعلة لهلا وقلد ابللس (برسلي كلوك )
المندوب السامي البريطاني ,الحكومة العراقية المإقتة بصورة رسمية بؤنه هو
المس لإول المباشللر عللن المنللاطق الكورديللة أك مقللاطعتي كركللوك والسللليمانية
وبعض أجزاء البالد شمال الموصل(.)2
كانللت لللدى السلللطات البريطانيللة آراء مختلفللة حللول مسللتقبل المنطقللة,
فريللق منه لا كللانوا يرمللون مللن حملللتهم جعللل العللراق الجنللوبي والوسللطى (أك
واليتي بغداد والبصرة) جلزءاً ملن الهنلد خاضلعا ً إلملارة ملومبي وسلرعان ملا
أنيطت اإلدارة المدنية في البصرة بحاكم سياسي حيث ادخل النظم الهنديلة فلي
مختلف نواحي الحياة ومنها العملة الهندية حلت محل العملة العنمانية والتنظليم
اإلدارك فيها قائم على ا س الهندية ولكن فلي ا خيلر رلبلت فكلرة ضلرورة
توحيد الواليات النالنة وتكوين دولة باسم العراق بموجلب ملا جلاء فلي ملإتمر
القاهرة عام  ,0640فكان (ارنولد ويلسلون) يلرى بؤنله يجلب أن تكلون الدوللة
الجديللدة فللي العللراق تشللتمل علللى الواليللات النالنللة ,وان يحكمهللا أميللر عربللي

) )1منذر الموصلي ,الحياة السياسلية والحزبيلة فلي كوردسلتان :رإيلة عربيلة للقضلية الكرديلة ,ريلاض
الري

للكتاب والنشر ,ط ,0لندن ,0660 ,ا ا.026-023

) )2عبدالرزاق الحسني ,تاريخ الوزارات العراقية ,0 ,منشورات مكتبة اليقظة العربية ,ط ,3بيروت,
 ,0654ا 00؛ د .كمال مظهر احمد ,المصدر السابق ,ا ا . 005-004
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ولكللن تللدار بواسللطة المنللدوب السللامي البريطللاني ,وإن مللن ،بعللض االسللتقالل
الذاتي لكوردستان ينبغي أن يترك لمشيئة بريطانيا(.)1
وقللدم الضللابط السياسللي البريطللاني(الميجر نوئيللل) فللي تشللرين النللاني
 0606مشللروعا ً تضللمن حللل المسللالة الكورديللة ,وتضللمن المشللروع إخللالء
كوردستان من ا تلراك ,وضلمان وحلدة أراضلي كوردسلتان ,وفيملا إذا جلرى
تعيين حدود كوردستان تقريبيا ً وفق الخط العرقلي بلين ا راضلي التلي يسلكنها
العرب والكورد ,وان إنشاء الحكم الذاتي سوف يجعلهلم يميللون أكنلر لالنكليلز
وسوف يكونون أكنر عداءاً لألتراك .ولكن ويلسون أعلن فلي تقريلر لله انله ال
يوافلللق أبلللداً عللللى مقترحلللات نوئيلللل ,كملللا رأى بلللان الحلللدود العرقيلللة بالنسلللبة
لكوردستان لم تكن أفضل الحلول وإنما ينبغي إعطلاء أهميلة اكبلر لالعتبلارات
االقتصادية والجغرافية (اإلستراتيجية)(.)2
كما اقترح (سيسيل ادموندز) المسلإول السياسلي بالوكاللة فلي المنلاطق
الشمالية من العراق ,بان تتشكل إدارة خاصة في كل من اربيل وكركوك ريلر
مرتبط بؤك شكل من اإلشكال بالعراق كمرحلة أولى ,وفي المرحلة النانيلة يلتم
عقد اجتماع لممنلي مدن اربيل وكركوك والسليمانية في بغداد من اجل تشلكيل
فيدراليللة مللن المنللاطق النالنللة ,واقتللرح ادمونللدز أن العالقللات المسللتقبلية التللي
ستتطور بلين الدوللة الفيدراليلة الكورديلة وبغلداد سلوف تضلمن علدم السليطرة
العربيلللة عللللى المنطقلللة( )3ولكلللن هلللذا االقتلللراح للللم يحلللظ بقبلللول السللللطات
البريطانية.
أعطللت اللجنللة الفرعيللة لمجل ل الللوزراء البريطللاني فللي  44تشللرين
الناني  0605صالحيات لـ ويلسون ليضع نالنة خيارات أمام الشعب العراقلي
للتعرف على وجهلة نظلرهم السياسلية ,والخيلارات كانلت بصليغة نلالث أسلئلة
منها هل تحبذون قيلام دوللة عربيلة تحلت إشلراف بريطانيلا تمتلد حتلى الحلدود
الشمالية لوالية الموصل والى الخليج العربي؟ في هذا الحاللة هلل ترربلون أن
) )1عبللدالرحمن البللزاز ,المصللدر السللابق ,ا ا  50-46؛ محسللن محمللد متللولي ,المصللدر السللابق,
ا . 52

( )2محسن محمد متولي ,المصدر السابق  ,ا ا . 54-52
) ) 3ليورا لوكيتز ,العراق والبحث عن الهوية ,ترجمة :دلشاد ميران ,دار ارا
اربيل ,4002 ,ا .32
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للطباعلة والنشلر ,ط,0

يوضع حاكم عربي على رأ هلذا الدوللة؟ وفلي هلذا الحاللة ملن يفضللون أن
يكلون عللى هلذا اللرأ ؟ فلنظم ويلسلون مسلحا ً أطللق عليله (اسلتفتاء علام) فللي
بداية عام  0606والنتائج كانلت خلار المنلاطق الكورديلة تمنللت فلي االتفلاق
علللى أن الدولللة يجللب أن تضللم الواليللات العنمانيللة النالنللة تحللت لللواء حكومللة
عربية ولكنهم اختلفوا على شكل تللك الحكوملة وهويلة الحلاكم المقبلل ,أملا فلي
كوردسلللتان فقلللد أجلللرى االسلللتفتاء بلللين الشللليو الكلللورد وتجاهلللل الجملللاهير
وحرملوا مللن إبللداء رأيهللم ومللع ذلللك فقللد أشللارت التقللارير البريطانيللة إلللى أن
ا رلبية الكوردية كانت راربة في تشكيل إدارة كوردية مستقلة(.)1
ولتطبيللق إسللتراتيجيتها فللي المنطقللة وفقللا لمصللالحها اتجه لت السلللطات
البريطانيلة نحللو تؤسللي دولللة عراقيللة عربيللة وأول خطللوة تمنل لت فللي إعللالن
المندوب السامي البريطاني تشكيل حكومة مإقتة برئاسة عبدالرحمن الكيالنلي
في عام  .0640وفي  04آذار  0640عقلد ملإتمر فلي القلاهرة برئاسلة وزيلر
المسللتعمرات البريطللاني (وينسللتون تشرشللل) لدراسللة شللإون الشللرق ا دنللى
وتخطلليط السياسللة البريطانيللة فيهللا وتقللليا النفقللات البريطانيللة إلللى أدنللى حللد
ممكن ,ومن المستعمرات المشاركة في المإتمر كلان العلراق اللذك رأ وفلدا
(برسي كوك ) المندوب السامي البريطاني لتقرير ما يلي:
 -0تحديد عالقة العراق الجديدة ببريطانيا من حيث النفقات.
 -4تحديد شخصية من سيتولى حكم هذا الدولة.
 -2نوع وشكل قوات الدفاع في الدولة الجديدة.
 -2وضع المناطق الكوردية ومستقبل عالقتها بالعراق(.)2
وفلللي االجتملللاع ا ول للملللإتمر تلللم التطلللرق إللللى القضلللية الكورديلللة
وأكدوا على أن المصلحة تقتضي أن تدار كوردستان بصورة مباشرة ملن قبلل
( )1المل

بيللل ,فصللول مللن تللاريخ العللراق القريللب بللين سللنتي  0602و ,0640المصللدر السللابق ,ا

ا 256-253؛ تشارلز تريب ,المصدر السابق ,ا . 44

( )2عب لدالرزاق الحسللنى ,تللاريخ الللوزارات العراقيللة ,0 ,المصللدر السللابق ,ا  24؛ محمللد يوسللف
إبراهيم القريشي ,الم

بيل وأنرها في السياسة العراقية ,مكتبة اليقظة العراقيلة ,بغلداد ,4002 ,ا

ا. 000-004
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المنللدوب السللامي البريطللاني علللى أن تبقللى منفصلللة عللن العللراق إلللى أن يللتم
تبلللور رأك عللام ك لوردك موحللد يحللدد طبيعللة االنضللمام إلللى العللراق ,وكللان
المجتمعون عللى قناعلة بلان إجبلار المنلاطق الكورديلة عللى أن تحكلم ملن قبلل
حكومة عربية سلوف تلإدك إللى حلدوث مقاوملة ,كملا أن اللجنلة السياسلية فلي
المإتمر تعاملت مع القضية الكوردية في ضوء بنود معاهدة سيفر التي منحلت
الك لورد حللق تقريللر المصللير ,وعلللى هللذا ا سللا تللم االقتللراح بللان ال ت لدخل
المنطقللة الكورديللة تحللت سلليطرة العللراق ,وأكللد كللوك انلله سللبق للله أن ابلللس
الحكومة المإقتة برئاسة عبدالرحمن النقيب بؤنه في رضون السلنة التلي تتمتلع
كوردستان فيها بحق اختيار االستقالل بموجب معاهلدة سليفر ,سليقوم شخصليا
ب دارة هذا المناطق بما في ذلك كركوك(.)1
واسللتقر رأك أعضللاء المللإتمر حللول مسللتقبل المنللاطق الكورديللة علللى
القيام بمحاولة التونيق من مدى رربة الكورد في االندما في المملكة العراقية
الجديللدة أو االنفصللال عنهللا( .)2وفيمللا يتعلللق بشخصللية مللن سلليتولى حكللم هللذا
الدولة الجديلدة فكلان هنلاك علدد ملن العلراقيين والعلرب والمسللمين ,وأدركلت
بريطانيا بؤن ا مير فيصل بن الشلريف حسلين حليلف بريطانيلا خلالل الحلرب
العالميللة ا ولللى هللو أفضللل المرشللحين نلله بعللد خسللارته العللر فللي سللوريا
أصب ،مستعداً ن يقبل أك عر يعلرض عليله ,ورربلة المل بيلل( )3ب يجلاد
حل عمللي فلي ترشلي ،أحلد أنجلال الشلريف حسلين واختيارهلا ا ميلر فيصلل,
وقناعة تشرشل بؤنه هو المإهل لعر العراق ,ويعتقد أن تنصيبه ملكا ً سليزيد
مللن س ليطرة الحكومللة البريطانيللة عليلله وعلللى أبيلله ملللك الحجللاز ,كمللا أن فللي
ترشي ،ا مير فيصل التزام من قبل بريطانيا بوعودهلا خلالل الحلرب العالميلة
ا ولللى إلللى العللرب عامللة والشللريف حسللين بصللورة خاصللة ,وأن ترشلليحه
سيكون محل ترحيب القوميين العرب الذين اشتركوا معله فلي النلورة العربيلة,

) )1د .كمال مظهر احمد  ,المصدر السابق  ,ا ا .042-040
) )2عبدالرزاق الحسنى ,تاريخ الوزارات العراقية , 0 ,المصدر السابق  ,ا . 22
( )3جيرترود بيل :أمينة السر الشرقية للمندوب السامي البريطاني في بغداد وكانت من المإيلدين للحكلم
العراقي الذاتي تحت الوصاية البريطانية ,للمزيد ينظر :تشارلز تريب ,المصدر السابق ,ا .44
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كما أن عدم امتالكه عالقات واسعة فلي العلراق سيضلمن إخالصله لبريطانيلا,
وهكذا وقع االختيار على فيصل ليكون ملكا ً على بلد لم يزرا من قبل(.)1

المبحث الثانً:
تاسٌس الدولة العراقٌة والعهد الملكً
بعد تؤسي المملكة العراقية وتعيين ا ميلر فيصلل ملكلا عليهلا ,وافقلت
الحكومة المإقتة في جلستها المنعقدة في  00تموز 0640عليله ملكلا ً ,عللى أن
تكون حكومتله دسلتورية نيابيلة ديمقراطيلة مقيلدة بالقلانون ,وبعلد إعلالن نتلائج
االستفتاء بقبول  %63من العراقيين على فيصل ليكون ملكلا ً عللى العلراق(,)2
تبللين أننللاء االسللتفتاء بللان لللواء كركللوك صللوت ضللد فيصللل ولللم يشللارك لللواء
السليمانية أصالً في التصويت ,وأن لوائي اربيل والموصلل اشلترطا فلي نلا
(البيعة) ضمان حقوق ا قليات في تؤسي اإلدارات التلي وعلدوا بهلا ملن قبلل
الحلفللاء فللي معاهللدة سلليفر( )3وحللرا الك لورد بالمحافظللة علللى حقللوقهم وأن
يحتفظوا نفسهم بلالحق فلي االلتحلاق بدوللة كوردسلتان المزملع تشلكيلها وفلق
معاهدة سيفر وتعاللت ا صلوات فلي للواء كركلوك تلرج ،االنتظلار رينملا يلتم

) (1عبللدالرحمن البللزاز ,المصللدر السللابق ,ا  042-040؛ ن إَساح عٕبااكَ ه يَّتااُ ٖو حَسٗ ااُرح إ
عَّ ازاق حا َ ّكانّش إ انٖ ضارٔص إرٗ حَاٗ 4002و حٔسط ااٗ ض ااب َبهَ زحن إَٔٗ ُ زِااانْو ي إَ َّزو
4006و ل .40-40

) )2عبللد الللرزاق الحسللني ,تللاريخ العللراق السياسللي الحللديث ,0 ,ط ,4بغللداد  ,0656 ,ا 22-22؛
سي جي ادموندز ,كورد وترك وعرب ,ترجمة :جرجي

فت،

 ,دار ارا

للطباعلة والنشلر ,ط,4

اربيل ,0666 ,ا.006
( )3سلللرهنك حميلللد البرزنجلللي ,انتخابلللات إقلللليم كردسلللتان العلللراق بلللين النظريلللة والتطبيلللق ,مإسسلللة
موكرياني ,ط ,0اربيل , 4004 ,ا .423-422
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استقالل كوردسلتان ,المهلم فلي االملر حلدد يلوم  42آب  0640موعلداً إلقاملة
حفلة تتويج فيصل ملكا ً على العراق(.)1
وفلللي خطابللله فلللي حفللللة التتلللويج التلللي للللم يحضلللرها ممنللللي كركلللوك
والسليمانية قدم الملك فيصل سرداً مجلاد أسلرته الهاشلمية وتحالفله ملع أصلدقائه
البريطلللانيين لخللللالا العلللرب ,وشللللكر ا ملللة البريطانيللللة ومنلللدوبها السياسللللي
وحكومتها على نصرتهم للعرب وتنصيبه ملكلا ً ,وذكلر بلان ا ملة البريطانيلة هلي
اقلللرب ا ملللم إليللله وسيسلللتعين بهلللا وحلللدها عنلللد الحاجلللة ,وللللم يشلللر إللللى أسلللماء
المكونللات العراقيللة ا خللرى وحقللوقهم ,وكللل مللا قيللل هللو انلله ذكللر أن ا مللة مللع
اختالف ملواهبهم وتبلاين طبقلاتهم وتفلاوت معتقلداتهم سلواء عنلدا( .)2وبعلد تتلويج
الملك فيصل كان القللق يسلاورا حلول مسلتقبل واليلة الموصلل التلي ظللت أمرهلا
معلقة ,من الحركة التحررية الكورديلة وملن أطملاع نلورة تركيلا الكماليلة ,وأشلار
المندوب السامي البريطاني السير (هنرك دوب ) في إحدى مذكراتله السلرية إللى
المللك فيصلل إللى علودة الحركللة االسلتقاللية إللى المنطقلة الكورديلة ,والتحللريض
على الحكومة العراقية على أنها حكومة عربية ,وأشار دوبل إللى أهميلة الكلورد
لحمايللة العللراق مللن تجللاوزات التللرك ونصلل ،الملللك ب صللالح ذات البللين معهللم
لتللامين خطلللوط المواصلللالت واالسلللتفادة ملللن سلللهولها الممتلللدة ملللن خلللانقين إللللى
رواندوز ,وبدون الكورد لن يقوك على حماية شركة النفط التركية(.)3
وررللم إدراك الملللك بللان البريطللانيين سلليمنعون تركيللا مللن اسللتعادة واليللة
الموصل وإنهم يحبذون ضمها إلى العراق ,إال انه مع ذلك اضطر إلى استرضلاء
بريطانيللا لتحقيللق هللذا الغللرض ,بعللد أن فشلللت محاوالتلله فللي أن يعامللل الواليللة
كجللزء مللن العللراق ,حيللث انلله حللاول فللي عللام  0644تخطللي اإلدارة البريطانيللة
ليشللمل االنتخابللات المنللاطق الكورديللة ,إال أن المنللدوب السللامي دوبللز ومسللاعدا
الميجر بورديلون وجهوا تحذيرات إلى الملك ورئلي اللوزراء عللى علدم اإلقلدام
على التدخل في واليلة الموصلل وخلالل مفاوضلات المعاهلدة البريطانيلة العراقيلة
( )1عب لدالرزاق الحسللنى ,تللاريخ الللوزارات العراقيللة ,0 ,المصللدر السللابق ,ا 22؛ ليللام اندرسللن
وراريث ستانسفيلد ,عراق المستقبل :دكتاتورية ,ديمقراطية أم تقسيم ,ترجملة :رملزك ق .بلدر ,ط,0

لندن ,4002 ,ا.22-24
( ) 2لالطالع على نا خطاب تتويج الملك فيصل ا ول ينظر :عبد الرزاق الحسنى ,تلاريخ اللوزارات
العراقية ,0 ,المصدر السابق ,ا . 32-32
( )3د .كمال مظهر احمد ,المصدر السابق ,ا . 022
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لعام  0644أصب ،واضحا بان ضلم واليلة الموصلل إللى العلراق ملرتبط بموافقلة
العراق على بنود تلك المعاهدة(.)1
هكذا وررم أن والية الموصل كانت وفقا لجميع التقديرات ذات رالبيلة
كوردية إال أن الدوللة العراقيلة بعلد تؤسيسلها طالبلت بلل وحاوللت ضلمها إليهلا
ففي خطاب للملك فيصل في  42آذار  0642أعلن بلان واليلة الموصلل جلزء
ال يتجزأ من العراق وان العراق ال يستطيع أن يعي ولو ليوم واحلد ملن دون
هللذا الواليللة ,كمللا أن أعضللاء المجلل التؤسيسللي العراقللي قللد أعلنللوا فللي عللام
 0642بان والية الموصل هي إقليم عراقي عربي ومهم جدا للعراق(.)2
وفي عام  0644طالبت معظم المناطق الكوردية بعودة الشليخ محملود
مللن منفللاا ,فاسللتجاب البريطللانيون لطلللبهم علللى أمللل أن يتعللاون الشلليخ معهللم
إلعللللادة االسللللتقرار إلللللى كوردسللللتان الجنوبيللللة ولللللردع الكمللللاليين ,ومنحلللله
البريطللانيون لقللب حكمللدار كوردسللتان سللنة  0644إال انلله أعلللن نفسلله ملك لا ً
لكوردسلتان وشللكل حكوملة مللن نمانيللة وزراء برئاسللة الشلليخ قللادر الحفيللد فللي
تشرين ا ول  0644وأصبحت القوات الكوردية تسلمى باسلم الجلي اللوطني
الكوردك ,وعاصمة الحكم هي السليمانية ورفع العلم الكوردك واصدر جريلدة
رسمية (.)3
وأدرك كوك بان سبب االضطرابات في المناطق الكوردية يعود إلى
عدم وفاء البريطانيين لهلم ب عطلائهم الحكلم اللذاتي ,وخاصلة بعلد أن تبلين لهلم
إنهللم سيخضللعون لحكللم حكومللة عربيللة أسسللها البريطللانيون فللي بغللداد ,وفللي
محاولللة لتهدئللة المخللاوف اعترفللت الحكومتللان العراقيللة والبريطانيللة فللي بيللان
مشترك في  40كانون ا ول  0644بحق الشعب الكوردك في تشكيل حكوملة
) )1د .سعد ناجي جواد ,العراق والمسالة الكردية  ,0640-0625دار السالم ,لنلدن ,0660 ,ا ,06
.20

( )2نَٕساح عٕبكَ ه يَّتُ ٖو صٕرضأَٗ ثَّغَُ ,ل. 22

) )3كملللال مظهلللر احملللد ,المصلللدر السلللابق ,ا  035 -034؛ م.

 .الزاريلللف وآخلللرون ,تلللاريخ

كوردستان ,ترجمة د .عبدك حاجي ,ط ,0دار سبيريز للطباعة والنشلر ,كوردسلتان-دهلوك,4003 ,
ا 400؛ عبدالرحمن ادري

صال ،البياتي ,المصدر السابق ,ا .422-446
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خاصة ضمن حلدود العلراق ونلا البيلان عللى أنله "تعتلرف حكوملة صلاحب
الجاللللة البريطانيللة والحكومللة العراقيللة معللا ,بحقللوق الك لورد القللاطنين ضللمن
حللدود العللراق فللي تؤسللي حكومللة كورديللة ضللمن هللذا الحللدود ,وتللؤمالن أن
الكورد على اختالف عناصرهم سيتفقون في أسرع ما يمكن على الشكل اللذك
يللودون أن تتخللذا تلللك الحكومللة وعلللى الحللدود التللي يرربللون أن تمتللد إليهللا,
وسيرسللللون منلللدوبيهم المسلللإولين إللللى بغلللداد لبحلللث عالقلللاتهم االقتصلللادية
والسياسللية مللع حكللومتي بريطانيللا والعللراق"( .)1ريللر أن هللذا االلتللزام ربللط
بدرجة االتفاق فيملا بلين الكلورد ,وهلو أملر علرف البريطلانيون ملدى صلعوبة
تحقيقلله ,وعنللدما اخلللف البريطللانيون بهللذا الوعللد بعللد أربللع سللنوات ذكللر بللان
عجز الكورد عن التوصل إلى اتفاق فيما بينهم هو السبب الرئيسي(.)2
وررلللم كلللل هلللذا االقتراحلللات ملللن قبلللل الدبلوماسللليين البريطلللانيين حلللول
مستقبل والية الموصل وتؤسي الدولة العراقية ظلت الوالية خلار حلدود الدوللة
الجديدة وتدار من قبل المندوب السامي البريطاني ,عللى اللررم ملن تنلازل الدوللة
العنمانية تحت ضغط الحلفاء عن معظم أمالكها ومنها العراق( )3بموجلب معاهلدة
سللليفر  00آب  ,0640إال أن ازديلللاد نشلللاط الحركلللة الكماليلللة وانتصلللارها عللللى
اليونلان وطلردهم مللن ا راضلي التركيللة دفلع بلالمجل اللوطني الكبيللر فلي أنقللرة
على عدم االعتلراف بهلذا المعاهلدة واعتبلار واليلة الموصلل جلزءاً ال يتجلزأ ملن
تركيللا ,ولهللذا سللعت الحكومللة التركيللة إلللى إجللراء مفاوضللات جديللدة بهللذا الشللؤن
وفعالً عقد مإتمر لوزان في  42تموز  0642ونصت المادة النالنة منها عللى أن
يحللال الخللالف علللى عائديللة الموصللل إلللى عصللبة ا مللم إذا عجللزت الحكومتللان
البريطانية والتركية علن إيجلاد الحلل اللودك بينهملا فلي رضلون تسلعة أشلهر ملن
تاريخ إبرام المعاهدة المذكورة ,وسلتتولى عصلبة ا ملم المهملة( ,)4وهكلذا قضلت
معاهدة لوزان على آمال الكورد ب قامة كيان سياسي مستقل لهم.
) )1عبد الرزاق الحسني ,تاريخ اللوزارات العراقيلة ,0 ,المصلدر السلابق ,ا  445؛ محسلن محملد
المتولي ,المصدر السابق ,ا .404
( )2تشارلز تريب ,المصدر السابق ,ا ا .63 - 62

( )3عبد الرزاق الحسني ,تاريخ الوزارات العراقية ,0 ,المصدر السابق ,ا ا . 436 - 435
( )4مريم عزيز فتاح ,تحليل العوامل التي رسمت الحدود العراقية-التركية ,مركز كوردستان للدراسات
االستراتيجية ,السليمانية ,4004 ,ا ا.64 ,04-5
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ولما فشل الطرفان عن إيجاد الحل في الملدة المحلددة لهلم وهلي سلنتان
بموجب معاهدة لوزان ,تم إحالة القضية إلى عصلبة ا ملم والتلي شلكلت لجنلة
فلللي  20أيللللول  0642ووصللللت اللجنلللة إللللى بغلللداد فلللي  03كلللانون النلللاني
 ,)1(0642وكانللت اللجنللة تتكللون مللن نالنللة أعضللاء وهللم ئللي .فيرسللن (وزيللر
مفللوض) رئيس لا ً ,الكونللت بللول تيليكللي (الجغرافللي المشللهور ورئللي وزراء
المجللرك السللابق) عضللواً ,والكولونيللل أ .بللول (عقيللد متقاعللد مللن بلجيكللا)
عضواً ,وانتقلوا إللى الموصلل السلتطالع آراء الملواطنين والجمعيلات المهنيلة
واللجان السياسية(.)2
وقلد أخبلرت السلللطات البريطانيلة اللجنلة مسللبقا بلان ا كنريلة السللاحقة
من الكورد ساذجون ال يستطيعون التعبير عن آرائهلم ,والتوجهلات البريطانيلة
هذا تظهر النوايا السيئة تجاا الكورد ,مع العلم أن ادمونلدز اللذك رافلق اللجنلة
كضابط مرابط أكد أن أعضائها أذهلوا حين سمعوا أجوبة الكورد عن ا سلئلة
السياسية أو االقتصادية التي وجهت إليهم(.)3
وقللدمت الحكومللات النالنللة العراقيللة والبريطانيللة والتركيللة بيانللات عللن
التركيبة القومية لوالية الموصل إلى اللجنلة وملا نالحلظ ملن البيانلات انله وفقلا
لجميع التقديرات فان الكلورد يشلكلون ا رلبيلة ملن سلكان الواليلة ,كملا يظهلر
في الجدول التالي:

) )1عبد الرحمن البزاز ,المصدر السابق ,ا . 030
( )2مريم عزيز فتاح ,المصدر السابق ,ا.02
( )3د .كمال مظهر احمد ,المصدر السابق ,ا . 062
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جدول رقم ()0
سكان والية الموصل بحسب القومية وفقا لتقديرات الحكومات النالنة
(العراقية ,التركية والبريطانية)(.)1
وأشللار ادمونللدز الضللابط المللرابط فللي اللجنللة فللي تقريللرا ,أن اللجنللة
طلبللت مللن الللذين أخللذت آرائهللم أن يهمسللوا فللي آذان أعضللاء اللجنللة بكلمللة
العراق إذا كلانوا راربلين فلي االنضلمام إللى العلراق ,أو بكلملة تلرك إذا كلانوا
راربللين فللي العللودة إلللى أحضللان التللرك وهكللذا ف ل نهم وضللعوا أمللام الك لورد
خيارين ولم يعطوا لهم الخيار النالث باالستقالل ,وأقنعلت اللجنلة بؤنله يسلتحيل
معرفة الرربات الحقيقية لألهالي نتيجة للصعوبات التي واجهت العملية ,للذلك
اقتللرح الكولونيللل بللول عضللو اللجنللة إنشللاء إدارتللين ضللمن العللراق واحللدة
للعرب وأخرى للكورد( ,)2وكان من شان هذا االقتلراح أن يحفلظ الكلورد دون
اإلخضاع للعرب إداريا ً واقتصاديا ً ولكن تم إهمال هذا االقتراح.

( )1د .فاضل حسين ,المصدر السابق ,ا ا 044 -040؛ د .خليل إسماعيل محمد ,إقليم كردسلتان
العراق ,ط ,2اربيل ,0665 ,ا.022
( )2ليورا لوكيتز  ,المصدر السابق  ,ا. 33
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وبعد انتهاء التحقيق رفعت اللجنة تقريرها إلى مجل

العصلبة فلي 03

تموز ,0642وجاء فيه أن الكورد يشكلون خمسة أنمان سلكان الواليلة ,وللذلك
هللم أهللم عنصللر فللي النللزاع ,وهللم ليسللوا أتراكلا ً وال عرب لا ً ,فهللم يختلفللون عللن
ا تراك في علاداتهم وتقاليلدهم والسليما مركلز الملرأة عنلدهم ويختلفلون علنهم
فللي مظهللرهم الجسللدك وهللم اقللرب إلللى كلورد إيللران مللنهم إلللى كلورد تركيللا,
ولكنهم ليسوا إيلرانيين ,وجلاء فلي التقريلر أن العلراق ال يمتلد شلماال إللى ابعلد
من منطقة حمرين( .)1وجاء في التقرير أيضا ً بؤنه "إذا عدت العنصرية علامالً
حاسما ً لحل المشكلة حينئذ يجب إقامة دولة كوردية مستقلة ,الرأك اللذك أبلدى
معظم المناطق الكوردية تمسكها بله" وأكلدت اللجنلة فلي تقريرهلا بلؤن الكلورد
أينما التقلت بهلم أكلدوا ضلرورة ضلمان حقلوقهم القوميلة فلي حلال ضلمهم إللى
العراق وإال ف نهم يفضلون االنضمام إللى تركيلا ,ملع العللم أن اللجنلة بينلت أن
الك لورد ال يرربللون فللي العللي مللع تركيللا كمللا نبتللت ذلللك بنللوراتهم( .)2وجللاء
القللرار النهللائي للعصللبة حللول مصللير الواليللة فقللررت إلحللاق الواليللة بللالعراق
وجعل خط بروكسل كحدود بين الدولتين على أن تراعي الشروط التالية:
 -0يجب أن تبقى المنطقة تحت االنتداب البريطاني لمدة  42سنة.
 -4يجللب مراعللاة ررب لة الكللورد فيمللا يخللا تعيللين المللوظفين الكللورد إلدارة
مملكللتهم وترتيللب ا مللور العدليللة والتعللليم فللي المللدار وان تكللون اللغللة
الكوردية لغة رسمية في هذا ا مور(.)3
واتفقت كل من بريطانيا والعراق وتركيلا فلي  2حزيلران  0643عللى
جعل خط بروكسل كحدود سياسية بين الدولتين(.)4
( )1محسن محمد المتولي ,المصدر السابق  ,ا. 004
) )2نقالً عن  :د .كمال مظهر احمد  ,المصدر السابق ,ا .064-063
) )3عزيللز حسللن البللارزاني ,الحركللة القوميللة الكورديللة فللي كوردسللتان العللراق  ,0622-0626دار
سبيريز للطباعة والنشر ,دهوك ,4004 ,ا.44
( )4عندما تم إحالة مللف مشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا (واليلة الموصلل) إللى عصلبة ا ملم قاملت مجلل
العصبة بتشكيل لجنة برئاسة (برانتنك) وفي تشرين ا ول  0642في مدينة بروكسل رسم الخلط الحلدودك
بين الدولتين العراقية والتركية وسمته بخط بروكسل للمزيد ينظلر :فُئاح مٕ ٕ خُرعّكو صٕرضاأَٗ ثَّغاَُو

ل .40
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ويتوقف وراء إلحاق والية الموصل بالعراق مجموعة من ا سباب ومنها:
 -0أن تركيبللة واليللة الموصللل الطائفيللة ذات الغالبيللة السللنية كانللت وراء
ذللللك لتحقيلللق نلللوع ملللن التلللوازن مقابلللل ا رلبيلللة الشللليعية فلللي الدوللللة
الجديدة(.)1
 -4إيجللاد حللل لمشللكلة الالجئللين اآلشللوريين الللذين تللم طللردهم مللن الدولللة
العنمانية خالل الحرب العالمية ا وللى واسلتحالة إرجلاعهم لتركيلا حيلث
سللكنوا ارلللبهم فللي واليللة الموصللل وبالتللالي عللدم وضللع الواليللة تحللت
سيطرة ا تراك مرة أخرى(.)2
 -2وجلللود اللللنفط فلللي الواليلللة حيلللث اشلللترطت بريطانيلللا عللللى العلللراق
لالحتفلللاظ بالواليلللة موافقتهلللا عللللى ملللن ،امتيلللازات لشلللركة بريطانيلللة
الستخرا النفط أو أنها ستجد حللوالً أخلرى سلواء بلدمجها ملع تركيلا أو
سوريا وهكذا وضعت العراق أمام احد ا مرين(.)2
 -2العاملللل االقتصلللادك حيلللث جلللاء فلللي تقريلللر العصلللبة أن االعتبلللارات
االقتصللادية تللدعوا لضللم المنطقللة إلللى العللراق لكللي تسللتطيع أن تتطللور
وتنمو نمواً طبيعيا ً وهذا ال يتم دون ضم والية الموصل إليها(.)3
بعد إلحاق الموصلل بلالعراق اكتمللت رسلم الخارطلة السياسلية للعلراق
لتشمل الواليات النالنة وهكذا يتبين لنا بان تشلكيل الدوللة العراقيلة جلاء بشلكل
يتالئم ملع المصلال ،الدوليلة والرربلات السياسلية للملوظفين البريطلانيين أمنلال
كوك وبيل وويلسون ودوب وريرهم من الذين كان لهم التلؤنير الكبيلر عللى
مجريللات ا حللداث فللي فتللرة العشللرينيات مللن القللرن الماضللي .فللي حللين أن
العراق بتللك الحلدود السياسلية للم يكلن لله أك وجلود قبلل تؤسيسله علام 0640
( )1تذكر الم بي ل في مذكراتها عن ضم الموصل" :قد تكلون مشلكلة الشليعة أخطلر المشلاكل وأشلدها
إزعاجا في البالد  ...انك ال تستطيع مطلقا ً أن تشكل واليات نالنا ً مسلتقلة تملام االسلتقالل فلي حكمهلا
الذاتيت ولذلك يجب أن يُحتفظ بالموصل السنية في ضمن الدولة العراقية ملن أجلل تنظليم التلوازن…
على أن السلطة النهائية يجب أن تكون في أيدك السنة" للمزيد ينظر :الم بيل ,مذكرات الم بيلل,
ترجمة :جعفر الخياط ,بغداد ,0652 ,ا .056-055
( )4ليورا لوكيتز ,المصدر السابق ,ا . 23
( )2كاظم حبيب ,المصدر السابق ,ا . 60 - 56
( )3عبدالرحمن البزاز ,المصدر السابق ,ا . 030

36

وضللم واليللة الموصللل إليلله ,فقللد كللان كللل جللزء منلله خاضللع لنفللوذ دولللة طبقلا ً
للظلللروف السياسلللية للمنطقلللة ,فكانلللت أجزائللله الجنوبيلللة والشلللرقية مرتبطلللة
باإلمارات اإليرانية أو العربية المجاورة ,وكانت أجزائه الغربية مرتبطة أكنلر
ببالد الشام أما تاريخ ا جزاء الشلمالية (واليلة الموصلل) فكانلت ونيقلة الصللة
بتاريخ ماردين ودياربكر وجزيرة بوتان (ابن عمر)(.)1
وعلى الررم مما نصت عليه المادة  44من ميناق عصبة ا مم اعتبلار
"البالد التي كانت في السابق ضمن اإلمبراطوريلة العنمانيلة وقلد بلغلت درجلة
راقية يمكن معها مبدئيا ً االعتراف بكيانهلا كلؤمم مسلتقلة بلالداً مسلتقلة عللى أن
تسلتمد اإلرشللاد والمسلاعدة مللن دوللة أخللرى فلي أمورهللا اإلداريلة حتللى يحللين
الوقللت الللذك تسللتطيع فيلله الوقللوف علللى قللدميها وإدارة شللإونها بنفسللها"(,)2
وكذلك ما جاء في البند  04من البنود ا ربعة عشر للرئي ا مريكلي (ودرو
ولسللن) حللول حللق تقريللر المصللير ومللن ،الحللق للشللعوب ريللر التركيللة والتللي
كانلللت جلللزءاً ملللن اإلمبراطوريلللة العنمانيلللة( .)3إال أن المصلللال ،االقتصلللادية
واإلستراتيجية لتلك الدول طغت على مبادئها الديمقراطية عندما ألحقلت واليلة
الموصل (جنوب كوردستان) بالعراق ,حيلث أن الموقلف القلوك لبريطانيلا فلي
عصبة ا مم استطاع أن يقنع أمريكلا بالسلكوت عللى ملا تقلوم بهلا فلي العلراق
وتتراجع عن المبادئ التي أعلنها رئيسها مقابل حصولها على امتيازات نفطية
فللي العللراق ,حيللث حصلللت الشللركات ا مريكيللة علللى  %42742مللن أسللهم
امتيازات التنقيب عن البترول في العراق وفقا ً التفاقية عام .)4(0643
وتتمنللل المصللال ،التللي كانللت بريطانيللا تريللد تحقيقهللا مقابللل ضللم واليللة
الموصل إلى العراق فلي توقيلع معاهلدة عراقيلة-بريطانيلة طويللة ا ملد لتضلمن
لنفسللها إمكانيللة البقللاء السياسللي والعسللكرك لعقللود قادمللة ,وتوقيللع اتفاقيللة امتيللاز
) )1عبدالرحمن البزاز ,المصدر السابق ,ا .42
( )2سي جي ادمونلدز ,المصلدر السلابق ,ا  005؛ عبلدالرزاق الحسلني ,تلاريخ اللوزارات العراقيلة,
 ,0المصدر السابق ,ا . 462
link:

at

Available

Points,

Fourteen

Wilson's

Woodrow

President

http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=62 , last visit 24/12/2011.

( )4كاظم حبيب ,المصدر السابق ,ا ا . 60 - 60
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)(3

طويلة ا مد لتضلمن لنفسلها التنقيلب علن اللنفط واحتكلار اسلتخراجه وتصلديرا,
وضمان وجودها من خالل دسلتور عراقلي يقلر تللك العالقلة بلين اللدولتين ,كملا
أن الطبيعة الجغرافية لوالية الموصل ستمكن العراق من تطلوير زراعلة القطلن
والتبس وعلدد ملن المحاصليل الزراعيلة التلي يمكنهلا تزويلد المصلانع البريطانيلة
بالموارد ا ولية وبؤسعار زهيدة(.)1
وهكذا اكتمل تشكيل دولة جديدة باسم العراق التي باتت تكوينها تلوحي
بؤنهللا سللوف لللن تسللتقر ,وقللد أشللار إلللى ذلللك الملللك فيصللل ا ول بللالقول" :أن
البالد العراقية من جملة البلدان التلي ينقصلها أهلم عنصلر ملن عناصلر الحيلاة
االجتماعية ,وهي الوحلدة الفكريلة والمليلة والدينيلة ,فهلي والحاللة هلذا مبعنلرة
القوى ,مقسمة على بعضها ...وفي العراق أفكار منازعة متباينة جلدا ,وينقسلم
إلى أقسام -0 :الشباب المتجددون بما فيهم رجال الحكومة  -4المتعصلبون -2
السنة  -2الشيعة  -2ا كراد  -3ا قليات رير المسلمة  -4العشائر  -5الشليو
 -6السللواد ا عظللم الجاهللل المسللتعد لقبللول كللل فكللرة سلليئة بللدون مناقشللة أو
محاكمة.)2("...
أمللا التنظلليم الدسللتورك فللي العللراق فقللد تللم وضللع أول مسللودة للق لانون
ا ساسللي فللي عللام  0640تحللت إشللراف كللوك  ,وكللان مقيللداً فللي نصوصللها
بؤحكلللام المعاهللللدة العراقيللللة البريطانيللللة لسللللنة  0644وبعللللد موافقللللة المجللللل
التؤسيسي والملك عليها ,ونشرت فلي الجريلدة الرسلمية فلي  40آذار .)3(0642
ولم يتطرق القانون ا ساسي إلى حقوق الكورد باالسم في أيلة ملادة ملن موادهلا
ألللـ ( )042كمللا لللم يللنا علللى حقللوق القوميللات وا قليللات الدينيللة والعرقيللة
ا خرى ,وظل الدستور على حاله دون تعديالت حتى بعد صلدور قلرار مجلل
العصللللبة فللللي  03كللللانون ا ول  0642القاضللللي ب لحللللاق واليللللة الموصللللل
( )1المصدر نفسه ,ا  60؛ عزيز حسن البارزاني ,المصدر السابق ,ا .06-05
( )2ينظر التفاصيل في :عبلدالرزاق الحسلني ,تلاريخ العلراق السياسلي الحلديث ,0 ,المصلدر السلابق,
ا 6؛ عبدالرحمن البزاز ,المصدر السابق ,ا . 452
( ) 3شللور حسللن عمللر ,حقللوق الشللعب الكللردك فللي الدسللاتير العراقيللة ,مركللز كردسللتان للدراسللات
اإلستراتيجية ,السليمانية ,4002 ,ا. 043 -042
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بالعراق( ,)1ررم أن قلرار العصلبة هلذا كلان قلد وضلع شلرطا ً بمراعلاة رربلات
الكورد ,وكل ما نا عليه القانون ا ساسي كان المادتين ( )573اللتلين اعترفتلا
بالتعللدد القللومي والللديني دون تسللمية تلللك القوميللات وا ديللان وأقللرت المسللاواة
القانونية للمواطنين في التمتع بلالحقوق ,وعللى اللررم ملن قلرار العصلبة بجعلل
اللغة الكوردية لغة رسمية في المنلاطق الكورديلة ,ظللت الملادة  04ملن القلانون
ا ساسي الذك يشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسلمية لللبالد ,عللى حالهلا
دون تعللديل( ,)2وحتللى عنللد إجللراء التعللديل عللام  0622بقللي القللانون ا ساسللي
خاليا ً من أك ذكر للكورد والقوميات ا خرى.
وفي عام  0646قلدم سلتة ملن النلواب الكلورد فلي مجلل النلواب العراقلي
طلب لا ً إلللى مجل ل الللوزراء دعللوا فيلله إلللى زيللادة اإلنفللاق فللي المنللاطق الكورديللة
وتشللكيل مديريللة معللارف كورديللة وتوحيللد إدارة ا لويللة الكورديللة ا ربعللة وتشللمل
ألويللة اربيللل والسللليمانية وكركللوك ولللواء جديللد مللن االقضللية الكورديللة فللي لللواء
الموصل مركزا دهوك(.)3
وعنلللدما وقعلللت الحكوملللة العراقيلللة برئاسلللة نلللورك السلللعيد معاهلللدة 20
حزيللران  0620مللع الحكومللة البريطانيلة خلللت تلللك االتفاقيللة مللن أيللة إشللارة إلللى
حقوق الكورد ,وهذا يدل على تخلي بريطانيا علن وعودهلا السلابقة للكلورد مقابلل
ضللمان مصللالحها االقتصللادية واإلسللتراتيجية فللي العللراق ,لللذلك رفللض الك لورد
االتفاقيلللة وقلللاطعوا انتخابلللات المجلللل النيلللابي اللللذك سلللتعرض عليللله االتفاقيلللة
للتصديق وتظاهر الكورد فلي السلليمانية ضلد بنلود المعاهلدة فلي  3أيللول 0620
إال أنهلللا قمعلللت بقلللوة ملللن قبلللل الحكوملللة العراقيلللة ,وعلللادت الحركلللة التحرريلللة
الكورديللة مللن جديللد بظهللور الشلليخ محمللود الحفيللد مللرة أخللرى وطالللب بانفصللال
كوردستان من زاخو إلى خانقين عن العراق وإقامة حكوملة كورديلة تكلون تحلت
االنتللداب البريطللاني ولكللن القللوات الجويللة الملكيللة البريطاني لة والقللوات العراقيللة
( (1المصدر نفسه ,ا . 022
) )2للمزيد ينظر :المواد ( )04 ,5 ,3من القانون ا ساسي العراقي لعام .0642
( )3د .خليل إسماعيل محمد ,البعلد القلومي للتغيلرات فلي الحلدود اإلداريلة لمحافظلة كركلوك (التلؤميم),
المصدر السابق ,ا ا  5 -4؛ عزيز حسن البارزاني ,المصدر السابق ,ا.20
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قمع لت نورتلله مجللدداً وألقللت القللبض عليلله عللام  ,)1(0620وبعللد انحسللار حركللة
الشلليخ محمللود الحفيللد وفللي عللامي  0624-0620قللاد الشلليخ احمللد البللارزاني
حركللة ضللد الدولللة العراقيللة إال أن تللدخل الطيللران البريطللاني لمسللاندة الجللي
العراقللي أدى إلللى تغييللر مللوازين القللوى لصللال ،الجللي العراقللي وبالتللالي قضللوا
على حركته(.)2
ونتيجللة للضللغوط الكورديللة قامللت الحكومللة العراقيللة بخطللوة ايجابيللة
تجاا الهويلة النقافيلة الكورديلة حيلث أصلدرت قلانون اللغلات المحليلة رقلم 24
لسنة  0620ولكنها أهملت تطبيقه وحصلرا فلي أملاكن محلددة ومنلع اسلتعمال
اللغللة الكورديللة فللي الللدوائر الرسللمية( ,)3وعلللى الللررم مللن مناشللدة الكللورد
عصبة ا مم والحكومتين البريطانية والعراقية بتلبية الحد ا دنلى ملن مطلالبهم
للتمتللع بحكللم ذاتللي ولكللن أصللواتهم لللم تلللق صللدى ,وكللان هنللاك اتفللاق بللين
الحكومتين البريطانيلة والعراقيلة بوجلوب القضلاء عللى أك ميلل كلوردك نحلو
االنفصال(.)4
وفي عام  0624دخل العلراق إللى عصلبة ا ملم كدوللة مسلتقلة وأصلبحت
مسإولة عن الدفاع علن أرضلها والسليادة عليهلا ,كملا طمؤنلت السللطات البريطانيلة
الحكومللة العراقيللة بللؤنهم سللوف لللن يسللتعملوا القضللية الكورديللة كذريعللة للتللدخل(,)5
وهكذا فان العراق لم ينفذ أيا ً من الوعود التلي قطعهلا عللى نفسله أملام عصلبة ا ملم
بخصوا حقوق ا قليات.
وشهدت الساحة الكوردية بعد اسلتقالل العلراق نوعلا ً ملن االسلتقرار
واستتباب ا من لحين قيام الحرب العالمية النانية ,عندما قلاد ملال مصلطفى
( )1عبدالرزاق الحسني ,تاريخ الوزارات العراقية ,2 ,المصلدر السلابق ,ا  35؛ م.

 .الزاريلف

وآخللرون ,المصللدر السللابق ,ا  445؛ د .عبللدالفتاح علللي البوتللاني ,دراسللات ومباحللث فللي تللاريخ
الكورد والعراق المعاصر ,المصدر السابق ,ا.402-402
( )2م.

 .الزاريف وآخرون ,المصدر السابق ,ا.420

( )3مسعود البارزاني ,البلارزاني والحركلة التحرريلة الكرديلة  ,0630-0625كردسلتان ,0660 ,ا
.40
( )4تشارلز تريب ,المصدر السابق ,ا ا .004 - 000
( )5المصدر نفسه ,ا ا .000 - 006
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البارزاني حركته المسلحة خالل أعوام  0622-0622ضد السلطة الحاكمة
واسلللتطاع تحقيلللق انتصلللارات عللللى الجلللي العراقلللي ,مملللا أدى بالسلللفير
البريطلللاني بلللان يوصلللي الوصلللي عللللى علللر العلللراق عبدااللللله ورئلللي
الحكومة نورك السعيد بضرورة التفاهم مع الكورد وأشار إللى أن حكومتله
سوف للن تسلاعد الجلي العراقلي فلي أعمالله العسلكرية القادملة وأوصلاهم
بتعيين القادة الكورد في مجلل ا عيلان ,وتنفيلذاً للذلك قلام الوصلي بزيلارة
كوردسلللتان وأعللللن رئلللي اللللوزراء عزمللله عللللى إقاملللة هيئلللة إداريلللة فلللي
كوردستان وعين فلي علام  0622الشخصلية الكو رديلة ماجلد مصلطفى فلي
منصللب وزيللر ال دولللة ليقللوم بالتفللاهم مللع مللال مصللطفى البللارزاني ,وتوجلله
ماجد لمقابلته وإجراء المفاوضات لتحقيق السالم وطالب البارزاني بتشكيل
والية كوردية تضم كركوك ,السليمانية ,اربيل واقضلية الموصلل الكورديلة
وهللي دهللوك ,زاخللو ,سللنجار ,شلليخان وكللذلك قضللائي خللانقين ومنللدلي مللن
محافظة ديالى ,وأن تتمتع الوالية الكو رديلة باالسلتقالل اللذاتي فلي المسلائل
النقافيللة واالقتصللادية ,وتعيللين وكيللل وزيللر ك لو ردك فللي جميللع الللوزارات
ووزير كوردك يكون مسإوالً علن واليلة كوردسلتان ,وكلذلك اعتبلار اللغلة
الكو ردية لغة رسلمية فلي الواليلة الكورديلة ,وافقلت الحكوملة عللى مطاللب
البارزاني ولكن لم تخطو اية خطوة تجاا تنفيذ تلك المطالب بل اتجهت نحو
تؤليب العشائر الكوردية ضلد حركتله والقضلاء عليهلا بلالقوة ,وقلادت حمللة
ضلللد حركتللله ودخلللل الجلللي العراقلللي إللللى بلللارزان فلللي تشلللرين النلللاني
.)1(0622
وهكللذا كانللت القللوة العسللكرية هللي الوسلليلة التللي تعاملللت بهللا جميللع
الحكومللات العراقيللة فللي العهللد الملكللي مللع ا حللداث واالضللطرابات الداخليللة
سللواء كانللت قوميللة أو مذهبيللة أو دينيللة ,فقللد تعاملللت بقسللوة مللع نللورة الشلليخ
محمللود الحفيللد ,والشلليخ احمللد البللارزاني وحتللى النللورة الشلليعية فللي عللامي

( )1م.

 .الزاريلف وآخلرون ,المصلدر السللابق ,ا  426-424؛ عزيلز حسلن البلارزاني ,المصللدر

السابق ,ا.022-022
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 ,0623-0622ومجلللزرة اآلشلللوريين فلللي علللام  ,)1(0622وكلللذلك ملللع ملللال
مصطفى البارزاني فلي أعلوام  ,0622-0622وأعطلى القلانون ا ساسلي فلي
مللوادا  040و  43سلللطة كبيللرة للملللك فللي إعللالن ا حكللام العرفيللة( ,)2وكللان
الغرض منه مواجهة الحركة التحررية الكوردية التي نشطت قبل وإننلاء وبعلد
إنشاء الدولة ,وان النظام الملكي( )3قملع انتفاضلات الشلعب الكلوردك وحلارب
تطلعاته من خالل االشتراك في االتفاقات اإلقليمية مع دول الجوار منها ميناق
سللعد آبللاد  ,0624وكللذلك االتفاقيللة التركيللة العراقيللة  ,0623وحلللف بغللداد
 ,0622واتفاقيللة الجزائللر فللي  3آذار 0642ت وكللل هللذا الموانيللق واالتفاقللات
( )1اوريل دان ,العراق في عهلد قاسلم :تلاريخ سياسلي  ,0632-0625ترجملة :جلرجي

فلت،

 ,دار

نبلللز للطباعلللة والنشلللر ,سلللويد ,0656 ,ا 22-22؛ وليلللام اندرسلللن وراريلللث ستانسلللفيلد ,علللراق
المستقبل :دكتاتورية ,ديمقراطية أم تقسيم ,المصدر السابق ,ا .26

( )2تم إعالن ا حكام العرفية أكنر ملن ملرة ومنهلا فلي قضلائي زاخلو والعماديلة فلي  02أيللول 0642
بقرار من مجل

الوزراء ولم يكن القانون ا ساسي قد أصدرت بعد ,وفلي  0622/5/02فلي منطقلة

بارزان ومزورك وميركسور وفي سنجار في  ,0622/00/04وفي  0626/2/2في الموصل ,وفلي
 02تموز  0620في لواء السليمانية ,وفي  0622/5/6فلي للوائي اربيلل وموصلل وملن نلم سلريانها
في منطقلة بلارزان واقضلية روانلدز وعقلرة والعماديلة ودهلوك .للمزيلد ينظلر :شلور حسلن عملر,
المصدر السابق ,ا.024-023
( )3امتاز الحكم الملكي بسيطرة المكون السني عللى الحكلم ,فطلوال العهلد الملكلي وملن بلين  24رجلالً
من اللذين اسلتلموا رئاسلة اللوزارات كلانوا كلهلم ملن المكلون السلني باسلتنناء خمسلة ملنهم كلانوا ملن
الشلليعة والكلورد ,وطبقللا للتقللديرات كللان  %30مللن أكنللر القللادة السياسلليين أهميللة فللي العللراق مللابين

 0625-0640من العرب السنة وحوالي  %42للشيعة و %02للكورد ,وهذا يبين أن الهيمنة السنية
كان لت ال ت تناسللب مللع وجللودهم العللددك وحتللى فللي الجللي فكانللت المراتللب العليللا بيللد السللنة ,وبللرز
شخصيات عل ى المشهد السياسي فمنال نورك السعيد العربي السلني الملوالي لبريطانيلا اسلتلم مجملوع
 24منصبا وزاريلا منهلا  02ملرة رئيسلا لللوزراء ,ومنلع الكلورد ملن التمنيلل فلي المراكلز الحساسلة
وحتى الذين وصلوا إلى تلك المراكز للم يصللوا إليهلا بصلفتهم ممنللين علن الكلورد بلل بسلبب والئهلم
لبريطانيا واللبالط الملكلي .للمزيلد ينظلر :مسلعود البلارزاني ,البلارزاني والحركلة التحرريلة الكرديلة
 ,0630-0625المصدر السابق ,ا  44-40؛ ليام اندرسن وراريث ستانسلفيلد ,علراق المسلتقبل:
دكتاتورية ,ديمقراطية أم تقسيم ,المصدر السابق ,ا .22 - 24
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كانلللت تسلللتهدف بالدرجلللة ا وللللى تضلللييق الخنلللاق عللللى الحركلللة التحرريلللة
الكوردية(.)1

المبحث الثالث:
العراق فً العهد الجمهوري
في  02تموز  0625قاد مجموعة من الضباط ا حرار ومعظمهلم ملن
العرب السنة ,يقودهم العميد عبدالكريم قاسم والعقيد عبدالسالم عارف ,وبدعم
مللن أحللزاب المعارضللة كللالحزب الللوطني الللديمقراطي ,الحللزب الشلليوعي,
حزب البعث وحزب االسلتقالل ,نلورة عللى النظلام الملكلي ,واسلتطاعوا إنهلاء
الحكم الملكي الذك حكم البلد لمدة  24سنة ,وتم أنناءها تصلفية العائللة المالكلة
وخللر النللا للشللوارع تظهللر تؤييللدها للنللورة وبالتللالي اظهللرت كؤنهللا نللورة
شعبية( .)2ويمكن اعتبلار نلورة  02تملوز  0625فلي بلدايتها أنهلا كانلت نلورة
وطنية ديمقراطيلة بلدءاً ملن المبلادئ التلي أعلنتهلا والمشلاركة والتؤييلد الشلعبي
الكبيللر لهللا وانفتاحه لا علللى الك لورد وكللذلك إنهائهللا كافللة أشللكال االرتباطللات
بالخار وخاصة مع بريطانيلا ,وإلغاءهلا لكافلة ا حلالف واالتفاقلات اإلقليميلة
التي كانت تستهدف الحركة الكورديلة ومنهلا حللف بغلدادت ولهلذا ا سلباب أيلد
الكورد النورة حيث ابرق الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد إعلالن النلورة
بؤقللل مللن سللاعة تؤييللدا لهللا وقللام بحشللد جمللاهير كوردسللتان للللدفاع عنهللا مللن
أعللدائها اللللداخليين والخلللارجيين( .)3واسلللتجاب قللادة النلللورة بلللدورهم لمبلللادرة
الحزب الديمقراطي الكوردستاني فتم تعيين شخا كوردك في مجل السيادة
( )1مسعود البارزاني ,البارزاني والحركة التحررية الكورديلة  ,0630 - 0625المصلدر السلابق ,ا
ا .44 - 40
( )2د .عبللدالفتاح علللي البوتللاني ,التطللورات السياسللية الداخليللة فللي العللراق  02تمللوز  5-0625شللباط
 ,0632دار سللبيريز للطباعللة والنشللر ,ط ,0دهللوك ,4004 ,ا  22-20؛ ليللام اندرسللن وراريللث

ستانسفيلد ,عراق المستقبل :دكتاتورية ,ديمقراطية أم تقسيم ,المصدر السابق ,ا .42-42
( )3مسعود البارزاني ,البارزاني والحركة التحررية الكردية  ,0630-0625المصدر السابق ,ا-23
 24؛ سعد ناجي جواد ,المصدر السابق ,ا . 23
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ووزيلللرين كلللورديين فلللي أول تشلللكيلة وزاريلللة ,وأصلللدروا العفلللو العلللام علللن
المنفيين السياسيين في العهد الملكي وخاصلة ملال مصلطفى البلارزاني ورفاقله
ألـ  200الالجئين في االتحاد السوفيتي ,حيث وصل البلارزاني إللى بغلداد فلي
 ,2:69/21/7كما اعتبر عيد نوروز عيداً رسميا ً وشكل لجنلة حكوميلة للنظلر
في حالة النقافة الكوردية وتوسيع التدري باللغة الكوردية ومن ،إجازة العملل
للحللزب الللديمقراطي الكوردسللتاني وجريدت له الرسللمية خبللات( .)1كمللا أعلنللت
حكومة النورة بؤنها ستتخذ دستوراً مإقتا ً للبالد يعين أس الحكم الجديلد لحلين
تشللريع الدسللتور الللدائم للعللراق ,وكلفللوا ا سللتاذ حسللين جميللل فللي  40تمللوز
 0625لوضع مسودة دستور مإقت يالءم متطلبات الحكم الجديد ,وطللب منله
أن يراعي في كتابة الدستور مسالتين هما" :اللنا عللى أن العلراق جلزء ملن
ا مة العربية وعلى أن العرب وا كراد شركاء فلي اللوطن" ,وأعللن الدسلتور
المإقللت للجمهوريللة العراقيللة فللي  44تمللوز  ,)2(0625ونصللت المللادة النالنللة
منلله علللى أن العللرب وا كللراد شللركاء فللي هللذا الللوطن ويقللر هللذا الدسللتور
حقللوقهم القوميللة ضللمن الوحللدة العراقيللة ونصللت المللادة التاسللعة علللى عللدم
التمييز بين الملواطنين بسلبب الجلن أو ا صلل أو اللغلة أو اللدين أو العقيلدة,
وررم محاوالت الحلزب اللديمقراطي الكوردسلتاني إلدخلال نلا حلول الحكلم
الللذاتي للكلورد ولكللن جوبهللت تلللك المحللاوالت بمعارضللة مللن قبللل عبللدالكريم
قاسللم وعبدالسللالم عللارف ,ولكللن مللع ذلللك يعتبللر أول دسللتور يقللر بللالوجود
الكوردك لي في كوردسلتان العلراق فحسلب بلل فلي كافلة اللدول التلي تعلي
فيها الكورد ,وقد اعترض الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المادة النانية
مللن الدسللتور الت لي نصللت علللى أن "العللراق جللزء مللن ا مللة العربيللة" وأكللد
الحزب على انله ال يمكلن اعتبلار كلل العلراق جلزءاً ملن ا ملة العربيلة بلل أن

( )1أوريل دان ,المصدر السابق ,ا  043-044؛ شيرزاد زكريا محمد ,الحركة القومية الكوردية في
كوردستان-العراق 5 :شباط  04-0632تموز  ,0635رسالة ماجستير رير منشورة مقدمة إلى كلية
اآلداب جامعة دهوك ,دهوك ,4002 ,ا.05-03
) )2شور

حسن عمر ,المصدر السابق ,ا.022-022
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كوردسللتان العللراق جللزء مللن كوردسللتان الكبللرى ,واعتبللر هللذا المللادة دعللوة
صريحة لصهر القوميات في بوتقة ا مة العربية(.)1
وبعد مرور فترة انحرفت النورة عن بدايتها المشجعة بسلبب الخالفلات
بين الضباط ا حرار الذين قادوا (االنقالب) ,وكذلك انقسام ا حلزاب الوطنيلة
المإتلفة إلى معسلكرين ,معسلكر يقلودا الحلزب اللوطني اللديمقراطي والحلزب
الشيوعي وكانوا يدعون إلى عدم االستعجال في مسالة الوحدة ملع الجمهوريلة
العربية المتحدة ,التي شكلت في شلباط  0625بلين مصلر وسلوريا ,واقترحلوا
بدال من ذلك االتحاد الفدرالي ملع اللدول العربيلة ,ومعسلكر آخلر قلومي يشلمل
حزب ألبعث وحزب االستقالل مع العناصر القومية ا خرى وكلانوا ملن دعلاة
الوحللدة الفوريللة( ,)2أمللا موقللف الحللزب الللديمقراطي الكوردسللتاني مللن الوحللدة
العربيلة التللي تللم طرحهللا بعلد نللورة  02تمللوز تظهللر ملن خللالل المللذكرة التللي
قدمها في  2:69/:/22إلى كل من قاسم وعارف وربط موقفله بملدى تحقيقهلا
لمبدأ الشراكة فلي اللوطن وحقلوق الشلعب الكلوردك القوميلة المعتلرف بله فلي
الدستور ,كما دعا إلى عدم التسرع في التوجه نحو الوحلدة العربيلة أو االتحلاد
الفلدرالي قبللل دراسللتها والرجللوع إلللى الشلعب العراقللي ,وكللان موقللف الحللزب
بالشكل التالي:
 -0في حالة دخول العراق في وحدة مع الجمهورية العربية المتحدة يجلب
االعتراف بالحقوق القوميلة الكورديلة فلي العلراق بلان تكلون كوردسلتان
إقليما ً فيدراليا ً في التكوين الجديد.
 -4فللي حالللة دخللول العللراق فللي اتحللاد فللدرالي مللع الللدول العربيللة يجللب
االعتراف بنوع من الحكم الذاتي لكوردستان ضمن الوحدة العربية(.)3
وبعللد مللرور فتللرة علللى النللورة احللتفظ قاسللم بنهجلله الللوطني ومعاداتلله
لالستعمار ولكنه انفرد بالسلطة ,حيث تنكلر لحقلوق الشلعب الديمقراطيلة وبلدء
) )1مسلللعود البلللارزاني ,البلللارزاني والحركلللة التحرريلللة الكورديلللة  ,0630-0625المصلللدر السلللابق,
ا.025

( )2د .عبللدالفتاح علللي البوتللاني ,التطللورات السياسللية الداخليللة فللي العللراق  02تمللوز  5-0625شللباط
 ,0632المصدر السلابق ,ا ا 042-042؛ ليلام اندرسلن وراريلث ستانسلفيلد ,علراق المسلتقبل:
دكتاتورية ,ديمقراطية أم تقسيم ,المصدر السابق ,ا. 44
( )3للتفاصيل ينظر :سعد ناجي جواد ,المصدر السابق ,ا ا. 52-50
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يتحول حكمه إلى حكم دكتلاتورك ,وبالتلالي تلوترت العالقلات ملع الكلورد بعلد
تحريض القوى القومية لقاسلم ضلد البلارزاني ,وشلكوكه ملن تحركلات االخيلر
وخاصة مشاركته في احتفاالت نورة أكتلوبر فلي  2:71/22/26فلي موسلكو,
وبالتللالي تراجللع عللن وعللودا السللابقة للكللورد ولجللا إلللى مطللاردة قللادة الحللزب
الللديمقراطي الكوردسللتاني واعتقللال أعضللائه وألغللى إجازتلله الرسللمية وأرلللق
جريللدة خبللات ودعللم اإلقطللاعيين الكللورد المنللاوئين للبللارزاني ,ورفللض قاسللم
إجراء الحوار مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني ررم مطالبة ا خير بذلك,
وأعللد فللي أيلللول  0630حملللة عسللكرية إلللى كوردسللتان ,وهكللذا بللدأت النللورة
الكوردية في  00أيلول .)1(0630
بعد ازدياد الخالفات بين الضباط ا حرار وا حزاب السياسية وصللت
الحالللة إلللى أن يقللود حللزب البعللث فللي  5شلباط  0632انقالبلا ً عسللكريا ً أطللاح
بقاسلللم وألغلللى الدسلللتور وشلللكل مجلسلللا ً وطنيلللا ً لقيلللادة النلللورة واصلللب ،العقيلللد
عبدالسالم عارف رئيسا ً للجمهوريةت وحصل حزب البعث على  03مقعداً ملن
أصللل  05مقعللداً فللي المجل ل

الللوطني باإلضللافة إلللى رئاسللة الللوزراء التللي

ترأسللها العقيللد احمللد حسللن بكللر و 04مقعللداً وزاري لا ً وكانللت بيللدا السلللطتان
التشلللريعية والتنفيذيلللة ,وقلللادوا حمللللة ضلللد مإيلللدك النظلللام السلللابق وخاصلللة
الشلليوعيون لتشللمل إعللدام اآلالف مللنهم ,وأصللدروا بعللد شللهرين مللن االنقللالب
قللانون المجللل الللوطني لقيللادة النللورة رقللم  42لسللنة  0632والللذك عللرف
بدستور  2نيسان .)2(0632
وكان هناك اتصاالت بين قيادة النورة الكوردية وبين حزب البعث قبل
وقللوع االنقللالب ,ووعللد ا خيللر علللى انلله فللي حللال نجللاح االنقللالب سلليقرون
( )1مسلللعود البلللارزاني ,البلللارزاني والحركلللة التحرريلللة الكورديلللة  ,0630-0625المصلللدر السلللابق,
ا 020-026؛ د .عبللدالفتاح علللي البوتللاني ,التطللورات السياسللية الداخليللة فللي العللراق  02تمللوز
 5-0625شباط  ,0632المصدر السابق ,ا.466-462
) )2أوريلل دان ,المصللدر السللابق ,ا ا 32-22؛ د .عبللدالفتاح عللي البوتللاني ,التطللورات السياسللية
الداخلية في العراق  02تموز  5-0625شباط  ,0632المصدر السابق ,ا.255-252
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بلالحقوق القوميلة للكلورد ,حيلث اتفقلا فللي أوائلل علام  0632عللى إقاملة نظللام
ديمقراطي على أن يمن ،الكورد حكما ً ذاتيا ً ,لذلك أيلد الكلورد االنقلالب وبعلث
الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببرقية إلى قلادة االنقلالب نصلت عللى "أنهلم
ينتظللرون مللن النللورة التللي أسللقطت قاسللم خطللوات ايجابيللة تتخللذها نحللو حللل
المسالة الكورديلة عللى أسلا الحكلم اللذاتي" ,وأملرت قيلادة النلورة الكورديلة
بوقف القتال في جميع الجبهات في اليوم ذاته(.)1
وبدأت المفاوضات بين الطرفين وأعلنلت الحكوملة الجديلدة فلي البدايلة
اسللتعدادها لالسللتجابة للمطالللب الكورديللة ,ولكللن فيمللا بعللد طالبلت مللن الكلورد
ضرورة بحث المشكلة الكوردية مع مشروع الوحدة العربية المزمع إقامته مع
الجمهوريللة العربيللة المتحللدة ,وطالب لت مللن رئللي الوفللد الك لوردك المفللاوض
(جالل الطالباني) السفر إللى القلاهرة لهلذا الغلرض ضلمن الوفلد العراقلي ,أملا
قائد النورة مال مصطفى فكان يرى في هذا الدمج وتردد الحكومة الجديلدة فلي
إعالن الحكم الذاتي مماطللة للمفاوضلات ,فنبله الحكوملة بؤنله سيسلتؤنف القتلال
إذا للللم تتخلللذ الحكوملللة بعلللض الخطلللوات االيجابيلللة تجلللاا القضلللية الكورديلللة,
وارادت الحكومللة إقنللاع قيللادة النللورة الكورديللة اسللتبدال مطلللبهم مللن الحكللم
الذاتي إلى إقرار حقوق الكورد على أسا الالمركزية اإلداريلة وإدخالهلا فلي
الدسللللتور المإقللللت ,واصللللدر المجللللل الللللوطني لقيللللادة النللللورة بيانللللا ً فللللي 6
اذار 0632اقر فيه الحقلوق القوميلة للكلورد عللى أسلا الالمركزيلة اإلداريلة
وأكللد فيهللا علللى أنهللا عازمللة علللى تصللفية كافللة مخلفللات حكللم قاسللم والتعهللد
بضللمان حقللوق الك لورد( .)2وفللي مللذكرة إلللى الحكومللة العراقيللة أكللدت القيللادة
الكورديللة انلله إذا بقللي العللراق دون تغييللر فللي كيانلله السياسللي يقتصللر مطلللب
الكلورد علللى الالمركزيللة اإلداريللة ,أمللا إذا انضلم العللراق إلللى اتحللاد فيلدرالي
فيجب من ،الكورد حكما ً ذاتيا ً ,أما إذا اندمج العراق في وحدة كاملة ملع اللدول
العربية يكون كوردستان إقليما ً مرتبطا ً بالدولة الموحدة ,واتفقت كل من مصلر
) )1مسلللعود البلللارزاني ,البلللارزاني والحركلللة التحرريلللة الكورديلللة  ,0630-0625المصلللدر السلللابق,
ا 52-52؛ شيرزاد زكريا محمد ,المصدر السابق ,ا.26-25
( )2مسللعود البللارزاني ,البللارزاني والحركللة , 0630-0625المصللدر السللابق ,ا 60-60؛ شللور
حسن عمر ,المصدر السابق ,ا.066 -063
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وسوريا والعلراق فلي  04نيسلان  0632عللى االتحلاد الفيلدرالي دون أن يلرد
في هذا االتفاق أك ذكر للكورد وحقوقهم( .)1كما جاء دستور  2نيسلان 0632
خاليا ً من أية إشارة إلى الكورد وحقوقهم(.)2
وبدأت الخالفات تظهر بين قادة االنقالب والنورة الكورديلة حلول علدة
مسللائل كللان مللن أبرزهللا مسللالة ضللم كركللوك ومنللاطق كورديللة أخللرى إلللى
اإلدارة الالمركزية الكوردية( ,)3وكذلك قضية قوات البيشمركة وتدري اللغلة
الكوردية وبالتالي أدت إللى انهيلار المفاوضلات بلين الطلرفين وبلدء القتلال فلي
 00حزيران  .)4(0632واستمر القتال حتى انقلالب عبلد السلالم علارف عللى
البعنيللللين فللللي  05تشللللرين النللللاني  0632وإعالنلللله عللللن اسللللتعدادا إلجللللراء
المفاوضللات مللع القيللادة الكورديللة وأمللر بوقللف إطللالق النللار وأعلللن فللي بللال
حكومي على إقرار الحقوق القوميلة للكلورد وتنبيتهلا فلي الدسلتور( .)5واصلدر
قانون المجلل اللوطني لقيلادة النلورة رقلم  30لسلنة  0632اللذك أصلب ،فيملا
بعللد يعللرف بدسللتور  44نيسللان  0632وحللل محللل دسللتور  2نيسللان 0632
ولكنه لم يدم طلويال ليصلدر بعلد أسلبوع دسلتور آخلر وهلو دسلتور  46نيسلان
 ,0632إال انلله لللم تنفللرد أيللة مللادة لللذكر الكللورد وحقللوقهم باسللتنناء إشللارة
رامضللة فللي المللادة  06مللن دسللتور  46نيسللان  0632لحقللوق الك لورد بينمللا
) )1سعد ناجي جواد ,المصدر السابق ,ا. 52-52
( )2للمزيد ينظر :الدستور العراقي المإقت لعام .0632
( )3صللادق مجل ل قيللادة الن لورة فللي حزيللران 0632علللى تقسلليم العللراق إلللى سللتة محافظللات إداريللة
المركزية ,المحافظة الكردية كانت محافظة السليمانية التلي تشلمل للوائي السلليمانية واربيلل واقضلية
دهوك ,زاخو ,عقرة ,زيبار والعمادية من للواء الموصلل وقضلاء جمجملال ملن للواء كركلوك وبقيلت
منللاطق كورديللة واسللعة خللار هلذا اإلدارة ومنهللا كركللوك وخللانقين وشلليخان وسللنجار وريرهللا مللن
المناطق الكوردية .للمزيد ينظر :شيرزاد زكريا محمد ,المصدر السابق ,ا.36
( ) 4مسلللعود البلللارزاني ,البلللارزاني والحركلللة التحرريلللة الكرديلللة  , 2 ,0642-0630ط , 0اربيلللل
 , 4004,ا 63؛ سعد ناجي جواد ,المصدر السابق ,ا.63-62
) )5مسعود البارزاني ,البلارزاني والحركلة التحرريلة الكرديلة  ,2 ,0642 -0630المصلدر السلابق,
ا.046-042
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أعطللى الدسللتور ا ولويللة واالهتمللام للنزعللة العربيللة وخاصللة مسللالة الوحللدة
العربية كما جاءت في مادته ا ولى( .)1وإذا قارننا هلذا الدسلاتير بدسلتور علام
 0625يعتبر تراجعا ً عن االعتراف بالوجود القومي للكورد في العراق ,وهذا
يدل على ان االنظمة المتعاقبة رير جلادة بلاقرار الحقلوق القوميلة للكلورد وان
التعويل عليها لم تجد نفعا ً طالما انها انظمة رير ديمقراطية.
وفي أيلول  0632عين عبدالرحمن البلزاز كلؤول رئلي وزراء ملدني
في العهد الجمهورك ,حيث كان يإمن بوجود شعب متميز يملك كافة مقوملات
ا مة وهو الشلعب الكلوردك ,وان العلراق يتلؤلف ملن قوميلات مختلفلة ,ووعلد
فللي برنللامج وزارتلله ب عللادة السللالم إلللى كافللة أرجللاء العللراق فللي إشللارة إلللى
االتفاق مع النلورة الكورديلة ,ولكلن محاوالتله واجله ضلغط العسلكريين وعللى
رأسهم عبدالسالم عارف رئي الجمهورية(.)2
تللوفي عبدالسللالم عللارف فللي  02نيسللان  0633انللر سللقوط طائرتلله,
وتولى أخيه عبد الرحمن عارف رئاسلة الجمهوريلة ,وحلاول ا خيلر التوصلل
إلى اتفاق مع النورة الكوردية التي بادرت هي ا خرى إلى وقف إطالق النلار
مع الحكومة ,وبالمقابل وعدت الحكومة بنوع من الحكم المحلي للكورد ,ولكلن
ضللغط العسللكريين علللى الحكومللة والللرئي جعلهمللا يتراجعللان عللن موقفهمللا,
وقللاد الجللي هجوملا ً علللى كوردسللتان فللي مطلللع أيللار 0633ت ولكللن تعرضلله
لهزيمللة كبيللرة فللي معركللة هنللدرين الشللهيرة خلللق فرصللة لعبللدالرحمن البللزاز
بفللللت ،بللللاب المفاوضللللاتت حيللللث أعلللللن فللللي  02حزيللللران  0633اسللللتعدادا
لالعتللراف بحقللوق الكلورد وعلللى انللر ذلللك بللدأت المفاوضللات ,وأعلللن البللزاز
بيانه المإلف من  04ملادة علنيلة و ( )2ملواد سلرية فلي  46حزيلران 0633
تضمن تسوية المشكلة الكورديلة واالعتلراف بالقوميلة الكورديلة ووضلعها فلي
الدسلللتور اللللدائم ,والمسلللاواة بلللين العلللرب والكلللورد فلللي الحقلللوق والواجبلللات
ومشاركة الكورد في الوظائف العامة وتشلكيل محافظلة دهلوك والعملل العلنلي
( )1للمزيد ينظر :المواد (2 ,0ت  )06من الدستور العراقي المإقت لعام . 0632
) )2سعد ناجي جلواد ,المصلدر السلابق ,ا  044؛ شلور
. 422
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حسلن عملر ,المصلدر السلابق ,ا-422

للحزب الديمقراطي الكوردسلتاني( ,)1ويعتبلر هلذا البيلان أول بيلان يصلدر ملن
السلطة بقناعتها دون الضغط عليها ,ولكن اضلطر البلزاز إللى االسلتقالة تحلت
ضغط العسكريين في  2آب  0633دون أن يستطيع تنفيذ إيلة فقلرة ملن بيانله,
والحكومات ا ربعة التي جاءت بعدا أعلنلت احترامهلا لبرنلامج بلزاز دون أن
تنفذ أك شيء من البيان(.)2
أعلاد حلزب البعلث سليطرته عللى الحكلم للملرة النانيلة بعلد انقلالب 04
تمللوز  ,0635وطللردوا عبللد الللرحمن عللارف رئللي الجمهوريللة إلللى خللار
الللبالد ,وتللم اعتقللال رئللي الللوزراء مللع وزرائلله وأصللب( ،احمللد حسللن البكللر)
رئيسا ً للجمهورية( ,)3واصدر مجل قيادة النورة دستوراً جديداً للبالد فلي 40
أيلول  0635وعرف الدستور هوية العراق مركلزاً عللى التلراث العربلي وان
الشعب العراقي جزء ملن ا ملة العربيلة هدفله الوحلدة العربيلة الشلاملة وتلتلزم
الحكومة بالعمل عللى تحقيقهلا وتجاهلل ذكلر القوميلات ريلر العربيلة ,وكلل ملا
ذكلللر كلللان فلللي الملللادة ( )40إشلللارة عرضلللية للكلللورد دون ذكلللر للقوميلللات
ا خرى(.)4
وبدا النظام الجديد ب جراءات تمهيديلة للحلل السللمي منهلا قلرار مجلل
قيادة النورة الملرقم ( )223فلي تشلرين ا ول  0636اللذك يشلير إللى إعطلاء
الكورد في المنطقة الكوردية حلق اختيلار الدراسلة باللغلة الكورديلة( ,)5وكلذلك
القللرار رقللم ( )252فللي  6تشللرين النللاني  0636الللذك شللدد علللى أن تكللون
الدراسللة فللي المنللاطق الكورديللة باللغللة الكورديللة ,وإدخللال الكتللب الكورديللة,
واسللتحداث مديريللة عامللة للنقافللة الكورديللة ,وتؤسللي دار للطباعللة والنشللر,
وإصللدار مجلللة كورديللة ,وتسللمية المللدار والللدوائر الرسللمية فللي المنطقللة
) )1تشللارلز تريللب ,المصللدر السللابق ,ا  422؛ د .سللعد نللاجي جللواد ,المصللدر السللابق ,ا-044
.020

) )2شور

حسن عمر ,المصدر السابق ,ا .426

) )3منذر الموصلي ,القضية الكردية في العراق :البعث وا كراد ,المصدر السابق ,ا.444
) )4للمزيد ينظر :المواد ( )407270من الدستور العراقي المإقت لعام .0635
( )5الوقائع العراقية ,العدد  ,2 ,0453بتاريخ  ,0636/00/2ا.0
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()2

الكورديللللة با سللللماء الكورديللللة التاريخيللللة( ,)1وإنشللللاء جامعللللة السللللليمانية
والمجمللع العلمللي الك لوردك( ,)3واعتللرف ح لزب البعللث فللي مللإتمرا القطللرك
السابع في علام  0636بلالوجود الشلرعي للكلورد فلي العلراق كقوميلة رئيسلية
مع وجوب الحل السلمي لقضيته واالعتراف بلالحقوق القوميلة وجلاء ذللك انلر
تظ لافر نالنللة عوامللل ومنهللا ازديللاد العمليللات العسللكرية للبشللمركة فللي كافللة
إرجللاء كوردسللتان ,وقللرار إيللران ب لغللاء معاهللدة سللعد آبللاد ,وازديللاد مشللاكل
العراق مع شركات النفط العالمية(.)4
وفللللي عللللام  0636أرسلللللت الحكومللللة العراقيللللة الشخصللللية الوطنيللللة
المعروفللة عزيللز شللريف إلللى القيللادة الكورديللة لينقللل لهللا اسللتعداد الحكومللة
للوصول إلى الحل السلمي ,وتلقى جوابا ايجابيا ملن الكلورد ,ا ملر اللذك مهلد
الطريللق إلجللراء المفاوضللات المباشللرة وانتهللت المفاوضللات باالتفللاق علللى
اتفاقيللة فللي  00آذار  .)5(0640ونللا البيللان ذو  02مللادة فللي الفقللرة ا ولللى
على االعتراف باللغة الكوردية وجعلهلا لغلة رسلمية ملع العربيلة فلي المنلاطق
ذك الغالبيللة الكورديللة ,بللل ودراسللتها فللي جميللع أنحللاء العللراق كلغللة نانيللة,
ونصت الفقرة النانية على مشاركة الكورد في الحكم وتقليدهم للوظائف العامة
والحساسة كالوزارات وقيادة الجي وريرها ,ونصت الفقلرة الرابعلة عللى أن
يكون الموظفون في الوحدات اإلدارية التي يسكنها كنلرة كورديلة ملن ا كلراد
أو مملن يحسللنون اللغللة الكورديللة ويلتم تعيللين المسلإولين ا ساسلليين (محللافظ,
قائمقام ,مدير الشرطة وا من وما شابه) منهم ,وأشارت الفقرة  00ملن البيلان
علللى تعللديل الدسللتور لإشللارة إلللى أن العللراق يتكللون مللن قللوميتين العربيللة
والكوردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكوردك القومية وحقوق ا قليلات
كافة ضمن العراق وكذلك إضافة فقرة إلى الملادة  2ملن الدسلتور بجعلل اللغلة
( )1الوقائع العراقية ,العدد  ,2 ,0464بتاريخ  ,0636/00/42ا.05
( )2الوقائع العراقية ,العدد  ,2 ,0324بتاريخ  ,0635/00/42ا.0
) )3الوقائع العراقية ,العدد  ,0604بتاريخ  ,0640/6/5ا.0
) )4سعد ناجي جواد ,المصدر السابق ,ا .024
) )5مسعود البارزاني ,البارزاني والحركة التحررية الكردية  ,0640-0630المصدر السابق ,ا ا
 444 -443؛ سعد ناجي جواد ,المصدر السابق ,ا .030
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الكوردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المناطق الكورديلة ,وأشلارت
المادة  02منه على اتخلاذ اإلجلراءات الالزملة لتوحيلد المحافظلات والوحلدات
اإلدارية التي يقطنها أرلبيلة كورديلة وفقلا ً لإحصلاءات الرسلمية التلي تجلرك,
وتطوير هذا الوحدات وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكلوردك فيهلا لمجملل
حقوقه القومية ضمانا لتمتعه بالحكم الذاتي(.)1
يعللد البيللان اعتراف لا ً صللريحا ً بوجللود الشللعب الك لوردك قوميللة رئيسللية
ويشير إلى تحديد حدود منطقتهم وجعل لغلتهم لغلة رسلمية ,للذلك نظريلا ً يمكلن
اعتبار البيان من أكنر البيانات والقرارات وضوحا ً في االعتراف بلالكورد فلي
العراق ,ولكن هناك ما يإخذ على البيان بؤنله كلان تكتيكلا ً ملن جانلب الحكوملة
وحزب البعث لتعزيز أركانه وإبعاد خطر النورة الكوردية على حكومتله ,كملا
انه لم يؤت بحل صري ،للمسالة الكوردية وفقراته ينتابهلا الغملوض وأن البيلان
جاء لحل المسالة الكوردية في العراق عللى أسلا الحكلم اللذاتي ريلر أن هلذا
المفهوم لم يرد ذكرا رير مرة وبشكل هامشي فلي الفقلرة  ,02وأكلد البيلان أن
المنطقة الكوردية تتوحد في وحدة إدارية واحدة أك انه استبعد أن تكلون وحلدة
سياسية متميزة داخل الدولة العراقية ,كما لم يعترف البيان بالحركلة التحرريلة
الكورديللة كممنللل شللرعي للشللعب الك لوردك ,وفللي  03تمللوز  0640اصللدر
مجل قيادة النورة دستوراً جديداً للبالد ليحلل محلل دسلتور  04تملوز 0635
 ,حيلللث انعكللل إيديولوجيلللة حلللزب البعلللث وشلللعارا فلللي الوحلللدة والحريلللة
واالشللتراكية( )2كمللا شللدد فيهللا علللى عللدم التنللازل ع لن ارض العللراق إال أنلله
تنازل في اتفاقيلة الجزائلر فلي  3آذار  0642إليلران علن نصلف شلط العلرب
وبعللض ا راضللي العراقيللة ا خللرى مقابللل أن توقللف إيللران دعمهللا للنللورة
الكوردية(.)3

) )1لالطالع على نا بيان الحكم الذاتي  00آذار  , 0640ينظر :فريلد اسسلرد ,المسلالة الكرديلة بعلد

قانون إدارة الدولة العراقية ,مركز كردستان للدراسلات اإلسلتراتيجية ,السلليمانية ,4002 ,ا-020

.022
) )2للمزيد ينظر :المواد ( )2 ,0من الدستور العراقي المإقت لعام .0640
) )3شور

حسن عمر ,المصدر السابق ,ا .460
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كمللا تضللمن اتفللاق  00آذار بنللوداً اخللرى ومنهللا أن تنف لذ الحكللم الللذاتي
خالل أربع سنوات من تاريخ إعالن البيان ,وإجراء اإلحصلاء السلكاني خلالل
سنة من إعالن البيان ولكن ما ظهر انه لم يجر اإلحصاء في التاريخ الملذكور
ليللتم علللى أساسلله تحديللد المنطقللة الكورديللة كمللا حللددها الفقللرة  02مللن البيللان,
وظهللر للجانللب الك لوردك أن الحكومللة ريللر جللادة فللي تنفيللذ البيللان ,وازدادت
الخالفات بين الجانبين بعد تعرض ادري البارزني في بغداد لمحاوللة ارتيلال
وتعرض البارزاني نفسه لمحاولة ارتيال في أيلول  ,0640ومماطلة الحكوملة
فلي تنفيلذ البيللان ,وترحيلل الكلورد الفيليللين إللى إيلران وتجريللدهم ملن الجنسللية
العراقيلة ,والخالفللات علللى ضللم كركللوك ومنللاطق كورديللة أخللرى إلللى منطقللة
الحكللم الللذاتي ومسللتقبل البيشللمركة ومشللاركة الك لورد فللي النظللام السياسللي(.)1
وررم ذلك اصدر مجل قيلادة النلورة فلي  00آذار  0642وملن جانلب واحلد
قللانون الحكللم الللذاتي رقللم  22لسللنة  ,0642الللذك لللم يحللدد المنطقللة الكورديللة
التللي سلتتمتع بللالحكم الللذاتي( )2وان ا سل التللي سللتتم بموجبهللا تحديللد منطقللة
كوردستان والمتمنل ب جراء إحصاء سكاني جديلد وبتنظليم الحكوملة وإشلرافها
عليهلللا ملللن شلللانها تغييلللر الحقلللائق وبالتلللالي اسلللتقطاع منلللاطق كورديلللة ملللن
كوردستان بحجة كون الكورد ال يشكلون فيها أكنرية ,وهذا ما تلم بالفعلل فملن
خالل النظر إلى إحصاء عام  0644نجد ازدياد نسبة العرب فلي منلاطق منلل
كركوك على حساب الكورد بنسب كنيرة مقارنة ب حصاء عام  .0624كما أن
القانون المذكور وفي مادته ( ) /0يوصف منطقة الحكم الذاتي كوحدة إداريلة
واحدة ولي وحدة إقليمية سياسية لذا يمكن اعتبلار كوردسلتان محافظلة داخلل
العراق أك أنها اقرب إلى الالمركزية اإلدارية.
) )1مسعود البارزاني ,البلارزاني والحركلة التحرريلة الكرديلة  ,2 ,0642 -0630المصلدر السلابق,
ا 435 -423؛ سعد ناجي جواد ,المصدر السابق ,ا .032

) )2لالطالع عللى قلانون الحكلم اللذاتي رقلم  22لمنطقلة كردسلتان العلراق لسلنة  ,0642ينظلر :محملد
إحسللان ,كردسللتان ودوامللة الحللرب ,دار الحكمللة للطباعللة والنشللر والتوزيللع ,ط ,0لنللدن,4000 ,
ا.452-442
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لذلك أعلنت قيادة النورة الكوردية عدم قبولها بالصيغة الرسمية وقاللت
بؤنلله حكللم ذاتللي هزيللل ,ممللا لجللؤت الحكومللة لالعتمللاد علللى بعللض العناصللر
الكورديلللة المرتبطلللة بهلللا وعرضلللت عليهلللا الحكلللم اللللذاتي إلضلللفاء الشلللرعية
بالحصول على قبولهلا بله( .)1وانلدلعت الحلرب بلين الطلرفين فلي آذار 0642
واستطاعت النورة أن تحقق انتصارات كبيرة على الجي العراقي إال أن بلدء
المفاوضلللات بلللين بغلللداد وطهلللران والتوصلللل إللللى اتفاقيلللة الجزائلللر فلللي 3
آذار 0642أدت إلللى أن توقللف إيللران دعمهللا للنللورة الكورديللة مقابللل تنللازل
العللراق عللن بعللض أراضلليه ومياهلله إليللران والتللي أدت بالنتيجللة إلللى انهيللار
النورة الكوردية(.)2
اتجلله العللراق مللن دكتاتوريللة الحللزب الواحللد نحللو دكتاتوريللة الشللخا
الواحد بعد ازاحة احمد حسلن بكلر علن السللطة فلي  04تملوز  0646لصلال،
صدام حسين وبالتالي أصب ،االخير رئيسا ً للجمهورية ورئيسا ً لللوزراء وقائلداً
عام لا ً للقللوات المسلللحة وا مللين العللام للقيللادة القطريللة لحللزب البعللث ورئللي
مجل قيادة النورة(.)3
إنّ العالقات الجيدة بين الجارين اللدودين العراق وإيلران للم تلدم طلوال
وبعللد تغييللر نظللام الحكللم فللي إيللران بفتللرة قصلليرة أعلللن صللدام حسللين إلغللاء
اتفاقية الجزائر في  04أيلول  ,0650وفي  44أيلول  0650بدء الحلرب بلين
البلدين.
وفللي عللام  0652أعلنلت الحكومللة العراقيللة عللن إمكانيللة التوصللل إلللى
إعطللاء حكللم ذاتللي للك لورد مللن خللالل المفاوضللات مللع قيللادة االتحللاد الللوطني
الكوردستاني ,ولكن بعد أن اتض ،للجانب الكوردك بلان الحكوملة العراقيلة للم
تكن راربة في تلبية مطالبه حول الحكم الذاتي والمالي واعتبار كركوك جلزءاً
) )1مسعود البارزاني ,البارزاني والحركة التحرريلة الكرديلة  ,2 , 0642 -0630المصلدر السلابق,
ا.465 -464

) )2تشارلز تريب ,المصدر السابق ,ا.452-452
) ) 3ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,عراق المستقبل :دكتاتورية ديمقراطية أم تقسيم ,المصلدر السلابق,
ا.006
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من إقليم الحكم الذاتي ,انهارت المفاوضات بين الطرفين ,وحصل تقلارب بلين
االتحللاد الللوطني الكوردسللتاني والحللزب الللديمقراطي الكوردسللتاني فللي عللام
 ,)2(0652وأسسلا الجبهللة الكوردسللتانية مللع أحللزاب كوردسللتانية أخللرى ,فللي
عام  ,)2(0654لمواصلة النضال المشترك ضد الحكومة العراقية.
وبعللد فشللل القللوات العراقيللة علللى الجبهللة اإليرانيللة وركللزت الحكومللة
العراقية سياساتها نحو كوردستان فعين صدام حسين ,علي حسلن المجيلد نائبلا ً
لللله فلللي المنطقلللة الشلللمالية ومنحللله سللللطات مطلقلللة للسللليطرة عللللى ا جهلللزة
الحكومية والحزبية ولم يكن مسإوالً سوى أمامه( .)3وبدأت عمليلة ا نفلال فلي
عام  0654ضد المناطق الكوردية ,استعمل خاللها ا سلحة الكيماوية واعتقلل
اآلالف من المواطنين الكورد ,وبعد توقلف الحلرب العراقيلة-اإليرانيلة فلي آب
 ,0655وجهت الحكومة كل طاقاتها إلكمال عمليات ا نفال واسلتطاع الجلي
العراقي السيطرة عللى جميلع منلاطق كوردسلتان بعلد تلدمير أكنلر ملن 2200
قرية من أصلل خمسلة آالف قريلة وقتلل  054أللف ملدني كلوردك فضلالً علن
قصللف مدينللة حلبجللة فللي آذار  0655بالسللالح الكيمللاوك وقتللل قرابللة خمسللة
آالف مواطن مدني(.)4
وفي بداية عقد التسعينات من القلرن الماضلي شلهدت السلاحة اإلقليميلة
حدنا ً كبيراً عندما رزت القلوات العراقيلة دوللة الكويلت فلي  4آب  0660مملا
دفللع بللالمجتمع الللدولي إلللى إدانللة هللذا االحللتالل ,وصللدر قللرار مجل ل ا مللن
الدولي المرقم ( )345الذك طالب فيه العلراق باالنسلحاب ريلر المشلروط ملن
( )1تشارلز تريب ,المصدر السابق ,ا . 206
) )2الجبهللة الكردسللتانية كانللت تتكللون مللن الحللزب الللديمقراطي الكردسللتاني (البللارتي)  PDKواالتحللاد
الوطني الكردستاني  PUKوالحزب االشتراكي الكردستاني وحزب الشلعب اللديمقراطي الكردسلتاني

 PGDKوالحلزب االشلتراكي الكللردك  ,PASOKللمزيلد ينظللر :جلون بولللوك وهلارفي مللوري  ,ال
أصدقاء سوى الجبال ,ترجمة :د .رزكار ,مطبعة هاوار ,دهوك ,4006 ,ا.40
) )3تشارلز تريب ,المصدر السابق ,ا.205
) )4المصدر نفسه ,ا 240-240؛ سرهنك حميد قادر ,المصدر السابق ,ا.425-424
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الكويت( ,)1ونظراً لعدم استجابة العراق للقرار المذكور ,شنت قلوات التحلالف
اللللدولي بقيلللادة الواليلللات المتحلللدة ا مريكيلللة هجوملللا ً عللللى القلللوات العراقيلللة
وأجبرته على االنسلحاب ملن الكويلت ,وبهلذا النتيجلة انلدلعت فلي آذار 0660
انتفاضة عامة في معظم أنحاء العراق بضمنها المناطق الكوردية ,حررت من
خاللهللا ارلللب المنللاطق الكورديللة مللن سلليطرة الجللي العراقللي ,إال أن قيللام
القوات العراقية بالهجوم على المناطق المحلررة أجبلرت ا هلالي إللى النلزوح
الجماعي من المدن والقرى الكوردية والتوجه نحو الحلدود اإليرانيلة والتركيلة
خوفا ً من بط النظام البعني ,وأمام هلذا الحاللة ريلر اإلنسلانية اصلدر مجلل
ا من الدولي قرارا المرقم ( )355في  2نيسان  ,0660أدان فيله القملع اللذك
يتعرض له السكان المدنيون من الكورد وطالب فيه النظام العراقي بوقف هلذا
القمع(.)2
ولحماية الكورد من اعتداءات النظام العراقي ,بادرت كل من الواليات
المتحللدة ا مريكيللة وبريطانيللا وفرنسللا فللي عللام  0660بتشللكيل منطقللة آمنللة
شلللمال خلللط العلللرض  23درجلللة سلللميت بلللالمالذ اآلملللن )(Safe Haven
وفرضوا حظر جوك على الطيران الحربي العراقي التحليق فيهلا( .)3وبالتلالي
عللاد الكللورد ليسلليطروا علللى جللزء مللن المنللاطق الكورديللة شللملت محافظللات
دهوك واربيل والسليمانية ,وفلي أواسلط تشلرين االول  0660سلحبت حكوملة
بغللداد كافللة وحللداتها اإلداريللة والعسللكرية مللن هللذا المنطقللة ,ممللا اوجللد فرارلا ً
قانونيلا ً وسياسلليا ً وإداري لا ً ومهللد الوضللع الجديللد أرضللية صللالحة لتشللكيل إدارة
كورديلللة مسلللتقلة ملللن ا حلللزاب الكورديلللة آنلللذاك والتلللي بلللادرت إللللى إجلللراء
انتخابات نيابية حرة في  06أيار  0664وتشكيل برلمان كوردسلتان وحكوملة
في اإلقليم في  2تموز .)4(0664

( )1للمزيد ينظر :قرار مجل

ا من المرقم , S/RES/678 (1990) :في  46تشرين الناني .0660

( )2للمزيد ينظر :قرار مجل

ا من المرقم , S/RES/688 (1991) :في  2نيسان .0660

( )3م.

 .الزاريف وآخرون ,المصدر السابق ,ا ا.226-224

) )4سرهنك حميد قادر ,المصدر السابق ,ا .460

56

وررلللم علللدم بقلللاء أيلللة سللللطة للمركلللز عللللى اإلقلللليم اصلللدر البرلملللان
الكوردسللتاني قللراراً بتللاريخ  2::3/21/5اعتبللر فيلله اإلقللليم إقليمللا ً فيللدراليا ً
ضمن العراق الديمقراطي البرلماني( .)1وبقي إقلليم كوردسلتان خلار سليطرة
الحكومللة العراقيللة حتللى قيللام دول الحلفللاء بشللن هجللوم عسللكرك واسللع علللى
ا راضي العراقية في آذار  4002وتغيير نظام الحكم فيه نهائيلا فلي  6نيسلان
.4002
ويبدو مملا سلبق ,أن ا سل الخاطئلة التلي بنلت عليهلا الدوللة العراقيلة
ومنهللا اإللحللاق ألقسللرك للكلورد فللي دولللة ذات رالبيللة عربيللة وإنكللار حقللوقهم
على يد ا نظمة المختلفة التي حكمت العراق ,وان السياسلات الشلوفينية زادت
مللن الهللوة بللين مكونللات الشللعب العراقللي الن تركيللز السلللطة كللان بيللد مكللون
معين وهي ا قلية السنية مقابل حرملان ا رلبيلة الشليعية والكلورد ,كملا كانلت
تحكم العراق حكومة مركزية قوية تنادك ب يديولوجية الحزب الواحلد وتلرفض
الحوار وتمنع الحريات مما أدى إللى زرع الميلول االسلتقاللية ,كلل ذللك جعلل
من دوللة العلراق كيانلا ً ضلعيفا ً وهلزيالً ومعرضلا ً لالنقسلام واالنكسلار فلي أيلة
لحظه.
إن السياسات القمعيلة لألنظملة السياسلية المتعاقبلة اسلتطاعت ملن إبقلاء
العلراق موحللداً ولكللن فللي الجانللب اآلخللر خلقللت شللرخا ً كبيللراً فللي العالقللة بللين
المكونلات العرقيلة والدينيللة والطائفيلة ,وفشلللت فلي خللق هويللة عراقيلة وطنيللة
ووحلللدة وطنيلللة ومفهلللوم املللة عراقيلللة ,بلللل زادت اللللوالءات الفرعيلللة لتللللك
المكونللات ,ولللذلك أنبتللت التجربللة أن سياسللة اإلقصللاء والتهمللي واالضللطهاد
القومي والضم ألقسرك عدم جدواها فلي العلراق المتعلدد االننيلات ,ولهلذا البلد
من وجود نظام سياسي وأدارك خاا بها تسم ،للمكونات المختلفة المحافظلة
على خصوصيتها وحريتها ,وكما أكدت في حينها وزيرة الخارجيلة ا مريكيلة
ملللادلين أولبرايلللت حلللول مسلللتقبل العلللراق بلللالقول "قلللد يكلللون السلللبيل الوحيلللد
للمحافظة على اجتماع العراق هو السماح بانقسامه ,ال بشكل رسمي أو كامل,

( )1د .محمد هماونلدكت الفدراليلة والديمقراطيلة للعلراقت دراسلة تؤصليلية سياسلية قانونيلةت دار ئلارا
للطباعة والنشرت ط ,0أربيلت 4004ت ا.402
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بل بقدر كا ٍ
ف يتي ،إنشاء حيز للعي
()1
وللسنة فيما بينهما" .
والسإال المطروح هنلا هلو :هلل يمكلن للمكونلات الرئيسلية اللنالث فلي
العراق العي في العراق وإلى متى؟ وماذا سلتكون النتلائج إذا ملا منحلت هلذا
المكونات الحرية في تقرير مصيرها؟
وهناك من يرى بان جميع االحتماالت واردة في هذا الشؤن ,وقد تإدك
مسلتقبال إللى ظهلور كيانللات جديلدة ومسلتقلة ,منهلا دولللة كورديلة فلي الشللمال,
ودولة شيعية في الجنوب ,ودوللة سلنية فلي الوسلط ,وقلد أشلار علالم االجتملاع
العراقللي المعللروف اللدكتور علللي الللوردك إلللى نظرتلله حللول مسللتقبل العللراق
بقوله "أن العراق ال يجل إال على نالنة ,ا كراد ال يمكن أن يستمروا ضلمن
الدولللة العراقيللة وسللوف يحصلللون علللى اسللتقاللهم والشلليعة ال يمكللن أن يبقللوا
ملللواطنين ملللن الدرجلللة النانيلللة والسلللنة ال يمكلللن أن يقبلللل بلللالتخلي علللن حكلللم
العراق"(.)2
ان الظلللم الللذك تعللرض للله الكللورد منللذ مللا بعللد نهايللة االمبراطوريللة
العنمانية وتخلي الدول االستعمارية عن وعودها واالتفاقيات بسبب مصلالحها,
كما ان االنظمة العراقية المتعاقبة لم تقر فعليا ً بحقلوق الكلورد وحتلى الدسلاتير
او القوانين او االتفاقات التي وقعلت جلرى التنصلل عنهلا ,كملا ان القملع اللذك
مارسته تلك االنظمة وخاصلة حكلم البعلث  4002-0635ضلد الكلورد ارتلبط
باستبداد النظام السياسي ورياب الديموقراطية.
للشيعة في الجنوب ,وا كراد في الشلمال

) ) 1مللادلين أولبرايللت ,مللذكرة إلللى الللرئي

المنتخللب ,ترجمللة :عمللر ا يللوبي ,الللدار العربيللة للعلللوم

ناشرون ,بيروت ,4005 ,ا.066
( )2نقللال عللن :ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,عللراق المسللتقبل :دكتاتوريللة ,ديمقراطيللة أم تقسلليم,
المصدر السابق ,ا .03
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النزاع على المناطق المتنازع علٌها :الماهٌة واالسباب
سللنتناول ملللن خلللالل هلللذا الفصلللل وفلللي المبحلللث ا ول منللله التعريلللف
بلللالنزاع والمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا فلللي العلللراق وذللللك ملللن خلللالل مطلبلللين,
سنخصللا المطلللب ا ول لتعريللف النللزاع والمنللاطق المتنللازع عليهللا ,وفللي
المطلللب النللاني سللنحدد فيلله أطللراف النللزاع ,أمللا المبحللث النللاني فخصصللناا
لإشارة إلى أهم العناصر المسببة لهذا النزاع والتي تشلمل العواملل التاريخيلة
واالقتصادية والسياسية .أما المبحث النالث فخصصلناا لبيلان الحلدود اإلداريلة
للمناطق المتنازع والتكوين أالنني لهذا المناطق وذلك ملن خلالل مطلبلين ,فلي
المطللللب ا ول سلللنتطرق إللللى الحلللدود اإلداريلللة للمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا,
والمطلب الناني سنشير فيها إلى التكوين أالنني لهذا المناطق.
المبحث األول :التعرٌف بالمناطق المتنازع علٌها فً العراق وأسباب النزاع
النزاع بين الحركة التحررية الكوردية وا نظمة السياسية التلي حكملت
كوردسلللتان العلللراق والمنطقلللة (السللللطات البريطانيلللة والحكوملللات العراقيلللة
المتعاقبة) لي جديلداً ,حيلث بلدء قبيلل تؤسلي الدوللة العراقيلة الحدينلة عنلدما
نقلللض دول الحلفلللاء بوعلللدهم حيلللال الكلللورد بتؤسلللي دوللللة كورديلللة بموجلللب
معاهدة سيفر في  00آب  ,0640نم ألغيت الفكرة بموجب معاهدة لوزان علام
 ,0642حيث قضت على آمال الكلورد ب قاملة كيلان سياسلي مسلتقل ,وبعلد أن
تبين للكورد في والية الموصل بان البريطلانيين ينلوون وضلعهم ضلمن حلدود
الدولللة العراقيللة الحدينللة التكللوين حيللث ألحقللت واليللة الموصللل بدولللة العللراق,
وبعللدها ظهللرت المطالبللات الكورديللة بتحديللد منطق لتهم (كوردسللتان) ,وجللاءت
هللذا المطالبللات مللن قبللل الحركللات المسلللحة وا حللزاب السياسللية والمنظمللات
والجمعيلللات الكورديلللة ,وتراوحلللت هلللذا المطالبلللات بلللين اسلللتقالل المنطقلللة
الكوردية عن العراق مروراً بالفيدراليلة والحكلم اللذاتي والالمركزيلة اإلداريلة
وانتهللا ًء بمطالبللة ضللمان الحقللوق النقافيللة ضللمن العللراق ,واتخللذ النللزاع علللى
كوردستان (ومن ضمنها المناطق المتنازع عليها) أشكاالً من العنلف والحلرب
الداخليللة بللين النللورة الكورديللة والدولللة العراقيللة ,حتللى انتفاضللة آذار 0660
حيلللث اسلللتطاع الكلللورد إنهلللاء سللليطرة الحكوملللة المركزيلللة عللللى جلللزء ملللن
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كوردستان وبقي جزء آخلر تحلت سليطرة اإلدارة المركزيلة حتلى علام 4002
وسقوط النظام العراقي ,وبالتالي حتى ذللك الوقلت كلان النلزاع نلزاع سياسلي-
عنفي ,ووفقلا ً للمتغيلرات الجديلدة عللى السلاحة العراقيلة بعلد تغييلر النظلام فلي
بغداد اتخذ النزاع بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان على بعلض
المناطق فلي محافظلات كركلوك ونينلوى وديلالى وصلالح اللدين وواسلط التلي
بقيت تحت سيطرة اإلدارة المركزية في بغداد إطلاراً قانونيلا ً ودسلتوريا ً عنلدما
وضع لها آلية حل بموجب قلانون إدارة الدوللة للمرحللة االنتقاليلة لعلام 4002
والدستور العراقي لعام .4002

المطلب األول :التعرٌف بالنزاع والمناطق المتنازع علٌها
النللزاع مفهللوم عللام وشللامل تتللداخل وتتشللابك م لع العديللد مللن المفللاهيم
ا خرى كالصراع والحرب والخالف ,كما تتعدد أنواعه وموضلوعاته ,فهنلاك
النزاعات االقتصادية المتمنلة بالنزاع على النلروة والملوارد كالملال ومصلادر
الطاقللة وا قللاليم مللن اجللل إعللادة توزيللع هللذا المللوارد ,كمللا أن هنللاك نزاعللات
سياسللية مللن اجللل الوصللول إلللى السلللطة بللين القللوى السياسللية المختلفللة حللول
آليللات الحكللم والمشللاركة السياسللية فللي عمليللة صللنع القللرار السياسللي ,وهنللاك
نزاعللات أننيللة تتمنللل فللي نللزاع طللرف مللا مللع اآلخللر مللن اجللل إنبللات هويتلله
القومية والنقافية ,كما انه هناك نزاعات قيم كالنزاعات الدينيلة واإليديولوجيلة,
باإلضلافة إللى النزاعلات االجتماعيلة المتمنلللة بسلعي ا فللراد والجماعلات فيمللا
بينهم إلى الحفاظ على خصوصيتهم داخل المجتمع الواحد.
كمللا أن النللزاع يختلللف مللن حيللث طبيعتلله ,فللالنزاع قللد يكللون مسلللحا ً
وعنيفا ً عندما تصل مصال ،ا طلراف إللى طريلق مسلدود وبالتلالي تلإدك إللى
حالة التصادم وتفشلل كافلة الوسلائل السللمية لتحقيلق المصلالحة ,وتلرى احلدى
ا طراف أو الطرفين بؤنه من خلالل الحلرب واسلتعمال القلوة وحلدها يسلتطيع
تحقيق ررضه والوصول إلى هدفه ,وقلد يكلون النلزاع مخفيلا ً حيلث التعلارض
في ا هداف والمصلال ،موجلود بلين ا طلراف ولكلن هلذا التعلارض للم يصلل
إلى درجة تإدك إللى التصلادم وبالتلالي فانله البلد ملن اسلتنمار جهلود الطلرف
النالث من الوساطة والدخول في المفاوضات لمعالجة النزاع دون تصعيدا.
إن النزاع بصورة عاملة يعلرف عللى انله "هلو العالقلة بلين طلرفين أو
أكنللللر  -أفللللراداً أو جماعللللات -الللللذين لللللديهم أو يعتقللللدون بللللان لللللديهم أهللللدافا ً
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متعارضة"( ,)1وفلي تعريلف آخلر "النلزاع هلو سلعي الجماعلات المختلفلة إللى
تحقيق أهداف متعارضة"(.)2
وتشهد أنحاء كنيرة من العالم نزاعات أننية وخاصة في منطقلة الشلرق
ا وسط وشبه القارة الهندية ومنطقلة البلقلان ومنهلا البوسلنة وقبلرا وكشلمير
وسريالنكا والنزاع اإلسرائيلي-الفلسطيني والنزاع الكوردك مع كل ملن تركيلا
وإيللران والعللراق وسللوريا ,كمللا انلله ال تقتصللر هللذا النزاعللات علللى البلللدان
المتخلفة في النصف الجنوبي من الكرة االرضلية بلل تتواجلد حتلى فلي البللدان
الغربية المتقدمة ومنها النزاع في إقليم كيبوبلك فلي كنلدا وايرلنلدا الشلمالية فلي
بريطانيا وفي إقليم الباسك في اسبانيا ,حيث ترى الجماعة العرقية المحددة في
هلللذا المنلللاطق بلللان مصللللحتها ريلللر قابللللة لالنسلللجام ملللع مصلللال ،المجموعلللة
ا خرى المهيمنة.
وحين تدعي أكنر من دولة واحلدة أو جماعلات عرقيلة-وطنيلة ,السليادة
والسلطة على منطقة معينة تكلون هنلاك منلاطق متنلازع عليهلا ويلتمخض علن
ذلك خالف سياسي ,وان عدم اللجوء إلى الوسائل السلمية لحلل النلزاع يتحلول
الخللالف إلللى نللزاع وقللد يسللتخدم العنللف فيهللا بللين ا طللراف ,والنللزاع حللول
السيادة معروف بصلعوبة تسلويته فملن بلين جميلع أنلواع النزاعلات يعتبلر هلذا
النللزاع ا قللل اسللتجابة للتسللوية مللن خللالل الوسللائل السلللمية لحللل النزاعللات,
ويعود ذلك إلى اآلنار المإلمة الناتجة عن تاريخ النزاع العرقي بلين ا طلراف
حيث رالبا ما يستخدم العنف فيولد حاالت من العداء العميق وانقسامات تجعلل
من الصعوبة التوفيق فيما بينها ,باإلضافة إلى أن في منل هذا النزاعات هنلاك
إصللراراً علللى المواقللف ,واالدعللاءات مللن قبللل طللرف مللا مرفوضللة مللن قبللل
الطرف اآلخر في النزاع(.)3
وفللي المجتمعللات المتعللددة االننيللات ونتيجللة لوجللود النللزاع بللين هللذا
الجماعللات االننيللة يلتم التوصللل رالبلا ً إلللى مللن ،الحكللم الللذاتي الفيللدرالي داخللل
الدولة الواحدة للمكونات ا خلرى ,ولكلن هنلا تبلرز تحلديات مختلفلة ومنهلا ملا
(1) Simon Fisher and et al, Working With Conflict Skills & Strategies for
Action, Zed Book, New York USA, 2000, p4.
2
( ) Oliver Rasbotham and et al, Contemporary Conflict Resolution: the
prevention, management and transformation of deadly conflicts, Polity Press,
1st published, Cambridge UK, 2005, p27.
) )3سللومانترا بللوز ,أراض متنللازع عليهللا :إسللرائيل-فلسللطين ,كشللمير ,البوسللنة ,قبللرا وسللريالنكا,
ترجمة :أياد احمد وحسان البستاني ,الدار العربية للعلوم ناشرون ,ط ,0بيروت ,4006 ,ا.00
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يتعلللق بتحديللد حللدود اإلقلليم الفيللدرالي وصللالحياته والتللي تللإدك بالنتيجللة إلللى
ظهور خالفات بين المركز واإلقليم على تحديد تلك الحدود والصالحيات.
وفللي العللراق يتواجللد علللى خارطتهللا السياسللية وفللي أجزائهللا الشللمالية
والشللرقية الكللورد وتسللمى منطقللتهم ب لـ كوردسللتان كمصللطل ،جغرافللي ي لدل
على وجود كيلان ذو حلدود جغرافيلة محلددة ,ولكلن هلذا الحلدود ال تلزال ريلر
محددة بصورة نهائية ,والخالف على ترسيم تللك الحلدود موجلود بلين الحركلة
القوميللة الكورديللة والحكومللات العراقيللة المتعاقبللة منللذ إلحللاق واليللة الموصللل
(جنلللوب كوردسلللتان) بدوللللة العلللراق علللام  ,0642حيلللث بلللدأت المطالبلللات
الكوردية بتحديد منطقتهم أك تحديد حدود كوردستان مع بلاقي أجلزاء العلراق,
ولكللن فللي المرحلللة ا ولللى مللن عمللر الدولللة العراقي لة واجهللت هللذا المطالللب
رفضلا ً ملن قبلل السلللطة البريطانيلة (الدوللة المنتدبللة عللى العلراق) وحكومللات
العهللد الملكللي  ,0625-0640وبعللد قيللام النظللام الجمهللورك فللي العللراق عللام
 0625بدأ االعتراف الدستورك بوجلود الشلعب الكلوردك حيلث نصلت الملادة
النالنلة مللن الدسلتور العراقللي المإقلت لعللام  0625عللى "أن العللرب وا كللراد
شركاء في الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحلدة العراقيلة",
وررللم محللاوالت الكللورد إلدخللال نللا حللول الحكللم الللذاتي للكللورد إال أنهللا
جوبهت بمعارضة من قبل قادة النورة( .)1وفي حزيران  0632صادق مجل
قيادة النورة عللى تقسليم العلراق إللى سلتة محافظلات إداريلة المركزيلة ,كانلت
المحافظة الكورديلة محافظلة السلليمانية التلي ضلمت للوائي السلليمانية واربيلل
واقضللية دهللوك ,زاخللو ,عقللرة ,زيبللار والعماديللة مللن لللواء الموصللل وقضللاء
جمجمال من لواء كركوك( ,)2وبموجب هذا التقسليم اإلدارك تلم إقصلاء بعلض
المنللاطق الكورديللة مللن اإلدارة الالمركزيللة ممللا دفللع بللالكورد علللى اإلصللرار
بشمول هذا المناطق ضمن المحافظة الكورديلة الالمركزيلة وأدى بالتلالي إللى
تجدد القتال بين النورة الكوردية والحكومة المركزية(.)3
( )1شور

حسن عمر ,المصدر السابق ,ا .036

( )2المصدر نفسه ,ا . 402
( )3مسعود البارزاني ,البارزاني والحركلة التحرريلة الكورديلة  ,2 ,0642-0630المصلدر السلابق,
ا .63
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وتعتبلللر اتفاقيلللة  00آذار  0640أول اعتلللراف رسلللمي ملللن الحكوملللة
العراقية بوجود منطقة جغرافية للكورد داخل العراق ,حيث أشارت المادة 02
منلله علللى اتخللاذ اإلجللراءات الالزمللة لتوحيللد المحافظللات والوحللدات اإلداريللة
التي يقطنها أرلبية كوردية وفقا ً لإحصاءات الرسلمية التلي سلتجرك فيملا بعلد
لهللذا الغللرض ,كمللا انلله فللي  00آذار  0642اصللدر مجلل قيللادة النللورة (مللن
جانب واحد) قانون الحكم الذاتي رقم  22لسنة  0642ونصلت مادتله ا وللى
علللى ذكللر مصللطل ،كوردسللتان كمصللطل ،جغرافللي وحللدد ا سل التللي سللتتم
بموجبها تحديد منطقلة كوردسلتان والمتمنلل بل جراء إحصلاء سلكاني( ,)1إال أن
استنناء محافظة كركوك ومناطق خانقين وسنجار ومندلي ومناطق أخلرى ملن
مناطق الحكم الذاتي وإصرار الجانب الكوردك على أنها جزء من كوردسلتان
أدت إلى تجدد القتال بين الطرفين(.)2
استطاع الكورد في آذار  0660من خالل انتفاضة شعبية تحرير جلزء
ملللن ا راضلللي الكورديلللة فلللي العلللراق تتمنلللل فلللي محافظلللات دهلللوك ,اربيلللل
والسللليمانية ,بينمللا بقيللت ا جللزاء الجنوبيللة والغربيللة مللن المنللاطق المحللررة
خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية .وبعد إسقاط النظام العراقي فلي  6نيسلان
 4002اعترفت الحكومة العراقية الجديدة ب قليم كوردستان العلراق فلي قلانون
إدارة الدولللة العراقي لة للمرحلللة االنتقاليللة لعللام  4002فللي المللا ّدة  22لتشللمل
ا راضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة  06آذار  4002الواقعلة
في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالي ونينوى ,وتكرر هذا
اإلقللرار فللي المللادة ( )004مللن الدسللتور العراقللي لعللام  4002ضللمن نفلل
الحدود .أما ملا يتعللق بالمنلاطق الكورديلة ا خلرى التلي كانلت خلار سليطرة
حكومة إقليم كوردستان قبل  06آذار  4002فقد اعترف الدستور العراقي بها
) )1لالطللالع علللى نللا بيللان الحكللم الللذاتي  00آذار  ,0640وقللانون الحكللم الللذاتي رقللم  22لمنطقللة

كوردستان العراق لسنة  0642ينظر :فريد اسسرد ,المصدر السابق ,ا.022-020
( )2د .سامر مإيد عبد اللطيف ,قضية كركوك :رإية في ا بعاد اإلستراتيجية والحلول المقترحة ,بحث
منشور الرابط التالي , www.kerkukfeneri.com/ar/?=2636 :آخر زيارة في . 4000/1/02
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وسلللمتها بالمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا بلللين الحكوملللة االتحاديلللة وحكوملللة إقلللليم
كوردستان ,وذلك في ظلل قلانون إدارة الدوللة المإقتلة لعلام  4002فلي الملادة
 25وتحولت المادة إلى الدستور العراقي الدائم في المادة .020
إن مصللطل ،المنللاطق المتنللازع عليهللا رالب لا ً مللا تسللتخدم لإشللارة إلللى
النزاع بين الدول حول مناطق محددة ,فعلى سبيل المنال كانلت التسلمية تطللق
على والية الموصل كاراض متنازع عليها بين العلراق وتركيلا فلي عشلرينات
القللرن الماضللي ,كمللا أن إقللليم نللارورني كارابللا منطقللة متنللازع عليهللا بللين
دولتي ارمينا وأذربيجان ,إال أن الدستور العراقلي اسلتخدم المصلطل ،لإشلارة
إلى نزاع داخلي بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وقد عرفت لجنة تنفيذ المادة  020من الدستور العراقي الدائم المنلاطق
المتنازع عليهلا بؤنهلا "هلي المنلاطق التلي تعرضلت لممارسلات النظلام السلابق
والمتمنلة بالتغيير الديموررافي وسياسة التعريب وتغيير الوضلع السلكاني ملن
خالل ترحيل ونفي وتهجير ا فراد من أماكن سكناهم كهجرة قسلرية وتلوطين
أفلللراد آخلللرين مكلللانهم ومصلللادرة ا ملللالك وا راضلللي واالسلللتمالك وإطفلللاء
الحقوق التصرفية وحرمانهم من العمل من خالل تصلحي( ،تغييلر) القوميلة أو
من خالل التالعب بالحدود اإلدارية لتلك المناطق بغية تحقيلق أهلداف سياسلية
كللان يبغيهللا النظللام السللابقت والفتللرة القانونيللة التللي تعمللل عليهللا المللادة 020
للمناطق المتنازع عليها تنحصر من تاريخ  04تملوز  0635ولغايلة  6نيسلان
.)1("4002
كما عرف قانون الهيئلة العاملة فلي إقلليم كوردسلتان للمنلاطق المتنلازع
عليهللا الللرقم ( )4لعللام  4000الصللادرة مللن برلمللان كوردسللتان فللي جلسللته
االعتياديللة المرقمللة ( )3فللي بتللاريخ  3121/21/37المنللاطق المتنللازع عليهللا
بؤنها "هي المناطق المستقطعة من كوردستان-العراق خالفلا ً للوقلائع التاريخيلة

( )1للمزيللللللللللد يراجلللللللللل ع موقللللللللللع اللجنللللللللللة علللللللللللى االنترنيللللللللللت وعلللللللللللى الللللللللللرابط التللللللللللالي:
, http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5
آخر زيارة في .4000/0/04
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والجغرافيللة والمشللمولة ب ل جراءات التعريللب وتغييللر هويتهللا القوميللة مللن قبللل
نظام ألبعث"(.)1
أملا ملا يتعللق بالمنللاطق التلي يشلملها المصللطل ،فانله ال الملادة  25مللن
قللانون إدارة الدولللة للمرحلللة االنتقاليللة وال المللادة  020مللن الدسللتور العراقللي
لعام  ,4002لم يحددا سوى كركلوك كمنطقلة متنلازع عليهلا وتركلت المنلاطق
ا خرى دون تحديد ,وتتمنل في المناطق التالية -:
 -0جميع االقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينلوى علدا أقضلية الموصلل
والبعا والحضر.
 -4محافظة كركوك بؤكملها ولكن بحدودها اإلدارية قبل عام .0635

 -2أقضية خانقين والمقدادية (شهربان) وناحية مندلي من محافظة ديالى.
 -2قضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط (الكوت).
 -2قضاء مخمور من محافظة اربيل ,وناحية فائدة من محافظة دهوك.
ويقدر مساحة المناطق المتنازع عليها ب  %2072من مجموع مساحة
إقلللليم كوردسلللتان( )2البالغلللة  89847كلللم 3أك ملللا يعلللادل  %29ملللن مسلللاحة
العللراق( ,)3فيمللا تضللم حللوالي نصللف مجمللوع سللكانه .ومللن خللالل الجللدول
والخارطة التاليتين تظهلر لنلا الحجلم السلكاني ومسلاحة الوحلدات اإلداريلة فلي
المناطق المتنازع عليها وبالشكل التالي-:
الوحدة اإلدارية
قضاء سنجار

السكان (بالمائة)

المساحة (بالمائة)

672

474

( )1للمزيد من التفاصيل ينظر :قانون رقم ( )4لسنة  ,4000قلانون الهيئلة العاملة فلي إقلليم كوردسلتان
للمناطق المتنازع عليها.
( )2د .خليل إسماعيل محمد ,المنطقة المتنازع عليها بين الحاضر الملتهب والمسلتقبل المجهلول ,مكتلب
الفكر والتوعية لالتحاد الوطني الكوردستاني ,سليمانية ,4004 ,ا .42
( )3للمزيلللللللللد يراجلللللللللع م وقلللللللللع برلملللللللللان كوردسلللللللللتان العلللللللللراق وعللللللللللى اللللللللللرابط التلللللللللالي:
http://www.perleman.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Kurdistan , Geographyآخر زيارة في .4000/0/04
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قضاء تلعفر

0475

0070

قضاء شيخان

474

272

قضاء تلكيف

270

270

قضاء الحمدانية

274

476

قضاء مخمور

372

376

قضاء كركوك

4270

0275

قضاء الحويجة

275

474

قضاء دوبز

074

270

قضاء كفرك

270

272

قضاء دوزخورماتو

572

274

قضاء خانقين

0072

574

ناحية مندلي

473

270

ناحية قزانية

076

570

قضاء بدرة

072

670

جدول رقم ()4
النسبة المئوية لسكان ومساحة الوحدات اإلدارية للمناطق المتنازع عليها إلى
سكان وحجم تلك المناطق(.)1
( )1د .خليللل إسللماعيل محمللد ,المنطقللة المتنللازع عليهللا بللين الحاضللر الملتهللب والمسللتقبل المجهللول,
المصدر السابق ,ا .43
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)0(

) المناطق المتنازع عليها في العراق0( الخارطة رقم

)2(

Sean Kane, Iraq’s Disputed Territories: a view of the political horizon and
implications for u.s. policy, United States Institute of Peace, Peace works
reports No. 69, First published Washington DC, March 2011, p.12.
)(ترجمت الخارطة من قبل الباحث
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ويبدو مما سبق أن المناطق المتنازع عليها مصطل ،مركب مكلون ملن
كلمتللين ,ا ولللى تللدل علللى وجللود منللاطق محللددة ,والنانيللة تللدل علللى أن هنللاك
أكنللر مللن طللرف تللدعي بعائديللة هللذا المنللاطق إليلله ,وهللذا ا طللراف قللد تكللون
دولتللين وهللذا هللو الشللائع المتمنللل بنللزاع ال لدول علللى إقللليم أو منللاطق محللددة
كللللالنزاع العراقللللي التركللللي علللللى عائديلللله واليللللة الموصللللل وكللللذلك النللللزاع
البريطاني-ا رجنتيني على جزر الفوكالند ,وقد أشيع اسلتخدام هلذا المصلطل،
في القانون الدولي والعالقات الدولية لوصف حالة تنلازع بلين دولتلين أو أكنلر
عللى أحقيلة منلاطق معينلة .أملا فلي القلوانين الوطنيلة قلملا نجلد هلذا المصلطل،
ك شارة إلى وجود منطقة متنازع عليها داخل الدوللة الواحلدة ,حيلث ظهلر هلذا
المصطل ،في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعلام  4002اللذك
حول إلى الدستور العراقي لعام  4002في الملادة  .020ويقصلد بهلا المنلاطق
التي تدعي أكنر من جهة عائديتها لها داخل العراقت ويسكنها الكورد والعلرب
والتركملللان والمسللليحيون ملللن الكللللدان واالنلللوريين وا رملللن وتتلللوزع هلللذا
المناطق على محافظات الموصل وكركوك وديالى وصالح الدين وواسط.
ولكللون هللذا المصللطل ،قليللل االسللتخدام فللي إطللار القللوانين والدسللاتير
الوطنيلللة فلللي دول العلللالمت فانللله قلللد يفسلللر عللللى أن المشلللرع العراقلللي ادخلللل
مصللطلحا ً دوليللا ً فللي تشللريع وطنللي وبالتللالي فانلله يللوحي بللان شللكل النظللام
السياسي في العراق يشهد وضعا ً جديداً ومميزاً.
وإلللى جانللب تسللمية الدسللتور لهللذا المنللاطق بالمنللاطق المتنللازع عليهللا,
فهناك مسلميات أخلرى يطلقهلا كلل طلرف وفقلا ً لرإيتله وإيديولوجيتله الخاصلة
بللله ,فالجانلللب الكلللوردك تسلللميه (بالمنلللاطق خلللار إقلللليم كوردسلللتان)( )أو
(بالمناطق المستقطعة من كوردستان)( ,)1في حين أن الجانب العربي (أو قسلم
منلله) ال يعتللرف بمصللطل ،المنللاطق المتنللازع عليهللا وال بالمسللميات ا خللرى
( )في ظل الكابينة الخامسة ( 4ايار  45 - 4003تشرين االول  ) 4006برئاسة نيجيرفان البلارزاني
شكلت وزارة مختصة بالمناطق المتنازع عليها وسميت بوزارة شإون مناطق خار اقليم كوردستان
و تحولللت الللوزارة اننللاء الكابينللة السادسللة برئاسللة بللرهم احمللد صللال ،الللى الهيئللة العامللة فللي إقللليم
كوردسلللتان للمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا ,للمزيلللد يراجلللع موقلللع الهيئلللة عللللى االنترنيلللتhttp://krg- :
 , dagb.org/index.phpاخر زيارة في .4000/0/40
) (1ينظر المادة خامسا من قانون الهيئة العامة في إقليم كوردسلتان للمنلاطق المتنلازع عليهلا ذك اللرقم
( )4لسنة .4000
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السابقة الذكر ,بل تسميها (بشمال العراق) في حين يلذهب قسلم آخلر إللى ابعلد
ملللن ذللللك وال يعتلللرف حتلللى بللل قليم كوردسلللتان العلللراق منلللل هيئلللة علملللاء
المسلللمين( ,)4اال ان القللوى السياسللية الرسللمية ومنهللا حللزب الللدعوة والمجلل
االعلللى االسللالمي فتعتلللرف بالمصللل ،الدسللتورك اللللوارد فللي الدسللتور ,أملللا
الجانب التركماني وخاصلة الجبهلة التركمانيلة المسليرة ملن قبلل تركيلا فتسلمى
هلللذا المنلللاطق بلللـ (تركملللان ايللللي) أك وطلللن التركملللان .وملللن بلللين كلللل هلللذا
التسللميات والطروحللات جللاء الدسللتور العراقللي بمصللطل ،جديللد وأطلللق عليهللا
المناطق المتنازع عليها لإشارة إلى وضلعية هلذا المنلاطق ا نفلة اللذكر حتلى
تتم حسم العائدية اإلدارية لها وفق آلية وضعت بموجب الدستور.

