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 االهداء
 

 الى والديَّ عرفانا  بفضلهم
 والى 

 أعمامً الذٌن طالما شجعونً على الدراسة
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 شكر وتقدٌر
 

أننللاء كتابللة هللذا الدراسللة سللاهم العديللد مللن االسللاتذة واالصللدقاء علللى 
تقديم الدعم ليت وعرفاناً بالجميل أود أن اشكرهم عللى رحابلة صلدرهم معليت 

باإلشلراف عللى الرسلالة حيلث ومنهم الدكتور ناظم يلون  عنملان اللذك تكلرم 
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 

ر وونائق مختلفة تتعلق بالموضوع اللذك نحلن بصلددا. وللوال بمصادر وبتقاري
 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 

شلللاد م. صلللال، بلللابالت وجيلللا عبدالسلللتار بلللرواركت وملللاهر جلكللليت وكلللرم ودل
ت اللللذين سلللاعدوني سلللواء فلللي تزويلللدك صلللبحيت وملللراد رمضلللان بيرملللو 

 بالمصادر أو مساعدتي في اعمال الطباعة.
 

 

 
 
 

    المؤلف                                                               
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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 

ق ملن إحلدى تللك بشكل تحافظ على مصلالحها فلي تللك المنلاطق, وكلان العلرا
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 

 كلان 2:36سنة إلى العراق  ة الموصلواليفي الكورد والعرب, وبما أن ضم 

اتجلاا سياسلة  عن طريق لجنلة دوليلة شلكلتها عصلبة االملمت وجلاء متوافقلاً ملع
وطن الكورد جزء من الوطن العربي, وإنكار  التي عدتحكام الدولة العراقية 

حقوقهم القومية, دخل الكورد منذ البداية في نلزاع مسلل، ملع الدوللة العراقيلة, 
م تفِض إلى نتائج, وتمنل ذلك النزاع بؤنه نزاع السيادة عللى تخلله مفاوضات ل

لتشهد كوردستان انتفاضة شعبية تمكلن  2::2ا رض, الذك استمر حتى عام 

مللن خاللهللا تحريللر جللزء مللن أراضلليها وبقللاء الجللزء اآلخللر ضللمن سلليطرة 
الحكومة المركزية, واستمرت المطالبلة الكورديلة بضلم ملا تبقلى ملن المنلاطق 

الذك شهد حرباً أمريكياً على العراق, وترتب عليله تطلورات  3114حتى عام 

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 

ضمن العراق, إال أن القضلية الكورديلة للم تحسلم بعلد بصلورة نهائيلة كوردك 
وظللللت العديلللد ملللن الملفلللات عالقلللة بلللين الحكوملللة االتحاديلللة وحكوملللة إقلللليم 
كوردستان, ولعل من أبرزها وجود مناطق متنازع عليها بلين الطلرفين والتلي 

د رسللم حللدواعللادة يطالللب بهللا الكللورد لضللمها إلللى إقللليم كوردسللتان, وبالتللالي 
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 معلقاً ورير محسوم بشلكل نهلائي, ويبقلي البلاب مفتوحلاً أملام 

ن اآلليللة الدسللتورية تطللورات جديللدة قللد تنحللرف آليللة التعامللل مللع النللزاع ملل
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المتبعة حالياً للحل لتؤخذ طابعاً رير سلمي وبالتالي يخلر  النلزاع ملن سليطرة 
   ا طراف. 

تلك المناطق من نزاع مسل،, ومن عمليات التفاوض بلين  هأن ما شهدت
ملن تطلورات السليما بعلد  هالحكومات العراقية والقيلادة الكورديلة, وملا شلاهدت

بللين  إلداريللة وا منيللةا الترتيبللات كة معقللدة مللنشللب, تولللدت عنهللا 4002عللام 

سلتان, وسلادها جلو ملن علدم النقلة بلين ردوك إقلليم وحكوملة الحكومة العراقيلة
الطللرفين, وصللراع حللاد, حيللث حللاول كللل طللرف إنبللات أحقيتلله إلدارة تلللك 
المناطق  هميتها الحيوية الكبيرة من الجوانب المختلفلة, وملن أهمهلا احتوائهلا 

ية هائلة, تلك ا همية التي جعلت ملن النلزاع يخلر  ملن إطلارا على نروة نفط
المحلي والوطني لتتدخل الدول اإلقليميلة واللدول ا خلرى والمنظملات الدوليلة 
 في النزاع بشكل مباشر أو رير مباشر, ا ملر اللذك زاد ملن تعقيلدات النلزاع.

أعظلم كل يشلهلذا النلزاع  مين بتطورات القضية يتنبؤون بلؤنتكل هذا دفع بالمه
, كملا لجماعلات المتطرفلةاملن الملفلات ا خلرى ك العلراق استقرار خطر على
 كركللوك علللى والكللوردبللين العللرب  حللرب اهليللةنشللوب  إمكانيللة انلله يللوفر

بالنسللبة لمشللكلة حساسللة هللو الحللال  هللذاالمنللاطق ا خللرى المتنللازع عليهللا. و
عمليلة ملن إرادة حقيقيلة مصلحوبة بخطلوات  عدم وجودومعقدة وقائمة, مقابل 

الطلرف الكلوردك  دعلوة, وقبل الجهة المخوللة لحلهلا وهلي الحكوملة العراقيلة
 .على ضرورة حلها بؤسرع وقت ممكن

جلوهر مشلكلة المنلاطق المتنلازع  التعرف علىمشكلة البحث في تكمن 
لملاذا ومتلى وكيلف نشلؤت , الحكلومتين االتحاديلة وإقلليم كوردسلتانبلين  عليها

خذ النزاع على هذا المناطق أطاراً دسلتورياً بعلد علام وبعد أن ات هذا المشكلة؟
وتؤكيد جميع ا طراف العراقية على اللجوء إلى الوسائل السللمية لحلل  3115
اآلليلة الدسلتورية لحلل النلزاع ملدى مالئملة هو , فالسإال المطروح هنا النزاع

هلي وملا القائم خاصة بعلد أن انتهلت المهللة المحلددة للحلل دون االلتلزام بهلا؟ 
بمللا  ,علللى المللدى البعيللد التللزام جميللع ا طللراف باآلليللة الدسللتوريةضللمانات 

وما هي اآلفاق المسلتقبلية التلي سلتظهر فلي  يحقق الفائدة المرجوة من تطبيقه؟
 حال فشل اآللية الدستورية؟ وما هو البديل المناسب لذلك؟

الدراسللة التللي نحللن بصللددها فللي وجللود نللزاع قللائم هللذا فرضللية تتمنللل 
وبالتلالي فلان بقلاء النلزاع عللى حالله  اآلليلة,دستورية لحله وفشل  آليةود ووج

الدستورية والتوجله نحلو  اآلليةعن   شهد تطورات تتمنل بالخرويبدون حل س
بل أن مستقبل القضلية الكورديلة فلي  رير سلمية. أخرى قد تكونسيناريوهات 
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بقلاء المشلكلة  العراق مرهون إللى حلد بعيلد بهلذا النلزاع, وان علدم حلله يعنلي
 الكوردية قائمة من دون حل نهائي.

فللي أنهللا تطللرح حللال سياسلليا لمشللكلة المنللاطق  تكمللن أهميللة الدراسللة
المتنازع عليها إلى جانب دراسة وتحليلل الجوانلب المختلفلة للحلل الدسلتورك, 

 صرت على الحل الدستورك فقط.تبخالف الدراسات السابقة التي اق
منلللاطق المتنازعلللة عليهلللات هلللي منلللاطق فلللي الحقيقلللة ان ملللا يسلللمى بال

كورديللة تؤريخيللاً وجغرافيللاًت 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 

تاء فيهللا للوقللوف علللى حللدود اقللليم كوردسللتانت وباالمكللان هنللا اجللراء اسللتف
رربات سكانهات وسيفضي االستفتاء حتماً لصال، اقليم كوردستانت وهذا يفسلر 

 ( من الدستور.020تلكؤ حكومة المركز في اجراء االستفتاء وتطبيق المادة )
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 الفصل التمهٌدي
 

 إشكالٌة بناء الدولة العراقٌة 
 و

 تارٌخٌة للمناطق المتنازع علٌهاالخلفٌة ال
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 الفصل التمهٌدي

 
والخلفٌة التارٌخٌة للمناطق المتنازع إشكالٌة بناء الدولة العراقٌة 

 علٌها
 

سلللنتناول فلللي هلللذا الفصلللل الخلفيلللة التاريخيلللة للعلللراق بصلللورة عاملللة 
سنخصللا المبحللث االول الللى والمنللاطق المتنللازع عليهللا بصللورة خاصللة, و

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 

 .4002حتى احتالله في عام 

 
 األوللمبحث ا

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 

-0204الصلللفوية الشللليعية, وبعلللد أن أملللن السللللطان العنملللاني سلللليم ا ول )

( الجانلللب ا وربلللي إلمبراطوريتللله اتجللله نحلللو الشلللرق للتوسلللع فيهلللا 0240

فاصطدم مع اإلمبراطورية الصفوية, وبما أن كوردستان كانت تشكل الفاصلل 
بين اإلمبراطلوريتين, أصلبحت ميلدانا للصلراع والحلروب بينهملا وحلاول كلال 

ن السلنة الطرفين استمالة الكلورد إللى جلانبهم. ونظلرا لكلون رالبيلة الكلورد مل
وبفضللل جهللود العللالم الللديني الكللوردك )مللال إدريلل  البدليسللي( مللال معظللم 
ا مللراء الكللورد نحللو العنمللانيين وشللاركوا معهللم فللي حللروبهم ضللد الصللفويين 

بقيادة السلطان سليم ا ول هزيمة الصفويين بقيادة  0202واستطاعوا في عام 

الجلزء ايلة لخضلوع الكلوردك بد-الشاا إسماعيل وشكل هلذا التحلالف العنملاني
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كوردستان للنفوذ العنماني حيث فوض السلطان سليم ا ول بفرمان االكبر من 
سلطاني إدري  البدليسي مسإولية التنظليم اإلدارك والسياسلي فلي كوردسلتان 

نجلل، بللدورا فللي التوصللل إلللى اتفللاق مللع ا مللراء الكللورد يضللمن لهللم والللذك 
ة الدوللة العنمانيلة إننلاء الحلروب االحتفاظ باستقالل إملاراتهم وقيلامهم بمسلاعد

ا ول مرسوما بتؤسلي  سليم ودفع الضرائب السنوية لها, كما اصدر السلطان 
عللدد مللن اإلمللارات الكورديللة الجديللدة لتعزيللز سلليطرتها علللى هللذا المنللاطق 
وحمايلللة حلللدودها ملللن الغلللزوات الصلللفوية المتكلللررة عليهلللا, وملللن أهلللم هلللذا 

بهلدينان وسلوران وبوتلان واردالن  اتملاراإلمارات التي سادت فلي المنطقلة إ
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 

لهللاوالعسللكرك 
(1)

العللراق . واسللتمر التوسللع العنمللاني فللي المنطقللة وأصللب، 

دخلل  نملاحي 0222علام  اعتبلاراً ملنالعنمانية  اإلمبراطوريةالحالي جزءا من 

نظلام اإلدارك فيهلا الالسلطان سليمان القانوني بغلداد عللى رأ  جيشله وطبلق 
القائم على أسا  االياالت
(2 )

 موصلل,ال اياالت هلي بغلداد, أربعةوقسمها على 
وشهرزور وكانت على رأ  السللطة فلي الواليلة باشلاوات ومماليلك  تالبصرة

وبالنسللبة لواليللة شللهرزور يشللير)كاتب  العنمللاني,اعترفللوا بسلليادة السلللطان 
عدد سلناجقها  أن( امهك معروف في كتابه )جهان نوردجلبي( وهو جغرافي ك

ال ضلأهمها فردية وك وجميعهاسنجقاً  24في منتصف القرن السابع عشر كان 

مخملور  شلهربازار, حريلر, كويسلنجق, حملرين, عن شهرزور نفسلها اربيلل,
ولكن أهمهلا كلان سلنجق  تضمن الحدود اإليرانية وحتى اشنو التي تدخل حالياً 
وبعلد أن  ك.الواليلة بواليلة كركلو احيانلاً  سلمىللذلك تكركوك وهو مقر الباشلا 

بصرة ملع الدمج والية  تم 0325استعاد السلطان مراد الرابع العراق في سنة 

 موصلللال واليللة بغللداد وأصللب، العللراق يتللؤلف مللن نللالث واليللات هللي بغللداد,

                                                 

كاميران عبدالصمد احمد الدوسكي, كوردستان العنمانية في النصف ا ول ملن القلرن التاسلع عشلر, (1)

 .02-02, ا ا4004, دهوك, 0دار سبيريز للطباعة والنشر, ط
لوحدة ا ساسية وتتكون من سناجق أك اللواء أو ما يعرف ا هيااليالة أو الوالية في العهد العنماني ( (2

, 0د. كمال مظهر احمد, كركوك وتوابعها حكلم التلاريخ والضلمير,   للمزيد ينظر: ,حاليا بالمحافظة
 .24ا, [د.ت.] ,مطبعة رينوين, سليمانية
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وشهرزور
(1)

 ت الدولة العنمانية على جميلع اإلملارات الكورديلةقضوبعد أن  .

تللم فيلله إعللادة ربللط  جديللد للواليللات العنمانيللة إداركقللانون  0532 صللدر سللنة

مللدحت باشللا عنللد توليلله الحكللم فللي الواليللات بللالمركز وتللم تطبيقهللا فللي عهللد 

 ن همللا بغللداد والموصللل,يواليتلل ها إلللىحيللث قسللم (0540-0535) العللراق

ل هلذا ظلردسلتان العلراق باسلتنناء خلانقين ضلمن واليلة الموصلل ووفدخلت ك
 وبالشكل التالي: ا ولىالتقسيم حتى الحرب العالمية 

 والية بغداد. -0

 والية الموصل وكانت تضم نالنة متصرفيات:  -4
 دهللوك, الموصللل, أقضلليتهامركزهللا الموصللل و :متصللرفية الموصللل -أ

 وسنجار. عقرة زيبار, زاخو,
 اربيللل, كركللوك, واقضللينهامركزهللا كركللوك  :متصللرفية شللهرزور -ب

 كويسنجق وكفرك. رواندوز, رانية,
متصرفية السليمانية - 

(2)
. 

حيلث فلي واليلة الموصلل واستمر الرفض الكوردك للسيطرة العنمانية 

 (0602-0605)فللي علللام حركللة مسلللحة بالشلليخ عبدالسللالم البللارزاني قللاد 

رديلة لغلة رسلمية وتدريسلها ورد منها جعل اللغة الكوطالب بحقوق قومية للكو
إال أن مطالبلله رفضللت وقمعللت حركتلله ب عداملله فللي رديللة وفللي المنللاطق الك

(3)0602الموصل عام 
. 

صللالت اموالموقللع الجغرافللي للعللراق ومركللزا السللوقي لسللالمة ال أن
 أوالسلللتغالل نرواتهلللا القائملللة وطريلللق الهنلللد عللللى محافظلللة الالبريطانيلللة و

                                                 

ٕ   ؛  25-22, ا ا السللابقد. كمللال مظهللر احمللد, المصللدر  (1)  فُئاااح مٕ اإ خُرعااّكو  اإر ُ   اا
َّزو  َّزاىو يَٕ  َّزاى: نٕرمياى عٕبكَال خُعهاَو حٔسطاٗ َٔرط  .05و ل4004بٕ طٕنا ٕ انكاو  َٔط

البعللد  ,محمللدد. خليللل إسللماعيل ؛  22-22, 26د. كمللال مظهللر احمللد, المصللدر السللابق, ا ا  (2)

, 0664القومي للتغيرات في الحدود اإلدارية لمحافظة كركلوك )التلؤميم(, منشلورات مجللة كلاروان, 

 .2ا, [د.م.]
, 0625حتلى سلقوط الملكيلة  0602( محسن محمد متولي, كرد العراق منذ الحرب العالميلة ا وللى 3)

؛ محملد صلال، عقلراوك, الكلرد والدوللة  402, ا4000, بيروت, 0الدار العربية للموسوعات, ط

 . 46, ا 4002المستقلة وفق المعاهدات والموانيق الدولية, اربيل, 
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 ,عن خساراتها في الهند دفعلت بريطانيلا للتفكيلر باحتاللله المستقبلية للتعويض

فلي  هلاتبصلرة فاحتلالمن  هاتبدأحملة عسكرية بريطانيا  تقاد 0602ففي عام 

آذار  00هللللا فللللي تنحللللو بغللللداد واحتل تواتجهلللل 0602تشللللرين النللللاني  44

0604(1)
. ووفقللا التفاقيللة سللايك  بيكللو أصللبحت واليللة الموصللل مللن حصللة 

 0605بصللرة مللن حصللة بريطانيللا ولكللن فللي عللام الفرنسللا وواليتللي بغللداد و

مقابل حصولها على حصلة  ابريطانيلصال، والية الموصل  نفرنسا ع تنازلت
من نفط الموصل
(2)

 .وامتيازات في أماكن أخرى 
موصللل لصللال، بريطانيللا وتوقيللع هدنللة الواليللة نسللا عللن فربعللد تنللازل 

ووفقللا لبنللود الهدنللة كللان علللى الجللي   0605ا ول تشللرين  20 مللودر  فللي

االستسلللالم للقلللوات البريطانيلللة, إال أن اللللوالي  وادك الرافلللدين فلللي العنملللاني
 ليسلت جلزءاً  واعتبلر أن الواليلة العنماني لوالية الموصلل اعتلرض عللى ذللك

 00ت ففلي البريطانيلة لألواملرانله اجبلر عللى االمتنلال  إال ,فدينمن وادك الرا
وفلي  ,تشرين النلاني احتللت القلوات البريطانيلة مدينلة الموصلل مركلز الواليلة

احتلت القوات البريطانية كركوك وتم بعلدها احلتالل  0605 ا ولتشرين  42

ت وافقلوالحفيلد الشليخ محملود  تحت سليطرة قلوات السليمانية فكانت أمااربيل 
 أنهللت وجللودعلللى المدينللة وهكللذا  ينلله حكمللداراً يعلللى تع ةبريطانيللال السلللطات

(3)0605في تشرين الناني في الوالية القوات العنمانية 
. 

                                                 

, ترجملة: جعفلر الخيلاط, 0640و 0602, فصول ملن تلاريخ العلراق القريلب بلين سلنتي الم  بيل (1)

عبلللدالرحمن البلللزاز, العلللراق ملللن ؛  002-004, 5-2, ا ا4002, لبنلللان, 4دار الرافلللدين, ط

 .24, ا0634, بغداد, 2االحتالل حتى االستقالل, ط
 .5-4, ا ا 0644, بغداد, 2( د. فاضل حسين, مشكلة الموصل, مطبعة اشبيلية, ط2)
ا  المصللدر السللابق, ,0640و 0602فصللول مللن تللاريخ العللراق القريللب بللين سللنتي  الملل  بيللل, (3)

زينلة جلابر إدريل ,  :تشارلز تريب, صفحات من تاريخ العراق المعاصلر, ترجملة؛  023-020ا

د. كللاظم حبيللب, لمحللات مللن نضللال حركللة ؛  36, ا4003, بيللروت, 0الللدار العربيللة للعلللوم, ط

 , اربيللل,4لللوطني للشللعب الكللردك فللي كردسللتان العللراق, دار ارا  للطباعللة والنشللر, طالتحللرر ا

 .55, ا 4002
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 ,الحللتالل البريطللانيلأهللالي الواليللات النالنللة بطللرق مختلفللة  اسللتجاب
الشخصللليات القياديلللة للمدينلللة ملللع السللللطات صلللرة تجاوبلللت ففلللي واليلللة الب

ي عربللكللانوا علللى اتصللال قللديم معهللم كتجللار فللي الخللليج ال  نهللمنيللة البريطا
الجهللاد  إلللىوارتبطللوا بمإسسللات تجاريللة بريطانيللة ولللم تلللق دعللوة العنمللانيين 

أملا  استجابة كبيرة بين الشيعة في الوسلط والجنلوب. (الكفار)ضد البريطانيين 
 إمكانيلةلعربيلة المدينة وأعضاء جمعية العهلد ا أعيانناق  فقد في والية بغداد 

نلورة العواقلب  ملنولكلن خلوف الزعملاء  تالقيام بنورة ضد السللطة العنمانيلة
اتزال قوية منعهم من تحديه خاصة وان القوات العنمانية كانت ال

 (1)
 . 
فعنلد  أوليلاً  أما في والية الموصلل فقلد القلت القلوات البريطانيلة ترحيبلاً 

بتكليللف مللن مللود الحفيللد بعللث الشلليخ مح 0605اسللتيالئهم علللى كركللوك عللام 

ارنولللد )إلللى المنللدوب السللامي البريطللاني  ةرسللالزعمللاء العشللائر الكورديللة 
 وطالبله بالموافقلة عللى تشلكيل حكوملة كورديلة كملا بهذا الخصوا (ويلسون

االزدهللار  إلللى بللارك فيهللا انتصللاراتهم علللى العنمللانيين وأكللد تطلللع الكللورد
رف كللان ظلل أكيسللم، فللي  الؤيعطللي الضللمان بلل وأن تبمسللاعدة البريطللانيين

ردسللتان مللرة أخللرىوك إلللىللسلللطة التركيللة بللان تعللود 
(2)

تشللرين  02, وفللي 

وصللل الميجللر نوئيللل إلللى السللليمانية ليجتمللع مللع الشلليخ محمللود  0605ا ول 

الحفيد ووجهاء المدينة وأعلن خالل االجتماع وباسلم حكوملة بلالدا علن تعيلين 
حكماً ذاتيلاً بلؤمر ملن ويلسلون الشيخ محمود حاكماً على كوردستان ومنحه

(3)
 ,

ليلتقلي بالقلادة إللى السلليمانية  بنفسله ويلسلون وصلل 0605وفي كلانون ا ول 

رئللي  عشلليرة  30ومللا يقللارب الشلليخ محمللود وعقللد اجتماعللا حضللرا  الكلورد

وأكدوا له بعلدم رربلتهم بعلودة ا تلراك وحلاجتهم للحمايلة البريطانيلة وطلالبوا 
لعللراق وإدارتهللا مباشللرة مللن لنللدن وتعيللين بوجللوب فصللل كوردسللتان عللن ا

                                                 

 . 40-40( تشارلز تريب, المصدر السابق, ا 1)
؛ عبللدالرحمن ادريلل  صللال، البيللاتي, الشلليخ  000( د. كمللال مظهللر احمللد, المصللدر السللابق, ا (2

, دار 0, ط0642ردسللتان العللراق حتللى عللام محمللود الحفيللد )البرزنجللي( والنفللوذ البريطللاني فللي ك

 .002-002, ا4002الحكمة, لندن,
 .002-002ا ا  , المصدر السابق,( عبدالرحمن ادري  صال، البياتي3)
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الضباط والموظفين الكورد في دوائر الحكومة
(1)

الشليخ محملود وهكلذا أعللن  .
فلي  ةالبريطانيلالسللطات  تاعترفلوردستان المستقلة ومملكة كنفسه ملكا على 

الونائق البريطانية الرسمية في ذللك  تردستان وباتوعلى ك حكمداراً  بهالبداية 
ردسللتان الجنوبيللة( ولكللن محللاوالت الشلليخ لتوسلليع وه )حكمللدار كالوقللت تسللمي
اصللللطدمت بمصللللال، رديللللة أخللللرى وشللللمل كركللللوك ومنللللاطق كتمملكتلللله ل
السلللطات البريطانيللة التللي كانللت تسللعى إلللى السلليطرة المباشللرة  ةوإسللتراتيجي

 0606أيلللار  42عللللى كوردسلللتان فوقعلللت أول مواجهلللة بلللين الطلللرفين فلللي 

ن المعركةوانتهت بخسارة البريطانيي
(2)

 محملود , وتفاقم الوضع واقترب الشيخ
دم طحشد البريطانيون قلوات كبيلرة بقيلادة الجنلرال فريلزر واصلومن كركوك 

فيهلللا فلللي معركلللة ريلللر متكافئلللة انتصلللر  0606 حزيلللران 04الطرفلللان فلللي

ه إلى الهند عللى يبغداد ونم نف إلىالبريطانيون واسروا الشيخ بعد جرحه ونقله 
من في المنطقلة إال أن ذللك للم يتحقلقا  استتباب أمل

(3)
 المقاوملةتوقلف توللم  

 أقضلليةمقاومللة فللي  0606البريطللاني بللل واجهللوا فللي عللام للوجللود رديللة والك

عقرة وفي قرية بارزان بقيادة الشيخ احمد البارزاني, قبلل أن وعمادية وزاخو 
 بصللرةالفللي الللواليتين العللربيتين بغللداد و لوجللود البريطللانيا شللمل الللرفضي

حزيللران  20 نللورة العشللرين فللي العللراق التللي انللدلعت فلليتمنللل فللي  والللذك

0640(4)
. 

اسلتطاع بعلض زعملاء الكلورد المشلاركة فلي ملإتمر  0606وفي عام 

قلدم ملذكرة اللذك  الصل، بباري  وألفوا وفدا برئاسة شريف باشا إلى الملإتمر

ا طالللب فيهلل 0606آذار  44بتللاريخ  للمللإتمر إضللافية إلللى المجللل  ا علللى

                                                 

, المصللدر السللابق, ا 0640و 0602فصللول مللن تللاريخ العللراق القريللب بللين سللنتي  ,الملل  بيللل( (1

 .060-060ا

؛ د. عبللدالفتاح علللي البوتللاني, 032, 026-025ا ا ( د. كمللال مظهللر احمللد, المصللدر السللابق,(2

, دهلوك, 0دراسات ومباحث في تاريخ الكورد والعلراق المعاصلر, دار سلبيريز للطباعلة والنشلر, ط

 .404, ا4004

 .020-023ا ا , المصدر السابق,إدري  صال، البياتي نعبد الرحم( (3
 .64البزاز, المصدر السابق, ا نعبد الرحم( 4)
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واحدة وتحت عللم  دولةردستان وتحرير كافة الكورد وجمعهم في وباستقالل ك

المعقلللودة بلللين دول الحلفلللاء والدوللللة  0640واحلللد, فقضلللت معاهلللدة سللليفر 

( أن يوضللع مشللروع االسللتقالل للمنللاطق 32, 32, 34العنمانيللة فللي بنودهللا )

اخملة الواقعة فلي شلرقي الفلرات وجنلوب رلرب أرمينيلا والحلدود التركيلة المت
رد هلذا ولسوريا والعراق وفي ظرف سنة واحدة من تاريخ تنفيذها إذا فلات، كل

المنطقة مجل  عصبة ا مم برربتهم فلي االسلتقالل علن تركيلا واقلر المجلل  
جب منحهم االستقالل وعلى تركيا أن تتنازل عن جميع حقوقهلا وهذا الرربة ف

ض الحلفلاء )بريطانيلا, وامتيازاتها فلي هلذا المنلاطق وفلي هلذا الحاللة ال يعلار
رد المقيملين فلي واليلة الموصلل إذا اختلاروا وفرنسا, ايطاليا واليابان( بقية الك
رديلة المسلتقلةواالنضمام إللى هلذا الدوللة الك

(1)
. وبانتظلار تنفيلذ بنلود معاهلدة 
سلللليفر فللللان وزارة المسللللتعمرات البريطانيللللة أوصللللت بللللان تنللللاط مسللللإولية 

جديلد التابعلة لهلا وقلد ابللس )برسلي كلوك ( كوردستان بقسم الشرق ا وسط ال
المندوب السامي البريطاني, الحكومة العراقية المإقتة بصورة رسمية بؤنه هو 

كركللوك والسللليمانية رديللة أك مقللاطعتي وول المباشللر عللن المنللاطق الكإالمسلل
وبعض أجزاء البالد شمال الموصل
(2)

. 
 ,بل المنطقللةكانللت لللدى السلللطات البريطانيللة آراء مختلفللة حللول مسللتق

أك )يرمللون مللن حملللتهم جعللل العللراق الجنللوبي والوسللطى  واكللان افريللق منهلل
إلملارة ملومبي وسلرعان ملا  ملن الهنلد خاضلعاً  جلزءاً  (واليتي بغداد والبصرة

أنيطت اإلدارة المدنية في البصرة بحاكم سياسي حيث ادخل النظم الهنديلة فلي 
محل العملة العنمانية والتنظليم مختلف نواحي الحياة ومنها العملة الهندية حلت 

فكلرة ضلرورة  تاإلدارك فيها قائم على ا س  الهندية ولكن فلي ا خيلر رلبل
توحيد الواليات النالنة وتكوين دولة باسم العراق بموجلب ملا جلاء فلي ملإتمر 

, فكان )ارنولد ويلسلون( يلرى بؤنله يجلب أن تكلون الدوللة 0640القاهرة عام 

علللى الواليللات النالنللة, وان يحكمهللا أميللر عربللي  الجديللدة فللي العللراق تشللتمل

                                                 

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

 .026-023, ا ا0660, لندن, 0الري  للكتاب والنشر, ط
, بيروت, 3, منشورات مكتبة اليقظة العربية, ط0( عبدالرزاق الحسني, تاريخ الوزارات العراقية,  (2

 . 005-004مد, المصدر السابق, ا ا ؛ د. كمال مظهر اح 00, ا0654
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مللن، بعللض االسللتقالل  إنولكللن تللدار بواسللطة المنللدوب السللامي البريطللاني, و
ردستان ينبغي أن يترك لمشيئة بريطانياوالذاتي لك

(1)
. 

تشللرين النللاني فللي  (نوئيللل )الميجروقللدم الضللابط السياسللي البريطللاني

إخللالء  وتضللمن المشللروع ,ةرديللوتضللمن حللل المسللالة الك مشللروعاً  0606

وفيملا إذا جلرى  ,ردسلتانووضلمان وحلدة أراضلي كا تلراك, ردستان من وك
التلي يسلكنها  ا راضليوفق الخط العرقلي بلين  ردستان تقريبياً وتعيين حدود ك
لالنكليلز  أكنلران إنشاء الحكم الذاتي سوف يجعلهلم يميللون ورد, والعرب والك

انله ال  لله أعلن فلي تقريلر ولكن ويلسون لألتراك. اً عداء أكنروسوف يكونون 
كملللا رأى بلللان الحلللدود العرقيلللة بالنسلللبة  عللللى مقترحلللات نوئيلللل, أبلللداً يوافلللق 

اكبلر لالعتبلارات  أهميلة إعطلاءينبغي  وإنماالحلول  أفضلردستان لم تكن ولك
(ةاإلستراتيجياالقتصادية والجغرافية )

(2)
. 

الوكاللة فلي المنلاطق ل السياسلي بإولمسل( اادموندز )سيسيل كما اقترح
خاصة في كل من اربيل وكركوك ريلر  من العراق, بان تتشكل إدارة الشمالية
يلتم المرحلة النانيلة وفي  ,أولىكمرحلة  بالعراق اإلشكالشكل من  بؤكمرتبط 

كركوك والسليمانية في بغداد من اجل تشلكيل وعقد اجتماع لممنلي مدن اربيل 
قتللرح ادمونللدز أن العالقللات المسللتقبلية التللي وا دراليللة مللن المنللاطق النالنللة,يف

رديلة وبغلداد سلوف تضلمن علدم السليطرة ودراليلة الكيستتطور بلين الدوللة الف
العربيلللة عللللى المنطقلللة
(3)

سللللطات ول البلللبق ظحللليولكلللن هلللذا االقتلللراح للللم  
 .ةبريطانيال

تشللرين  44اللجنللة الفرعيللة لمجللل  الللوزراء البريطللاني فللي  أعطللت

الشعب العراقلي  أمام نالنة خيارات ويلسون ليضعـ ل صالحيات 0605الناني 

, والخيلارات كانلت بصليغة نلالث أسلئلة للتعرف على وجهلة نظلرهم السياسلية
بريطانيلا تمتلد حتلى الحلدود  إشلرافهل تحبذون قيلام دوللة عربيلة تحلت  منها

 ترربلون أن؟ في هذا الحاللة هلل العربيالشمالية لوالية الموصل والى الخليج 

                                                 

؛ محسللن محمللد متللولي, المصللدر السللابق,  50-46( عبللدالرحمن البللزاز, المصللدر السللابق, ا ا (1

 . 52ا 
 . 54-52( محسن محمد متولي, المصدر السابق , ا ا 2)

, 0, ط( ليورا لوكيتز, العراق والبحث عن الهوية, ترجمة: دلشاد ميران, دار ارا  للطباعلة والنشلر(3
 .32, ا 4002اربيل, 
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 أنهلذا الدوللة؟ وفلي هلذا الحاللة ملن يفضللون  رأ م عربي على يوضع حاك
فللي  (اسلتفتاء علام)عليله  أطللق ن مسلحاً ويكلون عللى هلذا اللرأ ؟ فلنظم ويلسل

رديلة تمنللت فلي االتفلاق ووالنتائج كانلت خلار  المنلاطق الك 0606بداية عام 

علللى أن الدولللة يجللب أن تضللم الواليللات العنمانيللة النالنللة تحللت لللواء حكومللة 
أملا فلي  ربية ولكنهم اختلفوا على شكل تللك الحكوملة وهويلة الحلاكم المقبلل,ع
رد وتجاهلللل الجملللاهير وأجلللرى االسلللتفتاء بلللين الشللليو  الكلللفقلللد ردسلللتان وك

التقللارير البريطانيللة إلللى أن قللد أشللارت فومللع ذلللك مللن إبللداء رأيهللم  واوحرملل
ردية مستقلةوك إدارةكانت راربة في تشكيل  يةردورلبية الكا 

(1)
. 

 ت السلللطاتاتجهلل المصللالحهولتطبيللق إسللتراتيجيتها فللي المنطقللة وفقللا 
 إعللالنفللي  تدولللة عراقيللة عربيللة وأول خطللوة تمنللل تؤسللي نحللو  ةالبريطانيلل

المندوب السامي البريطاني تشكيل حكومة مإقتة برئاسة عبدالرحمن الكيالنلي 

يلر عقلد ملإتمر فلي القلاهرة برئاسلة وز 0640 آذار 04وفي  .0640في عام 

 ا دنللىلدراسللة شللإون الشللرق  (وينسللتون تشرشللل)المسللتعمرات البريطللاني 
حللد  أدنللى إلللىوتخطلليط السياسللة البريطانيللة فيهللا وتقللليا النفقللات البريطانيللة 

اللذك رأ  وفلدا المشاركة في المإتمر كلان العلراق  المستعمراتومن  ممكن,
 يلي: المندوب السامي البريطاني لتقرير ما (برسي كوك )

 حديد عالقة العراق الجديدة ببريطانيا من حيث النفقات.ت -0

 يد شخصية من سيتولى حكم هذا الدولة.دتح -4

 لدولة الجديدة. انوع وشكل قوات الدفاع في  -2

بالعراق تهاعالقمستقبل ية ودرووضع المناطق الك -2
(2)

. 

رديلللة ووفلللي االجتملللاع ا ول للملللإتمر تلللم التطلللرق إللللى القضلللية الك  
ردستان بصورة مباشرة ملن قبلل وتدار ك أنلى أن المصلحة تقتضي وأكدوا ع

                                                 

المصللدر السللابق, ا  ,0640و 0602الملل  بيللل, فصللول مللن تللاريخ العللراق القريللب بللين سللنتي ( 1)

 . 44تشارلز تريب, المصدر السابق, ا ؛  256-253ا
؛ محمللد يوسللف  24 , المصللدر السللابق, ا0الرزاق الحسللنى, تللاريخ الللوزارات العراقيللة,  دعبلل (2)

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

 . 000-004ا
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يللتم  إلللى أنتبقللى منفصلللة عللن العللراق علللى أن المنللدوب السللامي البريطللاني 
وكللان  ,العللراق إلللىاالنضللمام  موحللد يحللدد طبيعللةردك وعللام كلل رأك تبلللور

تحكلم ملن قبلل  أنرديلة عللى والمنلاطق الك إجبلارالمجتمعون عللى قناعلة بلان 
كملا أن اللجنلة السياسلية فلي  ,حلدوث مقاوملة إللىعربية سلوف تلإدك حكومة 

معاهدة سيفر التي منحلت  بنودردية في ضوء والمإتمر تعاملت مع القضية الك
دخل تللوعلللى هللذا ا سللا  تللم االقتللراح بللان ال  ,رد حللق تقريللر المصلليروكللال

ابلللس  أنوأكللد كللوك  انلله سللبق للله  رديللة تحللت سلليطرة العللراق,والمنطقللة الك
في رضون السلنة التلي تتمتلع  بؤنهحكومة المإقتة برئاسة عبدالرحمن النقيب ال
سليقوم شخصليا  ,ردستان فيها بحق اختيار االستقالل بموجب معاهلدة سليفروك

بما في ذلك كركوكب دارة هذا المناطق 
(1)

. 
رديللة علللى والمنللاطق الكحللول مسللتقبل  المللإتمر أعضللاء رأكاسللتقر و

رد في االندما  في المملكة العراقية ومدى رربة الك لتونيق مناالقيام بمحاولة 
االنفصللال عنهللا أوالجديللدة 

(2)
يتعلللق بشخصللية مللن سلليتولى حكللم هللذا  وفيمللا .

أدركلت وفكلان هنلاك علدد ملن العلراقيين والعلرب والمسللمين,  الجديلدة الدولة
فيصل بن الشلريف حسلين حليلف بريطانيلا خلالل الحلرب  ا ميربريطانيا بؤن 
بعللد خسللارته العللر  فللي سللوريا  نلله هللو أفضللل المرشللحين  ا ولللىالعالميللة 

ورربلة المل  بيلل ,يعلرض عليله عر  أصب، مستعداً  ن يقبل أك
(3)

ب يجلاد  
 ,الشلريف حسلين واختيارهلا ا ميلر فيصلل أنجلالحل عمللي فلي ترشلي، أحلد 

ويعتقد أن تنصيبه ملكاً سليزيد  ,وقناعة تشرشل بؤنه هو المإهل لعر  العراق
كمللا أن فللي  الحكومللة البريطانيللة عليلله وعلللى أبيلله ملللك الحجللاز, يطرةسللمللن 

من قبل بريطانيا بوعودهلا خلالل الحلرب العالميلة  التزامفيصل  ا ميرترشي، 
وأن ترشلليحه  ا ولللى إلللى العللرب عامللة والشللريف حسللين بصللورة خاصللة,

 ,النلورة العربيلةالذين اشتركوا معله فلي سيكون محل ترحيب القوميين العرب 

                                                 

 .042-040( د. كمال مظهر احمد , المصدر السابق , ا ا (1
 . 22, المصدر السابق , ا  0الرزاق الحسنى, تاريخ الوزارات العراقية,  د( عب(2
امي البريطاني في بغداد وكانت من المإيلدين للحكلم أمينة السر الشرقية للمندوب الس: ( جيرترود بيل3)

 .44للمزيد ينظر: تشارلز تريب, المصدر السابق, ا  ,العراقي الذاتي تحت الوصاية البريطانية
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لبريطانيلا,  إخالصلهيضلمن سعدم امتالكه عالقات واسعة فلي العلراق  أنكما 
على بلد لم يزرا من قبل وهكذا وقع االختيار على فيصل ليكون ملكاً 

(1)
. 

 
 المبحث الثانً:

 تاسٌس الدولة العراقٌة والعهد الملكً
 

وافقلت  ,فيصلل ملكلا عليهلا ا ميلرة العراقية وتعيين كلممبعد تؤسي  ال

 أنعللى  ,عليله ملكلاً  0640تموز 00المإقتة في جلستها المنعقدة في  الحكومة

نتلائج  إعلالنوبعلد  ,تكون حكومتله دسلتورية نيابيلة ديمقراطيلة مقيلدة بالقلانون

عللى العلراق % من العراقيين على فيصل ليكون ملكلاً 63 بقبولاالستفتاء 
(2)

 ,

رك لللواء شللايصللوت ضللد فيصللل ولللم  لللواء كركللوكبللان أننللاء االسللتفتاء تبللين 
وأن لوائي اربيل والموصلل اشلترطا فلي نلا  ,في التصويت السليمانية أصالً 

ضمان حقوق ا قليات في تؤسي  اإلدارات التلي وعلدوا بهلا ملن قبلل  (البيعة)
الحلفللاء فللي معاهللدة سلليفر
(3)

 أنالمحافظللة علللى حقللوقهم وبرد والكللوحللرا  
ها وفلق لمزملع تشلكيردسلتان الوااللتحلاق بدوللة كفلي يحتفظوا  نفسهم بلالحق 

تم يلاالنتظلار رينملا  تلرج،صلوات فلي للواء كركلوك ا  وتعاللتسيفر  معاهدة

                                                 

ََّٕساح عٕناا؛  042-040عبللدالرحمن البللزاز, المصللدر السللابق, ا (1)   ٕو حَسٗ  ااُرح  ااٖتااُ بااكَ ه ي
َّاا َّٕٗ  ُ زِااانْو ياا َٕٔاب َبهَ زحنااضاااٗ طااسٔو ح4002اٗ رٗ حَٕصاأارض انٖ ٕزاق حا َ ّكانّش ااع  زوَ 

 .40-40و ل 4006
؛  22-22, ا0656, بغللداد , 4, ط0( عبللد الللرزاق الحسللني, تللاريخ العللراق السياسللي الحللديث,  (2

, 4, طرسي جي ادموندز, كورد وترك وعرب, ترجمة: جرجي  فت،  , دار ارا  للطباعلة والنشل
 . 006, ا0666اربيل, 

سلللرهنك حميلللد البرزنجلللي, انتخابلللات إقلللليم كردسلللتان العلللراق بلللين النظريلللة والتطبيلللق, مإسسلللة  (3)

 .423-422,  ا  4004, اربيل, 0موكرياني, ط
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إلقاملة  موعلداً  0640آب  42حلدد يلوم  المهلم فلي االملر ردسلتان,واستقالل ك

فيصل ملكاً على العراق حفلة تتويج
(1)

. 
ممنللللي كركلللوك  هاحضلللرللللم ي التلللي التتلللويجفلللي حفللللة  هوفلللي خطابللل
الهاشلمية وتحالفله ملع أصلدقائه  أسلرته  مجلاد ملك فيصل سرداً والسليمانية قدم ال

وشللللكر ا ملللة البريطانيللللة ومنلللدوبها السياسللللي  ,البريطلللانيين لخللللالا العلللرب
وذكلر بلان ا ملة البريطانيلة هلي  ,وحكومتها على نصرتهم للعرب وتنصيبه ملكلاً 

وللللم يشلللر إللللى أسلللماء  سلللتعين بهلللا وحلللدها عنلللد الحاجلللة,ياقلللرب ا ملللم إليللله وس
مللع  ا مللة أنوكللل مللا قيللل هللو انلله ذكللر  ,وحقللوقهم ا خللرىلمكونللات العراقيللة ا

اختالف ملواهبهم وتبلاين طبقلاتهم وتفلاوت معتقلداتهم سلواء عنلدا
(2)

وبعلد تتلويج  .
 أمرهلاسلاورا حلول مسلتقبل واليلة الموصلل التلي ظللت يالملك فيصل كان القللق 

وأشلار  تركيلا الكماليلة,رديلة وملن أطملاع نلورة ومن الحركة التحررية الك معلقة,
 إللىمذكراتله السلرية  إحدىفي  (هنرك دوب )المندوب السامي البريطاني السير 

والتحللريض  ,رديلةوعلودة الحركللة االسلتقاللية إللى المنطقلة الك إللىالمللك فيصلل 
رد ووأشار دوبل  إللى أهميلة الكل حكومة عربية, أنهاعلى الحكومة العراقية على 
 هللمت التللرك ونصلل، الملللك ب صللالح ذات البللين معلحمايللة العللراق مللن تجللاوزا

 إللللىلتللامين خطلللوط المواصلللالت واالسلللتفادة ملللن سلللهولها الممتلللدة ملللن خلللانقين 
لن يقوك على حماية شركة النفط التركية الكورد وبدون ,رواندوز

(3)
. 

ن سلليمنعون تركيللا مللن اسللتعادة واليللة يوررللم إدراك الملللك بللان البريطللاني
استرضلاء  إلىانه مع ذلك اضطر  إال ,العراق إلىا يحبذون ضمه وإنهمالموصل 

يعامللل الواليللة  أنفشلللت محاوالتلله فللي  أنبعللد  ,بريطانيللا لتحقيللق هللذا الغللرض

البريطانيللة  اإلدارةتخطللي  0644حيللث انلله حللاول فللي عللام  ,كجللزء مللن العللراق

المنللدوب السللامي دوبللز ومسللاعدا  أن إال ,رديللةوالك المنللاطقليشللمل االنتخابللات 
 اإلقلدامالملك ورئلي  اللوزراء عللى علدم  إلىبورديلون وجهوا تحذيرات الميجر 

على التدخل في واليلة الموصلل وخلالل مفاوضلات المعاهلدة البريطانيلة العراقيلة 
                                                 

ليللام اندرسللن ؛ 22, المصللدر السللابق, ا 0الرزاق الحسللنى, تللاريخ الللوزارات العراقيللة,  دعبلل (1)

, 0ية أم تقسيم, ترجملة: رملزك ق. بلدر, طوراريث ستانسفيلد, عراق المستقبل: دكتاتورية, ديمقراط
 .22-24, ا4002لندن, 

( لالطالع على نا خطاب تتويج الملك فيصل ا ول ينظر: عبد الرزاق الحسنى, تلاريخ اللوزارات 2)

 . 32-32, المصدر السابق, ا 0العراقية,  
 . 022( د. كمال مظهر احمد, المصدر السابق, ا 3)
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العلراق ملرتبط بموافقلة  إللىواضحا بان ضلم واليلة الموصلل  أصب، 0644 لعام

العراق على بنود تلك المعاهدة
(1)

. 
وفقا لجميع التقديرات ذات رالبيلة  كانت لوالية الموص أنهكذا وررم 

 إليهلا ضلمهابلل وحاوللت طالبلت  تؤسيسلهاالدوللة العراقيلة بعلد  أن إالردية وك

أعلن بلان واليلة الموصلل جلزء  0642آذار  42ففي خطاب للملك فيصل في 

يعي  ولو ليوم واحلد ملن دون  أنيستطيع  من العراق وان العراق ال يتجزأ ال
فللي عللام قللد أعلنللوا العراقللي  التؤسيسلليالمجللل   أعضللاء أنكمللا  ,هللذا الواليللة

عراقي عربي ومهم جدا للعراق إقليمبان والية الموصل هي  0642
(2)

. 

محملود ردية بعودة الشليخ ومعظم المناطق الكطالبت  0644وفي عام 

يتعللاون الشلليخ معهللم  أن أملللعلللى  لطلللبهم فاسللتجاب البريطللانيون ,مللن منفللاا
ومنحلللله  ن,ردسللللتان الجنوبيللللة ولللللردع الكمللللالييوك ىإلللللاالسللللتقرار  إلعللللادة

 انلله أعلللن نفسلله ملكللاً إال  0644ردسللتان سللنة والبريطللانيون لقللب حكمللدار ك

 فللي مللن نمانيللة وزراء برئاسللة الشلليخ قللادر الحفيللد ةحكومللردسلتان وشللكل ولك

ردية تسلمى باسلم الجلي  اللوطني والقوات الك وأصبحت 0644 تشرين ا ول

ردك واصدر جريلدة وم هي السليمانية ورفع العلم الكوعاصمة الحك ,ردكوالك
رسمية
 (3)

. 
يعود إلى ردية ووأدرك كوك  بان سبب االضطرابات في المناطق الك

وخاصلة بعلد أن تبلين لهلم  الحكلم اللذاتي,ب عطلائهم ن لهلم يعدم وفاء البريطاني
وفللي  ,ن فللي بغللدادوإنهللم سيخضللعون لحكللم حكومللة عربيللة أسسللها البريطللاني

لتهدئللة المخللاوف اعترفللت الحكومتللان العراقيللة والبريطانيللة فللي بيللان محاولللة 

ردك في تشكيل حكوملة وبحق الشعب الك 0644 لا وكانون  40مشترك في 

                                                 

, 06 ا, 0660, دار السالم, لنلدن, 0640-0625ق والمسالة الكردية ( د. سعد ناجي جواد, العرا(1

20. 
ََّٕساح عٕن (2) َّغَُ وٖتُ بكَ ه ي  . 22, لصٕرضأَٗ ث

, تلللاريخ وآخلللرونم.  . الزاريلللف ؛  035 -034( كملللال مظهلللر احملللد, المصلللدر السلللابق, ا (3

, 4003دهلوك, -دسلتان, دار سبيريز للطباعة والنشلر, كور0كوردستان, ترجمة د. عبدك حاجي, ط

 .422-446ا  , المصدر السابق,عبدالرحمن ادري  صال، البياتي؛  400ا
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تعتلرف حكوملة صلاحب " أنله خاصة ضمن حلدود العلراق ونلا البيلان عللى
رد القللاطنين ضللمن وبحقللوق الكلل الجاللللة البريطانيللة والحكومللة العراقيللة معللا,

 أن وتللؤمالن رديللة ضللمن هللذا الحللدود,وحكومللة ك تؤسللي عللراق فللي حللدود ال
يمكن على الشكل اللذك  ما أسرعرد على اختالف عناصرهم سيتفقون في والك

 ,إليهللاتمتللد  أنتتخللذا تلللك الحكومللة وعلللى الحللدود التللي يرربللون  أنيللودون 
بغلللداد لبحلللث عالقلللاتهم االقتصلللادية  إللللىولين إوسيرسللللون منلللدوبيهم المسللل

"ة مللع حكللومتي بريطانيللا والعللراقوالسياسللي
(1)

. ريللر أن هللذا االلتللزام ربللط 
علرف البريطلانيون ملدى صلعوبة  أملروهلو  ,ردوبدرجة االتفاق فيملا بلين الكل

سللنوات ذكللر بللان  أربللعوعنللدما اخلللف البريطللانيون بهللذا الوعللد بعللد  ,تحقيقلله
هو السبب الرئيسي فيما بينهم اتفاق إلىرد عن التوصل وعجز الك

(2)
. 

كلللل هلللذا االقتراحلللات ملللن قبلللل الدبلوماسللليين البريطلللانيين حلللول  وررلللم
لت الوالية خلار  حلدود الدوللة ظالدولة العراقية  وتؤسي مستقبل والية الموصل 

الدوللة عللى اللررم ملن تنلازل  الجديدة وتدار من قبل المندوب السامي البريطاني,
ومنها العراق أمالكها معظمتحت ضغط الحلفاء عن  ةالعنماني

(3)
بموجلب معاهلدة  

عللللى  اازديلللاد نشلللاط الحركلللة الكماليلللة وانتصلللاره أن إال ,0640آب  00سللليفر 

 أنقللرةالمجل  اللوطني الكبيللر فلي بلل وطلردهم مللن ا راضلي التركيللة دفلعاليونلان 
ملن  يتجلزأ ال اً هلذا المعاهلدة واعتبلار واليلة الموصلل جلزءب عدم االعتلرافعلى 
إجللراء مفاوضللات جديللدة بهللذا الشللؤن  لهللذا سللعت الحكومللة التركيللة إلللىو ,تركيللا

 أنعللى  منها ونصت المادة النالنة 0642 تموز 42في  عقد مإتمر لوزانوفعالً 

عجللزت الحكومتللان  إذا ا مللمعصللبة  إلللىيحللال الخللالف علللى عائديللة الموصللل 
ملن  أشلهرضلون تسلعة رالحلل اللودك بينهملا فلي  إيجلادالبريطانية والتركية علن 

سلتتولى عصلبة ا ملم المهملةو المذكورة,المعاهدة  إبرامتاريخ 
(4)

وهكلذا قضلت  ,
 .لهم رد ب قامة كيان سياسي مستقلومعاهدة لوزان على آمال الك

                                                 

؛ محسلن محملد  445, المصلدر السلابق, ا 0( عبد الرزاق الحسني, تاريخ اللوزارات العراقيلة,  (1

 .404المتولي, المصدر السابق, ا 

 .63 - 62( تشارلز تريب, المصدر السابق, ا ا 2)
 . 436 - 435, المصدر السابق, ا ا 0الحسني, تاريخ الوزارات العراقية,   ( عبد الرزاق3)

التركية, مركز كوردستان للدراسات -مريم عزيز فتاح, تحليل العوامل التي رسمت الحدود العراقية( 4)

 .64, 04-5, ا ا4004االستراتيجية, السليمانية, 
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في الملدة المحلددة لهلم وهلي سلنتان الحل  إيجادولما فشل الطرفان عن 
لجنلة التلي شلكلت و ا ملمعصلبة  إلىالقضية  إحالةتم بموجب معاهدة لوزان, 

 كلللانون النلللاني 03اللجنلللة إللللى بغلللداد فلللي  تصللللوو 0642 أيللللول 20فلللي 

0642(1)
فيرسللن )وزيللر  وهللم ئللي. أعضللاءوكانللت اللجنللة تتكللون مللن نالنللة  ,

الكونللت بللول تيليكللي )الجغرافللي المشللهور ورئللي  وزراء  ,مفللوض( رئيسللاً 
بللول  )عقيللد متقاعللد مللن بلجيكللا(  .أوالكولونيللل  ,سللابق( عضللواً المجللرك ال

الملواطنين والجمعيلات المهنيلة  آراءالسلتطالع  الموصلل إللىوانتقلوا  ,عضواً 
واللجان السياسية
(2)

. 
بلان ا كنريلة السللاحقة وقلد أخبلرت السلللطات البريطانيلة اللجنلة مسللبقا 

م, والتوجهلات البريطانيلة ن ال يستطيعون التعبير عن آرائهلورد ساذجومن الك
ك رافلق اللجنلة مع العلم أن ادمونلدز اللذ رد,وتظهر النوايا السيئة تجاا الك هذا

 ا سلئلةرد عن والك أجوبةحين سمعوا  أذهلوا أعضائها أن كضابط مرابط أكد
االقتصادية التي وجهت إليهم أوالسياسية 

(3)
. 

وقللدمت الحكومللات النالنللة العراقيللة والبريطانيللة والتركيللة بيانللات عللن 
وفقلا التركيبة القومية لوالية الموصل إلى اللجنلة وملا نالحلظ ملن البيانلات انله 

لجميع التقديرات فان الكلورد يشلكلون ا رلبيلة ملن سلكان الواليلة, كملا يظهلر 
 في الجدول التالي:

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 030( عبد الرحمن البزاز, المصدر السابق, ا (1

 .02مريم عزيز فتاح, المصدر السابق, ا (2)
 . 062( د. كمال مظهر احمد, المصدر السابق, ا 3)
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بيانات  القومية
الحكومة 
 ةالعراقي

بيانات الحكومة 
 التركية

بيانات الحكومة 
 البريطانية

رد والكلللللللللللللللللللللللل
 زديونيواال

32% 23% 2476% 

 %4274 %573 %4075 العرب

 %572 %4674 %275 الترك

 %476 %374 %474 لمسيحيونا

 %470 - %074 اليهود

 %000 %000 %000 المجموع

 (0جدول رقم )
وفقا لتقديرات الحكومات النالنة  سكان والية الموصل بحسب القومية

)العراقية, التركية والبريطانية(
(1)

. 
 

اللجنللة  أن ,وأشللار ادمونللدز الضللابط المللرابط فللي اللجنللة فللي تقريللرا
اللجنللة بكلمللة  أعضللاء آذانيهمسللوا فللي  أن آرائهللم ذتأخللطلبللت مللن الللذين 

كلانوا  إذابكلملة تلرك  أو ,العلراق إللى االنضلمامكلانوا راربلين فلي  إذاالعراق 
رد ووهكللذا فلل نهم وضللعوا أمللام الكلل التللرك أحضللان إلللىراربللين فللي العللودة 

يسلتحيل  بؤنلهاللجنلة  , وأقنعلتخيارين ولم يعطوا لهم الخيار النالث باالستقالل
 التي واجهت العملية, للذلك لصعوباتل لألهالي نتيجةرفة الرربات الحقيقية مع

ضللمن العللراق واحللدة  إدارتللين إنشللاء عضللو اللجنللة بللول الكولونيللل اقتللرح 
ردوللعرب وأخرى للك

(2)
رد دون ووكان من شان هذا االقتلراح أن يحفلظ الكل, 
 .حاهذا االقتر إهمالولكن تم  واقتصادياً  اإلخضاع للعرب إدارياً 

                                                 

د. خليل إسماعيل محمد, إقليم كردسلتان ؛  044 -040ا ا د. فاضل حسين, المصدر السابق,  (1)

  .022, ا0665, اربيل, 2العراق, ط
 . 33( ليورا لوكيتز , المصدر السابق , ا2)



 35 

 03مجل  العصلبة فلي  إلىلجنة تقريرها ال توبعد انتهاء التحقيق رفع
وللذلك  ,سلكان الواليلة أنمانرد يشكلون خمسة والك أنوجاء فيه  ,0642تموز

ختلفللون عللن يفهللم  ,وال عربللاً  أتراكللاً وهللم ليسللوا  ,عنصللر فللي النللزاع أهللمهللم 
يختلفلون علنهم عنلدهم و الملرأة ما مركلزيوتقاليلدهم والسل مفي علاداته ا تراك

 ,رد تركيللاوكلل إلللىمللنهم  إيللرانرد وكلل إلللىفللي مظهللرهم الجسللدك وهللم اقللرب 
ابعلد  إللىيمتلد شلماال  العلراق ال أن تقريلرالفلي  جلاءو, إيلرانيينولكنهم ليسوا 

من منطقة حمرين
(1)

 إذا عدت العنصرية علامالً "بؤنه  أيضاً تقرير الجاء في و .
الرأك اللذك أبلدى  ,ردية مستقلةوة كلحل المشكلة حينئذ يجب إقامة دول حاسماً 

رد وبلؤن الكلفلي تقريرهلا اللجنلة  توأكلد" ردية تمسكها بلهومعظم المناطق الك
بهلم أكلدوا ضلرورة ضلمان حقلوقهم القوميلة فلي حلال ضلمهم إللى  تأينما التقل

ملع العللم أن اللجنلة بينلت أن  ,العراق وإال ف نهم يفضلون االنضمام إللى تركيلا
تركيللا كمللا نبتللت ذلللك بنللوراتهم مللعالعللي   رد ال يرربللون فلليوالكلل

(2)
وجللاء  .

الواليللة بللالعراق  إلحللاق تحللول مصللير الواليللة فقللرر للعصللبة القللرار النهللائي
 تراعي الشروط التالية: أنوجعل خط بروكسل كحدود بين الدولتين على 

 سنة. 42تبقى المنطقة تحت االنتداب البريطاني لمدة  أنيجب  -0

 إلدارة الكللوردمللوظفين الفيمللا يخللا تعيللين  لكللوردة ارربلل مراعللاةيجللب  -4

العدليللة والتعللليم فللي المللدار  وان تكللون اللغللة  ا مللورمملكللتهم وترتيللب 
ردية لغة رسمية في هذا ا موروالك

(3)
. 

عللى  0643حزيلران  2واتفقت كل من بريطانيا والعراق وتركيلا فلي 

جعل خط بروكسل كحدود سياسية بين الدولتين
(4)

   . 

                                                 

 . 004تولي, المصدر السابق , ا( محسن محمد الم1)

 .064-063ا , د. كمال مظهر احمد , المصدر السابقنقالً عن : ( (2

, دار 0622-0626الحركللة القوميللة الكورديللة فللي كوردسللتان العللراق عزيللز حسللن البللارزاني, ( (3

 .44, ا4004سبيريز للطباعة والنشر, دهوك, 
مجلل   قاملت ا ملمعصلبة  )واليلة الموصلل( إللىع عليهلا مللف مشلكلة المنلاطق المتنلاز إحالةعندما تم ( 4)

في مدينة بروكسل رسم الخلط الحلدودك  0642 ا ولبتشكيل لجنة برئاسة )برانتنك( وفي تشرين  العصبة

َّغاَُو   بين الدولتين العراقية والتركية وسمته بخط بروكسل للمزيد ينظلر:  فُئاح مٕ ٕ خُرعّكو صٕرضاأَٗ ث
 .40ل 
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 ومنها: ا سبابوالية الموصل بالعراق مجموعة من  إلحاقوراء  ويتوقف

تركيبللة واليللة الموصللل الطائفيللة ذات الغالبيللة السللنية كانللت وراء  أن  -0
الشللليعية فلللي الدوللللة  ا رلبيلللة مقابللللذللللك لتحقيلللق نلللوع ملللن التلللوازن 

الجديدة
(1)

. 
مللن الدولللة الللذين تللم طللردهم  اآلشللوريينلالجئللين اإيجللاد حللل لمشللكلة   -4

واسلتحالة إرجلاعهم لتركيلا حيلث نمانية خالل الحرب العالمية ا وللى الع
سللكنوا ارلللبهم فللي واليللة الموصللل وبالتللالي عللدم وضللع الواليللة تحللت 

أخرىمرة ا تراك سيطرة 
(2)

. 
بريطانيلللا عللللى العلللراق  اشلللترطتحيلللث  فلللي الواليلللة اللللنفطوجلللود   -2

نيلللة لشلللركة بريطاامتيلللازات  لالحتفلللاظ بالواليلللة موافقتهلللا عللللى ملللن،
 أوسلواء بلدمجها ملع تركيلا  أخلرى ستجد حللوالً  أنها أوستخرا  النفط ال

ا مريناحد  أمامسوريا وهكذا وضعت العراق 
(2)

. 

االعتبلللارات  أنالعاملللل االقتصلللادك حيلللث جلللاء فلللي تقريلللر العصلللبة   -2
تتطللور  أنلعللراق لكللي تسللتطيع إلللى ااالقتصللادية تللدعوا لضللم المنطقللة 

إليهادون ضم والية الموصل  يتم وهذا ال طبيعياً  وتنمو نمواً 
(3)

. 
بعد إلحاق الموصلل بلالعراق اكتمللت رسلم الخارطلة السياسلية للعلراق 

الدوللة العراقيلة جلاء بشلكل تشلكيل لتشمل الواليات النالنة وهكذا يتبين لنا بان 
 السياسلية للملوظفين البريطلانيين أمنلالالرربلات المصلال، الدوليلة وم ملع الئيت

كبيلر عللى ال التلؤنيروريرهم من الذين كان لهم   دوبون ويلسووبيل وكوك  
أن فللي حللين  فللي فتللرة العشللرينيات مللن القللرن الماضللي. ا حللداثمجريللات 

 0640علام  تؤسيسلهوجلود قبلل  أككلن لله يحلدود السياسلية للم تللك الالعراق ب

                                                 

ل في مذكراتها عن ضم الموصل: "قد تكلون مشلكلة الشليعة أخطلر المشلاكل وأشلدها ي( تذكر الم  ب1)
إزعاجا في البالد ... انك ال تستطيع مطلقاً أن تشكل واليات نالناً مسلتقلة تملام االسلتقالل فلي حكمهلا 
… الذاتيت ولذلك يجب أن ُيحتفظ بالموصل السنية في ضمن الدولة العراقية ملن أجلل تنظليم التلوازن

الم  بيل, مذكرات الم  بيلل,  ى أن السلطة النهائية يجب أن تكون في أيدك السنة" للمزيد ينظر:عل

 .056-055, ا 0652ترجمة: جعفر الخياط, بغداد, 

 . 23 المصدر السابق, ا ليورا لوكيتز, (4)
 . 60 - 56( كاظم حبيب, المصدر السابق, ا 2)
 . 030( عبدالرحمن البزاز, المصدر السابق, ا 3)
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 دولللة طبقللاً  لنفللوذفقللد كللان كللل جللزء منلله خاضللع وضللم واليللة الموصللل إليلله, 
الجنوبيلللة والشلللرقية مرتبطلللة  أجزائلللهفكانلللت  ,ة للمنطقلللةللظلللروف السياسلللي
 أكنلرالغربية مرتبطة  أجزائه توكان ,العربية المجاورة أو باإلمارات اإليرانية

فكانلت ونيقلة الصللة  (واليلة الموصلل)الشلمالية  ا جزاءتاريخ  أماببالد الشام 
(ابن عمر) بوتان بتاريخ ماردين ودياربكر وجزيرة

(1)
. 

 اعتبلار ا مممن ميناق عصبة  44 عليه المادة تمما نصعلى الررم و

العنمانيلة وقلد بلغلت درجلة  اإلمبراطوريلةالبالد التي كانت في السابق ضمن "
 أنمسلتقلة عللى  مسلتقلة بلالداً  كلؤمماالعتراف بكيانهلا  راقية يمكن معها مبدئياً 

ن حتللى يحللي اإلداريلة أمورهللافلي  أخللرىوالمسلاعدة مللن دوللة  اإلرشللادتسلتمد 
ا"الوقللت الللذك تسللتطيع فيلله الوقللوف علللى قللدميها وإدارة شللإونها بنفسلله

(2)
, 

ودرو )من البنود ا ربعة عشر للرئي  ا مريكلي  04البند ما جاء في وكذلك 

حللق للشللعوب ريللر التركيللة والتللي ال ومللن،حللول حللق تقريللر المصللير  (ولسللن
ملللن اإلمبراطوريلللة العنمانيلللة اً كانلللت جلللزء

(3)
قتصلللادية إال أن المصلللال، اال. 

عندما ألحقلت واليلة ية طلتلك الدول طغت على مبادئها الديمقرا اإلستراتيجيةو
الموقلف القلوك لبريطانيلا فلي  أنحيلث  ,بالعراق (ردستانوجنوب كالموصل )
فلي العلراق  االسلكوت عللى ملا تقلوم بهلب أمريكلاقنع ي أناستطاع  ا ممعصبة 

 يةحصولها على امتيازات نفطرئيسها مقابل  أعلنهاوتتراجع عن المبادئ التي 

 أسللهم% مللن 42742علللى  ا مريكيللةحيللث حصلللت الشللركات  ,فللي العللراق

(4)0643 عام التفاقية امتيازات التنقيب عن البترول في العراق وفقاً 
. 

وتتمنللل المصللال، التللي كانللت بريطانيللا تريللد تحقيقهللا مقابللل ضللم واليللة 
تضلمن ل ا ملدانيلة طويللة بريط-توقيلع معاهلدة عراقيلة فليالعراق  إلىالموصل 
وتوقيللع اتفاقيللة امتيللاز  ,البقللاء السياسللي والعسللكرك لعقللود قادمللة إمكانيللة لنفسللها

                                                 

 .42 ( عبدالرحمن البزاز, المصدر السابق, ا(1
؛ عبلدالرزاق الحسلني, تلاريخ اللوزارات العراقيلة,  005( سي جي ادمونلدز, المصلدر السلابق, ا 2)

 . 462, المصدر السابق, ا 0 
(3) President Woodrow Wilson's Fourteen Points, Available at link:   

http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=62 , last visit 24/12/2011. 
 . 60 - 60( كاظم حبيب, المصدر السابق, ا ا 4)
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 ,التنقيلب علن اللنفط واحتكلار اسلتخراجه وتصلديرا لنفسلها تضلمنل ا مدطويلة 
كملا  ,من خالل دسلتور عراقلي يقلر تللك العالقلة بلين اللدولتين اوضمان وجوده

ية الموصل ستمكن العراق من تطلوير زراعلة القطلن الطبيعة الجغرافية لوال أن
البريطانيلة والتبس وعلدد ملن المحاصليل الزراعيلة التلي يمكنهلا تزويلد المصلانع 

زهيدة وبؤسعار ا وليةبالموارد 
(1)

. 
وحي تلتكوينها  التي باتتباسم العراق جديدة وهكذا اكتمل تشكيل دولة 

 بللالقول: "أن ا ولفيصللل  ملللكال , وقللد أشللار إلللى ذلللكسللوف لللن تسللتقر بؤنهللا
عنصلر ملن عناصلر الحيلاة  أهلمالبالد العراقية من جملة البلدان التلي ينقصلها 

فهلي والحاللة هلذا مبعنلرة  االجتماعية, وهي الوحلدة الفكريلة والمليلة والدينيلة,
وينقسلم  منازعة متباينة جلدا, أفكار... وفي العراق بعضهامقسمة على  القوى,

 -2المتعصلبون  -4 المتجددون بما فيهم رجال الحكومةالشباب  -0: أقسام إلى
الشليو   -5 العشائر -4رير المسلمة  ا قليات -3 ا كراد -2الشيعة  -2السنة 

 أوالجاهللل المسللتعد لقبللول كللل فكللرة سلليئة بللدون مناقشللة  ا عظللمالسللواد  -6

"محاكمة...
(2)

. 
انون أمللا التنظلليم الدسللتورك فللي العللراق فقللد تللم وضللع أول مسللودة للقلل

 افللي نصوصلله وكللان مقيللداً  ,كللوك  إشللرافتحللت  0640ا ساسللي فللي عللام 

وبعللللد موافقللللة المجللللل   0644المعاهللللدة العراقيللللة البريطانيللللة لسللللنة  بؤحكلللام

(3)0642 آذار 40فلي الجريلدة الرسلمية فلي  تنشرو ,اوالملك عليه التؤسيسي
 .

ملن موادهلا  رد باالسم في أيلة ملادةوولم يتطرق القانون ا ساسي إلى حقوق الك

كمللا لللم يللنا علللى حقللوق القوميللات وا قليللات الدينيللة والعرقيللة  (042ألللـ )

وظل الدستور على حاله دون تعديالت حتى بعد صلدور قلرار مجلل   ,ا خرى

واليللللة الموصللللل  ب لحللللاقالقاضللللي  0642 ا ولكللللانون  03العصللللبة فللللي 

                                                 

 .06-05ا , المصدر السابق, ؛ عزيز حسن البارزاني 60, ا نفسه( المصدر 1)
, المصلدر السلابق, 0عبلدالرزاق الحسلني, تلاريخ العلراق السياسلي الحلديث,  ينظر التفاصيل في: ( 2)

 . 452بدالرحمن البزاز, المصدر السابق, ا ؛ ع 6ا

( شللور  حسللن عمللر, حقللوق الشللعب الكللردك فللي الدسللاتير العراقيللة, مركللز كردسللتان للدراسللات 3)

 . 043 -042, ا4002اإلستراتيجية, السليمانية, 



 39 

بالعراق
(1)

رربلات  ةبمراعلا ررم أن قلرار العصلبة هلذا كلان قلد وضلع شلرطاً  ,

اعترفتلا  نتليل( ال573) نكان المادتي القانون ا ساسي وكل ما نا عليه الكورد,

بالتعللدد القللومي والللديني دون تسللمية تلللك القوميللات وا ديللان وأقللرت المسللاواة 
وعللى اللررم ملن قلرار العصلبة بجعلل  القانونية للمواطنين في التمتع بلالحقوق,

ملن القلانون  04ظللت الملادة  ,رديلةوالك ردية لغة رسمية في المنلاطقواللغة الك

 اعللى حالهل ا ساسي الذك يشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسلمية لللبالد,

دون تعللديل
(2)

 ا ساسلليبقللي القللانون  0622وحتللى عنللد إجللراء التعللديل عللام  ,

 .ا خرىرد والقوميات وذكر للك أكمن  خالياً 

فلي مجلل  النلواب العراقلي رد وملن النلواب الكلسلتة قلدم  0646وفي عام 

رديللة وفللي المنللاطق الك اإلنفللاقزيللادة طلبللاً إلللى مجللل  الللوزراء دعللوا فيلله إلللى 
 ا ربعللة وتشللملرديللة وكا لويللة ال إدارة وتشللكيل مديريللة معللارف كورديللة وتوحيللد

رديللة فللي لللواء واربيللل والسللليمانية وكركللوك ولللواء جديللد مللن االقضللية الك ألويللة
مركزا دهوك موصلال

(3)
. 

 20 معاهلللدةالحكوملللة العراقيلللة برئاسلللة نلللورك السلللعيد وعنلللدما وقعلللت 
 إلللى أيللة إشللارةاالتفاقيللة مللن  تلللك خلللتة البريطانيللالحكومللة مللع  0620 حزيللران

مقابلل  للكلوردعلن وعودهلا السلابقة  اوهذا يدل على تخلي بريطانيالكورد, حقوق 
رد والكللرفللض لللذلك  ضللمان مصللالحها االقتصللادية واإلسللتراتيجية فللي العللراق,

 االتفاقيلللةوقلللاطعوا انتخابلللات المجلللل  النيلللابي اللللذك سلللتعرض عليللله  االتفاقيلللة

 0620أيللول  3فلي  ضلد بنلود المعاهلدة رد فلي السلليمانيةوللتصديق وتظاهر الك

وعلللادت الحركلللة التحرريلللة  إال أنهلللا قمعلللت بقلللوة ملللن قبلللل الحكوملللة العراقيلللة,
وطالللب بانفصللال  أخللرىرديللة مللن جديللد بظهللور الشلليخ محمللود الحفيللد مللرة والك
رديلة تكلون تحلت وردستان من زاخو إلى خانقين عن العراق وإقامة حكوملة كوك

والقللوات العراقيللة  ةالبريطانيللاالنتللداب البريطللاني ولكللن القللوات الجويللة الملكيللة 

                                                 

 . 022, ا نفسهالمصدر  1))

 .0642( من القانون ا ساسي العراقي لعام 04, 5, 3( للمزيد ينظر: المواد )(2
)التلؤميم(, خليل إسماعيل محمد, البعلد القلومي للتغيلرات فلي الحلدود اإلداريلة لمحافظلة كركلوك د.  (3)

 .20ا, المصدر السابق, ؛ عزيز حسن البارزاني 5 -4المصدر السابق, ا ا 
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(1)0620عللام  يللهعل ضالقللب مجللدداً وألقللت نورتلله تقمعلل
وبعللد انحسللار حركللة  ,

قللاد الشلليخ احمللد البللارزاني  0624-0620ي   وفللي عللامالشلليخ محمللود الحفيللد 

إال أن تللدخل الطيللران البريطللاني لمسللاندة الجللي   حركللة ضللد الدولللة العراقيللة
العراقللي أدى إلللى تغييللر مللوازين القللوى لصللال، الجللي  العراقللي وبالتللالي قضللوا 

على حركته
(2)

. 
خطللوة ايجابيللة بقامللت الحكومللة العراقيللة ونتيجللة للضللغوط الكورديللة 

 24قلانون اللغلات المحليلة رقلم  أصلدرترديلة حيلث والنقافيلة الكتجاا الهويلة 
أهملت تطبيقه وحصلرا فلي أملاكن محلددة ومنلع اسلتعمال  هاولكن 0620لسنة 

رديللة فللي الللدوائر الرسللميةواللغللة الك
(3)

رد والكلل ةناشللدموعلللى الللررم مللن  ,
 هممطلالبملن  ا دنلىوالحكومتين البريطانية والعراقية بتلبية الحد  عصبة ا مم

وكللان هنللاك اتفللاق بللين  ,لللم تلللق صللدى أصللواتهمللتمتللع بحكللم ذاتللي ولكللن 
ردك نحلو وميلل كل البريطانيلة والعراقيلة بوجلوب القضلاء عللى أك تينالحكوم
االنفصال
(4)

. 

 وأصلبحت ا ملم كدوللة مسلتقلةعصلبة  إللىدخل العلراق  0624وفي عام 

 ةالبريطانيل سللطاتت النلؤطم, كملا والسليادة عليهلا أرضلهاعن الدفاع علن  مسإولة
رديللة كذريعللة للتللدخلوسللوف لللن يسللتعملوا القضللية الك بللؤنهمالحكومللة العراقيللة 

(5)
, 

 ا ملمعصلبة  أملاممن الوعود التلي قطعهلا عللى نفسله  أياً نفذ يوهكذا فان العراق لم 
 حقوق ا قليات. بخصوا

وشهدت الساحة الكوردية بعد اسلتقالل العلراق نوعلاً ملن االسلتقرار 
ا من لحين قيام الحرب العالمية النانية, عندما قلاد ملال مصلطفى واستتباب 

                                                 

م.  . الزاريلف ؛  35, المصلدر السلابق, ا 2عبدالرزاق الحسني, تاريخ الوزارات العراقية,   (1)

؛ د. عبللدالفتاح علللي البوتللاني, دراسللات ومباحللث فللي تللاريخ  445المصللدر السللابق, ا , نوآخللرو

 .402-402ا المصدر السابق,الكورد والعراق المعاصر, 

 .420المصدر السابق, ا, وآخرونم.  . الزاريف  (2)
 , ا0660, كردسلتان, 0630-0625( مسعود البارزاني, البلارزاني والحركلة التحرريلة الكرديلة 3)

40. 
 .004 - 000( تشارلز تريب, المصدر السابق, ا ا 4)

 .000 - 006, ا ا نفسهالمصدر  (5)
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ضد السلطة الحاكمة  0622-0622خالل أعوام مسلحة البارزاني حركته ال

بالسلللفير  أدىمملللا  ,واسلللتطاع تحقيلللق انتصلللارات عللللى الجلللي  العراقلللي
رئلللي  عبدااللللله وعللللى علللر  العلللراق البريطلللاني بلللان يوصلللي الوصلللي 

حكومتله  أن إللى وأشاررد وبضرورة التفاهم مع الكنورك السعيد الحكومة 
 القادملة وأوصلاهمالعسلكرية  أعماللهسوف للن تسلاعد الجلي  العراقلي فلي 

قلام الوصلي بزيلارة وتنفيلذاً للذلك  ا عيلان,رد في مجلل  وبتعيين القادة الك
فلللي  إداريلللةهيئلللة  إقاملللةرئلللي  اللللوزراء عزمللله عللللى  وأعللللنردسلللتان وك

رديلة ماجلد مصلطفى فلي والشخصلية الك 0622 علام فلي وعينردستان وك

وتوجلله البللارزاني,  دولللة ليقللوم بالتفللاهم مللع مللال مصللطفىالمنصللب وزيللر 
المفاوضات لتحقيق السالم وطالب البارزاني بتشكيل  وإجراءماجد لمقابلته 

رديلة واربيل واقضلية الموصلل الك السليمانية, ردية تضم كركوك,ووالية ك
ومنللدلي مللن  خللانقينقضللائي ان وكللذلك شلليخ سللنجار, زاخللو, وهللي دهللوك,
رديلة باالسلتقالل اللذاتي فلي المسلائل وتمتع الوالية الكت أنو محافظة ديالى,

ردك فللي جميللع الللوزارات ووتعيللين وكيللل وزيللر كلل ,النقافيللة واالقتصللادية
وكلذلك اعتبلار اللغلة  ,ردسلتانوعلن واليلة ك والً إردك يكون مسوووزير ك

 مطاللبالحكوملة عللى  توافقل ,رديلةوالك ردية لغة رسلمية فلي الواليلةوالك
نحو  تبل اتجه المطالب تلكخطوة تجاا تنفيذ  ايةالبارزاني ولكن لم تخطو 

وقلادت حمللة  ,والقضلاء عليهلا بلالقوة تلهردية ضلد حركوالعشائر الك تؤليب
 تشلللرين النلللاني بلللارزان فلللي إللللى العراقلللي ودخلللل الجلللي ضلللد حركتللله 

0622(1)
. 

ة هللي الوسلليلة التللي تعاملللت بهللا جميللع وهكللذا كانللت القللوة العسللكري
الحكومللات العراقيللة فللي العهللد الملكللي مللع ا حللداث واالضللطرابات الداخليللة 

نللورة الشلليخ سللواء كانللت قوميللة أو مذهبيللة أو دينيللة, فقللد تعاملللت بقسللوة مللع 
عللامي  وحتللى النللورة الشلليعية فللي البللارزاني الشلليخ احمللدالحفيللد, ومحمللود 

                                                 

المصللدر  ,؛ عزيلز حسلن البلارزاني 426-424المصلدر السللابق, ا , وآخلرونم.  . الزاريلف  (1)

 .022-022االسابق, 
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(1)0622 علللام ين فللليومجلللزرة اآلشلللوري, 0622-0623
وكلللذلك ملللع ملللال  ,

القلانون ا ساسلي فلي  ى, وأعطل0622-0622 أعلوام مصطفى البارزاني فلي

سلللطة كبيللرة للملللك فللي إعللالن ا حكللام العرفيللة 43و  040مللوادا 
(2)

وكللان , 

ردية التي نشطت قبل وإننلاء وبعلد والغرض منه مواجهة الحركة التحررية الك
كيوان النظام المل إنشاء الدولة,

(3)
ردك وحلارب وقملع انتفاضلات الشلعب الكل 

تطلعاته من خالل االشتراك في االتفاقات اإلقليمية مع دول الجوار منها ميناق 

بغللداد  وحلللف ,0623االتفاقيللة التركيللة العراقيللة  وكللذلك ,0624آبللاد سللعد 

وكللل هللذا الموانيللق واالتفاقللات  ت0642آذار  3واتفاقيللة الجزائللر فللي  ,0622

                                                 

 , دار , ترجملة: جلرجي  فلت، 0632-0625اوريل دان, العراق في عهلد قاسلم: تلاريخ سياسلي  (1)

ليلللام اندرسلللن وراريلللث ستانسلللفيلد, علللراق و؛  22-22, ا0656نبلللز للطباعلللة والنشلللر, سلللويد, 

 .26المستقبل: دكتاتورية, ديمقراطية أم تقسيم, المصدر السابق, ا 
 0642أيللول  02عماديلة فلي ال( تم إعالن ا حكام العرفية أكنر ملن ملرة ومنهلا فلي قضلائي زاخلو و2)

فلي منطقلة  02/5/0622, وفلي أصدرت بعداء ولم يكن القانون ا ساسي قد بقرار من مجل  الوزر

وفلي  ,في الموصل 2/2/0626وفي  ,04/00/0622بارزان ومزورك وميركسور وفي سنجار في 

سلريانها  فلي للوائي اربيلل وموصلل وملن نلم 6/5/0622وفي  ,في لواء السليمانية 0620تموز  02

للمزيلد ينظلر: شلور  حسلن عملر,  .عماديلة ودهلوكالة وفي منطقلة بلارزان واقضلية روانلدز وعقلر

 .024-023المصدر السابق, ا

 رجلالً  24فطلوال العهلد الملكلي وملن بلين  ,( امتاز الحكم الملكي بسيطرة المكون السني عللى الحكلم3)

من اللذين اسلتلموا رئاسلة اللوزارات كلانوا كلهلم ملن المكلون السلني باسلتنناء خمسلة ملنهم كلانوا ملن 

% مللن أكنللر القللادة السياسلليين أهميللة فللي العللراق مللابين 30رد, وطبقللا للتقللديرات كللان ووالكللالشلليعة 

بين أن الهيمنة السنية يوهذا  ,ردو% للك02% للشيعة و42من العرب السنة وحوالي  0640-0625

تناسللب مللع وجللودهم العللددك وحتللى فللي الجللي  فكانللت المراتللب العليللا بيللد السللنة, وبللرز تال  تكانلل
ى المشهد السياسي فمنال نورك السعيد العربي السلني الملوالي لبريطانيلا اسلتلم مجملوع شخصيات عل

رد ملن التمنيلل فلي المراكلز الحساسلة وملرة رئيسلا لللوزراء, ومنلع الكل 02 منهلا منصبا وزاريلا 24

رد بلل بسلبب والئهلم ووحتى الذين وصلوا إلى تلك المراكز للم يصللوا إليهلا بصلفتهم ممنللين علن الكل
للمزيلد ينظلر: مسلعود البلارزاني, البلارزاني والحركلة التحرريلة الكرديلة  نيا واللبالط الملكلي.لبريطا

؛ ليام اندرسن وراريث ستانسلفيلد, علراق المسلتقبل:  44-40, المصدر السابق,  ا 0625-0630

 .22 - 24دكتاتورية, ديمقراطية أم تقسيم, المصدر السابق, ا 
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ضلللييق الخنلللاق عللللى الحركلللة التحرريلللة ت ا وللللىبالدرجلللة كانلللت تسلللتهدف 
رديةوالك

(1)
. 

  
 المبحث الثالث:

 العراق فً العهد الجمهوري
 

قاد مجموعة من الضباط ا حرار ومعظمهلم ملن  0625تموز  02في 

وبدعم  ,يقودهم العميد عبدالكريم قاسم والعقيد عبدالسالم عارف ,العرب السنة
 الحللزب الشلليوعي, لللوطني الللديمقراطي,مللن أحللزاب المعارضللة كللالحزب ا

واسلتطاعوا إنهلاء , عللى النظلام الملكلي نلورة ,حزب البعث وحزب االسلتقالل

تصلفية العائللة المالكلة ها وتم أنناء ,سنة 24لمدة  البلد الحكم الملكي الذك حكم

نللورة  ت كؤنهللاوبالتللالي اظهللرللنللورة خللر  النللا  للشللوارع تظهللر تؤييللدها و

شعبية
(2)

فلي بلدايتها أنهلا كانلت نلورة  0625تملوز  02نلورة عتبلار يمكن او .

 يوالمشلاركة والتؤييلد الشلعب املن المبلادئ التلي أعلنتهل اً وطنية ديمقراطيلة بلدء
رد وكللذلك إنهائهللا كافللة أشللكال االرتباطللات وعلللى الكللا وانفتاحهلل لهللاالكبيللر 

يميلة وإلغاءهلا لكافلة ا حلالف واالتفاقلات اإلقل بالخار  وخاصة مع بريطانيلا,
ولهلذا ا سلباب أيلد  ترديلة ومنهلا حللف بغلدادوالتي كانت تستهدف الحركة الك

ردستاني بعد إعلالن النلورة وحيث ابرق الحزب الديمقراطي الك النورةرد والك
عنهللا مللن ردسللتان للللدفاع ووقللام بحشللد جمللاهير ك لهللابؤقللل مللن سللاعة تؤييللدا 

نياللللداخليين والخلللارجي ئهاأعللدا
(3)

مبلللادرة ل ورة بلللدورهمالنلللواسلللتجاب قللادة  .
ردك في مجل  السيادة وردستاني فتم تعيين شخا كوالحزب الديمقراطي الك

                                                 

, المصلدر السلابق, ا 0630 - 0625 التحررية الكورديلة الحركة( مسعود البارزاني, البارزاني و1)

 .44 - 40ا 
شللباط  5-0625تمللوز  02د. عبللدالفتاح علللي البوتللاني, التطللورات السياسللية الداخليللة فللي العللراق  (2)

ليللام اندرسللن وراريللث ؛  22-20, ا 4004, دهللوك, 0, دار سللبيريز للطباعللة والنشللر, ط0632

 .42-42: دكتاتورية, ديمقراطية أم تقسيم, المصدر السابق, ا ستانسفيلد, عراق المستقبل
-23, المصدر السابق, ا0630-0625( مسعود البارزاني, البارزاني والحركة التحررية الكردية 3)

 . 23؛ سعد ناجي جواد, المصدر السابق, ا  24
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وأصلللدروا العفلللو العلللام علللن , تشلللكيلة وزاريلللة أولرديين فلللي وووزيلللرين كللل
المنفيين السياسيين في العهد الملكي وخاصلة ملال مصلطفى البلارزاني ورفاقله 

بغلداد فلي  إللىصل البلارزاني حيث و ,الالجئين في االتحاد السوفيتي 200ألـ 

وشكل لجنلة حكوميلة للنظلر  رسمياً  عيد نوروز عيداً  اعتبركما  ,7/21/2:69
ردية ومن، إجازة العملل وردية وتوسيع التدري  باللغة الكوفي حالة النقافة الك

ه الرسللمية خبللاتتللردسللتاني وجريدوللحللزب الللديمقراطي الك
(1)

أعلنللت  كمللا .
حلين لللبالد يعين أس  الحكم الجديلد  مإقتاً  ستوراً ستتخذ د بؤنهاالنورة  حكومة

 تمللوز 40وكلفللوا ا سللتاذ حسللين جميللل فللي  ,تشللريع الدسللتور الللدائم للعللراق

وطللب منله  ,متطلبات الحكم الجديد يالءملوضع مسودة دستور مإقت  0625

اللنا عللى أن العلراق جلزء ملن " :أن يراعي في كتابة الدستور مسالتين هما
وأعللن الدسلتور ", وعلى أن العرب وا كراد شركاء فلي اللوطن ا مة العربية

(2)0625تمللوز  44فللي  المإقللت للجمهوريللة العراقيللة
النالنللة  ةمللادالونصللت  ,

فللي هللذا الللوطن ويقللر هللذا الدسللتور  العللرب وا كللراد شللركاء أنعلللى منلله 
علللى عللدم  التاسللعةونصللت المللادة  حقللوقهم القوميللة ضللمن الوحللدة العراقيللة

 ,بسلبب الجلن  أو ا صلل أو اللغلة أو اللدين أو العقيلدةن الملواطنين التمييز بي
إلدخلال نلا حلول الحكلم  الحلزب اللديمقراطي الكوردسلتانيوررم محاوالت 

بمعارضللة مللن قبللل عبللدالكريم تلللك المحللاوالت بهللت ورد ولكللن جوالللذاتي للكلل
ولكللن مللع ذلللك يعتبللر أول دسللتور يقللر بللالوجود  ,وعبدالسللالم عللارف قاسللم
علي  تك لي  في كوردسلتان العلراق فحسلب بلل فلي كافلة اللدول التلي ردوالك
 على المادة النانية الحزب الديمقراطي الكوردستانيوقد اعترض  ,الكوردفيها 
" وأكللد العللراق جللزء مللن ا مللة العربيللةي نصللت علللى أن "تللال الدسللتورمللن 

ن ملن ا ملة العربيلة بلل أ اً العلراق جلزء كلل ال يمكلن اعتبلارالحزب على انله 

                                                 

ومية الكوردية في ؛ شيرزاد زكريا محمد, الحركة الق 043-044ا المصدر السابق,  أوريل دان, (1)

, رسالة ماجستير رير منشورة مقدمة إلى كلية 0635تموز  04-0632شباط  5العراق: -كوردستان

 .05-03, ا4002اآلداب جامعة دهوك, دهوك, 
 .022-022ا المصدر السابق, ( شور  حسن عمر,(2
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المللادة دعللوة  اواعتبللر هللذ ,ردسللتان الكبللرىوردسللتان العللراق جللزء مللن كوك
صريحة لصهر القوميات في بوتقة ا مة العربية
(1)

. 
الخالفلات  بسلبب المشجعةالنورة عن بدايتها  ترفحفترة انمرور وبعد 

ا حلزاب الوطنيلة  انقساموكذلك  ,(االنقالب)بين الضباط ا حرار الذين قادوا 
معسلكر يقلودا الحلزب اللوطني اللديمقراطي والحلزب  لى معسلكرين,المإتلفة إ

الشيوعي وكانوا يدعون إلى عدم االستعجال في مسالة الوحدة ملع الجمهوريلة 

واقترحلوا  ,بلين مصلر وسلوريا 0625 شلباطالتي شكلت في  العربية المتحدة,

ومعسلكر آخلر قلومي يشلمل  ,بدال من ذلك االتحاد الفدرالي ملع اللدول العربيلة
حزب ألبعث وحزب االستقالل مع العناصر القومية ا خرى وكلانوا ملن دعلاة 

الوحللدة الفوريللة
(2)

حللزب الللديمقراطي الكوردسللتاني مللن الوحللدة الأمللا موقللف  ,

تمللوز تظهللر ملن خللالل المللذكرة التللي  02العربيلة التللي تللم طرحهللا بعلد نللورة 

قيقهلا إلى كل من قاسم وعارف وربط موقفله بملدى تح 2:69/:/22 قدمها في

ردك القوميلة المعتلرف بله فلي ولمبدأ الشراكة فلي اللوطن وحقلوق الشلعب الكل
الوحلدة العربيلة أو االتحلاد  في التوجه نحوعدم التسرع  كما دعا إلى ,الدستور

الشلعب العراقللي, وكللان موقللف الحللزب  إلللىالفلدرالي قبللل دراسللتها والرجللوع 
 بالشكل التالي:

جمهورية العربية المتحدة يجلب في حالة دخول العراق في وحدة مع ال  -0
ردسلتان ورديلة فلي العلراق بلان تكلون كواالعتراف بالحقوق القوميلة الك

 .في التكوين الجديد درالياً يف إقليماً 

فللي حالللة دخللول العللراق فللي اتحللاد فللدرالي مللع الللدول العربيللة يجللب   -4
ردستان ضمن الوحدة العربيةواالعتراف بنوع من الحكم الذاتي لك

(3)
. 

احللتفظ قاسللم بنهجلله الللوطني ومعاداتلله  النللورةر فتللرة علللى وبعللد مللرو
 ءحيث تنكلر لحقلوق الشلعب الديمقراطيلة وبلد ,لالستعمار ولكنه انفرد بالسلطة

                                                 

السلللابق,  , المصلللدر0630-0625 التحرريلللة الكورديلللة ( مسلللعود البلللارزاني, البلللارزاني والحركلللة(1

 .025ا
شللباط  5-0625تمللوز  02د. عبللدالفتاح علللي البوتللاني, التطللورات السياسللية الداخليللة فللي العللراق  (2)

؛ ليلام اندرسلن وراريلث ستانسلفيلد, علراق المسلتقبل:  042-042, المصدر السلابق, ا ا0632

 . 44دكتاتورية, ديمقراطية أم تقسيم, المصدر السابق, ا
 . 52-50ناجي جواد, المصدر السابق, ا ا سعدللتفاصيل ينظر:  (3)
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رد بعلد ووبالتلالي تلوترت العالقلات ملع الكل ,حكم دكتلاتورك إلىيتحول حكمه 
 االخيلر وشلكوكه ملن تحركلات, تحريض القوى القومية لقاسلم ضلد البلارزاني

 ,فلي موسلكو 26/22/2:71فلي  أكتلوبرمشاركته في احتفاالت نورة  وخاصة
الحللزب لجللا إلللى مطللاردة قللادة و للكللورد تراجللع عللن وعللودا السللابقة وبالتللالي

واعتقللال أعضللائه وألغللى إجازتلله الرسللمية وأرلللق  الللديمقراطي الكوردسللتاني
ورفللض قاسللم  ,المنللاوئين للبللارزاني الكللورد جريللدة خبللات ودعللم اإلقطللاعيين

 ,ررم مطالبة ا خير بذلك الحزب الديمقراطي الكوردستانياء الحوار مع إجر

وهكللذا بللدأت النللورة  ,حملللة عسللكرية إلللى كوردسللتان 0630أيلللول عللد فللي أو

(1)0630أيلول  00 فيالكوردية 
. 

بعد ازدياد الخالفات بين الضباط ا حرار وا حزاب السياسية وصللت 

أطللاح  اً عسللكري اً انقالبلل 0632 باطشلل 5 فللي حللزب البعللثأن يقللود الحالللة إلللى 

واصلللب، العقيلللد لقيلللادة النلللورة  اً وطنيللل اً الدسلللتور وشلللكل مجلسللل وألغلللىقاسلللم ب

ملن  مقعداً  03وحصل حزب البعث على  عبدالسالم عارف رئيساً للجمهوريةت

باإلضللافة إلللى رئاسللة الللوزراء التللي  اً فللي المجللل  الللوطنيمقعللد 05أصللل 

ن اوكانللت بيللدا السلللطت اً وزاريلل اً مقعللد 04العقيللد احمللد حسللن بكللر و اترأسلله

التنفيذيلللة, وقلللادوا حمللللة ضلللد مإيلللدك النظلللام السلللابق وخاصلللة والتشلللريعية 
وأصللدروا بعللد شللهرين مللن االنقللالب  هم,مللن اآلالفالشلليوعيون لتشللمل إعللدام 

والللذك عللرف  0632 لسللنة 42 قللانون المجللل  الللوطني لقيللادة النللورة رقللم

(2)0632 نيسان 2بدستور 
. 

ردية وبين حزب البعث قبل والنورة الكقيادة ك اتصاالت بين كان هناو
 ونقرا خيللر علللى انلله فللي حللال نجللاح االنقللالب سلليووعللد  ,وقللوع االنقللالب

                                                 

, المصلللدر السلللابق, 0630-0625 التحرريلللة الكورديلللة ( مسلللعود البلللارزاني, البلللارزاني والحركلللة1)

تمللوز  02د. عبللدالفتاح علللي البوتللاني, التطللورات السياسللية الداخليللة فللي العللراق ؛  020-026ا

 .466-462, المصدر السابق, ا0632شباط  0625-5

د. عبللدالفتاح عللي البوتللاني, التطللورات السياسللية  ؛ 32-22ا االمصللدر السللابق,  دان, أوريلل ((2

 .255-252, المصدر السابق, ا0632شباط  5-0625تموز  02الداخلية في العراق 
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عللى إقاملة نظللام  0632حيلث اتفقلا فللي أوائلل علام  ,ردوالحقوق القوميلة للكلبل

 رد االنقلالب وبعلثولذلك أيلد الكل ,ذاتياً  رد حكماً وديمقراطي على أن يمن، الك
أنهلم "ردستاني ببرقية إلى قلادة االنقلالب نصلت عللى وحزب الديمقراطي الكال

ينتظللرون مللن النللورة التللي أسللقطت قاسللم خطللوات ايجابيللة تتخللذها نحللو حللل 
الكورديلة النلورة قيلادة , وأملرت "رديلة عللى أسلا  الحكلم اللذاتيكوالمسالة ال

بوقف القتال في جميع الجبهات في اليوم ذاته
(1)

. 
فلي البدايلة الجديلدة  الحكوملة اوضات بين الطرفين وأعلنلتوبدأت المف

رد ومللن الكللت ولكللن فيمللا بعللد طالبلل ,رديللةواسللتعدادها لالسللتجابة للمطالللب الك
ردية مع مشروع الوحدة العربية المزمع إقامته مع وضرورة بحث المشكلة الك
 المفللاوض ردكومللن رئللي  الوفللد الكللت وطالبلل ,الجمهوريللة العربيللة المتحللدة

السفر إللى القلاهرة لهلذا الغلرض ضلمن الوفلد العراقلي, أملا  (ل الطالبانيجال)
فلي  الجديلدة الحكومة قائد النورة مال مصطفى فكان يرى في هذا الدمج وتردد

فنبله الحكوملة بؤنله سيسلتؤنف القتلال  ,لحكم الذاتي مماطللة للمفاوضلاتاإعالن 
 ,رديلللةوة الكإذا للللم تتخلللذ الحكوملللة بعلللض الخطلللوات االيجابيلللة تجلللاا القضلللي

اسللتبدال مطلللبهم مللن الحكللم  الكورديللة النللورةقيللادة الحكومللة إقنللاع  ترادوا
وإدخالهلا فلي  اإلداريلة رد على أسا  الالمركزيةوالذاتي إلى إقرار حقوق الك

 6فللللي  واصللللدر المجللللل  الللللوطني لقيللللادة النللللورة بيانللللاً  ,الدسللللتور المإقللللت
 اإلداريلة ا  الالمركزيلةرد عللى أسلواقر فيه الحقلوق القوميلة للكل 0632اذار

وأكللد فيهللا علللى أنهللا عازمللة علللى تصللفية كافللة مخلفللات حكللم قاسللم والتعهللد 
ردوبضللمان حقللوق الكلل

(2)
القيللادة  توفللي مللذكرة إلللى الحكومللة العراقيللة أكللد. 

يقتصللر مطلللب  السياسللي كيانلله فللي انلله إذا بقللي العللراق دون تغييللر الكورديللة
درالي يللم العللراق إلللى اتحللاد فضللذا انأمللا إ اإلداريللة, رد علللى الالمركزيللةوالكلل

دول اللأما إذا اندمج العراق في وحدة كاملة ملع  ,ذاتياً  رد حكماً وفيجب من، الك
واتفقت كل من مصلر , بالدولة الموحدة مرتبطاً  ردستان إقليماً وعربية يكون كال

                                                 

, المصلللدر السلللابق, 0630-0625 التحرريلللة الكورديلللة ( مسلللعود البلللارزاني, البلللارزاني والحركلللة(1

 .26-25ا , المصدر السابق,شيرزاد زكريا محمد؛  52-52ا
شللور  ؛  60-60,المصللدر السللابق, ا 0630-0625مسللعود البللارزاني, البللارزاني والحركللة  (2)

 .066 -063حسن عمر, المصدر السابق, ا
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درالي دون أن يلرد يلفالتحلاد االعللى  0632نيسلان  04وسوريا والعلراق فلي 

رد وحقوقهمواق أك ذكر للكفي هذا االتف
(1)

 0632 نيسلان 2 دستور . كما جاء

رد وحقوقهموأية إشارة إلى الكخالياً من 
(2)

. 
وبدأت الخالفات تظهر بين قادة االنقالب والنورة الكورديلة حلول علدة 

رديللة أخللرى إلللى وضللم كركللوك ومنللاطق ك مسللائل كللان مللن أبرزهللا مسللالة
رديةواإلدارة الالمركزية الك

(3)
قوات البيشمركة وتدري  اللغلة ك قضية كذلو, 

وبلدء القتلال فلي  المفاوضلات بلين الطلرفين إللى انهيلار وبالتالي أدتالكوردية 

(4)0632حزيران  00
علارف عللى  معبلد السلال انقلالب. واستمر القتال حتى 

إلجللللراء اسللللتعدادا  عللللن وإعالنلللله 0632 تشللللرين النللللاني 05 البعنيللللين فللللي

بللال   وأعلللن فلليوأمللر بوقللف إطللالق النللار يللة المفاوضللات مللع القيللادة الكورد
رد وتنبيتهلا فلي الدسلتوروحكومي على إقرار الحقوق القوميلة للكل

(5)
اصلدر و .

فيملا  اللذك أصلب، 0632لسلنة  30قانون المجلل  اللوطني لقيلادة النلورة رقلم 

 0632 نيسللان 2وحللل محللل دسللتور  0632 نيسللان 44دسللتور ب بعللد يعللرف

نيسلان  46علد أسلبوع دسلتور آخلر وهلو دسلتور دم طلويال ليصلدر بيلم  هولكن

رد وحقللوقهم باسللتنناء إشللارة ومللادة لللذكر الكلل ةلللم تنفللرد أيلل , إال انلله0632

رد بينمللا ولحقللوق الكلل 0632 نيسللان 46مللن دسللتور  06رامضللة فللي المللادة 

                                                 

 . 52-52( سعد ناجي جواد, المصدر السابق, ا(1
 .0632( للمزيد ينظر: الدستور العراقي المإقت لعام 2)

علللى تقسلليم العللراق إلللى سللتة محافظللات إداريللة  0632ورة فللي حزيللران( صللادق مجللل  قيللادة النلل3)

المركزية, المحافظة الكردية كانت محافظة السليمانية التلي تشلمل للوائي السلليمانية واربيلل واقضلية 
وبقيلت  وقضلاء جمجملال ملن للواء كركلوك دهوك, زاخو, عقرة, زيبار والعمادية من للواء الموصلل

ذا اإلدارة ومنهللا كركللوك وخللانقين وشلليخان وسللنجار وريرهللا مللن منللاطق كورديللة واسللعة خللار  هلل

 .36ا . للمزيد ينظر: شيرزاد زكريا محمد, المصدر السابق,المناطق الكوردية
, اربيلللل  0, ط 2,  0642-0630( مسلللعود البلللارزاني, البلللارزاني والحركلللة التحرريلللة الكرديلللة 4)

 .63-62؛ سعد ناجي جواد, المصدر السابق, ا 63, ا 4004,
, المصلدر السلابق, 2,  0642 -0630( مسعود البارزاني, البلارزاني والحركلة التحرريلة الكرديلة (5

 .046-042ا
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أعطللى الدسللتور ا ولويللة واالهتمللام للنزعللة العربيللة وخاصللة مسللالة الوحللدة 
ه ا ولىالعربية كما جاءت في مادت

(1)
علام  هلذا الدسلاتير بدسلتور ناوإذا قارن .

, وهذا رد في العراقوعن االعتراف بالوجود القومي للك يعتبر تراجعاً  0625

يدل على ان االنظمة المتعاقبة رير جلادة بلاقرار الحقلوق القوميلة للكلورد وان 
 التعويل عليها لم تجد نفعاً طالما انها انظمة رير ديمقراطية.

بلزاز كلؤول رئلي  وزراء ملدني ال نعبدالرحمعين  0632ل أيلووفي 

حيث كان يإمن بوجود شعب متميز يملك كافة مقوملات  ,في العهد الجمهورك
ووعلد  ,وان العلراق يتلؤلف ملن قوميلات مختلفلة وهو الشلعب الكلوردك, ا مة

فللي إشللارة إلللى  فللي برنللامج وزارتلله ب عللادة السللالم إلللى كافللة أرجللاء العللراق
ولكلن محاوالتله واجله ضلغط العسلكريين وعللى  النلورة الكورديلة,االتفاق مع 
عارف رئي  الجمهورية معبدالسالرأسهم 

(2)
. 

 ,انللر سللقوط طائرتلله 0633نيسللان  02عللارف فللي  معبدالسللالتللوفي 

التوصلل  ا خيلر وحلاول ,عارف رئاسلة الجمهوريلة نعبد الرحموتولى أخيه 
 وقف إطالق النلار ا خرى إلىت هي بادر التي إلى اتفاق مع النورة الكوردية

ولكلن د, روالحكومة بنوع من الحكم المحلي للك توبالمقابل وعد مع الحكومة,
 ,ضللغط العسللكريين علللى الحكومللة والللرئي  جعلهمللا يتراجعللان عللن موقفهمللا

ولكللن تعرضلله  ت0633 مطلللع أيللارفللي  ردسللتانوعلللى ك وقللاد الجللي  هجومللاً 

بللزاز عبللدالرحمن الخلللق فرصللة لفللي معركللة هنللدرين الشللهيرة لهزيمللة كبيللرة 

اسللللتعدادا  0633حزيللللران  02حيللللث أعلللللن فللللي  تالمفاوضللللاتبفللللت، بللللاب 

وأعلللن البللزاز  ,رد وعلللى انللر ذلللك بللدأت المفاوضللاتولالعتللراف بحقللوق الكلل

 0633 ناحزيلر 46فلي  ( ملواد سلرية2ملادة علنيلة و ) 04بيانه المإلف من 

وضلعها فلي ورديلة وة الكتضمن تسوية المشكلة الكورديلة واالعتلراف بالقوميل
رد فلللي الحقلللوق والواجبلللات ووالمسلللاواة بلللين العلللرب والكللل ,الدسلللتور اللللدائم
وتشلكيل محافظلة دهلوك والعملل العلنلي  رد في الوظائف العامةوومشاركة الك

                                                 

 . 0632( من الدستور العراقي المإقت لعام 06ت 2, 0( للمزيد ينظر: المواد )1)

 -422شلور  حسلن عملر, المصلدر السلابق, ا؛  044( سعد ناجي جلواد, المصلدر السلابق, ا (2

422 . 
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للحزب الديمقراطي الكوردسلتاني
(1)

 ملنيصلدر بيلان ويعتبلر هلذا البيلان أول  ,
إللى االسلتقالة تحلت  البلزاز اضلطر ولكن ا,ضغط عليهالدون  االسلطة بقناعته

 ,فقلرة ملن بيانله ةيستطيع تنفيذ إيل أندون  0633آب  2 ضغط العسكريين في

 أنلبرنلامج بلزاز دون  ااحترامهل تأعلنلجاءت بعدا والحكومات ا ربعة التي 
من البيان ءنفذ أك شيت

(2)
. 

 04للملرة النانيلة بعلد انقلالب  عللى الحكلم أعلاد حلزب البعلث سليطرته
عللارف رئللي  الجمهوريللة إلللى خللار   نعبللد الللرحموطللردوا , 0635 تمللوز

( احمللد حسللن البكللر)وتللم اعتقللال رئللي  الللوزراء مللع وزرائلله وأصللب،  ,الللبالد

جمهوريةلل رئيساً 
(3)

 40 فلي للبالد اً جديد اً واصدر مجل  قيادة النورة دستور ,
عللى التلراث العربلي وان  اً ركلزموعرف الدستور هوية العراق  0635 أيلول

الشعب العراقي جزء ملن ا ملة العربيلة هدفله الوحلدة العربيلة الشلاملة وتلتلزم 
وكلل ملا  ,الحكومة بالعمل عللى تحقيقهلا وتجاهلل ذكلر القوميلات ريلر العربيلة

رد دون ذكلللر للقوميلللات وإشلللارة عرضلللية للكللل (40)ذكلللر كلللان فلللي الملللادة 

ا خرى
(4)

. 
مجلل  قلرار نهلا للحلل السللمي م يلةالنظام الجديد ب جراءات تمهيد اوبد

شلير إللى إعطلاء يك ذالل 0636تشلرين ا ول فلي ( 223الملرقم )قيادة النورة 

رد في المنطقة الكوردية حلق اختيلار الدراسلة باللغلة الكورديلةوالك
(5)

وكلذلك  ,

 الللذك شللدد علللى أن تكللون 0636تشللرين النللاني  6( فللي 252القللرار رقللم )

 ,رديللةووإدخللال الكتللب الك ,رديللةوكلغللة البالفللي المنللاطق الكورديللة الدراسللة 
 ,وتؤسللي  دار للطباعللة والنشللر ,رديللةوواسللتحداث مديريللة عامللة للنقافللة الك

وتسللمية المللدار  والللدوائر الرسللمية فللي المنطقللة  ,رديللةووإصللدار مجلللة ك
                                                 

 -044؛ د. سللعد نللاجي جللواد, المصللدر السللابق, ا 422المصللدر السللابق, ا  ( تشللارلز تريللب,(1

020. 

 .426 المصدر السابق, ا ( شور  حسن عمر,(2

 .444منذر الموصلي, القضية الكردية في العراق: البعث وا كراد, المصدر السابق, ا( (3

 .0635ي المإقت لعام ( من الدستور العراق407270( للمزيد ينظر: المواد )(4

  .0, ا2/00/0636 بتاريخ, 2 , 0453عدد ال( الوقائع العراقية, 5)
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رديللللة التاريخيللللةورديللللة با سللللماء الكوالك
(1)

وإنشللللاء جامعللللة السللللليمانية ,
(2)

 
ردكووالمجمللع العلمللي الكلل

(3)
 القطللرك زب البعللث فللي مللإتمراواعتللرف حلل ,

رد فلي العلراق كقوميلة رئيسلية وبلالوجود الشلرعي للكل 0636 السابع في علام

مع وجوب الحل السلمي لقضيته واالعتراف بلالحقوق القوميلة وجلاء ذللك انلر 
افر نالنللة عوامللل ومنهللا ازديللاد العمليللات العسللكرية للبشللمركة فللي كافللة ظللت

وازديللاد مشللاكل  ,ء معاهللدة سللعد آبللادوقللرار إيللران ب لغللا ,ردسللتانوإرجللاء ك
العالمية العراق مع شركات النفط

(4)
. 

الشخصللللية الوطنيللللة  العراقيللللةأرسلللللت الحكومللللة  0636وفللللي عللللام 

رديللة لينقللل لهللا اسللتعداد الحكومللة وعزيللز شللريف إلللى القيللادة الك المعروفللة
ا ملر اللذك مهلد  ,ردكلوتلقى جوابا ايجابيا ملن الو ,للوصول إلى الحل السلمي

 علللىالطريللق إلجللراء المفاوضللات المباشللرة وانتهللت المفاوضللات باالتفللاق 

(5)0640آذار  00 اتفاقيللة فللي
ا ولللى  ةفقللرالفللي  مللادة 02 و. ونللا البيللان ذ

على االعتراف باللغة الكوردية وجعلهلا لغلة رسلمية ملع العربيلة فلي المنلاطق 
 ,ة نانيللةبللل ودراسللتها فللي جميللع أنحللاء العللراق كلغلل ,رديللةوذك الغالبيللة الك

رد في الحكم وتقليدهم للوظائف العامة وونصت الفقرة النانية على مشاركة الك
ونصت الفقلرة الرابعلة عللى أن  ,والحساسة كالوزارات وقيادة الجي  وريرها

رديلة ملن ا كلراد ون في الوحدات اإلدارية التي يسكنها كنلرة كوكون الموظفي
 ,ولين ا ساسلليين )محللافظإالمسللرديللة ويلتم تعيللين وأو مملن يحسللنون اللغللة الك

ملن البيلان  00وأشارت الفقرة  منهم, شابه( مدير الشرطة وا من وما ,قائمقام

علللى تعللديل الدسللتور لإشللارة إلللى أن العللراق يتكللون مللن قللوميتين العربيللة 
ردك القومية وحقوق ا قليلات وردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكووالك

ملن الدسلتور بجعلل اللغلة  2 الملادة إلىضافة فقرة كافة ضمن العراق وكذلك إ

                                                 

 .05, ا42/00/0636 بتاريخ, 2,  0464عدد ال( الوقائع العراقية, 1)
 . 0, ا42/00/0635 بتاريخ, 2  ,0324عدد ال( الوقائع العراقية, 2)

 .0ا, 5/6/0640 بتاريخ, 0604عدد ال( الوقائع العراقية, (3
 .024( سعد ناجي جواد, المصدر السابق, ا (4

, المصدر السابق, ا ا 0640-0630( مسعود البارزاني, البارزاني والحركة التحررية الكردية (5

 .030سعد ناجي جواد, المصدر السابق, ا ؛  444 -443
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وأشلارت  رديلة,وردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المناطق الكوالك

منه على اتخلاذ اإلجلراءات الالزملة لتوحيلد المحافظلات والوحلدات  02المادة 

 ,لإحصلاءات الرسلمية التلي تجلرك رديلة وفقلاً وك أرلبيلةاإلدارية التي يقطنها 
ردك فيهلا لمجملل ووير هذا الوحدات وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكلوتط

حقوقه القومية ضمانا لتمتعه بالحكم الذاتي
(1)

. 
ردك قوميللة رئيسللية وبوجللود الشللعب الكلل اً صللريح اً البيللان اعترافلل يعللد

يمكلن  للذلك نظريلاً  ,وجعل لغلتهم لغلة رسلميةم ويشير إلى تحديد حدود منطقته
رد فلي وفي االعتراف بلالك البيانات والقرارات وضوحاً  اعتبار البيان من أكنر

ملن جانلب الحكوملة  ولكن هناك ما يإخذ على البيان بؤنله كلان تكتيكلاً  ,العراق
كملا , ردية على حكومتلهووحزب البعث لتعزيز أركانه وإبعاد خطر النورة الك

ان الغملوض وأن البيل اردية وفقراته ينتابهلوانه لم يؤت بحل صري، للمسالة الك
جاء لحل المسالة الكوردية في العراق عللى أسلا  الحكلم اللذاتي ريلر أن هلذا 

وأكلد البيلان أن  ,02 المفهوم لم يرد ذكرا رير مرة وبشكل هامشي فلي الفقلرة

ردية تتوحد في وحدة إدارية واحدة أك انه استبعد أن تكلون وحلدة والمنطقة الك
ترف البيان بالحركلة التحرريلة سياسية متميزة داخل الدولة العراقية, كما لم يع

اصللدر  0640 تمللوز 03 وفللي ,ردكورديللة كممنللل شللرعي للشللعب الكللوالك

 0635 تملوز 04للبالد ليحلل محلل دسلتور  جديداً  مجل  قيادة النورة دستوراً 

إيديولوجيلللة حلللزب البعلللث وشلللعارا فلللي الوحلللدة والحريلللة , حيلللث انعكللل  
واالشللتراكية
(2)

 إال أنللهن ارض العللراق شللدد فيهللا علللى عللدم التنللازل عللكمللا  

يلران علن نصلف شلط العلرب إل 0642آذار  3تنازل في اتفاقيلة الجزائلر فلي 

وقللف إيللران دعمهللا للنللورة توبعللض ا راضللي العراقيللة ا خللرى مقابللل أن 
رديةوالك

(3)
. 

                                                 

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

-020, ا4002قانون إدارة الدولة العراقية, مركز كردستان للدراسلات اإلسلتراتيجية, السلليمانية, 

022 . 

 .0640( من الدستور العراقي المإقت لعام 2, 0( للمزيد ينظر: المواد )(2
 .460( شور  حسن عمر, المصدر السابق, ا (3
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الحكللم الللذاتي  ذومنهللا أن تنفلل اخللرى اً آذار بنللود 00 اتفللاقكمللا تضللمن 

وإجراء اإلحصلاء السلكاني خلالل  ,انسنوات من تاريخ إعالن البيل أربع خال
جر اإلحصاء في التاريخ الملذكور يسنة من إعالن البيان ولكن ما ظهر انه لم 

 ,مللن البيللان 02 رديللة كمللا حللددها الفقللرةوليللتم علللى أساسلله تحديللد المنطقللة الك

, وازدادت ردك أن الحكومللة ريللر جللادة فللي تنفيللذ البيللانوللجانللب الكلل وظهللر
 البارزني في بغداد لمحاوللة ارتيلال ادري تعرض  بعدن الخالفات بين الجانبي

ومماطلة الحكوملة  ,0640وتعرض البارزاني نفسه لمحاولة ارتيال في أيلول 

رد الفيليللين إللى إيلران وتجريللدهم ملن الجنسللية والكل حيللوتر ,فلي تنفيلذ البيللان
رديللة أخللرى إلللى منطقللة ووالخالفللات علللى ضللم كركللوك ومنللاطق ك ,العراقيلة
رد فللي النظللام السياسلليولللذاتي ومسللتقبل البيشللمركة ومشللاركة الكللالحكللم ا

(1)
. 

وملن جانلب واحلد  0642آذار  00اصدر مجل  قيلادة النلورة فلي  وررم ذلك

رديللة وحللدد المنطقللة الك, الللذك لللم ي0642 لسللنة 22قللانون الحكللم الللذاتي رقللم 

تتمتع بللالحكم الللذاتيسللالتللي 
(2)

قللة وان ا سلل  التللي سللتتم بموجبهللا تحديللد منط 
ردستان والمتمنل ب جراء إحصاء سكاني جديلد وبتنظليم الحكوملة وإشلرافها وك

رديلللة ملللن وعليهلللا ملللن شلللانها تغييلللر الحقلللائق وبالتلللالي اسلللتقطاع منلللاطق ك
وهذا ما تلم بالفعلل فملن  ,رد ال يشكلون فيها أكنريةوبحجة كون الك كوردستان

منلاطق منلل  نجد ازدياد نسبة العرب فلي 0644خالل النظر إلى إحصاء عام 

كما أن  .0624رد بنسب كنيرة مقارنة ب حصاء عام وكركوك على حساب الك

/ ( يوصف منطقة الحكم الذاتي كوحدة إداريلة 0) القانون المذكور وفي مادته

واحدة ولي  وحدة إقليمية سياسية لذا يمكن اعتبلار كوردسلتان محافظلة داخلل 
 دارية.اإلالمركزية اقرب إلى ال العراق أك أنها

                                                 

, المصلدر السلابق, 2,  0642 -0630تحرريلة الكرديلة ( مسعود البارزاني, البلارزاني والحركلة ال(1

 .032سعد ناجي جواد, المصدر السابق, ا ؛  435 -423ا

ينظلر: محملد  ,0642لمنطقلة كردسلتان العلراق لسلنة  22( لالطالع عللى قلانون الحكلم اللذاتي رقلم (2

,  4000, لنللدن, 0إحسللان, كردسللتان ودوامللة الحللرب, دار الحكمللة للطباعللة والنشللر والتوزيللع, ط

 .452-442ا
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ردية عدم قبولها بالصيغة الرسمية وقاللت وقيادة النورة الك تلذلك أعلن
علللى بعللض العناصللر لالعتمللاد الحكومللة ممللا لجللؤت , هزيلللبؤنلله حكللم ذاتللي 

الحكلللم اللللذاتي إلضلللفاء الشلللرعية  اعليهللل توعرضلللا رديلللة المرتبطلللة بهلللوالك

بله ابالحصول على قبولهل
(1)

 0642 آذارفلي  الحلرب بلين الطلرفين ت. وانلدلع

واستطاعت النورة أن تحقق انتصارات كبيرة على الجي  العراقي إال أن بلدء 

 3 المفاوضلللات بلللين بغلللداد وطهلللران والتوصلللل إللللى اتفاقيلللة الجزائلللر فلللي
تنللازل رديللة مقابللل وإيللران دعمهللا للنللورة الك أدت إلللى أن توقللف 0642آذار

ر بالنتيجللة إلللى انهيللاوالتللي أدت إليللران العللراق عللن بعللض أراضلليه ومياهلله 
النورة الكوردية
(2)

  . 
اتجلله العللراق مللن دكتاتوريللة الحللزب الواحللد نحللو دكتاتوريللة الشللخا 

لصلال،  0646 تملوز 04احمد حسلن بكلر علن السللطة فلي  احةالواحد بعد از

 اً لللوزراء وقائلد اً للجمهورية ورئيس اً رئيس، االخير وبالتالي أصب حسين صدام
ة القطريللة لحللزب البعللث ورئللي  للقللوات المسلللحة وا مللين العللام للقيللاد اً عاملل

مجل  قيادة النورة
(3)

. 
للم تلدم طلوال  العراق وإيلران العالقات الجيدة بين الجارين اللدودين إنّ 

أعلللن صللدام حسللين إلغللاء  بفتللرة قصلليرةوبعللد تغييللر نظللام الحكللم فللي إيللران 

بدء الحلرب بلين  0650أيلول  44وفي , 0650أيلول  04 في اتفاقية الجزائر

 .البلدين

عللن إمكانيللة التوصللل إلللى ت الحكومللة العراقيللة أعلنلل 0652فللي عللام و

االتحللاد الللوطني  قيللادةرد مللن خللالل المفاوضللات مللع وإعطللاء حكللم ذاتللي للكلل
للم  الحكوملة العراقيلةردك بلان وولكن بعد أن اتض، للجانب الك ردستاني,والك
زءاً جل كركوكواعتبار الذاتي والمالي  الحكمفي تلبية مطالبه حول  ةكن راربت

                                                 

, المصلدر السلابق, 2,   0642 -0630( مسعود البارزاني, البارزاني والحركة التحرريلة الكرديلة (1

 .465 -464ا

 .452-452ا ( تشارلز تريب, المصدر السابق,(2

( ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, عراق المستقبل: دكتاتورية ديمقراطية أم تقسيم, المصلدر السلابق, (3

 .006ا
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تقلارب بلين  وحصل بين الطرفين, انهارت المفاوضاتمن إقليم الحكم الذاتي, 
 ردسللتاني فللي عللامووالحللزب الللديمقراطي الك ردسللتانيواالتحللاد الللوطني الك

0652(2)
فللي  مللع أحللزاب كوردسللتانية أخللرى, ردسللتانيةوالجبهللة الك اوأسسلل ,

(2)0654عام 
 .ضد الحكومة العراقية لمواصلة النضال المشترك, 

ركللزت الحكومللة وبعللد فشللل القللوات العراقيللة علللى الجبهللة اإليرانيللة و
 مجيلد نائبلاً العلي حسلن  صدام حسين, ردستان فعينونحو كالعراقية سياساتها 

مطلقلللة للسللليطرة عللللى ا جهلللزة  اتسللللط ومنحللله يةالشلللمالالمنطقلللة لللله فلللي 
هسوى أمام والً إالحكومية والحزبية ولم يكن مس

(3)
فلال فلي عمليلة ا ن وبدأت .

استعمل خاللها ا سلحة الكيماوية واعتقلل ضد المناطق الكوردية,  0654عام 

 آباإليرانيلة فلي -وبعد توقلف الحلرب العراقيلة ,المواطنين الكورداآلالف من 

عمليات ا نفال واسلتطاع الجلي   إلكمالوجهت الحكومة كل طاقاتها , 0655

 2200دمير أكنلر ملن ردسلتان بعلد تلوك جميلع منلاطقالعراقي السيطرة عللى 

علن  ردك فضلالً وأللف ملدني كل 054قريلة وقتلل  خمسلة آالفقرية من أصلل 

 خمسللةالسللالح الكيمللاوك وقتللل قرابللة ب 0655فللي آذار  قصللف مدينللة حلبجللة

آالف مواطن مدني
(4)

. 
وفي بداية عقد التسعينات من القلرن الماضلي شلهدت السلاحة اإلقليميلة 

مملا  0660آب  4اقيلة دوللة الكويلت فلي حدناً كبيراً عندما رزت القلوات العر

دفللع بللالمجتمع الللدولي إلللى إدانللة هللذا االحللتالل, وصللدر قللرار مجللل  ا مللن 

( الذك طالب فيه العلراق باالنسلحاب ريلر المشلروط ملن 345الدولي المرقم )

                                                 

 . 206تشارلز تريب, المصدر السابق, ا  (1)

واالتحللاد  PDK( الجبهللة الكردسللتانية كانللت تتكللون مللن الحللزب الللديمقراطي الكردسللتاني )البللارتي( (2

 وحزب الشلعب اللديمقراطي الكردسلتاني والحزب االشتراكي الكردستاني PUKالوطني الكردستاني 

PGDK حلزب االشلتراكي الكللردك الوPASOK , ينظللر: جلون بولللوك وهلارفي مللوري , ال للمزيلد

 .40, ا4006أصدقاء سوى الجبال, ترجمة: د. رزكار, مطبعة هاوار, دهوك, 
 .205( تشارلز تريب, المصدر السابق, ا(3

 .425-424ا ؛ سرهنك حميد قادر, المصدر السابق, 240-240, انفسه( المصدر (4
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الكويت
(1)

, ونظراً لعدم استجابة العراق للقرار المذكور, شنت قلوات التحلالف 
ات المتحلللدة ا مريكيلللة هجوملللاً عللللى القلللوات العراقيلللة اللللدولي بقيلللادة الواليللل

 0660وأجبرته على االنسلحاب ملن الكويلت, وبهلذا النتيجلة انلدلعت فلي آذار 

انتفاضة عامة في معظم أنحاء العراق بضمنها المناطق الكوردية, حررت من 
خاللهللا ارلللب المنللاطق الكورديللة مللن سلليطرة الجللي  العراقللي, إال أن قيللام 

راقية بالهجوم على المناطق المحلررة أجبلرت ا هلالي إللى النلزوح القوات الع
الجماعي من المدن والقرى الكوردية والتوجه نحو الحلدود اإليرانيلة والتركيلة 
خوفاً من بط  النظام البعني, وأمام هلذا الحاللة ريلر اإلنسلانية اصلدر مجلل  

القملع اللذك  , أدان فيله0660نيسان  2( في 355ا من الدولي قرارا المرقم )

يتعرض له السكان المدنيون من الكورد وطالب فيه النظام العراقي بوقف هلذا 
القمع
(2)

. 
ولحماية الكورد من اعتداءات النظام العراقي, بادرت كل من الواليات 

بتشللكيل منطقللة آمنللة  0660فللي عللام المتحللدة ا مريكيللة وبريطانيللا وفرنسللا 

 (Safe Haven)آلملللن سلللميت بلللالمالذ ادرجلللة  23شلللمال خلللط العلللرض 

وفرضوا حظر جوك على الطيران الحربي العراقي التحليق فيهلا
(3)

وبالتلالي  .
عللاد الكللورد ليسلليطروا علللى جللزء مللن المنللاطق الكورديللة شللملت محافظللات 

سلحبت حكوملة  0660 سلط تشلرين االولدهوك واربيل والسليمانية, وفلي أوا

لمنطقللة, ممللا اوجللد فرارللاً بغللداد كافللة وحللداتها اإلداريللة والعسللكرية مللن هللذا ا
قانونيللاً وسياسللياً وإداريللاً ومهللد الوضللع الجديللد أرضللية صللالحة لتشللكيل إدارة 
كورديلللة مسلللتقلة ملللن ا حلللزاب الكورديلللة آنلللذاك والتلللي بلللادرت إللللى إجلللراء 

وتشكيل برلمان كوردسلتان وحكوملة  0664أيار  06انتخابات نيابية حرة في 

(4)0664تموز  2في اإلقليم في 
. 

                                                 

 .0660تشرين الناني  46, في   S/RES/678 (1990)المرقم:( للمزيد ينظر: قرار مجل  ا من 1)

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

 .226-224( م.  . الزاريف وآخرون, المصدر السابق, ا ا3)

 .460( سرهنك حميد قادر, المصدر السابق, ا (4
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البرلملللان  اصلللدرسللللطة للمركلللز عللللى اإلقلللليم  ةعلللدم بقلللاء أيللل وررلللم
 درالياً يللف إقليمللاً  قللليماإل اعتبللر فيلله 3::5/21/2بتللاريخ الكوردسللتاني قللراراً 

برلمانيالديمقراطي العراق الضمن 
(1)

وبقي إقلليم كوردسلتان خلار  سليطرة  .
الحكومللة العراقيللة حتللى قيللام دول الحلفللاء بشللن هجللوم عسللكرك واسللع علللى 

نيسلان  6وتغيير نظام الحكم فيه نهائيلا فلي  4002راضي العراقية في آذار ا 

4002. 

الدوللة العراقيلة  اأن ا سل  الخاطئلة التلي بنلت عليهلويبدو مملا سلبق, 
رالبيللة عربيللة وإنكللار حقللوقهم ذات رد فللي دولللة وومنهللا اإللحللاق ألقسللرك للكلل

ت الشلوفينية زادت وان السياسلا ,على يد ا نظمة المختلفة التي حكمت العراق
الن تركيللز السلللطة كللان بيللد مكللون  الشللعب العراقللي مللن الهللوة بللين مكونللات

ت كملا كانل ,ردومعين وهي ا قلية السنية مقابل حرملان ا رلبيلة الشليعية والكل
رفض تلالحزب الواحلد و ب يديولوجيةحكومة مركزية قوية تنادك  العراق تحكم

كلل ذللك جعلل  ,االسلتقالليةميلول الإللى زرع  مما أدىالحريات تمنع الحوار و
لالنقسلام واالنكسلار فلي أيلة  اً ومعرضل وهلزيالً  ضلعيفاً  من دوللة العلراق كيانلاً 

   ه.ظلح
السياسات القمعيلة لألنظملة السياسلية المتعاقبلة اسلتطاعت ملن إبقلاء  إن  

فللي العالقللة بللين  كبيللراً  شللرخاً  خلقللتولكللن فللي الجانللب اآلخللر  اً العلراق موحللد
وفشلللت فلي خللق هويللة عراقيلة وطنيللة  ,قيلة والدينيللة والطائفيلةالمكونلات العر

بلللل زادت اللللوالءات الفرعيلللة لتللللك  ,ووحلللدة وطنيلللة ومفهلللوم املللة عراقيلللة
اإلقصللاء والتهمللي  واالضللطهاد  أن سياسللة التجربللةولللذلك أنبتللت , المكونللات

المتعلدد االننيلات, ولهلذا البلد  لعلراقعدم جدواها فلي االقومي والضم ألقسرك 
المحافظلة جود نظام سياسي وأدارك خاا بها تسم، للمكونات المختلفة من و

وكما أكدت في حينها وزيرة الخارجيلة ا مريكيلة , على خصوصيتها وحريتها
ملللادلين أولبرايلللت حلللول مسلللتقبل العلللراق بلللالقول "قلللد يكلللون السلللبيل الوحيلللد 

امل, للمحافظة على اجتماع العراق هو السماح بانقسامه, ال بشكل رسمي أو ك

                                                 

راقت دراسلة تؤصليلية سياسلية قانونيلةت دار ئلارا  د. محمد هماونلدكت الفدراليلة والديمقراطيلة للعل (1)

 .402ت ا4004, أربيلت 0للطباعة والنشرت ط
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بل بقدر كاٍف يتي، إنشاء حيز للعي  للشيعة في الجنوب, وا كراد في الشلمال 
وللسنة فيما بينهما"
(1)

.   
فلي الرئيسلية اللنالث  مكونلاتلهلل يمكلن ل :المطروح هنلا هلووالسإال 

 هلذا ملا منحلت إذاوماذا سلتكون النتلائج ؟ العي  في العراق وإلى متى العراق
 صيرها؟الحرية في تقرير مالمكونات 

وهناك من يرى بان جميع االحتماالت واردة في هذا الشؤن, وقد تإدك 
 ,رديلة فلي الشللمالوكدولللة  مسلتقبال إللى ظهلور كيانللات جديلدة ومسلتقلة, منهلا

أشلار علالم االجتملاع  , وقلدسلنية فلي الوسلط دوللةو ,شيعية في الجنوبدولة و
لعللراق ا بلمسللتق حللول نظرتلله إلللىعلللي الللوردك  كتوردالمعللروف اللل العراقللي
يستمروا ضلمن  أنا كراد ال يمكن  ,العراق ال يجل  إال على نالنة بقوله "أن

الدولللة العراقيللة وسللوف يحصلللون علللى اسللتقاللهم والشلليعة ال يمكللن أن يبقللوا 
نانيلللة والسلللنة ال يمكلللن أن يقبلللل بلللالتخلي علللن حكلللم الدرجلللة ملللن ال ملللواطنين
"العراق

(2)
. 

مللا بعللد نهايللة االمبراطوريللة  ان الظلللم الللذك تعللرض للله الكللورد منللذ
العنمانية وتخلي الدول االستعمارية عن وعودها واالتفاقيات بسبب مصلالحها, 
كما ان االنظمة العراقية المتعاقبة لم تقر فعلياً بحقلوق الكلورد وحتلى الدسلاتير 
او القوانين او االتفاقات التي وقعلت جلرى التنصلل عنهلا, كملا ان القملع اللذك 

ضلد الكلورد ارتلبط  4002-0635نظمة وخاصلة حكلم البعلث مارسته تلك اال

 باستبداد النظام السياسي ورياب الديموقراطية.
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

( مللادلين أولبرايللت, مللذكرة إلللى الللرئي  المنتخللب, ترجمللة: عمللر ا يللوبي, الللدار العربيللة للعلللوم (1

 .066, ا4005ناشرون, بيروت, 
دكتاتوريللة, ديمقراطيللة أم تقسلليم,  ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, عللراق المسللتقبل:نقللال عللن:  (2)

 .03المصدر السابق, ا 
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 سبابالنزاع على المناطق المتنازع علٌها: الماهٌة واال

 
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 

ة إلى أهم العناصر المسببة لهذا النزاع والتي تشلمل العواملل التاريخيلة لإشار
واالقتصادية والسياسية. أما المبحث النالث فخصصلناا لبيلان الحلدود اإلداريلة 
للمناطق المتنازع والتكوين أالنني لهذا المناطق وذلك ملن خلالل مطلبلين, فلي 

المتنلللازع عليهلللا, المطللللب ا ول سلللنتطرق إللللى الحلللدود اإلداريلللة للمنلللاطق 
 والمطلب الناني سنشير فيها إلى التكوين أالنني لهذا المناطق.

