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شكر وتقدير
أثناء كتابة هذه الدراسة ساهم العديد من االساتذة واالصدقاء على تقدديم
الدعم لدي وعرفانداً بايميدو أود أن اشدكرهم علدى رحابدة صددرهم معدي ومدنهم
الدكتور ناظم يونس عثمان الدذي تكدرم بارشدراف علدى الرسدالة حيده توجيهاتد
املسددتمرة ومظحتات د القيمددة وتزويددده للم ددادر كددان لد اجنثددر اجنكددرب علددى ا دداز
املهمة.
كمددا أود أن اشددكر اجنسددتاذ الفاضددو الدددكتور حممددد احسددان رمضددان ر دديس
اهليئددة العامددة للمندداطق املتنددازع عليهددا يف اقلدديم كوردسددتان الددذي زودنددي ددادر
وبتقارير ووثا ق خمتلفة تتعلق باملوضوع الذي حنن ب دده .ولوال هذه الوثا ق ملدا
كنا قد توصلنا اىل هذه الدراسة العلمية املوثقة وتلك النتا ج.
كما اشكر اجنساتذة واجنصدقاء الذين ابدوا أق ى درجات املساعدة واالهتمام
وضوع الرسالة ومنهم اجمد علي ونوزاد عبداهلل هيتوتي ودلشاد م .صاحل بدابظ
وجيا عبدالستار بدرواري ومداهر جلكدي وكدرم صدبمي ومدراد رمضدان ب مدو
الذين ساعدوني سواء يف تزويدي بامل ادر أو مساعدتي يف اعمال الطباعة.

املؤلف
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بعد انتهاء احلرب العاملية اجنوىل وظهور بريطانيدا كدولدة عتمدى واحتظهلدا
للعديددد مددن بقدداع العدداا ومنهددا العددراقق اجتهد حنددو خلددق كيانددات جديدددة بشددكو
حتددافع علددى م دداحلها يف تلددك املندداطقق وكددان العددراق مددن إحدددى تلددك الكيانددات
ايديدةق حيه أن تشكلي ا يكن بناءاً على أسدس الدروابا التارخييدة وايغرافيدة
والدميغرافية املشرتكة بني املنضوين في ق لذلك أصبم الدولة ايديدة ذات تندوع
دميوغرايف كب ومنها وجود قوميتني ر يسيتني تتمثظن يف الكدورد والعدربق و دا
أن ضم والية املوصو إىل العراق سنة  1925كدان عدن طريدق يندة دوليدة شدكلتها
ع بة االمم وجداء متوافقداً مدع اجتداه سياسدة حكدام الدولدة العراقيدة الديت عددت
وطن الكورد جزء من الوطن العربيق وإنكار حقدوقهم القوميدةق دخدو الكدورد مندذ
ت إىل نتدا جق
البداية يف نزاع مسدل مدع الدولدة العراقيدةق للد مفاوضدات ا تفد ا
ومتثو ذلك النزاع بأن نزاع السديادة علدى اجنر ق الدذي اسدتمر حتدى عدام 1991
لتشهد كوردستان انتفاضة شعبية متكن من خظهلا حترير جزء من أراضديها وبقداء
ايزء اآلخر ضمن سيطرة احلكومة املركزيةق واستمرت املطالبة الكوردية بضدم مدا
تبقى من املناطق حتى عام  2003الذي شهد حرباً أمريكياً علدى العدراقق وترتدب
علي تطورات جديدةق حيه شهدت القضية الكوردية يف العراق تطورًا كدب اً متثدو
يف االعدددرتاف الدسدددتوري بوجدددود الكدددورد وحبقدددوقهم االقت دددادية واالجتماعيدددة
والسياسددية والثقافيددةق ولعددو ابددرز تطددور متثددو يف االعددرتاف بوجددود كيددان كددوردي
ضمن العراقق إال أن القضية الكوردية ا حتسم بعد ب دورة نها يدة وظلد العديدد
من امللفدات عالقدة بدني احلكومدة االحتاديدة وحكومدة إقلديم كوردسدتانق ولعدو مدن
أبرزها وجود مناطق متنازع عليها بني الطرفني والديت يطالدب بهدا الكدورد لضدمها
إىل إقليم كوردستانق وبالتالي اعادة رسدم حددود إقلديمهم مدع بداقي أجدزاء العدراقق
وان هذا امللف ل تأث على باقي امللفات العالقة بني الطدرفنيق وإذا ا حتسدم هدذه
القضية يبقى مستقبو حو القضدية الكورديدة برمتهدا معلقد ًا وغد حمسدوم بشدكو
نها يق ويبقي الباب مفتوح ًا أمدام تطدورات جديددة قدد تنمدرف آليدة التعامدو مدع
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النزاع من اآللية الدستورية املتبعة حالياً للمدو لتأخدذ طابعد ًا غد سدلمي وبالتدالي
خيرج النزاع من سيطرة اجنطراف.
أن ما شدهدت تلدك املنداطق مدن ندزاع مسدل ق ومدن عمليدات التفداو بدني
احلكومات العراقية والقيادة الكورديةق وما شداهدت مدن تطدورات السديما بعدد عدام

2003ق تولدت عنها شبكة معقدة من الرتتيبدات ارداريدة واجنمنيدة بدني احلكومدة
العراقية وحكومدة إقلديم كورد سدتانق وسدادها جدو مدن عددم الثقدة بدني الطدرفنيق
وصراع حادق حيه حداول كدو طدرف إثبدات أحقيتد ردارة تلدك املنداطق جنهميتهدا
احليويددة الكددب ة مددن ايوانددب امل تلفددةق ومددن أهمهددا احتوا هددا علددى ثددروة نفطيددة
ها لةق تلك اجنهمية اليت جعل من النزاع خيرج من إطاره احمللي والوطين لتتدخو
الدول ارقليمية والدول اجنخرى واملنتمات الدولية يف الندزاع بشدكو مباشدر أو غد
مباشددرق اجنمددر الددذي زاد مددن تعقيدددات النددزاع .ك دو هددذا دفددع بدداملهتمني بتطددورات
القضددية يتنبددأون بددأن هددذا النددزاع يشددكو أعتددم خطددر علددى اسددتقرار العددراق مددن
امللفات اجنخرى كايماعات املتطرفةق كما ان يوفر إمكانية نشوب حرب اهليدة بدني
العرب والكورد على كركوك واملناطق اجنخرى املتنازع عليها .هذا هو احلال بالنسدبة
ملشددكلة حساسددة ومعقدددة وقا مددةق مقابددو عدددم وجددود إرادة حقيقيددة م ددموبة
خبطددوات عمليددة مددن قبددو ايهددة امل ولددة حللددها وهددي احلكومددة العراقيددةق ودعددوة
الطرف الكوردي على ضرورة حلها بأسرع وق ممكن.
تكمن مشكلة البمه يف التعرف على جوهر مشدكلة املنداطق املتندازع عليهدا
بني احلكومتني االحتادية وإقليم كوردستانق ملاذا ومتى وكيف نشدأت هدذه املشدكلة
وبعد أن ا دذ الندزاع علدى هدذه املنداطق أطدارًا دسدتوري ًا بعدد عدام  2004وتأكيدد
مجيددع اجنطددراف العراقيددة علددى اللجددوء إىل الوسددا و السددلمية حلددو النددزاعق فالسددؤال
املطروح هنا هو مدى مظ مة اآللية الدستورية حلدو الندزاع القدا م خاصدة بعدد أن
انته املهلة احملددة للمو دون االلتزام بها وما هي ضمانات التزام مجيع اجنطدراف
باآللية الدستورية على املدى البعيدق ا حيقق الفا دة املرجدوة مدن تطبيقد ومدا
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هي اآلفاق املستقبلية اليت ستتهر يف حال فشو اآللية الدستورية ومدا هدو البدديو
املناسب لذلك
تتمثو فرضية هذه الدراسة اليت حنن ب ددها يف وجود نزاع قا م ووجود
آلية دستورية حلل وفشو اآلليةق وبالتالي فدان بقداء الندزاع علدى حالد بددون حدو
سيشهد تطورات تتمثو باخلروج عن اآللية الدسدتورية والتوجد حندو سديناريوهات
أخرى قد تكون غ سلمية .بو أن مستقبو القضية الكوردية يف العراق مرهون إىل
حد بعيد بهذا النزاعق وان عدم حل يعدين بقداء املشدكلة الكورديدة قا مدة مدن دون
حو نها ي.
تكمن أهميدة الدراسدة يف أنهدا تطدرح حدظ سياسديا ملشدكلة املنداطق املتندازع
عليها إىل جانب دراسة وحتليو ايوانب امل تلفة للمو الدستوريق خبدظف الدراسدات
السابقة اليت اقت رت على احلو الدستوري فقا.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إىل توضدي ايواندب التارخييدة وايغرافيدة والدميوغرافيدة
للمناطق املتنازع عليها والتغي ات اليت طرأت عليهداق وكدذلك توضدي الندزاع علدى
املناطق املتنازع عليها وأطراف وأسباب ق ومن ثم التطدرق إىل توضدي مددى أهميدة
احللول الدستورية يف إدارة الندزاعق وبالتدالي التدزام اجنطدراف بهدا لتفدادي اللجدوء إىل
حلددول غ د السددلميةق والتوج د حنددو احللددول البديلددة الدديت مددن املمكددن أن تتهددر يف
املستقبو .وكذلك إثبات مدى خطدورة تدأث الندزاع علدى اسدتقرار العدراق يف حالدة
بقا من دون حو.
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الف و التمهيدي
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إشكالية بناء الدولة العراقية واخللفية التارخيية للمناطق املتنازع عليها
سنتناول يف هذا الف و اخللفيدة التارخييدة للعدراق ب دورة عامدة واملنداطق
املتنددازع عليهددا ب ددورة خاصددةق وسن ددو املبمدده االول اىل التددروف السياسددية
للمنطقددة اثندداء حكددم االمرباطوريددة العثمانيددة واالحددتظل الربيطددانيق امددا املبمدده
الثاني سنش في اىل تاسيس الدولدة العراقيدة وفدرتة احلكدم امللكديق امدا يف املبمده
الثاله فسنش اىل احلكم ايمهوري للعراق حتى احتظل يف عام .2003

املبمه اجنول
التروف السياسية للعراق واملناطق املتنازع عليها قبو تاسيس الدولة
شدددهدت منطقدددة الشدددرق اجنوسدددا مندددذ القدددرن السددداد عشدددر بدددروز
إمرباطوريتني كب تني هما ارمرباطورية العثمانية السنية وارمرباطورية ال دفوية

الشدديعيةق وبعددد أن أمددن السددلطان العثمدداني سددليم اجنول ( )1520-1512ايانددب

اجنوربي رمرباطوريتد اجتد حندو الشدرق للتوسدع فيهدا فاصدطدم مدع ارمرباطوريدة
ال فويةق و دا أن كوردسدتان كاند تشدكو الفاصدو بدني ارمرباطدوريتنيق أصدبم
ميدانا لل راع واحلروب بينهما وحاول كظ الطدرفني اسدتمالة الكدورد إىل جدانبهم.
ونترا لكون غالبية الكورد من السنة وبفضدو جهدود العداا الدديين الكدوردي (مدظ
إدريددس البدليسددي) مددال معتددم اجنمددراء الكددورد حنددو العثمددانيني وشدداركوا معهددم يف

حدروبهم ضدد ال ددفويني واسدتطاعوا يف عدام  1514بقيددادة السدلطان سددليم اجنول
هزميددة ال ددفويني بقيددادة الشدداه إكاعيددو وشددكو هددذا التمددالف العثمدداني-الكددوردي
بداية خلضوع ايزء االكرب مدن كوردسدتان للنفدوذ العثمداني حيده فدو السدلطان
19

سليم اجنول بفرمان سلطاني إدريس البدليسي مسؤولية التنتيم ارداري والسياسدي
بدوره يف التوصو إىل اتفاق مع اجنمراء الكدورد يضدمن هلدم
يف كوردستان والذي
االحتفدداظ باسددتقظل إمدداراتهم وقيددامهم سدداعدة الدولددة العثمانيددة إثندداء احلددروب
ودفع الضرا ب السنوية هلاق كما اصدر السلطان سليم اجنول مرسدوما بتأسديس عددد
مددن ارمددارات الكورديددة ايديدددة لتعزيددز سدديطرتها علددى هددذه املندداطق و ايددة
حدودها من الغزوات ال فوية املتكررة عليهاق ومن أهدم هدذه ارمدارات الديت سدادت
يف املنطقة إمارات بهدينان وسوران وبوتان واردالن وكذلك إمدارة بابدان الديت كاند
كركوك جدزءًا منهدا اعتبدارًا مدن أواخدر القدرن السدابع عشدرق وهكدذا اكتفدى احلكدم
العثمدداني بالسدديادة االكيددة املتمثلددة ب صدددار الفرمانددات بتسددمية اجنمددراء وتوزيددع
اجنلقاب عليهم مقابو دعم الكورد املالي والعسكري هلا( .)1واسدتمر التوسدع العثمداني
يف املنطقة وأصب العراق احلالي جزءا من ارمرباطورية العثمانية اعتباراً مدن عدام

 1534حينما دخو السلطان سليمان القانوني بغداد على رأ جيش وطبق فيهدا

النتام ارداري القا م على أسا االياالت( )2وقسدمها علدى أربعدة ايداالت هدي بغددادق
املوصوق الب رة وشهرزور وكاند علدى رأ السدلطة يف الواليدة باشداوات ومماليدك
اعرتفددوا بسدديادة السددلطان العثمددانيق وبالنسددبة لواليددة شددهرزور يشد (كاتب جلد )
وهو جغرايف كوردي معروف يف كتاب (جهدان نامد ) أن عددد سدناجقها يف منت دف
القرن السدابع عشدر كدان  32سدنجقاً ومجيعهدا كورديدة أهمهدا فضدظ عدن شدهرزور

نفسددها اربيددوق ددرينق كويسددنجقق حريددرق شددهربازارق خممددور وحتددى اشددنو الدديت
تدخو حالياً ضمن احلددود اريرانيدة ولكدن أهمهدا كدان سدنجق كركدوك وهدو مقدر
()1كددام ان عبدال ددمد ا ددد الدوسددكيق كوردسددتان العثمانيددة يف الن ددف اجنول مددن القددرن التاسددع عشددرق دار
سب يز للطباعة والنشرق ط1ق دهوكق 2002ق ص ص.15-13

) )2االيالة أو الوالية يف العهد العثماني هي الوحدة اجنساسية وتتكون من سدناجق أي اللدواء أو مدا يعدرف حاليدا
باحملافتةق للمزيدد ينتدر :د .كمدال متهدر ا ددق كركدوك وتوابعهدا حكدم التداريخ والضدم ق ج1ق مطبعدة

رينوينق سليمانيةق [د.ت].ق ص.32
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الباشا لذلك تسمى احياناً الواليدة بواليدة كركدوك .وبعدد أن اسدتعاد السدلطان مدراد

الرابددع العددراق يف سددنة  1638مت دمددج واليددة الب ددرة مددع واليددة بغددداد وأصددب
العراق يتدألف مدن ثدظث واليدات هدي بغددادق املوصدو وشدهرزور( .)1وبعدد أن قضد

الدولة العثمانيدة علدى مجيدع ارمدارات الكورديدة صددر سدنة  1864قدانون إداري

جديد للواليات العثمانية مت في إعادة ربا الواليات باملركز ومت تطبيقهدا يف عهدد

مدددح باشددا عنددد توليدد احلكددم يف العددراق ( )1870-1868حيدده قسددمها إىل

واليتني هما بغدداد واملوصدوق فددخل كوردسدتان العدراق باسدتثناء خدانقني ضدمن
والية املوصو وظو هذا التقسيم حتى احلرب العاملية اجنوىل وبالشكو التالي:
 -1والية بغداد.

 -2والية املوصو وكان تضم ثظثة مت رفيات:
أ -مت رفية املوصو :مركزها املوصو وأقضديتها املوصدوق دهدوكق زاخدوق زيبدارق
عقرة وسنجار.
ب -مت ددرفية شددهرزور :مركزهددا كركددوك واقضددينها كركددوكق اربيددوق رانيددةق
رواندوزق كويسنجق وكفري.

ج -مت رفية السليمانية(.)2
واستمر الدرفت الكدوردي للسديطرة العثمانيدة يف واليدة املوصدو حيده قداد

الشدديخ عبدالسدددظم البدددارزاني حبركدددة مسدددلمة يف عدددام ( )1914-1908وطالدددب

( )1د .كمدددال متهدددر ا د ددق امل ددددر السدددابقق ص ص  38-35؛ فوئااااة ةةخاااة خورةاااك ل اااةر و
بة طةناخة ان ال وةطكَران :نةرميان عةب وال خوةناول ةةزطاى وةرطكَرانل هةو كَرل 2007ل ل.18

اااة

) (2د .كمال متهر ا ددق امل ددر السدابقق ص ص 39ق  44-43؛ د .خليدو إكاعيدو حممددق البعدد القدومي
للتغ ات يف احلدود اردارية حملافتة كركوك (التأميم)ق منشورات جملة كاروانق 1997ق [د.م].ق ص.3
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حبقوق قومية للكورد منها جعو اللغة الكورديدة لغدة ركيدة وتدريسدها يف املنداطق

الكوردية إال أن مطالب رفض وقمع حركت ب عدام يف املوصو عام .)1(1914

أن املوقع ايغرايف للعدراق ومركدزه السدوقي لسدظمة املواصدظت الربيطانيدة
واحملافتة على طريق اهلند والستغظل ثرواتها القا مة أو املستقبلية للتعويت عدن
خسدداراتها يف اهلنددد دفع د بريطانيددا للددتفك باحتظل د ق ففددي عددام  1914قددادت

بريطانيددا

لددة عسددكرية بدددأتها مددن الب ددرة فاحتلتهددا يف  22تشددرين الثدداني

 1914واجتهد د حندددو بغدددداد واحتلتهدددا يف  11آذار  .)2(1917ووفقدددا التفاقيدددة
سايكس بيكو أصبم والية املوصو من ح ة فرنسا ووالييت بغدداد والب درة مدن

ح ددة بريطانيددا ولكددن يف عددام  1918تنازل د فرنسددا ع دن واليددة املوصددو ل دداحل

بريطاني دا مقابددو ح ددوهلا علددى ح ددة مددن نفددا املوصددو( )3وامتيددازات يف أمدداكن
أخرى.
بعد تنازل فرنسا عن والية املوصو ل احل بريطانيا وتوقيع هدنة مودر

يف  30تشرين اجنول  1918ووفقا لبنود اهلدنة كان على اييش العثماني يف وادي
الرافدددين االستسددظم للقددوات الربيطانيددةق إال أن الددوالي العثمدداني لواليددة املوصددو
اعرت على ذلك واعترب أن الوالية ليسد جدزءاً مدن وادي الرافددينق إال اند اجدرب
علدددى االمتثدددال لألوامدددر الربيطانيدددة ففدددي  10تشدددرين الثددداني احتلد د القدددوات
الربيطانيددة مدينددة املوصددو مركددز الواليددةق ويف  25تشددرين اجنول  1918احتل د

( )1حمسن حممد متوليق كرد العدراق مندذ احلدرب العامليدة اجنوىل  1914حتدى سدقوط امللكيدة 1958ق الددار
العربية للموسوعاتق ط1ق ب وتق 2001ق ص 214؛ حممد صاحل عقدراويق الكدرد والدولدة املسدتقلة وفدق

املعاهدات واملواثيق الدوليةق اربيوق 2005ق ص . 29

( )2املس بيوق ف ول مدن تداريخ العدراق القريدب بدني سدنيت  1914و1920ق ترمجدة :جعفدر اخليداطق دار
الرافدينق ط2ق لبنانق 2004ق ص ص8-4ق  103-102؛ عبدالر ن البزازق العراق مدن االحدتظل حتدى
االستقظلق ط3ق بغدادق 1967ق ص.42

( )3د .فاضو حسنيق مشكلة املوصوق مطبعة اشبيليةق ط3ق بغدادق 1977ق ص ص .8-7
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القوات الربيطانية كركوك ومت بعددها احدتظل اربيدو أمدا السدليمانية فكاند حتد
سدديطرة قددوات الشدديخ حممددود احلفيددد ووافقد السددلطات الربيطانيدة علددى تعييند
حكمداراً علدى املديندة وهكدذا أنهد وجدود القدوات العثمانيدة يف الواليدة يف تشدرين

الثاني .)1(1918

استجاب أهالي الواليات الثظثة بطدرق خمتلفدة لظحدتظل الربيطدانيق ففدي
والية الب رة جتاوب الش يات القيادية للمدينة مع السدلطات الربيطانيدة جننهدم
كانوا على ات ال قديم معهم كتجار يف اخلليج العربي وارتبطدوا ؤسسدات جتاريدة
بريطانية وا تلق دعوة العثمانيني إىل ايهاد ضدد الربيطدانيني (الكفدار) اسدتجابة
كب ة بني الشيعة يف الوسا واينوب .أما يف والية بغداد فقد ناقش أعيدان املديندة
وأعضاء مجعية العهد العربية إمكانية القيام بثدورة ضدد السدلطة العثمانيدة ولكدن
خوف الزعماء من عواقب الثورة خاصة وان القوات العثمانيدة كاند ال تدزال قويدة
منعهم من حتديها (.)2
أمددا يف واليددة املوصددو فقددد الق د القددوات الربيطانيددة ترحيب داً أولي داً فعنددد

استيظ هم على كركوك عام  1918بعه الشيخ حممود احلفيد بتكليف من زعمداء
العشددا ر الكورديددة رسددالة إىل املندددوب السددامي الربيطدداني (ارنولددد ويلسددون) بهددذا
اخل وص وطالب باملوافقة على تشكيو حكومة كوردية كما بارك فيها انت اراتهم
على العثمانيني وأكد تطلدع الكدورد إىل االزدهدار سداعدة الربيطدانيني وأن يعطدي
الضمان بأال يسم يف أي ظرف كان للسدلطة الرتكيدة بدان تعدود إىل كوردسدتان مدرة

( )1املس بيوق ف ول من تاريخ العدراق القريدب بدني سدنيت  1914و1920ق امل ددر السدابقق ص ص-151
 156؛ تشدارلز تريددبق صددفمات مدن تدداريخ العددراق املعاصدرق ترمجددة :زينددة جدابر إدريددسق الدددار العربيددة

للعلومق ط1ق ب وتق 2006ق ص 69؛ د .كاظم حبيدبق حملدات مدن نضدال حركدة التمدرر الدوطين للشدعب
الكردي يف كردستان العراقق دار ارا للطباعة والنشرق ط2ق اربيوق 2005ق ص .88

( )2تشارلز تريبق امل در السابقق ص . 71-70
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أخرى()1ق ويف  15تشرين اجنول  1918وصو امليجر نو يو إىل السليمانية ليجتمدع
مع الشيخ حممود احلفيدد ووجهداء املديندة وأعلدن خدظل االجتمداع وباسدم حكومدة
بظده عن تعيني الشيخ حممود حاكماً على كوردستان ومنم حكماً ذاتياً بأمر مدن

ويلسون()2ق ويف كدانون اجنول  1918وصدو ويلسدون بنفسد إىل السدليمانية ليلتقدي
بالقادة الكورد وعقد اجتماعا حضره الشيخ حممود وما يقدارب  60ر ديس عشد ة

وأكدددوا لد بعدددم رغبددتهم بعددودة اجنتددراك وحدداجتهم للممايددة الربيطانيددة وطددالبوا
بوجوب ف و كوردستان عن العدراق وإدارتهدا مباشدرة مدن لنددن وتعديني الضدباط
واملوظفني الكورد يف دوا ر احلكومة( .)3وهكذا أعلن الشيخ حممود نفس ملكدا علدى
مملكة كوردسدتان املسدتقلة واعرتفد السدلطات الربيطانيدة يف البدايدة بد حكمدداراً
على كوردستان وبات الوثا ق الربيطانية الركية يف ذلك الوق تسمي (حكمددار
كوردسددتان اينوبيددة) ولكددن حمدداوالت الشدديخ لتوسدديع مملكتدد لتشددمو كركددوك
داحل وإسدرتاتيجية السدلطات الربيطانيدة الديت
ومناطق كوردية أخرى اصطدم
كاندد تسددعى إىل السدديطرة املباشددرة علددى كوردسددتان فوقعدد أول مواجهددة بددني
الطددرفني يف  25أيددار  1919وانتهدد خبسددارة الربيطددانيني املعركددة()4ق وتفدداقم
الوضع واقرتب الشيخ حممود من كركوك وحشدد الربيطدانيون قدوات كدب ة بقيدادة

اينرال فريزر واصطدم الطرفان يف 17حزيران  1919يف معركدة غد متكافئدة
) )1د .كمددال متهددر ا دددق امل دددر السددابقق ص  101؛ عبدددالر ن ادريددس صدداحل البيدداتيق الشدديخ حممددود
احلفيدددد (الربز دددي) والنفدددوذ الربيطددداني يف كردسدددتان العدددراق حتدددى عدددام 1925ق ط1ق دار احلكمدددةق

لندنق2005ق ص.105-104

( )2عبدالر ن ادريس صاحل البياتيق امل در السابقق ص ص .115-114

) )3املس بيوق ف ول من تاريخ العدراق القريدب بدني سدنيت  1914و1920ق امل ددر السدابقق ص ص-190
.191

) )4د .كمال متهر ا ددق امل ددر السدابقق ص ص159-158ق 165؛ د .عبددالفتاح علدي البوتدانيق دراسدات
ومباحه يف تاريخ الكورد والعراق املعاصرق دار سب يز للطباعة والنشرق ط1ق دهوكق 2007ق ص.207
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انت ر فيها الربيطانيون واسروا الشيخ بعد جرح ونقلد إىل بغدداد وثدم نفيد إىل
اهلنددد علددى أمددو اسددتتباب اجنمددن يف املنطقددة إال أن ذلددك ا يتمقددق( )1وا تتوقددف

املقاومة الكوردية للوجود الربيطاني بو واجهوا يف عدام  1919مقاومدة يف أقضدية

زاخدو وعماديددة وعقددرة ويف قريدة بددارزان بقيددادة الشديخ ا ددد البددارزانيق قبددو أن
يشددمو الددرفت الوجددود الربيطدداني يف الددواليتني العددربيتني بغددداد والب ددرة والددذي
متثو يف ثورة العشرين يف العراق اليت اندلع يف  30حزيران .)2(1920

ويف عددام  1919اسددتطاع بعددت زعمدداء الكددورد املشدداركة يف مددؤمتر ال ددل

بباريس وألفوا وفدا بر اسة شريف باشدا إىل املدؤمتر الدذي قددم مدذكرة إضدافية إىل

اجمللس اجنعلى للمدؤمتر بتداريخ  22آذار  1919طالدب فيهدا باسدتقظل كوردسدتان
وحترير كافة الكورد ومجعهم يف دولة واحددة وحتد علدم واحددق فقضد معاهددة

سيفر  1920املعقودة بدني دول احللفداء والدولدة العثمانيدة يف بنودهدا (62ق 63ق

 )64أن يوضع مشروع االستقظل للمناطق الواقعة يف شرقي الفرات وجندوب غدرب
أرمينيا واحلدود الرتكية املتامخة لسوريا والعراق ويف ظرف سنة واحدة من تداريخ
تنفيذها إذا فات كورد هذه املنطقدة جملدس ع دبة اجنمدم بدرغبتهم يف االسدتقظل
عددن تركيددا واقددر اجمللددس هددذه الرغبددة فوجددب مددنمهم االسددتقظل وعلددى تركيددا أن
تتنازل عن مجيع حقوقهدا وامتيازاتهدا يف هدذه املنداطق ويف هدذه احلالدة ال يعدار
احللفاء (بريطانياق فرنساق ايطاليا واليابان) بقية الكورد املقديمني يف واليدة املوصدو
إذا اختاروا االنضمام إىل هدذه الدولدة الكورديدة املسدتقلة( .)3وبانتتدار تنفيدذ بندود
معاهدددة سدديفر فددان وزارة املسددتعمرات الربيطانيددة أوصدد بددان تندداط مسددؤولية
) )1عبد الر ن إدريس صاحل البياتيق امل در السابقق ص ص.150-146

( )2عبد الر ن البزازق امل در السابقق ص.97

) )3منذر املوصليق احلياة السياسدية واحلزبيدة يف كوردسدتان :رؤيدة عربيدة للقضدية الكرديدةق ريدا
للكتاب والنشرق ط1ق لندنق 1991ق ص ص.159-156
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الدريس

كوردسددتان بقسددم الشددرق اجنوسددا ايديددد التابعددة هلددا وقددد ابل د (برسددي كددوكس)
املندددوب السددامي الربيطددانيق احلكومددة العراقيددة املؤقتددة ب ددورة ركيددة بأن د هددو
املسدؤول املباشددر عددن املندداطق الكورديددة أي مقدداطعيت كركددوك والسددليمانية وبعددت
أجزاء البظد مشال املوصو(.)1
كان لدى السلطات الربيطانية آراء خمتلفة حول مسدتقبو املنطقدةق فريدق
منها كانوا يرمون من لتهم جعو العدراق ايندوبي والوسدطى (أي واليديت بغدداد

والب رة) جزءاً من اهلند خاضعاً رمارة موم وسرعان ما أنيطد اردارة املدنيدة
يف الب ددرة حبدداكم سياسددي حيدده ادخددو الددنتم اهلنديددة يف خمتلددف نددواحي احليدداة
ومنها العملة اهلندية حل حمو العملة العثمانية والتنتيم ارداري فيها قدا م علدى
اجنسددس اهلنديددة ولكددن يف اجنخ د غلب د فكددرة ضددرورة توحيددد الواليددات الثظثددة
وتكوين دولة باسم العراق وجدب مدا جداء يف مدؤمتر القداهرة عدام 1920ق فكدان

(ارنولد ويلسون) يرى بأن جيب أن تكدون الدولدة ايديددة يف العدراق تشدتمو علدى
الواليددات الثظثددةق وان حيكمهددا أم د عربددي ولكددن تدددار بواسددطة املندددوب السددامي
الربيطانيق وإن مدن بعدت االسدتقظل الدذاتي لكوردسدتان ينبغدي أن يدرتك ملشديئة
بريطانيا(.)2

وقدم الضابا السياسي الربيطاني(امليجر نو يو) يف تشرين الثداني 1919

مشددروعاً تضددمن حددو املسددالة الكورديددةق وتضددمن املشددروع إخددظء كوردسددتان مددن
اجنتراكق وضمان وحدة أراضي كوردستانق وفيما إذا جرى تعيني حددود كوردسدتان
تقريبياً وفق اخلا العرقدي بدني اجنراضدي الديت يسدكنها العدرب والكدوردق وان إنشداء
احلكددم الددذاتي سددوف جيعلددهم مييلددون أكثددر لظنكليددز وسددوف يكونددون أكثددر عددداءاً
لألتراك .ولكن ويلسون أعلن يف تقرير ل ان ال يوافق أبداً علدى مقرتحدات نو يدوق
) )1عبدددالرزاق احلسددينق تدداريخ الددوزارات العراقيددةق ج1ق منشددورات مكتبددة اليقتددة العربيددةق ط6ق ب د وتق
1982ق ص 11؛ د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص ص . 118-117

) )2عبدالر ن البزازق امل در السابقق ص ص  80-79؛ حمسن حممد متوليق امل در السابقق ص . 83
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كما رأى بان احلدود العرقية بالنسبة لكوردستان ا تكن أفضو احللول وإمنا ينبغي
إعطاء أهمية اكرب لظعتبارات االقت ادية وايغرافية (ارسرتاتيجية)(.)1
كما اقرتح (سيسيو ادموندز) املسؤول السياسي بالوكالة يف املناطق الشمالية
من العراقق بان تتشكو إدارة خاصة يف كدو مدن اربيدو وكركدوك غد مدرتبا بدأي
شددكو مددن ارشددكال بددالعراق كمرحلددة أوىلق ويف املرحلددة الثانيددة يددتم عقددد اجتمدداع
ملمثلي مدن اربيو وكركوك والسدليمانية يف بغدداد مدن اجدو تشدكيو فيدراليدة مدن
املناطق الثظثةق واقرتح ادموندز أن العظقات املستقبلية الديت سدتتطور بدني الدولدة
()2
الفيدرالية الكوردية وبغداد سوف تضدمن عددم السديطرة العربيدة علدى املنطقدة
ولكن هذا االقرتاح ا حيع بقبول السلطات الربيطانية.
أعط د اللجنددة الفرعيددة جمللددس الددوزراء الربيطدداني يف  27تشددرين الثدداني

 1918صظحيات لد ويلسون ليضدع ثظثدة خيدارات أمدام الشدعب العراقدي للتعدرف
علددى وجهددة نتددرهم السياسدديةق واخليددارات كان د ب دديغة ثددظث أسددئلة منهددا هددو
حتبدذون قيدام دولدة عربيدة حتد إشدراف بريطانيدا متتدد حتدى احلددود الشددمالية
لوالية املوصدو واىل اخللديج العربدي يف هدذه احلالدة هدو ترغبدون أن يوضدع حداكم
عربددي علددى رأ هددذه الدولددة ويف هددذه احلالددة مددن يفضددلون أن يكددون علددى هددذا
الددرأ

فددنتم ويلسدون مسددماً أطلددق عليد (اسددتفتاء عددام) يف بدايددة عددام 1919

والنتا ج كان خارج املنداطق الكورديدة متثلد يف االتفداق علدى أن الدولدة جيدب أن
تضم الواليات العثمانية الثظثدة حتد لدواء حكومدة عربيدة ولكدنهم اختلفدوا علدى
شكو تلك احلكومة وهوية احلداكم املقبدوق أمدا يف كوردسدتان فقدد أجدرى االسدتفتاء
بني الشيوخ الكورد وجتاهو ايماه وحرموا من إبداء رأيهم ومع ذلك فقد أشارت
( )1حمسن حممد متوليق امل در السابق ق ص ص . 87-85

) )2ليورا لوكيتزق العراق والبمه عن اهلويةق ترمجة :دلشداد مد انق دار ارا للطباعدة والنشدرق ط1ق اربيدوق
2004ق ص .64
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التقارير الربيطانية إىل أن اجنغلبية الكوردية كاند راغبدة يف تشدكيو إدارة كورديدة
مستقلة(.)1
ولتطبيدددق إسدددرتاتيجيتها يف املنطقدددة وفقدددا مل ددداحلها اجتهددد السدددلطات
الربيطانية حنو تأسيس دولة عراقية عربية وأول خطوة متثل يف إعدظن املنددوب
السددامي الربيطدداني تشددكيو حكومددة مؤقتددة بر اسددة عبددالر ن الكيظنددي يف عددام
 .1920ويف  12آذار  1920عقددد مددؤمتر يف القدداهرة بر اسددة وزيددر املسددتعمرات

الربيطدداني (وينسددتون تشرشددو) لدراسددة شددؤون الشددرق اجندنددى و طدديا السياسددة
الربيطانية فيها وتقليو النفقات الربيطانية إىل أدنى حد ممكنق ومدن املسدتعمرات
املشاركة يف املدؤمتر كدان العدراق الدذي رأ وفدده (برسدي كدوكس) املنددوب السدامي
الربيطاني لتقرير ما يلي:
 -1حتديد عظقة العراق ايديدة بربيطانيا من حيه النفقات.
 -2حتديد ش

ية من سيتوىل حكم هذه الدولة.

 -3نوع وشكو قوات الدفاع يف الدولة ايديدة.

 -4وضع املناطق الكوردية ومستقبو عظقتها بالعراق(.)2
ويف االجتماع اجنول للمؤمتر مت التطرق إىل القضية الكوردية وأكددوا علدى
أن امل لمة تقتضي أن تدار كو ردسدتان ب دورة مباشدرة مدن قبدو املنددوب السدامي
الربيطداني علددى أن تبقدى منف ددلة عددن العدراق إىل أن يددتم تبلدور رأي عددام كدوردي
موحد حيدد طبيعة االنضمام إىل العدراقق وكدان اجملتمعدون علدى قناعدة بدان إجبدار
املناطق الكوردية على أن حتكدم مدن قبدو حكومدة عربيدة سدوف تدؤدي إىل حددوث
( )1املس بيوق ف ول من تاريخ العدراق القريدب بدني سدنيت  1914و1920ق امل ددر السدابقق ص ص-386
 389؛ تشارلز تريبق امل در السابقق ص . 77

( )2عب ددالرزاق احلسددنىق تدداريخ الددوزارات العراقيددةق ج1ق امل دددر السددابقق ص  32؛ حممددد يوسددف إبددراهيم

القريشيق املس بيو وأثرهدا يف السياسدة العراقيدةق مكتبدة اليقتدة العراقيدةق بغددادق 2003ق ص ص-107
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مقاومةق كما أن اللجنة السياسية يف املؤمتر تعاملد مدع القضدية الكورديدة يف ضدوء
بنود معاهدة سيفر اليت منم الكورد حدق تقريدر امل د ق وعلدى هدذا اجنسدا مت
االقرتاح بان ال تدخو املنطقة الكوردية حت سيطرة العراقق وأكد كوكس ان سبق
ل أن ابل احلكومة املؤقتة بر اسة عبدالر ن النقيب بأن يف غضون السدنة الديت
تتمتددع كوردسددتان فيهددا حبددق اختيددار االسددتقظل وجددب معاهدددة سدديفرق سدديقوم
ش يا ب دارة هذه املناطق ا يف ذلك كركوك(.)1
واستقر رأي أعضداء املدؤمتر حدول مسدتقبو املنداطق الكورديدة علدى القيدام
ماولة التوثيق من مدى رغبة الكورد يف االندماج يف اململكة العراقيدة ايديددة أو
االنف ال عنها( .)2وفيما يتعلق بش ية مدن سديتوىل حكدم هدذه الدولدة ايديددة
فكان هناك عددد مدن العدراقيني والعدرب واملسدلمنيق وأدركد بريطانيدا بدأن اجنمد
في و بن الشريف حسني حليف بريطانيدا خدظل احلدرب العامليدة اجنوىل هدو أفضدو
املرشمني جنن بعد خسدارت العدريف يف سدوريا أصدب مسدتعداً جنن يقبدو أي عدريف
يعر علي ق ورغبة املس بيو( )3ب جياد حو عملي يف ترشي أحدد أ دال الشدريف
حسني واختيارها اجنم في دوق وقناعدة تشرشدو بأند هدو املؤهدو لعدريف العدراقق
ويعتقد أن تن يب ملكاً سيزيد من سيطرة احلكومة الربيطانية علي وعلدى أبيد
ملك احلجازق كمدا أن يف ترشدي اجنمد في دو التدزام مدن قبدو بريطانيدا بوعودهدا
خظل احلرب العامليدة اجنوىل إىل العدرب عامدة والشدريف حسدني ب دورة خاصدةق وأن
ترشدديم سدديكون حمددو ترحيددب القددوميني العددرب الددذين اشددرتكوا مع د يف الثددورة
العربيدددةق كمدددا أن عددددم امتظكد د عظقدددات واسدددعة يف العدددراق سيضدددمن إخظصد د

) )1د .كمال متهر ا د ق امل در السابق ق ص ص .123-121

) )2عبدالرزاق احلسنىق تاريخ الوزارات العراقيةق ج 1ق امل در السابق ق ص . 33
( )3ج ترود بيدو :أميندة السدر الشدرقية للمنددوب السدامي الربيطداني يف بغدداد وكاند مدن املؤيددين للمكدم
العراقي الذاتي حت الوصاية الربيطانيةق للمزيد ينتر :تشارلز تريبق امل در السابقق ص .77
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لربيطانيداق وهكدذا وقددع االختيدار علددى في دو ليكدون ملكداً علدى بلددد ا يدزره مددن
قبو(.)1

املبمه الثاني :تاسيس الدولة العراقية والعهد امللكي

بعددد تأسدديس اململكدة العراقيددة وتعدديني اجنمد في ددو ملكددا عليهدداق وافقد

احلكومة املؤقتة يف جلستها املنعقدة يف  11متوز 1921علي ملكداًق علدى أن تكدون
حكومتدد دسددتورية نيابيددة دميقراطيددة مقيدددة بالقددانونق وبعددد إعددظن نتددا ج

االستفتاء بقبول  %96من العراقيني على في و ليكون ملكاً على العدراق()2ق تدبني
أثناء االستفتاء بان لواء كركوك صوت ضد في و وا يشارك لواء السليمانية أصدظً
يف الت ددوي ق وأن لددوا ي اربيددو واملوصددو اشددرتطا يف نددو (البيعددة) ضددمان حقددوق
()3
اجنقليات يف تأسيس اردارات اليت وعددوا بهدا مدن قبدو احللفداء يف معاهددة سديفر
وحرص الكورد باحملافتة على حقوقهم وأن حيتفتدوا جننفسدهم بداحلق يف االلتمداق
بدولددة كوردسددتان املزمددع تشددكيلها وفددق معاهدددة سدديفر وتعال د اجنصددوات يف لددواء

) (1عبدالر ن البزازق امل در السابقق ص  124-121؛ نةوزاة عةب و ال هكَتاو ىل ةوزى اورة اة عكَاراق
ةا وخككانكزخة انى ضارةسةرى ةواى 2003ل ةةزطاى ضاب وبالو رةنةوةى خو رياان,ل هاةو كَرل 2009ل
ل .21-20

) )2عبد الرزاق احلسينق تاريخ العراق السياسي احلدديهق ج1ق ط7ق بغدداد ق 1989ق ص 44-43؛ سدي جدي
ادموندزق كورد وترك وعربق ترمجة :جرجيس فت اهللق دار ارا للطباعة والنشرق ط2ق اربيدوق 1999ق

ص.109

( )3سرهنك

يد الربز يق انت ابات إقليم كردسدتان العدراق بدني النتريدة والتطبيدقق مؤسسدة موكريدانيق

ط1ق اربيوق  2002ق ص .256-255
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كركوك ترج االنتتار ريثمدا يدتم اسدتقظل كوردسدتانق املهدم يف االمدر حددد يدوم

 23آب  1921موعداً رقامة حفلة تتويج في و ملكاً على العراق(.)1

ويف خطابد يف حفلدة التتددويج الديت ا حيضدرها ممثلددي كركدوك والسددليمانية
قدددم امللددك في ددو سددرداً جنجمدداد أسددرت اهلامشيددة وحتالفد مددع أصدددقا الربيطددانيني
خلظص العربق وشكر اجنمدة الربيطانيدة ومنددوبها السياسدي وحكومتهدا علدى ن درتهم
للعرب وتن يب ملكاًق وذكر بان اجنمة الربيطانية هي اقرب اجنمم إليد وسيسدتعني بهدا
وحدها عند احلاجةق وا يشر إىل أكاء املكونات العراقية اجنخدرى وحقدوقهمق وكدو مدا
قيو هو ان ذكر أن اجنمة مع اختظف مدواهبهم وتبداين طبقداتهم وتفداوت معتقدداتهم
سددواء عنددده( .)2وبعددد تتددويج امللددك في ددو كددان القلددق يسدداوره حددول مسددتقبو واليددة
املوصو الديت ظلد أمرهدا معلقدةق مدن احلركدة التمرريدة الكورديدة ومدن أطمداع ثدورة
تركيددا الكماليددةق وأشددار املندددوب السددامي الربيطدداني الس د (هنددري دوبددس) يف إحدددى
مذكرات السرية إىل امللدك في دو إىل عدودة احلركدة االسدتقظلية إىل املنطقدة الكورديدةق
والتمريت على احلكومة العراقية علدى أنهدا حكومدة عربيدةق وأشدار دوبدس إىل أهميدة
الكورد حلماية العراق من جتاوزات الرتك ون امللك ب صظح ذات البني معهدم لتدامني
خطددوط املواصددظت واالسددتفادة مددن سددهوهلا املمتدددة مددن خددانقني إىل رواندددوزق وبدددون
الكورد لن يقوي على اية شركة النفا الرتكية(.)3
ورغم إدراك امللك بان الربيطانيني سيمنعون تركيا من استعادة واليدة املوصدو
وإنهم حيبذون ضمها إىل العراقق إال ان مع ذلك اضدطر إىل اسرتضداء بريطانيدا لتمقيدق
( )1عب ددالرزاق احلسددنىق تدداريخ الددوزارات العراقيددةق ج1ق امل دددر السددابقق ص 55؛ ليددام اندرسددن وغاريدده
ستانسددفيلدق عددراق املسددتقبو :دكتاتوريددةق دميقراطيددة أم تقسدديمق ترمجددة :رمددزي ق .بدددرق ط1ق لندددنق

2005ق ص.43-42

( ) 2لظطظع على نو خطاب تتويج امللك في و اجنول ينتر :عبد الرزاق احلسنىق تاريخ الدوزارات العراقيدةق
ج1ق امل در السابقق ص . 64-63

( )3د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص . 143
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هذا الغر ق بعد أن فشل حماوالت يف أن يعامو الوالية كجدزء مدن العدراقق حيده اند

حاول يف عام  1922طدي اردارة الربيطانيدة ليشدمو االنت ابدات املنداطق الكورديدةق

إال أن املندددوب السددامي دوبددز ومسدداعده امليجددر بورديلددون وجهددوا حتددذيرات إىل امللددك
ور دديس الددوزراء علددى عدددم ارقدددام علددى التدددخو يف واليددة املوصددو وخددظل مفاوضددات
املعاهدددة الربيطانيددة العراقيددة لعددام  1922أصددب واضددما بددان ضددم واليددة املوصددو إىل

العراق مرتبا وافقة العراق على بنود تلك املعاهدة(.)1
هكددذا ورغددم أن واليددة املوصددو كاند وفقددا يميددع التقددديرات ذات غالبيددة
كوردية إال أن الدولة العراقية بعد تأسيسدها طالبد بدو وحاولد ضدمها إليهدا ففدي
خطاب للملك في و يف  23آذار  1923أعلن بان والية املوصو جزء ال يتجزأ مدن

العراق وان العراق ال يستطيع أن يعيش ولو ليوم واحد من دون هدذه الواليدةق كمدا

أن أعضاء اجمللس التأسيسي العراقدي قدد أعلندوا يف عدام  1924بدان واليدة املوصدو

هي إقليم عراقي عربي ومهم جدا للعراق(.)2

ويف عام  1922طالب معتم املناطق الكوردية بعودة الشديخ حممدود مدن

منفدداهق فاسددتجاب الربيطددانيون لطلددبهم علددى أمددو أن يتعدداون الشدديخ معهددم رعددادة
االسددتقرار إىل كوردسددتان اينوبيددة ولددردع الكمددالينيق ومنم د الربيطددانيون لقددب
حكمدار كوردستان سنة  1922إال ان أعلن نفس ملكاً لكوردستان وشكو حكومدة

مددن نانيددة وزراء بر اسددة الشدديخ قددادر احلفيددد يف تشددرين اجنول  1922وأصددبم

) )1د .سعد ناجي جوادق العراق واملسالة الكردية 1970-1958ق دار السظمق لندنق 1990ق ص 19ق .30

( )2نةوزاة عةب و ال هكَتو ىل سةرضاوةى ثكَشووق ل. 33
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القددوات الكورديددة تسددمى باسددم ايدديش الددوطين الكددورديق وعاصددمة احلكددم هددي
السليمانية ورفع العلم الكوردي واصدر جريدة ركية (.)1
وأدرك كوكس بدان سدبب االضدطرابات يف املنداطق الكورديدة يعدود إىل عددم
وفدداء الربيطددانيني هلددم ب عطددا هم احلكددم الددذاتيق وخاصددة بعددد أن تدبني هلددم إنهددم
سي ضعون حلكم حكومة عربية أسسها الربيطانيون يف بغددادق ويف حماولدة لتهد دة
امل داوف اعرتفد احلكومتدان العراقيددة والربيطانيدة يف بيددان مشدرتك يف  21كددانون

اجنول  1922حبق الشعب الكوردي يف تشكيو حكومة خاصدة ضدمن حددود العدراق
ونددو البيددان علددى أن د "تعددرتف حكومددة صدداحب ايظلددة الربيطانيددة واحلكومددة
العراقيددة معدداق حبقددوق الكدورد القدداطنني ضددمن حدددود العددراق يف تأسدديس حكومددة
كوردية ضمن هذه احلدودق وتأمظن أن الكورد علدى اخدتظف عناصدرهم سديتفقون
يف أسرع ما ميكن على الشكو الدذي يدودون أن تت دذه تلدك احلكومدة وعلدى احلددود
الدديت يرغبددون أن متتددد إليهدداق وس سددلون مندددوبيهم املس دؤولني إىل بغددداد لبمدده

عظقاتهم االقت ادية والسياسية مع حكدوميت بريطانيدا والعدراق"( .)2غد أن هدذا
االلتزام ربا بدرجة االتفاق فيما بني الكدوردق وهدو أمدر عدرف الربيطدانيون مددى
صعوبة حتقيق ق وعندما اخلف الربيطانيون بهذا الوعد بعد أربع سنوات ذكدر بدان

عجز الكورد عن التوصو إىل اتفاق فيما بينهم هو السبب الر يسي(.)3
ورغم كو هذه االقرتاحات من قبو الدبلوماسيني الربيطانيني حدول مسدتقبو
واليدة املوصددو وتأسديس الدولددة العراقيدة ظلد الواليدة خددارج حددود الدولددة ايديدددة

) )1كمال متهر ا دق امل در السابقق ص  168 -167؛ م . .الزاريف وآخرونق تاريخ كوردستانق ترمجة
د .عبدي حاجيق ط1ق دار سدب يز للطباعدة والنشدرق كوردسدتان-دهدوكق 2006ق ص 210؛ عبددالر ن

ادريس صاحل البياتيق امل در السابقق ص .244-229

) )2عبدد الددرزاق احلسدينق تدداريخ الدوزارات العراقيددةق ج1ق امل ددر السددابقق ص  278؛ حمسدن حممددد املتددوليق
امل در السابقق ص .202

( )3تشارلز تريبق امل در السابقق ص ص .96 - 95
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وتدار مدن قبدو املنددوب السدامي الربيطدانيق علدى الدرغم مدن تندازل الدولدة العثمانيدة
()1

حت ضغا احللفاء عن معتم أمظكها ومنها العراق

وجب معاهددة سديفر  10آب

1920ق إال أن ازديدداد نشدداط احلركددة الكماليددة وانت ددارها علددى اليونددان وطددردهم مددن

اجنراضي الرتكية دفع باجمللس الوطين الكب يف أنقرة على عدم االعرتاف بهذه املعاهددة
واعتبار والية املوصو جزءاً ال يتجزأ من تركياق وهلذا سع احلكومة الرتكيدة إىل إجدراء
مفاوضات جديدة بهذا الشدأن وفعدظً عقدد مدؤمتر لدوزان يف  24متدوز  1923ون د

املادة الثالثة منها على أن حيال اخلظف على عا دية املوصو إىل ع بة اجنمم إذا عجدزت
احلكومتان الربيطانية والرتكية عن إجياد احلو الودي بينهما يف غضون تسعة أشهر مدن
تاريخ إبرام املعاهدة املذكورةق وسدتتوىل ع دبة اجنمدم املهمدة()2ق وهكدذا قضد معاهددة
لوزان على آمال الكورد ب قامة كيان سياسي مستقو هلم.
وملا فشو الطرفان عن إجياد احلو يف املدة احملددة هلم وهدي سدنتان وجدب
معاهدة لوزانق مت إحالة القضية إىل ع بة اجنمدم والديت شدكل يندة يف  30أيلدول

 1924ووصل اللجندة إىل بغدداد يف  16كدانون الثداني )3(1925ق وكاند اللجندة
تتكدون مددن ثظثدة أعضدداء وهدم ددي .ف سددن (وزيدر مفددو ) ر يسداًق الكوند بددول
تيليكي (ايغرايف املشهور ور يس وزراء اجملري السابق) عضواًق والكولونيو أ .بولس
(عقيد متقاعد مدن بلجيكدا) عضدواًق وانتقلدوا إىل املوصدو السدتطظع آراء املدواطنني
وايمعيات املهنية واللجان السياسية(.)4
وقد أخربت السلطات الربيطانية اللجنة مسبقا بدان اجنكثريدة السداحقة مدن
الك دورد سدداذجون ال يسددتطيعون التعددب عددن آرا ه دمق والتوجهددات الربيطانيددة هددذه
( )1عبد الرزاق احلسينق تاريخ الوزارات العراقيةق ج1ق امل در السابقق ص ص . 269 - 268
( )2مددريم عزيددز فتدداحق حتليددو العوامددو الدديت رك د احلدددود العراقيددة-الرتكيددةق مركددز كوردسددتان للدراسددات
االسرتاتيجيةق السليمانيةق 2007ق ص ص12-8ق .97

) )3عبد الر ن البزازق امل در السابقق ص . 160

( )4مريم عزيز فتاحق امل در السابقق ص.14
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تتهر النوايا السيئة جتاه الكوردق مع العلم أن ادموندز الدذي رافدق اللجندة كضدابا
مرابا أكد أن أعضا ها أذهلوا حني كعوا أجوبدة الكدورد عدن اجنسدئلة السياسدية أو
االقت ادية اليت وجه إليهم(.)1
وقدددم احلكومددات الثظثددة العراقيددة والربيطانيددة والرتكيددة بيانددات عددن
الرتكيبددة القوميددة لواليددة املوصددو إىل اللجنددة ومددا نظحددع مددن البيانددات اند وفقددا
يميع التقدديرات فدان الكدورد يشدكلون اجنغلبيدة مدن سدكان الواليدةق كمدا يتهدر يف
ايدول التالي:
القومية

بيانات احلكومة

بيانات احلكومة

بيانات احلكومة

العراقية

الرتكية

الربيطانية

الكورد وااليزديون

%56

%65

%57,9

العرب

%20,8

%8,6

%23,7

الرتك

%4,8

%29,2

%8,4

املسيميون

%7,7

%6,2

%7,9

اليهود

%1,7

-

%2,1

اجملموع

%100

%100

%100

جدول رقم ()1
سكان والية املوصو حبسب القومية وفقا لتقديرات احلكومات الثظثة (العراقيةق
الرتكية والربيطانية)(.)2

( )1د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص . 194

( )2د .فاضو حسنيق امل در السابقق ص ص 122 -120؛ د .خليو إكاعيو حممدق إقليم كردستان العدراقق
ط3ق اربيوق 1998ق ص.145
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وأشار ادموندز الضابا املرابا يف اللجنة يف تقريرهق أن اللجندة طلبد مدن
الذين أخذت آرا هم أن يهمسوا يف آذان أعضاء اللجنة بكلمة العراق إذا كانوا راغدبني
يف االنضمام إىل العراقق أو بكلمة ترك إذا كانوا راغدبني يف العدودة إىل أحضدان الدرتك
وهكذا ف نهم وضعوا أمام الكورد خيارين وا يعطوا هلم اخليار الثالده باالسدتقظلق
وأقنع اللجنة بأن يستميو معرفة الرغبات احلقيقية لألهالي نتيجدة لل دعوبات
الديت واجهد العمليدةق لددذلك اقددرتح الكولونيدو بددولس عضددو اللجندة إنشدداء إدارتددني

ضمن العراق واحدة للعرب وأخرى للكورد()1ق وكان من شان هذا االقرتاح أن حيفدع
الكورد دون ارخضاع للعرب إدارياً واقت ادياً ولكن مت إهمال هذا االقرتاح.
وبعددد انتهدداء التمقيددق رفع د اللجنددة تقريرهددا إىل جملددس الع ددبة يف 16

متوز1925ق وجاء في أن الكورد يشكلون مخسة أندان سدكان الواليدةق ولدذلك هدم
أهم عن در يف الندزاعق وهدم ليسدوا أتراكداً وال عربداًق فهدم خيتلفدون عدن اجنتدراك يف
عدداداتهم وتقاليدددهم والس ديما مركددز املددرأة عندددهم وخيتلفددون عددنهم يف متهددرهم
ايسدي وهم اقرب إىل كورد إيران منهم إىل كدورد تركيداق ولكدنهم ليسدوا إيدرانينيق
وجاء يف التقرير أن العراق ال ميتد مشاال إىل ابعد من منطقدة درين( .)2وجداء يف
التقرير أيضاً بأن "إذا عددت العن درية عدامظً حاكداً حلدو املشدكلة حينئدذ جيدب
إقامة دولة كوردية مستقلةق الرأي الذي أبدى معتم املناطق الكوردية متسكها بد "
وأكدددت اللجنددة يف تقريرهددا بددأن الك دورد أينمددا التق د بهددم أكدددوا ضددرورة ضددمان
حقوقهم القومية يف حال ضمهم إىل العراق وإال ف نهم يفضلون االنضدمام إىل تركيداق
مع العلم أن اللجنة بين أن الكورد ال يرغبون يف العيش مع تركيا كما ثبت ذلدك
بثوراتهم( .)3وجاء القرار النها ي للع بة حول م

( )1ليورا لوكيتز ق امل در السابق ق ص. 66

( )2حمسن حممد املتوليق امل در السابق ق ص. 117

) )3نقظً عن  :د .كمال متهر ا د ق امل در السابقق ص .197-196
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الوالية فقررت إحلاق الواليدة

بددالعراق وجعددو خددا بروكسددو كمدددود بددني الدددولتني علددى أن تراعددي الشددروط
التالية:

 -1جيب أن تبقى املنطقة حت االنتداب الربيطاني ملدة  25سنة.

 -2جيب مراعاة رغبة الكورد فيما خيدو تعديني املدوظفني الكدورد ردارة مملكدتهم
وترتيب اجنمور العدلية والتعليم يف املدار وان تكون اللغة الكوردية لغة ركيدة
يف هذه اجنمور(.)1

واتفق د كددو مددن بريطانيددا والعددراق وتركيددا يف  5حزيددران  1926علددى

جعو خا بروكسو كمدود سياسية بني الدولتني(.)2
ويتوقف وراء إحلاق والية املوصو بالعراق جمموعة من اجنسباب ومنها:

 -1أن تركيبة واليدة املوصدو الطا فيدة ذات الغالبيدة السدنية كاند وراء ذلدك
لتمقيق نوع من التوازن مقابو اجنغلبية الشيعية يف الدولة ايديدة(.)3
 -2إجيدداد حددو ملشددكلة الظجددئني اآلشددوريني الددذين مت طددردهم مددن الدولددة
العثمانية خظل احلرب العاملية اجنوىل واستمالة إرجاعهم لرتكيا حيده سدكنوا

) )1عزيددز حسددن البددارزانيق احلركددة القوميددة الكورديددة يف كوردسددتان العددراق 1945-1939ق دار سددب يز
للطباعة والنشرق دهوكق 2002ق ص.22

( )2عنددما مت إحالددة ملددف مشددكلة املندداطق املتنددازع عليهددا (واليددة املوصددو) إىل ع ددبة اجنمددم قامد جملددس الع ددبة
بتشددكيو ينددة بر اسددة (برانتنددك) ويف تشددرين اجنول  1924يف مدينددة بروكسددو رسددم اخلددا احلدددودي بددني

الدولتني العراقية والرتكية وكت خبا بروكسو للمزيد ينتدر :فوئااة ةةخاة خورةاك ل سةرضااوةى ثكَشاوول ل
.21

( )3تذكر املس بيو يف مذكراتها عن ضم املوصو" :قد تكون مشكلة الشيعة أخطر املشداكو وأشددها إزعاجدا يف
البظد  ...انك ال تستطيع مطلق ًا أن تشكو واليات ثظثد ًا مسدتقلة متدام االسدتقظل يف حكمهدا الدذاتي ولدذلك
جيب أن يُمتفع بامل وصدو السدنية يف ضدمن الدولدة العراقيدة مدن أجدو تنتديم التدوازن… علدى أن السدلطة
النها يددة جيددب أن تكددون يف أيدددي السددنة" للمزيددد ينتددر :املددس بيددوق مددذكرات املددس بيددوق ترمجددة :جعفددر
اخلياطق بغدادق 1984ق ص .189-188
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اغلبهم يف والية املوصدو وبالتدالي عددم وضدع الواليدة حتد سديطرة اجنتدراك

مرة أخرى(.)4

 -3وجود النفا يف الوالية حيه اشدرتط بريطانيدا علدى العدراق لظحتفداظ
بالوالية موافقتها على من امتيازات لشركة بريطانيدة السدت راج الدنفا أو
أنهدا سددتجد حلدوالً أخددرى سددواء بددجمها مددع تركيددا أو سدوريا وهكددذا وضددع
العراق أمام احد اجنمرين(.)1

 -4العامو االقت ادي حيه جاء يف تقرير الع دبة أن االعتبدارات االقت دادية
تدعوا لضم املنطقة إىل العراق لكي تستطيع أن تتطدور وتنمدو مندواً طبيعيداً
وهذا ال يتم دون ضم والية املوصو إليها(.)2
بعد إحلاق املوصو بالعراق اكتمل رسم اخلارطة السياسدية للعدراق لتشدمو
الواليات الثظثة وهكذا يتبني لنا بان تشدكيو الدولدة العراقيدة جداء بشدكو يدتظ م
مع امل احل الدولية والرغبات السياسية للموظفني الربيطانيني أمثال كدوكس وبيدو
وويلسون ودوبس وغ هم من الذين كان هلم التأث الكدب علدى جمريدات اجنحدداث
يف فرتة العشرينيات من القرن املاضي .يف حني أن العراق بتلك احلدود السياسية ا
يكن ل أي وجود قبو تأسيس عام  1921وضم والية املوصو إلي ق فقدد كدان كدو
جزء من خاضع لنفوذ دولدة طبقداً للتدروف السياسدية للمنطقدةق فكاند أجزا د
اينوبية والشرقية مرتبطة بارمارات اريرانية أو العربية اجملاورةق وكان أجزا
الغربيددة مرتبطددة أكثددر بددبظد الشددام أمددا تدداريخ اجنجددزاء الشددمالية (واليددة املوصددو)
فكان وثيقة ال لة بتاريخ ماردين ودياربكر وجزيرة بوتان (ابن عمر)(.)3

( )4ليورا لوكيتزق امل در السابقق ص . 36

( )1كاظم حبيبق امل در السابقق ص . 90 - 89

( )2عبدالر ن البزازق امل در السابقق ص . 161
) )3عبدالر ن البزازق امل در السابقق ص .25
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وعلى الرغم ممدا ن د عليد املدادة  22مدن ميثداق ع دبة اجنمدم اعتبدار
"البظد اليت كان يف السابق ضمن ارمرباطورية العثمانية وقد بلغ درجدة راقيدة
ميكن معها مبد ياً االعرتاف بكيانهدا كدأمم مسدتقلة بدظداً مسدتقلة علدى أن تسدتمد
اررشدداد واملسدداعدة مددن دولددة أخددرى يف أمورهددا ارداريددة حتددى حيددني الوق د الددذي
تستطيع في الوقوف علدى قددميها وإدارة شدؤونها بنفسدها"()1ق وكدذلك مدا جداء يف

البنددد  12مددن البنددود اجنربعددة عشددر للددر يس اجنمريكددي (ودرو ولسددن) حددول حددق
تقرير امل ومن احلق للشعوب غ الرتكية واليت كان جدزءاً مدن ارمرباطوريدة
العثمانيددة( .)2إال أن امل دداحل االقت ددادية وارسددرتاتيجية لتلددك الدددول طغدد علددى
مباد هدا الدميقراطيددة عندددما أحلقد واليدة املوصددو (جنددوب كوردسددتان) بددالعراقق
حيه أن املوقف القوي لربيطانيا يف ع بة اجنمم استطاع أن يقنع أمريكدا بالسدكوت
على ما تقوم بها يف العراق وترتاجع عن املبادئ اليت أعلنها ر يسها مقابدو ح دوهلا

على امتيازات نفطية يف العراقق حيه ح ل الشركات اجنمريكيدة علدى %23,75

من أسهم امتيازات التنقيب عن البرتول يف العراق وفقاً التفاقية عام .)3(1926

وتتمثددو امل دداحل الدديت كان د بريطانيددا تريددد حتقيقهددا مقابددو ضددم واليددة
املوصو إىل العراق يف توقيع معاهدة عراقية-بريطانيدة طويلدة اجنمدد لتضدمن لنفسدها
إمكانية البقاء السياسي والعسكري لعقود قادمةق وتوقيع اتفاقية امتياز طويلة اجنمدد
لتضمن لنفسها التنقيب عن النفا واحتكار است راج وت دديرهق وضدمان وجودهدا
من خظل دستور عراقي يقر تلك العظقة بني الدولتنيق كمدا أن الطبيعدة ايغرافيدة

( )1سي جي ادموندزق امل در السابقق ص  108؛ عبدالرزاق احلسينق تداريخ الدوزارات العراقيدةق ج1ق امل ددر
السابقق ص . 295

link:

at

Available

Points,

Fourteen

Wilson's

Woodrow

President

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

( )3كاظم حبيبق امل در السابقق ص ص . 91 - 90
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)(2

لوالية املوصو ستمكن العراق من تطوير زراعة القطدن والتبد وعددد مدن احملاصديو
الزراعية اليت ميكنها تزويد امل انع الربيطانية باملوارد اجنولية وبأسعار زهيدة(.)1
وهكذا اكتمو تشكيو دولة جديدة باسم العراق اليت باتد تكوينهدا تدوحي
بأنهدا سدوف لدن تسدتقرق وقدد أشددار إىل ذلدك امللدك في دو اجنول بدالقول" :أن الددبظد
العراقية من مجلة البلدان اليت ينق ها أهم عن ر من عناصر احلياة االجتماعيةق
وهي الوحدة الفكرية وامللية والدينيةق فهدي واحلالدة هدذه مبعثدرة القدوىق مقسدمة

علددى بعضددها ...ويف العددراق أفكددار منازعددة متباينددة جددداق وينقسددم إىل أقسددام-1 :
الشباب املتجددون ا فيهم رجال احلكومة  -2املتع بون  -3السدنة  -4الشديعة -5

اجنكراد  -6اجنقليات غ املسدلمة  -7العشدا ر  -8الشديوخ  -9السدواد اجنعتدم اياهدو
املستعد لقبول كو فكرة سيئة بدون مناقشة أو حماكمة.)2("...
أما التنتيم الدستوري يف العراق فقد مت وضع أول مسدودة للقدانون اجنساسدي

يف عددام  1921حتدد إشددراف كددوكسق وكددان مقيددداً يف ن وصددها بأحكددام املعاهدددة

العراقيددة الربيطانيددة لسددنة  1922وبعددد موافقددة اجمللددس التأسيسددي وامللددك عليه داق

ونشرت يف ايريدة الركية يف  21آذار  .)3(1925وا يتطرق القانون اجنساسدي إىل
حقوق الكورد باالسم يف أية مادة من موادهدا ألدد ( )125كمدا ا يدنو علدى حقدوق
القوميددات واجنقليددات الدينيددة والعرقيددة اجنخددرىق وظددو الدسددتور علددى حالدد دون
تعديظت حتى بعد صدور قرار جملس الع دبة يف  16كدانون اجنول  1925القاضدي

ب حلداق واليدة املوصدو بدالعراق()4ق رغدم أن قدرار الع دبة هدذا كدان قدد وضدع شدرطًا
( )1امل در نفس ق ص  90؛ عزيز حسن البارزانيق امل در السابقق ص .19-18

( )2ينتددر التفاصدديو يف :عبدددالرزاق احلسددينق تدداريخ العددراق السياسددي احلددديهق ج1ق امل دددر السددابقق ص 9؛
عبدالر ن البزازق امل در السابقق ص . 283

( )3شوريف حسن عمرق حقوق الشعب الكردي يف الدسات العراقيةق مركدز كردسدتان للدراسدات ارسدرتاتيجيةق
السليمانيةق 2005ق ص. 126 -125

( (4امل در نفس ق ص . 134
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راعدداة رغبددات الكددوردق وكددو مددا نددو عليد القددانون اجنساسددي كددان املددادتني ()8,6
اللتني اعرتفتا بالتعدد القومي والدديين دون تسدمية تلدك القوميدات واجنديدان وأقدرت
املسدداواة القانونيددة للمددواطنني يف التمت دع بدداحلقوقق وعلددى الددرغم مددن قددرار الع ددبة
جبعو اللغة الكوردية لغدة ركيدة يف املنداطق الكورديدةق ظلد املدادة  17مدن القدانون
اجنساسي الذي يش إىل أن اللغدة العربيدة هدي اللغدة الركيدة للدبظدق علدى حاهلدا دون

تعديو()1ق وحتى عند إجراء التعديو عدام  1943بقدي القدانون اجنساسدي خاليداً مدن
أي ذكر للكورد والقوميات اجنخرى.

ويف عام  1929قدم ستة من النواب الكورد يف جملدس الندواب العراقدي طلبداً إىل

جملس الوزراء دعوا في إىل زيادة ارنفاق يف املنداطق الكورديدة وتشدكيو مديريدة معدارف
كورديدددة وتوحيدددد إدارة اجنلويدددة الكورديدددة اجنربعدددة وتشدددمو ألويدددة اربيدددو والسدددليمانية
وكركوك ولواء جديد من االقضية الكوردية يف لواء املوصو مركزه دهوك(.)2

وعندما وقع احلكومة العراقية بر اسة نوري السدعيد معاهددة  30حزيدران

 1930مع احلكومة الربيطانية خل تلك االتفاقية مدن أيدة إشدارة إىل حقدوق الكدوردق
وهذا يدل على لدي بريطانيدا عدن وعودهدا السدابقة للكدورد مقابدو ضدمان م داحلها
االقت ادية وارسرتاتيجية يف العراقق لذلك رفدت الكدورد االتفاقيدة وقداطعوا انت ابدات
اجمللس النيابي الذي ستعر

علي االتفاقية للت دديق وتتداهر الكدورد يف السدليمانية

ضد بنود املعاهدة يف  6أيلول  1930إال أنها قمع بقوة من قبدو احلكومدة العراقيدةق

وعددادت احلركددة التمرريددة الكورديددة مددن جديددد بتهددور الشدديخ حممددود احلفيددد مددرة
أخرى وطالب بانف ال كو ردستان مدن زاخدو إىل خدانقني عدن العدراق وإقامدة حكومدة
كورديددة تكددون حتدد االنتددداب الربيطدداني ولكددن القددوات ايويددة امللكيددة الربيطانيددة
) )1للمزيد ينتر :املواد (6ق 8ق  )17من القانون اجنساسي العراقي لعام .1925
( )2د .خليو إكاعيو حممدق البعد القومي للدتغ ات يف احلددود ارداريدة حملافتدة كركدوك (التدأميم)ق امل ددر
السابقق ص ص  8 -7؛ عزيز حسن البارزانيق امل در السابقق ص.31
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والقددوات العراقيددة قمع د ثورت د جمدددداً وألق د القددبت علي د عددام )1(1931ق وبعددد
احنسددار حركددة الشدديخ حممددود احلفيددد ويف عددامي  1932-1931قدداد الشدديخ ا ددد

البارزاني حركة ضد الدولة العراقية إال أن تددخو الطد ان الربيطداني ملسداندة ايديش
العراقددي أدى إىل تغددي مددوازين القددوى ل دداحل ايدديش العراقددي وبالتددالي قضددوا علددى
حركت (.)2
ونتيجة للضغوط الكوردية قام احلكومدة العراقيدة خبطدوة اجيابيدة جتداه

اهلويددة الثقافيددة الكورديددة حيدده أصدددرت قددانون اللغددات احملليددة رقددم  47لسددنة
 1931ولكنهددا أهمل د تطبيق د وح ددره يف أمدداكن حمددددة ومنددع اسددتعمال اللغددة

الكورديددة يف الدددوا ر الركيددة()3ق وعلددى الددرغم مددن مناشدددة الكدورد ع ددبة اجنمددم
واحلكومتني الربيطانية والعراقية بتلبية احلد اجندندى مدن مطدالبهم للتمتدع حبكدم
ذاتي ولكن أصواتهم ا تلق صدىق وكدان هنداك اتفداق بدني احلكدومتني الربيطانيدة
والعراقية بوجوب القضاء على أي ميو كوردي حنو االنف ال(.)4
ويف عددام  1932دخددو العدددراق إىل ع ددبة اجنمددم كدولدددة مسددتقلة وأصدددبم

مسؤولة عن الدفاع عن أرضها والسيادة عليهاق كما طمأن السدلطات الربيطانيدة احلكومدة

العراقيدة بدأنهم سدوف لدن يسدتعملوا القضدية الكورديدة كذريعدة للتددخو()5ق وهكدذا فدان
العددراق ا ينفددذ أيداً مددن الوعددود الدديت قطعهددا علددى نفسد أمددام ع ددبة اجنمددم خب ددوص
حقوق اجنقليات.
( )1عبددالرزاق احلسدينق تداريخ الدوزارات العراقيددةق ج3ق امل ددر السدابقق ص  68؛ م . .الزاريدف وآخددرونق

امل در السابقق ص  228؛ د .عبدالفتاح علي البوتانيق دراسات ومباحه يف تاريخ الكورد والعراق املعاصدرق

امل در السابقق ص.214-213

( )2م . .الزاريف وآخرونق امل در السابقق ص.230

( )3مسعود البارزانيق البارزاني واحلركة التمررية الكردية 1961-1958ق كردستانق 1990ق ص .21
( )4تشارلز تريبق امل در السابقق ص ص .112 - 111
( )5امل در نفس ق ص ص .110 - 109
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وشددهدت السدداحة الكورديددة بعددد اسددتقظل العددراق نوع داً مددن االسددتقرار
واستتباب اجنمن حلدني قيدام احلدرب العامليدة الثانيدةق عنددما قداد مدظ م دطفى

البددارزاني حركتد املسددلمة خددظل أعددوام  1945-1943ضددد السددلطة احلاكمددة
واستطاع حتقيق انت دارات علدى ايديش العراقديق ممدا أدى بالسدف الربيطداني
بان يوصي الوصي على عريف العراق عبداالل ور ديس احلكومدة ندوري السدعيد
بضددرورة التفدداهم مددع الكدورد وأشددار إىل أن حكومتد سددوف لددن تسدداعد ايدديش
العراقي يف أعمال العسكرية القادمة وأوصاهم بتعديني القدادة الكدورد يف جملدس
اجنعيددانق وتنفيددذاً لددذلك قددام الوصددي بزيددارة كوردسددتان وأعلددن ر دديس الددوزراء
عزم علدى إقامدة هيئدة إداريدة يف كوردسدتان وعدني يف عدام  1943الش

دية

الكو رديددة ماجددد م ددطفى يف من ددب وزيددر ال دولددة ليقددوم بالتفدداهم مددع مددظ
م طفى البارزانيق وتوجد ماجدد ملقابلتد وإجدراء املفاوضدات لتمقيدق السدظم
وطالددب البددارزاني بتشددكيو واليددة كورديددة تضددم كركددوكق السددليمانيةق اربيددو
واقضية املوصو الكوردية وهدي دهدوكق زاخدوق سدنجارق شدي ان وكدذلك قضدا ي
خانقني ومنددلي مدن حمافتدة ديداىلق وأن ت تمتدع الواليدة الكورديدة باالسدتقظل
الذاتي يف املسا و الثقافية واالقت داديةق وتعديني وكيدو وزيدر كدوردي يف مجيدع
الوزارات ووزير كوردي يكون مسؤوالً عن والية كوردستانق وكذلك اعتبار اللغدة
الكو ردية لغة ركية يف الوالية الكورديةق وافق احلكومة على مطالب البارزاني
ولكددن ا طددو ايددة خطددوة جتدداه تنفيددذ تلددك املطالددب بددو اجتهد حنددو تأليددب
العشا ر الكوردية ضد حركت والقضاء عليها بالقوةق وقادت لة ضدد حركتد

ودخو اييش العراقي إىل بارزان يف تشرين الثاني .)1(1945

( )1م . .الزاريددف وآخددرونق امل دددر السددابقق ص  239-237؛ عزيددز حسددن البددارزانيق امل دددر السددابقق
ص.155-133
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وهكذا كان القوة العسكرية هي الوسيلة اليت تعامل بها مجيع احلكومدات
العراقية يف العهد امللكي مع اجنحداث واالضطرابات الداخليدة سدواء كاند قوميدة أو
مذهبية أو دينيةق فقدد تعاملد بقسدوة مدع ثدورة الشديخ حممدود احلفيددق والشديخ

ا دددد البدددارزاني وحتدددى الثدددورة الشددديعية يف عدددامي 1936-1935ق وجمدددزرة

اآلشوريني يف عام )1(1933ق وكذلك مع مظ م طفى البدارزاني يف أعدوام -1943
1945ق وأعط دى القددانون اجنساسددي يف مددواده  120و  26سددلطة كددب ة للملددك يف
إعظن اجنحكام العرفية()2ق وكان الغدر مند مواجهدة احلركدة التمرريدة الكورديدة
اليت نشط قبدو وإثنداء وبعدد إنشداء الدولدةق وان النتدام امللكدي( )3قمدع انتفاضدات

( )1اوريو دانق العدراق يف عهدد قاسدم :تداريخ سياسدي 1963-1958ق ترمجدة :جدرجيس فدت اهللق دار نبدز
للطباعددة والنشددرق سددويدق 1989ق ص 44-43؛ وليددام اندرسددن وغاريدده ستانسددفيلدق عددراق املسددتقبو:
دكتاتوريةق دميقراطية أم تقسيمق امل در السابقق ص .59

( )2مت إعظن اجنحكام العرفية أكثر من مرة ومنها يف قضا ي زاخو والعمادية يف  14أيلول  1924بقدرار مدن
جملس الوزراء وا يكن القانون اجنساسي قد أصددرت بعددق ويف  1935/8/15يف منطقدة بدارزان ومدزوري

وم كسددور ويف سددنجار يف 1935/10/12ق ويف  1939/4/4يف املوصددوق ويف  14متددوز  1941يف لددواء

السليمانيةق ويف  1945/8/9يف لوا ي اربيو وموصو ومن ثم سريانها يف منطقدة بدارزان واقضدية روانددز
وعقرة والعمادية ودهوك .للمزيد ينتر :شوريف حسن عمرق امل در السابقق ص.147-146

( )3امتاز احلكم امللكي بسيطرة املكون السين على احلكمق فطوال العهد امللكي ومن بني  57رجدظً مدن اللدذين
استلموا ر اسة الوزارات كانوا كلهم من املكون السين باستثناء مخسة منهم كانوا من الشيعة والكوردق وطبقا

للتقديرات كان  %60من أكثر القادة السياسيني أهمية يف العدراق مدابني  1958-1920مدن العدرب السدنة
وحوالي  %25للشيعة و %15للكوردق وهذا يبني أن اهليمنة السنية كان ال تتناسدب مدع وجدودهم العدددي

وحتى يف اييش فكان املراتب العليا بيد السنةق وبرز ش

يات على املشهد السياسي فمدثظ ندوري السدعيد

العربي السين املوالي لربيطانيا استلم جمموع  47من با وزاريا منها  14مرة ر يسا للوزراءق ومندع الكدورد

من التمثيو يف املراكز احلساسة وحتى الدذين وصدلوا إىل تلدك املراكدز ا ي دلوا إليهدا ب دفتهم ممدثلني عدن
الكورد بو بسدبب وال هدم لربيطانيدا والدبظط امللكدي .للمزيدد ينتدر :مسدعود البدارزانيق البدارزاني واحلركدة
التمررية الكردية 1961-1958ق امل در السابقق ص  22-21؛ ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق عراق
املستقبو :دكتاتوريةق دميقراطية أم تقسيمق امل در السابقق ص .55 - 52
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الشعب الكدو ردي وحدارب تطلعاتد مدن خدظل االشدرتاك يف االتفاقدات ارقليميدة مدع

دول ايددوار منهددا ميثدداق سددعد آبدداد 1937ق وكددذلك االتفاقيددة الرتكيددة العراقيددة
1946ق وحلددف بغددداد 1955ق واتفاقيددة ايزا ددر يف  6آذار  1975وكددو هددذه

املواثيددق واالتفاقددات كاند تسددتهدف بالدرجددة اجنوىل تضددييق اخلندداق علددى احلركددة
التمررية الكوردية(.)1

املبمه الثاله :العراق يف العهد ايمهوري

يف  14متددوز  1958قدداد جمموعددة مددن الضددباط اجنحددرار ومعتمهددم مددن

العرب السنةق يقودهم العميد عبدالكريم قاسم والعقيد عبدالسظم عدارفق وبددعم
من أحزاب املعارضة كاحلزب الوطين الددميقراطيق احلدزب الشديوعيق حدزب البعده
وحزب االسدتقظلق ثدورة علدى النتدام امللكديق واسدتطاعوا إنهداء احلكدم امللكدي الدذي

حكم البلد ملدة  37سنةق ومت أثناءها ت فية العا لة املالكة وخرج الندا للشدوارع
تتهر تأييدها للثورة وبالتالي اظهرت كأنهدا ثدورة شدعبية( .)2وميكدن اعتبدار ثدورة

 14متوز  1958يف بدايتها أنها كان ثدورة وطنيدة دميقراطيدة بددءاً مدن املبدادئ
اليت أعلنتها واملشداركة والتأييدد الشدع الكدب هلدا وانفتاحهدا علدى الكدورد وكدذلك
إنها هددا كافددة أشددكال االرتباطددات باخلددارج وخاصددة مددع بريطانيدداق وإلغاءهددا لكافددة
اجنحظف واالتفاقات ارقليمية الديت كاند تسدتهدف احلركدة الكورديدة ومنهدا حلدف
بغدددداد وهلدددذه اجنسدددباب أيدددد الكد دورد الثدددورة حيددده ابدددرق احلدددزب الددددميقراطي
( )1مسعود البارزانيق البارزاني واحلركة التمررية الكورديدة 1961 - 1958ق امل ددر السدابقق ص ص - 21
.22

( )2د .عبدالفتاح علي البوتانيق التطورات السياسية الداخلية يف العدراق  14متدوز  8-1958شدباط 1963ق

دار سب يز للطباعة والنشرق ط1ق دهوكق 2007ق ص  53-51؛ ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق عدراق
املستقبو :دكتاتوريةق دميقراطية أم تقسيمق امل در السابقق ص .74-73
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الكوردسدتاني بعدد إعدظن الثددورة بأقدو مدن سداعة تأييددده هلدا وقدام حبشدد مجدداه
كوردسددتان للدددفاع عنهددا مددن أعدددا ها الددداخليني واخلددارجيني( .)1واسددتجاب قددادة
الثورة بدورهم ملبادرة احلزب الدميقراطي الكوردستاني فتم تعيني شد و كدوردي
يف جملس السيادة ووزيرين كدورديني يف أول تشدكيلة وزاريدةق وأصددروا العفدو العدام
عن املنفيني السياسيني يف العهد امللكي وخاصة مظ م دطفى البدارزاني ورفاقد ألدد

 500الظجددددئني يف االحتدددداد السددددوفييتق حيدددده وصددددو البددددارزاني إىل بغددددداد يف
1958/10/6ق كما اعترب عيد نوروز عيداً ركياً وشكو ينة حكوميدة للنتدر يف
حالددة الثقافددة الكورديددة وتوسدديع التدددريس باللغددة الكورديددة ومددن إجددازة العمددو
للمزب الدميقراطي الكوردستاني وجريدت الركية خبات( .)2كما أعلند حكومدة
الثورة بأنها ستت ذ دستوراً مؤقتاً للبظد يعني أسدس احلكدم ايديدد حلدني تشدريع

الدستور الدا م للعراقق وكلفدوا اجنسدتاذ حسدني مجيدو يف  20متدوز  1958لوضدع
مسددودة دسددتور مؤق د يددظءم متطلبددات احلكددم ايديدددق وطلددب مند أن يراعددي يف
كتابة الدستور مسالتني هما" :النو على أن العراق جزء من اجنمدة العربيدة وعلدى
أن العرب واجنكراد شركاء يف الوطن"ق وأعلن الدستور املؤق للجمهورية العراقيدة يف

 27متوز )3(1958ق ون

املدادة الثالثدة مند علدى أن العدرب واجنكدراد شدركاء يف

هذا الوطن ويقر هذا الدسدتور حقدوقهم القوميدة ضدمن الوحددة العراقيدة ون د
املادة التاسعة على عدم التمييز بني املواطنني بسدبب ايدنس أو اجنصدو أو اللغدة أو
الدين أو العقيددةق ورغدم حمداوالت احلدزب الددميقراطي الكوردسدتاني ردخدال ندو
( )1مسدعود البددارزانيق البددارزاني واحلركددة التمرريددة الكرديددة 1961-1958ق امل دددر السددابقق ص 47-46؛
سعد ناجي جوادق امل در السابقق ص . 36

( )2أوريدددو دانق امل ددددر السدددابقق ص  176-172؛ شد د زاد زكريدددا حممددددق احلركدددة القوميدددة الكورديدددة يف
كوردستان-العراق 8 :شباط  17-1963متوز 1968ق رسالة ماجست غ منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب
جامعة دهوكق دهوكق 2005ق ص.18-16

) )3شوريف حسن عمرق امل در السابقق ص.155-154
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حددول احلكددم الددذاتي للكددورد ولكددن جوبهدد تلددك احملدداوالت عارضددة مددن قبددو
عبدددالكريم قاسددم وعبدالسددظم عددارفق ولكددن مددع ذلددك يعتددرب أول دسددتور يقددر
بالوجود الكوردي ليس يف كوردستان العراق فمسب بو يف كافة الددول الديت تعديش
فيها الكوردق وقد اعرت احلزب الدميقراطي الكوردسدتاني علدى املدادة الثانيدة مدن
الدستور اليت ن على أن "العراق جزء من اجنمة العربية" وأكد احلزب علدى اند
ال ميكن اعتبار كو العراق جزءاً من اجنمدة العربيدة بدو أن كوردسدتان العدراق جدزء
من كوردستان الكربىق واعترب هذه املادة دعدوة صدرحية ل دهر القوميدات يف بوتقدة
اجنمة العربية(.)1
وبعد مرور فرتة احنرف الثورة عن بدايتها املشجعة بسدبب اخلظفدات بدني
الضباط اجنحرار الذين قادوا (االنقظب)ق وكذلك انقسدام اجنحدزاب الوطنيدة املؤتلفدة
إىل معسكرينق معسكر يقوده احلزب الوطين الدميقراطي واحلدزب الشديوعي وكدانوا
يدعون إىل عدم االستعجال يف مسالة الوحدة مدع ايمهوريدة العربيدة املتمددةق الديت

شددكل يف شددباط  1958بددني م ددر وسددورياق واقرتحددوا بدددال مددن ذلددك االحتدداد
الفدددرالي مددع الدددول العربيددةق ومعسددكر آخددر قددومي يشددمو حددزب ألبعدده وحددزب
االستقظل مع العناصر القوميدة اجنخدرى وكدانوا مدن دعداة الوحددة الفوريدة()2ق أمدا
موقف احلزب الدميقراطي الكوردستاني من الوحدة العربيدة الديت مت طرحهدا بعدد

ثورة  14متوز تتهر من خظل املذكرة الديت قددمها يف  1958/9/11إىل كدو مدن
قاسم وعارف وربا موقف دى حتقيقها ملبدأ الشراكة يف الدوطن وحقدوق الشدعب
الكوردي القومية املعرتف ب يف الدستورق كما دعدا إىل عددم التسدرع يف التوجد حندو

) )1مسعود البارزانيق البارزاني واحلركة التمررية الكوردية 1961-1958ق امل در السابقق ص.138

( )2د .عبدالفتاح علي البوتانيق التطورات السياسية الداخلية يف العدراق  14متدوز  8-1958شدباط 1963ق

امل دددر السددابقق ص ص 125-124؛ ليددام اندرسددن وغاريدده ستانسددفيلدق عددراق املسددتقبو :دكتاتوريددةق

دميقراطية أم تقسيمق امل در السابقق ص. 77
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الوحدددة العربيددة أو االحتدداد الفدددرالي قبددو دراسددتها والرجددوع إىل الش دعب العراقدديق
وكان موقف احلزب بالشكو التالي:
 -1يف حالددة دخددول العددراق يف وحدددة مددع ايمهوريددة العربيددة املتمدددة جيددب
االعرتاف باحلقوق القومية الكورديدة يف العدراق بدان تكدون كوردسدتان إقليمداً
فيدرالياً يف التكوين ايديد.