المطلب الثانً :أطـــراف الــنزاع
أن عمليللة تحديللد أطللراف النللزاع يتوقللف علللى طبيعللة النللزاع الللذك يحللدد
ا فللراد والجماعللات المشللاركة أو المتللؤنرة ب لذلك النللزاع ,فللالنزاع يتواجللد داخللل
ا سرة الواحدة (بين الزو والزوجلة) حيلث أطلراف النلزاع هلم ا فلراد (اللزو
والزوجلللة وا والد والجيلللران وا قلللارب) ,ويتواجلللد النلللزاع كلللذلك داخلللل البنلللى
والمإسسات والتكوينلات االجتماعيلة داخلل القريلة والمدينلة الواحلدة وبلين المدينلة
والمدن المجاورة لها ,وبين الجماعلات والمكونلات المختلفلة داخلل الدوللة الواحلدة
(النللزاع علللى السلللطة بللين ا حللزاب السياسللة أو بللين الحكللام والمعارضللة وب لين
الدولة والحركات التحررية) ,فقد يكلون النلزاع بلين الحكوملة والحركلة التحرريلة
التللي تطالللب بالسلليطرة علللى أراضللي معينللة والحصللول علللى حكللم ذاتللي ضللمن
حدود الدولة أو المطالبة باالسلتقالل علن تللك الدوللة ,وتسلود منلل هلذا النزاعلات
فلللي كنيلللر ملللن دول العلللالم منهلللا النلللزاع عللللى إقلللليم كشلللمير بلللين مجموعلللة ملللن
المتمللردين المسلللمين والدولللة الهنديللة ,وكللذلك النللزاع بللين الحكومللة السللريالنكية
ونمللور التاميللل علللى الجللزء الشللمالي والشللرقي فللي الللبالد حيللث يطللالبون بللالحكم
الذاتي باعتبار هذا المناطق الوطن التقليدك للتاميل ,ولكن يقابل ذلك بالرفض ملن

( )4تؤسسللت فللي  02نيسللان  4002فيهللا ممنلللون مللن السللنة العللرب والكللورد فقللطت وتحللاول ان تصللب،
مرجعية للسنة مقابل مرجعية الشيعةت مع ان توجهاتها تعبر عن مواقف قومية عربيلة متشلددةت ولكلن
مغلفة بذرائع وتبريرات دينية وفقهيلةت للتفاصليل ينظلر :هلادك محمود(اللدكتور)ت التوظيلف السياسلي
للفكر الديني (اربيلت  )4005ا.025-023

70

قبلللل ا رلبيلللة السلللنهالية فلللي سلللريالنكا( .)1وكلللذلك هنلللاك نزاعلللات دوليلللة حيلللث
أطرافها هي دول كالنزاع ا رميني-ا ذربيجاني على إقليم نارورني كارابا .
إن النللزاع بصللورة عامللة وبغللض النظللر عللن موضللوعه ونوعلله ,فللان
أطرافلله يقصللد بهللم المشللاركون أو المتللؤنرون فللي النللزاع ,ويمكللن أن تكللون
ا طللراف أفللراداً أو جماعللات أو منظمللات أو دول ,ويمكللن تقسلليم ا طللراف
المشتركة في النزاع على المستويات المختلفة إلى نالث مجموعات(-:)2
 .0المجموعللة الرئيسللية :أولئللك الللذين لللديهم مصللال ،مباشللرة فللي النللزاع
(كالزو والزوجة في النزاع العائلي القائم بينهما).
 .4المجموعة النانوية :أولئك الذين لديهم مصال ،ريلر مباشلرة فلي النلزاع
(كا طفال اللذين يتؤنرون من خالل النزاع بين الوالدين).
 .2المجموعة النالنة :أولئك الذين لهم مصال ،بعيدة في النزاع ( كا قارب
وا صدقاء الذين يتؤنرون بالنزاع بين الزوجين).
أمللا فيمللا يتعلللق بللؤطراف النللزاع فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا فللي العللراق
ووفق لا ً آلراء منظللرك دراسللات السللالم وحللل النزاعللات فللان أطللراف النللزاع
تشمل كل من يشارك في النزاع بصورة مباشرة ,أو من له تلؤنير عللى النلزاع
أو يسعى من اجل حل هذا النزاع( ,)3ووفقا ً للذلك يمكلن تحديلد أطلراف النلزاع
بما يلي-:
 -0الحكومة االتحادية العراقية.
 -4حكومة إقليم كوردستان  -العراق.
 -2دول الجوار وخاصة تركيا وإيران.
 -2الواليات المتحدة ا مريكية.
 -2ا مم المتحدة.
) (1للمزيد عن النزاع في كشمير والنزاع فلي سلريالنكا ينظلر :سلومانترا بلوز ,المصلدر السلابق ,ا
 02وما بعدها.
( ) Dr. Amr Abdalla and Allison Attenello, Understanding C. R. Sipabio
Aconflict Analysis Model, University for Peace Virginia USA , 2002 , p.50 .
(3) L. Shay Bright, Conflict Mapping Chart , Article published at the link :
http://www.cmsupport.org/ConflictMapping/ConflictMap001/ConflictMap001.
cfm?ID=1
, Last visited 20/1/2011.
2
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أملللا إذا أخلللذنا العواملللل االننيلللة بنظلللر االعتبلللار لمكونلللات هلللذا المنلللاطق
باعتبللارهم مشللاركين فع لالً فللي النللزاع ولهللم تللؤنير علللى النللزاع القللائم ,فلليمكن
تحديد أطراف النزاع بما يلي-:
 -0الكلللورد (الكلللورد المسللللمون ملللن السلللنة والشللليعة والكلللورد االيلللزديين
والكورد الشبك).
 -4العرب (العرب السنة والعرب الشيعة).
 -2التركمان (التركمان السنة والتركمان الشيعة).
 -2المسيحيون (الكلدان ,اآلنوريين وا رمن).
أمللا مللن الناحيللة القانونيللة والدسللتورية فللان الدسللتور العراقللي لعللام 4002
وفي المادة ( )020لم يحدد أطراف النزاع ,التي تشمل كل من-:

 -0الحكومة االتحادية في بغداد .
 -4حكومة إقليم كوردستان-العراق .
وانطالق لا ً مللن ا س ل السللابقة طللراف النللزاع فللان لكللل طللرف مللن
أطراف النزاع له تؤنيراته على المناطق المتنازع عليها فلالطرف الكلوردك أو
حكومة إقليم كوردسلتان تمتلاز بكونهلا لهلا اللدور ا كبلر فلي التلؤنير عللى هلذا
المناطق بسبب االمتداد أالنني الكوردك فيهلا حيلث أن تواجلد الكلورد فلي هلذا
المناطق يصل في بعض الحاالت إلى الغالبية المطلقة كما في سنجار وشيخان
ومخمور وخانقين وريرها ,بينما في مناطق أخرى تتمنل نسبة الكلورد بكونهلا
كبيللرة نسللبيا ً ,هللذا باإلضللافة إلللى أن قللوات البيشللمركة الكورديللة ال تللزال تقللوم
بحمايللة هللذا المنللاطق إلللى جانللب القللوات العراقيللة ,وفللي الجانللب اآلخللر فللان
للحكومة االتحادية في بغلداد اللدور الكبيلر فلي إدارة ا زملة فلي هلذا المنلاطق
الن الغالبيللة مللن العللرب الموجللودين فللي هللذا المنللاطق إلللى جانللب جللزء مللن
التركمان ال يرربون بضلم هلذا المنلاطق إللى إقلليم كوردسلتان ,باإلضلافة إللى
انلله مللن الناحيللة اإلداريللة ال تللزال هللذا المنللاطق مرتبطللة بالحكومللة االتحاديللة
لحلللين تسلللوية النلللزاع وفقلللا ً للملللادة  ,020كملللا أن دول الجلللوار أيضلللا ً يمكلللن
اعتبارها أطرافا ً رير مباشرة في النزاع وخاصة تركيا بما لها ملن تلؤنير عللى
النزاع القائم ,وكذلك الواليات المتحدة باعتبارها كانت الدوللة الراعيلة للعمليلة
السياسللية فللي العللراق منللذ عللام  4002وحتللى انسللحاب جيشللها فللي نهايللة عللام
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 4000وانرت بشكل أو بآخر على النزاع فلي تللك الفتلرة الحساسلة ,كلل ذللك
باإلضللافة إلللى منظمللة ا مللم المتحللدة التللي خولللت لبعنتهللا فللي العللراق لتقللديم
المشورة والدعم والمساعدة لألطراف العراقية لتسلوية مسلؤلة الحلدود الداخليلة
بللين الحكومللة االتحاديللة وحكومللة إقللليم كوردسللتان مللن خللالل تقللديمها لتقللارير
عن النزاع في هذا المناطق.

المبحث الثانً :عــوامـل الــنـزاع
شهدت منطقة الشرق االوسلط ,بعلد انتهلاء حقبلة االسلتعمار ,منازعلات
حدوديللة دوليللة وداخليللة ,بسللبب سياسللة االسللتعمار فللي هللذا المنطقللة وتشللكيله
لكيانلللات ودول مصلللطنعة دون إرادة شلللعوبها بلللل وفقلللا ً لمصلللالحها السياسلللية
واالقتصللادية واإلسللتراتيجية .والخارطللة السياسللية لهللذا الللدول والكيانللات تللدل
على وجود نزاعات داخلية وخارجية ,فعلى سبيل المنلال ,شلهد العلراق نزاعلا ً
داخليلللا ً مزمنلللا ً منلللذ تؤسيسللله ملللع الحركلللة التحرريلللة الكوريلللة ,باإلضلللافة إللللى
نزاعاته الحدودية ملع دول الجلوار والسليما ملع إيلران والكويلت .وبخصلوا
النلللزاع بلللين الحكوملللة االتحاديلللة وحكوملللة إقلللليم كوردسلللتان حلللول المنلللاطق
المتنللازع عليهللا ,فهنللاك جملللة عوامللل مهللدت السللبيل لقيللام هللذا النللزاع بللين
الطرفين ,منها العامل التاريخي والعاملين االقتصادك والسياسي .وسنبين ذللك
بشيء من التفصيل.

المطلب األول :العـامـل التـارٌخً
تعتبر مدينة كركوك من أكنر المناطق المتنازع عليها إنارة للجلدل بلين
المكونات المختلفلة التلي تقطنهلا فلي الوقلت الحاضلر ,وتشلير ا دللة التاريخيلة
بلللؤن (الطلللوتيين) هلللم اللللذين وضلللعوا اللبنلللات ا وللللى لهلللذا المدينلللة وكانلللت
عاصللمتهم منللذ  4200سللنة قبللل الملليالد( ,)1وفللي ا لللف النللاني قبللل الملليالد
استطاع اآلشوريون من هزيملة الطلوتيين وحكملوا مدينلة كركلوك( .)2وملع أن
اآلشوريين حكموا المنطقة لفترة من الزمن إال أن الميديين اسلتطاعوا فلي علام
( )1عوني الداوودك ,كركوك وسياسة التعريب ,بحث منشور على الرابط التالي:
 , http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htmآخر زيارة في .4000/0/45
( )2ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
ترجمة :عبداإلله ألنعيمي ,دراسات عراقية ,ط ,0بغداد/اربيل/بيروت ,4006 ,ا. 46
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 304ق .م .ملللن إنهلللاء حكمهلللم فلللي المنطقلللة( .)1كملللا أن بعلللض المصلللادر
التاريخيللة ا خللرى تشللير إلللى أن اللولللويين والخللوريين هللم مللن َبنللوا مدينللة
كركللوك وأنهمللا شللعبان كللان لهمللا دور أساسللي فللي تشللكيل ا مللة الكورديللة
الحالية( .)2وخضعت المنطقة فيملا بعلد إللى نفلوذ إمبراطوريلات ودول زحفلت
على المنطقة من خار المنطقلة كالمقلدونيين والبلارنيين والساسلانيين ,وأطللق
()3
الساسانيون على المنطقة بما فيهلا كركلوك تسلمية (طرمكلان )garmakan
القريبللة ملللن التسلللمية الكورديلللة الحاليلللة لهلللذا المنلللاطق حيلللث يطلقلللون عليهلللا
(طاإر ّاى) ,وبعللد توجلله الفتوحللات اإلسللالمية نحللو المنطقللة أصللبحت المنطقللة
ضمن سيطرة الدول اإلسالمية المتعاقبة وفي ظل حكمهلم بلدأت هجلرة القبائلل
التركمانية من آسيا الوسطى على شكل موجات ,وان أول وجود لهم يعود إللى
علللام  320ميالديلللة فلللي زملللن الخليفلللة ا ملللوك معاويلللة بلللن أبلللي سلللفيان(.)4
واستمرت هجراتهم خلالل حكلم الدوللة العباسلية وخاصلة فلي عهلد أبلي جعفلر
المنصللور وهللارون الرشلليد ,وكللان والللي خراسللان يرسللل سللنويا ً ألفللين مللن
ا تللراك مللن منطقللة تركسللتان إلللى العللراق ,وبعللد دخللول السلللطان السلللجوقي
طغرل بك إللى بغلداد علام  0022أصلب ،االسلتيطان التركملاني للمنطقلة أكنلر
كنافللة( ,)5وقللام السللالجقة مللن اجللل حمايللة اإلمبراطوريللة باسللتيطان عشللائر
تركمانية على امتداد الطرق التجارية المهمة وخاصة في محور تلعفر-اربيلل-
كركللوك-منللدلي ,كمللا جلبلللت الغللزوات المغوليللة للمنطقلللة أعللداداً كبيللرة ملللن
المهللاجرين مللن آسلليا الوس لطى إلللى المنقطللة .وفللي ظللل حكللم اإلمبراطوريللة
( ) 1د .خليل إسماعيل محمد ,كوردية كركوك في ظل الحقائق التاريخية الجغرافية ,بحلث منشلور عللى
الموقع االلكتروني , http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm :
آخر زيارة في .4000/0/46
( )2د .كمال مظهر احمد ,المصدر السابق ,ا.3
( )3ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.46
( )4ماهر النقيب ,كركوك وهويتها القومية والنقافيلة ,ترجملة :حبيلب الهرملزك ,مإسسلة وقلف كركلوك
للنقافة وا بحاث ,ط ,0استانبول ,4005 ,ا  24؛ ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك
السياسة االننية في النزاع والحلول التوافقية ,المصدر السابق ,ا.20
( )5ماهر النقيب ,المصدر السابق ,ا . 24
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الصللفوية عمللد الشللاا إسللماعيل ا ول إلللى تللوطين أعللداد كبيللرة مللن التركمللان
القزلبللا (الشلليعة) فللي المنللاطق المحيطللة بكركللوك وطوزخورمللاتو ,وبعللد
احتالل السلطان سلليمان القلانوني لبغلداد علام  0222أصلبحت المنطقلة جلزءاً
من اإلمبراطورية العنمانية واستمرت هجرات التركمان إلى هذا المناطق(.)1
ويشللير الكاتبللان ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد بللان المنطقللة ظلللت
تتسم بنكهة كوردية قوية ررم الهجلرات السلابقة إليهلا وان العنملانيين اعتملدوا
علللى ا ملللراء الكللورد المحليلللين لمقاومللة الصلللفويين فللي المنطقلللة وان كلملللة
كوردستان كانت مسلتخدمة منلذ عهلد السلالجقة كمصلطل ،جغرافلي يشلير إللى
منطقة جغرافية محلددة بتواجلد الكلورد( .)2كلل هلذا باإلضلافة إللى أن إشلارات
الرحالة ومنها ما كتبه المهند الروسي (يوسيب جيرنيك) اللذك زار كركلوك
عام  ,0542-0544وكذلك ما ذكرا العالمة التركي (شم الدين سامي) عام
 ,0563بؤن الكورد يشكلون الغالبية المطلقة ملن سلكانها ( ,)3تعتبلر ملن ا دللة
التاريخيللة التللي يعتمللد عليهللا الكللورد فللي طروحللاتهم حللول الهويللة الكورديللة
لمدينة كركوك والمناطق المتنازعة عليها ا خرى.
وفي الجانب اآلخر فلان التركملان أيضلا ً يإكلدون بلؤنهم كلانوا يحكملون
المنطقة ويشكلون أكنرية سكانها ,وقلد أكلد بعلض الملإرخين والبلاحنين وملنهم
السياسي البريطاني همسلي لونكريلك (المفلت اإلدارك فلي الحكوملة العراقيلة
في العهد الملكلي) اللذك أشلار بلان التركملان يقطنلون بكنلرة فلي ملدن كركلوك
واربيلللل والتلللون كلللوبرك وكفلللرك( ,)4وكلللذلك سلللي جلللي ادمونلللدز (الضلللابط
السياسللي البريطللاني) الللذك يللرى بللؤن التركمللان يشللكلون أرلبيللة فللي مركللز
محافظللة كركللوك وان الك لورد هللم ا رلبيللة فللي االقضللية والنللواحي والقللرى

( )1ليللام اندرس ل ن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا .22-24
( )2المصدر نفسه ,ا ا. 23-22
( )3د .جبللار قللادر ,التركيللب ا ننللي لسللكان كركللوك خللالل قللرن ( ,)0625-0520بحللث منشللور علللى
الموقع االلكتروني , http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm :آخلر زيلارة فلي
.4000/4/2

( )4ماهر النقيب ,المصدر السابق ,ا.060
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المحيطة بكركوك( .)1إال انله فلي ذللك الوقلت كلان ا سلا فلي تحديلد القوميلة
هلو اللغللة الناطقللة هلالي المنطقللة وكانللت المنطقلة قللد خرجللت للتلو مللن تحللت
اإلدارة العنمانيلللة وبالتلللالي كانلللت جميلللع المكونلللات ا خلللرى ريلللر التركملللان
تتحدث باللغة التركية وان الكنير من الكورد في الملدن انلدمجوا ملع مإسسلات
الدولة العنمانية وكانوا يجيدون التركية ,وهكلذا فلان لشليوع اللغلة التركيلة دفلع
ببعض المستشلرقين والرحاللة وحتلى التركملان أنفسلهم فلي المبالغلة فلي تقلدير
عللددهم .كمللا انلله حتللى إذا كانللت لمدينللة كركللوك ذات أرلبيللة تركمانيللة فؤنهللا
محاطلللة بقلللرى وملللدن ذات رالبيلللة كورديلللة أك أنهلللا تقلللع فلللي عملللق الغالبيلللة
الكوردية.
ومللن الناحيللة الجغرافيللة وبموجللب تقريللر عصللبة ا مللم لسللنة 0644
الخاا بحل مشلكلة واليلة الموصلل فقلد أشلار إللى أن العلراق يتمنلل بمنلاطق
نللالث هللي العللراق والجزيللرة وكوردسللتان  ...وان العللراق العربللي ال يتجللاوز
خط تكريت على نهر دجلة وهيت على نهر الفرات(.)2
أما الوجود العربي في المناطق الشمالية ملن العلراق فيعلود إللى هجلرة
القبائل العربية بعلد الفتوحلات اإلسلالمية ,حيلث للم تكلن فلي السلابق أك وجلود
للعرب في هذا المناطق ,فمدينة الموصلل مركلز الواليلة قبلل وصلول اإلسلالم
في عام  324ميالدية كانت تتكون من نالث محالت وهي محللة الزرادشلتيين
ومحلللة اليهللود ومحلللة المسلليحيين ,وفللي عهللد الخليفللة عمللر بللن خطللاب بللدأت
الفتوحللات اإلسللالمية تتوجلله نحللو العللراق وتللم تللوطين أول عشلليرة عربيللة فللي
الموصللل باسللم الخللزر ( ,)3ولللم يكللن للعللرب أك وجللود فللي كركللوك ايض لاً,
ويللذكر لونكريللك أن القللرن السللابع عشللر شللهد أوسللع حركللة انتقللال للعشللائر
العربيللة البدويللة (عشللائر الشللمر) إلللى منطقللة الجزيللرة رللرب نهللر دجلللة وفللي

( )1د .جمال رشليد احملد ,كركلوك فلي العصلور القديملة ,دار ارا

للطباعلة والنشلر ,اربيلل,4004 ,

ا .20
( )2د .خليللل إسللماعيل محمللد ,المنطقللة المتنللازع عليهللا بللين الحاضللر الملتهللب والمسللتقبل المجهللول,
المصدر السابق ,ا.44
( )3د .عبللدالفتاح علللي البوتللاني ,دراسللات ومباحللث فللي تللاريخ الكللورد والعللراق المعاصللر ,المصللدر
السابق ,ا 242؛ رفور مخمورك ,المصدر السابق ,ا.02
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أوائللل القللرن النللامن عشللر بللدأت هجللرة عشللائر العبيللد والجبللور باتجللاا رللرب
كركوك(.)1
وبعد أن تشكلت دولة العراق الحدينة بؤربع سنوات وبقرار ملن عصلبة
ا مللم فللي  03كللانون ا ول  0642تللم إلحللاق واليللة الموصللل ( كوردسللتان
العراق) بها(.)2
ويبدو مما سبق بان منطقة كركوك كانت ذات أرلبية كورديلة منلذ أقلدم
العصللور وحتللى اآلن ,وان الهجللرات العربيللة والتركمانيللة إليهللا جللاءت خللالل
المراحل التاريخية المتؤخرة سباب سياسية واقتصلادية والصلراعات الطويللة
بين اإلمبراطوريتين العنمانية والصفوية على المنطقة ,حيلث جلاءت الموجلات
التركمانيلللة ملللع سللليطرة السلللالجقة عللللى المنطقلللة وملللن نلللم العنملللانيين اللللذين
اسللتقدموا التركمللان السللنة ,بينمللا الصللفويين اسللتقدموا التركمللان الشلليعة لخلللق
حاجز بشرك أمام الهجمات العسكرية للطرف الناني ,وهكذا أصبحت المنطقلة
تتميز بطابع سكاني مختلط ومختلف من حيث القومية والتوجهات وباتلت سلمة
ظاهرة إلى يومنا هذا.
كما أن الوجود العربلي فلي هلذا المنلاطق حلديث نسلبيا ً ويعلود إللى بدايلة
توطين العشلائر العربيلة فلي العهلود ا خيلرة ملن حكلم الدوللة العنمانيلة ,وكلذلك
بعد تؤسي الدولة العراقية التي بدأت بتعريب المنطقة والتي استمرت حتى علام
.4002
ونالحظ بان الوجود الكوردك واآلنورك المسليحي فلي المنلاطق المتنلازع
عليها قديم وهم من سكنتها قديما ً ,وان الوجلود التركملاني والعربلي جلاء فيملا بعلد
وإنهللم اسللتقدموا إلللى هللذا المنللاطق مللن أمللاكن أخللرى وعلللى الللررم مللن حكمهللم
للمنطقة إال أنهم ليسوا من السكان ا صليين لهذا المناطق بلل إنهلم اسلتولوا عليهلا
واسللتوطنوا فيهللا .وان المنطقللة كانللت تسللمى بكوردسللتان منللذ العهللد السلللجوقي
والتللي تشللير إلللى وجللود إقللليم جغرافللي تعنللي ارض الك لورد فللي حللين أن تسللمية
"تركمان إيلي" التي تطلقها التركمان على المنطقة ليست لهلا أصلل تلاريخي ,كملا
أن المنطقة لم تكن جزءاً من العراق فلي أك وقلت بلل وحتلى أننلاء تؤسلي الدوللة
( )1د .خليللل إسللماعيل محمللد ,المنطقللة المتنللازع عليهللا بللين الحاضللر الملتهللب والمسللتقبل المجهللول,
ا.26-25
المصدر السابق,
( )2د .مكللرم طالبللاني ,كردسللتان والحقللوق القوميللة للتركمللان ,مكتللب الفكللر والتوعيللة لالتحللاد الللوطني
الكردستاني ,سليمانية ,4005 ,ا .40
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العراقية للم تشلمل هلذا المنلاطق ولكلن العتبلارات سياسلية واقتصلادية تلم إلحاقهلا
بللالعراق .وان إشللارة بعللض الكتللاب إلللى أن التركمللان يشللكلون أرلبيللة فللي مركللز
كركوك اعترفوا في نف الوقت بان الكلورد يشلكلون أرلبيلة فلي القلرى المحيطلة
بها والتي تعتبر امتدادها الطبيعي وان الخالف لي على مركلز كركلوك وحلدها,
وان كللان ذلللك صللحيحا ً بكللون الك لورد أقليللة فللي المركللز فللان ذلللك يعللود إلللى أن
مركزهللا كللان بيللد العنمللانيين الللذين اعتمللدوا علللى ا رلللب علللى التركمللان فللي
المسلللائل اإلداريلللة .كلللل ذللللك باإلضلللافة إللللى أن الصلللراع الفكلللرك حلللول تلللاريخ
كركوك والمناطق المتنازعلة ا خلرى تتركلز بلين الكلورد واآلنلوريين علن حكلام
المنطقللة ا وائللل هللل كللانوا آشللوريين أم ميللديين وطااُ ّني ,وانلله ال التركمللان وال
العرب ليسلا طرفلا ً فلي هلذا الصلراع كلون أنله للي لهملا وجلود فلي المنطقلة فلي
التاريخ القديم.

المطلب الثانً :العـامـل االقتـصادي
تتميللز المنللاطق المتنللازع عليهللا بؤهميللة اقتصللادية كبيللرة نهللا تحتللوك
على المصادر الطبيعية الهامة كالنفط والغاز ,باإلضافة إللى سلهولها الشاسلعة
الصللالحة إلنتللا المحاصلليل الزراعيللة الهامللة كالحنطللة( )0والشللعير والقطللن
بالدرجللة ا ولللى إضللافة إلللى أنللواع عديللدة مللن المحاصلليل الزراعيللة ,كمللا أن
الموقللع الجغرافللي للمنللاطق المتنللازع عليهللا ووقوعهللا بللين إقليمللين جغللرافيين
متبللاينين اإلقللليم الجبلللي وإقللليم السللهل الرسللوبي ,ازدادت مللن أهميللة المنطقللة
قديما ً ونشؤت فيها مراكز لتسلويق المنتجلات الزراعيلة والحيوانيلة ومنهلا ملدن
الموصل وكركوك وسنجار وخلانقين ومنلدلي( .)4وبعلد اكتشلاف كميلات كبيلرة
مللن الللنفط فللي هللذا المنللاطق ازدادت أهميللة المنطقللة واشللتد الصللراع حولهللا
واكتسلللبت أبعلللاداً اجتلللازت محيطهلللا المحللللي واللللوطني لتجتلللذب إللللى بإرتهلللا
اهتماملات القللوى اإلقليميلة والعالميللة الن الطلرف الللذك يسليطر علللى المنطقللة
يكون في حقيقة ا مر قد سيطر على أهم مصادر الطاقة فلي العلالم .فمحافظلة
( )0تعد حنطة كركوك من اجود انواع الحنطةت وكان يطللق عليهلا الحنطلة الكورديلةت ومملا لله دالالتله
القومية والسياسية ان الحكومة العراقية استبدلت بعد سنة  0625االسم الى (الحنطة الشمالية).
( )4د .خليل إسماعيل محملد ,المنطقلة المتنلازع عليهلا بلين الحاضلر الملتهلب والمسلتقبل المجهلول ,المصلدر
السابق ,ا.42
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كركللوك مللنال مركللز تجللارك وزراعللي هللام وفيهللا مللن المصللادر الطبيعي لة,
وخاصة النفط حيث يبلس عدد آبار حقولها حوالي ( )252بئراً ويبلس مخزونهلا
االحتيلللاطي أكنلللر ملللن  42مليلللار برميلللل وبلللدء أنتلللا اللللنفط فيهلللا منلللذ علللام
 .)1(0644كمللا أن ا هميللة االقتصللادية للمنللاطق المتنللازع عليهللا فللي محافظللة
نينوى تتمنل في سهولها الشاسعة الصالحة للزراعة وكذلك وجلود آبلار نفطيلة
كنيللرة فللي هللذا المنللاطق والتللي تبلللس عللدد آبارهللا ( )52بئللراً ويبلللس مخزونهللا
االحتيللاطي مللا يقللارب مليللارك برميللل( .)2والجللدول التللالي يظهللر لنللا ا هميللة
النفطية للمناطق المتنازع عليها وبالشكل التالي:
المالحظات
االحتياطي بمليار
المنطقة
الحقول
برميل
منتج
كركوك
باباطزطز
02700
باك حسن

كركوك

02702

منتج

جمبور

كركوك

00720

منتج

بخمة حسن

كركوك

02740

رير منتج

جمبور شمال

كركوك

02760

رير منتج

عين زالة

ررب دجلة

0705

منتج

بطمة

ررب دجلة

0720

منتج

نفط خانة

خانقين

0742

منتج

جدول رقم ()2
االحتياطي المإكد لحقول النفط في المناطق المتنازع عليها(.)3
( ) 1حكومللة إقللليم كوردسللتان ,وزارة شللإون منللاطق خللار اإلقللليم ,تقريللر حللول التغييللرات اإلداريللة
للمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك ,اربيل ,حزيران  ,4004ا.4
( )2المصدر نفسه ,ا . 34
( )3نقالً عن :نَٕساح عٕبكَ ه يَّتُ ٖو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .44
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ولعللب العامللل االقتصللادك ,وخاصللة وجللود الللنفط والسللهول الشاسللعة
للزراعللة ووقللوع المنطقللة علللى الطريللق السلللطاني التجللارك ,دوراً سلللبيا ً فللي
مستقبل هذا المناطق ,حيث كان العنمانيون يشجعون التركمان للسكن فيها ملن
خللالل تعييللنهم فللي المناصللب الحكوميللة ومللنحهم االمتيللازات النفطيللة ,فمللنالً
منحوا امتياز استخرا النفط فلي بابااطزطز اللى عائللة نفطجلي زادة التركمانيلة
ليقوموا ببيعه إلى سكان المنطقة(.)1
كما لعلب وجلود اللنفط دوراً حاسلما ً فلي تقريلر مصلير واليلة الموصلل
وإلحاقهللا بللالعراق التللي كانللت تحللت االنتللداب البريطللاني وبللدعم كامللل مللن
ا خيلللرة فسللل ،المجلللال أمامهلللا السلللتغالل نرواتهلللا وفقلللا ً لمصلللالحها ,كملللا أن
الموقف القوك لبريطانيلا فلي عصلبة ا ملم مكنهلا ملن إقنلاع الواليلات المتحلدة
بللالتخلي عللن المبللادئ التللي أعلنهللا رئيسللها (وودرود ولسللن) مقابللل حصللول
ا خيرة عللى امتيلازات اللنفط فلي العلراق حيلث حصللت الشلركات ا مريكيلة
علللى  %42742مللن أسللهم امتيللازات التنقيللب عللن البتللرول فللي العللراق وفق لا ً
التفاقية .)2(0643
واشترطت بريطانيا على العراق لالحتفاظ بالواليلة موافقتهلا عللى ملن،
امتيازات الستخرا النفط إللى شلركة بريطانيلة وإال قلد تخسلر الواليلة سلواء
بدمجها مع تركيا أو سوريا ,كملا أن تقريلر العصلبة أشلار إللى أن االعتبلارات
االقتصادية تدعوا إلى ضم المنطقة للعراق لكي تستطيع أن تتطور وتنمو نمواً
()3
طبيعيلللا ً وهلللذا ال تلللؤتي دون ضلللم واليلللة الموصلللل إليهلللا  .وكلللان العاملللل
االقتصللادك وراء معارضللة الحلفللاء وخاصللة بريطانيللا لقيللام الدولللة الكورديللة
وألحقللت واليللة الموصللل بللالعراق بسللبب النللروة النفطيللة فيهللا ,لتلؤمين حاجللات
بريطانيا الصناعية ولتسيير أسطولها البحرك والتخلا من واردات النفط ملن
الواليللات المتحللدة ,حيللث كانللت  %50مللن واردات بريطانيلا النفطيللة تسللتورد
مللن الواليللات المتحللدة ا مريكيللة ,وسللعت بريطاني لا بعللاد النفللوذ ا مريكللي
( )1د .ازاد نقشبندك ,انر نفط كركلوك عللى ترحيلل الكلورد ملن كركلوك وتعريبهلا ,بحلث منشلور فلي:
مجموعللة مللن المللإلفين ,كركللوك بحللوث المللإتمر العلمللي حللول كركللوك نيسللان  ,4000دار ارا
للطباعة والنشر ,ط ,4اربيل ,4000 ,ا .22
( )2كاظم حبيب ,المصدر السابق ,ا.60-60
( )3عبدالرحمن البزاز ,المصدر السابق ,ا.032-030
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وا لماني عن المنطقة لكي تنفرد بمواردها وجعلها جزءاً من مناطق االنتلداب
التابع لها(.)1
وبعد تؤسي الدولة العراقيلة أصلب ،العاملل االقتصلادك المتمنلل ب نتلا
النفط وسليلة لممارسلة سياسلات جديلدة حيلث قاملت شلركة نفلط العلراق بجللب
أعداد كبيرة من العرب واآلشوريين للعمل فلي الشلركة وإسلكانهم فلي كركلوك
عللى حسلاب سلكان المنطقلة( ,)2واسلتمرت سياسلة التعريلب فلي العهلد الملكلي
واتسعت في العهد الجمهورك وفقا ً لخطلط وبلرامج وسياسلة مدروسلة ملن قبلل
الدولللة ,وخللالل مفاوضللات الحكللم الللذاتي فللي عللام  0640تللوترت عالقللات
الحكومة العراقية مع النورة الكورديلة بعلد إعلالن مصلطفى البلارزاني رسلميا ً
حللق الكللورد فللي نفللط كركللوك( .)3وان سياسللات الحكومللات العراقيللة المتعاقبللة
تمنلت في استنمار وإنتا النفط في المنلاطق المتنلازع عليهلا بؤقصلى درجاتله,
فقد ساهمت حقول النفط في كركوك خلالل ا علوام  0620إللى  0660بلؤكنر
من  %32من إنتا العراق النفطي ,ووصل إلى  %3474عام  ,0664فضالً
عن تزويدها يوميا ً ما مقدارا  %4274من االستهالك المحلي(.)4
ويبللدو ممللا سللبق أن ا هميللة االقتصللادية الكبيللرة للمنطقللة قللد سللاهمت
بشكل كبير في تحديد مسلار السياسلات الحكوميلة حيلال المنطقلة وجعللت منهلا
منطقة ساخنة وقابلة لالنفجار في أك وقت ,الن السيطرة عليها سيزيد من قلوة
الدولة ,وانضمامها إلقليم كوردستان سليعطيها قلوة سياسلية واقتصلادية ملإنرة
على الساحة العراقية واإلقليمية ,وبالتالي ستدفعها إلى االستقالل الذك سيشلكل
خطللراً علللى الللدول المجللاورة التللي يقطنهللا الكللورد وتهديللداً لسللالمة ووحللدة
أراضيها.

( )1ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا .20
( )2د .ازاد نقشبندك ,المصدر السابق ,ا .24
( )3د .سامر مإيد عبد اللطيف ,المصدر السابق.
( )4د .ازاد نقشبندك ,المصدر السابق ,ا.22-24
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المطلب الثالث :العـامـل ألسـٌاسـً
إن ا هميللة الكبيللرة للمنللاطق المتنللازع عليهللا دفعللت القللوى المسلليطرة
عليها بممارسة سياسات أدت إللى تغييلر واقعهلا اللديمغرافي ,ومنلذ بدايلة حكلم
الدول اإلسالمية للمنطقلة بلدأت باسلتقدام قبائلل تركمانيلة وعربيلة إللى المنطقلة
بللدءاً مللن ا مللويين والعباسلليين والسلللجوقيين والص لفويين وانتهللاءاً بالعنمللانيين
والحكومللات العراقيللة المتعاقبللة ,وكللان اسللتقدامهم مللن اجللل االسللتفادة ملللنهم
عسكريا ً كمحلاربين وكلذلك لحمايلة وتلامين الطريلق التجلارك وللردع العشلائر
الكورديللة المتمللردة ضللد وجللودهم( )1ولتعييللنهم فللي المناصللب اإلداريللة إلدارة
مإسسللات الدولللة العنمانيللة وليكونللوا رعللاة مللواليين لهللم ,ومللن اجللل كللل ذلللك
قللاموا بزيللادة تللوطين التركمللان علللى طللول هللذا الطريللق ,كللل هللذا سللاهم علللى
ازديللاد التواجللد التركمللاني فللي المنطقللة .وبعللد انتهللاء الوجللود العنمللاني فللي
المنطقللة واحتاللهللا مللن قبللل بريطانيللا تللم تشللكيل عللدد مللن الكيانللات السياسللية
الجديللدة بشللكل يتوافللق مللع مصللال ،دول الحلفللاء وخاصللة بريطانيللا وفرنسللا,
وعللللى اللللررم ملللن نشلللاط الحركلللة التحرريلللة الكورديلللة آنلللذاك إال أن العاملللل
السياسي كان وراء عدم دعم بريطانيا لها بل وللم يوفلوا بوعلودهم فلي معاهلدة
سيفر ب قامة الدولة الكوردية في جنوب شرق ا ناضول ووالية الموصل .كملا
أن دولة العلراق التلي تؤسسلت فلي علام  0640ملن رالبيلة شليعية ,ونظلراً لملا
سيشلكله الشليعة ملن الخطلر عللى المصلال ،البريطانيلة سلعت ا خيلرة لتحقيلق
توازن طائفي وذلك بانضمام ا رلبية الكوردية السنية في واليلة الموصلل إللى
العراق(.)2
وأشار تقرير لجنة عصبة ا مم حلول مشلكلة الموصلل بؤنله "إذا علدت
العنصرية عامالً حاسما ً لحل المشكلة حينئذ يجب إقامة دوللة كورديلة مسلتقلة,
الرأك الذك أبدى معظم المناطق الكوردية تمسلكها بله"( ,)3إال أن هلذا ا سل
لللم يإخللذ بنظللر االعتبللار فللي تقريللر مصللير الواليللة .وبعللد إكمللال شللكل الدولللة
العراقية سعت الحكومات العراقية إلى وضع مخطلط لتنفيلذ سياسلات التعريلب
فللي المنللاطق الكورديللة المتاخمللة للمنللاطق العربيللة وتركللزت فللي محافظللات
( )1د .كمال مظهر احمد ,المصدر السابق ,ا .54
( )2ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا .20
) )3د .كمال مظهر احمد ,المصدر السابق ,ا.064-063
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الموصللل وكركللوك وديللالى والكللوت ,مللن خللالل مشللاريع اسللتيطانية وإسللكان
العشائر العربية البدوية المتنقلة فلي هلذا المنلاطق والغلرض منهلا كلان إلعلادة
رسلللم التكلللوين القلللومي للسلللكان لصلللال ،المكلللون العربلللي .وكانلللت سياسلللة
الحكومات العراقية في العهلد الملكلي تتمنلل فلي تشلجيع العوائلل العربيلة عللى
السكن في منطقة كركوك ,ا مر الذك أصب ،مقدملة لحملالت تعريلب مسلتمرة
تم التخطيط لها بشكل فعال ومن خالل تنفيذ مشلاريع ومنهلا مشلروح الحويجلة
ا روائي الذك بدأ العمل فيه منذ سنة  0623وحتى .)1(0624
وفللي العهللد الجمهللورك أصللبحت سياسللة التعريللب جللزءاً مللن سياسللة
الدولة العليا حيث كانلت أعللى أجهلزة الدوللة تشلرف عللى تنفيلذها وكانلت تلتم
من خالل إصدار المراسيم الجمهوريلة والقلرارات الصلادرة ملن مجلل قيلادة
النورة بهدف تعريب المنطقة ,واتخذت هذا السياسة نالنة محاور وتتمنل في:
 -0محور تعريب منطقة الجزيرة ررب محافظة نينوى.
 -4محور تعريب منطقة كركوك.
 -2محور تعريب منطقة الكورد الفيليين شرق بغداد.
حيث شملت المنطقة الممتدة من قضاء بدرة في محافظة واسط ملروراً
بمحافظللة كركللوك وصللوالً إلللى قضللاء سللنجار فللي رللرب محافظللة نينللوى(,)2
وكانت تعتبر هلذا الشلريط ملن المنلاطق ا ماميلة التلي تعرضلت للتعريلب ملن
خالل ترحيل سكانها الكورد والتركمان وإسكان العرب مكانهم.
وملللن خلللالل االطلللالع عللللى سياسلللات الحكوملللات العراقيلللة المتعاقبلللة
وخاصللة خللالل حكلللم حللزب البعلللث فللي أعلللوام  ,4002-0635فللان سياسلللة
التعريب تجلت في الممارسات التالية:
 -0تللوطين العشلللائر العربيلللة ملللن جنللوب ورلللرب العلللراق فلللي المنلللاطق
المتنازع عليها حاليا ً وتوزيع ا راضي الزراعية التي صحابها الكلورد
والتركمللان علللى العشللائر العربيللة المتنقلللة بهللدف اسللتيطانها ,فمللنالً تللم
( )1د .خليللل إسللماعيل ,البعللد القللومي لالسللتيطان العربللي ف لي محافظللة كركللوك ,بحللث منشللور فللي:
مجموعللة مللن المللإلفين ,كركللوك بحللوث المللإتمر العلمللي حللول كركللوك نيسللان  ,4000دار ارا
للطباعة والنشر ,ط ,4اربيل ,4000,ا.404
( )2د .خليل إسماعيل محملد ,المنلاطق المتنلازع عليهلا بلين الحاضلر الملتهلب والمسلتقبل المجهلول ,المصلدر
السابق ,ا.6
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إسلللكان ( )44402شلللخا ملللن العلللرب فلللي علللام  0624فلللي ناحيلللة
الحويجللة( ,)1كمللا انلله وفق لا ً لقللرار مجل ل قيللادة النللورة الم لرقم  55فللي
 2:79/9/2:تللم ترحيللل عشلليرة الصللاي ،العربيللة إلللى قضللاء سللنجار
واسلللتولت عللللى ا راضلللي الزراعيلللة والتلللي تعلللود للعشلللائر الكورديلللة
االيزدية وكانت تحت ذريعلة تطبيلق قلانون اإلصلالح الزراعلي ,ومقابلل
ذلك تم نقل عشائر كوردية كاملة إلى المحافظات الجنوبية والغربية منلل
نقل عشيرتي باالني وزند من قرا تبة في محافظة كركلوك إللى محافظلة
االنبار(.)2
 -4طرد أعداد كبيرة من الموظفين والعمال الكلورد ملن مإسسلات الدوللة
وخاصة من شركة نفط الشمال في كركلوك ونقلهلم إللى خلار كركلوك,
وجلب الموظفين والعمال العرب ليحلوا محلهم في هذا المإسسات.
 -2توزيللع أالراض لي السللكنية عل لى العللرب الوافللدين داخللل كركللوك مللع
تقديم مساعدات مالية لبنلاء اللدور لزيلادة نسلبتهم فلي هلذا المنلاطق ,ففلي
صيف عام  0650تم توزيع  22ألف قطعة ارض سكنية وصلرف مبللس
 06ألف دينلار لكلل عائللة عربيلة شلملت  05كلم 4فلي منطقلة لليالن فلي
محافظة كركوك(.)3
 -2من ،وكاالت الشركات والمإسسات االقتصادية الحكوميلة إللى العلرب
الوافدين.
 -2منللع الكللورد والتركمللان مللن شللراء العقللارات كمللا لللم يسللم ،لهللم ببيللع
عقاراتهم لغير العرب.
 -3تميزت سياسة الحكومات العراقية المتعاقبة وخاصة خالل عهد حزب
البعللث بؤنهللا كانللت قائمللة علللى العنصللرية القوميللة باالعتمللاد علللى سلليادة
العنصر الواحد والعمل على إذابة المكونات ا خرى ,ولعل قرار مجل
( )1د .ازاد نقشبندك ,المصدر السابق ,ا.22
( )2حكومللة إقللليم كوردسللتان ,وزارة شللإون منللاطق خللار اإلقللليم ,تقريللر حللول التغييللرات اإلداريللة
للمنلاطق المتنلازع عليهلا بضلمنها كركللوك ,المصلدر السلابق ,ا  32؛ د .مكلرم طالبلاني ,المصللدر
السابق ,ا.20-20
) )3د .ازاد نقشبندك ,المصدر السابق  ,ا.22
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قيادة النورة رقم ( )520فلي  2:99/23/23دليلل عللى ذللك حيلث نلا
القرار على انه يمنع العراقي عربي القومية من تغيير قوميته إللى قوميلة
أخرى ك سبب كلان( .)1وكلذلك تطبيلق سياسلة تصلحي ،القوميلة والتلي
من خاللها أجبر الكورد والتركمان وريرهما من ا قليلات بتحلويلهم إللى
العرب وإال سيحرمون من جميع حقلوق المواطنلة ويرحللون إللى خلار
المنطقة.
 -4التالعب بالحدود اإلدارية لمحافظات كركوك ونينوى وديالى وصالح
الدين لتغيير واقعها الديمغرافي لصال ،العرب ,فمنالً التغييرات اإلداريلة
المستمرة في حدود محافظة كركوك قللت مساحتها التي كانت تزيلد علن
 40ألف كم 4في خمسينيات القلرن الماضلي إللى  6346كلم 4فلي الوقلت
الحاضر(.)2
 -5تمنلللت سياسللة البعللث فللي منللاطق الموصللل ب جبللار الشللبك وااليلزديين
الكورد على تسجيل أنفسهم كعرب بل طال ذلك حتلى العشلائر الكورديلة
ا خرى منل الكيكلان وا طزطازيلة والهسلنيانت وتلم ترحيلل الكلورد الشلبك
وتصللللفية ممتلكللللاتهم وهللللدم دورهللللم وكللللل ذلللللك بللللؤوامر رسللللمية مللللن
الحكومة(.)3
 -6طالللت سياسللة التعريللب الجانللب النقللافي وتمنلللت فللي تغييللر ا سللماء
الكورديلة والتركمانيللة للقصللبات والقللرى والملدار وا حيللاء إلللى اللغللة
العربية ,فمنال تم إبدال اسم محافظة كركوك إلى محافظة التلؤميم( ,)4وتلم
تغيير اسم محلة رحيماوا في كركوك إللى ا نلدل وإعداديلة كوردسلتان
إلى إعدادية عبدالملك بن مروان( ,)5وكذلك في محافظة نينوى تلم تغييلر
( )1الوقائع العراقية العدد  ,2424بتاريخ  ,0655/04/04ا .622
( ) 2ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا .23
( )3حكومللة إقللليم كوردسللتان ,وزارة شللإون منللاطق خللار اإلقللليم ,تقريللر حللول التغييللرات اإلداريللة
للمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك ,المصدر السابق ,ا .25
) )4الوقائع العراقية ,العدد  4202بتاريخ  ,0643/4/6ا .43
( )5د .ازاد نقشبندك ,المصدر السابق ,ا ا .22-22
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ناحيلة طرعزيلر إللى القحطانيلة ,وسليبا شليخ خلدر إللى مجملع الجزيللرة,
وطرزرك إلى مجمع العدنانية(.)1
مصلللادرة ا ملللوال المنقوللللة وريلللر المنقوللللة للعوائلللل الملتحقلللة
-00
بالحركللة التحرريللة الكورديللة وحجللز العقللارات وا راضللي الزراعيللة
للفالحين الكورد والسماح للعناصر العربيلة فقلط بتمليلك العقلارات وتلم
كل ذلك بمراسيم جمهورية أو بقرارات مجل قيادة النورة أو ببرقيات
لجنة شإون الشلمال أو بكتلب رسلمية ملن المحافظلة واللدوائر ا خلرى
للدولة.
تمنللللت سياسلللة التعريلللب فلللي محافظلللة ديلللالى بللل فرا الشلللريط
-22
الحدودك مع إيران من سكانها الكورد وإسقاط الجنسلية العراقيلة علن
الكللورد الفيليللين بموجللب قللرار مجل ل قيللادة النللورة المللرقم ()333
بتاريخ .)2(2:91/2/4

هذا السياسلة أدت إللى االنخفلاض فلي نسلب الكلورد والتركملان
-04
لصللال ،العللربت فمللن خللالل مقارنللة نتللائج اإلحصللاءات نجللد أن نسللبة
الكورد في انخفاض مستمر ويقابلهلا ارتفلاع مسلتمر فلي نسلبة العلرب,
فعللى سلبيل المنلال كانلت نسلبة الكلورد فلي محافظلة كركللوك %2572
بموجللب إحصللاء عللام  0624انخفللض إلللى  %40فللي إحصللاء عللام
 ,0664وبالمقابل كانت نسبة العرب  %4574في إحصاء عام 0624
ارتفع إلى  %44في إحصاء عام . )3(0664

تشللللكيل المنظمللللات السللللرية فللللي كركللللوك إلرهللللاب وارتيللللال
-02
()4
المواطنين الكورد فيها بهدف إررامهم على تركها .
( )1حكومللة إقللليم كوردسللتان ,وزارة شللإون منللاطق خللار اإلقللليم ,تقريللر حللول التغييللرات اإلداريللة
للمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك ,المصدر السابق ,ا .32
( )2المصدر نفسه ,ا.55
( ) 3ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا .43
( )4د .ازاد نقشبندك ,المصدر السابق ,ا.22
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ويعترف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية فلي الملادة ,25
والدسلتور العراقلي لعللام  4002فلي المللادة  ,020بتللك السياسلات حيلث أكللدتا
على انله عللى الهيئلة العليلا لحلل نزاعلات الملكيلة العقاريلة اتخلاذ التلدابير ملن
ّ
والمتمنللة بتغييلر الوضلع
أجل رفع الظلم الذك سبّبته ممارسات النظلام السلابق
السكاني لمناطق معيّنة ملن ضلمنها كركلوكت ملن خلالل ترحيلل ونفلي ا فلراد
من أماكن سكناهمت ومن خالل الهجرة القسلرية ملن داخلل المنطقلة وخارجهلات
وتوطين ا فراد الغرباء عن المنطقةت وحرمان السكان من العملت ومن خلالل
(تصحي )،القوميةت ولمعالجة هذا الظللم ملن خلالل إعلادة المقيملين المرحليـلـن
والمنفيين والمهجـلـرين والمهلاجرينت إللى منلازلهم وممتلكلاتهم وتلوفير فلرا
عمل جديدة لألشخاا الذين حرموا من التوظيلف ,أمّلا بخصلوا (تصلحي)،
القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلةت والسلماح لألشلخاا
ّ
بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكلرا ٍا أو
المتضرّرين
ضغطٍ  .أما ما يتعلق بالحدود اإلدارية فعلى رئاسة الجمهورية تقديم التوصيات
الالزمة إلى البرلمان لمعالجة تلك التغييرات رير العادلة.
كما أن المناطق المتنلازع عليهلا تتسلم بوجلود تنلوع اننلي فلي مكوناتهلا
وبالتللالي فللان ميللول ومصللال ،ونقافللات تلللك المكونللات ال تتفللق مللع بعضللها
الللبعض ,ففللي الوقللت الللذك يللرى المكللون الكللوردك انلله يجللب انضللمام هللذا
المنللاطق إلللى إقللليم كوردسللتان ,يلرى المكللون العربللي انلله يجللب ابقائهللا تحللت
إدارة سلطات الحكومة االتحادية ,أما التركمانت فؤن المتلؤنرين ملنهم بسياسلات
الجبهة التركمانية فيفضلون جعل كركوك إقليما ً خاصا ً أو على ا قل البقاء مع
الحكومللة االتحاديللة خشللية مللن وقوعهللا تحللت سلليطرة إقللليم كوردسللتانت بينمللا
هناك قوى تركمانية اخرى يرون انه ملن مصللحة التركملان انضلمام منلاطقهم
إلى إقليم كوردستان.
وهكذا ظهر النزاع بين الحكومتين االتحادية وإقليم كوردسلتان ,وبلدأت
ا ولللى تخشللى مللن سلليطرة ا خيللرة عليهللا الن ذلللك سلليزيد مللن قللوة اإلقللليم
االقتصادية بل سترفع من مركزها في الميدان الدولي وخاصة إصرار حكومة
إقللليم كوردسللتان علللى ممارسللة سلللطاتها الفيدراليللة بموجللب الدسللتور العراقللي
لعام  ,4002ومنها استغالل المصلادر الطبيعيلة كلالنفط والغلاز التلي قلد تدفعله
إلى االستقالل عن العراق ,وفي الجانب اآلخلر تلرى حكوملة إقلليم كوردسلتان
بللؤن مللن حقهللا المطالبللة بهللذا المنللاطق التللي كانللت تشللكل رالبيللة سللكانها مللن
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الكورد وقد تعرضت لسياسات التعريب والتهجير وتغيير واقعها اللديموررافي
نتيجللة لسياسللات الحكومللات العراقيللة السللابقة ,وبمللا أن الدسللتور العراقللي لعللام
 4002قلللد أشلللار إللللى هلللذا الخروقلللات فالبلللد ملللن تصلللحي ،المسلللار الخلللاط
لسياسات الحكوملات العراقيلة السلابقة والبلدء فلي تطبيلع الوضلع كملا كلان فلي
السابق.

المبحث الثالث :الحدود اإلدارٌة والتكوٌن االثنً للمناطق المتنازع
علٌها
تعرضت كوردسلتان العلراق بصلورة عاملة والمنلاطق المتنلازع عليهلا
بصورة خاصة إلى تغيرات جذرية كبيرة ريرت من شلكلها اإلدارك وتكوينهلا
االننلي ,حيلث بلدأت هللذا اإلجلراءات منلذ تؤسللي الدوللة العراقيلة عللام 0640
وإلحاق والية الموصل بها عام  ,0642وتمنلت هذا اإلجلراءات فلي اسلتقطاع
أجللزاء مللن هللذا المنللاطق وإلحاقهللا بمنللاطق أخللرى لتغييللر حللدود الوحللدات
اإلدارية لتلك المنلاطق ,واسلتحداث وحلدات إداريلة جديلدة واسلتقطاع أراضلي
مواطني هذا المناطق من الكورد والتركمان وتمليكها إلى الوافدين العلرب بملا
يخدم سياسة التعريب ,وكانت لهذا اإلجراءات والتغييرات في الحدود اإلدارية
تؤنير كبير في التكوين االنني للسكان حيث تغير ديموررافيتها لصلال ،المكلون
العربلي عللى حسللاب المكونلات ا خلرى وخاصللة الكلورد والتركملان ,وكانللت
هلللذا اإلجلللراءات تلللتم ملللن قبلللل السللللطات العراقيلللة وعبلللر إصلللدار المراسللليم
الجمهورية أو ملن خلالل قلرارات مجلل قيلادة النلورة ,أك أنهلا أصلبحت ملن
أولويات سياسة ا نظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق.

المطلب األول :الحدود اإلدارٌة للمناطق المتنازع علٌها

كانللت المنللاطق المتنللازع عليهللا جللزءاً مللن واليللة الموصللل فللي العهللد
العنماني باستنناء اقضية خانقين ,شاربان ,مندلي وبدرة التي كانلت تقلع ضلمن
حلللدود واليلللة بغلللداد( ,)1وبعلللد احلللتالل الواليلللات النالنلللة (الموصلللل وبغلللداد
والبصرة) من قبل البريطانيين تعاملت السلطات البريطانية مع والية الموصل
( )1خسرو طُران ,الكورد في محافظة الموصل ,ترجمة :حازم هاجاني ,دار سبيريز للطباعلة والنشلر,
ط ,0دهوك ,4003 ,ا.25
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بشكل مستقل عن إدارة واليتي بغداد والبصرة باعتبار أن والية الموصل ذات
الغالبيلللة الكورديلللة يمكلللن أن تكلللون ضلللمن دوللللة كورديلللة مسلللتقلة .كملللا أن
(الشلريف حسللين) قائللد النللورة العربيللة وخللالل مراسللالته مللع البريطللانيين فللي
سنوات الحرب العالمية ا وللى أشلار وبشلكل صلري ،إللى انله يقصلد بلالعراق
واليتي بغداد والبصرة ,ووفقا ً لمذكرة سلرية للوزارة الخارجيلة البريطانيلة فلي
 2:29/22/32ورد نلللا صلللري ،يبلللين أن كوردسلللتان الجنوبيلللة تمتلللد إللللى
الشرق من نهلر دجللة واللى ملا وراء جبلل حملرين( .)1وفلي برقيلة إللى وزارة
الهنللد بتللاريخ  2:2:/3/31حللول إدارة المنطقللة بعللد انتهللاء الحللرب ,اقتللرح
ويلسون أن يحكم العلراق ملن قبلل المنلدوب السلامي البريطلاني ,ويكلون تحلت
إدارته أربعة وكلالء يلديرون كلالً ملن بغلداد والبصلرة والفلرات والموصلل نلم
أضاف ولكن إذا من ،شيء من الحكم الذاتي لكوردستان فسيكون هنلاك خمسلة
ألوية أك إضافة لواء جديد باسم كوردستان( ,)2كملا قلدم الجنلرال شلريف باشلا
خارطة كوردستان الكبرى إللى ملإتمر الصلل ،فلي بلاري  ,0606ووفقلا ً لهلا
كانلللت منلللاطق سلللنجار وتلعفلللر وكركلللوك ملللن ضلللمن خارطلللة كوردسلللتان
الكبرى(.)3
وبعد أن أصب ،العراق تحت االنتداب البريطلاني بموجلب ملإتمر سلان
ريملللو فلللي  06نيسلللان  ,0640وتشلللكيل حكوملللة عراقيلللة مإقتلللة ملللن قبلللل
البريطانيين في  2:31/21/36برئاسة عبد اللرحمن النقيلب ,وطيللة فتلرة هلذا
الحكومة التي استمرت حتى  2:32/9/34لم تكلن المنلاطق الكورديلة مرتبطلة
إداريا ً بهذا الحكوملة بلل ظللت مرتبطلة بالمنلدوب السلامي البريطلاني بصلورة
مباشرة ,وذلك بموجب قرار ابلس برسلي كلوك الحكوملة المإقتلة بله بصلورة
رسمية( .)4وفلي علام  0644تلم تقسليم العلراق إللى اننلي عشلر لواء(محافظلة)

( )1د .كمال مظهر احمد ,المصدر السابق ,ا .62
( )2المصدر نفسه ,ا ا. 000-000

( )3عٕبكَ ه غٕفُرو جُطزافّآ ُرحصتاىو حٔسطااٗ ضااب َبهَ زحنإَٔٗ ُ زِاانْو ج2و يإَ َّزو 4002و
ل.424

) (4د .كمال مظهر احمد ,المصدر السابق ,ا ا.004-003
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وهي كالتالي (الموصل والسلليمانية وكركلوك وديلالى وبغلداد والكلوت واللدليم
والحلة وكربالء والمنتفك والعمارة والبصرة)(.)1
كما أن البيان البريطلاني-العراقلي الصلادر فلي علام  0642نلا عللى
اعتلللراف الحكومتلللان البريطانيلللة والعراقيلللة بتشلللكيل حكوملللة كورديلللة ضلللمن
العللراق ,ونللا علللى أن يكللون االتفللاق مللا بللين الكللورد حللول الحللدود التللي
يرربون أن تمتد إليها ,ولكن ررم المطالب الكوردية قبل صدور البيان وحتلى
بعدها على تحديلد حلدودهم ,إال انله للم تكلن الحكومتلان جلادتين فلي تطبيلق ملا
جاء في البيان ,بل كان مجرد تهدئة لمخاوف الكورد ,وعلى الررم ملن انله للم
تكللن واليللة الموصللل قللد ضللمت إلللى العللراق بعللد ,حتللى صللدور قللرار عصللبة
ا مم في  03كانون ا ول  )2(0642القاضي بضم الواليلة إللى دوللة العلراق.
وهكذا فان إلحاق والية الموصل بالعراق لم يعتملد عللى المعلوملات التاريخيلة
والجغرافيلة بلل جلاءت نتيجلة لالتفاقلات والتفاهملات ومصلال ،القلوى المهيمنلة
على الساحة الدولية.
بعد أن أصلبحت واليلة الموصلل جلزءاً ملن العلراق تعرضلت وحلداتها
اإلدارية إلى تغييرات كبيرة وخاصة ا جزاء المتاخمة للمناطق العربيلة ,و أن
أول اقتراح لتغيير الحدود اإلدارية جلاء ملن ادمونلدز معلاون الحلاكم السياسلي
البريطللاني إلللى وزارة المسللتعمرات عنللدما دعللا إلللى فصللل جمجمللال وناحيللة
ارجلللر وكفللرك مللن كركللوك وضللمها إلللى السللليمانية بحجللة حمايللة آبللار الللنفط
وسللكك الحديللد مللن الحركللات الكورديللة( ,)3وكللان الللدافع وراء اقتراحلله هللو
لحماية المصال ،البريطانية في المنطقة ولي لصال ،العرب والتركمان.
ومنذ البداية طالبت الحركلة التحرريلة الكورديلة والممنللون السياسليون
الكورد بتحديد الحدود اإلدارية للمنطقلة الكورديلة ,وفلي علام  0646قلدم علدد
ملللن النلللواب الكلللورد فلللي البرلملللان العراقلللي ملللذكرة إللللى الحكوملللة العراقيلللة
والمندوب السامي البريطاني طلالبوا فيهلا بتشلكيل وحلدة إداريلة كورديلة تضلم
ألوية اربيل والسليمانية وكركوك ولواءاً جديداً من االقضية الكوردية في للواء
) (1د .خليلل إسللماعيل محمللدَّ ,غإٗ ااُرح إ عَّازاق َّغإٗ صااهُرٔ ِاااى بااُىو َٔرطَّازاى :عبااكار رعااّك
مضنيو حٔسطاٗ َُِذِهَٕٔ َبهَ زنَٕٔٗ ُ زِانٖو يَٕ َّزو 4000و ل.40

) )2د .مكرم طالباني ,المصدر السابق ,ا ا.44-40
( )3المصدر نفسه ,ا.22
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الموصللل .وفللي عللام  0620قللدم الشلليخ محمللود الحفيللد مللذكرة إلللى المنللدوب
البريطاني في العراق وطالب فيها ب قامة كيان كوردك تحت إشلراف بريطانيلا
يمتد من زاخو إلى خلانقين( .)1وكلذلك طاللب حلزب هيلوا فلي علام  0622فلي
مذكرة إلى رئي الوزراء بتشلكيل وحلدة إداريلة ملن ألويلة السلليمانية ,اربيلل,
كركوك واالقضية الكوردية في لواء الموصل (دهوك ,عمادية ,عقلرة ,زاخلو,
شيخان وسنجار) وقضائي خانقين ومندلي في لواء ديالى( .)2وبعلد قيلام النظلام
الجمهورك عام  0625شهدت المناطق المتنازع عليها تغييرات إدارية كبيرة,
فمللنال محافظللة كركللوك التللي تعرضللت أكنللر مللن جميللع المحافظللات ا خللرى
للتغييللر فللي حللدودها اإلداريللة كانللت طيلللة العهللد الملكللي تتكللون مللن الوحللدات
اإلدارية التالية:
أ -قضاء كركوك ويشمل المركز ونلواحي قلرا حسلن ,التلون كلوبرك ,الحويجلة
وشوان.
ب -قضاء طوزخورماتو ويشمل المركز ونواحي قادر كرم وداقوق.
ت -قضاء كفرك ويشمل المركز ونواحي قرا تبة ,شيروانة وبيباز.
ث -قضاء جمجمال ويشمل المركز ونواحي ارجلر وسنكاو(.)3
وخللالل فتللرة  0632-0625ونتيجللة لممارسللة سياسللة التعريللب ارتفللع
علللدد سلللكان محافظلللة كركلللوك بنسلللبة  %474سلللنويا ً ,وتلللم اسلللتحداث قضلللاء
الحويجلة سلنة  0634فيهللا وبمسلاحة بلغللت  %5ملن مسللاحة المحافظلة ونحللو
 %04مللن مجمللوع السللكان ورللالبيتهم المطلقللة مللن العشللائر العربيللة التللي تللم

( )1د .خليللل إسللماعيل محمللد ,المنطقللة المتنللازع عليهللا بللين الحاضللر الملتهللب والمسللتقبل المجهللول,
المصدر السابق ,ا.02-02
( )2د .مكرم طالباني ,المصدر السابق ,ا.43-42
( )3د .خليل إسماعيل محمد ,البعد القومي للتغيلرات فلي الحلدود اإلداريلة لمحافظلة كركلوك (التلؤميم ),
المصدر السابق ,ا.5
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توطينهم حدينا ً( .)1وفي حزيران  0632وخالل حكم عبد السالم عارف قدمت
الحكومة العراقية مشروعا ً إلعادة تقسيم البلد إداريا ً إلى ستة محافظات إداريلة
المركزية كانلت السلليمانية المحافظلة الكورديلة التلي تشلمل للوائي السلليمانية,
اربيل وقضاء جمجمال من لواء كركوك واقضية دهوك ,زاخو ,عقلرة ,زيبلار
والعمادية من لواء الموصل( ,)2وهكذا تم إقصاء الكنير من المنلاطق الكورديلة
من هذا التقسليم اإلدارك .وفلي ضلوء المينلاق اللذك ابرمله العلراق ملع سلوريا
ومصر في  04نيسان  0632تقدم الحزب اللديمقراطي الكوردسلتاني بمطالبله
حول ضم المنلاطق الكورديلة التلي حلددت بؤلويلة اربيلل والسلليمانية وكركلوك
واالقضية والنواحي ذات ا كنرية الكورديلة فلي للوائي الموصلل وديلالى ,كملا
تقدم الحزب الديمقراطي الكوردسلتاني سلنة  0644بتحديلد المنلاطق الكورديلة
لتشللمل محافظللات السللليمانية واربيللل وكركللوك ودهللوك باإلضللافة إلللى أقضللية
خللانقين ومنللدلي (عللدا بلللدروز) ومركللز قضللاء المقداديللة (شللهربان) وناحيللة
المنصللورية فللي لللواء ديللالى وأقضللية سللنجار وعقللرة وتلكيللف والحمدانيللة مللن
محافظة نينوى(.)3
ويعتبلللر اتفلللاق  00آذار  0640أول اعتلللراف رسلللمي ملللن الحكوملللة
العراقية بوجود منطقة كوردية حيث نصلت الملادة  02ملن البيلان عللى تحديلد
المناطق الكوردية من خالل إحصاء حيث يشمل المنلاطق التلي تقطنهلا أكنريلة
كوردية ,وجاء بعدا (قانون الحكلم اللذاتي رقلم  22لمنطقلة كوردسلتان العلراق
لسنة  )0642وفي مادته ا ولى سميت المناطق الكوردية بـ كوردستان( ,)4إال
( )1المصلدر نفسلله ,ا 6؛ د .خليللل إسلماعيل محمللدَّ ,غإٗ ااُرح إ عَّازاق َّغإٗ صااهُرٔ ِاااى بااُىو
صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل.24

) )2لالطللالع علللى نللا مشللروع اإلدارة الالمركزيللة فللي العللراق لعللام  0632ينظللر :فريللد اسسللرد,

المصدر السابق ,ا.022-024
( )3د .خليل إسلماعيل محملد ,المنطقلة المتنلازع عليهلا بلين الحاضلر الملتهلب والمسلتقبل المجهلول ,المصلدر
السابق ,ا.02

( )4لالطالع على نا بيان  00آذار  0640وقانون الحكم الذاتي رقلم  22لمنطقلة كوردسلتان العلراق
لسنة  ,0642ينظر :فريد اسسرد ,المصدر السابق ,ا.022-020
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أن إعالن الحكوملة لقلانون الحكلم اللذاتي فلي  00آذار  0642كلان ملن جانلب
واحد فقط دون موافقلة الكلورد اللذين اعتبلروا القلانون الجديلد بعيلداً تماملا ً علن
اتفاقية  00آذار ,0640حيث لم يعتبلر إعلالن  0642مدينلة كركلوك وخلانقين
وسللنجار ومنللاطق أخللرى مللن المنللاطق الواقعللة ضللمن منللاطق الحكللم الللذاتي
خشية من وقوع المنطقلة تحلت السليطرة الكورديلة ,وقاملت الحكوملة العراقيلة
باإلضافة إلى ذلك ب جراءات إدارية شاملة في مدينلة كركلوك كتغييلر حلدودها
اإلدارية بشكل يضلمن الغالبيلة العدديلة للعلرب فلي كركلوك ,وعلدم االعتلراف
ب حصلللاء علللام  0624لكلللون الكلللورد يشلللكلون ا رلبيلللة بموجبللله فلللي هلللذا
المناطق(.)1
وسعت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سليطرة حلزب البعلث العربلي
االشللتراكي علللى السلللطة فللي  04تمللوز  0635إلللى تغييللر الحللدود اإلداريللة
للمحافظللات الكورديللة المجللاورة للمحافظللات ا خللرى ذات ا رلبيللة العربيللة,
وفق لا ً لتخطلليط مللنظم وبموجللب سللياقات سياس لية مدروسللة مللن خللالل إصللدار
العديد من المراسيم الجمهورية والقرارات الصلادرة ملن مجلل قيلادة النلورة,
التي حاولت تغيير التشكيلة اإلدارية للمناطق ذات الغالبية الكوردية التي بلدأت
منذ عام  0636وكما يلي:
 -0المرسوم الجمهورك المرقم ( )2177في  2:7:/:/28وبموجبه تم تشكيل
لواء دهوك من أقضية دهوك وزاخو وعمادية وعقرة ,ولكن وفقا ً لقرار رقم
( )868في  2:91/6/29تم ضم قضاء عقرة إلى نينوى(.)2
 -4المرسللوم الجمهللورك المللرقم ( )305فللي  2:86/22/26وبموجبلله تللم فللك
ارتبللاط قضللائي جمجمللال وكللالر مللن محافظللة كركللوك وربطهمللا بمحافظللة

( )1ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,عراق المسلتقبل :دكتاتوريلة ديمقراطيلة أم تقسليم ,المصلدر السلابق ,ا
 005؛ د .سامر مإيد عبد اللطيف ,المصدر السابق.
( )2الوقائع العراقية ,العدد  ,4446بتاريخ  ,0650/3/03ا  602؛ رئاسة مجل

الوزراء العراقلي ,لجنلة

تنفيللذ المللادة  020مللن دسللتور جمهوريللة العللراق ,تقريللر حللول التوصلليات بللالتغيرات فللي الحللدود اإلداريللة
للمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك (المنطقة الشمالية) ,بغداد[ ,د.ت ,].ا.04
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السليمانية وفك ارتباط قضاء كفرك من محافظلة كركلوك وربطهلا بمحافظلة
ديالى(.)1
 -2المرسلللوم الجمهلللورك الملللرقم ( )20فلللي  0643/0/46وبموجبللله تلللم فلللك
ارتباط قضاء طوزخورماتو ملع توابعله باسلتنناء ناحيلة داقلوق ملن محافظلة
كركوك وربطها بمحافظة صالح الدين ,وبموجب المرسوم نفسه تم اسلتبدال
اسم محافظة كركوك إلى محافظة التؤميم ليشلمل قضلائي المركلز والحويجلة
فقط(.)2
 -2المرسوم الجمهلورك الملرقم ( )22فلي  2:87/23/36وبموجبله تلم تغييلر
الحدود اإلدارية للقرى التابعة لقضاء مخمور وبصلورة خاصلة فلي نلاحيتي
(كنديناوة وقرا ) وربطهما بناحية دب (.)3
 -2المرسلوم الجمهلورك المللرقم ( )202فلي  0652/0/0وبموجبله تللم فلك ارتبللاط
ناحية الزاب من قضاء شرقاط ملن محافظلة نينلوى وربطهلا بقضلاء حويجلة ملن
محافظة التؤميم(.)4
 -3تم استقطاع قضاء عقرة ذات الغالبية الكوردية من منطقلة الحكلم اللذاتي ملن
خلللالل اسلللتفتاء صلللورك لمعرفلللة رأك السلللكان فلللي االنضلللمام إللللى محافظلللة
الموصل أو منطقة الحكم الذاتي وادعى النظام بان السلكان صلوتوا لالنضلمام
إلللى الموصللل( ,)5ررللم أن االسللتفتاء كللان مناقضللا للفقللرة  02مللن اتفاقيللة 00
اذار 0640والتللي نصللت علللى أن منطقللة الحكللم الللذاتي تتكللون مللن الوحللدات
اإلدارية ذات الغالبية الكوردية.

) )1الوقائع العراقية ,العدد  ,4202بتاريخ  ,0642/04/02ا .06
) )2الوقائع العراقية ,العدد  ,4202بتاريخ  ,0643/4/6ا .43

) )3الوقائع العراقية ,العدد  ,4202بتاريخ  ,0643/04/43ا .02
) )4الوقائع العراقية ,العدد  ,4 ,2000بتاريخ  ,0652/6/04ا .300
) )5الوقائع العراقية ,العدد  ,4446بتاريخ  ,0650/3/03ا .602
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 -4المرسللوم الجمهللورك المللرقم ( )205فللي  2:98/2/2وبموجبلله ت لم إلغللاء
ناحيللة قللادر كللرم التابعللة لقضللاء جمجمللال فللي السللليمانية ,حيللث كانللت تلللك
()1
المناطق أرضا ً محرمة وتعرض سكانها إلى أبشع عمليات ا نفال
 -5واستنادا إلى ا مر الصادر من محافظلة التلؤميم الملرقم  875/9/24/2فلي
 2:98/8/23تم بموجبه إلغاء عدة نواحي منها قرا هنجيلر (الربيلع) ,ناحيلة
شوانت ناحية يايجي وناحية قرة حسن(.)2
 -6المرسللوم الجمهللورك المللرقم ( )222فللي  2:9:/:/36وبموجبلله تللم فللك
ارتباط ناحية التون كوبرك من قضاء كركوك وألحقها بمحافظة اربيل(.)3
 -00المرسلللوم الجمهلللورك الملللرقم ( )422فلللي  3111/21/26وبموجبللله تلللم
استحداث ناحية القد (سركوردان) وربطها بقضاء دب  ,حيث كان سلكان
هللذا الناحيللة مللن الك لورد وتللم تللرحيلهم ووزعللت أراضلليهم الزراعيللة علللى
العشائر العربية الوافدة(.)4
 -00المرسللوم الجمهللورك المللرقم ( )422فللي  2::7/2/2وبموجبلله تللم فللك
ارتبللاط  26مقاطعللة (خرابلله ,تللو  ,قللبالن ,سللازوك ...الللخ) مللن محافظ لة
اربيل وإلحاقها بمحافظة التؤميم والغرض منه تعريب تلك المناطق(.)5
ومن خالل االطالع على المراسليم الجمهوريلة وقلرارات مجلل قيلادة
النورة ا نفة الذكر يظهلر لنلا حجلم التالعلب بالحلدود اإلداريلة للمنطقلة ,فعللى
سبيل المنال محافظة كركوك التي أصلبحت معرضلا ً للتغييلرات اإلداريلة أكنلر
من ريرها من المحافظات ومن خالل المقارنة بين خارطتهلا قبلل علام 0635

) (1الوقائع العراقية ,العدد  ,4 ,2032بتاريخ  ,0654/5/42ا .224
( )2رئاسللة مجللل الللوزراء العراقللي ,لجنللة تنفيللذ المللادة  020مللن دسللتور جمهوريللة العللراق ,تقريللر حللول
التوصيات بالتغيرات في الحدود اإلدارية للمنلاطق المتنلازع عليهلا وملن ضلمنها كركلوك (المنطقلة الشلمالية),
المصدر السابق ,ا.6
( )3الوقائع العراقية ,العدد  2442بتاريخ  ,0656/6/42ا .304
( )4الوقائع العراقية ,العدد  ,2522بتاريخ  ,4000/00/40ا.564
( )5الوقائع العراقية ,العدد  ,2325بتاريخ  ,0663/00/4ا . 443
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وخارطتها فلي علام  4000يظهلر لنلا حجلم التغييلر فلي الحلدود اإلداريلة لتللك
المحافظة ,كما يظهر في الخريطتين التاليتين:

الخارطة رقم ()2

الخارطة رقم ()4
محافظلللة كركلللوك قبلللل تملللوز .)1(0635

محافظلللة كركلللوك علللام

4000

()2

وفي آذار  0660وملن خلالل انتفاضلة شلعبية اسلتطاع الكلورد تحريلر
جزء من ا راضي الكوردية في العلراق وظللت منلاطق أخلرى تحلت سليطرة
الحكومللة المركزيللة وبللدأت المفاوضللات بللين الحكومللة العراقيللة وقيللادة الجبهللة
الكوردسللتانية إال أن مطالبللة الكللورد بضللم كركللوك ومنللاطق أخللرى إلللى إقللليم
كوردستان ورفض الحكوملة المركزيلة للذلك الطللب حاللت دون التوصلل إللى
اتفاق بين الجانبين(.)3
( )1رئاسللة مجل ل الللوزراء العراقللي ,لجنللة تنفيللذ المللادة  020مللن دسللتور جمهوريللة العللراق ,تقريللر حللول
التوصيات بالتغيرات في الحدود اإلدارية للمناطق المتنازع عليها وملن ضلمنها كركلوك ,المصلدر السلابق,
ا.2
( )2المصدر نفسه ,ا.00
( )3د .سامر مإيد عبد اللطيف ,المصدر السابق.
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وبعللد سللقوط نظللام صللدام حسللين فللي نيسللان  ,4002اسللتطاع الكللورد
العللودة إلللى بعللض المنللاطق التللي كللانوا يقطنوهللا والتللي ظلللت تحللت س ليطرة
الحكومة المركزية ,واتخلذت هلذا المنلاطق وضلعا ً دسلتوريا ً خاصلا ً فلي قلانون
إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية بموجب المادة  ,25وفي الدستور العراقلي لعلام
 4002بموجب المادة  ,020لتقرير الوضعية اإلدارية لهلذا المنلاطق وسلميت
بموجب المادتين الملذكورتين بالمنلاطق المتنلازع عليهلا .وعللى اللررم ملن أن
المادتين لم تحددا الوحدات اإلدارية للمناطق المتنلازع عليهلا باسلتنناء كركلوك
اال انها تتمنل في المناطق التالية:
 -0محافظة نٌنوى-:
إن المجمللوع الكلللي لمسللاحة االقضللية والنللواحي الكورديللة فللي محافظللة
نينوى هي حوالي  02224كم ,²ومنها  2604كم ²كانلت تحلت سليطرة اإلدارة
الكورديللة ,ومنهللا قضللاء عقللرة ونللواحي مريبللا ومللزورك (اتللرو ) مللن قضللاء
شلليخان وناحيللة الكلللك (كلللك ياسللين آرللا) مللن ناحيللة الحمدانيللة ,أمللا المنللاطق
ا خرى ومساحتها  00222كم ²فبقيت تحت سيطرة اإلدارة المركزيلة وبالتلالي
فان المناطق المتنازع عليها تشمل بما يلي:
أ -قضللللاء الشلللليخان :ومنهللللا مركللللز شلللليخان ونللللواحي مريبللللا ومللللزورك
(اترو ).
ب -قضاء سنجار ويشلمل مركلز القضلاء ونلواحي الشمال(سلنوني) ,قيلروان
(بليج).
ت -قضللاء تلعفللر ويشللمل مركللز تلعفللر ونللواحي ربيعللة وزمللار والعياضللية
(آظطهٖ).
وبرطللة ونملرود (خلدر اليلا )

ث -قضاء الحمدانية ويشلمل مركلز قرقلو
وناحية الكلك (كلك ياسين آرا).
 ناحية بعشيقة من قضاء الموصل دون مركز القضاء.ح -قضاء تلكيف ويشمل مركز القضاء وناحيتي القو ووانة.
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 ناحيلللة القحطانيلللة (طرعزيلللر) ملللن قضلللاء البعلللا دون مركلللز القضلللاءومساحتها  200كم.)1(²
د -باإلضللافة إلللى ناحيللة فايللدة التللي كانللت ضللمن محافظللة دهللوك وقضللاء
مخملور التللي تشللمل مركللز القضللاء ونللواحي كللوير وديبكللة وقللرا التللي
كانت ضمن محافظة اربيل لغاية تشلرين االول  0660حيلث تلدر هلذا
المناطق ضمن محافظة نينوى اآلن.
وهكللذا فللان المنللاطق المتنللازع عليهللا تشللمل جميللع االقضللية والنللواحي
التابعة لمحافظة نينوى علدا أقضلية الموصلل والبعلا والحضلر ,ووفقلا للملادة
 020ملللن الدسلللتور العراقلللي فلللان مرحللللة التطبيلللع سلللتبدأ ب لغلللاء المراسللليم
الجمهوريللة وقللرارات مجلل قيللادة النللورة ذات الصلللة التللي فصلللت بموجبهللا
أقضية ونواحي من نينوى وألحقت بمحافظلات أخلرى أو بلالعك  ,فلان قضلاء
عقرة سليعود إللى محافظلة دهلوك ,وان نلواحي مريبلا ومزورك(اتلرو ) ملن
قضاء شيخان ,وناحية كلك ياسين أرلا ملن ناحيلة الحمدانيلة التلي كانلت ضلمن
إدارة حكومللة إقللليم كوردسللتان ستشللاركان فللي مرحلتللي اإلحصللاء واالسللتفتاء
علللى تقريللر مصللير هللذا المنللاطق بموجللب المللادة  020مللن الدسللتور العراقللي
الدائم لعام .4002
 -4محافظة كركوك-:
تعتبللر محافظللة كركللوك بؤكملهللا مللن ضللمن حللدود المنللاطق المتنللازع
عليها ,ولكن ليست كركوك بحدودها اإلداريلة الحاليلة وإنملا كركلوك بحلدودها
اإلداريلة قبلل علام  ,0635أك قبلل إحلداث التغييلرات عللى حلدودها اإلداريلة,
وكانت حدودها اإلدارية قبل عام  0635تشمل ما يلي:
أ -قضاء كركوك ويشمل مركز القضاء ونواحي قرا حسن والتون كوبرك وتلازا
وشوان.
) )1خسرو طوران ,المصدر السابق ,ا 24؛ حكومة إقليم كوردستان ,وزارة شإون مناطق خلار اإلقلليم,
تقرير حول التغييرات اإلدارية للمنلاطق المتنلازع عليهلا بضلمنها كركلوك ,المصلدر السلابق ,ا ا-22
. 34
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ب -قضاء طوزخورماتو ويشلمل مركلز القضلاء ونلواحي امرللي وسلليمان
بك وقادر كرم وداقوق(.)
ت -قضللاء كفللرك ويشللمل مركللز القضللاء وناحيللة قللرا تبللة وجبللارة (حيللث
تقعان اآلن ضمن محافظة ديالى).
ث -قضاء جمجمال ويشمل مركز القضاء ونواحي ارجلر وسنكاو.
 قضللاء الحويجلللة ويشللمل مركلللز القضلللاء وناحيللة الريلللاض والعباسللليوالزاب(.)1
ووفقللا للمللادة  020مللن الدسللتور العراقللي فللان مرحلللة التطبيللع والتللي
سللتبدأ ب لغللاء المراسلليم الجمهوريللة ذات الصلللة التللي فصلللت بموجبهللا أقضللية
ونواحي من كركوك وإلحاقها بمحافظات أخرى ,فان مناطق منل أقضية كالر
وكفرك وجمجمال والتي كانت تحت سيطرة حكومة إقليم كوردسلتان منلذ علام
 0660سلللتدخل ضلللمن المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا ,وبالتلللالي سيشلللاركون فلللي
مرحلتي اإلحصلاء واالسلتفتاء عللى تقريلر مصلير هلذا المنلاطق حسلب الملادة
 020من الدستور ,وكلذلك ستضلم قضلاء طوزخورملاتو ملن محافظلة صلالح
الللدين إلللى كركللوك وبالتللالي ال تبقللى منللاطق متنللازع عليهللا ضللمن محافظللة
صللالح الللدين ,وكللذلك سللتخر ناحيللة الللزاب التللي فصلللت مللن قضللاء شللرقاط
وربطها بقضاء الحويجة من ضمن المناطق المتنازع عليها.
 -2محافظة دٌالى-:
إن المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى( )2تشلمل جميلع االقضلية
والنواحي التي كانت في السابق رالبية سكانها من الكورد ,وتتمنل بما يلي:
( )بعد التغييرات اإلدارية التي أجريت في هذا المناطق أصب ،قضاء طوزخورملاتو تابعلا ً لمحافظلة صلالح
الدين في حين أصب ،داقوق قضاءاً خاصلا ً تابعلا ً لمحافظلة التلؤميم ,والحلق قلادر كلرم ذك الغالبيلة الكورديلة
بقضاء جمجمال التي فصلت هي بدورها وألحقها بمحافظة السليمانية.
( )1رئاسللة مجل ل الللوزراء العراقللي ,لجنللة تنفيللذ المللادة  020مللن دسللتور جمهوريللة العللراق ,تقريللر حللول
التوصللليات بلللالتغيرات فلللي الحلللدود اإلداريلللة للمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا وملللن ضلللمنها كركلللوك (المنطقلللة
الشمالية) ,المصدر السابق ,ا.2
( )2علللى الللررم مللن أن قضللاء كفللرك كللان يقللع ضللمن الحللدود اإلداريللة لمحافظللة كركللوك ولكللن بموجللب
المرسللوم الجمهللورك المللرقم ( )305فللي  0642/00/03تللم فللك ارتباطهللا مللن محافظللة كركللوك وربطهللا

011

أ -قضاء خانقين وتشمل مركز القضاء وناحيتي جلوالء والسعدية.
ب -قضاء المقدادية (شهربان).
ت -ناحية مندلي من قضاء بلدروز.
 -2محافظة واسط (الكوت)-:
وتشمل المناطق المتنازع عليها قضاء بدرة وناحية جصان.
والجللدول رقللم ( )2يبللين مسللاحة المنللاطق الكورديللة بمللا فيهللا المنللاطق
المتنللازع عليهللا ومللا تشللكلها كللل وحللدة إداريللة مللن مسللاحتها بالنسللبة إلقللليم
كوردستان وبالشكل التالي:
الوحدة اإلدارية

مساحتها من
مساحة اإلقليم
بالمائة
0074

000

محافظة اربيل

0570

000

محافظة السليمانية

0270

000

محافظة كركوك

4370

000

محافظة نينوى

0272

2272

قضاء خانقين

276

قضاء بلدروز
( باسللللللللتنناء مركللللللللز ناحيللللللللة
بلدروز)
قضاء بدرة

272

محافظة دهوك

272

مساحتها من مساحة
المحافظة بالمائة

 2273من محافظة
ديالى
 4072من محافظة
واسط

بمحافظة ديالى ,إال انه بعد أن تتم عميللة التطبيلع ف نهلا سلتدخل ضلمن الحلدود اإلداريلة لمحافظلة كركلوك.
ينظر :الوقائع العراقية العدد  4202بتاريخ  ,0642/04/02ا. 06
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المجموع الكلي

000

 0572من مساحة
العراق

جدول رقم ()2
مساحة إقليم كوردستان العراق بحسب الوحدات اإلدارية(.)1
أملللا فللللي مشللللروع دسللللتور إقلللليم كوردسللللتان-العللللراق وفللللي (المللللادة
النانية/الفقرة أوال) أشار إللى حلدود اإلقلليم عللى أن "كوردسلتان العلراق كيلان
جغرافلللي تلللاريخي تتكلللون ملللن محافظلللة دهلللوك بحلللدودها اإلداريلللة الحاليلللة
ومحافظللات كركللوك والسللليمانية واربيللل واقضللية عقللرة والشلليخان وسللنجار
وتلكيف وقرقلو ونلواحي زملار وبعشليقة واسلكي كللك ملن محافظلة نينلوى,
وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديلالى وذللك بحلدودها اإلداريلة قبلل علام
 ,"0635كما نصت الفقرة نانيلا ملن نفل الملادة عللى انله "يلتم تحديلد الحلدود
السياسللية إلقللليم كوردسللتان–العللراق باعتمللاد تنفيللذ المللادة  020مللن الدسللتور
االتحللادك"( ,)2ومللن خللالل هللذا التحديللد توضلل ،لنللا الرإيللة الكورديللة للمنللاطق
المتنازع عليها بؤنها تشمل كل المناطق الواردة فلي الملادة الملذكورة والتلي للم
تكن تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان منذ عام .0660
أما لجنلة تنفيلذ الملادة  020فحلددت المنلاطق المتنلازع عليهلا بمحافظلة
كركللوك بكافللة اقضلليتها ونواحيهللا بضللمنها قضللاء داقللوق ,طللوز خورمللاتو,
جمجمللال ,كللالر ,كفللرك وتللازة خورمللاتو .وفللي محافظللة نينللوى تشللمل قضللاء
سللنجار ونللاحيتي (الشللمال والقيللروان) ,قضللاء الشلليخان ونللواحي (مللزورك,
مريبا ,اتلرو  ,الفلاروق ,باعلذرة) ,قضلاء الحمدانيلة ونواحيله ,قضلاء تلكيلف
) (1د .خليلل إسلماعيل محملد ,المنطقلة المتنلازع عليهلا بلين الحاضلر الملتهلب والمسلتقبل المجهلول ,المصللدر
السابق ,ا.04
( )2للمزيلد ينظلر :نللا الملادة النانيلة مللن مشلروع دسلتور إقللليم كوردسلتان–العلراق تللم التصلديق عليهلا فللي
برلمان كوردستان في  4006/3/42وكان مقرراً أن يعلرض لالسلتفتاء الشلعبي ملع االنتخابلات البرلمانيلة
والرئاسية لإقليم في  42تموز 4006ت ليبدك رأيه عليهلا كلي يلدخل حيلز التنفيلذ ,ولكلن تلم تؤجيلهلا ,ولحلد
اآلن لم يجرى االستفتاء عليه.
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ونواحيلله ,ناحيللة بعشلليقة مللن قضللاء الموصللل ,ناحيللة القحطانيللة (طرعزيللر)
التابعلللة لقضلللاء بعلللا  ,قضلللاء مخملللور ونواحيللله (العدنانيلللة ,ديبكلللة ,كلللوير,
كنللديناوا ,قللرا ) ,ناحيللة زمللار مللن قضللاء تلعفللر ,أمللا قضللاء عقللرة ونواحيلله
فؤمرا محسوم استنادا إللى الفقلرة (أ) ملن الملادة ( )22ملن قلانون إدارة الدوللة
للمرحللللة االنتقاليلللة والملللادة ( )022ملللن دسلللتور  .4002وكلللذلك المنللللاطق
المتنللازع عليهللا فللي محافظللة ديللالى تشللمل قضللاء خللانقين ونللاحيتي جلللوالء
والسلللعدية وقضلللاء المقداديلللة ونواحيللله وناحيلللة منلللدلي ملللن قضلللاء بللللدروز.
باإلضللافة إلللى قضللاء بللدرة وناحيللة جصللان/ناحية الميدان/ناحيللة قللورا تللو فللي
محافظة واسط(.)1
ويبللدو ممللا سللبق أن المنللاطق المتنللازع عليهللا (باسللتنناء خللانقين ,بللدرة
وجصللان) كانللت ضللمن واليللة الموصللل فللي العهللد العنمللاني ,وبعللد االحللتالل
البريطللاني للعللراق عللام  0605وتؤسللي دولللة العللراق فللي عللام  0640ظلللت
هذا المناطق خار حدود الدولة العراقيلة ,وان الكلورد اعتبلروا تللك المنلاطق
من ضمن كوردستان على اعتبار أن سكانها ذك رالبية كوردية باإلضافة إللى
االعتبارات التاريخية والجغرافية التي تإكد ذلك.
وقللد تعرضللت الحللدود اإلداريللة لهللذا الوحللدات اإلداريللة إلللى تغييللرات
كبيللرة تماشلليا ً مللع سياسللة الدولللة لتغييللر ديموررافيللة المنطقللة لصللال ،المكللون
العربللي علللى حسللاب المكونللات الكورديللة والتركمانيللة ,مللن خللالل فللك ارتبللاط
االقضية والنواحي ذات الغالبية الكوردية إللى محافظلات كورديلة ,وهلذا حتملا ً
سلليإدك إلللى تقليللل نسللبة الكللورد فللي المحافظللة المللراد إحللداث التغييللر فيهللا
(التاميم) وان إضافتها (جمجمال منال) إللى محافظلة رالبيتهلا المطلقلة كورديلة
ى) ملن
(السليمانية) ال تغيير شيئا ً ,وكذلك فك ارتباط ناحية التون كوبرك (نرد َ
محافظة التلؤميم إللى محافظلة اربيلل لتقليلل نسلبة الكلورد فلي كركلوك ,وكلذلك
ارتباط االقضلية والنلواحي ذات الغالبيلة العربيلة وإلحاقهلا بالمحافظلات الملراد
تغييللر واقعهللا بشللكل يزيللد مللن نسللبة العللرب علللى حسللاب المكونللات ا خللرى,
واللدليل عللى ذلللك فصلل ناحيلة الللزاب ملن محافظلة نينللوى وربطهلا بمحافظللة
التؤميم ,وكذلك اسلتحداث أقضلية جديلدة عربيلة وإلغلاء أقضلية موجلودة أصلالً
( ) 1للمزيلللللللللللد يراجلللللللللللع موقلللللللللللع اللجنلللللللللللة عللللللللللللى االنترنيلللللللللللت وعللللللللللللى اللللللللللللرابط التلللللللللللالي:
 , http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5آخللللللللر زيللللللللارة فللللللللي
.4000/4/42
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بمراسلليم جمهوريللة ,ولللم يكللن النظللام يسللتهدف مللن هللذا التغييللرات اإلصللالح
اإلدارك ,فملللنال قضلللاء الحويجلللة (ذك الغالبيلللة العربيلللة) المجلللاورة لمحافظلللة
صالح الدين لم يلحق بتلك المحافظة بينما ربلط قضلاء طوزخورملاتو بهلا بعلد
فصلها من كركوك على الررم من أنها بعيدة عنها.
وبللدأت المطالبللات الكورديللة بعائديللة هللذا المنللاطق إللليهم منللذ مطالبللة
شريف باشا عام  0606والشيخ محملود الحفيلد علام  0606وحلزب هيلوا فلي
عام  ,0622وبعدها مطالبة نورة أيلول  0630وإنناء مفاوضات الحكم الذاتي
 ,0640ومفاوضات الجبهة الكوردسلتانية ملع الحكوملة العراقيلة علام ,0660
وفلللي مشلللروع دسلللتور إقلللليم كوردسلللتان ,وإننلللاء وضلللع قلللانون إدارة الدوللللة
للمرحلة االنتقالية  4002والدسلتور العراقلي لعلام  ,4002الللذين أقلرا رسلميا
بوضع هذا المنلاطق ضلمن بنلود الدسلتور وسلميت بالمنلاطق المتنلازع عليهلا,
ووضللع آليللة لحللل مشللكلة عائللديتها اإلداريللة ,وعلللى الللررم مللن أن الدسللتور
العراقي لم يحدد الحدود اإلدارية لهذا المنطقة التي تتمنل في محافظة كركلوك
(بحلللدودها اإلداريلللة قبلللل علللام  ,)0635وجميلللع االقضلللية والنلللواحي التابعلللة
لمحافظلللة نينلللوى علللدا أقضلللية الموصلللل والبعلللا وحضلللر ,واقضلللية خلللانقين
والمقدادية (شهربان) وناحية مندلي ملن محافظلة ديلالى ,وقضلاء بلدرة وناحيلة
جصللان فللي محافظللة واسللط (الكللوت) ,ولكللن مللع ذلللك تبقللى التحديللد الللدقيق
للمناطق المتنلازع عليهلا محلل خلالف وحتلى الجانلب الكلوردك نجلدها تطلرح
آراء مختلفة حول هذا المنلاطق ,ومنهلا عللى سلبيل المنلال ,كلان مركلز قضلاء
تلعفر ضمن الخلرائط والبيانلات التلي كانلت تطرحهلا حكوملة إقلليم كوردسلتان
في حين نجد أن مسودة دستور إقليم كوردستان ال تشلير إللى ذللك ,وبهلذا نجلد
أن المناطق المتنازع عليها رير محددة تحديداً دقيقا ً ا مر اللذك يفتلرض عللى
الجهات المعنية التحديد الدقيق لخارطة هذا المناطق.

المطلب الثانً :التكوٌن االثنً للمناطق المتنازع علٌها
تمتللاز المنللاطق المتنللازع بالتعللدد االننللي ,فمللن الناحيللة القوميللة يتواجللد
فيها الكورد والعرب والتركمان والكلدان واالنوريين وا رمن ,أما من الناحيلة
الدينية فيها المسلمين والمسحيين وااليزديين ,ومن داخلل اللدين الواحلد تتواجلد
طوائللف مختلفللة فالمسلللمون ينقسللمون إلللى سللنة وشلليعة وكللذلك المسلليحيون
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منقسللمون إلللى طوائللف متع لددة .إن هللذا التنللوع فللي سللكان المنللاطق المتنللازع
عليها يعود إلى وقلوع ملدنها وقصلباتها عللى الطريلق اإلسلتراتيجي اللذك كلان
يربط شواط البحر ا بليض المتوسلط بلدول الخلليج العربيلة وطريلق الحريلر
الللللذاهب إلللللى أواسللللط آسلللليا والصللللين ,وكللللان هللللذا الخللللط التجللللارك يللللربط
اإلمبراطللوريتين العنماني لة والصللفوية ويسللمى بللالطريق السلللطاني الللذك كللان
يمتد من دياربكر إلى تلعفرت الموصلت أربيلت كركلوكت ديلالىت خلانقينت وملن
نللم كرمنشللاا وإلللى بللالد الهنللد ,وبسللبب هللذا ا هميللة اإلسللتراتيجية للمنطقللة
تعرضللت خللالل تاريخهللا الطوي لل لغللزو العدي لد مللن القللوى واإلمبراطوري لات,
وأقاموا هذا القوى القالع والمواقع العسلكرية عللى طلول هلذا الطريلق لحمايلة
قوافلها التجارية وخطوط مواصلالتها العسلكريةت ووضلعت حاميلات عسلكرية
فيها للدفاع عنهات وقاموا ب سكان رعاياها عللى طلول هلذا الخلط وقلد نجلم علن
ذلك تنوعا ً أننيا ً لسكان كركلوك والملدن والقصلبات الواقعلة عللى هلذا الطريلق
على حساب سكانها ا صليين(.)1
إن التركمان الذين يشكلون احد المكونات الرئيسية لتلك المنلاطق ,جلاء
تدفقهم للعراق قديما ً وكلان ذات طلابع عسلكرك خلالل عهلود إسلالمية مختلفلة,
واسللتفادوا مللن ارلللب القللوى والللدول التللي حكمللوا المنطقللة بللدءاً مللن ا مللويين
والعباسلليين وانتهللاءاً بالعنمللانيين ,وتشللير المصللادر التاريخيللة بللان أول وجللود
للتركمان في العلراق يعلود إللى بدايلة الفلت ،اإلسلالمي بعلد اسلتقدام عبلد بلن
زيللاد سللنة  342م لفللي مقاتللل مللن التركمللان وإسللكانهم فللي البصللرة .وبعللد
احللتالل بغللداد عللام  0205مللن قبللل الشللاا إسللماعيل ألصللفوك ازدادت هجللرة
القبائللل التركمانيللة إلللى العللراق ,حيللث كللان ارلللب قللوات جيشلله مللن أالذريللين
(التركمان الشيعة)( ,)2ورافقت القبائل التركمانية القزلباشية حملة الشاا عبلا
ألصفوك على العراق في أعوام  ,0320-0342وحمالت نادر شاا ا فشارك
خللالل أعللوام  0423-0422علللى كركللوك وأربي لل والموصللل ,واتخللذت مللن
السهول القريبة من كركلوك والموصلل مراعلي لحيواناتهلات وكلانوا يناصلرون
( )1د .جبار قادر ,المصدر السابق.
( )2محمد حسين محمد شواني ,التنوع أالنني والديني في كركوك ,مإسسة موكريلاني للطباعلة والنشلر ,ط,0
اربيل , 4003 ,ا ا.003-002
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الصلللفويين ضللللد العنملللانيون بسللللبب انتملللاءهم المللللذهبي( .)1وإننلللاء سلللليطرة
العنمانيين على بغداد في عام  ,0222وخاصة في عهد كل من السللطان سلليم
ا ول وسليمان القانوني ,وملن اجلل حمايلة الطريلق السللطاني لحمايلة القوافلل
التجارية التلي تبلدأ ملن تلعفلر وتنتهلي عنلد السلعدية ملروراً بالموصلل واربيلل
وبللردك وكركللوك وطوزخورمللاتو وكفللرك وقللرا تبللة وامرلللي وسللليمان بيللك
وبغداد وملن نلم إللى شلهربان ومنلدلي واللى إيلران ,ادخللوا معهلم مجلاميع ملن
تركمان ا ناضلول (التركملان السلنة) إللى المنطقلة ,وطلوال أربعلة قلرون ملن
العهلد العنملاني دخلللت علدة مجلاميع تركمانيللة إلدارة الواليلات فلي العللراق(.)2
وبسبب ازدياد أهمية الطريق التجارك الممتد من أناضول إلى العمق العراقي,
ولللردع العشللائر الكورديللة والسلليما عشلليرة الهماونللد التللي كانللت تمنللل خطللراً
حقيقيا ً على العنمانيين فلي كركلوك والمنلاطق المجلاورة لهلا ,علزز العنملانيون
وجللودهم العسللكرك بشللكل متزايللد فللي المنطقللة( )3مللن خللالل زيللادة تللوطين
التركمان على طول هذا الطريق .كما أن لجنة عصبة ا مم في تقريرها حلول
مشلللكلة الموصلللل ,وبعلللد أن راجعلللت علللدد كبيلللر ملللن المصلللادر والمراجلللع
التاريخيللة ومشللاورة آراء المستشللرقين ,أشللارت إلللى التركمللان وأكللدت بللؤنهم
مجموعللة مغوليللة قللدمت مللن أواسللط آسلليا واجتللازت نهللر جيحللون فللي القللرن
الحلللادك عشلللر المللليالدك ,ودخللللوا كوردسلللتان العلللراق وعلللدوا تركمانلللا ً بعلللد
اعتناقهم اإلسالم(.)4
يلللرى ادمونلللدز أن قلللدوم التركملللان إللللى العلللراق يرجلللع إللللى خمسلللة
احتماالت( )5وتتمنل بما يلي:
 -0جاءوا من ا ناضول في عهد السالجقة.
 -4كانوا مائة ألف تركماني أسرهم تيمورلنك.

) )1د .جبار قادر ,المصدر السابق.

( )2محمد حسين محمد شواني ,المصدر السابق ,ا.004
( )3د .كمال مظهر احمد ,المصدر السابق ,ا.54
( )4محمد حسين محمد شواني ,المصدر السابق ,ا.002
( )5نقالً عن :سي .جي .ادموندز ,المصدر السابق ,ا.424
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 -2جيء بهم من ا ناضلول لحمايلة الطريلق التجلارك ملن قبلل السللطان سلليم
ا ول والسلطان سليمان القانوني.
 -2إنهم أذربيجانيون من مرارا جاإوا مع الشلاا إسلماعيل ألصلفوك خلالل احتاللله
للعراق.
 -2إنهم أذربيجانيون جاء بهم نادر شاا .0424-0423
ويبللدو أن كللل هللذا االحتمللاالت واردة حيللث أكللدت لجنللة عصللبة ا مللم
عللللى أن "هنلللاك جملللاعتين رئيسللليتين ملللن التلللرك فلللي واليلللة الموصلللل تلللرك
شللرقيون وتللرك رربيلون ,تتكلمللان لهجتللين مختلفتللين وان أفرادهمللا منحللدران
عن جنود الخلفاء العباسيين المرتزقة وعن جنلود طغلرل وحلفائله وعلن جنلود
االتابكة ,وعن جنود السلالطين العنملانيين وضلباطهم وملوظفيهم فلي العصلور
المتللؤخرة" ,ومللا تعللدد وتنللوع اللهجللات التركمانيللة وتقسلليمها إلللى سللنة وشلليعة
وتبللاين ا زيللاء والعللادات والتقاليللد إال دليللل علللى انتسللابهم إلللى أصللول تركيللة
متعددة كاالذرية والعنمانية والتركمانية وريرها(.)1
ويشلللير اللللدليل الرسلللمي لجمهوريلللة العلللراق لسلللنة  0630علللن أصلللل
التركمللان ومنللاطق وجللودهم فللي العللراق ب لؤنهم "انزلللوا فللي العهللد السلللجوقي
والعهد العنماني في مراكز عللى خلط عسلكرك عنلد ملتقلى المنطقتلين العربيلة
والكوردية نم توسعت هذا المراكلز فؤصلبحت ملدنا ً كبيلراً منلل تلعفلر والكلوير
ومخمور والتون كوبرك وداقوق وطوزخورماتو وخانقين ومندلي والجيزانلي,
وكانلللت لغتهلللا التركمانيلللة تمنلللل السللللطة الحاكملللة لعهلللد قريلللب"( .)2ونتيجلللة
لسياسللات التتريللك فللي العهللد العنمللاني القريللب وللتقللرب مللن السلللطة لتقليللد
المناصب اإلدارية في جهاز الدولة ,ريلرت اسلر كورديلة هويتهلا القوميلة إللى
التركية منل أسرة اليعقوبية (آل يعقوب زادة) المعروفة التي تنتمي في ا صل
إلى عشيرة زنطنة الكوردية( ,)3كل هذا ساهمت بازدياد التواجد التركماني في
المنطقة.
( )1محمللد حسللين محمللد شللواني ,المصللدر السللابق ,ا 004؛ د .كمللال مظهللر احمللد ,المصللدر السللابق,
ا.52
( )2محمود فهمي دروي
.0630

ومصطفى جواد (الدكتور) واحمد سوسلة (اللدكتور)ت دليلل الجمهوريلة العراقيلة لسلنة

( )3د .كمال مظهرت المصدر السابقت ,ا.56
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ومن المكونات ا ساسية ا خلرى فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا العلرب
ويعلللد تواجلللدهم حلللدينا ً تاريخيلللا ً ,وهلللو عللللى نمطلللين ,ا ول عشلللائرك وهلللو
ا سللا  ,والنللاني مللدني وظيفللي وكللان أساسلله قطللاع العمللال ,وبالنسللبة للللنمط
العشللائرك فللان أهللم عشلليرة فللي المنطقللة وخاصللة فللي محافظللة كركللوك هللي
عشيرة العبيد في جنلوب رلرب كركلوك ,اللذين جلاءوا ملن وسلط العلراق إللى
الشمال من بغداد في أواخر القرن النامن عشلر وحتلى أوائلل القلرن العشلرين,
وبسبب التناف بين عشيرتي العبيد والشمر على المناطق الرعوية والزراعيلة
هلللاجرت عشلللائر العبيلللد إللللى المنلللاطق الواقعلللة شلللرق سلسللللة جبلللل حملللرين
واستقروا في مناطق الحويجة ,بعد أن دعمت السلطات العنمانيلة قبائلل الشلمر
ضلد العبيلد ,ويإكللد ذللك ملا جللاء فلي التقريلر السللرك البريطلاني علن العشللائر
العراقية في عام  0604ما نصله "وتلوطين عشليرة العبيلد فلي الضلفة الغربيلة
من نهر دجلة بين الموصل وبغداد وقد عبروا نهر دجلة واستقروا فلي ديلارهم
الحالية (حويجة العبيد)" ,ومع ذلك كان تواجد العبيد ضعيفا ً في المنطقلة حيلث
قدر تقرير بريطاني في عام  0604عددهم فلي الحويجلة والعظليم واللدليم معلا
بـ ألف خيمة ,ومن العشائر ا خرى عشيرة الجبور ,إال أن مناطق تمركز كلال
العشيرتين كانت خار مدينة كركوك ,أما عشيرة البيات التي يعتبرها البعض
عربيلللة وآخلللرون يعتبرونهلللا تركمانيلللة فلللان موطنهلللا ا صللللي كلللان خراسلللان
وانتقلت إلى المنطقة في عهد السالجقة(.)1
أما النمط الناني من الوجود العربي فتمنل بلالنمط الملدني اللوظيفي ملن
خالل العمل في قطاعات النفط والصناعة من الذين انتقلوا ملن منطقلة الفلرات
ا وسط وجنوب العراق إلى كركوك(.)2
وبعللد احللتالل العللراق مللن قبللل بريطانيللا عللام  0605وتؤسللي الدولللة
العراقيللة اسللتمرت سياسللات تغييللر الواقللع الللديمغرافي للمنطقللة وهللذا المللرة
لصللال ،المكللون العربللي ,وهللو مللا سللميت بسياسللة التعريللب ,وإن أول تغيللر
ديموررافي في المنطقة كان لجوء البريطانيين إلى استقدام العرب واآلنوريين
وا رمللن النللازحين مللن تركيللا بعللد المللذاب ،التللي نظمتهللا لهللم الدولللة التركيللة,

( )1المصدر نفسه ,ا ا. 42-40
) )2محمد حسين محمد شوانى ,المصدر السابق ,ا.044

018

للعمللل فللي شللركة نفللط العللراق فللي مدينللة كركللوك وضللواحيها لتللامين ا يللدك
العاملة الرخيصة الستخدامها في مجال العمل والخدمات(.)1
وأنناء الحكلم الملكلي للعلراق  0625-0640وتطبيقلا ً لسياسلة التعريلب
اسلللتعانت الحكوملللات العراقيلللة ب نشلللاء مشلللاريع أروائيلللة كمشلللروع اللطيفيلللة
والدجيلللة والمسلليب والجزيللرة ومشللروع الحويجللة االروائللي لتللوطين العشللائر
العربيللة فللي سللهل الحويجللة جنللوب رللرب كركللوك ,وقامللت الحكومللة بتنفيللذ
مش لاريع الللرك وتوزيللع ا راضللي علللى أبنللاء العشللائر العربيللة( .)2وان أولللى
محاوالت التعريب في كركوك إنناء الحكم الملكي كانلت عنلدما أقلدمت وزارة
(ياسين الهاشمي) على إسكان عشيرة العبيد في سلهل الحويجلة بحجلة نزاعهلا
مع عشيرة العزة في ديلالىت وملن نلم جللب عشليرة الجبلور الرحاللةت وتوزيلع
ا راضي عليهات لزيادة العنصر العربي في محافظة كركوك(.)3
كمللا اسللتقدمت الحكومللات العراقيللة السللابقة العمللال والمسللتخدمين مللن
الوسلط والجنللوب العراقللي إللى كركللوك وإنشللاء الللدور السلكنية لهللم منللذ بدايللة
الخمسللينات ,كمللا فللي منطقللة عرفللة فللي كركللوك ,فللي حللين كللان نسللبة الكللورد
العاملين في الشركة قليلة جلداً مقارنلة بحجمهلم السلكاني( .)4وفلي علام 0620
تم تشكيل لجنة باسم (لجنة تصفية ا راضي) اسلتمر عملهلا حتلى علام 0620
وقام لت بتمليللك أراضللي الكللورد إلللى الدولللة ,ومللن نللم قام لت بتوزيعهللا علللى
العشللائر العربيللة ,وكللذلك فللي ا ربعينللات تللم تشللكيل مديريللة العشللائر العامللة
التابعللة لللوزارة الداخليللة وشللعبة اإلسللكان الريفللي ,وقامللت ببنللاء مسللتوطنات
للعرب في تلعفر وسنجار والحضر وسهل قرا جنوب اربيل(.)5
( )1د .نللورك طالبللاني ,منطقللة كركللوك ومحللاوالت تغييللر واقعهللا القللومي ,ط ,4لنللدن ,0666 ,ا 25؛ د.
سامر مإيد عبد اللطيف ,المصدر السابق.
( )2د .نللورك طالبللاني ,المصللدر السللابق ,ا ا 22-24؛ غ إفُر إمخُرٗو بٕع إرٔب زحنااٖ ُرحصااتاى:
بٕعٕرٔبكزحى ٕ -زصّٕ انٖ-بٕرٔنطاربُنَٕٔٗو جابٖ صَّّٕمو يَٕ َّزو 4000و ل.44
( )3د .منذر الفضل ,حقوق اإلنسان والتنوع االنني لسلكان كركلوك ,بحلث مقلدم إللى مركلز كلربالء للبحلوث
والدراسات في الندوة العلميلة المنعقلدة باسلم كركلوك مدينلة القوميلات المتآخيلة (نموذجلا لعلراق المسلتقبل),
لندن  44-40تموز  ,4000منشور في :مجلة  ,020العدد ( ,4004/2/02 ,)04ا .40
( )4د .نورك طالباني ,المصدر السابق ,ا.20
( )5غٕفُر ٕمخُرٗو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .46-45
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وبعلللد قيلللام النظلللام الجمهلللورك وخلللالل فتلللرة حكلللم عبلللد الكلللريم قاسلللم
 0632-0625لللم تكللن هنللاك سياسللة مبرمجللة لتعريلب المنطقللة ,لكللن شللهدت
كركللوك سياسللة تفرقللة واضللحة ب لين سللكانها الكللورد والتركمللانت خللالل فتللرة
قيادة (ناظم الطبقجلي) للفرقة النانيلة فلي كركلوكت اللذك انحلاز كليلا ً للتركملان
واتهم الكورد باالنفصال(.)1
وبللدأ التعريللب المبللرمج والرسللمي وبتخطلليط بعللد انقللالب شللباط عللام
 0632من خالل ترحيل وتهجير سكان القرى الكوردية فلي ضلواحي المدينلة
وتوزيع وتمليك تلك ا راضي إلى العشائر العربية في كركوك وسلهل اربيلل.
وأصللبحت هللذا السياسللة م لن أولويللات الدولللة بعللد انقللالب  04تمللوز 0635ت
لتغيير واقع المنطقلة القلومي ذات ا رلبيلة الكورديلة ملن علدة جوانلبت وعللى
مراحللل حسللب خطللة مدروسللة( ,)2وتمنلللت سياسللتها فللي طللرد العمللال الكللورد
الع لاملين فللي شللركة الللنفط إلللى خللار كركللوك واسللتبدالهم بعمللال عللرب مللن
خار كركوك ,وتبديل ا سماء الكوردية وإطالق ا سماء العربيلة بلدالً منهلا,
وإضافة سجالت جديدة إلى إحصاء  ,0624وتسلجيل أسلماء الوافلدين العلرب
فيها بشكل يإكد وجودهم هناك منذ عام  ,0624ومنلع الكلورد والتركملان ملن
بيللع عقللاراتهم إال للعللرب ,ومنللع دائللرة البلديللة إعطللاء إجللازات البنللاء للكللورد
والتركمللان ,وإنشللاء المعامللل والمنشللات الحكوميللة فللي المنللاطق القريبللة مللن
طريللق كركللوك والحويجللة وتكريللت ,وتشللييد آالف البيللوت السللكنية للعمللال
العللرب للعمللل فيهللا ,وتحويللل المدينللة وأطرافهللا إلللى نكنللة عسللكرية ,وتللوطين
آالف العوائل العربية في كركوك وتلوفير السلكن والعملل لهلم ,ففلي الفتلرة ملا
بللين سللنتي  0655-0654بلللس عللدد الكللورد الللذين رحلللوا مللن مركللز كركللوك
وأقضللية دوبللز (دبلل ) وكفللرك وجمجللال ( )0237005شخصللاً ,وبلللس عللدد
العوائل الكورديلة التلي تلم طردهلا وترحيلهلا ملن محافظلة كركلوك للفتلرة ملن
سللنة  0660ولغايللة سللنة  4000أكنللر مللن ( )2204عائلللة بلللس عللدد أفرادهللا
()42504ت وتم ترحيل وطرد حوالي ألف عائلة تركمانية بلس عدد أفرادها ما
( )1عوني الداوودك ,المصدر السابق.
) (2عوني الداوودك ,المصدر السابق.
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يقرب من ( )2000شخصاً ,وكذلك إعطلاء منحلة ماليلة وقطعلة ارض سلكنية
للكللوردك الللذك يتللرك محللل إقامتلله فللي كركللوك إلللى الوسللط والجنللوب مللن
العراق(.)1
وكانت سياسة تغيير الواقع الديموررافي تتم بقرارات من أعلى جهلات
السلللطة السياسللة ,فعلللى سللبيل المنللال ال الحصللر ,ووفق لا ً لقللرار مجل ل قيللادة
النلللورة الملللرقم  55فلللي  2:79/9/2:وبموجلللب كتلللاب المجلللل الزراعلللي
لمحافظة الموصل في  2:83/2/26تم ترحيل او نقل عشيرة الصلاي ،العربيلة
إلللى قضللاء سللنجار واسللتولت علللى آالف الللدونمات مللن ا راضللي الزراعيللة
والتللي تعللود ملكيتهللا للعشللائر االيزديللة الكورديللة حيللث تللم توزيللع ا راضللي
المللذكورة علللى  020فللالح مللن عشلليرة الصلاي .)2(،كمللا تللم منللع المحللاكم مللن
النظر في دعاوك نقل العقارات في مدينلة الموصلل حسلب قلرار مجلل قيلادة
النللورة الم لرقم  20فللي  2:9:/2/45وكللذلك ترحيللل الكللورد ومللنهم الكللورد
الشبك وتصلفية ممتلكلاتهم فلي مدينلة الموصلل وهلدم دورهلم وحجلز ممتلكلات
الكللورد المللرحلين وكللل ذلللك بللؤوامر رسللمية( .)3ومصللادرة ا مللوال المنقولللة
ورير المنقولة للعوائل الملتحقة بالحركة التحررية الكورديلة وحجلز العقلارات
وا راضي الزراعية للفالحين الكورد والسماح للعناصلر العربيلة فقلط بتمليلك
تلللك العقللارات ,وتللم كللل ذلللك بمراسلليم جمهوريللة أو بقللرارات مجل ل قيللادة
النورة أو برقيات لجنة شإون الشمال أو بكتب رسمية من المحافظلة واللدوائر
ا خرى للدولة .ومن اجل عدم ترجي ،كفة التكلوين االننلي فلي منلاطق محلددة
كانت المراسيم والقرارات تصدر بشان ذلك ومنهلا قلرار مجلل قيلادة النلورة
رقم  246في  2:9:/9/35الذك نا على أنه يحق للعراقي من سكنة منطقة

( )1د .نورك طالباني ,المصلدر السلابق ,ا ا 42-40؛ كلاظم حبيلبت المصلدر السلابقت ا ا -230
 234؛ غٕفُر ٕمخُرٗو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .22
( )2حكومة إقليم كوردسلتان ,وزارة شلإون منلاطق خلار اإلقلليم ,تقريلر حلول التغييلرات اإلداريلة للمنلاطق
المتنازع عليها بضمنها كركوك ,المصدر السابق ,ا.32
( )3المصدر نفسه ,ا.25
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الحكللم الللذاتي تملللك قطعللة ارض سللكنية فللي بغللداد والمحافظللات ا خللرى عللدا
محافظات (نينوى والتؤميم وديالى)(.)1
ونتيجة لكل هذا التغييرات المستمرة في هذا المناطق لم يبق حجم مكونلات
المنطقة على حالها ,وفي ظل رياب وجود إحصاء سكاني شلفاف وشلامل ومحايلد,
فانه من الصعب الحصول على ا رقام الدقيقة لعدد كلل مكلون ملن هلذا المكونلات,
إال انلله ومللن خللالل إشللارات المصللادر التاريخيللة مللن تقللديرات وتخمينللات الرحالللة
والمستشلللرقين ,إللللى جانلللب التقلللديرات المقدملللة ملللن قبلللل اللللدول والمإسسلللات,
واإلحصاءات السكانية التي جرت وررم وجود الكنير من المالحظات عليها تظهر
لنا ديموررافية المنطقة .وتختلف المصادر التاريخية والتخمينات واإلحصاءات فلي
تقديراتها لسكان المنطقة ,كما تمتاز ارلب هذا التخمينات والتقديرات واإلحصلاءات
بعدم الدقة والشفافية والنزاهة ,كما أن هناك اختالفات كبيلرة بلين هلذا اإلحصلاءات
والتخمينات في تقدير سكان هذا المناطق ,إلى جانب أن هذا المناطق شهدت وعبلر
تاريخهللا تغييللرات سللكانية كبيللرة وخاصللة بعللد تؤسللي الدولللة العراقيللة مللن خللالل
ترحيللل سللكانها ا صللليين وتللوطين آخللرين محلهللم بغيللة تغييللر واقعهللا الللديمغرافي
لصلال ،مكللون معللين .ومللن أقللدم اإلشللارات عللن التكللوين االننللي للمنللاطق المتنللازع
عليها ,ما كتبه المهند الروسي (يوسيب جيرنيك) اللذك قلدر علدد سلكان كركلوك
فللي عللام  0542-0544مللابين  04إلللى  02ألللف نسللمة وبؤنلله باسللتنناء  20عائلللة
أرمينية ف ن باقي السكان هم من الكورد ,حيث أنه لم يشر إللى الملوظفين العنملانيين
وأفراد الحامية العسكرية العنمانية المستقرة في كركلوك كجلزء ملن سلكان المدينلةت
بل اعتبرهم ررباء عن المنطقةت نهم كانوا يعودون في أرلب ا حوال إلى البللدان
التلي جنلدوا منهلا بعلد انتهلاء فتللرات خلدمتهم باسلتنناء أفلراد معلدودين يتخلفلون فللي
العودة إلى مواطنهمت ويتخذون ملن المدينلة موطنلا ً جديلداً لهلم سلباب اقتصلادية أو
اجتماعي لة ,لللذلك لللم يشللر إلللى وجللود التركمللان فللي المدينللة ,كمللا أنلله اعتبللر جمي لع
المسيحيين من ا رملن بسلبب علدم تمييلزا بلين ا رملن والكللدان ولمعرفلة اللرو
با رمن في القفقا أكنر من الكلدان واآلنوريين( .)2وذكر المإر العنماني (شم
الللدين سللامي) فللي المجلللد الخللام مللن "قللامو اإلعللالم"ت الللذك يعتبللر موسللوعة
( )1لالطللالع علللى نللا قللرار مجل ل قيللادة النللورة ينظللر :حكومللة إقللليم كوردسللتان ,وزارة شللإون منللاطق
خار اإلقليم ,تقرير حول التغييرات اإلدارية للمناطق المتنلازع عليهلا بضلمنها كركلوك ,المصلدر السلابق,
ا. 022
) )2د .جبار قادر ,المصدر السابق.
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تاريخية وجغرافيلة عنمانيلة مهملة وفلي ملادة كركلوك بلان "كركلوك مدينلة تقلع فلي
والي لة الموصللل بكوردسللتانت وتقللع علللى بعللد  030كيلللومتراً جنللوب شللرق مدينللة
الموصل ووسط تلول خضراء عللى وادك أدهلم وتشلكل مركلز سلنجق شلهرزورت
عللدد نفوسللها  20ألف لا ً  ...إن نالنللة أربللاع سللكانها مللن الكللورد والبقي لة مللن التللرك
 430أسلللرة يهوديلللة و  230أسلللرة مسللليحية

والعلللرب وريلللرهمت وهنلللاك تعلللي
كلدانية"(.)1
وملللن اإلشلللارات ا خلللرى يلللذكر (ميجرسلللون) اللللذك زار كركلللوك علللام
 0604وقضلى فتلرة فلي إحلدى خاناتهلا بوسلط السلوق التلي كانلت تسلودها اللغللة
التركيلة ويشللير إلللى أنهللا مللن المللدن الكائنللة علللى حللدود كوردسللتان ويلتكلم أهلهللا
نلالث لغللاتت ويإكلد علللى تواجللد الكلورد والتللرك والكللدان والسللريان والتركمللان
والعرب واليهود وا رمن في المدينلةت واعتبلر اللغلة التركيلة سلائدة فيهلا إللى حلد
كبيرت ويشلير فلي كتابله بلؤن علدد التركملان فلي المدينلة  02أللف يقلابلهم  2آالف
كوردك و  2400مسيحي وألف يهلودك .إال انله هنلاك ملن يلرى بلان رأك سلون
هذا رير صحي،ت وانه سكن في خان في وسط المدينة وسلوقها حيلث كانلت اللغلة
التركية سائدة فيها ,وإن الذك دفع به للوقلوع فلي هلذا الخطلؤ هلو اعتقلادا بلان كلل
مللن ي لتكلم التركي لة فللي كركللوك هللو تركمللاني وال لدليل علللى خطللا هللذا التصللور,
اإلحصاء الذك قامت به بلدية كركوك عام  0620بلس عدد التركملان سلبعة آالف
نسمة في حين بلس عدد الكورد  44ألفا ً وسبعة آالف للمكونات ا خرى(.)2
إن بعلللض التقلللديرات للمسلللإولين السياسللليين البريطلللانيين وملللنهم ادمونلللدز
وواال ليللون يشلليرون إلللى أن التركمللان يشللكلون ا رلبيللة فللي مركللز كركللوك
ولكللنهم اعترف لوا فللي نف ل الوقللت بللان الكللورد هللم ا رلبيللة فللي المنللاطق الريفيللة
المحيطللة بالمدينللة ,حيللث كللان ا سللا فللي ذلللك الوقللت لتحديللد القوميللة هللي اللغللة
الناطقة لألهالي وكانت المنطقة قد خرجت للتو من تحلت اإلدارة العنمانيلة وبالتلالي
كانللت حتللى المكونللات ا خللرى ريللر التركمللان يتحللدنون التركيللة وان كنيللراً مللن
( )1قامو

اإلعالمت محررك

سامي بشنجيت جللد اسلتانبول ,مهلران مطبعلة سلي ,0202 ,ا ,4524

نقال عن :د .جمال رشيد احمد ,المصدر السابق ,ا.26
( )2د .جبار قادر ,المصدر السابق.
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الكورد في المدن اندمجوا مع مإسسات الدولة العنمانية وكلانوا يجيلدون التركيلة(.)1
وهكذا فان لشيوع اللغة التركية دفع ببعض المستشلرقين والرحاللة وحتلى التركملان
أنفسهم في المبالغة في تقدير عددهم.
وأنناء دراسة مشكلة الموصل من قبلل لجنلة عصلبة ا ملم قلدم كلل ملن
العراق وتركيلا وبريطانيلا أرقاملا ً متباينلة علن التكلوين ا ننلي لسلكان الواليلة,
وفي الوقت الذك كانت ا طراف المتصارعة على واليلة الموصلل تطعلن فلي
تقللديرات وحجللج بعضللها الللبعضت كانللت بعنللة عصللبة ا مللم تشللكك فللي دقللة
ومصللداقية البيانللات المقدمللة مللن قبللل جمي لع ا طللراف إذ وجللدت أن البيانللات
المقدمة ملن قبلل ا تلراك وكلذلك المقدملة ملن قبلل اإلنجليلز بلل وحتلى بيانلات
الحكومللة العراقيللة ريللر دقيقللة وإن الحجللج التللي اسللتندت إليهللا تلللك ا رقللام
مشللكوك فيهللا ,ففللي الوقللت الللذك تبللالس الحكومللة التركي لة بعللدد التركمللان فللي
الواليلللةت فللل ن الحكوملللة البريطانيلللة تلللرى بلللؤنهم ال يشلللكلون سلللوى  %5ملللن
مجمللوع السللكانت فللي ح لين تقللل نسللبتهم فللي البيانللات العراقي لة عللن  %2مللن
مجمللوع سللكان الوالي لةت وكللذلك كللان التبللاين كبي لراً فيمللا يتعلللق بنسللبة العللرب
حيث كانت  %573وفق البيانلات التركيلة ,أملا فلي البيانلات البريطانيلة فكلانوا
 ,%4274ونحلو  %4076فللي تقللديرات الحكومللة العراقيلةت بينمللا كللان التبللاين
أقل في التقديرات الخاصة بالمكون الكلوردك فقلد كانلت نسلبتهم  %2370ملن
مجملللوع سلللكان الواليلللة وفلللق التقلللديرات التركيلللة و %3270حسلللب البيانلللات
العراقية و  %2476من مجملوع السلكان حسلب التقلديرات البريطانيلة( .)2أملا
بيانات كركوك ,فقد قدر اإلنجليز في تقاريرهم المقدمة إلى لجنة عصلبة ا ملم
عدد سكان كركوك حسلب انتملائهم ا ننلي كملا يللي :الكلورد  22أللفت التلرك
 22أللللللفت العلللللرب  00آالفت اليهلللللود  ,0200والمسللللليحيون  ,300أك أن
( )1ليام اندرسن وراريلث ستانسلفيلد ,أزملة كركلوك السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا.26-25
( )2د .فاضلللل حسلللين ,مشلللكلة الموصلللل ,المصلللدر السلللابق ,ا ا 044-040؛ خليلللل إسلللماعيل ,إقلللليم
كوردستان العراق ,المصدر السابق ,ا.022
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مجموع سكان اللواء حسب تقديراتهم كلان  64أللف نسلمةت بينملا قلدر الجانلب
التركي عدد سكان اللواء بضعف ذلك اللرقمت فقلد كانلت ا رقلام التركيلة عللى
الشلللكل التلللالي :الكلللورد  64ألفلللاًت والتلللرك  46ألفلللا ً والعلللرب  5آالف أك ملللا
مجموعه  052ألفا ً( .)1ونالحظ في البيانات التركية أنها بالغت في تقدير نسلبة
المكللون التركمللاني علللى حسللاب المكونللات ا خللرى والللدليل علللى ذلللك أنهللم
أشاروا إلى وجود  24630تركماني فلي السلليمانية فلي حلين للم يكلن فيهلا أك
تركماني باسلتنناء التواجلد العسلكرك التركلي البسليط خلالل السلنوات ا خيلرة
من عمر الدولة العنمانية()2ت وهكذا فلؤن الطرفلان اإلنجليلزك والعراقلي بلالغوا
في تقدير نسبة العرب في والية الموصل بما فيهلا كركلوك وذللك للدعم وجهلة
نظرهمات بينما حاول ا تراك رفلع نسلبة التركملان فلي الواليلة وبشلكل خلاا
في كركوكت ولم يكن في صال ،أك من الطرفين المتنازعين (العراق وتركيلا)
رفللع نسللبة الكللورد إال أنهمللا اضللطرا إلللى االعتللراف بكللون الكللورد يشللكلون
ا كنرية المطلقلة ملن سلكان الواليلة .وهكلذا نجلد بلؤن جميلع المكونلات ا ننيلة
ا ساسللية باسللتنناء الكللورد وجللد مللن ي لدافع عللن مصللالحها فللي هللذا الصللراع,
وكانت التقديرات التي قدمها الجانلب العراقلي قريبلة إللى البيانلات البريطانيلة.
أما لجنة عصبة ا مم لحل مشكلة الموصلل فقلدرت سلكان للواء كركلوك التلي
تشغل جزءاً كبيراً من سكان ومساحة تلك المناطق بالشكل التالي-:

( )1د .جبار قادر ,المصدر السابق.
) (2المصدر السابق.
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جدول رقم ()2
سكان لواء كركوك حسب التنوع القومي في عام  0642وفق تقديرات لجنة
عصبة ا مم(.)1
وفي علام  0644جلرى تعلداد للسلكان فلي العلراق ولكنله اقتصلر عللى
الملدن والقصلبات ,وكانلت هلداف معينللة كالتجنيلد وتنظليم المسلائل اإلداريللة.
وفللي عللام  0622جللرى تعللداد آخللر للسللكان مللن خللالل وضللع لجللان وهيئللات
خاصة استقرت في أماكن معينة وتم استدعاء المختار ورإساء العوائل ,وكان
الغرض منه أيضا ً رراض التجنيد العسلكرك وتنظليم دفلاتر النفلو وإجلراء
االنتخابات النيابية( ,)2ليؤتي بعدا إحصاء عام  0624الذك اقتصر بياناته عللى
الحالة الدينية فقط دون القومية ,ومن نم جلاء إحصلاء علام  0624اللذك يعتبلر
ملللن أكنلللر اإلحصلللاءات السلللكانية قبلللوالً فلللي تلللاريخ العلللراق المعاصلللر ,أملللا
اإلحصللاءات التللي تلللت هللذا اإلحصللاء ومنهللا إحصللاء عللام  0632و0644
و 0664لم يكن دقيقا ً بلل كلان مسيسلا ً وللذلك للم تللق قبلوالً ملن قبلل المكونلات
العراقية وخاصة رير العرب.