 
 وأسباب النزاع بالمناطق المتنازع علٌها فً العراق التعرٌف :األولالمبحث 

وا نظمة السياسية التلي حكملت  رديةوالك التحرريةالنزاع بين الحركة 
الحكوملللات العراقيلللة والمنطقلللة )السللللطات البريطانيلللة و العلللراق كوردسلللتان
حيلث بلدء قبيلل تؤسلي  الدوللة العراقيلة الحدينلة عنلدما  ,اً لي  جديلد (المتعاقبة

نقلللض دول الحلفلللاء بوعلللدهم حيلللال الكلللورد بتؤسلللي  دوللللة كورديلللة بموجلللب 

نم ألغيت الفكرة بموجب معاهدة لوزان علام  ,0640آب  00معاهدة سيفر في 

ن سياسلي مسلتقل, وبعلد أن قضت على آمال الكلورد ب قاملة كيلا, حيث 0642

والية الموصل بان البريطلانيين ينلوون وضلعهم ضلمن حلدود  للكورد فيتبين 
 الدولللة العراقيللة الحدينللة التكللوين حيللث ألحقللت واليللة الموصللل بدولللة العللراق,

)كوردسللتان(, وجللاءت تهم وبعللدها ظهللرت المطالبللات الكورديللة بتحديللد منطقلل
والمنظمللات السياسللية ا حللزاب وة هللذا المطالبللات مللن قبللل الحركللات المسلللح

المنطقلللة  اسلللتقاللوالجمعيلللات الكورديلللة, وتراوحلللت هلللذا المطالبلللات بلللين 
 الالمركزيلة اإلداريلةودراليلة والحكلم اللذاتي يبالف ن العراق مروراً عالكوردية 

واتخللذ النللزاع علللى  وانتهللاًء بمطالبللة ضللمان الحقللوق النقافيللة ضللمن العللراق,
الحلرب والعنلف  أشكاالً مناطق المتنازع عليها( كوردستان )ومن ضمنها المن

 0660 آذارالداخليللة بللين النللورة الكورديللة والدولللة العراقيللة, حتللى انتفاضللة 

حيلللث اسلللتطاع الكلللورد إنهلللاء سللليطرة الحكوملللة المركزيلللة عللللى جلللزء ملللن 
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 4002كوردستان وبقي جزء آخلر تحلت سليطرة اإلدارة المركزيلة حتلى علام 

-بالتالي حتى ذللك الوقلت كلان النلزاع نلزاع سياسليو, وسقوط النظام العراقي
بعلد تغييلر النظلام فلي الجديلدة عللى السلاحة العراقيلة  للمتغيلرات ووفقلاً عنفي, 
بعلض على  الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستاناتخذ النزاع بين بغداد 
التلي  فلي محافظلات كركلوك ونينلوى وديلالى وصلالح اللدين وواسلط المناطق

عنلدما  دسلتورياً و قانونيلاً  إطلاراً  سيطرة اإلدارة المركزية في بغدادبقيت تحت 

 4002بموجب قلانون إدارة الدوللة للمرحللة االنتقاليلة لعلام آلية حل  لها وضع

 .4002والدستور العراقي لعام 

 

 المناطق المتنازع علٌهاو بالنزاع تعرٌفال: المطلب األول
ع العديللد مللن المفللاهيم النللزاع مفهللوم عللام وشللامل تتللداخل وتتشللابك ملل

كما تتعدد أنواعه وموضلوعاته, فهنلاك  ا خرى كالصراع والحرب والخالف,
قتصادية المتمنلة بالنزاع على النلروة والملوارد كالملال ومصلادر االنزاعات ال

الطاقللة وا قللاليم مللن اجللل إعللادة توزيللع هللذا المللوارد, كمللا أن هنللاك نزاعللات 
بللين القللوى السياسللية المختلفللة حللول  السلللطة الوصللول إلللى سياسللية مللن اجللل

آليللات الحكللم والمشللاركة السياسللية فللي عمليللة صللنع القللرار السياسللي, وهنللاك 
خللر مللن اجللل إنبللات هويتلله اآلمللع  مللا نزاعللات أننيللة تتمنللل فللي نللزاع طللرف

القومية والنقافية, كما انه هناك نزاعات قيم كالنزاعات الدينيلة واإليديولوجيلة, 
ات االجتماعيلة المتمنلللة بسلعي ا فللراد والجماعلات فيمللا باإلضلافة إللى النزاعلل

 بينهم إلى الحفاظ على خصوصيتهم داخل المجتمع الواحد.
 فللالنزاع قللد يكللون مسلللحاً , تللهطبيعيختلللف مللن حيللث  كمللا أن النللزاع

عندما تصل مصال، ا طلراف إللى طريلق مسلدود وبالتلالي تلإدك إللى  وعنيفاً 
 ىالسللمية لتحقيلق المصلالحة, وتلرى احلد حالة التصادم وتفشلل كافلة الوسلائل

ا طراف أو الطرفين بؤنه من خلالل الحلرب واسلتعمال القلوة وحلدها يسلتطيع 
حيلث التعلارض  وقلد يكلون النلزاع مخفيلاً  تحقيق ررضه والوصول إلى هدفه,

صلل يفي ا هداف والمصلال، موجلود بلين ا طلراف ولكلن هلذا التعلارض للم 
التلالي فانله البلد ملن اسلتنمار جهلود الطلرف إلى درجة تإدك إللى التصلادم وب

 النالث من الوساطة والدخول في المفاوضات لمعالجة النزاع دون تصعيدا.
هلو العالقلة بلين طلرفين أو "النزاع بصورة عاملة يعلرف عللى انله  إن  
 اً الللللذين لللللديهم أو يعتقللللدون بللللان لللللديهم أهللللداف -أو جماعللللات اً أفللللراد -أكنللللر 
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"متعارضة
(1)

النلزاع هلو سلعي الجماعلات المختلفلة إللى "آخلر وفلي تعريلف  ,
"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 

ل ملن تركيلا والنزاع الكوردك مع ك يفلسطينال-يسرائيلالنزاع اإلوسريالنكا و
 بلللدانالقتصللر هللذا النزاعللات علللى تكمللا انلله ال  وإيللران والعللراق وسللوريا,

بلل تتواجلد حتلى فلي البللدان النصف الجنوبي من الكرة االرضلية  المتخلفة في
كيبوبلك فلي كنلدا وايرلنلدا الشلمالية فلي  إقليم الغربية المتقدمة ومنها النزاع في

حيث ترى الجماعة العرقية المحددة في  ,إقليم الباسك في اسبانيا وفيبريطانيا 
وعلللة مهلللذا المنلللاطق بلللان مصللللحتها ريلللر قابللللة لالنسلللجام ملللع مصلللال، المج

 ا خرى المهيمنة.
وطنيلة, السليادة -وحين تدعي أكنر من دولة واحلدة أو جماعلات عرقيلة

والسلطة على منطقة معينة تكلون هنلاك منلاطق متنلازع عليهلا ويلتمخض علن 
تحلول يعدم اللجوء إلى الوسائل السلمية لحلل النلزاع  وان ,ذلك خالف سياسي

النللزاع حللول وسللتخدم العنللف فيهللا بللين ا طللراف, يالخللالف إلللى نللزاع وقللد 
يعتبلر هلذا  تالسيادة معروف بصلعوبة تسلويته فملن بلين جميلع أنلواع النزاعلا
, النزاعللات النللزاع ا قللل اسللتجابة للتسللوية مللن خللالل الوسللائل السلللمية لحللل

لى اآلنار المإلمة الناتجة عن تاريخ النزاع العرقي بلين ا طلراف ذلك إ ويعود
حيث رالبا ما يستخدم العنف فيولد حاالت من العداء العميق وانقسامات تجعلل 

هذا النزاعات هنلاك في منل  أنالتوفيق فيما بينها, باإلضافة إلى  الصعوبة من
مللن قبللل مرفوضللة  مللا دعللاءات مللن قبللل طللرفاالو ,مواقللفالعلللى  اً إصللرار

النزاع فيالطرف اآلخر 
(3)

. 
هللذا نللزاع بللين الوجللود لوفللي المجتمعللات المتعللددة االننيللات ونتيجللة 

مللن، الحكللم الللذاتي الفيللدرالي داخللل  إلللى رالبللاً تم التوصللل يللالجماعللات االننيللة 
ملا  ومنهلاولكلن هنلا تبلرز تحلديات مختلفلة  ,الدولة الواحدة للمكونات ا خلرى

                                                 

(
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, 

1
st
 published, Cambridge UK, 2005, p27. 

 وسللريالنكا, قبللرا البوسللنة,, كشللمير فلسللطين,-إسللرائيل :( سللومانترا بللوز, أراض متنللازع عليهللا(3

 .00, ا4006 ت,, بيرو0ط الدار العربية للعلوم ناشرون, أياد احمد وحسان البستاني, :ترجمة
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وصللالحياته والتللي تللإدك بالنتيجللة إلللى  يم الفيللدرالييتعلللق بتحديللد حللدود اإلقللل
 .والصالحيات خالفات بين المركز واإلقليم على تحديد تلك الحدود ظهور

تواجللد علللى خارطتهللا السياسللية وفللي أجزائهللا الشللمالية يوفللي العللراق 
دل يللكوردسللتان كمصللطل، جغرافللي ـ بللمنطقللتهم   سللمى تو الكللوردوالشللرقية 

ريلر ولكلن هلذا الحلدود ال تلزال  ,جغرافيلة محلددةحلدود  وعلى وجود كيلان ذ
بلين الحركلة  موجلود الحلدود ترسيم تللكبصورة نهائية, والخالف على محددة 

إلحللاق واليللة الموصللل منللذ  المتعاقبللة القوميللة الكورديللة والحكومللات العراقيللة

 اتحيلللث بلللدأت المطالبللل ,0642علللام  )جنلللوب كوردسلللتان( بدوللللة العلللراق

, مع بلاقي أجلزاء العلراق أك تحديد حدود كوردستان تهمالكوردية بتحديد منطق
واجهللت هللذا المطالللب  ةولكللن فللي المرحلللة ا ولللى مللن عمللر الدولللة العراقيلل

ملن قبلل السلللطة البريطانيلة )الدوللة المنتدبللة عللى العلراق( وحكومللات  رفضلاً 

, وبعللد قيللام النظللام الجمهللورك فللي العللراق عللام 0625-0640العهللد الملكللي 

نصلت الملادة الكلوردك حيلث الشلعب عتراف الدستورك بوجلود بدأ اال 0625

العللرب وا كللراد أن "عللى  0625النالنلة مللن الدسلتور العراقللي المإقلت لعللام 

 ,"في الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحلدة العراقيلة شركاء
 إال أنهللاوررللم محللاوالت الكللورد إلدخللال نللا حللول الحكللم الللذاتي للكللورد 

النورةبمعارضة من قبل قادة جوبهت 
(1)

صادق مجل   0632 . وفي حزيران

 كانلت قيادة النورة عللى تقسليم العلراق إللى سلتة محافظلات إداريلة المركزيلة,
للوائي السلليمانية واربيلل  ضلمتالمحافظة الكورديلة محافظلة السلليمانية التلي 

زيبللار والعماديللة مللن لللواء الموصللل وقضللاء  عقللرة, زاخللو, واقضللية دهللوك,
جمجمال من لواء كركوك
(2)

وبموجب هذا التقسليم اإلدارك تلم إقصلاء بعلض , 
صللرار ممللا دفللع بللالكورد علللى اإلمللن اإلدارة الالمركزيللة  يللةمنللاطق الكوردال
ضمن المحافظة الكورديلة الالمركزيلة وأدى بالتلالي إللى  شمول هذا المناطقب

تجدد القتال بين النورة الكوردية والحكومة المركزية
(3)

. 

                                                 

 .036 ا المصدر السابق, ( شور  حسن عمر,1)
 . 402 ا ,هنفس المصدر (2)

, المصلدر السلابق, 2  ,0642-0630( مسعود البارزاني, البارزاني والحركلة التحرريلة الكورديلة 3)

 .63ا 
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ملللن الحكوملللة  أول اعتلللراف رسلللمي 0640آذار  00 اتفاقيلللةعتبلللر تو

 02حيث أشارت المادة  ,للكورد داخل العراق جغرافية بوجود منطقة العراقية
منلله علللى اتخللاذ اإلجللراءات الالزمللة لتوحيللد المحافظللات والوحللدات اإلداريللة 

علد فيملا ب تجركسللإحصاءات الرسلمية التلي  كوردية وفقاً  أرلبيةالتي يقطنها 

اصللدر مجللل  قيللادة النللورة )مللن  0642آذار  00, كمللا انلله فللي لهللذا الغللرض

ونصلت مادتله ا وللى  0642لسنة   22جانب واحد( قانون الحكم الذاتي رقم 

علللى ذكللر مصللطل، كوردسللتان كمصللطل، جغرافللي وحللدد ا سلل  التللي سللتتم 
بموجبها تحديد منطقلة كوردسلتان والمتمنلل بل جراء إحصلاء سلكاني
(1)

ن إال أ, 
ملن  ومندلي ومناطق أخلرى خانقين وسنجارمناطق كركوك و محافظةاستنناء 

على أنها جزء من كوردسلتان  كالكورد الجانب مناطق الحكم الذاتي وإصرار
أدت إلى تجدد القتال بين الطرفين
(2)

. 

من خالل انتفاضة شعبية تحرير جلزء  0660 آذاراستطاع الكورد في 

اربيلللل  تتمنلللل فلللي محافظلللات دهلللوك, ملللن ا راضلللي الكورديلللة فلللي العلللراق
 المنللاطق المحللررةا جللزاء الجنوبيللة والغربيللة مللن  بينمللا بقيللتوالسللليمانية, 

 نيسلان 6. وبعد إسقاط النظام العراقي فلي ةالمركزي سيطرة الحكومةخاضعة ل

ب قليم كوردستان العلراق فلي قلانون الجديدة اعترفت الحكومة العراقية  4002

لتشللمل  22فللي المللاّدة  4002ة للمرحلللة االنتقاليللة لعللام إدارة الدولللة العراقيلل

الواقعلة  4002آذار  06ا راضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة 

كرر هذا تو, في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالي ونينوى

ضللمن نفلل   4002( مللن الدسللتور العراقللي لعللام 004اإلقللرار فللي المللادة )

ما ملا يتعللق بالمنلاطق الكورديلة ا خلرى التلي كانلت خلار  سليطرة أ الحدود.

العراقي بها  فقد اعترف الدستور 4002آذار  06قبل  حكومة إقليم كوردستان

                                                 

 لمنطقللة 22قللانون الحكللم الللذاتي رقللم و ,0640آذار  00نللا بيللان الحكللم الللذاتي  طللالع علللى( لال(1

 .022-020, االمصدر السابقفريد اسسرد, : ينظر 0642كوردستان العراق لسنة 

قضية كركوك: رإية في ا بعاد اإلستراتيجية والحلول المقترحة, بحث  ( د. سامر مإيد عبد اللطيف,2)

 . 02/1/4000, آخر زيارة في  www.kerkukfeneri.com/ar/?=2636: الرابط التاليمنشور 
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وحكوملللة إقلللليم  ة االتحاديلللةحكوملللالمتنلللازع عليهلللا بلللين المنلللاطق وسلللمتها بال

ادة فلي المل 4002وذلك في ظلل قلانون إدارة الدوللة المإقتلة لعلام , كوردستان

 .020الدائم في المادة  العراقي حولت المادة إلى الدستورتو 25

إن  مصللطل، المنللاطق المتنللازع عليهللا رالبللاً مللا تسللتخدم لإشللارة إلللى 
النزاع بين الدول حول مناطق محددة, فعلى سبيل المنال كانلت التسلمية تطللق 
نات على والية الموصل كاراض متنازع عليها بين العلراق وتركيلا فلي عشلري

منطقللة متنللازع عليهللا بللين  نللارورني كارابللا القللرن الماضللي, كمللا أن إقللليم 
ارمينا وأذربيجان, إال أن الدستور العراقلي اسلتخدم المصلطل، لإشلارة  تيدول

 إلى نزاع داخلي بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

المنلاطق  من الدستور العراقي الدائم 020وقد عرفت لجنة تنفيذ المادة 

هلي المنلاطق التلي تعرضلت لممارسلات النظلام السلابق بؤنهلا "المتنازع عليهلا 
والمتمنلة بالتغيير الديموررافي وسياسة التعريب وتغيير الوضلع السلكاني ملن 
خالل ترحيل ونفي وتهجير ا فراد من أماكن سكناهم كهجرة قسلرية وتلوطين 

واالسلللتمالك وإطفلللاء صلللادرة ا ملللالك وا راضلللي مأفلللراد آخلللرين مكلللانهم و
القوميلة أو  )تغييلر( الحقوق التصرفية وحرمانهم من العمل من خالل تصلحي،

من خالل التالعب بالحدود اإلدارية لتلك المناطق بغية تحقيلق أهلداف سياسلية 

 020كللان يبغيهللا النظللام السللابقت والفتللرة القانونيللة التللي تعمللل عليهللا المللادة 

نيسلان  6ولغايلة  0635تملوز  04ن تاريخ للمناطق المتنازع عليها تنحصر م

4002"
(1)

. 

كما عرف قانون الهيئلة العاملة فلي إقلليم كوردسلتان للمنلاطق المتنلازع 

الصللادرة مللن برلمللان كوردسللتان فللي جلسللته  4000( لعللام 4عليهللا الللرقم )

المنللاطق المتنللازع عليهللا  37/21/3121( فللي بتللاريخ 3االعتياديللة المرقمللة )

العراق خالفلاً للوقلائع التاريخيلة -المستقطعة من كوردستانبؤنها "هي المناطق 

                                                 

ع موقللللللللللع اللجنللللللللللة علللللللللللى االنترنيللللللللللت وعلللللللللللى الللللللللللرابط التللللللللللالي: ( للمزيللللللللللد يراجلللللللللل1)
http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5  ,

 .04/0/4000زيارة في  آخر

http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5
http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5
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والجغرافيللة والمشللمولة بلل جراءات التعريللب وتغييللر هويتهللا القوميللة مللن قبللل 
نظام ألبعث"
(1)

. 

مللن  25أملا ملا يتعللق بالمنللاطق التلي يشلملها المصللطل، فانله ال الملادة 

العراقللي الدسللتور مللن  020المللادة قللانون إدارة الدولللة للمرحلللة االنتقاليللة وال 

, لم يحددا سوى كركلوك كمنطقلة متنلازع عليهلا وتركلت المنلاطق 4002 لعام

 -المناطق التالية :ا خرى دون تحديد, وتتمنل في 

جميع االقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينلوى علدا أقضلية الموصلل  -0
 حضر.الوالبعا  و

 .0635محافظة كركوك بؤكملها ولكن بحدودها اإلدارية قبل عام  -4

 خانقين والمقدادية )شهربان( وناحية مندلي من محافظة ديالى. أقضية -2
 من محافظة واسط )الكوت(. قضاء بدرة وناحية جصان -2
 قضاء مخمور من محافظة اربيل, وناحية فائدة من محافظة دهوك.  -2

% من مجموع مساحة 2072يقدر مساحة المناطق المتنازع عليها ب و

إقلللليم كوردسلللتان
(2)

كلللم 89847 البالغلللة 
3
% ملللن مسلللاحة 29أك ملللا يعلللادل  

العللراق
(3)

 فيمللا تضللم حللوالي نصللف مجمللوع سللكانه. ومللن خللالل الجللدول, 
تظهلر لنلا الحجلم السلكاني ومسلاحة الوحلدات اإلداريلة فلي  تينالتالي والخارطة

 -المناطق المتنازع عليها وبالشكل التالي:
 

 المساحة )بالمائة( السكان )بالمائة( الوحدة اإلدارية

 474 672 قضاء سنجار

                                                 

كوردسلتان  إقلليمقلانون الهيئلة العاملة فلي  ,4000( لسنة 4رقم )قانون للمزيد من التفاصيل ينظر: ( 1)

 .للمناطق المتنازع عليها
خليل إسماعيل محمد, المنطقة المتنازع عليها بين الحاضر الملتهب والمسلتقبل المجهلول, مكتلب  ( د.2)

 .42 , ا4004 ,سليمانية الفكر والتوعية لالتحاد الوطني الكوردستاني,
وقلللللللللع برلملللللللللان كوردسلللللللللتان العلللللللللراق وعللللللللللى اللللللللللرابط التلللللللللالي: ( للمزيلللللللللد يراجلللللللللع م3)

http://www.perleman.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Kurdistan-

Geography  04/0/4000, آخر زيارة في. 

http://www.perleman.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Kurdistan-Geography
http://www.perleman.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Kurdistan-Geography
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 0070 0475 قضاء تلعفر

 272 474 قضاء شيخان

 270 270 قضاء تلكيف

 476 274 قضاء الحمدانية

 376 372 قضاء مخمور

 0275 4270 قضاء كركوك

 474 275 قضاء الحويجة

 270 074 قضاء دوبز

 272 270 قضاء كفرك

 274 572 قضاء دوزخورماتو

 574 0072 قضاء خانقين

 270 473 احية مندلين

 570 076 ناحية قزانية

 670 072 قضاء بدرة

 (4جدول رقم )
النسبة المئوية لسكان ومساحة الوحدات اإلدارية للمناطق المتنازع عليها إلى 

سكان وحجم تلك المناطق
(1)

. 

                                                 

إسللماعيل محمللد, المنطقللة المتنللازع عليهللا بللين الحاضللر الملتهللب والمسللتقبل المجهللول, خليللل  د. (1)

 .43 , االسابقالمصدر 
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( المناطق المتنازع عليها في العراق0رقم )الخارطة  
(0)

 

                                                 
(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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ل، مركب مكلون ملن طالمناطق المتنازع عليها مصأن ويبدو مما سبق 
والنانيللة تللدل علللى أن هنللاك  ,ا ولللى تللدل علللى وجللود منللاطق محللددة ,كلمتللين

وهللذا ا طللراف قللد تكللون  إليلله, أكنللر مللن طللرف تللدعي بعائديللة هللذا المنللاطق
دول علللى إقللليم أو منللاطق محللددة الللدولتللين وهللذا هللو الشللائع المتمنللل بنللزاع 

لتركللللي علللللى عائديلللله واليللللة الموصللللل وكللللذلك النللللزاع كللللالنزاع العراقللللي ا
على جزر الفوكالند, وقد أشيع اسلتخدام هلذا المصلطل،  ا رجنتيني-البريطاني

في القانون الدولي والعالقات الدولية لوصف حالة تنلازع بلين دولتلين أو أكنلر 
عللى أحقيلة منلاطق معينلة. أملا فلي القلوانين الوطنيلة قلملا نجلد هلذا المصلطل، 

ة إلى وجود منطقة متنازع عليها داخل الدوللة الواحلدة, حيلث ظهلر هلذا ك شار

اللذك  4002المصطل، في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعلام 

. ويقصلد بهلا المنلاطق 020في الملادة  4002الدستور العراقي لعام  إلىحول 

العلرب الكورد وها التي تدعي أكنر من جهة عائديتها لها داخل العراقت ويسكن
وريين وا رملللن وتتلللوزع هلللذا ن واالنلللالكللللداالمسللليحيون ملللن والتركملللان و

 وواسط. وصالح الدين المناطق على محافظات الموصل وكركوك وديالى
فللي إطللار القللوانين والدسللاتير قليللل االسللتخدام مصللطل، الولكللون هللذا 

ادخلللل  الوطنيلللة فلللي دول العلللالمت فانللله قلللد يفسلللر عللللى أن المشلللرع العراقلللي
بللان شللكل النظللام  وحيفانلله يللفللي تشللريع وطنللي وبالتللالي  دوليللاً  مصللطلحاً 
 ومميزاً. جديداً  شهد وضعاً يالعراق  في السياسي

وإلللى جانللب تسللمية الدسللتور لهللذا المنللاطق بالمنللاطق المتنللازع عليهللا, 
لرإيتله وإيديولوجيتله الخاصلة  طلقهلا كلل طلرف وفقلاً يفهناك مسلميات أخلرى 

(منلللاطق خلللار  إقلللليم كوردسلللتان)بالوردك تسلللميه فالجانلللب الكللل, بللله
( )

 أو
(المناطق المستقطعة من كوردستان)ب

(1)
, في حين أن الجانب العربي )أو قسلم 

عتللرف بمصللطل، المنللاطق المتنللازع عليهللا وال بالمسللميات ا خللرى يمنلله( ال 

                                                 

() ( برئاسة نيجيرفان البلارزاني  4006تشرين االول  45 - 4003ايار  4في ظل الكابينة الخامسة )

ليم كوردستان شكلت وزارة مختصة بالمناطق المتنازع عليها وسميت بوزارة شإون مناطق خار  اق
و تحولللت الللوزارة اننللاء الكابينللة السادسللة برئاسللة بللرهم احمللد صللال، الللى الهيئللة العامللة فللي إقللليم 

-http://krgكوردسلللتان للمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا, للمزيلللد يراجلللع موقلللع الهيئلللة عللللى االنترنيلللت: 

dagb.org/index.php  , 40/0/4000زيارة في اخر. 

رقم ذك الل كوردسلتان للمنلاطق المتنلازع عليهلا إقليمقانون الهيئة العامة في ينظر المادة خامسا من  (1) 

 .4000( لسنة 4)

http://krg-dagb.org/index.php
http://krg-dagb.org/index.php
http://krg-dagb.org/index.php
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ابعلد  إللى في حين يلذهب قسلم آخلر (بشمال العراق)بل تسميها  ,السابقة الذكر
منلللل هيئلللة علملللاء  ك وال يعتلللرف حتلللى بللل قليم كوردسلللتان العلللراقملللن ذلللل

المسلللمين
(4)

اال ان القللوى السياسللية الرسللمية ومنهللا حللزب الللدعوة والمجللل   ,

أملللا  االعلللى االسللالمي فتعتلللرف بالمصللل، الدسللتورك اللللوارد فللي الدسللتور,
سلمى تف وخاصلة الجبهلة التركمانيلة المسليرة ملن قبلل تركيلا الجانب التركماني

بلللين كلللل هلللذا . وملللن أك وطلللن التركملللان (تركملللان ايللللي) ـالمنلللاطق بللل هلللذا
 جديللد وأطلللق عليهللاالدسللتور العراقللي بمصللطل،  جللاءالتسللميات والطروحللات 

المناطق المتنازع عليها لإشارة إلى وضلعية هلذا المنلاطق ا نفلة اللذكر حتلى 
 وفق آلية وضعت بموجب الدستور.ا تتم حسم العائدية اإلدارية له

 
 نزاعــراف الـــأط: ب الثانًالمطل

حللدد ي الللذكأن عمليللة تحديللد أطللراف النللزاع يتوقللف علللى طبيعللة النللزاع 
تواجللد داخللل يلك النللزاع, فللالنزاع ذا فللراد والجماعللات المشللاركة أو المتللؤنرة بلل

فلراد )اللزو  ا ا سرة الواحدة )بين الزو  والزوجلة( حيلث أطلراف النلزاع هلم 
تواجلللد النلللزاع كلللذلك داخلللل البنلللى يوا قلللارب(, و والجيلللران والدوالزوجلللة وا 

والمإسسات والتكوينلات االجتماعيلة داخلل القريلة والمدينلة الواحلدة وبلين المدينلة 
بين الجماعلات والمكونلات المختلفلة داخلل الدوللة الواحلدة ووالمدن المجاورة لها, 

ين )النللزاع علللى السلللطة بللين ا حللزاب السياسللة أو بللين الحكللام والمعارضللة وبلل
تحرريلة الحركلة الكلون النلزاع بلين الحكوملة ويالتحررية(, فقد  الدولة والحركات

والحصللول علللى حكللم ذاتللي ضللمن معينللة تطالللب بالسلليطرة علللى أراضللي التللي 
وتسلود منلل هلذا النزاعلات علن تللك الدوللة, ل سلتقالحدود الدولة أو المطالبة باال

ير بلللين مجموعلللة ملللن فلللي كنيلللر ملللن دول العلللالم منهلللا النلللزاع عللللى إقلللليم كشلللم
كللذلك النللزاع بللين الحكومللة السللريالنكية , والمتمللردين المسلللمين والدولللة الهنديللة

ونمللور التاميللل علللى الجللزء الشللمالي والشللرقي فللي الللبالد حيللث يطللالبون بللالحكم 
ولكن يقابل ذلك بالرفض ملن  ,الوطن التقليدك للتاميل اعتبار هذا المناطقبالذاتي 

                                                 

فيهللا ممنلللون مللن السللنة العللرب والكللورد فقللطت وتحللاول ان تصللب،  4002نيسللان  02تؤسسللت فللي ( 4)

هاتها تعبر عن مواقف قومية عربيلة متشلددةت ولكلن مرجعية للسنة مقابل مرجعية الشيعةت مع ان توج
مغلفة بذرائع وتبريرات دينية وفقهيلةت للتفاصليل ينظلر: هلادك محمود)اللدكتور(ت التوظيلف السياسلي 

 .025-023( ا4005للفكر الديني )اربيلت 
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ة فلللي سلللريالنكاقبلللل ا رلبيلللة السلللنهالي
(1)

. وكلللذلك هنلللاك نزاعلللات دوليلللة حيلللث 
 ا ذربيجاني على إقليم نارورني كارابا .-ا رميني أطرافها هي دول كالنزاع

فللان  ,النللزاع بصللورة عامللة وبغللض النظللر عللن موضللوعه ونوعللهإن  
ويمكللن أن تكللون  ,فللي النللزاعأو المتللؤنرون ن وأطرافلله يقصللد بهللم المشللارك

ماعللات أو منظمللات أو دول, ويمكللن تقسلليم ا طللراف أو ج اً ا طللراف أفللراد
المشتركة في النزاع على المستويات المختلفة إلى نالث مجموعات
(2)

:- 

موعللة الرئيسللية: أولئللك الللذين لللديهم مصللال، مباشللرة فللي النللزاع لمجا .0
 (.ابينهم القائم)كالزو  والزوجة في النزاع العائلي 

صال، ريلر مباشلرة فلي النلزاع موعة النانوية: أولئك الذين لديهم ملمجا .4
 )كا طفال اللذين يتؤنرون من خالل النزاع بين الوالدين(.

موعة النالنة: أولئك الذين لهم مصال، بعيدة في النزاع ) كا قارب لمجا .2
 وا صدقاء الذين يتؤنرون بالنزاع بين الزوجين(.

اق مللا يتعلللق بللؤطراف النللزاع فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا فللي العللرفيأمللا 
آلراء منظللرك دراسللات السللالم وحللل النزاعللات فللان أطللراف النللزاع  ووفقللاً 

أو من له تلؤنير عللى النلزاع  ,تشمل كل من يشارك في النزاع بصورة مباشرة
أو يسعى من اجل حل هذا النزاع
(3)

للذلك يمكلن تحديلد أطلراف النلزاع  ووفقاً  ,
 -بما يلي:

 الحكومة االتحادية العراقية. -0

 العراق. -ستان حكومة إقليم كورد -4
 دول الجوار وخاصة تركيا وإيران. -2
 الواليات المتحدة ا مريكية. -2
 ا مم المتحدة. -2

                                                 

ا للمزيد عن النزاع في كشمير والنزاع فلي سلريالنكا ينظلر: سلومانترا بلوز, المصلدر السلابق,  (1) 

 وما بعدها. 02

(
2
) 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.    

http://www.cmsupport.org/ConflictMapping/ConflictMap001/ConflictMap001.cfm?ID=1
http://www.cmsupport.org/ConflictMapping/ConflictMap001/ConflictMap001.cfm?ID=1
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بنظلللر االعتبلللار لمكونلللات هلللذا المنلللاطق  أملللا إذا أخلللذنا العواملللل االننيلللة
فللي النللزاع ولهللم تللؤنير علللى النللزاع القللائم, فلليمكن  باعتبللارهم مشللاركين فعللالً 

 -تحديد أطراف النزاع بما يلي:

)الكلللورد المسللللمون ملللن السلللنة والشللليعة والكلللورد االيلللزديين  ردوالكللل  -0
 .والكورد الشبك(

 .)العرب السنة والعرب الشيعة( العرب  -4
 .الشيعة( التركمانالسنة و التركمان) التركمان  -2
 .ن وا رمن(يورينالمسيحيون )الكلدان, اآل  -2

 4002الدسللتور العراقللي لعللام  فللانأمللا مللن الناحيللة القانونيللة والدسللتورية 

 -تشمل كل من:, التي أطراف النزاعلم يحدد ( 020وفي المادة )

 الحكومة االتحادية في بغداد . -0

 العراق .-حكومة إقليم كوردستان -4
فللان لكللل طللرف مللن  ا سلل  السللابقة  طللراف النللزاعمللن  وانطالقللاً 

على المناطق المتنازع عليها فلالطرف الكلوردك أو  اتهأطراف النزاع له تؤنير
عللى هلذا  فلي التلؤنير اللدور ا كبلرم كوردسلتان تمتلاز بكونهلا لهلا حكومة إقلي

رد فلي هلذا وحيلث أن تواجلد الكلهلا في كردولكاالمناطق بسبب االمتداد أالنني 
إلى الغالبية المطلقة كما في سنجار وشيخان  الحاالتصل في بعض يالمناطق 

د بكونهلا روفي مناطق أخرى تتمنل نسبة الكل , بينماومخمور وخانقين وريرها
الكورديللة ال تللزال تقللوم  , هللذا باإلضللافة إلللى أن قللوات البيشللمركةياً كبيللرة نسللب

قللوات العراقيللة, وفللي الجانللب اآلخللر فللان البحمايللة هللذا المنللاطق إلللى جانللب 
فلي هلذا المنلاطق  اللدور الكبيلر فلي إدارة ا زملةفي بغلداد  االتحاديةللحكومة 
 جللزء مللنالمنللاطق إلللى جانللب الموجللودين فللي هللذا  الغالبيللة مللن العللربالن 

باإلضلافة إللى  ,التركمان ال يرربون بضلم هلذا المنلاطق إللى إقلليم كوردسلتان
 االتحاديللةانلله مللن الناحيللة اإلداريللة ال تللزال هللذا المنللاطق مرتبطللة بالحكومللة 

يمكلللن  دول الجلللوار أيضلللاً  أن , كملللا020للملللادة  لحلللين تسلللوية النلللزاع وفقلللاً 

ي النزاع وخاصة تركيا بما لها ملن تلؤنير عللى ف رير مباشرة اعتبارها أطرافاً 
الراعيلة للعمليلة الدوللة كانت , وكذلك الواليات المتحدة باعتبارها قائمالنزاع ال

وحتللى انسللحاب جيشللها فللي نهايللة عللام  4002السياسللية فللي العللراق منللذ عللام 
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, كلل ذللك فلي تللك الفتلرة الحساسلة بشكل أو بآخر على النزاع وانرت 4000

تقللديم لبعنتهللا فللي العللراق ل خولللتا مللم المتحللدة التللي  لللى منظمللةإ باإلضللافة
 لتسلوية مسلؤلة الحلدود الداخليلةلألطراف العراقية المشورة والدعم والمساعدة 

 تقللاريرل هامللن خللالل تقللديم بللين الحكومللة االتحاديللة وحكومللة إقللليم كوردسللتان
 .في هذا المناطقعن النزاع 
 

 عزاـنــل الـوامــع: نًالثا حثالمب
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 وفقلللاً لمصلللالحها السياسلللية 

ت تللدل واالقتصللادية واإلسللتراتيجية. والخارطللة السياسللية لهللذا الللدول والكيانللا
على وجود نزاعات داخلية وخارجية, فعلى سبيل المنلال, شلهد العلراق نزاعلاً 
داخليلللاً مزمنلللاً منلللذ تؤسيسللله ملللع الحركلللة التحرريلللة الكوريلللة, باإلضلللافة إللللى 
نزاعاته الحدودية ملع دول الجلوار والسليما ملع إيلران والكويلت. وبخصلوا 

حلللول المنلللاطق النلللزاع بلللين الحكوملللة االتحاديلللة وحكوملللة إقلللليم كوردسلللتان 
المتنللازع عليهللا, فهنللاك جملللة عوامللل مهللدت السللبيل لقيللام هللذا النللزاع بللين 
الطرفين, منها العامل التاريخي والعاملين االقتصادك والسياسي. وسنبين ذللك 

 بشيء من التفصيل.
 

 ارٌخًـل التـامـالع :المطلب األول

لجلدل بلين ل إنارة المتنازع عليها أكنر المناطقمن مدينة كركوك تعتبر 
تشلير ا دللة التاريخيلة والمكونات المختلفلة التلي تقطنهلا فلي الوقلت الحاضلر, 

هلللذا المدينلللة وكانلللت لهلللم اللللذين وضلللعوا اللبنلللات ا وللللى  )الطلللوتيين(بلللؤن 

سللنة قبللل الملليالد 4200عاصللمتهم  منللذ 
(1)

, وفللي ا لللف النللاني قبللل الملليالد 

ة كركلوكوحكملوا مدينل تيينوطلن من هزيملة الواستطاع اآلشوري
(2)

. وملع أن 
سلتطاعوا فلي علام ااآلشوريين حكموا المنطقة لفترة من الزمن إال أن الميديين 

                                                 

 :اليالرابط التبحث منشور على  كركوك وسياسة التعريب, عوني الداوودك, (1)

 http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm ,  45/0/4000آخر زيارة في. 

ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,  (2)

 . 46, ا4006, /اربيل/بيروت, بغداد0ألنعيمي, دراسات عراقية, ط إللهاترجمة: عبد

http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
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فلللي المنطقلللةهلللم ق. م. ملللن إنهلللاء حكم 304
(1)

مصلللادر ال بعلللض. كملللا أن 

مدينللة  انللوخللرى تشللير إلللى أن  اللولللويين والخللوريين هللم مللن بَ ا تاريخيللة ال
ي تشللكيل ا مللة الكورديللة كركللوك وأنهمللا شللعبان كللان لهمللا دور أساسللي فلل

الحالية
(2)

إللى نفلوذ إمبراطوريلات ودول زحفلت  فيملا بعلد خضعت المنطقةو .
على المنطقة من خار  المنطقلة كالمقلدونيين والبلارنيين والساسلانيين, وأطللق 

(garmakanمكلان طرن على المنطقة بما فيهلا كركلوك تسلمية )والساساني
(3)

 

ليلللة لهلللذا المنلللاطق حيلللث يطلقلللون عليهلللا القريبللة ملللن التسلللمية الكورديلللة الحا

أصللبحت المنطقللة  نحللو المنطقللة , وبعللد توجلله الفتوحللات اإلسللالمية(طاإر ّاى)

هجلرة القبائلل  بلدأتوفي ظل حكمهلم المتعاقبة ضمن سيطرة الدول اإلسالمية 
عود إللى يوان أول وجود لهم  ,التركمانية من آسيا الوسطى على شكل موجات

الخليفلللة ا ملللوك معاويلللة بلللن أبلللي سلللفيان فلللي زملللن ميالديلللة 320علللام 
(4)

 .

جعفلر  يحكلم الدوللة العباسلية وخاصلة فلي عهلد أبلخلالل تهم اهجر تواستمر
مللن  نألفللي سللنوياً  وكللان والللي خراسللان يرسللل ,المنصللور وهللارون الرشلليد

وبعللد دخللول السلللطان السلللجوقي , ا تللراك مللن منطقللة تركسللتان إلللى العللراق

صلب، االسلتيطان التركملاني للمنطقلة أكنلر أ 0022طغرل بك إللى بغلداد علام 

كنافللة
(5)

السللالجقة مللن اجللل حمايللة اإلمبراطوريللة باسللتيطان عشللائر  قللامو, 
-اربيلل-محور تلعفر فيتركمانية على امتداد الطرق التجارية المهمة وخاصة 

كبيللرة ملللن  أعللداداً غللزوات المغوليللة للمنطقلللة كمللا جلبلللت المنللدلي, -كركللوك
طى إلللى المنقطللة. وفللي ظللل حكللم اإلمبراطوريللة المهللاجرين مللن آسلليا الوسلل

                                                 

( د. خليل إسماعيل محمد, كوردية كركوك في ظل الحقائق التاريخية الجغرافية, بحلث منشلور عللى 1)

,  http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htmالموقع االلكتروني :    

 .46/0/4000آخر زيارة في 

 .3( د. كمال مظهر احمد, المصدر السابق, ا2)
ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,  (3)

 .46ا المصدر السابق,
مإسسلة وقلف كركلوك  حبيلب الهرملزك, :ية والنقافيلة, ترجملةماهر النقيب, كركوك وهويتها القوم (4)

ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك ؛  24ا  ,4005 , استانبول,0للنقافة وا بحاث, ط

  .20ا المصدر السابق,السياسة االننية في النزاع والحلول التوافقية, 
 . 24, ا السابقماهر النقيب, المصدر  (5)

http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
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الصللفوية عمللد الشللاا إسللماعيل ا ول إلللى تللوطين أعللداد كبيللرة مللن التركمللان 
وبعللد  ,القزلبللا  )الشلليعة( فللي المنللاطق المحيطللة بكركللوك وطوزخورمللاتو

 اً ءأصلبحت المنطقلة جلز 0222احتالل السلطان سلليمان القلانوني لبغلداد علام 

إلى هذا المناطقاستمرت هجرات التركمان وانية من اإلمبراطورية العنم
(1)

. 
ظلللت المنطقللة  ستانسللفيلد بللانراريللث ويشللير الكاتبللان ليللام اندرسللن و

ن اعتملدوا يوان العنملانيررم الهجلرات السلابقة إليهلا تتسم بنكهة كوردية قوية 
رد المحليلللين لمقاومللة الصلللفويين فللي المنطقلللة وان كلملللة وعلللى ا ملللراء الكلل

مصلطل، جغرافلي يشلير إللى كمنلذ عهلد السلالجقة  مسلتخدمة نتكوردستان كا
محلددة بتواجلد الكلورد منطقة جغرافية

(2)
إشلارات أن باإلضلافة إللى كلل هلذا  .

اللذك زار كركلوك  (يوسيب جيرنيك)ما كتبه المهند  الروسي  هامنوالرحالة 

وكذلك ما ذكرا العالمة التركي )شم  الدين سامي( عام  ,0542-0544عام 

الكورد يشكلون الغالبية المطلقة ملن سلكانهابؤن  ,0563
 (3)

ا دللة , تعتبلر ملن 

 فللي طروحللاتهم حللول الهويللة الكورديللة عليهللا الكللورد عتمللديالتللي  التاريخيللة
 لمدينة كركوك والمناطق المتنازعة عليها ا خرى.

بلؤنهم كلانوا يحكملون  أيضلاً يإكلدون وفي الجانب اآلخر فلان التركملان
والبلاحنين وملنهم ها, وقلد أكلد بعلض الملإرخين أكنرية سكان المنطقة ويشكلون

همسلي لونكريلك )المفلت  اإلدارك فلي الحكوملة العراقيلة  البريطاني السياسي
اللذك أشلار بلان التركملان يقطنلون بكنلرة فلي ملدن كركلوك ( في العهد الملكلي

واربيلللل والتلللون كلللوبرك وكفلللرك
(4)

)الضلللابط  ادمونلللدزوكلللذلك سلللي جلللي  ,
بللؤن التركمللان يشللكلون أرلبيللة فللي مركللز  ىيللرريطللاني( الللذك السياسللي الب

االقضللية والنللواحي والقللرى رد هللم ا رلبيللة فللي ومحافظللة كركللوك وان الكلل

                                                 

 ن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,ليللام اندرسلل (1)

  .22-24 ا المصدر السابق,
 .   23-22, ا اهالمصدر نفس (2)
(, بحللث منشللور علللى 0625-0520التركيللب ا ننللي لسللكان كركللوك خللالل قللرن ) د. جبللار قللادر, (3)

آخلر زيلارة فلي  , http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htmالموقع االلكتروني: 

2/4/4000. 

 .060( ماهر النقيب, المصدر السابق, ا4)

http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
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المحيطة بكركوك
(1)

انله فلي ذللك الوقلت كلان ا سلا  فلي تحديلد القوميلة  إال. 
خرجللت للتلو مللن تحللت قللد وكانللت المنطقلة  الناطقللة  هلالي المنطقللة اللغللةهلو 
 ريلللر التركملللان المكونلللات ا خلللرى جميلللعالعنمانيلللة وبالتلللالي كانلللت  ةاإلدار

رد في الملدن انلدمجوا ملع مإسسلات وكنير من الكالالتركية وان تتحدث باللغة 
وهكلذا فلان لشليوع اللغلة التركيلة دفلع  ,الدولة العنمانية وكانوا يجيدون التركية

لغلة فلي تقلدير ببعض المستشلرقين والرحاللة وحتلى التركملان أنفسلهم فلي المبا
كمللا انلله حتللى إذا كانللت لمدينللة كركللوك ذات أرلبيللة تركمانيللة فؤنهللا  عللددهم.

محاطلللة بقلللرى وملللدن ذات رالبيلللة كورديلللة أك أنهلللا تقلللع فلللي عملللق الغالبيلللة 
 الكوردية.

 0644تقريللر عصللبة ا مللم لسللنة وبموجللب  مللن الناحيللة الجغرافيللةو

يتمنلل بمنلاطق  راقأشلار إللى أن العل فقلدالخاا بحل مشلكلة واليلة الموصلل 
تجللاوز يال  العربللي نللالث هللي العللراق والجزيللرة وكوردسللتان ... وان العللراق

خط تكريت على نهر دجلة وهيت على نهر الفرات
(2)

. 
هجلرة إللى  في المناطق الشمالية ملن العلراق فيعلود أما الوجود العربي

وجلود أك  فلي السلابق حيلث للم تكلن ,الفتوحلات اإلسلالمية بعلدالقبائل العربية 
فمدينة الموصلل مركلز الواليلة قبلل وصلول اإلسلالم في هذا المناطق, للعرب 

كانت تتكون من نالث محالت وهي محللة الزرادشلتيين  ميالدية 324 عام في

ومحلللة اليهللود ومحلللة المسلليحيين, وفللي عهللد الخليفللة عمللر بللن خطللاب بللدأت 
ربيللة فللي الفتوحللات اإلسللالمية تتوجلله نحللو العللراق وتللم تللوطين أول عشلليرة ع

الموصللل باسللم الخللزر 
(3)

 ايضللاً, وجللود فللي كركللوكأك ولللم يكللن للعللرب  ,
أن القللرن السللابع عشللر شللهد أوسللع حركللة انتقللال للعشللائر  لونكريللك ويللذكر

العربيللة البدويللة )عشللائر الشللمر( إلللى منطقللة الجزيللرة رللرب نهللر دجلللة وفللي 

                                                 

 ,4004 اربيلل, د. جمال رشليد احملد, كركلوك فلي العصلور القديملة, دار ارا  للطباعلة والنشلر, (1)

 .20 ا
د. خليللل إسللماعيل محمللد, المنطقللة المتنللازع عليهللا بللين الحاضللر الملتهللب والمسللتقبل المجهللول,  (2)

 .  44المصدر السابق, ا

د. عبللدالفتاح علللي البوتللاني, دراسللات ومباحللث فللي تللاريخ الكللورد والعللراق المعاصللر, المصللدر  (3)

 .02رفور مخمورك, المصدر السابق, ا؛  242السابق, ا
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ا رللرب هجللرة عشللائر العبيللد والجبللور باتجللابللدأت أوائللل القللرن النللامن عشللر 
كركوك
(1)

. 
الحدينة بؤربع سنوات وبقرار ملن عصلبة  دولة العراقلت تشك وبعد أن

واليللة الموصللل ) كوردسللتان  تللم إلحللاق 0642كللانون ا ول  03فللي ا مللم 

العراق( بها
(2)

. 
ويبدو مما سبق بان منطقة كركوك كانت ذات أرلبية كورديلة منلذ أقلدم 

التركمانيللة إليهللا جللاءت خللالل العصللور وحتللى اآلن, وان الهجللرات العربيللة و
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 

نمللا الصللفويين اسللتقدموا التركمللان الشلليعة لخلللق اسللتقدموا التركمللان السللنة, بي
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.
 ايلةبد علود إللىيو كما أن الوجود العربلي فلي هلذا المنلاطق حلديث نسلبياً 

توطين العشلائر العربيلة فلي العهلود ا خيلرة ملن حكلم الدوللة العنمانيلة, وكلذلك 
تعريب المنطقة والتي استمرت حتى علام ببدأت  التي بعد تؤسي  الدولة العراقية

4002. 

فلي المنلاطق المتنلازع  المسليحي وركنردك واآلونالحظ بان الوجود الكو
بعلد  فيملا جلود التركملاني والعربلي جلاء, وان الوقديماً  تهاعليها قديم وهم من سكن

وإنهللم اسللتقدموا إلللى هللذا المنللاطق مللن أمللاكن أخللرى وعلللى الللررم مللن حكمهللم 
هذا المناطق بلل إنهلم اسلتولوا عليهلا لا صليين  سكانالللمنطقة إال أنهم ليسوا من 

وان المنطقللة كانللت تسللمى بكوردسللتان منللذ العهللد السلللجوقي  واسللتوطنوا فيهللا.
رد فللي حللين أن تسللمية ولللى وجللود إقللليم جغرافللي تعنللي ارض الكللوالتللي تشللير إ
لي" التي تطلقها التركمان على المنطقة ليست لهلا أصلل تلاريخي, كملا ي"تركمان إ

من العراق فلي أك وقلت بلل وحتلى أننلاء تؤسلي  الدوللة  ءاً أن المنطقة لم تكن جز

                                                 

يل محمللد, المنطقللة المتنللازع عليهللا بللين الحاضللر الملتهللب والمسللتقبل المجهللول, ( د. خليللل إسللماع1)

 .26-25ا         المصدر السابق, 
مكتللب الفكللر والتوعيللة لالتحللاد الللوطني  كردسللتان والحقللوق القوميللة للتركمللان, د. مكللرم طالبللاني, (2)

 .40 ا ,4005 ,سليمانية الكردستاني,



 79 

تلم إلحاقهلا  العراقية للم تشلمل هلذا المنلاطق ولكلن العتبلارات سياسلية واقتصلادية
وان إشللارة بعللض الكتللاب إلللى أن التركمللان يشللكلون أرلبيللة فللي مركللز  بللالعراق.

المحيطلة  رد يشلكلون أرلبيلة فلي القلرىوكركوك اعترفوا في نف  الوقت بان الكل
 والتي تعتبر امتدادها الطبيعي وان الخالف لي  على مركلز كركلوك وحلدها, بها

فللي المركللز فللان ذلللك يعللود إلللى أن رد أقليللة وبكللون الكلل صللحيحاً  ذلللكوان كللان 
علللى التركمللان فللي علللى ا رلللب مركزهللا كللان بيللد العنمللانيين الللذين اعتمللدوا 

 حلللول تلللاريخ الصلللراع الفكلللرككلللل ذللللك باإلضلللافة إللللى أن  المسلللائل اإلداريلللة.
حكلام  علنوريين نلرد واآلوا خلرى تتركلز بلين الكل المتنازعلة المناطقوكركوك 

انلله ال التركمللان وال و ,نيّطااُ ن ويأم ميللدي شللوريينالمنطقللة ا وائللل هللل كللانوا آ

وجلود فلي المنطقلة فلي  افلي هلذا الصلراع كلون أنله للي  لهمل العرب ليسلا طرفلاً 
 .التاريخ القديم

 

 صاديـل االقتـامـالع :المطلب الثانً
 نهللا تحتللوك ؤهميللة اقتصللادية كبيللرة بتتميللز المنللاطق المتنللازع عليهللا 

باإلضافة إللى سلهولها الشاسلعة  ,الغازوكالنفط  المصادر الطبيعية الهامة على

كالحنطللةالصللالحة إلنتللا  المحاصلليل الزراعيللة الهامللة 
(0)

والشللعير والقطللن  

كمللا أن , المحاصلليل الزراعيللة بالدرجللة ا ولللى إضللافة إلللى أنللواع عديللدة مللن
الموقللع الجغرافللي للمنللاطق المتنللازع عليهللا ووقوعهللا بللين إقليمللين جغللرافيين 

ازدادت مللن أهميللة المنطقللة  ,قللليم الجبلللي وإقللليم السللهل الرسللوبيمتبللاينين اإل
لمنتجلات الزراعيلة والحيوانيلة ومنهلا ملدن امراكز لتسلويق  فيها ونشؤت قديماً 

الموصل وكركوك وسنجار وخلانقين ومنلدلي
(4)

وبعلد اكتشلاف كميلات كبيلرة . 

مللن الللنفط فللي هللذا المنللاطق ازدادت أهميللة المنطقللة واشللتد الصللراع حولهللا 
اجتلللازت محيطهلللا المحللللي واللللوطني لتجتلللذب إللللى بإرتهلللا  واكتسلللبت أبعلللاداً 

اهتماملات القللوى اإلقليميلة والعالميللة الن الطلرف الللذك يسليطر علللى المنطقللة 
فمحافظلة  مصادر الطاقة فلي العلالم. أهم يكون في حقيقة ا مر قد سيطر على

                                                 

اع الحنطةت وكان يطللق عليهلا الحنطلة الكورديلةت ومملا لله دالالتله تعد حنطة كركوك من اجود انو( 0)

 االسم الى )الحنطة الشمالية(. 0625القومية والسياسية ان الحكومة العراقية استبدلت بعد سنة 
د. خليل إسماعيل محملد, المنطقلة المتنلازع عليهلا بلين الحاضلر الملتهلب والمسلتقبل المجهلول, المصلدر ( 4)

 .42السابق, ا
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 ة,كركللوك مللنال مركللز تجللارك وزراعللي هللام وفيهللا مللن المصللادر الطبيعيلل

هلا يبلس مخزونو ( بئراً 252)حوالي وخاصة النفط حيث يبلس عدد آبار حقولها 

علللام  ذ  اللللنفط فيهلللا منلللاأنتلللبلللدء و مليلللار برميلللل 42االحتيلللاطي أكنلللر ملللن 

0644(1)
 محافظللة كمللا أن ا هميللة االقتصللادية للمنللاطق المتنللازع عليهللا فللي. 

جلود آبلار نفطيلة للزراعة وكذلك و الصالحة تتمنل في سهولها الشاسعة نينوى

هللا ويبلللس مخزون بئللراً  (52)كنيللرة فللي هللذا المنللاطق والتللي تبلللس عللدد آبارهللا 

برميلللاالحتيللاطي مللا يقللارب مليللارك 
(2)

والجللدول التللالي يظهللر لنللا ا هميللة  .
 وبالشكل التالي:  لمناطق المتنازع عليهاالنفطية ل

االحتياطي بمليار  المنطقة الحقول
 برميل

 المالحظات

 منتج 02700 كركوك طزطزبابا

 منتج 02702 كركوك باك حسن

 منتج 00720 كركوك جمبور

 رير منتج 02740 كركوك بخمة حسن

 رير منتج 02760 كركوك جمبور شمال

 منتج 0705 ررب دجلة عين زالة

 منتج 0720 ررب دجلة بطمة

 منتج 0742 خانقين نفط خانة

 (2جدول رقم )
في المناطق المتنازع عليهااالحتياطي المإكد لحقول النفط 

(3)
. 

                                                 

( حكومللة إقللليم كوردسللتان, وزارة شللإون منللاطق خللار  اإلقللليم, تقريللر حللول التغييللرات اإلداريللة 1)

 . 4, ا4004للمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك, اربيل, حزيران 
 . 34 , اهنفس المصدر (2)
ََّٕساح عٕننقالً عن:  (3) َّغَُو ل  وٖتُ بكَ ه ي  .44صٕرضأَٗ ث
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السللهول الشاسللعة ووخاصللة وجللود الللنفط  ,ولعللب العامللل االقتصللادك
فللي  سلللبياً  دوراً  ,للزراعللة ووقللوع المنطقللة علللى الطريللق السلللطاني التجللارك

ا ملن هحيث كان العنمانيون يشجعون التركمان للسكن في ,مستقبل هذا المناطق
 فمللنالً النفطيللة, متيللازات االمللنحهم خللالل تعييللنهم فللي المناصللب الحكوميللة و

اللى عائللة نفطجلي زادة التركمانيلة  طزطزباباا امتياز استخرا  النفط فلي  وامنح

ليقوموا ببيعه إلى سكان المنطقة
(1)

. 
فلي تقريلر مصلير واليلة الموصلل  حاسلماً  كما لعلب وجلود اللنفط دوراً 
مللل مللن وبللدعم كا بريطللانياالنتللداب ال وإلحاقهللا بللالعراق التللي كانللت تحللت

لمصلللالحها, كملللا أن  وفقلللاً  االمجلللال أمامهلللا السلللتغالل نرواتهلللا خيلللرة فسللل، 
الواليلات المتحلدة  مكنهلا ملن إقنلاعالموقف القوك لبريطانيلا فلي عصلبة ا ملم 

 مقابللل حصللول (ولسللنرئيسللها )وودرود المبللادئ التللي أعلنهللا بللالتخلي عللن 
ت ا مريكيلة عللى امتيلازات اللنفط فلي العلراق حيلث حصللت الشلركا ا خيرة

 امتيللازات التنقيللب عللن البتللرول فللي العللراق وفقللاً  أسللهم% مللن 42742علللى 

(2)0643التفاقية 
. 

بريطانيا على العراق لالحتفاظ بالواليلة موافقتهلا عللى ملن،  تواشترط
سلواء الواليلة  ستخرا   النفط إللى شلركة بريطانيلة وإال قلد تخسلرالامتيازات 

أن االعتبلارات  أشلار إللى ن تقريلر العصلبةكملا أ, بدمجها مع تركيا أو سوريا
 االقتصادية تدعوا إلى ضم المنطقة للعراق لكي تستطيع أن تتطور وتنمو نمواً 

وهلللذا ال تلللؤتي دون ضلللم واليلللة الموصلللل إليهلللا طبيعيلللاً 
(3)

العاملللل وكلللان  .
قيللام الدولللة الكورديللة لبريطانيللا خاصللة الحلفللاء ومعارضللة االقتصللادك وراء 

 مين حاجللاتؤلتلل فيهللا, صللل بللالعراق بسللبب النللروة النفطيللةواليللة المو وألحقللت
تسيير أسطولها البحرك والتخلا من واردات النفط ملن لوية صناعال بريطانيا

تسللتورد النفطيللة  ا% مللن واردات بريطانيلل50حيللث كانللت  ,الواليللات المتحللدة

ا مريكللي  النفللوذ بعللاد  ابريطانيللت وسللع ا مريكيللة, مللن الواليللات المتحللدة
                                                 

 :بحلث منشلور فلي ر نفط كركلوك عللى ترحيلل الكلورد ملن كركلوك وتعريبهلا,ازاد نقشبندك, ان د. (1)

, دار ارا  4000كركللوك بحللوث المللإتمر العلمللي حللول كركللوك نيسللان مجموعللة مللن المللإلفين, 

 .22 , ا4000, , اربيل4للطباعة والنشر, ط
 . 60-60م حبيب, المصدر السابق, اظ( كا2)
 .032-030المصدر السابق, ا بزاز,الرحمن لعبدا (3)
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عن المنطقة لكي تنفرد بمواردها وجعلها جزءاً من مناطق االنتلداب ماني وا ل
التابع لها
(1)

. 
 ب نتلا العاملل االقتصلادك المتمنلل  أصلب،وبعد تؤسي  الدولة العراقيلة 
بجللب حيلث قاملت شلركة نفلط العلراق جديلدة النفط وسليلة لممارسلة سياسلات 

فلي كركلوك  وإسلكانهمفلي الشلركة  للعملمن العرب واآلشوريين  ةكبير أعداد
عللى حسلاب سلكان المنطقلة
(2)

تعريلب فلي العهلد الملكلي ال ت سياسلة, واسلتمر
لخطلط وبلرامج وسياسلة مدروسلة ملن قبلل  واتسعت في العهد الجمهورك وفقاً 

تللوترت عالقللات  0640عللام الحكللم الللذاتي فللي خللالل مفاوضللات الدولللة, و

 ى البلارزاني رسلمياً مصلطف إعلالنالنورة الكورديلة بعلد مع الحكومة العراقية 
فللي نفللط كركللوك الكللوردحللق 

(3)
وان سياسللات الحكومللات العراقيللة المتعاقبللة  .

تمنلت في استنمار وإنتا  النفط في المنلاطق المتنلازع عليهلا بؤقصلى درجاتله, 

بلؤكنر  0660إللى  0620فقد ساهمت حقول النفط في كركوك خلالل ا علوام 

, فضالً 0664% عام 3474ى ي, ووصل إلعراق النفطال إنتا % من 32من 

المحلي% من االستهالك 4274عن تزويدها يومياً ما مقدارا 
(4)

. 

ويبللدو ممللا سللبق أن ا هميللة االقتصللادية الكبيللرة للمنطقللة قللد سللاهمت 
بشكل كبير في تحديد مسلار السياسلات الحكوميلة حيلال المنطقلة وجعللت منهلا 

طرة عليها سيزيد من قلوة منطقة ساخنة وقابلة لالنفجار في أك وقت, الن السي
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.

 
 

                                                 

 زمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,أ( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, 1)

 .20المصدر السابق, ا 
 .24 ( د. ازاد نقشبندك, المصدر السابق, ا2)
 ( د. سامر مإيد عبد اللطيف, المصدر السابق.      3)

  .22-24( د. ازاد نقشبندك, المصدر السابق, ا4)
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 ًـٌاسـل ألسـامـالع :المطلب الثالث
ا هميللة الكبيللرة للمنللاطق المتنللازع عليهللا دفعللت القللوى المسلليطرة إن  

اللديمغرافي, ومنلذ بدايلة حكلم  هلاقعاعليها بممارسة سياسات أدت إللى تغييلر و
المنطقلة  إللى وعربيلة الدول اإلسالمية للمنطقلة بلدأت باسلتقدام قبائلل تركمانيلة

 بالعنمللانيين وانتهللاءاً ويين فلسلللجوقيين والصللمللن ا مللويين والعباسلليين وا بللدءاً 
, وكللان اسللتقدامهم مللن اجللل االسللتفادة ملللنهم والحكومللات العراقيللة المتعاقبللة

الطريلق التجلارك وللردع العشلائر  وتلامين كمحلاربين وكلذلك لحمايلة عسكرياً 
وجللودهمالكورديللة المتمللردة ضللد 

(1)
تعييللنهم فللي المناصللب اإلداريللة إلدارة لو 

مللن اجللل كللل ذلللك و ليين لهللم,االعنمانيللة وليكونللوا رعللاة مللو مإسسللات الدولللة
 علللى قللاموا بزيللادة تللوطين التركمللان علللى طللول هللذا الطريللق, كللل هللذا سللاهم

الوجللود العنمللاني فللي  انتهللاءوبعللد  ازديللاد التواجللد التركمللاني فللي المنطقللة.
تللم تشللكيل عللدد مللن الكيانللات السياسللية  بريطانيللاالمنطقللة واحتاللهللا مللن قبللل 

دول الحلفللاء وخاصللة بريطانيللا وفرنسللا,  مصللال،ديللدة بشللكل يتوافللق مللع الج
وعللللى اللللررم ملللن نشلللاط الحركلللة التحرريلللة الكورديلللة آنلللذاك إال أن العاملللل 

عاهلدة بل وللم يوفلوا بوعلودهم فلي م االسياسي كان وراء عدم دعم بريطانيا له
كملا  .ب قامة الدولة الكوردية في جنوب شرق ا ناضول ووالية الموصلسيفر 

لملا  ونظلراً  ,ملن رالبيلة شليعية 0640 علام دولة العلراق التلي تؤسسلت فليأن 

لتحقيلق ا خيلرة  ة سلعتمصلال، البريطانيلالشلكله الشليعة ملن الخطلر عللى سي
توازن طائفي وذلك بانضمام ا رلبية الكوردية السنية في واليلة الموصلل إللى 

العراق
(2)

. 
إذا علدت "بؤنله الموصلل  مشلكلةتقرير لجنة عصبة ا مم حلول وأشار 
 ,لحل المشكلة حينئذ يجب إقامة دوللة كورديلة مسلتقلة حاسماً  العنصرية عامالً 

"الرأك الذك أبدى معظم المناطق الكوردية تمسلكها بله
(3)

إال أن هلذا ا سل  , 
وبعللد إكمللال شللكل الدولللة لللم يإخللذ بنظللر االعتبللار فللي تقريللر مصللير الواليللة. 

قية إلى وضع مخطلط لتنفيلذ سياسلات التعريلب العراقية سعت الحكومات العرا
محافظللات فللي المنللاطق الكورديللة المتاخمللة للمنللاطق العربيللة وتركللزت فللي 

                                                 

 .54 ا ( د. كمال مظهر احمد, المصدر السابق,1)
 السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة, :( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك2)

 .20المصدر السابق, ا 
 .064-063ا ( د. كمال مظهر احمد, المصدر السابق,(3



 84 

, مللن خللالل مشللاريع اسللتيطانية وإسللكان والكللوت وكركللوك وديللالى الموصللل
 علادةإلالعشائر العربية البدوية المتنقلة فلي هلذا المنلاطق والغلرض منهلا كلان 

وكانلللت سياسلللة  .كان لصلللال، المكلللون العربللليالتكلللوين القلللومي للسللل رسلللم
الحكومات العراقية في العهلد الملكلي تتمنلل فلي تشلجيع العوائلل العربيلة عللى 

مقدملة لحملالت تعريلب مسلتمرة , ا مر الذك أصب، السكن في منطقة كركوك
 مشلاريع ومنهلا مشلروح الحويجلةتنفيذ تم التخطيط لها بشكل فعال ومن خالل 

(1)0624وحتى  0623لعمل فيه منذ سنة ا أالذك بدا روائي 
. 

مللن سياسللة  وفللي العهللد الجمهللورك أصللبحت سياسللة التعريللب جللزءاً 
وكانلت تلتم ها الدولة العليا حيث كانلت أعللى أجهلزة الدوللة تشلرف عللى تنفيلذ

ملن مجلل  قيلادة  الصلادرة قلراراتالمن خالل إصدار المراسيم الجمهوريلة و
 سياسة نالنة محاور وتتمنل في:هذا ال اتخذتوالنورة بهدف تعريب المنطقة, 

 .محافظة نينوىمحور تعريب منطقة الجزيرة ررب  -0

 محور تعريب منطقة كركوك. -4
 بغداد. شرقمحور تعريب منطقة الكورد الفيليين  -2

 المنطقة الممتدة من قضاء بدرة في محافظة واسط ملروراً  تشملحيث 
نينللوى محافظللةرللرب إلللى قضللاء سللنجار فللي وصللوالً بمحافظللة كركللوك 

(2)
, 

ملن المنلاطق ا ماميلة التلي تعرضلت للتعريلب ملن هلذا الشلريط وكانت تعتبر 
 العرب مكانهم. وإسكانخالل ترحيل سكانها الكورد والتركمان 

وملللن خلللالل االطلللالع عللللى سياسلللات الحكوملللات العراقيلللة المتعاقبلللة 

فللان سياسلللة  ,4002-0635 فللي أعلللوام البعلللث حللزب حكلللمخللالل وخاصللة 

 الممارسات التالية:في  تالتعريب تجل

تللوطين العشلللائر العربيلللة ملللن جنللوب ورلللرب العلللراق فلللي المنلللاطق   -0
 صحابها الكلورد التي وتوزيع ا راضي الزراعية  المتنازع عليها حالياً 

تللم  , فمللنالً والتركمللان علللى العشللائر العربيللة المتنقلللة بهللدف اسللتيطانها

                                                 

 :بحللث منشللور فللي ي محافظللة كركللوك,, البعللد القللومي لالسللتيطان العربللي فللإسللماعيلخليللل  ( د.1)

, دار ارا  4000كركللوك بحللوث المللإتمر العلمللي حللول كركللوك نيسللان مجموعللة مللن المللإلفين, 

 .404, ا4000,اربيل ,4للطباعة والنشر, ط
خليل إسماعيل محملد, المنلاطق المتنلازع عليهلا بلين الحاضلر الملتهلب والمسلتقبل المجهلول, المصلدر د. ( 2)

 .6السابق, ا
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فلللي ناحيلللة  0624ملللن العلللرب فلللي علللام  شلللخا (44402إسلللكان )

الحويجللة
(1)

فللي  55 رقمالملللقللرار مجللل  قيللادة النللورة  وفقللاً , كمللا انلله 

، العربيللة إلللى قضللاء سللنجار ياصللعشلليرة ال ترحيلللتللم  9/2:79/:2

ا راضلللي الزراعيلللة والتلللي تعلللود للعشلللائر الكورديلللة ى واسلللتولت علللل
ومقابلل  ,قلانون اإلصلالح الزراعليتطبيلق كانت تحت ذريعلة و زديةياال

منلل والغربية دية كاملة إلى المحافظات الجنوبية ذلك تم نقل عشائر كور
محافظة كركلوك إللى محافظلة في تبة ا قر نقل عشيرتي باالني وزند من

نبارالا
(2)

. 

طرد أعداد كبيرة من الموظفين والعمال الكلورد ملن مإسسلات الدوللة   -4
خلار  كركلوك,  إللىشركة نفط الشمال في كركلوك ونقلهلم من  وخاصة

 ت.ال العرب ليحلوا محلهم في هذا المإسساوجلب الموظفين والعم
داخللل كركللوك مللع  الوافللدين العللربى سللكنية علللال يراضللالأتوزيللع   -2

فلي فلي هلذا المنلاطق, ف تهمزيلادة نسلبلدور اللتقديم مساعدات مالية لبنلاء 

ألف قطعة ارض سكنية وصلرف مبللس  22تم توزيع  0650صيف عام 

 فلي منطقلة لليالن فلي 4كلم 05ألف دينلار لكلل عائللة عربيلة شلملت  06

كركوك محافظة
(3)

. 
من، وكاالت الشركات والمإسسات االقتصادية الحكوميلة إللى العلرب   -2

 الوافدين. 
بيللع بمنللع الكللورد والتركمللان مللن شللراء العقللارات كمللا لللم يسللم، لهللم   -2

 عقاراتهم لغير العرب.
تميزت سياسة الحكومات العراقية المتعاقبة وخاصة خالل عهد حزب   -3

هللا كانللت قائمللة علللى العنصللرية القوميللة باالعتمللاد علللى سلليادة البعللث بؤن
ولعل قرار مجل  العنصر الواحد والعمل على إذابة المكونات ا خرى, 

                                                 

 .22ا المصدر السابق,ازاد نقشبندك,  .( د1)
تقريللر حللول التغييللرات اإلداريللة  حكومللة إقللليم كوردسللتان, وزارة شللإون منللاطق خللار  اإلقللليم, (2)

د. مكلرم طالبلاني, المصللدر  ؛ 32 المصلدر السلابق, ا للمنلاطق المتنلازع عليهلا بضلمنها كركللوك,

 .20-20االسابق, 
 . 22, اازاد نقشبندك, المصدر السابق  ( د.(3
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نلا حيلث دليلل عللى ذللك  23/23/2:99فلي  (520)قيادة النورة رقم 

القرار على انه يمنع العراقي عربي القومية من تغيير قوميته إللى قوميلة 
انأخرى  ك سبب كل

(1)
تطبيلق سياسلة تصلحي، القوميلة والتلي وكلذلك  .

ا من ا قليلات بتحلويلهم إللى ممن خاللها أجبر الكورد والتركمان وريره
العرب وإال سيحرمون من جميع حقلوق المواطنلة ويرحللون إللى خلار  

 المنطقة. 
لمحافظات كركوك ونينوى وديالى وصالح التالعب بالحدود اإلدارية   -4

التغييرات اإلداريلة  فمنالً  ها الديمغرافي لصال، العرب,لتغيير واقعالدين 
تزيلد علن التي كانت مساحتها قللت  محافظة كركوك حدودالمستمرة في 

كم ألف 40
4
كلم 6346إللى  القلرن الماضلي اتيفي خمسين 

4
فلي الوقلت  

الحاضر
(2)

. 
 زديينيللتمنلللت سياسللة البعللث فللي منللاطق الموصللل ب جبللار الشللبك واال  -5

 يل أنفسهم كعرب بل طال ذلك حتلى العشلائر الكورديلةتسجعلى  الكورد

ترحيلل الكلورد الشلبك تلم و يلة والهسلنيانتا طزطاز منل الكيكلان و ا خرى

مللللن  تصللللفية ممتلكللللاتهم وهللللدم دورهللللم وكللللل ذلللللك بللللؤوامر رسللللميةو
الحكومة
(3)

  . 
طالللت سياسللة التعريللب الجانللب النقللافي وتمنلللت فللي تغييللر ا سللماء   -6

اللغللة للقصللبات والقللرى والملدار  وا حيللاء إلللى الكورديلة والتركمانيللة 
تلؤميمالتم إبدال اسم محافظة كركوك إلى محافظة العربية, فمنال 

(4)
وتلم  ,

تغيير اسم محلة رحيماوا في كركوك إللى ا نلدل  وإعداديلة كوردسلتان 
إلى إعدادية عبدالملك بن مروان
(5)

, وكذلك في محافظة نينوى تلم تغييلر 

                                                 

 .622 , ا04/04/0655 , بتاريخ2424( الوقائع العراقية العدد 1)

 ( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,2)

  .23 المصدر السابق, ا
اإلداريللة تقريللر حللول التغييللرات  ( حكومللة إقللليم كوردسللتان, وزارة شللإون منللاطق خللار  اإلقللليم,3)

 . 25 للمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك, المصدر السابق, ا
 .43 , ا6/4/0643تاريخ  ب 4202( الوقائع العراقية, العدد (4
 . 22-22 ازاد نقشبندك, المصدر السابق, ا ا ( د.5)
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 ,وسليبا شليخ خلدر إللى مجملع الجزيللرة, لقحطانيلةرعزيلر إللى اطناحيلة 
مجمع العدنانية إلىرزرك طو

(1)
. 

حقلللة تمصلللادرة ا ملللوال المنقوللللة وريلللر المنقوللللة للعوائلللل المل -00
زراعيللة ال حجللز العقللارات وا راضلليوالكورديللة  التحرريللة بالحركللة

عقلارات وتلم البتمليلك  طللفالحين الكورد والسماح للعناصر العربيلة فقل
برقيات بجمهورية أو بقرارات مجل  قيادة النورة أو  بمراسيمكل ذلك 

ا خلرى  لجنة شإون الشلمال أو بكتلب رسلمية ملن المحافظلة واللدوائر
 للدولة.

تمنللللت سياسلللة التعريلللب فلللي محافظلللة ديلللالى بللل فرا  الشلللريط  -22
الحدودك مع إيران من سكانها الكورد وإسقاط الجنسلية العراقيلة علن 

( 333قللرار مجللل  قيللادة النللورة المللرقم )الكللورد الفيليللين بموجللب 

4/2/2:91بتاريخ 
(2)

. 

رد والتركملان ونخفلاض فلي نسلب الكلاالهذا السياسلة أدت إللى  -04
لصللال، العللربت فمللن خللالل مقارنللة نتللائج اإلحصللاءات نجللد أن نسللبة 

رد في انخفاض مستمر ويقابلهلا ارتفلاع مسلتمر فلي نسلبة العلرب, والك

% 2572رد فلي محافظلة كركللوك وفعللى سلبيل المنلال كانلت نسلبة الكل

% فللي إحصللاء عللام 40انخفللض إلللى  0624بموجللب إحصللاء عللام 

 0624 عام % في إحصاء4574, وبالمقابل كانت نسبة العرب 0664

(3)0664% في إحصاء عام 44ارتفع إلى 
 . 

تشللللكيل المنظمللللات السللللرية فللللي كركللللوك إلرهللللاب وارتيللللال  -02
اتركهبهدف إررامهم على  فيهارد والمواطنين الك

(4)
. 

                                                 

يللة تقريللر حللول التغييللرات اإلدار وزارة شللإون منللاطق خللار  اإلقللليم, ( حكومللة إقللليم كوردسللتان,1)

 .32 المصدر السابق, ا للمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك,
 .55, انفسهالمصدر  (2)
 ( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,3)

 .43 المصدر السابق, ا
 .22ازاد نقشبندك, المصدر السابق, ا ( د.4)
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, 25الملادة  فلي للمرحلة االنتقالية العراقيةعترف قانون إدارة الدولة يو

 أكللدتاحيلث  اتالسياسلل بتللك ,020المللادة فلي  4002لعللام والدسلتور العراقلي 

تلدابير ملن العلى انله عللى الهيئلة العليلا لحلل نزاعلات الملكيلة العقاريلة اتخلاذ 
ابق والمتمّنللة بتغييلر الوضلع أجل رفع الظلم الذك سّببته ممارسات النظلام السل

السكاني لمناطق معّينة 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 

الظللم ملن خلالل إعلادة المقيملين المرحليـلـن  القوميةت ولمعالجة هذا (تصحي،)
تلوفير فلرا ووالمنفيين والمهجـلـرين والمهلاجرينت إللى منلازلهم وممتلكلاتهم 

 (تصلحي،)عمل جديدة لألشخاا الذين حرموا من التوظيلف, أّملا بخصلوا 
القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلةت والسلماح لألشلخاا 

في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكلراٍا أو المتضّررين بالحّق 
 تقديم التوصيات رئاسة الجمهورية ضغٍط. أما ما يتعلق بالحدود اإلدارية فعلى

 لمعالجة تلك التغييرات رير العادلة.البرلمان إلى  الالزمة
تتسلم بوجلود تنلوع اننلي فلي مكوناتهلا المتنلازع عليهلا كما أن المناطق 

 تلللك المكونللات ال تتفللق مللع بعضللها ونقافللات فللان ميللول ومصللال،وبالتللالي 
هللذا  فللي الوقللت الللذك يللرى المكللون الكللوردك انلله يجللب انضللمامف الللبعض,
تحللت  ئهللارى المكللون العربللي انلله يجللب ابقايلل كوردسللتان, إلللى إقللليم المنللاطق

التركمانت فؤن المتلؤنرين ملنهم بسياسلات أما  ,يةحكومة االتحادإدارة سلطات ال
على ا قل البقاء مع  أو خاصاً  جعل كركوك إقليماً هة التركمانية فيفضلون الجب
ت بينمللا كوردسللتان يللة خشللية مللن وقوعهللا تحللت سلليطرة إقللليمحكومللة االتحادال

 هممنلاطقانضلمام  هناك قوى تركمانية اخرى يرون انه ملن مصللحة التركملان
 إلى إقليم كوردستان.

وإقليم كوردسلتان, وبلدأت  يةداالتحاوهكذا ظهر النزاع بين الحكومتين 
قللوة اإلقللليم  ا ولللى تخشللى مللن سلليطرة ا خيللرة عليهللا الن ذلللك سلليزيد مللن

االقتصادية بل سترفع من مركزها في الميدان الدولي وخاصة إصرار حكومة 
ها الفيدراليللة بموجللب الدسللتور العراقللي إقللليم كوردسللتان علللى ممارسللة سلللطات

التلي قلد تدفعله الطبيعيلة كلالنفط والغلاز  دراومنها استغالل المصل ,4002لعام 

كوردسلتان إقلليم  تلرى حكوملة, وفي الجانب اآلخلر إلى االستقالل عن العراق
مللن حقهللا المطالبللة بهللذا المنللاطق التللي كانللت تشللكل رالبيللة سللكانها مللن  بللؤن
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الكورد وقد تعرضت لسياسات التعريب والتهجير وتغيير واقعها اللديموررافي 
كومللات العراقيللة السللابقة, وبمللا أن الدسللتور العراقللي لعللام نتيجللة لسياسللات الح

قلللد أشلللار إللللى هلللذا الخروقلللات فالبلللد ملللن تصلللحي، المسلللار الخلللاط   4002

لسياسات الحكوملات العراقيلة السلابقة والبلدء فلي تطبيلع الوضلع كملا كلان فلي 
 السابق.
 

الثنً للمناطق المتنازع االحدود اإلدارٌة والتكوٌن : الثالثالمبحث 
 اعلٌه

تعرضت كوردسلتان العلراق بصلورة عاملة والمنلاطق المتنلازع عليهلا 
بصورة خاصة إلى تغيرات جذرية كبيرة ريرت من شلكلها اإلدارك وتكوينهلا 

 0640هللذا اإلجلراءات منلذ تؤسللي  الدوللة العراقيلة عللام  بلدأتحيلث  ,الننليا

وتمنلت هذا اإلجلراءات فلي اسلتقطاع  ,0642وإلحاق والية الموصل بها عام 

أجللزاء مللن هللذا المنللاطق وإلحاقهللا بمنللاطق أخللرى لتغييللر حللدود الوحللدات 
واسلتحداث وحلدات إداريلة جديلدة واسلتقطاع أراضلي  اإلدارية لتلك المنلاطق,

مواطني هذا المناطق من الكورد والتركمان وتمليكها إلى الوافدين العلرب بملا 
حدود اإلدارية وكانت لهذا اإلجراءات والتغييرات في ال يخدم سياسة التعريب,
النني للسكان حيث تغير ديموررافيتها لصلال، المكلون اتؤنير كبير في التكوين 

وكانللت  العربلي عللى حسللاب المكونلات ا خلرى وخاصللة الكلورد والتركملان,
هلللذا اإلجلللراءات تلللتم ملللن قبلللل السللللطات العراقيلللة وعبلللر إصلللدار المراسللليم 

أك أنهلا أصلبحت ملن  ,الجمهورية أو ملن خلالل قلرارات مجلل  قيلادة النلورة
 أولويات سياسة ا نظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق.

 

 الحدود اإلدارٌة للمناطق المتنازع علٌها: المطلب األول
مللن واليللة الموصللل فللي العهللد  كانللت المنللاطق المتنللازع عليهللا جللزءاً 

من مندلي وبدرة التي كانلت تقلع ضل شاربان, ,خانقين اقضيةالعنماني باستنناء 
حلللدود واليلللة بغلللداد
(1)

غلللداد وبالموصلللل ) وبعلللد احلللتالل الواليلللات النالنلللة, 
السلطات البريطانية مع والية الموصل  تمن قبل البريطانيين تعامل( بصرةالو

                                                 

 دار سبيريز للطباعلة والنشلر, حازم هاجاني, :ترجمة د في محافظة الموصل,الكور ران,ُط( خسرو 1)

 .25, ا4003 دهوك, ,0ط
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بصرة باعتبار أن والية الموصل ذات البشكل مستقل عن إدارة واليتي بغداد و
كملللا أن  تقلة.مسلللكورديلللة دوللللة  ضلللمن الغالبيلللة الكورديلللة يمكلللن أن تكلللون

قائللد النللورة العربيللة وخللالل مراسللالته مللع البريطللانيين فللي  (الشلريف حسللين)
سنوات الحرب العالمية ا وللى أشلار وبشلكل صلري، إللى انله يقصلد بلالعراق 

لمذكرة سلرية للوزارة الخارجيلة البريطانيلة فلي  ووفقاً  بصرة,الواليتي بغداد و
تمتلللد إللللى  ةالجنوبيلللورد نلللا صلللري، يبلللين أن كوردسلللتان  32/22/2:29

الشرق من نهلر دجللة واللى ملا وراء جبلل حملرين
(1)

. وفلي برقيلة إللى وزارة 
اقتللرح  ,حللول إدارة المنطقللة بعللد انتهللاء الحللرب :31/3/2:2الهنللد بتللاريخ 

ويكلون تحلت  ,لسون أن يحكم العلراق ملن قبلل المنلدوب السلامي البريطلانييو
الفلرات والموصلل نلم و بصلرةوال ملن بغلداد إدارته أربعة وكلالء يلديرون كلالً 

أضاف ولكن إذا من، شيء من الحكم الذاتي لكوردستان فسيكون هنلاك خمسلة 
ألوية أك إضافة لواء جديد باسم كوردستان
(2)

كملا قلدم الجنلرال شلريف باشلا , 

لهلا  ووفقلاً  ,0606ملإتمر الصلل، فلي بلاري   إللىخارطة كوردستان الكبرى 

ضلللمن خارطلللة كوردسلللتان كانلللت منلللاطق سلللنجار وتلعفلللر وكركلللوك ملللن 
الكبرى
(3)

. 
وبعد أن أصب، العراق تحت االنتداب البريطلاني بموجلب ملإتمر سلان 

وتشلللكيل حكوملللة عراقيلللة مإقتلللة ملللن قبلللل  ,0640 نيسلللان 06 فلللي ريملللو

وطيللة فتلرة هلذا  ,برئاسة عبد اللرحمن النقيلب 36/21/2:31البريطانيين في 
نلاطق الكورديلة مرتبطلة لم تكلن الم 34/9/2:32الحكومة التي استمرت حتى 

بصلورة ة بالمنلدوب السلامي البريطلاني طلبهذا الحكوملة بلل ظللت مرتب إدارياً 
وذلك بموجب قرار ابلس برسلي كلوك  الحكوملة المإقتلة بله بصلورة  ,مباشرة

رسمية
(4)

 )محافظلة(عشلر لواء ياننل إللىتلم تقسليم العلراق  0644وفلي علام  .

                                                 

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

َّٕيا  و2ج ٗ  ُ زِاانْو َٕٔاب َبهَ زحنا ضا اٗ طا سٔح زافّآ  ُرحصتاىوطجُ فُروٕبكَ ه غٕع (3) و 4002زو َ 
 .424ل
 .004-003ا ا المصدر السابق, د. كمال مظهر احمد, (4)
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دليم واللكلوت والبغلداد وديلالى وكركلوك وسلليمانية والموصل الوهي كالتالي )
بصرة(والعمارة والمنتفك والكربالء وحلة وال

(1)
  . 

نلا عللى  0642العراقلي الصلادر فلي علام -كما أن البيان البريطلاني

تشلللكيل حكوملللة كورديلللة ضلللمن البريطانيلللة والعراقيلللة باعتلللراف الحكومتلللان 
ي االتفللاق مللا بللين الكللورد حللول الحللدود التلل أن يكللون ونللا علللى ,العللراق

ولكن ررم المطالب الكوردية قبل صدور البيان وحتلى ا, يرربون أن تمتد إليه
ملا تطبيلق ين فلي تجلاد تلانكلن الحكومتإال انله للم  ,بعدها على تحديلد حلدودهم

انله للم  ملن ررمعلى الو ,مخاوف الكوردلبل كان مجرد تهدئة  ,جاء في البيان
عصللبة  قللرار حتللى صللدور بعللد, تكللن واليللة الموصللل قللد ضللمت إلللى العللراق

(2)0642كانون ا ول  03في ا مم 
 .القاضي بضم الواليلة إللى دوللة العلراق 

عتملد عللى المعلوملات التاريخيلة يوهكذا فان إلحاق والية الموصل بالعراق لم 
القلوى المهيمنلة والجغرافيلة بلل جلاءت نتيجلة لالتفاقلات والتفاهملات ومصلال، 

 .على الساحة الدولية
ملن العلراق تعرضلت وحلداتها  جلزءاً الموصلل ت واليلة بعد أن أصلبح

 أن   و يلة,عرباإلدارية إلى تغييرات كبيرة وخاصة ا جزاء المتاخمة للمناطق ال
أول اقتراح لتغيير الحدود اإلدارية جلاء ملن ادمونلدز معلاون الحلاكم السياسلي 

فصللل جمجمللال وناحيللة  عنللدما دعللا إلللىالبريطللاني إلللى وزارة المسللتعمرات 
حمايللة آبللار الللنفط بحجللة السللليمانية  وضللمها إلللىمللن كركللوك ارجلللر وكفللرك 

وسللكك الحديللد مللن الحركللات الكورديللة
(3)

ه هللو اقتراحللوكللان الللدافع وراء  ,
 ولي  لصال، العرب والتركمان. لحماية المصال، البريطانية في المنطقة

ن ون السياسليوالتحرريلة الكورديلة والممنلل ةومنذ البداية طالبت الحركل

قلدم علدد  0646وفلي علام  يد الحدود اإلدارية للمنطقلة الكورديلة,الكورد بتحد

إللللى الحكوملللة العراقيلللة ملللذكرة ملللن النلللواب الكلللورد فلللي البرلملللان العراقلللي 
فيهلا بتشلكيل وحلدة إداريلة كورديلة تضلم  اوالمندوب السامي البريطاني طلالبو

في للواء من االقضية الكوردية  اً جديد اً السليمانية وكركوك ولواءو ألوية اربيل

                                                 

َّد. خليلل إسللماعيل محمللد,  (1) َّاا ٕٗ  ااُرح  ا ٕغاا  َّع عبااكار رعااّك  :زاىَّااطرَٔ ِاااى بااُىو ٔصااهُر ٕٗغاازاق  
َِطسٔح مضنيو َّٕي وٖٗ  ُ زِانََٕٔبهَ زن َِٕٔهذاٗ  ُ  .40لو 4000 زوَ 

 .44-40اا ( د. مكرم طالباني, المصدر السابق, (2
 .22ا ,نفسه(  المصدر 3)
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مللذكرة إلللى المنللدوب الحفيللد قللدم الشلليخ محمللود  0620وفللي عللام  موصللل.ال

البريطاني في العراق وطالب فيها ب قامة كيان كوردك تحت إشلراف بريطانيلا 

ينقخلان إلىيمتد من زاخو 
(1)

فلي  0622حلزب هيلوا فلي علام  طاللبوكلذلك  .

 اربيلل, يمانية,تشلكيل وحلدة إداريلة ملن ألويلة السللبإلى رئي  الوزراء مذكرة 
 زاخلو, عقلرة, عمادية, موصل )دهوك,الكركوك واالقضية الكوردية في لواء 

ندلي في لواء ديالىموقضائي خانقين و شيخان وسنجار(
(2)

وبعلد قيلام النظلام  .

 ,المناطق المتنازع عليها تغييرات إدارية كبيرة تشهد 0625الجمهورك عام 

جميللع المحافظللات ا خللرى  فمللنال محافظللة كركللوك التللي تعرضللت أكنللر مللن
للتغييللر فللي حللدودها اإلداريللة كانللت طيلللة العهللد الملكللي تتكللون مللن الوحللدات 

 :ةاإلدارية التالي

التلون كلوبرك, الحويجلة  حسلن,ا شمل المركز ونلواحي قلريقضاء كركوك و - أ
 وشوان.

 شمل المركز ونواحي قادر كرم وداقوق.يقضاء طوزخورماتو و - ب
 شيروانة وبيباز. تبة, احي قرشمل المركز ونوايقضاء كفرك و - ت
شمل المركز ونواحي ارجلر وسنكاويقضاء جمجمال و - ث

(3)
. 

ونتيجللة لممارسللة سياسللة التعريللب ارتفللع  0632-0625وخللالل فتللرة 

قضلللاء  اسلللتحداثوتلللم  ,% سلللنوياً 474 سلللكان محافظلللة كركلللوك بنسلللبة علللدد

% ملن مسللاحة المحافظلة ونحللو 5وبمسلاحة بلغللت  فيهللا 0634الحويجلة سلنة 

مللن مجمللوع السللكان ورللالبيتهم المطلقللة مللن العشللائر العربيللة التللي تللم % 04

                                                 

خليللل إسللماعيل محمللد, المنطقللة المتنللازع عليهللا بللين الحاضللر الملتهللب والمسللتقبل المجهللول,  د. (1)

 .02-02ا ,السابقالمصدر 
 .43-42( د. مكرم طالباني, المصدر السابق, ا2)
 ظلة كركلوك )التلؤميم (,البعد القومي للتغيلرات فلي الحلدود اإلداريلة لمحاف ( د. خليل إسماعيل محمد,3)

 .5ا المصدر السابق,
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حديناً  متوطينه
(1)

عارف قدمت  موخالل حكم عبد السال 0632 وفي حزيران .

إلى ستة محافظات إداريلة  البلد إدارياً تقسيم الحكومة العراقية مشروعاً إلعادة 
 وائي السلليمانية,المركزية كانلت السلليمانية المحافظلة الكورديلة التلي تشلمل لل
زيبلار  عقلرة, زاخو, اربيل وقضاء جمجمال من لواء كركوك واقضية دهوك,

والعمادية من لواء الموصل
(2)

وهكذا تم إقصاء الكنير من المنلاطق الكورديلة  ,
من هذا التقسليم اإلدارك. وفلي ضلوء المينلاق اللذك ابرمله العلراق ملع سلوريا 

 بمطالبلهمقراطي الكوردسلتاني تقدم الحزب اللدي 0632 نيسان 04ومصر في 

السلليمانية وكركلوك وبؤلويلة اربيلل التلي حلددت طق الكورديلة االمنل حول ضم
كملا  ,موصلل وديلالىالواالقضية والنواحي ذات ا كنرية الكورديلة فلي للوائي 

بتحديلد المنلاطق الكورديلة  0644الحزب الديمقراطي الكوردسلتاني سلنة  تقدم

كركللوك ودهللوك باإلضللافة إلللى أقضللية وبيللل ارولتشللمل محافظللات السللليمانية 
خللانقين ومنللدلي )عللدا بلللدروز( ومركللز قضللاء المقداديللة )شللهربان( وناحيللة 

تلكيللف والحمدانيللة مللن وعقللرة وفللي لللواء ديللالى وأقضللية سللنجار  يةالمنصللور
نينوىمحافظة 

(3)
. 

ملللن الحكوملللة أول اعتلللراف رسلللمي  0640آذار  00 اتفلللاقر بلللعتيو

ملن البيلان عللى تحديلد  02وردية حيث نصلت الملادة بوجود منطقة كالعراقية 

 أكنريلةالمناطق الكوردية من خالل إحصاء حيث يشمل المنلاطق التلي تقطنهلا 

لمنطقلة كوردسلتان العلراق  22قانون الحكلم اللذاتي رقلم )وجاء بعدا  كوردية,

كوردستانـ المناطق الكوردية ب سميتوفي مادته ا ولى  (0642لسنة 
(4)

إال  ,

                                                 

َّد. خليللل إسلماعيل محمللد,  ؛ 6ا ,نفسللهالمصلدر  (1) َّاا ٕٗ  ااُرح  ا ٕغاا  َّع  ِاااى بااُىو ٔٗ صااهُرٕغاازاق  
َّغَُو ل  .24صٕرضأَٗ ث

ينظللر: فريللد اسسللرد,  0632عللام لنللا مشللروع اإلدارة الالمركزيللة فللي العللراق  لالطللالع علللى ((2

 .022-024ا ,المصدر السابق

المصلدر  خليل إسلماعيل محملد, المنطقلة المتنلازع عليهلا بلين الحاضلر الملتهلب والمسلتقبل المجهلول, د.( 3)

 .02ا السابق,
لمنطقلة كوردسلتان العلراق  22قانون الحكم الذاتي رقلم و 0640آذار  00نا بيان لالطالع على  (4)

 .022-020, ينظر: فريد اسسرد, المصدر السابق, ا0642لسنة 
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كلان ملن جانلب  0642 آذار 00فلي ن الحكوملة لقلانون الحكلم اللذاتي إعال أن

علن  تماملاً  اً بعيلد القلانون الجديلدواحد فقط دون موافقلة الكلورد اللذين اعتبلروا 

مدينلة كركلوك وخلانقين  0642حيث لم يعتبلر إعلالن  ,0640آذار 00 اتفاقية

 مللن المنللاطق الواقعللة ضللمن منللاطق الحكللم الللذاتي أخللرىوسللنجار ومنللاطق 
وقاملت الحكوملة العراقيلة  ,خشية من وقوع المنطقلة تحلت السليطرة الكورديلة

 هاباإلضافة إلى ذلك ب جراءات إدارية شاملة في مدينلة كركلوك كتغييلر حلدود
وعلدم االعتلراف  ,اإلدارية بشكل يضلمن الغالبيلة العدديلة للعلرب فلي كركلوك

ذا بموجبللله فلللي هللل ا رلبيلللةلكلللون الكلللورد يشلللكلون  0624 علللام ب حصلللاء

المناطق
(1)

. 
وسعت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سليطرة حلزب البعلث العربلي 

 الحللدود اإلداريللةإلللى تغييللر  0635 تمللوز 04االشللتراكي علللى السلللطة فللي 

للمحافظللات الكورديللة المجللاورة للمحافظللات ا خللرى ذات ا رلبيللة العربيللة, 
 ل إصللدارسللة مللن خللالدروة ميسياسللوفقللاً لتخطلليط مللنظم وبموجللب سللياقات 

, مجلل  قيلادة النلورةالصلادرة ملن قرارات الالمراسيم الجمهورية و العديد من
ذات الغالبية الكوردية التي بلدأت  طقااإلدارية للمنالتي حاولت تغيير التشكيلة 

 يلي: وكما 0636منذ عام 

وبموجبه تم تشكيل  :2:7/:/28( في 2177)مرقم الالمرسوم الجمهورك  -0

لقرار رقم  عمادية وعقرة, ولكن وفقاً وزاخو ودهوك  يةأقضلواء دهوك من 
نينوىإلى تم ضم قضاء عقرة  29/6/2:91( في 868)

(2)
. 

 تللم فللك وبموجبلله 26/22/2:86( فللي 305المرسللوم الجمهللورك المللرقم ) -4

ارتبللاط قضللائي جمجمللال وكللالر مللن محافظللة كركللوك وربطهمللا بمحافظللة 

                                                 

 ا المصلدر السلابق, دكتاتوريلة ديمقراطيلة أم تقسليم, :عراق المسلتقبل م اندرسن وراريث ستانسفيلد,ليا (1)

 المصدر السابق. د. سامر مإيد عبد اللطيف,؛  005

لجنلة  ,العراقلي رئاسة مجل  الوزراء؛  602 ا ,03/3/0650 بتاريخ ,4446العدد  ,( الوقائع العراقية2)

تقريللر حللول التوصلليات بللالتغيرات فللي الحللدود اإلداريللة  هوريللة العللراق,مللن دسللتور جم 020تنفيللذ المللادة 

 .04ا, [د.ت.]بغداد,  للمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك )المنطقة الشمالية(,
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فظلة كركلوك وربطهلا بمحافظلة السليمانية وفك ارتباط قضاء كفرك من محا
ديالى
(1)

. 

تلللم فلللك  هوبموجبللل 46/0/0643( فلللي 20المرسلللوم الجمهلللورك الملللرقم ) -2

ارتباط قضاء طوزخورماتو ملع توابعله باسلتنناء ناحيلة داقلوق ملن محافظلة 
 اسلتبدالتم ه بموجب المرسوم نفسو ,كركوك وربطها بمحافظة صالح الدين
م ليشلمل قضلائي المركلز والحويجلة تؤميالاسم محافظة كركوك إلى محافظة 

فقط
(2)

. 

وبموجبله تلم تغييلر  36/23/2:87( فلي 22المرسوم الجمهلورك الملرقم ) -2

الحدود اإلدارية  للقرى التابعة لقضاء مخمور وبصلورة خاصلة فلي نلاحيتي 
)كنديناوة وقرا ( وربطهما بناحية دب 
(3)

. 

بله تللم فلك ارتبللاط وبموج 0/0/0652( فلي 202المرسلوم الجمهلورك المللرقم ) -2

بقضلاء حويجلة ملن  امن قضاء شرقاط ملن محافظلة نينلوى وربطهلالزاب ناحية 
التؤميممحافظة 

(4)
. 

تم استقطاع قضاء عقرة ذات الغالبية الكوردية من منطقلة الحكلم اللذاتي ملن  -3

 محافظلللة خلللالل اسلللتفتاء صلللورك لمعرفلللة رأك السلللكان فلللي االنضلللمام إللللى
ي وادعى النظام بان السلكان صلوتوا لالنضلمام الموصل أو منطقة الحكم الذات

إلللى الموصللل
(5)

 00 مللن اتفاقيللة 02ررللم أن االسللتفتاء كللان مناقضللا للفقللرة , 
والتللي نصللت علللى أن منطقللة الحكللم الللذاتي تتكللون مللن الوحللدات  0640اذار

 اإلدارية ذات الغالبية الكوردية.

                                                 

 .06 , ا02/04/0642 بتاريخ ,4202العدد , ( الوقائع العراقية(1
 .43 , ا6/4/0643 بتاريخ ,4202العدد  ,( الوقائع العراقية(2
 .02 , ا43/04/0643 بتاريخ ,4202العدد , ( الوقائع العراقية(3
 .300ا  ,04/6/0652 بتاريخ , 4 , 2000العدد  ,( الوقائع العراقية(4

 .602 , ا03/3/0650 بتاريخ ,4446عدد ال ,الوقائع العراقية ((5
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م إلغللاء وبموجبلله تلل 2/2/2:98( فللي 205المرسللوم الجمهللورك المللرقم ) -4

حيللث كانللت تلللك  ,ناحيللة قللادر كللرم التابعللة لقضللاء جمجمللال فللي السللليمانية
إلى أبشع عمليات ا نفال سكانها وتعرض ةمحرم المناطق أرضاً 

(1)
 

فلي  2/24/9/875استنادا إلى ا مر الصادر من محافظلة التلؤميم الملرقم و -5

ناحيلة  يلع(,هنجيلر )الرب اقر عدة نواحي منها تم بموجبه إلغاء 23/8/2:98
ناحية يايجي وناحية قرة حسن شوانت

(2)
. 

وبموجبلله تللم فللك  :2:9/:/36( فللي 222المرسللوم الجمهللورك المللرقم ) -6

بمحافظة اربيل وألحقهاالتون كوبرك من قضاء كركوك ارتباط ناحية 
(3)

. 

تلللم  وبموجبللله 26/21/3111( فلللي 422المرسلللوم الجمهلللورك الملللرقم ) -00

سلكان  كانوردان( وربطها بقضاء دب , حيث استحداث ناحية القد  )سرك
رد وتللم تللرحيلهم ووزعللت أراضلليهم الزراعيللة علللى وهللذا الناحيللة مللن الكلل
العشائر العربية الوافدة
(4)

. 

فللك وبموجبلله تللم  7::2/2/2( فللي 422المرسللوم الجمهللورك المللرقم ) -00

 ةمحافظلل)خرابلله, تللو , قللبالن, سللازوك... الللخ( مللن  مقاطعللة 26ارتبللاط 

والغرض منه تعريب تلك المناطق لحاقها بمحافظة التؤميموإاربيل 
(5)

. 
المراسليم الجمهوريلة وقلرارات مجلل  قيلادة من خالل االطالع على و

عللى ف ,ظهلر لنلا حجلم التالعلب بالحلدود اإلداريلة للمنطقلةيالنورة ا نفة الذكر 
للتغييلرات اإلداريلة أكنلر  التي أصلبحت معرضلاً  كركوكسبيل المنال محافظة 

 0635ريرها من المحافظات ومن خالل المقارنة بين خارطتهلا قبلل علام  من

                                                 

 .224ا  ,42/5/0654 , بتاريخ4 , 2032العدد  ,الوقائع العراقية (1)

تقريللر حللول  مللن دسللتور جمهوريللة العللراق, 020لجنللة تنفيللذ المللادة  ,العراقللي مجللل  الللوزراءرئاسللة  (2)

 التوصيات بالتغيرات في الحدود اإلدارية للمنلاطق المتنلازع عليهلا وملن ضلمنها كركلوك )المنطقلة الشلمالية(,

 .6ا ,المصدر السابق
 .304 ا ,42/6/0656 بتاريخ 2442العدد  ,( الوقائع العراقية3)

 .564ا ,40/00/4000 بتاريخ ,2522العدد  ,الوقائع العراقية (4)

 . 443ا  ,4/00/0663 بتاريخ ,2325العدد  ,( الوقائع العراقية5)
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ظهلر لنلا حجلم التغييلر فلي الحلدود اإلداريلة لتللك ي 4000علام  وخارطتها فلي

 :المحافظة, كما يظهر في الخريطتين التاليتين

 

 (2الخارطة رقم )          (                    4الخارطة رقم )          
(1)0635كلللوك قبلللل تملللوز كرمحافظلللة   

كركلللوك علللام محافظلللة       .      

4000(2)
 

       

وملن خلالل انتفاضلة شلعبية اسلتطاع الكلورد تحريلر  0660 آذاروفي 

تحلت سليطرة  أخلرى جزء من ا راضي الكوردية في العلراق وظللت منلاطق
المركزيللة وبللدأت المفاوضللات بللين الحكومللة العراقيللة وقيللادة الجبهللة  الحكومللة
إقللليم إلللى  ومنللاطق أخللرى مطالبللة الكللورد بضللم كركللوكإال أن سللتانية الكورد

دون التوصلل إللى  حاللت ذلك الطللبللورفض الحكوملة المركزيلة  كوردستان
اتفاق بين الجانبين
(3)

. 

                                                 

تقريللر حللول  مللن دسللتور جمهوريللة العللراق, 020لجنللة تنفيللذ المللادة  ,العراقللي ( رئاسللة مجللل  الللوزراء1)

المصلدر السلابق,  ازع عليها وملن ضلمنها كركلوك,التوصيات بالتغيرات في الحدود اإلدارية للمناطق المتن

 .2ا
 .00ا ,هنفس المصدر (2)
 المصدر السابق. ( د. سامر مإيد عبد اللطيف,3)
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اسللتطاع الكللورد  ,4002 نيسللانفللي  صللدام حسلليننظللام  سللقوطوبعللد 

يطرة لللت تحللت سللالتللي كللانوا يقطنوهللا والتللي ظ المنللاطق بعللض إلللى العللودة
فلي قلانون  خاصلاً  دسلتورياً  هلذا المنلاطق وضلعاً  تتخلذ, واالحكومة المركزية

وفي الدستور العراقلي لعلام  ,25المادة  بموجب إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية

لتقرير الوضعية اإلدارية لهلذا المنلاطق وسلميت , 020المادة  بموجب 4002

عللى اللررم ملن أن و عليهلا.بالمنلاطق المتنلازع بموجب المادتين الملذكورتين 
الوحدات اإلدارية للمناطق المتنلازع عليهلا باسلتنناء كركلوك  الم تحدد تينالماد

 تتمنل في المناطق التالية:اال انها 

 -محافظة نٌنوى: -0

المجمللوع الكلللي لمسللاحة االقضللية والنللواحي الكورديللة فللي محافظللة  إن

سليطرة اإلدارة  تحلت كانلت ²كم 2604ومنها , ²كم 02224حوالي هي نينوى 

)اتللرو ( مللن قضللاء  ومنهللا قضللاء عقللرة ونللواحي مريبللا ومللزورك ,الكورديللة
أمللا المنللاطق  ,مللن ناحيللة الحمدانيللة (آرللاكلللك ياسللين ) الكلللك شلليخان وناحيللة

تحت سيطرة اإلدارة المركزيلة وبالتلالي فبقيت  ²كم 00222 تهاا خرى ومساح

 فان المناطق المتنازع عليها تشمل بما يلي:

 قضللللاء الشلللليخان: ومنهللللا مركللللز شلللليخان ونللللواحي مريبللللا ومللللزورك - أ
 )اترو (.

الشمال)سلنوني(, قيلروان  نلواحيوالقضلاء شلمل مركلز يقضاء سنجار و - ب
 .)بليج(

ربيعللة وزمللار والعياضللية ونللواحي  شللمل مركللز تلعفللريقضللاء تلعفللر و - ت

 (.ٖهظطآ)
)خلدر اليلا (  شلمل مركلز قرقلو  وبرطللة ونملروديقضاء الحمدانية و - ث

 .(راآكلك ياسين ) الكلك وناحية
 دون مركز القضاء.قضاء الموصل من ناحية بعشيقة  -  
 .القضاء وناحيتي القو  ووانةشمل مركز يقضاء تلكيف و - ح
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 دون مركلللز القضلللاءعزيلللر( ملللن قضلللاء البعلللا  طرناحيلللة القحطانيلللة ) -  

²كم 200ومساحتها 
(1)

. 
التللي كانللت ضللمن محافظللة دهللوك وقضللاء  باإلضللافة إلللى ناحيللة فايللدة - د

ور التللي تشللمل مركللز القضللاء ونللواحي كللوير وديبكللة وقللرا  التللي مخملل

حيلث تلدر  هلذا  0660لغاية تشلرين االول  كانت ضمن محافظة اربيل

 المناطق ضمن محافظة نينوى اآلن.
وهكللذا فللان المنللاطق المتنللازع عليهللا تشللمل جميللع االقضللية والنللواحي 

ووفقلا للملادة  ر,حضلالالتابعة لمحافظة نينوى علدا أقضلية الموصلل والبعلا  و

المراسللليم  سلللتبدأ ب لغلللاءملللن الدسلللتور العراقلللي فلللان مرحللللة التطبيلللع  020

التللي فصلللت بموجبهللا ذات الصلللة الجمهوريللة وقللرارات مجللل  قيللادة النللورة 
فلان قضلاء  بمحافظلات أخلرى أو بلالعك , وألحقتأقضية ونواحي من نينوى 

)اتلرو ( ملن مريبلا ومزوركوان نلواحي  عود إللى محافظلة دهلوك,يعقرة سل
وناحية كلك ياسين أرلا ملن ناحيلة الحمدانيلة التلي كانلت ضلمن  ,قضاء شيخان

إدارة حكومللة إقللليم كوردسللتان ستشللاركان فللي مرحلتللي اإلحصللاء واالسللتفتاء 

العراقللي  مللن الدسللتور 020علللى تقريللر مصللير هللذا المنللاطق بموجللب المللادة 

 .4002الدائم لعام 

   -محافظة كركوك: -4

ركللوك بؤكملهللا مللن ضللمن حللدود المنللاطق المتنللازع تعتبللر محافظللة ك
ولكن ليست كركوك بحدودها اإلداريلة الحاليلة وإنملا كركلوك بحلدودها  ,عليها

 ,أك قبلل إحلداث التغييلرات عللى حلدودها اإلداريلة ,0635اإلداريلة قبلل علام 

 تشمل ما يلي: 0635وكانت حدودها اإلدارية قبل عام 

 اتلازوالتون كوبرك و حسنا واحي قرشمل مركز القضاء ونيقضاء كركوك و - أ
 وشوان.

                                                 

 وزارة شإون مناطق خلار  اإلقلليم, حكومة إقليم كوردستان, ؛ 24ا المصدر السابق, وران,ط( خسرو (1

-22ا ا المصلدر السلابق, منها كركلوك,تقرير حول التغييرات اإلدارية للمنلاطق المتنلازع عليهلا بضل
34 . 
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امرللي وسلليمان  شلمل مركلز القضلاء ونلواحييقضاء طوزخورماتو و - ب

قادر كرم وداقوقبك و
()

. 
وجبللارة )حيللث  تبللة اشللمل مركللز القضللاء وناحيللة قللريقضللاء كفللرك و - ت

 .تقعان اآلن ضمن محافظة ديالى(
 شمل مركز القضاء ونواحي ارجلر وسنكاو.يقضاء جمجمال و - ث
والعباسلللي  شللمل مركلللز القضلللاء وناحيللة الريلللاضياء الحويجلللة وقضلل -  

والزاب
(1)

. 
والتللي مللن الدسللتور العراقللي فللان مرحلللة التطبيللع  020ووفقللا للمللادة 

التللي فصلللت بموجبهللا أقضللية ذات الصلللة  لغللاء المراسلليم الجمهوريللة سللتبدأ ب
فان مناطق منل أقضية كالر  ,ونواحي من كركوك وإلحاقها بمحافظات أخرى

فرك وجمجمال والتي كانت تحت سيطرة حكومة إقليم كوردسلتان منلذ علام كو

وبالتلللالي سيشلللاركون فلللي  ,تدخل ضلللمن المنلللاطق المتنلللازع عليهلللاسللل 0660

مرحلتي اإلحصلاء واالسلتفتاء عللى تقريلر مصلير هلذا المنلاطق حسلب الملادة 

, وكلذلك ستضلم قضلاء طوزخورملاتو ملن محافظلة صلالح من الدستور 020

كللوك وبالتللالي ال تبقللى منللاطق متنللازع عليهللا ضللمن محافظللة الللدين إلللى كر
مللن قضللاء شللرقاط صللالح الللدين, وكللذلك سللتخر  ناحيللة الللزاب التللي فصلللت 

 .من ضمن المناطق المتنازع عليهاحويجة البقضاء  اوربطه

 -محافظة دٌالى: -2

المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى إن  
(2)

االقضلية تشلمل جميلع  
 وتتمنل بما يلي: ,رالبية سكانها من الكوردفي السابق لتي كانت والنواحي ا

                                                 

()  لمحافظلة صلالح  اً قضاء طوزخورملاتو تابعل  أصب،في هذا المناطق  أجريتالتي  اإلداريةبعد التغييرات
التلؤميم, والحلق قلادر كلرم ذك الغالبيلة الكورديلة لمحافظلة  تابعلاً  خاصلاً  اً داقوق قضاء أصب،الدين في حين 

 .بدورها وألحقها بمحافظة السليمانيةبقضاء جمجمال التي فصلت هي 

تقريللر حللول  مللن دسللتور جمهوريللة العللراق, 020لجنللة تنفيللذ المللادة  ,العراقللي ( رئاسللة مجللل  الللوزراء1)

التوصللليات بلللالتغيرات فلللي الحلللدود اإلداريلللة للمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا وملللن ضلللمنها كركلللوك )المنطقلللة 

 .2ا المصدر السابق, الشمالية(,
قللع ضللمن الحللدود اإلداريللة لمحافظللة كركللوك ولكللن بموجللب يأن قضللاء كفللرك كللان  ( علللى الللررم مللن2)

مللن محافظللة كركللوك وربطهللا هللا تللم فللك ارتباط 03/00/0642( فللي 305المرسللوم الجمهللورك المللرقم )
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 قضاء خانقين وتشمل مركز القضاء وناحيتي جلوالء والسعدية. - أ

 .قضاء المقدادية )شهربان( - ب
 .ناحية مندلي من قضاء بلدروز - ت

 -محافظة واسط )الكوت(: -2

 وتشمل المناطق المتنازع عليها قضاء بدرة وناحية جصان.

يبللين مسللاحة المنللاطق الكورديللة بمللا فيهللا المنللاطق  (2) رقللموالجللدول 

بالنسللبة إلقللليم  تهامللن مسللاحكللل وحللدة إداريللة المتنللازع عليهللا ومللا تشللكلها 
 كوردستان وبالشكل التالي:

 

مساحتها من  الوحدة اإلدارية
مساحة اإلقليم 
 بالمائة

مساحتها من مساحة 
 بالمائة المحافظة

 000 0074 محافظة دهوك

 000 0570 اربيلمحافظة 

 000 0270 محافظة السليمانية

 000 4370 محافظة كركوك

 2272 0272 نينوى محافظة

  276 قضاء خانقين

من محافظة  2273

 ديالى
 قضاء بلدروز

باسللللللللتنناء مركللللللللز ناحيللللللللة )

 (بلدروز

272 

من محافظة  4072 272 قضاء بدرة

 واسط

                                                                                                                                 

 إال انه بعد أن تتم عميللة التطبيلع ف نهلا سلتدخل ضلمن الحلدود اإلداريلة لمحافظلة كركلوك. ,بمحافظة ديالى

 . 06ا ,02/04/0642 بتاريخ 4202لعدد اع العراقية ينظر: الوقائ
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من مساحة  0572 000 المجموع الكلي

 العراق

 

 (2ل رقم )جدو
مساحة إقليم كوردستان العراق بحسب الوحدات اإلدارية 

(1)
. 

 
المللللادة وفللللي )العللللراق -فللللي مشللللروع دسللللتور إقلللليم كوردسللللتانأملللا 

كوردسلتان العلراق كيلان "أن أشار إللى حلدود اإلقلليم عللى  (الفقرة أوال/النانية
جغرافلللي تلللاريخي تتكلللون ملللن محافظلللة دهلللوك بحلللدودها اإلداريلللة الحاليلللة 

ظللات كركللوك والسللليمانية واربيللل واقضللية عقللرة والشلليخان وسللنجار ومحاف
 ,وتلكيف وقرقلو  ونلواحي زملار وبعشليقة واسلكي كللك ملن محافظلة نينلوى
وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديلالى وذللك بحلدودها اإلداريلة قبلل علام 

يلتم تحديلد الحلدود ", كما نصت الفقرة نانيلا ملن نفل  الملادة عللى انله "0635

مللن الدسللتور  020العللراق باعتمللاد تنفيللذ المللادة –ياسللية إلقللليم كوردسللتانالس

"االتحللادك
(2)

, ومللن خللالل هللذا التحديللد توضلل، لنللا الرإيللة الكورديللة للمنللاطق 
المتنازع عليها بؤنها تشمل كل المناطق الواردة فلي الملادة الملذكورة والتلي للم 

 .0660تكن تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان منذ عام 

محافظلة فحلددت المنلاطق المتنلازع عليهلا ب 020ما لجنلة تنفيلذ الملادة أ

 ,طللوز خورمللاتو, كركللوك بكافللة اقضلليتها ونواحيهللا بضللمنها قضللاء داقللوق
قضللاء  تشللملمحافظللة نينللوى  . وفلليتللازة خورمللاتوو كفللرك ,كللالر ,جمجمللال

 ,مللزورك) قضللاء الشلليخان ونللواحي (,القيللروانوالشللمال تي )سللنجار ونللاحي
قضلاء تلكيلف  ,قضلاء الحمدانيلة ونواحيله (,باعلذرة ,الفلاروق ,و اتلر ,مريبا

                                                 

المصللدر  د. خليلل إسلماعيل محملد, المنطقلة المتنلازع عليهلا بلين الحاضلر الملتهلب والمسلتقبل المجهلول, (1)

 .04السابق, ا
العلراق تللم التصلديق عليهلا فللي –نللا الملادة النانيلة مللن مشلروع دسلتور إقللليم كوردسلتان :( للمزيلد ينظلر2)

وكان مقرراً أن يعلرض لالسلتفتاء الشلعبي ملع االنتخابلات البرلمانيلة  42/3/4006دستان في برلمان كور

, ولحلد ليبدك رأيه عليهلا كلي يلدخل حيلز التنفيلذ, ولكلن تلم تؤجيلهلا ت4006تموز  42في  لإقليم والرئاسية

 اآلن لم يجرى االستفتاء عليه.
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رعزيللر( ط) ناحيللة القحطانيللة مللن قضللاء الموصللل, ناحيللة بعشلليقة, ونواحيلله
 ,كلللوير ,ديبكلللة ,العدنانيلللة) قضلللاء مخملللور ونواحيللله, التابعلللة لقضلللاء بعلللا 

قضللاء عقللرة ونواحيلله , أمللا تلعفللرمللن قضللاء  ناحيللة زمللار(, قللرا  ,كنللديناوا

( ملن قلانون إدارة الدوللة 22الفقلرة )أ( ملن الملادة ) إللىحسوم استنادا م فؤمرا

المنللللاطق وكلللذلك  .4002( ملللن دسلللتور 022للمرحللللة االنتقاليلللة والملللادة )

جلللوالء  احيتيشللمل قضللاء خللانقين ونللتالمتنللازع عليهللا فللي محافظللة ديللالى 
. قضلللاء بللللدروز وناحيلللة منلللدلي ملللنقضلللاء المقداديلللة ونواحيللله و السلللعديةو
فللي  احية الميدان/ناحيللة قللورا تللونقضللاء بللدرة وناحيللة جصللان/ ضللافة إلللىباإل

محافظة واسط
(1)

. 
بللدرة  ,المنللاطق المتنللازع عليهللا )باسللتنناء خللانقين أن ويبللدو ممللا سللبق

وبعللد االحللتالل  ,( كانللت ضللمن واليللة الموصللل فللي العهللد العنمللانيوجصللان

ظلللت  0640 فللي عللام وتؤسللي  دولللة العللراق 0605البريطللاني للعللراق عللام 

المنلاطق  تللكوان الكلورد اعتبلروا  ,هذا المناطق خار  حدود الدولة العراقيلة
من ضمن كوردستان على اعتبار أن سكانها ذك رالبية كوردية باإلضافة إللى 

 االعتبارات التاريخية والجغرافية التي تإكد ذلك.
إلللى تغييللرات  لهللذا الوحللدات اإلداريللة وقللد تعرضللت الحللدود اإلداريللة

ررافيللة المنطقللة لصللال، المكللون ومللع سياسللة الدولللة لتغييللر ديم ة تماشللياً كبيللر
مللن خللالل فللك ارتبللاط  ,العربللي علللى حسللاب المكونللات الكورديللة والتركمانيللة

 وهلذا حتملاً  ,إللى محافظلات كورديلة االقضية والنواحي ذات الغالبية الكوردية
 غييللر فيهللاسلليإدك إلللى تقليللل نسللبة الكللورد فللي المحافظللة المللراد إحللداث الت

إللى محافظلة رالبيتهلا المطلقلة كورديلة  منال( جمجمال) وان إضافتها )التاميم(
( ملن ىَ ردنوكذلك فك ارتباط ناحية التون كوبرك ) ,)السليمانية( ال تغيير شيئاً 

تلؤميم إللى محافظلة اربيلل لتقليلل نسلبة الكلورد فلي كركلوك, وكلذلك المحافظة 
يلة العربيلة وإلحاقهلا بالمحافظلات الملراد ارتباط االقضلية والنلواحي ذات الغالب

 ,تغييللر واقعهللا بشللكل يزيللد مللن نسللبة العللرب علللى حسللاب المكونللات ا خللرى
وربطهلا بمحافظللة  نينللوىواللدليل عللى ذلللك فصلل ناحيلة الللزاب ملن محافظلة 

 وكذلك اسلتحداث أقضلية جديلدة عربيلة وإلغلاء أقضلية موجلودة أصلالً  التؤميم,
                                                 

 ابط التلللللللللللالي:( للمزيلللللللللللد يراجلللللللللللع موقلللللللللللع اللجنلللللللللللة عللللللللللللى االنترنيلللللللللللت وعللللللللللللى اللللللللللللر1)
http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5  آخللللللللر زيللللللللارة فللللللللي ,

42/4/4000. 

http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5
http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5
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النظللام يسللتهدف مللن هللذا التغييللرات اإلصللالح ولللم يكللن  بمراسلليم جمهوريللة,
المجلللاورة لمحافظلللة  (ذك الغالبيلللة العربيلللة) فملللنال قضلللاء الحويجلللة ,اإلدارك

وزخورملاتو بهلا بعلد طصالح الدين لم يلحق بتلك المحافظة بينما ربلط قضلاء 
 بعيدة عنها. أنهافصلها من كركوك على الررم من 

مطالبللة  لمنللاطق إللليهم منللذبعائديللة هللذا االمطالبللات الكورديللة  وبللدأت

حلزب هيلوا فلي و 0606علام  الشيخ محملود الحفيلدو 0606عام  شريف باشا

 وضات الحكم الذاتياوإنناء مف 0630نورة أيلول وبعدها مطالبة  ,0622عام 

 ,0660ومفاوضات الجبهة الكوردسلتانية ملع الحكوملة العراقيلة علام  ,0640

وضلللع قلللانون إدارة الدوللللة  وإننلللاء إقلللليم كوردسلللتان,مشلللروع دسلللتور فلللي و

الللذين أقلرا رسلميا , 4002لعلام  العراقلي والدسلتور 4002للمرحلة االنتقالية 

 ,وسلميت بالمنلاطق المتنلازع عليهلا ضلمن بنلود الدسلتورهذا المنلاطق  بوضع
وعلللى الللررم مللن أن الدسللتور  ,ووضللع آليللة لحللل مشللكلة عائللديتها اإلداريللة

تتمنل في محافظة كركلوك  التيهذا المنطقة حدد الحدود اإلدارية ليالعراقي لم 

وجميلللع االقضلللية والنلللواحي التابعلللة  ,(0635)بحلللدودها اإلداريلللة قبلللل علللام 

لمحافظلللة نينلللوى علللدا أقضلللية الموصلللل والبعلللا  وحضلللر, واقضلللية خلللانقين 
وقضلاء بلدرة وناحيلة  والمقدادية )شهربان( وناحية مندلي ملن محافظلة ديلالى,

, ولكللن مللع ذلللك تبقللى التحديللد الللدقيق (كللوتالجصللان فللي محافظللة واسللط )
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 

إقليم كوردستان ال تشلير إللى ذللك, وبهلذا نجلد في حين نجد أن مسودة دستور 
أن المناطق المتنازع عليها رير محددة تحديداً دقيقاً ا مر اللذك يفتلرض عللى 

 الجهات المعنية التحديد الدقيق لخارطة هذا المناطق.
 

 الثنً للمناطق المتنازع علٌهااالتكوٌن : المطلب الثانً
تواجللد يفمللن الناحيللة القوميللة  ,ننلليالاالتعللدد تمتللاز المنللاطق المتنللازع ب

أما من الناحيلة  وريين وا رمن,النواان ا الكورد والعرب والتركمان والكلدهفي
ومن داخلل اللدين الواحلد تتواجلد  ,زديينيالدينية فيها المسلمين والمسحيين واال

ن وحيين ينقسللمون إلللى سللنة وشلليعة وكللذلك المسللوطوائللف مختلفللة فالمسلللم
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هللذا التنللوع فللي سللكان المنللاطق المتنللازع  إن   .ددةمتعلل ن إلللى طوائللفومنقسللم
ق اإلسلتراتيجي اللذك كلان يلعود إلى وقلوع ملدنها وقصلباتها عللى الطريعليها 

ر يلق الحريلوطر ةالعربيلج يالخللدول بل المتوسلطا بليض ربط شواط  البحر ي
ربط يللللوكللللان هللللذا الخللللط التجللللارك  ,نيا والصلللليالللللذاهب إلللللى أواسللللط آسلللل

كللان  كالسلللطاني الللذق يسللمى بللالطرية وية والصللفويللنن العنمايتياإلمبراطللور
نت وملن يالىت خلانقيللت كركلوكت دياربكر إلى تلعفرت الموصلت أربيمتد من دي

للمنطقللة وبسللبب هللذا ا هميللة اإلسللتراتيجية  ,نللم كرمنشللاا وإلللى بللالد الهنللد
 ,اتيللد مللن القللوى واإلمبراطوريللل لغللزو العديللخهللا الطويتعرضللت خللالل تار

ة يلق لحمايلة عللى طلول هلذا الطريلقوى القالع والمواقع العسلكروأقاموا هذا ا
ة يات عسلكريلةت ووضلعت حامية وخطوط مواصلالتها العسلكريقوافلها التجار

اها عللى طلول هلذا الخلط وقلد نجلم علن يها للدفاع عنهات وقاموا ب سكان رعايف
ق يلاً لسكان كركلوك والملدن والقصلبات الواقعلة عللى هلذا الطريذلك تنوعاً أنن

على حساب سكانها ا صليين
(1)

. 
 , جلاءحد المكونات الرئيسية لتلك المنلاطقاالتركمان الذين يشكلون  إن  

 ,عهلود إسلالمية مختلفلة خلاللذات طلابع عسلكرك وكلان  تدفقهم للعراق قديماً 
مللن ا مللويين  اسللتفادوا مللن ارلللب القللوى والللدول التللي حكمللوا المنطقللة بللدءاً و

شللير المصللادر التاريخيللة بللان أول وجللود تو نمللانيين,بالع والعباسلليين وانتهللاءاً 
بدايلة الفلت، اإلسلالمي بعلد اسلتقدام عبلد  بلن  إللىعلود يللتركمان في العلراق 

بعللد و فللي البصللرة. وإسللكانهمم  لفللي مقاتللل مللن التركمللان  342زيللاد سللنة 

مللن قبللل الشللاا إسللماعيل ألصللفوك ازدادت هجللرة  0205احللتالل بغللداد عللام 

 جيشلله مللن أالذريللينقللوات حيللث كللان ارلللب  ,كمانيللة إلللى العللراقالقبائللل التر
)التركمان الشيعة(
(2)

ة حملة الشاا عبلا  ية القزلباشيالقبائل التركمان تورافق ,

وحمالت نادر شاا ا فشارك  ,0320-0342 على العراق في أعوامألصفوك 

واتخللذت مللن  ,ل والموصللليللعلللى كركللوك وأرب 0423-0422 أعللوامخللالل 

وكلانوا يناصلرون  واناتهلاتيبة من كركلوك والموصلل مراعلي لحيالقرالسهول 

                                                 

 المصدر السابق. ( د. جبار قادر,1)
 ,0ط مإسسة موكريلاني للطباعلة والنشلر, ي والديني في كركوك,التنوع أالنن محمد حسين محمد شواني, (2)

 .003-002اا  , 4003اربيل, 
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يانتملللاءهم المللللذهب ون بسللللببيالصلللفويين ضللللد العنملللان
(1)

وإننلللاء سلللليطرة  .

وخاصة في عهد كل من السللطان سلليم  ,0222العنمانيين على بغداد في عام 

وملن اجلل حمايلة الطريلق السللطاني لحمايلة القوافلل  ,ا ول وسليمان القانوني
بالموصلل واربيلل  لتجارية التلي تبلدأ ملن تلعفلر وتنتهلي عنلد السلعدية ملروراً ا

تبللة وامرلللي وسللليمان بيللك ا وبللردك وكركللوك وطوزخورمللاتو وكفللرك وقللر
ملن  جلاميعادخللوا معهلم م وبغداد وملن نلم إللى شلهربان ومنلدلي واللى إيلران,

ملن وطلوال أربعلة قلرون  ,)التركملان السلنة( إللى المنطقلة ا ناضلولتركمان 
العللراق فلي تركمانيللة إلدارة الواليلات علدة مجلاميعالعهلد العنملاني دخلللت 

(2)
. 

 ,الطريق التجارك الممتد من أناضول إلى العمق العراقي أهميةوبسبب ازدياد 
 ولللردع العشللائر الكورديللة والسلليما عشلليرة الهماونللد التللي كانللت تمنللل خطللراً 

ن وعلزز العنملاني ورة لهلا,والمنلاطق المجلافلي كركلوك  على العنمانيين حقيقياً 
فللي المنطقللة بشللكل متزايللد وجللودهم العسللكرك

(3)
مللن خللالل زيللادة تللوطين  

لجنة عصبة ا مم في تقريرها حلول  أنكما  التركمان على طول هذا الطريق.
وبعلللد أن راجعلللت علللدد كبيلللر ملللن المصلللادر والمراجلللع  ,مشلللكلة الموصلللل

تركمللان وأكللدت بللؤنهم أشللارت إلللى ال ,التاريخيللة ومشللاورة آراء المستشللرقين
مجموعللة مغوليللة قللدمت مللن أواسللط آسلليا واجتللازت نهللر جيحللون فللي القللرن 

بعلللد  كوردسلللتان العلللراق وعلللدوا تركمانلللاً  واودخلللل ,الحلللادك عشلللر المللليالدك
اعتناقهم اإلسالم
(4)

. 
العلللراق يرجلللع إللللى خمسلللة  إللللىيلللرى ادمونلللدز أن قلللدوم التركملللان 

احتماالت
(5)

 وتتمنل بما يلي: 

 السالجقة.في عهد ا ناضول  من جاءوا -0

 كانوا مائة ألف تركماني أسرهم تيمورلنك. -4

                                                 

 المصدر السابق. ( د. جبار قادر,(1

 .004( محمد حسين محمد شواني, المصدر السابق, ا2)

 .54ا ( د. كمال مظهر احمد, المصدر السابق,3)
 .002ا ,المصدر السابق ( محمد حسين محمد شواني,4)

 .424ادموندز, المصدر السابق, ا جي. سي.قالً عن: ن( 5)
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ملن قبلل السللطان سلليم التجلارك جيء بهم من ا ناضلول لحمايلة الطريلق  -2

 والسلطان سليمان القانوني. ا ول

من مرارا جاإوا مع الشلاا إسلماعيل ألصلفوك خلالل احتاللله  أذربيجانيونإنهم  -2

 .للعراق

 .0424-0423جاء بهم نادر شاا  ربيجانيونأذإنهم  -2

ويبللدو أن كللل هللذا االحتمللاالت واردة حيللث أكللدت لجنللة عصللبة ا مللم 
هنلللاك جملللاعتين رئيسللليتين ملللن التلللرك فلللي واليلللة الموصلللل تلللرك "عللللى أن 
ن اتتكلمللان لهجتللين مختلفتللين وان أفرادهمللا منحللدر ن,ون وتللرك رربيللوشللرقي

عن جنلود طغلرل وحلفائله وعلن جنلود عن جنود الخلفاء العباسيين المرتزقة و
وعن جنود السلالطين العنملانيين وضلباطهم وملوظفيهم فلي العصلور  االتابكة,
سللنة وشلليعة  إلللى ا, ومللا تعللدد وتنللوع اللهجللات التركمانيللة وتقسلليمه"المتللؤخرة

وتبللاين ا زيللاء والعللادات والتقاليللد إال دليللل علللى انتسللابهم إلللى أصللول تركيللة 
مانية والتركمانية وريرهامتعددة كاالذرية والعن

(1)
. 

ن أصلللل عللل 0630ويشلللير اللللدليل الرسلللمي لجمهوريلللة العلللراق لسلللنة 

انزلللوا فللي العهللد السلللجوقي "ؤنهم بللالتركمللان ومنللاطق وجللودهم فللي العللراق 
والعهد العنماني في مراكز عللى خلط عسلكرك عنلد ملتقلى المنطقتلين العربيلة 

منلل تلعفلر والكلوير  كبيلراً  ت هذا المراكلز فؤصلبحت ملدناً توسعوالكوردية نم 
ومخمور والتون كوبرك وداقوق وطوزخورماتو وخانقين ومندلي والجيزانلي, 

وكانلللت لغتهلللا التركمانيلللة تمنلللل السللللطة الحاكملللة لعهلللد قريلللب
"(2)

. ونتيجلللة 
وللتقللرب مللن السلللطة لتقليللد  القريللب لسياسللات التتريللك فللي العهللد العنمللاني
إللى  يلرت اسلر كورديلة هويتهلا القوميلةر ,المناصب اإلدارية في جهاز الدولة

 في ا صل يعقوب زادة( المعروفة التي تنتمي آلمنل أسرة اليعقوبية ) التركية
الكوردية زنطنةإلى عشيرة 

(3)
كل هذا ساهمت بازدياد التواجد التركماني في  ,

 المنطقة.
                                                 

 د. كمللال مظهللر احمللد, المصللدر السللابق,؛  004ا ( محمللد حسللين محمللد شللواني, المصللدر السللابق,1)

 .52ا
محمود فهمي دروي  ومصطفى جواد )الدكتور( واحمد سوسلة )اللدكتور(ت دليلل الجمهوريلة العراقيلة لسلنة ( 2)

0630. 