 -2يف حالة دخول العراق يف احتاد فدرالي مدع الددول العربيدة جيدب االعدرتاف
بنوع من احلكم الذاتي لكوردستان ضمن الوحدة العربية(.)1
وبعددد مددرور فددرتة علددى الثددورة احددتفع قاسددم بنهج د الددوطين ومعادات د
لظستعمار ولكن انفرد بالسدلطةق حيده تنكدر حلقدوق الشدعب الدميقراطيدة وبددء
يتمددول حكم د إىل حكددم دكتدداتوريق وبالتددالي تددوترت العظقددات مددع الك دورد بعددد
حتريت القوى القومية لقاسم ضد البارزانيق وشكوك من حتركات االخ وخاصدة
مشاركت يف احتفاالت ثورة أكتوبر يف  1960/11/15يف موسكوق وبالتالي تراجدع
عن وعوده السابقة للكورد ويا إىل مطاردة قادة احلدزب الددميقراطي الكوردسدتاني
واعتقال أعضا وألغى إجازت الركيدة وأغلدق جريددة خبدات ودعدم ارقطداعيني
الكددورد املندداو ني للبددارزانيق ورفددت قاسددم إجددراء احلددوار مددع احلددزب الدددميقراطي
الكوردستاني رغم مطالبة اجنخ بذلكق وأعد يف أيلدول 1961

كوردستانق وهكذا بدأت الثورة الكوردية يف  11أيلول .)2(1961

لدة عسدكرية إىل

بعددد ازديدداد اخلظفددات بددني الضددباط اجنحددرار واجنحددزاب السياسددية وصددل

احلالة إىل أن يقود حزب البعه يف  8شدباط  1963انقظبداً عسدكرياً أطداح بقاسدم
وألغى الدستور وشكو جملساً وطنياً لقيادة الثورة واصب العقيد عبدالسدظم عدارف
( )1للتفاصيو ينتر :سعد ناجي جوادق امل در السابقق ص ص. 84-80

( )2مسعود البارزانيق البارزاني واحلركة التمررية الكورديدة 1961-1958ق امل ددر السدابقق ص151-149
؛ د .عبدالفتاح علي البوتانيق التطورات السياسية الداخلية يف العراق  14متدوز  8-1958شدباط 1963ق

امل در السابقق ص.299-295
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ر يساً للجمهورية وح دو حدزب البعده علدى  16مقعدداً مدن أصدو  18مقعدداً يف
اجمللس الوطين بارضدافة إىل ر اسدة الدوزراء الديت ترأسدها العقيدد ا دد حسدن بكدر

و 12مقعداً وزاريداً وكاند بيدده السدلطتان التشدريعية والتنفيذيدةق وقدادوا

لدة

ضددد مؤيدددي النتددام السددابق وخاصددة الشدديوعيون لتشددمو إعدددام اآلالف مددنهمق

وأصدروا بعد شهرين من االنقظب قدانون اجمللدس الدوطين لقيدادة الثدورة رقدم 25

لسنة  1963والذي عرف بدستور  4نيسان .)1(1963

وكان هناك ات االت بني قيدادة الثدورة الكورديدة وبدني حدزب البعده قبدو
وقوع االنقظبق ووعد اجنخد علدى اند يف حدال داح االنقدظب سديقرون بداحلقوق
القومية للكوردق حيه اتفقا يف أوا و عام  1963على إقامة نتام دميقراطي علدى

أن مين الكورد حكماً ذاتياًق لذلك أيد الكدورد االنقدظب وبعده احلدزب الددميقراطي
الكوردستاني بربقية إىل قادة االنقظب ن على "أنهم ينتترون مدن الثدورة الديت
أسقط قاسم خطوات اجيابية تت ذها حنو حو املسالة الكوردية على أسا احلكدم
الذاتي"ق وأمرت قيدادة الثدورة الكورديدة بوقدف القتدال يف مجيدع ايبهدات يف اليدوم
ذات (.)2
وبدددأت املفاوضددات بددني الطددرفني وأعلندد احلكومددة ايديدددة يف البدايددة
اسددتعدادها لظسددتجابة للمطالددب الكورديددةق ولكددن فيمددا بعددد طالب د مددن الك دورد
ضددرورة حبدده املشددكلة الكورديددة مددع مشددروع الوحدددة العربيددة املزمددع إقامت د مددع
ايمهورية العربيدة املتمددةق وطالبد مدن ر ديس الوفدد الكدوردي املفداو (جدظل
الطالباني) السفر إىل القاهرة هلذا الغر ضمن الوفد العراقيق أما قا د الثدورة مدظ
م طفى فكان يرى يف هذا الدمج وتردد احلكومة ايديدة يف إعدظن احلكدم الدذاتي
) )1أوريو دانق امل در السابقق ص ص 65-53؛ د .عبدالفتاح علي البوتانيق التطورات السياسية الداخليدة يف
العراق  14متوز  8-1958شباط 1963ق امل در السابقق ص.388-385

) )2مسعود البارزانيق البدارزاني واحلركدة التمرريدة الكورديدة 1961-1958ق امل ددر السدابقق ص 85-83؛
ش زاد زكريا حممدق امل در السابقق ص.49-48
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مماطلة للمفاوضداتق فنبد احلكومدة بأند سيسدتأنف القتدال إذا ا تت دذ احلكومدة
بعددت اخلطددوات االجيابيددة جتدداه القضددية الكورديددةق وارادت احلكومددة إقندداع قيددادة
الثورة الكوردية استبدال مطلبهم مدن احلكدم الدذاتي إىل إقدرار حقدوق الكدورد علدى
أسددا الظمركزيددة ارداريددة وإدخاهلددا يف الدسددتور املؤق د ق واصدددر اجمللددس الددوطين
لقيادة الثورة بياناً يف  9اذار 1963اقر في احلقدوق القوميدة للكدورد علدى أسدا

الظمركزية اردارية وأكد فيهدا علدى أنهدا عازمدة علدى ت دفية كافدة خملفدات حكدم
قاسدم والتعهدد بضددمان حقدوق الكدورد( .)1ويف مددذكرة إىل احلكومدة العراقيدة أكدددت
القيادة الكوردية ان إذا بقي العراق دون تغدي يف كياند السياسدي يقت در مطلدب
الكورد على الظمركزية ارداريةق أما إذا انضم العراق إىل احتاد فيدرالي فيجب مدن
الكورد حكماً ذاتياًق أما إذا اندمج العراق يف وحدة كاملدة مدع الددول العربيدة يكدون
كوردستان إقليماً مرتبطاً بالدولة املوحدةق واتفق كو من م در وسدوريا والعدراق
يف  17نيسان  1963على االحتاد الفيددرالي دون أن يدرد يف هدذا االتفداق أي ذكدر

للكورد وحقدوقهم( .)2كمدا جداء دسدتور  4نيسدان  1963خاليداً مدن أيدة إشدارة إىل

الكورد وحقوقهم(.)3
وبددأت اخلظفدات تتهدر بددني قدادة االنقدظب والثددورة الكورديدة حدول عدددة
مسددا و كددان مددن أبرزهددا مسددالة ضددم كركددوك ومندداطق كورديددة أخددرى إىل اردارة
الظمركزية الكوردية()4ق وكذلك قضية قوات البيشدمركة وتددريس اللغدة الكورديدة

( )1مسعود البارزانيق البارزاني واحلركة  1961-1958قامل ددر السدابقق ص 91-90؛ شدوريف حسدن عمدرق
امل در السابقق ص.199 -196

) )2سعد ناجي جوادق امل در السابقق ص. 84-83

( )3للمزيد ينتر :الدستور العراقي املؤق لعام .1963

( )4صادق جملس قيادة الثدورة يف حزيدران 1963علدى تقسديم العدراق إىل سدتة حمافتدات إداريدة المركزيدةق
احملافتة الكردية كان حمافتة السدليمانية الديت تشدمو لدوا ي السدليمانية واربيدو واقضدية دهدوكق زاخدوق
عقرةق زيبار والعمادية من لواء املوصو وقضاء مججمدال مدن لدواء كركدوك وبقيد منداطق كورديدة واسدعة
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وبالتددالي أدت إىل انهيددار املفاوضددات بددني الطددرفني وبدددء القتددال يف  10حزيددران
 .)1(1963واستمر القتال حتى انقظب عبدد السدظم عدارف علدى البعثديني يف 18

تشددرين الثدداني  1963وإعظندد عددن اسددتعداده رجددراء املفاوضددات مددع القيددادة

الكورديددة وأمددر بوقددف إطددظق النددار وأعلددن يف بددظح حكددومي علددى إقددرار احلقددوق
القوميددة للك دورد وتثبيتهددا يف الدسددتور( .)2واصدددر قددانون اجمللددس الددوطين لقيددادة

الثورة رقم  61لسدنة  1964الدذي أصدب فيمدا بعدد يعدرف بدسدتور  22نيسدان

 1964وحددو حمددو دسددتور  4نيسددان  1963ولكند ا يددم طددويظ لي دددر بعددد
أسددبوع دسددتور آخددر وهددو دسددتور  29نيسددان 1964ق إال اند ا تنفددرد أيدة مددادة
لذكر الكورد وحقوقهم باستثناء إشارة غامضة يف املادة  19من دستور  29نيسدان

 1964حلقوق الكورد بينمدا أعطدى الدسدتور اجنولويدة واالهتمدام للنزعدة العربيدة
وخاصددة مسددالة الوحدددة العربيددة كمددا جدداءت يف مادت د اجنوىل( .)3وإذا قارننددا هددذه

الدسات بدستور عام  1958يعترب تراجعاً عن االعرتاف بالوجود القدومي للكدورد
يف العراقق وهذا يدل على ان االنتمة املتعاقبة غد جدادة بداقرار احلقدوق القوميدة
للكورد وان التعويو عليها ا جتد نفعاً طاملا انها انتمة غ دميقراطية.
ويف أيلددول  1965عددني عبدددالر ن البددزاز كددأول ر دديس وزراء مدددني يف

العهد ايمهوريق حيه كان يؤمن بوجود شدعب متميدز ميلدك كافدة مقومدات اجنمدة
وهو الشدعب الكدورديق وان العدراق يتدألف مدن قوميدات خمتلفدةق ووعدد يف برندامج
خارج هذه اردارة ومنها كركوك وخانقني وشي ان وسنجار وغ ها مدن املنداطق الكورديدة .للمزيدد ينتدر:

ش زاد زكريا حممدق امل در السابقق ص.69

( )1مسددعود البددارزانيق البددارزاني واحلركددة التمرريددة الكرديددة 1975-1961ق ج 3ق ط 1ق اربيددو ق 2002ق
ص 96؛ سعد ناجي جوادق امل در السابقق ص.96-95

) )2مسعود البارزانيق البارزاني واحلركة التمرريدة الكرديدة 1975 -1961ق ج3ق امل ددر السدابقق ص-124
.129

( )3للمزيد ينتر :املواد (1ق  )19 3من الدستور العراقي املؤق لعام . 1964
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وزارتدد ب عددادة السددظم إىل كافددة أرجدداء العددراق يف إشددارة إىل االتفدداق مددع الثددورة
الكورديةق ولكن حماوالت واج ضدغا العسدكريني وعلدى رأسدهم عبدالسدظم عدارف
ر يس ايمهورية(.)1
تويف عبدالسظم عدارف يف  14نيسدان  1966اثدر سدقوط طا رتد ق وتدوىل

أخي عبد الر ن عارف ر اسة ايمهوريةق وحداول اجنخد التوصدو إىل اتفداق مدع
الثددورة الكورديددة الدديت بددادرت هددي اجنخددرى إىل وقددف إطددظق النددار مددع احلكومددةق
وباملقابو وعدت احلكومة بنوع من احلكم احمللدي للكدوردق ولكدن ضدغا العسدكريني
على احلكومة والر يس جعلهما يرتاجعان عن موقفهمداق وقداد ايديش هجومداً علدى

كوردستان يف مطلع أيار  1966ولكدن تعرضد هلزميدة كدب ة يف معركدة هنددرين
الشه ة خلق فرصة لعبدالر ن البزاز بفدت بداب املفاوضدات حيده أعلدن يف 15

حزيدددران  1966اسدددتعداده لظعدددرتاف حبقدددوق الكد دورد وعلدددى اثدددر ذلدددك بددددأت

املفاوضاتق وأعلن البدزاز بياند املؤلدف مدن  12مدادة علنيدة و ( )3مدواد سدرية يف

 29حزيران  1966تضمن تسوية املشكلة الكوردية واالعرتاف بالقومية الكوردية

ووضددعها يف الدسددتور الدددا مق واملسدداواة بددني العددرب والك دورد يف احلقددوق والواجبددات
ومشاركة الكورد يف الوظا ف العامة وتشكيو حمافتة دهوك والعمدو العلدين للمدزب
الدددميقراطي الكوردسددتاني()2ق ويعتددرب هددذا البيددان أول بيددان ي دددر مددن السددلطة
بقناعتهددا دون الضدددغا عليهدداق ولكددن اضدددطر البدددزاز إىل االسددتقالة حتدد ضدددغا
العسدددكريني يف  5آب  1966دون أن يسدددتطيع تنفيدددذ إيدددة فقدددرة مدددن بيانددد ق

واحلكومات اجنربعة اليت جاءت بعده أعلن احرتامها لربنامج بزاز دون أن تنفدذ أي
شيء من البيان(.)3
) )1سعد ناجي جوادق امل در السابقق ص  127؛ شوريف حسن عمرق امل در السابقق ص. 235 -234
) )2تشارلز تريبق امل در السابقق ص  254؛ د .سعد ناجي جوادق امل در السابقق ص.130 -127
) )3شوريف حسن عمرق امل در السابقق ص .239
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أعاد حزب البعه سيطرت على احلكم للمرة الثانية بعد انقظب  17متدوز

1968ق وطددردوا عبددد الددر ن عددارف ر دديس ايمهوريددة إىل خددارج الددبظدق ومت
اعتقال ر يس الوزراء مع وزرا وأصب (ا د حسن البكر) ر يسداً للجمهوريدة()1ق

واصددر جملددس قيددادة الثدورة دسددتوراً جديددداً للدبظد يف  21أيلددول  1968وعددرف
الدستور هوية العراق مركزاً على الرتاث العربي وان الشعب العراقي جزء من اجنمدة
العربيددة هدفد الوحدددة العربيددة الشدداملة وتلتددزم احلكومددة بالعمددو علددى حتقيقهددا

وجتاهددو ذكددر القوميددات غ د العربيددةق وكددو مددا ذكددر كددان يف املددادة ( )21إشددارة
عرضية للكورد دون ذكر للقوميات اجنخرى(.)2
وبددا النتددام ايديدد بد جراءات متهيديددة للمدو السددلمي منهدا قددرار جملددس

قيادة الثورة املرقم ( )446يف تشدرين اجنول  1969الدذي يشد إىل إعطداء الكدورد
يف املنطقة الكوردية حق اختيدار الدراسدة باللغدة الكورديدة()3ق وكدذلك القدرار رقدم

( )484يف  9تشرين الثاني  1969الذي شددد علدى أن تكدون الدراسدة يف املنداطق
الكورديددة باللغددة الكورديددةق وإدخددال الكتددب الكورديددةق واسددتمداث مديريددة عامددة
للثقافة الكورديةق وتأسيس دار للطباعدة والنشدرق وإصددار جملدة كورديدةق وتسدمية
املدددار والدددوا ر الركيددة يف املنطقددة الكورديددة باجنكدداء الكورديددة التارخييددة()4ق
وإنشاء جامعة السدليمانية( )5واجملمدع العلمدي الكدوردي()6ق واعدرتف حدزب البعده يف
مؤمتره القطري السابع يف عام  1969بالوجود الشرعي للكورد يف العراق كقوميدة
ر يسية مع وجوب احلو السلمي لقضيت واالعدرتاف بداحلقوق القوميدة وجداء ذلدك
) )1منذر املوصليق القضية الكردية يف العراق :البعه واجنكرادق امل در السابقق ص.227
) )2للمزيد ينتر :املواد ( )21,4,1من الدستور العراقي املؤق لعام .1968

( )3الوقا ع العراقيةق العدد 1786ق ج4ق بتاريخ 1969/10/5ق ص.1

( )4الوقا ع العراقيةق العدد 1792ق ج4ق بتاريخ 1969/10/25ق ص.18
( )5الوقا ع العراقيةق العدد 1642ق ج3ق بتاريخ 1968/10/23ق ص.1
) )6الوقا ع العراقيةق العدد 1917ق بتاريخ 1970/9/8ق ص.1
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اثر تتافر ثظثة عوامو ومنها ازدياد العمليات العسكرية للبشمركة يف كافدة إرجداء
كوردستانق وقرار إيران ب لغاء معاهدة سعد آبادق وازدياد مشاكو العراق مع شدركات
النفا العاملية(.)1
ويف عددام  1969أرسددل احلكومددة العراقيددة الش

ددية الوطنيددة املعروفددة

عزيز شريف إىل القيدادة الكورديدة لينقدو هلدا اسدتعداد احلكومدة للوصدول إىل احلدو
السلميق وتلقى جوابا اجيابيا من الكوردق اجنمر الذي مهد الطريق رجراء املفاوضدات

املباشددرة وانته د املفاوضددات باالتفدداق علددى اتفاقيددة يف  11آذار  .)2(1970ونددو

البيددان ذو  15مددادة يف الفقددرة اجنوىل علددى االعددرتاف باللغددة الكورديددة وجعلددها لغددة
ركية مع العربية يف املناطق ذي الغالبية الكورديدةق بدو ودراسدتها يف مجيدع أحنداء
العراق كلغة ثانيةق ون الفقرة الثانية على مشاركة الكورد يف احلكدم وتقليددهم
للوظا ف العامة واحلساسة كالوزارات وقيادة اييش وغ هاق ون الفقرة الرابعة
على أن يكون املوظفون يف الوحدات اردارية اليت يسكنها كثرة كورديدة مدن اجنكدراد
أو ممددن حيسددنون اللغددة الكورديددة ويددتم تعدديني املسددؤولني اجنساسدديني (حمددافعق

قا مقامق مدير الشرطة واجنمدن ومدا شداب ) مدنهمق وأشدارت الفقدرة  10مدن البيدان
على تعديو الدستور لإلشارة إىل أن العراق يتكون من قوميتني العربيدة والكورديدة
ويقر هذا الدستور حقوق الشدعب الكدوردي القوميدة وحقدوق اجنقليدات كافدة ضدمن
العددراق وكددذلك إضددافة فقددرة إىل املددادة  4مددن الدسددتور جبعددو اللغددة الكورديددة لغددة

ركية إىل جانب اللغة العربيدة يف املنداطق الكورديدةق وأشدارت املدادة  14مند علدى
ا اذ ارجراءات الظزمة لتوحيد احملافتات والوحدات اردارية اليت يقطنها أغلبيدة
كورديدة وفقداً لإلح داءات الركيدة الديت جتدريق وتطدوير هدذه الوحددات وتعميدق
) )1سعد ناجي جوادق امل در السابقق ص .157

) )2مسعود البارزانيق البدارزاني واحلركدة التمرريدة الكرديدة 1970-1961ق امل ددر السدابقق ص ص -226
 227؛ سعد ناجي جوادق امل در السابقق ص .160
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وتوسدديع ممارسددة الشددعب الك دوردي فيهددا جملمددو حقوق د القوميددة ضددمانا لتمتع د
باحلكم الذاتي(.)1
يعد البيان اعرتافاً صرحياً بوجود الشدعب الكدوردي قوميدة ر يسدية ويشد
إىل حتديد حدود منطقتهم وجعو لغدتهم لغدة ركيدةق لدذلك نتريداً ميكدن اعتبدار
البيان من أكثر البياندات والقدرارات وضدوحاً يف االعدرتاف بدالكورد يف العدراقق ولكدن
هناك ما يؤخذ علدى البيدان بأند كدان تكتيكداً مدن جاندب احلكومدة وحدزب البعده
لتعزيز أركان وإبعاد خطر الثورة الكورديدة علدى حكومتد ق كمدا اند ا يدأت حبدو
صددري للمسددالة الكورديددة وفقراتد ينتابهدا الغمددو وأن البيددان جدداء حلددو املسددالة
الكوردية يف العراق على أسا احلكم الذاتي غ أن هذا املفهدوم ا يدرد ذكدره غد
مرة وبشدكو هامشدي يف الفقدرة 14ق وأكدد البيدان أن املنطقدة الكورديدة تتوحدد يف

وحدة إدارية واحدة أي ان استبعد أن تكون وحدة سياسية متميدزة داخدو الدولدة
العراقيةق كما ا يعرتف البيان باحلركة التمررية الكوردية كممثدو شدرعي للشدعب

الكورديق ويف  16متوز  1970اصدر جملدس قيدادة الثدورة دسدتوراً جديدداً للدبظد
ليمددو حمددو دسددتور  17متددوز  1968ق حيدده انعكددس إيديولوجيددة حددزب البعدده

وشعاره يف الوحدة واحلريدة واالشدرتاكية( )2كمدا شددد فيهدا علدى عددم التندازل عدن
ار

العراق إال أن تنازل يف اتفاقيدة ايزا در يف  6آذار  1975ريدران عدن ن دف

شا العرب وبعت اجنراضي العراقية اجنخرى مقابو أن توقدف إيدران دعمهدا للثدورة

الكوردية(.)3

كما تضمن اتفاق  11آذار بنوداً اخرى ومنها أن تنفذ احلكم الدذاتي خدظل

أربع سدنوات مدن تداريخ إعدظن البيدانق وإجدراء ارح داء السدكاني خدظل سدنة مدن
) )1لظطظع على نو بيان احلكم الذاتي  11آذار  1970ق ينتر :فريد اسسردق املسالة الكردية بعدد قدانون
إدارة الدولة العراقيةق مركز كردستان للدراسات ارسرتاتيجيةق السليمانيةق 2004ق ص.143-140

) )2للمزيد ينتر :املواد (1ق  )3من الدستور العراقي املؤق لعام .1970
) )3شوريف حسن عمرق امل در السابقق ص .290
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إعظن البيان ولكن ما ظهر ان ا جير ارح اء يف التاريخ املذكور ليتم على أساس

حتديددد املنطقددة الكورديددة كمددا حددددها الفقددرة  14مددن البيددانق وظهددر للجانددب
الكوردي أن احلكومة غ جدادة يف تنفيدذ البيدانق وازدادت اخلظفدات بدني ايدانبني
بعددد تعددر ادريددس البددارزني يف بغددداد حملاولددة اغتيددال وتعددر البددارزاني نفسد
حملاولددة اغتيددال يف أيلددول 1971ق ومماطلددة احلكومددة يف تنفيددذ البيددانق وترحيددو

الكورد الفيليني إىل إيران وجتريدهم مدن اينسدية العراقيدةق واخلظفدات علدى ضدم
كركدوك ومنداطق كورديددة أخدرى إىل منطقددة احلكدم الددذاتي ومسدتقبو البيشددمركة
ومشاركة الكورد يف النتام السياسدي( .)1ورغدم ذلدك اصددر جملدس قيدادة الثدورة يف
 11آذار  1974ومن جانب واحدد قدانون احلكدم الدذاتي رقدم  33لسدنة 1974ق

الذي ا حيدد املنطقة الكورديدة الديت سدتتمتع بداحلكم الدذاتي( )2وان اجنسدس الديت
ستتم وجبها حتديد منطقة كوردسدتان واملتمثدو بد جراء إح داء سدكاني جديدد
وبتنتدديم احلكومددة وإشددرافها عليهددا مددن شددانها تغددي احلقددا ق وبالتددالي اسددتقطاع
مناطق كوردية من كوردستان حبجة كون الكورد ال يشكلون فيها أكثريدةق وهدذا مدا
مت بالفعو فمن خدظل النتدر إىل إح داء عدام  1977دد ازديداد نسدبة العدرب يف

مندداطق مثددو كركددوك علددى حسدداب الك دورد بنسددب كددث ة مقارنددة ب ح دداء عددام

 .1957كما أن القدانون املدذكور ويف مادتد (/1ج) يوصدف منطقدة احلكدم الدذاتي
كوحدة إدارية واحدة وليس وحددة إقليميدة سياسدية لدذا ميكدن اعتبدار كوردسدتان
حمافتة داخو العراق أي أنها اقرب إىل الظمركزية اردارية.
لذلك أعلن قيادة الثورة الكوردية عددم قبوهلدا بال ديغة الركيدة وقالد
بأن حكم ذاتي هزيوق مما يأت احلكومة لظعتماد علدى بعدت العناصدر الكورديدة
) )1مسعود البارزانيق البارزاني واحلركة التمرريدة الكرديدة 1975 -1961ق ج3ق امل ددر السدابقق ص-256
 268؛ سعد ناجي جوادق امل در السابقق ص .163

) )2لظطظع على قانون احلكم الذاتي رقم  33ملنطقة كردستان العراق لسنة 1974ق ينتر :حممد إحسدانق
كردستان ودوامة احلربق دار احلكمة للطباعة والنشر والتوزيعق ط1ق لندنق 2000ق ص.285-275
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املرتبطة بها وعرض عليها احلكم الذاتي رضفاء الشدرعية باحل دول علدى قبوهلدا

ب ( .)1واندلع احلرب بدني الطدرفني يف آذار  1974واسدتطاع الثدورة أن حتقدق
انت ددارات كددب ة علددى ايدديش العراقددي إال أن بدددء املفاوضددات بددني بغددداد وطهددران

والتوصدددو إىل اتفاقيدددة ايزا دددر يف  6آذار 1975أدت إىل أن توقدددف إيدددران دعمهدددا
للثورة الكوردية مقابو تنازل العراق عن بعدت أراضدي ومياهد ريدران والديت أدت
بالنتيجة إىل انهيار الثورة الكوردية(.)2
اجت العراق من دكتاتورية احلزب الواحد حنو دكتاتوريدة الشد و الواحدد

بعد ازاحة ا د حسن بكر عن السلطة يف  17متوز  1979ل داحل صددام حسدني

وبالتالي أصب االخ ر يساً للجمهورية ور يساً للوزراء وقا داً عاماً للقوات املسدلمة
واجنمني العام للقيادة القطرية حلزب البعه ور يس جملس قيادة الثورة(.)3
إنّ العظقددات اييدددة بددني ايددارين اللدددودين العددراق وإيددران ا تدددم طددوال
وبعد تغي نتام احلكم يف إيدران بفدرتة ق د ة أعلدن صددام حسدني إلغداء اتفاقيدة

ايزا ر يف  17أيلول 1980ق ويف  22أيلول  1980بدء احلرب بني البلدين.

ويف عام  1983أعلن احلكومة العراقيدة عدن إمكانيدة التوصدو إىل إعطداء

حكم ذاتي للكدورد مدن خدظل املفاوضدات مدع قيدادة االحتداد الدوطين الكوردسدتانيق
ولكن بعد أن اتض للجانب الكوردي بان احلكومة العراقية ا تكن راغبة يف تلبيدة
مطالب حول احلكم الذاتي واملالي واعتبار كركوك جزءاً مدن إقلديم احلكدم الدذاتيق
انهارت املفاوضات بني الطرفنيق وح و تقدارب بدني االحتداد الدوطين الكوردسدتاني

) )1مسعود البارزانيق البارزاني واحلركة التمررية الكردية  1975 -1961ق ج3ق امل ددر السدابقق ص-297
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) )2تشارلز تريبق امل در السابقق ص.284-283

) )3ليددام اندرسددن وغاريدده ستانسددفيلدق عددراق املسددتقبو :دكتاتوريددة دميقراطيددة أم تقسدديمق امل دددر السددابقق
ص.119
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واحلزب الدميقراطي الكوردستاني يف عدام )3(1985ق وأسسدا ايبهدة الكوردسدتانية

مددع أحددزاب كوردسددتانية أخددرىق يف عددام )2(1987ق ملواصددلة النضددال املشددرتك ضددد
احلكومة العراقية.
وبعددد فشددو القددوات العراقيددة علددى ايبهددة اريرانيددة وركددزت احلكومددة
العراقية سياساتها حنو كوردستان فعني صدام حسنيق علي حسن اجمليد نا باً لد يف
املنطقددة الشددمالية ومنمدد سددلطات مطلقددة للسددديطرة علددى اجنجهددزة احلكوميدددة

واحلزبية وا يكدن مسدؤوالً سدوى أمامد ( .)3وبددأت عمليدة اجننفدال يف عدام 1987

ضددد املندداطق الكورديددةق اسددتعمو خظهلددا اجنسددلمة الكيماويددة واعتقددو اآلالف مددن
املددواطنني الكددوردق وبعددد توقددف احلددرب العراقيددة-اريرانيددة يف آب 1988ق وجه د

احلكومة كو طاقاتهدا ركمدال عمليدات اجننفدال واسدتطاع ايديش العراقدي السديطرة

على مجيع مناطق كوردستان بعد تدم أكثر من  4500قرية مدن أصدو مخسدة

آالف قرية وقتو  182ألف مدني كوردي فضظً عدن ق دف مديندة حلبجدة يف آذار
 1988بالسظح الكيماوي وقتو قرابة مخسة آالف مواطن مدني(.)4

ويف بداية عقد التسعينات من القرن املاضي شهدت الساحة ارقليمية حدثاً

كددب ًا عندددما غددزت القددوات العراقيددة دولددة الكويدد يف  2آب  1990ممددا دفددع
باجملتمع الدولي إىل إدانة هدذا االحدتظلق وصددر قدرار جملدس اجنمدن الددولي املدرقم

( )1تشارلز تريبق امل در السابقق ص . 319

) )2ايبهة الكردستانية كان تتكون من احلزب الددميقراطي الكردسدتاني (البدارتي)  PDKواالحتداد الدوطين
الكردسددتاني  PUKواحلددزب االشددرتاكي الكردسددتاني وحددزب الشددعب الدددميقراطي الكردسددتاني PGDK

واحلزب االشرتاكي الكردي PASOKق للمزيد ينتر :جون بولوك وهاريف موريسق ال أصدقاء سوى ايبدالق
ترمجة :د .رزكارق مطبعة هاوارق دهوكق 2009ق ص.20

) )3تشارلز تريبق امل در السابقق ص.318

) )4امل در نفس ق ص 321-320؛ سرهنك

يد قادرق امل در السابقق ص.248-247
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( ) 678الذي طالب فيد العدراق باالنسدماب غد املشدروط مدن الكويد ()1ق ونتدراً
لعدم استجابة العراق للقرار املذكورق شدن قدوات التمدالف الددولي بقيدادة الواليدات
املتمدة اجنمريكية هجوماً على القوات العراقية وأجربت على االنسماب من الكوي ق

وبهددذه النتيجددة اندددلع يف آذار  1991انتفاضددة عامددة يف معتددم أحندداء العددراق
بضمنها املناطق الكورديةق حررت من خظهلا اغلدب املنداطق الكورديدة مدن سديطرة
اييش العراقيق إال أن قيام القوات العراقيدة بداهلجوم علدى املنداطق احملدررة أجدربت
اجنهددالي إىل النددزوح ايمدداعي مددن املدددن والقددرى الكورديددة والتوج د حنددو احلدددود
اريرانية والرتكية خوفاً من بطش النتام البعثيق وأمام هذه احلالدة غد ارنسدانية

اصدددر جملددس اجنمددن الدددولي قددراره املددرقم ( )688يف  5نيسددان 1991ق أدان فيد

لد السدكان املددنيون مدن الكدورد وطالدب فيد النتدام العراقدي

القمع الذي يتعر
بوقف هذا القمع(.)2
وحلمايددة الكددورد مددن اعتددداءات النتددام العراقدديق بددادرت كددو مددن الواليددات

املتمدة اجنمريكية وبريطانيا وفرنسا يف عام  1991بتشدكيو منطقدة آمندة مشدال
خدا العدر

 36درجدة كيد بداملظذ اآلمدن ) (Safe Havenوفرضدوا حتدر

جوي على الط ان احلربي العراقي التمليق فيها( .)3وبالتالي عاد الكورد ليسيطروا
على جزء من املنداطق الكورديدة مشلد حمافتدات دهدوك واربيدو والسدليمانيةق ويف

أواسدددا تشدددرين االول  1991سدددمب حكومدددة بغدددداد كافدددة وحدددداتها ارداريدددة
والعسكرية من هذه املنطقةق مما اوجد فراغاً قانونياً وسياسياً وإدارياً ومهد الوضع
ايديد أرضية صاحلة لتشكيو إدارة كوردية مستقلة من اجنحدزاب الكورديدة آندذاك

( )1للمزيد ينتر :قرار جملس اجنمن املرقم S/RES/678 (1990) :ق يف  29تشرين الثاني .1990
( )2للمزيد ينتر :قرار جملس اجنمن املرقم S/RES/688 (1991) :ق يف  5نيسان .1991
( )3م . .الزاريف وآخرونق امل در السابقق ص ص.359-357
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واليت بادرت إىل إجراء انت ابدات نيابيدة حدرة يف  19أيدار  1992وتشدكيو برملدان

كوردستان وحكومة يف ارقليم يف  5متوز .)1(1992

ورغم عدم بقاء أية سلطة للمركز على ارقليم اصدر الربملدان الكوردسدتاني
قددراراً بتدداريخ  1992/10/4اعتددرب في د ارقلدديم إقليم داً في ددرالياً ضددمن العددراق
الدميقراطي الربملاني( .)2وبقي إقليم كوردسدتان خدارج سديطرة احلكومدة العراقيدة
حتى قيام دول احللفداء بشدن هجدوم عسدكري واسدع علدى اجنراضدي العراقيدة يف آذار

 2003وتغي نتام احلكم في نها يا يف  9نيسان .2003

ويبدو مما سبقق أن اجنسس اخلاطئة اليت بن عليها الدولة العراقية ومنهدا
ارحلدداق ألقسددري للك دورد يف دولددة ذات غالبيددة عربيددة وإنكددار حقددوقهم علددى يددد
اجننتمة امل تلفة اليت حكم العراقق وان السياسات الشوفينية زادت من اهلدوة بدني
مكونددات الشددعب العراقددي الن تركيددز السددلطة كددان بيددد مكددون معددني وهددي اجنقليددة
السنية مقابو حرمان اجنغلبية الشيعية والكوردق كمدا كاند حتكدم العدراق حكومدة
مركزية قوية تنادي ب يديولوجية احلزب الواحدد وتدرفت احلدوار ومتندع احلريدات
مما أدى إىل زرع امليول االستقظليةق كو ذلك جعدو مدن دولدة العدراق كيانداً ضدعيفاً
وهزيظً ومعرضاً لظنقسام واالنكسار يف أية حلت .
إنَّ السياسددات القمعيددة لألنتمددة السياسددية املتعاقبددة اسددتطاع مددن إبقدداء
العراق موحداً ولكن يف ايانب اآلخر خلق شدرخاً كدب اً يف العظقدة بدني املكوندات
العرقية والدينية والطا فيةق وفشل يف خلق هوية عراقية وطنية ووحدة وطنيدة
ومفهددوم امددة عراقيددةق بددو زادت الددوالءات الفرعيددة لتلددك املكوندداتق ولددذلك أثبتد
التجربددة أن سياسددة ارق دداء والتهمدديش واالضددطهاد القددومي والضددم ألقسددري عدددم
جدددواها يف العددراق املتعدددد االثنيدداتق وهلددذا البددد مددن وجددود نتددام سياسددي وأداري
) )1سرهنك

يد قادرق امل در السابقق ص .291

( )2د .حممددد هماوندددي الفدراليددة والدميقراطيددة للعددراق دراسددة تأصدديلية سياسددية قانونيددة دار ددارا
للطباعة والنشر ط1ق أربيو  2002ص.213
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خدداص بهددا تسددم للمكونددات امل تلفددة احملافتددة علددى خ وصدديتها وحريتهدداق وكمددا
أكدت يف حينها وزيرة اخلارجية اجنمريكية مادلني أولرباي حدول مسدتقبو العدراق
بددالقول "قددد يكددون السددبيو الوحيددد للممافتددة علددى اجتمدداع العددراق هددو السددماح
بانقسام ق ال بشكو ركي أو كاموق بو بقدر كافٍ يتي إنشاء حيز للعديش للشديعة
يف اينوبق واجنكراد يف الشمال وللسنة فيما بينهما"(.)1
والسؤال املطروح هنا هو :هو ميكدن للمكوندات الر يسدية الدثظث يف العدراق
العدديش يف العددراق وإىل متددى ومدداذا سددتكون النتددا ج إذا مددا منم د هددذه املكونددات
احلرية يف تقرير م ها
وهندداك مددن يددرى بددان مجيددع االحتمدداالت واردة يف هددذا الشددأنق وقددد تددؤدي
مستقبظ إىل ظهور كيانات جديدة ومستقلةق منها دولدة كورديدة يف الشدمالق ودولدة
شدديعية يف اينددوبق ودولددة سددنية يف الوسدداق وقددد أشددار عدداا االجتمدداع العراقددي
املعروف الدكتور علي الوردي إىل نترت حول مستقبو العراق بقول "أن العدراق ال
جيلس إال على ثظثدةق اجنكدراد ال ميكدن أن يسدتمروا ضدمن الدولدة العراقيدة وسدوف
حي لون على استقظهلم والشيعة ال ميكدن أن يبقدوا مدواطنني مدن الدرجدة الثانيدة
والسنة ال ميكن أن يقبو بالت لي عن حكم العراق"(.)2
ان التلم الذي تعر ل الكورد منذ ما بعد نهاية االمرباطورية العثمانيدة
و لددي الدددول االسددتعمارية عددن وعودهددا واالتفاقيددات بسددبب م دداحلهاق كمددا ان
االنتمة العراقية املتعاقبة ا تقر فعلياً حبقوق الكورد وحتى الدسات او القدوانني
او االتفاقددات الدديت وقع د جددرى التن ددو عنهدداق كمددا ان القمددع الددذي مارسددت تلددك

) )1مادلني أولرباي ق مذكرة إىل الر يس املنت بق ترمجة :عمر اجنيوبيق الدار العربية للعلوم ناشرونق بد وتق
2008ق ص.199

( )2نقظ عن :ليام اندرسن وغاريه ستانسدفيلدق عدراق املسدتقبو :دكتاتوريدةق دميقراطيدة أم تقسديمق امل ددر
السابقق ص .16
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االنتمة وخاصة حكم البعه  2003-1968ضد الكورد ارتدبا باسدتبداد النتدام
السياسي وغياب الدميوقراطية.
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الف و اجنول

63

النزاع على املناطق املتنازع عليها
املاهية واالسباب
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النزاع على املناطق املتنازع عليها :املاهية واالسباب
سددنتناول مددن خددظل هددذا الف ددو ويف املبمدده اجنول مند التعريددف بددالنزاع
واملناطق املتنازع عليها يف العراق وذلك من خظل مطلبنيق سن و املطلدب اجنول
لتعريددف النددزاع واملندداطق املتنددازع عليه داق ويف املطلددب الثدداني سددنمدد فيد أطددراف
دناه لإلشدارة إىل أهدم العناصدر املسدببة هلدذا الندزاع
النزاعق أما املبمه الثاني ف
والددديت تشدددمو العوامدددو التارخييدددة واالقت دددادية والسياسدددية .أمدددا املبمددده الثالددده
ناه لبيان احلدود ارداريدة للمنداطق املتندازع والتكدوين أالثدين هلدذه املنداطق
ف
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وذلك من خظل مطلدبنيق يف املطلدب اجنول سدنتطرق إىل احلددود ارداريدة للمنداطق
املتنازع عليهاق واملطلب الثاني سنش فيها إىل التكوين أالثين هلذه املناطق.
املبمه اجنول :التعريف باملناطق املتنازع عليها يف العراق وأسباب النزاع
الندزاع بدني احلركددة التمرريدة الكورديدة واجننتمددة السياسدية الديت حكمد
كوردستان العراق واملنطقدة (السدلطات الربيطانيدة واحلكومدات العراقيدة املتعاقبدة)
ليس جديداًق حيه بدء قبيو تأسيس الدولة العراقية احلديثدة عنددما نقدت دول
احللفاء بوعدهم حيدال الكدورد بتأسديس دولدة كورديدة وجدب معاهددة سديفر يف

 10آب 1920ق ثددم ألغي د الفكددرة وجددب معاهدددة لددوزان عددام 1923ق حيدده
قضد علددى آمددال الكددورد ب قامددة كيددان سياسددي مسددتقوق وبعددد أن تددبني للكددورد يف
واليددة املوصددو بددان الربيطددانيني ينددوون وضددعهم ضددمن حدددود الدولددة العراقيددة
احلديثددة التكددوين حيدده أحلقدد واليددة املوصددو بدولددة العددراقق وبعدددها ظهددرت
املطالبات الكوردية بتمديد منطقتهم (كوردستان)ق وجاءت هذه املطالبات من قبو
احلركات املسدلمة واجنحدزاب السياسدية واملنتمدات وايمعيدات الكورديدةق وتراوحد
هددذه املطالبددات بددني اسددتقظل املنطقددة الكورديددة ع دن العددراق مددروراً بالفيدراليددة
واحلكم الذاتي والظمركزية اردارية وانتهاءً طالبة ضمان احلقوق الثقافية ضدمن
العراقق وا ذ النزاع على كوردستان (ومدن ضدمنها املنداطق املتندازع عليهدا) أشدكاالً
من العنف واحلرب الداخلية بني الثورة الكوردية والدولة العراقيةق حتدى انتفاضدة
آذار  1991حيه استطاع الكورد إنهاء سديطرة احلكومدة املركزيدة علدى جدزء مدن

كوردسددتان وبقددي جددزء آخددر حت د سدديطرة اردارة املركزيددة حتددى عددام 2003

وسقوط النتام العراقيق وبالتالي حتى ذلك الوق كان النزاع نزاع سياسي-عنفديق
ووفقاً للمتغ ات ايديدة على الساحة العراقيدة بعدد تغدي النتدام يف بغدداد ا دذ
الندزاع بدني احلكومدة االحتاديدة وحكومدة إقلديم كوردسدتان علدى بعدت املندداطق يف
حمافتات كركوك ونينوى ودياىل وصظح الدين وواسدا الديت بقيد حتد سديطرة
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اردارة املركزية يف بغداد إطاراً قانونياً ودستورياً عندما وضع هلا آلية حدو وجدب
قددانون إدارة الدولدددة للمرحلددة االنتقاليدددة لعدددام  2004والدسددتور العراقدددي لعدددام

.2005

املطلب اجنول :التعريف بالنزاع واملناطق املتنازع عليها
النددزاع مفهددوم عددام وشددامو تتددداخو وتتشددابك مددع العديددد مددن املفدداهيم
اجنخددرى كال ددراع واحلددرب واخلددظفق كمددا تتعدددد أنواعدد وموضددوعات ق فهندداك
النزاعات اال قت ادية املتمثلة بدالنزاع علدى الثدروة واملدوارد كاملدال وم دادر الطاقدة
واجنقاليم من اجو إعادة توزيع هذه املواردق كما أن هناك نزاعات سياسية مدن اجدو
الوصددول إىل السددلطة بددني القددوى السياسددية امل تلفددة حددول آليددات احلكددم واملشدداركة
السياسية يف عمليدة صدنع القدرار السياسديق وهنداك نزاعدات أثنيدة تتمثدو يف ندزاع
طددرف مددا مددع اآلخددر مددن اجددو إثبددات هويتد القوميددة والثقافيددةق كمددا اند هندداك
نزاعات قيم كالنزاعات الدينية واريديولوجيةق بارضافة إىل النزاعدات االجتماعيدة
املتمثلة بسعي اجنفراد وايماعات فيما بيدنهم إىل احلفداظ علدى خ وصديتهم داخدو
اجملتمع الواحد.
كما أن النزاع خيتلف من حيه طبيعت ق فالنزاع قدد يكدون مسدلماً وعنيفداً
عندما ت و م احل اجنطراف إىل طريدق مسددود وبالتدالي تدؤدي إىل حالدة الت دادم
وتفشو كافة الوسا و السلمية لتمقيق امل احلةق وترى احدى اجنطدراف أو الطدرفني
بأن من خظل احلرب واستعمال القوة وحددها يسدتطيع حتقيدق غرضد والوصدول
إىل هدف ق وقد يكون النزاع خمفياً حيه التعار يف اجنهداف وامل احل موجود بدني
اجنطراف ولكن هدذا التعدار ا ي دو إىل درجدة تدؤدي إىل الت دادم وبالتدالي فاند
البد من استثمار جهود الطرف الثاله من الوساطة والدخول يف املفاوضدات ملعايدة
النزاع دون ت عيده.
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إنَّ النزاع ب ورة عامة يعرف على ان "هو العظقة بدني طدرفني أو أكثدر -
أفراداً أو مجاعات -الذين لديهم أو يعتقددون بدان لدديهم أهددافاً متعارضدة"()1ق ويف
تعريف آخر "النزاع هو سعي ايماعات امل تلفة إىل حتقيق أهداف متعارضة"(.)2
وتشددهد أحندداء كددث ة مددن العدداا نزاعددات أثنيددة وخاصددة يف منطقددة الشددرق
اجنوسددا وشددب القددارة اهلنديددة ومنطقددة البلقددان ومنهددا البوسددنة وقددربص وكشددم
وسددريظنكا والنددزاع ارسددرا يلي-الفلسددطيين والنددزاع الكددوردي مددع كددو مددن تركيددا
وإيران والعراق وسورياق كما ان ال تقت ر هدذه النزاعدات علدى البلددان املت لفدة يف
الن ف اينوبي من الكرة االرضية بو تتواجد حتدى يف البلددان الغربيدة املتقدمدة
ومنها الندزاع يف إقلديم كيبوبدك يف كنددا وايرلنددا الشدمالية يف بريطانيدا ويف إقلديم
الباسددك يف اسددبانياق حيدده تددرى ايماعددة العرقيددة احملددددة يف هددذه املندداطق بددان
م لمتها غ قابلة لظنسجام مع م احل اجملموعة اجنخرى املهيمنة.
وحني تدعي أكثدر مدن دولدة واحددة أو مجاعدات عرقيدة-وطنيدةق السديادة
والسلطة على منطقة معينة تكون هناك مناطق متنازع عليها ويتم ت عن ذلدك
خظف سياسيق وان عدم اللجوء إىل الوسا و السلمية حلو النزاع يتمدول اخلدظف إىل
نددزاع وقددد يسددت دم العنددف فيهددا بددني اجنطددرافق والنددزاع حددول السدديادة معددروف
ب عوبة تسويت فمن بني مجيع أنواع النزاعات يعتدرب هدذا الندزاع اجنقدو اسدتجابة
للتسوية مدن خدظل الوسدا و السدلمية حلدو النزاعداتق ويعدود ذلدك إىل اآلثدار املؤملدة
الناجتة عدن تداريخ الندزاع العرقدي بدني اجنطدراف حيده غالبدا مدا يسدت دم العندف
فيولد حاالت من العداء العميق وانقسامات جتعو من ال عوبة التوفيق فيما بينهداق

(1) Simon Fisher and et al, Working With Conflict Skills & Strategies for
Action, Zed Book, New York USA, 2000, p4.
2
( ) Oliver Rasbotham and et al, Contemporary Conflict Resolution: the
prevention, management and transformation of deadly conflicts, Polity
Press, 1st published, Cambridge UK, 2005, p27.
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بارضافة إىل أن يف مثو هذه النزاعدات هنداك إصدراراً علدى املواقدفق واالدعداءات مدن
قبو طرف ما مرفوضة من قبو الطرف اآلخر يف النزاع(.)1
ويف اجملتمعات املتعددة االثنيات ونتيجة لوجود النزاع بدني هدذه ايماعدات
االثنية يتم التوصو غالباً إىل من احلكم الدذاتي الفيددرالي داخدو الدولدة الواحددة
للمكونات اجنخرىق ولكن هنا تربز حتديات خمتلفة ومنها ما يتعلدق بتمديدد حددود
ارقليم الفيدرالي وصظحيات واليت تؤدي بالنتيجة إىل ظهور خظفدات بدني املركدز
وارقليم على حتديد تلك احلدود وال ظحيات.
ويف العراق يتواجد على خارطتها السياسية ويف أجزا ها الشمالية والشدرقية
الكورد وتسمى منطقتهم بد كوردستان كم طل جغدرايف يددل علدى وجدود كيدان
ذو حدود جغرافية حمددةق ولكن هذه احلدود ال تزال غد حمدددة ب دورة نها يدةق
واخلددظف علددى ترسدديم تلددك احلدددود موجددود بددني احلركددة القوميددة الكورديدددة
واحلكومات العراقية املتعاقبة منذ إحلاق والية املوصو (جندوب كوردسدتان) بدولدة
العراق عام 1925ق حيه بدأت املطالبات الكورديدة بتمديدد منطقدتهم أي حتديدد
حدود كوردستان مع باقي أجدزاء العدراقق ولكدن يف املرحلدة اجنوىل مدن عمدر الدولدة
العراقية واجه هذه املطالب رفضاً من قبدو السدلطة الربيطانيدة (الدولدة املنتدبدة
على العراق) وحكومات العهد امللكي 1958-1921ق وبعد قيدام النتدام ايمهدوري
يف العراق عام  1958بدأ االعرتاف الدستوري بوجود الشعب الكوردي حيه ن د

املادة الثالثدة مدن الدسدتور العراقدي املؤقد لعدام  1958علدى "أن العدرب واجنكدراد

شركاء يف الوطن ويقدر هدذا الدسدتور حقدوقهم القوميدة ضدمن الوحددة العراقيدة"ق
ورغددم حمدداوالت الكددورد ردخددال نددو حددول احلكددم الددذاتي للكددورد إال أنهددا جوبهد

) )1سومانرتا بوزق أرا

متنازع عليها :إسرا يو-فلسطنيق كشم ق البوسدنةق قدربص وسدريظنكاق ترمجدة :أيداد

ا د وحسان البستانيق الدار العربية للعلوم ناشرونق ط1ق ب وتق 2009ق ص.10
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عارضة من قبو قادة الثورة( .)1ويف حزيران  1963صادق جملدس قيدادة الثدورة
على تقسيم العراق إىل ستة حمافتدات إداريدة المركزيدةق كاند احملافتدة الكورديدة
حمافتة السليمانية الديت ضدم لدوا ي السدليمانية واربيدو واقضدية دهدوكق زاخدوق
عقددرةق زيبددار والعماديددة مددن لددواء املوصددو وقضدداء مججمددال مددن لددواء كركددوك()2ق
و وجددب هدددذا التقسدديم ارداري مت إق ددداء بعدددت املندداطق الكورديدددة مدددن اردارة
الظمركزية ممدا دفدع بدالكورد علدى ارصدرار بشدمول هدذه املنداطق ضدمن احملافتدة
الكوردية الظمركزية وأدى بالتالي إىل جتدد القتال بني الثورة الكورديدة واحلكومدة

املركزية(.)3

وتعترب اتفاقية  11آذار  1970أول اعرتاف ركي مدن احلكومدة العراقيدة

بوجود منطقة جغرافية للكورد داخدو العدراقق حيده أشدارت املدادة  14مند علدى
ا اذ ارجراءات الظزمة لتوحيد احملافتات والوحدات اردارية اليت يقطنها أغلبيدة
كوردية وفقاً لإلح اءات الركية اليت ستجري فيما بعد هلدذا الغدر ق كمدا اند يف
 11آذار  1974اصدر جملس قيادة الثورة (من جانب واحد) قانون احلكم الدذاتي

رقدددم  33لسدددنة  1974ون دد مادتد د اجنوىل علدددى ذكدددر م دددطل كوردسدددتان
كم طل جغرايف وحددد اجنسدس الديت سدتتم وجبهدا حتديدد منطقدة كوردسدتان
واملتمثو ب جراء إح اء سكاني()4ق إال أن استثناء حمافتة كركوك ومناطق خدانقني

( )1شوريف حسن عمرق امل در السابقق ص .169
( )2امل در نفس ق ص . 203

( )3مسعود البارزانيق البارزاني واحلركة التمررية الكوردية 1975-1961ق ج3ق امل در السابقق ص .96

) )4لظطظع على نو بيان احلكم الذاتي  11آذار 1970ق وقانون احلكم الذاتي رقم  33ملنطقة كوردسدتان
العراق لسنة  1974ينتر :فريد اسسردق امل در السابقق ص.144-140
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وسنجار ومندلي ومناطق أخرى من مناطق احلكم الذاتي وإصرار ايانب الكدوردي
على أنها جزء من كوردستان أدت إىل جتدد القتال بني الطرفني(.)1

استطاع الكورد يف آذار  1991من خظل انتفاضة شعبية حترير جزء مدن

اجنراضي الكوردية يف العراق تتمثو يف حمافتدات دهدوكق اربيدو والسدليمانيةق بينمدا
بقي اجنجزاء اينوبية والغربيدة مدن املنداطق احملدررة خاضدعة لسديطرة احلكومدة

املركزي دة .وبعددد إسددقاط النتددام العراقددي يف  9نيسددان  2003اعرتف د احلكومددة
العراقية ايديدة ب قليم كوردستان العراق يف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة

االنتقاليددة لعددام  2004يف املددادّة  53لتشددمو اجنراضددي الدديت كان د تدددار مددن قبددو
احلكومة املذكورة  19آذار  2003الواقعة يف حمافتات دهوك وأربيو والسدليمانية

وكركوك وديالي ونينوىق وتكرر هذا ارقرار يف املادة ( )117من الدستور العراقدي

لعام  2005ضمن نفدس احلددود .أمدا مدا يتعلدق باملنداطق الكورديدة اجنخدرى الديت
كان خارج سيطرة حكومدة إقلديم كوردسدتان قبدو  19آذار  2003فقدد اعدرتف

الدسددتور العراقددي بهددا وكتهددا باملندداطق املتنددازع عليهددا بددني احلكوم دة االحتاديددة

وحكومة إقليم كوردستانق وذلك يف ظو قانون إدارة الدولة املؤقتة لعدام  2004يف

املادة  58وحتول املادة إىل الدستور العراقي الدا م يف املادة .140

إنَّ م طل املناطق املتنازع عليها غالباً ما تست دم لإلشارة إىل الندزاع بدني
الدول حول منداطق حمدددةق فعلدى سدبيو املثدال كاند التسدمية تطلدق علدى واليدة
املوصو كارا متنازع عليها بني العراق وتركيا يف عشرينات القرن املاضيق كمدا أن
إقليم ناغورني كاراباخ منطقة متنازع عليها بدني دولديت ارميندا وأذربيجدانق إال أن
الدستور العراقي است دم امل طل لإلشارة إىل نزاع داخلي بني احلكومدة االحتاديدة
وحكومة إقليم كوردستان.
( )1د .سامر مؤيد عبد اللطيفق قضية كركوك :رؤية يف اجنبعاد ارسرتاتيجية واحللول املقرتحةق حبده منشدور
الرابا التالي www.kerkukfeneri.com/ar/?=2636 :ق آخر زيارة يف . 2011/1/15
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وقد عرف ينة تنفيذ املادة  140مدن الدسدتور العراقدي الددا م املنداطق
املتنازع عليها بأنها "هي املناطق الديت تعرضد ملمارسدات النتدام السدابق واملتمثلدة
بالتغي الدميوغرايف وسياسة التعريب وتغي الوضدع السدكاني مدن خدظل ترحيدو
ونفدي وتهجد اجنفددراد مددن أمدداكن سددكناهم كهجددرة قسددرية وتددوطني أفددراد آخددرين
مكدددانهم وم دددادرة اجنمدددظك واجنراضدددي واالسدددتمظك وإطفددداء احلقدددوق الت دددرفية
وحرمانهم من العمو من خدظل ت دمي (تغدي ) القوميدة أو مدن خدظل التظعدب
باحلدود ارداريدة لتلدك املنداطق بغيدة حتقيدق أهدداف سياسدية كدان يبغيهدا النتدام
السددابق والفددرتة القانونيددة الدديت تعمددو عليهددا املددادة  140للمندداطق املتنددازع عليهددا
تنم ر من تاريخ  17متوز  1968ولغاية  9نيسان .)1("2003

كما عرف قانون اهليئة العامة يف إقليم كوردسدتان للمنداطق املتندازع عليهدا

الددرقم ( )2لعددام  2010ال ددادرة مددن برملددان كوردسددتان يف جلسددت االعتياديددة
املرقمة ( )6يف بتاريخ  2010/10/26املناطق املتنازع عليها بأنهدا "هدي املنداطق

املستقطعة من كوردسدتان-العدراق خظفداً للوقدا ع التارخييدة وايغرافيدة واملشدمولة
ب جراءات التعريب وتغي هويتها القومية من قبو نتام ألبعه"(.)2
أما ما يتعلق باملناطق الديت يشدملها امل دطل فاند ال املدادة  58مدن قدانون

إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية وال املادة  140من الدستور العراقدي لعدام 2005ق

ا حيددددا سددوى كركددوك كمنطقددة متنددازع عليهددا وتركدد املندداطق اجنخددرى دون
حتديدق وتتمثو يف املناطق التالية -:

( )1للمزيدددددددددد يراجدددددددددع موقدددددددددع اللجندددددددددة علدددددددددى االنرتنيددددددددد وعلدددددددددى الدددددددددرابا التدددددددددالي:
 http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5ق
آخر زيارة يف .2011/1/17

( )2للمزيد مدن التفاصديو ينتدر :قدانون رقدم ( )2لسدنة 2010ق قدانون اهليئدة العامدة يف إقلديم كوردسدتان
للمناطق املتنازع عليها.
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 -1مجيددع االقضددية والنددواحي التابعددة حملافتددة نينددوى عدددا أقضددية املوصددو
والبعاج واحلضر.
 -2حمافتة كركوك بأكملها ولكن حبدودها اردارية قبو عام .1968

 -3أقضية خانقني واملقدادية (شهربان) وناحية مندلي من حمافتة دياىل.
 -4قضاء بدرة وناحية ج ان من حمافتة واسا (الكوت).

 -5قضاء خممور من حمافتة اربيوق وناحية فا دة من حمافتة دهوك.

ويقدر مساحة املناطق املتنازع عليها ب  %51,4من جمموع مساحة إقلديم

كوردستان( )1البالغة  78736كم 2أي ما يعادل  %18من مسداحة العدراق()2ق فيمدا
تضم حوالي ن ف جمموع سكان  .ومن خدظل ايددول واخلارطدة التداليتني تتهدر
لنا احلجم السكاني ومساحة الوحددات ارداريدة يف املنداطق املتندازع عليهدا وبالشدكو
التالي-:
السكان (باملا ة)

املساحة (باملا ة)

الوحدة اردارية
قضاء سنجار

9,4

7,2

قضاء تلعفر

12,8

11,1

قضاء شي ان

2,2

3,3

قضاء تلكيف

5,0

3,1

( )1د .خليو إكاعيو حممددق املنطقدة املتندازع عليهدا بدني احلاضدر امللتهدب واملسدتقبو اجملهدولق مكتدب الفكدر
والتوعية لظحتاد الوطين الكوردستانيق سليمانيةق 2007ق ص .24

( )2للمزيدددددددددد يراجدددددددددع موقدددددددددع برملدددددددددان كوردسدددددددددتان العدددددددددراق وعلدددددددددى الدددددددددرابا التدددددددددالي:
http://www.perleman.org/default.aspx?page=sitecontents&c=Kurdistan Geographyق آخر زيارة يف .2011/1/17
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قضاء احلمدانية

4,7

2,9

قضاء خممور

6,5

6,9

قضاء كركوك

25,1

13,8

قضاء احلوجية

4,8

7,7

قضاء دوبز

1,7

4,0

قضاء كفري

4,0

5,5

قضاء دوزخورماتو

8,4

5,7

قضاء خانقني

10,5

8,7

ناحية مندلي

2,6

3,0

ناحية قزانية

0,9

8,1

قضاء بدرة

1,4

9,0

جدول رقم ()2
النسبة املئوية لسكان ومساحة الوحددات ارداريدة للمنداطق املتندازع عليهدا
إىل سكان وحجم تلك املناطق(.)1

( )1د .خليو إكاعيو حممدق املنطقة املتنازع عليها بني احلاضدر امللتهدب واملسدتقبو اجملهدولق امل ددر السدابقق
ص .26
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)1(

) املناطق املتنازع عليها يف العراق1( اخلارطة رقم

)1(

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.
)(ترمج اخلارطة من قبو الباحه
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ويبدددو ممددا سددبق أن املندداطق املتنددازع عليهددا م دطل مركددب مكددون مددن
كلمتنيق اجنوىل تدل على وجود منداطق حمدددةق والثانيدة تددل علدى أن هنداك أكثدر
من طرف تدعي بعا دية هذه املناطق إلي ق وهذه اجنطراف قد تكون دولدتني وهدذا
هو الشا ع املتمثو بنزاع الدول على إقليم أو مناطق حمددة كالنزاع العراقي الرتكي
علددى عا ديدد واليددة املوصددو وكددذلك النددزاع الربيطدداني-اجنرجنتدديين علددى جددزر
الفوكظندق وقد أشيع است دام هذا امل دطل يف القدانون الددولي والعظقدات الدوليدة
لوصف حالة تنازع بني دولتني أو أكثر على أحقية مناطق معينة .أما يف القدوانني
الوطنية قلمدا دد هدذا امل دطل ك شدارة إىل وجدود منطقدة متندازع عليهدا داخدو
الدولة الواحدةق حيه ظهر هذا امل طل يف قدانون إدارة الدولدة العراقيدة للمرحلدة

االنتقاليددة لعددام  2004الددذي حددول إىل الدسددتور العراقددي لعددام  2005يف املددادة
 .140ويق د بها املناطق اليت تدعي أكثر مدن جهدة عا دديتها هلدا داخدو العدراق

ويسددكنها الكددورد والعددرب والرتكمددان واملسدديميون مددن الكلدددان واالث دوريني واجنرمددن
وتتوزع هذه املناطق على حمافتات املوصو وكركوك ودياىل وصظح الدين وواسا.
ولكون هذا امل طل قليو االست دام يف إطدار القدوانني والدسدات الوطنيدة
يف دول العدداا فاند قددد يفسددر علددى أن املشددرع العراقددي ادخددو م ددطلماً دوليداً يف
تشريع وطين وبالتالي فان يوحي بان شكو النتام السياسي يف العراق يشهد وضدعاً
جديداً ومميزاً.
وإىل جانب تسدمية الدسدتور هلدذه املنداطق باملنداطق املتندازع عليهداق فهنداك
مسميات أخرى يطلقها كو طرف وفقاً لرؤيت وإيديولوجيت اخلاصة ب ق فاياندب

الكوردي تسمي (باملناطق خارج إقلديم كوردسدتان)( )أو (باملنداطق املسدتقطعة مدن

( )يف ظو الكابينة اخلامسة ( 7ايار  28 - 2006تشرين االول  ) 2009بر اسة نيج فان البارزاني شدكل
وزارة خمت ددة باملندداطق املتنددازع عليهددا وكي د بددوزارة شددؤون مندداطق خددارج اقلدديم كوردسددتان و حتول د
الوزارة اثناء الكابينة السادسدة بر اسدة بدرهم ا دد صداحل اىل اهليئدة العامدة يف إقلديم كوردسدتان للمنداطق
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كوردسددتان)()1ق يف حددني أن ايانددب العربددي (أو قسددم مندد ) ال يعددرتف ددطل
املناطق املتنازع عليهدا وال باملسدميات اجنخدرى السدابقة الدذكرق بدو تسدميها (بشدمال
العددراق) يف حددني يددذهب قسددم آخددر إىل ابعددد مددن ذلددك وال يعددرتف حتددى ب د قليم
كوردسدتان العدراق مثددو هيئدة علمدداء املسدلمني()2ق اال ان القددوى السياسدية الركيددة
ومنها حزب الدعوة واجمللس االعلى االسظمي فتعرتف بامل ل الدسدتوري الدوارد يف
الدستورق أما ايانب الرتكماني وخاصدة ايبهدة الرتكمانيدة املسد ة مدن قبدو تركيدا
فتسددمى هددذه املندداطق ب دد (تركمددان ايلددي) أي وطددن الرتكمددان .ومددن بددني كددو هددذه
التسميات والطروحات جاء الدستور العراقي طل جديد وأطلق عليهدا املنداطق
املتنددازع عليهددا لإلشددارة إىل وضددعية هددذه املندداطق اجننف دة الددذكر حتددى تددتم حسددم
العا دية اردارية هلا وفق آلية وضع وجب الدستور.

املطلب الثاني :أطدددراف الددنزاع

أن عملية حتديد أطراف النزاع يتوقف على طبيعة النزاع الدذي حيددد اجنفدراد
وايماعدات املشداركة أو املتدأثرة بدذلك النددزاعق فدالنزاع يتواجدد داخدو اجنسدرة الواحدددة
(بددني الددزوج والزوجددة) حيدده أطددراف النددزاع هددم اجنفددراد (الددزوج والزوجددة واجنوالد
وايدد ان واجنقددارب)ق ويتواجددد النددزاع كددذلك داخددو البنددى واملؤسسددات والتكوينددات
االجتماعيددة داخددو القريددة واملدينددة الواحدددة وبددني املدينددة واملدددن اجملدداورة هلدداق وبددني
املتنازع عليهاق للمزيد يراجع موقع اهليئة على االنرتني  http://krg-dagb.org/index.php :ق اخدر زيدارة

يف .2011/1/21

) (1ينتر املادة خامسا من قانون اهليئة العامدة يف إقلديم كوردسدتان للمنداطق املتندازع عليهدا ذي الدرقم ()2
لسنة .2010

( )2تأسس يف  14نيسان  2003فيها ممثلون من السنة العرب والكورد فقدا وحتداول ان ت دب مرجعيدة
للسنة مقابو مرجعيدة الشديعة مدع ان توجهاتهدا تعدرب عدن مواقدف قوميدة عربيدة متشدددة ولكدن مغلفدة
بذرا ع وتربيرات دينية وفقهية للتفاصيو ينتر :هادي حممود(الدكتور) التوظيف السياسي للفكر الدديين

(اربيو  )2008ص.158-146
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ايماعات واملكونات امل تلفة داخو الدولة الواحدة (الندزاع علدى السدلطة بدني اجنحدزاب
السياسة أو بني احلكام واملعارضة وبني الدولة واحلركات التمررية)ق فقدد يكدون الندزاع
بني احلكومة واحلركة التمررية اليت تطالب بالسيطرة علدى أراضدي معيندة واحل دول
على حكم ذاتي ضمن حددود الدولدة أو املطالبدة باالسدتقظل عدن تلدك الدولدةق وتسدود
مثو هذه النزاعات يف كث من دول العاا منها النزاع على إقليم كشم بدني جمموعدة
مددن املتمددردين املسددلمني والدولددة اهلنديددةق وكددذلك النددزاع بددني احلكومددة السددريظنكية
ومنور التاميو على ايدزء الشدمالي والشدرقي يف الدبظد حيده يطدالبون بداحلكم الدذاتي
باعتبار هذه املناطق الدوطن التقليددي للتاميدوق ولكدن يقابدو ذلدك بدالرفت مدن قبدو
اجنغلبية السنهالية يف سريظنكا( .)1وكذلك هناك نزاعات دولية حيه أطرافها هدي دول
كالنزاع اجنرميين-اجنذربيجاني على إقليم ناغورني كاراباخ.
إنَّ النزاع ب ورة عامة وبغدت النتدر عدن موضدوع ونوعد ق فدان أطرافد
يق ددد بهددم املشدداركون أو املتددأثرون يف النددزاعق وميكددن أن تكددون اجنطددراف أفددراداً أو
مجاعددات أو منتمددات أو دولق وميكددن تقسدديم اجنطددراف املشددرتكة يف النددزاع علددى
املستويات امل تلفة إىل ثظث جمموعات(-:)2

 .1اجملموعة الر يسية :أولئك الذين لديهم م احل مباشدرة يف الندزاع (كدالزوج
والزوجة يف النزاع العا لي القا م بينهما).
 .2اجملموعددة الثانويددة :أولئددك الددذين لددديهم م دداحل غ د مباشددرة يف النددزاع
(كاجنطفال اللذين يتأثرون من خظل النزاع بني الوالدين).
 .3اجملموعددة الثالثددة :أولئددك الددذين هلددم م دداحل بعيدددة يف النددزاع ( كاجنقددارب
واجنصدقاء الذين يتأثرون بالنزاع بني الزوجني).

) (1للمزيد عدن الندزاع يف كشد م والندزاع يف سدريظنكا ينتدر :سدومانرتا بدوزق امل ددر السدابقق ص  15ومدا
بعدها.
( ) Dr. Amr Abdalla and Allison Attenello, Understanding C. R. Sipabio
Aconflict Analysis Model, University for Peace Virginia USA , 2002 , p.50 .
2
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أما فيما يتعلق بأطراف النزاع يف املنداطق املتندازع عليهدا يف العدراق ووفقداً آلراء
منتري دراسات السظم وحو النزاعات فان أطراف النزاع تشمو كدو مدن يشدارك يف
النزاع ب ورة مباشدرةق أو مدن لد تدأث علدى الندزاع أو يسدعى مدن اجدو حدو هدذا

النزاع()1ق ووفقاً لذلك ميكن حتديد أطراف النزاع ا يلي-:
 -1احلكومة االحتادية العراقية.

 -2حكومة إقليم كوردستان  -العراق.
 -3دول ايوار وخاصة تركيا وإيران.
 -4الواليات املتمدة اجنمريكية.
 -5اجنمم املتمدة.

أما إذا أخذنا العوامو االثنية بنتر االعتبدار ملكوندات هدذه املنداطق باعتبدارهم
مشاركني فعظً يف النزاع وهلم تأث على النزاع القا مق فيمكن حتديد أطراف النزاع
ا يلي-:
 -1الك دورد (الكددورد املسددلمون مددن السددنة والشدديعة والكددورد االيددزديني والكددورد
الشبك).
-2
-3
-4

العرب (العرب السنة والعرب الشيعة).
الرتكمان (الرتكمان السنة والرتكمان الشيعة).
املسيميون (الكلدانق اآلثوريني واجنرمن).

أما من الناحية القانونية والدستورية فدان الدسدتور العراقدي لعدام  2005ويف

املادة ( )140ا حيدد أطراف النزاعق اليت تشمو كو من-:
 -1احلكومة االحتادية يف بغداد .