( )1فاضل حسين ,المصدر السابق ,ا 040؛ د.خليل إسلماعيل محملد ,البعلد القلومي للتغيلرات فلي الحلدود
اإلدارية لمحافظة كركوك (التؤميم) ,المصدر السابق ,ا.40
( )2د .خليل إسماعيل محمد ,إقليم كوردستان العراق ,المصدر السابق ,ا .24
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كان العراق حتى عام  0624يفتقر إلى بيانلات دقيقلة وشلاملة علن سلكانها
واإلحصلللائيات والتلللي سلللبقت ذللللك التلللاريخ كانلللت مجلللرد تقلللديرات وتخمينلللات
وإحصللاءات جزئيللة ريللر دقيقللة ,أمللا إحصللاء عللام  0624فيعتبللر أول إحصللاء
سللكاني فللي العللراق وفللق الطللرق الحدينللة لإحصللاء إال أن بياناتهللا ال تشللير إلللى
الحالة القومية للسكانت بل أشارت إللى الديانلة فقلطت والغالبيلة العظملى ملن سلكان
العراق من المسللمين ملع وجلود أقليلات دينيلة كالمسليحيين وااليلزديين والصلابئة.
وكللان التكللوين الللديني لمركللز قضللاء كركللوك وفللق إحصللاء عللام  0624كللاآلتي:
المسللللللمون  ,25,322المسللللليحيون 3,402ت اليهلللللود 4,542ت الصللللللابئة 24ت
اإليزديللون شللخا واحللد فقللط والعقائلللد ا خللرى  45شللخات بينمللا بلللس علللدد
المسللللمين فلللي ريلللف قضلللاء كركلللوك  42062والمسللليحيون  534واليهلللود 44
والعقائللد ا خللرى  .)1(2ووفقللا ً لإحصللاء السللكاني لسللنة  0644فللان المسلللمين
يشكلون  00,242,462نسمة من سلكان العلراق أك ملا يعلادل  ,%63740يلليهم
المسيحيون بنسبة  %4702نم االيزديون بنسبة .)2(%0753
ويتواجللد االيزديللون الللذين يعتبللرون ديانللة مسللتقلة ,ولكللن مللن الناحيللة
القومية هم كورد ررم عدم تسجيلهم من قبلل الحكوملات العراقيلة كلورداً ,وقلد
تعللرض هللذا المكللون وبسللبب دينلله وقوميتلله الكورديللة إلللى حمللالت إبللادة منللذ
العهلللد العنملللاني إال أن تنظللليمهم اللللديني سلللاعدهم عللللى تضلللامنهم اللللداخلي
ووحدتهم ,وال توجد بيانات دقيقلة حلول نسلبة وجلودهم إنملا هلي عللى ا رللب
تخمينات وتقديرات وتشير تقديرات لجنة عصبة ا مم إللى أن علددهم تتلراوح
مللابين  20-40ألللف نسللمة ,أمللا فللي إحصللاء  0624فبلللس عللددهم ()24222
نسلللمة( ,)3وفلللي إحصلللاء  0624بللللس علللددهم ( )35,546نسلللمة( .)4أملللا فلللي
( )1د .جبار قادر ,المصدر السابق.
( )2رشيد الخيون ,ا ديان والمذاهب بالعراق ,منشورات روح ا مين ,ط[ ,0د.م ,4002 ,].ا.220
( )3د .خليل إسماعيل محمد ,إقليم كوردستان العراق ,المصدر السابق ,ا. 34
) )4دلشللاد نعمللان فرحللان ,معانللاة الكللورد االيللزديين فللي ظللل الحكومللات العراقيللة  ,4002-0640مركللز
الدراسات الكوردية وحفظ الونائق ,ط ,0دهوك ,4005 ,ا .22
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إحصلللاء  0644فبللللس علللددهم ( )004,060نسلللمة ويشلللكلون  %0753ملللن
المجموع الكلي لسكان العراق وااليزيدية نالث مكون ديني من حيث العدد فلي
العراق بعد المسلمين والمسيحيين ,ويتواجد  %55منهم في المنلاطق المتنلازع
عليها في محافظة نينوى وخاصة في أقضية الشيخان وسنجار وتلكيف(.)1
أمللا المسلليحيون (الكلللدان واآلن لوريين وا رمللن) فبلللس عللددهم 422245
نسلمة أك نسللبتهم  %4702ملن سللكان العلراق وفقلا ً إلحصلاء عللام  ,0644إال أن
 %23مللنهم كللانوا يعيشللون فللي بغللداد و %4فللي دهللوك و %272فللي البصللرة
و %274فللي اربيلللل ونسللب قليللللة فللي محافظلللات أخللرى ,ويبقلللى تواجللدهم فلللي
المناطق المتنازع عليها قليال حيث يعي

 %273في كركلوك و %40فلي نينلوى

(مللع أن نسللبتهم العاليللة نسللبيا ً فللي محافظللة نينللوى فللان  %24مللن هللذا النسللبة
يعيشون في مركز قضاء الموصل أك خار المناطق المتنازع عليها)(.)2
ويظهللر نسللب كللل المكونللات الدينيللة فللي المحافظللات التللي تقللع ضللمن
المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا (كركلللوك ونينلللوى وديلللالى) ووفقلللا ً إلحصلللاء علللام
 ,0644في الجدول رقم ( )3بالشكل التالي:

( (1للمزيد ينظر :المصدر نفسه ,ا  40وما بعدها ؛ رشيد الخيون ,المصدر السابق  ,ا.224
( (2رشيد الخيون ,المصدر السابق ,ا.223-222
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جدول رقم ()3
التوزيع الديني لسكان بعض المحافظات ونسبتهم المئوية وفقا إلحصاء
.)1(0644

يعتبر إحصاء عام  0624أول إحصلاء رسلمي يجلرك عللى أسلا قلومي,
حيث تشير جداول اإلحصاء إلى تصنيف السلكان ملن حيلث لغلة ا مت وملع أن هلذا
اإلحصاء يعتبلر ملن أحسلن اإلحصلائيات السلكانية فلي تلاريخ العلراقت إال أنله كلان
يعاني أيضا ً من بعض النواقات منها اعتماد مبدأ لغة ا م لتحديلد االنتملاء القلومي,
وان معيار اللغة ال يتطابق دائما ً مع االنتماء القومي ,فهناك ملن علا وسلط قوميلة
أخلرى وتعلللم لغتهللا بصللورة أفضللل مللن لغتله ا مت ولكللن ذلللك ال يعنللي بؤنلله أصللب،
( )1المصدر السابق ,ا.224-223

009

ينتمي إللى القوميلة الجديلدة التلي تعللم لغتهلات ففلي كركلوك ملنالً كانلت السليادة للغلة
التركمانية في دوائر وأسواق كركوك آنذاك وهذا ال يتطابق مع حقيقة عدد التركمان
في كركوك ,كذلك الحال في مدينة الموصل حيث السيادة للغة العربيةت كملا شلهدت
عمليات التعداد حاالت تزوير كنيرة في بعض ا حياء الشعبية للكورد في كركلوكت
وتب لين ذلللك بوضللوح عنللد نشللر نتللائج التعللداد المللذكور عللام  0626إذ ظهللر لللدى
مراجعة الكنير من الكورد لدائرة النفو في كركوك بؤنهم سجلوا تركمانا ًت وقد قلدم
بعضهم دعاوى قضائية إلعادة كتابة قلوميتهم بشلكل صلحي ,،باإلضلافة إللى عاملل
آخر وهو تسجيل الموظفين والعسكريين المقيمين في كركوك بصورة مإقتة ضلمن
سكان كركوك وبخاصة أفراد الفرقة النانية للجي العراقي(.)1
ومن خالل النظر إلى الجلدول رقلم ( )4والرسلم البيلاني رقلم ( )0التلاليين
يظهر لنا النسلب السلكانية للمكونلات القوميلة فلي محافظلة كركلوك وحجلم التغييلر
في نسبة هذا المكونات من إحصاء إلى آخر منلذ علام  0644وحتلى علام 0664
حيث نجد أن نسبة سكان الكورد والتركملان والمسليحيين فلي تنلاقا مسلتمر ملن
إحصاء إلى آخر ,ويقابلها ارتفلاع فلي نسلبة العلرب وذللك بسلبب ممارسلة سياسلة
التغييللر الللديموررافي فللي كركللوك مللن خللالل الترحيللل القسللرك للسللكان الكللورد
والتركملان وتلوطين العلرب محلهلم ,باإلضلافة إللى سياسلة الحكوملة اإلداريلة فلي
فك ارتباط االقضية ذات الغالبيلة الكورديلة ملن كركلوك وإلحلاق أقضلية ونلواحي
ذات رالبية عربية بها ,وكذلك تسجيل المسيحيين كعرب.

( )1د .جبار قادر ,المصدر السابق.
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جدول رقم ()4
نسبة سكان محافظة كركوك حسب القومية أعوام 0642-0644
.)1(0664706447063270624,
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رسم بياني رقم ()0

( )1إحصاءات أعوام ( 0624 ,0642-0644و )0644من حكومة إقليم كوردستان ,وزارة شلإون منلاطق
خار اإلقليم ,تقرير حول التغييرات اإلدارية للمناطق المتنلازع عليهلا بضلمنها كركلوك ,المصلدر السلابق,
ا ,6وإحصلاء عللام  0632مللن :د .خليلل إسللماعيل محمللد ,البعلد القللومي للتغيللرات فلي الحللدود اإلداريللة
لمحافظة كركوك ,المصدر السابق ,ا .40وإحصاء  0664من :ليام اندرسن وراريلث ستانسلفيلد ,أزملة
كركوك السياسة االننية في النزاع والحلول التوافقية ,المصدر السابق ,ا.43
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نسبة سكان محافظة كركوك حسب القومٌة فً أعوام (-2211
)2221,2211,2299,2291,2211

وتنطبق الحالة السائدة في محافظلة كركلوك عللى المحافظلات ا خلرى
من المناطق المتنازع عليها (وان بدرجلة أقلل) ,ففلي محلافظتي نينلوى وديلالى
تعرضللت نسللبة الكللورد والتركمللان واآلخللرون إل لى التقللليا ويقابلهللا ارتفللاع
نسبة العرب فيها ,كما يظهر في الجدول التالي-:
محافظة ديالى
محافظة نينوى
القومية
0624

0644

0624

0644

الكورد

%2074

%4270

%0574

%0075

العرب

%2370

%4273

%4672

%5472

التركمان

%275

%074

%474

%072

اآلخرون

%572

%074

%072

%072

جدول رقم ()5
النسبة المئوية لسكان محافظتي نينوى وديالى ( )0644-0624حسب
القومية(.)1
ومللن خللالل االطللالع علللى ا رقللام اإلحصللائية تظهللر ب لؤن نسللبة النمللو
السللكاني للعللرب فللي محافظللة كركللوك كنمللوذ فللي تزايلد مسللتمر ,وفللي نفل
الوقلللت فلللؤن نسلللبة النملللو السلللكاني للمكونلللات ا خلللرى خاصلللة نسلللبة الكلللورد
بالدرجة ا ولى والتركمان بالدرجلة النانيلة كانلت فلي تنلاقا ,كملا يظهلر فلي
الجدول التالي-:
القومية

0632-0624

0644-0632

0644-0624

الكورد

%070-

%074

%070-

) (1د .خليلللل إسلللماعيل محملللد ,إقلللليم كوردسلللتان العلللراق ,المصلللدر السلللابق ,ا ا 42, 25؛ د .خليلللل
إسماعيل محمدَّ ,غٕٗ ُرح ٕ عَّزاق ّغٕٗ صهُرٔ ِاى بُىو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .23
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العرب

%572

%073

%270

التركمان

%072

%070-

%074-

جدول رقم ()6
نسبة النمو السكاني لمكونات محافظة كركوك الرئيسية بين أعوام -0624
.)1( 0644
إن السياسلللات التلللي مارسلللتها الحكوملللات العراقيلللة المتمنللللة بلللالحرب
المستمرة مع الحركة التحررية الكورديلة ,وانتهلا سياسلات اإلبلادة والترحيلل
(ا نفللال) ,وسياسللات مللا سللميت بتصللحي ،القوميللة وإجبللار ريللر العللرب علللى
تغييلللر قلللوميتهم إللللى العربيلللة ,أدت إللللى تقلللليا سلللكان الكلللورد والتركملللان
والمكونات القوميلة ا خلرى فلي العلراق ملع ارتفلاع مسلتمر فلي نسلبة العلرب
على مستوى البلد ,ويظهر لنا هذا بوضوح في الجدول التالي-:
السنة

العرب

الكورد

التركمان

0624

%4674

%0374

%4703

0632

%5070

%0270

%075

0644

%5074

%02762

%0702

جدول رقم ()00
يبين النسبة المئوية للسكان حسب القومية بين أعوام  0644-0624إلى المجموع
الكلي للعراق(.)1
( )1د .خليللل إسللماعيل محمللد ,البعللد القللومي للتغيللرات فللي الحللدود اإلداريللة لمحافظللة كركللوك (التللؤميم ),
المصدر السابق ,ا.44
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ووفق لا ً لتقريللر وزارة شللإون منللاطق خللار اإلقللليم فللي حكومللة إقللليم
كوردستان (واعتماداً على البطاقة التموينية في  )3118/5/41بلس علدد سلكان
مدينة كركوك ( )402,002نسمة ويبللس علدد الكلورد ( )243,404نسلمة أك
نسبة ( )%30من سكان المدينة( ,)2ووفقا لنف

التقريلر فانله بعلد علام 4002

حصلت تنقالت سكانية وحتى تاريخ  3117 /23/42علادت ( )24442عائللة
كوردية (طردوا سابقا ً ملن كركلوك أننلاء عمليلات التعريلب) إللى كركلوك بللس
عللدد أفرادهللا ( )442,222نسللمة وفللي االتجللاا المعللاك رحلللت ()2,653
عائلة عربية (ملن العلرب الوافلدين إللى كركلوك أننلاء عمليلات التعريلب) علن
كركوك وبلس علدد أفرادهلا ( )24,642نسلمة وهلذا االتجلاا مسلتمر باسلتمرار
تطبيللق عمليللة التطبيللع حسللب المللادة  020مللن الدسللتور العراقللي الللدائم لعللام
 4002وباستعادة أالقضية ا ربعة (جمجملال ,كفلرك ,كلالر وطوزخورملاتو)
إلى محافظة كركوك سيشكل الكورد أرلبية كبيرة(.)3
ويبدو لنا مما سبق ,أن المناطق المتنازع عليهلا تعرضلت منلذ تاريخهلا
القديم إلى هجرة أقوام إليهلا وخاصلة بعلد الفلت ،اإلسلالمي للمنطقلة التلي بلدأت
بهجرة التركمان إليها فلي العهلد ا ملوك والعباسلي كمحلاربين واسلتمر تلدفقهم
للمنطقة في عهد السالجقة ,واستفاد التركمان الشيعة القزلبا ملن الصلفويين,
والتركملان السلنة ملن العنمللانيين فلي تعزيلز وجللودهم فلي المنطقلة ,واسللتمرت
هذا الهجرات طوال أربعة قرون من الحكلم العنملاني ودخللت موجلات بشلرية
تركمانيلللة ملللن اجلللل حمايلللة الطريلللق السللللطاني وكلللذلك إلدارة الواليلللات فلللي
العراق .وبعد تؤسي الدولة العراقيلة بلدأت عمليلة التعريلب عليهلا وكلان عللى
نمطين ,ا ول عشائرك لتوطين العشائر العربيلة فلي هلذا المنلاطق ,أملا اللنمط
الناني فتمنل بالنمط المدني الوظيفي من العمال والموظفين في قطاعلات اللنفط
( )1د .خليل إسماعيل محمد ,إقليم كوردستان العراق ,المصدر السابق ,ا ا.42 , 22
( )2حكومة إقليم كوردسلتان ,وزارة شلإون منلاطق خلار اإلقلليم ,تقريلر حلول التغييلرات اإلداريلة للمنلاطق
المتنازع عليها بضمنها كركوك ,المصدر السابق ,ا.42
( )3المصدر نفسه ,ا.42
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والصناعة من الذين انتقلوا من منطقة الفرات ا وسط والجنلوبي العراقلي إللى
هللذا المنللاطق ,وأصللبحت سياسللة التعريللب مللن أولويللات الدولللة خاصللة أننللاء
الحكم البعني للعراقت لتغيير واقع المنطقة القومي ذات ا رلبيلة الكورديلة ملن
عدة جوانبت وعلى مراحل حسب خطة مدروسة وتمنلت سياستهم فلي ترحيلل
الكللورد والتركمللان وتوزيللع وتمليللك أراضلليهم للعللرب وطللرد العمللال الكللورد
العاملين في شركة النفط والقطاعات ا خلرى إللى خلار منلاطقهم واسلتبدالهم
بعرب وتبديل ا سماء الكوردية با سماء العربية.
ونتيجللة لكللل هللذا التغييللرات المسللتمرة فللي هللذا المنللاطق تغيللر حجللم
مكونات المنطقة ,وفي ظل رياب وجود إحصاء سكاني شفاف وشامل ومحايلد
فانلله مللن الصللعب الحصللول علللى ا رقللام الدقيقللة لعللدد كللل مكللون مللن هللذا
المكونلللللات ,ولكلللللن المصلللللادر التاريخيلللللة كتقلللللديرات وتخمينلللللات الرحاللللللة
والمستشرقين وكذلك اإلحصلاءات السلكانية التلي جلرت ,وررلم وجلود الكنيلر
من المالحظات عليها ,يظهر لنا المالم ،الديموررافية للمنطقلة .وتختللف هلذا
التقديرات والتخمينات واإلحصلاءات فلي تقلديراتها لسلكان المنطقلة كملا تمتلاز
ارلبها بعدم الدقة والشفافية والنزاهة ,فكل طرف يؤتي ببيانات وتخمينات لدعم
مواقفه وسياسلاته ,ولكلن ملع كلل ذللك فلان ارللب الرحاللة ا جانلب وتقلديرات
الحكومات النالنلة (العراقيلة والتركيلة والبريطانيلة) المقدملة إللى لجنلة عصلبة
ا مم ,بل حتى تقديرات اللجنة نفسها تإكد أن الكلورد كلانوا يشلكلون ا كنريلة
في والية الموصلل وحتلى فلي للواء كركلوك التلي أصلبحت محلور النلزاع فلي
الوقللت الحاضللر ,وبعللد ذلللك فللان العللراق وحتللى عللام  0624كانللت تفتقللر إلللى
بيانللات دقيقللة وشللاملة عللن سللكانها والتللي سللبقت ذلللك التللاريخ كانللت مجللرد
تقلديرات وتخمينللات وإحصللاءات جزئيللة ريلر دقيقللة ,أمللا إحصللاء عللام 0624
فيعتبر أول إحصاء سكاني في العراق تم وفق الطرق الحدينة لإحصاء إال أن
بياناتها ال تشير إلى الحالة القومية للسكانت بل أشارت إلى الديانةت أما التكوين
القومي فهي أسا النزاع ويعتبر إحصلاء علام  0624ملن أكنلر اإلحصلاءات
قبللوالً لللدى الكللورد باعتبارهللا أكنللر اإلحصللاءات نزاهللة وجللرت لتبللين الحالللة
القوميللة للسللكان ,وليللؤتي بعللدها إحصللاءات أعللوام  ,0644 ,0632و0664
ولكللن مللا نالحللظ أن إحصللاء  0624يإكللد أن الكللورد يشللكلون ا رلبيللة فللي
المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك ,ومن خلالل النظلر إللى الجلداول
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اإلحصائية ف نها تشير وبوضوح أن نسلبة المكلون العربلي سلواء فلي المنلاطق
المتن لازع عليهللا أو فللي العللراق عموم لا ً فللي تزايللد مسللتمر فللي حللين أن نسللبة
المكونللات ا خللرى فللي تنللاقا مسللتمر كنتيجللة طبيعيللة لسياسللات التعريللب.
وتبقى معرفة العدد الحقيقي لكلل مكلون ملن المكونلات فلي هلذا المنلاطق محلل
شللك ا مللر الللذك يتطلللب إجللراء إحصللاء سللكاني شللامل ونزيلله لمعرفللة ذلللك,
وررم محلاوالت الحكوملة الحاليلة للقيلام ب جرائله إال أن الحساسليات السياسلية
أدت إلى تؤجيلها أكنر من مرة.
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الفصل الثانً
العوامل المؤثرة فً حل مشكلة المناطق المتنازع
علٌها
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الفصل الثانً
العوامل المؤثرة فً حل مشكلة المناطق المتنازع علٌها
سنتناول في هذا الفصل أهم العوامل التي انرت على عدم التوصل إلى
حل دستورك نهلائي لمشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا بعلد علام  ,4002وذللك
مللن خللالل نالنللة مباحللث ,فللي المبحللث ا ول سنشللير إلللى تعللارض المواقللف
والمصلللال ،بلللين مكونلللات هلللذا المنلللاطق ملللن الكلللورد ,والعلللرب والتركملللان
والمكونللات الدينيللة ا خللرى كللااليزديين والمسلليحيين ,أمللا فللي المبحللث النللاني
سنتطرق إلى تدخل الدول اإلقليمية في المشكلة بشلكل أو بلآخر ومنهلا (تركيلا,
إيران والدول العربية) ,أما المبحث النالث فخصصناا للتدخل الدولي وسنشلير
فيلله إلللى الللدور ا مريكللي ودور بعنللة ا مللم المتحللدة فللي العللراق (يونللامي),
وكذلك رإى منظمة مجموعة ا زمات الدولية.

المبحث األول :تباٌن الرؤى والمصالح بٌن الجماعات االثنٌة
إن طبيعة النزاعات حول عائدية مناطق معينة تتسلم بالتعقلد والتشلابك,
وذلللك الن النللزاع فللي ارلللب ا حيللان يكللون حصلليلة مجموعللة تفللاعالت عبللر
عقللود مللن الللزمن ,والسلليما إذا كانللت لتلللك المنللاطق خصوصللية ديمغرافيللة
متنوعة ,وفي العراق تشلكلت خارطلة النلزاع حلول عائديلة المنلاطق المتنلازع
عليهللا مللن خللالل الطبيعللة الديمغرافيللة لهللذا المنللاطق وتقللاطع المصللال ،بللين
المكونللات الرئيسللية لهللذا المنللاطق ,والتللي تتمنللل بللالكورد والعللرب والتركمللان
إللللى جانلللب أقليلللات عرقيلللة ودينيلللة صلللغيرة كاآلشلللوريين والكللللدان وا رملللن
وااليزديين والشلبك ,إال إننلا سلنركز عللى مصلال ،ورإى المكونلات الرئيسلية
النالنة ,وسنشير إلى رإى ا قليات ا خرى باختصار.

المطلب األول :الرؤٌة والمصالح الكوردٌة
إن الرإيلللة الكورديلللة حلللول المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا هلللي تاريخيلللة-
جغرافيللة ,فهللم يللرون بللان هللذا المنللاطق تعللد جغرافي لا ً امتللداداً لإقللليم الجبلللي
الكللوردك ,وتاريخيللا ً كانللت جللزءاً مللن اإلمللارات الكورديللة بللل أن مللدنها تللم
تشييدها على يد أسالف الكورد وكانوا هم أصحاب هذا ا راضلي قبلل زحلف
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اآلخرين إليها ,وعززوا وجودهم فيها بعد الحيلف واالضلطهاد اللذك لحلق بهلم
على ملر العصلور ,ويستشلهد الكلورد بلؤنهم كلانوا يشلكلون أكنريلة سلكان هلذا
المناطق وفقا ً لتقديرات الرحاللة والمإسسلات واإلحصلاءات السلكانية الرسلمية
وخاصللة إحصللاء عللام  .0624وقللد أشللار مشللروع دسللتور كوردسللتان لعللام
 4006عن الرإية التاريخية-الجغرافية للكورد إلى هذا المناطق بوضلوح فلي
المادة النانية إلى أن كوردستان العراق كيان جغرافي تلاريخي يشلمل المنلاطق
المتنازع عليها إلى جانب المحافظات النالنلة (اربيلل ,سلليمانية ودهلوك) .كملا
أن الرإية الكوردية لهذا المناطق ليست جديدة بلل أنهلم اعتبلروا هلذا المنلاطق
جللزءاً م لن كوردسللتان قبللل تؤسللي الدولللة العراقيللة ,حيللث أدرجللت كركللوك
وجميللع المنللاطق المتنللازع عليهللا االخللرى فللي الخارط لة التللي قللدمها (شللريف
باشا) إلى مإتمر باري للسالم في عام 0606ت واسلتمرت هلذا المطالبلة بعلد
إلحاق والية الموصل بالعراق من خالل نورة الشيخ محمود الحفيلد واسلتمرت
من بعدا من قبل الجمعيات وا حزاب الكوردية ,حيث اعتبلر حلزب رزكلارك
فلللي مذكرتللله إللللى ا ملللم المتحلللدة فلللي علللام  ,0622هلللذا المنلللاطق كمنلللاطق
كوردية( .)1وبسبب الخالف على هذا المناطق بين الحكومة المركزية والقيلادة
الكوردية لم يتوصل الطرفلان إللى أك اتفلاق نهلائي والسليما فلي اتفاقيلة الحكلم
الذاتي لعام .0640
وقد طرح الكورد رإيتهم حول هذا المناطق فلي ملإتمرات المعارضلة
العراقية المنعقدة فلي عقلد التسلعينات ملن القلرن الماضلي ,ففلي ملإتمر دمشلق
بعنوان (الميناق المشترك للعمل الوطني) المنعقد في  44كلانون ا ول 0660
وفي النقطة الرابعة من بيانه الختامي أشار إلى إلغاء سياسات التمييلز العرقلي
والقومي وإلغاء كافة قرارات وآنار سياسات التغيير الديموررافي للسكان التي
جرت إلحداث تغيير الواقع القومي والتاريخي لمنطقة كردستان وحلل القضلية
الكورديلللة حلللالً علللادالً ,وفلللي ملللإتمر بيلللروت لألحلللزاب والقلللوى العراقيلللة
المعارضلللة المنعقلللدة فلللي  02-00آذار  ,0660حيلللث شلللارك فيللله  04حزبلللا ً
(1) Brendan O’Leary and David Bateman, Article 140: Iraq’s Constitution,
Kirkuk and the Disputed Territories, Paper published at; Rayburn House,
Washington D.C. May 9 2008, p.8.
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سياسليا ً وممنللي اللدول المجلاورة ومنهللا سلوريا وإيلران ولبنلان والكويلت ,قللدم
عدة توصيات ومنها التوصية رقم  4التلي أشلارت إللى مسلائل تهجيلر الكلورد
حيث كانت يقصد بها المناطق المتنازع عليها ,وفي المإتمر النالث للمعارضة
العراقية في صالح الدين/اربيلل فلي علام  0664اقلر الفيدراليلة للكلورد ,وفلي
مللإتمر نيويللورك بعنللوان البيللان الختللامي للمعارضللة العراقيللة فللي  2كللانون
ا ول  0666الذك شلارك فيله  200شخصلية عراقيلة اقلر الملإتمر بسياسلات
التهجيللر والترحيللل القسللرك الللذك مارسلله النظللام البعنللي .وفللي مللإتمر لنللدن
المنعقلللد فلللي  03-02كلللانون ا ول  4004بعنلللوان (ملللن اجلللل إنقلللاذ العلللراق
وتحقيللق الديمقراطيللة) أكللد البيللان السياسللي للمللإتمر علللى االلتللزام بمقللررات
المإتمرات السابقة وخصوصا ً مإتمر صالح الدين  ,0664واهم ما جلاء فيهلا
النقطلللة  5التلللي أدان فيهلللا ملللا لحلللق بلللالكورد ملللن سياسلللات التمييلللز والظللللم
والترحيل وفي النقطة  6أدان الترحيل والتمييز العرقي وتغيير الهويلة القوميلة
والترحيللل القسللرك والقصللف الكيميللاوك وكافللة التغييللرات التللي لحللق بمنللاطق
كركوك وسنجار ومخمور وخلانقين وشليخان وزملار ومنلدلي ومنلاطق أخلرى
وفقا ً لآللية التالية (إعادة الملرحلين وإلغلاء كافلة اآلليلات التلي مارسلتها النظلام
منذ عام  )0635وأشارت إلى ضرورة إجراء إحصاء سلكاني بعلد إلغلاء آنلار
الترحيللل واالتمييللز العرقللي والطللائفي وتغييللر الواقللع الللديمغرافي لكوردسللتان
ومنلللاطق أخلللرى ملللن العلللراق( .)1وظللللت المطالبلللة الكورديلللة بهلللذا المنلللاطق
مسللتمرة حتللى سللقوط نظللام صللدام حسللين فللي  6نيسللان  ,4002حيللث اتخللذت
هذا المطالبة فيما بعد إطاراً قانونيا ً من خالل ورودهلا فلي قلانون إدارة الدوللة
العراقية للمرحلة االنتقالية لعام .4002

( )1ئٕمحٕح عٕسِشو راصتٖ عارٗ ٕر ُ ٕ نَُّاى رابازَحََ باارٗ ئإ زَحاو إر ُ و 4004و ل ل  024-020؛
ياَرَٓ جُ عٕو ناَضٕ نا ُ إ اى إر ُ بإ منَُنإ :خُِهكنَِٕٔإ ْ ِاصااِٖو ل ل 04-4و َّكُ ّهٕ إ يا ّإ
بٕالظ زى ل صاِتَٖ www.kirkukcenter.com/ :و حَ ايّك صٕرحاى .4000/2/2
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اننلللاء الحلللرب االمريكيلللة عللللى العلللراق علللام 4002ت شلللاركت قلللوات
البيشمركة الى جانب الجي االمريكي ضد نظام صلدام حسلين وعبلروا الخلط
ا خضللر( )1ووص للوا إلللى المنللاطق المتنللازع عليهللا ,وبللدأ قسللم مللن الكللورد
المهجرين بالعودة إلى أماكنهم ا صلية وقد علاد بالفعلل اآلالف مملن كلانوا قلد
هجروا منها بسبب سياسلات الحكوملات العراقيلة السلابقة وفلر معظلم الوافلدين
العللرب مللن هللذا المنللاطق قبللل وصللول القللوات ا مريكيللة والبيشللمركة إليهللا,
واللللدافع وراء ذللللك هلللو كملللا اعترفلللوا لمنظملللة (هيوملللان رايلللت وو ) بلللؤن
ا راضي التي عاشوا فيها لم تكن ملكا ً لهمت بل للكورد أو ريرهم من ا قليات
الللذين طللردوا مللن خللالل عمليللات التعريللب ,واعترفللت المنظمللة بؤنلله ررللم
ا جواء المشحونة اننيا ً وسياسيا ً لم تحصل أية مجازر بحق العرب عللى أيلدك
البيشمركة( .)2ومن وجهة النظلر الكورديلة فل ن إزاللة النظلام البعنلي قلد هيلؤت
ا جواء إلعادة كركوك إلى أصحابها الحقيقيين ,إال انه بعد علودة الكلورد إللى
أراضلليهم وممتلكللاتهم وجللدوا بللان معظمهللا قللد دمللرت وبعضللها ال يللزال بيللد
ا سر العربية مما سبب في اندالع نزاعات مختلفة بين الطلرفين( .)3وفلي أول
عمليلة انتخابيلة علام  4002حصلل الكللورد عللى أرلبيلة ا صلوات فلي مقاعللد
مجل ل محللافظتي نينللوى وكركللوك وبللذلك تمكنللوا مللن الحصللول علللى إدارة
ارللللب المإسسلللات ا منيلللة والخدملللة مملللا أنلللار مخلللاوف كلللل ملللن التركملللان
والعرب(.)4
إن تؤنير سياسلات اللدول التلي حكملت المنطقلة والتلي اسلتمرت لقلرون
جعللت مللن هللذا المنللاطق مختلطللة عرقيلاً ,ومللن بللين مكوناتهللا التركمللان حيللث
( )1الخط ا خضر :يقصد به الخط الفاصل بين المناطق التي كانت تحلت إدارة حكوملة إقلليم كوردسلتان منلذ
عام  0660ولغاية  4002وبلين بلاقي منلاطق العلراق التلي كانلت تحلت إدارة الحكوملة المركزيلةت إال انله
لي لهذا الخط إطار دستورك وإنملا وضلعت ملن قبلل الحكوملة العراقيلة ملن جانلب واحلد وال تعتلرف بله
حكومة إقليم كوردستان ,أما الخط الجديلد ريلر المُرسلم اللذك تشلير إليله ا وسلاط العسلكرية هلو باسلم خلط
التما وهو منحنى يمتد من الحدود العراقية مع إيران إلى الحدود مع سوريا .للمزيد ينظر:
The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Trouble Along the Trigger
Line, Middle East Report N°88, Baghdad/Erbil/Brussels, 8 July 2009, p10.
2
) ) Human Rights Watch, Claims in Conflict: Reversing Ethnic Cleansing in
Northern Iraq, Vol. 16, No.4, New York, August 2004, p.28.
3
( ) Ibid., pp.43-44.
(4) Ashley Heacock, Conflict In Kirkuk: Understanding Ethnicity, Research
Published by The George Washington University, Washington, 2010, p.7.
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يشكلون احد المكونات الرئيسلية لهلذا المنلاطق ,إال أن تواجلدهم هلي فلي ملدن
منعزلة علن بعضلها وبمسلافات طويللة وفلي محليط يكلون الكلورد فيهلا أكنريلة
كما يصفها ادموندز "بجزر في بحر ملن ا كلراد"( )1وانهلم ملن بقايلا محلاربي
ورعايا الدول واإلمبراطوريات التي حكملت المنطقلة بلدءاً ملن الدوللة ا مويلة
وانتها ًء باإلمبراطورية العنمانية ,ولكن ررم ذلك فلان تواجلدهم قلديم وبالتلالي
لي هناك مطالب كوردية تدعوا اللى تلرحيلهم ملن هلذا المنلاطقت أملا العلرب
فهم قسمين ,العرب ا صليين وهم من القبائلل الرحلل اللذين اسلتقروا فيهلا قبلل
مللا يقللارب قللرنين ,أمللا القسللم النللاني فيتمنللل فللي العللرب الوافللدين حيللث تللم
استقدامهم إلى هذا المناطق خالل عمليات التعريب بعد تؤسي الدولة العراقية
وخاصللة بعلللد اسللتالم حلللزب البعلللث للحكللم  ,4002-0635وبالتلللالي يطاللللب
الكلورد بانله يجللب عللى القسلم النللاني العلودة إللى منللاطقهم ا صللية كتصللحي،
للسياسلللات العنصلللرية التلللي مارسلللتها الحكوملللات العراقيلللة السلللابقة للتالعلللب
بالطبيعة الديموررافية للمنطقة لصال ،المكون العربي ,أملا ا قليلات المسليحية
الصغيرة فيعتبرها الكورد من سلكان المنطقلة القلدماء وسلتكون أقليلات محميلة
فللي كوردسللتان( ,)2أمللا الشللبك وااليزديللون حسللب الرإيللة الكورديللة فهللم علللى
اللللررم ملللن خصوصللليتهم الدينيلللة إال أنهلللم ملللن الناحيلللة القوميلللة كلللورد ,أملللا
خصوصيتهم الدينيلة والطائفيلة فيجلب أن يضلمن لهلم حريلة العقيلدة وممارسلة
الشعائر الدينية بحرية كما أشار إليها فلي الملادة السادسلة ملن مشلروع دسلتور
إقليم كوردستان .كما يشلجع الكلورد المكونلات القوميلة والدينيلة المختلفلة التلي
تعللي فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا والتللي لللديهم امتللداد أيضللا ً داخللل إقللليم
كوردستان بالوقوف في الصف الكوردك بخصوا المطالب الكورديلة مقابلل
ضللمان حقهللم الدسللتورك واالنتخللابي ف لي مجمللل العمليللة السياسللية فللي إقللليم
كوردسللتان ,بللل وان التمنيللل النسللبي عملللت جيللداً فللي حكومللة اإلقللليم إلعطللاء
ا طللراف المختلفللة حصللة فللي النظللام السياسللي ,وتتمتللع المكونللات المختلفللة
بحقوقها السياسية والنقافية واالجتماعيلة وفلي حلال انضلمام المنلاطق المتنلازع

( )1د .مكرم طالباني ,المصدر السابق ,ا. 45
( ) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Middle East Report N°56, Amman/Brussels, 18 Jul 2006, p3.
2
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عليهللا إلللى إقللليم كوردسللتان سلليعزز تواجللدهم ومركللزهم السياسللي والقللانوني
داخل اإلقليم(.)1
كانت لغة الحرب هلي الوسليلة المتبعلة بلين طرفلي النلزاع ,الحكوملات
العراقية والنورة الكوردية ,حلول المنلاطق الكورديلة ومنهلا المنلاطق المتنلازع
عليها طيلة نمانية عقود ملن اللزمن حتلى سلقوط النظلام العراقلي فلي  6نيسلان
 ,4002نم بدء النزاع يؤخذ إطاراً قانونيا ً ودسلتوريا ً بعلد ذللك ,وسلاعد التمنيلل
الكوردك الكبير والملإنر فلي السللطتين التشلريعية والتنفيذيلة العراقيلة الجديلدة
على تمكينهم إلدخال آلية حل لمشكلة المناطق المتنازع عليها وذللك فلي إطلار
قانون إدارة الدوللة للمرحللة االنتقاليلة بموجلب الملادة  25وكلذلك الملادة 020
مللن الدسللتور العراقللي لعللام  ,4002حيللث رسللم المللادتين خارطللة طريللق مللن
خالل تنظيم عملية التطبيع واإلحصاء واالسلتفتاء فلي هلذا المنلاطق قبلل نهايلة
عللام  4004لتقريللر مصلليرها .وهكللذا اسللتطاع الكللورد مللن تحقيللق صلليارة
قانونية تنبت شرعية ادعاءاتهم والطرق السلمية المستخدمة لتحقيقهلا باالسلتناد
على الدستور الذك وافلق عليله أرلبيلة النلاخبين ملن خلالل االسلتفتاء عليله فلي
تشرين ا ول  .4002كما أن مقدمة الدستور العراقي الدائم من ،الكورد خيلار
تقرير مصيرا في حالة علدم االلتلزام ببنلودا عنلدما أشلارت إللى "التزاملا ً بهلذا
الدستور الذك يحفظ للعراق الوحدة الحرة لسكانه ,أرضه وسيادته" ,وقد ترجم
الكورد هذا بؤن عدم االلتزام بتطبيق المادة  020سيعطي الشلرعية الدسلتورية
النفصال الكورد عن العراق.
وأنناء العملية السياسية في العلراق بعلد علام  4002شلدد الكلورد عللى
ضللم هللذا المنللاطق مللن خللالل إطارهللا الدسللتورك وشللدد البرنللامج االنتخللابي
لقائمللة التحللالف الكوردسللتاني النتخللاب أعضللاء مجل ل النللواب العراقللي فللي
 3116/23/26على أن التحلالف الكوردسلتاني يعملل ملن اجلل اإلسلراع عللى
إعللادة ربللط هللذا المنللاطق ب ل قليم كوردسللتان بالوسللائل السلللمية والديمقراطيللة,
( )1حٔقٖ َ ٕٗ صٕرَ ٖ يٕرَِمٖ ُرحصتاى ( ٕصعُح بارسانٖ) بٕرا بٕر ئٕجنُ ٕنٖ ثارَِشطاٗ إر ُ إ بإرَارٗ
4005/5/6و اااااااااااااإ صاااااااااااااااِتٖ فاااااااااااااإر ٖ صاااااااااااااإرَ إِ ٖ ياااااااااااااإرَِ اااااااااااااإ ّهكااااااااااااااٖ:
 http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430و حَاِني صٌ رحاى .4000/2/6
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وكلرر نفل

المللنهج فلي برنامجهللا االنتخللابي النتخابلات شللباط  .)1(4000كمللا

قللدم قائمللة التحللالف الكوردسللتاني ورقللة عمللل فللي آب  4000تضلم  06نقطللة
للموافقة عليها كشرط للمشاركة في تشكيلة الحكومة العراقية ,واكدت المادة 6
منها على تطبيق المادة  020من الدستور وتوفير الميزانيلة المطلوبلة ملن قبلل
الحكومة االتحادية لتنفيذها خالل سقف زمني ال يتجاوز السنتين(.)2
ويسللتند الطللرح الكللوردك علللى كوردسللتانية هللذا المنللاطق مللن خللالل
ا صلوات التللي حصللت عليهللا فللي االنتخابلات ,ففللي انتخابلات مجلل النللواب
العراقي لعام  4000حصلت قائمة التحالف الكوردستاني على نصلف المقاعلد
(ستة مقاعد 403224 ,صوت) المخصصة لمحافظلة كركلوك مقابلل النصلف
اآلخر (ستة مقاعد 400223 ,صوت) لقائمة العراقية التي صوتت لها القلوى
التركمانيلة والعربيلة معلا ,إال انله مللن حيلث ا صلوات كانلت أصلوات الكللورد
أكنلللر حيلللث ضلللاع نحلللو ( )23222صلللوت حصللللت عليهلللا قائملللة التغييلللر
الكورديللللة ,و( )42424صللللوت لقائمللللة االتحللللاد اإلسللللالمي الكوردسللللتاني,
و( )4042صوت للحركلة اإلسلالمية الكورديلة ,و( )234صلوت لقائملة قلعلة
كركللوك (ليسللتى ق إالٗ إر ُ ) وعللدم حصللولها علللى ا صللوات المطلوبللة
تمكنهللا مللن الحصللول علللى مقعللد نيللابي ,كمللا حصلللت القللوائم الكورديللة علللى
الغالبيلللة العظملللى صلللوات المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا ,ففلللي محافظلللة ديلللالى
( )1للمزيللد ينظللر :برنامجهللا االنتخللابي النتخابللات مجل ل النللواب العراقللي لعللام  4002علللى موقللع جريللدة
االتحللللللللللاد الناطقللللللللللة باسللللللللللم االتحللللللللللاد الللللللللللوطني الكوردسللللللللللتاني وعلللللللللللى الللللللللللرابط التللللللللللالي:
 , http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=10372آخللللللللللر
زيللارة فللي  4000/2/00؛ وبرنامجهللا االنتخللابي النتخابللات مجللل

النللواب العراقللي لعللام  4000فللي:

رَذنا ٕٗ ُرحصتانٖ نَُٗو ذ ارٔ ()2065و صاىل نًُسحٔيٕمو ٕ رَذٗ يِٕهٖ .4000/4/04
( )2للمزيد ينظر :نا ورقة عمل الكوردية في موقع وكالة أنباء شط العرب وعلى الرابط التالي:
 , http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=600آخللللللللللللللر
زيارة في .4000/2/00
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حصللللت عللللى ( 26022صلللوتاً ,مقعلللد واحلللد) ,وفلللي محافظلللة نينلللوى عللللى
( 423434صوتاً 5 ,مقاعد)(.)1
ان الموقلللف الرسلللمي المعللللن لحكوملللة إقلللليم كوردسلللتان تعتبلللر هلللذا
المنلللاطق كوردسلللتانية ويعترفلللون بالصلللفة المختلطلللة لهلللا ,وجميلللع مكوناتهلللا
القومية والدينية ستكون متمتعة بحقوقها باعتبارها من سكان هلذا المنلاطق ملع
اإلصرار عللى أن كركلوك جلزء ال يتجلزأ ملن كوردسلتان والكلورد ال يقبللون
التنلللازل علللن هلللذا المنلللاطق معتبلللرين هلللذا القضلللية خطلللا ً احملللر ,وال تعنلللي
كوردستانية كركوك وضمها إلقليم كوردسلتان تقسليما ً للعلراق إنملا هلي إعلادة
هوية المدينة إليهات وتنبيت الحق التاريخي للكورد فيها(.)2
وفلي الجانللب اآلخلر هنللاك قللوى تركمانيلة وعربيللة يلرون بللان إصللرار
الكورد على ضم هذا المناطق أملر مبلالس فيله ويتسلم بطلابع سياسلي أكنلر ملن
كونلله مرتبط لا ً بحقللوق تاريخيللةت ويشلليرون إلللى دوافللع عديللدة تقللف وراء هللذا
اإلصرار منها مطالب انفصالية لالسلتحواذ عللى النلروة النفطيلة التلي سلتجعل
استقالل كوردستان ممكنا ًت وهو طموح يحمله الكورد ويدركون أنهلم ملن دون
كركلللوك للللن يكونلللوا سلللوى دوللللة مهمللللة معتملللدة كليلللا عللللى جاراتهلللا ,لكلللن
باالستحواذ على النفطت فهم يعتقلدون بلؤنهم سليتمكنون ملن الحصلول عللى قلوة
اقتصلللادية تلللدعم اسلللتقاللهم السياسلللي( .)3ويبلللدو أن المطللللب الكلللوردك حلللول
كركللوك والمنللاطق المتنللازع عليهللا االخللرى فسللر مللن قبللل اآلخللرين (العللرب
والتركمان) على انله توسليع للحلدود ملن اجلل السليطرة عللى الملوارد النفطيلة
وبالتالي السعي نحو االنفصال عن العراق ,وينفي الكلورد ذللك ويشليرون إللى
انه ررم تلوفر كافلة مقوملات الدوللة وا ملة للديهم وحقهلم الشلرعي فلي تقريلر
( )1لالطالع على تفاصيل نتائج انتخابات مجل
صاىل 4000و ل .006-005
( )2حٔقاااٖ َ ااإٗ صااإرَ ٖ يااإرَِ

النواب لعام  4000ينظر :طُظارٗ حٔنطاكاىو ذ اار 04و ثااِشٗ

ٕصاااعُح باااارسانٖ بٕرا بااإر ئٕجنُ ااإنٖ ثارَِشطااااٗ ااإر ُ ااإ بااإرَارٗ

4005/5/6و اااااااااااااإ صاااااااااااااااِتٖ فاااااااااااااإر ٖ صاااااااااااااإرَ إِ ٖ ياااااااااااااإرَِ اااااااااااااإ ّهكااااااااااااااٖ:

 http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430و حَاِني صٕرحاى .4000/2/00
( )3للمزيد ينظر :مقابلة مع رياض سارك كهية زعيم حزب تركمان إيلي أجرتهلا مجموعلة ا زملات الدوليلة
بتلاريخ  4أيلار  ,4002فليThe International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The :
Brewing Battle over Kirkuk, Op. Cit., p.5.
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مصلليرهم باالسللتقالل إال أنهللم اختللاروا الفيدراليللة ضللمن العللراق الن الوضللع
اإلقليمي ال يسم ،لهم في الوقلت الحاضلر عللى إعلالن االسلتقالل ررلم وجلود
رربللة شللعبية واسللعة( ,)1وان مللا يسللمى إسللتراتيجية كورديللة مللاكرة لتحقيللق
االستقالل ال وجود لها ,وهذا ال يعني أن الكلورد للن يكلافحوا ملن أجلل حمايلة
مكتسباتهم أو حقوقهم الدستوريةت بل يعني أنهم لن ينقلبوا عللى العلراق الجديلد
اللذك أعطللى وضللعا ً دسللتوريا ً جديللدا لكيللانهم .بللل أن طلللبهم يتمنللل فللي تحقيللق
الوحدة الجغرافية لكوردسلتان ضلمن العلراق ,كملا أشلارت الملادة السلابعة ملن
مشللروع دسللتور اإلقللليم إلللى أن لشللعب كوردسللتان العللراق الحللق فللي تقريللر
مصيرا بنفسلهت وقلد اختلار ب رادتله الحلرة أن تكلون كوردسلتان العلراق إقليملا ً
اتحادي لا ً ضللمن العللراق طالمللا ال ُتللزم بالنظللام االتحللادك الللديمقراطي البرلمللاني
ألتعللددك وحقللوق اإلنسللان الفرديللة والجماعيللة وفللق مللا ن لا عليلله الدسللتور
االتحادك.
ويللرى الكللورد بللان الللدعوة لضللم هللذا المنللاطق لللي سللببه الللنفط الن
المطالبة الكوردية بهذا المناطق سبقت اكتشاف النفط فيها حيث كانت كركلوك
( )1قامت حركة االستفتاء في كوردستان وهلي منظملة ريلر حكوميلة بوضلع نملاذ خلار مراكلز االقتلراع
في المناطق الكوردية في االنتخابات النيابية لعام  4002تعطي المقترعين فرصة التعبيلر علن رأيهلم حلول
مستقبل كوردستان ضمن العراق ,من خالل استفتاء رير رسمي ,لإجابة على سإال واحلد" :ملاذا تفضللت
إبقللاء كوردسللتان جللزءًا مللن العللراق أو أن تصللب ،مسللتقلة؟" وقللد تضللمن النمللوذ إمكانيللة التؤشللير علللى
مربعين أحدهما يظهر العلم العراقي واآلخر علم كوردستان ,وكانت النتائج فلي دهلوك وأربيلل والسلليمانية
وكركلوك إضللافة للمنللاطق الكورديللة فللي نينللوى وديلالى كمللا يلللي :فللي مدينللة كركللوك شللارك ()020254
ناخب فلي االسلتفتاءت وصلوت ( )020442السلتقالل كردسلتان و( )050صلوتوا لتكلون كردسلتان جلزءاً

مللن العللراق و( )045مهملللة .أمللا فللي الموصلللت فشللارك ( )032.560وصللوت ( )032450لالسللتقالل
و( )40شخصلا ً لالنللدما و( )60بطاقللة مهملللة .فللي السللليمانية كانللت النتللائج كللاآلتي ( )323263صللوت
( )320000لالسلللتقالل و( )2463صلللوت لالنلللدما و( )400مهمللللة .وفلللي خلللانقين وأطرافهلللا شلللارك
( )23220ناخب لا ً وصللوت ( )2453مللع االسللتقالل و( )230مللع االنللدما  .فللي محافظللة دهللوك شللارك
( )240450منتخبللاًت صللوت ( )235032مللع االسللتقالل و( )4424مللع االنللدما  .وفللي أربيللل شللارك
( )323565شخصلا ً فللي االقتللراع وصللوت ( )344206مللع االسللتقالل و( )00456مللع االنللدما  .وفللي
المحصلللة ف ل ن  % 65.43مللع االسللتقالل .للمزيللد ينظللر :جريللدة الحيللاة السللعوديةت  ,4002/4/4متللوفرة
عللللى الموقلللع ا تلللي , http://www.daralhayat.com/archivearticle/69935 :آخلللر زيلللارة فلللي
.4000/2/02
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وجميع المنلاطق المتنلازع عليهلا ذات الصللة فلي الخلرائط التلي قلدمها شلريف
باشا إلى مإتمر باري للسلالم فلي علام  ,0606كملا أن مطالبلة الكلورد بضلم
منللاطق ال تحتللوك علللى النللروات النفطيللة منللل سللنجار دليللل إضللافي لصللحة
المطالبات الكوردية .كما أن الدستور العراقي لعلام  4002أكلد عللى أن اللنفط
ملللك الشللعب العراقللي بكامللله ,وان وجللود الللنفط ال قيمللة للله مللن دون إمكانيللة
إيصاله إلى ا سواق ,وكوردسلتان بوصلفها منطقلة للي لهلا منفلذ عللى البحلر
ستكون دائملا رهينلة القلوى المجلاورة ومشليئتها ,بلل أن اللدافع الرئيسلي وراء
المطالب الكوردية هو دالالتها الرمزية العميقة عند الحركلة القوميلة الكورديلة
فللي العللراق وان كركللوك المركللز السللكاني الوحيللد مللن بللين المراكللز السللكانية
الكورديلللة الكبيلللرة التلللي للللم يسللليطر عليللله الكلللورد ,وان كركلللوك لهلللا مكانلللة
أسطورية عند الكورد وسيكون الدليل النهائي على نجاحهم من اجل حكم ذاتلي
حقيقي داخل العراق( ,)1وأيلا كانلت المواقلف فلان اللنفط يلعلب دوراً كبيلراً فلي
تؤجيج النزاع فا طراف ا خرى ترى في وقوع النفط بيد الكورد يعني ازدياد
قوتهم وبالتالي قد يرفعلون سلقف مطلالبهم .كملا أن الموقلع اإلسلتراتيجي الهلام
لهذا المناطق سيمكنهم من لعب دور إقليمي مإنر في سياسات القوى اإلقليميلة
الكبرى وخاصة تركيا التي تفتقر إلى مصادر الطاقة النفطية ,كملا أن كركلوك
ورقللة ضللغط مهمللة فللي أيلللدك الكللورد للضللغط علللى الحكللومتين ا مريكيلللة
والعراقية لتحقيق مكاسب سياسية.
إن اعتماد الكورد على اآللية الدستورية لحل النزاع تعنلي أن سياسلتهم
تجللاا هللذا المنللاطق بعللد عللام  4002هللي سلللمية وديمقراطيللة عك ل سياسللة
الحكومللات العراقيللة السللابقة ,فعلللى سللبيل المنللال ,وفقللا لآلليللة الدسللتورية فللان
التطبيع تعني استعادة حلدود المنطقلة إللى ملا قبلل  0635وتسلهيل حلق العلودة
للللذين طللردوا وذريللتهم مللن الكللورد والتركمللانت وتشللجيع المسللتوطنين العللرب
على العودة إلى مناطقهم ا صلية مع تعويض مالي ,أما في حاللة بقلاء العلرب

( )1ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا.046-044
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الوافللدين فيهللا فينبغللي أال يسللم ،لهللم بالتصللويت فللي االسللتفتاءت مللع االحتف لاظ
بجميع الحقوق ا خرى كمواطنين(.)1
ويتجلللى المواقللف الكورديللة حللول أحقيللتهم بالمنللاطق المتنللازع عليهللا
والسيما كركوك من تصريحات القادة الكورد ومنهم مسلعود البلارزاني رئلي
اقليم كوردستان الذك شبه كركلوك بالنسلبة للكلورد كالقللب فلي الجسلم( )2وهلذا
يعني بؤنهم رير مستعدين للتنازل عنها بلؤك شلكل ملن ا شلكال .وكملا وصلفها
جلللالل طالبلللاني رئلللي جمهوريلللة العلللراق فلللي كلملللة ألقاهلللا فلللي آذار 4000
بمناسبة إحياء ذكرى االنتفاضة عام  0660ضلد النظلام السلابقت وصلف فيهلا
محافظة كركلوك بؤنهلا (قلد كوردسلتان)( ,)3أن الوصلف الكلوردك لكركلوك
بقلب أو قد كوردسلتان يقللق اآلخلرين ,حيلث أنلارت تصلريحات الطالبلانيت
حفيظلللة المكلللونين العربلللي والتركملللاني بشلللؤن وصلللفه للمدينلللة بؤنهلللا (قلللد
كوردسللتان) ممللا أدى إلللى امتعللاض ا طللراف السياسللية العربيللة والتركمانيللة.
فللي حللين يللرى الكللورد بللان هللذا الوصللف يللدل علللى مظلللوميتهم كضللحايا مللن
العنف واالضطهاد الذك كان ترعاا الحكومات العراقيلة السلابقة والسليما حكلم
حزب البعثت وهكذا فان عودة الكورد إلى هذا المناطق التي كلانوا قلد طلردوا
منها بغير حق يحمل بعض عناصر العدالة االجتماعية(.)4
وأكد مسعود البارزاني في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية بلان "تنفيلذ
الملللادة  020هلللو الحلللل ا منلللل لقضلللية كركلللوك وقضلللية المنلللاطق ا خلللرى
المتنللازع عليهللا ا خللرىت ونحللن عنللدما نللدعو إلللى حللل مشللكلة كركللوك وفللق
المادة  020أننا نعني ملا نقلول نريلد حلل مشلكلة عانينلا منهلا لفتلرة طويللة وال
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk
Crisis, Middle East Report N°64, Kirkuk/Amman/Brussels, 19 April 2007,
pp.2-4.
( )2د .سامر مإيد عبداللطيف ,المصدر السابق.
( )3جريدة الشرق ا وسط :جريدة العرب الدولية ,العدد ( ,)00462االننين 02 ,مار .4000
4
( ) Elizabeth Ferris and Kimberly Stoltz, The Future of Kirkuk The Refrandume
and its Potential impact on displacment, 3March 2008, The Brookings
Institution–University of Bern Project on Internal displacement, published at:
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/0303_iraq_ferris/03
03_iraq_ferris.pdf
, last visited 16/4/2011.
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نطالب بفصل جزء من العراق بالعك انتملاء اإلقلليم هلو للعلراق فلؤك منطقلة
تعود لإقليم وأيضا ً ال تنفصل عن العراق ولكن المادة  020هلي الحلل ا منلل
للمشكلة"(.)1
إن القلللوى السياسلللية الكورديلللة وحتلللى الجملللاهير الكورديلللة وباإلجملللاع
يفضلللون ضللم المنللاطق المتنللازع عليهللا الللى كوردسللتان حيللث ال نجللد أك خللالف
بلللين القلللوى الكورديلللة المختلفلللة حلللول كركلللوك وان كلللان الحلللزب اللللديمقراطي
الكوردستاني أكنلر ا طلراف إصلراراً عللى ضلمها وهلذا يعلود إللى بنيلة الحلزب
القائمللة علللى ا س ل القوميللة وقيادتهللا للحركللة القوميللة الكورديللة منللذ أربعينيللات
القرن الماضي ,في حين انه ررم كون االتحاد اللوطني الكوردسلتاني ذات شلعبية
اكبر في كركوك (في الوقلت الحاضلر) نجلدها كحلزب سوسليال -ديمقراطلي اقلل
صللالبة مللن ا ول تجللاا كركللوك .ومللع ذلللك حللين يصللفها الطللرف ا ول بقلللب
كوردستان يسارع الطرف النلاني لوصلفها بقلد كوردسلتان .بلل حتلى ا حلزاب
الكورديللللة ا خللللرى كللللالحزب الشلللليوعي الكوردسللللتاني واالتحللللاد اإلسللللالمي
الكوردسللتاني وحركللة التغييللر وريرهللا مللن القللوى السياسللية الكوردي لة متمسللكة
بكوردسللتانية هللذا المنللاطق ,فللررم انسللحاب االتحللاد اإلسللالمي الكوردسللتاني مللن
قائمة التحالف الكوردستاني في انتخابلات كلانون ا ول  4002وفوزهلا بلـ خمسلة
مقاعد في البرلمان العراقي إال أن برنامجهلا االنتخلابي كلان يتضلمن التؤكيلد عللى
عللودة المنللاطق المتنللازع عليهللا إلللى كوردسللتان كمللا أكللد بؤنلله فيمللا يتعلللق بمسللائل
الفيدراليلللللة وكركلللللوك وحلللللدود كوردسلللللتان ف ننلللللا سلللللنتعاون ملللللع التحلللللالف
الكوردستاني( ,)2ونف الحالة مع قائمة التغييلر فلررم انسلحاب أعضلائها النمانيلة
في البرلمان العراقي في عام  4000من قائمة ائلتالف القلوى الكوردسلتانية ف نهلا
أكدت على أن ترسليم الحلدود الجغرافيلة إلقلليم سوردسلتان وحلل مشلكلة المنلاطق

( )1للمزيد ينظر :مقابلة مع مسعود البارزاني أجراا قنلاة الجزيلرة اإلخبلارك تقلديم :ليللى الشلايب ,تلاريخ بلث
البرنللامج ,4006/4/03 :متللوفر فللي موقللع قنللاة الجزيللرة اإلخبللارك , http://www.aljazeera.net/ :آخللر

زيارة في .4000/2/04
( )2نقالً عن :ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزمة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة,
المصدر السابق ,ا.224
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المتنللازع عليهللا يللتم مللن خللالل تطبيللق المللادة  020مللن دسللتور العللراق( ,)1وهللي
نف الرإية المتواجدة لدى القوى الكوردية ا خلرى .أك أننلا نجلد قلوة فلي التؤييلد
الساحق بين القوى السياسية والجماهيرية الكوردية على امتداد الطيف السياسي.
وتشللير مجموعللة ا زمللات الدوليللة بؤنلله علللى الللررم مللن أن الموقللف
الكوردك موحد بضرورة ضم هذا المناطق إللى كوردسلتان ولكلن يصلف بلان
جالل طالباني أنناء مقابالته مع وسلائل اإلعلالم أكلد أنله ملن الممكلن التوصلل
إلى حل وسط بـ (تقاسم السلطة) حول كركوك ,ولكن في الجانب اآلخلر يشلير
مسعود البارزاني إلى حتمية عودة هذا المنلاطق إللى كوردسلتان أك أن موقفله
أكنلللر تشلللد ًدا( .)2ويصلللر الكلللورد فلللي مطلللالبهم بتطبيلللق الملللادة  020إال أن
ا طللراف العربيللة والتركمانيللة تللرى بلان السللقف الزمنللي للمللادة المللذكورة قللد
انتهت وبالتالي فهي مادة ميتة ,في حين يرفض الكورد هذا االدعلاء ويإكلدون
بان المادة حية والتزال سارية المفعول.
ووفقا للرإية الكورديلة فلان إقلليم كوردسلتان تشلمل المنلاطق التلي هلي
ضمن سيطرة حكومة اإلقليم اآلن إلى جانب المناطق المتنازع عليها ,وبالتالي
يتطلعللون إلللى رسللم حللدود إقللليم كوردسللتان مللن خللالل حسللم قضللية المنللاطق
المتنازع عليها وإلحاقها بـ كوردستان في إطار العراق الفيدرالي وان المطللب
السياسي الكوردك يدعمه الجماهير الكوردية في هذا المناطق ففي  44كلانون
ا ول  4002تظاهر نحلو 00آالف كلوردك فلي كركلوك تؤييلداً لضلم كركلوك
إلى اإلقليم( )3باإلضافة إلى تصلويت الكلورد فلي هلذا المنلاطق لصلال ،القلوائم
الكوردية في االنتخابات.
ويبدو مما سبق ,أنه يتوقف وراء اإلصلرار الكلوردك المسلتمر عللى ضلم
المنللاطق المتنللازع عليهللا عللدداً مللن العوامللل ومنهللا العامللل التللاريخي والجغرافللي
والعامللل الللديموررافي اللللذك يإكللد أرلبيللة الكورديلللة ووجللود قللوات البيشلللمركة
( )1للمزيلد ينظللر :البرنللامج السياسللي لقائمللة التغييللر (طااُراى) النتخابللات مجلل

النللواب العراقللي آذار 4000

متوفر في موقع , www.gilgamish.org :آخر زيارة في .4000/2/40
) ) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit. , p.17.
( )3ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا .046
2
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المنظملللة والمسللللحة والقلللوة السياسلللية واالقتصلللادية للكلللورد فلللي العلللراق الجديلللد
ووجللود اإلطللار القللانوني والدسللتورك والعمللق االسللتراتيجي الكللوردك فللي دول
الجللوار ,كمللا أن تللاريخ معانللاتهم الماضللية بسللبب سياسللة التعريللب يإكللد أحقيللة
الكلللورد ا خالقيلللة إللللى ا رض ,كملللا أن علللدم النقلللة حيلللال الحكوملللة االتحاديلللة
والسيما بعد ازدياد وتعلاظم القلوة العسلكرية للحكوملة سليحول دون تمكلن الكلورد
مللن السلليطرة علللى هللذا ا راضللي وان تغييللر مللوازين القللوة لللي فللي صللالحهم
مستقبالً ,وما حصلل عليله الكلورد ملن مكاسلب سياسلية ودسلتورية بعلد انتخابلات
علام  4002سليجعل مللن أملر المنللاطق المتنلازع عليهللا لصلال ،الكللورد ,مملا دفللع
بللا طراف الرافضللة والمعارضللة للمطالللب الكورديللة بللالوقوف أمامهللا للحيلولللة
دون التوصل إلى تسوية لمشكلة المناطق المتنازع عليها.
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الخارطة رقم ()2
إقليم كوردستان العراق .
()1

( )1د .هاشم ياسين حداد وسردار محمد عبدالرحمن ,ئٕ لٕصٖ ُرحصتانٖ عَّازاق  -عَّازاق َ جًّااىو ضااثدانٕٗ
االحِبو ض0و يَٕ َّزو 4006و ل .06
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المطلب الثانً :الرؤٌة والمصالح العربٌة
تتباين مواقف ا حلزاب والقلوى السياسلية العربيلة العراقيلة ملن قضلية
المنللاطق المتنللازع عليهللا وتنقسللم الللى نالنللة اتجاهللات ,فهنللاك أطللراف تللرى
المطالب الكوردية شرعية كالمجل ا عللى اإلسلالمي فلي العلراق ,وأطلراف
أخللرى تتعامللل مللع الموقللف الكللوردك وفقللا ً لمصللالحها السياسللية فهللي مللنال
تعتلللرف بفيدراليلللة كوردسلللتان ولكلللن مواقفهلللا متذبذبلللة تجلللاا قضلللية المنلللاطق
المتنللازع عليهللا بللين التؤييللد واالنقللالب والمماطلللة ,وهللذا مللا نجللدا لللدى ارلللب
القللوى السياسللية العربيللة علللى السللاحة السياسللية أبرزهللا حللزب الللدعوة ,أمللا
الطللرف النالللث فلليعلن رفضلله التللام لجميللع المطالللب الكورديللة بللل حتللى أن
بعضللها تللرفض الدسللتور العراقللي ومللا جللاء فيلله مللن بنللود حللول إقللرار حقللوق
الكللورد وحللل النللزاع حللول المنللاطق المتنللازع عليهللا ومللن هللذا القللوى التيللار
الصدرك الشيعي وارلب القوى السنية وبعض القوى والشخصيات المنضوية
فلللي القائملللة العراقيلللة الوطنيلللة وقائملللة الحلللدباء فلللي الموصلللل وهيئلللة علملللاء
المسلمين في العراق والمجل السياسي العربي في كركوك.
إن القوى العربية التي تتجاوب مع تطلعات الكورد قليللة ولعلل أبرزهلا
المجلل ا علللى اإلسللالمي الشلليعي اللذك تلرتبط قيادتلله بعالقللات تاريخيللة مللع
قيادة النورة الكورديلة تعلود اللى العالقلة بلين ملال مصلطفى البلارزاني وايلة
العظمى السيد محسن الحكيم وموقفه المشرف من خلالل فتلواا اللذك حلرم فيله
الدم الكوردك في ستينيات القرن الماضي .ويحاول القادة الكورد االستفادة من
القللوى الشلليعية التللي ال تعللارض تطلعللاتهم لتسللخير قللوة المرجعيللات الشلليعية
وعلى رأسهم (آية على السيسلتاني) الن معارضلته لتطلعلات الكلورد سلتعقد
القضية أكنر ,للذلك نجلد بلان القلادة الكلورد قلد تحلالفوا ملع القلوى الشليعية فلي
عراق ما بعد صدام حسين(.)1
كما أن ارلب القوى السياسية الشليعية ومنهلا حلزب اللدعوة تإكلد عللى
أن قضية المناطق المتنازع عليها هي قضية عراقية تخضع للدسلتور العراقلي
الذك عالجها في المادة  020والبد من احترام الدستورت ولكن نجلد عمليلا ً بلؤن
الحزب المذكور قاد هرم السلطة التنفيذية المسإولة عن تنفيلذ الملادة الملذكورة
(1) Lydia Khalil, Stability in Iraqi Kurdistan: Reality or Mirage?, Paper
Published at: The Saban Center at The Brookings Institution, Washington
DC, June 2009, p.10.
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منللذ عللام  4002لكللن حكوماتهللا لللم تخطللو خطللوات جللادة نحللو الحللل الجللذرك
للمشللكلة علللى الللررم مللن أنهللا كانللت ملزمللة وفق لا ً للدسللتور بتنفيللذ المللادة 25
وبعللدها المللادة  020وررللم الوعللود فللي بللرامج عمللل تلللك الحكومللات بتنفيللذها
وتشكليها للجنلة تطبيلق الملادة  020وتخصليا ميزانيلة سلنوية لهلا إال انله للم
تكن بالمستوى المطلوب وظلت المشلكلة قائملة .فملنالً إبلراهيم الجعفلرك اللذك
تللرأ الحكومللة العراقيللة االنتقاليللة فللي  2أيللار  4002حتللى انتخابللات كللانون
ا ول  4002والتي كانت من مهامهلا تسلوية مشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا
وفقا ً للمادة  25من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقاليلة ,إال انله كلان
ينظللر إلللى المشللكلة بمنظللار إقليمللي ,وأراد إدخللال أطللراف إقليميللة أخللرى فللي
حلها ,عندما سافر إلى تركيلا لبحلث مسلتقبل كركلوك ملع القلادة ا تلراك ,دون
عللم رئاسللة الجمهوريللة ودون مشلاركة الكللورد فللي تللك المباحنللات بينمللا ضللم
العرب والتركمان ,ا مر الذك اعتبرته الكتللة الكوردسلتانية فلي البرلملان بؤنله
بمنابللة مللإامرة علللى المللادة  25والخللرو عنهللا ممللا ادى الللى عللدم ترشلليحه
لرئاسة الوزراء لدورة نانيلة( .)1كملا أن نلورك الملالكي اللذك تلرأ الحكوملة
العراقيللة بعللد انتخابللات كللانون ا ول  4002والللذك أكللد مللن خللالل برنللامج
حكومتلله فللي حزيللران  4003علللى التللزام حكومتلله بتنفيللذ المللادة  020مللن
الدستور ,بل أن تحالف الكتلة الكوردستانية مع حكومته كانت مشلروطة بتنفيلذ
المادة  020إال أن المدة المحددة لتنفيلذ الملادة فلي  20كلانون ا ول 4004
انتهت وظلت المشكلة قائمة ,بل أعللن الملالكي بعلدم إيمانله بلالطرح الكلوردك
خللالل مللإتمرا الصللحفي فللي بغللداد فللي  ,3119/22/31حيللث هللاجم مواقللف
القيللادة الكورديللة فللي العديللد مللن القضللايا ومللن بينهللا قضللية تشللكيل مجللال
اإلسناد ودور قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليهلا ,واإلشلارة إللى أن
الدسللتور العراقللي كتبللت بعجالللة ا مللر الللذك أدى إلللى ازديللاد مخللاوف القيللادة
( )1ليام اندرسن وراريلث ستانسلفيلد ,أزملة كركلوك السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا.424
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الكورديللة مللن التجللاوز علللى حقللوقهم الدسللتورية( .)1وألقللت قضللية المنللاطق
المتنلللازع عليهلللا بظاللهلللا عللللى العالقلللات بلللين القيلللادة الكورديلللة والحكوملللة
االتحادية خالل ترأ المالكي لمجل الوزراء فلي اللدورة االنتخابيلة ا وللى,
وتللوترت العالقللات بللين الطللرفين عنللدما حاولللت الحكومللة االتحاديللة إرسللال
القللوات العسللكرية إلللى خللانقين فللي آب  4005للسلليطرة عليهللا وإبعللاد قللوات
البيشمركة منها ,ولوال الوساطة ا مريكيلة بلين الطلرفين الشلتدت ا زملة إللى
نللزاع مسللل ،بللين الجللي العراقللي والبيشللمركة ,إال أنهمللا توصللال إلللى تسللوية
سلمية ب بقاء الوضع على ما هلو عليله وعلودة القلوات الحكوميلة إللى قواعلدها
السابقة( .)2وبعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الملالكي للدورة نانيلة
كرر ا خير وأمام مجلل النلواب العراقلي فلي جلسلة إعلالن تشلكيل الحكوملة
بتاريخ  3121/23/23التزامه بتنفيذ الدسلتور وخلا باللذكر الملادة  020فلي
النقطة ا ولى من برنامجه الحكومي للكابينة النانية في علام  .)3(4000وهكلذا
كانت الحكومات العراقية تتعهد بتنفيذ المادة ملن الناحيلة النظريلة ,إال أنهلا ملن
الناحية العملية اتسمت أدائها بالمماطلة في حل المشكلة من خلالل التلؤخير فلي
آليات تشكيل اللجان العليا أو التؤخير في صرف ميزانية المادة  020والتلي للم
تكن كافية أصالً لعمل اللجنة.
أما القوى الشليعية التلي تنلاهض التطلعلات الكورديلة فتتمنلل فلي التيلار
الصدرك الذك يتزعمه رجل الدين الشليعي (مقتلدى الصلدر) ,حيلث دافلع علن
قضية العرب الوافلدين فلي كركلوك الن معظمهلم ملن اتباعلهت وأكلد حقهلم فلي
البقاء فيها ,وأشلار مجموعلة ا زملات الدوليلة فلي تقريلر لهلا بعنلوان (العلراق
( )1للمزيللد ينظللر :بيللان حكومللة إقللليم كوردسللتان فللي  4005/04/0رداً علللى تصللريحات رئللي
الحكومة االتحادية نورك المالكي ,متوفر على موقع حكومة إقليم كوردستان وعلى الرابط التالي:
=http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr=251&anr

وزراء

 , 26812آخر زيارة في .4000/2/42
( ) Shak Hanish, The Kirkuk Problem and Article 140 of the Iraqi Constitution,
Article first published online:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1949-3606.2010.00002.x/full ,
last visited 26/4/2011.
( )3لالطلالع برنلامج حكوملة الملالكي لعلام  4000ينظلر :الموقلع الرسلمي لمجلل اللوزراء العراقلي وعللى
2

الرابط التالي , http://www.pmo.iq/PageViewer.aspx?id=3:آخر زيارة في .4000/2/43
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والكللورد :المعركللة تتجمللع حللول كركللوك) بللان التيللار أرسللل ميليشلليا جللي
المهدك التابعلة لله فلي نيسلان  4004إللى كركلوك لتلرجي ،علدد العلرب فيهلا,
ونقلل رسلالة إللى الكللورد بلؤن تحلركهم إللى كركللوك جلاء للحيلوللة دون نجللاح
وإجراء االستفتاء المزمع إقامتله فلي نهايلة علام  .)1(4004وأكلد الشليخ (رعلد
الصخرك) مدير مكتب مقتدى الصدر في كركوك بلان الملادة  020ملادة ميتلة
حسب الدستور ,وال يمكن تطبيقها في هذا الحاللة ,للذا يجلب عللى لجنلة تعلديل
الدستور إحياءها مرة أخلرى ,وطاللب بؤنله عللى القيلادة الكورديلة البحلث علن
بديل رير المادة  020لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها(.)2
أمللا العللرب السللنة الللذين اعتللادوا علللى أن يكونللوا هللم أصللحاب القللرار
والسلطة منذ تؤسي الدولة العراقية ,فانه بعد سقوط نظام البعث فلي  6نيسلان
 4002تغيرت الملوازين السياسلية لصلال ،الغالبيلة العربيلة الشليعية والكلورد,
وبالتالي وقف معظم العرب السنة ضد الوضع القلائم والنظلام السياسلي الجديلد
للعراق ,وما تمخض عنه من تطورات وخاصة على صعيد المسالة الكوردية,
حيث أنهم من دعاة عروبة العراق لذلك ابدوا معارضتهم لما جاء في الدستور
واعترافه بالتنوع القومي والديني للعراق ويرون في ذلك بدايلة إلبعلاد العلراق
من محيطه العربي ,لذلك يطالبون بتعديل الدستور لتشمل الجملة التقليدية التلي
تتضمن اعتبار ارض العلراق وشلعبه جلزءا ملن اللوطن العربلي .وأن االتجلاا
السللائد لللدى العللرب السللنة رالبللا مللا تتفللق مللع توجهللات حللزب البعللث العربللي
االشتراكي ,الذك ينا دستورا وفي المبادئ ا ساسية على أن الوطن العربي
وحللدة سياسللية اقتصللادية ال تتجللزأ وان الللوطن العربللي للعللربت ولهللم وحللدهم
حق التصلرف بشلإونه ونرواتله وتوجيله مقدراتله ,كملا أن الملادة السلابعة ملن
المبللادئ العامللة للحللزب تللنا علللى أن "الللوطن العربللي هللو هللذا البقعللة مللن
ا رض التي تسكنها ا مة العربيةت والتي تمتد ما بلين جبلال طلورو وجبلال
بشللتكويه وخللليج البصللرة والبحللر العربللي وجبللال الحبشللة والصللحراء الكبللرى

)1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit. , p.21 ; Shak Hanish , Op. Cit.
( )2حِكارَِك ٕطٕل ا غّذ رعك ا ؾدزٓ ٕو طُظارٗ 020و صاىل حََٔمو ذ ارٔ ()46و ٕبٕرَارٗ .4000/6/5
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والمحللليط ا طلسلللي والبحلللر ا بللليض المتوسلللط"( ,)1ووفقلللا لهلللذا الملللادة فلللان
كوردستان العراق تعتبر جزءاً من ارض العرب.
ومن ابرز القوائم السنية هي القائملة العراقيلة التلي تلتقلي حولهلا ارللب
القللوى القوميللة العربيللة السللنية ,ف نهللا تللدعو إلللى إعللادة صلليارة الدسللتور وأن
تخضع المادة  020للقرار الوطني العراقي من حيث دراسة أبعادها وتنفيلذها,
كمللا أنهللا تعتللرض علللى تسللمية (المنللاطق المتنللازع عليهللا)( ,)2الموقللف الللذك
يتفهملله القللادة الكللورد علللى أنلله دعللوة إلعللادة صلليارة الدسللتور بشللكل تكللر
المركزية والقفلز عللى مكتسلبات الكلورد فيهلا وخاصلة الملادة  .020أملا هيئلة
علمللاء المسلللمين ك حللدى القللوى السللنية ف نهللا تللذهب إلللى ابعللد مللن ذل لك حيللث
ترفض االعتراف بالدستور العراقي وال تلإمن بفيدراليلة كوردسلتان وتفسلرها
على أنها تقسيم رض العراق وشعبه ,ويظهر ذلك بوضوح في بيانهلا الملرقم
 242فلي  3117/21/23المتعللق بتمريلر مشللروع الفدراليلة التلي تلنا علللى
"فعلى الررم من مقاطعة نصف أعضاء البرلملان المإسل فلي ظلل االحلتالل
جلسللة التصللويت علللى مشللروع الفيدراليللة فقللد عمللد اآلخللرون وسللط فوضللى
شهدها العالم كله إلى تمريرا .وعلى الررم ملن أننلا وانقلون أن هلذا المشلروع
للللن يلللرى النلللور الن معظلللم الشلللعب العراقلللي ضلللدا فهلللو مشلللروع تقسللليم
واضلل ,"...،وكللذلك البيللان الملرقم  240فللي  3118/3/8حيللث وصللف عمليللة
التطبيع وإعادة الوافدين إلى منلاطقهم ا صللية بؤنله تطهيلر عرقلي حيلث نلا
علللى" :أن سللعي بعللض ا حللزاب السياسللية إلللى تطبيللق المللادة  020القاضللي
بتهجير عدد كبير من سكان مدينة كركوك العراقية من عرق معروف في ظل
هللذا الوضللع الملتهللب والصللراع الللدموك تحللت أيللة ذريعللة كانللت علللى ارض
العراق هو بمنابة من يصب الزيت على النار .)3("...
( )1شيرزاد زكريا محمد ,المصدر السابق ,ا.22

( )2للمزيد ينظر :البرنامج االنتخابي للقائملة العراقيلة الوطنيلة النتخابلات مجلل النلواب العلراق لعلام 4000
منشلللللللللللللللور عللللللللللللللللى الموقلللللللللللللللع الرسلللللللللللللللمي للقائملللللللللللللللة وعللللللللللللللللى اللللللللللللللللرابط التلللللللللللللللالي:
 ,http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=2آخر زيارة في .4000/2/45
( )3لالطالع على نا البيانين يرجى مراجعة موقع الهيئة عللى االنترنيلت ,www.iraq-amsi.org :آخلر
زيارة في .4000/2/46
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أملا اتجلاا (المجلل االستشلارك العربلي فلي محافظلة كركلوك) فيتمنللل
برفض ضم كركلوك إللى إقلليم كوردسلتان وسلحب قلوات البيشلمركة ويطاللب
الحكومة االتحادية بالتلدخل لمنلع تنفيلذ أيلة مخططلات لضلم كركلوك إللى إقلليم
كوردستان والتدخل العسكرك من الحكومة المركزية(.)1
وفي البرلمان العراقي الذك شكل جراء انتخابلات كلانون ا ول 4002
وقفلللت كتلتلللان سلللنيتان وهملللا جبهلللة التوافلللق العراقيلللة ( 22مقعلللداً) والجبهلللة
العراقيللة للحللوار الللوطني ( 00مقعللداً) ,وكللذلك الكتلللة الصللدرية ( 46مقعللداً)
وقائمللة العراقيللة الوطنيللة ( 42مقعللداً) وحللزب الفضلليلة ( 02مقعللداً) وحللزب
الدعوة تنظيم العراق ( 04مقعلداً) وكتللة الرسلاليون (مقعلدان) كلهلا ضلد تنفيلذ
المادة  25بدرجات متفاوتة ,وفلي كلانون النلاني  4005وقلع  020عضلو فلي
البرلمللان العراقللي ضللد تنفيللذ المللادة  .)2(020وعنللد صلليارة قللانون انتخللاب
مجال المحافظلات وا قضلية والنلواحي اتفلق أرلبيلة أعضلاء مجلل النلواب
مللن العللرب والتركمللان مللن القللوائم المختلفللة لاللتفللاف علللى الدسللتور والمللادة
 020حيث أدرجوا بنداً خاصلا حلول كركلوك ضلمن القلانون وهلي الملادة 42
وبموجبهللا أعطللت المحافظللة وضللعا ً خاص لا ً واسللتننائيا ً عللن بللاقي المحافظللات,
ووفقا ً لها تإجل انتخابات مجل محافظة كركوك وا قضية والنلواحي التابعلة
( )1المجل ل االستشللارك العربللي يترأسلله عبللد الللرحمن منشللد العاصلليت ويضللم أيض لا ً الحللزب الجمهللورك
العراقي زعيمه على المستوى الوطني سعد عاصم الجنابي وممنله في كركوك أحمد حاملد العبيلدك ويحتلل
هللذا الحللزب سللتة مقاعللد فللي المجل ل المحلللي بكركللوك ,وجبهللة الحللوار الللوطني بزعامللة صللال ،المطلللك
وممنله في كركوك سعد الحمداني وجبهة التحرير والمصالحة برئاسة مشلعان الجبلورك ,ومجلل العشلائر
العربية بزعامة عبدالرحمن منشد العاصي ,والتيار الصدرك برئاسة مقتدى الصلدر ,وممنللين علن عشلائر
شلليعية أصلللها مللن الجنللوب وكللذلك ضللباط سللابقون فللي الجللي وجمعيللة عشللائر كركللوك (يمنلللون عشللائر
العبيد والجبور والبوحمدان وبنو عز والحديد) للمزيد ينظر:
The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk Crisis,
Op.Cit,

p.13.

( )2ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزمة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا.462
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لها ويتم تقسيم السلطة بنسبة  %24لكل مكون من المكونات الرئيسية (كلورد,
عللرب ,تركمللان) و %2للمسلليحيين ,وتسللليم الملللف ا منللي لمحافظللة كركللوك
إلى وحلدات عسلكرية مسلتقدمة ملن جنلوب ووسلط العلراق بلدالً ملن الوحلدات
العسكرية العامللة حاليلا ً( .)1وعنلدما علرض القلانون الملذكور للتصلويت داخلل
البرلمللان فللي  44تمللوز  4005لجللا رئللي البرلمللان محمللود المشللهداني إلللى
التصلللويت السلللرك بخلللالف نظامللله اللللداخلي ,فلللي التصلللويت عللللى مشلللاريع
القللرارات داخللل البرلمللان ,فانسللحب النللواب الكللورد ومعهللم بعللض النللواب
العرب من البرلملان إال أن ذللك للم يلإنر عللى تمريلر القلانون داخلل البرلملان
الذك حصل على ا رلبية البسيطة حيث صوت  044عضلواً ملن أصلل 024
الحاضللرين المصللوتين ,وبمللا أن الكللورد كللانوا الخاسللر ا كبللر مللن القللانون
المللذكور وذلللك نلله سلليترتب عليلله إخللرا قللوات البيشللمركة مللن كركللوك,
ولكللون الكللورد يشللكلون ا رلبيللة فللي المحافظللة إال أن نسللبتهم مللن السلللطة
ستكون بنف نسبة المكونين اآلخلرين العلرب والتركملان ,فلي وقلت أن ارللب
اإلدارات فلللي ذللللك الوقلللت كانلللت بؤيلللدك الكلللورد ,ولتفلللادك فقلللدان سللليطرتهم
اإلداريللة والعسللكرية علللى المحافظللة واجلله القللانون فيتللو رئاسللي حيللث رفللض
رئي الجمهورية (الطالباني) القانون الملذكور ليمنلع القلرار ملن اللدخول إللى
حيز التنفيذ()2وليتم إعادة صيارة القانون فيما بعد عدلت بموجبه المادة .42
وفللي محافظللة نينللوى فللان النللزاع العربللي-الكللوردك كللان علللى أشللدا
باعتبار أن مركز المحافظة (الموصل) يعد معقل المشلاعر العروبيلة ,فاتحلدت
ارلب القوى والحركات والعشلائر العربيلة حلول (قائملة الحلدباء الوطنيلة) فلي
انتخابللات مجللال المحافظللات فللي عللام 4006ت وتركللزت حملتهللا االنتخابيللة
علللى نقطتللين همللا الحفللاظ علللى الهويللة العربيللة لنينللوى والتمسللك بحللدودها

( )1للمزيد من التفاصيل ينظر :قانون انتخاب مجال المحافظات وا قضية والنواحي ,الصادر ملن البرلملان
العراقي بتاريخ  44تموز  ,4005والمنقض من قبل مجل رئاسة الجمهورية.
( )2ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا.02-02
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اإلداريللة علللى مللا كانللت عليلله فللي نيسللان  ,)1(4002كللرد فعللل علللى المطالللب
الكوردية ب لحاق ا جلزاء الكورديلة ملن المحافظلة بكوردسلتان ,وفلازت قائملة
الحللدباء ب لـ  06مقعللدا مللن أصللل  24مقعللداً( )2وحقق لت أرلبيللة مطلقللة ,وررللم
تراجع قائمة نينوى المتآخية الكوردية إال أنها فازت بنصيب جيد فلي المنلاطق
المتنللازع عليهللا فللي المحافظللة ( 04مقعللداً مللن أصللل  24مقعللداً علللى مسلتوى
المحافظة) .ولذلك فشلت قائمة الحدباء في ترجمة نصرها إلى سيطرة سياسلية
فعليللة علللى المحافظلللة بشللكل علللام وعنللدما شللكلت قائملللة الحللدباء ,الحكوملللة
المحلية ,أقصت قائمة نينوى المتآخية من المشاركة فيها ,ورداً على ذلك أعلن
القلائمون علللى إدارة المنللاطق المتنللازع عليهللا ممللن كللانوا ضللمن قائمللة نينللوى
المتآخية مقاطعتهم لجلسات و وامر مجل المحافظلة واللدعوة إللى االنضلمام
إلقللليم كوردسللتان ,حيللث تجاهلللت وقاطعللت  03وحللدة إداريللة مللن أصللل 20
وحللدة إداريللة أوامللر الحكومللة المحليللة لمحافظللة نينللوى ,ممللا أدى إلللى نشللوء
وحللدات إداريللة شللبه مسللتقلة ضللمن المحافظللة الواحللدة بعضللها تللابع لمجل ل
المحافظة (الموصل ,البعا  ,الحضلر... ,اللخ ) وبعضلها اآلخلر تلابع لحكوملة
إقللليم كوردسللتان وتحللت سلليطرة قللوات البيشللمركة (سللنجار ,شلليخان ,مخمللور
...الخ)(.)3
أملللا العلللرب الوافلللدون اللللذين يعيشلللون فلللي المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا
وارلبهم من محافظات الوسط والجنوب العراقي ,يعتبرون أنفسهم ملن ضلحايا
سياسات الحكومات السابقة ,للذلك قسلم ملنهم يعلدون وجلودهم مإقتلا ً ويعبلرون
عللن اسللتعدادهم لتللرك المنطقللة إذا مللا تللم تعويضللهم مللن قبللل الحكومللةت إال أن
( )1للمزيد ينظر :البرنامج االنتخابي لقائمة الحلدباء النتخابلات مجلال

المحافظلات لعلام  4006عللى اللرابط

التللالي , http://www.almawsil.com/vb/archive/index.php/t-55679.htm :آخللر زيللارة فللي
.4000/2/46
( )2لالطلالع عللى نتلائج انتخابلات مجلال المحافظللات لعلام  ,4006يرجلى مراجعلة موقلع المفوضلية العليللا
لالنتخابات وعلى الرابط التالي , http://www.ihec-iq.com/ar/resultprovince2009.html :آخر زيلارة فلي

.4000/2/20
) ) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over
Ninewa, Middle East Report N°90, Mosul/Washington/Brussels, 28
September 2009, p.13.
3
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االتجاا السائد لدى العرب الوافدين يرون بان الهجرة التي وقعلت داخلل اللبالد
كانللت شللرعيةت وكانللت مللن حقللوق المللواطن ضللمن الدولللة الواحللدة( ,)1وهللم
يشيرون إلى أنه لي كل العائدين الكورد إلى كركوك بعد عام  4002هم ملن
السكان ا صليين للمنطقة ,واتهموا ا حزاب الكوردية بجلب أعلداد كبيلرة ملن
الكللورد مللن المحافظللات الكورديللة بللل حتللى الكللورد مللن الللدول اإلقليميللة إلللى
كركللوك لضللمان تحقيللق أرلبيللة كورديللة فيهللا ,إال أن منظمللة هيومللان رايللت
وو أشللارت فللي إحللدى تقاريرهللا بعنللوان (علللى أرضللية هشللة العنللف ضللد
ا قليات في المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوك) إللى طلرد نحلو 040
ألللف شللخا رللالبيتهم مللن الكللورد مللن كركللوك ومنللاطق أخللرى خللالل الفتللرة
الواقعللة بللين  4000-0660وان الكنيللر مللنهم ممللن وقعللوا ضللحايا سياسللات
التعريب لم يتمكنوا من العودة لديارهم السابقة(.)2
ويبلللدو مملللا سلللبق ,أن معظلللم القلللوى السياسلللية العربيلللة فلللي المنلللاطق
المتنازع عليها ورلالبيتهم ملن السلنة يإيلدون ا حلزاب القوميلة العربيلة ,حيلث
تطغى الفكر واالنتماء القومي لديهم على االنتماء المذهبي ,واللدليل أن القاعلدة
الشعبية لحزب البعث العربي االشتراكي كانت فلي محافظلات نينلوى وصلالح
الدين وديالى وكركوك ,وبالتالي تلرى ارللب هلذا القلوى العلراق وحلدة واحلدة
وان التقسيمات اإلدارية الوحيدة المعترفة بها عندهم تتمنل في الحدود اإلدارية
الحاليلللة للمحافظلللات وال تقبلللل بتغييلللر تللللك الحلللدود ,وال تلللإمن بالتقسللليمات
الفيدراليللة الجديللدة وضللم بعللض المنللاطق إلللى إقللليم كوردسللتان باعتبللار أنهللا
ستشكل بداية لتقسيم البالد .ويدعم توجههم العمق العربي في العلراق حيلث أن
ا رلبيللة العربيللة فللي العللراق مللن العللرب السللنة والقللوميين الشلليعة خوف لا ً مللن
تقسيم البلد فلي نهايلة المطلاف .إال أن هنلاك فرقلا ً ملحوظلا ً فلي وجهلات النظلر
بين السنة والشيعة ,حيث السنة أكنر تشدداً لوقلوع منلاطقهم عللى خلط التملا
ملع المنلاطق الكورديلة ,ولكللن نجلد أن الشليعة وبمللرور الوقلت يتوجهلون نحللو
الطللرح السللني .وان التركيللز العربللي علللى هللذا المنللاطق تتمنللل بقدسللية دولللة
)1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op.Cit., pp.5-6.
2
( ) Human Rights Watch, On Vulnerable Ground Violence against Minority
Communities in Nineveh Province’s Disputed Territories, ISBN: 1-56432552-0, New York, 2009, pp.20,21.
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العراق والحرا على سالمة ووحدة أراضيها من منطلق وطني ,ويرون بلان
الكلورد يعملللون عللى توسلليع إقلليم كوردسللتان والسليطرة علللى اللنفط كشللروط
أساسية لهدفله النهلائي المتمنلل باالنفصلال علن العلراق .باإلضلافة إللى العقليلة
السياسللية الحاكمللة فللي بغللداد وإن تبللدك احترامهللا للدسللتور ولكللن ليسللت لللديها
إرادة حقيقية لحل هذا المشكلة وفقا ً للدستور.

المطلب الثالث :الرؤٌة والمصالح التركمانٌة
التركمان باعتبارهم إحدى المكونات ا ساسية للمناطق المتنلازع عليهلا
لللديهم رإيللتهم الخاصللة بهللم حللول هللذا المنللاطق ,ويمكللن التعللرف علللى هللذا
الرإية من خالل االطالع عللى البلرامج والتصلريحات التلي تنلادك بهلا القلوى
السياسية الحالية التي تمنل آراء قطاع واسع من المكون التركملاني ,فبعلد علام
 4002ونتيجة لالستقطاب الطائفي بين السلنة والشليعة تعلرض التركملان إللى
انقسللام عمي لق فللي الللرإى واالتجاهللات ,كمللا أن المصللال ،الحزبيللة والسياسللية
المختلفة حالت دون توحيد رإية تركمانية واضحة إزاء المشلاكل الداخليلة فلي
العلللراق والسللليما حلللول المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا .وتتلللوزع مواقلللف القلللوى
التركمانيللة إلللى نالنللة توجهللات متباينللة يتمنللل فللي القللوى المتفقللة مللع الرإيللة
الكوردية مقابل ضمان حقوقهم ,والقوى التركمانيلة الشليعية المتفقلة ملع القلوى
العربية الشيعية ,وأخيراً القوى القومية وارلبهم من التركملان السلنة وقسلم ملن
التركمان الشيعة (العلمانيين).
فللالقوى السياسلللية التركمانيللة التلللي تإيللد الرإيلللة الكورديللة تلللرى بلللان
انضمام المناطق التي تعي فيها التركمان إللى كوردسلتان سليجعل ملنهم نلاني
أكبلللر مجموعلللة عرقيلللة فلللي كوردسلللتانت وسللليزيد ملللن دورهلللم فلللي البرلملللان
الكوردسللتاني وسللتكون حقللوقهم مصللونة ,ويستشللهدون بالتجربللة الديمقراطيللة
لإقللللليم ,وكيللللف حقللللق التركمللللان فللللي ظلهللللا حقللللوقهم السياسللللية والنقافيللللة
واالجتماعيللة ,وتللرى فللي حكومللة إقللليم كوردسللتان بؤنهللا ستتوسللع فللي مللنحهم
حقوقلا ً إضللافية إذا ملا انللدمجوا فللي اإلقللليم( ,)1وأن القللوى السياسللية التركمانيللة
وخاصة التي تقطلن كوردسلتان تإيلد الرإيلة الكورديلة وملن ابلرز هلذا القلوى
الرابطللة الوطنيللة التركمانيللة التللي تتكللون مللن أربعللة أحللزاب تركمانيللة التللي
)1) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over
Ninewa, Op. Cit. p.34 .
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شكلت فلي علام  4004فلي اربيلل( ,)1والحركلة الديمقراطيلة التركمانيلة بقيلادة
كرخي نجم الدين نورالدين ,والتجمع التركملاني المسلتقل بقيلادة طوبلال اورللو
وحركللة اإلصللالح التركمللاني والحللزب الللوطني الللديمقراطي العراقللي وحللزب
اإلخللاء التركملللاني العراقللي وحلللزب الشللعب التركملللاني والتجمللع التركملللاني
اللللوطني ,كملللا أن فلللرع اربيلللل للجبهلللة التركمانيلللة العراقيلللة انشلللق منهلللا فلللي
مإتمرها الرابع في نيسان  4002بسلبب اتهلامهم للجبهلة بتهملي فلرع اربيلل
بعد نقل المقر الرئيسي إللى كركلوك ,حيلث أكلد عبلدالقادر بازركلان المسلإول
القيادك المنشق من الجبهة بان الجبهلة ومنلذ علام  4002تحوللت وببطل نحلو
العنصرية تجاا الكورد وكذلك التدخل المباشر لتركيا فلي قلرارات الجبهلة .إن
هذا القوى تإيد سيطرة حكومة اقليم كوردستان على كركوك بدالً ملن سليطرة
الحكومة االتحادية ,كما يرون بان الخطاب المعلادك للكلورد التلي تسلير عليهلا
الجبهلللة التركمانيلللة ال يصلللب فلللي مصللللحة التركملللان القلللاطنين ضلللمن إقلللليم
كردستان ,حيث وصلف بازركلان بلان كركلوك "مدينلة كوردسلتانية والبلد ملن
أن تكون كوردستانية" كما وصف زعيم حلزب االتحلاد التركملاني العراقلي د.
سلليف الللدين دامرجللي بؤنلله "مللن مصلللحة سللائر المكونللات أن تنللدمج كركللوك
ب قليم كردستان" ,وررم اتهام الجبهة التركمانيلة لهلذا ا حلزاب بلؤن ا حلزاب
الكورديللة قللد شللكلتها وال تمنللل الللرأك الشللعبي للتركمللان ,إال أنهللم انبتللوا بللان
الجبهة لي الممنل الوحيد لصوت التركمان(.)2
وفي الطرف الناني هناك قوى سياسية تركمانية شيعية متفقة ملع رإيلة
ا حلللزاب والقلللوى الشللليعية فلللي الوسلللط والجنلللوب ,وهلللم متلللؤنرون بالجانلللب
الطللائفي أكنللر مللن القللومي ,حيللث التركمللان الشلليعة الللذين عارضللوا النظللام
السللابق وعللانوا بسللبب ذلللكت فانضللموا فللي صللفوف حللزب االتحللاد التركمللاني
اإلسالمي أو ا حزاب الشليعية العراقيلة منلل حلزب اللدعوة والمجلل ا عللى
اإلسالمي في العراق ,وانضم االتحاد التركماني اإلسالمي إللى القلوى الشليعية
لتشكيل االئلتالف العراقلي الموحلد فلي أواخلر علام  4002وقلد ملن ،االئلتالف
( )1ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا.004-003
( )2ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا.220-226
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للتركمان أربعة مقاعد في مجلل النلواب بعلد انتخابلات كلانون ا ول 4002ت
وبلللدورهم اسلللتخدموا قلللوة االئلللتالف الشللليعي الكبيلللر لللللدفاع علللن المصلللال،
التركمانيللة( ,)1إال أن المجللل ا علللى اإلسللالمي أبللدى اهتمامللا ً أقللل بمسللالة
كركوك من ا حزاب الشيعية ا خرى بسبب تطلعه إلقامة فيدرالية شليعية فلي
الجنوب ,وا حزاب الشيعية ا خرى التي تضم أعضاء من التركملان هلي إملا
منقسمة على نفسهات أو ضعيفة عسلكريا ًت أو أنهلا ريلر مسلتعدة لشلق االئلتالف
الشيعي لتحارب من أجل تركمان كركوك(.)2
أما المجموعة النالنة فتتمنل في القلوى التركمانيلة القوميلة وارللبهم ملن
السنة إلى جانب قسلم ملن التركملان الشليعة (العلملانيين) .وأن ظلاهرة القوميلة
التركمانيلللة للللم تظهلللر إال متلللؤخراً حيلللث ظهلللرت هلللذا ا حلللزاب والمنظملللات
التركمانية القومية في ظل اإلدارة الكوردية إلقليم كوردستان بعد عام ,0660
وكان نشاطهم ضلمن حلدود اإلقلليم فقلط ,مسلتفيداً ملن الجلو اللديمقراطي اللذك
ساد اإلقليم ,ومن الدور الكبير لتركيا من خالل تنظيم وتشكيل أحلزاب سياسلية
تركمانية وتقديم الدعم لها كقوة ضلارطة عللى السلاحة الكوردسلتانية ,وامتلدت
نشاطات هذا القوى إلى المناطق المتنازع عليهلا بعلد علام  ,4002وملن ابلرز
هللذا القللوى الجبهللة التركمانيللة العراقيللة( )3التللي تتمتللع بللدعم القللوى اإلقليميللة
وخاصة تركيا ,وكذلك دعم القوى العربيلة داخلل العلراق ,كملا أن هلذا الجبهلة
اسللتطاعت مللن خللالل إنللارة المشللاعر القوميللة للتركمللان مللن التفللاف جمللاهير
تركمانية واسعة حولها .وتستند الجبهلة التركمانيلة فلي طروحاتهلا عللى تلاريخ
التركمان الحديث والمعاصر ,من خلالل تسلليط الضلوء عللى دورهلم الريلادك
في السيطرة على هذا المنطقة ودورهلم الفعلال فلي إدارة المإسسلات العنمانيلة
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit., p.20
2
( ) Ibid. , p.21
( )3شكلت الجبهة التركمانية العراقية في  42نيسان  0662بدعم من أنقرة لتستطيع تركيا من خاللهلا التلدخل
في الوضع الداخلي إلقليم كوردستان ,ومارست من خاللها ضغوط شديدة على اإلقليم ,وتكونت ملن نمانيلة
تنظيمات سياسية باإلضافة إلى عضوية ممنلين عن جمعيات تركمانية في الخار  ,ويضم الحلزب اللوطني
التركمللاني العراقللي وحركللة المسللتقلين التركمللان والحركللة التركمانيللة العراقيللة ومإسسللة تركمللان إيلللي
للتعللاون والنقافللة وحللزب العدالللة التركمللاني وجمعيللة اإلخللاء التركمانيللة واالتحللاد الللوطني لتركمللان إيلللي
وجمعية منقفي تركمان إيلي ,للمزيد ينظر :ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزمة كركوك :السياسلة االننيلة
في النزاع والحلول التوافقية ,المصدر السابق ,ا. 004-003
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فيما بعد ,إلى جانب اإلشارة إلى معاناتهم في ظلل سياسلة التعريلب للحكوملات
العراقيلة السللابقة ,مإكلدين أن المجتمللع اللدولي تناسللى مظلالم التركمللان وركللز
علللى معانللاة الكللورد بسللبب امللتالك القيللادة الكورديللة إلعللالم واسللع ومللإنر
استطاع من خالله إلقاء الضوء على معاناتهم دون ريرهم(.)1
والرإيللة التاريخيللة للجبهللة التركمانيللة تقللوم علللى أن واليللة الموصللل
السابقة ,هي تركمانية ويعتبرون جميلع الملدن التلي تضلم التركملان منلل طلوز
خورماتو والتلون كلوبرك وكفلرك وتلازا خورملاتو وتلعفلر ملدن تركمانيلة فلي
ا صل وتضم طوائف أخرى ,كما أنهم يعتبرون أنفسهم في الغاللب ملن سلكان
المللدن ررللم وجللود عللدد مللن القللرى التركمانيللةت ولكللنهم يعترفللون فللي بعللض
ا حيان بؤنهم من بقايا الجنلود واإلداريلين والعملال اللذين اسلتوطنوا إبلان حكلم
السللالجقة والعنمللانيين فللي هللذا المنللاطق ,إال أن القللوميين التركمللان يبللالغون
باالدعللاء بللؤن كركللوك كانللت مدينللة تركمانيللة منللذ آالف السللنين( ,)2ويرجعللون
أصلهم بؤنهم من أسالف السومريين وبؤنهم استوطنوا هنلا منلذ ا للف الخلام
قبل الميالد( .)3كما أنهم يدعون بان الكورد الذين استقروا في كركلوك هلم ملن
الرحللل الللذين جللاءوا إليهللا سللباب اقتصللادية واجتماعيللة فللي العقللد النللاني مللن
القللرن العشللرين وان الوجللود الكللوردك الكنيللف فللي مدينللة كركللوك تعللود إلللى
الهجللرات المدنيللة بعللد اكتشللاف الللنفط عللام  .)4(0644ولكللي تضللفي الشللرعية
على مطالبها يشيرون إلى العمارة والنقافة العنمانيلة التلي يمكلن مشلاهدتها فلي
كركوك .ولكن في الجانب اآلخر فؤن التقديرات التركية والعراقية والبريطانيلة
المقدمة إلى لجنة عصلبة ا ملم حلول مشلكلة واليلة الموصلل ال تإكلد ا رلبيلة
التركمانية بل جميعها أكدت بان الكورد هم ا رلبية في الوالية (ينظر الجلدول
رقم.)0
(1) Ashley Heacock, Op.Cit. , p.8.
)2) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit., p.4.
( )3نجللم الللدين مصللطفى محمللد ,حقللوق التركمللان بللين حللق الوجللود والصللراع حللول مدينللة كركللوك ,رسللالة
ماجستير رير منشورة مقدمة إلى مجل

كلية القانون والسياسة باالكاديميلة العربيلة فلي اللدنمارك,4000 ,

ا.46-45
( ) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit., p.5.
4
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ولتحديد موطن التركمان أشارت الجبهة التركمانية إلى خارطلة تعلرف
بـ (تركمان إيلي) أك موطن التركملانت التلي نشلرت فلي علام  0452ملن قبلل
الرحالة البريطلاني وليلام رلونرك ,واختفلت وللم تظهلر ملرة أخلرى حتلى علام
 0662حيث ادعلى بهلا الحلزب اللوطني التركملاني العراقلي( )1مجلدداً (ينظلر
الخارطة رقم  .) 2ووفقا ً لهلذا الخارطلة فلان ملوطن التركملان تبلدأ ملن مدينلة
مندلي على الحدود اإليرانية وتنتهي بمدينة زاخو على الحدود التركيلة ملروراً
بكركللوك واربيللل وتلعفللر وسللنجار ودهللوك ,وتبللدو مللن الخارطللة أنهللا تحتللوى
على تناقضات واضحة مع تداخل كبير ملع خارطلة إقلليم كوردسلتان ,وتظهلر
بان كل مناطقها تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها التي تطاللب بهلا حكوملة
إقليم كوردستان ,ويرى الكورد بلان المطالبلات التركمانيلة ب قاملة وطلن قلومي
للتركمللان تمتللد مللن تلعفللر إلللى منللدلي تواجلله الكنيللر مللن الصللعوبات ,منهللا أن
خارطة تركمان إيلي لي لها أية حقيقلة تاريخيلة مونقلة ,وللي لهلا أك امتلداد
إللى خللار حللدود العلراق السياسللية ,ولللم يشللر إليهلا أك مصللدر تللاريخي ,إلللى
جانب أن الخارطة تضم أماكن ال وجود للتركمان فيها مطلقا ً أو يتواجلد بنسلبة
ضللئيلة ,ال اآلن وال فللي الماضللي ,ومنهللا مللدن دهللوك وزاخللو ,باالضللافة الللى
انتهاء الخارطة بالحدود التركية والسورية واإليرانية حيلث أن الطلرف اآلخلر
سواء في الجانلب التركلي أو السلورك بلل وحتلى اإليرانلي ال وجلود للتركملان
فيها بل هلي ملدن ذات رالبيلة كورديلة ,كملا أن التركملان فلي هلذا المنلاطق ال
يشكلون أرلبية بل يتوزعون في تجمعات تركمانية مبعنرة(.)2

(1) Ashley Heacock, ,Op.Cit. , p.12.
( )2فريد اسسرد ,المصدر السابق ,ا. 32
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الخارطة رقم ()2
خارطة تركمان إيلي (موطن التركمان)(.)1

(1) Ashley Heacock, ,Op.Cit. , p.21.

(ترجمت الخارطة من قبل الباحث)
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أمللا عللن الحجللم السللكاني للتركمللان فللي العللراق فتللزعم هللذا القللوى بللان
عددهم يتراوح مابين مليونين إللى نالنلة ماليلين نسلمة ,إال انله فلي ظلل ريلاب
إحصللاء سللكاني حللديث ودقيللق ,وباالعتمللاد علللى بيانللات نسللب المشللاركة فللي
االنتخابات وا صوات التي تحصل عليها القلوى وا حلزاب التركمانيلة ومنهلا
في انتخابلات علام  4002يتبلين بلؤن علددهم ال يتجلاوز المليلون نسلمة( .)1كملا
تدعي هذا القوى بؤنهم يشكلون رالبية سكان محافظة كركوك ولكن ملا نالحلظ
بؤنه في انتخابات مجل النواب العراقي فلي علام  4000حصلل الكلورد عللى
ستة مقاعد كركوك مقابل ستة للعرب والتركمان معاً .كما أن التركمان وافقلوا
على المادة  42من قانون انتخابات مجال المحافظلات الصلادر ملن البرلملان
في تموز  4005والمنقض من قبل مجل

رئاسة الجمهورية ,الذك نا عللى

تقاسللم السلللطة بشللكل متسللاوك بللين المكونللات الرئيسللية النالنللة وهللي ,%24
حيلللث اصلللدر المكتلللب السياسلللي لحلللزب العداللللة التركملللاني العراقلللي إحلللدى
المكونات الرئيسية للجبهة التركمانية ,بيانا ً شلدد عللى أهميلة اإلدارة المشلتركة
وفللق نظللام  %24للمكونللات الرئيسللية و %2للمسلليحيين( ,)2ويبللدو أن قبللولهم
بهلللذا القلللانون دليلللل عللللى أنهلللم يشلللكلون اقلللل ملللن  %24وهلللي النسلللبة التلللي
سيحصلون عليها وفقا ً لذلك القانون.
وتللرى الجبهللة التركمانيللة بللؤن ا حللداث التللي تلللت حللرب عللام 4002
ريللرت مللوازين القللوى فللي محافظللة كركللوك ,حيللث أن أعللداد الكللورد الللذين
قدموا إليها بعد تغيير النظام العراقي كان اكبر بكنير من أعداد الملرحلين منهلا
سابقا ً ,وكان ضلمن هلذا اإلعلداد مجموعلة كبيلرة ملن كلورد اللدول المجلاورة,
وفي مإتمر صحفي فلي  311:/:/34أعلنلت الجبهلة التركمانيلة انله بعلد علام
 4002حدث تغيير ديموررافي تمنل ب دخلال  400أللف شلخا إللى كركلوك
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op.Cit., p.21.
( )2جريدة الترجمان ,الناطقة باسم حزب العدالة التركماني العراقلي ,العلدد ( ,)024السلنة السلابعة ,حزيلران
.4000
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بحجة أنهم مرحلون( ,)1بل تذهب الجبهة إللى ابعلد ملن ذللك عنلدما تلدعي بلان
الكللورد القلللادمين قلللد احتللللوا أراضلللي التركملللان ,واتهملللت القلللوى التركمانيلللة
اإلدارة ا مريكيللة بؤنهللا تسللاعد الكللورد علللى ذلللك عقابللا ً لهللم بسللبب موقللف
الحكومة التركية الرافض لعبور القوات ا مريكية عبر أراضيها أننلاء احلتالل
العللراق( .)2وتللرى الجبهللة بللان المللادة  020تشللتمل علللى نللالث خطللوات ,أوالً
التطبيلع بمعنلى التكريلدت ونانيلا ً اإلحصللاء بمعنلى تنبيلت ا ملر الواقلع ,وأخيللراً
االسللتفتاء بمعنللى االنضللمام إلللى إقللليم كوردسللتان ,لللذلك يعارضللون تطبيقهللا
ويصفونها بؤنها مادة ميتة النتهاء سقفها الزمني( .)3وتعلارض القلوى السياسلية
التركمانيلللة المنضلللوية فلللي الجبهلللة التركمانيلللة فلللي بياناتهلللا أك توسلللع إلقلللليم
كوردستان بضلم كركلوك والمنلاطق المتنازعلة عليهلا االخلرى ,وأشلار رئلي
الجبهللة التركمانيللة السللابق (سللعدالدين اركلليج) فللي وقتلله رفللض الجبهللة تحديللد
حدود إقليم كوردستان وفقا ً للمادة  020من الدسلتور العراقلي أو وفقلا ً لدسلتور
إقليم كردستان(.)4
إن انقسام التركمان طائفيا ً إلى شيعة بعيدين عن التؤنير التركلي وقريبلة
من االئلتالف العراقلي الموحلد وسلنة ملع التوجله التركلي دفعلت تركيلا لتعلديل
سياساتها وموقفها تجاههمت وخاصة الجبهة التركمانية ,حيلث معظلم أعضلاءها
من السنة لكنه يضم أيضا ً تركمان شيعة (علملانيين)ت وفشللت الجبهلة فلي ضلم
القللوى التركمانيللة الشلليعية إليهللا ,ن العديللد مللن قيللادات الجبهللة خللدموا فللي
صللفوف النظللام السللابق الللذك كللان يضللطهد التركمللان الشلليعة بسللبب انتمللائهم
( )1جريدة الترجمان ,الناطقلة باسلم حلزب العداللة التركملاني العراقلي ,العلدد ( ,)002السلنة السادسلة ,تملوز
.4006

) (2مقابلة مع (تحسين كهيلة) زعليم حلزب تركملان ايللي ,أجرتهلا مجموعلة ا زملات الدوليلة بتلاريخ  4أيلار
 ,4002للمزيد ينظر:
The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle over
Kirkuk, Op.Cit., p.5.

( )3جريللدة القلعللة ,أسللبوعية سياسللية تصللدرها الجبهللة التركمانيللة العراقيللة ,العللدد ( ,)423السللنة السادس لة,
االننين .4000/00/42
( )4جريدة الترجمان ,الناطقة باسم حزب العدالة التركماني العراقلي ,العلدد ( )002السلنة الخامسلة ,حزيلران
.4006

061

الطائفي ,وبالتالي للم تكلن الجبهلة بتللك القيلادات مرروبلا ً بلين جميلع التركملان
بدليل أنهلا حصللت عللى نالنلة مقاعلد فقلط فلي الجمعيلة الوطنيلة المإقتلة التلي
انتخبت في كانون النلاني 4002ت إال أنهلا للم تحصلل إال عللى مقعلد واحلد فلي
انتخابلللات مجلللل النلللواب فلللي كلللانون ا ول  ,4002ولهلللذا بلللدأت الحكوملللة
التركية بالتخلي عنها تدريجيا ً وتقوية عالقاتها مع حكوملة إقلليم كوردسلتان(.)1
وهذا ما أنرت على سياسة الجبهلة حيلث كلان موقفهلا أكنلر تشلددا ضلد اإلقلليم
قبلل سلنوات ,وملع تحسلن العالقلة بللين إقلليم كوردسلتان وتركيلا أصلب ،موقللف
الجبهة اقل تشدداً تجاا اإلقلليم ,حيلث قبلل الحلرب كلان موقلف الجبهلة متماشليا ً
مع موقف تركيا حيث وقفت بشدة ضد إقامة الفيدرالية في العلراق ,وللم يسلم،
ممنل الرئي ا مريكي إلى المعارضة العراقية (زلماك خليل زادة) بمشلاركة
الجبهة في أول حكوملة انتقاليلة شلكلت بعلد الحلرب بسلبب رفضلها للفيدراليلة,
في وقت وضعت الواليات المتحدة القبول بالفيدرالية كشرط إلشراكها(.)2
وتظهللر الرإيللة التركمانيللة مللن الونيقللة التللي أصللدرتها مجموعللة مللن
ا حلللزاب والمنقفلللين التركملللان بعنلللوان (مينلللاق كركلللوك) لتكلللون دليلللل عملللل
ومرشد للتحرك التركماني في هذا المرحلةت وقد تضلمنت عللى تبنلي مشلروع
كركوك إقليما ً قائما ً بذاته وإعطاء كركلوك صلفة (وضلع خلاا) فلي الدسلتور
كما ورد فلي قلانون إدارة الدوللة فلي مادتهلا أللـ ( .)3()22كملا طلرح السياسلي
التركمللاني عزيللز قللادر الصللمانجي مشللروعا ً آخللر هللو نظللام اإلدارة النالنيللة
لمحافظة كركلوك والحكلم اللذاتي لتركملان العلراق تقليلداً لنملوذ بروكسلل(,)4
( )1نتائج االنتخابات فلي علام  4002أنبتلت فشلل سياسلة تركيلا بخصلوا الجبهلة التركمانيلة العراقيلةت مملا
دفع بعبد رولت وزيلر خارجيلة تركيلا آنلذاكت إللى رفلض دفلع مخصصلات للجبهلة وأدركلوا أن نصلف
التركمان هلم ملن الشليعة وللي لهلم نفلوذ علليهم .للمزيلد ينظلرThe International Crisis Group, :
pp.20-21.

Iraq and the Kurds: The Brewing Battle over Kirkuk, Op.Cit. ,

( )2ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا .224-220
( )3لالطالع على نا ميناق كركوك يراجع شبكة البرلمان العراقي وعلى الرابط التالي:
 , www.irqparliament.com/index.php?sid=1348آخر زيارة في .4000/2/6
( )4وفقا للدستور البلجيكلي ف نهلا دوللة فيدراليلة تتكلون ملن نالنلة أقلاليم اإلقلليم الفلالوني (الناطقلة بالفرنسلية)ت
واإلقليم الفالمندك (الناطقة بالهولندية) ,وإقلليم بروكسلل ذك الوضلع الخلاا فهلي ننائيلة اللغلة وتتلؤلف ملن
نالث قوميات (الفالملانت الفلانون وا لملان) ,وباإلضلافة إللى مشلاركة جميلع مواطنيهلا فلي انتخلاب وإدارة
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وهللذا يعنللي اعتمللاد نظللام اإلدارة النالنيللة للمحافظللةت أحللداها تخللتا بشللإون
التركمللان والنانيللة خاصللة للكللورد والنالنللة للعللرب ,ويطرحونهللا كبللديل للمللادة
 ,020وبموجبه لا يكللون هنللاك مجل ل إدارة محليللة للكللورد فللي المنطقللة ذات
ا كنرية الكوردية وعلى رأسه محافظ منتخب من قبلل الكلوردت ومجلل آخلر
ينتخللب مللن قبللل التركمللان يترأسلله محللافظ تركمللاني منتخللبت ومجل ل نالللث
يٌنتخب من العرب .هذا اإلدارات تتولى جميع شإون ا فراد المنتملين للقوميلة
المعنيللة وان نظللام اإلدارة النالنيللة ال يهللدف تقسلليم المحافظللة جغرافي لاًت وإنمللا
حسب االنتماء القومي للتركيبة السكانية للمحافظلة ,وتتلولى كلل إدارة الشلإون
القومية التي يمنلها على أن يتبعها أبناء القومية في كل أجزاء منطقة (تركملان
إيلي) (المناطق التركمانية) من تلعفر إللى منلدلي ,وهلذا يعنلي إقاملة شلكل ملن
أشللكال الحكللم الللذاتي المحللليت كللذلك ا مللر بالنسللبة إلللى القللوميتين الكورديللة
والعربية ,أما في مرحلته النانية فيعالج المشروع إنشاء نظام حكم ذاتلي يشلمل
كافللة المنللاطق التركمانيللة مللن أقصللى الشللمال الغربللي إلللى أقصللى الجنللوب
الشلللرقي بربطهلللا بلللاإلدارة المركزيلللة تتلللولى شلللإون التركملللان فلللي محافظلللة
كركوك والقرى والنواحي واالقضية التابعة لها(.)1
كما يطرح حزب تركمان ايلي إحدى ا حزاب الرئيسية المنضلوية فلي
الجبهلللة التركمانيلللة ,مشلللروع إقلللليم كركلللوك ويتكلللون ملللن محافظلللة كركلللوك
بحدودها اإلداريلة الحاليلة والمسلتند إللى مبلدأ أإلدارة المشلتركة فلي المحافظلة
بلللين كافلللة مكوناتهلللا وتكلللون السللللطة التشلللريعية فيهلللا مقسلللمة بنسلللبة %24
السللطات الفيدراليلة فلان لكلل قوميلة ملن القوميلات النالنلة = = مجلل إدارة محليلة فلي بروكسللت يتلولى
إدارة المنطقة ذات الكنافة السكانية للقومية المعنيلةت تتعللق بالشلإون اإلداريلة والتعليميلة والنقافيلة والخدميلة
وا عمار واإلنشلاء واإلسلكانت وريلر ذللك ملن ا ملور الحياتيلة الضلرورية ,ويكلون موقلع مجلل اإلدارة
المحليللة فللي المنطقللة ذات الكنافللة السللكانية لكللل القوميللة .وقللد أشللار الللرئي العراقللي جللالل الطالبللاني فللي
تصريحات صحفية إلى أن كركوك يمكن أن يكون لهلا نظلام إداريلة مإقتلة ممانللة لتللك التلي فلي بروكسلل
وفي مرحلة الحقة يمكن حلها عن طريلق التفلاهم المتبلادل وملن خلالل اتفلاق وطنلي بموجلب الملادة ,020
إال أن الطرح الرسمي للطالباني هو االلتزام بالصيغة الواردة في المادة  .020للمزيد ينظر :دسلتور مملكلة
البلجيلك لعلام  ,0662الملواد ( )022704072727470؛  Sean Kane, Op. Cit., p27.؛ روذناملةى

نوى ,ذمارة ( ,)2222سالى بيستةم ,لة روذى س َيشةممة .4000/2/2
كوردستانى َ
( )1للمزي لد ينظللر :نللا مشللروع نظللام اإلدارة النالنيللة لمحافظللة كركللوك والحكللم الللذاتي لتركمللان العللراق,
منشلللللللللللور عللللللللللللى موقلللللللللللع الجبهلللللللللللة التركمانيلللللللللللة واللللللللللللرابط التلللللللللللالي:
 ,http://www.kerkukfeneri.com/ar/?p=1478آخر زيارة في . 4000/2/6
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للقوميلللات الرئيسلللية اللللنالث (الكلللورد والعلللرب والتركملللان) و %2للمكلللون
المسيحي ,أما السلطة التنفيذيلة يكلون رئلي اإلقلليم تركمانيلا ً ملع نلائبين ا ول
كوردك والناني عربي ,أما مجل وزراء إقليم كركلوك تكلون الهيئلة التنفيذيلة
واإلدارية العليا في اإلقليم ويإدك مهامها تحت إشراف هيئة الرئاسلية ويتلؤلف
من رئي المجل ونوابه وعدد من الوزراء على أن ال يتجاوز علددهم ()02
وزيلللراً و يكلللون رئلللي مجلللل اللللوزراء كورديلللا ً ولللله نائبلللان ملللن التركملللان
والعلللرب وان يراعلللى التمنيلللل العلللادل للقوميلللات فلللي تشلللكيل مجلللل وزراء
اإلقليم(.)1
يبدو مما سبق أن عدد التركملان فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا ال يمكلن
تجاهلللله أو اسلللتبعادا إال أن وجلللودهم فلللي منلللاطق متعلللددة وريلللر متواصللللة
وانقسامهم الى شيعة وسنة .قد اضلعف ادعلائهم بوجلود كيلان تركملاني واقعلي
مللإنر ,إال أن تحللالفهم مللع الكتللل العربيللة والتنسلليق مللع الرإيللة العربيللة لهللذا
المناطق قد حقق لهلم نوعلا ً ملن التلوازن السياسلي إزاء النقلل السلكاني للكلورد
والمطالب السياسية للقيادة الكورديلة إزاء هلذا المنلاطق .وأن القللق التركملاني
مللن انضللمام منللاطق تواجللدهم إلللى إقللليم كوردسللتان يللؤتي مللن الخللوف مللن
تهميشهم سياسيا ً أو طم هلويتهم النقافيلة وتسللط الكلورد وانفلرادهم فلي حكلم
اإلقليم وفق نظرة اقصائية عنصرية ,لذلك على اإلطلراف الكورديلة طملؤنتهم,
ويبدو أن ما نراا في اآلونة ا خيرة من اسلتقالة محلافظ كركلوك (عبلدالرحمن
مصطفى) ورئي مجل المحافظة (رزكار عللي) الكلورديين وتعيلين محلافظ
كللوردك (د .نجللم الللدين كللريم) ورئللي لمجل ل المحافظللة التركمللاني (حسللن
توران) في  ,)2(3122/5/2وكذلك تحسين العالقات نسبيا ً بين إقليم كوردستان
وتركيا وخاصة زيارة رئي وزراء تركيا اردوران إلى كوردسلتان انلر عللى
التوجه نحو اسلتمالة التركملان وتونيلق العالقلات بلين الطلرفين ,وتلرى القائملة
الكوردية بؤنه وفق لالستحقاق االنتخابي يمكنهم ملن حصلر كلل المناصلب فلي
كركوك ولكنهم تنازلوا للتركمان كبادرة حسن نية.
( )1للمزيد ينظر :نا مشروع إقليم كركوك على موقع حزب تركمان إيلي وعلى الرابط التالي:
 , http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkukprojesi&lang=arآخللللللللللللللر
زيارة في .4000/2/00
( )2رَذنا ٕٗ ُرحصتانٖ نَُٗو ذ ارٔ ()2222و صاىل بّضتٕمو ٕ رَذٗ حََ عٕممٕ .4000/2/2
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المطلب الرابع :رؤى ومصالح المكونات األخرى
إلى جانب المكونات الرئيسية النالنة السلابقة اللذكر هنلاك أقليلات دينيلة
وعرقية صغيرة لديهم رإيتهم المختلفة حول مستقبل المناطق المتنلازع عليهلا,
إال أنها ال تتمتلع بنفلوذ سياسلي كبيلر بسلبب حجمهلم السلكاني الصلغير ,وملنهم
المسلليحيون الللذين ينقسللمون إلللى اآلن لوريين والكلللدان وا رمللن ,حيللث أن مللا
يجمعهللم هللو الللدين إال أن كللل واحللد مللنهم يعللد نفسلله قوميللة قائمللة بللذاتها .أن
الرإية المسيحية منقسمة فيما بينها فالحركة الديمقراطية اآلشورية التلي نشلؤت
في عام  0646وأمينها العلام يونلادام كنلا أسسلت حضلوراً لهلا فلي كوردسلتان
بعد عام  0664مستفيدا من الجو الديمقراطي الذك ساد اإلقليم نم امتد نشلاطها
إلى باقي العراق بعد عام  ,4002واعتبرت الحركة بؤن جميلع المسليحيين هلم
آن لوريين .ريللر أن الكلللدانيينت الللذين ادعللوا بللؤن تللاريخهم يعللود لمملكللة بابللل
القديملللة لهلللم رإيلللتهم المختلفلللة ,وأسسلللوا تنظيملللا ً خاصلللا ً بهلللم باسلللم االتحلللاد
الديمقراطي الكلداني بعد عام  ,4002ودعا االتحاد إلى ضم جميلع المسليحيين
في سهل نينوى إلى إقليم كوردستانت وهو موقف ترفضه الحركة الديمقراطيلة
اآلنوريللة ,ومللن وجهللة نظللر االتحللاد الللديمقراطي الكلللداني ف ل ن حقللوق ا قلي لة
المسلليحية سللتكون مصللونة أكنللر فللي إقللليم كوردسللتان ممللا هللو عليلله فللي بللاقي
أجلللزاء العلللراق اللللذك يمزقللله العنلللف .وبلللرز الشخصلللية المسللليحية االنوريلللة
(سركي آراجان) الذك عمل وزيلراً فلي حكوملة إقلليم كوردسلتان بلين علامي
 4006-0666بوصللفه الالعللب السياسللي اإلقليمللي ا بللرز ,وفللي عللام 4004
أس وبدعم القيلادة الكورديلة فلي اإلقلليم المجلل الشلعبي اآلنلورك السلرياني
الكلللدانيت الللذك جمللع معلا ً عللدة أحللزاب وجمعيللات مسلليحية معارضلة للحركللة
الديمقراطيللة اآلنوريلةت ودعللا إلللى الحكللم الللذاتي للمسلليحيين فللي سللهل نينللوىت
تحت حماية حكومة إقليم كوردستان في المناطق المتنازع عليها ,وفي الجانلب
اآلخللر فللان الحرك لة الديمقراطيللة اآلنوريللة تللدعو إلللى حكللم ذاتللي إدارك علللى
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المستوى المحلي تحت سلطة الحكومة المركزيةت استناداً إللى الملادة  042ملن
الدستور(.)1
أملللا ا يزديلللون اللللذين للللديهم خصوصلللية دينيلللة مسلللتقلة ,فلللان ارللللبهم
يعتبلللرون أنفسلللهم ملللن القوميلللة الكورديلللة ,كملللا أنهلللم صلللوتوا فلللي العمليلللات
االنتخابيللة السللابقة لصللال ،القللوائم الكورديللة ,إال انلله مللن جانللب آخللر ,هنللاك
مجموعة ايزدية تسمي نفسها بـ (الحركة االيزدية ملن اجلل اإلصلالح والتقلدم)
ترى في ا يزدية بؤنها ديانة خاصة وقومية مستقلة بحلد ذاتهلا وال تملت بصللة
للقوميللة الكورديللة( ,)2إال أن نشللاط ونفللوذ هللذا الحركللة ضللعيف بللين الجمللاهير
ا يزدية وللم تحصلل فلي االنتخابلات البرلمانيلة ا خيلرة لعلام  4000إال عللى
( )00040صوت فقط ,ولوال نظام الكوتا لألقليات لما كان ب مكانها الحصلول
علللى أك مقعللد فللي مجل ل النللواب العراقللي ,فللي حللين كانللت قائمللة التحللالف
الكوردسللتاني تضللم العديللد مللن المرشللحين ا يللزديين وفللاز نالنللة مرشللحين
ايزديين ضمن قائمة التحالف الكوردستاني وملنهم المرشلحة فيلان دخيلل سلعيد
التي حصلت على ( )04442صوتا ً(.)3
أمللا الشللبك كؤقليللة طائفيللة صللغيرة فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا فللي
محافظة نينوى فان هلويتهم القوميلة محلل اخلتالف ,فلالكورد يعتبلرونهم جلزءاً
من القومية الكوردية ,إال انه في الجانب اآلخر بلرز طروحلات شلبكية مخالفلة
لللذلك ,أمللا والإهلم السياسللي فكللان نحللو القللوائم الشلليعية أكنللر ,وانضللم التجمللع
الشللبكي الللديمقراطي إلللى االئللتالف الشلليعي فللي االنتخابللات البرلمانيللة عللام
 ,4002وفللاز حنللين قل ّدو بمقعللد فللي البرلمللان وقللاد النزعللة المعاديللة لتوجهللات
القيلادة الكورديللة وكررهللا مللرة أخللرى فللي انتخابللات مجللال المحافظللات عللام
 ,4006وفللاز بالمقعللد المخصللا للشللبك فللي التحللالف مللع قائمللة الحللدباء فللي
)1) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over Ninewa,
Op. Cit., p.28.

( )2للمزيد ينظر :المادة السابعة من النظام الداخلي للحركة ,المنشور عللى موقعهلا االلكترونلي وعللى اللرابط
التالي:
 , http://www.ezidi-islah.net/nizam.phpآخر زيارة في .4000/2/00
( )3لالطالع على تفاصيل نتائج انتخابات مجل
صاىل 4000و ل.006-005 .

النواب لعام  4000ينظر :طُظارٗ حٔنطكاىو ذ اار 04و ثااِشٗ
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محافظة نينوى( .)1أما في االنتخابات البرلمانية لعام  4000فاز مرشل ،الهيئلة
االستشللارية للكللورد الشللبك محمللد جمشلليد الشللبكي بمقعللد الكوتللا المخصللا
للشبك في نينوى ا مر اللذك اعتبلرا الكلورد بمنابلة اسلتفتاء عللى كوردسلتانية
مناطق الشبك.
وانطالقا ً ملن كلل ملا ملر يظهلر لنلا ,بلان المنلاطق المتنلازع عليهلا هلي
مناطق ذات تنوع انني وديني ,وهنلاك انقسلام بلين هلذا المكونلات حيلث تتبلاين
رإياهم لألوضاع من مكون إللى آخلر ,بلل أكنلر ملن ذللك هنلاك انقسلام ضلمن
المكون الواحد من حيلث الرإيلة ,وان العاملل التلاريخي يلعلب دوراً كبيلراً فلي
دعللم كللل طللرف لوجه لة نظللرا ,فللالكورد يللرون بللان النللزاع مللا بللين الكللورد
واآلنلللوريين تركلللز حلللول ملللن هلللم السلللكان ا صلللليون للمنطقلللة ,ويلللرون فلللي
التركمللان مللن بقايللا الللدول التللي حكمللت المنطقللة واسللتقدموها إليهللا رللراض
عسللكرية وإداريللة ,ويللرون فللي العللرب بللؤنهم أيضللا ليسللوا مللن سللكان المنطقللة
القلدماء بلل أن وجلودهم يرجلع إللى هجلرة القبائلل العربيلة بحنلا ً علن المراعللي
وان اسللتيطانهم فللي المنطقللة مللن قبللل الحكومللات العراقيللة كانللت رللراض
التعريب ,وبالتلالي البلد ملن تصلحي ،هلذا ا وضلاع ب علادة هلذا المنلاطق إللى
وضللعها الطبيعللي كجللزء مللن إقللليم كوردسللتان ,وان جميللع القللوى السياسللية
الكورديللة ,وعلللى الللررم مللن خالفللاتهم الداخليللة ,متفقللين فيمللا بيللنهم بمللايتعلق
بعائديللة هللذا المنللاطق ,إال أن المطلللب الكللوردك تللم تفسلليرا مللن قبللل اآلخللرين
على انه توسيع للحدود من اجل السيطرة على اللنفط ,وبالتلالي تحقيلق لغلرض
ابعد قد يكون االستقالل عن العراق .وان إصلرار الكلورد عللى مطلالبهم يلؤتي
من رإيتهم بان الوقت لي لصالحهم حيث يتمتع الكورد اآلن بقوة سياسية في
مواجهة المركز ,وإن ذلك قد ال يلدوم للذا يواصللون التمسلك بملواقفهم بعائديلة
هذا المناطق إلى إقليم كوردستان.
أما الرإية العربيلة للكتلل السياسلية فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا فتبلدو
ضعيفة ,على الررم من أنهم ليسوا سببا ً فلي مسلالة التعريلب إال أنهلم اسلتفادوا
من هلذا السياسلة ,وهنلا البلد ملن القلول أن العلرب فلي كركلوك ينقسلمون إللى
فئتللين العللرب ا صلللليون والعللرب الوافللدون ,إال أنهملللا ينظللران إلللى مسلللالة
كركوك بمنظلار واحلد يقلوم عللى أن العلراق دوللة واحلدة ويحلق لكلل ملواطن
االنتقال والسكن في أية محافظة يررب العي واالسلتقرار فيهلا ,وملن الناحيلة
)1) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over Ninewa,
Op. Cit., p.35.
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القانونية هذا االدعاء صحي،ت إال أن إسكانهم في كركلوك جلاء نتيجلة لتخطليط
وسياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة اتبعتها الحكومات السلابقة
لتحقيللق أهللداف سياسللية .أمللا التركمللان فعلللى الللررم مللن انقسللامهم بللين مإيللد
ومعللارض للرإيللة الكورديللة ,إال أن القللوى التركمانيللة القوميللة البللارزة ومنهللا
الجبهة التركمانيلة العراقيلة تبنلت الرإيلة العربيلة بهلذا الشلؤن وصلاروا اتحلاداً
يهللدف إلللى كللب ،تقللدم الكللورد وبالتللالي حققللوا االننللين معلا ً توازنلا ً مقابللل النقللل
الكوردك الكبير وخاصة في كركوك .أما رإية ا قليلات ا خلرى كالمسليحيين
وااليزديين فال تنير االهتمام ,الن نقلهلم السلكاني قليلل كملا أنهلم عللى ا رللب
يإيدون إحدى الرإى النالنة للمكونات ا ساسية.
إن الصراع بين ا طراف المختلفة تتركز على هوية المنطقة ووصلفها
االننللي ,فهنللاك مللن يصللفها بللالعراقي وآخللر بالكوردسللتاني وآخللر بالتركمللاني,
فالكورد يرون بؤنها تاريخيا ً وجغرافيا ً كانت كوردستانية وبالتلالي فلان إلحاقهلا
بها ال يغير من الواقع السياسيت الن كوردستان بؤكملها إقليم جغرافي فيلدرالي
ضمن العراق ,اما التركمان فيستندون على التاريخ القريب للمنطقة باعتبارهلا
كانت تحت سيطرة الدول واإلمارات التركية وبالتالي لها خصوصية تركمانية
ضمن العراق ,أما العلرب فغالبلا ً ملا يصلفون كركلوك بلالعراق المصلغر للذلك
يجب أن تبقى تحلت سليطرتها ,وان النلزاع بلين الكلورد والعلرب فلي كركلوك
تنبع من عائديلة علودة المسلاكن وا ملالك القديملةت وللتركملان نفل الوضلعية
مع العرب ,وركزت الخالفات بين الكورد والتركمان على الحقوق اإلدارية.
وملن خللالل اسللتعراض المواقللف المتعارضلة الطللراف النللزاع ,يتضلل،
بان النزاع على المناطق المتنازع عليها هو نلزاع اننلي لتحديلد موقلع المنطقلة
إدارياً ,وان حجم المكونات وسعة الموارد والدور اإلقليملي واللدولي تزيلد ملن
تعقيللدات النللزاع ,ولكللن مللن الجانللب المحايللد هنللاك مللن يللرى بللان مواقللف كللل
ا طراف فيها نوع من العاطفية والرمزية وتتوقلف ورائهلا رناهلا بلالنفط .كلل
هللذا الللرإى والمصللال ،المتباينللة وتمسللك كللل مللنهم بللرإيتهم واعتبارهللا الحللل
ا نسب ووضع خطوط حمراء أمام رإى وتوجهات ا طلراف ا خلرى ,تقلف
كحجللرة عنللرة أمللام أك حللل يقترحلله طللرف مللا ويجعللل مللن أن أك حللل ريللر
ممكن وبالتالي يبقي النزاع قائما ً بل أكنر قلوة وبالتلالي الحيلوللة دون التوصلل
إلى حل للنزاع.
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المبحث الثانً :التـدخـالت اإلقلٌمٌة
تجللاوزت مشللكلة المنللاطق المتنلللازع عليهللا إطارهللا الللوطني كقضلللية
عراقية داخلية وأخذت طابعا ً إقليمياً ,بعد تدخل الدول اإلقليمية بشلكل أو بلآخر
للتلللؤنير عللللى تحديلللد مصلللير المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا وفقلللا ً لمصلللالحها ,للللذا
سنخصا هذا المبحث للتدخل اإلقليمي كاحدى العواملل التلي سلاهم بشلكل او
باخر على عدم التوصل إلى حل وطنلي للمشلكلة ,وسندرسلها ملن خلالل نالنلة
مطالب لإشلارة إللى مصلال ،ورإى ودور اللدول اإلقليميلة فلي التلدخل ومنهلا
تركيا وإيران والدول العربية كل واحد في مطلب.