 .56, ادر السابقتد. كمال مظهرت المص (3)
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ومن المكونات ا ساسية ا خلرى فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا العلرب 
ا ول عشلللائرك وهلللو  ,وهلللو عللللى نمطلللين ,تاريخيلللاً  اً حلللدين دهمتواجللل ويعلللد
وبالنسللبة للللنمط  والنللاني مللدني وظيفللي وكللان أساسلله قطللاع العمللال, ,ا سللا 

هللي  كركللوكمنطقللة وخاصللة فللي محافظللة الالعشللائرك فللان أهللم عشلليرة فللي 
ملن وسلط العلراق إللى  جلاءوااللذين  ,عشيرة العبيد في جنلوب رلرب كركلوك

 ,في أواخر القرن النامن عشلر وحتلى أوائلل القلرن العشلرينالشمال من بغداد 
وبسبب التناف  بين عشيرتي العبيد والشمر على المناطق الرعوية والزراعيلة 
هلللاجرت عشلللائر العبيلللد إللللى المنلللاطق الواقعلللة شلللرق سلسللللة جبلللل حملللرين 

, بعد أن دعمت السلطات العنمانيلة قبائلل الشلمر حويجةالمناطق واستقروا في 
بريطلاني علن العشللائر السللرك الويإكللد ذللك ملا جللاء فلي التقريلر  ,يلدضلد العب

وتلوطين عشليرة العبيلد فلي الضلفة الغربيلة "ما نصله  0604 عام العراقية في

من نهر دجلة بين الموصل وبغداد وقد عبروا نهر دجلة واستقروا فلي ديلارهم 
نطقلة حيلث في الم ومع ذلك كان تواجد العبيد ضعيفاً  ",(عبيدال ةحويج)الحالية 

عددهم فلي الحويجلة والعظليم واللدليم معلا  0604 عام قدر تقرير بريطاني في

إال أن مناطق تمركز كلال  ,ومن العشائر ا خرى عشيرة الجبور, ألف خيمة ـب
برها البعض تعيأما عشيرة البيات التي  العشيرتين كانت خار  مدينة كركوك,

ا صللللي كلللان خراسلللان  اان موطنهلللفلللتركمانيلللة يعتبرونهلللا  وآخلللرونعربيلللة 
المنطقة في عهد السالجقة إلى توانتقل

(1)
.  

أما النمط الناني من الوجود العربي فتمنل بلالنمط الملدني اللوظيفي ملن 
في قطاعات النفط والصناعة من الذين انتقلوا ملن منطقلة الفلرات  خالل العمل

إلى كركوك العراق ا وسط وجنوب
(2)

. 

وتؤسللي  الدولللة  0605يطانيللا عللام وبعللد احللتالل العللراق مللن قبللل بر

سياسللات تغييللر الواقللع الللديمغرافي للمنطقللة وهللذا المللرة  تالعراقيللة اسللتمر
وإن أول تغيللر  اسللة التعريللب,يوهللو مللا سللميت بس ,لصللال، المكللون العربللي

وريين نواآلديموررافي في المنطقة كان لجوء البريطانيين إلى استقدام العرب 
 ,التركيللة التللي نظمتهللا لهللم الدولللة عللد المللذاب،ا رمللن النللازحين مللن تركيللا بو

                                                 

 . 42-40ا ا ,هالمصدر نفس (1)
 .044, المصدر السابق, اى( محمد حسين محمد شوان(2
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للعمللل فللي شللركة نفللط العللراق فللي مدينللة كركللوك وضللواحيها لتللامين ا يللدك 
العاملة الرخيصة الستخدامها في مجال العمل والخدمات
(1)

. 

لسياسلة التعريلب  وتطبيقلاً  0625-0640الحكلم الملكلي للعلراق  وأنناء

كمشلللروع اللطيفيلللة  اريع أروائيلللةاسلللتعانت الحكوملللات العراقيلللة ب نشلللاء مشللل
مشللروع الحويجللة االروائللي لتللوطين العشللائر والجزيللرة والمسلليب ودجيلللة وال

وقامللت الحكومللة بتنفيللذ  العربيللة فللي سللهل الحويجللة جنللوب رللرب كركللوك,
عربيللةالعشللائر الع الللرك وتوزيللع ا راضللي علللى أبنللاء يرامشلل

(2)
أولللى  وان .

وزارة  عنلدما أقلدمتكانلت الملكي  محاوالت التعريب في كركوك إنناء الحكم
 اجلة بحجلة نزاعهليد في سلهل الحويرة العبيعلى إسكان عش (ن الهاشميياسي)

ع يلرة الجبلور الرحاللةت وتوزيالىت وملن نلم جللب عشليلرة العزة في ديمع عش
ادة العنصر العربي في محافظة كركوكيت لزاهيا راضي عل

(3)
. 

العمللال والمسللتخدمين مللن العراقيللة السللابقة الحكومللات  اسللتقدمتكمللا 
وإنشللاء الللدور السلكنية لهللم منللذ بدايللة  إللى كركللوك الوسلط والجنللوب العراقللي

كللان نسللبة الكللورد , فللي حللين كمللا فللي منطقللة عرفللة فللي كركللوك ,الخمسللينات

مقارنلة بحجمهلم السلكاني العاملين في الشركة قليلة جلداً 
(4)

 0620فلي علام و. 

 0620علام  حتلىاسلتمر عملهلا  (ضيلجنة تصفية ا را)تم تشكيل لجنة باسم 

بتوزيعهللا علللى  تومللن نللم قاملل ,الدولللة إلللىبتمليللك أراضللي الكللورد  توقاملل
وكللذلك فللي ا ربعينللات تللم تشللكيل مديريللة العشللائر العامللة  ,العشللائر العربيللة

ببنللاء مسللتوطنات  وقامللت ,التابعللة لللوزارة الداخليللة وشللعبة اإلسللكان الريفللي
وسهل قرا  جنوب اربيلللعرب في تلعفر وسنجار والحضر 

(5)
. 

                                                 

د.  ؛ 25, ا0666 لنللدن, ,4د. نللورك طالبللاني, منطقللة كركللوك ومحللاوالت تغييللر واقعهللا القللومي, ط (1)
 سامر مإيد عبد اللطيف, المصدر السابق.

ب  زحنااٖ  ُرحصااتاى: ٔرٕعاإمخُرٗو بٕفُر  اإغاا؛  22-24المصللدر السللابق, ا ا ( د. نللورك طالبللاني,2)
ََّٕٔاربُنطنٔرٕب- انٖٕ زصّٕ -بكزحىٔرٕعٕب َّٕمو يّٕٗو جابٖ ص   .44ل و4000زو َ 
( د. منذر الفضل, حقوق اإلنسان والتنوع االنني لسلكان كركلوك, بحلث مقلدم إللى مركلز كلربالء للبحلوث 3)

كركلوك مدينلة القوميلات المتآخيلة )نموذجلا لعلراق المسلتقبل(, والدراسات في الندوة العلميلة المنعقلدة باسلم 

 .40, ا 02/2/4004(, 04, العدد )020, منشور في: مجلة 4000تموز  44-40لندن 
 .20ا المصدر السابق, ( د. نورك طالباني,4)
َّغَُو ل  وٗمخُرٕفُر  ٕغ( 5)  .46-45صٕرضأَٗ ث
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 قاسلللم ميخلللالل فتلللرة حكلللم عبلللد الكلللرووبعلللد قيلللام النظلللام الجمهلللورك 

لكللن شللهدت  ,لمنطقللةاب يللاسللة مبرمجللة لتعريلللم تكللن هنللاك س 0625-0632

خللالل فتللرة  الكللورد والتركمللانت هان سللكانياسللة تفرقللة واضللحة بلليسكركللوك 
اً للتركملان يلكل انحلاز اللذكفلي كركلوكت  ةيلللفرقة النان (ناظم الطبقجلي)ادة يق

الكورد باالنفصال واتهم
(1)

. 
بعللد انقللالب شللباط عللام  المبللرمج والرسللمي وبتخطلليطوبللدأ التعريللب 

ة فلي ضلواحي المدينلة ير سكان القرى الكورديل وتهجيمن خالل ترح 0632

. في كركوك وسلهل اربيلل ةيك تلك ا راضي إلى العشائر العربيع وتمليوتوز

ت 0635تمللوز  04ن أولويللات الدولللة بعللد انقللالب هللذا السياسللة ملل توأصللبح

وعللى  ة ملن علدة جوانلبتيلة الكورديللتغيير واقع المنطقلة القلومي ذات ا رلب
مراحللل حسللب خطللة مدروسللة
(2)

فللي طللرد العمللال الكللورد  اوتمنلللت سياسللته ,
عللرب مللن عمللال ملين فللي شللركة الللنفط إلللى خللار  كركللوك واسللتبدالهم باالعلل

 ,بلدالً منهلاماء الكوردية وإطالق ا سماء العربيلة تبديل ا سو خار  كركوك,

وتسلجيل أسلماء الوافلدين العلرب  ,0624إضافة سجالت جديدة إلى إحصاء و

ملن  والتركملان الكلورد ومنلع ,0624 عام إكد وجودهم هناك منذيفيها بشكل 

ومنللع دائللرة البلديللة إعطللاء إجللازات البنللاء للكللورد  ,بيللع عقللاراتهم إال للعللرب
حكوميللة فللي المنللاطق القريبللة مللن المنشللات المعامللل والوإنشللاء  ,والتركمللان

وتشللييد آالف البيللوت السللكنية للعمللال  ,تكريللتوحويجللة والطريللق كركللوك 
تللوطين , ووتحويللل المدينللة وأطرافهللا إلللى نكنللة عسللكرية ,هللاالعللرب للعمللل في

فلي الفتلرة ملا ف ,العوائل العربية في كركوك وتلوفير السلكن والعملل لهلم آالف

بلللس عللدد الكللورد الللذين رحلللوا مللن مركللز كركللوك  0655-0654 ن سللنتيبللي

بلللس عللدد شخصللاً, و( 0237005وجمجللال ) وكفللرك (دبلل ) ة دوبللزوأقضللي

للفتلرة ملن  كركلوك العوائل الكورديلة التلي تلم طردهلا وترحيلهلا ملن محافظلة

دهللا را( عائلللة بلللس عللدد أف2204مللن ) أكنللر 4000ولغايللة سللنة  0660سللنة 

دها ما اترحيل وطرد حوالي ألف عائلة تركمانية بلس عدد أفر(ت وتم 42504)

                                                 

   المصدر السابق. ( عوني الداوودك,1)
 المصدر السابق. الداوودك,عوني (2) 
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وقطعلة ارض سلكنية وكذلك إعطلاء منحلة ماليلة  شخصاً,( 2000يقرب من )

للكللوردك الللذك يتللرك محللل إقامتلله فللي كركللوك إلللى الوسللط والجنللوب مللن 
العراق
(1)

. 
ررافي تتم بقرارات من أعلى جهلات ووكانت سياسة تغيير الواقع الديم

لقللرار مجللل  قيللادة  ووفقللاً  ,فعلللى سللبيل المنللال ال الحصللر ,لسياسللةالسلللطة ا

مجلللل  الزراعلللي الوبموجلللب كتلللاب  9/2:79/:2فلللي  55 رقمالملللالنلللورة 

، العربيلة ياصلعشيرة ال ترحيل او نقلتم  26/2/2:83في  الموصللمحافظة 

الللدونمات مللن ا راضللي الزراعيللة  آالفإلللى قضللاء سللنجار واسللتولت علللى 
زديللة الكورديللة حيللث تللم توزيللع ا راضللي يللعشللائر اال يتهللاملك والتللي تعللود

،ياصللفللالح مللن عشلليرة ال 020المللذكورة علللى 
(2)

منللع المحللاكم مللن كمللا تللم  .

النظر في دعاوك نقل العقارات في مدينلة الموصلل حسلب قلرار مجلل  قيلادة 

وكللذلك ترحيللل الكللورد ومللنهم الكللورد  :45/2/2:9فللي  20 رقمالمللالنللورة 

متلكلاتهم فلي مدينلة الموصلل وهلدم دورهلم وحجلز ممتلكلات الشبك وتصلفية م
الكللورد المللرحلين وكللل ذلللك بللؤوامر رسللمية
(3)

. ومصللادرة ا مللوال المنقولللة 
حجلز العقلارات والكورديلة  التحررية حقة بالحركةتورير المنقولة للعوائل المل

بتمليلك  طوا راضي الزراعية للفالحين الكورد والسماح للعناصلر العربيلة فقل
وتللم كللل ذلللك بمراسلليم جمهوريللة أو بقللرارات مجللل  قيللادة  ,عقللاراتلللك الت

النورة أو برقيات لجنة شإون الشمال أو بكتب رسمية من المحافظلة واللدوائر 
الننلي فلي منلاطق محلددة اا خرى للدولة. ومن اجل عدم ترجي، كفة التكلوين 

ة النلورة المراسيم والقرارات تصدر بشان ذلك ومنهلا قلرار مجلل  قيلاد تكان

أنه يحق للعراقي من سكنة منطقة الذك نا على  :35/9/2:9في  246رقم 

                                                 

-230؛ كلاظم حبيلبت المصلدر السلابقت ا ا  42-40( د. نورك طالباني, المصلدر السلابق, ا ا1)

َّغَُو ل  وٗمخُرٕفُر  ٕغ؛  234  .22صٕرضأَٗ ث
تقريلر حلول التغييلرات اإلداريلة للمنلاطق  وزارة شلإون منلاطق خلار  اإلقلليم, ( حكومة إقليم كوردسلتان,2)

 .32المصدر السابق, ا ها بضمنها كركوك,المتنازع علي
 .25, اهالمصدر نفس (3)
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بغللداد والمحافظللات ا خللرى عللدا  الحكللم الللذاتي تملللك قطعللة ارض سللكنية فللي
تؤميم وديالى(وال محافظات )نينوى

(1)
. 

بق حجم مكونلات يفي هذا المناطق لم   ونتيجة لكل هذا التغييرات المستمرة
 ,ل رياب وجود إحصاء سكاني شلفاف وشلامل ومحايلدظوفي  ,االمنطقة على حاله

 ,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 

 ,تقلللديرات المقدملللة ملللن قبلللل اللللدول والمإسسلللاتالإللللى جانلللب  ,والمستشلللرقين
ظهر تواإلحصاءات السكانية التي جرت وررم وجود الكنير من المالحظات عليها 

وتختلف المصادر التاريخية والتخمينات واإلحصاءات فلي  ررافية المنطقة.ولنا ديم
كما تمتاز ارلب هذا التخمينات والتقديرات واإلحصلاءات  ,تقديراتها لسكان المنطقة

ن هناك اختالفات كبيلرة بلين هلذا اإلحصلاءات كما أ ,بعدم الدقة والشفافية والنزاهة
إلى جانب أن هذا المناطق شهدت وعبلر  والتخمينات في تقدير سكان هذا المناطق,

تاريخهللا تغييللرات سللكانية كبيللرة وخاصللة بعللد تؤسللي  الدولللة العراقيللة مللن خللالل 
ترحيللل سللكانها ا صللليين وتللوطين آخللرين محلهللم بغيللة تغييللر واقعهللا الللديمغرافي 

عللن التكللوين االننللي للمنللاطق المتنللازع  أقللدم اإلشللارات ومللن مكللون معللين. لصلال،
قلدر علدد سلكان كركلوك اللذك  (كيرنيب جيوسي)ما كتبه المهند  الروسي  عليها,

عائلللة  20بؤنلله باسللتنناء وألللف نسللمة  02إلللى  04مللابين  0542-0544 عللامفللي 

ن يين العنملانيالملوظف حيث أنه لم يشر إللى باقي السكان هم من الكورد,  نأرمينية ف
 نلةتية المستقرة في كركلوك كجلزء ملن سلكان المدية العنمانية العسكريوأفراد الحام
عودون في أرلب ا حوال إلى البللدان يكانوا  نهم  ررباء عن المنطقةت همبل اعتبر

تخلفلون فللي ين يبعلد انتهلاء فتللرات خلدمتهم باسلتنناء أفلراد معلدود التلي جنلدوا منهلا
ة أو يداً لهلم  سلباب اقتصلاديلنلة موطنلاً جديالمدملن تخذون يو مواطنهمتالعودة إلى 
ع يللكمللا أنلله اعتبللر جم نللة,يشللر إلللى وجللود التركمللان فللي المديلللذلك لللم  ,ةيللاجتماع
ن ا رملن والكللدان ولمعرفلة اللرو  يزا بلييلن من ا رملن بسلبب علدم تمييحيالمس

نييبا رمن في القفقا  أكنر من الكلدان واآلنور
(2)

شم  ) المإر  العنماني وذكر .
عتبللر موسللوعة يفللي المجلللد الخللام  مللن "قللامو  اإلعللالم"ت الللذك  (ن سللامييالللد

                                                 

وزارة شللإون منللاطق  ( لالطللالع علللى نللا قللرار مجللل  قيللادة النللورة ينظللر: حكومللة إقللليم كوردسللتان,1)
المصلدر السلابق,  تقرير حول التغييرات اإلدارية للمناطق المتنلازع عليهلا بضلمنها كركلوك, خار  اإلقليم,

 . 022ا
 بار قادر, المصدر السابق.( د. ج(2
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نلة تقلع فلي يكركلوك مدبلان "فلي ملادة كركلوك وة مهملة يلة عنمانيلة وجغرافيخيتار

نللة يلللومتراً جنللوب شللرق مديك 030وتقللع علللى بعللد  ة الموصللل بكوردسللتانتيللوال

 ادك أدهلم وتشلكل مركلز سلنجق شلهرزورتالموصل ووسط تلول خضراء عللى و

ة مللن التللرك يللنالنللة أربللاع سللكانها مللن الكللورد والبق إن  ألفللاً ...  20عللدد نفوسللها 

مسللليحية  أسلللرة 230يهوديلللة و  أسلللرة 430رهمت وهنلللاك تعلللي  يلللوالعلللرب ور

كلدانية
"(1)

. 
وك علللام كلللاللللذك زار كر (جرسلللونيم)ذكر يلللوملللن اإلشلللارات ا خلللرى 

اللغللة  اي كانلت تسلودهتلى خاناتهلا بوسلط السلوق الفلي إحلد ى فتلرةقضلو 0604

تكلم أهلهللا يللومللن المللدن الكائنللة علللى حللدود كوردسللتان  أنهللاة ويشللير إلللى يللالترك
ان والتركمللان يإكلد علللى تواجللد الكلورد والتللرك والكللدان والسللرينلالث لغللاتت و
د هلا إللى حلية سلائدة فيلنلةت واعتبلر اللغلة التركيهود وا رمن في المديوالعرب وال

آالف  2قلابلهم يأللف  02نلة ير فلي كتابله بلؤن علدد التركملان فلي المديشليو رتيكب

هلودك. إال انله هنلاك ملن يلرى بلان رأك سلون يحي وألف يمس 2400كوردك و 

وانه سكن في خان في وسط المدينة وسلوقها حيلث كانلت اللغلة  ،تير صحيهذا ر
ن كلل بلاطلؤ هلو اعتقلادا وإن الذك دفع به للوقلوع فلي هلذا الخ التركية سائدة فيها,

 ,ل علللى خطللا هللذا التصللوريدلالللكركللوك هللو تركمللاني و ة فللييللتكلم التركيللمللن 

 آالف سلبعة التركملانبلس عدد  0620ة كركوك عام يبه بلد تاإلحصاء الذك قام

وسبعة آالف للمكونات ا خرى ألفاً  44في حين بلس عدد الكورد  نسمة
(2)

. 

ادمونلللدز  مين البريطلللانيين وملللنهولين السياسللليإإن بعلللض التقلللديرات للمسللل
 كركللوكرلبيللة فللي مركللز ا إلللى أن التركمللان يشللكلون يشلليرون وواال  ليللون 

 بللان الكللورد هللم ا رلبيللة فللي المنللاطق الريفيللةفللي نفلل  الوقللت ا واعترفللولكللنهم 
هللي اللغللة تحديللد القوميللة ل كللان ا سللا  فللي ذلللك الوقللت حيللث المحيطللة بالمدينللة,
العنمانيلة وبالتلالي  ةخرجت للتو من تحلت اإلدارقد المنطقة وكانت  الناطقة لألهالي

مللن  اً كانللت حتللى المكونللات ا خللرى ريللر التركمللان يتحللدنون التركيللة وان كنيللر

                                                 

 ,4524ا  ,0202 مهلران مطبعلة سلي, جللد اسلتانبول, محررك   سامي  بشنجيت ( قامو  اإلعالمت1)

 .26ا ,المصدر السابقد. جمال رشيد احمد,  نقال عن:
 ( د. جبار قادر, المصدر السابق.2)
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الكورد في المدن اندمجوا مع مإسسات الدولة العنمانية وكلانوا يجيلدون التركيلة
(1)

 .
للة وحتلى التركملان وهكذا فان لشيوع اللغة التركية دفع ببعض المستشلرقين والرحا

 .أنفسهم في المبالغة في تقدير عددهم
قلدم كلل ملن  من قبلل لجنلة عصلبة ا ملم مشكلة الموصلدراسة وأنناء 

 ة,يلن ا ننلي لسلكان الوالينلة علن التكلويمتبا ا أرقاملاً يلطانيا وبريلتركوالعراق 
ة الموصلل تطعلن فلي يلا طراف المتصارعة على وال توفي الوقت الذك كان

حجللج بعضللها الللبعضت كانللت بعنللة عصللبة ا مللم تشللكك فللي دقللة رات ويتقللد
انللات يع ا طللراف إذ وجللدت أن البيللانللات المقدمللة مللن قبللل جمية البيومصللداق

انلات يز بلل وحتلى بيلالمقدمة ملن قبلل ا تلراك وكلذلك المقدملة ملن قبلل اإلنجل
هللا تلللك ا رقللام يقللة وإن الحجللج التللي اسللتندت إلير دقيللة ريللالحكومللة العراق

ة بعللدد التركمللان فللي يللتبللالس الحكومللة الترك , ففللي الوقللت الللذكهللايف مشللكوك

% ملللن 5 سلللوى شلللكلونيال  بلللؤنهمة تلللرى يلللطانيةت فللل ن الحكوملللة البريلللالوال

% مللن 2ة عللن يللانللات العراقين تقللل نسللبتهم فللي البيمجمللوع السللكانت فللي حلل

تعلللق بنسللبة العللرب يمللا يراً فيللن كبيةت وكللذلك كللان التبللايللمجمللوع سللكان الوال

ة فكلانوا يلطانيانلات البرية, أملا فلي البيلانلات التركي% وفق الب573كانت  حيث

ن ينمللا كللان التبللايةت بيلرات الحكومللة العراقيفللي تقللد %4076ونحلو  %,4274

ملن  %2370فقلد كانلت نسلبتهم  كالكلوردالمكون رات الخاصة بيأقل في التقد

ت انلللاي% حسلللب الب3270ة ويلللرات التركية وفلللق التقلللديلللمجملللوع سلللكان الوال

ةيلطانيرات البري% من مجملوع السلكان حسلب التقلد2476ة و يالعراق
(2)

 أملا. 

رهم المقدمة إلى لجنة عصلبة ا ملم يز في تقاريفقد قدر اإلنجل بيانات كركوك,

أللفت التلرك  22للي: الكلورد يعدد سكان كركوك حسلب انتملائهم ا ننلي كملا 

 أنأك  ,300ون يحيالمسلللللو ,0200هلللللود يآالفت ال 00أللللللفت العلللللرب  22

                                                 

المصلدر  نلزاع والحللول التوافقيلة,( ليام اندرسن وراريلث ستانسلفيلد, أزملة كركلوك السياسلة االننيلة فلي ال1)

 .26-25ا السابق,
إقلللليم  خليلللل إسلللماعيل,؛  044-040ا ا مشلللكلة الموصلللل, المصلللدر السلللابق, فاضلللل حسلللين, ( د.2)

 .022ا المصدر السابق, كوردستان العراق,
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نملا قلدر الجانلب يأللف نسلمةت ب 64راتهم كلان يتقد مجموع سكان اللواء حسب

ة عللى يلا رقلام الترك التركي عدد سكان اللواء بضعف ذلك اللرقمت فقلد كانلت

آالف أك ملللا  5ألفلللاً والعلللرب  46ألفلللاًت والتلللرك  64الشلللكل التلللالي: الكلللورد 

ألفاً  052مجموعه 
(1)

في تقدير نسلبة  تبالغنها ونالحظ في البيانات التركية أ. 

أنهللم  والللدليل علللى ذلللك ا خللرى المكونللاتعلللى حسللاب  المكللون التركمللاني

للم يكلن فيهلا أك  فلي حلينة يمانيي فلي السللمانترك 24630أشاروا إلى وجود 

رة يلط خلالل السلنوات ا خيي باسلتنناء التواجلد العسلكرك التركلي البسلمانترك
ةيمن عمر الدولة العنمان

(2)
بلالغوا زك والعراقلي يلؤن الطرفلان اإلنجلوهكذا فل ت

هلا كركلوك وذللك للدعم وجهلة ية الموصل بما فيالعرب في وال في تقدير نسبة
بشلكل خلاا ة ويلفلي الوال التركملانرفلع نسلبة  ا تراكنما حاول ينظرهمات ب

 )العراق وتركيلا( نين المتنازعيكن في صال، أك من الطرفيفي كركوكت ولم 
شللكلون ياضللطرا إلللى االعتللراف بكللون الكللورد أنهمللا إال رفللع نسللبة الكللورد 

ع المكونلات ا ننيلة يلوهكلذا نجلد بلؤن جم ة.يلة المطلقلة ملن سلكان الواليا كنر
 ,دافع عللن مصللالحها فللي هللذا الصللراعيللا ساسللية باسللتنناء الكللورد وجللد مللن 

. ةيلطانيانلات البريبلة إللى البيرات التي قدمها الجانلب العراقلي قريوكانت التقد
جنة عصبة ا مم لحل مشكلة الموصلل فقلدرت سلكان للواء كركلوك التلي أما ل

 -من سكان ومساحة تلك المناطق بالشكل التالي: كبيراً  تشغل جزءاً 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( د. جبار قادر, المصدر السابق.1)

 .السابقالمصدر (2) 
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 النسبة المئوية عدد السكان القومية

 2472 24200 الكورد

 2470 22320 لعربا

 4272 43000 الترك

 470 4200 اآلخرون

 000 000320 المجموع

 (2قم )جدول ر
وفق تقديرات لجنة  0642سكان لواء كركوك حسب التنوع القومي في عام  

عصبة ا مم
(1)

. 

ولكنله اقتصلر عللى فلي العلراق تعلداد للسلكان  ىجلر 0644وفي علام 

. وكانلت  هلداف معينللة كالتجنيلد وتنظليم المسلائل اإلداريللة ,الملدن والقصلبات

لجللان وهيئللات  جللرى تعللداد آخللر للسللكان مللن خللالل وضللع 0622وفللي عللام 

كان , وخاصة استقرت في أماكن معينة وتم استدعاء المختار ورإساء العوائل
عسلكرك وتنظليم دفلاتر النفلو  وإجلراء التجنيد ال رراض  أيضاً  الغرض منه

االنتخابات النيابية
(2)

الذك اقتصر بياناته عللى  0624 ؤتي بعدا إحصاء عاميل ,

 اللذك يعتبلر 0624 نم جلاء إحصلاء علامالحالة الدينية فقط دون القومية, ومن 

, أملللا السلللكانية قبلللوالً فلللي تلللاريخ العلللراق المعاصلللر ملللن أكنلللر اإلحصلللاءات

 0644و 0632اإلحصللاءات التللي تلللت هللذا اإلحصللاء ومنهللا إحصللاء عللام 

ملن قبلل المكونلات  قبلوالً تللق  للموللذلك  اً بلل كلان مسيسل دقيقاً كن يلم  0664و

 العراقية وخاصة رير العرب.

                                                 

البعلد القلومي للتغيلرات فلي الحلدود  خليل إسلماعيل محملد,د.؛  040( فاضل حسين, المصدر السابق, ا1)

 .40ا اإلدارية لمحافظة كركوك )التؤميم(, المصدر السابق,
 .24إقليم كوردستان العراق, المصدر السابق, ا  محمد, إسماعيلخليل  ( د.2)
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فتقر إلى بيانلات دقيقلة وشلاملة علن سلكانها ي 0624عراق حتى عام الكان 

التلللي سلللبقت ذللللك التلللاريخ كانلللت مجلللرد تقلللديرات وتخمينلللات واإلحصلللائيات و

عتبللر أول إحصللاء يف 0624وإحصللاءات جزئيللة ريللر دقيقللة, أمللا إحصللاء عللام 

سللكاني فللي العللراق وفللق الطللرق الحدينللة لإحصللاء إال أن بياناتهللا ال تشللير إلللى 
الغالبيلة العظملى ملن سلكان و تفقلط انلةيإللى الد أشارتبل  تلة القومية للسكانالحا

 زديين والصلابئة.يلالعراق من المسللمين ملع وجلود أقليلات دينيلة كالمسليحيين واال

كللاآلتي:  0624وكللان التكللوين الللديني لمركللز قضللاء كركللوك وفللق إحصللاء عللام 

ت 24صللللللابئة ت ال4,542هلللللود يت ال3,402ون يحيالمسللللل, 25,322المسللللللمون 

نمللا بلللس علللدد يت بشللخا 45والعقائلللد ا خللرى شللخا واحللد فقللط ون يللزدياإل

 44هلللود يوال 534 ونيحيوالمسللل 42062ف قضلللاء كركلللوك يلللن فلللي ريالمسللللم
(1)2والعقائللد ا خللرى 

فللان المسلللمين  0644لإحصللاء السللكاني لسللنة  . ووفقللاً 

لليهم ي, %63740نسمة من سلكان العلراق أك ملا يعلادل  00,242,462يشكلون 

%0753زديون بنسبة ي% نم اال4702المسيحيون بنسبة 
(2)

. 

ولكللن مللن الناحيللة  ,زديللون الللذين يعتبللرون ديانللة مسللتقلةيتواجللد االوي
وقلد  ,اً كلورد من قبلل الحكوملات العراقيلةهم ررم عدم تسجيل كوردالقومية هم 

ديللة إلللى حمللالت إبللادة منللذ كورال دينلله وقوميتللهتعللرض هللذا المكللون وبسللبب 
د العنملللاني إال أن تنظللليمهم اللللديني سلللاعدهم عللللى تضلللامنهم اللللداخلي العهللل
وال توجد بيانات دقيقلة حلول نسلبة وجلودهم إنملا هلي عللى ا رللب  وحدتهم,و

تخمينات وتقديرات وتشير تقديرات لجنة عصبة ا مم إللى أن علددهم تتلراوح 

( 24222فبلللس عللددهم ) 0624إحصللاء  فللي أمللا ألللف نسللمة, 20-40مللابين 

نسلللمة
(3)

نسلللمة (35,546)بللللس علللددهم  0624وفلللي إحصلللاء  ,
(4)

. أملللا فلللي 

                                                 

 ( د. جبار قادر, المصدر السابق.1)
 .220ا ,4002.[, م, ]د.0ط ات روح ا مين,منشور ا ديان والمذاهب بالعراق, ( رشيد الخيون,2)

 . 34إقليم كوردستان العراق, المصدر السابق, ا خليل إسماعيل محمد, ( د.3)
, مركللز 4002-0640زديين فللي ظللل الحكومللات العراقيللة يللمعانللاة الكللورد اال ,ان( دلشللاد نعمللان فرحلل(4

 .22ا  ,4005 ,, دهوك0الدراسات الكوردية وحفظ الونائق, ط
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% ملللن 0753يشلللكلون نسلللمة و (004,060)فبللللس علللددهم  0644إحصلللاء 

نالث مكون ديني من حيث العدد فلي  االيزيديةالمجموع الكلي لسكان العراق و

% منهم في المنلاطق المتنلازع 55تواجد يو ,نيحييالعراق بعد المسلمين والمس

الشيخان وسنجار وتلكيف أقضيةوخاصة في  نينوىمحافظة عليها في 
(1)

  . 

 422245وا رمللن( فبلللس عللددهم  ورييننللان واآلأمللا المسلليحيون )الكلللد

إال أن  ,0644إلحصلاء عللام  % ملن سللكان العلراق وفقللاً 4702نسلمة أك نسللبتهم 

% فللي البصللرة 272% فللي دهللوك و4يعيشللون فللي بغللداد وكللانوا % مللنهم 23

بقلللى تواجللدهم فلللي يو ,ونسللب قليللللة فللي محافظلللات أخللرى% فللي اربيلللل 274و

 نينلوى% فلي 40% في كركلوك و273المناطق المتنازع عليها قليال حيث يعي  

% مللن هللذا النسللبة 24فللان  محافظللة نينللوىفللي  )مللع أن نسللبتهم العاليللة نسللبياً 

يعيشون في مركز قضاء الموصل أك خار  المناطق المتنازع عليها(
(2)

  . 
لمكونللات الدينيللة فللي المحافظللات التللي تقللع ضللمن ويظهللر نسللب كللل ا

المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا )كركلللوك ونينلللوى وديلللالى( ووفقلللاً إلحصلللاء علللام 

 ( بالشكل التالي:3, في الجدول رقم )0644
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .224المصدر السابق , ا رشيد الخيون,؛ وما بعدها  40ا : المصدر نفسه, مزيد ينظرلل1) )
 .223-222المصدر السابق, ا رشيد الخيون,2) )
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المحلللللا
 فظة

مسلللليح مسلم
 ك

ريلللللللللللللر  أخرى يهودك صابئي زدكيا
 مبين

6222 نينوى
65 

2262
2 

5640
4 

042 6 2 4344 

56724
% 

276
% 

5703
% 

0,01
% 

07000
% 

070004
% 

0742
% 

كركللللو
 ك

2462
50 

0023
0 

300 202 3 3 422 

64720
% 

4722
% 

0704
% 

0703
% 

07000
% 

07000
% 

0702
% 

2520 ديالى
52 

425 55 202 4 02 230 

66744
% 

0702 0704
% 

0704
% 

07000
% 

07004
% 

0703
% 

 ( 3جدول رقم )
فقا إلحصاء التوزيع الديني لسكان بعض المحافظات ونسبتهم المئوية و

0644(1)
. 

 

 ,أول إحصلاء رسلمي يجلرك عللى أسلا  قلومي 0624عتبر إحصاء عام ي

وملع أن هلذا  ث لغلة ا متيلف السلكان ملن حيإلى تصن ءشير جداول اإلحصاتحيث 
إال أنله كلان  ة فلي تلاريخ العلراقتيعتبلر ملن أحسلن اإلحصلائيات السلكانياإلحصاء 

 ,د االنتملاء القلومييلمبدأ لغة ا م لتحدضاً من بعض النواقات منها اعتماد يعاني أي
ة يلفهناك ملن علا  وسلط قوم ,نتماء القومياالمع  تطابق دائماً يوان معيار اللغة ال 

عنللي بؤنلله أصللب، يولكللن ذلللك ال  تأخلرى وتعلللم لغتهللا بصللورة أفضللل مللن لغتله ا م

                                                 

 .224-223, اابقسالالمصدر  (1)
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لغلة ادة ليسلالكانلت  دة التلي تعللم لغتهلات ففلي كركلوك ملنالً يلة الجديلنتمي إللى القومي
قة عدد التركمان يتطابق مع حقيال وهذا ة في دوائر وأسواق كركوك آنذاك يالتركمان

شلهدت كملا كذلك الحال في مدينة الموصل حيث السيادة للغة العربيةت  ,في كركوك
ة للكورد في كركلوكت ياء الشعبيرة في بعض ا حير كنيات التعداد حاالت تزويعمل

إذ ظهللر لللدى  0626لتعللداد المللذكور عللام ن ذلللك بوضللوح عنللد نشللر نتللائج ايوتبلل

ت وقد قلدم اً ر من الكورد لدائرة النفو  في كركوك بؤنهم سجلوا تركمانيمراجعة الكن
عاملل إللى باإلضلافة  ,إلعادة كتابة قلوميتهم بشلكل صلحي، ةئيبعضهم دعاوى قضا

ن في كركوك بصورة مإقتة ضلمن يمين المقيين والعسكريل الموظفيآخر وهو تسج
  العراقيية للجيكوك وبخاصة أفراد الفرقة النانسكان كر

(1)
. 

( التلاليين 0( والرسلم البيلاني رقلم )4ومن خالل النظر إلى الجلدول رقلم )

يظهر لنا النسلب السلكانية للمكونلات القوميلة فلي محافظلة كركلوك وحجلم التغييلر 

 0664وحتلى علام  0644في نسبة هذا المكونات من إحصاء إلى آخر منلذ علام 

فلي تنلاقا مسلتمر ملن  والمسليحيينالكورد والتركملان سكان نسبة  جد أنحيث ن
ويقابلها ارتفلاع فلي نسلبة العلرب وذللك بسلبب ممارسلة سياسلة  ,إحصاء إلى آخر
لقسللرك للسللكان الكللورد اكركللوك مللن خللالل الترحيللل  فلليررافي والتغييللر الللديم

داريلة فلي سياسلة الحكوملة اإلباإلضلافة إللى  ,والتركملان وتلوطين العلرب محلهلم
وإلحلاق أقضلية ونلواحي  كركلوك فك ارتباط االقضية ذات الغالبيلة الكورديلة ملن

 وكذلك تسجيل المسيحيين كعرب. ,هاذات رالبية عربية ب
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( د. جبار قادر, المصدر السابق.1)
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-0644 القومية

0642 

0624 0632 0644 0664 

 %40 %2473 %2370 %2572 %3270 الكورد

 %44 %2272 %26 %4574 %4076 العرب

 %4 %0372 %0672 %4072 %275 التركمان
كلللدان سللريان انللور 

 وآخرون أرمن
674% 470% 272% 074% 

تلللم تسلللجيلهم 
 كعرب

 (4جدول رقم )
 0642-0644نسبة سكان محافظة كركوك حسب القومية أعوام  

,0664706447063270624(1)
. 
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واخرون

                                                  

 (0بياني رقم )رسم 

                                                 

ن منلاطق وزارة شلإو ( من حكومة إقليم كوردستان,0644و 0624, 0642-0644( إحصاءات أعوام )1)

المصلدر السلابق,  تقرير حول التغييرات اإلدارية للمناطق المتنلازع عليهلا بضلمنها كركلوك, خار  اإلقليم,

البعلد القللومي للتغيللرات فلي الحللدود اإلداريللة  مللن: د. خليلل إسللماعيل محمللد, 0632وإحصلاء عللام  ,6ا

ريلث ستانسلفيلد, أزملة من: ليام اندرسن ورا 0664. وإحصاء 40المصدر السابق, ا ,لمحافظة كركوك

 .43المصدر السابق, ا كركوك السياسة االننية في النزاع والحلول التوافقية,
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-2211فً أعوام )حسب القومٌة  كركوكنسبة سكان محافظة 

2221,2211,2299,2291,2211) 

عللى المحافظلات ا خلرى  الحالة السائدة في محافظلة كركلوكق بنطتو
نينلوى وديلالى  تيمحلافظفلي ف )وان بدرجلة أقلل(, من المناطق المتنازع عليها

ى التقللليا ويقابلهللا ارتفللاع تعرضللت نسللبة الكللورد والتركمللان واآلخللرون إللل
 -كما يظهر في الجدول التالي: ,نسبة العرب فيها

 محافظة ديالى محافظة نينوى القومية

0624 0644 0624 0644 

 %0075 %0574 %4270 %2074 الكورد

 %5472 %4672 %4273 %2370 العرب

 %072 %474 %074 %275 التركمان

 %072 %072 %074 %572 اآلخرون

 (5قم )جدول ر
( حسب 0644-0624النسبة المئوية لسكان محافظتي نينوى وديالى )

القومية
(1)

. 
ؤن نسللبة النمللو بللومللن خللالل االطللالع علللى ا رقللام اإلحصللائية تظهللر 

وفللي نفلل   مسللتمر, ديللالسللكاني للعللرب فللي محافظللة كركللوك كنمللوذ  فللي تزا
رد خاصلللة نسلللبة الكلللو الوقلللت فلللؤن نسلللبة النملللو السلللكاني للمكونلللات ا خلللرى

كملا يظهلر فلي  ,كانلت فلي تنلاقا النانيلة ةبالدرجة ا ولى والتركمان بالدرجل
 -الجدول التالي:

 

 0644-0624 0644-0632 0632-0624 القومية

 %070- %074 %070- الكورد

                                                 

د. خليلللل  ؛ 42, 25ا ا المصلللدر السلللابق, إقلللليم كوردسلللتان العلللراق, خليلللل إسلللماعيل محملللد, د. (1)

َّإسماعيل محمد,  َّ ٕٗ  ُرح  ٕغ  َّغَُو ل  ِاى بُىو ٔصهُر ٕٗزاق  ّغع  .23صٕرضأَٗ ث
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 %270 %073 %572 العرب

 %074- %070- %072 التركمان

                                                 

 (6قم )جدول ر
-0624نسبة النمو السكاني لمكونات محافظة كركوك الرئيسية بين أعوام 

0644 (1)
. 

 
السياسلللات التلللي مارسلللتها الحكوملللات العراقيلللة المتمنللللة بلللالحرب  إن  

وانتهلا  سياسلات اإلبلادة والترحيلل  ,المستمرة مع الحركة التحررية الكورديلة
إجبللار ريللر العللرب علللى وسياسللات مللا سللميت بتصللحي، القوميللة و ,)ا نفللال(

تغييلللر قلللوميتهم إللللى العربيلللة, أدت إللللى تقلللليا سلللكان الكلللورد والتركملللان 
نسلبة العلرب فلي والمكونات القوميلة ا خلرى فلي العلراق ملع ارتفلاع مسلتمر 

 -ويظهر لنا هذا بوضوح في الجدول التالي:على مستوى البلد, 
 

 

 التركمان ردوالك العرب السنة

0624 4674% 0374% 4703% 

0632 5070% 0270% 075% 

0644 5074% 02762% 0702% 

                                           

 (00جدول رقم )
إلى المجموع  0644-0624يبين النسبة المئوية للسكان حسب القومية بين أعوام 

للعراق الكلي
(1)

. 

                                                 

 البعللد القللومي للتغيللرات فللي الحللدود اإلداريللة لمحافظللة كركللوك )التللؤميم (, خليللل إسللماعيل محمللد, ( د.1)

 .44المصدر السابق, ا
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حكومللة إقللليم فللي لتقريللر وزارة شللإون منللاطق خللار  اإلقللليم  وفقللاً و

 ( بلس علدد سلكان41/5/3118 التموينية في ةعلى البطاق اعتماداً وكوردستان )

نسلمة أك  (243,404)نسمة ويبللس علدد الكلورد  (402,002)كركوك  مدينة

%( من سكان المدينة30نسبة )
(2)

 4002ووفقا لنف  التقريلر فانله بعلد علام  ,

ئللة ( عا24442)علادت  3117/ 42/23 حصلت تنقالت سكانية وحتى تاريخ

إللى كركلوك بللس  عمليلات التعريلب( أننلاءملن كركلوك  كوردية )طردوا سابقاً 

 (2,653)نسللمة وفللي االتجللاا المعللاك  رحلللت  (442,222)عللدد أفرادهللا 

عائلة عربية )ملن العلرب الوافلدين إللى كركلوك أننلاء عمليلات التعريلب( علن 

مرار نسلمة وهلذا االتجلاا مسلتمر باسلت (24,642) أفرادهلابلس علدد وكركوك 

مللن الدسللتور العراقللي الللدائم لعللام  020تطبيللق عمليللة التطبيللع حسللب المللادة 

طوزخورملاتو( وكلالر  ,كفلرك ,وباستعادة أالقضية ا ربعة )جمجملال 4002

كبيرة كركوك سيشكل الكورد أرلبيةمحافظة  إلى
(3)

. 
المناطق المتنازع عليهلا تعرضلت منلذ تاريخهلا  ويبدو لنا مما سبق, أن

التلي بلدأت أقوام إليهلا وخاصلة بعلد الفلت، اإلسلالمي للمنطقلة  ةهجرالقديم إلى 
هلد ا ملوك والعباسلي كمحلاربين واسلتمر تلدفقهم عال فليالتركمان إليها  بهجرة

 واستفاد التركمان الشيعة القزلبا  ملن الصلفويين, ,للمنطقة في عهد السالجقة
 ت, واسللتمرالسلنة ملن العنمللانيين فلي تعزيلز وجللودهم فلي المنطقلةالتركملان و

حكلم العنملاني ودخللت موجلات بشلرية الهذا الهجرات طوال أربعة قرون من 
تركمانيلللة ملللن اجلللل حمايلللة الطريلللق السللللطاني وكلللذلك إلدارة الواليلللات فلللي 

عللى  كلانوعليهلا التعريلب  عمليلة وبعد تؤسي  الدولة العراقيلة بلدأت. العراق
أملا اللنمط  المنلاطق,فلي هلذا  لتوطين العشائر العربيلةا ول عشائرك  ,نمطين

الناني فتمنل بالنمط المدني الوظيفي من العمال والموظفين في قطاعلات اللنفط 

                                                                                                                                 

 .42,  22ا ا المصدر السابق, إقليم كوردستان العراق, خليل إسماعيل محمد, ( د.1)
لتغييلرات اإلداريلة للمنلاطق تقريلر حلول ا وزارة شلإون منلاطق خلار  اإلقلليم, ( حكومة إقليم كوردسلتان,2)

 .42المصدر السابق, ا المتنازع عليها بضمنها كركوك,
 .42, انفسهالمصدر  (3)
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والصناعة من الذين انتقلوا من منطقة الفرات ا وسط والجنلوبي العراقلي إللى 
سياسللة التعريللب مللن أولويللات الدولللة خاصللة أننللاء  توأصللبح ,هللذا المنللاطق

المنطقة القومي ذات ا رلبيلة الكورديلة ملن للعراقت لتغيير واقع  البعنيالحكم 
ترحيلل وتمنلت سياستهم فلي عدة جوانبت وعلى مراحل حسب خطة مدروسة 

وطللرد العمللال الكللورد  الكللورد والتركمللان وتوزيللع وتمليللك أراضلليهم للعللرب
خلار  منلاطقهم واسلتبدالهم  إللى ا خلرىملين في شركة النفط والقطاعات االع

 ا سماء العربية.بوردية تبديل ا سماء الكوبعرب 
غيللر حجللم تونتيجللة لكللل هللذا التغييللرات المسللتمرة فللي هللذا المنللاطق 

ل رياب وجود إحصاء سكاني شفاف وشامل ومحايلد ظوفي  ,مكونات المنطقة
فانلله مللن الصللعب الحصللول علللى ا رقللام الدقيقللة لعللدد كللل مكللون مللن هللذا 

الرحاللللللة  ولكلللللن المصلللللادر التاريخيلللللة كتقلللللديرات وتخمينلللللات المكونلللللات,
وررلم وجلود الكنيلر  ,اإلحصلاءات السلكانية التلي جلرت وكذلكوالمستشرقين 

ررافية للمنطقلة. وتختللف هلذا ويظهر لنا المالم، الديم ,من المالحظات عليها
التقديرات والتخمينات واإلحصلاءات فلي تقلديراتها لسلكان المنطقلة كملا تمتلاز 

ؤتي ببيانات وتخمينات لدعم يف ارلبها بعدم الدقة والشفافية والنزاهة, فكل طر
ذللك فلان ارللب الرحاللة ا جانلب وتقلديرات كلل ولكلن ملع  ,مواقفه وسياسلاته

التركيلة والبريطانيلة( المقدملة إللى لجنلة عصلبة والحكومات النالنلة )العراقيلة 
يشلكلون ا كنريلة كلانوا تقديرات اللجنة نفسها تإكد أن الكلورد حتى بل  ا مم,

تلى فلي للواء كركلوك التلي أصلبحت محلور النلزاع فلي في والية الموصلل وح

تفتقللر إلللى كانللت  0624وبعللد ذلللك فللان العللراق وحتللى عللام  الوقللت الحاضللر,

بيانللات دقيقللة وشللاملة عللن سللكانها والتللي سللبقت ذلللك التللاريخ كانللت مجللرد 

 0624تقلديرات وتخمينللات وإحصللاءات جزئيللة ريلر دقيقللة, أمللا إحصللاء عللام 

وفق الطرق الحدينة لإحصاء إال أن تم العراق  عتبر أول إحصاء سكاني فييف
أما التكوين  إلى الديانةت أشارتبل  تبياناتها ال تشير إلى الحالة القومية للسكان

ملن أكنلر اإلحصلاءات  0624عتبر إحصلاء علام يالقومي فهي أسا  النزاع و

اإلحصللاءات نزاهللة وجللرت لتبللين الحالللة  أكنللرلللدى الكللورد باعتبارهللا  قبللوالً 

 0664و ,0644 ,0632ؤتي بعللدها إحصللاءات أعللوام يللول ميللة للسللكان,القو

ون ا رلبيللة فللي لإكللد أن الكللورد يشللكي 0624ولكللن مللا نالحللظ أن إحصللاء 

كركوك, ومن خلالل النظلر إللى الجلداول  في المناطق المتنازع عليها وخاصة
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اإلحصائية ف نها تشير وبوضوح أن نسلبة المكلون العربلي سلواء فلي المنلاطق 
فللي تزايللد مسللتمر فللي حللين أن نسللبة  ازع عليهللا أو فللي العللراق عمومللاً المتنلل

المكونللات ا خللرى فللي تنللاقا مسللتمر كنتيجللة طبيعيللة لسياسللات التعريللب. 
وتبقى معرفة العدد الحقيقي لكلل مكلون ملن المكونلات فلي هلذا المنلاطق محلل 

 ,إجللراء إحصللاء سللكاني شللامل ونزيلله لمعرفللة ذلللك ا مللر الللذك يتطلللبشللك 
ب جرائله إال أن الحساسليات السياسلية للقيلام اوالت الحكوملة الحاليلة وررم محل

 .أكنر من مرة إلى تؤجيلها أدت
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 الفصل الثانً

 
 

العوامل المؤثرة فً حل مشكلة المناطق المتنازع 
 علٌها
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 الفصل الثانً

  متنازع علٌهاالعوامل المؤثرة فً حل مشكلة المناطق ال

 
التوصل إلى  أهم العوامل التي انرت على عدم سنتناول في هذا الفصل

وذللك  ,4002حل دستورك نهلائي لمشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا بعلد علام 

مللن خللالل نالنللة مباحللث, فللي المبحللث ا ول سنشللير إلللى تعللارض المواقللف 
تركملللان والمصلللال، بلللين مكونلللات هلللذا المنلللاطق ملللن الكلللورد, والعلللرب وال

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 

لمتحللدة فللي العللراق )يونللامي(, فيلله إلللى الللدور ا مريكللي ودور بعنللة ا مللم ا
 وكذلك رإى منظمة مجموعة ا زمات الدولية.

 

 الجماعات االثنٌةتباٌن الرؤى والمصالح بٌن : األولالمبحث 
والتشلابك, تتسلم بالتعقلد معينة عائدية مناطق  حول طبيعة النزاعات إن

مجموعللة تفللاعالت عبللر كللون حصلليلة ي ا حيللانوذلللك الن النللزاع فللي ارلللب 
ن الللزمن, والسلليما إذا كانللت لتلللك المنللاطق خصوصللية ديمغرافيللة مللعقللود 

المنلاطق المتنلازع اع حلول عائديلة نلزتشلكلت خارطلة المتنوعة, وفي العراق 
تقللاطع المصللال، بللين خللالل الطبيعللة الديمغرافيللة لهللذا المنللاطق و مللن عليهللا

 المكونللات الرئيسللية لهللذا المنللاطق, والتللي تتمنللل بللالكورد والعللرب والتركمللان
إللللى جانلللب أقليلللات عرقيلللة ودينيلللة صلللغيرة كاآلشلللوريين والكللللدان وا رملللن 

زديين والشلبك, إال إننلا سلنركز عللى مصلال، ورإى المكونلات الرئيسلية يواال
 النالنة, وسنشير إلى رإى ا قليات ا خرى باختصار.

 

 والمصالح الكوردٌة ٌةالرؤ: المطلب األول
-تنلللازع عليهلللا هلللي تاريخيلللةإن  الرإيلللة الكورديلللة حلللول المنلللاطق الم

جغرافيللة, فهللم يللرون بللان هللذا المنللاطق تعللد جغرافيللاً امتللداداً لإقللليم الجبلللي 
الكللوردك, وتاريخيللاً 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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 بهلمالحيلف واالضلطهاد اللذك لحلق  بعدا اآلخرين إليها, وعززوا وجودهم فيه
الكلورد بلؤنهم كلانوا يشلكلون أكنريلة سلكان هلذا  د, ويستشلهعلى ملر العصلور

المناطق وفقاً لتقديرات الرحاللة والمإسسلات واإلحصلاءات السلكانية الرسلمية 

لعللام . وقللد أشللار مشللروع دسللتور كوردسللتان 0624وخاصللة إحصللاء عللام 

افية للكورد إلى هذا المناطق بوضلوح فلي الجغر-عن الرإية التاريخية 4006

يشلمل المنلاطق كوردستان العراق كيان جغرافي تلاريخي  المادة النانية إلى أن
كملا المتنازع عليها إلى جانب المحافظات النالنلة )اربيلل, سلليمانية ودهلوك(. 

أن الرإية الكوردية لهذا المناطق ليست جديدة بلل أنهلم اعتبلروا هلذا المنلاطق 
أدرجللت كركللوك ن كوردسللتان قبللل تؤسللي  الدولللة العراقيللة, حيللث جللزءاً ملل

شللريف )التللي قللدمها  ةطللرفللي الخااالخللرى وجميللع المنللاطق المتنللازع عليهللا 

واسلتمرت هلذا المطالبلة بعلد  ت0606إلى مإتمر باري  للسالم في عام  (باشا

من خالل نورة الشيخ محمود الحفيلد واسلتمرت  إلحاق والية الموصل بالعراق
حلزب رزكلارك حيث اعتبلر عدا من قبل الجمعيات وا حزاب الكوردية, من ب

هلللذا المنلللاطق كمنلللاطق  ,0622ا ملللم المتحلللدة فلللي علللام  إللللى فلللي مذكرتللله

كوردية
(1)

وبسبب الخالف على هذا المناطق بين الحكومة المركزية والقيلادة  .
حكلم الكوردية لم يتوصل الطرفلان إللى أك اتفلاق نهلائي والسليما فلي اتفاقيلة ال

 .0640الذاتي لعام 

رد رإيتهم حول هذا المناطق فلي ملإتمرات المعارضلة ووقد طرح الك
ففلي ملإتمر دمشلق المنعقدة فلي عقلد التسلعينات ملن القلرن الماضلي,  العراقية

 0660 كلانون ا ول 44المنعقد في  (ميناق المشترك للعمل الوطني)البعنوان 

سياسات التمييلز العرقلي  إلغاء إلى من بيانه الختامي أشاروفي النقطة الرابعة 
التي  ررافي للسكانوسياسات التغيير الديم وآنار تكافة قرارا وإلغاءوالقومي 
واقع القومي والتاريخي لمنطقة كردستان وحلل القضلية التغيير  إلحداثجرت 
 العراقيلللة والقلللوى لألحلللزابوفلللي ملللإتمر بيلللروت  ,علللادالً  رديلللة حلللالً والك

 حزبلللاً  04حيلللث شلللارك فيللله  ,0660 آذار 02-00المعارضلللة المنعقلللدة فلللي 

                                                 

(
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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قللدم  ,كويلتالولبنلان و وإيلراندول المجلاورة ومنهللا سلوريا اللوممنللي  سياسلياً 

رد ومسلائل تهجيلر الكل إللى التلي أشلارت 4ومنها التوصية رقم  اتعدة توصي

 وفي المإتمر النالث للمعارضة ,حيث كانت يقصد بها المناطق المتنازع عليها

وفلي , ردواقلر الفيدراليلة للكل 0664اربيلل فلي علام /ح الدينفي صال العراقية

كللانون  2مللإتمر نيويللورك بعنللوان البيللان الختللامي للمعارضللة العراقيللة فللي 

بسياسلات  رالملإتمشخصلية عراقيلة اقلر  200الذك شلارك فيله  0666 ا ول

 وفللي مللإتمر لنللدن. التهجيللر والترحيللل القسللرك الللذك مارسلله النظللام البعنللي

العلللراق  إنقلللاذعنلللوان )ملللن اجلللل ب 4004 ا ولكلللانون  03-02 فللليالمنعقلللد 

بمقللررات  مااللتللزاالبيللان السياسللي للمللإتمر علللى  أكللدوتحقيللق الديمقراطيللة( 

واهم ما جلاء فيهلا , 0664مإتمر صالح الدين  السابقة وخصوصاً  تالمإتمرا

رد ملللن سياسلللات التمييلللز والظللللم وملللا لحلللق بلللالكفيهلللا  أدان التلللي 5النقطلللة 

الترحيل والتمييز العرقي وتغيير الهويلة القوميلة  أدان 6يل وفي النقطة والترح

قصللف الكيميللاوك وكافللة التغييللرات التللي لحللق بمنللاطق الوالترحيللل القسللرك و
 أخلرىملار ومنلدلي ومنلاطق زشليخان ووكركوك وسنجار ومخمور وخلانقين 

ها النظلام ترسلالتلي ما اآلليلاتكافلة  وإلغلاءالملرحلين  إعادةالتالية ) لآللية وفقاً 

 آنلار إلغلاءسلكاني بعلد  إحصاء إجراءضرورة  إلى وأشارت( 0635منذ عام 

ردسللتان والترحيللل واالتمييللز العرقللي والطللائفي وتغييللر الواقللع الللديمغرافي لك
ملللن العلللراق أخلللرىومنلللاطق 

(1)
. وظللللت المطالبلللة الكورديلللة بهلللذا المنلللاطق 

حيللث اتخللذت , 4002 نيسللان 6مسللتمرة حتللى سللقوط نظللام صللدام حسللين فللي 

هذا المطالبة فيما بعد إطاراً قانونياً من خالل ورودهلا فلي قلانون إدارة الدوللة 

 .  4002العراقية للمرحلة االنتقالية لعام 

                                                 

ُاى رابازَحََ باارٗ ئإ زَحاو  إر ُ و     ( 1) َّ ؛  024-020و ل ل 4004ئٕمحٕح عٕسِشو راصتٖ عارٗ  ٕر ُ   ٕ ن
َٓ َّكُ ّهٕ إ يا ّإ    و04-4ل ل و ٖخُِهكنَِٕٔإ ْ ِاصااِ   ٕ:َُنا من ٕٕ نا ُ إ اى  إر ُ  با   ضجُ عٕو ناَ ياَر  

:َٖ  .2/2/4000حَ ايّك صٕرحاى  و  /www.kirkukcenter.com بٕالظ  زى ل صاِت

http://www.kirkukcenter.com/
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شلللاركت قلللوات  ت4002علللام اننلللاء الحلللرب االمريكيلللة عللللى العلللراق 

البيشمركة الى جانب الجي  االمريكي ضد نظام صلدام حسلين وعبلروا الخلط 
ا خضللر
(1)

قسللم مللن الكللورد  بللدألوا إلللى المنللاطق المتنللازع عليهللا, وووصلل 
مملن كلانوا قلد  بالفعلل اآلالف دوقد علاالمهجرين بالعودة إلى أماكنهم ا صلية 

 الوافلدين معظلمفلر هجروا منها بسبب سياسلات الحكوملات العراقيلة السلابقة و
إليهللا, شللمركة يالبالمنللاطق قبللل وصللول القللوات ا مريكيللة و مللن هللذاالعللرب 

ؤن هلللو كملللا اعترفلللوا لمنظملللة )هيوملللان رايلللت  وو ( بللل اللللدافع وراء ذللللكو
رد أو ريرهم من ا قليات ولهمت بل للك اً ملك كنلم ت وا فيهاالتي عاش يضاا ر

ررللم , واعترفللت المنظمللة بؤنلله مللن خللالل عمليللات التعريللب الللذين طللردوا
 أيلدك عللىالعرب  بحقمجازر  ةلم تحصل أي وسياسياً  المشحونة اننياً  ا جواء
البيشمركة
(2)

هيلؤت قلد  البعنليفل ن إزاللة النظلام  الكورديلة نظلرالومن وجهة  .
, إال انه بعد علودة الكلورد إللى إلعادة كركوك إلى أصحابها الحقيقيين ا جواء

وبعضللها ال يللزال بيللد قللد دمللرت أراضلليهم وممتلكللاتهم وجللدوا بللان معظمهللا 
لفة بين الطلرفينا سر العربية مما سبب في اندالع نزاعات مخت

(3)
ول وفلي أ. 

ا صلوات فلي مقاعللد  عللى أرلبيلة الكللورد حصلل 4002علام  يلةانتخابعمليلة 

مجللل  محللافظتي نينللوى وكركللوك وبللذلك تمكنللوا مللن الحصللول علللى إدارة 
التركملللان  مملللا أنلللار مخلللاوف كلللل ملللنالخدملللة ارللللب المإسسلللات ا منيلللة و

والعرب
(4)

. 
لمنطقلة والتلي اسلتمرت لقلرون إن  تؤنير سياسلات اللدول التلي حكملت ا

حيللث  التركمللان جعللت مللن هللذا المنللاطق مختلطللة عرقيلاً, ومللن بللين مكوناتهللا

                                                 

كوردسلتان منلذ  التي كانت تحلت إدارة حكوملة إقلليم طقالمنا بينيقصد به الخط الفاصل  :( الخط ا خضر1)

ه انل إالت التلي كانلت تحلت إدارة الحكوملة المركزيلةبلاقي منلاطق العلراق  وبلين 4002ولغاية  0660عام 

عتلرف بله توضلعت ملن قبلل الحكوملة العراقيلة ملن جانلب واحلد وال  وإنملادستورك  إطارلي  لهذا الخط 
لم اللذك  أماكوردستان,  إقليمحكومة  باسلم خلط هلو شلير إليله ا وسلاط العسلكرية تالخط الجديلد ريلر الُمرس 

   لمزيد ينظر:. لاسوري معإيران إلى الحدود العراقية مع التما  وهو منحنى يمتد من الحدود 
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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فلي ملدن هلي  همتواجلديشكلون احد المكونات الرئيسلية لهلذا المنلاطق, إال أن 
 أكنريلةمنعزلة علن بعضلها وبمسلافات طويللة وفلي محليط يكلون الكلورد فيهلا 

ا كلراد" بجزر في بحر ملن" كما يصفها ادموندز
(1)

وانهلم ملن بقايلا محلاربي  
ورعايا الدول واإلمبراطوريات التي حكملت المنطقلة بلدءاً ملن الدوللة ا مويلة 

, ولكن ررم ذلك  فلان تواجلدهم قلديم وبالتلالي إلمبراطورية العنمانيةوانتهاًء با
 العلربأملا ت لي  هناك مطالب كوردية تدعوا اللى تلرحيلهم ملن هلذا المنلاطق

اللذين اسلتقروا فيهلا قبلل هم من القبائلل الرحلل وا صليين العرب فهم قسمين, 
حيللث تللم  العللرب الوافللدينمللا يقللارب قللرنين, أمللا القسللم النللاني فيتمنللل فللي 

استقدامهم إلى هذا المناطق خالل عمليات التعريب بعد تؤسي  الدولة العراقية 

طاللللب ي, وبالتلللالي 4002-0635وخاصللة بعلللد اسللتالم حلللزب البعلللث للحكللم 

كتصللحي،  العلودة إللى منللاطقهم ا صلليةلكلورد بانله يجللب عللى القسلم النللاني ا
للسياسلللات العنصلللرية التلللي مارسلللتها الحكوملللات العراقيلللة السلللابقة للتالعلللب 

ا قليلات المسليحية بالطبيعة الديموررافية للمنطقة لصال، المكون العربي, أملا 
ون أقليلات محميلة كتسلو فيعتبرها الكورد من سلكان المنطقلة القلدماء الصغيرة

فللي كوردسللتان
(2)

وااليزديللون حسللب الرإيللة الكورديللة فهللم علللى , أمللا الشللبك 
اللللررم ملللن خصوصللليتهم الدينيلللة إال أنهلللم ملللن الناحيلللة القوميلللة كلللورد, أملللا 
خصوصيتهم الدينيلة والطائفيلة فيجلب أن يضلمن لهلم حريلة العقيلدة وممارسلة 

السادسلة ملن مشلروع دسلتور  الشعائر الدينية بحرية كما أشار إليها فلي الملادة
إقليم كوردستان. كما يشلجع الكلورد المكونلات القوميلة والدينيلة المختلفلة التلي 
تعللي  فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا والتللي لللديهم امتللداد أيضللاً داخللل إقللليم 
كوردستان بالوقوف في الصف الكوردك بخصوا المطالب الكورديلة مقابلل 

ي مجمللل العمليللة السياسللية فللي إقللليم ضللمان حقهللم الدسللتورك واالنتخللابي فلل
قللليم إلعطللاء اإلفللي حكومللة  ان التمنيللل النسللبي عملللت جيللداً كوردسللتان, بللل و

, وتتمتللع المكونللات المختلفللة حصللة فللي النظللام السياسللي المختلفللةا طللراف 
بحقوقها السياسية والنقافية واالجتماعيلة وفلي حلال انضلمام المنلاطق المتنلازع 

                                                 

 . 45مكرم طالباني, المصدر السابق, اد. ( 1)
(
2
) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle 

over Kirkuk, Middle East Report N°56, Amman/Brussels, 18 Jul 2006, p3. 
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سللتان سلليعزز تواجللدهم ومركللزهم السياسللي والقللانوني عليهللا إلللى إقللليم كورد
داخل اإلقليم
(1)

. 
طرفلي النلزاع, الحكوملات  المتبعلة بلينكانت لغة الحرب هلي الوسليلة 

المنلاطق الكورديلة ومنهلا المنلاطق المتنلازع حلول  العراقية والنورة الكوردية,

 سلانني 6طيلة نمانية عقود ملن اللزمن حتلى سلقوط النظلام العراقلي فلي  عليها

 تمنيلل, نم بدء النزاع يؤخذ إطاراً قانونياً ودسلتورياً بعلد ذللك, وسلاعد ال4002

العراقيلة الجديلدة  ةالكوردك الكبير والملإنر فلي السللطتين التشلريعية والتنفيذيل
 هم إلدخال آلية حل لمشكلة المناطق المتنازع عليها وذللك فلي إطلارتمكينعلى 

 020الملادة وكلذلك  25الملادة  يلة بموجلبقانون إدارة الدوللة للمرحللة االنتقال

, حيللث رسللم المللادتين خارطللة طريللق مللن 4002العراقللي لعللام  مللن الدسللتور

منلاطق قبلل نهايلة هلذا السلتفتاء فلي االو ءحصاالتطبيع واإل تنظيم عمليةخالل 

صلليارة  مللن تحقيللق لتقريللر مصلليرها. وهكللذا اسللتطاع الكللورد 4004عللام 

باالسلتناد  لتحقيقهلا المستخدمة السلميةالطرق شرعية ادعاءاتهم و ة تنبتقانوني
فلي  عليله النلاخبين ملن خلالل االسلتفتاء أرلبيلةالدستور الذك وافلق عليله  على

خيلار  الكورد العراقي الدائم من،مقدمة الدستور . كما أن 4002 ا ولتشرين 

بهلذا  التزاملاً " تقرير مصيرا في حالة علدم االلتلزام ببنلودا عنلدما أشلارت إللى
وسيادته", وقد ترجم  أرضه ستور الذك يحفظ للعراق الوحدة الحرة لسكانه,الد

سيعطي الشلرعية الدسلتورية  020تطبيق المادة ب هذا بؤن عدم االلتزام الكورد

 النفصال الكورد عن العراق.

شلدد الكلورد عللى  4002وأنناء العملية السياسية في العلراق بعلد علام 

لبرنللامج االنتخللابي لدسللتورك وشللدد اضللم هللذا المنللاطق مللن خللالل إطارهللا ا
 أعضللاء مجللل  النللواب العراقللي فللي لتحللالف الكوردسللتاني النتخللابلقائمللة ا

 عللى اإلسلراعملن اجلل يعملل التحلالف الكوردسلتاني على أن  26/23/3116

, كوردسللتان بالوسللائل السلللمية والديمقراطيللة بلل قليم هللذا المنللاطقربللط  إعللادة

                                                 

َارٗ     (1) َِشطاٗ  إر ُ   إ بإر َِمٖ  ُرحصتاى ) ٕصعُح بارسانٖ( بٕرا بٕر ئٕجنُ ٕنٖ ثار حٔقٖ َ ٕٗ صٕرَ ٖ يٕر
ٖ   و 6/5/4005 َِ   اااااااااااااإ  ّهكاااااااااااااا  : اااااااااااااإ صاااااااااااااااِتٖ فاااااااااااااإر ٖ صاااااااااااااإرَ إِ ٖ ياااااااااااااإر

http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430  َاِني صٌ رحاىو  .6/2/4000 ح

http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430
http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430
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 4000 النتخللابي النتخابلات شللباطوكلرر نفلل  المللنهج فلي برنامجهللا ا
(1)

. كمللا 

 نقطللة 06م ضللت 4000 آبالتحللالف الكوردسللتاني ورقللة عمللل فللي  قائمللة قللدم

 6المادة  العراقية, واكدت الحكومة ةتشكيل للموافقة عليها كشرط للمشاركة في
ملن قبلل  من الدستور وتوفير الميزانيلة المطلوبلة 020منها على تطبيق المادة 

خالل سقف زمني ال يتجاوز السنتين التنفيذه ديةالحكومة االتحا
(2)

. 
علللى كوردسللتانية هللذا المنللاطق مللن خللالل  كالكللورد الطللرح سللتندوي
مجللل  النللواب ففللي انتخابلات  ,التللي حصللت عليهللا فللي االنتخابلات ا صلوات

نصلف المقاعلد حصلت قائمة التحالف الكوردستاني على  4000 ي لعامالعراق

( المخصصة لمحافظلة كركلوك مقابلل النصلف صوت 403224 مقاعد, )ستة

صوت( لقائمة العراقية التي صوتت لها القلوى  400223 اآلخر )ستة مقاعد,

إال انله مللن حيلث ا صلوات كانلت أصلوات الكللورد  معلا, التركمانيلة والعربيلة

 قائملللة التغييلللرحصللللت عليهلللا  صلللوت (23222) نحلللوضلللاع أكنلللر حيلللث 

 اإلسللللالمي الكوردسللللتاني,حللللاد قائمللللة االتلصللللوت ( 42424)و الكورديللللة,

( صلوت لقائملة قلعلة 234اإلسلالمية الكورديلة, و)لحركلة ل ( صوت4042و)

وعللدم حصللولها علللى ا صللوات المطلوبللة  (ر ُ ٕالٗ  اإقااكركللوك )ليسللتى 

علللى  يللةالكورد ت القللوائمكمللا حصلللتمكنهللا مللن الحصللول علللى مقعللد نيللابي, 
 ديلللالىففلللي محافظلللة  ,المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا  صلللوات العظملللىالغالبيلللة 

                                                 

علللى موقللع جريللدة  4002اب العراقللي لعللام االنتخللابي النتخابللات مجللل  النللو هللا( للمزيللد ينظللر: برنامج1)

وعلللللللللللى الللللللللللرابط التللللللللللالي: الناطقللللللللللة باسللللللللللم االتحللللللللللاد الللللللللللوطني الكوردسللللللللللتاني االتحللللللللللاد 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=10372 , آخللللللللللر 

فللي:  4000االنتخللابي النتخابللات مجللل  النللواب العراقللي لعللام  هللابرنامجو؛  00/2/4000 فللي زيللارة

َٗو ذ ارٔ ) ًُسحٔيٕمو  ٕ رَذٗ يِٕهٖ 2065رَذنا ٕٗ  ُرحصتانٖ نُ  .     04/4/4000(و صاىل ن
 تالي:شط العرب وعلى الرابط ال أنباء( للمزيد ينظر: نا ورقة عمل الكوردية في موقع وكالة 2)

http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=600 آخللللللللللللللر , 

 .00/2/4000 في زيارة

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=10372
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=10372
http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=600
http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=600
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صلللوتاً, مقعلللد واحلللد(, وفلللي محافظلللة نينلللوى عللللى  26022حصللللت عللللى )

مقاعد( 5صوتاً,  423434)
(1)

. 

هلللذا  لحكوملللة إقلللليم كوردسلللتان تعتبلللرالموقلللف الرسلللمي المعللللن  ان
لهلللا, وجميلللع مكوناتهلللا  بالصلللفة المختلطلللة ونيعترفلللو كوردسلللتانية المنلللاطق

وقها باعتبارها من سكان هلذا المنلاطق ملع القومية والدينية ستكون متمتعة بحق
 ونرد ال يقبللوكلوال للى أن كركلوك جلزء ال يتجلزأ ملن كوردسلتاناإلصرار ع
وال تعنلللي  خطلللاً احملللر, ةقضللليهلللذا المعتبلللرين  هلللذا المنلللاطقالتنلللازل علللن 

إعلادة  يللعلراق إنملا هل كوردسلتان تقسليماً  إلقليمكوردستانية كركوك وضمها 
فيهاللكورد يت الحق التاريخي هوية المدينة إليهات وتنب

(2)
. 

وفلي الجانللب اآلخلر هنللاك قللوى تركمانيلة وعربيللة يلرون بللان إصللرار 
أملر مبلالس فيله ويتسلم بطلابع سياسلي أكنلر ملن الكورد على ضم هذا المناطق 

هللذا  دوافللع عديللدة تقللف وراء إلللىويشلليرون  بحقللوق تاريخيللةت كونلله مرتبطللاً 
نلروة النفطيلة التلي سلتجعل ال عللى اذانفصالية لالسلتحومطالب  اإلصرار منها

أنهلم ملن دون  ويدركونكورد الت وهو طموح يحمله استقالل كوردستان ممكناً 
 لكلللن ,عللللى جاراتهلللا معتملللدة كليلللاللللة ما سلللوى دوللللة مهنلللوكركلللوك للللن يكو
نفطت فهم يعتقلدون بلؤنهم سليتمكنون ملن الحصلول عللى قلوة باالستحواذ على ال

سلللياقتصلللادية تلللدعم اسلللتقاللهم السيا
(3)

حلللول المطللللب الكلللوردك  أنويبلللدو  .
كركللوك والمنللاطق المتنللازع عليهللا االخللرى فسللر مللن قبللل اآلخللرين )العللرب 

النفطيلة ملوارد الانله توسليع للحلدود ملن اجلل السليطرة عللى والتركمان( على 
, وينفي الكلورد ذللك ويشليرون إللى االنفصال عن العراقالسعي نحو وبالتالي 

ت الدوللة وا ملة للديهم وحقهلم الشلرعي فلي تقريلر انه ررم تلوفر كافلة مقوملا

                                                 

ٗ 04 اار  ذ نطاكاىو حٔ ٗارظُط ينظر: 4000 مجل  النواب لعام لالطالع على تفاصيل نتائج انتخابات (1)  و ثااِش
 .006-005 لو 4000 صاىل

َارٗ      (2) َِشطااااٗ  ااإر ُ   ااإ بااإر َِ   ٕصاااعُح باااارسانٖ بٕرا بااإر ئٕجنُ ااإنٖ ثار حٔقاااٖ َ ااإٗ صااإرَ ٖ يااإر
ٖ   و 6/5/4005 َِ   اااااااااااااإ  ّهكاااااااااااااا  : اااااااااااااإ صاااااااااااااااِتٖ فاااااااااااااإر ٖ صاااااااااااااإرَ إِ ٖ ياااااااااااااإر

http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430  َاِني صو  .00/2/4000 رحاىٕح
الدوليلة  ا زملاتمجموعلة  أجرتهلامقابلة مع رياض سارك كهية زعيم حزب تركمان إيلي للمزيد ينظر: ( 3)

 The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The , فلي:4002 أيلار 4بتلاريخ 
Brewing Battle over Kirkuk, Op. Cit., p.5. 

http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430
http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430
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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
(1)

كورديللة مللاكرة لتحقيللق  إسللتراتيجيةمللا يسللمى , وان 
ملن أجلل حمايلة  واكلافحيللن  الكلوردهذا ال يعني أن وود لها, االستقالل ال وج

لن ينقلبوا عللى العلراق الجديلد  أنهميعني  بلأو حقوقهم الدستوريةت  مكتسباتهم
تمنللل فللي تحقيللق يطلللبهم  . بللل أنلكيللانهم جديللدا دسللتورياً  وضللعاً  أعطللىك ذاللل

عة ملن السلاب الملادةلكوردسلتان ضلمن العلراق, كملا أشلارت  الوحدة الجغرافية
لشللعب كوردسللتان العللراق الحللق فللي تقريللر مشللروع دسللتور اإلقللليم إلللى أن 

اختلار ب رادتله الحلرة أن تكلون كوردسلتان العلراق إقليملاً  مصيرا بنفسلهت وقلد
البرلمللاني  الللديمقراطياتحاديللاً ضللمن العللراق طالمللا الُتللزم بالنظللام االتحللادك 

ا عليلله الدسللتور وحقللوق اإلنسللان الفرديللة والجماعيللة وفللق مللا نلل ألتعللددك
 االتحادك.
الن الللنفط  سللببه المنللاطق لللي  هللذا لضللم الللدعوةيللرى الكللورد بللان و

كركلوك المطالبة الكوردية بهذا المناطق سبقت اكتشاف النفط فيها حيث كانت 

                                                 

بوضلع نملاذ  خلار  مراكلز االقتلراع وهلي منظملة ريلر حكوميلة ( قامت حركة االستفتاء في كوردستان 1)

رأيهلم حلول تعطي المقترعين فرصة التعبيلر علن  4002في المناطق الكوردية في االنتخابات النيابية لعام 

على سإال واحلد: "ملاذا تفضللت  ةجاباستفتاء رير رسمي, لإخالل من  مستقبل كوردستان ضمن العراق,
إبقللاء كوردسللتان جللزًءا 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 

 (020254)منللاطق الكورديللة فللي نينللوى وديلالى كمللا يلللي: فللي مدينللة كركللوك شللارك وكركلوك إضللافة لل

صلوتوا لتكلون كردسلتان جلزءاً  (050)السلتقالل كردسلتان و (020442)ناخب فلي االسلتفتاءت وصلوت 

لالسللتقالل  (032450)وصللوت  (032.560)فللي الموصلللت فشللارك  أمللا .مهملللة (045)مللن العللراق و

صللوت  (323263)فللي السللليمانية كانللت النتللائج كللاآلتي  .بطاقللة مهملللة (60)شخصللاً لالنللدما  و (40)و

مهمللللة. وفلللي خلللانقين وأطرافهلللا شلللارك  (400)صلللوت لالنلللدما  و( 2463)لالسلللتقالل و (320000)

فللي محافظللة دهللوك شللارك  .مللع االنللدما  (230)مللع االسللتقالل و( 2453) ناخبللاً وصللوت (23220)

مللع االنللدما . وفللي أربيللل شللارك  (4424)السللتقالل ومللع ا (235032)منتخبللاًت صللوت  (240450)

وفللي  .مللع االنللدما  (00456)مللع االسللتقالل و (344206)شخصللاً فللي االقتللراع وصللوت  (323565)

متللوفرة , 4/4/4002جريللدة الحيللاة السللعوديةت : للمزيللد ينظللر .% مللع االسللتقالل 65.43المحصلللة فلل ن 

, آخلللر زيلللارة فلللي  http://www.daralhayat.com/archivearticle/69935: عللللى الموقلللع ا تلللي

02/2/4000. 

http://www.daralhayat.com/archivearticle/69935
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وجميع المنلاطق المتنلازع عليهلا ذات الصللة فلي الخلرائط التلي قلدمها شلريف 

, كملا أن مطالبلة الكلورد بضلم 0606باشا إلى مإتمر باري  للسلالم فلي علام 

تحتللوك علللى النللروات النفطيللة منللل سللنجار دليللل إضللافي لصللحة ال منللاطق 

اللنفط  أكلد عللى أن 4002المطالبات الكوردية. كما أن الدستور العراقي لعلام 

 إمكانيللةالللنفط ال قيمللة للله مللن دون  وان وجللود ,ملللك الشللعب العراقللي بكامللله
البحلر  ىبوصلفها منطقلة للي  لهلا منفلذ عللوكوردسلتان  ا سواق, إلى إيصاله

الرئيسلي وراء  عاللداف بلل أن ,ستكون دائملا رهينلة القلوى المجلاورة ومشليئتها
المطالب الكوردية هو دالالتها الرمزية العميقة عند الحركلة القوميلة الكورديلة 
فللي العللراق وان كركللوك المركللز السللكاني الوحيللد مللن بللين المراكللز السللكانية 

وان كركلللوك لهلللا مكانلللة  ,بيلللرة التلللي للللم يسللليطر عليللله الكلللوردالكورديلللة الك
كون الدليل النهائي على نجاحهم من اجل حكم ذاتلي يعند الكورد وس أسطورية

حقيقي داخل العراق
(1)

فلي  كبيلراً  لعلب دوراً يالمواقلف فلان اللنفط  تكانل وأيلا ,
دياد عني ازيترى في وقوع النفط بيد الكورد  ا خرى فا طرافالنزاع  تؤجيج

هلام السلتراتيجي اإلموقلع ال كملا أن .مطلالبهمقوتهم وبالتالي قد يرفعلون سلقف 
يمكنهم من لعب دور إقليمي مإنر في سياسات القوى اإلقليميلة لهذا المناطق س

كركلوك  وخاصة تركيا التي تفتقر إلى مصادر الطاقة النفطية, كملا أنالكبرى 
 ا مريكيلللةكللومتين للضللغط علللى الح الكللوردورقللة ضللغط مهمللة فللي أيلللدك 
 .والعراقية لتحقيق مكاسب سياسية

إن  اعتماد الكورد على اآللية الدستورية لحل النزاع تعنلي أن سياسلتهم 

سياسللة سلللمية وديمقراطيللة عكلل   هللي 4002بعللد عللام تجللاا هللذا المنللاطق 

 الحكومللات العراقيللة السللابقة, فعلللى سللبيل المنللال, وفقللا لآلليللة الدسللتورية فللان

وتسلهيل حلق العلودة  0635ملا قبلل  حلدود المنطقلة إللى ني استعادةعت التطبيع

 العللربت وتشللجيع المسللتوطنين مللن الكللورد والتركمللان وذريللتهم واطللرد للللذين
في حاللة بقلاء العلرب  , أمامع تعويض مالي العودة إلى مناطقهم ا صليةعلى 

                                                 

السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر  :( ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك1)

 .046-044ا السابق,
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ظ افللحتاال مللعلتصللويت فللي االسللتفتاءت با لهللم ينبغللي أال يسللم،ف الوافللدين فيهللا
حقوق ا خرى كمواطنينالبجميع 

(1)
. 

ويتجلللى المواقللف الكورديللة حللول أحقيللتهم بالمنللاطق المتنللازع عليهللا 
رئلي   رزانياالبل والسيما كركوك من تصريحات القادة الكورد ومنهم مسلعود

القللب فلي الجسلمك للكلورد كركلوك بالنسلبةالذك شبه  اقليم كوردستان
(2 )

وهلذا 
لتنازل عنها بلؤك شلكل ملن ا شلكال. وكملا وصلفها يعني بؤنهم رير مستعدين ل

 4000فلللي كلملللة ألقاهلللا فلللي آذار  رئلللي  جمهوريلللة العلللراق جلللالل طالبلللاني

وصلف فيهلا  ضلد النظلام السلابقت 0660 عام نتفاضةاالبمناسبة إحياء ذكرى 

(قلد  كوردسلتان)محافظة كركلوك بؤنهلا 
(3)

كركلوك لالكلوردك  الوصلف , أن
الطالبلانيت  أنلارت تصلريحاتاآلخلرين, حيلث  يقللققد  كوردسلتان بقلب أو 

مدينلللة بؤنهلللا )قلللد  للحفيظلللة المكلللونين العربلللي والتركملللاني بشلللؤن وصلللفه 
 السياسللية العربيللة والتركمانيللة. ا طللرافامتعللاض  إلللى أدىكوردسللتان( ممللا 

كضللحايا مللن مظلللوميتهم  يللدل علللىفللي حللين يللرى الكللورد بللان هللذا الوصللف 
الحكومات العراقيلة السلابقة والسليما حكلم اا ترع كان الذك العنف واالضطهاد

 طلردواقلد التي كلانوا  هذا المناطق إلى فان عودة الكورد ت وهكذاحزب البعث
يحمل بعض عناصر العدالة االجتماعية غير حقب منها

(4)
. 

تنفيلذ " في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية بلان مسعود البارزانيوأكد 

ضلللية كركلللوك وقضلللية المنلللاطق ا خلللرى هلللو الحلللل ا منلللل لق 020الملللادة 

نحللن عنللدما نللدعو إلللى حللل مشللكلة كركللوك وفللق وت ا خللرى المتنللازع عليهللا

أننا نعني ملا نقلول نريلد حلل مشلكلة عانينلا منهلا لفتلرة طويللة وال  020المادة 

                                                 

(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. 
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) 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.  

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/0303_iraq_ferris/0303_iraq_ferris.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/0303_iraq_ferris/0303_iraq_ferris.pdf
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نطالب بفصل جزء من العراق بالعك  انتملاء اإلقلليم هلو للعلراق فلؤك منطقلة 

هلي الحلل ا منلل  020فصل عن العراق ولكن المادة ال تن تعود لإقليم وأيضاً 

"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 

اني أكنلر ا طلراف إصلراراً عللى ضلمها وهلذا يعلود إللى بنيلة الحلزب الكوردست
القائمللة علللى ا سلل  القوميللة وقيادتهللا للحركللة القوميللة الكورديللة منللذ أربعينيللات 
القرن الماضي, في حين انه ررم كون االتحاد اللوطني الكوردسلتاني ذات شلعبية 

قراطلي اقلل ديم -اكبر في كركوك )في الوقلت الحاضلر( نجلدها كحلزب سوسليال
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 

ة متمسللكة الكوردسللتاني وحركللة التغييللر وريرهللا مللن القللوى السياسللية الكورديلل
بكوردسللتانية هللذا المنللاطق, فللررم انسللحاب االتحللاد اإلسللالمي الكوردسللتاني مللن 

وفوزهلا بلـ خمسلة  4002قائمة التحالف الكوردستاني في انتخابلات كلانون ا ول 

تضلمن التؤكيلد عللى يمقاعد في البرلمان العراقي إال أن برنامجهلا االنتخلابي كلان 
أكللد بؤنلله فيمللا يتعلللق بمسللائل  ردسللتان كمللاعللودة المنللاطق المتنللازع عليهللا إلللى كو

الفيدراليلللللة وكركلللللوك وحلللللدود كوردسلللللتان ف ننلللللا سلللللنتعاون ملللللع التحلللللالف 
الكوردستاني
(2)

قائمة التغييلر فلررم انسلحاب أعضلائها النمانيلة ونف  الحالة مع , 

من قائمة ائلتالف القلوى الكوردسلتانية ف نهلا  4000في البرلمان العراقي في عام 

رسليم الحلدود الجغرافيلة إلقلليم سوردسلتان وحلل مشلكلة المنلاطق أكدت على أن ت

                                                 

ة اإلخبلارك تقلديم: ليللى الشلايب, تلاريخ بلث ( للمزيد ينظر: مقابلة مع مسعود البارزاني أجراا قنلاة الجزيلر1)

, آخللر  /http://www.aljazeera.net, متللوفر فللي موقللع قنللاة الجزيللرة اإلخبللارك: 03/4/4006البرنللامج: 

 .04/2/4000زيارة في 

ة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, السياسل :ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزمة كركلوكنقالً عن: ( 2)

 .224االمصدر السابق, 

http://www.aljazeera.net/l
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مللن دسللتور العللراق 020المتنللازع عليهللا يللتم مللن خللالل تطبيللق المللادة 
(1)

, وهللي 

. أك أننلا نجلد قلوة فلي التؤييلد نف  الرإية المتواجدة لدى القوى الكوردية ا خلرى
 السياسي. الطيف الساحق بين القوى السياسية والجماهيرية الكوردية على امتداد

وتشللير مجموعللة ا زمللات الدوليللة بؤنلله علللى الللررم مللن أن الموقللف 
الكوردك موحد بضرورة ضم هذا المناطق إللى كوردسلتان ولكلن يصلف بلان 

ملن الممكلن التوصلل  هأنل أكلدمع وسلائل اإلعلالم  همقابالتأنناء طالباني جالل 
يشلير  نب اآلخلر, ولكن في الجاحول كركوك (تقاسم السلطة) بـ إلى حل وسط

 هموقفلأن  إلى حتمية عودة هذا المنلاطق إللى كوردسلتان أكالبارزاني  مسعود

أكنلللر تشلللدًدا
(2)

إال أن  020. ويصلللر الكلللورد فلللي مطلللالبهم بتطبيلللق الملللادة 

قللد المللذكورة ان السللقف الزمنللي للمللادة بلل تللرى العربيللة والتركمانيللة ا طللراف
الكورد هذا االدعلاء ويإكلدون وبالتالي فهي مادة ميتة, في حين يرفض  انتهت

 .سارية المفعول حية والتزال بان المادة
ووفقا للرإية الكورديلة فلان إقلليم كوردسلتان تشلمل المنلاطق التلي هلي 
ضمن سيطرة حكومة اإلقليم اآلن إلى جانب المناطق المتنازع عليها, وبالتالي 

طق كوردسللتان مللن خللالل حسللم قضللية المنللا إقللليمرسللم حللدود  يتطلعللون إلللى
وان المطللب  درالييالعراق الف إطاركوردستان في ـ ب وإلحاقهاالمتنازع عليها 

كلانون  44في السياسي الكوردك يدعمه الجماهير الكوردية في هذا المناطق ف

لضلم كركلوك  تؤييلداً كلوردك فلي كركلوك  آالف 00تظاهر نحلو 4002ا ول 

اإلقليم إلى
(3)

اطق لصلال، القلوائم باإلضافة إلى تصلويت الكلورد فلي هلذا المنل 
 الكوردية في االنتخابات.

عللى ضلم  المسلتمرالكلوردك  اإلصلرار ويبدو مما سبق, أنه يتوقف وراء
المتنللازع عليهللا عللدداً مللن العوامللل ومنهللا العامللل التللاريخي والجغرافللي  المنللاطق

والعامللل الللديموررافي اللللذك يإكللد أرلبيللة الكورديلللة ووجللود قللوات البيشلللمركة 

                                                 

  4000( النتخابللات مجللل  النللواب العراقللي آذار طااُراىاسللي لقائمللة التغييللر )ي( للمزيلد ينظللر: البرنللامج الس1)

  .40/2/4000, آخر زيارة في  www.gilgamish.orgمتوفر في موقع: 

)
2
) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle 

over Kirkuk, Op. Cit. , p.17.  

السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,  :ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك (3)

 .046المصدر السابق, ا 

http://www.gilgamish.org/
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حة والقلللوة السياسلللية واالقتصلللادية للكلللورد فلللي العلللراق الجديلللد المنظملللة والمسلللل
ووجللود اإلطللار القللانوني والدسللتورك والعمللق االسللتراتيجي الكللوردك فللي دول 

 أحقيللةالتعريللب يإكللد  بسللبب سياسللةمعانللاتهم الماضللية  الجللوار, كمللا أن تللاريخ
 , كملللا أن علللدم النقلللة حيلللال الحكوملللة االتحاديلللةا خالقيلللة إللللى ا رض الكلللورد

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 

لكللورد, مملا دفللع سليجعل مللن أملر المنللاطق المتنلازع عليهللا لصلال، ا 4002علام 

بللا طراف الرافضللة والمعارضللة للمطالللب الكورديللة بللالوقوف أمامهللا للحيلولللة 
 دون التوصل إلى تسوية لمشكلة المناطق المتنازع عليها.
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 (2الخارطة رقم )
إقليم كوردستان العراق 

(1)
. 

                                                 

َّا د عبدالرحمن, ( د. هاشم ياسين حداد وسردار محم1) َّا  - زاقئٕ لٕصٖ  ُرحصتانٖ ع دانٕٗ ثاضا زاق َ جًّااىو  ع
َّ و0ضاالحِبو   .06 و ل4006 وزيَٕ 
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 ٌةبرعوالمصالح ال ٌةالرؤ :المطلب الثانً
 ملن قضليةالعراقيلة يلة بالعر والقلوى السياسلية ا حلزابتباين مواقف ت

تللرى  أطللراففهنللاك  وتنقسللم الللى نالنللة اتجاهللات, المنللاطق المتنللازع عليهللا
وأطلراف  ,فلي العلراقاإلسلالمي  ا عللىالمجل  المطالب الكوردية شرعية ك

 السياسللية فهللي مللناللمصللالحها  تتعامللل مللع الموقللف الكللوردك وفقللاً  أخللرى
ة تجلللاا قضلللية المنلللاطق تذبذبلللممواقفهلللا  دراليلللة كوردسلللتان ولكلللنيبف تعتلللرف

وهللذا مللا نجللدا لللدى ارلللب  ,واالنقللالب والمماطلللة التؤييللدبللين  المتنللازع عليهللا
 أمللا أبرزهللا حللزب الللدعوة, القللوى السياسللية العربيللة علللى السللاحة السياسللية

رفضلله التللام لجميللع المطالللب الكورديللة بللل حتللى أن  فلليعلنالطللرف النالللث 
جللاء فيلله مللن بنللود حللول إقللرار حقللوق بعضللها تللرفض الدسللتور العراقللي ومللا 

المنللاطق المتنللازع عليهللا ومللن هللذا القللوى التيللار الكللورد وحللل النللزاع حللول 
القوى والشخصيات المنضوية  وبعض الصدرك الشيعي وارلب القوى السنية 

وهيئلللة علملللاء فلللي الموصلللل قائملللة الحلللدباء فلللي القائملللة العراقيلللة الوطنيلللة و
 .ياسي العربي في كركوكوالمجل  الس في العراق المسلمين

قليللة ولعلل أبرزهلا  إن القوى العربية التي تتجاوب مع تطلعات الكورد
بط قيادتلله بعالقللات تاريخيللة مللع ترتللذك الللالشلليعي  اإلسللالمي ا علللى المجللل 

قيادة النورة الكورديلة تعلود اللى العالقلة بلين ملال مصلطفى البلارزاني وايلة  
المشرف من خلالل فتلواا اللذك حلرم فيله  مى السيد محسن الحكيم وموقفهظالع

االستفادة من  القادة الكورد الدم الكوردك في ستينيات القرن الماضي. ويحاول
المرجعيللات الشلليعية لتسللخير قللوة  القللوى الشلليعية التللي ال تعللارض تطلعللاتهم

سلتعقد  الن معارضلته لتطلعلات الكلورد (  على السيسلتانيوعلى رأسهم )آية
لك نجلد بلان القلادة الكلورد قلد تحلالفوا ملع القلوى الشليعية فلي للذ القضية أكنر,

عراق ما بعد صدام حسين
(1)

. 
إكلد عللى تحلزب اللدعوة  كما أن ارلب القوى السياسية الشليعية ومنهلا

عراقية تخضع للدسلتور العراقلي  قضيةهي  المناطق المتنازع عليهاقضية  أن

ولكن نجلد عمليلاً بلؤن  ترتواحترام الدس والبد من 020الذك عالجها في المادة 

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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لكللن حكوماتهللا لللم تخطللو خطللوات جللادة نحللو الحللل الجللذرك  4002منللذ عللام 

 25أنهللا كانللت ملزمللة وفقللاً للدسللتور بتنفيللذ المللادة علللى الللررم مللن للمشللكلة 
فللي بللرامج عمللل تلللك الحكومللات بتنفيللذها  وررللم الوعللود 020وبعللدها المللادة 

انله للم  إاللهلا  سلنوية وتخصليا ميزانيلة 020للجنلة تطبيلق الملادة  اوتشكليه

اللذك  جعفلركال وظلت المشلكلة قائملة. فملنالً إبلراهيم تكن بالمستوى المطلوب

حتللى انتخابللات كللانون  4002 أيللار 2فللي  االنتقاليللةالحكومللة العراقيللة  تللرأ 

مشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا  تسلويةكانت من مهامهلا  والتي 4002ا ول 

إال انله كلان  الدولة العراقية للمرحلة االنتقاليلة, إدارةمن قانون  25للمادة  وفقاً 

ينظللر إلللى المشللكلة بمنظللار إقليمللي, وأراد إدخللال أطللراف إقليميللة أخللرى فللي 
اك, دون القلادة ا تلر لبحلث مسلتقبل كركلوك ملعحلها, عندما سافر إلى تركيلا 

عللم رئاسللة الجمهوريللة ودون مشلاركة الكللورد فللي تللك المباحنللات بينمللا ضللم 
ه الكتللة الكوردسلتانية فلي البرلملان بؤنله تا مر الذك اعتبر, العرب والتركمان

والخللرو  عنهللا ممللا ادى الللى عللدم ترشلليحه  25بمنابللة مللإامرة علللى المللادة 

لرئاسة الوزراء لدورة نانيلة
(1)

الكي اللذك تلرأ  الحكوملة . كملا أن نلورك المل

والللذك أكللد مللن خللالل برنللامج  4002العراقيللة بعللد انتخابللات كللانون ا ول 

مللن  020بتنفيللذ المللادة  تللهم حكومالتللزاعلللى  4003حزيللران فللي  حكومتلله

, بل أن تحالف الكتلة الكوردستانية مع حكومته كانت مشلروطة بتنفيلذ الدستور

 4004كلانون ا ول  20الملادة فلي     إال أن المدة المحددة لتنفيلذ 020المادة 

بلالطرح الكلوردك  إيمانلهبعلدم  أعللن الملالكي انتهت وظلت المشكلة قائمة, بل
 هللاجم مواقللفحيللث  ,31/22/3119مللإتمرا الصللحفي فللي بغللداد فللي  خللالل

مجللال   قضللية تشللكيل ومللن بينهللا فللي العديللد مللن القضللايا القيللادة الكورديللة
 أن إللى واإلشلارةالمناطق المتنازع عليهلا,  البيشمركة في قوات دورو اإلسناد

أدى إلللى ازديللاد مخللاوف القيللادة الللذك  ا مللرعجالللة بالدسللتور العراقللي كتبللت 

                                                 

( ليام اندرسن وراريلث ستانسلفيلد, أزملة كركلوك السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر 1)

 .424السابق, ا
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ةحقللوقهم الدسللتوريالتجللاوز علللى مللن  يللةردوالك
(1)

 قضللية المنللاطق . وألقللت
القيلللادة الكورديلللة والحكوملللة بلللين  العالقلللات بظاللهلللا عللللىالمتنلللازع عليهلللا 
لمجل  الوزراء فلي اللدورة االنتخابيلة ا وللى,  المالكيأ  االتحادية خالل تر

وتللوترت العالقللات بللين الطللرفين عنللدما حاولللت الحكومللة االتحاديللة إرسللال 

للسلليطرة عليهللا وإبعللاد قللوات  4005 آب القللوات العسللكرية إلللى خللانقين فللي

ا مريكيلة بلين الطلرفين الشلتدت ا زملة إللى وساطة البيشمركة منها, ولوال ال
تسللوية  مسللل، بللين الجللي  العراقللي والبيشللمركة, إال أنهمللا توصللال إلللى نللزاع

سلمية ب بقاء الوضع على ما هلو عليله وعلودة القلوات الحكوميلة إللى قواعلدها 
السابقة
(2)

. وبعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الملالكي للدورة نانيلة 
تشلكيل الحكوملة  إعلالنجلسلة العراقلي فلي مجلل  النلواب كرر ا خير وأمام 

فلي  020التزامه بتنفيذ الدسلتور وخلا باللذكر الملادة  23/23/3121 بتاريخ

(3)4000النقطة ا ولى من برنامجه الحكومي للكابينة النانية في علام 
. وهكلذا 

كانت الحكومات العراقية تتعهد بتنفيذ المادة ملن الناحيلة النظريلة, إال أنهلا ملن 
 التلؤخير فلي حل المشكلة من خلاللبالمماطلة في الناحية العملية اتسمت أدائها 

والتلي للم  020في صرف ميزانية المادة  التؤخير أوعليا اللجان التشكيل  آليات

 تكن كافية أصالً لعمل اللجنة.
أما القوى الشليعية التلي تنلاهض التطلعلات الكورديلة فتتمنلل فلي التيلار 

دافلع علن (, حيلث الصدرك الذك يتزعمه رجل الدين الشليعي )مقتلدى الصلدر
ت وأكلد حقهلم فلي الن معظمهلم ملن اتباعله الوافلدين فلي كركلوك قضية العرب

وأشلار مجموعلة ا زملات الدوليلة فلي تقريلر لهلا بعنلوان )العلراق  ها,البقاء في
                                                 

 علللى تصللريحات رئللي  وزراء اً رد 0/04/4005 كوردسللتان فللي إقللليم بيللان حكومللة :( للمزيللد ينظللر1)

   كوردستان وعلى الرابط التالي: إقليمة على موقع حكوم, متوفر الحكومة االتحادية نورك المالكي

http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr=251&anr=
 .42/2/4000 في زيارة, آخر  26812

(
2
) 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. 

لمجلل  اللوزراء العراقلي وعللى  الموقلع الرسلمي :ينظلر 4000( لالطلالع برنلامج حكوملة الملالكي لعلام 3)

  .43/2/4000 في زيارة , آخر http://www.pmo.iq/PageViewer.aspx?id=3 الرابط التالي:

http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr=251&anr=26812
http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr=251&anr=26812
http://www.pmo.iq/PageViewer.aspx?id=3


 047 

جللي   ميليشللياوالكللورد: المعركللة تتجمللع حللول كركللوك( بللان التيللار أرسللل 

 فيهلا, جي، علدد العلربإللى كركلوك لتلر 4004التابعلة لله فلي نيسلان المهدك 

جلاء للحيلوللة دون نجللاح  إللى كركللوكهم بلؤن تحلرك الكللوردونقلل رسلالة إللى 

(1)4004المزمع إقامتله فلي نهايلة علام االستفتاء وإجراء 
رعلد )الشليخ  وأكلد. 

ملادة ميتلة  020مدير مكتب مقتدى الصدر في كركوك بلان الملادة  (الصخرك

للذا يجلب عللى لجنلة تعلديل  ,لحاللةوال يمكن تطبيقها في هذا ا ,حسب الدستور
البحلث علن  يلةردوالك القيلادة عللى بؤنله, وطاللب أخلرىمرة  إحياءهاالدستور 

لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها 020بديل رير المادة 
(2)

.   

علللى أن يكونللوا هللم أصللحاب القللرار  االسللنة الللذين اعتللادوالعللرب أمللا 

نيسلان  6سقوط نظام البعث فلي عد بفانه  ,والسلطة منذ تؤسي  الدولة العراقية

, ردوالسياسلية لصلال، الغالبيلة العربيلة الشليعية والكل الملوازين تغيرت 4002

السياسلي الجديلد  مالنظلاوالعرب السنة ضد الوضع القلائم  معظم وبالتالي وقف
من تطورات وخاصة على صعيد المسالة الكوردية,  تمخض عنهوما  ,للعراق
ابدوا معارضتهم لما جاء في الدستور لذلك لعراق من دعاة عروبة ا أنهم حيث

العلراق  إلبعلادبالتنوع القومي والديني للعراق ويرون في ذلك بدايلة  واعترافه
لذلك يطالبون بتعديل الدستور لتشمل الجملة التقليدية التلي  ,العربي محيطهمن 

االتجلاا  . وأنتتضمن اعتبار ارض العلراق وشلعبه جلزءا ملن اللوطن العربلي
توجهللات حللزب البعللث العربللي  تتفللق مللعرالبللا مللا  السللنة سللائد لللدى العللربال

الوطن العربي  أنعلى االشتراكي, الذك ينا دستورا وفي المبادئ ا ساسية 
وحللدة سياسللية اقتصللادية ال تتجللزأ وان الللوطن العربللي للعللربت ولهللم وحللدهم 

ملن ة السلابعالملادة  أنحق التصلرف بشلإونه ونرواتله وتوجيله مقدراتله, كملا 
الللوطن العربللي هللو هللذا البقعللة مللن أن "تللنا علللى  للحللزب المبللادئ العامللة

العربيةت والتي تمتد ما بلين جبلال طلورو  وجبلال  ا مةالتي تسكنها  ا رض
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.  

َِك  ٕطٕل( 2) َارٗ  (و46) ٔ ارذمو ََٔح و صاىل020 ٗرظاُط  ٕو  غّذ رعك ا ؾدزٓا حِكار  .5/6/4000 ٕبٕر
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"المتوسلللط ا بللليضوالبحلللر  ا طلسللليوالمحللليط 
(1)

فلللان  ملللادةال اووفقلللا لهلللذ, 
 ارض العرب.من  اً تعتبر جزء العراق كوردستان

حولهلا ارللب  يالتلي تلتقل قائملة العراقيلةال السنية هي مومن ابرز القوائ
 وأنصلليارة الدسللتور إعللادة  السللنية, ف نهللا تللدعو إلللى القوميللة العربيللة القللوى

 ,وتنفيلذها أبعادهاللقرار الوطني العراقي من حيث دراسة  020خضع المادة ت

)المنللاطق المتنللازع عليهللا( مللا أنهللا تعتللرض علللى تسللميةك
(2)

الموقللف الللذك  ,
يتفهملله القللادة الكللورد علللى أنلله دعللوة إلعللادة صلليارة الدسللتور بشللكل تكللر  

هيئلة . أملا 020المركزية والقفلز عللى مكتسلبات الكلورد فيهلا وخاصلة الملادة 

 ك حيللثك حللدى القللوى السللنية ف نهللا تللذهب إلللى ابعللد مللن ذللل علمللاء المسلللمين
وتفسلرها  دراليلة كوردسلتانيبفوال تلإمن االعتراف بالدستور العراقي  ترفض

في بيانهلا الملرقم بوضوح  ذلك ظهروي على أنها تقسيم  رض العراق وشعبه,

المتعللق بتمريلر مشللروع الفدراليلة التلي تلنا علللى  23/21/3117فلي  242

االحلتالل "فعلى الررم من مقاطعة نصف أعضاء البرلملان المإسل  فلي ظلل 
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 

حيللث وصللف عمليللة  8/3/3118فللي  240رقم المللوكللذلك البيللان واضلل،...", 

تطبيع وإعادة الوافدين إلى منلاطقهم ا صللية بؤنله تطهيلر عرقلي حيلث نلا ال

القاضللي  020علللى: "أن سللعي بعللض ا حللزاب السياسللية إلللى تطبيللق المللادة 

بتهجير عدد كبير من سكان مدينة كركوك العراقية من عرق معروف في ظل 
هللذا الوضللع الملتهللب والصللراع الللدموك تحللت أيللة ذريعللة كانللت علللى ارض 

ق هو بمنابة من يصب الزيت على النار ..."العرا
(3)

 . 

                                                 

 .22شيرزاد زكريا محمد, المصدر السابق, ا (1)
 4000النلواب العلراق لعلام لقائملة العراقيلة الوطنيلة النتخابلات مجلل  ل( للمزيد ينظر: البرنامج االنتخابي 2)

منشلللللللللللللللور عللللللللللللللللى الموقلللللللللللللللع الرسلللللللللللللللمي للقائملللللللللللللللة وعللللللللللللللللى اللللللللللللللللرابط التلللللللللللللللالي: 

http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=245/2/4000رة في زيا , آخر. 
 , آخلرwww.iraq-amsi.orgلهيئة عللى االنترنيلت: ( لالطالع على نا البيانين يرجى مراجعة موقع ا3)

 .46/2/4000في  زيارة

http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=2
http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=2
http://www.iraq-amsi.org/
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( فيتمنللل فلي محافظلة كركلوك العربلي االستشلاركالمجلل  أملا اتجلاا )
ويطاللب  سلحب قلوات البيشلمركةو كوردسلتان إقلليم إللىرفض ضم كركلوك ب

 إقلليممخططلات لضلم كركلوك إللى  تنفيلذ أيلةية بالتلدخل لمنلع تحادالحكومة اال
من الحكومة المركزية كوردستان والتدخل العسكرك

(1)
. 

 4002وفي البرلمان العراقي الذك شكل جراء انتخابلات كلانون ا ول 

والجبهلللة  (مقعلللداً  22)العراقيلللة  قوهملللا جبهلللة التوافللل وقفلللت كتلتلللان سلللنيتان

( مقعللداً  46)ة صللدريالكتلللة كللذلك الو ,(مقعللداً  00)العراقيللة للحللوار الللوطني 

( وحللزب مقعللداً  02) وحللزب الفضلليلة (مقعللداً  42وقائمللة العراقيللة الوطنيللة )

ضلد تنفيلذ  )مقعلدان( كلهلا وكتللة الرسلاليون (مقعلداً  04الدعوة تنظيم العراق )

عضلو فلي  020وقلع  4005كلانون النلاني وفلي متفاوتة,  اتبدرج 25المادة 

(2)020البرلمللان العراقللي ضللد تنفيللذ المللادة 
انتخللاب . وعنللد صلليارة قللانون 

اتفلق أرلبيلة أعضلاء مجلل  النلواب  النلواحيمجال  المحافظلات وا قضلية و
مللن العللرب والتركمللان مللن القللوائم المختلفللة لاللتفللاف علللى الدسللتور والمللادة 

 42حيث أدرجوا بنداً خاصلا حلول كركلوك ضلمن القلانون وهلي الملادة  020
وبموجبهللا أعطللت المحافظللة وضللعاً خاصللاً واسللتننائياً عللن بللاقي المحافظللات, 

علة ات مجل  محافظة كركوك وا قضية والنلواحي التابتإجل انتخابووفقاً لها 

                                                 

( المجللل  االستشللارك العربللي يترأسلله عبللد الللرحمن منشللد العاصلليت ويضللم أيضللاً الحللزب الجمهللورك 1)
أحمد حاملد العبيلدك ويحتلل  العراقي زعيمه على المستوى الوطني سعد عاصم الجنابي وممنله في كركوك

سللتة مقاعللد فللي المجللل  المحلللي بكركللوك, وجبهللة الحللوار الللوطني بزعامللة صللال، المطلللك هللذا الحللزب 
ومجلل  العشلائر  ,وممنله في كركوك سعد الحمداني وجبهة التحرير والمصالحة برئاسة مشلعان الجبلورك

وممنللين علن عشلائر  ,ة مقتدى الصلدرالعربية بزعامة عبدالرحمن منشد العاصي, والتيار الصدرك برئاس
مللن الجنللوب وكللذلك ضللباط سللابقون فللي الجللي  وجمعيللة عشللائر كركللوك )يمنلللون عشللائر  أصلللهاشلليعية 

 العبيد والجبور والبوحمدان وبنو عز والحديد( للمزيد ينظر:

The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk  Crisis, 
Op.Cit, p.13.                                                                                      

   
السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر  :ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزمة كركلوك( 2)

 .462السابق, ا
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 ,% لكل مكون من المكونات الرئيسية )كلورد24يتم تقسيم السلطة بنسبة لها و

الملللف ا منللي لمحافظللة كركللوك , وتسللليم % للمسلليحيين2تركمللان( و, عللرب

إلى وحلدات عسلكرية مسلتقدمة ملن جنلوب ووسلط العلراق بلدالً ملن الوحلدات 
حاليلاً  العسكرية العامللة

(1)
. وعنلدما علرض القلانون الملذكور للتصلويت داخلل 

لجللا رئللي  البرلمللان محمللود المشللهداني إلللى  4005تمللوز  44فللي البرلمللان 

, فلللي التصلللويت عللللى مشلللاريع اللللداخلي هنظاملللالتصلللويت السلللرك بخلللالف 
القللرارات داخللل البرلمللان, فانسللحب النللواب الكللورد ومعهللم بعللض النللواب 

أن ذللك للم يلإنر عللى تمريلر القلانون داخلل البرلملان العرب من البرلملان إال 

 024عضلواً ملن أصلل  044الذك حصل على ا رلبية البسيطة حيث صوت 

الحاضللرين المصللوتين, وبمللا أن الكللورد كللانوا الخاسللر ا كبللر مللن القللانون 
المللذكور وذلللك  نلله سلليترتب عليلله إخللرا  قللوات البيشللمركة مللن كركللوك, 

لبيللة فللي المحافظللة إال أن نسللبتهم مللن السلللطة ولكللون الكللورد يشللكلون ا ر
ستكون بنف  نسبة المكونين اآلخلرين العلرب والتركملان, فلي وقلت أن ارللب 
اإلدارات فلللي ذللللك الوقلللت كانلللت بؤيلللدك الكلللورد, ولتفلللادك فقلللدان سللليطرتهم 

حيللث رفللض  القللانون فيتللو رئاسللي اإلداريللة والعسللكرية علللى المحافظللة واجلله
 إللىليمنلع القلرار ملن اللدخول ني( القانون الملذكور )الطالبارئي  الجمهورية 

حيز التنفيذ
(2)

  .42إعادة صيارة القانون فيما بعد عدلت بموجبه المادة  وليتم
كللان علللى أشللدا الكللوردك -النللزاع العربلليوفللي محافظللة نينللوى فللان 

 تاتحلدف ,معقل المشلاعر العروبيلةيعد  باعتبار أن مركز المحافظة )الموصل(
( فلي قائملة الحلدباء الوطنيلة)حلول الحركات والعشلائر العربيلة ارلب القوى و

حملتهللا االنتخابيللة تركللزت و ت4006ظللات فللي عللام انتخابللات مجللال  المحاف

 هاالهويللة العربيللة لنينللوى والتمسللك بحللدودهمللا الحفللاظ علللى علللى نقطتللين 

                                                 

, الصادر ملن البرلملان   المحافظات وا قضية والنواحيانتخاب مجالللمزيد من التفاصيل ينظر: قانون  (1)

 , والمنقض من قبل مجل  رئاسة الجمهورية.4005تموز  44العراقي بتاريخ 
السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر  :ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك (2)

 .02-02ا السابق,
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(1)4002 نيسللانفللي علللى مللا كانللت عليلله  اإلداريللة
كللرد فعللل علللى المطالللب , 

ت قائملة فلاز, وبكوردسلتان ةالكورديلة ملن المحافظل ا جلزاء ب لحاقالكوردية 

اً مقعللد 24مقعللدا مللن أصللل  06 ـبلل الحللدباء
(2)

وررللم , أرلبيللة مطلقللة تحققللو 

فازت بنصيب جيد فلي المنلاطق  إال أنها قائمة نينوى المتآخية الكورديةتراجع 

توى مقعللداً علللى مسلل 24مقعللداً مللن أصللل  04المتنللازع عليهللا فللي المحافظللة )

في ترجمة نصرها إلى سيطرة سياسلية  الحدباءقائمة  ولذلك فشلت. المحافظة(
وعنللدما شللكلت قائملللة الحللدباء, الحكوملللة فعليللة علللى المحافظلللة بشللكل علللام 

أعلن المحلية, أقصت قائمة نينوى المتآخية من المشاركة فيها, ورداً على ذلك 
وا ضللمن قائمللة نينللوى القلائمون علللى إدارة المنللاطق المتنللازع عليهللا ممللن كللان

 وامر مجل  المحافظلة واللدعوة إللى االنضلمام و لجلسات المتآخية مقاطعتهم

 20وحللدة إداريللة مللن أصللل  03إلقللليم كوردسللتان, حيللث تجاهلللت وقاطعللت 
وحللدة إداريللة أوامللر الحكومللة المحليللة لمحافظللة نينللوى, ممللا أدى إلللى نشللوء 

ة بعضللها تللابع لمجللل  وحللدات إداريللة شللبه مسللتقلة ضللمن المحافظللة الواحللد
( وبعضلها اآلخلر تلابع لحكوملة  , ...اللخحضلرال ,البعا المحافظة )الموصل, 

إقللليم كوردسللتان وتحللت سلليطرة قللوات البيشللمركة )سللنجار, شلليخان, مخمللور 
...الخ(
(3)

. 
 اللللذين يعيشلللون فلللي المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا نوالعلللرب الوافلللدأملللا 

قي, يعتبرون أنفسهم ملن ضلحايا محافظات الوسط والجنوب العراارلبهم من و
سياسات الحكومات السابقة, للذلك قسلم ملنهم يعلدون وجلودهم مإقتلاً ويعبلرون 

إال أن ت عللن اسللتعدادهم لتللرك المنطقللة إذا مللا تللم تعويضللهم مللن قبللل الحكومللة

                                                 

عللى اللرابط  4006لعلام ل  المحافظلات ااالنتخابي لقائمة الحلدباء النتخابلات مجل( للمزيد ينظر: البرنامج 1)

 فللي زيللارة , آخللر http://www.almawsil.com/vb/archive/index.php/t-55679.htm التللالي:

46/2/4000. 

وضلية العليللا فيرجلى مراجعلة موقلع الم, 4006ل  المحافظللات لعلام ائج انتخابلات مجل( لالطلالع عللى نتلا2)

, آخر زيلارة فلي  http://www.ihec-iq.com/ar/resultprovince2009.htmlلالنتخابات وعلى الرابط التالي: 

20/2/4000. 
)
3
) 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.  

http://www.almawsil.com/vb/archive/index.php/t-55679.htm
http://www.ihec-iq.com/ar/resultprovince2009.html
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الهجرة التي وقعلت داخلل اللبالد  يرون باناالتجاا السائد لدى العرب الوافدين 
قللوق المللواطن ضللمن الدولللة الواحللدةكانللت شللرعيةت وكانللت مللن ح

(1)
وهللم  ,

 هم ملن 4002إلى كركوك بعد عام  العائدين الكورد لي  كل هأنيشيرون إلى 

ا صليين للمنطقة, واتهموا ا حزاب الكوردية بجلب أعلداد كبيلرة ملن السكان 
الكورديللة بللل حتللى الكللورد مللن الللدول اإلقليميللة إلللى مللن المحافظللات الكللورد 
كورديللة فيهللا, إال أن منظمللة هيومللان رايللت  أرلبيللة  قيللقتحضللمان ل كركللوك
العنللف ضللد هشللة علللى أرضللية بعنللوان ) أشللارت فللي إحللدى تقاريرهللاوو  

 040طلرد نحلو  إللى يها في محافظة نينوك(ا قليات في المناطق المتنازع عل

رللالبيتهم مللن الكللورد مللن كركللوك ومنللاطق أخللرى خللالل الفتللرة  شللخا ألللف

وان الكنيللر مللنهم ممللن وقعللوا ضللحايا سياسللات  4000-0660الواقعللة بللين 

ةلسابقالتعريب لم يتمكنوا من العودة لديارهم ا
(2)

. 
ويبلللدو مملللا سلللبق, أن معظلللم القلللوى السياسلللية العربيلللة فلللي المنلللاطق 

العربيلة, حيلث القوميلة  ا حلزابيإيلدون المتنازع عليها ورلالبيتهم ملن السلنة 
القاعلدة  أنواللدليل  ,المذهبيالنتماء على االقومي لديهم  واالنتماء الفكرتطغى 

نينلوى وصلالح  محافظلات الشعبية لحزب البعث العربي االشتراكي كانت فلي
, وبالتالي تلرى ارللب هلذا القلوى العلراق وحلدة واحلدة وديالى وكركوكالدين 

وان التقسيمات اإلدارية الوحيدة المعترفة بها عندهم تتمنل في الحدود اإلدارية 
ظلللات وال تقبلللل بتغييلللر تللللك الحلللدود, وال تلللإمن بالتقسللليمات الحاليلللة للمحاف

الفيدراليللة الجديللدة وضللم بعللض المنللاطق إلللى إقللليم كوردسللتان باعتبللار أنهللا 
 ويدعم توجههم العمق العربي في العلراق حيلث أن ستشكل بداية لتقسيم البالد.

 مللن السللنة والقللوميين الشلليعة خوفللاً مللن العللرب ا رلبيللة العربيللة فللي العللراق 
فلي وجهلات النظلر  اً ملحوظل اً هنلاك فرقل إال أن .فلي نهايلة المطلاف البلدتقسيم 

لوقلوع منلاطقهم عللى خلط التملا   تشدداً  أكنرحيث السنة , بين السنة والشيعة
الشليعة وبمللرور الوقلت يتوجهلون نحللو  أنولكللن نجلد  ملع المنلاطق الكورديلة,

نللل بقدسللية دولللة تتم هللذا المنللاطقكيللز العربللي علللى رالت وان الطللرح السللني.

                                                 

)
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: 1-56432-

552-0, New York,  2009, pp.20,21.  
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ويرون بلان  ,من منطلق وطني أراضيهاووحدة ة الحرا على سالمو العراق
كوردسللتان والسليطرة علللى اللنفط كشللروط  إقلليمالكلورد يعملللون عللى توسلليع 

العقليلة  إللى باإلضلافة لهدفله النهلائي المتمنلل باالنفصلال علن العلراق. أساسية
للدسللتور ولكللن ليسللت لللديها  وإن تبللدك احترامهللاالحاكمللة فللي بغللداد  السياسللية

 .إرادة حقيقية لحل هذا المشكلة وفقاً للدستور
 

 ةوالمصالح التركمانٌ ٌةالرؤ: لثالمطلب الثا
التركمان باعتبارهم إحدى المكونات ا ساسية للمناطق المتنلازع عليهلا 

هللذا التعللرف علللى  لللديهم رإيللتهم الخاصللة بهللم حللول هللذا المنللاطق, ويمكللن
القلوى  طالع عللى البلرامج والتصلريحات التلي تنلادك بهلااال من خاللالرإية 

بعلد علام ي, فالتركملان المكون قطاع واسع من آراءالسياسية الحالية التي تمنل 

ملان إللى كالستقطاب الطائفي بين السلنة والشليعة تعلرض الترلنتيجة و 4002

الحزبيللة والسياسللية  المصللال، أنمللا فللي الللرإى واالتجاهللات, ك قيللانقسللام عم
مختلفة حالت دون توحيد رإية تركمانية واضحة إزاء المشلاكل الداخليلة فلي ال

وتتلللوزع مواقلللف القلللوى  العلللراق والسللليما حلللول المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا.
يتمنللل فللي القللوى المتفقللة مللع الرإيللة  توجهللات متباينللةنالنللة  إلللىالتركمانيللة 

فقلة ملع القلوى الكوردية مقابل ضمان حقوقهم, والقوى التركمانيلة الشليعية المت
العربية الشيعية, وأخيراً القوى القومية وارلبهم من التركملان السلنة وقسلم ملن 

 التركمان الشيعة )العلمانيين(.
تلللرى بلللان  الرإيلللة الكورديللةتإيللد التلللي تركمانيللة السياسلللية القوى فللال

نلاني سليجعل ملنهم  إللى كوردسلتانتركمان انضمام المناطق التي تعي  فيها ال
البرلملللان فلللي هلللم سللليزيد ملللن دورو سلللتانتكوردعرقيلللة فلللي  بلللر مجموعلللةكأ
, ويستشللهدون بالتجربللة الديمقراطيللة حقللوقهم مصللونة وسللتكون كوردسللتانيال

لإقللللليم, وكيللللف حقللللق التركمللللان فللللي ظلهللللا حقللللوقهم السياسللللية والنقافيللللة 
بؤنهللا ستتوسللع فللي مللنحهم  سللتانكوردحكومللة إقللليم واالجتماعيللة, وتللرى فللي 

ا انللدمجوا فللي اإلقللليمحقوقللاً إضللافية إذا ملل
(1)

القللوى السياسللية التركمانيللة , وأن 
القلوى ابلرز هلذا وملن  وخاصة التي تقطلن كوردسلتان تإيلد الرإيلة الكورديلة

تركمانيللة التللي  أحللزاب أربعللةمللن  التللي تتكللون الرابطللة الوطنيللة التركمانيللة

                                                 

)
1
) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over 

Ninewa, Op. Cit. p.34 .  
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فلي اربيلل 4004شكلت فلي علام 
(1)

الحركلة الديمقراطيلة التركمانيلة بقيلادة , و

رخي نجم الدين نورالدين, والتجمع التركملاني المسلتقل بقيلادة طوبلال اورللو ك
وحركللة اإلصللالح التركمللاني والحللزب الللوطني الللديمقراطي العراقللي وحللزب 
اإلخللاء التركملللاني العراقللي وحلللزب الشللعب التركملللاني والتجمللع التركملللاني 

فلللي  اللللوطني, كملللا أن فلللرع اربيلللل للجبهلللة التركمانيلللة العراقيلللة انشلللق منهلللا

بسلبب اتهلامهم للجبهلة بتهملي  فلرع اربيلل  4002مإتمرها الرابع في نيسان 

بعد نقل المقر الرئيسي إللى كركلوك, حيلث أكلد عبلدالقادر بازركلان المسلإول 

تحوللت وببطل  نحلو  4002القيادك المنشق من الجبهة بان الجبهلة ومنلذ علام 

 إن  رارات الجبهلة. العنصرية تجاا الكورد وكذلك التدخل المباشر لتركيا فلي قل
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 

ينلة كوردسلتانية والبلد ملن كردستان, حيث وصلف بازركلان بلان كركلوك "مد
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 

, إال أنهللم انبتللوا بللان الشللعبي للتركمللانال تمنللل الللرأك و قللد شللكلتها الكورديللة
التركمان لصوت الجبهة لي  الممنل الوحيد

(2)
. 

متفقة ملع رإيلة  هناك قوى سياسية تركمانية شيعيةوفي الطرف الناني 
ا حلللزاب والقلللوى الشللليعية فلللي الوسلللط والجنلللوب, وهلللم متلللؤنرون بالجانلللب 

ضللوا النظللام الشلليعة الللذين عار الطللائفي أكنللر مللن القللومي, حيللث التركمللان
االتحللاد التركمللاني  ضللموا فللي صللفوف حللزبانفالسللابق وعللانوا بسللبب ذلللكت 

أو ا حزاب الشليعية العراقيلة منلل حلزب اللدعوة والمجلل  ا عللى  اإلسالمي
 القلوى الشليعية انضم االتحاد التركماني اإلسالمي إللى, واإلسالمي في العراق

وقلد ملن، االئلتالف  4002لتشكيل االئلتالف العراقلي الموحلد فلي أواخلر علام 

                                                 

( ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك: السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر 1)

  .004-003ا السابق,
السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر  :ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك( 2)

   .220-226, االسابق
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ت 4002لتركمان أربعة مقاعد في مجلل  النلواب بعلد انتخابلات كلانون ا ول ل

لللللدفاع علللن المصلللال،  الشللليعي الكبيلللرالئلللتالف اوبلللدورهم اسلللتخدموا قلللوة 
التركمانيللة
(1)

 بمسللالةأقللل  اً مللالمجللل  ا علللى اإلسللالمي أبللدى اهتما, إال أن 
شليعية فلي  فيدراليةتطلعه إلقامة  سبببكركوك من ا حزاب الشيعية ا خرى 

ا حزاب الشيعية ا خرى التي تضم أعضاء من التركملان هلي إملا , والجنوب
ت أو أنهلا ريلر مسلتعدة لشلق االئلتالف منقسمة على نفسهات أو ضعيفة عسلكرياً 
الشيعي لتحارب من أجل تركمان كركوك
(2)

. 
وارللبهم ملن  ميلةالقو التركمانيلة القلوىأما المجموعة النالنة فتتمنل في 

ظلاهرة القوميلة  إلى جانب قسلم ملن التركملان الشليعة )العلملانيين(. وأن السنة
منظملللات الو تظهلللر إال متلللؤخراً حيلللث ظهلللرت هلللذا ا حلللزاب للللمالتركمانيلللة 

 ,0660عام  بعدكوردستان  إلقليمالكوردية  اإلدارةفي ظل  قوميةالتركمانية ال

ك ذملن الجلو اللديمقراطي الل فيداً , مسلتفقلط اإلقلليم حلدود منضلنشاطهم وكان 
سياسلية  أحلزابالدور الكبير لتركيا من خالل تنظيم وتشكيل من و اإلقليم,ساد 

وامتلدت ا كقوة ضلارطة عللى السلاحة الكوردسلتانية, دعم لهالتركمانية وتقديم 

ابلرز  , وملن4002المناطق المتنازع عليهلا بعلد علام  إلى هذا القوى نشاطات

تركمانيللة العراقيللةالقللوى الجبهللة ال هللذا
(3)

 اإلقليميللةتتمتللع بللدعم القللوى التللي  
 الجبهلةهلذا  أنكملا  ,وكذلك دعم القوى العربيلة داخلل العلراق ,وخاصة تركيا

المشللاعر القوميللة للتركمللان مللن التفللاف جمللاهير  إنللارةاسللتطاعت مللن خللالل 
وتستند الجبهلة التركمانيلة فلي طروحاتهلا عللى تلاريخ  .اتركمانية واسعة حوله

تركمان الحديث والمعاصر, من خلالل تسلليط الضلوء عللى دورهلم الريلادك ال
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  

لتستطيع تركيا من خاللهلا التلدخل  أنقرةبدعم من  0662نيسان  42في  الجبهة التركمانية العراقية ( شكلت3)

ملن نمانيلة  وتكونت اإلقليم,من خاللها ضغوط شديدة على  تومارس ,نكوردستا إلقليمفي الوضع الداخلي 
ويضم الحلزب اللوطني  ,باإلضافة إلى عضوية ممنلين عن جمعيات تركمانية في الخار  سياسية تنظيمات

التركمللاني العراقللي وحركللة المسللتقلين التركمللان والحركللة التركمانيللة العراقيللة ومإسسللة تركمللان إيلللي 
وحللزب العدالللة التركمللاني وجمعيللة اإلخللاء التركمانيللة واالتحللاد الللوطني لتركمللان إيلللي  للتعللاون والنقافللة

السياسلة االننيلة  :ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزمة كركوك , للمزيد ينظر:وجمعية منقفي تركمان إيلي

  . 004-003ا في النزاع والحلول التوافقية, المصدر السابق,
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فيما بعد, إلى جانب اإلشارة إلى معاناتهم في ظلل سياسلة التعريلب للحكوملات 
لتركمللان وركللز العراقيلة السللابقة, مإكلدين أن المجتمللع اللدولي تناسللى مظلالم ا

علللى معانللاة الكللورد بسللبب امللتالك القيللادة الكورديللة إلعللالم واسللع ومللإنر 
استطاع من خالله إلقاء الضوء على معاناتهم دون ريرهم
(1)

. 
 واليللة الموصلللوالرإيللة التاريخيللة للجبهللة التركمانيللة تقللوم علللى أن 

طلوز  السابقة, هي تركمانية ويعتبرون جميلع الملدن التلي تضلم التركملان منلل
خورماتو والتلون كلوبرك وكفلرك وتلازا خورملاتو وتلعفلر ملدن تركمانيلة فلي 

برون أنفسهم في الغاللب ملن سلكان تا صل وتضم طوائف أخرى, كما أنهم يع
المللدن ررللم وجللود عللدد مللن القللرى التركمانيللةت ولكللنهم يعترفللون فللي بعللض 

نوا إبلان حكلم ا حيان بؤنهم من بقايا الجنلود واإلداريلين والعملال اللذين اسلتوط
يبللالغون  التركمللانالسللالجقة والعنمللانيين فللي هللذا المنللاطق, إال أن القللوميين 

باالدعللاء بللؤن كركللوك كانللت مدينللة تركمانيللة منللذ آالف السللنين
(2)

ويرجعللون  ,
وبؤنهم استوطنوا هنلا منلذ ا للف الخلام   نيأصلهم بؤنهم من أسالف السومري

قبل الميالد
(3)

هلم ملن في كركلوك  واالذين استقر وردالك أنهم يدعون بان. كما 
مللن  العقللد النللانياجتماعيللة فللي اقتصللادية و سللباب الرحللل الللذين جللاءوا إليهللا 

إلللى تعللود الوجللود الكللوردك الكنيللف فللي مدينللة كركللوك  القللرن العشللرين وان

(4)0644الللنفط عللام  اكتشللافالهجللرات المدنيللة بعللد 
ولكللي تضللفي الشللرعية  .

فلي مارة والنقافة العنمانيلة التلي يمكلن مشلاهدتها يشيرون إلى الع اعلى مطالبه
البريطانيلة والعراقية والتقديرات التركية  فؤنولكن في الجانب اآلخر  .كركوك

 ا رلبيلةالمقدمة إلى لجنة عصلبة ا ملم حلول مشلكلة واليلة الموصلل ال تإكلد 
ول )ينظر الجلد في الوالية رد هم ا رلبيةوبان الك أكدتبل جميعها التركمانية 

 (.0رقم

                                                 

(
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.  
رسللالة , حقللوق التركمللان بللين حللق الوجللود والصللراع حللول مدينللة كركللوك ,نجللم الللدين مصللطفى محمللد (3)

, 4000باالكاديميلة العربيلة فلي اللدنمارك,  ماجستير رير منشورة مقدمة إلى مجل  كلية القانون والسياسة

 .46-45ا
(
4
) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle 

over Kirkuk, Op. Cit., p.5.  
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خارطلة تعلرف  إلى ولتحديد موطن التركمان أشارت الجبهة التركمانية

 ملن قبلل 0452 علام نشلرت فليالتلي ت ( أك موطن التركملانتركمان إيلي) بـ

ظهلر ملرة أخلرى حتلى علام تللم , واختفلت ووليلام رلونرك الرحالة البريطلاني

العراقلي الحلزب اللوطني التركملاني حيث ادعلى بهلا 0662
(1)

)ينظلر  اً مجلدد 

ووفقاً لهلذا الخارطلة فلان ملوطن التركملان تبلدأ ملن مدينلة  .( 2رقم  خارطةال

مندلي على الحدود اإليرانية وتنتهي بمدينة زاخو على الحدود التركيلة ملروراً 
بكركللوك واربيللل وتلعفللر وسللنجار ودهللوك, وتبللدو مللن الخارطللة أنهللا تحتللوى 

تظهلر , وكوردسلتانيم إقللرطلة اخملع  تناقضات واضحة مع تداخل كبير على
حكوملة  المناطق المتنازع عليها التي تطاللب بهلاتدخل ضمن  هابان كل مناطق

وطلن قلومي  ب قاملةويرى الكورد بلان المطالبلات التركمانيلة , كوردستان إقليم
منهللا أن  ,منللدلي تواجلله الكنيللر مللن الصللعوبات إلللىللتركمللان تمتللد مللن تلعفللر 
وللي  لهلا أك امتلداد  مونقلة, قلة تاريخيلةحقي ةأي اخارطة تركمان إيلي لي  له

خي, إلللى أك مصللدر تللاري إليهلاولللم يشللر  السياسللية, العلراقحللدود خللار   إللى
جانب أن الخارطة تضم أماكن ال وجود للتركمان فيها مطلقاً أو يتواجلد بنسلبة 
ضللئيلة, ال اآلن وال فللي الماضللي, ومنهللا مللدن دهللوك وزاخللو, باالضللافة الللى 

حدود التركية والسورية واإليرانية حيلث أن الطلرف اآلخلر انتهاء الخارطة بال
سواء في الجانلب التركلي أو السلورك بلل وحتلى اإليرانلي ال وجلود للتركملان 

التركملان فلي هلذا المنلاطق ال  فيها بل هلي ملدن ذات رالبيلة كورديلة, كملا أن
تجمعات تركمانية مبعنرة بل يتوزعون في أرلبيةيشكلون 

(2)
. 