(1) L. Shay Bright, Conflict Mapping Chart , Article published at the link :
http://www.cmsupport.org/ConflictMapping/ConflictMap001/ConflictMap0
01.cfm?ID=1
, Last visited 20/1/2011.
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 -2حكومة إقليم كوردستان-العراق .
وانطظقاً من اجنسس السدابقة جنطدراف الندزاع فدان لكدو طدرف مدن أطدراف
النزاع ل تأث ات على املناطق املتندازع عليهدا فدالطرف الكدوردي أو حكومدة إقلديم
كوردستان متتاز بكونها هلا الدور اجنكرب يف التأث على هذه املناطق بسدبب االمتدداد
أالثين الكوردي فيها حيه أن تواجد الكورد يف هذه املناطق ي دو يف بعدت احلداالت
إىل الغالبيددة املطلقددة كمدا يف سددنجار وشددي ان وخممددور وخددانقني وغ هدداق بينمددا يف
مناطق أخرى تتمثو نسبة الكورد بكونها كب ة نسدبياًق هدذا بارضدافة إىل أن قدوات
البيشمركة الكوردية ال تزال تقوم حبماية هذه املناطق إىل جاندب القدوات العراقيدةق
ويف ايانب اآلخر فان للمكومة االحتاديدة يف بغدداد الددور الكدب يف إدارة اجنزمدة يف
هذه املناطق الن الغالبية من العرب املوجودين يف هذه املناطق إىل جاندب جدزء مدن
الرتكمان ال يرغبون بضم هذه املنداطق إىل إقلديم كوردسدتانق بارضدافة إىل اند مدن
الناحية اردارية ال تزال هدذه املنداطق مرتبطدة باحلكومدة االحتاديدة حلدني تسدوية

النددزاع وفق داً للمددادة 140ق كمددا أن دول ايددوار أيض داً ميكددن اعتبارهددا أطراف داً غ د

مباشددرة يف النددزاع وخاصددة تركيددا ددا هلددا مددن تددأث علددى النددزاع القددا مق وكددذلك
الواليات املتمدة باعتبارها كان الدولة الراعيدة للعمليدة السياسدية يف العدراق مندذ

عام  2003وحتى انسدماب جيشدها يف نهايدة عدام  2011واثدرت بشدكو أو بدرخر
على النزاع يف تلدك الفدرتة احلساسدةق كدو ذلدك بارضدافة إىل منتمدة اجنمدم املتمددة
اليت خول لبعثتها يف العراق لتقديم املشورة والدعم واملساعدة لألطدراف العراقيدة
لتسوية مسألة احلدود الداخلية بني احلكومة االحتادية وحكومدة إقلديم كوردسدتان
من خظل تقدميها لتقارير عن النزاع يف هذه املناطق.

املبمه الثاني :عددوامدو الددندزاع

شددهدت منطقددة الشددرق االوسدداق بعددد انتهدداء حقبددة االسددتعمارق منازعددات
حدوديددة دوليددة وداخليددةق بسددبب سياسددة االسددتعمار يف هددذه املنطقددة وتشددكيل
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لكيانددددات ودول م ددددطنعة دون إرادة شددددعوبها بددددو وفقدد داً مل دددداحلها السياسددددية
واالقت ادية وارسرتاتيجية .واخلارطة السياسدية هلدذه الددول والكياندات تددل علدى
وجود نزاعدات داخليدة وخارجيدةق فعلدى سدبيو املثدالق شدهد العدراق نزاعد ًا داخليد ًا
مزمناً منذ تأسيس مع احلركة التمررية الكوريةق بارضافة إىل نزاعاتد احلدوديدة
مددع دول ايددوار والسدديما مددع إيددران والكوي د  .وخب ددوص النددزاع بددني احلكومددة
االحتاديددة وحكومددة إقلدديم كوردسددتان حددول املندداطق املتنددازع عليهدداق فهندداك مجلددة
عوامددو مهدددت السددبيو لقيددام هددذا النددزاع بددني الطددرفنيق منهددا العامددو التددارخيي
والعاملني االقت ادي والسياسي .وسنبني ذلك بشيء من التف يو.

املطلب اجنول :العدامدو التدارخيي

تعترب مديندة كركدوك مدن أكثدر املنداطق املتندازع عليهدا إثدارة للجددل بدني
املكونات امل تلفة اليت تقطنها يف الوق احلاضدرق وتدشیر اجندلدة التداریخیة بدأن
(الطوتيني) هم الذین وضعوا اللبنات اجنوىل هلذه املدینة وكاند عاصدمتهم مندذ
 2400سنة قبو امليظد()1ق ويف اجنلدف الثداني قبدو املديظد اسدتطاع اآلشدوريون مدن

هزمية الطوتيني وحكموا مدينة كركدوك( .)2ومدع أن اآلشدوریی ن حكمدوا املنطقدة
لفرتة من الزمن إال أن اایدی ن استطاعوا يف عام  612ق .م .مدن إنهداء حكمهدم

يف املنطقددة( .)3كمددا أن بعددت امل ددادر التارخييددة اجنخددرى تشدد إىل أن اللولددويني
( )1عوني الداووديق كركوك و یاسة التعریبق حبه منشور على الرابا التالي:

 http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htmق آخر زيارة يف .2011/1/28

( )2ليام اندرسن وغاريه ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق ترمجدة:
عبدارل ألنعيميق دراسات عراقيةق ط1ق بغداد/اربيو/ب وتق 2009ق ص. 29

( )3د .خویل إكاعیل حممدق كوردیة كركوك يف ظو احلقا ق التاریخیة ايغرافیةق حبه منشدور علدى
املوقددع االلكرتونددي :

 http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htmق

آخر زيارة يف .2011/1/29
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واخلددوريني هددم مددن بَنددوا مدينددة كركددوك وأنهمددا شددعبان كددان هلمددا دور أساسددي يف
تشدددكيو اجنمدددة الكورديدددة احلاليدددة( .)1وخضدددع املنطقدددة فيمدددا بعدددد إىل نفدددوذ
إمرباطوريدددات ودول زحفد د علدددى املنطقدددة مدددن خدددارج املنطقدددة كاملقددددونیییی ن
والبارثيني والساسانی نق وأطلق الساسانيون على املنطقة ا فيها كركدوك تسدمية
(طرمكان  )2()garmakanالقريبة من التسدمية الكورديدة احلاليدة هلدذه املنداطق
حيه يطلقون عليها (طاةرخكان)ق وبعدد توجد الفتوحدات ارسدظمية حندو املنطقدة
أصبم املنطقة ضمن سديطرة الددول ارسدظمية املتعاقبدة ويف ظدو حكمهدم بددأت
هجرة القبا و الرتكمانية من آسيا الوسطى على شكو موجداتق وان أول وجدود هلدم

يعدود إىل عدام  650ميظديدة يف زمددن اخلليفدة اجنمدوي معاويددة بدن أبدي سددفيان(.)3

واسددتمرت هجددراتهم خددظل حكددم الدولددة العباسددية وخاصددة يف عهددد أب دي جعفددر
املن ور وهارون الرشيدق وكان والي خراسان يرسدو سدنوياً ألفدني مدن اجنتدراك مدن
منطقة تركستان إىل العراقق وبعد دخول السلطان السدلجوقي طغدرل بدك إىل بغدداد
عام  1055أصب االستيطان الرتكماني للمنطقدة أكثدر كثافدة()4ق وقدام السدظجقة

مددن اجددو ايددة ارمرباطوريددة باسددتيطان عشددا ر تركمانيددة علددى امتددداد الطددرق
التجارية املهمة وخاصة يف حمور تلعفر-اربيو-كركدوك-منددليق كمدا جلبد الغدزوات
املغولية للمنطقة أعداداً كب ة من املهاجرين من آسيا الوسطى إىل املنقطة .ويف ظو
حكم ارمرباطورية ال فوية عمد الشاه إكاعيو اجنول إىل توطني أعدداد كدب ة مدن
( )1د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص.6
( )2ليدام اندرسدن وغاريدده ستانسدفيلدق أزمدة كركددوك السياسدة االثنيدة يف النددزاع واحللدول التوافقيدةق امل دددر
السابقق ص.29

( )3مدداهر النقيددبق كركددوك وهويتهددا القوميددة والثقافيددةق ترمجددة :حبيددب اهلرمددزيق مؤسسددة وقددف كركددوك
للثقافددة واجنحبدداثق ط1ق اسددتانبولق 2008ق ص  32؛ ليددام اندرسددن وغاريدده ستانسددفيلدق أزمددة كركددوك
السياسة االثنية يف النزاع واحللول التوافقيةق امل در السابقق ص.31

( )4ماهر النقيبق امل در السابقق ص . 32
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الرتكمددان القزلبددايف (الشدديعة) يف املندداطق احمليطددة بكركددوك وطوزخورمدداتوق وبعددد

احتظل السلطان سليمان القانوني لبغداد عدام  1535أصدبم املنطقدة جدزءاً مدن

ارمرباطورية العثمانية واستمرت هجرات الرتكمان إىل هذه املناطق(.)1
ويش الكاتبان ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلد بدان املنطقدة ظلد تتسدم
بنكهددة كورديددة قويددة رغددم اهلجددرات السددابقة إليهددا وان العثمددانيني اعتمدددوا علددى
اجنمراء الكدو رد احمللديني ملقاومدة ال دفويني يف املنطقدة وان كلمدة كوردسدتان كاند
مسددت دمة منددذ عهددد السددظجقة كم ددطل جغددرايف يش د إىل منطقددة جغرافيددة
حمددة بتواجد الكورد( .)2كو هذا بارضافة إىل أن إشدارات الرحالدة ومنهدا مدا كتبد

املهند الروسدي (یو یب جیرنیك) الدذي زار كركدوك عدام 1873-1872ق

وكذلك ما ذكره العظمدة الرتكدي (مشدس الددین سدامي) عدام 1896ق بدأن الكدورد

يشكلون الغالبيدة املطلقدة مدن سدكانها ()3ق تعتدرب مدن اجندلدة التارخييدة الديت يعتمدد
عليهددا الكدددورد يف طروحدداتهم حدددول اهلويددة الكورديدددة ملدينددة كركدددوك واملنددداطق
املتنازعة عليها اجنخرى.
ويف ايانب اآلخر فان الرتكمان أيضاً يؤكدون بأنهم كانوا حيكمدون املنطقدة
ويشددكلون أكثريددة سددكانهاق وقددد أكددد بعددت املددؤرخني والبدداحثني ومددنهم السياسددي
الربيطاني همسلي لونكريك (املفتش ارداري يف احلكومدة العراقيدة يف العهدد امللكدي)
الذي أشار بدان الرتكمدان يقطندون بكثدرة يف مددن كركدوك واربيدو والتدون كدوبري

( )1ليدام اندرسدن وغاريدده ستانسدفيلدق أزمدة كركددوك السياسدة االثنيدة يف النددزاع واحللدول التوافقيدةق امل دددر
السابقق ص .34-32

( )2امل در نفس ق ص ص. 36-35

( )3د .جبار قادرق الرتكیب اجنثين لسدكان كركدوك خدظل قدرن ()1958-1850ق حبده منشدور علدى املوقدع
االلكرتونددددددددي http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm :ق آخددددددددر زيددددددددارة يف
.2011/2/5
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وكفري()1ق وكذلك سي جي ادموندز (الضابا السياسي الربيطاني) الدذي يدرى بدأن
الرتكمددان يشددكلون أغلبيددة يف مركددز حمافتددة كركددوك وان الك دورد هددم اجنغلبيددة يف
االقضية والنواحي والقرى احمليطة بكركوك( .)2إال ان يف ذلدك الوقد كدان اجنسدا
يف حتديد القومية هو اللغدة الناطقدة جنهدالي املنطقدة وكاند املنطقدة قدد خرجد
للتو من حت اردارة العثمانية وبالتالي كان مجيع املكونات اجنخرى غ الرتكمدان
تتمدث باللغة الرتكية وان الكث من الكورد يف املدن انددجموا مدع مؤسسدات الدولدة
العثمانيدة وكدانوا جييددون الرتكيددةق وهكدذا فدان لشديوع اللغددة الرتكيدة دفدع بددبعت
املستشرقني والرحالة وحتى الرتكمان أنفسهم يف املبالغة يف تقدير عددهم .كما اند
حتى إذا كان ملدينة كركوك ذات أغلبية تركمانية فأنها حماطة بقدرى ومددن ذات
غالبية كوردية أي أنها تقع يف عمق الغالبية الكوردية.
ومددن الناحيددة ايغرافيددة و وجددب تقريددر ع ددبة اجنمددم لسددنة 1922

اخلاص حبو مشكلة والية املوصو فقد أشار إىل أن العراق يتمثو نداطق ثدظث هدي
العراق وايزيرة وكوردسدتان  ...وان العدراق العربدي ال يتجداوز خدا تكريد علدى
نهر دجلة وهي على نهر الفرات(.)3
أما الوجود العربي يف املناطق الشمالية من العراق فيعود إىل هجدرة القبا دو
العربية بعد الفتوحات ارسظميةق حيه ا تكن يف السابق أي وجود للعرب يف هدذه

املناطقق فمدينة املوصو مركز الوالية قبدو وصدول ارسدظم يف عدام  637ميظديدة

كان د تتكددون مددن ثددظث حمددظت وهددي حملددة الزرادشددتيني وحملددة اليهددود وحملددة
املسيمينيق ويف عهد اخللي فة عمدر بدن خطداب بددأت الفتوحدات ارسدظمية تتوجد

( )1ماهر النقيبق امل در السابقق ص.190

( )2د .مجال رشيد ا دق كركوك يف الع ور القدميةق دار ارا للطباعة والنشرق اربيوق 2002ق ص .50
( )3د .خليو إكاعيو حممدق املنطقة املتنازع عليها بني احلاضدر امللتهدب واملسدتقبو اجملهدولق امل ددر السدابقق
ص.22
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حنو العدراق ومت تدوطني أول عشد ة عربيدة يف املوصدو باسدم اخلدزرج()1ق وا يكدن
للعددرب أي وجددود يف كركددوك ايضداًق ويددذكر لونكريددك أن القددرن السددابع عشددر شددهد
أوسع حركة انتقال للعشا ر العربية البدويدة (عشدا ر الشدمر) إىل منطقدة ايزيدرة
غرب نهر دجلة ويف أوا و القرن الثامن عشر بددأت هجدرة عشدا ر العبيدد وايبدور
باجتاه غرب كركوك(.)2
وبعد أن تشدكل دولدة العدراق احلديثدة بدأربع سدنوات وبقدرار مدن ع دبة

اجنمددم يف  16كددانون اجنول  1925مت إحلدداق واليددة املوصددو ( كوردسددتان العددراق)
بها(.)3

ويبدو مما سبق بان منطقة كركوك كان ذات أغلبيدة كورديدة مندذ أقددم
الع ور وحتى اآلنق وان اهلجدرات العربيدة والرتكمانيدة إليهدا جداءت خدظل املراحدو
التارخييدددة املتدددأخرة جنسدددباب سياسدددية واقت دددادية وال دددراعات الطويلدددة بدددني
ارمرباطوريتني العثمانية وال فوية على املنطقةق حيه جاءت املوجات الرتكمانيدة
مع سيطرة السظجقة على املنطقة ومن ثم العثمدانيني الدذين اسدتقدموا الرتكمدان
السددنةق بينمددا ال ددفويني اسددتقدموا الرتكمددان الشدديعة خللددق حدداجز بشددري أمددام
اهلجمات العسكرية للطدرف الثدانيق وهكدذا أصدبم املنطقدة تتميدز بطدابع سدكاني
خمتلا وخمتلف من حيه القومية والتوجهات وبات كة ظاهرة إىل يومنا هذا.

( )1د .عبدالفتاح علي البوتانيق دراسات ومباحه يف تاريخ الكورد والعراق املعاصدرق امل ددر السدابقق ص425
؛ غفور خمموريق امل در السابقق ص.15

( )2د .خليو إكاعيو حممدق املنطقة املتنازع عليها بني احلاضدر امللتهدب واملسدتقبو اجملهدولق امل ددر السدابقق
ص.59-58

( )3د .مكددرم طالبددانيق كردسددتان واحلقددوق القوميددة للرتكمددانق مكتددب الفكددر والتوعيددة لظحتدداد الددوطين
الكردستانيق سليمانيةق 2008ق ص .21
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كما أن الوجود العربي يف هذه املناطق حديه نسبياً ويعود إىل بدايدة تدوطني
العشا ر العربية يف العهود اجنخ ة من حكدم الدولدة العثمانيدةق وكدذلك بعدد تأسديس

الدولة العراقية اليت بدأت بتعريب املنطقة واليت استمرت حتى عام .2003

ونظحددع بددان الوجددود الكدوردي واآلثدوري املسدديمي يف املندداطق املتنددازع عليهددا
قديم وهم مدن سدكنتها قددمياًق وان الوجدود الرتكمداني والعربدي جداء فيمدا بعدد وإنهدم
استقدموا إىل هذه املناطق من أماكن أخرى وعلى الرغم من حكمهدم للمنطقدة إال أنهدم
ليسوا من السكان اجنصليني هلذه املناطق بدو إنهدم اسدتولوا عليهدا واسدتوطنوا فيهدا .وان
املنطقة كاند تسدمى بكوردسدتان مندذ العهدد السدلجوقي والديت تشد إىل وجدود إقلديم
جغرايف تعدين ار الكدورد يف حدني أن تسدمية "تركمدان إيلدي" الديت تطلقهدا الرتكمدان
على املنطقة ليس هلا أصدو تدارخييق كمدا أن املنطقدة ا تكدن جدزءاً مدن العدراق يف أي
وق بو وحتى أثناء تأسيس الدولة العراقية ا تشدمو هدذه املنداطق ولكدن العتبدارات
سياسدددية واقت دددادية مت إحلاقهدددا بدددالعراق .وان إشدددارة بعدددت الكتددداب إىل أن الرتكمدددان
يشكلون أغلبية يف مركز كركوك اعرتفوا يف نفس الوق بان الكورد يشدكلون أغلبيدة يف
القددرى احمليطددة بهددا والدديت تعتددرب امتدددادها الطبيعددي وان اخلددظف لدديس علددى مركددز
كركوك وحدهاق وان كان ذلك صميماً بكون الكورد أقليدة يف املركدز فدان ذلدك يعدود إىل
أن مركزها كان بيد العثمدانيني الدذين اعتمددوا علدى اجنغلدب علدى الرتكمدان يف املسدا و
ارداريددة .كددو ذلددك بارضددافة إىل أن ال ددراع الفكددري حددول تدداريخ كركددوك واملندداطق
املتنازعة اجنخرى ترتكز بني الكدورد واآلثدوريني عدن حكدام املنطقدة اجنوا دو هدو كدانوا
آشوريني أم ميديني وطو كنيق واند ال الرتكمدان وال العدرب ليسدا طرفداً يف هدذا ال دراع
كون أن ليس هلما وجود يف املنطقة يف التاريخ القديم.

املطلب الثاني :العدامدو االقتد ادي

تتميز املناطق املتندازع عليهدا بأهميدة اقت دادية كدب ة جننهدا حتتدوي علدى
امل ددادر الطبيعيددة اهلامددة كددالنفا والغددازق بارضددافة إىل سددهوهلا الشاسددعة ال دداحلة
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رنتدداج احملاصدديو الزراعيددة اهلامددة كاحلنطددة( )1والشددع والقطددن بالدرجددة اجنوىل
إضافة إىل أندواع عديددة مدن احملاصديو الزراعيدةق كمدا أن املوقدع ايغدرايف للمنداطق
املتنازع عليها ووقوعها بدني إقلديمني جغدرافيني متبداينني ارقلديم ايبلدي وإقلديم
السددهو الرسددوبيق ازدادت مددن أهميددة املنطقددة قدددمياً ونشددأت فيهددا مراكددز لتسددويق
املنتجددات الزراعيددة واحليوانيددة ومنهددا مدددن املوصددو وكركددوك وسددنجار وخددانقني
ومندلي( .)2وبعد اكتشاف كميات كب ة مدن الدنفا يف هدذه املنداطق ازدادت أهميدة
املنطقدة واشدتد ال دراع حوهلدا واكتسددب أبعداداً اجتدازت حميطهدا احمللدي والددوطين
لتجتذب إىل بؤرتها اهتمامات القدوى ارقليميدة والعامليدة الن الطدرف الدذي يسديطر
على املنطقة يكون يف حقيقة اجنمر قد سيطر علدى أهدم م دادر الطاقدة يف العداا.
فممافتة كركوك مدثظ مركدز جتداري وزراعدي هدام وفيهدا مدن امل دادر الطبيعيدةق
وخاصة النفا حيه يبل عدد آبار حقوهلدا حدوالي ( )584بئدراً ويبلد خمزونهدا

االحتيدداطي أكثددر مددن  25مليدددار برميددو وبدددء أنتدداج الدددنفا فيهددا منددذ عدددام
 .)1(1927كما أن اجنهمية االقت ادية للمناطق املتندازع عليهدا يف حمافتدة نيندوى

تتمثو يف سدهوهلا الشاسدعة ال داحلة للزراعدة وكدذلك وجدود آبدار نفطيدة كدث ة يف

هدذه املندداطق والديت تبلد عددد آبارهددا ( )84بئدراً ويبلد خمزونهدا االحتيدداطي مددا
يقددارب مليدداري برميددو( .)2وايدددول التددالي يتهددر لنددا اجنهميددة النفطيددة للمندداطق
املتنازع عليها وبالشكو التالي:
احلقول

املنطقة

االحتياطي ليار برميو املظحتات

( )1تعد حنطة كركوك من اجود انواع احلنطة وكان يطلق عليها احلنطة الكوردية ومما ل دالالت القومية
والسياسية ان احلكومة العراقية استبدل بعد سنة  1958االسم اىل (احلنطة الشمالية).

( )2د .خليو إكاعيو حممدق املنطقة املتنازع عليها بني احلاضر امللتهب واملستقبو اجملهولق امل در السابقق ص.23
( ) 1حكومة إقليم كوردستانق وزارة شدؤون منداطق خدارج ارقلديمق تقريدر حدول التغدي ات ارداريدة للمنداطق
املتنازع عليها بضمنها كركوكق اربيوق حزيران 2007ق ص.7

( )2امل در نفس ق ص . 62
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باباطرطر

كركوك

15,00

منتج

باي حسن

كركوك

03,05

منتج

مجبور

كركوك

00,40

منتج

خبمة حسن

كركوك

03,70

غ منتج

مجبور مشال

كركوك

05,90

غ منتج

عني زالة

غرب دجلة

0,08

منتج

بطمة

غرب دجلة

0,40

منتج

نفا خانة

خانقني

0,23

منتج

جدول رقم ()3

االحتياطي املؤكد حلقول النفا يف املناطق املتنازع عليها(.)1
ولعب العامو االقت اديق وخاصة وجود النفا والسدهول الشاسدعة للزراعدة
ووقددوع املنطقددة علددى الطريددق السددلطاني التجدداريق دوراً سددلبياً يف مسددتقبو هددذه
املناطقق حيه كان العثمانيون يشجعون الرتكمان للسكن فيها من خظل تعييدنهم يف
املناصددب احلكوميددة ومددنمهم االمتيددازات النفطيددةق فمددثظً منمدوا امتيدداز اسددت راج
الددنفا يف باباااطرطر اىل عا لددة نفطجددي زادة الرتكمانيددة ليقومددوا ببيع د إىل سددكان
املنطقة(.)2

كما لعب وجود النفا دوراً حاكاً يف تقرير م واليدة املوصدو وإحلاقهدا
بالعراق اليت كان حت االنتداب الربيطاني وبدعم كامو مدن اجنخد ة فسد اجملدال
( )1نقظً عن :نةوزاة عةب و ال هكَتو ىل سةرضاوةى ثكَشوول ل .27
( )2د .ازاد نقشبنديق اثر نفا كركوك على ترحيو الكورد من كركوك وتعريبهداق حبده منشدور يف :جمموعدة
من املؤلفنيق كركوك حبوث املؤمتر العلمي حدول كركدوك نيسدان 2001ق دار ارا للطباعدة والنشدرق ط2ق
اربيوق 2001ق ص .33
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أمامها الستغظل ثرواتها وفقاً مل داحلهاق كمدا أن املوقدف القدوي لربيطانيدا يف ع دبة
اجنمم مكنهدا مدن إقنداع الواليدات املتمددة بدالت لي عدن املبدادئ الديت أعلنهدا ر يسدها
(وودرود ولسددن) مقابددو ح ددول اجنخ د ة علددى امتيددازات الددنفا يف العددراق حيدده
ح ددل الشددركات اجنمريكيددة علددى  %23,75مددن أسددهم امتيددازات التنقيددب عددن

البرتول يف العراق وفقاً التفاقية .)1(1926

واشرتط بريطانيدا علدى العدراق لظحتفداظ بالواليدة موافقتهدا علدى مدن
امتيازات الست راج النفا إىل شركة بريطانية وإال قد سر الوالية سواء بددجمها
مع تركيا أو سورياق كما أن تقرير الع بة أشار إىل أن االعتبارات االقت ادية تدعوا
إىل ضم املنطقة للعراق لكي تستطيع أن تتطور وتنمدو مندواً طبيعيداً وهدذا ال تدأتي
()2

دون ضددم واليددة املوصددو إليهددا  .وكددان العامددو االقت ددادي وراء معارضددة احللفدداء
وخاصددة بريطانيددا لقيددام الدولددة الكورديددة وأحلقد واليددة املوصددو بددالعراق بسددبب
الثروة النفطية فيهاق لتأمني حاجات بريطانيا ال ناعية ولتسي أسطوهلا البمري
والت لو مدن واردات الدنفا مدن الواليدات املتمددةق حيده كاند  %80مدن واردات

بريطانيا النفطية تستورد من الواليات املتمدة اجنمريكيةق وسع بريطانيدا جنبعداد
النفددوذ اجنمريكددي واجنملدداني عددن املنطقددة لكددي تنفددرد واردهددا وجعلددها جددزءًا مددن
مناطق االنتداب التابع هلا(.)3
وبعددد تأسدديس الدولددة العراقيددة أصددب العامددو االقت ددادي املتمثددو ب نتدداج
النفا وسيلة ملمارسة سياسات جديدة حيه قام شركة نفا العراق جبلب أعدداد
كب ة من العدرب واآلشدوريني للعمدو يف الشدركة وإسدكانهم يف كركدوك علدى حسداب

( )1كاظم حبيبق امل در السابقق ص.91-90

( )2عبدالر ن البزازق امل در السابقق ص.163-161
( )3ليدام اندرسدن وغاريدده ستانسدفيلدق أزمدة كركددوك السياسدة االثنيدة يف النددزاع واحللدول التوافقيدةق امل دددر
السابقق ص .41
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سددكان املنطقددة()1ق واسددتمرت سياسددة التعريددب يف العهددد امللكددي واتسددع يف العهددد
ايمهددوري وفقدداً خلطددا وبددرامج وسياسددة مدروسددة مددن قبددو الدولددةق وخددظل
مفاوضددات احلكددم الددذاتي يف عددام  1970تددوترت عظقددات احلكومددة العراقيددة مددع
الثددورة الكورديددة بعددد إعددظن م ددطفى البددارزاني ركيدداً حددق الكددورد يف نفددا

كركددوك( .)2وان سياسددات احلكومددات العراقيددة املتعاقبددة متثل د يف اسددتثمار وإنتدداج
النفا يف املنداطق املتندازع عليهدا بأق دى درجاتد ق فقدد سداهم حقدول الدنفا يف

كركددوك خددظل اجنعددوام  1931إىل  1990بددأكثر مددن  %63مددن إنتدداج العددراق
النفطديق ووصددو إىل  %67,7عددام 1997ق فضدظً عددن تزويدددها يوميد ًا مددا مقددداره

 %73,7من االستهظك احمللي(.)3

ويبدو مما سبق أن اجنهمية االقت ادية الكب ة للمنطقة قد ساهم بشدكو
كددب يف حتديددد مسددار السياسددات احلكوميددة حيددال املنطقددة وجعل د منهددا منطقددة
ساخنة وقابلة لظنفجار يف أي وقد ق الن السديطرة عليهدا سديزيد مدن قدوة الدولدةق
وانضددمامها رقلدديم كوردسددتان سدديعطيها قددوة سياسددية واقت ددادية مددؤثرة علددى
الساحة العراقية وارقليميةق وبالتالي ستدفعها إىل االسدتقظل الدذي سيشدكو خطدراً
على الدول اجملاورة اليت يقطنها الكورد وتهديداً لسظمة ووحدة أراضيها.

املطلب الثاله :العدامدو ألسدياسدي
إنَّ اجنهمية الكدب ة للمنداطق املتندازع عليهدا دفعد القدوى املسديطرة عليهدا
مارسددة سياسددات أدت إىل تغددي واقعهددا الدددميغرايفق ومنددذ بدايددة حكددم الدددول
ارسظمية للمنطقة بدأت باستقدام قبا و تركمانية وعربيدة إىل املنطقدة بددءاً مدن
( )1د .ازاد نقشبنديق امل در السابقق ص .32
( )2د .سامر مؤيد عبد اللطيفق امل در السابق.

( )3د .ازاد نقشبنديق امل در السابقق ص.33-32
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اجنمددويني والعباسدديني والسددلجوقيني وال دفويني وانتهدداءاً بالعثمددانيني واحلكومددات
العراقية املتعاقبةق وكان استقدامهم من اجدو االسدتفادة مدنهم عسدكرياً كممداربني
وكدذلك حلمايدة وتددامني الطريدق التجدداري ولدردع العشدا ر الكورديددة املتمدردة ضددد

وجددودهم( )1ولتعييدددنهم يف املناصدددب ارداريددة ردارة مؤسسدددات الدولدددة العثمانيدددة
وليكونوا رعاة مواليني هلمق ومن اجو كو ذلك قاموا بزيادة توطني الرتكمدان علدى
طول هذا الطريقق كو هذا ساهم على ازدياد التواجد الرتكمداني يف املنطقدة .وبعدد
انتهاء الوجود العثماني يف املنطقة واحتظهلا من قبو بريطانيا مت تشكيو عدد من
الكياندددات السياسدددية ايديددددة بشدددكو يتوافدددق مدددع م ددداحل دول احللفددداء وخاصدددة
بريطانيا وفرنساق وعلى الرغم من نشاط احلركة التمرريدة الكورديدة آندذاك إال أن
العامددو السياسددي كددان وراء عدددم دعددم بريطانيددا هل دا بددو وا يوفددوا بوع دودهم يف
معاهدة سيفر ب قامة الدولدة الكورديدة يف جندوب شدرق اجنناضدول وواليدة املوصدو.

كمددا أن دولددة العددراق الدديت تأسسد يف عددام  1921مددن غالبيددة شدديعيةق ونتددراً ملددا
سيشكل الشيعة من اخلطر على امل داحل الربيطانيدة سدع اجنخد ة لتمقيدق تدوازن
طا في وذلك بانضمام اجنغلبية الكوردية السنية يف والية املوصو إىل العراق(.)2
وأشددار تقريددر ينددة ع ددبة اجنمددم حددول مشددكلة املوصددو بأن د "إذا عدددت
العن رية عامظً حاكداً حلدو املشدكلة حينئدذ جيدب إقامدة دولدة كورديدة مسدتقلةق
الدرأي الدذي أبددى معتدم املنداطق الكورديدة متسدكها بد "()3ق إال أن هدذه اجنسددس ا
يؤخذ بنتر االعتبار يف تقرير م الواليدة .وبعدد إكمدال شدكو الدولدة العراقيدة
سددع احلكومددات العراقيددة إىل وضددع خمطددا لتنفيددذ سياسددات التعريددب يف املندداطق
الكوردية املتامخة للمناطق العربية وتركزت يف حمافتات املوصدو وكركدوك وديداىل
( )1د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص .87

( )2ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص .40

) )3د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص.197-196
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والكوتق من خظل مشاريع استيطانية وإسكان العشا ر العربية البدويدة املتنقلدة يف
هذه املناطق والغر منها كان رعادة رسم التكوين القدومي للسدكان ل داحل املكدون
العربي .وكان سياسة احلكومات العراقية يف العهد امللكي تتمثو يف تشجيع العوا دو
العربية على السكن يف منطقة كركوكق اجنمر الذي أصدب مقدمدة حلمدظت تعريدب
مستمرة مت الت طيا هلا بشدكو فعدال ومدن خدظل تنفيدذ مشداريع ومنهدا مشدروح

احلوجية اجنروا ي الذي بدأ العمو في منذ سنة  1936وحتى .)1(1952

ويف العهددد ايمهددوري أصددبم سياسددة التعريددب جددزءاً مددن سياسددة الدولددة
العليا حيه كان أعلى أجهزة الدولة تشرف على تنفيدذها وكاند تدتم مدن خدظل
إصدددار املراسدديم ايمهوريددة والقددرارات ال ددادرة مددن جملددس قيددادة الثددورة بهدددف
تعريب املنطقةق وا ذت هذه السياسة ثظثة حماور وتتمثو يف:
 -1حمور تعريب منطقة ايزيرة غرب حمافتة نينوى.
 -2حمور تعريب منطقة كركوك.

 -3حمور تعريب منطقة الكورد الفيليني شرق بغداد.
حيدده مشل د املنطقددة املمتدددة مددن قضدداء بدددرة يف حمافتددة واسددا مددروراً
مافتة كركوك وصوالً إىل قضاء سنجار يف غرب حمافتة نينوى()2ق وكان تعتدرب
هذا الشريا من املناطق اجنمامية اليت تعرض للتعريب من خظل ترحيو سدكانها
الكورد والرتكمان وإسكان العرب مكانهم.
ومن خدظل االطدظع علدى سياسدات احلكومدات العراقيدة املتعاقبدة وخاصدة
خظل حكم حزب البعه يف أعدوام 2003-1968ق فدان سياسدة التعريدب جتلد يف

املمارسات التالية:
( )1د .خليو إكاعيوق البعد القومي لظستيطان العربدي يف حمافتدة كركدوكق حبده منشدور يف :جمموعدة مدن
املددؤلفنيق كركددوك حبددوث املددؤمتر العلمددي حددول كركددوك نيسددان 2001ق دار ارا للطباعددة والنشددرق ط2ق

اربيوق2001ق ص.207

( )2د .خليو إكاعيو حممدق املناطق املتنازع عليها بني احلاضر امللتهب واملستقبو اجملهولق امل در السابقق ص.9
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 -1توطني العشا ر العربية من جنوب وغرب العراق يف املناطق املتنازع عليها
حالياً وتوزيع اجنراضي الزراعية اليت جنصمابها الكورد والرتكمان على العشا ر
العربية املتنقلة بهدف اسدتيطانهاق فمدثظً مت إسدكان ( )27705شد و مدن
العرب يف عام  1957يف ناحية احلوجية()1ق كما ان وفقاً لقرار جملس قيدادة

الثورة املرقم  88يف  1968/8/19مت ترحيدو عشد ة ال داي العربيدة إىل
قضاء سنجار واستول على اجنراضي الزراعية واليت تعدود للعشدا ر الكورديدة
االيزدية وكان حت ذريعة تطبيق قدانون ارصدظح الزراعديق ومقابدو ذلدك
مت نقو عشدا ر كورديدة كاملدة إىل احملافتدات اينوبيدة والغربيدة مثدو نقدو
عش تي باالني وزند من قره تبة يف حمافتة كركوك إىل حمافتة االنبار(.)2

 -2طددرد أعددداد كددب ة مددن املددوظفني والعمددال الكددورد مددن مؤسسددات الدولددة
وخاصة من شركة نفا الشمال يف كركوك ونقلهم إىل خارج كركدوكق وجلدب
املوظفني والعمال العرب ليملوا حملهم يف هذه املؤسسات.

 -3توزيع أالراضي السكنية علدى العدرب الوافددين داخدو كركدوك مدع تقدديم
مساعدات مالية لبناء الدور لزيادة نسبتهم يف هذه املناطقق ففدي صديف عدام

 1981مت توزيع  33ألف قطعة ار

سكنية وصرف مبل  19ألدف ديندار

لكو عا لة عربية مشل  18كم 2يف منطقة ليظن يف حمافتة كركوك(.)3

 -4مدددن وكددداالت الشدددركات واملؤسسدددات االقت دددادية احلكوميدددة إىل العدددرب
الوافدين.

( )1د .ازاد نقشبنديق امل در السابقق ص.33
( )2حكومة إقليم كوردستانق وزارة شدؤون منداطق خدارج ارقلديمق تقريدر حدول التغدي ات ارداريدة للمنداطق
املتنازع عليها بضمنها كركوكق امل در السابقق ص  65؛ د .مكرم طالبانيق امل در السابقق ص.41-40

) )3د .ازاد نقشبنديق امل در السابق ق ص.34
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 -5منع الكورد والرتكمان من شراء العقارات كما ا يسم هلم ببيع عقاراتهم
لغ العرب.
 -6متيددزت سياسددة احلكومددات العراقيددة املتعاقبددة وخاصددة خددظل عهددد حددزب
البعدده بأنهددا كان د قا مددة علددى العن ددرية القوميددة باالعتمدداد علددى سدديادة
العن ر الواحد والعمو على إذابة املكونات اجنخرىق ولعو قدرار جملدس قيدادة

الثورة رقم ( )850يف  1988/12/12دليدو علدى ذلدك حيده ندو القدرار
على ان مينع العراقي عربي القوميدة مدن تغدي قوميتد إىل قوميدة أخدرى
جني سبب كان( .)1وكذلك تطبيق سياسة ت مي القومية والديت مدن خظهلدا
أجددرب الكددورد والرتكمددان وغ همددا مددن اجنقليددات بتمويلددهم إىل العدددرب وإال
سيمرمون من مجيع حقوق املواطنة ويرحلون إىل خارج املنطقة.

 -7التظعب باحلدود اردارية حملافتات كركوك ونينوى ودياىل وصدظح الددين
لتغي واقعها الدميغرايف ل احل العربق فمدثظً التغدي ات ارداريدة املسدتمرة يف

حدود حمافتة كركوك قلل مساحتها اليت كان تزيد عن  20ألدف كدم 2يف

مخسينيات القرن املاضي إىل  9679كم 2يف الوق احلاضر(.)2

 -8متثل سياسة البعه يف مناطق املوصو ب جبدار الشدبك وااليدزديني الكدورد
على تسجيو أنفسهم كعدرب بدو طدال ذلدك حتدى العشدا ر الكورديدة اجنخدرى
مثددو الكيكددان وا طرطااريددة واهلسددنيان ومت ترحيددو الكددورد الشددبك وت ددفية
ممتلكاتهم وهدم دورهم وكو ذلك بأوامر ركية من احلكومة(.)3

( )1الوقا ع العراقية العدد 3232ق بتاريخ 1988/12/12ق ص .954
( ) 2ليدام اندرسدن وغاريدده ستانسدفيلدق أزمدة كركددوك السياسدة االثنيدة يف النددزاع واحللدول التوافقيدةق امل دددر
السابقق ص .56

( )3حكومة إقليم كوردستانق وزارة شدؤون منداطق خدارج ارقلديمق تقريدر حدول التغدي ات ارداريدة للمنداطق
املتنازع عليها بضمنها كركوكق امل در السابقق ص .58
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 -9طال سياسة التعريب اياندب الثقدايف ومتثلد يف تغدي اجنكداء الكورديدة
والرتكمانية للق بات والقرى واملدار واجنحياء إىل اللغدة العربيدةق فمدثظ مت
إبدددال اسددم حمافتددة كركددوك إىل حمافتددة التددأميم()1ق ومت تغددي اسددم حملددة
رحيماوا يف كركدوك إىل اجننددلس وإعداديدة كوردسدتان إىل إعداديدة عبددامللك
بددن مددروان()2ق وكددذلك يف حمافتددة نينددوى مت تغددي ناحيددة طرعزيددر إىل
القمطانيدددةق وسددديبا شددديخ خددددر إىل جممدددع ايزيدددرةق وطددرزرك إىل جممدددع
العدنانية(.)3

-10

م ادرة اجنموال املنقولدة وغد املنقولدة للعوا دو امللتمقدة باحلركدة

التمررية الكوردية وحجدز العقدارات واجنراضدي الزراعيدة للفظحدني الكدورد
والسماح للعناصر العربيدة فقدا بتمليدك العقدارات ومت كدو ذلدك راسديم
مجهورية أو بقرارات جملس قيادة الثدورة أو بربقيدات يندة شدؤون الشدمال
أو بكتب ركية من احملافتة والدوا ر اجنخرى للدولة.
-11متثل سياسة التعريدب يف حمافتدة ديداىل بد فراح الشدريا احلددودي مدع
إيران من سكانها الكورد وإسقاط اينسية العراقيدة عدن الكدورد الفيلديني
وجدددددب قدددددرار جملدددددس قيدددددادة الثدددددورة املدددددرقم ( )666بتددددداريخ

-12

.)4(1980/5/7

هذه السياسدة أدت إىل االفخنفدا

يف نسدب الكدورد والرتكمدان ل داحل

العددرب فمددن خددظل مقارنددة نتددا ج ارح دداءات ددد أن نسددبة الك دورد يف
افخنفا مستمر ويقابلها ارتفاع مستمر يف نسبة العربق فعلى سدبيو املثدال
) )1الوقا ع العراقيةق العدد  2513بتاريخ 1976/2/9ق ص .26

( )2د .ازاد نقشبنديق امل در السابقق ص ص .35-34

( )3حكومة إقليم كوردستانق وزارة شدؤون منداطق خدارج ارقلديمق تقريدر حدول التغدي ات ارداريدة للمنداطق
املتنازع عليها بضمنها كركوكق امل در السابقق ص .65

( )4امل در نفس ق ص.88
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كاندد نسددبة الكددورد يف حمافتددة كركددوك  %48,3وجددب إح دداء عددام
 1957افخنفددت إىل  %21يف إح دداء عددام 1997ق وباملقابددو كان د نسددبة

العدددرب  %28,2يف إح ددداء عدددام  1957ارتفدددع إىل  %72يف إح ددداء عدددام
. )1(1997

تشددكيو املنتم دات السددرية يف كركددوك ررهدداب واغتيددال املددواطنني
-13
الكورد فيها بهدف إرغامهم على تركها(.)2
ويعددرتف قددانون إدارة الدولددة العراقيددة للمرحلددة االنتقاليددة يف املددادة 58ق

والدستور العراقي لعام  2005يف املادة 140ق بتلك السياسات حيه أكدتا على ان

على اهليئة العليا حلو نزاعات امللكية العقارية ا اذ التدداب مدن أجدو رفدع التلدم
الددذي س دبّبت ممارسددات النتددام السددابق واملتمثّلددة بتغددي الوضددع السددكاني ملندداطق
معيّنة من ضمنها كركوك مدن خدظل ترحيدو ونفدي اجنفدراد مدن أمداكن سدكناهم
ومن خظل اهلجرة القسرية من داخو املنطقدة وخارجهدا وتدوطني اجنفدراد الغربداء
عن املنطقة وحرمان السكان من العمو ومن خدظل (ت دمي ) القوميدة وملعايدة
هذا التلم من خظل إعادة املقديمني املرحليدددن واملنفديني واملهجدددرين واملهداجرين
إىل منازهلم وممتلكاتهم و توف فدرص عمدو جديددة لألشد اص الدذين حرمدوا مدن
التوظيفق أمّا خب دوص (ت دمي ) القوميدة فعلدى احلكومدة إلغداء مجيدع القدرارات
ذات ال ددلة والسددماح لألشدد اص املتضددرّرين بدداحلقّ يف تقريددر هددويتهم الوطنيددة
وانتما هم العرقي بدون إكراهٍ أو ضغاٍ .أما ما يتعلق باحلدود اردارية فعلى ر اسدة
ايمهورية تقديم التوصيات الظزمة إىل الربملان ملعاية تلك التغي ات غ العادلة.

( ) 1ليدام اندرسدن وغاريدده ستانسدفيلدق أزمدة كركددوك السياسدة االثنيدة يف النددزاع واحللدول التوافقيدةق امل دددر
السابقق ص .76

( )2د .ازاد نقشبنديق امل در السابقق ص.33
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كما أن املناطق املتنازع عليها تتسم بوجود تنوع اثين يف مكوناتها وبالتالي
فان ميول وم احل وثقافات تلك املكونات ال تتفق مدع بعضدها الدبعتق ففدي الوقد
الذي يرى املكون الكوردي ان جيب انضمام هذه املناطق إىل إقلديم كوردسدتانق يدرى
املكون العربي ان جيب ابقا ها حت إدارة سلطات احلكومة االحتاديدةق أمدا الرتكمدان
فأن املتدأثرين مدنهم بسياسدات ايبهدة الرتكمانيدة فيفضدلون جعدو كركدوك إقليمداً
خاصاً أو على اجنقو البقاء مع احلكومة االحتادية خشية من وقوعهدا حتد سديطرة
إقليم كوردستان بينما هناك قوى تركمانية اخرى يرون ان من م لمة الرتكمان
انضمام مناطقهم إىل إقليم كوردستان.
وهكذا ظهدر الندزاع بدني احلكدومتني االحتاديدة وإقلديم كوردسدتانق وبددأت
اجنوىل شى من سيطرة اجنخ ة عليها الن ذلك سيزيد من قوة ارقليم االقت ادية
بو سرتفع من مركزها يف امليدان الدولي وخاصدة إصدرار حكومدة إقلديم كوردسدتان

على ممارسدة سدلطاتها الفيدراليدة وجدب الدسدتور العراقدي لعدام 2005ق ومنهدا
استغظل امل ادر الطبيعية كالنفا والغاز اليت قد تدفع إىل االستقظل عن العدراقق
ويف ايانددب اآلخددر تددرى حكومددة إقلدديم كوردسددتان بددأن مددن حقهددا املطالبددة بهددذه
املناطق اليت كان تشكو غالبية سكانها من الكورد وقد تعرض لسياسات التعريب
والتهج وتغي واقعها الدميوغرايف نتيجدة لسياسدات احلكومدات العراقيدة السدابقةق

و ددا أن الدسددتور العراقددي لعددام  2005قددد أشددار إىل هددذه اخلروقددات فظبددد مددن
ت ددمي املسددار اخلدداطس لسياسددات احلكومددات العراقيددة السددابقة والبدددء يف تطبيددع
الوضع كما كان يف السابق.

املبمه الثاله :احلدود اردارية والتكوين االثين للمناطق املتنازع عليها

تعرض كوردستان العدراق ب دورة عامدة واملنداطق املتندازع عليهدا ب دورة
خاصة إىل تغ ات جذرية كدب ة غد ت مدن شدكلها ارداري وتكوينهدا االثدينق حيده

بدددأت هددذه ارجددراءات منددذ تأسدديس الدولددة العراقي دة عددام  1921وإحلدداق واليددة
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املوصددو بهددا عددام 1925ق ومتثل د هددذه ارجددراءات يف اسددتقطاع أجددزاء مددن هددذه
املندداطق وإحلاقهددا ندداطق أخددرى لتغددي حدددود الوحدددات ارداريددة لتلددك املندداطقق
واسددتمداث وحدددات إداريددة جديدددة واسددتقطاع أراضددي مددواطين هددذه املندداطق مددن
الكورد والرتكمان ومتليكها إىل الوافددين العدرب دا خيددم سياسدة التعريدبق وكاند
هلذه ارجراءات والتغي ات يف احلدود اردارية تأث كب يف التكدوين االثدين للسدكان
حيدده تغ د دميوغرافيتهددا ل دداحل املكددون العربددي علددى حسدداب املكونددات اجنخددرى
وخاصة الكورد والرتكمانق وكان هذه ارجراءات تدتم مدن قبدو السدلطات العراقيدة
وعرب إصدار املراسيم ايمهورية أو من خظل قرارات جملدس قيدادة الثدورةق أي أنهدا
أصبم من أولويات سياسة اجننتمة السياسية اليت تعاقب على حكم العراق.

املطلب اجنول :احلدود اردارية للمناطق املتنازع عليها

كاند املندداطق املتنددازع عليهددا جددزءاً مددن واليددة املوصددو يف العهددد العثمدداني
باستثناء اقضية خانقنيق شاربانق مندلي وبدرة اليت كان تقع ضمن حدود واليدة
بغددداد()1ق وبعددد احددتظل الواليددات الثظثددة (املوصددو وبغددداد والب ددرة) مددن قبددو
الربيطانيني تعامل السلطات الربيطانية مع والية املوصو بشكو مستقو عدن إدارة
والييت بغدداد والب درة باعتبدار أن واليدة املوصدو ذات الغالبيدة الكورديدة ميكدن أن
تكون ضمن دولة كوردية مستقلة .كما أن (الشدريف حسدني) قا دد الثدورة العربيدة
وخددظل مراسددظت مددع الربيطددانيني يف سددنوات احلددرب العامليددة اجنوىل أشددار وبشددكو
صري إىل ان يق د بالعراق والييت بغدداد والب درةق ووفقداً ملدذكرة سدرية لدوزارة
اخلارجيددة الربيطانيددة يف  1918/11/21ورد نددو صددري يددبني أن كوردسددتان
اينوبية متتد إىل الشرق من نهر دجلدة واىل مدا وراء جبدو درين( .)2ويف برقيدة
( )1خسرو طاورانق الكدورد يف حمافتدة املوصدوق ترمجدة :حدازم هاجدانيق دار سدب يز للطباعدة والنشدرق ط1ق
دهوكق 2006ق ص.48

( )2د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص .95
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إىل وزارة اهلند بتاريخ  1919/2/20حول إدارة املنطقة بعد انتهاء احلربق اقدرتح
ويلسون أن حيكم العراق من قبو املنددوب السدامي الربيطدانيق ويكدون حتد إدارتد
أربعة وكظء يديرون كظً من بغداد والب رة والفرات واملوصدو ثدم أضداف ولكدن إذا
من شيء من احلكم الذاتي لكوردستان فسيكون هناك مخسة ألوية أي إضدافة لدواء
جديد باسم كوردستان()1ق كما قدم اينرال شريف باشا خارطة كوردستان الكدربى

إىل مددؤمتر ال ددل يف بدداريس 1919ق ووفقدداً هلددا كاندد مندداطق سددنجار وتلعفددر

وكركوك من ضمن خارطة كوردستان الكربى(.)2

وبعد أن أصب العراق حت االنتداب الربيطاني وجدب مدؤمتر سدان رميدو

يف  19نيسان 1920ق وتشكيو حكومدة عراقيدة مؤقتدة مدن قبدو الربيطدانيني يف
 1920/10/25بر اسة عبدد الدر ن النقيدبق وطيلدة فدرتة هدذه احلكومدة الديت
اسددتمرت حتددى  1921/8/23ا تكددن املندداطق الكورديددة مرتبطددة إداري داً بهددذه
احلكومدة بددو ظلد مرتبطدة باملندددوب السدامي الربيطدداني ب ددورة مباشددرةق وذلددك
وجب قرار ابل برسدي كدوكس احلكومدة املؤقتدة بد ب دورة ركيدة( .)3ويف عدام

 1922مت تقسدديم العددراق إىل اثددين عشددر لواء(حمافتددة) وهددي كالتددالي (املوصددو
والسددليمانية وكركددوك وديدداىل وبغددداد والكددوت وال ددليم واحللددة وكددربظء واملنتفددك
والعمارة والب رة)(.)4
كما أن البيان الربيطاني-العراقي ال ادر يف عدام  1923ندو علدى اعدرتاف

احلكومتان الربيطانية والعراقية بتشكيو حكومة كوردية ضمن العراقق ونو علدى
( )1امل در نفس ق ص ص. 111-110

( )2عةباا و ال ااةفورل جوطرافكاااك ورةسااتانل ةةزطاااى ضاااب وبالو رةنااةوةى خو ريااان,ل ج4ل هااةو كَرل
2005ل ل.252

) (3د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص ص.117-116

) (4د .خليو إكاعيو حممدق كَشاةى اورة اة عكَاراق كَشاةى سانورة ياان باونل وةرطكَاران :عبا ا رةاك
ةسنيل ةةزطاى ويَذينةوة وبالو رنةوةى خو ريانىل هةو كَرل 2010ل ل.20
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أن يكون االتفاق ما بدني الكدورد حدول احلددود الديت يرغبدون أن متتدد إليهداق ولكدن
رغم املطالب الكوردية قبو صدور البيان وحتدى بعددها علدى حتديدد حددودهمق إال
ان ا تكن احلكومتان جادتني يف تطبيق ما جاء يف البيدانق بدو كدان جمدرد تهد دة
مل اوف الكوردق وعلى الدرغم مدن اند ا تكدن واليدة املوصدو قدد ضدم إىل العدراق

بعدق حتى صدور قرار ع دبة اجنمدم يف  16كدانون اجنول  )1(1925القاضدي بضدم
الوالية إىل دولة العدراق .وهكدذا فدان إحلداق واليدة املوصدو بدالعراق ا يعتمدد علدى
املعلومات التارخيية وايغرافيدة بدو جداءت نتيجدة لظتفاقدات والتفاهمدات وم داحل
القوى املهيمنة على الساحة الدولية.
بعد أن أصبم والية املوصو جزءاً مدن العدراق تعرضد وحدداتها ارداريدة
إىل تغددي ات كددب ة وخاصددة اجنجددزاء املتامخددة للمندداطق العربيددةق و أنَّ أول اقددرتاح
لتغددي احلدددود ارداريددة جدداء مددن ادموندددز معدداون احلدداكم السياسدي الربيطدداني إىل
وزارة املستعمرات عندما دعا إىل ف و مججمال وناحية اغجلر وكفري من كركوك
وضددمها إىل السددليمانية حبجددة ايددة آبددار الددنفا وسددكك احلديددد مددن احلركددات
الكوردية()2ق وكان الددافع وراء اقرتاحد هدو حلمايدة امل داحل الربيطانيدة يف املنطقدة
وليس ل احل العرب والرتكمان.
ومنددذ البدايددة طالب د احلرك دة التمرريددة الكورديددة واملمثل دون السياسدديون

الكورد بتمديد احلدود اردارية للمنطقة الكورديةق ويف عام  1929قدم عددد مدن

الندواب الكددورد يف الربملددان العراقددي مدذكرة إىل احلكومددة العراقيددة واملندددوب السددامي
الربيطاني طالبوا فيها بتشكيو وحدة إدارية كوردية تضم ألوية اربيو والسليمانية

وكركوك ولواءاً جديداً من االقضية الكوردية يف لواء املوصو .ويف عام  1930قددم
الشيخ حممود احلفيد مذكرة إىل املندوب الربيطداني يف العدراق وطالدب فيهدا ب قامدة
) )1د .مكرم طالبانيق امل در السابقق ص ص.22-21

( )2امل در نفس ق ص.35
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كيان كوردي حت إشراف بريطانيا ميتدد مدن زاخدو إىل خدانقني( .)1وكدذلك طالدب

حزب هيوا يف عام  1944يف مذكرة إىل ر يس الدوزراء بتشدكيو وحددة إداريدة مدن
ألويددة السددليمانيةق اربيددوق كركددوك واالقضددية الكورديددة يف لددواء املوصددو (دهددوكق
عماديةق عقرةق زاخوق شي ان وسنجار) وقضا ي خانقني ومنددلي يف لدواء ديداىل(.)2

وبعد قيام النتدام ايمهدوري عدام  1958شدهدت املنداطق املتندازع عليهدا تغدي ات

إداريددة كددب ةق فمددثظ حمافتددة كركددوك الدديت تعرضد أكثددر مددن مجيددع احملافتددات
اجنخرى للتغي يف حدودها اردارية كان طيلدة العهدد امللكدي تتكدون مدن الوحددات
اردارية التالية:
أ -قضاء كركوك ويشمو املركز ونواحي قره حسنق التون كوبريق احلوجية وشوان.
ب -قضاء طوزخورماتو ويشمو املركز ونواحي قادر كرم وداقوق.
ت -قضاء كفري ويشمو املركز ونواحي قره تبةق ش وانة وبيباز.
ث -قضاء مججمال ويشمو املركز ونواحي اغجلر وسنكاو(.)3

وخظل فرتة  1965-1958ونتيجة ملمارسة سياسة التعريب ارتفدع عددد

سدكان حمافتدة كركدوك بنسدبة  %2,7سدنوياًق ومت اسدتمداث قضداء احلوجيدة سدنة
 1962فيهددا و سدداحة بلغد  %8مددن مسدداحة احملافتددة وحنددو  %17مددن جممددوع
السكان وغالبيتهم املطلقدة مدن العشدا ر العربيدة الديت مت تدوطينهم حدديثاً( .)4ويف

حزيددران  1963وخددظل حكددم عبددد السددظم عددارف قدددم احلكومددة العراقيددة
( )1د .خليو إكاعيو حممدق املنطقة املتنازع عليها بني احلاضدر امللتهدب واملسدتقبو اجملهدولق امل ددر السدابقق
ص.15-14

( )2د .مكرم طالبانيق امل در السابقق ص.26-25
( )3د .خليو إكاعيو حممدق البعد القومي للتغ ات يف احلددود ارداريدة حملافتدة كركدوك (التدأميم )ق امل ددر
السابقق ص.8

( )4امل دددر نفس د ق ص 9؛ د .خليددو إكاعيددو حممدددق كَش اةى ااورة اة ع َك اراق كَش اةى ساانورة يااان بااونل
سةرضاوةى ثكَشوول ل.32
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مشددروعاً رعددادة تقسدديم البلددد إداري داً إىل سددتة حمافتددات إداريددة المركزيددة كان د
السليمانية احملافتة الكوردية اليت تشمو لوا ي السليمانيةق اربيو وقضداء مججمدال
من لواء كركوك واقضية دهوكق زاخوق عقرةق زيبار والعمادية مدن لدواء املوصدو()1ق
وهكذا مت إق اء الكث مدن املنداطق الكورديدة مدن هدذا التقسديم ارداري .ويف ضدوء

امليثاق الذي ابرم العدراق مدع سدوريا وم در يف  17نيسدان  1963تقددم احلدزب
الدميقراطي الكوردستاني طالب حول ضم املناطق الكوردية اليت حدددت بألويدة
اربيو والسليمانية وكركدوك واالقضدية والندواحي ذات اجنكثريدة الكورديدة يف لدوا ي
املوصو ودياىلق كما تقدم احلدزب الددميقراطي الكوردسدتاني سدنة  1972بتمديدد
املناطق الكوردية لتشمو حمافتات السدليمانية واربيدو وكركدوك ودهدوك بارضدافة
إىل أقضددية خددانقني ومندددلي (عدددا بلدددروز) ومركددز قضدداء املقداديددة (شددهربان)
وناحية املن ورية يف لواء ديداىل وأقضدية سدنجار وعقدرة وتلكيدف واحلمدانيدة مدن
حمافتة نينوى(.)2
ويعترب اتفداق  11آذار  1970أول اعدرتاف ركدي مدن احلكومدة العراقيدة

بوجددود منطقددة كورديددة حيدده ن د املددادة  14مددن البيددان علددى حتديددد املندداطق
الكوردية من خظل إح اء حيه يشمو املناطق اليت تقطنها أكثرية كورديةق وجداء

بعده (قانون احلكم الذاتي رقم  33ملنطقدة كوردسدتان العدراق لسدنة  )1974ويف
مادت اجنوىل كي املناطق الكوردية بد كوردستان()3ق إال أن إعظن احلكومدة لقدانون

احلكم الذاتي يف  11آذار  1974كان من جاندب واحدد فقدا دون موافقدة الكدورد
) )1لظطظع على نو مشروع اردارة الظمركزية يف العراق لعام  1963ينتر :فريد اسسردق امل در السدابقق
ص.135-132

( )2د .خليو إكاعيو حممدق املنطقة املتنازع عليها بني احلاضر امللتهب واملستقبو اجملهولق امل در السابقق ص.15

( )3لظطظع على نو بيان  11آذار  1970وقانون احلكم الذاتي رقم  33ملنطقدة كوردسدتان العدراق لسدنة
1974ق ينتر :فريد اسسردق امل در السابقق ص.154-140
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الذين اعتربوا القانون ايديد بعيدداً متامداً عدن اتفاقيدة  11آذار1970ق حيده ا

يعترب إعظن  1974مدينة كركوك وخانقني وسنجار ومناطق أخرى مدن املنداطق
الواقعددة ضددمن مندداطق احلكددم الددذاتي خشددية مددن وقددوع املنطقددة حت د السدديطرة
الكورديةق وقام احلكومدة العراقيدة بارضدافة إىل ذلدك بد جراءات إداريدة شداملة يف
مدينة كركوك كتغي حدودها ارداريدة بشدكو يضدمن الغالبيدة العدديدة للعدرب يف
كركددوكق وعدددم االعددرتاف ب ح دداء عددام  1957لكددون الكددورد يشددكلون اجنغلبيددة

وجب يف هذه املناطق(.)1
وسددع احلكومددات العراقيددة املتعاقبددة منددذ سدديطرة حددزب البعدده العربددي

االشرتاكي على السلطة يف  17متوز  1968إىل تغدي احلددود ارداريدة للممافتدات
الكوردية اجملاورة للممافتات اجنخرى ذات اجنغلبية العربيةق وفقاً لت طديا مدنتم
و وجددب سددياقات سياسددية مدروسددة مددن خددظل إصدددار العديددد مددن املراسدديم
ايمهورية والقرارات ال ادرة من جملس قيادة الثورةق اليت حاول تغي التشدكيلة
اردارية للمناطق ذات الغالبية الكوردية اليت بدأت منذ عام  1969وكما يلي:

 -1املرسوم ايمهوري املرقم ( )1066يف  1969/9/17و وجب مت تشكيو لدواء
دهوك من أقضية دهوك وزاخو وعمادية وعقرةق ولكن وفقاً لقدرار رقدم ()757
يف  1980/5/18مت ضم قضاء عقرة إىل نينوى(.)2

 -2املرسوم ايمهوري املرقم ( )608يف  1975/11/15و وجب مت فك ارتبداط
قضا ي مججمال وكظر من حمافتة كركوك وربطهما مافتة السدليمانية وفدك
ارتباط قضاء كفري من حمافتة كركوك وربطها مافتة دياىل(.)1
( )1ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق عراق املستقبو :دكتاتورية دميقراطية أم تقسيمق امل ددر السدابقق ص  108؛
د .سامر مؤيد عبد اللطيفق امل در السابق.

( )2الوقددا ع العراقيددةق العدددد 2779ق بتدداريخ 1980/6/16ق ص  914؛ ر اسددة جملددس الددوزراء العراقدديق ينددة

تنفيذ املادة  140من دستور مجهوريدة العدراقق تقريدر حدول التوصديات بدالتغ ات يف احلددود ارداريدة للمنداطق
املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك (املنطقة الشمالية)ق بغدادق [د.ت].ق ص.17
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 -3املرسددوم ايمهددوري املددرقم ( )41يف  1976/1/29و وجب د مت فددك ارتبدداط
قضدداء طوزخورمدداتو مددع توابعد باسددتثناء ناحيددة داقددوق مددن حمافتددة كركددوك
وربطها مافتة صظح الدينق و وجب املرسوم نفس مت استبدال اسم حمافتة
كركوك إىل حمافتة التأميم ليشمو قضا ي املركز واحلوجية فقا(.)2

 -4املرسوم ايمهوري املرقم ( )33يف  1976/12/25و وجب مت تغي احلددود
ارداريددة للقددرى التابعددة لقضدداء خممددور وب ددورة خاصددة يف ندداحييت (كنددديناوة
وقراج) وربطهما بناحية دبس(.)3

 -5املرسوم ايمهوري املرقم ( )514يف  1984/1/1و وجب مت فدك ارتبداط ناحيدة
الزاب مدن قضداء شدرقاط مدن حمافتدة نيندوى وربطهدا بقضداء حوجيدة مدن حمافتدة
التأميم(.)4

 -6مت استقطاع قضاء عقدرة ذات الغالبيدة الكورديدة مدن منطقدة احلكدم الدذاتي مدن
خددظل اسددتفتاء صددوري ملعرفددة رأي السددكان يف االنضددمام إىل حمافتددة املوصددو أو
منطقة احلكم الذاتي وادعدى النتدام بدان السدكان صدوتوا لظنضدمام إىل املوصدو()5ق
رغددم أن االسددتفتاء كددان مناقضددا للفقددرة  14مددن اتفاقيددة  11اذار 1970والدديت

ن د علددى أن منطقدة احلكددم الدذاتي تتكددون مدن الوحدددات ارداريدة ذات الغالبيددة
الكوردية.

) )1الوقا ع العراقيةق العدد 2503ق بتاريخ 1975/12/15ق ص .19
) )2الوقا ع العراقيةق العدد 2513ق بتاريخ 1976/2/9ق ص .26

) )3الوقا ع العراقيةق العدد 2514ق بتاريخ 1976/12/26ق ص .14

) )4الوقا ع العراقيةق العدد 3011ق ج2ق بتاريخ 1984/9/17ق ص .610
) )5الوقا ع العراقيةق العدد 2779ق بتاريخ 1980/6/16ق ص .914
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 -7املرسددوم ايمهددوري املددرقم ( )508يف  1987/1/1و وجب د مت إلغدداء ناحيددة
قادر كرم التابعة لقضاء مججمال يف السليمانيةق حيده كاند تلدك املنداطق أرضداً
()1
حمرمة وتعر سكانها إىل أبشع عمليات اجننفال

 -8واسددتنادا إىل اجنمددر ال ددادر مددن حمافتددة التددأميم املددرقم  764/8/13/1يف
 1987/7/12مت وجب إلغاء عدة نواحي منها قره هدنج (الربيدع)ق ناحيدة

شوان ناحية ياجيي وناحية قرة حسن(.)2

 -9املرسوم ايمهوري املدرقم ( )434يف  1989/9/25و وجبد مت فدك ارتبداط
ناحية التون كوبري من قضاء كركوك وأحلقها مافتة اربيو(.)3

 -10املرسوم ايمهوري املرقم ( )245يف  2000/10/15و وجب مت اسدتمداث
ناحية القد (سركوردان) وربطها بقضاء دبسق حيه كان سدكان هدذه الناحيدة
مددن الك دورد ومت ترحيلددهم ووزع د أراضدديهم الزراعيددة علددى العشددا ر العربيددة
الوافدة(.)4

 -11املرسوم ايمهوري املدرقم ( )235يف  1996/1/1و وجبد مت فدك ارتبداط
 39مقاطعة (خراب ق توجق قدبظنق سدازوك ...ا ) مدن حمافتدة اربيدو وإحلاقهدا
مافتة التأميم والغر

من تعريب تلك املناطق(.)5

ومن خظل االطظع على املراسيم ايمهورية وقرارات جملدس قيدادة الثدورة
اجننفة الذكر يتهر لنا حجم التظعب باحلدود اردارية للمنطقةق فعلى سبيو املثدال
حمافتددة كركددوك الدديت أصددبم معرض داً للتغددي ات ارداريددة أكثددر مددن غ هددا مددن
) (1الوقا ع العراقيةق العدد 3164ق ج2ق بتاريخ 1987/8/24ق ص .547

( )2ر اسددة جملددس الددوزراء العراقدديق ينددة تنفيددذ املددادة  140مددن دسددتور مجهوريددة العددراقق تقريددر حددول التوصدديات
بالتغ ات يف احلدود اردارية للمناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك (املنطقة الشمالية)ق امل در السابقق ص.9

( )3الوقا ع العراقيةق العدد  3274بتاريخ 1989/9/25ق ص .602

( )4الوقا ع العراقيةق العدد 3853ق بتاريخ 2000/11/20ق ص.892
( )5الوقا ع العراقيةق العدد 3638ق بتاريخ 1996/10/7ق ص . 226
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احملافتات ومن خظل املقارندة بدني خارطتهدا قبدو عدام  1968وخارطتهدا يف عدام

 2000يتهر لنا حجدم التغدي يف احلددود ارداريدة لتلدك احملافتدةق كمدا يتهدر يف
اخلريطتني التاليتني:

اخلارطة رقم ()2

حمافتة كركوك قبو متوز .)1(1968

اخلارطة رقم ()3

حمافتة كركوك عام 2000

()2

ويف آذار  1991ومن خظل انتفاضة شعبية اسدتطاع الكدورد حتريدر جدزء
مددن اجنراضددي الكورديددة يف العددراق وظل د مندداطق أخددرى حت د سدديطرة احلكومددة
املركزية وبدأت املفاوضات بني احلكومة العراقيدة وقيدادة ايبهدة الكوردسدتانية إال
أن مطالبددة الكددورد بضددم كركددوك ومندداطق أخددرى إىل إقلدديم كوردسددتان ورفددت
احلكومة املركزية لذلك الطلب حال دون التوصو إىل اتفاق بني ايانبني(.)3
( )1ر اسة جملس الوزراء العراقيق يندة تنفيدذ املدادة  140مدن دسدتور مجهوريدة العدراقق تقريدر حدول التوصديات
بالتغ ات يف احلدود اردارية للمناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوكق امل در السابقق ص.3

( )2امل در نفس ق ص.11

( )3د .سامر مؤيد عبد اللطيفق امل در السابق.
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وبعد سقوط نتام صدام حسني يف نيسان 2003ق اسدتطاع الكدورد العدودة
إىل بعت املناطق اليت كانوا يقطنوها واليت ظل حت سديطرة احلكومدة املركزيدةق
وا ددذت هددذه املندداطق وضددعاً دسددتورياً خاصدداً يف قددانون إدارة الدولددة للمرحلددة

االنتقاليددة وجددب املددادة 58ق ويف الدسددتور العراقددي لعددام  2005وجددب املددادة
140ق لتقرير الوضعية اردارية هلذه املناطق وكي

وجدب املدادتني املدذكورتني

باملناطق املتنازع عليها .وعلدى الدرغم مدن أن املدادتني ا حتدددا الوحددات ارداريدة
للمناطق املتنازع عليها باستثناء كركوك اال انها تتمثو يف املناطق التالية:

 -1حمافتة نينوى-:

إن اجملموع الكلي ملساحة االقضية والنواحي الكوردية يف حمافتة نيندوى هدي

حددوالي  15442كددم²ق ومنهددا  3907كددم ²كان د حت د سدديطرة اردارة الكورديددةق
ومنهددا قضدداء عقددرة ونددواحي مريبددا ومددزوري (اتددرويف) مددن قضدداء شددي ان وناحيددة
الكلددك (كلددك ياسددني آغددا) مددن ناحيددة احلمدانيددةق أمددا املندداطق اجنخددرى ومسدداحتها

 11535كم ²فبقي حتد سديطرة اردارة املركزيدة وبالتدالي فدان املنداطق املتندازع

عليها تشمو ا يلي:
أ -قضاء الشي ان :ومنها مركز شي ان ونواحي مريبا ومزوري (اترويف).
ب -قضاء سنجار ويشمو مركز القضاء ونواحي الشمال(سنوني)ق ق وان (بليج).
ت -قضاء تلعفر ويشمو مركز تلعفر ونواحي ربيعة وزمار والعياضية (آظطنى).
ث -قضدداء احلمدانيددة ويشددمو مركددز قرقددويف وبرطلددة ومنددرود (خدددر اليددا )
وناحية الكلك (كلك ياسني آغا).
ج -ناحية بعشيقة من قضاء املوصو دون مركز القضاء.
ح -قضاء تلكيف ويشمو مركز القضاء وناحييت القويف ووانة.
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خ -ناحية القمطانية (طرعزير) من قضاء البعاج دون مركز القضاء ومسداحتها
 500كم.)1(²

د -بارضافة إىل ناحية فايدة الديت كاند ضدمن حمافتدة دهدوك وقضداء خممدور
اليت تشدمو مركدز القضداء وندواحي كدوير وديبكدة وقدراج الديت كاند ضدمن

حمافتة اربيو لغاية تشرين االول  1991حيده تددرج هدذه املنداطق ضدمن
حمافتة نينوى اآلن.
وهكذا فان املناطق املتنازع عليها تشمو مجيدع االقضدية والندواحي التابعدة

حملافتددة نينددوى عدددا أقضددية املوصددو والبعدداج واحلضددرق ووفقددا للمددادة  140مددن
الدستور العراقي فان مرحلة التطبيدع سدتبدأ ب لغداء املراسديم ايمهوريدة وقدرارات
جملس قيادة الثورة ذات ال لة الديت ف دل وجبهدا أقضدية وندواحي مدن نيندوى
وأحلق مافتات أخرى أو بالعكسق فان قضاء عقرة سديعود إىل حمافتدة دهدوكق
وان نواحي مريبا ومزوري(اترويف) من قضاء شي انق وناحية كلك ياسني أغا مدن
ناحيددة احلمدانيددة الدديت كاند ضددمن إدارة حكومددة إقلدديم كوردسددتان ستشدداركان يف
مرحليت ارح اء واالستفتاء على تقرير م

من الدستور العراقي الدا م لعام .2005

هدذه املنداطق وجدب املدادة 140

 -2حمافتة كركوك-:

تعترب حمافتدة كركدوك بأكملدها مدن ضدمن حددود املنداطق املتندازع عليهداق
ولكن ليس كركوك حبدودها اردارية احلالية وإمنا كركوك حبددودها ارداريدة قبدو

عددام 1968ق أي قبددو إحددداث التغددي ات علددى حدددودها ارداريددةق وكاند حدددودها
اردارية قبو عام  1968تشمو ما يلي:

أ -قضاء كركوك ويشمو مركز القضاء ونواحي قره حسن والتون كوبري وتازه وشوان.
) )1خسرو طورانق امل در السابقق ص 57؛ حكومدة إقلديم كوردسدتانق وزارة شدؤون منداطق خدارج ارقلديمق تقريدر
حول التغي ات اردارية للمناطق املتنازع عليها بضمنها كركوكق امل در السابقق ص ص. 67-54
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ب -قضداء طوزخورمدداتو ويشددمو مركددز القضداء ونددواحي امرلددي وسددليمان بددك
وقادر كرم وداقوق(.)
ت -قضاء كفري ويشمو مركز القضاء وناحية قره تبة وجبدارة (حيده تقعدان
اآلن ضمن حمافتة دياىل).
ث -قضاء مججمال ويشمو مركز القضاء ونواحي اغجلر وسنكاو.
ج -قضاء احلوجية ويشمو مركز القضاء وناحية الريا

والعباسي والزاب(.)1

ووفقا للمادة  140من الدستور العراقي فان مرحلة التطبيع واليت سدتبدأ

ب لغداء املراسديم ايمهوريدة ذات ال دلة الديت ف دل وجبهدا أقضدية وندواحي مددن
كركوك وإحلاقها مافتات أخرىق فان مناطق مثو أقضية كظر وكفري ومججمال

والدديت كاند حتد سدديطرة حكومددة إقلدديم كوردسددتان منددذ عددام  1991سدتدخو
ضمن املناطق املتنازع عليهاق وبالتدالي سيشداركون يف مدرحليت ارح داء واالسدتفتاء
على تقرير م

هدذه املنداطق حسدب املدادة  140مدن الدسدتورق وكدذلك ستضدم

قضاء طوزخورماتو من حمافتة صظح الدين إىل كركوك وبالتالي ال تبقدى منداطق
متنددازع عليهددا ضددمن حمافتددة صددظح الدددينق وكددذلك سددت رج ناحيددة الددزاب الدديت
ف ل من قضاء شرقاط وربطها بقضاء احلوجية من ضمن املناطق املتنازع عليها.
 -3حمافتة دياىل-:

إنَّ املندداطق املتنددازع عليهددا يف حمافتددة ديدداىل( )1تشددمو مجيددع االقضددية

والنواحي اليت كان يف السابق غالبية سكانها من الكوردق وتتمثو ا يلي:
( )بعد التغي ات اردارية اليت أجري يف هذه املنداطق أصدب قضداء طوزخورمداتو تابعدًا حملافتدة صدظح الددين يف
حني أصب داقوق قضاءًا خاصاً تابعاً حملافتة التدأميمق واحلدق قدادر كدرم ذي الغالبيدة الكورديدة بقضداء مججمدال
اليت ف ل هي بدورها وأحلقها مافتة السليمانية.
( )1ر اسة جملس الوزراء العراقيق ينة تنفيدذ املدادة  140مدن دسدتور مجهوريدة العدراقق تقريدر حدول التوصديات
بالتغ ات يف احلددود ارداريدة للمنداطق املتندازع عليهدا ومدن ضدمنها كركدوك (املنطقدة الشدمالية)ق امل ددر السدابقق

ص.3
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أ -قضاء خانقني وتشمو مركز القضاء وناحييت جلوالء والسعدية.
ب -قضاء املقدادية (شهربان).
ت -ناحية مندلي من قضاء بلدروز.

 -4حمافتة واسا (الكوت)-:

وتشمو املناطق املتنازع عليها قضاء بدرة وناحية ج ان.