المطلب األول :التــــدخـــــل الـــتركــــً
بعللد اضللمحالل اإلمبراطوريللة العنمانيللة وتؤسللي الدولللة العراقيللة عللام
 0640وظهللور الدولللة التركيللة الحدينللة عللام  ,0642اعتبللرت ا خيللرة نفسللها
ورينا ً شرعيا ً لممتلكات الدولة العنمانية ,وباعتبارها جار ًة للعلراق ملن الشلمال
ولديها أكنر من مسالة تربطها مع العراق منها العوامل التاريخية واالقتصلادية
والجيوبوليتيكية والعوامل العسكرية وا منية ,وملن اجلل حمايلة مصلالحها فلي
العلللراق وحمايلللة أمنهلللا القلللومي وتوجيللله سلللير ا حلللداث بشلللكل يتماشلللى ملللع
توجهاتها فان الحكومة التركية تتدخل بشكل أو بلآخر فلي العلراق كلملا سلنحت
لها الفرصة ,ولعل من ابرز الدوافع والحجج التي تدفعها لذلك تتمنل بما يلي:
 -0ا طماع في ضم والية الموصل.
 -4العمل على تقييد النفوذ الكوردك للحيلولة دون ظهور دولة كوردية.
 -2القضاء على تواجد حزب العمال الكوردستاني.
 -2حماية ا قلية التركمانية.
 -2تعزيز مصالحها االقتصادية.
إن ا طملللاع التركيلللة بضلللم واليلللة الموصلللل تعلللود إللللى أيلللام حلللرب
االسللتقالل التركيللة  ,0644-0606حيللث أدرجتهللا ضللمن خارطللة تركيللا التللي
اقرهلللا المجلللل

اللللوطني التركلللي الكبيلللر فلللي علللام  ,0640إال أنهلللا بموجلللب

المعاهدة (التركية-العراقيلة-البريطانيلة) فلي علام  0643تنازللت عنهلا للعلراق
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واعترفت بالحدود الحالية بينها وبين العراق ,ومع ذلك ف نها تنير هلذا المسلالة
بللين الحللين واآلخللر ,فبعللد احللتالل العللراق للكويللت فللي آب  0660وتللدهور
أوضللاع المنطقللة ,حاولللت تركيللا اسللتغالل ا حللداث والللدعوة مجللدداً باسللتعادة
الوالية ,من خلالل حمللة دعائيلة واسلعة تطاللب بضلم الواليلة إليهلا ,وفلي علام
 0662أعاد الرئي التركي (سليمان ديميريل) هلذا المطللب ودعلا إللى إعلادة
ترسيم الحدود بين البلدين واعتبر بان حدود تركيا تنتهلي حتلى نهايلة خلط نفلط
موصل-كركوك(.)1
وتعتبر القضية الكورديلة ,سلواء داخلل تركيلا أو فلي اللدول المجلاورة,
من أكنر القضايا حساسية لتركيلا ,حيلث كانلت القضلية الكورديلة ,منلذ تؤسلي
العلللراق المعاصلللر 0640والجمهوريلللة التركيلللة  ,0642ملللن أهلللم القضلللايا
المركزية التلي تمحلورت حولهلا سياسلة اللدولتين المتجلاورتين داخليلا ً وإقليميلا ً
وباالشللتراك مللع الللدول اإلقليميللة ا خللرىت والللدولتان عانتللا تللداعيات النللورة
الكورديللة أكنللر مللن ريرهللا مللن الللدول التللي لللديها مشللكلة كورديللة ,وتاريخي لا ً
تركيا وقفت بالضد من القضية الكورديلة فلي العلراق ,واتفقلت اللدول اإلقليميلة
على بنود تتمنل في ضرورة التعاون في قمع التحركلات الكورديلة ,فملنال أول
معاهدة عراقية-بريطانية-تركية فلي حزيلران  0643أشلارت بصلورة مباشلرة
إلى ضبط الحدود وتونيق أواصر الصداقة والجيلرة والتعلاون لمنلع التحركلات
الكورديللة علللى جللانبي الحللدود ,واسللتمرت تلللك النصللوا واإلشللارات كبنللود
ضللمن مينللاق سللعد آبللاد  0624وحلللف بغللداد  ,)2(0622ووقفللت تركيللا ضللد
الحركللة التحرريللة الكورديللة فللي العللراق حيللث حشللدت قواتهللا لضللرب نللورة
أيللللول  ,0630وللللم تتراجلللع إال بعلللد التحلللذير السلللوفيتي ,وتجاهللللت نلللداءات
( )1د .جالل عبد معوض ,صناعة القرار فلي تركيلا والعالقلات العربيلة-التركيلة ,مركلز دراسلات الوحلدة
العربيللة ,بيللروت ,0665 ,ا 24؛ بيللار مصللطفى سلليف الللدين ,تركيللا وكوردسللتان العللراق :الجللاران
الحائران ,دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع ,ط ,0دمشق ,4006 ,ا.024

( )2لالطالع على نا المعاهدة العراقية-البريطانية-التركية لعلام  0643وحللف بغلداد  0622ينظلر :علوني
عبلللدالرحمن السلللبعاوك ,العالقلللات العراقيلللة التركيلللة  ,0625-0624مركلللز الدراسلللات التركيلللة جامعلللة
الموصل ,موصل ,0653 ,ا .202-205 ,425-446
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مصللطفى البللارزاني للحللوار ,كمللا عارضللت اتفاقيللة  00آذار  ,0640وهللاجم
الجللللي التركللللي فللللي عللللام  0652لضللللرب قللللوات الحللللزب الللللديمقراطي
الكوردسللتاني فللي منطقللة زاخللو ,وأننللاء مفاوضللات الحكومللة المركزيللة مللع
االتحاد الوطني الكوردستاني في علام  0652إلحيلاء اتفاقيلة  00آذار ,0640
هلدد وزيلر خارجيلة تركيلا (خليفلة اورللو) العلراق ,بلان أك تفلاهم ملع الكللورد
سيدفع تركيا على وقف خط النفط العراقي إلى ميناء جيهلان بلل وحتلى إرلالق
الحللدود بوجلله العللراق( .)1وازداد تعقيللد القضللية الكورديللة بعللد ظهللور الحركللة
التحرريللللة الكورديللللة المسلللللحة مجللللدداً فللللي تركيللللا بقيللللادة حللللزب العمللللال
الكوردستاني( ,)2وفي عقد النمانينلات ملن القلرن الماضلي تعاونلت الحكومتلان
العراقيللة والتركي لة مللن اجللل القضللاء علللى الحركللات الكورديللة علللى طرفللي
الحلللدود ,حيلللث وقلللع الطرفلللان فلللي تشلللرين ا ول  0652اتفاقيلللة (المطلللاردة
الحنينة) التي تتي ،بموجبها كل طرف لجي الدولة ا خلرى بلدخول أراضليها
لعمق يصل إلى  00كم 4لضرب النوار الكلورد ,ونفلذت تركيلا نلالث عمليلات
عسكرية في عام  0654بموجب االتفاقية(.)3
( )1بيار مصطفى سيف الدين ,المصدر السابق ,ا.020-020
( )2تؤس

حزب العمال الكوردستاني  PKKفي عام  0645وفقا ً لعقيدته الماركسلية-اللينينيلة ,ذو التوجهلات

القومية ,وبدء منذ علام  0652بشلن العمليلات العسلكرية ضلد القلوات التركيلة ملن اجلل قيلام دوللة كورديلة
مستقلة ,وكانت تركيا تتهم سورية بتقديم الدعم له وإيواء زعيمه عبد أوجلالن ,وبعلد توقيلع اتفاقيلة اضلنة
ا منللي بللين تركيللا وسللوريا طللردت االخيللرة زعلليم الحللزب وأرلقللت معسللكرات حزب له فللي البقللاع اللبنللاني
وتوقف عن دعمه ,وتمكنت تركيا وبالتعاون مع الواليات المتحلدة ملن إلقلاء القلبض عللى أوجلالن فلي علام
 ,0666وبعللد اعتقال له ريلر الحللزب مطلبلله مللن االسللتقالل إلللى الحكللم اللذاتي للكللورد داخللل تركيللا ,ويتخللذ
الحلزب مللن جبللل قنللديل فللي كوردسللتان العللراق قاعلدة خلفيللة للله ,وأن كللل مللن الواليللات المتحللدة واالتحللاد
ا وروبلي تعتبللرا ضللمن التنظيمللات اإلرهابيلة .للمزيللد ينظللر :عٕبااكَ ه ئُجإالىو يٕ باذارحٔ :حٔر إَ و إ

نّغتماى َقُناغٖ ناَُِٖ بشاظاٖ بإرخُحامناىو َٔرطَّازاى= =:بزَصاكو إ بهَ زأَ اانْ pkkو 0662و بَّاٖ جًاَٖ
ضااثَٖو ل ل 42-32 .؛ عبللد

او االن ,الللدفاع علن شللعب :المرافعللة المقدمللة إللى محكمللة حقللوق اإلنسللان

ا وربي ,ترجمة :زاخو شيار ,مإسسة او االن ,ط[ ,0د.م ,4002 ,].ا.202-464

( )3د .وليد رضوان ,العالقات العربيلة التركيلة ,ط ,0شلركة المطبوعلات للتوزيلع والنشلر ,بيلروت,4003 ,
ا 062؛ د .جالل عبد

معوض ,المصدر السابق ,ا.22
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وبعد أحداث حرب الخلليج النانيلة علام  0660وسليطرة كلورد العلراق
علللى جللزء مللن أراضلليهم تحللت الحمايللة الدوليللة ,اشللتركت تركيللا فللي الجهللد
الدولي لتوفير مالذ آمن للكورد في شلمال العلراق ,ولكلن حتلى هلذا االشلتراك
جللاء بعللد أن تعهللد دول الحلفللاء ومنهللا الوالي لات المتحللدة وبريطانيللا لهللا بعللدم
السللماح بقيللام أك كيللان سياسللي كللوردك ,وكللذلك كللان لتفللادك هجللرة جماعيللة
كورديللة تجللاا حللدودها .وسللاعدت الظللروف الداخليللة فللي العللراق لقيللام كيللان
كوردك شلبه مسلتقل إال أن تركيلا رفضلت االعتلراف بله ,حيلث كلان لمقاطعلة
التركملللان فلللي إقلللليم كوردسلللتان النتخابلللات علللام  0664البرلمانيلللة انعكاسلللا ً
للموقف التركي الرسمي من اإلقليم ( .)1إال انه يمكن القول بؤن تركيا اعترفلت
ضللمنا ً بللاإلقليم أو إنهللا اضللطرت للتعامللل مللع كيللان ا مللر الواقللع مللن خللالل
السماح للحزبين الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني بفت،
ممنلياتها في أنقرة ,واستقبال المسإولين الكورد ملن قبلل كبلار القلادة ا تلراك,
باإلضافة إلى التبادل التجارك مع اإلقليم .وبلدورا تعاملل اقلليم كوردسلتان ملع
تركيا همية دورها باعتبارها المنفذ االنسب لإقليم تجاا العالم الخلارجي بعلد
حصار الحكومة المركزية على اإلقليم .كما أصبحت تركيا الوسيط ا كبلر فلي
الصللراع الللدائر بللين الحللزبين الكللورديين اللللذين خاضللا اقتتللاالً داخليلا ً ,وكانللت
حصليلة وسللاطتها التوصللل إلللى اتفاقيللة أنقلرة فللي عللام  ,0663والتللي عللززت
النفللوذ التركللي فللي اإلقللليم سياسلليا ً وعسللكريا ً ,حيللث اكتسللبت تركيللا بموجللب
االتفللاق وجللوداً عسللكريا ً مقبللوالً فللي المنطقللة تحللت حجللة قللوة مراقبللة السللالم,
ولكللن أظهللرت تركيللا فيمللا بعللد تخوفهللا مللن االتفاقيللة الجديللدة للمصللالحة بللين
الحللزبين الكللورديين التللي رع لت وأشللرفت عليهللا الحكومللة ا مريكيللة عرفللت
باتفاقيللة واشللنطن فللي  04أيلللول  ,0665نهللا تضللمنت إقللراراً رسللميا ً مللن
اإلدارة ا مريكيللة بفيدراليللة كوردسللتان ,والحكومللة التركيللة فسللرته بؤنلله قللد
يإدك إلى قيام دوللة كورديلة مسلتقبالً ,وكلرد فعلل عللى هلذا التطلورات بلدأت

( )1محمللد إحسللان ,المصللدر السللابق ,ا 035؛ بيللار مصللطفى سلليف الللدين ,المصللدر السللابق ,ا-022
.022
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الحكومللة التركيللة بالتقللارب مللع حكومللة بغللداد وفتحللت سللفارتها فيهللا وأطلللق
عملية اجتياح عسكرك جديد لشمال العراق(.)1
وازداد التدخل التركي في كوردستان العراق في التسلعينات ملن القلرن
الماضي تحت ذريعة محاربة قوات حزب العمال الكوردستاني ووصلل االملر
إلى حد التدخل العسكرك( ,)2مبرراً ذللك باالسلتناد إللى القلانون اللدولي حسلب
اتفاقيلللة  0643الموقعلللة بينهلللا وبلللين بريطانيلللا كدوللللة انتلللداب عللللى العلللراق,
واتفاقيلة  0623الموقعللة بللين تركيللا والحكومللة العراقيللةت فبنللود اتفاقيللة 0643
تنا على أنه "في حال تخريب وحدة ا راضي العراقية يحلق لتركيلا التلدخل
فللي واليللة الموصللل وا راضللي المحيطللة بهللا بمسللاحة  60كللمت كحمايللة لحيللاة
أبنللاء عللرقهم مللن خطللر وتهديللد اآلخللرين"( ,)3وتإكللد الحكومللة التركيللة بؤنهللا
تركللت واليللة الموصللل وفللق اتفاقيللة  0643لعللراق واحللد موحللد ,حيللث أنهللم
يفسرون قيام كيان فيدرالي كوردك على انه انقسام للدولة العراقية.

( )1د .وليد رضوان ,المصدر السابق ,ا 246؛ بيار مصلطفى سليف اللدين ,المصلدر السلابق ,ا-025
.020

( )2تمنلللت العمليللات العسللكرية التركيللة منللذ عللام  0660فللي القصللف المللدفعي والجللوك بللل واكبهللا تللدخل
عسكرك كنيف إلى داخل إقليم كوردستان وتكرر في أعلوام  ,0662-0662وتوسلعت العمليلات وصلارت
أوسع نطاقا ً وأطول في مداها الزمني ومنها عملية الفوالذ في عام  0662التي استمرت نحلو شلهرين 40
وشللارك فيهللا  20ألللف جنللدك تركللي وتورلللوا أكنللر مللن  20كللم 4فللي كوردسللتان ,كمللا شللهد ع لام 0664
عمليللات بريللة وجويللة حيللث نفللذ تركيللا  02عمليللة رللزو و 25عمليللة قصللف جللوك و  25عمليللة قصللف

مدفعي في عام  ,0664وأكبرها عمليلة فلوالذ  64وبمشلاركة  20أللف جنلدك ,وبقيلت بعلض هلذا القلوات
لحد أالن موجودة في نالنة قواعد عسكرية دائمة (بامرني ,سرِشٔ ,كانى ماسي) في محافظة دهلوك يلديرها
حالي لا ً حللوالي  0200جنللدك .للمزيللد ينظللر :إينغللا رو وهللان ريمشللا ,ا كللراد أطللراف فللي الصللراعات

الدائرة في العراق وضحايا لها ,دراسة منشورة فلي المجللة الدوليلة للصلليب ا حملرت العلدد 535ت بتلاريخ
 ,4004/04/20ا 02؛ د .جالل عبد

معوض ,المصدر السابقت ا  22-22و .043-042

( )3لالطلللالع عللللى نلللا المعاهلللدة العراقيلللة-البريطانيلللة-التركيلللة لعلللام  0643ينظلللر :علللوني عبلللدالرحمن
السبعاوك ,المصدر السابق ,ا .425-446
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أدى احتالل العراق من قبلل الواليلات المتحلدة فلي نيسلان  ,4002إللى
إحلللداث تحلللول هائلللل فلللي المعلللادالت الداخليلللة العراقيلللة واإلقليميلللة والدوليلللة
خصوصا ً العالقات التركية-العراقية ,وعنلدما حاوللت اإلدارة ا مريكيلة إقنلاع
الحكوملللة التركيلللة بفلللت ،الجبهلللة الشلللمالية للحلللرب عللللى العلللراق واسلللتخدام
ا راضي التركية وقواعدها ومطاراتها أمام القوات ا مريكية مع المشاركة بـ
 22ألف جندك تركي فلي الحلرب ,مقابلل وعلود أمريكيلة لهلا تتمنلل فلي إلغلاء
كافللة ديونهللا العسللكرية المسللتحقة علللى تركيللا (والتللي تبلللس  4مليللارات دوالر)
وإنهلللاء المشلللكالت المتعلقلللة بتوريلللد ا سللللحة لتركيلللا ,إال أن تركيلللا ربطلللت
مشاركتها بشروط ومنها بيان طبيعة دورها في الحلربت وعلن مرحللة ملا بعلد
الحللرب وتسللوياتها ,وعللدم السللماح ب قامللة كيللان كللوردك فللي شللمال العللراقت
وحصللول التركمللان علللى نفلل حقللوق بقيللة الفصللائل فللي حالللة إقامللة دولللة
فيدراليةت مع تعهد واشنطن بعدم تسلي ،الفصائل الكوردية بؤسلحة نقيلةت وعدم
تللوفير حمايللة لحللزب العمللال الكوردسللتانيت وأن يللتم السللماح للقللوات التركيللة
بالتورل إللى عملق  42كيللومتراً داخلل العلراقت ذللك باإلضلافة إللى المطاللب
بضرورة استحصال موافقلة مجلل ا ملن قبلل ضلرب العلراقت ونصلب درع
صللاروخي أمريكللي داخللل تركيللا .وأمللام الشللروط التعجيزيللة التركيللة وعللدم
موافقة الواليات المتحدة عللى تللك الشلروط ,رفلض البرلملان التركلي السلماح
للواليللات المتحللدة بضللرب العللراق انطالقللا ً مللن أراضلليها ,وتحولللت الرإيللة
التركية إلي إدانة االحتالل ا مريكي والتؤكيد علي الحفلاظ عللي وحلدة العلراق
نها كانت تخشى من تفتيت العراق وإنشاء دولة كوردية على حلدودها ا ملر
الذك سيإدك إلى تهديد أمنها القومي(.)1
التغيلللرات السياسلللية عللللى السلللاحة العراقيلللة بعلللد علللام  ,4002ومنهلللا
صلللدور قلللانون إدارة الدوللللة للمرحللللة االنتقاليلللة فلللي علللام  ,4002والدسلللتور
العراقي لعام  ,4002وإقرارهما بحقوق الكلورد ومنهلا الفيدراليلة والملادة 25
حول كركوك ,قد أنارت حفيظة الحكوملة التركيلة بحيلث أعللن المتحلدث باسلم
( )1ثٕرََِش رٔماّ قااحر َنإجات عإىل صاارو ارِطٕرِإ انٖ ُر ّاا ٕصإر يإرَِمٖ ُرحصاتانٖ عَّازاقو حٔسطااٗ
َُِذِهَٕٔ َبهَ زحنَٕٔٗ ُ زِانٖو ض0و يَٕ َّزو  4000ول .005-003
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الحكومة التركيلة (جميلل جيجلك) علن رفلض تركيلا للقلانون ,وأكلد بلان ملوادا
سوف لن تجعل ملن العلراق مسلتقرة بلل سلتإدك إللى مرحللة طويللة ملن علدم
االستقرار ,وأكد المتحدث باسم الحكومة التركية نف الشيء بالنسلبة للدسلتور
الدائم(.)1
ومن ابرز القضايا التي أنارت تركيا بعد علام  ,4002عنلدما سليطرت
قوات البيشلمركة عللى ملدينتي كركلوك والموصلل وبعلض المنلاطق ا خلرى,
والتاطير الدستورك لموضوع كركوك بموجب الملادة  25نلم الملادة  020فلي
الدستور لتحديد مصيرها النهائي ,ومنذ البداية تورطت تركيا بالتدخل فلي هلذا
القضية حيث احتجز جنود أميركيون في تموز  4002عدداً ملن جنلود القلوات
الخاصة التركية وأعضاء في الجبهة التركمانية العراقية فلي مدينلة السلليمانية,
حيث كشفت فيما بعد أن السبب الحقيقي لالعتقلال كلان تلورط تللك القلوات فلي
محاولللة الرتيللال محللافظ كركللوك الكللوردك عبللدالرحمن مصللطفى ,وقيللامهم
باستنسلللا أوراق حلللق الملكيلللة لملللدينتي كركلللوك والموصلللل وإرسلللالها إللللى
تركيا( .)2ومن الوسائل ا خرى التي انتهجتها تركيا للتؤنير على سير اإلحداث
فيما يتعلق بملف المنلاطق المتنلازع عليهلا هلو التلدخل العسلكرك ,ا ملر اللذك
ترفضه جميع القوى العراقية باستنناء الجبهة التركمانية العراقية ,ففلي تشلرين
ا ول عام  4002عندما تلدهور الوضلع ا منلي فلي العلراق طالبلت الواليلات
المتحدة من الحكومة التركية إرسال جنودها للمساعدة على بسط االستقرار إال
أن مجل ل الحكللم العراقللي رفللض المسللاعدة العسللكرية التركيللة وبالتللالي منللع
انتشار الجنود ا تراك في العراق(.)3
ومع اقتراب موعد االسلتفتاء عللى مصلير كركلوك حسلب الملادة 020
مللن الدسللتور العراقللي فللي نهايللة عللام  ,4004وصللدور قللرار ريللر ملللزم مللن
مجل ل الشلليو ا مريكللي فللي  3118/:/37حللول تقسلليم العللراق إلللى نالنللة
( )1يٕفتّها اإٗ طااُالى ذ ااارٔ ()242و 4002/2/00و ل 3؛ رَذنا اإٗ خاإباتو ذ ااارٔ ()0063و ِٕ غاإممٕ,

.4002/6/2
( ) Henri J. Barkey, Turkey and Iraq The Perils (and Prospects) of Proximity,
United States Institutes Of Peace, Special Report, no. 141, July 2005, p.10.
3
( ) Ibid. ,pp.12-13.
2
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أقاليم ,وتزايد هجمات حزب العمال الكوردستاني ضد الجي التركي ,تلوترت
العالقللات بللين الحكومللة التركيللة وإقللليم كوردسللتان حيللث اتهللم رئللي الللوزراء
التركي (رجب طيلب اردورلان) فلي  02كلانون النلاني  4004حكوملة اإلقلليم
بمحاولة تغيير التركيبة الديموررافية لمدينة كركوك عبر توطين الكورد فيهلات
وحللذر مللن إجللراء اسللتفتاء لتحديللد مصلليرها ,وفللي  04شللباط  4004هللددت
تركيا ب لغاء اتفاقية علام  0643والتلي تلم بموجبهلا تسلليم واليلة الموصلل إللى
الحكومة العراقية ,وأعلن (عبد رلول) وزيلر الخارجيلة التركلي آنلذاك ,بؤنله
في حال تقسيم العراق سيترتب عليه إلغلاء اتفاقيلة  0643والتلي سلتدفع تركيلا
بموجبها إلى إعادة ضم والية الموصل إليها ,وفلي  3118/21/7أكلد الجنلرال
(ياشار بويوكاينت) رئي أركلان الجلي التركلي علن رفضله لمشلرع مجلل
الشلليو ا مريكللي واعتبللرا تهديللداً لألمللن القللومي التركللي ,كمللا اتهللم حكومللة
اإلقليم بدعم مقاتلي حزب العمال الكوردستاني ,وهدد بالتورل إلى داخلل إقلليم
كوردستان ,وأشلارت مصلادر فلي إقلليم كوردسلتان فلي نيسلان  4004بوجلود
تحشدات تركيلة كبيلرة عللى الحلدود التركيلة ملع إقلليم كوردسلتان()1ت وملا زاد
من تلوتر ا جلواء التصلريحات التلي أدللى بهلا مسلعود البلارزاني رئلي إقلليم
كوردستان في  3نيسان  4004في لقاء تلفزيوني مع قنلاة العربيلة وفيهلا حلذر
تركيا من التدخل في شان كركوكت وهدد بؤنه إذا سمحت تركيا لنفسها التلدخل
فللي كركللوك سللوف نسللم ،نفسللنا بالتللدخل فللي إنللارة القضللية الكورديللة فللي
تركيللا( .)2وقللد سللارعت اإلدارة ا مريكيللة إلللى التللدخل لتقليللل التصللعيد بللين
الطرفين وأرسلت (ديفيد ساترفيلد) مستشار وزيرة الخارجية إلى أنقلرة ,اللذك
صرح بوجود حوار بين ا طراف النالنة لحل ا زملة بلين الجلانبين الكلوردك
والتركي .وررم أن وزيرة الخارجية ا مريكيلة (كونلدليزا رايل ) قلد وصلفت
تصللريحات الب لارزاني بؤنهللا ريللر مسللاعدةت إال أن اإلدارة ا مريكيللة حللذرت
تركيا من القيام بعملية عسكرية في كوردستان العراق(.)3
( )1لمشِااك ااو ا تلاؽااِّ :هعااز :غِههااا رَش َيااانط رميغاااو املؾااكر ا ضاااب و

 02؛ ن إَساح عٕبااكَ ه يَّتااُ ٖو

صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل  404؛ يٕفتّها ٕٗ طُالىو ذ ارٔ ()344و .4004/4/04

( )2طُظارٗ 020و ذ ارٔ ()04و .4004/2/02

( )3جريدة الشرق ا وسط :جريدة العرب الدولية ,العدد ( ,)00230النالناء  00ابريل .4004
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ويظهللر موقللف الدوللللة التركيللة مللن موضلللوع كركللوك بوضللوح فلللي
التقريللر الصللادر مللن برلمانهللا فللي عللام  4004حللول ا وضللاع فللي شللمال
العراق ,حيث أشارت إلى أن الكورد قاموا بتلوطين  300أللف كلوردك داخلل
المدينة ,ودعا إللى تؤجيلل االسلتفتاء عللى كركلوك لملدة عشلر سلنوات أخلرى,
كمللا اظهللر التقريللر التخوفللات التركيللة مللن خطللورة سلليطرة الكللورد علللى نفللط
كركللوك ,وبللرر التقريللر فللي دعوتلله إلللى عللدم إجللراء االسللتفتاء علللى مصللير
كركوك هذا العام الن ذللك سليإ ّدك إللى إلحلاق كركلوك بل قليم كوردسلتان ممّلا
يضلمن لله مسللتقبالً اقتصلاديا ً يسلهّل عليلله االنفصلال علن العللراق وإقاملة دولللة
مسللتقلّة ,كمللا أن إلحللاق كركللوك بل قليم كوردسللتان سلليزيد مللن احتمللال نشللوب
حرب أهليةت الستحالة قبول بقية سكانها من العلرب والتركملان للذلك الوضلع,
وأشار التقرير إلى أن لتركيا الحق في استخدام القوة العسلكرية لحمايلة ا قليلة
التركمانية في العراق في حال نشوب حرب أهلية(.)1
وحاولت الحكومة التركية التغلغل بلين الكتلل السياسلية العراقيلة لتغييلر
طبيعة السلإال اللذك سليطرح فلي االسلتفتاء ملن خلالل اسلتبدال خيلار انضلمام
كركوك إللى إقلليم كوردسلتان بسلإال آخلر هلو إعطلاء كركلوك وضلعا ً خاصلا ً
عللى اعتبللار أن الفكلرة الجديللدة ستحصلل علللى أرلبيلة سللاحقة ملن التؤييللد ,أمللا
خيار االنضمام إلى كوردستان ستكون نتيجتها تقسليميه عللى اعتبلار أن الملادة
 020ال تحللدد طبيعللة السللإال الللذك سلليطرح علللى النللاخبين ,وبالتللالي جللواز
المقترح من الناحية الدستورية ,وكذلك دعلت تركيلا إللى تمكلين سلكان العلراق
بللؤكملهم مللن التصللويت علللى مسللتقبل كركللوك( )2ا مللر الللذك سلليترتب عليلله
حتمية رفض انضمام كركوك والمناطق المتنازعة ا خرى إلى كوردستان.

( )1عبللدالجليل زيللد المرهللون ,تركيللا وقضللية كركللوك ,مقالللة منشللورة فللي جريللدة الريللاض اليوميللة ,فللي
 4004/2/02متللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوفر علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط اآلتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي:
 , http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.htmlآخلللللللللللر زيلللللللللللارة فلللللللللللي
.4000/2/44
( )2ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا .420-420
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وبعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المادة  020حسب الدستور في
 20كانون ا ول  4004وعدم تنفيذ االستفتاء لتحديد مصليرها ,رحبلت تركيلا
بذلك ,كملا أعربلت علن رضلاها بموافقلة القلادة العلراقيين عللى تؤجيلل الموعلد
لمدة ستة أشهر إللى  20حزيلران  ,4005وملرة أخلرى فرحلت عنلدما انتهلت
فترة ستة أشهر التي مددت دون تنفيذ االستفتاء(.)1
عللللى اللللررم ملللن التلللدخل العسلللكرك التركلللي المسلللتمر عللللى الشلللريط
الحدودك لضرب قواعد حزب العملال الكوردسلتاني ,إال انله للم يقابلل بلؤك رد
فعل دولي تجاا اإلجراءات العسكرية التركية على الحلدود بلين البللدين ,إال أن
أك تدخل عسكرك لحسم كركلوك والتلي تلمل ،إليهلا الجهلات الرسلمية التركيلة
بين وقت وآخر ستكون الحالة مختلفلة ,وطبقلا ً لحسلابات اللرب ،والخسلارة فل ن
إقدام تركيا على عمل عسكرك واسع النطلاق يشلمل كركلوك والملدن ا خلرى
أمر رير مرج،ت الن هناك عوائق دولية وداخلية ,منهلا انله سليإنر سللبا ً عللى
العالقللللات ا مريكيللللة–التركيللللة وسللللتعرقل جهللللود انضللللمامها إلللللى االتحللللاد
ا وروبي ,كما سيواجه مقاومة ما ال يقل عن مائلة أللف ملن قلوات البيشلمركة
اللذين يتمتعون بخبرة قتاليلة متوارنلة وعاليلةت وهلم يمتلازون بمعنويلات عاليلة
إذا مللا تواجهللوا مللع قللوات بريللة تركيللة( .)2إلللى جانللب وقللوف مقللاتلي حللزب
العمال الكوردستاني والماليين من الجماهير الكورديلة داخلل تركيلا ملع كلورد
الع لراق ,ممللا سلليعرض ا مللن الللداخلي التركللي للخطللر ,كمللا إن القيللام بعمللل
عسكرك واسع سيإدك حتما ً إلى اسلتنزاف االقتصلاد التركلي ,وسيقضلي عللى
كل مإشرات النمو التي حققتها حكومة العدالة والتنمية في السنوات السابقة.
حاولت الحكومة التركية ,للخلرو ملن هلذا الملؤزق وأملام علدم قلدرتها
علللى التللدخل العسللكرك المباشللر فللي إقللليم كوردسللتان إليقللاف سلليطرة الكللورد
على كركوك ,اتجهلت نحلو دعلم القلوى السياسلية العراقيلة المعارضلة لتطبيلق
الملللادة  ,020والسللليما حلللزب اللللدعوة والتيلللار الصلللدرك والقلللوى السياسلللية
التركمانية الشيعية ,إال أن مساعي تركيا فشلت في ذلك بسلبب تهملي الطائفلة
الشيعية خالل الحكم العنماني الذك دام أربعلة قلرون ,والموقلف السللبي لتركيلا
(1) The International Crisis Group, Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or
Cooperation ?, Middle East Report, N°81, Istanbul/Brussels, 13 November
2008, p. 20.
2
) ) Brendan O’Leary and David Bateman, Op. Cit., pp.14-15 .
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تجاا سياسات نظلام صلدام حسلين فلي حقبلة النمانينلات والتسلعينات ملن القلرن
الماضي ,إال أنها استمرت في مساعيها مع القوى العربية السنية التي تعارض
المطالللب الكورديللة والتللي تللدرك فللي ذات الوقللت طموحللات الحكومللة التركيللة
بضم والية الموصل المستمرة .وهكذا لم َ
تبق أمام تركيا سلوى اللعلب بالورقلة
التركمانيلللة تحلللت ذريعلللة حمايلللة بنلللي جللللدتها ,عللللى اللللررم ملللن أن القضلللية
التركمانيللة جديللدة نسللبيا ً علللى تركيللا حيللث لللم تبللدأ فللي التعبيللر عللن المطالبللة
بحقللوقهم إننللاء سلليطرة حللزب البعللث علللى الحكللم بللين أعللوام ,0660-0635
وبللدأت تهللتم بقضللايا التركمللان بعللد انسللحاب اإلدارة المركزيللة مللن المنللاطق
الكورديللة بعللد عللام  ,0660حيللث جمع لت بعللض القللوى السياسللية التركمانيللة
تحللت مظلللة الجبهللة التركمانيللة العراقيللة التللي أصللبحت أداة تركيللا الرئيسللية
للتللدخل فللي العللراق ,إال أن االهتمللام التركللي بورقللة التركمللان ازداد بعللد عللام
 ,4002عنلدما سليطرت القلوات الكورديلة عللى مدينلة كركلوك ,وتيقنلت بعلدم
قللدرة الحكومللة العراقيللة علللى إدارة المنللاطق الكورديللة شللبه المسللتقلة ,ولهللذا
لجؤت إلى البديل ا قرب وهلم التركملان ,وسلعت بلان تكلون لألخيلر كلملة فلي
تقريللر مسللتقبل العللراق عموم لا ً ومسللتقبل كركللوك خصوص لا ً مللن خللالل دعللم
مشللروع إقامللة حكللم ذاتللي للتركمللان فللي كركللوك .وحاولللت تركيللا اسللتغالل
المسللالة التركمانيللة لكللب ،طموحللات الكللورد حللول كركللوك وكللذلك التللدخل فللي
شلإون اإلقلليم الكللوردك بملا يخلدم مصلللحتها .وأفرطلت تركيلا فللي البدايلة مللن
االعتماد على هذا المسلالة ,وقلدر علدد التركملان فلي العلراق ملا يقلارب نالنلة
ماليلللين تركملللاني أك حلللوالي  %04ملللن مجملللوع السلللكان حسلللب التوقعلللات
التركيللة( .)1إال أن النتللائج الضللئيلة التللي حصلللت عليهللا الجبهللة التركمانيللة فللي
انتخابلللات علللام  ,4002وانقسلللام التركملللان إللللى شللليعة يشلللكلون نصلللف علللدد
التركمان في العراق وبعيدين عن التؤنير التركي وسنة مع التوجه التركي ,ملع
وجود قوى تركمانية تإيد الكورد وتعارض تدخل أنقرةت كل ذلك دفعلت تركيلا
لتعديل سياساتها وموقفها تجاا الجبهة ,وقامت بمضاعفة جهودهلا للتلؤنير عللى

(1) Henri J. Barkey, Turkey and Iraq The Perils (and Prospects) of Proximity,
; Op. Cit., p.6
The International Crisis Group, Turkey and Iraqi Kurds:
Conflict or Cooperation ?, Op. Cit., p.p. 16-17.
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التطللورات فللي كوردسللتان مللن خللالل تقويللة عالقاتهللا االقتصللادية وتحسللين
روابطها مع القيادات الكوردية في اإلقليم(.)1
ومن العوامل والمتغيرات المإنرة فلي العالقلات التركيلة-العراقيلة ,هلو
العامل االقتصلادك ,حيلث أن الواقلع الجغرافلي يتحلتم عللى تركيلا التعاملل ملع
إقليم كوردستان باعتبارهلا المنفلذ إللى بلاقي العلراق ,كملا أن الواقلع الجغرافلي
لكوردسلللتان يتحلللتم عليهلللا التعاملللل ملللع تركيلللا باعتبارهلللا بوابلللة دخولهلللا إللللى
ا سللواق ا وربيللة ,ومنللذ عللام  4002بللدأ االنفتللاح التركللي االقتصللادك نحللو
اإلقللليم مللن خللالل السياسللة التللي يقودهللا حللزب العدالللة والتنميللة مللع الللدول
المجاورة ,ففي عام  4002كلان هنلاك أكنلر ملن أللف شلركة تركيلة تعملل فلي
العراق وارلبها في إقليم كوردستان ,حيث بلس قيمة التبادل التجلارك حلوالي 4
مليللار دوالر فللي عللام  .)2(4002وتنشللط الشللركات التركيللة فللي كوردسللتان
خصوصا ً في مجال البناء ,كما أنها استنمرت في ملوارد اللنفط والغلاز وهنلاك
شركات تركية تدير صناعة اللنفط فلي كوردسلتانت ووقعلت شلركتا ()pet oil
و( )Genel Enerjiالتركيت لان عقللوداً للتنقيللب عللن الللنفط مللع حكومللة إقللليم
كوردستان( .)3حيث أن ا همية النفطية الكبيرة التي تتمتع بها كوردسلتان أدت
إلى تغيير جوهرك في سياسة أنقرة تجاا قانون النفط والغاز فلي العلراق ,ففلي
السابق وقفت أنقرة إلى جانب بغداد ضد حكومة كوردستان في نزاعهملا عللى
قللانون الللنفط والغللازت إال أنهللا بللدأت تميللل إلللى جانللب الكللورد بعللد أن فشلللت
مساعي بغداد في إيجلاد حللول ترضلي الطلرفين حلول القلانون الملذكور ,وفلي
عام  4006بدأت تركيا في اسلتيراد اللنفط مباشلرة ملن كوردسلتانت والتقلارير
التي تإكد على احتمال وجود كميات كبيرة ملن الغلاز وإنتاجله فلي كوردسلتان

(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit., p. 21.
(2) The International Crisis Group, Iraq: Allaying Turkey's Fears Over Kurdish
Ambitions, Middle East Report, N°35, Ankara/Amman/Brussels, 26 January
2005, p. 16.
(3) The International Crisis Group, Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or
Cooperation ?, Op. Cit. p.14.
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وتوصلليله لتغذيللة خللط أنابيللب نللابوكو فللي المسللتقبل ,يفتللرض زيللادة الللواردات
بالنسبة لهم(.)1
وازدادت مساهمة الشلركات التركيلة فلي كوردسلتان ,فبحللول علام 4004
بلس استنمار الشلركات التركيلة حلوالي خمسلة مليلار دوالر ,إللى جانلب وجلود
آالف من العمال ا تراك في اإلقليم ,إال أن هذا العام شهد توترات سياسية بين
الطرفين نتيجة القتراب موعد االستفتاء على مصير المناطق المتنلازع عليهلا,
وازديللاد هجمللات حللزب العمللال الكوردسللتاني علللى الجللي التركللي ,وهللددت
تركيا بفرض عقوبات اقتصادية على كوردسلتان حيلث أرلقلت مجالهلا الجلوك
أمامهللا ,إال أنله بحلللول عللام  4005أعللادت انتع لا التجللارة بللين الطللرفين(.)2
واستمر تحسلن العالقلات االقتصلادية بلين الطلرفين حيلث وصلل حجلم التبلادل
التجارك بين العراق وتركيلا فلي علام  4000إللى  00مليلار دوالر كملا تشلير
المإشرات االقتصلادية( .)3وملع كلل هلذا المإشلرات الجيلدة فلي العالقلات بلين
الطللرفين إال أن تركيللا مازالللت ريللر راربللة فللي قيللام كيللان كللوردك يكتسللب
سلليطرة مطلقللة علللى مللوارد كركللوك النفطيللة ,وإن أك اسللتيالء كللوردك علللى
كركللوك سللواء بموجللب القللانون أو بللالقوةت أو بؤي لة طريقللة كانللت يبقللى خط لا ً
أحملراً بالنسلبة لتركيلا ,كملا أن ا وسلاط القوميلة التركيلة تلدعو باسلتمرار إللى
عللزل اإلقللليم اقتصللاديا ً ,ودعللوا إلللى إيقللاف التجللارة واالسللتنمار التركللي فللي
كوردستان وإرالق بوابة الخابور الحدوديلة وفلت ،نقطلة عبلور حدوديلة جديلدة
إلللى العللراق مللن خللالل سللوريا دون المللرور مللن كوردسللتان ,وإيقللاف تصللدير
السلع التركية والتي تمنلل  %50ملن تجلارة كوردسلتان العلراق ,ففلي نظلرهم

(1) Henri J. Barkey, Turkey’s New Engagement in Iraq: Embracing Iraqi
Kurdistan, The United States Institute of Peace, Special Report, no. 237,
May 2010, p.6.
2
( ) Lydia Khalil, Op. Cit., p.p. 33-34.
( )3للمزيد ينظر :التبلادل التجلارك بلين العلراق وتركيلا يصلل إللى  04مليلار دوالرت خبلر منشلور فلي موقلع
وكالة اكلانيوز اإلخبلارك وعللى اللرابط التلالي , http://www.aknews.com/ar/aknews/2/235609/:آخلر
زيارة في .4000/2/42
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قيلللام دوللللة كورديلللة

أن تشلللجيع التطلللور االقتصلللادك لإقلللليم سللليقوك أسللل
مستقلة(.)1
ان العامل االقتصادك انر إيجابلا ً عللى العالقلات بلين الطلرفين وان التوجله
العام لدى الطرفين هو نحو تحسين تلك العالقات ,كملا أن المنازعلات التلي قلد
تنشؤ بين بغداد وأربيل حلول تصلدير اللنفط قلد تضلع أنقلرة فلي وضلع صلعب,
وإذا أصللر الكللورد علللى تصللدير الللنفط والغللاز فللؤنهم لللي لللديهم طريللق ريللر
تصديرها عبر تركيا وا خيرة تفضل الخيار الكوردك حالياً ,في حين أن للدى
بغداد بدائل أخرى رير تركيا.
وشدد رئي الوزراء التركي رجب طيب اردوران أنناء زيارته إللى إقلليم
كوردستان في  3122/4/3:على تطور العالقات بلين تركيلا واإلقلليم ,وأشلار
فللي خطللاب افتتللاح مطللار اربيللل الللدولي إلللى أن لتركيللا عالقللات تاريخيللة مللع
اإلقليم ويتطلعون إلى عالقات أفضل في المستقبل( ,)2وافتتاحله لقنصللية بلالدا
فللي أربيللل كانللت الخطللوة ا كنللر دراماتيكيللة التللي تعبللر عللن التغيي لر الجللذرك
لسياسته تجاا اإلقليم ,ا مر الذك يمكن تفسليرا عللى أنله اعتلراف صلري ،ملن
جانب أنقرة بالهيكل االتحادك للعراقت وبحكومة إقليم كوردستان.
ومما سبق يظهر لنا أن نوابت السياسة الخارجية التركيلة تجلاا العلراق
تتمنل في الحيلولة دون تقسيم العراق علي أسا طلائفي أو عرقلي خشلية ملن
أن يإدك إلى ظهور دولة كوردية مستقلة ,وعدم ضم كركلوك إللى كوردسلتان
سواء باالستفتاء أو بالقوة ,وكذلك تصفية حزب العمال الكوردستاني وحرمانله
من إيجاد مالذ امن له في جبال كوردستان العراق ,والدفاع عن حقلوق ا قليلة
التركمانية ,وحماية مصالحها االقتصادية ,ومن خالل متابعلة السياسلة التركيلة
حيللال العللراق وكوردسللتان نجللد بللان لتركيللا مصللال ،حيويللة وخطللوط حمللراء
متغيرة ,حيلث خطلت خطلوات كبيلرة بقبولهلا قيلام الترتيبلات الفيدراليلة لكلورد
العراق التي كانلت تعتبرهلا إللى وقلت قريلب ملن المحرملات ,كملا أن التجلارة
والعالقللات االقتصللادية سللاهمت فللي تونيللق عالقاتهللا مللع كوردسللتان .وتسللعى
تركيللا جاهللداً للحيلولللة دون ضللم كركللوك إلللى كوردسللتان ,الن وفللرة المللوارد
(1) The International Crisis Group, Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or
Cooperation ?, Op. Cit., p. 13.
( )2لالطللالع علللى خطللاب رئللي الللوزراء التركللي رجللب طيللب اردورللان فللي افتتللاح مطللار اربيللل الللدولي
بتاريخ  4000/2/46ينظر :رَذنا ٕٗ ُرحصتانٖ نَُٗو ذ ارٔ ()2220و صااىل بّضاتٕمو إ رَذٗ ضاُار عإممٕ
.4000/2/20
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النفطية فيها ستقوك حكومة إقليم كوردستان وبالتلالي قلد تشلجعها عللى إعلالن
االستقالل عن العراق ,وبدورا ستإنر في تؤجيج المشاعر القومية لدى الكلورد
فللي جنللوب شللرق تركيللا ,الن الرخللاء االقتصللادك فللي إقللليم كوردسللتان يقابللله
تللدنيا ً فللي المسللتوى المعيشللي لللدى الكللورد فللي الجانللب التركللي ,وبللذلك فللان
الساسة ا تراك يتخوفون من هذا التناقض بين الطرفين الذك قد يلهب مشلاعر
االنفصال لدى سكانها الكورد وبالتالي يزعزع أمنهلا وكيانهلا ووحلدتها ,ولهلذا
ا سلباب جميعللا تعتبللر تركيللا بللان قيللام دولللة كورديللة فللي شللمال العللراق يضللم
كركلوك خطلا ً احملراً ال يمكلن السللكوت أو القبلول بله .ولتحقيلق مصلالحها فللي
العراق مارست تركيا العديد من الوسائل التي تراوحت ملا بلين خيلار الضلغط
الدبلوماسي على الواليات المتحدة والحكومة العراقية وحتى على حكومة إقليم
كوردسللتان ,وتوحيللد الموقللف اإلقليمللي ضللد الكللورد خاصللة موقللف سللوريا
وإيلللران ,وبلللين الخيلللار العسلللكرك رالبلللا ً والتهديلللدات االقتصلللادية فلللي بعلللض
ا حيان ,ودعم القوى العراقية التي تعلارض ضلم كركلوك والمنلاطق ا خلرى
إلللى كوردسللتان ,كللل هلللذا الوسللائل وقفللت عائقللا ً أملللام حللل قضللية المنلللاطق
المتنللازع عليهللا ,حيللث يمكننللا القللول بؤنلله لللوال الضللغوط التركيللة لللتمكن مللن
تسوية وضع هذا المناطق لصال ،الكلورد حيلث وقعلت المنطقلة تحلت سليطرة
قللوات البيشللمركة وان الضللغوطات التركيللة كللان السللبب الرئيسللي النسللحابها
الجزئلللي ملللن هلللذا المنلللاطق ,وهكلللذا فلللؤن الضلللغوط التركيلللة عللللى ا طلللراف
المختلفة أبقيت القضية معلقة ,لتؤخذ بعد ذلك طابعلا ً دسلتوريا ً وان الضلغوطات
التركيللة إلللى جانللب عوامللل أخللرى حالللت دون حللل القضللية وفقللا ً للدسللتور,
وسيظل لتركيا دور كبيلر فلي رسلم الحللول لهلذا المشلكلة خاصلة وللديها نقلاط
قلوة منهلا وجللود الجيلب التركمللاني فلي هلذا المنللاطق ونقلل تركيللا القلوك علللى
المسللرح الللدولي وخاصللة عالقاتهللا القويللة مللع الواليللات المتحللدة ودورهللا فللي
حلف ناتو ودورها االقتصادك الحيوك لكوردستان وتؤكيلد طروحاتهلا ملن قبلل
مكونات العراق والحكومة العراقية وارتباط الدولتين بتفاهمات واتفاقات أمنيلة
قديمة.

المطلب الثانً :التدخـــــل اإلٌـــرانــــً
تعتبر الجمهورية اإلسلالمية اإليرانيلة ملن إحلدى أكنلر القلوى اإلقليميلة
تؤنيراً عللى سلير ا حلداث فلي السلاحة اإلقليميلة ,ولكونهلا دوللة جلارة للعلراق
وتمتلللك حللدوداً شاسللعة معهللا ,وتمللار دوراً كبيللراً وفعللاالً فللي توجيلله وسللير
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اإلحلللداث والقضلللايا المختلفلللة فلللي العلللراق ,وتربطهلللا بلللالعراق مجموعلللة ملللن
المصللال ،وا هللداف اإلسللتراتيجية المشللتركة والمتناقضللة ,ولعللل مللن أبرزهللا
تتمنل في:
 -0الحفاظ على وحدة العراق تحت سيطرة القوى الشيعية.
 -4الحيلولة دون قيام دولة كوردية.
 -2القضاء على الحركات المسلحة المناوئة لها في العراق.
 -2الوصول إلى العتبات الشيعية المقدسة في النجف وكربالء.
 -2حماية مصالحها االقتصادية.
شهدت العالقات بين إيران والعراق سلسلة من الحلروب والصلراعات
منذ قيام الدوللة الصلفوية علام  0200ملع الدوللة العنمانيلة عنلدما كلان العلراق
جزءاً منها ,إال أنله تلربط البللدين مجموعلة ملن المسلائل الحيويلة تلدفعهما إللى
التعاون فلي سلبيل توحلد جهودهملا للوقلوف بوجله المخلاطر التلي تهلدد أمنهملا
القللومي ,ولعللل مللن ابللرز الهللواج التللي تشللغل بللال الطللرفين تتمنللل بالقضللية
الكورديللة ,وظلللت المشللكلة قائمللة منللذ عهللد الدولللة الصللفوية واسللتمر فللي ظللل
الدولة اإليرانية الحدينة ,وبقيلت ملن دون حلل حتلى قيلام النظلام اإلسلالمي فلي
إيران عام  ,0646شانها فلي ذللك شلان العلراق وتركيلا وسلوريا ,ومنلذ تقسليم
كوردستان فيما بين الدول المذكورة ,تعاونوا فيما بينهم من اجلل القضلاء عللى
الحركة التحررية الكوردية ,وتجلى هذا التعاون فلي بنلود مينلاق سلعد آبلاد فلي
عام  0624عندما نصت المادة السابعة التلي تشلير إللى تونيلق الجهلود التخلاذ
التدابير الالزمة ضد أك تنظيم سياسي أو تحرك مسل ،كوردك( ,)1كما تم عقد
حلللف بغللداد بللين تركيللا والعللراق فللي عللام  ,0622نللم انظللم إليلله إيللران ودول
أخرى ,والذك أشار البند ا ول منه بشلكل ريلر مباشلر إللى اسلتهداف الحركلة
التحررية الكوردية(.)2
( )1لالطللالع علللى نللا مينللاق سللعد آبللاد ينظللر :روبللرت اولسللن ,المسللالة الكورديللة فللي العالقللات-التركيللة
اإليرانيللة ,ترجمللة :محمللد أحسللان رمضللان ,دار ارا للطباعللة والنشللر ,ط ,0اربيللل ,4000 ,ا-000
. 002
( )2نَٕساح عٕبكَ ه يَّتُ ٖو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .44
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تعامللللت الدوللللة اإليرانيلللة ملللع القضلللية الكورديلللة فلللي العلللراق وفقلللا ً
لمصالحها و هداف تكتيكيلة حيلث دعملت النلورة الكورديلة فلي العلراق تلارة,
وتعاونت مع العراق من اجل القضاء عليها تلارات أخلرى ,فملن اجلل الضلغط
علللى الحكومللة العراقيللة دعمللت النللورة الكورديللة منللذ عللام  0630حتللى عللام
 0642عنللدما اتفق لت الطرفللان بموجللب اتفاقيللة الجزائللر فللي  2:86/4/7بللان
توقللف دعمهللا للقللوات الكورديللة مقابللل تنللازل العللراق عللن نصللف ميللاا شللط
العللرب( .)1واسللتمرت هللذا السياسللة فللي عقللد النمانينللات مللن القللرن الماضللي,
عنلللدما لجلللؤ العلللراق أيضلللا ً إليهلللا ضلللد إيلللران كلللدعمها للحلللزب اللللديمقراطي
الكوردسللتاني-إيللران ومنظمللة مجاهللدك خلللق ,التللي قابلهللا دعللم إيرانللي للنللورة
الكوردية في العراق أنناء الحرب العراقية-اإليرانية(.)2
وبعللد حللرب الخللليج النانيللة والمسللتجدات التللي حصلللت علللى السللاحة
اإلقليميللة ,ومنهللا ظهللور كيللان شللبه مسللتقل لكللورد العللراق ,أظهللرت إيللران
تخوفهللا مللن الوضلللع الجديللد والسللليما تحسللن العالقلللات ا مريكيللة الكورديلللة
واعتبرتهللا خطللة أمريكيللة لتقسلليم المنطقللة ,وهللذا جللاء نتيجللة لخالفاتهللا مللع
واشنطن في وقت كانت ا خيرة تحمي الكورد من الحكوملة العراقيلة وخشليت
مللن أن يتحللول هللذا الكيللان إلللى مللالذ آمللن للجماعللات اإليرانيللة المعارضللة(.)3
وعقللب قللرار برلمللان كوردسللتان حللول الفيدراليللة أشللار (علللي اكبللر واليتللي)
وزيللر خارجيللة إيللران آنللذاك بللان الللدول الغربيللة تعللرض المنطقللة للخطللر مللن
خالل التدخل في المنطقة ,كالقضية الكورديلة ودعمهلا بخللق كيلان مسلتقل فلي
شمال العراق وبالتالي يجب الوقوف بوجله التلدخل الغربلي ,وان الحفلاظ عللى
سيادة العراق أمر ضرورك للدول العربية واإلسالمية(.)4
ورداً عللى التطللورات الداخليللة فللي العللراق والسلليما القضللية الكورديللة
التللي سللتإنر سلللبا ً علللى االسللتقرار الللداخلي لبلللدانهم ,اجتمعللت الللدول النالنللة
(إيلللران-تركيلللا-سلللوريا) عللللى مسلللتوى وزراء الخارجيلللة لمتابعلللة التطلللورات
المسللتجدة علللى السللاحة العراقيللة التخ لاذ موقللف موحللد إزاء هللذا المسللتجدات,
( )1محمد صال ،عقراوك ,المصدر السابق ,ا.400
ً
( )2مننللى أمللين قللادر ,قضللايا القوميللات وأنرهللا علللى العالقللات الدوليللة :القضللية الكورديللة نموذج لا ,مركللز
كوردستان للدراسات اإلستراتيجية ,السليمانية ,4002 ,ا.022
( )3روبرت اولسن ,المصدر السابق ,ا.34
( )4نَٕساح عٕبكَ ه يَّتُ ٖو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .53
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وابتللداءاً مللن عللام  0664عقللدت عللدة اجتماعللات فللي عواصللم الللدول النالنللة,
واستمرت طيللة عقلد التسلعينات ,واجتملع وزراء الخارجيلة لللدول النالنلة فلي
علللام  ,0662وأصلللدروا بيانلللا ً أكلللدوا فيهلللا عللللى معارضلللتهم لتقسللليم العلللراق
ومحاربللة اإلرهللاب ,وأعربللوا عللن قلقهللم أيضللا ً حللول تكللدي السللالح فللي
كوردستان العلراق ,وعقلدت علدة بروتوكلوالت مشلتركة ركلزت حلول توحيلد
الجهود للقضاء على أك نشاط كوردك في البلدان ا ربعة(.)1
كمللا كللان إليللران دور سلللبي فللي النللزاع الك لوردك الللداخلي فللي عقللد
التسللعينات ,حيللث كانللت تللدعم طرف لا ً ضللد اآلخللر ,بللل أكنللر مللن ذلللك أرسلللت
قواتها (باسداران) في عام  0663ونفذت عمليلات بعملق  20كلم داخلل ارض
كوردستان ,كلل هلذا ملن اجلل إضلعاف الكيلان الفيلدرالي الكلوردك اللذك كلان
يقلق طهران وقد يتحول إلى دولة مستقلة مسلتقبالً ,وبالتلالي قلد تنيلر المشلاعر
القومية لدى كورد إيران ,وبهذا الخصوا صرح رئي الجمهورية اإليرانية
هاشللم رفسللنجاني فللي عللام  0662بللان إقامللة دولللة كورديللة مسللتقلة هللي مللن
المستحيالت(.)2
تصاعدت اللهجة ا مريكية ضد اإلرهلاب بعلد أحلداث  00سلبتمبر 4000
وأشلار اللرئي ا مريكلي جللور بلو فلي خطلاب (حالللة االتحلاد) فلي ينللاير
 4004إلى (دول محور الشر) التي تمنل بالعراق وإيران وكوريا الشمالية(,)3
وبعد أن أصب ،العراق هدفا ً لضلربة أمريكيلة ,جلاء الموقلف اإليرانلي متلردداً,
فمللن ناحيللة كانللت تررللب ب نهللاء حكللم صللدام حسللين ,إال أنهللا بالمقابللل كانللت
تشعر بقلق على إقدام الواليات المتحدة بضرب العراق لعدة أسباب منهلا بؤنهلا
كانت مصنفة أمريكيا ً ضمن دول محلور الشلر ,وخشليتها ملن تواجلد عسلكرك
أمريكي مجلاور لهلا فلي حلال سلقوط صلدام حسلين ,أو وجلود حكوملة عراقيلة
مواليللة للواليللات المتحللدة ,ممللا يعللد تهديللداً منهللا القللومي ,لللذلك أرادت إبعللاد
شب ،الحرب علن المنطقلة ,واتجهلت نحلو رفلض الحلرب عللى العلراقت حيلث
( )1مننى أمين قادر ,المصدر السابق ,ا 024؛ روبرت اولسن ,المصدر السابق ,ا .34 -33
( )2محمد إحسان ,المصدر السابق ,ا.054
( ) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Middle
East Report, N°38, Amman/Brussels, 21 March 2005, p.9.
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أكد الرئي اإليرانلي آنلذاك (محملد خلاتمي) عللى رفلض بلالدا توجيله ضلربة
عسكرية للعراق أو التدخل في شإونه الداخليلة ,وأكلد وزيلر خارجيتهلا (كملال
خللرازك) بللان طهللران تللدين مسللبقا أك هجللوم علللى بغللداد( .)1وبعللد أن أصللب،
التهديلللد ا مريكلللي للعلللراق حقيقلللة ودخللللت القلللوات ا مريكيلللة إللللى العلللراق
وأسلللقطت النظلللام فلللي  ,3114/5/:بلللدأت طهلللران تعلللد لمواجهلللة المخطلللط
ا مريكي وإفشاله في العراق والمنطقة ,ولتحقيق أهدافها مارسلت إيلران دوراً
سلبيا ً في العلراق ,حيلث تشلير التقلارير إللى أن (جلي القلد ) التلابع للحلر
النورك اإلسلالمي اإليرانلي ,ملار دوراً سللبيا ً فلي العلراق ,ملن خلالل تقلديم
الللللدعم علللللى شللللكل ا سلللللحة والتمويللللل للمجللللاميع اإلرهابيللللة أو للمليشلللليات
المعارضة للوجود ا مريكي في العراق(.)2
ومن ابرز ا هداف اإليرانية في العراق تتمنلل فلي الحفلاظ عللى وحلدة
العراق وبقيادة شليعية ,وفلي ذللك إشلارة إللى علدم إفسلاح المجلال أملام ظهلور
دولة كوردية ,والتي ستإدك بالنتيجة إلى إنارة المشاعر القومية الكوردية فيها
والتي تشكل ما يقارب  %00من سكانها البالس عددهم  63مليلون نسلمة ( )3أو
تشللجيعهم علللى السلللعي لتحسللين وضلللعهم السياسللي هنلللاك ,لللذلك ال تسلللتطيع
طهللران أن تقلللل مللن شللؤن ا نللر المحتمللل إلنشللاء دولللة كورديللة مسللتقلة فللي
العراق على سلكانها الكلورد .وتررلب إيلران بوجلود حكوملة عراقيلة مركزيلة
قوية بما فيه الكفاية للحفاظ على وحلدة البللد ,ولكلن ضلعيفة لدرجلة ال تسلتطيع
معهللا أن تشللكل خطللراً عليهللا وتفضللل إيللران أن تكللون الحكومللة فللي بغللداد

( )1رادة محمد سالم ,الدور اإلقليمي لمصر وإيران تجاا قضلايا الشلرق ا وسلط ,بحلث منشلور عللى اللرابط
التالي:
 , http://www.democraticac.com/ar/2009-10-18-12-22-02/3239-2010-07-26-09- 56-06آخلللر

زيارة في .4000/2/46
( ) Anthony H. Cordesman, Barriers to Reconciliation in Iraq Tensions
Between Sunnis Shi‘ites and Kurds: and The Role of External Powers,
February 23 2010, p.p. 80-81, Research published at link:
http://www.offiziere.ch/wpcontent/uploads/CSIS_BarriersToReconciliation_Iraq.pdf ,
last visited 30/5/2011.
(3) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Op.
Cit., p.10.
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خاضللعة للقللوى الشلليعية المرتبطللة بهللا ,نلله حسللب اعتقادهللا ب لان الشلليعة لللن
يحاربوا الشيعة(.)1
امتللازت سياسللة الجمهوريللة اإلسللالمية اإليرانيللة تجللاا إقللليم كوردسللتان
اتجاه لا ً مغللايراً لتركيللا فاعترفللت ب ل قليم كوردسللتان وفتحللت منللذ عللام 4004
قنصليتان فلي اإلقلليم احلدهما فلي اربيلل واآلخلر فلي السلليمانية( ,)2إال انله ملع
ذلك ما يزيد من المخلاوف اإليرانيلة حيلال الكلورد فلي العلراق ,هلي العالقلات
الونيقللة التللي تللربط القيللادات الكورديللة بللاإلدارة ا مريكيللة ,السلليما بعللد سللقوط
النظلللام العراقلللي علللام  ,4002ولتحقيلللق أهلللدافها اإلسلللتراتيجية فلللي العلللراق
والوقللوف بوجلله التطلعللات الكورديللة حللول المنللاطق المتنللازع عليهللا ,تسللعى
حكومة إيران االستفادة من القوى الشيعية المإنرة على الساحة السياسلية منهلا
(حزب الدعوة والمجلل اإلسلالمي ا عللى والتيلار الصلدرك) والتلؤنير عليهلا
من اجل تحقيق ما تصبو إليها ,ويرجع مماطلة رئي الوزراء السابق إبلراهيم
الجعفللرك وبعللدا نللورك المللالكي فللي تنفيللذ المللادة  25مللن قللانون إدارة الدولللة
للمرحلة االنتقالية ,ومن نم المادة  020من الدسلتور إللى اللدور السللبي للقيلادة
اإليرانية من تنفيذ ما جاء فيها.
وأمللام سياسللة إيللران المنحللازة للطائفللة الشلليعية والعمللل علللى إضللعاف
الللدور السللني فللي العللراق مللن خللالل دعمهللا للقللوى الشلليعية وتعظلليم نفوذهللا,
أظهللرت القللوى العراقيللة السللنية وبعللض القيللادات العربيللة المواليللة لهللا عللن
مخاوفها ,حيث عبر ملك ا ردن (عبد الناني) عن مخاوفه من تعاظم اللدور
والنفوذ اإليراني في العراق الذك قد ينتقل إللى بلاقي دول المنطقلةت ويمكلن أن
يإدك إلى نشوء (هلالل شليعي) يتكلون ملن حكوملات وحركلات يسليطر عليهلا
الشيعة ,ويمتد من العراق إلى سوريا ولبنلان والخلليجت وبالتلالي سليغير ميلزان
القوى التقليدك بلين الشليعة والسّلنةت ويخللق تحلديات جديلدة لمصلال ،الواليلات
المتحدة وحلفائها من الدول العربية(.)3

(1) Ibid. , p. 10 .
( )2إينغا رو وهان ريمشا ,المصدر السابق ,ا.03
( ) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Op.
Cit., p.1.
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ومللن المبللررات ا خللرى للقيللادة اإليرانيللة فللي تللدخلها بالشللؤن العراقللي
الللداخلي ,هللي وجللود حركللات وأحللزاب سياسللية معارضللة لهللا داخللل العللراق
وكوردستان ,منها قوات منظمة مجاهدك خلق في معسكر أشرف في محافظلة
ديلللالى ,باإلضلللافة إللللى وجلللود قواعلللد للللبعض ا حلللزاب الكورديلللة اإليرانيلللة
المعارضللة للنظللام داخللل كوردسللتان ,منهللا حللزب الحيللاة الحللرة لكوردسللتان,
الحللزب الللديمقراطي الكوردسللتاني-إيللران وحللزب كوملله للله الكللوردك ,والتللي
رالبلا ً مللا تقللوم إيللران بمحاربتهللا بعمليللات عسللكرية محللدودة علللى الحللدود مللع
العراق ,وفي بعض ا حيان تشترك مع القوات التركية لضرب قواعدها داخل
كوردستان العراق ,وقد أعرب اللرئي اإليرانلي (محملد احملدك نجلاد) فلي 2
تشرين الناني  ,4004عن اسلتعداد بلالدا لمسلاندة القلوات التركيلة فلي ضلرب
قواعللد حللزب العمللال الكوردسللتاني وحللزب الحيللاة الحللرة لكوردسللتان( ,)1وقللد
اعتللرف الجنللرال (ايلكللر باشللبوك) قائللد القللوات البريللة التركيللة بهللذا التعللاون
المشللترك بللين البلللدين فللي شللتى المجللاالت العسللكرية واالسللتخبارية( .)2ومللن
جانللب آخللر ,اتهمللت الحكومللة اإليرانيللة ملن قبللل الواليللات المتحللدة بؤنهللا تقلوم
(أنصار اإلسالم) المتطرفة ,التي نفلذت علد ًدا ملن
بتمويل ومساندة جماعة
ا عمللال التخريبيللة واالرتيللاالت ضللد القيللادة الكورديللةت وهللي تعللارض تواجللد
القلوات ا مريكيللة فلي العللراق ,وقلد تعرضللت قواعلدا المتمركللزة فلي المنطقللة
الجبلية في اقصى شمال شرق محافظة السلليمانية إللى ضلربات قويلة ملن قبلل
القوات ا مريكيلة والكورديلة المشلتركة فلي آذار  ,)3(4002وأبعلدت كليلا ً ملن
المنطقة واتجهت نحو إيران.
أما على الجانب االقتصادك ,فقد حاولت الحكومة اإليرانية أن تجلد لهلا
منفذاً اقتصاديا ً واستنماريا ً قويا ً يسلتطيع منافسلة الشلركات التركيلة فلي العلراق

(1) The International Crisis Group, Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or
Cooperation ?, Op. Cit., p.5.
(2) Henri J. Barkey, Turkey’s New Engagement in Iraq: Embracing Iraqi
Kurdistan, Op. Cit.
(3) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Op.
Cit., p.p. 21-22.
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وكوردسلللتان ,وتوسلللعت اسلللتنماراتها وتبادلهلللا التجلللارك والسللليما فلللي مجلللال
اإلنشاءات واالتصاالتت وبدورها شجعت القيادة الكوردية ذلك(.)1
استغلت إيران كلل هلذا الوسلائل لتحقيلق أهلدافها فلي العلراق ,للحيلوللة
دون ضم المناطق المتنازع عليها إللى إقلليم كوردسلتان ,واشلتركت ملع اللدول
المجلللاورة فلللي اجتماعلللات دوريلللة لدراسلللة مسلللتجدات الموقلللف فيملللا يتعللللق
باهتماماتها المشتركة مع هذا الدول في العراق ,ومع اقتلراب موعلد االسلتفتاء
على تحديد مصلير كركلوك دعلا وزيلر الخارجيلة اإليرانلي (منوشلهر متكلي),
في اجتماع دول جيران العلراق فلي اسلطنبول فلي تشلرين النلاني  ,4004إللى
إرجاء االستفتاء المزمع إقامته في تلك السنة لمدة عامين(.)2
يبللدو ممللا سللبق ,بللؤن للقيللادة اإليرانيللة أهللدافا ً إسللتراتيجية وتكتيكيللة فللي
العراق ,فهي تحاول القضاء على الحركات المسلحة المناوئة لها داخل العراق
منل حزب الحياة الحرة الكوردسلتاني (بذا ) ومنظملة مجاهلدك خللق ,وكلذلك
تحللاول بشللتى الطللرق علللى تقييللد نفللوذ الطائفللة العربيللة السللنية المواليللة للللدول
العربية ذات التوجه المعلارض للنظلام اإليرانلي وسياسلاته فلي المنطقلة إلبعلاد
خطللر ومعارضللة هللذا الللنظم العربيللة عللن إيللران .وهللي بالمقابللل تللدعم بكللل
الوسائل القوى الشيعية الموالية لها لتحقيق موط قدم لها تسلتطيع ملن خاللهلا
التؤنير والتحكم بسياسة البالد الداخلية والخارجيلة وبالتلالي تحقيلق أهلدافها ملن
خاللها .وتحاول إيران الوصول إلى المراقلد المقدسلة للدى الشليعة فلي النجلف
وكربالء وبغداد والكوفة من خالل هذا القوى وعبلر المإسسلة الدينيلة الشليعية
في النجف .وتعبر القيادة اإليرانية دوما ً عن اهتمامها بالشؤن الداخلي العراقي,
وهللي تبللدك قلقهللا عللن مللا تتعللرض للله المنللاطق المتنللازع عليهللا مللن مشللكالت
ومخاطر ,وتلجا إلى أسلوب الحوار والمفاوضات مع القيادة الكوردية وتحاول
إقنللاع ا خيللرة والضللغط عليهللا للعللودة إلللى الحلللول التللي تعرضللها الحكومللة
االتحادية باعتبارهلا بؤيلدك قلوى شليعية مواليلة لهلا ,وهلي تحلاول أيضلا ً إقنلاع
القيللادة الكورديللة باالبتعللاد عللن توجهللات االسللتقالل وتطللالبهم بالحصللول علللى
تمنيل مناسب ومإنر في الحكومة االتحادية في العراق.
(1) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Op.
Cit., p. 20.
( )2للمزيد ينظر :إيران تتدخل في أزمة كركوك ,خبر منشور على الرابط التالي:
 , http://www.middle-east-online.com/?id=54261آخر زيارة في .4000/2/20

089

و ُتعتبلللر إيلللران طرفلللا ً قويلللا ً وملللإنرا عللللى الحاللللة الكورديلللة وقضلللية
كركللوك ,وتللدرك جيللداً بللان سلليطرة الكللورد علللى كركللوك والمنللاطق ا خللرى
سللتحولهم إلللى قللوة سياسللية واقتصللادية كبيللرة فللي المنطقللة ,ولللذلك اسللتخدمت
نفوذهللا لللدى ا حللزاب الشلليعية لعرقلللة تنفيللذ المللادة  ,020وكللذلك العمللل علللى
منللع الكللورد مللن تحقيللق طموحاتلله .وكانللت القللوى الشلليعية المواليللة إليللران
تحاول تؤجيل البت في قضية كركوك وتنفيذ المادة  25من قلانون إدارة الدوللة
المإقللت لعللام  4002التللي أخللذت لهللا مكانللا فللي دسللتور عللام  ,4002وكانللت
ذريعتهم هو أن قضية كركوك ال تحسم في ظرف طارئت أو في عهد حكوملة
انتقاليللة بللل مللن خللالل حالللة مسللتقرة ودسللتور وبرلمللان دائمللين ,وحتللى بعللد
صدور دستور عام  4002وجدنا نف المماطللة ملن قبلل تللك القلوى ,كملا أن
المعارضة الكبيرة التي أبداها التيلار الصلدرك جلاءت بضلغوط إيرانيلة عنلدما
دفعت به إيران إلى معارضة تنفيذ الملادة  020ملن الدسلتور العراقلي .واليلوم
نجد بان السياسات اإليرانية ومن خالل الوسلائل المختلفلة أصلبحت ملن إحلدى
العوامللل التللي انللرت سلللبا بشللكل او بللاخر علللى حللل قضللية المنللاطق المتنللازع
عليها.

المطلب الثالث :تدخــل الـدول العربـٌة
إن ارللللب اللللدول العربيلللة لهلللا رإيلللة شلللبه متقاربلللة فلللي الموقلللف إزاء
الوضع فلي العلراق ,حيلث يعتبلرون أرض العلراق جلزءاً ملن اللوطن العربلي
وشللعبها جللزءاً مللن ا مللة العربيللة ,وبالتللالي البللد مللن المحافظللة علللى طابعهللا
العربلللي وربطهلللا بلللالوطن الكبيلللر واعتبلللار العلللراق حاميلللا ً لبوابتهلللا الشلللرقية,
وبالتللالي النظللر إلللى القضللية الكورديللة ضللمن إطللار ا مللن القللومي العربللي
ومصللال ،الللدول العربيللة ,وتاريخي لا ً نجللد بللان هللذا الللدول لللم تلتفللت إلللى هللذا
القضية باعتبارها إحدى أهم القضايا التي تعاني منها دولتان عربيتلان (سلوريا
لرق إلللى مسللتوى إيجللاد حللل جللذرك
والعللراق) ,باسللتنناء مواقللف محللددة لللم تل ِ
للقضية ,وكان استقبال الرئي المصرك (جمال عبد الناصر) للقائلد الكلوردك
(مللللال مصللللطفى البللللارزاني) فللللي  2تشللللرين االول  0625وممنللللله (جللللالل
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الطالبللاني) فللي ربيلللع  0632وتؤكيللدا عللللى حللل القضلللية الكورديللة بلللالطرق
السللمية ,وتصللريحه حللول حقيقللة وجللود الشللعب الكللوردك كحقيقللة وجللود نهللر
النيل ,وبث إذاعة صلوت العلرب ملن القلاهرة ول ملرة ملدة محلددة ملن بنهلا
اليومي باللغة الكوردية في عام  ,0625كان موقفا ً جيداً قلما يتكرر لدى القلادة
العرب ,هذا إلى جانب أن دوافعه كانت بسبب معاداتله لألحلالف الغربيلة منلل
حللللف بغلللداد ,وبالتلللالي كلللان يريلللد إنلللارة القضلللية الكورديلللة فلللي دول الحللللف
(العللراق إيللران وتركيللا) ,باإلضللافة إلللى صللراعه مللع عبللدالكريم قاسللم بعللد
ضرب ا خير للقوميين والناصريين في العراق( ,)1كما أن توجهله العلام تمنلل
في فصل القضية الكوردية في العراق وسوريا عن منيالتها في إيلران وتركيلا
أك ازدواجية الموقف من نف القضلية والنظلر إللى الكلورد كؤقليلة لهلا حقلوق
محللدودة .وبالمقابللل نجللد أن بعللض ا نظمللة العربيللة ا خللرى شللبهوا القضللية
الكورديللة باالدعللاءات اإلسللرائيلية ,حيللث شللبه (الملللك حسللين) ملللك ا ردن
مطالب الكورد بالحكم الذاتي بالدعاوى اإلسرائيلية( .)2بل أكنر من ذلك وصل
ا مللر فللي بعللض ا حيللان إلللى تعللاون الللدول العربيللة للقضللاء علللى الحركللة
التحررية الكوردية في العراق حيث أرسلت الحكومة السورية في عام 0632
فرقة عسكرية مكونة من  2000جندك للقتال إلى جانب القوات العراقيلة ضلد
النورة الكوردية( .)3وكان الموقف العربي سلبيا ً من الكورد عندما ساهمت كلل
مللن مصللر والجزائللر وا ردن والمغللرب لتقريللب وجهللات نظللر بللين إيللران
والعراق التي أدت إلى عقد اتفاقية الجزائر علام  ,0642فالحكوملة الجزائريلة
كانلللت تلللدعم االتفاقيلللة الن للللديها مشلللكلة البربلللر التلللي هلللي شلللبيهة بالقضلللية
الكورديللة ,وحتللى منظمللة أوبللك كانللت تللدعم االتفاقيللة الن أك خللالف إيرانللي
عراقي سيإنر سلبا ً عللى سياسلات المنظملة( .)4وملن المواقلف المإيلدة للكلورد
يتمنللل فللي موقللف الللرئي الليبللي السللابق (معمللر القللذافي) الللذك أبللدى فلللي
( )1مننى أمين قادر ,المصدر السابق ,ا.030-030
( )2المصدر نفسه ,ا.026-025

( )3منذر الموصلي ,القضية الكوردية في العراق :البعث وا كلراد ,المصلدر السلابق ,ا 022-022؛ سلعد
ناجي جواد ,المصدر السابق ,ا. 52
( )4مننى أمين قادر ,المصدر السابق ,ا.042-044
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مناسللبات عللدة تؤييللدا لحقللوق الشللعب الكللوردك( ,)1ولكللن دون أن يُطللرح هللذا
الموقللف فللي إطللار مإسسللي عربللي ليتجللاوز البعللد الشخصللي .كمللا سللاندت
الحكومة السورية النورة الكوردية بعد وصول البعنيين للحكم فلي العلراق علام
 ,0635لي إيمانا ً بالقضية وإنما نتيجة للخالفات بلين الحلزبين الحلاكمين فلي
البلدين ,وبالتالي حاول االستفادة من الحركة الكورديلة للضلغط عللى الحكوملة
العراقيلللة ,فتؤسللل االتحلللاد اللللوطني الكوردسلللتاني فلللي سلللوريا علللام ,0642
وقللدمت الحكوملللة السلللورية فلللي فتلللرة النمانينللات ملللن القلللرن الماضلللي دعملللا ً
للحزبين الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني فلي حربهملا
ضللد النظللام العراقللي ,وفللي عقللد التسللعينات فتحللت للحللزبين مكاتللب تمنيليللة
واستقبل الرئي السورك السابق حافظ ا سد كل من جالل الطالباني ومسعود
البارزاني أكنر من ملرة فلي قصلرا الرئاسلي بدمشلق ,أملا موقلف دول الخلليج
فقد كان سلبيا ً من القضية الكوردية إال أن االحلتالل العراقلي للكويلت فلي علام
 0660ريرت نظلرة تللك اللدول ,حيلث منحلت السلعودية والكويلت مسلاعدات
للكلورد ,وأرسلللت ا حللزاب الكورديللة فللي أعللوام  0662-0664عللدة وفللود
إلللى البلللدان العربيللة لطلللب اإلسللناد السياسللي والعللون االقتصللادك مللع تؤكيللدها
لهذا الدول على التزامها بوحدة أراضي العراق(.)2
ونظرا لوجود عدة دول عربية متباينة في المواقف إزاء العلراق حاليلاً,
فان بعضها تولي اهتماما ً كبيرا بالشؤن الداخلي العراقلي واللبعض اآلخلر للي
لديها هذا االهتمام ,إال انه بصورة عامة تتركز اهتمامات اللدول العربيلة حلول
العراق بما يلي:
 -0الحرا على بقاء العراق موحداً.
 -4النظر إلى القضية الكوردية باعتبارها قضية داخلية.
 -2تركيز السلطة بيد ا قلية العربية السنية لكون ارلب االنظمة السياسية
العربيللة سللنية والخشللية مللن سلليطرة الشلليعة علللى السلللطة والتقللارب مللع
( )1للمزيللد ينظللر :صللابر علللي احمللد ,القللذافي والقضللية الكرديللة ,دار الملتقللى للنشللر ,ط[ ,0د .م,0664 ,].
ا 20وما بعدها.
( )2محمد إحسان ,المصدر السابق ,ا.403-402
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النظام اإليرانلي وبالتلالي التلؤنير عللى البللدان العربيلة ا خلرى وهلذا ملا
يشيرون إليه (بالهالل الشيعي).
 -2إنهاء االحتالل ا مريكي للعراق.
 -2المصال ،االقتصادية.
بعللد أحللداث  00أيلللول  4000والحللرب ا مريكيللة علللى أفغانسللتان,
وإعلالن الللرئي ا مريكلي (جللور بلو ) قائمللة بؤسلماء (دول محللور الشللر)
لتشمل العراق ضلمن القائملة ,وظهلور بلوادر ضلربة أمريكيلة وشليكة ضلدها,
انعقللدت القمللة العربيللة فللي دورتهللا العاديللة ( )02فللي شللرم الشلليخ فللي  0آذار
 ,4002وأصللدروا القللرار رقللم ( ,)1()422أكللدوا فيلله علللى الللرفض العربللي
المطلق لضرب العلراقت واعتبلر أن تهديلد أملن وسلالمة أيلة دوللة عربيلة هلو
تهديد لألمن القومي العربي ,وأكد على الحفلاظ عللى اسلتقالل وسلالمة ووحلدة
أراضلي العللراقت والتؤكيللد علللى امتنللاع اللدول العربيللة عللن المشللاركة فللي أك
عمل عسكرك يستهدف أمن وسالمة ووحدة أراضيها.
وبعد االحتالل ا مريكي للعلراق فلي نيسلان  4002اتخلذ ارللب اللدول
العربيللة موقفلا ً سلللبيا ً مللن النظللام العراقلي الجديللد ,حيللث لللم تقللم معهلا عالقللات
دبلوماسية ,وكان موقف جامعة اللدول العربيلة متذبلذبا ًت فبعلد أن اسلتلم مجلل
الحكم االنتقالي السلطة في العراقت علقت الجامعة عضلوية العلراق بلداعي أن
المجل ل قللد عللين مللن قبللل سلللطة االحللتاللت وحتللى اسللتقبال (عمللرو موسللى)
ا مين العام للجامعة عضاء مجل الحكم االنتقالي العراقلي فلي القلاهرة فلي
 3114/9/27كانت مشروطة بؤن ال يفهم عللى انله اعتلراف ملن قبلل الجامعلة
العربية بالمجل ( .)2وانعقدت القمة العربيلة اللدورة ( )03فلي تلون فلي -33
( )1قلللرار مجلللل

جامعلللـة الـلللـدول العربيلللة عللللى مسلللتوى القملللـة ,الملللرقم ( :ق.ق 422 : .د.ع (- )02

 ,)4002/2/0فللي الللدورة العاديللة ( ,)02شللرم الشلليخ 45 ,ذو الحجللة 0242هللـ الموافللق  0مللار  /آذار
.4002

( )2سعد عبد الحسين الشمرك ,دور جامعلة اللدول العربيلة فلي العلراق (سياسليا ً وأمنيلاً) ,بحلث منشلور عللى
الرابط التالي:
 , http://www.zeitoonah.com/contents/shehri/2009/april/1/6.htmlآخللللللللللللللللر زيللللللللللللللللارة
. 4000/3/2
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 34أيللار  ,3115وأصللدرت القمللة تقريرهللا النهللائي لتتجللدد فيلله تؤكيللدها علللى
وحدة ا راضي العراقية ,وإنهاء االحتالل وانسحاب قوات االحتالل منها ,إلى
جانب نقطة ايجابية تمنلت في إدانة الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي ملن
قبل النظام البعني السابق(.)1
كانللت المملكللة العربيللة السللعودية والحكومللة السللورية مللن أكنللر الللدول
العربيللة التللي اهتمللت بالشللؤن العراقللي بعللد عللام  ,4002حيللث كانللت هلواج
السلللعودية تتركلللز حلللول تعلللاظم دور ونفلللوذ الطائفلللة الشللليعية ,أملللا الهلللواج
السورية فكانت تتمحور حلول مسلالتين هملا ,التطلورات التلي شلهدتها القضلية
الكوردية في العراق ,وعالقاتها المتوترة مع الحكومة ا مريكية التي اعتبلرت
سللوريا مللن ضللمن دول محللور مللا وراء الشللر ( Beyond the Axis of
 )Evilحسب تسمية السفير ا مريكي للدى ا ملم المتحلدة (جلون بولتلون) فلي
 3أيللار  4004وبالتللالي خشلليتها مللن التعللرض لضللربة أمريكيللة مبارتللة(.)2
وازدادت مخاوف الحكومة السورية عنلدما ارتيلل رئلي وزراء لبنلان (رفيلق
الحريلللرك) فلللي علللام  ,4002وبلللدأت تتعلللرض سلللوريا لعزللللة دوليلللة كبيلللرة
وضغوط واسعة من قبل المجتمع الدولي ,وبالتالي للم يكلن بوسلعها إيجلاد دور
مللإنر علللى السياسللة العراقيللة ومجرياتهللا الداخليللة ,إال أنهللا أصللبحت قاعللدة
انطالق للمتطوعين العرب نحلو العلراق لتنفيلذ هجملات انتحاريلة ضلد القلوات
ا مريكية والعراقية داخل العراق ,باإلضافة إللى أنهلا أبلدت اسلتعدادها بل يواء
قادة النظام العراقي السابق عللى أرضلها( ,)3إال أن أكنلر القضلايا الداخليلة فلي
العلراق التلي أقلقلت الحكومللة السلورية بعلد سلقوط النظللام علام  4002هلي مللا
شهدته القضية الكوردية من تطورات وحصول الكورد على الحقوق السياسلية
والدسللتورية فللي ظللل النظللام الجديللد ,والتللي سللتإنر علللى الكللورد فللي سللوريا

( )1لمزيد من التفاصيل ينظر :تقريلر رئاسلة القملة العربيلة اللدورة العاديلة ( )03المنعقلدة فلي تلون  ,بتلاريخ
 42-44أيار  ,4002ا ا.44-43
(2) Axis of evil, Article Published at the free encyclopedia at the link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Axis_of_evil , last visited 6/6/2011.
(3) Anthony H. Cordesman, Op. Cit., p. 82.
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اللللذين يشللكلون حللوالي ( )0.4مليللون نسللمة مللن سللكان سللوريا( ,)1وهللم نللاني
أكبللر مجموعللة عرقيللة فللي سللوريا بعللد العللرب .ومللا تعللرض للله الكللورد فللي
سوريا لم يكن اقل مما تعرضوا لله فلي العلراق خلالل حقبلة حلزب البعلث بعلد
عام  ,0635حيث تعرض الكلورد فلي سلوريا لالضلطهاد ملن قبلل الحكوملات
المتعاقبللة ,ونفللذ حللافظ ا سللد سياسللات التعريللب خللالل حكملله ,0666-0640
وصادر الممتلكلات الكورديلة واسلتوطن العلرب فلي القلرى الكورديلة ,كملا تلم
تجريللد اآلالف مللن الكللورد مللن جنسلليتهم السللورية فللي السللتينات مللن القللرن
الماضللي ,ترتللب علللى ذلللك حرمللان الكللورد مللن الحق لوق السياسللية والمدنيللة,
وتللؤنر فع لالً كللورد سللوريا با حللداث الجاريللة علللى السللاحة العراقيللة بعللد عللام
 ,4002ويظهر هذا التؤنير من خالل أحلداث العنلف فلي ملعلب القاميشللي فلي
آذار  ,4002وهتللف الكللورد باسللم القللادة الكللورد فللي العللراق (بللارزاني فينللا)
يقابله هتافلات الجملاهير العربيلة (صلدام حسلين فينلا) ,كملا احتفلل الكلورد فلي
شوارع دمشق بعد أن تم اختيار جالل الطالباني رئيسا ً للعراق عام .)2(4002
وبدأ الموقلف العربلي يتغييلر تلدريجيا ً إزاء التطلورات فلي العلراق ,ففلي
مللإتمر القمللة للللدول العربيللة فللي دورتلله ( )04فللي الجزائللر فللي  42-44آذار
 ,4002أصلللدرت الجامعلللة العربيلللة قرارهلللا الملللرقم ( )466أكلللدت فيللله عللللى
احتللرام وحللدة وسلليادة العللراقت ورحب لت بالعمليللة الديمقراطيللة واالنتخابيللة التللي
جللرت ف لي  20كللانون نللاني  ,4002واعتبرهللا إنجللازاً كبيللراً للشللعب العراقللي,
(1) Mona Yacoubian, Syria’s Relations with Iraq, The United States Institute of
Peaces
report,
April
2007,
published
at:
http://www.usip.org/publications/syrias-relations-iraq ,
last visited 7/6/2011.
(2) Steven Simon, Won’t You be My Neighbor: Syria Iraq and the Changing
Strategic Context in The Middle East, United States Institute of Peace
Report, March 2009, published at:
http://www.usip.org/publications/won-t-you-be-my-neighbor-syria-iraq-andchanging-strategic-context-middle-east , last visited 7/6/2011 ; Amnesty
International, Syria: Kurds in the Syrian Arab Republic one year after the
March 2004 events, Middle East And North Africa-Syria report, AI Index:
MDE 24/002/2005, London, 10 March 2005, pp.3-4.
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ورحبللت بالمشللاركة الشللعبية الواسللعة فللي العمليللة السياسللية وخاصللة فللي كتابللة
الدسللتور الللدائم وإجللراء االسللتفتاء الشللعبي عليلله ,ودعمللا ً لللذلك قللررت إعللادة
العالقات الدبلوماسية مع العراق تدريجيا ً( ,)1وأرسللت الجامعلة العربيلة سلفيرها
(احمد بلن حللي) إللى بغلداد تؤكيلداً لهلذا اللدعم ,وفلي 3116/21/31زار ا ملين
العام للجامعة العراق وكوردستان ,وألقى كلمة في برلمان كوردسلتان عبلر فيهلا
عللن ترحيبلله بالنظللام الجديللد وشللرعية البرلمللان الكوردسللتاني وحكومللة إقلللليم
كوردستان(.)2
واسللتمر الموقللف العربللي الللداعم لوحللدة ا راضللي العراقيللة ,فعنللدما
اصدر مجل الشيو ا مريكي قرارا (رير الملزم) حلول تقسليم العلراق إللى
نالنللة كيانللات فللي  43أيلللول  ,4004بللادرت الجامعللة العربي لة ومعظللم قللادة
الدول العربية إلى رفض القرار الذك وصف من قبل بعض المصلادر العربيلة
بؤنه (مشروع أمريكي-إسلرائيلي لتقسليم العلراق) كخطلوة أوللى لتقسليم اللوطن
العربي وتفكيك أمنه القومي ,ووصفت الجامعلة العربيلة المشلروع بؤنله خطيلر
ورير مقبلول والبلد ملن حمايلة ا راضلي العراقيلة وهويتهلا العربيلة ,كملا أكلد
مجل التعاون الخليجي في بيلان لهلا رفلض المجلل للقلرار عللى اعتبلار انله
سيتسلبب فللي نشللر النزعللة االنفصللالية فلي المنطقللة وشللدد علللى وحللدة ا رض
والشعب العراقي(.)3
أمللا موقللف الللدول العربيللة مللن المنللاطق المتنللازع عليهللا ,فلللي هنللاك
موقف رسمي محدد ومعلن بلل أن الجامعلة العربيلة تعللن دائملا ً علن احترامهلا
لخيارات الشعب العراقلي ودعلم العمليلة السياسلية فلي العلراق ,ويمكلن معرفلة
موقللف الجامعللة العربيللة مللن قضللية كركللوك مللن خللالل رفللض أمينهللا العللام
استقبال وفد الجبهة التركمانية عام  4004الذك طالب لقائه مطالبلا ً منله تلدخل
( )1قلللرار مجللللل

جامعلللـة الـللللـدول العربيلللة علللللى مسلللتوى القمللللـة ,المللللرقم( :ق.ق 466 : .د.ع (- )04

 ,)4002/2/44في الدورة العادية ( ,)04الجزائر 44 ,مار  /آذار .4002

( )2للمزيد ينظر :نا كلمة ا مين العام للجامعة العربية عمرو موسى في برلمان كوردسلتان وعللى اللرابط
التالي:
http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=6977&smap=010101
 ,00آخر زيارة في .4000/3/6
( )3نقالً عن :نَٕساح عٕبكَ ه يَّتُ ٖو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .403-402
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الجامعة في قضية كركوك لمنع إجراء االستفتاء بموجب الدستور العراقلي(.)1
أما سوريا ف نها ترفض انضمام المناطق المتنازع عليها إلى كوردستان ,حيلث
أعلن الرئي السورك (بشار ا سد) ,أنناء زيارته إلى أنقلرة فلي علام ,4003
بؤنه يرفض رفضا ً قاطعا ً انضمام كركوك إللى إقلليم كوردسلتان ,وأعلرب علن
دعم بالدا لتركيا في جميع الخطوات واإلجراءات التي تتخلذها بضلمنها القيلام
بعمليللة عسللكرية فللي كوردسللتان العللراق ,وأكللد بللان موقللف بللالدا يتمنللل فللي
المحافظة على وحلدة أراضلي العلراق ,وإنهلا سلوف للن تكتفلي بلدور المتفلر
إزاء المحاوالت الرامية إلى تقسيمها(.)2
يبدو أن رإية الدول العربية للعراق تسلتمد فكرتهلا ملن اللوطن العربلي
الواحللد ريللر قابللل للتجزئللة وا مللة العربيللة الواحللدة ,وهللذا مللا نالحظلله فللي مللا
يطرحه القادة العرب ملن خلالل تؤكيلدهم عللى وحلدة أراضلي العلراق والنظلر
إلى القضية الكوردية كقضية داخلية ,وهناك تباين في المخاوف للبعض اللدول
العربية إزاء التطلورات الداخليلة فلي العلراق ,حيلث يخشلى كلل ملن السلعودية
ومصللر وا ردن مللن تعللاظم دور الشلليعة فيهللا ,فللي حللين نجللد أن اهتمامللات
الدول الخليجية في العراق تتجه نحلو الجانلب االقتصلادك أكنلر ملن السياسلي,
أمللا دولللة الكويللت فتخشللى مللن تعللاظم قللوة العللراق( )3لللذلك فؤنهللا ال تعللارض
التطلعات الكوردية ررم علدم وجلود موقلف جلدك لهلا تجلاا القضلية الكورديلة
في العراق بصورة عامة ,بينما تخشى سوريا من تعلاظم دور الكلورد وتحقيلق
مكاسب سياسية ودستورية التي ستإنر سللبا ً عللى أمنهلا اللوطنيت وينبلع القللق
السورك من أن سيطرة الكورد على المزيد من ا راضي ومنها كركوك تعني
( )1بيار مصطفى سيف الدين ,المصدر السابق ,ا.060
( )2خليل العناني ,أكراد كركوك وحلم االنفصال ,مقالة منشورة في مركلز الجزيلرة للدراسلات وعللى اللرابط
التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9 , 985F772FA568.htmآخر زيارة في .4000/3/00
( )3أعربت كلل ملن دوللة الكويلت والقيلادة الكورديلة فلي اقلليم كوردسلتان بصلورة رسلمية علن مخاوفهلا ملن
تسلي ،الجي العراقي ,حيث أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك في أيللول  4006علن مخلاوف
بالدا ملن اعتلزام واشلنطن تسللي ،الجلي العراقلي ,عللى اعتبلار أن ذللك سلينتج عنله اخلتالل فلي ملوازين
القوى في المنطقة ,كما أعرب القيادة الكورديلة علن نفل المخلاوف وأكلد بلان ذللك قلد يعرضلهم للمخلاطر
لذلك طالبوا واشنطن بضمانات من جراء ذلك .للمزيد ينظلر :جريلدة الصلباح الجديلد ,العلدد ( ,)0224فلي
.4006/4/40
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المزيد من القوة السياسية واالقتصادية ,وبالتالي تهيئلة ظلروف مناسلبة للتوجله
نحو االستقالل ,وما يتركه من تؤنيرات عليها وبالتالي إنارة المشلكلة الكورديلة
فيها في وقت هي في رنى عنه.
وعلللى الللررم مللن عللدم وجللود موقللف صللري ،وواضلل ،للللدول العربيللة
حللول مشللكلة المن لاطق المتنللازع عليهللا ,إال انلله يمكننللا القللول بللان المخللاوف
السللورية مشللتركة مللع المخللاوف التركيللة وإاليرانيللة ,وان كانللت سللوريا اقللل
تؤنيراً منهما على سير ا حداث في الساحة العراقيلة إال أنهلا كانلت إللى جانلب
العوامل ا خرى تشكل عائقا ً أمام التوصل إلى حل للمشكلة.
ويبللدو مللن كللل مللا سللبق ,انلله ررللم االختالفللات والتباينللات الكبيللرة بللين
مصللال ،واهتمامللات الللدول اإلقليميللة ,إال أن القاسللم المشللترك بللين هللذا الللدول
يتمنل في المخلاوف والهلواج ملن التطلورات الحاصللة فيملا يتعللق بالقضلية
الكورديلللة خاصلللة بعلللد علللام  ,4002حيلللث اتخلللذ كوردسلللتان وضلللعا ً شلللرعيا ً
ودستوريا ً ك قليم فيدرالي مما أنار خشية هلذا اللدول ملن أن تمتلد تؤنيراتله إللى
بللدانهم وبالتلالي المطالبلة بحقللوق ممانللة ,وملن أهلم القضللايا التلي أنلارت هللذا
الللدول هللو ظهللور قضللية المنللاطق المتنللازع عليهللا التللي تمتلللك أهميللة سياسللية
واقتصادية كبيرة ,وفي حالة إلحاقها ب قليم كوردستان ستقوك مكانتها السياسية
واالقتصللادية ممللا قللد يشللجع اإلقللليم إلللى التوجلله نحللو االسللتقالل عللن العللراق,
وللحيلولة دون تحقيق ذللك حاوللت اللدول اإلقليميلة كلل ملن جهتهلا العملل ملن
اجل عدم ضم هذا المناطق إلى كوردستان واستخدموا شتى الوسائل ملن اجلل
ذلللك ,فباإلضللافة إلللى التعللاون فيمللا بيللنهم ضللد طموحللات الك لورد ومارسللت
الضغوط عللى الحكلومتين ا مريكيلة والعراقيلة لمنلع تحقيلق ذللك ,كملا هلددوا
إقليم كوردستان بل جراءات عسلكرية واقتصلادية ,كلل هلذا باإلضلافة إللى دعلم
القوى العراقية التلي ال تتفلق ملع الرإيلة الكورديلة ,وأنبتلت الوقلائع وا حلداث
اليوميللة بللؤن التللدخل اإلقليمللي قللد نجلل ،إلللى حللد كبيللر فللي وضللع العوائللق أمللام
الحلول المطروحة لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها.

المبحث الثالث :العــامـل الـدولـً
إن تللؤنير العامللل الللدولي  -إلللى جانللب العللاملين الللداخلي واإلقليمللي -
أصب ،يشلكل إحلدى العواملل التلي انلرت عللى علدم التوصلل إللى حلل لقضلية
المناطق المتنازع عليها ,وهنا سنشير إلى تؤنير العامل الدولي من خالل نالنلة
مطالللب ,سنخصللا المطلللب ا ول لللدور الواليللات المتحللدة ,والمطلللب النللاني
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لللدور بعنللة ا مللم المتحللدة لمسللاعدة العللراق (يونللامي) ,أمللا المطلللب النالللث
فسنشير فيه إلى طروحات وتوصيات مجموعة ا زمات الدولية التي تطرحهلا
من خالل تقاريرها الميدانية حول مشكلة المناطق المتنازع عليها.

المطلب األول :دور الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
بعللد انهيللار المعسللكر االشللتراكي فللي بدايللة تسللعينيات القللرن الماضللي,
أصبحت الواليات المتحدة ا مريكية القطب الوحيلد فلي العلالم ,وبالتلالي بلدأت
تلعللب دوراً مللإنراً فللي ارلللب القضللايا الدوليللة ,والسلليما فللي منطقللة الشللرق
ا وسللط ,فقللادت حللرب الخللليج النانيللة ضللد العللراق عللام  ,0660وأصللبحت
تتدخل مباشرة في المسائل المتعلقة بالعراق داخليلا ً وخارجيلاً ,وازداد االهتملام
والوجود ا مريكي في العراق بعد الحرب الذك قادتله ضلدها فلي علام 4002
والتي سميت بـ (حرب تحرير العراق) ,ولعل من أهم المصال ،ا مريكيلة فلي
العراق تتمنل بما يلي:
 -0احتواء ا نظمة المناوئة لها في المنطقة (إيران وسوريا).
 -4الوصول إلى مصادر الطاقة الهامة (النفط والغاز).
 -2إيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل.
 -2محاربة اإلرهاب.
 -2حماية الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
تميللزت السياسللة ا مريكيللة تجللاا القضللية الكورديللة -تاريخيلا ً -بطابعهللا
البرارمللاتيكي ,فمنللذ تؤسللي الدولللة العراقيللة وإلحللاق واليللة الموصللل بهللا عللام
 ,0642وقفلت دول الحلفلاء ,ومنهللا الواليلات المتحلدة ,بوجلله تطلعلات الشللعب
الكوردك ,حيث ظلت ساكتة أمام السياسلات البريطانيلة فلي المنطقلة ,وأهمللت
مبللللادئ رئيسللللها ويلسللللن حللللول حللللق الشللللعوب التللللي كانللللت تعللللي ضللللمن
اإلمبراطوريلللة العنمانيلللة للحصلللول عللللى اسلللتقاللها ,مقابلللل حصلللول بعلللض
الشركات ا مريكية على امتيازات النفط في العلراق .وخلالل المرحللة ا وللى
مللن الحللرب البللاردة امتللاز موقفهللا بعللدم المشللاركة الجديللة فللي قضللايا الشللرق
ا وسط ,حيث شاركت كمراقب في حلف بغداد عام  ,0622إال أنهلا بعلد قيلام
النظام الجمهورك فلي العلراق علام  0625وانسلحاب ا خيلر ملن حللف بغلداد
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في عام  ,0626ومن نم قيلام نظلام البعلث بتلؤميم اللنفط علام  ,0644وخسلارة
الشللركات النفطيللة ا مريكيللة ,وظهللور بللوادر اقت لراب العللراق مللن المعسللكر
االشتراكي ,وخاصة بعد توقيع اتفاقية الصداقة العراقية-الروسية علام ,0644
اتجهللت نحللو دعللم النللورة الكورديللة( )1ليسللت إيمان لا ً بالقضللية وإنمللا مللن اجللل
الضللغط علللى العللراق ,إال أنهللا بعللد أن شللعرت بللان النللورة الكورديللة تشللكل
خطراً على الدولة العراقية ,ومن اجل تحقيلق تقلارب عراقلي ملع إيلران ,التلي
كانللت أقللوى حليللف لهللا فللي المنطقللة آنللذاك ,وبالتللالي إبعللاد العللراق مللن النفللوذ
السوفيتي( ,)2رعت اتفاقيلة الجزائلر فلي آذار  0642وتخللت علن دعلم النلورة
الكوردية ,وتركت الكورد دون دعم خارجي مما أدى إلى القضاء على النلورة
الكوردية.
استمر الموقف السللبي للواليلات المتحلدة تجلاا القضلية الكورديلة طيللة
عقدك السبعينات والنمانينات ملن القلرن الماضلي ,ولعلل صلمتها تجلاا أحلداث
حلبجللة وعمليللات ا نفللال عللام  0655خيللر دليللل علللى ذلللك( .)3وبعللد أحللداث
حرب الخليج النانية عام  0660والهجرة المليونية للكورد إلى الحدود التركيلة
واإليرانية ,خرجت القضلية الكورديلة ملن اإلطلار المحللي لتؤخلذ طابعلا ً دوليلاً,
وأصبحت ملن إحلدى أهلم القضلايا الدوليلة التلي تتطللب حللوالً جذريلة .وهكلذا
ارتبطللت القضللية الكورديللة فللي العللراق بالواليللات المتحللدة لالسللتفادة منهللا,
والتبرير للتلدخل المباشلر فلي الشلؤن اللداخلي العراقلي ,وبعلد ذللك بلدأت تلدعم
الكورد من خلالل مشلاركتها فلي تلوفير الملالذ اآلملن للكلورد ,إال أنهلا للم تكلن
تنوك إقامة كيان مستقل للكورد ,بحجلة أنهلا سلتعرض منطقلة الشلرق ا وسلط
إلللى حالللة مللن عللدم االسللتقرار السياسللي .واسللتمرت هللذا الحمايللة طيلللة فتللرة
التسللعينيات ,بللل أنهللا سللاهمت فللي تحقيللق المصلالحة بللين الحللزب الللديمقراطي
الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني بعد سلنوات ملن االقتتلال اللداخلي
بينهمللا مللن خللالل اتفاقيللة واشللنطن فللي  04أيلللول  0665التللي تمللت برعايللة
( )1مننى أمين قادر ,المصدر السابق ,ا.022-024
( )2المصدر نفسه ,ا.044
( ) Michael Rubin, Is Iraqi Kurdistan a Good Ally?, The American Enterprise
Institute Reports No. 1, Washington, D.C., January 2008, p.1.
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وزيرة خارجيتها (مادلين أولبرايت) ,واعترفلت الواليلات المتحلدة ملن خاللهلا
بفيدرالية كوردستان العراق ,وأدر في المراسالت الرسمية للواليات المتحدة
تسمية كوردستان العراق بدالً من شمال العراق ,كما أخلذت الواليلات المتحلدة
علللى عاتقهللا ضللمان امللن الكللورد( .)1كللل هللذا اإلجللراءات االيجابيللة لللإدارة
ا مريكية ساهمت في تحسين صورة أمريكا عند الكورد على االقل في الوقت
الحاضر ,وبالتلالي هيلؤت ا رضلية المناسلبة للتعلاون ا مريكلي-الكلوردك فلي
المستقبل القريب.
وأنناء التحضير للحلرب ا مريكلي عللى العلراق ,وبعلد رفلض برلملان
تركيللا للقللوات ا مريكيللة بفللت ،جبهللة شللمال العللراق انطالقللا ً مللن أراضلليهات
ازدادت فللللرا التعللللاون ا مريكللللي -الكللللوردك ,وبالتللللالي اضللللطر الجانللللب
ا مريكللي إلللى التنسلليق مللع القيللادة الكورديللة ومشللاركة قللوات البيشللمركة فللي
العمليات العسلكرية فلي الجبهلة الشلمالية تحلت قيلادة الجلي ا مريكلي ,إال أن
هللذا التحللالف لللم يكللن مبني لا ً علللى أس ل نابتللة ومدروسللة ,وإنمللا جللاءت نتيجللة
للللرفض التركللي للمشللاركة الحربيللة ضللد العللراق ,وكانللت الواليللات المتحللدة
ا مريكيللة قللد تبنللت خطللة عسللكرية مشللتركة مللع الحكومللة التركيللة مللن خللالل
السماح بدخول ما يقارب  20ألف جندك تركي لألراضلي العراقيلة( )2دون أن
تقدر الوضلع الجديلد للكلورد فلي العلراق ,وملن نلم أجبلرت ,بعلد رفلض تركيلا
المشاركة في الحرب ,بوضع خطة تكتيكية بديلة تمنللت باالعتملاد عللى قلوات
البيشمركة للسيطرة على المناطق الشمالية من العراق.
وبعد احتالل العراق وسقوط النظلام السلابق ,للم تكلن اإلدارة ا مريكيلة
جادة في التعامل ملع القضلية الكورديلة والتنسليق ملع القيلادات الكورديلة لبنلاء
دولة عراقية ديمقراطية جديلدة ,إال أن المسلتجدات التلي ظهلرت عللى السلاحة
السياسية والعسكرية في البالد بظهور المقاومة ضد وجودها وتنشليط ا عملال
اإلرهابية في الوسلط والجنلوب العراقلي بصلورة عاملة وفلي المنلاطق العربيلة
( )1م.

 .الزاريف وآخرون ,المصدر السابق ,ا ا 226-224؛ لالطالع عللى نلا اتفاقيلة واشلنطن

لعللام  0665ينظللر :سللوزان إبللراهيم حللاجي أمللين ,التجربللة الديمقراطيللة فللي كوردسللتان العللراق ,رسللالة
ماجسللتير ريللر منشللورة مقدمللة إلللى مجل ل كليللة القللانون والعلللوم السياسللية فللي ا كاديميللة العربيللة فللي
الدنمارك ,4000 ,ا ا .402-400
( )2ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا.024
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السللنية بصللورة خاصللة ,بينمللا المنللاطق الكورديللة اسللتقبلت القللوات ا مريكيللة
استقباالً شعبيا ً ورسمياً ,فاتجهلت القيلادة العسلكرية ا مريكيلة فلي العلراق نحلو
التعاون والتنسيق مع القيادة الكوردية والسيما في المجاالت ا منيلة واإلداريلة
وتحديداً في المناطق المتنازع عليهلا ,ووجلدت اإلدارة ا مريكيلة نفسلها بلؤم
الحاجة إلى هذا التعاون بعد أن وجدت موالة الكلورد لهلا واسلتعدادهم للتعلاون
والتنسلليق المشللترك فللي مختلللف المجللاالت ,حيللث كللان الكللورد آنللذاك أكنللر
الجماعات الموالية لهلم تنظيملا ً وخبلر ًة فلي اإلدارة وللديهم قلوى أمنيلة مقتلدرة,
وتعاون الكورد معهم سياسيا ً وعسكريا ً(.)1
ومع كل ذلك ظهرت بوادر هذا التحالف اله منذ بداية دخول الجلي
ا مريكللي للعللراق عللام  ,4002وخاصللة فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا ,فمنللذ
دخللول قللوات اللللواء  042بقيللادة (وليللام مايفللل) إلللى كركللوك ,أصللدر ا خيللر
ا وامر إلى البيشمركة بمغادرتها وعزل رئي البلدية الكوردك ,وشلكل إدارة
جديللدة بالتسللاوك بللين مكونللات المدينللة علللى أسللا سللتة أعضللاء لكللل مكللون
(الكللورد-العللرب-التركمللان-المسلليحيين) ,وداهمللت القللوات ا مريكيللة مقللرات
ا حزاب الكوردية( )2التي حاربت جنبا ً إلى جنب مع قواتها قبلل أيلام ملن هلذا
المداهمات .ويشير تقرير لمنظمة مراقبة حقوق اإلنسان ,أن الجلي ا مريكلي
اتخذ خطوات حازمة لوقف إجالء السلكان العلرب ملن كركلوك وأعللن بؤنله ال
يسم ،بـ (خطلف البيلوت) وان ملن يشلغل بيتلا ً يسلتطيع البقلاء فيله لحلين إيجلاد
آليللات التسللوية لنزاعللات الملكيللة( ,)3فللي إشللارة للعللرب الوافللدين اللللذين كللانوا
يشللغلون بيللوت الكللورد والتركمللان .باإلضللافة إلللى انلله وررللم االحتجاجللات
الكورديللة أبقللت القيللادة العسللكرية ا مريكيللة شللركة نفللط الشللمال فللي كرك لوك

(1) Kenneth Katsman, The Kurds in post -Saddam Iraq, Congressional
Research Service, October 1, 2010, Research Published at federation of
American scientists at link:
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22079.pdf , last visited 14/6/2011.
( )2ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا .025-024
(3) Human Rights Watch, Claims in Conflict Reversing Ethnic Cleansing in
Northern Iraq, Op. Cit., p.43.
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بؤيللدك مللدرائها العللرب السللابقين ,وحتللى أننللاء تجنيللد قللوات الشللرطة اعتمللدت
أكنر على العشائر العربية السنية ا مر الذك أنار حفيظة الكورد(.)1
وشللعر الكللورد ,علللى المسللتوين الشللعبي والرسللمي ,بخيبللة أمللل كبيللرة
تجاا السياسة ا مريكية الجديدة التي تنلوك تهملي الكلورد فلي النظلام الجديلد,
فسلطة االئتالف المإقتلة للم تسلم ،بملن ،الكلورد رئاسلة الجمهوريلة ,وحاوللت
عدم االعتراف بحكومة كوردستان بحجلة أنهلا ملع نظلام فيلدرالي عللى أسلا
المحافظللات النمانيللة عشللر فللي العللراق ,وصللدور قللرار مجلل ا مللن الللدولي
المللرقم ( )0223فللي  5حزيللران  )2(4002وعللدم اإلشللارة إلللى قللانون إدارة
الدولة أو إقليم كوردستان فيه ,باإلضافة إللى علدم المسلاواة فلي مسلائل توزيلع
النروة بين المكونين الرئيسين للشعب العراقي ,وعرقللة الجهلود الكورديلة فلي
جعلللل اللغلللة الكورديلللة كلغلللة مسلللاوية ورسلللمية كمنيلتهلللا العربيلللة ,كلللل هلللذا
اإلجلللراءات دفعللللت بالقيلللادة الكورديللللة عبللللر زعيملللي الحللللزب الللللديمقراطي
الكوردسللللتاني مسللللعود البللللارزاني ,واالتحللللاد الللللوطني الكوردسللللتاني جللللالل
الطالباني ,لمخاطبلة اللرئي ا مريكلي جلور دبليلو بلو  ,ملن خلالل رسلالة
أعربا فيها عن خيبة أملهما من التعامل ا مريكي إزاء الكورد(.)3
وفللي عللام  4003شللكلت لجنللة مللن قبللل الكللونغر ا مريكللي بعنللوان
(مجموعللة دراسللة العللراق) أو لجنللة بيكللر-هللاملتون ,بمشللاركة أعضللاء مللن
الحللزبيين الجمهللورك والللديمقراطي ,برئاسللة (جلليم بيكللر) وزيللر خارجيللة
الواليللات المتحللدة ا سللبق عللن الحللزب الجمهللورك ,و(لللي هللاملتون) الللرئي
السابق للجنلة العالقلات الدوليلة التابعلة لمجلل النلواب االمريكلي ملن الحلزب
الديمقراطي ,مع نمانية أعضاء آخلرين إلعلداد تقريلر ريلر مللزم علن أوضلاع
العراقت واعدت اللجنلة تقريرهلا اللذك تضلمن توصليات وخصصلت التوصلية
رقم ( )20لقضية المناطق المتنازع عليها التي نصت على "في ضوء الوضع
الخطيللر فللي كركللوك هنللاك ضللرورة للتحكلليم الللدولي لتجنللب العنللف الطللائفي
( )1ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزملة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر
السابق ,ا .043 ,032

( )2للمزيد ينظر نا قرار مجل ا من المرقم , S/RES/1546 (2004) :في  5حزيران .4002
( )3لالطالع على نا الرسالة التي بعنها الزعيمين الكورديين مسعود البارزاني وجالل الطالباني إللى
الللرئي ا مريكللي جللور بللو  ,ينظللر :جريلللدة الشللرق ا وسللط :جريللدة العللرب الدوليللة ,العلللدد
( ,)6242في النالناء  5يونيو .4002
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فمدينللة كركللوك يقطنهللا خللليط مللن الكللورد والعللرب والتركمللان ممللا يجعلهللا
كبرميل بارود ,وإجراء استفتاء حول مصلير كركلوك قبلل نهايلة علام 2007
كما يقضي الدستور العراقيت سيكون انفجارا ًت لذا يجب تؤجيلهات وهذا مسؤلة
يجب أن تدر على جلدول أعملال المجموعلة الدوليلة للدعم العلراق فلي إطلار
عملها الدبلوماسي"( ,)1ومما نالحلظ أن التقريلر أوصلت بتؤجيلل تطبيلق الملادة
 ,020بحجلللة أن االسلللتفتاء سللليفجر الموقلللف حينملللا وصلللف التقريلللر قضلللية
كركللوك ببرميللل بللارود ,وبهللذا التوصللية ,وعلللى الللررم مللن أنهللا كانللت ريللر
ملزمة ,فؤنها كانت بمنابة القفز على ما نا عليه الدسلتور العراقلي ,كملا دعلا
التقرير إلى تلدويل قضلية كركلوك .للذلك بلادرت رئاسلة إقلليم كوردسلتان إللى
إصدار بيان بتاريخ  3117/23/8أكدت فيه رفضها للتقرير وبان الكورد رير
ملزمين بؤك شكل من ا شكال بالتقرير وما جاء فيه(.)2
إن المشروع اللذك قدمله النائلب ا مريكلي (السليناتور جوزيلف بايلدن)
رئللي لجنللة العالقللات الخارجيللة بمجللل الشلليو عللن الحللزب الللديمقراطي
آنذاك ,و(السيناتور ليسلي كيلب) الرئي الفخرك لمجلل العالقلات الخارجيلة
فللي الكللونكري آنللذاك ,علللى مجل ل الشلليو فللي  3118/:/37التللي تضللمن
خمسة نقاط وهلي وجلود علراق موحلد ملع تقسليمها عللى نالنلة أقلاليم فيدراليلة
(شيعي-سني-كلوردك) ,وتقاسلم النلروة النفطيلة ,ملع عقلد ملإتمر إقليملي امنلي
بمسللاعدة ا مللم المتحللدة الستحصللال تعهللد دول الجللوار حللول ذلللك ,وانسللحاب
أمريكي ,وزيادة المساعدات إلعلادة ا عملار ,وحصلل المشلروع عللى موافقلة
 42صوتا ً من أصوات أعضاء مجل الشيو مقابل  42صلوت بلـ ال ,وعللى
الللررم مللن أن المشللروع طللرح ك حللدى الحلللول إلخللرا العللراق مللن الحللرب
الطائفية آنذاك ,وكان رير ملزم وتؤكيد صلاحب المشلروع بؤنله ال تعنلي تقسليم
العللراق وإنهللم سللوف لللن يضللغطوا لتنفيللذا ,إال أن اإلدارة ا مريكيللة رفضللته
وأعلنللت عللدم ا خللذ بلله ,وأعلنللت السللفارة ا مريكيللة فللي بغللداد حينللذاك بعللدم

(1) James A. Baker and Lee H. Hamilton, The Iraq Study Group Report, The
Way Forward - A New Approach, First Edition, vintage books A Division of
Random House, Inc. New York, December 2006, pp. 65-66.
( )2لالطالع على نا البيان ينظر :جوهر نامق سالمُ ,رح ٕ طٕ ٕٗ حٔقٕ ِاصإِّّ انكا ََرحبُنَٕٔ ٕ
حٔصتُرٗ يٕ ّغِْٕ ا عزاقو حٔسطاٗ ضاث َبهَ زحنَٕٔٗ ئاراظو يَٕ َّزو 4004و ل .222
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االلتزام بله بسلبب رفلض ارللب القلوى العربيلة الرسلمية والشلعبية لله ,واللذك
استقبله الكورد بارتياح كبير(.)1
وتجللدد المخللاوف الكورديللة مللن السياسللات ا مريكيللة تجللاا قضللية المنللاطق
المتنللازع عليهللا مللن خللالل تصللريحات قنصلللها فللي كركللوك (هللوارد كلليكن)
لجريللدة آسللو الكورديللة ,حيللث أكللد بؤنلله ال يمكللن حللل مشللكلة كركللوك بمللادة
دسلللتورية واحلللدة ,وأشلللار إللللى أن مطالبلللة مجلللل محافظلللة كركلللوك بؤرلبيلللة
أعضائه لضم المنطقة إلى إقليم كوردستان كانت رير شلرعية ,وأشلار إللى أن
أدارة بلللالدا تلللدعم الدسلللتور ,إال أنهلللا فلللي الوقلللت نفسللله إذا اتجهلللت مصلللال،
ورربات وتطلعات المواطنين خيلاراً آخلر خلار الدسلتور ,ف نهلا سلتإيد حتملا ً
رربة هإالء(.)2
كما ظهرت أصوات من مإسسات أمريكية متخصصة دعلت إللى علدم
االعتملللاد عللللى الكلللورد ,ففلللي دراسلللة لمعهلللد أمريكلللان انتربرايلللز (The
) American Enterprise Instituteبعنلللوان (هلللل كوردسلللتان العلللراق
حليف جيلد؟) دعلا الباحلث (مايكلل روبلن) فيهلا السللطات ا مريكيلة إللى علدم
االعتملاد عللى كوردسلتان كحليلف ,ووصللفها بؤنهلا حليلف ريلر مونلوق بسللبب
تعاملهللا مللع إيللران ومعارضلتها لحليللف أمريكللا تركيللا ,ودعللا واشللنطن إلعللادة
النظر بسياساتها تجاا اقليم كوردستان ,وأشار إللى إن التعلاطف ا مريكلي ملع
كوردسللتان يعتمللد علللى ا سللطورة ,وال يصللل ،الكللورد لشللراكة حقيقيللة ,ودعللا
اإلدارة ا مريكيلللة إللللى قطلللع المسلللاعدات وعلللدم ملللن ،الشلللرعية الدبلوماسلللية
لكوردستان العراق(.)3
وأظهرت السنوات النمانيلة الماضلية ,بلان السياسلة ا مريكيلة الرسلمية
لم تكن ضد تنفيذ المادة  ,020إال أنهلا فلي نفل الوقلت للم تتعل َد دعمهلا التؤييلد
الدبلوماسللي ,ولللم تبللذل مجهللوداً حقيقي لا ً لللدعم العمليللة بنشللاط ,ولعللل مللن ابللرز
(1) Joseph R. Biden Jr. and Leslie H. Gelb, Federalism Not Partition, article
published at:
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/10/02/AR2007100201824.html Joseph R. Biden Jr.,
Iraq: A Way Forward, article published at:
http://americancentristparty.net/PDF/planforiraq.pdf, last visited 15/6/2011.
( )2ضاَث ًّكَٕ هٖ رَذنا ٕٗ ئاصُ ٕطٕل (يُارح ّكو) قُنؾلٖ ئٕ زِكْ ٕ ز اُ و رَذنا إٗ ئاصاُو ذ اارٔ
()540و صاىل ث ًّهحٕمو حََعٕ بٕو .4005/6/44

3

( ) Michael Rubin, Op. Cit. pp.5-6.
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المواقف الدبلوماسية المإيدة خالل هذا الفتلرة كانلت خلالل عهلد حكوملة (إيلاد
علللالوك) ,ففلللي  3116/2/26و ّجللله السلللفير ا مريكلللي فلللي العلللراق (جلللون
نيغروبللونتي) رسللالة إلللى جللالل الطالبللاني ,أوضلل ،فيهللا موقللف بللالدا ال لداعم
لقللانون إدارة الدولللة االنتقللاليت وأشللار فيهللا أيض لا ً إلللى تصللري ،وكيللل وزيللر
الخارجيللة (ريجللارد آرميتللا ) ,الللذك أعلللن فيلله بللؤن الواليللات المتحللدة تللدعم
التطبيللق الكامللل لقللانون إدارة الدولللة االنتقللالي ,وخصوصللا ً الفقللرات التابعللة
للمادة ( ,)25وتإمن بجوهرية التطبيق الكامل لهلذا الملادة ,وأن حكوملة بلالدا
على استعداد داء ما عليها لغرض تسهيل تطبيق المادة المذكورة ,وذللك علن
طريق مسلاعدة المإسسلات المسلإولة علن تطبيلق فقراتهلا( .)1كملا أكلد السلفير
ا مريكللي فللي تركيللا (رو ولسللن) فللي كللانون النللاني  4004موقللف بللالدا
الداعي إللى أن يكلون تقريلر مصلير كركلوك بؤيلدك العراقيلون أنفسلهم ,وشلدد
(نيكوال بيرنز) مساعد وزير الخارجية على نف الموقف أنناء زيارتله إللى
تركيا في كانون الناني .)2(4004
وأننللاء المناقشللات الجاريللة فللي أروقللة البرلمللان العراقللي حللول وضللع
قللانون انتخابللات البرلمللان العراقللي لعللام  ,4000اقترح لت القللوى العربيللة فللي
البرلملللان إعطلللاء كركلللوك وضلللع خلللاا فلللي االنتخابلللات وتوزيلللع المقاعلللد
المخصصة للمحافظة بالتساوك بين مكوناتها من خالل إعطلاء كلل مكلون ملن
المكونات الرئيسلية النالنلة (الكلورد ,العلرب ,والتركملان) مقعلدين ,وأملام هلذا
التوجلله العربللي والصللمت ا مريكللي ,أبللدى القيللادة الكورديللة عللن خشلليتها,
فبادرت السلطات ا مريكية إلى طمؤنة القيادة الكورديلة ,حيلث اتصلل اللرئي
ا مريكللي (بللاراك اوبامللا) ونائبللة (جوزيللف بايللدن) بللرئي اإلقللليم (مسللعود
البللارزاني) فللي  ,311:/23/7وأكلللدا علللى ضللمانات أمريكيلللة طويلللة ا ملللد
للكورد ,إال أن رئي اإلقليم شدد على إعلالن موقلف رسلمي بلالتزام الواليلات
المتحلللدة بالملللادة  020والدسلللتور لضلللمان حقلللوق الكلللورد( ,)3فاصلللدر البيلللت
( )1لالطالع على نا الرسالة ينظر :ئٕمحٕح عٕسِش ,المصدر السابق ,ا .030
( )2ليللام ان درسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.442
( )3للمزيد ينظر نا كلمة رئي اقليم كوردستان مسعود البارزاني حول قانون االنتخابات ,متوفر في
موقللللللللللللللللللللللللع رئاسلللللللللللللللللللللللللة اإلقللللللللللللللللللللللللليم وعللللللللللللللللللللللللللى الللللللللللللللللللللللللرابط التلللللللللللللللللللللللللالي:
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ا بيض عقب ذلك في بيان لها على التلزام الواليلات المتحلدة بضلمان التطبيلق
الكامل للدستور العراقي ,وخا بالذكر المادة  ,020والتزامها بالمسلاعدة فلي
حل المشاكل العالقة بين الحكومة االتحادية وحكومة إقلليم كوردسلتان ,والتلزام
الواليات المتحدة بالعمل على إجراء اإلحصاء السلكاني( .)1وكلرر المسلإولون
ا مريكيون تؤييلدهم للملادة  020وملنهم السلفير ا مريكلي السلابق (كريسلتوفر
هيللل) أننللاء زيارتلله لإقللليم فللي  3122/2/33للللرئي بللارزاني بؤنلله يجللب أن
تحللل مشللكلة المنللاطق المتنللازع عليهللا وفق لا ً للدسللتور العراقللي والمللادة 020
منه(.)2
إال أن جميلللع التصلللريحات الدبلوماسلللية ا مريكيلللة للللم تتعللل َد الوعلللود
الشلللفوية بغيلللة تشلللجيع القيلللادة الكورديلللة للموافقلللة عللللى المشلللاريع السياسلللية
والقرارات الصادرة من الحكوملة االتحاديلة والبرلملان العراقلي ,وخاصلة بعلد
أن أبللدى النللواب الك لورد تخللوفهم منهللا ,إال أنلله فللي الواقللع لللم تضللغط اإلدارة
ا مريكية على الحكومة االتحادية كي تسير قدما ً نحو تنفيذ المادة .020
أملللا ملللن الناحيلللة ا منيلللة فلللان الواليلللات المتحلللدة تشلللترك ملللع قلللوات
البيشللمركة والجللي العراقللي فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا بمفللارز مشللتركة,
وذلك وفقا ً لخطة أعلنهلا قائلد القلوات ا مريكيلة فلي العلراق الجنلرال (ريمونلد
أوديرنو) منذ عام  4006للسيطرة على الوضع ا مني في هلذا للمنلاطق ,ملن
اجل تفادك الحلرب بلين مكوناتهلا( .)3وملع اقتلراب الموعلد النهلائي لالنسلحاب
 , http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256آخلللللللللر زيلللللللللارة فلللللللللي
.4000/3/03
1
( ) The White House, Office of the Press Secretary, Statement by the Press
Secretary on the Passage of Iraq's Revised Election Law, For Immediate
Release,
December
07,
2009,
published
at
link:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-press-secretarypassage-iraqs-. revised-election-law , last visited 17/6/2011
( )2للمزيد ينظر :السفير ا مريكي في العراق :الواليات المتحدة ملتزمة بالضمانات التي قطعتها إلقلليم
كوردسللتان ,خبللر منشللور علللى الموقللع الرسللمي لحكومللة إقللليم كوردسللتان وعلللى الللرابط التللالي:
http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100&lngnr=14&rnr=81&a
 , nr=33481آخر زيارة في .4000/3/04
(3) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over
Ninewa, Op. Cit. p.15.
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الكامل للقوات ا مريكية من العراق فلي  3122/23/42وفقلا ً لالتفاقيلة ا منيلة
بلللين البللللدين( ,)1وإصلللرار إدارة اللللرئي (بلللاراك أوباملللا) االلتلللزام بالجلللدول
الزمنللي النسللحاب قللوات بللالدا ,وتؤكيللدا علللى أن قللوات ا مللن العراقيللة قللادرة
على المحافظة على ضبط ا من في البلد ,بدأت المناطق المتنازع عليها تشلهد
توتراً متزايداً بين العرب والكورد والتلي ستشلكل اكبلر خطلر عللى االسلتقرار
في البلد ,وحذرت مجموعة ا زملات الدوليلة فلي تقريرهلا الملرقم ( )002فلي
آذار  ,4000مللن حللدوث مواجهللات بللين القللوميتين العربيللة والكورديللة علللى
طللول خللط التمللا مللع اقتللراب موعللد انسللحاب القللوات ا ميركيللة نهايللة عللام
 ,)2(4000اال انه على الررم من ان االنسحاب االمريكلي قلد تلم وفقلا ً للجلدول
الزمني المرسوم له اال انه لم تحدث اية مواجهات في تلك المناطق.
وإلى جانب كلل ذللك أعربلت الواليلات المتحلدة علن اسلتعدادها لتسللي،
الجلللي العراقلللي با سللللحة ا مريكيلللة المتطلللورة ,ا ملللر اللللذك اقللللق القيلللادة
الكورديللةت خشللية مللن تقويللة الجللي العراقللي وبالتللالي تللرجي ،كفللة الميللزان
العسلكرك لصللال ،الحكومللة االتحاديللة عللى حسللاب كوردسللتان ,والتوجلله نحللو
فرض حلول إجبارية على الكورد ,ولتفادك ذلك يصر الكلورد عللى الحصلول
علللى ضللمانات بعللدم اسللتخدام هللذا السللالح ضللدها ,كمللا حللدث فللي السللابق,
باإلضافة إلى تسلي ،البيشلمركة أيضلا ً باعتبلارهم جلزءاً ملن المنظوملة ا منيلة
العراقية(.)3
ويبدو مما سبق أن السياسة ا مريكية العامة تمنللت باإلحجلام علن حلل
قضية المناطق المتنازع عليها ,ويقف وراء ذلك مجموعلة ملن العواملل ومنهلا
أن ارلب القوى العراقية العربية والتركمانية تقف بالضد من حل القضلية وفقلا ً
( )1للمزيلد ينظلر :نللا االتفاقيلة ا منيلة بللين الواليلات المتحللدة ا مريكيلة والعلراق علللى موقلع مجلل
النواب العراقي , /http://www.parliament.iq :آخر زيارة في .4000/3/05
2
( ) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Confronting
Withdrawal Fears, Middle East Report N°103, Erbil/Baghdad/Brussels, 28
March 2011, pp.30-31.
3
( ) The International Crisis Group, Loose Ends: Iraq’s Security Forces between
U.S. Drawdown and Withdrawal, Middle East Report N°99,
; Baghdad/Washington/Brussels, 26 October 2010, p.23.
جريدة الصباح الجديد ,العدد ( )0224في
4006/4/40
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للدسلتور ,نلله وفقلا ً لآلليللة الدسللتورية فلان ضللم هللذا المنللاطق إلللى كوردسللتان
سللليكون االحتملللال ا كبلللر ,وبالتلللالي فلللان دعلللم الواليلللات المتحلللدة لهلللا تعنلللي
خسارتها لتؤييد هذا القوى.
العامللل اآلخللر يتمنللل بالعامللل اإلقليمللي وخاصللة تركيللا ,التللي تضللغط
كنيللللراً علللللى اإلدارة ا مريكيللللة للحيلولللللة دون ضللللم هللللذا المنللللاطق إلقللللليم
كوردسللتان ,بللل يمكللن القللول بللان تعهللدها لتركيللا بعللدم السللماح لضللم كركللوك
لكوردسلتان كللان السلبب وراء عللدم تلدخل تركيللا بعلد دخللول قلوات البيشللمركة
إليها في عام .4002
وان المعارضة الداخلية واإلقليمية بعلدم ضلم كركلوك إللى كوردسلتان,
واالدعاء بان سيطرة الكورد على كركوك ستإدك إلى إشعال حرب أهلية بين
مكوناتهللا ,مكنللت مللن إقنللاع اإلدارة ا مريكيللة والمإسسللات الدوليللة ووسللائل
اإلعالم الغربية بادعائها وبالتالي مالت إلى تؤجيل القضية.
وهنللاك دور مهللم للعامللل النقللافي حللول طبيعللة النللزاع فللي المنللاطق
المتنللازع عليهللا ,فالنقافللة الشللرقية تقللوم علللى قللوة ارتبللاط الشللعب بللا رض,
وتمنل ا رض بالنسبة لهم شخصلية رمزيلة وتاريخيلة ونقافيلة مهملة وبعكسلها
تعني ملوت هويلة ا ملة والشلعب ,وللذلك نجلد ارللب الصلراعات فلي المنطقلة
مرتبطللة بللا رض ,وهللذا ال نجللدا فللي النقافللة ا مريكيللة حسللب مللا ذهللب إليلله
المفكللر ا مريكللي (صللموئيل هنتنغتللون) عنللدما يإكللد بللان "العامللل الجغرافللي
ك حدى مظاهر الهوية ا مريكية هي ضعيفة أو مفقودة في أمريكلا للذلك تشلهد
أمريكا حركة جغرافية عالية وللديهم حركلة انتقلال واسلعة ملن مكلان إللى آخلر
لي لدى الشعوب ا خلرى هلذا الخاصلية بدرجلة ا ملريكيين ,ففلي الفتلرة ملا
بين آذار  0666و آذار  4000ريلر  22مليلون أمريكلي أملاكن إقلامتهم وهلذا
دليلل عللى أن ا مللريكيين ال يشلعرون باالنتمللاء إللى أك موقللع جغرافلي معللين
بقوة"( .)1وهذا يرجع إلى أنهم مستوطنون ومهاجرون وان أجدادهم جاإوا من
أماكن أخرى ,لذلك مهما كانت درجلة المواطنلة للديهم قويلة فلؤنهم ال يعتبلرون
أمريكللا ارض آبللائهم ,وبالتللالي فل نهم ينظللرون إلللى القضللية فللي العللراق بللنف
المنظور ,وهذا ما يرفضه الكورد الذين يرون في هلذا المنلاطق بؤنهلا تاريخيلا ً
( ) 1صلموئيل ب .هنتنغتللون ,مللن نحللن :التحلديات التللي تواجلله الهويللة ا مريكيلة ,ترجمللة :حسللام الللدين
خضور ,دار الرأك للنشر ,ط ,0دمشق ,4002 ,ا .32-34
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كانللت جللزءاً مللن منطقللتهم ,وبالتللالي فللان التنللازل عنهللا يعنللي إضللعاف الهويللة
الوطنية والقومية المتهم.