                                                 

(
1
) Ashley Heacock, ,Op.Cit. , p.12.   

  . 32( فريد اسسرد, المصدر السابق, ا2)
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 (2رقم ) خارطةال
)موطن التركمان(تركمان إيلي خارطة 

(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 

تحصل عليها القلوى وا حلزاب التركمانيلة ومنهلا  وا صوات التي االنتخابات

نسلمة مليلونال يتجلاوزال  همؤن علدديتبلين بل 4002في انتخابلات علام 
(1)

. كملا 

تدعي هذا القوى بؤنهم يشكلون رالبية سكان محافظة كركوك ولكن ملا نالحلظ 

حصلل الكلورد عللى  4000بؤنه في انتخابات مجل  النواب العراقي فلي علام 

معاً. كما أن التركمان وافقلوا  للعرب والتركمانستة ل بوك مقاكرك ستة مقاعد

من قانون انتخابات مجال  المحافظلات الصلادر ملن البرلملان  42المادة على 

الذك نا عللى  والمنقض من قبل مجل  رئاسة الجمهورية, 4005في تموز 

 %,24تقاسللم السلللطة بشللكل متسللاوك بللين المكونللات الرئيسللية النالنللة وهللي 

 إحلللدىصلللدر المكتلللب السياسلللي لحلللزب العداللللة التركملللاني العراقلللي احيلللث 
المشلتركة  اإلدارة أهميلةشلدد عللى  بياناً  ,المكونات الرئيسية للجبهة التركمانية

% للمسلليحيين2و للمكونللات الرئيسللية% 24وفللق نظللام 
(2)

أن قبللولهم  ويبللدو ,

% وهلللي النسلللبة التلللي 24بهلللذا القلللانون دليلللل عللللى أنهلللم يشلللكلون اقلللل ملللن 

 سيحصلون عليها وفقاً لذلك القانون.

 4002حللرب عللام  وتللرى الجبهللة التركمانيللة بللؤن ا حللداث التللي تلللت

ريللرت مللوازين القللوى فللي محافظللة كركللوك, حيللث أن أعللداد الكللورد الللذين 
كان اكبر بكنير من أعداد الملرحلين منهلا قدموا إليها بعد تغيير النظام العراقي 

 مجموعلة كبيلرة ملن كلورد اللدول المجلاورة, اإلعلداد, وكان ضلمن هلذا سابقاً 
الجبهلة التركمانيلة انله بعلد علام  أعلنلت :311/:/34وفي مإتمر صحفي فلي 

كركلوك  إللىشلخا  أللف 400 تمنل ب دخلالررافي وحدث تغيير ديم 4002

                                                 

(
1
) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle 

over Kirkuk, Op.Cit., p.21.  

بعة, حزيلران (, السلنة السلا024الناطقة باسم حزب العدالة التركماني العراقلي, العلدد ) ,( جريدة الترجمان2)

4000. 
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نومرحل أنهمبحجة 
(1)

ابعلد ملن ذللك عنلدما تلدعي بلان الجبهة إللى بل تذهب , 
ضلللي التركملللان, واتهملللت القلللوى التركمانيلللة لقلللادمين قلللد احتللللوا أراالكللورد ا

اإلدارة ا مريكيللة بؤنهللا تسللاعد الكللورد علللى ذلللك عقابللاً لهللم بسللبب موقللف 
الحكومة التركية الرافض لعبور القوات ا مريكية عبر أراضيها أننلاء احلتالل 

العللراق
(2)

 , أوالً تشللتمل علللى نللالث خطللوات 020بللان المللادة الجبهللة  وتللرى .

وأخيللراً  ,الواقلع ا ملربمعنلى تنبيلت  ونانيلاً اإلحصللاء تكريلدتالتطبيلع بمعنلى ال
, لللذلك يعارضللون تطبيقهللا إقللليم كوردسللتان إلللىاالسللتفتاء بمعنللى االنضللمام 

ويصفونها بؤنها مادة ميتة النتهاء سقفها الزمني
(3)

وتعلارض القلوى السياسلية . 
إلقلللليم التركمانيلللة المنضلللوية فلللي الجبهلللة التركمانيلللة فلللي بياناتهلللا أك توسلللع 

رئلي   وأشلار, االخلرى كوردستان بضلم كركلوك والمنلاطق المتنازعلة عليهلا
تحديللد  الجبهللة فللي وقتلله رفللض (سللعدالدين اركلليجالتركمانيللة السللابق )الجبهللة 

دسلتور من الدسلتور العراقلي أو وفقلاً ل 020للمادة  كوردستان وفقاً  إقليمحدود 

كردستان إقليم
(4)

. 
إلى شيعة بعيدين عن التؤنير التركلي وقريبلة إن  انقسام التركمان طائفياً 

من االئلتالف العراقلي الموحلد وسلنة ملع التوجله التركلي دفعلت تركيلا لتعلديل 
 امعظلم أعضلاءهحيلث  ,الجبهة التركمانيةوخاصة  تهمموقفها تجاهسياساتها و

وفشللت الجبهلة فلي ضلم  ت(علملانيين)شيعة تركمان  من السنة لكنه يضم أيضاً 
خللدموا فللي  قيللادات الجبهللة ن العديللد مللن يللة الشلليعية إليهللا, القللوى التركمان

الللذك كللان يضللطهد التركمللان الشلليعة بسللبب انتمللائهم  النظللام السللابقصللفوف 

                                                 

(, السلنة السادسلة, تملوز 002الناطقلة باسلم حلزب العداللة التركملاني العراقلي, العلدد ) ,( جريدة الترجمان1)

4006. 
أيلار  4أجرتهلا مجموعلة ا زملات الدوليلة بتلاريخ  ,مقابلة مع )تحسين كهيلة( زعليم حلزب تركملان ايللي (2)

 , للمزيد ينظر:4002
The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle over 

Kirkuk, Op.Cit., p.5.                                                                                         

ة, (, السللنة السادسلل423, العللدد )العراقيللة ( جريللدة القلعللة, أسللبوعية سياسللية تصللدرها الجبهللة التركمانيللة3)

 . 42/00/4000االننين 

( السلنة الخامسلة, حزيلران 002العلدد ) ,الناطقة باسم حزب العدالة التركماني العراقلي ,( جريدة الترجمان4)

4006.  
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الطائفي, وبالتالي للم تكلن الجبهلة بتللك القيلادات مرروبلاً بلين جميلع التركملان 
تلي فلي الجمعيلة الوطنيلة المإقتلة ال فقلط نالنلة مقاعلدعللى بدليل أنهلا حصللت 

حصلل إال عللى مقعلد واحلد فلي تللم  إال أنهلات 4002انتخبت في كانون النلاني 

, ولهلللذا بلللدأت الحكوملللة 4002كلللانون ا ول مجلللل  النلللواب فلللي انتخابلللات 

التركية بالتخلي عنها تدريجياً وتقوية عالقاتها مع حكوملة إقلليم كوردسلتان
(1)

 .
شلددا ضلد اإلقلليم موقفهلا أكنلر ت وهذا ما أنرت على سياسة الجبهلة حيلث كلان
وتركيلا أصلب، موقللف  كوردسلتانقبلل سلنوات, وملع تحسلن العالقلة بللين إقلليم 

الجبهة اقل تشدداً تجاا اإلقلليم, حيلث قبلل الحلرب كلان موقلف الجبهلة متماشلياً 
مع موقف تركيا حيث وقفت بشدة ضد إقامة الفيدرالية في العلراق, وللم يسلم، 

راقية )زلماك خليل زادة( بمشلاركة ممنل الرئي  ا مريكي إلى المعارضة الع
الجبهة في أول حكوملة انتقاليلة شلكلت بعلد الحلرب بسلبب رفضلها للفيدراليلة, 

في وقت وضعت الواليات المتحدة القبول بالفيدرالية كشرط إلشراكها
(2)

  . 
مجموعللة مللن  التللي أصللدرتهاونيقللة وتظهللر الرإيللة التركمانيللة مللن ال

ن )مينلللاق كركلللوك( لتكلللون دليلللل عملللل عنلللوابوالمنقفلللين التركملللان  ا حلللزاب
تبنلي مشلروع عللى ومرشد للتحرك التركماني في هذا المرحلةت وقد تضلمنت 

إعطاء كركلوك صلفة )وضلع خلاا( فلي الدسلتور وبذاته  قائماً  كركوك إقليماً 

(3)(22) أللـكما ورد فلي قلانون إدارة الدوللة فلي مادتهلا 
السياسلي  كملا طلرح .

النالنيللة  اإلدارةنظللام  اً آخللر هللوي مشللروععزيللز قللادر الصللمانجالتركمللاني 
بروكسلل  لنملوذ لمحافظة كركلوك والحكلم اللذاتي لتركملان العلراق تقليلداً 

(4)
, 

                                                 

أنبتلت فشلل سياسلة تركيلا بخصلوا الجبهلة التركمانيلة العراقيلةت مملا  4002( نتائج االنتخابات فلي علام 1)

يلا آنلذاكت إللى رفلض دفلع مخصصلات للجبهلة وأدركلوا أن نصلف دفع بعبد   رولت وزيلر خارجيلة ترك

 ,The International Crisis Group التركمان هلم ملن الشليعة وللي  لهلم نفلوذ علليهم. للمزيلد ينظلر:
Iraq and the Kurds: The Brewing Battle over Kirkuk, Op.Cit. ,  pp.20-21.          

                   
وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك: السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر ليام اندرسن  (2)

 . 224-220ا  السابق,

 ( لالطالع على نا ميناق كركوك يراجع شبكة البرلمان العراقي وعلى الرابط التالي:3)

www.irqparliament.com/index.php?sid=1348 , 6/2/4000 في زيارة آخر. 

(ت ةالفرنسليالناطقلة ب) دراليلة تتكلون ملن نالنلة أقلاليم اإلقلليم الفلالونييوفقا للدستور البلجيكلي ف نهلا دوللة ف (4)
ملن تتلؤلف واللغلة  ةننائيل ذك الوضلع الخلاا فهلي وإقلليم بروكسلل ,الهولندية(الناطقة باإلقليم الفالمندك )و

, وباإلضلافة إللى مشلاركة جميلع مواطنيهلا فلي انتخلاب وإدارة نالث قوميات )الفالملانت الفلانون وا لملان(

http://www.irqparliament.com/index.php?sid=1348
http://www.irqparliament.com/index.php?sid=1348
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تخللتا بشللإون  أحللداهانالنيللة للمحافظللةت الدارة اإلنظللام  اعتمللادوهللذا يعنللي 
لمللادة كبللديل ل, ويطرحونهللا والنالنللة للعللرب كللوردالتركمللان والنانيللة خاصللة لل

فللي المنطقللة ذات  للكللورديكللون هنللاك مجللل  إدارة محليللة  ا, وبموجبهلل020

ت ومجلل  آخلر الكلوردوعلى رأسه محافظ منتخب من قبلل  الكورديةا كنرية 
ينتخللب مللن قبللل التركمللان يترأسلله محللافظ تركمللاني منتخللبت ومجللل  نالللث 

ن للقوميلة يشإون ا فراد المنتمل جميع ٌينتخب من العرب. هذا اإلدارات تتولى
وإنمللا ان نظللام اإلدارة النالنيللة ال يهللدف تقسلليم المحافظللة جغرافيللاًت والمعنيللة 

تتلولى كلل إدارة الشلإون و للمحافظلة,حسب االنتماء القومي للتركيبة السكانية 
منطقة )تركملان  أجزاءالقومية في كل  أبناءيتبعها  أنالقومية التي يمنلها على 

وهلذا يعنلي إقاملة شلكل ملن  ,منلدلي إللىإيلي( )المناطق التركمانية( من تلعفر 
القللوميتين الكورديللة  إلللىبالنسللبة  ا مللرالحكللم الللذاتي المحللليت كللذلك  أشللكال
نظام حكم ذاتلي يشلمل  إنشاء فيعالج المشروعفي مرحلته النانية  أما ,والعربية

الجنللوب  أقصللى إلللىالشللمال الغربللي  أقصللىكافللة المنللاطق التركمانيللة مللن 
ون التركملللان فلللي محافظلللة إيلللة تتلللولى شلللالمركز بلللاإلدارةالشلللرقي بربطهلللا 

كركوك والقرى والنواحي واالقضية التابعة لها
(1)

 . 
حزب تركمان ايلي إحدى ا حزاب الرئيسية المنضلوية فلي يطرح كما 
كركلللوك ويتكلللون ملللن محافظلللة كركلللوك  إقلللليممشلللروع  ,التركمانيلللة الجبهلللة
ركة فلي المحافظلة المشلت أإلدارةمبلدأ  إللىالحاليلة والمسلتند  اإلداريلةبحدودها 

% 24بنسلللبة تكلللون السللللطة التشلللريعية فيهلللا مقسلللمة بلللين كافلللة مكوناتهلللا و

                                                                                                                                 

ت يتلولى بروكسلل مجلل  إدارة محليلة فلي=  =  السللطات الفيدراليلة فلان لكلل قوميلة ملن القوميلات النالنلة
إلداريلة والتعليميلة والنقافيلة والخدميلة إدارة المنطقة ذات الكنافة السكانية للقومية المعنيلةت تتعللق بالشلإون ا

يكلون موقلع مجلل  اإلدارة و ,ت وريلر ذللك ملن ا ملور الحياتيلة الضلروريةواإلسلكانوا عمار واإلنشلاء 
طالبللاني فللي الالللرئي  العراقللي جللالل  أشللاروقللد  المحليللة فللي المنطقللة ذات الكنافللة السللكانية لكللل القوميللة.

بروكسلل  فلين يكون لهلا نظلام إداريلة مإقتلة ممانللة لتللك التلي كركوك يمكن أ أنتصريحات صحفية إلى 

 ,020اتفلاق وطنلي بموجلب الملادة ملن خلالل و وفي مرحلة الحقة يمكن حلها عن طريلق التفلاهم المتبلادل

دسلتور مملكلة . للمزيد ينظر: 020المادة بالصيغة الواردة في االلتزام  للطالباني هو الطرح الرسمي أن إال

؛ روذناملةى  .Sean Kane, Op. Cit., p27( ؛ 022704072727470, الملواد )0662لعلام  البلجيلك

 .2/2/4000(, سالى بيستةم, لة روذى سَيشةممة 2222كوردستانى نوَى, ذمارة )

النالنيللة لمحافظللة كركللوك والحكللم الللذاتي لتركمللان العللراق,  اإلدارةد ينظللر: نللا مشللروع نظللام يلل( للمز1)

  اللللللللللللرابط التلللللللللللالي:و تركمانيلللللللللللةموقلللللللللللع الجبهلللللللللللة ال منشلللللللللللور عللللللللللللى
http://www.kerkukfeneri.com/ar/?p=1478, 6/2/4000 في زيارة آخر . 

http://www.kerkukfeneri.com/ar/?p=1478
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% للمكلللون 2العلللرب والتركملللان( والكلللورد و) للقوميلللات الرئيسلللية اللللنالث

 ملع نلائبين ا ول اً تركمانيلاإلقلليم السلطة التنفيذيلة يكلون رئلي   , أماالمسيحي
الهيئلة التنفيذيلة  تكلونركلوك ك إقليممجل  وزراء  أماكوردك والناني عربي, 

هيئة الرئاسلية ويتلؤلف  إشرافتحت  هاويإدك مهام اإلقليمالعليا في  واإلدارية

( 02يتجاوز علددهم ) من رئي  المجل  ونوابه وعدد من الوزراء على أن ال

ولللله نائبلللان ملللن التركملللان  و يكلللون رئلللي  مجلللل  اللللوزراء كورديلللاً  وزيلللراً 
ادل للقوميلللات فلللي تشلللكيل مجلللل  وزراء والعلللرب وان يراعلللى التمنيلللل العللل

اإلقليم
(1)

. 
ال يمكلن  المنلاطق المتنلازع عليهلايبدو مما سبق أن عدد التركملان فلي 

 تجاهلللله أو اسلللتبعادا إال أن وجلللودهم فلللي منلللاطق متعلللددة وريلللر متواصللللة
قد اضلعف ادعلائهم بوجلود كيلان تركملاني واقعلي  وانقسامهم الى شيعة وسنة.
مللع الكتللل العربيللة والتنسلليق مللع الرإيللة العربيللة لهللذا  مللإنر, إال أن تحللالفهم

المناطق قد حقق لهلم نوعلاً ملن التلوازن السياسلي إزاء النقلل السلكاني للكلورد 
 أن القللق التركملانيوالمطالب السياسية للقيادة الكورديلة إزاء هلذا المنلاطق. و
مللن الخللوف مللن  يللؤتي مللن انضللمام منللاطق تواجللدهم إلللى إقللليم كوردسللتان

وانفلرادهم فلي حكلم  الكلوردأو طم  هلويتهم النقافيلة وتسللط  اً يشهم سياسيتهم
طملؤنتهم, الكورديلة  اإلطلرافعلى  لكلذ, ائية عنصريةصاإلقليم وفق نظرة اق

عبلدالرحمن كركلوك ) من اسلتقالة محلافظ ا خيرة اآلونةما نراا في  أنيبدو و
ين محلافظ الكلورديين وتعيلعللي(  رزكار)ورئي  مجل  المحافظة ( مصطفى
حسللن )ورئللي  لمجللل  المحافظللة التركمللاني  (نجللم الللدين كللريم د.)كللوردك 

2/5/3122في ( توران
(2)

كذلك تحسين العالقات نسبياً بين إقليم كوردستان و ,

 انلر عللىكوردسلتان  إلىزيارة رئي  وزراء تركيا اردوران  وتركيا وخاصة
رى القائملة تلو طلرفين,التركملان وتونيلق العالقلات بلين ال اسلتمالةالتوجه نحو 
فلي  وفق لالستحقاق االنتخابي يمكنهم ملن حصلر كلل المناصلب بؤنهالكوردية 
 كبادرة حسن نية. ولكنهم تنازلوا للتركمان كركوك

                                                 

 كركوك على موقع حزب تركمان إيلي وعلى الرابط التالي: إقليم( للمزيد ينظر: نا مشروع 1)

http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkukprojesi&lang=ar  آخللللللللللللللر ,

 .00/2/4000زيارة في 
َٗو ذ ارٔ ) (2)  .2/2/4000(و صاىل بّضتٕمو  ٕ رَذٗ حََ عٕممٕ 2222رَذنا ٕٗ  ُرحصتانٖ نُ

http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkukprojesi&lang=ar
http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkukprojesi&lang=ar
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 رؤى ومصالح المكونات األخرى: المطلب الرابع
إلى جانب المكونات الرئيسية النالنة السلابقة اللذكر هنلاك أقليلات دينيلة 

ديهم رإيتهم المختلفة حول مستقبل المناطق المتنلازع عليهلا, وعرقية صغيرة ل
, وملنهم صلغيرال السلكانيهلم حجم كبيلر بسلببأنها ال تتمتلع بنفلوذ سياسلي إال 

, حيللث أن مللا رمللنا و كلللدانوال ينورينللالمسلليحيون الللذين ينقسللمون إلللى اآل
ن  يجمعهللم هللو الللدين إال أن كللل واحللد مللنهم يعللد نفسلله قوميللة قائمللة بللذاتها. أ

نشلؤت التلي  الحركة الديمقراطية اآلشوريةالرإية المسيحية منقسمة فيما بينها ف

 سلتانكوردأسسلت حضلوراً لهلا فلي كنلا  يونلادام أمينها العلامو 0646في عام 

نم امتد نشلاطها  مستفيدا من الجو الديمقراطي الذك ساد اإلقليم 0664بعد عام 

 هلم ؤن جميلع المسليحيينب ركة, واعتبرت الح4002 عام إلى باقي العراق بعد

 مملكللة بابللللوريين. ريللر أن الكلللدانيينت الللذين ادعللوا بللؤن تللاريخهم يعللود نللآ
االتحلللاد , وأسسلللوا تنظيملللاً خاصلللاً بهلللم باسلللم مختلفلللةال مرإيلللتهلهلللم القديملللة 

المسليحيين  جميلعدعا االتحاد إلى ضم و ,4002بعد عام  الديمقراطي الكلداني

ة الديمقراطيلة كستانت وهو موقف ترفضه الحرردكو إقليم نينوى إلىسهل في 
ة فلل ن حقللوق ا قليلل الكلللداني مللن وجهللة نظللر االتحللاد الللديمقراطيو ,وريللةناآل

بللاقي  فللي هللو عليللهسللتان ممللا إقللليم كورد نللر فلليكسللتكون مصللونة أ المسلليحية
وريلللة نوبلللرز الشخصلللية المسللليحية االيمزقللله العنلللف.  اللللذك علللراقال أجلللزاء

سلتان بلين علامي كوردعمل وزيلراً فلي حكوملة إقلليم  الذك (ي  آراجانكسر)

 4004فللي عللام و ,بوصللفه الالعللب السياسللي اإلقليمللي ا بللرز 0666-4006

ورك السلرياني نلالمجلل  الشلعبي اآل ة فلي اإلقلليميلالقيلادة الكوردأس  وبدعم 
 كللةة للحررضللاعالكلللدانيت الللذك جمللع معللاً عللدة أحللزاب وجمعيللات مسلليحية م

للمسلليحيين فللي سللهل نينللوىت  الحكللم الللذاتي إلللى ودعللاةت وريللنالديمقراطيللة اآل
, وفي الجانلب ستان في المناطق المتنازع عليهاكوردحماية حكومة إقليم  تحت

وريللة تللدعو إلللى حكللم ذاتللي إدارك علللى نة الديمقراطيللة اآلكللالحر اآلخللر فللان
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ملن  042زيةت استناداً إللى الملادة كالمستوى المحلي تحت سلطة الحكومة المر

ستورالد
(1)

. 
هم ان ارللللبزديلللون اللللذين للللديهم خصوصلللية دينيلللة مسلللتقلة, فللليا أملللا 
صلللوتوا فلللي العمليلللات  أنهلللمكملللا  ملللن القوميلللة الكورديلللة, أنفسلللهميعتبلللرون 
إال انلله مللن جانللب آخللر, هنللاك  لصللال، القللوائم الكورديللة, السللابقة االنتخابيللة

( والتقلدم حاإلصلالزدية ملن اجلل يالحركة اال) مجموعة ايزدية تسمي نفسها بـ
وال تملت بصللة  ذاتهلاحلد وقومية مستقلة بخاصة ديانة  بؤنها زديةيفي ا  ترى

للقوميللة الكورديللة
(2)

الجمللاهير  بللين ضللعيف الحركللة , إال أن نشللاط ونفللوذ هللذا

إال عللى  4000زدية وللم تحصلل فلي االنتخابلات البرلمانيلة ا خيلرة لعلام يا 

ب مكانها الحصلول لما كان  قلياتلأل ولوال نظام الكوتا ت فقط,صو (00040)

كانللت قائمللة التحللالف فللي حللين  علللى أك مقعللد فللي مجللل  النللواب العراقللي,
زديين وفللاز نالنللة مرشللحين يللا  الكوردسللتاني تضللم العديللد مللن المرشللحين

ايزديين ضمن قائمة التحالف الكوردستاني وملنهم المرشلحة فيلان دخيلل سلعيد 

( صوتاً 04442التي حصلت على )
(3)

. 

فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا فللي  صللغيرةطائفيللة ؤقليللة كالشللبك مللا أ
محافظة نينوى فان هلويتهم القوميلة محلل اخلتالف, فلالكورد يعتبلرونهم جلزءاً 
من القومية الكوردية, إال انه في الجانب اآلخر بلرز طروحلات شلبكية مخالفلة 

لتجمللع ا انضللم, ونللركة أيالشلليع القللوائم نحللوفكللان السياسللي م والإهلل لللذلك, أمللا
عللام  نتخابللات البرلمانيللةفللي اال الشلليعياالئللتالف الشللبكي الللديمقراطي إلللى 

لتوجهللات النزعللة المعاديللة  وقللاد فللي البرلمللانبمقعللد  وفللاز حنللين قللّدو, 4002

مللرة أخللرى فللي انتخابللات مجللال  المحافظللات عللام وكررهللا  القيلادة الكورديللة

فللي  الحللدباء ئمللةقا ف مللعلتحللاالالمقعللد المخصللا للشللبك فللي وفللاز ب ,4006

                                                 
)

1
) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over Ninewa, 

Op. Cit., p.28.   
من النظام الداخلي للحركة, المنشور عللى موقعهلا االلكترونلي وعللى اللرابط السابعة للمزيد ينظر: المادة  (2)

 التالي:

http://www.ezidi-islah.net/nizam.php  00/2/4000, آخر زيارة في. 
ٗ 04 اار  ذ حٔنطكاىو ٗارظُط ينظر: 4000 مجل  النواب لعام لالطالع على تفاصيل نتائج انتخابات (3)  و ثااِش

 .006-005. لو 4000 صاىل

http://www.ezidi-islah.net/nizam.php
http://www.ezidi-islah.net/nizam.php
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محافظة نينوى
(1)

مرشل، الهيئلة فاز  4000أما في االنتخابات البرلمانية لعام  .

 االستشللارية للكللورد الشللبك محمللد جمشلليد الشللبكي بمقعللد الكوتللا المخصللا
بمنابلة اسلتفتاء عللى كوردسلتانية  ا مر اللذك اعتبلرا الكلورد في نينوى لشبكل

 .الشبك مناطق
هلر لنلا, بلان المنلاطق المتنلازع عليهلا هلي وانطالقاً ملن كلل ملا ملر يظ

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 

فلي  كبيلراً  لعلب دوراً يان العاملل التلاريخي المكون الواحد من حيلث الرإيلة, و
فللالكورد يللرون بللان النللزاع مللا بللين الكللورد  ,نظللرا ةوجهلللدعللم كللل طللرف 

ويلللرون فلللي  ,للمنطقلللة ا صلللليونملللن هلللم السلللكان  حلللولتركلللز  ورييننلللواآل
 ها إليهللا  رللراضالتركمللان مللن بقايللا الللدول التللي حكمللت المنطقللة واسللتقدمو

ليسللوا مللن سللكان المنطقللة  أيضللا بللؤنهملعللرب وإداريللة, ويللرون فللي اعسللكرية 
علن المراعللي  هجلرة القبائلل العربيلة بحنلاً  إللىرجلع يوجلودهم  أنالقلدماء بلل 

  رللراض كانللت مللن قبللل الحكومللات العراقيللةفللي المنطقللة  ماسللتيطانه وان
 إللى هلذا المنلاطق ب علادة ا وضلاعوبالتلالي البلد ملن تصلحي، هلذا , التعريب
ان جميللع القللوى السياسللية , وكوردسللتانكجللزء مللن إقللليم الطبيعللي  اوضللعه
يتعلق بيللنهم بمللافيمللا  متفقللين ,م مللن خالفللاتهم الداخليللةوعلللى الللرر ,الكورديللة
 اآلخللرينمللن قبللل  تللم تفسلليراالمطلللب الكللوردك  , إال أنالمنللاطق هللذا بعائديللة

وبالتلالي تحقيلق لغلرض  اللنفط,على انه توسيع للحدود من اجل السيطرة على 
. وان إصلرار الكلورد عللى مطلالبهم يلؤتي عن العراق االستقاللكون يابعد قد 
بقوة سياسية في  الكورد اآلنيتمتع هم حيث الوقت لي  لصالحرإيتهم بان  من

بعائديلة التمسلك بملواقفهم  ناصللوللذا يو إن ذلك قد ال يلدومالمركز, ومواجهة 
 هذا المناطق إلى إقليم كوردستان.

للكتلل السياسلية فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا فتبلدو  ةالعربيلأما الرإية 
نهم ليسوا سبباً فلي مسلالة التعريلب إال أنهلم اسلتفادوا ضعيفة, على الررم من أ

من هلذا السياسلة, وهنلا البلد ملن القلول أن العلرب فلي كركلوك ينقسلمون إللى 
أنهملللا ينظللران إلللى مسلللالة  إال ,نوالوافللدالعللرب و فئتللين العللرب ا صلللليون

كركوك بمنظلار واحلد يقلوم عللى أن العلراق دوللة واحلدة ويحلق لكلل ملواطن 
سكن في أية محافظة يررب العي  واالسلتقرار فيهلا, وملن الناحيلة االنتقال وال

                                                 
)

1
) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over Ninewa, 

Op. Cit., p.35.  
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إال أن إسكانهم في كركلوك جلاء نتيجلة لتخطليط  تالقانونية هذا االدعاء صحي،
وسياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة اتبعتها الحكومات السلابقة 

بللين مإيللد  فعلللى الللررم مللن انقسللامهمالتركمللان  لتحقيللق أهللداف سياسللية. أمللا
ومعللارض للرإيللة الكورديللة, إال أن القللوى التركمانيللة القوميللة البللارزة ومنهللا 

 اتحلاداً الجبهة التركمانيلة العراقيلة تبنلت الرإيلة العربيلة بهلذا الشلؤن وصلاروا 
الكللورد وبالتللالي حققللوا االننللين معللاً توازنللاً مقابللل النقللل يهللدف إلللى كللب، تقللدم 

رإية ا قليلات ا خلرى كالمسليحيين  أما الكوردك الكبير وخاصة في كركوك.
وااليزديين فال تنير االهتمام, الن نقلهلم السلكاني قليلل كملا أنهلم عللى ا رللب 

 يإيدون إحدى الرإى النالنة للمكونات ا ساسية.
ووصلفها  المنطقةالمختلفة تتركز على هوية  ا طرافالصراع بين  إن  
 ,بالتركمللاني وآخللرالكوردسللتاني ب وآخللرفهنللاك مللن يصللفها بللالعراقي  ,االننللي

 فلان إلحاقهلاوبالتلالي  كانت كوردستانية وجغرافياً  تاريخياً  بؤنهافالكورد يرون 
درالي يلجغرافي ف إقليم بؤكملهاكوردستان  الن تال يغير من الواقع السياسي بها

يستندون على التاريخ القريب للمنطقة باعتبارهلا فالتركمان , اما ضمن العراق
خصوصية تركمانية  لها وبالتالي يةالتركالدول واإلمارات سيطرة  كانت تحت

 ذلكبلالعراق المصلغر لل ون كركلوكملا يصلف العلرب فغالبلاً  أما ,ضمن العراق
والعلرب فلي كركلوك  الكلوردبلين تها, وان النلزاع سليطر تحلتتبقى  أنيجب 

وللتركملان نفل  الوضلعية القديملةت  وا ملالك المسلاكن علودةعائديلة تنبع من 
 .ةيحقوق اإلدارالوالتركمان على  الكوردبين  الخالفاتوركزت مع العرب, 

وملن خللالل اسللتعراض المواقللف المتعارضلة الطللراف النللزاع, يتضلل، 
اننلي لتحديلد موقلع المنطقلة  على المناطق المتنازع عليها هو نلزاعالنزاع بان 
تزيلد ملن واللدولي  اإلقليمليوان حجم المكونات وسعة الموارد والدور  إدارياً,

ولكللن مللن الجانللب المحايللد هنللاك مللن يللرى بللان مواقللف كللل نللزاع, تعقيللدات ال
كلل . رمزية وتتوقلف ورائهلا رناهلا بلالنفطالفيها نوع من العاطفية و ا طراف

وتمسللك كللل مللنهم بللرإيتهم واعتبارهللا الحللل هللذا الللرإى والمصللال، المتباينللة 
تقلف  خلرى, ا نسب ووضع خطوط حمراء أمام رإى وتوجهات ا طلراف ا

أك حللل ريللر  يجعللل مللن أنأك حللل يقترحلله طللرف مللا و أمللام ةكحجللرة عنللر
وبالتلالي الحيلوللة دون التوصلل قلوة  يبقي النزاع قائماً بل أكنرممكن وبالتالي 
 إلى حل للنزاع.
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 ةاإلقلٌمٌت الـدخـتال: المبحث الثانً
ي كقضلللية وطناللل إطارهللامشللكلة المنللاطق المتنلللازع عليهللا  تجللاوزت

تدخل الدول اإلقليمية بشلكل أو بلآخر  بعد إقليمياً, طابعاً  وأخذتقية داخلية عرا
, للللذا للتلللؤنير عللللى تحديلللد مصلللير المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا وفقلللاً لمصلللالحها

للتدخل اإلقليمي كاحدى العواملل التلي سلاهم بشلكل او  سنخصا هذا المبحث
خلالل نالنلة ملن سندرسلها و باخر على عدم التوصل إلى حل وطنلي للمشلكلة,

فلي التلدخل ومنهلا اإلقليميلة رإى ودور اللدول ومصلال،  إللى لإشلارةمطالب 
 كل واحد في مطلب. والدول العربية وإيرانتركيا 

 

 ًــــتركـــل الـــــدخــــالت: المطلب األول
بعللد اضللمحالل اإلمبراطوريللة العنمانيللة وتؤسللي  الدولللة العراقيللة عللام 

, اعتبللرت ا خيللرة نفسللها 0642لحدينللة عللام وظهللور الدولللة التركيللة ا 0640

الشلمال  ملنللعلراق  ةً باعتبارها جاروريناً شرعياً لممتلكات الدولة العنمانية, و
قتصلادية واال العوامل التاريخيةمنها  العراق تربطها معمن مسالة  أكنرلديها و
, وملن اجلل حمايلة مصلالحها فلي منيةوا  والعوامل العسكرية الجيوبوليتيكيةو
لعلللراق وحمايلللة أمنهلللا القلللومي وتوجيللله سلللير ا حلللداث بشلللكل يتماشلللى ملللع ا

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:

 ا طماع في ضم والية الموصل. -0
 دك للحيلولة دون ظهور دولة كوردية.العمل على تقييد النفوذ الكور -4
 القضاء على تواجد حزب العمال الكوردستاني. -2
 ا قلية التركمانية.حماية  -2
 تعزيز مصالحها االقتصادية. -2

ا طملللاع التركيلللة بضلللم واليلللة الموصلللل تعلللود إللللى أيلللام حلللرب  إن  

حيللث أدرجتهللا ضللمن خارطللة تركيللا التللي  ,0644-0606االسللتقالل التركيللة 

بموجلللب  ا, إال أنهللل0640  اللللوطني التركلللي الكبيلللر فلللي علللام اقرهلللا المجلللل

تنازللت عنهلا للعلراق  0643البريطانيلة( فلي علام -العراقيلة-المعاهدة )التركية
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هلذا المسلالة تنير  ف نها ومع ذلكاعترفت بالحدود الحالية بينها وبين العراق, و

 وتللدهور 0660كويللت فللي آب لبللين الحللين واآلخللر, فبعللد احللتالل العللراق ل

أوضللاع المنطقللة, حاولللت تركيللا اسللتغالل ا حللداث والللدعوة مجللدداً باسللتعادة 
وفلي علام الوالية, من خلالل حمللة دعائيلة واسلعة تطاللب بضلم الواليلة إليهلا, 

 المطللب ودعلا إللى إعلادة أعاد الرئي  التركي )سليمان ديميريل( هلذا 0662

          حتلى نهايلة خلط نفلطحدود تركيا تنتهلي واعتبر بان  البلدينترسيم الحدود بين 
ركوكك-موصل

(1)
.   

وتعتبر القضية الكورديلة, سلواء داخلل تركيلا أو فلي اللدول المجلاورة, 
منلذ تؤسلي   ,رديلةوالقضلية الك من أكنر القضايا حساسية لتركيلا, حيلث كانلت

القضلللايا  أهلللمملللن  ,0642 والجمهوريلللة التركيلللة 0640العلللراق المعاصلللر

سياسلة اللدولتين المتجلاورتين داخليلاً وإقليميلاً  المركزية التلي تمحلورت حولهلا
والللدولتان عانتللا تللداعيات النللورة  توباالشللتراك مللع الللدول اإلقليميللة ا خللرى

الكورديللة أكنللر مللن ريرهللا مللن الللدول التللي لللديها مشللكلة كورديللة, وتاريخيللاً 
 اإلقليميلةاللدول  تركيا وقفت بالضد من القضية الكورديلة فلي العلراق, واتفقلت

 أولفملنال  ,رديلةوبنود تتمنل في ضرورة التعاون في قمع التحركلات الكعلى 

بصلورة مباشلرة  أشلارت 0643حزيلران فلي تركية -بريطانية-معاهدة عراقية

منلع التحركلات لالصداقة والجيلرة والتعلاون  أواصرضبط الحدود وتونيق  إلى
كبنللود  واإلشللاراتواسللتمرت تلللك النصللوا  ,رديللة علللى جللانبي الحللدودوالك

(2)0622وحلللف بغللداد  0624 آبللادسللعد  مينللاقضللمن 
, ووقفللت تركيللا ضللد 

نللورة  لضللربحشللدت قواتهللا الحركللة التحرريللة الكورديللة فللي العللراق حيللث 

وتجاهللللت نلللداءات  ,بعلللد التحلللذير السلللوفيتي إالوللللم تتراجلللع  ,0630أيللللول 

                                                 

التركيلة, مركلز دراسلات الوحلدة -معوض, صناعة القرار فلي تركيلا والعالقلات العربيلة عبد  د. جالل  (1)

العللراق: الجللاران  وكوردسللتانبيللار مصللطفى سلليف الللدين, تركيللا ؛  24, ا0665العربيللة, بيللروت, 

 .024, ا4006 , دمشق,0الحائران, دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع, ط
ينظلر: علوني  0622وحللف بغلداد  0643لعلام تركية ال-بريطانيةال-عراقيةالمعاهدة لالطالع على نا ال( 2)

, مركلللز الدراسلللات التركيلللة جامعلللة 0625-0624عبلللدالرحمن السلللبعاوك, العالقلللات العراقيلللة التركيلللة 

 .202-205, 425-446 ا, 0653الموصل, موصل, 
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, وهللاجم 0640 آذار 00كمللا عارضللت اتفاقيللة  ,مصللطفى البللارزاني للحللوار

الحللللزب الللللديمقراطي لضللللرب قللللوات  0652كللللي فللللي عللللام التر الجللللي 

المركزيللة مللع  وضللات الحكومللةامفوأننللاء فللي منطقللة زاخللو,  الكوردسللتاني

 ,0640آذار  00اتفاقيلة  إلحيلاء 0652علام الكوردستاني في  االتحاد الوطني

 ملع الكللوردبلان أك تفلاهم  ,لعلراقا (خليفلة اورللو)وزيلر خارجيلة تركيلا  هلدد
 إرلالق وحتلىبلل ميناء جيهلان  إلىخط النفط العراقي  قفوسيدفع تركيا على 

الحللدود بوجلله العللراق
(1)

. وازداد تعقيللد القضللية الكورديللة بعللد ظهللور الحركللة 
التحرريللللة الكورديللللة المسلللللحة مجللللدداً فللللي تركيللللا بقيللللادة حللللزب العمللللال 

الكوردستاني
(2)

 , وفي عقد النمانينلات ملن القلرن الماضلي تعاونلت الحكومتلان
مللن اجللل القضللاء علللى الحركللات الكورديللة علللى طرفللي  ةتركيللالو يللةالعراق

المطلللاردة )اتفاقيلللة  0652 ا ولن فلللي تشلللرين ا, حيلللث وقلللع الطرفلللالحلللدود

 أراضليهادخول بل ا خلرىلجي  الدولة  ا كل طرفي، بموجبهتتي تال (الحنينة

4كم 00 إلىلعمق يصل 
نفلذت تركيلا نلالث عمليلات و ,ردوالكلضرب النوار ل 

بموجب االتفاقية 0654ام عسكرية في ع
(3)

. 

                                                 

 .020-020المصدر السابق, ا بيار مصطفى سيف الدين, (1)

ذو التوجهلات لينينيلة, ال-سليةكمارال تهعقيدوفقاً ل 0645 عام في  PKK حزب العمال الكوردستاني تؤس ( 2)

يلة كورددوللة قيلام ملن اجلل  العمليلات العسلكرية ضلد القلوات التركيلةبشلن  0652 وبدء منذ علام ة,قوميال

اضلنة يلة اتفاق توقيلعوبعلد  ,زعيمه عبد  أوجلالن وإيواء له وكانت تركيا تتهم سورية بتقديم الدعم ,مستقلة
فللي البقللاع اللبنللاني  همعسللكرات حزبلل وأرلقللت ت االخيللرة زعلليم الحللزبطللرد ا منللي بللين تركيللا وسللوريا

وتمكنت تركيا وبالتعاون مع الواليات المتحلدة ملن إلقلاء القلبض عللى أوجلالن فلي علام  ه,وتوقف عن دعم

تخللذ يداخللل تركيللا, و للكللوردذاتي الللحكللم ال إلللى مللن االسللتقالل الحللزب مطلبلله ره ريلل, وبعللد اعتقاللل0666

كللل مللن الواليللات المتحللدة واالتحللاد  وأنالحلزب مللن جبللل قنللديل فللي كوردسللتان العللراق قاعلدة خلفيللة للله, 

 َٕ و  اإر اأ: حٔارحذ باإالىو يٕبااكَ ه ئُجاإعللمزيللد ينظللر:  .اإلرهابيلةتعتبللرا ضللمن التنظيمللات  ا وروبلي
ْ ٔ زاََبهٕ زاى:= =بزَصاكو  ا  َّا طرٔرخُحامناىو َٕٖ با ظا ٖ بشاغتماى َقُناغٖ ناَُِ نّ َٖ    و0662و pkk  اان َّاٖ جًا ب

َٖو ل ل.  عبللد  او  االن, الللدفاع علن شللعب: المرافعللة المقدمللة إللى محكمللة حقللوق اإلنسللان ؛  42-32 ضااث

 .202-464ا ,4002, [د.م.], 0ا وربي, ترجمة: زاخو شيار, مإسسة او  االن, ط
, 4003, شلركة المطبوعلات للتوزيلع والنشلر, بيلروت, 0د. وليد رضوان, العالقات العربيلة التركيلة, ط (3)

 .22االمصدر السابق, ؛ د. جالل عبد  معوض,  062ا
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وسليطرة كلورد العلراق  0660وبعد أحداث حرب الخلليج النانيلة علام 

علللى جللزء مللن أراضلليهم تحللت الحمايللة الدوليللة, اشللتركت تركيللا فللي الجهللد 
هلذا االشلتراك حتلى للكورد في شلمال العلراق, ولكلن  منآمالذ الدولي لتوفير 
بعللدم لهللا  ات المتحللدة وبريطانيللاومنهللا الواليلل الحلفللاء دول تعهللدجللاء بعللد أن 
هجللرة جماعيللة  , وكللذلك كللان لتفللادكقيللام أك كيللان سياسللي كللوردكبالسللماح 
حللدودها. وسللاعدت الظللروف الداخليللة فللي العللراق لقيللام كيللان تجللاا  كورديللة

مقاطعلة لكلان كوردك شلبه مسلتقل إال أن تركيلا رفضلت االعتلراف بله, حيلث 

 البرلمانيلللة انعكاسلللاً  0664 علللام النتخابلللات فلللي إقلللليم كوردسلللتانتركملللان ال

من اإلقليم  للموقف التركي الرسمي
(1)

 تتركيا اعترفل بؤنانه يمكن القول  . إال
 مللن خللاللالواقللع  ا مللرللتعامللل مللع كيللان  تاضللطر إنهللا أو بللاإلقليم ضللمناً 

بفت،  الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني السماح للحزبين الديمقراطي
 ا تلراك,رد ملن قبلل كبلار القلادة والك المسإولين, واستقبال رةأنقممنلياتها في 
اإلقليم. وبلدورا تعاملل اقلليم كوردسلتان ملع التبادل التجارك مع  باإلضافة إلى

العالم الخلارجي بعلد  تجاا لإقليم االنسبباعتبارها المنفذ  هادور  همية تركيا
فلي ا كبلر  الوسيطتركيا  أصبحتكما اإلقليم. على  الحكومة المركزيةحصار 

وكانللت  ,داخليللاً  الصللراع الللدائر بللين الحللزبين الكللورديين اللللذين خاضللا اقتتللاالً 

والتللي عللززت  ,0663 عللامفللي  أنقلرةاتفاقيللة  إلللىتها التوصللل طحصليلة وسللا

حيللث اكتسللبت تركيللا بموجللب  ,وعسللكرياً  سياسللياً  اإلقللليمالنفللوذ التركللي فللي 
, طقللة تحللت حجللة قللوة مراقبللة السللالمفللي المن مقبللوالً  عسللكرياً  االتفللاق وجللوداً 

الجديللدة للمصللالحة بللين  تفاقيللةاالمللن ولكللن أظهللرت تركيللا فيمللا بعللد تخوفهللا 
ت وأشللرفت عليهللا الحكومللة ا مريكيللة عرفللت التللي رعللالكللورديين  الحللزبين

,  نهللا تضللمنت إقللراراً رسللمياً مللن 0665أيلللول  04باتفاقيللة واشللنطن فللي 

دسللتان, والحكومللة التركيللة فسللرته بؤنلله قللد اإلدارة ا مريكيللة بفيدراليللة كور
مسلتقبالً, وكلرد فعلل عللى هلذا التطلورات بلدأت  دوللة كورديلةيإدك إلى قيام 

                                                 

-022؛ بيللار مصللطفى سلليف الللدين, المصللدر السللابق, ا 035( محمللد إحسللان, المصللدر السللابق, ا1)

022. 
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 وأطلللق بالتقللارب مللع حكومللة بغللداد وفتحللت سللفارتها فيهللا الحكومللة التركيللة
لشمال العراقعسكرك جديد  حعملية اجتيا

(1)
. 

تسلعينات ملن القلرن وازداد التدخل التركي في كوردستان العراق في ال
الماضي تحت ذريعة محاربة قوات حزب العمال الكوردستاني ووصلل االملر 

إلى حد التدخل العسكرك
(2)

حسلب , مبرراً ذللك باالسلتناد إللى القلانون اللدولي 

الموقعلللة بينهلللا وبلللين بريطانيلللا كدوللللة انتلللداب عللللى العلللراق,  0643 ةاتفاقيللل

 0643ت فبنللود اتفاقيللة العراقيللة الموقعللة بللين تركيللا والحكومللة 0623ة واتفاقيلل

تنا على أنه "في حال تخريب وحدة ا راضي العراقية يحلق لتركيلا التلدخل 

كللمت كحمايللة لحيللاة  60فللي واليللة الموصللل وا راضللي المحيطللة بهللا بمسللاحة 

أبنللاء عللرقهم مللن خطللر وتهديللد اآلخللرين"
(3)

وتإكللد الحكومللة التركيللة بؤنهللا  ,

, حيللث أنهللم لعللراق واحللد موحللد 0643 الموصللل وفللق اتفاقيللة تركللت واليللة

 يفسرون قيام كيان فيدرالي كوردك على انه انقسام للدولة العراقية.

                                                 

-025؛ بيار مصلطفى سليف اللدين, المصلدر السلابق, ا 246در السابق, ا(  د. وليد رضوان, المص1)

020. 

فللي القصللف المللدفعي والجللوك بللل واكبهللا تللدخل  0660العسللكرية التركيللة منللذ عللام  تتمنلللت العمليللا( 2)

صلارت ت و, وتوسلعت العمليلا0662-0662 أعلوامكوردستان وتكرر في  إقليمداخل  إلىعسكرك كنيف 

 40التي استمرت نحلو شلهرين  0662عملية الفوالذ  في عام  مداها الزمني ومنها في وأطول نطاقاً  أوسع
 0664م اكمللا شللهد علل, فللي كوردسللتان 4كللم 20مللن  أكنللرجنللدك تركللي وتورلللوا  ألللف 20وشللارك فيهللا 

قصللف  عمليللة 25عمليللة قصللف جللوك و  25عمليللة رللزو و 02عمليللات بريللة وجويللة حيللث نفللذ تركيللا 

أللف جنلدك, وبقيلت بعلض هلذا القلوات  20وبمشلاركة  64ا عمليلة فلوالذ , وأكبره0664مدفعي في عام 

في محافظة دهلوك يلديرها  , كانى ماسي(سرِشٔ)بامرني,  لحد أالن موجودة في نالنة قواعد عسكرية دائمة

للمزيللد ينظللر: إينغللا رو  وهللان  ريمشللا, ا كللراد أطللراف فللي الصللراعات  جنللدك. 0200حللوالي  حاليللاً 

ت بتلاريخ  535وضحايا لها, دراسة منشورة فلي المجللة الدوليلة للصلليب ا حملرت العلدد  الدائرة في العراق

 .043-042و  22-22؛ د. جالل عبد  معوض, المصدر السابقت ا  02, ا20/04/4004

ينظلللر: علللوني عبلللدالرحمن  0643لعلللام تركيلللة ال-بريطانيلللةال-عراقيلللةالمعاهلللدة لالطلللالع عللللى نلللا ال (3)

 .425-446السابق, ا السبعاوك, المصدر 
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, إللى 4002أدى احتالل العراق من قبلل الواليلات المتحلدة فلي نيسلان 

إحلللداث تحلللول هائلللل فلللي المعلللادالت الداخليلللة العراقيلللة واإلقليميلللة والدوليلللة 
وعنلدما حاوللت اإلدارة ا مريكيلة إقنلاع  العراقية,-خصوصاً العالقات التركية

الحكوملللة التركيلللة بفلللت، الجبهلللة الشلللمالية للحلللرب عللللى العلللراق واسلللتخدام 
 المشاركة بـ ا راضي التركية وقواعدها ومطاراتها أمام القوات ا مريكية مع

إلغلاء الحلرب, مقابلل وعلود أمريكيلة لهلا تتمنلل فلي ألف جندك تركي فلي  22

مليللارات دوالر(  4ية المسللتحقة علللى تركيللا )والتللي تبلللس العسللكر هللاكافللة ديون

ا, إال أن تركيلللا ربطلللت وإنهلللاء المشلللكالت المتعلقلللة بتوريلللد ا سللللحة لتركيللل
في الحلربت وعلن مرحللة ملا بعلد ها طبيعة دورمشاركتها بشروط ومنها بيان 

كللوردك فللي شللمال العللراقت  كيللانعللدم السللماح ب قامللة , والحللرب وتسللوياتها
مللان علللى نفلل  حقللوق بقيللة الفصللائل فللي حالللة إقامللة دولللة ل التركوحصللو

فيدراليةت مع تعهد واشنطن بعدم تسلي، الفصائل الكوردية بؤسلحة نقيلةت وعدم 
تللوفير حمايللة لحللزب العمللال الكوردسللتانيت وأن يللتم السللماح للقللوات التركيللة 

داخلل العلراقت ذللك باإلضلافة إللى المطاللب  كيللومتراً  42بالتورل إللى عملق 

موافقلة مجلل  ا ملن قبلل ضلرب العلراقت ونصلب درع  استحصالضرورة ب
وأمللام الشللروط التعجيزيللة التركيللة وعللدم  صللاروخي أمريكللي داخللل تركيللا.

موافقة الواليات المتحدة عللى تللك الشلروط, رفلض البرلملان التركلي السلماح 
تحولللت الرإيللة للواليللات المتحللدة بضللرب العللراق انطالقللاً مللن أراضلليها, و

 والتؤكيد علي الحفلاظ عللي وحلدة العلراق ا مريكي االحتالل إدانة إلية التركي
 نها كانت تخشى من تفتيت العراق وإنشاء دولة كوردية على حلدودها ا ملر 

الذك سيإدك إلى تهديد أمنها القومي
(1)

. 

منهلللا و ,4002 علللام بعلللدالسياسلللية عللللى السلللاحة العراقيلللة التغيلللرات 

 والدسلللتور, 4002مرحللللة االنتقاليلللة فلللي علللام لل الدوللللة إدارةصلللدور قلللانون 

 25دراليلة والملادة يرد ومنهلا الفولكلابحقوق  , وإقرارهما4002لعام  العراقي
المتحلدث باسلم  أعللن حول كركوك, قد أنارت حفيظة الحكوملة التركيلة بحيلث

                                                 

َّازاقو حٔسطااٗ              (1) َِمٖ  ُرحصاتانٖ ع َِش رٔمّا  قااحر َنإجات عإىل صاارو  ارِطٕرِإ انٖ  ُر ّاا  ٕصإر يإر ثٕرَ
َِذِهَٕٔ َبهَ زحنَٕٔٗ  ُ زِانٖو ض َّزو 0 ُ  .005-003ول  4000و يَٕ 
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 ابلان ملواد وأكلد ,للقلانونض تركيلا رفل علن (جميلل جيجلك) الحكومة التركيلة
 مرحللة طويللة ملن علدم إللىإدك تعلراق مسلتقرة بلل سلسوف لن تجعل ملن ال

بالنسلبة للدسلتور  يءث باسم الحكومة التركية نف  الشدالمتح , وأكدالستقرارا
الدائم
(1)

. 

, عنلدما سليطرت 4002ومن ابرز القضايا التي أنارت تركيا بعد علام 

قوات البيشلمركة عللى ملدينتي كركلوك والموصلل وبعلض المنلاطق ا خلرى, 

فلي  020نلم الملادة  25الدستورك لموضوع كركوك بموجب الملادة والتاطير 

الدستور لتحديد مصيرها النهائي, ومنذ البداية تورطت تركيا بالتدخل فلي هلذا 

ملن جنلود القلوات  عدداً  4002احتجز جنود أميركيون في تموز القضية حيث 

, يمانيةالسلل مدينلة التركية وأعضاء في الجبهة التركمانية العراقية فلي الخاصة
 القلوات فليتللك تلورط  كلانعتقلال لالالسبب الحقيقي  أن فيما بعد كشفتحيث 

قيللامهم الكللوردك عبللدالرحمن مصللطفى, و رتيللال محللافظ كركللوكالمحاولللة 
 إللللى وإرسلللالهاباستنسلللا  أوراق حلللق الملكيلللة لملللدينتي كركلللوك والموصلللل 

تركيا
(2)

سير اإلحداث  ومن الوسائل ا خرى التي انتهجتها تركيا للتؤنير على. 
فيما يتعلق بملف المنلاطق المتنلازع عليهلا هلو التلدخل العسلكرك, ا ملر اللذك 

تشلرين  رفضه جميع القوى العراقية باستنناء الجبهة التركمانية العراقية, ففليت

الواليلات  طالبلت عندما تلدهور الوضلع ا منلي فلي العلراق 4002ول عام ا 

إال  للمساعدة على بسط االستقرار هادجنو من الحكومة التركية إرسالالمتحدة 
منللع العراقللي رفللض المسللاعدة العسللكرية التركيللة وبالتللالي مجللل  الحكللم أن 

ا تراك في العراق جنودالانتشار 
(3)

.   

 020موعد االسلتفتاء عللى مصلير كركلوك حسلب الملادة  بومع اقترا

مللن ريللر ملللزم صللدور قللرار , و4004مللن الدسللتور العراقللي فللي نهايللة عللام 

نالنللة  إلللىحللول تقسلليم العللراق  3118/:/37 ا مريكللي فلليللل  الشلليو  مج

                                                 

, ٕممٕ غاإ(و 0063ِ)  ااارٔذباتو ٕٗ خاإنا ااذ؛ رَ 3و ل00/2/4002(و 242) ٔ ااارذُالى يٕفتّها اإٗ طاا  (1)
2/6/4002. 

(
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. 
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أقاليم, وتزايد هجمات حزب العمال الكوردستاني ضد الجي  التركي, تلوترت 
رئللي  الللوزراء العالقللات بللين الحكومللة التركيللة وإقللليم كوردسللتان حيللث اتهللم 

 حكوملة اإلقلليم 4004كلانون النلاني  02فلي  (رجب طيلب اردورلان)التركي 

رد فيهلات وبمحاولة تغيير التركيبة الديموررافية لمدينة كركوك عبر توطين الك

هللددت  4004شللباط  04, وفللي مللن إجللراء اسللتفتاء لتحديللد مصلليرها وحللذر

والتلي تلم بموجبهلا تسلليم واليلة الموصلل إللى  0643تركيا ب لغاء اتفاقية علام 

ؤنله ب آنلذاك, ركليوزيلر الخارجيلة الت (عبد  رلول)وأعلن  ,الحكومة العراقية

 والتلي سلتدفع تركيلا 0643 إلغلاء اتفاقيلة يهلعراق سيترتب علاتقسيم في حال 

الجنلرال أكلد  7/21/3118يها, وفلي إعادة ضم والية الموصل إل إلى بموجبها

علن رفضله لمشلرع مجلل  رئي  أركلان الجلي  التركلي  (ياشار بويوكاينت)
ي التركللي, كمللا اتهللم حكومللة الشلليو  ا مريكللي واعتبللرا تهديللداً لألمللن القللوم

 إلى داخلل إقلليمهدد بالتورل و ,بدعم مقاتلي حزب العمال الكوردستاني اإلقليم

وجلود ب 4004نيسلان فلي مصلادر فلي إقلليم كوردسلتان وأشلارت  ,كوردستان

ملع إقلليم كوردسلتانالتركيلة تحشدات تركيلة كبيلرة عللى الحلدود 
(1)

وملا زاد  ت
رئلي  إقلليم أدللى بهلا مسلعود البلارزاني  من تلوتر ا جلواء التصلريحات التلي

حلذر  وفيهلا في لقاء تلفزيوني مع قنلاة العربيلة 4004نيسان  3في  كوردستان

إذا سمحت تركيا لنفسها التلدخل وهدد بؤنه ت شان كركوكتركيا من التدخل في 
إنللارة القضللية الكورديللة فللي فللي كركللوك سللوف نسللم،  نفسللنا بالتللدخل فللي 

تركيللا
(2)

التللدخل لتقليللل التصللعيد بللين  اإلدارة ا مريكيللة إلللىوقللد سللارعت . 
اللذك  ,مستشار وزيرة الخارجية إلى أنقلرة (ديفيد ساترفيلد) الطرفين وأرسلت

بلين الجلانبين الكلوردك  ا زملةالنالنة لحل  ا طرافحوار بين  بوجودصرح 
قلد وصلفت  (كونلدليزا رايل )وزيرة الخارجية ا مريكيلة وررم أن  والتركي.
إال أن اإلدارة ا مريكيللة حللذرت بؤنهللا ريللر مسللاعدةت  رزانيابللالات تصللريح

العراق كوردستانتركيا من القيام بعملية عسكرية في 
(3)

. 
                                                 

ههااا رَش َيااانط رميغاااو    1) : ِهعااز: ِغ ََّٕساح عٕ؛ ناا 02املؾااكر ا ضاااب و     (  لمشِااك  ااو ا تلاؽاّا  وٖتااُ بااكَ ه ي
َّغَُو ل   .04/4/4004(و 344؛ يٕفتّها ٕٗ طُالىو ذ ارٔ ) 404صٕرضأَٗ ث

 .02/2/4004(و 04و ذ ارٔ )020طُظارٗ  (2)
 .4004ابريل  00(, النالناء 00230) جريدة الشرق ا وسط: جريدة العرب الدولية, العدد (3)
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ويظهللر موقللف الدوللللة التركيللة مللن موضلللوع كركللوك بوضللوح فلللي 

ا وضللاع فللي شللمال  حللول 4004فللي عللام  هللابرلمان الصللادر مللن التقريللر

أللف كلوردك داخلل  300تلوطين اموا ب, حيث أشارت إلى أن الكورد قالعراق

أخلرى,  ملدة عشلر سلنواتلدعا إللى تؤجيلل االسلتفتاء عللى كركلوك و ,المدينة
علللى نفللط الكللورد التخوفللات التركيللة مللن خطللورة سلليطرة كمللا اظهللر التقريللر 

 دعوتلله إلللى عللدم إجللراء االسللتفتاء علللى مصلليرفللي وبللرر التقريللر , كركللوك
إلحلاق كركلوك بل قليم كوردسلتان مّملا  ذللك سليإّدك إللى النكركوك هذا العام 

يضلمن لله مسللتقبالً اقتصلادياً يسلّهل عليلله االنفصلال علن العللراق وإقاملة دولللة 
احتمللال نشللوب  سلليزيد مللن كركللوك بلل قليم كوردسللتان, كمللا أن إلحللاق مسللتقلّة

, التركملان للذلك الوضلعوالعلرب  ستحالة قبول بقية سكانها منالحرب أهليةت 
لتركيا الحق في استخدام القوة العسلكرية لحمايلة ا قليلة  التقرير إلى أن وأشار

ب حرب أهليةوحال نش العراق في التركمانية في
(1)

. 
العراقيلة لتغييلر  ة التغلغل بلين الكتلل السياسليةتركيالحكومة ال تحاولو
خيلار انضلمام ملن خلالل اسلتبدال السلإال اللذك سليطرح فلي االسلتفتاء  طبيعة
 خاصلاً  كركلوك وضلعاً  آخلر هلو إعطلاءبسلإال  كوردسلتان إقلليم إللىكركوك 

 أمللا ملن التؤييللد, سللاحقة أرلبيلةحصلل علللى تس الجديللدة الفكلرة أنعللى اعتبللار 
الملادة  أنعللى اعتبلار  تقسليميهكوردستان ستكون نتيجتها  إلىنضمام خيار اال

جللواز بالتللالي و ,ال تحللدد طبيعللة السللإال الللذك سلليطرح علللى النللاخبين 020

تمكلين سلكان العلراق  إللىوكذلك دعلت تركيلا  ,ية الدستوريةالمقترح من الناح
مللن التصللويت علللى مسللتقبل كركللوك بللؤكملهم

(2)
ا مللر الللذك سلليترتب عليلله  

 حتمية رفض انضمام كركوك والمناطق المتنازعة ا خرى إلى كوردستان.

                                                 

, فللي المرهللون, تركيللا وقضللية كركللوك, مقالللة منشللورة فللي جريللدة الريللاض اليوميللةعبللدالجليل زيللد  (1)

: اآلتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللليالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط  متللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوفر علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى 02/2/4004

http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.html  زيلللللللللللارة فلللللللللللي, آخلللللللللللر 

44/2/4000. 
( ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك: السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر 2)

 .420-420ا  السابق,

http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.html
http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.html
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حسب الدستور في  020وبعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المادة 

 تركيلارحبلت  وعدم تنفيذ االستفتاء لتحديد مصليرها, 4004 ولكانون ا  20

تؤجيلل الموعلد عللى القلادة العلراقيين  ةوافقلبم هاعلن رضلا أعربلت ذلك, كملاب

 انتهلتفرحلت عنلدما  أخلرىوملرة  ,4005حزيلران  20 أشهر إللىستة لمدة 

دون تنفيذ االستفتاء فترة ستة أشهر التي مددت
(1)

. 
رك التركلللي المسلللتمر عللللى الشلللريط عللللى اللللررم ملللن التلللدخل العسلللك

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 

وطبقلاً لحسلابات اللرب، والخسلارة فل ن لة مختلفلة, بين وقت وآخر ستكون الحا
 واسع النطلاق يشلمل كركلوك والملدن ا خلرىعمل عسكرك على تركيا  إقدام

سليإنر سللباً عللى , منهلا انله دولية وداخليةالن هناك عوائق أمر رير مرج،ت 
إلللللى االتحللللاد  هاانضللللماموسللللتعرقل جهللللود  التركيللللة–العالقللللات ا مريكيللللة

 البيشلمركة ملن قلوات مائلة أللفما ال يقل عن جه مقاومة , كما سيواا وروبي
وهلم يمتلازون بمعنويلات عاليلة  بخبرة قتاليلة متوارنلة وعاليلةت ونيتمتع اللذين
مللا تواجهللوا مللع قللوات بريللة تركيللة إذا

(2)
إلللى جانللب وقللوف مقللاتلي حللزب  .

العمال الكوردستاني والماليين من الجماهير الكورديلة داخلل تركيلا ملع كلورد 
إن القيللام بعمللل راق, ممللا سلليعرض ا مللن الللداخلي التركللي للخطللر, كمللا العلل

يقضلي عللى سو, إلى اسلتنزاف االقتصلاد التركلي حتماً  سيإدك واسععسكرك 
 .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 

القلللوى السياسلللية وحلللزب اللللدعوة والتيلللار الصلللدرك , والسللليما 020الملللادة 

لطائفلة , إال أن مساعي تركيا فشلت في ذلك بسلبب تهملي  االتركمانية الشيعية
الموقلف السللبي لتركيلا وأربعلة قلرون, الشيعية خالل الحكم العنماني الذك دام 

                                                 

(
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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النمانينلات والتسلعينات ملن القلرن  حقبلة فلي حسلين صلدامنظلام تجاا سياسات 
التي تعارض السنية  , إال أنها استمرت في مساعيها مع القوى العربيةالماضي

موحللات الحكومللة التركيللة المطالللب الكورديللة والتللي تللدرك فللي ذات الوقللت ط
المستمرة. وهكذا لم تبَق أمام تركيا سلوى اللعلب بالورقلة  ضم والية الموصلب

قضلللية التركمانيلللة تحلللت ذريعلللة حمايلللة بنلللي جللللدتها, عللللى اللللررم ملللن أن ال
لللم تبللدأ فللي التعبيللر عللن المطالبللة  حيللث علللى تركيللا جديللدة نسللبياً يللة التركمان

, 0660-0635 الحكللم بللين أعللوام هم إننللاء سلليطرة حللزب البعللث علللىبحقللوق

وبللدأت تهللتم بقضللايا التركمللان بعللد انسللحاب اإلدارة المركزيللة مللن المنللاطق 

 ت بعللض القللوى السياسللية التركمانيللةجمعلل, حيللث 0660الكورديللة بعللد عللام 

يللا الرئيسللية كتر أداة التللي أصللبحتمانيللة العراقيللة كتحللت مظلللة الجبهللة التر
التركللي بورقللة التركمللان ازداد بعللد عللام  إال أن االهتمللام للتللدخل فللي العللراق,

, عنلدما سليطرت القلوات الكورديلة عللى مدينلة كركلوك, وتيقنلت بعلدم 4002

قللدرة الحكومللة العراقيللة علللى إدارة المنللاطق الكورديللة شللبه المسللتقلة, ولهللذا 
لجؤت إلى البديل ا قرب وهلم التركملان, وسلعت بلان تكلون لألخيلر كلملة فلي 

مومللاً ومسللتقبل كركللوك خصوصللاً مللن خللالل دعللم تقريللر مسللتقبل العللراق ع
مشللروع إقامللة حكللم ذاتللي للتركمللان فللي كركللوك. وحاولللت تركيللا اسللتغالل 

وكللذلك التللدخل فللي  الكللورد حللول كركللوككللب، طموحللات المسللالة التركمانيللة ل
شلإون اإلقلليم الكللوردك بملا يخلدم مصلللحتها. وأفرطلت تركيلا فللي البدايلة مللن 

 نالنلة ملا يقلاربملان فلي العلراق كعلدد التر وقلدر, االعتماد على هذا المسلالة

حسلللب التوقعلللات  ملللن مجملللوع السلللكان% 04حلللوالي  أك ملللانيكماليلللين تر

التركيللة
(1)

إال أن النتللائج الضللئيلة التللي حصلللت عليهللا الجبهللة التركمانيللة فللي  .

نصلللف علللدد  يشلللكلون شللليعة إللللى التركملللان نقسلللاما, و4002انتخابلللات علللام 

, ملع ة مع التوجه التركينالتركي وس التؤنيرين عن بعيدوعراق في الالتركمان 
كل ذلك دفعلت تركيلا  عارض تدخل أنقرةتوت قوى تركمانية تإيد الكورد وجود

وقامت بمضاعفة جهودهلا للتلؤنير عللى  ,الجبهة لتعديل سياساتها وموقفها تجاا

                                                 

(
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 
القيادات الكوردية في اإلقليم روابطها مع

(1)
. 

العراقيلة, هلو -ومن العوامل والمتغيرات المإنرة فلي العالقلات التركيلة
العامل االقتصلادك, حيلث أن الواقلع الجغرافلي يتحلتم عللى تركيلا التعاملل ملع 
إقليم كوردستان باعتبارهلا المنفلذ إللى بلاقي العلراق, كملا أن الواقلع الجغرافلي 

هلللا إللللى بوابلللة دخولباعتبارهلللا  يهلللا التعاملللل ملللع تركيلللالكوردسلللتان يتحلللتم عل

بللدأ االنفتللاح التركللي االقتصللادك نحللو  4002, ومنللذ عللام ا سللواق ا وربيللة

اإلقللليم مللن خللالل السياسللة التللي يقودهللا حللزب العدالللة والتنميللة مللع الللدول 

شلركة تركيلة تعملل فلي  أللف أكنلر ملن كلان هنلاك 4002المجاورة, ففي عام 

 4 ك حلواليالتجلار قيمة التبادل حيث بلس ا في إقليم كوردستان,وارلبه العراق
(2)4002م اعللفللي دوالر  مليللار

فللي كوردسللتان الشللركات التركيللة تنشللط و .

وهنلاك اللنفط والغلاز  ملواردفي مجال البناء, كما أنها استنمرت في  خصوصاً 
 (pet oil)ا تكوقعلت شلرو صناعة اللنفط فلي كوردسلتانت تديرتركية  اتشرك
 إقللليمن عقللوداً للتنقيللب عللن الللنفط مللع حكومللة ايتللكترال( Genel Enerji)و

ستانكورد
(3)

 تأدحيث أن ا همية النفطية الكبيرة التي تتمتع بها كوردسلتان  .
ففلي  ,جوهرك في سياسة أنقرة تجاا قانون النفط والغاز فلي العلراق إلى تغيير
عللى هملا نزاع ضد حكومة كوردستان في وقفت أنقرة إلى جانب بغداد السابق
بللدأت تميللل إلللى جانللب الكللورد بعللد أن فشلللت ت إال أنهللا الللنفط والغللازقللانون 

وفلي مساعي بغداد في إيجلاد حللول ترضلي الطلرفين حلول القلانون الملذكور, 

والتقلارير ت كوردسلتانفي اسلتيراد اللنفط مباشلرة ملن  ت تركيابدأ 4006 عام

ز وإنتاجله فلي كوردسلتان التي تإكد على احتمال وجود كميات كبيرة ملن الغلا

                                                 

(
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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الللواردات  يفتللرض زيللادة فللي المسللتقبل, وتوصلليله لتغذيللة خللط أنابيللب نللابوكو
بالنسبة لهم
(1)

. 

 4004بحللول علام , ففلي كوردسلتانوازدادت مساهمة الشلركات التركيلة 

إللى جانلب وجلود  ,دوالر مليلار خمسلة حلوالي الشلركات التركيلة بلس استنمار
إال أن هذا العام شهد توترات سياسية بين  اإلقليم,في  ا تراكآالف من العمال 

الطرفين نتيجة القتراب موعد االستفتاء على مصير المناطق المتنلازع عليهلا, 
هللددت علللى الجللي  التركللي, و حللزب العمللال الكوردسللتانيوازديللاد هجمللات 

أرلقلت مجالهلا الجلوك حيلث  كوردسلتانعلى اقتصادية فرض عقوبات ب اتركي

بللين الطللرفين تجللارةال  اانتعللأعللادت  4005 بحلللول عللام هأنلل إال أمامهللا,
(2)

 .

يلث وصلل حجلم التبلادل واستمر تحسلن العالقلات االقتصلادية بلين الطلرفين ح

كملا تشلير  دوالر مليلار 00إللى  4000التجارك بين العراق وتركيلا فلي علام 

المإشرات االقتصلادية
(3)

كلل هلذا المإشلرات الجيلدة فلي العالقلات بلين وملع  .
 يكتسللبكيللان كللوردك ين إال أن تركيللا مازالللت ريللر راربللة فللي قيللام الطللرف

علللى  كللوردكاسللتيالء أك إن و ,سلليطرة مطلقللة علللى مللوارد كركللوك النفطيللة
 طريقللة كانللت يبقللى خطللاً  ةبموجللب القللانون أو بللالقوةت أو بؤيلل سللواء كركللوك
 التركيلة تلدعو باسلتمرار إللىالقوميلة  , كملا أن ا وسلاطتركيلابالنسلبة ل اً رأحمل
فللي  التركللي التجللارة واالسللتنمار إيقللاف إلللىدعللوا و, اقتصللادياً  اإلقللليمعللزل 
وفلت، نقطلة عبلور حدوديلة جديلدة  بوابة الخابور الحدوديلة وإرالقستان كورد
تصللدير  وإيقللاف ,سللتانكوردالمللرور مللن دون العللراق مللن خللالل سللوريا  إلللى

نظلرهم  ففلي ,العلراق كوردسلتانملن تجلارة  %50 ية والتي تمنللكالسلع التر

                                                 

(
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. 

خبلر منشلور فلي موقلع مليلار دوالرت  04( للمزيد ينظر: التبلادل التجلارك بلين العلراق وتركيلا يصلل إللى 3)

 آخلر,  /http://www.aknews.com/ar/aknews/2/235609 وعللى اللرابط التلالي:وكالة اكلانيوز اإلخبلارك 

  .42/2/4000زيارة في 

http://www.aknews.com/ar/aknews/2/235609/
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يقوك أسللل  قيلللام دوللللة كورديلللة سللل لإقلللليمأن تشلللجيع التطلللور االقتصلللادك 
مستقلة
(1)

. 
ان العامل االقتصادك انر إيجابلاً عللى العالقلات بلين الطلرفين وان التوجله 

المنازعلات التلي قلد  العام لدى الطرفين هو نحو تحسين تلك العالقات, كملا أن  
 ,قلد تضلع أنقلرة فلي وضلع صلعب تنشؤ بين بغداد وأربيل حلول تصلدير اللنفط

فللؤنهم لللي  لللديهم طريللق ريللر والغللاز  علللى تصللدير الللنفط الكللوردإذا أصللر و
تصديرها عبر تركيا وا خيرة تفضل الخيار الكوردك حالياً, في حين أن للدى 

 .تركيابغداد بدائل أخرى رير 
وشدد رئي  الوزراء التركي رجب طيب اردوران أنناء زيارته إللى إقلليم 

 وأشلار واإلقلليم,تطور العالقات بلين تركيلا على  4/3122/:3تان في كوردس

لتركيللا عالقللات تاريخيللة مللع  أن إلللى اربيللل الللدولي فللي خطللاب افتتللاح مطللار
في المستقبل أفضلعالقات  إلى ويتطلعون اإلقليم

(2)
بلالدا قنصللية وافتتاحله ل ,

الجللذرك  رتغييللال الخطللوة ا كنللر دراماتيكيللة التللي تعبللر عللن كانللت فللي أربيللل
عللى أنله اعتلراف صلري، ملن  لسياسته تجاا اإلقليم, ا مر الذك يمكن تفسليرا

 .بالهيكل االتحادك للعراقت وبحكومة إقليم كوردستان جانب أنقرة
ومما سبق يظهر لنا أن نوابت السياسة الخارجية التركيلة تجلاا العلراق 

 خشلية ملن قليعر أوطلائفي  أسا الحيلولة دون تقسيم العراق علي تتمنل في 
 إللى كوردسلتان ضم كركلوك عدمو ة,ظهور دولة كوردية مستقل إلىيإدك  أن

تصفية حزب العمال الكوردستاني وحرمانله , وكذلك بالقوة أوسواء باالستفتاء 
 ا قليلةالدفاع عن حقلوق , والعراق كوردستان جبال مالذ امن له في إيجادمن 

ن خالل متابعلة السياسلة التركيلة وحماية مصالحها االقتصادية, وم ,التركمانية
مصللال، حيويللة وخطللوط حمللراء حيللال العللراق وكوردسللتان نجللد بللان لتركيللا 

 لكلوردفيدراليلة الترتيبلات الخطلت خطلوات كبيلرة بقبولهلا قيلام , حيلث متغيرة
كملا أن التجلارة  ,المحرملات ملنوقلت قريلب كانلت تعتبرهلا إللى  التيالعراق 

ونيللق عالقاتهللا مللع كوردسللتان. وتسللعى سللاهمت فللي توالعالقللات االقتصللادية 
وفللرة المللوارد الن  تركيللا جاهللداً للحيلولللة دون ضللم كركللوك إلللى كوردسللتان,

                                                 

(
1
) The International Crisis Group, Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or 

Cooperation ?, Op. Cit., p. 13.  
تتللاح مطللار اربيللل الللدولي اردورللان فللي اف رئللي  الللوزراء التركللي رجللب طيللب خطللابلالطللالع علللى ( 2)

َٗو ذ ارٔ )ينظر:  46/2/4000بتاريخ  ُار عإممٕ     2220رَذنا ٕٗ  ُرحصتانٖ نُ  (و صااىل بّضاتٕمو  إ رَذٗ ضا

20/2/4000. 
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عللى إعلالن  فيها ستقوك حكومة إقليم كوردستان وبالتلالي قلد تشلجعها النفطية
عن العراق, وبدورا ستإنر في تؤجيج المشاعر القومية لدى الكلورد  االستقالل

الن الرخللاء االقتصللادك فللي إقللليم كوردسللتان يقابللله  فللي جنللوب شللرق تركيللا,
تللدنياً فللي المسللتوى المعيشللي لللدى الكللورد فللي الجانللب التركللي, وبللذلك فللان 
الساسة ا تراك يتخوفون من هذا التناقض بين الطرفين الذك قد يلهب مشلاعر 

سكانها الكورد وبالتالي يزعزع أمنهلا وكيانهلا ووحلدتها, ولهلذا لدى االنفصال 
باب جميعللا تعتبللر تركيللا بللان قيللام دولللة كورديللة فللي شللمال العللراق يضللم ا سلل

كركلوك خطلاً احملراً ال يمكلن السللكوت أو القبلول بله. ولتحقيلق مصلالحها فللي 
العديد من الوسائل التي تراوحت ملا بلين خيلار الضلغط العراق مارست تركيا 

ومة إقليم على الواليات المتحدة والحكومة العراقية وحتى على حك الدبلوماسي
خاصللة موقللف سللوريا  الكللورد ضللدوحيللد الموقللف اإلقليمللي كوردسللتان, وت

فلللي بعلللض  والتهديلللدات االقتصلللادية رالبلللاً  الخيلللار العسلللكركبلللين و ,وإيلللران
ا حيان, ودعم القوى العراقية التي تعلارض ضلم كركلوك والمنلاطق ا خلرى 

اطق إلللى كوردسللتان, كللل هلللذا الوسللائل وقفللت عائقللاً أملللام حللل قضللية المنللل
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 طابعلاً دسلتورياً وان الضلغوطات 
التركيللة إلللى جانللب عوامللل أخللرى حالللت دون حللل القضللية وفقللاً للدسللتور, 
وسيظل لتركيا دور كبيلر فلي رسلم الحللول لهلذا المشلكلة خاصلة وللديها نقلاط 

القلوك علللى  قلوة منهلا وجللود الجيلب التركمللاني فلي هلذا المنللاطق ونقلل تركيللا
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.
 

 ــرانــــًاإلٌـالتدخـــــل : المطلب الثانً
اإليرانيلة ملن إحلدى أكنلر القلوى اإلقليميلة  اإلسلالميةالجمهورية تعتبر 

دوللة جلارة للعلراق ولكونهلا  تؤنيراً عللى سلير ا حلداث فلي السلاحة اإلقليميلة,
فللي توجيلله وسللير  وفعللاالً  كبيللراً  تمللار  دوراً و ,معهللا ةشاسللع وتمتلللك حللدوداً 
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بلللالعراق مجموعلللة ملللن هلللا تربطووالقضلللايا المختلفلللة فلللي العلللراق,  اإلحلللداث
 أبرزهللاالمشللتركة والمتناقضللة, ولعللل مللن  اإلسللتراتيجيةالمصللال، وا هللداف 

 تتمنل في:

 الحفاظ على وحدة العراق تحت سيطرة القوى الشيعية. -0

 الحيلولة دون قيام دولة كوردية. -4
 القضاء على الحركات المسلحة المناوئة لها في العراق. -2
 نجف وكربالء.المقدسة في العتبات الشيعية ال إلىالوصول  -2
 حماية مصالحها االقتصادية. -2

والعراق سلسلة من الحلروب والصلراعات  شهدت العالقات بين إيران

ملع الدوللة العنمانيلة عنلدما كلان العلراق  0200منذ قيام الدوللة الصلفوية علام 

إللى  تلدفعهماحيويلة المسلائل ملن المجموعلة  البللدين تلربطجزءاً منها, إال أنله 
 هملاالمخلاطر التلي تهلدد أمنللوقلوف بوجله توحلد جهودهملا فلي سلبيل  نتعاوال

الطللرفين تتمنللل بالقضللية  تشللغل بللالالتللي  الهللواج القللومي, ولعللل مللن ابللرز 
واسللتمر فللي ظللل  عهللد الدولللة الصللفويةمنللذ  , وظلللت المشللكلة قائمللةالكورديللة
فلي وبقيلت ملن دون حلل حتلى قيلام النظلام اإلسلالمي  ,الحدينة اإليرانيةالدولة 

تقسليم  ومنلذ شانها فلي ذللك شلان العلراق وتركيلا وسلوريا,, 0646إيران عام 

فيما بينهم من اجلل القضلاء عللى  واتعاون كوردستان فيما بين الدول المذكورة,
 فلي آبلادمينلاق سلعد  فلي بنلود التعاون وتجلى هذاالحركة التحررية الكوردية, 

تونيلق الجهلود التخلاذ  ىإللالتلي تشلير  السابعةالمادة  عندما نصت 0624 عام

كوردك تنظيم سياسي أو تحرك مسل،التدابير الالزمة ضد أك 
(1)

, كما تم عقد 

ودول  إيللران إليلله نللم انظللم ,0622حلللف بغللداد بللين تركيللا والعللراق فللي عللام 

اسلتهداف الحركلة  إللىبشلكل ريلر مباشلر  ا ول منهالبند  أشار أخرى, والذك
الكورديةالتحررية 

(2)
. 

                                                 

التركيللة -( لالطللالع علللى نللا مينللاق سللعد آبللاد ينظللر: روبللرت اولسللن, المسللالة الكورديللة فللي العالقللات1)

-000, ا4000, اربيللل, 0ر ارا  للطباعللة والنشللر, ط, ترجمللة: محمللد أحسللان رمضللان, دااإليرانيللة

002 . 

ََّٕساح عٕن (2) َّغَُو ل  وٖتُ بكَ ه ي  .44صٕرضأَٗ ث
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للللة اإليرانيلللة ملللع القضلللية الكورديلللة فلللي العلللراق وفقلللاً تعامللللت الدو
حيلث دعملت النلورة الكورديلة فلي العلراق تلارة,  تكتيكيلة و هداف المصالحه

 الضلغط, فملن اجلل وتعاونت مع العراق من اجل القضاء عليها تلارات أخلرى

حتللى عللام  0630 الكورديللة منللذ عللام نللورةالدعمللت  يللةالعراقالحكومللة علللى 

بللان  7/4/2:86فللي  اتفاقيللة الجزائللرت الطرفللان بموجللب عنللدما اتفقلل 0642

شللط ميللاا عللن نصللف العللراق  تنللازلمقابللل  رديللةوالك للقللواتدعمهللا  توقللف
العللرب
(1)

واسللتمرت هللذا السياسللة فللي عقللد النمانينللات مللن القللرن الماضللي,  .
كلللدعمها للحلللزب اللللديمقراطي  إيلللرانضلللد  إليهلللا أيضلللاً العلللراق  عنلللدما لجلللؤ
لنللورة إيرانللي ل التللي قابلهللا دعللم نظمللة مجاهللدك خلللق,ومإيللران -الكوردسللتاني
اإليرانية-الحرب العراقية أنناءالعراق  فيالكوردية 

(2)
. 

وبعللد حللرب الخللليج النانيللة والمسللتجدات التللي حصلللت علللى السللاحة 
اإلقليميللة, ومنهللا ظهللور كيللان شللبه مسللتقل لكللورد العللراق, أظهللرت إيللران 

العالقلللات ا مريكيللة الكورديلللة والسللليما تحسللن مللن الوضلللع الجديللد  هللاتخوف
وهللذا جللاء نتيجللة لخالفاتهللا مللع  ,لتقسلليم المنطقللة أمريكيللةهللا خطللة تواعتبر

وخشليت  يلةالعراق الحكوملة رد منكوتحمي ال ا خيرةواشنطن في وقت كانت 
المعارضللة اإليرانيللة مللن للجماعللاتآمللالذ  إلللى هللذا الكيللان تحللولي أنمللن 

(3)
 .

 (علللي اكبللر واليتللي) أشللاردراليللة يالف عقللب قللرار برلمللان كوردسللتان حللولو
عللرض المنطقللة للخطللر مللن تبللان الللدول الغربيللة آنللذاك  إيللرانوزيللر خارجيللة 
بخللق كيلان مسلتقل فلي  ودعمهلا كالقضية الكورديلة المنطقة,خالل التدخل في 

الحفلاظ عللى وان  ,شمال العراق وبالتالي يجب الوقوف بوجله التلدخل الغربلي
واإلسالميةللدول العربية ضرورك  أمرسيادة العراق 

(4)
. 

ورداً عللى التطللورات الداخليللة فللي العللراق والسلليما القضللية الكورديللة 
لللدول النالنللة ااجتمعللت  التللي سللتإنر سلللباً علللى االسللتقرار الللداخلي لبلللدانهم,

تطلللورات العللللى مسلللتوى وزراء الخارجيلللة لمتابعلللة  (سلللوريا-تركيلللا-)إيلللران
 ,اذ موقللف موحللد إزاء هللذا المسللتجداتالتخلل علللى السللاحة العراقيللةالمسللتجدة 

                                                 

 .400محمد صال، عقراوك, المصدر السابق,  ا (1)

, مركللز علللى العالقللات الدوليللة: القضللية الكورديللة نموذجللاً  وأنرهللاقللادر, قضللايا القوميللات  أمللينمننللى  (2)

 .022ا, 4002 , السليمانية,اإلستراتيجيةات كوردستان للدراس

 .34ا المصدر السابق,, روبرت اولسن (3)
ََّٕساح عٕن (4) َّغَُو ل  وٖتُ بكَ ه ي  .53صٕرضأَٗ ث
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عللدة اجتماعللات فللي عواصللم الللدول النالنللة,  عقللدت 0664 وابتللداءاً مللن عللام

لللدول النالنلة فلي  وزراء الخارجيلةواستمرت طيللة عقلد التسلعينات, واجتملع 

فيهلللا عللللى معارضلللتهم لتقسللليم العلللراق  أكلللدوا بيانلللاً  , وأصلللدروا0662 علللام

تكللدي  السللالح  فللي  أيضللاً حللوللقهللم عللن ق وأعربللوا اإلرهللاب,ة حاربللوم
ركلزت حلول توحيلد بروتوكلوالت مشلتركة  علدة توعقلد العلراق, كوردستان
ا ربعةلقضاء على أك نشاط كوردك في البلدان الجهود ل

(1)
. 

فللي عقللد  ردك الللداخليودور سلللبي فللي النللزاع الكلل إليللرانكللان كمللا 
 أرسلللتذلللك مللن  أكنللربللل طرفللاً ضللد اآلخللر, حيللث كانللت تللدعم  التسللعينات,

داخلل ارض  كلم 20عمليلات بعملق ت ونفذ 0663في عام  (باسدارانها )قوات

كلل هلذا ملن اجلل إضلعاف الكيلان الفيلدرالي الكلوردك اللذك كلان  كوردستان,
يقلق طهران وقد يتحول إلى دولة مستقلة مسلتقبالً, وبالتلالي قلد تنيلر المشلاعر 

 اإليرانيةلجمهورية صرح رئي  ا وبهذا الخصوا القومية لدى كورد إيران,

دولللة كورديللة مسللتقلة هللي مللن  إقامللةبللان  0662فللي عللام  يرفسللنجانهاشللم 

المستحيالت
(2)

. 

  4000سلبتمبر  00أحلداث بعلد  اإلرهلابضد  ا مريكيةتصاعدت اللهجة 

ينللاير  فلي (حالللة االتحلاد)خطلاب فلي جللور  بلو   ا مريكلي اللرئي  وأشلار

وكوريا الشمالية لعراق وإيراناالتي تمنل ب (دول محور الشر) إلى 4004
(3)

 ,

اإليرانلي متلردداً, جلاء الموقلف هدفاً لضلربة أمريكيلة,  العراق وبعد أن أصب،
, إال أنهللا بالمقابللل كانللت حكللم صللدام حسللين كانللت تررللب ب نهللاءفمللن ناحيللة 

على إقدام الواليات المتحدة بضرب العراق لعدة أسباب منهلا بؤنهلا بقلق تشعر 
 تواجلد عسلكركملن  , وخشليتهامحلور الشلر ضمن دول اً مصنفة أمريكيكانت 
أو وجلود حكوملة عراقيلة  ,حلال سلقوط صلدام حسلين فلي مجلاور لهلا أمريكي

إبعللاد القللومي, لللذلك أرادت  منهللا  ممللا يعللد تهديللداً  ,مواليللة للواليللات المتحللدة
ت حيلث عللى العلراق حلربالرفلض نحلو اتجهلت و ,شب، الحرب علن المنطقلة

                                                 

 .34 -33ا  المصدر السابق, ,؛ روبرت اولسن 024ا قادر, المصدر السابق, أمينمننى  (1)
 .054محمد إحسان, المصدر السابق, ا (2)

(
3
) 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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توجيله ضلربة بلالدا  عللى رفلض خلاتمي( ي آنلذاك )محملداإليرانل الرئي  أكد
كملال ) تهلاوزيلر خارجي وأكلد ,شإونه الداخليلة فيعسكرية للعراق أو التدخل 

هجللوم علللى بغللداد أكطهللران تللدين مسللبقا ك( بللان خللراز
(1)

وبعللد أن أصللب،  .
التهديلللد ا مريكلللي للعلللراق حقيقلللة ودخللللت القلللوات ا مريكيلللة إللللى العلللراق 

, بلللدأت طهلللران تعلللد لمواجهلللة المخطلللط 5/3114/:ي وأسلللقطت النظلللام فللل

 دوراً  إيلران تمارسلا مريكي وإفشاله في العراق والمنطقة, ولتحقيق أهدافها 
لحلر  ل ( التلابعجلي  القلد ) أن التقلارير إللى شليرتحيلث  ,في العلراق سلبياً 

اإليرانلي, ملار  دوراً سللبياً فلي العلراق, ملن خلالل تقلديم  النورك اإلسلالمي
علللللى شللللكل ا سلللللحة والتمويللللل للمجللللاميع اإلرهابيللللة أو للمليشلللليات الللللدعم 

المعارضة للوجود ا مريكي في العراق
(2)

. 
ومن ابرز ا هداف اإليرانية في العراق تتمنلل فلي الحفلاظ عللى وحلدة  
, وفلي ذللك إشلارة إللى علدم إفسلاح المجلال أملام ظهلور بقيادة شليعيةوالعراق 

يجة إلى إنارة المشاعر القومية الكوردية فيها دولة كوردية, والتي ستإدك بالنت

مليلون نسلمة 63البالس عددهم ها % من سكان00ما يقارب والتي تشكل 
 (3)

أو  

لللذلك ال تسلللتطيع هنلللاك,  السياسللي السلللعي لتحسللين وضلللعهم عهم علللىيتشللج
فللي طهللران أن تقلللل مللن شللؤن ا نللر المحتمللل إلنشللاء دولللة كورديللة مسللتقلة 

وجلود حكوملة عراقيلة مركزيلة وتررلب إيلران ب كلورد.العلى سلكانها العراق 
ولكلن ضلعيفة لدرجلة ال تسلتطيع  ,قوية بما فيه الكفاية للحفاظ على وحلدة البللد

تفضللل إيللران أن تكللون الحكومللة فللي بغللداد و عليهللا معهللا أن تشللكل خطللراً 

                                                 

ا وسلط, بحلث منشلور عللى اللرابط تجاا قضلايا الشلرق  وإيرانلمصر  اإلقليمي( رادة محمد سالم, الدور 1)

 التالي:

06-56 -09-26-07-2010-02/3239-22-12-18-10-http://www.democraticac.com/ar/2009  ,آخلللر 

 .46/2/4000زيارة في 
(
2
) 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/wp-

content/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. 

http://www.democraticac.com/ar/2009-10-18-12-22-02/3239-2010-07-26-09-%2056-06
http://www.democraticac.com/ar/2009-10-18-12-22-02/3239-2010-07-26-09-%2056-06
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ان الشلليعة لللن حسللب اعتقادهللا بلل نلله  المرتبطللة بهللا, ةيالشلليع للقللوىخاضللعة 
ةيحاربوا الشيع

(1)
. 

امتللازت سياسللة الجمهوريللة اإلسللالمية اإليرانيللة تجللاا إقللليم كوردسللتان 

 4004اتجاهللاً مغللايراً لتركيللا فاعترفللت بلل قليم كوردسللتان وفتحللت منللذ عللام 

قنصليتان فلي اإلقلليم احلدهما فلي اربيلل واآلخلر فلي السلليمانية
(2)

, إال انله ملع 
 لعلراق, هلي العالقلاتذلك ما يزيد من المخلاوف اإليرانيلة حيلال الكلورد فلي ا

بللاإلدارة ا مريكيللة, السلليما بعللد سللقوط  التللي تللربط القيللادات الكورديللة الونيقللة

ولتحقيلللق أهلللدافها اإلسلللتراتيجية فلللي العلللراق , 4002النظلللام العراقلللي علللام 

والوقللوف بوجلله التطلعللات الكورديللة حللول المنللاطق المتنللازع عليهللا, تسللعى 
المإنرة على الساحة السياسلية منهلا  ةحكومة إيران االستفادة من القوى الشيعي

ا عللى والتيلار الصلدرك( والتلؤنير عليهلا  اإلسلالميالمجلل  وحزب الدعوة )
 إبلراهيم السابقوزراء الرئي  من اجل تحقيق ما تصبو إليها, ويرجع مماطلة 

مللن قللانون إدارة الدولللة  25فللي تنفيللذ المللادة  نللورك المللالكي وبعللداالجعفللرك 

من الدسلتور إللى اللدور السللبي للقيلادة  020ة, ومن نم المادة للمرحلة االنتقالي

 اإليرانية من تنفيذ ما جاء فيها.
أمللام سياسللة إيللران المنحللازة للطائفللة الشلليعية والعمللل علللى إضللعاف و

الللدور السللني فللي العللراق مللن خللالل دعمهللا للقللوى الشلليعية وتعظلليم نفوذهللا, 
العربيللة المواليللة لهللا عللن أظهللرت القللوى العراقيللة السللنية وبعللض القيللادات 

( عن مخاوفه من تعاظم اللدور عبد  الناني)ملك ا ردن  حيث عبرمخاوفها, 
المنطقلةت ويمكلن أن  دولإللى بلاقي  الذك قد ينتقلالنفوذ اإليراني في العراق و

حركلات يسليطر عليهلا وكوملات حكلون ملن شليعي( يت هلالل)يإدك إلى نشوء 
سليغير ميلزان  وبالتلاليوريا ولبنلان والخلليجت ويمتد من العراق إلى س ,الشيعة

القوى التقليدك بلين الشليعة والّسلنةت ويخللق تحلديات جديلدة لمصلال، الواليلات 
من الدول العربية المتحدة وحلفائها

(3)
. 

                                                 

(
1
) Ibid. , p. 10 .  

   .03( إينغا رو  وهان  ريمشا, المصدر السابق, ا2)
(
3
) 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 
لهللا داخللل العللراق  الللداخلي, هللي وجللود حركللات وأحللزاب سياسللية معارضللة

في محافظلة  معسكر أشرف مجاهدك خلق فيمنظمة قوات وكوردستان, منها 
ديلللالى, باإلضلللافة إللللى وجلللود قواعلللد للللبعض ا حلللزاب الكورديلللة اإليرانيلللة 

, الحيللاة الحللرة لكوردسللتانالمعارضللة للنظللام داخللل كوردسللتان, منهللا حللزب 
كللوردك, والتللي إيللران وحللزب كوملله للله ال-الحللزب الللديمقراطي الكوردسللتاني

محاربتهللا بعمليللات عسللكرية محللدودة علللى الحللدود مللع إيللران برالبللاً مللا تقللوم 
العراق, وفي بعض ا حيان تشترك مع القوات التركية لضرب قواعدها داخل 

 2( فلي محملد احملدك نجلادكوردستان العراق, وقد أعرب اللرئي  اإليرانلي )
لقلوات التركيلة فلي ضلرب لمسلاندة ا بلالدا اسلتعداد, عن 4004تشرين الناني 

قواعللد حللزب العمللال الكوردسللتاني وحللزب الحيللاة الحللرة لكوردسللتان
(1)

, وقللد 
بهللذا التعللاون  قائللد القللوات البريللة التركيللة ك(ايلكللر باشللبو)اعتللرف الجنللرال 

يةاالسللتخبارالمشللترك بللين البلللدين فللي شللتى المجللاالت العسللكرية و
(2)

ومللن  .
وم تقللن قبللل الواليللات المتحللدة بؤنهللا جانللب آخللر, اتهمللت الحكومللة اإليرانيللة ملل

علدًدا ملن ( المتطرفة, التي نفلذت أنصار اإلسالم)      جماعةمساندة و بتمويل
وهللي تعللارض تواجللد ت ضللد القيللادة الكورديللةواالرتيللاالت  ا عمللال التخريبيللة

القلوات ا مريكيللة فلي العللراق, وقلد تعرضللت قواعلدا المتمركللزة فلي المنطقللة 
ال شرق محافظة السلليمانية إللى ضلربات قويلة ملن قبلل الجبلية في اقصى شم

(3)4002القوات ا مريكيلة والكورديلة المشلتركة فلي آذار 
وأبعلدت كليلاً ملن , 

 المنطقة واتجهت نحو إيران.
أما على الجانب االقتصادك, فقد حاولت الحكومة اإليرانية أن تجلد لهلا 

الشلركات التركيلة فلي العلراق منفذاً اقتصادياً واستنمارياً قوياً يسلتطيع منافسلة 

                                                 

(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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 وتبادلهلللا التجلللارك والسللليما فلللي مجلللال هااسلللتنمارات وكوردسلللتان, وتوسلللعت
وبدورها شجعت القيادة الكوردية ذلك واالتصاالتت اتاإلنشاء

(1)
 . 

استغلت إيران كلل هلذا الوسلائل لتحقيلق أهلدافها فلي العلراق, للحيلوللة 
دسلتان, واشلتركت ملع اللدول دون ضم المناطق المتنازع عليها إللى إقلليم كور

المجلللاورة فلللي اجتماعلللات دوريلللة لدراسلللة مسلللتجدات الموقلللف فيملللا يتعللللق 
باهتماماتها المشتركة مع هذا الدول في العراق, ومع اقتلراب موعلد االسلتفتاء 

 (,منوشلهر متكلي) اإليرانليوزيلر الخارجيلة ا دعلعلى تحديد مصلير كركلوك 

 , إللى4004فلي تشلرين النلاني جيران العلراق فلي اسلطنبول دول في اجتماع 

لمدة عامينالمزمع إقامته في تلك السنة ستفتاء اال إرجاء
(2)

. 
فللي أهللدافاً إسللتراتيجية وتكتيكيللة  اإليرانيللة للقيللادة يبللدو ممللا سللبق, بللؤن

 العراق المناوئة لها داخلالحركات المسلحة  , فهي تحاول القضاء علىالعراق

( ومنظملة مجاهلدك خللق, وكلذلك ا ذبمنل حزب الحياة الحرة الكوردسلتاني )

تحللاول بشللتى الطللرق علللى تقييللد نفللوذ الطائفللة العربيللة السللنية المواليللة للللدول 
للنظلام اإليرانلي وسياسلاته فلي المنطقلة إلبعلاد  ة ذات التوجه المعلارضالعربي

خطللر ومعارضللة هللذا الللنظم العربيللة عللن إيللران. وهللي بالمقابللل تللدعم بكللل 
لتحقيق موط  قدم لها تسلتطيع ملن خاللهلا  موالية لهاال ةيالشيعالوسائل القوى 

التؤنير والتحكم بسياسة البالد الداخلية والخارجيلة وبالتلالي تحقيلق أهلدافها ملن 
فلي النجلف  الشليعةللدى  المقدسلة المراقلد إلىالوصول  خاللها. وتحاول إيران

يعية وكربالء وبغداد والكوفة من خالل هذا القوى وعبلر المإسسلة الدينيلة الشل
في النجف. وتعبر القيادة اإليرانية دوماً عن اهتمامها بالشؤن الداخلي العراقي, 
وهللي تبللدك قلقهللا عللن مللا تتعللرض للله المنللاطق المتنللازع عليهللا مللن مشللكالت 

والمفاوضات مع القيادة الكوردية وتحاول ومخاطر, وتلجا إلى أسلوب الحوار 
 ل التللي تعرضللها الحكومللةا خيللرة والضللغط عليهللا للعللودة إلللى الحلللو إقنللاع
أيضلاً إقنلاع  حلاولت باعتبارهلا بؤيلدك قلوى شليعية مواليلة لهلا, وهلي يةتحاداال

وتطللالبهم بالحصللول علللى االسللتقالل  القيللادة الكورديللة باالبتعللاد عللن توجهللات
 تمنيل مناسب ومإنر في الحكومة االتحادية في العراق.

                                                 

(1) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Op. 

Cit., p. 20. 
 , خبر منشور على الرابط التالي:إيران تتدخل في أزمة كركوك( للمزيد ينظر: 2)

  http://www.middle-east-online.com/?id=54261 ,  20/2/4000آخر زيارة في.  

http://www.middle-east-online.com/?id=54261
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رديلللة وقضلللية وكالحاللللة الوملللإنرا عللللى طرفلللاً قويلللاً  إيلللرانُتعتبلللر و
والمنللاطق ا خللرى  علللى كركللوك ة الكللوردسلليطر وتللدرك جيللداً بللان كركللوك,
 تسللتخدمولللذلك ا كبيللرة فللي المنطقللة, واقتصللاديةقللوة سياسللية  إلللى سللتحولهم

وكللذلك العمللل علللى  ,020لعرقلللة تنفيللذ المللادة  الشلليعية نفوذهللا لللدى ا حللزاب

 إليللرانالمواليللة  كانللت القللوى الشلليعيةومللن تحقيللق طموحاتلله.  الكللوردمنللع 

الدوللة  إدارةمن قلانون  25تحاول تؤجيل البت في قضية كركوك وتنفيذ المادة 

وكانللت  ,4002عللام لهللا مكانللا فللي دسللتور  أخللذتالتللي  4002لعللام  المإقللت

في عهد حكوملة  أوت طارئتحسم في ظرف  ال قضية كركوك أن هوذريعتهم 
وحتللى بعللد  ,ن دائمللينانتقاليللة بللل مللن خللالل حالللة مسللتقرة ودسللتور وبرلمللا

وجدنا نف  المماطللة ملن قبلل تللك القلوى, كملا أن  4002صدور دستور عام 

المعارضة الكبيرة التي أبداها التيلار الصلدرك جلاءت بضلغوط إيرانيلة عنلدما 

واليلوم . ملن الدسلتور العراقلي 020الملادة  معارضة تنفيذ إلى إيران دفعت به

الوسلائل المختلفلة أصلبحت ملن إحلدى نجد بان السياسات اإليرانية ومن خالل 
العوامللل التللي انللرت سلللبا بشللكل او بللاخر علللى حللل قضللية المنللاطق المتنللازع 

 عليها.
 
 

 تدخــل الـدول العربـٌة: المطلب الثالث
إن  ارللللب اللللدول العربيلللة لهلللا رإيلللة شلللبه متقاربلللة فلللي الموقلللف إزاء 

ن العربلي الوضع فلي العلراق, حيلث يعتبلرون أرض العلراق جلزءاً ملن اللوط
وشللعبها جللزءاً مللن ا مللة العربيللة, وبالتللالي البللد مللن المحافظللة علللى طابعهللا 
العربلللي وربطهلللا بلللالوطن الكبيلللر واعتبلللار العلللراق حاميلللاً لبوابتهلللا الشلللرقية, 
وبالتللالي النظللر إلللى القضللية الكورديللة ضللمن إطللار ا مللن القللومي العربللي 

ول لللم تلتفللت إلللى هللذا ومصللال، الللدول العربيللة, وتاريخيللاً نجللد بللان هللذا الللد
القضية باعتبارها إحدى أهم القضايا التي تعاني منها دولتان عربيتلان )سلوريا 
والعللراق(, باسللتنناء مواقللف محللددة لللم تللرِق إلللى مسللتوى إيجللاد حللل جللذرك 
للقضية, وكان استقبال الرئي  المصرك )جمال عبد الناصر( للقائلد الكلوردك 

وممنللللله )جللللالل  0625 االولتشللللرين  2)مللللال مصللللطفى البللللارزاني( فللللي 
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عللللى حللل القضلللية الكورديللة بلللالطرق وتؤكيللدا  0632 ربيلللعالطالبللاني( فللي 

وتصللريحه حللول حقيقللة وجللود الشللعب الكللوردك كحقيقللة وجللود نهللر  ,السللمية
النيل, وبث إذاعة صلوت العلرب ملن القلاهرة  ول ملرة ملدة محلددة ملن بنهلا 

فاً جيداً قلما يتكرر لدى القلادة , كان موق0625اليومي باللغة الكوردية في عام 

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 

ين في العراقضرب ا خير للقوميين والناصري
(1)

, كما 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 

اءات اإلسللرائيلية, حيللث شللبه )الملللك حسللين( ملللك ا ردن الكورديللة باالدعلل
مطالب الكورد بالحكم الذاتي بالدعاوى اإلسرائيلية
(2)

. بل أكنر من ذلك وصل 
ا مللر فللي بعللض ا حيللان إلللى تعللاون الللدول العربيللة للقضللاء علللى الحركللة 

 0632أرسلت الحكومة السورية في عام التحررية الكوردية في العراق حيث 

للقتال إلى جانب القوات العراقيلة ضلد جندك  2000من مكونة سكرية فرقة ع

النورة الكوردية
(3)

كان الموقف العربي سلبياً من الكورد عندما ساهمت كلل و .
مللن مصللر والجزائللر وا ردن والمغللرب لتقريللب وجهللات نظللر بللين إيللران 

ريلة , فالحكوملة الجزائ0642والعراق التي أدت إلى عقد اتفاقية الجزائر علام 

كانلللت تلللدعم االتفاقيلللة الن للللديها مشلللكلة البربلللر التلللي هلللي شلللبيهة بالقضلللية 
الكورديللة, وحتللى منظمللة أوبللك كانللت تللدعم االتفاقيللة الن أك خللالف إيرانللي 

عراقي سيإنر سلباً عللى سياسلات المنظملة
(4)

وملن المواقلف المإيلدة للكلورد  .
فلللي أبللدى  الللذك القللذافي(معمللر الليبللي السللابق )موقللف الللرئي  يتمنللل فللي 

                                                 

 . 030-030( مننى أمين قادر, المصدر السابق, ا1)

 .026-025( المصدر نفسه, ا2)
سلعد ؛  022-022منذر الموصلي, القضية الكوردية في العراق: البعث وا كلراد, المصلدر السلابق, ا (3)

 .   52ناجي جواد, المصدر السابق, ا
 .042-044, ا( مننى أمين قادر, المصدر السابق4)
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تؤييللدا لحقللوق الشللعب الكللوردك مناسللبات عللدة
(1)

دون أن ُيطللرح هللذا  ولكللن, 
سللاندت . كمللا الموقللف فللي إطللار مإسسللي عربللي ليتجللاوز البعللد الشخصللي

الحكومة السورية النورة الكوردية بعد وصول البعنيين للحكم فلي العلراق علام 

الحلاكمين فلي  ينزبنتيجة للخالفات بلين الحل , لي  إيماناً بالقضية وإنما0635

للضلغط عللى الحكوملة  حاول االستفادة من الحركة الكورديلةوبالتالي  البلدين,

, 0642علللام فلللي سلللوريا  الكوردسلللتاني االتحلللاد اللللوطني فتؤسللل  العراقيلللة,

الحكوملللة السلللورية فلللي فتلللرة النمانينللات ملللن القلللرن الماضلللي دعملللاً  وقللدمت
ني الكوردستاني فلي حربهملا للحزبين الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوط

تمنيليللة مكاتللب  للحللزبينفتحللت وفللي عقللد التسللعينات  ضللد النظللام العراقللي,
ود عمسوجالل الطالباني كل من  ا سدحافظ  الرئي  السورك السابق استقبلو
 خلليجدول الموقلف  فلي قصلرا الرئاسلي بدمشلق, أملا من ملرة أكنربارزاني ال

 علام كويلت فليلالعراقلي ل االحلتالل أن إالمن القضية الكوردية  سلبياً  فقد كان

السلعودية والكويلت مسلاعدات  منحلت حيلث ,ريرت نظلرة تللك اللدول 0660

وفللود عللدة  0662-0664 أعللوام  فللي ا حللزاب الكورديللة  وأرسلللت ,ردوللكلل

مللع تؤكيللدها السياسللي والعللون االقتصللادك  اإلسللنادالبلللدان العربيللة لطلللب  إلللى
العراق أراضيدة وحب التزامها لهذا الدول على

(2)
.  

عدة دول عربية متباينة في المواقف إزاء العلراق حاليلاً,  ونظرا لوجود
فان بعضها تولي اهتماماً كبيرا بالشؤن الداخلي العراقلي واللبعض اآلخلر للي  
لديها هذا االهتمام, إال انه بصورة عامة تتركز اهتمامات اللدول العربيلة حلول 

 العراق بما يلي:

 اً.قاء العراق موحدبالحرا على   -0
 .ردية باعتبارها قضية داخليةوالقضية الك إلىالنظر   -4
 االنظمة السياسيةالعربية السنية لكون ارلب  ا قليةتركيز السلطة بيد   -2

والتقللارب مللع شلليعة علللى السلللطة المللن سلليطرة  والخشلليةالعربيللة سللنية 

                                                 

, 0664, [د. م.], 0( للمزيللد ينظللر: صللابر علللي احمللد, القللذافي والقضللية الكرديللة, دار الملتقللى للنشللر, ط1)

 وما بعدها. 20ا
 .403-402ا( محمد إحسان, المصدر السابق, 2)
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وهلذا ملا  النظام اإليرانلي وبالتلالي التلؤنير عللى البللدان العربيلة ا خلرى
 (.بالهالل الشيعي) يشيرون إليه

 لعراق.ا مريكي ل االحتالل إنهاء  -2

 المصال، االقتصادية.  -2
والحللرب ا مريكيللة علللى أفغانسللتان,  4000أيلللول  00بعللد أحللداث 

وإعلالن الللرئي  ا مريكلي )جللور  بلو ( قائمللة بؤسلماء )دول محللور الشللر( 
مريكيلة وشليكة ضلدها, لتشمل العراق ضلمن القائملة, وظهلور بلوادر ضلربة أ

 آذار 0 فللي( فللي شللرم الشلليخ 02العاديللة ) تهللادورفللي  القمللة العربيللةانعقللدت 

(422)قللرار رقللم وأصللدروا ال ,4002
(1)

 العربللي الللرفض علللى فيلله أكللدوا ,

هلو  دوللة عربيلة ةتهديلد أملن وسلالمة أيل واعتبلر أنالمطلق لضرب العلراقت 
عللى اسلتقالل وسلالمة ووحلدة على الحفلاظ  وأكد ,تهديد لألمن القومي العربي

عللن المشللاركة فللي أك  العربيللة دولالللامتنللاع والتؤكيللد علللى ت ي العللراقأراضلل
 ها.عمل عسكرك يستهدف أمن وسالمة ووحدة أراضي
اتخلذ ارللب اللدول  4002وبعد االحتالل ا مريكي للعلراق فلي نيسلان 

عالقللات ا معهللقللم تحيللث لللم  ي الجديللد,العراقللالنظللام مللن  سلللبياً  العربيللة موقفللاً 
اسلتلم مجلل   أنت فبعلد موقف جامعة اللدول العربيلة متذبلذباً وكان دبلوماسية, 

بلداعي أن الحكم االنتقالي السلطة في العراقت علقت الجامعة عضلوية العلراق 
وحتللى اسللتقبال )عمللرو موسللى(  قللد عللين مللن قبللل سلللطة االحللتاللتالمجللل  

فلي  القلاهرةي العراقلي فلي مجل  الحكم االنتقال عضاءا مين العام للجامعة  
ملن قبلل الجامعلة اعتلراف يفهم عللى انله  ال كانت مشروطة بؤن 27/9/3114

مجل البالعربية 
(2)

-33فلي تلون  فلي  (03)القمة العربيلة اللدورة  وانعقدت .

                                                 

 - (02د.ع ) 422:  .( قلللرار مجلللل  جامعلللـة الـلللـدول العربيلللة عللللى مسلللتوى القملللـة, الملللرقم: ) ق.ق1)
مللار / آذار  0هللـ الموافللق 0242ذو الحجللة  45(, شللرم الشلليخ, 02(, فللي الللدورة العاديللة )0/2/4002

4002. 
, بحلث منشلور عللى )سياسلياً وأمنيلاً( دور جامعلة اللدول العربيلة فلي العلراق ,سعد عبد الحسين الشمرك( 2)

 الرابط التالي:

http://www.zeitoonah.com/contents/shehri/2009/april/1/6.html زيللللللللللللللللارة  , آخللللللللللللللللر

2/3/4000 . 

http://www.zeitoonah.com/contents/shehri/2009/april/1/6.html
http://www.zeitoonah.com/contents/shehri/2009/april/1/6.html
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علللى  هاتؤكيللد , وأصللدرت القمللة تقريرهللا النهللائي لتتجللدد فيلله3115أيللار  34

نها, إلى تالل وانسحاب قوات االحتالل موإنهاء االح, ا راضي العراقية وحدة
ملن  الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي جانب نقطة ايجابية تمنلت في إدانة

السابقالبعني  قبل النظام
(1)

. 
كانللت المملكللة العربيللة السللعودية والحكومللة السللورية مللن أكنللر الللدول 

واج  , حيللث كانللت هلل4002بعللد عللام  قللياالعرالعربيللة التللي اهتمللت بالشللؤن 

 السلللعودية تتركلللز حلللول تعلللاظم دور ونفلللوذ الطائفلللة الشللليعية, أملللا الهلللواج 
مسلالتين هملا, التطلورات التلي شلهدتها القضلية  فكانت تتمحور حلول ةسوريال

الكوردية في العراق, وعالقاتها المتوترة مع الحكومة ا مريكية التي اعتبلرت 
 Beyond the Axis of) وراء الشللر ضللمن دول محللور مللاسللوريا مللن 

Evil) جلون بولتلون( فلي  المتحلدة ا ملمالسفير ا مريكي للدى تسمية  حسب(

وبالتللالي خشلليتها مللن التعللرض لضللربة أمريكيللة مبارتللة 4004أيللار  3
(2)

. 

رفيلق )ارتيلل رئلي  وزراء لبنلان وازدادت مخاوف الحكومة السورية عنلدما 

ة ة كبيلللردوليللل ةعزلللل, وبلللدأت تتعلللرض سلللوريا ل4002( فلللي علللام الحريلللرك

إيجلاد دور بوسلعها وضغوط واسعة من قبل المجتمع الدولي, وبالتالي للم يكلن 
قاعللدة , إال أنهللا أصللبحت السياسللة العراقيللة ومجرياتهللا الداخليللةعلللى  مللإنر

انطالق للمتطوعين العرب نحلو العلراق لتنفيلذ هجملات انتحاريلة ضلد القلوات 
دت اسلتعدادها بل يواء ا مريكية والعراقية داخل العراق, باإلضافة إللى أنهلا أبل

قادة النظام العراقي السابق عللى أرضلها
(3)

, إال أن أكنلر القضلايا الداخليلة فلي 

هلي مللا  4002العلراق التلي أقلقلت الحكومللة السلورية بعلد سلقوط النظللام علام 

شهدته القضية الكوردية من تطورات وحصول الكورد على الحقوق السياسلية 
التللي سللتإنر علللى الكللورد فللي سللوريا والدسللتورية فللي ظللل النظللام الجديللد, و

                                                 

( المنعقلدة فلي تلون , بتلاريخ 03( لمزيد من التفاصيل ينظر: تقريلر رئاسلة القملة العربيلة اللدورة العاديلة )1)

 .44-43, ا ا4002أيار  44-42
(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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مليللون نسللمة مللن سللكان سللوريا (0.4) حللوالي ناللللذين يشللكلو
(1)

نللاني  , وهللم

بعللد العللرب. ومللا تعللرض للله الكللورد فللي  أكبللر مجموعللة عرقيللة فللي سللوريا
تعرضوا لله فلي العلراق خلالل حقبلة حلزب البعلث بعلد  سوريا لم يكن اقل مما

الضلطهاد ملن قبلل الحكوملات لالكلورد فلي سلوريا  تعرض , حيث0635عام 

 ,0666-0640حكملله  حللافظ ا سللد سياسللات التعريللب خللالل ونفللذ ,المتعاقبللة

تلم  واسلتوطن العلرب فلي القلرى الكورديلة, كملاوصادر الممتلكلات الكورديلة 
اآلالف مللن الكللورد مللن جنسلليتهم السللورية فللي السللتينات مللن القللرن تجريللد 

, يللةدنوالم وق السياسلليةالماضللي, ترتللب علللى ذلللك حرمللان الكللورد مللن الحقلل
وتللؤنر فعللالً كللورد سللوريا با حللداث الجاريللة علللى السللاحة العراقيللة بعللد عللام 

, ويظهر هذا التؤنير من خالل أحلداث العنلف فلي ملعلب القاميشللي فلي 4002

, وهتللف الكللورد باسللم القللادة الكللورد فللي العللراق )بللارزاني فينللا( 4002آذار 

فلي  ام حسلين فينلا(, كملا احتفلل الكلورديقابله هتافلات الجملاهير العربيلة )صلد

(2)4002للعراق عام  تم اختيار جالل الطالباني رئيساً  أن شوارع دمشق بعد
. 

وبدأ الموقلف العربلي يتغييلر تلدريجياً إزاء التطلورات فلي العلراق, ففلي 

آذار  42-44 فللي الجزائللر( فللي 04) تللهدورمللإتمر القمللة للللدول العربيللة فللي 

عللللى ( أكلللدت فيللله 466)رقم هلللا الملللقرارعربيلللة , أصلللدرت الجامعلللة ال4002

االنتخابيللة التللي الديمقراطيللة وبالعمليللة  ترحبللواحتللرام وحللدة وسلليادة العللراقت 

, للشللعب العراقللي كبيللراً  إنجللازاً واعتبرهللا  ,4002كللانون نللاني  20ي جللرت فلل

                                                 

(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-and-

changing-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.  

http://www.usip.org/publications/won-t-you-be-my-neighbor-syria-iraq-and-changing-strategic-context-middle-east
http://www.usip.org/publications/won-t-you-be-my-neighbor-syria-iraq-and-changing-strategic-context-middle-east
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كتابللة فللي فللي العمليللة السياسللية وخاصللة ية الواسللعة الشللعبورحبللت بالمشللاركة 
إعللادة  , ودعمللاً لللذلك قللررتم وإجللراء االسللتفتاء الشللعبي عليللهالدسللتور الللدائ

تدريجياً العالقات الدبلوماسية مع العراق 
(1)

سلفيرها العربيلة الجامعلة , وأرسللت 
 ا ملينزار  31/21/3116وفليتؤكيلداً لهلذا اللدعم,  بغلداد إللى)احمد بلن حللي( 

تان عبلر فيهلا وكوردستان, وألقى كلمة في برلمان كوردسل العام للجامعة العراق
إقلللليم وحكومللة عللن ترحيبلله بالنظللام الجديللد وشللرعية البرلمللان الكوردسللتاني 

كوردستان
(2)

. 
واسللتمر الموقللف العربللي الللداعم لوحللدة ا راضللي العراقيللة, فعنللدما 

العلراق إللى )رير الملزم( حلول تقسليم  اقرارا مريكي صدر مجل  الشيو  ا

ة ومعظللم قللادة العربيللجامعللة ت البللادر, 4004 أيلللول 43فللي  نالنللة كيانللات

من قبل بعض المصلادر العربيلة  وصفالذك القرار  إلى رفض ةالعربي الدول
لتقسليم اللوطن  كخطلوة أوللى (لتقسليم العلراق إسلرائيلي-أمريكيع ومشربؤنه )
خطيلر بؤنله مشلروع الالجامعلة العربيلة ت وصفو ,القومي أمنه وتفكيكالعربي 

, كملا أكلد وهويتهلا العربيلة يلةالعراق يورير مقبلول والبلد ملن حمايلة ا راضل
مجل  التعاون الخليجي في بيلان لهلا رفلض المجلل  للقلرار عللى اعتبلار انله 

فلي المنطقللة وشللدد علللى وحللدة ا رض  ةسيتسلبب فللي نشللر النزعللة االنفصللالي
والشعب العراقي
(3)

. 
لللي  هنللاك ف ,المنللاطق المتنللازع عليهللامللن لللدول العربيللة أمللا موقللف ا

علن احترامهلا  الجامعلة العربيلة تعللن دائملاً  أنمعلن بلل دد ورسمي مح موقف
ويمكلن معرفلة  ,لعلراقفلي الخيارات الشعب العراقلي ودعلم العمليلة السياسلية 

 رفللض أمينهللا العللام خللاللمللن كركللوك قضللية الجامعللة العربيللة مللن موقللف 

تلدخل منله  ئه مطالبلاً لقا طالبالذك  4004وفد الجبهة التركمانية عام  استقبال

                                                 

 -( 04د.ع ) 466  جامعلللـة الـللللـدول العربيلللة علللللى مسلللتوى القمللللـة, المللللرقم: )ق.ق. : ( قلللرار مجللللل1)

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

العام للجامعة العربية عمرو موسى في برلمان كوردسلتان وعللى اللرابط  ا ميننا كلمة  :للمزيد ينظر( 2)

 التالي:
http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=6977&smap=010101

  .6/3/4000زيارة في  آخر, 00
ََّٕساح عٕننقالً عن:  (3) َّغَُو ل  وٖتُ بكَ ه ي  .403-402صٕرضأَٗ ث
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بموجب الدستور العراقلي ءلمنع إجراء االستفتا في قضية كركوكجامعة ال
(1)

 .
حيلث ف نها ترفض انضمام المناطق المتنازع عليها إلى كوردستان, سوريا  أما

 ,4003 علام فلي أنقلرة إلىزيارته  أنناء ا سد(, بشار)الرئي  السورك  أعلن

أعلرب علن , وتانكوردسل إقلليم إللىنضمام كركوك ا قاطعاً  يرفض رفضاً  بؤنه
بضلمنها القيلام التي تتخلذها  واإلجراءاتدعم بالدا لتركيا في جميع الخطوات 

يتمنللل فللي  موقللف بللالدا بللان العللراق, وأكللد كوردسللتانبعمليللة عسللكرية فللي 
بلدور المتفلر   وإنهلا سلوف للن تكتفلي ,المحافظة على وحلدة أراضلي العلراق

هاتقسيم إلىإزاء المحاوالت الرامية 
(2)

. 
تسلتمد فكرتهلا ملن اللوطن العربلي  للعراق رإية الدول العربية نيبدو أ

فللي مللا  نالحظللهوهللذا مللا  ,العربيللة الواحللدة ا مللةالواحللد ريللر قابللل للتجزئللة و
ملن خلالل تؤكيلدهم عللى وحلدة أراضلي العلراق والنظلر  يطرحه القادة العرب

ل إلى القضية الكوردية كقضية داخلية, وهناك تباين في المخاوف للبعض اللدو
السلعودية العربية إزاء التطلورات الداخليلة فلي العلراق, حيلث يخشلى كلل ملن 

فيهللا, فللي حللين نجللد أن اهتمامللات  تعللاظم دور الشلليعةمللن  ومصللر وا ردن
الدول الخليجية في العراق تتجه نحلو الجانلب االقتصلادك أكنلر ملن السياسلي, 

أمللا دولللة الكويللت فتخشللى مللن تعللاظم قللوة العللراق
(3)

تعللارض  لللذلك فؤنهللا ال 
التطلعات الكوردية ررم علدم وجلود موقلف جلدك لهلا تجلاا القضلية الكورديلة 
في العراق بصورة عامة, بينما تخشى سوريا من تعلاظم دور الكلورد وتحقيلق 

ت وينبلع القللق مكاسب سياسية ودستورية التي ستإنر سللباً عللى أمنهلا اللوطني
منها كركوك تعني سيطرة الكورد على المزيد من ا راضي و السورك من أن

                                                 

 . 060( بيار مصطفى سيف الدين, المصدر السابق, ا1)
, مقالة منشورة في مركلز الجزيلرة للدراسلات وعللى اللرابط , أكراد كركوك وحلم االنفصالخليل العناني( 2)

 التالي:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-
985F772FA568.htm  ,00/3/4000زيارة في  آخر. 

رة رسلمية علن مخاوفهلا ملن بصلو فلي اقلليم كوردسلتان كلل ملن دوللة الكويلت والقيلادة الكورديلة أعربت( 3)

 علن مخلاوف 4006 أيللولوزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك في  أكدتسلي، الجي  العراقي, حيث 

ذللك سلينتج عنله اخلتالل فلي ملوازين أن اعتبلار  ملن اعتلزام واشلنطن تسللي، الجلي  العراقلي, عللى بالدا
قلد يعرضلهم للمخلاطر  وأكلد بلان ذللك مخلاوفال القوى في المنطقة, كما أعرب القيادة الكورديلة علن نفل 

(, فلي 0224بضمانات من جراء ذلك. للمزيد ينظلر: جريلدة الصلباح الجديلد, العلدد ) واشنطنلذلك طالبوا 

40/4/4006.  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm#0
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm#0
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm#0
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm
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المزيد من القوة السياسية واالقتصادية, وبالتالي تهيئلة ظلروف مناسلبة للتوجله 
يها وبالتالي إنارة المشلكلة الكورديلة عل وما يتركه من تؤنيراتاالستقالل, نحو 

 هي في رنى عنه. فيها في وقت
علللى الللررم مللن عللدم وجللود موقللف صللري، وواضلل، للللدول العربيللة و

المخللاوف إال انلله يمكننللا القللول بللان  ,اطق المتنللازع عليهللاحللول مشللكلة المنلل
اقللل سللوريا وان كانللت  وإاليرانيللة, المخللاوف التركيللةالسللورية مشللتركة مللع 

جانلب  إللىكانلت  إال أنهلا العراقيلة الساحة في ا حداثعلى سير هما من تؤنيراً 
 حل للمشكلة. إلىالتوصل  أمام شكل عائقاً ت ا خرىالعوامل 

انلله ررللم االختالفللات والتباينللات الكبيللرة بللين  ,مللا سللبق ويبللدو مللن كللل
القاسللم المشللترك بللين هللذا الللدول  أن إال اإلقليميللة,مصللال، واهتمامللات الللدول 

للق بالقضلية عملن التطلورات الحاصللة فيملا يتالمخلاوف والهلواج   فيتمنل ي

 شلللرعياً  حيلللث اتخلللذ كوردسلللتان وضلللعاً  ,4002 علللام الكورديلللة خاصلللة بعلللد

تؤنيراتله إللى متلد ت ملن أنخشية هلذا اللدول  أناردرالي مما يف قليمودستورياً ك 
هللذا  أنلارتالتلي  ياالقضللا أهلم, وملن ةبحقللوق ممانللبللدانهم وبالتلالي المطالبلة 

سياسللية  أهميللةظهللور قضللية المنللاطق المتنللازع عليهللا التللي تمتلللك هللو  الللدول
 ةالسياسي انتهامككوردستان ستقوك  ب قليم إلحاقهاوفي حالة  ,واقتصادية كبيرة

التوجلله نحللو االسللتقالل عللن العللراق,  إلللى اإلقللليم ممللا قللد يشللجع ةواالقتصللادي
كلل ملن جهتهلا العملل ملن  اإلقليميلةاللدول  تحاولل وللحيلولة دون تحقيق ذللك
ملن اجلل  شتى الوسائل واكوردستان واستخدم إلىاجل عدم ضم هذا المناطق 

ومارسللت رد وطموحللات الكللالتعللاون فيمللا بيللنهم ضللد  إلللى فباإلضللافة, ذلللك
كملا هلددوا  ,ذللكتحقيلق والعراقيلة لمنلع  ا مريكيلة تينط عللى الحكلوموضغال

دعلم  إللى باإلضلافةكلل هلذا  ,عسلكرية واقتصلادية بل جراءاتكوردستان  إقليم
وا حلداث  عائالوقل وأنبتلتالكورديلة,  يلةالقوى العراقية التلي ال تتفلق ملع الرإ

إلللى حللد كبيللر فللي وضللع العوائللق أمللام  نجلل، اإلقليمللي قللدالتللدخل  بللؤن اليوميللة
 .المناطق المتنازع عليها الحلول المطروحة لحل مشكلة

 

 ًـدولـل الـامــالع: المبحث الثالث
 -إلللى جانللب العللاملين الللداخلي واإلقليمللي  -إن  تللؤنير العامللل الللدولي  

أصب، يشلكل إحلدى العواملل التلي انلرت عللى علدم التوصلل إللى حلل لقضلية 
المتنازع عليها, وهنا سنشير إلى تؤنير العامل الدولي من خالل نالنلة  المناطق

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 
طرحهلا فسنشير فيه إلى طروحات وتوصيات مجموعة ا زمات الدولية التي ت

 الميدانية حول مشكلة المناطق المتنازع عليها. امن خالل تقاريره
 

 دور الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة: المطلب األول
بعللد انهيللار المعسللكر االشللتراكي فللي بدايللة تسللعينيات القللرن الماضللي, 
أصبحت الواليات المتحدة ا مريكية القطب الوحيلد فلي العلالم, وبالتلالي بلدأت 

مللإنراً فللي ارلللب القضللايا الدوليللة, والسلليما فللي منطقللة الشللرق تلعللب دوراً 

, وأصللبحت 0660ا وسللط, فقللادت حللرب الخللليج النانيللة ضللد العللراق عللام 

االهتملام  دوخارجيلاً, وازدا اً تتدخل مباشرة في المسائل المتعلقة بالعراق داخليل

 4002والوجود ا مريكي في العراق بعد الحرب الذك قادتله ضلدها فلي علام 

مصال، ا مريكيلة فلي التي سميت بـ )حرب تحرير العراق(, ولعل من أهم الو
 العراق تتمنل بما يلي: 

 احتواء ا نظمة المناوئة لها في المنطقة )إيران وسوريا(. -0

 والغاز(. )النفطالوصول إلى مصادر الطاقة الهامة  -4
 .إيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل -2
 محاربة اإلرهاب. -2

 ية وحقوق اإلنسان.حماية الديمقراط -2
بطابعهللا  -تاريخيللاً - تميللزت السياسللة ا مريكيللة تجللاا القضللية الكورديللة

وإلحللاق واليللة الموصللل بهللا عللام  الدولللة العراقيللة تؤسللي فمنللذ البرارمللاتيكي, 

شللعب لبوجلله تطلعلات اومنهللا الواليلات المتحلدة,  ,وقفلت دول الحلفلاء ,0642

بريطانيلة فلي المنطقلة, وأهمللت , حيث ظلت ساكتة أمام السياسلات الردكوالك
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 

ديللة فللي قضللايا الشللرق مللن الحللرب البللاردة امتللاز موقفهللا بعللدم المشللاركة الج

, إال أنهلا بعلد قيلام 0622عام كمراقب في حلف بغداد ا وسط, حيث شاركت 

وانسلحاب ا خيلر ملن حللف بغلداد  0625النظام الجمهورك فلي العلراق علام 
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, وخسلارة 0644, ومن نم قيلام نظلام البعلث بتلؤميم اللنفط علام 0626في عام 

راب العللراق مللن المعسللكر الشللركات النفطيللة ا مريكيللة, وظهللور بللوادر اقتلل

, 0644الروسية علام -وخاصة بعد توقيع اتفاقية الصداقة العراقية االشتراكي,

اتجهللت نحللو دعللم النللورة الكورديللة
(1)

ليسللت إيمانللاً بالقضللية وإنمللا مللن اجللل  
شللكل ت الكورديللةنللورة الضللغط علللى العللراق, إال أنهللا بعللد أن شللعرت بللان ال

التلي  إيلران,تقلارب عراقلي ملع  ل تحقيلقومن اج ,على الدولة العراقية خطراً 
مللن النفللوذ  إبعللاد العللراق كانللت أقللوى حليللف لهللا فللي المنطقللة آنللذاك, وبالتللالي

السوفيتي
(2)

وتخللت علن دعلم النلورة  0642, رعت اتفاقيلة الجزائلر فلي آذار 

النلورة  القضاء على أدى إلى دون دعم خارجي مما الكوردوتركت الكوردية, 
   .الكوردية

للواليلات المتحلدة تجلاا القضلية الكورديلة طيللة سللبي ال موقفاستمر ال
أحلداث صلمتها تجلاا ولعلل , ملن القلرن الماضلي السبعينات والنمانينات عقدك

ذلللكخيللر دليللل علللى  0655حلبجللة وعمليللات ا نفللال عللام 
(3)

. وبعللد أحللداث 

إلى الحدود التركيلة رد وللك المليونيةالهجرة و 0660عام حرب الخليج النانية 

 اً,دوليللتؤخلذ طابعلاً محللي ال اإلطلارخرجت القضلية الكورديلة ملن واإليرانية, 
جذريلة. وهكلذا  القضلايا الدوليلة التلي تتطللب حللوالً إحلدى أهلم  وأصبحت ملن

ارتبطللت القضللية الكورديللة فللي العللراق بالواليللات المتحللدة لالسللتفادة منهللا, 
تلدعم  علد ذللك بلدأتوالتبرير للتلدخل المباشلر فلي الشلؤن اللداخلي العراقلي, وب

كلن إال أنهلا للم ت من خلالل مشلاركتها فلي تلوفير الملالذ اآلملن للكلورد,رد والك
 ا وسلطالشلرق  تعرض منطقلةسل أنهلابحجلة للكورد,  كيان مستقل إقامةنوك ت

واسللتمرت هللذا الحمايللة طيلللة فتللرة . عللدم االسللتقرار السياسلليمللن حالللة  إلللى
الحة بللين الحللزب الللديمقراطي التسللعينيات, بللل أنهللا سللاهمت فللي تحقيللق المصلل

الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني بعد سلنوات ملن االقتتلال اللداخلي 

التللي تمللت برعايللة  0665أيلللول  04فللي  نبينهمللا مللن خللالل اتفاقيللة واشللنط

                                                 

 .022-024ا قادر, المصدر السابق, أمينمننى  (1)

  .044ا ,نفسهالمصدر  (2)
(
3
) 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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(, واعترفلت الواليلات المتحلدة ملن خاللهلا مادلين أولبرايت) تهاوزيرة خارجي
أدر  في المراسالت الرسمية للواليات المتحدة بفيدرالية كوردستان العراق, و

تسمية كوردستان العراق بدالً من شمال العراق, كما أخلذت الواليلات المتحلدة 
علللى عاتقهللا ضللمان امللن الكللورد
(1)

. كللل هللذا اإلجللراءات االيجابيللة لللإدارة 
على االقل في الوقت  ردوالك عند أمريكان صورة يتحسا مريكية ساهمت في 

ردك فلي وكلال-ا مريكليلتعلاون لمناسلبة ال ا رضلية التلالي هيلؤتوب الحاضر,
 .المستقبل القريب
 برلملان رفلض وبعلد ,لعلراقعللى اا مريكلي  حلربالتحضير لل وأنناء

 مللن أراضلليهات للقللوات ا مريكيللة بفللت، جبهللة شللمال العللراق انطالقللاً  تركيللا
 الجانللللب الكللللوردك, وبالتللللالي اضللللطر -ازدادت فللللرا التعللللاون ا مريكللللي

شللمركة فللي يالبقللوات ومشللاركة  القيللادة الكورديللةالتنسلليق مللع  إلللىا مريكللي 
الجلي  ا مريكلي, إال أن شلمالية تحلت قيلادة الجبهلة ال يفلالعمليات العسلكرية 

هللذا التحللالف لللم يكللن مبنيللاً علللى أسلل  نابتللة ومدروسللة, وإنمللا جللاءت نتيجللة 
يللات المتحللدة للللرفض التركللي للمشللاركة الحربيللة ضللد العللراق, وكانللت الوال

ا مريكيللة قللد تبنللت خطللة عسللكرية مشللتركة مللع الحكومللة التركيللة مللن خللالل 

العراقيلة لألراضليجندك تركي  ألف 20 ما يقارب دخولالسماح ب
(2)

دون أن  

تقدر الوضلع الجديلد للكلورد فلي العلراق, وملن نلم أجبلرت, بعلد رفلض تركيلا 
قلوات  عتملاد عللىالمشاركة في الحرب, بوضع خطة تكتيكية بديلة تمنللت باال

 للسيطرة على المناطق الشمالية من العراق. البيشمركة
وبعد احتالل العراق وسقوط النظلام السلابق, للم تكلن اإلدارة ا مريكيلة 
جادة في التعامل ملع القضلية الكورديلة والتنسليق ملع القيلادات الكورديلة لبنلاء 

ت عللى السلاحة دولة عراقية ديمقراطية جديلدة, إال أن المسلتجدات التلي ظهلر
السياسية والعسكرية في البالد بظهور المقاومة ضد وجودها وتنشليط ا عملال 
اإلرهابية في الوسلط والجنلوب العراقلي بصلورة عاملة وفلي المنلاطق العربيلة 

                                                 

؛ لالطالع عللى نلا اتفاقيلة واشلنطن  226-224ا االمصدر السابق, م.  . الزاريف وآخرون,  (1)

 رسللالة ينظللر: سللوزان إبللراهيم حللاجي أمللين, التجربللة الديمقراطيللة فللي كوردسللتان العللراق, 0665لعللام 

مقدمللة إلللى مجللل  كليللة القللانون والعلللوم السياسللية فللي ا كاديميللة العربيللة فللي ريللر منشللورة  ماجسللتير

 .402-400ا ا  ,4000 الدنمارك,

( ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك: السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر 2)

 .024السابق, ا
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السللنية بصللورة خاصللة, بينمللا المنللاطق الكورديللة اسللتقبلت القللوات ا مريكيللة 
 نحلو العسلكرية ا مريكيلة فلي العلراقاستقباالً شعبياً ورسمياً, فاتجهلت القيلادة 

 واإلداريلة ا منيلة المجاالتفي التعاون والتنسيق مع القيادة الكوردية والسيما 
 ووجلدت اإلدارة ا مريكيلة نفسلها بلؤم  ,في المناطق المتنازع عليهلاوتحديداً 

إلى هذا التعاون بعد أن وجدت موالة الكلورد لهلا واسلتعدادهم للتعلاون حاجة ال
 يق المشللترك فللي مختلللف المجللاالت, حيللث كللان الكللورد آنللذاك أكنللروالتنسلل

 ,مقتلدرة أمنيلةقلوى وللديهم  اإلدارة فلي خبلرةً و لهلم تنظيملاً الجماعات الموالية 
اً عسكريو اً سياسيالكورد معهم  وتعاون

(1)
. 