وايدول رقم ( )4يبني مساحة املناطق الكوردية ا فيها املناطق املتندازع

عليهددا ومددا تشددكلها كددو وحدددة إداريددة مددن مسدداحتها بالنسددبة رقلدديم كوردسددتان
وبالشكو التالي:
الوحدة اردارية

مساحتها من مساحة
ارقليم باملا ة

مساحتها من مساحة
احملافتة باملا ة
100

حمافتة دهوك

11,7

حمافتة اربيو

18,0

100

حمافتة السليمانية

14,0

100

حمافتة كركوك

26,1

100

حمافتة نينوى

15,3

34,4

قضاء خانقني

4,9

قضاء بلدروز
(باستثناء مركز ناحية بلدروز)

5,5

 53,6من حمافتة
دياىل

( )1علددى الددرغم مددن أن قضدداء كفددري كددان يقددع ضددمن احلدددود ارداريددة حملافتددة كركددوك ولكددن وجددب املرسددوم
ايمهوري املرقم ( )608يف  1975/11/16مت فك ارتباطها من حمافتدة كركدوك وربطهدا مافتدة ديداىلق إال
ان بعد أن تتم عميلة التطبيع ف نها ستدخو ضدمن احلددود ارداريدة حملافتدة كركدوك .ينتدر :الوقدا ع العراقيدة

العدد  2503بتاريخ 1975/12/15ق ص. 19
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قضاء بدرة

4,5

اجملموع الكلي

100

 21,3من حمافتة
واسا

 18,5من مساحة
العراق

جدول رقم ()4

مساحة إقليم كوردستان العراق حبسب الوحدات اردارية(.)1
أما يف مشدروع دسدتور إقلديم كوردسدتان-العدراق ويف (املدادة الثانيدة/الفقدرة
أوال) أشددار إىل حدددود ارقلدديم علددى أن "كوردسددتان العددراق كيددان جغددرايف تددارخيي
تتكدددون مدددن حمافتدددة دهدددوك حبددددودها ارداريدددة احلاليدددة وحمافتدددات كركدددوك
والسليمانية واربيو واقضية عقرة والشدي ان وسدنجار وتلكيدف وقرقدويف وندواحي
زمار وبعشديقة واسدكي كلدك مدن حمافتدة نيندوىق وقضدا ي خدانقني ومنددلي مدن
حمافتة دياىل وذلك حبدودها اردارية قبو عام "1968ق كمدا ن د الفقدرة ثانيدا
من نفس املادة على ان "يتم حتديد احلدود السياسدية رقلديم كوردسدتان–العدراق
باعتماد تنفيذ املدادة  140مدن الدسدتور االحتدادي"()2ق ومدن خدظل هدذا التمديدد

توض لنا الرؤية الكوردية للمناطق املتنازع عليها بأنها تشمو كدو املنداطق الدواردة
يف املادة املذكورة واليت ا تكدن حتد سديطرة حكومدة إقلديم كوردسدتان مندذ عدام

.1991

) (1د .خليو إكاعيو حممدق املنطقة املتنازع عليها بني احلاضر امللتهب واملستقبو اجملهولق امل در السابقق ص.17
( )2للمزيدد ينتدر :ندو املدادة الثانيدة مدن مشدروع دسدتور إقلديم كوردسدتان–العدراق مت الت دديق عليهدا يف برملدان
كوردسددتان يف  2009/6/24وكددان مقددرراً أن يعددر

لظسددتفتاء الشددع مددع االنت ابددات الربملانيددة والر اسددية

لإلقليم يف  25متوز  2009ليبدي رأي عليها كي يدخو حيز التنفيدذق ولكدن مت تأجيلدهاق وحلدد اآلن ا جيدرى
االستفتاء علي .
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أمددا ينددة تنفيددذ املددادة  140فمددددت املندداطق املتنددازع عليهددا مافتددة
كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضداء داقدوقق طدوز خورمداتوق مججمدالق
كظرق كفدري وتدازة خورمداتو .ويف حمافتدة نيندوى تشدمو قضداء سدنجار ونداحييت
(الشددمال والقد وان)ق قضدداء الشددي ان ونددواحي (مددزوريق مريبدداق اتددرويفق الفدداروقق
باعذرة)ق قضاء احلمدانية ونواحيد ق قضداء تلكيدف ونواحيد ق ناحيدة بعشديقة مدن
قضاء املوصدوق ناحيدة القمطانيدة (طرعزيدر) التابعدة لقضداء بعداجق قضداء خممدور
ونواحي (العدنانيةق ديبكةق كويرق كنديناوهق قراج)ق ناحية زمار من قضاء تلعفدرق
أما قضاء عقرة ونواحي فأمره حمسوم استنادا إىل الفقرة (أ) مدن املدادة ( )53مدن
قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية واملادة ( )143من دسدتور  .2005وكدذلك

املندداطق املتنددازع عليهددا يف حمافتددة ديدداىل تشددمو قضدداء خددانقني ونداحييت جلددوالء
والسعدية وقضاء املقدادية ونواحي وناحيدة منددلي مدن قضداء بلددروز .بارضدافة
إىل قضاء بدرة وناحية ج ان/ناحية امليدان/ناحية قوره تو يف حمافتة واسا(.)1
ويبدددو ممددا سددبق أن املندداطق املتنددازع عليهددا (باسددتثناء خددانقنيق بدددرة
وج ان) كان ضمن والية املوصدو يف العهدد العثمدانيق وبعدد االحدتظل الربيطداني
للعراق عام  1918وتأسيس دولة العراق يف عام  1921ظل هذه املنداطق خدارج
حدود الدولة العراقيةق وان الكورد اعتربوا تلك املناطق مدن ضدمن كوردسدتان علدى
اعتبار أن سكانها ذي غالبية كوردية بارضافة إىل االعتبارات التارخيية وايغرافيدة
اليت تؤكد ذلك.
وقددد تعرضد احلدددود ارداريددة هلددذه الوحدددات ارداريددة إىل تغددي ات كددب ة
متاشياً مع سياسة الدولدة لتغدي دميوغرافيدة املنطقدة ل داحل املكدون العربدي علدى
حساب املكونات الكوردية والرتكمانيدةق مدن خدظل فدك ارتبداط االقضدية والندواحي
( )1للمزيددددددددددد يراجددددددددددع موقددددددددددع اللجنددددددددددة علددددددددددى االنرتنيدددددددددد وعلددددددددددى الددددددددددرابا التددددددددددالي:
 http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=5ق آخددددددددددر زيددددددددددارة يف
.2011/2/25
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ذات الغالبية الكوردية إىل حمافتات كورديدةق وهدذا حتمداً سديؤدي إىل تقليدو نسدبة
الكددورد يف احملافتددة املددراد إحددداث التغددي فيهددا (التدداميم) وان إضددافتها (مججمددال
مثظ) إىل حمافتة غالبيتها املطلقة كوردية (السليمانية) ال تغي شيئ ًاق وكذلك فك
ارتبدداط ناحيددة التددون كددوبري (ث دردىَ) مددن حمافتددة التددأميم إىل حمافت دة اربيددو
لتقليو نسبة الكدورد يف كركدوكق وكدذلك ارتبداط االقضدية والندواحي ذات الغالبيدة
العربية وإحلاقها باحملافتات املراد تغي واقعها بشكو يزيد مدن نسدبة العدرب علدى
حساب املكونات اجنخرىق والدليو على ذلك ف و ناحية الزاب مدن حمافتدة نيندوى
وربطها مافتة التأميمق وكذلك استمداث أقضدية جديددة عربيدة وإلغداء أقضدية
موجودة أصظً راسيم مجهوريدةق وا يكدن النتدام يسدتهدف مدن هدذه التغدي ات
ارصددظح ارداريق فمددثظ قضدداء احلوجيددة (ذي الغالبيددة العربيددة) اجملدداورة حملافتددة
صددظح الدددين ا يلمددق بتلددك احملافتددة بينمددا ربددا قضدداء طوزخورمدداتو بهددا بعددد
ف لها من كركوك على الرغم من أنها بعيدة عنها.
وبدأت املطالبات الكوردية بعا دية هذه املناطق إليهم مندذ مطالبدة شدريف
باشا عام  1919والشيخ حممود احلفيد عام  1919وحزب هيدوا يف عدام 1944ق

وبعدددها مطالبددة ثددورة أيلددول  1961وإثندداء مفاوضددات احلكددم الددذاتي 1970ق

ومفاوضات ايبهة الكوردستانية مدع احلكومدة العراقيدة عدام 1991ق ويف مشدروع

دسددتور إقلدديم كوردسددتانق وإثندداء وضددع قددانون إدارة الدولددة للمرحلددة االنتقاليددة
 2004والدسدتور العراقددي لعدام 2005ق اللددذين أقدرا ركيددا بوضدع هددذه املندداطق

ضددمن بنددود الدسددتور وكي د باملندداطق املتنددازع عليهدداق ووضددع آليددة حلددو مشددكلة
عا ديتها ارداريةق وعلى الرغم من أن الدسدتور العراقدي ا حيددد احلددود ارداريدة
هلذه املنطقة اليت تتمثو يف حمافتة كركوك (حبدودها اردارية قبو عدام )1968ق

ومجيددع االقضددية والنددواحي التابعددة حملافتددة نينددوى عدددا أقضددية املوصددو والبعدداج
وحضرق واقضية خانقني واملقدادية (شهربان) وناحية مندلي مدن حمافتدة ديداىلق
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وقضدداء بدددرة وناحيددة ج ددان يف حمافتددة واسددا (الكددوت)ق ولكددن مددع ذلددك تبقددى
التمديد الدقيق للمناطق املتنازع عليها حمو خظف وحتى ايانب الكوردي ددها
تطرح آراء خمتلفة حول هذه املناطقق ومنهدا علدى سدبيو املثدالق كدان مركدز قضداء
تلعفر ضمن اخلرا ا والبياندات الديت كاند تطرحهدا حكومدة إقلديم كوردسدتان يف
حددني ددد أن مسددودة دسددتور إقلدديم كوردسددتان ال تش د إىل ذلددكق وبهددذا ددد أن
املناطق املتنازع عليها غ حمددة حتديداً دقيقداً اجنمدر الدذي يفدرت علدى ايهدات
املعنية التمديد الدقيق خلارطة هذه املناطق.

املطلب الثاني :التكوين االثين للمناطق املتنازع عليها

متتاز املناطق املتنازع بالتعدد االثينق فمن الناحيدة القوميدة يتواجدد فيهدا

الكورد والعرب والرتكمدان والكلددان واالثدوريني واجنرمدنق أمدا مدن الناحيدة الدينيدة
فيهدا املسدلمني واملسدميني وااليدزدينيق ومدن داخدو الددين الواحدد تتواجدد طوا ددف
خمتلفددة فاملسددلمون ينقسددمون إىل سددنة وشدديعة وكددذلك املس ديميون منقسددمون إىل
طوا ددف متعددددة .إنَّ هددذا التنددوع يف سددكان املندداطق املتنددازع عليهددا يعددود إىل وقددوع
مدنها وق باتها على الطريق ارسرتاتيجي الذي كان يربا شدواطس البمدر اجنبديت
املتوسا بدول اخللديج العربيدة وطريدق احلريدر الدذاهب إىل أواسدا آسديا وال دنيق
وكددان هددذا اخلددا التجدداري ي دربا ارمرباطددوريتني العثماني دة وال ددفوية ويسددمى
بالطريق السلطاني الذي كان ميتد من دياربكر إىل تلعفر املوصو أربيدو كركدوك
ديد داىل خدددانقني ومدددن ثدددم كرمنشددداه وإىل بدددظد اهلنددددق وبسدددبب هدددذه اجنهميدددة
ارسددرتاتيجية للمنطقددة تعرضد خددظل تارخيهددا الطويدو لغددزو العديدد مددن القددوى
وارمرباطوري داتق وأقدداموا هددذه القددوى القددظع واملواقددع العسددكرية علددى طددول هددذا
الطريق حلماية قوافلها التجارية وخطوط مواصظتها العسدكرية ووضدع حاميدات
عسكرية فيها للدفاع عنها وقاموا ب سكان رعاياها على طول هدذا اخلدا وقدد دم
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عن ذلك تنوعاً أثني ًا لسدكان كركدوك واملددن والق دبات الواقعدة علدى هدذا الطريدق
على حساب سكانها اجنصليني(.)1
إنَّ الرتكمددان الددذين يشددكلون احددد املكونددات الر يسددية لتلددك املندداطقق جدداء
تدددفقهم للعددراق قدددمياً وكددان ذات طددابع عسددكري خددظل عهددود إسددظمية خمتلفددةق
واسددتفادوا مددن اغلددب القددوى والدددول الدديت حكمددوا املنطقددة بدددءاً مددن اجنمددويني
والعباسيني وانتهاءاً بالعثمانينيق وتش امل ادر التارخيية بدان أول وجدود للرتكمدان
يف العراق يعود إىل بداية الفت ارسظمي بعد استقدام عبداهلل بن زيداد سدنة 673

م جنلفي مقاتو من الرتكمان وإسكانهم يف الب رة .وبعد احتظل بغدداد عدام 1508
من قبو الشاه إكاعيو أل فوي ازدادت هجرة القبا و الرتكمانية إىل العدراقق حيده
كددان اغلددب قددوات جيشدد مددن أالذريددني (الرتكمددان الشدديعة)()2ق ورافقدد القبا ددو
الرتكمانية القزلباشية

لة الشداه عبدا

أل دفوي علدى العدراق يف أعدوام -1623

1630ق و ددظت نددادر شدداه اجنفشدداري خددظل أعددوام  1746-1743علددى كركددوك

وأربيددو واملوصددوق وا ددذت مددن السددهول القريبددة مددن كركددوك واملوصددو مراعددي
حليواناتها وكانوا يناصرون ال فويني ضد العثمانيون بسبب انتماءهم املذه (.)3

وإثندداء سدديطرة العثمددانيني علددى بغددداد يف عددام 1534ق وخاصددة يف عهددد كددو مددن
السلطان سليم اجنول وسليمان القانونيق ومن اجو اية الطريق السلطاني حلمايدة
القوافو التجارية اليت تبدأ من تلعفر وتنتهي عند السعدية مروراً باملوصو واربيدو
وبردي وكركوك وطوزخورماتو وكفري وقره تبدة وامرلدي وسدليمان بيدك وبغدداد
ومن ثم إىل شهربان ومندلي واىل إيرانق ادخلوا معهم جماميع من تركمان اجنناضول
(الرتكمان السنة) إىل املنطقةق وطوال أربعة قرون مدن العهدد العثمداني دخلد عددة
( )1د .جبار قادرق امل در السابق.

( )2حممد حسني حممد شوانيق التنوع أالثين والديين يف كركوكق مؤسسة موكرياني للطباعدة والنشدرق ط1ق اربيدوق
 2006ق ص ص.106-105

) )3د .جبار قادرق امل در السابق.
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جمدداميع تركمانيددة ردارة الواليددات يف العددراق( .)1وبسددبب ازديدداد أهميددة الطريددق
التجاري املمتد مدن أناضدول إىل العمدق العراقديق ولدردع العشدا ر الكورديدة والسديما
عش د ة اهلماونددد الدديت كان د متثددو خطددراً حقيقي داً علددى العثمددانيني يف كركددوك
واملندداطق اجملدداورة هلدداق عددزز العثمددانيون وجددودهم العسددكري بشددكو متزايددد يف
املنطقة( )2من خظل زيادة توطني الرتكمان على طدول هدذا الطريدق .كمدا أن يندة
ع دبة اجنمددم يف تقريرهدا حددول مشددكلة املوصدوق وبعددد أن راجعد عددد كددب مددن
امل ادر واملراجدع التارخييدة ومشداورة آراء املستشدرقنيق أشدارت إىل الرتكمدان وأكددت
بأنهم جمموعة مغوليدة قددم مدن أواسدا آسديا واجتدازت نهدر جيمدون يف القدرن
احلددادي عشددر املدديظديق ودخلدوا كوردسددتان العددراق وعدددوا تركمانداً بعددد اعتندداقهم
ارسظم(.)3
يرى ادموندز أن قددوم الرتكمدان إىل العدراق يرجدع إىل مخسدة احتمداالت
وتتمثو ا يلي:

()4

 -1جاءوا من اجنناضول يف عهد السظجقة.

 -2كانوا ما ة ألف تركماني أسرهم تيمورلنك.

 -3جيء بهم من اجنناضول حلماية الطريق التجاري مدن قبدو السدلطان سدليم اجنول
والسلطان سليمان القانوني.

 -4إنهم أذربيجانيون من مراغا جاؤوا مع الشاه إكاعيو أل فوي خظل احتظل للعراق.
 -5إنهم أذربيجانيون جاء بهم نادر شاه .1747-1736

ويبدو أن كو هذه االحتماالت واردة حيه أكدت ينة ع بة اجنمم على أن
"هندداك مجدداعتني ر يسدديتني مددن الددرتك يف واليددة املوصددو تددرك شددرقيون وتددرك
( )1حممد حسني حممد شوانيق امل در السابقق ص.107
( )2د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص.87

( )3حممد حسني حممد شوانيق امل در السابقق ص.104

( )4نقظً عن :سي .جي .ادموندزق امل در السابقق ص.242
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غربيدونق تتكلمددان هلجددتني خمتلفددتني وان أفرادهمددا منمدددران عددن جنددود اخللفدداء
العباسيني املرتزقة وعن جنود طغرل وحلفا وعدن جندود االتابكدةق وعدن جندود
السظطني العثمانيني وضباطهم وموظفيهم يف الع ور املتأخرة"ق وما تعدد وتندوع
اللهجات الرتكمانية وتقسيمها إىل سنة وشيعة وتبداين اجنزيداء والعدادات والتقاليدد إال
دليددو علددى انتسددابهم إىل أصددول تركيددة متعددددة كاالذريددة والعثمانيددة والرتكمانيددة
وغ ها(.)1
ويش الدليو الركي يمهوريدة العدراق لسدنة  1960عدن أصدو الرتكمدان

ومناطق وجودهم يف العراق بأنهم "انزلدوا يف العهدد السدلجوقي والعهدد العثمداني يف
مراكز على خا عسكري عندد ملتقدى املنطقدتني العربيدة والكورديدة ثدم توسدع
هددذه املراكددز فأصددبم مدددناً كددب اً مثددو تلعفددر والكددوير وخممددور والتددون كددوبري
وداقوق وطوزخورماتو وخانقني ومندلي واييزانيق وكان لغتها الرتكمانية متثدو
السددلطة احلاكمددة لعهددد قريددب"( .)2ونتيجددة لسياسددات الترتيددك يف العه دد العثمدداني
القريب وللتقرب من السلطة لتقليد املناصب ارداريدة يف جهداز الدولدةق غد ت اسدر
كوردية هويتها القومية إىل الرتكية مثو أسرة اليعقوبية (آل يعقوب زادة) املعروفدة
الدديت تنتمددي يف اجنصددو إىل عش د ة زنطنددة الكورديددة()3ق كددو هددذا سدداهم بازديدداد
التواجد الرتكماني يف املنطقة.
ومددن املكونددات اجنساسددية اجنخددرى يف املندداطق املتنددازع عليهددا العددرب ويعددد
تواجدهم حديثاً تارخيياًق وهو علدى منطدنيق اجنول عشدا ري وهدو اجنسدا ق والثداني
مدددني وظيفددي وكددان أساسد قطدداع العمددالق وبالنسددبة للددنما العشددا ري فددان أهددم
عش ة يف املنطقة وخاصة يف حمافتة كركدوك هدي عشد ة العبيدد يف جندوب غدرب
( )1حممد حسني حممد شوانيق امل در السابقق ص 107؛ د .كمال متهر ا دق امل در السابقق ص.85
( )2حممددود فهمددي درويددش وم ددطفى جددواد (الدددكتور) وا ددد سوسددة (الدددكتور) دليددو ايمهوريددة العراقيددة لسددنة
.1960

( )3د .كمال متهر امل در السابق ق ص.89
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كركوكق الذين جاءوا من وسا العراق إىل الشمال من بغداد يف أواخر القرن الثدامن
عشر وحتى أوا و القرن العشرينق وبسدبب التندافس بدني عشد تي العبيدد والشدمر
على املناطق الرعوية والزراعية هداجرت عشدا ر العبيدد إىل املنداطق الواقعدة شدرق
سلسددلة جبددو ددرين واسددتقروا يف مندداطق احلوجيددةق بعددد أن دعمدد السددلطات
العثمانيددة قبا ددو الشددمر ضددد العبيدددق ويؤكددد ذلددك مددا جدداء يف التقريددر السددري

الربيطاني عن العشا ر العراقية يف عام  1917مدا ن د "وتدوطني عشد ة العبيدد
يف الضددفة الغربيددة مددن نهددر دجلددة بددني املوصددو وبغددداد وقددد عددربوا نهددر دجلددة
واسددتقروا يف ديددارهم احلاليددة (حوجي دة العبيددد)"ق ومددع ذلددك كددان تواجددد العبيددد
ضعيفاً يف املنطقة حيه قدر تقرير بريطداني يف عدام  1917عدددهم يف احلوجيدة
والعتيم والدليم معدا بدد ألدف خيمدةق ومدن العشدا ر اجنخدرى عشد ة ايبدورق إال أن
مناطق متركز كظ العش تني كان خارج مدينة كركدوكق أمدا عشد ة البيدات الديت
يعتربهددا الددبعت عربيددة وآخددرون يعتربونهددا تركمانيددة ف دان موطنه دا اجنصددلي كددان
خراسان وانتقل إىل املنطقة يف عهد السظجقة(.)1
أما النما الثاني من الوجود العربدي فتمثدو بدالنما املددني الدوظيفي مدن
خظل العمو يف قطاعات الدنفا وال دناعة مدن الدذين انتقلدوا مدن منطقدة الفدرات

اجنوسا وجنوب العراق إىل كركوك(.)2

وبعددد احددتظل العددراق مددن قبددو بريطانيددا عددام  1918وتأسدديس الدولددة

العراقيددة اسددتمرت سياسددات تغددي الواقددع الدددميغرايف للمنطقددة وهددذه املددرة ل دداحل
املكون العربيق وهو ما كي بسياسة التعريبق وإن أول تغ دميوغرايف يف املنطقة
كان يوء الربيطانيني إىل استقدام العرب واآلثوريني واجنرمدن الندازحني مدن تركيدا
بعد املذاب اليت نتمتها هلم الدولة الرتكيةق للعمو يف شركة نفا العراق يف مدينة
( )1امل در نفس ق ص ص. 75-71

) )2حممد حسني حممد شوانىق امل در السابقق ص.122
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كركوك وضدواحيها لتدامني اجنيددي العاملدة الرخي دة السدت دامها يف جمدال العمدو
واخلدمات(.)1
وأثندداء احلكددم امللكددي للعددراق  1958-1921وتطبيق داً لسياسددة التعريددب

استعان احلكومات العراقية ب نشاء مشاريع أروا يدة كمشدروع اللطيفيدة والدجيلدة
واملسديب وايزيددرة ومشددروع احلوجيددة االروا دي لتددوطني العشددا ر العربيددة يف سددهو
احلوجيددة جنددوب غددرب كركددوكق وقام د احلكومددة بتنفيددذ مشداريع الددري وتوزيددع
اجنراضي على أبناء العشا ر العربية( .)2وان أوىل حماوالت التعريدب يف كركدوك إثنداء
احلكم امللكي كان عندما أقدم وزارة (ياسني اهلامشي) على إسكان عش ة العبيدد
يف سهو احلوجية حبجدة نزاعهدا مدع عشد ة العدزة يف ديداىل ومدن ثدم جلدب عشد ة
ايبددور الرحالددة وتوزيددع اجنراضددي عليهددا لزيددادة العن ددر العربددي يف حمافتددة
كركوك(.)3
كما استقدم احلكومات العراقية السابقة العمال واملست دمني من الوسدا
واينوب العراقي إىل كركوك وإنشاء الدور السكنية هلم منذ بداية اخلمسيناتق كمدا
يف منطقة عرفة يف كركوكق يف حني كدان نسدبة الكدورد العداملني يف الشدركة قليلدة
جداً مقارنة حبجمهدم السدكاني( .)4ويف عدام  1940مت تشدكيو يندة باسدم (يندة
ت فية اجنراضي) استمر عملها حتى عام  1950وقام بتمليك أراضي الكدورد إىل

الدولةق ومن ثدم قامد بتوزيعهدا علدى العشدا ر العربيدةق وكدذلك يف اجنربعيندات مت
( )1د .نددوري طالبددانيق منطقددة كركددوك وحمدداوالت تغددي واقعهددا القددوميق ط2ق لندددنق 1999ق ص 48؛ د .سددامر
مؤيد عبد اللطيفق امل در السابق.

( )2د .ندددوري طالبدددانيق امل ددددر السدددابقق ص ص 53-52؛ ا اةفور خا اةمخورىل بةعا اةرةب رةناااى ورةساااتان:
بةعةرةبكرةن-خة رسكة انى-بةرةنطاربونةوةىل جابى سكَكةمل هةو كَرل 2010ل ل.27

( )3د .منذر الفضوق حقوق ارنسان والتنوع االثين لسكان كركوكق حبه مقدم إىل مركز كدربظء للبمدوث والدراسدات
يف الندوة العلمية املنعقدة باسم كركوك مدينة القوميات املترخية (منوذجا لعراق املستقبو)ق لنددن  22-21متدوز

2001ق منشور يف :جملة 140ق العدد ()12ق 2007/4/15ق ص .20

( )4د .نوري طالبانيق امل در السابقق ص.51
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تشكيو مديرية العشا ر العامدة التابعدة لدوزارة الداخليدة وشدعبة ارسدكان الريفديق
وقام ببنداء مسدتوطنات للعدرب يف تلعفدر وسدنجار واحلضدر وسدهو قدراج جندوب
اربيو(.)1

وبعد قيام النتام ايمهوري وخظل فرتة حكم عبد الكريم قاسدم -1958

 1963ا تكن هناك سياسة مربجمة لتعريب املنطقةق لكن شهدت كركوك سياسة
تفرقة واضمة بني سكانها الكورد والرتكمان خظل فرتة قيدادة (نداظم الطبقجلدي)
للفرقة الثانية يف كركوك الذي احناز كلياً للرتكمان واتهم الكورد باالنف ال(.)2
وبدأ التعريب املربمج والركي وبت طيا بعد انقظب شدباط عدام 1963

مددن خددظل ترحي دو وتهج د سددكان القددرى الكوردي دة يف ضددواحي املدينددة وتوزي دع
ومتليك تلك اجنراضي إىل العشا ر العربية يف كركدوك وسدهو اربيدو .وأصدبم هدذه
السياسة من أولويات الدولة بعدد انقدظب  17متدوز  1968لتغدي واقدع املنطقدة

القددومي ذات اجنغلبي دة الكوردي دة مددن عدددة جوانددب وعلددى مراحددو حسددب خطددة
مدروسة()3ق ومتثل سياستها يف طدرد العمدال الكدورد العداملني يف شدركة الدنفا إىل
خددارج كركددوك واسددتبداهلم بعمددال عددرب مددن خددارج كركددوكق وتبددديو اجنكدداء
الكوردية وإطظق اجنكداء العربيدة بددالً منهداق وإضدافة سدجظت جديددة إىل إح داء

1957ق وتسجيو أكاء الوافدين العرب فيها بشكو يؤكد وجودهم هناك منذ عدام

1957ق ومنع الكورد والرتكمان من بيع عقاراتهم إال للعربق ومندع دا درة البلديدة
إعطدداء إجددازات البندداء للكددورد والرتكمددانق وإنشدداء املعامددو واملنشددات احلكوميددة يف
املندداطق القريبددة مددن طريددق كركددوك واحلوجيددة وتكري د ق وتشددييد آالف البيددوت
السكنية للعمال العرب للعمدو فيهداق وحتويدو املديندة وأطرافهدا إىل ثكندة عسدكريةق
( )1ةفور خةمخورىل سةرضاوةى ثكَشوول ل .29-28
( )2عوني الداووديق امل در السابق.

) (3عوني الداووديق امل در السابق.
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وتوطني آالف العوا و العربية يف كركوك وتوف السكن والعمو هلمق ففي الفدرتة مدا
بددني سددنيت  1988-1987بل د عدددد الكددورد الددذين رحلددوا مددن مركددز كركددوك

وأقضية دوبز (دبس) وكفري ومججال ( )136,008ش

داًق وبلد عددد العوا دو

الكوردية اليت مت طردها وترحيلها من حمافتدة كركدوك للفدرتة مدن سدنة 1991

ولغاية سنة  2001أكثر من ( )4417عا لدة بلد عددد أفرادهدا ( )25802ومت
ترحيددو وطددرد حددوالي ألددف عا لددة تركمانيددة بل د عدددد أفرادهددا مددا يقددرب مددن

( )5000ش

اًق وكذلك إعطاء منمة مالية وقطعدة ار

سدكنية للكدوردي الدذي

يرتك حمو إقامت يف كركوك إىل الوسا واينوب من العراق(.)1
وكاند سياسددة تغددي الواقددع الدددميوغرايف تددتم بقددرارات مددن أعلددى جهددات
السلطة السياسةق فعلدى سدبيو املثدال ال احل درق ووفقداً لقدرار جملدس قيدادة الثدورة

املرقم  88يف  1968/8/19و وجب كتداب اجمللدس الزراعدي حملافتدة املوصدو يف

 1972/1/15مت ترحيدددو او نقدددو عشد د ة ال د داي العربيد دة إىل قضددداء سدددنجار
واستول على آالف الدومنات مدن اجنراضدي الزراعيدة والديت تعدود ملكيتهدا للعشدا ر

االيزدية الكوردية حيه مت توزيع اجنراضدي املدذكورة علدى  131فدظح مدن عشد ة
ال داي ( .)2كمددا مت منددع احملدداكم مددن النتددر يف دعدداوي نقددو العقددارات يف مدينددة
املوصددو حسددب قددرار جملددس قيددادة الثددورة امل درقم  50يف  1989/1/28وكددذلك
ترحيو الكورد ومنهم الكورد الشبك وت فية ممتلكداتهم يف مديندة املوصدو وهددم
دورهم وحجدز ممتلكدات الكدورد املدرحلني وكدو ذلدك بدأوامر ركيدة( .)3وم دادرة

( )1د .نددوري طالبددانيق امل دددر السددابقق ص ص 73-71؛ كدداظم حبيددب امل دددر السددابق ص ص  562-561؛
ةفور خةمخورىل سةرضاوةى ثكَشوول ل .54

( )2حكومة إقليم كوردستانق وزارة شؤون مناطق خارج ارقلديمق تقريدر حدول التغدي ات ارداريدة للمنداطق املتندازع
عليها بضمنها كركوكق امل در السابقق ص.65

( )3امل در نفس ق ص.58
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اجنموال املنقولة وغ املنقولة للعوا و امللتمقة باحلركة التمررية الكوردية وحجدز
العقددارات واجنراضددي الزراعيددة للفظحددني الكددورد والسددماح للعناصددر العربيددة فق دا
بتمليك تلك العقاراتق ومت كو ذلدك راسديم مجهوريدة أو بقدرارات جملدس قيدادة
الثددورة أو برقيددات ينددة شددؤون الشددمال أو بكتددب ركيددة مددن احملافتددة والدددوا ر
اجنخرى للدولدة .ومدن اجدو عددم تدرجي كفدة التكدوين االثدين يف منداطق حمدددة
كان املراسيم والقرارات ت در بشان ذلدك ومنهدا قدرار جملدس قيدادة الثدورة رقدم
 579يف  1989/8/24الذي نو على أن حيق للعراقي من سكنة منطقة احلكدم

الددذاتي متلددك قطعددة ار سددكنية يف بغددداد واحملافتددات اجنخددرى عدددا حمافتددات
(نينوى والتأميم ودياىل)(.)1
ونتيجة لكو هدذه التغدي ات املسدتمرة يف هدذه املنداطق ا يبدق حجدم مكوندات
املنطقة على حاهلاق ويف ظو غياب وجود إح اء سكاني شفاف وشامو وحمايدق فاند مدن
ال عب احل ول على اجنرقام الدقيقة لعدد كو مكون من هذه املكوناتق إال ان ومن خظل
إشددارات امل ددادر التارخييددة مددن تقددديرات و مينددات الرحالددة واملستشددرقنيق إىل جانددب
التقديرات املقدمة من قبو الدول واملؤسسداتق وارح داءات السدكانية الديت جدرت ورغدم
وجددود الكددث مددن املظحتددات عليهددا تتهددر لنددا دميوغرافيددة املنطقددة .و تلددف امل ددادر
التارخيية والت مينات وارح داءات يف تقدديراتها لسدكان املنطقدةق كمدا متتداز اغلدب هدذه
الت مينددات والتقددديرات وارح دداءات بعدددم الدقددة والشددفافية والنزاهددةق كمددا أن هندداك
اختظفات كب ة بني هذه ارح اءات والت مينات يف تقدير سكان هذه املناطقق إىل جانب
أن هذه املناطق شهدت وعرب تارخيها تغي ات سكانية كب ة وخاصة بعد تأسديس الدولدة
العراقية من خظل ترحيو سكانها اجنصليني وتوطني آخرين حملدهم بغيدة تغدي واقعهدا
الدميغرايف ل احل مكون معني .ومن أقدم ارشارات عن التكدوين االثدين للمنداطق املتندازع
عليهاق ما كتب املهند الروسي (يوسيب ج نيك) الذي قدر عدد سكان كركوك يف عدام
( )1لظطددظع علددى نددو قددرار جملددس قيددادة الثددورة ينتددر :حكومددة إقلدديم كوردسددتانق وزارة شددؤون مندداطق خددارج
ارقليمق تقرير حول التغي ات اردارية للمناطق املتنازع عليها بضمنها كركوكق امل در السابقق ص. 153
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 1873-1872مابني  12إىل  15ألف نسمة وبأند باسدتثناء  40عا لدة أرمينيدة فد ن
باقي السكان هم من الكوردق حيه أن ا يشدر إىل املدوظفني العثمدانيني وأفدراد احلاميدة
العسكرية العثمانية املستقرة يف كركوك كجزء من سكان املدينة بو اعتربهم غربداء عدن
املنطقة جننهم كانوا يعدودون يف أغلدب اجنحدوال إىل البلددان الديت جنددوا منهدا بعدد انتهداء
فرتات خدمتهم باستثناء أفراد معدودين يت لفون يف العودة إىل مواطنهم ويت دذون مدن
املدينددة موطن داً جدي دداً هلددم جنسددباب اقت ددادية أو اجتماعي دةق لددذلك ا يشددر إىل وجددود
الرتكمان يف املدينةق كما أن اعترب مجيع املسيميني من اجنرمن بسدبب عددم متييدزه بدني

اجن رمن والكلددان وملعرفدة الدرو بداجنرمن يف القفقدا أكثدر مدن الكلددان واآلثدوريني(.)1
وذكر املؤرخ العثماني (مشدس الددين سدامي) يف اجمللدد اخلدامس مدن "قدامو ارعدظم"
الذي يعترب موسوعة تارخيية وجغرافية عثمانية مهمة ويف مادة كركدوك بدان "كركدوك
مدينة تقع يف والية املوصو بكوردسدتان وتقدع علدى بعدد  160كيلدومرتاً جندوب شدرق
مدينة املوصو ووسا تلول خضراء على وادي أدهم وتشكو مركز سنجق شهرزور عددد
نفوسها  30ألفاً  ...إنَّ ثظثة أرباع سكانها من الكورد والبقية من الرتك والعرب وغ هم

وهناك تعيش  760أسرة يهودية و  460أسرة مسيمية كلدانية"(.)2

ومددن ارشددارات اجنخددرى ي دذكر (ميجرسددون) الددذي زار كرك دوك عددام 1907

وقضى فرتة يف إحدى خاناتها بوسا السوق اليت كان تسودها اللغة الرتكيدة ويشد إىل
أنها من املددن الكا ندة علدى حددود كوردسدتان ويدتكلم أهلدها ثدظث لغدات ويؤكدد علدى
تواجد الكورد والرتك والكلدان والسريان والرتكمان والعرب واليهود واجنرمدن يف املديندة
واعترب اللغة الرتكية سا دة فيهدا إىل حدد كدب ويشد يف كتابد بدأن عددد الرتكمدان يف

املدينة  13ألف يقابلهم  5آالف كوردي و  5700مسيمي وألف يهودي .إال اند هنداك
) )1د .جبار قادرق امل در السابق.

( )2قامو ارعدظم حمدرري يف سدامي بشدنجي جلدد اسدتانبولق مهدران مطبعدة سديق 1315ق ص 2842ق نقدظ
عن :د .مجال رشيد ا دق امل در السابقق ص.49
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من يرى بان رأي سون هذا غ صدمي واند سدكن يف خدان يف وسدا املديندة وسدوقها
حيده كاند اللغددة الرتكيدة سددا دة فيهداق وإن الددذي دفدع بد للوقدوع يف هددذا اخلطدأ هددو
اعتقاده بان كو من يدتكلم الرتكيدة يف كركدوك هدو تركمداني والددليو علدى خطدا هدذا

الت ورق ارح اء الذي قام ب بلدية كركوك عام  1930بلد عددد الرتكمدان سدبعة

آالف نسمة يف حني بل عدد الكورد  22ألفاً وسبعة آالف للمكونات اجنخرى(.)1

إن بعت التقديرات للمسؤولني السياسيني الربيطانيني ومدنهم ادمونددز وواال
ليددون يش د ون إىل أن الرتكمددان يشددكلون اجنغلبيددة يف مركددز كركددوك ولكددنهم اعرتف دوا يف
نفس الوق بان الكدورد هدم اجنغلبيدة يف املنداطق الريفيدة احمليطدة باملديندةق حيده كدان
اجنسا يف ذلك الوق لتمديد القوميدة هدي اللغدة الناطقدة لألهدالي وكاند املنطقدة قدد
خرج د للتددو مددن حت د اردارة العثمانيددة وبالتددالي كان د حتددى املكونددات اجنخددرى غ د
الرتكمان يتمدثون الرتكية وان كث اً مدن الكدورد يف املددن انددجموا مدع مؤسسدات الدولدة
العثمانيددة وكددانوا جييدددون الرتكيددة( .)2وهكددذا فددان لشدديوع اللغددة الرتكيددة دفددع بددبعت
املستشرقني والرحالة وحتى الرتكمان أنفسهم يف املبالغة يف تقدير عددهم.
وأثندداء دراسددة مشددكلة املوصددو مددن قبددو ينددة ع ددبة اجنمددم قدددم كددو مددن
العراق وتركيا وبريطانيا أرقامداً متبايندة عدن التكدوين اجنثدين لسدكان الواليدةق ويف
الوق د الددذي كان د اجنطددراف املت ددارعة علددى والي دة املوصددو تطعددن يف تقددديرات
وحجج بعضها البعت كان بعثة ع بة اجنمم تشكك يف دقة وم دداقية البياندات
املقدمة من قبو مجيع اجنطدراف إذ وجددت أن البياندات املقدمدة مدن قبدو اجنتدراك
وكذلك املقدمة من قبو ار ليز بو وحتى بيانات احلكومدة العراقيدة غد دقيقدة
وإن احلجج اليت استندت إليها تلك اجنرقدام مشدكوك فيهداق ففدي الوقد الدذي تبدال
احلكومة الرتكية بعدد الرتكمان يف الوالية ف ن احلكومدة الربيطانيدة تدرى بدأنهم ال
( )1د .جبار قادرق امل در السابق.
( )2ليا م اندرسن وغاريه ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص.49-48
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يشكلون سوى  %8من جمموع السدكان يف حدني تقدو نسدبتهم يف البياندات العراقيدة

عن  %5من جمموع سكان الواليدة وكدذلك كدان التبداين كدب اً فيمدا يتعلدق بنسدبة
العرب حيه كان  %8,6وفق البيانات الرتكيةق أمدا يف البياندات الربيطانيدة فكدانوا

%23,7ق وحنو  %20,9يف تقديرات احلكومة العراقيدة بينمدا كدان التبداين أقدو يف

التقديرات اخلاصة باملكون الكوردي فقد كان نسبتهم  %56,1مدن جممدوع سدكان

الوالية وفق التقديرات الرتكية و %65,1حسدب البياندات العراقيدة و  %57,9مدن

جممددوع السددكان حسددب التقددديرات الربيطاني دة( .)1أمددا بيانددات كركددوكق فقددد قدددر
ار ليدز يف تقداريرهم املقدمدة إىل يندة ع ددبة اجنمدم عددد سدكان كركدوك حسددب
انتما هم اجنثين كما يلي :الكورد  45ألف الرتك  35ألدف العدرب  10آالف اليهدود
1400ق واملسيميون 600ق أي أن جمموع سكان اللدواء حسدب تقدديراتهم كدان 92

ألف نسمة بي نما قدر اياندب الرتكدي عددد سدكان اللدواء بضدعف ذلدك الدرقم فقدد

كان اجنرقام الرتكية على الشكو التالي :الكدورد  97ألفداً والدرتك  79ألفداً والعدرب
 8آالف أي ما جمموعد  184ألفداً( .)2ونظحدع يف البياندات الرتكيدة أنهدا بالغد يف

تقدير نسبة املكون الرتكماني على حساب املكونات اجنخرى والدليو على ذلدك أنهدم
أشددداروا إىل وجدددود  32960تركمددداني يف السدددليمانية يف حدددني ا يكدددن فيهدددا أي

تركماني باستثناء التواجد العسدكري الرتكدي البسديا خدظل السدنوات اجنخد ة مدن
عمر الدولة العثمانية( )3وهكذا فأن الطرفان ار ليزي والعراقي بدالغوا يف تقددير
نسبة العرب يف والية املوصو ا فيها كركوك وذلدك لددعم وجهدة نترهمدا بينمدا
حاول اجنتراك رفع نسبة الرتكمان يف الوالية وبشكو خداص يف كركدوك وا يكدن يف

( )1د .فاضو حسنيق مشكلة املوصوق امل در السابقق ص ص 122-120؛ خليو إكاعيوق إقليم كوردسدتان العدراقق
امل در السابقق ص.145

( )2د .جبار قادرق امل در السابق.
) (3امل در السابق.
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صدداحل أي مددن الطددرفني املتنددازعني (العددراق وتركيددا) رفددع نسددبة الكددورد إال أنهمددا
اضددطرا إىل االعددرتاف بكددون الكددورد يشددكلون اجنكثري دة املطلقددة مددن سددكان الوالي دة.
وهكذا د بأن مجيع املكونات اجنثنية اجنساسية باسدتثناء الكدورد وجدد مدن يددافع
عن م احلها يف هذا ال راعق وكان التقديرات اليت قدمها ايانب العراقدي قريبدة
إىل البيانات الربيطانية .أما ينة ع بة اجنمم حلدو مشدكلة املوصدو فقددرت سدكان
لددواء كركددوك الدديت تشددغو جددزءاً كددب اً مددن سددكان ومسدداحة تلددك املندداطق بالشددكو
التالي-:
القومية
الكورد

عدد السكان
47500

النسبة املئوية
42,5

العرب

35650

32,0

الرتك

26100

23,4

اآلخرون

2400

2,1

اجملموع

111650

100

جدول رقم ()5

سكان لواء كركوك حسب التنوع القومي يف عام  1924وفق تقديرات ينة
ع بة اجنمم(.)1

ويف عام  1927جدرى تعدداد للسدكان يف العدراق ولكند اقت در علدى املددن
والق ددباتق وكان د جنهددداف معينددة كالتجنيددد وتنتدديم املسددا و ارداريددة .ويف عددام
 1934جرى تعداد آخر للسكان من خظل وضع يان وهيئات خاصدة اسدتقرت يف

( )1فاضو حسنيق امل در السابقق ص 120؛ د.خليدو إكاعيدو حممددق البعدد القدومي للدتغ ات يف احلددود ارداريدة
حملافتة كركوك (التأميم)ق امل در السابقق ص.20
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أماكن معينة ومت استدعاء امل تار ورؤساء العوا وق وكان الغر من أيضاً جنغرا
التجنيد ال عسدكري وتنتديم دفداتر النفدو وإجدراء االنت ابدات النيابيدة()1ق ليدأتي

بع دده إح دداء عددام  1947الددذي اقت ددر بيانات د علددى احلالددة الدينيددة فقددا دون
القوميددةق ومددن ثددم جدداء إح دداء عددام  1957الددذي يعتددرب مددن أكثددر ارح دداءات

السكانية قبدوالً يف تداريخ العدراق املعاصدرق أمدا ارح داءات الديت تلد هدذا ارح داء

ومنها إح اء عام  1965و 1977و 1997ا يكن دقيقاً بو كان مسيساً ولدذلك
ا تلق قبوالً من قبو املكونات العراقية وخاصة غ العرب.

كان العراق حتدى عدام  1947يفتقدر إىل بياندات دقيقدة وشداملة عدن سدكانها

وارح ا يات واليت سبق ذلك التداريخ كاند جمدرد تقدديرات و ميندات وإح داءات
جز ية غ دقيقةق أما إح اء عام  1947فيعترب أول إح داء سدكاني يف العدراق وفدق

الطرق احلديثة لإلح اء إال أن بياناتها ال تش إىل احلالدة القوميدة للسدكان بدو أشدارت
إىل الديانة فقا و الغالبية العتمى مدن سدكان العدراق مدن املسدلمني مدع وجدود أقليدات
دينية كاملسيميني وااليدزديني وال دابئة .وكدان التكدوين الدديين ملركدز قضداء كركدوك
وفددق إح دداء عددام  1947كدداآلتي :املسددلمون 654ق58ق املس ديميون 715ق 6اليهددود
873ق 2ال ابئة  37اريزديدون شد و واحدد فقدا والعقا دد اجنخدرى  28شد و

بينما بل عدد املسدلمني يف ريدف قضداء كركدوك  23194واملسديميون  862واليهدود

 77والعقا ددد اجنخددرى  .)2(3ووفقدداً لإلح دداء السددكاني لسددنة  1977فددان املسددلمني
يشددكلون 293ق474ق 11نسددمة مددن سددكان العددراق أي مددا يعددادل %96,70ق يلدديهم

املسيميون بنسبة  %2,14ثم االيزديون بنسبة .)3(%0,86

( )1د .خليو إكاعيو حممدق إقليم كوردستان العراقق امل در السابقق ص .32
( )2د .جبار قادرق امل در السابق.

( )3رشيد اخليونق اجنديان واملذاهب بالعراقق منشورات روح اجنمنيق ط1ق [د.م].ق 2005ق ص.440
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ويتواجددد االيزديددون الددذين يعتددربون ديانددة مسددتقلةق ولكددن مددن الناحيددة
القومية هم كورد رغدم عددم تسدجيلهم مدن قبدو احلكومدات العراقيدة كدورداًق وقدد
تعر هذا املكدون وبسدبب ديند وقوميتد الكورديدة إىل دظت إبدادة مندذ العهدد
العثماني إال أن تنتيمهم الدديين سداعدهم علدى تضدامنهم الدداخلي ووحددتهمق وال
توجددد بيانددات دقيقددة حددول نسددبة وجددودهم إمنددا هددي علددى اجنغلددب مينددات

وتقديرات وتش تقدديرات يندة ع دبة اجنمدم إىل أن عدددهم تدرتاوح مدابني -21

 30ألددف نسددمةق أمددا يف إح دداء  1947فبلدد عددددهم ( )32433نسددمة()1ق ويف
إح دداء  1957بل د عددددهم (829ق )68نسددمة( .)2أمددا يف إح دداء  1977فبل د

عددهم (191ق )102نسمة ويشدكلون  %0,86مدن اجملمدوع الكلدي لسدكان العدراق
وااليزيدية ثاله مكون ديين من حيه العدد يف العدراق بعدد املسدلمني واملسديمينيق

ويتواجددد  %88مددنهم يف املندداطق املتنددازع عليهددا يف حمافتددة نينددوى وخاصددة يف
أقضية الشي ان وسنجار وتلكيف(.)3

أما املسيميون (الكلدان واآلثدوريني واجنرمدن) فبلد عدددهم  253478نسدمة

أي نسدبتهم  %2,14مدن سددكان العدراق وفقداً رح دداء عدام 1977ق إال أن  %56مددنهم

كددانوا يعيشددون يف بغددداد و %7يف دهددوك و %4,5يف الب ددرة و %4,2يف اربيددو ونسددب
قليلددة يف حمافتددات أخددرىق ويبقددى تواجدددهم يف املندداطق املتنددازع عليهددا قلدديظ حيدده
يعيش  %4,6يف كركوك و %21يف نيندوى (مدع أن نسدبتهم العاليدة نسدبياً يف حمافتدة

( )1د .خليو إكاعيو حممدق إقليم كوردستان العراقق امل در السابقق ص. 67

) )2دلشدداد نعمددان فرحدانق معاندداة الكددورد االي دزديني يف ظددو احلكومددات العراقيددة 2003-1921ق مركددز الدراسددات
الكوردية وحفع الوثا قق ط1ق دهوكق 2008ق ص .34

( (3للمزيد ينتر :امل در نفس ق ص  21وما بعدها ؛ رشيد اخليونق امل در السابق ق ص.457
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نينوى فان  %42من هذه النسدبة يعيشدون يف مركدز قضداء املوصدو أي خدارج املنداطق

املتنازع عليها)(.)1
ويتهر نسدب كدو املكوندات الدينيدة يف احملافتدات الديت تقدع ضدمن املنداطق
املتندازع عليهددا (كركددوك ونينددوى وديداىل) ووفقد ًا رح دداء عددام 1977ق يف ايدددول

رقم ( )6بالشكو التالي:
احملدددداف مسلم
ظة

مسيمي ايزدي

صددددابئ يهودي
ي

نينوى 125 8970 5394 95339
8

5

2

89,37

%4,9

8,16

%

كركددددو 601 1156 47938
ك
1
1

دياىل

3

262
7

%

97,31

2,35

0,12

%

%

758 58308

9

أخرى

غدددددددددد
مبني

0,000

0,24

0,00 0,01
%

%1

%2

%

315

6

6

745

0,00 0,06

%

%

%1

88

403

7

0,15 %0,001
%
15

360

4
99,72
%

0,13

0,02
%

0,00 0,07
%

جدول رقم ()6

%1

0,06 %0,002
%

التوزيع الديين لسكان بعت احملافتات ونسبتهم املئوية وفقا رح اء .)1(1977
( (1رشيد اخليونق امل در السابقق ص.446-443
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يعترب إح اء عدام  1957أول إح داء ركدي جيدري علدى أسدا قدوميق حيده
تش جداول ارح اء إىل ت نيف السكان من حيه لغة اجنم ومع أن هذا ارح داء يعتدرب
مدن أحسددن ارح ددا يات السددكانية يف تدداريخ العددراق إال أند كددان يعدداني أيضداً مددن بعددت
النواقو منها اعتماد مبدأ لغة اجنم لتمديد االنتماء القوميق وان معيدار اللغدة ال يتطدابق
دا ماً مع االنتماء القوميق فهناك من عايف وسا قومية أخرى وتعلم لغتها ب ورة أفضو
من لغت اجنم ولكن ذلك ال يعين بأن أصب ينتمي إىل القومية ايديدة اليت تعلم لغتهدا
ففي كركوك مثظً كان السيادة للغة الرتكمانية يف دوا ر وأسواق كركدوك آندذاك وهدذا ال
يتطددابق مددع حقيقددة عدددد الرتكمددان يف كركددوكق كددذلك احلددال يف مدينددة املوصددو حيدده
السيادة للغة العربية كما شهدت عمليات التعدداد حداالت تزويدر كدث ة يف بعدت اجنحيداء
الشعبية للكورد يف كركدوك وتدبني ذلدك بوضدوح عندد نشدر نتدا ج التعدداد املدذكور عدام
 1959إذ ظهر لدى مراجعة الكث من الكورد لدا رة النفدو يف كركدوك بدأنهم سدجلوا

تركمان داً وقددد قدددم بعضددهم دعدداوى قضددا ية رعددادة كتابددة قددوميتهم بشددكو صددمي ق
بارضافة إىل عامو آخر وهو تسجيو املوظفني والعسدكريني املقديمني يف كركدوك ب دورة
مؤقتة ضمن سكان كركوك وخباصة أفراد الفرقة الثانية للجيش العراقي(.)2

ومددن خددظل النتددر إىل ايدددول رقددم ( )7والرسددم البيدداني رقددم ( )1التدداليني

يتهر لندا النسدب السدكانية للمكوندات القوميدة يف حمافتدة كركدوك وحجدم التغدي يف

نسبة هذه املكونات مدن إح داء إىل آخدر مندذ عدام  1922وحتدى عدام  1997حيده
د أن نسدبة سدكان الكدورد والرتكمدان واملسديميني يف تنداقو مسدتمر مدن إح داء إىل
آخرق ويقابلها ارتفاع يف نسبة العرب وذلك بسبب ممارسة سياسدة التغدي الددميوغرايف
يف كركددوك مددن خددظل الرتحيددو القس دري للسددكان الكددورد والرتكمددان وتددوطني العددرب
( )1امل در السابقق ص.447-446
( )2د .جبار قادرق امل در السابق.
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حملددهمق بارضددافة إىل سياسددة احلكومددة ارداريددة يف فددك ارتبدداط االقضددية ذات الغالبيددة
الكوردية من كركوك وإحلاق أقضية ونواحي ذات غالبيدة عربيدة بهداق وكدذلك تسدجيو
املسيميني كعرب.
1997 1977 1965 1957 -1922

القومية

1924
الكورد

%65,1

%21 %37,6 %36,1 %48,3

العرب

%20,9

%39 %28,2

%72 %44,4

الرتكمان

%4,8

%7 %16,3 %19,5 %21,4

كلدددان سددريان اثددور أرمددن
وآخرون

%9,2

%2,1

%5,4

%1,7

جدول رقم ()7

مت تسدددددددددجيلهم
كعرب

نسبة سكان حمافتة كركوك حسب القومية أعوام 1924-1922
ق.)1(1997,1977,1965,1957

( )1إح اءات أعوام (1924-1922ق  1957و )1977من حكومة إقليم كوردسدتانق وزارة شدؤون منداطق خدارج
ارقليمق تقرير حول التغي ات اردارية للمنداطق املتندازع عليهدا بضدمنها كركدوكق امل ددر السدابقق ص9ق وإح داء
عام  1965من :د .خليو إكاعيو حممدق البعدد القدومي للدتغ ات يف احلددود ارداريدة حملافتدة كركدوكق امل ددر

السابقق ص .21وإح اء  1997من :ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك السياسدة االثنيدة يف الندزاع
واحللول التوافقيةق امل در السابقق ص.76
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80

الكورد

70
60

العرب

50
40
30

التركمان

20
10
0

كلدان,سريان,اثوريين ,ارمن
واخرون

1997

1977

1965

1957

19221924

رسم بياني رقم ()1

نسبة سكان حمافتة كركوك حسب القومية يف أعوام (-1922
)1997,1977,1965,1957,1924

وتنطبدق احلالدة السدا دة يف حمافتدة كركددوك علدى احملافتدات اجنخدرى مددن
املناطق املتنازع عليهدا (وان بدرجدة أقدو)ق ففدي حمدافتيت نيندوى وديداىل تعرضد
نسبة الكورد والرتكمان واآلخرون إىل التقليو ويقابلدها ارتفداع نسدبة العدرب فيهداق
كما يتهر يف ايدول التالي-:
القومية

حمافتة نينوى

حمافتة دياىل

1957

1977

1957

1977

الكورد

%30,7

%25,0

%18,2

%10,8

العرب

%56,1

%73,6

%79,3

%87,4

الرتكمان

%4,8

%0,7

%2,2

%1,4

اآلخرون

%8,4

%0,7

%0,3

%0,4

جدول رقم ()8
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النسبة املئوية لسكان حمافتيت نينوى ودياىل ( )1977-1957حسب القومية(.)1
ومن خظل االطظع على اجنرقام ارح ا ية تتهر بأن نسبة النمدو السدكاني
للعرب يف حمافتة كركوك كنمدوذج يف تزايدد مسدتمرق ويف نفدس الوقد فدأن نسدبة
النمددو السددكاني للمكونددات اجنخددرى خاصددة نسددبة الكددورد بالدرجددة اجنوىل والرتكمددان
بالدرجة الثانية كان يف تناقوق كما يتهر يف ايدول التالي-:
القومية

1965-1957

1977-1965

1977-1957

الكورد

%1,1-

%0,7

%0,1-

العرب

%8,5

%1,6

%5,0

الرتكمان

%1,4

%1,1-

%0,2-

جدول رقم ()9

نسبة النمو السكاني ملكونات حمافتة كركوك الر يسية بني أعوام 1977-1957
(.)2

إنَّ السياسات اليت مارستها احلكومات العراقية املتمثلة باحلرب املستمرة مع
احلركة التمررية الكورديةق وانتهاج سياسات اربادة والرتحيدو (اجننفدال)ق وسياسدات
ما كي بت مي القومية وإجبار غد العدرب علدى تغدي قدوميتهم إىل العربيدةق
أدت إىل تقليو سكان الكدورد والرتكمدان واملكوندات القوميدة اجنخدرى يف العدراق مدع
) (1د .خليو إكاعيو حممدق إقليم كوردستان العراقق امل در السابقق ص ص 58ق 75؛ د .خليدو إكاعيدو حممددق
كَشةى ورة ة عكَراق كشةى سنورة يان بونل سةرضاوةى ثكَشوول ل .56

( )2د .خليو إكاعيو حممدق البعد القومي للتغ ات يف احلدود اردارية حملافتة كركدوك (التدأميم )ق امل ددر السدابقق
ص.22
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ارتفدداع مسددتمر يف نسددبة العددرب علددى مسددتوى البلدددق ويتهددر لنددا هددذا بوضددوح يف
ايدول التالي-:

السنة

الكورد

العرب

الرتكمان

1957

%79,2

%16,7

%2,16

1965

%81,0

%14,1

%1,8

1977

%80,2

%13,95

%1,15

جدول رقم ()10

يبني النسبة املئوية للسكان حسب القومية بني أعوام  1977-1957إىل اجملموع الكلي

للعراق(.)1

ووفقدداً لتقريدددر وزارة شدددؤون منددداطق خدددارج ارقلددديم يف حكومدددة إقلددديم
كوردستان (واعتماداً علدى البطاقدة التموينيدة يف  )2007/4/30بلد عددد سدكان

مدينددة كركددوك (014ق )705نسددمة ويبلد عدددد الكددورد (712ق )426نسددمة أي

نسبة ( )%60من سكان املديندة()2ق ووفقدا لدنفس التقريدر فاند بعدد عدام 2003

ح ل تنقظت سكانية وحتدى تداريخ  2006 /12/31عدادت ( )42724عا لدة

كوردية (طردوا سابقاً مدن كركدوك أثنداء عمليدات التعريدب) إىل كركدوك بلد عددد
أفرادها (544ق )224نسدمة ويف االجتداه املعداكس رحلد (986ق )5عا لدة عربيدة

( )1د .خليو إكاعيو حممدق إقليم كوردستان العراقق امل در السابقق ص ص 55ق .74
( )2حكومة إقليم كوردستانق وزارة شؤون مناطق خارج ارقلديمق تقريدر حدول التغدي ات ارداريدة للمنداطق املتندازع
عليها بضمنها كركوكق امل در السابقق ص.23
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(من العرب الوافدين إىل كركدوك أثنداء عمليدات التعريدب) عدن كركدوك وبلد عددد

أفرادها (973ق )52نسمة وهذا االجتاه مستمر باستمرار تطبيدق عمليدة التطبيدع
حسب املادة  140مدن الدسدتور العراقدي الددا م لعدام  2005وباسدتعادة أالقضدية

اجنربعة (مججمالق كفريق كظر وطوزخورماتو) إىل حمافتة كركوك سيشكو الكورد
أغلبية كب ة(.)1
ويبدو لنا مما سبقق أن املناطق املتنازع عليها تعرض منذ تارخيها القدديم
إىل هجددرة أقددوام إليهددا وخاصددة بعددد الفددت ارسددظمي للمنطقددة الدديت بدددأت بهجددرة
الرتكمان إليهدا يف الع هدد اجنمدوي والعباسدي كممداربني واسدتمر تددفقهم للمنطقدة يف
عهد السظجقةق واستفاد الرتكمان الشيعة القزلبايف من ال فوينيق والرتكمان السنة
من العثمانيني يف تعزيز وجودهم يف املنطقةق واستمرت هذه اهلجرات طدوال أربعدة
قددرون مددن احلكددم العثمدداني ودخل د موجددات بشددرية تركمانيددة مددن اجددو ايددة
الطريق السلطاني وكذلك ردارة الواليات يف العراق .وبعد تأسديس الدولدة العراقيدة
بددأت عمليدة التعريدب عليهدا وكدان علدى منطدنيق اجنول عشدا ري لتدوطني العشدا ر
العربيددة يف هددذه املندداطقق أمددا الددنما الثدداني فتمثددو بددالنما املدددني الددوظيفي مددن
العمددال واملددوظفني يف قطاعددات الددنفا وال ددناعة مددن الددذين انتقلددوا مددن منطقددة
الفرات اجنوسا واينوبي العراقي إىل هذه املناطقق وأصدبم سياسدة التعريدب مدن
أولويات الدولة خاصة أثناء احلكم البعثي للعراق لتغي واقع املنطقة القدومي ذات
اجنغلبیة الكوردیة من عدة جوانب وعلى مراحو حسب خطة مدروسة ومتثل
سياستهم يف ترحیل الكورد والرتكمان وتدوزیع ومتدویك أراضديهم للعدرب وطدرد
العمددال الكددورد العداملني يف شددركة الددنفا والقطاعددات اجنخددرى إىل خددارج مندداطقهم
واستبداهلم بعرب وتبديو اجنكاء الكوردية باجنكاء العربية.

( )1امل در نفس ق ص.24
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ونتيجة لكو هذه التغي ات املستمرة يف هدذه املنداطق تغد حجدم مكوندات
املنطقددةق ويف ظ دو غيدداب وجددود إح دداء سددكاني شددفاف وشددامو وحمايددد فان د مددن
ال دعب احل دول علدى اجنرقددام الدقيقدة لعددد كدو مكددون مدن هدذه املكونداتق ولكددن
امل ادر التارخيية كتقديرات و ميندات الرحالدة واملستشدرقني وكدذلك ارح داءات
السكانية اليت جرتق ورغم وجود الكث مدن املظحتدات عليهداق يتهدر لندا املظمد
الدميوغرافيددة للمنطقددة .و تلددف هددذه التقددديرات والت مينددات وارح دداءات يف
تقديراتها لسكان املنطقة كما متتاز اغلبهدا بعددم الدقدة والشدفافية والنزاهدةق فكدو
طرف يأتي ببيانات و مينات لددعم مواقفد وسياسدات ق ولكدن مدع كدو ذلدك فدان
اغلدددب الرحالدددة اجنجاندددب وتقدددديرات احلكومدددات الثظثدددة (العراقيدددة والرتكيدددة
والربيطانية) املقدمة إىل ينة ع بة اجنممق بو حتى تقديرات اللجنة نفسها تؤكدد
أن الكددورد كددانوا يشددكلون اجنكثريددة يف واليددة املوصددو وحتددى يف لددواء كركددوك الدديت
أصبم حمور النزاع يف الوق احلاضرق وبعد ذلك فان العدراق وحتدى عدام 1947

كان تفتقر إىل بيانات دقيقة وشاملة عن سكانها واليت سبق ذلك التداريخ كاند

جمرد تقديرات و مينات وإح اءات جز ية غ دقيقةق أمدا إح داء عدام 1947

فيعتددرب أول إح دداء سددكاني يف العددراق مت وفددق الطددرق احلديثددة لإلح دداء إال أن
بياناتها ال تشد إىل احلالدة القوميدة للسدكان بدو أشدارت إىل الددیاندة أمدا التكدوين

القومي فهي أسا النزاع ويعترب إح داء عدام  1957مدن أكثدر ارح داءات قبدوالً
لدى الكورد باعتبارها أكثر ارح اءات نزاهة وجرت لتبني احلالة القومية للسكانق

ولي دأتي بعدددها إح دداءات أعددوام 1965ق 1977ق و 1997ولكددن مددا نظحددع أن
إح اء  1957يؤكد أن الكورد يشكلون اجنغلبية يف املناطق املتنازع عليهدا وخاصدة

يف كركوكق ومن خظل النتر إىل ايداول ارح ا ية ف نها تش وبوضدوح أن نسدبة
املكون العربي سواء يف املناطق املتنازع عليهدا أو يف العدراق عمومداً يف تزايدد مسدتمر
يف حني أن نسدبة املكوندات اجنخدرى يف تنداقو مسدتمر كنتيجدة طبيعيدة لسياسدات
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التعريب .وتبقى معرفة العددد احلقيقدي لكدو مكدون مدن املكوندات يف هدذه املنداطق
حمو شك اجنمر الذي يتطلب إجراء إح اء سكاني شامو ونزي ملعرفة ذلدكق ورغدم
حمدداوالت احلكومددة احلاليددة للقيددام ب جرا دد إال أن احلساسدديات السياسددية أدت إىل
تأجيلها أكثر من مرة.

الف و الثاني
العوامو املؤثرة يف حو مشكلة املناطق املتنازع عليها
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الف و الثاني
العوامو املؤثرة يف حو مشكلة املناطق املتنازع عليها
سنتناول يف هذا الف و أهم العوامو اليت اثرت على عددم التوصدو إىل حدو

دستوري نها ي ملشكلة املنداطق املتندازع عليهدا بعدد عدام 2003ق وذلدك مدن خدظل
ثظثة مباحدهق يف املبمده اجنول سنشد إىل تعدار املواقدف وامل داحل بدني مكوندات
هذه املناطق من الكوردق والعرب والرتكمدان واملكوندات الدينيدة اجنخدرى كدااليزديني
واملسيمينيق أما يف املبمده الثداني سدنتطرق إىل تددخو الددول ارقليميدة يف املشدكلة
دناه
بشكو أو برخر ومنها (تركياق إيران والدول العربية)ق أما املبمه الثالده ف
للتدخو الدولي وسنش في إىل الدور اجنمريكي ودور بعثة اجنمم املتمدة يف العدراق
(يونامي)ق وكذلك رؤى منتمة جمموعة اجنزمات الدولية.

املبمه اجنول :تباين الرؤى وامل احل بني ايماعات االثنية
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إن طبيعة النزاعات حول عا دية مناطق معينة تتسم بالتعقدد والتشدابكق
وذلك الن النزاع يف اغلب اجنحيان يكون ح يلة جمموعة تفداعظت عدرب عقدود مدن
الزمنق والسيما إذا كان لتلك املناطق خ وصدية دميغرافيدة متنوعدةق ويف العدراق
تشدكل خارطدة الندزاع حددول عا ديدة املنداطق املتندازع عليهددا مدن خدظل الطبيعددة
الدميغرافيدة هلدذه املنداطق وتقدداطع امل داحل بدني املكونددات الر يسدية هلدذه املندداطقق
واليت تتمثو بالكورد والعدرب والرتكمدان إىل جاندب أقليدات عرقيدة ودينيدة صدغ ة
كاآلشوريني والكلدان واجنرمن وااليزديني والشبكق إال إننا سنركز على م احل ورؤى
املكونات الر يسية الثظثةق وسنش إىل رؤى اجنقليات اجنخرى باخت ار.

املطلب اجنول :الرؤية وامل احل الكوردية

إنَّ الرؤية الكوردية حول املناطق املتنازع عليها هي تارخيية-جغرافيةق فهم
يرون بان هذه املنداطق تعدد جغرافيد ًا امتددادًا لإلقلديم ايبلدي الكدورديق وتارخييد ًا
كان جزءاً من ارمارات الكوردية بو أن مدنها مت تشييدها على يد أسدظف الكدورد
وكانوا هم أصماب هذه اجنراضي قبو زحف اآلخدرين إليهداق وعدززوا وجدودهم فيهدا

بعد احليف واالضطهاد الذي حلدق بهدم علدى مدر الع دورق ويستشدهد الكدورد بدأنهم
كددانوا يشددكلون أكثريددة سددكان هددذه املندداطق وفق داً لتقددديرات الرحالددة واملؤسسددات
وارح دداءات السددكانية الركيددة وخاصددة إح دداء عددام  .1957وقددد أشددار مشددروع

دسددتور كوردسددتان لعددام  2009عددن الرؤيددة التارخييددة-ايغرافيددة للكددورد إىل هددذه
املندداطق بوضددوح يف املددادة الثانيددة إىل أن كوردسددتان العددراق كيددان جغددرايف تددارخيي
يشددمو املندداطق املتنددازع عليهددا إىل جانددب احملافتددات الثظثددة (اربيددوق سددليمانية
ودهوك) .كما أن الرؤية الكوردية هلذه املناطق ليس جديدة بو أنهم اعتربوا هدذه
املناطق جزءاً من كوردستان قبو تأسيس الدولدة العراقيدةق حيده أدرجد كركدوك
ومجيع املناطق املتندازع عليهدا االخدرى يف اخلارطدة الديت قددمها (شدريف باشدا) إىل
مدؤمتر بداريس للسددظم يف عدام  1919واسددتمرت هدذه املطالبدة بعددد إحلداق واليددة
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املوصو بالعراق من خظل ثورة الشيخ حممود احلفيد واستمرت من بعده مدن قبدو
ايمعيددات واجنحددزاب الكورديددةق حيدده اعتددرب حددزب رزكدداري يف مذكرت د إىل اجنمددم
املتمدة يف عام 1945ق هذه املناطق كمناطق كوردية( .)1وبسبب اخلظف على هذه
املناطق بني احلكومة املركزية والقيادة الكوردية ا يتوصدو الطرفدان إىل أي اتفداق
نها ي والسيما يف اتفاقية احلكم الذاتي لعام .1970

وقد طرح الكورد رؤيتهم حول هذه املناطق يف مؤمترات املعارضة العراقيدة
املنعقدة يف عقد التسعينات من القرن املاضيق ففدي مدؤمتر دمشدق بعندوان (امليثداق

املشرتك للعمو الوطين) املنعقد يف  27كانون اجنول  1990ويف النقطة الرابعة مدن
بيان اخلتامي أشار إىل إلغاء سياسات التمييز العرقي والقدومي وإلغداء كافدة قدرارات
وآثار سياسات التغي الدميوغرايف للسكان اليت جرت رحداث تغي الواقدع القدومي
والتارخيي ملنطقة كردستان وحو القضية الكوردية حدظً عدادالًق ويف مدؤمتر بد وت
لألحزاب والقوى العراقية املعارضة املنعقدة يف  13-11آذار 1991ق حيده شدارك

فيدد  17حزبدداً سياسددياً وممثلددي الدددول اجملدداورة ومنهددا سددوريا وإيددران ولبنددان
والكوي ق قدم عدة توصيات ومنها التوصية رقدم  7الديت أشدارت إىل مسدا و تهجد

الكورد حيه كان يق د بها املناطق املتندازع عليهداق ويف املدؤمتر الثالده للمعارضدة

العراقية يف صظح الدين/اربيو يف عام  1992اقدر الفيدراليدة للكدوردق ويف مدؤمتر
نيويددورك بعنددوان البيددان اخلتددامي للمعارضددة العراقيددة يف  3كددانون اجنول 1999

الذي شارك في  300ش

دية عراقيدة اقدر املدؤمتر بسياسدات الدتهج والرتحيدو

القسري الدذي مارسد النتدام البعثدي .ويف مدؤمتر لنددن املنعقدد يف  16-14كدانون

اجنول  2002بعندوان (مددن اجددو إنقداذ العددراق وحتقيددق الدميقراطيدة) أكددد البيددان
(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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السياسي للمؤمتر على االلتزام قررات املؤمترات السابقة وخ وصاً مدؤمتر صدظح

الدين 1992ق واهم ما جاء فيهدا النقطدة  8الديت أدان فيهدا مدا حلدق بدالكورد مدن
سياسات التمييز والتلم والرتحيدو ويف النقطدة  9أدان الرتحيدو والتمييدز العرقدي

وتغي اهلوية القومية والرتحيو القسري والق ف الكيمياوي وكافة التغي ات الديت
حلق ناطق كركوك وسنجار وخممور وخانقني وشي ان وزمدار ومنددلي ومنداطق
أخرى وفقاً لآللية التالية (إعادة املرحلني وإلغاء كافة اآلليات الديت مارسدتها النتدام
منذ عام  )1968وأشارت إىل ضرورة إجراء إح اء سكاني بعد إلغاء آثدار الرتحيدو

واالتمييز العرقي والطا في وتغدي الواقدع الددميغرايف لكوردسدتان ومنداطق أخدرى
من العراق( .)1وظل املطالبة الكوردية بهذه املنداطق مسدتمرة حتدى سدقوط نتدام

صدددام حسددني يف  9نيسددان 2003ق حيدده ا ددذت هددذه املطالبددة فيمددا بعددد إطدداراً
قانونياً من خظل ورودها يف قانون إدارة الدولة العراقيدة للمرحلدة االنتقاليدة لعدام

.2004

اثناء احلرب االمريكية على العراق عام  2003شدارك قدوات البيشدمركة
()2

اىل جانددب ايدديش االمريكددي ضددد نتددام صدددام حسددني وعددربوا اخلددا اجنخضددر
ووصددلوا إىل املندداطق املتنددازع عليهدداق وبدددأ قسددم مددن الكددورد املهجددرين بددالعودة إىل
( )1ئةمحةة عةزيزل راستى ةارى ةر و ة نكَوان رابروةوو بارى ئةخروةال اةر و ل 2007ل ل ل 152-150
؛ هااوركَ جوخعاةل ناوضاة نا و اة ان ااةر و باة منووناة :خوين نةوةياة  ,ياساايىل ل ل 12-7ل كَكو كنة ااة

ها كة بةالظ رن ل سايتىَ www.kirkukcenter.com/ :ل ةوخاهكك سةرةان .2011/4/3

( )2اخلا اجنخضر :يق د ب اخلا الفاصو بني املناطق اليت كاند حتد إدارة حكومدة إقلديم كوردسدتان مندذ عدام
 1991ولغاية  2003وبدني بداقي منداطق العدراق الديت كاند حتد إدارة احلكومدة املركزيدة إال اند لديس هلدذا

اخلا إطار دسدتوري وإمندا وضدع مدن قبدو احلكومدة العراقيدة مدن جاندب واحدد وال تعدرتف بد حكومدة إقلديم
كوردستانق أما اخلا ايديد غ املُرسَّم الذي تش إلي اجنوساط العسكرية هدو باسدم خدا التمدا وهدو منمندى
ميتد من احلدود العراقية مع إيران إىل احلدود مع سوريا .للمزيد ينتر:
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.
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أماكنهم اجنصلية وقد عاد بالفعو اآلالف ممن كانوا قد هجروا منها بسدبب سياسدات
احلكومددات العراقيددة السددابقة وفددر معتدم الوافدددين العددرب مددن هددذه املندداطق قبددو
وصددول القددوات اجنمريكيددة والبيشددمركة إليهدداق والدددافع وراء ذلددك هددو كمددا اعرتفددوا
ملنتمة (هيومان رايتس ووج) بأن اجنراضي اليت عاشوا فيها ا تكدن ملكداً هلدم بدو
للكورد أو غ هم من اجنقليات الذين طردوا من خدظل عمليدات التعريدبق واعرتفد
املنتمة بأن رغم اجنجواء املشمونة اثنياً وسياسياً ا حت و أية جمازر حبق العدرب
على أيدي البيشمركة( .)1ومن وجهة النتر الكوردية ف ن إزالدة النتدام البعثدي قدد
هيأت اجنجواء رعادة كركوك إىل أصدمابها احلقيقدينيق إال اند بعدد عدودة الكدورد إىل
أراضيهم وممتلكاتهم وجددوا بدان معتمهدا قدد دمدرت وبعضدها ال يدزال بيدد اجنسدر
العربيددة ممددا سددبب يف اندددالع نزاعددات خمتلفددة بددني الطددرفني( .)2ويف أول عمليددة
انت ابيددة عددام  2005ح ددو الكددورد علددى أغلبيددة اجنصددوات يف مقاعددد جملددس
حمافتيت نينوى وكركوك وبذلك متكندوا مدن احل دول علدى إدارة اغلدب املؤسسدات
اجنمنية واخلدمة مما أثار خماوف كو من الرتكمان والعرب(.)3
إنَّ تأث سياسات الدول اليت حكم املنطقة واليت اسدتمرت لقدرون جعلد
من هذه املناطق خمتلطة عرقياًق ومن بني مكوناتهدا الرتكمدان حيده يشدكلون احدد
املكونات الر يسية هلذه املنداطقق إال أن تواجددهم هدي يف مددن منعزلدة عدن بعضدها
و سافات طويلة ويف حميا يكون الكورد فيها أكثرية كما ي دفها ادمونددز "جبدزر
يف حبر من اجنكراد"( )4وانهم من بقايا حماربي ورعايدا الددول وارمرباطوريدات الديت
حكم املنطقدة بددءاً مدن الدولدة اجنمويدة وانتهداءً بارمرباطوريدة العثمانيدةق ولكدن
رغم ذلك فدان تواجددهم قدديم وبالتدالي لديس هنداك مطالدب كورديدة تددعوا اىل
)1) Human Rights Watch, Claims in Conflict: Reversing Ethnic Cleansing in
Northern Iraq, Vol. 16, No.4, New York, August 2004, p.28.
2
( ) Ibid., pp.43-44.
(3) Ashley Heacock, Conflict In Kirkuk: Understanding Ethnicity, Research
Published by The George Washington University, Washington, 2010, p.7.
( )4د .مكرم طالبانيق امل در السابقق ص. 78
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ترحيلددهم مددن هددذه املندداطق أمددا العددرب فهددم قسددمنيق العددرب اجنصددليني وهددم مددن
القبا و الرحو الذين استقروا فيها قبو ما يقارب قرننيق أما القسم الثاني فيتمثو
يف العرب الوافدين حيده مت اسدتقدامهم إىل هدذه املنداطق خدظل عمليدات التعريدب

بعدد تأسديس الدولدة العراقيدة وخاصددة بعدد اسدتظم حدزب البعده للمكددم -1968

2003ق وبالتالي يطالب الكورد بان جيب على القسدم الثداني العدودة إىل منداطقهم
اجنصلية كت مي للسياسات العن درية الديت مارسدتها احلكومدات العراقيدة السدابقة
للتظعددب بالطبيعددة الدميوغرافيددة للمنطقددة ل دداحل املكددون العرب ديق أمددا اجنقليددات
املسدديمية ال ددغ ة فيعتربهددا الكددورد مددن سددكان املنطقددة القدددماء وسدتكون أقليددات
حممية يف كوردستان()1ق أما الشدبك وااليزديدون حسدب الرؤيدة الكورديدة فهدم علدى
الدددرغم مدددن خ وصددديتهم الدينيدددة إال أنهدددم مدددن الناحيدددة القوميدددة كدددوردق أمدددا
خ وصديتهم الدينيددة والطا فيددة فيجدب أن يضددمن هلددم حريدة العقيدددة وممارسددة
الشعا ر الدينية حبرية كما أشار إليها يف املدادة السادسدة مدن مشدروع دسدتور إقلديم

كوردستان .كما يشجع الكدورد املكوندات القوميدة والدينيدة امل تلفدة الديت تعديش يف
املناطق املتنازع عليها واليت لديهم امتداد أيضاً داخو إقليم كوردسدتان بدالوقوف يف
ال ددف الكددوردي خب ددوص املطالددب الكورديددة مقابددو ضددمان حقهددم الدسددتوري
واالنت ابي يف جممو العملية السياسية يف إقليم كوردستانق بو وان التمثيو النسد
عمل جيداً يف حكومة ارقليم رعطاء اجنطراف امل تلفة ح ة يف النتام السياسديق
وتتمتددع املكونددات امل تلفددة حبقوقهددا السياس دية والثقافيددة واالجتماعيددة ويف حددال
انضددمام املندداطق املتنددازع عليهددا إىل إقلدديم كوردسددتان سدديعزز تواجدددهم ومركددزهم
السياسي والقانوني داخو ارقليم(.)2

(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Middle East Report N°56, Amman/Brussels, 18 Jul 2006, p3.
( )2ةةقااى و ااةى سااةرو ى هااةريَتى ورةسااتان (خةسااعوة باارزانى) بةراخبااةر ئةموخااةنى ثاريَزطاااى ااةر و ااة
باااااااااةروارى 2008/8/9ل اااااااااة ساااااااااايتى فاااااااااةرخى ساااااااااةرو اية ى هاااااااااةريَ اااااااااة كنكاااااااااى:
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كان لغة احلرب هي الوسيلة املتبعة بني طريف النزاعق احلكومدات العراقيدة
والثورة الكورديةق حول املناطق الكوردية ومنها املناطق املتنازع عليها طيلة نانيدة
عقود من الزمن حتى سقوط النتام العراقي يف  9نيسان 2003ق ثدم بددء الندزاع

يأخذ إطاراً قانونياً ودستورياً بعد ذلكق وساعد التمثيو الكدوردي الكدب واملدؤثر يف
السلطتني التشريعية والتنفيذية العراقية ايديدة على متكينهم ردخال آليدة حدو
ملشكلة املناطق املتنازع عليها وذلك يف إطار قانون إدارة الدولدة للمرحلدة االنتقاليدة
وجب املدادة  58وكدذلك املدادة  140مدن الدسدتور العراقدي لعدام 2005ق حيده

رسددم املدددادتني خارطددة طريدددق مدددن خددظل تنتددديم عمليددة التطبيدددع وارح ددداء

واالستفتاء يف هذه املناطق قبو نهاية عام  2007لتقرير م

ها .وهكذا استطاع

الكددورد مددن حتقيددق صددياغة قانوني دة تثب د شددرعية ادعدداءاتهم والطددرق السددلمية
املست دمة لتمقيقها باالستناد على الدستور الذي وافق علي أغلبية الناخبني مدن
خظل االسدتفتاء عليد يف تشدرين اجنول  .2005كمدا أن مقدمدة الدسدتور العراقدي

الدا م من الكورد خيار تقرير م

ه يف حالة عدم االلتزام ببنوده عندما أشدارت

إىل "التزامدداً بهددذا الدسددتور الددذي حيفددع للعددراق الوحدددة احلددرة لسددكان ق أرضدد

وسيادت "ق وقد ترجم الكورد هذا بأن عدم االلتدزام بتطبيدق املدادة  140سديعطي
الشرعية الدستورية النف ال الكورد عن العراق.