المطلب الثانً :تـدخل األمم المتحـدة
تؤسسللت منظمللة ا مللم المتحللدة بعللد الحللرب العالميللة النانيللة فللي عللام
 ,0622وكانت من إحدى أهلم مقاصلدها ,وكملا أشلار إليهلا الملادة ا وللى ملن
مينللاق المنظمللة ,هللو حفللظ السلللم وا مللن الللدوليين واسللتخدام الوسللائل السلللمية
لحل المنازعات الدولية بين الدول ,هلذا الن عضلوية المنظملة اقتصلرت عللى
ا مم التي حصلت على االستقالل ,وبالتالي أصب ،لديها الحق فلي التمنيلل فلي
المنظمة ,في وقت أن الكنير من ا مم التي لم تحصل على اسلتقاللها أصلبحت
من دون تمنيل في المنظمة ,ولذلك لم تهتم المنظملة بالنزاعلات الداخليلة كنيلراً
وخاصة في بداية عهد المنظمة ,وأصب ،مبدأ عدم التدخل في الشإون الداخلية
للللدول مللن المبللادئ ا ساسللية التللي قامللت عليهلا المنظمللة ,حيللث نصللت المللادة
النانية الفقرة السابعة من ميناقها على أنه (لي في هذا الميناق ما يسو لألملم
المتحدة أن تتدخل في الشإون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما
ولي فيه ما يقتضي ا عضاء أن يعرضوا منلل هلذا المسلائل ن تحلل بحكلم
هذا الميناق على أن هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة فلي الفصلل
السابع)( ,)1وهكذا أعطى ميناق المنظمة الحق للدول لتكلون لهلا السليادة التاملة
عللللى حلللدودها الداخليلللة .وظلللل المبلللدأ سلللاريا ً طيللللة فتلللرة الحلللرب البلللاردة
 ,0660-0622ليؤتي قرار مجل ا من الدولي الملرقم ( )355فلي  2نيسلان
 0660بخصللوا دعللوة العللراق إلللى كفالللة احتللرام حقللوق اإلنسللان لجميللع
المواطنين وحماية كورد العلراق ملن القملع ,وان القلرار أعطلى طابعلا ً إنسلانيا ً
للقضية الكوردية في العراق ولي طابعا ً سياسلياً ,وعللى اللررم ملن ذللك فلان
القرار لم تلغي مبدا سيادة الدول على اراضيها اال انه ادى الى تقليا السليادة
الداخلية للدول ,وشكل القرار سابقة في عمل المنظملة عللى المسلتوى اللدولي,
ليصب ،بداية مرحلة جديدة من مراحلل التطلور فلي الفقله اللدولي بشلؤن حقلوق
( )1للمزيللد ينظللر مينللاق منظمللة ا مللم المتحللدة ,نق لالً عللن :د .علللى عللودة العقللابي ,العالقللات السياسللية
الدولية :دراسة في ا صلول والتلاريخ والنظريلات ,اللدار الجماهيريلة ,ط ,0ليبيلا ,سلرت0242 ,هلـ,
ا . 422-424
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اإلنسللانت وعلللى أساسللها صلليغت فكللرة التللدخل رللراض إنسللانيةت وبالتللالي
شللكلت مسللالة حقللوق اإلنسللان تحللديا ً لقضللية السلليادة الوطنيللة ,وخرجللت هللذا
المسللالة مللن الواليللة القضللائية الداخليللة للللدول وأصللب ،مللن ضللمن اهتمامللات
القلللانون اللللدوليت فاللللدول بتوقيعهلللا وانضلللمامها إللللى المعاهلللدات واالتفاقيلللات
الدوليللة المختصللة بكفالللة حقللوق اإلنسللانت تكللون قللد تنازلللت عللن جللزء مللن
سللليادتها إللللى المجتملللع اللللدولي ,واسلللتناداً إللللى ذللللك للللم تعلللد السللليادة مطلقلللة
وواقعية( )1كما كان في السابق ,وباالستناد على القرار المذكور ,وعلى اللررم
أنه ال يلنا عللى فلرض الحظلر الجلوك ,أقلدمت الواليلات المتحلدة ا ميركيلة
وبريطانيللا وفرنسللا علللى فللرض حظللر جللوك داخللل العللراق ,سللميت بمنطق لة
الحظر الجوك شمالي العراق وجنوبه لحماية الكورد والشيعةت وأصلب ،القلرار
سابقة للتدخل في دول أخرى فيما بعد منهلا التلدخل فلي الصلومال ويورسلالفيا
وريرها.
إن االحتالل العراقلي لدوللة الكويلت دفلع مجلل ا ملن اللدولي لوضلع
العللراق تحللت طائلللة الفصللل السللابع مللن مينللاق ا مللم المتحللدة ,وفللرض عليلله
حظراً اقتصاديا ً بموجب القرار ( )330الصادر فلي  4آب  0660ملن مجلل
ا مللن( .)2وبعللد الحللرب ا مريكيللة-البريطانيللة علللى العللراق وسللقوط النظللام
السللللابق عللللام  ,4002اصللللدر مجللللل ا مللللن قللللرارا المللللرقم ( )0252فللللي
 4002/2/44اعتبر بموجبه العراق بلداً محتالً( ,)3وأمام الفلرا السياسلي فلي
العراق أصبحت المنظمة أمام مسإولية القيام بواجباتهلا تجلاا العلراق ,فؤنشلئت
بعنللة لتقللديم المسللاعدة إلللى العللراق ( )UNAMIبموجللب قللرار مجلل ا مللن
المرقم ( )2611في آب  3114ولملدة  23شلهر( ,)4ويلتم تمديلد مهمتهلا سلنويا ً
بناءاً على طللب ملن العلراق ,وعلين البرازيللي (سليرجيو دك ميلللو) فلي أيلار
( )1للمزيد ينظر :قرار مجل ا من الدولي المرقم , S/RES/688 (1991) :في  2نيسان  .0660؛
عبلللد الحسلللين شلللعبان ,مفارقلللة السللليادة وا لتلللدخل اإلنسلللاني ,مقاللللة منشلللورة عللللى اللللرابط التلللالي:
 , http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179840آخللللللللر زيللللللللارة فللللللللي
.4000/3/44

( )2للمزيد ينظر قرار مجل

ا من الدولي المرقم , S/RES/661(1990) :في  3آب .0660

( )3للمزيد ينظر :قرار مجل

ا من الدولي المرقم , S/RES/1483(2003) :في  44أيار .4002

( )4للمزيد ينظر :قرار مجل

ا من الدولي المرقم , S/RES/1500(2003( :في  02آب .4002
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 3114ممللنالً خاصلا ً لالمللين العللام لألمللم المتحللدة فللي العللراق( ,)1وجللاء قللرار
مجلللل ا ملللن رقلللم ( )2657فلللي  5حزيلللران  3115اللللذك وضلللع بموجبللله
الخطوط العامة لوالية البعنة في العراق ليتسنى من خالله تقلديم المسلاعدة فلي
العديللد مللن المهللام ,ومللن أهمهللا المسللاعدة فللي عقللد مللإتمر وطنلليت ومتابعللة
أوضللاع حقللوق اإلنسللان ,وتقللديم المسللاعدة فللي إعللادة بنللاء وتؤهيللل مإسسللات
الدولة والمجتمع المدني ,وتقديم المشورة والدعم للحكوملة العراقيلة ومفوضلية
االنتخابات ,والمساعدة فلي إجلراء ومراقبلة االنتخابلات وكتابلة الدسلتور اللدائم
للبلللد ,والمسللاعدة فللي مجللال إعللادة ا عمللار والتنميللة والمسللاعدات اإلنسللانية,
باإلضللافة إلللى تمديللد مهمللة البعنللة لمللدة اننللي عشللر شللهراً( ,)2واسللتمر مجلل
ا مللن الللدولي سللنويا ً ب صللدار قللرار لتمديللد مهمللة البعنللة لمللدة سللنة بنللاءاً علللى
طلب من الحكومة العراقية ,حتى عام  3118لتصدر قرارها الملرقم ()2881
والذك بموجبه تلم توسليع مهملة البعنلة لتشلمل مهلام إضلافية وملن أهمهلا تقلديم
المشورة والدعم والمساعدة لألطراف العراقية لتسلوية مسلؤلة الحلدود الداخليلة
بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان(.)3
كملا أن قللانون إدارة الدوللة للمرحلللة االنتقاليللة لعلام  3115وفللي المللادة
 69المخللتا بحللل مشللكلة المنللاطق المتنللازع عليهللا ,أعطللى المجللال لألمللم
المتحدة بان تشارك في المشورة والمساعدة في الشؤن الداخلي العراقي ,عندما
نصللت المللادة علللى أن " لقللد تالعللب النظللام السللابق أيض لا ً بالحللدود اإلداريللة
وريرهلللا بغيلللة تحقيلللق أهلللداف سياسللليةت عللللى الرئاسلللة والحكوملللة العراقيلللة
االنتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعيلة الوطنيلة وذللك لمعالجلة تللك التغييلرات
ريللر العادلللةت وفللي حالللة عللدم تمكللن الرئاسللة مللن الموافقللة باإلجمللاع علللى
( )1قتللل ديميلللو فللي تفجيللر مقللر ا مللم المتحللدة فللي بغللداد يللوم  06أب  4002وحللل محللله النيوزلنللدك
(رو

ماوتن) باإلنابة حتى تم تعيين الباكستاني (اشرف قاضي) في  5آب  4002حتلى  42تشلرين

ا ول  ,4004ليحل محله السويدك (سلتيفان ديمسلتورا) بتلاريخ  20تشلرين النلاني  4004حتلى 20

حزيران  ,4006ليحل محله الهولندك (آد ميلكورد) في  4تموز  4006حتلى  00اب  4000ليحلل
محللله االلمللاني مللارتن كللوبلر وهللو مسللتمر فللي رئاسللة البعنللة حتللى اآلن .للمزيللد يراجللع موقللع بعنللة
يونامي على االنترنيت. www.uniraq.org/ :
( )2للمزيللد ينظللر :قللرار مجل ل ا مللن الللدولي المللرقم , S/RES/1546 (2004) :فللي  5حزيللران
.4002
( )3للمزيد ينظر :قرار مجل

ا من الدولي المرقم , S/RES/1770 (2007) :في  00آب .4004
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مجموعللة مللن التوصللياتت فعلللى مجل ل الرئاسللة القيللام بتعيللين مح ّكللم محايللد
وباإلجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصياتت وفلي حاللة علدم قلدرة
مجل الرئاسة على الموافقة على مح ّكمت فعلى مجلل الرئاسلة أن يطللب ملن
ا مللين العللام لألمللم المتحللدة تعيللين شخصللية دوليللة مرموقللة للقيللام بللالتحكيم
المطلوب " .وكانت هذا أول إشلارة مباشلرة إلعطلاء المنظملة دوراً فلي إيجلاد
الحللل للمشللكلة ,وبعللد فشللل الحكومللة العراقيللة فللي حللل المشللكلة ,وفق لا ً للمللادة
المللذكورة التللي تحولللت إلللى المللادة  251مللن الدسللتور العراقللي لعللام ,3116
والتللي وضللعت سللقفا ً زمني لا ً لتسللوية المشللكلة مللن خللالل نالنللة مراحللل وهللي
(التطبيللللع ,واإلحصللللاء ,واالسللللتفتاء لتقريللللر مصلللليرها) فللللي مللللدة أقصللللاها
 ,3118/23/42وكذلك ظهور الخالفات بين الحكومة االتحادية وحكومة إقلليم
كوردسللتان ,أصللب ،تللدخل ا مللم المتحللدة واقع لاً ,واقتللرح (سللتيفان ديمسللتورا)
ممنل ا مين العام لألمم المتحدة في العراق استعداد يونلامي تقلديم المسلاعدات
الفنية الالزمة لتنفيذ المادة ( )020من الدستور العراقي وذللك خلالل ملدة سلتة
أشهر اعتباراً ملن  ,3119/2/2ووافلق برلملان كوردسلتان عللى االقتلراح فلي
جلسته المرقمة ( )23في  3118/23/37وأكد على انه "ولحسن النية وحفاظلا
علللى المصلللحة الوطنيللة العراقيللة العليللا وشللعورا بالمسللإوليةت يعلللن المجل ل
الللوطني موافقتلله علللى مقتللرح الممنللل الخللاا مللين عللام ا مللم المتحللدة مللع
التؤكيد على أن مصداقية الحكومة االتحادية وا مم المتحدة مرهونة بتنفيلذ هلذا
االلتزام ضمن الملدة المقترحلة دون مماطللة"()1ت وأكلد ديمسلتورا فلي كلملة لله
أمام برلمان كوردستان بان تدخل يونامي تعني إبقاء المادة  020حيا ً بعلد نفلاذ
المدة المحددة لها دستورياً ,كما أنها ستضفي الشرعية الدولية على المادة(.)2
وأكد ا مين العام لألمم المتحدة في تقرير له حلول الوضلع فلي العلراق
املللام مجلللل ا ملللن اللللدولي بتلللاريخ  ,3119/2/25انللله وللصلللعوبة التقنيلللة
( )1للمزيد ينظر :قرار برلمان كوردستان العراق حول الموافقلة عللى اقتلراح يونلامي لتمديلد ملدة تنفيلذ
المادة  020لمدة ستة أشهر ,الصادر في الجلسة رقم ( )23في .4004/04/43
( )2دةقى وتةى ستيظان ديمستورا نوينةری نةتةوةيلةكطرتوةكان للة ع َيلراق للة دانيشلتنى ذملارة ()22
ی روذى  4004/04/04ی نةرلةمانى كوردستان ,لة سايتى نةرلةمانى كوردستان لة لينكى:
 , http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News -140&id=5180آخر زيلارة فلي

.4000/3/42
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واللوجستية التي ينطوك عليها إجلراء اسلتفتاء قبلل  ١٣كلانون ا ول  4004ت
بالتالي هناك ضرورة لتؤخيرها لدوافع تقنيةت ف ن أفضل خطوة تالية في عملية
تسهيل تنفيذ المادة  ,020تتمنل في البدء ابتداء من كلانون النلاني  4005وفلي
رضللون سللتة أشللهرت بمسلللاعدة فنيللة تقللدمها إللللى السلللطات المعنيللة بلللا مر,
وسيسللاعد ذلللك جميللع ا طللراف المشللاركة للمسللاهمة فللي تلللك العمليللة بشللكل
ب ّناء(.)1
وبدأت البعنة مهامهلا إلعلداد تقلارير علن ا قضلية والنلواحي فلي أربلع
محافظات ومن بينها الحويجة ودب وداقلوق وكركلوك فلي محافظلة كركلوك,
وعقللرة والحمدانيللة ومخمللور وسللنجار وتلعفللر وتلكيللف وشلليخان فللي محافظللة
نينوىت وكفرك وخانقين وكذلك ناحيلة منلدلي ملن قضلاء بللدروز فلي محافظلة
ديللالى ,والطللوز فللي محافظللة صللالح الللدين ,مللن خللالل البحللث العميللق فللي
ا وضللاع الراهنللة لهللذا المنللاطقت مللن خللالل التشللاور مللع مختلللف الجهللات
العراقية على الصعيد الوطني وعللى مسلتوى ا قلاليم والمحافظلات( .)2والقيلام
بالزيللارات الميدانيللة للمنللاطق المعنيللةت ومراجعللة سللجالت التعللداد السللكانيت
والبيانات االجتماعية واالقتصادية ,والمعلومات الواقعيلة علن التلاريخ اإلدارك
لهذا الوحدات اإلدارية ,وبسلبب علدم وجلود تعلداد ذات مصلداقية ومقبوللة فلي
العراق منذ عام 0624ت اعتمدت البعنة على نتلائج انتخابلات ديسلمبر ,4002
وأدت كل ذلك إلى جمع كمية كبيرة من المعلومات حول هذا المنلاطق ,وبنلاءاً
عليلله ق ل ّدم الممنللل الخللاا لألمللين العللام لألمللم المتحللدة فللي العللراق ديمسللتورا
التقريلللر التحليللللي ا ول حلللول العمليلللات الممكنلللة لتسلللوية الحلللدود الداخليلللة
المتنازع عليها في  3119/7/6إلى رئي اللوزراء العراقلي ومجلل الرئاسلة
العراقي ورئي حكومة إقليم كوردسلتان ,وشلمل التقريلر ا ول أربعلة أقضلية
متنللازع عليهللا وهللي قضللاء عقللرة والحمدانيللة ومخمللور ومنللدليت مرفللق معهللا
ورقة توض ،المنهجية التي اتبعتها بعنة يونامي ,وأكد ديمستورا بلؤن الحكوملة
العراقيلة صلاحبة المسلإولية السليادية التخللاذ قلرار حلول العمليلة .كملا أوضلل،
التقرير أيضا ً المنهجية المستخدمة لمعالجة الحلدود الداخليلة للمنلاطق المتنلازع
( )1للمزيلللد ينظلللر :تقريلللر ا ملللين العلللام لألملللم المتحلللدة فلللي مجلللل
 , S/2008/19بتاريخ .4005/0/02
( )2للمزيلللد ينظلللر :تقريلللر ا ملللين العلللام لألملللم المتحلللدة فلللي مجلللل
 , S/2009/284بتاريخ .4006/3/4
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ا ملللن حلللول العلللراق ,الملللرقم
ا ملللن حلللول العلللراق ,الملللرقم

عليها ,وأن هدف البعنة من إعداد وتقديم هذا التحليل هلو مجلرد المسلاهمة فلي
تطوير عمليات التسوية لهذا المسلائل المعقلدة والحساسلة .ونظلراً لملا تتضلمنه
هذا المسائل من تعقيداتت اختارت البعنة أربعة أقضية لتكلون موضلع تحليلهلا
ا ولللي ,وقللد هللدفت البعنللة مللن خللالل هللذا العينللة إلللى تطللوير منهجيللة يمكللن
تطبيقهللا علللى هللذا المنللاطق وريرهللا مللن المنللاطق المتنللازع عليهللات لعرضللها
على حكومة العراق للنظر فيهلا ,وقلد تلم اختيلار هلذا ا قضلية بعلد مشلاورات
موسعة وتحليل الظروف الخاصة بكل واحدة منها وبالشكل التالي:
 -0قضاااء عقاارة  /محافظااة نٌنااوى :لكللون القضللاء يقللع فللوق الخللط ا خضللر
وتدار من قبل محافظة دهوك منلذ علام 0660ت ولكونهلا إحلدى ا قضلية التلي
تقللع تحللت إدارة حكومللة إقللليم كوردسللتان بموجللب المللادة  022مللن الدسللتور
العراقي لعام  ,4002و نها ذات أرلبية كورديةت أوصت البعنة بؤنه لن تكلون
هناك حاجة للقيام بتغييرات جوهرية في الترتيب اإلدارك الحالي ,وبالتلالي أن
يتم تحويل اإلدارة بصورة رسمية إلى محافظة دهوك.
 -4قضاااء الحمدانٌااة  /محافظااة نٌنااوى :لكللون القضللاء تحللت إدارة محافظللة
نينوى منذ عام  ,0624ولكونها تقع خار نطاق ا قضية التي تديرها حكومة
إقليم كوردستان منذ  06آذار ,4002وتمتعها بروابط إداريلة واقتصلادية قويلة
مللع الموصلللت وتاريخي لا ً كللان يتللؤلف مللن بلللدات مسلليحية كبيللرة وقللرى للشللبك
ومجتمعللات عربيللةت بللا خا فللي ناحيللة نمللرود ,ولكللون رالبيللة سللكانها مللن
المسيحيين والشبك أوصت البعنة بان تدار قضاء الحمدانية من خالل محافظلة
نينوى.
 -2قضاء مخمور  /محافظة أربٌل :كانلت قضلاء مخملور جلزءاً ملن محافظلة
أربيل منذ عام 0624ت ولكلن بقائهلا تحلت الخلط ا خضلر أننلاء انتفاضلة علام
 ,0660بدأت محافظة نينلوى ب دارتهلا منلذ ذللك الوقلتت وكانلت خلار نطلاق
ا قضللية التللي تللديرها حكومللة إقللليم كوردسللتان منللذ  06آذار  ,4002ونظللراً
لعدم وجود أك تشريع أو قرار أو نظام ينقل بصورة رسمية إدارة القضاء ملن
محافظللة أربيللل إلللى محافظللة نينللوى ,أوصللت البعنللة ضللم القضللاء إلللى إقللليم
205

كوردسلتان ضلمن محافظلة اربيللل ,باسلتنناء ناحيلة قللرا حيلث أوصلت البعنلة
بؤنه قد تكون من ا فضل إدارتها من خالل قضاء مجاور أو محافظة مجلاورة
خار إقليم كوردستان.
 -2ناحٌة مندلً  /قضاء بلدروز فً محافظة دٌاالى :كانلت منلدلي ملن أوللى
االقضللية العراقيللة إال أنهللا وبموجللب مرسللوم جمهللورك فللي عللام  0654تللم
خفلللض المسلللتوى اإلدارك إللللى ناحيلللة ضلللمن قضلللاء بللللدروز ,لكنهلللا كانلللت
باسللتمرار جللزءاً مللن محافظللة ديللالى منللذ عللام  .0624وررللم سياسللات طللرد
الكورد الفيليين منذ السبعينات والنمانينات ,وملع ذللك أوصلت البعنلة أن تكلون
إدارتهلللا ملللن خلللالل محافظلللة ديلللالى باعتبارهلللا اسلللتمراراً للترتيلللب اإلدارك
التاريخي.
وأشار التقرير إلى أن معايير التقصي المستخدمة لديها تمنل في:
 -0التااارٌا اإلداري :مللن خللالل دراسللة الممارسللات التللي اتبعتهللا الحكومللات
السلللابقة إلحلللداث التغيلللرات اإلداريلللة ومنهلللا قلللرارات مجلللل قيلللادة النلللورة
والمراسلليم الجمهوريللة ,باإلضللافة إلللى التغيللرات اإلداريللة التللي حللدنت منللذ
آذار . 4002
 -4تقدٌم الحكوماة الخادمات :حيلث أشلار التقريلر إللى انله تلم تحديلد المصلير
اإلدارك لالقضية ا ربعة لتكون بشكل تسهل عللى الحكوملة إيصلال الخلدمات
إليها.
 -2التركٌبااااة السااااكانٌة وانتخابااااات  :1009مللللن خللللالل اسللللتخدام البيانللللات
اإلحصللائية فللي العللراق ,إضللافة إلللى دراسللة نتللائج االنتخابللات البرلمانيللة فللي
كلللانون ا ول  4002لتحديلللد الخيلللارات السياسلللية المحليلللة ودرجلللة التلللؤنير
السياسي في المحافظات في ذلك الوقت ,كما أشلار التقريلر عللى انله يجلب أال
يللتم تفسللير نتللائج االنتخابللات كمإشللر علللى ميللل السللكان إلللى تغييللر الصللالحية
اإلدارية.
 -2الظااااروف االجتماعٌااااة واالقتصااااادٌة :حيللللث تمللللت دراسللللة الظللللروف
االجتماعية واالقتصادية في االقضية ا ربعة ضمن المنلاطق المتنلازع عليهلا,
لالستفادة منها لكشف التاريخ الخاا بالسيطرة اإلدارية.
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 -2الاادعاوى والتعوٌضااات :تمللت دراسللة وضللع ومسللتويات دعللاوى الملكيللة
والتعويضللات فللي جميللع ا قضللية كمإشللر علللى التغييللرات التللي وقعللت فللي
السابق.
 -3األوضاع األمنٌة :حيث تمت دراسة ا وضاع ا منية فلي كلل منطقلة لفهلم
التوجهات وأنرها على اإلدارة المحلية.
 -4مشاورات ٌونامً :من خالل الزيارات الميدانيلة التلي قاملت بهلا إللى هلذا
المنللاطق وإجللراء مقللابالت مللع مجللال ا قضللية والنللواحي وزعمللاء العشللائر
وا هالي.
وأوصللت البعنللة فللي نهايللة التقريللر إلللى القيللام ب ل جراءات مناسللبة لبنللاء
النقة بشكل يتناسب مع خصوصية كل منطقة ,وشملت هذا اإلجلراءات مزيجلا ً
من اإلعمال إلعادة ا عمار والتنمية والمساعدة على حماية ا قليات(.)1
واجه التقرير ا ول الصادر من بعنة يونلامي ردود أفعلال مختلفلة إزاء
مللا جللاء فيلله ,علللى الللررم مللن أن التقريللر كللان ريللر ملللزم طللراف النللزاع,
وكذلك ال يلغي عملية االستفتاء المزمع قيامه لحسلم مصلير المنلاطق المتنلازع
عليها ,إال أنه واجه رفضا ً من مختلف الجهات وخاصة القيادة الكوردية ,حيث
عقللد برلمللان كوردسللتان اجتماعللا فللي  3119/7/9لمناقشللة التقريللر واصللدر
بالرا ً أعرب فيه عن قلقه حيال أسلوب تحديد تلك ا قضليةت والسليما اسلتخدام
المعايير المختلفة فلي الوصلول إللى تللك المقترحلات ,ودعلا ا طلراف المعنيلة
إلى ا خذ بنظر االعتبار قلق مواطني كوردستان ,وااللتلزام بالملادة  020ملن
الدستور ,والتؤكيد على الحقائق التاريخية والجغرافية للمنطقة ,وضمان العدالة
وإزالللة آنللار التعريللب الللذك مارسلله النظللام السللابق بحللق الكللورد والتركمللان,
ولي تعزيز وتنبيت الواقلع المفلروض سلابقا ً علن طريلق السياسلات القسلرية.
كمللا أكللد الللبال بللان البرلمللان الكوردسللتاني ينتظللر المقترحللات والخطللوات
المقبلللة عللن المرحلللة النانيلة والنالنللة مللن المقترحللاتت إلعللالن موقفلله وقللرارا

( )1بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ,نلا التقريلر ا ول حلول الحلدود الداخليلة المتنلازع
عليها ,قدم إلى مجل الوزراء العراقلي ومجلل الرئاسلة العراقلي ورئاسلة حكوملة إقلليم كوردسلتان
بتاريخ .4005/3/2
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بشؤنها( .)1أما ردود ا فعلال العربيلة إزاء التقريلر فقلد أعلرب عنله النائلب فلي
البرلمان العراقي من محافظة نينوى (أسامة النجيفي) الذك أكد بان التقرير للم
يكللن حياديللا ً بللل فللاقم المشللاكل ولللم يقللدم الحلللول ,وبؤنلله تبنللى وجهللة النظللر
الكوردية وأضاف الشلرعية لسليطرتهم عللى بعلض المنلاطق المتنلازع عليهلا,
وصللور العالقللات بللين بغللداد وأربيللل وكؤنهمللا بللين دولتللين( .)2كمللا أن القللوى
التركمانيللة عبللرت عللن رفضللها للتقريللر ,عنللدما انتقللد (حسللن تللوران) عضللو
مجل محافظة كركوك البعنلة العتمادهلا عللى نتلائج انتخابلات  ,4002واتهلم
ديمسلللتورا بانحيلللازا للكلللورد بدعوتللله لتلللؤخير تطبيلللق الملللادة  020بلللدالً ملللن
اعتبارها الرية(.)3
كلان ملن المقلرر أن يللي التقريلر ا ول تقريلرين يشلمالن ملا تبقلى ملن
المنللاطق المتنللازع عليهللا ,علللى أن يخصللا التقريللر النللاني قضللية تلعفللر,
تلكيللف ,شلليخان وسللنجار فللي محافظللة نينللوى ,وقضللاء خللانقين فللي محافظللة
ديللالى ,أمللا التقريللر النالللث أن يخصللا تحديللداً لكركللوك والمنللاطق المجللاورة
لها ,إال انه نتيجة لالنتقادات الكبيرة ومن مختلف التيلارات والقوميلات للتقريلر
ا ول حلللول تحليلهلللا وأسللللوبها ,أصلللدرت بعنلللة يونلللامي فلللي 3122/5/33
تقريرهلللا النلللاني وا خيلللر ,وخالفلللا ً علللن التقريلللر ا ولت قلللدمت التقريلللر إللللى
القيللادات السياسللية المعنيللة بالمنللاطق المتنللازع عليهللا دون اطللالع الجمللاهير
والمجتمع على محتوياته ,وأعلنت البعنة علن الخطلوط العريضلة للتقريلر دون
نشر التفاصيل في اإلعلالم المحللي أو العلالمي ,واللذك تضلمن جميلع المنلاطق
بضمنها االقضية ا ربعة التي تطرق إليها في التقرير ا ول ,حيلث أشلار إللى
انلله تللم إعللداد تقللارير منفصلللة حللول أقضللية سللنجار وتلعفللر وتلكيللف وشلليخان
وعقللرة والحمدانيللة ومخمللور والحويجللة والللدب وداقللوق وكركللوك والطللوز
الوطني الكوردستاني حول توصيات ديمستورا في  5حزيلران ,4005

( )1للمزيد ينظر :بال المجل
وعلى الرابط التالي:
, http://www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News-140&id=2117
آخر زيارة في .4000/3/46
( ) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over
Ninewa, Op. Cit., p.19.
(3) The International Crisis Group, Oil for Soil: Toward a Grand Bargain on
Iraq and the Kurds, Middle East Report N°80, Kirkuk/Brussels, 28 October
2008, p.12.
2
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وكفللرك وخللانقين وناحيللة منللدلي فللي قضللاء بلللدروز ,وقللد أشللار التقريللر حللول
مستقبل محافظة كركلوك ملن خلالل علرض أربعلة مقترحلات أو سليناريوهات
باالعتماد على الدستور العراقليت واتفلاق ا طلراف السياسلية المعنيلة وملن نلم
إجللراء اسللتفتاء عللام حولهللا ,مللع اقتللراح آليللات لبنللاء النقللة فللي هللذا المنللاطق
لتخفيف حدة التوتر والنزاع والتوصل إلى حلول مرضية ودائمة(.)1
وتتمنل السيناريوهات ا ربعة حول كركوك بما يلي:
 -0إعادة صيارة المادة  020من خالل اتفاق سياسي لتكون أكنر تفصليالً
وبصيغة أكنر قانونية.
 -4إبقللاء كركلوك محافظللة ريللر منضللوية فللي إقللليم ,أك أن تبقللى محافظللة
إدارية بذاتها دون إلحاقها ب قليم آخر.
 -2االرتباط المزدو من خالل ربط كركوك كمحافظة بكلل ملن الحكوملة
االتحاديلللة وحكوملللة إقلللليم كوردسلللتان كصللليغة للوصلللاية المشلللتركة,
ويشللترط تحقيقلله بالتوصللل إلللى اتفلللاق سياسللي يصللادق عليلله أهلللالي
كركوك باستفتاء عام.
 -2الوضللع الخللاا مللن خللالل مللن ،كرك لوك وضللعا ً خاص لا ً أك أن تكللون
محافظة أو إقليما ً يتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي اإلدارك ,ويمكن
أن تنبنلللق نتيجلللة التفلللاق سياسلللي ويصلللادق عليهلللا مواطنلللو كركلللوك
باستفتاء عام(.)2
إن السيناريوهات ا ربعة ال تشير إللى إمكانيلة بقلاء كركلوك تحلت اإلدارة
المباشرة لبغداد وال ضمها إلقليم كوردستان ,وأكلد التقريلر عللى أن الخيلارات
ا ربعة ال يمكن تطبيقه إال ملن خلالل اتفلاق سياسلي واسلع النطلاق ,وسليحتا
الخياران ا خيران إلى إجلراء اسلتفتاء علام لمصلادقة سلكان محافظلة كركلوك
عليها.

( ) 1للمزيلد ينظللر :البيللان الصلحفي لبعنللة يونللامي حلول الحللدود الداخليللة المتنلازع عليهللا ,منشللور علللى
الرابط التالي:
 , http://www.uniraq.org/arabic/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1009آخلللللللللر
زيارة في .4000/3/20

2

( ) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Trouble Along the
Trigger Line, Op. Cit, pp.7-9.

209

كانت ردود الفعلل عللى التقريلر النلاني والنهلائي صلامتة سلباب منهلا
أنه لم ينشر للعلن كسابقتهت كما إنه لم يقدم توصيات صريحة ,ومن ،ا طلراف
وقتا ً إلبداء وجهات النظر حول التقرير ,ولذلك لم تبد حكومة الملالكي رفضلها
فكللار يونللامي ,كمللا أن القيللادة الكورديللة كانلت أقللل معارضللة لنتللائج التقريللر
مقارنة بالتقرير ا ولت على الررم أن التقرير لم يتناول إدما كركلوك ضلمن
كوردستانت إال انه للم يسلتبعد هلذا الخيلار ملن خلالل إقلرار يونلامي بضلرورة
إيجاد حل ينسجم ملع أحكلام الدسلتور .أملا التركملان فقلد اعربلوا علن رضلاهم
النسبي حول ملا جلاء فلي التقريلرت وذللك لتوصلية التقريلر حلول ملن ،كركلوك
وضللعا ً خاصللا ً ,أمللا السياسلليون العللرب فللي كركللوك فقللد عارضللوا التقريللر
واعتبروا متحيزاً للكورد(.)1
يبلللدو مملللا سلللبق ,أن دور بعنلللة يونلللامي فلللي طلللرح الحللللول الجذريلللة
المناسبة لمشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا للم تكلن بالمسلتوى المطللوب بسلبب
ا وضللاع السياسللية المضللطربة فللي العللراق ومعارضللة ارلللب القللوى المحليللة
واإلقليميللة لتطلعللات القيللادة الكورديللة حللول ضللم هللذا المنللاطق ذات ا رلبيللة
الكورديلللة .وكلللان ملللن المفتلللرض أن تكلللون بعنلللة يونلللامي أكنلللر حياديلللة إزاء
أطراف النزاع في العراق حول عائدية هلذا المنلاطق ,ولكلن يبلدو أن السياسلة
العاملللة لألملللم المتحلللدة تحركهلللا مجموعلللة ملللن ا سللل القانونيلللة والسياسلللية
والمصال ،الدولية ,وهي تحاول ترضية جميلع ا طلراف دون ا خلذ بالعواملل
التاريخيللة فللي طروحاتهللا الخاصللة بهللذا المنللاطق ,وكانللت لبعنللة يونللامي فللي
العراق دوراً فعاالً منذ سلقوط النظلام العراقلي السلابق وفلي مختللف المجلاالت
منهلللا دعلللم العمليلللة السياسلللية وتنظللليم االنتخابلللات وكتابلللة الدسلللتور وتقلللديم
المساعدات اإلنسانية ,ومن نم تقديم المساعدة لحل المشاكل الحدوديلة اإلداريلة
بللين حكومللة إقللليم كوردسللتان والحكومللة االتحاديللة ,بعللد انتهللاء المللدة الزمنيللة
المقررة لحل هذا القضية بموجب المادة  020من الدستور العراقلي ,حيلث أن
لمنظمة ا مم المتحدة تجارب رير مشجعة في منل هذا القضلايا عللى الصلعيد
الدولي ,فهلي للم تسلاهم فلي حلل الكنيلر ملن النزاعلات بلل أطاللت أملدها ومنله
النلزاع اإلسللرائيلي-الفلسللطيني والنللزاع فللي إقللليم كشللمير الهنللدك والنللزاع فللي
قبرا .وكان لدور بعنة يونلامي فلي حلل قضلية المنلاطق المتنلازع عليهلا فلي
العللراق جانبللان ايجللابي وسلللبيت وكللان دورهللا االيجللابي يتمنللل فللي إضللفاء
(1) Ibid., p.p. 7-9.
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الشرعية الدولية على المادة  020والعمل على االستمرار بهات وأنهلا اعترفلت
في تقريرها بسياسات التعريب والتطهير العرقلي والتهجيلر القسلركت وانتهلاك
حقلللوق اإلنسلللان واالسلللتيالء عللللى أملللوال وممتلكلللات الكلللورد وفقلللا ً لسياسلللات
ا نظمة السابقة ,كما أنها ذكرت في تقاريرها أسماء مناطق جديلدة للم تلذكرها
الدسللتور كمنللاطق متنللازع عليهللا .أمللا الجانللب السلللبي فكللان واضللحا ً فللي مللتن
التقرير الن البعنة من خالل ما قاملت بله ملن عملل تظهلر بؤنهلا ال تتعاملل ملع
الحقللائق التاريخيلة والواقللع الجغرافللي ,بقللدر مللا تتعامللل مللع المنطللق السياسللي
الذك يفرض نفسه في كنير ملن ا حيلان ,باإلضلافة إللى خضلوعها فلي عملهلا
بشكل أو آخر إلى تؤنيرات سياسية سواء أكانت داخلية عراقية أو إقليميلة ,كملا
تحتلو عليهلا الملادة  020وهلذا يعنلي االبتعلاد
أنها طرحت إجراءات جديلدة للم
ِ
عن الدستور عند الضرورة ,وبهذا تلقى الكورد ضربة مفادا انه للم تعلد ا ملم
المتحللدة ملزمللة بالدسللتور وفقراتلله حللول المنللاطق المتنللازع عليهللا ,وان تللدخل
ا مللم المتحللدة يعنللي إطالللة أمللد المشللكلة وبالتللالي عللدم ضللمها لكوردسللتان,
وخاصة في ذللك الوقلت كانلت الحكوملة االتحاديلة ضلعيفة وتعلاني ملن وضلع
امني سيء ,وكان إقليم كوردستان آمناً ,وفعالً أمضت مدة ستة أشلهر المحلددة
لعمللل البعنللة لتللؤتي بتقريرهللا ا ول الجزئللي ومللا جللاء فيلله أنهللا تطرقللت مللر
أربعة أقضية فقطت كما تطرقت في تقريرها إلى مسائل ومنها قضاء عقرة فلي
وقت كانت عائديتها قلد حسلمت دسلتوريا ً وللم تكلن محلل خلالف بلين الحكوملة
العراقيللة وإقللليم كوردسللتان .ومللا نؤخللذا علللى التقريللر أنهللا فهمللت مصللطل،
المناطق المتنازع عليها بين طرفين وبالتلالي تقريرهلا ا ول جلاء لتعطلي لكلل
طرف منهما مناطق متساوية كؤنها محاوللة لتحقيلق تلوازن بينهملا أو إلرضلاء
كال الطلرفين ا ملر اللذك يإكلد إلغلاء وتهملي الحقلائق التاريخيلة والجغرافيلة
لواقع هذا المناطق.
كما اقتصر دور يونامي على التحكيم لحل قضية محلددة وهلي معالجلة
التغييللرات التللي أجريللت فللي الحللدود اإلداريللة ولللي العمليللة ا ساسللية ذات
المراحل النالنة ,واعتمد التقرير ا ول عللى التركيبلة السلكانية الحاليلة ونتلائج
انتخابللللات  ,4002وبالتللللالي أهمللللل اآلنللللار التللللي تركتهللللا سياسللللات التغيللللر
الديمغرافي لتعريب المنطقة .كما أن التقرير وررم اعترافه بسياسات التطهيلر
العرقي بحلق الكلورد الفيليلين إال أنله جلاء ليعتلرف بلالواقع اللديمغرافي السلائد
فيما يتعلق بمندلي وأوصت ببقائهلا ملع الحكوملة االتحاديلة ,كملا أن البعنلة فلي
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تقريريهللا عرفللت بعللض مكونللات مللن الشللعب الكللوردك كللااليزديين والشللبك
والكاكائيين كؤقوام منفصلة علن القوميلة الكورديلة فلي حلين أن هلذا المكونلات
تعللرف نفسللها قومي لا ً ككللورد .كمللا أن البعنللة لللم تظهللر مللا هللو المعيللار الللذك
اعتمدتلله لقرارهللا حللول قضللاء الحمدانيللة وادعائهللا بللان المسلليحيين والشللبك
يميلللون إلللى البقللاء مللع الموصللل ولللي مللع إقللليم كوردسللتان .كمللا أنهللا وررللم
اعتمادها عللى نتلائج انتخابلات علام  4002كؤحلد المعلايير إال أنهلا فلي الوقلت
ذاتلله شللككت بصللحة نتائجهللا علللى الللررم مللن أشللراف ا مللم المتحللدة علللى
تنفيذهات والتصديق على نتائجها.
وهكذا وررم أن تقارير يونامي تحليلية أكنر منها توجيهية في طابعهلات
إال أنها ونيقة دولية صادرة من جهة ذات شان دولي كبير وبالتالي ستكون لهلا
تلللؤنير فلللي أك حلللل مسلللتقبلي .ولكلللن فلللي الجانلللب اآلخلللر فلللؤن اتسلللاع دائلللرة
المناقشات والتعامل بخصوا تنفيذ المادة 020ت سيإدك إلى خلرو المشلكلة
من الدائرة المحلية العراقية إلى المحيط الدوليت وهذا قد ال يكون ملن مصللحة
الكورد ن النقل السياسي للقيادة الكورد مقابل نقلل القلوى الداخليلة المناهضلة
لتطلعللات الكللورد ودعللم الللدول اإلقليميللة لهللا سللترج ،كفللة الميللزان لصللال،
ا خيلر .وهكلذا يبلدو لنللا أن تلدخل يونلامي واليتهلا فللي التعاملل ملع المشللكلة ال
تساهم بالتوصل إلى حل مناسب.

المطلب الثالث :رؤى مجموعة األزمات الدولٌة

تعتبلر مجموعلة ا زملات الدوليلة((The International Crisis )1
)Groupsمن إحدى المإسسات الدولية التي أوللت مشلكلة المنلاطق المتنلازع

( ) 1مجموعة ا زمات الدولية منظملة دوليلة مسلتقلة ريلر ربحيلة وريلر حكوميلةت تؤسسلت علام 0662
بمبادرة مجموعة من الشخصيات المعروفة ,مقرهلا الرئيسلي فلي بروكسلل فلي بلجيكلا وللديها مكاتلب
فرعيلللة وإقليميلللة وتمنيلللل ميلللداني فلللي العديلللد ملللن الملللدن العالميلللة ,رئيسلللة المنظملللة هلللي (للللويز
آربلور) المفوضللة السللامية لألمللم المتحلدة لحقللوق اإلنسللان السللابقة والمدعيلة السللابقة للمحللاكم الدوليللة
ليوروسللالفيا وروانللدا ,عللدد موظفيهللا فللي سللائر أنحللاء العللالم حللوالي  020موظف لا ً متفرر لا ً مللن 26
جنسيةت يجيدون  24لغة ,عدد النزاعات القائمة والنزاعات المحتملة التي تغطيها المنظمة  32نزاعا,
وبلس موازنتها لعام  4005حوالي  03مليون دوالر أميركي .تتمنلل مهمتهلا فلي منلع حلدوث وتسلوية
النزاعات الدموية حول العالم ملن خلالل تقلديم تقلارير وتوصليات إللى ا طلراف المعنيلة ,حيلث يقلوم
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عليهللا اهتمام لا ً كبيللراً ,حيللث دأبللت المنظمللة علللى إصللدار تقللارير ميدانيللة عللن
تطورات ا وضاع في هذا المنلاطق ,ومنلذ أول تقريلر أصلدرتها المنظملة فلي
عللام  4002بعنللوان (التحللديات الدسللتورية فللي العللراق) تنبللؤت بؤنلله سلليكون
تحديلللد الحلللدود الداخليلللة إلقلللليم كوردسلللتان ملللن أشلللد المسلللائل إنلللارة للنلللزاع,
وتساءلت هل يكون تحديدها عللى أسلا إننلي أم إقليمليت وهلل سليكون مدينلة
كركوك ضمن ذلك أم ال( .)1ودأبت المنظمة على االهتملام بالقضلية ,وأشلارت
في تقريرهلا لعلام  4002بعنلوان (كلورد العلراق :نحلو تسلوية تاريخيلة؟) إللى
التغييرات الديموررافية وسياسات التعريب في هذا المناطق وعلى التحديد في
كركللوك ,والنزاعللات االننيللة التللي ظهللرت بعللد عللودة المهجللرين الكللورد إلللى
مناطقهم ,ومواجهة تحدك وجود العرب على ارض وممتلكات الكلورد كنتيجلة
ملن نتلائج سلنوات ملن التعريلب( ,)2وأظهلرت رإيتهلا علن المشلكلة ملن خلالل
التوصيات التي قدمتها فلي التقريلر للجهلات المختلفلة ذات الشلؤن ,حيلث دعلت
الزعماء الكورد إلى وقف عودة المرحلين الكورد إلى كركوك لحين قيام لجنلة
المطالبة بالممتلكات بالحكم فلي القضلايا التلي رفعتهلا بعلض ا سلر الكورديلة,
كما أوصت حكوملة الواليلات المتحلدة بل بال القيلادة الكورديلة بؤنهلا للن تلدعم
استقالل كوردستان لكنها ستفعل كلل ملا فلي وسلعها إلقاملة حكلم ذاتلي للكلورد

أسلوب المنظمة على أسا البحث الميداني من خالل وضع فرق من البلاحنين داخلل أو بلالقرب ملن
الدول التي يوجد فيها خطر انلدالع أو تصلاعد أو تكلرار حلدوث نلزاع عنيلف ,وبنلا ًء عللى معلوملات
وتقييمات من الميدان تقوم ب علداد تقلارير تحليليلة تتضلمن توصليات عمليلة موجهلة إللى كبلار صلناع
القرار الدوليين ,كما تقلوم مجموعلة ا زملات بنشلر ( )crisis watchوهلي نشلرة شلهرية تقلدم آخلر
المعلومات حول وضع جميع حاالت النزاع ا هم أو المتوقعة في العلالم .وتوصلل المنظملة تقاريرهلا
وبياناتها إلى كبار صناع السياسات في العالم والمسئولين فلي وزارات الخارجيلة والمنظملات الدوليلة
وا طراف التي تإنر على الحكومات بما في ذلك اإلعالمت ملن أجلل إبلراز تحليالتهلا حلول ا زملات
وحشد التؤييد لتوصياتها بشؤن السياساتت ولكون المنظمة تضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة
والدبلوماسية وا عما ل واإلعالم ,لذلك تتمتع تقاريرها بتؤنير كبير عللى السياسلة الدوليلة ,للمزيلد ملن
التفاصيل يراجع موقلع المنظملة وعللى اللرابط التلالي , www.crisisgroup.org :آخلر زيلارة فلي
.4000/4/2
1
( ) The International Crisis Groups, Iraq's Constitutional Challenge, Middle
East Report N°19, Baghdad/Brussels, 13 November 2003, p.15.
(2) The International Crisis Groups, Iraq's Kurds: Toward an Historic
Compromise, Middle East Report N°(26), Amman/Brussels, 8 April 2004, pp.
8-14.
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فللي العللراق( .)1وفللي عللام  4002اتجهللت المنظمللة نحللو االنحيللاز إلللى القللوى
اإلقليمية وخاصة تركيا ,ففي تقرير لها بعنوان (تهدئة المخاوف التركيلة حلول
الطموحللات الكورديللة) أوصللت القيللادة الكورديللة إلللى وقللف البيانللات البالريللة
المنيرة حول كركوك إرضاءاً لتركيا ,وإقناع الجمهلور الكلوردك لحلل تلوافقي
وإعطاء وضلع خلاا لمحافظلة كركلوك( ,)2فلي وقلت اتخلذت المشلكلة إطلاراً
قانوني لا ً فللي ظللل المللادة  25مللن قللانون إدارة الدولللة ,وان طرحهللا هللذا كانللت
تجاوزاً للطرح الدسلتورك للمشلكلة .وفلي علام  4003تنبلؤت المنظملة بؤنله إذا
فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى حل لمشكلة المناطق المتنازع عليها قبل
الموعد النهائي لالستفتاء على مصيرها في  20كلانون ا ول  ,4004سلتكون
النتيجلللة نزاعلللا ً عنيفلللا ً بلللين الطوائلللف القاطنلللة هنلللاكت ونشلللوب حلللرب أهليلللةت
واحتمال حدوث تدخل عسكرك خارجي .وأوصت المنظملة البرلملان العراقلي
إلللى مراجعللة الدسللتور ووضللع مسللودة مينللاق خللاا يمللن ،بموجبلله محافظللة
كركوك ك قليم فيدرالي مستقل لفترة محددة من الوقلت ,كملا أوصلت أن توافلق
الطوائف ا ربعة في كركوك على ترتيبات لتقاسم السلطة بشكل منصف بعيداً
عللن حجمهللم السللكاني ,كمللا تكللررت دعواتهللا السللابقة للقيللادة الكورديللة بتق لديم
التنللازالت الضللرورية حللول تطلعللاتهم القوميللة ومنهللا المطالبللة بضللم كركللوك,
والتخلي عن اإلدارات التي سيطرت عليها منذ عام .)3(4002
ومع اقتراب موعد االستفتاء على مصلير هلذا المنلاطق وفقلا ً للدسلتور,
قدمت المنظمة تقريراً بعنوان (العراق والكورد :حل أزمة كركوك) دعلت فيله
حكومة الواليلات المتحلدة إللى تقلديم ضلمانات بحمايلة منطقلة إقلليم كوردسلتان
مقابل موافقة ا خير عللى التخللي علن االسلتفتاءت أو عللى تؤجيلله عللى ا قلل,
وانتقللد التقريللر إلحللاح القيللادة الكورديللة عل لى االسللتفتاء واعتبللرا موقف لا ً ريللر
مللدرو  ,بحجللة أن إجللراء االسللتفتاء سلليإدك إلللى حللرب أهليللة بللين مكونللات
المنطقلللة ,كملللا أوصلللت القيلللادة الكورديلللة ملللرة أخلللرى إللللى إعلللداد الجمهلللور
الكللوردك لقبللول التنللازالت الضللرورية بشللؤن كركللوك .هللذا باإلضللافة إلللى أن
(1) Ibid.
(2) The International Crisis Group, Iraq: Allaying Turkey's Fears Over Kurdish
Ambitions, Op. Cit.
(3) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit.
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المنظمللة اتجهللت إلللى إشللراك أطللراف إقليمي لة فللي القضللية ,وطالبللت القيللادة
الكورديللة بمعالجللة المخللاوف التركيللة بشللؤن حللزب العمللال الكوردسللتاني ,مللن
خالل التصري ،علنا ً عن عدم التسام ،ملع ا خيلر واحتوائله وعزلله وحرمانله
من حرية الحركة وقطع اإلمدادات عنه ووقف نشاطه اإلعالميت وذلك إللغلاء
الدور التركي الذك يحتمل أن يفسد العملية(.)1
طرحت المنظملة فلي تقريلر لهلا فلي علام  4005بعنلوان (اللنفط مقابلل
ا رض :نحلللو المبادللللة العظملللى علللن العلللراق والكلللورد) طرحلللا ً جديلللداً لحلللل
المشلكلة سللميت بللـ (المبادلللة العظمللى) ملن خللالل صللفقة شللاملة تتمحللور حللول
تبادل النفط مقابل ا رض مقابل تؤجيل طلب الكورد االستننائي لكركلوك عللى
ا قللل لعشللر سللنوات ,ويحصللل الكللورد بموجبلله علللى تحديللد وضللمانات أمنيللة
لحللدود إقللليمهم الللداخلي مللع بللاقي العللراق ,باإلضللافة إلللى حللق إدارة نللروتهم
المعدنية .على اعتبار أن الصفقة ستحترم الخط ا حمر العربلي وكلذلك اللدول
المجللاورة بخصللوا كركللوك .وإلنجللاح الصللفقة طالبللت بت لدخل دولللي قللوك
ودعللللت بعنللللة يونللللامي لتللللوفير الللللدعم لألطللللراف ا ساسللللية للمسللللاهمة فللللي
المفاوضللات مللن اجللل الحصللول علللى المبادلللة العظمللى ,وطالبللت الواليللات
المتحلللدة بتعزيلللز مفهلللوم المبادللللة العظملللى ودعلللم جهلللود اإلطلللراف المختلفلللة
للمساهمة من اجل التوصل إليها .كما طالبت الحكومة العراقيلة وحكوملة إقلليم
كوردستان إلى الطلب رسميا ً من مجل ا من الدولي ب عطاء يونامي السللطة
لتوجيلله مفاوضللات المبادلللة العظمللى .ودعللت الحكومللة العراقيللة وكجللزء مللن
المبادلللة العظملللى إلللى تبنلللي وتطبيلللق توصلليات بعنلللة يونللامي بشلللؤن الحلللدود
الداخلية بين إقليم كوردستان وباقي أجزاء العلراق ,وتؤسلي محافظلة كركلوك
ك ل قليم خللاا أو كمحافظللة قائملله بللذاتها لمللدة انتقاليللة أمللدها عشللر سللنوات,
وإيجاد نظام لتقاسم السلطة في كركوك بملا يتماشلى ملع الملادة  42ملن قلانون
انتخابللات المحافظللات ,والللذك مللن خالللله تللوزع المقاعللد التنفيذيللة (المحللافظ,
نائللب المحللافظ) ,واإلداريللة (المللدراء الع لامون ومعللاونيهم) ,وشللبه التشللريعية
(االقضللية والنللواحي والمجللال البلديللة) بللين مكوناتهللا وفقللا ً لمعادلللة النسللب
المئويللة  %24للمكونللات الرئيسللية النالنللة (الكللورد-العللرب-التركمللان) و%2
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk
Crisis, Op. Cit.
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للمسليحيين .كملا طاللب التقريلر صلراحة ملن الواليلات المتحلدة إللى معارضللة
مساعي القيادة الكوردية لضم كركوك(.)1
وبعد أن شهدت عام  4005حوادث منيرة للجدل ,ومنها صدور قلانون
مجللال المحافظللات فللي تمللوز  4005فللي البرلمللان العراقللي ,واتبعتهللا فللي
الشللهر التللالي دخللول الجللي العراقللي لخللانقين واقتللراب حللدوث مواجهللة مللع
قللللوات البيشللللمركةت أدت إللللللى تللللوتر العالقللللة بلللللين الحكللللومتين االتحاديلللللة
وكوردستان ,جاءت المنظملة فلي تملوز  4006وقلدمت تقريلراً جديلداً بعنلوان
(العللراق والكللورد :اضللطراب علللى خللط التمللا ) ,أوصللت فيهللا ,ومللن اجللل
تفللادك المواجهللة بللين الطللرفين علللى طللول خللط التمللا  ,بمتابعللة إسللتراتيجية
الصفقة الكبرى التي طرحتها سلابقاً ,وطالبلت بفلت ،قنلوات االتصلال والتنسليق
بين ا طراف المتنازعة ,حيث طالبلت ملن يونلامي إللى دعلم المفاوضلات بلين
ا طللراف فيمللا يتعلللق بالحللدود الداخليللة المتنللازع عليهللا ,كمللا طالبللت حكومللة
الواليللات المتحللدة إلللى االسللتمرار فللي ممارسللة الضللغط علللى الجللي العراقللي
ووحدات البيشمركة بعدم القيام بخطوات أحادية الجانب في المنلاطق المتنلازع
عليهات وتعزيز اآلليات الهادفلة لتحسلين االتصلاالت والتعلاون ا منلي لتقلليا
فرا وقوع صراع عنيف(.)2
ونتيجلللة للوقلللت الطويلللل اللللذك اسلللتغرق تشلللكيل الحكوملللة العراقيلللةت
واقتراب موعد انسحاب القوات ا مريكية من العراق ,وفي آخر تقرير لها في
آذار  4000بعنلللللوان (العلللللراق والكلللللورد :مخلللللاوف ملللللن مواجهلللللات بعلللللد
االنسللحاب)( ,)3شلللددت المنظمللة فيللله علللى أن علللدم تحقيللق تقلللدم فللي تسلللوية
الصراع بين العلرب والكلورد سليترك آنلاراً ملدمرة عللى البللدت حيلث وصلفت
المنظمللة العالقللات العربيللة–الكورديللة بؤنهللا (صللندوقا ً مغلق لا ً مليئ لا ً بالشللرور),
للللذلك ينبغلللي عللللى الحكلللومتين االتحاديلللة وكوردسلللتان اسلللتئناف المحادنلللات
المباشللرة حللول وضللع كركللوك والمنللاطق ا خللرى المتنللازع عليهللا .وأشللار
(1) The International Crisis Group, Oil for Soil: Toward a Grand Bargain on
Iraq and the Kurds, Op. Cit.
(2) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Trouble Along the
Trigger Line, Op. Cit.
(3) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Confronting
Withdrawal Fears, Op. Cit.
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التقريللر بللان الصللراع العربللي-الكللوردك علللى وشللك االنللدالع ,مللع تحضللير
القوات ا مريكية لمغادرة العراق ,بين الجي العراقي والبيشمركة على طول
خللط التمللا وخاصللة فللي محلليط كركللوكت ولتفللادك ذلللك أوصللت المنظمللة
الحكومتين العراقية وإقليم كوردستان إلى االلتزام العلني بحل تفاوضي لوضع
المناطق المتنازع عليها ,واالستمرار في اآلليات ا منية المشتركة عللى طلول
خط التما من خلالل إقاملة نقلاط تفتلي مشلتركة ,وتسليير دوريلات مشلتركة
تتكون من أفراد من الجلي العراقلي وقلوات البيشلمركةت اسلتناداً إللى اآلليلات
ا منيللة المختلطللة التللي وضللعت برعايللة أمريكيللةت وتؤسللي فريللق مراقبللة مللن
بغداد وإربيل للتحقيق في النزاعات التي تنشؤ عن العمليات ا منيلة المشلتركة,
وتعيين مسإول ال يتمتع بحق التصويت من كلل طلرف فلي الحكوملة العراقيلة
وفي حكومة إقليم كوردستان لعرض النزاعات على الحكلومتين حلال نشلوئها,
واالسلللتمرار فلللي بلللذل الجهلللود إلدملللا البيشلللمركة والشلللرطة الكورديلللة فلللي
وزارتي الداخلية والدفاع االتحادية ,والتحرك باتجاا سيادة قلوات الشلرطة فلي
المنللاطق المتنللازع عليهللا بهللدف تحويللل هللذا المنللاطق إلللى منللاطق منزوعللة
السلللللالح ,حيلللللث ال يُسلللللم ،ال للجلللللي العراقلللللي وال للبيشلللللمركة أو قلللللوات
سِزِعاااانْ(الحراسللة) الكورديللة بالعمللل فيهللا .كمللا وصللف التقريللر الوضللع فللي
العراق وكوردستان بؤنه لي بعيداً علن حلدوث النلورات الشلعبية التلي سلادت
البلدان العربية في شمال أفريقيلا واسليا (تلون  ,مصلر ,ليبيلا ,يملن ,البحلرين,
وسوريا  ...اللخ) ,كملا وصلفت عمليلة إرسلال حكوملة إقلليم كوردسلتان قلوات
عسكرية إلى كركوك في أواخر شباط  ,4000بؤنها محاوللة مكشلوفة لصلرف
االنتباا عن ا حداث الداخلية في السليمانية وملا شلهدتها ملن المظلاهرات التلي
طالبت باإلصالح الداخلي في إقليم كوردسلتان ,وأيضلا ً لتعبئلة السلكان الكلورد
حلول قضلية كركللوك التلي تنيلر عللواطفهم .ودافعلت المنظملة عللن موقفهلا بللؤن
كركللوك ينبغللي أن ُتعطللى وضللعا ً خاصللا ً كمحافظللة منفصلللةت دون أن تكللون
خاضللعة للسلليطرة المباشللرة لبغللداد أو إربيلللت ولفتللرة انتقاليللةت مللع إيجللاد آليللة
لتسوية وضعها بشكل نهائيت بل وصفت بؤن اآلن هو الوقلت المناسلب للسلعي
من اجل التوصل إلى حل نهائي لها .كملا أوصلت بقبلول الطلرفين المتنلازعين
بقرار المحكمة العليا حول التعداد العلام للسلكان الملذكور فلي الملادة  020ملن
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الدستور لي هو نف التعداد العشرك للسلكان ,وكلذلك القبلول بحلذف السلإال
حول ا صل العرقي لألشخاا ووصفها بغير الضرورك(.)1
ويبدو مما سبق ,أن تناول مجموعلة ا زملات الدوليلة لمشلكلة المنلاطق
المتنللازع عليهللا تمنلللت فللي تحليللل الواقللع مللن وجهللة نظرهللا الخاصللة دون
االعتماد على الوقائع التاريخية والمفاهيم المحليلة والوطنيلة للحلل ,كملا يظهلر
في تقاريرها أنها تتجه نحو تدويل النزاع ملن خلالل دعواتهلا بلؤن تكلون لألملم
المتحللدة والواليللات المتحللدة وتركيللا دور فللي رسللم مسللتقبل كركللوك ,كمللا أن
تقديمها لطروحات وحلول بديللة علن ملا تضلمنه الدسلتور تعتبلر قفلزاً وإهملاالً
للمللادة  020مللن الدسللتور لعللام  .4002كمللا أنهللا تللدافع عللن مخللاوف الللدول
اإلقليمية وخاصة تركيا وتقتحم قضية حزب العملال الكوردسلتاني فلي النلزاع,
وتصور الوضع وكؤن تركيا تتدخل في قضلية المنلاطق المتنلازع عليهلا بسلبب
تواجللد الحللزب المللذكور ,فللي حللين أن لللدى تركيللا أطمللاع ومخللاوف ابعللد مللن
وجود الحلزب الملذكور .وتطلرح المنظملة أن تكلون لكركلوك وضلع خلاا -
إقليم لا ً أو محافظللة قائمللة بللذاتها -ليسللت مرتبطللة بللالمركز وال بللـ كوردسللتان
بصورة مإقتة الطرح الذك يتفق مع الرإية التركمانية للحل ,وبشكل علام نجلد
أن تقللارير المنظمللة توصللي الكللورد علللى وجلله التحديللد بتقللديم تنللازالت حللول
تطلعاتهم القومية أكنر من مطالبتها لألطراف ا خرى بتقديم تنازالت مشابهة,
وان طروحاتهللا دائم لا ً ضللد وجهللات النظللر الكورديللة ومنهللا مطالبتهللا بتؤجيللل
االستفتاء على مصير هذا المناطق ,وكلذلك مطالبتهلا ب لغلاء خانلة القوميلة ملن
اإلحصاء السكاني التي تتفلق ملع مطاللب العلرب والتركملان ,ووصلفها لقلوات
البيشمركة بالمليشيات ,كما أن دعواتها إلى ترتيبات لتقاسم السلطة إنصافا ً بين
مكوناتها االننية بعيداً عن حجمهم السكاني كانت بالضد من الكلورد باعتبلارهم
يشكلون ا رلبية في كركوك ,هذا باإلضافة إلى أن تنبئها باندالع نلزاع عنيلف
بللين مكونللات كركللوك فللي نهايللة عللام  4004لللم تكللن فللي محللله .وهكللذا فللان
تقللارير جهللة ريللر ربحيللة ومسللتقلة وذات سللمعة جيللدة فللي ا وسللاط السياسللية
الغربية كمجموعة ا زمات الدولية ,تركت آناراً واضلحة عللى هلذا ا وسلاط,
والدليل على ذلك استعانة تقرير لجنلة بيكلر-هلاملتون بتوصليات المنظملة فيملا
يخا الدور التركلي ومسلتقبل كركلوك ,إال انله فلي الوقلت نفسله يمكلن القلول
)1) Ibid.
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بان إقدام المنظمة على إعداد تقارير عن النزاع في هذا المناطق بنفسلها ,دون
أن تكلفها جهة رسمية ذو عالقة بالنزاع تجعل من تؤنيرها محدوداً.
ويبدو من كل ما سبق ,أن الموقلف اللدولي يمكلن اعتبلارا موقفلا ً سللبيا ً,
نه ال يمكن رسم الموقف الدولي بعيداً علن الموقلف اإلقليملي وحتلى الموقلف
الللداخلي إلطللراف النللزاع ,فللال الواليللات المتحللدة وال ا مللم المتحللدة وحتللى
المإسسات ا كاديمية الدوليلة ومنهلا مجموعلة ا زملات الدوليلة ال تشلدد عللى
إسللتراتيجية حللل النللزاع وفق لا ً لآلليللة الدسللتورية .وبصللورة عامللة فللان الطللرح
الللدولي إليجللاد الحللل ال تؤخللذ بالعوامللل التاريخيللة والجغرافيللة كؤسللا لحلهللا
وإنم لا تللدر الواقللع وتطللرح حلولهللا وفق لا ً لمللا تسللود المنطقللة مللن أوضللاعها
الراهنللة ,باإلضللافة إلللى أن المصللال ،االقتصللادية واإلسللتراتيجية والمخللاوف
الداخليللة طللراف النللزاع ,وكللذلك مخللاوف الللدول اإلقليميللة تللإنر كنيللراً علللى
طروحاتهم ,والدليل على ذللك ادعلاء القلوى الداخليلة واإلقليميلة بلان االسلتفتاء
على مصير هذا المناطق ستإدك إلى اندالع الحرب الطائفية فلي المنطقلة مملا
حللدا بهللذا الجهللات الدوليللة ومنهللا مجموعللة ا زمللات الدوليللة إلللى طللرح نفل
المشللكلة وبالتللالي أوصللت بتؤجيلهللا ,كمللا أن رإيللتهم تسللعى إلرضللاء جميللع
ا طللراف ,وقللد أنبتللت ا طللراف الدوليللة منللذ بدايللة عللام  4005فشلللها فللي
المسللاهمة فللي حللل المشللكلة ,وهكللذا أصللب ،هللذا العامللل بشللكل او بللاخر مللن
العوامل التي انر على عدم التوصل إلى حل المشكلة.
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الفصل الثالث
الحلول الدستورٌة واآلفاق المستقبلٌة لمشكلة
المناطق المتنازع علٌها
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الفصل الثالث
الحلول الدستورٌة واآلفاق المستقبلٌة لمشكلة المناطق المتنازع
علٌها
بعد أن تناولنلا الجوانلب المختلفلة لمشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا فلي
الفصللول السللابقة ,هنللا البللد مللن طللرح الحلللول اآلنيللة (القانونيللة والدسللتورية)
واآلفاق المستقبلية لتلك المشكلة ,وقبلل طلرح هلذا الحللول واآلفلاق ارتؤيلت أن
أوضلل ،قللوة التؤييللد السللكاني للقللوى السياسللية المختلفللة فللي المنللاطق المتنللازع
عليهلا ,ولتوضلي ،ذللك خصصلنا المبحلث ا ول ملن خلالل أربعلة مطاللب كلل
مطلب لمحافظة (كركوك ونينلوى وديلالى وصلالح اللدين) أملا المبحلث النلاني
سنشللير فيلله إلللى الحللل الدسللتورك للمشللكلة ضللمن أربعللة مطالللب ,سنخصللا
المطلب ا ول للمادة  69من قانون إدارة الدوللة للمرحللة االنتقاليلة ,والمطللب
النللاني للمللادة  251مللن الدسللتور العراقللي لعللام  ,4002أمللا المطلللب النالللث
فسنخصصه للجنة تطبيق المادة  251واهلم القلرارات التلي اتخلذتها وا عملال
التي قامت بها ,وفلي المطللب الرابلع أوضلحنا مسلالة سلريان الملادة  251بعلد
انتهللاء المهلللة المحللددة لهللا دسللتوريا ً ,أمللا المبحللث النالللث فسنخصصلله لآلفللاق
المستقبلية لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها.

المبحث األول :خارطة القوى السٌاسٌة واالثنٌة فً المناطق
المتنازع علٌها
قبللل طللرح الحلللول القانونيللة والدسللتورية واآلفللاق المسللتقبلية لمشللكلة
المناطق المتنازع عليها ,البد من توضي ،حجم التؤييد السكاني للقوى السياسلية
المختلفللة فللي تلللك المنللاطق ,نلله مللن خللالل معرفللة نقللل التؤييللد السللكاني لهللذا
القوى مع معرفة طروحلاتهم للحلل ,سيتضل ،لنلا مسلتقبل أك حلل دسلتورك أو
أفق مستقبلي لهذا المناطق ,وفي ظل رياب تعداد سكاني حديث ,سلنعتمد عللى
نتائج االنتخابات التي جرت في العراق .حيث شهد العلراق بعلد االحلتالل علام
 3114أول عملية ديمقراطية النتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في  41كانون
النللاني  ,3116وامتللازت االنتخابللات بؤنلله جعللل مللن العللراق دائللرة انتخابيللة
واحدة ,وكذلك بمقاطعلة العلرب السلنة للعمليلة ,وبالتلالي ال تعطلي بيانلات علن
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كللل محافظللة بللذاتها ,لللذلك سللوف لللن نشللير إلللى نتائجهللا ,وجللاءت انتخابللات
مجل ل النللواب فللي كللانون ا ول  3116وامتللازت بتغييللر قللانون االنتخابللات
لتصب ،كل محافظة من المحافظات  29دائرة انتخابية مستقلة ,وخصصت لهلا
مقاعد محددة على أسا التمنيل النسبي لتقللل ملن أهميلة نسلبة المشلاركة ,أك
أن كللل محافظللة تنتخللب عللدداً محللدداً مللن النللواب بصللرف النظللر عللن نسللبة
المشاركة ,وامتازت انتخابات كلانون ا ول  3116بخلرو االتحلاد اإلسلالمي
الكوردستاني من قائمة التحلالف الكوردسلتاني وشلارك بقائملة منفلردة ,وكلذلك
مشاركة العرب السنة من خلالل قلوائم منفلردة أبرزهلا جبهلة التوافلق العراقيلة
والجبهللة العراقيللة للحللوار الللوطني .وتلللت هللذا االنتخابللات انتخابللات مجللال
المحافظلللات فلللي علللام  311:التلللي اسلللتننت منهلللا محافظلللة كركلللوك بسلللبب
الخالفات بين الكتل السياسية حول مستقبل المحافظلة .كملا شلهد البللد فلي علام
 3121عمليللة انتخابللات مجلل النللواب .وهنللا سللنركز علللى نتللائج االنتخابللات
النالنللة ا خيللرة فللي المحافظللات التللي تللدخل ضللمن المنللاطق المتنللازع عليهللا,
وسنتناول في هذا المبحلث ملن خلالل أربعلة مطاللب كلل مطللب لمحافظلة ملن
المحافظللات ا ربعللة (كركللوك ,نينللوى ,صللالح الللدين ,ديللالى) ,ولللم نتنللاول
محافظللة واسللط لكللون القللوائم الكورديللة فيهللا لللم تحصللل علللى أك مقعللد ضللمن
المحافظة .حيلث حصللت قائملة التحلالف الكوردسلتاني فلي انتخابلات البرلملان
العراقي لعام  3121فيها على ( ):66صوت فقط(.)1

المطلب األول :محــافـظة كركوك
تمتللاز محافظللة كركللوك ,مللن بللين المحافظللات المتنللازع عليهللا بجملللة
مميلللزات ملللن أبرزهلللا ,أنهلللا شلللكلت نقطلللة الخلللالف بلللين القيلللادة الكورديلللة
والحكومللات العراقيللة قللديما ً ولحللد اآلن( ,)2كمللا أنهللا تمتللاز بللان كللل وحللداتها
( )1لالطالع على نتائج انتخابات مجل

النواب العراقي لعام  ,4000ينظلر :طُظارٓ حٔنطكاىو ذ ار 04و

ثاِشٗ صاىل .4000
( )2يشير نوشيروان مصلطفى رئلي حركلة التغييلر حاليلاً :إللى أن صلدام حسلين علرض عللى الكلورد
اعترافا ً كامالً بحكومتهم في التسعينات لقاء التنازل علن مطلالبهم بشلؤن كركلوك ,للمزيلد ينظلر :إينغلا
رو وهان ريمشا ,المصدر السابق ,ا.02
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اإلدارية تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها ,وبتاريخها المؤساوك الذك شلهد
تطهيراً عرقيا ً ضد الكورد والتركمانت كما شهدت عدة تغييرات فلي حلدودها
اإلداريلة التلي رسلمت رلراض سياسليةت وكلذلك بؤنهلا تحملل قيملة رمزيلة
كبيلرة لللدى الكللورد والتركملان ,كمللا تمتللاز بتنوعهللا أالننلي أكنللر مللن المنللاطق
ا خللللرى ,حيللللث تتواجللللد فيهللللا نالنللللة مكونللللات رئيسللللية (الكللللورد والعللللرب
والتركمان) باإلضافة إلى وجود ا قلية المسيحية ,وحتى المكون العرقي نفسله
منقسم فيما بينه إلى طوائف ,وان القوى السياسية العربية والتركمانيلة متوافقلة
على رفض انضمام المحافظة إلى كوردستان ,باإلضافة إلى ذللك أن التجلاذب
السياسي ,حتى على المستوى الوطني على هذا المحافظة ,كبير جلداً هميتهلا
الكبيللرة مللن الجوانللب المختلفللة ,وحتللى أن الدسللتور أشللار إلللى اسللم كركللوك
بالتحديد كمنطقة ضمن المناطق المتنازع عليها ,لذلك رالبا ً ما توصلف مشلكلة
المناطق المتنازع عليها بمشكلة كركوك ك شارة إلى المشكلة بؤكملها.
فللي انتخابللات مجللل النللواب العراقللي التللي جللرت  26كللانون ا ول
 ,3116كان هناك ( )7:2,692من الناخبين المسلجلين فلي محافظلة كركلوك,
وبناءاً عليه خصا لها  :مقاعد ,وشلارك ( )6:6,536ملنهم فلي االنتخابلات
أك بنسبة  ,%9762وحصلت قائمة التحالف الكوردستاني عللى  6مقاعلد ,فلي
حللين حصلللت القللوى العربيللة والتركمانيللة (جبهللة التوافللق العراقيللة والجبهللة
العراقيلللة للحلللوار اللللوطني وكتللللة المصلللالحة والتحريلللر والجبهلللة التركمانيلللة
العراقيلة) كللل منهلا علللى مقعلد واحللد فقلط فللي محافظلة كركللوك .كملا حصلللت
الكتلة التركمانيلة السلنية (الجبهلة التركمانيلة العراقيلة) عللى مقعلد واحلد حيلث
حصلللت علللى  %22مللن أصللوات المحافظللة ,وعلللى %1.8علللى المسللتوى
الللوطني بحصللولها علللى ( )98,::4صللوتاً .أمللا التركمللان الشلليعة والمتمنللل
بحزب االتحلاد اإلسلالمي لتركملان العلراق اللذك انضلوى فلي قائملة االئلتالف
العراقللي الموحللد (الشلليعي) فلللم تحصللل علللى أك مقعللد فللي كركللوك ,حيللث
حصلت فيها على ( )2:,811صلوت أك ملا يعلادل  %465ملن ا صلوات(.)1
أمللا علللى المسللتوى الللوطني فقللد حصلللت قائمللة التحللالف الكوردسللتاني علللى
( )367536283صللوتا ً وشللكل  %3268وحصلللت علللى  64مقعللداً مللن أصللل
 386مقعللداً فللي مجل ل النللواب العراقللي ,إلللى جانللب حصللول قائمللة اإلتحللاد
اإلسالمي الكوردستاني ,التي شاركت بقائمة مفردة ,عللى ( )2686799صلوتا ً
( ) 1ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.420
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علللى المسللتوى الللوطني وشللكل  %264وبالتللالي حصلللت علللى  6مقاعللد فللي
مجلللل النلللواب ,أملللا اكبلللر الكتلتلللين ملللن العلللرب السلللنة اللتلللين شلللاركتا فلللي
االنتخابات ,كانلت جبهلة التوافلق العراقيلة التلي حصللت عللى ()075207403
صللوتا ً وحصللدت  22مقعللداً ,أمللا قائمللة العراقيللة الوطنيللة فقللد حصلللت علللى
( )6447242صوتا ً و حصلت على  42مقعداً في البرلمان(.)1
وهكذا ووفقا ً النتخابات كانون ا ول  3116فلان الكلورد حصللوا عللى
 %64مللن ا صللوات فللي محافظللة كركللوك ومللع أصللوات االتحللاد اإلسللالمي
الكوردستاني فان نسبة فوز الكورد ستكون بؤرلبية  .%22أملا القلوى العربيلة
فحصلللت علللى  %38والتركمانيللة علللى  ,)2(%24وأمللام هللذا الخسللارة التللي
منيت بها القوى العربية والتركمانية ,ادعت هلذا القلوى بحصلول تزويلر كبيلر
فللي االنتخابللات ,وعللودة الكلورد مللن خللار المدينللة إليهللا بعللد عللام  3114مللن
الذين ال يعتبرون من سكانها ا صليين ,إال انه وبشهادة الملراقبين اللدوليين للم
تشهد االنتخابات عمليات تزوير كبيرة تلإنر عللى نتلائج االنتخابلات بلل جلرت
االنتخابات بمشاركة عدد كبير من المراقبين العراقيين والدوليين(.)3
لم تلتمكن القلوى التركمانيلة ملن إنبلات االدعلاء بلؤنهم يشلكلون ا رلبيلة
على مستوى المحافظةت الن جميلع ا دللة القديملة والحدينلة تإكلد عكل ذللك,
ف حصاء عام  2:68سجلت بؤن الناطقين باللغة التركية نسبتهم تزيد قلليالً علن
 %32من سكان المحافظة ,وفي إحصاء عام  2::8كانت نسبتهم  ,%8وفلي
انتخابلللات كلللانون ا ول  4116حصللللت القلللوى التركمانيلللة عللللى  %22ملللن
أصوات المحافظة ,ووفقا ً للنتائج االنتخابية فلؤن ملا حصلل عليله التركملان فلي
عمللوم العللراق لللم يشللكل سللوى  2إلللى  %3مللن سللكان العللراق ,ولكللي ينبللت
التركمان بؤنهم يشكلون ا رلبية في كركوك يتعين عللى كافلة تركملان العلراق
أن يعيشوا في كركوك كي يحققوا ا رلبية ,وبالتالي اتجهت الجبهلة التركمانيلة
للتشبث باالدعاء بان التركملان يشلكلون ا رلبيلة عللى ا قلل فلي مركلز مدينلة
( )1المصللدر نفسلله ,ا 422-426؛ البعنللة الدوليللة لالنتخابللات العراقيللة ,التقريللر النهللائي النتخابللات
 4002/04/02لمجل

النواب العراقي ,ا.46-44

2

( ( Sean Kane, Op. Cit., p.25.
( ) 3ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.200
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كركللللوك ,وبالتللللالي يجللللب اعتمللللاد مدينللللة كركللللوك كوحللللدة إداريللللة ولللللي
كمحافظة( ,)1ولكلن حتلى فلي حلدود مركلز المدينلة فلؤنهم ال يشلكلون ا رلبيلة,
ففي إحصاء  2:68للم يكلن النلاطقون بالتركيلة سلوى  %48والكلورد %44
والعللرب  %33ولللي هنللاك أكنريللة مطلقللة فللي المدينللة ,أمللا علللى مسللتوى
المحافظة فكان نسبة الكورد  %59والعرب  %39والتركمان ( %32انظلر
الجلللدول رقلللم  ,)8ووفقلللا ً النتخابلللات  3116وإحصلللاء علللام  2:68للللم يكلللن
التركمان قط أرلبية في المحافظة بل كلانوا اصلغر المكونلات الرئيسلية النالنلة
وبفارق كبير.
وفللي عللام  311:شللهد العللراق انتخابللات مجللال المحافظللات ,إال أن
الخالفات بين القوى السياسية عللى المسلتوى اللوطني حلول قلانون االنتخابلات
تجر االنتخابات فلي
حالت دون إجراء االنتخابات في محافظة كركوك ,كما لم ِ
موعدها في محافظات إقليم كوردستان النالنة (دهوك واربيل والسليمانية).
وجلللرت انتخابلللات مجلللل النلللواب العراقلللي فلللي آذار  ,3121وفلللي
محافظة كركوك بلس عدد ا صلوات ( ,)668,148وعلدد المقاعلد المخصصلة
للمحافظللة كانللت  23مقعللداً مللع مقعللد واحللد كوتللا للمسلليحيين ,وامتللازت هللذا
االنتخابات بشلق الصلف الكلوردك وتوزيعله عللى أربلع قلوائم (قائملة التغييلر,
وقائملللللة االتحلللللاد اإلسلللللالمي الكوردسلللللتاني ,وقائملللللة الحركلللللة اإلسلللللالمية
الكوردسللتانية ,قائمللة التحللالف الكوردسللتاني المكللون مللن الحللزب الللديمقراطي
الكوردسلللتاني واالتحلللاد اللللوطني الكوردسلللتاني ملللع مجموعلللة ملللن ا حلللزاب
الصللغيرة كللالحزب الشلليوعي الكوردسللتانيت وحللزب كللادحي كوردسللتانت
والحزب االشتراكي الديمقراطي الكوردستاني) ,في حين توحدت ارلب القوى
العربيللة والتركمانيللة حللول القائمللة العراقيللة الوطنيللة بقيللادة أيللاد عللالوك ,التللي
فازت بؤكبر عدد من ا صوات فلي المحافظلة بللس ( )322,447صلوتا ً وشلكل
 ٪4:مللن ا صللوات وبالتللالي حصلللت علللى سللتة مقاعللد ,أمللا القللوى العربيللة
والتركمانيللة ا خللرى التللي صللوتت لالئللتالف الللوطني العراقللي بقيللادة إبللراهيم
الجعفرك وائتالف دولة القانون بقيادة نورك الملالكي فلؤنهم فلازوا بلـ  %2ملن
ا صوات ,أما الطرف العربي السني المسلتقل اآلخلر وهلي جبهلة التوافلق فقلد
حصللت علللى  %4مللن ا صلوات ,وهكللذا بلغللت نسلبة أصللوات جميللع القللوائم

( )1المصدر نفسه ,ا ا.242 -242
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العربيللة والتركمانيللة معللا حللوالي  %58علللى مسللتوى المحافظللة( .)1وحصللت
قائملللة التحللللالف الكوردسللللتاني علللللى ( )317,653صللللوتا ً وبلللللس  %47مللللن
ا صوات وحصلت على ستة مقاعد ,كملا حصللت القلوائم الكورديلة ا خلرى,
منهللا قائمللة التغييللر علللى ( )47,665صللوتا ً وبلللس  %7مللن ا صللوات ,أمللا
الحللللزبين اإلسللللالميين الكللللورديين فقللللد حصلللللت قائمللللة االتحللللاد اإلسللللالمي
الكوردسللتاني علللى ( )35,358صللوتاً ,والحركللة اإلسللالمية الكورديللة علللى
حللوالي ( )8,286صللوتاً ,وبلللس نسللبة الحللزبين مع لا ً  %7مللن ا صللوات ,كمللا
حصلللت قائمللة قلعللة كركللوك (ليسللتى قللةالى كللةركوك) علللى ( )573صللوتاً,
حيث بلغت أصوات هذا القوائم الكوردية الصغيرة معا ً ( )79,549صلوتاً ,إال
أنهللم لللم يحصلللوا علللى أك مقعللد نيللابي .وهكللذا أصللب ،نسللبة ا صللوات التللي
حصلت عليها القوائم الكوردية معا ً  %25من ا صوات (انظر الرسلم البيلاني
رقلللم  .)3أملللا قائملللة الرافلللدين المسللليحية فحصللللت عللللى ( )39,189صلللوتا ً
وبالتلالي فلازت بمقعللد الكوتلا( .)2وعلللى اللررم ملن أن نسللبة التصلويت للقللوائم
الكورديللة فللي كركللوك قللد انخفضللت مللن  %66فللي انتخابللات كللانون ا ول
 3116إللللى  %59فلللي انتخابلللات آذار  ,3121إال أنهلللم احتفظلللوا با رلبيلللة
وانبتوا بؤنهم ال يزالون يشكلون اكبر مكون في المحافظة.

(1) Sean

( )2لالطالع على نتائج انتخابات مجل

Kane, Op. Cit., p.25.
النواب العراقي لعام  4000ينظر :طوظارك دةنطدان .ذملارة

( ,)04نايزى سالى .4000
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رسم بياني رقم ()4
نتائج انتخابات كانون ا ول  4002وآذار  4000لمجل
محافظة كركوك(.)1

النواب العراقي في

ولتحليل النتائج على مستوى االقضية ومن خالل النظلر إللى الخارطلة
رقللم  ,7يظهللر بللان فللي انتخابللات كللانون ا ول  4002كانللت حصللة الوحللدات
اإلداريللة الواقعللة فللي الشللمال والشللمال الشللرقي مللن المحافظللة ومنهللا ,ناحيللة
(1) Sean Kane, Op. Cit., p.26.
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سرطزان (القد ) التابعة لقضاء دوبز (دب ) وبردك (التون كلوبرك) وشلوان
وقرة هنجير وليالن ومركز كركوك وداقوق ,كانت بنسبة أكنر من  %71ملن
ا صلللللوات لصلللللال ،قلللللائمتي التحلللللالف الكوردسلللللتاني واالتحلللللاد اإلسلللللالمي
الكوردستاني ,أما الوحدات اإلدارية الواقعة في جنوب رلرب المحافظلة ,منهلا
الرشاد والحويجة والرياض والعباسي واللزاب والملتقلى ويلايجي وتلازة ,فؤنهلا
صوتت بنسبة اقل من  %51لصال ،القائمتين الكورديتين .وفي انتخابلات آذار
 3121احتفظللت القللوائم الكورديللة علللى أكنللر مللن  %71مللن ا صللوات فللي
التللون كللوبرك وشللوان ومركللز كركللوك وقللرة هنجيللر وللليالن ,إال أن نسللبة
التصللويت لهللا انخفللض فللي سللرطاازان (الق لد ) ودب ل وداقللوق مللن أكنللر مللن
 %71إلى ما بين  ,%71-51كما أبقيت النتائج في الوحدات اإلداريلة الواقعلة
فلي جنلوب رلرب المحافظلة (الرشلاد والحويجلة والريلاض والعباسلي واللزاب
والملتقللى ويلللايجي وتلللازة) بنسلللبة اقلللل مللن  .%51وملللا نالحلللظ فلللي خارطلللة
كركللوك أن التؤييللد الشللعبي للقللوى السياسللية الكورديللة فللي ا جللزاء الشللمالية
والشرقية مستمرة ,أملا ا جلزاء الجنوبيلة الغربيلة ملن المحافظلة نهلا شلهدت
عمليات تعريب واسلعة بجللب العلرب إليهلا وطلرد الكلورد منهلا ,وكلذلك ضلم
مناطق عربية إليها منل ناحية الزاب التي فصلت من محافظلة نينلوى وألحقلت
بمحافظللة كركللوك ,ممللا سللبب بخلللق واقللع ديمللوررافي ذك رالبيللة عربيللة مللع
التركملللان اللللذين يسلللكنون فيهلللا ,وبالتلللالي صلللوتوا لصلللال ،القلللوائم العربيلللة
والتركمانيللة ,وبالتللالي حققللت القللوائم العربيللة والتركمانيللة فللي هللذا المنللاطق
أرلبية كبيرة مقابل تؤييد قليل للكورد ,أما إذا أخذنا المحافظة ككل فلان الكلورد
هو المكون ا كنر عدداً.

239

الخارطة رقم ()3
نتائج انتخابات كانون ا ول  ,4002وآذار 4000لمجل
محافظة كركوك(.)1

النواب العراقي في

( )1الخللرائط الللواردة فللي ه لذا المبحللث كانللت باللغللة االنكليزيللة وترجمللت مللن قبللل الباحللث إلللى اللغللة
العربية ,للمزيد من التفاصيل ينظر. Sean Kane, Op. Cit., p.29. :
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يبللدو ممللا سللبق ,أن نتللائج االنتخابللات أظهللرت حقللائق كنيللرة عللن واقللع
المحافظللة والتعقيللدات المتنوعللة التللي تشللهدها ,وان نتللائج هللذا االنتخابللات تتمتللع
بؤهمية وتؤنير كبيرين على مختلف ا طلراف ,الن النلاخبين كلانوا يصلوتون عللى
ا رللب حسلب االنتمللاء العرقلي ,وبالتللالي تعطلي صللورة تقريبيلة لكللل مكلون فللي
المحافظللة أك أنهللا تعبللر عللن التركيبللة االننيللة للمحافظ لة .كمللا أن نتللائج انتخابللات
كانون ا ول  ,3116التي جلاءت بعلد التصلديق عللى الدسلتور والصليغة اللواردة
فيه حول االستفتاء ,وحصول الكورد على ا رلبيلة ,أعطلت هلذا النتيجلة اإلشلارة
للعللرب والتركمللان بللان مصللير كركللوك سليكون مللع كوردسللتان فللي حللال إجللراء
االستفتاء ,لذلك وقف المكونان العربي والتركماني ضد إجلراء االسلتفتاء فلي تللك
الدورة االنتخابية التي استمرت حتلى  ,3121حيلث كلان ملن المزملع إجلراءا فلي
نهايللة عللام  .3118بللل دفللع المكونللان العربللي والتركمللاني لالئللتالف فللي قائمللة
العراقية في انتخابات  3121إال أن التحالف العربي التركماني لم يفل ،فلي تحقيلق
أرلبية مطلقة بل وحتى أرلبيلة بسليطة عللى الكلورد ,فلالكورد ررلم تعلدد قلوائمهم
التي أنرت سلبا ً على عدد المقاعد التي حصلت عليها .إال أنه مع ذللك فلان إجلراء
أك استفتاء فلي المسلتقبل ستصلوت جميلع القلوائم الكورديلة لصلال ،ضلم كركلوك
إلى إقليم كوردستانت في حين ستصوت ا حزاب التركمانية والعربيلة بالتصلويت
ضد ذلك.
إن عدم حصول القوائم الكورديلة عللى ا رلبيلة المطلقلة فلي المحافظلة
سلليجعل مللن نتيجللة أك اسللتفتاء بمنابللة مجازفللة ,ويبللدو أن عللودة أعللداد مللن
المهجرين الكورد إلى المحافظة ,كجزء من عملية التطبيع ,لم تلإنر كنيلرا فلي
عمليللة تللرجي ،كفللة الكللورد علللى ا صللوات العربيللة والتركمانيللة المعارض لة
للطرح الكوردك ,ا مر الذك يتطلب تطبيلق الخطلوة التاليلة ملن التطبيلع وهلو
إعللادة الوحللدات اإلداريللة التللي فصلللت عللن كركللوك جللراء سياسللة التعريللب,
ومنها جمجمال وكفرك وكالر وطوز خورماتو لتحقيق أرلبية كوردية مطلقلة.
إال أن منللل هللذا اإلجللراء يبللدو بؤنلله سلليواجه مقاومللة مللن قبللل القللوى العربيللة
والتركمانية لي على مستوى المحافظة وإنما على المستوى الوطني أيضاً.

المطلب الثانً :مـحـافـظـة نـٌـنـوى
تمتللاز محافظللة نينللوى بللؤن جميللع وحللداتها اإلداريللة ال تللدخل ضللمن
المناطق المتنازع عليها ,ووحداتها اإلدارية التي تقع ضلمن المنلاطق المتنلازع
عليهلا تمتلاز بؤهميلة اقتصللادية وإسلتراتيجية كبيلرة ,منهللا وجلود معبلر تجللارك
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على الحدود العراقية مع سوريا ,وكذلك وجلود آبلار اللنفط ,وتعبلر ملن خاللهلا
خط أنابيب نقل النفط من العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر ا بليض
المتوسللط ,باإلضللافة إلللى وجللود سللد الموصللل ,كللل هللذا إلللى جانللب سللهولها
الشاسللعة الصللالحة للزراعللة .كمللا تمتللاز هللذا الوحللدات اإلداريللة بوجللود تنللوع
اننللي تختلللف عللن ريرهللا ,حيللث تتضللمن باإلضللافة إلللى هللذا التنللوع العرقللي
(العرب والكورد والتركمان) ,تنوع ديني أيضلا ً بوجلود المسللمين والمسليحيين
وااليزديين ,كما تمتاز بكون الهويلة العرقيلة للبعض المكونلات منهلا االيلزديين
والشبك محل اختالف فيما بينهم ,وأن عملية التعريب في هذا المنلاطق جلاءت
مللن خللالل تللوطين العشللائر العربيللة البللدو فللي المنللاطق الزراعيللة العائللدة إلللى
سكانها من الكورد المسلمين وااليزديين ,كما أن عملية التطبيع فيها أسلهل ملن
ريرها ,فبعد عام  3114ترك ارلب المستوطنون من العشلائر البدويلة العربيلة
أراضي الكورد في مناطق سنجار وشيخان ,وفي الوقت الحلالي فلؤن السليطرة
الكوردية ا منية واإلدارية على هذا الوحدات اإلدارية أكنر وضوحا ً حيلث أن
هذا المناطق قطعت كل ارتباطاتها مع إدارة المحافظة منذ عام .311:
وفللي انتخابللات كللانون النللاني  3116الختيللار أعضللاء مجل ل النللواب
ومجال المحافظات ,ونتيجة لمقاطعة العلرب السلنة فلي محافظلة نينلوى لتللك
االنتخابللاتت حققللت قائمللة نينللوى المتآخيللة الكوردي لة انتصللاراً كبيللراً فللي هللذا
االنتخابللللات وسللللليطرت عللللللى  42مقعلللللداً مللللن أصلللللل  52مقعلللللداً لمجلللللل
المحافظللة( .)1وفللي انتخابللات مجل ل النللواب فللي كللانون ا ول  3116عللادت
القوائم العربية السنية للمشاركة في االنتخابات ,حيث كان الناخبون المسلجلون
فللي محافظللة نينللوى ( )2,454,492ناخب لا ً وشللارك مللنهم ( ):53,625ناخللب
وبلس نسبة المشاركة  ,%81,3وخصصت للمحافظة  2:مقعداً ,حصلت جبهة
التوافق العراقية على  8مقاعد ,كملا حصللت قائملة االئلتالف العراقلي الموحلد
والقائمللة العراقيللة الوطنيللة والجبهللة العراقيللة للحللوار الللوطني كللل منهللا علللى
مقعدين ,وكتلة المصالحة والتحرير عللى مقعلد واحلد ,والحركلة االيزيديلة ملن

( )1لالطالع على نتائج انتخابات مجلال
بٕيارٗ صا ْ .4006

المحافظلات لعلام  4002ينظلر :طُظاارٗ حٔنطاكاى ذ اارٔ ()4و
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اجل اإلصالح والتقدم على مقعد واحد ,في حين حصل التحلالف الكوردسلتاني
على  5مقاعد(.)1
أما في انتخابلات مجلال المحافظلات لعلام  311:بللس علدد المصلوتين
في محافظة نينوى ( )::6,27:صوتاً ,الختيلار  45مقعلداً لمجلل المحافظلة
مع  2مقاعد كوتا لألقليات ,واتحدت ارلب القوى العربيلة حلول قائملة الحلدباء
الوطنيللة بقيللادة انيللل النجيفللي وحصلللت علللى ( )546,6:6صللوتا ً التللي شللكلت
 %5965وحصللت عللى  2:مقعلداً ,أملا قائملة نينلوى المتآخيلة فحصللت عللى
( )384,569صللوتا ً التللي تشللكل  %36,,وحصلللت علللى  23مقعللداً ,وقائمللة
الحللزب اإلسللالمي العراقللي بقيللادة طللارق الهاشللمي حصلللت علللى ()71,2:2
صلللوتا ً التلللي تشلللكل  %7,8وحصللللت عللللى  2مقاعلللد ,والجبهلللة التركمانيلللة
العراقيللة حصلللت علللى  %475ولللم تحصللل علللى أك مقعللد ,أمللا مقاعللد كوتللا
ا قليات ,فذهب مقعلد المسليحيين لقائملة عشلتار الوطنيلة بقيلادة (سلركي ارلا
جان) وحصلت قائمته على ( )24,871صوتا ً ,أما مقعد الشبك فذهب للمرش،
المسللللتقل قصللللي عبللللا محمللللد وحصللللل علللللى ( )23,:5:صللللوتا ً ,ومقعللللد
االيزيديين لمرش ،الحركة االيزيدية من اجل اإلصالح والتقلدم بحصلوله عللى
( )7,285صوتا ً وتحالف االننان ا خران مع قائمة الحدباء الوطنية(.)2
وفللي انتخابللات آذار  3121الختيللار أعضللاء مجل ل النللواب العراقللي
الجديد ,خصا لمحافظة نينلوى  42مقعلداً ملع نلالث مقاعلد (كوتلا) لألقليلات
االيزيدية والشبك والمسيحيين ,وكلان علدد أصلوات المحافظلة ()2,164,961
صلوتاً ,وحصللت قائملة العراقيلة الوطنيلة عللى ( )6:4,4:8صلوتا ً وحصللت
على  31مقعداً ,وحصلت قائمة التوافق العراقية على ( )75,315صوتاً ,بينما
حصلت قائمة ائتالف وحدة العراق عللى ( )64,9:8صلوتاً ,وقائملة االئلتالف
الوطني العراقي على ( )49,542صوتا ً وحصلت كل واحد عللى مقعلد واحلد,
أملللا قائملللة التحلللالف الكوردسلللتاني فقلللد حصللللت عللللى ( )34:,21:صلللوتا ً
وحصلت على  9مقاعد ,أما القوائم الكوردية ا خرى ,فحصللت قائملة التغييلر
( )1البعنة الدولية لالنتخابات العراقية ,التقرير النهائي النتخابات  4002/04/02لمجل

النواب العراقلي,

ا.46-44
( )2المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق ,نتلائج انتخابلات مجلال
ا.02-00
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علللى ( )21,826صللوتاً ,واالتحللاد اإلسللالمي الكوردسللتاني ( )6,585صللوتاً,
والجماعللللة اإلسللللالمية الكوردسللللتانية علللللى ( )2,57:صللللوتاً ,مللللن دون أن
يحصللللوا عللللى أك مقعلللد نيلللابي ,أملللا مقاعلللد ا قليلللات فقلللد حصللللت الحركلللة
االيزيدي لة مللن اجللل اإلصللالح والتقللدم علللى ( )21,282وحصلللت علللى مقعللد
كوتللا لاليللزديين ,أمللا مقعللد كوتللا الشللبك فحصللل عليلله المرشلل ،الشللبكي المإيللد
لطروحات الكورد (محملد جمشليد عبلد ) بحصلوله عللى ( )22,866صلوتاً,
كملا حصللل المجلل الشللعبي الكللداني السللرياني اآلشلورك المقللرب أيضلا ً مللن
الكورد على مقعد كوتا المسيحيين بحصوله على ( )32,991صوتا ً(.)1
ومللن خللالل النظلللر إلللى نتللائج االنتخابلللات وخاصللة انتخابللات علللامي
 311:و 3121في محافظة نينوى نجلد أن أرلبيلة ا صلوات والمقاعلد تلذهب
للقوائم العربية ,إال أن هذا النتيجة ال تنطبلق فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا ,بلل
يجلب أن يقتصلر تحليلل نتلائج االقضلية والنلواحي التلي تلدخل ضلمن المنللاطق
المتنلللازع عليهلللا ,وملللن خلللالل النظلللر إللللى الخارطلللة رقلللم ( )8وتحديلللداً فلللي
انتخابات مجل النلواب التلي جلرت فلي كلانون ا ول  ,3116نجلد أن القلوائم
الكوردية حصلت على نسبة تفوق  %71في الوحدات اإلدارية الواقعلة ضلمن
المناطق المتنازع عليها منها مركز قضاء سلنجار وناحيلة زملار ووانلة وفائلدة
والقو ومركز قضاء شيخان وفي مركز قضاء مخمور والنواحي التابعة لهلا
الكوير وقرا وديبكة( .)2بينما في الوحدات اإلدارية ا خرى كناحية القيلروان
والشمال والقحطانية والعياضية ومركز قضاء تلكيف وناحية بعشيقة نجدها قلد
حصلت على نسبة تتراوح بين  ,%71-51في حين نجلد نسلبتها فلي الوحلدات
اإلداريللة ا خللرى منهللا مركللز قضللاء تلعفللر وناحيللة الربيعللة ومركللز قضللاء
الحمدانيللة ونللاحيتي نمللرود وبرطلللة فللان نسللبة التصللويت لهللم كانللت اقللل مللن
 .%51وفي انتخابلات مجلال المحافظلات لعلام  ,311:فلان بعلض الوحلدات
اإلداريللة فللي محافظللة نينللوى قللد احتفظللت القللوائم الكورديللة بؤصللواتها بنسللب
متقاربلللة تفلللوق  ,%71منهلللا مركلللز قضلللاء سلللنجار ومركلللز قضلللاء مخملللور
وناحيتي كوير وديبكة ومركز قضاء شيخان وناحية القلو وفائلدة ,كملا ازداد
( )1لالطللالع علللى نتللائج انتخابللات مجل ل

النللواب العراقللي لعللام  4000ينظللر :طُظ اارٓ حٔنطااكاىو ذ ااار

()04و ثاِشٗ صاىل .4000
( )2على الررم من أن قضاء مخمور كان تدخل ضمن الحدود اإلداريلة لمحافظلة اربيلل ,وكلذلك ناحيلة
فائدة التي كانت تقع ضمن الحدود اإلدارية لمحافظة دهوك ,إال أن وقوع تلك الوحدات اإلدارية أسفل
الخط ا خضر وبقائها خار سيطرة حكومة إقليم كوردستان جعلها تدار من قبل محافظة نينوى.
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التصلللويت لصلللالحها فلللي نلللواحي الشلللمال والقحطانيلللة وبعشللليقة ذك الغالبيلللة
الكوردية االيزيدية من  %71-51في انتخابات كانون ا ول  3116إللى نسلبة
تفوق  %71في انتخابات كانون الناني  ,4006وازداد أيضا ً في مركز قضلاء
الحمدانيللة مللن نسللبة تقللل عللن  %51فللي االنتخابللات السللابقة إلللى مللا بللين -51
 .%71إال أن نسبة التصويت لها والتي كانت في السابق أكنلر ملن  %71فلي
ناحية زمار وناحيلة القلرا قلد قللت إللى ملا بلين  ,%71-51وفلي ناحيلة وانلة
قلت النسبة التي كانت فلي السلابق أكنلر ملن  %71إللى نسلبة اقلل ملن ,%51
كما قلت النسبة في ناحية العياضية ومركلز قضلاء تلكيلف ملن  %71-51إللى
اقل من  ,%51في حين احتفظلت ناحيلة القيلروان بلنف نسلبتها السلابقة وهلي
مابين  ,%71-51وكذلك احتفظ مركز قضاء تلعفلر ونلواحي الربيعلة ونملرود
وبرطلة بنف نسبها السابقة وهي اقل من .%51
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وآذار  ,4000وانتخابات مجال المحافظات لعام  4006في محافظة
نينوى(.)1
أمللا فللي انتخابللات مجل ل النللواب فللي آذار  3121احتفظللت ا حللزاب
الكوردية بالحصول على نسلبة تفلوق  %30ملن أصلوات النلاخبين فلي مركلز
قضاء سلنجار ونلاحيتي الشلمال والقحطانيلة ومركلز قضلاء الشليخان ونلاحيتي
القللو والفائللدة وفللي مركللز قضللاء مخمللور ونللاحيتي كللوير وديبكللة ,وعللادت
ناحيللة زمللار لتصللوت بنسللبة أكنللر مللن  %71كمللا فللي انتخابللات كللانون ا ول
 ,3116وصلوتت نللاحيتي القللرا وبعشلليقة بنسللبة تتللراوح مللا بللين ,%71-51
أما بقية الوحدات اإلدارية ومنها مركز قضاء تلعفلر ونلواحي قيلروان وربيعلة
والعياضية ووانة ومركز قضلائي تلكيلف والحمدانيلة ونلواحي نملرود وبرطللة
فقد صوتت بنسبة اقل من .)2(%51
يبدو مما سبق ,أن قلوة التؤييلد الشلعبي للقلوى وا حلزاب الكورديلة فلي
الوحدات اإلدارية التي تقع ضمن المناطق المتنازع عليهلا فلي محافظلة نينلوى
واضللحة وباسللتمرار فللي مركللز قضللاء سللنجار ونللواحي الشللمال والقحطانيللة
وزمللار ومركللز قضللاء الشلليخان ونللاحيتي القللو وفاي لدا وفللي مركللز قضللاء
مخمور ونلاحيتي كلوير وديبكلة ,ولكلن فلي الجانلب اآلخلر فلان قلوة التؤييلد لهلا
ضلللعيفة فلللي وحلللدات إداريلللة أخلللرى وباسلللتمرار ,منهلللا مركلللز قضلللاء تلعفلللر
ونللواحي ربيعللة ونمللرود وبرطلللة ,أمللا الوحللدات اإلداريللة ا خللرى وتشللمل
نللواحي القيللروان والعياضللية ووانللة وقللرا ومركللز قضللاء الحمدانيللة وتلكيللف
وبعشلليقة فتقللف حالللة وسللطا ً بللين الحللالتين ا ولللى والنانيللة ونسللبة التصللويت
للقوى وا حزاب الكوردية فيها تختلف من عملية انتخابية إلى أخرى.

المطلب الثالث :مـحـافـظـة دٌـالـى
تمتاز محافظة ديالى بوجود مناطق ووحدات أدارية محددة منها ضلمن
المناطق المتنازع عليها ,وتمتاز تللك الوحلدات بؤهميلة اقتصلادية وإسلتراتيجية
هامة ,منها وجود حقول النفط فيها ,ووجود بوابة المنذرية الحدودك مع إيلران
التي تعتبلر نقطلة رئيسلية للدخول الشلاحنات واللزوار القلادمين ملن إيلران إللى
ا مللاكن المقدسللة فللي النجللف وكللربالء وسللامراء وبغللدادت هللذا باإلضللافة إلللى
(1) Sean Kane, Op. Cit., p. 19 .
(2( Sean Kane, Op. Cit., p. 19 .
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رناهلللا بمصلللادر الميلللاا بوجلللود نهلللر الونلللد ونهلللر ديلللالى (سللليروان) وبحيلللرة
حمرين ,كما تمتاز تلك الوحدات اإلدارية بوجود تنوع انني فيهلا حيلث يقطنهلا
خليط من العرب السنة والعرب الشيعة والكورد السنة والكورد الشيعة وكلذلك
التركمان السنة والتركمان الشيعة.
وفي انتخابات مجل النواب العراقي التي جرت فلي  26كلانون ا ول
 3116كانلللت نسلللبة المشلللاركة فلللي محافظلللة ديلللالى  ,%856:فملللن مجملللوع
( )818,6:9مللن النللاخبين المسللجلين شللارك ( )63:,866مللنهم ,وخصصللت
للمحافظة  21مقاعد لمجلل النلواب ,حصللت جبهلة التوافلق العراقيلة عللى 5
مقاعد ,كما حصلت قائمة االئتالف العراقي الموحلد عللى مقعلدين ,أملا القائملة
العراقية الوطنيلة والجبهلة العراقيلة للحلوار اللوطني فحصللت كلل منهملا عللى
مقعد واحد ,في حين حصلت قائمة التحالف الكوردستاني على مقعدين(.)1
وفي انتخابلات مجلال المحافظلات التلي جلرت فلي  ,311:/2/42بللس
عدد أصوات المحافظلة ( )541,518صلوتا ً وخصلا لمجلل المحافظلة 3:
مقعداً ,حصلت جبهة التوافق واإلصالح الموحدة فلي ديلالى التلي يقودهلا عللى
مستوى اللوطني طلارق الهاشلمي عللى ( ):2,246صلوتا ً أك بنسلبة %3262
وبالتالي حصللت عللى  :مقاعلد ,أملا تجملع المشلروع العراقلي اللوطني بقيلادة
صال ،المطللك عللى المسلتوى اللوطني فبللس علدد أصلواتها ( )77,41:صلوتا ً
أك بنسبة  %2861وبالتالي حصلت على  7مقاعد ,والقائملة العراقيلة الوطنيلة
صلللوتت لهلللا ( )53,761ناخبلللا ً أك بنسلللبة  %:66وبالتلللالي حصللللت عللللى 4
مقاعللد ,أمللا ائللتالف دولللة القللانون فبلللس عللدد أصللواتها ( )38,519أك بنسللبة
 %761وحصلت عللى مقعلدين ,أملا قائملة التحلالف الكوردسلتاني فقلد صلوتت
لها ( )73,32:ناخبا ً أك بنسلبة  %2661وبالتلالي حصللت عللى  7مقاعلد فلي
مجل المحافظة(.)2
وفللي انتخابللات مجلل النللواب العراقلي لعللام  3121بلللس عللدد أصللوات
المحافظلة ( )613,9:7صللوتا ً وخصصلت لهللا  24مقعلداً فللي مجلل النللواب,
حصلللت القائمللة العراقيللة الوطنيللة علللى ( )356,136صللوتا ً وبالتللالي حصلللت
( )1البعنة الدولية لالنتخابات العراقية ,التقرير النهائي النتخابات  4002/04/02لمجل

النواب العراقلي,

ا.46-44
( )2المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العلراق ,نتلائج انتخابلات مجلال
ا. 40-02
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عللللى  9ملللن المقاعلللد المخصصلللة للمحافظلللة ,كملللا بللللس علللدد أصلللوات قائملللة
االئتالف الوطني العراقي ( )96,932صوتا ً وبالتالي حصللت عللى  4مقاعلد,
أمللا قائمللة ائللتالف دولللة القللانون فحصلللت علللى ( )74,:7:صللوتا ً وبالتللالي
حصلت على مقعد واحد ,أملا قائملة التحلالف الكوردسلتاني فبللس علدد النلاخبين
المصللوتين لهللا ( )58,85:ناخبللا ً وبالتللالي حصللللت علللى مقعللد واحللد فقلللط.
والقللوائم الكورديللة ا خللرى حصلللت قائمللة التغييللر (طللوران) علللى ()9,::5
صلللوتاً ,واالتحلللاد اإلسلللالمي الكوردسلللتاني عللللى ( )3,421صلللوتا ً ملللن دون
ضمان أك مقعد(.)1
ومن خالل النظر إلى الخارطة رقم ( )9يظهر لنا بؤن قلوة التؤييلد الشلعبي
لألحللزاب الكورديللة واضللحة فللي المنللاطق الكورديللة وتفللوق  %71فللي مركللز
قضاء خانقين ,حيث احتفظت تلك ا حلزاب بتفوقهلا الواضل ،هنلاك فلي العمليلات
االنتخابيلللة النالنلللة (انتخابلللات مجلللل النلللواب كلللانون ا ول  ,3116وانتخابلللات
مجللال المحافظللات  ,311:انتخابللات مجل ل النللواب لعللام  ,)3121ولكللن فللي
الجانلب اآلخللر فللان الوحلدات اإلداريللة ا خللرى ومنهلا جلللوالء والسللعدية ومنللدلي
نسبة التصويت فيها لألحزاب الكوردية كانت اقل من  %51على التواللـي ,وهلذا
يعـود إلى أن التعــريب في هذا المـناطق أنـر كنيـراً عللى ديمـورـرافيتهلـا بشلـكل
جعلت منها تفقـد طابعها الكوردك ,أما ناحيتا جبلارة وقلرة تبلة فكانلت النسلبة فيهلا
ما بين  %71-51في انتخابات كانون ا ول  ,3116إال أن هذا النسلبة انخفضلت
إلى اقل من  %51في العمليتين االنتخابيتين في  311:و .3121

( )1ررم من تقلارب أصلوات قلائمتي االئلتالف اللوطني العراقلي وائلتالف دوللة القلانون ,إال أن ا وللى
حصلت على  2مقاعد (منها مقعلدان للنسلاء) ,فلي حلين حصللت النانيلة عللى مقعلد واحلد فقلط ,وهلذا
يعللود إلللى النظللا م االنتخللابي الللذك يعطللي امتيللاز كوتللا للنسللاء ,لالطللالع علللى نتللائج انتخابللات مجلل
النواب العراقي لعام  ,4000ينظر :طوظارك دةنطدان ,ذمار  ,04سالى .4000
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الخارطة رقم ()5
نتائج انتخابات مجل
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وآذار  ,4000وانتخابات مجال المحافظات لعام  4006في محافظة
ديالى(.)1

المطلب الرابع :محافظة صالح الدٌن
تمتللاز محافظللة صللالح الللدين بوجللود وحللدات إداريللة محللددة ضللمن
المناطق المتنازع عليها ,كما تمتاز تلك المناطق بوجود تنلوع اننلي فيهلا حيلث
يعللي فيهللا الكللورد والعللرب والتركمللان .وفللي انتخابللات مجل ل النللواب فللي
كلللانون ا ول  4002بلغلللت نسلللبة المشلللاركة فلللي المحافظلللة  %:965فملللن
مجمللوع ( )675,718مللن النللاخبين المسللجلين شللارك ( )666,866مللنهم فللي
االنتخابات ,وخصلا للمحافظلة  9مقاعلد فلي مجلل النلواب ,حصللت جبهلة
التوافلللق العراقيلللة عللللى  2مقاعلللد ,والجبهلللة العراقيلللة للحلللوار اللللوطني عللللى
مقعللدين ,كمللا حصلللت كللل مللن القائمللة العراقيللة الوطنيللة واالئللتالف العراقللي
الموحد وكتلة المصالحة والتحرير على مقعد واحد ,في حين للم تحصلل قائملة
التحللالف الكوردسللتاني علللى أك مقعللد( .)2وفللي انتخابللات مجللال المحافظللات
لعللام  311:بلللس عللدد أصللوات المحافظللة حللوالي ( )514,875وكللان له لا 39
مقعلداً فلي مجلل المحافظلة ,حصللت جبهلة توافلق صلالح اللدين التلي يقودهلا
عللللى المسلللتوى اللللوطني طلللارق الهاشلللمي عللللى ( )68,375صلللوتا ً وشلللكلت
 %2566وبالتالي حصلت على  6مقاعد ,كما حصلت القائمة العراقية الوطنية
علللى ( )67,964صللوتا ً أك بنسللبة  %246:وبالتللالي حصلللت علللى  6مقاعللد,
كمللا حصلللت جبهللة المشللروع الللوطني العراقللي (جمللوع) علللى ()22,254
صلللوتا ً وحصلللل عللللى  2مقاعلللد ,وتجملللع المشلللروع العراقلللي اللللوطني عللللى
( )22,020صلللوتا ً وحصلللل  2مقاعلللد ,والجبهلللة التركمانيلللة العراقيلللة عللللى
( )2:,124صللوتا ً وبنسللبة  %569وحصلللت علللى مقعللدين ,وجماعللة علمللاء
ومنقفللي العللراق علللى ( )42,444وحصلللت علللى مقعللدين ,وجبهللة التحريللر
والبناء على ( )05,422وحصلت على مقعدين ,وقائمة صالح اللدين الوطنيلة
(1) Sean Kane, Op. Cit., p.36.
( )2البعنللة الدوليللة لالنتخابللات العراقيللة ,التقريللر النهللائي النتخابللات  4002/04/02لمجل ل النللواب
العراقي ,ا.46-44
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على ( )05,046وحصللت عللى مقعلدين ,وائلتالف دوللة القلانون ()02,244
وحصلت على مقعدين ,أما قائمة التآخي والتعاي السللمي الكورديلة فحصللت
على ( )28,762صلوتا ً أك بنسلبة  %566وبالتلالي حصللت عللى مقعلدين(.)1
أما في انتخابات مجل النواب لعام  3121بللس علدد ا صلوات فلي المحافظلة
( )599,779صللوتاً ,وعللدد المقاعللد المخصصللة للمحافظللة كللان  04مقعللداً,
حصلللت قائمللة العراقي لة الوطنيللة علللى ( )344,6:2صللوتا ً وبالتللالي حصلللت
علللى  5مقاعللد ,أمللا قائمللة التوافللق العراقللي فحصلللت علللى ( )30,420صللوتا ً
وبالتلللالي حصللللت عللللى مقعلللدين ,وحصللللت قائملللة ائلللتالف وحلللدة العلللراق
( )24,624صللوتا ً وحصلللت علللى مقعللدين ,أمللا قائمللة التحللالف الكوردسللتاني
فحصلت على ( )447343صوتاً ,كما حصللت حركلة التغييلر عللى ()47322
صوتا ً إال أنهما لم يحصال على أك مقعد(.)2

( )1المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق ,نتلائج انتخابلات مجلال

المحافظلات لعلام ,4006

ا.30-24
( )2لالطالع على نتائج انتخابات مجل
ثاِشٗ صاىل .4000

النواب العراقي لعام  ,4000ينظر :طُظارٓ حٔنطكاىو ذ اار 04و
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وآذار  ,4000وانتخابات مجال المحافظات لعام  4006في محافظة صالح
الدين(.)1
ومللن خللالل النظللر إلللى الخارطللة رقللم ( )6يظهللر لنللا بللان التصللويت
الشللعبي للقللوى وا حللزاب الكورديللة فللي الوحللدات اإلداريللة المتنللازع عليهللا
ضلللمن محافظلللة صلللالح اللللدين ضلللعيف ,حيلللث حصللللت القلللوى وا حلللزاب
الكورديللللة علللللى مللللا بللللين  %30-20مللللن ا صللللوات فللللي مركللللز قضللللاء
طوزخورملللاتو فلللي انتخابلللات مجلللل

النلللواب العراقلللي فلللي علللامي 4002

و ,4000إال أن هذا النسبة قد انخفضت فيها إلى اقل من  %20فلي انتخابلات
مجال المحافظات لعام  .4006أما في ناحيتي امرلي وسلليمان بلك التلابعتين
لقضاء طوزخورماتو فقد كانت النتائج وفي العمليات االنتخابية النالنة اقل من
 %20للقوى وا حزاب الكوردية.
يبللدو ممللا سللبق ,ومللن خللالل تحليللل السلللوك االنتخللابي للكتللل والقللوائم
المتنافسلللة فلللي المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا ,بلللؤن التوجهلللات السياسلللية والدينيلللة
والمذهبية والقومية لتلك القوائم كانت ذات تؤنير فعلال عللى توجهلات الناخلب,
وكلللذلك انتملللاء الناخلللب اللللديني والملللذهبي والقلللومي واالجتملللاعي ومسلللتواا
المعاشللي قللد انللر علللى سلللوكه االنتخللابي بللدرجات متفاوتللة ,وتتمنللل طبيعللة
توجهات الناخب العراقي فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا بعلدة خصلائا وعللى
النحو التالي:
 -0الناخب الكوردك السني والعربي السني والتركماني السني يحكمه االنتملاء
القومي بالدرجة ا ولى.
 -4الناخب العربي الشيعي يحكمه االنتماء المذهبي -الطلائفي بالدرجلة ا وللى
في محافظات نينوى وديالى وصلالح اللدين ,إال انله يحكمله االنتملاء القلومي
في محافظة كركوك بالدرجة ا ولى.
 -2الناخللب الكللوردك الشلليعي والتركمللاني الشلليعي والشللبكي الشلليعي يحكملله
االنتماء المذهبي بالدرجة ا ولى.
(1) Sean Kane, Op. Cit., p.33.

254

 -2الناخب االيزدك يحكمه االنتماء القومي (الكوردك) بالدرجة ا ولى.
 -2الناخب المسيحي اآلشورك يحكمه االنتماء الديني-القومي.
ومللن خللالل ذلللك يظهللر لنللا أن الشللعور القللومي لللدى الكللورد والعللرب
والتركمان السنة قوك بحيث كل طرف يتشبث بطرح أفكار قومية في برامجله
االنتخابية ,وفي الجانب اآلخر نجد أن الرابطلة المذهبيلة للدى الشليعة (العلرب
والكورد والتركمان والشبك) هي ا قوى.
ويبللدو لنللا مللن خللالل الوقللائع بللان التؤييللد الشللعبي للقللوى وا حللزاب
الكوردية في الوحدات اإلدارية سواء االقضية أو النواحي المتنلازع عليهلا فلي
المحافظات ا ربعة (كركوك ,نينوى ,ديالى وصالح الدين) تختللف ملن وحلدة
إدارية إلى أخرى ,حيث نجد وحدات إدارية تتمتع القوى وا حلزاب الكورديلة
فيها بتؤييد قوك ومسلتمر كملا هلو الحلال فلي مركلز محافظلة كركلوك ومراكلز
أقضية خانقين وشيخان وسنجار ومخمور وداقلوق وفلي نلواحي بلردك (التلون
كوبرك) وشوان وقرة هنجير وليالن سركردان (القد ) والشلمال والقحطانيلة
وزمار والقو وفايدا وكوير وديبكة ,وفي الجانب اآلخلر فلان التؤييلد الشلعبي
للقوى وا حزاب الكوردية ظلت ضعيفة دوما ً في وحدات إدارية أخلرى وهلي
مراكز أقضية الحويجة وتلعفلر ونلواحي الرشلاد والريلاض والعباسلي واللزاب
والملتقى ويايجي وتلازة وربيعلة ونملرود وبرطللة وجللوالء والسلعدية ومنلدلي
وامرلللي وسللليمان بللك .فللي حللين أن وحللدات إداريللة أخللرى تمتعللت بوضللعية
الوسللط بللين الحللالتين ومللن هللذا الوحللدات اإلداريللة مركللز أقضللية الحمدانيللة
وتلكيف وطوزخورماتو ونواحي القيروان والعياضية ووانة وقرا وبعشيقة.