ومع كل ذلك ظهرت بوادر هذا التحالف اله  منذ بداية دخول الجلي  

خاصللة فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا, فمنللذ , و4002ا مريكللي للعللراق عللام 

بقيللادة )وليللام مايفللل( إلللى كركللوك, أصللدر ا خيللر  042دخللول قللوات اللللواء 

ا وامر إلى البيشمركة بمغادرتها وعزل رئي  البلدية الكوردك, وشلكل إدارة 
جديللدة بالتسللاوك بللين مكونللات المدينللة علللى أسللا  سللتة أعضللاء لكللل مكللون 

المسلليحيين(, وداهمللت القللوات ا مريكيللة مقللرات -التركمللان-العللرب-)الكللورد
ا حزاب الكوردية
(2)

التي حاربت جنباً 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 

خطلف البيلوت( وان ملن يشلغل بيتلاً يسلتطيع البقلاء فيله لحلين إيجلاد يسم، بـ )
آليللات التسللوية لنزاعللات الملكيللة
(3)

, فللي إشللارة للعللرب الوافللدين اللللذين كللانوا 
يشللغلون بيللوت الكللورد والتركمللان. باإلضللافة إلللى انلله وررللم االحتجاجللات 
وك الكورديللة أبقللت القيللادة العسللكرية ا مريكيللة شللركة نفللط الشللمال فللي كركلل

                                                 

 (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. 

ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك: السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر  (2)

 .025-024 السابق, ا
(3) Human Rights Watch, Claims in Conflict Reversing Ethnic Cleansing in 

Northern Iraq, Op. Cit., p.43. 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22079.pdf
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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 

الجديلد, تجاا السياسة ا مريكية الجديدة التي تنلوك تهملي  الكلورد فلي النظلام 
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 مجللل  ا مللن الللدولي 

(2)4002حزيللران  5( فللي 0223المللرقم )
ون إدارة وعللدم اإلشللارة إلللى قللان 

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 

الحللللزب الللللديمقراطي اإلجلللراءات دفعللللت بالقيلللادة الكورديللللة عبللللر زعيملللي 
جللللالل  , واالتحللللاد الللللوطني الكوردسللللتانيبللللارزانيالكوردسللللتاني مسللللعود ال

 , ملن خلالل رسلالةجلور  دبليلو بلو  ا مريكلياللرئي  , لمخاطبلة طالبانيال
من التعامل ا مريكي إزاء الكورد أملهماخيبة  عنفيها  أعربا

(3)
. 

نللوان بع ا مريكلليالكللونغر  قبللل شللكلت لجنللة مللن  4003وفللي عللام 

مللن  أعضللاءبمشللاركة هللاملتون, -( أو لجنللة بيكللرمجموعللة دراسللة العللراق)
برئاسللة )جلليم  بيكللر( وزيللر خارجيللة  ,الحللزبيين الجمهللورك والللديمقراطي

و)لللي هللاملتون( الللرئي   ,عللن الحللزب الجمهللورك ا سللبقالواليللات المتحللدة 
لحلزب ملن ا االمريكلي السابق للجنلة العالقلات الدوليلة التابعلة لمجلل  النلواب

 أوضلاعتقريلر ريلر مللزم علن  إلعلداد آخلرين أعضاءمع نمانية  ,الديمقراطي
التوصلية  توخصصلواعدت اللجنلة تقريرهلا اللذك تضلمن توصليات العراقت 

نصت على "في ضوء الوضع التي لقضية المناطق المتنازع عليها  (20)رقم 

 كركللوك هنللاك ضللرورة للتحكلليم الللدولي لتجنللب العنللف الطللائفي فلليالخطيللر 
                                                 

ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزملة كركلوك: السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر  (1)

 . 043, 032السابق, ا 

 .4002حزيران  5, في  S/RES/1546 (2004): مجل  ا من المرقم نا قرار للمزيد ينظر( 2)

سعود البارزاني وجالل الطالباني إللى التي بعنها الزعيمين الكورديين منا الرسالة لالطالع على  (3)

جريلللدة الشللرق ا وسللط: جريللدة العللرب الدوليللة, العلللدد  :ينظللرالللرئي  ا مريكللي جللور  بللو , 

 .4002يونيو  5(, في النالناء 6242)
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والعللرب والتركمللان ممللا يجعلهللا  الكللوردفمدينللة كركللوك يقطنهللا خللليط مللن 

 2007  وإجراء استفتاء حول مصلير كركلوك قبلل نهايلة علام ,كبرميل بارود

 وهذا مسؤلة تتؤجيلهات سيكون انفجارا ًت لذا يجب العراقيكما يقضي الدستور 
إطلار  يفليجب أن تدر  على جلدول أعملال المجموعلة الدوليلة للدعم العلراق 

عملها الدبلوماسي"
(1)

تؤجيلل تطبيلق الملادة , ومما نالحلظ أن التقريلر أوصلت ب

بحجلللة أن االسلللتفتاء سللليفجر الموقلللف حينملللا وصلللف التقريلللر قضلللية  ,020

كركللوك ببرميللل بللارود, وبهللذا التوصللية, وعلللى الللررم مللن أنهللا كانللت ريللر 
 , كملا دعلااقلينا عليه الدسلتور العر ملزمة, فؤنها كانت بمنابة القفز على ما

ك. للذلك بلادرت رئاسلة إقلليم كوردسلتان إللى تلدويل قضلية كركلوإلى التقرير 
أكدت فيه رفضها للتقرير وبان الكورد رير  8/23/3117إصدار بيان بتاريخ 

ملزمين بؤك شكل من ا شكال بالتقرير وما جاء فيه
(2)

. 
دن( جوزيلف بايل السليناتور)إن  المشروع اللذك قدمله النائلب ا مريكلي 

 رئللي  لجنللة العالقللات الخارجيللة بمجللل  الشلليو  عللن الحللزب الللديمقراطي
السيناتور ليسلي كيلب( الرئي  الفخرك لمجلل  العالقلات الخارجيلة ), وآنذاك

تضللمن التللي  3118/:/37فللي  مجللل  الشلليو , علللى آنللذاك فللي الكللونكري 

يلة دراليخمسة نقاط وهلي وجلود علراق موحلد ملع تقسليمها عللى نالنلة أقلاليم ف
ملع عقلد ملإتمر إقليملي امنلي  ,ردك(, وتقاسلم النلروة النفطيلةوكل-سني-)شيعي

وانسللحاب  ,بمسللاعدة ا مللم المتحللدة الستحصللال تعهللد دول الجللوار حللول ذلللك
فقلة اعللى مو المشلروع وزيادة المساعدات إلعلادة ا عملار, وحصلل ,أمريكي

للى وع صلوت بلـ ال, 42بل امق اً من أصوات أعضاء مجل  الشيو صوت 42

الللررم مللن أن المشللروع طللرح ك حللدى الحلللول إلخللرا  العللراق مللن الحللرب 
الطائفية آنذاك, وكان رير ملزم وتؤكيد صلاحب المشلروع بؤنله ال تعنلي تقسليم 

 أن اإلدارة ا مريكيللة رفضللته العللراق وإنهللم سللوف لللن يضللغطوا لتنفيللذا, إال
نللذاك بعللدم حيأعلنللت السللفارة ا مريكيللة فللي بغللداد وأعلنللت عللدم ا خللذ بلله, و

                                                 

(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. 
 ٕ  َٕٔ انكا ََرحبُنِٕاصاِّّ طٕ ٕٗ حٔقٕ ٕ ُرح  : جوهر نامق سالم, ينظر( لالطالع على نا البيان 2)

َّٕئاراظو ئٗ َبهَ زحنَٕ ثاضاٗ طسِْٔ ا عزاقو حٕ ّغٕي ٗصتُرٔح   .222ل و 4004زو َ 
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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( 

يمكللن حللل مشللكلة كركللوك بمللادة  ال بؤنلله أكللد لجريللدة آسللو الكورديللة, حيللث
 بؤرلبيلللةمطالبلللة مجلللل  محافظلللة كركلللوك  أن إللللى وأشلللار واحلللدة, دسلللتورية
 أن إللى وأشلار ,كوردستان كانت رير شلرعية إقليم إلىضم المنطقة ل أعضائه

مصلللال، فلللي الوقلللت نفسللله إذا اتجهلللت  أنهلللا إال ,تلللدعم الدسلللتور أدارة بلللالدا
سلتإيد حتملاً  هلاف ن ,خلار  الدسلتورخيلاراً آخلر  وتطلعات المواطنين اتوررب

رربة هإالء
(2)

.   
علدم  إللى أمريكية متخصصة دعلت أصوات من مإسسات ترهظكما 

 The)انتربرايلللز  أمريكلللانفلللي دراسلللة لمعهلللد ف ,ردواالعتملللاد عللللى الكللل

American Enterprise Institute)  هلللل كوردسلللتان العلللراق )بعنلللوان

علدم  ( فيهلا السللطات ا مريكيلة إللىكلل روبلنماي) دعلا الباحلث (حليف جيلد؟
بسللبب حليلف ريلر مونلوق  بؤنهلاصللفها ووكحليلف, االعتملاد عللى كوردسلتان 

واشللنطن إلعللادة , ودعللا تركيللا تها لحليللف أمريكللاعارضللمو إيللرانمللع تعاملهللا 
ملع ا مريكلي إن التعلاطف ا تجاا اقليم كوردستان, وأشار إللى النظر بسياساته
 ودعللا ,شللراكة حقيقيللة, وال يصللل، الكللورد لا سللطورة يعتمللد علللى كوردسللتان

دبلوماسلللية الشلللرعية وعلللدم ملللن، المسلللاعدات ال إللللى قطلللع ا مريكيلللةة راداإل
ردستان العراقوكل

(3)
. 

الرسلمية  ا مريكيلةالسياسلة وأظهرت السنوات النمانيلة الماضلية, بلان 

 عمهلا التؤييلدإال أنهلا فلي نفل  الوقلت للم تتعلَد د ,020 لم تكن ضد تنفيذ المادة

, ولعللل مللن ابللرز لللدعم العمليللة بنشللاط حقيقيللاً  لللم تبللذل مجهللوداً والدبلوماسللي, 

                                                 

(1) Joseph R. Biden Jr. and Leslie H. Gelb, Federalism Not Partition, article 

published at:  

   http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/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.  

َ  ٕ زِكْ  ٕل )يُارح  ّكو( قُنؾلٖ ئٕطٕٗ ئاصُ  ٕنا ذَ هٖ رَٕكًّثاَض( 2)  ٔ اار ذٗ ئاصاُو  ٕنا ا ذ ز اُ و ر
  .44/6/4005و ٕ بٕمو حََعٕهحًّثصاىل  و(540)

(
3
) Michael Rubin, Op. Cit. pp.5-6.  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/02/AR2007100201824.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/02/AR2007100201824.html
http://americancentristparty.net/PDF/planforiraq.pdf
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إيلاد )خلالل عهلد حكوملة المواقف الدبلوماسية المإيدة خالل هذا الفتلرة كانلت 
)جلللون  ا مريكلللي فلللي العلللراقوّجللله السلللفير  26/2/3116فلللي ف (,علللالوك

عم اداللل بللالداموقللف  هللافيأوضلل، الطالبللاني,  جللالل إلللى ةنيغروبللونتي( رسللال
وكيللل وزيللر  وأشللار فيهللا أيضللاً إلللى تصللري،ت الدولللة االنتقللالي إدارةقللانون ل

الواليللات المتحللدة تللدعم  فيلله بللؤن الللذك أعلللن ,آرميتللا (ريجللارد ) الخارجيللة
الفقللرات التابعللة  وخصوصللاً  ,االنتقللالي إدارة الدولللةالتطبيللق الكامللل لقللانون 

 بلالداأن حكوملة , وطبيق الكامل لهلذا الملادةوتإمن بجوهرية الت, (25للمادة )

وذللك علن  المذكورة, داء ما عليها لغرض تسهيل تطبيق المادة  استعدادعلى 
فقراتهلاعلن تطبيلق  المسلإولةطريق مسلاعدة المإسسلات 

(1)
كملا أكلد السلفير  .

موقللف بللالدا  4004ا مريكللي فللي تركيللا )رو  ولسللن( فللي كللانون النللاني 

تقريلر مصلير كركلوك بؤيلدك العراقيلون أنفسلهم, وشلدد الداعي إللى أن يكلون 
)نيكوال  بيرنز( مساعد وزير الخارجية على نف  الموقف أنناء زيارتله إللى 

(2)4004تركيا في كانون الناني 
. 

وأننللاء المناقشللات الجاريللة فللي أروقللة البرلمللان العراقللي حللول وضللع 

العربيللة فللي  ىقللوال تاقترحلل ,4000قللانون انتخابللات البرلمللان العراقللي لعللام 

البرلملللان إعطلللاء كركلللوك وضلللع خلللاا فلللي االنتخابلللات وتوزيلللع المقاعلللد 
المخصصة للمحافظة بالتساوك بين مكوناتها من خالل إعطلاء كلل مكلون ملن 

وأملام هلذا  المكونات الرئيسلية النالنلة )الكلورد, العلرب, والتركملان( مقعلدين,
رديللة عللن خشلليتها, أبللدى القيللادة الكو التوجلله العربللي والصللمت ا مريكللي,

القيادة الكورديلة, حيلث اتصلل اللرئي   طمؤنةبادرت السلطات ا مريكية إلى ف
ن( بللرئي  اإلقللليم )مسللعود يللدا مريكللي )بللاراك اوبامللا( ونائبللة )جوزيللف با

وأكلللدا علللى ضللمانات أمريكيلللة طويلللة ا ملللد  ,:7/23/311البللارزاني( فللي 

الواليلات  بلالتزاموقلف رسلمي إعلالن مشدد على  اإلقليمرئي   أن إالللكورد, 

والدسلللتور لضلللمان حقلللوق الكلللورد 020المتحلللدة بالملللادة 
(3)

فاصلللدر البيلللت  ,

                                                 

  .030, المصدر السابق, ا سِشٕع ٕحمحٕئينظر: ( لالطالع على نا الرسالة 1)

درسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة, ليللام ان (2)

 . 442المصدر السابق, ا

 , متوفر فيبارزاني حول قانون االنتخاباتالنا كلمة رئي  اقليم كوردستان مسعود  للمزيد ينظر( 3)
وعللللللللللللللللللللللللللى الللللللللللللللللللللللللرابط التلللللللللللللللللللللللللالي:  اإلقللللللللللللللللللللللللليمموقللللللللللللللللللللللللع رئاسلللللللللللللللللللللللللة 
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على التلزام الواليلات المتحلدة بضلمان التطبيلق  لها ا بيض عقب ذلك في بيان

, والتزامها بالمسلاعدة فلي 020الذكر المادة بالكامل للدستور العراقي, وخا 

والتلزام  ,كوردسلتان إقلليموحكومة  االتحاديةمة بين الحكو العالقةحل المشاكل 
السلكاني اإلحصاء إجراءالعمل على بالواليات المتحدة 

(1)
ن وولإالمسلوكلرر  .

كريسلتوفر )السلابق  ا مريكليالسلفير  موملنه 020للملادة  تؤييلدهم ا مريكيون

يجللب أن  بؤنلله بللارزانيلللرئي  ل 33/2/3122فللي  لإقللليمزيارتلله  أننللاء (هيللل

 020المللادة وة المنللاطق المتنللازع عليهللا وفقللاً للدسللتور العراقللي تحللل مشللكل

منه
(2)

. 
الوعلللود  للللم تتعلللدَ ا مريكيلللة التصلللريحات الدبلوماسلللية إال أن جميلللع 

للموافقلللة عللللى المشلللاريع السياسلللية  يلللةردوكقيلللادة الالشلللفوية بغيلللة تشلللجيع ال
بعلد ة خاصلو ,والبرلملان العراقلي االتحاديلة الحكوملة الصادرة منوالقرارات 
اإلدارة  ضللغطإال أنلله فللي الواقللع لللم ت ,رد تخللوفهم منهللاوالنللواب الكللأن أبللدى 

 .020 نحو تنفيذ المادة سير قدماً تكي  االتحادية على الحكومةا مريكية 

أملللا ملللن الناحيلللة ا منيلللة فلللان الواليلللات المتحلللدة تشلللترك ملللع قلللوات 
رز مشللتركة, البيشللمركة والجللي  العراقللي فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا بمفللا

 )ريمونلد الجنلرال فلي العلراق ا مريكيلةقائلد القلوات وذلك وفقاً لخطة أعلنهلا 

ملن , للمنلاطقفي هلذا  ا منيالوضع  للسيطرة على 4006منذ عام  (أوديرنو

اجل تفادك الحلرب بلين مكوناتهلا
(3)

. وملع اقتلراب الموعلد النهلائي لالنسلحاب 
                                                                                                                                 

http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256  ,زيلللللللللارة فلللللللللي  آخلللللللللر

03/3/4000.  
(
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-secretary-

passage-iraqs-. revised-election-law , last visited 17/6/2011 

إلقلليم  دة ملتزمة بالضمانات التي قطعتها( للمزيد ينظر: السفير ا مريكي في العراق: الواليات المتح2)

 كوردسللتان وعلللى الللرابط التللالي: إقللليمحكومللة الرسللمي لموقللع المنشللور علللى خبللر كوردسللتان, 

http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100&lngnr=14&rnr=81&a
nr=33481  04/3/4000, آخر زيارة في . 

(3) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over 

Ninewa, Op. Cit. p.15. 

http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256
http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256
http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100&lngnr=14&rnr=81&anr=33481
http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100&lngnr=14&rnr=81&anr=33481
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وفقلاً لالتفاقيلة ا منيلة  42/23/3122الكامل للقوات ا مريكية من العراق فلي 

بلللين البللللدين
(1)

لجلللدول باااللتلللزام  (أوباملللا اللللرئي  )بلللاراك إدارة وإصلللرار, 
العراقيللة قللادرة  ا مللنقللوات وتؤكيللدا علللى أن  بللالدا, الزمنللي النسللحاب قللوات
 ضبط ا من في البلد, بدأت المناطق المتنازع عليها تشلهدعلى المحافظة على 

اكبلر خطلر عللى االسلتقرار  والتلي ستشلكل والكوردن العرب بي متزايداً  توتراً 

( فلي 002هلا الملرقم )مجموعة ا زملات الدوليلة فلي تقرير وحذرتالبلد, في 

بللين القللوميتين العربيللة والكورديللة علللى حللدوث مواجهللات , مللن 4000 آذار

 طللول خللط التمللا  مللع اقتللراب موعللد انسللحاب القللوات ا ميركيللة نهايللة عللام

4000(2)
انه على الررم من ان االنسحاب االمريكلي قلد تلم وفقلاً للجلدول , اال 

 الزمني المرسوم له اال انه لم تحدث اية مواجهات في تلك المناطق.
لتسللي، وإلى جانب كلل ذللك أعربلت الواليلات المتحلدة علن اسلتعدادها 

, ا ملللر اللللذك اقللللق القيلللادة الجلللي  العراقلللي با سللللحة ا مريكيلللة المتطلللورة
كفللة الميللزان  خشللية مللن تقويللة الجللي  العراقللي وبالتللالي تللرجي، تيللةردوالك

الحكومللة االتحاديللة عللى حسللاب كوردسللتان, والتوجلله نحللو  لصللال،العسلكرك 
عللى الحصلول  ردوكلفرض حلول إجبارية على الكورد, ولتفادك ذلك يصر ال

علللى ضللمانات بعللدم اسللتخدام هللذا السللالح ضللدها, كمللا حللدث فللي السللابق, 
أيضلاً باعتبلارهم جلزءاً ملن المنظوملة ا منيلة البيشلمركة  لي،باإلضافة إلى تس

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 
حل القضلية وفقلاً  أن ارلب القوى العراقية العربية والتركمانية تقف بالضد من

                                                 

 علللى موقلع مجللل  ا منيلة بللين الواليلات المتحللدة ا مريكيلة والعلراق نللا االتفاقيلة :( للمزيلد ينظلر1)

  .05/3/4000, آخر زيارة في  /http://www.parliament.iqالنواب العراقي: 

(
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. ; 

( في 0224جريدة الصباح الجديد, العدد )                                                                  

40/4/4006  

http://www.parliament.iq/
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للدسلتور,  نلله وفقللاً لآلليللة الدسللتورية فلان ضللم هللذا المنللاطق إلللى كوردسللتان 
سللليكون االحتملللال ا كبلللر, وبالتلللالي فلللان دعلللم الواليلللات المتحلللدة لهلللا تعنلللي 

 خسارتها لتؤييد هذا القوى.
التللي تضللغط العامللل اآلخللر يتمنللل بالعامللل اإلقليمللي وخاصللة تركيللا, 

ا مريكيللللة للحيلولللللة دون ضللللم هللللذا المنللللاطق إلقللللليم كنيللللراً علللللى اإلدارة 
ضللم كركللوك تعهللدها لتركيللا بعللدم السللماح لبللان بللل يمكللن القللول كوردسللتان, 
دخللول قلوات البيشللمركة تركيللا بعلد  وراء عللدم تلدخلالسلبب  كللانلكوردسلتان 

 .4002إليها في عام 

 ,كوردسلتانإللى ضلم كركلوك وان المعارضة الداخلية واإلقليمية بعلدم 
دعاء بان سيطرة الكورد على كركوك ستإدك إلى إشعال حرب أهلية بين واال

مكوناتهللا, مكنللت مللن إقنللاع اإلدارة ا مريكيللة والمإسسللات الدوليللة ووسللائل 
 .القضيةاإلعالم الغربية بادعائها وبالتالي مالت إلى تؤجيل 

وهنللاك دور مهللم للعامللل النقللافي حللول طبيعللة النللزاع فللي المنللاطق  
بللا رض,  يهللا, فالنقافللة الشللرقية تقللوم علللى قللوة ارتبللاط الشللعبالمتنللازع عل

وتمنل ا رض بالنسبة لهم شخصلية رمزيلة وتاريخيلة ونقافيلة مهملة وبعكسلها 
فلي المنطقلة اعات رارللب الصلللذلك نجلد وتعني ملوت هويلة ا ملة والشلعب, 

مرتبطللة بللا رض, وهللذا ال نجللدا فللي النقافللة ا مريكيللة حسللب مللا ذهللب إليلله 
العامللل الجغرافللي "بللان عنللدما يإكللد )صللموئيل هنتنغتللون( ا مريكللي  المفكللر
 تشلهدللذلك  أمريكلامفقودة في  أوهي ضعيفة  ا مريكيةمظاهر الهوية  ك حدى
 آخلر إللىحركة جغرافية عالية وللديهم حركلة انتقلال واسلعة ملن مكلان  أمريكا

ة ملا , ففلي الفتلرا ملريكيينهلذا الخاصلية بدرجلة  ا خلرىلي  لدى الشعوب 

وهلذا  إقلامتهم أملاكن أمريكليمليلون  22 ريلر 4000 آذارو  0666 آذاربين 

أك موقللع جغرافلي معللين  إللىال يشلعرون باالنتمللاء  ا مللريكيين أنعللى  دليلل
"بقوة

(1)
ا من وجاإ أجدادهممستوطنون ومهاجرون وان أنهم  إلىوهذا يرجع . 
ال يعتبلرون  فلؤنهم ة للديهم قويلةطنلاوكانت درجلة الملذلك مهما  أخرى, أماكن
آبللائهم, وبالتللالي فلل نهم ينظللرون إلللى القضللية فللي العللراق بللنف  ارض  أمريكللا

المنظور, وهذا ما يرفضه الكورد الذين يرون في هلذا المنلاطق بؤنهلا تاريخيلاً 

                                                 

( صلموئيل ب. هنتنغتللون, مللن نحللن: التحلديات التللي تواجلله الهويللة ا مريكيلة, ترجمللة: حسللام الللدين 1)

  .32-34ا  ,4002, دمشق, 0خضور, دار الرأك للنشر, ط
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كانللت جللزءاً مللن منطقللتهم, وبالتللالي فللان التنللازل عنهللا يعنللي إضللعاف الهويللة 
 الوطنية والقومية المتهم.

 

 دةـالمتح األممدخل ـت: الثانًالمطلب 
فللي عللام المتحللدة بعللد الحللرب العالميللة النانيللة  ا مللممنظمللة  تؤسسللت

ا وللى ملن الملادة , وكملا أشلار إليهلا مقاصلدها أهلم إحدىكانت من , و0622

الللدوليين واسللتخدام الوسللائل السلللمية  وا مللنحفللظ السلللم هللو  مينللاق المنظمللة,
هلذا الن عضلوية المنظملة اقتصلرت عللى  بين الدول,لحل المنازعات الدولية 

ا مم التي حصلت على االستقالل, وبالتالي أصب، لديها الحق فلي التمنيلل فلي 
 أصلبحتالتي لم تحصل على اسلتقاللها  ا ممالكنير من  أنفي وقت  المنظمة,

كنيلراً  بالنزاعلات الداخليلةالمنظملة لم تهتم ولذلك  من دون تمنيل في المنظمة,
مبدأ عدم التدخل في الشإون الداخلية اية عهد المنظمة, وأصب، وخاصة في بد

نصللت المللادة المنظمللة, حيللث  امللن المبللادئ ا ساسللية التللي قامللت عليهللللللدول 
لي  في هذا الميناق ما يسو  لألملم )على أنه من ميناقها النانية الفقرة السابعة 

اخلي لدولة ما المتحدة أن تتدخل في الشإون التي تكون من صميم السلطان الد
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
(1)

التاملة سليادة ال اكلون لهلتالحق للدول ل المنظمةميناق , وهكذا أعطى 
أ سلللارياً طيللللة فتلللرة الحلللرب البلللاردة     . وظلللل المبلللدالداخليلللة اعللللى حلللدوده

 نيسلان 2فلي  (355)رقم الدولي المل ا منقرار مجل   , ليؤتي0622-0660

العللراق إلللى كفالللة احتللرام حقللوق اإلنسللان لجميللع دعللوة بخصللوا  0660

ملن القملع, وان القلرار أعطلى طابعلاً إنسلانياً  العلراق كوردحماية والمواطنين 
وعللى اللررم ملن ذللك فلان  ولي  طابعاً سياسلياً, للقضية الكوردية في العراق

القرار لم تلغي مبدا سيادة الدول على اراضيها اال انه ادى الى تقليا السليادة 
, سابقة في عمل المنظملة عللى المسلتوى اللدولي القرار شكلالداخلية للدول, و

مرحلة جديدة من مراحلل التطلور فلي الفقله اللدولي بشلؤن حقلوق  ايةبدليصب، 

                                                 

علللى عللودة العقللابي, العالقللات السياسللية : د. نقللالً عللن للمزيللد ينظللر مينللاق منظمللة ا مللم المتحللدة, (1)

هلـ, 0242, ليبيلا, سلرت, 0الدولية: دراسة في ا صلول والتلاريخ والنظريلات, اللدار الجماهيريلة, ط

 . 422-424ا 
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وبالتللالي نسللانت وعلللى أساسللها صلليغت فكللرة التللدخل  رللراض إنسللانيةت اإل
وخرجللت هللذا  ,السلليادة الوطنيللةشللكلت مسللالة حقللوق اإلنسللان تحللدياً لقضللية 

 وأصللب، مللن ضللمن اهتمامللات للللدول داخليللةالقضللائية الواليللة المسللالة مللن ال
 القلللانون اللللدوليت فاللللدول بتوقيعهلللا وانضلللمامها إللللى المعاهلللدات واالتفاقيلللات

جللزء مللن عللن  تنازلللتت تكللون قللد المختصللة بكفالللة حقللوق اإلنسللان الدوليللة
واسلللتناداً إللللى ذللللك للللم تعلللد السللليادة مطلقلللة , المجتملللع اللللدولي إللللىسللليادتها 
وواقعية
(1)

وعلى اللررم  كما كان في السابق, وباالستناد على القرار المذكور, 
ا ميركيلة  الواليلات المتحلدة, أقلدمت ال يلنا عللى فلرض الحظلر الجلوك هأن

 ةبمنطقللسللميت  ,حظللر جللوك داخللل العللراقعلللى فللرض وبريطانيللا وفرنسللا 
وأصلب، القلرار والشيعةت  الكوردحماية لالحظر الجوك شمالي العراق وجنوبه 

يورسلالفيا والتلدخل فلي الصلومال سابقة للتدخل في دول أخرى فيما بعد منهلا 
 .وريرها

ا ملن اللدولي لوضلع  إن  االحتالل العراقلي لدوللة الكويلت دفلع مجلل 
وفللرض عليلله  ,تحللت طائلللة الفصللل السللابع مللن مينللاق ا مللم المتحللدةالعللراق 

ملن مجلل   0660آب  4الصادر فلي  (330) القرار بموجب اً اقتصادي اً حظر

ا مللن
(2)

سللقوط النظللام البريطانيللة علللى العللراق و-وبعللد الحللرب ا مريكيللة .

فللللي  (0252) ممجللللل  ا مللللن قللللرارا المللللرق, اصللللدر 4002عللللام  السللللابق

العراق بلداً محتالً بموجبه اعتبر  44/2/4002
(3)

, وأمام الفلرا  السياسلي فلي 

ؤنشلئت ف, العراق أصبحت المنظمة أمام مسإولية القيام بواجباتهلا تجلاا العلراق
 ا مللن( بموجللب قللرار مجللل  UNAMI) لتقللديم المسللاعدة إلللى العللراقبعنللة 

شلهر 23ولملدة  3114 آب( في 2611المرقم )
(4)

 سلنوياً  تهلاويلتم تمديلد مهم ,

 أيلارفلي  (سليرجيو دك ميلللو)على طللب ملن العلراق, وعلين البرازيللي  بناءاً 

                                                 

؛  .0660نيسان  2, في  S/RES/688 (1991)قرار مجل  ا من الدولي المرقم:  :للمزيد ينظر (1)

 لتلللدخل اإلنسلللاني, مقاللللة منشلللورة عللللى اللللرابط التلللالي:شلللعبان, مفارقلللة السللليادة وا نعبلللد الحسلللي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179840  ,زيللللللللارة فللللللللي  آخللللللللر

44/3/4000. 

  .0660آب  3, في  S/RES/661(1990)( للمزيد ينظر قرار مجل  ا من الدولي المرقم: 2)
 . 4002أيار  44, في  S/RES/1483(2003)قرار مجل  ا من الدولي المرقم:  :( للمزيد ينظر3)

 .4002آب  02, في  S/RES/1500(2003)قرار مجل  ا من الدولي المرقم:  :للمزيد ينظر (4)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179840
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179840
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/661%281990%29&Lang=A
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المتحللدة فللي العللراق لألمللمالمللين العللام ل خاصللاً  ممللنالً  3114
(1)

قللرار  وجللاء ,

اللللذك وضلللع بموجبللله  3115حزيلللران  5فلللي  (2657)رقلللم  ا ملللنمجلللل  

تسنى من خالله تقلديم المسلاعدة فلي ليالبعنة في العراق الخطوط العامة لوالية 
متابعللة و المسللاعدة فللي عقللد مللإتمر وطنلليت هللاأهمومللن  ,العديللد مللن المهللام

مإسسللات  وتؤهيلللبنللاء  إعللادةوتقللديم المسللاعدة فللي  اإلنسللان,حقللوق  أوضللاع
تقديم المشورة والدعم للحكوملة العراقيلة ومفوضلية و ,الدولة والمجتمع المدني

وكتابلة الدسلتور اللدائم ومراقبلة االنتخابلات  إجلراءي والمساعدة فل ,االنتخابات
, والتنميللة والمسللاعدات اإلنسللانية إعللادة ا عمللار ة فللي مجللالمسللاعدللبلللد, وال

باإلضللافة إلللى تمديللد مهمللة البعنللة لمللدة اننللي عشللر شللهراً 
(2)

, واسللتمر مجللل  
 ا مللن الللدولي سللنوياً ب صللدار قللرار لتمديللد مهمللة البعنللة لمللدة سللنة بنللاءاً علللى

( 2881لتصدر قرارها الملرقم ) 3118طلب من الحكومة العراقية, حتى عام 

تقلديم والذك بموجبه تلم توسليع مهملة البعنلة لتشلمل مهلام إضلافية وملن أهمهلا 
 لتسلوية مسلؤلة الحلدود الداخليلةلألطراف العراقية المشورة والدعم والمساعدة 

بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان
(3)

. 
وفللي المللادة  3115 لعلامأن قللانون إدارة الدوللة للمرحلللة االنتقاليللة  كملا

المخللتا بحللل مشللكلة المنللاطق المتنللازع عليهللا, أعطللى المجللال لألمللم  69

المتحدة بان تشارك في المشورة والمساعدة في الشؤن الداخلي العراقي, عندما 
داريللة لقللد تالعللب النظللام السللابق أيضللاً بالحللدود اإل" نصللت المللادة علللى أن 

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 

                                                 

وحللل محللله النيوزلنللدك  4002أب  06ا مللم المتحللدة فللي بغللداد يللوم  مقللرديميلللو فللي تفجيللر  قتللل (1)

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

 20حتلى  4004تشلرين النلاني  20خ , ليحل محله السويدك )سلتيفان ديمسلتورا( بتلاري4004ا ول 
ليحلل  4000اب  00حتلى   4006تموز  4, ليحل محله الهولندك )آد ميلكورد( في 4006حزيران 

حتللى اآلن. للمزيللد يراجللع موقللع بعنللة محللله االلمللاني مللارتن كللوبلر وهللو مسللتمر فللي رئاسللة البعنللة 
 . /www.uniraq.orgعلى االنترنيت: يونامي 

حزيللران  5, فللي  S/RES/1546 (2004)قللرار مجللل  ا مللن الللدولي المللرقم:  :( للمزيللد ينظللر2)

4002.  
 .4004آب  00, في   S/RES/1770 (2007)قرار مجل  ا من الدولي المرقم: :( للمزيد ينظر3)

http://www.uniraq.org/
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ن محّكللم محايللد مجموعللة مللن التوصللياتت فعلللى مجللل  الرئاسللة القيللام بتعيللي
وباإلجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصياتت وفلي حاللة علدم قلدرة 
مجل  الرئاسة على الموافقة على محّكمت فعلى مجلل  الرئاسلة أن يطللب ملن 
ا مللين العللام لألمللم المتحللدة تعيللين شخصللية دوليللة مرموقللة للقيللام بللالتحكيم 

 اً فلي إيجلادلمنظملة دورا إلعطلاءمباشلرة  إشلارة أول اوكانت هذ ." المطلوب
فشللل الحكومللة العراقيللة فللي حللل المشللكلة, وفقللاً للمللادة  وبعللد ,حللل للمشللكلةال

, 3116مللن الدسللتور العراقللي لعللام  251المللذكورة التللي تحولللت إلللى المللادة 

والتللي وضللعت سللقفاً زمنيللاً لتسللوية المشللكلة مللن خللالل نالنللة مراحللل وهللي 
ر مصلللليرها( فللللي مللللدة أقصللللاها )التطبيللللع, واإلحصللللاء, واالسللللتفتاء لتقريلللل

وحكومة إقلليم  االتحاديةظهور الخالفات بين الحكومة وكذلك  ,42/23/3118

 (فان ديمسللتورايسللت)قتللرح وا واقعللاً,المتحللدة  ا مللمتللدخل  أصللب، كوردسللتان,
تقلديم المسلاعدات  يونلاميالعام لألمم المتحدة في العراق استعداد  ا مينممنل 

( من الدستور العراقي وذللك خلالل ملدة سلتة 020ادة )الفنية الالزمة لتنفيذ الم

فلي  قتلراحاالوافلق برلملان كوردسلتان عللى , و2/2/3119ملن  اعتباراً  أشهر

ولحسن النية وحفاظلا "على انه  وأكد 37/23/3118( في 23جلسته المرقمة )

علللى المصلللحة الوطنيللة العراقيللة العليللا وشللعورا بالمسللإوليةت يعلللن المجللل  
المتحللدة مللع  ا مللمقتلله علللى مقتللرح الممنللل الخللاا  مللين عللام الللوطني مواف
المتحدة مرهونة بتنفيلذ هلذا  وا مممصداقية الحكومة االتحادية  أنالتؤكيد على 

"االلتزام ضمن الملدة المقترحلة دون مماطللة
(1)

وأكلد ديمسلتورا فلي كلملة لله ت 

حياً بعلد نفلاذ  020أمام برلمان كوردستان بان تدخل يونامي تعني إبقاء المادة 

المدة المحددة لها دستورياً, كما أنها ستضفي الشرعية الدولية على المادة
(2)

. 
العلراق  الوضلع فلي حلولله وأكد ا مين العام لألمم المتحدة في تقرير 

للصلللعوبة التقنيلللة وانللله  ,25/2/3119ا ملللن اللللدولي بتلللاريخ مجلللل   املللام

                                                 

اح يونلامي لتمديلد ملدة تنفيلذ ( للمزيد ينظر: قرار برلمان كوردستان العراق حول الموافقلة عللى اقتلر1)

 .43/04/4004( في 23لمدة ستة أشهر, الصادر في الجلسة رقم ) 020المادة 

( 22)ةيلةكطرتوةكان للة عَيلراق للة دانيشلتنى ذملارة و ةت ةری ن ةنوينيظان ديمستورا ستدةقى وتةى ( 2)

 ى:لينك ةل نةرلةمانى كوردستان, لة سايتى نةرلةمانى كوردستانی  04/04/4004روذى ی 

140&id=5180-http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News  ,  آخر زيلارة فلي

42/3/4000 . 

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News-140&id=5180
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ت  4004 كلانون ا ول ١٣قبلل واللوجستية التي ينطوك عليها إجلراء اسلتفتاء 

لدوافع تقنيةت ف ن أفضل خطوة تالية في عملية  هاضرورة لتؤخيرهناك بالتالي 

وفلي  4005ابتداء من كلانون النلاني  البدءتتمنل في , 020تسهيل تنفيذ المادة 

 ,رضللون سللتة أشللهرت بمسلللاعدة فنيللة تقللدمها إللللى السلللطات المعنيللة بلللا مر
بشللكل لمسللاهمة فللي تلللك العمليللة لالمشللاركة ذلللك جميللع ا طللراف  وسيسللاعد

بّناء
(1)

. 
ا قضلية والنلواحي فلي أربلع وبدأت البعنة مهامهلا إلعلداد تقلارير علن 

 ,بينها الحويجة ودب  وداقلوق وكركلوك فلي محافظلة كركلوكومن محافظات 
سللنجار وتلعفللر وتلكيللف وشلليخان فللي محافظللة و ومخمللور عقللرة والحمدانيللةو

قضلاء بللدروز فلي محافظلة  ملنكذلك ناحيلة منلدلي كفرك وخانقين وونينوىت 
فللي  العميللقبحللث مللن خللالل ال ,والطللوز فللي محافظللة صللالح الللدين ,ديللالى

 الجهللاتالتشللاور مللع مختلللف  مللن خللاللت لهللذا المنللاطقا وضللاع الراهنللة 
العراقية على الصعيد الوطني وعللى مسلتوى ا قلاليم والمحافظلات
(2)

القيلام و .
مراجعللة سللجالت التعللداد السللكانيت ومنللاطق المعنيللةت الزيللارات الميدانيللة للب

 المعلومات الواقعيلة علن التلاريخ اإلداركو ,والبيانات االجتماعية واالقتصادية
 فليمقبوللة ذات مصلداقية و تعلداد علدم وجلود وبسلبب لهذا الوحدات اإلدارية,

 ,4002 ديسلمبر انتخابلاتاعتمدت البعنة على نتلائج ت 0624منذ عام  العراق

وبنلاءاً  ,المنلاطقهذا جمع كمية كبيرة من المعلومات حول  إلىذلك كل ت وأد
 قللّدم الممنللل الخللاا لألمللين العللام لألمللم المتحللدة فللي العللراق ديمسللتوراعليلله 
ا ول حلللول العمليلللات الممكنلللة لتسلللوية الحلللدود الداخليلللة  يالتحليلللل التقريلللر

جلل  الرئاسلة رئي  اللوزراء العراقلي وم إلى 6/7/3119في  المتنازع عليها

أربعلة أقضلية  ا ول تقريلرشلمل الو ,إقليم كوردسلتان حكومة العراقي ورئي 
ت مرفللق معهللا وهللي قضللاء عقللرة والحمدانيللة ومخمللور ومنللدلي متنللازع عليهللا

حكوملة الؤن بل ديمستورا وأكد يونامي,ورقة توض، المنهجية التي اتبعتها بعنة 
كملا أوضلل،  .العمليلة حلولار المسلإولية السليادية التخللاذ قلر صلاحبة يلةالعراق

المتنلازع للمنلاطق المنهجية المستخدمة لمعالجة الحلدود الداخليلة التقرير أيضاً 
                                                 

الملللرقم  ,حلللول العلللراق المتحلللدة فلللي مجلللل  ا ملللن لألملللمتقريلللر ا ملللين العلللام : ( للمزيلللد ينظلللر1)

S/2008/19  , 02/0/4005بتاريخ. 
الملللرقم  ,حلللول العلللراق المتحلللدة فلللي مجلللل  ا ملللن لألملللمتقريلللر ا ملللين العلللام : ( للمزيلللد ينظلللر2)

S/2009/284  , 4/3/4006بتاريخ. 
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بعنة من إعداد وتقديم هذا التحليل هلو مجلرد المسلاهمة فلي الأن هدف , وعليها
نظلراً لملا تتضلمنه و هذا المسلائل المعقلدة والحساسلة.للتسوية اتطوير عمليات 

بعنة أربعة أقضية لتكلون موضلع تحليلهلا القيداتت اختارت هذا المسائل من تع
وقللد هللدفت البعنللة مللن خللالل هللذا العينللة إلللى تطللوير منهجيللة يمكللن  ,ا ولللي

عرضللها لتطبيقهللا علللى هللذا المنللاطق وريرهللا مللن المنللاطق المتنللازع عليهللات 
وقلد تلم اختيلار هلذا ا قضلية بعلد مشلاورات  ,على حكومة العراق للنظر فيهلا

 وبالشكل التالي: كل واحدة منهابتحليل الظروف الخاصة موسعة و

 قللع فللوق الخللط ا خضللرلكللون القضللاء ي محافظااة نٌنااوى: / قضاااء عقاارة -0

ا قضلية التلي  إحلدى ولكونهلات 0660علام  وتدار من قبل محافظة دهوك منلذ

الدسللتور مللن  022بموجللب المللادة  تقللع تحللت إدارة حكومللة إقللليم كوردسللتان

لن تكلون أوصت البعنة بؤنه أرلبية كورديةت  , و نها ذات4002لعام  العراقي

أن  وبالتلالي ,هناك حاجة للقيام بتغييرات جوهرية في الترتيب اإلدارك الحالي
 تحويل اإلدارة بصورة رسمية إلى محافظة دهوك. يتم

إدارة محافظللة لكللون القضللاء تحللت  محافظااة نٌنااوى: / قضاااء الحمدانٌااة -4

تقع خار  نطاق ا قضية التي تديرها حكومة  ولكونها ,0624نينوى منذ عام 

بروابط إداريلة واقتصلادية قويلة  هاوتمتع ,4002آذار 06إقليم كوردستان منذ 

قللرى للشللبك ومللع الموصلللت وتاريخيللاً كللان يتللؤلف مللن بلللدات مسلليحية كبيللرة 
ولكللون رالبيللة سللكانها مللن  ,ومجتمعللات عربيللةت بللا خا فللي ناحيللة نمللرود

دار قضاء الحمدانية من خالل محافظلة أوصت البعنة بان تشبك المسيحيين وال
 نينوى.

جلزءاً ملن محافظلة  مخملور كانلت قضلاء محافظة أربٌل: / قضاء مخمور -2

أننلاء انتفاضلة علام  الخلط ا خضلرولكلن بقائهلا تحلت  ت0624أربيل منذ عام 

خلار  نطلاق  وكانلتت ذللك الوقلت تهلا منلذبدأت محافظة نينلوى ب دار ,0660

ونظللراً  ,4002آذار  06قضللية التللي تللديرها حكومللة إقللليم كوردسللتان منللذ ا 

قضاء ملن الأك تشريع أو قرار أو نظام ينقل بصورة رسمية إدارة  لعدم وجود
, أوصللت البعنللة ضللم القضللاء إلللى إقللليم محافظللة أربيللل إلللى محافظللة نينللوى
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ة حيلث أوصلت البعنلل باسلتنناء ناحيلة قللرا كوردسلتان ضلمن محافظلة اربيللل, 
 كون من ا فضل إدارتها من خالل قضاء مجاور أو محافظة مجلاورةتقد  بؤنه

 .خار  إقليم كوردستان

كانلت منلدلي ملن أوللى  قضاء بلدروز فً محافظة دٌاالى: / ناحٌة مندلً -2 

تللم  0654مرسللوم جمهللورك فللي عللام االقضللية العراقيللة إال أنهللا وبموجللب 

لكنهلللا كانلللت , بللللدروزخفلللض المسلللتوى اإلدارك إللللى ناحيلللة ضلللمن قضلللاء 

طللرد وررللم سياسللات . 0624باسللتمرار جللزءاً مللن محافظللة ديللالى منللذ عللام 

تكلون  أن , وملع ذللك أوصلت البعنلةالنمانيناتوالسبعينات منذ  الفيليين الكورد
اسلللتمراراً للترتيلللب اإلدارك  هلللاراعتبباملللن خلللالل محافظلللة ديلللالى  تهلللاإدار

 التاريخي.
 المستخدمة لديها تمنل في: تقصيمعايير الوأشار التقرير إلى أن 

دراسللة الممارسللات التللي اتبعتهللا الحكومللات  خللاللمللن  التااارٌا اإلداري: -0

قيلللادة النلللورة  قلللرارات مجلللل  ومنهلللاالتغيلللرات اإلداريلللة إلحلللداث السلللابقة 
    منللذ التللي حللدنت اإلداريللة  تغيللرات, باإلضللافة إلللى الوالمراسلليم الجمهوريللة

 . 4002 آذار

حيلث أشلار التقريلر إللى انله تلم تحديلد المصلير  لخادمات:ا ماةالحكوتقدٌم  -4

اإلدارك لالقضية ا ربعة لتكون بشكل تسهل عللى الحكوملة إيصلال الخلدمات 
 إليها.

بيانللللات الاسللللتخدام  مللللن خللللالل :1009التركٌبااااة السااااكانٌة وانتخابااااات  -2

دراسللة نتللائج االنتخابللات البرلمانيللة فللي  إضللافة إلللى ,اإلحصللائية فللي العللراق

تحديلللد الخيلللارات السياسلللية المحليلللة ودرجلللة التلللؤنير ل 4002كلللانون ا ول 

أال  , كما أشلار التقريلر عللى انله يجلبالسياسي في المحافظات في ذلك الوقت
مإشللر علللى ميللل السللكان إلللى تغييللر الصللالحية كيللتم تفسللير نتللائج االنتخابللات 

 اإلدارية.

الظللللروف  تمللللت دراسللللة حيللللث االقتصااااادٌة:والظااااروف االجتماعٌااااة  -2

 ,المتنلازع عليهلاا ربعة ضمن المنلاطق  االقضيةاالقتصادية في واالجتماعية 
 كشف التاريخ الخاا بالسيطرة اإلدارية.لالستفادة منها ل
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تمللت دراسللة وضللع ومسللتويات دعللاوى الملكيللة  الاادعاوى والتعوٌضااات: -2

ا قضللية كمإشللر علللى التغييللرات التللي وقعللت فللي  جميللعوالتعويضللات فللي 
 ق.الساب

تمت دراسة ا وضاع ا منية فلي كلل منطقلة لفهلم  حيث األوضاع األمنٌة: -3

 وأنرها على اإلدارة المحلية. التوجهات

 هلذا الزيارات الميدانيلة التلي قاملت بهلا إللىمن خالل  :ٌونامًمشاورات  -4

زعمللاء العشللائر و إجللراء مقللابالت مللع مجللال  ا قضللية والنللواحيوالمنللاطق 
 وا هالي.

لبنللاء  مناسللبة  جراءاتلبعنللة فللي نهايللة التقريللر إلللى القيللام بللوأوصللت ا
مزيجلاً  جلراءاتاإلوشملت هذا  ,ع خصوصية كل منطقةبشكل يتناسب م النقة
لمساعدة على حماية ا قلياتواوالتنمية  ا عمارإلعادة  اإلعمالمن 

(1)
. 

واجه التقرير ا ول الصادر من بعنة يونلامي ردود أفعلال مختلفلة إزاء 
 طللراف النللزاع,  ملللزم جللاء فيلله, علللى الللررم مللن أن التقريللر كللان ريللرمللا 

وكذلك ال يلغي عملية االستفتاء المزمع قيامه لحسلم مصلير المنلاطق المتنلازع 
عليها, إال أنه واجه رفضاً من مختلف الجهات وخاصة القيادة الكوردية, حيث 

واصللدر  لمناقشللة التقريللر 9/7/3119عقللد برلمللان كوردسللتان اجتماعللا فللي 

 اسلتخدامعن قلقه حيال أسلوب تحديد تلك ا قضليةت والسليما بالراً أعرب فيه 
, ودعلا ا طلراف المعنيلة مختلفة فلي الوصلول إللى تللك المقترحلاتالمعايير ال

ملن  020بالملادة  وااللتلزام ,قلق مواطني كوردستان االعتبارا خذ بنظر إلى 

وضمان العدالة  للمنطقة, الجغرافيةو التاريخيةالحقائق والتؤكيد على  ,الدستور
 ,بحللق الكللورد والتركمللانالسللابق لللذك مارسلله النظللام التعريللب اوإزالللة آنللار 

 .ات القسلريةعلن طريلق السياسل سلابقاً  ولي  تعزيز وتنبيت الواقلع المفلروض
ينتظللر المقترحللات والخطللوات  الللبال  بللان البرلمللان الكوردسللتاني أكللدكمللا 

موقفلله وقللرارا  إلعللالنة والنالنللة مللن المقترحللاتت المقبلللة عللن المرحلللة النانيلل

                                                 

 ل الحلدود الداخليلة المتنلازعوحلا ول  التقريلرنلا  (,يوناميبعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق ) (1)

 إقلليم كوردسلتان ورئاسلة حكوملةالوزراء العراقلي ومجلل  الرئاسلة العراقلي  مجل  إلى, قدم عليها

 . 2/3/4005بتاريخ 
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بشؤنها
(1)

النائلب فلي أما ردود ا فعلال العربيلة إزاء التقريلر فقلد أعلرب عنله  .
للم  التقريرالذك أكد بان  (أسامة النجيفيالبرلمان العراقي من محافظة نينوى )

 تبنللى وجهللة النظللر , وبؤنللهالحلللول ولللم يقللدمل كفللاقم المشللا يكللن حياديللاً بللل
, سليطرتهم عللى بعلض المنلاطق المتنلازع عليهلاية لشلرعوأضاف الالكوردية 

ؤنهمللا بللين دولتللينكصللور العالقللات بللين بغللداد وأربيللل وو
(2)

كمللا أن القللوى  .
عضللو  (حسللن تللوران)انتقللد التركمانيللة عبللرت عللن رفضللها للتقريللر, عنللدما 

تهلم وا ,4002وك البعنلة العتمادهلا عللى نتلائج انتخابلات كركمجل  محافظة 

ملللن  بلللدالً  020بدعوتللله لتلللؤخير تطبيلللق الملللادة  للكلللوردديمسلللتورا بانحيلللازا 

اعتبارها الرية
(3)

. 
ملا تبقلى ملن كلان ملن المقلرر أن يللي التقريلر ا ول تقريلرين يشلمالن 

تلعفللر,   قضلليةالنللاني التقريللر  , علللى أن يخصللاالمنللاطق المتنللازع عليهللا
خللانقين فللي محافظللة  وقضللاء ,تلكيللف, شلليخان وسللنجار فللي محافظللة نينللوى

كركللوك والمنللاطق المجللاورة أن يخصللا تحديللداً لالنالللث , أمللا التقريللر ديللالى
, إال انه نتيجة لالنتقادات الكبيرة ومن مختلف التيلارات والقوميلات للتقريلر لها

 33/5/3122بعنلللة يونلللامي فلللي أصلللدرت ا ول حلللول تحليلهلللا وأسللللوبها, 

قلللدمت التقريلللر إللللى ت تقريلللر ا ولعلللن ال خالفلللاً هلللا النلللاني وا خيلللر, وتقرير
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 

ا ول, حيلث أشلار إللى التي تطرق إليها في التقرير  بضمنها االقضية ا ربعة
تللم إعللداد تقللارير منفصلللة حللول أقضللية سللنجار وتلعفللر وتلكيللف وشلليخان انلله 

وعقللرة والحمدانيللة ومخمللور والحويجللة والللدب  وداقللوق وكركللوك والطللوز 
                                                 

, 4005حزيلران  5 في حول توصيات ديمستورا الكوردستانيظر: بال  المجل  الوطني ن( للمزيد ي1)

    وعلى الرابط التالي:

http://www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News-140&id=2117  ,

  .46/3/4000آخر زيارة في 

(
2
) 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.  
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, وقللد أشللار التقريللر حللول وكفللرك وخللانقين وناحيللة منللدلي فللي قضللاء بلللدروز
سليناريوهات مقترحلات أو أربعلة ملن خلالل علرض  كركلوك مستقبل محافظة
وملن نلم ة المعنيلة سياسليالا طلراف  فلاقواتالدستور العراقليت  باالعتماد على
منللاطق هللذا الح آليللات لبنللاء النقللة فللي ااقتللر مللع عللام حولهللا,إجللراء اسللتفتاء 

ةدائمو ول مرضيةتوصل إلى حلوال والنزاع التوترحدة تخفيف ل
(1)

. 
 ت ا ربعة حول كركوك بما يلي:وتتمنل السيناريوها

 تفصليالً  أكنر لتكونمن خالل اتفاق سياسي  020صيارة المادة  إعادة -0

 قانونية. أكنروبصيغة 

تبقللى محافظللة  أن , أكوك محافظللة ريللر منضللوية فللي إقللليمكللركإبقللاء  -4
 إدارية بذاتها دون إلحاقها ب قليم آخر.

الحكوملة ن محافظة بكلل ملكوك كركربط من خالل مزدو  الرتباط اال -2
 ,ةكصللليغة للوصلللاية المشلللتركسلللتان كوردإقلللليم  االتحاديلللة وحكوملللة

 أهلللالياتفلللاق سياسللي يصللادق عليلله  إلللىويشللترط تحقيقلله بالتوصللل 
 عام.كركوك باستفتاء 

تكللون  أك أنوك وضللعاً خاصللاً كللركمللن، مللن خللالل  الوضللع الخللاا -2
يمكن اإلدارك, ويتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي إقليماً  أومحافظة 

تنبنلللق نتيجلللة التفلللاق سياسلللي ويصلللادق عليهلللا مواطنلللو كركلللوك  أن
عامباستفتاء 

(2)
. 

 تحلت اإلدارة ء كركلوكالسيناريوهات ا ربعة ال تشير إللى إمكانيلة بقلا إن  
الخيلارات وأكلد التقريلر عللى أن , ستانكوردقليم إل وال ضمها مباشرة لبغدادال

سليحتا  , وسياسلي واسلع النطلاق ال يمكن تطبيقه إال ملن خلالل اتفلاق ا ربعة
وك كلركمصلادقة سلكان محافظلة ل علاماسلتفتاء إجلراء  الخياران ا خيران إلى

 .عليها

                                                 

( للمزيلد ينظللر: البيللان الصلحفي لبعنللة يونللامي حلول الحللدود الداخليللة المتنلازع عليهللا, منشللور علللى 1)
 الرابط التالي:

 http://www.uniraq.org/arabic/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1009  آخلللللللللر ,

 .20/3/4000زيارة في 

(2) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Trouble Along the 

Trigger Line, Op. Cit, pp.7-9. 
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 سلباب منهلا صلامتة والنهلائي  عللى التقريلر النلانيردود الفعلل  كانت
 طلراف امن، و ,قدم توصيات صريحةيما إنه لم كت كسابقته نشر للعلنيلم  أنه
 رفضلهاحكومة الملالكي ر حول التقرير, ولذلك لم تبد إلبداء وجهات النظوقتاً 

 أقللل معارضللة لنتللائج التقريللر تانللك الكورديللة القيللادة أنيونللامي, كمللا  فكللار 
وك ضلمن كلركلم يتناول إدما   على الررم أن التقريرت مقارنة بالتقرير ا ول

بضلرورة يونلامي ملن خلالل إقلرار  للم يسلتبعد هلذا الخيلار إال انهستانت كورد
فقلد اعربلوا علن رضلاهم ملان كأملا التر يجاد حل ينسجم ملع أحكلام الدسلتور.إ

وك كلركملن، حلول  وذللك لتوصلية التقريلرالتقريلرت  النسبي حول ملا جلاء فلي
فقللد عارضللوا التقريللر وك كللركن العللرب فللي والسياسللي , أمللاوضللعاً خاصللاً 

كوردلل اً متحيز واعتبروا
(1)

. 
ح الحللللول الجذريلللة يبلللدو مملللا سلللبق, أن دور بعنلللة يونلللامي فلللي طلللر

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 

ونلللامي أكنلللر حياديلللة إزاء الكورديلللة. وكلللان ملللن المفتلللرض أن تكلللون بعنلللة ي
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 

لمنللاطق, وكانللت لبعنللة يونللامي فللي التاريخيللة فللي طروحاتهللا الخاصللة بهللذا ا
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 

وردسللتان والحكومللة االتحاديللة, بعللد انتهللاء المللدة الزمنيللة بللين حكومللة إقللليم ك

من الدستور العراقلي, حيلث أن  020المقررة لحل هذا القضية بموجب المادة 

لمنظمة ا مم المتحدة تجارب رير مشجعة في منل هذا القضلايا عللى الصلعيد 
ومنله  أملدها أطاللتللم تسلاهم فلي حلل الكنيلر ملن النزاعلات بلل  الدولي, فهلي

النللزاع فللي و الهنللدك كشللميرالنللزاع فللي إقللليم و يفلسللطينال-اإلسللرائيلي زاعالنلل
وكان لدور بعنة يونلامي فلي حلل قضلية المنلاطق المتنلازع عليهلا فلي  .قبرا
 يتمنللل فللي إضللفاءااليجللابي وكللان دورهللا سلللبيت وجانبللان ايجللابي العللراق 

                                                 

(
1
) Ibid., p.p. 7-9. 
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اعترفلت  وأنهلات والعمل على االستمرار بها 020ى المادة الشرعية الدولية عل

ت وانتهلاك القسلركسياسات التعريب والتطهير العرقلي والتهجيلر ب هاتقريرفي 
 تالكلللورد وفقلللاً لسياسلللا وممتلكلللات أملللوالواالسلللتيالء عللللى  اإلنسلللانحقلللوق 

للم تلذكرها جديلدة  مناطق أسماء ت في تقاريرهاذكر أنها ا نظمة السابقة, كما
فكللان واضللحاً فللي مللتن ي الجانللب السلللبأمللا  ر كمنللاطق متنللازع عليهللا.الدسللتو

عاملل ملع تتال  التقرير الن البعنة من خالل ما قاملت بله ملن عملل تظهلر بؤنهلا
 تعامللل مللع المنطللق السياسلليتبقللدر مللا  ,الواقللع الجغرافلليو ةالحقللائق التاريخيلل

فلي عملهلا  , باإلضلافة إللى خضلوعهاالذك يفرض نفسه في كنير ملن ا حيلان
إقليميلة, كملا داخلية عراقية أو  تاء أكانسو تؤنيرات سياسية إلىبشكل أو آخر 

وهلذا يعنلي االبتعلاد  020الملادة أنها طرحت إجراءات جديلدة للم تحتلِو عليهلا 

 ا ململلم تعلد  ضربة مفادا انههذا تلقى الكورد عن الدستور عند الضرورة, وب
ان تللدخل و, المتنللازع عليهللا المنللاطقفقراتلله حللول ودسللتور الالمتحللدة ملزمللة ب

 ,ها لكوردسللتانمالمشللكلة وبالتللالي عللدم ضلل أمللد إطالللةعنللي يحللدة المت ا مللم
وتعلاني ملن وضلع  ةيلة ضلعيفتحادوقلت كانلت الحكوملة االذللك الوخاصة في 

أشلهر المحلددة ستة مدة  أمضت وفعالً  كوردستان آمناً, إقليموكان , ءيامني س
تطرقللت  مللر لتللؤتي بتقريرهللا ا ول الجزئللي ومللا جللاء فيلله أنهللا  لعمللل البعنللة
كما تطرقت في تقريرها إلى مسائل ومنها قضاء عقرة فلي  تفقط أربعة أقضية

وقت كانت عائديتها قلد حسلمت دسلتورياً وللم تكلن محلل خلالف بلين الحكوملة 
فهمللت مصللطل،  أنهللاعلللى التقريللر  نؤخللذامللا العراقيللة وإقللليم كوردسللتان. و

تعطلي لكلل جلاء ل ا ولالمناطق المتنازع عليها بين طرفين وبالتلالي تقريرهلا 
 إلرضلاء أو هملامحاوللة لتحقيلق تلوازن بين كؤنها متساوية مناطقمنهما طرف 

ا ملر اللذك يإكلد إلغلاء وتهملي  الحقلائق التاريخيلة والجغرافيلة  كال الطلرفين
 لواقع هذا المناطق.

هلي معالجلة وعلى التحكيم لحل قضية محلددة  يونامياقتصر دور كما 
ذات  ا ساسلليةولللي  العمليللة  إلداريللةافللي الحللدود  أجريللتالتغييللرات التللي 

عللى التركيبلة السلكانية الحاليلة ونتلائج  ا ولتقرير الاعتمد , والنالنة المراحل

 التغيللللرالتللللي تركتهللللا سياسللللات  اآلنللللار , وبالتللللالي أهمللللل4002انتخابللللات 

كما أن التقرير وررم اعترافه بسياسات التطهيلر  .الديمغرافي لتعريب المنطقة
ورد الفيليلين إال أنله جلاء ليعتلرف بلالواقع اللديمغرافي السلائد العرقي بحلق الكل

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 
ت والكاكائيين كؤقوام منفصلة علن القوميلة الكورديلة فلي حلين أن هلذا المكونلا

تعللرف نفسللها قوميللاً 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 

هلا فلي الوقلت كؤحلد المعلايير إال أن 4002علام  انتخابلاتنتلائج اعتمادها عللى 

أشللراف ا مللم المتحللدة علللى رم مللن علللى الللر نتائجهللا بصللحة ذاتلله شللككت
 .تنفيذهات والتصديق على نتائجها

 تحليلية أكنر منها توجيهية في طابعهلاتيونامي تقارير وهكذا وررم أن 
صادرة من جهة ذات شان دولي كبير وبالتالي ستكون لهلا  ونيقة دولية إال أنها

ع دائلللرة اتسلللاؤن تقبلي. ولكلللن فلللي الجانلللب اآلخلللر فلللتلللؤنير فلللي أك حلللل مسللل

 المشلكلة خلرو  سيإدك إلى ت020 المناقشات والتعامل بخصوا تنفيذ المادة

ملن مصللحة وهذا قد ال يكون ت المحيط الدولي إلىمن الدائرة المحلية العراقية 
القلوى الداخليلة المناهضلة  نقللمقابل  للقيادة الكوردالسياسي  النقل ن  الكورد

اإلقليميللة لهللا سللترج، كفللة الميللزان لصللال، الللدول  لتطلعللات الكللورد ودعللم
وهكلذا يبلدو لنللا أن تلدخل يونلامي واليتهلا فللي التعاملل ملع المشللكلة ال  ا خيلر.

 تساهم بالتوصل إلى حل مناسب.
 
 

 رؤى مجموعة األزمات الدولٌة: المطلب الثالث
تعتبلر مجموعلة ا زملات الدوليلة
(1)

 (The International Crisis 

Groups)  من إحدى المإسسات الدولية التي أوللت مشلكلة المنلاطق المتنلازع

                                                 

 0662( مجموعة ا زمات الدولية منظملة دوليلة مسلتقلة ريلر ربحيلة وريلر حكوميلةت تؤسسلت علام 1)

مكاتلب  فلي بلجيكلا وللديهارهلا الرئيسلي فلي بروكسلل بمبادرة مجموعة من الشخصيات المعروفة, مق
للللويز )فرعيلللة وإقليميلللة وتمنيلللل ميلللداني فلللي العديلللد ملللن الملللدن العالميلللة, رئيسلللة المنظملللة هلللي 

للمحللاكم الدوليللة  السللابقة والمدعيلة المفوضللة السللامية لألمللم المتحلدة لحقللوق اإلنسللان السللابقة (آربلور

 26موظفللاً متفررللاً مللن  020ئر أنحللاء العللالم حللوالي ليوروسللالفيا وروانللدا, عللدد موظفيهللا فللي سللا
نزاعا,  32والنزاعات المحتملة التي تغطيها المنظمة القائمة لغة, عدد النزاعات  24جنسيةت يجيدون 

مليون دوالر أميركي. تتمنلل مهمتهلا فلي منلع حلدوث وتسلوية  03حوالي  4005وبلس موازنتها لعام 

يقلوم الل تقلديم تقلارير وتوصليات إللى ا طلراف المعنيلة, حيلث ملن خلالنزاعات الدموية حول العالم 
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, حيللث دأبللت المنظمللة علللى إصللدار تقللارير ميدانيللة عللن كبيللراً  عليهللا اهتمامللاً 
نظملة فلي الم أصلدرتهاتقريلر  أولفي هذا المنلاطق, ومنلذ  ا وضاعتطورات 

نبللؤت بؤنلله سلليكون ( تفللي العللراق التحللديات الدسللتورية)بعنللوان  4002عللام 

, أشلللد المسلللائل إنلللارة للنلللزاعتحديلللد الحلللدود الداخليلللة إلقلللليم كوردسلللتان ملللن 
 كون مدينلةيتحديدها عللى أسلا  إننلي أم إقليمليت وهلل سل هل يكونوتساءلت 
أم الضمن ذلك  كركوك

(1)
ودأبت المنظمة على االهتملام بالقضلية, وأشلارت  .

إللى نحلو تسلوية تاريخيلة؟(  العلراق: كلورد)بعنلوان  4002في تقريرهلا لعلام 

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
(2)

هلرت رإيتهلا علن المشلكلة ملن خلالل , وأظ
التي قدمتها فلي التقريلر للجهلات المختلفلة ذات الشلؤن, حيلث دعلت توصيات ال

لجنلة  لحين قيامإلى كركوك  الكوردإلى وقف عودة المرحلين  الكورد اءالزعم
, المطالبة بالممتلكات بالحكم فلي القضلايا التلي رفعتهلا بعلض ا سلر الكورديلة

للن تلدعم  هلابؤن يلةالكوردالقيلادة   الب بليلات المتحلدة حكوملة الوالكما أوصت 
رد واستقالل كوردستان لكنها ستفعل كلل ملا فلي وسلعها إلقاملة حكلم ذاتلي للكل

                                                                                                                                 

أسلوب المنظمة على أسا  البحث الميداني من خالل وضع فرق من البلاحنين داخلل أو بلالقرب ملن 
عللى معلوملات  وبنلاءً  ,الدول التي يوجد فيها خطر انلدالع أو تصلاعد أو تكلرار حلدوث نلزاع عنيلف

تقلارير تحليليلة تتضلمن توصليات عمليلة موجهلة إللى كبلار صلناع وتقييمات من الميدان تقوم ب علداد 

( وهلي نشلرة شلهرية تقلدم آخلر crisis watchكما تقلوم مجموعلة ا زملات بنشلر ) ,القرار الدوليين

المعلومات حول وضع جميع حاالت النزاع ا هم أو المتوقعة في العلالم. وتوصلل المنظملة تقاريرهلا 
سات في العالم والمسئولين فلي وزارات الخارجيلة والمنظملات الدوليلة وبياناتها إلى كبار صناع السيا

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 

ملن ل واإلعالم, لذلك تتمتع تقاريرها بتؤنير كبير عللى السياسلة الدوليلة, للمزيلد والدبلوماسية وا عما
, آخلر زيلارة فلي  www.crisisgroup.org يراجع موقلع المنظملة وعللى اللرابط التلالي:التفاصيل 

2/4/4000.  
(
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. 

http://www.crisisgroup.org/
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فللي العللراق
(1)

اتجهللت المنظمللة نحللو االنحيللاز إلللى القللوى  4002وفللي عللام  .

تهدئة المخاوف التركيلة حلول اإلقليمية وخاصة تركيا, ففي تقرير لها بعنوان )
وقللف البيانللات البالريللة  إلللىالقيللادة الكورديللة ( أوصللت وحللات الكورديللةالطم

الجمهلور الكلوردك لحلل تلوافقي  إرضاءاً لتركيا, وإقناع المنيرة حول كركوك
محافظلة كركلوكلوضلع خلاا  إعطاءو

(2)
, فلي وقلت اتخلذت المشلكلة إطلاراً 

نللت مللن قللانون إدارة الدولللة, وان طرحهللا هللذا كا 25قانونيللاً فللي ظللل المللادة 

تنبلؤت المنظملة بؤنله إذا  4003وفلي علام  .تجاوزاً للطرح الدسلتورك للمشلكلة

 في التوصل إلى حل لمشكلة المناطق المتنازع عليها قبلالمجتمع الدولي  فشل

سلتكون  ,4004كلانون ا ول  20 في لالستفتاء على مصيرها الموعد النهائي

نشلللوب حلللرب أهليلللةت بلللين الطوائلللف القاطنلللة هنلللاكت و عنيفلللاً  النتيجلللة نزاعلللاً 
المنظملة البرلملان العراقلي وأوصت واحتمال حدوث تدخل عسكرك خارجي. 

محافظللة  بموجبللهيمللن،  مسللودة مينللاق خللااإلللى مراجعللة الدسللتور ووضللع 
أن توافلق , كملا أوصلت لفترة محددة من الوقلت مستقل راليك قليم فيدكركوك 

بعيداً  شكل منصفترتيبات لتقاسم السلطة ب الطوائف ا ربعة في كركوك على
 ديمتقللب ت دعواتهللا السللابقة للقيللادة الكورديللةتكللررعللن حجمهللم السللكاني, كمللا 
, كركللوكومنهللا المطالبللة بضللم  يللةقومال همتطلعللات التنللازالت الضللرورية حللول

(3)4002 منذ عامالتخلي عن اإلدارات التي سيطرت عليها و
. 

للدسلتور,  ومع اقتراب موعد االستفتاء على مصلير هلذا المنلاطق وفقلاً 
 ( دعلت فيلهوككرك: حل أزمة والكوردالعراق قدمت المنظمة تقريراً بعنوان )
ضلمانات بحمايلة منطقلة إقلليم كوردسلتان إللى تقلديم حكومة الواليلات المتحلدة 

, عللى التخللي علن االسلتفتاءت أو عللى تؤجيلله عللى ا قلل ا خيرمقابل موافقة 
ريللر  اً ى االسللتفتاء واعتبللرا موقفللعللل يللةالكوردالقيللادة  إلحللاحانتقللد التقريللر و

, بحجللة أن إجللراء االسللتفتاء سلليإدك إلللى حللرب أهليللة بللين مكونللات مللدرو 
إعلللداد الجمهلللور ملللرة أخلللرى إللللى  يلللةالكوردالمنطقلللة, كملللا أوصلللت القيلللادة 

. هللذا باإلضللافة إلللى أن الكللوردك لقبللول التنللازالت الضللرورية بشللؤن كركللوك
                                                 

(
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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ة فللي القضللية, وطالبللت القيللادة المنظمللة اتجهللت إلللى إشللراك أطللراف إقليميلل
مللن  ,معالجللة المخللاوف التركيللة بشللؤن حللزب العمللال الكوردسللتانيب يللةالكورد
احتوائله وعزلله وحرمانله ا خيلر والتصري، علناً عن عدم التسام، ملع خالل 

وذلك إللغلاء  وقف نشاطه اإلعالميتو قطع اإلمدادات عنهو من حرية الحركة
سد العمليةالدور التركي الذك يحتمل أن يف

(1)
. 

اللنفط مقابلل بعنلوان ) 4005طرحت المنظملة فلي تقريلر لهلا فلي علام 

والكلللورد( طرحلللاً جديلللداً لحلللل : نحلللو المبادللللة العظملللى علللن العلللراق ا رض
صللفقة شللاملة تتمحللور حللول  المشلكلة سللميت بللـ )المبادلللة العظمللى( ملن خللالل

عللى  ي لكركلوكاالستننائ الكورد مقابل تؤجيل طلب ا رضتبادل النفط مقابل 
علللى تحديللد وضللمانات أمنيللة  الكللورد بموجبللهلعشللر سللنوات, ويحصللل  ا قللل
نللروتهم  إدارةحللق  إلللى باإلضللافةالللداخلي مللع بللاقي العللراق,  إقللليمهملحللدود 
العربلي وكلذلك اللدول  ا حمرحترم الخط على اعتبار أن الصفقة ست المعدنية.

 دخل دولللي قللوكتللوإلنجللاح الصللفقة طالبللت بالمجللاورة بخصللوا كركللوك. 
فللللي  للمسللللاهمة ا ساسللللية لألطللللرافتللللوفير الللللدعم يونللللامي لبعنللللة ودعللللت 

الواليللات , وطالبللت المفاوضللات مللن اجللل الحصللول علللى المبادلللة العظمللى
اإلطلللراف المختلفلللة  ودعلللم جهلللود تعزيلللز مفهلللوم المبادللللة العظملللىبالمتحلللدة 
 إقلليمكوملة الحكومة العراقيلة وحكما طالبت . إليهامن اجل التوصل  للمساهمة
السللطة يونامي  ب عطاءالدولي  ا منمن مجل   الطلب رسمياً إلى كوردستان 

كجللزء مللن و الحكومللة العراقيللةودعللت لتوجيلله مفاوضللات المبادلللة العظمللى. 
حلللدود البشلللؤن  يونللاميتبنلللي وتطبيلللق توصلليات بعنلللة  إلللى العظملللى المبادلللة

سلي  محافظلة كركلوك تؤو ,العلراق أجزاءكوردستان وباقي  إقليمالداخلية بين 
 ,أمللدها عشللر سللنوات انتقاليللةكمحافظللة قائملله بللذاتها لمللدة أو خللاا  كلل قليم

ملن قلانون  42نظام لتقاسم السلطة في كركوك بملا يتماشلى ملع الملادة  وإيجاد

والللذك مللن خالللله تللوزع المقاعللد التنفيذيللة )المحللافظ,  ,انتخابللات المحافظللات
تشللريعية الامون ومعللاونيهم(, وشللبه )المللدراء العلل واإلداريللةنائللب المحللافظ(, 

وفقللاً لمعادلللة النسللب  مكوناتهللاوالنللواحي والمجللال  البلديللة( بللين  ة)االقضللي

% 2التركمللان( و-العللرب-% للمكونللات الرئيسللية النالنللة )الكللورد24المئويللة 

                                                 

(
1
) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk 

Crisis, Op. Cit. 
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معارضللة  إللى الواليلات المتحلدةللمسليحيين. كملا طاللب التقريلر صلراحة ملن 
ضم كركوكل مساعي القيادة الكوردية

(1)
. 

قلانون منيرة للجدل, ومنها صدور حوادث  4005شهدت عام  أنوبعد 

تبعتهللا فللي او فللي البرلمللان العراقللي, 4005تمللوز  فللي مجللال  المحافظللات

دخللول الجللي  العراقللي لخللانقين واقتللراب حللدوث مواجهللة مللع الشللهر التللالي 
 االتحاديلللللةتللللوتر العالقللللة بلللللين الحكللللومتين  إللللللى أدت تقللللوات البيشللللمركة

بعنلوان  اً جديلد اً تقريلر متقلدو 4006المنظملة فلي تملوز  تجاء ,وكوردستان

, أوصللت فيهللا, ومللن اجللل اضللطراب علللى خللط التمللا ( :والكللورد)العللراق 
 إسللتراتيجيةمتابعللة تفللادك المواجهللة بللين الطللرفين علللى طللول خللط التمللا , ب

 يقتنسلالتصلال واالفلت، قنلوات التي طرحتها سلابقاً, وطالبلت ب الصفقة الكبرى
دعلم المفاوضلات بلين بين ا طراف المتنازعة, حيث طالبلت ملن يونلامي إللى 

حكومللة , كمللا طالبللت الداخليللة المتنللازع عليهللا ا طللراف فيمللا يتعلللق بالحللدود
 االسللتمرار فللي ممارسللة الضللغط علللى الجللي  العراقلليإلللى  الواليللات المتحللدة

منلاطق المتنلازع ال ة بعدم القيام بخطوات أحادية الجانب فيكشمريووحدات الب
االتصلاالت والتعلاون ا منلي لتقلليا  عليهات وتعزيز اآلليات الهادفلة لتحسلين

عنيف فرا وقوع صراع
(2)

. 
اسلللتغرق تشلللكيل الحكوملللة العراقيلللةت ونتيجلللة للوقلللت الطويلللل اللللذك 

القوات ا مريكية من العراق, وفي آخر تقرير لها في اقتراب موعد انسحاب و

: مخلللللاوف ملللللن مواجهلللللات بعلللللد والكلللللوردق العلللللرا)عنلللللوان ب 4000آذار 

(االنسللحاب
(3)

ق تقلللدم فللي تسلللوية يللتحق , شلللددت المنظمللة فيللله علللى أن علللدم
حيلث وصلفت  تدترك آنلاراً ملدمرة عللى البللسلي والكلوردالصراع بين العلرب 

 (,صللندوقاً مغلقللاً مليئللاً بالشللروربؤنهللا )الكورديللة –العالقللات العربيللةالمنظمللة 
اسلللتئناف المحادنلللات  االتحاديلللة وكوردسلللتانى الحكلللومتين ينبغلللي عللللللللذلك 

وأشللار المباشللرة حللول وضللع كركللوك والمنللاطق ا خللرى المتنللازع عليهللا. 

                                                 

(
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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مللع تحضللير  ,االنللدالع علللى وشللك الكللوردك-العربللي الصللراع التقريللر بللان
شمركة على طول يوالبالعراقي بين الجي  , القوات ا مريكية لمغادرة العراق

ولتفللادك ذلللك أوصللت المنظمللة كللوكت فللي محلليط كروخاصللة  خللط التمللا 
االلتزام العلني بحل تفاوضي لوضع  إلى إقليم كوردستانوالعراقية  تينالحكوم

عللى طلول  المشتركةمنية ا ليات , واالستمرار في اآلالمناطق المتنازع عليها
وتسليير دوريلات مشلتركة  ,إقاملة نقلاط تفتلي  مشلتركةخلالل خط التما  من 

ت اسلتناداً إللى اآلليلات البيشلمركةوقلوات العراقلي جلي  تتكون من أفراد من ال
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 

, حكومة إقليم كوردستان لعرض النزاعات على الحكلومتين حلال نشلوئهاوفي 
شلللمركة والشلللرطة الكورديلللة فلللي ياالسلللتمرار فلللي بلللذل الجهلللود إلدملللا  البو
التحرك باتجاا سيادة قلوات الشلرطة فلي االتحادية, و الدفاعوالداخلية  زارتيو

 المنللاطق المتنللازع عليهللا بهللدف تحويللل هللذا المنللاطق إلللى منللاطق منزوعللة
قلللللوات شلللللمركة أو يحيلللللث ال ُيسلللللم، ال للجلللللي  العراقلللللي وال للب ,السلللللالح

فيهللا. كمللا وصللف التقريللر الوضللع فللي  الكورديللة بالعمللل )الحراسللة(انْعااازِِس

العراق وكوردستان بؤنه لي  بعيداً علن حلدوث النلورات الشلعبية التلي سلادت 
البحلرين, البلدان العربية في شمال أفريقيلا واسليا )تلون , مصلر, ليبيلا, يملن, 

حكوملة إقلليم كوردسلتان قلوات وسوريا ... اللخ(, كملا وصلفت عمليلة إرسلال 

محاوللة مكشلوفة لصلرف بؤنها  ,4000 عسكرية إلى كركوك في أواخر شباط

وملا شلهدتها ملن المظلاهرات التلي  السليمانيةالداخلية في حداث ا االنتباا عن 
 الكلوردلتعبئلة السلكان وأيضلاً  طالبت باإلصالح الداخلي في إقليم كوردسلتان,

بللؤن  فهم. ودافعلت المنظملة عللن موقفهلاالتلي تنيلر عللواطكركللوك حلول قضلية 
كركللوك ينبغللي أن ُتعطللى وضللعاً خاصللاً كمحافظللة منفصلللةت دون أن تكللون 

لفتللرة انتقاليللةت مللع إيجللاد آليللة وخاضللعة للسلليطرة المباشللرة لبغللداد أو إربيلللت 
ن هو الوقلت المناسلب للسلعي ؤن اآلبل وصفت بلتسوية وضعها بشكل نهائيت 

الطلرفين المتنلازعين قبلول كملا أوصلت بها. ى حل نهائي للتوصل إلمن اجل ا

ملن  020التعداد العلام للسلكان الملذكور فلي الملادة  حولبقرار المحكمة العليا 
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السلإال  بحلذف , وكلذلك القبلولالدستور لي  هو نف  التعداد العشرك للسلكان
غير الضروركصفها بووحول ا صل العرقي لألشخاا 

(1)
. 

لمشلكلة المنلاطق الدوليلة  ا زملاتمجموعلة تناول  ويبدو مما سبق, أن
الخاصللة دون  الواقللع مللن وجهللة نظرهللا تحليللل المتنللازع عليهللا تمنلللت فللي 

كملا يظهلر  للحلل, والوطنيلة المفاهيم المحليلةاالعتماد على الوقائع التاريخية و
دعواتهلا بلؤن تكلون لألملم  اع ملن خلاللالنزل يتدوتقاريرها أنها تتجه نحو في 

المتحللدة والواليللات المتحللدة وتركيللا دور فللي رسللم مسللتقبل كركللوك, كمللا أن 
وإهملاالً  قفلزاً  تعتبلر علن ملا تضلمنه الدسلتور بديللةوحلول  تقديمها لطروحات

. كمللا أنهللا تللدافع عللن مخللاوف الللدول 4002مللن الدسللتور لعللام  020للمللادة 

تحم قضية حزب العملال الكوردسلتاني فلي النلزاع, اإلقليمية وخاصة تركيا وتق
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 

ليسللت مرتبطللة بللالمركز وال بللـ كوردسللتان  -هاإقليمللاً أو محافظللة قائمللة بللذات
بصورة مإقتة الطرح الذك يتفق مع الرإية التركمانية للحل, وبشكل علام نجلد 
أن تقللارير المنظمللة توصللي الكللورد علللى وجلله التحديللد بتقللديم تنللازالت حللول 

أكنر من مطالبتها لألطراف ا خرى بتقديم تنازالت مشابهة,  القومية همتطلعات
هللا دائمللاً ضللد وجهللات النظللر الكورديللة ومنهللا مطالبتهللا بتؤجيللل وان طروحات

االستفتاء على مصير هذا المناطق, وكلذلك مطالبتهلا ب لغلاء خانلة القوميلة ملن 
اإلحصاء السكاني التي تتفلق ملع مطاللب العلرب والتركملان, ووصلفها لقلوات 

صافاً بين إنترتيبات لتقاسم السلطة , كما أن دعواتها إلى تالبيشمركة بالمليشيا
بعيداً عن حجمهم السكاني كانت بالضد من الكلورد باعتبلارهم  مكوناتها االننية

نلزاع عنيلف  يشكلون ا رلبية في كركوك, هذا باإلضافة إلى أن تنبئها باندالع

لللم تكللن فللي محللله. وهكللذا فللان  4004مكونللات كركللوك فللي نهايللة عللام بللين 

ة فللي ا وسللاط السياسللية تقللارير جهللة ريللر ربحيللة ومسللتقلة وذات سللمعة جيللد
الغربية كمجموعة ا زمات الدولية, تركت آناراً واضلحة عللى هلذا ا وسلاط, 

هلاملتون بتوصليات المنظملة فيملا -والدليل على ذلك استعانة تقرير لجنلة بيكلر
يخا الدور التركلي ومسلتقبل كركلوك, إال انله فلي الوقلت نفسله يمكلن القلول 

                                                 

)
1
) Ibid. 
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ير عن النزاع في هذا المناطق بنفسلها, دون بان إقدام المنظمة على إعداد تقار
 .أن تكلفها جهة رسمية ذو عالقة بالنزاع تجعل من تؤنيرها محدوداً 

 ,سللبياً  سبق, أن الموقلف اللدولي يمكلن اعتبلارا موقفلاً ما  ن كلويبدو م
علن الموقلف اإلقليملي وحتلى الموقلف   نه ال يمكن رسم الموقف الدولي بعيداً 

ع, فللال الواليللات المتحللدة وال ا مللم المتحللدة وحتللى الللداخلي إلطللراف النللزا
المإسسات ا كاديمية الدوليلة ومنهلا مجموعلة ا زملات الدوليلة ال تشلدد عللى 

لآلليللة الدسللتورية. وبصللورة عامللة فللان الطللرح  إسللتراتيجية حللل النللزاع وفقللاً 
الللدولي إليجللاد الحللل ال تؤخللذ بالعوامللل التاريخيللة والجغرافيللة كؤسللا  لحلهللا 

لمللا تسللود المنطقللة مللن أوضللاعها  ا تللدر  الواقللع وتطللرح حلولهللا وفقللاً وإنملل
أن المصللال، االقتصللادية واإلسللتراتيجية والمخللاوف  ىالراهنللة, باإلضللافة إللل

علللى  الداخليللة  طللراف النللزاع, وكللذلك مخللاوف الللدول اإلقليميللة تللإنر كنيللراً 
ن االسلتفتاء طروحاتهم, والدليل على ذللك ادعلاء القلوى الداخليلة واإلقليميلة بلا

على مصير هذا المناطق ستإدك إلى اندالع الحرب الطائفية فلي المنطقلة مملا 
إلللى طللرح نفلل   ومنهللا مجموعللة ا زمللات الدوليللة حللدا بهللذا الجهللات الدوليللة

المشللكلة وبالتللالي أوصللت بتؤجيلهللا, كمللا أن رإيللتهم تسللعى إلرضللاء جميللع 

 فشلللها فللي 4005 وقللد أنبتللت ا طللراف الدوليللة منللذ بدايللة عللام ,ا طللراف

مللن بشللكل او بللاخر وهكللذا أصللب، هللذا العامللل  المشللكلة,حللل  المسللاهمة فللي
 لمشكلة.االتوصل إلى حل  انر على عدمالتي العوامل 
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 صل الثالثالف
 

الحلول الدستورٌة واآلفاق المستقبلٌة لمشكلة المناطق المتنازع 
 علٌها

 
مشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا فلي الجوانلب المختلفلة ل نلاتناولأن بعد 

هنللا البللد مللن طللرح الحلللول اآلنيللة )القانونيللة والدسللتورية(  ,الفصللول السللابقة
 أن ارتؤيلت واآلفلاقا الحللول مشكلة, وقبلل طلرح هلذلتلك الواآلفاق المستقبلية 

فللي المنللاطق المتنللازع  المختلفللة قللوة التؤييللد السللكاني للقللوى السياسللية أوضلل،
كلل ولتوضلي، ذللك خصصلنا المبحلث ا ول ملن خلالل أربعلة مطاللب  ,عليهلا

أملا المبحلث النلاني ( كركوك ونينلوى وديلالى وصلالح اللدينمطلب لمحافظة )
سنخصللا  ,ة ضللمن أربعللة مطالللبسنشللير فيلله إلللى الحللل الدسللتورك للمشللكل

والمطللب  للمرحللة االنتقاليلة, من قانون إدارة الدوللة 69المطلب ا ول للمادة 

أمللا المطلللب النالللث  ,4002لعللام مللن الدسللتور العراقللي  251النللاني للمللادة 

وا عملال  التلي اتخلذتها واهلم القلرارات 251فسنخصصه للجنة تطبيق المادة 
بعلد  251الملادة  سلريانالرابلع أوضلحنا مسلالة  المطللبفلي و ,التي قامت بها

أمللا المبحللث النالللث فسنخصصلله لآلفللاق  ,انتهللاء المهلللة المحللددة لهللا دسللتورياً 
 .المستقبلية لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها

 
خارطة القوى السٌاسٌة واالثنٌة فً المناطق : المبحث األول
 المتنازع علٌها

سللتورية واآلفللاق المسللتقبلية لمشللكلة قبللل طللرح الحلللول القانونيللة والد
المناطق المتنازع عليها, البد من توضي، حجم التؤييد السكاني للقوى السياسلية 

 نلله مللن خللالل معرفللة نقللل التؤييللد السللكاني لهللذا  ,المنللاطق تلللكالمختلفللة فللي 
تضل، لنلا مسلتقبل أك حلل دسلتورك أو يس ,لحللطروحلاتهم لالقوى مع معرفة 
سلنعتمد عللى  ,ل رياب تعداد سكاني حديثظ, وفي لمناطقلهذا ا أفق مستقبلي

علام  االحلتاللحيث شهد العلراق بعلد  .نتائج االنتخابات التي جرت في العراق
كانون  41النتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في  ديمقراطيةأول عملية  3114
دائللرة انتخابيللة االنتخابللات بؤنلله جعللل مللن العللراق  توامتللاز ,3116 النللاني

للعمليلة, وبالتلالي ال تعطلي بيانلات علن  بمقاطعلة العلرب السلنةكذلك و ,واحدة
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انتخابللات  تلللذلك سللوف لللن نشللير إلللى نتائجهللا, وجللاء كللل محافظللة بللذاتها,
بتغييللر قللانون االنتخابللات  توامتللاز 3116 كللانون ا ولفللي  نللوابمجللل  ال

وخصصت لهلا  ,دائرة انتخابية مستقلة 29لتصب، كل محافظة من المحافظات 

على أسا  التمنيل النسبي لتقللل ملن أهميلة نسلبة المشلاركة, أك  محددةمقاعد 
مللن النللواب بصللرف النظللر عللن نسللبة  محللدداً  أن كللل محافظللة تنتخللب عللدداً 
بخلرو  االتحلاد اإلسلالمي  3116 كلانون ا ولالمشاركة, وامتازت انتخابات 

وكلذلك ة, وشلارك بقائملة منفلردالكوردستاني من قائمة التحلالف الكوردسلتاني 
جبهلة التوافلق العراقيلة  من خلالل قلوائم منفلردة أبرزهلا مشاركة العرب السنة

وتلللت هللذا االنتخابللات انتخابللات مجللال   .والجبهللة العراقيللة للحللوار الللوطني
محافظلللة كركلللوك بسلللبب اسلللتننت منهلللا التلللي  :311 علللام المحافظلللات فلللي

 هد البللد فلي علام. كملا شلالمحافظلة مستقبل الخالفات بين الكتل السياسية حول
 تسللنركز علللى نتللائج االنتخابللا وهنللا النللواب.انتخابللات مجللل  عمليللة  3121

 ,المنللاطق المتنللازع عليهللا تللدخل ضللمنالنالنللة ا خيللرة فللي المحافظللات التللي 
هذا المبحلث ملن خلالل أربعلة مطاللب كلل مطللب لمحافظلة ملن في  تناولوسن

ولللم نتنللاول يللالى(, المحافظللات ا ربعللة )كركللوك, نينللوى, صللالح الللدين, د
محافظللة واسللط لكللون القللوائم الكورديللة فيهللا لللم تحصللل علللى أك مقعللد ضللمن 

حصللت قائملة التحلالف الكوردسلتاني فلي انتخابلات البرلملان حيلث  المحافظة.
صوت فقط (66:)على  هافي 3121العراقي لعام 

(1)
. 

 
 

 محــافـظة كركوك: المطلب األول
فظللات المتنللازع عليهللا بجملللة كركللوك, مللن بللين المحاتمتللاز محافظللة 
أنهلللا شلللكلت نقطلللة الخلللالف بلللين القيلللادة الكورديلللة  مميلللزات ملللن أبرزهلللا,

والحكومللات العراقيللة قللديماً ولحللد اآلن
(2)

بللان كللل وحللداتها , كمللا أنهللا تمتللاز 

                                                 

و 04 ار حٔنطكاىو ذارٓ ظُط, ينظلر: 4000( لالطالع على نتائج انتخابات مجل  النواب العراقي لعام 1)
 .4000 ثاِشٗ صاىل

سلين علرض عللى الكلورد صلدام ح أن إللى رئلي  حركلة التغييلر حاليلاً: روان مصلطفىي( يشير نوش2)
للمزيلد ينظلر: إينغلا  كركلوك,بشلؤن  مطلالبهمامالً بحكومتهم في التسعينات لقاء التنازل علن كاعترافاً 

 .02المصدر السابق, ارو  وهان  ريمشا, 
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ك شلهد ذبتاريخها المؤساوك الواإلدارية تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها, 
 تغييرات فلي حلدودهاعدة كما شهدت ركمانت والت الكورد ضد اً عرقي اً تطهير
بؤنهلا تحملل قيملة رمزيلة  وكلذلكسياسليةت   رلراض ترسلم التلي اإلداريلة

تنوعهللا أالننلي أكنللر مللن المنللاطق بكمللا تمتللاز  والتركملان, دكبيلرة لللدى الكللور
حيللللث تتواجللللد فيهللللا نالنللللة مكونللللات رئيسللللية )الكللللورد والعللللرب  ,ا خللللرى

وحتى المكون العرقي نفسله  ا قلية المسيحية, والتركمان( باإلضافة إلى وجود
 متوافقلة ةوالتركمانيل ةالعربي القوى السياسيةوان  منقسم فيما بينه إلى طوائف,

التجلاذب  باإلضافة إلى ذللك أنإلى كوردستان,  المحافظة على رفض انضمام
 هميتهلا  كبير جلداً  ,مستوى الوطني على هذا المحافظةالحتى على  ,السياسي
 كركللوك اسللمإلللى  أشللاروحتللى أن الدسللتور  ,يللرة مللن الجوانللب المختلفللةالكب

وصلف مشلكلة تما  ضمن المناطق المتنازع عليها, لذلك رالباً  بالتحديد كمنطقة
 .المناطق المتنازع عليها بمشكلة كركوك ك شارة إلى المشكلة بؤكملها

 ا ولكللانون  26فللي انتخابللات مجللل  النللواب العراقللي التللي جللرت 
فلي محافظلة كركلوك,  نين المسلجليالناخبمن  (7:2,692كان هناك ) ,3116

( ملنهم فلي االنتخابلات 6:6,536) , وشلاركمقاعد : وبناءاً عليه خصا لها
مقاعلد, فلي  6 عللى التحالف الكوردستانيوحصلت قائمة %, 9762نسبة أك ب

الجبهللة و جبهللة التوافللق العراقيللةحللين حصلللت القللوى العربيللة والتركمانيللة )
الجبهلللة التركمانيلللة و كتللللة المصلللالحة والتحريلللرو اقيلللة للحلللوار اللللوطنيالعر

 تحصلللواحللد فقلط فللي محافظلة كركللوك. كملا  مقعلدكللل منهلا علللى  (العراقيلة
عللى مقعلد واحلد حيلث  التركمانيلة العراقيلة( الجبهلة)الكتلة التركمانيلة السلنية 

علللى المسللتوى % 1.8المحافظللة, وعلللى أصللواتمللن % 22علللى  تحصللل
التركمللان الشلليعة والمتمنللل  صللوتاً. أمللا (4::,98بحصللولها علللى )الللوطني 

فلي قائملة االئلتالف  اللذك انضلوىلتركملان العلراق  اإلسلالميبحزب االتحلاد 
حيللث  كركللوك,ل علللى أك مقعللد فللي صلللللم تحف )الشلليعي( العراقللي الموحللد

ا صلواتملن % 465صلوت أك ملا يعلادل  (811,:2)على  فيها حصلت
(1)

 .

علللى التحللالف الكوردسللتاني الللوطني فقللد حصلللت قائمللة  أمللا علللى المسللتوى
مقعللداً مللن أصللل  64وحصلللت علللى  % 3268صللوتاً وشللكل  (367536283)

اإلتحللاد فللي مجللل  النللواب العراقللي, إلللى جانللب حصللول قائمللة  مقعللداً  386
( صلوتاً 2686799, التي شاركت بقائمة مفردة, عللى )اإلسالمي الكوردستاني

                                                 

( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة, 1)

 . 420ا المصدر السابق,
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مقاعللد فللي  6وبالتللالي حصلللت علللى % 264ل علللى المسللتوى الللوطني وشللك

شلللاركتا فلللي  نلتللليلمجلللل  النلللواب, أملللا اكبلللر الكتلتلللين ملللن العلللرب السلللنة ا

( 075207403االنتخابات, كانلت جبهلة التوافلق العراقيلة التلي حصللت عللى )

مقعللداً, أمللا قائمللة العراقيللة الوطنيللة فقللد حصلللت علللى  22صللوتاً وحصللدت 

مقعداً في البرلمان 42( صوتاً و حصلت على 6447242)
(1)

. 

فلان الكلورد حصللوا عللى  3116 ا ولالنتخابات كانون  ووفقاً وهكذا 
ومللع أصللوات االتحللاد اإلسللالمي  فللي محافظللة كركللوك ا صللواتمللن % 64

يلة العرب أملا القلوى. %22فان نسبة فوز الكورد ستكون بؤرلبية الكوردستاني 

%24 يللة علللىوالتركمان% 38 فحصلللت علللى
(2)

هللذا الخسللارة التللي وأمللام , 

منيت بها القوى العربية والتركمانية, ادعت هلذا القلوى بحصلول تزويلر كبيلر 
مللن  3114بعللد عللام مللن خللار  المدينللة إليهللا رد وعللودة الكللفللي االنتخابللات, و

وبشهادة الملراقبين اللدوليين للم ا صليين, إال انه  سكانها من يعتبرونالذين ال 
جلرت بلل بيرة تلإنر عللى نتلائج االنتخابلات تشهد االنتخابات عمليات تزوير ك

بمشاركة عدد كبير من المراقبين العراقيين والدوليين تاالنتخابا
(3)

. 
لم تلتمكن القلوى التركمانيلة ملن إنبلات االدعلاء بلؤنهم يشلكلون ا رلبيلة 

 ,الحدينلة تإكلد عكل  ذللكو القديملة ا دللةن جميلع ال تعلى مستوى المحافظة
علن  التركية نسبتهم تزيد قلليالً اللغة الناطقين ب بؤنسجلت  2:68عام  ف حصاء

وفلي %, 8نسبتهم  تكان 8::2 إحصاء عاموفي  ,سكان المحافظة من% 32

ملللن % 22عللللى  ت القلللوى التركمانيلللةحصلللل 4116 ا ولانتخابلللات كلللانون 

ملا حصلل عليله التركملان فلي  فلؤنللنتائج االنتخابية  المحافظة, ووفقاً  أصوات
ولكللي ينبللت  ,مللن سللكان العللراق% 3 إلللى 2سللوى  لشللكيلللم عمللوم العللراق 

في كركوك يتعين عللى كافلة تركملان العلراق  ا رلبيةيشكلون  بؤنهمالتركمان 
وبالتالي اتجهت الجبهلة التركمانيلة  ا رلبية,يعيشوا في كركوك كي يحققوا  أن

مدينلة مركلز فلي  ا قللعللى  ا رلبيلةالتركملان يشلكلون للتشبث باالدعاء بان 
                                                 

التقريللر النهللائي النتخابللات , البعنللة الدوليللة لالنتخابللات العراقيللة؛  422-426( المصللدر نفسلله, ا1)

 .46-44, المجل  النواب العراقي 02/04/4002
(
2

 ( Sean Kane, Op. Cit., p.25. 

قيللة, ( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التواف3)

 .200المصدر السابق, ا
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ولللللي   إداريللللةاعتمللللاد مدينللللة كركللللوك كوحللللدة , وبالتللللالي يجللللب وككركلللل
كمحافظة
(1)

 ا رلبيلة,ال يشلكلون  فلؤنهم المدينلة مركلز ولكلن حتلى فلي حلدود ,
 % 44والكلورد  % 48 سلوىن بالتركيلة وللم يكلن النلاطق 2:68 إحصاءففي 

علللى مسللتوى  , أمللافللي المدينللةمطلقللة  أكنريللةهنللاك ولللي  % 33والعللرب 
انظلر )% 32والتركمان  % 39والعرب  % 59رد والك ن نسبةفكا المحافظة

للللم يكلللن  2:68 وإحصلللاء علللام 3116النتخابلللات  , ووفقلللاً (8جلللدول رقلللم ال

بل كلانوا اصلغر المكونلات الرئيسلية النالنلة  أرلبية في المحافظةالتركمان قط 
 وبفارق كبير.

شللهد العللراق انتخابللات مجللال  المحافظللات, إال أن  :311وفللي عللام 

فات بين القوى السياسية عللى المسلتوى اللوطني حلول قلانون االنتخابلات الخال
حالت دون إجراء االنتخابات في محافظة كركوك, كما لم تجِر االنتخابات فلي 
 موعدها في محافظات إقليم كوردستان النالنة )دهوك واربيل والسليمانية(.

, وفلللي 3121آذار فلللي مجلللل  النلللواب العراقلللي وجلللرت انتخابلللات 
علدد المقاعلد المخصصلة (, و668,148) ا صلواتعدد بلس كركوك فظة محا

وامتللازت هللذا مقعللداً مللع مقعللد واحللد كوتللا للمسلليحيين,  23 كانللت للمحافظللة
االنتخابات بشلق الصلف الكلوردك وتوزيعله عللى أربلع قلوائم )قائملة التغييلر, 
وقائملللللة االتحلللللاد اإلسلللللالمي الكوردسلللللتاني, وقائملللللة الحركلللللة اإلسلللللالمية 

دسللتانية, قائمللة التحللالف الكوردسللتاني المكللون مللن الحللزب الللديمقراطي الكور
الكوردسلللتاني واالتحلللاد اللللوطني الكوردسلللتاني ملللع مجموعلللة ملللن ا حلللزاب 

ردسللتانت وحللزب كللادحي كو ردسللتانيتوالك الحزب الشلليوعيكللة الصللغير
(, في حين توحدت ارلب القوى ردستانيوالحزب االشتراكي الديمقراطي الكو

أيللاد عللالوك, التللي  بقيللادة لتركمانيللة حللول القائمللة العراقيللة الوطنيللةالعربيللة وا
وشلكل  اً صلوت (322,447فازت بؤكبر عدد من ا صوات فلي المحافظلة بللس )

أمللا القللوى العربيللة  سللتة مقاعللد,وبالتللالي حصلللت علللى  مللن ا صللوات ٪:4

والتركمانيللة ا خللرى التللي صللوتت لالئللتالف الللوطني العراقللي بقيللادة إبللراهيم 

% ملن 2الجعفرك وائتالف دولة القانون بقيادة نورك الملالكي فلؤنهم فلازوا بلـ 

فقلد  جبهلة التوافلق وهلي اآلخلر مسلتقلالسني العربي الالطرف ا صوات, أما 
ا صلوات, وهكللذا بلغللت نسلبة أصللوات جميللع القللوائم مللن % 4حصللت علللى 

                                                 

 .242 -242( المصدر نفسه, ا ا1)



 237 

% علللى مسللتوى المحافظللة58العربيللة والتركمانيللة معللا حللوالي 
(1)

لت . وحصلل
مللللن  %47 وبلللللس اً صللللوت (317,653) علللللى التحللللالف الكوردسللللتانيقائملللة 

كملا حصللت القلوائم الكورديلة ا خلرى,  ستة مقاعد, حصلت علىا صوات و
ا صللوات, أمللا مللن % 7 وبلللس اً ( صللوت47,665)منهللا قائمللة التغييللر علللى 

قائمللللة االتحللللاد اإلسللللالمي الحللللزبين اإلسللللالميين الكللللورديين فقللللد حصلللللت 
علللى  لحركللة اإلسللالمية الكورديللةاً, واصللوت (35,358علللى ) نيالكوردسللتا
ا صللوات, كمللا مللن  %7 ( صللوتاً, وبلللس نسللبة الحللزبين معللاً 8,286)حللوالي 

( صللوتاً, 573حصلللت قائمللة قلعللة كركللوك )ليسللتى قللةالى كللةركوك( علللى )
إال  اً,صلوت( 79,549) معاً أصوات هذا القوائم الكوردية الصغيرة  بلغت حيث

وهكللذا أصللب، نسللبة ا صللوات التللي  نيللابي.صلللوا علللى أك مقعللد أنهللم لللم يح

% من ا صوات )انظر الرسلم البيلاني 25حصلت عليها القوائم الكوردية معاً 

( صلللوتاً 39,189المسللليحية فحصللللت عللللى ) قائملللة الرافلللدين(. أملللا 3رقلللم 

وبالتلالي فلازت بمقعللد الكوتلا
(2)

وعلللى اللررم ملن أن نسللبة التصلويت للقللوائم . 
فللي انتخابللات كللانون ا ول  %66ديللة فللي كركللوك قللد انخفضللت مللن الكور

, إال أنهلللم احتفظلللوا با رلبيلللة 3121فلللي انتخابلللات آذار  %59إللللى  3116

  .         المحافظةوانبتوا بؤنهم ال يزالون يشكلون اكبر مكون في 

                                                 

(
1
) Sean Kane, Op. Cit., p.25. 

 ةملاردةنطدان. ذارك ظوينظر: ط 4000( لالطالع على نتائج انتخابات مجل  النواب العراقي لعام 2)

 .4000 (, نايزى سالى04)
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 (4رسم بياني رقم )
ب العراقي في لمجل  النوا 4000وآذار  4002نتائج انتخابات كانون ا ول 

محافظة كركوك
(1)

. 
 

ولتحليل النتائج على مستوى االقضية ومن خالل النظلر إللى الخارطلة 

كانللت حصللة الوحللدات  4002, يظهللر بللان فللي انتخابللات كللانون ا ول 7رقللم 

ناحيللة ومنهللا,  محافظللةال مللن الشللمال والشللمال الشللرقياإلداريللة الواقعللة فللي 

                                                 

(
1
) Sean Kane, Op. Cit., p.26. 
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وبردك )التون كلوبرك( وشلوان  (دب ) التابعة لقضاء دوبز ان )القد (زطسر

ملن  %71وقرة هنجير وليالن ومركز كركوك وداقوق, كانت بنسبة أكنر من 

ا صلللللوات لصلللللال، قلللللائمتي التحلللللالف الكوردسلللللتاني واالتحلللللاد اإلسلللللالمي 
جنوب رلرب المحافظلة, منهلا الوحدات اإلدارية الواقعة في الكوردستاني, أما 

واللزاب والملتقلى ويلايجي وتلازة, فؤنهلا الرشاد والحويجة والرياض والعباسي 
لصال، القائمتين الكورديتين. وفي انتخابلات آذار  %51صوتت بنسبة اقل من 

مللن ا صللوات فللي  %71احتفظللت القللوائم الكورديللة علللى أكنللر مللن  3121

التللون كللوبرك وشللوان ومركللز كركللوك وقللرة هنجيللر وللليالن, إال أن نسللبة 

د ( ودبلل  وداقللوق مللن أكنللر مللن ان )القللطاازالتصللويت لهللا انخفللض فللي سللر

كما أبقيت النتائج في الوحدات اإلداريلة الواقعلة  %,71-51إلى ما بين  71%

فلي جنلوب رلرب المحافظلة )الرشلاد والحويجلة والريلاض والعباسلي واللزاب 
فلللي خارطلللة  نالحلللظملللا و .%51والملتقللى ويلللايجي وتلللازة( بنسلللبة اقلللل مللن 

الكورديللة فللي ا جللزاء الشللمالية  لقللوى السياسلليةأن التؤييللد الشللعبي لكركللوك 
الجنوبيلة الغربيلة ملن المحافظلة  نهلا شلهدت  والشرقية مستمرة, أملا ا جلزاء

عمليات تعريب واسلعة بجللب العلرب إليهلا وطلرد الكلورد منهلا, وكلذلك ضلم 
مناطق عربية إليها منل ناحية الزاب التي فصلت من محافظلة نينلوى وألحقلت 

واقللع ديمللوررافي ذك رالبيللة عربيللة مللع  بمحافظللة كركللوك, ممللا سللبب بخلللق
التركملللان اللللذين يسلللكنون فيهلللا, وبالتلللالي صلللوتوا لصلللال، القلللوائم العربيلللة 
والتركمانيللة, وبالتللالي حققللت القللوائم العربيللة والتركمانيللة فللي هللذا المنللاطق 

الكلورد  كل فلانكالمحافظة  أخذنا إذا أما أرلبية كبيرة مقابل تؤييد قليل للكورد,
 ا كنر عدداً.هو المكون 
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 (3الخارطة رقم )

لمجل  النواب العراقي في  4000, وآذار4002نتائج انتخابات كانون ا ول 

ركوكك محافظة
(1)

 . 

                                                 

اللغللة  إلللىذا المبحللث كانللت باللغللة االنكليزيللة وترجمللت مللن قبللل الباحللث الخللرائط الللواردة فللي هلل( 1)

 . .Sean Kane, Op. Cit., p.29 ينظر:من التفاصيل للمزيد  ,العربية
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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 

كلانوا يصلوتون عللى النلاخبين ية وتؤنير كبيرين على مختلف ا طلراف, الن بؤهم
تقريبيلة لكللل مكلون فللي العرقلي, وبالتللالي تعطلي صللورة حسلب االنتمللاء ا رللب 

انتخابللات ة. كمللا أن نتللائج تركيبللة االننيللة للمحافظللالعللن  أنهللا تعبللر محافظللة أكال
ور والصليغة اللواردة بعلد التصلديق عللى الدسلت تجلاء , التي3116 كانون ا ول

 اإلشلارة ا النتيجلةهلذ أعطلت , وحصول الكورد على ا رلبيلة,فيه حول االستفتاء
 إجللراءكون مللع كوردسللتان فللي حللال يللعللرب والتركمللان بللان مصللير كركللوك سلل

االسلتفتاء فلي تللك  إجلراءضد  العربي والتركماني نالذلك وقف المكون ,االستفتاء
فلي  إجلراءاحيلث كلان ملن المزملع  ,3121تلى الدورة االنتخابية التي استمرت ح

بللل دفللع المكونللان العربللي والتركمللاني لالئللتالف فللي قائمللة  .3118نهايللة عللام 
التحالف العربي التركماني لم يفل، فلي تحقيلق إال أن  3121العراقية في انتخابات 

, فلالكورد ررلم تعلدد قلوائمهم عللى الكلورد أرلبية مطلقة بل وحتى أرلبيلة بسليطة
أنرت سلباً على عدد المقاعد التي حصلت عليها. إال أنه مع ذللك فلان إجلراء التي 

ضلم كركلوك أك استفتاء فلي المسلتقبل ستصلوت جميلع القلوائم الكورديلة لصلال، 
ا حزاب التركمانية والعربيلة بالتصلويت  ستصوتإلى إقليم كوردستانت في حين 

 ضد ذلك.
المطلقلة فلي المحافظلة  إن  عدم حصول القوائم الكورديلة عللى ا رلبيلة

ويبللدو أن عللودة أعللداد مللن  أك اسللتفتاء بمنابللة مجازفللة,نتيجللة  سلليجعل مللن
المهجرين الكورد إلى المحافظة, كجزء من عملية التطبيع, لم تلإنر كنيلرا فلي 
 ةعمليللة تللرجي، كفللة الكللورد علللى ا صللوات العربيللة والتركمانيللة المعارضلل

الخطلوة التاليلة ملن التطبيلع وهلو  للطرح الكوردك, ا مر الذك يتطلب تطبيلق
إعللادة الوحللدات اإلداريللة التللي فصلللت عللن كركللوك جللراء سياسللة التعريللب, 

لتحقيق أرلبية كوردية مطلقلة.  طوز خورماتوومنها جمجمال وكفرك وكالر و
بؤنلله سلليواجه مقاومللة مللن قبللل القللوى العربيللة يبللدو إال أن منللل هللذا اإلجللراء 

 حافظة وإنما على المستوى الوطني أيضاً.والتركمانية لي  على مستوى الم

 نـٌـنـوى مـحـافـظـة: المطلب الثانً
تمتللاز محافظللة نينللوى بللؤن جميللع وحللداتها اإلداريللة ال تللدخل ضللمن 
المناطق المتنازع عليها, ووحداتها اإلدارية التي تقع ضلمن المنلاطق المتنلازع 

ود معبلر تجللارك بؤهميلة اقتصللادية وإسلتراتيجية كبيلرة, منهللا وجلتمتلاز عليهلا 
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, وكذلك وجلود آبلار اللنفط, وتعبلر ملن خاللهلا الحدود العراقية مع سورياعلى 
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 

تنللوع حللدات اإلداريللة بوجللود الشاسللعة الصللالحة للزراعللة. كمللا تمتللاز هللذا الو
تتضللمن باإلضللافة إلللى هللذا التنللوع العرقللي حيللث  ,اننللي تختلللف عللن ريرهللا

المسليحيين المسللمين و بوجلود أيضلاً تنوع ديني )العرب والكورد والتركمان(, 
زديين يلالمكونلات منهلا االبعض هويلة العرقيلة للالكما تمتاز بكون  ,زديينيواال

جلاءت التعريب في هذا المنلاطق  وأن عملية ,والشبك محل اختالف فيما بينهم
العائللدة إلللى  الزراعيللة فللي المنللاطق البللدو العشللائر العربيللة تللوطين مللن خللالل

ملن  أسلهلالتطبيع فيها  أن عمليةكما  سكانها من الكورد المسلمين وااليزديين,
 يلةالعرب يلةن من العشلائر البدووالمستوطن ارلبترك  3114, فبعد عام ريرها

سليطرة ال وفي الوقت الحلالي فلؤن ,في مناطق سنجار وشيخان وردالك أراضي
 أنحيلث  وضوحاً  على هذا الوحدات اإلدارية أكنر اإلداريةو ا منية يةالكورد
 .:311 عام منذمحافظة ال إدارة قطعت كل ارتباطاتها مع طقاهذا المن

الختيللار أعضللاء مجللل  النللواب  3116وفللي انتخابللات كللانون النللاني 

تللك ل فلي محافظلة نينلوى نتيجة لمقاطعة العلرب السلنةمحافظات, وومجال  ال
ة انتصللاراً كبيللراً فللي هللذا كورديللال قائمللة نينللوى المتآخيللةحققللت النتخابللاتت ا

مقعلللللداً لمجلللللل   52مقعلللللداً مللللن أصلللللل  42االنتخابللللات وسللللليطرت عللللللى 
المحافظللة
(1)

عللادت  3116 كللانون ا ول فلليانتخابللات مجللل  النللواب وفللي  .

الناخبون المسلجلون  ربية السنية للمشاركة في االنتخابات, حيث كانالقوائم الع
 ( ناخللب53,625:ناخبللاً وشللارك مللنهم ) (2,454,492)نينللوى محافظللة  فللي
جبهة مقعداً, حصلت  :2, وخصصت للمحافظة %81,3نسبة المشاركة وبلس 

 االئلتالف العراقلي الموحلدمقاعد, كملا حصللت قائملة  8 على التوافق العراقية

 كللل منهللا علللىالجبهللة العراقيللة للحللوار الللوطني ولقائمللة العراقيللة الوطنيللة او
ديلة ملن يزيالحركلة االعللى مقعلد واحلد, و كتلة المصالحة والتحريرمقعدين, و

                                                 

(و 4طُظاارٗ حٔنطاكاى ذ اارٔ )    ينظلر: 4002لالطالع على نتائج انتخابات مجلال  المحافظلات لعلام  ( 1)
 .4006بٕيارٗ صا ْ 
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 التحلالف الكوردسلتانيعلى مقعد واحد, في حين حصل والتقدم  اإلصالحاجل 
مقاعد 5 على

(1)
. 
بللس علدد المصلوتين  :311لعلام انتخابلات مجلال  المحافظلات أما في 

مقعلداً لمجلل  المحافظلة  45( صوتاً, الختيلار :6,27::) في محافظة نينوى

مقاعد كوتا لألقليات, واتحدت ارلب القوى العربيلة حلول قائملة الحلدباء  2مع 

 التللي شللكلت اً صللوت (546,6:6) وحصلللت علللىبقيللادة انيللل النجيفللي الوطنيللة 
 المتآخيلة فحصللت عللىنينلوى  قائملةاً, أملا مقعلد :2وحصللت عللى % 5965
اً, وقائمللة مقعللد 23وحصلللت علللى  %,,36 التللي تشللكل اً صللوت (384,569)

 (71,2:2) حصلللت علللى العراقللي بقيللادة طللارق الهاشللمي اإلسللالميالحللزب 

الجبهلللة التركمانيلللة , وعلللدامق 2 وحصللللت عللللى% 7,8 اً التلللي تشلللكلصلللوت

 كوتللا قاعللدم ولللم تحصللل علللى أك مقعللد, أمللا %475 حصلللت علللىالعراقيللة 

سلركي  ارلا )فذهب مقعلد المسليحيين لقائملة عشلتار الوطنيلة بقيلادة  ا قليات,
مقعد الشبك فذهب للمرش،  أما, اً صوت (24,871)على  قائمته وحصلت (جان

, ومقعللللد اً صللللوت (:5:,23)المسللللتقل قصللللي عبللللا  محمللللد وحصللللل علللللى 

صلوله عللى والتقلدم بح اإلصالحدية من اجل يزين لمرش، الحركة االيزيديياال
الوطنية الحدباء قائمة مع ناا خر ناوتحالف االنن اً صوت (7,285)

(2)
. 

العراقللي مجللل  النللواب الختيللار أعضللاء  3121 آذار وفللي انتخابللات
مقعلداً ملع نلالث مقاعلد )كوتلا( لألقليلات  42 نلوىيمحافظة نالجديد, خصا ل

( 2,164,961المحافظلة ) أصلواتعلدد دية والشبك والمسيحيين, وكلان يزياال
( صلوتاً وحصللت 6:4,4:8) الوطنيلة عللى ةيلالعراقصلوتاً, وحصللت قائملة 

( صوتاً, بينما 75,315) ة علىالتوافق العراقيمقعداً, وحصلت قائمة  31 على
االئلتالف  ( صلوتاً, وقائملة64,9:8) عللىائتالف وحدة العراق حصلت قائمة 
مقعلد واحلد,  ( صوتاً وحصلت كل واحد عللى49,542على ) الوطني العراقي

( صلللوتاً :21,:34أملللا قائملللة التحلللالف الكوردسلللتاني فقلللد حصللللت عللللى )
مقاعد, أما القوائم الكوردية ا خرى, فحصللت قائملة التغييلر  9وحصلت على 

                                                 

, لمجل  النواب العراقلي 02/04/4002التقرير النهائي النتخابات , نتخابات العراقيةالبعنة الدولية لال (1)

 .46-44ا
, 4006المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق, نتلائج انتخابلات مجلال  المحافظلات لعلام ( 2)

 .02-00ا



 244 

صللوتاً,  (6,585صللوتاً, واالتحللاد اإلسللالمي الكوردسللتاني ) (21,826علللى )
ن دون أن صللللوتاً, ملللل (:2,57والجماعللللة اإلسللللالمية الكوردسللللتانية علللللى )

الحركلللة يحصللللوا عللللى أك مقعلللد نيلللابي, أملللا مقاعلللد ا قليلللات فقلللد حصللللت 
( وحصلللت علللى مقعللد 21,282) علللى والتقللدم اإلصللالحة مللن اجللل يللديزياال

كوتللا لاليللزديين, أمللا مقعللد كوتللا الشللبك فحصللل عليلله المرشلل، الشللبكي المإيللد 
تاً, ( صلو22,866( بحصلوله عللى )د عبلد يمحملد جمشللطروحات الكورد )

اآلشلورك المقللرب أيضلاً مللن اني يالسللر المجلل  الشللعبي الكللدانيكملا حصللل 
( صوتاً 32,991الكورد على مقعد كوتا المسيحيين بحصوله على )

(1)
. 

ومللن خللالل النظلللر إلللى نتللائج االنتخابلللات وخاصللة انتخابللات علللامي 
في محافظة نينوى نجلد أن أرلبيلة ا صلوات والمقاعلد تلذهب  3121و :311

العربية, إال أن هذا النتيجة ال تنطبلق فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا, بلل  للقوائم
يجلب أن يقتصلر تحليلل نتلائج االقضلية والنلواحي التلي تلدخل ضلمن المنللاطق 

( وتحديلللداً فلللي 8المتنلللازع عليهلللا, وملللن خلللالل النظلللر إللللى الخارطلللة رقلللم )
وائم , نجلد أن القل3116انتخابات مجل  النلواب التلي جلرت فلي كلانون ا ول 

% في الوحدات اإلدارية الواقعلة ضلمن 71الكوردية حصلت على نسبة تفوق 

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
(2)

خرى كناحية القيلروان . بينما في الوحدات اإلدارية ا 
تلكيف وناحية بعشيقة نجدها قلد قضاء والشمال والقحطانية والعياضية ومركز 

, في حين نجلد نسلبتها فلي الوحلدات %71-51حصلت على نسبة تتراوح بين 

اإلداريللة ا خللرى منهللا مركللز قضللاء تلعفللر وناحيللة الربيعللة ومركللز قضللاء 
تصللويت لهللم كانللت اقللل مللن الحمدانيللة ونللاحيتي نمللرود وبرطلللة فللان نسللبة ال

, فلان بعلض الوحلدات :311وفي انتخابلات مجلال  المحافظلات لعلام  %.51

اإلداريللة فللي محافظللة نينللوى قللد احتفظللت القللوائم الكورديللة بؤصللواتها بنسللب 
%, منهلللا مركلللز قضلللاء سلللنجار ومركلللز قضلللاء مخملللور 71متقاربلللة تفلللوق 

فائلدة, كملا ازداد وناحيتي كوير وديبكة ومركز قضاء شيخان وناحية القلو  و

                                                 

 ااار حٔنطااكاىو ذارٓ ظااُط ينظللر: 4000( لالطللالع علللى نتللائج انتخابللات مجللل  النللواب العراقللي لعللام 1)
 .4000 (و ثاِشٗ صاىل04)
وكلذلك ناحيلة  ,محافظلة اربيللالحدود اإلداريلة لتدخل ضمن كان قضاء مخمور  أن( على الررم من 2)

 أسفل اإلداريةوقوع تلك الوحدات  أن إال ,لمحافظة دهوك اإلداريةتقع ضمن الحدود  التي كانت فائدة
  كوردستان جعلها تدار من قبل محافظة نينوى. إقليمة وبقائها خار  سيطرة حكوم ا خضرالخط 
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 التصلللويت لصلللالحها فلللي نلللواحي الشلللمال والقحطانيلللة وبعشللليقة ذك الغالبيلللة
إللى نسلبة  3116في انتخابات كانون ا ول  %71-51دية من يزياالالكوردية 

, وازداد أيضاً في مركز قضلاء 4006انتخابات كانون الناني  % في71تفوق 

-51السللابقة إلللى مللا بللين فللي االنتخابللات  %51الحمدانيللة مللن نسللبة تقللل عللن 
فلي  %71التي كانت في السابق أكنلر ملن و%. إال أن نسبة التصويت لها 71

%, وفلي ناحيلة وانلة 71-51ناحية زمار وناحيلة القلرا  قلد قللت إللى ملا بلين 
, %51إللى نسلبة اقلل ملن  %71قلت النسبة التي كانت فلي السلابق أكنلر ملن 
إللى  %71-51تلكيلف ملن قضلاء كما قلت النسبة في ناحية العياضية ومركلز 

, في حين احتفظلت ناحيلة القيلروان بلنف  نسلبتها السلابقة وهلي %51اقل من 
مركز قضاء تلعفلر ونلواحي الربيعلة ونملرود  ظ, وكذلك احتف%71-51مابين 

 %.51وبرطلة بنف  نسبها السابقة وهي اقل من 
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 (4الخارطة رقم )
 , 4002يسمبر نتائج انتخابات مجل  النواب العراقي لعامي د
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في محافظة  4006, وانتخابات مجال  المحافظات لعام 4000وآذار  

نينوى
(1)

. 
احتفظللت ا حللزاب  3121أمللا فللي انتخابللات مجللل  النللواب فللي آذار 

% ملن أصلوات النلاخبين فلي مركلز 30الكوردية بالحصول على نسلبة تفلوق 

نلاحيتي قضاء سلنجار ونلاحيتي الشلمال والقحطانيلة ومركلز قضلاء الشليخان و
القللو  والفائللدة وفللي مركللز قضللاء مخمللور ونللاحيتي كللوير وديبكللة, وعللادت 

كمللا فللي انتخابللات كللانون ا ول  %71ناحيللة زمللار لتصللوت بنسللبة أكنللر مللن 
, %71-51, وصلوتت نللاحيتي القللرا  وبعشلليقة بنسللبة تتللراوح مللا بللين 3116

وربيعلة أما بقية الوحدات اإلدارية ومنها مركز قضاء تلعفلر ونلواحي قيلروان 
تلكيلف والحمدانيلة ونلواحي نملرود وبرطللة  ئيقضلاوالعياضية ووانة ومركز 
%51فقد صوتت بنسبة اقل من 

(2)
. 

يبدو مما سبق, أن قلوة التؤييلد الشلعبي للقلوى وا حلزاب الكورديلة فلي   
الوحدات اإلدارية التي تقع ضمن المناطق المتنازع عليهلا فلي محافظلة نينلوى 

ركللز قضللاء سللنجار ونللواحي الشللمال والقحطانيللة واضللحة وباسللتمرار فللي م
وفللي مركللز قضللاء  اديللوزمللار ومركللز قضللاء الشلليخان ونللاحيتي القللو  وفا

مخمور ونلاحيتي كلوير وديبكلة, ولكلن فلي الجانلب اآلخلر فلان قلوة التؤييلد لهلا 
ضلللعيفة فلللي وحلللدات إداريلللة أخلللرى وباسلللتمرار, منهلللا مركلللز قضلللاء تلعفلللر 

مللا الوحللدات اإلداريللة ا خللرى وتشللمل ونللواحي ربيعللة ونمللرود وبرطلللة, أ
نللواحي القيللروان والعياضللية ووانللة وقللرا  ومركللز قضللاء الحمدانيللة وتلكيللف 
وبعشلليقة فتقللف حالللة وسللطاً بللين الحللالتين ا ولللى والنانيللة ونسللبة التصللويت 

 للقوى وا حزاب الكوردية فيها تختلف من عملية انتخابية إلى أخرى.
 

 ٌـالـىمـحـافـظـة د: المطلب الثالث
تمتاز محافظة ديالى بوجود مناطق ووحدات أدارية محددة منها ضلمن 
المناطق المتنازع عليها, وتمتاز تللك الوحلدات بؤهميلة اقتصلادية وإسلتراتيجية 

 إيلرانالحدودك مع  المنذريةهامة, منها وجود حقول النفط فيها, ووجود بوابة 
إللى  إيلرانملن  لقلادمينواللزوار ا شلاحناتال للدخول نقطلة رئيسليةالتي تعتبلر 

هللذا باإلضللافة إلللى  توبغللداد سللامراءوكللربالء و النجللف ا مللاكن المقدسللة فللي

                                                 

(
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 

السنة والكورد الشيعة وكلذلك  لكوردوا الشيعة والعرب السنة العربخليط من 
 التركمان السنة والتركمان الشيعة.