وأثناء العملية السياسية يف العراق بعد عام  2003شدد الكدورد علدى ضدم

هذه املناطق من خظل إطارها الدستوري وشدد الربنامج االنت ابي لقا مة التمدالف
الكوردسدتاني النت داب أعضداء جملددس الندواب العراقدي يف  2005/12/15علددى أن
التمالف الكوردستاني يعمو من اجو ارسراع على إعادة ربا هدذه املنداطق بد قليم
كوردسدددتان بالوسدددا و السدددلمية والدميقراطيدددةق وكدددرر نفدددس املدددنهج يف برناجمهدددا
 http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430ل ةواياااااااااااااااني ساااااااااااااا رةان

.2011/4/9
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االنت ابي النت ابات شباط  .)1(2010كما قدم قا مة التمالف الكوردسدتاني ورقدة
عمو يف آب  2010تضم  19نقطة للموافقدة عليهدا كشدرط للمشداركة يف تشدكيلة

احلكومددة العراقيددةق واكدددت املددادة  9منهددا عل دى تطبيددق املددادة  140مددن الدسددتور
وتوف امليزانية املطلوبة من قبو احلكومة االحتادية لتنفيذها خدظل سدقف زمدين
ال يتجاوز السنتني(.)2
ويستند الطرح الكوردي على كوردستانية هذه املناطق من خدظل اجنصدوات
الدديت ح ددل عليهددا يف االنت ابدداتق ففددي انت ابددات جملددس النددواب العراق دي لع دام
 2010ح ددل قا مددة التمددالف الكوردسددتاني علددى ن ددف املقاعددد (سددتة مقاعدددق
 206542صوت) امل

ة حملافتة كركوك مقابو الن ف اآلخدر (سدتة مقاعددق

 211336صوت) لقا مة العراقية اليت صوت هلا القوى الرتكمانية والعربية معاق
إال ان من حيه اجنصوات كاند أصدوات الكدورد أكثدر حيده ضداع حندو ()36554

صوت ح دل عليهدا قا مدة التغدي الكورديدةق و( )24247صدوت لقا مدة االحتداد
ارسدظمي الكوردسددتانيق و( )7175صددوت للمركددة ارسددظمية الكورديددةق و()462

صوت لقا مة قلعة كركوك (ليستى قةالى ةر و ) وعددم ح دوهلا علدى اجنصدوات
املطلوبة متكنها من احل ول على مقعد نيابيق كما ح ل القدوا م الكورديدة علدى
الغالبية العتمى جنصوات املناطق املتنازع عليهداق ففدي حمافتدة ديداىل ح دل علدى
( )1للمزيد ينتر :برناجمها االنت دابي النت ابدات جملدس الندواب العراقدي لعدام  2005علدى موقدع جريددة االحتداد
الناطقددددددددددددة باسددددددددددددم االحتدددددددددددداد الددددددددددددوطين الكوردسددددددددددددتاني وعلددددددددددددى الددددددددددددرابا التددددددددددددالي:
 http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=10372ق آخدددر

زيددارة يف  2011/4/10؛ وبرناجمهددا االنت ددابي النت ابددات جملددس النددواب العراقددي لعددام  2010يف :روذناخااةى
ورةستانى نوىَل ذخارة ()5098ل ساىل نوًزةةهةمل ة روذى هةينى .2010/2/12

( )2للمزيد ينتر :نو ورقة عمو الكوردية يف موقع وكالة أنباء شا العرب وعلى الرابا التالي:

 http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=600ق آخدددددددر
زيارة يف .2011/4/10
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( 59053صدوتاًق مقعدد واحددد)ق ويف حمافتدة نينددوى علدى ( 256767صددوتاًق 8

مقاعد)(.)1
ان املوقددف الركددي املعلددن حلكومددة إقلدديم كوردسددتان تعتددرب هددذه املندداطق
كوردستانية ويعرتفون بال فة امل تلطدة هلداق ومجيدع مكوناتهدا القوميدة والدينيدة
ستكون متمتعة حبقوقهدا باعتبارهدا مدن سدكان هدذه املنداطق مدع ارصدرار علدى أن
كركوك جزء ال يتجزأ من كوردستان والكورد ال يقبلدون التندازل عدن هدذه املنداطق
معتربين هذه القضية خطداً ا درق وال تعدين كوردسدتانية كركدوك وضدمها رقلديم
كوردستان تقسيماً للعراق إمنا هي إعادة هوية املدينة إليها وتثبي احلق التدارخيي
للكورد فيها(.)2
ويف ايانب اآلخر هناك قوى تركمانيدة وعربيدة يدرون بدان إصدرار الكدورد
على ضم هذه املناطق أمر مبال في ويتسم بطابع سياسي أكثر من كون مرتبطاً
حبقوق تارخيية ويش ون إىل دوافدع عديددة تقدف وراء هدذا ارصدرار منهدا مطالدب
انف الية لظستمواذ على الثروة النفطية اليت ستجعو استقظل كوردسدتان ممكنداً
وهو طموح حيمل الكورد ويددركون أنهدم مدن دون كركدوك لدن يكوندوا سدوى دولدة
مهملة معتمدة كليا على جاراتهاق لكن باالستمواذ على النفا فهم يعتقدون بأنهم
سيتمكنون من احل ول على قوة اقت دادية تددعم اسدتقظهلم السياسدي( .)3ويبددو
( )1لظطظع على تفاصيو نتا ج انت ابات جملدس الندواب لعدام  2010ينتدر :طوظاارى ةةنطا انل ذخاار 12ل ثاايزى
ساىل 2010ل ل .109-108

( )2ةةقااى و ااةى سااةرو ى هااةر َي خةسااعوة بااارزانى بةراخبااةر ئةموخااةنى ثاريَزطاااى ااةر و ااة بااةروارى
2008/8/9ل اااااااااااااة ساااااااااااااايتى فاااااااااااااةرخى ساااااااااااااةرو اية ى هاااااااااااااةريَ اااااااااااااة كنكاااااااااااااى:
 http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430ل ةوايااااااااااااااااني ساااااااااااااااةرةان

.2011/4/10

( )3للمزيد ينتر :مقابلة مع ريا

ساري كهية زعيم حزب تركمان إيلي أجرتها جمموعدة اجنزمدات الدوليدة بتداريخ

 2أيددار 2005ق يفThe International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The :
Brewing Battle over Kirkuk, Op. Cit., p.5.
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أن املطلب الكوردي حدول كركدوك واملنداطق املتندازع عليهدا االخدرى فسدر مدن قبدو
اآلخرين (العرب والرتكمان) على ان توسيع للمدود من اجو السيطرة علدى املدوارد
النفطية وبالتالي السعي حنو االنف ال عن العراقق وينفي الكورد ذلك ويشد ون إىل
ان د رغددم تددوفر كافددة مقومددات الدولددة واجنمددة لددديهم وحقهددم الشددرعي يف تقريددر
م هم باالستقظل إال أنهم اختاروا الفيدرالية ضمن العدراق الن الوضدع ارقليمدي
ال يسم هلدم يف الوقد احلاضدر علدى إعدظن االسدتقظل رغدم وجدود رغبدة شدعبية

واسعة()1ق وان ما يسمى إسرتاتيجية كوردية ماكرة لتمقيق االستقظل ال وجود هلداق
وهددذا ال يعددين أن الكددورد لددن يكددافموا مددن أجددو ايددة مكتسددباتهم أو حقددوقهم
الدسددتورية بددو يعددين أنهددم لددن ينقلبددوا علددى العددراق ايديددد ال دذي أعطددى وضددعاً
دسددتورياً جديدددا لكيددانهم .بددو أن طلددبهم يتمثددو يف حتقيددق الوحدددة ايغرافيددة
لكوردستان ضمن العراقق كما أشارت املادة السابعة من مشروع دستور ارقليم إىل أن
( )1قام حركة االستفتاء يف كوردستان وهي منتمة غ حكومية بوضع منداذج خدارج مراكدز االقدرتاع يف املنداطق
الكوردية يف االنت ابات النيابية لعام  2005تعطي املقرتعني فرصة التعب عن رأيهم حدول مسدتقبو كوردسدتان
ضمن العراقق من خظل استفتاء غ ركيق لإلجابة على سؤال واحد" :ماذا تفضدو إبقداء كوردسدتان جدزءًا مدن
العراق أو أن ت ب مستقلة " وقد تضمن النموذج إمكانيدة التأشد علدى مدربعني أحددهما يتهدر العلدم العراقدي
واآلخر علم كوردستانق وكان النتا ج يف دهوك وأربيو والسليمانية وكركوك إضافة للمنداطق الكورديدة يف نيندوى
وديدداىل كمددا يلددي :يف مدينددة كركددوك شددارك ( )131582ناخددب يف االسددتفتاء وصددوت ( )131274السددتقظل

كردسدددتان و( )180صدددوتوا لتكدددون كردسدددتان جدددزءاً مدددن العدددراق و( )128مهملدددة .أمدددا يف املوصدددو فشدددارك

( )165.891وصوت ( )165780لظسدتقظل و( )21ش

داً لظنددماج و( )90بطاقدة مهملدة .يف السدليمانية

كان النتا ج كاآلتي ( )656496صوت ( )650000لظستقظل و( )5796صوت لظنددماج و( )700مهملدة.
ويف خددانقني وأطرافهددا شددارك ( )36430ناخب داً وصددوت ( )5786مددع االسددتقظل و( )360مددع االندددماج .يف
حمافتة دهوك شدارك ( )370781منت بداً صدوت ( )368163مدع االسدتقظل و( )2247مدع االنددماج .ويف

أربيو شارك ( )636898ش

اً يف االقرتاع وصوت ( )622409مع االستقظل و( )11289مع االنددماج .ويف

احمل لة ف ن  % 98.76مدع االسدتقظل .للمزيدد ينتدر :جريددة احليداة السدعودية 2005/2/7ق متدوفرة علدى

املوقدددددددع اجنتدددددددي http://www.daralhayat.com/archivearticle/69935 :ق آخدددددددر زيدددددددارة يف
.2011/4/14
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لشعب كوردستان العراق احلق يف تقرير م ه بنفس وقدد اختدار ب رادتد احلدرة
أن تكون كوردستان العراق إقليماً احتادياً ضمن العراق طاملا التُزم بالنتام االحتدادي
الدميقراطي الربملاني ألتعدددي وحقدوق ارنسدان الفرديدة وايماعيدة وفدق مدا ندو
علي الدستور االحتادي.
ويرى الكورد بان الدعوة لضم هذه املناطق ليس سبب النفا الن املطالبدة
الكوردية بهذه املنداطق سدبق اكتشداف الدنفا فيهدا حيده كاند كركدوك ومجيدع
املناطق املتنازع عليهد ا ذات ال دلة يف اخلدرا ا الديت قددمها شدريف باشدا إىل مدؤمتر
باريس للسظم يف عام 1919ق كما أن مطالبة الكورد بضم منداطق ال حتتدوي علدى
الثددروات النفطيددة مثددو سددنجار دليددو إضددايف ل ددمة املطالبددات الكورديددة .كمددا أن

الدستور العراقي لعام  2005أكد على أن النفا ملك الشعب العراقدي بكاملد ق وان
وجود النفا ال قيمة ل من دون إمكانية إي ال إىل اجنسدواقق وكوردسدتان بوصدفها
منطقة ليس هلا منفذ على البمر ستكون دا مدا رهيندة القدوى اجملداورة ومشديئتهاق
بو أن الددافع الر يسدي وراء املطالدب الكورديدة هدو دالالتهدا الرمزيدة العميقدة عندد
احلركة القومية الكوردية يف العراق وان كركدوك املركدز السدكاني الوحيدد مدن بدني
املراكز السدكانية الكورديدة الكدب ة الديت ا يسديطر عليد الكدوردق وان كركدوك هلدا
مكانة أسطورية عند الكورد وسيكون الدليو النها ي على داحهم مدن اجدو حكدم
ذاتي حقيقي داخو العدراق()1ق وأيدا كاند املواقدف فدان الدنفا يلعدب دوراً كدب اً يف
تدأجيج النددزاع فدداجنطراف اجنخددرى تددرى يف وقدوع الددنفا بيددد الكددورد يعددين ازديدداد
قوتهم وبالتالي قد يرفعون سقف مطالبهم .كمدا أن املوقدع ارسدرتاتيجي اهلدام هلدذه
املناطق سيمكنهم من لعب دور إقليمدي مدؤثر يف سياسدات القدوى ارقليميدة الكدربى
وخاصة تركيا اليت تفتقر إىل م ادر الطاقة النفطيةق كما أن كركوك ورقة ضدغا
( )1ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص.129-127
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مهمددة يف أيدددي الكددورد للضددغا علددى احلكددومتني اجنمريكيددة والعراقيددة لتمقيددق
مكاسب سياسية.
إنَّ اعتماد الكورد على اآللية الدستورية حلو النزاع تعين أن سياستهم جتاه
هذه املناطق بعدد عدام  2003هدي سدلمية ودميقراطيدة عكدس سياسدة احلكومدات
العراقية السابقةق فعلى سدبيو املثدالق وفقدا لآلليدة الدسدتورية فدان التطبيدع تعدين

اسددتعادة حدددود املنطقددة إىل مددا قبددو  1968وتسددهيو حددق العددودة للددذين طددردوا

وذريددتهم مددن الكددورد والرتكمددان وتشددجيع املسددتوطنني العددرب علددى العددودة إىل
مناطقهم اجنصلية مع تعويت ماليق أما يف حالة بقاء العرب الوافدين فيهدا فينبغدي
أال يسددم هلددم بالت ددوي يف االسددتفتاء مددع االحتفدداظ جبميددع احلقددوق اجنخددرى
كمواطنني(.)1
ويتجلى املواقف الكوردية حول أحقيدتهم باملنداطق املتندازع عليهدا والسديما
كركددوك مددن ت ددرحيات القددادة الكددورد ومددنهم مسددعود البددارزاني ر دديس اقلدديم

كوردستان الذي شب كركوك بالنسبة للكورد كالقلب يف ايسم( )2وهذا يعين بدأنهم
غ مستعدين للتنازل عنها بدأي شدكو مدن اجنشدكال .وكمدا وصدفها جدظل طالبداني
ر دديس مجهوريددة العددراق يف كلمددة ألقاهددا يف آذار  2011ناسددبة إحيدداء ذكددرى
االنتفاضددة عددام  1991ضددد النتددام السددابق وصددف فيهددا حمافتددة كرك دوك بأنهددا
(قد

كوردستان)()3ق أن الوصف الكوردي لكركوك بقلب أو قد كوردستان يقلدق

اآلخرينق حيه أثارت ت درحيات الطالبداني حفيتدة املكدونني العربدي والرتكمداني
بشددأن وصددف للمدينددة بأنهددا (قددد كوردسددتان) ممددا أدى إىل امتعددا اجنطددراف
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk
Crisis, Middle East Report N°64, Kirkuk/Amman/Brussels, 19 April 2007,
pp.2-4.
( )2د .سامر مؤيد عبداللطيفق امل در السابق.
( )3جريدة الشرق اجنوسا :جريدة العرب الدوليةق العدد ()11794ق االثننيق  14مار .2011
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السياسية العربيدة والرتكمانيدة .يف حدني يدرى الكدورد بدان هدذا الوصدف يددل علدى
متلوميتهم كضمايا مدن العندف واالضدطهاد الدذي كدان ترعداه احلكومدات العراقيدة
السابقة والسيما حكم حزب البعه وهكذا فان عودة الكدورد إىل هدذه املنداطق الديت

كانوا قد طردوا منها بغ حق حيمو بعت عناصر العدالة االجتماعية(.)1
وأكد مسعود البارزاني يف مقابلة مع قنداة ايزيدرة الفضدا ية بدان "تنفيدذ

املادة  140هو احلو اجنمثو لقضية كركوك وقضية املناطق اجنخرى املتندازع عليهدا

اجنخرى وحنن عندما ندعو إىل حو مشكلة كركوك وفق املدادة  140أنندا نعدين مدا
نقددول نريددد حددو مشددكلة عانينددا منهددا لفددرتة طويلددة وال نطالددب بف ددو جددزء مددن
العددراق بددالعكس انتمدداء ارقلدديم هددو للعددراق فددأي منطقددة تعددود لإلقلدديم وأيض داً ال

تنف و عن العراق ولكن املادة  140هي احلو اجنمثو للمشكلة"(.)2

إنَّ القددوى السياسددية الكورديددة وحتددى ايمدداه الكورديددة وبارمجدداع يفضددلون
ضم املناطق املتنازع عليها اىل كوردستان حيه ال د أي خدظف بدني القدوى الكورديدة
امل تلفة حول كركوك وان كان احلزب الدميقراطي الكوردستاني أكثدر اجنطدراف إصدراراً
على ضمها وهذا يعود إىل بنية احلزب القا مدة علدى اجنسدس القوميدة وقيادتهدا للمركدة
القومية الكوردية منذ أربعينيات القرن املاضيق يف حني ان رغم كدون االحتداد الدوطين
الكوردستاني ذات شعبية اكرب يف كركوك (يف الوقد احلاضدر) ددها كمدزب سوسديال-
دميقراطي اقو صظبة من اجنول جتداه كركدوك .ومدع ذلدك حدني ي دفها الطدرف اجنول
(1) 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/
0303_iraq_ferris.pdf
, last visited 16/4/2011.
( ) 2للمزيدد ينتدر :مقابلدة مدع مسدعود البدارزاني أجدراه قنداة ايزيدرة ارخبداري تقدديم :ليلدى الشدايبق تداريخ بده
الربنامج2009/2/16 :ق متوفر يف موقع قنداة ايزيدرة ارخبداري http://www.aljazeera.net/ :ق آخدر زيدارة

يف .2011/4/17
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بقلب كوردستان يسارع الطرف الثاني لوصدفها بقدد كوردسدتان .بدو حتدى اجنحدزاب
الكورديددة اجنخددرى كدداحلزب الشدديوعي الكوردسددتاني واالحتدداد ارسددظمي الكوردسددتاني
وحركددة التغددي وغ هددا مددن القددوى السياسددية الكورديددة متمسددكة بكوردسددتانية هددذه
املناطقق فرغم انسماب االحتاد ارسظمي الكوردستاني من قا مة التمالف الكوردسدتاني
يف انت ابددات كددانون اجنول  2005وفوزهددا بددد مخسددة مقاعددد يف الربملددان العراقددي إال أن

برناجمهددا االنت دددابي كدددان يتضددمن التأكيدددد علدددى عددودة املنددداطق املتندددازع عليهدددا إىل
كوردستان كما أكد بأن فيمدا يتعلدق سدا و الفيدراليدة وكركدوك وحددود كوردسدتان

ف ننا سنتعاون مدع التمدالف الكوردسدتاني()1ق ونفدس احلالدة مدع قا مدة التغدي فدرغم
انسماب أعضا ها الثمانية يف الربملان العراقي يف عدام  2010مدن قا مدة ا دتظف القدوى
الكوردستانية ف نها أكدت على أن ترسيم احلدود ايغرافيدة رقلديم کوردسدتان وحدو
مشكلة املناطق املتنازع عليها يتم من خظل تطبيق املادة  140من دسدتور العدراق()2ق

وهي نفس الرؤية املتواجدة لدى القوى الكوردية اجنخرى .أي أنندا دد قدوة يف التأييدد
الساحق بني القوى السياسية وايماه ية الكوردية على امتداد الطيف السياسي.
وتش جمموعة اجنزمات الدولية بأند علدى الدرغم مدن أن املوقدف الكدوردي
موحد بضرورة ضم هدذه املنداطق إىل كوردسدتان ولكدن ي دف بدان جدظل طالبداني
أثناء مقابظتد مدع وسدا و ارعدظم أكدد أند مدن املمكدن التوصدو إىل حدو وسدا بدد
(تقاسم السلطة) حول كركوكق ولكدن يف اياندب اآلخدر يشد مسدعود البدارزاني إىل
حتميددة عددودة هددذه املندداطق إىل كوردسددتان أي أن موقف د أكثددر تشددددًا( .)3وي ددر
الكورد يف مطالبهم بتطبيق املدادة  140إال أن اجنطدراف العربيدة والرتكمانيدة تدرى

( )1نقظً عن :ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمة كركوك :السياسة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص.332

( )2للمزيد ينتر :الربنامج السياسي لقا مة التغي (طوران) النت ابدات جملدس الندواب العراقدي آذار  2010متدوفر

يف موقع www.gilgamish.org :ق آخر زيارة يف .2011/4/20
) ) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit. , p.17.
3
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بان السقف الزمين للمدادة املدذكورة قدد انتهد وبالتدالي فهدي مدادة ميتدةق يف حدني
يرفت الكورد هذه االدعاء ويؤكدون بان املادة حية والتزال سارية املفعول.
ووفقا للرؤية الكوردية فان إقليم كوردستان تشمو املناطق اليت هدي ضدمن
سيطرة حكومة ارقليم اآلن إىل جانب املناطق املتنازع عليهاق وبالتالي يتطلعدون إىل
رسم حدود إقليم كوردستان من خظل حسم قضية املناطق املتنازع عليها وإحلاقها
ب دد كوردسددتان يف إطددار العددراق الفي ددرالي وان املطلددب السياسددي الكددوردي يدعم د
ايماه الكوردية يف هدذه املنداطق ففدي  22كدانون اجنول  2003تتداهر حندو10

آالف كددوردي يف كركددوك تأييددداً لضددم كركددوك إىل ارقلدديم( )1بارضددافة إىل ت ددوي
الكورد يف هذه املناطق ل احل القوا م الكوردية يف االنت ابات.
ويبدو مما سبقق أن يتوقف وراء ارصرار الكوردي املسدتمر علدى ضدم املنداطق
املتنازع عليها عدداً من العوامو ومنها العامو التارخيي وايغدرايف والعامدو الددميوغرايف
الددذي يؤكددد أغلبيددة الكورديددة ووجددود قددوات البيشددمركة املنتمددة واملسددلمة والقددوة
السياسية واالقت ادية للكدورد يف العدراق ايديدد ووجدود ارطدار القدانوني والدسدتوري
والعمددق االسددرتاتيجي الكددوردي يف دول ايددوارق كمددا أن تدداريخ معاندداتهم املاضددية بسددبب
سياسة التعريب يؤكدد أحقيدة الكدورد اجنخظقيدة إىل اجنر ق كمدا أن عددم الثقدة حيدال
احلكومة االحتادية والسيما بعد ازدياد وتعاظم القوة العسدكرية للمكومدة سديمول دون
متكن الكورد من السيطرة على هذه اجنراضي وان تغي موازين القوة لديس يف صداحلهم
مستقبظًق وما ح و علي الكورد من مكاسدب سياسدية ودسدتورية بعدد انت ابدات عدام
 2005سدديجعو مددن أمددر املندداطق املتنددازع عليهددا ل دداحل الكددوردق ممددا دفددع بدداجنطراف
الرافضددة واملعارضددة للمطالددب الكورديددة بددالوقوف أمامهددا للميلولددة دون التوصددو إىل
تسوية ملشكلة املناطق املتنازع عليها.
( )1ليام اندرسدن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص .179
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اخلارطة رقم ()4

إقليم كوردستان العراق(.)1
( )1د .هاشم ياسني حداد وسردار حممد عبدالر نق ئة لةسى ورةستانى عكَاراق  -عكَاراق و جكهاانل ضااثخانةى
االةيبل ض1ل هةو كَرل 2009ل ل .19
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املطلب الثاني :الرؤية وامل احل العربية

تتبدداين مواقددف اجنحددزاب والقددوى السياسددية العربيددة العراقيددة مددن قضددية
املندداطق املتنددازع عليهددا وتنقسددم اىل ثظثددة اجتاهدداتق فهندداك أطددراف تددرى املطالددب
الكوردية شرعية كاجمللس اجنعلى ارسظمي يف العدراقق وأطدراف أخدرى تتعامدو مدع
املوقف الكوردي وفقداً مل داحلها السياسدية فهدي مدثظ تعدرتف بفيدراليدة كوردسدتان
ولكن مواقفها متذبذبة جتاه قضية املناطق املتندازع عليهدا بدني التأييدد واالنقدظب
واملماطلةق وهذا ما ده لدى اغلب القوى السياسية العربية على الساحة السياسدية
أبرزها حزب الدعوةق أما الطرف الثاله فيعلن رفض التام يميع املطالب الكوردية
بو حتى أن بعضها ترفت الدسدتور العراقدي ومدا جداء فيد مدن بندود حدول إقدرار
حقوق الكدورد وحدو الندزاع حدول املنداطق املتندازع عليهدا ومدن هدذه القدوى التيدار
ال دددري الشدديعي واغلددب القددوى السددنية وبعددت القددوى والش دديات املنضددوية يف
القا مددة العراقي دة الوطنيددة وقا مددة احلدددباء يف املوصددو وهيئددة علمدداء املسددلمني يف
العراق واجمللس السياسي العربي يف كركوك.
إن القددوى العربيددة الدديت تتجدداوب مددع تطلعددات الكددورد قليلددة ولعددو أبرزهددا
اجمللس اجنعلى ارسظمي الشيعي الذي تدرتبا قيادتد بعظقدات تارخييدة مدع قيدادة
الثددورة الكورديددة تعددود اىل العظقددة بددني مددظ م ددطفى البددارزاني وايددةاهلل العتمددى
السيد حمسن احلكيم وموقف املشرف من خظل فتواه الذي حرم في الدم الكوردي
يف ستينيات القرن املاضي .وحياول القادة الكورد االستفادة من القوى الشديعية الديت
ال تعدار تطلعدداتهم لتسد قددوة املرجعيدات الشدديعية وعلدى رأسددهم (آيدةاهلل علددى
السيستاني) الن معارضت لتطلعدات الكدورد سدتعقد القضدية أكثدرق لدذلك دد بدان
القادة الكورد قد حتالفوا مع القوى الشيعية يف عراق ما بعد صدام حسني(.)1
(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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كما أن اغلب القوى السياسية الشديعية ومنهدا حدزب الددعوة تؤكدد علدى أن
قضية املنداطق املتندازع عليهدا هدي قضدية عراقيدة ضدع للدسدتور العراقدي الدذي
عايهددا يف املددادة  140والبددد مددن احددرتام الدسددتور ولكددن ددد عمليد ًا بددأن احلددزب
املذكور قاد هرم السدلطة التنفيذيدة املسدؤولة عدن تنفيدذ املدادة املدذكورة مندذ عدام

 2005لكن حكوماتها ا طو خطدوات جدادة حندو احلدو ايدذري للمشدكلة علدى
الرغم من أنها كان ملزمة وفقاً للدسدتور بتنفيدذ املدادة  58وبعددها املدادة 140

ورغم الوعدود يف بدرامج عمدو تلدك احلكومدات بتنفيدذها وتشدكليها للجندة تطبيدق

املادة  140و

يو ميزانية سنوية هلا إال ان ا تكن باملسدتوى املطلدوب وظلد

املشكلة قا مة .فمثظً إبراهيم ايعفري الذي ترأ احلكومة العراقيدة االنتقاليدة يف

 3أيار  2005حتى انت ابات كانون اجنول  2005واليت كان مدن مهامهدا تسدوية

مشدكلة املندداطق املتنددازع عليهددا وفقداً للمددادة  58مددن قددانون إدارة الدولددة العراقيددة
للمرحلددة االنتقاليددةق إال ان د كددان ينتددر إىل املشددكلة نتددار إقليمدديق وأراد إدخددال

أطراف إقليمية أخرى يف حلهاق عندما سافر إىل تركيا لبمده مسدتقبو كركدوك مدع
القادة اجنتراكق دون علم ر اسة ايمهورية ودون مشاركة الكدورد يف تلدك املباحثدات
بينما ضم العدرب والرتكمدانق اجنمدر الدذي اعتربتد الكتلدة الكوردسدتانية يف الربملدان
بأن د

ثابددة مددؤامرة علددى املددادة  58واخلددروج عنهددا ممددا ادى اىل عدددم ترشدديم

لر اسة الوزراء لدورة ثانية( .)1كما أن نوري املالكي الذي تدرأ احلكومدة العراقيدة

بعددد انت ابددات كددانون اجنول  2005والددذي أكددد مددن خددظل برنددامج حكومت د يف

حزيدران  2006علدى التدزام حكومتد بتنفيدذ املدادة  140مدن الدسدتورق بدو أن
حتالف الكتلة الكوردستانية مع حكومت كان مشروطة بتنفيذ املدادة  140إال أن

املدددة احملددددة لتنفيددذ املددادة يف  31كددانون اجنول  2007انته د وظل د املشددكلة
( ) 1ليام اندرسن وغاريه ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص.247
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قا مةق بو أعلن املدالكي بعددم إمياند بدالطرح الكدوردي خدظل مدؤمتره ال دمفي يف
بغددداد يف 2008/11/20ق حيدده هدداجم مواقددف القيددادة الكورديددة يف العديددد مددن
القضايا ومن بينها قضية تشكيو جمالس ارسناد ودور قوات البيشمركة يف املنداطق
املتنازع عليهاق وارشدارة إىل أن الدسدتور العراقدي كتبد بعجالدة اجنمدر الدذي أدى إىل
ازدياد خماوف القيدادة الكورديدة مدن التجداوز علدى حقدوقهم الدسدتورية( .)1وألقد
قضية املناطق املتنازع عليها بتظهلا على العظقات بني القيادة الكوردية واحلكومدة
االحتادية خظل ترأ املدالكي جمللدس الدوزراء يف الددورة االنت ابيدة اجنوىلق وتدوترت
العظقات بني الطرفني عندما حاول احلكومدة االحتاديدة إرسدال القدوات العسدكرية
إىل خددانقني يف آب  2008للسدديطرة عليهددا وإبعدداد قددوات البيشددمركة منهدداق ولددوال

الوسدداطة اجنمريكيددة بددني الطددرفني الشددتدت اجنزمددة إىل نددزاع مسددل بددني ايدديش
العراقي والبيشمركةق إال أنهما توصظ إىل تسوية سدلمية ب بقداء الوضدع علدى مدا هدو
علي د وعددودة القددوات احلكوميددة إىل قواعدددها السددابقة( .)2وبعددد تشددكيو احلكومددة
العراقيددة ايديدددة بر اسددة املددالكي لدددورة ثانيددة كددرر اجنخد وأمددام جملددس النددواب
العراقي يف جلسة إعظن تشكيو احلكومة بتاريخ  2010/12/12التزامد بتنفيدذ
الدسدددتور وخدددو بالدددذكر املدددادة  140يف النقطدددة اجنوىل مدددن برناجمدد احلكدددومي
للكابينة الثانية يف عام  .)3(2010وهكذا كان احلكومات العراقية تتعهدد بتنفيدذ

( )1للمزيددد ينتددر :بيددان حكومددة إقلدديم كوردسددتان يف  2008/12/1ردًا علددى ت ددرحيات ر دديس وزراء احلكومددة
االحتادية نوري املالكيق متوفر على موقع حكومة إقليم كوردستان وعلى الرابا التالي:

http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr=251&an
 r=26812ق آخر زيارة يف .2011/4/25
( ) 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.
( )3لظطظع برنامج حكومة املالكي لعام  2010ينتر :املوقع الركي جمللس الوزراء العراقي وعلى الدرابا التدالي:
2

 http://www.pmo.iq/PageViewer.aspx?id=3ق آخر زيارة يف .2011/4/26
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املادة من الناحية النتريةق إال أنها من الناحيدة العمليدة اتسدم أدا هدا باملماطلدة يف
حو املشكلة من خظل التدأخ يف آليدات تشدكيو اللجدان العليدا أو التدأخ يف صدرف
ميزانية املادة  140واليت ا تكن كافية أصظً لعمو اللجنة.

أمددا القددوى الشدديعية الدديت تندداهت التطلع دات الكورديددة فتتمثددو يف التيددار
ال دري الذي يتزعم رجو الدين الشيعي (مقتدى ال در)ق حيه دافع عن قضية
العرب الوافدين يف كركدوك الن معتمهدم مدن اتباعد وأكدد حقهدم يف البقداء فيهداق
وأشددار جمموعددة اجنزمددات الدوليددة يف تقريددر هلددا بعنددوان (العددراق والكددورد :املعركددة
تتجمع حول كركوك) بان التيار أرسو ميليشيا جيش املهددي التابعدة لد يف نيسدان

 2007إىل كركوك لرتجي عدد العرب فيهاق ونقو رسالة إىل الكدورد بدأن حتدركهم
إىل كركوك جاء للميلولة دون اح وإجدراء االسدتفتاء املزمدع إقامتد يف نهايدة عدام

 .)1(2007وأكد الشيخ (رعدد ال د ري) مددير مكتدب مقتددى ال ددر يف كركدوك
بان املادة  140مادة ميتة حسب الدستورق وال ميكدن تطبيقهدا يف هدذه احلالدةق لدذا
جيب على يندة تعدديو الدسدتور إحياءهدا مدرة أخدرىق وطالدب بأند علدى القيدادة

الكوردية البمه عن بديو غ املادة  140حلو مشكلة املناطق املتنازع عليها(.)2

أما العرب السنة الذين اعتادوا على أن يكونوا هم أصدماب القدرار والسدلطة

منذ تأسيس الدولة العراقيةق فاند بعدد سدقوط نتدام البعده يف  9نيسدان 2003

تغ ت املوازين السياسية ل احل الغالبية العربيدة الشديعية والكدوردق وبالتدالي وقدف
معتددم العددرب السددنة ضددد الوضددع القددا م والنتددام السياسددي ايديددد للعددراقق ومددا
مت ت عن مدن تطدورات وخاصدة علدى صدعيد املسدالة الكورديدةق حيده أنهدم مدن
دعاة عروبة العراق لذلك ابددوا معارضدتهم ملدا جداء يف الدسدتور واعرتافد بدالتنوع
القومي والديين للعراق ويدرون يف ذلدك بدايدة ربعداد العدراق مدن حميطد العربديق
)1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit. , p.21 ; Shak Hanish , Op. Cit.
( )2ةي اريَك ةطةل ا شكخ رع ا صخرك ةل طوظارى 140ل ساىل ةووةمل ذخارة ()29ل ةبةروارى .2010/9/8
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لذلك يطالبون بتعديو الدستور لتشمو ايملة التقليدية اليت تتضمن اعتبار ار
العراق وشعب جزءا من الوطن العربي .وأن االجتاه السا د لدى العرب السدنة غالبدا
مددا تتفددق مددع توجهددات حددزب البعدده العربددي االشددرتاكيق الددذي يددنو دسددتوره ويف
املبددادئ اجنساسددية علددى أن الددوطن العربددي وحدددة سياسددية اقت ددادية ال تتجددزأ وان
الددوطن العربددي للعددرب وهلددم وحدددهم حددق الت ددرف بشددؤون وثروات د وتوجي د
مقدرات ق كما أن املدادة السدابعة مدن املبدادئ العامدة للمدزب تدنو علدى أن "الدوطن
العربي هو هذه البقعة من اجنر اليت تسكنها اجنمة العربيدة والديت متتدد مدا بدني
جبال طورو وجبدال بشدتكوي وخلديج الب درة والبمدر العربدي وجبدال احلبشدة
وال مراء الكربى واحمليا اجنطلسي والبمر اجنبيت املتوسدا"()1ق ووفقدا هلدذه املدادة
فان كوردستان العراق تعترب جزءاً من ار العرب.
ومن ابرز القدوا م السدنية هدي القا مدة العراقيدة الديت تلتقدي حوهلدا اغلدب
القوى القومية العربية السنيةق ف نها تددعو إىل إعدادة صدياغة الدسدتور وأن ضدع

املادة  140للقرار الوطين العراقدي مدن حيده دراسدة أبعادهدا وتنفيدذهاق كمدا أنهدا
تعرت

على تسمية (املناطق املتنازع عليها)()2ق املوقف الذي يتفهم القدادة الكدورد

علددى أندد دعددوة رعددادة صددياغة الدسددتور بشددكو تكددر املركزيددة والقفددز علددى

مكتسبات الكورد فيها وخاصة املادة  .140أما هيئة علماء املسلمني ك حددى القدوى
السنية ف نها تذهب إىل ابعد من ذلك حيه ترفت االعدرتاف بالدسدتور العراقدي وال
تددؤمن بفيدراليددة كوردسددتان وتفسددرها علددى أنهددا تقسدديم جنر العددراق وشددعب ق

ويتهددر ذلددك بوضددوح يف بيانهددا املددرقم  325يف  2006/10/12املتعلددق بتمريددر
مشروع الفدرالية اليت تنو على "فعلى الرغم من مقاطعدة ن دف أعضداء الربملدان
( )1ش زاد زكريا حممدق امل در السابقق ص.33

( )2للمزيددد ينتددر :الربنددامج االنت ددابي للقا مددة العراقيددة الوطنيددة النت ابددات جملددس النددواب العددراق لعددام 2010
منشدددددددددددددور علدددددددددددددى املوقدددددددددددددع الركدددددددددددددي للقا مدددددددددددددة وعلدددددددددددددى الدددددددددددددرابا التدددددددددددددالي:

http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=2ق آخر زيارة يف .2011/4/28
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املؤسددس يف ظددو االحددتظل جلسددة الت ددوي علددى مشددروع الفيدراليددة فقددد عمددد
اآلخرون وسا فوضى شهدها العاا كل إىل متريره .وعلى الدرغم مدن أنندا واثقدون
أن هذا املشروع لن يرى النور الن معتم الشعب العراقي ضده فهو مشدروع تقسديم

واضدد "...ق وكدددذلك البيدددان املددرقم  371يف  2007/2/7حيددده وصدددف عمليدددة
التطبيع وإعادة الوافدين إىل مناطقهم اجنصلية بأن تطه عرقي حيه ندو علدى:

"أن سدعي بعددت اجنحددزاب السياسددية إىل تطبيدق املددادة  140القاضددي بددتهج عدددد
كددب مددن سددكان مدينددة كركددوك العراقيددة مددن عددرق معددروف يف ظددو هددذا الوضددع
امللتهب وال راع الدموي حت أية ذريعدة كاند علدى ار العدراق هدو ثابدة مدن

ي ب الزي على النار .)1("...
أما اجتاه (اجمللس االستشاري العربي يف حمافتدة كركدوك) فيتمثدو بدرفت
ضددم كركددوك إىل إقلدديم كوردسددتان وسددمب قددوات البيشددمركة ويطالددب احلكومددة
االحتادية بالتددخو ملندع تنفيدذ أيدة خمططدات لضدم كركدوك إىل إقلديم كوردسدتان
والتدخو العسكري من احلكومة املركزية(.)2

( ) 1لظطظع علدى ندو البيدانني يرجدى مراجعدة موقدع اهليئدة علدى االنرتنيد www.iraq-amsi.org :ق آخدر
زيارة يف .2011/4/29

( ) 2اجمللس االستشاري العربي يرتأس عبد الر ن منشدد العاصدي ويضدم أيضدًا احلدزب ايمهدوري العراقدي زعيمد
على املسدتوى الدوطين سدعد عاصدم ايندابي وممثلد يف كركدوك أ دد حامدد العبيددي وحيتدو هدذا احلدزب سدتة
مقاعد يف اجمللس احمللي بكركوكق وجبهة احلوار الوطين بزعامة صاحل املطلك وممثل يف كركدوك سدعد احلمدداني
وجبهددة التمريددر وامل دداحلة بر اسددة مشددعان ايبددوريق وجملددس العشددا ر العربيددة بزعامددة عبدددالر ن منشددد
العاصيق والتيار ال دري بر اسة مقتدى ال درق وممثلني عدن عشدا ر شديعية أصدلها مدن ايندوب وكدذلك ضدباط
سابقون يف ايديش ومجعيدة عشدا ر كركدوك (ميثلدون عشدا ر العبيدد وايبدور والبو ددان وبندو عدز واحلديدد)
للمزيد ينتر:

The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk
p.13.

Op.Cit,
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Crisis,

ويف الربملان العراقي الذي شكو جراء انت ابدات كدانون اجنول  2005وقفد

كتلتان سنيتان وهما جبهة التوافق العراقية ( 44مقعداً) وايبهة العراقية للمدوار

الددوطين ( 11مقعددداً)ق وكددذلك الكتلددة ال دددرية ( 29مقعددداً) وقا مددة العراقيددة
الوطنية ( 25مقعداً) وحزب الفضيلة ( 14مقعداً) وحزب الدعوة تنتديم العدراق
( 12مقعددداً) وكتلددة الرسدداليون (مقعدددان) كلددها ضددد تنفيددذ املددادة  58بدددرجات

متفاوتةق ويف كانون الثاني  2008وقع  150عضو يف الربملان العراقي ضد تنفيدذ

املادة  .)1(140وعند صياغة قانون انت اب جمالس احملافتات واجنقضدية والندواحي

اتفددق أغلبيددة أعضدداء جملددس النددواب مددن العددرب والرتكمددان مددن القددوا م امل تلفددة
لظلتفاف على الدستور واملادة  140حيه أدرجوا بنداً خاصا حدول كركدوك ضدمن

القدانون وهددي املدادة  24و وجبهددا أعطد احملافتدة وضددع ًا خاصداً واسددتثنا ياً عددن
بدداقي احملافتدداتق ووفق د ًا هلددا تؤجددو انت ابددات جملددس حمافتددة كركددوك واجنقضددية

والنواحي التابعة هلا ويدتم تقسديم السدلطة بنسدبة  %32لكدو مكدون مدن املكوندات
الر يسية (كوردق عربق تركمان) و %4للمسديمينيق وتسدليم امللدف اجنمدين حملافتدة

كركددوك إ ىل وحدددات عسددكرية مسددتقدمة مددن جنددوب ووسددا العددراق بددد ًال مددن
الوحدددات العسددكرية العاملددة حاليداً( .)2وعندددما عددر القددانون املددذكور للت ددوي

داخدددو الربملدددان يف  22متدددوز  2008يدددا ر ددديس الربملدددان حممدددود املشدددهداني إىل
الت وي السري خبظف نتام الداخليق يف الت وي على مشاريع القدرارات داخدو

الربملانق فانسمب النواب الكورد ومعهم بعت الندواب العدرب مدن الربملدان إال أن ذلدك
ا يؤثر علدى متريدر القدانون داخدو الربملدان الدذي ح دو علدى اجنغلبيدة البسديطة
( )1ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص.294

( )2للمزيد من التفاصيو ينتر :قانون انت اب جمالس احملافتات واجنقضدية والندواحيق ال دادر مدن الربملدان العراقدي
بتاريخ  22متوز 2008ق واملنقت من قبو جملس ر اسة ايمهورية.
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حيه صوت  127عضواً من أصو  142احلاضرين امل وتنيق و ا أن الكورد كدانوا
اخلاسر اجنكرب من القانون املذكور وذلك جنن سيرتتب علي إخراج قوات البيشدمركة
من كركوكق ولكون الكورد يشكلون اجنغلبية يف احملافتة إال أن نسبتهم مدن السدلطة
ستكون بنفس نسبة املكونني اآلخرين العرب والرتكمدانق يف وقد أن اغلدب اردارات
يف ذلك الوق كان بأيدي الكوردق ولتفادي فقددان سديطرتهم ارداريدة والعسدكرية
علدددى احملافتدددة واجد د القدددانون فيتدددو ر اسدددي حيددده رفدددت ر ددديس ايمهوريدددة
(الطالباني) القانون املدذكور ليمندع القدرار مدن الددخول إىل حيدز التنفيدذ()1وليدتم
إعادة صياغة القانون فيما بعد عدل

وجب املادة .24

ويف حمافتة نينوى فان النزاع العربي-الكوردي كدان علدى أشدده باعتبدار أن
مركددز احملافتددة (املوصددو) يعددد معقددو املشدداعر العروبيددةق فاحتدددت اغلددب القددوى
واحلركات والعشا ر العربيدة حدول (قا مدة احلددباء الوطنيدة) يف انت ابدات جمدالس

احملافتات يف عام  2009وتركزت

لتهدا االنت ابيدة علدى نقطدتني همدا احلفداظ

علددى اهلويددة العربيددة لنينددوى والتمسددك حبدددودها ارداريددة علددى مددا كاند عليد يف

نيسان )2(2003ق كرد فعو علدى املطالدب الكورديدة ب حلداق اجنجدزاء الكورديدة مدن

احملافتة بكوردستانق وفازت قا مة احلدباء بدد  19مقعددا مدن أصدو  37مقعدداً

()3

وحقق أغلبية مطلقةق ورغم تراجع قا مة نينوى املترخية الكوردية إال أنها فازت
( )1ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص.14-13

( )2للمزيد ينتر :الربنامج االنت ابي لقا مة احلدباء النت ابات جمالس احملافتات لعدام  2009علدى الدرابا التدالي:
 http://www.almawsil.com/vb/archive/index.php/t-55679.htmق آخدددددددددر زيدددددددددارة يف
.2011/4/29

( )3لظطظع على نتا ج انت ابات جمالس احملافتات لعام 2009ق يرجى مراجعة موقع املفوضدية العليدا لظنت ابدات
وعلددددددى الددددددرابا التددددددالي http://www.ihec-iq.com/ar/resultprovince2009.html :ق آخددددددر زيددددددارة يف
.2011/4/30
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بن دديب جيددد يف املندداطق املتنددازع عليهددا يف احملافتددة ( 12مقعدددًا مددن أصددو 37
مقعداً على مستوى احملافتة) .ولذلك فشدل قا مدة احلددباء يف ترمجدة ن درها إىل
سيطرة سياسية فعليدة علدى احملافتدة بشدكو عدام وعنددما شدكل قا مدة احلددباءق
احلكومة احملليةق أق قا مة نيندوى املترخيدة مدن املشداركة فيهداق ورداً علدى ذلدك
أعلدن القدا مون علدى إدارة املنداطق املتندازع عليهددا ممدن كدانوا ضدمن قا مدة نينددوى
املترخية مقاطعتهم يلسات وجنوامر جملس احملافتدة والددعوة إىل االنضدمام رقلديم
كوردستانق حيه جتاهل وقاطع  16وحدة إداريدة مدن أصدو  30وحددة إداريدة
أوامددر احلكومددة احمللي دة حملافتددة نينددوىق ممددا أدى إىل نشددوء وحدددات إداريددة شددب
مسددتقلة ضددمن احملافتددة الواحدددة بعضددها تددابع جمللددس احملافتددة (املوصددوق البعدداجق
احلضرق ...ا ) وبعضها اآلخر تابع حلكومة إقليم كوردستان وحت سديطرة قدوات
البيشمركة (سنجارق شي انق خممور ...ا )(.)1
أما العرب الوافدون الذين يعيشدون يف املنداطق املتندازع عليهدا واغلدبهم مدن
حمافتات الوسا واينوب العراقيق يعتربون أنفسهم من ضمايا سياسات احلكومدات
السابقةق لذلك قسم منهم يعدون وجودهم مؤقتداً ويعدربون عدن اسدتعدادهم لدرتك
املنطقدة إذا مدا مت تعويضدهم مدن قبدو احلكومدة إال أن االجتداه السدا د لددى العدرب
الوافددين يددرون بددان اهلجددرة الدديت وقعد داخددو الددبظد كاند شددرعية وكاند مددن
حقوق املواطن ضمن الدولدة الواحددة()2ق وهدم يشد ون إىل أند لديس كدو العا ددين
الكورد إىل كركدوك بعدد عدام  2003هدم مدن السدكان اجنصدليني للمنطقدةق واتهمدوا
اجنحزاب الكوردية جبلب أعداد كب ة من الكورد من احملافتدات الكورديدة بدو حتدى
الكورد من الدول ارقليمية إىل كركوك لضدمان حتقيدق أغلبيدة كورديدة فيهداق إال أن
)1) 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.
)2) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op.Cit., pp.5-6.
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منتمة هيومان رايتس ووج أشارت يف إحدى تقاريرها بعندوان (علدى أرضدية هشدة
العنددف ضددد اجنقليددات يف املندداطق املتنددازع عليهددا يف حمافتددة نينددوي) إىل طددرد حنددو

 120ألف ش و غالبيتهم من الكدورد مدن كركدوك ومنداطق أخدرى خدظل الفدرتة

الواقعة بني  2000-1991وان الكث منهم ممن وقعوا ضمايا سياسدات التعريدب
ا يتمكنوا من العودة لديارهم السابقة(.)1

ويبددو ممدا سددبقق أن معتدم القدوى السياسددية العربيدة يف املنداطق املتنددازع
عليها وغالبيتهم من السنة يؤيدون اجنحزاب القومية العربيةق حيده تطغدى الفكدر
واالنتماء القومي لديهم على االنتماء املدذه ق والددليو أن القاعددة الشدعبية حلدزب
البعه العربي االشرتاكي كان يف حمافتات نينوى وصدظح الددين وديداىل وكركدوكق
وبالتددالي تددرى اغلددب هددذه القددوى العددراق وحدددة واحدددة وان التقسدديمات ارداريددة
الوحيدددة املعرتفددة بهددا عندددهم تتمثددو يف احلدددود ارداريددة احلاليددة للممافتددات وال
تقبو بتغي تلك احلدودق وال تؤمن بالتقسديمات الفيدراليدة ايديددة وضدم بعدت
املناطق إىل إقلديم كوردسدتان باعتبدار أنهدا ستشدكو بدايدة لتقسديم الدبظد .ويددعم
توجههم العمق العربي يف العدراق حيده أن اجنغلبيدة العربيدة يف العدراق مدن العدرب
السنة والقوميني الشيعة خوفاً من تقسيم البلد يف نهاية املطاف .إال أن هنداك فرقداً
ملموظداً يف وجهددات النتددر بددني السددنة والشديعةق حيدده السددنة أكثددر تشدددداً لوقددوع
مناطقهم على خا التمدا مدع املنداطق الكورديدةق ولكدن دد أن الشديعة و درور
الوق يتوجهون حنو الطرح السين .وان الرتكيز العربدي علدى هدذه املنداطق تتمثدو
بقدسية دولة العدراق واحلدرص علدى سدظمة ووحددة أراضديها مدن منطلدق وطدينق
ويرون بان الكدورد يعملدون علدى توسديع إقلديم كوردسدتان والسديطرة علدى الدنفا
كشروط أساسية هلدف النها ي املتمثو باالنف ال عن العراق .بارضدافة إىل العقليدة
(1) Human Rights Watch, On Vulnerable Ground Violence against Minority
Communities in Nineveh Province’s Disputed Territories, ISBN: 1-56432552-0, New York, 2009, pp.20,21.
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السياسية احلاكمة يف بغدداد وإن تبددي احرتامهدا للدسدتور ولكدن ليسد لدديها إرادة
حقيقية حلو هذه املشكلة وفقاً للدستور.

املطلب الثاله :الرؤية وامل احل الرتكمانية

الرتكمان باعتبارهم إحدى املكونات اجنساسية للمناطق املتنازع عليها لدديهم
رؤيتهم اخلاصة بهم حول هذه املناطقق وميكن التعرف على هذه الرؤية من خدظل
االطظع علدى الدربامج والت درحيات الديت تندادي بهدا القدوى السياسدية احلاليدة الديت

متثو آراء قطاع واسع من املكون الرتكمانيق فبعد عام  2003ونتيجة لظسدتقطاب
الطدددا في بدددني السدددنة والشددديعة تعدددر الرتكمدددان إىل انقسدددام عميد دق يف الدددرؤى
واالجتاهاتق كما أن امل احل احلزبيدة والسياسدية امل تلفدة حالد دون توحيدد رؤيدة
تركمانية واضمة إزاء املشداكو الداخليدة يف العدراق والسديما حدول املنداطق املتندازع
عليهددا .وتتددوزع مواقددف القددوى الرتكمانيددة إىل ثظثددة توجهددات متباينددة يتمثددو يف
القددوى املتفقددة مددع الرؤيددة الكورديددة مقابددو ضددمان حقددوقهمق والقددوى الرتكمانيددة
الشيعية املتفقة مع القدوى العربيدة الشديعيةق وأخد ًا القدوى القوميدة واغلدبهم مدن
الرتكمان السنة وقسم من الرتكمان الشيعة (العلمانيني).
فالقوى السياسية الرتكمانية اليت تؤيد الرؤية الكورديدة تدرى بدان انضدمام
املناطق اليت تعيش فيها الرتكمان إىل كوردستان سيجعو مدنهم ثداني أكدرب جمموعدة
عرقيدددة يف كوردسدددتان وسددديزيد مدددن دورهدددم يف الربملدددان الكوردسدددتاني وسدددتكون
حقددوقهم م ددونةق ويستشددهدون بالتجربددة الدميقراطيددة لإلقلدديمق وكيددف حقددق
الرتكمددان يف ظلددها حقددوقهم السياسددية والثقافيددة واالجتماعيددةق وتددرى يف حكومددة
إقلدديم كوردسددتان بأنهددا ستتوسددع يف مددنمهم حقوقدداً إضددافية إذا مددا اندددجموا يف
ارقليم()1ق وأن القدوى السياسدية الرتكمانيدة وخاصدة الديت تقطدن كوردسدتان تؤيدد
)1) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over
Ninewa, Op. Cit. p.34 .
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الرؤية الكوردية ومن ابرز هذه القوى الرابطة الوطنية الرتكمانية اليت تتكون مدن
أربعدددة أحدددزاب تركمانيدددة الددديت شدددكل يف عدددام  2002يف اربيدددو()1ق واحلركدددة

الدميقراطية الرتكمانية بقيدادة كرخدي دم الددين نورالددينق والتجمدع الرتكمداني
املسدددتقو بقيدددادة طوبدددال اوغلدددو وحركدددة ارصدددظح الرتكمددداني واحلدددزب الدددوطين
الدددميقراطي العراقددي وحددزب ارخدداء الرتكمدداني العراقددي وحددزب الشددعب الرتكمدداني
وا لتجمع الرتكماني الوطينق كمدا أن فدرع اربيدو للجبهدة الرتكمانيدة العراقيدة انشدق
منهدا يف مؤمترهددا الرابددع يف نيسددان  2005بسددبب اتهددامهم للجبهددة بتهمدديش فددرع

اربيو بعد نقو املقر الر يسدي إىل كركدوكق حيده أكدد عبددالقادر بازركدان املسدؤول

القيددادي املنشددق مددن ايبهددة بددان ايبهددة ومنددذ عدام  2003حتولد وببطددس حنددو
العن رية جتاه الكورد وكدذلك التددخو املباشدر لرتكيدا يف قدرارات ايبهدة .إنَّ هدذه
القددوى تؤيددد سدديطرة حكومددة اقلدديم كوردسددتان علددى كركددوك بددد ًال مددن سدديطرة
احلكومة االحتاديةق كما يرون بان اخلطاب املعادي للكدورد الديت تسد عليهدا ايبهدة
الرتكمانيددة ال ي دب يف م ددلمة الرتكمددان القدداطنني ضددمن إقلدديم كردسددتانق حيدده
وصف بازركان بان كركوك "مدينة كوردستانية والبد من أن تكدون كوردسدتانية"
كما وصف زعديم حدزب االحتداد الرتكمداني العراقدي د .سديف الددين دامرجدي بأند
"مددن م ددلمة سددا ر املكونددات أن تندددمج كركددوك بد قليم كردسددتان"ق ورغددم اتهددام
ايبهة الرتكمانية هلذه اجنحزاب بأن اجنحزاب الكورديدة قدد شدكلتها وال متثدو الدرأي
الشع للرتكمانق إال أنهم اثبتوا بان ايبهة ليس املمثو الوحيد ل وت الرتكمان(.)2
ويف الطرف الثاني هناك قوى سياسية تركمانيدة شديعية متفقدة مدع رؤيدة
اجنحزاب والقوى الشيعية يف الوسا واينوبق وهم متأثرون بايانب الطا في أكثدر

( ) 1ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص.117-116

( )2ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص.341-339
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من القوميق حيده الرتكمدان الشديعة الدذين عارضدوا النتدام السدابق وعدانوا بسدبب
ذلدك فانضدموا يف صددفوف حدزب االحتداد الرتكمدداني ارسدظمي أو اجنحدزاب الشدديعية
العراقية مثدو حدزب الددعوة واجمللدس اجنعلدى ارسدظمي يف العدراقق وانضدم االحتداد
الرتكماني ارسظمي إىل القوى الشيعية لتشدكيو اال دتظف العراقدي املوحدد يف أواخدر

عددام  2004وقددد مددن اال ددتظف للرتكمددان أربعددة مقاعددد يف جملددس النددواب بعددد
انت ابات كدانون اجنول  2005وبددورهم اسدت دموا قدوة اال دتظف الشديعي الكدب

للدفاع عن امل احل الرتكمانية()1ق إال أن اجمللس اجنعلدى ارسدظمي أبددى اهتمامداً أقدو
سالة كركوك من اجنحزاب الشيعية اجنخرى بسبب تطلع رقامة فيدرالية شديعية

يف اينددوبق واجنحددزاب الشدديعية اجنخددرى الدديت تضددم أعضدداء مددن الرتكمددان هددي إمددا
منقسددمة علددى نفسددها أو ضددعيفة عسددكرياً أو أنهددا غ د مسددتعدة لشددق اال ددتظف
الشيعي لتمارب من أجو تركمان كركوك(.)2
أمددا اجملموعددة الثالثددة فتتمثددو يف القددوى الرتكمانيددة القوميددة واغلددبهم مددن
السددنة إىل جانددب قسددم مددن الرتكمددان الشدديعة (العلمددانيني) .وأن ظدداهرة القوميددة
الرتكمانية ا تتهر إال متأخراً حيده ظهدرت هدذه اجنحدزاب واملنتمدات الرتكمانيدة

القومية يف ظو اردارة الكوردية رقليم كوردستان بعد عام 1991ق وكان نشداطهم
ضمن حدود ارقليم فقاق مستفيداً من ايو الدميقراطي الذي سداد ارقلديمق ومدن
الدور الكب لرتكيا من خظل تنتيم وتشدكيو أحدزاب سياسدية تركمانيدة وتقدديم
الدعم هلا كقوة ضاغطة على الساحة الكوردستانيةق وامتددت نشداطات هدذه القدوى
إىل املناطق املتنازع عليها بعد عام 2003ق ومن ابرز هذه القوى ايبهة الرتكمانية

العراقية( )3اليت تتمتع بدعم القوى ارقليمية وخاصة تركيداق وكدذلك دعدم القدوى
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit., p.20
(2) Ibid. , p.21
( )3شكل ايبهة الرتكمانية العراقية يف  24نيسان  1995بدعم من أنقدرة لتسدتطيع تركيدا مدن خظهلدا التددخو
يف الوضددع الددداخلي رقلدديم كوردسددتانق ومارسد مددن خظهلددا ضددغوط شددديدة علددى ارقلدديمق وتكوند مددن نانيددة
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العربيددة داخددو العددراقق كمددا أن هددذه ايبهددة اسددتطاع مددن خددظل إثددارة املشدداعر
القوميددة للرتكمددان مددن التفدداف مجداه تركمانيددة واسددعة حوهلدا .وتسددتند ايبهددة
الرتكمانية يف طروحاتها على تاريخ الرتكمان احلديه واملعاصرق مدن خدظل تسدليا
الضوء على دورهم الريادي يف السيطرة على هذه املنطقدة ودورهدم الفعدال يف إدارة
املؤسسددات العثمانيددة فيمددا بعدددق إىل جانددب ارشددارة إىل معاندداتهم يف ظددو سياسددة
التعريب للمكومدات العراقيدة السدابقةق مؤكددين أن اجملتمدع الددولي تناسدى متداا
الرتكمان وركز علدى معانداة الكدورد بسدبب امدتظك القيدادة الكورديدة رعدظم واسدع
ومؤثر استطاع من خظل إلقاء الضوء على معاناتهم دون غ هم(.)1
والرؤية التارخيية للجبهة الرتكمانية تقوم علدى أن واليدة املوصدو السدابقةق
هددي تركمانيددة ويعتددربون مجيددع املدددن الدديت تضددم الرتكمددان مثددو طددوز خورمدداتو
والتددون كددوبري وكفددري وتددازا خورمدداتو وتلعفددر مدددن تركمانيددة يف اجنصددو وتضددم
طوا ف أخرىق كما أنهدم يعتد ربون أنفسدهم يف الغالدب مدن سدكان املددن رغدم وجدود
عدددد مددن القددرى الرتكمانيددة ولكددنهم يعرتفددون يف بعددت اجنحيددان بددأنهم مددن بقايددا
اينود وارداريدني والعمدال الدذين اسدتوطنوا إبدان حكدم السدظجقة والعثمدانيني يف
هذه املناطقق إال أن القوميني الرتكمان يبالغون باالدعداء بدأن كركدوك كاند مديندة
تركمانيددة منددذ آالف السددنني()2ق ويرجعددون أصددلهم بددأنهم مددن أسددظف السددومريني

تنتيمددات سياسددية بارضددافة إىل عضددوية ممددثلني عددن مجعيددات تركمانيددة يف اخلددارجق ويضددم احلددزب الددوطين
الرتكمدداني العراقددي وحركددة املسددتقلني الرتكمددان واحلركددة الرتكمانيددة العراقيددة ومؤسسددة تركمددان إيلددي للتعدداون
والثقافة وحدزب العدالدة الرتكمداني ومجعيدة ارخداء الرتكمانيدة واالحتداد الدوطين لرتكمدان إيلدي ومجعيدة مثقفدي
تركمان إيليق للمزيد ينتر :ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول

التوافقيةق امل در السابقق ص. 117-116

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.
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وبأنهم اسدتوطنوا هندا مندذ اجنلدف اخلدامس قبدو املديظد( .)1كمدا أنهدم يددعون بدان
الكددورد الددذين اسددتقروا يف كركددوك هددم مددن الرحددو الددذين جدداءوا إليهددا جنسددباب
اقت ددادية واجتماعيددة يف العقددد الثدداني مددن القددرن العشددرين وان الوجددود الكددوردي
الكثيددف يف مدينددة كركددوك تعددود إىل اهلجددرات املدنيددة بعددد اكتشدداف الددنفا عددام

 .)2(1927ولكددي تضددفي الشددرعية علددى مطالبهددا يشدد ون إىل العمددارة والثقافددة
العثمانية اليت ميكن مشاهدتها يف كركوك .ولكدن يف اياندب اآلخدر فدأن التقدديرات
الرتكية والعراقية والربيطانية املقدمة إىل يندة ع دبة اجنمدم حدول مشدكلة واليدة
املوصو ال تؤكد اجنغلبية الرتكمانية بو مجيعهدا أكددت بدان الكدورد هدم اجنغلبيدة يف

الوالية (ينتر ايدول رقم.)1

ولتمديد موطن الرتكمدان أشدارت ايبهدة الرتكمانيدة إىل خارطدة تعدرف بدد

(تركمان إيلي) أي موطن الرتكمدان الديت نشدرت يف عدام  1785مدن قبدو الرحالدة

الربيطاني وليام غوثريق واختف وا تتهر مرة أخدرى حتدى عدام  1994حيده

ادعى بها احلزب الدوطين الرتكمداني العراقدي( )3جمددداً (ينتدر اخلارطدة رقدم .) 5

ووفقد ًا هلدذه اخلارطددة فدان مدوطن الرتكمددان تبددأ مدن مدينددة منددلي علدى احلدددود
اريرانيددة وتنتهددي دينددة زاخددو علددى احلدددود الرتكيددة مددروراً بكركددوك واربيددو
وتلعفر وسنجار ودهوكق وتبدو من اخلارطة أنها حتتوى على تناقضات واضمة مع
تداخو كب مع خارطة إقليم كوردستانق وتتهدر بدان كدو مناطقهدا تددخو ضدمن
املناطق املتنازع عليها اليت تطالب بها حكومة إقليم كوردسدتانق ويدرى الكدورد بدان
املطالبات الرتكمانية ب قامة وطن قومي للرتكمان متتد من تلعفر إىل مندلي تواجد
( )1م الدين م طفى حممدق حقوق الرتكمان بني حق الوجود وال دراع حدول مديندة كركدوكق رسدالة ماجسدت

غ منشورة مقدمة إىل جملس كلية القانون والسياسة باالكادميية العربية يف الدمناركق 2010ق ص.29-28
( ) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit., p.5.
3
( ) Ashley Heacock, ,Op.Cit. , p.12.
2
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الكث من ال عوباتق منها أن خارطة تركمان إيلدي لديس هلدا أيدة حقيقدة تارخييدة
موثقةق وليس هلا أي امتدداد إىل خدارج حددود العدراق السياسديةق وا يشدر إليهدا أي
م در تارخييق إىل جانب أن اخلارطة تضم أماكن ال وجود للرتكمان فيهدا مطلقداً أو
يتواجد بنسبة ضئيلةق ال اآلن وال يف املاضيق ومنهدا مددن دهدوك وزاخدوق باالضدافة
اىل انتهاء اخلارطدة باحلددود الرتكيدة والسدورية واريرانيدة حيده أن الطدرف اآلخدر
سواء يف ايانب الرتكي أو السدوري بدو وحتدى اريراندي ال وجدود للرتكمدان فيهدا بدو
هي مدن ذات غالبية كورديةق كمدا أن الرتكمدان يف هدذه املنداطق ال يشدكلون أغلبيدة
بو يتوزعون يف جتمعات تركمانية مبعثرة(.)1

( )1فريد اسسردق امل در السابقق ص. 65
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اخلارطة رقم ()5

خارطة تركمان إيلي (موطن الرتكمان)(.)1
(ترمج اخلارطة من قبو الباحه)

(1) Ashley Heacock, ,Op.Cit. , p.21.
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أما عن احلجم السكاني للرتكمان يف العراق فتزعم هذه القدوى بدان عدددهم
يرتاوح مابني مليونني إىل ثظثة مظيني نسمةق إال ان يف ظو غياب إح داء سدكاني
حديه ودقيقق وباالعتماد على بيانات نسب املشاركة يف االنت ابات واجنصدوات الديت

حت و عليها القوى واجنحزاب الرتكمانية ومنها يف انت ابات عام  2005يتبني بأن

عددهم ال يتجاوز املليون نسمة( . )1كمدا تددعي هدذه القدوى بدأنهم يشدكلون غالبيدة
سكان حمافتة كركوك ولكن ما نظحع بأن يف انت ابات جملس الندواب العراقدي يف
عام  2010ح و الكورد على ستة مقاعد كركوك مقابدو سدتة للعدرب والرتكمدان

معاً .كما أن الرتكمان وافقوا على املادة  24من قدانون انت ابدات جمدالس احملافتدات

ال ادر من الربملدان يف متدوز  2008واملدنقت مدن قبدو جملدس ر اسدة ايمهوريدةق

الذي نو على تقاسم السلطة بشكو متساوي بني املكونات الر يسدية الثظثدة وهدي

%32ق حيه اصدر املكتب السياسي حلزب العدالة الرتكماني العراقي إحدى املكونات
الر يسددية للجبهددة الرتكمانيددةق بيانداً شدددد علددى أهميددة اردارة املشددرتكة وفددق نتددام

 %32للمكونات الر يسية و %4للمسيميني()2ق ويبدو أن قبوهلم بهذا القانون دليدو

على أنهم يشكلون اقو مدن  % 32وهدي النسدبة الديت سيم دلون عليهدا وفقد ًا لدذلك

القانون.

وترى ايبهة الرتكمانية بأن اجنحداث الديت تلد حدرب عدام  2003غد ت

موازين القوى يف حمافتة كركوكق حيده أن أعدداد الكدورد الدذين قددموا إليهدا بعدد
تغي النتام العراقي كان اكرب بكث من أعدداد املدرحلني منهدا سدابقاًق وكدان ضدمن
هددذه ارعددداد جمموعددة كددب ة مددن كددورد الدددول اجملدداورةق ويف مددؤمتر صددمفي يف
 2009/9/23أعلندد ايبهدددة الرتكمانيدددة اندد بعدددد عدددام  2003حددددث تغدددي

(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op.Cit., p.21.
( )2جريدددة الرتمجددانق الناطقددة باسددم حددزب العدالددة الرتكمدداني العراقدديق العدددد ()147ق السددنة السددابعةق حزيددران
.2011
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دميوغرايف متثو ب دخال  700ألف ش و إىل كركوك حبجة أنهدم مرحلدون()1ق بدو
تددذهب ايبهددة إىل ابعددد مددن ذلددك عندددما تدددعي بددان الكددورد القددادمني قددد احتلددوا
أراضي الرتكمانق واتهمد القدوى الرتكمانيدة اردارة اجنمريكيدة بأنهدا تسداعد الكدورد
علددى ذلددك عقابدد ًا هلددم بسددبب موقددف احلكومددة الرتكيددة الددرافت لعبددور القددوات
اجنمريكيددة عددرب أراضدديها أثندداء احددتظل العددراق( .)2وتددرى ايبهددة بددان املددادة 140

تشتمو على ثظث خطدواتق أوالً التطبيدع عندى التكريدد وثانيداً ارح داء عندى
تثبي اجنمر الواقعق وأخ اً االستفتاء عندى االنضدمام إىل إقلديم كوردسدتانق لدذلك
يعارضون تطبيقها وي فونها بأنها مادة ميتة النتهداء سدقفها الدزمين( .)3وتعدار
القددوى السياسددية الرتكمانيددة املنضددوية يف ايبهددة الرتكمانيددة يف بياناتهددا أي توسددع
رقليم كوردسدتان بضدم كركدوك واملنداطق املتنازعدة عليهدا االخدرىق وأشدار ر ديس
ايبهة الرتكمانية السابق (سعدالدين اركيج) يف وقت رفدت ايبهدة حتديدد حددود
إقليم كوردسدتان وفقداً للمدادة  140مدن الدسدتور العراقدي أو وفقداً لدسدتور إقلديم

كردستان(.)4

إنَّ انقسام الرتكمان طا فياً إىل شيعة بعيدين عن التأث الرتكي وقريبة من
اال تظف العراقي املوحد وسنة مع التوجد الرتكدي دفعد تركيدا لتعدديو سياسداتها
وموقفهددا جتدداههم وخاصددة ايبهددة الرتكمانيددةق حيدده معتددم أعضدداءها مددن السددنة
( )1جريدة الرتمجانق الناطقة باسم حزب العدالة الرتكماني العراقيق العدد ()115ق السنة السادسةق متوز .2009

) (2مقابلة مع (حتسني كهية) زعيم حزب تركمان ايليق أجرتها جمموعدة اجنزمدات الدوليدة بتداريخ  2أيدار 2005ق
للمزيد ينتر:

The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle over
Kirkuk, Op.Cit., p.5.

( )3جريدة القلعةق أسبوعية سياسية ت درها ايبهدة الرتكمانيدة العراقيدةق العددد ()256ق السدنة السادسدةق االثدنني
.2011/01/24

( )4جريدددة الرتمجددانق الناطقددة باسددم حددزب العدالددة الرتكمدداني العراقدديق العدددد ( )113السددنة اخلامسددةق حزيددران
.2009
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لكندد يضدددم أيضدداً تركمدددان شددديعة (علمددانيني) وفشدددل ايبهددة يف ضدددم القدددوى
الرتكمانية الشيعية إليهاق جنن العديد من قيدادات ايبهدة خددموا يف صدفوف النتدام
السابق الذي كان يضدطهد الرتكمدان الشديعة بسدبب انتمدا هم الطدا فيق وبالتدالي ا
تكن ايبهة بتلك القيادات مرغوباً بدني مجيدع الرتكمدان بددليو أنهدا ح دل علدى
ثظثددة مقاعددد فقددا يف ايمعيددة الوطنيددة املؤقتددة الدديت انت ب د يف كددانون الثدداني
 2005إال أنها ا حت و إال على مقعد واحد يف انت ابات جملس الندواب يف كدانون

اجنول 2005ق وهلذا بدأت احلكومة الرتكية بالت لي عنها تدرجيياً وتقوية عظقاتهدا
مدع حكومددة إقلدديم كوردسدتان( .)1وهددذا مددا أثدرت علددى سياسددة ايبهدة حيدده كددان

موقفهددا أكثددر تشددددا ضددد ارقلدديم قبددو سددنواتق ومددع حتسددن العظقددة بددني إقلدديم
كوردستان وتركيا أصب موقف ايبهة اقو تشدداً جتاه ارقليمق حيه قبدو احلدرب
كددان موقددف ايبهددة متماشددي ًا مددع موقددف تركيددا حيدده وقف د بشدددة ضددد إقامددة
الفيدراليددة يف العددراقق وا يسددم ممثددو الددر يس اجنمريكددي إىل املعارضددة العراقيددة
(زملدداي خليددو زادة) شدداركة ايبهددة يف أول حكومددة انتقاليددة شددكل بعددد احلددرب
بسددبب رفضددها للفيدراليددةق يف وق د وضددع الواليددات املتمدددة القبددول بالفيدراليددة
كشرط رشراكها(.)2
وتتهر الرؤية الرتكمانية من الوثيقة اليت أصدرتها جمموعدة مدن اجنحدزاب
واملثقفني الرتكمان ب عندوان (ميثداق كركدوك) لتكدون دليدو عمدو ومرشدد للتمدرك
الرتكماني يف هذه املرحلة وقدد تضدمن علدى تدبين مشدروع كركدوك إقليمداً قا مداً
( )1نتا ج االنت ابات يف عام  2005أثبت فشو سياسة تركيا خب وص ايبهة الرتكمانية العراقية ممدا دفدع بعبدد
اهلل غول وزير خارجية تركيا آنذاك إىل رفت دفع خم

ات للجبهة وأدركوا أن ن ف الرتكمدان هدم مدن الشديعة

ولديس هلدم نفدوذ علديهم .للمزيدد ينتدرThe International Crisis Group, Iraq and the :
Kurds: The Brewing Battle over Kirkuk, Op.Cit. , pp.20-21.

( )2ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص .342-341
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بذاتد وإعطدداء كركددوك صددفة (وضددع خدداص) يف الدسددتور كمددا ورد يف قددانون إدارة
الدولة يف مادتها ألد ( .)1()53كما طرح السياسدي الرتكمداني عزيدز قدادر ال دما ي

مشروعاً آخر هدو نتدام اردارة الثظثيدة حملافتدة كركدوك واحلكدم الدذاتي لرتكمدان
العددراق تقليددداً لنمددوذج بروكسددو()2ق وهددذا يعددين اعتمدداد نتددام اردارة الثظثيددة
للممافتة أحداها تو بشؤون الرتكمان والثانية خاصة للكورد والثالثدة للعدربق

ويطرحونها كبديو للمادة 140ق و وجبها يكون هناك جملس إدارة حملية للكدورد

يف املنطقة ذات اجنكثريدة الكورديدة وعلدى رأسد حمدافع منت دب مدن قبدو الكدورد
وجملس آخر ينت ب من قبو الرتكمان يرتأس حمدافع تركمداني منت دب وجملدس
ثاله يٌنت ب من العرب .هذه اردارات تتوىل مجيع شؤون اجنفراد املندتمني للقوميدة
املعنية وان نتام اردارة الثظثية ال يهدف تقسديم احملافتدة جغرافيداً وإمندا حسدب
االنتمداء القدومي للرتكيبدة السدكانية للممافتدةق وتتدوىل كدو إدارة الشدؤون القوميددة
الدديت ميثلددها علددى أن يتبعهددا أبندداء القوميددة يف كددو أجددزاء منطقددة (تركمددان إيلددي)
( )1لظطظع على نو ميثاق كركوك يراجع شبكة الربملان العراقي وعلى الرابا التالي:

 www.irqparliament.com/index.php?sid=1348ق آخر زيارة يف .2011/5/9

( )2وفقا للدستور البلجيكي ف نها دولدة في دراليدة تتكدون مدن ثظثدة أقداليم ارقلديم الفدالوني (الناطقدة بالفرنسدية)
وارقليم الفظمندي (الناطقة باهلولندية)ق وإقليم بروكسو ذي الوضع اخلاص فهي ثنا ية اللغدة وتتدألف مدن ثدظث
قوميات (الفظمان الفانون واجنملان)ق وبارضافة إىل مشاركة مجيع مواطنيهدا يف انت داب وإدارة السدلطات الفيدراليدة
فددان لكددو قوميددة مددن القوميددات الثظثددة = = جملددس إدارة حمليددة يف بروكسددو يتددوىل إدارة املنطقددة ذات الكثافددة
السكانية للقومية املعنيدة تتعلدق بالشدؤون ارداريدة والتعليميدة والثقافيدة واخلدميدة واجنعمدار وارنشداء وارسدكان
وغ ذلك من اجنمدور احلياتيدة الضدروريةق و يكدون موقدع جملدس اردارة احملليدة يف املنطقدة ذات الكثافدة السدكانية
لكو القومية .وقد أشار الر يس العراقي جظل الطالباني يف ت درحيات صدمفية إىل أن كركدوك ميكدن أن يكدون هلدا
نتام إدارية مؤقتة مماثلة لتلك اليت يف بروكسو ويف مرحلة الحقة ميكن حلها عن طريدق التفداهم املتبدادل ومدن
خظل اتفاق وطدين وجدب املدادة 140ق إال أن الطدرح الركدي للطالبداني هدو االلتدزام بال ديغة الدواردة يف املدادة

 .140للمزيد ينتر :دستور مملكة البلجيدك لعدام 1993ق املدواد ( )135,121,4,3,2,1؛ Sean Kane,

 Op. Cit., p27.؛ روذنامددةى كوردسددتانى نددوىَق ذمددارة ()5445ق سدداىل بيسددتةمق لددة روذى سيَشددةممة

.2011/4/5
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(املناطق الرتكمانية) من تلعفر إىل مندليق وهذا يعين إقامة شكو من أشكال احلكدم
الددذاتي احمللددي كددذلك اجنمددر بالنسددبة إىل القددوميتني الكورديددة والعربيددةق أمددا يف
مرحلت د الثانيددة فيعدداا املشددروع إنشدداء نتددام حكددم ذاتددي يشددمو كافددة املندداطق
الرتكمانية مدن أق دى الشدمال الغربدي إىل أق دى ايندوب الشدرقي بربطهدا بداردارة
املركزيددة تتددوىل شدؤون الرتكمددان يف حمافتددة كركددوك والقددرى والنددواحي واالقضددية
التابعة هلا(.)1
كما يطرح حزب تركمان ايلي إحدى اجنحزاب الر يسية املنضوية يف ايبهة
الرتكمانيةق مشروع إقليم كركوك ويتكون مدن حمافتدة كركدوك حبددودها ارداريدة
احلالية واملسدتند إىل مبددأ أردارة املشدرتكة يف احملافتدة بدني كافدة مكوناتهدا وتكدون
السلطة التشريعية فيها مقسمة بنسدبة  %32للقوميدات الر يسدية الدثظث (الكدورد

والعددرب والرتكمددان) و %4للمكددون املسدديميق أمددا السددلطة التنفيذيددة يكددون ر دديس
ارقليم تركمانياً مدع ندا بني اجنول كدوردي والثداني عربديق أمدا جملدس وزراء إقلديم

كركددوك تكددون اهليئددة التنفيذيددة وارداريددة العليددا يف ارقلدديم ويددؤدي مهامهددا حتد
إشراف هيئة الر اسية ويتألف من ر يس اجمللس ونواب وعدد من الدوزراء علدى أن

ال يتجاوز عددهم ( )13وزيراً و يكدون ر ديس جملدس الدوزراء كورديداً ولد نا بدان
من الرتكمان والعرب وان يراعى التمثيو العدادل للقوميدات يف تشدكيو جملدس وزراء

ارقليم(.)2

( )1للمزيد ينتر :نو مشروع نتام اردارة الثظثية حملافتة كركوك واحلكم الدذاتي لرتكمدان العدراقق منشدور علدى
موقددع ايبهددة الرتكمانيددة والددرابا التدداليhttp://www.kerkukfeneri.com/ar/?p=1478:

زيارة يف . 2011/5/9

( )2للمزيد ينتر :نو مشروع إقليم كركوك على موقع حزب تركمان إيلي وعلى الرابا التالي:

ق آخددر

 http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkukprojesi&lang=arق آخدددددددر
زيارة يف .2011/5/10
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يبدو مما سبق أن عدد الرتكمان يف املناطق املتندازع عليهدا ال ميكدن جتاهلد
أو استبعاده إال أن وجودهم يف مناطق متعددة وغ متواصلة وانقسامهم اىل شديعة
وسنة .قد اضعف ادعا هم بوجود كيان تركمداني واقعدي مدؤثرق إال أن حتدالفهم مدع
الكتو العربية والتنسيق مع الرؤية العربية هلذه املنداطق قدد حقدق هلدم نوعداً مدن
التوازن السياسي إزاء الثقدو السدكاني للكدورد واملطالدب السياسدية للقيدادة الكورديدة
إزاء هددذه املندداطق .وأن القلددق الرتكمدداني مددن انضددمام مندداطق تواجدددهم إىل إقلدديم
كوردسددتان يددأتي مددن اخلددوف مددن تهميشددهم سياسددياً أو طمددس هددويتهم الثقافيددة
وتسلا الكورد وانفدرادهم يف حكدم ارقلديم وفدق نتدرة اق دا ية عن دريةق لدذلك
على ارطراف الكوردية طمأنتهمق ويبدو أن ما نراه يف اآلوندة اجنخد ة مدن اسدتقالة
حمددافع كركددوك (عبدددالر ن م ددطفى) ور دديس جملددس احملافتددة (رزكددار علددي)
الكورديني وتعيني حمافع كوردي (د .م الدين كدريم) ور ديس جمللدس احملافتدة

الرتكماني (حسن توران) يف )1(2011/4/3ق وكدذلك حتسدني العظقدات نسدبياً بدني
إقليم كوردستان وتركيا وخاصة زيارة ر ديس وزراء تركيدا اردوغدان إىل كوردسدتان
اثددر علددى التوجد حنددو اسددتمالة الرتكمددان وتوثيددق العظقددات بددني الطددرفنيق وتدرى
القا مة الكوردية بأن وفق لظستمقاق االنت ابي ميكنهم من ح ر كو املناصدب يف
كركوك ولكنهم تنازلوا للرتكمان كبادرة حسن نية.