المبحث الثانً :الحلول القانونٌة والدستورٌة لمشكلة المناطق
المتنازع علٌها
اتخللذ النللزاع بللين الحكومللة العراقيللة وحكومللة إقللليم كوردسللتان علللى
بعض الوحدات اإلدارية التي تقلع جنلوب الخلط ا خضلر إطلاراً دسلتوريا ً بعلد
عام  ,3115ولتوضي ،هذا التاطير الدستورك واآللية المطروحة لحلهلا وملدى
نجاحهلللا ,خصصلللنا هلللذا المبحلللث لتوضلللي ،هلللذا الجوانلللب ملللن خلللالل أربعلللة
مطاللللب ,فلللي المطللللب ا ول سنشلللير فيللله إللللى قلللانون إدارة الدوللللة العراقيلللة
للمرحللللة االنتقاليلللة لعلللام  3115واآلليلللة التلللي طرحتهلللا الملللادة  69لحلللل هلللذا
النزاع ,أما المطلب الناني فسنخصصها للدستور العراقلي لعلام  3116واآلليلة
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التي عالجت بها النلزاع فلي الملادة  ,251أملا المطللب الناللث سنشلير فيله إللى
آلية عمل لجنة تنفيذ المادة  251ملن الدسلتور العراقلي لعلام  ,3116والمطللب
الرابع فقد خصا لموضوع نفاذ المادة  251بعد تاريخ .3118/23/42

المطلب األول :آلٌة الحل وفقا لقانون إدارة الدولة العراقٌة للمرحلة
االنتقالٌة لعام 1001
قللادت الواليللات المتحللدة قللوات التحللالف فللي حربهللا ضللد العللراق التللي
سللميت بحللرب تحريللر العللراق وبللدأت الحللرب فللي  3114/4/31لتللتمكن مللن
خللالل نالنللة أسللابيع وفللي  3114/5/:مللن دخللول بغللداد معلنللة إسللقاط النظللام
ألبعنلللي ,ولكلللون طبيعلللة وتكلللوين الدسلللتور وا نظملللة والقلللوانين والمإسسلللات
الرسللمية فللي العللراق تعبللر عللن إيديولوجيللة حللزب البعللث فترتللب علللى سللقوط
النظللام انهي لار هللذا المإسسللات والبنللى القانونيللة والدسللتورية ,وهكللذا أصللب،
العراق يعي في حالة فلرا دسلتورك ونظلام سياسلي ,فاصلدر مجلل ا ملن
الدولي القرار رقم  2594في  3114/6/33الذك وصف فيه الواليات المتحلدة
وبريطانيا ببلدين محتلين للعلراق( ,)1وهكلذا أصلب ،المحتلل مسلإوالً علن إدارة
الدولة لحين تسلليم السللطة للعلراقيين وبالتلالي أصلب ،العلراق خاضلعا ً للقلانون
الدولي ,وهذا الفرا دفع بالرئي ا مريكي (جور بو االبن) لتعيين (بلول
بريمر) حاكما ً مدنيا ً على العراق ليقود سللطة االئلتالف المإقتلة ( Coalition
 )Provisional Authorityالتللللي امتلكللللت سلللللطات تشللللريعية وتنفيذيللللة
وقضللائية ,وامتللد حكمهللا مللن  32نيسللان  3114إلللى  39حزيللران .)2(3115
والتزاما ً بنقل السلطة جزئيا ً إلى العراقيين عينت سلطة االئلتالف المإقتلة هيئلة
سياسللية عراقيللة سللميت بللـ (مجلل الحكللم العراقللي)( )3فللي  23تمللوز 3114ت
( )1للمزيد ينظر :قرار مجل ا من الدولي المرقم , S/RES/1483 (2003) :في  44أيار .4002
( )2بول بريمر ,عام قضيته في العراق :النضلال لبنلاء رلد مرجلو ,ترجملة :عملر ا يلوبي ,دار الكتلاب
العربي ,بيروت ,4003 ,ا.40
( )3شللكل مجللل

الحكللم فللي  04تمللوز  4002الللذك تكللوّ ن مللن  42عضللواً مللن مختلللف القوميللات

والطوائف العراقية ( 02عضو علرب شليعة وهلم د.إبلراهيم الجعفلرك المتحلدث باسلم حلزب اللدعوة
اإلسالمية ,أحمد شياع البراك أحد شيو عشيرة آل بو سلطان د .أحمد الجلبلي زعليم حلزب الملإتمر
الوطني العراقي ,د.إياد علالوك زعليم حركلة الوفلاق اللوطني العراقليت حميلد مجيلد موسلى سلكرتير
الحللزب الشلليوعي العراقلليت عبللد الكللريم المحمللداوك رئللي حللزب العراقللي ,د.سللالمة الخفللاجي
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يتكون أعضلائها ملن ممنللين علن أحلزاب وتكلتالت عراقيلة مختلفلة كانلت فلي
السابق معارضة للنظلام السلابق .وملن ،للمجلل صلالحيات تشلريعية وتنفيذيلة
فللي إدارة شللإون البلللد ,وقللام مجل ل الحكللم بتشللكيل لجنللة تحضلليرية لوضللع
دستور مإقت للبالد برئاسة (د .فإاد معصوم) ,وأصلدرت اللجنلة قلانون إدارة
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وتم التوقيع عليله فلي  9آذار  3115ملن قبلل
مجل ل الحكللم فللي العللراق( .)1واعتبللر المللا ّدة (/4أ) منلله إن له يع ل ّد هللذا القللانون
القللانون ا علللى للللبالد ,أك أصللب ،بمنابللة الدسللتور المإقللت للبلللد فللي المرحلللة
االنتقاليللة التللي حللددها المللادة (/3أ) بؤنهللا تبللدأ مللن  41حزيللران  3115ح ّتللى
موعد أقصاا  20كانون ا ول 4002ت حيث أشارت المادة ( ) /4بؤنله ينتهلي
طبيبة أسنان حلت محل الدكتورة عقيلة الهاشمي التي ارتيللت فلي أيللول  ,4002محملد بحلر العللومت
عالم دين (شيعي) بارز ورئي مإسسة أهل البيت الخيرية في لندنت د .موفق الربيعلي طبيلب علا
لفترة طويلة في لندن ,القاضي وائل عبد اللطيف ,عزاللدين سلليم زعليم حلزب اللدعوة اإلسلالمية فلي
البصلرةت عبلد العزيلز الحكليم زعليم المجلل ا علللى للنلورة اإلسلالمية فلي العلراق ,د .رجلاء حبيللب
الخزاعللي طبيبللة .وخمسللة أعضللاء كللورد وهللم جللالل طالبللاني زعلليم االتحللاد الللوطني الكوردسللتاني,
مسعود بارزاني رئي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ,القاضي دارا نور اللدينت د.محملود عنملان
سياسي كوردك مستقلت صالح الدين محمد بهاء الدين زعيم حلزب االتحلاد اإلسلالمي الكوردسلتاني.
وكللذلك خمسللة أعضللاء مللن العللرب السللنة وهللم د .عللدنان الباجلله جللي زعلليم تجمللع الللديمقراطيين
المستقلينت رازك مشعل عجيل الياور من شيو قبيلة شمر ,نصير الجادرجي زعيم الحزب اللوطني
الديمقراطي العراقي ,سمير شاكر محمود الصميدعي رجل أعمال ملن محافظلة ا نبلار ,و د .محسلن
عبد الحميد (سني من أصل كوردك مواليد كركلوك) وزعليم الحلزب اإلسلالمي العراقلي .إللى جانلب
يونللادم كنلله زعلليم الحركللة الديمقراطيللة اآلشللورية ممللنال عللن المسلليحيين وصللونكول جللابوك ناشللطة
نسائية من كركوك ممنال عن التركمان .كانت رئاسة مجلل الحكلم تلتم بصلورة متناوبلة بلين رإسلاء
الكتل المشاركة بالمجل لمدة شهر واحد وحسب الترتيب ا بجدك وتتكون من  -0إبراهيم الجعفلرك
 -4احمد الجلبي  -2أيلاد علالوك  -2جلالل الطالبلاني  -2عبلدالعزيز الحكليم  -3علدنان البلاججي -4
محسن عبدالحميد  -5محمد بحر العلوم  -6مسعود البارزاني ,واعترفلت الجامعلة العربيلة والواليلات
المتحدة وعدد من الدول بمجل الحكم العراقي كممنل شرعي للعلراق ,وأيلدها مجلل ا ملن اللدولي
في قرارها المرقم ( )0200كخطوة على طريق تشكيل حكومة عراقية ,إال أن السلطة الحقيقية كانت

بيد قوات التحالف .للمزيد ينظر :بلول بريملر ,المصلدر السلابق ,ا  022-004؛ المقاللة المنشلورة
بعنلللوان :مجلللل الحكلللم العراقلللي فلللي الموسلللوعة الحلللرة عللللى االنترنيلللت وعللللى اللللرابط التلللالي:
 , http://ar.wikipedia.org/آخر زيارة في .4000/4/02
( )1للمزيد عن مراحل كتابة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ينظر :بول بريملر ,المصلدر
السلابق ,ا 243-232؛ رَِابني حمٕ إح صااُفٖو افإ انٖ طاإىل ااُرح إ حٔصااتُرٗ  ٗ4002عَّزاقااكاو
صٕنتٕرٗ َّكُ ّهَٕٔٗ صرتا ّحٖ ُرحصتاىو صلّمانٖو 4004و ل ل .025-023
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سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكوملة منتخبلة وفقلا ً
دائلم .وشلكل
ٍ
لدسلتور ٍ
القللانون الجديللد بدايللة عهللد جديللد بالنسللبة للكللورد فللي العللراق ,حيللث اعتللرف
بالكورد سياسيا ً ونقافيا ً ,فالمادة (/8ب) منه اعترفت بتعدديلة المجتملع العراقلي
واعتبر العرب في العراق جزءاً من ا مة العربية ,وبالتالي شكلت هلذا الملادة
سلللابقة فلللي الدسلللاتير العراقيلللة نهلللا للللم تشلللمل تعريلللف الكلللورد والتركملللان
والمكونللات ا خللرى ريللر العللرب كجللزء مللن ا مللة العربيللة كمللا اعتللاد عليهللا
الدسللاتير السللابقة ,وبالتللالي أنهللى خالف لا ً طويللل ا مللد بللين الحركللة الكورديللة
والحكومات العراقية كملا اشلرنا إليهلا سلابقاً ,كملا نصلت الملادة ( ):منله التلي
اعتبللرت اللغللة العربيللة واللغللة الكورديللة همللا اللغتللان الرئيسلليتان فللي العللراق,
شللكل اعترافلا ً جديللداً بعنصللر سياسللي ونقللافي هللام للكللورد باعتبللار تمتلع اللغللة
الكوردية بنف القوة القانونية للغة العربيلة .وكلان االعتلراف ا هلم هلو الملادة
(/64أ) التي نصت على أن القانون "يعترف بحكومة إقليم كوردسلتان بصلفتها
الحكومة الرسمية لألراضي التلي كانلت تلدار ملن قبلل الحكوملة الملذكورة فلي
 06آذار  4002الواقعللة فللي محافظللات دهللوك وأربيللل والسللليمانية وكركللوك
وديالي ونينوى ,إن مصطل ،حكوملة إقلليم كوردسلتان اللوارد فلي هلذا القلانون
يعنللي المجل ل الللوطني الكوردس لتانيت ومجل ل وزراء كوردسللتان والسلللطة
القضائية اإلقليميلة فلي إقلليم كوردسلتان" .وهكلذا اعتلرف الدسلتور المإقلت بلـ
كوردسلللتان رسلللميا ً وعمليلللا ً ,وشلللكل هلللذا االعتلللراف منعطفلللا ً فلللي التلللاريخ
الدستورك للعلراق نله اعتلراف رسلمي بوجلود وحلدة إداريلة سياسلية سلميت
باالسلللم كوردسلللتان ,إال أن ملللا يإخلللذ عللللى الملللادة  22هلللو تحديلللدها لحلللدود
كوردستان تحديداً مرحليا ً ولي نهائياً .ومن اجل تحديد الحلدود النهائيلة إلقلليم
كوردستان من خالل حسم عائدية مناطق معينة ومنها كركوك ومناطق أخلرى
وضعت الملادة ( )25ملن القلانون آليلة معينلة للتوصلل إللى حلل ,حيلث نصلت
الفقللرة (أ) منهللا عل لى أن " :تقللوم الحكومللة العراقيللة االنتقاليللة والسلليما الهيئللة
العليا لح ّل النزاعات الملكية العقارية وريرها من الجهات ذات العالقةت وعللى
وجه السرعةت باتخاذ تدابيرت من أجل رفع الظلم الذك سبّبته ممارسلات النظلام
ّ
والمتمنلة بتغيير الوضع السلكاني لمنلاطق معيّنلة ملن ضلمنها كركلوكت
السابق
من خالل ترحيل ونفي ا فراد من أماكن سكناهمت ومن خالل الهجرة القسلرية
من داخل المنطقة وخارجهات وتوطين ا فراد الغربلاء علن المنطقلةت وحرملان
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السكان ملن العمللت وملن خلالل تصلحي ،القوميلةت ولمعالجلة هلذا الظللمت عللى
الحكومة االنتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:
 0ـ فيمللا يتعلّـللـق بللالمقيمين المر ّحليـللـن والمنفيللين والمهجـللـرين والمهللاجرينت
وانسلللجاما ً ملللع قلللانون الهيئلللة العليلللا لحللل ّل النزاعلللات الملكيلللة العقاريلللةت
واإلجراءات القانونية ا خلرىت عللى الحكوملة القيلام خلالل فتلر ٍة معقوللةٍت
ب عادة المقيملين إللى منلازلهم وممتلكلاتهم .وإذا ّ
تعلذر ذللكت عللى الحكوملة
تعويضهم تعويضا ً عادالً.
وأراض معيّنةٍت وعللى الحكوملة البلت
مناطق
 4ـ بشؤن ا فراد الذين ت ّم نقلهم إلى
ٍ
ٍ
في أمرهم حسب الما ّدة ( )00ملن قلانون الهيئلة العليلا لحل ّل النزاعلات الملكيلة
العقاريةت لضمان إمكانية إعادة توطينهمت أو لضلمان إمكانيلة تلقّلي تعويضلات
راض جديد ٍة من الدولة قرب مق ّر إقلامتهم فلي
من الدولةت أو إمكانية تسلمهم
ٍ
المحافظة التي قدموا منهات أو إمكانية تلقّيهم تعويضا ً عن تكلاليف انتقلالهم إللى
تلك المناطق.
 2ـ بخصوا ا شلخاا اللذين حرملوا ملن التوظيلف أو ملن وسلائل معيشلية
أخلللرى لغلللرض إجبلللارهم عللللى الهجلللرة ملللن أملللاكن إقلللامتهم فلللي ا قلللاليم
وا راضيت على الحكومة أن تشجع توفير فرا عمل جديدة لهم في تللك
المناطق وا راضي.
 2ـ أمّا بخصوا تصحي ،القومية فعلى الحكوملة إلغلاء جميلع القلرارات ذات
ّ
بالحق في تقرير هويتهم الوطنيلة
الصلةت والسماح لألشخاا المتضرّرين
وانتمائهم العرقي بدون إكرا ٍا أو ضغطٍ ".
من المالحظ فلي هلذا الفقلرة أنهلا تعتلرف ان هنلاك ظلملا ً ارتكلب بحلق
مكونات هذا المناطق وخاصة الكلورد وبسياسلة التمييلز والتعريلب ,ووضلعت
خطلللوات ايجابيلللة باتجلللاا الحلللل القلللانوني للمشلللكلة ,حيلللث أكلللدت عللللى إعلللادة
المرحلين إلى مناطقهم وتعويضلهم بصلورة عادللة عملا لحلق بهلم ملن أضلرار
وتللوفير قطللع ارض سللكنية لهللم ,وبالمقابللل إعللادة الوافللدين العللرب مللن هللذا
المنللاطق إلللى منللاطقهم ا صلللية التللي جلب لوا منهللا وتعويضللهم أيض لا ً ,وتللوفير
فللرا عمللل لهلإالء المفصللولين مللن وظللائفهم نتيجللة لسياسللات التعريللب التللي
مارسها النظام السابق ,ومع هذا االعتراف لم يورد في المادة كلمة (التعريلب)
التي استخدمتها الحكومة البعنيلة فلي كتاباتهلا الرسلمية فلي إشلارة لتغييلر واقلع
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هذا المناطق حتى استبدالها في عام  4000بكلمة (التطلوير)( .)1كملا أن اللغلة
المستخدمة في المادة المذكورة بخصوا العرب الوافلدين اللذين اسلتقروا فلي
كركوك والمناطق المختلطة ا خرى ال تجبرهم على الرحيل ,وتحدد الوافلدين
بهإالء العرب الذين أوفدوا إلى هذا المناطق أنناء حكم النظام البعنلي للبللد أك
منذ عام  0635وحتلى إسلقاطه علام  ,4002فلي وقلت أن عمليلة تعريلب هلذا
المناطق تعود إلى أيام الحكم الملكي .وان النا عللى تعلويض الوافلدين أسلوة
بالمرحلين تعني أن المادة منحت امتيازاً إضافيا ً إليهم ,نها عنلد المقارنلة بلين
مسلللالة إعلللادة الملللواطنين اللللذين ابعلللدوا قسلللرا علللن هلللذا المنلللاطق (الكلللورد
والتركمللان) ,وبللين تعللويض الوافللدين (العللرب) تإكللد أن المللادة تعاملللت مللع
الوافللدين بمرونللة ,ونجللد بللؤن المللادة تتعامللل مللع الطللرفين بالتسللاوك ,الطللرف
ا ول الللذك فقللد المللال وا مللالك ,والطللرف النللاني الللذك حصللل علللى المللال
وا رض والعمللل مللن الحكومللة ,ويبللدو أن قبللول الكللورد بهللذا المعادلللة جللاء
لتشجيع من ُهجّر بالقوة العودة إلى منلاطقهم ا صللية دون اسلتخدام القسلر فلي
ذلك.
كما أن اآللية المطروحة في الملادة (/69أ) لحلل النزاعلات الملكيلة ملن
خالل هيئة النزاعات الملكية أدخللت المسلالة فلي نطلاق أحكلام القلانون الملدني
وجعل طرفلي النلزاع فلي المشلكلة (الصلاحب ا صللي والمغتصلب) فلي نفل
المرتبللة القانونيللة وهللذا مللن شللانه أن يلغللي الجانللب السياسللي الللذك تمنللل فللي
سياسللة التعريللب التللي اسللتهدفت المنطقللة ,فللي حللين أن المشللكلة لللم تكللن بللين
المواطنين فحسب ,وإنما بين السكان ا صليين والحكوملات العراقيلة المتعاقبلة
وهذا يتطلب معالجتها بالقلانون العلام اللذك يكلون فيله الدوللة صلاحبة السللطة,
دون اللجوء إلى أحكام القانون المدني اللذك تكلون فيله الدوللة فلي نفل مرتبلة
ا فلللراد(.)2إللللى جانلللب ورود مصلللطلحات عديلللدة فلللي الملللادة منهلللا المقيملللون
المرحللون والمنفيلون والمهجـلـرون والمهلاجرون الغربلاء التلي قلد تتحملل فلي
المسلللتقبل تفسللليرات قانونيلللة مختلفلللة حلللول التوصللليف القلللانوني اللللدقيق لكلللل
مصطل.،
( )1رَِبني حمٕ ٕح صُفٖو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .035-034

( )2ياإ اى صٕرضااأَو ل  035؛ شللاخوان صللابر احمللد ,الوضللع القللانوني للمنللاطق التنللازع عليهللا فللي
العللراق :كركللوك نموذج لا ًت رسللالة ماجسللتير ريللر منشللورة مقدمللة إلللى كليللة القللانون ,جامعللة كويللهت
 ,4006ا.53
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أما المادة في فقرتيهلا (أ )4/و(أ )5/فتتضلمن نقاطلا ً ايجابيلة فلي طريلق
حلل النللزاع ,حيللث أشللارت إللى إيجللاد فللرا عمللل لمسلاعدة الللذين عللانوا مللن
التمييللز فللي الحصللول علللى وظللائف ,وكللذلك إلغللاء جميللع القللرارات الت لي تللم
استخدامها إلجبلار القوميلات ا خلرى عللى تغييلر قلوميتهم إللى العربيلة ومنهلا
قللانون (تصللحي ،القوميللة)ت عنللدما سللمحت لهللإالء المللواطنين تقريللر هللويتهم
الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكرا ٍا أو ضغطٍ .
أما الفقرة (ب) من المادة فخصصت لمعالجة جانب آخلر ملن المشلكلة
تمنللل بالحللدود اإلداريللة حيللث نصللت علللى "لقللد تالعللب النظللام السللابق أيض لا ً
بالحدود اإلدارية وريرها بغية تحقيق أهداف سياسيةت على الرئاسة والحكوملة
العراقيلة االنتقاليللة تقللديم التوصلليات إلللى الجمعيللة الوطنيللة وذلللك لمعالجللة تلللك
التغييرات رير العادلةت وفلي حاللة علدم تمكلن الرئاسلة ملن الموافقلة باإلجملاع
على مجموعة من التوصياتت فعلى مجل الرئاسة القيام بتعيلين مح ّكلم محايلد
وباإلجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصياتت وفلي حاللة علدم قلدرة
مجل الرئاسة على الموافقة على مح ّكمت فعلى مجلل الرئاسلة أن يطللب ملن
ا مللين العللام لألمللم المتحللدة تعيللين شخصللية دوليللة مرموقللة للقيللام بللالتحكيم
المطلوب".
أهم ملا نالحلظ ملن الفقلرة اعلالا أنهلا تعتلرف بسياسلة التغييلر اإلدارك
الذك انتهجته الحكوملات السلابقة هلداف سياسلية ,إال أن فيهلا تعقيلدات كنيلرة
حيث شددت على تقديم التوصليات التلي رالبلا ً ملا تمتلاز بطابعهلا ريلر المللزم,
كملللا ذكلللرت بلللان القلللرار يؤخلللذ باإلجملللاع ملللن قبلللل مجلللل الرئاسلللة النالنلللي
(كوردك ,عربي سني ,عربي شيعي) ولكل منهم حق الفيتو -آنذاك -كانت آليلة
صعبة ,وكذلك بالنسبة لمجل رئاسة الوزراء سواء ما يتعلق ب صدار توصلية
حول الحدود أو بتحديد محكم ,وكما انه حتى في ظل االتفاق على التوصلية أو
المحكم فان نقلهلا للمناقشلة فلي البرلملان ذك الغالبيلة العربيلة تتحملل االحتملال
ا كبر بالرفض ,هذا باإلضافة إلى أنها لم تحدد موعلد إيصلال التوصليات إللى
البرلمان ومتى ستعالجها ,ولم تشِ ر إلى انه في حالة رفضلها ملن قبلل المجلل
ما هو البديل الدستورك .وما يإخذ على هذا الفقرة أيضلا ً أنهلا فتحلت ا بلواب
أمام تدخل دولي في قضية المناطق المتنازع عليها في المستقبل ,كلل هلذا إللى
جانللب أن المللا ّدة (/64ب) تللنا علللى أن " تبقللى حللدود المحافظللات النمانيللة
عشللرة بللدون تبللديل خللالل المرحلللة االنتقاليللة" أك انلله سللتكون مهمللة الحكومللة
مجرد تقديم توصيات لحكومة مستقبلية للنظر فلي التغييلرات الخاصلة بالحلدود
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اإلداريللة .كم لا أن المللادة ( ) /64نصللت علللى انلله " يحل ّ
لق للمحافظللات خللار
إقليم كوردستانت فيما عدا بغلداد وكركلوكت تشلكيل أقلاليم فيملا بينهلا "...وكلان
القصللد مللن وراء ذلللك عللدم ضللم كركللوك إلللى إقللليم كوردسللتان .أمللا المللادة
( ) /69فقد نصت على أن "تإجّل التسوية النهائية لألراضي المتنازع عليهات
ومن ضمنها كركوكت إلى حلين اسلتكمال اإلجلراءات أعلالات وإجلراء إحصلا ٍء
سكاني عادل وشفافت وإلى حين المصادقة على الدستور اللدائمت يجلب أن تلت ّم
بشكل ي ّتفلق ملع مبلادئ العداللةت آخلذاً بنظلر االعتبلار إرادة سل ّكان
هذا التسوية
ٍ
تلللك ا راضللي" ,ومللا نالحللظ مللن الفقللرة أنهللا ارتبطللت تسللوية المشللكلة بتنفيللذ
واستكمال اإلجراءات الواردة في الفقلرتين (أ) و (ب) ملن الملادة  ,25وكلذلك
إجللراء إحصللاء سللكاني عللادل وشللفاف وبعللد المص لادقة علللى الدسللتور الللدائم,
وكللذلك إشللارتها إلللى العدالللة وأن تؤخللذ مصللال ،ورربللات السللكان ا صللليين
للمنطقة بنظر االعتبار دون الوافدين.
كللل هللذا اإلجللراءات مللن الناحيللة النظريللة إجللراءات عادلللة إال انلله مللن
الناحية العملية صعبة التنفيذ كملا أنهلا تتطللب وقتلا ً طلويالً ملن شلانه أن تإجلل
التسللوية إلللى وقللت بعيللد .إلللى جانللب أن المللادة  25وبفقراتهللا النالنللة لللم تحللدد
المناطق المتنازع عليها باستنناء كركوك.
والتزاملا ً بالتعهللد اللوارد فللي قللانون إدارة الدوللة وفللي المللادة (/4ب)0/
التي حددت الفترة ا ولى من المرحلة االنتقالية بتلك التي تبدأ بتشلكيل حكوملة
عراقية مإقّتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في  20حزيران 4002ت وقد تم
اإلعلللالن علللن تشلللكيل الحكوملللة العراقيلللة المإقتلللة فلللي  45حزيلللران 4002
برئاسة إياد عالوكت من قبل أعضاء مجل الحكم .واختيار برهم صلال ،نائبلا ً
له ,ورازك مشعل عجيل اليلاور رئيسلا ً للجمهوريلة وإبلراهيم الجعفلرك وروز
نورك شاوي نائبان له ,وحلت محل سلطة االئتالف الموحلدة ومجلل الحكلم
العراقي في إدارة شإون البالد ,وهكذا أصب ،هناك سلطة تنفيذيلة مشل ّكلة وفقلا ً
للقللانون المللذكور وبالتللالي مسللإولة عللن تنفيللذ مللوادا ومنهللا المللادة  .25ومنللذ
توليهللا السلللطة ظهللرت مخللاوف الكللورد مللن عللدم التزامهللا باآلليللة الدسللتورية
المحددة للحل ,ولطمؤنتهم تعهلد علالوك فلي رسلالته المإرخلة فلي 3116/2/9
والموجهللة إلللى القيللادة السياسللية الكورديللة أعتبللر فيهللا تنفيللذ المللادة المللذكورة
واجبا ً على عاتق حكومتهت ونصت الفقرة النانيلة ملن رسلالته عللى انله "تتعهلد
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الحكومة بتفعيل اآلليات التلي تلإدك إللى تطبيلق فقلرات الملادة ( )25والممكلن
تنفيذها ضمن الفترة االنتقالية وكما حددا القانونت وفي هلذا السلياق أتطللع إللى
التشللاور معكللم ومللع المجل ل الللوطني المإقللت وهيئللة الرئاسللة لتشللكيل هيئللة
متخصصللة عليللا وذات صللالحيات قانونيللة وماليللة وافيللة لتنفيللذ وتطبيللق المللادة
 25من القانون المذكور إلزالة آنار سياسة الترحيل والتطهير العرقلي الهادفلة
إلللى تغييللر الوضللع السللكاني لكركللوك"( .)1ولكللن علللى الللررم مللن هللذا التعهللد
ومشاركة الكورد في تشكيلة حكومته إال انه للم يخطلو أيلة خطلوة تجلاا تطبيلق
المللادة المللذكورة ,وكللل مللا قامللت بهللا حكومتلله تمنلللت فللي إصللدار قرارهللا فللي
تمديد عمل الهيئة العليا لحل النزاعلات الملكيلة والعقلارات التلي شلكلتها سللطة
االئللتالف المإقتللة( ,)2وقرارهللا الم لرقم  2الللذك شللدد علللى تطبيللق المللادة ,25
والقللرار رقللم  02فللي  3115/23/41حللول إلغللاء كافللة قللرارات مجل ل
النورة المنحل(.)3
ووفق لا ً لألجنللدة الدسللتورية وكمللا حللددت فللي المللادة (/4ب) مللن قللانون
إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية فان الفترة النانية من المرحلة االنتقالية تبلدأ بعلد
إجللراء انتخابللات الجمعيللة الوطنيللة وتشللكيل حكومللة عراقيللة انتقاليللةت علللى أن
تجرى هذا االنتخابلات قبلل  20كلانون النلاني  .4002وتلم إجلراء االنتخابلات
قيللادة

في كانون الناني  4002وحصلت قائمة التحالف الكوردستاني على  42مقعلداً
( )1لالطالع على نا الرسالة ينظر :ئٕمحٕح عٕسِشو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .032-034

( )2شكلت سلطة التحالف المإقتة هيئة المطالبات العقارية فلي شلهر كلانون نلاني  4002للمسلاعدة فلي
إعللادة الملكيل ات المصللادرة إلللى أصللحابها ا صللليين والفصللل فللي االدعللاءات المتضللادة ,واسللتطاعت
الهيئة خلالل الربلع ا ول ملن علام  4003البلت فلي حلوالي  407000دعلوى ملن أصلل 0207000
دعللوى علللى مسللتوى البلللد وحللوالي  2000دعللوى فقللط مللن أصللل  40.000دعللوى فللي محافظللة
كركوك ,وتم إعادة تسمية الهيئة لتصلب ،هيئلة حلل النزاعلات العقاريلةت وعانلت الهيئلة مشلاكل عديلدة
منها جدل حول القياداتت وعدم وجود مخصصات ماليةت وتعقيدات بيروقراطية ,للمزيد ينظر:
The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle over
Kirkuk, Op. Cit. , p.14.
( )3ياَر َٗ جُ عٕو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .04-03
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ملللن أصلللل  442فلللي الجمعيلللة الوطنيلللة العراقيلللة ,وكلللذلك حصللللت الجماعلللة
اإلسللالمية فللي كوردسللتان علللى مقعللدين ,فللي حللين حصللل االئللتالف العراقللي
الموحد (الشيعي) على  020مقعداً ,أما العرب السنة فقلاطعوا هلذا االنتخابلات
حيث أن اكبر كتلها كانت قائمة العراقية التي حصللت عللى  20مقعلداً .وبنلاءاً
علللى تلللك النتللائج تللم تشللكيل الحكومللة العراقيللة االنتقاليللة لتحللل محللل الحكومللة
العراقيلللة المإقتلللة فلللي  2أيلللار  ,4002وأصلللب ،د .إبلللراهيم الجعفلللرك رئيسلللا ً
لللللوزراء وكلللل ملللن د .أحملللد الجلبلللي وروز نلللورك شلللاوي وعبلللد مطللللك
الجبورك نوابا ً له ,وانتخب جالل الطالباني رئيسلا ً للجمهوريلة ورلازك مشلعل
عجيل الياور ود.عادل عبدالمهدك نائبلان لله .وكانلت أول حكوملة ذات أرلبيلة
شيعيةت وأول حكومة يتولى الكورد فيهلا نحلو ربلع المناصلب البلارزة .وكانلت
المهلام الرئيسلية لهلذا الحكوملة هلي اإلعلداد للقيلام بانتخابلات الختيلار أعضللاء
البرلمان وحكومة دائمة مدتها أربع سنوات ,والتصلديق عللى مسلودة الدسلتور
الدائم بعد كتابتها من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة( .)1كل هلذا اإلجلراءات تلم
تحديللدها بموجللب قللانون إدارة الدولللة الللذك أصللب ،دسللتوراً مإقت لا ً للللبالد فللي
المرحلة االنتقالية ,وبالتلالي أصلبحت الحكوملة االنتقاليلة خاضلعة لله وملتزملة
بتنفيذ بنلودا ,وبخصلوا تنفيلذها للملادة  ,25فلان الحكوملة وعللى اللررم ملن
المشاركة الكبيرة للكلورد فيهلا ,بعلد تعهلد االئلتالف اللوطني العراقلي للتحلالف
الكوردسللتاني علللى التطبيللق الكامللل للمللادة المللذكورة ,إال أنهللا تنصلللت عللن
تطبيقها ,حيث لم تمن ،ا ملوال الالزملة لتطبيلق بنلود الملادة ,وكلرد فعلل عللى
هللذا السياسللة أصللدرت قائمللة التحللالف الكوردسللتاني مللذكرة اعتراضللية إلللى
المجل ل الللوطني شللددت فيهللا علللى تنفيللذ المللادة  25وتطبيللع ا وضللاع فللي
المناطق المتنازع عليها وطالب المجلل بممارسلة ضلغوطات عللى الجعفلرك
لاللتللزام بتنفيللذ المللادة بصللورة تامللة( .)2ونتيجللة للضللغوطات الكورديللة علللى
الجعفلللرك اصلللدر ا خيلللر القلللرار الملللرقم ( )42فلللي علللام  4002بخصلللوا
( )1للمزيللد ينظللر المقالللة المنشللورة بعنللوان :الحكومللة العراقيللة االنتقاليللة فللي الموسللوعة الحللرة علللى
االنترنيت وعلى الرابط التالي , http://ar.wikipedia.org/ :آخر زيارة في .4000/4/04
( )2شاخوان صابر احمد ,المصدر السابق ,ا .60-56
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تشكيل لجنة لتنفيذ المادة  25برئاسة سكرتير الحزب الشيوعي العراقي (حميد
مجيد موسى) وعضوية ستة وزراء وخم شخصيات من المكونلات العراقيلة
وعضوية ممنل حكومة إقلليم كوردسلتان (د .محملد إحسلان رمضلان) كخطلوة
نحللو تطبيللع ا وضللاع فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا( ,)1وتللم تخص ليا مبللالس
قلللدرت بلللـ ( 400مليلللون دوالر) رلللراض عمليلللات التطبيلللع واإلجلللراءات
ا خرى ,إال أن هذا اللجنة لم تستلم أيا ً من تلك المبالس مملا حاللت عللى اللجنلة
دون أداء واجباتها فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا ,وبصلورة عاملة فلان حكوملة
ابراهيم الجعفرك لم تول اهتماما ً بتنفيذ المادة بل اتجهت نحو كسب الوقت مما
تعذر على رئي اللجنة حميد مجيد موسى االسلتمرار فلي هلذا المهملة ,ولهلذا
ا سللباب وكللذلك عللدم نقللة الكللورد بلالجعفرك دفعهللم علللى عللدم الموافقللة علللى
ترشيحه لدورة نانية(.)2
إن الظلللروف ا منيلللة ريلللر المسلللتتبة والنزاعلللات الطائفيلللة بلللين السلللنة
والشيعة التي سلادت فلي منلاطق الوسلط والجنلوب العراقلي بعلد سلقوط النظلام
البعنللي ,مقابللل وجللود عمللق جغرافللي كللوردك آمللن فللي إقللليم كوردسللتان فللي
المحافظات النالنلة (اربيلل والسلليمانية ودهلوك) ,والحاللة ا منيلة التلي سلادت
المنللاطق المتنللازع عليهللا وخاصللة كركللوك ا قللل أمان لا ً مللن إقللليم كوردسللتان
وا كنر أمانا ً من الوسط والجنوب ,وعدم وصول شرارة الحرب الطائفيلة بلين
السنة والشيعة اليها ,دفعت بالوافدين العرب إلى البقاء في تلك المنلاطق اآلملن
نسبيا ً بدالً من العودة إلى مناطقهم ا صللية فلي الوسلط والجنلوب ريلر اآلملن,
في الطرف المقابل هذا الظروف دفعت الكنير من المهجرين الكورد إللى علدم
العودة إلى المناطق المتنازع عليها مفضالً البقاء في كوردستان ا كنر أماناً.
يبللدو ممللا سللبق ,أن قللانون إدارة الدولللة كللان دسللتوراً مإقت لا ً للبلللد فللي
للفترة االنتقالية التي تكونلت ملن ملرحلتين ,ا وللى سلادت فيهلا حكوملة مإقتلة
برئاسللة أيللاد عللالوك ,والمرحلللة النانيللة حكمللت فيهللا حكومللة انتقاليللة برئاسللة
إبراهيم الجعفرك .حيث تمكن الطرف الكوردك المفلاوض ملن تنبيلت الحقلوق
الكوردية وخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها التي خصصت لها الملادة
 25مللن الدسللتور المللذكور ,الللذك تشللكل علللى أساسلله الحكللومتين ,وبالتللالي
( )1لالطالع على نا القرار يراجع المصدر نفسه ,ا .60-60
( )2إينغا رو وهان

ريمشا ,المصدر السابق ,ا.04
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أصلللبحت الحكومتلللان ملتلللزمتين بتنفيلللذها ,وتضلللمنت الملللادة أيضلللا ً مصلللطل،
المناطق المتنازع عليها كتعبير يوحي بوجود صراع على السيادة بلين طلرفين
دوليين إال أنه في حقيقة ا مر كان نزاعا ً إداريا ً وسياسليا ً داخليلا ً بلين الحكوملة
االتحادية وحكومة إقلليم كوردسلتان ضلمن حلدود الدوللة الواحلدة .كملا أن أهلم
محاور المادة تمنلت في أنها تعتلرف بوجلود مشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا,
ويعتبللر هللذا االعتللراف ضللروريا ً لكللون أي لة معالجللة للمش لكلة تتطلللب اعتراف لا ً
مسبقا ً ,كما فرضت التزاما ً على الحكومة بتطبيع ا وضلاع فلي هلذا المنلاطق,
حيلللث أن إدرا حلللل مشلللاكل منلللل حلللل نزاعلللات الملكيلللة العقاريلللة وعلللودة
المهجللرين وإعللادة الوافللدين هللي إجللراءات كفيلللة بالتوصللل إلللى حللل للمشللكلة,
وفي الجانب اآلخر ,فان المادة ال تحدد هذا المناطق باستنناء كركوك وبالتلالي
تللرك الغمللوض حللول الموضللوع ,وان تؤكيللد المللادة علللى أن تإجللل التسللوية
النهائيللة إلللى مللا بعللد كتابللة الدسللتور اللدائم شللجع الحكللومتين المللذكورتين علللى
عدم العمل سريعا ً على تنفيذ عملية التطبيع ,وهكذا انتهت ملدة الحكلومتين وللم
تحقق شيء يذكر ,كما نصت المادة عللى إجلراء إحصلاء سلكاني فلي المنلاطق
المتنللازع عليهللا ونللم اشللتراك المللواطنين لتقريللر مصللير هللذا المنللاطق عبللر
االستفتاء ,ولكن ال يمكن إجلراء اإلحصلاء واالسلتفتاء قبلل االنتهلاء ملن عمليلة
التطبيللع .أمللا مللا يتعلللق بالحللدود اإلداريللة لهللذا المنللاطق ,فعلللى الللررم مللن أن
المللادة أعطللت رئاسللة الجمهوريللة ,والتللي ترأسللها جللالل الطالبللاني أننللاء فتللرة
الحكومة االنتقالية ,لتقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية ,وذللك لمعالجلة تللك
التغييللرات اإلداريللة التللي أحللدنتها الحكومللات السللابقة ضللمن سياسللة التعريللب,
ف نلله لللم يقللم علللى تقللديم أيللة توصلليات بهللذا الشللؤن .وهكللذا ظللل االعتللراف
بكوردستان فلي ظلل قلانون إدارة الدوللة محلدداً وللم تشلمل المنلاطق الكورديلة
التي تقع تحت الخط ا خضر ,وعلى اللررم ملن القلوة التلي امتلاز بهلا الكلورد
فلللي  4002وانهيلللار الجلللي العراقلللي ومإسسلللاته ,وررلللم السللليطرة الفعليلللة
للبيشمركة واإلدارات الكوردية على ارلب هذا المناطق آنلذاك ,إال أن الكلورد
اتجهوا نحو تاطير مشكلة هذا المناطق دستوريا ً ,وررلم كلل ذللك فلؤنهم فشللوا
في تطبيقها ,ولكن يظل قانون إدارة الدولة والمادة  25منه ونيقة رسمية هاملة
اعتلرف بموجبهللا العلراق باالضللطهاد بحلق الكللورد فلي هللذا المنلاطق ووضللع
آلية لحل المشكلة.
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المطلب الثانً :آلٌة الحل وفقا للدستور العراقً لعام 1009
وضع قانون إدارة الدوللة للمرحللة االنتقاليلة الخطلوط العريضلة لكتابلة
الدستور الدائم للعراق ,حيث ألزمت الما ّدة  30منله الجمعيلة الوطنيلة العراقيلة
في عهد الحكومة االنتقالية لكتابة مسودة دسلتور دائلم للبللد ,كملا أن الملا ّدة 72
حللددت الجللدول الزمنللي لكتابتلله فللي موعللد أقصللاا  26آب  ,3116وعرضللها
علللى الشللعب للموافقللة عليلله باسللتفتاء عللامت علللى أن تنشللر المسللودة وتللو ّزع
بصللورة واسللعة لتشللجيع إجللراء نقللا عللام بللين الشللعب بشللؤنها قبللل إجللراء
االستفتاء العام ,وحلددت الملادة آليلة االسلتفتاء عللى أن تكلون مسلودة الدسلتور
مصادقا ً عليها عند موافقة أرلبيلة النلاخبينت وإذا للم يرفضلها نلنلا النلاخبين فلي
نلالث محافظلات أو أكنللر ,كملا نصللت الملادة المللذكورة عللى انلله بعلد الموافقللة
على الدستور باالسلتفتاءت تجلرك االنتخابلات لتشلكيل حكوملة دائملة فلي موعلد
أقصللاا  26كللانون ا ول 3116ت وتتللولّى الحكومللة الجديللدة مهامهللا فللي موعل ٍد
أقصاا  42كانون ا ول .3116
والتزاملللا ً بالمهملللة الدسلللتورية الملقلللاة عللللى عاتقهلللا انتخبلللت الجمعيلللة
الوطنيلللة فلللي عهلللد الحكوملللة االنتقاليلللة لجنلللة مكونلللة ملللن  66عضلللوا فلللي
 3116/6/21لكتابة مسودة الدستور اللدائم برئاسلة هملام حملودك وأصلب ،د.
فإاد معصوم وعدنان الجنابي نوابا ً له ,وكانلت تتشلكل ملن  39عضلواً ممنللين
عللن الكتللل الشلليعية و  26مللن قائمللة التحللالف الكوردسللتاني و  9مللن قائمللة
العراقيلللة والحلللزب الشللليوعي والجبهلللة التركمانيلللة والسلللنة والمسللليحيين وفقلللا
السللللتحقاقهم االنتخللللابي ,وانتهللللت اللجنللللة مللللن كتابللللة مسللللودة الدسللللتور فللللي
 ,)1(3116/9/33وعرضها عللى الشلعب العراقلي للموافقلة عليهلا فلي اسلتفتاء
عام بتاريخ  3116/21/26حصلت على موافقة الشعب عليها(.)2
( )1رَِبني حمٕ ٕح صُفٖو صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .045-042

( )2حصلت مسودة الدستور على موافقة الشعب العراقي ملن خلالل االسلتفتاء العلام بلـ ()4,424,463

صوت بنعم أك  %45726مقابل ( )4,006,262صوت بلـ ال أك بنسلبة  ,%40720واجتلاز العلائق
الدستورك حول رفض نلني الناخبين في نالنة محافظات ,وحصل اللرفض فلي نالنلة محافظلات ففلي
محافظللة االنبللار صللوت ( )424,000أك  %63763بللال مقابللل ( )4605أك  %2702بللنعم ,وفللي
محافظللة صللالح الللدين صللوت ( )204,033أك  %50742ب لـ ال مقابللل ( )62,053أك %05742
بللنعم ,أمللا فللي محافظللة نينللوى فللررم رفضللها للدسللتور ب لـ ( )262,556صللوت أك  %22705ب لـ ال
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وبما أن كتابة الدستور الدائم اعتملدت عللى ا سل العاملة اللواردة فلي قلانون
إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ,إال انه أعاد التؤكيد على المبادئ ا ساسية التي
وردت فللي ا خيللرة ,ومللن أبرزهللا شللكل الدولللة والنظللام السياسللي فيهللا ,حيللث
أشارت المادة ( )2إلى أن جمهورية العراق دوللة اتحاديلة واحلدة مسلتقلة ذات
سيادة كاملةت نظام الحكم فيها جمهورك برلملاني ديمقراطلي ,واعترفلت الملادة
( )4بالتعددية القومية والدينية والمذهبية للعراق .وعللى صلعيد حقلوق الكلورد
أعاد الدستور الدائم التؤكيد على حقوقهم المعترف بها فلي قلانون إدارة الدوللة,
فؤكلللدت الملللادة ( )5عللللى أن اللغلللة العربيلللة واللغلللة الكورديلللة هملللا اللغتلللان
الرسميتان للعراقت كما اقرت المادة ( )228ب قليم كوردستان وسلطاته القائملة
إقليما ً اتحادياً .أما المادة ( )252فنا على اسلتمرار العملل بلالقوانين التلي تلم
تشريعها فلي إقلليم كوردسلتان منلذ علام  2::3واعتبلر القلرارات المتخلذة ملن
قبل حكومة إقليم كوردستان نافذة المفعول ما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .كما
عالج الدستور الجديد هاجسلا ً للدى الكلورد ورد فلي الملادة ( ) /64ملن قلانون
إدارة الدولة حول استنناء كل من بغداد وكركوك عن تشكيل أقلليم ,التلي فهمله
الكورد على أنها مادة موجهة ليمنع ضلم كركلوك إللى إقلليم كوردسلتان ,فجلاء
الدستور الدائم وفي المادة ( )235لينا على انه ال يجلوز للعاصلمة بغلداد أن
تنضلللم إلقلللليم ,وبهلللذا فسللل ،المجلللال أملللام احتماليلللة ضلللم كركلللوك إللللى إقلللليم
كوردستان .أما بخصوا مشكلة المناطق المتنازع عليهلا فلان الملادة  25ملن
قانون إدارة الدولة انتقلت إلى الدسلتور اللدائم فلي الملادة  ,020إللى جانلب أن
الدستور الجديد شلهد وضلوحا ً أكنلر فلي معظلم ملوادا علن قلانون إدارة الدوللة
للمرحلة االنتقالية ,ونصت المادة ( )020على انه:
"أوالً :تتلللولى السللللطة التنفيذيلللة اتخلللاذ الخطلللوات الالزملللة السلللتكمال تنفيلللذ
متطلبات المادة ( )25من قانون إدارة الدولة العراقيلة للمرحللة االنتقاليلة
بكل فقراتها.

مقابللل ( )244,536أك  %22764بللنعم ,إال أن نسللبة الللرفض لللم تصللل إلللى أرلبيللة نلنللي ا صللوات
وهكذا أنقذ الدستور من الرفض الشعبي ,للمزيد ينظر :المفوضية العليا لالنتخابات في العراق ,ونيقلة
تصديق النتائج النهائية الستفتاء .4002/00/02
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نانيللللاً :المسللللإولية الملقللللاة علللللى السلللللطة التنفيذيللللة فللللي الحكومللللة االنتقاليللللة
والمنصللوا عليهللا فللي المللادة ( )25مللن قللانون إدارة الدولللة العراقيللة
للمرحلللة االنتقاليللة تمتللد وتسللتمر إلللى السلللطة التنفيذيللة المنتخبللة بموجللب
هذا الدستور عللى أن تنجلز كامللة (التطبيلعت اإلحصلاء وتنتهلي باسلتفتاء
في كركلوك والمنلاطق ا خلرى المتنلازع عليهلا لتحديلد إرادة مواطنيهلا)
فللي مللدة أقصللاها الحللادك والنالنللون مللن شللهر كللانون ا ول سللنة ألفللين
وسبعة ."3118/23/42
ونالحظ على أن المادة جاءت بنف اللغلة التلي صليغت بهلا الملادة 25
من قانون إدارة الدولة مع إضافة نالنة إيضاحات ,أوال :إناطلة مسلإولية تنفيلذ
المادة بالسلطة التنفيذية المنتخبة وفقا ً للدستور الدائم ,ونانيا :استعاضلت عبلارة
(إرادة الشعب) بعبارة (االستفتاء) ,ونالنا ً :أنها حلددت موعلداً للتسلوية النهائيلة
من خالل نالث مراحل وهي التطبيع واإلحصلاء ونلم إجلراء االسلتفتاء لتحديلد
إرادة مواطني هذا المناطق في مدة أقصاها .3118/23/42
وفيما يتعلق بالمرحلة ا ولى (التطبيع) ,ف نها كانت واضحة إلى حد ما
فلللي الملللادة  25ملللن قلللانون إدارة الدوللللة ,وتمنللللت فلللي إعلللادة الملللرحلين إللللى
المنللاطق المتنللازع عليهللا ,وإرجللاع الوافللدين مللن هللذا المنللاطق إلللى منللاطقهم
ا صلية ,وتوفير فرا عمل جديدة لألشخاا الذين حرموا من ذلك فلي تللك
المنللاطق ,والسللماح لهللم بتقريللر هللويتهم الوطنيللة وانتمللائهم العرقللي ,وإلغللاء
التغييرات اإلدارية التي أجريت سباب سياسلية فلي عهلد الحكوملات السلابقة,
وهي إجراءات محددة وواضحة إلى حد كبير.
أما المرحلة النانيلة فهلي إجلراء إحصلاء سلكاني فلي المنلاطق المتنلازع
عليهللا ,ويبللدو أن المللادة اكتفللت بللذكر اإلحصللاء دون أن تحللدد التفاصلليل منللل
موعد إجراءا ,وهل سيتضمن سإاالً لتحديد االنتماء العرقي للسكان ,وهلل انله
في حالة إجلراء اإلحصلاء السلكاني العلام للبللد سليفي بلالغرض أم انله إحصلاء
سكاني خاا بهذا المنلاطق ,حيلث انله وفقلا ً للتعلداد السلكاني العشلرك المعتلاد
إجراءا في العراق كان من المفترض أن يجرك في عام  4004إال انه تؤجلل.
وعلى أك حال فان إجراء اإلحصاء يتوقف على االنتهاء من مرحلة التطبيع.
أمللا المرحلللة النالنللة فتمنللل فللي إجللراء اسللتفتاء فللي المنللاطق المتنللازع
عليها كي يتسنى هالي هذا المناطق التعبير عن إرادتهم فيما يتعلق بوضلعهم
اإلدارك ,إال أن ملللا نالحظللله فلللي هلللذا الملللادة أنهلللا للللم تتطلللرق إللللى جزئيلللات
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االستفتاء وترك تفاصيل إجرائه رامضاً ,فهي لم تحدد الجهلة المخوللة بل جراء
االسلتفتاء ,كمللا لللم تحللدد ملن هللو الناخللب أك مللن لله حللق التصللويت ,ومللا هللي
معللايير أهليللة الناخللب ,وكللذلك لللم تحللدد مللا هللو السللإال الللذك سلليطرح علللى
الناخللب هللل سلليكون االختيللار بللين االنضللمام إلللى كوردسللتان أو البقللاء مللع
المركز ,أو طلرح خيلار إضلافي آخلر إللى جانلب هلذين الخيلارين ,كلؤن تكلون
خيار كركوك إقليما ً قائما ً بذاته .كما للم تحلدد الملادة ملا هلي الحلدود الجغرافيلة
أو اإلداريللة التللي يصللوت فيهللا الناخللب ,هللل سللتكون علللى الصللعيد الللوطنيت
المحافظللةت القضللاء أو الناحيللة .كمللا لللم تحللدد النسللبة أك مللا هللو الحللد ا دنللى
لتمريللر االسللتفتاء هللل سلليتطلب ذلللك الوصللول إلللى نسللبه مئويللة معينلله مللن
المشاركة الجماهيريلة ,وملا هلي النسلبة المئويلة المطلوبلة ملن ا صلوات التلي
تصوت لصال ،أو ضد احد الخيارات المطروحة ,هلل سلتكون بؤرلبيلة بسليطة
أم أرلبية نلني عدد المصوتين.
ومللن المسللائل ا خللرى الغامضللة فللي المللادة هللو عللدم تحديللد المنللاطق
المتنازع عليها باستنناء كركوك ,واكتفلى بلذكر عبلارة ( ...كركلوك والمنلاطق
ا خرى المتنازع عليها) لتشير إلى وجلود منلاطق أخلرى ريلر كركلوك تلدخل
ضمن المناطق المتنازع عليها ,وهلذا الغملوض قلد يسلبب فلي ظهلور خالفلات
مستقبلية بلين ا طلراف السياسلية حلول تحديلد دقيلق لكلل المنلاطق .بلل وحتلى
ذكرها السم كركوك تتحمل تفسليراً هلل أن المقصلود منهلا كركلوك كمدينلة أو
كمحافظة ,خاصة أن التسمية الرسمية للمحافظة هي التؤميم.
المسالة ا خرى الهامة في المادة  020تمنل في تحديد الموعلد النهلائي
لتسوية النزاع بتنفيذ المراحل النالنة بتاريخ  ,3118/23/42فلررم تحديلد هلذا
السقف الزمني له ,إال أن ما نالحظه في هذا النقطة أن المادة للم تحلدد السلقف
الزمني لكل مرحلة ,وأصر الجانب الكوردك عند وضلع الدسلتور عللى تحديلد
موعللد نهللائي علللى وجلله التحديللد ,لمنللع السلللطة التنفيذيللة االتحاديللة مللن تللؤخير
التزاماتها تجاا تنفيلذ الملادةت كملا أن الملادة للم تشلر إللى أيلة آليلة أو بلدائل فلي
حالة عدم التزام السلطة التنفيذية بالموعد المحلدد ,باسلتنناء ملا ورد فلي الملادة
حول اللجوء إلى تعيين مح ّكم محايد أو الطلب من ا ملين العلام لألملم المتحلدة
لتعيللين شخصللية دوليللة للقيللام بللالتحكيم ,وهللذا اإلجللراء كللان خاص لا ً بالحللدود
اإلداريللة فقللط ولللم تتضللمن كللل العمليللة أك لللم تمتللد صللالحيات المحكللم إلللى
اإلحصاء واالستفتاء.
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المسالة ا خرى التي طرحلت فلي الملادة  020تتمنلل فلي أنهلا أشلارت
إللللى أن المسلللإولية الملقلللاة عللللى السللللطة التنفيذيلللة فلللي الحكوملللة االنتقاليلللة
والمنصللوا عليهللا فللي المللادة  25مللن قللانون إدارة الدولللة للمرحلللة االنتقاليللة
تستمر وتنتقل إلى السلطة التنفيذيلة المنتخبلة بموجلب الدسلتور اللدائم ,وهنلا قلد
يطرح سإال حول ما المقصود بالسلطة التنفيذية وهي بالتؤكيد ال تشمل مجل
محافظلللة كركلللوك أو حتلللى حكوملللة كوردسلللتان ,إال انللله هنلللاك رأك يطرحللله
الكاتبان ا مريكيان (بريندان اوليرك وديفيد باتنام) ,بؤنه في حالة فشل السلطة
التنفيذيللة االتحاديللة فللي الوفللاء بالتزاماتهللا الدسللتورية ,فلللي هنللاك أك عللائق
قانوني للسلطات التنفيذيلة ا خلرى فلي العلراق للقيلام عللى تنفيلذ أحكلام الملادة
020ت وعلى سبيل المنالت انه يحق لحكومة إقليم كوردستان ومجل محافظلة
كركللوك تنظلليم االسللتفتاء فللي هللذا المنللاطقت شللريطة احتللرام جميللع ا حكللام
ا خرى من الدستور العراقي ,ومنها ضمان حقوق الجنسليات ريلر الكورديلةت
وضمان توزيع عائدات النفط في كركوك وفقا ً للدستور(.)1
يبدو مما سبق ,أن اآللية التي وضعها الدستور آلية عادللة وبسليطة ملن
الناحية النظرية ,حيلث أن التطبيلع كمرحللة أوللى تتمنلل ب علادة الملرحلين إللى
المناطق المتنازع عليها ,وإعادة الوافدين إلى أملاكنهم ا صللية التلي اسلتقدموا
منهللا مللع تعللويض عللادل لكلتللا الجمللاعتين ,إال أن هللذا اإلجللراء يتطلللب جهللوداً
كبيرة وأموال طائلة ,وعداللة الملادة تتمنلل فلي أن اللغلة المسلتخدمة فلي الملادة
لغللة لينللة وال تتسللم بالطللابع اإللزامللي فللي تطبيللق هللذا اإلجللراء ,وبالتللالي ال
تتعارض مع حق السكن والتملك للفرد العراقي في جميع أنحاء العراق ,وذللك
نه تم إسكانهم أصالً رراض سياسية وخدمة لسياسة التعريب ,عللى اللررم
من أن عملية التعريلب كانلت قضلية سياسلية ,إال أن الملادة حوّ لتهلا إللى قضلية
قانونية ,وبالتالي أصب ،المستفيد من التعريب مسلتفيداً ملن التطبيلع أيضلا ً ,كملا
أن ما يإخذ على الدستور انه خلا التعريلب بلـ ملا بعلد علام  0635فلي حلين
أن التعريب بدأ منذ النالنينيات ملن القلرن الماضلي ,حيلث أن ملن اسلتقدم إللى
هللذا المنللاطق قبللل عللام  0635أصللب ،مللن ريللر المشللمولين بعمليللة التطبيللع,
وبالتالي ظهر لهم مصطل" ،العرب ا صليين" لإشارة إليهم ,بلل أن الدسلتور
كفل عدم طرد العرب الوافدين إليها بشرط أن ال يكون لهم حق التصلويت فلي
(1) Brendan O’Leary and David Bateman, Op. Cit. p.4.
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أك استفتاء مستقبلي حول مصير هذا المناطق ,كون الملادة وصلفهم بالغربلاء,
ونصت المادة على أن لسكانها ا صليين وحدهم الحلق فلي تقريلر مصلير هلذا
المنللاطق .أمللا مللا يتعلللق بالحللدود اإلداريللة فللؤن إعللادة رسللم خارطللة الوحللدات
اإلدارية وإرجاعها إلى سابق عهدها ,يتطللب إرادة حقيقيلة للدى القلائمين عللى
تنفي ذها والتنسيق المتبادل بين الجهلات المختلفلة .وهكلذا فلؤن االنتهلاء ملن هلذا
المرحللة ضلرورية كلي يتسلنى للجهلات المختصلة بالعملل فلي المرحللة النانيلة
وهلللي اإلحصلللاء .حيلللث أن الغلللرض ملللن اإلحصلللاء اللللوارد فلللي الملللادة هلللي
الحصول على البيانات الالزمة حول عدد السكان وتحديد نسب كلل مكلون فلي
هللذا المنللاطق ,وان أك إحصللاء يجللرك سللواء كللان علللى المسللتوى الللوطني أو
إحصلاء خلاا بهلذا المنلاطق سلتفي بلالغرض ,وال يمكلن التعويلل عللى نتللائج
اإلحصاء على انه يعني إقرار المصير النهائي لهذا المناطق ,نله ال يفتلرض
أن تصللوت كللل مكللون اننللي وفقلا ً لطروحللات قللواا السياسللية ,نلله قللد تصللوت
نسبة وان كان قليلة من التركمان والعرب لصال ،الضم إلى كوردستان ,أو قلد
تصوت نسبة قليلة من الكلورد لصلال ،البقلاء ملع المركلز .والسلإال علن ملدى
ارتباط إجراء اإلحصاء باالنتهاء ملن عمليلة التطبيلع فانله يمكلن القيلام بل جراء
اإلحصللاء حتللى قبللل االنتهللاء مللن التطبيللع ,وذلللك مللن خللالل وضللع إجللراءات
أخللرى تتمنللل فللي تحديللد إعللداد الوافللدين الللذين لللم يهللاجروا المنللاطق المتنللازع
عليها بعد إلى مناطقهم ا صلية في وسط وجنوب البالد على حسلاب منلاطقهم
ا صلللية وكللذلك تحديللد إعللداد المللرحلين فللي المحافظللات ا خللرى الللذين لللم
يعودوا بعد إلى مناطقهم في المناطق المتنازع عليها واعتبارهم من سكان تللك
المناطق.
وبخصوا االستفتاء ,فعلى الررم ملن أن الملادة للم تحلدد تفاصليله إال
أن مضمون المادة يشير بان أهلالي المنطقلة االصلالء والملرحلين سليكون لهلم
الحق في التصويت ,على اعتبلار أن الملادة أشلارت إللى تطبيلع ا وضلاع كلي
يتسللنى تحديللد إرادة مواطنيهللا ,وأشللارت المللادة  ,25التللي انتقلللت إلللى المللادة
 ,020إللللى ملللواطني هلللذا المنلللاطق بلللالمرحلين ووصلللفت اآلخلللرين بالغربلللاء
والوافدين وحددت منطقتهم فلي محافظلات أخلرى قلد تقلع فلي وسلط أو جنلوب
العراق ,وحتى في حالة بقاء الوافدين دون علودتهم إللى منلاطقهم ا صللية فلال
يحللق لهللم التصللويت ,أمللا حللدود االسللتفتاء بخصللوا كركللوك قللد وضللحها
الدسللتور أمللا المنللاطق ا خللرى فكانللت ريللر واضللحة ,إال أن إجرائهللا فللي أيللة
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منطقللة تعتمللد علللى إرادة مواطنيهللا ,أمللا بخصللوا مخللاوف ا طللراف ريللر
الكورديللة ب دخللال منللاطق ريللر كركللوك إلللى االسللتفتاء قللد ال تكللون فللي محللله,
علللى أسللا انلله حتللى وان طالللب الكللورد ب ل جراء االسللتفتاء فللي أيللة منطقللة
سلليكون القللرار بيللد أهاليهللا .إال أن المشللكلة الحقيقيللة تتمنللل فللي تحديللد الوحللدة
اإلداريللة التللي تجللرك علللى أساسللها االسللتفتاء ,وان المطالبللة بللان تكللون علللى
المسللتوى الللوطني فللان هللذا يخللالف الدسللتور لكللون الدسللتور يشللير إلللى إرادة
مواطني هذا المناطق ولي إلى إرادة كل الشعب العراقي التلي تشلكل العلرب
رالبيتها والتلي حتملا ً سيرفضلون ضلمها إللى كوردسلتان ,وفيملا علدا هلذا فانله
وفقا ً لقراءة واقلع المنطقلة يمكلن أن تحلدد الوحلدة اإلداريلة التلي سلتجرك فيهلا
االستفتاء ,ففي محافظة كركوك ولكونهلا كلهلا تلدخل ضلمن المنلاطق المتنلازع
عليهلللا فملللن الناحيلللة الواقعيلللة يجلللب أن يكلللون االسلللتفتاء فيهلللا عللللى أسلللا
المحافظة ,أما في المحافظات ا خرى فان شمول قضاء معين ضمن المنلاطق
المتنللازع عليهللا فللي هللذا المحافظللات يعنللي أن يكللون االسللتفتاء علللى أسللا
القضللاء ,والمنللال علللى ذلللك قضللاء خللانقين فللي ديللالى أو قضللاء الشلليخان ف لي
نينوى ,في حين نجد أن هناك وحدات إدارية عللى مسلتوى الناحيلة تقلع ضلمن
المناطق المتنازع عليهلا ,ومنهلا ناحيلة منلدلي فلي قضلاء بللدروز فلي محافظلة
ديالى ,فهنا يمكن أجلراء االسلتفتاء عللى مسلتوى الناحيلة .وملا يتعللق بالسلإال
والخيارات المطروحة حول الجهلة التلي يررلب مواطنوهلا أن يكونلوا عائلدين
إداري لا ً لهللا ,ففللي ظللل الواقللع السللائد فللي العللراق هنللاك خيللاران ا ولللى هللي
الحكومة االتحادية وا خلرى إقلليم كوردسلتان وبالتلالي االنضلمام سليكون إللى
احللدهما ,أمللا بخصللوا إضللافة خيللارات أخللرى فللان الخيللار اآلخللر قللد يكللون
ب قامة إقليم جديد في محافظة كركوك ,وهلو أيضلا ً خيلار دسلتورك وفقلا ً للملادة
( .)228أما عن النسبة فان ما هو متبلع فلي العلرف أالسلتفتائي فلان االسلتفتاء
يتم بنجاح الخيار الذك يحصل على ا رلبية البسليطة .وعللى أيلة حلال فانله ال
يمكللن إجللراء االسللتفتاء دون التطبيللع واإلحصللاء إال إذا اسللتننت الوافللدين مللن
المشاركة في التصويت وشمول التصويت في الوحدات اإلداريلة التلي فصللت
عن هذا المناطق ولم ترجع إليهلا بعلد منلل جمجملال وكفلرك وكلالر وريرهلا.
وما نالحظه أن الكورد يرربون ب جراء االسلتفتاء نهلم يلدركون بلؤن نتائجهلا
سلللتكون لصلللالحهم وبالتلللالي ستضلللم ارللللب هلللذا المنلللاطق إللللى كوردسلللتان,
وبالمقابل نجلد أن ا طلراف ا خلرى يعارضلون االسلتفتاء بشلدة وأنهلم سلوف
يقاطعونهللا وسيرفضلون نتائجهللا .كمللا أن المللادة  020ال تخللا فقللط كركللوك
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والمواطن لون الكللوردت وإنمللا تشللمل منللاطق أخللرى تعللرض وضللعها السللكاني
للتغييللر ج ل ّراء سياسللات وممارسللات النظللام السللابق ,وشللمل حتللى منللاطق فللي
وسللط وجنللوب العللراق ,إال أن ا هميللة الكبيللرة لكركللوك جعلهللا محللط أنظللار
الجميع.

المطلب الثالث :لجنة تنفٌذ المادة  210من الدستور العراقً لعام
1009

بعد أن وضعت السلطة التشريعية مسودة الدستور الدائم للعراق ,وصلادق
عليهللا الشللعب مللن خللالل اسللتفتاء عللام ,أصللب ،الدسللتور ,الللذك تضللمن آليللة لحللل
مشللكلة المنللاطق المتنللازع عليهللا ,جللاهزاً لكللي تقللوم حكومللة عراقيللة دائمللة بتنفيللذ
بنودا ,ومن اجل ذلك شلهد العلراق انتخابلات نيابيلة فلي  26كلانون ا ول ,3116
حصللل فيهللا االئللتالف العراقللي الموحللد (الشلليعي) علللى ( )6,132,248صللوتا ً
وضللمن  239مقعللداً مللن أصللل  386مللن مقاعللد البرلمللان ,كمللا حصلللت قائمللة
التحالف الكوردستاني على ( )3,753,283صوت وضمن  64مقعد مع حصلول
قائملللة االتحلللاد اإلسلللالمي الكوردسلللتاني ( )268,799صلللوتا ً وحصللللت عللللى 2
مقاعللد ,أمللا جبهللة التوافللق العراقيللة اكبللر الكتللل العربيللة السللنية حصلللت علللى
( )2,951,327صللوتا ً وحصلللت علللى  22مقعللداً ,وبالتللالي بللدأ كتلتللا االئللتالف
والتحللالف مللع كتللل برلمانيللة أخللرى مفاوضللات لتشللكيل حكومللة عراقيللة دائمللة,
وأصب ،نورك المالكي رئيسا ً للحكومة العراقية الدائمة مقابل ملن ،منصلب رئاسلة
الجمهورية لـ جالل الطالباني ,إال انه وفقا ً للدستور العراقلي الجديلد أصلب ،النظلام
السياسي في البلد نظاما ً برلمانياً ,بداللة المادة ( )45التلي نصلت عللى أن "رئلي
مجل الوزراء هو المسإول التنفيذك المباشر عن السياسة العاملة للدوللةت والقائلد
العام للقوات المسلحةت يقوم ب دارة مجل الوزراء ويترأ اجتماعاتهت ولله الحلق
ب قالة الوزراءت بموافقة مجل النواب" .وهكلذا أصلب ،رئلي اللوزراء فلي اعللى
هرم السلطة التنفيذية ويمتلك سلطات تنفيذية واسعة مقابل سلطات رمزيلة للرئي
الجمهورية ,وبالتالي المسلإول ا ول علن تنفيلذ بنلود الدسلتور ومنهلا الملادة 020
حيللث أنللاط الدسللتور مسللإولية تنفيللذها بالسلللطة التنفيذيللة المنتخبللة وفقللا للدسللتور
الدائم.
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وكانللت مشللاركة التحللالف الكوردسللتاني مللع االئللتالف العراقللي الموحللد
في تشكيلة الحكومة قائما ً على تعهد ا خيرة االلتلزام بالدسلتور وخاصلة بتنفيلذ
المللادة  251فللي دورتلله ا ولللى ,حيللث أعلللن المللالكي عللن برنللامج حكومتللهت
ونصت الفقلرة  33عللى أن "تلتلزم الحكوملة بتنفيلذ الملادة  251ملن الدسلتورت
والمعتمللدة علللى المللادة  69مللن قللانون إدارة الدولللة والمتمنلللة بتحديللد مراحللل
نلللالث :التطبيلللع واإلحصلللاء واالسلللتفتاء فلللي كركلللوك وريرهلللا ملللن المنلللاطق
المتنللازع عليهللا .وتبللدأ الحكومللة إنللر تشللكيلها فللي اتخللاذ الخطللوات الالزمللة
إلجللراءات التطبيللع بمللا فيهللا إعللادة ا قضللية والنللواحي التابعللة لكركللوك فللي
ا صل وتنتهي هذا المرحلة في  3118/4/3:حيث تبدأ مرحلة اإلحصاء فيها
من 3118/4/42وتتم المرحلة ا خيرة وهي االستفتاء في .)1("3118/22/26
وهكذا بدأ رئلي اللوزراء متحمسلا ً ملن الناحيلة النظريلة لتنفيلذ الملادة ,وان ملا
ورد فللي برنامجلله للحكومللة حللول تنفيللذ المللادة  251كللان أكنللر وضللوحا ً مللن
الدستور اللذك حلدد الجلدول الزمنلي لكلل مرحللة ملن مراحلل الملادة .والتزاملا ً
بتعهللدا بتنفيللذ المللادة  251فللي برنللامج حكومتلله ,تللم تشللكيل لجنللة تنفيللذ المللـادة
( )251من دستور جمهوريلة العلراق( )2فلي شلهر تشلرين ا ول علام ,4003
وهي لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونيةت شكلت بموجب القلرار الملرقم 57
الصلادر عللن ديللوان مجلل وزراء العللراق الفيلدراليت متضللمنا ً تسللمية رئللي
اللجنة التي أسندها إلى (هاشم الشبلي) وزير العدل العراقي وهلو عربلي سلني
مللن الحللزب الللوطني الللديمقراطي ,القائمللة العراقيللة ,وعضللوية جللواد كللاظم
البوالني وزير الداخليلة عربلي-شليعي مسلتقل ,ومحملد خليلل الجبلورك عربلي
سني وعضو مجل محافظة كركوك ,وعضوية نالنة من الكورد وهلم نلرمين
عنمللان حسلللن وزيلللرة البيئللة ,وبلللابكر صلللديق أحمللد عضلللو مجلللل محافظلللة
كركوك ,ومحمد إحسان رمضان وزير مناطق خار اإلقليم فلي حكوملة إقلليم
( )1جوهر نامق سالم ,صٕرضأَٗ ثَّغَُو ل .63
( )2نظرا همية القضية واهتمام الجهات المختلفة بمتابعتهلا شلكلت لجلان علدة لمتابعلة تنفيلذ الملادة ملن
قبل لجنة تنفيذ المادة  020التابع لمجل الوزراء العراقلي ,ومنهلا لجنلة المتابعلة المنبنقلة ملن مجلل
النواب العراقي ,ولجنة حكومة إقليم كوردستان من قبل وزارة المناطق خار اإلقليم ,ولجنلة برلملان
كوردستان لمتابعة تنفيذ المادة  ,020ولجنة رئاسة إقليم كوردستان ,ولجنة القوى السياسلية العراقيلة,
واللجنة الخاصة لمحافظة كركوك ,إال أن أهم هذا اللجان هي ا ولى لكونها هي الجهة المخولة بتنفيذ
المادة أما اللجان ا خرى فهي لجان متابعة لعملها ,للمزيد ينظر :جوهر نامق سالم ,يإ اى صٕرضاأَو
ل .004
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كوردستان عضواً في اللجنة وممنال لحكومة إقليم كوردستان ,وكذلك عضلوية
اننللين مللن التركمللان وهللم جاسللم محمللد جعفللر وزيللر الرياضللة والشللباب وهللو
تركمللاني-شلليعي ,وتحسللين محمللد كهيلله وهللو تركمللاني-شلليعي وعضللو مجلل
محافظة كركوك ,وعضوية شخصلية آشلورية وهلو آشلور بنيلامين يللدا عضلو
مجل محافظة كركوك .إن التشكيلة االننية للجنلة تعكل الطبيعلة الديمغرافيلة
للسكان المعنيين بالمشكلة ,إال أن اللجنة لم تضم وجود تمنيل للتركملان السلنة,
إال انله وفلي فتلرة الحقلة تلم إضلافة عضلوين هملا احملد البلراك عربلي-شليعي
وأنور بيرقدار تركماني-سني من الجبهلة التركمانيلة( .)1ولكلن فلي  44تشلرين
النللاني  4003اسللتقال عضللو اللجنللة جاسللم محمللد جعفللر ,وفللي 3118/5/5
اسللتقال رئللي اللجنللة هاشللم الشللبلي ,وظللل منصللبه شللارراً حتللى نهايللة تمللوز
 4004حيث اصدر مجل الوزراء قراراً فلي جلسلته االعتياديلة  22المنعقلدة
بتاريخ  3118/8/42بتولي رائد جاهد فهمي رئاسلة اللجنلة ,وعضلوية نلرمين
عنملللان ومحملللد إحسلللان رمضلللان ود .حنلللان الفلللتالوك ممنللللة مكتلللب رئلللي
الوزراء ,واحمد علي محسن الخفاجي وكيل وزارة الداخلية ,وكل ملن تحسلين
محملللد كهيلللة ,ومحملللد خليلللل الجبلللورك ,وبلللابكر صلللديق احملللد ,وآشلللور يللللدا
بنيامين ,وساالر عبدالكريم الشليخ سلكرتير علام اللجنلة( .)2وفلي تملوز 4000
أصللدر مجل ل الللوزراء العراقللي أمللراً بتعيللين وزيللر النقللل والمواصللالت فللي
الحكومة االتحادية (هادك فرحان العلامرك) رئيسلا ً جديلداً للجنلة خلفلا لللرئي
السابق رائد فهمي ,وباشر الرئي الجديد مهمته في .)3(3122/9/4
تتمنل مهمة اللجنة في رفع الغبن اللذك لحلق بسلكان المنلاطق المتنلازع
عليهللا نتيجللة لسياسللات وممارسللات النظللام السللابق ,والتللي تمنلللت فللي ترحيللل
المواطنين وارلبهم من الكورد والتركمان من مناطقهمت وحرمانهم ملن العمللت
ومصللادرة أراضلليهم وأمالكهللم واسللتمالكها وإطفللاء الحقللوق التصللرفية فيهللات
لتغييلللر التركيبلللة السلللكانية لهلللذا المنلللاطق ,وتلللوطين ا فلللراد الغربلللاء العلللرب
( )1ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.433-432
( )2جمهورية العراق ,رئاسة مجلل

اللوزراء ,لجنلة تنفيلذ الملادة  020ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,

التقرير السنوك الرابع للجنة ,بغداد ,4000 ,ا .00 ,3
( )3للمزيد من التفاصيل يراجع الموقع الرسمي للجنة على االنترنيت. www.com140.com/ :
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محلهمت وبالتالي أصب ،مهمة اللجنة وفقا ً للملادة  020معالجلة هلذا التجلاوزات
وإعادة الحال إللى ملا كلان عليله قبلل  04تملوز 0635ت أك أن الفتلرة الزمنيلة
التي تعمل عليها اللجنة هي من  04تملوز  0635ولغايلة  6نيسلان .)1(4002
ولتنفيللللذ هللللذا المهمللللة اتخللللذت اللجنللللة مجموعللللة مللللن القللللرارات واآلليللللات
واإلجللراءات ,منهللا إعللداد الضللوابط الخاصللة بالمشللمولين بقللرارات اللجنللة,
وتشكيل مكاتلب فرعيلة ,وتشلكيل لجلان لتقصلي الحقلائق ,ولجنلة فنيلة ,وتنظليم
اسللتمارات خاصللة بالوافللدين والمللرحلين الللراربين فللي العللودة إلللى منللاطقهم
ا صلللية السللابقةت وإعللداد آليللة لنقللل سللجالت نفوس لهم بالتنسلليق مللع المديريللة
العامللة للجنسللية والجللوازات واإلقامللة ,وإعللداد آليللة لنقللل بطاقللاتهم التموينيللة
بالتنسيق مع دائرة التموين والتخطيط في وزارة التجارة ,وإعداد آليلة لمعالجلة
اآلنللار المترتبللة علللى إلغللاء العقللود الزراعيللة بالتنسلليق مللع وزارة الزراعللة,
وتشلكيل لجنلة مختصلة لمعالجلة اآلنلار المترتبلة عللى إلغلاء العقلود الزراعيللة,
ولجنللة أخللرى مختصللة ب عللداد التوصلليات الالزمللة بللالتغييرات الحاصلللة فللي
الحدود اإلدارية سباب سياسية في جميع أنحاء العراق(.)2
أما الهيكل التنظيمي للجنة ف نها تضم مجموعة مكاتب موزعة في ملدن
كركلللوك والبصلللرة وميسلللان وبابلللل وذك قلللار والواسلللط وخلللانقين وسلللنجار,
ومهمتهلللا تتمنلللل فلللي توزيلللع وتنظللليم وتلللدقيق االسلللتمارات عللللى المشلللمولين
بقرارات اللجنة واسلتالمها ملنهم وإرسلالها إللى لجنلة تقصلي الحقلائق وتوزيلع
الصكوك على المشمولين ,كملا أن للدى اللجنلة أربلع لجلان فرعيلة وهلي لجنلة
السللكرتارية التللي تتللولى متابعللة الشللإون العمليللة للجنللةت واللجنللة الماليللة التللي
تتولى مهمة انجاز وتدقيق جميلع الجوانلب الماليلة للجنلة العليلات ولجنلة تقصلي
الحقائق التي لديها مكاتب فرعية في كل هذا المدن الملذكورة ,ومهمتهلا تتمنلل
فللي التؤكللد مللن كللون مقللدم الطلللب مللن المسللجلين فللي إحصللاء عللام  0624فللي
المنللاطق المشللمولة بالمللادة ,والتحقللق مللن صللحة الونللائق والمسللتندات ,والتؤكللد
مللن شللمول المعاملللة بضللوابط اللجنللة .أمللا اللجنللة الفنيللة فتكللون مهمتهللا جمللع
المعلوملللللات المطلوبلللللة لعملللللل اللجنلللللة حلللللول المسلللللتفيدين وتزويلللللد اللجنلللللة
( )1جمهورية العراق ,رئاسة مجلل

اللوزراء ,لجنلة تنفيلذ الملادة  020ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,

التقرير السنوك الرابع للجنة ,المصدر السابق ,ا.04
( )2المصدر نفسه ,ا .04
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باإلحصائيات والخالصات الرقميلة لعملهلات وتنظليم الخلرائط وتعلديل الحلدودت
والتنسلليق بللين اللجنللة العليللا ومكاتبهللا مللع الللدوائر الرسللميةت وتللدقيق الشللكاوى
التي ترد إلى اللجنة مع الدوائر الرسلميةت وجملع الونلائق علن قلرارات النظلام
السلللابق التللللي تنبللللت حلللاالت الترحيللللل والتهجيللللر وهلللدم القللللرى ومصللللادرة
ا راضيت وتزويدها للجان تقصي الحقائق(.)1
فللي الجانللب اآلخللر ولكللي يتسللنى للجنللة أداء واجباتهللا الدسللتورية وفق لا ً
للملللادة  ,020خصصلللت لهلللا ميزانيلللة سلللنوية واسلللتمر هلللذا التخصللليا منلللذ
تشكيلها وحتى اآلن وبنسب متفاوتة ,وكما يظهر في الجدول التالي:
سنة التخصا
4003

المبلس المخصا بالدينار
4672407000

4004

434700070007000

4005

400700070007000

4006

444752272637000

4000
المجموع الكلي

044752272007000
604740072037000
جدول رقم ()00

ميزانية لجنة تطبيق المادة  020من عام .)2(4000-4003
( )1للمزيد علن تنظليم اللجنلة العليلا واللجلان الفرعيلة ومهلام كلل منهلا راجلع موقلع اللجنلة عللى اللرابط
التالي:
 , http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=6آخلللر
زيارة في .4000/4/43
( )2على الررم من أن المبلس المخصا لعام  4003كان قليالً جداً ,وذلك الن اللجنة تشكلت فلي شلهر
تشرين ا ول  ,4003وبالتالي فهي ميزانية نالنة أشهر فقط ,للمزيد ينظر :جمهورية العراق ,رئاسلة
مجل

الوزراء ,لجنة تنفيذ المادة  020من دستور جمهورية العراق ,التقريلر السلنوك الرابلع للجنلة,

المصدر السابق ,ا.43
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وأنناء عملها اسلتطاعت اللجنلة حلل علدة مشلاكل ,منهلا تحديلد المغلزى
القللانوني لللبعض المصللطلحات الغامضللة التللي وردت فللي المللادة  25والمللادة
 ,020حيلللث حلللددت اللجنلللة القصلللد ملللن (السلللكان ا صلللليين) "باللللذين كلللانوا
يسلللكنون المنلللاطق المشلللمولة بؤحكلللام الملللادة ( )25ملللن قلللانون إدارة الدوللللة
العراقية للمرحللة االنتقاليلة والملادة ( )020ملن الدسلتور والمسلجلين فيهلا فلي
إحصاء علام  0624قبلل تلرحيلهم أو تهجيلرهم منهلا جبلراً" ,و (الوافلد) "بكلل
شخا للي

ملن السلكان ا صلليين للمنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة ()020

ورير مسجل هو أو والدا في سجل اإلحصاء السلكاني لعلام  0624فلي إحلدى
الوحدات اإلدارية المشمولة بؤحكام المادة الملذكورة وتلم توطينله فيهلا ملن قبلل
النظام السابق ضمن سياق حملته الرامية إللى تغييلر الواقلع اللديموررافي فيهلا
خالل الفترة الممتدة من  04تموز  0635ولغاية أللـ ( )6ملن نيسلان ,"4002
و(المرحل) "بكل شخا من سلكان المنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة ()020
من الدستور اجبرا النظام السابق على الرحيل عنها سباب سياسية أو عرقية
أو طائفيللة أو دينيللة أو مللن الللذين تللم هللدم دورهللم أو منللاطق سللكناهم بقصللد
الترحيل في الفتلرة المحلددة فلي الفقلرة ( ) ملن هلذا البنلد" ,وكلذلك (المهجلر)
"بؤنلله كللل شللخا مللن السللكان ا صللليين إلحللدى المنللاطق المشللمولة بؤحكللام
المللادة ( )020مللن الدسللتور اجبللرا النظللام السللابق علللى الهجللرة منهللا سللواء
بطردا من الوظيفة أو إحالته إلى التقاعد سباب سياسية أو عرقية أو دينية أو
طائفية وحرمانه من التوظيف فيها أو ملن ممارسلة وسلائل العلي ا خلرى أو
بالضغط عليه بوسائل مادية أو معنوية بهدف ترك المنطقة أو بعدم السلماح لله
بالعودة إليها بعد إخراجه من الوظيفلة أو إحالتله إللى التقاعلد فلي المكلان اللذك
نقللل إليلله وظيفيلللا ً" .وكللذلك (المهلللاجر) "بكللل شللخا تلللرك إحللدى المنلللاطق
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المشمولة بؤحكام المادة ( )020من الدستور سباب سياسية أو بسبب الخلوف
من التعرض للظلم والتعسف نتيجة السياسات القمعية للنظام السابق"(.)1
كما أصدرت اللجنة علدداً ملن القلرارات الهاملة ,منهلا القلرار رقلم ()2
بتاريخ  3118/2/27المتضلمن إعلادة جميلع الملوظفين ملن السلكان ا صلليين
للمناطق المتنازع عليها من (الكوردت التركمانت االشوريينت الكلدانت العلرب)
الذين تم فصلهم وإبعلادهم إللى خلار هلذا المنلاطق وخاصلة كركلوك سلباب
سياسللية أو عرقيللة أو طائفيللة أو دينيللة للفتللرة مللن  04تمللوز  0635لغايللة 6
نيسللان  .4002كمللا أصللدرت القللرار رقللم ( )3فللي  3118/2/27المتضلللمن
إعادة العوائل المرحلة والمهجرة الذين رحلوا وهجروا ملن المنلاطق المتنلازع
عليهللا نتيجللة سياسللات النظللام السللابق للفتللرة مللن  04تمللوز  0635ولغايللة 6
نيسان  4002إلى مناطقهم ا صلية السابقة مع تعويضهم بقطعة ارض سلكنية
وتعويض كل عائلة بـ  00ماليين دينار داخل حلدود بلديلة كركلوك ,وخارجهلا
ب  2ماليين ,كملا حلدد القلرار موعلد  3118/4/26كؤقصلى موعلد لهيئلة حلل
النزاعللات الملكيللة العقاريللة لحللل جميللع قضللايا العقللارات وا مللالك المصللادرة
والمسلللتملكة نتيجلللة سياسلللات النظلللام السلللابق فلللي المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا
المشمولة بالمادة  .020أملا القلرار رقلم ( )2الصلادر فلي  3118/3/5تضلمن
إعللادة العوائللل الوافللدة إلللى المنللاطق المتنللازع عليهللا نتيجللة سياسللات النظللام
السللابق للفتللرة مللن  04تمللوز  0635ولغايللة  6نيسللان  4002إلللى منللاطقهم
ا صلية السابقة مع تعويضهم بمبلس  40مليلون دينلار ملع قطعلة ارض سلكنية
تخصللا لهللم فللي المنللاطق التللي وفللدوا منهللا ,مللع نقللل قيللد العائلللة والبطاقللة
التموينية وجميع المستمسلكات الرسلمية ا خلرى ملن المنلاطق المتنلازع عليهلا
إلللى منللاطقهم ا صلللية السللابقة .كمللا أصللدرت اللجنللة القللرار رقللم ( )2فلللي
 3118/3/5وتضمن إلغاء كافة العقود الزراعية التلي أبرملت ضلمن سياسلات
التغيير الديمغرافي (التعريب) في المنلاطق المتنلازع عليهلا وإعلادة الحلال إللى
( )1للمزيد من التفاصيل ينظر :نا تقريلر رئلي
قدمه أمام مجل

لجنلة الملادة  020ملن الدسلتور (رائلد فهملي) اللذك

النواب العراقي في الجلسة رقم ( )24بتاريخ .4004/04/4
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مللا كللان عليلله قبللل إبللرام تلللك العقللود .وكللذلك إصللدار القللرار رقللم ( )2فللي
 3118/9/24التللللللي قللللللررت بموجبلللللله صللللللرف التعويضللللللات للمشللللللمولين
بقراراتها( .)1وتمت المصادقة على القلرارات ا ربعلة ا وللى ملن قبلل رئاسلة
مجل ل الللوزراء بتللاريخ  .)2(3118/4/3:وكانللت المصللادقة تلللك بدايللة جيللدة
لتطبيق المرحلة ا ولى (التطبيع) من المادة  020إال أن استقالة هاشلم الشلبلي
من منصب رئاسة اللجنة لظلروف خاصلة ,وبقلاء منصلبه شلارراً لملدة طويللة
وفي وقت حسا ساهم في تلكإ كبير فلي تنفيلذ الملادة ,كملا أنلار الجلدل حلول
هل الوافدين ملزمين بالمغادرة أم مخيرين ,حيث يفهم من نا قرارات اللجنة
بللؤنهم ملللزمين ,فللي حللين أن بعللض أعضللاء اللجنللة ادعللوا بللؤنهم متفق لين علللى
خللالف ذلللك ,حيللث رفللض العضللو العربللي محمللد خليللل الجبللورك القللرارات
وهدد باالستقالة من اللجنة ,كما أن العديلد ملن وجهلاء العلرب السلنة والشليعة,
أنناء حضورهم مإتمر في كركوك بعنوان (عراقية كركلوك ووحلدة العلراق),
هددوا بؤنه في حال تنفيذ تلك القرارات فان العرب فلي كركلوك سليلجئون إللى
إعالن المقاومة المسلحة ,وأكد ممنل مقتدى الصدر زعيم كتللة ا حلرار بلؤنهم
سوف لن يغلادروا كركلوك بلؤك شلكل ملن ا شلكال ,وحتلى الجبهلة التركمانيلة
العراقية أكدت بان القرارات ستإدك إلى صلدام بلين القوميلات( .)3أملا الكلورد
فؤكدوا بان للقرارات قوة القانون وليست بحاجلة إللى مصلادقة رئلي اللوزراء
كي تدخل حيز التنفيذ ,في وقت اسلتغرق مصلادقة مجلل اللوزراء عليهلا ملدة
طويلة ,حيث كانلت الموافقلة قبلل يلومين فقلط ملن انتهلاء موعلد تنفيلذ المرحللة

( )1كما أصدرت اللجنة القرار رقم ( )3في  4004/00/0لرفع الظلم الذك لحق بؤهالي منطقتي تسعين
وحمزة لي ولكن لم تتم المصادقة على هذا القرار من قبل رئاسة مجل اللوزراء ,وكلذلك قلرار رقلم
( )4في  4006/4/40حول مناطق وسط وجنلوب العلراق وهلي خلار نطلاق بحننلا .لالطلالع عللى
نا القلرارات الصلادرة ملن اللجنلة يراجلع :جمهوريلة العلراق ,رئاسلة مجلل اللوزراء ,لجنلة تنفيلذ
المادة  020من دستور العراق ,التقرير السنوك الرابع للجنة ,المصدر السابق ,ا.24-22
( )2لالطالع على نا كتاب ا مانة العامة لمجل الوزراء راجع موقلع اللجنلة عللى االنترنيلت وعللى
الرابط التالي , http://www.com140.com :آخر زيارة في .4000/8/0
( )3ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا. 436-435
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ا ولى ,ولم يعين المالكي بديالً للشلبلي لملدة طويللة ,وتسلبب ذللك التبلاطإ فلي
عمل اللجنة ا مر الذك دفع الكورد باتهام المالكي ب ضاعة الوقت(.)1
وأعمال اللجنة فيما يتعللق بالمرحللة ا وللى (التطبيلع) وفقلا ً للدسلتور ,وملا
أنجزتها عن كل فقرة من الفقرات المتعلقة بالتطبيع تتمنل بما يلي:
 -0إعادة الوافدين والمرحلين إللى منلاطقهم ا صللية والسلابقة التلي وفلدوا
منها ورحلوا وهجروا وهاجروا منها نتيجة سياسات النظام السابق.
ولتنفيللذ هللذا الفقللرة أصللدرت اللجنللة قللرارين همللا القللرار رقللم ( )4و()2
إلعادة العوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليهلا إللى المنلاطق التلي وفلدوا منهلا
وتعويضهم ,وكذلك إعلادة العوائلل التلي رحللت وهجلرت وهلاجرت ملن المنلاطق
المتنللازع عليهللا إلللى محافظللات وسللط وجنللوب العللراق وإعللادتهم إلللى منللاطقهم
ا صلية وتعويضهم ,وباشلرت اللجنلة بتوزيلع االسلتمارات علليهم ,والجلدول رقلم
( )04يوض ،لنا عدد الصكوك الموزعة على المشمولين بقلرارات اللجنلة ,وعلدد
المعلللامالت المتبقيلللة للللدى المكاتلللب واللجلللان التدقيقيلللة لغلللرض التلللدقيق وتحريلللر
الصكوك صحابها .ولتنفيذ القرارين  4و  2اتبعلت اللجنلة آليلة امتلازت بطابعهلا
الطوعي حيث تنا استمارة طلب إعادة الوافلدين عللى "أنلي الملواطن ...المنبتلة
صللورتي الشخصللية أعللالا اررللب بللالعودة إلللى محللافظتي ا صلللية...التي وفللدت
منهللا" ,وكللذلك اسللتمارة المللرحلين (أنللي المللواطن ...المنبتللة صللورتي الشخصللية
أعالا اررب بالعودة إلى محافظتي ا صللية...التي رحللت منهلا لكلوني ملن أبنلاء
هلللذا المحافظلللة حسلللب إحصلللاء علللام  0624أو إحصلللاء ,)...حيلللث تلللنا كلتلللا
()2
االستمارتين على عبارة (اررب بالعودة) التي تإكد مبدأ الطواعيلة بهلذا الشلؤن
باإلضللافة إلللى تعويضللهم ,ا مللران اللللذان يإكللدان علللى مراعللاة العدالللة فللي تنفيللذ
المادة .020
المكتب

المجموع الكلي للصكوك الموزعة على
المواطنين المشمولين بقرار اللجنة
من  3117ولغاية 3121/23/42

مجمللوع المعللامالت المتبقيللة
لللدى المكاتللب ولجللان تقصللي
الحقائق وحسابات اللجنة قيلد
التللدقيق ولللم تحللرر صللكوك

( )1المصدر نفسه ,ا .4407443
( ) 2لالطالع على نملاذ اسلتمارات الوافلدين والملرحلين يرجلى مراجعلة موقلع اللجنلة عللى االنترنيلت
وعلى الرابط التالي , http://www.com140.com :آخر زيارة في .4000/5/2
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صللللللللللللللللحابها لغايللللللللللللللللة
3121/23/42
كركوك
سنجار
خانقين
البصرة
بابل
واسط
ميسان
ذك قار
المجملللو
ع

وافدين
:9:1
1
21:7
1
1
1
1
1
21:97

مرحلين
448:5
32438
21247
42
31
53
1
1
76461

وافدين
8::6
1
699
1
1
1
1
1
9694

مرحلين
58338
41936
8178
8:75
22:91
4187
5831
4977
227836

المبللللللللللللس الكللللللللللللي المجمللللوع الكلللللي 236419
للصكوك الموزعة المبلس المطلوب لصرفه لهلذا
على المرحلين:
المعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامالت
*76461
26535685161116111
=21111111
76466116111611
1
سلللللللللتمائة ونالنلللللللللة
وخمسون مليارا
وخمسلللللمائة مليلللللون
دينار

المبلللللللللس الكلللللللللي
للصكوك الموزعة
على الوافدين:
*21:97
=31111111
32:683161116
111
مائتللللللان وتسللللللعة
عشللللللللر مليللللللللارا
وسللللللللللللللللللللللبعمائة
وعشلللرون مليلللون
دينار
مجموع الصكوك الموزعة على الوافلدين
والمرحلين  87447 :صكا
مجمللوع مبللالس الصللكوك الموزعللة علللى
الوافلللللللللللللللللللللللللدين والملللللللللللللللللللللللللرحلين :
984633161116111
نمانمائة ونالنلة وسلبعون مليلارا ومائتلان
وعشرون مليون دينار

جدول رقم ()23
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عدد الصكوك الموزعة على المشمولين بقرارات اللجنة وعدد المعامالت
المتبقية والمبالس المالية الالزمة لها(.)1
ومللن الجللدول رقللم ( )04يظهللر لنللا أيضلا ً أن اسللتقدام الوافللدين ارلللبهم
كان باتجاا كركلوك هميتهلا االقتصلادية الكبيلرة ,فلي حلين كلان التعريلب فلي
هذا المناطق ,وخاصة في المنلاطق المتنلازع عليهلا فلي محافظلة نينلوى ,اتخلذ
طابع لا ً بللدويا ً مللن خللالل سلليطرة أفللراد العشللائر العربيللة البللدو علللى أراضللي
الكللورد االيزي لديين والمسلللمين فللي سللهول سللنجار وش ليخان ومنللاطق أخللرى,
ومنذ عام  4002عادت ارلب هذا العشائر إلى مناطقهلا السلابقة الن وجلودهم
فللي هللذا المنللاطق كللان مختلف لا ً عللن وجللود العللرب فللي كركللوك الللذين توظفللوا
وسكنوا في ا خيرة وبالتالي كانت عودتهم أكنر صعوبة من اآلخرين.
وكمللا يتبللين مللن الجللدول أن هنللاك ( )76,368عائلللة مللن المللرحلين
اسللتلموا صللكوكهم باسللتنناء محافظللات الوسللطى والجنللوب ,فللي حللين تنتظللر
( )96,22:عائلللة اسللتالم صللكوكهم ,وبالمقابللل فللان الوافللدين الللذين اسللتلموا
الصكوك كانت ( )21,:97عائلة مقابل ( )9,694عائلة ال زالت تنتظلر ,نجلد
أنه أمام اللجنة الكنير من العمل إلنجازا ويتطلب ذلك أملواالً كبيلراً لتنفيلذ هلذا
الفقرة الدستورية.
 -4إلغللاء القللرارات الصللادرة عللن مجل ل قيللادة النللورة (المنحللل) ولجنللة
شإون الشمال (الملغاة).
حيث اصدر مجل قيادة النورة تطبيقا ً لسياسلة التعريلب مجموعلة ملن
القرارات بموجبها صادر أراضي الفالحين الكورد والتركمان وانتزع ملكيتهلا
ملنهم وأطفلؤ الحقلوق التصلرفية فيهللا واسلتملكها للدوللة أو للوافلدين ,وملن هللذا
القللللرارات القللللرار رقللللم  29:فللللي  ,2:86/3/26و 47:فللللي ,2:86/4/42
و 935فللللللللللللي  ,2:87/8/39و :5:فللللللللللللي  ,2:88/9/34و 2176فللللللللللللي
 ,2:89/9/24وإللغللاء هللذا القللرارات لكونهللا قللد أصللدرت خالفلا ً لإجللراءات
القانونية المتبعة ولعدم انسلجامها ملع واقلع الحلال ,أعلدت اللجنلة بالتنسليق ملع
مجل ل شللورى الدولللة مشللروع قللانون وأرسلللته إلللى ا مانللة العامللة لمجل ل
اللللللوزراء بموجلللللب كتلللللاب مجلللللل شلللللورى الدوللللللة الملللللرقم ( )3348فلللللي
( )1جمهورية العراق ,رئاسة مجلل

اللوزراء ,لجنلة تنفيلذ الملادة  020ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,

التقرير السنوك الرابع للجنة ,المصدر السابق ,ا .20
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 ,3119/23/41وكتللاب اللجنللة التؤكيللدك المللرقم ( )563فللي  311:/7/39إال
أن المشلروع للم يعلرض عللى رئلي اللوزراء ومجلل النلواب لغلرض إلغلاء
هللذا القللرارات .أمللا بخصللوا إلغللاء قللرارات وأوامللر وكتللب لجنللة شللإون
الشللمال فللي كركللوك التللي أصللدرتها الحكومللة العراقيللة السللابقة أننللاء سياسللة
التعريب الستمالك أراضي الفالحين الكورد والتركمان ,أرسللت اللجنلة أرقلام
هذا القرارات والكتب إلى رئاسة الوزراء بموجب كتب اللجنلة الملرقم ()367
في  3118/:/41و( )469في  3119/9/35لغرض إلغائهلا ,حيلث أن إلغائهلا
ال يحتا إلى إعداد مشلروع أو الرجلوع إللى البرلملان بلل أنله ملن صلالحيات
رئي الوزراء إال انه لم يتم إلغاءها لحد أالن(.)1
 -2إلغاء العقود الزراعية المبرمة ضمن سياسات التعريب.
أصللدرت اللجنللة فيمللا يتعلللق بهللذا النقطللة قرارهللا المللرقم ( )2إللغللاء
العقود الزراعية في المناطق المتنازع عليها التي أبرمت من تلاريخ  04تملوز
 0635ولغايلللة  6نيسلللان  4002عللللى ا راضلللي المنقللللة بحقلللوق تصلللرفية
للملواطنين الكلورد والتركملان وقلام النظلام باسلتمالكها وإطفلاء حلق التصللرف
عليهللا بحجللة اسللتخدامها رللراض النفللع العللام ,ولكنهللا قامللت بتوزيعهللا علللى
الوافدين العرب في إطار سياسة التعريب ,وقد بلس عدد العقلود الزراعيلة التلي
ألغيت من قبل اللجنة ( )27343عقداً جميعها في كركلوك ,كملا قلدم ()27203
طلب آخر من قبل الفالحين الملغيلة عقلودهم إللى اللجنلة ,وقلدرت اللجنلة قيملة
التعويضلللات لهلللذا العقلللود بلللـ ( )02740270347204دينلللار ,وبعنلللت اللجنلللة
بموجلللب كتابهلللا الملللرقم ( )222فلللي  40000/6/44توصللليات إللللى رئاسلللة
الللوزراء لغللرض الموافقللة علللى ص لرف التعويضللات للفالحللين ومللن ميزانيللة
اللجنة إال انه لم يتم الموافقة عليها( )2سباب لم تصرح عنهلا حكوملة الملالكي
آنذاك.
( )1جمهورية العراق ,رئاسة مجلل

اللوزراء ,لجنلة تنفيلذ الملادة  020ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,

التقرير السنوك الرابع للجنة ,المصدر السابق ,ا.24-20
( )2جمهورية العراق ,رئاسة مجلل

اللوزراء ,لجنلة تنفيلذ الملادة  020ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,

التقرير السنوك الرابع للجنة ,المصدر السابق ,ا.22-24
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 -2إعادة الموظفين إلى المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك.
علللى الللررم مللن إصللدار اللجنللة قللرارين (الللرقم  0والللرقم  )4إلعللادة
الموظفين الذين فصلوا أو نقلوا من وظائفهم في مناطق سلكناهم ضلمن سياسلة
التعريب ,إال أن الوزارات المختصة في الحكومة االتحادية للم تنفلذها إال عللى
نطاق ضيق بسبب توجهات وزارة المالية التي أشارت إللى أن يلتم نقلهلم عللى
اللللدرجات الوظيفيلللة الشلللاررة وضلللمن النفقلللات التشلللغيلية إلقلللليم كوردسلللتان
وليكون ضمن نسبة اإلقليم ألـ  %04من ميزانية العراق(.)1
 -2معالجة التغيرات الحاصلة في الحدود اإلدارية لألسباب السياسية.
كانت سياسة تغيير الحلدود اإلداريلة للمنلاطق المتنلازع عليهلا وخاصلة
كركلللوك ملللن أولويلللات سياسلللة النظلللام السلللابق ,حيلللث أصلللدر مجموعلللة ملللن
المراسيم الجمهورية وقرارات مجلل قيلادة النلورة أدت إللى إحلداث تغييلرات
كبيرة في الحدود اإلدارية (كما اشرنا إليها سابقاً) ,والتطبيع يتطلب إلغلاء هلذا
القللرارات والمراسلليم ,وقللدمت اللجنللة توصلليات بهللذا الغللرض وأرسلللتها إلللى
رئاسة مجل الوزراء بموجب كتابهلا الملرقم  234فلي  ,3118/23/42واللى
رئاسة الجمهوريلة إال انله للم يلتم اتخلاذ أيلة إجلراءات بهلذا الصلدد حتلى اآلن,
دون أن تصلللرح سلللبب هلللذا التلللؤخير .إن تعلللديل الحلللدود اإلداريلللة للمنلللاطق
المتنازع عليها ضمن مرحلة التطبيع ,وفقا ً للملادة  020فلي محافظلة كركلوك,

يتطلللب إلغللاء المرسللوم الجمهللورك المللرقم  305فللي  2:86/23/26إلعللادة
قضائي جمجمال وكفرك الذك فصلل جمجملال علن محافظلة كركلوك وألحقلت
بمحافظلللة السلللليمانية وفصلللل قضلللاء كفلللرك علللن محافظلللة كركلللوك وألحقهلللا
بمحافظللة ديللالى ,وإلغللاء المرسللوم الجمهللورك المللرقم  425فللي 2:86/22/7
اللذك فصللل قضللاء كلالر عللن محافظللة كركلوك وألحقللت بمحافظللة السللليمانية,
وإلغاء المرسلوم الجمهلورك الملرقم  20فلي  2:87/2/2:اللذك فصلل قضلاء
طوزخورمللاتو عللن محافظللة كركللوك وألحقهللا بمحافظللة صللالح الللدين .أمللا
محافظللة صللالح الللدين فانلله بعللد إلغللاء المرسللوم الجمهللورك المللرقم  20فللي
 2:87/2/2:الذك ألحقت بها قضاء طوزخورماتو فانه سوف لن تكون هنلاك
( )1المصدر نفسه ,ا.22
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منللاطق متنللازع عليهللا ضللمن المحافظللة .أم لا فللي محافظللة ديللالى فللان إلغللاء
المرسوم الجمهورك المرقم  305في  2:86/23/26الذك الحق قضاء كفلرك
بهللا وإرجاعهللا ضللمن حللدود كركللوك تبقللي منللاطق خللانقين ومنللدلي والسللعدية
وقزانيللة ضللمن المحافظللة .أمللا المنللاطق المتنللازع عليهللا فللي محافظللة نينللوى
تتمنل في إعادة الوحدة اإلدارية منهلا ناحيلة القحطانيلة (طازعزيلر) إللى قضلاء
سللنجار الن أسللا إلحاقهللا بقضللاء البعللا كانللت مبنيللة علللى أسللا التغييللر
الديمغرافي للمنطقة ,وكلذلك إلغلاء نتلائج االسلتفتاء الصلورك اللذك اجلرك فلي
قضاء عقرة في عام  0644والذك أدى إلى إلحاق القضاء بنينوى(.)1

 -3حسم الدعاوى المقامة في هيئة دعاوى الملكية.
من اجل تنفيلذ عمليلة التطبيلع عللى هيئلة دعلاوى الملكيلة اإلسلراع فلي
حسللم الللدعاوى المقامللة فللي فروعهللا فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا بخصللوا
ا راضي الزراعية وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
أما مرحلة اإلحصلاء فتتمنلل بالمرحللة النانيلة التلي تللي التطبيلع ,وهلي
ليست من ضمن اختصاا اللجنة ,ووفقا ً لبرنلامج عملل رئلي الحكوملة كلان
مللن المفللروض أن تبللدأ تنفيللذ هللذا المرحلللة فللي  ,3118/4/42كمللا انلله وفق لا ً
للتعداد السكاني العشرك الذك اعتلاد العلراق عللى إجرائله كلان ملن المفتلرض
أن تجرك في نف العام ,إال انه تؤجل إجرائه لعدم االنتهاء من مرحلة التطبيع
والخالفات بين القوى السياسية ,وعدم تعلاون الحكوملات المحليلة وخاصلة فلي
محافظللة نينللوى ,وطللرح فكللرة مقاطعللة اإلحصللاء مللن قبللل القللوى السياسللية
العربيللة والتركمانيللة فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا ,كللل هللذا حللال دون إجللراء
اإلحصاء السكاني العام ,وبالتالي تؤجل من  4004إلى عام  ,4006ونم تؤجلل

مللرتين فللي عللام  ,4000والمللرة ا خيللرة تللم تؤجيللله إلللى وقللت ريللر محللدد,
والخالف الذك ظهر بلين ا طلراف السياسلية تمنلل حلول السلإال علن ا صلل
العرقي للمواطن حيلث طاللب العلرب والتركملان برفعله ملن االسلتمارة إال أن
الكورد رفضوا ذلك ,والرفض العربي والتركماني إلجراء اإلحصلاء جلاء ملن
خشيتهم من أن الكورد سيعتبرونه واقعا ً للمناطق المتنازع عليها ,ووجلدوا فيله
( )1جمهورية العراق ,رئاسة مجلل

اللوزراء ,لجنلة تنفيلذ الملادة  020ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,

التقرير السنوك الرابع للجنة ,المصدر السابق ,ا.33 , 30 ,22
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عللى أنلله اسلتفتاء مبللدئي علللى مصلير هللذا المنللاطق ,ويخشلون مللن أن التعللداد
السللكاني سلينبت ا رلبيللة الكورديللة فللي هللذا المنللاطق ,فعلللى سللبيل المنللال فللي
كركللوك كانللت أصللوات القللوائم الكورديللة فللي انتخابللات  4000تفللوق علللى
أصلللوات القلللوائم العربيلللة والتركمانيلللة معلللا بؤرلبيلللة ( )02,000صلللوت(,)1
وأضافت المحكملة العراقيلة العليلا مزيلداً ملن التعقيلد بحكمهلا الصلادر فلي 06
تشرين ا ول  4000الذك نا على أن التعداد العام للسكان الذك كان مقلرراً
أن يجلللرك فلللي  2كلللانون ا ول  4004كلللان لللله أهلللداف تنمويلللة واقتصلللادية
واجتماعية ,وبالتالي فهو يختلف عن التعداد العام المذكور في المادة  020من
الدسللتور سللواء مللن حيللث ا هللداف أو ا نللر ,وال ينبغللي أن يحللل محللله(.)2
وتكمن أهمية اإلحصاء الوارد في المادة  020في أنه سيمكن من إعلداد سلجل
للناخبين الذين يحلق لهلم المشلاركة فلي أك اسلتفتاء ,وهلإالء ينبغلي أن يكونلوا
مللن أهللالي المنللاطق المتنللازع عليهللا ا صللليينت وتتمنللل بؤولئللك المسللجلين فللي
إحصللاء عللام  0624بعللد إجللراء بعللض التعللديالت عليهللات منللل إضللافة أبنللاء
هإالء المسجلين وحذف أعداد الوفاة.
أما المرحلة النالنة وا خيرة فتتمنل باالستفتاء وان إجرائه يتوقف عللى
االنتهاء من مرحلتي التطبيع واإلحصاء ,كما أنها ليست من ضلمن اختصلاا
ومهلللام لجنلللة تنفيلللذ الملللادة  ,020ووفقلللا ً لبرنلللامج عملللل الحكوملللة كلللان ملللن
المفتلللرض أن يجلللرك االسلللتفتاء فلللي  3118/22/26إال انللله للللم يلللتم ,وعلللللت
ا طللراف السياسللية بللان السللبب يتمنللل فللي وجللود مشللاكل فنيللة حالللت دون
إجرائه ,ويتطلب االستفتاء التخلا من المشاكل الفنية كتحديد من له الحق في
التصويت ,والحدود اإلدارية التي سيجرك على أساسها االستفتاء ,وتخصليا
المبالس الالزمة ,وإصدار التشريع لتنظيم االستفتاء ,وقد تكون هذا اإلجلراءات
ملن اختصاصللات اللجنللة القانونيللة فلي البرلمللان ووزارة التخطلليط والمفوضللية
المستقلة لالنتخابات.
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Confronting
Withdrawal Fears, Op. Cit., pp. 9-10.
2
( ) Ibid., pp. 9-11.
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وبعد انتهاء مدة اللدورة ا وللى لرئاسلة اللوزراء وترأسله للدورة نانيلة,
أعاد المالكي التؤكيد على تنفيذ الدستور وخا باللذكر الملادة  020فلي الفقلرة
ا ولى من برنامج حكومتله التلي تلالا فلي جلسلة إعلالن تشلكيل الحكوملة أملام
مجل النواب في  3121/23/23ونالت نقة مجل النواب باإلجماع(.)1
ومن معطيلات الواقلع الحلالي وباالسلتناد إللى ملا طرحله الدسلتور ,فلان
السلكان ا صلليين سليكون لهلم حلق التصلويت حيلث أزاللت اللجنلة الكنيلر مللن
الغمللوض عللن مصللطل ،السللكان ا صللليين ,وبالتللالي فللان مسللالة مللن للله حللق
التصويت واضحة .أما مسلالة اإلشلراف عللى إجرائله فهنلاك المفوضلية العليلا
المسللتقلة لالنتخابللات هللي الجهللة المختصللة باجراهللا إلللى جانللب إشللراف ا مللم
المتحدة ومراقبين من منظمات المجتمع الملدني المحللي واللدولي كلي يضلمنوا
نزاهتها .أما الخيارات المطروحة فانه من المفترض إضافة أك خيار يجد ملن
يصوت له ,فقد يكون االختيار بين االنضمام إلى إقليم كوردستان أو البقلاء ملع
الحكومة االتحادية أو قد يضيفون الخيار النالث المتمنل ب قامة إقليم خاا فلي
محافظة كركوك ,وان إضافة أكنر ملن خيلارين سلتكون لصلال ،الكلورد لكلون
في حالة وجود خيارين فانه على ا رلب أصلوات التركملان والعلرب سلتذهب
إلى البقاء مع الحكومة االتحادية مقابل أصوات الكلورد لصلال ،االنضلمام إللى
إقللليم كوردسللتان ,أمللا فللي حالللة وجللود الخيللار النالللث فللان أصللوات التركمللان
سللتكون علللى ا رلللب لصللال ،إقامللة إقللليم خللاا ,بينمللا يبقللى أصللوات العللرب
لصللال ،البقللاء مللع المركللز ,ويقللابلهم أصللوات الكللورد الللذين يشللكلون ا رلبيللة
لصال ،الضم إلى كوردستان ,وبالتالي فلان خيلار الكلورد سليكون الحاسلم .أملا
مللا يتعللللق بتحديلللد الحللدود اإلداريلللة لللللدائرة االنتخابيللة ,فللل ذا كانلللت المنلللاطق
المتنازع عليها كلها دائرة انتخابية واحدة فان فلوز الكلورد مإكلد ,أملا إذا كلان
على مسلتوى االقضلية والنلواحي فلان فلوز الكلورد مإكلد فلي بعلض ا قضلية
ومنهللا خللانقين وسللنجار وشلليخان ومخمللور ,إال أنهللم قللد يخسللرون أيض لا ً فللي
قضللللاء تلعفللللر ذك الغالبيللللة التركمانيللللة (فللللي حالللللة شللللمول مركللللز القضللللاء
باالستفتاء) ,وكلذلك فلي قضلاء بلدرة ونلاحيتي منلدلي وجصلان لكلون التعريلب
أنللرت كنيللراً علللى المللدن ا خيللرة ,وبالتللالي فقللدت خصائصللها الديمغرافيللة
( ) 1لالطللالع علللى نللا البرنللامج الحكللومي للحكومللة العراقيللة برئاسللة نللورك المللالكي للفتللرة -4000
 4002ينظلللر موقلللع رئاسلللة اللللوزراء عللللى اللللرابط التلللاليhttp://www.pmo.iq/index/03- :
 , 1353.htmآخر زيارة في .4000/5/2
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لصال ،العرب ,أملا إذا أخلذنا كركلوك كمحافظلة وكلدائرة انتخابيلة واحلدة فلان
النتائج ستكون متقاربة إال أنه إذا تم التطبيع وعادت المناطق اإلدارية التلي تلم
فصلللها عنهللا إليهللا فللان فللوز الكللورد سيصللب ،مإكللداً هنللاك أيضلاً .وهكللذا فللان
اآللية الواحدة ال تنطبق على كل المناطق المتنازع عليها ,وحل المشكلة تتمنلل
في إجراء االستفتاء عللى مسلتويات إداريلة مختلفلة لالقضلية والنلواحي ,فملنال
فللي كركللوك يكللون علللى أسللا المحافظللة لكللون كللل المحافظللة تقللع ضللمن
المناطق المتنازع عليها ,أما في محافظات نينوى وديالى وصالح اللدين تكلون
على أسا االقضية أو النواحي ,كون أن كل المحافظة ليست ضلمن المنلاطق
المتنازع عليها ,إال انه في منل هذا الحالة قلد تظهلر جيلوب تابعلة لكوردسلتان
ضمن حدود الحكومة االتحادية أو بالعك  ,فمنالً في حالة شمول قضاء تلعفلر
كللدائرة انتخابيللة فانلله قللد تصللوت لصللال ،البقللاء مللع المركللز ,مقابللل تصللويت
سنجار لصال ،كوردستان ستجعل من ا خيرة جيبا ً تابعا ً لكوردستان محاصلراً
ضمن حدود الحكومة االتحادية.
يبلدو مملا سلبق ,أن السللطة التنفيذيلة تعهلدت بتنفيلذ المهلام الملقلاة عللى
عاتقها في المادة  020من الدستور ,ولهذا الغرض شلكلت لجنلة سلميت بلجنلة
تنفيذ المادة  020من الدستور العراقي اللدائم ,كملا حلددت جلدوالً زمنيلا ً لتنفيلذ
كللل مرحلللة مللن مراحلهللا النالنللة التطبيللع واإلحصللاء واالسللتفتاء ,واللجنللة مللن
جهتهلللا قاملللت بمهامهلللا وأنجلللزت بعلللض المراحلللل النظريلللة فلللي تحقيقاتهلللات
وأصلللدرت سلسللللة ملللن القلللرارات المهملللة وهلللي مسلللتمرة فلللي عملهلللا ,كملللا
استطاعت اللجنة إضافة إيضاحات كنيرة للمادة التي كانت رامضة ,منهلا أنهلا
حلددت الملدة الزمنيللة لملن يشلملهم المللادة بلـعام  0635حتلى  ,4002وحللددت
حجلللم التعويضلللات للملللرحلين والوافلللدين ,كملللا فسلللرت مصلللطلحات المرحلللل
والمهللاجر والوافللد و...الللخ ,إال انلله ررللم ذلللك فللان السلللطة التنفيذيللة لللم تكللن
بالمستوى المطلوب ,وما نؤخذ على أداء ا خيرة إبقاءهلا عللى منصلب رئاسلة
اللجنللة شللارراً لمللدة أكنللر مللن أربعللة أشللهر وتؤخرهللا فللي تصللديق قللرارات
اللجنللة ,وررللم التسللهيالت التللي قللدمتها حكومللة إقللليم كوردسللتان فللي إجللراء
معللامالت المللرحلين ,حيللث أن ارلللبهم عللادوا مللن محافظللات اإلقللليم ونقلللت
ونلللائقهم وأوراقهلللم النبوتيلللة الالزملللة ,وكلللذلك سللليطرة الكلللورد عللللى ارللللب
اإلدارات في المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك ساهمت فلي تسلهيل
معللامالت المهجللرين ,إال انلله فللي الجانللب اآلخللر فللان الللوزارات المعنيللة فللي
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الحكومة االتحادية وخاصلة وزارتلي الداخليلة والتجلارة أعاقلت ولفتلرة طويللة
قرارات اللجنة ,وخاصة القرار رقلم ( )0الخلاا ب علادة الملوظفين ا صلليين
لهذا المناطق ,وكذلك القرار رقم ( )4الخاا بالعوائلل المهجلرة .فعللى سلبيل
المنلال ,اصللدر وزيللر الداخليللة جللواد البللوالني أمللرا يمنللع نقللل ونللائق التسللجيل
الشخصللية مللن محافظللة إلللى أخللرى ,وررللم أن هللذا ا مللر اصللدر علللى انللر
عمليات التهجير بسبب تصاعد إعمال العنف الطائفي فلي العلراق ولكنله طبلق
أيضا ً على ا فراد المشمولين بالمادة  ,)1(020كما واجهت الملرحلين العائلدين
مشلللكلة أخلللرى عنلللدما وجلللدوا أنفسلللهم بلللدون ملللؤوى واسلللتقروا فلللي البنايلللات
الحكومية ,وبما أن النظام السابق إنناء سياسة التعريب عملد إللى بنلاء محلالت
كامللة للوافللدين العللرب وكللذلك هللدم بيلوت المللرحلين الكللورد والتركمللان لللذلك
فان الوافدين الذين لم يرحلوا ملن كركلوك للم يكونلوا قلد احتللوا بيلوت الكلورد
والتركمان إال على نطاق ضيق.
ومهمللا كانللت ا سللباب فللي عللدم تنفيللذ المللادة فللان الغمللوض ال يعطللي
المبرر للسلطة التنفيذية بعد االلتزام بالدستور ,فمنالً ررم كون مرحلة التطبيع
كانللت واضللحة إال أنهللا لللم تنجللز مللن قبللل الحكومللة لكللي تللدخل إلللى المراحللل
الغامضة (اإلحصاء واالستفتاء) .لذلك فانه ررم االدعاء بلان تؤجيلل االسلتفتاء
كللان سللباب فنيللة ,إال انلله فللي واقللع ا مللر كللان العامللل السياسللي هللو السللبب
الرئيسلللي اللللذك أنلللار المشلللكلة ,فعلللدم النقلللة بلللين ا طلللراف السياسلللية وخشلللية
الحكومة االتحادية من سيطرة إقليم كوردستان عللى هلذا المنلاطق دفعتهلا إللى
المماطلة وتشجيع ا طراف المعارضة -وان لم يكلن بصلورة رسلمية وعلنيلة-
بعللدم تنفيللذ المللادة وعللدم مسللاندة ا جهللزة والللوزارات واللجللان علللى القيللام
بمهامها نحو تنفيذ الملادة وتقلديم التسلهيالت لهلا .وتلؤنير العاملل السياسلي كلان
واضلللحا ً منلللذ تشلللكيل الحكوملللة المإقتلللة برئاسلللة علللالوك وملللن نلللم الحكوملللة
االنتقالية برئاسة الجعفرك حيث لم يجريا أك خطوات ايجابية تجاا الحلل ,كملا
أن السلطة التنفيذية في الحكومة االتحادية ساهمت في ربلط موضلوع كركلوك
بالطموحات االستقاللية للكلورد وبلالنفط إلنلارة دول الجلوار .وللم تكلن رئاسلة
الحكوملة الدائمللة أفضللل مللن الحكللومتين السلابقتين ,ففللي عهللد حكومللة المللالكي
( ) 1ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.460
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ا ولى سجل النزاع تصعيداً جديداً وربما قياسيا ً خاصة بعد تصلويت البرلملان
العراقي يوم  3119/8/33على مشلروع قلانون انتخابلات مجلال المحافظلات
المخالف للدستورت وكذلك مسالة اجتياح الجلي العراقلي لمدينلة خلانقين ليحلل
محل قوات البيشمركة ,وا خطر ملن ذللك تصلري ،الملالكي فلي 3119/22/9
بلان الدسللتور ُكتللب بعجالللة والخللوف مللن الماضللي ,ا مللر الللذك دفللع الكللورد
بالتهديللد باالنسللحاب مللن الحكومللة إذا لللم تبللذل الحكومللة جهللوداً لتنفيللذ المللادة
 ,020إال أن حصول االئتالف الشيعي على أكنلر ملن نصلف مقاعلد البرلملان
وبالتالي فان انسحاب الكورد من البرلمان والحكومة سلوف ال يسلقط الحكوملة
ذك ا كنرية في البرلمان ,كما أن مخاوف الكورد ملن االنسلحاب سلوف تلإنر
سلبا ً على الكورد في عدة نواحي مما حالت دون إقدامهم على ذللك ,وهكلذا للم
يكن سالح االنسحاب فعاالً آنذاك ,بل التوقيلت ا فضلل السلتخدام هلذا السلالح
كللان فللي عللام  ,4002أك الفتللرة الوقعللة بللين انتخابللات كللانون الن لاني ,4002
وإقللرار الدسللتور فللي تشللرين ا ول  ,4002فخللالل هللذا الفتللرة كللان العللرب
السنة قد انسحبوا من العملية السياسية تماما ً ,وإذا ما فعل الكورد كذلك لسلببت
أزمة سياسية كبيرة(.)1
وأمام اتهام المالكي بتقصليرا فلي تنفيلذ الملادة  ,020اتهلم هلو ملن جهتله
مجل رئاسة الجمهورية بالمسلإولية علن علدم تنفيلذ الملادة الملذكورة ,وخاصلة
ملللا يتعللللق ب علللادة تنظللليم الحلللدود اإلداريلللة للمحافظلللات التلللي تلللدخل ضلللمن
اختصاصللات رئاسللة الجمهوريللة ,وأكللد بللان الحكومللة نفللذت كللل مللا يقللع علللى
عاتقها ,كما اتهم نائب رئي البرلمان عارف طيفور بان طلارق الهاشلمي نائلب
رئللي الجمهوريللة كللان ضللد تنفيللذ المللادة( ,)2وهكللذا ف لان تمتللع أعضللاء مجل ل
الرئاسللة بحللق الفيتللو وصللدور القللرارات باإلجمللاع شللكلت عائقللا ً لتنفيللذ بنللود
الدستور الهامة والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
وررللم أن المسللإولية ا كبللر لتنفيللذ المللادة تقللع علللى عللاتق الحكومللات
العراقيللة المتعاقبللة بسللب عللدم حرصللها علللى تنفيللذ المللادة ,إال انلله مللع ذلللك فلان
الجانب الكوردك يتحمل أيضا ً جزءاً من المسإولية ,وتنلدر االنتقلادات للكلورد
( ) 1ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.204

( )2طُظارٓ 020و صاىل جُارٔمو ذ ارٔ ()42و ٕ رَِكَٕ ٖ .4000/2/3
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فللللي أن الحللللزبين الكللللورديين (الللللديمقراطي الكوردسللللتاني واالتحللللاد الللللوطني
الكوردسللتاني) أعطللت ا ولويللة للمصللال ،الحزبيللة الضلليقة لتعزيللز نفوذه لا فللي
كركللوك علللى حسللاب الحللزب اآلخللر دون أن يولللوا االهتمللام الللالزم للمللرحلين
الكورد ,كما أن التؤخير الطويل في توحيلد إدارتلي اربيلل والسلليمانية فلي الفتلرة
الحساسة أنرت سلبا ً على المشكلة فوجلود إدارتلين أفلرزت وجلود أجهزتلي املن
ووجللود اتجللاهين سياسلليين كللورديين حيللث كللل طللرف يسللعى لتعيللين مللدراء
إداريللين وأمنيللين مللوالين لحزبلله ,كمللا أن الك لورد أخفقللوا فللي اسللتنمار مللوقعهم
السياسي القوك في المركز لفرض حل للقضية ,أما االنتقاد اآلخلر تمنلل فلي انله
ررم المشاركة الكبيرة للكورد في صليارة الملادتين  25و  020وررلم ملا ورد
فللي المللادتين مللن ايجابيللات إال إنهللم لللم يوفقللوا فللي توضللي ،تفاصلليلها ,وبالتللالي
تركت المادتين أمام رملوض وتفسليرات متباينلة فلي المسلتقبل( .)1كملا تلم انتقلاد
الطالبللاني بؤنلله لللم يحسللن اسللتغالل منص لبه فللي رئاسللة الجمهوريللة فللي اسللتعادة
كركوك ,وبؤنه لم يكن يريد ضم منلاطق جمجملال وكفلرك وكلالر إللى كركلوك,
علللى اعتبللار أن عللودة هللذا المنللاطق إلللى كرك لوك ,تعنللي تقليللل شللعبية حزبلله,
وبالتلللالي تقليلللل علللدد المصلللوتين لللله داخلللل كوردسلللتان( ,)2كملللا أن الكلللورد للللم
يستنمروا الوضلع ا منلي المتلردك للحكوملة االتحاديلة ,كملا للم يسلتنمر الكلورد
قللوتهم فللي البرلمللان بللل اسللتمر النللواب الكللورد فللي البرلمللان العراقللي فللي دعللم
الحكومات الضعيفة مقابل وعود شفوية لم تنفذ منها سوى القليل جداً.
وهكذا فؤيا ً كان السبب وراء علدم تنفيلذ الملادة وملن كلان الطلرف المسلإول
عللن ذلللك ,فللان تنفيللذها يتطلللب حللل وتسللوية الكنيللر مللن الملفللات المعلقللة مللن قبللل
الجهللات المختصللة ,وهللذا يتطلللب التعللاون الف ّعللال بللين الحكومللة االتحاديللة وحكومللة
إقللليم كوردسللتان مللع الحكومللات المحليللة للمحافظللات ,وقيللام الجهللات العليللا ومنهللا
( )1امتدت جهود توحيد اإلدارتين من اتفاقية واشنطن  0665حتى تم توحيدها علام  4003وتلم تشلكيل
الكابينللة الخامسللة برئاسللة (نيجيرفللان البللارزاني) فللي  4أيللار 4003ت للمزيللد ينظللر نللا االتفاقيللة
التاريخية لتوحيد إدارتي حكومة إقليم كوردستان ,منشور على موقلع حكوملة إقلليم كوردسلتان وعللى
الرابط التالي:
http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=8876&smap=010

 , 10100آخر زيارة في .4000/5/6
( ) 2ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.466
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رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والهيئلات المختصلة كلل ملن جهتهلا
بمللا عليهللا مللن واجبللات دسللتورية ,حيللث أن اللغللة الغامضللة للمللادة  020بالنسللبة
لإجلراءات يمكلن حلهلا مللن خلالل قيلام الجهللات المختصلة والمخوللة ومنهللا وزارة
التخطلليط العراقيللة والمفوضللية العليللا لالنتخابللات والمحكمللة االتحاديللة وريرهللا مللن
الجهات اإلجابلة عللى كلل ا سلئلة ,كملا أن حجلم عملل تنفيلذ الملادة يتطللب ميزانيلة
اكبر مما تخصا لها سنوياً ,واالهم من كل ذللك تلوفير إرادة سياسلية لتنفيلذ الملادة
 ,020وان أك تعللديل دسللتورك باتجللاا إلغللاء المللادة ستفشللل الن الدسللتور أعطللى
الحق لنالث محافظات برفضها وهذا ما سيكون نتيجتها ا كيد في كوردستان.

المطلب الرابع :سرٌان المادة  210من الدستور العراقً لعام
1009

أن اآلليلة القانونيلة لحللل مشلكلة المنللاطق المتنلازع عليهللا التلي أدرجللت
في المادة  25من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقاليلة للم تحلدد جلدوالً زمنيلا ً
لتطبيقها ,وبالتالي لم تلزم السللطة التنفيذيلة بتنفيلذ مهامهلا الدسلتورية فلي فتلرة
زمنيللة محللددة ,ممللا فللت ،المجللال أمامهللا إلللى التبللاطإ والتماطللل فللي تنفيللذ تلللك
اآلليللة ,ولتفللادك هللذا النغللرة وحرص لا ً علللى االلتللزام بتنفيللذها فللي فتللرة زمنيللة
محللددة ,وضللع المشللرع العراقللي أننللاء كتابللة الدسللتور الللدائم ,الللذك خصللا
المادة  020لتسوية النزاع على المنلاطق المتنلازع عليهلا ,سلقفا ً زمنيلا ً لتسلوية
ً
كامللة (التطبيلع
النزاع المذكور ,عللى أن تنجلز السللطة التنفيذيلة ,تنفيلذ الملادة
واإلحصاء وباستفتاء) في كركوك والمناطق ا خرى المتنازع عليهلا ا خلرى
لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصلاها  ,3118/23/42إال أن الموعلد المحلدد
انتهى دون أن تلتزم السلطة التنفيذيلة بالمهملة الدسلتورية الملقلاة عللى عاتقهلا,
وأمام هلذا التطلور ظهلر خلالف قلانوني ليزيلد ملن تعقيلد المشلكلة ,التلي كانلت
معقدة أصالً ,وليزيد تجاذبا ً قانونيا ً إلى جانب التجاذب السياسي حول المشكلة,
وجاءت القوى السياسية العربية والتركمانية التي تعلارض تنفيلذ الملادة لتلدعي
بللان المللادة أصللحبت ميتللة ,وذلللك لنفللاذ المللدة القانونيللة المحللددة لهللا دسللتورياً,
مقابل ذللك أبلدى الكلورد التمسلك بالملادة واعتبلروا أن الملادة حيلة وان إهملال
السلللطة التنفيذيللة وتقاعسللها عللن تنفيللذ المللادة ال تعنللي مللوت المللادة ,ومللا دام
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المشللكلة ال تللزال قائمللة فللان المللادة أيض لا ً سللتظل نافللذة( .)1وفع لالً هنللاك مللواد
دستورية أخرى في الدستور الدائم حددت فترة زمنية لها ومنها الملادة ()005
التللي حللددت مللدة ال تتجللاوز سللتة أشللهر مللن تللاريخ أول جلسللة للبرلمللان لسللن
قانون يحدد اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين ا قاليم إال انه لم يتم ذللك فلي
تللللك الفتلللرة ,وكلللذلك الملللادة ( )024التلللي حلللددت ملللدة أربعلللة أشلللهر لتنفيلللذ
التعللديالت الدسللتورية ولللم يللتم إجللراء التعللديالت فللي الفتللرة الزمنيللة المحللددة
لذلك ,وبالتالي إذا كانت المادة  020ميتة فان هذا المواد ا خرى أيضا ً تنطبق
عليها نف الحالة.
ومللع اقتللراب الموعللد النهللائي لتنفيللذ المللادة وبعللد أن اتضلل ،لألطللراف
السياسية باستحالة إجراء االستفتاء في موعدا المحلدد ,وخشلية ملن لجلوء احلد
ا طللراف إلللى خيللار آخللر يللإدك إلللى إشللعال نللار حللرب طائفيللة أو عرقيللة,
ولتفللادك ذلللك توسللط ممنللل ا مللين العللام لألمللم المتحللدة فللي العللراق (سللتيفان
ديمستورا) وأعلن عن تمديد المادة لمدة ستة أشهر ,كما أكلد فلي كلملة لله أملام
برلمان كوردسلتان بلان تلدخل ا ملم المتحلدة يعنلي إبقلاء الملادة  020حيلا ً بعلد
نفاذ الملدة المحلددة لهلا دسلتوريا ً ,وان تلدخلها ستضلفي الشلرعية الدوليلة عللى
المادة( .)2إال أن ا مم المتحدة وعلى الررم ملن موقفهلا الحيلادك ملن المشلكلة,
إال أنها وكما أشار رئي لجنة تنفيذ المادة ( 020رائد فهمي) تعتقد بان الملادة
 020ميتة ,حيث أن تقاريرها تتعامل مع المادة على أنها ماتت في ظل ريلاب
توافق سياسي بين القوى السياسية العراقية(.)3
( )1ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.206-205

( )2لمشِك ِهعز :حٔقاٖ َ إٗ صاتّعاى حٓ ضاتُرا نُِهإرٗ نٕ إَٔ ِإ طز ُٔ اى إ عَّازاقو إ حانّغاتهٖ
ذ ارٔ  ٓ 22رََذٗ  ٓ 4004/04/04ثٕر ٕ انٖ ُرحصتاىو ٕ صاِتٖ ثٕر ٕ انْ ُرحصتاى ٕ ّهكْ:

, http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News-140&id=5180
آخر زيارة في .4000/5/00
( )3لالطللال ع علللى تصللري ،رئللي اللجنللة راجللع موقللع اللجنللة علللى االنترنيللت وعلللى الللرابط التللالي:
, http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=524
آخر زيارة في .4000/5/00
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ويللرى الخبيللر القللانوني وأحللد أعضللاء لجنللة كتابللة الدسللتور (د .منللذر
الفضل) بان عدم تنفيذ المادة  020في الفترة المحددة لها دستوريا ً ال يسلقطها,
وان االدعاء بؤن المادة قد سقطت للي صلحي ،وان منلل هلذا اللرإى للي لله
سللند فللي الدسللتور( .)1كمللا أكللد (د .فللإاد معصللوم) نائللب رئللي لجنللة كتابللة
الدسللتور ,أن المللادة  020وررللم انتهللاء المللدة الزمنيللة لتطبيقهللا حيللة وباقيللة ال
تتقلادم بتقللادم الفقللرة الزمنيلة المحللددة لهللا ,وانلله للي مللن صللالحيات البرلمللان
تمديد الفترة الزمنية ية مادة دستورية ,وان الفترة المحددة هلي فتلرة إجرائيلة
وقضللية النللزاع علللى هللذا المنللاطق ال تللزال باقيللة وبالتللالي فللان المللادة أيض لا ً
حية(.)2
وفللي سللبيل البحللث عللن مخللر مللن هللذا الخللالف القللانوني علللى المللادة
 ,020خشللي الكللورد مللن عللرض الموضللوع أمللام البرلمللان لتقريللر مصللير
المادة ,أو لتمديد مهلة تنفيذها في ظلل وجلود أرلبيلة عربيلة فلي البرلملان التلي
من المإكد سيصوت ارلب أعضائها لصال ،إسلقاط الملادة ,بخلالف ملا حصلل
مللع المللادة  024حللول التعللديالت الدسللتورية التللي مللددتها البرلمللان أكنللر مللن
مرة ,بل أن الكلورد وجلدوا فلي البرلملان بؤنله للي الجهلة المخوللة بلذلك وفقلا ً
للدسللتور ,فللي حللين أرضللى الكللورد ب حالللة الخللالف علللى المحكمللة االتحاديللة
العليللا ,حيللث رأوا فيهللا الجهللة المخولللة دسللتوريا ً للقيللام بهللذا المهمللة( )3بداللللة
المادة ( ):4من الدسلتور اللدائم التلي تلنا عللى أن المحكملة االتحاديلة العليلا
هي الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القلوانين وا نظملة النافلذة وتفسلير
نصوا الدستور ,إال انه حتلى أننلاء اللجلوء إللى المحكملة قلد تبلرز مجموعلة
ملن ا سلئلة حلول دورهلا فلي حسلم الخلالف حلول نفلاذ الملادة  020ومنهلا أن
االستناد على المادة ( /:4نانيا ً) حول " تفسير نصلوا الدسلتور" قلد ال تعنلي
( )1د .منللذر الفضللل ,أحكللام تللؤخير تطبيللق المللادة  :020المشللكالت العمليللة والحلللول القانونيللة ,مقالللة
منشورة على الرابط التالي:
http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=58:
 , -140&catid=7:2008-08-24-23-19-30&Itemid=30آخر زيارة في .4000/5/02
( )2شاخوان صابر احمد ,المصدر السابق ,ا.66
( ) 3ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة كركللوك :السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,
المصدر السابق ,ا.452
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أن للمحكمة الحق في تمديد مدة تنفيذ المادة الن الخالف حلول الملادة ال يتعللق
بالغموض واإلبهام في داللة اللنا الدسلتورك حتلى تتطللب تفسليرها ملن قبلل
المحكمللة وحسللمها ب صللدار رأيهللا فللي اتجللاا مللا ,وان وجللود تللاريخ محللدد قللد
انقضللى وبالتللالي البحللث فللي مصللير المللادة ال يللرتبط باختصللاا المحكمللة
التفسيرك ,كما قد يظهر السإال عن دور المحكملة وهلل هلي مطالبلة باإلجابلة
عن طرح رأيها حول المادة بؤنها سقطت بؤكملها بانتهاء ملدتها الزمنيلة؟ أم أن
القالب الزمنلي لتنفيلذ الملادة وحلدا سلقط؟ .وفلي الجانلب اآلخلر قلد يظهلر رأك
ينللادك بللان هنللاك خللالف حللول تفسللير المغللزى الدسللتورك مللن نللا المللادة
(/251نانيلللا) "المسلللإولية الملقلللاة عللللى السللللطة التنفيذيلللة ...أن تنجلللز كامللللة
التطبيلللعت اإلحصلللاء وتنتهلللي باسلللتفتاء ...فلللي ملللدة أقصلللاها "3118/23/42
وبالتالي على المحكمة تحديد التفسير القانوني حول هذا الفقرة هل تعنلي الملدة
المحددة هي مدة إجرائية لتنفيذ الملادة أم أن حيلاة الملادة بؤكملهلا مرتبطلة بهلذا
المدة .كما أن تمديد مهلة تنفيذ المادة قد تدخل ضمن التعديالت الدستورية وفقا ً
للملللادة  ,024وهنلللا تظهلللر مسلللالة التصلللديق عللللى التعلللديالت التلللي يجلللب أن
تصادق من قبلل البرلملان أوالً ونلم طرحهلا عللى الشلعب ملن خلالل االسلتفتاء
للتصديق عليها .إال انه ررم كل ذلك ظلت المحكملة سلاكتة وللم تصلدر قلراراً
بهذا الشؤن ,إال أن قرار المحكمة حول التعداد السلكاني العلام بؤنله يختللف علن
اإلحصللاء الللوارد فللي المللادة  020وال يللإنر علللى مصللير المنللاطق المتنللازع
عليهللات وان مصللير هللذا المنللاطق يتحللدد بموجللب االسللتفتاء الللوارد فللي المللادة
020ت فهم على انه اعتراف من المحكمة االتحادية بان المادة حية وللم تسلقط.
ويرى (خالد شواني) عضو البرلمان العراقي ,بان االدعاء بموت الملادة 020
هللي مجللرد دعايللة سياسللية يسللتخدمها بعللض نللواب مللن العللرب والتركمللان
لمخاطبة الشارع العربي والتركماني وان المادة الزالت سارية المفعول(.)1
ويبللدو ممللا سللبق ,أن السلللطة التشللريعية نجحللت فللي أداء مهامهللا مللن
خللالل وضللع دسللتور للللبالد الللذك تضللمن ح لالً دسللتوريا ً محللدداً بمللدة زمنيللة
( )1للمزيد ينظر :مقابلة موقع خندان االلكتروني مع خالد شواني عضو البرلملان العراقلي ملن كركلوك
بتلللللللاريخ  4000/0/4منشلللللللور عللللللللى موقلللللللع خانلللللللدان اإلخبلللللللارك وعللللللللى اللللللللرابط التلللللللالي:
 , http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&Jor=1آخللللللللر
زيارة في .4000/5/02
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للمناطق المتنازع عليهلا ,وأضلاف الشلعب العراقلي شلرعية عملهلم ملن خلالل
المصادقة على الدستور عبر اسلتفتاء علام ,وجلاء دور السللطة التنفيذيلة لتنفيلذ
بنودا إال أنهلا فشللت فلي أداء واجبهلا تجلاا الدسلتور والملادة  ,020وهنلا جلاء
دور السلطة القضائية المختصة سواء بمحاسبة السلطة التنفيذية لتقصيرها فلي
تنفيذ المادة  ,020أو توضي ،الغموض الذك ظهلر فلي الدسلتور وخاصلة فيملا
يتعلق بمدى نفاذ المادة بعد نهايلة علام  ,4004حيلث ظللت المحكملة االتحاديلة
العليللا سللاكتة تجللاا كللال الموضللوعين ,إال انلله علللى الللررم مللن انتهللاء الفتللرة
الزمنية المحددة لتنفيذ المادة ,وفشل السلطة التنفيذية في مهامها تجاا الدستور,
وبالتالي ظهور آراء مختلفة عن مصير الملادة ,إال أن بلدء تنلاول المشلكلة ملن
قبلللللل يونلللللامي وبموافقلللللة مجلللللل ا ملللللن اللللللدولي والحكلللللومتين العراقيلللللة
والكوردستانية ,واستمرار لجنة تنفيذ المادة  020فلي عملهلا لتطبيلع ا وضلاع
 ,وإدرا االلتزام بتنفيذ المادة ضمن الفقرة ا ولى من منها حكوملة الملالكي
النانية ,وتصويت النواب على ذلك المنها  ,وحتى النواب الذين يدعون موتهلا
تإكد بقاء المادة حية ,بل ا هم من كل هذا تشكيل لجنة خاصة لمراقبلة تطبيلق
المادة  020فلي البرلملان العراقلي فلي  ,3122/6/23ملا هلو إال ّ اعتلراف ملن
قبل هذا المإسسات الدستورية باستمرارية المادة .كل هلذا يإكلد بلان الملادة ال
زالت حية ,وكذلك تإكد بان قصد المشرع الدسلتورك ملن التلاريخ اللوارد فلي
المللادة هللو مجللرد المللدة المحللددة لتنفيللذها ال أكنللر ,وان المللادة لللم تسللقط وإنمللا
هنللاك جللزء مللن مللادة دسللتورية باتللت فاقللدة الصللالحية دسللتوريا ً وهللي مللدة
تنفيذها.