 ا ولكلانون  26وفي انتخابات مجل  النواب العراقي التي جرت فلي 
فملللن مجملللوع  %,:856 فلللي محافظلللة ديلللالى نسلللبة المشلللاركةكانلللت   3116

مللنهم, وخصصللت  (866,:63) شللاركن ين المسللجلبيالنللاخمللن  (818,6:9)
 5 عللى جبهلة التوافلق العراقيلة, حصللت لمجلل  النلواب اعدمق 21للمحافظة 

قائملة عللى مقعلدين, أملا ال االئتالف العراقي الموحلدمقاعد, كما حصلت قائمة 
فحصللت كلل منهملا عللى الجبهلة العراقيلة للحلوار اللوطني والعراقية الوطنيلة 

على مقعدين التحالف الكوردستانيمقعد واحد, في حين حصلت قائمة 
(1)

. 
بللس  ,:42/2/311 فليانتخابلات مجلال  المحافظلات التلي جلرت وفي 

 :3صلوتاً وخصلا لمجلل  المحافظلة  (541,518)عدد أصوات المحافظلة 

قودهلا عللى يالموحدة فلي ديلالى التلي  واإلصالححصلت جبهة التوافق مقعداً, 
 %3262 بنسلبة أك اً صلوت (2,246:) عللىمستوى اللوطني طلارق الهاشلمي 

تجملع المشلروع العراقلي اللوطني بقيلادة , أملا مقاعلد : وبالتالي حصللت عللى
 اً صلوت (:77,41)فبللس علدد أصلواتها صال، المطللك عللى المسلتوى اللوطني 

القائملة العراقيلة الوطنيلة , ومقاعد 7 حصلت على وبالتالي %2861 أك بنسبة
 4وبالتلللالي حصللللت عللللى  %66: ناخبلللاً أك بنسلللبة (53,761) صلللوتت لهلللا

 أك بنسللبة (38,519)فبلللس عللدد أصللواتها دولللة القللانون ائللتالف , أمللا مقاعللد
فقلد صلوتت التحلالف الكوردسلتاني ين, أملا قائملة مقعلد وحصلت عللى 761%
فلي  مقاعلد 7 وبالتلالي حصللت عللى %2661ناخباً أك بنسلبة  (:73,32) لها

مجل  المحافظة
(2)

. 
بلللس عللدد أصللوات  3121ي لعللام انتخابللات مجللل  النللواب العراقللوفللي 
مقعلداً فللي مجلل  النللواب,  24صللوتاً وخصصلت لهللا  (613,9:7) ةالمحافظل

صللوتاً وبالتللالي حصلللت  (356,136) الوطنيللة علللى العراقيللةحصلللت القائمللة 

                                                 

لمجل  النواب العراقلي,  02/04/4002البعنة الدولية لالنتخابات العراقية, التقرير النهائي النتخابات  (1)

 .46-44ا
, 4006تخابات في العلراق, نتلائج انتخابلات مجلال  المحافظلات لعلام ( المفوضية العليا المستقلة لالن2)

 . 40-02ا
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ملللن المقاعلللد المخصصلللة للمحافظلللة, كملللا بللللس علللدد أصلللوات قائملللة  9 عللللى
مقاعلد,  4صوتاً وبالتالي حصللت عللى  (96,932)االئتالف الوطني العراقي 

صللوتاً وبالتللالي  (:7:,74) فحصلللت علللىالف دولللة القللانون ائللتأمللا قائمللة 

حصلت على مقعد واحد, أملا قائملة التحلالف الكوردسلتاني فبللس علدد النلاخبين 
ناخبللاً وبالتللالي حصللللت علللى مقعللد واحللد فقلللط.  (:58,85)المصللوتين لهللا 

 (5::,9)والقللوائم الكورديللة ا خللرى حصلللت قائمللة التغييللر )طللوران( علللى 
صلللوتاً ملللن دون  (3,421)تحلللاد اإلسلللالمي الكوردسلللتاني عللللى صلللوتاً, واال

ضمان أك مقعد
(1)

. 
يظهر لنا بؤن قلوة التؤييلد الشلعبي  (9)ومن خالل النظر إلى الخارطة رقم 

فللي مركللز  %71لألحللزاب الكورديللة واضللحة فللي المنللاطق الكورديللة وتفللوق 

لعمليلات الواضل، هنلاك فلي ا اقضاء خانقين, حيث احتفظت تلك ا حلزاب بتفوقهل
, وانتخابلللات 3116االنتخابيلللة النالنلللة )انتخابلللات مجلللل  النلللواب كلللانون ا ول 

ولكللن فللي  (,3121 لعللام انتخابللات مجللل  النللواب ,:311مجللال  المحافظللات 

الجانلب اآلخللر فللان الوحلدات اإلداريللة ا خللرى ومنهلا جلللوالء والسللعدية ومنللدلي 
على التواللـي, وهلذا  %51 نسبة التصويت فيها لألحزاب الكوردية كانت اقل من

يعـود إلى أن التعــريب في هذا المـناطق أنـر كنيـراً عللى ديمـورـرافيتهلـا بشلـكل 
طابعها الكوردك, أما ناحيتا جبلارة وقلرة تبلة فكانلت النسلبة فيهلا جعلت منها تفقـد 

إال أن هذا النسلبة انخفضلت  ,3116في انتخابات كانون ا ول  %71-51ما بين 
 .3121و  :311في  نفي العمليتين االنتخابيتي %51ن إلى اقل م

                                                 

إال أن ا وللى  ائلتالف دوللة القلانون,واالئلتالف اللوطني العراقلي  تيقلائم أصلواتررم من تقلارب  (1)

مقاعد )منها مقعلدان للنسلاء(, فلي حلين حصللت النانيلة عللى مقعلد واحلد فقلط, وهلذا  2حصلت على 

م االنتخللابي الللذك يعطللي امتيللاز كوتللا للنسللاء, لالطللالع علللى نتللائج انتخابللات مجللل  يعللود إلللى النظللا

 .4000 , سالى04مار دةنطدان, ذارك ظو, ينظر: ط4000النواب العراقي لعام 
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 (5الخارطة رقم )
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في محافظة  4006لعام  اتل  المحافظا, وانتخابات مج4000وآذار 

ديالى
(1)

. 

 محافظة صالح الدٌن: المطلب الرابع
إداريللة محللددة ضللمن  تمتللاز محافظللة صللالح الللدين بوجللود وحللدات

المناطق المتنازع عليها, كما تمتاز تلك المناطق بوجود تنلوع اننلي فيهلا حيلث 
يعللي  فيهللا الكللورد والعللرب والتركمللان. وفللي انتخابللات مجللل  النللواب فللي 

فملللن  % 965:المحافظلللة  نسلللبة المشلللاركة فللليبلغلللت  4002كلللانون ا ول 

مللنهم فللي ( 666,866)شللارك ن ين المسللجليالنللاخبمللن  (675,718)مجمللوع 
جبهلة  مقاعلد فلي مجلل  النلواب, حصللت 9االنتخابات, وخصلا للمحافظلة 

عللللى العراقيلللة للحلللوار اللللوطني  الجبهلللةمقاعلللد, و 2 عللللى التوافلللق العراقيلللة

االئللتالف العراقللي و لقائمللة العراقيللة الوطنيللةمقعللدين, كمللا حصلللت كللل مللن ا
ين للم تحصلل قائملة على مقعد واحد, في ح كتلة المصالحة والتحريرو الموحد

علللى أك مقعللدالتحللالف الكوردسللتاني 
(2)

 انتخابللات مجللال  المحافظللات. وفللي 
 39 اوكللان لهلل (514,875)بلللس عللدد أصللوات المحافظللة حللوالي  :311 لعللام

قودهلا يجبهلة توافلق صلالح اللدين التلي مقعلداً فلي مجلل  المحافظلة, حصللت 
 وشلللكلت اً صلللوت (68,375) عللللى مسلللتوى اللللوطني طلللارق الهاشلللميالعللللى 
القائمة العراقية الوطنية , كما حصلت عدامق 6 وبالتالي حصلت على% 2566
, مقاعللد 6 وبالتللالي حصلللت علللى% :246 اً أك بنسللبةصللوت (67,964)علللى 

 (22,254)علللى ( جمللوعهللة المشللروع الللوطني العراقللي )جبكمللا حصلللت 

عللللى  تجملللع المشلللروع العراقلللي اللللوطني, ومقاعلللد 2وحصلللل عللللى  صلللوتاً 

 عللللى الجبهلللة التركمانيلللة العراقيلللة, ومقاعلللد 2( صلللوتاً وحصلللل 22,020)

جماعللة علمللاء , ونيمقعللدوحصلللت علللى % 569 اً وبنسللبةصللوت (124,:2)

بهللة التحريللر ج, ونيمقعللد( وحصلللت علللى 42,444علللى ) ومنقفللي العللراق

 قائمة صالح اللدين الوطنيلة, ونيمقعد( وحصلت على 05,422والبناء على )

                                                 

(
1
) Sean Kane, Op. Cit., p.36.  

  النللواب لمجللل 02/04/4002البعنللة الدوليللة لالنتخابللات العراقيللة, التقريللر النهللائي النتخابللات  ( 2)

 .46-44العراقي, ا
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( 02,244) ائلتالف دوللة القلانون, ونيمقعلدعللى ( وحصللت 05,046على )

الكورديلة فحصللت  والتعاي  السللمي التآخيقائمة , أما نيمقعدوحصلت على 
نيمقعلد وبالتلالي حصللت عللى % 566 اً أك بنسلبةصلوت (28,762) على

(1)
 .

المحافظلة بللس علدد ا صلوات فلي  3121 لعامانتخابات مجل  النواب أما في 

مقعللداً,  04 كللاندد المقاعللد المخصصللة للمحافظللة عللصللوتاً, و( 599,779)

صللوتاً وبالتللالي حصلللت  (344,6:2) علللى الوطنيللة ةيللالعراقحصلللت قائمللة 

( صللوتاً 30,420فحصلللت علللى )التوافللق العراقللي مقاعللد, أمللا قائمللة  5علللى 

ائلللتالف وحلللدة العلللراق وبالتلللالي حصللللت عللللى مقعلللدين, وحصللللت قائملللة 

التحللالف الكوردسللتاني  ن, أمللا قائمللة( صللوتاً وحصلللت علللى مقعللدي24,624)

 (47322)حركلة التغييلر عللى  كما حصللت اً,صوت (447343) علىفحصلت 

مقعد أك على حصاليلم  أنهما صوتاً إال
(2)

. 

                                                 

, 4006المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق, نتلائج انتخابلات مجلال  المحافظلات لعلام ( 1)

 .30-24ا
و 04طُظارٓ حٔنطكاىو ذ اار  , ينظر: 4000( لالطالع على نتائج انتخابات مجل  النواب العراقي لعام 2)

 .4000ثاِشٗ صاىل 
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 (6الخارطة رقم )
 ,4002نتائج انتخابات مجل  النواب العراقي لعامي ديسمبر 
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محافظة صالح  في 4006لعام  اتل  المحافظا, وانتخابات مج4000وآذار 

الدين
(1)

. 

( يظهللر لنللا بللان التصللويت 6ومللن خللالل النظللر إلللى الخارطللة رقللم )

الشللعبي للقللوى وا حللزاب الكورديللة فللي الوحللدات اإلداريللة المتنللازع عليهللا 
ضلللمن محافظلللة صلللالح اللللدين ضلللعيف, حيلللث حصللللت القلللوى وا حلللزاب 

% مللللن ا صللللوات فللللي مركللللز قضللللاء 30-20الكورديللللة علللللى مللللا بللللين 

 4002تو فلللي انتخابلللات مجلللل  النلللواب العراقلللي فلللي علللامي طوزخورملللا

% فلي انتخابلات 20, إال أن هذا النسبة قد انخفضت فيها إلى اقل من 4000و

. أما في ناحيتي امرلي وسلليمان بلك التلابعتين 4006مجال  المحافظات لعام 

لقضاء طوزخورماتو فقد كانت النتائج وفي العمليات االنتخابية النالنة اقل من 

 % للقوى وا حزاب الكوردية. 20

مللن خللالل تحليللل السلللوك االنتخللابي للكتللل والقللوائم يبللدو ممللا سللبق, و
توجهلللات السياسلللية والدينيلللة ال بلللؤن ,المتنافسلللة فلللي المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا

لتلك القوائم كانت ذات تؤنير فعلال عللى توجهلات الناخلب,  والمذهبية والقومية
 ااوالملللذهبي والقلللومي واالجتملللاعي ومسلللتو انتملللاء الناخلللب اللللدينيوكلللذلك 

قللد انللر علللى سلللوكه االنتخللابي بللدرجات متفاوتللة, وتتمنللل طبيعللة  شلليامعال
عللى بعلدة خصلائا والمنلاطق المتنلازع عليهلا العراقي فلي  توجهات الناخب
 النحو التالي:

التركماني السني يحكمه االنتملاء والعربي السني و الناخب الكوردك السني -0

 بالدرجة ا ولى.القومي 

الطلائفي بالدرجلة ا وللى  -الناخب العربي الشيعي يحكمه االنتماء المذهبي -4

في محافظات نينوى وديالى وصلالح اللدين, إال انله يحكمله االنتملاء القلومي 
 .ا ولىفي محافظة كركوك بالدرجة 

الناخللب الكللوردك الشلليعي والتركمللاني الشلليعي والشللبكي الشلليعي يحكملله  -2

 بالدرجة ا ولى. اء المذهبياالنتم

                                                 

(
1
) Sean Kane, Op. Cit., p.33. 
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 الناخب االيزدك يحكمه االنتماء القومي )الكوردك( بالدرجة ا ولى. -2

 القومي. -الناخب المسيحي اآلشورك يحكمه االنتماء الديني -2

ومللن خللالل ذلللك يظهللر لنللا أن الشللعور القللومي لللدى الكللورد والعللرب 
قومية في برامجله والتركمان السنة قوك بحيث كل طرف يتشبث بطرح أفكار 

رب علالالرابطلة المذهبيلة للدى الشليعة )االنتخابية, وفي الجانب اآلخر نجد أن 
 ( هي ا قوى.والكورد والتركمان والشبك

ويبللدو لنللا مللن خللالل الوقللائع بللان التؤييللد الشللعبي للقللوى وا حللزاب 
الكوردية في الوحدات اإلدارية سواء االقضية أو النواحي المتنلازع عليهلا فلي 

لمحافظات ا ربعة )كركوك, نينوى, ديالى وصالح الدين( تختللف ملن وحلدة ا
إدارية إلى أخرى, حيث نجد وحدات إدارية تتمتع القوى وا حلزاب الكورديلة 
فيها بتؤييد قوك ومسلتمر كملا هلو الحلال فلي مركلز محافظلة كركلوك ومراكلز 

تلون بلردك )الداقلوق وفلي نلواحي وأقضية خانقين وشيخان وسنجار ومخمور 
الشلمال والقحطانيلة وسركردان )القد ( كوبرك( وشوان وقرة هنجير وليالن 

وفي الجانب اآلخلر فلان التؤييلد الشلعبي وكوير وديبكة,  اديوزمار والقو  وفا
وهلي  أخلرى إداريةفي وحدات  دوماً  للقوى وا حزاب الكوردية ظلت ضعيفة

ب االرشلاد والريلاض والعباسلي واللز وتلعفلر ونلواحي الحويجة أقضيةكز امر
جللوالء والسلعدية ومنلدلي ونملرود وبرطللة ووربيعلة  والملتقى ويايجي وتلازة

وامرلللي وسللليمان بللك. فللي حللين أن وحللدات إداريللة أخللرى تمتعللت بوضللعية 
الوسللط بللين الحللالتين ومللن هللذا الوحللدات اإلداريللة مركللز أقضللية الحمدانيللة 

 وقرا  وبعشيقة. ان والعياضية ووانةالقيرووطوزخورماتو ونواحي وتلكيف 
 

الحلول القانونٌة والدستورٌة لمشكلة المناطق  :المبحث الثانً
 المتنازع علٌها

ردسللتان علللى واتخللذ النللزاع بللين الحكومللة العراقيللة وحكومللة إقللليم ك
بعلد  دسلتورياً  بعض الوحدات اإلدارية التي تقلع جنلوب الخلط ا خضلر إطلاراً 

التاطير الدستورك واآللية المطروحة لحلهلا وملدى ولتوضي، هذا  ,3115عام 

 أربعلللةملللن خلللالل  خصصلللنا هلللذا المبحلللث لتوضلللي، هلللذا الجوانلللبنجاحهلللا, 
قلللانون إدارة الدوللللة العراقيلللة مطاللللب, فلللي المطللللب ا ول سنشلللير فيللله إللللى 

لحلللل هلللذا  69الملللادة واآلليلللة التلللي طرحتهلللا  3115 لعلللام للمرحللللة االنتقاليلللة
واآلليلة  3116للدستور العراقلي لعلام فسنخصصها  ناني, أما المطلب الالنزاع
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 إللى فيله سنشلير الناللثالمطللب  أملا, 251فلي الملادة  النلزاعبها  تالتي عالج
, والمطللب 3116الدسلتور العراقلي لعلام ملن  251لجنة تنفيذ المادة عمل  آلية

 .42/23/3118 تاريخ بعد 251 نفاذ المادةالرابع فقد خصا لموضوع 

 

 قانون إدارة الدولة العراقٌة للمرحلةآلٌة الحل وفقا  ل: ولالمطلب األ

 1001 لعام االنتقالٌة                             

التللي الواليللات المتحللدة قللوات التحللالف فللي حربهللا ضللد العللراق  تقللاد
لتللتمكن مللن  31/4/3114الحللرب فللي  وبللدأتسللميت بحللرب تحريللر العللراق 

معلنللة إسللقاط النظللام  بغللدادمللن دخللول  5/3114/:فللي و أسللابيعخللالل نالنللة 

ألبعنلللي, ولكلللون طبيعلللة وتكلللوين الدسلللتور وا نظملللة والقلللوانين والمإسسلللات 
 الرسللمية فللي العللراق تعبللر عللن إيديولوجيللة حللزب البعللث فترتللب علللى سللقوط

 أصللب،وهكللذا  ,مإسسللات والبنللى القانونيللة والدسللتوريةهللذا الار يللالنظللام انه
ا ملن مجلل  , فاصلدر ك ونظلام سياسليعي  في حالة فلرا  دسلتوريالعراق 

فيه الواليات المتحلدة  الذك وصف 33/6/3114في  2594رقم  الدولي القرار

لعلراقل وبريطانيا ببلدين محتلين
(1)

 إدارةعلن  مسلإوالً المحتلل  أصلب،وهكلذا  ,
للقلانون  خاضلعاً العلراق  أصلب،للعلراقيين وبالتلالي  السللطة الدولة لحين تسلليم

 بلول) تعيينل االبن( جور  بو ) بالرئي  ا مريكيا  دفع وهذا الفر ,الدولي
 Coalition)سللطة االئلتالف المإقتلة ليقود  على العراق مدنياً  حاكماً  (بريمر

Provisional Authority )وتنفيذيللللة  تشللللريعية التللللي امتلكللللت سلللللطات
3115 حزيللران 39إلللى  3114 نيسللان 32مللن  هللاامتللد حكمو وقضللائية,

(2)
. 

هيئلة  ةإقتلسلطة االئلتالف المل السلطة جزئياً إلى العراقيين عينت والتزاماً بنق
(مجللل  الحكللم العراقلليبللـ ) سياسللية عراقيللة سللميت

(3)
ت 3114تمللوز  23فللي  

                                                 

 . 4002أيار  44, في  S/RES/1483 (2003)الدولي المرقم:  ا من  قرار مجل :( للمزيد ينظر1)

, دار الكتلاب ا يلوبيبول بريمر, عام قضيته في العراق: النضلال لبنلاء رلد مرجلو, ترجملة: عملر  (2)

 .40ا ,4003العربي, بيروت, 
مللن مختلللف القوميللات  عضللواً  42ن مللن تكللوّ الللذك  4002تمللوز  04( شللكل مجللل  الحكللم فللي 3)

عضو علرب شليعة وهلم د.إبلراهيم الجعفلرك المتحلدث باسلم حلزب اللدعوة  02والطوائف العراقية )

أحمد الجلبلي زعليم حلزب الملإتمر . د اإلسالمية, أحمد شياع البراك أحد شيو  عشيرة آل بو سلطان
سلكرتير  عراقليت حميلد مجيلد موسلىالوطني العراقي, د.إياد علالوك زعليم حركلة الوفلاق اللوطني ال

 الحللزب الشلليوعي العراقلليت عبللد الكللريم المحمللداوك رئللي  حللزب   العراقللي, د.سللالمة الخفللاجي
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ملن ممنللين علن أحلزاب وتكلتالت عراقيلة مختلفلة كانلت فلي يتكون أعضلائها 
 وتنفيذيلةتشلريعية  صلالحياتللمجلل  وملن،  السلابق.للنظلام السابق معارضة 

تحضلليرية لوضللع  وقللام مجللل  الحكللم بتشللكيل لجنللةالبلللد, إدارة شللإون  فللي
 إدارةقلانون  وأصلدرت اللجنلة (,فإاد معصوم)د. للبالد برئاسة مإقت دستور 
ملن قبلل  3115 آذار 9وتم التوقيع عليله فلي  العراقية للمرحلة االنتقالية الدولة

مجللل  الحكللم فللي العللراق
(1)

 هللذا القللانون يعللدّ  هإنلل منلله /أ(4)المللاّدة واعتبللر . 

لمرحلللة فللي ابمنابللة الدسللتور المإقللت للبلللد  أصللب، , أكالقللانون ا علللى للللبالد
حّتللى  3115حزيللران  41تبللدأ مللن  بؤنهللا /أ(3) حللددها المللادة االنتقاليللة التللي

ينتهلي بؤنله  / (4)حيث أشارت المادة  ت4002كانون ا ول  20موعد أقصاا 

                                                                                                                                 

, محملد بحلر العللومت 4002 أيللولمحل الدكتورة عقيلة الهاشمي التي ارتيللت فلي  حلت أسنانطبيبة 

موفق الربيعلي طبيلب علا   نت د.عالم دين )شيعي( بارز ورئي  مإسسة أهل البيت الخيرية في لند
القاضي وائل عبد اللطيف, عزاللدين سلليم زعليم حلزب اللدعوة اإلسلالمية فلي  لفترة طويلة في لندن,

البصلرةت عبلد العزيلز الحكليم زعليم المجلل  ا علللى للنلورة اإلسلالمية فلي العلراق, د. رجلاء حبيللب 
التحللاد الللوطني الكوردسللتاني, وهللم جللالل طالبللاني زعلليم ا كللوردالخزاعللي طبيبللة. وخمسللة أعضللاء 

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. 

م تجمللع الللديمقراطيين مللن العللرب السللنة وهللم د. عللدنان الباجلله جللي زعللي أعضللاءوكللذلك خمسللة 
ر, نصير الجادرجي زعيم الحزب اللوطني مالمستقلينت رازك مشعل عجيل الياور من شيو  قبيلة ش

محسلن  الديمقراطي العراقي, سمير شاكر محمود الصميدعي رجل أعمال ملن محافظلة ا نبلار, و د.
جانلب  إللىاقلي. كوردك مواليد كركلوك( وزعليم الحلزب اإلسلالمي العر أصلعبد الحميد )سني من 

يونللادم كنلله زعلليم الحركللة الديمقراطيللة اآلشللورية ممللنال عللن المسلليحيين وصللونكول جللابوك ناشللطة 
كانت رئاسة مجلل  الحكلم تلتم بصلورة متناوبلة بلين رإسلاء  نسائية من كركوك ممنال عن التركمان.

الجعفلرك  اهيمإبر -0الكتل المشاركة بالمجل  لمدة شهر واحد وحسب الترتيب ا بجدك وتتكون من 

 -4علدنان البلاججي  -3عبلدالعزيز الحكليم  -2جلالل الطالبلاني  -2علالوك  أيلاد -2احمد الجلبي  -4
مسعود البارزاني, واعترفلت الجامعلة العربيلة والواليلات  -6 محمد بحر العلوم -5محسن عبدالحميد 

اللدولي  ا ملنمجلل   وأيلدها ,المتحدة وعدد من الدول بمجل  الحكم العراقي كممنل شرعي للعلراق

إال أن السلطة الحقيقية كانت  ( كخطوة على طريق تشكيل حكومة عراقية,0200في قرارها المرقم )

المقاللة المنشلورة ؛  022-004المصلدر السلابق, ا  بلول بريملر,للمزيد ينظر:  بيد قوات التحالف.

للللرابط التلللالي: العراقلللي فلللي الموسلللوعة الحلللرة عللللى االنترنيلللت وعللللى ا مجلللل  الحكلللم :بعنلللوان

http://ar.wikipedia.org/  02/4/4000, آخر زيارة في. 
المصلدر  مراحل كتابة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ينظر: بول بريملر, عن( للمزيد 1)

َِاا؛  243-232السلابق, ا 4002َّصااتُرٗ ٔحٕ  ااُرح  اا ىلطاإ انٖ ٕح صااُفٖو  افا ٕ اإبني حمر زاقااكاو ٗ ع
َّٕنتٕص    .025-023ل ل  و4004ٗ صرتا ّحٖ  ُرحصتاىو صلّمانٖو َٕٔكُ ّهرٗ  

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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 شلكلو كوملة منتخبلة وفقلاً لدسلتوٍر دائلٍم.سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل ح
اعتللرف فللي العللراق, حيللث بدايللة عهللد جديللد بالنسللبة للكللورد  القللانون الجديللد
بتعدديلة المجتملع العراقلي اعترفت  منه /ب(8)المادة ف, ونقافياً  بالكورد سياسياً 

وبالتالي شكلت هلذا الملادة العربية,  ا مةمن  اً واعتبر العرب في العراق جزء
 شلللمل تعريلللف الكلللورد والتركملللانتللللم  نهلللا فلللي الدسلللاتير العراقيلللة  سلللابقة

كمللا اعتللاد عليهللا  العربيللة ا مللةكجللزء مللن  والمكونللات ا خللرى ريللر العللرب
بللين الحركللة الكورديللة  ا مللدطويللل  خالفللاً  أنهللىوبالتللالي الدسللاتير السللابقة, 

منله التلي  (:)الملادة  تكملا نصل سلابقاً, إليهلاوالحكومات العراقية كملا اشلرنا 

 ,لعللراقا فللي نالرئيسلليتااللغللة العربيللة واللغللة الكورديللة همللا اللغتللان  اعتبللرت
ع اللغللة بعنصللر سياسللي ونقللافي هللام للكللورد باعتبللار تمتلل جديللداً  شللكل اعترافللاً 
الملادة  هلو . وكلان االعتلراف ا هلمبنف  القوة القانونية للغة العربيلة الكوردية

عترف بحكومة إقليم كوردسلتان بصلفتها ينصت على أن القانون "التي  /أ(64)

الحكومة الرسمية لألراضي التلي كانلت تلدار ملن قبلل الحكوملة الملذكورة فلي 

الواقعللة فللي محافظللات دهللوك وأربيللل والسللليمانية وكركللوك  4002آذار  06

إن مصطل، حكوملة إقلليم كوردسلتان اللوارد فلي هلذا القلانون  ,وديالي ونينوى
تانيت ومجللل  وزراء كوردسللتان والسلللطة يعنللي المجللل  الللوطني الكوردسلل

ـ . وهكلذا اعتلرف الدسلتور المإقلت بل"القضائية اإلقليميلة فلي إقلليم كوردسلتان
فلللي التلللاريخ  وشلللكل هلللذا االعتلللراف منعطفلللاً  ,وعمليلللاً  كوردسلللتان رسلللمياً 
سياسلية سلميت  إداريلةاعتلراف رسلمي بوجلود وحلدة   نلهالدستورك للعلراق 

حلللدود ل هلللو تحديلللدها 22عللللى الملللادة  يإخلللذملللا  , إال أنباالسلللم كوردسلللتان

ومن اجل تحديد الحلدود النهائيلة إلقلليم اً. نهائي لي و مرحلياً  كوردستان تحديداً 
كوردستان من خالل حسم عائدية مناطق معينة ومنها كركوك ومناطق أخلرى 

( ملن القلانون آليلة معينلة للتوصلل إللى حلل, حيلث نصلت 25وضعت الملادة )

تقللوم الحكومللة العراقيللة االنتقاليللة والسلليما الهيئللة  ى أن: "منهللا عللل )أ(الفقللرة 
العليا لحّل النزاعات الملكية العقارية وريرها من الجهات ذات العالقةت وعللى 
وجه السرعةت باتخاذ تدابيرت من أجل رفع الظلم الذك سّببته ممارسلات النظلام 

ضلمنها كركلوكت السابق والمتمّنلة بتغيير الوضع السلكاني لمنلاطق معّينلة ملن 
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 
 لتالية:الحكومة االنتقالية العراقية اتخاذ الخطوات ا

ـ فيمللا يتعلّـللـق بللالمقيمين المرّحليـللـن والمنفيللين والمهجـللـرين والمهللاجرينت  0

وانسلللجاماً ملللع قلللانون الهيئلللة العليلللا لحلللّل النزاعلللات الملكيلللة العقاريلللةت 
واإلجراءات القانونية ا خلرىت عللى الحكوملة القيلام خلالل فتلرٍة معقوللٍةت 

إذا تعلّذر ذللكت عللى الحكوملة ب عادة المقيملين إللى منلازلهم وممتلكلاتهم. و
 تعويضهم تعويضاً عادالً.

بشؤن ا فراد الذين تّم نقلهم إلى مناطٍق وأراٍض معّينٍةت وعللى الحكوملة البلت ـ  4

( ملن قلانون الهيئلة العليلا لحلّل النزاعلات الملكيلة 00في أمرهم حسب الماّدة )

تلقّلي تعويضلات العقاريةت لضمان إمكانية إعادة توطينهمت أو لضلمان إمكانيلة 
من الدولةت أو إمكانية تسلمهم  راٍض جديدٍة من الدولة قرب مقّر إقلامتهم فلي 
المحافظة التي قدموا منهات أو إمكانية تلقّيهم تعويضاً عن تكلاليف انتقلالهم إللى 

 تلك المناطق.

ـ بخصوا ا شلخاا اللذين حرملوا ملن التوظيلف أو ملن وسلائل معيشلية  2

ى الهجلللرة ملللن أملللاكن إقلللامتهم فلللي ا قلللاليم أخلللرى لغلللرض إجبلللارهم علللل
وا راضيت على الحكومة أن تشجع توفير فرا عمل جديدة لهم في تللك 

 المناطق وا راضي.

ـ أّما بخصوا تصحي، القومية فعلى الحكوملة إلغلاء جميلع القلرارات ذات  2

الصلةت والسماح لألشخاا المتضّررين بالحّق في تقرير هويتهم الوطنيلة 
 "م العرقي بدون إكراٍا أو ضغٍط.وانتمائه
ان هنلاك ظلملاً ارتكلب بحلق  فتعتلر أنهلاالحظ فلي هلذا الفقلرة من الم

 تووضلع ,التعريلبالتمييلز و ةاسليبسمكونات هذا المناطق وخاصة الكلورد و
 إعلللادة عللللى أكلللدتحيلللث  ,باتجلللاا الحلللل القلللانوني للمشلللكلة ايجابيلللة خطلللوات
 أضلراردللة عملا لحلق بهلم ملن مناطقهم وتعويضلهم بصلورة عا إلىالمرحلين 

مللن هللذا  الوافللدين العللرب إعللادةوتللوفير قطللع ارض سللكنية لهللم, وبالمقابللل 
, وتللوفير أيضللاً  موتعويضللهوا منهللا بللالتللي جل ا صللليةمنللاطقهم  إلللى المنللاطق
نتيجللة لسياسللات التعريللب التللي  مللن وظللائفهمالء المفصللولين إلهلل عمللل فللرا

ف لم يورد في المادة كلمة )التعريلب( ومع هذا االعترامارسها النظام السابق, 
غييلر واقلع لت إشلارةالرسلمية فلي  هلاالحكومة البعنيلة فلي كتابات هااستخدمتالتي 



 261 

(التطلوير)بكلمة  4000عام  ها فيلاهذا المناطق حتى استبد
(1)

كملا أن اللغلة  .

اسلتقروا فلي  اللذينالوافلدين العرب  بخصوا المذكورة المستخدمة في المادة
, وتحدد الوافلدين على الرحيلهم جبرتاطق المختلطة ا خرى ال كركوك والمن

بهإالء العرب الذين أوفدوا إلى هذا المناطق أنناء حكم النظام البعنلي للبللد أك 

, فلي وقلت أن عمليلة تعريلب هلذا 4002وحتلى إسلقاطه علام  0635منذ عام 

أسلوة  وان النا عللى تعلويض الوافلدين المناطق تعود إلى أيام الحكم الملكي.
عنلد المقارنلة بلين   نها, إليهم إضافياً  امتيازاً  تعني أن المادة منحتبالمرحلين 

المنلللاطق )الكلللورد  هلللذا الملللواطنين اللللذين ابعلللدوا قسلللرا علللن مسلللالة إعلللادة
تعاملللت مللع  المللادة تإكللد أن (العللرب)تعللويض الوافللدين وبللين , والتركمللان(

الطللرف  طللرفين بالتسللاوك,تتعامللل مللع ال المللادة بللؤنونجللد , الوافللدين بمرونللة
الللذك حصللل علللى المللال النللاني  والطللرف وا مللالك, المللالفقللد  ا ول الللذك

الحكومللة, ويبللدو أن قبللول الكللورد بهللذا المعادلللة جللاء مللن وا رض والعمللل 
لتشجيع من ُهّجر بالقوة العودة إلى منلاطقهم ا صللية دون اسلتخدام القسلر فلي 

 ذلك.
لحلل النزاعلات الملكيلة ملن  /أ(69) ادةالمل اآللية المطروحة في كما أن

القلانون الملدني  أحكلامالمسلالة فلي نطلاق  أدخللتهيئة النزاعات الملكية  خالل
نفل  والمغتصلب( فلي  ا صلليجعل طرفلي النلزاع فلي المشلكلة )الصلاحب و
يلغللي الجانللب السياسللي الللذك تمنللل فللي  أنوهللذا مللن شللانه  القانونيللة مرتبللةال

بللين  تكللنالمشللكلة لللم فللي حللين أن فت المنطقللة, التعريللب التللي اسللتهد سياسللة
الحكوملات العراقيلة المتعاقبلة و السكان ا صليينبين  وإنما فحسب, المواطنين

السللطة,  ةوهذا يتطلب معالجتها بالقلانون العلام اللذك يكلون فيله الدوللة صلاحب
كلون فيله الدوللة فلي نفل  مرتبلة تالقانون المدني اللذك  أحكام إلىدون اللجوء 

رادا فللل
(2)

ن والمقيملللعديلللدة فلللي الملللادة منهلللا حات لمصلللط إللللى جانلللب ورود.
قلد تتحملل فلي التلي  الغربلاء نون والمهلاجرون والمهجـلـرون والمنفيلوالمرحلل

لكلللل  القلللانوني اللللدقيق المسلللتقبل تفسللليرات قانونيلللة مختلفلللة حلللول التوصللليف
 مصطل،.

                                                 

(1) َِ َّغَُو ل  ح صُفٖوٕ ٕبني حمر  .035-034صٕرضأَٗ ث
؛ شللاخوان صللابر احمللد, الوضللع القللانوني للمنللاطق التنللازع عليهللا فللي  035ياإ اى صٕرضااأَو ل   (2)

ت كويللهجامعللة , ت رسللالة ماجسللتير ريللر منشللورة مقدمللة إلللى كليللة القللانونوذجللاً العللراق: كركللوك نم

 .53, ا4006
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طريلق  فتتضلمن نقاطلاً ايجابيلة فلي (5)أ/و (4)أ/ هلاالمادة في فقرتيأما 

إيجللاد فللرا عمللل لمسلاعدة الللذين عللانوا مللن أشللارت إللى حيللث  حلل النللزاع,
ي تللم تللال إلغللاء جميللع القللرارات, وكللذلك التمييللز فللي الحصللول علللى وظللائف

ومنهلا  يلةعربتغييلر قلوميتهم إللى العللى  القوميلات ا خلرىإلجبلار  ااستخدامه
هللويتهم  تقريللر المللواطنين لهللإالء عنللدما سللمحتت القوميللة(تصللحي، )قللانون 

 .الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراٍا أو ضغطٍ 
ملن المشلكلة  آخلرلمعالجة جانب  صتمن المادة فخص )ب(الفقرة  أما 

لقللد تالعللب النظللام السللابق أيضللاً اإلداريللة حيللث نصللت علللى "تمنللل بالحللدود 
بالحدود اإلدارية وريرها بغية تحقيق أهداف سياسيةت على الرئاسة والحكوملة 

ة االنتقاليللة تقللديم التوصلليات إلللى الجمعيللة الوطنيللة وذلللك لمعالجللة تلللك العراقيلل
التغييرات رير العادلةت وفلي حاللة علدم تمكلن الرئاسلة ملن الموافقلة باإلجملاع 
على مجموعة من التوصياتت فعلى مجل  الرئاسة القيام بتعيلين محّكلم محايلد 

ة علدم قلدرة وباإلجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصياتت وفلي حالل
مجل  الرئاسة على الموافقة على محّكمت فعلى مجلل  الرئاسلة أن يطللب ملن 
ا مللين العللام لألمللم المتحللدة تعيللين شخصللية دوليللة مرموقللة للقيللام بللالتحكيم 

 ."المطلوب
التغييلر اإلدارك اسلة يعتلرف بسأهم ملا نالحلظ ملن الفقلرة اعلالا أنهلا ت

 فيهلا تعقيلدات كنيلرة أن إال, ياسليةهلداف س ك انتهجته الحكوملات السلابقة ذال
, هلا ريلر المللزمعملا تمتلاز بطاب رالبلاً شددت على تقديم التوصليات التلي  حيث

 يملللن قبلللل مجلللل  الرئاسلللة النالنللل باإلجملللاع يؤخلللذبلللان القلللرار  كملللا ذكلللرت
 آليلة تكان -آنذاك-حق الفيتو  منهم ولكل (عربي شيعي, سني عربي ,كوردك)

توصلية  ب صداررئاسة الوزراء سواء ما يتعلق  بالنسبة لمجل  وكذلك ,صعبة
 أول االتفاق على التوصلية ظبتحديد محكم, وكما انه حتى في  أوحول الحدود 

برلملان ذك الغالبيلة العربيلة تتحملل االحتملال لا فلي للمناقشلةالمحكم فان نقلهلا 
 إللىالتوصليات  إيصلال لم تحدد موعلد هذا باإلضافة إلى أنهابالرفض,  ا كبر
 المجلل انه في حالة رفضلها ملن قبلل  إلىر شِ تولم  ,ومتى ستعالجها رلمانالب

 ا بلوابفتحلت  أنهلا أيضلاً الفقرة ا يإخذ على هذا ما هو البديل الدستورك. وم
كلل هلذا إللى  في المستقبل,في قضية المناطق المتنازع عليها تدخل دولي  أمام

حافظللات النمانيللة " تبقللى حللدود الم علللى أن تللنا /ب(64)المللاّدة جانللب أن 

عشللرة بللدون تبللديل خللالل المرحلللة االنتقاليللة" أك انلله سللتكون مهمللة الحكومللة 
الحلدود ب الخاصلةمجرد تقديم توصيات لحكومة مستقبلية للنظر فلي التغييلرات 
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" يحللّق للمحافظللات خللار  نصللت علللى انلله  / (64) المللادة أن اكملل .اإلداريللة

..." وكلان شلكيل أقلاليم فيملا بينهلاإقليم كوردستانت فيما عدا بغلداد وكركلوكت ت
أمللا المللادة إقللليم كوردسللتان. القصللد مللن وراء ذلللك عللدم ضللم كركللوك إلللى 

تإّجل التسوية النهائية لألراضي المتنازع عليهات فقد نصت على أن " / (69)

ومن ضمنها كركوكت إلى حلين اسلتكمال اإلجلراءات أعلالات وإجلراء إحصلاٍء 
لمصادقة على الدستور اللدائمت يجلب أن تلتّم سكاني عادل وشفافت وإلى حين ا

هذا التسوية بشكٍل يّتفلق ملع مبلادئ العداللةت آخلذاً بنظلر االعتبلار إرادة سلّكان 
ارتبطللت تسللوية المشللكلة بتنفيللذ ", ومللا نالحللظ مللن الفقللرة أنهللا تلللك ا راضللي

وكلذلك  ,25)أ( و )ب( ملن الملادة  تينالواردة في الفقلر اإلجراءاتواستكمال 

 ,دقة علللى الدسللتور الللدائماسللكاني عللادل وشللفاف وبعللد المصلل إحصللاء إجللراء
 ا صللليينسللكان المصللال، ورربللات  تؤخللذن أالعدالللة و إلللى إشللارتهاوكللذلك 

 للمنطقة بنظر االعتبار دون الوافدين.
كللل هللذا اإلجللراءات مللن الناحيللة النظريللة إجللراءات عادلللة إال انلله مللن 

تتطللب وقتلاً طلويالً ملن شلانه أن تإجلل الناحية العملية صعبة التنفيذ كملا أنهلا 

لللم تحللدد وبفقراتهللا النالنللة  25التسللوية إلللى وقللت بعيللد. إلللى جانللب أن المللادة 

 .باستنناء كركوك المناطق المتنازع عليها

( 0/ب/4) والتزاملاً بالتعهللد اللوارد فللي قللانون إدارة الدوللة وفللي المللادة
تبدأ بتشلكيل حكوملة  بتلك التي المرحلة االنتقالية التي حددت الفترة ا ولى من

وقد تم ت 4002حزيران  20عراقية مإقّتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 

  4002حزيلللران  45الحكوملللة العراقيلللة المإقتلللة فلللي  علللن تشلللكيل علللالناإل

اً برهم صلال، نائبلواختيار  أعضاء مجل  الحكم.قبل من  برئاسة إياد عالوكت
روز و إبلراهيم الجعفلركو لجمهوريلةل اً يسلرازك مشعل عجيل اليلاور رئله, و

محل سلطة االئتالف الموحلدة ومجلل  الحكلم  له, وحلت اننورك شاوي  نائب
البالد, وهكذا أصب، هناك سلطة تنفيذيلة مشلّكلة وفقلاً إدارة شإون ي فالعراقي 

ومنللذ . 25للقللانون المللذكور وبالتللالي مسللإولة عللن تنفيللذ مللوادا ومنهللا المللادة 

ظهللرت مخللاوف الكللورد مللن عللدم التزامهللا باآلليللة الدسللتورية  توليهللا السلللطة
 9/2/3116المإرخلة فلي  فلي رسلالته علالوك المحددة للحل, ولطمؤنتهم تعهلد

 المللذكورة فيهللا تنفيللذ المللادة أعتبللر الكورديللةالقيللادة السياسللية  إلللىوالموجهللة 
هلد تتععللى انله " النانيلة ملن رسلالته ونصت الفقرةت تهواجباً على عاتق حكوم
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( والممكلن 25تطبيلق فقلرات الملادة ) إللىالحكومة بتفعيل اآلليات التلي تلإدك 

 إللىتنفيذها ضمن الفترة االنتقالية وكما حددا القانونت وفي هلذا السلياق أتطللع 
التشللاور معكللم ومللع المجللل  الللوطني المإقللت وهيئللة الرئاسللة لتشللكيل هيئللة 

لتنفيللذ وتطبيللق المللادة متخصصللة عليللا وذات صللالحيات قانونيللة وماليللة وافيللة 

من القانون المذكور إلزالة آنار سياسة الترحيل والتطهير العرقلي الهادفلة  25

"تغييللر الوضللع السللكاني لكركللوك إلللى
(1)

علللى الللررم مللن هللذا التعهللد ولكللن  .
إال انه للم يخطلو أيلة خطلوة تجلاا تطبيلق  ومشاركة الكورد في تشكيلة حكومته
فللي هللا حكومتلله تمنلللت فللي إصللدار قرارهللا المللادة المللذكورة, وكللل مللا قامللت ب

التلي شلكلتها سللطة تمديد عمل الهيئة العليا لحل النزاعلات الملكيلة والعقلارات 

االئللتالف المإقتللة
(2)

 ,25الللذك شللدد علللى تطبيللق المللادة  2رقم مللال هللا, وقرار
كافللة قللرارات مجللل  قيللادة  إلغللاءحللول  41/23/3115فللي  02والقللرار رقللم 

نحلمالنورة ال
(3)

.   

/ب( مللن قللانون 4ووفقللاً لألجنللدة الدسللتورية وكمللا حللددت فللي المللادة ) 

تبلدأ بعلد من المرحلة االنتقالية الفترة النانية إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية فان 
أن حكومللة عراقيللة انتقاليللةت علللى وتشللكيل وطنيللة الجمعيللة الإجللراء انتخابللات 

وتلم إجلراء االنتخابلات  .4002كلانون النلاني  20هذا االنتخابلات قبلل  تجرى

 اً مقعلد 42على وحصلت قائمة التحالف الكوردستاني  4002كانون الناني في 

                                                 

َّغَُو ل  لالطالع على نا الرسالة ينظر:( 1)   .032-034ئٕمحٕح عٕسِشو صٕرضأَٗ ث
للمسلاعدة فلي  4002هيئة المطالبات العقارية فلي شلهر كلانون نلاني  ة( شكلت سلطة التحالف المإقت2)

ات المصللادرة إلللى أصللحابها ا صللليين والفصللل فللي االدعللاءات المتضللادة, واسللتطاعت إعللادة الملكيلل

 0207000دعلوى ملن أصلل  407000البلت فلي حلوالي  4003الهيئة خلالل الربلع ا ول ملن علام 

دعللوى فللي محافظللة  40.000دعللوى فقللط مللن أصللل  2000دعللوى علللى مسللتوى البلللد وحللوالي 

هيئلة حلل النزاعلات العقاريلةت وعانلت الهيئلة مشلاكل عديلدة تسمية الهيئة لتصلب،  إعادةكركوك, وتم 
 تعقيدات بيروقراطية, للمزيد ينظر:وعدم وجود مخصصات ماليةت ومنها جدل حول القياداتت 

The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle over 
Kirkuk, Op. Cit. , p.14.                                                                                    

َّغَُو ٕجُ ع َٗياَر (3)  .04-03ل  وصٕرضأَٗ ث
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الجماعلللة  توكلللذلك حصلللل ,الجمعيلللة الوطنيلللة العراقيلللةفلللي  442 أصللللملللن 

فللي حللين حصللل االئللتالف العراقللي , نيمقعللدعلللى فللي كوردسللتان  اإلسللالمية

 فقلاطعوا هلذا االنتخابلاتة السناً, أما العرب مقعد 020 على )الشيعي( الموحد

وبنلاءاً مقعلداً.  20حيث أن اكبر كتلها كانت قائمة العراقية التي حصللت عللى 

محللل الحكومللة لتحللل الحكومللة العراقيللة االنتقاليللة علللى تلللك النتللائج تللم تشللكيل 

 اً رئيسللل إبلللراهيم الجعفلللرك د., وأصلللب، 4002أيلللار  2العراقيلللة المإقتلللة فلللي 

عبلللد مطللللك و روز نلللورك شلللاوي و جلبلللي أحملللد ال د.وكلللل ملللن  للللوزراءل
رلازك مشلعل و لجمهوريلةل اً رئيسل طالبانيالجالل نواباً له, وانتخب  الجبورك

كانلت أول حكوملة ذات أرلبيلة نائبلان لله. و د.عادل عبدالمهدكو عجيل الياور
وكانلت  فيهلا نحلو ربلع المناصلب البلارزة. الكوردشيعيةت وأول حكومة يتولى 

 أعضللاء انتخابلات الختيلاربقيلام لل اإلعلدادالحكوملة هلي  المهلام الرئيسلية لهلذا
 والتصلديق عللى مسلودة الدسلتور ,سنوات أربعبرلمان وحكومة دائمة مدتها ال

المنتخبةمن قبل الجمعية الوطنية  تهاباكتالدائم بعد 
(1)

كل هلذا اإلجلراءات تلم . 
د فللي تحديللدها بموجللب قللانون إدارة الدولللة الللذك أصللب، دسللتوراً مإقتللاً للللبال

المرحلة االنتقالية, وبالتلالي أصلبحت الحكوملة االنتقاليلة خاضلعة لله وملتزملة 

ملن  اللررم , فلان الحكوملة وعللى25بتنفيذ بنلودا, وبخصلوا تنفيلذها للملادة 

لتحلالف لتعهلد االئلتالف اللوطني العراقلي بعلد  المشاركة الكبيرة للكلورد فيهلا,
عللن  تتنصللل أنهللا ورة, إالالمللذكالكوردسللتاني علللى التطبيللق الكامللل للمللادة 

وكلرد فعلل عللى  ق بنلود الملادة,الالزملة لتطبيل ا ملوالحيث لم تمن، , تطبيقها
 إلللىالتحللالف الكوردسللتاني مللذكرة اعتراضللية  أصللدرت قائمللة هللذا السياسللة

فللي  عا وضللاوتطبيللع  25فيهللا علللى تنفيللذ المللادة  شللددتالمجللل  الللوطني 

مارسلة ضلغوطات عللى الجعفلرك وطالب المجلل  بم المناطق المتنازع عليها
لاللتللزام بتنفيللذ المللادة بصللورة تامللة
(2)

ونتيجللة للضللغوطات الكورديللة علللى  .

بخصلللوا  4002( فلللي علللام 42القلللرار الملللرقم ) ا خيلللرالجعفلللرك اصلللدر 

                                                 

الحكومللة العراقيللة االنتقاليللة فللي الموسللوعة الحللرة علللى  :( للمزيللد ينظللر المقالللة المنشللورة بعنللوان1)

 .04/4/4000, آخر زيارة في  /http://ar.wikipedia.orgاالنترنيت وعلى الرابط التالي: 
  .60-56ا شاخوان صابر احمد, المصدر السابق,  (2)

http://ar.wikipedia.org/
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حميد )سكرتير الحزب الشيوعي العراقي  برئاسة 25تنفيذ المادة لتشكيل لجنة 

ات من المكونلات العراقيلة شخصي وخم وعضوية ستة وزراء  (مجيد موسى
رمضلان( كخطلوة  إحسلانمحملد د. )إقلليم كوردسلتان وعضوية ممنل حكومة 

فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا ا وضللاعنحللو تطبيللع 
(1)

ا مبللالس يخصللت , وتللم

 واإلجلللراءاتعمليلللات التطبيلللع   رلللراض (مليلللون دوالر 400) ـقلللدرت بللل

مملا حاللت عللى اللجنلة لس امبلا أياً من تلكهذا اللجنة لم تستلم  أن إال, ا خرى
فلان حكوملة وبصلورة عاملة  ,فلي المنلاطق المتنلازع عليهلادون أداء واجباتها 
مما  كسب الوقت نحو تاتجهبل بتنفيذ المادة  اماً هتمول الم تابراهيم الجعفرك 

 اهلذول ,المهملة موسى االسلتمرار فلي هلذامجيد حميد رئي  اللجنة تعذر على 
علللى عللدم الموافقللة علللى  هللمجعفرك دفعالالكللورد بللعللدم نقللة كللذلك و ا سللباب
لدورة نانية هترشيح

(2)
. 

والنزاعلللات الطائفيلللة بلللين السلللنة  ةالظلللروف ا منيلللة ريلللر المسلللتتب إن  
والشيعة التي سلادت فلي منلاطق الوسلط والجنلوب العراقلي بعلد سلقوط النظلام 

 إقللليم كوردسللتان فللي فللي آمللن وجللود عمللق جغرافللي كللوردك البعنللي, مقابللل
 والحاللة ا منيلة التلي سلادت, )اربيلل والسلليمانية ودهلوك( محافظات النالنلةال

 ا قللل أمانللاً مللن إقللليم كوردسللتان خاصللة كركللوكوالمنللاطق المتنللازع عليهللا 
والجنوب, وعدم وصول شرارة الحرب الطائفيلة بلين  من الوسط أماناً  وا كنر

 المنلاطق اآلملن تلك فيالبقاء بالوافدين العرب إلى  دفعت السنة والشيعة اليها,
اآلملن, ريلر  فلي الوسلط والجنلوب العودة إلى مناطقهم ا صلليةمن  بدالً  نسبياً 

علدم  المهجرين الكورد إللىالكنير من في الطرف المقابل هذا الظروف دفعت 
 أماناً. ا كنرالبقاء في كوردستان  مفضالً  إلى المناطق المتنازع عليها العودة

إدارة الدولللة كللان دسللتوراً مإقتللاً للبلللد فللي  يبللدو ممللا سللبق, أن قللانون
للفترة االنتقالية التي تكونلت ملن ملرحلتين, ا وللى سلادت فيهلا حكوملة مإقتلة 
برئاسللة أيللاد عللالوك, والمرحلللة النانيللة حكمللت فيهللا حكومللة انتقاليللة برئاسللة 

تنبيلت الحقلوق  إبراهيم الجعفرك. حيث تمكن الطرف الكوردك المفلاوض ملن
التي خصصت لها الملادة المناطق المتنازع عليها بصة ما يتعلق الكوردية وخا

مللن الدسللتور المللذكور, الللذك تشللكل علللى أساسلله الحكللومتين, وبالتللالي  25

                                                 

 .60-60 المصدر نفسه, ا( لالطالع على نا القرار يراجع 1)
 .04السابق, االمصدر  إينغا رو  وهان  ريمشا, (2)
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مصلللطل، أيضلللاً  ت الملللادةتضلللمنأصلللبحت الحكومتلللان ملتلللزمتين بتنفيلللذها, و
وحي بوجود صراع على السيادة بلين طلرفين يالمناطق المتنازع عليها كتعبير 

الحكوملة بلين  اً داخليل إدارياً وسياسلياً  اً نزاعكان  ا مرفي حقيقة  أنه إالدوليين 
كملا أن أهلم  .الواحلدةدوللة الكوردسلتان ضلمن حلدود  وحكومة إقلليم تحاديةاال

 ,عتلرف بوجلود مشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلات محاور المادة تمنلت في أنها
 كلة تتطلللب اعترافللاً معالجللة للمشلل ةلكللون أيلل ويعتبللر هللذا االعتللراف ضللرورياً 

بتطبيع ا وضلاع فلي هلذا المنلاطق, على الحكومة  التزاماً  تفرض كما ,مسبقاً 
حلللل مشلللاكل منلللل حلللل نزاعلللات الملكيلللة العقاريلللة وعلللودة  إدرا  أنحيلللث 

للمشللكلة,  حللل إلللىكفيلللة بالتوصللل  إجللراءاتهللي  الوافللدين وإعللادةالمهجللرين 
باستنناء كركوك وبالتلالي  مناطقال تحدد هذا ال وفي الجانب اآلخر, فان المادة

التسللوية جللل إتوان تؤكيللد المللادة علللى أن , تللرك الغمللوض حللول الموضللوع
تين المللذكورتين علللى الحكللوم شللجعائم دالدسللتور الللكتابللة مللا بعللد  إلللىالنهائيللة 
ن وللم يحكلومتملدة الوهكذا انتهت  ,على تنفيذ عملية التطبيع العمل سريعاً عدم 

المادة عللى إجلراء إحصلاء سلكاني فلي المنلاطق كما نصت  ,يذكر ءتحقق شي
عبللر  لتقريللر مصللير هللذا المنللاطق مللواطنيناشللتراك الالمتنللازع عليهللا ونللم 

االستفتاء, ولكن ال يمكن إجلراء اإلحصلاء واالسلتفتاء قبلل االنتهلاء ملن عمليلة 
أمللا مللا يتعلللق بالحللدود اإلداريللة لهللذا المنللاطق, فعلللى الللررم مللن أن التطبيللع. 

رئاسللة الجمهوريللة, والتللي ترأسللها جللالل الطالبللاني أننللاء فتللرة  المللادة أعطللت
وذللك لمعالجلة تللك  ,تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنيةالحكومة االنتقالية, ل

التللي أحللدنتها الحكومللات السللابقة ضللمن سياسللة التعريللب,  اإلداريللة التغييللرات
عتللراف ظللل االيقللم علللى تقللديم أيللة توصلليات بهللذا الشللؤن. وهكللذا  نلله لللم ف
المنلاطق الكورديلة وللم تشلمل  محلدداً  فلي ظلل قلانون إدارة الدوللة ستانكوردب

رم ملن القلوة التلي امتلاز بهلا الكلورد روعلى الل ا خضر,تحت الخط  تقعالتي 

وررلللم السللليطرة الفعليلللة  ,وانهيلللار الجلللي  العراقلللي ومإسسلللاته 4002فلللي 

الكلورد  أن إال اك,آنلذ الكوردية على ارلب هذا المناطق واإلداراتللبيشمركة 
 وافشلل وررلم كلل ذللك فلؤنهم, رياً هذا المناطق دستو مشكلةتاطير  نحو واهجات

ونيقة رسمية هاملة  منه 25إدارة الدولة والمادة  ل قانونظولكن ي ,في تطبيقها

الكللورد فلي هللذا المنلاطق ووضللع  بحلقاعتلرف بموجبهللا العلراق باالضللطهاد 
 لحل المشكلة. آلية
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 1009لدستور العراقً لعام لٌة الحل وفقا  لآ: المطلب الثانً

كتابلة وضع قانون إدارة الدوللة للمرحللة االنتقاليلة الخطلوط العريضلة ل

 العراقيلة الجمعيلة الوطنيلة منله 30الماّدة حيث ألزمت الدستور الدائم للعراق, 

 72الملاّدة كملا أن  للبللد, كتابة مسودة دسلتور دائلمفي عهد الحكومة االنتقالية ل
 , وعرضللها3116آب  26فللي موعللد أقصللاا ت الجللدول الزمنللي لكتابتلله حللدد

مسللودة وتللوّزع التنشللر علللى أن علللى الشللعب للموافقللة عليلله باسللتفتاء عللامت 
قبللل إجللراء  بصللورة واسللعة لتشللجيع إجللراء نقللا  عللام بللين الشللعب بشللؤنها

, وحلددت الملادة آليلة االسلتفتاء عللى أن تكلون مسلودة الدسلتور العام االستفتاء
يلة النلاخبينت وإذا للم يرفضلها نلنلا النلاخبين فلي رلبعند موافقة أعليها ادقاً مص

الموافقللة  , كملا نصللت الملادة المللذكورة عللى انلله بعلدنلالث محافظلات أو أكنللر
حكوملة دائملة فلي موعلد تشلكيل على الدستور باالسلتفتاءت تجلرك االنتخابلات ل

مهامهللا فللي موعللٍد  ت وتتللولّى الحكومللة الجديللدة3116كللانون ا ول  26أقصللاا 
 . 3116 كانون ا ول 42أقصاا 

الجمعيلللة  تانتخبلللوالتزاملللاً بالمهملللة الدسلللتورية الملقلللاة عللللى عاتقهلللا 
فلللي ا عضلللو 66ملللن مكونلللة لجنلللة فلللي عهلللد الحكوملللة االنتقاليلللة  الوطنيلللة

د. وأصلب، هملام حملودك برئاسلة  لكتابة مسودة الدستور اللدائم  21/6/3116
ممنللين  اً عضلو 39وكانلت تتشلكل ملن  ,له ي نواباً فإاد معصوم وعدنان الجناب

قائمللة مللن  9قائمللة التحللالف الكوردسللتاني و مللن  26 و ةيالشلليع الكتللل عللن

حيين وفقلللا يحلللزب الشللليوعي والجبهلللة التركمانيلللة والسلللنة والمسلللالو العراقيلللة
لجنللللة مللللن كتابللللة مسللللودة الدسللللتور فللللي الانتهللللت و ,االنتخللللابي السللللتحقاقهم

33/9/3116
(1)

عللى الشلعب العراقلي للموافقلة عليهلا فلي اسلتفتاء  , وعرضها
عليهاحصلت على موافقة الشعب  26/21/3116 عام بتاريخ

(2)
. 

                                                 

(1) َِ َّغَُو ل  ح صُفٖوٕ ٕبني حمر  .045-042صٕرضأَٗ ث
 (4,424,463) بلـ العلام االسلتفتاءعلى موافقة الشعب العراقي ملن خلالل الدستور حصلت مسودة  (2)

اجتلاز العلائق , و%40720 بنسلبة أك ( صوت بلـ ال4,006,262)% مقابل 45726صوت بنعم أك 

فلي نالنلة محافظلات ففلي  اللرفضنلني الناخبين في نالنة محافظات, وحصل  رفضالدستورك حول 

وفللي  ,% بللنعم2702أك  (4605)% بللال مقابللل 63763أك  (424,000)فظللة االنبللار صللوت محا

% 05742أك  (62,053)ال مقابللل  ـبلل %50742أك  (204,033صللوت )محافظللة صللالح الللدين 

ال ـ % بلل22705أك  ( صللوت262,556) ـفللي محافظللة نينللوى فللررم رفضللها للدسللتور بلل أمللا ,بللنعم
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وبما أن كتابة الدستور الدائم اعتملدت عللى ا سل  العاملة اللواردة فلي قلانون 
التي  ا ساسيةعلى المبادئ  إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية, إال انه أعاد التؤكيد

شللكل الدولللة والنظللام السياسللي فيهللا, حيللث  أبرزهللاومللن  ا خيللرة, وردت فللي
جمهورية العراق دوللة اتحاديلة واحلدة مسلتقلة ذات إلى أن  (2)المادة أشارت 

ملادة , واعترفلت البرلملاني ديمقراطلي سيادة كاملةت نظام الحكم فيها جمهورك
قلوق الكلورد بالتعددية القومية والدينية والمذهبية للعراق. وعللى صلعيد ح (4)

أعاد الدستور الدائم التؤكيد على حقوقهم المعترف بها فلي قلانون إدارة الدوللة, 
اللغلللة العربيلللة واللغلللة الكورديلللة هملللا اللغتلللان  عللللى أن (5)الملللادة فؤكلللدت 

كوردستان وسلطاته القائملة  ب قليم (228)المادة كما اقرت الرسميتان للعراقت 
العملل بلالقوانين التلي تلم  ارسلتمرفنا على ا (252)المادة أما  اتحادياً. إقليماً 

القلرارات المتخلذة ملن  واعتبلر 3::2كوردسلتان منلذ علام  إقلليمتشريعها فلي 

كما  مخالفة لهذا الدستور.تكن نافذة المفعول ما لم  كوردستان إقليمحكومة قبل 
ملن قلانون  / (64)الملادة عالج الدستور الجديد هاجسلاً للدى الكلورد ورد فلي 

التلي فهمله  ,تشكيل أقلليم عن بغداد وكركوك الدولة حول استنناء كل منإدارة 
, فجلاء ضلم كركلوك إللى إقلليم كوردسلتانالكورد على أنها مادة موجهة ليمنع 

 أن بغلداد يجلوز للعاصلمة اللينا على انه  (235)لمادة االدستور الدائم وفي 

ى إقلللليم , وبهلللذا فسللل، المجلللال أملللام احتماليلللة ضلللم كركلللوك إللللتنضلللم إلقلللليم

ملن  25الملادة كوردستان. أما بخصوا مشكلة المناطق المتنازع عليهلا فلان 

 أنجانلب  , إللى020الملادة  اللدائم فليالدسلتور  إلىالدولة انتقلت  إدارةقانون 

معظلم ملوادا علن قلانون إدارة الدوللة فلي  أكنلر حاً وشلهد وضل الجديدالدستور 

 نه:( على ا020) المادةللمرحلة االنتقالية, ونصت 

تتلللولى السللللطة التنفيذيلللة اتخلللاذ الخطلللوات الالزملللة السلللتكمال تنفيلللذ : أوالً "

( من قانون إدارة الدولة العراقيلة للمرحللة االنتقاليلة 25متطلبات المادة )

 بكل فقراتها.

                                                                                                                                 

 ا صللواتنلنللي  أرلبيللة إلللىلللم تصللل ال أن نسللبة الللرفض , إ% بللنعم22764أك  (244,536)مقابللل 

في العراق, ونيقلة المفوضية العليا لالنتخابات , للمزيد ينظر: الشعبي الرفضالدستور من  أنقذوهكذا 

 .02/00/4002تصديق النتائج النهائية الستفتاء 
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نانيللللاً: المسللللإولية الملقللللاة علللللى السلللللطة التنفيذيللللة فللللي الحكومللللة االنتقاليللللة 

قللانون إدارة الدولللة العراقيللة  ( مللن25والمنصللوا عليهللا فللي المللادة )

للمرحلللة االنتقاليللة تمتللد وتسللتمر إلللى السلللطة التنفيذيللة المنتخبللة بموجللب 
وتنتهلي باسلتفتاء  اإلحصلاءتنجلز كامللة )التطبيلعت  أنهذا الدستور عللى 

المتنلازع عليهلا لتحديلد إرادة مواطنيهلا(  ا خلرىفي كركلوك والمنلاطق 
 ألفللينسللنة  ا ولشللهر كللانون  الحللادك والنالنللون مللن أقصللاهافللي مللدة 
 ."42/23/3118 وسبعة

 25المادة جاءت بنف  اللغلة التلي صليغت بهلا الملادة  أنعلى ونالحظ 
مسلإولية تنفيلذ  إناطلة أوال: إيضاحات,نالنة  إضافةالدولة مع  إدارةمن قانون 

 استعاضلت عبلارة :ونانياوفقاً للدستور الدائم,  بالسلطة التنفيذية المنتخبة مادةال
ة تسلوية النهائيللل اً موعلد: أنها حلددت ونالناً (, االستفتاء)بعبارة  (الشعب )إرادة

سلتفتاء لتحديلد اال نلم إجلراءو واإلحصلاءالتطبيع من خالل نالث مراحل وهي 
  .42/23/3118هذا المناطق في مدة أقصاها  إرادة مواطني

حد ما  وفيما يتعلق بالمرحلة ا ولى )التطبيع(, ف نها كانت واضحة إلى

إللللى  الملللرحلين إعلللادةملللن قلللانون إدارة الدوللللة, وتمنللللت فلللي  25فلللي الملللادة 

مللن هللذا المنللاطق إلللى منللاطقهم  الوافللدين وإرجللاع المنللاطق المتنللازع عليهللا,
تللك  من ذلك فليألشخاا الذين حرموا لتوفير فرا عمل جديدة و ا صلية,
 , وإلغللاءالعرقلليتقريللر هللويتهم الوطنيللة وانتمللائهم , والسللماح لهللم بالمنللاطق
اإلدارية التي أجريت  سباب سياسلية فلي عهلد الحكوملات السلابقة, التغييرات 

 وهي إجراءات محددة وواضحة إلى حد كبير. 
فلي المنلاطق المتنلازع سلكاني  أما المرحلة النانيلة فهلي إجلراء إحصلاء

عليهللا, ويبللدو أن المللادة اكتفللت بللذكر اإلحصللاء دون أن تحللدد التفاصلليل منللل 
للسكان, وهلل انله  العرقي ءنتمااللتحديد ا سإاالً إجراءا, وهل سيتضمن  موعد

في حالة إجلراء اإلحصلاء السلكاني العلام للبللد سليفي بلالغرض أم انله إحصلاء 
المعتلاد للتعلداد السلكاني العشلرك سكاني خاا بهذا المنلاطق, حيلث انله وفقلاً 

تؤجلل. انه  إال 4004جرك في عام ي أنكان من المفترض إجراءا في العراق 

 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 

ا للللم تتطلللرق إللللى جزئيلللات اإلدارك, إال أن ملللا نالحظللله فلللي هلللذا الملللادة أنهللل
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االستفتاء وترك تفاصيل إجرائه رامضاً, فهي لم تحدد الجهلة المخوللة بل جراء 
مللا هللي و ,االسلتفتاء, كمللا لللم تحللدد ملن هللو الناخللب أك مللن لله حللق التصللويت

سلليطرح علللى مللا هللو السللإال الللذك  , وكللذلك لللم تحللددالناخللب أهليللةمعللايير 
إلللى كوردسللتان أو البقللاء مللع  الناخللب هللل سلليكون االختيللار بللين االنضللمام

المركز, أو طلرح خيلار إضلافي آخلر إللى جانلب هلذين الخيلارين, كلؤن تكلون 
 الجغرافيلةحلدود الهلي  ملاخيار كركوك إقليماً قائماً بذاته. كما للم تحلدد الملادة 

الصللعيد الللوطنيت  , هللل سللتكون علللىالتللي يصللوت فيهللا الناخللب اإلداريللة أو
 ا دنللىمللا هللو الحللد أك  النسللبةكمللا لللم تحللدد  .الناحيللة أو ت القضللاءالمحافظللة

معينلله مللن  مئويللةنسللبه  إلللىلتمريللر االسللتفتاء هللل سلليتطلب ذلللك الوصللول 
التلي  ا صلواتملن  المطلوبلة المئويلة النسلبةملا هلي الجماهيريلة, و كةالمشار

احد الخيارات المطروحة, هلل سلتكون بؤرلبيلة بسليطة  ضد أوتصوت لصال، 
 صوتين.أم أرلبية نلني عدد الم

ومللن المسللائل ا خللرى الغامضللة فللي المللادة هللو عللدم تحديللد المنللاطق 
والمنلاطق المتنازع عليها باستنناء كركوك, واكتفلى بلذكر عبلارة )... كركلوك 

( لتشير إلى وجلود منلاطق أخلرى ريلر كركلوك تلدخل المتنازع عليها ا خرى
فلات ضمن المناطق المتنازع عليها, وهلذا الغملوض قلد يسلبب فلي ظهلور خال

مستقبلية بلين ا طلراف السياسلية حلول تحديلد دقيلق لكلل المنلاطق. بلل وحتلى 
 أومدينلة ك منهلا كركلوكالمقصلود  أنهلل  تتحمل تفسليراً ذكرها السم كركوك 

 التؤميم. يالتسمية الرسمية للمحافظة هخاصة أن  ,محافظةك

تمنل في تحديد الموعلد النهلائي  020المسالة ا خرى الهامة في المادة 

, فلررم تحديلد هلذا 42/23/3118لتسوية النزاع بتنفيذ المراحل النالنة بتاريخ 

السقف الزمني له, إال أن ما نالحظه في هذا النقطة أن المادة للم تحلدد السلقف 
تحديلد  الدسلتور عللى الجانب الكوردك عند وضلعوأصر الزمني لكل مرحلة, 

االتحاديللة مللن تللؤخير  لمنللع السلللطة التنفيذيللة ,موعللد نهللائي علللى وجلله التحديللد
كملا أن الملادة للم تشلر إللى أيلة آليلة أو بلدائل فلي ت تجاا تنفيلذ الملادة التزاماتها

حالة عدم التزام السلطة التنفيذية بالموعد المحلدد, باسلتنناء ملا ورد فلي الملادة 
طلب من ا ملين العلام لألملم المتحلدة ال أوتعيين محّكم محايد حول اللجوء إلى 

وهللذا اإلجللراء كللان خاصللاً بالحللدود  ,دوليللة للقيللام بللالتحكيمتعيللين شخصللية ل
اإلداريللة فقللط ولللم تتضللمن كللل العمليللة أك لللم تمتللد صللالحيات المحكللم إلللى 

 اإلحصاء واالستفتاء.
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تتمنلل فلي أنهلا أشلارت  020المسالة ا خرى التي طرحلت فلي الملادة 

نتقاليلللة المسلللإولية الملقلللاة عللللى السللللطة التنفيذيلللة فلللي الحكوملللة االإللللى أن 

مللن قللانون إدارة الدولللة للمرحلللة االنتقاليللة  25والمنصللوا عليهللا فللي المللادة 

اللدائم, وهنلا قلد  إلى السلطة التنفيذيلة المنتخبلة بموجلب الدسلتور وتنتقل تستمر
يطرح سإال حول ما المقصود بالسلطة التنفيذية وهي بالتؤكيد ال تشمل مجل  

إال انللله هنلللاك رأك يطرحللله محافظلللة كركلللوك أو حتلللى حكوملللة كوردسلللتان, 
فشل السلطة الكاتبان ا مريكيان )بريندان اوليرك وديفيد باتنام(, بؤنه في حالة 

أك عللائق  فلللي  هنللاك ,التنفيذيللة االتحاديللة فللي الوفللاء بالتزاماتهللا الدسللتورية
 الملادة عللى تنفيلذ أحكلام للقيلامقانوني للسلطات التنفيذيلة ا خلرى فلي العلراق 

كوردستان ومجل  محافظلة  إقليمحق لحكومة انه يالمنالت  على سبيلوت 020

ت شللريطة احتللرام جميللع ا حكللام فللي هللذا المنللاطق سللتفتاءاالكركللوك تنظلليم 
لجنسليات ريلر الكورديلةت حقوق اضمان , ومنها ا خرى من الدستور العراقي

للدستور وضمان توزيع عائدات النفط في كركوك وفقاً 
(1)

. 
ملن  بسليطةوعادللة  آليةالتي وضعها الدستور ة يبدو مما سبق, أن اآللي

الملرحلين إللى  ب علادةتتمنلل , حيلث أن التطبيلع كمرحللة أوللى الناحية النظرية
التلي اسلتقدموا  أملاكنهم ا صللية إلىالوافدين  المناطق المتنازع عليها, وإعادة

عللادل لكلتللا الجمللاعتين, إال أن هللذا اإلجللراء يتطلللب جهللوداً  مللع تعللويض منهللا
لغلة المسلتخدمة فلي الملادة يرة وأموال طائلة, وعداللة الملادة تتمنلل فلي أن الكب

لغللة لينللة وال تتسللم بالطللابع اإللزامللي فللي تطبيللق هللذا اإلجللراء, وبالتللالي ال 
وذللك  ,العراق أنحاءحق السكن والتملك للفرد العراقي في جميع تتعارض مع 

عللى اللررم , التعريب لسياسةسياسية وخدمة   رراض أصالً  إسكانهمتم   نه
قضلية  إللىهلا تلالملادة حوّ  أن إال ,ةيقضلية سياسل تالتعريلب كانل أن عمليةمن 

, كملا أيضلاً ملن التطبيلع  مسلتفيداً المستفيد من التعريب  أصب،وبالتالي  ,قانونية

 فلي حلين 0635علام بلـ ملا بعلد على الدستور انه خلا التعريلب  يإخذما  أن

 إللىملن اسلتقدم  أنحيلث ملن القلرن الماضلي,  منذ النالنينيات أالتعريب بد أن

 ,التطبيللع ريللر المشللمولين بعمليللةمللن  أصللب، 0635هللذا المنللاطق قبللل عللام 

إليهم, بلل أن الدسلتور  لإشارة ا صليين"العرب "وبالتالي ظهر لهم مصطل، 
فلي  حق التصلويت لهمال يكون  أنبشرط كفل عدم طرد العرب الوافدين إليها 

                                                 

(
1
) Brendan O’Leary and David Bateman, Op. Cit. p.4. 
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حول مصير هذا المناطق, كون الملادة وصلفهم بالغربلاء,  أك استفتاء مستقبلي
ونصت المادة على أن لسكانها ا صليين وحدهم الحلق فلي تقريلر مصلير هلذا 

أمللا مللا يتعلللق بالحللدود اإلداريللة فللؤن إعللادة رسللم خارطللة الوحللدات  المنللاطق.
اإلدارية وإرجاعها إلى سابق عهدها, يتطللب إرادة حقيقيلة للدى القلائمين عللى 

ذها والتنسيق المتبادل بين الجهلات المختلفلة. وهكلذا فلؤن االنتهلاء ملن هلذا تنفي
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 

عللى نتللائج  لإحصلاء خلاا بهلذا المنلاطق سلتفي بلالغرض, وال يمكلن التعويل
اإلحصاء على انه يعني إقرار المصير النهائي لهذا المناطق,  نله ال يفتلرض 
ت أن تصللوت كللل مكللون اننللي وفقللاً لطروحللات قللواا السياسللية,  نلله قللد تصللو

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 

ل وضللع إجللراءات اإلحصللاء حتللى قبللل االنتهللاء مللن التطبيللع, وذلللك مللن خللال
المنللاطق المتنللازع  اأخللرى تتمنللل فللي تحديللد إعللداد الوافللدين الللذين لللم يهللاجرو

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 

عليها واعتبارهم من سكان تللك  بعد إلى مناطقهم في المناطق المتنازع ايعودو
 المناطق.

االستفتاء, فعلى الررم ملن أن الملادة للم تحلدد تفاصليله إال  وبخصوا
سليكون لهلم  الملرحلينأن مضمون المادة يشير بان أهلالي المنطقلة االصلالء و

الحق في التصويت, على اعتبلار أن الملادة أشلارت إللى تطبيلع ا وضلاع كلي 

, التللي انتقلللت إلللى المللادة 25, وأشللارت المللادة هللاتحديللد إرادة مواطنييتسللنى 

, إللللى ملللواطني هلللذا المنلللاطق بلللالمرحلين ووصلللفت اآلخلللرين بالغربلللاء 020

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 

مللا حللدود االسللتفتاء بخصللوا كركللوك قللد وضللحها يحللق لهللم التصللويت, أ
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, 

الكللورد بلل جراء االسللتفتاء فللي أيللة منطقللة  علللى أسللا  انلله حتللى وان طالللب
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 

ناطق ولي  إلى إرادة كل الشعب العراقي التلي تشلكل العلرب مواطني هذا الم
رالبيتها والتلي حتملاً سيرفضلون ضلمها إللى كوردسلتان, وفيملا علدا هلذا فانله 
وفقاً لقراءة واقلع المنطقلة يمكلن أن تحلدد الوحلدة اإلداريلة التلي سلتجرك فيهلا 
ع االستفتاء, ففي محافظة كركوك ولكونهلا كلهلا تلدخل ضلمن المنلاطق المتنلاز

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  
ي القضللاء, والمنللال علللى ذلللك قضللاء خللانقين فللي ديللالى أو قضللاء الشلليخان فلل

نينوى, في حين نجد أن هناك وحدات إدارية عللى مسلتوى الناحيلة تقلع ضلمن 
المناطق المتنازع عليهلا, ومنهلا ناحيلة منلدلي فلي قضلاء بللدروز فلي محافظلة 

وملا يتعللق بالسلإال ديالى, فهنا يمكن أجلراء االسلتفتاء عللى مسلتوى الناحيلة. 
كونلوا عائلدين والخيارات المطروحة حول الجهلة التلي يررلب مواطنوهلا أن ي

إداريللاً 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 

لملادة لار دسلتورك وفقلاً ب قامة إقليم جديد في محافظة كركوك, وهلو أيضلاً خيل
أما عن النسبة فان ما هو متبلع فلي العلرف أالسلتفتائي فلان االسلتفتاء  .(228)

ال يتم بنجاح الخيار الذك يحصل على ا رلبية البسليطة. وعللى أيلة حلال فانله 
يمكللن إجللراء االسللتفتاء دون التطبيللع واإلحصللاء إال إذا اسللتننت الوافللدين مللن 

ل التصويت في الوحدات اإلداريلة التلي فصللت المشاركة في التصويت وشمو
عن هذا المناطق ولم ترجع إليهلا بعلد منلل جمجملال وكفلرك وكلالر وريرهلا. 

نتائجهلا  بلؤن يلدركوناالسلتفتاء  نهلم يرربون ب جراء الكورد  وما نالحظه أن
 سلللتكون لصلللالحهم وبالتلللالي ستضلللم ارللللب هلللذا المنلللاطق إللللى كوردسلللتان,

وف سل مبشلدة وأنهلون االسلتفتاء يعارضل اف ا خلرىوبالمقابل نجلد أن ا طلر

ال تخللا فقللط كركللوك  020المللادة كمللا أن نتائجهللا.  ونرفضلليوسونهللا يقاطع
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تعللرض وضللعها السللكاني  أخللرىمنللاطق  تشللمل وإنمللان الكللوردت ووالمواطنلل
, وشللمل حتللى منللاطق فللي للتغييللر جللّراء سياسللات وممارسللات النظللام السللابق

هميللة الكبيللرة لكركللوك جعلهللا محللط أنظللار وسللط وجنللوب العللراق, إال أن ا 
   .الجميع
 

الدستور العراقً لعام من  210لجنة تنفٌذ المادة : المطلب الثالث

1009 

بعد أن وضعت السلطة التشريعية مسودة الدستور الدائم للعراق, وصلادق 
عليهللا الشللعب مللن خللالل اسللتفتاء عللام, أصللب، الدسللتور, الللذك تضللمن آليللة لحللل 

المتنللازع عليهللا, جللاهزاً لكللي تقللوم حكومللة عراقيللة دائمللة بتنفيللذ  مشللكلة المنللاطق
, 3116 ا ولكلانون  26 نيابيلة فلي انتخابلاتبنودا, ومن اجل ذلك شلهد العلراق 

 اً صللوت (6,132,248)علللى  )الشلليعي( االئللتالف العراقللي الموحللدفيهللا حصللل 
قائمللة  تحصلللمللن مقاعللد البرلمللان, كمللا  386 أصلللمللن اً مقعللد 239 وضللمن

مقعد مع حصلول  64 ضمنصوت و (3,753,283)تحالف الكوردستاني على ال

 2 ت عللللىوحصلللل اً صلللوت (268,799)الكوردسلللتاني  اإلسلللالميقائملللة االتحلللاد 
, أمللا جبهللة التوافللق العراقيللة اكبللر الكتللل العربيللة السللنية حصلللت علللى مقاعللد

 مقعللداً, وبالتللالي بللدأ كتلتللا االئللتالف 22صللوتاً وحصلللت علللى  (2,951,327)

والتحللالف مللع كتللل برلمانيللة أخللرى مفاوضللات لتشللكيل حكومللة عراقيللة دائمللة, 
نورك المالكي رئيساً للحكومة العراقية الدائمة مقابل ملن، منصلب رئاسلة وأصب، 

الجمهورية لـ جالل الطالباني, إال انه وفقاً للدستور العراقلي الجديلد أصلب، النظلام 

رئلي  التلي نصلت عللى أن " (45المادة )ة السياسي في البلد نظاماً برلمانياً, بدالل

التنفيذك المباشر عن السياسة العاملة للدوللةت والقائلد  المسإولمجل  الوزراء هو 
مجل  الوزراء ويترأ  اجتماعاتهت ولله الحلق  ب دارةالعام للقوات المسلحةت يقوم 

وهكلذا أصلب، رئلي  اللوزراء فلي اعللى  ."الوزراءت بموافقة مجل  النواب ب قالة
رم السلطة التنفيذية ويمتلك سلطات تنفيذية واسعة مقابل سلطات رمزيلة للرئي  ه

 020الجمهورية, وبالتالي المسلإول ا ول علن تنفيلذ بنلود الدسلتور ومنهلا الملادة 

وفقللا للدسللتور  بالسلللطة التنفيذيللة المنتخبللة هامسللإولية تنفيللذالدسللتور  حيللث أنللاط
 الدائم.
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ي مللع االئللتالف العراقللي الموحللد وكانللت مشللاركة التحللالف الكوردسللتان
في تشكيلة الحكومة قائماً على تعهد ا خيرة االلتلزام بالدسلتور وخاصلة بتنفيلذ 

ت عللن برنللامج حكومتللهالمللالكي  فللي دورتلله ا ولللى, حيللث أعلللن 251المللادة 
ملن الدسلتورت  251تلتلزم الحكوملة بتنفيلذ الملادة عللى أن " 33الفقلرة  ونصت

مللن قللانون إدارة الدولللة والمتمنلللة بتحديللد مراحللل  69والمعتمللدة علللى المللادة 

فلللي كركلللوك وريرهلللا ملللن المنلللاطق  واالسلللتفتاءنلللالث: التطبيلللع واإلحصلللاء 
الخطللوات الالزمللة  اتخللاذالمتنللازع عليهللا. وتبللدأ الحكومللة إنللر تشللكيلها فللي 

إلجللراءات التطبيللع بمللا فيهللا إعللادة ا قضللية والنللواحي التابعللة لكركللوك فللي 
حيث تبدأ مرحلة اإلحصاء فيها  4/3118/:3المرحلة في  ا صل وتنتهي هذا

"26/22/3118في  االستفتاءوتتم المرحلة ا خيرة وهي  42/4/3118من
(1)

. 

لتنفيلذ الملادة, وان ملا ملن الناحيلة النظريلة  اً متحمسلوهكذا بدأ رئلي  اللوزراء 
مللن  وضللوحاً  أكنللركللان  251ورد فللي برنامجلله للحكومللة حللول تنفيللذ المللادة 

والتزاملاً  .لكلل مرحللة ملن مراحلل الملادةالجلدول الزمنلي اللذك حلدد  ورالدست
تللم تشللكيل لجنللة تنفيللذ المللـادة  ,تللهبرنللامج حكومفللي  251بتعهللدا بتنفيللذ المللادة 

( من دستور جمهوريلة العلراق251)
(2)

, 4003فلي شلهر تشلرين ا ول علام  

 57لملرقم لقلرار االجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونيةت شكلت بموجب  وهي
تسللمية رئللي   متضللمناً دراليت يللدر عللن ديللوان مجللل  وزراء العللراق الفاصللال

عربلي سلني  وهلو وزير العدل العراقي (هاشم الشبليالتي أسندها إلى ) اللجنة
كللاظم  جللواد , وعضللويةالقائمللة العراقيللة ,مللن الحللزب الللوطني الللديمقراطي

الجبلورك عربلي محملد خليلل , ومسلتقل شليعي-وزير الداخليلة عربلي البوالني
نلرمين  وهلم نالنة من الكوردعضوية و, مجل  محافظة كركوك وعضو سني

مجلللل  محافظلللة  عضلللو بلللابكر صلللديق أحمللد, وعنمللان حسلللن وزيلللرة البيئللة
وزير مناطق خار  اإلقليم فلي حكوملة إقلليم  رمضان محمد إحسان, وكركوك

                                                 

َّغَُو ل , ( جوهر نامق سالم1)  .63صٕرضأَٗ ث
ملن لجلان علدة لمتابعلة تنفيلذ الملادة  تواهتمام الجهات المختلفة بمتابعتهلا شلكل القضية( نظرا  همية 2)

مجلل   المنبنقلة ملنالتابع لمجل  الوزراء العراقلي, ومنهلا لجنلة المتابعلة  020تنفيذ المادة قبل لجنة 

لجنلة برلملان و ,من قبل وزارة المناطق خار  اإلقليملجنة حكومة إقليم كوردستان والنواب العراقي, 

, العراقيلة لجنة القوى السياسليةولجنة رئاسة إقليم كوردستان, و, 020كوردستان لمتابعة تنفيذ المادة 

اللجان هي ا ولى لكونها هي الجهة المخولة بتنفيذ هذا  أهمجنة الخاصة لمحافظة كركوك, إال أن لالو

يإ اى صٕرضاأَو   جوهر نامق سالم, ها, للمزيد ينظر: هي لجان متابعة لعملفخرى اللجان ا أما المادة 
 .004ل 
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 عضلوية, وكذلك حكومة إقليم كوردستانعضواً في اللجنة وممنال ل كوردستان
وهللو  جاسللم محمللد جعفللر وزيللر الرياضللة والشللبابوهللم اننللين مللن التركمللان 

مجللل   وعضللوشلليعي -تركمللانيوهللو  تحسللين محمللد كهيلله, وشلليعي-تركمللاني
 عضلو آشلور بنيلامين يللداة وهلو آشلوريوعضوية شخصلية  ,محافظة كركوك

ة التشكيلة االننية للجنلة تعكل  الطبيعلة الديمغرافيل إن  . مجل  محافظة كركوك
, لتركملان السلنةل وجود تمنيل إال أن اللجنة لم تضم للسكان المعنيين بالمشكلة,

شليعي -عضلوين هملا احملد البلراك عربلي إال انله وفلي فتلرة الحقلة تلم إضلافة

سني من الجبهلة التركمانيلة-بيرقدار تركماني وأنور
(1)

تشلرين  44فلي . ولكلن 

 5/5/3118 يوفلل, جاسللم محمللد جعفللرعضللو اللجنللة اسللتقال  4003 النللاني

حتللى نهايللة تمللوز  شللارراً , وظللل منصللبه هاشللم الشللبلياسللتقال رئللي  اللجنللة 

المنعقلدة  22فلي جلسلته االعتياديلة  اً مجل  الوزراء قراراصدر حيث  4004

, وعضلوية نلرمين بتولي رائد جاهد فهمي رئاسلة اللجنلة 42/8/3118 بتاريخ

تلللب رئلللي  عنملللان ومحملللد إحسلللان رمضلللان ود. حنلللان الفلللتالوك ممنللللة مك
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
(2)

 4000وفلي تملوز  .

واصللالت فللي بتعيللين وزيللر النقللل والم أمللراً  أصللدر مجللل  الللوزراء العراقللي
للجنلة خلفلا لللرئي   جديلداً  )هادك فرحان العلامرك( رئيسلاً  االتحاديةالحكومة 

4/9/3122الجديد مهمته في رئي  , وباشر الالسابق رائد فهمي
(3)

. 

بسلكان المنلاطق المتنلازع رفع الغبن اللذك لحلق في  مهمة اللجنةتتمنل 
ترحيللل  نلللت فلليوالتللي تم ,سياسللات وممارسللات النظللام السللابقلنتيجللة  عليهللا

ملن العمللت نهم ت وحرمامناطقهممن  المواطنين وارلبهم من الكورد والتركمان
ت فيهللا الحقللوق التصللرفية وإطفللاء هاواسللتمالكأراضلليهم وأمالكهللم ومصللادرة 

العلللرب وتلللوطين ا فلللراد الغربلللاء  ة لهلللذا المنلللاطق,السلللكاني لتغييلللر التركيبلللة

                                                 

ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,  (1)

 .433-432المصدر السابق, ا
ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,  020( جمهورية العراق, رئاسة مجلل  اللوزراء, لجنلة تنفيلذ الملادة 2)

 .00, 3, ا 4000التقرير السنوك الرابع للجنة, بغداد, 
 .  /www.com140.comللجنة على االنترنيت:   الرسمي موقعاليراجع  من التفاصيل ( للمزيد3)

http://www.com140.com/
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معالجلة هلذا التجلاوزات  020ملادة وبالتالي أصب، مهمة اللجنة وفقاً لل تمحلهم

الفتلرة الزمنيلة  أك أنت 0635تملوز  04قبلل  ملا كلان عليله إللىالحال  وإعادة

(1)4002نيسلان  6ولغايلة  0635تملوز  04التي تعمل عليها اللجنة هي من 
. 

 واآلليللللاتاتخللللذت اللجنللللة مجموعللللة مللللن القللللرارات  هللللذا المهمللللةتنفيللللذ ول
 ,لمشللمولين بقللرارات اللجنللةبالخاصللة الضللوابط ا واإلجللراءات, منهللا إعللداد

تنظليم و ,لجنلة فنيلةو ,تشلكيل لجلان لتقصلي الحقلائقفرعيلة, و تشكيل مكاتلبو
منللاطقهم  إلللىاسللتمارات خاصللة بالوافللدين والمللرحلين الللراربين فللي العللودة 

بالتنسلليق مللع المديريللة  هملنقللل سللجالت نفوسلل آليللة وإعللدادالسللابقةت  ا صلللية
التموينيللة  هملنقللل بطاقللات آليللة واإلقامللة, وإعللداد العامللة للجنسللية والجللوازات

لمعالجلة  آليلة , وإعدادبالتنسيق مع دائرة التموين والتخطيط في وزارة التجارة
, العقللود الزراعيللة بالتنسلليق مللع وزارة الزراعللة إلغللاءالمترتبللة علللى  اآلنللار

, العقلود الزراعيللة إلغلاءالمترتبلة عللى  اآلنلارمعالجلة للجنلة مختصلة وتشلكيل 
التوصلليات الالزمللة بللالتغييرات الحاصلللة فللي  ب عللدادمختصللة أخللرى لجنللة و

العراق في جميع أنحاءسياسية   سباب اإلداريةالحدود 
(2)

. 
في ملدن  موزعة مكاتبف نها تضم مجموعة  الهيكل التنظيمي للجنةأما 

, واسلللط وخلللانقين وسلللنجارالكركلللوك والبصلللرة وميسلللان وبابلللل وذك قلللار و
االسلللتمارات عللللى المشلللمولين  وتنظللليم وتلللدقيق توزيلللعي تمنلللل فلللتومهمتهلللا 
وإرسلالها إللى لجنلة تقصلي الحقلائق وتوزيلع  لجنة واسلتالمها ملنهمالبقرارات 

وهلي لجنلة فرعيلة لجلان  أربلعالصكوك على المشمولين, كملا أن للدى اللجنلة 
التللي واللجنللة الماليللة التللي تتللولى متابعللة الشللإون العمليللة للجنللةت السللكرتارية 

ولجنلة تقصلي  انجاز وتدقيق جميلع الجوانلب الماليلة للجنلة العليلات ةى مهمتتول
تتمنلل  مهمتهلا, وفرعية في كل هذا المدن الملذكورة مكاتبالتي لديها  الحقائق

فللي  0624عللام  إحصللاءفللي  لينمسللجمللن اللتؤكللد مللن كللون مقللدم الطلللب فللي ا

 والتؤكللد ,تالتحقللق مللن صللحة الونللائق والمسللتندابالمللادة, والمنللاطق المشللمولة 
تكللون مهمتهللا جمللع ف الفنيللة أمللا اللجنللة مللن شللمول المعاملللة بضللوابط اللجنللة.

المسلللللتفيدين وتزويلللللد اللجنلللللة حلللللول عملللللل اللجنلللللة لالمعلوملللللات المطلوبلللللة 
                                                 

ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,  020ادة جمهورية العراق, رئاسة مجلل  اللوزراء, لجنلة تنفيلذ المل (1)

 .04, االمصدر السابقالتقرير السنوك الرابع للجنة, 
 .04, ا المصدر نفسه (2)
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تنظليم الخلرائط وتعلديل الحلدودت والخالصات الرقميلة لعملهلات و باإلحصائيات
سللميةت وتللدقيق الشللكاوى الللدوائر الر بللين اللجنللة العليللا ومكاتبهللا مللع والتنسلليق
قلرارات النظلام علن اللجنة مع الدوائر الرسلميةت وجملع الونلائق  إلىالتي ترد 

السلللابق التللللي تنبللللت حلللاالت الترحيللللل والتهجيللللر وهلللدم القللللرى ومصللللادرة 
لجان تقصي الحقائقل هات وتزويدا راضي

(1)
. 

فللي الجانللب اآلخللر ولكللي يتسللنى للجنللة أداء واجباتهللا الدسللتورية وفقللاً 

, خصصلللت لهلللا ميزانيلللة سلللنوية واسلللتمر هلللذا التخصللليا منلللذ 020ملللادة لل

 تشكيلها وحتى اآلن وبنسب متفاوتة, وكما يظهر في الجدول التالي:
 

 المبلس المخصا بالدينار سنة التخصا

4003 4672407000 

4004 434700070007000 

4005 400700070007000 

4006 444752272637000 

4000 044752272007000 

 604740072037000 المجموع الكلي

                       

 (00جدول رقم )
(2)4000-4003من عام  020ميزانية لجنة تطبيق المادة 

. 

                                                 

راجلع موقلع اللجنلة عللى اللرابط العليلا واللجلان الفرعيلة ومهلام كلل منهلا اللجنلة تنظليم ( للمزيد علن 1)
 التالي:

http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=6  ,آخلللر 

 .43/4/4000زيارة في 
فلي شلهر  تتشكلاللجنة وذلك الن  ,جداً  قليالً كان  4003المبلس المخصا لعام  أنعلى الررم من  (2)

للمزيد ينظر: جمهورية العراق, رئاسلة  أشهر فقط, وبالتالي فهي ميزانية نالنة ,4003تشرين ا ول 

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

  .43المصدر السابق, ا

http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=6
http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=6
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وأنناء عملها اسلتطاعت اللجنلة حلل علدة مشلاكل, منهلا تحديلد المغلزى 

والمللادة  25القللانوني لللبعض المصللطلحات الغامضللة التللي وردت فللي المللادة 

كلللانوا  "باللللذين ا صلللليين(السلللكان دت اللجنلللة القصلللد ملللن ), حيلللث حلللد020

الدوللللة  إدارة( ملللن قلللانون 25يسلللكنون المنلللاطق المشلللمولة بؤحكلللام الملللادة )

( ملن الدسلتور والمسلجلين فيهلا فلي 020العراقية للمرحللة االنتقاليلة والملادة )

كلل ", و )الوافلد( "بتهجيلرهم منهلا جبلراً  أوقبلل تلرحيلهم  0624علام  إحصاء

( 020للمنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة ) ا صلليينا للي  ملن السلكان شخ

 إحلدىفلي  0624السلكاني لعلام  اإلحصاءوالدا في سجل  أوورير مسجل هو 

المشمولة بؤحكام المادة الملذكورة وتلم توطينله فيهلا ملن قبلل  اإلداريةالوحدات 
وررافي فيهلا تغييلر الواقلع اللديم إللىالنظام السابق ضمن سياق حملته الرامية 

", 4002( ملن نيسلان 6)أللـ ولغاية  0635تموز  04خالل الفترة الممتدة من 

( 020كل شخا من سلكان المنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة )"ب (المرحل)و

عرقية  أومن الدستور اجبرا النظام السابق على الرحيل عنها  سباب سياسية 
منللاطق سللكناهم بقصللد  أو مللن الللذين تللم هللدم دورهللم أودينيللة  أوطائفيللة  أو

 (المهجلر", وكلذلك )الترحيل في الفتلرة المحلددة فلي الفقلرة ) ( ملن هلذا البنلد
المنللاطق المشللمولة بؤحكللام  إلحللدى ا صللليينكللل شللخا مللن السللكان  "بؤنلله

( مللن الدسللتور اجبللرا النظللام السللابق علللى الهجللرة منهللا سللواء 020المللادة )

 أودينية  أوعرقية  أود  سباب سياسية التقاع إلى إحالته أوبطردا من الوظيفة 
 أو ا خلرىملن ممارسلة وسلائل العلي   أوطائفية وحرمانه من التوظيف فيها 

بعدم السلماح لله  أومعنوية بهدف ترك المنطقة  أوبالضغط عليه بوسائل مادية 
تقاعلد فلي المكلان اللذك ال إللى إحالتله أومن الوظيفلة  إخراجهبعد  إليهابالعودة 
المنلللاطق  إحللدىكللل شللخا تلللرك "ب (المهلللاجروكللذلك ) ."ظيفيلللاً و إليللهنقللل 
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بسبب الخلوف  أو( من الدستور  سباب سياسية 020المشمولة بؤحكام المادة )

"من التعرض للظلم والتعسف نتيجة السياسات القمعية للنظام السابق
(1)

. 
 (2)القلرار رقلم كما أصدرت اللجنة علدداً ملن القلرارات الهاملة, منهلا 

 ا صلليينجميلع الملوظفين ملن السلكان  إعلادةالمتضلمن  27/2/3118بتاريخ 

للمناطق المتنازع عليها من )الكوردت التركمانت االشوريينت الكلدانت العلرب( 
  سلبابكركلوك  وخاصلةالمنلاطق هلذا خلار   وإبعلادهم إللىالذين تم فصلهم 

 6لغايللة  0635تمللوز  04دينيللة للفتللرة مللن  أوطائفيللة  أوعرقيللة  أوسياسللية 
المتضلللمن  27/2/3118 فللي (3)القللرار رقللم  كمللا أصللدرت .4002نيسللان 

العوائل المرحلة والمهجرة الذين رحلوا وهجروا ملن المنلاطق المتنلازع  إعادة

 6ولغايللة  0635تمللوز  04عليهللا نتيجللة سياسللات النظللام السللابق للفتللرة مللن 
كنية بقطعة ارض سل السابقة مع تعويضهم ا صليةمناطقهم  إلى 4002نيسان 

ماليين دينار داخل حلدود بلديلة كركلوك, وخارجهلا  00وتعويض كل عائلة بـ 

كؤقصلى موعلد لهيئلة حلل  26/4/3118ماليين, كملا حلدد القلرار موعلد  2ب 

النزاعللات الملكيللة العقاريللة لحللل جميللع قضللايا العقللارات وا مللالك المصللادرة 
زع عليهلللا والمسلللتملكة نتيجلللة سياسلللات النظلللام السلللابق فلللي المنلللاطق المتنلللا

 تضلمن 5/3/3118 الصلادر فلي( 2القلرار رقلم )أملا  .020المشمولة بالمادة 

المنللاطق المتنللازع عليهللا نتيجللة سياسللات النظللام  إلللىالعوائللل الوافللدة  إعللادة

منللاطقهم  إلللى 4002نيسللان  6ولغايللة  0635تمللوز  04السللابق للفتللرة مللن 

قطعلة ارض سلكنية مليلون دينلار ملع  40بمبلس  السابقة مع تعويضهم ا صلية

تخصللا لهللم فللي المنللاطق التللي وفللدوا منهللا, مللع نقللل قيللد العائلللة والبطاقللة 
التموينية وجميع المستمسلكات الرسلمية ا خلرى ملن المنلاطق المتنلازع عليهلا 

 فلللي( 2القللرار رقللم ) إلللى منللاطقهم ا صلللية السللابقة. كمللا أصللدرت اللجنللة

ضلمن سياسلات  أبرملتتلي كافة العقود الزراعية ال إلغاء وتضمن 5/3/3118

 إللىالحلال  وإعلادةالتغيير الديمغرافي )التعريب( في المنلاطق المتنلازع عليهلا 
                                                 

ملن الدسلتور )رائلد فهملي( اللذك  020( للمزيد من التفاصيل ينظر: نا تقريلر رئلي  لجنلة الملادة 1)

 .4/04/4004( بتاريخ 24ل  النواب العراقي في الجلسة رقم )قدمه أمام مج
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( فللي 2القللرار رقللم ) وكللذلك إصللدار تلللك العقللود. إبللراممللا كللان عليلله قبللل 

للمشللللللمولين  تعويضللللللاتالتللللللي قللللللررت بموجبلللللله صللللللرف ال 24/9/3118

بقراراتها
(1)

ملن قبلل رئاسلة ا وللى ا ربعلة وتمت المصادقة على القلرارات  .
4/3118/:3مجللل  الللوزراء بتللاريخ 

(2)
بدايللة جيللدة وكانللت المصللادقة تلللك  .

استقالة هاشلم الشلبلي  أن إال 020( من المادة التطبيع) ا ولىلتطبيق المرحلة 

 لملدة طويللة راً روبقلاء منصلبه شلا ,من منصب رئاسة اللجنة لظلروف خاصلة
جلدل حلول ال, كملا أنلار فيلذ الملادةفي تلكإ كبير فلي تن ساهموفي وقت حسا  

 اللجنة حيث يفهم من نا قرارات ,مخيرين أمهل الوافدين ملزمين بالمغادرة 
ين علللى قللمتف بللؤنهمادعللوا  أعضللاء اللجنللة أن بعللضفللي حللين  ,ملللزمين بللؤنهم

القللرارات  الجبللورك محمللد خليلللالعربللي  عضللوال رفللضحيللث , خللالف ذلللك
 ,العديلد ملن وجهلاء العلرب السلنة والشليعة أنكما  ,وهدد باالستقالة من اللجنة

, مإتمر في كركوك بعنوان )عراقية كركلوك ووحلدة العلراق( حضورهم أنناء
 إللى سليلجئون فلي كركلوك تلك القرارات فان العرب في حال تنفيذ بؤنههددوا 
 بلؤنهم زعيم كتللة ا حلرار ممنل مقتدى الصدر , وأكدالمقاومة المسلحة إعالن
 وحتلى الجبهلة التركمانيلة ا شلكال,شلكل ملن  بلؤككلوك لن يغلادروا كر فسو

صلدام بلين القوميلات إلىبان القرارات ستإدك  أكدت العراقية
(3)

الكلورد  أملا. 
رئلي  اللوزراء  ة إللى مصلادقةحاجلوليست ببان للقرارات قوة القانون  فؤكدوا

عليهلا ملدة مجلل  اللوزراء مصلادقة غرق تاسلفي وقت  ,كي تدخل حيز التنفيذ
قبلل يلومين فقلط ملن انتهلاء موعلد تنفيلذ المرحللة  ةموافقلال حيث كانلت طويلة,

                                                 

رفع الظلم الذك لحق بؤهالي منطقتي تسعين ل 0/00/4004( في 3القرار رقم ) اللجنة كما أصدرت (1)

وكلذلك قلرار رقلم , وحمزة لي ولكن لم تتم المصادقة على هذا القرار من قبل رئاسة مجل  اللوزراء

ق وسط وجنلوب العلراق وهلي خلار  نطلاق بحننلا. لالطلالع عللى حول مناط 40/4/4006( في 4)

جمهوريلة العلراق, رئاسلة مجلل  اللوزراء, لجنلة تنفيلذ  :يراجلع الصلادرة ملن اللجنلةنا القلرارات 

 . 24-22امن دستور العراق, التقرير السنوك الرابع للجنة, المصدر السابق,  020المادة 

عللى االنترنيلت وعللى  لمجل  الوزراء راجع موقلع اللجنلةمانة العامة ا ( لالطالع على نا كتاب 2)

  .0/8/4000زيارة في  آخر , http://www.com140.comالرابط التالي: 
ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة,  (3)

 . 436-435, االمصدر السابق

http://www.com140.com/
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فلي  إالتبلاط ذللكوتسلبب  لملدة طويللة,للشلبلي  ولم يعين المالكي بديالً  ا ولى,
الوقت ب ضاعةالذك دفع الكورد باتهام المالكي  ا مر عمل اللجنة

(1)
. 
للدسلتور, وملا وأعمال اللجنة فيما يتعللق بالمرحللة ا وللى )التطبيلع( وفقلاً 
 أنجزتها عن كل فقرة من الفقرات المتعلقة بالتطبيع تتمنل بما يلي:

إعادة الوافدين والمرحلين إللى منلاطقهم ا صللية والسلابقة التلي وفلدوا  -0
 منها ورحلوا وهجروا وهاجروا منها نتيجة سياسات النظام السابق.

( 2( و)4ولتنفيللذ هللذا الفقللرة أصللدرت اللجنللة قللرارين همللا القللرار رقللم )
عادة العوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليهلا إللى المنلاطق التلي وفلدوا منهلا إل

وتعويضهم, وكذلك إعلادة العوائلل التلي رحللت وهجلرت وهلاجرت ملن المنلاطق 
المتنللازع عليهللا إلللى محافظللات وسللط وجنللوب العللراق وإعللادتهم إلللى منللاطقهم 

سلتمارات علليهم, والجلدول رقلم ا صلية وتعويضهم, وباشلرت اللجنلة بتوزيلع اال

( يوض، لنا عدد الصكوك الموزعة على المشمولين بقلرارات اللجنلة, وعلدد 04)

المعلللامالت المتبقيلللة للللدى المكاتلللب واللجلللان التدقيقيلللة لغلللرض التلللدقيق وتحريلللر 

 اامتلازت بطابعهلآليلة  اتبعلت اللجنلة 2و  4الصكوك  صحابها. ولتنفيذ القرارين 

المنبتلة  ...الملواطن إعادة الوافلدين عللى "أنلي طلبارة الطوعي حيث تنا استم
إلللى محللافظتي ا صلللية...التي وفللدت  اررللب بللالعودة أعللالاصللورتي الشخصللية 

المنبتللة صللورتي الشخصللية  ...المللواطن أنللي)منهللا", وكللذلك اسللتمارة المللرحلين 
إلى محافظتي ا صللية...التي رحللت منهلا لكلوني ملن أبنلاء  اررب بالعودة أعالا

حيلللث تلللنا كلتلللا  ,(أو إحصلللاء... 0624ذا المحافظلللة حسلللب إحصلللاء علللام هللل

)اررب بالعودة( التي تإكد مبدأ الطواعيلة بهلذا الشلؤن االستمارتين على عبارة
(2)

 
يإكللدان علللى مراعللاة العدالللة فللي تنفيللذ  نباإلضللافة إلللى تعويضللهم, ا مللران اللللذا

 .020المادة 

 المجموع الكلي للصكوك الموزعة على المكتب
 المواطنين المشمولين بقرار اللجنة

 42/23/3121ولغاية  3117من 

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

                                                 

 .4407443, ا نفسه( المصدر 1)
( لالطالع على نملاذ  اسلتمارات الوافلدين والملرحلين يرجلى مراجعلة موقلع اللجنلة عللى االنترنيلت 2)

 .2/5/4000, آخر زيارة في   http://www.com140.comوعلى الرابط التالي: 

http://www.com140.com/
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 صللللللللللللللللحابها لغايللللللللللللللللة 
42/23/3121 

 مرحلين وافدين مرحلين وافدين

 58338 6::8 448:5 9:1: كركوك

 41936 1 32438 1 سنجار

 8178 699 21247 21:7 خانقين

 8:75 1 42 1 البصرة

 22:91 1 31 1 بابل

 4187 1 53 1 واسط

 5831 1 1 1 ميسان

 4977 1 1 1 ذك قار

المجملللو
 ع

21:97 76461 9694 227836 

المبلللللللللس الكلللللللللي  
 للصكوك الموزعة

 على الوافدين: 
21:97*

31111111=
32:683161116

111  
مائتللللللان وتسللللللعة 

ر مليللللللللارا عشلللللللل
وسللللللللللللللللللللللبعمائة 
وعشلللرون مليلللون 

 دينار

المبللللللللللللس الكللللللللللللي 
 للصكوك الموزعة

 على المرحلين: 
76461*

21111111=
76466116111611

1 
سلللللللللتمائة ونالنلللللللللة 
 وخمسون مليارا 

وخمسلللللمائة مليلللللون 
 دينار

 236419المجمللللوع الكلللللي 
المبلس المطلوب لصرفه لهلذا 
المعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامالت 

26535685161116111 

عة على الوافلدين مجموع الصكوك الموز
 صكا 87447والمرحلين : 

مجمللوع مبللالس الصللكوك الموزعللة علللى 
الوافلللللللللللللللللللللللللدين والملللللللللللللللللللللللللرحلين : 

984633161116111 
نمانمائة ونالنلة وسلبعون مليلارا ومائتلان 

 وعشرون مليون دينار

 (23جدول رقم )
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عدد الصكوك الموزعة على المشمولين بقرارات اللجنة وعدد المعامالت 
الس المالية الالزمة لهاالمتبقية والمب

(1)
. 

( يظهللر لنللا أيضللاً أن اسللتقدام الوافللدين ارلللبهم 04ومللن الجللدول رقللم )

التعريلب فلي  كان باتجاا كركلوك  هميتهلا االقتصلادية الكبيلرة, فلي حلين كلان
اتخلذ  , وخاصة في المنلاطق المتنلازع عليهلا فلي محافظلة نينلوى,هذا المناطق

 أراضلليعلللى العربيللة البللدو  العشللائر ادأفللرمللن خللالل سلليطرة  بللدوياً  طابعللاً 
 أخللرى,يخان ومنللاطق شللفللي سللهول سللنجار و ن والمسلللمينيدييللااليز الكللورد

الن وجلودهم  إلى مناطقهلا السلابقة ارلب هذا العشائر عادت 4002 عام ومنذ

توظفللوا الللذين عللن وجللود العللرب فللي كركللوك  كللان مختلفللاً فللي هللذا المنللاطق 
 .اآلخرينصعوبة من  أكنرعودتهم نت كا وبالتاليفي ا خيرة وسكنوا 

عائلللة مللن المللرحلين  (76,368)وكمللا يتبللين مللن الجللدول أن هنللاك 
نتظللر تمحافظللات الوسللطى والجنللوب, فللي حللين اسللتلموا صللكوكهم باسللتنناء 

الوافللدين الللذين اسللتلموا  فللان عائلللة اسللتالم صللكوكهم, وبالمقابللل (:96,22)
ال زالت تنتظلر, نجلد  عائلة (9,694)عائلة مقابل  (97:,21)كانت الصكوك 

أنه أمام اللجنة الكنير من العمل إلنجازا ويتطلب ذلك أملواالً كبيلراً لتنفيلذ هلذا 
 الفقرة الدستورية.

إلغللاء القللرارات الصللادرة عللن مجللل  قيللادة النللورة )المنحللل( ولجنللة  -4
 شإون الشمال )الملغاة(.

موعلة ملن حيث اصدر مجل  قيادة النورة تطبيقاً لسياسلة التعريلب مج
القرارات بموجبها صادر أراضي الفالحين الكورد والتركمان وانتزع ملكيتهلا 
ملنهم وأطفلؤ الحقلوق التصلرفية فيهللا واسلتملكها للدوللة أو للوافلدين, وملن هللذا 

 ,42/4/2:86فللللي  :47و ,26/3/2:86فللللي  :29القللللرارات القللللرار رقللللم 
فللللللللللللي  2176و, 34/9/2:88فللللللللللللي  :5:و ,39/8/2:87فللللللللللللي  935و

وإللغللاء هللذا القللرارات لكونهللا قللد أصللدرت خالفللاً لإجللراءات  ,24/9/2:89

القانونية المتبعة ولعدم انسلجامها ملع واقلع الحلال, أعلدت اللجنلة بالتنسليق ملع 
مجللل  شللورى الدولللة مشللروع قللانون وأرسلللته إلللى ا مانللة العامللة لمجللل  

فلللللي  (3348)اللللللوزراء بموجلللللب كتلللللاب مجلللللل  شلللللورى الدوللللللة الملللللرقم 

                                                 

ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,  020رئاسة مجلل  اللوزراء, لجنلة تنفيلذ الملادة ( جمهورية العراق, 1)

 .20التقرير السنوك الرابع للجنة, المصدر السابق, ا 
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إال  :39/7/311فللي  (563)وكتللاب اللجنللة التؤكيللدك المللرقم  ,41/23/3119

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 

أراضي الفالحين الكورد والتركمان, أرسللت اللجنلة أرقلام  التعريب الستمالك
 (367)هذا القرارات والكتب إلى رئاسة الوزراء بموجب كتب اللجنلة الملرقم 

لغرض إلغائهلا, حيلث أن إلغائهلا  35/9/3119في  (469و) 3118/:/41في 

ال يحتا  إلى إعداد مشلروع أو الرجلوع إللى البرلملان بلل أنله ملن صلالحيات 
وزراء إال انه لم يتم إلغاءها لحد أالنرئي  ال

(1)
 . 

 إلغاء العقود الزراعية المبرمة ضمن سياسات التعريب. -2
( إللغللاء 2أصللدرت اللجنللة فيمللا يتعلللق بهللذا النقطللة قرارهللا المللرقم )

تملوز  04العقود الزراعية في المناطق المتنازع عليها التي أبرمت من تلاريخ 

راضلللي المنقللللة بحقلللوق تصلللرفية عللللى ا  4002نيسلللان  6ولغايلللة  0635

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 

( 27203( عقداً جميعها في كركلوك, كملا قلدم )27343ألغيت من قبل اللجنة )

طلب آخر من قبل الفالحين الملغيلة عقلودهم إللى اللجنلة, وقلدرت اللجنلة قيملة 

( دينلللار, وبعنلللت اللجنلللة 02740270347204التعويضلللات لهلللذا العقلللود بلللـ )

توصللليات إللللى رئاسلللة  44/6/40000( فلللي 222بموجلللب كتابهلللا الملللرقم )

رف التعويضللات للفالحللين ومللن ميزانيللة الللوزراء لغللرض الموافقللة علللى صلل
اللجنة إال انه لم يتم الموافقة عليها
(2)

 سباب لم تصرح عنهلا حكوملة الملالكي  
 آنذاك.

                                                 

ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,  020( جمهورية العراق, رئاسة مجلل  اللوزراء, لجنلة تنفيلذ الملادة 1)

 .24-20التقرير السنوك الرابع للجنة, المصدر السابق, ا
ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,  020( جمهورية العراق, رئاسة مجلل  اللوزراء, لجنلة تنفيلذ الملادة 2)

 .22-24التقرير السنوك الرابع للجنة, المصدر السابق, ا
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 إعادة الموظفين إلى المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك. -2
( إلعللادة 4والللرقم  0علللى الللررم مللن إصللدار اللجنللة قللرارين )الللرقم 

نقلوا من وظائفهم في مناطق سلكناهم ضلمن سياسلة  الموظفين الذين فصلوا أو
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 

% من ميزانية العراق04ن نسبة اإلقليم ألـ وليكون ضم
(1)

. 

 معالجة التغيرات الحاصلة في الحدود اإلدارية لألسباب السياسية. -2
كانت سياسة تغيير الحلدود اإلداريلة للمنلاطق المتنلازع عليهلا وخاصلة 
كركلللوك ملللن أولويلللات سياسلللة النظلللام السلللابق, حيلللث أصلللدر مجموعلللة ملللن 

قيلادة النلورة أدت إللى إحلداث تغييلرات  المراسيم الجمهورية وقرارات مجلل 
كبيرة في الحدود اإلدارية )كما اشرنا إليها سابقاً(, والتطبيع يتطلب إلغلاء هلذا 
القللرارات والمراسلليم, وقللدمت اللجنللة توصلليات بهللذا الغللرض وأرسلللتها إلللى 

واللى  ,42/23/3118فلي  234رئاسة مجل  الوزراء بموجب كتابهلا الملرقم 

ال انله للم يلتم اتخلاذ أيلة إجلراءات بهلذا الصلدد حتلى اآلن, رئاسة الجمهوريلة إ
تعلللديل الحلللدود اإلداريلللة للمنلللاطق  إن  دون أن تصلللرح سلللبب هلللذا التلللؤخير. 

فلي محافظلة كركلوك,  020لملادة ل وفقاً  ,التطبيعالمتنازع عليها ضمن مرحلة 

إلعللادة  26/23/2:86فللي  305المرسللوم الجمهللورك المللرقم  إلغللاءيتطلللب 

 وألحقلت كركلوك محافظلةعلن جمجملال الذك فصلل  وكفرك الجمجم ئيقضا
 وألحقهلللا محافظلللة كركلللوك فصلللل قضلللاء كفلللرك علللنوالسلللليمانية محافظلللة ب

 7/22/2:86فللي  425المرسللوم الجمهللورك المللرقم وإلغللاء  ى,بمحافظللة ديللال

 ,السللليمانيةمحافظللة ب وألحقللت كركلوك محافظللة عللن قضللاء كلالراللذك فصللل 

اللذك فصلل قضلاء  2/2:87/:2فلي  20لملرقم المرسلوم الجمهلورك ا وإلغاء

. أمللا بمحافظللة صللالح الللدين وألحقهللا كركللوك عللن محافظللةطوزخورمللاتو 

فللي  20المللرقم محافظللة صللالح الللدين فانلله بعللد إلغللاء المرسللوم الجمهللورك 

فانه سوف لن تكون هنلاك قضاء طوزخورماتو ألحقت بها الذك  2/2:87/:2
                                                 

 .22( المصدر نفسه, ا1)
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ا فللي محافظللة ديللالى فللان إلغللاء متنللازع عليهللا ضللمن المحافظللة. أمللمنللاطق 

قضاء كفلرك  الحقالذك  26/23/2:86في  305الجمهورك المرقم  المرسوم

بهللا وإرجاعهللا ضللمن حللدود كركللوك تبقللي منللاطق خللانقين ومنللدلي والسللعدية 
وقزانيللة ضللمن المحافظللة. أمللا المنللاطق المتنللازع عليهللا فللي محافظللة نينللوى 

قضلاء  إللىعزيلر( زطا يلة القحطانيلة )ناحمنهلا  اإلداريةالوحدة  إعادة تتمنل في

التغييللر  أسللا بقضللاء البعللا  كانللت مبنيللة علللى  إلحاقهللا أسللا سللنجار الن 
فلي نتلائج االسلتفتاء الصلورك اللذك اجلرك  , وكلذلك إلغلاءالديمغرافي للمنطقة

نينوىبالقضاء  إلحاق إلى أدىوالذك  0644 عام فيقضاء عقرة 
(1)

. 

 الملكية. حسم الدعاوى المقامة في هيئة دعاوى -3
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 

ن ضمن اختصاا اللجنة, ووفقاً لبرنلامج عملل رئلي  الحكوملة كلان ليست م
 وفقللاً كمللا انلله  ,42/4/3118فللي مرحلللة تنفيللذ هللذا التبللدأ أن  ضمللن المفللرو

كلان ملن المفتلرض  الذك اعتلاد العلراق عللى إجرائله للتعداد السكاني العشرك
تطبيع تؤجل إجرائه لعدم االنتهاء من مرحلة الانه  إال ,عامنف  التجرك في  أن

وعدم تعلاون الحكوملات المحليلة وخاصلة فلي  بين القوى السياسية, والخالفات
محافظللة نينللوى, وطللرح فكللرة مقاطعللة اإلحصللاء مللن قبللل القللوى السياسللية 

 إجللراءحللال دون العربيللة والتركمانيللة فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا, كللل هللذا 

نم تؤجلل و ,4006عام  إلى 4004من  تؤجل وبالتالي ,السكاني العام اإلحصاء

 ,وقللت ريللر محللدد إلللى تؤجيلللهتللم  ا خيللرةوالمللرة  ,4000مللرتين فللي عللام 

 ا صللحلول السلإال علن والخالف الذك ظهر بلين ا طلراف السياسلية تمنلل 
 أن إالبرفعله ملن االسلتمارة العلرب والتركملان  طاللبحيلث  للمواطن العرقي
جلاء ملن إلحصلاء إلجراء ا والتركماني العربي والرفض ,ذلك رفضواالكورد 

 , ووجلدوا فيلهللمناطق المتنازع عليها واقعاً ه الكورد سيعتبرون أنخشيتهم من 

                                                 

ملن دسلتور جمهوريلة العلراق,  020جمهورية العراق, رئاسة مجلل  اللوزراء, لجنلة تنفيلذ الملادة  (1)

 .33,  30, 22السنوك الرابع للجنة, المصدر السابق, االتقرير 
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التعللداد  أنمللن  ونويخشل, عللى أنلله اسلتفتاء مبللدئي علللى مصلير هللذا المنللاطق
, فعلللى سللبيل المنللال فللي الكورديللة فللي هللذا المنللاطق ا رلبيللةينبت سللالسللكاني 

تفللوق علللى  4000انتخابللات أصللوات القللوائم الكورديللة فللي  كركللوك كانللت

صلللوت (02,000) أصلللوات القلللوائم العربيلللة والتركمانيلللة معلللا بؤرلبيلللة
(1)

 ,

 06ملن التعقيلد بحكمهلا الصلادر فلي  مزيلداً المحكملة العراقيلة العليلا وأضافت 
 التعداد العام للسكان الذك كان مقلرراً  أنالذك نا على  4000 ا ولتشرين 

تنمويلللة واقتصلللادية  أهلللدافلللله ن كلللا 4004ا ول كلللانون  2 جلللرك فللليي أن

من  020وبالتالي فهو يختلف عن التعداد العام المذكور في المادة  ,واجتماعية

يحللل محللله أنوال ينبغللي  ا نللر, أو ا هللدافالدسللتور سللواء مللن حيللث 
(2)

 .

سلجل  إعلدادفي أنه سيمكن من  020وتكمن أهمية اإلحصاء الوارد في المادة 

يكونلوا  أنوهلإالء ينبغلي  ,اسلتفتاء أكمشلاركة فلي للناخبين الذين يحلق لهلم ال
ن فللي يالمسللجل وتتمنللل بؤولئللكت ا صللليين المنللاطق المتنللازع عليهللا أهللاليمللن 

منللل إضللافة أبنللاء بعللض التعللديالت عليهللات  إجللراءبعللد  0624عللام  إحصللاء

 وحذف أعداد الوفاة. المسجلينهإالء 
وان إجرائه يتوقف عللى أما المرحلة النالنة وا خيرة فتتمنل باالستفتاء 

االنتهاء من مرحلتي التطبيع واإلحصاء, كما أنها ليست من ضلمن اختصلاا 

, ووفقلللاً لبرنلللامج عملللل الحكوملللة كلللان ملللن 020لجنلللة تنفيلللذ الملللادة ومهلللام 

إال انللله للللم يلللتم, وعلللللت  26/22/3118فلللي المفتلللرض أن يجلللرك االسلللتفتاء 

ل فنيللة حالللت دون ا طللراف السياسللية بللان السللبب يتمنللل فللي وجللود مشللاك
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 

ي البرلمللان ووزارة التخطلليط والمفوضللية ملن اختصاصللات اللجنللة القانونيللة فل
 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, 

فلي الفقلرة  020أعاد المالكي التؤكيد على تنفيذ الدستور وخا باللذكر الملادة 

أملام تشلكيل الحكوملة  إعلالنجلسلة تله التلي تلالا فلي برنامج حكوما ولى من 
باإلجماعنالت نقة مجل  النواب و 23/23/3121في مجل  النواب 

(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 

ويت واضحة. أما مسلالة اإلشلراف عللى إجرائله فهنلاك المفوضلية العليلا التص
المسللتقلة لالنتخابللات هللي الجهللة المختصللة باجراهللا إلللى جانللب إشللراف ا مللم 
المتحدة ومراقبين من منظمات المجتمع الملدني المحللي واللدولي كلي يضلمنوا 

يجد ملن نزاهتها. أما الخيارات المطروحة فانه من المفترض إضافة أك خيار 
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 

التركملان والعلرب سلتذهب  في حالة وجود خيارين فانه على ا رلب أصلوات
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 

صللوات الكللورد الللذين يشللكلون ا رلبيللة لصللال، البقللاء مللع المركللز, ويقللابلهم أ
لصال، الضم إلى كوردستان, وبالتالي فلان خيلار الكلورد سليكون الحاسلم. أملا 

المنلللاطق  تكانللل مللا يتعللللق بتحديلللد الحللدود اإلداريلللة لللللدائرة االنتخابيللة, فللل ذا
 أملا إذا كلان ,ة انتخابية واحدة فان فلوز الكلورد مإكلدائرد كلها المتنازع عليها
ا قضلية  فلي بعلض فلان فلوز الكلورد مإكلدوالنلواحي االقضلية على مسلتوى 

فللي  أيضللاً  ونخسللري أنهللم قللد إال ,خللانقين وسللنجار وشلليخان ومخمللور ومنهللا
قضللللاء تلعفللللر ذك الغالبيللللة التركمانيللللة )فللللي حالللللة شللللمول مركللللز القضللللاء 

جصلانومنلدلي نلاحيتي وقضلاء بلدرة باالستفتاء(, وكلذلك فلي 
 

لكلون التعريلب 
فقللدت خصائصللها الديمغرافيللة  وبالتللالي المللدن ا خيللرة,أنللرت كنيللراً علللى 

                                                 

-4000 ( لالطللالع علللى نللا البرنللامج الحكللومي للحكومللة العراقيللة برئاسللة نللورك المللالكي للفتللرة1)

-http://www.pmo.iq/index/03ينظلللر موقلللع رئاسلللة اللللوزراء عللللى اللللرابط التلللالي:  4002
1353.htm  2/5/4000, آخر زيارة في.  

http://www.pmo.iq/index/03-1353.htm
http://www.pmo.iq/index/03-1353.htm
http://www.pmo.iq/index/03-1353.htm
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انتخابيلة واحلدة فلان  دائرةكركلوك كمحافظلة وكل أخلذنا إذا أملا العرب,لصال، 
التلي تلم  اإلداريةالمناطق  وعادتالتطبيع  تم إذا أنه إالالنتائج ستكون متقاربة 

 فللانأيضللاً. وهكللذا هنللاك  يصللب، مإكللداً سفللان فللوز الكللورد  إليهللافصلللها عنهللا 
لمشكلة تتمنلل احل و ,الواحدة ال تنطبق على كل المناطق المتنازع عليها اآللية
, فملنال مختلفلة لالقضلية والنلواحي إداريلةاالستفتاء عللى مسلتويات  إجراءفي 
لكللون كللل المحافظللة تقللع ضللمن  المحافظللة أسللا كركللوك يكللون علللى  فللي

تكلون  صالح اللدينوديالى و نينوى محافظات في أما المناطق المتنازع عليها,
أو النواحي, كون أن كل المحافظة ليست ضلمن المنلاطق االقضية  أسا على 

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 

البقللاء مللع المركللز, مقابللل تصللويت كللدائرة انتخابيللة فانلله قللد تصللوت لصللال، 
سنجار لصال، كوردستان ستجعل من ا خيرة جيباً تابعاً لكوردستان محاصلراً 

 ضمن حدود الحكومة االتحادية.
يبلدو مملا سلبق, أن السللطة التنفيذيلة تعهلدت بتنفيلذ المهلام الملقلاة عللى 

نلة من الدستور, ولهذا الغرض شلكلت لجنلة سلميت بلج 020عاتقها في المادة 

من الدستور العراقي اللدائم, كملا حلددت جلدوالً زمنيلاً لتنفيلذ  020تنفيذ المادة 

كللل مرحلللة مللن مراحلهللا النالنللة التطبيللع واإلحصللاء واالسللتفتاء, واللجنللة مللن 
قاملللت بمهامهلللا وأنجلللزت بعلللض المراحلللل النظريلللة فلللي تحقيقاتهلللات جهتهلللا 

, كملللا وأصلللدرت سلسللللة ملللن القلللرارات المهملللة وهلللي مسلللتمرة فلللي عملهلللا
كنيرة للمادة التي كانت رامضة, منهلا أنهلا  تاستطاعت اللجنة إضافة إيضاحا

, وحللددت 4002حتلى  0635حلددت الملدة الزمنيللة لملن يشلملهم المللادة بلـعام 

حجلللم التعويضلللات للملللرحلين والوافلللدين, كملللا فسلللرت مصلللطلحات المرحلللل 
ذيللة لللم تكللن والمهللاجر والوافللد و...الللخ, إال انلله ررللم ذلللك فللان السلللطة التنفي

بالمستوى المطلوب, وما نؤخذ على أداء ا خيرة إبقاءهلا عللى منصلب رئاسلة 
اللجنللة شللارراً  لمللدة أكنللر مللن أربعللة أشللهر وتؤخرهللا فللي تصللديق قللرارات 

 إجللراء فللي كوردسللتان إقللليمحكومللة  اللجنللة, وررللم التسللهيالت التللي قللدمتها
ونقلللت إلقللليم اارلللبهم عللادوا مللن محافظللات المللرحلين, حيللث أن معللامالت 
 ارللللب سللليطرة الكلللورد عللللى, وكلللذلك النبوتيلللة الالزملللة وأوراقهلللم همونلللائق

كركوك ساهمت فلي تسلهيل في وخاصة  في المناطق المتنازع عليها اإلدارات
فللي  الللوزارات المعنيللة, إال انلله فللي الجانللب اآلخللر فللان معللامالت المهجللرين
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ولفتلرة طويللة  أعاقلتوخاصلة وزارتلي الداخليلة والتجلارة  الحكومة االتحادية

 ا صلليينالملوظفين  ب علادةالخلاا  (0)وخاصة القرار رقلم  ,قرارات اللجنة

فعللى سلبيل  .الخاا بالعوائلل المهجلرة (4)وكذلك القرار رقم  ,لهذا المناطق

يمنللع نقللل ونللائق التسللجيل  أمللرااصللدر وزيللر الداخليللة جللواد البللوالني  ,المنلال
 اصللدر علللى انللر ا مللرهللذا أن  وررللم أخللرى, إلللىالشخصللية مللن محافظللة 

طبلق لكنله و فلي العلراق العنف الطائفي إعمالعمليات التهجير بسبب تصاعد 

(1)020 بالمادة المشمولين ا فرادعلى  أيضاً 
, كما واجهت الملرحلين العائلدين 

مشلللكلة أخلللرى عنلللدما وجلللدوا أنفسلللهم بلللدون ملللؤوى واسلللتقروا فلللي البنايلللات 
محلالت ق إنناء سياسة التعريب عملد إللى بنلاء الحكومية, وبما أن النظام الساب

العللرب وكللذلك هللدم بيلوت المللرحلين الكللورد والتركمللان لللذلك  وافللدينللكامللة 
فان الوافدين الذين لم يرحلوا ملن كركلوك للم يكونلوا قلد احتللوا بيلوت الكلورد 

 والتركمان إال على نطاق ضيق.
يعطللي ال الغمللوض ومهمللا كانللت ا سللباب فللي عللدم تنفيللذ المللادة فللان 

مرحلة التطبيع للسلطة التنفيذية بعد االلتزام بالدستور, فمنالً ررم كون  المبرر
المراحللل  إلللىالحكومللة لكللي تللدخل  إال أنهللا لللم تنجللز مللن قبلللواضللحة كانللت 
لذلك فانه ررم االدعاء بلان تؤجيلل االسلتفتاء  .)اإلحصاء واالستفتاء( الغامضة

السللبب  هللومللر كللان العامللل السياسللي كللان  سللباب فنيللة, إال انلله فللي واقللع ا 
وخشلللية  ا طلللراف السياسللليةفعلللدم النقلللة بلللين  ,المشلللكلة أنلللاراللللذك  الرئيسلللي

 إللىهلا تعللى هلذا المنلاطق دفع إقليم كوردستانمن سيطرة  تحاديةحكومة االال
 -وان لم يكلن بصلورة رسلمية وعلنيلة-ا طراف المعارضة المماطلة وتشجيع 

والللوزارات واللجللان علللى القيللام  ا جهللزة ندةبعللدم تنفيللذ المللادة وعللدم مسللا
وتلؤنير العاملل السياسلي كلان  .ابمهامها نحو تنفيذ الملادة وتقلديم التسلهيالت لهل

واضلللحاً منلللذ تشلللكيل الحكوملللة المإقتلللة برئاسلللة علللالوك وملللن نلللم الحكوملللة 
كملا  ,تجاا الحلل ايجابية أك خطوات الم يجريحيث االنتقالية برئاسة الجعفرك 

موضلوع كركلوك  التنفيذية في الحكومة االتحادية ساهمت في ربلطأن السلطة 
. وللم تكلن رئاسلة دول الجلوار إلنلارةبلالنفط و ردوالطموحات االستقاللية للكلب

الحكوملة الدائمللة أفضللل مللن الحكللومتين السلابقتين, ففللي عهللد حكومللة المللالكي 

                                                 

يللة, ( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافق1)

 .460المصدر السابق, ا
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لبرلملان بعد تصلويت اخاصة تصعيداً جديداً وربما قياسياً  النزاعسجل ا ولى 
على مشلروع قلانون انتخابلات مجلال  المحافظلات  33/8/3119العراقي يوم 

وكذلك مسالة اجتياح الجلي  العراقلي لمدينلة خلانقين ليحلل  تالمخالف للدستور
 9/22/3119فلي وا خطر ملن ذللك تصلري، الملالكي  محل قوات البيشمركة,

فللع الكللورد , ا مللر الللذك دوالخللوف مللن الماضللي بعجالللة ان الدسللتور ُكتللببلل
المللادة  لتنفيللذ اً جهللودالحكومللة لللم تبللذل  إذاومللة كمللن الحبالتهديللد باالنسللحاب 

د البرلملان علملن نصلف مقا أكنلرحصول االئتالف الشيعي على  أن إال ,020

سلوف ال يسلقط الحكوملة الحكومة والبرلمان  منالكورد  بوبالتالي فان انسحا
 تلإنر سلوفد ملن االنسلحاب مخاوف الكور أن كما ذك ا كنرية في البرلمان,

للم  وهكلذا ,على ذللك إقدامهمحالت دون مما على الكورد في عدة نواحي  سلباً 
السلتخدام هلذا السلالح  ا فضللالتوقيلت آنذاك, بل  يكن سالح االنسحاب فعاالً 

 ,4002ني اأك الفتللرة الوقعللة بللين انتخابللات كللانون النلل ,4002كللان فللي عللام 

فخللالل هللذا الفتللرة كللان العللرب , 4002 لا والدسللتور فللي تشللرين  إقللرارو

لسلببت كذلك  , وإذا ما فعل الكوردتماماً السياسية السنة قد انسحبوا من العملية 
سياسية كبيرة أزمة

(1)
. 