املطلب الرابع :رؤى وم احل املكونات اجنخرى

إىل جاندب املكوندات الر يسدية الثظثدة السددابقة الدذكر هنداك أقليدات دينيددة
وعرقية صغ ة لديهم رؤيتهم امل تلفدة حدول مسدتقبو املنداطق املتندازع عليهداق إال
أنهددا ال تتمتدددع بنفددوذ سياسدددي كدددب بسددبب حجمهدددم السددكاني ال دددغ ق ومدددنهم
املسيميون الذين ينقسمون إىل اآلثوريني والكلدان واجنرمنق حيه أن ما جيمعهم هدو

( )1روذناخةى ورةستانى نوىَل ذخارة ()5444ل ساىل بكستةمل ة روذى ةوو ةةممة .2011/4/4
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الدين إال أن كو واحد منهم يعد نفسد قوميدة قا مدة بدذاتها .أنَّ الرؤيدة املسديمية

منقسددمة فيمددا بينهددا فاحلركددة الدميقراطيددة اآلشددورية الدديت نشددأت يف عددام 1979

وأمينهددا العددام يونددادام كنددا أسسدد حضددورًا هلددا يف كوردسددتان بعددد عددام 1992
مستفيدا من ايو الدميقراطي الذي ساد ارقليم ثم امتد نشداطها إىل بداقي العدراق

بعددد عددام 2003ق واعتددربت احلركددة بدأن مجيددع املسدديميني هددم آثدوريني .غد أن
الكلدددانيني الددذين ادعددوا بددأن تددارخيهم يعددود ململكددة بابددو القدميددة هلددم رؤيددتهم
امل تلفةق وأسسوا تنتيماً خاصاً بهم باسدم االحتداد الددميقراطي الكلدداني بعدد عدام
2003ق ودعا االحتاد إىل ضم مجيع املسيميني يف سهو نينوى إىل إقليم كوردستان

وهددو موقددف ترفض د احلرك دة الدميقراطيددة اآلثوريددةق ومددن وجهددة نتددر االحتدداد
الدميقراطي الكلداني ف ن حقدوق اجنقليدة املسديمية سدتكون م دونة أكثدر يف إقلديم
كوردستان مما هو علي يف باقي أجزاء العراق الذي ميزق العنف .وبدرز الش دية
املسيمية االثورية (سركيس آغاجان) الذي عمو وزيراً يف حكومة إقليم كوردسدتان
بددني عددامي  2009-1999بوصددف الظعددب السياسددي ارقليمددي اجنبددرزق ويف عددام
 2007أسس وبدعم القيادة الكوردية يف ارقليم اجمللس الشع اآلثوري السدرياني

الكلددداني الددذي مجددع معدداً عدددة أحددزاب ومجعيددات مسدديمية معارضددة للمركددة
الدميقراطيدة اآلثوريدة ودعددا إىل احلكدم الدذاتي للمسدديميني يف سدهو نيندوى حتد
اية حكومة إقليم كوردستان يف املنداطق املتندازع عليهداق ويف اياندب اآلخدر فدان
احلركة الدميقراطية اآلثورية تدعو إىل حكم ذاتي إداري على املستوى احمللدي حتد
سلطة احلكومة املركزية استناداً إىل املادة  125من الدستور(.)1

أما اجنيزديون الذين لديهم خ وصية دينية مستقلةق فان اغلبهم يعتدربون
أنفسدهم مدن القوميدة الكورديددةق كمدا أنهدم صددوتوا يف العمليدات االنت ابيدة السددابقة
ل دداحل القددوا م الكورديددةق إال اند مددن جانددب آخددرق هندداك جمموعددة ايزديددة تسددمي
)1) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over
Ninewa, Op. Cit., p.28.
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نفسها بد (احلركة االيزدية من اجو ارصظح والتقدم) ترى يف اجنيزدية بأنهدا دياندة
خاصة وقومية مستقلة حبد ذاتها وال مت ب لة للقومية الكوردية()1ق إال أن نشاط
ونفددوذ هددذه احلركددة ضددعيف بددني ايمدداه اجنيزديددة وا حت ددو يف االنت ابددات
الربملانية اجنخ ة لعام  2010إال على ( )10171صوت فقداق ولدوال نتدام الكوتدا

لألقليات ملا كان ب مكانها احل ول على أي مقعد يف جملس النواب العراقديق يف حدني
كان قا مة التمالف الكوردستاني تضم العديد من املرشمني اجنيزديني وفاز ثظثدة
مرشمني ايزديني ضمن قا مة التمالف الكوردستاني ومدنهم املرشدمة فيدان دخيدو

سعيد اليت ح ل على ( )17275صوت ًا(.)2

أمددا الشددبك كأقليددة طا فيددة صددغ ة يف املندداطق املتنددازع عليهددا يف حمافتددة
نينوى فان هويتهم القومية حمو اختظفق فالكورد يعتدربونهم جدزءاً مدن القوميدة
الكورديةق إال ان يف ايانب اآلخر برز طروحات شبكية خمالفدة لدذلكق أمدا والؤهدم
السياسي فكان حنو القوا م الشيعية أكثدرق وانضدم التجمدع الشدبكي الددميقراطي إىل

اال تظف الشيعي يف االنت ابدات الربملانيدة عدام 2005ق وفداز حدنني قددّو قعدد يف

الربملددان وقدداد النزعددة املعاديددة لتوجهددات القيددادة الكورديددة وكررهددا مددرة أخددرى يف
انت ابات جمالس احملافتات عام 2009ق وفاز باملقعد امل

دو للشدبك يف التمدالف

مع قا مة احلدباء يف حمافتدة نيندوى( .)3أمدا يف االنت ابدات الربملانيدة لعدام 2010

فاز مرش اهليئة االستشارية للكورد الشدبك حممدد مجشديد الشدبكي قعدد الكوتدا
امل دددو للشدددبك يف نيندددوى اجنمدددر الدددذي اعتدددربه الكدددورد ثابدددة اسدددتفتاء علدددى
كوردستانية مناطق الشبك.
( )1للمزيد ينتر :املادة السابعة من النتام الداخلي للمركةق املنشور على موقعها االلكرتوني وعلى الرابا التالي:
 http://www.ezidi-islah.net/nizam.phpق آخر زيارة يف .2011/5/11

( )2لظطظع على تفاصيو نتا ج انت ابات جملس الندواب لعدام  2010ينتدر :طوظاارى ةةنطا انل ذخاار 12ل ثاايزى
ساىل 2010ل ل.109-108 .

) ) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over
Ninewa, Op. Cit., p.35.
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وانطظقاً من كو ما مر يتهر لناق بان املنداطق املتندازع عليهدا هدي منداطق
ذات تنوع اثدين وديدينق وهنداك انقسدام بدني هدذه املكوندات حيده تتبداين رؤيداهم
لألوضاع من مكون إىل آخرق بو أكثر مدن ذلدك هنداك انقسدام ضدمن املكدون الواحدد
من حيه الرؤيةق وان العامو التارخيي يلعب دوراً كب اً يف دعدم كدو طدرف لوجهدة
نترهق فالكورد يرون بدان الندزاع مدا بدني الكدورد واآلثدوريني تركدز حدول مدن هدم
السكان اجنصليون للمنطقةق ويرون يف الرتكمان من بقايا الدول اليت حكم املنطقة
واستقدموها إليها جنغرا عسدكرية وإداريدةق ويدرون يف العدرب بدأنهم أيضدا ليسدوا
من سكان املنطقة القدماء بو أن وجودهم يرجدع إىل هجدرة القبا دو العربيدة حبثداً
عن املراعي وان استيطانهم يف املنطقة من قبو احلكومات العراقيدة كاند جنغدرا
التعريبق وبالتالي البد من ت مي هدذه اجنوضداع ب عدادة هدذه املنداطق إىل وضدعها
الطبيعي كجزء من إقليم كوردستانق وان مجيدع القدوى السياسدية الكورديدةق وعلدى
الددرغم مددن خظفدداتهم الداخليددةق مددتفقني فيمددا بيددنهم ددايتعلق بعا ديددة هددذه
املندداطقق إال أن املطلددب الكددوردي مت تفس د ه مددن قبددو اآلخددرين علددى ان د توسدديع
للمدود من اجدو السديطرة علدى الدنفاق وبالتدالي حتقيدق لغدر ابعدد قدد يكدون
االسددتقظل عددن العددراق .وان إصددرار الكددورد علددى مطددالبهم يددأتي مددن رؤيددتهم بددان
الوق ليس ل احلهم حيه يتمتع الكورد اآلن بقوة سياسية يف مواجهة املركزق وإن
ذلك قد ال يدوم لدذا يواصدلون التمسدك دواقفهم بعا ديدة هدذه املنداطق إىل إقلديم
كوردستان.
أمددا الرؤيددة العربيددة للكتددو السياسددية يف املندداطق املتنددازع عليهددا فتبدددو
ضعيفةق على الرغم من أنهم ليسوا سبباً يف مسدالة التعريدب إال أنهدم اسدتفادوا مدن
هذه السياسةق وهنا البد من القول أن العرب يف كركوك ينقسمون إىل فئدتني العدرب
اجنصليون والعرب الوافدونق إال أنهما ينتران إىل مسالة كركوك نتار واحد يقدوم
على أن العدراق دولدة واحددة وحيدق لكدو مدواطن االنتقدال والسدكن يف أيدة حمافتدة
يرغب العيش واالستقرار فيهاق ومن الناحية القانونيدة هدذا االدعداء صدمي إال أن
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إسكانهم يف كركوك جاء نتيجة لت طيا وسياسة تهدف إىل تغي الواقع الدميغرايف
للمنطقة اتبعتها احلكومدات السدابقة لتمقيدق أهدداف سياسدية .أمدا الرتكمدان فعلدى
الرغم من انقسامهم بني مؤيد ومعار للرؤية الكورديةق إال أن القدوى الرتكمانيدة
القومية البارزة ومنها ايبهة الرتكمانية العراقية تبن الرؤية العربية بهذا الشدأن
وصداغوا احتدداداً يهدددف إىل كددب تقدددم الكدورد وبالتددالي حققددوا االثددنني معداً توازنداً
مقابددو الثقددو الكددوردي الكددب وخاصددة يف كركددوك .أمددا رؤيددة اجنقليددات اجنخددرى
كاملسيميني وااليزديني فظ تث االهتمامق الن ثقلهم السدكاني قليدو كمدا أنهدم علدى
اجنغلب يؤيدون إحدى الرؤى الثظثة للمكونات اجنساسية.
إنَّ ال راع بني اجنطراف امل تلفة ترتكز على هوية املنطقة ووصفها االثدينق
فهناك من ي فها بالعراقي وآخر بالكوردسدتاني وآخدر بالرتكمدانيق فدالكورد يدرون
بأنهدا تارخييداً وجغرافيداً كاند كوردسدتانية وبالتدالي فدان إحلاقهدا بهدا ال يغد مددن
الواقع السياسي الن كوردسدتان بأكملدها إقلديم جغدرايف فيددرالي ضدمن العدراقق امدا
الرتكمان فيستندون على التاريخ القريب للمنطقة باعتبارهدا كاند حتد سديطرة
الدول وارمارات الرتكية وبالتالي هلا خ وصية تركمانية ضمن العدراقق أمدا العدرب
فغالباً ما ي فون كركوك بالعراق امل غر لذلك جيب أن تبقى حتد سديطرتهاق وان
النزاع بدني الكدورد والعدرب يف كركدوك تنبدع مدن عا ديدة عدودة املسداكن واجنمدظك
القدميددة وللرتكمددان نفددس الوضددعية مددع العددربق وركددزت اخلظفددات بددني الكددورد
والرتكمان على احلقوق اردارية.
ومن خظل استعرا املواقف املتعارضة الطراف النزاعق يتضد بدان الندزاع
على املناطق املتنازع عليها هو نزاع اثين لتمديد موقدع املنطقدة إداريداًق وان حجدم
املكونات وسعة املوارد والدور ارقليمي والدولي تزيد من تعقيدات النزاعق ولكن مدن
ايانب احملايد هناك مدن يدرى بدان مواقدف كدو اجنطدراف فيهدا ندوع مدن العاطفيدة
والرمزية وتتوقف ورا ها غناها بالنفا .كو هذه الرؤى وامل داحل املتبايندة ومتسدك
كددو مددنهم بددرؤيتهم واعتبارهددا احلددو اجننسددب ووضددع خطددوط ددراء أمددام رؤى
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وتوجهات اجنطدراف اجنخدرىق تقدف كمجدرة عثدرة أمدام أي حدو يقرتحد طدرف مدا
وجيعو من أن أي حو غ ممكن وبالتالي يبقي النزاع قا م ًا بو أكثر قدوة وبالتدالي
احليلولة دون التوصو إىل حو للنزاع.

املبمه الثاني :التددخدظت ارقليمية

جتدداوزت مشددكلة املندداطق املتنددازع عليهددا إطارهددا ال دوطين كقضددية عراقيددة
داخلية وأخذت طابعاً إقليمياًق بعد تدخو الدول ارقليميدة بشدكو أو بدرخر للتدأث
على حتديد م املناطق املتنازع عليها وفق ًا مل احلهاق لذا سن دو هدذا املبمده
للتدخو ارقليمي كاحدى العوامو اليت ساهم بشكو او باخر على عددم التوصدو إىل
حو وطين للمشكلةق وسندرسها من خظل ثظثدة مطالدب لإلشدارة إىل م داحل ورؤى
ودور الدول ارقليمية يف التدخو ومنها تركيا وإيران والدول العربيدة كدو واحدد يف
مطلب.

املطلب اجنول :التدددددخدددددو الدددرتكددددي

بعددد اضددممظل ارمرباطوريددة العثمانيددة وتأسدديس الدولددة العراقيددة عددام

 1921وظهور الدولة الرتكية احلديثة عام 1923ق اعتربت اجنخد ة نفسدها وريثداً
شرعياً ملمتلكات الدولة العثمانيةق وباعتبارها جارةً للعراق من الشمال ولديها أكثدر
مددددن مسددددالة تربطهددددا مددددع العددددراق منهددددا العوامددددو التارخييددددة واالقت ددددادية
واييوبوليتيكيددة والعوامددو العسددكرية واجنمنيددةق ومددن اجددو ايددة م دداحلها يف
العراق و اية أمنها القومي وتوجيد سد اجنحدداث بشدكو يتماشدى مدع توجهاتهدا
فان احلكومة الرتكية تتددخو بشدكو أو بدرخر يف العدراق كلمدا سدنم هلدا الفرصدةق
ولعو من ابرز الدوافع واحلجج اليت تدفعها لذلك تتمثو ا يلي:
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 -1اجنطماع يف ضم والية املوصو.

 -2العمو على تقييد النفوذ الكوردي للميلولة دون ظهور دولة كوردية.
 -3القضاء على تواجد حزب العمال الكوردستاني.
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اية اجنقلية الرتكمانية.

 -5تعزيز م احلها االقت ادية.
إنَّ اجنطمدداع الرتكيددة بضددم واليددة املوصددو تعددود إىل أيددام حددرب االسددتقظل

الرتكية 1922-1919ق حيده أدرجتهدا ضدمن خارطدة تركيدا الديت اقرهدا اجمللدس

الوطين الرتكي الكب يف عدام 1920ق إال أنهدا وجدب املعاهددة (الرتكيدة-العراقيدة-

الربيطانية) يف عام  1926تنازل عنهدا للعدراق واعرتفد باحلددود احلاليدة بينهدا

وبني العراقق ومع ذلك ف نها تدث هدذه املسدالة بدني احلدني واآلخدرق فبعدد احدتظل
العددراق للكوي د يف آب  1990وتدددهور أوضدداع املنطقددةق حاول د تركيددا اسددتغظل
اجنحداث والدعوة جمدداً باستعادة الواليةق من خدظل

لدة دعا يدة واسدعة تطالدب

بضم الوالية إليهداق ويف عدام  1995أعداد الدر يس الرتكدي (سدليمان دمي يدو) هدذا

املطلب ودعا إىل إعادة ترسيم احلدود بني البلدين واعترب بان حددود تركيدا تنتهدي
موصو-كركوك(.)1
حتى نهاية خا نفا
وتعترب القضية الكورديةق سواء داخو تركيا أو يف الدول اجملداورةق مدن أكثدر
القضددايا حساسددية لرتكيدداق حيدده كان د القضددية الكورديددةق منددذ تأسدديس العددراق

املعاصددر 1921وايمهوريددة الرتكيدددة 1923ق مددن أهددم القضدددايا املركزيددة الددديت
متمورت حوهلا سياسة الدولتني املتجاورتني داخلياً وإقليمياً وباالشرتاك مدع الددول
ارقليمية اجنخرى والدولتان عانتا تداعيات الثدورة الكورديدة أكثدر مدن غ هدا مدن
( )1د .جظل عبد اهلل معو ق صناعة القرار يف تركيدا والعظقدات العربيدة-الرتكيدةق مركدز دراسدات الوحددة العربيدةق
ب وتق 1998ق ص 47؛ بيدار م دطفى سديف الددينق تركيدا وكوردسدتان العدراق :ايداران احلدا رانق دار الزمدان
للطباعة والنشر والتوزيعق ط1ق دمشقق 2009ق ص.157
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الدددول الدديت لددديها مشددكلة كورديددةق وتارخيي د ًا تركيددا وقف د بالضددد مددن القضددية
الكوردية يف العراقق واتفق الدول ارقليمية على بندود تتمثدو يف ضدرورة التعداون
يف قمددع التمركددات الكورديددةق فمددثظ أول معاهدددة عراقيددة-بريطانيددة-تركيدددة يف
حزيران  1926أشارت ب ورة مباشرة إىل ضبا احلدود وتوثيدق أواصدر ال دداقة

وايد ة والتعدداون ملنددع التمركددات الكورديددة علددى جددان احلدددودق واسددتمرت تلددك
الن وص وارشارات كبنود ضمن ميثاق سعد آباد  1937وحلف بغداد )1(1955ق

ووقفد تركيددا ضددد احلركددة التمرريددة الكورديددة يف العددراق حيدده حشدددت قواتهددا
لضددرب ثددورة أيلددول 1961ق وا ترتاجددع إال بعددد التمددذير السددوفييتق وجتاهل د

نداءات م طفى البارزاني للموارق كمدا عارضد اتفاقيدة  11آذار 1970ق وهداجم

ايديش الرتكددي يف عددام  1983لضددرب قددوات احلددزب الدددميقراطي الكوردسددتاني يف

منطقة زاخوق وأثناء مفاوضات احلكومة املركزية مع االحتاد الدوطين الكوردسدتاني

يف عدددام  1984رحيددداء اتفاقيدددة  11آذار 1970ق هددددد وزيد در خارجيدددة تركيدددا
(خليفة اوغلو) العراقق بدان أي تفداهم مدع الكدورد سديدفع تركيدا علدى وقدف خدا
النفا العراقي إىل ميناء جيهان بو وحتى إغدظق احلددود بوجد العدراق( .)2وازداد
تعقيد القضية الكوردية بعد ظهور احلركدة التمرريدة الكورديدة املسدلمة جمددداً يف
تركيا بقيادة حزب العمال الكوردستاني()3ق ويف عقد الثمانيندات مدن القدرن املاضدي

( )1لظطددظع علددى نددو املعاهدددة العراقيددة-الربيطانيددة-الرتكيددة لعددام  1926وحلددف بغددداد  1955ينتددر :عددوني
عبدددالر ن السددبعاويق العظقددات العراقيددة الرتكيددة 1958-1932ق مركددز الدراسددات الرتكيددة جامعددة املوصددوق

موصوق 1986ق ص 238-229ق .313-308

( )2بيار م طفى سيف الدينق امل در السابقق ص.141-140

( )3تأسددس حددزب العمددال الكوردسددتاني  PKKيف عددام  1978وفق داً لعقيدت د املاركسددية-اللينينيددةق ذو التوجهددات
القوميدةق وبدددء منددذ عددام  1984بشددن العمليددات العسددكرية ضددد القددوات الرتكيددة مددن اجددو قيددام دولددة كورديددة
مستقلةق وكان تركيا تتهم سورية بتقديم الدعم ل وإيواء زعيم عبداهلل أوجدظنق وبعدد توقيدع اتفاقيدة اضدنة
اجنمين بني تركيا وسوريا طردت االخ ة زعيم احلزب وأغلقد معسدكرات حزبد يف البقداع اللبنداني وتوقدف عدن
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تعاون احلكومتان العراقية والرتكية من اجو القضاء على احلركات الكورديدة علدى

طددريف احلدددودق حيدده وقددع الطرف دان يف تشددرين اجنول  1984اتفاقيددة (املطدداردة
احلثيثة) اليت تتدي

وجبهدا كدو طدرف يديش الدولدة اجنخدرى بددخول أراضديها

لعمددق ي ددو إىل  10كددم 2لضددرب الثددوار الكددوردق ونفددذت تركيددا ثددظث عمليددات

عسكرية يف عام  1987وجب االتفاقية(.)1

وبعد أحداث حرب اخلليج الثانية عام  1991وسيطرة كورد العراق علدى

جزء من أراضيهم حتد احلمايدة الدوليدةق اشدرتك تركيدا يف ايهدد الددولي لتدوف
مظذ آمن للكورد يف مشال العراقق ولكن حتى هذا االشرتاك جداء بعدد أن تعهدد دول
احللفاء ومنها الواليات املتمدة وبريطانيا هلا بعددم السدماح بقيدام أي كيدان سياسدي
كددورديق وكددذلك كددان لتفددادي هجددرة مجاعيددة كورديددة جتدداه حدددودها .وسدداعدت
التروف الداخلية يف العراق لقيام كيدان كدوردي شدب مسدتقو إال أن تركيدا رفضد
االعددرتاف ب د ق حيدده كددان ملقاطعددة الرتكمددان يف إقلدديم كوردسددتان النت ابددات عددام

 1992الربملانيددة انعكاسداً للموقددف الرتكددي الركددي مددن ارقلدديم ( .)2إال اند ميكددن

القول بأن تركيا اعرتف ضدمناً بدارقليم أو إنهدا اضدطرت للتعامدو مدع كيدان اجنمدر
الواقددع مددن خددظل السددماح للم دزبني الدددميقراطي الكوردسددتاني واالحتدداد الددوطين
دعم ق ومتكن تركيا وبالتعاون مع الواليات املتمدة من إلقاء القبت على أوجظن يف عدام 1999ق وبعدد اعتقالد
غد احلددزب مطلبد مددن االسددتقظل إىل احلكددم الدذاتي للكددورد داخددو تركيدداق ويت ددذ احلددزب مددن جبددو قنددديو يف
كوردستان العدراق قاعددة خلفيدة لد ق وأن كدو مدن الواليدات املتمددة واالحتداد اجنوروبدي تعتدربه ضدمن التنتيمدات
اررهابي دة .للمزيددد ينتددر :عةباا و ال ئوج اةالنل هة بااذارةة :ةةر ااةو ن ااة نكشااتتان وقونااا ى نااويَى بزاظااى
بةرخوةامنانل وةرط َكران= =:بروسكل ة بالو راوة انpkk ,ل 1993ل بكَى جهىَ ضااثىَل ل ل 73-63 .؛ عبدداهلل
اوج االنق الدفاع عن شعب :املرافعة املقدمة إىل حمكمة حقوق ارنسان اجنوربديق ترمجدة :زاخدو شديارق مؤسسدة اوج

االنق ط1ق [د.م].ق 2005ق ص.305-297

( )1د .وليد رضوانق العظقات العربية الرتكيةق ط1ق شركة املطبوعات للتوزيدع والنشدرق بد وتق 2006ق ص 194؛
د .جظل عبداهلل معو ق امل در السابقق ص.43

( )2حممد إحسانق امل در السابقق ص 168؛ بيار م طفى سيف الدينق امل در السابقق ص.144-143
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الكوردستاني بفت ممثلياتها يف أنقرةق واسدتقبال املسدؤولني الكدورد مدن قبدو كبدار
القددادة اجنتددراكق بارضددافة إىل التبددادل التجدداري مددع ارقلدديم .وبدددوره تعامددو اقلدديم
كوردستان مع تركيا جنهمية دورهدا باعتبارهدا املنفدذ االنسدب لإلقلديم جتداه العداا
اخلارجي بعد ح ار احلكومة املركزية علدى ارقلديم .كمدا أصدبم تركيدا الوسديا
اجنكرب يف ال راع الدا ر بني احلزبني الكورديني اللذين خاضا اقتتاالً داخلياًق وكان

ح يلة وساطتها التوصو إىل اتفاقيدة أنقدرة يف عدام 1996ق والديت عدززت النفدوذ
الرتكي يف ارقليم سياسياً وعسكرياًق حيده اكتسدب تركيدا وجدب االتفداق وجدوداً

عسكرياً مقبوالً يف املنطقدة حتد حجدة قدوة مراقبدة السدظمق ولكدن أظهدرت تركيدا
فيما بعد وفها مدن االتفاقيدة ايديددة للم داحلة بدني احلدزبني الكدورديني الديت

رع وأشرف عليهدا احلكومدة اجنمريكيدة عرفد باتفاقيدة واشدنطن يف  17أيلدول

 1998ق جننها تضدمن إقدرارًا ركيد ًا مدن اردارة اجنمريكيدة بفيدراليدة كوردسدتانق
واحلكومة الرتكية فسدرت بأند قدد يدؤدي إىل قيدام دولدة كورديدة مسدتقبظًق وكدرد
فعددو علددى هددذه التطددورات بدددأت احلكومددة الرتكيددة بالتقددارب مددع حكومددة بغددداد

وفتم سفارتها فيها وأطلق عملية اجتياح عسكري جديد لشمال العراق(.)1
وازداد التدخو الرتكي يف كوردستان العراق يف التسعينات من القدرن املاضدي
حت ذريعة حماربة قوات حزب العمال الكوردستاني ووصو االمدر إىل حدد التددخو
العسكري()2ق مربراً ذلك باالستناد إىل القانون الدولي حسب اتفاقية  1926املوقعدة

( )1د .وليد رضوانق امل در السابقق ص 329؛ بيار م طفى سيف الدينق امل در السابقق ص.150-148

( )2متثل العمليات العسكرية الرتكية منذ عام  1991يف الق ف املدفعي وايوي بو واكبها تدخو عسدكري كثيدف
إىل داخو إقلديم كوردسدتان وتكدرر يف أعدوام 1995-1994ق وتوسدع العمليدات وصدارت أوسدع نطاقداً وأطدول يف
مداها الزمين ومنها عملية الفوالذ يف عام  1995اليت استمرت حندو شدهرين  21وشدارك فيهدا  30ألدف جنددي
تركي وتوغلوا أكثر من  40كم 2يف كوردستانق كما شدهد عدام  1997عمليدات بريدة وجويدة حيده نفدذ تركيدا
 13عملية غزو و 58عملية ق ف جوي و  38عملية ق ف مدفعي يف عام 1997ق وأكربها عمليدة فدوالذ 97

و شدداركة  50ألددف جنددديق وبقي د بعددت هددذه القددوات حلددد أالن موجددودة يف ثظثددة قواعددد عسددكرية دا مددة
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بينها وبدني بريطانيدا كدولدة انتدداب علدى العدراقق واتفاقيدة  1946املوقعدة بدني
تركيا واحلكومة العراقية فبنود اتفاقية  1926تنو على أند "يف حدال ريدب
وحدة اجنراضي العراقية حيق لرتكيا التدخو يف والية املوصو واجنراضي احمليطة بهدا
سدداحة  90كددم كممايددة حليدداة أبندداء عددرقهم مددن خطددر وتهديددد اآلخددرين"()1ق

وتؤكددد احلكومددة الرتكيددة بأنهددا تركد واليددة املوصددو وفددق اتفاقيددة  1926لعددراق
واحد موحدد ق حيده أنهدم يفسدرون قيدام كيدان فيددرالي كدوردي علدى اند انقسدام
للدولة العراقية.

أدى احتظل العراق من قبو الواليات املتمدة يف نيسدان 2003ق إىل إحدداث

حتول ها و يف املعادالت الداخلية العراقية وارقليميدة والدوليدة خ وصداً العظقدات
الرتكية-العراقيةق وعندما حاولد اردارة اجنمريكيدة إقنداع احلكومدة الرتكيدة بفدت
ايبهدددة الشدددمالية للمدددرب علدددى العدددراق واسدددت دام اجنراضدددي الرتكيدددة وقواعددددها
ومطاراتها أمام القوات اجنمريكية مع املشاركة بد  35ألدف جنددي تركدي يف احلدربق

مقابددو وعددود أمريكيددة هلددا تتمثددو يف إلغدداء كافددة ديونهددا العسددكرية املسددتمقة علددى

تركيددا (والدديت تبل د  7مليددارات دوالر) وإنهدداء املشددكظت املتعلقددة بتوريددد اجنسددلمة
لرتكياق إال أن تركيا ربط مشاركتها بشروط ومنها بيان طبيعدة دورهدا يف احلدرب
وعن مرحلة ما بعد احلرب وتسوياتهاق وعدم السماح ب قامة كيدان كدوردي يف مشدال
العراق وح و ل الرتكمان علدى نفدس حقدوق بقيدة الف دا و يف حالدة إقامدة دولدة
فيدرالية مع تعهد واشنطن بعدم تسلي الف ا و الكوردية بأسدلمة ثقيلدة وعددم
(بامرنيق زريزةق كانى ماسي) يف حمافتة دهوك يديرها حالياً حدوالي  1500جنددي .للمزيدد ينتدر :إينغدا روح
وهددانس رميشدداق اجنكددراد أطددراف يف ال ددراعات الدددا رة يف العددراق وضددمايا هلدداق دراسددة منشددورة يف اجمللددة الدوليددة

لل ليب اجن ر العدد  868بتاريخ 2007/12/31ق ص 15؛ د .جظل عبداهلل معدو ق امل ددر السدابق ص
 45-44و .176-175

( )1لظطددظع علددى نددو املعاهدددة العراقيددة-الربيطانيددة-الرتكيددة لعددام  1926ينتددر :عددوني عبدددالر ن السددبعاويق
امل در السابقق ص .238-229
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توف

اية حلزب العمال الكوردستاني وأن يتم السماح للقدوات الرتكيدة بالتوغدو

إىل عمق  75كيلومرتاً داخو العراق ذلك بارضافة إىل املطالدب بضدرورة استم دال

موافقددة جملددس اجنمددن قبددو ضددرب العددراق ون ددب درع صدداروخي أمريكددي داخددو
تركيا .وأمام الشروط التعجيزية الرتكية وعدم موافقة الواليدات املتمددة علدى تلدك
الشروطق رفت الربملان الرتكي السماح للواليات املتمدة بضدرب العدراق انطظقداً مدن
أراضيهاق وحتول الرؤية الرتكية إلي إدانة االحتظل اجنمريكي والتأكيد علي احلفاظ
شى من تفتي العدراق وإنشداء دولدة كورديدة علدى
علي وحدة العراق جننها كان
حدودها اجنمر الذي سيؤدي إىل تهديد أمنها القومي(.)1

التغ ات السياسية على السداحة العراقيدة بعدد عدام 2003ق ومنهدا صددور

قددانون إدارة الدولددة للمرحلددة االنتقاليددة يف عددام 2004ق والدسددتور العراقددي لعددام
2005ق وإقرارهما حبقوق الكورد ومنها الفيدرالية واملدادة  58حدول كركدوكق قدد
أثارت حفيتة احلكومة الرتكية حبيه أعلن املتمدث باسم احلكومة الرتكية (مجيو
جيجك) عدن رفدت تركيدا للقدانونق وأكدد بدان مدواده سدوف لدن جتعدو مدن العدراق
مستقرة بو سدتؤدي إىل مرحلدة طويلدة مدن عددم االسدتقرارق وأكدد املتمددث باسدم
احلكومة الرتكية نفس الشيء بالنسبة للدستور الدا م(.)2
ومدن ابدرز القضدايا الدديت أثدارت تركيدا بعددد عدام 2003ق عنددما سدديطرت

قوات البيشمركة على مدينيت كركوك واملوصو وبعدت املنداطق اجنخدرىق والتداط

الدستوري ملوضوع كركوك وجب املادة  58ثدم املدادة  140يف الدسدتور لتمديدد
م د ها النهددا يق ومنددذ البدايددة تورطد تركيددا بالتدددخو يف هددذه القضددية حيدده
( )1ثةرويَز رةةك قاةر ونةجات عةىل ساحلل اريطةرية انى ور كا ةساةر هاةريَتى ورةساتانى عكَاراقل ةةزطااى
ويَذينةوة وبالو رةنةوةى خو ريانىل ض1ل هةو كَرل  2010لل .118-116

( )2هةفتكناخاةى طاوالن ذخااارة ()475ل 2004/3/11ل ل 6؛ روذناخاةى خاةباتل ذخااارة ()1096ل ية شاةممةق
.2005/9/4
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احتجز جنود أم كيون يف متوز  2003عددداً مدن جندود القدوات اخلاصدة الرتكيدة
وأعضاء يف ايبهة الرتكمانية العراقية يف مدينة السليمانيةق حيه كشف فيما بعد
أن السبب احلقيقدي لظعتقدال كدان تدورط تلدك القدوات يف حماولدة الغتيدال حمدافع
كركددوك الكددوردي عبدددالر ن م ددطفىق وقيددامهم باستنسدداخ أوراق حددق امللكيددة
ملدينيت كركوك واملوصو وإرساهلا إىل تركيا( .)1ومن الوسا و اجنخرى الديت انتهجتهدا
تركيددا للتددأث علددى س د ارحددداث فيمددا يتعلددق لددف املندداطق املتنددازع عليهددا هددو
التدددخو العسددكريق اجنمددر الددذي ترفض د مجيددع القددوى العراقيددة باسددتثناء ايبهددة
الرتكمانية العراقيةق ففي تشرين اجنول عام  2003عندما تدهور الوضع اجنمدين يف

العراق طالب الواليات املتمدة من احلكومة الرتكية إرسال جنودها للمسداعدة علدى
بسددا االسددتقرار إال أن جملددس احلكددم العراقددي رفددت املسدداعدة العسددكرية الرتكيددة
وبالتالي منع انتشار اينود اجنتراك يف العراق(.)2
ومع اقرتاب موعدد االسدتفتاء علدى م د كركدوك حسدب املدادة  140مدن

الدستور العراقي يف نهاية عام 2007ق وصدور قرار غ ملزم مدن جملدس الشديوخ
اجنمريكي يف  2007/9/26حول تقسيم العراق إىل ثظثدة أقداليمق وتزايدد هجمدات
حددزب العمددال الكوردسددتاني ضددد ايدديش الرتكدديق تددوترت العظقددات بددني احلكومددة
الرتكية وإقليم كوردستان حيه اتهم ر يس الوزراء الرتكي (رجدب طيدب اردوغدان)
يف  15كانون الثاني  2007حكومة ارقليم ماولة تغي الرتكيبة الدميوغرافيدة
ملدينة كركوك عرب توطني الكورد فيها وحذر من إجراء استفتاء لتمديد م

هاق

ويف  12شباط  2007هددت تركيا ب لغاء اتفاقية عام  1926واليت مت وجبهدا
تسليم والية املوصو إىل احلكومة العراقيةق وأعلدن (عبدداهلل غدول) وزيدر اخلارجيدة
(1) 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.
2
( ) Ibid. ,pp.12-13.
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الرتكددي آنددذاكق بأند يف حددال تقسدديم العددراق سدديرتتب عليد إلغدداء اتفاقيددة 1926
واليت ستدفع تركيا وجبها إىل إعادة ضم والية املوصدو إليهداق ويف 2007/10/6
أكدد ايندرال (ياشدار بويوكايند ) ر ديس أركدان ايديش الرتكددي عدن رفضد ملشددرع
جملس الشيوخ اجنمريكي واعتربه تهديداً لألمدن القدومي الرتكديق كمدا اتهدم حكومدة
ارقليم بدعم مقاتلي حزب العمدال الكوردسدتانيق وهددد بالتوغدو إىل داخدو إقلديم

كوردستانق وأشارت م ادر يف إقليم كوردستان يف نيسدان  2007بوجدود حتشددات
تركية كب ة على احلدود الرتكية مع إقليم كوردستان

()1

وما زاد من توتر اجنجدواء

الت ددرحيات الدديت أدىل بهددا مسددعود البددارزاني ر دديس إقلدديم كوردسددتان يف  6نيسددان
 2007يف لقاء تلفزيوني مع قناة العربية وفيها حذر تركيدا مدن التددخو يف شدان

كركددوك وهدددد بأن د إذا كم د تركيددا لنفسددها التدددخو يف كركددوك سددوف نسددم

جننفسددنا بالتدددخو يف إثددارة القضددية الكورديددة يف تركيددا( .)2وقددد سددارع اردارة
اجنمريكية إىل التدخو لتقليو الت عيد بدني الطدرفني وأرسدل (ديفيدد سداترفيلد)
مستشار وزيرة اخلارجية إىل أنقرةق الذي صرح بوجود حوار بني اجنطدراف الثظثدة

حلو اجنزمة بني ايانبني الكوردي والرتكدي .ورغدم أن وزيدرة اخلارجيدة اجنمريكيدة
(كوندليزا رايس) قد وصف ت رحيات البارزاني بأنهدا غد مسداعدة إال أن اردارة
اجنمريكية حذرت تركيا من القيام بعملية عسكرية يف كوردستان العراق(.)3
ويتهددر موقددف الدولددة الرتكيددة مددن موضددوع كركددوك بوضددوح يف التقريددر
ال ادر من برملانها يف عام  2007حول اجنوضاع يف مشال العدراقق حيده أشدارت إىل
أن الكددورد قدداموا بتددوطني  600ألددف كددوردي داخددو املدينددةق ودعددا إىل تأجيددو

( ) 1لتزيا خان ا تصالاكن ين ار :اينواا رون وهااان رميشاال ااصا ر ا سااب ل

 15؛ ناةوزاة عةبا و ال هكَتااو ىل

سةرضاوةى ثكَشوول ل  202؛ هةفتكناخةى طوالنل ذخارة ()622ل .2007/2/12

( )2طوظارى 140ل ذخارة ()12ل .2007/4/15

( )3جريدة الشرق اجنوسا :جريدة العرب الدوليةق العدد ()10360ق الثظثاء  10ابريو .2007
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االسددتفتاء علددى كركددوك مل ددة عشددر سددنوات أخددرىق كمددا اظهددر التقريددر الت وفددات
الرتكية من خطورة سيطرة الكورد على نفا كركوكق وبرر التقريدر يف دعوتد إىل
عدددم إجددراء االسددتفتاء علددى م د كركددوك هددذا العددام الن ذلددك سدديؤدّي إىل إحلدداق
ظ اقت دادي ًا يسدهّو عليد االنف دال
كركوك ب قليم كوردستان ممّا يضمن ل مستقب ً
عن العراق وإقامة دولة مستقلّةق كمدا أن إحلداق كركدوك بد قليم كوردسدتان سديزيد
من احتمال نشوب حرب أهلية الستمالة قبول بقية سكانها مدن العدرب والرتكمدان
لذلك الوضعق وأشار التقرير إىل أن لرتكيا احلق يف است دام القوة العسدكرية حلمايدة
اجنقلية الرتكمانية يف العراق يف حال نشوب حرب أهلية(.)1
وحاول احلكومدة الرتكيدة التغلغدو بدني الكتدو السياسدية العراقيدة لتغدي
طبيعة السؤال الذي سيطرح يف االستفتاء من خظل استبدال خيار انضمام كركدوك
إىل إقليم كوردسدتان بسدؤال آخدر هدو إعطداء كركدوك وضدعاً خاصداً علدى اعتبدار أن
الفكرة ايديدة ستم و على أغلبيدة سداحقة مدن التأييددق أمدا خيدار االنضدمام إىل

كوردستان ستكون نتيجتها تقسديمي علدى اعتبدار أن املدادة  140ال حتددد طبيعدة
السؤال الذي سيطرح على الناخبنيق وبالتالي جواز املقرتح من الناحية الدستوريةق

وكذلك دع تركيا إىل متكني سدكان العدراق بأكملدهم مدن الت دوي علدى مسدتقبو
كركددوك( )2اجنمددر الددذي سدديرتتب علي د حتميددة رفددت انضددمام كركددوك واملندداطق
املتنازعة اجنخرى إىل كوردستان.
وبعد انتهاء املددة الزمنيدة احملدددة لتنفيدذ املدادة  140حسدب الدسدتور يف

 31كانون اجنول  2007وعدم تنفيدذ االسدتفتاء لتمديدد م د هاق رحبد تركيدا
( )1عبدايليو زيد املرهونق تركيا وقضية كركوكق مقالة منشورة يف جريددة الريدا

اليوميدةق يف 2007/4/13

متددوفر علددى الددرابا اآلتددي http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.html :ق

آخر زيارة يف .2011/5/22

( ) 2ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص .251-250
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بذلكق كما أعرب عن رضداها وافقدة القدادة العدراقيني علدى تأجيدو املوعدد ملددة
ستة أشهر إىل  30حزيران 2008ق ومرة أخرى فرحد عنددما انتهد فدرتة سدتة
أشهر اليت مددت دون تنفيذ االستفتاء(.)1
على الرغم من التدخو العسدكري الرتكدي املسدتمر علدى الشدريا احلددودي
لضرب قواعد حزب العمال الكوردستانيق إال ان ا يقابو بدأي رد فعدو دولدي جتداه
ارجراءات العسدكرية الرتكيدة علدى احلددود بدني البلددينق إال أن أي تددخو عسدكري
حلسم كركوك واليت تلم إليها ايهدات الركيدة الرتكيدة بدني وقد وآخدر سدتكون
احلالددة خمتلفددةق وطبق داً حلسددابات الددرب واخلسددارة ف د ن إقدددام تركيددا علددى عمددو
عسكري واسع النطاق يشدمو كركدوك واملددن اجنخدرى أمدر غد مدرج الن هنداك
عوا ق دولية وداخليدةق منهدا اند سديؤثر سدلباً علدى العظقدات اجنمريكيدة–الرتكيدة
وستعرقو جهود انضمامها إىل االحتاد اجنوروبيق كما سيواج مقاومة ما ال يقو عدن
ما ة ألف مدن قدوات البيشدمركة اللدذين يتمتعدون خبدربة قتاليدة متوارثدة وعاليدة
وهم ميتازون عنويات عالية إذا ما تواجهوا مدع قدوات بريدة تركيدة( .)2إىل جاندب
وقوف مقاتلي حزب العمدال الكوردسدتاني واملظيدني مدن ايمداه الكورديدة داخدو
تركيا مع كورد العراقق مما سيعر اجنمن الدداخلي الرتكدي لل طدرق كمدا إن القيدام
بعمو عسكري واسع سديؤدي حتمداً إىل اسدتنزاف االقت داد الرتكديق وسيقضدي علدى
كو مؤشرات النمو اليت حققتها حكومة العدالة والتنمية يف السنوات السابقة.
حاول احلكومة الرتكيةق لل روج مدن هدذا املدأزق وأمدام عددم قددرتها علدى
التدخو العسكري املباشر يف إقليم كوردستان ريقاف سيطرة الكدورد علدى كركدوكق

اجته حنو دعم القوى السياسية العراقية املعارضدة لتطبيدق املدادة 140ق والسديما
حزب الدعوة والتيار ال دري والقوى السياسية الرتكمانيدة الشديعيةق إال أن مسداعي
(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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تركيا فشل يف ذلك بسبب تهميش الطا فة الشديعية خدظل احلكدم العثمداني الدذي
دام أربعة قرونق واملوقف السل لرتكيا جتاه سياسات نتام صددام حسدني يف حقبدة
الثمانينات والتسعينات من القدرن املاضديق إال أنهدا اسدتمرت يف مسداعيها مدع القدوى
العربية السنية اليت تعار املطالب الكوردية واليت تدرك يف ذات الوق طموحدات
احلكومة الرتكيدة بضدم واليدة املوصدو املسدتمرة .وهكدذا ا تبدقَ أمدام تركيدا سدوى
اللعددب بالورقددة الرتكمانيددة حتد ذريعددة ايددة بددين جلدددتهاق علددى الددرغم مددن أن
القضية الرتكمانية جديدة نسبياً على تركيا حيه ا تبدأ يف التعدب عدن املطالبدة
حبقوقهم إثناء سيطرة حزب البعه على احلكم بني أعوام 1991-1968ق وبددأت
تهتم بقضايا الرتكمان بعد انسماب اردارة املركزية من املناطق الكورديدة بعدد عدام

1991ق حيدده مجعدد بعددت القددوى السياسددية الرتكمانيددة حتدد متلددة ايبهددة
الرتكمانيددة العراقيددة الدديت أصددبم أداة تركيددا الر يسددية للتدددخو يف العددراقق إال أن
االهتمدام الرتكدي بورقدة الرتكمدان ازداد بعدد عدام 2003ق عنددما سديطرت القدوات
الكوردية على مدينة كركدوكق وتيقند بعددم قددرة احلكومدة العراقيدة علدى إدارة
املندداطق الكورديددة شددب املسددتقلةق وهلددذا يددأت إىل البددديو اجنقددرب وهددم الرتكمددانق
وسع بان تكون لألخ كلمة يف تقرير مستقبو العراق عموم ًا ومسدتقبو كركدوك
خ وصاً من خظل دعم مشروع إقامدة حكدم ذاتدي للرتكمدان يف كركدوك .وحاولد
تركيددا اسددتغظل املسددالة الرتكمانيددة لكددب طموحددات الكددورد حددول كركددوك وكددذلك
التدخو يف شؤون ارقليم الكوردي ا خيددم م دلمتها .وأفرطد تركيدا يف البدايدة
مددن االعتمدداد علددى هددذه املسددالةق وقدددر عدددد الرتكمددان يف العددراق مددا يقددارب ثظثددة
مظيني تركماني أي حوالي  %12من جمموع السكان حسب التوقعات الرتكية( .)1إال
أن النتا ج الضئيلة اليت ح ل عليها ايبهة الرتكمانية يف انت ابدات عدام 2005ق

(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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وانقسام الرتكمان إىل شيعة يشدكلون ن دف عددد الرتكمدان يف العدراق وبعيددين عدن
التأث الرتكي وسنة مدع التوجد الرتكديق مدع وجدود قدوى تركمانيدة تؤيدد الكدورد
وتعددار تدددخو أنقددرة كددو ذلددك دفعد تركيددا لتعددديو سياسدداتها وموقفهددا جتدداه
ايبهةق وقام ضاعفة جهودها للتأث علدى التطدورات يف كوردسدتان مدن خدظل
تقوية عظقاتها االقت ادية وحتسني روابطها مع القيادات الكوردية يف ارقليم(.)1
ومن العوامو واملدتغ ات املدؤثرة يف العظقدات الرتكيدة-العراقيدةق هدو العامدو
االقت دداديق حيدده أن الواقددع ايغددرايف يتمددتم علددى تركيددا التعامددو مددع إقلدديم
كوردسددتان باعتبارهددا املنفددذ إىل بدداقي العددراقق كمددا أن الواقددع ايغددرايف لكوردسددتان
يتمتم عليها التعامو مع تركيا باعتبارها بوابة دخوهلا إىل اجنسواق اجنوربيةق ومندذ
عام  2004بدأ االنفتاح الرتكي االقت دادي حندو ارقلديم مدن خدظل السياسدة الديت
يقودها حزب العدالدة والتنميدة مدع الددول اجملداورةق ففدي عدام  2004كدان هنداك

أكثر من ألف شركة تركية تعمو يف العراق واغلبها يف إقلديم كوردسدتانق حيده بلد

قيمة التبادل التجاري حدوالي  2مليدار دوالر يف عدام  .)2(2004وتنشدا الشدركات
الرتكية يف كوردستان خ وصاً يف جمال البناءق كمدا أنهدا اسدتثمرت يف مدوارد الدنفا
والغاز وهناك شدركات تركيدة تددير صدناعة الدنفا يف كوردسدتان ووقعد شدركتا
( )pet oilو( )Genel Enerjiالرتكيتان عقوداً للتنقيب عن النفا مع حكومة
إقليم كوردستان( .)3حيه أن اجنهمية النفطية الكدب ة الديت تتمتدع بهدا كوردسدتان
أدت إىل تغي جوهري يف سياسة أنقرة جتداه قدانون الدنفا والغداز يف العدراقق ففدي
السابق وقف أنقرة إىل جانب بغداد ضد حكومة كوردستان يف نزاعهما على قدانون
(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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النفا والغاز إال أنها بدأت متيو إىل جانب الكدورد بعدد أن فشدل مسداعي بغدداد يف
إجياد حلول ترضي الطرفني حول القانون املذكورق ويف عام  2009بددأت تركيدا يف

است اد النفا مباشرة مدن كوردسدتان والتقدارير الديت تؤكدد علدى احتمدال وجدود
كميات كب ة من الغاز وإنتاج يف كوردستان وتوصيل لتغذية خا أنابيب ندابوكو
يف املستقبوق يفرت

زيادة الواردات بالنسبة هلم(.)1

وازدادت مسدداهمة الشددركات الرتكيددة يف كوردسددتانق فبملددول عددام  2007بل د

اسددتثمار الشدركات الرتكيددة حددوالي مخسددة مليددار دوالرق إىل جانددب وجددود آالف مددن
العمددال اجنتددراك يف ارقلدديمق إال أن هددذا العددام شددهد تددوترات سياسددية بددني الطددرفني
نتيجة القرتاب موعد االستفتاء على م املناطق املتنازع عليهداق وازديداد هجمدات
حددزب العمددال الكوردسددتاني علددى ايدديش الرتكدديق وهددددت تركيدا بفددر عقوبددات
اقت ادية علدى كوردسدتان حيده أغلقد جماهلدا ايدوي أمامهداق إال أند حبلدول عدام
 2008أعدددادت انتعد دايف التجدددارة بدددني الطدددرفني( .)2واسدددتمر حتسدددن العظقدددات
االقت ادية بني الطرفني حيه وصو حجم التبادل التجاري بني العراق وتركيدا يف

عام  2010إىل  10مليار دوالر كما تش املؤشدرات االقت دادية( .)3ومدع كدو هدذه
املؤشرات اييدة يف العظقات بني الطرفني إال أن تركيا مازالد غد راغبدة يف قيدام
كيان كوردي يكتسب سيطرة مطلقة على موارد كركوك النفطيدةق وإن أي اسدتيظء
كوردي على كركوك سواء وجب القدانون أو بدالقوة أو بأيدة طريقدة كاند يبقدى
خطاً أ راً بالنسبة لرتكيداق كمدا أن اجنوسداط القوميدة الرتكيدة تددعو باسدتمرار إىل
(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.
( )3للمزيددد ينتددر :التبددادل التجدداري بددني العددراق وتركيددا ي ددو إىل  12مليددار دوالر خددرب منشددور يف موقددع وكالددة
اكانيوز ارخبداري وعلدى الدرابا التدالي http://www.aknews.com/ar/aknews/2/235609/:ق آخدر زيدارة يف
.2011/5/24
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عزل ارقليم اقت دادياًق ودعدوا إىل إيقداف التجدارة واالسدتثمار الرتكدي يف كوردسدتان
وإغظق بوابة اخلابور احلدودية وفت نقطة عبور حدودية جديدة إىل العدراق مدن
خظل سوريا دون املرور من كوردستانق وإيقاف ت دير السدلع الرتكيدة والديت متثدو
 %80مددن جتددارة كوردسددتان العددراقق ففددي نتددرهم أن تشددجيع التطددور االقت ددادي
لإلقليم سيقوي أسس قيام دولة كوردية مستقلة(.)1
ان العامو االقت ادي اثر إجياباً على العظقات بدني الطدرفني وان التوجد العدام
لدى الطرفني هو حنو حتسني تلك العظقداتق كمدا أنَّ املنازعدات الديت قدد تنشدأ بدني

بغداد وأربيو حول ت دير النفا قد تضع أنقرة يف وضع صعبق وإذا أصدر الكدورد
على ت دير الدنفا والغداز فدأنهم لديس لدديهم طريدق غد ت دديرها عدرب تركيدا
واجنخ ة تفضو اخليار الكدوردي حاليداًق يف حدني أن لددى بغدداد بددا و أخدرى غد
تركيا.
وشدددد ر دديس الددوزراء الرتكددي رجددب طيددب اردوغددان أثندداء زيارت د إىل إقلدديم
كوردسددتان يف  2011/3/29علددى تطددور العظقددات بددني تركيددا وارقلدديمق وأشددار يف
خطدداب افتتدداح مطددار اربيددو الدددولي إىل أن لرتكيددا عظقددات تارخييددة مددع ارقلدديم

ويتطلعددون إىل عظقددات أفضددو يف املسددتقبو()2ق وافتتاحد لقن ددلية بددظده يف أربيددو
كاند اخلطددوة اجنكثددر دراماتيكيددة الدديت تعددرب عددن التغددي ايددذري لسياسددت جتدداه
ارقليمق اجنمر الذي ميكن تفس ه على أن اعرتاف صري من جانب أنقدرة باهليكدو
االحتادي للعراق وحبكومة إقليم كوردستان.
وممددا سددبق يتهددر لنددا أن ثوابد السياسددة اخلارجيدة الرتكيددة جتدداه العددراق
تتمثو يف احليلولة دون تقسيم العراق علي أسدا طدا في أو عرقدي خشدية مدن أن
(1) The International Crisis Group, Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or
Cooperation ?, Op. Cit., p. 13.
( )2لظطددظع علددى خطدداب ر دديس الددوزراء الرتكددي رجددب طيددب اردوغددان يف افتتدداح مطددار اربيددو الدددولي بتدداريخ
 2011/3/29ينتددر :روذناخااةى ورةسااتانى نااوىَل ذخااارة ()5440ل ساااىل بكسااتةمل ااة روذى ضااوار ةااةممة
.2011/3/30
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يددؤدي إىل ظهددور دولددة كورديددة مسددتقلةق وعدددم ضددم كركددوك إىل كوردسددتان سددواء
باالستفتاء أو بالقوةق وكذلك ت فية حزب العمال الكوردستاني وحرمان من إجياد
مظذ امن ل يف جبدال كوردسدتان العدراقق والددفاع عدن حقدوق اجنقليدة الرتكمانيدةق
و اية م احلها االقت اديةق ومدن خدظل متابعدة السياسدة الرتكيدة حيدال العدراق
وكوردستان د بان لرتكيا م احل حيوية وخطوط دراء مدتغ ةق حيده خطد
خطوات كب ة بقبوهلا قيام الرتتيبات الفيدرالية لكورد العراق الديت كاند تعتربهدا
إىل وق د قريددب مددن احملرمدداتق كمددا أن التجددارة والعظقددات االقت ددادية سدداهم يف
توثيق عظقاتها مع كوردستان .وتسعى تركيا جاهداً للميلولة دون ضم كركدوك إىل
كوردسددتانق الن وفددرة املددوارد النفطيددة فيهددا سددتقوي حكومددة إقلدديم كوردسددتان
وبالتالي قد تشجعها على إعظن االسدتقظل عدن العدراقق وبددوره سدتؤثر يف تدأجيج
املشاعر القومية لدى الكورد يف جنوب شرق تركياق الن الرخاء االقت ادي يف إقلديم
كوردستان يقابل تدنياً يف املستوى املعيشي لددى الكدورد يف اياندب الرتكديق وبدذلك
فددان الساسددة اجنتددراك يت وفددون مددن هددذا التندداقت بددني الطددرفني الددذي قددد يلددهب
مشاعر االنف ال لدى سكانها الكورد وبالتالي يزعزع أمنها وكيانها ووحدتهاق وهلذه
اجنسباب مجيعا تعترب تركيا بان قيام دولة كورديدة يف مشدال العدراق يضدم كركدوك
خطاً ا راً ال ميكن السكوت أو القبدول بد  .ولتمقيدق م داحلها يف العدراق مارسد
تركيا العديد من الوسا و الديت تراوحد مدا بدني خيدار الضدغا الدبلوماسدي علدى
الواليات املتمدة واحلكومة العراقية وحتى على حكومة إقليم كوردستانق وتوحيدد
املوقف ارقليمي ضد الكدورد خاصدة موقدف سدوريا وإيدرانق وبدني اخليدار العسدكري
غالباً والتهديدات االقت ادية يف بعت اجنحيانق ودعم القوى العراقية الديت تعدار
ضم كرك وك واملناطق اجنخرى إىل كوردسدتانق كدو هدذه الوسدا و وقفد عا قد ًا أمدام
حو قضية املناطق املتنازع عليهاق حيه ميكنندا القدول بأند لدوال الضدغوط الرتكيدة
لتمكن مدن تسدوية وضدع هدذه املنداطق ل داحل الكدورد حيده وقعد املنطقدة حتد
سيطرة قوات البيشدمركة وان الضدغوطات الرتكيدة كدان السدبب الر يسدي النسدمابها
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ايز ي من هذه املناطقق وهكذا فأن الضغوط الرتكية على اجنطراف امل تلفة أبقي
القضية معلقةق لتأخذ بعد ذلك طابعاً دسدتورياً وان الضدغوطات الرتكيدة إىل جاندب
عوامو أخرى حال دون حو القضية وفقداً للدسدتورق وسديتو لرتكيدا دور كدب يف
رسم احللول هلذه املشكلة خاصة ولديها نقاط قوة منها وجدود اييدب الرتكمداني يف
هذه املناطق وثقو تركيا القوي علدى املسدرح الددولي وخاصدة عظقاتهدا القويدة مدع
الواليددات املتمدددة ودورهددا يف حلددف ندداتو ودورهددا االقت ددادي احليددوي لكوردسددتان
وتأكيد طروحاتها من قبو مكونات العراق واحلكومدة العراقيدة وارتبداط الددولتني
بتفاهمات واتفاقات أمنية قدمية.

املطلب الثاني :التدخدددددو اريدددرانددددي

تعتددرب ايمهوريددة ارسددظمية اريرانيددة مددن إحدددى أكثددر القددوى ارقليميددة
تأث اً على س اجنحداث يف الساحة ارقليميةق ولكونهدا دولدة جدارة للعدراق ومتتلدك
حدوداً شاسعة معهاق ومتار دوراً كب اً وفعاالً يف توجيد وسد ارحدداث والقضدايا
امل تلفة يف العراقق وتربطها بالعراق جمموعدة مدن امل داحل واجنهدداف ارسدرتاتيجية
املشرتكة واملتناقضةق ولعو من أبرزها تتمثو يف:

 -1احلفاظ على وحدة العراق حت سيطرة القوى الشيعية.
 -2احليلولة دون قيام دولة كوردية.

 -3القضاء على احلركات املسلمة املناو ة هلا يف العراق.

 -4الوصول إىل العتبات الشيعية املقدسة يف النجف وكربظء.
-5

اية م احلها االقت ادية.
شهدت العظقات بني إيدران والعدراق سلسدلة مدن احلدروب وال دراعات مندذ

قيام الدولة ال فوية عام  1501مدع الدولدة العثمانيدة عنددما كدان العدراق جدزءاً
منهاق إال أن تدربا البلددين جمموعدة مدن املسدا و احليويدة تددفعهما إىل التعداون يف
سبيو توحد جهودهما للوقوف بوج امل اطر اليت تهدد أمنهما القدوميق ولعدو مدن
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ابرز اهلواجس اليت تشغو بال الطرفني تتمثدو بالقضدية الكورديدةق وظلد املشدكلة
قا مة منذ عهد الدولة ال فوية واستمر يف ظو الدولة اريرانيدة احلديثدةق وبقيد
من دون حو حتى قيام النتام ارسظمي يف إيران عام 1979ق شدانها يف ذلدك شدان

العراق وتركيا وسورياق ومنذ تقسيم كوردستان فيما بدني الددول املدذكورةق تعداونوا
فيما بينهم من اجو القضاء على احلركة التمررية الكورديدةق وجتلدى هدذا التعداون

يف بنود ميثاق سعد آباد يف عام  1937عندما ن د املدادة السدابعة الديت تشد إىل
توثيددق ايهددود ال دداذ التددداب الظزمددة ضددد أي تنتدديم سياسددي أو حتددرك مسددل

كوردي()1ق كما مت عقد حلف بغداد بني تركيدا والعدراق يف عدام 1955ق ثدم انتدم
إلي إيران ودول أخرىق والذي أشار البند اجنول من بشكو غ مباشر إىل اسدتهداف

احلركة التمررية الكوردية(.)2
تعاملد الدولددة اريرانيددة مددع القضددية الكورديددة يف العددراق وفقداً مل دداحلها
وجنهددداف تكتيكيددة حيدده دعم د الثددورة الكورديددة يف العددراق تددارةق وتعاون د مددع
العددراق مددن اجددو القضدداء عليهددا تددارات أخددرىق فمددن اجددو الضددغا علددى احلكومددة

العراقية دعم الثورة الكوردية منذ عام  1961حتى عام  1975عندما اتفق

الطرفددان وجددب اتفاقيددة ايزا ددر يف  1975/3/6بددان توقددف دعمهددا للقددوات
الكورديددة مقابددو تنددازل العددراق عددن ن ددف ميدداه شددا العددرب( .)3واسددتمرت هددذه
السياسة يف عقد الثمانينات من القدرن املاضديق عنددما يدأ العدراق أيضداً إليهدا ضدد

( )1لظطددظع علددى نددو ميثدداق سددعد آبدداد ينتددر :روبددرت اولسددنق املسددالة الكورديددة يف العظقددات-الرتكيددة اريرانيددةق
ترمجة :حممد أحسان رمضانق دار ارا للطباعة والنشرق ط1ق اربيوق 2001ق ص. 104-100

( )2نةوزاة عةب و ال هكَتو ىل سةرضاوةى ثكَشوول ل .77
( )3حممد صاحل عقراويق امل در السابقق ص.210
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إيران كدعمها للمزب الدميقراطي الكوردستاني-إيران ومنتمة جماهدي خلقق الديت
قابلها دعم إيراني للثورة الكوردية يف العراق أثناء احلرب العراقية-اريرانية(.)1
وبعدددد حدددرب اخللددديج الثانيدددة واملسدددتجدات الددديت ح دددل علدددى السددداحة
ارقليميةق ومنها ظهور كيان شب مستقو لكورد العراقق أظهدرت إيدران وفهدا مدن
الوضددع ايديددد والسدديما حتسددن العظقددات اجنمريكيددة الكورديددة واعتربتهددا خطددة
أمريكية لتقسيم املنطقةق وهذا جاء نتيجة خلظفاتهدا مدع واشدنطن يف وقد كاند
اجنخ ة حتمي الكورد من احلكومة العراقية وخشي من أن يتمدول هدذا الكيدان إىل
مددظذ آمددن للجماعددات اريرانيددة املعارضددة( .)2وعقددب قددرار برملددان كوردسددتان حددول
الفيدرالية أشار (علي اكرب والييت) وزير خارجية إيران آندذاك بدان الددول الغربيدة
تعر املنطقة لل طر من خظل التددخو يف املنطقدةق كالقضدية الكورديدة ودعمهدا
خبلق كيان مستقو يف مشال العراق وبالتالي جيدب الوقدوف بوجد التددخو الغربديق
وان احلفاظ على سيادة العراق أمر ضروري للدول العربية وارسظمية(.)3
وردًا علددى التطددورات الداخليددة يف العددراق والسدديما القضددية الكورديددة الدديت
سددتؤثر سددلب ًا علددى االسددتقرار الددداخلي لبلدددانهمق اجتمعد الدددول الثظثددة (إيددران-
تركيا-سوريا) على مستوى وزراء اخلارجية ملتابعة التطورات املستجدة على الساحة

العراقية ال اذ موقف موحد إزاء هذه املستجداتق وابتداءًا من عام  1992عقددت

عدة اجتماعات يف عواصم الدول الثظثةق واستمرت طيلة عقد التسعيناتق واجتمع

وزراء اخلارجيددة للدددول الثظثددة يف عددام 1995ق وأصدددروا بيان داً أكدددوا فيهددا علددى
معارضددتهم لتقسدديم العددراق وحمارب دة اررهددابق وأعربددوا عددن قلقهددم أيض د ًا حددول

( )1مثنى أمني قادرق قضايا القوميات وأثرهدا علدى العظقدات الدوليدة :القضدية الكورديدة منوذجداًق مركدز كوردسدتان
للدراسات ارسرتاتيجيةق السليمانيةق 2003ق ص.135

( )2روبرت اولسنق امل در السابقق ص.62

( )3نةوزاة عةب و ال هكَتو ىل سةرضاوةى ثكَشوول ل .86
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تكديس السظح يف كوردسدتان العدراقق وعقددت عددة بروتوكدوالت مشدرتكة ركدزت
حول توحيد ايهود للقضاء على أي نشاط كوردي يف البلدان اجنربعة(.)1
كما كان ريران دور سل يف الندزاع الكدوردي الدداخلي يف عقدد التسدعيناتق
حيه كان تدعم طرفاً ضد اآلخرق بو أكثر من ذلك أرسل قواتهدا (باسدداران) يف

عام  1996ونفذت عمليدات بعمدق  50كدم داخدو ار

كوردسدتانق كدو هدذا مدن

اجو إضعاف الكيان الفيدرالي الكوردي الذي كان يقلق طهران وقد يتمول إىل دولدة
مسددتقلة مسددتقبظًق وبالتددالي قددد تددث املشدداعر القوميددة لدددى كددورد إيددرانق وبهددذا

اخل وص صرح ر يس ايمهورية اريرانية هاشدم رفسدنجاني يف عدام  1994بدان
إقامة دولة كوردية مستقلة هي من املستميظت(.)2

ت دداعدت اللهجددة اجنمريكيددة ضددد اررهدداب بعددد أحددداث  11سددبتمرب 2001

وأشار الر يس اجنمريكي جورج بويف يف خطاب (حالة االحتاد) يف ينداير  2002إىل
(دول حمور الشر) اليت متثدو بدالعراق وإيدران وكوريدا الشدمالية()3ق وبعدد أن أصدب
العددراق هدددفاً لضددربة أمريكيددةق جدداء املوقددف اريرانددي مددرتدداًق فمددن ناحيددة كاند

ترغب ب نهداء حكدم صددام حسدنيق إال أنهدا باملقابدو كاند تشدعر بقلدق علدى إقددام
الواليات املتمدة بضرب العراق لعدة أسباب منها بأنها كان م نفة أمريكيداً ضدمن
دول حمور الشرق وخشيتها من تواجد عسدكري أمريكدي جمداور هلدا يف حدال سدقوط
صدام حسنيق أو وجود حكومة عراقية موالية للواليدات املتمددةق ممدا يعدد تهديدداً
جنمنهدا القدوميق لدذلك أرادت إبعدداد شدب احلدرب عدن املنطقددةق واجتهد حندو رفددت
احلرب على العراق حيه أكد الر يس اريراني آندذاك (حممدد خدامتي) علدى رفدت
بظده توجي ضربة عسدكرية للعدراق أو التددخو يف شدؤون الداخليدةق وأكدد وزيدر
( )1مثنى أمني قادرق امل در السابقق ص 137؛ روبرت اولسنق امل در السابقق ص .67 -66

( )2حممد إحسانق امل در السابقق ص.187
( ) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?,
Middle East Report, N°38, Amman/Brussels, 21 March 2005, p.9.
3
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خارجيتها (كمال خرازي) بان طهران تدين مسبقا أي هجدوم علدى بغدداد( .)1وبعدد
أن أصب ال تهديدد اجنمريكدي للعدراق حقيقدة ودخلد القدوات اجنمريكيدة إىل العدراق
وأسددقط النتددام يف 2003/4/9ق بدددأت طهددران تعددد ملواجهددة امل طددا اجنمريكددي
وإفشال يف العراق واملنطقةق ولتمقيق أهدافها مارسد إيدران دوراً سدلبياً يف العدراقق
حيدده تشدد التقددارير إىل أن (جدديش القددد ) التددابع للمددر الثددوري ارسددظمي
اريرانيق مار دوراً سلبياً يف العراقق من خظل تقديم الددعم علدى شدكو اجنسدلمة

والتمويو للمجاميع اررهابية أو للمليشيات املعارضة للوجود اجنمريكي يف العراق(.)2
ومن ابرز اجنهداف اريرانية يف العراق تتمثو يف احلفاظ على وحددة العدراق
وبقيادة شديعية ق ويف ذلدك إشدارة إىل عددم إفسداح اجملدال أمدام ظهدور دولدة كورديدةق
واليت ستؤدي بالنتيجدة إىل إثدارة املشداعر القوميدة الكورديدة فيهدا والديت تشدكو مدا
يقددارب  %10مددن سددكانها البددال عددددهم  96مليددون نسددمة ( )3أو تشددجيعهم علددى

السعي لتمسني وضعهم السياسي هناكق لذلك ال تستطيع طهران أن تقلو مدن شدأن
اجنثر احملتمو رنشاء دولة كوردية مستقلة يف العدراق علدى سدكانها الكدورد .وترغدب
إيران بوجود حكومة عراقية مركزية قوية دا فيد الكفايدة للمفداظ علدى وحددة
البلدق ولكن ضعيفة لدرجة ال تستطيع معها أن تشكو خطدراً عليهدا وتفضدو إيدران

( )1غادة حممد سااق الدور ارقليمي مل ر وإيران جتاه قضايا الشرق اجنوساق حبه منشور على الرابا التالي:
56-06

 http://www.democraticac.com/ar/2009-10-18-12-22-02/3239-2010-07-26-09-ق

آخر زيارة يف .2011/5/29
( ) Anthony H. Cordesman, Barriers to Reconciliation in Iraq Tensions
Between Sunnis Shi‘ites and Kurds: and The Role of External Powers,
February 23 2010, p.p. 80-81, Research published at link:
http://www.offiziere.ch/wpcontent/uploads/CSIS_BarriersToReconciliation_Iraq.pdf ,
last visited 30/5/2011.
(3) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Op.
Cit., p.10.
2
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أن تكددون احلكومددة يف بغددداد خاضددعة للقددوى الشدديعية املرتبطددة بهدداق جنن د حسددب
اعتقادها بان الشيعة لن حياربوا الشيعة(.)1
امتازت سياسة ايمهورية ارسظمية اريرانية جتاه إقليم كوردستان اجتاهداً
مغايراً لرتكيا فاعرتف ب قليم كوردسدتان وفتمد مندذ عدام  2007قن دليتان يف

ارقليم احددهما يف اربيدو واآلخدر يف السدليمانية()2ق إال اند مدع ذلدك مدا يزيدد مدن
امل دداوف اريرانيددة حيددال الكددورد يف العددراقق هددي العظقددات الوثيقددة الدديت تددربا
القيددادات الكورديددة بدداردارة اجنمريكيددةق السدديما بعددد سددقوط النتددام العراقددي عددام
2003ق ولتمقيدددق أهددددافها ارسدددرتاتيجية يف العدددراق والوقدددوف بوجدد التطلعدددات

ال كوردية حول املناطق املتندازع عليهداق تسدعى حكومدة إيدران االسدتفادة مدن القدوى
الشدديعية املددؤثرة علددى السدداحة السياسددية منهددا (حددزب الدددعوة واجمللددس ارسددظمي
اجنعلى والتيار ال دري) والتدأث عليهدا مدن اجدو حتقيدق مدا ت دبو إليهداق ويرجدع
مماطلة ر يس الوزراء السابق إبراهيم ايعفري وبعده نوري املالكي يف تنفيذ املدادة
 58من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقاليةق ومن ثم املدادة  140مدن الدسدتور

إىل الدور السل للقيادة اريرانية من تنفيذ ما جاء فيها.
و أمام سياسة إيدران املنمدازة للطا فدة الشديعية والعمدو علدى إضدعاف الددور
السين يف العراق من خظل دعمها للقوى الشديعية وتعتديم نفوذهداق أظهدرت القدوى
العراقية السنية وبعت القيادات العربية املوالية هلا عدن خماوفهداق حيده عدرب ملدك
اجنردن (عبداهلل الثاني) عن خماوفد مدن تعداظم الددور والنفدوذ اريراندي يف العدراق
الذي قدد ينتقدو إىل بداقي دول املنطقدة وميكدن أن يدؤدي إىل نشدوء (هدظل شديعي)
يتكون من حكومات وحركات يسيطر عليهدا الشديعةق وميتدد مدن العدراق إىل سدوريا

(1) Ibid. , p. 10 .
( )2إينغا روح وهانس رميشاق امل در السابقق ص.16
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ولبنان واخلليج وبالتالي سيغ ميزان القوى التقليدي بني الشيعة والسّنة وخيلدق
حتديات جديدة مل احل الواليات املتمدة وحلفا ها من الدول العربية(.)1
ومن املربرات اجنخرى للقيادة اريرانية يف تدخلها بالشأن العراقدي الدداخليق
هي وجود حركات وأحزاب سياسدية معارضدة هلدا داخدو العدراق وكوردسدتانق منهدا
قوات منتمة جماهدي خلق يف معسكر أشرف يف حمافتة دياىلق بارضافة إىل وجدود
قواعد لبعت اجنحزاب الكوردية اريرانية املعارضة للنتدام داخدو كوردسدتانق منهدا
حدزب احليدداة احلددرة لكوردسددتانق احلددزب الدددميقراطي الكوردسددتاني-إيددران وحددزب
كوم ل الكورديق واليت غالباً ما تقوم إيران ماربتها بعمليات عسدكرية حمددودة
علددى احلدددود مددع العددراقق ويف بعددت اجنحيددان تشددرتك مددع القددوات الرتكيددة لضددرب
قواعدددها داخددو كوردسددتان العددراقق وقددد أعددرب الددر يس اريرانددي (حممددد ا دددي
اد) يف  3تشرين الثداني 2007ق عدن اسدتعداد بدظده ملسداندة القدوات الرتكيدة يف

ضرب قواعد حزب العمال الكوردسدتاني وحدزب احليداة احلدرة لكوردسدتان()2ق وقدد
اعرتف اينرال (ايلكر باشبوك) قا د القدوات الربيدة الرتكيدة بهدذا التعداون املشدرتك
بني البلدين يف شتى اجملاالت العسكرية واالست بارية( .)3ومدن جاندب آخدرق اتهمد
احلكومة اريرانية من قبو الواليات املتمددة بأنهدا تقدوم بتمويدو ومسداندة مجاعدة
(أن ار ارسظم) املتطرفدةق الديت نفدذت عدددًا مدن اجنعمدال الت ريبيدة واالغتيداالت
ضددد القيددادة الكورديددة وهددي تعددار تواجددد القددوات اجنمريكيددة يف العددراقق وقددد
تعرض د قواعددده املتمركددزة يف املنطقددة ايبليددة يف اق ددى مشددال شددرق حمافتددة

(1) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Op.
Cit., p.1.
(2) The International Crisis Group, Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or
Cooperation ?, Op. Cit., p.5.
(3) Henri J. Barkey, Turkey’s New Engagement in Iraq: Embracing Iraqi
Kurdistan, Op. Cit.
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السليمانية إىل ضربات قوية من قبو القدوات اجنمريكيدة والكورديدة املشدرتكة يف آذار

)1(2003ق وأبعدت كلياً من املنطقة واجته حنو إيران.