المبحث الثالث :اآلفاق المستقبلٌة لحل مشكلة المناطق المتنازع
علٌها
تتعللدد الوسللائل التللي تلجللا إليهللا ا طللراف المتنازعللة فللي نللزاع مللا
لتسويته ,وتتمنل ذلك فلي الوسلائل السللمية والوسلائل العسلكرية ,ومنلذ تؤسلي
الدولة العراقية وإلحاق والية الموصل بها ,دخل الكورد فلي نلزاع مسلتمر ملع
الحكومللات العراقيللة المتعاقبللة للسلليطرة علللى منللاطقهم وإدارتهللا ,إال أن تلللك
الحكومات لم تتعا َط مع مطالبهم ,بل لجؤت إلى الوسائل العسكرية في التعاطي
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مللع القضللية ,باسللتنناء فتلرات قليلللة احتكمللت إلللى الوسللائل السلللمية مللن خللالل
المفاوضات لي إيمانا ً بالقضية وإنما من موقف الضعف لكسب الوقلت ,للذلك
تفض إلى نتائج ترتقي إلى حلول جذرية ,ومنلذ علام  0660وبشلكل أوضل،
لم ِ
بعد عام  4002انحصر النزاع على مناطق محددة ,بعلد أن كلان فلي الماضلي
يشللمل جميللع المنللاطق الكورديللة فللي العللراق ,ولجللؤت ا طللراف إلللى الوسللائل
السلمية لحل النزاع ملن خلالل المفاوضلات المباشلرة لوضلع آليلة مناسلبة لهلا,
وتم التوصل إلى صيغة طرحت في المادة  25من قانون إدارة الدولة للمرحلة
االنتقالية لعام  ,4002والتي تحولت إللى الدسلتور اللدائم لعلام  4002فلي ظلل
الملللادة  ,020التلللي حلللددت المراحلللل والسلللقف الزمنلللي لحلللل النلللزاع ,إال أن
ضللغوطات القللوى العربيللة والتركمانيللة الداخليللة ,وبللدعم مللن القللوى اإلقليميللة
والدولية المعارضة لحل المشكلة وفقا ً لآللية الدستورية ,ومليلهم الواضل ،نحلو
تؤجيل حل المشكلة بحجة أن الظرف الحالي للي مناسلبا ً لحلهلا ,وفلي الجانلب
اآلخر حاولت القوى الكوردية نحو اإلسراع لحل المشكلة بؤسرع وقت ممكلن,
باعتبللار أن الفرصللة فللي الوقللت الحاضللر أكنللر مواتيللة مللن المسللتقبل ,وأمللام
التوجهات المتناقضة للطرفين تؤجلل حلل المشلكلة فلي الوقلت الحاضلر ,ا ملر
الللذك جعللل مللن المشللكلة أمللام آفللاق مسللتقبلية ,قللد تكللون ريللر مرضللية وريللر
منصفة ,ولعل من ابرز هذا ا فلق التلي تتوقلع أن تظهلر للنلزاع فلي المسلتقبل
بما يلي:

أوال :الحل الدستوري وفقا للمادة 210
على اللررم ملن أن الحلل الدسلتورك لمشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا
وفقا ً للمادة  25من قانون إدارة الدولة والتي تحولت إللى الملادة  020فلي ظلل
لض الللى تسللوية نهائيللة للنللزاع علللى المنللاطق المتنللازع
الدس لتور الللدائم ,لللم تفل ِ
عليهللا ,حيللث مللرت نمللان سللنوات ولللم تنفللذ المللادة بعللد ,فللي حللين كللان مللن
المفللروض وفق لا ً للدسللتور أن يللتم تسللوية النللزاع بشللكل نهللائي فللي نهايللة عللام
 ,4004إال انه مع ذللك ال يمكلن إرفلال هلذا اآلليلة ك حلدى الوسلائل التلي ملن
الممكن أن تحل بها النزاع سواء بؤخذ اآللية كما هي مطروحة في الدسلتور أو
تعديلها.
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وبخصوا فرا نجاح هلذا اآلليلة ,فؤنهلا تمتللك مقوملات علدة تتمنلل
فلللي وجلللود إطلللار دسلللتورك لحلللل النلللزاع وهلللي الملللادة  020ملللن الدسلللتور,
باإلضافة إلى تعهد الدستور فلي ملواد أخلرى بلاحترام حقلوق اإلنسلان وحقلوق
كافة المكونلات واعترافهلا بحقلوق الشلعب الكلوردك ,كملا أن القلوة الدسلتورية
المتمنل لة بللرفض نلنللي نللالث محافظللات فللي أك تعللديل دسللتورك تعطللي قللوة
للطللرف الكللوردك لحمايللة هللذا اآلليللة مللن أك تعللديل دسللتورك فللي المسللتقبل
تعللارض مللع مصللالحهم ,كمللا أن اللدور الفعللال للكللورد علللى السلاحة السياسللية
العراقية يشكل مقوما ً آخراً لدعم القضلية ,حيلث تإيلد حكوملة إقلليم كوردسلتان
وجميللع القللوى السياسللية الكورديللة هللذا اآلليللة ,وررللم االخللتالف الللداخلي بللين
قلللللوى السللللللطة (الحلللللزب اللللللديمقراطي الكوردسلللللتاني واالتحلللللاد اللللللوطني
الكوردسللتاني) والمعارضللة (حركللة التغييللر واالتحللاد االسللالمي الكوردسللتاني
والجماعلللة االسلللالمية فلللي كوردسلللتان) فلللي إقلللليم كوردسلللتان ,إال أن كلتيهملللا
متفقتان حول هذا المناطق ولديهم نف الرإية بحتمية ضلمها إللى كوردسلتان,
وان إصرارهم على صيغة المادة  020يؤتي من انه فلي حاللة تعلديل الدسلتور
فانله مللن الصللعب علليهم وضللع آليللة قويللة بقللدر مللا جللاء فللي المللادة المللذكورة,
وذلك الن أية آلية مشابهة لها ستواجه عللى ا رللب اللرفض فلي البرلملان ذك
الغالبية العربية ,وكذلك في االستفتاء الشعبي .أما العامل الديموررافي هو ملن
إحدى المقومات ا خرى لهلذا اآلليلة حيلث تلدعم الجملاهير الكورديلة فلي تللك
المنللاطق تؤييللداً مطلقلا ً للحللل الدسللتورك باعتبللارا الحللل المناسللب ,حيللث يشللكل
الكورد نسلبة كبيلرة ملن سلكانها ,وررلم تحلالف المكلونين العربلي والتركملاني
فللي انتخابللات  4000إال أنهللم لللم يتمكنللوا مللن تخطللي نسللبة الكللورد فللي أكنللر
المناطق تنوعا ً أال وهي كركوك .ومن المقومات ا خرى هلي القلوة العسلكرية
الكورديللللة فوجللللود مللللا يتللللراوح بللللين  407000إلللللى  0407000مللللن قللللوات
البيشمركة( )1المسلحة والمدربة والمجهزة با سلحة الخفيفة والنقيلة ملن شلؤنها
أن تتص لدى للجللي العراقللي علللى ا قللل فللي الوقللت الحاضللر وفللي المسللتقبل
القريب .أما من الناحية اإلدارية ,فالكورد يسيطرون فعليا ً على ارلب المنلاطق
المتنازع عليها إداريا ً وبالتالي تشلكل مقوملا ً بيلد القيلادة الكورديلة ,فعللى سلبيل
( )1إينغا رو وهان

ريمشا ,المصدر السابق ,ا.0
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المنللال تللم تغييللر محللافظ كركللوك ورئللي مجل ل المحافظللة فللي عللام 4000
بؤوامر من حكومة إقليم كوردستان ,في حين أن الحكومة االتحادية رير قلادرة
علللى إجللراء تغييللر إدارك كبيللر مللن ريللر استحصللال موافقللة حكومللة اإلقللليم,
باإلضافة إلى أن المقوم التاريخي والجغرافي وحتى االستحقاق االنتخلابي هلي
لصال ،الكورد ورإيتهم للحل المإيد لآللية الدستورية.
وفي الجانب اآلخر تواجه هذا اآللية الدسلتورية معوقلات كنيلرة ,ولعلل
ملن أبرزهللا رفللض المكونللان العربلي والتركمللاني لهللذا اآلليللة ,خاصللة بعللد أن
وجدوا بان ا رلبية الكوردية في المناطق المتنازع عليها سترج ،كفة الميلزان
لصال ،الكورد في االستفتاء الذك سيجرك وفقا ً لهذا اآللية ,وازدادت مخلاوفهم
كنيراً بعد أن أنبتت نتائج االنتخابات بان كلال القلوميتين معلا ً ال تشلكالن أرلبيلة
في حالة إجراء االسلتفتاء لصلال ،البقلاء ملع الحكوملة االتحاديلة ,ولهلذا اتجهتلا
للتحالف فيملا بينهملا وأعلنتلا صلراحة بؤنهملا سليقاطعون اإلحصلاء واالسلتفتاء
ونتائجهما ,وهلذا ملن شلانه أن يعلرض اآلليلة لصلعوبات جديلدة فلي المسلتقبل,
كما أن القوى العربية تحالفت فيملا بينهلا فلي كركلوك ,حيلث تحلالف القوميلون
العرب السنة مع تيارات شيعية ,منها التيار الصلدرك وحلزب اللدعوة وحلزب
الفضلليلة ضللد تنفيللذ المللادة .باإلضللافة إلللى ريللاب اإلرادة الحقيقيللة للحكومللة
االتحادية لاللتزام باآللية الدستورية للحل .كل هذا إللى جانلب الموقلف السللبي
لدول الجوار ملن ذللك .ويظهلر مملا سلبق بلؤن الحلل الدسلتورك وفقلا ً لمحتلوى
الملللادة  020منللله أملللر صلللعب المنلللال واحتماليلللة تطبيقللله فلللي المسلللتقبل بلللات
محللدوداً ,وبالتللالي فللان ضللم هللذا المنللاطق مللن قبللل القيللادة الكورديللة بالوسللائل
والحلللول الدسللتورية أمللر فللي رايللة الصللعوبة مسللتقبالً ,وخاصللة بعللد أن فشللل
اللجلوء إللى الدسلتور لضلمها منلذ علام  ,4002فلي الجانلب اآلخلر فلان ادعللاء
الطرف اآلخر بكون المادة  020الرية وميتة ال تنهي المشكلة ,نها ال زاللت
قائملللة والكلللورد هلللم الطلللرف ا كبلللر فلللي هلللذا المنلللاطق سياسللليا ً وديمغرافيلللا ً
وعسكريا ً وإداريا ً من القوى العراقية ا خرى.
أمللا مللا يتعلللق بالنتللائج المتوقعللة لهللذا اآلليللة للحللل ,انلله فللي ظللل ريللاب
إحصلاء سللكاني يحل ّدد البيانللات الدقيقللة حللول الخصللائا الديمغرافيللة للمنللاطق
المتنازع عليها ,يصعب إعطاء نتلائج دقيقلة علن ملدى نسلبة التؤييلد أو اللرفض
للحل الدستورك وفقا ً لالستفتاء التي تتضمنه هذا اآلليلة ,ويبقلى أمامنلا فقلط ملا
آللت إليلله نتللائج االنتخابلات ,حيللث تعطينللا هلذا النتلائج صللورة تقريبيلة عللن مللا
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يطم ،إليه سكان هذا المناطق ,وأن النتيجة التي سيسفر عنها الحل الدسلتورك
فيمللا يتعلللق بالواليللة اإلداريللة علللى هللذا المنللاطق ,يتوقللف علللى إيجللاد الحلللول
للمشللاكل الفنيللة المتمنلللة بتحديللد الوحللدة اإلداريللة التللي سلليجرك علللى أساسللها
االسلللتفتاء ,وكلللذلك تحديلللد الخيلللارات المدرجلللة فلللي السلللإال المطلللروح عللللى
المستفتئين ,فيما يتعلق بالوحدة اإلدارية التي سليجرك عللى أساسلها االسلتفتاء,
فلل ذا اعتبلللرت كافللة المنلللاطق المتنلللازع عليهللا كوحلللدة إداريللة واحلللدة (دائلللرة
انتخابيللة واحللدة) فهنللا يمكللن للكللورد تحقيللق أرلبيللة مريحللة ,وبالتللالي سللتكون
النتيجللة لصللال ،عمليللة ضللم كللل هللذا المنللاطق إلللى كوردسللتان .أمللا فللي حالللة
إجراء االستفتاء على مستويات إدارية مختلفة ومنقسلمة ,سلتكون عنلدها تقسليم
المنللاطق اإلداريللة إلللى الحكومللة االتحاديللة والللبعض اآلخللر إلللى حكومللة إقللليم
كوردسللتان .واالحتمللال ا كبللر أن تصللب ،كركللوك المحافظللة وحللدة انتخابيللة
واحدة ,أما سنجار ضمن محافظة نينوى أن تصب ،وحدة انتخابيلة واحلدة عللى
مسللتوى القضللاء ,وان تكللون مللنال ناحيللة منللدلي ضللمن قضللاء بلللدروز وحللدها
كوحدة انتخابيلة عللى اعتبلار قضلاء بللدروز بكاملهلا ال تلدخل ضلمن المنلاطق
المتنللازع عليهللا .وهكللذا بالنسللبة للوحللدات اإلداريللة ا خللرى .أمللا فيمللا يتعلللق
بالسلللإال المطلللروح فلللي االسلللتفتاء ,فللل ذا تضلللمن السلللإال المطلللروح عللللى
المستفتئين على االختيار بين االنضلمام إللى إقلليم كوردسلتان أو اختيلار البقلاء
مع الحكومة االتحادية ,فلان الخيلار ا ول سليكون أكنلر حظلا ً بالنجلاح ,أملا إذا
شلللمل السلللإال أكنلللر ملللن خيلللارين فلللان فلللرا نجلللاح خيلللار االنضلللمام إللللى
كوردستان ستزداد ,وذلك الن في حالة وجود خيارين فان الضم إللى الحكوملة
االتحادية سيحصل على أصوات العرب والتركمان ,أما في حاللة وجلود نالنلة
خيارات فان أصوات التركملان سلتكون لخيلار تكلوين إقلليم خلاا ,وأصلوات
العلللرب للضلللم إللللى الحكوملللة االتحاديلللة ,والكلللورد إللللى كوردسلللتان ,بالتلللالي
واعتمللاداً علللى نتللائج االنتخابللات السللابقة ,فللان الكللورد سلليربحون القضللية فللي
ارلللب الوحللدات اإلداريللة ومنهللا كركللوك ,لللذلك سللتتجه ا طللراف التركمانيللة
والعربية لالتحاد فيما بينهم لعرقلة االستفتاء.

ثانٌا :الخٌار العسكري لحكومة كوردستان كآلٌة حل
كانللت الق لوة المس للحة هللي الوسلليلة الوحيللدة التللي لجللؤت إليهللا الحركللة
التحررية الكوردية الستعادة المناطق الكوردية التلي تقلع تحلت سليطرة الدوللة
العراقية ,باستنناء فترات قليلة شهدت مفاوضات بين الطرفين لتسلوية النلزاع,
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إال انه حتى هذا الفرا القليلة أيضا ً للم تكتلب لهلا النجلاح طيللة تلاريخ الدوللة
العراقية ,وأمام عدم توازن القلوة بلين الطلرفين للم تلنج ،النلورة الكورديلة فلي
استعادة هذا ا راضلي إليهلا باسلتنناء نجاحلات جزئيلة حققتهلا فلي نلورة أيللول
عللللام  0630والسلللليطرة علللللى بعللللض البلللللدات الحدوديللللة الصللللغيرة ,إال أن
ا وضللاع تغيللرت جللذريا ً علللى السللاحة الكورديللة عنللدما شللهدت كوردسللتان
العراق انتفاضة شعبية واسلعة بعلد انسلحاب القلوات العراقيلة ملن الكويلت فلي
شباط  0660وانهزامها أمام قوات التحالف اللدولي بزعاملة الواليلات المتحلدة
في حرب الخليج النانية ,مما سهّل أمام القوات الكوردية السليطرة عللى بعلض
المناطق التي يقطنها الكورد بضلمنها كركلوك .إال أن القلوات العراقيلة تمكنلت
من استعادة بعض تلك المناطق ومنها كركوك .وأنناء الغزو ا مريكي للعراق
عام  ,4002وبعد رفلض الحكوملة التركيلة السلماح للقلوات ا مريكيلة العبلور
من أراضيها لفت ،جبهة جديدة في شمال العراق ,أضلطرت القلوات ا مريكيلة
لالعتماد على مساندة من قوات البيشمركة ,وفعلالً أصلبحت المنلاطق الشلمالية
ومنها كركوك وأجلزاء كبيلرة ملن محافظلات نينلوى وديلالى خاضلعة لسليطرة
قوات البيشمركة ,ولكن أملام الضلغط التركلي عللى ا ملريكيين اضلطروا إللى
سحب جزء من قوات البيشلمركة ملن هلذا المنلاطق وخاصلة ملن كركلوك ,إال
انه ولحد اآلن فؤنها تحتفظ بتواجد كبير في ارلب المناطق المتنازع عليها.
وفي حال فشل اآلليات السلمية لحل مشكلة المناطق المتنازع عليهلا قلد
يدفع بالقيادة الكورديلة إللى ضلم هلذا المنلاطق ملن خلالل الخيلارات العسلكرية
وإحكام السليطرة عليهلا ,ويطلرح القلادة الكلورد احتماليلة اسلتخدام هلذا اآلليلة,
حيللث ذكللر مسلعود البللارزاني أكنللر مللن مللرة بؤننللا مسللتعدون للقتللال مللن اجللل
كركوك للحفاظ عللى هويتهلا الكورديلة( .)1واإلقلدام عللى هلذا اآلليلة تللوح فلي
ا فق بين الحين واآلخر ,ولعل ابرز دليل على ذلك توجه عدد كبير من قلوات
البيشمركة وبؤسلحة نقيلة وخفيفلة نحلو كركلوك والمنلاطق ا خلرى فلي أواخلر

( )1ايدن اقصو ,السطوح المتصدعة :أصل الصراعات والتدخالت ا جنبية في كركوك ,مركز كركوك
الغللد للدراسللات والبحللوث ,ط ,4بغللداد ,4003 ,ا 036؛ ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد ,أزمللة
كركوك :السياسة االننية في النزاع والحلول التوافقية ,المصدر السابق ,ا.220
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شباط  4000لحماية الكورد والمكونات ا خلرى لهلذا المنلاطق ملن الحركلات
اإلرهابية والمتطرفة(.)1
وبخصللوا فللرا نجللاح هللذا اآلليللة ,كان لت الفرصللة ا كنللر مواتيللة
لنجللاح هللذا اآلليللة عللام  ,4002حيللث كان لت الظللروف مالئمللة لنجاحهللا ,الن
أركان الجلي العراقلي كانلت منهلارة ,وللم يكلن هنلاك وجلود للجلي العراقلي
مقابللل وجللود كبيللر لقللوات البيشللمركة المسلللحة والمدربللة والمجهللزة با سلللحة
الخفيفللة والنقيلللة .ومللن جانللب آخللر فللان التواجللد الكللوردك الواسللع فللي تلللك
المناطق كانت ستإيد وترحب بقوات البيشمركة ,بعد أن هربوا معظم الوافدين
العرب من هذا المناطق ,أما التركمان كان ب مكان الكورد إرضائهم من خالل
حماية حقوقهم وعدم التجاوز على ممتلكاتهم ,أما العائق المتمنلل بتركيلا فلررم
تهديدها بالتدخل في البداية في حالة دخول البيشمركة لكركوك ,إال أننلا وجلدنا
بللان البيشللمركة دخلللوا كركللوك وسلليطروا عليهللا وبقيللت تركيللا متفرجللة ,الن
اإلدارة ا مريكية لم تسم ،لها القيام بعملل عسلكرك ضلد الكلورد الن المنطقلة
الزالللت تحللت الحمايللة الدوليللة ,ورداً علللى موقللف تركيللا السللابق بعللدم عبللور
القللوات ا مريكيللة عبللر أراضلليها الحللتالل العللراق .كمللا أن أك تللدخل تركللي
سيواجه مقاومة رسمية وشعبية كورديلة واسلعة باإلضلافة إللى أن إقلدام تركيلا
علللى هكللذا عمللل سلليلهب مشللاعر ماليللين مللن الكللورد فللي تركيللا ا مللر الللذك
سيعرض امن تركيا للخطر والسليما فلي المنلاطق الكورديلة فلي جنلوب شلرق
تركيا ,كما أن إقدام تركي بعمل عسكرك سيواجه ردود أفعال دوليلة معارضلة
والسيما من قبل دول االتحاد ا وربي.
وبالمقابل فان اعتماد هذا اآللية من قبل الكورد سلتواجه تحلديات علدة,
ولعل من أبرزها الرفض الرسمي من قبل الحكومة االتحادية ,وكذلك اللرفض
الشللعبي مللن قبللل العللرب وارلللب التركمللان فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا ,وقللد
يإدك إلى ردود أفعال سلبية تجاا الكورد منها لجوء العرب إللى طلرد الكلورد
من المدن العربية ومنهلا بغلداد ,أو خللق مشلاكل جديلة للإدارة الكورديلة لهلذا
المناطق .ومن التحديات ا خرى لهلذا اآلليلة هلو تجريلد الكلورد ملن الشلرعية
القانونية والسياسية لهذا المناطق وهلم بحاجلة لهلا لحكمهلا بفعاليلة واالعتلراف
بمطللالبهم دولي لا ً .والخيللار العسللكرك سلليواجه رفض لا ً إقليمي لا ً قاطع لاً ,والسلليما
( )1للمزيد من التفاصيل ينظر :ئٕنضتّتُٗ ُرح باُ اافٖ ازَظو ناَضإ جَّها ُ إ اى :اُرح :قُربانّإ ٖ
بٕرحَٔامو راثُر ٖ اِبٕت ذ ارٔ ()600و صَّبتٕ بٕرٗ 4000و ل .02-2
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تركيا التلي قلد تلجلؤ إللى حسلم الموضلوع بالتلدخل العسلكرك ,وبالتلالي أبعلدت
القيادة الكوردية هذا الخيار ولو لفترة قصيرة نهلا قلد تفقلد العديلد ملن المزايلا
التي حصلت عليها داخليا ً ودوليا ً في الفترة السابقة.
ويبدو واضحا ً مما سبق ,أن فرا نجاح الخيار العسكرك بات ضلعيفا ً
بمللرور الوقللت وسيصللب ،أكنللر صل ً
لعوبة فللي المسللتقبل المنظللور ,ولهللذا بللدأت
القيادة الكوردية تتجه نحو اسلتخدام خيلار ناللث يتوسلط ملا بلين اسلتخدام القلوة
واللجوء إلى الدستور أال وهو مواصلة إتباع سياسة توسيع السليطرة السياسلية
واإلدارية والعسكرية الكوردية في هذا المناطق ,وبالتالي لخلق ا مر الواقع.
وررلللم صلللعوبة اللجلللوء إللللى اسلللتخدام القلللوة إال أن علللدم حلللل مشلللكلة
المناطق المتنازع عليها من قبلل الحكوملة االتحاديلة وفقلا ً لآلليلة الدسلتورية قلد
تللدفع بالقيللادة الكورديللة إلللى البحللث عللن بللدائل أخللرى للحللل وقللد يكللون الحللل
العسللكرك إحللدى هللذا اآلليللات المحتملللة ,فمللنالً عللدم التللزام الحكومللة العراقيللة
السللابقة باتفاقيللة  00آذار  0640نللتج عنلله تجللدد النللزاع المسللل ،بللين الحركللة
التحرريللللة الكورديللللة مللللع الحكومللللة العراقيللللة فللللي عللللام  .0642وفللللي ظللللل
المستجدات الحالية فان الخيار العسكرك خيلار مطلروح أملام القيلادة الكورديلة
إذا وجدت في ذلك سبيالً وكانت الظروف الداخليلة والدوليلة مهيلؤة للذلك ,كلؤن
تكون هناك حرب أهلية بين الطوائف العراقية فلي اللداخل ,كملا أن أك حلل ال
يرضللي الطموحللات الكورديلة سللتدفع بالقيللادة الكورديللة إلللى اإلقللدام علللى هللذا
اآللية ,وكذلك قد يجد الزعماء الكلورد أنفسلهمت ملدفوعين بضلغط اللرأك العلام
المحليت مضطرين إلى استخدام القوة لضم هذا المناطق إلى كوردستان.

ثالثا :الحل العسكري من قبل الحكومة االتحادٌة
كانلللت الوسللليلة العسلللكرية هلللي الطلللابع ا رللللب التلللي لجلللؤت إليهلللا
الحكومات العراقية منذ تؤسي الدولة العراقية في ردها عللى مطاللب الحركلة
التحرريللة الكورديللة ,ونجحللت هللذا الوس لائل فللي قمللع الكنيللر مللن التحركللات
الكوردية ,بل وصلل الحلال بالحكوملة العراقيلة فلي النمانينلات إللى حمللة إبلادة
جماعية ضد الكورد سميت بحملة ا نفال التي رافقتها قصف السكان المحليين
با سلللحة الكيماويللة فللي حلبجللة وباليسللان وبادينللان ,وحتللى لجللوء الحكومللات
العراقيللة فللي فتللرات قليلللة إلللى التفللاوض مللع الكلورد كللان مللن موقللع الضللعف
ولكسب الوقت ولي إيمانا ً بالوسائل السلمية للحل .وبعد عام  0660سليطرت
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القوات الكوردية على المحافظات الكوردية النالنة ,واتخذت الواليات المتحلدة
وبريطانيا إجراءات لحمايلة هلذا المنطقلة ملن أك هجلوم عسلكرك عراقلي ملن
خالل فرض حظر جوك على تحركات قلوات الجلي العراقلي ,وهكلذا أدارت
مناطق شمال خط ا خضر من قبل الكورد كنلر ملن  04سلنة ضلمن سياسلة
ا مللر الواقللع حتللى عللام  4002واحللتالل العللراق مللن قبللل الواليللات المتحللدة
وبريطانيللا ,االمللر الللذك ترتللب عليلله حللل الجللي العراقللي وكللل التشللكيالت
العسكرية بما فيها الحر الجمهورك وفدائيي صدام من قبلل سللطة االئلتالف
المإقتة برئاسة بريمر في  42أيلار  ,4002كمقدملة لتشلكيل قلوة دفلاع وطنلي
خاضعة لسيطرة المدنيين( ,)1وتوجه العراق من دوللة شلمولية وعسلكرية نحلو
دولة ذات دستور مدني والجي خاضع للسللطات المدنيلة ,كملا أشلارت الملادة
 6مللن الدسللتور العراقللي لعللام  4002إلللى ذلللك ,وهكللذا اتخللذت الخالفللات مللع
الكورد طابعا ً دستوريا ً كوسيلة للحل.
وبخصللوا فللرا نجللاح هللذا اآلليللة ,فللؤن اإلقللدام علللى أك اجتيللاح
عسللكرك مللن قبللل الجللي العراقللي للمنللاطق المتنللازع عليهللا كوسلليلة لتسللوية
نزاعها سيكون مرحبلا ً بله ملن قبلل المكلون العربلي وارللب التركملان فلي تللك
المناطق ,كما ستكون موضع ترحيب الدول اإلقليمية أيضاً .ولكلن فلي الجانلب
اآلخللر فللان لهللذا اآلليللة مجموعللة مللن التحللديات ,ومنهللا انهللا سللتواجه الللرفض
الجماهيرك الكوردك الواسع فلي تللك المنلاطق ,كملا سلتواجه مقاوملة ملن قبلل
قللوات البيشللمركة ,كمللا أن الجللي العراقللي نتيجللة للحللروب الكنيللرة والطويلللة
التي خاضها مع الدول المجلاورة والحصلار االقتصلادك المفلروض عللى البللد
كنر من عقد من الزمن ,والتي ترتب عليها حظر استيراد ا سلحة المتطورة
جعللل مللن الجللي العراقللي ضللعيفا ً ,وررللم المحللاوالت الجاريللة حالي لا ً لتسلللي،
الجي وتدريبه إال أن ذلك لم يمك ّنه من استعادة قوته ومكانته السلابقة للوقلوف
بوجه الطلرف الكلوردك المسلل .،كملا أن الظلروف الدوليلة ال تسلم ،للحكوملة
االتحادية باإلقدام على حل عسكرك على ا قل في المسلتقبل القريلب .كملا انله
في ظل التطورات الحدينلة والنلورة المعلوماتيلة واالتصلاالت واإلعلالم سلوف
ال تدفع بالحكومة االتحادية على اإلقدام على هذا اآلليلة التلي قلد يترتلب عليهلا
رد فعلل دوللي قلوك تجلاا العلراق .وبللدالً ملن ذللك اتجهلت الحكوملة االتحاديللة
( )1بول بريمر ,المصدر السابق ,ا.45
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نحللو كسللب الوقللت حيللث نجللدها تتماطللل منللذ عللام  4002فللي حللل الكنيللر مللن
القضللايا العالقللة بينهللا وبللين حكومللة إقللليم كوردسللتان ,وعلللى رأسللها قضللية
المناطق المتنازع عليها ,الن الكلورد أصلبحوا اآلن فلي مركلز القلوة يمكلن أن
يحققوا الكنير ,إال أنه بمرور الوقلت قلد تتغيلر ملوازين القلوة لصلال ،الحكوملة
االتحادية وتقوك شوكة مإسساتها ومنها الجي وبالتالي قلد تمللي عللى القيلادة
الكوردية حالً ال يرضليها .وبالتلالي يبقلى الخيلار العسلكرك ك حلدى الخيلارات
المطروحة ولعل الدليل هو إقدام قلوات الجلي العراقلي للسليطرة عللى قضلاء
خانقين ليحل محل قوات البيشمركة فلي علام  ,4005ا ملر اللذك ترتلب عليله
توتر العالقات بين حكومتي االتحادية وإقليم كوردستان ,ولوال جهود الوسلاطة
ا مريكية آنذاك الصطدمت قوات الطرفين.
إن أك اجتياح عسكرك من قبل الجي العراقلي لهلذا المنلاطق سلتكون
ناجحة نسبيا ً ,والسيما في ا ماكن ذات الغالبيلة العربيلة منهلا قضلاء الحويجلة,
وكذلك في ا ماكن المعزولة والبعيدة عن كوردستان ومنها بدرة وجصلان ,إال
أنها ستواجه معوقات جدية في ا ماكن ذك الغالبية الكوردية ,منهلا مخملور أو
شيخان وسنجار بل حتى في كركوك.

رابعا :تقسٌم المناطق المتنازع علٌها
مللن إحللدى الحلللول المتوقعللة التللي قللد يللتم التوصللل إليهللا فللي المسللتقبل
يتمنلللل فلللي تقسللليم المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا بلللين طرفلللي النلللزاع (الحكوملللة
االتحاديللة وحكومللة إقللليم كوردسللتان) باالسللتناد إلللى مللدى النفللوذ والسلليطرة
الديموررافيللة والسياسللية واإلداريللة والعسللكرية للطللرفين علللى مللدن وقصللبات
هلذا المنلاطق ,ووفقلا ً لهلذا اآلليلة يللتم وضلع منلاطق سلنجار وشليخان وخللانقين
ومخمللور (علللى سللبيل المنللال ال الحصللر) تحللت إدارة إقللليم كوردسللتان حيللث
سيطرتها اإلدارية وا منية والديموررافية واضحة على هذا المناطق منلذ علام
 ,4002وبالمقابللل حسللم العائديللة اإلداريللة لمللدن منللل بللدرة وجصللان ومركللز
قضللاء تلعفللر ...الللخ إلللى الحكومللة االتحاديللة لألسللباب نفسللها ,أمللا مللا يتعلللق
بمحافظللة كركللوك فلليمكن تقسلليمها مللن خللالل وضللع أجزائهللا الغربيللة ومنهللا
قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي ذك الغالبية العربية ضلمن
إدارة الحكوملة االتحاديلة ,وأن تلدار منلاطق شلمال وشلرق المحافظلة ومنهلا
سرطازان والتلون كلوبرك وشلوان ولليالن وقلرا هنجيلر ملن قبلل حكوملة إقلليم
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كوردستان ,ولكن هنا تظهر مدن وقصبات ,وأبرزها مركلز كركلوك ,تصلعب
حسم أمرها بسبب تعقد وضعها الديموررافي.
وبخصوا فرا نجاح هذا اآللية ,فانه يمكن التوصلل إللى حلل لهلذا
اآللية بطريقتين ,ا ولى من خالل المفاوضات التي يتوصل فيها الطلرفين إللى
تفاهمات حول تقسيم المناطق المتنلازع عليهلا ,أملا الطريقلة النانيلة فتتمنلل فلي
االعتللراف بللا مر الواقللع مللن حيللث النفللوذ والسلليطرة السياسللية والديمغرافيللة
وا منية واإلدارية السائدة للطرفين على مدن وقصلبات هلذا المنلاطق .ويمكلن
من خالل االطالع على واقع هذا المناطق مالحظة نتلائج تقسليمية ,حيلث نجلد
السيطرة السياسية واإلدارية والعسكرية لكوردستان على مناطق في حين نجلد
أن اإلدارة والسلليطرة التامللة للحكومللة االتحاديللة فللي مللدن أخللرى ,وهكللذا قللد
يفضللي تللؤنير الترتيبللات اإلداريللة وا منيللة الحاليللة بمللرور الوقللت إلللى ا مللر
الواقع .وقد يقبل الكلورد بتقسليم ا راضلي ذات ا رلبيلة الكورديلة بانضلمامها
إللللى كوردسلللتان ,والمنلللاطق ذات ا رلبيلللة العربيلللة والتركمانيلللة تبقلللى تحلللت
سلليطرة الحكومللة االتحاديللة ,ولكنهللا حتملا ً سللتكون مقترنللة بشللروط منهللا أن ال
يضم مركز كركوك للحكومة االتحادية ,فلي حلين أن ضلم حويجلة إللى اإلدارة
االتحاديللة قللد ال ينيللر مخللاوف الكللورد ,نلله عنللدما أصللدرت بعنللة يونللامي
تقريرهللا ا ول فللي حزيللران  4005وأوصللت فيهللا بضللم قضللائي الحمدانيللة
ومندلي إلى الحكومة االتحادية ردت القيادة الكوردية على التقرير بؤنها تنتظلر
رإية الرزمة كامللة قبلل تحديلد موقفهلا ,وملن هلذا نلتفهم بلؤن القيلادة الكورديلة
سترضى بنموذ التقسيم .ولكن مع ذللك فلان هلذا اآلليلة سلتواجه عقبلات علدة
منها ,أن هناك مدن يصعب حسم أمرها بسبب الطابع الديموررافي والسياسلي
واالقتصللادك المعقللد والحسللا منللل مركللز كركللوك ,ولكللن بالمقابللل سللتكون
اآلليللة ناجحللة فللي منللاطق ال خللالف كبيللر عليهللا منللل حويجللة ومخمللور ,أك
ستكون آلية ناجحة نسلبياً .باإلضلافة إللى أن التوصلل إللى منلل هلذا الترتيبلات
من خالل المساومات المقدمة من قبل الطرفين في المفاوضلات قلد ينظلر إليهلا
علللى أنهللا تنللازالت تفسللر أحيان لا ً بالخيانللة فللي النقافللة العراقيللة لكللال الطللرفين,
حيث قلد يقلدم طلرف ملا عللى المسلاومة إال انله يخشلى ملن تقللب اللرأك العلام
عليه فيتجنب المبادرة ,وبالتالي تصعب مهمة التوصلل إللى ذللك .يبلدو أن هلذا
الحل من الحلول الواقعية نسبيا ً ولهلا فرصلة أكنلر ليصلب ،واقعلاً ,وخاصلة انله
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حتى اآللية الدستورية وفقا ً للمادة  020فلي حاللة تنفيلذها قلد تفضلي إللى نتلائج
تقسيمية.
يمكن النظر إلى آلية التقسيم ك حدى الحلول الوسطية الممكنلة التوصلل
إليها ما بين طرفي النزاع ,الن من نتائج هذا اآللية ستكون تسلوية النلزاع ملن
خالل حصول الطرفين عللى ا راضلي التلي تشلكل جلوهر النلزاع ,للذلك هلي
مللن أحللدى الحلللول التللي يمكللن الوقللوف عنللدها وذلللك الن الواقللع االقتص لادك
واالجتملللاعي والسياسلللي واللللديموررافي والنقلللافي للمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا
تختلف من منطقة إلى أخر.

خامسا :تكوٌن إقلٌم كركوك
إن إحللدى الللرإى المطروحللة لحللل المشللكلة تتمنللل فللي جعللل محافظللة
كركوك إقليما ً فيلدراليا ً قائملا ً بذاتله شلانه فلي ذللك شلان إقلليم كوردسلتان ,ريلر
مللرتبط ب ل قليم كوردسللتان أو بالحكومللة االتحاديللة ,وتطللرح هللذا الرإيللة كحللل
وسط بين الرأك الذك ينادك بضمها إلى كوردستان والرأك اآلخر الذك ينلادك
بضمها إلى الحكومة االتحادية .كما أنها تعد من إحدى الحلول الدستورية وفقلا ً
للمللادة  006مللن الدسللتور .كمللا نظللم مجل ل النللواب العراقللي عمليللة تكللوين
ا قاليم من خالل قانون اإلجراءات التنفيذية الخاصلة بتكلوين ا قلاليم رقلم 02
لسنة  ,)1(4005حيث تنا المادة ( )0على أن اإلقلليم يتكلون ملن محافظلة أو
أكنر ,أما المادة ( )4فتشير إللى انله يلتم تكلوين أك إقلليم علن طريلق االسلتفتاء
من خالل طلب مقدَم من نلث ا عضاء في كل مجل من مجال المحافظلات
التي تروم تكوين اإلقليم ,أو من خالل طللب مقلدم ملن عشلر النلاخبين فلي كلل
محافظة من المحافظات التي تروم تكلوين اإلقلليم ,كملا تلنا الملادة ( )2عللى
أن طلللب تكللوين اإلقلليم ُيقللدم إلللى مجلل الللوزراء ليكلللف المجلل المفوض لية
العليللا لالنتخابللات خللالل مللدة ال تتجللاوز  02يومللا ً مللن تقللديم الطلللب باتخللاذ
إجراءات االسلتفتاء ضلمن اإلقلليم الملراد تكوينله خلالل ملدة ال تتجلاوز النالنلة
( )1للمزيللد مللن التفاصلليل ينظللر :قللانون اإلجللراءات التنفيذيلة الخاصللة بتكللوين ا قللاليم رقللم ( )02لسللنة
.4005
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شهور .ووفقا ً للمادة ( )3يكون االستفتاء ناجحا ً إذا حصل على أرلبية الناخبين
في كل محافظة من المحافظات التي تروم االنضمام إلى إقليم ,على أن ال تقلل
نسبة المشاركة في التصويت من .%20
وبخصوا فرا نجاح هذا اآللية ,فلان ملن مقوملات آليلة إقاملة إقلليم
كركوك الفيدرالي كحل للنزاع أنها تطرح من قبل القوى السياسلية التركمانيلة,
وتإيد هذا الطرح (مجموعة ا زمات الدولية) كحل وسط للنزاع القلائم عليهلا,
كمللا تمتللاز بللؤن لللديها إطللار دسللتورك .ومللن جانللب آخللر تواجلله هللذا اآلليللة
معوقلللات جديلللة والسللليما أن القلللوى العربيلللة فلللي كركلللوك ال يفضللللون إقاملللة
فيدرالية كركوك إال في حالة التؤكيد بان كركوك سوف تنضلم إللى كوردسلتان
وعنللدها يمكللن القبللول باليللة إقامللة إقللليم كركللوك الخللاا ,أمللا العللائق ا كبللر
فيتمنل في رفض الكورد لهذا الخيار ,وبما أن الكلورد يشلكلون حلوالي نصلف
سكان المحافظة فان أك استفتاء لجعلها إقليما ً سليكون نتيجتله الفشلل .ولكلن إذا
وجدت القيادة الكوردية بان تكري الوضع الحلالي سيسلتمر وسلتتجه كركلوك
نحو الحكوملة االتحاديلة واسلتحالة تطبيلق الملادة  020قلد ترضلى آنلذاك بهلذا
اآللية ,الن الكورد يشكلون ا رلبية في المحافظة ,وهلذا يعنلي سليطرتهم عللى
إقليم كركوك ,وسوف لن يكونوا ملزمين دستوريا ً بتقاسم السلطة مع المكونات
ا خرى في ظل دستور اتحادك ال يشلير بوضلوح إللى تفاصليل اإلقلليم ,حيلث
الملللادة  002ملللن الدسلللتور تشلللير إللللى أن كلللل السللللطات التلللي ال تعتبلللر ملللن
اختصللاا الحكومللة االتحاديللة تنلليط با قللاليم والمحافظللات ,وان المللادة نفسللها
تعطللي ا ولويللة لقللوانين ا قللاليم والمحافظللات فللي حللال النللزاع م لع القللانون
االتحللادك علللى الصللالحيات المشللتركة ,أك علللو قللانون اإلقللليم علللى قللانون
االتحللاد فللي االختصللاا المشللترك ,كمللا أن المللادة  040تجيللز لإقللليم كتابللة
دسللللتورا الللللذك يحللللدد تفاصلللليل الحكللللم فللللي اإلقللللليم واليللللات ممارسللللة تلللللك
الصالحيات ,ويمكن للكورد كتابة دستور وفقا ً لرإيتهم وتمريرا باستفتاء ,وان
هناك قوى تركمانية ذات توجهلات قريبلة للكلورد وباسلتمالتهم سليمكن للكلورد
الغلبة على العرب والقوى التركمانية ا خلرى وحكلم إقلليم كركلوك ,وسليتولى
الكورد الوظائف الهامة منها رئاسة اإلقليم وارلب المواقلع الحساسلة ,وبالتلالي
ستكون عالقاتها ممتلازة ملع إقلليم كوردسلتان وسلتكون هنلاك سياسلة مشلتركة
بللين اإلقليمللين تجللاا الحكومللة االتحاديللة ,وان أك تللوتر بللين احللد اإلقليمللين مللع
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الحكوملللة االتحاديلللة يعنلللي وقلللوف اإلقلللليم اآلخلللر إللللى جانبللله ضلللد الحكوملللة
االتحادية ,بل حتى الحدود بين اإلقليمين سلتكون ال معنلى لله ,إال انله ملع ذللك
احتمال قبول القيادة الكوردية بهذا اآللية سيبقى ضعيفاً.
أما بخصوا نتلائج هلذا اآلليلة ,فلؤن طلرح هلذا الحلل ال ينهلي النلزاع
القائم بصورة نهائية ,ن محافظة كركوك وعلى الررم من أنها تشكل مساحة
كبيللرة مللن المنللاطق المتنللازع عليهللا والعقللدة ا صللعب فللي النللزاع الللدائر بللين
الطللرفين ,إال أنهللا فللي الوقللت نفسلله ال تشللكل كللل المنللاطق المتنللازع عليهللا,
وبالتللالي سلليبقي مسللتقبل العديللد مللن المنللاطق ا خللرى عالقللة ,ومنهللا سللنجار
وخانقين ومخمور وبدرة و ...الخ  ,وان فرا نجاح منل هذا الخيار قد يكلون
ضللعيفاً ,بللل حتللى فللي حالللة إقامتهللا سيشللكل الكللورد ا رلبيللة فيهللا وبالتللالي
سيسلليطر الك لورد عليهللا ,وان أك تحللالف عربللي-تركمللاني س ليمكنه مللن إيجللاد
مشاكل حقيقية للكورد ,وبالتالي سلتنير مشلاكل وصلعوبات وسليزيد ملن وتيلرة
االحتقانات وعدم النقة بين مكوناتهات الن إقرار اإلقليم سليعني وجلود مناصلب
سلليادية أكنللر صللالحية مللن صللالحيات المحافظللةت منللل منصللب رئللي اإلقللليم
ونائب له ومجل تشريعي ...الخ من المناصب والدرجات الوظيفية اإلداريلة.
وعليلله فللؤن إجللراء االنتخابللات الستحصللال هللذا المناصللب سللتكون ريللر كافيللة
لضمان عدم اندالع ا زمات بين مكوناتهات نله عنلدها سيشلعر المكلون اللذك
ال يحصل على رئاسة اإلقليم بالظلم والغبن.

سادسا :نشر قوات حفظ السالم التابع لألمم المتحدة فً المناطق
المتنازع علٌها
من إحدى الحلول المستقبلية المتوقعة لمشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا
يتمنل في نشر قوات حفظ السالم التابع لألمم المتحدة( )1في هذا المناطق لمنلع

( )1قللادت ا مللم المتحللدة مهمللة نشللر قللوات حفللظ السللالم فللي مختلللف أنحللاء العللالم ومنهللا فللي العللراق
والكويللللت  ,UNIKOMويورسللللالفيا السللللابقة  UNPROFORوالبوسللللنة والهرسللللك UNMIHBH
وتيمور الشرقية  UNTAETوفي السللفادور  ONOSALوأنيوبيلا واريتريلا  UNMEEوتتمنلل مهلام
هللذا قللوات فللي تنفيللذ اتفاقيللات السللالمت ونشللر ا مللن واالسللتقرارت وتعزيللز سلليادة القللانونت وتعزيللز
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتشجيع التنمية ,ويتم هذا المهام سواء ما بين الدول كما في قلوات حفلظ
السالم بين اريتريا وأنيوبيا أو حتى في النزاعات الداخلية ومنهلا قلوات حفلظ السلالم فلي دارفلور فلي
جمهورية السودان .للمزيد يرجى زيارة الموقع الرسلمي لعمليلات ا ملم المتحلدة لحفلظ السلالم وعللى
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ا طلراف ملن اللجللوء إللى الوسلائل العسللكرية لتسلوية النلزاع ,ويللتم ذللك وفقلا ً
لميناق المنظمة وبقرار خاا يصدر من مجل ا من الدولي يحدد فيله مهملة
هذا القوات.
وبخصللوا فللرا نجللاح هللذا اآلليللة ,فانلله فللي ظللل ريللاب التوافللق
واإلرادة العراقية الداخلية لحل النلزاع وفقلا ً لآلليلة الدسلتورية ,ولتفلادك اآلنلار
الكبيرة المتوقعة من أك حلل عسلكرك ملن قبلل ا طلراف ,تطلرح مسلالة نشلر
قوات حفلظ السلالم التابعلة لألملم المتحلدة نفسلها ك حلدى الحللول التلي قلد يلجلا
إليها أطراف النزاع في المستقبل ,وان حظوظ هذا اآللية ستزداد في المسلتقبل
في حالة بقاء النزاع بين الطرفين من دون حل ,وفي ظل أجواء عدم النقة بين
ا طراف حتما ً سيحتا النزاع إلى تدخل طرف ناللث ,وقلد أشلار قائلد القلوات
ا مريكية في العلراق الجنلرال (ريمونلد اوديرنلو) فلي وقتله إللى ذللك واقتلرح
نشللر قللوات حفللظ السللالم التابعللة لألمللم المتحللدة فللي هللذا المنللاطق بعللد خللرو
القللوات ا مريكيللة مللن العللراق( .)1وهللذا يتطل لب إلللى رفللع طلللب رسللمي مللن
الحكومة العراقية إللى مجلل ا ملن لنشلر تللك القلوات ,إال أن هلذا الطللب للم
يتم ,كما أن مجل ا من الدولي للم يقتلرح رسلميا ً نشلر هلذا القلوات ,وبالتلالي
يمكننلللا القلللول بؤنللله للللي هنلللاك نقاشلللات جديلللة حلللول الموضلللوع فلللي الوقلللت
الحاضر.
ً
ال يمكن اعتبلار منلل هلذا اإلجلراء حلال نهائيلا ً للنلزاع ,ولكلن قلد تكلون
تهدئة للنزاع أو تؤجيل حسمها من خلالل منلع أطلراف النلزاع ملن اللجلوء إللى
الوسللائل العسللكرية لتسللوية النللزاع القللائم ,وكللذلك فللان أك تللدخل أممللي سلليبقي
النلزاع قائملا ً ملا للم يكلن وفقلا ً آلليللة محلددة ,كلؤن تكلون بقلاء هلذا القلوات لمللدة
عشر سنوات ,ومن نم إجراء االستفتاء على مصير هذا المناطق.

اللللرابط التلللالي , http://www.un.org/arabic/depts/dpko/index.shtml :آخلللر زيلللارة فلللي
.4000/5/42
( ) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Confronting
Withdrawal Fears,, Op. Cit. p.19.
1
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سابعا :االنضمام إلى كوردستان بناءا على طلب من مجلس محافظة
كركوك
يعطللي الدسللتور العراقللي الحللق للمحافظللات ريللر المنتظمللة فللي اإلقللليم
باالنضمام إلى ا قاليم القائمة ,وبناءاً على المادة  006من الدستور نظلم البرلملان
العراقللي قانون لا ً خاص لا ً بللذلك سللمي بقللانون اإلجللراءات التنفيذيللة الخاصللة بتكللوين
ا قاليم رقم  02لسنة  )1(4005حيلث تلنا الملادة (/3نالنلا) عللى انله "فلي حاللة
طلب انضمام إحلدى المحافظلات إللى إقلليم ُيقلدم الطللب ملن نللث أعضلاء مجلل
المحافظة مع موافقلة نللث أعضلاء المجلل التشلريعي لألقلاليم" .وقلد قلدم مجلل
محافظة كركوك هذا الطلب في عام  ,4005وأيدته رئاسة إقلليم كوردسلتان عللى
لسان رئي اإلقليم مسعود البلارزاني( ,)2إال انله للم يلتم متابعلة هلذا الطللب ال ملن
قبل مجل محافظة كركوك وال من قبل حكومة إقليم كوردستان ,وقد يرجلع ذللك
إلى أن القيادة الكوردية ترى في اآللية الواردة في الملادة  020هلي ا نسلب لحلل
النزاع في المناطق المتنازع عليها.
وبخصللوا فللرا نجللاح هللذا اآلليللة ,فؤنهللا تمتللاز بؤنهللا دسللتورية,
ويمكللن للكللورد تللامين نلللث أعضللاء مجل ل المحافظ لة (فللي المجل ل الحللالي)
لتقللديم الطلللب ,إال أن مللا يقلللل فللرا نجاحهللا هللو تقللديم الطلللب سلليكون إلللى
مجلل وزراء الحكومللة االتحاديللة الللذك يقللوم بللدورا بتكليللف المفوضللية العليللا
المسللتقلة لالنتخابللات بلل جراء اسللتفتاء فللي المحافظللة ,واالحتمللال ا كبللر هللو
مماطلة الحكومة االتحادية فلي تنفيلذ اإلجلراءات الالزملة النجلاز اآلليلة بحجلة
أن هناك إطار دستورك لحل المشكلة تتمنل في المادة  020من الدستور.
إن النتائج المحتملة في حال القيام بهذا اإلجراء هلو الحصلول عللى موافقلة
سكان محافظة كركوك في االسلتفتاء الشلعبي ,الن قلانون اإلجلراءات التنفيذيلة
( )1للمزيللد مللن التفاصلليل ينظللر :قللانون اإلجللراءات التنفيذيلة الخاصللة بتكللوين ا قللاليم رقللم ( )02لسللنة
.4005
( )2لالطالع على تصري ،رئلي اإلقلليم مسلعود البلارزاني حلول تؤييلد طللب مجلل محافظلة كركلوك
باالنضمام إلى إقليم كوردسلتان يرجلى مراجعلة موقلع رئاسلة إقلليم كوردسلتان وعللى اللرابط التلالي:
 , http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=437آخلللللللللللر زيلللللللللللارة فلللللللللللي
.4000/5/42
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الخاصة بتكوين ا قاليم يذكر بان الحصول على ا رلبية تعني نجاح االستفتاء
وهذا يمكن الكورد تحقيقه .كما أن هذا اآلليلة تختصلر عللى محافظلة كركلوك,
ويبقى أمر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وديالى وصالح اللدين
والواسط معلقاً.

ثامنا :الخٌارات المفضلة لمكونات محافظة كركوك للوضع
المستقبلً
مهما تعددت وتنوعت آليات حلل النلزاع فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا,
ستفضللي فللي نهايللة ا مللر إلللى حلللول جزئيللة لمنللاطق محللددة ,وتبقللى محافظللة
كركللوك العقللدة ا صللعب ضللمن المنللاطق ا خللرى المتنللازع عليهللا ,وبالتللالي
ستكون لها أيضلا ً إحلدى الحللول ا ربعلة المتمنللة أملا بضلمها إللى كوردسلتان
مللن دون وضللع خللاا ,أو الضللم مللع إعطائهللا وضللعا ً خاص لا ً ,أو سللتبقى مللع
الحكومة االتحادية بدون وضع خاا ,أو ضلمها ملع إعطائهلا وضلعا ً خاصلاً.
والوضع الخاا قد يكون إقليما ً فلدراليا ً قائملا ً بذاتله أو حكملا ً ذاتيلا ً يتمتلع بقلدر
من الصالحيات اإلدارية والسياسية تفوق ما يتمتلع بهلا المحافظلات وال ترتقلي
إلى درجة اإلقليم الفيدرالي أو حتى الوضع الخاا قد يعنلي بقاءهلا كمحافظلة
مع ترتيبلات خاصلة منلل تقاسلم السللطة بلين مكوناتهلا للي كملا هلو سلائد فلي
المحافظات ا خرى .والجلدول التلالي يظهلر لنلا الخيلارات ا ربعلة لملا يتطللع
إليه المكونات الرئيسية النالنة (الكورد ,العرب ,التركمان) لمحافظة كركوك.
المكونات كركوك داخل إقلٌم
كوردستان
الرئٌسٌة
لمحافظة بدون وضع خاص
كركوك
الكورد
العرب
التركمان

الخيار المفضل
رقم 0
الخيار المفضل
رقم 2
الخيار المفضل
رقم 2

كركوك داخل
إقلٌم كوردستان
مع وضع خاص

الخيار المفضل
رقم 4
الخيار المفضل
رقم 2
الخيار المفضل
رقم 2
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كركوك ضمن
الحكومة االتحادٌة
مع وضع خاص

كركوك ضمن
الحكومة االتحادٌة
بدون وضع خاص

الخيار المفضل
رقم 2
الخيار المفضل
رقم 4
الخيار المفضل
رقم 0

الخيار المفضل
رقم 2
الخيار المفضل
رقم 0
الخيار المفضل
رقم 4

جدول رقم ()02
تفضيالت المكونات ا ساسية حول الحل لكركوك.
من خالل الجدول رقلم ( )02يظهلر لنلا ملا يطمل ،إليله كلل طلرف ملن
الحلول ,فما يفضلله الكلورد أن تكلون كركلوك ضلمن إقلليم كوردسلتان وبلدون
وضللللع خللللاا ,شللللؤنها شللللؤن محافظللللات اإلقللللليم ا خللللرى دهللللوك واربيللللل
والسللليمانية ,ويللؤتي خيللار وضللع كركللوك ضللمن إقللليم كوردسللتان مللع وضللع
خاا كخيار ناني ,وفي حالة بقاء كركوك خار إقليم كوردستان فان اقلل ملا
يحقق مطام ،الكورد يتمنل في أن تكون كركوك إقليما ً قائما ً بذاتها ,أما الخيلار
اآلخر المتمنل ببقائها خار كوردسلتان وملن دون أن تكلون إقليملا ً هلو الخيلار
ا خير ريلر المفضلل للدى الكلورد .أملا المكلون العربلي فلنالحظ أن مفضلالته
من الحلول هي تماما ً بعك الكورد ,حيلث تبلدأ بوقلوع كركلوك تحلت سليطرة
الحكومة االتحادية بدون وضع خاا ,وفي حاللة اسلتحالة هلذا الحلل فلؤنهم قلد
يرضون بجعل كركوك ذات وضع خاا لكن ضلمن الحكوملة االتحاديلة ,أملا
خيار وضعها ضمن إدارة كوردستان وبدون وضع خاا فهو الخيلار ا خيلر
رير المفضل لديهم ,وفي حاللة حلدوث ذللك فلان العلرب سيسلعون عللى ا قلل
إللللى الحصلللول عللللى وضلللع خلللاا لكركلللوك ضلللمن إدارة كوردسلللتان .أملللا
تفضلليالت المكللون التركمللاني للحلللول ف لنالحظ أن لللديهم مفضللالتهم الخاصللة,
حيللث أفضللل آليللة يتطلع لون إليهللا هللي إعطللاء وضللع خللاا لكركللوك ضللمن
الحكومللة االتحاديللة ,وهللو الخيللار النللاني لللدى العللرب والنالللث لللدى الكللورد,
ويليها البقاء ضمن الحكومة االتحادية بدون وضلع خلاا ,وهلو الخيلار ا ول
لدى العرب وا خير لدى الكورد ,أما أن تكلون لكركلوك وضلع خلاا ضلمن
كوردستان ,فهو الخيار النالث لدى التركمان وهو النالث لدى العرب أيضا ً في
حين هو الخيار الناني لدى الكورد ,أما الخيار ا خير لدى التركمان فهلو ضلم
كركوك إلى كوردستان وبدون وضع خاا ,والتي تشكل الخيلار ا خيلر للدى
العلرب أيضلا ً ولكللن ا ول لللدى الكللورد .ومللن خلالل ذلللك يظهللر لنللا بللان لللدى
التركمان مفضالتهم الخاصة من الخيارات لي شلبيهة للكلورد وال للعلرب إال
أنها اقرب إلى المكون العربي.
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تاسعا :منح كركوك وضعا خاصا ضمن كوردستان وحسم أمر المناطق
األقل خالفا
يعتبللر النللزاع علللى المنللاطق المتنللازع عليهللا مللن النزاعللات المعقللدة,
لكنرة ا طراف المهتمة بهلا وطلرح كلل طلرف آليلة معينلة للحلل وفقلا ً لرإيتله
وتطلعاته ومصالحه ,وبعد ذكرنا الرإى والمصال ،المختلفة لألطلراف نسلتنتج
آليللة جديللدة قللد تكللون متشللابهة فللي بعللض جوانبهللا لآلليللات ا خللرى ,ولكنهللا
تختلف عنهلا فلي تفاصليلها ,وتتمنلل رإيتنلا للحلل فلي تجزئلة المنلاطق التنلازع
عليهلا ,وعلدم أخلذ هلذا المنلاطق بؤكملهلا كوحلدة جغرافيلة واحلدة وفلرض آليلة
واحللللدة للحللللل عليهللللا ,الن الظللللروف االقتصللللادية واالجتماعيللللة والسياسللللية
والديموررافيلة والنقافيللة التللي تسللود فيهللا تختللف مللن منطقللة إلللى أخللرى ,وان
النظر إلى كل المناطق المتنازع عليهلا كوحلدة واحلدة سليعقد النلزاع ,وبالتلالي
سيصعب التوصل إللى حللول مناسلبة ,وملن خلالل دراسلة واقلع هلذا المنلاطق
يظهر لنا ,أن هناك مناطق ال خالف كبير عليها ,فعلى سبيل المنال أن أقضلية
شلللليخان ,ومخمللللور ,وخللللانقين وسللللنجار يكللللاد أن يكللللون النفللللوذ السياسللللي
واللللديموررافي الكلللوردك مطلقلللا ً فيهلللا وال تلللؤنير للحكوملللة االتحاديلللة عليهلللا,
فضللمها إلللى كوردسللتان ال نتوقللع ردود أفعللال قويللة مللن الحكومللة االتحاديللة
والمكونين العربي والتركماني ,بل حتى الدول اإلقليمية ال تبلدك رفضلا ً قاطعلا ً
لذلك سوى بعض التصريحات التي تفيدها في مرحلة االنتخابلات المحليلة لهلا.
وفي الطرف المقابل فان منلاطق بلدرة وجصلان التلي فقلدت طابعهلا الكلوردك
نتيجللة لسياسللات التعريللب وقربهللا مللن اإلقللليم العربللي ,قللد تشللكل مللادة حيللة
لمسلللاومة كورديلللة إننلللاء المفاوضلللات ,كملللا أن منلللاطق منلللل مركلللز قضلللاء
الحمدانيللة التللي يشللكل المسلليحيين أرلبيللة سللكانها ,ومركللز قضللاء تلعفللر ذك
الغالبيللة التركمانيللة فللي حالللة ضللمها إلللى الحكومللة االتحاديللة ال ينيللر المشللاعر
القوميللة الكبيللرة لللدى الجمهللور الكللوردك ,بللل وحتللى لللدى القيللادات السياسللية
الكورديللة .ومللن خللالل هللذا اإلجللراء يمكلن التوصللل إلللى حللل جزئللي للمنللاطق
المتنللازع عليهللا ,وبالتللالي تحويللل النللزاع مللن نللزاع كبيللر وواسللع إلللى نللزاع
حصللرك وعلللى مسللاحة أضلليق ,مللن خللالل قاعللدة المسللاومات المتبادلللة بللين
الطللرفين الحكومللة االتحاديللة وكوردسللتان ,أك تص لغير حجللم ورقعللة المشللكلة
بتصللغير حجللم خارطللة المنللاطق المتنللازع عليهللا ,والحظنللا هللذا التوجلله فللي
تقللارير بعنللة ا مللم المتحللدة فللي العللراق ( )UNAMIالخاصللة بهللذا النللزاع,
وهكذا سينحصلر النلزاع عللى محافظلة كركلوك وبالتلالي سلتكون بعلدها مهملة
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البحث عن آلية مناسبة لكركوك ,وعليه البد ملن البحلث علن الحللول الوسلطية
والتوافقيللة التللي تؤخللذ مخللاوف وتوجهللات ومص لال ،ا طللراف المختلفللة بنظللر
االعتبلار ,ومللن هللذا الحلللول أن تتمتللع محافظللة كركللوك بوضللع خللاا ضللمن
إقللليم كوردسللتان مللع ترتيبللات تقاسللم السلللطة( )1وتللوفير ضللمانات للمكونللات
الرئيسللية وا قليللات ا خللرى ,وب شللراف مللن الحكومللة االتحاديللة واإلشللراف
الدولي ,وأن يكون النفط تحت إدارة الحكومة االتحادية.
أ -الوضع الخاص لكركوك ضمن كوردستان:
ً
إن إقللليم كوردسللتان إقللليم فيللدرالي يتكللون حالي لا مللن نللالث محافظللات
تتمتع العاصلمة اربيلل بصلالحيات مقابلل صلالحيات محلددة للمحافظلات ,وان
انضللمام محافظللة كركللوك إلللى كوردسللتان ال يعنللي تمتعهللا بللنف صللالحيات
المحافظللات النالنللة بللل منحهللا وضللعا ً خاصللا ً وذلللك لخصوصلليتها ,ونقصللد
بالوضلللع الخلللاا أن تكلللون للمحافظلللة إدارة عاملللة يشلللارك فيهلللا كلللل سلللكان
المحافظة باالنتخابلات بصلرف النظلر علن االنتملاءات القوميلة ,تكلون مهمتهلا
إدارة الشإون العامة التي تخا المحافظة ككل ,واللى جانلب هلذا اإلدارة يلتم
تشللكيل إدارات خاصللة لكللل مكللون مللن المكونللات ا خللرى تنتخللب مللن قبلهللا
و ُتعنى بالقضايا النقافية والتعليميلة والقضلايا الخاصلة بلالمكون المعلين .وهكلذا
سللليكون للكلللورد والتركملللان والعلللرب والمسللليحيين إدارتهلللم .وأن تملللن ،هلللذا
اإلدارات بصللللالحية التعللللاون والتنسلللليق مللللع اإلدارات الممانلللللة لهللللا داخللللل
المحافظللة .وبه لذا اإلجللراء سلليمكن كللل مكللون مللن هللذا المكون لات مللن رعايللة
مصلالحها وشللإونها النقافيلة والتعليميللة واإلداريلة بنفسللها ,ا ملر الللذك سليزيل
الحساسلليات والنزاعللات التللي يمكللن أن تنشللؤ فللي ظللل اإلدارة الموحللدة لهللذا
الشللإون .وضللمان مللن ،جماعللات ا قليللة الحللق فللي حكللم المنللاطق التللي تمنللل
ا رلبية فيها ,وليشمل من ،كركوك وضعا ً خاصا ً وإعطاءها صلالحيات أوسلع
فللي العالقللة مللع حكومللة كوردسللتان فللي مسللودة دسللتور إقللليم كوردسللتان .وقللد
تمتد هذا الترتيبات في محافظة نينلوى والسليما فلي أقضلية الحمدانيلة وتلكيلف
التلللي يسلللكنها نسلللبة كبيلللرة ملللن المسللليحيين وفقلللا ً للخصلللائا الديموررافيلللة
( ) 1طرح نموذ كركوك ذات وض ،خلاا ضلمن إقلليم كوردسلتان ك حلدى الحللول التوافقيلة الممكنلة
من قبل الباحنان ليام اندرسن وكاريث ستانسفيلد ,كما أن الكاتبان ا مريكيان برينلدان اوليلرك وديفيلد
باتنام يرون فيه الحل ا فضل وا نسب لمشكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا للمزيلد ينظلر :ليلام اندرسلن
وراريث ستانسفيلد ,أزمة كركلوك :السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة ,المصلدر السلابق,
ا ا 200-264؛ Brendan O’Leary and David Bateman, Op. Cit., p. 12-14.
.
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والسياسللية السللائدة فيهللا حيللث طللرح مشللروع الحكللم الللذاتي للمسلليحيين ضللمن
إقليم كوردستان من قبل قوى سياسية مسيحية.
ب -تقاسم السلطة:
إن حكم ا رلبية االنتخابية الذك يسمى بـ (الفائز يؤخلذ الكلل) ال يصلل،
للمجتمعات المنقسمة ,نه إذا طبق في محافظة كركوك سيحصل الكورد على
كافللة اإلدارات لكللونهم يشللكلون ا كنريللة ,وال يصللل ،هللذا النمللوذ فللي بيئللة
متنوعللة منللل كركللوك ,وفللي الطللرف المقابللل فللان تقاسللم السلللطة بللين كافللة
المكونات بالتساوك بغلض النظلر علن حجلم المكلون تعنلي إفلرا الديمقراطيلة
واالنتخابات من معناها الحقيقي ,الن المكون مهما كلان حجمله سيحصلل عللى
نسبة محددة لله ملن السللطة فلي مإسسلات الدوللة ,كلؤن تكلون حجلم مكلون ملا
 %30فانلله سيحصللل علللى  %20وبالمقابللل فللان مكون لا ً آخللر حجملله %40
سيحصللل أيض لا ً علللى نفل النسللبة مللن السلللطة ,وهللذا ال يبقللي لالنتخابللات أك
قيمللة تللذكر باسللتنناء مهمللة تحديللد شخصللية ممنلللي المكونللات ,وهنللا الطللرف
الكللوردك ا كنللر عللدداً سلليكون الخاسللر الوحيللد بللين ا طللراف ا خللرى ,وقللد
طللرح هللذا النمللوذ فللي قللانون انتخابللات مجللال المحافظللات فللي البرلمللان
العراقي عام  4005عندما أكلد عللى ملن ،كلل ملن المكونلات الرئيسلية النالنلة
الك لورد والعللرب والتركمللان نسللبة  %24مقابللل  %2للمسلليحيين ,إال أنلله لللم
يطبق نه واجله الفيتلو الرئاسلي مملا حلذا بهلم إللى تعديلله .أملا تقاسلم السللطة
علللى أسللا التمنيللل النسللبي سلليإكد مللرة أخللرى أن تتركللز ارلللب اإلدارات
ضللمن سليطرة المكللون الللذك يشللكل ا رلبيللة وهللم الك لورد ,وأن نظللام التمنيللل
النسبي هو النظام ا نسب والمتبع فلي ارللب اللنظم ذات المجتمعلات المتعلددة,
وبالتالي هو النظام المالئم الن كل مكون سيحصل على جزء ملن السللطة ملن
خالل ملا حصلل عليله ملن أصلوات فلي االنتخابلات ,أك أن قوتهلا فلي السللطة
التشريعية ستحدد حصتها في السلطة التنفيذية وهذا هو المعمول بله فلي معظلم
النظم الديمقراطية .ومن اجل إقناع ا طراف ا خرى ,أبلدت القيلادة الكورديلة
حسن نواياهلا تجلاا هلذا المكونلات عنلدما أكلدت بؤنهلا سلوف ال تفلرض عليهلا
أسلوب حكم ا رلبية وسيكون لهم ضمان حق المشاركة في السلطة من خلالل
تقاسم السلطة اعتماداً على ا خذ بالنموذجين السابقين (التمنيل النسلبي وتقاسلم
السلللطة بالتسللاوك) ,فمللنالً يمك لن توزيللع الوظللائف الللدنيا وفق لا ً لقاعللدة التمنيللل
النسللبي ,أمللا الوظللائف الهامللة والحساسللة والعليللا فلليمكن توزيعهللا علللى قاعللدة
308

تقاسم السللطة بشلكل متسلاوك بلين مكوناتهلا المختلفلة بلالتوافق .باإلضلافة إللى
مسإولية كل مكلون علن إدارة شلإونهم الخاصلة بهلم ,وأن يمتلد ملن ،مكونلات
كركللوك وظللائف هامللة فللي إقللليم كوردسللتان ,منهللا زيللادة تمنلليلهم فللي برلمللان
وحكومللة إقللليم كوردسللتان ,ك لؤن يكللون منصللب نائللب رئللي اإلقللليم للمكللون
التركماني باعتبارهم في حالة ضم كركوك إللى كوردسلتان سيصلب ،التركملان
ناني اكبر قومية بعد الكورد في اإلقليم .وهكذا فان تقاسلم السللطة يعنلي تنلازل
مكللون مللا عللن بعللض مللن حقوقلله لمكللون أو مكونللات أخللرى تحقيق لا ً لغللرض
التوصلل إلللى حلل وسللط ,وكصليغة مللن المسلاومات التللي نجلدها فللي العمليللات
التفاوضية للتوصل إلى حلول وسطية ,وذللك سليعني عللى ا طلراف ا خلرى
تقديم تنازالت منل قبول التركمان والعرب بالعي ضمن كوردستان مقابل ملا
حصلت عليها من صالحيات وسلطات أكنر من حجمها السلكاني ,خاصلة وان
تقديم التنازالت الكوردية ال تتم إذا لم يقابلها تنازالت من القوى ا خرى.
ويبدو أن التنلازالت والمسلاومات الكورديلة للمكونلات ا خلرى جلاءت
نتيجللة لللدور وحجللم هللذا المكونللات التللي باتللت تللإنر بشللكل فعللال علللى مجمللل
العمليللة السياسللية فللي هللذا المنللاطق ,وبللذلك قللد يفقللد الكللورد مسللتقبالً دورهللم
المإنر كمكون ذات أرلبية ,وفي حال اتحاد المكونات ا خرى ستكون لهلا ملن
القوة البتزاز ا رلبية الكوردية وستجردها من طابعها الشرعي والديمقراطي.
كللذلك االلتللزام ا خالقللي لألرلبيللة الكورديللة بضللرورة إشللراك اآلخللرين فللي
السلللطة .وان أسلللوب تقاسللم السلللطة لللي شلليئا ً جديللداً بالنسللبة للك لورد ,ففللي
انتخابللات مجللال المحافظللات فللي عللام  4002حصلللت قائمللة تللآخي كركللوك
الكورديللة علللى حللوالي  %30مللن ا صللوات ( 43مقعللد مللن أصللل  20فللي
مجلللل محافظلللة كركلللوك) إال أن القائملللة الكورديلللة عرضلللت منصلللب نائلللب
المحلللافظ عللللى المعارضلللة ,ولكلللن ظلللل المنصلللب شلللارراً بسلللبب الخلللالف
التركماني العربي على تحديد شخا لتولي المنصب ,كما أن جميع المناصب
اإلدارية في المحافظة وزعت بشكل يتناسب مع الحجم االنتخلابي لكلل مكلون,
على سبيل المنال ,ال تزال إدارة النفط بيد العرب ,والتربيلة بيلد التركملان ,بلل
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حتى تمنيل العرب والتركمان أكنر من حجمهم االنتخابي( ,)1وفلي علام 4000
تنازل الكورد عن منصب رئي مجل المحافظة لصلال( ،حسلن تلوران) ملن
الجبهة التركمانية ليحل محل (رزكلار عللي) ملن قلائمتهم ,وهلذا يإكلد تطلعهلم
إلى إشراك اآلخرين في السلطة ررم تفوقهم العددك.
ويخشى أطراف النزاع المختلفلة ,وملنهم مكونلات كركلوك ملن العلرب
والتركمللان وكللذلك الحكومللة االتحاديللة والللدول اإلقليميللة ,مللن سلليطرة الكللورد
علللى كركللوك بؤنهللا خطللوة تجللاا السلليطرة علللى الللنفط وبالتللالي تنبيللت أركللان
إعالن االستقالل عن العراق ,كما تخشى ملن سليطرة ا رلبيلة الكورديلة عللى
السلطة في المحافظة وتهمي المكونلات ا خلرى ,وأملام هلذا المخلاوف وملن
اجللل إنجلللاح آليلللة الوضللع الخلللاا لكركلللوك ضللمن كوردسلللتان ,يجلللب ملللن،
ا طراف ا خرى ضمانات مختلفلة وب شلراف ملن الحكوملة االتحاديلة وا ملم
المتحدة ودول كؤن تكون أمريكا لضمان حقلوقهم .يتمنلل الضلمانات فلي تنبيلت
الوضللع الخللاا وتقاسللم السلللطة وضللمان الحقللوق والحريللات العامللة لجميللع
المكونللات وا قليللات فللي دسللتور إقللليم كوردسللتان ,والتوصللل مللع الحكومللة
االتحادية إلى تفاهمات حول إدارة النفط من خلالل سليطرة الحكوملة االتحاديلة
عليهللا بشللكل يحقللق العدالللة فللي توزيللع عائللداتها وتنبيللت ذلللك فللي قللانون الللنفط
والغاز الذك لم يشرعه البرلمان لحد اآلن ,ررم أن ربط مسالة النفط باسلتقالل
كوردستان ريلر واقعلي الن اللنفط ملن دون إيصلالها إللى ا سلواق العالميلة ال
قيمة لها وكوردستان إقليم مغلق بين عدة دول ال تسم ،لها بلذلك بسلهولة ,كملا
أن الدسللتور العراقللي واضلل ،بشللان إدارة حقللوق اسللتخرا الللنفط بللان تللديرها
الحكومة االتحادية ,وهذا يإكد عدم صحة االدعلاءات التلي تنلادك بلان الكلورد
ينوون السليطرة عللى كركلوك ملن اجلل اللنفط واالسلتقالل ,كملا تلم استكشلاف
عدد كبير من الحقول النفطية الجديدة في كوردستان تكفي بل تزيلد علن حاجلة
الكورد إليها بل وتكفلي إلدارة دوللة مسلتقبلية بحجلم كوردسلتان فلي المسلتقبل.
كما انه وررم تطلع القيادة السياسية والجماهير الكوردية إلى إعالن االستقالل
عللن العللراق إال أن الوضللع اإلقليمللي والللدولي ريللر المسللاعد لللذلك دفعهللم إلللى
عدم إعالنها في الوقت الحاضر ,وعلى ارض الواقع فان السياسة الكوردية ال
( )1لالطالع على حجم تمنيل المكونات المختلفة في إدارات محافظة كركوك بعد انتخابات علام 4002
ينظر :ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد ,أزمة كركوك :السياسة االننية في النلزاع والحللول التوافقيلة,
المصدر السابق ,ا .240-232
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تتجه نحو االستقالل ررم أن الكلورد يمتلكلون الشلروط القانونيلة وأركلان قيلام
الدولللة مللن الشللعب وا رض والنظللام السياسللي .ولللوال هللذا الوضللع اإلقليمللي
المعللارض للكللورد لكانلت مشللكلة المنللاطق المتنللازع عليهللا قللد حلللت منللذ عللام
 4002عندما كانت الدولة العراقية دون مإسسلات حكوميلة وعسلكرية ,وكلان
ب مكان الكورد إداريا ً وعسكريا ً ضم هذا المنلاطق ,بلل حتلى فكلرة علدم سلماح
ا مريكان بذلك جاءت لضغوطات دول الجوار وخاصة تركيا عليها.
ج -كٌفٌة معالجة مخاوف المكونات واألقلٌات األخرى:
 -2العرب:
إن مللن ،كركللوك وضللع خللاا ضللمن كوردسللتان ال يرضللي المكللون
العربي فيها ,إال أنهم أملام ا رلبيلة الكورديلة ,والتواجلد ريلر الشلرعي لغالبيلة
العللرب (الوافللدين) كمخلفللات سياسللة التعريللب ,والضللمانات الكفيلللة بصلليانة
حقللوقهم وحريللاتهم تكمللن ب شللراكهم فللي السلللطة ,وخلللق إدارة خاصللة بهللم فللي
كركوك ,وإدارة الحكومة االتحادية لقطاع النفط كفيلة بتبديد مخاوفهم.
 -1التركمان:
الوضللع الخللاا لكركللوك هللو المطلللب ا ساسللي والمفضللل للمكللون
التركماني ,وهم يفضلون بقاءها ضمن الحكومة االتحاديلة ,إال أن وجلود إدارة
خاصة بالتركملان فلي المحافظلة ,وتقاسلم السللطة بشلكل يكلون لهلم دور ملإنر
وفعللال فيهللا ,ومشللاركتهم فللي أعلللى هللرم السلللطة فللي كوردسللتان كفيللل بننلليهم
على الموافقة بؤن تكون لكركوك وضع خاا ضمن إقليم كوردستان.
 -3المسٌحٌون:
أنبتللت تجربللة العشللرون سللنة الماضللية إلقللليم كوردسللتان بللان ا قليللات
المختلفللة ومنهللا المسلليحيون (الكلللدان واآلنللوريين وا رمللن) تمتعللوا بحقللوق
سياسللية واجتماعيللة ونقافيللة أفضللل مللن السللابق ,كمللا أن مسللودة دسللتور إقللليم
كوردستان اعترفت بحقوق وحريات هذا ا قليات ,وملن خلالل ضلمان حقلوق
المكونلللات المسللليحية كوجلللود إدارة خاصلللة بهلللم وإشلللراكهم بالسللللطة سلللتبدد
مخاوفهم وبالتالي سيرضون بالوضع الخاا ضمن كوردستان.
أما بخصوا مخاوف الدول اإلقليمية ,فانه ال يمكن إرفال دور اللدول
اإلقليمية وخاصة تركيا في أك حل يمكن التوصل إليه ,ولتبديد مخلاوف اللدول
اإلقليمية يجب إنبات أن وضع كركوك ضمن كوردسلتان ال يتوقلف ورائله
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مطللام ،اسللتقاللية لللدى الكللورد ,فترتيبللات تقاسللم السلللطة ,وإدارة الللنفط بيللد
الحكومللة االتحاديللة ,واإلشللراف الللدولي علللى االلتللزام بهللذا الضللمانات ,كفيلللة
بتقليل مخاوفهم من تطلع الكورد نحو االستقالل.
أمللا ردود ا فعللال المتوقعللة ,فل ن إلحللاق كركللوك مللع إقللليم كوردسللتان
يمكن أن تنتج عنه مقاومة محلية ولكلن أقلل بكنيلر ملن المتوقلع ,السليما إذا ملا
اتخذت حكومة إقليم كوردستان بعض االحتياطات الالزملة للذلك ,الن الوضلع
الخللاا تحللت سلللطة إقللليم كوردسللتان يعنللي إرضللاء الك لورد الللذين يشللكلون
المكون ا كبر ملن حيلث العلدد والتلؤنير نهلا ستصلب ،تحلت إدارتهلم ,كملا أن
الصللوت الكللوردك تجللاا القضللية موحللد فللررم االخللتالف الللداخلي تكللاد تكللون
كافة القوى والتيارات السياسية موحدة الرأك تجاا قضية كركوك لتكلون جلزء
من كوردستان .في حين أن نقاط الضعف في المكونات ا خرى تتمنلل فلي أن
جميعها معا ً يشكلون نسبة سكانية اقل من الكورد ,كما أن هناك انقسلام واضل،
بين المكلون العربلي حيلث أن أصلواتهم مقسلمة عللى أسل طائفيلة بلين السلنة
والشيعة .أما التركمان فان أصواتهم أيضلا ً منقسلمة طائفيلا ً بلين السلنة والشليعة
ونت لائج االنتخابللات أظهللرت أنهللم أقليللة صللغيرة داخللل العللراق ولللم تعللد حتللى
المكون الناني في محافظة كركوك ,كما أن هناك قوى تركمانية ترى في إقلليم
كوردستان المكان ا ص ،للتركمان ,أما المكون المسيحي فانله أيضلا ً قلد يتجله
للعي تحت إدارة علمانية كوردية آمنلة فلي ظلل تهديلدات الحركلات المتشلددة
إزائهم بوجود الحكومة االتحادية الضعيفة.
د -مقومات اآللٌة:
 -0إجماع القوى السياسية والجماهيريلة الكورديلة حلول ضلم كركلوك إللى
كوردسللتان ,مللع دعللم بعللض القللوى السياسللية والجماهيريللة التركمانيللة
والمسلليحية لهللذا المطلللب لتحقيللق أهللداف براكماتيللة تصللب فللي صللال،
حقوق هذين المكونين ,كان تكون العي فلي ظلل ظلروف آمنلة وحيلاة
اقتصادية أفضل في كوردستان مقارنة بباقي العراق.
 -4أن أك حل ال يرضي طموحات الطرف الكوردك باعتبارهم يشلكلون
ا رلبية في المناطق المتنازع عليها ,قد يدفعهم على اإلقدام للجوء إلى
حلول رير سلمية وبالتالي يتعرض ا من واالستقرار في هذا المناطق
للخطر.
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الصلليغة المطروحللة تقللدم حللل وسللط لكركللوك حيللث سللتكون السلليطرة
السياسلللية عليهلللا للكلللورد باعتبارهلللا سلللتقع ضلللمن حلللدود كوردسلللتان
وبالمقابلللل سيخسلللرونها إداريلللا ً ملللن خلللالل القبلللول بتقاسلللم المناصلللب
السيادية بالتساوك مع المكونات ا خرى.
المكونات ا خرى من رير الكورد هم المستفيدون من صليغة كركلوك
ضللمن كوردسللتان مللع تقاسللم السلللطة ,وذلللك نهللم سيحصلللون علللى
المشللاركة فللي السلللطة أكنللر مللن حجمهللا السللكاني ,فللي حللين أن الحللل
الوسللط اآلخللر المتمنللل بوضللع خللاا ضللمن العللراق سلليعني سلليطرة
الكللورد علللى ارلللب اإلدارات وفقللا السللتحقاقهم السللكاني واالنتخللابي
باعتبارهم يشكلون ا رلبية.
وجود كركوك ضمن كوردستان سليعني وجلود أقليلة تركمانيلة معتبلرة
وناني اكبر قوميلة عللى مسلتوى اإلقلليم ,فلي حلين البقلاء ملع الحكوملة
االتحاديلة سلليعني وجللود أقليللة تركمانيللة صللغيرة فيهللا مقارنللة بللالمكون
العربي الكبير العدد.
إن التوصل إلى هذا الحلل سلوف يلإدك إللى نتلائج ايجابيلة قائملة عللى
مبدأ (رابل-،رابل )،ملن خلالل حصلول إقلليم كوردسلتان عللى أراضلي
جديدة ,مقابلل حصلول الحكوملة االتحاديلة أيضلا ً عللى منلاطق أخلرى,
أما المكونات التي تسكن هذا المناطق كالتركمان والعرب والمسليحيين
سترب ،بضمانات في الحقوق والمشاركة في السلطة ,وعدم خضوعهم
لسلليطرة ا رلبيللة الكورديللة ,وبالتللالي سللتفادك نتللائج (خاسللر-خاسللر)
سواء ببقاء النزاع بدون حل أو تطورا لتدخل مرحلة النزاع المسل.،
إن ضم محافظة كركلوك إللى إقلليم كوردسلتان سلتإدك إللى زيلادة فلي
مساحتها وعدد سكانها ,وبما أن اإلقليم يعلي تجربلة ديمقراطيلة وليلدة
ً
مقارنة بالتجربة العراقيلة الحدينلة ,فلان
في نشؤتها وناجحة في مسارها
ضلللم كركلللوك إللللى اإلقلللليم سللليإدك بالنتيجلللة إللللى إيصلللال التجربلللة
الديموقراطية الناجحة والحركة العمرانية الواسعة لها.
إن حسم مسالة المناطق المتنازع عليها وترسيم حدود إقليم كوردسلتان
مع باقي العلراق سلتإدك إللى حللول جذريلة كبلر مشلكلة تعلاني منهلا
الدولة العراقية منذ بداية تؤسيسلها أال وهلي المسلؤلة القوميلة الكورديلة,
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وهذا بدورا سيجعل من حكومة إقليم كوردستان طرفلا ً أساسليا ً وملإنراً
ومشاركا ً في رسم السياسة العراقية المستقبلية.
 -6سلليإدك حللل النللزاع بالصلليغة السللابقة الللذكر إلللى الحفللاظ علللى هويللة
كركوك التعددية النقافية والقومية والدينية والمذهبية.
ه -شروط نجاح اآللٌة:
إن الطروحات اآلنية للحلل والسياسلات المتبعلة سلابقا ً أنبتلت علدم جلدواها
في التوصل إلى حل مناسب ,لذا ال بد من إجلراء التغييلرات الجذريلة فلي التكتيلك
والسلللوك والتفاهمللات مللع ا طللراف المعنيللة ,وإلنجللاح آليللة حسللم أمللر المنللاطق
ا قل خالفا ً وإعطاء كركلوك وضلع خلاا ضلمن كوردسلتان ملع تقاسلم السللطة
يجب إتباع ما يلي:
 -0إن أك حللل للنللزاع ال يرضللي العللرب والتركمللان سليحتم علللى الكلورد
التعامللل مللع سللكان سللاخطين ومعارضللين لهللم تللربطهم أواصللر قويللة
بدول الجوار وبلالعراق العربلي ,وهلذا ملن شلانه إيجلاد مشلاكل حقيقيلة
للكللورد ,ولتحقيللق نجللاح لهللذا الخيللار علللى الكللورد إقنللاع المكونللات
ا خللرى بللان العللي فللي كوردسللتان مللدعوم بضللمانات دسللتورية وقللد
تكون ب شراف دولي مع ترتيبات لتقاسم السلطة ,وهلذا يتطللب إرضلاء
التركمان ,ويبدو أن توجله القيلادة الكورديلة فلي الوقلت الحاضلر يلدور
حللول هللذا المسللعى منهللا تنللازل الكللورد عللن رئاسللة مجل ل المحافظللة
لصال ،شخصية تركمانية.
 -4تونيق العالقات السياسية واالقتصلادية لحكوملة إقلليم كوردسلتان ملع دول
الجللوار وخاصللة تركيللا ,لطمؤنتهللا علللى أن ضللم كركللوك سللوف لللن يللإنر
سلبا ً على مصالحها في العراق ,وفي هذا الخطوة فائلدة لتهدئلة التركملان,
أن السللير نحللو هللذا التوجلله نالحظ له فللي اآلونللة ا خيللرة سللواء بزيللارة
رئي الوزراء التركي إلى كوردستان ,أو بازديلاد حجلم التبلادل التجلارك
بين الطرفين ,حيث نالحظ تغييراً كبيراً في سياسلة وتوجهلات تركيلا تجلاا
كوردستان في السنوات ا خيرة.
 -2السعي للوصول إلى تفاهمات حقيقية مع القوى السياسية العراقيلة التلي
ال تعللارض طموحللات الكللورد فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا ,وعلللى
حكومة إقليم كوردستان أن تسعى بخطوات ج ّدية وعملية إلقنلاع جميلع
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القوى السياسية في العراق بؤن ضم هذا المناطق إللى إقلليم كوردسلتان
سللوف لللن يللإدك إلللى تفكيللك الدولللة العراقيللة ,وخلللق القناعللة للللديها
سللليخفف ملللن مخاوفهلللا تجلللاا سللليطرة الكلللورد عللللى هلللذا المنلللاطق
وخصوصا ً في محافظة كركوك.
 -2على حكومة إقليم كوردستان ازدياد نشاطاتها في المناطق المتنازع عليهلا
مللن خللالل إيصللال المشللاريع الخدميللة إليهللا والللى كافللة المكونللات ولللي
للكورد فحسب.
 -2عللى الجانللب الكلوردك القبللول بالتنلازالت والمسللاومات مللع ا طللراف
ا خرى للحصول على اكبر قدر من المكاسب وبؤقل خسائر ,حيث انه
ررللم القناعللات الراسللخة لللدى الطللرف الكللوردك بللالحقوق التاريخيللة
والجغرافيللللة المونللللوق با دلللللة لعائديللللة هللللذا المنللللاطق إللللليهم إال أن
السياسات واإلجراءات التعسفية والقمعيلة التلي مورسلت طلوال العقلود
الماضلللية قلللد ر ّيلللرت العديلللد ملللن الخصلللائا القوميلللة والنقافيلللة لهلللذا
المنلاطق وأصلبحت حقلائق واقعيللة ال يمكلن تغييرهلا ,وال يمكلن النظللر
والتعامل مع المناطق المتنازع عليها كوحدة واحدة ,الن كل منطقة لها
خصائصها واشكالياتها التي تختللف علن بلاقي المنلاطق ,وعليله ينبغلي
أن تكون المساومة والتنازل من الطرف الكوردك طبقا ً لطبيعة وميلول
كل منطقة منها.
 -3صحي ،أن عنصر المساومة التي نجدها في علم التفلاوض والتوصلل إللى
الحلللول الوسللطية تنظللر إليهللا فللي المجتمعللات الشللرقية وخاصللة المجتمللع
العراقلي عللى أنهلا تنلازل وخيانللة إال أن التجلارب الدوليلة أنبتلت بؤنله فللي
ظلللل ريلللاب المسلللاومات المتبادللللة فلللان التوصلللل إللللى النتلللائج سلللتكون
مستحيلة ,وبالتالي قد تكون النتائج خسارة كل القضلية بلدالً ملن المسلاومة
على جزء منها.
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الخـاتـمة
بعد أن انتهينا من كتابة هذا البحث توصلنا إلى جمللة ملن االسلتنتاجات
والتوصيات والتي نلخصها فيما يلي:
أوال /االستنتاجات:
 -0إن جللذور النللزاع علللى المنللاطق المتنللازع عليهللا والمطالبللة الكورديللة بهللا
يعود إلى ما قبل تؤسي الدولة العراقية ,عندما حاول الشيخ محمود الحفيلد
عللام  0606ضللم كركللوك ومنللاطق أخللرى إلللى مملكتلله ,كمللا نجللدها فللي
مطالب الوفد الكوردك إلى مإتمر الصل ،في باري عام  ,0606واسلتمر
النزاع بعد تؤسي الدولة العراقية ,لي على تلك المناطق فحسب بل عللى
كافة مناطق كوردستان ,ولكن بعد أحلداث علام  0660بقيلت تللك المنلاطق
تحت سيطرة الحكومة العراقية ,وبالتالي ركزت المطالب الكوردية عليهلا,
وتاطرتها دستوريا ً بعد عام  4002من خالل دستور عام .4002
 -4إن المناطق المتنازع عليها رير محددة تحديداً دقيقا ً ,إال أنها تبدأ من ناحيلة
جصللان وقضللاء بللدرة فللي محافظللة واسللط شللرقا ً ,وتنتهللي بقضللاء سللنجار
على الحدود العراقية السورية رربا ً ,مروراً بقضاء خانقين ونواحي مندلي
والسللعدية وجلللوالء فللي محافظللة ديللالى ,وقضللاء طوزخورمللاتو ونللواحي
سليمان بك وامرلي في محافظة صالح اللدين ,ومحافظلة كركلوك بؤكملهلا,
وقضلللاء مخملللور ونواحيهلللا ا ربعلللة التابعلللة لمحافظلللة اربيلللل ,واقضلللية
الحمدانية والشيخان وتلكيف وتلعفر من محافظة نينوى ,إال أنه بعد مرحللة
التطبيع ستشمل مناطق أخرى فوق (خط ا خضلر) منلل جمجملال وكفلرك
وكالر.
 -2إن مدينلة كركلوك وفقلا ً للعوامللل التاريخيلة والديموررافيلة والجغرافيلة تقللع
ضلمن محلليط ذك أرلبيللة كورديللة ,وهنلا لللي مهملا ً أن يكللون مركزهللا ذك
أرلبية كوردية أو تركمانية ,بل البد ملن ذكلر حقيقلة أن كركلوك يحليط بهلا
مللدن وقللرى ذك أرلبيللة كورديللة .وان هللذا المنللاطق تعللد جغرافي لا ً امتللداداً
لإقليم الجبلي الكوردك ,وتاريخيا ً كانت جزء من اإلملارات الكورديلة ,بلل
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أن مدنها شيدت عللى يلد أسلالف الكلورد ,وكلانوا أصلحاب هلذا ا راضلي
قبل زحف ا قوام ا خرى إليها.
 -2يللدور الصللراع الفكللرك بللين الكللورد واآلشللوريين حللول تللاريخ كركللوك
والمناطق المتنازعة ا خرى ,ومن كانوا حكلام المنطقلة ا وائلل هلل كلانوا
آشللوريين أم الميللديون والكوتيللون ,وال يعللد التركمللان أو العللرب طرفلا ً فللي
هذا الصراع ,حيث أن الوجود الكوردك واآلشورك في هذا المناطق قديم,
وان الوجللود التركمللاني والعربللي جللاء فيمللا بعللد ,وإنهملا اسللتقدما إلللى هللذا
المناطق من أماكن أخرى ,وعلى الررم من تواجدهما فيها خالل المراحلل
التاريخيلللة القريبلللة السلللابقة ,إال أنهملللا ليسلللا ملللن السلللكان ا صلللليين لهلللذا
المناطق بل إنهما استولوا عليها واستوطنوا فيها.
 -2عللللى اللللررم ملللن ريلللاب إحصلللاء سلللكاني علللادل وحلللديث ,إال أن أرلبيلللة
اإلحصاءات الرسمية السابقة والتقديرات أنبتت بلان الكلورد كلانوا يشلكلون
ا رلبيللة فللي هللذا المنللاطق ,ولعللل مللن أبرزهللا إحصللاء عللام  0624التللي
أنبتت بان نسبة الكورد في محافظلة كركلوك بلغلت حلوالي  %25742ملن
سكانها.
 -3شلكلت كركلوك نقطلة الخلالف الرئيسللية أننلاء المفاوضلات بلين الحكومللات
العراقية والقيادة الكوردية للتوصل إلى إيجاد حل سللمي للقضلية الكورديلة
فللي العللراق ,ففللي بيللان  00آذار  0640اللذك يعتبللر أول اعتللراف عراقللي
رسللمي بكوردسللتان كمصللطل ،جغرافللي ,اسللتننى البيللان محافظللة كركللوك
واقضية خانقين وسنجار ومنلدلي ملن منلاطق الحكلم اللذاتي ,بينملا أصلرت
القيللادة الكورديلة علللى أنهللا جللزء مللن كوردسللتان ,التللي أدت بالنتيجللة إلللى
تجدد القتال بين الطرفين.
 -4أنبتت سياسلة التعريلب التلي بلدأت منلذ العهلد الملكلي واسلتمرت فلي العهلد
الجمهللورك ,واشللتدت كم لا ً ونوع لا ً فللي فتللرة حكللم البعللث ,4002-0635
نجاحلللا ً فلللي مغزاهلللا ,نهلللا ريلللرت الخصلللائا الديموررافيلللة واإلداريلللة
للمناطق المتنازع عليها بشكل يصعب تطبيعها ,خاصة في بعلض المنلاطق
منلللل منلللدلي وبلللدرة وجصلللان .واعترفلللت القلللوى السياسلللية العراقيلللة بملللا
تعرضت له هذا المناطق من سياسات ,فلي ملإتمرات المعارضلة العراقيلة
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قبل عام  ,4002خاصة في مإتمر المعارضة العراقية في لندن في كانون
ا ول  ,4004ودون لت هللذا االعترافللات فللي قللانون إدارة الدولللة للمرحلللة
االنتقالية لعام  4002والدستور العراقي لعام .4002

 -5عللدم صللحة االدعللاءات التللي تنللادك بللؤن اإلصللرار الكللوردك لضللم هللذا
المنللاطق الغايللة منلله السلليطرة علللى نفطهللا ,وذلللك الن المطالبللة الكورديللة
بكركوك تعلود إللى ملا قبلل اكتشلاف اللنفط فيهلا ,عنلدما طاللب بهلا شلريف
باشللا عللام  0606فللي مللإتمر الصللل ،فللي بللاري  ,وكللذلك مطالبللة الشلليخ
محمود الحفيد في عام  .0606كما أن مطالبة الكورد بضلم منلاطق أخلرى
منل سنجار التي ال تحتوك على النروات النفطية دليلل إضلافي عللى ذللك,
ولكن مع ذلك فان وجود النفط يلعب دوراً كبيراً في تؤجيج النزاع.
 -6شكل االحلتالل ا مريكلي للعلراق علام  4002منعطفلا ً حاسلما ً فلي التطلور
السياسي للعراق ,حيلث أصلب ،للعلراق دسلتور دائلم مصلدق عليله ملن قبلل
الشعب ,واعترف الدسلتور ب حلدى أهلم المشلاكل التلي يعلاني منهلا العلراق
منذ تؤسيسه أال وهلي القضلية الكورديلة ,وبمللف المنلاطق المتنلازع عليهلا.
وعلى الررم من تعرض الكورد لالضطهاد أننلاء وبعلد عمليلات التعريلب,
إال أن ذللللك للللم يلللنعك سللللبا ً عللللى سللللوكهم تجلللاا العلللرب الوافلللدين إللللى
مناطقهم ,واختلارت القيلادة الكورديلة الحللول الدسلتورية والقانونيلة إلعلادة
ا وضللاع إلللى سللابق عهللدها وتحقيللق مطللالبهم الشللرعية بضللم المنللاطق
المتنازع عليها.
 -00تعد المادة  25من قانون إدارة الدوللة ,والتلي تحوللت إللى الملادة 020
من دستور عام  ,4002سابقة دستورية هامة في تاريخ الحركلة التحرريلة
الكوردية في العراق ,فعلى الررم ملن ان جميلع الجوانلب المتعلقلة بمشلكلة
المنللاطق المتنللازع عليهللا لللم توضلل ،فيهللا بشللكل دقيللق ,فهللي تعللد اعتراف لا ً
رسللميا ً ودسللتوريا ً لمللا تعرضللت له لا هللذا المنللاطق مللن ظلللم ,ويعتبللر هللذا
االعتللراف أمللراً ضللروريا ً لمعالجللة المشللكلة وتطبيللع ا وضللاع فيهللا ,وفللق
ا س والحقائق التاريخية والجغرافية ,حيلث ال يمكلن القبلول بلالتغييرات
اإلدارية والديموررافية المبنيلة عللى االعتبلارات القوميلة والسياسلية لللنظم
العراقية السابقة في المستقبل.
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 -00أن المادة  020من الدستور ,وررم تحديدها آللية حلل مشلكلة المنلاطق
المتنازع عليها من خالل نالنة مراحل ,إال أنها لم تتطرق إلى آليات العملل
ضللمن كللل مرحلللة ,وهللو مللا اشللرنا إليلله فللي الدراسللة بالمشللاكل الفنيللة,
وخاصللة مرحلتللي اإلحصللاء واالسللتفتاء ,ونالحللظ مللا يتعلللق باإلحصللاء أن
المللادة اكتفللت بللذكرا دون أن تحللدد التفاصلليل منللل موعللد إجللراءا وهللل
سيتضمن سإاالً لتحديد االنتماء العرقي للسكان؟ وهل انله فلي حاللة إجلراء
اإلحصاء السكاني العام للبلد سيفي بالغرض أم انله إحصلاء سلكاني خلاا
بهذا المناطق؟ أما االستفتاء فلم تشير المادة إللى خطوطله العريضلة ,فؤنهلا
لم تحدد الجهة المخولة للقيام ب جرائها ,ومن هو الناخلب؟ وملا هلي معلايير
أهليتلله؟ ومعللايير االسللتفتاء ونسللبة المشللاركة ونسللبة النجللاح؟ كمللا لللم تحللدد
المنللاطق التللي يشللملها والحللدود اإلداريللة التللي يصللوت فيهللا الناخللب؟ هللل
سللتكون علللى الصللعيد الللوطنيت أو المنللاطق المتنللازع عليهللا كوحللدة إدارة
واحدة ,أو المحافظةت أو القضاء أو الناحية؟ وكذلك لم تحدد ما هلو السلإال
اللللذك سللليطرح عللللى الناخلللب هلللل سلللتكون االختيلللار بلللين االنضلللمام إللللى
كوردسلتان أو البقلاء ملع المركلز؟ أو طلرح خيلار إضلافي آخلر منلل خيلار
كركوك إقليما ً قائما ً بذاته؟.
 -04مللن المسللائل ا خللرى الغامضللة فللي المللادة  020عللدم تحديللد المنللاطق
المتنلللازع عليهلللا باسلللتنناء كركلللوك ,واكتفلللت بلللذكر عبلللارة ( ...كركلللوك
والمناطق ا خرى المتنازع عليها) لإشارة إلى وجود مناطق أخلرى ريلر
كركلللوك تلللدخل ضلللمن المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا ,وهلللذا الغملللوض سلللبب
بظهور خالفات أخرى بين ا طراف المتنازعلة حلول التحديلد اللدقيق لكلل
المناطق .بل حتى ذكرها السم كركوك كانلت تحملل أكنلر ملن تفسلير ,هلل
المقصلود منهللا كركللوك كمدينللة أو كمحافظللة ,خاصللة أن التسللمية الرسللمية
للمحافظة هي التؤميم.
 -02أن الملادة  020حللددت الموعلد النهللائي لتسلوية النللزاع بتنفيلذ المراحللل
النالنة بتاريخ  ,3118/23/42إال أن ما نالحظه في هذا النقطة ,أن الملادة
لم تحدد السقف الزمنلي لكلل مرحللة ,بلل للم تشلير إللى أيلة آليلة كبلديل فلي
حالللة عللدم التللزام السلللطة التنفيذيللة بالموعللد المحللدد ,باسللتنناء مللا ورد فللي
المللادة حللول اللجللوء إلللى تعيللين مح ّكللم محايللد أو الطلللب مللن ا مللين العللام
لألمللم المتحللدة لتعيللين شخصللية دوليللة للقيللام بللالتحكيم ,وهللذا اإلجللراء كللان
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محصللوراً بالحللدود اإلداريللة فقللط وال يشللتمل علللى كللل العمليللة أك ال تمتللد
صللالحيات المح ّكلم إلللى اإلحصللاء واالسللتفتاء ,باإلضللافة إلللى أنهللا فس لحت
المجال أمام التدخالت الدولية في المستقبل.
 -02من الناحية النظرية ,كانت اإلجراءات الواردة في الدستور لحل مشكلة
المناطق المتنازع عليها إجراءات عادلة ,إال ّ أنها من الناحية العمليلة كانلت
صللعبة التنفيللذ ,نهللا تتطلللب جهللوداً كبيللرة وأمللواالً طائلللة ولمللدة زمنيللة
طويلة ,باإلضلافة إللى أن أسللوب صليارة الملادة جلاءت بعيلداً علن الطلابع
اإللزامي بل تميزت بالمرونة والغموض في كيفية التطبيق.
 -02أدت لجنة تنفيذ المادة  020دوراً مهملا ً فلي تطبيلق اإلجلراءات اللواردة
في بنود المادة  020لمرحلة التطبيع ,من خالل إصدار عدد من القلرارات
الهامللة ,وكللذلك حلهللا لكنيللر مللن المشللاكل الفنيللة ,منهللا تحدي لدها للمنللاطق
المتنازع عليها ,وتوضيحها القصد من التعابير الغامضة الواردة في الملادة
كـ (المرحلل) و(المهجلر) و(الوافلد) ...اللخ ,كملا حلددت آليلة نقلل وترحيلل
السكان ومقدار التعويض للمرحلين وللوافدين.
 -03ررللم انتهللاء المهلللة الزمنيللة المحللددة دسللتوريا ً لتنفيللذ المللادة  020التللي
كانللت نهايللة عللام  ,4004إال انلله ال ي لزال الطللرح الدسللتورك سللاريا ً ويللتم
العملل وفقلا ً لله ,حيللث ال تلزال لجنلة تنفيلذ المللادة  020مسلتمرة فلي عملهللا
لتطبيللع ا وضللاع ,وتعهللدت حكومللة المللالكي االلتللزام بتنفيللذ المللادة ضللمن
منها حكومته في عام  ,4000وتصلويت النلواب فلي البرلملان عللى ذللك
المنهلللا  ,وكلللذلك تشلللكيل لجنلللة خاصلللة لمراقبلللة تطبيلللق الملللادة  020فلللي
البرلمان العراقي في  ,3122/6/23كل هذا يإكد بان المادة ال تلزال حيلة,
وبللان قصللد المشللرع الدسللتورك مللن التللاريخ الللوارد فللي المللادة هللو مجللرد
المدة المحددة لتنفيذها.
 -04كانت من العوائق الداخليلة التلي حاللت دون حلل المشلكلة وفقلا ً للطلرح
الدستورك هو ريلاب اإلرادة الحقيقيلة للدى السللطة التنفيذيلة المكلفلة بتنفيلذ
المادة ,وكذلك ا وضاع ا منية المتردية ,والمشاكل الفنية التي ظهرت فلي
الللنا الدسللتورك ,باإلضللافة إلللى تعللارض طروحللات ومصللال ،أطللراف
النزاع.
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 -05أن اآللية الواردة في المادة  020لحل مشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا
كانت واضحة في حال تلوفر اإلرادة الحقيقيلة لتنفيلذها ,ومشلكلة النلزاع للم
تكن سباب قانونية بل كانت سياسية بالدرجة ا سا  ,ولهلذا ملا جلاء ملن
رمللوض فللي نللا المللادة ال يعطللي المبللرر للسلللطة التنفيذيللة فللي الحكومللة
االتحادية بعلدم االلتلزام بهلا ,وعلدم النقلة بلين ا طلراف المتنازعلة وخشلية
الحكومة االتحادية من سيطرة إقلليم كوردسلتان عللى هلذا المنلاطق ,دفعلت
بللا ولى إلللى إتبللاع أسلللوب المماطلللة وعرقلللة تنفيللذ المللادة فللي أكنللر مللن
مناسبة ومرحلة.
 -06يتحمل الجانب الكوردك أيضا ً جزءاً ملن المسلإولية فلي موضلوع علدم
تنفيلللذ الملللادة  ,020ن القيلللادة الكورديلللة أدركلللت بلللان تلللاطير المشلللكلة
دستوريا ً وتحديد موعد نهائي لها ,نصراً كبيراً وعلقلت آملاالً كبيلرة عليهلا,
إال أنهلللا فشللللت مسلللاعيها بالضلللغط عللللى الحكوملللة االتحاديلللة لتنفيلللذها,
باإلضللافة إلللى أن ا حللزاب والقللوى السياسللية الكورديللة ,أهملللت موضللوع
مشكلة المناطق المتنازع عليها وأعطت ا ولويلة لمصلالحها الحزبيلة عللى
حساب المصال ،الكوردستانية.
 -40أنرت التدخالت اإلقليمية سلبيا ً على مجريات ا مور فلي هلذا المنلاطق
وخاصة تركيا ,التي لعبت دوراً سللبيا ً فلي تنفيلذ اآلليلة الدسلتورية للمنلاطق
المتنازع عليها ,وانله للوال التهديلد التركلي لكلان سليطرة الكلورد عللى تللك
المنلللاطق فلللي علللام  4002يمكلللن أن تكلللون واقعلللا ً ,دون أن تؤخلللذ اإلطلللار
الدستورك للحل.
 -40يبدوا من خالل الرإية والنقافلة الغربيلة لحلل النلزاع ,بؤنهلا تتعاملل ملع
الواقع الحالي للمناطق المتنازع عليها ,وتهمل ما تعرضت له من تغييلرات
ديموررافية وإدارية ا مر الذك سيإدك بالنتيجة إلى إلغلاء مرحللة التطبيلع
وبقاء الحال على ما هو عليه.
 -44كان لتدخل بعنة يونامي في قضية المناطق المتنازع عليهلا فلي العلراق
جانبان ايجابي وسلبيت تمنل الجانب االيجابي في إضلفاء الشلرعية الدوليلة
عللللى الملللادة  020والعملللل عللللى االسلللتمرار بهلللات واعترافهلللا بسياسلللات
التعريللب والتطهيللر العرقللي والتهجيللر القسللرك ضللد الكللورد والتركمللانت
واالسللتيالء علللى أمللوالهم وممتلكللاتهم مللن قبللل ا نظمللة السللابقة ,كمللا أنهللا
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ذكللرت فللي تقاريرهللا أسللماء منللاطق جديللدة لللم ي لذكرها الدسللتور كمنللاطق
متنازع عليها .أما الجانب السلبي فتمنل فلي أن البعنلة ملن خلالل ملا قاملت
به من عمل أظهرت بؤنها ال تتعامل مع الحقائق التاريخية والجغرافية لهلذا
المنللاطق ,بللل تعامل لت مللع المشللكلة مللن الناحيللة السياسللية ,باإلضللافة إلللى
خضوعها في عملها إلى تؤنيرات سياسية سواء أكانت داخلية أو إقليميلة أو
دوليللة ,كمللا أنهللا طرحللت إجللراءات جديللدة لللم تحتللوك عليهللا المللادة ,020
وهللذا يعنللي القفللز علللى الحللل الدسللتورك ,وبصللورة عامللة فللؤن تللدخلها لللم
تساهم بالتوصل إلى حل مناسب للمشكلة.
 -42عدم حيادية (مجموعة ا زملات الدوليلة) فلي طروحاتهلا حلول النلزاع,
فهي تحلل الواقلع ملن وجهلة نظرهلا دون االعتملاد عللى الوقلائع التاريخيلة
والمفاهيم الوطنية للحل ,كما أنها تقدم حلول بديلة عن ما تضمنه الدسلتور,
وأنها توصي القيادة الكوردية بتقديم تنلازالت حلول تطلعاتهلا القوميلة أكنلر
ملن مطالبتهللا لألطللراف ا خللرى بتقلديم تنللازالت مشللابهة ,وان طروحاتهللا
كانت دائما ً ضد التوجهات الكوردية ,منها قبول محافظلة كركلوك بوصلفها
منطقللة فيدراليللة خاصللة ,ومطالبتهللا بتؤجيللل االسللتفتاء علللى مصللير هللذا
المنللاطق ,ودعواتهللا إلللى ترتيبللات لتقاسللم السلللطة مناصللف ًة بللين مكوناتهللا
االننيللة بعيللداً عللن حجمهلا السللكاني ,ودعوتهللا إلللى إلغللاء خانللة القوميللة مللن
اإلحصاء السكاني التي اتفقت ملع مطاللب العلرب والتركملان ,وتظهلر فلي
تقاريرها أنها تتجه نحو تدويل النزاع ملن خلالل دعواتهلا ن تكلون لألملم
المتحلدة والواليللات المتحللدة وتركيلا دور فللي رسللم مسلتقبل كركللوك ,وأنهللا
تللدافع عللن مخللاوف الللدول اإلقليميللة وخاصللة تركيللا وتقللتحم قضللية حللزب
العمال الكوردستاني في النزاع.
 -42أن سياسة اإلدارة ا مريكية تجاا هذا النزاع تمنلت باإلحجلام علن دعلم
حلللل قضلللية المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا ,ويقلللف وراء ذللللك مجموعلللة ملللن
العوامللل ,منهللا أن ارلللب القللوى العراقيللة العربيللة والتركمانيللة كانللت تقللف
بالضد من حل القضية وفقا ً للدستور ,وبالتالي فان دعمها لآللية الدسلتورية
تعنللي خسللارتها لتؤييللد هللذا القللوى ,باإلضللافة إلللى تللؤنير العامللل اإلقليمللي
وخاصة تركيا التي تضغط على اإلدارة ا مريكيلة للحيلوللة دون ضلم هلذا
المنللاطق إلللى كوردسللتان ,والسياسللة ا مريكيللة حيللال هللذا المنللاطق كانللت
تقوم على إبقاء الوضع على ما هو عليه.
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 -42يسود في المناطق المتنلازع عليله فلي الوقلت الحاضلر ترتيبلات إداريلة
وأمنيلللة مشلللتركة ,إال أنهلللا مازاللللت رسلللميا ً وإداريلللا ً مرتبطلللة بالحكوملللة
االتحادية ,ولكن ملن حيلث النفلوذ والقلوة فلان حكوملة إقلليم كوردسلتان لهلا
السيطرة التامة على معظم هذا المناطق.
 -43أن الطبيعة الديمغرافية ذات التنوع االنني الكبير في المنلاطق المتنلازع
عليها ,ساهمت فلي خللق تبلاين كبيلر فلي مواقلف القلوى السياسلية العراقيلة
مللن قضللية المنللاطق المتنللازع عليهللا ,حسللب انتماءاتهللا القوميللة وخلفياتهللا
الطائفية وايدولوجياتها الحزبية وارتباطاتهلا اإلقليميلة والخارجيلة ,فلالكورد
يطالبون بانضلمام هلذا المنلاطق إللى إقلليم كوردسلتان ,أملا الرإيلة العربيلة
تتمنللل فللي انلله يجللب اإلبقللاء تحللت إدارة سلللطات الحكومللة االتحاديللة ,أمللا
القوى التركمانية فارلبها تفضل جعل كركلوك إقليملا ً خاصلا ً أو عللى ا قلل
البقلللاء ملللع الحكوملللة االتحاديلللة ,أملللا رإيلللة ا قليلللات الدينيلللة كالمسللليحيين
وااليزديين والشلبك فلال تنيلر االهتملام ,الن نقلهلم السلكاني قليلل ,كملا أنهلم
على ا رلب يإيدون إحدى الرإى النالنة للمكونات ا ساسية.
 -44أن الجللللدل الللللدائر بشللللؤن كركللللوك يتمحللللور حللللول الجللللانبين اإلدارك
واإلننلللي ,فالجلللدل اإلدارك نالحظللله بلللين حكلللومتي كوردسلللتان والعلللراق,
والعلللرب للللم يطلللالبوا يوملللا ً بعروبلللة كركلللوكت بلللل بانتمائهلللا إللللى اللللوطن
العراقللي ,أمللا الجللدل االننللي فهللي بللين الكللورد والتركمللان حيللث يصللفها
الكورد بقلب أو قد كوردستان استناداً إللى ا دللة التاريخيلة والجغرافيلة,
أما التركمان فغالبا ً ما يإكدون على الوحدة النقافيلة التركمانيلة اللذك خلقتله
الدولللة العنمانيللة ليتشللبنوا بكركللوك ,وال يصللرون علللى الجانللب اإلدارك,
ونجللدهم يإيللدون بقائهللا مللع الحكومللة االتحاديللة ,أو تطللرح بعللض القللوى
التركمانية مشروع تكوين إقليم كركوك الفيدرالي.
 -45أن مبللررات القيللادة الكورديللة بؤحقيتهللا حللول المنللاطق المتنللازع عليهللا
تقوم عللى أسل تاريخيلة وجغرافيلة وديموررافيلة ودسلتورية ,وهلي بلذلك
أحق من المكونات ا خرى بحججها ,وان إصرار حكومة كوردستان عللى
إدارة هلللذا المنلللاطق قلللائم عللللى أسلللا الشلللعور بالمسلللإولية إزاء الكلللورد
وحمللايتهم مللن مخلفللات سياسللة التعريللب الماضللية ,وأن حللل المشللكلة يعللد
تصحيحا ً لظلم تاريخي استمر لعدة عقود.
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 -46أنبتللت اآلليللة الدسللتورية لحللل مشللكلة المنللاطق المتنللازع عليهللا ,عللدم
جللدواها فللي حللل النللزاع ,وفللي ظللل المسللتجدات الحاليللة ,مللن المسللتبعد أن
يطبق في المستقبل ,وبالتالي يصعب على الكورد ضم هذا المناطق باآلليلة
الدستورية في المسلتقبل ,حيلث ملرت سلبعة سلنوات وللم تنفلذ الملادة كامللة
بعد ,إال انله ملع ذللك ال يمكلن إرفلال هلذا اآلليلة ك حلدى اآلليلات التلي ملن
الممكللن أن تحللل بهللا النللزاع سللواء بؤخللذ اآلليللة كمللا هللي مطروحللة فللي
الدستور أو تعديلها .وإذا لم يتوصل الطرفان ,الحكومة االتحاديلة وحكوملة
إقللليم كوردسللتان ,إلللى أيللة تسللوية مرضللية فللي المسللتقبل القريللب ,سلليإدك
حتم لا ً إلللى قيللام حللرب أهليللة بللين مكوناتهللا أو بللين المركللز واإلقللليم ,وأن
الخيلللار العسلللكرك لحسلللم المشلللكلة ملللن قبلللل الطلللرفين هلللو إحلللدى البلللدائل
المطروحة مستقبالً ,ولتفادك ذلك قد تتطلب ا مر نشر قلوات حفلظ السلالم
التابع لألمم المتحدة في هذا المناطق.
 -20وقف المكونين العربلي والتركملاني ضلد تنفيلذ اآلليلة الدسلتورية عنلدما
أظهرت نتائج االنتخابات التي جرت فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا ,حقلائق
كنيللرة عللن واقللع توجهللات مللواطني هللذا المنللاطق ,حيللث أعطللت اإلشللارة
للعرب والتركمان بان مصير هذا المناطق ستكون مع كوردستان في حالة
إجراء االستفتاء.
 -20هناك آليلة دسلتورية أخلرى قلد يلجلا إليهلا المكلون التركملاني فلي حسلم
مشكلة كركوك ,والمطالبة بجعلها إقليما ً فيدراليا ً قائما ً وفقا ً للمادة  006ملن
الدستور العراقي لعام  ,4002إال أن فرا نجاحها ضعيفة نه مرفلوض
من المكون العربي ,وبدرجة اكبر يرفضه الكورد.
 -24تعتبللر آليللة ضللم محافظللة كركللوك إلللى كوردسللتان مللن خللالل مطالبللة
مجل محافظتها بلذلك ,وفقلا ً لقلانون اإلجلراءات التنفيذيلة الخاصلة بتكلوين
ا قاليم رقم  02لسنة  ,4005التلي تعتملد عللى الملادة  006ملن الدسلتور,
مللن إحللدى الخيللارات المتاحللة أمللام الكللورد ,وتمتللاز هللذا اآلليللة بؤنهللا آليللة
دستورية ,ويمكن للكورد تامين نلث أعضلاء مجلل المحافظلة كلي يقلدموا
الطلللب ,إال أن مللا يقلللل فللرا نجاحهللا هللو أن الطلللب يقللدم إلللى مجللل
وزراء الحكوملللة االتحاديلللة كلللي يقلللوم بتكليلللف المفوضلللية العليلللا المسلللتقلة
لالنتخابات بل جراء اسلتفتاء فلي المحافظلة ,واالحتملال ا كبلر هلي مماطللة
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الحكومللة االتحاديللة فللي تنفيللذ اإلجللراءات الالزمللة بحجللة أن هنللاك إطللاراً
دستوريا ً لحل المشكلة وتتمنل في المادة  020من الدستور.
ثانٌا /التوصٌات:
 -0نوصي حكومة إقليم كوردستان بزيلادة االهتملام بالمنلاطق المتنلازع عليهلا
من خالل دعم ا نشطة الخدميلة والنقافيلة المختلفلة فيهلا ,وخاصلة إيصلال
المشللاريع الخدميلللة إللللى هلللذا المنللاطق ولكافلللة المكونلللات وللللي الكلللورد
فحسب.
 -4على القيادة السياسية الكوردية في إقليم كوردستان والشخصيات الكوردية
الممنللللة فلللي السللللطات التنفيذيلللة والتشلللريعية فلللي بغلللداد زيلللادة نشلللاطهم
السياسللي ,بهللدف الللدفع نحللو التوجلله إلللى حللل نهللائي سللواء بتنفيللذ المللادة
 ,020أو التوصل إلى تسوية أخرى على أن تكون عادلة ومقبولة.
 -2العمللل علللى زيللادة دور الهيئللة العامللة للمنللاطق المتنللازع عليهللا التابعللة
لحكوملللة إقلللليم كوردسلللتان ,عللللى أن تكلللون ملللن ضلللمن مهامهلللا متابعلللة
الجوانب المختلفة للنزاع والتطلورات الحاصللة فلي تللك المنلاطق ,وكلذلك
متابعة نشاطات الحكومتين االتحادية واإلقليم فيها ,وتقديم تقارير كلل سلتة
أشهر إلى برلمان كوردستان.
 -2عللللى القلللوى وا حلللزاب السياسلللية الكورديلللة المختلفلللة توحيلللد الصلللف
الكوردك والتوجه بسياسة موحدة نحو هذا المناطق ,وإلغاء كافة المظلاهر
والمصال ،الحزبية الضيقة فيها.
 -2على القوى الكوردية مراجعة تحالفاتهلا السياسلية بعلد أن أنبتلت التحالفلات
بينهلللا وبلللين القلللوى العراقيلللة ا خلللرى وتعهلللدات الحكوملللات االتحاديلللة
المتعاقبة للكورد ,عدم جدواها فلي حلل النلزاع ,ووضلع آليلة صلارمة ك
تعهللد فللي المسللتقبل ,فمللنالً ررللم وجللود التللزام دسللتورك علللى الحكوم لة
االتحاديلللة إال أن علللدم التزامهلللا بالملللادة  020الدسلللتورية للللم يعرضلللها
للمساءلة القانونية.
 -3إن أك حل للنزاع ال يرضي جميع المكونات في تلك المناطق سيحتم على
الكورد التعامل مع سكان يرفضون الحل الكلوردك تلربطهم أواصلر قويلة
بللالعراق العربللي وبللدول الجللوار ,وهللذا مللن شللانه خلللق مشللاكل حقيقيللة
لللإدارة الكورديلللة ,عليللله يتوجلللب علللى حكوملللة إقلللليم كوردسلللتان زيلللادة
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االهتمام بتلك المكونات وإقناعها بان االنضمام إللى اإلقلليم ال يعنلي فقلدان
حقوقها ,بل أن حقوقهلا الدسلتورية سلتكون مصلونة فلي ظلل حكلم ليبراللي
كوردك أسوة بجميع مواطني اإلقليم ,وسينبت ذلك في دستور اإلقلليم ,ملع
إشلللراك المكونلللات المختلفلللة فلللي إدارة هلللذا المنلللاطق ,وخاصلللة المكلللون
التركملللاني ,وان إرضلللائهم يعنلللي ضلللمان الغالبيلللة المطلقلللة لسلللكان هلللذا
المناطق ,باإلضافة إللى إزاللة شلكوك تركيلا التلي تعتبلر ملن اكبلر عوائلق
انضمام تلك المناطق إلى كردستان.
 -4على القيادات السياسية الكوردية تعريف المجتمع الدولي والهيئات الدوليلة
المختلفة بحقيقة وجذور النزاع ,وتوضي ،السياسات التي مورست في تلك
المنلللاطق ,التلللي سلللببت فلللي تغييلللرات كبيلللرة فلللي طبيعتهلللا الديموررافيلللة
واإلداريللة ,وبالتللالي فللان إصللرارهم علللى تطبيللع ا وضللاع فيهللا إنمللا هللي
إعادة الحقوق إلى أصحابها ا صليين.
 -5على القيلادات الكورديلة أن تنبلت للقلوى الداخليلة واإلقليميلة والدوليلة بلان
إعادة هذا المناطق إلى كوردستان ال تعني االنفصلال علن العلراق ,وللي
الغللرض منلله المللوارد النفطيللة ,كللي تتبللدد مخللاوف تلللك الجهللات وبالتللالي
إزالة العوائق لتحقيق الهدف.
 -6اإلعللالم الكللوردك وبمختلللف توجهاتلله وأنواعلله مطالبللة بزيللادة االهتمللام
بالنزاع على المناطق المتنلازع عليهلا ,وتوضلي ،جوانبله المختلفلة للمتلقلي
العراقي وا جنبي.
 -00تشكيل جمعيات الصداقة الكوردية-العربية والكوردية التركمانية ,وتشجيع
عمللل المنظمللات ريللر الحكوميللة ومللن خللالل عقللد المللإتمرات ,لتقريللب
وجهات النظر بغية التوصل الى حل نهائي عادل ومقبول لدى الجميع.
 -00نوصي حكومة اقلليم كوردسلتان ب نشلاء مركلز متخصلا بدراسلة النلزاع
عللللى المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا وإنجلللاز البحلللوث الميدانيلللة علللن مختللللف
جوانبلله التاريخيللة والجغرافيللة والديموررافيللة واالقتصللادية واالجتماعيللة
والسياسية والقانونية ,من خالل االسلتعانة بلالخبراء وا كلاديميين فلي تللك
المجاالت.
 -04نوصللي ا طللراف المختلفللة للنللزاع وخاصللة حكللومتي إقللليم كوردسللتان
والعلللراق ,باللللدخول فلللي مفاوضلللات جديلللة حلللول مصلللير هلللذا المنلللاطق,
والتوصل إلى تسوية نهاية للنزاع بشكل يحقق العداللة ملع تقلديم ضلمانات
لحقوق ا طراف التي ترى نفسها خاسلرة ملن أك تسلوية نهايلة وب شلراف
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دولللي ,وهنللا جميللع ا طللراف مللدعوة لتقللديم تنللازالت للتوصللل إلللى حللل
وسللط ,وان فكللرة اخللذ الكللل أو الالشلليء سللتدفع إلللى تللؤزم النللزاع أكنللر,
وبالتالي عدم التوصل إللى حلل ,الن الحلل اللدائم لهلذا النلزاع ال يمكلن أن
يكللون إال ّ سياسلليا ً متضللمنا ً االتفللاق حللول كيفيللة تقسلليم أو تقاسللم السلللطة
والموارد وا رض.
 -02علللى الحكومللة االتحاديللة تسللريع عمليللة التطبيللع فللي المنللاطق المتنللازع
عليهللا ,مللن خللالل تقللديم التسللهيالت والتعويضللات للوافللدين والمهجللرين
للعللودة إلللى أمللاكنهم ا صلللية ,وحللل كافللة نزاعللات الملكيللة ,وإلغللاء كافللة
المراسللليم والقلللرارات التلللي صلللدرت إلحلللداث التغييلللرات الديموررافيلللة
وتغييللر الحللدود اإلداريللة ,التللي كللان الغللرض مللن ورائهللا تعريللب تلللك
المناطق.
 -02علللى وزارة التخطلليط فللي الحكومللة االتحاديللة توضللي ،مفهللوم اإلحصللاء
الوارد في المادة  ,020ملن خلالل تحديلد المشلمولين باإلحصلاء السلكاني,
ووضع استمارة اإلحصاء بشكل تتضمن كافة البيانات عن سكان المنلاطق
المتنازع عليها ,وبالتلالي إجلراء إحصلاء سلكاني علام فيهلا وبؤسلرع وقلت
ممكن.
 -02على المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات وريرهلا ملن الجهلات المختصلة
في الحكومة االتحادية حل المشاكل الفنية فيما يخا االستفتاء اللوارد فلي
المللادة  ,020مللن خللالل تحديللد مللن للله حللق التصللويت ,وتحديللد الوحللدة
اإلدارية التي تجرى على أساسها ,وكذلك تحديد السإال المطروح فيه ملن
خالل االختيار بين االنضمام إلى كوردسلتان أو البقلاء ملع المركلز ,أو قلد
يتم إضافة خيار إقامة إقليم كركوك أيضاً.
 -03على المحكمة االتحادية العليا حسم الجدل حلول ملدى سلريان الملادة 020
بعللد انتهللاء المهلللة الزمنيللة المحللددة دسللتوريا ً لتنفيللذها ,مللن خللالل إصللدار
قرار خاا بشان ذلك.
 -04ضلرورة تفعيللل عمللل لجنللة تنفيللذ المللادة  ,020وزيللادة ميزانيتهللا ,لتسللريع
انجاز وإنهاء مرحلة التطبيع ,الن مهام عملل اللجنلة تتطللب ميزانيلة اكبلر
مما خصصت لها سنوياً ,وهنا نوصي حكوملة كوردسلتان بزيلادة الضلغط
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علللى الحكومللة االتحاديللة بتللوفير ذلللك ,أو أن تللدفع مللن ميزانيتهللا الخاصللة
للجنة.
 -05ال يمكللن إهمللال دور الللدول اإلقليميللة وخاصللة تركيللا فللي أك حللل يمكللن
التوصللل إليلله ,ولتبديللد مخللاوف تلللك الللدول علللى حكومللة إقللليم كوردسللتان
تحسللين العالقللات السياسللية واالقتصللادية مللع دول الجللوار ,والتؤكيللد ب لؤن
وضللع المنللاطق المتنللازع عليهللا ضللمن كوردسللتان ال تهللدف إلللى مطللامع
اسللتقاللية ,وسللوف لللن يللإدك إلللى زعزعللة ا مللن واالسللتقرار فللي هللذا
الدول.
 -06السعي إلى عدم تدويل النزاع على المناطق المتنازع عليها ,الن التجلارب
الدولية السلابقة فلي هلذا المجلال أنبتلت أن الجهلات الدوليلة تقلدم مصلالحها
االقتصادية واإلستراتيجية على االعتبارات ا خالقية ا خرى ,على سبيل
المنلال حللل مشلكلة واليللة الموصللل كلان وفقلا ً لهلذا المنطللق وأهملللت إرادة
سللكانها ,كمللا أن اتسللاع دائللرة المناقشللات والتعامللل بخصللوا النللزاعت
وإخراجه من إطارا الوطني إلى المحيط الدوليت قد ال يكلون فلي مصللحة
الكللورد ن النقللل السياسللي للقيللادة الكورديللة مقابللل نقللل القللوى العراقيللة
ا خلرى المناهضلة لتطلعللات الكلورد ودعللم اللدول اإلقليميللة لهلا ,سللترج،
كفللة الميللزان لصللال ،ا خيللر ,كمللا أن الواليللات المتحللدة وا مللم المتحللدة
وكذلك المإسسات ا كاديمية الدولية ,ومنها مجموعة ا زمات الدوليلة ,ال
تشددان على إستراتيجية حل النزاع وفقا ً لآللية الدستورية ,كما أن الطلرح
الدولي ال يؤخذ بالعوامل التاريخية والجغرافية كؤسا لحل النزاع.
 -40علللى الللررم مللن أن اآلليللة الللواردة فللي المللادة  020لحللل النللزاع علللى
المنللاطق المتنللازع عليهللا هللي آليللة مناسللبة للحللل ,إال أنلله فللي ظللل الجمللود
التللي أصلللابها وعللدم التفلللاإل بتنفيللذها فلللي المسللتقبل ,يحلللتم علللى القيلللادة
الكورديلة البحلث أو إيجلاد بلديل آخلر ,بشلرط أن يكلون علادالً ,وان يكللون
الحقللائق التاريخيللة والجغرافيللة ورربللة سللكان هللذا المنللاطق المعيللار الللذك
يحدد مصيرها.
 -40وأخيراً نوصي بتبني آلية خاصة لحل النزاع من خالل حسم أمر المنلاطق
ا قللل خالفلا ً بللين حكللومتي العللراق وكوردسللتان ,وإعطللاء كركللوك وضللع
خللاا ضللمن كوردسللتان ,مللع ترتيبللات تقاسللم السلللطة ,وتللوفير ضللمانات
دستورية للمكونات الرئيسلية وا قليلات ا خلرى ,وكلل ذللك ب شلراف ملن
الحكومة االتحادية وا مم المتحدة.
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 .24محملللود فهملللي درويللل ومصلللطفى جلللواد (اللللدكتور) واحملللد سوسلللة
(الدكتور)ت دليل الجمهورية العراقية لسنة .0630
 .22ملللريم عزيلللز فتلللاح ,تحليلللل العواملللل التلللي رسلللمت الحلللدود العراقيلللة-
التركية ,مركز كوردستان للدراسات االستراتيجية ,السليمانية.4004 ,
.22مسللعود البللارزاني ,البللارزاني والحركللة التحرريللة الكرديللة ,0630-0625
كردستان.0660 ,
 .22مسلللعود البلللارزاني ,البلللارزاني والحركلللة التحرريلللة الكرديلللة -0630
 ,2 ,0642ط ,0اربيل.4004 ,
 .23م . .الزاريلللللف و م .ا .حسلللللرتيان و شلللللاكرو محلللللوك و ك .ك.
فاسيليفا و اولغا جيغالينلا  ,تلاريخ كوردسلتان ,ترجملة :د .عبلدك حلاجي,
ط ,0دار سبيريز للطباعة والنشر ,كوردستان-دهوك.4003 ,
 .24د .مكرم طالباني ,كردستان والحقوق القوميلة للتركملان ,مكتلب الفكلر
والتوعية لالتحاد الوطني الكردستاني ,سليمانية.4005 ,
 .25منللذر الموصلللي ,الحيللاة السياسللية والحزبيللة فللي كوردسللتان :رإيللة
عربيلللة للقضلللية الكرديلللة ,ريلللاض اللللري للكتلللاب والنشلللر ,ط ,0لنلللدن,
.0660
 .26منللذر الموصلللي ,القضللية الكرديللة فللي العللراق :البعللث وا كللراد ,دار
المروة ,ط ,0دمشق.4000 ,
 .30د .نورك طالباني ,منطقلة كركلوك ومحلاوالت تغييلر واقعهلا القلومي,
ط ,4لندن.0666 ,
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 .30د .وليد رضوان ,العالقلات العربيلة التركيلة ,ط ,0شلركة المطبوعلات
للتوزيع والنشر ,بيروت.4003 ,
 .34د .هادك محمودت التوظيف السياسي للفكر الديني (اربيلت .)4005
ثانٌا) البحوث والتقارٌر المنشورة:
أ -البحوث:
 .32د .ازاد نقشللبندك ,انللر نفللط كركللوك علللى ترحيللل الكللورد مللن كركللوك
وتعريبهلللا ,بحلللث منشلللور فلللي :مجموعلللة ملللن الملللإلفين ,كركلللوك بحلللوث
الملإتمر العلملي حلول كركلوك نيسلان  ,4000دار ارا للطباعلة والنشللر,
ط ,4اربيل.4000 ,
 .32إينغا رو وهان ريمشا ,ا كراد أطراف في الصراعات الدائرة فلي
العراق وضحايا لها ,دراسة منشورة في المجلة الدولية للصليب ا حمرت
العدد 535ت بتاريخ .3118/23/42
 .32د .خليلللل إسلللماعيل ,البعلللد القلللومي لالسلللتيطان العربلللي فلللي محافظلللة
كركللوك ,بحللث منشللور فللي :مجموعللة مللن المللإلفين ,كركللوك بحللوث
المللللإتمر العلمللللي حللللول كركللللوك نيسللللان  ,4000دار ارا للطباعللللة
والنشر ,ط ,4اربيل.4000,
 .33د .منذر الفضل ,حقوق اإلنسان والتنلوع االننلي لسلكان كركلوك ,بحلث
مقدم إلى مركز كلربالء للبحلوث والدراسلات فلي النلدوة العلميلة المنعقلدة
باسم كركوك مدينة القوميلات المتآخيلة (نموذجلا ً لعلراق المسلتقبل) ,لنلدن
 44-40تمللللللوز  ,4000منشللللللور فللللللي :مجلللللللة  ,251العللللللدد (,)23
.3118/5/26
ب -التقارٌر:
 .34جامعة الدول العربية ,تقرير رئاسة القمة العربية اللدورة العاديلة ()03
المنعقدة في تون  ,بتاريخ  42-44أيار .4002
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 .35حكومة إقلليم كوردسلتان ,وزارة شلإون منلاطق خلار اإلقلليم ,تقريلر حلول
التغييلللرات اإلداريلللة للمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا بضلللمنها كركلللوك ,اربيلللل,
حزيران .4004
 .36تقرير رئي
أمام مجل