 هلو ملن جهتله اتهلم, 020وأمام اتهام المالكي بتقصليرا فلي تنفيلذ الملادة 

وخاصلة  ة,الملذكورولية علن علدم تنفيلذ الملادة إمجل  رئاسة الجمهورية بالمسل
للمحافظلللات التلللي تلللدخل ضلللمن  اإلداريلللةتنظللليم الحلللدود  ب علللادةملللا يتعللللق 

قللع علللى يمللا كللل بللان الحكومللة نفللذت  وأكللد ,اختصاصللات رئاسللة الجمهوريللة
عارف طيفور بان طلارق الهاشلمي نائلب  , كما اتهم نائب رئي  البرلمانعاتقها

رئللي  الجمهوريللة كللان ضللد تنفيللذ المللادة
(2)

مجللل   أعضللاءان تمتللع فلل, وهكللذا 
باإلجمللاع شللكلت عائقللاً لتنفيللذ بنللود الفيتللو وصللدور القللرارات حللق الرئاسللة ب

 الدستور الهامة والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
 اتحكومللاللتنفيللذ المللادة تقللع علللى عللاتق  ا كبللرولية إالمسلل وررللم أن

 انفلل مللع ذلللك إال انلله ,تنفيللذ المللادةعللدم حرصللها علللى العراقيللة المتعاقبللة بسللب 
وتنلدر  االنتقلادات للكلورد  ,ةالمسإوليمن  جزءاً  أيضاً تحمل يالجانب الكوردك 

                                                 

( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة, 1)

 . 204المصدر السابق, ا

َِكَٕ ٖ(و  42) ٔ ارذمو ٔجُار و صاىل020ارٓ ظُط( 2)  .3/2/4000 ٕ ر
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واالتحللللاد الللللوطني  ي)الللللديمقراطي الكوردسللللتان الحللللزبين الكللللورديين فللللي أن
فللي  اتعزيللز نفوذهلللللمصللال، الحزبيللة الضلليقة  ا ولويللة الكوردسللتاني( أعطللت
لللالزم للمللرحلين دون أن يولللوا االهتمللام ا اآلخللر الحللزب كركللوك علللى حسللاب
فلي الفتلرة  اربيلل والسلليمانية إدارتليالطويل في توحيلد  الكورد, كما أن التؤخير

املن  أجهزتليوجلود  أفلرزت إدارتلينفوجلود على المشكلة  سلباً  أنرتالحساسة 
مللدراء سللعى لتعيللين يكللورديين حيللث كللل طللرف  نسياسللييووجللود اتجللاهين 
هم فللي اسللتنمار مللوقع أخفقللوارد والكلل أنكمللا  لحزبلله, نليامللوإداريللين وأمنيللين 

تمنلل فلي انله  اآلخلراالنتقاد  , أماالقوك في المركز لفرض حل للقضية السياسي

وررلم ملا ورد  020و  25 ررم المشاركة الكبيرة للكورد في صليارة الملادتين

, وبالتللالي تفاصلليلها لللم يوفقللوا فللي توضللي، إنهللم فللي المللادتين مللن ايجابيللات إال
رملوض وتفسليرات متباينلة فلي المسلتقبلتركت المادتين أمام 

(1)
 انتقلاد. كملا تلم 

ه فللي رئاسللة الجمهوريللة فللي اسللتعادة بلللم يحسللن اسللتغالل منصلل بؤنللهلطالبللاني ا
 ,كركلوك إللىلم يكن يريد ضم منلاطق جمجملال وكفلرك وكلالر  وبؤنه ,كركوك

 ,تعنللي تقليللل شللعبية حزبلله ,وككللكر إلللىعللودة هللذا المنللاطق  أنعلللى اعتبللار 
داخلللل كوردسلللتان للللهتقليلللل علللدد المصلللوتين  يوبالتلللال

(2)
الكلللورد للللم  أنكملللا  ,

رد وكملا للم يسلتنمر الكل للحكوملة االتحاديلة, ا منلي المتلردكيستنمروا الوضلع 
فللي دعللم النللواب الكللورد فللي البرلمللان العراقللي  اسللتمر قللوتهم فللي البرلمللان بللل
 .اً مقابل وعود شفوية لم تنفذ منها سوى القليل جدالحكومات الضعيفة 

وهكذا فؤياً كان السبب وراء علدم تنفيلذ الملادة وملن كلان الطلرف المسلإول 
عللن ذلللك, فللان تنفيللذها يتطلللب حللل وتسللوية الكنيللر مللن الملفللات المعلقللة مللن قبللل 

وحكومللة  يللةتحادلحكومللة االبللين االتعللاون الفّعللال الجهللات المختصللة, وهللذا يتطلللب 
وقيللام الجهللات العليللا ومنهللا  إقللليم كوردسللتان مللع الحكومللات المحليللة للمحافظللات,

                                                 

وتلم تشلكيل  4003تى تم توحيدها علام ح 0665جهود توحيد اإلدارتين من اتفاقية واشنطن  ت( امتد1)

ت للمزيللد ينظللر نللا االتفاقيللة 4003أيللار  4الكابينللة الخامسللة برئاسللة )نيجيرفللان البللارزاني( فللي 

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
 .6/5/4000, آخر زيارة في   10100

( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة, 2)

 .466المصدر السابق, ا

http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=8876&smap=01010100
http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=8876&smap=01010100
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رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والهيئلات المختصلة كلل ملن جهتهلا 

بالنسللبة  020بمللا عليهللا مللن واجبللات دسللتورية, حيللث أن اللغللة الغامضللة للمللادة 

وزارة قيلام الجهللات المختصلة والمخوللة ومنهللا يمكلن حلهلا مللن خلالل  لإجلراءات
والمحكمللة االتحاديللة وريرهللا مللن  لعليللا لالنتخابللاتة افوضلليالتخطلليط العراقيللة والم

كلل ا سلئلة, كملا أن حجلم عملل تنفيلذ الملادة يتطللب ميزانيلة عللى  الجهات اإلجابلة
إرادة سياسلية لتنفيلذ الملادة  اكبر مما تخصا لها سنوياً, واالهم من كل ذللك تلوفير

 أعطللىالدسللتور  المللادة ستفشللل الن إلغللاءأك تعللديل دسللتورك باتجللاا  وان, 020

 .في كوردستان ا كيدوهذا ما سيكون نتيجتها  برفضهانالث محافظات لحق ال

من الدستور العراقً لعام  210المادة  سرٌان: المطلب الرابع

1009 

أن اآلليلة القانونيلة لحللل مشلكلة المنللاطق المتنلازع عليهللا التلي أدرجللت 

اليلة للم تحلدد جلدوالً زمنيلاً من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتق 25في المادة 

لتطبيقها, وبالتالي لم تلزم السللطة التنفيذيلة بتنفيلذ مهامهلا الدسلتورية فلي فتلرة 
زمنيللة محللددة, ممللا فللت، المجللال أمامهللا إلللى التبللاطإ والتماطللل فللي تنفيللذ تلللك 

فللي فتللرة زمنيللة علللى االلتللزام بتنفيللذها  وحرصللاً اآلليللة, ولتفللادك هللذا النغللرة 
أننللاء كتابللة الدسللتور الللدائم, الللذك خصللا شللرع العراقللي وضللع الممحللددة, 

لتسوية النزاع على المنلاطق المتنلازع عليهلا, سلقفاً زمنيلاً لتسلوية  020المادة 

)التطبيلع  كامللةً  تنفيلذ الملادةالسللطة التنفيذيلة, تنجلز النزاع المذكور, عللى أن 
 ا خلرى المتنازع عليهلا ا خرىفي كركوك والمناطق  (باستفتاءو واإلحصاء

إال أن الموعلد المحلدد , 42/23/3118 أقصلاهالتحديد إرادة مواطنيها في مدة 

انتهى دون أن تلتزم السلطة التنفيذيلة بالمهملة الدسلتورية الملقلاة عللى عاتقهلا, 
وأمام هلذا التطلور ظهلر خلالف قلانوني ليزيلد ملن تعقيلد المشلكلة, التلي كانلت 

لى جانب التجاذب السياسي حول المشكلة, معقدة أصالً, وليزيد تجاذباً قانونياً إ
وجاءت القوى السياسية العربية والتركمانية التي تعلارض تنفيلذ الملادة لتلدعي 

لهللا دسللتورياً,  ةبللان المللادة أصللحبت ميتللة, وذلللك لنفللاذ المللدة القانونيللة المحللدد
مقابل ذللك أبلدى الكلورد التمسلك بالملادة واعتبلروا أن الملادة حيلة وان إهملال 

التنفيذيللة وتقاعسللها عللن تنفيللذ المللادة ال تعنللي مللوت المللادة, ومللا دام  السلللطة
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المشللكلة ال تللزال قائمللة فللان المللادة أيضللاً سللتظل نافللذة
(1)

هنللاك مللواد  . وفعللالً 

( 005الملادة )ا هومنحددت فترة زمنية لها  أخرى في الدستور الدائمدستورية 

 للبرلمللان لسللنجلسللة  أولمللن تللاريخ  أشللهرتتجللاوز سللتة  مللدة ال التللي حللددت
إال انه لم يتم ذللك فلي  ا قاليمالتنفيذية الخاصة بتكوين  اإلجراءاتقانون يحدد 

لتنفيلللذ  أشلللهر أربعلللةالتلللي حلللددت ملللدة  (024الملللادة )لك , وكلللذتللللك الفتلللرة

ولللم يللتم إجللراء التعللديالت فللي الفتللرة الزمنيللة المحللددة دسللتورية ال التعللديالت

تنطبق  فان هذا المواد ا خرى أيضاً ميتة  020 ت المادةكان لذلك, وبالتالي إذا

 عليها نف  الحالة. 
لألطللراف اتضلل،  أنوبعللد مللع اقتللراب الموعللد النهللائي لتنفيللذ المللادة و
وخشلية ملن لجلوء احلد  ,االستفتاء في موعدا المحلدد إجراءباستحالة  السياسية
 ,عرقيللة أونللار حللرب طائفيللة  إشللعال يللإدك إلللى آخللرخيللار  إلللى ا طللراف
 فللي العللراق )سللتيفان المتحللدة لألمللمالعللام  ا مللينتوسللط ممنللل ك ذلللك ولتفللاد

 أملامفلي كلملة لله  أكلدوأعلن عن تمديد المادة لمدة ستة أشهر, كما  (ديمستورا

بعلد  حيلاً  020الملادة  إبقلاءعنلي ي ا ملم المتحلدةبرلمان كوردسلتان بلان تلدخل 

عية الدوليلة عللى ستضلفي الشلر ها, وان تلدخلنفاذ الملدة المحلددة لهلا دسلتورياً 
المادة
(2)

إال أن ا مم المتحدة وعلى الررم ملن موقفهلا الحيلادك ملن المشلكلة,  .

بان الملادة  تعتقد)رائد فهمي(  020إال أنها وكما أشار رئي  لجنة تنفيذ المادة 

ريلاب في ظل  تقاريرها تتعامل مع المادة على أنها ماتت ميتة, حيث أن 020

سياسية العراقيةال القوىسياسي بين  توافق
(3)

. 

                                                 

ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول التوافقيللة, ( 1)

  .206-205ا المصدر السابق,

َّازاقو  إ حانّغاتهٖ           َٕٗ ا  ٖقا ٔ لمشِك ِهعز: ح( 2) صاتّعاى حٓ  ضاتُرا نُِهإرٗ نٕ إَٔ ِإ طز ُٔ اى  إ ع
 ثٕر ٕ انْ  ُرحصتاى  ٕ  ّهكْ:صاِتٖ  ٕو  ثٕر ٕ انٖ  ُرحصتاى ٓ 04/04/4004 ََذٗر ٓ 22ذ ارٔ 

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News-140&id=5180  ,

 . 00/5/4000آخر زيارة في 

ع علللى تصللري، رئللي  اللجنللة راجللع موقللع اللجنللة علللى االنترنيللت وعلللى الللرابط التللالي:   ( لالطللال3)

http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=524  ,

 . 00/5/4000آخر زيارة في 

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News-140&id=5180
http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News-140&id=5180
http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=524
http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=524
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منللذر )د.  حللد أعضللاء لجنللة كتابللة الدسللتورأو يللرى الخبيللر القللانونيو

, يسلقطها في الفترة المحددة لها دستورياً ال 020مادة البان عدم تنفيذ  (الفضل

 وان منلل هلذا اللرإى للي  لله للي  صلحي، تسقطقد دعاء بؤن المادة وان اال
سللند فللي الدسللتور
(1)

 كتابللةنائللب رئللي  لجنللة  (عصللومفللإاد م)د.  . كمللا أكللد

وررللم انتهللاء المللدة الزمنيللة لتطبيقهللا حيللة وباقيللة ال  020المللادة  أن ,دسللتورال

وانلله للي  مللن صللالحيات البرلمللان  ,تتقلادم بتقللادم الفقللرة الزمنيلة المحللددة لهللا
 إجرائيلةان الفترة المحددة هلي فتلرة , ومادة دستورية  يةتمديد الفترة الزمنية 

وبالتللالي فللان المللادة أيضللاً  تللزال باقيللة ع علللى هللذا المنللاطق الوقضللية النللزا
حية
(2)

. 
وفللي سللبيل البحللث عللن مخللر  مللن هللذا الخللالف القللانوني علللى المللادة 

لتقريللر مصللير البرلمللان  أمللام الموضللوعخشللي الكللورد مللن عللرض , 020

التلي عربيلة فلي البرلملان  أرلبيلةلتمديد مهلة تنفيذها في ظلل وجلود المادة, أو 
بخلالف ملا حصلل  ,الملادة إسلقاطلصال، ارلب أعضائها  لمإكد سيصوتمن ا

مللن  أكنللرحللول التعللديالت الدسللتورية التللي مللددتها البرلمللان  024مللع المللادة 

, بل أن الكلورد وجلدوا فلي البرلملان بؤنله للي  الجهلة المخوللة بلذلك وفقلاً مرة
يللة االتحادالخللالف علللى المحكمللة  ب حالللةالكللورد  للدسللتور, فللي حللين أرضللى

, حيللث رأوا فيهللا الجهللة المخولللة دسللتورياً للقيللام بهللذا المهمللةالعليللا
(3)

 بداللللة 
المحكملة االتحاديلة العليلا عللى أن نا اللدائم التلي تل من الدسلتور (4:)المادة 

تفسلير و القلوانين وا نظملة النافلذة الرقابة على دستوريةة بختصهي الجهة الم
 مجموعلةء إللى المحكملة قلد تبلرز ر, إال انه حتلى أننلاء اللجلونصوا الدستو

ومنهلا أن  020 الملادةنفلاذ  فلي حسلم الخلالف حلولهلا دور حلولسلئلة ملن ا 

" قلد ال تعنلي تفسير نصلوا الدسلتور حول " (/ نانياً 4:) المادة علىاالستناد 

                                                 

: المشللكالت العمليللة والحلللول القانونيللة, مقالللة 020( د. منللذر الفضللل, أحكللام تللؤخير تطبيللق المللادة 1)

 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=30  02/5/4000, آخر زيارة في. 
 .66( شاخوان صابر احمد, المصدر السابق, ا2)
توافقيللة, ( ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة كركللوك: السياسللة االننيللة فللي النللزاع والحلللول ال3)

 .452المصدر السابق, ا

http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=58:-140&catid=7:2008-08-24-23-19-30&Itemid=30
http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=58:-140&catid=7:2008-08-24-23-19-30&Itemid=30
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ال يتعللق حلول الملادة الخالف أن للمحكمة الحق في تمديد مدة تنفيذ المادة الن 
ملن قبلل  هاتفسليرحتلى تتطللب داللة اللنا الدسلتورك  في بالغموض واإلبهام

قللد  وان وجللود تللاريخ محللدد ,مللافللي اتجللاا  هللارأيب صللدار  هاحسللمالمحكمللة و
ال يللرتبط باختصللاا المحكمللة البحللث فللي مصللير المللادة  وبالتللاليانقضللى 
هلي مطالبلة باإلجابلة هلل , كما قد يظهر السإال عن دور المحكملة والتفسيرك

 أم أن مادة بؤنها سقطت بؤكملها بانتهاء ملدتها الزمنيلة؟عن طرح رأيها حول ال
لتنفيلذ الملادة وحلدا سلقط؟. وفلي الجانلب اآلخلر قلد يظهلر رأك  القالب الزمنلي

ينللادك بللان هنللاك خللالف حللول تفسللير المغللزى الدسللتورك مللن نللا المللادة 
تنجلللز كامللللة  أن ...المسلللإولية الملقلللاة عللللى السللللطة التنفيذيلللة" /نانيلللا(251)

 "42/23/3118 أقصلللاهافلللي ملللدة  ...وتنتهلللي باسلللتفتاء اإلحصلللاءت التطبيلللع

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 

عديالت الدستورية وفقاً المدة. كما أن تمديد مهلة تنفيذ المادة قد تدخل ضمن الت

, وهنلللا تظهلللر مسلللالة التصلللديق عللللى التعلللديالت التلللي يجلللب أن 024للملللادة 

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 

يختللف علن لتعداد السلكاني العلام بؤنله حول االمحكمة قرار بهذا الشؤن, إال أن 

المنللاطق المتنللازع وال يللإنر علللى مصللير  020 المللادة الللوارد فللياإلحصللاء 

يتحللدد بموجللب االسللتفتاء الللوارد فللي المللادة  وان مصللير هللذا المنللاطقت عليهللا

بان المادة حية وللم تسلقط. اعتراف من المحكمة االتحادية  فهم على انهت 020

 020, بان االدعاء بموت الملادة و البرلمان العراقيعض (خالد شوانيويرى )

مجللرد دعايللة سياسللية يسللتخدمها بعللض نللواب مللن العللرب والتركمللان هللي 
لت سارية المفعولاالز وان المادةلمخاطبة الشارع العربي والتركماني 

(1)
. 

ويبللدو ممللا سللبق, أن السلللطة التشللريعية نجحللت فللي أداء مهامهللا مللن 
لللذك تضللمن حللالً دسللتورياً محللدداً بمللدة زمنيللة خللالل وضللع دسللتور للللبالد ا

                                                 

مع خالد شواني عضو البرلملان العراقلي ملن كركلوك االلكتروني مقابلة موقع خندان للمزيد ينظر: ( 1)

وعللللللللى اللللللللرابط التلللللللالي:  اإلخبلللللللارك منشلللللللور عللللللللى موقلللللللع خانلللللللدان 4/0/4000 بتلللللللاريخ

http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&Jor=1  ,آخللللللللر 

  .02/5/4000زيارة في 

http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&Jor=1
http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&Jor=1
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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 

, وهنلا جلاء 020بنودا إال أنهلا فشللت فلي أداء واجبهلا تجلاا الدسلتور والملادة 

القضائية المختصة سواء بمحاسبة السلطة التنفيذية لتقصيرها فلي  دور السلطة

, أو توضي، الغموض الذك ظهلر فلي الدسلتور وخاصلة فيملا 020تنفيذ المادة 

, حيلث ظللت المحكملة االتحاديلة 4004يتعلق بمدى نفاذ المادة بعد نهايلة علام 

لفتللرة إال انلله علللى الللررم مللن انتهللاء االعليللا سللاكتة تجللاا كللال الموضللوعين, 
الزمنية المحددة لتنفيذ المادة, وفشل السلطة التنفيذية في مهامها تجاا الدستور, 

بلدء تنلاول المشلكلة ملن وبالتالي ظهور آراء مختلفة عن مصير الملادة, إال أن 
اللللللدولي والحكلللللومتين العراقيلللللة  ا ملللللنقبلللللل يونلللللامي وبموافقلللللة مجلللللل  

ا وضلاع فلي عملهلا لتطبيلع  020المادة  تنفيذلجنة  ية, واستمرارستانالكوردو

 من منها  حكوملة الملالكي ا ولىالفقرة  , وإدرا  االلتزام بتنفيذ المادة ضمن
 الذين يدعون موتهلا على ذلك المنها , وحتى النواب تصويت النوابالنانية, و

من كل هذا تشكيل لجنة خاصة لمراقبلة تطبيلق  ا همبل  تإكد بقاء المادة حية,

اعتلراف ملن  إالّ  ملا هلو ,23/6/3122 فليرلملان العراقلي فلي الب 020 المادة

. كل هلذا يإكلد بلان الملادة ال المادة يةباستمرار الدستورية قبل هذا المإسسات
اللوارد فلي قصد المشرع الدسلتورك ملن التلاريخ زالت حية, وكذلك تإكد بان 

 مللا, وان المللادة لللم تسللقط وإنال أكنللر المللدة المحللددة لتنفيللذهاهللو مجللرد المللادة 
وهللي مللدة  مللن مللادة دسللتورية باتللت فاقللدة الصللالحية دسللتورياً  هنللاك جللزء

 .تنفيذها
 

اآلفاق المستقبلٌة لحل مشكلة المناطق المتنازع : المبحث الثالث
 علٌها
نللزاع مللا تتعللدد الوسللائل التللي تلجللا إليهللا ا طللراف المتنازعللة فللي  
ومنلذ تؤسلي   ,ةالعسلكريالوسلائل الوسلائل السللمية و ذلك فليوتتمنل لتسويته, 

 مسلتمر ملعنلزاع  الدولة العراقية وإلحاق والية الموصل بها, دخل الكورد فلي
المتعاقبللة للسلليطرة علللى منللاطقهم وإدارتهللا, إال أن تلللك  الحكومللات العراقيللة

في التعاطي  الوسائل العسكرية الحكومات لم تتعاَط مع مطالبهم, بل لجؤت إلى
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الوسللائل السلللمية مللن خللالل  إلللى حتكمللتارات قليلللة فتللباسللتنناء  ,مللع القضللية
 للذلك لي  إيماناً بالقضية وإنما من موقف الضعف لكسب الوقلت, المفاوضات

 أوضل، لوبشلك 0660, ومنلذ علام ول جذريةحل إلىنتائج ترتقي  إلى لم تفِض 

كلان فلي الماضلي  أنبعلد  ,انحصر النزاع على مناطق محددة 4002عام  بعد

الوسللائل  إلللىا طللراف  ولجللؤت ,فللي العللراق شللمل جميللع المنللاطق الكورديللةي
 ,مناسلبة لهلا آليلة علوضل المباشلرة مفاوضلاتالالسلمية لحل النزاع ملن خلالل 

للمرحلة  الدولة إدارةمن قانون  25في المادة  تصيغة طرح إلىوتم التوصل 

ل ظلفلي  4002لعلام  الدسلتور اللدائم إللى تتحولالتي و ,4002االنتقالية لعام 

أن  إالزمنلللي لحلللل النلللزاع, السلللقف المراحلللل وال تحلللددلتلللي ا ,020الملللادة 

وبللدعم مللن القللوى اإلقليميللة  ,ضللغوطات القللوى العربيللة والتركمانيللة الداخليللة
ومليلهم الواضل، نحلو  ,لآللية الدستورية مشكلة وفقاً الوالدولية المعارضة لحل 

ب , وفلي الجانلهلالحل للي  مناسلباً  الظرف الحاليتؤجيل حل المشكلة بحجة أن 
 ,حل المشكلة بؤسرع وقت ممكلنلاآلخر حاولت القوى الكوردية نحو اإلسراع 

مللن المسللتقبل, وأمللام  مواتيللةباعتبللار أن الفرصللة فللي الوقللت الحاضللر أكنللر 
ا ملر  ,تؤجلل حلل المشلكلة فلي الوقلت الحاضلر ة للطرفينالمتناقض التوجهات

ة وريللر قللد تكللون ريللر مرضللي ,آفللاق مسللتقبلية الللذك جعللل مللن المشللكلة أمللام
فلي المسلتقبل  للنلزاعتظهلر  أنالتلي تتوقلع  ا فلقولعل من ابرز هذا  ,منصفة
 بما يلي:

 

 210أوال: الحل الدستوري وفقا للمادة 

على اللررم ملن أن الحلل الدسلتورك لمشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا 

فلي ظلل  020من قانون إدارة الدولة والتي تحولت إللى الملادة  25وفقاً للمادة 

الللى تسللوية نهائيللة للنللزاع علللى المنللاطق المتنللازع  تور الللدائم, لللم تفللِض الدسلل
عليهللا, حيللث مللرت نمللان سللنوات ولللم تنفللذ المللادة بعللد, فللي حللين كللان مللن 
المفللروض وفقللاً للدسللتور أن يللتم تسللوية النللزاع بشللكل نهللائي فللي نهايللة عللام 

ملن  , إال انه مع ذللك ال يمكلن إرفلال هلذا اآلليلة ك حلدى الوسلائل التلي4004

الممكن أن تحل بها النزاع سواء بؤخذ اآللية كما هي مطروحة في الدسلتور أو 
 تعديلها.
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تتمنلل  علدةمقوملات تمتللك  هلذا اآلليلة, فؤنهلا ا نجاحوبخصوا فر

 ملللن الدسلللتور, 020لحلللل النلللزاع وهلللي الملللادة  فلللي وجلللود إطلللار دسلللتورك

وحقلوق  ناإلنسلابلاحترام حقلوق  فلي ملواد أخلرى تعهد الدستورباإلضافة إلى 
القلوة الدسلتورية  كملا أن ,بحقلوق الشلعب الكلوردك اواعترافهلكافة المكونلات 

تعطللي قللوة  نلنللي نللالث محافظللات فللي أك تعللديل دسللتورك بللرفض ةالمتمنللل
للطللرف الكللوردك لحمايللة هللذا اآلليللة مللن أك تعللديل دسللتورك فللي المسللتقبل 

لسياسللية ة احاسللال الفعللال للكللورد علللىدور كمللا أن اللل تعللارض مللع مصللالحهم,
تإيلد حكوملة إقلليم كوردسلتان يشكل مقوماً آخراً لدعم القضلية, حيلث العراقية 

ررللم االخللتالف الللداخلي بللين وجميللع القللوى السياسللية الكورديللة هللذا اآلليللة, و
)الحلللللزب اللللللديمقراطي الكوردسلللللتاني واالتحلللللاد اللللللوطني قلللللوى السللللللطة 
ي الكوردسللتاني )حركللة التغييللر واالتحللاد االسللالموالمعارضللة الكوردسللتاني( 

هملللا تيكل أن إال إقلللليم كوردسلللتان,فلللي والجماعلللة االسلللالمية فلللي كوردسلللتان( 
, كوردسلتان ها إللىان حول هذا المناطق ولديهم نف  الرإية بحتمية ضلمتمتفق

من انه فلي حاللة تعلديل الدسلتور  يؤتي 020على صيغة المادة إصرارهم ن وا

 المللذكورة,جللاء فللي المللادة قويللة بقللدر مللا  آليللةوضللع  يهمفانله مللن الصللعب عللل
رفض فلي البرلملان ذك الل ستواجه عللى ا رللبمشابهة لها  آلية ةوذلك الن أي

, وكذلك في االستفتاء الشعبي. أما العامل الديموررافي هو ملن الغالبية العربية
إحدى المقومات ا خرى لهلذا اآلليلة حيلث تلدعم الجملاهير الكورديلة فلي تللك 

حيللث يشللكل  للحللل الدسللتورك باعتبللارا الحللل المناسللب, اً مطلقللالمنللاطق تؤييللداً 
المكلونين العربلي والتركملاني  ررلم تحلالفالكورد نسلبة كبيلرة ملن سلكانها, و

فللي أكنللر  تخطللي نسللبة الكللورد إال أنهللم لللم يتمكنللوا مللن 4000فللي انتخابللات 

 القلوة العسلكرية ومن المقومات ا خرى هلي. المناطق تنوعاً أال وهي كركوك

مللللن قللللوات  0407000إلللللى  407000مللللا يتللللراوح بللللين وجللللود ف الكورديللللة

البيشمركة
(1)

نها ؤالخفيفة والنقيلة ملن شل با سلحةالمسلحة والمدربة والمجهزة  
وفللي المسللتقبل  فللي الوقللت الحاضللرعلللى ا قللل لجللي  العراقللي ل ىدتصللت أن

على ارلب المنلاطق  الكورد يسيطرون فعلياً القريب. أما من الناحية اإلدارية, ف
إدارياً وبالتالي تشلكل مقوملاً بيلد القيلادة الكورديلة, فعللى سلبيل  لمتنازع عليهاا

                                                 

   .0( إينغا رو  وهان  ريمشا, المصدر السابق, ا1)
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 4000المنللال تللم تغييللر محللافظ كركللوك ورئللي  مجللل  المحافظللة فللي عللام 

بؤوامر من حكومة إقليم كوردستان, في حين أن الحكومة االتحادية رير قلادرة 
 ومللة اإلقللليم,علللى إجللراء تغييللر إدارك كبيللر مللن ريللر استحصللال موافقللة حك

هلي  االستحقاق االنتخلابيوحتى الجغرافي و التاريخي مقومال باإلضافة إلى أن
 لصال، الكورد ورإيتهم للحل المإيد لآللية الدستورية.

تواجه هذا اآللية الدسلتورية معوقلات كنيلرة, ولعلل وفي الجانب اآلخر 
أن بعللد ي لهللذا اآلليللة, خاصللة والتركمللان يالعربللالمكونللان رفللض  ملن أبرزهللا

وجدوا بان ا رلبية الكوردية في المناطق المتنازع عليها سترج، كفة الميلزان 
لصال، الكورد في االستفتاء الذك سيجرك وفقاً لهذا اآللية, وازدادت مخلاوفهم 

 أرلبيلة تشلكالن ال القلوميتين معلاً نتائج االنتخابات بان كلال  كنيراً بعد أن أنبتت
, ولهلذا اتجهتلا ، البقلاء ملع الحكوملة االتحاديلةلصلالفي حالة إجراء االسلتفتاء 

 االسلتفتاءو اإلحصلاء سليقاطعون ملاؤنهللتحالف فيملا بينهملا وأعلنتلا صلراحة ب
 وهلذا ملن شلانه أن يعلرض اآلليلة لصلعوبات جديلدة فلي المسلتقبل, ونتائجهما,

القوميلون  ت فيملا بينهلا فلي كركلوك, حيلث تحلالفتحالفكما أن القوى العربية 
منها التيار الصلدرك وحلزب اللدعوة وحلزب  ,نة مع تيارات شيعيةالعرب الس

الحقيقيللة للحكومللة  اإلرادةريللاب  . باإلضللافة إلللىالفضلليلة ضللد تنفيللذ المللادة
 الموقلف السللبي جانلب إللى االتحادية لاللتزام باآللية الدستورية للحل. كل هذا

محتلوى ل الحلل الدسلتورك وفقلاً ويظهلر مملا سلبق بلؤن  .ملن ذللكدول الجوار ل

بلللات  فلللي المسلللتقبل هقللليطبمنللله أملللر صلللعب المنلللال واحتماليلللة ت 020الملللادة 

مللن قبللل القيللادة الكورديللة بالوسللائل ضللم هللذا المنللاطق  محللدوداً, وبالتللالي فللان
فشللل  أنوخاصللة بعللد  أمللر فللي رايللة الصللعوبة مسللتقبالً, الدسللتورية والحلللول

فلان ادعللاء  خلراآل, فلي الجانلب 4002ضلمها منلذ علام لالدسلتور  إللىاللجلوء 

 تزالل ال  نها ,المشكلة تنهيالرية وميتة ال  020بكون المادة  اآلخرالطرف 

 وديمغرافيلللاً  فلللي هلللذا المنلللاطق سياسلللياً  ا كبلللر الطلللرفقائملللة والكلللورد هلللم 
 .ا خرىمن القوى العراقية  وإدارياً  وعسكرياً 

 ظللل ريللاب , انلله فلليلحلللا اآلليللة لهللذالمتوقعللة لنتللائج أمللا مللا يتعلللق بال
إحصلاء سللكاني يحللّدد البيانللات الدقيقللة حللول الخصللائا الديمغرافيللة للمنللاطق 

 اللرفض أو التؤييلدنتلائج دقيقلة علن ملدى نسلبة  إعطاءيصعب  المتنازع عليها,
فقلط ملا  أمامنلاويبقلى التي تتضمنه هذا اآلليلة, لالستفتاء  للحل الدستورك وفقاً 

عللن مللا ائج صللورة تقريبيلة عطينللا هلذا النتللتحيللث  ,نتللائج االنتخابلاتآللت إليلله 
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سفر عنها الحل الدسلتورك يالنتيجة التي س , وأنيطم، إليه سكان هذا المناطق
إيجللاد الحلللول  يتوقللف علللىفيمللا يتعلللق بالواليللة اإلداريللة علللى هللذا المنللاطق, 

للمشللاكل الفنيللة المتمنلللة بتحديللد الوحللدة اإلداريللة التللي سلليجرك علللى أساسللها 
خيلللارات المدرجلللة فلللي السلللإال المطلللروح عللللى االسلللتفتاء, وكلللذلك تحديلللد ال

 ,االسلتفتاء أساسلهاجرك عللى يالتي سل اإلداريةالوحدة ب المستفتئين, فيما يتعلق
فلل ذا اعتبلللرت كافللة المنلللاطق المتنلللازع عليهللا كوحلللدة إداريللة واحلللدة )دائلللرة 
انتخابيللة واحللدة( فهنللا يمكللن للكللورد تحقيللق أرلبيللة مريحللة, وبالتللالي سللتكون 

فللي حالللة ، عمليللة ضللم كللل هللذا المنللاطق إلللى كوردسللتان. أمللا النتيجللة لصللال
ها تقسليم عنلدسلتكون  ومنقسلمة, مختلفة إداريةاالستفتاء على مستويات  إجراء

إقللليم حكومللة  اآلخللر إلللىالحكومللة االتحاديللة والللبعض  إلللى اإلداريللةالمنللاطق 
تصللب، كركللوك المحافظللة وحللدة انتخابيللة واالحتمللال ا كبللر أن كوردسللتان. 

عللى واحلدة انتخابيلة تصب، وحدة أن  محافظة نينوىسنجار ضمن  أما ,دةواح
وان تكللون مللنال ناحيللة منللدلي ضللمن قضللاء بلللدروز وحللدها مسللتوى القضللاء, 
عللى اعتبلار قضلاء بللدروز بكاملهلا ال تلدخل ضلمن المنلاطق  كوحدة انتخابيلة

تعلللق أمللا فيمللا ي .المتنللازع عليهللا. وهكللذا بالنسللبة للوحللدات اإلداريللة ا خللرى
فللل ذا تضلللمن السلللإال المطلللروح عللللى  ,المطلللروح فلللي االسلللتفتاء بالسلللإال

بين االنضلمام إللى إقلليم كوردسلتان أو اختيلار البقلاء  رالمستفتئين على االختيا
 إذا أملابالنجلاح,  حظلاً أكنلر الخيلار ا ول سليكون فلان  مع الحكومة االتحادية,

نضلللمام إللللى خيلللار اال فلللان فلللرا نجلللاح خيلللارينملللن  أكنلللر السلللإال شلللمل
الحكوملة  إللىفان الضم  خيارينوذلك الن في حالة وجود ستزداد,  كوردستان
في حاللة وجلود نالنلة  أما ,العرب والتركمان أصواتحصل على يس االتحادية
 وأصلوات ,خلاا إقلليمتكلوين  لخيلارالتركملان سلتكون  أصواتفان  خيارات

بالتلللالي  ,تانكوردسللل إللللىوالكلللورد  الحكوملللة االتحاديلللة, إللللىالعلللرب للضلللم 
فللي فللان الكللورد سلليربحون القضللية  السللابقة, نتللائج االنتخابللاتعلللى  اً اعتمللادو

التركمانيللة  ا طللراف ارلللب الوحللدات اإلداريللة ومنهللا كركللوك, لللذلك سللتتجه
 .لعرقلة االستفتاءوالعربية لالتحاد فيما بينهم 

 

 كآلٌة حل كوردستانلحكومة  الخٌار العسكريثانٌا: 
الحركللة  إليهللا لجللؤتالتللي  الوحيللدة لحة هللي الوسلليلةوة المسللقللكانللت ال

التحررية الكوردية الستعادة المناطق الكوردية التلي تقلع تحلت سليطرة الدوللة 
 ,باستنناء فترات قليلة شهدت مفاوضات بين الطرفين لتسلوية النلزاع ,العراقية
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وللة للم تكتلب لهلا النجلاح طيللة تلاريخ الد أيضاً  هذا الفرا القليلة حتى انه إال
فلي  للم تلنج، النلورة الكورديلة طلرفينبلين ال القلوة عدم توازن وأمامالعراقية, 

 أيللولفلي نلورة  حققتهلاباسلتنناء نجاحلات جزئيلة إليهلا  ا راضلياستعادة هذا 

إال أن  ,الصللللغيرة حدوديللللةالبلللللدات ال بعللللض والسلللليطرة علللللى 0630عللللام 

وردسللتان كشللهدت  ا وضللاع تغيللرت جللذرياً علللى السللاحة الكورديللة عنللدما
واسلعة بعلد انسلحاب القلوات العراقيلة ملن الكويلت فلي ضة شعبية اانتف العراق

وانهزامها أمام قوات التحالف اللدولي بزعاملة الواليلات المتحلدة  0660شباط 

في حرب الخليج النانية, مما سّهل أمام القوات الكوردية السليطرة عللى بعلض 
 تمكنلت العراقيلة اتقلوال أن المناطق التي يقطنها الكورد بضلمنها كركلوك. إال

ومنها كركوك. وأنناء الغزو ا مريكي للعراق  استعادة بعض تلك المناطق من

, وبعد رفلض الحكوملة التركيلة السلماح للقلوات ا مريكيلة العبلور 4002عام 

من أراضيها لفت، جبهة جديدة في شمال العراق, أضلطرت القلوات ا مريكيلة 
البيشمركة, وفعلالً أصلبحت المنلاطق الشلمالية لالعتماد على مساندة من قوات 

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 

 تواجد كبير في ارلب المناطق المتنازع عليها.انه ولحد اآلن فؤنها تحتفظ ب
وفي حال فشل اآلليات السلمية لحل مشكلة المناطق المتنازع عليهلا قلد 
يدفع بالقيادة الكورديلة إللى ضلم هلذا المنلاطق ملن خلالل الخيلارات العسلكرية 

احتماليلة اسلتخدام هلذا اآلليلة, رد والقلادة الكلوإحكام السليطرة عليهلا, ويطلرح 
مسللتعدون للقتللال مللن اجللل  بؤننللامللن مللرة  أكنللرالبللارزاني عود مسللحيللث ذكللر 

ةكركوك للحفاظ عللى هويتهلا الكورديل
(1)

تللوح فلي  هلذا اآلليلةعللى  اإلقلدامو .
ولعل ابرز دليل على ذلك توجه عدد كبير من قلوات  واآلخر,بين الحين  ا فق

ر أواخل فلي ا خلرىنقيلة وخفيفلة نحلو كركلوك والمنلاطق  وبؤسلحةالبيشمركة 

                                                 

المتصدعة: أصل الصراعات والتدخالت ا جنبية في كركوك, مركز كركوك  حايدن اقصو, السطو (1)

ليللام اندرسللن وراريللث ستانسللفيلد, أزمللة ؛  036, ا4003, بغللداد, 4ط الغللد للدراسللات والبحللوث,

 .220كركوك: السياسة االننية في النزاع والحلول التوافقية, المصدر السابق, ا
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لهلذا المنلاطق ملن الحركلات  ا خلرىرد والمكونات وحماية الكل 4000 شباط

والمتطرفة اإلرهابية
(1)

. 
 مواتيللة ا كنللرالفرصللة  تكانللهللذا اآلليللة,  ا نجللاحوبخصللوا فللر

لنجاحهللا, الن  الظللروف مالئمللة تحيللث كانلل ,4002عللام  اآلليللة النجللاح هللذ

ود للجلي  العراقلي وجل هنلاك وللم يكلن ,منهلارة تالجلي  العراقلي كانل أركان
 با سلللحةقللوات البيشللمركة المسلللحة والمدربللة والمجهللزة ل مقابللل وجللود كبيللر
فللي تلللك جللد الكللوردك الواسللع اوتفللان ال آخللر جانللبومللن . الخفيفللة والنقيلللة

الوافدين  أن هربوا معظم , بعدتإيد وترحب بقوات البيشمركةسكانت المناطق 
من خالل  إرضائهمالكورد  ب مكان التركمان كان , أماالعرب من هذا المناطق

ررم فلالعائق المتمنلل بتركيلا التجاوز على ممتلكاتهم, أما وعدم  ة حقوقهمحماي
وجلدنا  أننلا إال ,تهديدها بالتدخل في البداية في حالة دخول البيشمركة لكركوك

الن  ,وسلليطروا عليهللا وبقيللت تركيللا متفرجللة كركللوك دخلللوابللان البيشللمركة 
ضلد الكلورد الن المنطقلة  عسلكرك تسم، لها القيام بعملل مل ةاإلدارة ا مريكي

الزالللت تحللت الحمايللة الدوليللة, ورداً علللى موقللف تركيللا السللابق بعللدم عبللور 
كمللا أن أك تللدخل تركللي  القللوات ا مريكيللة عبللر أراضلليها الحللتالل العللراق.

سيواجه مقاومة رسمية وشعبية كورديلة واسلعة باإلضلافة إللى أن إقلدام تركيلا 
هكللذا عمللل سلليلهب مشللاعر ماليللين مللن الكللورد فللي تركيللا ا مللر الللذك  علللى

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.
من قبل الكورد سلتواجه تحلديات علدة, وبالمقابل فان اعتماد هذا اآللية 

ولعل من أبرزها الرفض الرسمي من قبل الحكومة االتحادية, وكذلك اللرفض 
الشللعبي مللن قبللل العللرب وارلللب التركمللان فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا, وقللد 

إللى طلرد الكلورد يإدك إلى ردود أفعال سلبية تجاا الكورد منها لجوء العرب 
بغلداد, أو خللق مشلاكل جديلة للإدارة الكورديلة لهلذا  من المدن العربية ومنهلا

 شلرعيةالملن  الكلوردد يلجرالمناطق. ومن التحديات ا خرى لهلذا اآلليلة هلو ت
االعتلراف و القانونية والسياسية لهذا المناطق وهلم بحاجلة لهلا لحكمهلا بفعاليلة

ما والخيللار العسللكرك سلليواجه رفضللاً إقليميللاً قاطعللاً, والسللي .بمطللالبهم دوليللاً 
                                                 

َّها ُ إ اى:  اُرح      ( للمزيد من التفاصيل ينظر: 1) قُربانّإ ٖ   :ئٕنضتّتُٗ  ُرح باُ  اافٖ  ازَظو ناَضإ ج
َّبتٕ بٕرٗ 600رٔ )راثُر ٖ  اِبٕت ذ ا بٕرحَٔامو   .02-2و ل 4000(و ص
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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 داخلياً ودولياً في الفترة السابقة.
 الخيار العسكرك بات ضلعيفاً فرا نجاح  ويبدو واضحاً مما سبق, أن

بمللرور الوقللت وسيصللب، أكنللر صللعوبًة فللي المسللتقبل المنظللور, ولهللذا بللدأت 
 ملا بلين اسلتخدام القلوةيتوسلط خيلار ناللث  اسلتخدام تتجه نحوالقيادة الكوردية 
السياسلية  ةسليطرالسياسة توسيع  إتباع ةواصلالدستور أال وهو م واللجوء إلى
 واقع.ال لي لخلق ا مروبالتا ,المناطقهذا  الكوردية فيوالعسكرية  واإلدارية

لة كعلللدم حلللل مشللل وررلللم صلللعوبة اللجلللوء إللللى اسلللتخدام القلللوة إال أن
قلد الدسلتورية  لآلليلة وفقلاً من قبلل الحكوملة االتحاديلة المناطق المتنازع عليها 

تللدفع بالقيللادة الكورديللة إلللى البحللث عللن بللدائل أخللرى للحللل وقللد يكللون الحللل 
الً عللدم التللزام الحكومللة العراقيللة العسللكرك إحللدى هللذا اآلليللات المحتملللة, فمللن

نللتج عنلله تجللدد النللزاع المسللل، بللين الحركللة  0640آذار  00 اتفاقيللةالسللابقة ب

. وفللللي ظللللل 0642التحرريللللة الكورديللللة مللللع الحكومللللة العراقيللللة فللللي عللللام 

المستجدات الحالية فان الخيار العسكرك خيلار مطلروح أملام القيلادة الكورديلة 
الظروف الداخليلة والدوليلة مهيلؤة للذلك, كلؤن  إذا وجدت في ذلك سبيالً وكانت

أك حلل ال  أنكملا  تكون هناك حرب أهلية بين الطوائف العراقية فلي اللداخل,
هللذا علللى  اإلقللدام ة سللتدفع بالقيللادة الكورديللة إلللىالكورديلل الطموحللاتيرضللي 
أنفسلهمت ملدفوعين بضلغط اللرأك العلام  الكلوردقد يجد الزعماء وكذلك  اآللية,

 .هذا المناطق إلى كوردستان لضماستخدام القوة طرين إلى المحليت مض
 

 ٌةتحادمن قبل الحكومة اال الحل العسكريثالثا: 
 إليهلللا لجلللؤتالتلللي  ا رللللبالوسللليلة العسلللكرية هلللي الطلللابع  تكانللل

الحركلة  مطاللبعللى  ردهاالدولة العراقية في  تؤسي الحكومات العراقية منذ 
لتحركللات اائل فللي قمللع الكنيللر مللن ونجحللت هللذا الوسلل ,الكورديللة التحرريللة

 إبلادةحمللة  إللىالكوردية, بل وصلل الحلال بالحكوملة العراقيلة فلي النمانينلات 
التي رافقتها قصف السكان المحليين  ا نفالرد سميت بحملة وجماعية ضد الك

فللي حلبجللة وباليسللان وبادينللان, وحتللى لجللوء الحكومللات  الكيماويللة با سلللحة
رد كللان مللن موقللع الضللعف والتفللاوض مللع الكلل إلللىلللة العراقيللة فللي فتللرات قلي

سليطرت  0660. وبعد عام بالوسائل السلمية للحل إيماناً ولكسب الوقت ولي  
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القوات الكوردية على المحافظات الكوردية النالنة, واتخذت الواليات المتحلدة 
وبريطانيا إجراءات لحمايلة هلذا المنطقلة ملن أك هجلوم عسلكرك عراقلي ملن 

ظر جوك على تحركات قلوات الجلي  العراقلي, وهكلذا أدارت خالل فرض ح

 ضلمن سياسلة سلنة 04ملن   كنلررد ومن قبل الك ا خضرمناطق شمال خط 

واحللتالل العللراق مللن قبللل الواليللات المتحللدة  4002عللام  حتللىواقللع ال ا مللر

وكللل التشللكيالت  الجللي  العراقلليحللل وبريطانيللا, االمللر الللذك ترتللب عليلله 
سللطة االئلتالف من قبلل الحر  الجمهورك وفدائيي صدام  العسكرية بما فيها

مقدملة لتشلكيل قلوة دفلاع وطنلي ك ,4002 أيلار 42المإقتة برئاسة بريمر في 

خاضعة لسيطرة المدنيين
(1)

عسلكرية نحلو وية شلمولمن دوللة العراق توجه , و
كملا أشلارت الملادة  ,لسللطات المدنيلةل خاضعالجي  ودولة ذات دستور مدني 

إلللى ذلللك, وهكللذا اتخللذت الخالفللات مللع  4002سللتور العراقللي لعللام مللن الد 6

 الكورد طابعاً دستورياً كوسيلة للحل.
هللذا اآلليللة, فللؤن اإلقللدام علللى أك اجتيللاح  ا نجللاحوبخصللوا فللر

عسللكرك مللن قبللل الجللي  العراقللي للمنللاطق المتنللازع عليهللا كوسلليلة لتسللوية 
رللب التركملان فلي تللك نزاعها سيكون مرحبلاً بله ملن قبلل المكلون العربلي وا

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 

نتيجللة للحللروب الكنيللرة والطويلللة  قللوات البيشللمركة, كمللا أن الجللي  العراقللي
 االقتصلادك المفلروض عللى البللد الحصلارالتي خاضها مع الدول المجلاورة و

والتي ترتب عليها حظر استيراد ا سلحة المتطورة  من الزمن, من عقد  كنر
حاليللاً لتسلللي،  الجاريللة المحللاوالتوررللم  ,جعللل مللن الجللي  العراقللي ضللعيفاً 

لوقلوف يمكّنه من استعادة قوته ومكانته السلابقة للم ذلك  أن إال الجي  وتدريبه
سلم، للحكوملة تالظلروف الدوليلة ال  أنكملا  المسلل،. الكلوردك الطلرفبوجه 
كملا انله  في المسلتقبل القريلب. ا قلعلى حل عسكرك على  باإلقدامية تحاداال
سلوف  واإلعلالمل التطورات الحدينلة والنلورة المعلوماتيلة واالتصلاالت ظفي 
فع بالحكومة االتحادية على اإلقدام على هذا اآلليلة التلي قلد يترتلب عليهلا ال تد

ت الحكوملة االتحاديللة هلاتجرد فعلل دوللي قلوك تجلاا العلراق. وبللدالً ملن ذللك 
                                                 

 .45االمصدر السابق, بول بريمر,  (1)
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حللل الكنيللر مللن فللي  4002ماطللل منللذ عللام تت حيللث نجللدها نحللو كسللب الوقللت

 قضلليةرأسللها وعلللى  سللتان,ردوكإقللليم حكومللة  هللا وبللينالقضللايا العالقللة بين
 أنفلي مركلز القلوة يمكلن الن الكلورد أصلبحوا اآلن  ,المناطق المتنازع عليها

قلد تتغيلر ملوازين القلوة لصلال، الحكوملة مرور الوقلت ب أنه إال ,يحققوا الكنير
 القيلادة مللي عللىتومنها الجي  وبالتالي قلد ها تقوك شوكة مإسساتو االتحادية

الخيلارات  ك حلدى كلخيلار العسلكروبالتلالي يبقلى ا .اال يرضليه حالً  يةردوالك
لسليطرة عللى قضلاء لالجلي  العراقلي  قلوات إقدام هودليل الولعل  المطروحة

اللذك ترتلب عليله  ا ملر ,4005فلي علام  ليحل محل قوات البيشمركة خانقين

ولوال جهود الوسلاطة  ,كوردستان وإقليم االتحاديةتوتر العالقات بين حكومتي 
 وات الطرفين.الصطدمت ق آنذاك ا مريكية

تكون سل لمنلاطقاإن  أك اجتياح عسكرك من قبل الجي  العراقلي لهلذا 
 ,جلةيالحوقضلاء ذات الغالبيلة العربيلة منهلا  ا ماكنفي  والسيما ,ناجحة نسبياً 
 إال ,المعزولة والبعيدة عن كوردستان ومنها بدرة وجصلان ا ماكنوكذلك في 

 أومنهلا مخملور  ,غالبية الكورديةذك ال ا ماكنفي  أنها ستواجه معوقات جدية
 .بل حتى في كركوك وسنجار شيخان
 

 المناطق المتنازع علٌها: تقسٌم رابعا
التللي قللد يللتم التوصللل إليهللا فللي المسللتقبل  الحلللول المتوقعللة إحللدى مللن

يتمنلللل فلللي تقسللليم المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا بلللين طرفلللي النلللزاع )الحكوملللة 
االسللتناد إلللى مللدى النفللوذ والسلليطرة االتحاديللة وحكومللة إقللليم كوردسللتان( ب

الديموررافيللة والسياسللية واإلداريللة والعسللكرية للطللرفين علللى مللدن وقصللبات 
هلذا المنلاطق, ووفقلاً لهلذا اآلليلة يللتم وضلع منلاطق سلنجار وشليخان وخللانقين 
ومخمللور )علللى سللبيل المنللال ال الحصللر( تحللت إدارة إقللليم كوردسللتان حيللث 

الديموررافية واضحة على هذا المناطق منلذ علام سيطرتها اإلدارية وا منية و

, وبالمقابللل حسللم العائديللة اإلداريللة لمللدن منللل بللدرة وجصللان ومركللز 4002

قضللاء تلعفللر... الللخ إلللى الحكومللة االتحاديللة لألسللباب نفسللها, أمللا مللا يتعلللق 
بمحافظللة كركللوك فلليمكن تقسلليمها مللن خللالل وضللع أجزائهللا الغربيللة ومنهللا 

الزاب والرياض والعباسي ذك الغالبية العربية ضلمن  قضاء الحويجة ونواحي
المحافظلة ومنهلا  شلرقو شلمال منلاطق أن تلدارإدارة الحكوملة االتحاديلة, و

حكوملة إقلليم  ملن قبللان والتلون كلوبرك وشلوان ولليالن وقلرا هنجيلر زطا سر
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تصلعب وقصبات, وأبرزها مركلز كركلوك, , ولكن هنا تظهر مدن كوردستان
 وضعها الديموررافي. حسم أمرها بسبب تعقد
هذا اآللية, فانه يمكن التوصلل إللى حلل لهلذا  ا نجاحوبخصوا فر

اآللية بطريقتين, ا ولى من خالل المفاوضات التي يتوصل فيها الطلرفين إللى 
تفاهمات حول تقسيم المناطق المتنلازع عليهلا, أملا الطريقلة النانيلة فتتمنلل فلي 

والسلليطرة السياسللية والديمغرافيللة االعتللراف بللا مر الواقللع مللن حيللث النفللوذ 
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 

لتامللة للحكومللة االتحاديللة فللي مللدن أخللرى, وهكللذا قللد أن اإلدارة والسلليطرة ا
يفضللي تللؤنير الترتيبللات اإلداريللة وا منيللة الحاليللة بمللرور الوقللت إلللى ا مللر 

 هاانضلمامبالكورديلة  ا رلبيلةذات  ا راضليرد بتقسليم والكل يقبلقد الواقع. و
مانيلللة تبقلللى تحلللت كالترو العربيلللة ا رلبيلللةوالمنلللاطق ذات  ,كوردسلللتان إللللى

ال  أن االتحاديللة, ولكنهللا حتمللاً سللتكون مقترنللة بشللروط منهللاالحكومللة  سلليطرة
 اإلدارة إللىضلم حويجلة  أن للحكومة االتحادية, فلي حلين يضم مركز كركوك

,  نلله عنللدما أصللدرت بعنللة يونللامي ردوال ينيللر مخللاوف الكللقللد  االتحاديللة

وأوصللت فيهللا بضللم قضللائي الحمدانيللة  4005فللي حزيللران هللا ا ول تقرير

على التقرير بؤنها تنتظلر  يةردوالكلي إلى الحكومة االتحادية ردت القيادة ومند
, وملن هلذا نلتفهم بلؤن القيلادة الكورديلة رإية الرزمة كامللة قبلل تحديلد موقفهلا

ولكن مع ذللك فلان هلذا اآلليلة سلتواجه عقبلات علدة  .سترضى بنموذ  التقسيم
موررافي والسياسلي منها, أن هناك مدن يصعب حسم أمرها بسبب الطابع الدي

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 

 إليهلاقلد ينظلر لمفاوضلات من خالل المساومات المقدمة من قبل الطرفين في ا
لكللال الطللرفين, فللي النقافللة العراقيللة  تفسللر أحيانللاً بالخيانللةتنللازالت  علللى أنهللا

العلام  تقللب اللرأكملن  يخشلىانله  إالحيث قلد يقلدم طلرف ملا عللى المسلاومة 
يبلدو أن هلذا  فيتجنب المبادرة, وبالتالي تصعب مهمة التوصلل إللى ذللك.عليه 

بياً ولهلا فرصلة أكنلر ليصلب، واقعلاً, وخاصلة انله الحل من الحلول الواقعية نس
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فلي حاللة تنفيلذها قلد تفضلي إللى نتلائج  020حتى اآللية الدستورية وفقاً للمادة 

 تقسيمية.
يمكن النظر إلى آلية التقسيم ك حدى الحلول الوسطية الممكنلة التوصلل 

ع ملن إليها ما بين طرفي النزاع, الن من نتائج هذا اآللية ستكون تسلوية النلزا
خالل حصول الطرفين عللى ا راضلي التلي تشلكل جلوهر النلزاع, للذلك هلي 

ادك صللاالقتمللن أحللدى الحلللول التللي يمكللن الوقللوف عنللدها وذلللك الن الواقللع 
للمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا  ررافي والنقلللافيوواالجتملللاعي والسياسلللي واللللديم
 تختلف من منطقة إلى أخر.

 

 كركوك إقلٌمتكوٌن  خامسا:
تتمنللل فللي جعللل محافظللة لحللل المشللكلة لللرإى المطروحللة ا إن  إحللدى

شلانه فلي ذللك شلان إقلليم كوردسلتان, ريلر بذاتله  قائملاً فيلدرالياً  إقليماً كركوك 
كحللل  رإيللةال اطللرح هللذتو أو بالحكومللة االتحاديللة,كوردسللتان  بلل قليم مللرتبط

الذك ينادك بضمها إلى كوردستان والرأك اآلخر الذك ينلادك  الرأكوسط بين 
كما أنها تعد من إحدى الحلول الدستورية وفقلاً  .ها إلى الحكومة االتحاديةبضم

نظللم مجللل  النللواب العراقللي عمليللة تكللوين  . كمللامللن الدسللتور 006للمللادة 

 02م رقلم ين ا قلالية الخاصلة بتكلويذيمن خالل قانون اإلجراءات التنف ا قاليم
(1)4005 لسنة

كلون ملن محافظلة أو تيم ياإلقلل أن على( 0)نا المادة تحيث  ,

ق االسلتفتاء يلم علن طرين أك إقلليتم تكلويل ( فتشير إللى انله4)المادة  , أماأكنر

طلب مقَدم من نلث ا عضاء في كل مجل  من مجال  المحافظلات من خالل 
ن فلي كلل يطللب مقلدم ملن عشلر النلاخب, أو من خالل مين اإلقليالتي تروم تكو

عللى  (2الملادة ), كملا تلنا ميإلقللن ايمحافظة من المحافظات التي تروم تكلو

ة يمجللل  المفوضللالكلللف يلقللدم إلللى مجللل  الللوزراء يُ م ين اإلقللليطلللب تكللوأن 

مللن تقللديم الطلللب باتخللاذ  يومللاً  02ا لالنتخابللات خللالل مللدة ال تتجللاوز يللالعل

خلالل ملدة ال تتجلاوز النالنلة  نلهيالملراد تكو اإلقلليمالسلتفتاء ضلمن ا إجراءات

                                                 

( لسللنة 02م رقللم )ين ا قللالية الخاصللة بتكللويللذيقللانون اإلجللراءات التنف للمزيللد مللن التفاصلليل ينظللر:( 1)

4005. 
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ن ية الناخبيكون االستفتاء ناجحاً إذا حصل على أرلبي( 3)لمادة ووفقاً ل ور.شه

م, على أن ال تقلل يفي كل محافظة من المحافظات التي تروم االنضمام إلى إقل

 %.20نسبة المشاركة في التصويت من 

هذا اآللية, فلان ملن مقوملات آليلة إقاملة إقلليم  ا نجاحوبخصوا فر
 القوى السياسلية التركمانيلة, قبلمن  تطرحكركوك الفيدرالي كحل للنزاع أنها 

( كحل وسط للنزاع القلائم عليهلا, الدولية ا زماتمجموعة )وتإيد هذا الطرح 
. ومللن جانللب آخللر تواجلله هللذا اآلليللة دسللتورك لللديها إطللار بللؤنتمتللاز كمللا 

معوقلللات جديلللة والسللليما أن القلللوى العربيلللة فلللي كركلللوك ال يفضللللون إقاملللة 
ؤكيد بان كركوك سوف تنضلم إللى كوردسلتان فيدرالية كركوك إال في حالة الت

وعنللدها يمكللن القبللول باليللة إقامللة إقللليم كركللوك الخللاا, أمللا العللائق ا كبللر 
وبما أن الكلورد يشلكلون حلوالي نصلف  فيتمنل في رفض الكورد لهذا الخيار,

سكان المحافظة فان أك استفتاء لجعلها إقليماً سليكون نتيجتله الفشلل. ولكلن إذا 
تجه كركلوك توسلسيسلتمر بان تكري  الوضع الحلالي  يةردوالك وجدت القيادة

آنلذاك بهلذا  ترضلىقلد  020الحكوملة االتحاديلة واسلتحالة تطبيلق الملادة نحو 

عللى  تهمسليطر وهلذا يعنلي ,في المحافظة يشكلون ا رلبيةرد والن الك اآللية,
نات مكوالبتقاسم السلطة مع  اً سوف لن يكونوا ملزمين دستوريو إقليم كركوك,

حيلث  اإلقلليم,تفاصليل  إللىل دستور اتحادك ال يشلير بوضلوح ظفي  ا خرى

تعتبلللر ملللن  كلللل السللللطات التلللي ال أن إللللىملللن الدسلللتور تشلللير  002الملللادة 

وان المللادة نفسللها  ,والمحافظللات با قللاليماختصللاا الحكومللة االتحاديللة تنلليط 
ع القللانون والمحافظللات فللي حللال النللزاع ملل ا قللاليملقللوانين  ا ولويللةتعطللي 

علللى قللانون  اإلقللليماالتحللادك علللى الصللالحيات المشللتركة, أك علللو قللانون 

كتابللة  لإقللليمتجيللز  040المللادة  أناالتحللاد فللي االختصللاا المشللترك, كمللا 

واليللللات ممارسللللة تلللللك  اإلقللللليمدسللللتورا الللللذك يحللللدد تفاصلللليل الحكللللم فللللي 
وان  ,باستفتاء وتمريرالرإيتهم  رد كتابة دستور وفقاً وويمكن للك ,الصالحيات

رد ورد وباسلتمالتهم سليمكن للكلوهناك قوى تركمانية ذات توجهلات قريبلة للكل
سليتولى وكركلوك,  إقلليمحكلم و ا خلرى ةالقوى التركمانيالغلبة على العرب و

وبالتلالي  ,المواقلع الحساسلة وارلب اإلقليمرئاسة منها الهامة  الوظائفرد والك
سلتكون هنلاك سياسلة مشلتركة وردسلتان كو إقلليم ستكون عالقاتها ممتلازة ملع

 مللع اإلقليمللينتللوتر بللين احللد  أكوان  ,تجللاا الحكومللة االتحاديللة اإلقليمللين بللين
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جانبللله ضلللد الحكوملللة  إللللى اآلخلللر اإلقلللليمعنلللي وقلللوف يلللة ياالتحاد الحكوملللة
, إال انله ملع ذللك سلتكون ال معنلى لله اإلقليمينحتى الحدود بين  بل ,االتحادية

 ة الكوردية بهذا اآللية سيبقى ضعيفاً.احتمال قبول القياد
نهلي النلزاع يطلرح هلذا الحلل ال  أما بخصوا نتلائج هلذا اآلليلة, فلؤن

وعلى الررم من أنها تشكل مساحة كركوك محافظة  بصورة نهائية,  ن القائم
والعقللدة ا صللعب فللي النللزاع الللدائر بللين المنللاطق المتنللازع عليهللا كبيللرة مللن 

 ,تشللكل كللل المنللاطق المتنللازع عليهللاوقللت نفسلله ال الطللرفين, إال أنهللا فللي ال
ومنهللا سللنجار  ,لقللةاع ا خللرىمللن المنللاطق  العديللدمسللتقبل  وبالتللالي سلليبقي

كلون يان فرا نجاح منل هذا الخيار قد و,  ومخمور وبدرة و ...الخ وخانقين
وبالتللالي هللا في ا رلبيللةرد والكلل بللل حتللى فللي حالللة إقامتهللا سيشللكل ضللعيفاً,

 إيجللادمكنه مللن يتركمللاني سلل-تحللالف عربلليعليهللا, وان أك رد وطر الكللسلليسي
ملن وتيلرة  زيديسلو مشلاكل وصلعوبات نيرسلت وبالتالي, ردومشاكل حقيقية للك

مناصلب  يعني وجلودسل اإلقليم إقرار االحتقانات وعدم النقة بين مكوناتهات الن
 اإلقللليمرئللي   منللل منصللبصللالحية مللن صللالحيات المحافظللةت  أكنللرسلليادية 
. اإلداريلةله ومجل  تشريعي... الخ من المناصب والدرجات الوظيفية  ونائب
االنتخابللات الستحصللال هللذا المناصللب سللتكون ريللر كافيللة إجللراء  فللؤنوعليلله 

 ذكشلعر المكلون الليس عنلدها  نلهت هابين مكونات ا زماتلضمان عدم اندالع 
 بالظلم والغبن. اإلقليمحصل على رئاسة يال 
 

المناطق فً ألمم المتحدة ظ السالم التابع لسادسا : نشر قوات حف
 علٌها المتنازع
لمشلكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا المتوقعة  الحلول المستقبلية إحدىمن 

يتمنل في نشر قوات حفظ السالم التابع لألمم المتحدة
(1)

لمنلع  في هذا المناطق 

                                                 

المتحللدة مهمللة نشللر قللوات حفللظ السللالم فللي مختلللف أنحللاء العللالم ومنهللا فللي العللراق  ا مللمقللادت  (1)

 UNMIHBHوالبوسللللنة والهرسللللك  UNPROFORيورسللللالفيا السللللابقة و, UNIKOMوالكويللللت 

وتتمنلل مهلام  UNMEEوأنيوبيلا واريتريلا  ONOSALوفي السللفادور  UNTAETوتيمور الشرقية 

تعزيللز وتعزيللز سلليادة القللانونت ونشللر ا مللن واالسللتقرارت وهللذا قللوات فللي تنفيللذ اتفاقيللات السللالمت 
بين الدول كما في قلوات حفلظ ما يتم هذا المهام سواء و ,نسان وتشجيع التنميةالديمقراطية وحقوق اإل

 السالم بين اريتريا وأنيوبيا أو حتى في النزاعات الداخلية ومنهلا قلوات حفلظ السلالم فلي دارفلور فلي
للمزيد يرجى زيارة الموقع الرسلمي لعمليلات ا ملم المتحلدة لحفلظ السلالم وعللى  السودان. جمهورية



 302 

وفقللاً  ا طلراف ملن اللجللوء إللى الوسلائل العسللكرية لتسلوية النلزاع, ويللتم ذللك
لميناق المنظمة وبقرار خاا يصدر من مجل  ا من الدولي يحدد فيله مهملة 

 هذا القوات.
التوافللق ل ريللاب ظللفللي هللذا اآلليللة, فانلله  ا نجللاحوبخصللوا فللر

 اآلنلارولتفلادك  ,الدسلتورية واإلرادة العراقية الداخلية لحل النلزاع وفقلاً لآلليلة
طلراف, تطلرح مسلالة نشلر قبلل ا حلل عسلكرك ملن  أك الكبيرة المتوقعة من

قوات حفلظ السلالم التابعلة لألملم المتحلدة نفسلها ك حلدى الحللول التلي قلد يلجلا 
في المسلتقبل ستزداد  حظوظ هذا اآلليةوان إليها أطراف النزاع في المستقبل, 

في حالة بقاء النزاع بين الطرفين من دون حل, وفي ظل أجواء عدم النقة بين 
أشلار قائلد القلوات وقلد زاع إلى تدخل طرف ناللث, ا طراف حتماً سيحتا  الن

اقتلرح وذللك  فلي وقتله إللى (ريمونلد اوديرنلو) ا مريكية في العلراق الجنلرال
المتحللدة فللي هللذا المنللاطق بعللد خللرو   لألمللمقللوات حفللظ السللالم التابعللة نشللر 

مللن العللراقالقللوات ا مريكيللة 
(1)

إلللى رفللع طلللب رسللمي مللن  بوهللذا يتطللل .
إللى مجلل  ا ملن لنشلر تللك القلوات, إال أن هلذا الطللب للم  الحكومة العراقية

يتم, كما أن مجل  ا من الدولي للم يقتلرح رسلمياً نشلر هلذا القلوات, وبالتلالي 
يمكننلللا القلللول بؤنللله للللي  هنلللاك نقاشلللات جديلللة حلللول الموضلللوع فلللي الوقلللت 

 الحاضر.
 ال يمكن اعتبلار منلل هلذا اإلجلراء حلالً نهائيلاً 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 قائملاً ملا للم يكلن وفقلاً آلليللة محلددة, كلؤن تكلون بقلاء هلذا القلوات لمللدة 

 المناطق.على مصير هذا  ءعشر سنوات, ومن نم إجراء االستفتا

 
 
 

                                                                                                                                 

, آخلللر زيلللارة فلللي  http://www.un.org/arabic/depts/dpko/index.shtml التلللالي: اللللرابط

42/5/4000.  

(
1
) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Confronting 

Withdrawal Fears,, Op. Cit. p.19.  

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/index.shtml
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 مجلس محافظة بناءا  على طلب من االنضمام إلى كوردستان: سابعا
 كركوك 

يعطللي الدسللتور العراقللي الحللق للمحافظللات ريللر المنتظمللة فللي اإلقللليم 

من الدستور نظلم البرلملان  006باالنضمام إلى ا قاليم القائمة, وبناءاً على المادة 

جللراءات التنفيذيللة الخاصللة بتكللوين قللانون اإلالعراقللي قانونللاً خاصللاً بللذلك سللمي ب

(1)4005 لسنة 02ا قاليم رقم 
فلي حاللة " ( عللى انلهنالنلا/3حيلث تلنا الملادة ) 

قلدم الطللب ملن نللث أعضلاء مجلل  يُ م يطلب انضمام إحلدى المحافظلات إللى إقلل
". وقلد قلدم مجلل  ميعي لألقلاليموافقلة نللث أعضلاء المجلل  التشلرمع المحافظة 

, وأيدته رئاسة إقلليم كوردسلتان عللى 4005طلب في عام محافظة كركوك هذا ال

لسان رئي  اإلقليم مسعود البلارزاني
(2)

, إال انله للم يلتم متابعلة هلذا الطللب ال ملن 
قبل مجل  محافظة كركوك وال من قبل حكومة إقليم كوردستان, وقد يرجلع ذللك 

ا نسلب لحلل هلي  020إلى أن القيادة الكوردية ترى في اآللية الواردة في الملادة 

 النزاع في المناطق المتنازع عليها.
وبخصللوا فللرا نجللاح هللذا اآلليللة, فؤنهللا تمتللاز بؤنهللا دسللتورية, 

)فللي المجللل  الحللالي(  ةويمكللن للكللورد تللامين نلللث أعضللاء مجللل  المحافظلل
لتقللديم الطلللب, إال أن مللا يقلللل فللرا نجاحهللا هللو تقللديم الطلللب سلليكون إلللى 

الللذك يقللوم بللدورا بتكليللف المفوضللية العليللا مجللل  وزراء الحكومللة االتحاديللة 
المسللتقلة لالنتخابللات بلل جراء اسللتفتاء فللي المحافظللة, واالحتمللال ا كبللر هللو 
مماطلة الحكومة االتحادية فلي تنفيلذ اإلجلراءات الالزملة النجلاز اآلليلة بحجلة 

 من الدستور. 020أن هناك إطار دستورك لحل المشكلة تتمنل في المادة 

لمحتملة في حال القيام بهذا اإلجراء هلو الحصلول عللى موافقلة إن  النتائج ا
ة يلذيقلانون اإلجلراءات التنفسكان محافظة كركوك في االسلتفتاء الشلعبي, الن 

                                                 

( لسللنة 02م رقللم )ين ا قللالية الخاصللة بتكللويللذيقللانون اإلجللراءات التنف للمزيللد مللن التفاصلليل ينظللر:( 1)

4005.  
طللب مجلل  محافظلة كركلوك  تؤييلدمسلعود البلارزاني حلول  اإلقلليم( لالطالع على تصري، رئلي  2)

التلالي:  كوردسلتان وعللى اللرابط إقلليمكوردسلتان يرجلى مراجعلة موقلع رئاسلة  إلى إقليم مباالنضما

http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=437 , زيلللللللللللارة فلللللللللللي  آخلللللللللللر

42/5/4000. 

  

http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=437
http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=437
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يذكر بان الحصول على ا رلبية تعني نجاح االستفتاء م ين ا قاليالخاصة بتكو
كركلوك,  وهذا يمكن الكورد تحقيقه. كما أن هذا اآلليلة تختصلر عللى محافظلة

ويبقى أمر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وديالى وصالح اللدين 
 والواسط معلقاً.

 

لمكونات محافظة كركوك للوضع  ةمفضلالخٌارات ال: ثامنا  
 المستقبلً 

مهما تعددت وتنوعت آليات حلل النلزاع فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا, 
نللاطق محللددة, وتبقللى محافظللة ا مللر إلللى حلللول جزئيللة لمستفضللي فللي نهايللة 

وبالتللالي  ,المتنللازع عليهللا ا خللرى ضللمن المنللاطقكركللوك العقللدة ا صللعب 
كوردسلتان  إللى هاضلمأملا بالمتمنللة  ا ربعلةالحللول  ستكون لها أيضلاً إحلدى
مللع  سللتبقى أو, خاصللاً  وضللعاً  إعطائهللامللع  أو الضللم ,مللن دون وضللع خللاا

اً. خاصل اً وضلع ملع إعطائهلا الحكومة االتحادية بدون وضع خاا, أو ضلمها
حكملاً ذاتيلاً يتمتلع بقلدر  أوبذاتله  قائملاً  فلدرالياً  إقليماً كون يقد والوضع الخاا 

من الصالحيات اإلدارية والسياسية تفوق ما يتمتلع بهلا المحافظلات وال ترتقلي 
كمحافظلة إلى درجة اإلقليم الفيدرالي أو حتى الوضع الخاا قد يعنلي بقاءهلا 

ة منلل تقاسلم السللطة بلين مكوناتهلا للي  كملا هلو سلائد فلي مع ترتيبلات خاصل
تطللع يملا ل ا ربعلةظهلر لنلا الخيلارات يوالجلدول التلالي المحافظات ا خرى. 

 .كركوكلمحافظة النالنة )الكورد, العرب, التركمان( المكونات الرئيسية  إليه
 
المكونات 
الرئٌسٌة 
لمحافظة 
 كركوك

إقلٌم  كركوك داخل
 كوردستان 

 وضع خاص بدون

 كركوك داخل 
 كوردستان إقلٌم 

 مع وضع خاص

 كركوك ضمن 
الحكومة االتحادٌة 
 مع وضع خاص

 كركوك ضمن
 الحكومة االتحادٌة 
 بدون وضع خاص

الخيار المفضل  ردوالك

 0رقم 
الخيار المفضل 

 4رقم 
الخيار المفضل 

 2رقم 
الخيار المفضل 

 2رقم 
الخيار المفضل  العرب

 2رقم 
ضل الخيار المف

 2رقم 
الخيار المفضل 

  4رقم 
الخيار المفضل 

 0رقم 
الخيار المفضل  التركمان

 2رقم 
الخيار المفضل 

 2رقم 
الخيار المفضل 

 0رقم 
الخيار المفضل 

 4رقم 
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   (02جدول رقم )
 .يالت المكونات ا ساسية حول الحل لكركوكضتف

 

ن يظهلر لنلا ملا يطمل، إليله كلل طلرف مل (02رقلم )من خالل الجدول 

رد أن تكلون كركلوك ضلمن إقلليم كوردسلتان وبلدون وفما يفضلله الكل ,الحلول
ا خللللرى دهللللوك واربيللللل اإلقللللليم شللللؤنها شللللؤن محافظللللات  ,وضللللع خللللاا
كوردسللتان مللع وضللع إقللليم خيللار وضللع كركللوك ضللمن  ويللؤتيوالسللليمانية, 

بقاء كركوك خار  إقليم كوردستان فان اقلل ملا  حالةفي وخاا كخيار ناني, 
الخيلار  أما, بذاتها قائماً  إقليماً تكون كركوك  أنتمنل في يرد و، الكيحقق مطام

هلو الخيلار  إقليملاً تكلون  أنخار  كوردسلتان وملن دون ببقائها المتمنل  اآلخر
الته ضلمف أنالحظ نالمكلون العربلي فل . أملاردوريلر المفضلل للدى الكل ا خير

تحلت سليطرة بوقلوع كركلوك  تبلدأحيلث  ,بعك  الكورد تماماً من الحلول هي 
قلد  فلؤنهمالحلل  وفي حاللة اسلتحالة هلذااالتحادية بدون وضع خاا, الحكومة 

ضلمن الحكوملة االتحاديلة, أملا يرضون بجعل كركوك ذات وضع خاا لكن 
خيار وضعها ضمن إدارة كوردستان وبدون وضع خاا فهو الخيلار ا خيلر 

ا قلل رير المفضل لديهم, وفي حاللة حلدوث ذللك فلان العلرب سيسلعون عللى 
 أملللا .إللللى الحصلللول عللللى وضلللع خلللاا لكركلللوك ضلللمن إدارة كوردسلللتان

أن لللديهم مفضللالتهم الخاصللة, الحظ نفلل للحلللول المكللون التركمللانيتفضلليالت 
ون إليهللا هللي إعطللاء وضللع خللاا لكركللوك ضللمن يتطلعلل آليللة أفضلللحيللث 

الحكومللة االتحاديللة, وهللو الخيللار النللاني لللدى العللرب والنالللث لللدى الكللورد, 
لبقاء ضمن الحكومة االتحادية بدون وضلع خلاا, وهلو الخيلار ا ول ويليها ا

لدى العرب وا خير لدى الكورد, أما أن تكلون لكركلوك وضلع خلاا ضلمن 
كوردستان, فهو الخيار النالث لدى التركمان وهو النالث لدى العرب أيضاً في 

هلو ضلم حين هو الخيار الناني لدى الكورد, أما الخيار ا خير لدى التركمان ف
كركوك إلى كوردستان وبدون وضع خاا, والتي تشكل الخيلار ا خيلر للدى 
العلرب أيضللاً ولكللن ا ول لللدى الكللورد. ومللن خلالل ذلللك يظهللر لنللا بللان لللدى 

 إالرد وال للعلرب كلولل شلبيهةلي  التركمان مفضالتهم الخاصة من الخيارات 
 .المكون العربي إلىاقرب  أنها
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وحسم أمر المناطق  خاصا  ضمن كوردستانمنح كركوك وضعا   :تاسعا  
 األقل خالفا  

يعتبللر النللزاع علللى المنللاطق المتنللازع عليهللا مللن النزاعللات المعقللدة, 
لكنرة ا طراف المهتمة بهلا وطلرح كلل طلرف آليلة معينلة للحلل وفقلاً لرإيتله 
وتطلعاته ومصالحه, وبعد ذكرنا الرإى والمصال، المختلفة لألطلراف نسلتنتج 

قللد تكللون متشللابهة فللي بعللض جوانبهللا لآلليللات ا خللرى, ولكنهللا آليللة جديللدة 
, وتتمنلل رإيتنلا للحلل فلي تجزئلة المنلاطق التنلازع اتختلف عنهلا فلي تفاصليله

 آليلةكوحلدة جغرافيلة واحلدة وفلرض بؤكملهلا لمنلاطق وعلدم أخلذ هلذا اعليهلا, 
ادية واالجتماعيللللة والسياسللللية صللللاالقتالن الظللللروف  واحللللدة للحللللل عليهللللا,

 وانأخللرى,  إلللىتختللف مللن منطقللة  ررافيلة والنقافيللة التللي تسللود فيهللاووالديم
وبالتلالي  ,عقد النلزاعيكل المناطق المتنازع عليهلا كوحلدة واحلدة سل إلىالنظر 
دراسلة واقلع هلذا المنلاطق وملن خلالل ول مناسلبة, حلل إللىالتوصل  يصعبس

 أقضلية أن فعلى سبيل المنال ,عليهاكبير هناك مناطق ال خالف  أن ,يظهر لنا
النفللللوذ السياسللللي  , وخللللانقين وسللللنجار يكللللاد أن يكللللونمخمللللورو ,شلللليخان

 ,للحكوملللة االتحاديلللة عليهلللاتلللؤنير وال واللللديموررافي الكلللوردك مطلقلللاً فيهلللا 
الحكومللة االتحاديللة  مللن قويللة أفعللالردود  نتوقللعكوردسللتان ال  إلللىفضللمها 
بلدك رفضلاً قاطعلاً الدول اإلقليمية ال ت حتىوالتركماني, بل العربي  والمكونين

 ة لهلا.المحليلالتي تفيدها في مرحلة االنتخابلات تصريحات ال لذلك سوى بعض
وفي الطرف المقابل فان منلاطق بلدرة وجصلان التلي فقلدت طابعهلا الكلوردك 

شللكل مللادة حيللة تقللد  ,العربللي اإلقللليمنتيجللة لسياسللات التعريللب وقربهللا مللن 
قضلللاء مركلللز طق منلللل منلللا أنكملللا  ,المفاوضلللات إننلللاءلمسلللاومة كورديلللة 
ومركللز قضللاء تلعفللر ذك  ,سللكانها أرلبيللةشللكل المسلليحيين يالحمدانيللة التللي 

نيللر المشللاعر ي ال االتحاديللةالحكومللة  إلللىضللمها فللي حالللة الغالبيللة التركمانيللة 
بللل وحتللى لللدى القيللادات السياسللية  ,القوميللة الكبيللرة لللدى الجمهللور الكللوردك

حللل جزئللي للمنللاطق  إلللىالتوصللل ن مكلليهللذا اإلجللراء  ومللن خللالل. الكورديللة
نللزاع  إلللىوبالتللالي تحويللل النللزاع مللن نللزاع كبيللر وواسللع  ,المتنللازع عليهللا

مللن خللالل قاعللدة المسللاومات المتبادلللة بللين  أضلليق,حصللرك وعلللى مسللاحة 
ير حجللم ورقعللة المشللكلة غتصلل أكوكوردسللتان,  الحكومللة االتحاديللةالطللرفين 

فللي التوجلله نللا هللذا ظوالح ,بتصللغير حجللم خارطللة المنللاطق المتنللازع عليهللا
 النللزاع, الخاصللة بهللذا (UNAMI)بعنللة ا مللم المتحللدة فللي العللراق تقللارير 

 سلتكون بعلدها مهملةوبالتلالي  محافظلة كركلوك وهكذا سينحصلر النلزاع عللى
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, وعليه البد ملن البحلث علن الحللول الوسلطية كركوكلمناسبة  آليةلبحث عن ا
ال، ا طللراف المختلفللة بنظللر والتوافقيللة التللي تؤخللذ مخللاوف وتوجهللات ومصلل

االعتبلار, ومللن هللذا الحلللول أن تتمتللع محافظللة كركللوك بوضللع خللاا ضللمن 
إقللليم كوردسللتان مللع ترتيبللات تقاسللم السلللطة
(1)

للمكونللات وتللوفير ضللمانات  
الرئيسللية وا قليللات ا خللرى, وب شللراف مللن الحكومللة االتحاديللة واإلشللراف 

 االتحادية. الحكومة إدارةالنفط تحت الدولي, وأن يكون 
 الوضع الخاص لكركوك ضمن كوردستان: -أ

إن  إقللليم كوردسللتان إقللليم فيللدرالي يتكللون حاليللاً مللن نللالث محافظللات 
تتمتع العاصلمة اربيلل بصلالحيات مقابلل صلالحيات محلددة للمحافظلات, وان 
انضللمام محافظللة كركللوك إلللى كوردسللتان ال يعنللي تمتعهللا بللنف  صللالحيات 

منحهللا وضللعاً خاصللاً وذلللك لخصوصلليتها, ونقصللد  المحافظللات النالنللة بللل
كلللل سلللكان فيهلللا أن تكلللون للمحافظلللة إدارة عاملللة يشلللارك بالوضلللع الخلللاا 

, تكلون مهمتهلا بصلرف النظلر علن االنتملاءات القوميلةت نتخابلاالالمحافظة با
يلتم واللى جانلب هلذا اإلدارة , إدارة الشإون العامة التي تخا المحافظة ككل

تنتخللب مللن قبلهللا  ا خللرىالمكونللات مللن مكللون كللل تشللكيل إدارات خاصللة ل
وهكلذا  المعلين. بلالمكونالخاصلة  قضلاياالو يلةُتعنى بالقضايا النقافية والتعليمو
يين إدارتهلللم. وأن تملللن، هلللذا مسللليحلتركملللان والعلللرب والوارد وكللللكون لسلللي

صللللالحية التعللللاون والتنسلللليق مللللع اإلدارات الممانلللللة لهللللا داخللللل باإلدارات 
ات مللن رعايللة مكونللمللن هللذا ال مكللونمكن كللل سللي اإلجللراءذا وبهلل المحافظللة.

يزيل سللا ملر الللذك  ,مصلالحها وشللإونها النقافيلة والتعليميللة واإلداريلة بنفسللها
الحساسلليات والنزاعللات التللي يمكللن أن تنشللؤ فللي ظللل اإلدارة الموحللدة لهللذا 

الحللق فللي حكللم المنللاطق التللي تمنللل  ا قليللةمللن، جماعللات وضللمان  الشللإون.
 أوسلعصلالحيات وإعطاءها  خاصاً  ليشمل من، كركوك وضعاً , وفيها ةا رلبي

. وقللد كوردسللتان إقللليممسللودة دسللتور فللي  فللي العالقللة مللع حكومللة كوردسللتان
وتلكيلف  والسليما فلي أقضلية الحمدانيلةنينلوى  في محافظة تمتد هذا الترتيبات

وفقلللاً للخصلللائا الديموررافيلللة  ينمسللليحيالتلللي يسلللكنها نسلللبة كبيلللرة ملللن ال
                                                 

 الممكنلة( طرح نموذ  كركوك ذات وض، خلاا ضلمن إقلليم كوردسلتان ك حلدى الحللول التوافقيلة 1)

الكاتبان ا مريكيان برينلدان اوليلرك وديفيلد  أننان ليام اندرسن وكاريث ستانسفيلد, كما من قبل الباح
باتنام يرون فيه الحل ا فضل وا نسب لمشكلة المنلاطق المتنلازع عليهلا للمزيلد ينظلر: ليلام اندرسلن 

السلابق, وراريث ستانسفيلد, أزمة كركلوك: السياسلة االننيلة فلي النلزاع والحللول التوافقيلة, المصلدر 

 .Brendan O’Leary and David Bateman, Op. Cit., p. 12-14؛  200-264ا ا

. 
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للمسلليحيين ضللمن مشللروع الحكللم الللذاتي السياسللية السللائدة فيهللا حيللث طللرح و
 إقليم كوردستان من قبل قوى سياسية مسيحية.

 تقاسم السلطة: -ب
الكلل( ال يصلل،  يؤخلذ)الفائز بـ  ىسميك ذال يةنتخاباال ا رلبيةحكم إن  

على  الكورد سيحصل ,  نه إذا طبق في محافظة كركوكللمجتمعات المنقسمة
هللذا النمللوذ  فللي بيئللة ال يصللل، ولكللونهم يشللكلون ا كنريللة,  اإلداراتكافللة 

وفللي الطللرف المقابللل فللان تقاسللم السلللطة بللين كافللة  متنوعللة منللل كركللوك,
الديمقراطيلة  إفلرا تعنلي بغلض النظلر علن حجلم المكلون المكونات بالتساوك 

عللى الن المكون مهما كلان حجمله سيحصلل من معناها الحقيقي, واالنتخابات 
ن تكلون حجلم مكلون ملا ؤكل ,نسبة محددة لله ملن السللطة فلي مإسسلات الدوللة

% 40حجملله  آخللر اً % وبالمقابللل فللان مكونلل20% فانلله سيحصللل علللى 30

وهللذا ال يبقللي لالنتخابللات أك  ,علللى نفلل  النسللبة مللن السلللطة أيضللاً حصللل يس
وهنللا الطللرف  ,قيمللة تللذكر باسللتنناء مهمللة تحديللد شخصللية ممنلللي المكونللات

وقللد  ا خللرى, طللراف ا بللين الوحيللد سلليكون الخاسللر ردك ا كنللر عللدداً الكللو
ل  المحافظللات فللي البرلمللان اطللرح هللذا النمللوذ  فللي قللانون انتخابللات مجلل

كلل ملن المكونلات الرئيسلية النالنلة  عندما أكلد عللى ملن، 4005عام  العراقي

أنلله لللم  % للمسلليحيين, إال2مقابللل % 24 نسللبة التركمللانوالعللرب ورد والكلل

أملا تقاسلم السللطة  .تعديلله إللىواجله الفيتلو الرئاسلي مملا حلذا بهلم  بق  نهيط
 اإلداراتتتركللز ارلللب  أن أخللرىالتمنيللل النسللبي سلليإكد مللرة  أسللا علللى 

نظللام التمنيللل  وأن ,ردوالكللالمكللون الللذك يشللكل ا رلبيللة وهللم رة يطضللمن سلل
 ,المتعلددةتمعلات مجذات ال اللنظمالمتبع فلي ارللب ا نسب و النسبي هو النظام

ملن ملن السللطة  جزءحصل على ين كل مكون سوبالتالي هو النظام المالئم ال
قوتهلا فلي السللطة  أنأك  ,فلي االنتخابلات عليله ملن أصلواتحصلل  خالل ملا
المعمول بله فلي معظلم حدد حصتها في السلطة التنفيذية وهذا هو تس ةالتشريعي

أبلدت القيلادة الكورديلة  ومن اجل إقناع ا طراف ا خرى, النظم الديمقراطية.
حسن نواياهلا تجلاا هلذا المكونلات عنلدما أكلدت بؤنهلا سلوف ال تفلرض عليهلا 

خلالل  في السلطة من أسلوب حكم ا رلبية وسيكون لهم ضمان حق المشاركة
التمنيل النسلبي وتقاسلم السابقين )النموذجين اعتماداً على ا خذ بتقاسم السلطة 

 لقاعللدة التمنيللل الللدنيا وفقللاً  الوظللائف توزيللع ن(, فمللنالً يمكللالسلللطة بالتسللاوك
فلليمكن توزيعهللا علللى قاعللدة  والحساسللة والعليللا الهامللة الوظللائف أمللا ,النسللبي
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إللى  باإلضلافة تقاسم السللطة بشلكل متسلاوك بلين مكوناتهلا المختلفلة بلالتوافق.
مكونلات  ملن،يمتلد  وأن مسإولية كل مكلون علن إدارة شلإونهم الخاصلة بهلم,

زيللادة تمنلليلهم فللي برلمللان إقللليم كوردسللتان, منهللا  ف هامللة فلليكركللوك وظللائ
للمكللون  اإلقللليمنائللب رئللي  منصللب كللون ين ؤكلل ,كوردسللتان إقللليمحكومللة و

التركملان صلب، يكوردسلتان س إللىارهم في حالة ضم كركوك بالتركماني باعت
عنلي تنلازل يتقاسلم السللطة وهكذا فان  .اإلقليمرد في وية بعد الكمقواكبر ناني 
لغللرض  تحقيقللاً  أخللرىمكونللات  أومللن حقوقلله لمكللون  بعللضكللون مللا عللن م

مات التللي نجلدها فللي العمليللات واسلمللن الم , وكصليغةحلل وسللط إلللىالتوصلل 
 ا خلرى ا طلرافعللى  سليعنيذللك و ,حلول وسطية إلىالتفاوضية للتوصل 

التركمان والعرب بالعي  ضمن كوردستان مقابل ملا  تنازالت منل قبولتقديم 
خاصلة وان  ,السلكاني امن حجمه أكنرمن صالحيات وسلطات  اليهعت حصل
   .ا خرىمن القوى  تنازالتها للم يقاب إذاالكوردية ال تتم  التنازالتتقديم 

للمكونلات ا خلرى جلاءت المسلاومات الكورديلة و ويبدو أن التنلازالت
التللي باتللت تللإنر بشللكل فعللال علللى مجمللل المكونللات  لللدور وحجللم هللذانتيجللة 
يللة السياسللية فللي هللذا المنللاطق, وبللذلك قللد يفقللد الكللورد مسللتقبالً دورهللم العمل

ملن  المإنر كمكون ذات أرلبية, وفي حال اتحاد المكونات ا خرى ستكون لهلا
 .الديمقراطيها الشرعي وطابع وستجردها من ا رلبية الكورديةالقوة البتزاز 

فللي  اآلخللرين إشللراكيللة بضللرورة دروالك لألرلبيللة ا خالقلليااللتللزام  كللذلك
ففللي  ,ردوبالنسللبة للكلل جديللداً  تقاسللم السلللطة لللي  شلليئاً أسلللوب ان و السلللطة.

كركللوك  تللآخيحصلللت قائمللة  4002فللي عللام انتخابللات مجللال  المحافظللات 

فللي  20 أصلللمقعللد مللن  43ا صللوات )% مللن 30الكورديللة علللى حللوالي 

منصلللب نائلللب  تعرضلللأن القائملللة الكورديلللة  إال( مجلللل  محافظلللة كركلللوك
بسلللبب الخلللالف  شلللارراً  المنصلللب لظلللولكلللن  ,حلللافظ عللللى المعارضلللةالم

جميع المناصب  أنكما  ,التركماني العربي على تحديد شخا لتولي المنصب
 ,كلل مكلوناالنتخلابي لحجم الفي المحافظة وزعت بشكل يتناسب مع  اإلدارية

بلل  ,والتربيلة بيلد التركملان ,النفط بيد العرب إدارةال تزال على سبيل المنال, 
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من حجمهم االنتخابي أكنرحتى تمنيل العرب والتركمان 
(1)

 4000علام وفلي  ,

ملن  (حسلن تلوران)عن منصب رئي  مجل  المحافظة لصلال، الكورد نازل ت
 هلمتطلع( ملن قلائمتهم, وهلذا يإكلد رزكلار علليليحل محل )الجبهة التركمانية 

 .لعددكافي السلطة ررم تفوقهم  اآلخرين إشراك إلى
ف النزاع المختلفلة, وملنهم مكونلات كركلوك ملن العلرب ويخشى أطرا

والتركمللان وكللذلك الحكومللة االتحاديللة والللدول اإلقليميللة, مللن سلليطرة الكللورد 
تجللاا السلليطرة علللى الللنفط وبالتللالي تنبيللت أركللان  ةعلللى كركللوك بؤنهللا خطللو

إعالن االستقالل عن العراق, كما تخشى ملن سليطرة ا رلبيلة الكورديلة عللى 
المحافظة وتهمي  المكونلات ا خلرى, وأملام هلذا المخلاوف وملن  السلطة في

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 

وتقاسللم السلللطة وضللمان الحقللوق والحريللات العامللة لجميللع الوضللع الخللاا 
لحكومللة المكونللات وا قليللات فللي دسللتور إقللليم كوردسللتان, والتوصللل مللع ا

سليطرة الحكوملة االتحاديلة إلى تفاهمات حول إدارة النفط من خلالل االتحادية 
فللي قللانون الللنفط وتنبيللت ذلللك  بشللكل يحقللق العدالللة فللي توزيللع عائللداتهاعليهللا 
 اسلتقاللبالنفط ربط مسالة  أن, ررم لحد اآلن ه البرلمانعرشك لم يلذا والغاز

العالميلة ال  ا سلواق إللى إيصلالهاالن اللنفط ملن دون  ريلر واقعلي كوردستان
, كملا بلذلك بسلهولةتسم، لها  دول العدة بين  إقليم مغلققيمة لها وكوردستان 

بللان تللديرها  فطالللن  احقللوق اسللتخر إدارةالدسللتور العراقللي واضلل، بشللان  أن
رد والكلالتلي تنلادك بلان ت ءادعلااالالحكومة االتحادية, وهذا يإكد عدم صحة 

, كملا تلم استكشلاف لملن اجلل اللنفط واالسلتقالعللى كركلوك ينوون السليطرة 
الجديدة في كوردستان تكفي بل تزيلد علن حاجلة  ل النفطيةعدد كبير من الحقو

. بحجلم كوردسلتان فلي المسلتقبل ةمسلتقبليدوللة  إلدارةبل وتكفلي  إليهارد والك
كما انه وررم تطلع القيادة السياسية والجماهير الكوردية إلى إعالن االستقالل 

والللدولي ريللر المسللاعد لللذلك دفعهللم إلللى  اإلقليملليالوضللع عللن العللراق إال أن 
وعلى ارض الواقع فان السياسة الكوردية ال  عدم إعالنها في الوقت الحاضر,

                                                 

 4002محافظة كركوك بعد انتخابات علام  إداراتفي المكونات المختلفة نيل م( لالطالع على حجم ت1)

يلة, ينظر: ليام اندرسن وراريث ستانسفيلد, أزمة كركوك: السياسة االننية في النلزاع والحللول التوافق

 .240-232المصدر السابق, ا 
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قيلام  وأركلانرد يمتلكلون الشلروط القانونيلة والكل أنل ررم تتجه نحو االستقال
اإلقليمللي الوضللع  ال هللذاولللو .سياسلليالنظللام الو وا رضشللعب الالدولللة مللن 

قللد حلللت منللذ عللام المنللاطق المتنللازع عليهللا مشللكلة  تلكانللالمعللارض للكللورد 

وكلان  عندما كانت الدولة العراقية دون مإسسلات حكوميلة وعسلكرية, 4002

بلل حتلى فكلرة علدم سلماح  ,ضم هذا المنلاطق وعسكرياً  إدارياً كورد الب مكان 
 يها.بذلك جاءت لضغوطات دول الجوار وخاصة تركيا عل ا مريكان
 

 كٌفٌة معالجة مخاوف المكونات واألقلٌات األخرى: -ج

 العرب: -2
 ضللي المكللونال يرمللن، كركللوك وضللع خللاا ضللمن كوردسللتان إن  

لبيلة الكورديلة, والتواجلد ريلر الشلرعي لغالبيلة إال أنهم أملام ا ر ي فيها,العرب
العللرب )الوافللدين( كمخلفللات سياسللة التعريللب, والضللمانات الكفيلللة بصلليانة 
حقللوقهم وحريللاتهم تكمللن ب شللراكهم فللي السلللطة, وخلللق إدارة خاصللة بهللم فللي 

 الحكومة االتحادية لقطاع النفط كفيلة بتبديد مخاوفهم.كركوك, وإدارة 

 التركمان: -1
 ا ساسللي والمفضللل للمكللون مطلللبالكركللوك هللو لخللاا الوضللع ال

ي, وهم يفضلون بقاءها ضمن الحكومة االتحاديلة, إال أن وجلود إدارة التركمان
خاصة بالتركملان فلي المحافظلة, وتقاسلم السللطة بشلكل يكلون لهلم دور ملإنر 
وفعللال فيهللا, ومشللاركتهم فللي أعلللى هللرم السلللطة فللي كوردسللتان كفيللل بننلليهم 

 بؤن تكون لكركوك وضع خاا ضمن إقليم كوردستان. على الموافقة

 المسٌحٌون: -3
أنبتللت تجربللة العشللرون سللنة الماضللية إلقللليم كوردسللتان بللان ا قليللات 

وريين وا رمللن( تمتعللوا بحقللوق نللالمختلفللة ومنهللا المسلليحيون )الكلللدان واآل
سياسللية واجتماعيللة ونقافيللة أفضللل مللن السللابق, كمللا أن مسللودة دسللتور إقللليم 

ضلمان حقلوق ان اعترفت بحقوق وحريات هذا ا قليات, وملن خلالل كوردست
كوجلللود إدارة خاصلللة بهلللم وإشلللراكهم بالسللللطة سلللتبدد  المسللليحية المكونلللات

 مخاوفهم وبالتالي سيرضون بالوضع الخاا ضمن كوردستان.
أما بخصوا مخاوف الدول اإلقليمية, فانه ال يمكن إرفال دور اللدول 

اللدول  لتبديد مخلاوفأك حل يمكن التوصل إليه, واإلقليمية وخاصة تركيا في 
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 

 وفهم من تطلع الكورد نحو االستقالل.بتقليل مخا
كوردسللتان  إقللليمكركللوك مللع  إلحللاق ن أمللا ردود ا فعللال المتوقعللة, فلل

 ملا السليما إذا ,أقلل بكنيلر ملن المتوقلع ولكلن مقاومة محلية تنتج عنهيمكن أن 
الوضلع الن  للذلك,اتخذت حكومة إقليم كوردستان بعض االحتياطات الالزملة 

الللذين يشللكلون رد والكلل إرضللاءعنللي يردسللتان كو إقللليمالخللاا تحللت سلللطة 
, كملا أن إدارتهلمستصلب، تحلت   نهلاالمكون ا كبر ملن حيلث العلدد والتلؤنير 

الصللوت الكللوردك تجللاا القضللية موحللد فللررم االخللتالف الللداخلي تكللاد تكللون 
كافة القوى والتيارات السياسية موحدة الرأك تجاا قضية كركوك لتكلون جلزء 

أن نقاط الضعف في المكونات ا خرى تتمنلل فلي أن  من كوردستان. في حين
جميعها معاً يشكلون نسبة سكانية اقل من الكورد, كما أن هناك انقسلام واضل، 

السلنة عللى أسل  طائفيلة بلين بين المكلون العربلي حيلث أن أصلواتهم مقسلمة 
 بلين السلنة والشليعة والشيعة. أما التركمان فان أصواتهم أيضلاً منقسلمة طائفيلاً 

لللم تعللد حتللى وأظهللرت أنهللم أقليللة صللغيرة داخللل العللراق  ائج االنتخابللاتونتلل
كركوك, كما أن هناك قوى تركمانية ترى في إقلليم  محافظة فيناني ال المكون

كوردستان المكان ا ص، للتركمان, أما المكون المسيحي فانله أيضلاً قلد يتجله 
ات المتشلددة للعي  تحت إدارة علمانية كوردية آمنلة فلي ظلل تهديلدات الحركل

 إزائهم بوجود الحكومة االتحادية الضعيفة.
 

 اآللٌة:مقومات  -د

 كركلوك إللىضلم  لإجماع القوى السياسية والجماهيريلة الكورديلة حلو -0
تركمانيللة يللة الجماهيرالسياسللية والقللوى , مللع دعللم بعللض الكوردسللتان

تصللب فللي صللال،  براكماتيللةلهللذا المطلللب لتحقيللق أهللداف مسلليحية الو
حيلاة و آمنلة ظلروفل ظلكان تكون العي  فلي  المكونين,حقوق هذين 
 .كوردستان مقارنة بباقي العراق أفضل فياقتصادية 

يشلكلون  باعتبارهمالطرف الكوردك  طموحات أك حل ال يرضي أن   -4
 للجوء إلى اإلقدام ا رلبية في المناطق المتنازع عليها, قد يدفعهم على

هذا المناطق االستقرار في و ا منتعرض يوبالتالي  سلميةحلول رير 
 للخطر.
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 ةسلليطرحيللث سللتكون الكركللوك لحللل وسللط  تقللدم الصلليغة المطروحللة -2
كوردسلللتان حلللدود ضلللمن سلللتقع رد باعتبارهلللا ولكلللة عليهلللا لسياسللليال
ملللن خلللالل القبلللول بتقاسلللم المناصلللب  ها إداريلللاً ونخسلللربالمقابلللل سيو

 المكونات ا خرى. السيادية بالتساوك مع

ير الكورد هم المستفيدون من صليغة كركلوك المكونات ا خرى من ر -2
علللى  ونحصللليسضللمن كوردسللتان مللع تقاسللم السلللطة, وذلللك  نهللم 

الحللل  فللي حللين أن مللن حجمهللا السللكاني, المشللاركة فللي السلللطة أكنللر
عني سلليطرة سلليالمتمنللل بوضللع خللاا ضللمن العللراق  اآلخللرالوسللط 
ابي واالنتخلل وفقللا السللتحقاقهم السللكاني اإلداراترد علللى ارلللب والكلل

 باعتبارهم يشكلون ا رلبية.

تركمانيلة معتبلرة  أقليلةعني وجلود سليوجود كركوك ضمن كوردستان  -2
الحكوملة فلي حلين البقلاء ملع  عللى مسلتوى اإلقلليم, وناني اكبر قوميلة

 بللالمكونمقارنللة  هللاصللغيرة فيتركمانيللة  أقليللةعني وجللود سللي االتحاديلة
 العدد. الكبير يالعرب

ايجابيلة قائملة عللى  نتلائجيلإدك إللى وف هذا الحلل سل إلىالتوصل إن  -3
أراضلي كوردسلتان عللى  إقلليم رابل،( ملن خلالل حصلول-)رابل، مبدأ

 أخلرى, عللى منلاطق أيضلاً مقابلل حصلول الحكوملة االتحاديلة  جديدة,
 ينمسليحيلوا والعرب التركمانك المكونات التي تسكن هذا المناطق أما
وعدم خضوعهم  ,حقوق والمشاركة في السلطةفي الرب، بضمانات تس

خاسللر( -نتللائج )خاسللر وبالتللالي سللتفادك, الكورديللة ا رلبيللةلسلليطرة 
 .تطورا لتدخل مرحلة النزاع المسل، أوبقاء النزاع بدون حل ب سواء

سلتإدك إللى زيلادة فلي كوردسلتان إقلليم  إللىكركلوك محافظة  ضم إن -4
 وليلدةديمقراطيلة مساحتها وعدد سكانها, وبما أن اإلقليم يعلي  تجربلة 

نشؤتها وناجحة في مسارها مقارنًة بالتجربة العراقيلة الحدينلة, فلان  في
ضلللم كركلللوك إللللى اإلقلللليم سللليإدك بالنتيجلللة إللللى إيصلللال التجربلللة 

 الديموقراطية الناجحة والحركة العمرانية الواسعة لها.

إقليم كوردسلتان ترسيم حدود و إن حسم مسالة المناطق المتنازع عليها -5
إللى حللول جذريلة  كبلر مشلكلة تعلاني منهلا مع باقي العلراق سلتإدك 

, المسلؤلة القوميلة الكورديلة الدولة العراقية منذ بداية تؤسيسلها أال وهلي
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أساسلياً وملإنراً  حكومة إقليم كوردستان طرفلاً من جعل سيوهذا بدورا 
 .ية المستقبليةالعراق ومشاركاً في رسم السياسة

الحفللاظ علللى هويللة  إلللى النللزاع بالصلليغة السللابقة الللذكرسلليإدك حللل  -6
 النقافية والقومية والدينية والمذهبية.كركوك التعددية 

 
 شروط نجاح اآللٌة: -ه

علدم جلدواها  والسياسلات المتبعلة سلابقاً أنبتلتللحلل  اآلنيةالطروحات  إن
فلي التكتيلك  إجلراء التغييلرات الجذريلةلذا ال بد من  ,حل مناسب إلىفي التوصل 
حسللم أمللر المنللاطق وإلنجللاح آليللة , المعنيللة افا طللروالتفاهمللات مللع  والسلللوك

ا قل خالفاً وإعطاء كركلوك وضلع خلاا ضلمن كوردسلتان ملع تقاسلم السللطة 
 ما يلي: يجب إتباع

رد وحتم علللى الكللييرضللي العللرب والتركمللان سلل ال للنللزاعحللل أك  إن -0
قويللة  أواصللرتللربطهم  ومعارضللين لهللم سللاخطين التعامللل مللع سللكان

مشلاكل حقيقيلة  إيجلادوهلذا ملن شلانه  ,عربليبدول الجوار وبلالعراق ال
المكونللات  إقنللاعرد وهللذا الخيللار علللى الكللل نجللاحولتحقيللق  ,ردكللولل

وقللد مللدعوم بضللمانات دسللتورية بللان العللي  فللي كوردسللتان  ا خللرى
 , وهلذا يتطللب إرضلاءمع ترتيبات لتقاسم السلطة دولي ب شرافتكون 

الوقلت الحاضلر يلدور القيلادة الكورديلة فلي  توجله أنويبدو  ,التركمان
 عللن رئاسللة مجللل  المحافظللةالكللورد منهللا تنللازل حللول هللذا المسللعى 

 لصال، شخصية تركمانية.
ملع دول  لحكوملة إقلليم كوردسلتان االقتصلاديةالسياسية وتونيق العالقات  -4

يللإنر ضللم كركللوك سللوف لللن  أنعلللى  , لطمؤنتهللاالجللوار وخاصللة تركيللا
 ,لخطوة فائلدة لتهدئلة التركملانوفي هذا ا سلباً على مصالحها في العراق,

سللواء بزيللارة  ا خيللرة اآلونللةفللي ه الحظللن التوجللهالسللير نحللو هللذا  أن
 ازديلاد حجلم التبلادل التجلاركرئي  الوزراء التركي إلى كوردستان, أو ب

بين الطرفين, حيث نالحظ تغييراً كبيراً في سياسلة وتوجهلات تركيلا تجلاا 
 .كوردستان في السنوات ا خيرة

العراقيلة التلي  السياسية مع القوى للوصول إلى تفاهمات حقيقيةالسعي  -2
فللي المنللاطق المتنللازع عليهللا, وعلللى الكللورد  طموحللاتال تعللارض 
أن تسعى بخطوات جّدية وعملية إلقنلاع جميلع  كوردستان إقليمحكومة 
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 كوردسلتان إقلليم ضم هذا المناطق إللى القوى السياسية في العراق بؤن
, وخلللق القناعللة للللديها يللك الدولللة العراقيللةتفك إلللىإدك يللسللوف لللن 

 رد عللللى هلللذا المنلللاطقوتجلللاا سللليطرة الكلللسللليخفف ملللن مخاوفهلللا 
 وخصوصاً في محافظة كركوك.

ازدياد نشاطاتها في المناطق المتنازع عليهلا  كوردستان إقليمعلى حكومة  -2
والللى كافللة المكونللات ولللي   إليهللاالمشللاريع الخدميللة  إيصللالمللن خللالل 
 فحسب. للكورد

 ا طللرافالمسللاومات مللع التنلازالت ولقبللول با كردوالكلل الجانللب عللى -2
حيث انه  ا خرى للحصول على اكبر قدر من المكاسب وبؤقل خسائر,

ررللم القناعللات الراسللخة لللدى الطللرف الكللوردك بللالحقوق التاريخيللة 
 أن إال إللللليهملعائديللللة هللللذا المنللللاطق  با دلللللة المونللللوقوالجغرافيللللة 
عقلود اللتعسفية والقمعيلة التلي مورسلت طلوال ا اإلجراءاتالسياسات و
لهلللذا والنقافيلللة  ملللن الخصلللائا القوميلللةالعديلللد رت رّيلللقلللد  الماضلللية
النظللر  واقعيللة ال يمكلن تغييرهلا, وال يمكلن قائحقل وأصلبحتالمنلاطق 

, الن كل منطقة لها المناطق المتنازع عليها كوحدة واحدة والتعامل مع
بلاقي المنلاطق, وعليله ينبغلي  خصائصها واشكالياتها التي تختللف علن

أن تكون المساومة والتنازل من الطرف الكوردك طبقاً لطبيعة وميلول 
 كل منطقة منها.

 إللىعنصر المساومة التي نجدها في علم التفلاوض والتوصلل  أنصحي،  -3
فللي المجتمعللات الشللرقية وخاصللة المجتمللع  إليهللاالحلللول الوسللطية تنظللر 

فللي  بؤنله أنبتلتالتجلارب الدوليلة  أن الإتنلازل وخيانللة  أنهلاالعراقلي عللى 
النتلللائج سلللتكون  إللللىات المتبادللللة فلللان التوصلللل مل ريلللاب المسلللاوظللل

ملن المسلاومة  كل القضلية بلدالً  خسارةوبالتالي قد تكون النتائج  ,مستحيلة
 .على جزء منها
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 مةـاتـالخ
 

بعد أن انتهينا من كتابة هذا البحث توصلنا إلى جمللة ملن االسلتنتاجات  
 توصيات والتي نلخصها فيما يلي:وال
 

   / االستنتاجات:أوال  
والمطالبللة الكورديللة بهللا جللذور النللزاع علللى المنللاطق المتنللازع عليهللا  إن -0

يعود إلى ما قبل تؤسي  الدولة العراقية, عندما حاول الشيخ محمود الحفيلد 

نجللدها فللي  كمللاإلللى مملكتلله,  كركللوك ومنللاطق أخللرى ضللم 0606عللام 

, واسلتمر 0606كوردك إلى مإتمر الصل، في باري  عام مطالب الوفد ال

المناطق فحسب بل عللى  تلكلي  على  ,النزاع بعد تؤسي  الدولة العراقية

المنلاطق  تللكبقيلت  0660كوردستان, ولكن بعد أحلداث علام مناطق  افةك

ا, هليعلالكوردية , وبالتالي ركزت المطالب يةالعراق الحكومة تحت سيطرة

 .4002من خالل دستور عام  4002بعد عام  ياً وتاطرتها دستور
ناحيلة  تبدأ من أنها, إال دقيقاً  المناطق المتنازع عليها رير محددة تحديداً  إن -4

نتهللي  بقضللاء سللنجار تو ,قضللاء بللدرة فللي محافظللة واسللط شللرقاً و جصللان
 مندليونواحي بقضاء خانقين  مروراً  ,على الحدود العراقية السورية ررباً 

, وقضللاء طوزخورمللاتو ونللواحي فللي محافظللة ديللالى ءوالسللعدية وجلللوال
, بؤكملهلا ومحافظلة كركلوك صالح اللدين, محافظةسليمان بك وامرلي في 

واقضلللية  ونواحيهلللا ا ربعلللة التابعلللة لمحافظلللة اربيلللل, مخملللور اءقضلللو
 مرحللة بعد هإال أن وتلعفر من محافظة نينوى, الحمدانية والشيخان وتلكيف
منلل جمجملال وكفلرك  (خط ا خضلر)فوق  ىأخر التطبيع ستشمل مناطق

 وكالر.

للعوامللل التاريخيلة والديموررافيلة والجغرافيلة تقللع  كركلوك وفقلاً  مدينلة إن -2
 كأن يكللون مركزهللا ذ اً همللم لللي ضلمن محلليط ذك أرلبيللة كورديللة, وهنلا 

 يحليط بهلا كركلوك أن , بل البد ملن ذكلر حقيقلةأرلبية كوردية أو تركمانية
 امتللداداً  ورديللة. وان هللذا المنللاطق تعللد جغرافيللاً مللدن وقللرى ذك أرلبيللة ك

بلل  ,كانت جزء من اإلملارات الكورديلة لإقليم الجبلي الكوردك, وتاريخياً 
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وكلانوا أصلحاب هلذا ا راضلي  ,عللى يلد أسلالف الكلورد تأن مدنها شيد
 إليها. ا خرى ا قوام قبل زحف

كللوك الصللراع الفكللرك بللين الكللورد واآلشللوريين حللول تللاريخ كر يللدور -2
حكلام المنطقلة ا وائلل هلل كلانوا ومن كانوا  ,والمناطق المتنازعة ا خرى

فللي  العللرب طرفللاً  أوالتركمللان  يعللد الوآشللوريين أم الميللديون والكوتيللون, 
هذا الصراع, حيث أن الوجود الكوردك واآلشورك في هذا المناطق قديم, 

ما إلللى هللذا اسللتقد امللهوإن ,وان الوجللود التركمللاني والعربللي جللاء فيمللا بعللد
تواجدهما فيها خالل المراحلل وعلى الررم من  ,المناطق من أماكن أخرى

ليسلللا ملللن السلللكان ا صلللليين لهلللذا  ملللاإال أنهالتاريخيلللة القريبلللة السلللابقة, 
 استولوا عليها واستوطنوا فيها. االمناطق بل إنهم

إال أن أرلبيلللة  ,عللللى اللللررم ملللن ريلللاب إحصلللاء سلللكاني علللادل وحلللديث -2
والتقديرات أنبتت بلان الكلورد كلانوا يشلكلون رسمية السابقة ال اإلحصاءات

التللي  0624ا رلبيللة فللي هللذا المنللاطق, ولعللل مللن أبرزهللا إحصللاء عللام 

% ملن 25742حلوالي بلغلت أنبتت بان نسبة الكورد في محافظلة كركلوك 

 سكانها.

أننلاء المفاوضلات بلين الحكومللات الرئيسللية شلكلت كركلوك نقطلة الخلالف  -3
يادة الكوردية للتوصل إلى إيجاد حل سللمي للقضلية الكورديلة العراقية والق

عتبللر أول اعتللراف عراقللي يك ذاللل 0640آذار  00بيللان فللي العللراق, ففللي 

محافظللة كركللوك  نى البيللاناسللتنرسللمي بكوردسللتان كمصللطل، جغرافللي, 
 أصلرت , بينملاخانقين وسنجار ومنلدلي ملن منلاطق الحكلم اللذاتي اقضيةو

إلللى بالنتيجللة أدت  , التلليأنهللا جللزء مللن كوردسللتانعلللى  ةالكورديلل القيللادة
 تجدد القتال بين الطرفين.

التعريلب التلي بلدأت منلذ العهلد الملكلي واسلتمرت فلي العهلد  سياسلةأنبتت  -4

, 4002-0635الجمهللورك, واشللتدت كمللاً ونوعللاً فللي فتللرة حكللم البعللث 

ريلللرت الخصلللائا الديموررافيلللة واإلداريلللة   نهلللا, افلللي مغزاهللل نجاحلللاً 
خاصة في بعلض المنلاطق  ,طق المتنازع عليها بشكل يصعب تطبيعهاللمنا

بملللا  يلللةلعراقاالقلللوى السياسلللية واعترفلللت منلللل منلللدلي وبلللدرة وجصلللان. 
فلي ملإتمرات المعارضلة العراقيلة , تعرضت له هذا المناطق من سياسات
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خاصة في مإتمر المعارضة العراقية في لندن في كانون  ,4002قبل عام 

للمرحلللة  فللي قللانون إدارة الدولللةت هللذا االعترافللات دونلل, و4004ا ول 

 .4002العراقي لعام والدستور  4002االنتقالية لعام 

اإلصللرار الكللوردك لضللم هللذا  عللدم صللحة االدعللاءات التللي تنللادك بللؤن -5
وذلللك الن المطالبللة الكورديللة  ,السلليطرة علللى نفطهللا الغايللة منلله المنللاطق

هلا, عنلدما طاللب بهلا شلريف بكركوك تعلود إللى ملا قبلل اكتشلاف اللنفط في

فللي مللإتمر الصللل، فللي بللاري , وكللذلك مطالبللة الشلليخ  0606باشللا عللام 

. كما أن مطالبة الكورد بضلم منلاطق أخلرى 0606محمود الحفيد في عام 

ال تحتوك على النروات النفطية دليلل إضلافي عللى ذللك,  التي منل سنجار
 تؤجيج النزاع.في  كبيراً  النفط يلعب دوراً  وجود ولكن مع ذلك فان

فلي التطلور  حاسلماً  منعطفلاً  4002شكل االحلتالل ا مريكلي للعلراق علام  -6

ملن قبلل عليله السياسي للعراق, حيلث أصلب، للعلراق دسلتور دائلم مصلدق 
علاني منهلا العلراق يالشعب, واعترف الدسلتور ب حلدى أهلم المشلاكل التلي 

 زع عليهلا.منذ تؤسيسه أال وهلي القضلية الكورديلة, وبمللف المنلاطق المتنلا
عمليلات التعريلب, وبعلد أننلاء لالضطهاد تعرض الكورد  نعلى الررم مو

إال أن ذللللك للللم يلللنعك  سللللباً عللللى سللللوكهم تجلللاا العلللرب الوافلللدين إللللى 
مناطقهم, واختلارت القيلادة الكورديلة الحللول الدسلتورية والقانونيلة إلعلادة 

اطق المنللا وضللاع إلللى سللابق عهللدها وتحقيللق مطللالبهم الشللرعية بضللم 
 المتنازع عليها.

 020والتلي تحوللت إللى الملادة  ,من قانون إدارة الدوللة 25المادة  تعد -00

هامة في تاريخ الحركلة التحرريلة سابقة دستورية  ,4002عام من دستور 

المتعلقلة بمشلكلة  جوانلبال ان جميلع ررم ملنفعلى ال, الكوردية في العراق
اً اعترافلل يللق, فهللي تعللدفيهللا بشللكل دقتوضلل، المنللاطق المتنللازع عليهللا لللم 

هللذا المنللاطق مللن ظلللم, ويعتبللر هللذا  امللا تعرضللت لهللل رسللمياً ودسللتورياً 
وتطبيللع ا وضللاع فيهللا, وفللق  لمشللكلةامعالجللة ل ضللرورياً  أمللراً  االعتللراف
 القبلول بلالتغييرات ال يمكلن  , حيلثجغرافيةالتاريخية والحقائق ا س  وال
ارات القوميلة والسياسلية لللنظم المبنيلة عللى االعتبلديموررافية الاإلدارية و

 العراقية السابقة في المستقبل.
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آللية حلل مشلكلة المنلاطق وررم تحديدها  ,من الدستور 020أن المادة  -00

إال أنها لم تتطرق إلى آليات العملل  ,نالنة مراحلالمتنازع عليها من خالل 
 ,بالمشللاكل الفنيللة فللي الدراسللة إليلله ناشللراضللمن كللل مرحلللة, وهللو مللا 

نالحللظ مللا يتعلللق باإلحصللاء أن و مرحلتللي اإلحصللاء واالسللتفتاء, وخاصللة
المللادة اكتفللت بللذكرا دون أن تحللدد التفاصلليل منللل موعللد إجللراءا وهللل 

وهل انله فلي حاللة إجلراء  ؟لتحديد االنتماء العرقي للسكان سإاالً سيتضمن 
اإلحصاء السكاني العام للبلد سيفي بالغرض أم انله إحصلاء سلكاني خلاا 

 فؤنهلا ,العريضلة هشير المادة إللى خطوطلتأما االستفتاء فلم  ؟طقبهذا المنا
وملا هلي معلايير  ؟ومن هو الناخلب ,لقيام ب جرائهاللم تحدد الجهة المخولة 

كمللا لللم تحللدد  ؟ومعللايير االسللتفتاء ونسللبة المشللاركة ونسللبة النجللاح ؟أهليتلله
 هللل ؟ها والحللدود اإلداريللة التللي يصللوت فيهللا الناخللبلالمنللاطق التللي يشللم

سللتكون علللى الصللعيد الللوطنيت أو المنللاطق المتنللازع عليهللا كوحللدة إدارة 
ما هلو السلإال  وكذلك لم تحدد ؟واحدة, أو المحافظةت أو القضاء أو الناحية

اللللذك سللليطرح عللللى الناخلللب هلللل سلللتكون االختيلللار بلللين االنضلللمام إللللى 
أو طلرح خيلار إضلافي آخلر منلل خيلار  ؟البقلاء ملع المركلز أوكوردسلتان 
 .  ؟بذاته قائماً  إقليماً  كركوك

عللدم تحديللد المنللاطق  020مللن المسللائل ا خللرى الغامضللة فللي المللادة  -04

... كركلللوك بلللذكر عبلللارة ) تواكتفللل ,المتنلللازع عليهلللا باسلللتنناء كركلللوك
إلى وجود مناطق أخلرى ريلر  لإشارةوالمناطق ا خرى المتنازع عليها( 

سلللبب ض وهلللذا الغملللو ,كركلللوك تلللدخل ضلللمن المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا
دقيق لكلل اللتحديلد الحلول  المتنازعلة بين ا طراف بظهور خالفات أخرى

هلل  ,تفسليرأكنلر ملن تحملل كانلت المناطق. بل حتى ذكرها السم كركوك 
خاصللة أن التسللمية الرسللمية  ,المقصلود منهللا كركللوك كمدينللة أو كمحافظللة

 للمحافظة هي التؤميم.

نللزاع بتنفيلذ المراحللل الموعلد النهللائي لتسلوية ال حللددت 020الملادة  أن -02

أن الملادة  ,في هذا النقطة هإال أن ما نالحظ ,42/23/3118النالنة بتاريخ 

بلديل فلي كللم تشلير إللى أيلة آليلة  بلللم تحدد السقف الزمنلي لكلل مرحللة, 
حالللة عللدم التللزام السلللطة التنفيذيللة بالموعللد المحللدد, باسللتنناء مللا ورد فللي 

محايللد أو الطلللب مللن ا مللين العللام تعيللين محّكللم المللادة حللول اللجللوء إلللى 
كللان هللذا اإلجللراء ولألمللم المتحللدة لتعيللين شخصللية دوليللة للقيللام بللالتحكيم, 
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شللتمل علللى كللل العمليللة أك ال تمتللد يوال فقللط الحللدود اإلداريللة ب محصللوراً 
حت سللم إلللى اإلحصللاء واالسللتفتاء, باإلضللافة إلللى أنهللا فصللالحيات المحّكلل

 ي المستقبل.ف ةدوليال تتدخالالأمام  المجال

اإلجراءات الواردة في الدستور لحل مشكلة  , كانتمن الناحية النظرية -02
 كانلت من الناحية العمليلة أنها إجراءات عادلة, إالّ المناطق المتنازع عليها 

 ولمللدة زمنيللةطائلللة  وأمللواالً  كبيللرة تتطلللب جهللوداً  نهللا صللعبة التنفيللذ, 
جلاءت بعيلداً علن الطلابع أسللوب صليارة الملادة  , باإلضلافة إللى أنةطويل

 بل تميزت بالمرونة والغموض في كيفية التطبيق. اإللزامي

فلي تطبيلق اإلجلراءات اللواردة  مهملاً  دوراً  020ت لجنة تنفيذ المادة دأ -02

عدد من القلرارات  إصدارمن خالل لمرحلة التطبيع,  020في بنود المادة 

دها للمنللاطق يللدمنهللا تح ,حلهللا لكنيللر مللن المشللاكل الفنيللةكللذلك و ,الهامللة
 الملادةالمتنازع عليها, وتوضيحها القصد من التعابير الغامضة الواردة في 

...اللخ, كملا حلددت آليلة نقلل وترحيلل  (الوافلد)و (المهجلر)و (المرحللـ )ك
 لوافدين.للمرحلين ولالسكان ومقدار التعويض 

التللي  020لتنفيللذ المللادة  ررللم انتهللاء المهلللة الزمنيللة المحللددة دسللتورياً  -03

ويللتم  زال الطللرح الدسللتورك سللارياً يللال  , إال انلله4004كانللت نهايللة عللام 

مسلتمرة فلي عملهللا  020لجنلة تنفيلذ المللادة لله, حيللث ال تلزال  العملل وفقلاً 

 حكومللة المللالكي االلتللزام بتنفيللذ المللادة ضللمن توتعهللد ,لتطبيللع ا وضللاع

عللى ذللك فلي البرلملان وتصلويت النلواب  ,4000في عام منها  حكومته 

فلللي  020وكلللذلك تشلللكيل لجنلللة خاصلللة لمراقبلللة تطبيلللق الملللادة  منهلللا ,ال

, إكد بان المادة ال تلزال حيلةي, كل هذا 23/6/3122البرلمان العراقي في 

وبللان قصللد المشللرع الدسللتورك مللن التللاريخ الللوارد فللي المللادة هللو مجللرد 
 المدة المحددة لتنفيذها.

للطلرح  لة وفقلاً كانت من العوائق الداخليلة التلي حاللت دون حلل المشلك -04
حقيقيلة للدى السللطة التنفيذيلة المكلفلة بتنفيلذ الرادة اإلريلاب هو الدستورك 

 فليوالمشاكل الفنية التي ظهرت  ,وكذلك ا وضاع ا منية المتردية ,المادة
تعللارض طروحللات ومصللال، أطللراف باإلضللافة إلللى الللنا الدسللتورك, 

 النزاع.
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المنلاطق المتنلازع عليهلا ة لحل مشلكل 020المادة  أن اآللية الواردة في -05

للم مشلكلة النلزاع في حال تلوفر اإلرادة الحقيقيلة لتنفيلذها, و واضحةكانت 
ولهلذا ملا جلاء ملن , ة بالدرجة ا سا سياسي بل كانت ةقانوني سباب  تكن

فللي الحكومللة المللادة ال يعطللي المبللرر للسلللطة التنفيذيللة  فللي نللا رمللوض
وخشلية  المتنازعلة قلة بلين ا طلرافعلدم النوعلدم االلتلزام بهلا, االتحادية ب

ت دفعل ,الحكومة االتحادية من سيطرة إقلليم كوردسلتان عللى هلذا المنلاطق
وعرقلللة تنفيللذ المللادة فللي أكنللر مللن المماطلللة  إتبللاع أسلللوب إلللىبللا ولى 

 مناسبة ومرحلة.

علدم  فلي موضلوعملن المسلإولية  اً جزء أيضاً  حمل الجانب الكوردكتي -06

بلللان تلللاطير المشلللكلة  لقيلللادة الكورديلللة أدركلللتا ن , 020تنفيلللذ الملللادة 

عليهلا,  ةكبيلر آملاالً  توعلقل كبيراً  نصراً  لها,وتحديد موعد نهائي  دستورياً 
الضلللغط عللللى الحكوملللة االتحاديلللة لتنفيلللذها, ت مسلللاعيها بفشلللل اإال أنهللل

, أهملللت موضللوع باإلضللافة إلللى أن ا حللزاب والقللوى السياسللية الكورديللة
عللى الحزبيلة  هالمصلالحيلة ولوا  وأعطت عليها المناطق المتنازع مشكلة
 المصال، الكوردستانية. حساب

ا مور فلي هلذا المنلاطق  على مجرياتاً اإلقليمية سلبي تتدخالالت رأن -40
لمنلاطق لتنفيلذ اآلليلة الدسلتورية فلي  ا, التي لعبت دوراً سللبياً وخاصة تركي
الكلورد عللى تللك للوال التهديلد التركلي لكلان سليطرة  , وانلهالمتنازع عليها

, دون أن تؤخلللذ اإلطلللار واقعلللاً  تكلللونيمكلللن أن  4002المنلللاطق فلللي علللام 

 الدستورك للحل.

تعاملل ملع ة الغربيلة لحلل النلزاع, بؤنهلا تالنقافليبدوا من خالل الرإية و -40
وتهمل ما تعرضت له من تغييلرات  للمناطق المتنازع عليها, الحالي واقعال

 التطبيلعدك بالنتيجة إلى إلغلاء مرحللة سيإك ذديموررافية وإدارية ا مر ال
 وبقاء الحال على ما هو عليه.

كان لتدخل بعنة يونامي في قضية المناطق المتنازع عليهلا فلي العلراق  -44
االيجابي في إضلفاء الشلرعية الدوليلة الجانب جانبان ايجابي وسلبيت تمنل 

بسياسلللات  هلللافااعترووالعملللل عللللى االسلللتمرار بهلللات  020عللللى الملللادة 

ت ضللد الكللورد والتركمللان لقسللركاعريللب والتطهيللر العرقللي والتهجيللر الت
أنهللا  مللن قبللل ا نظمللة السللابقة, كمللاهم وممتلكللات همواالسللتيالء علللى أمللوال



 332 

ذكرها الدسللتور كمنللاطق يللذكللرت فللي تقاريرهللا أسللماء منللاطق جديللدة لللم 
أما الجانب السلبي فتمنل فلي أن البعنلة ملن خلالل ملا قاملت  .متنازع عليها

لهلذا  بؤنها ال تتعامل مع الحقائق التاريخية والجغرافية أظهرت ن عملبه م
, باإلضللافة إلللى ةالسياسللي احيللةالنالمشللكلة مللن مللع  تتعاملللبللل , المنللاطق

أو  داخلية أو إقليميلة تخضوعها في عملها إلى تؤنيرات سياسية سواء أكان

 ,020, كمللا أنهللا طرحللت إجللراءات جديللدة لللم تحتللوك عليهللا المللادة دوليللة

وبصللورة عامللة فللؤن تللدخلها لللم , وهللذا يعنللي القفللز علللى الحللل الدسللتورك
 للمشكلة. تساهم بالتوصل إلى حل مناسب

فلي طروحاتهلا حلول النلزاع,  (مجموعة ا زملات الدوليلة)عدم حيادية  -42
فهي تحلل الواقلع ملن وجهلة نظرهلا دون االعتملاد عللى الوقلائع التاريخيلة 

تقدم حلول بديلة عن ما تضمنه الدسلتور,  والمفاهيم الوطنية للحل, كما أنها
القوميلة أكنلر  اتقديم تنلازالت حلول تطلعاتهلب يةالكورد القيادة أنها توصيو

ملن مطالبتهللا لألطللراف ا خللرى بتقلديم تنللازالت مشللابهة, وان طروحاتهللا 
منها قبول محافظلة كركلوك بوصلفها  ة,توجهات الكورديالضد  دائماً كانت 
مطالبتهللا بتؤجيللل االسللتفتاء علللى مصللير هللذا دراليللة خاصللة, ويمنطقللة ف

بللين مكوناتهللا  ةً صللفانمالمنللاطق, ودعواتهللا إلللى ترتيبللات لتقاسللم السلللطة 
إلغللاء خانللة القوميللة مللن دعوتهللا إلللى السللكاني, و اعللن حجمهلل االننيللة بعيللداً 

ملع مطاللب العلرب والتركملان, وتظهلر فلي  تتفقااإلحصاء السكاني التي 
تدويل النزاع ملن خلالل دعواتهلا  ن تكلون لألملم تقاريرها أنها تتجه نحو 

المتحلدة والواليللات المتحللدة وتركيلا دور فللي رسللم مسلتقبل كركللوك, وأنهللا 
تللدافع عللن مخللاوف الللدول اإلقليميللة وخاصللة تركيللا وتقللتحم قضللية حللزب 

 العمال الكوردستاني في النزاع.

ن دعلم تمنلت باإلحجلام علتجاا هذا النزاع ا مريكية اإلدارة أن سياسة  -42
قلللف وراء ذللللك مجموعلللة ملللن يحلللل قضلللية المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا, و

تقللف كانللت منهللا أن ارلللب القللوى العراقيللة العربيللة والتركمانيللة  ,العوامللل
للدستور, وبالتالي فان دعمها لآللية الدسلتورية  بالضد من حل القضية وفقاً 

إلقليمللي تللؤنير العامللل اباإلضللافة إلللى  ,تعنللي خسللارتها لتؤييللد هللذا القللوى
التي تضغط على اإلدارة ا مريكيلة للحيلوللة دون ضلم هلذا وخاصة تركيا 

السياسللة ا مريكيللة حيللال هللذا المنللاطق كانللت و ,المنللاطق إلللى كوردسللتان
 إبقاء الوضع على ما هو عليه. تقوم على
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يسود في المناطق المتنلازع عليله فلي الوقلت الحاضلر ترتيبلات إداريلة  -42
مرتبطلللة بالحكوملللة  وإداريلللاً  رسلللمياً  مازاللللت إال أنهلللاوأمنيلللة مشلللتركة, 

لهلا كوردسلتان إقلليم حكوملة  فلانالنفلوذ والقلوة  ولكن ملن حيلثاالتحادية, 
 السيطرة التامة على معظم هذا المناطق.