أمدا علددى ايانددب االقت دداديق فقددد حاولد احلكومددة اريرانيددة أن جتددد هلددا
منفددذًا اقت ددادياً واسددتثماري ًا قوي داً يسددتطيع منافسددة الشددركات الرتكيددة يف العددراق
وكوردسددتانق وتوسددع اسددتثماراتها وتبادهلددا التجدداري والسدديما يف جمددال ارنشدداءات
واالت االت وبدورها شجع القيادة الكوردية ذلك(.)2
استغل إيران كو هذه الوسدا و لتمقيدق أهددافها يف العدراقق للميلولدة دون
ضدم املنداطق املتندازع عليهددا إىل إقلديم كوردسدتانق واشددرتك مدع الددول اجملدداورة يف
اجتماعات دورية لدراسة مسدتجدات املوقدف فيمدا يتعلدق باهتماماتهدا املشدرتكة مدع
هذه الدول يف العراقق ومع اقرتاب موعد االستفتاء على حتديد م د كركدوك دعدا
وزيددر اخلارجيددة اريرانددي (منوشددهر متكددي)ق يف اجتمدداع دول جدد ان العددراق يف
اسطنبول يف تشرين الثاني 2007ق إىل إرجاء االستفتاء املزمع إقامت يف تلك السنة
ملدة عامني(.)3
يبدددو ممددا سددبقق بددأن للقيددادة اريرانيددة أهدددافاً إسددرتاتيجية وتكتيكيددة يف
العراقق فهي حتاول القضداء علدى احلركدات املسدلمة املناو دة هلدا داخدو العدراق مثدو
حزب احلياة احلرة الكوردسدتاني (باذا ) ومنتمدة جماهددي خلدقق وكدذلك حتداول
بشتى الطرق على تقييد نفوذ الطا فة العربية السنية املوالية للدول العربيدة ذات
التوج املعار للنتام اريراني وسياسات يف املنطقة ربعاد خطدر ومعارضدة هدذه
النتم العربية عن إيران .وهي باملقابو تدعم بكو الوسا و القوى الشديعية املواليدة
(1) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Op.
Cit., p.p. 21-22.
(2) The International Crisis Group, Iran In Iraq: How Much Influence ?, Op.
Cit., p. 20.
( )3للمزيد ينتر :إيران تتدخو يف أزمة كركوكق خرب منشور على الرابا التالي:
 http://www.middle-east-online.com/?id=54261ق آخر زيارة يف .2011/5/31
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هلا لتمقيق مدوطس قددم هلدا تسدتطيع مدن خظهلدا التدأث والدتمكم بسياسدة الدبظد
الداخلية واخلارجية وبالتالي حتقيق أهدافها من خظهلا .وحتاول إيران الوصدول إىل
املراقد املقدسدة لددى الشديعة يف النجدف وكدربظء وبغدداد والكوفدة مدن خدظل هدذه
القوى وعرب املؤسسة الدينية الشيعية يف النجف .وتعرب القيدادة اريرانيدة دومد ًا عدن
اهتمامها بالشأن الداخلي العراقديق وهدي تبددي قلقهدا عدن مدا تتعدر لد املنداطق
املتنازع عليها من مشكظت وخماطرق وتلجا إىل أسلوب احلوار واملفاوضات مع القيدادة
الكورديددة وحتدداول إقندداع اجنخد ة والضددغا عليهددا للعددودة إىل احللددول الدديت تعرضددها
احلكومدة االحتاديددة باعتبارهددا بأيدددي قددوى شدديعية مواليددة هلدداق وهددي حتداول أيضداً
إقناع القيادة الكوردية باالبتعاد عن توجهات االسدتقظل وتطدالبهم باحل دول علدى
متثيو مناسب ومؤثر يف احلكومة االحتادية يف العراق.
وتُعترب إيدران طرفداً قويداً ومدؤثرا علدى احلالدة الكورديدة وقضدية كركدوكق
وتدرك جيداً بان سيطرة الكورد على كركوك واملنداطق اجنخدرى سدتموهلم إىل قدوة
سياسددية واقت ددادية كددب ة يف املنطقددةق ولددذلك اسددت دم نفوذهددا لدددى اجنحددزاب

الشيعية لعرقلة تنفيدذ املدادة 140ق وكدذلك العمدو علدى مندع الكدورد مدن حتقيدق
طموحاتد  .وكاند القددوى الشدديعية املواليددة ريددران حتدداول تأجيددو البد يف قضددية
كركوك وتنفيذ املادة  58من قانون إدارة الدولة املؤقد لعدام  2004الديت أخدذت

هلا مكانا يف دستور عام 2005ق وكان ذريعتهم هو أن قضية كركدوك ال حتسدم يف

ظرف طدارئ أو يف عهدد حكومدة انتقاليدة بدو مدن خدظل حالدة مسدتقرة ودسدتور

وبرملان دا منيق وحتى بعد صدور دستور عدام  2005وجددنا نفدس املماطلدة مدن
قبو تلك القوىق كما أن املعارضة الكب ة اليت أبداها التيار ال دري جاءت بضدغوط

إيرانيددة عندددما دفع د ب د إيددران إىل معارضددة تنفيددذ املددادة  140مددن الدسددتور
العراقي .واليوم د بان السياسات اريرانية ومن خظل الوسدا و امل تلفدة أصدبم
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من إحدى العوامو اليت اثرت سلبا بشكو او باخر على حو قضية املنداطق املتندازع
عليها.

املطلب الثاله :تدخددو الددول العربدية

إنَّ اغلددب الدددول العربيددة هلددا رؤيددة شددب متقاربددة يف املوقددف إزاء الوضددع يف
العراقق حيده يعتدربون أر العدراق جدزءًا مدن الدوطن العربدي وشدعبها جدزءًا مدن

اجنمدة العربيدةق وبالتددالي البدد مدن احملافتددة علدى طابعهدا العربددي وربطهدا بددالوطن
الكددب واعتبددار العددراق حاميدد ًا لبوابتهددا الشددرقيةق وبالتددالي النتددر إىل القضدددية
الكوردية ضمن إطار اجنمن القومي العربدي وم داحل الددول العربيدةق وتارخييداً دد
بان هذه الدول ا تلتف إىل هذه القضية باعتبارها إحدى أهم القضايا اليت تعداني
منهددا دولتددان عربيتددان (سددوريا والعددراق)ق باسددتثناء مواقددف حمددددة ا تددرقا إىل
مستوى إجياد حدو جدذري للقضديةق وكدان اسدتقبال الدر يس امل دري (مجدال عبدد

الناصددر) للقا ددد الكددوردي (مددظ م ددطفى البددارزاني) يف  4تشددرين االول 1958

وممثل (جدظل الطالبداني) يف ربيدع  1963وتأكيدده علدى حدو القضدية الكورديدة
بالطرق السلميةق وت رحي حول حقيقدة وجدود الشدعب الكدوردي كمقيقدة وجدود
نهر النيوق وبه إذاعة صدوت العدرب مدن القداهرة جنول مدرة مددة حمدددة مدن بثهدا

اليومي باللغة الكوردية يف عام 1958ق كان موقفداً جيددًا قلمدا يتكدرر لددى القدادة
العربق هذا إىل جانب أن دوافع كان بسبب معادات لألحظف الغربية مثدو حلدف
بغدددادق وبالتددالي كددان يريددد إثددارة القضددية الكورديددة يف دول احللددف (العددراق إيددران
و تركيا)ق بارضافة إىل صراع مدع عبددالكريم قاسدم بعدد ضدرب اجنخد للقدوميني
والناصريني يف العراق()1ق كما أن توجهد العدام متثدو يف ف دو القضدية الكورديدة يف
( )1مثنى أمني قادرق امل در السابقق ص.161-160
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العددراق وسددوريا عددن مثيظتهددا يف إيددران وتركيددا أي ازدواجيددة املوقددف مددن نفددس
القضددية والنتددر إىل الكددورد كأقليددة هلددا حقددوق حمدددودة .وباملقابددو ددد أن بعددت
اجننتمة العربيدة اجنخدرى شدبهوا القضدية الكورديدة باالدعداءات ارسدرا يليةق حيده
شدددب (امللدددك حسدددني) ملدددك اجنردن مطالدددب الكدددورد بددداحلكم الدددذاتي بالددددعاوى
ارسرا يلية( . )1بدو أكثدر مدن ذلدك وصدو اجنمدر يف بعدت اجنحيدان إىل تعداون الددول
العربية للقضاء على احلركة التمررية الكورديدة يف العدراق حيده أرسدل احلكومدة
السورية يف عام  1963فرقة عسكرية مكونة من  5000جندي للقتال إىل جانب
القوات العراقية ضدد الثدورة الكورديدة( .)2وكدان املوقدف العربدي سدلبياً مدن الكدورد
عندما ساهم كو من م ر وايزا ر واجنردن واملغرب لتقريدب وجهدات نتدر بدني
إيران والعراق اليت أدت إىل عقد اتفاقية ايزا ر عام 1975ق فاحلكومة ايزا ريدة

كان تدعم االتفاقية الن لديها مشكلة الرببر اليت هي شدبيهة بالقضدية الكورديدةق
وحتى منتمة أوبدك كاند تددعم االتفاقيدة الن أي خدظف إيراندي عراقدي سديؤثر

سلباً على سياسات املنتمة( .)3ومن املواقف املؤيدة للكورد يتمثو يف موقف الر يس
اللي السابق (معمر القذايف) الذي أبددى يف مناسدبات عددة تأييدده حلقدوق الشدعب
الكوردي()4ق ولكن دون أن يُطرح هذا املوقف يف إطار مؤسسي عربي ليتجداوز البعدد
الش

ددي .كمددا سدداندت احلكومددة السددورية الثددورة الكورديددة بعددد وصددول البعثدديني

للمكددم يف العددراق عددام 1968ق لدديس إميانداً بالقضددية وإمنددا نتيجددة لل ظفددات بددني

احلددزبني احلدداكمني يف البلدددينق وبالتددالي حدداول االسددتفادة مددن احلركددة الكورديددة
( )1امل در نفس ق ص.159-158

( )2منذر املوصليق القضية الكوردية يف العراق :البعه واجنكرادق امل در السدابقق ص 155-154؛ سدعد نداجي جدوادق
امل در السابقق ص. 84

( )3مثنى أمني قادرق امل در السابقق ص.173-172

( ) 4للمزيد ينتر :صدابر علدي ا ددق القدذايف والقضدية الكرديدةق دار امللتقدى للنشدرق ط1ق [د .م].ق 1992ق ص51
وما بعدها.
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للضغا على احلكومة العراقيةق فتأسس االحتاد الوطين الكوردستاني يف سوريا عدام

1975ق وقدددم احلكومددة السددورية يف فددرتة الثمانينددات مددن القددرن املاضددي دعم داً
للمزبني الدميقراطي الكوردستاني واالحتداد الدوطين الكوردسدتاني يف حربهمدا ضدد
النتددام العراقدديق ويف عقددد التسددعينات فتم د للمددزبني مكاتددب متثيليددة واسددتقبو
الر يس السوري السابق حافع اجنسدد كدو مدن جدظل الطالبداني ومسدعود البدارزاني
أكثر من مرة يف ق ره الر اسي بدمشقق أما موقف دول اخلليج فقد كان سلبياً من

القضية الكوردية إال أن االحتظل العراقي للكوي يف عام  1990غ ت نتدرة تلدك
الدددولق حيدده منمدد السددعودية والكويدد مسدداعدات للكددوردق وأرسددل اجنحددزاب
الكوردية يف أعوام  1993-1992عدة وفدود إىل البلددان العربيدة لطلدب ارسدناد

السياسي والعون االقت ادي مع تأكيددها هلدذه الددول علدى التزامهدا بوحددة أراضدي
العراق(.)1
ونترا لوجود عدة دول عربية متباينة يف املواقف إزاء العدراق حاليداًق فدان
بعضها تولي اهتماماً كب ا بالشأن الداخلي العراقي والبعت اآلخر لديس لدديها هدذا
االهتمامق إال ان ب ورة عامة ترتكز اهتمامات الدول العربية حول العراق ا يلي:
 -1احلرص على بقاء العراق موحداً.

 -2النتر إىل القضية الكوردية باعتبارها قضية داخلية.

 -3تركيز السلطة بيد اجنقلية العربية السنية لكون اغلدب االنتمدة السياسدية
العربية سنية واخلشية من سيطرة الشيعة على السلطة والتقارب مع النتام
اريراني وبالتالي التأث على البلدان العربية اجنخرى وهدذا مدا يشد ون إليد
(باهلظل الشيعي).

 -4إنهاء االحتظل اجنمريكي للعراق.
 -5امل احل االقت ادية.

( )1حممد إحسانق امل در السابقق ص.206-205
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بعد أحداث  11أيلول  2001واحلرب اجنمريكية علدى أفغانسدتانق وإعدظن
الر يس اجنمريكي (جورج بدويف) قا مدة بأكداء (دول حمدور الشدر) لتشدمو العدراق
ضمن القا مةق وظهور بوادر ضربة أمريكية وشيكة ضدهاق انعقدت القمدة العربيدة

يف دورتهددا العاديددة ( )15يف شددرم الشدديخ يف  1آذار 2003ق وأصدددروا القددرار رقددم

()1()243ق أكدوا في على الرفت العربي املطلق لضرب العدراق واعتدرب أن تهديدد
أمن وسظمة أية دولة عربية هو تهديد لألمن القدومي العربديق وأكدد علدى احلفداظ
على استقظل وسظمة ووحدة أراضي العراق والتأكيد علدى امتنداع الددول العربيدة
عن املشاركة يف أي عمو عسكري يستهدف أمن وسظمة ووحدة أراضيها.

وبعددد االحددتظل اجنمريكددي للعددراق يف نيسددان  2003ا ددذ اغلددب الدددول

العربيددة موقفداً سددلبياً مددن النتددام العراق دي ايديدددق حيدده ا تقددم معهددا عظقددات
دبلوماسيةق وكان موقدف جامعدة الددول العربيدة متذبدذباً فبعدد أن اسدتلم جملدس
احلكم االنتقالي السلطة يف العراق علق ايامعة عضوية العراق بداعي أن اجمللدس
قد عني مدن قبدو سدلطة االحدتظل وحتدى اسدتقبال (عمدرو موسدى) اجنمدني العدام
للجامعددة جنعضدداء جملددس احلكددم االنتقددالي العراقددي يف القدداهرة يف 2003/8/16
كان مشروطة بأن ال يفهم على ان اعرتاف من قبو ايامعة العربيدة بداجمللس(.)2

وانعقدت القمة العربية الدورة ( )16يف تدونس يف  23-22أيدار 2004ق وأصددرت
القمة تقريرها النها ي لتتجدد في تأكيدها علدى وحددة اجنراضدي العراقيدةق وإنهداء

( )1قرار جملس جامعدة الدددول العربيدة علدى مسدتوى القمددةق املدرقم ( :ق.ق 243 : .د.ع ()2003/3/1 - )15ق
يف الدورة العادية ()15ق شرم الشيخق  28ذو احلجة 1423هد املوافق  1مار  /آذار .2003

( )2سعد عبد احلسني الشمريق دور جامعدة الددول العربيدة يف العدراق (سياسدياً وأمنيداً)ق حبده منشدور علدى الدرابا
التالي:

 http://www.zeitoonah.com/contents/shehri/2009/april/1/6.htmlق آخددددددددددددر زيددددددددددددارة
. 2011/6/5
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االحتظل وانسماب قوات االحتظل منهداق إىل جاندب نقطدة اجيابيدة متثلد يف إداندة
ايرا م املرتكبة حبق الشعب العراقي من قبو النتام البعثي السابق(.)1
كان اململكة العربية السعودية واحلكومة السورية من أكثر الدول العربيدة

الدديت اهتم د بالشددأن العراقددي بعددد عددام 2003ق حيدده كان د هددواجس السددعودية
ترتكددز حددول تعدداظم دور ونفددوذ الطا فددة الشدديعيةق أمددا اهلددواجس السددورية فكاند
تتممور حول مسالتني همداق التطدورات الديت شدهدتها القضدية الكورديدة يف العدراقق
وعظقاتها املتوترة مع احلكومة اجنمريكية اليت اعتربت سوريا من ضمن دول حمدور
ما وراء الشر ( )Beyond the Axis of Evilحسب تسدمية السدف اجنمريكدي
لدى اجنمم املتمدة (جون بولتون) يف  6أيار  2002وبالتالي خشيتها من التعدر

لضددربة أمريكيددة مباغتددة( .)2وازدادت خمدداوف احلكومددة السددورية عندددما اغتيددو

ر يس وزراء لبنان (رفيق احلريري) يف عام 2005ق وبدأت تتعدر

سدوريا لعزلدة

دولي ة كب ة وضدغوط واسدعة مدن قبدو اجملتمدع الددوليق وبالتدالي ا يكدن بوسدعها
إجياد دور مؤثر على السياسة العراقية وجمرياتها الداخليةق إال أنها أصدبم قاعددة
انطددظق للمتطددوعني العددرب حنددو العددراق لتنفيددذ هجمددات انتماريددة ضددد القددوات
اجنمريكية والعراقية داخو العدراقق بارضدافة إىل أنهدا أبددت اسدتعدادها بد يواء قدادة
النتام العراقي السابق على أرضها()3ق إال أن أكثدر القضدايا الداخليدة يف العدراق الديت
أقلق احلكومة السورية بعد سدقوط النتدام عدام  2003هدي مدا شدهدت القضدية

الكوردية من تطورات وح ول الكورد على احلقدوق السياسدية والدسدتورية يف ظدو
النتام ايديدق واليت ستؤثر على الكورد يف سدوريا اللدذين يشدكلون حدوالي ()1.7

( )1ملزيد من التفاصيو ينتر :تقرير ر اسة القمدة العربيدة الددورة العاديدة ( )16املنعقددة يف تدونسق بتداريخ -22
 23أيار 2004ق ص ص.27-26
(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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مليون نسمة من سكان سدوريا()1ق وهدم ثداني أكدرب جمموعدة عرقيدة يف سدوريا بعدد
العرب .وما تعر ل الكورد يف سوريا ا يكن اقو مما تعرضوا ل يف العراق خظل
حقبة حزب البعه بعد عام 1968ق حيه تعر

الكورد يف سوريا لظضطهاد مدن

قبددو احلكومددات املتعاقبددةق ونفددذ حددافع اجنسددد سياسددات التعريددب خددظل حكم د

1999-1970ق وصادر املمتلكات الكورديدة واسدتوطن العدرب يف القدرى الكورديدةق

كما مت جتريدد اآلالف مدن الكدورد مدن جنسديتهم السدورية يف السدتينات مدن القدرن
املاضيق ترتب على ذلك حرمان الكورد من احلقوق السياسية واملدنيةق وتدأثر فعدظً
كورد سوريا باجنحداث ايارية على الساحة العراقية بعد عام 2003ق ويتهدر هدذا
التأث من خظل أحداث العنف يف ملعب القاميشدلي يف آذار 2004ق وهتدف الكدورد

باسددم القددادة الكددورد يف العددراق (بددارزاني فينددا) يقابل د هتافددات ايمدداه العربيددة
(صدام حسني فينا)ق كما احتفو الكورد يف شوارع دمشق بعدد أن مت اختيدار جدظل

الطالباني ر يساً للعراق عام .)2(2005

وبدأ املوقدف العربدي يتغدي تددرجييًا إزاء التطدورات يف العدراقق ففدي مدؤمتر

القمدة للدددول العربيددة يف دورتد ( )17يف ايزا ددر يف  23-22آذار 2005ق أصدددرت
ايامعة العربية قرارها املرقم ( )299أكدت في على احرتام وحدة وسيادة العدراق

ورحب بالعملية الدميقراطية واالنت ابية الديت جدرت يف  30كدانون ثداني 2005ق
(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.
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واعتربها إ ازاً كب اً للشعب العراقيق ورحب باملشاركة الشدعبية الواسدعة يف العمليدة
السياسية وخاصة يف كتابة الدسدتور الددا م وإجدراء االسدتفتاء الشدع عليد ق ودعمداً
لذلك قدررت إعدادة العظقدات الدبلوماسدية مدع العدراق تددرجيياً()1ق وأرسدل ايامعدة
العربية سف ها (ا د بن حلدي) إىل بغدداد تأكيدداً هلدذا الددعمق ويف2005/10/20
زار اجنمني العام للجامعدة العدراق وكوردسدتانق وألقدى كلمدة يف برملدان كوردسدتان عدرب
فيهددا عددن ترحيبد بالنتددام ايديددد وشددرعية الربملددان الكوردسددتاني وحكومددة إقلدديم

كوردستان(.)2
واسددتمر املوقددف العربددي الددداعم لوحدددة اجنراضددي العراقيددةق فعندددما اصدددر
جملس الشيوخ اجنمريكي قراره (غ امللزم) حول تقسديم العدراق إىل ثظثدة كياندات
يف  26أيلددول 2007ق بددادرت ايامعددة العربي دة ومعتددم قددادة الدددول العربي دة إىل

رفت القرار الذي وصف مدن قبدو بعدت امل دادر العربيدة بأند (مشدروع أمريكدي-
إسددرا يلي لتقسدديم العددراق) ك طددوة أوىل لتقسدديم الددوطن العربددي وتفكيددك أمن د
القوميق ووصدف ايامعدة العربيدة املشدروع بأند خطد وغد مقبدول والبدد مدن
اية اجنراضي العراقية وهويتها العربيةق كما أكد جملس التعاون اخلليجي يف بيدان
هلا رفت اجمللس للقدرار علدى اعتبدار اند سيتسدبب يف نشدر النزعدة االنف دالية يف
املنطقة وشدد على وحدة اجنر والشعب العراقي(.)3
أما موقف الدول العربية من املنداطق املتندازع عليهداق فلديس هنداك موقدف
ركددي حمدددد ومعلددن بددو أن ايامعددة العربيددة تعلددن دا مداً عددن احرتامهددا خليددارات
( )1قرار جملس جامعدة الدددول العربية على مسدتوى القمددةق املدرقم( :ق.ق 299 : .د.ع ()2005/3/22 - )17ق
يف الدورة العادية ()17ق ايزا رق  22مار  /آذار .2005

( )2للمزيد ينتر :نو كلمة اجنمني العام للجامعة العربية عمرو موسى يف برملان كوردستان وعلى الرابا التالي:

http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=6977&smap=0101
0100ق آخر زيارة يف .2011/6/9

( )3نقظً عن :نةوزاة عةب و ال هكَتو ىل سةرضاوةى ثكَشوول ل .206-205
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الشعب العراقي ودعم العملية السياسدية يف العدراقق وميكدن معرفدة موقدف ايامعدة
العربيددة مددن قضددية كركددوك مددن خددظل رفددت أمينهددا العدام اسددتقبال وفددد ايبهددة
الرتكمانية عام  2007الدذي طالدب لقا د مطالبداً مند تددخو ايامعدة يف قضدية

كركوك ملنع إجراء االستفتاء وجب الدستور العراقي( .)1أمدا سدوريا ف نهدا تدرفت
انضمام املناطق املتندازع عليهدا إىل كوردسدتانق حيده أعلدن الدر يس السدوري (بشدار

اجنسد)ق أثناء زيارتد إىل أنقدرة يف عدام 2006ق بأند يدرفت رفضداً قاطعداً انضدمام
كركددوك إىل إقلدديم كوردسددتانق وأعددرب عددن دعددم بددظده لرتكيددا يف مجيددع اخلطددوات
وارجراءات اليت تت ذها بضمنها القيام بعملية عسكرية يف كوردستان العراقق وأكد
بان موقدف بدظده يتمثدو يف احملافتدة علدى وحددة أراضدي العدراقق وإنهدا سدوف لدن
تكتفي بدور املتفرج إزاء احملاوالت الرامية إىل تقسيمها(.)2
يبددو أن رؤيددة الددول العربيددة للعددراق تسدتمد فكرتهددا مدن الددوطن العربددي
الواحد غ قابو للتجز ة واجنمة العربية الواحدةق وهذا ما نظحت يف ما يطرحد
القادة العدرب مدن خدظل تأكيددهم علدى وحددة أراضدي العدراق والنتدر إىل القضدية
الكورديددة كقضددية داخليددةق وهندداك تبدداين يف امل دداوف لددبعت الدددول العربيددة إزاء
التطورات الداخلية يف العراقق حيده خيشدى كدو مدن السدعودية وم در واجنردن مدن
تعاظم دور الشيعة فيهاق يف حني د أن اهتمامات الدول اخلليجية يف العراق تتجد
حنو ايانب االقت ادي أكثر من السياسيق أما دولة الكوي فت شى من تعاظم قدوة
العراق( )3لذلك فأنها ال تعار التطلعات الكوردية رغم عددم وجدود موقدف جددي
( )1بيار م طفى سيف الدينق امل در السابقق ص.190
( )2خليو العنانيق أكراد كركوك وحلم االنف الق مقالة منشورة يف مركز ايزيرة للدراسات وعلى الرابا التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9 985F772FA568.htmق آخر زيارة يف .2011/6/10
( )3أعرب كدو مدن دولدة الكويد والقيدادة الكورديدة يف اقلديم كوردسدتان ب دورة ركيدة عدن خماوفهدا مدن تسدلي

اييش العراقيق حيه أكدد وزيدر الددفاع الكدوييت الشديخ جدابر املبدارك يف أيلدول  2009عدن خمداوف بدظده مدن
اعتزام واشنطن تسلي اييش العراقيق على اعتبدار أن ذلدك سدينتج عند اخدتظل يف مدوازين القدوى يف املنطقدةق
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هلا جتاه القضية الكوردية يف العراق ب ورة عامةق بينما شدى سدوريا مدن تعداظم
دور الكددورد وحتقيددق مكاسددب سياسددية ودسددتورية الدديت سددتؤثر سددلب ًا عل دى أمنهددا
الوطين وينبع القلق السوري من أن سيطرة الكورد على املزيد مدن اجنراضدي ومنهدا
كركددوك تعددين املزيددد مددن القددوة السياسددية واالقت دداديةق وبالتددالي تهيئددة ظددروف
مناسبة للتوج حنو االستقظلق وما يرتك من تأث ات عليها وبالتالي إثارة املشدكلة
الكوردية فيها يف وق هي يف غنى عن .
وعلى الرغم من عدم وجود موقدف صدري وواضد للددول العربيدة حدول
مشكلة املناطق املتنازع عليهاق إال اند ميكنندا القدول بدان امل داوف السدورية مشدرتكة
مددع امل دداوف الرتكيددة وإاليرانيددةق وان كان د سددوريا اقددو تددأث اً منهمددا علددى س د
اجنحداث يف الساحة العراقية إال أنها كاند إىل جاندب العوامدو اجنخدرى تشدكو عا قداً
أمام التوصو إىل حو للمشكلة.
ويبدو من كو ما سبقق ان رغم االختظفات والتباينات الكب ة بني م احل
واهتمامددات الدددول ارقليميددةق إال أن القاسددم املشددرتك بددني هددذه الدددول يتمثددو يف
امل اوف واهلواجس من التطورات احلاصدلة فيمدا يتعلدق بالقضدية الكورديدة خاصدة

بعد عام 2003ق حيه ا ذ كوردستان وضدعاً شدرعياً ودسدتورياً كد قليم فيددرالي
ممددا أثددار خشددية هددذه الدددول مددن أن متتددد تأث اتد إىل بلدددانهم وبالتددالي املطالبددة
حبقوق مماثلةق ومن أهم القضايا اليت أثارت هذه الددول هدو ظهدور قضدية املنداطق
املتنددازع عليهددا الدديت متتلددك أهميددة سياسددية واقت ددادية كددب ةق ويف حالددة إحلاقهددا
ب قليم كوردستان ستقوي مكانتها السياسية واالقت ادية مما قد يشدجع ارقلديم إىل
التوجد حنددو االسددتقظل عددن العددراقق وللميلولددة دون حتقيددق ذلددك حاولد الدددول
ارقليميددة كددو مددن جهتهددا العمددو مددن اجددو عدددم ضددم هددذه املندداطق إىل كوردسددتان
واست دموا شتى الوسا و مدن اجدو ذلدكق فبارضدافة إىل التعداون فيمدا بيدنهم ضدد
كمددا أعددرب القيددادة الكورديددة عددن نفددس امل دداوف وأكددد بددان ذلددك قددد يعرضددهم للم دداطر لددذلك طددالبوا واشددنطن
بضمانات من جراء ذلك .للمزيد ينتر :جريدة ال باح ايديدق العدد ()1357ق يف .2009/2/21
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طموحددات الك دورد ومارس د الضددغوط علددى احلكددومتني اجنمريكيددة والعراقيددة ملنددع
حتقيق ذلكق كما هددوا إقليم كوردستان بد جراءات عسدكرية واقت داديةق كدو هدذا
بارضددافة إىل دعددم القددوى العراقيددة الدديت ال تتفددق مددع الرؤيددة الكورديددةق وأثبت د
الوقا ع واجنحدداث اليوميدة بدأن التددخو ارقليمدي قدد د إىل حدد كدب يف وضدع
العوا ق أمام احللول املطروحة حلو مشكلة املناطق املتنازع عليها.

املبمه الثاله :العددامدو الددولدي

إ َّن تددأث العامددو الدددولي  -إىل جانددب العدداملني الددداخلي وارقليمددي  -أصددب
يشكو إحدى العوامو اليت اثرت على عدم التوصو إىل حو لقضية املنداطق املتندازع
عليهاق وهنا سنشد إىل تدأث العامدو الددولي مدن خدظل ثظثدة مطالدبق سن دو

املطلددب اجنول لدددور الواليددات املتمدددةق واملطلددب الثدداني لدددور بعثددة اجنمددم املتمدددة
ملساعدة العراق (يونامي)ق أما املطلب الثالده فسنشد فيد إىل طروحدات وتوصديات
جمموعة اجنزمات الدولية اليت تطرحها من خظل تقاريرها امليدانيدة حدول مشدكلة
املناطق املتنازع عليها.

املطلب اجنول :دور الواليات املتمدة اجنمريكية

بعد انهيار املعسكر االشدرتاكي يف بدايدة تسدعينيات القدرن املاضديق أصدبم
الواليددات املتمدددة اجنمريكيددة القطددب الوحيددد يف العددااق وبالتددالي بدددأت تلعددب دوراً
مؤثراً يف اغلب القضايا الدوليةق والسيما يف منطقدة الشدرق اجنوسداق فقدادت حدرب

اخللدديج الثانيددة ضددد العددراق عددام 1990ق وأصددبم تتدددخو مباشددرة يف املسددا و
املتعلقة بالعراق داخلياً وخارجياًق وازداد االهتمام والوجود اجنمريكي يف العراق بعدد
احلرب الذي قادت ضدها يف عام  2003والديت كيد بدد (حدرب حتريدر العدراق)ق

ولعو من أهم امل احل اجنمريكية يف العراق تتمثو ا يلي:
216

 -1احتواء اجننتمة املناو ة هلا يف املنطقة (إيران وسوريا).
 -2الوصول إىل م ادر الطاقة اهلامة (النفا والغاز).
 -3إيقاف انتشار أسلمة الدمار الشامو.
 -4حماربة اررهاب.
-5

اية الدميقراطية وحقوق ارنسان.
متيددزت السياسددة اجنمريكيددة جتدداه القضددية الكورديددة -تارخييدداً -بطابعهددا

الرباغماتيكيق فمنذ تأسيس الدولة العراقية وإحلاق والية املوصو بهدا عدام 1925ق

وقف دول احللفاءق ومنها الواليات املتمدةق بوج تطلعدات الشدعب الكدورديق حيده
ظل ساكتة أمام السياسات الربيطانيدة يف املنطقدةق وأهملد مبدادئ ر يسدها ويلسدن
حول حق الشعوب اليت كان تعديش ضدمن ارمرباطوريدة العثمانيدة للم دول علدى
استقظهلاق مقابو ح ول بعت الشركات اجنمريكية على امتيازات النفا يف العراق.
وخظل املرحلدة اجنوىل مدن احلدرب البداردة امتداز موقفهدا بعددم املشداركة ايديدة يف

قضايا الشرق اجنوساق حيه شارك كمراقدب يف حلدف بغدداد عدام 1955ق إال أنهدا

بعد قيام النتام ايمهوري يف العراق عام  1958وانسماب اجنخ من حلدف بغدداد
يف عام 1959ق ومن ثم قيدام نتدام البعده بتدأميم الدنفا عدام 1972ق وخسدارة
الشركات النفطية اجنمريكيةق وظهور بدوادر اقدرتاب العدراق مدن املعسدكر االشدرتاكيق

وخاصة بعد توقيع اتفاقية ال دداقة العراقيدة-الروسدية عدام 1972ق اجتهد حندو

دعم الثورة الكوردية( )1ليس إمياناً بالقضية وإمنا من اجدو الضدغا علدى العدراقق
إال أنها بعد أن شعرت بان الثورة الكوردية تشكو خطراً على الدولة العراقيدةق ومدن
اجو حتقيق تقارب عراقي مع إيرانق اليت كان أقوى حليف هلا يف املنطقدة آندذاكق

وبالتالي إبعاد العراق من النفوذ السوفييت()2ق رع اتفاقية ايزا ر يف آذار 1975
( )1مثنى أمني قادرق امل در السابقق ص.143-142
( )2امل در نفس ق ص.172
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و ل عن دعم الثدورة الكورديدةق وتركد الكدورد دون دعدم خدارجي ممدا أدى إىل
القضاء على الثورة الكوردية.
استمر املوقف السل للواليات املتمدة جتاه القضية الكوردية طيلدة عقددي
السددبعينات والثمانينددات مددن القددرن املاضدديق ولعددو صددمتها جتدداه أحددداث حلبجددة

وعمليات اجننفال عام  1988خ دليو على ذلدك( .)1وبعدد أحدداث حدرب اخللديج

الثانيددة عددام  1990واهلجددرة املليونيددة للكددورد إىل احلدددود الرتكيددة واريرانيددةق
خرجد القضددية الكورديددة مددن ارطددار احمللددي لتأخددذ طابعداً دوليداًق وأصددبم مددن
إحدى أهم القضايا الدوليدة الديت تتطلدب حلدوالً جذريدة .وهكدذا ارتبطد القضدية
الكوردية يف العراق بالواليات املتمدة لظستفادة منهداق والتربيدر للتددخو املباشدر يف
الشأن الداخلي العراقيق وبعد ذلك بدأت تدعم الكورد من خظل مشاركتها يف توف
املظذ اآلمن للكوردق إال أنهدا ا تكدن تندوي إقامدة كيدان مسدتقو للكدوردق حبجدة أنهدا
ستعر منطقة الشرق اجنوسا إىل حالة من عددم االسدتقرار السياسدي .واسدتمرت
هددذه احلمايددة طيلددة فددرتة التسددعينياتق بددو أنهددا سدداهم يف حتقيددق امل دداحلة بددني
احلزب الددميقراطي الكوردسدتاني واالحتداد الدوطين الكوردسدتاني بعدد سدنوات مدن
االقتتدال الددداخلي بينهمددا مددن خدظل اتفاقيددة واشددنطن يف  17أيلددول  1998الدديت

مت برعاية وزيرة خارجيتها (مدادلني أولربايد )ق واعرتفد الواليدات املتمددة مدن
خظهلا بفيدرالية كوردستان العراقق وأدرج يف املراسدظت الركيدة للواليدات املتمددة
تسمية كوردستان العراق بدالً من مشال العدراقق كمدا أخدذت الواليدات املتمددة علدى
عاتقهددا ضددمان امددن الكددورد( .)2كددو هددذه ارجددراءات االجيابيددة لددإلدارة اجنمريكيددة
(1) Michael Rubin, Is Iraqi Kurdistan a Good Ally?, The American
Enterprise Institute Reports No. 1, Washington, D.C., January 2008, p.1.
( )2م . .الزاريددف وآخددرونق امل دددر السددابقق ص ص 359-357؛ لظطددظع علددى نددو اتفاقيددة واشددنطن لعددام
 1998ينتر :سوزان إبراهيم حداجي أمدنيق التجربدة الدميقراطيدة يف كوردسدتان العدراقق رسدالة ماجسدت غد

منشورة مقدمدة إىل جملدس كليدة القدانون والعلدوم السياسدية يف اجنكادمييدة العربيدة يف الددمناركق 2010ق ص ص
.203-200
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ساهم يف حتسني صورة أمريكا عند الكورد على االقو يف الوق احلاضرق وبالتدالي
هيأت اجنرضية املناسبة للتعاون اجنمريكي-الكوردي يف املستقبو القريب.
وأثناء التمض للمدرب اجنمريكدي علدى العدراقق وبعدد رفدت برملدان تركيدا
للقوات اجنمريكيدة بفدت جبهدة مشدال العدراق انطظقداً مدن أراضديها ازدادت فدرص
التعدداون اجنمريكددي -الكددورديق وبالتددالي اضددطر ايانددب اجنمريكددي إىل التنسدديق مددع
القيددادة الكورديددة ومشدداركة قددوات البيشددمركة يف العمليددات العسددكرية يف ايبهددة
الشمالية حت قيادة اييش اجنمريكيق إال أن هذا التمالف ا يكن مبنياً على أسدس
ثابتة ومدروسةق وإمنا جاءت نتيجة للرفت الرتكي للمشاركة احلربية ضدد العدراقق
وكان الواليات املتمدة اجنمريكية قد تبن خطدة عسدكرية مشدرتكة مدع احلكومدة
الرتكيددة مددن خددظل السددماح ب ددخول مددا يقددارب  40ألددف جندددي تركددي لألراضددي

العراقية( )1دون أن تقدر الوضع ايديدد للكدورد يف العدراقق ومدن ثدم أجدربتق بعدد
رفت تركيا املشاركة يف احلربق بوضع خطة تكتيكية بديلة متثل باالعتمداد علدى
قوات البيشمركة للسيطرة على املناطق الشمالية من العراق.
وبعددد احددتظل العددراق وسددقوط النتددام السددابقق ا تكددن اردارة اجنمريكيددة
جادة يف التعامو مع القضية الكوردية والتنسيق مع القيادات الكورديدة لبنداء دولدة
عراقية دميقراطية جديدةق إال أن املسدتجدات الديت ظهدرت علدى السداحة السياسدية
والعسكرية يف البظد بتهدور املقاومدة ضدد وجودهدا وتنشديا اجنعمدال اررهابيدة يف
الوسا واينوب العراقي ب ورة عامة ويف املناطق العربية السنية ب دورة خاصدةق
بينمددا املندداطق الكورديددة اسددتقبل القددوات اجنمريكيددة اسددتقبا ًال شددعبياً وركيدداًق
فاجته القيادة العسكرية اجنمريكية يف العراق حندو التعداون والتنسديق مدع القيدادة
الكوردية والسيما يف اجملاالت اجنمنية وارداريدة وحتديدداً يف املنداطق املتندازع عليهداق
ووجدددت اردارة اجنمريكيددة نفسددها بددأمس احلاجددة إىل هددذا التعدداون بعددد أن وجدددت
( )1ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص.147
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موالة الكورد هلا واستعدادهم للتعاون والتنسيق املشدرتك يف خمتلدف اجملداالتق حيده
كان الكورد آنذاك أكثر ايماعات املوالية هلم تنتيماً وخربةً يف اردارة ولديهم قدوى
أمنية مقتدرةق وتعاون الكورد معهم سياسياً وعسكرياً(.)1
ومع كو ذلك ظهرت بوادر هدذا التمدالف اهلدش مندذ بدايدة دخدول ايديش

اجنمريكي للعراق عام 2003ق وخاصة يف املناطق املتنازع عليهاق فمنذ دخول قوات

اللواء  173بقيادة (وليام مايفو) إىل كركوكق أصدر اجنخد اجنوامدر إىل البيشدمركة
غادرتهددا وعددزل ر دديس البلديددة الكددورديق وشددكو إدارة جديدددة بالتسدداوي بددني
مكونددات املدينددة علددى أسددا سددتة أعضدداء لكددو مكددون (الكددورد-العددرب-الرتكمددان-

املسيميني)ق وداهم القوات اجنمريكيدة مقدرات اجنحدزاب الكورديدة( )2الديت حاربد
جنبداً إىل جنددب مددع قواتهددا قبددو أيددام مددن هددذه املددداهمات .ويشد تقريددر ملنتمددة
مراقبة حقدوق ارنسدانق أن ايديش اجنمريكدي ا دذ خطدوات حازمدة لوقدف إجدظء
السكان العرب من كركوك وأعلن بأن ال يسم بدد (خطدف البيدوت) وان مدن يشدغو

بيت ًا يستطيع البقداء فيد حلدني إجيداد آليدات التسدوية لنزاعدات امللكيدة()3ق يف إشدارة
للعدرب الوافدددين اللددذين كددانوا يشددغلون بيدوت الكددورد والرتكمددان .بارضددافة إىل اند
ورغم االحتجاجات الكوردية أبق القيادة العسكرية اجنمريكية شركة نفا الشدمال
يف كركددوك بأيدددي مدددرا ها العددرب السددابقنيق وحتددى أثندداء جتنيددد قددوات الشددرطة
اعتمدت أكثر على العشا ر العربية السنية اجنمر الذي أثار حفيتة الكورد(.)4
(1) Kenneth Katsman, The Kurds in post -Saddam Iraq, Congressional
Research Service, October 1, 2010, Research Published at federation of
American scientists at link:
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22079.pdf , last visited 14/6/2011.
( )2ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق

ص .158-157
(3) Human Rights Watch, Claims in Conflict Reversing Ethnic Cleansing in
Northern Iraq, Op. Cit., p.43.
( )4ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر السدابقق
ص 165ق .176
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وشددعر الكددوردق علددى املسددتوين الشددع والركدديق خبيبددة أمددو كددب ة جتدداه
السياسة اجنمريكية ايديدة اليت تندوي تهمديش الكدورد يف النتدام ايديددق فسدلطة
اال تظف املؤقتة ا تسم ن الكورد ر اسة ايمهوريدةق وحاولد عددم االعدرتاف
حبكومة كوردستان حبجدة أنهدا مدع نتدام فيددرالي علدى أسدا احملافتدات الثمانيدة

عشر يف العراقق وصدور قرار جملس اجنمن الددولي املدرقم ( )1546يف  8حزيدران

 )1(2004وعدم ارشارة إىل قانون إدارة الدولة أو إقلديم كوردسدتان فيد ق بارضدافة
إىل عدم املساواة يف مسا و توزيدع الثدروة بدني املكدونني الر يسدني للشدعب العراقديق
وعرقلة ايهود الكوردية يف جعو اللغدة الكورديدة كلغدة مسداوية وركيدة كمثيلتهدا
العربيدددةق كدددو هدددذه ارجدددراءات دفعدد بالقيدددادة الكورديدددة عدددرب زعيمدددي احلدددزب
الدميقراطي الكوردستاني مسدعود البدارزانيق واالحتداد الدوطين الكوردسدتاني جدظل
الطالبانيق مل اطبة الر يس اجنمريكي جورج دبليو بدويفق مدن خدظل رسدالة أعربدا
فيها عن خيبة أملهما من التعامو اجنمريكي إزاء الكورد(.)2
ويف عدددام  2006شدددكل يندددة مدددن قبدددو الكدددونغر اجنمريكدددي بعندددوان

(جمموعة دراسة العدراق) أو يندة بيكدر-هداملتونق شداركة أعضداء مدن احلدزبيني
ايمهوري والدميقراطيق بر اسة (جيمس بيكدر) وزيدر خارجيدة الواليدات املتمددة
اجنسددبق عددن احلددزب ايمهددوريق و(لددي هدداملتون) الددر يس السددابق للجنددة العظقددات
الدولية التابعة جمللس النواب االمريكي من احلزب الدميقراطيق مدع نانيدة أعضداء
آخرين رعداد تقرير غ ملزم عن أوضاع العدراق واعددت اللجندة تقريرهدا الدذي
تضمن توصيات وخ

التوصية رقم ( )30لقضية املناطق املتنازع عليها الديت

ن د عل دى "يف ضددوء الوضددع اخلط د يف كركددوك هندداك ضددرورة للتمكدديم الدددولي
( )1للمزيد ينتر نو قرار جملس اجنمن املرقم S/RES/1546 (2004) :ق يف  8حزيران .2004
( )2لظطظع على نو الرسالة اليت بعثها الزعيمني الكورديني مسعود البارزاني وجظل الطالبداني إىل الدر يس
اجنمريكي جورج بويفق ينتر :جريدة الشرق اجنوسا :جريدة العرب الدوليدةق العددد ()9324ق يف الثظثداء
 8يونيو .2004
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لتجنددب العنددف الطددا في فمدينددة كركددوك يقطنهددا خلدديا مددن الكددورد والعددرب
والرتكمان ممدا جيعلدها كربميدو بدارودق وإجدراء اسدتفتاء حدول م د كركدوك قبدو

نهايددة عددام  2007كمددا يقضددي الدسددتور العراقددي سدديكون انفجددارا ً لددذا جيددب
تأجيلها وهذه مسألة جيدب أن تددرج علدى جددول أعمدال اجملموعدة الدوليدة لددعم

العدراق يف إطدار عملدها الدبلوماسدي"()1ق وممددا نظحدع أن التقريدر أوصد بتأجيددو
تطبيددق املددادة 140ق حبجددة أن االسددتفتاء سدديفجر املوقددف حينمددا وصددف التقريددر
قضية كركوك بربميدو بدارودق وبهدذه التوصديةق وعلدى الدرغم مدن أنهدا كاند غد
ملزمةق فأنها كاند ثابدة القفدز علدى مدا ندو عليد الدسدتور العراقديق كمدا دعدا
التقرير إىل تدويو قضية كركوك .لذلك بادرت ر اسدة إقلديم كوردسدتان إىل إصددار
بيان بتاريخ  2006/12/7أكدت في رفضها للتقريدر وبدان الكدورد غد ملدزمني
بأي شكو من اجنشكال بالتقرير وما جاء في (.)2
إنَّ املشروع الذي قدم النا ب اجنمريكي (السيناتور جوزيف بايددن) ر ديس
يندددة العظقدددات اخلارجيدددة جلدددس الشددديوخ عدددن احلدددزب الددددميقراطي آندددذاكق
و(السددديناتور ليسدددلي كيلدددب) الدددر يس الف دددري جمللدددس العظقدددات اخلارجيدددة يف
الكونكريس آنذاكق على جملس الشيوخ يف  2007/9/26اليت تضمن مخسة نقاط

وهي وجود عراق موحد مدع تقسديمها علدى ثظثدة أقداليم فيدراليدة (شديعي-سدين-
كوردي)ق وتقاسم الثروة النفطيدةق مدع عقدد مدؤمتر إقليمدي امدين سداعدة اجنمدم
املتمددددة الستم دددال تعهدددد دول ايدددوار حدددول ذلدددكق وانسدددماب أمريكددديق وزيدددادة
املسدداعدات رعددادة اجنعمددارق وح ددو املشددروع علددى موافقددة  75صددوت ًا مددن أصددوات
أعضاء جملس الشيوخ مقابو  23صدوت بدد الق وعلدى الدرغم مدن أن املشدروع طدرح

(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.
( )2لظطظع على نو البيان ينتر :جوهر نامق سااق ورة ة طةخةى ةةقة ياساايككة ان ا وورةبوناةوة اة
ةةستورى هةخكشةي ,ا عراقل ةةزطاى ضاث وبالو رةنةوةى ئاراسل هةو كَرل 2007ل ل .454
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ك حدى احللول رخراج العراق من احلرب الطا فية آنذاكق وكان غد ملدزم وتأكيدد
صاحب املشروع بأن ال تعين تقسيم العراق وإنهم سدوف لدن يضدغطوا لتنفيدذهق إال
أن اردارة اجنمريكية رفضت وأعلن عدم اجنخذ بد ق وأعلند السدفارة اجنمريكيدة يف
بغددداد حينددذاك بعدددم االلتددزام ب د بسددبب رفددت اغلددب القددوى العربيددة الركيددة
والشعبية ل ق والذي استقبل الكورد بارتياح كب (.)1
وجتدددد امل دداوف الكورديددة مددن السياسددات اجنمريكيددة جتدداه قضددية املندداطق املتنددازع
عليهددا مددن خددظل ت ددرحيات قن ددلها يف كركددوك (هددوارد كدديكن) يريدددة آسددو
الكورديددةق حيدده أكددد بأند ال ميكددن حددو مشددكلة كركددوك ددادة دسددتورية واحدددةق
وأشددار إىل أن مطالبددة جملددس حمافتددة كركددوك بأغلبيددة أعضددا لضددم املنطقددة إىل
إقليم كوردستان كان غ شرعيةق وأشار إىل أن أدارة بظده تدعم الدستورق إال أنهدا
يف الوق نفس إذا اجته م داحل ورغبدات وتطلعدات املدواطنني خيداراً آخدر خدارج
الدستورق ف نها ستؤيد حتماً رغبة هؤالء(.)2
ة دع إىل عدم االعتماد
كما ظهرت أصوات من مؤسسات أمريكية مت
علددى الكددوردق ففدددي دراسدددة ملعهدددد أمريكدددان انرتبرايدددز (The American
) Enterprise Instituteبعندوان (هدو كوردسدتان العدراق حليدف جيدد ) دعدا
الباحه (مايكو روبن) فيها السلطات اجنمريكيدة إىل عددم االعتمداد علدى كوردسدتان
كمليدفق ووصدفها بأنهددا حليدف غد موثدوق بسددبب تعاملدها مددع إيدران ومعارضدتها
حلليف أمريكا تركياق ودعا واشنطن رعادة النتر بسياساتها جتاه اقليم كوردستانق
(1) Joseph R. Biden Jr. and Leslie H. Gelb, Federalism Not Partition, article
published at:
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/10/02/AR2007100201824.html Joseph R. Biden
Jr., Iraq: A Way Forward, article published at:
http://americancentristparty.net/PDF/planforiraq.pdf, last visited 15/6/2011.
( )2ضاوث ًككةو نى روذناخةى ئاسو ةطاةل (هاوارة اككن) قونصالى ئاةخريك ,اة ر او ل روذناخاةى ئاساول
ذخارة ()820ل ساىل ث ًكنجةمل ةووةةخبةل .2008/9/22
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وأشار إىل إن التعداطف اجنمريكدي مدع كوردسدتان يعتمدد علدى اجنسدطورةق وال ي دل
الكددورد لشددراكة حقيقيددةق ودعددا اردارة اجنمريكيددة إىل قطددع املسدداعدات وعدددم مددن
الشرعية الدبلوماسية لكوردستان العراق(.)1
وأظهرت السنوات الثمانية املاضيةق بان السياسة اجنمريكية الركية ا تكن

ضد تنفيذ املادة 140ق إال أنها يف نفس الوق ا تتعدَ دعمها التأييد الدبلوماسديق
وا تبدددذل جمهدددوداً حقيقيدداً لددددعم العمليدددة بنشددداطق ولعدددو مدددن ابدددرز املواقدددف
الدبلوماسية املؤيدة خظل هذه الفرتة كان خظل عهد حكومة (إياد عظوي)ق ففي
ج د السددف اجنمريكددي يف العددراق (جددون نيغروبددونيت) رسددالة إىل
 2005/1/15و ّ
جظل الطالبانيق أوضد فيهدا موقدف بدظده الدداعم لقدانون إدارة الدولدة االنتقدالي
وأشار فيها أيضاً إىل ت ري وكيدو وزيدر اخلارجيدة (رجيدارد آرميتداج)ق الدذي أعلدن
فيد بدأن الواليدات املتمدددة تددعم التطبيدق الكامددو لقدانون إدارة الدولدة االنتقدداليق

وخ وصاً الفقرات التابعدة للمدادة ()58ق وتدؤمن جبوهريدة التطبيدق الكامدو هلدذه

املادةق وأن حكومة بظده على استعداد جنداء ما عليهدا لغدر تسدهيو تطبيدق املدادة
املذكورةق وذلك عن طريق مساعدة املؤسسات املسؤولة عن تطبيدق فقراتهدا( .)2كمدا
أكد السف اجنمريكي يف تركيا (رو ولسن) يف كانون الثداني  2007موقدف بدظده
الددداعي إىل أن يكددون تقريددر م دد كركددوك بأيدددي العراقيددون أنفسددهمق وشدددد
(نيكوال

ب نز) مساعد وزير اخلارجية على نفس املوقف أثناء زيارتد إىل تركيدا

يف كانون الثاني .)3(2007

وأثندداء املناقشددات اياريددة يف أروقددة الربملددان العراقددي حددول وضددع قددانون

انت ابات الربملان العراقدي لعدام 2010ق اقرتحد القدوى العربيدة يف الربملدان إعطداء
(1) Michael Rubin, Op. Cit. pp.5-6.
( )2لظطظع على نو الرسالة ينتر :ئةمحةة عةزيزق امل در السابقق ص .161
( )3ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص.274
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دة للممافتدة بالتسداوي
كركوك وضع خاص يف االنت ابدات وتوزيدع املقاعدد امل
بني مكوناتها من خظل إعطاء كو مكدون مدن املكوندات الر يسدية الثظثدة (الكدوردق
العربق والرتكمان) مقعددينق وأمدام هدذا التوجد العربدي وال دم اجنمريكديق أبددى
القيددادة الكورديددة عددن خشدديتهاق فبددادرت السددلطات اجنمريكيددة إىل طمأنددة القيددادة
الكورديةق حيه ات و الر يس اجنمريكي (بداراك اوبامدا) ونا بدة (جوزيدف بايددن)
بر يس ارقليم (مسعود البارزاني) يف 2009/12/6ق وأكدا على ضمانات أمريكيدة
طويلة اجنمد للكوردق إال أن ر ديس ارقلديم شددد علدى إعدظن موقدف ركدي بدالتزام

الواليات املتمددة باملدادة  140والدسدتور لضدمان حقدوق الكدورد()1ق فاصددر البيد

اجنبيت عقب ذلك يف بيان هلا على التزام الواليات املتمدة بضمان التطبيدق الكامدو
للدستور العراقيق وخو بالدذكر املدادة 140ق والتزامهدا باملسداعدة يف حدو املشداكو

العالقة بني احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كوردستانق والتزام الواليدات املتمددة
بالعمددو علددى إجددراء ارح دداء السددكاني( .)2وكددرر املس دؤولون اجنمريكيددون تأييدددهم
للمددادة  140ومددنهم السددف اجنمريكددي السددابق (كريسددتوفر هيددو) أثندداء زيارت د

لإلقلدديم يف  2011/1/22للددر يس بددارزاني بأن د جيددب أن حتددو مشددكلة املندداطق
املتنازع عليها وفقاً للدستور العراقي واملادة  140من (.)3

( )1للمزيد ينتر نو كلمة ر يس اقليم كوردستان مسعود البارزاني حول قانون االنت اباتق متوفر يف موقع
ر اسددددددددددددددددددددددددددددة ارقلدددددددددددددددددددددددددددديم وعلددددددددددددددددددددددددددددى الددددددددددددددددددددددددددددرابا التددددددددددددددددددددددددددددالي:
 http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256ق آخدددددددددددر زيددددددددددددارة يف

.2011/6/16
( ) The White House, Office of the Press Secretary, Statement by the Press
Secretary on the Passage of Iraq's Revised Election Law, For Immediate
Release,
December
07,
2009,
published
at
link:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-press-secretarypassage-iraqs-. revised-election-law , last visited 17/6/2011
( )3للمزيدد ينتددر :السدف اجنمريكددي يف العددراق :الواليدات املتمدددة ملتزمددة بالضدمانات الدديت قطعتهددا رقلدديم
2

كوردسدددتانق خدددرب منشدددور علدددى املوقدددع الركدددي حلكومدددة إقلددديم كوردسدددتان وعلدددى الدددرابا التدددالي:
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إال أن مجيع الت رحيات الدبلوماسية اجنمريكيدة ا تتعددَ الوعدود الشدفوية
بغية تشجيع القيادة الكوردية للموافقة على املشاريع السياسدية والقدرارات ال دادرة
مددن احلكومددة االحتاديددة والربملددان العراقدديق وخاصددة بعددد أن أبدددى النددواب الك دورد
وفهم منهاق إال أن يف الواقع ا تضغا اردارة اجنمريكية على احلكومدة االحتاديدة

كي تس قدماً حنو تنفيذ املادة .140

أما من الناحية اجنمنية فان الواليات املتمدة تشدرتك مدع قدوات البيشدمركة
واييش العراقي يف املناطق املتنازع عليها فارز مشرتكةق وذلك وفق ًا خلطة أعلنهدا

قا ددد القددوات اجنمريكيددة يف العددراق اينددرال (رميونددد أوديرنددو) منددذ عددام 2009

للسدديطرة علددى الوضددع اجنمددين يف هددذه للمندداطقق مددن اجددو تفددادي احلددرب بددني
مكوناتها( . )1ومع اقدرتاب املوعدد النهدا ي لظنسدماب الكامدو للقدوات اجنمريكيدة مدن
العراق يف  2011/12/31وفقداً لظتفاقيدة اجنمنيدة بدني البلددين()2ق وإصدرار إدارة
الر يس (باراك أوبامدا) االلتدزام بايددول الدزمين النسدماب قدوات بدظدهق وتأكيدده
على أن قوات اجنمن العراقية قادرة على احملافتة على ضدبا اجنمدن يف البلددق بددأت
املناطق املتنازع عليها تشهد توتراً متزايداً بني العرب والكدورد والديت ستشدكو اكدرب
خطر على االستقرار يف البلدق وحذرت جمموعة اجنزمات الدولية يف تقريرها املرقم

( )103يف آذار 2011ق من حدوث مواجهدات بدني القدوميتني العربيدة والكورديدة
على طدول خدا التمدا مدع اقدرتاب موعدد انسدماب القدوات اجنم كيدة نهايدة عدام

http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100&lngnr=14&rnr=81

 &anr=33481ق آخر زيارة يف .2011/6/17
(1) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle
over Ninewa, Op. Cit. p.15.
( )2للمزيد ينتر :نو االتفاقية اجنمنية بني الواليات املتمددة اجنمريكيدة والعدراق علدى موقدع جملدس الندواب
العراقي /http://www.parliament.iq :ق آخر زيارة يف .2011/6/18
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)1(2011ق اال ان د علددى الددرغم مددن ان االنسددماب االمريكددي قددد مت وفق داً للجدددول
الزمين املرسوم ل اال ان ا حتدث اية مواجهات يف تلك املناطق.
وإىل جانب كو ذلك أعرب الواليات املتمدة عن استعدادها لتسلي ايديش
العراقي باجنسلمة اجنمريكية املتطورةق اجنمر الذي اقلق القيادة الكوردية خشية مدن
تقويددة ايدديش العراقددي وبالتددالي تددرجي كفددة امليددزان العسددكري ل دداحل احلكومددة
االحتادية على حساب كوردستانق والتوج حنو فر حلول إجباريدة علدى الكدوردق
ولتفادي ذلك ي ر الكورد على احل ول على ضدمانات بعددم اسدت دام هدذا السدظح
ضدهاق كما حدث يف السابقق بارضافة إىل تسلي البيشمركة أيض ًا باعتبدارهم جدزءاً
من املنتومة اجنمنية العراقية(.)2
ويبدو مما سدبق أن السياسدة اجنمريكيدة العامدة متثلد بارحجدام عدن حدو
قضية املناطق املتنازع عليهاق ويقف وراء ذلك جمموعة من العوامو ومنها أن اغلدب
القوى العراقية العربية والرتكمانية تقف بالضد مدن حدو القضدية وفقداً للدسدتورق
جنن وفقاً لآللية الدستورية فان ضم هذه املنداطق إىل كوردسدتان سديكون االحتمدال
اجنكربق وبالتالي فان دعم الواليات املتمدة هلا تعين خسارتها لتأييد هذه القوى.
العامو اآلخر يتمثو بالعامو ارقليمدي وخاصدة تركيداق الديت تضدغا كدث ًا
على اردارة اجنمريكية للميلولة دون ضم هذه املناطق رقليم كوردستانق بدو ميكدن
القول بان تعهدها لرتكيا بعددم السدماح لضدم كركدوك لكوردسدتان كدان السدبب وراء
عدم تدخو تركيا بعد دخول قوات البيشمركة إليها يف عام .2003

(1) 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.
2
( ) The International Crisis Group, Loose Ends: Iraq’s Security Forces
between U.S. Drawdown and Withdrawal, Middle East Report N°99,
; Baghdad/Washington/Brussels, 26 October 2010, p.23.
جريدة ال باح ايديدق العدد ( )1357يف
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2009/2/21

وان املعارضدددة الداخليدددة وارقليميدددة بعددددم ضدددم كركدددوك إىل كوردسدددتانق
واالدعدداء بددان سدديطرة الكددورد علددى كركددوك سددتؤدي إىل إشددعال حددرب أهليددة بددني
مكوناتهاق مكند مدن إقنداع اردارة اجنمريكيدة واملؤسسدات الدوليدة ووسدا و ارعدظم
الغربية بادعا ها وبالتالي مال إىل تأجيو القضية.
وهناك دور مهدم للعامدو الثقدايف حدول طبيعدة الندزاع يف املنداطق املتندازع
عليهدداق فالثقافددة الشددرقية تقددوم علددى قددوة ارتبدداط الشددعب بدداجنر ق ومتثددو اجنر
بالنسبة هلم ش ية رمزية وتارخيية وثقافيدة مهمدة وبعكسدها تعدين مدوت هويدة
اجنمة والشعبق ولذلك د اغلدب ال دراعات يف املنطقدة مرتبطدة بداجنر ق وهدذا ال
ددده يف الثقافددة اجنمريكيددة حسددب مددا ذهددب إليدد املفكددر اجنمريكددي (صددمو يو
هنتنغتون) عندما يؤكد بدان "العامدو ايغدرايف ك حددى متداهر اهلويدة اجنمريكيدة
هددي ضددعيفة أو مفقددودة يف أمريكددا لددذلك تشددهد أمريكددا حركددة جغرافيددة عاليددة
ولديهم حركة انتقال واسدعة مدن مكدان إىل آخدر لديس لددى الشدعوب اجنخدرى هدذه
اخلاصية بدرجة اجنمريكينيق ففدي الفدرتة مدا بدني آذار  1999و آذار  2000غد

 43مليددون أمريكددي أمدداكن إقددامتهم وهددذا دليددو علددى أن اجنمددريكيني ال يشددعرون

باالنتماء إىل أي موقدع جغدرايف معدني بقدوة"( .)1وهدذا يرجدع إىل أنهدم مسدتوطنون
ومهاجرون وان أجدادهم جاؤوا من أماكن أخرىق لذلك مهما كان درجدة املواطندة
لددديهم قويددة فددأنهم ال يعتددربون أمريكددا ار آبددا همق وبالتددالي فد نهم ينتددرون إىل
القضية يف العدراق بدنفس املنتدورق وهدذا مدا يرفضد الكدورد الدذين يدرون يف هدذه
املناطق بأنها تارخيياً كان جزءاً من منطقدتهمق وبالتدالي فدان التندازل عنهدا يعدين
إضعاف اهلوية الوطنية والقومية المتهم.

( )1صمو يو ب .هنتنغتونق من حنن :التمديات اليت تواج اهلوية اجنمريكيةق ترمجة :حسدام الددين خضدورق
دار الرأي للنشرق ط1ق دمشقق 2005ق ص .63-62
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املطلب الثاني :تددخو اجنمم املتمددة

تأسس منتمة اجنمم املتمدة بعدد احلدرب العامليدة الثانيدة يف عدام 1945ق

وكان من إحدى أهم مقاصدهاق وكما أشار إليها املادة اجنوىل من ميثاق املنتمةق هو
حفع السلم واجنمدن الددوليني واسدت دام الوسدا و السدلمية حلدو املنازعدات الدوليدة
بددني الدددولق هددذا الن عضددوية املنتمددة اقت ددرت علددى اجنمددم الدديت ح ددل علددى
االستقظلق وبالتالي أصب لديها احلق يف التمثيو يف املنتمةق يف وق أن الكدث مدن
اجنمم اليت ا حت و على استقظهلا أصبم من دون متثيو يف املنتمدةق ولدذلك ا
تهتم املنتمة بالنزاعدات الداخليدة كدث اً وخاصدة يف بدايدة عهدد املنتمدةق وأصدب
مبدددأ عدددم التدددخو يف الشددؤون الداخليددة للدددول مددن املبددادئ اجنساسددية الدديت قامد
عليها املنتمةق حيه ن املادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاقها على أن (ليس
يف هذا امليثاق ما يسوح لألمم املتمدة أن تتدخو يف الشؤون اليت تكدون مدن صدميم
السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيد مدا يقتضدي اجنعضداء أن يعرضدوا مثدو هدذه
املسا و جنن حتو حبكم هذا امليثاق على أن هذا املبدأ ال خيدو بتطبيدق تدداب القمدع
الواردة يف الف و السابع)()1ق وهكذا أعطدى ميثداق املنتمدة احلدق للددول لتكدون هلدا
السيادة التامة على حدودها الداخلية .وظو املبدأ سارياً طيلة فدرتة احلدرب البداردة
1991-1945ق ليددأتي قددرار جملددس اجنمددن الدددولي املددرقم ( )688يف  5نيسددان

 1991خب وص دعوة العراق إىل كفالدة احدرتام حقدوق ارنسدان يميدع املدواطنني
و اية كورد العراق من القمعق وان القرار أعطى طابعاً إنسدانياً للقضدية الكورديدة
يف العراق وليس طابعاً سياسدياًق وعلدى الدرغم مدن ذلدك فدان القدرار ا تلغدي مبددا
سيادة الدول على اراضيها اال اند ادى اىل تقلديو السديادة الداخليدة للددولق وشدكو
القرار سابقة يف عمو املنتمة على املستوى الدوليق لي دب بدايدة مرحلدة جديددة
( )1للمزيد ينتر ميثاق منتمة اجنمم املتمدةق نقظً عن :د .على عودة العقابيق العظقدات السياسدية الدوليدة:
دراسة يف اجنصول والتاريخ والنترياتق الدار ايماه يةق ط1ق ليبياق سرتق 1425هدق ص . 254-252
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من مراحو التطدور يف الفقد الددولي بشدأن حقدوق ارنسدان وعلدى أساسدها صديغ
فكددرة التدددخو جنغددرا إنسددانية وبالتددالي شددكل مسددالة حقددوق ارنسددان حتدددياً
لقضددية السدديادة الوطنيددةق وخرجد هددذه املسددالة مددن الواليددة القضددا ية الداخليددة
للدول وأصب من ضمن اهتمامات القانون الدولي فالدول بتوقيعهدا وانضدمامها إىل
املعاهدات واالتفاقيات الدولية امل ت دة بكفالدة حقدوق ارنسدان تكدون قدد تنازلد
عن جزء من سيادتها إىل اجملتمع الدوليق واستناداً إىل ذلدك ا تعدد السديادة مطلقدة
وواقعية( )1كما كان يف السابقق وباالستناد على القدرار املدذكورق وعلدى الدرغم أند ال
يددنو علددى فددر احلتددر ايددويق أقدددم الواليددات املتمدددة اجنم كيددة وبريطانيددا
وفرنسا على فر حتر جوي داخو العراقق كي نطقة احلتر ايوي مشدالي
العددراق وجنوبد حلمايددة الكددورد والشدديعة وأصددب القددرار سددابقة للتدددخو يف دول
أخرى فيما بعد منها التدخو يف ال ومال ويوغسظفيا وغ ها.
إنَّ االحتظل العراقي لدولة الكوي دفع جملس اجنمن الددولي لوضدع العدراق
حت طا لة الف و السابع من ميثاق اجنمم املتمدةق وفر عليد حتدراً اقت دادياً
وجب القرار ( )661ال ادر يف  2آب  1990من جملس اجنمدن( .)2وبعدد احلدرب

اجنمريكيددة-الربيطانيددة علددى العددراق وسددقوط النتددام السددابق عددام 2003ق اصدددر
جملس اجنمن قراره املرقم ( )1483يف  2003/5/22اعترب وجب العدراق بلدداً

حمتظً( )3ق وأمام الفدراح السياسدي يف العدراق أصدبم املنتمدة أمدام مسدؤولية القيدام
بواجباتها جتاه العدراقق فأنشدئ بعثدة لتقدديم املسداعدة إىل العدراق ()UNAMI
( )1للمزيدد ينتدر :قدرار جملدس اجنمدن الددولي املدرقم S/RES/688 (1991) :ق يف  5نيسدان  .1991؛
عبدددد احلسدددني شدددعبانق مفارقدددة السددديادة والتددددخو ارنسدددانيق مقالدددة منشدددورة علدددى الدددرابا التدددالي:

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179840ق آخددددددددددر زيددددددددددارة يف

.2011/6/22

( )2للمزيد ينتر قرار جملس اجنمن الدولي املرقم S/RES/661(1990) :ق يف  6آب .1990

( )3للمزيد ينتر :قرار جملس اجنمن الدولي املرقم S/RES/1483(2003) :ق يف  22أيار .2003
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وجب قرار جملس اجنمن املرقم ( )1500يف آب  2003وملدة  12شدهر()1ق ويدتم
متديد مهمتها سدنوياً بنداءاً علدى طلدب مدن العدراقق وعدني الربازيلدي (سد جيو دي
ميللو) يف أيار  2003ممثظً خاصاً لظمني العام لألمدم املتمددة يف العدراق()2ق وجداء

قددرار جملددس اجنمددن رقددم ( )1546يف  8حزيددران  2004الددذي وضددع وجبدد

اخلطدوط العامددة لواليددة البعثدة يف العددراق ليتسددنى مدن خظلد تقددديم املسدداعدة يف
العديد من املهامق ومن أهمها املساعدة يف عقد مؤمتر وطين ومتابعة أوضاع حقدوق
ارنسانق وتقديم املساعدة يف إعادة بناء وتأهيدو مؤسسدات الدولدة واجملتمدع املددنيق
وتقددديم املشددورة والدددعم للمكومددة العراقيددة ومفوضددية االنت ابدداتق واملسدداعدة يف
إجراء ومراقبة االنت ابات وكتابة الدستور الدا م للبلددق واملسداعدة يف جمدال إعدادة
اجنعمار والتنمية واملساعدات ارنسانيةق بارضافة إىل متديد مهمة البعثدة ملددة اثدين
عشددر شددهراً()3ق واسددتمر جملددس اجنمددن الدددولي سددنوياً ب صدددار قددرار لتمديددد مهمددة
البعثة ملدة سنة بناءاً على طلب من احلكومة العراقيدةق حتدى عدام  2007لت ددر
قرارهددا املددرقم ( )1770والددذي وجب د مت توسدديع مهمددة البعثددة لتشددمو مهددام
إضافية ومن أهمهدا تقدديم املشدورة والددعم واملسداعدة لألطدراف العراقيدة لتسدوية
مسألة احلدود الداخلية بني احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كوردستان(.)4

( )1للمزيد ينتر :قرار جملس اجنمن الدولي املرقم S/RES/1500(2003( :ق يف  14آب .2003

( )2قتو دمييلدو يف تفجد مقدر اجنمدم املتمددة يف بغدداد يدوم  19أب  2003وحدو حملد النيوزلنددي (رو

مدداوتن) بارنابددة حتددى مت تعدديني الباكسددتاني (اشددرف قاضددي) يف  8آب  2004حتددى  23تشددرين اجنول

2007ق ليمو حمل السويدي (ستيفان دميستورا) بتاريخ  30تشدرين الثداني  2007حتدى  30حزيدران
2009ق ليمو حمل اهلولندي (آد ميلكورد) يف  7متوز  2009حتدى  11اب  2011ليمدو حملد االملداني
مارتن كوبلر وهو مستمر يف ر اسة البعثة حتى اآلن .للمزيد يراجدع موقدع بعثدة يوندامي علدى االنرتنيد :

. www.uniraq.org/

( )3للمزيد ينتر :قرار جملس اجنمن الدولي املرقم S/RES/1546 (2004) :ق يف  8حزيران .2004
( )4للمزيد ينتر :قرار جملس اجنمن الدولي املرقم S/RES/1770 (2007) :ق يف  10آب .2007
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كما أن قدانون إدارة الدولدة للمرحلدة االنتقاليدة لعدام  2004ويف املدادة 58
امل تو حبو مشكلة املناطق املتنازع عليهاق أعطى اجملال لألمم املتمدة بدان تشدارك
يف املشورة واملساعدة يف الشأن الداخلي العراقيق عنددما ن د املدادة علدى أن " لقدد
تظعب النتام السابق أيضاً باحلدود اردارية وغ ها بغية حتقيدق أهدداف سياسدية
على الر اسة واحلكومة العراقية االنتقالية تقديم التوصديات إىل ايمعيدة الوطنيدة
وذلك ملعاية تلك التغي ات غ العادلة ويف حالة عدم متكن الر اسة مدن املوافقدة
بارمجاع على جمموعة من التوصيات فعلى جملدس الر اسدة القيدام بتعديني حمكّدم
حمايد وبارمجاع لغر دراسة املوضوع وتقدديم التوصديات ويف حالدة عددم قددرة
جملس الر اسة على املوافقة على حمكّم فعلى جملس الر اسة أن يطلب مدن اجنمدني
العام لألمم املتمدة تعديني ش دية دوليدة مرموقدة للقيدام بدالتمكيم املطلدوب ".
وكان هذه أول إشارة مباشرة رعطاء املنتمدة دوراً يف إجيداد احلدو للمشدكلةق وبعدد
فشو احلكومة العراقية يف حو املشكلةق وفقاً للمدادة املدذكورة الديت حتولد إىل املدادة
 140من الدستور العراقي لعام 2005ق واليت وضع سقفاً زمنياً لتسوية املشدكلة
من خظل ثظثة مراحو وهي (التطبيدعق وارح داءق واالسدتفتاء لتقريدر م د ها)
يف مدة أق اها 2007/12/31ق وكذلك ظهدور اخلظفدات بدني احلكومدة االحتاديدة
وحكومددة إقلدديم كوردسددتانق أصددب تدددخو اجنمددم املتمدددة واقعداًق واقددرتح (سددتيفان
دميسددتورا) ممثددو اجنمددني العددام لألمددم املتمدددة يف العددراق اسددتعداد يونددامي تقددديم
املساعدات الفنية الظزمة لتنفيذ املادة ( )140من الدسدتور العراقدي وذلدك خدظل
مدة ستة أشهر اعتباراً من 2008/1/1ق ووافق برملان كوردستان علدى االقدرتاح يف

جلست املرقمة ( )36يف  2007/12/26وأكد علدى اند "وحلسدن النيدة وحفاظدا
علدى امل دلمة الوطنيددة العراقيدة العليددا وشدعورا باملسدؤولية يعلددن اجمللدس الددوطين
موافقت على مقرتح املمثو اخلداص جنمدني عدام اجنمدم املتمددة مدع التأكيدد علدى أن

232

م داقية احلكومة االحتادية واجنمدم املتمددة مرهوندة بتنفيدذ هدذا االلتدزام ضدمن
املدة املقرتحة دون مماطلة"( )1وأكد دميستورا يف كلمدة لد أمدام برملدان كوردسدتان
بان تدخو يونامي تعين إبقاء املادة  140حي ًا بعد نفاذ املدة احملددة هلدا دسدتورياًق

كما أنها ستضفي الشرعية الدولية على املادة(.)2

وأكد اجنمني العام لألمم املتمدة يف تقريدر لد حدول الوضدع يف العدراق امدام
جملس اجنمن الددولي بتداريخ 2008/1/14ق اند ولل دعوبة التقنيدة واللوجسدتية

الدديت ينطددوي عليهددا إجددراء اسددتفتاء قبددو  ٣١كددانون اجنول  2007بالتددالي هندداك
ضرورة لتأخ ها لدوافع تقنية ف ن أفضو خطدوة تاليدة يف عمليدة تسدهيو تنفيدذ

املددادة 140ق تتمثددو يف البدددء ابتددداء مددن كددانون الثدداني  2008ويف غضددون سددتة
أشدهر سداعدة فنيدة تقددمها إىل السدلطات املعنيدة بداجنمرق وسيسداعد ذلدك مجيدع
اجنطراف املشاركة للمساهمة يف تلك العملية بشكو بنّاء(.)3
وبدددأت البعثددة مهامهددا رعددداد تقددارير عددن اجنقضددية والنددواحي يف أربددع
حمافتات ومن بينها احلوجية ودبس وداقوق وكركوك يف حمافتة كركدوكق وعقدرة
واحلمدانية وخممور وسنجار وتلعفر وتلكيف وشدي ان يف حمافتدة نيندوى وكفدري
وخددانقني وكددذلك ناحيددة مندددلي مددن قضدداء بلدددروز يف حمافتددة ديدداىلق والطددوز يف
حمافتة صظح الدينق من خظل البمده العميدق يف اجنوضداع الراهندة هلدذه املنداطق
من خظل التشاور مع خمتلف ايهات العراقية على ال عيد الدوطين وعلدى مسدتوى
( )1للم زيد ينتر :قرار برملان كوردستان العراق حول املوافقة على اقرتاح يونامي لتمديدد مددة تنفيدذ املدادة
 140ملدة ستة أشهرق ال ادر يف ايلسة رقم ( )36يف .2007/12/26

( )2دةقى وتةى ستيتان دميستورا نوينةری نةتةوةيةكطرتوةكان لة عيَدراق لدة دانيشدتنى ذمدارة ( )35ی
روذى  2007/12/17ی ثةرلةمانى كوردستانق لة سايتى ثةرلةمانى كوردستان لة لينكى:

 http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News -140&id=5180ق آخر زيدارة يف

.2011/6/25

( )3للمزيد ينتر :تقرير اجنمني العام لألمم املتمددة يف جملدس اجنمدن حدول العدراقق املدرقم  S/2008/19ق
بتاريخ .2008/1/14
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اجنقدداليم واحملافتددات( .)1والقيددام بالزيددارات امليدانيددة للمندداطق املعنيددة ومراجعددة
سجظت التعداد السكاني والبياندات االجتماعيدة واالقت داديةق واملعلومدات الواقعيدة
عددن التدداريخ ارداري هلدددذه الوحدددات ارداريددةق وبسدددبب عدددم وجددود تعدددداد ذات
م ددداقية ومقبولددة يف العددراق منددذ عددام  1957اعتمدددت البعثددة علددى نتددا ج

انت ابات ديسمرب 2005ق وأدت كو ذلك إىل مجع كمية كب ة مدن املعلومدات حدول
هذه املناطقق وبناءاً علي قدّم املمثو اخلاص لألمني العام لألمدم املتمددة يف العدراق
دميستورا التقرير التمليلي اجنول حول العمليات املمكندة لتسدوية احلددود الداخليدة
املتنازع عليها يف  2008/6/5إىل ر يس الوزراء العراقي وجملدس الر اسدة العراقدي
ور يس حكومة إقليم كوردستانق ومشو التقرير اجنول أربعة أقضية متندازع عليهدا
وهي قضاء عقرة واحلمدانية وخممور ومندلي مرفق معهدا ورقدة توضد املنهجيدة
اليت اتبعتها بعثة يوناميق وأكد دميستورا بأن احلكومة العراقية صداحبة املسدؤولية
السيادية ال اذ قرار حول العملية .كما أوضد التقريدر أيضداً املنهجيدة املسدت دمة
ملعايددة احلدددود الداخليددة للمندداطق املتنددازع عليهدداق وأن هدددف البعثددة مددن إعددداد
وتقديم هذا التمليو هو جمرد املسداهمة يف تطدوير عمليدات التسدوية هلدذه املسدا و
املعقدة واحلساسة .ونتراً ملا تتضدمن هدذه املسدا و مدن تعقيددات اختدارت البعثدة
أربعددة أقضددية لتكددون موضددع حتليلددها اجنولدديق وقددد هدددف البعثددة مددن خددظل هددذه
العينة إىل تطوير منهجية ميكدن تطبيقهدا علدى هدذه املنداطق وغ هدا مدن املنداطق
املتنددازع عليهددا لعرض دها علددى حكومددة العددراق للنتددر فيهدداق وقددد مت اختيددار هددذه
اجنقضية بعد مشاورات موسعة وحتليو التروف اخلاصة بكو واحدة منهدا وبالشدكو
التالي:

( )1للمزيد ينتر :تقرير اجنمني العام لألمم املتمدة يف جملس اجنمن حول العدراقق املدرقم  S/2009/284ق
بتاريخ .2009/6/2
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 -1قضاء عقرة  /حمافتة نينوى :لكون القضاء يقع فوق اخلا اجنخضر وتدار من
قبو حمافتة دهوك منذ عام  1991ولكونها إحدى اجنقضية اليت تقع حتد إدارة
حكومة إقليم كوردستان وجب املدادة  143مدن الدسدتور العراقدي لعدام 2005ق

وجننهددا ذات أغلبيددة كورديددة أوص د البعثددة بأن د لددن تكددون هندداك حاجددة للقيددام
بتغددي ات جوهريددة يف الرتتيددب ارداري احلدداليق وبالتددالي أن يددتم حتويددو اردارة
ب ورة ركية إىل حمافتة دهوك.
 -2قضاء احلمدانية  /حمافتة نيندوى :لكدون القضداء حتد إدارة حمافتدة نيندوى

منذ عام 1932ق ولكونها تقع خدارج نطداق اجنقضدية الديت تدديرها حكومدة إقلديم

كوردسددتان منددذ  19آذار2003ق ومتتعهددا بددروابا إداريددة واقت ددادية قويددة مددع
املوصو وتارخيياً كان يتألف مدن بلددات مسديمية كدب ة وقدرى للشدبك وجمتمعدات
عربية باجنخو يف ناحيدة مندرودق ولكدون غالبيدة سدكانها مدن املسديميني والشدبك
أوص البعثة بان تدار قضاء احلمدانية من خظل حمافتة نينوى.