لجنة المادة  020ملن الدسلتور (رائلد فهملي) اللذك قدمله

النواب العراقي في جلسة يوم .4004/04/4

 .40رئاسة مجلل اللوزراء العراقلي ,لجنلة تنفيلذ الملادة  020ملن دسلتور
جمهورية العراق ,تقرير حول التوصيات بالتغيرات في الحلدود اإلداريلة
للمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك (المنطقة الشلمالية) ,بغلداد,
[د.]. .
 .40تقريللر ا مللين العللام لألمللم المتحللدة فللي مجل ل ا مللن الللدولي حللول
العراق ,المرقم  , S/2008/19بتاريخ .3119/2/25
 .44بعنللة ا مللم المتحللدة لمسللاعدة العللراق (يونللامي) ,نللا التقريللر ا ول
حول الحدود الداخلية المتنازع عليهلا ,قلدم إللى مجلل اللوزراء العراقلي
ومجلللل الرئاسلللة العراقلللي ورئاسلللة حكوملللة إقلللليم كوردسلللتان بتلللاريخ
.3119/7/6
 .42تقريللر ا مللين العللام لألمللم المتحللدة فللي مجل ل ا مللن الللدولي حللول
العراق ,المرقم  , S/2009/284بتاريخ .311:/7/3
 .42جمهورية العراق ,رئاسة مجل الوزراء ,لجنة تنفيذ الملادة  020ملن
دستور جمهورية العراق ,التقرير السنوك الرابع للجنة ,بغداد.4000 ,
ثالثا) رسائل الماجستٌر:
 .42سللوزان إبللراهيم حللاجي أمللين ,التجربللة الديمقراطيللة فللي كوردسللتان
العراق ,رسلالة ماجسلتير ريلر منشلورة مقدملة إللى مجلل كليلة القلانون
والعلوم السياسية في ا كاديمية العربية في الدنمارك.4000 ,
 .43شللاخوان صللابر احمللد ,الوضللع القللانوني للمنللاطق المتنللازع عليهللا فللي
العراق :كركوك نموذجات رسالة ماجستير رير منشلورة مقدملة إللى كليلة
القانون ,جامعة كويهت .311:
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 .44شللليرزاد زكريلللا محملللد ,الحركلللة القوميلللة الكورديلللة فلللي كوردسلللتان-
العللللراق 5 :شللللباط  04-0632تمللللوز  ,0635رسللللالة ماجسللللتير ريللللر
منشورة مقدمة إلى كلية اآلداب جامعة دهوك.4002 ,
 .45نجم الدين مصطفى محمد ,مصطفى محمد ,حقوق التركملان بلين حلق
الوجللود والصللراع حللول مدينللة كركللوك ,رسللالة ماجسللتير ريللر منشللورة
مقدملللة إللللى مجلللل كليلللة القلللانون والسياسلللة با كاديميلللة العربيلللة فلللي
الدانيمارك.4000 ,
رابعا) الدساتٌر:
أ-الدساتٌر العراقٌة:
 .46القانون ا ساسي العراقي لعام .0642
 .50الدستور العراقي المإقت لعام .0625
 .50الدستور العراقي المإقت لعام .0632
 .54الدستور العراقي المإقت لعام .0632
 .52الدستور العراقي المإقت لعام .0635
 .52الدستور العراقي المإقت لعام .0640
 .52الدستور العراقي الدائم لعام .4002
 .53مشروع دستور إقليم كردستان العراق لعام .311:
ب  -الدساتٌر األجنبٌة:
 .54دستور مملكة البلجيك لعام .0662
خامسا) الوقائع العراقٌة:
 .55العدد ( ,2 ,)0324بتاريخ .2:79/21/34
 .56العدد ( ,2 ,)0453بتاريخ .2:7:/21/6
 .60العدد ( ,2 ,)0464بتاريخ .2:7:/21/36
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 .60العدد ( ,)0604بتاريخ .2:81/:/9
 .64العدد ( ,)4202بتاريخ .2:86/23/26
 .62العدد ( ,)4202بتاريخ .2:87/3/:
 .62العدد ( ,)4202بتاريخ .2:87/3/37
 .62العدد ( ,)4446بتاريخ .2:91/7/27
 .63العدد ( ,4 ,)2000بتاريخ .2:95/:/28
 .64العدد ( ,4 ,)2032بتاريخ .2:98/9/35
 .65العدد ( ,)2424بتاريخ .2:99/23/23
 .66العدد ( ,)2442بتاريخ .2:9:/:/36
 .000العدد ( ,)2325بتاريخ .2::7/21/8
 .000العدد ( ,)2522بتاريخ .3111/22/31
سادسا) القوانٌن:
 .004قانون الحكم الذاتي رقم ( )22لمنطقة كردستان العراق لسنة .0642
 .002قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام .4002
 .002قانون اإلجراءات التنفيذية الخاصلة بتكلوين ا قلاليم ذك اللرقم ( )02لسلنة
.4005
 .002قلللانون انتخلللاب مجلللال المحافظلللات وا قضلللية والنلللواحي ,الصلللادر ملللن
البرلمان العراقي بتاريخ  44تموز  ,4005والمنقض من قبلل مجلل رئاسلة
جمهورية العراق.
 .003قانون الهيئلة العاملة فلي إقلليم كوردسلتان للمنلاطق المتنلازع عليهلا ذك
الرقم ( )4لسنة .4000
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سابعا) القرارات:
أ -قرارات مجلس األمن:
 .004قرار مجل ا من المرقم S/RES/661(1990) :في  3آب
.0660
 .005قللرار مجل ل

ا مللن المللرقم S/RES/678 (1990) :فللي  46تشللرين

الناني .0660
 .006قرار مجل

ا من المرقم S/RES/688 (1991) :في  2نيسان

.0660
 .000قرار مجل

ا من المرقم S/RES/1483(2003) :في  44أيار

.4002
 .000قرار مجل

ا من المرقم S/RES/1500(2003( :في  02آب

.4002
 .004قرار مجل

ا من المرقم S/RES/1546 (2004) :في  5حزيران

.4002
 .002قرار مجل

ا من المرقم S/RES/1770 (2007) :في  00آب

.4004
ب -قرارات جامعـة الــدول العربٌة:
 .002قللرار مجل ل جامعللـة الـللـدول العربيللة علللى مسللتوى القمللـة ,المللرقم:
(ق.ق 422 : .د.ع ( ,)4002/2/0 -)02فلللللي اللللللدورة العاديلللللة (,)02
شرم الشيخ 45 ,ذو الحجة 0242هـ الموافق  0آذار .4002
 .002قرار مجل جامعـة الــدول العربية عللى مسلتوى القملـة ,الملرقم( :ق.ق.
 466 :د.ع ( ,)4002/2/44 - )04فلللي اللللدورة العاديلللة ( ,)04الجزائلللر,
 44مار  /آذار .4002
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ج -قرارات برلمان كوردستان:
 .003قللرار برلمللان كوردسللتان العللراق حللول الموافقللة علللى اقتللراح يونللامي
لتمديد مدة تنفيلذ الملادة  020لملدة سلتة أشلهر ,الصلادر فلي الجلسلة رقلم
( )23في .3118/23/37
ثامنا) وثائق وبٌانات المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات:
 .004المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق ,ونيقلة تصلديق النتلائج
النهائية الستفتاء .3116/21/26
 .005البعنلللة الدوليلللة لالنتخابلللات العراقيلللة ,التقريلللر النهلللائي النتخابلللات 02
كانون ا ول  4002لمجل النواب العراقي.
 .22:المفوضللية العليللا المسللتقلة لالنتخابللات فللي العللراق ,نتللائج انتخابللات
مجال المحافظات لعام .4006
تاسعا) الدورٌات:
 .231جريدة الحياة اللندنيةت عدد يوم  4فبراير/شباط .4002
 .232جريدة الصباح الجديد ,العدد (.311:/3/32 ,)0224
 .233جريدة الشلرق ا وسلط :جريلدة العلرب الدوليلة ,ا علداد (5 ,)6242
يونيلللو  00 ,)00230( .4002ابريلللل  02 ,)00462( .4004ملللار
.4000
 .234جريللدة الترجمللان الناطقللة باسللم حللزب العدالللة التركمللاني العراقللي,
ا علللللداد ( ,)002حزيلللللران  ,)002( .4006تملللللوز ,)024( .4006
حزيران .4000
 .235جريللدة القلعللة ,أسللبوعية سياسللية تصللدرها الجبهللة التركمانيللة .العللدد
( 367في .)3122/12/35
عاشرا) المصادر االلكترونٌة:
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 .236د .جبار قادر ,التركيلب ا نينلي لسلكان كركلوك خلالل قلرن (-0520
 ,)0625بحث منشور على الموقع االلكتروني:
. http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
 .237د .خليل إسماعيل محمد ,كوردية كركلوك فلي ظلل الحقلائق التاريخيلة
الجغرافيللللللللللة ,بحللللللللللث منشللللللللللور علللللللللللى الموقللللللللللع االلكترونللللللللللي:
. http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
 .238د .سلللامر مإيلللد عبلللد اللطيلللف ,قضلللية كركلللوك :رإيلللة فلللي ا بعلللاد
اإلسلللللتراتيجية والحللللللول المقترحلللللة ,بحلللللث منشلللللور اللللللرابط التلللللالي:
. www.kerkukfeneri.com/ar/?=2636
 .239سللعد عبللد الحسللين الشللمرك ,دور جامعللة الللدول العربيللة فللي العللراق

(سياسلللللليا ً وأمنيللللللاً) ,بحللللللث منشللللللور علللللللى الللللللرابط التللللللالي:

.http://www.zeitoonah.com/contents/shehri/2009/april/1/6.html
 .23:عوني الداوودك ,كركوك وسياسة التعريب ,بحث منشور على الرابط

التالي:
. http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
 .241رلادة محملد سلالم ,اللدور اإلقليملي لمصلر وإيلران تجلاا قضلايا الشلرق
ا وسط ,بحث منشور فلي موقلع المركلز اللديمقراطي العربلي للدراسلات
اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ,وعلى الرابط التالي:
http://www.democraticac.com/ar/2009-10-18-12-22-02/3239-2010. 07-26-09-56-06

 .242البرنللامج االنتخلللابي النتخابلللات مجللل
متوفر على الرابط التالي:

النلللواب العراقلللي لعلللام 4002

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=10
. 372
 .243البرنامج االنتخابي لقائمة الحدباء النتخابات مجال المحافظات التي

جرت في  311:/2/42على الرابط التالي:
. http://www.almawsil.com/vb/archive/index.php/t-55679.htm
نا ورقة عملل قائملة التحلالف الكوردسلتاني تقلدم بهلا فلي آب
.022

 4000إلخرا العراق ملن أزملة تلؤخير تشلكيل الحكوملة التلي بلدأت ملن
انتخابات  4آذار  ,4000متوفر في موقع وكالة أنباء شط العرب:
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http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=articl
. e&id=600
 .245البرنللامج السياسللي لقائمللة التغييللر (طللوران) النتخابللات مجلل النللواب
العراقي آذار  ,4000متوفر في موقع. www.gilgamish.org :

 .246البرنامج االنتخابي للقائملة العراقيلة الوطنيلة النتخابلات مجلل النلواب
العلللراق لعلللام  4000متلللوفر عللللى موقلللع القائملللة وعللللى اللللرابط التلللالي:
. http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=2

برنلللامج حكوملللة الملللالكي لعلللام  4000ملللن الموقلللع الرسلللمي
.023
لمجللللللللل الللللللللوزراء العراقللللللللي وعلللللللللى الللللللللرابط التللللللللالي:
. http://www.pmo.iq/PageViewer.aspx?id=3
 .248ن لا كلمللة ا مللين العللام للجامعللة العربيللة عمللرو موسللى فللي برلمللان

كوردسلللللللللتان بتلللللللللاريخ  3116/23/35وعللللللللللى اللللللللللرابط التلللللللللالي:
http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=6
977&smap=01010100
 .249نلللا كلملللة رئلللي إقلللليم كوردسلللتان مسلللعود البلللارزاني حلللول قلللانون

انتخابللات مجل ل النللواب العراقللي ,بتللاريخ  ,4006/04/02متللوفر فللي
موقللللللللللللللع رئاسللللللللللللللة اإلقللللللللللللللليم وعلللللللللللللللى الللللللللللللللرابط التللللللللللللللالي:
. http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256
 .24:مقابلللة مللع مسللعود البللارزاني أجرتهلا قنللاة الجزيللرة اإلخبللارك تقللديم:

ليلى الشايب ,تلاريخ بلث البرنلامج ,311:/3/27 :متلوفر فلي موقلع قنلاة
الجزيرة اإلخبارك. http://www.aljazeera.net/ :
 .251مقابلة موقع خندان االلكتروني مع خالد شواني عضو البرلملان العراقلي
مللن كركلللوك بتللاريخ  4000/0/4منشلللور عللللى موقللع خانلللدان اإلخبلللارك
وعلى الرابط التالي:
http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&Jor
. =1

 .252بيانللللات هيئللللة علمللللاء المسلللللمين فللللي العللللراق ,المللللرقم ( )242فللللي
 ,4003/00/04والمرقم ( )240في  ,4004/4/4من موقعها الرسلمي:
. www.iraq-amsi.org
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 .253بيللان حكومللة إقللليم كوردسللتان فللي  3119/23/2رداً علللى تصللريحات
رئللي وزراء الحكومللة االتحاديللة نللورك المللالكي ,متللوفر علللى موقللع
حكومة إقليم كوردستان وعلى الرابط التالي:
www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr=2
51&anr=26812
بال المجلل اللوطني الكوردسلتاني حلول توصليات ديمسلتورا
.022

في  5حزيران  ,4005وعلى الرابط التالي:

 www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News140&id=2117

 .255البيللان الصللحفي لبعنللة يونللامي حللول الحللدود الداخليللة المتنللازع عليهللا,
منشلللللللللللللللللللللللللللور عللللللللللللللللللللللللللللى اللللللللللللللللللللللللللللرابط التلللللللللللللللللللللللللللالي:
http://www.uniraq.org/arabic/newsroom/getarticle.asp?Articl
. eID=1009

نا االتفاقية ا منية بين الواليات المتحدة ا مريكيلة والعلراق,
.022
متوفر في موقع مجل النواب العراقيhttp://www.parliament.iq/ :
.

نلللا مينلللاق كركلللوك الصلللادر ملللن قبلللل القلللوى وا حلللزاب
.023
والمنقفللللين التركمللللان متللللوفر فللللي موقللللع شللللبكة البرلمللللان العراقللللي:
. www.irqparliament.com/index.php?sid=1348

 .258نللا مشللروع نظللام اإلدارة النالنيللة لمحافظللة كركللوك والحكللم الللذاتي
لتركمان العراق ,متوفر على موقع الجبهة التركمانية واللرابط التلالي:
http://www.kerkukfeneri.com/ar/?p=1478

 .259نا مشروع إقليم كركلوك اللذك طرحله حلزب تركملان إيللي ,متلوفر
علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط التللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالي:
http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkukpr
. ojesi&lang=ar

نا االتفاقية التاريخية لتوحيد إدارتي حكومة إقليم كوردستان,
.026
منشور على الرابط التالي:
www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=8876

&smap=01010100
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 .261النظام الداخلي للحركة االزدية من اجل اإلصالح والتقدم ,متلوفر عللى
موقعها االلكتروني. http://www.ezidi-islah.net/nizam.php :
 .262خليل العناني ,أكراد كركوك وحلم االنفصال ,مقالة منشورة فلي مركلز
الجزيرة للدراسات وعلى الرابط:
www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9. 985F772FA568.htm
عبللد الحسللين شللعبان ,مفارقللة السلليادة والتللدخل اإلنسللاني ,مقالللة
.024

منشللللللللللللللللللللللللللورة علللللللللللللللللللللللللللى الللللللللللللللللللللللللللرابط التللللللللللللللللللللللللللالي:

. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179840

عبدالجليل زيد المرهون ,تركيا وقضية كركوك ,مقاللة منشلورة
.022
فللي جريللدة الريللاض اليوميللة (النسللخة االلكترونيللة) ,فللي 3118/5/24
متللللللللللللللللللللللللللللوفر علللللللللللللللللللللللللللللى الللللللللللللللللللللللللللللرابط اآلتللللللللللللللللللللللللللللي:
. http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.html

 .265د .منذر الفضلل ,أحكلام تلؤخير تطبيلق الملادة  :020المشلكالت العمليلة
والحللللللللول القانونيلللللللة ,مقاللللللللة منشلللللللورة عللللللللى اللللللللرابط التلللللللالي:
http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=58:-140&catid=7:2008-08-24-23-1930&Itemid=30

 .266السللفير ا مريكللي فللي العللراق :الواليللات المتحللدة ملتزمللة بالضللمانات
التللي قطعتهللا إلقللليم كوردسللتان ,خبللر منشللور عل لى الموقللع الرسللمي
لحكوملللللللللللة إقلللللللللللليم كوردسلللللللللللتان وعللللللللللللى اللللللللللللرابط التلللللللللللالي:
www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100&lngnr=14
. &rnr=81&anr=33481

 .267التبادل التجارك بين العراق وتركيلا يصلل إللى  04مليلار دوالرت خبلر
منشللور فللي موقللع وكالللة اكللانيوز اإلخبللارك وعلللى الللرابط التللالي:
. http://www.aknews.com/ar/aknews/2/235609/

 .024إيران تتدخل في أزمة كركوك ,خبر منشور على الرابط التالي:
. http://www.middle-east-online.com/?id=54261

بيانات عن تشكيلة لجنلة تنفيلذ الملادة  020وأعمالهلا وتقاريرهلا
.025
ونشلللللللللاطاتها ملللللللللن موقلللللللللع اللجنلللللللللة عللللللللللى اللللللللللرابط التلللللللللالي:
http://www.com140.com/
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.026

موقللع الهيئللة العامللة فللي إقللليم كوردسللتان للمنللاطق المتنللازع
عليهاhttp://krg-dagb.org/ :

 .030الموسوعة الحرة على االنترنيت. http://wikipedia.org/ :

المصادر الكوردٌة والمترجمة إلى الكوردٌة (ذَِكٔرَِو كوردى):
اوال) الكتب (ثٕر ُ ):
.030

ئٕمحٕح عٕسِشو راصتٖ عارٗ ٕر ُ

ئٕ زَحاو ٕر ُ و .4004

ٕ نَُّاى رابزَحََ بارٗ

ثٕرََِش رٔماّ قااحر َنإجات عإىل صاارو ارِطٕرِإ انٖ ُر ّاا
.273
ٕصاإر ياإرَِمٖ ُرحصااتانٖ ع َّاازاقو حٔسطاااٗ َُِذِهاإَٔ َبهَ زحناإَٔٗ
ُ زِانٖو ض0و يَٕ َّزو .4000

.274

جُيز نا

صاملو ُرح ٕ طٕ ٕٗ حٔقٕ ِاصاإِّّ انكا ََرحبُنإَٔ

اإ حٔصااتُرٗ يٕ ّغاإِْ ا عاازاقو حٔسطاااٗ ضاااث َبهَ زحناإَٔٗ ئاااراظو

يَٕ َّزو .4004

ح .خلّ :غمساعّ :حممكو َّغٕٗ ُرح ٕ عَّزاق َّغٕٗ صهُرٔ ِااى
.275
بااُىو َٔرط َّازاى :عبااكار رعااّك مضاانيو حٔسطااٗ َُِذِهإَٔ َبهَ زنإَٔٗ
ُ زِانٖو يَٕ َّزو .4000

.276

رَِبني حمٕ ٕح صُفٖو افٕ انٖ طإىل اُرح إ حٔصاتُرٗ ٗ4002

.277

عٕبااكَ ه ئُج إالىو يٕ ب اذارحٔ :حٔر إَ و إ نّغااتماى َقُناااغٖ

عَّزاقكاو صٕنتٕرٗ َّكُ ّهَٕٔٗ صرتا ّحٖ ُرحصتاىو صلّمانٖو .4004

نَُِٖ بشاظٖ بٕرخُحامناىو َٔرطَّزاى :بزَصكو ٕ بهَ زأَ انْ pkkو (بَّاٖ
جًَٖ ضاثكزنَٖ)و .0662

356

.278

عٕباااااكَ ه غااا إفُرو جُطزافّاااااآ ُرحصاااااتاىو حٔسطااا ااٗ ضااا ااب

.279

غاإفُر اإمخُرٗو بٕعاإرٔب زحنااٖ ُرحصااتاى :بٕعاإرٔبكزحى-

.27:

فُئااااح مٕ ااإ خُرعاااّكو ااإر ُ

ااإ بٕ كٕنا ٕ اناااكاو َٔطَّااازاى:

.281

ناإَساح عٕبااكَ ه يَّتااُ ٖو حَسٗ ااُرح اإ ع َّاازاق حا َ ّكانّش اإ انٖ

َبهَ زحنَٕٔٗ ُ زِانْو ض2و يَٕ َّزو .4002

ٕ زصّٕ انٖ-بٕرٔنطاربُنَٕٔٗو جابٖ صَّّٕمو يَٕ َّزو .4000

نٕرمياى عٕبكَال خُعهاَو حٔسطاٗ َٔرطَّزاىو يَٕ َّزو .4004

ضارٔصاإرٗ حَاٗ 4002و حٔسطاااٗ ضاااب َبهَ زحناإَٔٗ ُ زِااانْو ياإَ َّزو

.4006
.282

ح .ياعااا ِاصاااني ماااكاح َصااازحار حمماااك عباااكا زمحوو ئٕ لٕصاااٖ

ُرحصااتانٖ عَّاازاقو عَّاازاق َ جًّااااىو ضاااثدانٕٗ االحِااابو ض0و يااإَ َّزو

.4006

ثانٌا) التقارٌر باللغة الكوردٌة (راثُرت) :
ئٕنضااتّتُٗ ااُرح بااُ ااافٖ اازَظو ناَضاإ جَّها ُ اإ اى :ااُرح:
.044

قُربانّااإ ٖ بااإرحَٔامو راثاااُر ٖ اِبااإت ذ اااارٔ ()600و صاااَّبتٕ بٕرٗ
.4000

ثالثا) ا كَرِات (رَذنا ٕ َ طُظار):
ا -رَذنا ٕ:
.284
.285

رَذنا ٕٗ ئاصُو ذ ارٔ ()540و حََعٕ بٕو .4005/6/44

رَذنا ٕٗ خٕباتو ذ ارٔ ()0063و ِٕ غٕممٕو .4002/6/2
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.286

رَذنا اإٗ ُرحصااتانٖ نااَُٗو ذ ااارٔ ()2065و اإ / 4000/4/04

ذ ااارٔ ()2222و اإ  / 4000/2/2ذ ااارٔ ()2222و اإ / 4000/2/2
ذ ارٔ ()2220و ٕ .4000/2/20

ب -طُظار:
.287

طُظااااااارٗ  020و ذ ااااااارٔ ()04و  .4004/2/02ذ ااااااارٔ ()42و

 .4000/2/3ذ ارٔ ()46و .4000/6/5
.288

طُظارٓ حٔنطكاى .ذ ارٔ ()8و بٕيارٗ صااىل  . 311:ذ اارٔ ( )04ثااِشٗ

.289

يٕفتّها ااإٗ طاااُالى ذ اااارٔ ()242و ااإ  .4002/2/00ذ اااارٔ

صاىل .4000

()344و .4004/4/04

رابعا) المصادر االلكترونٌة (ذَِكٔرَِو ئٕ كرتَنٖ):
ياااااَرَٓ جُ عاااإو ناَضاااإ نا ُ اااإ اى اااإر ُ باااإ منَُناااإ:
.28:
خُِهكنَِٕٔاااإ ْ ِاصاااااِٖو َّكُ ّهٕ اااإ يا ّاااإ باااإالظ اااازى ل صاااااِتَٖ:
. www.kirkukcenter.com/

حٔقٖ َ ٕٗ صٕرَ ٖ يٕرَِ ٕصعُح بارسانٖ بٕرا بإر ئٕجنُ إنٖ
.291
ثارَِشطاٗ ٕر ُ ٕ بٕرَارٗ 3119/9/:و ٕ صاِتٖ فٕر ٖ صإرَ إِ ٖ
ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااإرَِ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااإ ّهكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٖ:

. http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430
ثغتطريٗ صٕرَ ٖ يٕرَِمٖ ُرحصتاى ٕ 3119/9/5و إ حاَا إی
.292

ئٕجنُ ًٕنٖ ثارَِشطاٗ ٕر ُ بُ طٕرانَٕٔ بُ صٕر يٕرَِمٖ ُرحصتاىو إ
صاِتٖ صٕرَ إِ ٖ يٕر َِ ٕ ّهكٖ:

. http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=437
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ٕحٔقااٖ َ اإٗ صااتّعاى حميضااتُرا نُِهإری نإ إَِٔاإ طز ُٔ اى اا

.293

ٖ ی ثٕر إ ان4004/04/04 ٗ) ی رَذ22( ٔعَّزاق ٕ حانّغاتهٖ ذ اار
:ُٖرحصتاىو ٕ صاِتٖ ثٕر ٕ انٖ ُرحصتاى ٕ ّهك

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News. 140&id=5180
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ثاُخاتإ
ئٕظ َّكُ ّهٕ ل ذَِز ناظَٖ ( َّغا حٔظٕرَِو لمهنَٖ ضٕر ل عَّزاقاَٖ :يإرميا
ُرحصتانَٖ َٔ منَُنٕ) يا ّٕ ٕرخانكزى بُ حِار زى َعلُظٕ زنا لمهناَٖ ضإر
حٔظاإرَِو لمهن اَٖ ضاإر حناظباإرا مكُ اإ ا فّااكراال عَّزاق اَٖ َمكُ اإ ا ياإرَِما
ُرحصااتان َٖ بااُ حِار زنااا صااهُرَِو ناااظدُِٖ حناظباإرا ياإرَِما ُرحصااتان َٖ حطاإل
حٔظٕرَِو حٗ َِّو عَّزاقَٖ ب رَِكا حِار زنا ثاعٕرَذا َاى حٔظإرا ذالِاَٖ ئّاكارٗ ظإ.
َئٕظ بابٕ ٕ حَٗ يَّتٕ حِار زى بزَِكا ضُار بٕعاى ثَّك حيَّت.
بٕع اَٖ حٔصااتجَّكَٖ ااُ َّااكا َّااذََِا حٔظاإرَِو لمهن اَٖ ضاإر ذ الِاإنَّو
صّاصااٖ َئّااكارٗ ظاإ حِار زِهاإ ياإر ذ صاإرحٔ َٖ حٔصااتًٕال ا ئُمسااانٖ َحِاربُنااا
رينغّهَّو ُرحٗو ثاعٖ حاطري زنا عَّزاقَٖ ذالَِٖ بزِتانّاا ظإ ل صااال َ 2:25ئإَ
ئٕطٕر َفا تٕرَِو يَّشَِو نَّعكَٔ ٕ ٖ ثا كاِو ُ باعُرَٗ ُرحصتانَٖ ب عَّزاقَٖ ظإ
طزَِكٔى ل صاال 2:36و يٕرَٔصا ٕ ئا اذٔ حإِ صٕرحٔ َٖ حَٔ ٕ ا عَّزاقٖ َضااَانّا
صٕرٔحٔرِا َاى حطإل بشاظاا رسطاارٗ خاُاسا اُرحاى يإر ذ صإرحٔ َٖ ثاحعااِٖ اا ُ
صاال .3114
يٕرَٔصا حبٕعَٖ ئَّكَٖ حاو ٕ بلإر حِات لمهناَٖ ضإر حٔظإرَِو لمهنا َٖ
ضاإر ثَّهاصاإ بكاإِوو َحِار زنااا َاى الِاإنَّو بٕعااكار ح ظاَٖ لمهناَٖ حاو يٕرَٔصااا
حِار زنااا فا تاإرَِو بُِهاإ ئٕطاإر َٗ حرَصاات بَُنااا ظ اَٖ لمهن اَٖ ّهااا فا تاإرَِو
حِزَ ٖ َئابُرٗ َصّاصٖ نٕو يٕرَٔصا إ ئا ااذٔ حاِإ صاهُرَِو ئّاكارٗ َثَّكًاا َٖ
ئٕ هٖ ِ َٖ ظاى حٔظٕراو َ ئإَ طُرانكاارَِّو بضإر ظااى يإرحََ خاصالٕ ا حا ياا ني ذ
ئٕطٕرَٗ صّاصٕ َّو مكُ ٕ َّو عَّزاقٖ َِّو ئَّك كَِف ئَّك ب اِبٕت ضٕر حٔ َٖ
حٔصتًٕال ا بٕعط 3114-2:79و ثَّدٕ ٕت طًُرِها ُر ا نٕ َِٕٖٔ ِا َاى حٔظٕرا.
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بٕعَٖ حَََٗ ٕ ٕرخانكزِٕ بُ حِار زنا فا تإرَِو جاُحا جاُحا (نااظدُِٖو
يٕرَِمٖو َنَّعكَٔ إ ٖ) ئإََِو بُِهإ ئٕطإر َٗ ضارٔصإرنٕ زنا ظا َٖ َّغا َٖ يإر ذ
ىل إ ثارت ئا ااذٔ
حٔصتجَّكا كانكنا ظاى حٔظٕراى ب حَٔ ٕ ا عَّزاقٖ ظٕ يإ ا نُ إو َ
حإِ ار َّكزنا ظاى فا تٕرا ثغتٖ صاال َِٖ 3114و فا تإرَٗ ئَّكاَٖ ِاَٖ نااظدُِٖ ئإَ
ذٗ يٕبَُنا بريَبُضُى َبٕرذَٔٔنكَِّو يٕظكذ َِّو الِٕنَّو صٕرٔ ٖ َِّو نٕ إََِو
بٕعااكار حظااَٖ َّغاا َٖ حا ئاإَ ذٗ ( ااُرحو عاإرٔبو َ ُر ماااى) سَِااكٔبارٗ حِار زنااا
بريَبُضااُى َبٕرذَٔٔنااكَِّو ٕ ٕنٕ اإََِو حٗ ذٗو ااُ بُِاإ ئّااك ذ ئاصااتٕنطَّو
يٕ باإرٗ ضارٔصاإر زنَٖ .فا تاإر َٗ حََ َٗ حذاِاإ ّكزنا حَٔ اإ َّو ياإرَِمٖ ّهااا
ُر ّا َئرياى َيهكٔ حَٔ ٕ َّو عإرٔبٖ َٔ اٖ صاُرِا باُ ضارصإر زنا َّغاا ظااى
ناَضاى ذ زصَّو ظٕطٕرانكنا َاى بُ صٕر يٕرَِما ُرحصاتانَٖ اُ حَٗ بّتإ ئٕطإرَٗ
بًَّش زنا مكُ إ ا يإرَِم َٖ َحرَصاتكزنا اار َّكزن َٖ ضإر اُرحَِو َاى حَٔ إ اى.
فا تٕرَٗ صَّٖ َِٖ نَّعكَٔ ٕ ٖو ُ َّكا ٕ ئا ااذٔ حاِإ رَىلَ ئإ زِكا َٔ بااال زِو
يَّش ل عَّزاقَٖ يٕر ذ صاال  3114ا ُ نُ إو ىلَ ض طعاعا نٕ زنإ صإر مكُ إ ا
عَّزاقَٖ بُ جَّبٕجَّكزنا ّكانّش ا حٔصتُرٗ بُ ضارٔ زنا ظَٖ َّغاَٖو يٕرَٔصاا إ
ئا اذٔ حإِ رَىلَ نَّزحِٔا نٕ إََِو ئَّكطز اٖ باُ يارِكارِكزناا عَّزاقاَٖ ()UNAMI
حضارٔصاإر زنا ظااَٖ َّغااَٖ حا ثغااتٖ ب رٔسا ٕنااكِا ياإرحََ مكُ اإ َّو عَّزاقااٖ
َ ُرحصتانٖ رَِك بُ يا ّٕ حاى ُ رَىلَ خُ ببّهّتو ىلَ نٕ ِا صإر ٕفتٖ باُ ح اارَٗ
ىل رَِكداازاَا طزَث اَٖ ٕنطااذ َٗ نااّغ حَٔ اإ ٖ
خااُ .يٕرَٔصااا اإ ئا اااذٔ حاِاإ رَ َ
) َٔ(International Crisis Groupحٔسطاِإ َٖ ئإ احميٖ ِاَٖ نَّعكَٔ إ ٖ اُ
راثُر اى ضٕر َّغَٖ ئا احٔ ح ٕت َراثُر َّو ََٗ صإنطٕ َٖ نَّعكَٔ إ ٖ ِاَٖ ب بًاا
يِٕٕو يٕرَٔصا ٕ بُضاُنَّو ظا َٖ رَِكدازاَ َٗ حِار زِهإ اُ سَربإِا َاى حذٗ باريَ
بُضُنَّو الِٕن َٖ اُرحٗ نإ َثارت نَّشِكاٖ بُضاُنَّو الِإن َٖ ُر ماانٖ َحَٔ إ َّو
يٕرَِمٖ نٕ ب اِبٕت ُر ّا.
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ح بٕع ا َٖ صااَّٖ َ ِ ا َٖ حَ ااايّ َٖ حاو اإ ئا اااذٔ حاِ إ رَِك اَّو ضارٔصاإرِا ظ ا َٖ
ىل بٕرٗ ئا اذٔ بكِٔهإ ضارٔصإرَِٖو إ ب فإر حِات يَّاشا جإ أَرٗ ِاا
ئارِغَٖو َ
الِٕنَّو صّاصٖ َِّو جُحا جاُحا حِاار بكإِو ل َاى حٔظإرا ئإَذٗ بزَِكاا حِار زناا
ئااااإجنا َّو يٕ باااااذارحنَّو ثٕر ااااإ انَٖ عَّزاقااا اَٖ ِااا اَّو صاااااا َّو 3116و َ 3121

َيٕ بذارحنَّو ضعا َّو ثارَِشطٕيا ِا صاال 311:و حا ُ ثرت ئاصَُِٖ يٕر رَِكٕضاارٔ َٖ
حِار ببّت .حباصَٖ حَََٗ حا ٕ ئا اذٔ حإِ نٕخغإرَِّا حٔصاتُرٗ باُ ضارٔصإر زنا
ظ اَٖ ئارِغ اَٖ ل حَِااف اااححَٗ  ِ َٗ 69ا َٖ ِاصاااِا بزَِعاإبزنا حٔ اإ َٖو َ اااححَٗ َٗ 251
ذحٔصتُرَٗ يٕ ّغإَِٖ عَّزاقاَٖو َئإَ اارَٗ يا ّإ ئٕجنا اكاى ضإر جَّبإجَّكزنا
ناظٕرَ ا ظٖ ااححٔٗو َئاصاُِ َٖ َٗ ثغاتٖ ب حَ ايّاك يا هاا ااَ َٗ ححٔصاتُرٗ ِا َٖ
حِااار زٗ بااُ جَّباإجَّكزنَٖ .ح باصا َٖ صااّ َٖ حا اإ ئا اااذٔ حاِاإ َاى رَِطٕضااارَِو ااُ
حبّاات ح ثاعاإرَذَٗ حا بًَّهاإ ث اَّػ ئٕطاإر رَِكٕضااارا حٔصااتُرٗ يا اإ ثغاات طااٍُ
ياااظ َّ و ذَاى ذٗ رَِكٕضااارا ٕعااكٕرٗ ض ذالِ ا َٖ مكُ اإ ا عَّزاقااٖ ِاااى مكُ اإ ا
يٕرَِما ُرحصتانَٖ ظٕو ِاى ذٗ رَِكٕضارا حرَصاتكزنا يٕرَِمإ ا اِبإت ل إر ُ
ل حَِف ّكانّش ا ححٔصتُرٗ حا حِار زٗ بُ حرَصتكزنا يإرَِماىو ِااى ظٕطٕراناكنا
ثارَِشطٕيا ٕر ُ َٖ بُ صٕر يإرَِما ُرحصاتانَٖ اكَِف حاخاُاسا جعا اا ثارَِشطإيا
ََٗ ُ ئَٕ ذٗ رَِكٕضارٔ ا حٔصتُرٗ ِٕو ِاى ذٗ حابٕعكزنا حٔظٕرَِو لمهنَٖ ضإر
ل حَِااف رَِكٕفتهاإ َٖ حناظباإرا الِاإنَّو ثُِٕٔنكِااكارو ِااا ذٗ باإالظكزنا يَّااشَِو
نٕ ََِٕو ئَّكطز ٖ ل ظاى حٔظٕراى بُ رَِطز و ل رَِكانا ثَّكاكاحانا حناظبإرا الِإنَّو
جُحا جُحا حا.
َ ل حَ ايَّٖ ذٗ َّكُ ني ٕ حَ ايّك ئّهإِ ب َاى ئٕجنا َّو ئٕم طٕيٕعتّهَٖو
َئَٕ راصجارحَِو ٕ ثَّغكَّػ زِو حٔربارٔٗ بابٕ َٖ َّكُ ّهَٖ.
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Abstract
This research is under the title of (The Problem of The
Disputed Territories in Iraq: Kurdistan Reagion as a Model ), aims
to address the study of conflict over Disputed Territories between
the Federal Government in Baghdad and the Kurdistan Regional
Government to determine the internal borders of the Kurdistan
Region with the rest of Iraq through resolving the administrative
determination of such administrative units. The subject will be
addressed through four chapters.
The introductory chapter deals with the history of the
Disputed Territories from political and administrative facets, from
the era of the Ottomans Empire and the emergence of Kurdish
Emirates till the occupation of Iraq by United Kingdom in 1914,
and the factors that urged international powers to link south
Kurdistan to Iraq in 1925, then the study tackles Iraq and how did
Kurdish freedom movements from 1925 up to 2003 are treated.
The first chapter deals with the definition of the Disputed
Territories, identifying the parties to this conflict, and identifying
the factors behind the creation of this conflict which are historical,
economic, and political. The ethnical and administrative borders of
these regions are also mentioned, and the changes which came over
these two features due to the successive Iraqi governmental policies
especially during the rule of Ba’th party between the years 1968
and 2003, aiming at changing the national roots of these regions.
The second chapter is dedicated to a variety of factors
(internal, regional, international) which regarded as the obstacles to
solving the problem of the Disputed Territories from the start of
linking these Territories to Iraq till present, but the effects of these
factors are rather focused after the year 2003. The internal factor
which is the first one means the existence of different viewpoints
and interests of the main national parties to this conflict, including
Kurds, Arabs, and Turkmen, and also the viewpoints and interests
of other minorities, which became one of the obstacles in this issue.
The second factor, is the counteract of regional countries such as
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Turkey, Iran, and some other Arabic countries like Syria to the
resolutions of these Territories and their fears if those Territories
are linked back to Kurdistan, which will empower Kurdistan
Government and as a result this will effect Kurds in those countries.
The third factor, which is international, indicating the role of U.S.A.
as the super power in Iraq since 2003 till now, but it has not urged
Iraqi government to put to practice the mechanism of Constitution
to resolve this issue. Then the role of United Nations Assistance
Mission for Iraq (UNAMI) is tackled to resolve this problem after
both Iraqi Government and Kurdistan Regional Government gave
their consent to UNAMI to play a role in this issue, but it was not
successful in this role. Also the role of International Crisis Group as
an Academic International Institute that makes reports on this
conflict is dealt in this study, and its reports are internationally
accredited. Their viewpoints are showed, in which majority of them
are against Kurdish side, and they are more close to Turkmen and
regional countries, especially Turkey.
The third chapter and the last one is dedicated to the
resolutions for this conflict, but before discussing these resolutions,
it was important to refer to the power of people belonging to
different political parties in the regions via results of Iraqi
parliament elections in the years of 2005, 2010, and Provincial
Council Elections in 2009, So as to make clear the future of each
resolution. In the second chapter I have referred to the legal
constitution to resolve this conflict according to the article 58 in the
Transitional Administrative Law (TAL), and the article 140 from
the Permanent Iraqi Constitution, and the work which is done to put
to practice this article by the committee for the Implementation of
article 140 of the Constitution of the Republic of Iraq. And then I
have referred to the resolutions that might take place in conflict if
legal resolutions are being neglected, and among them the military
resolution either by Iraqi Government or Kurdistan Regional
Government, or the other resolutions which will create a special
region in Kirkuk according to the mechanism of Constitution for
creating specific regions, or returning Kirkuk Governorate back to
Kurdistan Region according to the requirement of Kirkuk
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Provincial Council which is a legal resolution, or dividing the
Disputed Territories according to a decree by related parties, or the
intervention of U.N. peace maintain forces in these regions to
prevent military clashes between parties to the conflict.
And finally this research is ended with several results and
findings in addition to a recommendation about the subject of the
study.
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المالحق
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الملحق رقم ()2
نا رسالة السفير ا مريكي في العراق (جون نيغروبونتي) الموجّ ه إلى جالل الطالباني
في 3116/2/26
حول دعم الواليات المتحدة للتطبيق الكامل الكامل لقانون إدارة الدولة االنتقالي,
وخصوصا ً الفقرات التابعة للمادة ()25
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الملحق رقم ()1
نللا رسللالة رئللي الحكومللة العراقيللة المإقتللة ايللاد عللالوك والموجهللة إلللى القيللادة
السياسية الكوردية في  3116/2/9حول تعهد حكومته بتفعيل اآلليات التي تلإدك إللى تطبيلق
فقرات المادة ()25
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الملحق رقم ()3
نا التقرير ا ول لبعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ,حول الحدود الداخلية
المتنازع عليها ,الذك قدم إلى مجل الوزراء العراقي ومجل الرئاسة العراقي ورئاسة
حكومة إقليم كوردستان بتاريخ .3119/7/6

ق ّدم الممنل الخاا لألمين العام لألمم المتحلدة فلي العلراق اسلتيفان دك مسلتورا إللى
الحكومللة العراقيللة التحليللل ا ولت الللذك قامللت بعنللة ا مللم المتحللدة لمسللاعدة العللراق حللول
العمليات الممكنة لتسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها .وجاء في المذكرة أن التحليل «يلؤتي
جزءا من جهود البعنة لتطبيلق واليتهلا بموجلب قلرار مجلل ا ملن رقلم .»)3118( 2881
وأضافت المذكرة «دأبت بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق فلي أعقلاب االتفلاق العلامت اللذك
تللم التوصللل إليلله مللع مجلل الرئاسللة وموافقللة رئللي حكومللة العللراق ورئللي حكومللة إقللليم
كردسللتان قبيللل الموعللد النهللائي المنصللوا عليلله فللي المللادة  251مللن الدسللتور فللي ديسللمبر
(كانون ا ول) الماضيت على العمل على تقديم المساعدة الفنيلة لتسلوية هلذا المسلائل .واليلوم
قامللت البعنللة بتقللديم تقللارير تحليليللة حللول أربعللة أقضللية متنللازع عليهللا إلللى نفل المسللإولين
أعللالات ومرفللق معهللا ورقللة توضلل ،المنهجيللة التللي اتبعتهللا بعنللة ا مللم المتحللدة لمسللاعدة
العراق» .وقال الممنل الخاا لألمين العام لألمم المتحدة« :أود أن أإكلد أن حكوملة العلراق
وحدها هي التي لديها المسإولية السيادية التخاذ أك قرار بخصوا هذا العمليلةت والمنهجيلة
المستخدمة لمعالجة الحدود الداخلية المتنازع عليها» .وأضاف «أن هدف بعنة ا ملم المتحلدة
لمساعدة العراق من خالل إعداد وتقديم هذا التحليل هو مجرد المسلاهمة فلي تطلوير عمليلات
لتسوية هذا المسائل المعقدة والحساسة» .وأشلار تحليلل بعنلة ا ملم المتحلدة لمسلاعدة العلراق
إلى سلسلة من اإلجراءات التي يجب اتخاذها لبناء النقة من أجل المساعدة في معالجة الواليلة
اإلدارية لألقضية المتنازع عليها وتلوفير ا ملن لكافلة العلراقيين القلاطنين فيهلا وتهيئلة اللزخم
الالزم للوصول إلى اتفاق سياسي أوسع حول كل منهلا .ونلدرك تماملا انله يجلب مناقشلة هلذا
العملية بشكل كاف.
وقال الممنل الخاا لألملين العلام« :الجميلع يلدرك أن إحلراز تقلدم عللى صلعيد
تسللوية مسللؤلة الحللدود الداخليللة المتنللازع عليهللا (والتللي نعلللم أنهللا ال تقتصللر علللى شللمال
ال عراق فقطت حيث يقع بعض منهلا فلي ا جلزاء وسلط وجنلوب اللبالد) وتوضلي ،الحلدود
اإلدارية ينبغي له أن يكون ضمن تسوية سياسية أوسعت من شؤنها طمؤنة الشعب العراقي
وترسيخ وحلدة الدوللة العراقيلة .وفلي هلذا السلياقت تسلتمر بعنلة ا ملم المتحلدة فلي تقلديم
المشورة إلى حكومة العراق ومإسسلاته الديمقراطيلة حلول التحضلير لالنتخابلات المقبللة
وعملية مراجعة الدستور».
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 األقضٌة األربعة األولى* نظراً لما تتضمنه هذا المسائل من تعقيداتت اختارت بعنة ا مم المتحلدة أربعلة أقضلية
لتكون موضع تحليلها ا ولي .وقد هدفت البعنة من خالل هذا العينة إلى تطلوير منهجيلة
يمكن تطبيقها على هذا المناطق وريرها من المناطق المتنلازع عليهلات بغلرض عرضلها
علللى حكومللة العللراق للنظللر فيهللا .وقللد تللم اختيللار هللذا ا قضللية بعللد مشللاورات مسللهبة
وموسعة وتحليل الظروف الخاصة لكل واحدة منها.
 -0قضاء عقرة  /محافظة نٌنوى:
* بلللدأت محافظلللة دهلللوك بللل دارة عقلللرة ابتلللداء ملللن علللام  .2::2وهلللي تقلللع فلللوق «الخلللط
ا خضر»ت الذك فصل إقليم كردستان الفعللي علن إدارة حكوملة العلراق .ونتيجلة للذلكت فل ن
عقرة تعتبر بشكل أساسي أحد ا قضلية التلي تقلع تحلت إدارة حكوملة إقلليم كردسلتانت وذللك
بموجب المادة  64من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقاليلةت والتلي تلم إدراجهلا فلي الدسلتور
العراقي ضلمن الملادة  .254وتقطلن القضلاء أرلبيلة كرديلةت وبالتلالي للن تكلون هنلاك حاجلة
للقيللام بتغييللرات جوهريللة فللي الترتيللب اإلدارك الحللالي فللي حللال تللم تحويللل اإلدارة بصللورة
رسللمية إلللى محافظللة دهللوك .وقللد أوصللت بعنللة ا مللم المتحللدة لمسللاعدة العللراق بعللدد مللن
إجراءات بناء النقةت بما فيها إجراءات ملن شلؤنها ضلمان حريلة التنقلل بلين محلافظتي دهلوك
ونينوىت والحق في استخدام اللغلة العربيلة وتطبيلق إجلراءات منصلفة للتوظيلف فلي وحلدات
شرطة عقرة والوظائف الحكومية ا خرى.
 -2قضاء الحمدانٌة  /محافظة نٌنوى:
* لقد استمرت محافظة نينوى ب دارة الحمدانية منلذ علام  .2:43وهلي تقلع خلار نطلاق
ا قضلليةت التللي تللديرها حكومللة إقللليم كردسللتان منللذ  2:آذار /مللار  .3114ويتمتللع
القضاء بلروابط إداريلة واقتصلادية قويلة ملع الموصللت وتاريخيلا ً كلان يتلؤلف ملن بللدات
مسيحية كبيرة بها قرى متنلانرة للشلبك ومجتمعلات عربيلةت بلا خا فلي ناحيلة نملرود.
وملن المالحلظ أن االرتفلاع الحللاد فلي مسلتويات العنلف فللي الحمدانيلة بعلد مللار  /آذار
 3118للله أنللر فللي مللا يتعلللق بالخيللار اإلدارك لللدى المجتمعللات الضللعيفة هنللاك .كمللا أن
الوضلللع ا منلللي الصلللعب فلللي العلللراق أنلللر وبصلللورة مباشلللرة عللللى التركيبلللة السلللكانية
للحمدانيلة .عللى وجله ال خصلوات أدى ذللك إللى أعلداد متزايلدة ملن المسليحيين والشللبك
الذين هُجروا من مناطق أخرى في العراق بالسكن بؤعداد كبيرة فلي الحمدانيلة .واسلتناداً
إلى التحليل الذك تم تقديمهت ربما تررلب الحكوملة العراقيلة باالسلتمرار فلي إدارة قضلاء
الحمدانية من خالل محافظة نينوى.
أوصت بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق القيام بعلدد ملن إجلراءات لبنلاء النقلة
مللن أجللل زيللادة المشللاركة المحليللة فللي قللوى ا مللن العراقيللة فللي الحمدانيللةت خصوص لا ً
مشللاركة المكونللات العربيللة والمسلليحيةت واالنتشللار العاجللل لقللوى ا مللن العراقيللة فللي
الحمدانيللة لتحللل محللل ترتيبللات ا مللن المحليللة (التلي تتللؤلف حاليلا ً مللن البيشللمركة بشللكل
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أساسي) .وركزت إجراءات بناء النقة ا خرى على معالجلة إجلراءات التوظيلف وتلوفير
الخدمات ا ساسية وريرها من اإلجراءات .وعبر أفراد المجتمعات المسيحية ومجتمعات
الشبك عن رربتهم بالحصول على شكل معين من ترتيبات الحكم المحليت وسعت البعنلة
إلى التؤكيد على الضمانات الدستورية ا ساسية لكل العراقيين في هذا ا قضيةت بما فيهلا
الحقوق اإلدارية والسياسية والنقافية والتعليمية.
وقد تم إيالء اهتمام خاا إلى ضمانة سالمة المجتمعات الضعيفة في الحمدانية.
وعملت بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق على تحديد الترتيبات ا منية التي تهدف إللى
تحسين أمن المجتمعات المسيحية ومجتمعات الشبكت وهي تحث حكومة العراقت بمساندة
القوة متعددة الجنسياتت على االستمرار في ضمان سالمة ا قليلات فلي الحمدانيلةت وهلذا
يشمل وضع نقاط تفتي إضافية وتجنيد الس ّكان المحليين من المجتمعات المعنية في قوى
ا من العراقية وزيادة عدد مراكز الشرطة ونشر وحدات قوى ا من العراقية من قضلاء
مجاور.
 -3قضاء مخمور /محافظة نٌنوى/محافظة أربٌل:
* كانت مخمور دوما ً جزءاً من محافظة أربيل منذ عام 2:43ت ويإكلد هلذا علدد كبيلر ملن
القرارات وا وامر والقوانين الحكومية .رير أن محافظة نينوى بدأت ب دارة القضاء ابتلداء
من عام  2::2عندما تم رسم الخط ا خضرت الذك فصل إقليم كردستان عن إدارة حكومة
العللراق .ونتيجللة لللذلك فل ن مخمللور تعتبللر بشللكل عللام خللار نطللاق ا قضللية التللي تللديرها
حكومة إقليم كردستان منذ  2:مار (آذار)  .3114إالّ أنه ال يوجد أك تشريع أو قرار أو
نظام ينقل بصورة رسمية إدارة قضاء مخمور من محافظة أربيل إلى محافظة نينوى .وقلد
ساهم عدم وضوح الوضع اإلدارك لقضاء مخمور في تعقيد المسار التنموك هناك حيث ال
يزال يعتبر أحد أقل أقضية العراق نمواً .ملن جانلب آخلرت فل ن ناحيلة قلرا تقطنهلا أرلبيلة
عربيللةت وقللد أعربللت المجتمعللات العربيللة فيهللا عللن معارضللتها الشللديدة ن تقللوم أربيللل
ب دارتها بصورة رسمية .واستناداً إلى هذا التحليلت ربما تررب الحكومة العراقية في اتخاذ
خطوات من شؤنها أن تعيد رسميا ً إدارة قضاء مخمور إلى محافظة أربيللت باسلتنناء ناحيلة
قللرا التللي قللد يكللون ملن ا فضللل أن تكللون إدارتهللا مللن خللالل قضللاء مجللاور أو محافظللة
مجاورة.
وأوصت بعنلة ا ملم المتحلدة لمسلاعدة العلراق القيلام بعلدد كبيلر ملن اإلجلراءات
لبنللاء النقللة ركللزت علللى ضللمان أن تتلقللى المجتمعللات العربيللة والس ل ّكان العللرب مللوارد
الموازنة بصورة منصفة وإمكانية الحصلول عللى وظلائف والتمنيلل فلي الحكوملة وقلوى
ا من .وشملت اإلجراءات ا خرى أن تضمن إجراءات تسجيل بطاقات الهويلة احتسلاب
كافللة سل ّكان مخمللور بصللورة صللحيحة وضللمانات متعلقللة باسللتخدام اللغللة وحريللة التنقللل
والتركيز على زيادة عدد المشاريع اإلنمائية .ناحية مندلي /قضاء بلدروز فلي محافظلة
ديالى:
* تم خفض المستوى اإلدارك لمندلي التي تعتبر أحد أول ا قضية اإلداريلة فلي العلراقت
إلى ناحية (ضمن قضاء بلدروز) بموجب مرسوم جمهورك في عام 2:98ت لكنها كانت
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باستمرار جزءاً من محافظة ديالى منذ عام  .2:43وقد تال سياسات الدولة في السبعينات
ومنها طرد ا كراد الفيليين ومكونلات أخلرى علدد كبيلر ملن القلرارات المتعلقلة بلالحرب
اإليرانية العراقية في النمانينات قضت بنقل س ّكان المناطق الحدوديلة إللى خلار منلدليت
ا مللر الللذك أدى إلللى موجللة تهجيللر كبيللرة أخللرى وانخفللاض حللاد فللي عللدد الس ل ّكان .إن
التخلف التنموك المزمن وعقود من النشاط العسكرك والقمع واإلهملال اإلدارك المملنهج
علللى صللعيد تقللديم الخللدمات والللنقا الحللاد فللي الميللاا أعللاق العللودة الجماعيللة للس ل ّكان
ا صللليين .وإن إدارة ناحيللة منللدلي مللن خللالل محافظللة ديللالى يعتبللر اسللتمراراً للترتيللب
اإلدارك التاريخي.
واقترحت بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق القيام بسلسلة من اإلجلراءات لبنلاء
النقة من أجل ضمان االعتراف بتاريخ مندلي المؤساوك (با خا ذلك المتعلق بلا كراد
والتركمان) ومعالجة اإلهمال الممنهج لها .وباإلمكان القيام بهذا ملن خلالل إنفلاذ ا حكلام
الدستورية التي تولي اهتماما ً خاصا ً لمناطق ا زمات والحصول على اسلتنمار رأسلمالي
فللي كافللة القطاعللات .كمللا أن هنللاك تشللجيعا قويللا إلشللراك كافللة المجتمعللات فللي عمليللات
المشورة المحلية فيما يتعلق بخطط إعادة اإلعمار واحتياجات التنمية .وركزت إجلراءات
بناء النقة ا خلرى عللى ضلمان مخصصلات موازنلة منصلفة وتقلديم الخلدمات ا ساسلية
والحصول على الوظائف والتمنيل في قوى ا من والمكاتب الحكومية .كما شلملت أيضلا ً
ضمانات تتعلق باستخدام اللغة وحرية التنقل والتركيز على تنفيذ أكبلر لمشلاريع التنميلةت
السيما مشاريع الرك.
 معاٌٌر التقصً:* لقد قامت بعنة ا مم المتحلدة لمسلاعدة العلراق بلالنظر فلي علدد ملن وسلائل البحلث فلي
سياق وضع تحليال تها لكي تتمكن من تكلوين فهلم أفضلل للظلروف الخاصلة بكلل قضلاء.
ولللم يللتم إعطللاء أك مللن المعللايير المسللتخدمة أهميللة أكبللر علللى حسللاب أك مللن المعللايير
ا خرى.
 -2التاريخ اإلدارك:
* كان من المهم دراسة الممارسات التلي اتبعتهلا الحكوملات السلابقة فلي الماضلي عنلد النظلر
فللي التغيللرات اإلداريللة المسللتقبلية وكانللت دراسللة قللرارات قيللادة مجل ل النللورة والمراسلليم
الجمهورية جزءاً من هذا العملية .التغيرات التي طرأت بعد مار (آذار) :3114
* شهد العراق تغيرات جذرية منذ مار (آذار)  3114عندما تم قلب الترتيبات اإلدارية
تقريب لا ً بللين عشللية وضللحاها .وكللان مللن المهللم فهللم طبيعللة هللذا التغيللرات وأنرهللا علللى
المجتمعات المختلفة وإن كانت دائمة أم ال.
تقدٌم الحكومة للخدمات:
* لقلللد تلللم طلللرح مسلللائل تتعللللق بتقلللديم الخلللدمات الحكوميلللة وتنفيلللذ الموازنلللة فلللي كافلللة
المحافظللاتت التللي تعتبللر مشللكلة فللي كنيللر مللن أنحللاء الللبالد .وفللي مللا يتعلللق بالمنللاطق
المتنازع عليها ف ن توزيع التمويل والموارد عادة ما يتم وفق أس مزدوجة وريلر قابللة
للتوقع من حكومة العراق وعبر حكومة إقليم كردستان .وهذا من شؤنه أن يإدك إلى عدم
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وضوح للدى بعلض السللطات دون الوطنيلة التلي تفضلل أن تعملل ب نصلاف بالنيابلة علن
كافة أهالي المنطقة.
 -3التركيبة السكانية وانتخابات :3116
* لقد تم بذل جهد لدراسة الخصائا الس ّكانية في كل من ا قضية بصورة دقيقة .وإحدى
وسللائل إنجللاز هللذا ا مللر كللان اسللتخدام بيانللات المعلومللات اإلحصللائية فللي العللراق علللى
الصعيدين المركزك والمحلي .إضافة إلى هذات ف ن دراسة نتائج االنتخابات البرلمانية في
ديسللمبر (كللانون ا ول)  3116هللدفت إلللى تحديللد الخيللارات السياسللية المحليللة ودرجللة
التؤنير السياسي في المحافظات في ذللك الوقلت .وينبغلي أال يلتم تفسلير نتلائج االنتخابلات
على أنها مإشر على ميل السكان إلى تغييلر الصلالحية اإلداريلةت فملن المعلروف أنله تلم
تقديم الكنير ملن الشلكاوى بخصلوا إجلراء تللك االنتخابلات فلي هلذا المنلاطق بملا فيهلا
ادعللاءات بللالتزوير والترهيللب والمخالفللات .أيض لا ً تللم ا خللذ بنظللر االعتبللار ضللمن هللذا
المعيار وضع ا شخاا النازحين داخليا .الظروف  -4االجتماعية االقتصادية:
* سللاعدت الظللروف االجتماعيللة االقتصللادية فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا علللى كشللف
التاريخ الخاا بالسيطرة اإلدارية.
 -5الدعاوى والتعويضات:
* تمت دراسة وضع ومستويات دعاوى الملكية والتعويضلات فلي كلل ملن ا قضلية كمإشلر
على التغييرات التي وقعت في السابق.
 -6ا وضاع ا منية:
* تمت دراسة ا وضاع ا منية في كل منطقة لفهم التوجهات أننلاء العلامين المنصلرمين
وأنرها على اإلدارة المحلية .والسإال ذو العالقة وا كنر حساسية هنا يتعلق بمسلؤلة ملن
يقدم الحماية ا منية ونيابة عن أك جهة.
 -7مشاورات بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق:
* كانت الزيارات الميدانية التي قامت بها البعنة إلى المناطق قيد النقا إلجراء مقابالت
مع مجال ا قضية والنواحيت إضافة إلى زعماء العشائر والمجتمع من أحد أهم أجلزاء
البحث .وقد حالت الظروف ا منية دون إجراء مس ،أعمق في بعض المناطق .ريلر أنله
كان هناك إحسا بؤن هذا الزيارات مكنت البعنة من جمع آراء ذات تمنيلل واسلع حلول
مخاوف كل من هذا ا قضية .وتعززت هلذا العمليلة باجتماعلات ملع ا حلزاب السياسلية
والبرلمانيين في بغدادت إضافة إلى لقاءات مع مواطنين عراقيين قدموا بمحض إرادتهم.
 إجراءات لبناء الثقة:* كللان تحديللد إجللراءات بنللاء النقللة التللي وضللعت خصيصللا لتتناسللب مللع خصوصللية كللل
منطقة هو الجزء ا خ ير والمهم لهذا التحليل .وشملت هذا اإلجلراءات التلي تطرقلت إللى
كافة ا قضية مزيجلا ً ملن إجلراءات إلعلادة اإلعملار والتنميلة وإجلراءات للمسلاعدة عللى
حماية ا قليات.
المرحلة النانية :وتستمر بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق في البحث.
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إن بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق مستمرة فلي بحنهلا وعللى نحلو مشلابه لمجموعلة
أخللرى مللن ا قضللية المتنللازع عليهللا فللي شللمال العللراق .وتشللمل أقضللية تلعفللر وتلكيللف
وشيخان وسنجار فلي محافظلة نينلوى وقضلاء خلانقين فلي محافظلة ديلالى .وتهلدف بعنلة
ا مم المتحدة لمساعدة العلراق إللى االنتهلاء ملن هلذا التحلليالت خلالل ا سلابيع القادملة.
وستركز المرحلة النالنة على محافظة كركلوك وبعلض ا قضلية المحاذيلة لهلات التلي تلتم
إدارتها من خالل محافظات مجاورة أخرى.
إجراءات لبناء النقة في كركوك
* تعتبر كركوك محور أك جهد يسلعى إللى معالجلة الحلدود الداخليلة المتنلازع عليهلا فلي
شمال العراق .وأصب ،لبعنة ا ملم المتحلدة لمسلاعدة العلراق وجلود فلي كركلوك وسلوف
تستمر في التفاعلل ملع المجتمعلات هنلاك .كملا أن البعنلة فلي صلدد النظلر ملع ا طلراف
المعنية في خيارات تتعلق بسلسلة إجراءات محتملة لبناء النقة وهي على أهبلة االسلتعداد
للمساعدة في وضع الصيغة النهائية ك خطوات في مجلاالت تقاسلم السللطة والترتيبلات
ا منية بما فيها ضلبط ا ملن عللى مسلتوى المجتمعلات المحليلة وتقلديم السللع والخلدمات
العامة ومعاملة المعتقلين وحقوق استخدام اللغة وتوزيع المناصب الحكومية.
كمللا بللدأت البعنللة بالعمللل علللى سلسلللة مللن السلليناريوهات والخيللارات المحتملللة لتسللوية
المسلللائل ا لمتعلقلللة بالواليلللة اإلداريلللة ووضلللع محافظلللة كركلللوك ضلللمن عمليلللة سياسلللية
ودسللتورية تقبللل بهللا ا طللراف الرئيسللية المعنيللة .كمللا تنللوك مناقشللة هللذا السلليناريوهات
والخيارات مع ا طراف المعنية خالل ا سابيع المقبلة.
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الملحق رقم ()1

بال المجل

الوطني الكوردستاني حول توصيات ديمستورا في  5حزيران 4005

عقب إعالن توصيات السيد ستيفان ديمستورا الممنل الخاا لألمين العام لألملم
المتحدة في العراق حول المناطق الكوردسلتانية الواقعلة خلار اإلقلليم والمتنلازع عليهلات
فقد ناق المجل اللوطني الكوردسلتاني فلي جلسلته الرابعلة والعشلرين يلوم 3119/7/9
تقرير السيد ديمستورا الذك يمنل المرحللة االوللى لتوصلياته المإلفلة ملن نلالث مراحللت
والذك قدمه إلى رئاسة جمهورية العراق الفدراليت وعبر فيه عن وجهة نظرا حول عدد
من المناطق التي تقع في دائرة المنلاطق التلي تنتظلر تنفيلذ الملادة مئلة واربعلينت وتشلمل
مناطق قضاء مخمور وقضاء آكرى ومندلي وقضاء الحمدانية .
إننا في الوقت الذك نعبر عن الشكر للسيد دك مستورا وا ملم المتحلدة لملا بلذالا
مللن سللعي مخلللا وكبيللر لتنفيللذ القللرار  2881لمجل ل ا مللن الللدولي فللي تقللديم الللدعم
للجهات ذات العالقة بتنفيذ المادة  251وتقديم المشورة والمساعدة الفنية لهات وفي الوقلت
ذاته يعبر المجل الوطني الكوردستاني عن قلقه حيال أسلوب تحديلد تللك ا قضلية التلي
أشار اليها السيد ديمستورا في تقريرات والسيما إستخدام معايير مختلفة في الوصول إللى
تلك المقترحات التي تطرق إليها .
إننا ندعو السيد ديمستورا والحكومة العراقية الفدرالية وحكومة إقلليم كوردسلتان
واللجنة العليا لتنفيذ المادة  251وكافلة ا طلراف ذات العالقلة اللى ا خلذ بنظلر اإلعتبلار
قلق مواطني كوردستان واإللتزام جميعا ً بالمادة  251من الدستور الدائم للعراق الفدرالي
والحقائق التؤريخية والجغرافية وضمان العدالة وإزالة آنار الظلم والتعسلف اللذك مارسله
النظللام الللدكتاتورك البائللد بحللق الشللعب الكللوردك والتركمللان ومللواطني كوردسللتان كافللة
كجزء من سياسة التغيير الديمغرافي والعنصرك التي مارسهات كما يجب أن تكون إزاللة
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آنار تلك السياسة في كوردستان أساسا ً لتنفيذ المادة  251ولي
المفروض عن طريق تلك السياسة قسراً .
كما أننلا نإكلد أن المجلل اللوطني الكوردسلتاني ينتظلر المقترحلات والخطلوات
المقبلللة لألمللم المتحللدة وخاصللة اإلعللالن عللن المرحلللة النانيللة والنالنللة مللن المقترحللاتت
وعندها سيقوم المجل الوطني الكوردستاني بدراسة المراحل اللنالث ويعللن علن موقفله
وقرارا بشؤنها .
تعزيز وتنبيت ذلك الواقع

المجل

الوطني الكوردستاني
3119/7/9

الملحق رقم ()5
ونيقة تصديق النتائج النهائية الستفتاء  ,3116/21/26من قبل المفوضية العليا لالنتخابات في
العراق
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الملحق رقم ()6
نتائج انتخابات مجل

النواب العراقي في 3116/23/26
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الملحق رقم ()7
385

تعهد رئي

الوزراء نورك المالكي بتنفيذ المادة  020في برنامج حكومته
لعام 4000

"الحفاظ على دستور العراق وااللتزام به والعمل بكل ما أقرات وأن أية تعلديالت
الحقة ال تجرك إال وفق المادة  253من الدستورت وتفعيل جميع موادا وبنودا بال انتقائية
ومتابعللة عمللل اللجللان المشللكلة وفقللا للدسللتور وبخاصللة المللادة 251ت واعتمللاد السللياقات
القانونيللة مرجعللا رئيسللا لعمللل الحكومللة وحللل جميللع الخالفللات واإلشللكاالت العالقللة علللى
أساسه وأن تلتزم القوى السياسية وأعضاء مجل الوزراء بالدستور والمنهلا الحكلومي
باعتبارا الجامع المشترك للقوى وا حزاب المشاركة في العملية السياسية" .
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الملحق رقم ()8
المبالس المخصصة للجنة تنفيذ المادة  251من دستور جمهورية العراق منذ تشرين
ا ول  3117ولغاية 3121/23/42
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الملحق رقم ()9
القرارات الصادرة من لجنة تنفيذ المادة  020من دستور جمهورية العراق
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الملحق رقم ()01
نا كتاب ا مانة العامة لمجل الوزراء العراقي للمصادقة على القرارات ا ربعة
ا ولى الصادرة من لجنة تنفيذ المادة 020
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الملحق رقم ()00
نموذ من استمارات الوافدين المعتمدة لدى لجنة تنفيذ المادة  020من الدستور العراقي
الدائم لعام 4002
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الملحق رقم ()02
نموذ من استمارات المرحلين المعتمدة لدى لجنة تنفيذ المادة  020من الدستور
العراقي الدائم لعام 4002
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الملحق رقم ()03
نا تقرير رئي

لجنة المادة  251من الدستور (رائد فهمي) الذك قدمه أمام مجل
النواب العراقي في جلسة يوم .3118/23/3

السيد رئي مجل النواب المحترم
السادة اعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
السيدات والسادة اعضاء مجل النواب الموقر
احييكم نيابة عن اعضاء لجنة تنفيذ المادة ( )251ملن دسلتور جمهوريلة العلراق وارجلو
لكم النجاح والموفقية في مهامكم الوطنية.
انه حقا لمبعث شرف واعتزاز ان نكون في حضرة مجلسكم الموقر وانلتم ممنللو الشلعب
بجميع اطيافه الدينية والمذهبية والسياسية والقوميةت وانتم تمنلون عماد بنيانه الديمقراطي
وركيزة اساسية للعملية الديمقراطية في بلدنا العزيز لنعرض لكم ما قامت بله لجنتنلا وملا
انجزته منذ تؤسيسها ووفقا لطلب االستضافة الذك تفضلتم بتوجيهه لنا.
حسللب طلللب االستضللافة طلبللتم التفاصلليل عللن تؤسللي اللجنللةت قللرارات اللجنللة وآليللات
عملهات وبموجب هذا الطلب هيؤنا العرض الذك سلنقدمه لكلم واعتقلد املامكم اآلن كلرا
يتضللمن كللل المفللردات التللي سللؤتولى عرضللها وسللتكون اللجنللة جميعللا تحللت تصللرفكم
لالجابة عن اية اسئلة واستفسارات ترتؤون طرحها.
يتضمن العرض الفقرات اآلتية :
تشكيل لجنةت اللجان والمكاتب المنبنقة عن اللجنة.
 اللجان الفرعية كاللجنة المالية والموقف المالي للجنة. اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها. آلية تنفيذ القرارات. قضايا الحدود االدارية وما قامت به اللجنة في هذا الشؤن. موضوع االستفتاء.كمللا تعلمللون ان اللجنللة شللكلت اسللتنادا الللى المللادة ( )251مللن الدسللتور العراقللي والتللي
تتضمن االشلارة اللى الملادة اللـ( )69ملن قلانون ادارة الدوللةت وتلم تشلكيل لجنتنلا فلي آب
 3117وبموجب االمر الديواني اللذك صلدر آنلذاك واللذك حلدد ايضلا هلذا اللجنلة والتلي
مشتقة من الدستورت لقد تعرضت تركيبة اللجنة منذ تؤسيسها الى زيادة اعضلاء اضلافيين
لتكامللل تركيبتهللا بحيللث تشللمل مكونللات الشللعب العراقللي اضللافة الللى الجهللات المختلفللة
المعنية بتنفيذ هذا المادةت وقد تمت اضافة االستاذ احمد شياع البراك وكذلك االستاذ انور
حميد بياتلي رئي حزب العدالة التركماني لعضوية اللجنة.
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هللذا التركيبللة النهائيللة للجنللة والتللي تبلللس عللدد اعضللائها اآلن ( )22عضللوا والتللي هللي
برئاسللتي وعضللوية معللالي الللوزيرة نللرمين عنمللان وزيللرة البيئللةت معللالي الللوزير جللواد
البوالني وزير الداخلية وهناك من يمنله في اللجنة ومعالي الوزير الدكتور محمد احسلان
ممنل اقليم كردستانت واالستاذ احمد البلراك رئلي هيئلة حلل النزاعلات الملكيلة العقاريلة
والدكتورة حنان سعيد محسن الفتالوك التي ضلمت اللى اللجنلة ملإخرا كمستشلار رئلي
الوزراء لشإون االقاليم والمحافظاتت السليد تحسلين محملد كهيلة عضلو مجلل محافظلة
كركللوكت السلليد آشللور ييلللد محللاميت السلليد محمللد خليللل نصلليف عضللو مجل ل محافظللة
كركوكت السيد انور بيرقدار رئي حزب العدالة التركمانيت السليد بلابكر صلديق عضلو
مجل كركوك.
ويجدر بالذكر ا ن اللجنة قد توالها في البداية االستاذ هاشلم الشلبلي ولكنله اسلتقال بتلاريخ
 3118/5/5وبقي موقع رئي اللجنة شاررا حتى نهايلة شلهر آب  3118وتحديلدا لغايلة
 39من شهر آب  3118حيث تم تكليفي برئاسة هذا اللجنة.
شكلت اللجنة الرئيسية عدة لجان فرعية جل متابعة تنفيذ مهامها المختلفة.
فهنللاك اوال لجنللة السللكرتارية التللي تتللولى متابعللة الشللإون العمليللة لعمللل اللجنللة مللا بللين
اجتماعينت وهناك اللجنلة الماليلة التلي تتلولى جميلع الجوانلب الماليلة للجنلةت واخيلرا كملا
تعلمون فقد بدأنا بالصرف المالي للتعويضات وهي ايضا تتولى تنفيذها واالشراف عليها
هذا اللجنة.
وهناك لجنة فنية من ضمن مهامها استقبال الطلبات لمن يرربون ملن المشلمولين بالملادة
( ) 251ونتولى تفاصيل عمل كل لجنة من هلذا اللجلان الحقلا فلي عرضلنات وهنلاك لجنلة
تقصي الحقائق وهي احلدى اللجلان الهاملة فلي عملل لجنتنلا النهلا تتلولى التلدقيق فلي كلل
الونائق التي ترفق بطلبات الشمول بالتعويضات التي تنا عليها ضوابط اللجنة.
وهناك لجنة متابعة برئاسة رئي اللجنة لمتابعة جميع مفاصل العمل.
كمللا تللم تشللكيل لجنللة نالنللة وهللي لجنللة حللل النزاعللات الملكيللة العقاريللة وذلللك بتللاريخ
 3117/23/7ليصب ،عدد اللجان ست لجان تتبع عمل لجنتنا.
بهدف ممارسة عملنا قمنا بتعريف بعض المفاهيم والتعابير الرئيسية واالساسية في عمل
اللجنللة ككللل وفللي تطبيقاتهللا الالحقللةت فللي عملنللا نقصللد باللجنللة العليللا لجنللة تنفيللذ المللادة
() 251ت ونقصد بالسكان االصليين ملن كلانوا يسلكنون المنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة
( )69مللن قللانون ادارة الدولللة العراقيللة للمرحلللة االنتقاليللة والمللادة ( )251مللن الدسللتور
والمسللجلين فيهللا فللي احصللاء عللام  2:68قبللل تللرحيلهم او تهجيللرهم منهللا جبللرا ونقصللد
بالوافد كل شخا للي ملن السلكان االصلليين للمنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة ()251
ورير مسجل هو او والدا في سلجل االحصلاء السلكاني لعلام  2:68فلي احلدى الوحلدات
االدارية المشمولة بؤحكام المادة المذكورة وتم توطينه فيها من قبلل النظلام السلابق ضلمن
سللياق حملتلله الراميللة الللى تغييللر الواقللع الللديموررافي فيهللا خللالل الفتللرة الممتللدة مللن 28
تملوز  2:79ولغايللة الللـ( ):مللن نيسللان  3114ونقصللد بالمرحللل كللل شللخا مللن سللكان
المناطق المشمولة بؤحكام المادة ( )251من الدستور اجبلرا النظلام السلابق عللى الرحيلل
عنها سباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية او من الذين تم هدم دورهم او منلاطق
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سكناهم بقصد الترحيل في الفترة المحددة في الفقلرة ( ) ملن هلذا البنلد .رابعلا  :المهجلر
وهو كل شخا من السكان االصلليين الحلدى المنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة ()251
من الدستور اجبرا النظام السابق على الهجرة منها سلواء بطلردا ملن الوظيفلة او احالتله
الى التقاعد سباب سياسية او عرقية او دينية او طائفية وحرمانه ملن التوظيلف فيهلا او
من ممارسة وسائل العي االخرى او بالضغط عليه بوسائل مادية او معنوية بهدف ترك
المنطقة او بعدم السماح له بالعودة اليها بعد اخراجه من الوظيفة او احالته الى تقاعد فلي
المكان الذك نقل اليه وظيفيا.
ونقصد بالمهاجر  :كل شخا ترك احدى المنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة ( )251ملن
الدستور سباب سياسية او بسبب الخوف من التعرض للظلم والتعسف نتيجلة السياسلات
القمعية للنظام السابق.
وتم تشكيل لجنة تسمى اللجنلة العليلا لتنفيلذ الملادة ( )69ملن قلانون ادارة الدوللة العراقيلة
للمرحلللة االنتقاليللة والمللادة ( ) 251مللن الدسللتور وهللذا اللجنللة تللرتبط بمجل ل الللوزراء
ويسمي رئي مجل الوزراء الرئي واعضاء اللجنة.
هللذا هللو ا الطللار العللام لتشللكيل اللجنللة وان لجنتنللا تللؤتي نتيجللة التللزام دسللتورك مللن قبللل
الحكومة في تنفيذ مادة دستورية كما ان حكومة السيد نورك المالكي وضلع فلي برنامجله
الحكومي ايضا في المادة ( )33التزاما بتطبيق المادة (.)251
ويجدر بالذكر ان برنامج الحكومة آنذاك كان يعك مشاركة جميع معظم الكتل السياسية
وكان من ضمن الكتل التي ساهمت في تشلكيل الحكوملة وللتلذكير قائملة االئلتالف وكتللة
التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وقائمة التوافق اضافة الى عدد من المستقلين.
وجميع هذا المكونات كانت موقعة على برنامج الحكومةت اذا تنفيذ هلذا االلتلزام ملن قبلل
الحكومة هو واجب عللى الحكوملة ونحلن كلجنلة احلدى االدوات التنفيذيلة التلي اعتملدتها
الحكومة لتنفيذ هذا االلتزامات وهذا يإطر نطاق عمل اللجنلةت فاللجنلة اذا هلي محصلور
عملها في الجانب التنفيذك والقانوني لما هو موجود وينا عليه الدستور بمادتله ()251
وكذلك الملادة ( )69ملن قلانون ادارة الدوللة وللي ملن واجبنلا اطالقلا الخلرو علن هلذا
الحدودت فكل ما يتعلدى ذللك ويتعللق بقضلايا قلد تمل نصوصلا دسلتورية فللي هلذا ملن
واجب اللجنة وانما اعتقد هذا من مهمة مجلسكم الموقر وهناك مجاالت اخرى لعملنا.
وهذا هو االطار الذك حكم عملنا منذ مباشرة اللجنة لنشاطها لما يقارب العام.
النقطة النانية ان عمل لجنتنا قد طرأ عليه بعض التؤخير منذ تؤسيسها وخاصة فلي الفتلرة
التي رافقت استقالة االستاذ هاشلم الشلبلي فلي بدايلة الشلهر الرابلع وللم يلتم تكليلف رئلي
اللجنلة اال نهايللة الشللهر النللامن وبالتللالي هنلاك حللوالي ( )6-5اشللهرت اللجنللة كانلت بللدون
رئاسة مما انر وعرقل بعض اعمالها ررم ان لجانها الفرعية قد واصلت اعمالها.
اود ان اشير الى الذك حكم عمل اللجنةت اللجنلة تلدرك تماملا انهلا تتنلاول موضلوعا بلالس
الحساسية بالنسبة للعراق وهو موضوع الكل يتفق على كونه احدى بلإر التلوتر التلي قلد
تإنر على استقرار العر اق وعلى مستقبله وعللى حاللة االملن فلي داخلله قلد يكلون مبعلث
استقطابات حادة ولذلك نحن عملنا بدقة شديدة ويحكمنا مبدآن :
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المبدأ االول  :هو اننا نعمل على اس عادلة والعدالة هو هاجسنا االكبر وفي هذا الشلؤن
اللجنة تعنى برفع الحيف بمعنلى الهلدف الرئيسلي للجنلة هلو رفلع نتلائج السياسلة الظالملة
لسياسات التعريب وتغيير الواقع الديموررافي التلي اعتملدها النظلام السلابق بهلذا الشلؤنت
نحن اذا لدينا اسا عادل لعملنا وهو رفع الظلم.
المبدأ الناني  :انه ال يجوز ان نرفع ظلما ونقابله بوضع حيف آخر بمعنلى حرصلنا عللى
ان يكون عملنا ونحن نحاول ان نخلا البالد من نتائج سياسات تمييزية اعتمدها النظلام
السابق ان يكون عملنا ايضا ونحن نعالجه ويحكمله ايضلا االنصلاف ولهلذا السلبب طبقنلا
هذا المبدأ بالشكل اآلتي :
في جميع القرارات التي اتخذتها كان المبدأ االول ان يتم تعويض جميع المتضررين بمن
فيهم اولئك الذين يمكن ان يقال قد استفادوا من سياسة النظلام السلابقت اذا مبلدأ التعلويض
هذا مبدأ اساسي.
النقطة النانية التي حرصنا عليها أال نقوم بعمل ينير استقطابا وينير توترا البللد فلي رنلى
عنهت ولهذا االمر حرصنا على مبدأ الشفافيةت فكل عملنا وبكلل تفاصليله هلو مفتلوح املام
رقابة جميع الجهات وبشكل خاا مجلسكم الموقر ونحن قد حرصنا منذ البداية عللى ان
نكون على صلة بمجلسكم وبجميع الجهات المختلفة في الدولة وحتلى عللى صلعيد القلوى
السياسيةت فقد فاتحنا مجلسكم بمرحلة مبكرة وقد تم فعال اللقلاء ملع اللجنلة المشلكلة داخلل
المجل لمتابعة المادة ( )251كما التقينا ملع رئاسلة مجلل النلواب واعتقلد تلم اكنلر ملن
لقاءت اضافة الى هذا كله لقلد حرصلنا منلذ البدايلة عللى ان نلتقلي رإسلاء الكتلل السياسلية
جميعهم وقد عرضنا لجميع رإساء الكتل منهجنا فلي العملل وتوجهاتنلا والمنطلقلات التلي
اعتمدناها وابدينا حرصنا لالستماع ية مالحظات يرتؤون ان يفيدونا بها ونحن كنا على
استعداد كامل للتعامل معها.
موضوع الشفافية كان في رأ اولوياتنا وقد حرصنا ايضا على انه بعد كل اجتملاع ملن
االجتماعات التلي تعقلدها اللجنلة يصلار اللى اصلدار بيلان صلحفي وهلذا البيلان الصلحفي
يتضمن بالتفاصيل كل القرارات التلي تتخلذها اللجنلة وهلذا البيلان الصلحفي يلتم توزيعهلا
على نطاق واسع ومجلسكم الموقر يستلم جميع هذا البيانات سلواء هيئلة الرئاسلة وجميلع
اعضاء اللجنة الموجودة في مجلسكم المعنية بمتابعلة الملادة ( )251ونحلن عللى اسلتعداد
الرسالها الى كل من يررب في ذلك .هذا هو اطار عمل اللجنة.
اما تفاصيل عمل اللجنة فانه جل تنفيذ توجهاتها شكلت اللجنة عدة مكاتلبت نحلن شلكلنا
نالنة مكاتب رئيسيةت مكتب كركوكت مكتب سلنجار ومكتلب خلانقينت وهلذا منلاطق كلهلا
هي مناطق نلزاع بمعنلى متنلازع عليهلا وكلل هلذا المنلاطق هنلاك قلرارات لمجلل قيلادة
النلللورة للنظلللام السلللابق وقلللرارات اخلللرى ذات طلللابع تمييلللزك وتسلللتهدف تغييلللر الواقلللع
الديموررافي لتلك المناطق بمعنى ان تشكيل هذا المناطق لم يلتم وفلق اعتبلارات سياسلية
ذاتية او اعتبارات خار االسا القانوني والمرجعيات النابتة في كلل هلذا اللجلان هنلاك
قرارات وتوجهات وممارسات من قبل النظام السابق تإكد ان هذا المنلاطق قلد تعرضلت
للتغيير الديمور رافي ولعمليات ترحيل وتوطين انلا ملن منلاطق اخلرى وبالتلالي كانلت
موضع نزاع.
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في مكتب سلنجارت هنلاك علدة اعضلاء ارتبلاط وهلإالء موجلودون فلي المنلاطق التلي تلم
تهجير بعض اهالي سنجار اليهات فكل مناطق بعشيقة وشيخان وزمار ومخمور تعرضت
الى عملية تهجير او نقل اليها من مواطنين ملن سلكنة سلنجارت وكلذلك طبلق نفل المبلدأ
مكتب خانقين وتجدون في عدد الموظفين اآلن لكل مكتب من المكاتب وتركيبة كل مكتب
من هذا المكاتب هي ذات تركيبة متنوعةت بمعنى تشلمل ضلمن مكوناتهلا العلرب والكلرد
والتركمان والمسيحيين وريرهم وفي كل مكتب من هلذا المكاتلب هنلاك نسلبة ملن جميلع
مكونات هذا المناطق وحرصنا حرصا شديدا على حضور الجميع ومشاركتهم فلي عملل
اللجنة.
من ضمن اللجان المهمة هي لجان تقصي الحقائق وللديها نلالث لجلان فرعيلة تلرتبط بهلا
وهللي ايضللا ذات صلللة بالمكاتللب التللي تسللتلم الطلبللات وهللي لجنللة تقصللي الحقللائق فللي
كركوك عدد اعضائها اآلن ارتفع من اربعة الى نمانية وذلك للزخم العمللت لجنلة تقصلي
الحقائق في سنجار وعدد الملوظفين فيهلا نالنلة ولجنلة تقصلي الحقلائق فلي خلانقين نالنلة
وفاتني ان اذكر ان مكتب كركوك اصب ،عدد الموظفين فيه سبعين عنصرات ولي تسعة
ونالنين كما كان في السابق.
هناك ايضا اللجنة المالية التي حصلت عللى الموافقلات االصلولية ملن قبلل وزارة الماليلة
وكذلك الضوابط التي تعتمدها ايضا حصلت على جميع الموافقات االصولية من الجهلات
المعنية في الدولة وقد حصلت طبعا موافقة دولة السيد رئي الوزراء على تشكيل اللجنة
بموجب االمر الديواني اللرقم ( ):1فلي  3118/21/2:وتلم تحديلد الصلالحيات والمهلام
والهيكل االدارك للجنة المالية.
امامكم جدول يتضمن تفاصيل النشاط المالي للجنةت حيث خصصت للجنة ميزانية قدرها
( ) 311مليون دوالر وكما تالحظون اننا لم نصرف سوى مبلس ضئيل خالل عام 3117
الن الفترة التي باشرت اللجنة بعملها فيها لم تزد على حوالي شهرينت لذلك هناك الكنيلر
من الحقول رير مملوءةت اما في علام  3118توسلع عملل اللجنلة وتوصللنا منلذ شلهر آب
الماضي سارعنا في عملية صرف التعويضات بحيث اآلن بللس اجملال التعويضلات آخلر
رقم تجاوز الرقم الى ملا يقلارب ( )61مليلون دوالر وقلد تلم تحريلر صلكات بهلذا المبللس
ونتوقع خالل الفترة القادمة حتى نهاية هذا العام ان نتمكن من تجاوز هذا الرقم.
اللجنة تعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة ما عدا الفترة التي تمتد من شهر آذار  3118الى
شللهر آبت بسللبب شللغور موقللع رئللي اللجنللةت منللذ ذلللك الحللين اجتماعللات اللجنللة بمعللدل
حوالي اجتماع كل ( )4اسابيع وكما ذكرت هناك بيان صحفي يصدر بعد كل اجتماع من
هذا االجتماعات.
اللجنللة اآلن عملهللا يللتم اسللتنادا الللى ( )7قللرارات تمللت بلورتهللات حيللث تللم اقللرار اربعللة
قرارات من قبل مجل الوزراء وقرار خلام اآلن ان نعملل بله وال يحتلا اللى مجلل
الوزراء باعتبارا مجرد قرار تنفيذك وهنلاك القلرار ( )7يتعللق بتعلويض اهلالي حمزللي
ومنطقلة تسللعين فلي كركللوك وقللد قلدم الللى دوللة رئللي الللوزراء ونحلن بانتظللار االجابللة
الرسمية وهناك تداول من قبل الدائرة القانونية بهذا الشؤن.
415

وهذا القلرارات تعتملد مبلدأ التعلويض وايضلا تعتملد مبلدأ الطواعيلة وانلا اعتقلد هلذا مبلدأ
اساسي وايضا ينسجم مع مبادئ حقوق االنسان وهو المبدأ الذك ذكرنلاا فلي البدايلةت اننلا
ال نريد ان نرفع حيفا لنقيم حيفا آخلر عللى الملواطن وكلل الطلبلات التلي تقلدم للجنلة هلي
قائمة على مبدأ الطواعية وانا اود ان اقرأ القرارات هذا بشكل مكنف هميتها :
القرار االول  :ينا على اعادة جميع الموظفين من السكان االصليين للمناطق المتنلازع
عليها من الكرد والتركمان واآلشوريين والكلدانيين والعرب الذين تلم فصللهم او ابعلادهم
او نقلهم خار تلك المناطق سباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية للفتلرة ملن 28
تموز  2:79ولغاية  :نيسان 3114ت الى وظائفهم السلابقة او القريبلة منهلا فلي منلاطقهم
االصلية.
القرار الناني  :ينا على اعادة جميع العوائل المرحلة والمهجرة اللذين رحللوا وهجلروا
من المناطق المتنازع عليها نتيجة سياسات النظام السابق للفتلرة ملن  28تملوز ولغايلة :
نيسلان والمشللمولة بالمللادة ( )251مللن دسللتور جمهوريلة العللراق ت الللى منللاطقهم السللابقة
واتخاذ اآللية ادناا للتنفيذ :
أوال  :أ -تعوض العوائل المرحلة والمهجرة بقطعة ارض سكنية تخصا من الدولة فلي
منلللاطقهم االصللللية التلللي هجلللروا ورحللللوا منهلللات بشلللرط ان ال يكونلللوا ملللن المسلللتفيدين
بامتالكهم قطعة ارض سكنية من الدولة سابقا.
ب -تعوض جميع العوائل المإحلة والمهجرة بتعويض مالي قدرا فقط ( )6ماليين دينارت
عللدل الللرقم الحقللا ليصللب )21( ،ماليللينت وتعللوض العوائللل المرحلللة والمهجللرة السللاكنة
داخل حدود بلدية كركوك مبلغا قدرا فقط ( )21ماليين دينار.
نانيللا  :تقللوم هيئللة حللل نزاعللات الملكيللة العقاريللة بحللل جميللع قضللايا العقللارات واالمللالك
الصادرة والمستملكة نتيجة سياسات النظام السابق في المناطق المتنازع عليهلا المشلمولة
بالمادة ( )251من دستور جمهورية العراق وبؤسلرع وقلت ممكلن اقصلاا 3118/4/26ت
ويخضع هذا القرار وجميع القرارات لمصادقة دولة رئي الوزراء.
القرار النالث :
اعادة جميع العوائل الوافدة للمناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة ( )251من دستور
جمهورية العلراق وبصلورة خاصلة محافظلة كركلوكت اللى منلاطقهم السلابقة التلي وفلدوا
منها نتيجة سياسات النظلام السلابق للفتلرة ملن  28تملوز  2:79ولغايلة  :نيسلان 3114
واتخاذ اآللية ادناا للتنفيذ :
أ -منحهم مبلس ( )31مليون دينار مع قطعة ارض سكنية في مناطقهم االصلية.
ب -نقل قيد العوائل الوافدة من دوائر االحلوال المدنيلة ملن المنلاطق المتنلازع عليهلا اللى
دوائر االحوال المدنية في المناطق االصلية.
جللـ -نقللل البطاقللة التموينيللة للعوائللل الوافللدة مللن المنللاطق المتنللازع عليهللا الللى منللاطقهم
االصلية.
د -نقل جميع المستمسكات الرسمية المتبقية للعوائل الوافلدة ملن المنلاطق المتنلازع عليهلا
الى مناطقهم االصلية السابقة .هـ -يتم صرف مبلس المنحة بعد تقديم المعنيين ما يإيد نقل
سجالت االحوال المدنية والبطاقة التموينية للمشمولين بهذا المادة.
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القرار الرابع يتعلق بالعقود الزراعية :
إلغللاء كافللة العقللود الزراعيللة التللي ابرمللت ضللمن سياسللات التغييللر الللديموررافي فللي
التعريبت في المنلاطق المتنلازع عليهلا والمشلمولة بالملادة ( )251ملن دسلتور جمهوريلة
العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك واعادة الحال الى ما كلان عليله قبلل ابلرام تللك
العقود.
هللذا القللرارات الرئيس ل ية اسللتغرقت اقرارهللا مللع االسللفت بعللض الوقللت مللن قبللل مجل ل
الوزراءت ويتم العمل بموجبها.
هذا اآللية يجرك االستناذ اليها من قبلل مكاتبنلا فلي كركلوكت وهنلاك اسلتمارة قلد نظملت
للراربين بالشمول بهذا القرارات ويقول الطلب (اني المواطن المنبتة صورتي الشخصية
اعالا اررب بالعودة) وهنا اإكد عللى كلملة (اررلب بلالعودة) التلي تإكلد مبلدأ الطواعيلة
بهللذا الشللؤنت (اررللب بللالعودة الللى محللافظتي االصلللية)ت ولجاننللا تتعامللل مللع هللذا الطلللب
مرفقا بجميع المستمسكات الواردة فيه وآلية تنفيذ قرارات اللجنة :
 -2كل صاحب طلب ينبغي ان ينظم استمارة طلب خاصة بالوافدين والمرحلين الراربين
في العودة الى مناطقهم االصلية.
 -3يتم اعداد آلية لنقل سجالت نفو الوافدين والمرحلين الراربين بالعودة اللى منلاطقهم
االصلية السابقة وبالتنسيق مع المديرية العامة للجنسية والجوازات واالقامة.
 -4يللتم اعللداد آليللة لنقللل البطاقللات التموينيللة للوافللدين والمللرحلين الللراربين بللالعودة الللى
مناطقهم االصلية السابقة وبالتنسيق مع دائرة التموين والتخطيط في وزارة التجارة.
 -5اعداد آلية لمعالجة اآلنار المترتبة عللى الغلاء العقلود الزراعيلة وبالتنسليق ملع وزارة
الزراعة.
فيما يتعلق بالبندين ()4،3ت فقلد تملت لقلاءات متكلررة ملع وزارة الداخليلة وملع المديريلة
العاملة للجنسللية والجلوازات واالقامللة وتلم التوصللل اللى آليللة لتسلريع نقللل هلذا السللجالت
وبالوقللت ذاتلله تللم ايضللا االتفللاق مللع وزارة التجللارة العللداد آليللة مشللابهةت وهللذا اسللتغرق
بعض الوقت.
وقد يتساءل المجل ت لماذا التؤخر في عمل اللجنة ؟ يجدر الذكر ان جميلع هلذا العمليلات
واللقاءات واالتصاالت والمفاوضات احيانا الى ان يتم التوصل الى آلية ومن نم اقرارهلا
تستغرق شهورا.
تنفيذها ايضا يستغرق بعض الوقت حتى بعد اقرار اآللية نجد في بعض االحيان المكاتب
للوزارات المختلفة ال تباشر بتنفيذها وتطلب تعليمات اضلافية ويصلار اللى متابعلةت فهلذا
العناصر اسهمت في تؤخير عمل اللجنة.
اما فيما يتعلق بلالعقود الزراعيلةت فهنلاك اآلن آليلة تلم التوصلل اليهلا ملع وزارة الزراعلة
بهذا الشؤن وعرضت على مجل الوزراء وقد ناقشها مجلل اللوزراء ملإخرا وعلرض
بعض المالحظات حولها وردا (االننين) لنا لقاء مشترك مع وزارة الزراعة ومع اللدائرة
القانونية في مجل الوزراء ومع جميع الجهات ذات العالقة لتدقيق هلذا اآلليلة ولمعالجلة
جميع النغرات والنواقا التي قد تكون موجودة بها.
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هنلللاك ضلللوابط عديلللدة فلللي هلللذا اآلليلللة تكشلللف التزويلللر او تكشلللف االلتفلللاف عللللى كلللل
المستمسكات والضوابط المطلوبةت واقول في هذا الشلؤنت كنيلرا ملا يقلال ان فلي كركلوك
على سبيل المنال هنلاك اعلداد كبيلرة جلاءت اللى كركلوك وارتكبلوا تجلاوزات فلي داخلل
مدينة كركوك والبعض يقول ان هذا العدد كبير جلدا ويتجلاوز العلدد الحقيقلي للملرحلينت
ونحن نقول بهذا الشؤن انه ينبغي التمييز بين شيئينت هناك المتجاوزون وهناك المرحلون
المشللمولون فعللال بضللوابط المللادة ( )251وهمللا فئتللان متمايزتللانت واآلليللة التللي ذكرتهللا
تستطيع الفرز ما بين المجموعتين وكمنال بهلذا الشلؤن هنلاك فلي ملعلب كركلوك ()511
عائلة تقريبا اآلن موجودة متجلاوزة فلي هلذا الملعلب ونحلن قررنلا ان نتقصلى واقلع هلذا
العوائلت اعتقد عدد العوائلل مشلمولة بالملادة ( )251قلد ال يتجلاوز ( )%36ملن هلإالءت
فاذن ( )% 36ربما من هإالء الذين ستسرك عليهم كلل االمتيلازات وكلل ملا تلنا عليله
المادة ()251ت اما اآلخرونت فهناك حالة تجاوز وحالة التجاوز يلتم التعاملل معهلا كحاللة
تجاوز وهي موجودة في كركوك وفي مناطق مختلفة من العراق وهي حالة خارجة علن
القانون وبالتالي ليست من اختصاصات اللجنةت وهذا مسؤلة خاصة باالدارات المحلية في
كركوك.
حتى الـ( ) 36من الشهر الماضلي علدد االسلتمارات التلي تلم توزيعهلا فلي كركلوك ()31
الللف اسللتمارة تللم توزيعهللا ويقصللد بللذلك ( )31الللف عائلللةت اسللتمارة تللوزع لكللل عائلللةت
وللمرحلين تم توزيع ( )86الف استمارة علدد الوافلدين ()21ت وملا تلم تحقيقهلا لحلد اآلن
فقط في كركوك االسلتمارات المنجلزة ( )36الفلات فقلط حلوالي ( )5آالف اسلتمارةت ربملا
تجللاوز هللذا العللدد قللليال مللإخرات ومللن هللإالء الللـ( )5آالف بالنسللبة الوافللدين تللم رفللض
( )4:3وتم اعداد ( )4611اصبحت جلاهزة للتعلويضت وتلم تحريلر صلكوك للـ()3146
ومإخرا ارتفع هذا العدد الى ( )3586صكا محررا.
فيما يتعلق بالحدود االدارية واالستفتاءت قيل لنا ان المادة ()251ت وحتى المادة ()69ت ان
المادة ال تشمل فقلط كركلوكت ان الملادة تشلمل جميلع المنلاطق المتنلازع عليهلا وبضلمنها
كر كوك وعكفت اللجنة على دراسة هذا الموضلوع وشلكلت اللجنلة الفرعيلة واآلن نتوقلع
ان تكون توصياتنا جاهزة في منتصف هذا الشهر لتشمل لي فقط كركوك والمحافظلات
الشمالية وانما ايضا المحافظات االخرى في عموم العراق وخاصة كلربالء وحتلى بغلداد
وربما ريرها من المحافظلات ونؤملل انجلاز جميلع هلذا التوصليات قبلل اللـ( )26ملن هلذا
الشهر وستتم احالة هذا التوصيات الى االمانة العامة ومجلل اللوزراء وبلدورا سليحيلها
الى هيئة الرئاسة وعندئذ سيتم تنفيذ اآللية الموجلودة فلي الدسلتور ويكلون االملر متروكلا
لهيئة الرئاسة بهذا الشؤن.
فيما يتعللق باالسلتفتاءت نحلن اجري نلا لقلاء ملع مفوضلية االنتخابلات وملع وزارة التخطليط
وبحضور وزارة الداخلية وجميع اعضاء اللجنة وتم التوصل الى ما يؤتي :
اوال  :فيما يتعلق باالحصاءت تم االتفاق ان ما هو مطلوب هو اعداد سجل للناخبين الذين
يحللق لهللم المشللاركة فللي اك اسللتفتاء وهللإالء ينبغللي ان يكونللوا مللن اهللالي او مللن سللكان
كركللوك االصللليينت وهللم حسللب تعريفنللا اولئللك المسللجلون فللي احصللاء عللام  2:68وتللم
االتفاق على ان هذا السجل موجود في وزارة الداخلية ويتم االعتماد على قاعدة البيانلات
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الموجودة في الوزارة بعد اجراء بعض التعديالت عليهات كؤن يرفع عنها المتوفون وكلؤن
يضاف اليها ذرية سكنة المسجلين في احصاء كركوك لعام  2:68وتمت مداوالت عديدة
بهللذا الشللؤن والمفوضللية طلبللت تكليفللا مللن رئاسللة الللوزراء وارسلللت رسللالة بهللذا الشللؤن
وحولللت الرسللالة الينللا ونحللن بصللدد اعللداد اجابللة نقترحهللا علللى رئاسللة الللوزراءت فللي
موضلوع االسللتفتاء نحللن ال نللزال فللي عمليللة تللوفير المسللتلزمات الفنيللة وتوضللي ،االطللر
الالزمة لذلكت وفي المالحظات الختامية بهذا الشؤن اود ان اشير الى ان العديد ملن عملل
اللجنة يرتبط بتعاون الوزارات معهات والحظنا تعاونا جيدا من قبل وزارة الداخليلة وملن
قبل وزارة التجارة ولكننا نواجه بعض الصعوبات مع الوزارات االخرىت والسيما اولئك
الوافللدين الللذين حصلللوا علللى التعويضللات وينبغللي ان ينتقلللوا الللى وظللائف مشللابهة فللي
محافظللاتهم االصللليةت فالحظنللا ان بعللض الللوزارات اآلن تتلكللؤ فللي مللنحهم االنفكللاك مللن
دوائرهم في كركوكت وهذا طبعا امر مخالف للتوجيهات المتفق عليهلا وحتلى التلي وافلق
عليها مجل الوزراءت لذلك نحن نؤمل من جميع الوزارات ان تتعاون معنا بهذا الشؤن.
فيمللا يتعلللق بنقللل البطاقللة التموينيللة ونقللل السللجالتت الحظنللا ان تنفيللذ التوجيهللات التللي
اعتمدت وتنفيذ اآللية بعض االحيان يواجه عراقيل في المكاتب وفي المحافظات المعنيةت
نحن عملنا نشاطا مكنفا لمتابعة هذا الموضوع ونؤمل ان تتسارع االمور.
المالحظة النانيلةت تردنلا اخبلار وشلكاوى ريلر مكتوبلة بمعنلى يلتم التجلاوز عللى الضلوابط
المذكورة وصرف تعويضات بدون اوليات وريرها من هذا الشكاوكت انلا اقلول حتلى هلذا
اللحظة لم نستلم في لجنتنا والمكاتب اك شكوى مكتوبة ونحن على استعداد للتعامل ملع اك
شلكوى مكتوبللة تصلللنا وسللنتعامل بكللل شلفافية وبكللل وضللوحت وسللنكون مسللتعدين لعللرض
عملنلللا املللام الجميلللعت اننلللا ال نقلللول ال تحلللدث اخطلللاءت الشلللك تحلللدث اخطلللاء ونحلللن اآلن
حريصون على تشخيا هذا االخطاء ونحن ايضا منفتحون الستقبال اك مالحظات نقديةت
اك تدقيقات لآلليات المتبعة.
نالنا  :يجر ك الحلديث علن تجلاوزات تلتم بلاالرضت اقلول بهلذا الشلؤن نحلن جهلة تنفيذيلة
تتعلق بما اسلفت بهت نحن ال صالحية لنا بما يدور عللى االرضت هلذا الموضلوع خلار
صالحيتنات نحن نحاسب عن اآلتي :
نحاسب اذا كانت ضلوابطنا عادللة او ريلر عادللةت منصلفة او ريلر منصلفة منسلجمة ملع
روح الدستور ام ال.
نحاسب اذا كنا دقيقين ام ال في تطبيق هذا الضوابط .اما ما عدا ذللك نحلن نعتقلد أن هلذا
يقع خار صالحيتنا وخار حدود سيطرتنا.
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الملحق رقم ()04
بيان البيت ا بيض حول التزام الواليات المتحدة بضمان التطبيق الكامل للدستور
العراقي ,وخا الذكر المادة  ,251والتزامها بالمساعدة في حل المشاكل العالقة بين
الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
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ٕ -24محَُح َُِصلٖ ،ععز :ئٕظ يهٕ ئايَٖ حىل ،ضاثدانا سانكؤِا حيؤ َٖ،
(حيؤ .)2009 ،
 -25ذ بٕريٕظكزنا نعمٕار نًَّلٖ ،جٕطٕرثٕل َ يهكٔ يؤسانَّو َٗ ،ضاثدانا
سانكؤِا حيؤ َٖ( ،حيؤ .)2009 ،
 -26ئانَٖ ارٗ عّمَٔ ،:رطَّزِاى ذ فارصٖٕ :صعُح خا ك طُىل ،ناظَّو ئّضه ٖ،
ظٕ ؤ ني ،ضاثدانا سانكؤِا حيؤ َٖ( ،حيؤ .)2009 ،
 -27عؾمت عزِف َانلٖ ،ثهنا جّهُصاِك زنا ٕ إِ ّا ُرحاى ل صُرَِٖ..
حؤسا ُرحٗ ل صُرََِٖٔ ،رطَّزِاى ذ عٕرٔبٖ بؤ ُرحٗ :ؾكق ؤظٖ ،ضاثدانا
سانكؤِا حيؤ َٖ( ،حيؤ .)2009 ،
 -28ح .عٕبكَ آل غٕفُر ،ئٕ هؤ  -جؤطزافّاٗ باعَُرٗ ُرحصتاى ،ضاثدانا
سانكؤِا حيؤ َٖ( ،حيَُ .)2010 ،
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 -29د .عبد رفورت تقسيمات كشورى در شرق كردستانت ضاثدانٕ ْ
حانغطأ دهوكت (دهوكت .)2010
 -30علي صال ،ميرانيت سياسة التمييز القومي وحمالت التعريب
الحكومية في كوردستان  -سوريا  7آب  5 -1928تشرين االول 2008ت
دراسة تاريخية  -سياسيةت تقديم ومراجعة :أ.د .عبدالفتاح علي يحيى
البوتانيت مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2010
طاهرى عوريانت ضارِهَِّٕؤَ ،رطَّزاى بَُ ز اجنٖ حتضني حَصكٖ،
 -31بابا
َ
ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖ( ،حيُ .)2010 ،
 -32مختصر أحوال ا مراء ( ُر ّٕ ذ حِز ََ ا ريَِو يٕ ارٗ) َٔرطَّزاى ذ
فارصٖ ،نشار ئُِّٕب طُىل ،ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖ( ،دهوكت .)2010
 -33علي صال ،الميرانيت موقف جريدة حٔنكٖ كورد  /صوت االكراد من
تطور االوضاع السياسية في كوردستان 1997-1977ت دراسة تاريخية -
سياسيةت تقديم ومراجعة :أ.د .عبدالفتاح علي البوتانيت مطبعة جامعة دهوكت
(دهوكت .)2010
 -34حوا محمودت المشهد النقافي الكوردك والسبيل لبناء فكر قومي
كوردك معاصر "مجموعة مقاالت"ت تقديم ومراجعة علي صال،
الميرانيت مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2010
 -35علي صال ،الميرانيت الونائق الفكرية والتنظيمية للحركة السياسية
الكوردية في سوريا ( 2008-2000ملف ونائقي)ت مطبعة جامعة دهوكت
(دهوكت .)2010
 -36عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)ت علي صال ،الميرانيت ونائق
بريطانية عن مشاركة كوردستان  -سوريا في نورة آرارات (ئاطرى)
1931-1927ت مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2010
 -37ستار العبودك (الدكتور)ت ا ستاذ الدكتور كمال مظهر أحمد المدرسة
العلمية والوطنية العراقية الصادقةت تقديم :أ.د .عبدالفتاح علي البوتانيت مطبعة
جامعة دهوكت (دهوكت .)2010
 -38علي صال ،الميرانيت العالقات التركية  -االسرائيلية 2009 -1949
بين االستقرار والتؤرج،ت مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2010
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 -99عبد علي عبو (الدكتور)ت اليوم الدولي لنوروز اعتراف دولي آخر
بنقافة الكورد وتاريخهمت مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2010
 -40شيرزاد زكريا محمدت مجل قيادة النورة في كوردستان  -العراقت
دراسة تاريخية سياسية عامة 1970-1964ت مطبعة جامعة دهوكت
(دهوكت .)2010
 -41عٕ ْ ٕ ٕر نَّزََِٖٔ (ا ك تُر) ،صااّاصاإ ٖ مكَُ ٕ ٖ عَّزاق ٕ
ُرحصاتاى ٕ صإِٗ بٕ َطٕنا ٕ فٕر ّّٕ انكا 1975ا - 1991بٕرطٖ ِٕ ٕم،
ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖ( ،دهوكت .)2010
ٕ -42صعُح خا ك طُىل ،ثارضِٕٕ ذ ُ تؤرَٗ ٕ ،ضابا حَََٗ ،ضاخبانا سانكَُِا
حي َُ َٖت (دهوكت .)2010
 -43داود مراد الختاركت االيزدية في الونائق العنمانيةت مطبعة جامعة
دهوكت (دهوكت .)2010
 -44اسماعيل نورك الربيعي (الدكتور)ت اقُِ َ :يٕذار (حِزَ ا عٕرَِو
خاض يٕ طزاى) 1291-1095سَٔ ،رطَّزاى ذ س انٖ عٕرٔبٖ ذًَِات حمٕ ٕح
حمٕ ٕح ايز ،ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖ( ،دهوكت .)2010
 -45ارل اِٖ ،حٔرباسبُنٕ ح ُرحصتانا ّعٖ رِأَ ،رطَّزاى ذ س انٖ ئٕملانٖ
مٕجٖ جعلز ،ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖ( ،دهوكت .)2010
 -46تطور الواقع الصحي والتنمية االجتماعية والبيئية في محافظة دهوك
 2009-1991معطيات-مقارنات-آفاقت إعداد سالم فواز العبيدكت تقديم
ومراجعة أ .د .عبدالفتاح علي البوتانيت مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت
.)2010
 -47عٕ ْ ٕ ٕر نَّزََِٖٔ (ا ك تُر) ،صااّاصاإ ٖ مكَُ ٕ ٖ عَّزاق ٕ
ُرحصاتاى ٕ صإِٗ بٕ َطٕنا ٕ فٕر ّّٕ انكا 1975ا - 1991بٕرطٖ حََٔم،
ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖت (دهوكت .)2010
 -48عبدالفتاح علي البوتاني(الدكتور)ت صفحات من الذاكرة الموصلية
"مجموعة مقاالت ومقابالت ومواضيع عن تاريخ الموصل القريب"ت
مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2010
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 -49عبدالرحمن بامرنىت عاعزَِو با ٕرنَٖ ،ذ نا بٕنكَٗ ٕسى بَُ نا بٕنكَٗ
بضُِك ،ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖ( ،دهوكت .)2011
 -50اسماعيل بادكت رحلة ناصر خسرو عبر المناطق الكورديةت مطبعة
جامعة دهوكت (دهوكت .)2011
 -51صديق حجي وليت ُر هعَّضا ذ اراى (بَُ ٕسَٗ َ ُر َّٖ) ،ضاخبانا
سانكَُِا حي َُ َٖ( ،دهوكت .)2011
 -52صديق حجي وليت بزَذَٗ يٕظطز ها س انْ ُرحٓ ،ضاخبانا سانكَُِا
حي َُ َٖ( ،دهوكت .)2011
 -53نعّضكار ،رٔ ٕسانَٖ جشِزٗ ح حِعضَُى َ ُِذانكنٕ ا حِرت حا قٕفتٕ ذ
يٕ بٕصتَّو َٗ َُ ،كزى َ ُِذانكى امساعّ :باحٓ ،ضاخبانا سانكَُِا حيَُ َٖت
(دهوكت .)2011
 -54صٕعّك حَِزٔعٖ ،بٕر اَِّت حُِانا فٕقَّْ ِٕزا ،ضاخبانا سانكَُِا حيَُ َٖت
(دهوكت .)2011
 -55دلمان ئاميدكت بابٕ َّو بذارٔ ،ئٕحٔب-صّاصٕت-يشر ،ضاخبانا سانكَُِا
حي َُ َٖت (دهوكت .)2011
 -56صٕعّك حَِزٔعٖ ،بٕرثٕرِٔ ذ حِزََ َٖ ،ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖت دهوك
.2011
ٕ -57مضني ئّربايّ حََصكٖ ،ئّدُاى ح ٕراسَِّٖ حا ،ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖت
(دهوكت .)2011
 -58حمٕ ٕح جَٕاح ئاصاِػ سارضَّٖ ،كَُ َّهَِٕٕٔ ٕ صٕر َّغٕٗ َُصَُظَُ ٕ
ِٕطضهفّأَ ،رطَّزِاى ٕ فارصَّٕٔ صاالر عاحل مضو ،ثَّكاضَُنَٕٔٗ م .نشار
ئُِٕب طُىل ،ضاخبانا سانكَُِا حيَُ َٖت (دهوكت .)2011
 -59نخبة من الكتاب العرب والكوردت الكورد في مهب العربت تقديم علي
صال ،الميرانيت مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2011
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 -60عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)ت االسالم السياسي في اقليم كوردستان -
العراق مالحظات وانطباعات تؤريخية وسياسيةت مطبعة جامعة دهوكت
(دهوكت .)2011
 -61عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)ت مال مصطفى البارزاني قائد النورة
الكوردية وملهمهات مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2012
 -62مذكرات جميل حاجوت تقديم علي صال ،الميرانيت مطبعة جامعة
دهوكت (دهوكت .)2012
 -63آزاد احمد علي (الدكتور)ت دور الحركة الكوردية في االنتفاضة السورية
خالل عام 2011ت مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2012
 -64عضمٕت خابَُر ،ئٕحٔبّّٕت َرٔنطعٕحانا ََٓ ح مٕفتّها ا (ثٕمياى) حا،
ضاخبانا سانكَُِا حي َُ َٖ( ،حيُ .)2012 ،
 -65رَذيات ويسي خا ك ،مشكلة المناطق المتنازع عليها في العراق  -اقليم
كوردستان نموذجا ً -ت مطبعة جامعة دهوكت (دهوكت .)2012

ثانٌا"  /مختارات ،نشرة شهرٌة تصدر باللغتٌن الكوردٌة والعربٌة.
 -1رالف بيتر ت حدود الدم  :الطريق الى شرق اوسط افضلت العدد()1ت
(شباط .)2007
 -2عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)ت السبيل لجعل العراق خياراً
استراتيجيا ً للكوردت العدد()2ت (آذار.)2007
 -3لقاء فضائية العربية مع رئي اقليم كوردستان :السيد مسعود البارزانيت
تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)ت العدد()3ت (نيسان.)2007
 -4نزار ايوب حسنت الكورد في اقليم خراسانت العدد()4ت (آيار.)2007
 -5الفيل د مارشال هيلموت فون كارل مولتكهت الكورد وكوردستان في
رسائل الفيلد مارشال هيلموت فون كارل مولتكهت العدد()5ت
(حزيران.)2007
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 -6حلقة نقا  :كركوك بين الحق الكوردك والتهديد التركي واالعتراض
العربيت العدد()6ت (آيلول .)2007
 -7حلقة نقا  :كوردستان  -العراق :بين الدائرة الوطنية والدائرة القومية في
سياق المتغيرات على الساحات الدولية واالقليميةت العدد()7ت (تشرين االول
.)2007
 -8شاكر النابلسي (الدكتور)ت ضعف التيار الديمقراطي في العالم العربيت
العدد()8ت (تشرين الناني.)2007
 -9كفاح محمود كريمت شنكال (سنجار) دراسة عن سياسة التعريبت
العدد()9ت (كانون االول .)2007
 -10اسماعيل بشكجي (الدكتور)ت سياسة الدولة التركية ازاء الحقوق
القومية للشعب الكوردك من خالل رسالته الجوابية لمنظمة "وقف التعبير
الحر" االمريكية في 1991/5/21ت تقديم عبدالفتاح علي البوتاني
(الدكتور) العدد()10ت (كانون الناني .)2007
 -11محمد لطيف عبدالرحيم (الدكتور)ت ماذا جرى لكوردستان الحمراء؟ت
تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)ت العدد()11ت (شباط .)2008
 -12محمد لطيف عبدالرحيم (الدكتور)ت رؤ اى ضّٕ  ،ذ ارٔ()12ت (ئادار
.)2008
 -13محمد لطيف عبدالرحيم (الدكتور)ت بٕر ب س انٕ ٖ ِٕ بَُِٖ ظٕ،
ظٕطُياص ذ ئٕ لابَٖ ِا ال ّين بُ عٕرٔبٖ ععاى قاص مضو ،ذ ارٔ(،)13
( انُِها حَََٗ .)2008
 -14فرح وجيه كونرانيت لقمان ابراهيم محوت الجالية الكوردية في لبنانت
ترجمه عن االنكليزية فاخر عمر محمدت العدد()14ت (آيار .)2008
 -15خلّ :ضتٕفا ئٕ زَعٖ ،رِؤذنا ِٕا (رِؤذ زحصتاى) َبشاظا ٕ اىل
"ظٕ ُ ّهٕ ا بٕ طٕنا ِٕٖ" ،ذ ارٔ(( ،)15خشِزانا .)2008
 -16ار و ظاى بزَظهضوت الكورد واالسالمت ترجمة عن االنكليزية فاخر
عمر محمدت نزار ايوب طُىلت العدد()16ت (أيلول .)2008
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 -17خلّ :ضتٕفا ئٕ زَعٖ ،رِؤذنا ِٕا (ذِانَٕٔ) َحََ يٕ ُِضتَّو ذَِك جُحا ذ
عَّذ ٕمحُحَٗ بٕرسجنٖ َعَّذ صٕعّكَٗ ثرياى ( )1926-1924ظٕ ُ ّهٕ ا
بٕ طٕنا ِٕٖ ،ذ ارٔ(( ،)17ضزِا ئَّكَٖ .)2008
َ ريَر ،ذ ار(( ،)18ضزِا حَََٗ

 -18سِزظاى ئٕ ني إِْ ،ذٗ عُِغ
.)2008
 -19أديب معوض (الدكتور)ت ُرحَِو ئَّشحَٗٔ ،رطَّزاى ذ س ان َٖ عٕرٔبٖ بؤ
ُرحٓ حاَح زاح خٕ ارٓ ،ذ ارٔ( ( ،)19انّها ئَّكَٖ .)2008
 -20اوسمان صبرىت ارخيا ُرح َ ُرحصتانَٖ ،ذ ارٔ( ( ،)20انّها حَََٗ
.)2009
 -21جٕبار قاحر غلُر (ا ك تُر) ٕ ،بٕ َطٕنا ٕ َ حٔ ُّ َّهتٕ انٖ عؤرعٖ ئِٕلُل-
ئٕجنُ ٕنٖ صٕر زحإِ ٖ عؤرؼ -ذ ارٔ(( ،)21عُات .)2009
 -22سِزظاى امينت تعديل اتفاقية الجزائر  1975بين الممكن والمستحيل.
 -23أ .د .عبدالفتاح علي البوتاني (تقديم واعداد)ت صوت كردستان جريدة
الحزب الديمقراطي الكردستانيت منطة بغدادت العدد()1ت آب 1962.
 -24ث .ح .عبكا لتاح علْ بُ انُْ ،ؽ ،:باذَِزَٗ جُطزافٖ َ حِزؤ َّٖ ُرح َ
عٕرٔبانٕ.
 -25ث .ح .عبكا لتاح علْ بُ انٖ ،رؤذنا ٕظانّا ُرحٓ ح رََِٖ طٕنكٔ َّٖ َ صتٕ َٖ حا،
صٕربؤرا ِا ( ُرحصتاى) حطٕل حٔصًٕال كارِا مٕ ّكٓ .1902-1898
 -26عٕبكررٔمحاى ئاحاق (ا ك تُر) ،عاعزَِو صَّز َٖ ح ئٕحٔبّا ا هصّكٖ حٔ،
َٔرطَّزاى ذ س انَٖ ز ٖ حمٕ ٕح ٕصعَُح ( ،انَُنا حَََٗ .)2009
 -27علي صال ،الميرانيت العالقات االيرانية  -السورية "قراءة في زيارة
محمود احمدك نجاد الى دمشق في  25شباط "2010ت (اذار .)2010
 -28خضر دومليت رإية لواقع الصحافة الكوردية في الفترة الراهنة بين
مد وجزر ام مواكبة للتغييرت (ايار .)2010
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 -29مصدق توفيت ح برييا ها  34صا ّا َٔغٕرا حاََٗ ِا صٕر زحَٗ عُرعا
ئاطزٗ ذٔنٕرال ئّحضاى نُرٓ باعا حاِ :اعار خامن يٕظذِو َ يٕظاال رَذِو
حذَار( ،ئاِارا .)2010
 -30ازاد احمد علي (الدكتور)ت الكورد وتيارات االسالم السياسي في
المنطقةت (حزيرانت .)2011
 -31تحسين ابراهيم الدوسكيت االمير بدرخان بك وشيو الطريقة
النقشبندية ومالحظات اخرىت (كانون النانيت .)2012
 -32آزاد احمد سعدون الدوسكي(الدكتور)ت مدينة كركوك الكوردية في ظل
الظروف الدولية واالقليمية الحالية من منظور اقتصادكت (كانون النانيت
.)2012
ثالثا  /الكتب والملفات الوثائقٌة:
 -1وزارة الداخلية  /مديرية االمن العامة  -العراقيةت مديرية الشإون السياسية /
الشعبة النالنةت دراسة عن تركيا وموقفها من المسؤلة الكرديةت أيلول .1977
 -2بدايات االتصاالت بين النورة الكردية واالدارة ا مريكية  14آذار
 26 - 1964تشرين الناني  1965من خالل عدد من ونائق وزارة
الخارجية االمريكيةت تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور).
 -3القضية الكوردية في كوردستان  -سوريات خالل عهد الرئي حافظ
االسدت  16تشرين الناني  10 - 1970حزيران .2000
 -4القضية الكوردية في كوردستان  -سوريات خالل عهد الرئي بشار
االسدت  10تموز  30 - 2000كانون ا ول .2008
رابعا  /متابعات سٌاسٌة (حِعضُنَّو رامٌاري):
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 -1امين يون ت العالقات االمريكية  -الكورديةت ودالالت زيارة رئي اقليم
كوردستان االخيرة الى الواليات المتحدة االمريكيةت العدد()1ت (شباط
.)2010
 -2امين يون ت زيرفان مايىت انتخابات مجل النواب العراقي  7آذار
 2010معلومات وإحصائيات وتوقعاتت العدد()2ت (شباط .)2010
 -3امين يون ت استئناف رحالت القطارات بين العراق وتركيا (خط
موصل  -عنتاب) وانرا على االوضاع االقتصادية في اقليم كوردستان -
العراقت العدد()3ت (آذار .)2010
 -4امين يون ت القمة العربية في ليبيا وتؤنيراتها عراقيا ً وكردستانياًت
العدد()4ت (نيسان .)2010
 -5سَِزظاى ئٕ ني اِٖ ،ئٕجنا َّو يٕ بذار ها َ ثَّكئّهانا مكُ ٕ ا نُٗ ِا
عرياقَٖ ،ذ ارٔ(( ،)5نيسان .)2010
 -6امللين يلللون ت العالقللات السلللعودية مللع العلللراق ومللع اقلللليم كوردسلللتانت
العدد()6ت (نيسان .)0202
 -7املللين يلللون ت هلللل للفيدراليلللة مسلللتقبل فلللي العلللراقت العلللدد()7ت (نيسلللان
.)0202
 -8سَِزظاااى ئاإ ني اااِٖت تعللديل الدسللتور التركللي وتانيرهللا علللى القضللية
الكورديةت العدد()8ت (حزيران .)0202
 -9علي صال ،الميرانيت العالقات الكوردية  -العربيلةت بدايلة مرحللة جديلدة
"قراءة في زيارة الرئي مسعود البارزاني لكلل ملن االردن ومصلر" -0
 7تموز 0202ت العدد()9ت (آب .)0202
 -02هل ستساهم مبادرة حزب العملال الكوردسلتاني فلي وقلف اطلالق النلار
فللي  09آب 0202ت بللاطالق العمليللة السياسللية مللع الحكومللة التركيللة؟ت
العدد()02ت (آب .)0202
 -00علي صال ،الميرانيت االستفتاء على التعديالت الدستورية التركية 00
ايلول " 0202المقدمات والنتائج والمواقف"ت العدد()00ت (ايلول .)0202
 -00آزاد احمد سعدون الدوسكي(الدكتور)ت إستراتيجية امريكا في منطقة
الشرق االوسط والنورات العربية في منظور اقتصادكت العدد()00ت
(كانون الناني .)0200
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 -09ارشد حمد محوت يوسف القرضاوك وموقفه من القومية الكورديةت
العدد ()09ت (أذار.)0200
الندوات وحلقات النقاش:
أوالً  /الندوات :
 -1كوردستان واالشكالية العراقيةت رجايى فايد (الكاتب والمحلل السياسي
المصرك)ت (آذار.)2007
 -2عهطال خالل نصف قرن من التعريبت كفاح محمود عهطاىل (الكاتب والمحلل
السياسي)ت (آب.)2007
 -3حؤسا ُرحٗ ا ُر ّا (يَٕ كانٕ بؤ حِتهٕ ٕ نُ)ت جبار قادر رفور (الدكتور-
المختا بتاريخ تركيا المعاصر)ت (تشرين الناني.)2007
 -4حؤسا ُرحصتانَٖ َ حَٔ ٕ ني حَٔر َ بٕر ،ارَاى ئا زِٖٔ (نعّضٕر َ رَٔعٕنبَّز،
َرِعٕبٕرٗ صٕ ٕالِتا ُرحصتاى)ت (تشرين الناني.)2007
 -5كوردستان في عراق متغيرت رجائى فايد (الكاتب والمحلل السياسي
المصرك)ت (نيسان.)0202
ثانٌاً  /حلقات النقاش :
 -1القومية الكوردية بين نالث قوميات تعاي ام صراع (آذار.)2007
 -2كركوك بين الحق الكوردك واالعتراض العربي والتهديد التركي (نيسان.)2007
 -4كوردستان  -العراق  :بين الدائرة الوطنية والدائرة القومية في سياق المتغيلرات
على الساحات الدولية واالقليميةت العدد ()7ت (تشرين االول .)2007
 -4اٗ ّكزنا ز ّا ذ بَُ ُرحصتانا عرياقَْ ٕ -رج َ ئٕجنام ( -نيسان.)0228
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