في المنلاطق المتنلازع أن الطبيعة الديمغرافية ذات التنوع االنني الكبير  -43
السياسلية العراقيلة  فلي مواقلف القلوى كبيلر ساهمت فلي خللق تبلاينعليها, 

حسللب انتماءاتهللا القوميللة وخلفياتهللا  ,مللن قضللية المنللاطق المتنللازع عليهللا
الكورد فلالطائفية وايدولوجياتها الحزبية وارتباطاتهلا اإلقليميلة والخارجيلة, 

انضلمام هلذا المنلاطق إللى إقلليم كوردسلتان, أملا الرإيلة العربيلة ب يطالبون
, أمللا الحكومللة االتحاديللةة سلللطات تتمنللل فللي انلله يجللب اإلبقللاء تحللت إدار

أو عللى ا قلل  خاصلاً  القوى التركمانية فارلبها تفضل جعل كركلوك إقليملاً 
البقلللاء ملللع الحكوملللة االتحاديلللة, أملللا رإيلللة ا قليلللات الدينيلللة كالمسللليحيين 

كملا أنهلم  ,زديين والشلبك فلال تنيلر االهتملام, الن نقلهلم السلكاني قليلليواال
 الرإى النالنة للمكونات ا ساسية. على ا رلب يإيدون إحدى

اإلدارك  الجللللانبينأن الجللللدل الللللدائر بشللللؤن كركللللوك يتمحللللور حللللول  -44
واإلننلللي, فالجلللدل اإلدارك نالحظللله بلللين حكلللومتي كوردسلللتان والعلللراق, 

بعروبلللة كركلللوكت بلللل بانتمائهلللا إللللى اللللوطن  يوملللاً  واوالعلللرب للللم يطلللالب
كمللان حيللث يصللفها أمللا الجللدل االننللي فهللي بللين الكللورد والتر ,العراقللي

إللى ا دللة التاريخيلة والجغرافيلة,  الكورد بقلب أو قد  كوردستان استناداً 
ه تلك خلقذالل ة التركمانيلةالنقافيلالوحدة ما يإكدون على  أما التركمان فغالباً 

, الدولللة العنمانيللة ليتشللبنوا بكركللوك, وال يصللرون علللى الجانللب اإلدارك
تطللرح بعللض القللوى أو  تحاديللة,الحكومللة االنجللدهم يإيللدون بقائهللا مللع و

 الفيدرالي. تكوين إقليم كركوكالتركمانية مشروع 

المنللاطق المتنللازع عليهللا  بؤحقيتهللا حللولالكورديللة  مبللررات القيللادةأن  -45
بلذلك هلي و ,دسلتوريةو وديموررافيلةتقوم عللى أسل  تاريخيلة وجغرافيلة 

 وان إصرار حكومة كوردستان عللى بحججها, المكونات ا خرى أحق من
 الكلللورد إزاءالشلللعور بالمسلللإولية  قلللائم عللللى أسلللا المنلللاطق  هلللذا إدارة

 يعللد, وأن حللل المشللكلة ةلتعريللب الماضلليسياسللة ا وحمللايتهم مللن مخلفللات
 .استمر لعدة عقود ظلم تاريخيل اً تصحيح
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اآلليللة الدسللتورية لحللل مشللكلة المنللاطق المتنللازع عليهللا, عللدم  أنبتللت -46
دات الحاليللة, مللن المسللتبعد أن فللي حللل النللزاع, وفللي ظللل المسللتج اجللدواه

وبالتالي يصعب على الكورد ضم هذا المناطق باآلليلة  ,يطبق في المستقبل
 كامللة الدستورية في المسلتقبل, حيلث ملرت سلبعة سلنوات وللم تنفلذ الملادة

بعد, إال انله ملع ذللك ال يمكلن إرفلال هلذا اآلليلة ك حلدى اآلليلات التلي ملن 
ؤخللذ اآلليللة كمللا هللي مطروحللة فللي الممكللن أن تحللل بهللا النللزاع سللواء ب

الحكومة االتحاديلة وحكوملة إذا لم يتوصل الطرفان, و الدستور أو تعديلها.
إلللى أيللة تسللوية مرضللية فللي المسللتقبل القريللب, سلليإدك  ,إقللليم كوردسللتان
أن أو بللين المركللز واإلقللليم, وحللرب أهليللة بللين مكوناتهللا حتمللاً إلللى قيللام 

حلللدى البلللدائل إ وهلللالطلللرفين بلللل مشلللكلة ملللن قحسلللم الالعسلللكرك ل الخيلللار
نشر قلوات حفلظ السلالم المطروحة مستقبالً, ولتفادك ذلك قد تتطلب ا مر 

 .التابع لألمم المتحدة في هذا المناطق
عنلدما وقف المكونين العربلي والتركملاني ضلد تنفيلذ اآلليلة الدسلتورية  -20

ق أظهرت نتائج االنتخابات التي جرت فلي المنلاطق المتنلازع عليهلا, حقلائ
حيللث أعطللت اإلشللارة  توجهللات مللواطني هللذا المنللاطق, كنيللرة عللن واقللع

المناطق ستكون مع كوردستان في حالة  هذاللعرب والتركمان بان مصير 
 إجراء االستفتاء.

فلي حسلم  المكلون التركملانيلجلا إليهلا يدسلتورية أخلرى قلد  ةهناك آليل -20

ملن  006للمادة  وفقاً  قائماً  درالياً يف إقليماً  والمطالبة بجعلها مشكلة كركوك,

 ضورفلم  نه, إال أن فرا نجاحها ضعيفة 4002العراقي لعام  الدستور

 .الكورد يرفضه وبدرجة اكبر ي,العرب من المكون
تعتبللر آليللة ضللم محافظللة كركللوك إلللى كوردسللتان مللن خللالل مطالبللة  -24

لقلانون اإلجلراءات التنفيذيلة الخاصلة بتكلوين  بلذلك, وفقلاً تها مجل  محافظ

ملن الدسلتور,  006التلي تعتملد عللى الملادة  ,4005لسنة  02رقم  ا قاليم

وتمتللاز هللذا اآلليللة بؤنهللا آليللة  ,مللن إحللدى الخيللارات المتاحللة أمللام الكللورد
دستورية, ويمكن للكورد تامين نلث أعضلاء مجلل  المحافظلة كلي يقلدموا 

إال أن مللا يقلللل فللرا نجاحهللا هللو أن الطلللب يقللدم إلللى مجللل   ,الطلللب
ملللة االتحاديلللة كلللي يقلللوم بتكليلللف المفوضلللية العليلللا المسلللتقلة وزراء الحكو

واالحتملال ا كبلر هلي مماطللة  ,لالنتخابات بل جراء اسلتفتاء فلي المحافظلة
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 اً الحكومللة االتحاديللة فللي تنفيللذ اإلجللراءات الالزمللة بحجللة أن هنللاك إطللار

    من الدستور. 020لحل المشكلة وتتمنل في المادة  اً دستوري
    :ثانٌا/ التوصٌات

بالمنلاطق المتنلازع عليهلا  ماالهتملا ةزيلادبكوردستان  إقليمحكومة  نوصي -0
 وخاصلة إيصلال فيهلا, الخدميلة والنقافيلة المختلفلة من خالل دعم ا نشطة
 الكلللوردكافلللة المكونلللات وللللي  ولهلللذا المنللاطق إللللى المشللاريع الخدميلللة 

 .فحسب

ية الكوردصيات في إقليم كوردستان والشخالسياسية الكوردية  القيادةعلى  -4
نشلللاطهم زيلللادة  فلللي بغلللدادالتشلللريعية وفلللي السللللطات التنفيذيلللة  ةالممنلللل

حللل نهللائي سللواء بتنفيللذ المللادة  إلللىبهللدف الللدفع نحللو التوجلله السياسللي, 

 ة.ومقبول ةعادلعلى أن تكون  أخرى تسوية إلىالتوصل  أو ,020
 ةبعللالمنللاطق المتنللازع عليهللا التالعامللة لهيئللة الدور  العمللل علللى زيللادة -2

, عللللى أن تكلللون ملللن ضلللمن مهامهلللا متابعلللة كوردسلللتان إقلللليملحكوملللة 
الجوانب المختلفة للنزاع والتطلورات الحاصللة فلي تللك المنلاطق, وكلذلك 
متابعة نشاطات الحكومتين االتحادية واإلقليم فيها, وتقديم تقارير كلل سلتة 

 أشهر إلى برلمان كوردستان.
ة المختلفلللة توحيلللد الصلللف عللللى القلللوى وا حلللزاب السياسلللية الكورديللل -2

المناطق, وإلغاء كافة المظلاهر هذا الكوردك والتوجه بسياسة موحدة نحو 
 فيها. المصال، الحزبية الضيقةو

ت افللالتحا بعلد أن أنبتلت السياسلية مراجعة تحالفاتهلا يةالكورد القوى على -2
االتحاديلللة  وتعهلللدات الحكوملللاتبينهلللا وبلللين القلللوى العراقيلللة ا خلللرى 

  كصلارمة  آليلةووضلع  فلي حلل النلزاع, عدم جدواها ,للكورد المتعاقبة
ة ررللم وجللود التللزام دسللتورك علللى الحكوملل فمللنالً  فللي المسللتقبل, تعهللد

 اللللم يعرضلللهالدسلللتورية  020الملللادة ب اعلللدم التزامهللل أن إال االتحاديلللة

 .لة القانونيةءللمسا

ى حتم عليس في تلك المناطق المكونات جميع يرضي ال للنزاعحل أك  إن -3
قويلة  أواصلرتلربطهم  يرفضون الحل الكلوردك رد التعامل مع سكانوالك

مشللاكل حقيقيللة  خلللقوهللذا مللن شللانه  ,بللدول الجللواروبللالعراق العربللي 
 إقلللليم كوردسلللتان زيلللادةحكوملللة  علللىلللإدارة الكورديلللة, عليللله يتوجلللب 
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 فقلدانعنلي يال  اإلقلليم إللىبان االنضمام  وإقناعها المكونات االهتمام بتلك
سلتكون مصلونة فلي ظلل حكلم ليبراللي الدسلتورية  احقوقهلأن  ا, بلقهحقو

اإلقلليم, ملع ذلك في دستور  وسينبت اإلقليم,مواطني جميع ب أسوةكوردك 
 وخاصلللة المكلللون ,هلللذا المنلللاطق إدارةالمكونلللات المختلفلللة فلللي  إشلللراك
عنلللي ضلللمان الغالبيلللة المطلقلللة لسلللكان هلللذا ي إرضلللائهموان  ي,التركملللان
شلكوك تركيلا التلي تعتبلر ملن اكبلر عوائلق  إزاللة إللى افةباإلض ,المناطق
 .كردستانإلى طق االمن تلك انضمام

ردية تعريف المجتمع الدولي والهيئات الدوليلة والك السياسية على القيادات -4
في تلك  السياسات التي مورست وجذور النزاع, وتوضي، بحقيقة المختلفة

يعتهلللا الديموررافيلللة فلللي طبتغييلللرات كبيلللرة  المنلللاطق, التلللي سلللببت فلللي
واإلداريللة, وبالتللالي فللان إصللرارهم علللى تطبيللع ا وضللاع فيهللا إنمللا هللي 

 إعادة الحقوق إلى أصحابها ا صليين.
والدوليلة بلان  واإلقليميلةنبلت للقلوى الداخليلة ت أنرديلة وعلى القيلادات الك -5

وللي  علن العلراق, تعني االنفصلال  كوردستان ال إلىهذا المناطق  إعادة
تبللدد مخللاوف تلللك الجهللات وبالتللالي تكللي  ,منلله المللوارد النفطيللةالغللرض 
 لتحقيق الهدف. ائقوالع إزالة

مطالبللة بزيللادة االهتمللام  وأنواعللهبمختلللف توجهاتلله والكللوردك  اإلعللالم -6
جوانبله المختلفلة للمتلقلي توضلي، بالنزاع على المناطق المتنلازع عليهلا, و

 العراقي وا جنبي.
العربية والكوردية التركمانية, وتشجيع -ورديةتشكيل جمعيات الصداقة الك -00

عمللل المنظمللات ريللر الحكوميللة ومللن خللالل عقللد المللإتمرات, لتقريللب 
 وجهات النظر بغية التوصل الى حل نهائي عادل ومقبول لدى الجميع.

النلزاع بدراسلة متخصلا مركلز  نوصي حكومة اقلليم كوردسلتان ب نشلاء -00
 فحلللوث الميدانيلللة علللن مختللللالب عللللى المنلللاطق المتنلللازع عليهلللا وإنجلللاز

جوانبلله التاريخيللة والجغرافيللة والديموررافيللة واالقتصللادية واالجتماعيللة 
تللك فلي  وا كلاديميينمن خالل االسلتعانة بلالخبراء ية, والقانون والسياسية
 .المجاالت

نوصللي ا طللراف المختلفللة للنللزاع وخاصللة حكللومتي إقللليم كوردسللتان  -04
ة حلللول مصلللير هلللذا المنلللاطق, والعلللراق, باللللدخول فلللي مفاوضلللات جديللل
يحقق العداللة ملع تقلديم ضلمانات  والتوصل إلى تسوية نهاية للنزاع بشكل

 وب شلرافملن أك تسلوية نهايلة  ةخاسلر نفسهاالتي ترى  ا طرافلحقوق 
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حللل  إلللىمللدعوة لتقللديم تنللازالت للتوصللل  ا طللرافجميللع , وهنللا دولللي
 أكنللر,النللزاع  متللؤز إلللىع فالالشلليء سللتد أووان فكللرة اخللذ الكللل  وسللط,

الحلل اللدائم لهلذا النلزاع ال يمكلن أن , الن حلل إللىوبالتالي عدم التوصل 
حللول كيفيللة تقسلليم أو تقاسللم السلللطة  االتفللاقيكللون إالّ سياسللياً متضللمناً 

 .والموارد وا رض
علللى الحكومللة االتحاديللة تسللريع عمليللة التطبيللع فللي المنللاطق المتنللازع  -02

للوافللدين والمهجللرين تعويضللات الت وتسللهيالعليهللا, مللن خللالل تقللديم ال
كافللة  كافللة نزاعللات الملكيللة, وإلغللاءحللل للعللودة إلللى أمللاكنهم ا صلللية, و

ررافيلللة والتغييلللرات الديم إلحلللداثالمراسللليم والقلللرارات التلللي صلللدرت 
تلللك  التللي كللان الغللرض مللن ورائهللا تعريللب اإلداريللة,وتغييللر الحللدود 

 المناطق.
اإلحصللاء مفهللوم  توضللي، تحاديللةعلللى وزارة التخطلليط فللي الحكومللة اال -02

 ,السلكاني باإلحصلاءتحديلد المشلمولين , ملن خلالل 020الوارد في المادة 

ووضع استمارة اإلحصاء بشكل تتضمن كافة البيانات عن سكان المنلاطق 
سلكاني علام فيهلا وبؤسلرع وقلت إحصلاء  المتنازع عليها, وبالتلالي إجلراء

 ممكن.
خابات وريرهلا ملن الجهلات المختصلة على المفوضية العليا المستقلة لالنت -02

في الحكومة االتحادية حل المشاكل الفنية فيما يخا االستفتاء اللوارد فلي 

, مللن خللالل تحديللد مللن للله حللق التصللويت, وتحديللد الوحللدة 020المللادة 

يه ملن السإال المطروح ف اإلدارية التي تجرى على أساسها, وكذلك تحديد
, أو قلد البقلاء ملع المركلز أودسلتان روك إلىاالختيار بين االنضمام خالل 

 كركوك أيضاً. إقليم إقامةخيار  يتم إضافة
 020على المحكمة االتحادية العليا حسم الجدل حلول ملدى سلريان الملادة  -03

بعللد انتهللاء المهلللة الزمنيللة المحللددة دسللتورياً لتنفيللذها, مللن خللالل إصللدار 
 قرار خاا بشان ذلك.

, وزيللادة ميزانيتهللا, لتسللريع 020 ضلرورة تفعيللل عمللل لجنللة تنفيللذ المللادة -04

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.

قليميللة وخاصللة تركيللا فللي أك حللل يمكللن ال يمكللن إهمللال دور الللدول اإل -05
 كوردسللتان إقللليمحكومللة  تلللك الللدول علللى لتبديللد مخللاوفالتوصللل إليلله, و
ؤن , والتؤكيللد بللمللع دول الجللوار السياسللية واالقتصللادية تحسللين العالقللات

وضللع المنللاطق المتنللازع عليهللا ضللمن كوردسللتان ال تهللدف إلللى مطللامع 
واالسللتقرار فللي هللذا  ا مللنزعزعللة  إلللىلللن يللإدك  اسللتقاللية, وسللوف

 .الدول
الن التجلارب  النزاع على المناطق المتنازع عليها,عدم تدويل السعي إلى  -06

 هامصلالح تقلدمالجهلات الدوليلة  أن أنبتلت السلابقة فلي هلذا المجلال الدولية
ا خرى, على سبيل  ا خالقيةاالعتبارات  االقتصادية واإلستراتيجية على

 وأهملللت إرادة كلان وفقللاً لهلذا المنطللقواليللة الموصللل  مشلكلةحللل المنلال 
 تالنللزاعع دائللرة المناقشللات والتعامللل بخصللوا اتسللاأن , كمللا سللكانها
مصللحة  قد ال يكلون فليت المحيط الدولي إلى وطنيال إطارامن وإخراجه 
القللوى العراقيللة  نقلللمقابللل  للقيللادة الكورديللةالسياسللي  النقللل ن  الكللورد

اإلقليميللة لهلا, سللترج، اللدول  ودعللما خلرى المناهضلة لتطلعللات الكلورد 
وا مللم المتحللدة الواليللات المتحللدة كمللا أن  كفللة الميللزان لصللال، ا خيللر,

وكذلك المإسسات ا كاديمية الدولية, ومنها مجموعة ا زمات الدوليلة, ال 
, كما أن الطلرح الدستورية لآللية اً وفق النزاعحل  إستراتيجيةعلى  تشددان

 ل التاريخية والجغرافية كؤسا  لحل النزاع.الدولي ال يؤخذ بالعوام
لحللل النللزاع علللى  020علللى الللررم مللن أن اآلليللة الللواردة فللي المللادة  -40

المنللاطق المتنللازع عليهللا هللي آليللة مناسللبة للحللل, إال أنلله فللي ظللل الجمللود 
التللي أصلللابها وعللدم التفلللاإل بتنفيللذها فلللي المسللتقبل, يحلللتم علللى القيلللادة 

يكللون ان يل آخلر, بشلرط أن يكلون علادالً, والكورديلة البحلث أو إيجلاد بلد
رربللة سللكان هللذا المنللاطق المعيللار الللذك والحقللائق التاريخيللة والجغرافيللة 

 ها.يحدد مصير
وأخيراً نوصي بتبني آلية خاصة لحل النزاع من خالل حسم أمر المنلاطق  -40

ا قللل خالفللاً بللين حكللومتي العللراق وكوردسللتان, وإعطللاء كركللوك وضللع 
 وتللوفير ضللماناتمللع ترتيبللات تقاسللم السلللطة,  خللاا ضللمن كوردسللتان,

للمكونات الرئيسلية وا قليلات ا خلرى, وكلل ذللك ب شلراف ملن  دستورية
 الحكومة االتحادية وا مم المتحدة.
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, , اسلللتانبول0مإسسلللة وقلللف كركلللوك للنقافلللة وا بحلللاث, ط الهرملللزك,

4005. 
عللى العالقلات الدوليلة: القضلية  وأنرهلاقادر, قضايا القوميلات  أمينمننى  .22

 , السللليمانية,يجيةاإلسللترات, مركللز كوردسللتان للدراسللات الكورديللة نموذجللاً 

4002. 
 0602محسن محمد متولي, كرد العلراق منلذ الحلرب العالميلة ا وللى  .23

, بيللروت, 0, الللدار العربيللة للموسللوعات, ط0625حتللى سللقوط الملكيللة 

4000. 
محمد إحسان, كردستان ودوامة الحلرب, دار الحكملة للطباعلة والنشلر  .24

 .4000, لندن, 0والتوزيع, ط
مإسسلة  التنوع أالنني والديني في كركوك, محمد حسين محمد شواني, .25

 .4003اربيل,  ,0ط موكرياني للطباعة والنشر,
محملللد صلللال، عقلللراوك, الكلللرد والدوللللة المسلللتقلة وفلللق المعاهلللدات  .26

 .4002والموانيق الدولية, اربيل, 
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د. محمللد هماونللدكت الفيدراليللة والديمقراطيللة للعللراق: دراسللة تؤصلليلية  .20
 .3113, أربيلت 2للطباعة والنشرت طسياسية قانونيةت دار ئارا  

محملللد يوسلللف إبلللراهيم القريشلللي, المللل  بيلللل وأنرهلللا فلللي السياسلللة  .20

 .4002العراقية, مكتبة اليقظة العراقية, بغداد, 
محملللود فهملللي درويللل  ومصلللطفى جلللواد )اللللدكتور( واحملللد سوسلللة  .24

 .0630)الدكتور(ت دليل الجمهورية العراقية لسنة 
-ملللل التلللي رسلللمت الحلللدود العراقيلللةملللريم عزيلللز فتلللاح, تحليلللل العوا .22

 .4004التركية, مركز كوردستان للدراسات االستراتيجية, السليمانية, 
, 0630-0625مسللعود البللارزاني, البللارزاني والحركللة التحرريللة الكرديللة  .22

 .0660كردستان, 
-0630مسلللعود البلللارزاني, البلللارزاني والحركلللة التحرريلللة الكرديلللة  .22

 .4004 , اربيل,0, ط2,  0642
م.  . الزاريلللللف و م. ا. حسلللللرتيان و شلللللاكرو محلللللوك و ك. ك.   .23

د. عبلدك حلاجي,  :فاسيليفا و اولغا جيغالينلا , تلاريخ كوردسلتان, ترجملة

 .    4003دهوك, -, دار سبيريز للطباعة والنشر, كوردستان0ط
مكتلب الفكلر  كردستان والحقوق القوميلة للتركملان, طالباني, د. مكرم  .24

 .4005 ,سليمانية ني الكردستاني,والتوعية لالتحاد الوط

منللذر الموصلللي, الحيللاة السياسللية والحزبيللة فللي كوردسللتان: رإيللة   .25

, لنلللدن, 0عربيلللة للقضلللية الكرديلللة, ريلللاض اللللري  للكتلللاب والنشلللر, ط

0660. 

منللذر الموصلللي, القضللية الكرديللة فللي العللراق: البعللث وا كللراد, دار   .26

 .4000, دمشق, 0المروة, ط
منطقلة كركلوك ومحلاوالت تغييلر واقعهلا القلومي, د. نورك طالباني,   .30

 .0666 لندن, ,4ط
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, شلركة المطبوعلات 0د. وليد رضوان, العالقلات العربيلة التركيلة, ط  .30

 .4003للتوزيع والنشر, بيروت, 
 (.4005هادك محمودت التوظيف السياسي للفكر الديني )اربيلت د.  .34

 
 :والتقارٌر المنشورة البحوث (ا  نٌاث
 البحوث: -أ

انللر نفللط كركللوك علللى ترحيللل الكللورد مللن كركللوك . ازاد نقشللبندك, د  .32
كركلللوك بحلللوث : مجموعلللة ملللن الملللإلفين, بحلللث منشلللور فلللي وتعريبهلللا,

, دار ارا  للطباعلة والنشللر, 4000الملإتمر العلملي حلول كركلوك نيسلان 

 .4000, , اربيل4ط
إينغا رو  وهان  ريمشا, ا كراد أطراف في الصراعات الدائرة فلي   .32

ق وضحايا لها, دراسة منشورة في المجلة الدولية للصليب ا حمرت العرا

 .42/23/3118ت بتاريخ 535العدد 
, البعلللد القلللومي لالسلللتيطان العربلللي فلللي محافظلللة إسلللماعيلد. خليلللل   .32

كركللوك بحللوث مجموعللة مللن المللإلفين,  :بحللث منشللور فللي كركللوك,

, دار ارا  للطباعللللة 4000المللللإتمر العلمللللي حللللول كركللللوك نيسللللان 

 .4000,اربيل ,4لنشر, طوا
حقوق اإلنسان والتنلوع االننلي لسلكان كركلوك, بحلث د. منذر الفضل,  .33

مقدم إلى مركز كلربالء للبحلوث والدراسلات فلي النلدوة العلميلة المنعقلدة 
لعلراق المسلتقبل(, لنلدن  باسم كركوك مدينة القوميلات المتآخيلة )نموذجلاً 

, (23), العللللللدد 251مجلللللللة  :فللللللي, منشللللللور 4000تمللللللوز  40-44

26/5/3118. 
 التقارٌر: -ب

( 03تقرير رئاسة القمة العربية اللدورة العاديلة )جامعة الدول العربية,  .34

 .4002أيار  42-44المنعقدة في تون , بتاريخ 
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إقلليم كوردسلتان, وزارة شلإون منلاطق خلار  اإلقلليم, تقريلر حلول حكومة   .35
ك, اربيلللل, التغييلللرات اإلداريلللة للمنلللاطق المتنلللازع عليهلللا بضلللمنها كركلللو

 .4004حزيران 
ملن الدسلتور )رائلد فهملي( اللذك قدمله  020لجنة المادة  تقرير رئي   .36

 .  4/04/4004مجل  النواب العراقي في جلسة يوم  أمام
ملن دسلتور  020لجنلة تنفيلذ الملادة  ,العراقلي مجلل  اللوزراءرئاسة   .40

 تقرير حول التوصيات بالتغيرات في الحلدود اإلداريلة جمهورية العراق,
بغلداد,  للمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك )المنطقة الشلمالية(,

 .[د. .]
حللول  الللدولي تقريللر ا مللين العللام لألمللم المتحللدة فللي مجللل  ا مللن  .40

 .25/2/3119, بتاريخ  S/2008/19العراق, المرقم 
ا ول  التقريللرنللا  ,(يونللاميبعنللة ا مللم المتحللدة لمسللاعدة العللراق )  .44
مجلل  اللوزراء العراقلي قلدم إللى  ,خلية المتنازع عليهلال الحدود الداوح

بتلللاريخ  ومجلللل  الرئاسلللة العراقلللي ورئاسلللة حكوملللة إقلللليم كوردسلللتان
6/7/3119. 

حللول الللدولي  المتحللدة فللي مجللل  ا مللن تقريللر ا مللين العللام لألمللم  .42
 .:3/7/311 بتاريخ,  S/2009/284المرقم  ,العراق

ملن  020, لجنة تنفيذ الملادة جمهورية العراق, رئاسة مجل  الوزراء  .42

 .4000دستور جمهورية العراق, التقرير السنوك الرابع للجنة, بغداد, 
 

 ثالثا ( رسائل الماجستٌر:

التجربللة الديمقراطيللة فللي كوردسللتان إبللراهيم حللاجي أمللين,  سللوزان .42
القلانون مقدملة إللى مجلل  كليلة ريلر منشلورة  ماجسلتير العراق, رسلالة

 .4000  كاديمية العربية في الدنمارك,في اوالعلوم السياسية 
الوضللع القللانوني للمنللاطق المتنللازع عليهللا فللي  شللاخوان صللابر احمللد, .43

ت رسالة ماجستير رير منشلورة مقدملة إللى كليلة العراق: كركوك نموذجا
 .:311ت كويهجامعة , القانون
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-شللليرزاد زكريلللا محملللد, الحركلللة القوميلللة الكورديلللة فلللي كوردسلللتان .44

, رسللللالة ماجسللللتير ريللللر 0635تمللللوز  04-0632شللللباط  5العللللراق: 

 .4002منشورة مقدمة إلى كلية اآلداب جامعة دهوك, 
حقوق التركملان بلين حلق  ,مصطفى محمد ,نجم الدين مصطفى محمد  .45

رسللالة ماجسللتير ريللر منشللورة , والصللراع حللول مدينللة كركللوك الوجللود
العربيلللة فلللي  با كاديميلللة مقدملللة إللللى مجلللل  كليلللة القلللانون والسياسلللة

 .4000مارك, يناالد

 
 رابعا ( الدساتٌر:

 :العراقٌة الدساتٌر - أ

 .0642ا ساسي العراقي لعام القانون  .46
 .0625الدستور العراقي المإقت لعام  .50
 .0632الدستور العراقي المإقت لعام  .50
 .0632الدستور العراقي المإقت لعام  .54
 .0635العراقي المإقت لعام  الدستور .52
 .0640العراقي المإقت لعام  الدستور .52
 .4002 لعام الدستور العراقي الدائم .52
 .:311مشروع دستور إقليم كردستان العراق لعام  .53
 :األجنبٌة الدساتٌر -ب 

 .0662لعام  دستور مملكة البلجيك .54
 

 خامسا ( الوقائع العراقٌة:

 .34/21/2:79 بتاريخ ,2  (,0324) ددعال .55
 .:6/21/2:7 بتاريخ ,2 (, 0453) ددعال .56
 .:36/21/2:7 تاريخب ,2  (,0464) ددعال .60
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 .2:81/:/9 (, بتاريخ0604) ددعال .60
 . 26/23/2:86بتاريخ  (,4202) ددعال .64
  .3/2:87/: بتاريخ (,4202) ددعال .62
  .37/3/2:87 بتاريخ (,4202) ددعال .62
  .27/7/2:91 (, بتاريخ4446) ددعال .62
  .2:95/:/28 , بتاريخ4  (,2000) ددعال .63
 .35/9/2:98 , بتاريخ4  (,2032) ددعال .64
  .23/23/2:99 (, بتاريخ2424) ددعال .65
  .:2:9/:/36 بتاريخ (,2442) ددعال .66

  .7::8/21/2 بتاريخ (,2325) ددعال .000
 .31/22/3111 بتاريخ (,2522) ددعال .000

 
 القوانٌن:سادسا ( 

 .0642لمنطقة كردستان العراق لسنة  (22)الحكم الذاتي رقم  قانون .004
 .4002ة لعام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالي .002
( لسلنة 02اإلجراءات التنفيذية الخاصلة بتكلوين ا قلاليم ذك اللرقم ) قانون .002

4005. 
, الصلللادر ملللن انتخلللاب مجلللال  المحافظلللات وا قضلللية والنلللواحي قلللانون .002

, والمنقض من قبلل مجلل  رئاسلة 4005تموز  44البرلمان العراقي بتاريخ 

 جمهورية العراق.
ذك  ردسلتان للمنلاطق المتنلازع عليهلاكو إقلليمقانون الهيئلة العاملة فلي  .003

 .4000( لسنة 4رقم )ال
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 القرارات:سابعا ( 
 قرارات مجلس األمن: -أ

آب  3في   S/RES/661(1990)قرار مجل  ا من المرقم:  .004

0660. 
تشللرين  46فللي S/RES/678 (1990) المللرقم: ار مجللل  ا مللن قللر .005

 .0660الناني 
نيسان  2في  S/RES/688 (1991): المرقمقرار مجل  ا من  .006

0660. 
أيار  44في  S/RES/1483(2003)مجل  ا من المرقم:  قرار .000

4002 .  
آب  02في  S/RES/1500(2003قرار مجل  ا من المرقم: ) .000

4002. 
حزيران  5في  S/RES/1546 (2004)مرقم: قرار مجل  ا من ال .004

4002. 
آب  00 في  S/RES/1770 (2007)مجل  ا من المرقم: قرار .002

4004. 
 :جامعـة الــدول العربٌةقرارات  -ب

مجللل  جامعللـة الـللـدول العربيللة علللى مسللتوى القمللـة, المللرقم:  قللرار .002

(, 02(, فلللللي اللللللدورة العاديلللللة )0/2/4002 -(02د.ع ) 422:  .)ق.ق

 .4002آذار  0هـ الموافق 0242ذو الحجة  45يخ, شرم الش
 .مجل  جامعـة الــدول العربية عللى مسلتوى القملـة, الملرقم: )ق.ق قرار .002

, الجزائلللر(, 04(, فلللي اللللدورة العاديلللة )44/2/4002 -( 04د.ع ) 466: 

 .4002مار / آذار  44

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/661%281990%29&Lang=A
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 قرارات برلمان كوردستان: -ج
 قللة علللى اقتللراح يونللاميحللول الموافالعللراق قللرار برلمللان كوردسللتان  .003

 لملدة سلتة أشلهر, الصلادر فلي الجلسلة رقلم 020لتمديد مدة تنفيلذ الملادة 

 .37/23/3118( في 23)
 

 :وثائق وبٌانات المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات (ا  ثامن

في العراق, ونيقلة تصلديق النتلائج لالنتخابات  المستقلة المفوضية العليا .004
 .26/21/3116النهائية الستفتاء 

 02التقريلللر النهلللائي النتخابلللات , البعنلللة الدوليلللة لالنتخابلللات العراقيلللة .005
 .لمجل  النواب العراقي 4002كانون ا ول 

المفوضللية العليللا المسللتقلة لالنتخابللات فللي العللراق, نتللائج انتخابللات   .:22

 .4006مجال  المحافظات لعام 

 
 الدورٌات: تاسعا (

 .4002شباط /يرفبرا 4عدد يوم  تاللندنيةجريدة الحياة  .231

  .:32/3/311 (,0224جريدة الصباح الجديد, العدد )  .232

 5 (,6242) ا علدادجريدة الشلرق ا وسلط: جريلدة العلرب الدوليلة,   .233
ملللار   02(, 00462) .4004ابريلللل  00(, 00230). 4002يونيلللو 

4000. 

جريللدة الترجمللان الناطقللة باسللم حللزب العدالللة التركمللاني العراقللي,   .234

 (,024. )4006تملللللوز  (,002. )4006حزيلللللران  (,002)ا علللللداد 

 .4000حزيران 

العللدد  جريللدة القلعللة, أسللبوعية سياسللية تصللدرها الجبهللة التركمانيللة. .235
 (.35/12/3122في  367)

 
 المصادر االلكترونٌة:( ا  عاشر
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-0520) د. جبار قادر, التركيلب ا نينلي لسلكان كركلوك خلالل قلرن  .236

 وني:(, بحث منشور على الموقع االلكتر0625

         arab/pages/page.dr00.htm-http://www.kurdtimes.com/kt . 
خليل إسماعيل محمد, كوردية كركلوك فلي ظلل الحقلائق التاريخيلة د.   .237

منشللللللللللور علللللللللللى الموقللللللللللع االلكترونللللللللللي:  الجغرافيللللللللللة, بحللللللللللث 
arab/pages/page.dr00.htm-http://www.kurdtimes.com/kt . 

د. سلللامر مإيلللد عبلللد اللطيلللف, قضلللية كركلللوك: رإيلللة فلللي ا بعلللاد   .238
اإلسلللللتراتيجية والحللللللول المقترحلللللة, بحلللللث منشلللللور اللللللرابط التلللللالي: 

www.kerkukfeneri.com/ar/?=2636 . 

 سللعد عبللد الحسللين الشللمرك, دور جامعللة الللدول العربيللة فللي العللراق  .239
 )سياسللللللياً وأمنيللللللاً(, بحللللللث منشللللللور علللللللى الللللللرابط التللللللالي:

h.com/contents/shehri/2009/april/1/6.htmlhttp://www.zeitoona. 

عوني الداوودك, كركوك وسياسة التعريب, بحث منشور على الرابط   .:23
 التالي:

 arab/pages/page.dr00.htm-http://www.kurdtimes.com/kt . 
ور اإلقليملي لمصلر وإيلران تجلاا قضلايا الشلرق رلادة محملد سلالم, اللد .241

فلي موقلع المركلز اللديمقراطي العربلي للدراسلات  ا وسط, بحث منشور
 على الرابط التالي:و اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية,

-2010-02/3239-22-12-18-10-www.democraticac.com/ar/2009http://

06-56-09-26-07 . 

 4002برنللامج االنتخلللابي النتخابلللات مجللل  النلللواب العراقلللي لعلللام ال .242

 على الرابط التالي:متوفر 
ad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=10http://www.alitth

372 . 
ل  المحافظات التي االبرنامج االنتخابي لقائمة الحدباء النتخابات مج .243

 على  الرابط التالي: :42/2/311جرت في 
55679.htm-rchive/index.php/thttp://www.almawsil.com/vb/a . 

 آبفلي تقلدم بهلا التحلالف الكوردسلتاني  قائملة نا ورقة عملل .022

ملن  بلدأتتشلكيل الحكوملة التلي  تلؤخيرإلخرا  العراق ملن أزملة  4000

 شط العرب: أنباءفي موقع وكالة متوفر  ,4000 آذار 4انتخابات 

http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
http://www.kerkukfeneri.com/ar/?=2636
http://www.kerkukfeneri.com/ar/?=2636
http://www.zeitoonah.com/contents/shehri/2009/april/1/6.html
http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
http://www.democraticac.com/ar/2009-10-18-12-22-02/3239-2010-07-26-09-56-06
http://www.democraticac.com/ar/2009-10-18-12-22-02/3239-2010-07-26-09-56-06
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=10372
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=10372
http://www.almawsil.com/vb/archive/index.php/t-55679.htm
http://www.almawsil.com/vb/archive/index.php/t-55679.htm
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http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=articl

e&id=600 . 
( النتخابللات مجللل  النللواب طللورانالبرنللامج السياسللي لقائمللة التغييللر ) .245

 . www.gilgamish.orgمتوفر في موقع:  ,4000العراقي آذار 

لقائملة العراقيلة الوطنيلة النتخابلات مجلل  النلواب لالبرنامج االنتخابي  .246

 عللللى اللللرابط التلللالي:و لقائملللةاعللللى موقلللع  متلللوفر 4000العلللراق لعلللام 

http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=2 . 

الموقلللع الرسلللمي  ملللن 4000ي لعلللام برنلللامج حكوملللة الملللالك .023

 لمجللللللللل  الللللللللوزراء العراقللللللللي وعلللللللللى الللللللللرابط التللللللللالي:
http://www.pmo.iq/PageViewer.aspx?id=3 . 

العللام للجامعللة العربيللة عمللرو موسللى فللي برلمللان  ا مللينا كلمللة نلل .248
 اللللللللللرابط التلللللللللالي: وعللللللللللى 35/23/3116بتلللللللللاريخ  كوردسلللللللللتان

http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=6

977&smap=01010100 
كوردسلللتان مسلللعود البلللارزاني حلللول قلللانون  إقلللليمنلللا كلملللة رئلللي   .249

متللوفر فللي  ,02/04/4006بتللاريخ  العراقللي, النللواب مجللل انتخابللات 

موقللللللللللللللع رئاسللللللللللللللة اإلقللللللللللللللليم وعلللللللللللللللى الللللللللللللللرابط التللللللللللللللالي: 
http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256 . 

تقللديم:  اإلخبللاركزيللرة قنللاة الج اتهللأجرمقابلللة مللع مسللعود البللارزاني    .:24
موقلع قنلاة  متلوفر فلي, :27/3/311ليلى الشايب, تلاريخ بلث البرنلامج: 

 . /http://www.aljazeera.net: ة اإلخباركالجزير

مع خالد شواني عضو البرلملان العراقلي االلكتروني مقابلة موقع خندان    .251

 اإلخبلللارك منشلللور عللللى موقللع خانلللدان 4/0/4000 مللن كركلللوك بتللاريخ

 وعلى الرابط التالي:
http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&Jor

=1 .  

فللللي  (242)المللللرقم علمللللاء المسلللللمين فللللي العللللراق,  هيئللللةبيانللللات   .252

: من موقعها الرسلمي ,4/4/4004في  (240)رقم , والم04/00/4003

amsi.org-www.iraq . 

http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=600
http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=600
http://www.gilgamish.org/
http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=2
http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=2
http://www.pmo.iq/PageViewer.aspx?id=3
http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=6977&smap=01010100
http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=6977&smap=01010100
http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256
http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256
http://www.aljazeera.net/l
http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&Jor=1
http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&Jor=1
http://www.iraq-amsi.org/
http://www.iraq-amsi.org/
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علللى تصللريحات  اً رد 2/23/3119 كوردسللتان فللي إقللليم بيللان حكومللة .253

علللى موقللع  , متللوفرالحكومللة االتحاديللة نللورك المللالكي رئللي  وزراء
  ن وعلى الرابط التالي:كوردستا إقليمحكومة 

www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr=2

51&anr=26812  

 حلول توصليات ديمسلتورا الكوردسلتانيبال  المجلل  اللوطني  .022

 , وعلى الرابط التالي:4005حزيران  5 في
-www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News

140&id=2117   
البيللان الصللحفي لبعنللة يونللامي حللول الحللدود الداخليللة المتنللازع عليهللا,  .255

 التلللللللللللللللللللللللللللالي: منشلللللللللللللللللللللللللللور عللللللللللللللللللللللللللللى اللللللللللللللللللللللللللللرابط
http://www.uniraq.org/arabic/newsroom/getarticle.asp?Articl

eID=1009 .  

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

.   
 الصلللادر ملللن قبلللل القلللوى وا حلللزابنلللا مينلللاق كركلللوك  .023

 شللللبكة البرلمللللان العراقللللي:موقللللع  متللللوفر فلللليوالمنقفللللين التركمللللان 
ent.com/index.php?sid=1348www.irqparliam .   

النالنيللة لمحافظللة كركللوك والحكللم الللذاتي  اإلدارةنللا مشللروع نظللام  .258
 اللرابط التلالي:و موقع الجبهة التركمانية على متوفرلتركمان العراق, 

http://www.kerkukfeneri.com/ar/?p=1478     
 , متلوفرحلزب تركملان إيللياللذك طرحله كركلوك  إقليمنا مشروع   .259

 علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط التللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالي:
http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkukpr

ojesi&lang=ar .  

لتوحيد إدارتي حكومة إقليم كوردستان, نا االتفاقية التاريخية  .026
 منشور على الرابط التالي:

www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=8876
&smap=01010100  

http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr=251&anr=26812
http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr=251&anr=26812
http://www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News-140&id=2117
http://www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News-140&id=2117
http://www.uniraq.org/arabic/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1009
http://www.uniraq.org/arabic/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1009
http://www.parliament.iq/
http://www.irqparliament.com/index.php?sid=1348
http://www.irqparliament.com/index.php?sid=1348
http://www.kerkukfeneri.com/ar/?p=1478
http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkukprojesi&lang=ar
http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkukprojesi&lang=ar
http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=8876&smap=01010100
http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=8876&smap=01010100
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من اجل اإلصالح والتقدم, متلوفر عللى  االزدية النظام الداخلي للحركة .261
 . islah.net/nizam.php-http://www.ezidi موقعها االلكتروني:

, مقالة منشورة فلي مركلز , أكراد كركوك وحلم االنفصاليخليل العنان .262
  :الجزيرة للدراسات وعلى الرابط

 -B6B9-405F-8DF0-www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA

985F772FA568.htm . 
عبللد الحسللين شللعبان, مفارقللة السلليادة والتللدخل اإلنسللاني, مقالللة  .024

 منشللللللللللللللللللللللللللورة علللللللللللللللللللللللللللى الللللللللللللللللللللللللللرابط التللللللللللللللللللللللللللالي:
ar.org/debat/show.art.asp?aid=179840http://www.ahew .   

عبدالجليل زيد المرهون, تركيا وقضية كركوك, مقاللة منشلورة  .022
 24/5/3118)النسللخة االلكترونيللة(, فللي  جريللدة الريللاض اليوميللة فللي

: اآلتلللللللللللللللللللللللللللليالللللللللللللللللللللللللللللرابط  متللللللللللللللللللللللللللللوفر علللللللللللللللللللللللللللللى
/www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.htmlhttp:/ . 

: المشلكالت العمليلة 020د. منذر الفضلل, أحكلام تلؤخير تطبيلق الملادة  .265

 والحللللللللول القانونيلللللللة, مقاللللللللة منشلللللللورة عللللللللى اللللللللرابط التلللللللالي:
http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&vie

-19-23-24-08-140&catid=7:2008-w=article&id=58:

30&Itemid=30 

السللفير ا مريكللي فللي العللراق: الواليللات المتحللدة ملتزمللة بالضللمانات   .266
الرسللمي موقللع الى منشللور علللخبللر إلقللليم كوردسللتان,  التللي قطعتهللا

 كوردسلللللللللللتان وعللللللللللللى اللللللللللللرابط التلللللللللللالي: إقلللللللللللليمحكوملللللللللللة ل
www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100&lngnr=14

&rnr=81&anr=33481 . 

خبلر مليلار دوالرت  04ركيلا يصلل إللى التبادل التجارك بين العراق وت .267

 وعلللى الللرابط التللالي:منشللور فللي موقللع وكالللة اكللانيوز اإلخبللارك 
http://www.aknews.com/ar/aknews/2/235609/ . 

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

وتقاريرهلا  وأعمالهلا 020نات عن تشكيلة لجنلة تنفيلذ الملادة ابي .025

 التلللللللللالي: ونشلللللللللاطاتها ملللللللللن موقلللللللللع اللجنلللللللللة عللللللللللى اللللللللللرابط
p://www.com140.com/htt  

http://www.ezidi-islah.net/nizam.php
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm#0
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm#0
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9-985F772FA568.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179840
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179840
http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.html
http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.html
http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=58:-140&catid=7:2008-08-24-23-19-30&Itemid=30
http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=58:-140&catid=7:2008-08-24-23-19-30&Itemid=30
http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=58:-140&catid=7:2008-08-24-23-19-30&Itemid=30
http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=58:-140&catid=7:2008-08-24-23-19-30&Itemid=30
http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100&lngnr=14&rnr=81&anr=33481
http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100&lngnr=14&rnr=81&anr=33481
http://www.aknews.com/ar/aknews/2/235609/
http://www.middle-east-online.com/?id=54261
http://www.com140.com/
http://www.com140.com/
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موقللع الهيئللة العامللة فللي إقللليم كوردسللتان للمنللاطق المتنللازع   .026

  dagb.org/-http://krgعليها: 
 . /http://wikipedia.orgالموسوعة الحرة على االنترنيت:  .030

 

َِو) إلى الكوردٌة ةجمرتلمٌة وادركوالالمصادر  َِكٔر  :كوردى( ذ

 
 (:ثٕر ُ ) اوال ( الكتب

َُّاى رابزَحََ بارٗ  .030 ئٕمحٕح عٕسِشو راصتٖ عارٗ  ٕر ُ   ٕ ن
 .4004ئٕ زَحاو  ٕر ُ و 

َِش رٔماّ  قااحر َنإجات عإىل صاارو  ارِطٕرِإ انٖ  ُر ّاا          .273 ثٕرَ
َِذِهاإَٔ َبه    َّاازاقو حٔسطاااٗ  ُ َِمٖ  ُرحصااتانٖ ع َ زحناإَٔٗ  ٕصاإر ياإر

َّزو 0 ُ زِانٖو ض  .4000و يَٕ 

 َٕٔ انكا ََرحبُنا ِٕاصااِّّ  طٕ ٕٗ حٔقٕ ٕجُيز نا   صاملو  ُرح   .274
ئاااراظو ٔٗ َبهَ زحناإَ ثاضاااٗ طااسِْٔ ا عاازاقو حٕ ّغاإي ٗصااتُرٔح ٕ اا
َّٕي  .4004زو َ 

275. َّ َّ ٕٗ  ُرح  ٕغح. خلّ: غمساعّ: حممكو   َّع ِااى   ٔصهُر ٕٗغزاق  
َِطااسٔح  رعااّك مضاانيوعبااكار :زاىَّااطرَٔ بااُىو ٗ ََٕٔبهَ زناا َِٕٔهااذاٗ  ُ

َّٕي وٖ ُ زِان  .4000 زوَ 

276. َِ ٕ  انٖ ٕح صُفٖو  افٕ ٕبني حمر ٗ 4002صاتُرٗ  ٔحٕ ىل  اُرح  ا  طا
َّ َّٕنتٕزاقكاو صع  .4004ٗ صرتا ّحٖ  ُرحصتاىو صلّمانٖو َٕٔكُ ّهرٗ  

نّغااتماى َقُناااغٖ  َٕ و  اإر اأ: حٔارحذ باإالىو يٕبااكَ ه ئُجاإع .277
َِ َّاٖ  و pkk  انْٔ زاََبه ٕزاى: بزَصكو  َّطرٔرخُحامناىو َٕٖ بظاٖ بشنُ )ب

َٖ(و  َٖ ضاثكزن  .0662جً

http://krg-dagb.org/
http://wikipedia.org/
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اب ضااااااٗ طاااااسٔح زافّاااااآ  ُرحصاااااتاىو طجُ فُروٕباااااكَ ه غااااا ٕع .278
َّٕي و2ض ٗ  ُ زِانْؤََٕبهَ زحن  .4002زو َ 

-بكزحىٔرٕعاإب  زحنااٖ  ُرحصااتاى: ب ٔرٕعاإمخُرٗو بٕفُر  اإغاا .279
َّٗو جَٕٔاربُنطنٔرٕب- انٖٕ زصّٕ  َّٕمو يّٕابٖ ص  .4000زو َ 

َّااازاى:  .:27 فُئااااح مٕ ااإ خُرعاااّكو  ااإر ُ   ااإ بٕ كٕنا ٕ اناااكاو َٔط
َّزو  َّزاىو يَٕ   .4004نٕرمياى عٕبكَال خُعهاَو حٔسطاٗ َٔرط

َّاازاق حا َ ّكانّش إا انٖ     .281 رح  إا ع َّتاُا ٖو حَسٗ  اُا َساح عٕبااكَ ه ي نإا
َاٗ  رٗ ح َّٕياا ٗ  ُ زِااانْؤَٕاب َبهَ زحنااضاااٗ طااسٔو ح4002ضارٔصإا  زوَ 

4006. 

ح. ياعااا  ِاصاااني ماااكاح َصااازحار حمماااك عباااكا زمحوو ئٕ لٕصاااٖ       .282
َّااا  َّاا و زاق ُرحصااتانٖ ع َّ و0ضدانٕٗ االحِااابو ثاضاا زاق َ جًّااااىو ع  وزيااإَ 

4006. 

 

 : (راثُرت) ثانٌا ( التقارٌر باللغة الكوردٌة

َّها ُ اإ اى:  ااُرح      .044  :ئٕنضااتّتُٗ  ااُرح بااُ  ااافٖ  اازَظو ناَضاإ ج
َّبتٕ بٕرٗ 600راثاااُر ٖ  اِبااإت ذ اااارٔ )  قُربانّااإ ٖ بااإرحَٔامو  (و صااا

4000. 
 

  (:رظإُ َ طنا ذرَ) ( ا كَرِاتثالثا  
 ٕ:نا ذرَ -ا

 .44/6/4005و ٕ بٕحََع و(540) ٔ ارذٗ ئاصُو ٕنا ذرَ .284

 .2/6/4002و ٕممٕ غٕ(و 0063ِ ارٔ )ذباتو ٕٗ خٕنا ذرَ .285
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َٗو ذ ااارٔ ) .286 /  04/4/4000(و  اإ 2065رَذنا اإٗ  ُرحصااتانٖ نااُ
/  2/2/4000(و  اإ 2222/ ذ ااارٔ ) 2/2/4000(و  اإ 2222)ذ ااارٔ 
 .20/2/4000(و  ٕ 2220ذ ارٔ )

 :رظاُط -ب

(و 42) ٔ ااااااارذ .02/2/4004(و 04ذ ااااااارٔ ) و 020 ٗرظاااااااُط .287
 .  5/6/4000(و 46) ٔ ار. ذ3/2/4000

ثااِشٗ   (04ذ اارٔ )  . :311(و بٕيارٗ صااىل  8)ٔ  ارحٔنطكاى. ذارٓ ظُط .288
 .  4000 صاىل

ذ اااارٔ   .00/2/4002 ٕ(و  ااا 242) ٔ اااارذُالى طااا يٕفتّها ااإٗ  .289
 .04/4/4004(و 344)

 

َِو ئٕ كرتَنٖ)المصادر االلكترونٌة رابعا (  َِكٔر  : (ذ

28:. َٓ  ٕ:َُناااامن ٕٕ نا ُ اااإ اى  اااإر ُ  باااا  ضااااجُ عاااإو ناَ ياااااَر
َٖ:و ٖخُِهكنَِٕٔاااإ ْ ِاصاااااِ َّكُ ّهٕ اااإ يا ّاااإ باااإالظ  اااازى ل صاااااِت   

www.kirkukcenter.com/ .  

َِ   ٕصعُح بارسانٖ بٕرا بإر ئٕجنُ إنٖ    .291 حٔقٖ َ ٕٗ صٕرَ ٖ يٕر
َِشطاٗ  ٕر ُ   ٕ بٕرَارٗ   ٕ صاِتٖ فٕر ٖ صإرَ إِ ٖ   و9/3119/:ثار

 ٖ َِ   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااإ  ّهكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  :ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااإر
org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430http://www.krp. . 

َِمٖ  ُرحصتاى  ٕ  .292  یٕ حاَا ا  ٕ  ا  و5/9/3119ثغتطريٗ صٕرَ ٖ يٕر
َِشطاٗ جنُ ًٕئ َِمٖ  ُرحصتاىو  إ  ر ُ  ٕ  ٕنٖ ثار بُ طٕرانَٕٔ بُ صٕر يٕر

َِ   ٕ  ّهكٖ:  صاِتٖ صٕرَ إِ ٖ يٕر

    http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=437  . 

http://www.kirkukcenter.com/
http://www.kirkukcenter.com/
http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430
http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430
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ِٔاإ طز ُٔ اى  اإ َٕ  اإ ناا یرٕ نُِهااّعاى حميضااتُرا صااتحٔقااٖ َ اإٗ  .293
َّزاق  ٕ حانّغاتهٖ ذ اارٔ    ثٕر إ انٖ   ی 04/04/4004رَذٗ  ی( 22)ع

 ٖ: ّهك ٕ   ُرحصتاىو  ٕ صاِتٖ ثٕر ٕ انٖ  ُرحصتاى
-http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News

140&id=5180 .  

  
 
 

 (English References)ٌة نطلّشاال المصادر

 

 (English books)ٌة نطلّشاال اوال ( الكتب باللغة

 
183. Dr. Amr Abdalla and Allison Attenello, 

Understanding C. R. Sipabio Aconflict Analysis 

Model, University for Peace Virginia USA , 2002. 

184. Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, 

Contemporary Conflict Resolution: the prevention, 

management and transformation of deadly conflicts, Polity 

Press, 1
st
 published, Cambridge UK, 2005. 

185. Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed 

Ludin, Richard Smith,  Steve Williams and Sue 

Williams, Working With Conflict Skills & Strategies 

for Action, Zed Book, New York USA, 2000. 

 
 :(periodicals and studies)البحوث والتقارٌر باللغة االنكلٌزٌة  ثانٌا (

 
186. Amnesty International, Syria: Kurds in the Syrian 

Arab Republic one year after the March 2004 events, 

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News-140&id=5180
http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News-140&id=5180


 361 

Middle East And North Africa-Syria report, AI Index: 

MDE 24/002/2005,London, 10 March 2005.  

187. Ashley Heacock, Conflict In Kirkuk: 

Understanding Ethnicity, Research Published by The 

George Washington University, Washington, 2010.   

188.  Brendan O’Leary and David Bateman, Article 

140: Iraq’s Constitution, Kirkuk and the Disputed 

Territories, Paper published at: at Rayburn House, 

Washington D.C. May 9 2008.  

189. 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. 

190. Henri J. Barkey, Turkey and Iraq The Perils 

(and Prospects) of Proximity, United States Institutes 

Of Peace, Special Report, no. 141, Washington, 

JULY 2005 . 

191. Henri J. Barkey, Turkey’s New Engagement in 

Iraq: Embracing Iraqi Kurdistan, The United States 

Institute of Peace, Special Report, no. 237, 

Washington,  May 2010. 

192. Human Rights Watch, Claims in Conflict: 

Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq, Vol. 

16, No.4, New York, August 2004. 

193. Human Rights Watch, On Vulnerable Ground 

Violence against Minority Communities in Nineveh 

Province’s Disputed Territories, ISBN: 1-56432-552-

0, New York, November 2009. 

194. Lydia Khalil, Stability in Iraqi Kurdistan: Reality 

or Mirage?, Paper Published at: The Saban Center  at 

The Brookings Institution, Washington DC, June 2009. 



 360 

195. Michael Rubin, Is Iraqi Kurdistan a Good 

Ally?, The American Enterprise Institute  Reports 

No. 1, Washington, D.C., January 2008. 

196. 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. 

197. The International Crisis Groups, Iraq's 

Constitutional Challenge, Middle East Report N°19, 

Baghdad/Brussels, 13 November 2003. 

198. The International Crisis Groups, Iraq's Kurds: 

Toward an Historic Compromise, Middle East Report 

N°(26), Amman/Brussels, 8 April 2004. 

199. The International Crisis Group, Iraq: Allaying 

Turkey's Fears Over Kurdish Ambitions, Middle East 

Report, N°35, Ankara/Amman/Brussels, 26 January 

2005 . 

200. The International Crisis Group, Iran In Iraq: 

How Much Influence ?, Middle East Report, N°38, 

Amman/Brussels, 21 March 2005. 

201. The International Crisis Group, Iraq and the 

Kurds: The Brewing Battle over Kirkuk, Middle East 

Report N°56, Amman/Brussels, 18 Jul 2006. 

202. The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: 

Resolving the Kirkuk Crisis, Middle East Report N°64, 

Kirkuk/Amman/Brussels, 19 April 2007. 

203. The International Crisis Group, Turkey and Iraqi 

Kurds: Conflict or Cooperation ?, Middle East Report, 

N°81, Istanbul/Brussels, 13 November 2008 . 

204. The International Crisis Group, Oil for Soil: 

Toward a Grand Bargain on Iraq and the Kurds, 



 362 

Middle East Report N°80, Kirkuk/Brussels, 28 

October 2008. 

205. The International Crisis Group, Iraq and the 

Kurds: Trouble Along the Trigger Line, Middle East 

Report N°88, Baghdad/Erbil/Brussels, 8 July 2009. 

206. The International Crisis Group, Iraq's New 

Battlefront: The Struggle over Ninewa, Middle East 

Report N°90, Mosul/Washington/Brussels, 28 

September 2009.  
207. 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. 

208. The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: 

Confronting Withdrawal Fears, Middle East Report 

N°103, Erbil/Baghdad/Brussels, 28 March 2011. 

 

 :Internet References)) المصادر االلكترونٌة االنكلٌزٌة رابعا (
 

209. 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: www.offiziere.ch/wp-

content/uploads/CSIS_BarriersToReconciliation_Iraq.pdf  
210. 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: 

www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/03

03_iraq_ferris/0303_iraq_ferris.pdf 

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/0303_iraq_ferris/0303_iraq_ferris.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/0303_iraq_ferris/0303_iraq_ferris.pdf


 363 

211. 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  

212.  Mona Yacoubian, Syria’s Relations with Iraq, 

The United States Institute of Peaces report, April 

2007, published at: 

  iraq-relations-http://www.usip.org/publications/syrias  
213. 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-and-changing-strategic-context-

middle-east 

214. L. Shay Bright, Conflict Mapping Chart , 

Article published at the link:  
www.cmsupport.org/ConflictMapping/ConflictMap001/

ConflictMap001.cfm?ID=1  

215. 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 .  
216. Joseph R. Biden Jr. and Leslie H. Gelb, Federalism 

Not Partition, article published at: 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/10/02/AR2007100201824.html  
217. Joseph R. Biden Jr., Iraq: A Way Forward, 

article published at: 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22079.pdf
http://www.usip.org/publications/syrias-relations-iraq
http://www.usip.org/publications/won-t-you-be-my-neighbor-syria-iraq-and-changing-strategic-context-middle-east
http://www.usip.org/publications/won-t-you-be-my-neighbor-syria-iraq-and-changing-strategic-context-middle-east
http://www.usip.org/publications/won-t-you-be-my-neighbor-syria-iraq-and-changing-strategic-context-middle-east
http://www.cmsupport.org/ConflictMapping/ConflictMap001/ConflictMap001.cfm?ID=1
http://www.cmsupport.org/ConflictMapping/ConflictMap001/ConflictMap001.cfm?ID=1
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/02/AR2007100201824.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/02/AR2007100201824.html


 364 

http://americancentristparty.net/PDF/planforiraq.pdf  

218. Axis of evil, Article Published at the free 

encyclopedia at the link: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Axis_of_evil  
219.  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-secretary-passage-iraqs-

revised-election-law 
220. President Woodrow Wilson's Fourteen Points, 

Available at link: 

http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&d

oc=62 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://americancentristparty.net/PDF/planforiraq.pdf
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-press-secretary-passage-iraqs-revised-election-law
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-press-secretary-passage-iraqs-revised-election-law
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-press-secretary-passage-iraqs-revised-election-law
http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=62
http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=62


 365 

 
 ثاُخاتإ

 
َّزا َٖ  ضٕر ل ع َِو  لمهن َّغا حٔظٕر  ( َٖ َِز ناظ َّكُ ّهٕ ل ذ َٖ:  ئٕظ   يإرميا  قا

َٖ َٔ  منَُنٕ َٖ  ضإر    ُرحصتان ( يا ّٕ  ٕرخانكزى بُ حِار زى َعلُظٕ زنا  لمهنا
َِما      َٖ َمكُ اإ ا ياإر َّزاقاا َٖ  ضاإر حناظباإرا مكُ اإ ا فّااكراال ع َِو  لمهناا حٔظاإر
َٖ حطاإل        َِما  ُرحصااتان َِو ناااظدُِٖ حناظباإرا ياإر َٖ بااُ حِار زنااا صااهُر  ُرحصااتان

َِكا  َٖ ب ر َّزاق َّو ع َِو حٗ ِ َٖ ئّاكارٗ ظإ.     حٔظٕر حِار زنا ثاعٕرَذا َاى حٔظإرا ذالِا
َّت. َّك حي َِكا ضُار بٕعاى ث َّتٕ حِار زى بز َٗ ي  َئٕظ بابٕ ٕ ح

َّو       َٖ  ضاإر ذ الِاإن َِو  لمهناا َّااذََِا حٔظاإر َّااكا   َٖ  ااُ   َّك َٖ حٔصااتج بٕعاا
َٖ حٔصااتًٕال ا ئُمسااانٖ َحِاربُنااا    صّاصااٖ َئّااكارٗ ظاإ حِار زِهاإ ياإر ذ صاإرحٔ 

َّ َٖ بزِتانّاا ظإ ل صااال     رينغّه َٖ ذالِ َّزاق َئإَ   2:25و  ُرحٗو ثاعٖ حاطري زنا ع
َٖ ظإ   َّزاق َٖ ب ع َٗ  ُرحصتان َّعكَٔ ٕ ٖ ثا كاِو  ُ باعُر َِو ن َّش َِو ي ئٕطٕر َفا تٕر

َِكٔى ل صاال  َّزاقٖ َضااَانّا  2:36طز َٖ حَٔ ٕ ا ع و يٕرَٔصا  ٕ ئا اذٔ حإِ صٕرحٔ 
َٖ ثاحعااِٖ  اا ُ       صٕرٔحٔرِا َاى حطإل بشاظاا رسطا    ارٗ خاُاسا  اُرحاى يإر ذ صإرحٔ 

 .3114صاال 
       َٖ َِو  لمهنا َٖ  ضإر حٔظإر َٖ حاو  ٕ بلإر حِات  لمهنا َّك َٖ ئ يٕرَٔصا حبٕع
َٖ حاو يٕرَٔصااا   َٖ  لمهناا َّو بٕعااكار ح ظاا َّهاصاإ بكاإِوو َحِار زنااا َاى الِاإن  ضاإر ث

َٖ  لمه     َٗ حرَصاات بَُنااا ظاا َِو بُِهاإ ئٕطاإر َِو  حِار زنااا فا تاإر َٖ  ّهااا فا تاإر ناا
       َٖ َّكًاا  َِو ئّاكارٗ َث حِزَ ٖ َئابُرٗ َصّاصٖ نٕو يٕرَٔصا  إ ئا ااذٔ حاِإ صاهُر
َّو بضإر ظااى يإرحََ خاصالٕ ا حا ياا ني ذ         َٖ ظاى حٔظٕراو َ ئإَ طُرانكاارِ ئٕ هٖ ِ
 َٖ َّك ب  اِبٕت  ضٕر حٔ  َّك  كَِف ئ َّو ئ َّزاقٖ ِ َّو ع َّو مكُ ٕ  َٗ صّاصٕ  ئٕطٕر

َّدٕ ٕت طًُرِها  ُر ا نٕ َِٕٖٔ ِا َاى حٔظٕرا.3114-2:79 ا بٕعط حٔصتًٕال  و ث
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َِو جاُحا جاُحا )نااظدُِٖو      َٗ  ٕ  ٕرخانكزِٕ بُ حِار زنا فا تإر َٖ حََ بٕع
َٖ يإر ذ          َّغا   َٖ َٗ ضارٔصإرنٕ زنا ظا َِو بُِهإ ئٕطإر َّعكَٔ إ ٖ( ئإَ َِمٖو َن يٕر

َّزاقٖ َّكا  كانكنا ظاى حٔظٕراى ب حَٔ ٕ ا ع ظٕ يإ ا نُ إو ىَل  إ ثارت ئا ااذٔ       حٔصتج
َّكزنا ظاى فا تٕرا ثغتٖ صاال  َٖ نااظدُِٖ ئإَ       3114حإِ  ار  َٖ ِا َّكا َٗ ئ َٖو فا تإر ِ

َِو   َّو نٕ إَ َّو صٕرٔ ٖ ِ َّو الِٕن َّو يٕظكذ ِ ذٗ يٕبَُنا بريَبُضُى َبٕرذَٔٔنكِ
َِااكٔبارٗ حِا       َٖ حا ئاإَ ذٗ ) ااُرحو عاإرٔبو َ ُر ماااى( س َّغاا   َٖ ر زنااا بٕعااكار حظاا

َّو      َِو حٗ ذٗو  ااُ بُِاإ ئّااك ذ ئاصااتٕنط َّو  ٕ ٕنٕ اإَ بريَبُضااُى َبٕرذَٔٔنااكِ
َِمٖ  ّهااا       َّو ياإر َٗ حذاِاإ ّكزنا حَٔ اإ  َٗ حََ َٖ. فا تاإر يٕ باإرٗ ضارٔصاإر زن
َّغاا ظااى         َّو عإرٔبٖ َٔ اٖ صاُرِا باُ ضارصإر زنا    ُر ّا َئرياى َيهكٔ  حَٔ ٕ 

َّو ظٕطٕرانكنا َاى بُ ص َٗ     ناَضاى ذ  زص َٗ بّتإ ئٕطإر َٖ  اُ ح َِما  ُرحصاتان ٕر يٕر
َِو َاى حَٔ إ اى.         َٖ  ضإر  اُرح َّكزن َٖ َحرَصاتكزنا  اار  َِم َّش زنا مكُ إ ا يإر بً
َّكا  ٕ ئا ااذٔ حاِإ رَىَل ئإ زِكا َٔ  بااال زِو      َّعكَٔ ٕ ٖو  ُ  َٖ ن ِ َٖ َٗ صّ فا تٕر

َٖ يٕر ذ صاال  َّزاق َّش ل ع نٕ زنإ صإر مكُ إ ا     ا ُ نُ إو ىَل ض طعاعا     3114ي
َٖو يٕرَٔصاا  إ     َّغا   َٖ َّكزنا  ّكانّش ا حٔصتُرٗ بُ ضارٔ زنا ظ َّبٕج َٖ بُ ج َّزاق ع

      َٖ َّزاقا َّكطز اٖ باُ يارِكارِكزناا ع َِو ئ َّزحِٔا نٕ إَ  (UNAMI)ئا اذٔ حإِ رَىَل ن
َّزاقااٖ       َّو ع َٖ حا ثغااتٖ ب رٔسا ٕنااكِا ياإرحََ مكُ اإ  َّغاا   َٖ حضارٔصاإر زنا ظاا

َٗ    َ ُرحصتانٖ  َِك بُ يا ّٕ حاى  ُ رَىَل خُ ببّهّتو ىَل نٕ ِا صإر ٕفتٖ باُ ح اار ر
     ٖ َٗ نااّغ حَٔ اإ  َٖ  ٕنطااذ َِكداازاَا طزَثاا  خااُ. يٕرَٔصااا  اإ ئا اااذٔ حاِاإ رَىَل ر

(International Crisis Group)       َُّعكَٔ إ ٖ  ا َٖ ن َٖ ئإ احميٖ ِا َٔ  حٔسطاِإ 
َٗ َّو َ َٖ ئا احٔ ح ٕت َراثُر  َّغ َٖ ب بًاا      راثُر اى  ضٕر   َّعكَٔ إ ٖ ِا َٖ ن صإنطٕ 

َٗ حِار زِهإ  اُ سَربإِا َاى حذٗ باريَ         َِكدازاَ َٖ ر َّو ظا يِٕٕو يٕرَٔصا  ٕ بُضاُن
َّو          َٖ  ُر ماانٖ َحَٔ إ  َّو الِإن َّشِكاٖ بُضاُن َٖ  اُرحٗ نإ َثارت ن َّو الِٕن بُضُن

َِمٖ نٕ ب  اِبٕت  ُر ّا.  يٕر
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َٖ حاو  اإ ئا اااذٔ حاِاا   َٖ حَ ااايّ َٖ َ ِاا َٖ صااّ َٖ  ح بٕعاا َّو ضارٔصاإرِا ظاا َِكاا ٕ ر
َّاشا جإ أَرٗ ِاا          َٖو  إ ب فإر حِات ي َٖو ىَل بٕرٗ ئا اذٔ بكِٔهإ ضارٔصإرِ ئارِغ
َِكاا حِار زناا         َّو جُحا جاُحا حِاار بكإِو ل َاى حٔظإرا ئإَذٗ بز َّو صّاصٖ ِ الِٕن

َّو   َّو صاااااا  َٖ ِااااا َّزاقااااا َٖ ع َّو ثٕر ااااإ ان َّو يٕ باااااذارحن  3121َ و 3116ئااااإجنا 
َّو َِشطٕيا ِا صاال  َيٕ بذارحن َّو ثار َٖ  :311ضعا  َِكٕضاارٔ  َٖ يٕر ر و حا ُ ثرت ئاصُِ

َِّا حٔصاتُرٗ باُ ضارٔصإر زنا      َٗ حا  ٕ ئا اذٔ حإِ نٕخغإر َٖ حََ حِار ببّت. حباص
  َٗ َٖ ل حَِااف  اااحح َٖ ئارِغاا َٗ  69ظاا َٖو َ اااحح َِعاإبزنا حٔ اإ  َٖ ِاصاااِا بز َٗ 251َٗ ِاا

َٖو َئإَ  ا     َّزاقا َٖ ع َٗ يٕ ّغإِ َّكزنا     ذحٔصتُر َّبإج َٗ يا ّإ ئٕجنا اكاى  ضإر ج ار
         َٖ َٗ ححٔصاتُرٗ ِا َٖ َٗ ثغاتٖ ب حَ ايّاك يا هاا  ااَ ناظٕرَ ا ظٖ  ااححٔٗو َئاصاُِ
َِو  ااُ   َِطٕضااار َٖ حا  اإ ئا اااذٔ حاِاإ َاى ر َٖ صااّ َٖ. ح باصاا َّكزن َّباإج حِااار زٗ بااُ ج
َِكٕضااارا حٔصااتُرٗ يا اإ ثغاات طااٍُ       َّػ ئٕطاإر ر َّهاإ ثاا َٗ حا بً حبّاات ح ثاعاإرَذ
َّزاقااٖ ِاااى مكُ اإ ا      َٖ مكُ اإ ا ع َِكٕضااارا  ٕعااكٕرٗ ض ذالِاا َّ و ذَاى ذٗ ر ياااظ
َِمإ ا  اِبإت ل  إر ُ       َِكٕضارا حرَصاتكزنا يٕر َٖ ظٕو ِاى ذٗ ر َِما  ُرحصتان يٕر
َِماىو ِااى ظٕطٕراناكنا     ل حَِف  ّكانّش ا ححٔصتُرٗ حا حِار زٗ بُ حرَصتكزنا يإر

َِم  َٖ بُ صٕر يإر َِشطٕيا  ٕر ُ  َِشطإيا      ثار َٖ  اكَِف حاخاُاسا جعا اا ثار ا  ُرحصاتان
َٖ  ضإر   َِو  لمهن َِكٕضارٔ ا حٔصتُرٗ ِٕو ِاى ذٗ حابٕعكزنا حٔظٕر َٗ  ُ ئَٕ ذٗ ر َ
َِو        َّااش َّو ثُِٕٔنكِااكارو ِااا ذٗ باإالظكزنا ي َٖ حناظباإرا الِاإن َِكٕفتهاإ  ل حَِااف ر

َّكاكا  َِطز و ل رَِكانا ث َّكطز ٖ ل ظاى حٔظٕراى بُ ر َِو ئ َّو   نٕ َٕ حانا حناظبإرا الِإن
 جُحا جُحا حا.  

َٖو  َّو ئٕم طٕيٕعتّه َّكُ ني  ٕ حَ ايّك ئّهإِ ب َاى ئٕجنا  َٖ ذٗ   َ ل حَ ايّ
.َٖ َّكُ ّه   َٖ َّػ  زِو حٔربارٔٗ بابٕ  َّغك َِو  ٕ ث  َئَٕ راصجارح
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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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 (2الملحق رقم )
وّجه إلى جالل الطالباني الم رسالة السفير ا مريكي في العراق )جون نيغروبونتي( نا

 26/2/3116في 
 ,االنتقالي إدارة الدولةلتطبيق الكامل الكامل لقانون لالواليات المتحدة حول دعم 

 (25الفقرات التابعة للمادة ) وخصوصاً 
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 (1الملحق رقم )
القيللادة  إلللىوالموجهللة  عللالوك ايللاد الحكومللة العراقيللة المإقتللةنللا رسللالة رئللي  

تطبيلق  إللىبتفعيل اآلليات التي تلإدك  تهتعهد حكومحول  9/2/3116في الكوردية السياسية 

 (25فقرات المادة )
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 (3الملحق رقم )
ل الحدود الداخلية وح ,(يوناميالعراق )ا ول لبعنة ا مم المتحدة لمساعدة  التقريرنا 

ورئاسة الوزراء العراقي ومجل  الرئاسة العراقي  مجل  إلىالذك قدم  ,المتنازع عليها
 .6/7/3119بتاريخ  إقليم كوردستان حكومة

 

 

 

قّدم الممنل الخاا لألمين العام لألمم المتحلدة فلي العلراق اسلتيفان دك مسلتورا إللى 
ليللل ا ولت الللذك قامللت بعنللة ا مللم المتحللدة لمسللاعدة العللراق حللول الحكومللة العراقيللة التح

يلؤتي »التحليل  أنالعمليات الممكنة لتسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها. وجاء في المذكرة 
(«. 3118) 2881جزءا من جهود البعنة لتطبيلق واليتهلا بموجلب قلرار مجلل  ا ملن رقلم 

لمتحدة لمساعدة العراق فلي أعقلاب االتفلاق العلامت اللذك دأبت بعنة ا مم ا»المذكرة  وأضافت
تللم التوصللل إليلله مللع مجللل  الرئاسللة وموافقللة رئللي  حكومللة العللراق ورئللي  حكومللة إقللليم 

مللن الدسللتور فللي ديسللمبر  251كردسللتان قبيللل الموعللد النهللائي المنصللوا عليلله فللي المللادة 
نيلة لتسلوية هلذا المسلائل. واليلوم )كانون ا ول( الماضيت على العمل على تقديم المساعدة الف

قامللت البعنللة بتقللديم تقللارير تحليليللة حللول أربعللة أقضللية متنللازع عليهللا إلللى نفلل  المسللإولين 
أعللالات ومرفللق معهللا ورقللة توضلل، المنهجيللة التللي اتبعتهللا بعنللة ا مللم المتحللدة لمسللاعدة 

أن حكوملة العلراق  أود أن أإكلد»وقال الممنل الخاا لألمين العام لألمم المتحدة: «. العراق
وحدها هي التي لديها المسإولية السيادية التخاذ أك قرار بخصوا هذا العمليلةت والمنهجيلة 

أن هدف بعنة ا ملم المتحلدة »وأضاف «. المستخدمة لمعالجة الحدود الداخلية المتنازع عليها
ر عمليلات لمساعدة العراق من خالل إعداد وتقديم هذا التحليل هو مجرد المسلاهمة فلي تطلوي

وأشلار تحليلل بعنلة ا ملم المتحلدة لمسلاعدة العلراق  «.لتسوية هذا المسائل المعقدة والحساسة
إلى سلسلة من اإلجراءات التي يجب اتخاذها لبناء النقة من أجل المساعدة في معالجة الواليلة 

هيئلة اللزخم اإلدارية لألقضية المتنازع عليها وتلوفير ا ملن لكافلة العلراقيين القلاطنين فيهلا وت
الالزم للوصول إلى اتفاق سياسي أوسع حول كل منهلا. ونلدرك تماملا انله يجلب مناقشلة هلذا 

 العملية بشكل كاف.
الجميلع يلدرك أن إحلراز تقلدم عللى صلعيد »وقال الممنل الخاا لألملين العلام: 

تسللوية مسللؤلة الحللدود الداخليللة المتنللازع عليهللا )والتللي نعلللم أنهللا ال تقتصللر علللى شللمال 
عراق فقطت حيث يقع بعض منهلا فلي ا جلزاء وسلط وجنلوب اللبالد( وتوضلي، الحلدود ال

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 

سلاته الديمقراطيلة حلول التحضلير لالنتخابلات المقبللة المشورة إلى حكومة العراق ومإس
 «.وعملية مراجعة الدستور
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 األقضٌة األربعة األولى -
نظراً لما تتضمنه هذا المسائل من تعقيداتت اختارت بعنة ا مم المتحلدة أربعلة أقضلية  *

ة لتكون موضع تحليلها ا ولي. وقد هدفت البعنة من خالل هذا العينة إلى تطلوير منهجيل
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.
 
 قضاء عقرة / محافظة نٌنوى: -0  
الخلللط ». وهلللي تقلللع فلللوق 2::2ابتلللداء ملللن علللام بلللدأت محافظلللة دهلللوك بللل دارة عقلللرة * 

ت الذك فصل إقليم كردستان الفعللي علن إدارة حكوملة العلراق. ونتيجلة للذلكت فل ن «ا خضر
عقرة تعتبر بشكل أساسي أحد ا قضلية التلي تقلع تحلت إدارة حكوملة إقلليم كردسلتانت وذللك 

لتلي تلم إدراجهلا فلي الدسلتور من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقاليلةت وا 64بموجب المادة 
. وتقطلن القضلاء أرلبيلة كرديلةت وبالتلالي للن تكلون هنلاك حاجلة 254العراقي ضلمن الملادة 

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.
 
 قضاء الحمدانٌة / محافظة نٌنوى: -2 
. وهلي تقلع خلار  نطلاق 2:43ب دارة الحمدانية منلذ علام لقد استمرت محافظة نينوى  *

. ويتمتللع 3114آذار/ مللار   :2ا قضلليةت التللي تللديرها حكومللة إقللليم كردسللتان منللذ 
القضاء بلروابط إداريلة واقتصلادية قويلة ملع الموصللت وتاريخيلاً كلان يتلؤلف ملن بللدات 

ي ناحيلة نملرود. مسيحية كبيرة بها قرى متنلانرة للشلبك ومجتمعلات عربيلةت بلا خا فل
وملن المالحلظ أن االرتفلاع الحللاد فلي مسلتويات العنلف فللي الحمدانيلة بعلد مللار  / آذار 

للله أنللر فللي مللا يتعلللق بالخيللار اإلدارك لللدى المجتمعللات الضللعيفة هنللاك. كمللا أن  3118
الوضلللع ا منلللي الصلللعب فلللي العلللراق أنلللر وبصلللورة مباشلللرة عللللى التركيبلللة السلللكانية 

خصلوات أدى ذللك إللى أعلداد متزايلدة ملن المسليحيين والشللبك للحمدانيلة. عللى وجله ال
الذين ُهجروا 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.
 مم المتحدة لمساعدة العراق القيام بعلدد ملن إجلراءات لبنلاء النقلة أوصت بعنة ا

مللن أجللل زيللادة المشللاركة المحليللة فللي قللوى ا مللن العراقيللة فللي الحمدانيللةت خصوصللاً 
مشللاركة المكونللات العربيللة والمسلليحيةت واالنتشللار العاجللل لقللوى ا مللن العراقيللة فللي 

ي تتللؤلف حاليللاً مللن البيشللمركة بشللكل الحمدانيللة لتحللل محللل ترتيبللات ا مللن المحليللة )التلل
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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 
ة الشبك عن رربتهم بالحصول على شكل معين من ترتيبات الحكم المحليت وسعت البعنل
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. 

لترتيبات ا منية التي تهدف إللى وعملت بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق على تحديد ا
تحسين أمن المجتمعات المسيحية ومجتمعات الشبكت وهي تحث حكومة العراقت بمساندة 
القوة متعددة الجنسياتت على االستمرار في ضمان سالمة ا قليلات فلي الحمدانيلةت وهلذا 

في قوى  يشمل وضع نقاط تفتي  إضافية وتجنيد السّكان المحليين من المجتمعات المعنية
ا من العراقية وزيادة عدد مراكز الشرطة ونشر وحدات قوى ا من العراقية من قضلاء 

 مجاور.
 
 قضاء مخمور/ محافظة نٌنوى/محافظة أربٌل:  -3 
ت ويإكلد هلذا علدد كبيلر ملن 2:43كانت مخمور دوماً جزءاً من محافظة أربيل منذ عام * 

أن محافظة نينوى بدأت ب دارة القضاء ابتلداء القرارات وا وامر والقوانين الحكومية. رير 
عندما تم رسم الخط ا خضرت الذك فصل إقليم كردستان عن إدارة حكومة  2::2من عام 

العللراق. ونتيجللة لللذلك فلل ن مخمللور تعتبللر بشللكل عللام خللار  نطللاق ا قضللية التللي تللديرها 
ك تشريع أو قرار أو . إالّ أنه ال يوجد أ3114مار  )آذار(  :2حكومة إقليم كردستان منذ 

نظام ينقل بصورة رسمية إدارة قضاء مخمور من محافظة أربيل إلى محافظة نينوى. وقلد 
هناك حيث ال  ساهم عدم وضوح الوضع اإلدارك لقضاء مخمور في تعقيد المسار التنموك

يزال يعتبر أحد أقل أقضية العراق نمواً. ملن جانلب آخلرت فل ن ناحيلة قلرا  تقطنهلا أرلبيلة 
يللةت وقللد أعربللت المجتمعللات العربيللة فيهللا عللن معارضللتها الشللديدة  ن تقللوم أربيللل عرب

ب دارتها بصورة رسمية. واستناداً إلى هذا التحليلت ربما تررب الحكومة العراقية في اتخاذ 
خطوات من شؤنها أن تعيد رسمياً إدارة قضاء مخمور إلى محافظة أربيللت باسلتنناء ناحيلة 

ن ا فضللل أن تكللون إدارتهللا مللن خللالل قضللاء مجللاور أو محافظللة قللرا  التللي قللد يكللون ملل
 مجاورة.

وأوصت بعنلة ا ملم المتحلدة لمسلاعدة العلراق القيلام بعلدد كبيلر ملن اإلجلراءات 
لبنللاء النقللة ركللزت علللى ضللمان أن تتلقللى المجتمعللات العربيللة والسللّكان العللرب مللوارد 

تمنيلل فلي الحكوملة وقلوى الموازنة بصورة منصفة وإمكانية الحصلول عللى وظلائف وال
ا من. وشملت اإلجراءات ا خرى أن تضمن إجراءات تسجيل بطاقات الهويلة احتسلاب 
كافللة سللّكان مخمللور بصللورة صللحيحة وضللمانات متعلقللة باسللتخدام اللغللة وحريللة التنقللل 

ناحية مندلي/ قضاء بلدروز فلي محافظلة   والتركيز على زيادة عدد المشاريع اإلنمائية. 
 ديالى: 

تم خفض المستوى اإلدارك لمندلي التي تعتبر أحد أول ا قضية اإلداريلة فلي العلراقت  *
ت لكنها كانت 2:98إلى ناحية )ضمن قضاء بلدروز( بموجب مرسوم جمهورك في عام 
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. وقد تال سياسات الدولة في السبعينات 2:43باستمرار جزءاً من محافظة ديالى منذ عام 
ومكونلات أخلرى علدد كبيلر ملن القلرارات المتعلقلة بلالحرب ومنها طرد ا كراد الفيليين 

اإليرانية العراقية في النمانينات قضت بنقل سّكان المناطق الحدوديلة إللى خلار  منلدليت 
ا مللر الللذك أدى إلللى موجللة تهجيللر كبيللرة أخللرى وانخفللاض حللاد فللي عللدد السللّكان. إن 

واإلهملال اإلدارك المملنهج التخلف التنموك المزمن وعقود من النشاط العسكرك والقمع 
علللى صللعيد تقللديم الخللدمات والللنقا الحللاد فللي الميللاا أعللاق العللودة الجماعيللة للسللّكان 
ا صللليين. وإن إدارة ناحيللة منللدلي مللن خللالل محافظللة ديللالى يعتبللر اسللتمراراً للترتيللب 

 اإلدارك التاريخي.
جلراءات لبنلاء واقترحت بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق القيام بسلسلة من اإل

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 اهتماماً خاصاً لمناطق ا زمات والحصول على اسلتنمار رأسلمالي 

كمللا أن هنللاك تشللجيعا قويللا إلشللراك كافللة المجتمعللات فللي عمليللات  كافللة القطاعللات. فللي
المشورة المحلية فيما يتعلق بخطط إعادة اإلعمار واحتياجات التنمية. وركزت إجلراءات 
بناء النقة ا خلرى عللى ضلمان مخصصلات موازنلة منصلفة وتقلديم الخلدمات ا ساسلية 

ى ا من والمكاتب الحكومية. كما شلملت أيضلاً والحصول على الوظائف والتمنيل في قو
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  *

تها لكي تتمكن من تكلوين فهلم أفضلل للظلروف الخاصلة بكلل قضلاء. سياق وضع تحليال
ولللم يللتم إعطللاء أك مللن المعللايير المسللتخدمة أهميللة أكبللر علللى حسللاب أك مللن المعللايير 

 ا خرى.
 التاريخ اإلدارك: -2  
كان من المهم دراسة الممارسات التلي اتبعتهلا الحكوملات السلابقة فلي الماضلي عنلد النظلر  *

داريللة المسللتقبلية وكانللت دراسللة قللرارات قيللادة مجللل  النللورة والمراسلليم فللي التغيللرات اإل
  :3114الجمهورية جزءاً من هذا العملية. التغيرات التي طرأت بعد مار  )آذار( 

عندما تم قلب الترتيبات اإلدارية  3114* شهد العراق تغيرات جذرية منذ مار  )آذار( 
فهللم طبيعللة هللذا التغيللرات وأنرهللا علللى تقريبللاً بللين عشللية وضللحاها. وكللان مللن المهللم 

 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 
عليها ف ن توزيع التمويل والموارد عادة ما يتم وفق أس  مزدوجة وريلر قابللة  المتنازع

للتوقع من حكومة العراق وعبر حكومة إقليم كردستان. وهذا من شؤنه أن يإدك إلى عدم 



 381 

وضوح للدى بعلض السللطات دون الوطنيلة التلي تفضلل أن تعملل ب نصلاف بالنيابلة علن 
 كافة أهالي المنطقة.

 :3116سكانية وانتخابات التركيبة ال -3  
لقد تم بذل جهد لدراسة الخصائا السّكانية في كل من ا قضية بصورة دقيقة. وإحدى  *

وسللائل إنجللاز هللذا ا مللر كللان اسللتخدام بيانللات المعلومللات اإلحصللائية فللي العللراق علللى 
ي الصعيدين المركزك والمحلي. إضافة إلى هذات ف ن دراسة نتائج االنتخابات البرلمانية ف

هللدفت إلللى تحديللد الخيللارات السياسللية المحليللة ودرجللة  3116ديسللمبر )كللانون ا ول( 
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 

بخصلوا إجلراء تللك االنتخابلات فلي هلذا المنلاطق بملا فيهلا  تقديم الكنير ملن الشلكاوى
ادعللاءات بللالتزوير والترهيللب والمخالفللات. أيضللاً تللم ا خللذ بنظللر االعتبللار ضللمن هللذا 

 االجتماعية االقتصادية:  -4الظروف   المعيار وضع ا شخاا النازحين داخليا. 
عليهللا علللى كشللف  * سللاعدت الظللروف االجتماعيللة االقتصللادية فللي المنللاطق المتنللازع

 التاريخ الخاا بالسيطرة اإلدارية.
 الدعاوى والتعويضات: -5 
تمت دراسة وضع ومستويات دعاوى الملكية والتعويضلات فلي كلل ملن ا قضلية كمإشلر  *

 على التغييرات التي وقعت في السابق.
 ا وضاع ا منية: -6  
أننلاء العلامين المنصلرمين تمت دراسة ا وضاع ا منية في كل منطقة لفهم التوجهات  *

وأنرها على اإلدارة المحلية. والسإال ذو العالقة وا كنر حساسية هنا يتعلق بمسلؤلة ملن 
 يقدم الحماية ا منية ونيابة عن أك جهة.

 مشاورات بعنة ا مم المتحدة لمساعدة العراق: -7  
النقا  إلجراء مقابالت كانت الزيارات الميدانية التي قامت بها البعنة إلى المناطق قيد  *

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 

من هذا ا قضية. وتعززت هلذا العمليلة باجتماعلات ملع ا حلزاب السياسلية  مخاوف كل
 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  *

ير والمهم لهذا التحليل. وشملت هذا اإلجلراءات التلي تطرقلت إللى منطقة هو الجزء ا خ
كافة ا قضية مزيجلاً 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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راق مستمرة فلي بحنهلا وعللى نحلو مشلابه لمجموعلة إن بعنة ا مم المتحدة لمساعدة الع 
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 

يع القادملة. ا مم المتحدة لمساعدة العلراق إللى االنتهلاء ملن هلذا التحلليالت خلالل ا سلاب
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  *

ا ملم المتحلدة لمسلاعدة العلراق وجلود فلي كركلوك وسلوف  شمال العراق. وأصب، لبعنة
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 

تقاسلم السللطة والترتيبلات للمساعدة في وضع الصيغة النهائية  ك خطوات في مجلاالت 
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  

لمتعلقلللة بالواليلللة اإلداريلللة ووضلللع محافظلللة كركلللوك ضلللمن عمليلللة سياسلللية المسلللائل ا
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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 (1الملحق رقم )
 4005حزيران  5 في صيات ديمستوراحول تو الكوردستانيبال  المجل  الوطني 

 

 
 

 

عقب إعالن توصيات السيد ستيفان ديمستورا الممنل الخاا لألمين العام لألملم 
قعلة خلار  اإلقلليم والمتنلازع عليهلات المتحدة في العراق حول المناطق الكوردسلتانية الوا

 9/7/3119فقد ناق  المجل  اللوطني الكوردسلتاني فلي جلسلته الرابعلة والعشلرين يلوم 
تقرير السيد ديمستورا الذك يمنل المرحللة االوللى لتوصلياته المإلفلة ملن نلالث مراحللت 

ل عدد والذك قدمه إلى رئاسة جمهورية العراق الفدراليت وعبر فيه عن وجهة نظرا حو
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   

  ا مللن الللدولي فللي تقللديم الللدعم لمجللل 2881مللن سللعي مخلللا وكبيللر لتنفيللذ القللرار 
وتقديم المشورة والمساعدة الفنية لهات وفي الوقلت  251للجهات ذات العالقة بتنفيذ المادة 

ذاته يعبر المجل  الوطني الكوردستاني عن قلقه حيال أسلوب تحديلد تللك ا قضلية التلي 
فة في الوصول إللى أشار اليها السيد ديمستورا في تقريرات والسيما إستخدام معايير مختل

 تلك المقترحات التي تطرق إليها .
إننا ندعو السيد ديمستورا والحكومة العراقية الفدرالية وحكومة إقلليم كوردسلتان   

وكافلة ا طلراف ذات العالقلة اللى ا خلذ بنظلر اإلعتبلار  251واللجنة العليا لتنفيذ المادة 
من الدستور الدائم للعراق الفدرالي  251قلق مواطني كوردستان واإللتزام جميعاً بالمادة 

والحقائق التؤريخية والجغرافية وضمان العدالة وإزالة آنار الظلم والتعسلف اللذك مارسله 
النظللام الللدكتاتورك البائللد بحللق الشللعب الكللوردك والتركمللان ومللواطني كوردسللتان كافللة 

ن تكون إزاللة كجزء من سياسة التغيير الديمغرافي والعنصرك التي مارسهات كما يجب أ
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ولي  تعزيز وتنبيت ذلك الواقع  251آنار تلك السياسة في كوردستان أساساً لتنفيذ المادة 
 المفروض عن طريق تلك السياسة قسراً .

كما أننلا نإكلد أن المجلل  اللوطني الكوردسلتاني ينتظلر المقترحلات والخطلوات   
والنالنللة مللن المقترحللاتت  المقبلللة لألمللم المتحللدة وخاصللة اإلعللالن عللن المرحلللة النانيللة

وعندها سيقوم المجل  الوطني الكوردستاني بدراسة المراحل اللنالث ويعللن علن موقفله 
 وقرارا بشؤنها .

 
 

 المجل  الوطني الكوردستاني                                                        
                                                         9/7/3119   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 العراق
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 (6الملحق رقم )
 26/23/3116نتائج انتخابات مجل  النواب العراقي في 
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 (7الملحق رقم )
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 تهبرنامج حكومفي  020د رئي  الوزراء نورك المالكي بتنفيذ المادة تعه

 4000لعام 

 
به والعمل بكل ما أقرات وأن أية تعلديالت  وااللتزامالحفاظ على دستور العراق "
 انتقائيةمن الدستورت وتفعيل جميع موادا وبنودا بال  253تجرك إال وفق المادة  الحقة ال

السللياقات  واعتمللادت 251وفقللا للدسللتور وبخاصللة المللادة  ةومتابعللة عمللل اللجللان المشللكل
القانونيللة مرجعللا رئيسللا لعمللل الحكومللة وحللل جميللع الخالفللات واإلشللكاالت العالقللة علللى 
أساسه وأن تلتزم القوى السياسية وأعضاء مجل  الوزراء بالدستور والمنهلا  الحكلومي 

 . "لعملية السياسيةا في المشاركة للقوى وا حزاب الجامع المشتركباعتبارا 
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 (8الملحق رقم )
من دستور جمهورية العراق منذ تشرين  251المبالس المخصصة للجنة تنفيذ المادة 

  42/23/3121ولغاية  3117ا ول 
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 (9الملحق رقم )

 راقمن دستور جمهورية الع 020القرارات الصادرة من لجنة تنفيذ المادة 

 
 



 389 

 

 



 391 

 

 



 390 

 

 



 392 

 

 



 393 

 

 



 394 

 

 

 



 395 

 

 



 396 

 (01الملحق رقم )
نا كتاب ا مانة العامة لمجل  الوزراء العراقي للمصادقة على القرارات ا ربعة 

 020ا ولى الصادرة من لجنة تنفيذ المادة 
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 (00الملحق رقم )

العراقي  من الدستور 020المعتمدة لدى لجنة تنفيذ المادة  استمارات الوافدين من ذ ونم

 4002الدائم لعام 
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 (02الملحق رقم )

من الدستور  020المعتمدة لدى لجنة تنفيذ المادة  استمارات المرحلين من ذ ونم

 4002العراقي الدائم لعام 
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 (03الملحق رقم )
من الدستور )رائد فهمي( الذك قدمه أمام مجل   251نا تقرير رئي  لجنة المادة 

 .3/23/3118سة يوم النواب العراقي في جل
 

 
 السيد رئي  مجل  النواب المحترم

 السادة اعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
 السيدات والسادة اعضاء مجل  النواب الموقر
تور جمهوريلة العلراق وارجلو ( ملن دسل251احييكم نيابة عن اعضاء لجنة تنفيذ المادة )
 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 

طية في بلدنا العزيز لنعرض لكم ما قامت بله لجنتنلا وملا وركيزة اساسية للعملية الديمقرا
 انجزته منذ تؤسيسها ووفقا لطلب االستضافة الذك تفضلتم بتوجيهه لنا.

حسللب طلللب االستضللافة طلبللتم التفاصلليل عللن تؤسللي  اللجنللةت قللرارات اللجنللة وآليللات 
ن كلرا  عملهات وبموجب هذا الطلب هيؤنا العرض الذك سلنقدمه لكلم واعتقلد املامكم اآل

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. -
 جتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها.ا -
 آلية تنفيذ القرارات. -
 قضايا الحدود االدارية وما قامت به اللجنة في هذا الشؤن. -
 موضوع االستفتاء. -

( مللن الدسللتور العراقللي والتللي 251كمللا تعلمللون ان اللجنللة شللكلت اسللتنادا الللى المللادة )
ادارة الدوللةت وتلم تشلكيل لجنتنلا فلي آب ( ملن قلانون 69تتضمن االشلارة اللى الملادة اللـ)

وبموجب االمر الديواني اللذك صلدر آنلذاك واللذك حلدد ايضلا هلذا اللجنلة والتلي  3117
مشتقة من الدستورت لقد تعرضت تركيبة اللجنة منذ تؤسيسها الى زيادة اعضلاء اضلافيين 

ختلفللة لتكامللل تركيبتهللا بحيللث تشللمل مكونللات الشللعب العراقللي اضللافة الللى الجهللات الم
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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( عضللوا والتللي هللي 22هللذا التركيبللة النهائيللة للجنللة والتللي تبلللس عللدد اعضللائها اآلن )
نمللان وزيللرة البيئللةت معللالي الللوزير جللواد برئاسللتي وعضللوية معللالي الللوزيرة نللرمين ع

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 

ا كمستشلار رئلي  والدكتورة حنان سعيد محسن الفتالوك التي ضلمت اللى اللجنلة ملإخر
الوزراء لشإون االقاليم والمحافظاتت السليد تحسلين محملد كهيلة عضلو مجلل  محافظلة 
كركللوكت السلليد آشللور ييلللد محللاميت السلليد محمللد خليللل نصلليف عضللو مجللل  محافظللة 
كركوكت السيد انور بيرقدار رئي  حزب العدالة التركمانيت السليد بلابكر صلديق عضلو 

 مجل  كركوك.
ن اللجنة قد توالها في البداية االستاذ هاشلم الشلبلي ولكنله اسلتقال بتلاريخ ويجدر بالذكر ا

وتحديلدا لغايلة  3118وبقي موقع رئي  اللجنة شاررا حتى نهايلة شلهر آب  5/5/3118
 حيث تم تكليفي برئاسة هذا اللجنة. 3118من شهر آب  39

 لمختلفة.شكلت اللجنة الرئيسية عدة لجان فرعية  جل متابعة تنفيذ مهامها ا
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 

 نة.هذا اللج
وهناك لجنة فنية من ضمن مهامها استقبال الطلبات لمن يرربون ملن المشلمولين بالملادة 

( ونتولى تفاصيل عمل كل لجنة من هلذا اللجلان الحقلا فلي عرضلنات وهنلاك لجنلة 251)
تقصي الحقائق وهي احلدى اللجلان الهاملة فلي عملل لجنتنلا النهلا تتلولى التلدقيق فلي كلل 

 الشمول بالتعويضات التي تنا عليها ضوابط اللجنة.الونائق التي ترفق بطلبات 
 وهناك لجنة متابعة برئاسة رئي  اللجنة لمتابعة جميع مفاصل العمل.

كمللا تللم تشللكيل لجنللة نالنللة وهللي لجنللة حللل النزاعللات الملكيللة العقاريللة وذلللك بتللاريخ 
 ليصب، عدد اللجان ست لجان تتبع عمل لجنتنا. 7/23/3117

نا بتعريف بعض المفاهيم والتعابير الرئيسية واالساسية في عمل بهدف ممارسة عملنا قم
اللجنللة ككللل وفللي تطبيقاتهللا الالحقللةت فللي عملنللا نقصللد باللجنللة العليللا لجنللة تنفيللذ المللادة 

(ت ونقصد بالسكان االصليين ملن كلانوا يسلكنون المنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة 251)
( مللن الدسللتور 251رحلللة االنتقاليللة والمللادة )( مللن قللانون ادارة الدولللة العراقيللة للم69)

قبللل تللرحيلهم او تهجيللرهم منهللا جبللرا ونقصللد  2:68والمسللجلين فيهللا فللي احصللاء عللام 
( 251بالوافد كل شخا للي  ملن السلكان االصلليين للمنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة )

ات فلي احلدى الوحلد 2:68ورير مسجل هو او والدا في سلجل االحصلاء السلكاني لعلام 
االدارية المشمولة بؤحكام المادة المذكورة وتم توطينه فيها من قبلل النظلام السلابق ضلمن 
 28سللياق حملتلله الراميللة الللى تغييللر الواقللع الللديموررافي فيهللا خللالل الفتللرة الممتللدة مللن 

ونقصللد بالمرحللل كللل شللخا مللن سللكان  3114( مللن نيسللان :ولغايللة الللـ) 2:79تملوز 
( من الدستور اجبلرا النظلام السلابق عللى الرحيلل 251لمادة )المناطق المشمولة بؤحكام ا

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 
( 251اطق المشلمولة بؤحكلام الملادة )وهو كل شخا من السكان االصلليين الحلدى المنل

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 

وية بهدف ترك من ممارسة وسائل العي  االخرى او بالضغط عليه بوسائل مادية او معن
المنطقة او بعدم السماح له بالعودة اليها بعد اخراجه من الوظيفة او احالته الى تقاعد فلي 

 المكان الذك نقل اليه وظيفيا.
( ملن 251ونقصد بالمهاجر : كل شخا ترك احدى المنلاطق المشلمولة بؤحكلام الملادة )

عسف نتيجلة السياسلات الدستور  سباب سياسية او بسبب الخوف من التعرض للظلم والت
 القمعية للنظام السابق.

( ملن قلانون ادارة الدوللة العراقيلة 69وتم تشكيل لجنة تسمى اللجنلة العليلا لتنفيلذ الملادة )
( مللن الدسللتور وهللذا اللجنللة تللرتبط بمجللل  الللوزراء 251للمرحلللة االنتقاليللة والمللادة )

 ويسمي رئي  مجل  الوزراء الرئي  واعضاء اللجنة.
الطللار العللام لتشللكيل اللجنللة وان لجنتنللا تللؤتي نتيجللة التللزام دسللتورك مللن قبللل هللذا هللو ا

الحكومة في تنفيذ مادة دستورية كما ان حكومة السيد نورك المالكي وضلع فلي برنامجله 
 (.251( التزاما بتطبيق المادة )33الحكومي ايضا في المادة )

جميع معظم الكتل السياسية ويجدر بالذكر ان برنامج الحكومة آنذاك كان يعك  مشاركة 
وكان من ضمن الكتل التي ساهمت في تشلكيل الحكوملة وللتلذكير قائملة االئلتالف وكتللة 

 التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وقائمة التوافق اضافة الى عدد من المستقلين.
قبلل  وجميع هذا المكونات كانت موقعة على برنامج الحكومةت اذا تنفيذ هلذا االلتلزام ملن

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 

( 251عملها في الجانب التنفيذك والقانوني لما هو موجود وينا عليه الدستور بمادتله )
ملن قلانون ادارة الدوللة وللي  ملن واجبنلا اطالقلا الخلرو  علن هلذا ( 69وكذلك الملادة )

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.

 شاطها لما يقارب العام.وهذا هو االطار الذك حكم عملنا منذ مباشرة اللجنة لن
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  

ت بللدون ( اشللهرت اللجنللة كانلل6-5اللجنلة اال نهايللة الشللهر النللامن وبالتللالي هنلاك حللوالي )
 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 

اق وعلى مستقبله وعللى حاللة االملن فلي داخلله قلد يكلون مبعلث تإنر على استقرار العر
 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 
السياسلة الظالملة اللجنة تعنى برفع الحيف بمعنلى الهلدف الرئيسلي للجنلة هلو رفلع نتلائج 

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 
بالد من نتائج سياسات تمييزية اعتمدها النظلام ان يكون عملنا ونحن نحاول ان نخلا ال

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 
د استفادوا من سياسة النظلام السلابقت اذا مبلدأ التعلويض فيهم اولئك الذين يمكن ان يقال ق

 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 

خاا مجلسكم الموقر ونحن قد حرصنا منذ البداية عللى ان رقابة جميع الجهات وبشكل 
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 

مجلل  النلواب واعتقلد تلم اكنلر ملن  ( كما التقينا ملع رئاسلة251المجل  لمتابعة المادة )
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 

ونحن كنا على اعتمدناها وابدينا حرصنا لالستماع  ية مالحظات يرتؤون ان يفيدونا بها 
 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 

يلتم توزيعهلا يتضمن بالتفاصيل كل القرارات التلي تتخلذها اللجنلة وهلذا البيلان الصلحفي 
على نطاق واسع ومجلسكم الموقر يستلم جميع هذا البيانات سلواء هيئلة الرئاسلة وجميلع 

( ونحلن عللى اسلتعداد 251اعضاء اللجنة الموجودة في مجلسكم المعنية بمتابعلة الملادة )
 الرسالها الى كل من يررب في ذلك. هذا هو اطار عمل اللجنة.

نفيذ توجهاتها شكلت اللجنة عدة مكاتلبت نحلن شلكلنا اما تفاصيل عمل اللجنة فانه  جل ت
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 

الواقلللع  النلللورة للنظلللام السلللابق وقلللرارات اخلللرى ذات طلللابع تمييلللزك وتسلللتهدف تغييلللر
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 

رافي ولعمليات ترحيل وتوطين انلا  ملن منلاطق اخلرى وبالتلالي كانلت للتغيير الديمور
 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 

سلكنة سلنجارت وكلذلك طبلق نفل  المبلدأ  الى عملية تهجير او نقل اليها من مواطنين ملن
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 

اربعة الى نمانية وذلك للزخم العمللت لجنلة تقصلي كركوك عدد اعضائها اآلن ارتفع من 
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.
عللى الموافقلات االصلولية ملن قبلل وزارة الماليلة  هناك ايضا اللجنة المالية التي حصلت

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 

الصلالحيات والمهلام وتلم تحديلد  21/3118/:2( فلي 1:بموجب االمر الديواني اللرقم )
 والهيكل االدارك للجنة المالية.

امامكم جدول يتضمن تفاصيل النشاط المالي للجنةت حيث خصصت للجنة ميزانية قدرها 
 3117( مليون دوالر وكما تالحظون اننا لم نصرف سوى مبلس ضئيل خالل عام 311)

رينت لذلك هناك الكنيلر الن الفترة التي باشرت اللجنة بعملها فيها لم تزد على حوالي شه
توسلع عملل اللجنلة وتوصللنا منلذ شلهر آب  3118من الحقول رير مملوءةت اما في علام 

الماضي سارعنا في عملية صرف التعويضات بحيث اآلن بللس اجملال التعويضلات آخلر 
( مليلون دوالر وقلد تلم تحريلر صلكات بهلذا المبللس 61رقم تجاوز الرقم الى ملا يقلارب )

 فترة القادمة حتى نهاية هذا العام ان نتمكن من تجاوز هذا الرقم.ونتوقع خالل ال
الى  3118اللجنة تعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة ما عدا الفترة التي تمتد من شهر آذار 

شللهر آبت بسللبب شللغور موقللع رئللي  اللجنللةت منللذ ذلللك الحللين اجتماعللات اللجنللة بمعللدل 
بيان صحفي يصدر بعد كل اجتماع من  ( اسابيع وكما ذكرت هناك4حوالي اجتماع كل )
 هذا االجتماعات.

( قللرارات تمللت بلورتهللات حيللث تللم اقللرار اربعللة 7اللجنللة اآلن عملهللا يللتم اسللتنادا الللى )
قرارات من قبل مجل  الوزراء وقرار خلام  اآلن ان نعملل بله وال يحتلا  اللى مجلل  

بتعلويض اهلالي حمزللي ( يتعللق 7الوزراء باعتبارا مجرد قرار تنفيذك وهنلاك القلرار )
ومنطقلة تسللعين فلي كركللوك وقللد قلدم الللى دوللة رئللي  الللوزراء ونحلن بانتظللار االجابللة 

 الرسمية وهناك تداول من قبل الدائرة القانونية بهذا الشؤن.
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وهذا القلرارات تعتملد مبلدأ التعلويض وايضلا تعتملد مبلدأ الطواعيلة وانلا اعتقلد هلذا مبلدأ 
قوق االنسان وهو المبدأ الذك ذكرنلاا فلي البدايلةت اننلا اساسي وايضا ينسجم مع مبادئ ح

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 :

ان االصليين للمناطق المتنلازع القرار االول : ينا على اعادة جميع الموظفين من السك
عليها من الكرد والتركمان واآلشوريين والكلدانيين والعرب الذين تلم فصللهم او ابعلادهم 
 28او نقلهم خار  تلك المناطق  سباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية للفتلرة ملن 

ا فلي منلاطقهم ت الى وظائفهم السلابقة او القريبلة منهل3114نيسان  :ولغاية  2:79تموز 
 االصلية.

القرار الناني : ينا على اعادة جميع العوائل المرحلة والمهجرة اللذين رحللوا وهجلروا 
 :تملوز ولغايلة  28من المناطق المتنازع عليها نتيجة سياسات النظام السابق للفتلرة ملن 

 ( مللن دسللتور جمهوريلة العللراق ت الللى منللاطقهم السللابقة251نيسلان والمشللمولة بالمللادة )
 واتخاذ اآللية ادناا للتنفيذ :

تعوض العوائل المرحلة والمهجرة بقطعة ارض سكنية تخصا من الدولة فلي  -أ أوال :
منلللاطقهم االصللللية التلللي هجلللروا ورحللللوا منهلللات بشلللرط ان ال يكونلللوا ملللن المسلللتفيدين 

 بامتالكهم قطعة ارض سكنية من الدولة سابقا.
( ماليين دينارت 6بتعويض مالي قدرا فقط ) تعوض جميع العوائل المإحلة والمهجرة -ب

( ماليللينت وتعللوض العوائللل المرحلللة والمهجللرة السللاكنة 21عللدل الللرقم الحقللا ليصللب، )
 ( ماليين دينار.21داخل حدود بلدية كركوك مبلغا قدرا فقط )

تقللوم هيئللة حللل نزاعللات الملكيللة العقاريللة بحللل جميللع قضللايا العقللارات واالمللالك  نانيللا :
والمستملكة نتيجة سياسات النظام السابق في المناطق المتنازع عليهلا المشلمولة الصادرة 
ت 26/4/3118( من دستور جمهورية العراق وبؤسلرع وقلت ممكلن اقصلاا 251بالمادة )

 ويخضع هذا القرار وجميع القرارات لمصادقة دولة رئي  الوزراء.
 القرار النالث :

( من دستور 251متنازع عليها والمشمولة بالمادة )اعادة جميع العوائل الوافدة للمناطق ال
جمهورية العلراق وبصلورة خاصلة محافظلة كركلوكت اللى منلاطقهم السلابقة التلي وفلدوا 

 3114نيسلان  :ولغايلة  2:79تملوز  28منها نتيجة سياسات النظلام السلابق للفتلرة ملن 
 واتخاذ اآللية ادناا للتنفيذ :

 قطعة ارض سكنية في مناطقهم االصلية. ( مليون دينار مع31منحهم مبلس ) -أ
نقل قيد العوائل الوافدة من دوائر االحلوال المدنيلة ملن المنلاطق المتنلازع عليهلا اللى  -ب

 دوائر االحوال المدنية في المناطق االصلية.
نقللل البطاقللة التموينيللة للعوائللل الوافللدة مللن المنللاطق المتنللازع عليهللا الللى منللاطقهم  -جللـ

 االصلية.
جميع المستمسكات الرسمية المتبقية للعوائل الوافلدة ملن المنلاطق المتنلازع عليهلا نقل  -د

يتم صرف مبلس المنحة بعد تقديم المعنيين ما يإيد نقل  -الى مناطقهم االصلية السابقة. هـ
 سجالت االحوال المدنية والبطاقة التموينية للمشمولين بهذا المادة.
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 عية :القرار الرابع يتعلق بالعقود الزرا
إلغللاء كافللة العقللود الزراعيللة التللي ابرمللت ضللمن سياسللات التغييللر الللديموررافي فللي 

( ملن دسلتور جمهوريلة 251التعريبت في المنلاطق المتنلازع عليهلا والمشلمولة بالملادة )
العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك واعادة الحال الى ما كلان عليله قبلل ابلرام تللك 

 العقود.
ية اسللتغرقت اقرارهللا مللع االسللفت بعللض الوقللت مللن قبللل مجللل  هللذا القللرارات الرئيسلل

 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 

وهنا اإكد عللى كلملة )اررلب بلالعودة( التلي تإكلد مبلدأ الطواعيلة اعالا اررب بالعودة( 
بهللذا الشللؤنت )اررللب بللالعودة الللى محللافظتي االصلللية(ت ولجاننللا تتعامللل مللع هللذا الطلللب 

 مرفقا بجميع المستمسكات الواردة فيه وآلية تنفيذ قرارات اللجنة :
مرحلين الراربين كل صاحب طلب ينبغي ان ينظم استمارة طلب خاصة بالوافدين وال -2

 في العودة الى مناطقهم االصلية.
يتم اعداد آلية لنقل سجالت نفو  الوافدين والمرحلين الراربين بالعودة اللى منلاطقهم  -3

 االصلية السابقة وبالتنسيق مع المديرية العامة للجنسية والجوازات واالقامة.
مللرحلين الللراربين بللالعودة الللى يللتم اعللداد آليللة لنقللل البطاقللات التموينيللة للوافللدين وال -4

 مناطقهم االصلية السابقة وبالتنسيق مع دائرة التموين والتخطيط في وزارة التجارة.
اعداد آلية لمعالجة اآلنار المترتبة عللى الغلاء العقلود الزراعيلة وبالتنسليق ملع وزارة  -5

 الزراعة.
الداخليلة وملع المديريلة (ت فقلد تملت لقلاءات متكلررة ملع وزارة 4،3فيما يتعلق بالبندين )

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.
ذا العمليلات وقد يتساءل المجل ت لماذا التؤخر في عمل اللجنة ؟ يجدر الذكر ان جميلع هل

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 
علةت فهلذا للوزارات المختلفة ال تباشر بتنفيذها وتطلب تعليمات اضلافية ويصلار اللى متاب

 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 

زراعة ومع اللدائرة بعض المالحظات حولها وردا )االننين( لنا لقاء مشترك مع وزارة ال
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 
الشلؤنت كنيلرا ملا يقلال ان فلي كركلوك  المستمسكات والضوابط المطلوبةت واقول في هذا

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 

المرحلون  ونحن نقول بهذا الشؤن انه ينبغي التمييز بين شيئينت هناك المتجاوزون وهناك
( وهمللا فئتللان متمايزتللانت واآلليللة التللي ذكرتهللا 251المشللمولون فعللال بضللوابط المللادة )

( 511تستطيع الفرز ما بين المجموعتين وكمنال بهلذا الشلؤن هنلاك فلي ملعلب كركلوك )
عائلة تقريبا اآلن موجودة متجلاوزة فلي هلذا الملعلب ونحلن قررنلا ان نتقصلى واقلع هلذا 

%( ملن هلإالءت 36( قلد ال يتجلاوز )251العوائلل مشلمولة بالملادة )العوائلت اعتقد عدد 
%( ربما من هإالء الذين ستسرك عليهم كلل االمتيلازات وكلل ملا تلنا عليله 36فاذن )
(ت اما اآلخرونت فهناك حالة تجاوز وحالة التجاوز يلتم التعاملل معهلا كحاللة 251المادة )

ن العراق وهي حالة خارجة علن تجاوز وهي موجودة في كركوك وفي مناطق مختلفة م
القانون وبالتالي ليست من اختصاصات اللجنةت وهذا مسؤلة خاصة باالدارات المحلية في 

 كركوك.
( 31( من الشهر الماضلي علدد االسلتمارات التلي تلم توزيعهلا فلي كركلوك )36حتى الـ)

لللةت ( الللف عائلللةت اسللتمارة تللوزع لكللل عائ31الللف اسللتمارة تللم توزيعهللا ويقصللد بللذلك )
(ت وملا تلم تحقيقهلا لحلد اآلن 21( الف استمارة علدد الوافلدين )86وللمرحلين تم توزيع )

( آالف اسلتمارةت ربملا 5( الفلات فقلط حلوالي )36فقط في كركوك االسلتمارات المنجلزة )
( آالف بالنسللبة الوافللدين تللم رفللض 5تجللاوز هللذا العللدد قللليال مللإخرات ومللن هللإالء الللـ)

( 3146اصبحت جلاهزة للتعلويضت وتلم تحريلر صلكوك للـ) (4611( وتم اعداد )4:3)
 ( صكا محررا.3586ومإخرا ارتفع هذا العدد الى )

(ت ان 69(ت وحتى المادة )251فيما يتعلق بالحدود االدارية واالستفتاءت قيل لنا ان المادة )
المادة ال تشمل فقلط كركلوكت ان الملادة تشلمل جميلع المنلاطق المتنلازع عليهلا وبضلمنها 

كوك وعكفت اللجنة على دراسة هذا الموضلوع وشلكلت اللجنلة الفرعيلة واآلن نتوقلع كر
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 

( ملن هلذا 26ز جميلع هلذا التوصليات قبلل اللـ)وربما ريرها من المحافظلات ونؤملل انجلا
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.
نلا لقلاء ملع مفوضلية االنتخابلات وملع وزارة التخطليط فيما يتعللق باالسلتفتاءت نحلن اجري

 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 

ي او مللن سللكان يحللق لهللم المشللاركة فللي اك اسللتفتاء وهللإالء ينبغللي ان يكونللوا مللن اهللال
وتللم  2:68كركللوك االصللليينت وهللم حسللب تعريفنللا اولئللك المسللجلون فللي احصللاء عللام 

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 
وتمت مداوالت عديدة  2:68ية سكنة المسجلين في احصاء كركوك لعام يضاف اليها ذر

بهللذا الشللؤن والمفوضللية طلبللت تكليفللا مللن رئاسللة الللوزراء وارسلللت رسللالة بهللذا الشللؤن 
وحولللت الرسللالة الينللا ونحللن بصللدد اعللداد اجابللة نقترحهللا علللى رئاسللة الللوزراءت فللي 

زمات الفنيللة وتوضللي، االطللر موضلوع االسللتفتاء نحللن ال نللزال فللي عمليللة تللوفير المسللتل
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 

ما اولئك قبل وزارة التجارة ولكننا نواجه بعض الصعوبات مع الوزارات االخرىت والسي
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 

 ك نحن نؤمل من جميع الوزارات ان تتعاون معنا بهذا الشؤن.عليها مجل  الوزراءت لذل
فيمللا يتعلللق بنقللل البطاقللة التموينيللة ونقللل السللجالتت الحظنللا ان تنفيللذ التوجيهللات التللي 
اعتمدت وتنفيذ اآللية بعض االحيان يواجه عراقيل في المكاتب وفي المحافظات المعنيةت 

 ونؤمل ان تتسارع االمور.نحن عملنا نشاطا مكنفا لمتابعة هذا الموضوع 
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.
ك الحلديث علن تجلاوزات تلتم بلاالرضت اقلول بهلذا الشلؤن نحلن جهلة تنفيذيلة نالنا : يجر

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 
 ال. روح الدستور ام

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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 (04الملحق رقم )
حول التزام الواليات المتحدة بضمان التطبيق الكامل للدستور  بيان البيت ا بيض

بالمساعدة في حل المشاكل العالقة بين  , والتزامها251العراقي, وخا الذكر المادة 
 الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
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،َٖ  َُ َُِا حي  .(2011 تدهوك) بضُِك، ضاخبانا سانك

اسماعيل بادكت رحلة ناصر خسرو عبر المناطق الكورديةت مطبعة  -50

 .(2011 تدهوك)جامعة دهوكت 

َٖ(، ضاخبانا صديق حجي وليت  -51 َٗ َ  ُر ّ َُ  ٕس َّضا ذ اراى )ب  ُر هع
،َٖ  َُ َُِا حي  .(2011 تدهوك) سانك

َُِا يت صديق حجي ول -52 َٗ يٕظطز ها س انْ  ُرحٓ، ضاخبانا سانك بزَذ
،َٖ  َُ  .(2011 تدهوك) حي

َٖ جشِزٗ ح حِعضَُى َ  ُِذانكنٕ ا حِرت حا قٕفتٕ  ذ  -53 نعّضكار، رٔ ٕسان
َٖ  َُ َُِا حي َُ كزى َ  ُِذانكى امساعّ: باحٓ، ضاخبانا سانك َّو َٗ،   ت يٕ بٕصت

  .(2011 تدهوك)

َِزٔعٖ، صٕعّك -54 َْ حُِانا َّتبٕر اِ ح َُِا ضاخبانا  ِٕزا، فٕقّ َٖ سانك  َُ  تحي

  (.2011)دهوكت 

َّو ئاميدكت دلمان -55 َُِا ضاخبانا يشر،-صّاصٕت-ئٕحٔب بذارٔ، بابٕ   سانك
َٖ  َُ  (.2011)دهوكت  تحي

َِزٔعٖ، صٕعّك -56 َٖ، ذ بٕرثِٕرٔ  ح  ََ َُِا ضاخبانا حِز َٖ سانك  َُ  دهوك تحي

2011. 

ََصكٖ، ئّربايّ   ٕمضني -57 َٖ ح ئّدُاى ح َُِا ضاخبانا حا،  ٕراسِّ َٖ سانك  َُ  تحي

 (.2011)دهوكت 

ََُ ّهَِٕٕٔ  سارضٖ، ئاصاِػ جَٕاح حمٕ ٕح -58 َّك َّغٕٗ صٕر  ٕ     َُ َُظ َُص   ٕ  
َِّزاى ِٕطضهفّا، َّكاضَُنَٕٔٗ مضو، عاحل صاالر فارصَّٕٔ  ٕ َٔرط  نشار. م ث

َُِا ضاخبانا طُىل، ئُِٕب َٖ سانك  َُ  (.2011)دهوكت  تحي

نخبة من الكتاب العرب والكوردت الكورد في مهب العربت تقديم علي  -59

 .(2011دهوكت )صال، الميرانيت مطبعة جامعة دهوكت 
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 -عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(ت االسالم السياسي في اقليم كوردستان  -60

وكت مطبعة جامعة ده العراق مالحظات وانطباعات تؤريخية وسياسيةت

 .(2011دهوكت )

عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(ت مال مصطفى البارزاني قائد النورة  -61

 (.2012الكوردية وملهمهات مطبعة جامعة دهوكت )دهوكت 

مذكرات جميل حاجوت تقديم علي صال، الميرانيت مطبعة جامعة  -62

 (.2012دهوكت )دهوكت 

الكوردية في االنتفاضة السورية  آزاد احمد علي )الدكتور(ت دور الحركة -63

 (.2012ت مطبعة جامعة دهوكت )دهوكت 2011خالل عام 

َٓ حانا َرٔنطعٕ ت بّّٕ ئٕحٔ خابَُر، عضمٕت -64  ،حا( مياى ثٕ) فتّها ا مٕ ح َ
َُِا ضاخبانا َٖ، سانك  َُ  (.2012 حيُ ،) حي

قليم ا -مشكلة المناطق المتنازع عليها في العراق خا ك،  ويسيرَذيات  -65

 (.2012مطبعة جامعة دهوكت )دهوكت  ت-كوردستان نموذجاً 

 
 
 
  

ة ثانٌا" / ن الكوردٌة والعرٌب  .مختارات، نشرة شهرٌة تصدر باللغٌت
 

(ت 1: الطريق الى شرق اوسط افضلت العدد) رالف بيتر ت حدود الدم -1
  .(2007شباط )

ق خياراً )الدكتور(ت السبيل لجعل العرا عبدالفتاح علي البوتاني -2

 .(2007آذار)(ت 2استراتيجياً للكوردت العدد)

لقاء فضائية العربية مع رئي  اقليم كوردستان: السيد مسعود البارزانيت  -3

 .(2007نيسان)(ت 3تقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(ت العدد)

 .(2007آيار)(ت 4نزار ايوب حسنت الكورد في اقليم خراسانت العدد) -4

د مارشال هيلموت فون كارل مولتكهت الكورد وكوردستان في الفيل -5

(ت 5)ل هيلموت فون كارل مولتكهت العددرسائل الفيلد مارشا
 .(2007حزيران)
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: كركوك بين الحق الكوردك والتهديد التركي واالعتراض  حلقة نقا  -6

 .(2007آيلول ) ت(6العربيت العدد)

دائرة الوطنية والدائرة القومية في العراق: بين ال - حلقة نقا : كوردستان -7

تشرين االول )(ت 7سياق المتغيرات على الساحات الدولية واالقليميةت العدد)

2007). 

شاكر النابلسي )الدكتور(ت ضعف التيار الديمقراطي في العالم العربيت  -8

 .(2007تشرين الناني)(ت 8العدد)

ة التعريبت كفاح محمود كريمت شنكال )سنجار( دراسة عن سياس -9

 .(2007كانون االول )(ت 9العدد)

اسماعيل بشكجي )الدكتور(ت سياسة الدولة التركية ازاء الحقوق  -10

القومية للشعب الكوردك من خالل رسالته الجوابية لمنظمة "وقف التعبير 

ت تقديم عبدالفتاح علي البوتاني 21/5/1991الحر" االمريكية في 

 .(2007الناني كانون )(ت 10)الدكتور( العدد)

محمد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(ت ماذا جرى لكوردستان الحمراء؟ت  -11

 .(2008شباط )(ت 11لعدد)اتقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(ت 

ئادار ) ت(12)رؤ اى ضّٕ ، ذ ارٔمحمد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(ت  -12

2008). 

 انٕ ٖ ِٕ بَُِٖ ظٕ، بٕر ب سمحمد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(ت  -13
َٖ ِا ال ّين بُ عٕرٔبٖ ععاى قاص  مضو، ذ ارٔ)  ،(13ظٕطُياص  ذ ئٕ لاب

( َٗ  .(2008 انُِها حََ
فرح وجيه كونرانيت لقمان ابراهيم محوت الجالية الكوردية في لبنانت  -14

 .(2008آيار ) ت(14ترجمه عن االنكليزية فاخر عمر محمدت العدد)

َعٖ، ِرؤذنا ِٕا )ِرؤذ  زحصتاى( َبشاظا  ٕ اىل خلّ:  ضتٕفا ئٕ ز -15
   .(2008خشِزانا ) ،(15"ظٕ ُ ّهٕ ا بٕ طٕنا ِٕٖ"، ذ ارٔ)

ت الكورد واالسالمت ترجمة عن االنكليزية فاخر  ار و ظاى بزَظهضو -16

 .(2008أيلول ) ت(16ت العدد)طُىلعمر محمدت نزار ايوب 
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َِك جُحا ذ خلّ:  ضتٕفا ئٕ زَعٖ، ِرؤذنا ِٕا )ذِا -17 َّو ذ نَٕٔ( َحََ يٕ ُِضت
َٗ ثرياى ) َّذ صٕعّك َٗ بٕرسجنٖ َع َّذ  ٕمحُح ( ظٕ ُ ّهٕ ا 1926-1924ع

َٖ ) ،(17بٕ طٕنا ِٕٖ، ذ ارٔ) َّك    .(2008ضزِا ئ
َٗ )(، 18سِزظاى ئٕ ني  اِْ،  ٕذٗ عُِغ  َ  ريَر، ذ ار) -18 ضزِا حََ

2008). 
َّشحأديب معوض )الدكتور(ت  -19 َِو ئ َٖ عٕرٔبٖ بؤ  ُرح َّزاى ذ س ان ٗ، َٔرط

َٖ ) ،(19 ُرحٓ حاَح  زاح خٕ ارٓ، ذ ارٔ) َّك  .(2008 انّها ئ
َٖ، ذ ارٔ)اوسمان صبرىت  -20 َٗ ) ،(20 ارخيا  ُرح َ  ُرحصتان  انّها حََ

2009). 

21-  َ َٕ طٕنا ٕ َّهتٕ انٖ عؤرعٖ ئِٕلُل جٕبار قاحر غلُر )ا ك تُر(، ٕ  ب  -حٔ ُّ 
ُات ) ،(21ذ ارٔ) -حإِ ٖ عؤرؼئٕجنُ ٕنٖ صٕر ز  .(2009ع

 بين الممكن والمستحيل. 1975امينت تعديل اتفاقية الجزائر  سِزظاى -22

أ. د. عبدالفتاح علي البوتاني )تقديم واعداد(ت صوت كردستان جريدة  -23

 .1962آب  ت(1الحزب الديمقراطي الكردستانيت منطة بغدادت العدد)

َٖ  ُرح َ ث. ح. عبكا لتاح علْ بُ -24 َٗ جُطزافٖ َ حِزؤ ّ َِز  انْ،  ُؽ:، باذ
 عٕرٔبانٕ.

25- َٖ ّا  ُرحٓ ح رَِ ٖ، رؤذنا ٕظان َٖ حا،  ث. ح. عبكا لتاح عْل بُ ان َٖ َ صتٕ  طٕنكٔ ّ
 .1902-1898صٕربؤرا ِا ) ُرحصتاى( حطٕل حٔصًٕال كارِا مٕ ّكٓ 

َٖ ح ئٕحٔبّا -26 َّز  َِو ص  ا  هصّكٖ حٔ، عٕبكررٔمحاى ئاحاق )ا ك تُر(، عاعز
َٖ  ز ٖ حمٕ ٕح  ٕصعَُح،  َّزاى ذ س ان َٗ )َٔرط  .(2009 انَُنا حََ

السورية "قراءة في زيارة  -علي صال، الميرانيت العالقات االيرانية  -27

 .(2010اذار )"ت 2010شباط  25محمود احمدك نجاد الى دمشق في 

لراهنة بين خضر دومليت رإية لواقع الصحافة الكوردية في الفترة ا -28

 .(2010ايار )مد وجزر ام مواكبة للتغييرت 
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َٗ عُرعا  34ح برييا ها مصدق توفيت  -29 َٗ ِا صٕر زح صا ّا َٔغٕرا حاَ
ئاطزٗ ذٔنٕرال ئّحضاى نُرٓ باعا حا: ِاعار خامن يٕظذِو َ يٕظاال رَذِو 

 .(2010ئاِارا )حذَار، 
م السياسي في )الدكتور(ت الكورد وتيارات االسال ازاد احمد علي -30

 (.2011المنطقةت )حزيرانت 

 الطريقة وشيو  بك بدرخان االمير الدوسكيت ابراهيم تحسين -31

 (.2012 النانيت كانون) اخرىت ومالحظات النقشبندية

آزاد احمد سعدون الدوسكي)الدكتور(ت مدينة كركوك الكوردية في ظل  -32

صادكت )كانون النانيت الظروف الدولية واالقليمية الحالية من منظور اقت

2012.) 

 
 

 الملفات الوثائقٌة:الكتب وثالثا  / 
 

 / العراقيةت مديرية الشإون السياسية - مديرية االمن العامة / وزارة الداخلية -1

 .1977الشعبة النالنةت دراسة عن تركيا وموقفها من المسؤلة الكرديةت أيلول 

آذار  14دارة ا مريكية بدايات االتصاالت بين النورة الكردية واال -2

من خالل عدد من ونائق وزارة  1965تشرين الناني  26 - 1964

 الخارجية االمريكيةت تقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(.
سوريات خالل عهد الرئي  حافظ  -القضية الكوردية في كوردستان  -3

 .2000حزيران  10 - 1970تشرين الناني  16االسدت 
سوريات خالل عهد الرئي  بشار  -الكوردية في كوردستان القضية  -4

 .2008كانون ا ول  30 - 2000تموز  10االسدت 
 
 

َّورابعا  / متابعات سٌاسٌة )  رامٌاري(: حِعضُن
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الكورديةت ودالالت زيارة رئي  اقليم  -امين يون ت العالقات االمريكية  -1

شباط ) ت(1كيةت العدد)كوردستان االخيرة الى الواليات المتحدة االمري

2010). 

آذار  7امين يون ت زيرفان مايىت انتخابات مجل  النواب العراقي  -2

 .(2010شباط ) ت(2معلومات وإحصائيات وتوقعاتت العدد) 2010

امين يون ت استئناف رحالت القطارات بين العراق وتركيا )خط  -3

 -كوردستان  عنتاب( وانرا على االوضاع االقتصادية في اقليم -موصل 

 .(2010آذار ) ت(3العراقت العدد)
امين يون ت القمة العربية في ليبيا وتؤنيراتها عراقياً وكردستانياًت  -4

 .(2010نيسان ) ت(4العدد)

َّكئّهانا مكُ ٕ ا نُٗ ِا  -5 َّو يٕ بذار ها َ ث َِزظاى ئٕ ني  اِٖ، ئٕجنا  س
َٖ، ذ ارٔ)  .(2010نيسان ) ،(5عرياق

لعالقللات السلللعودية مللع العلللراق ومللع اقلللليم كوردسلللتانت امللين يلللون ت ا -6

 .(0202نيسان )(ت 6العدد)

نيسلللان )(ت 7املللين يلللون ت هلللل للفيدراليلللة مسلللتقبل فلللي العلللراقت العلللدد) -7

0202). 

8-   ٖ َِزظاااى ئاإ ني  اااِ ت تعللديل الدسللتور التركللي وتانيرهللا علللى القضللية س

 .(0202حزيران )(ت 8الكورديةت العدد)

العربيلةت بدايلة مرحللة جديلدة  -رانيت العالقات الكوردية علي صال، المي -9

-0"قراءة في زيارة الرئي  مسعود البارزاني لكلل ملن االردن ومصلر" 

 .(0202آب )(ت 9ت العدد)0202تموز  7

هل ستساهم مبادرة حزب العملال الكوردسلتاني فلي وقلف اطلالق النلار  -02

؟ت التركيللة كومللةالح مللع السياسللية العمليللة طالقت بللا0202آب  09فللي 

 .(0202آب )(ت 02العدد)

 00علي صال، الميرانيت االستفتاء على التعديالت الدستورية التركية  -00
 .(0202ايلول )(ت 00"المقدمات والنتائج والمواقف"ت العدد) 0202ايلول 

آزاد احمد سعدون الدوسكي)الدكتور(ت إستراتيجية امريكا في منطقة  -00
(ت 00ت العربية في منظور اقتصادكت العدد)الشرق االوسط والنورا

 (.0200)كانون الناني 
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ارشد حمد محوت يوسف القرضاوك وموقفه من القومية الكورديةت  -09
 (.0200(ت )أذار09العدد )

 
 
 الندوات وحلقات النقاش: 
 

ً  / الندوات :   أوال 

سي )الكاتب والمحلل السيا كوردستان واالشكالية العراقيةت رجايى فايد -1

 (.2007المصرك(ت )آذار

)الكاتب والمحلل  عهطاىلخالل نصف قرن من التعريبت كفاح محمود  عهطال -2

 (.2007السياسي(ت )آب

 -)الدكتور جبار قادر رفور(ت حؤسا  ُرحٗ  ا  ُر ّا )يَٕ كانٕ  بؤ حِتهٕ ٕ نُ -3

 (.2007)تشرين الناني المختا بتاريخ تركيا المعاصر(ت

4- َٖ َّز،  حؤسا  ُرحصتان َاى ئا زِٖٔ )نعّضٕر َ رَٔعٕنب َ حَٔ ٕ ني حَٔر َ بٕر،  ار
 (.2007(ت )تشرين النانيَرِعٕبٕرٗ صٕ ٕالِتا  ُرحصتاى

كوردستان في عراق متغيرت رجائى فايد )الكاتب والمحلل السياسي  -5

 . (0202المصرك(ت )نيسان
 
 

ً  / حلقات النقاش :  ثانٌا 

 (.2007ميات تعاي  ام صراع )آذارالقومية الكوردية بين نالث قو -1 

   (.2007كركوك بين الحق الكوردك واالعتراض العربي والتهديد التركي )نيسان -2

العراق : بين الدائرة الوطنية والدائرة القومية في سياق المتغيلرات  - كوردستان -4

 .(2007تشرين االول )(ت 7واالقليميةت العدد ) على الساحات الدولية

َْ  ٗا  -4    َُ  ُرحصتانا عرياق ّا ذ ب جنام - ّكزنا  ز  َ ٕئ  (.0228)نيسان -  ٕرج 