 -3قضاء خممور  /حمافتة أربيو :كان قضداء خممدور جدزءاً مدن حمافتدة أربيدو
منذ عام  1932ولكدن بقا هدا حتد اخلدا اجنخضدر أثنداء انتفاضدة عدام 1991ق

بدأت حمافتة نينوى ب دارتها منذ ذلك الوق

وكاند خدارج نطداق اجنقضدية الديت

تددديرها حكومددة إقلدديم كوردسددتان منددذ  19آذار 2003ق ونتددراً لعدددم وجددود أي
تشريع أو قرار أو نتام ينقدو ب دورة ركيدة إدارة القضداء مدن حمافتدة أربيدو إىل
حمافتددة نينددوىق أوصد البعثددة ضددم القضدداء إىل إقلدديم كوردسددتان ضددمن حمافتددة
اربيوق باستثناء ناحية قراج حيه أوص البعثة بأن قد تكون من اجنفضو إدارتهدا
من خظل قضاء جماور أو حمافتة جماورة خارج إقليم كوردستان.
 -4ناحية مندلي  /قضاء بلدروز يف حمافتة دياىل :كان مندلي من أوىل االقضية

العراقيددة إال أنهددا و وجددب مرسددوم مجهددوري يف عددام  1987مت خفددت املسددتوى
ارداري إىل ناحية ضدمن قضداء بلددروزق لكنهدا كاند باسدتمرار جدزءًا مدن حمافتدة
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ديدداىل منددذ عددام  .1932ورغددم سياسددات طددرد الكددورد الفيلدديني منددذ السددبعينات
والثمانينداتق ومدع ذلدك أوصد البعثدة أن تكدون إدارتهدا مدن خدظل حمافتدة ديدداىل
باعتبارها استمراراً للرتتيب ارداري التارخيي.
وأشار التقرير إىل أن معاي التق ي املست دمة لديها متثو يف:

 -1التدداريخ ارداري :مددن خددظل دراسددة املمارسددات الدديت اتبعتهددا احلكومددات السددابقة
رحداث التغ ات اردارية ومنها قرارات جملس قيادة الثدورة واملراسديم ايمهوريدةق
بارضافة إىل التغ ات اردارية اليت حدث منذ

آذار . 2003

 -2تقديم احلكومة اخلدمات :حيه أشار التقرير إىل ان مت حتديدد امل د ارداري
لظقضية اجنربعة لتكون بشكو تسهو على احلكومة إي ال اخلدمات إليها.

 -3الرتكيبة السكانية وانت ابات  :2005من خظل است دام البيانات ارح دا ية
يف العددراقق إضددافة إىل دراسددة نتددا ج االنت ابددات الربملانيددة يف كددانون اجنول 2005

ل تمديد اخليارات السياسدية احملليدة ودرجدة التدأث السياسدي يف احملافتدات يف ذلدك
الوق ق كما أشار التقرير علدى اند جيدب أال يدتم تفسد نتدا ج االنت ابدات كمؤشدر
على ميو السكان إىل تغي ال ظحية اردارية.

 -4التددروف االجتماعيددة واالقت ددادية :حيدده متد دراسددة التددروف االجتماعيددة
واالقت ددادية يف االقضددية اجنربعددة ضددمن املندداطق املتنددازع عليهدداق لظسددتفادة منهددا
لكشف التاريخ اخلاص بالسيطرة اردارية.
 -5الدعاوى والتعويضات :مت دراسة وضع ومستويات دعاوى امللكية والتعويضدات
يف مجيع اجنقضية كمؤشر على التغي ات اليت وقع يف السابق.

 -6اجنوضدداع اجنمنيددة :حيدده مت د دراسددة اجنوضدداع اجنمنيددة يف كددو منطقددة لفهددم
التوجهات وأثرها على اردارة احمللية.

 -7مشاورات يونامي :من خظل الزيارات امليدانية اليت قامد بهدا إىل هدذه املنداطق

وإجراء مقابظت مع جمالس اجنقضية والنواحي وزعماء العشا ر واجنهالي.
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وأوص البعثة يف نهاية التقريدر إىل القيدام بد جراءات مناسدبة لبنداء الثقدة
بشددكو يتناسددب م دع خ وصددية كددو منطقددةق ومشل د هددذه ارجددراءات مزجيد ًا مددن
ارعمال رعادة اجنعمار والتنمية واملساعدة على اية اجنقليات(.)1
واج التقرير اجنول ال ادر مدن بعثدة يوندامي ردود أفعدال خمتلفدة إزاء مدا
جاء في ق على الرغم من أن التقرير كان غ ملزم جنطراف النزاعق وكذلك ال يلغدي
عملية االستفتاء املزمع قيامد حلسدم م د املنداطق املتندازع عليهداق إال أند واجد
رفضاً من خمتلف ايهات وخاصة القيدادة الكورديدةق حيده عقدد برملدان كوردسدتان
اجتماعا يف  2008/6/8ملناقشة التقرير واصدر بظغاً أعرب في عن قلق حيدال
أسلوب حتديد تلك اجنقضية والسيما است دام املعداي امل تلفدة يف الوصدول إىل تلدك
املقرتحاتق ودعا اجنطراف املعنية إىل اجنخذ بنتر االعتبار قلق مدواطين كوردسدتانق

وااللتزام باملادة  140من الدسدتورق والتأكيدد علدى احلقدا ق التارخييدة وايغرافيدة

للمنطقدةق وضدمان العدالدة وإزالددة آثدار التعريدب الدذي مارسد النتدام السدابق حبددق
الكددورد والرتكمددانق ولدديس تعزيددز وتثبيدد الواقددع املفددرو سددابقاً عددن طريددق
السياسدات القسددرية .كمددا أكددد الددبظح بددان الربملددان الكوردسددتاني ينتتددر املقرتحددات
واخلطددوات املقبلددة عددن املرحلددة الثانيددة والثالثددة مددن املقرتحددات رعددظن موقف د
وقراره بشأنها( .)2أما ردود اجنفعال العربية إزاء التقرير فقدد أعدرب عند النا دب يف
الربملان العراقي مدن حمافتدة نيندوى (أسدامة النجيفدي) الدذي أكدد بدان التقريدر ا
يكن حيادياً بو فاقم املشاكو وا يقدم احللولق وبأن تبنى وجهة النتدر الكورديدة
( )1بعثة اجنمم املتمدة ملساعدة العراق (يونامي)ق ندو التقريدر اجنول حدول احلددود الداخليدة املتندازع عليهداق
قدددم إىل جملددس الددوزراء العراقددي وجملددس الر اسددة العراقددي ور اسددة حكومددة إقلدديم كوردسددتان بتدداريخ
.2008/6/5

( )2للمزيد ينتر :بظح اجمللس الوطين الكوردستاني حول توصديات دميسدتورا يف  8حزيدران 2008ق وعلدى
الرابا التالي:

http://www.perleman.org/default.aspx?page=articles&c=News 140&id=2117ق آخر زيارة يف .2011/6/29
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وأضاف الشرعية لسيطرتهم على بعت املناطق املتنازع عليهاق وصور العظقات بدني
بغداد وأربيو وكأنهما بني دولتني( .)1كمدا أن القدوى الرتكمانيدة عدربت عدن رفضدها
للتقريددرق عندددما انتقددد (حسددن تددوران) عضددو جملددس حمافتددة كرك دوك البعثددة
العتمادها على نتا ج انت ابات 2005ق واتهم دميستورا باحنيدازه للكدورد بدعوتد
لتأخ تطبيق املادة  140بدالً من اعتبارها الغية(.)2

كددان مددن املقددرر أن يلددي التقريددر اجنول تقريددرين يشددمظن مددا تبقددى مددن
املندداطق املتنددازع عليهدداق علددى أن خي ددو التقريددر الثدداني جنقضددية تلعفددرق تلكيددفق
شي ان وسنجار يف حمافتة نينوىق وقضاء خانقني يف حمافتدة ديداىلق أمدا التقريدر
الثاله أن خي و حتديداً لكركوك واملناطق اجملاورة هلاق إال اند نتيجدة لظنتقدادات
الكددب ة ومددن خمتلددف التيددارات والقوميددات للتقريددر اجنول حددول حتليلددها وأسددلوبهاق
أصدددرت بعثددة يونددامي يف  2011/4/22تقريرهددا الثدداني واجنخ د ق وخظف داً عددن
التقرير اجنول قدم التقرير إىل القيادات السياسية املعنية باملناطق املتنازع عليهدا
دون اطددظع ايمدداه واجملتمددع علددى حمتوياتدد ق وأعلندد البعثددة عددن اخلطددوط
العريضة للتقريدر دون نشدر التفاصديو يف ارعدظم احمللدي أو العدامليق والدذي تضدمن
مجيع املناطق بضمنها االقضية اجنربعدة الديت تطدرق إليهدا يف التقريدر اجنولق حيده
أشددار إىل ان د مت إعددداد تقددارير منف ددلة حددول أقضددية سددنجار وتلعفددر وتلكيددف
وشي ان وعقرة واحلمدانية وخممور واحلوجية والددبس وداقدوق وكركدوك والطدوز
وكفددري وخددانقني وناحيددة مندددلي يف قضدداء بلدددروزق وقددد أشددار التقريددر حددول
مسددتقبو حمافتددة كركددوك مددن خددظل عددر أربعددة مقرتحددات أو سدديناريوهات
باالعتماد على الدستور العراقي واتفاق اجنطراف السياسية املعنية ومدن ثدم إجدراء
(1) The International Crisis Group, Iraq's New Battlefront: The Struggle over
Ninewa, Op. Cit., p.19.
(2) 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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استفتاء عام حوهلداق مدع اقدرتاح آليدات لبنداء الثقدة يف هدذه املنداطق لت فيدف حددة
التوتر والنزاع والتوصو إىل حلول مرضية ودا مة(.)1
وتتمثو السيناريوهات اجنربعة حول كركوك ا يلي:
 -1إعادة صياغة املدادة  140مدن خدظل اتفداق سياسدي لتكدون أكثدر تف ديظً
وب يغة أكثر قانونية.

 -2إبقاء كركوك حمافتة غ منضوية يف إقليمق أي أن تبقدى حمافتدة إداريدة
بذاتها دون إحلاقها ب قليم آخر.

 -3االرتبدداط املدزدوج مددن خددظل ربددا كركدوك كممافتددة بكددو مددن احلكومددة
االحتادية وحكومة إقلديم كوردسدتان ك ديغة للوصداية املشدرتكةق ويشدرتط
حتقيق بالتوصو إىل اتفاق سياسي ي ادق عليد أهدالي كركدوك باسدتفتاء
عام.

 -4الوضع اخلاص من خظل من كركوك وضعاً خاصاً أي أن تكون حمافتدة أو

إقليماً يتمتدع بدرجدة عاليدة مدن احلكدم الدذاتي ارداريق وميكدن أن تنبثدق
نتيجة التفاق سياسي وي ادق عليها مواطنو كركوك باستفتاء عام(.)2
إنَّ السيناريوهات اجنربعة ال تش إىل إمكانية بقاء كركوك حتد اردارة املباشدرة
لبغداد وال ضمها رقليم كوردستانق وأكد التقرير على أن اخليارات اجنربعدة ال ميكدن
تطبيق إال من خظل اتفاق سياسي واسع النطداقق وسديمتاج اخليداران اجنخد ان إىل
إجراء استفتاء عام مل ادقة سكان حمافتة كركوك عليها.
( )1للمزيد ينتر :البيان ال مفي لبعثة يونامي حول احلدود الداخليدة املتندازع عليهداق منشدور علدى الدرابا
التالي:
 http://www.uniraq.org/arabic/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1009ق آخدددر
زيارة يف .2011/6/30

2

( ) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Trouble Along the
Trigger Line, Op. Cit, pp.7-9.
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كان ردود الفعو على التقرير الثاني والنها ي صامتة جنسباب منها أند ا
ينشدر للعلدن كسدابقت كمددا إند ا يقددم توصديات صددرحيةق ومدن اجنطدراف وقتداً
ربداء وجهات النتر حول التقريدرق ولدذلك ا تبدد حكومدة املدالكي رفضدها جنفكدار
يوندداميق كمددا أن القيددادة الكورديددة كان د أقددو معارضددة لنتددا ج التقريددر مقارنددة
بالتقرير اجنول على الرغم أن التقرير ا يتناول إدماج كركدوك ضدمن كوردسدتان
إال ان ا يستبعد هذا اخليار من خظل إقرار يوندامي بضدرورة إجيداد حدو ينسدجم
مع أحكام الدستور .أما الرتكمان فقد اعربوا عن رضداهم النسد حدول مدا جداء يف
التقرير وذلك لتوصية التقرير حول مدن كركدوك وضدعاً خاصداًق أمدا السياسديون
العرب يف كركوك فقد عارضوا التقرير واعتربوه متميزاً للكورد(.)1
يبدددو ممددا سددبقق أن دور بعثددة يونددامي يف طددرح احللددول ايذريددة املناسددبة
ملشكلة املناطق املتنازع عليها ا تكدن باملسدتوى املطلدوب بسدبب اجنوضداع السياسدية
املضددطربة يف العددراق ومعارضددة اغلددب القددوى احملليددة وارقليميددة لتطلعددات القيددادة
الكورديددة حددول ضددم هددذه املندداطق ذات اجنغلبيددة الكورديددة .وكددان مددن املفددرت أن
تكون بعثة يونامي أكثر حيادية إزاء أطدراف الندزاع يف العدراق حدول عا ديدة هدذه
املناطقق ولكن يبدو أن السياسة العامة لألمم املتمدة حتركهدا جمموعدة مدن اجنسدس
القانونية والسياسية وامل داحل الدوليدةق وهدي حتداول ترضدية مجيدع اجنطدراف دون
اجنخذ بالعوامو التارخيية يف طروحاتها اخلاصة بهذه املناطقق وكان لبعثة يونامي
يف العراق دوراً فعاالً منذ سقوط النتدام العراقدي السدابق ويف خمتلدف اجملداالت منهدا
دعددم العمليددة السياسددية وتنتدديم االنت ابددات وكتابددة الدسددتور وتقددديم املسدداعدات
ار نسانيةق ومن ثم تقدديم املسداعدة حلدو املشداكو احلدوديدة ارداريدة بدني حكومدة
إقليم كوردستان واحلكومة االحتاديةق بعدد انتهداء املددة الزمنيدة املقدررة حلدو هدذه

القضية وجب املادة  140من الدستور العراقيق حيده أن ملنتمدة اجنمدم املتمددة
جتارب غ مشجعة يف مثو هدذه القضدايا علدى ال دعيد الددوليق فهدي ا تسداهم يف

(1) Ibid., p.p. 7-9.
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حددو الكددث مددن النزاعددات بددو أطالد أمدددها ومند النددزاع ارسددرا يلي-الفلسددطيين
والنزاع يف إقليم كشم اهلندي والنزاع يف قربص .وكان لدور بعثدة يوندامي يف حدو
قضية املناطق املتنازع عليها يف العراق جانبان اجيابي وسل وكان دورها االجيدابي
يتمثو يف إضفاء الشرعية الدولية على املادة  140والعمو على االستمرار بها وأنها

اعرتف يف تقريرها بسياسات التعريب والتطه العرقي والتهج القسري وانتهاك
حقدوق ارنسددان واالسددتيظء علددى أمددوال وممتلكددات الكددورد وفقداً لسياسددات اجننتمددة
السدابقةق كمددا أنهدا ذكددرت يف تقاريرهددا أكداء مندداطق جديددة ا تددذكرها الدسددتور
كمناطق متنازع عليها .أما ايانب السل فكان واضماً يف مد التقريدر الن البعثدة
من خدظل مدا قامد بد مدن عمدو تتهدر بأنهدا ال تتعامدو مدع احلقدا ق التارخييدة
والواقع ايغرايفق بقدر ما تتعامو مع املنطق السياسي الذي يفدر نفسد يف كدث
مددن اجنحيددانق بارضددافة إىل خضددوعها يف عملددها بشددكو أو آخددر إىل تددأث ات سياسددية
سواء أكان داخلية عراقية أو إقليميةق كما أنها طرح إجدراءات جديددة ا حتتدوا
عليهدا املددادة  140وهدذا يعددين االبتعداد عددن الدسدتور عنددد الضدرورةق وبهددذا تلقددى

الكورد ضدربة مفداده اند ا تعدد اجنمدم املتمددة ملزمدة بالدسدتور وفقراتد حدول
املناطق املتنازع عليهاق وان تدخو اجنمم املتمددة يعدين إطالدة أمدد املشدكلة وبالتدالي
عدم ضمها لكوردستانق وخاصدة يف ذلدك الوقد كاند احلكومدة االحتاديدة ضدعيفة
وتعاني من وضع امين سيءق وكان إقليم كوردسدتان آمنداًق وفعدظً أمضد مددة سدتة
أشهر احملددة لعمو البعثة لتأتي بتقريرها اجنول ايز ي وما جاء في أنهدا تطرقد
جنمر أربعة أقضية فقا كما تطرق يف تقريرها إىل مسا و ومنهدا قضداء عقدرة يف
وقد كاند عا ددديتها قددد حسددم دسددتورياً وا تكددن حمددو خددظف بددني احلكومددة
العراقية وإقليم كوردستان .وما نأخذه على التقريدر أنهدا فهمد م دطل املنداطق
املتنازع عليها بني طرفني وبالتالي تقريرهدا اجنول جداء لتعطدي لكدو طدرف منهمدا
مناطق متساوية كأنها حماولة لتمقيق توازن بينهما أو ررضاء كدظ الطدرفني اجنمدر
الذي يؤكد إلغاء وتهميش احلقا ق التارخيية وايغرافية لواقع هذه املناطق.
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كما اقت در دور يوندامي علدى التمكديم حلدو قضدية حمدددة وهدي معايدة
التغددي ات الدديت أجريد يف احلدددود ارداريددة ولدديس العمليددة اجنساسددية ذات املراحددو
الثظثةق واعتمدد التقريدر اجنول علدى الرتكيبدة السدكانية احلاليدة ونتدا ج انت ابدات
2005ق وبالتددالي أهمددو اآلثددار الدديت تركتهددا سياسددات الددتغ الدددميغرايف لتعريددب

املنطقددة .كمددا أن التقريددر ورغددم اعرتاف د بسياسددات الددتطه العرقددي حبددق الكددورد
الفيليني إال أن جاء ليعرتف بالواقع الدميغرايف السا د فيما يتعلق نددلي وأوصد
ببقا ها مع احلكومة االحتاديدةق كمدا أن البعثدة يف تقريريهدا عرفد بعدت مكوندات
من الشعب الكوردي كااليزديني والشبك والكاكدا يني كدأقوام منف دلة عدن القوميدة
الكوردية يف حني أن هدذه املكوندات تعدرف نفسدها قوميد ًا ككدورد .كمدا أن البعثدة ا
تتهر ما هدو املعيدار الدذي اعتمدتد لقرارهدا حدول قضداء احلمدانيدة وادعا هدا بدان
املسيميني والشبك مييلون إىل البقاء مع املوصدو ولديس مدع إقلديم كوردسدتان .كمدا
أنهددا ورغددم اعتمادهددا علددى نتددا ج انت ابددات عددام  2005كأحددد املعدداي إال أنهددا يف

الوقد ذات د شددكك ب ددمة نتا جهددا علددى الددرغم مددن أشددراف اجنمددم املتمدددة علددى
تنفيذها والت ديق على نتا جها.
وهكذا ورغم أن تقارير يونامي حتليلية أكثر منها توجيهية يف طابعهدا إال
أنها وثيقة دولية صادرة من جهة ذات شان دولي كب وبالتالي ستكون هلا تدأث يف
أي حددو مسددتقبلي .ولكددن يف ايانددب اآلخددر ف دأن اتس داع دا ددرة املناقشددات والتعامددو
خب وص تنفيذ املادة  140سيؤدي إىل خروج املشكلة من الدا رة احمللية العراقية

إىل احمليا الدولي وهذا قد ال يكون من م لمة الكورد جنن الثقو السياسي للقيدادة
الكددورد مقابددو ثقددو القددوى الداخليددة املناهضددة لتطلعددات الكددورد ودعددم الدددول
ارقليمية هلا سرتج كفة امليزان ل احل اجنخ  .وهكذا يبدو لندا أن تددخو يوندامي
واليتها يف التعامو مع املشكلة ال تساهم بالتوصو إىل حو مناسب.
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املطلب الثاله :رؤى جمموعة اجنزمات الدولية
تعتدرب جمموعدة اجنزمدات الدوليدة

()1

(The International Crisis

)Groupsمن إحدى املؤسسات الدولية اليت أولد مشدكلة املنداطق املتندازع عليهدا
اهتمام داً كددب اًق حيدده دأب د املنتمددة علددى إصدددار تقددارير ميدانيددة عددن تطددورات
اجنوضاع يف هذه املناطقق ومنذ أول تقرير أصدرتها املنتمة يف عدام  2003بعندوان
(التمددديات الدسددتورية يف العددراق) تنبددأت بأن د سدديكون حتديددد احلدددود الداخليددة
رقليم كوردستان من أشد املسا و إثارة للنزاعق وتسداءل هدو يكدون حتديددها علدى
أسددا إثددين أم إقليمددي وهددو س ديكون مدينددة كركددوك ضددمن ذلددك أم ال( .)2ودأبد

املنتمة على االهتمدام بالقضديةق وأشدارت يف تقريرهدا لعدام  2004بعندوان (كدورد

( )1جمموعة اجنزمات الدولية منتمة دولية مستقلة غ رحبية وغ حكومية تأسس عدام  1995بدادرة
جمموعة من الش يات املعروفةق مقرها الر يسدي يف بروكسدو يف بلجيكدا ولدديها مكاتدب فرعيدة وإقليميدة
ومتثيو ميدداني يف العديدد مدن املددن العامليدةق ر يسدة املنتمدة هدي (لدويز آربدور) املفوضدة السدامية لألمدم
املتمدة حلقوق ارنسان السابقة واملدعية السابقة للمماكم الدولية ليوغوسدظفيا ورواندداق عددد موظفيهدا يف
سا ر أحناء العاا حوالي  130موظفاً متفرغاً من  49جنسية جييدون  47لغدةق عددد النزاعدات القا مدة
والنزاعات احملتملة اليت تغطيها املنتمة  65نزاعداق وبلد موازنتهدا لعدام  2008حدوالي  16مليدون دوالر

أم كي .تتمثو مهمتها يف منع حددوث وتسدوية النزاعدات الدمويدة حدول العداا مدن خدظل تقدديم تقدارير
وتوصيات إىل اجنطراف املعنيةق حيه يقوم أسلوب املنتمة على أسا البمه امليداني مدن خدظل وضدع فدرق
من الباحثني داخو أو بالقرب من الدول الديت يوجدد فيهدا خطدر انددالع أو ت داعد أو تكدرار حددوث ندزاع
عنيفق وبناءً على معلومات وتقييمات من امليددان تقدوم ب عدداد تقدارير حتليليدة تتضدمن توصديات عمليدة
موجهة إىل كبار صناع القرار الدولينيق كمدا تقدوم جمموعدة اجنزمدات بنشدر ( )crisis watchوهدي نشدرة

شهرية تقدم آخر املعلومات حول وضع مجيدع حداالت الندزاع اجنهدم أو املتوقعدة يف العداا .وتوصدو املنتمدة
تقاريرها وبياناتهدا إىل كبدار صدناع السياسدات يف العداا واملسدئولني يف وزارات اخلارجيدة واملنتمدات الدوليدة
واجنطراف اليت تؤثر علدى احلكومدات دا يف ذلدك ارعدظم مدن أجدو إبدراز حتليظتهدا حدول اجنزمدات وحشدد
التأييد لتوصياتها بشأن السياسات ولكون املنتمة تضم ش ديات بدارزة يف جمداالت السياسدة والدبلوماسدية
واجنعمال وارعظمق لذلك تتمتع تقاريرها بتأث كب على السياسة الدوليدةق للمزيدد مدن التفاصديو يراجدع

موقع املنتمة وعلى الرابا التالي www.crisisgroup.org :ق آخر زيارة يف .2011/7/4
( ) The International Crisis Groups, Iraq's Constitutional Challenge, Middle
East Report N°19, Baghdad/Brussels, 13 November 2003, p.15.
2
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العراق :حندو تسدوية تارخييدة ) إىل التغدي ات الدميوغرافيدة وسياسدات التعريدب يف
هذه املناطق وعلى التمديد يف كركوكق والنزاعات االثنيدة الديت ظهدرت بعدد عدودة
املهجرين الكورد إىل مناطقهمق ومواجهة حتدي وجدود العدرب علدى ار وممتلكدات

الكورد كنتيجة من نتا ج سنوات من التعريب()1ق وأظهرت رؤيتها عدن املشدكلة مدن
خظل التوصيات اليت قدمتها يف التقرير للجهدات امل تلفدة ذات الشدأنق حيده دعد
الزعماء الكورد إىل وقف عودة املرحلني الكورد إىل كركوك حلني قيام ينة املطالبدة
باملمتلكات باحلكم يف القضايا اليت رفعتها بعت اجنسر الكورديةق كما أوص حكومدة
الواليات املتمدة ب بظح القيادة الكوردية بأنها لن تددعم اسدتقظل كوردسدتان لكنهدا
ستفعو كو ما يف وسدعها رقامدة حكدم ذاتدي للكدورد يف العدراق( .)2ويف عدام 2005

اجته املنتمة حندو االحنيداز إىل القدوى ارقليميدة وخاصدة تركيداق ففدي تقريدر هلدا
بعنددوان (تهد دددة امل ددداوف الرتكيددة حدددول الطموحدددات الكورديددة) أوصدد القيدددادة
الكورديدة إىل وقدف البياندات البظغيدة املدث ة حدول كركدوك إرضداءاً لرتكيداق وإقنداع
ايمهور الكوردي حلدو تدوافقي وإعطداء وضدع خداص حملافتدة كركدوك()3ق يف وقد

ا ذت املشكلة إطاراً قانونياً يف ظو املادة  58من قدانون إدارة الدولدةق وان طرحهدا
هذا كان جتاوزاً للطرح الدستوري للمشكلة .ويف عام  2006تنبدأت املنتمدة بأند

إذا فشددو اجملتمددع الدددولي يف التوصددو إىل حددو ملشددكلة املندداطق املتنددازع عليهددا قبددو

املوعدددد النهدددا ي لظسدددتفتاء علدددى م د د ها يف  31كدددانون اجنول 2007ق سدددتكون
النتيجة نزاعاً عنيفاً بني الطوا ف القاطنة هناك ونشدوب حدرب أهليدة واحتمدال
حدددوث تدددخو عسددكري خددارجي .وأوص د املنتمددة الربملددان العراقددي إىل مراجعددة
(1) The International Crisis Groups, Iraq's Kurds: Toward an Historic
Compromise, Middle East Report N°(26), Amman/Brussels, 8 April 2004,
pp. 8-14.
(2) Ibid.
(3) The International Crisis Group, Iraq: Allaying Turkey's Fears Over
Kurdish Ambitions, Op. Cit.
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الدسددتور ووضددع مسددودة ميثدداق خدداص ميددن وجب د حمافتددة كركددوك ك د قليم
فيدرالي مستقو لفرتة حمددة من الوق ق كما أوص أن توافدق الطوا دف اجنربعدة يف
كركوك على ترتيبات لتقاسم السلطة بشكو من دف بعيددًا عدن حجمهدم السدكانيق
كما تكررت دعواتها السابقة للقيدادة الكورديدة بتقدديم التندازالت الضدرورية حدول
تطلعاتهم القومية ومنها املطالبة بضم كركوكق والت لي عن اردارات اليت سيطرت
عليها منذ عام .)1(2003

ومع اقرتاب موعد االستفتاء على م

هذه املناطق وفقاً للدستورق قدم

املنتمة تقريراً بعندوان (العدراق والكدورد :حدو أزمدة كركدوك) دعد فيد حكومدة
الواليات املتمدة إىل تقديم ضمانات حبماية منطقة إقليم كوردستان مقابو موافقة
اجنخ على الت لي عن االستفتاء أو على تأجيل على اجنقوق وانتقد التقرير إحلداح
القيددادة الكورديددة علددى االسددتفتاء واعتددربه موقف داً غ د مدددرو ق حبجددة أن إجددراء
االسددتفتاء سدديؤدي إىل حددرب أهليددة بددني مكونددات املنطقددةق كمددا أوصدد القيددادة
الكوردية مرة أخرى إىل إعداد ايمهور الكوردي لقبدول التندازالت الضدرورية بشدأن
كركوك .هذا بارضافة إىل أن املنتمة اجته إىل إشراك أطراف إقليميدة يف القضديةق
وطالبددد القيدددادة الكورديدددة عايدددة امل ددداوف الرتكيدددة بشدددأن حدددزب العمدددال
الكوردستانيق مدن خدظل الت دري علنداً عدن عددم التسدام مدع اجنخد واحتوا د
وعزل وحرمان من حرية احلركة وقطع ارمدادات عن ووقف نشداط ارعظمدي
وذلك رلغاء الدور الرتكي الذي حيتمو أن يفسد العملية(.)2
طرحدد املنتمددة يف تقريددر هلددا يف عددام  2008بعنددوان (الددنفا مقابددو

اجنر  :حنو املبادلة العتمى عن العراق والكورد) طرحاً جديداً حلو املشكلة كيد
بد (املبادلة العتمى) من خظل صدفقة شداملة تتممدور حدول تبدادل الدنفا مقابدو
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle
over Kirkuk, Op. Cit.
(2) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk
Crisis, Op. Cit.
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اجنر مقابو تأجيو طلدب الكدورد االسدتثنا ي لكركدوك علدى اجنقدو لعشدر سدنواتق
وحي و الكورد وجب على حتديد وضمانات أمنية حلددود إقلديمهم الدداخلي مدع
بدداقي العددراقق بارضددافة إىل حددق إدارة ثددروتهم املعدنيددة .علددى اعتبددار أن ال ددفقة
ستمرتم اخلا اجن در العربدي وكدذلك الددول اجملداورة خب دوص كركدوك .ور داح
ال فقة طالب بتدخو دولي قدوي ودعد بعثدة يوندامي لتدوف الددعم لألطدراف
اجنساسية للمساهمة يف املفاوضات من اجو احل ول علدى املبادلدة العتمدىق وطالبد
الواليات املتمددة بتعزيدز مفهدوم املبادلدة العتمدى ودعدم جهدود ارطدراف امل تلفدة
للمساهمة من اجو التوصدو إليهدا .كمدا طالبد احلكومدة العراقيدة وحكومدة إقلديم
كوردسددتان إىل الطلددب ركي داً مددن جملددس اجنمددن الدددولي ب عطدداء يونددامي السددلطة
لتوجي مفاوضات املبادلة العتمى .ودعد احلكومدة العراقيدة وكجدزء مدن املبادلدة
العتمى إىل تبين وتطبيق توصيات بعثة يونامي بشأن احلدود الداخلية بني إقلديم
كوردسددتان وبدداقي أجددزاء العددراقق وتأسدديس حمافتددة كركددوك كدد قليم خدداص أو
كممافتدة قا مد بددذاتها ملدددة انتقاليددة أمددها عشددر سددنواتق وإجيدداد نتددام لتقاسددم
السلطة يف كركوك ا يتماشى مع املادة  23من قانون انت ابات احملافتداتق والدذي

مددن خظلد تددوزع املقاعددد التنفيذيددة (احملددافعق نا ددب احملددافع)ق وارداريددة (املدددراء
العامون ومعاونيهم)ق وشب التشريعية (االقضية والنواحي واجملدالس البلديدة) بدني

مكوناتهددا وفقد ًا ملعادلددة النسددب املئويددة  %32للمكونددات الر يسددية الثظثددة (الكددورد-

العرب-الرتكمان) و %4للمسيميني .كما طالب التقرير صراحة من الواليات املتمددة
إىل معارضة مساعي القيادة الكوردية لضم كركوك(.)1

وبعدد أن شدهدت عدام  2008حدوادث مدث ة للجددلق ومنهدا صددور قددانون

جمددالس احملافتددات يف متددوز  2008يف الربملددان العراقدديق واتبعتهددا يف الشددهر التددالي
دخول اييش العراقي خلانقني واقرتاب حدوث مواجهة مع قوات البيشدمركة أدت
(1) The International Crisis Group, Oil for Soil: Toward a Grand Bargain on
Iraq and the Kurds, Op. Cit.
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إىل تددوتر العظقددة بددني احلكددومتني االحتاديددة وكوردسددتانق جدداءت املنتمددة يف متددوز

 2009وقدددم تقريددراً جديددداً بعنددوان (العددراق والكددورد :اضددطراب علددى خددا
التما ) ق أوص فيهداق ومدن اجدو تفدادي املواجهدة بدني الطدرفني علدى طدول خدا
التما ق تابعة إسرتاتيجية ال فقة الكدربى الديت طرحتهدا سدابقاًق وطالبد بفدت
قندوات االت ددال والتنسديق بددني اجنطددراف املتنازعدةق حيدده طالبد مددن يونددامي إىل
دعم املفاوضات بدني اجنطدراف فيمدا يتعلدق باحلددود الداخليدة املتندازع عليهداق كمدا
طالب د حكومددة الواليددات املتمدددة إىل االسددتمرار يف ممارسددة الضددغا علددى ايدديش
العراقددي ووحدددات البيشددمركة بعدددم القيددام خبطددوات أحاديددة ايانددب يف املندداطق
املتنازع عليها وتعزيز اآلليات اهلادفة لتمسني االت االت والتعداون اجنمدين لتقلديو
فرص وقوع صراع عنيف(.)1
ونتيجة للوق الطويو الذي اسدتغرق تشدكيو احلكومدة العراقيدة واقدرتاب
موعد انسدماب القدوات اجنمريكيدة مدن العدراقق ويف آخدر تقريدر هلدا يف آذار 2011

بعنوان (العراق والكورد :خماوف من مواجهدات بعدد االنسدماب)()2ق شدددت املنتمدة
في على أن عدم حتقيق تقدم يف تسوية ال راع بني العدرب والكدورد سديرتك آثداراً
مدددمرة علددى البلددد حيدده وصددف املنتمددة العظقددات العربيددة–الكورديددة بأنهددا
(صدددندوقاً مغلقد داً مليئد داً بالشدددرور)ق لدددذلك ينبغدددي علد دى احلكدددومتني االحتاديدددة
وكوردسددتان اسددتئناف احملادثددات املباشددرة حددول وضددع كركددوك واملندداطق اجنخددرى
املتنازع عليها .وأشار التقرير بان ال راع العربي-الكوردي على وشدك االنددالعق مدع
حتض القدوات اجنمريكيدة ملغدادرة العدراقق بدني ايديش العراقدي والبيشدمركة علدى
طددول خددا التمددا وخاصددة يف حمدديا كركددوك ولتفددادي ذلددك أوص د املنتمددة
احلكددومتني العراقيددة وإقلدديم كوردسددتان إىل االلتددزام العلددين حبددو تفاوضددي لوضددع
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Trouble Along the
Trigger Line, Op. Cit.
(2) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Confronting
Withdrawal Fears, Op. Cit.
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املندداطق املتنددازع عليهدداق واالسددتمرار يف اآلليددات اجنمنيددة املشددرتكة علددى طددول خددا
التما من خظل إقامة نقداط تفتديش مشدرتكةق وتسدي دوريدات مشدرتكة تتكدون
مددن أفددراد مددن ايدديش العراقددي وقددوات البيشددمركة اسددتناداً إىل اآلليددات اجنمنيددة
امل تلطة اليت وضع برعاية أمريكية وتأسيس فريق مراقبدة مدن بغدداد وإربيدو
للتمقيق يف النزاعات اليت تنشأ عن العمليدات اجنمنيدة املشدرتكةق وتعديني مسدؤول ال
يتمتددع حبددق الت ددوي مددن كددو طددرف يف احلكومددة العراقيددة ويف حكومددة إقلدديم
كوردسددتان لعددر النزاعددات علددى احلكددومتني حددال نشددو هاق واالسددتمرار يف بددذل
ايهدددود ردمددداج البيشدددمركة والشدددرطة الكورديدددة يف وزارتدددي الداخليدددة والددددفاع
االحتاديةق والتمرك باجتاه سديادة قدوات الشدرطة يف املنداطق املتندازع عليهدا بهددف
حتويو هذه املناطق إىل مناطق منزوعة السظحق حيه ال يُسم ال للجديش العراقدي
وال للبيشددمركة أو قددوات زيري اااان(,احلراسددة) الكورديددة بالعمددو فيهددا .كمددا وصددف
التقرير الوضع يف العراق وكوردستان بأن ليس بعيدًا عن حدوث الثورات الشدعبية
الدديت سددادت البلدددان العربيددة يف مشددال أفريقيددا واسدديا (تددونسق م ددرق ليبيدداق ميددنق
البمرينق وسوريا  ...ا )ق كما وصف عملية إرسال حكومة إقليم كوردستان قدوات

عسكرية إىل كركوك يف أواخر شباط 2011ق بأنها حماولة مكشوفة ل رف االنتباه
عددن اجنحددداث الداخليددة يف السددليمانية ومددا شددهدتها مددن املتدداهرات الدديت طالب د
بارصظح الداخلي يف إقليم كوردستانق وأيضداً لتعبئدة السدكان الكدورد حدول قضدية
كركوك اليت تث عواطفهم .ودافعد املنتمدة عدن موقفهدا بدأن كركدوك ينبغدي أن
تُعطى وضعاً خاصاً كممافتدة منف دلة دون أن تكدون خاضدعة للسديطرة املباشدرة
لبغداد أو إربيو ولفرتة انتقالية مع إجياد آليدة لتسدوية وضدعها بشدكو نهدا ي بدو
وصف بأن اآلن هو الوق املناسب للسعي من اجو التوصو إىل حو نهدا ي هلدا .كمدا
أوص بقبول الطرفني املتنازعني بقرار احملكمة العليا حدول التعدداد العدام للسدكان
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املذكور يف املادة  140من الدستور ليس هو نفس التعداد العشري للسدكانق وكدذلك

القبول حبذف السؤال حول اجنصو العرقي لألش اص ووصفها بغ الضروري(.)1
ويبدو مما سبقق أن تناول جمموعة اجنزمات الدولية ملشكلة املناطق املتندازع
عليها متثل يف حتليو الواقع من وجهة نترها اخلاصة دون االعتماد على الوقدا ع
التارخيية واملفاهيم احمللية والوطنية للموق كما يتهر يف تقاريرهدا أنهدا تتجد حندو
تدويو النزاع من خظل دعواتها بأن تكون لألمم املتمدة والواليات املتمددة وتركيدا
دور يف رسم مسدتقبو كركدوكق كمدا أن تقددميها لطروحدات وحلدول بديلدة عدن مدا
تضمن الدستور تعترب قفزاً وإهمداالً للمدادة  140مدن الدسدتور لعدام  .2005كمدا

أنها تدافع عن خماوف الدول ارقليمية وخاصة تركيا وتقتمم قضية حدزب العمدال
الكوردسددتاني يف النددزاعق وت ددور الوضددع وكددأن تركيددا تتدددخو يف قضددية املندداطق
املتنازع عليها بسبب تواجد احلزب املذكورق يف حني أن لدى تركيدا أطمداع وخمداوف
ابعد من وجود احلز ب املدذكور .وتطدرح املنتمدة أن تكدون لكركدوك وضدع خداص -
إقليماً أو حمافتة قا مة بدذاتها -ليسد مرتبطدة بداملركز وال بدد كوردسدتان ب دورة
مؤقتة الطرح الذي يتفق مع الرؤية الرتكمانية للموق وبشكو عدام دد أن تقدارير
املنتمة توصي الكورد على وج التمديد بتقديم تنازالت حول تطلعاتهم القومية
أكثر من مطالبتها لألطراف اجنخرى بتقديم تنازالت مشابهةق وان طروحاتها دا مد ًا
ضد وجهات النتر الكوردية ومنهدا مطالبتهدا بتأجيدو االسدتفتاء علدى م د هدذه
املناطقق وكذلك مطالبتها ب لغاء خانة القومية من ارح اء السكاني اليت تتفق مدع
مطالب العرب والرتكمانق ووصفها لقوات البيشمركة باملليشياتق كمدا أن دعواتهدا إىل
ترتيبات لتقاسم السلطة إن افاً بني مكوناتها االثنية بعيددًا عدن حجمهدم السدكاني
كان بالضد من الكورد باعتبارهم يشكلون اجنغلبيدة يف كركدوكق هدذا بارضدافة إىل

أن تنبئها باندالع نزاع عنيف بني مكوندات كركدوك يف نهايدة عدام  2007ا تكدن
)1) Ibid.
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يف حمل د  .وهكددذا فددان تقددارير جهددة غ د رحبيددة ومسددتقلة وذات كعددة جيدددة يف
اجنوساط السياسية الغربيدة كمجموعدة اجنزمدات الدوليدةق تركد آثدارًا واضدمة علدى
هذه اجنوساطق والدليو علدى ذلدك اسدتعانة تقريدر يندة بيكدر-هداملتون بتوصديات
املنتمة فيما خيو الدور الرتكي ومستقبو كركدوكق إال اند يف الوقد نفسد ميكدن
القول بان إقدام املنتمة على إعداد تقارير عن النزاع يف هذه املناطق بنفسدهاق دون
أن تكلفها جهة ركية ذو عظقة بالنزاع جتعو من تأث ها حمدوداً.
ويبدو من كو ما سبقق أن املوقف الدولي ميكن اعتباره موقفداً سدلبياًق جنند
ال ميكن رسدم املوقدف الددولي بعيدداً عدن املوقدف ارقليمدي وحتدى املوقدف الدداخلي
رطراف النزاعق فظ الواليات املتمدة وال اجنمدم املتمددة وحتدى املؤسسدات اجنكادمييدة
الدولية ومنها جمموعة اجنزمات الدولية ال تشدد على إسرتاتيجية حدو الندزاع وفقداً
لآللية الدستورية .وب ورة عامة فان الطرح الدولي رجياد احلو ال تأخذ بالعوامدو
التارخييدة وايغرافيدة كأسدا حللددها وإمندا تددر الواقدع وتطددرح حلوهلدا وفقد ًا ملددا
تسدددود املنطقدددة مدددن أوضددداعها الراهندددةق بارضدددافة إىل أن امل ددداحل االقت دددادية
وارسرتاتيجية وامل اوف الداخلية جنطراف النزاعق وكدذلك خمداوف الددول ارقليميدة
تؤثر كث اً على طروحاتهمق والدليو علدى ذلدك ادعداء القدوى الداخليدة وارقليميدة
بددان االسددتفتاء علددى م د هددذه املندداطق سددتؤدي إىل اندددالع احلددرب الطا فيددة يف
املنطقة مما حدا بهدذه ايهدات الدوليدة ومنهدا جمموعدة اجنزمدات الدوليدة إىل طدرح
نفددس املشددكلة وبالتددالي أوص د بتأجيلددهاق كم دا أن رؤيددتهم تسددعى ررضدداء مجيددع

اجنطرافق وقد أثبت اجنطراف الدولية منذ بداية عام  2008فشلها يف املسداهمة يف

حو املشكلةق وهكذا أصب هذا العامدو بشدكو او بداخر مدن العوامدو الديت اثدر علدى
عدم التوصو إىل حو املشكلة.
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الف و الثاله

احللول الدستورية واآلفاق املستقبلية ملشكلة
املناطق املتنازع عليها
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الف و الثاله
احللول الدستورية واآلفاق املستقبلية ملشكلة املناطق املتنازع عليها
بعد أن تناولنا ايوانب امل تلفة ملشدكلة املنداطق املتندازع عليهدا يف الف دول
السددابقةق هنددا البددد مددن طددرح احللددول اآلنيددة (القانونيددة والدسددتورية) واآلفدداق
املستقبلية لتلدك املشدكلةق وقبدو طدرح هدذه احللدول واآلفداق ارتأيد أن أوضد قدوة
التأييد السكاني للقوى السياسية امل تلفة يف املناطق املتنازع عليهاق ولتوضدي ذلدك
خ ددنا املبمدده اجنول مددن خددظل أربعددة مطالددب كددو مطلددب حملافتددة (كركددوك
ونينوى ودياىل وصظح الددين) أمدا املبمده الثداني سنشد فيد إىل احلدو الدسدتوري
للمشكلة ضمن أربعة مطالدبق سن دو املطلدب اجنول للمدادة  58مدن قدانون إدارة
الدولة للمرحلة االنتقاليةق واملطلب الثاني للمادة  140مدن الدسدتور العراقدي لعدام
2005ق أما املطلب الثاله فسن

د للجندة تطبيدق املدادة  140واهدم القدرارات

اليت ا ذتها واجنعمال اليت قام بهاق ويف املطلب الرابع أوضمنا مسالة سريان املادة
 140بعد انتهاء املهلة احملددة هلا دستورياًق أمدا املبمده الثالده فسن
املستقبلية حلو مشكلة املناطق املتنازع عليها.

د لآلفداق

املبمه اجنول :خارطة القوى السياسية واالثنية يف املناطق املتنازع عليها
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قبو طرح احللول القانونية والدستورية واآلفاق املستقبلية ملشدكلة املنداطق
املتنازع عليهاق البد من توضي حجم التأييد السكاني للقوى السياسدية امل تلفدة يف
تلك املناطقق جنن من خظل معرفة ثقدو التأييدد السدكاني هلدذه القدوى مدع معرفدة
طروحاتهم للمدوق سي تضد لندا مسدتقبو أي حدو دسدتوري أو أفدق مسدتقبلي هلدذه
املناطقق ويف ظو غياب تعداد سكاني حديهق سنعتمد علدى نتدا ج االنت ابدات الديت
جدددرت يف العدددراق .حيددده شدددهد العدددراق بعدددد االحدددتظل عدددام  2003أول عمليدددة
دميقراطيدددة النت ددداب أعضددداء ايمعيدددة الوطنيدددة يف  30كدددانون الثددداني 2005ق
وامتازت االنت ابات بأن جعو من العراق دا رة انت ابية واحدةق وكدذلك قاطعدة
العرب السنة للعمليةق وبالتالي ال تعطي بيانات عن كو حمافتة بذاتهاق لذلك سوف
لددن نشدد إىل نتا جهدداق وجدداءت انت ابددات جملددس النددواب يف كددانون اجنول 2005
وامتازت بتغي قانون االنت ابدات لت دب كدو حمافتدة مدن احملافتدات  18دا درة
هلا مقاعد حمددة على أسدا التمثيدو النسد لتقلدو
انت ابية مستقلةق وخ
مددن أهميددة نسددبة املشدداركةق أي أن كددو حمافتددة تنت ددب عدددداً حمدددداً مددن النددواب
ب رف النتر عن نسبة املشداركةق وامتدازت انت ابدات كدانون اجنول  2005خبدروج
االحتدداد ارسددظمي الكوردسددتاني مددن قا مددة التمددالف الكوردسددتاني وشددارك بقا مددة
منفددردةق وكددذلك مشدداركة العددرب السددنة مددن خددظل قددوا م منفددردة أبرزهددا جبهددة
التوافق العراقية وايبهة العراقية للموار الوطين .وتل هذه االنت ابدات انت ابدات
جمددالس احملافتددات يف عددام  2009الدديت اسددتثن منهددا حمافتددة كركددوك بسددبب
اخلظفددات بددني الكتددو السياسددية حددول مسددتقبو احملافتددة .كمددا شددهد البلددد يف عددام
 2010عملية انت ابات جملس النواب .وهنا سنركز على نتا ج االنت ابات الثظثدة
اجنخ ة يف احملافتات اليت تددخو ضدمن املنداطق املتندازع عليهداق وسدنتناول يف هدذا
املبمه من خظل أربعة مطالب كو مطلب حملافتة من احملافتات اجنربعة (كركوكق
نينوىق صظح الدينق ديداىل)ق وا نتنداول حمافتدة واسدا لكدون القدوا م الكورديدة
فيهددا ا حت ددو علددى أي مقعددد ضددمن احملافتددة .حيدده ح ددل قا مددة التمددالف
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الكوردسددتاني يف انت ابددات الربملددان العراقددي لعددام  2010فيهددا علددى ( )955صددوت
فقا(.)1

املطلب اجنول :حمددافدتة كركوك

متتاز حمافتة كركوكق مدن بدني احملافتدات املتندازع عليهدا جبملدة مميدزات
من أبرزهاق أنها شكل نقطدة اخلدظف بدني القيدادة الكورديدة واحلكومدات العراقيدة

قدمياً وحلد اآلن()2ق كما أنها متتاز بان كو وحدداتها ارداريدة تددخو ضدمن املنداطق
املتنازع عليهاق وبتارخيها املأساوي الذي شهد تطه اً عرقياً ضدد الكدورد والرتكمدان
كمدا شدهدت عددة تغدي ات يف حددودها ارداريدة الديت ركد جنغدرا سياسدية
وكذلك بأنها حتمو قيمة رمزية كب ة لدى الكدورد والرتكمدانق كمدا متتداز بتنوعهدا
أالثين أكثر من املناطق اجنخرىق حيه تتواجد فيها ثظثة مكونات ر يسية (الكورد
والعددرب والرتكمددان) بارضددافة إىل وجددود اجنقليددة املسدديميةق وحتددى املكددون العرقددي
نفس د منقسددم فيمددا بيند إىل طوا ددفق وان القددوى السياسددية العربي دة والرتكماني دة
متوافقة على رفت انضمام احملافتة إىل كوردسدتانق بارضدافة إىل ذلدك أن التجداذب
السياسيق حتى على املستوى الوطين على هذه احملافتةق كب جداً جنهميتها الكب ة
من ايوانب امل تلفةق وحتى أن الدستور أشار إىل اسدم كركدوك بالتمديدد كمنطقدة

( )1لظطظع على نتا ج انت ابات جملس الندواب العراقدي لعدام 2010ق ينتدر :طوظاارك ةةنطا انل ذخاار 12ل
ثايزى ساىل .2010

( )2يش نوش وان م طفى ر يس حركة التغي حالياً :إىل أن صدام حسني عر على الكورد اعرتافاً كامظً
حبكومتهم يف التسعينات لقاء التنازل عن مطالبهم بشأن كركوكق للمزيد ينتدر :إينغدا روح وهدانس رميشداق
امل در السابقق ص.13
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ضمن املناطق املتنازع عليهاق لذلك غالباً ما توصدف مشدكلة املنداطق املتندازع عليهدا
شكلة كركوك ك شارة إىل املشكلة بأكملها.
يف انت ابددات جملددس النددواب العراقددي الدديت جددرت  15كددانون اجنول 2005ق
كان هناك (581ق )691من الناخبني املسدجلني يف حمافتدة كركدوكق وبنداءاً عليد
خ دددو هلدددا  9مقاعددددق وشدددارك (425ق )595مدددنهم يف االنت ابدددات أي بنسدددبة
%86,1ق وح ددل قا مددة التمددالف الكوردسددتاني علددى  5مقاعدددق يف حددني ح ددل
القددوى العربيددة والرتكمانيددة (جبهددة التوافددق العراقيددة وايبهددة العراقيددة للمددوار
الددوطين وكتلددة امل دداحلة والتمريددر وايبهددة الرتكمانيددة العراقيددة) كددو منهددا علددى
مقعددد واحددد فقددا يف حمافتددة كركددوك .كمددا ح ددل الكتلددة الرتكمانيددة السددنية
(ايبهة الرتكمانية العراقية) على مقعد واحد حيه ح ل على  %11من أصوات
احملافتةق وعلى %0.7على املسدتوى الدوطين حب دوهلا علدى (993ق )87صدوتاً .أمدا
الرتكمان الشيعة واملتمثو حبزب االحتاد ارسدظمي لرتكمدان العدراق الدذي انضدوى يف
قا مة اال دتظف العراقدي املوحدد (الشديعي) فلدم حت دو علدى أي مقعدد يف كركدوكق

حيه ح ل فيها على (700ق )19صوت أي ما يعادل  %3,4من اجنصدوات( .)1أمدا
علددددى املسددددتوى الددددوطين فقددددد ح ددددل قا مددددة التمددددالف الكوردسددددتاني علددددى
( )2,642,172صوتاً وشكو  %21,7وح دل علدى  53مقعدداً مدن أصدو 275
مقعددداً يف جملددس النددواب العراقدديق إىل جانددب ح ددول قا مددة ارحتدداد ارسددظمي

الكوردستانيق اليت شارك بقا مة مفردةق علدى ( )157,688صدوتاً علدى املسدتوى
الوطين وشكو  %1,3وبالتدالي ح دل علدى  5مقاعدد يف جملدس الندوابق أمدا اكدرب
الكتلددتني مددن العددرب السددنة اللددتني شدداركتا يف االنت ابدداتق كان د جبهددة التوافددق
العراقية اليت ح ل على ( )1,840,216صوتاً وح دت  44مقعداًق أما قا مدة

( )1ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص.241
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العراقيددة الوطنيددة فقددد ح ددل علددى ( )977,325صددوت ًا و ح ددل علددى 25

مقعداً يف الربملان(.)1
وهكذا ووفقاً النت ابات كانون اجنول  2005فان الكورد ح دلوا علدى %53
من اجنصوات يف حمافتدة كركدوك ومدع أصدوات االحتداد ارسدظمي الكوردسدتاني فدان
نسبة فوز الكدورد سدتكون بأغلبيدة  .%55أمدا القدوى العربيدة فم دل علدى %27

والرتكمانيددة علددى )2(%13ق وأمددام هددذه اخلسددارة الدديت مني د بهددا القددوى العربيددة
والرتكمانيةق ادع هذه القوى حب دول تزويدر كدب يف االنت ابداتق وعدودة الكدورد
من خارج املدينة إليها بعد عام  2003من الذين ال يعتربون من سكانها اجنصدلينيق
إال ان وبشهادة املراقبني الدوليني ا تشهد االنت ابات عمليات تزويدر كدب ة تدؤثر
علددى نتددا ج االنت ابددات بددو جددرت االنت ابددات شدداركة عدددد كددب مددن املددراقبني
العراقيني والدوليني(.)3
ا تتمكن القوى الرتكمانية من إثبات االدعاء بأنهم يشدكلون اجنغلبيدة علدى
مستوى احملافتة الن مجيع اجندلة القدميدة واحلديثدة تؤكدد عكدس ذلدكق ف ح داء
عام  1957سجل بأن الناطقني باللغة الرتكية نسبتهم تزيد قليظً عدن  %21مدن
سددكان احملافتددةق ويف إح دداء عددام  1997كاند نسددبتهم %7ق ويف انت ابددات كددانون

اجنول  2005ح ددل القددوى الرتكمانيددة علددى  %11مددن أصددوات احملافتددةق ووفق داً

للنتا ج االنت ابية فأن ما ح و علي الرتكمان يف عموم العدراق ا يشدكو سدوى 1
إىل  %2من سكان العراقق ولكي يثب الرتكمدان بدأنهم يشدكلون اجنغلبيدة يف كركدوك
يددتعني علددى كافددة تركمددان العددراق أن يعيشددوا يف كركددوك كددي حيققددوا اجنغلبيددةق
( )1امل ددددر نفسد د ق ص 244-239؛ البعثدددة الدوليدددة لظنت ابدددات العراقيدددةق التقريدددر النهدددا ي النت ابدددات
 2005/12/15جمللس النواب العراقيق ص.29-27

2

( ( Sean Kane, Op. Cit., p.25.
( )3ليام اندرسن وغاريده ستان سدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص.400
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وبالتالي اجته ايبهة الرتكمانية للتشبه باالدعاء بان الرتكمدان يشدكلون اجنغلبيدة
على اجنقو يف مركز مدينة كركوكق وبالتالي جيدب اعتمداد مديندة كركدوك كوحددة
إدارية وليس كممافتدة()1ق ولكدن حتدى يف حددود مركدز املديندة فدأنهم ال يشدكلون
اجنغلبيددةق ففددي إح دداء  1957ا يكددن الندداطقون بالرتكيددة سددوى  %37والكددورد
 %33والعددرب  %22ولدديس هندداك أكثريددة مطلقددة يف املدينددةق أمددا علددى مسددتوى
احملافتة فكان نسبة الكدورد  %48والعدرب  %28والرتكمدان ( %21انتدر ايددول
رقددم )7ق ووفق داً النت ابددات  2005وإح دداء عددام  1957ا يكددن الرتكمددان قددا
أغلبية يف احملافتة بو كانوا اصغر املكونات الر يسية الثظثة وبفارق كب .
ويف عام  2009شدهد العدراق انت ابدات جمدالس احملافتداتق إال أن اخلظفدات
بددني القددوى السياسددية علددى املسددتوى الددوطين حددول قددانون االنت ابددات حال د دون
إجددراء االنت ابددات يف حمافتددة كركددوكق كمددا ا جتدد ار االنت ابددات يف موعدددها يف
حمافتات إقليم كوردستان الثظثة (دهوك واربيو والسليمانية).
وجدددرت انت ابدددات جملدددس الندددواب العراقدددي يف آذار 2010ق ويف حمافتدددة
دة للممافتدة كاند
كركوك بل عدد اجنصوات (037ق)557ق وعدد املقاعد امل
 12مقعداً مع مقعد واحد كوتا للمسيمينيق وامتازت هذه االنت ابات بشدق ال دف
الكددوردي وتوزيع د علددى أربددع قددوا م (قا م دة التغددي ق وقا مددة االحتدداد ارسددظمي
الكوردستانيق وقا مة احلركة ارسظمية الكوردستانيةق قا مة التمالف الكوردستاني
املكددون مددن احلددزب الدددميقراطي الكوردسددتاني واالحتدداد الددوطين الكوردسددتاني مددع
جمموعدة مدن اجنحدزاب ال دغ ة كداحلزب الشديوعي الكوردسدتاني وحدزب كدادحي
كوردستان واحلزب االشدرتاكي الددميقراطي الكوردسدتاني)ق يف حدني توحددت اغلدب
القوى العربية والرتكمانية حول القا مة العراقية الوطنية بقيادة أياد عظويق اليت
فازت بأكرب عدد من اجنصوات يف احملافتة بل (336ق )211صوتاً وشكو  ٪39مدن
اجنصوات وبالتالي ح ل على ستة مقاعدق أما القوى العربية والرتكمانيدة اجنخدرى
( )1امل در نفس ق ص ص.375 -374
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الديت صدوت لظ ددتظف الدوطين العراقددي بقيدادة إبدراهيم ايعفددري وا دتظف دولددة

القانون بقيادة نوري املالكي فأنهم فدازوا بدد  %5مدن اجنصدواتق أمدا الطدرف العربدي
السين املستقو اآلخر وهي جبهة التوافق فقد ح ل على  %3من اجنصواتق وهكذا
بلغ د نسددبة أص دوات مجيددع القددوا م العربيددة والرتكمانيددة معددا حددوالي  %47علددى

مسددتوى احملافتددة( .)1وح ددل قا مددة التمددالف الكوردسددتاني علددى (542ق)206
صددوتاً وبلد  %36مددن اجنصددوات وح ددل علددى سددتة مقاعدددق كمددا ح ددل القددوا م
الكورديددة اجنخددرىق منهددا قا مددة التغددي علددى (554ق )36صددوتاً وبلدد  %6مددن
اجنصواتق أما احلزبني ارسظميني الكورديني فقدد ح دل قا مدة االحتداد ارسدظمي
الكوردسددتاني علددى (247ق )24صددوتاًق واحلركددة ارسددظمية الكورديددة علددى حددوالي
(175ق )7صدوتاًق وبلد نسدبة احلدزبني معداً  %6مدن اجنصدواتق كمدا ح دل قا مددة
قلعة كركوك (ليستى قةالى كةركوك) على ( )462صوتاًق حيه بلغ أصوات هذه
القوا م الكوردية ال غ ة معاً (438ق )68صوتاًق إال أنهم ا حي لوا على أي مقعدد
نيابي .وهكذا أصب نسبة اجنصوات اليت ح ل عليها القوا م الكورديدة معداً %48

من اجنصوات (انتر الرسم البياني رقم  .)2أما قا مة الرافدین املسيمية فم دل
على (078ق )28صوتاً وبالتالي فازت قعد الكوتا( .)2وعلدى الدرغم مدن أن نسدبة
الت وي للقوا م الكوردية يف كركدوك قدد افخنفضد مدن  %55يف انت ابدات كدانون
اجنول  2005إىل  %48يف انت ابددددات آذار 2010ق إال أنهددددم احتفتددددوا باجنغلبيددددة
واثبتوا بأنهم ال يزالون يشكلون اكرب مكون يف احملافتة.

(1) Sean

Kane, Op. Cit., p.25.
( )2لظطدظع علددى نتددا ج انت ابدات جملددس النددواب العراقدي لعددام  2010ينتددر :طوظداري دةنطدددان .ذمددارة
()12ق ثايزى ساىل .2010
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رسم بياني رقم ()2

نتا ج انت ابات كانون اجنول  2005وآذار  2010جمللس النواب العراقي يف حمافتة
كركوك(.)1

ولتمليو النتا ج على مستوى االقضية ومن خظل النتر إىل اخلارطة رقدم

6ق يتهددر بددان يف انت ابددات كددانون اجنول  2005كان د ح ددة الوحدددات ارداريددة
(1) Sean Kane, Op. Cit., p.26.
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الواقعة يف الشمال والشمال الشرقي من احملافتة ومنهداق ناحيدة سدرطاران (القدد )
التابعة لقضاء دوبز (دبس) وبدردي (التدون كدوبري) وشدوان وقدرة هدنج ولديظن
ومركز كركوك وداقوقق كان بنسبة أكثدر مدن  %60مدن اجنصدوات ل داحل قدا ميت
التمالف الكوردستاني واالحتاد ارسظمي الكوردستانيق أما الوحدات اردارية الواقعة
يف جنوب غرب احملافتةق منها الرشاد واحلوجية والريا والعباسي والزاب وامللتقى
وياجيي وتازةق فأنها صوت بنسبة اقو من  %40ل احل القا متني الكدورديتني .ويف
انت ابات آذار  2010احتفت القوا م الكوردية على أكثر من  %60مدن اجنصدوات
يف التون كوبري وشوان ومركز كركوك وقرة هنج وليظنق إال أن نسدبة الت دوي
هلا افخنفت يف سرطران (القد ) ودبس وداقوق من أكثر من  %60إىل ما بدني -40
%60ق كمدا أبقيد النتددا ج يف الوحددات ارداريددة الواقعدة يف جنددوب غدرب احملافتددة
(الرشاد واحلوجية والريا والعباسي والدزاب وامللتقدى ويداجيي وتدازة) بنسدبة اقدو
مددن  .%40ومددا نظحددع يف خارطددة كركددوك أن التأييددد الشددع للقددوى السياسددية
الكوردية يف اجنجزاء الشمالية والشرقية مستمرةق أما اجنجزاء اينوبية الغربيدة مدن
احملافتة جننها شهدت عمليات تعريب واسعة جبلب العرب إليها وطدرد الكدورد منهداق
وكذلك ضم مناطق عربية إليها مثو ناحية الزاب اليت ف ل من حمافتة نيندوى
وأحلق مافتة كركوكق مما سبب خبلق واقع دميدوغرايف ذي غالبيدة عربيدة مدع
الرتكمان الذين يسكنون فيهاق وبالتالي صوتوا ل داحل القدوا م العربيدة والرتكمانيدةق
وبالتالي حقق القوا م العربية والرتكمانية يف هذه املنداطق أغلبيدة كدب ة مقابدو
تأييد قليو للكوردق أما إذا أخذنا احملافتة ككو فان الكورد هو املكون اجنكثر عدداً.
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اخلارطة رقم ()6
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نتا ج انت ابات كانون اجنول 2005ق وآذار 2010جمللس النواب العراقي يف حمافتة

كركوك(.)1

يبدو مما سبقق أن نتا ج االنت ابات أظهرت حقا ق كث ة عدن واقدع احملافتدة
والتعقيدات املتنوعة الديت تشدهدهاق وان نتدا ج هدذه االنت ابدات تتمتدع بأهميدة وتدأث
كب ين على خمتلف اجنطرافق الن الناخبني كانوا ي وتون على اجنغلب حسدب االنتمداء
العرقدديق وبالتددالي تعطددي صددورة تقريبيددة لكددو مكددون يف احملافتددة أي أنهددا تعددرب عددن
الرتكيبة االثنية للممافتدة .كمدا أن نتدا ج انت ابدات كدانون اجنول 2005ق الديت جداءت
بعد الت ديق علدى الدسدتور وال ديغة الدواردة فيد حدول االسدتفتاءق وح دول الكدورد
على اجنغلبيةق أعط هذه النتيجة ارشارة للعرب والرتكمان بان م كركدوك سديكون
مع كوردستان يف حال إجدراء االسدتفتاءق لدذلك وقدف املكوندان العربدي والرتكمداني ضدد
إجراء االستفتاء يف تلك الدورة االنت ابية اليت اسدتمرت حتدى 2010ق حيده كدان مدن
املزمع إجراءه يف نهاية عام  .2007بدو دفدع املكوندان العربدي والرتكمداني لظ دتظف يف
قا مدددة العراقيدددة يف انت ابدددات  2010إال أن التمدددالف العربدددي الرتكمددداني ا يفلدد يف
حتقيدق أغلبيدة مطلقدة بدو وحتدى أغلبيدة بسديطة علدى الكدوردق فدالكورد رغدم تعدددد
قوا مهم اليت أثرت سلبًا علدى عددد املقاعدد الديت ح دل عليهدا .إال أند مدع ذلدك فدان
إجراء أي استفتاء يف املستقبو ست وت مجيع القوا م الكوردية ل احل ضدم كركدوك إىل
إقليم كوردستان يف حني ست وت اجنحزاب الرتكمانية والعربية بالت وي ضد ذلك.
إنَّ عدم ح ول القوا م الكوردية على اجنغلبية املطلقة يف احملافتة سيجعو
من نتيجة أي استفتاء ثابة جمازفةق ويبدو أن عودة أعدداد مدن املهجدرين الكدورد
إىل احملافتددةق كجددزء مددن عمليددة التطبيددعق ا تددؤثر كددث ا يف عمليددة تددرجي كفددة
الكورد علدى اجنصدوات العربيدة والرتكمانيدة املعارضدة للطدرح الكدورديق اجنمدر الدذي
( )1اخلددرا ا الددواردة يف هددذا املبمدده كاند باللغددة االنكليزيددة وترمجد مددن قبددو الباحدده إىل اللغددة العربيددةق
للمزيد من التفاصيو ينتر. Sean Kane, Op. Cit., p.29. :
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يتطلددب تطبيددق اخلطددوة التاليددة مددن التطبيددع وهددو إعددادة الوحدددات ارداريددة الدديت
ف ل عن كركوك جدراء سياسدة التعريدبق ومنهدا مججمدال وكفدري وكدظر وطدوز
خورمدداتو لتمقيددق أغلبيددة كورديددة مطلقددة .إال أن مثددو هددذا ارجددراء يبدددو بأن د
سيواج مقاومة من قبو القوى العربية والرتكمانيدة لديس علدى مسدتوى احملافتدة
وإمنا على املستوى الوطين أيضاً.

املطلب الثاني :مدمدافدتدة نديدندوى

متتاز حمافتة نينوى بأن مجيع وحداتها ارداريدة ال تددخو ضدمن املنداطق

املتنددازع عليهدداق ووحددداتها ارداريددة الدديت تق دع ضددمن املندداطق املتنددازع عليهددا متتدداز
بأهميددة اقت ددادية وإسددرتاتيجية كددب ةق منهددا وجددود معددرب جتدداري علددى احلدددود
العراقية مع سورياق وكذلك وجود آبار النفاق وتعرب من خظهلدا خدا أنابيدب نقدو
النفا من العراق إىل ميناء جيهان الرتكي علدى البمدر اجنبديت املتوسداق بارضدافة
إىل وجود سد املوصدوق كدو هدذا إىل جاندب سدهوهلا الشاسدعة ال داحلة للزراعدة .كمدا
متتاز هذه الوحدات اردارية بوجود تنوع اثين تلدف عدن غ هداق حيده تتضدمن
بارضددافة إىل هددذا التنددوع العرقددي (العددرب والكددورد والرتكمددان)ق تنددوع ديددين أيض داً
بوجود املسلمني واملسديميني وااليدزدينيق كمدا متتداز بكدون اهلويدة العرقيدة لدبعت
املكونات منها االيزديني والشبك حمو اختظف فيما بيدنهمق وأن عمليدة التعريدب يف
هذه املناطق جاءت من خظل تدوطني العشدا ر العربيدة البددو يف املنداطق الزراعيدة
العا ددة إىل سددكانها مددن الكددورد املسددلمني وااليدزدينيق كمددا أن عمليددة التطبيددع فيهددا
أسهو من غ هاق فبعد عدام  2003تدرك اغلدب املسدتوطنون مدن العشدا ر البدويدة
العربية أراضي الكورد يف مناطق سنجار وشي انق ويف الوقد احلدالي فدأن السديطرة
الكوردية اجنمنية واردارية على هذه الوحدات اردارية أكثر وضدوحاً حيده أن هدذه
املناطق قطع كو ارتباطاتها مع إدارة احملافتة منذ عام .2009
ويف انت ابات كانون الثاني  2005الختيار أعضاء جملدس الندواب وجمدالس
احملافتدداتق ونتيجددة ملقاطعددة العددرب السددنة يف حمافتددة نينددوى لتلددك االنت ابددات
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حقق قا مة نينوى املترخية الكوردية انت اراً كب اً يف هذه االنت ابات وسديطرت
علددى  31مقعدددًا مددن أصددو  41مقعدددًا جمللددس احملافتددة( .)1ويف انت ابددات جملددس
الندددواب يف كدددانون اجنول  2005عدددادت القدددوا م العربيدددة السدددنية للمشددداركة يف
االنت ابدداتق حيدده كددان الندداخبون املسددجلون يف حمافتددة نينددوى (381ق343ق)1
ناخباً وشارك منهم (514ق )942ناخب وبلد نسدبة املشداركة 2ق%70ق وخ د
للممافتة  19مقعداًق ح ل جبهة التوافق العراقية على  7مقاعددق كمدا ح دل
قا مة اال تظف العراقي املوحد والقا مة العراقية الوطنية وايبهة العراقية للمدوار
الددوطين كددو منهددا علددى مقعدددينق وكتلددة امل دداحلة والتمريددر علددى مقعددد واحدددق
واحلركة االيزيدية من اجدو ارصدظح والتقددم علدى مقعدد واحددق يف حدني ح دو
التمالف الكوردستاني على  4مقاعد(.)2
أمددا يف انت ابددات جمددالس احملافتددات لعددام  2009بلدد عدددد امل ددوتني يف

حمافتة نيندوى (169ق )995صدوتاًق الختيدار  34مقعدداً جمللدس احملافتدة مدع 3

مقاعد كوتا لألقلياتق واحتدت اغلب القوى العربية حدول قا مدة احلددباء الوطنيدة
بقيددادة اثيددو النجيفددي وح ددل علددى (595ق )435صددوتاً الدديت شددكل %48,4
وح ل على  19مقعداًق أمدا قا مدة نيندوى املترخيدة فم دل علدى (458ق)273
صددوتاً الدديت تشددكو 5ق %25وح ددل علددى  12مقعددداًق وقا مددة احلددزب ارسددظمي
العراقي بقيادة طارق اهلدامشي ح دل علدى (191ق )60صدوتاً الديت تشدكو 7ق%6

وح ددل علددى  3مقاعدددق وايبهددة الرتكمانيددة العراقيددة ح ددل علددى  %2,8وا
حت و على أي مقعدق أمدا مقاعدد كوتدا اجنقليداتق فدذهب مقعدد املسديميني لقا مدة
عشددتار الوطنيددة بقيددادة (سددركيس اغددا جددان) وح ددل قا متد علددى (760ق)13
( )1لظطددظع علددى نتددا ج انت ابددات جمددالس احملافتددات لعددام  2005ينتددر :طوظااارى ةةنط ا ان ذخااارة ()7ل
بةهارى سا .2009 ,

( )2البعثة الدوليدة لظنت ابدات العراقيدةق التقريدر النهدا ي النت ابدات  2005/12/15جمللدس الندواب العراقديق
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صوتاًق أما مقعد الشبك فذهب للمرش املسدتقو ق دي عبدا حممدد وح دو علدى
(949ق )12صوتاًق ومقعد االيزيديني ملرش احلركة االيزيديدة مدن اجدو ارصدظح
والتقدم حب ول على (174ق )6صوتاً وحتالف االثنان اجنخران مدع قا مدة احلددباء
الوطنية(.)1
ويف انت ابات آذار  2010الختيدار أعضداء جملدس الندواب العراقدي ايديددق
خ و حملافتة نيندوى  31مقعدداً مدع ثدظث مقاعدد (كوتدا) لألقليدات االيزيديدة

والشبك واملسيمينيق وكان عدد أصدوات احملافتدة (850ق053ق )1صدوتاًق وح دل
قا مددة العراقيددة الوطنيددة علددى (397ق )593صددوت ًا وح ددل علددى  20مقعددداًق
وح ددل قا مددة التوافددق العراقي دة علددى (204ق )64صددوتاًق بينمددا ح ددل قا مددة
ا تظف وحددة العدراق علدى (897ق )53صدوتاًق وقا مدة اال دتظف الدوطين العراقدي
على (431ق ) 38صوت ًا وح ل كو واحدد علدى مقعدد واحددق أمدا قا مدة التمدالف
الكوردستاني فقد ح ل علدى (109ق )239صدوتاً وح دل علدى  8مقاعددق أمدا
القوا م الكوردية اجنخرىق فم ل قا مة التغي علدى (715ق )10صدوتاًق واالحتداد
ارسظمي الكوردسدتاني (474ق )5صدوتاًق وايماعدة ارسدظمية الكوردسدتانية علدى
(469ق )1صوتاًق من دون أن حي لوا على أي مقعد نيابيق أما مقاعد اجنقليات فقد
ح ل احلركدة االيزيديدة مدن اجدو ارصدظح والتقددم علدى (171ق )10وح دل
على مقعد كوتا لظيدزدينيق أمدا مقعدد كوتدا الشدبك فم دو عليد املرشد الشدبكي
املؤيد لطروحات الكورد (حممد مجشيد عبداهلل) حب ول علدى (755ق )11صدوتاًق
كما ح و اجمللس الشع الكلداني السرياني اآلشوري املقرب أيضاً من الكدورد علدى
مقعد كوتا املسيميني حب ول على (880ق )21صوتاً(.)2
( )1املفوضية العليا املستقلة لظنت ابات يف العراقق نتدا ج انت ابدات جمدالس احملافتدات لعدام 2009ق ص-10
.14

( )2لظطظع على نتا ج انت ابات جملس النواب العراقي لعدام  2010ينتدر :طوظاارك ةةنطا انل ذخاار ()12ل
ثايزى ساىل .2010
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ومن خدظل النتدر إىل نتدا ج االنت ابدات وخاصدة انت ابدات عدامي 2009
و 2010يف حمافتددة نينددوى ددد أن أغلبيددة اجنصددوات واملقاعددد تددذهب للقددوا م
العربيددةق إال أن هددذه النتيجددة ال تنطبددق يف املندداطق املتنددازع عليهدداق بددو جيددب أن
يقت ر حتليو نتا ج االقضية والنواحي اليت تدخو ضدمن املنداطق املتندازع عليهداق
ومن خظل النتر إىل اخلارطة رقم ( )7وحتديدداً يف انت ابدات جملدس الندواب الديت
جرت يف كانون اجنول 2005ق د أن القدوا م الكورديدة ح دل علدى نسدبة تفدوق
 %60يف الوحدات اردارية الواقعة ضمن املنداطق املتندازع عليهدا منهدا مركدز قضداء
سنجار وناحية زمار ووانة وفا دة والقويف ومركز قضداء شدي ان ويف مركدز قضداء
خممور والنواحي التابعة هلا الكدوير وقدراج وديبكدة( .)1بينمدا يف الوحددات ارداريدة
اجنخدرى كناحيدة القد وان والشدمال والقمطانيدة والعياضددية ومركدز قضداء تلكيددف
وناحية بعشيقة دها قد ح ل على نسبة ترتاوح بني %60-40ق يف حدني دد
نسددبتها يف الوحدددات ارداريددة اجنخددرى منهددا مركددز قض داء تلعفددر وناحيددة الربيعددة
ومركز قضاء احلمدانية وناحييت مندرود وبرطلدة فدان نسدبة الت دوي هلدم كاند
اقو من  .%40ويف انت ابات جمدالس احملافتدات لعدام 2009ق فدان بعدت الوحددات
اردارية يف حمافتة نينوى قد احتفت القوا م الكوردية بأصواتها بنسب متقاربدة
تفوق %60ق منها مركز قضاء سنجار ومركز قضاء خممور وناحييت كدوير وديبكدة
ومركددز قضدداء شددي ان وناحيددة القددويف وفا دددةق كمددا ازداد الت ددوي ل دداحلها يف
نددواحي الشددمال والقمطانيددة وبعشدديقة ذي الغالبيددة الكورديددة االيزيديددة مددن -40
 %60يف انت ابددات كددانون اجنول  2005إىل نسددبة تفددوق  %60يف انت ابددات كددانون

الثاني 2009ق وازداد أيضاً يف مركز قضاء احلمدانية مدن نسدبة تقدو عدن  %40يف

االنت ابات السابقة إىل ما بني  .%60-40إال أن نسدبة الت دوي هلدا والديت كاند يف
( )1على الرغم من أن قضاء خممور كان تدخو ضمن احلددود ارداريدة حملافتدة اربيدوق وكدذلك ناحيدة فا ددة
الديت كاند تقددع ضدمن احلددود ارداريددة حملافتدة دهدوكق إال أن وقددوع تلدك الوحددات ارداريددة أسدفو اخلددا
اجنخضر وبقا ها خارج سيطرة حكومة إقليم كوردستان جعلها تدار من قبو حمافتة نينوى.
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السابق أكثر من  %60يف ناحية زمار وناحية القراج قد قل إىل ما بني %60-40ق
ويف ناحية وانة قل النسبة اليت كان يف السابق أكثر من  %60إىل نسدبة اقدو مدن
%40ق كما قل النسبة يف ناحية العياضية ومركدز قضداء تلكيدف مدن  %60-40إىل
اقددو مددن %40ق يف حددني احتفت د ناحيددة القد وان بددنفس نسددبتها السددابقة وهددي
مددابني %60-40ق وكددذلك احددتفع مركددز قضدداء تلعفددر ونددواحي الربيعددة ومنددرود
وبرطلة بنفس نسبها السابقة وهي اقو من .%40
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اخلارطة رقم ()7

نتا ج انت ابات جملس النواب العراقي لعامي ديسمرب  2005ق

وآذار 2010ق وانت ابات جمالس احملافتات لعام  2009يف حمافتة نينوى(.)1
(1) Sean Kane, Op. Cit., p. 19 .
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أما يف انت ابات جملس النواب يف آذار  2010احتفتد اجنحدزاب الكورديدة

باحل ددول علددى نسددبة تفددوق  %60مددن أصددوات الندداخبني يف مركددز قضدداء سددنجار
وناحييت الشمال والقمطانية ومركز قضاء الشي ان وناحييت القدويف والفا ددة ويف
مركز قضاء خممور وناحييت كدوير وديبكدةق وعدادت ناحيدة زمدار لت دوت بنسدبة
أكثددر مددن  %60كمددا يف انت ابددات كددانون اجنول 2005ق وصددوت ندداحييت القددراج
وبعشيقة بنسبة ترتاوح ما بني %60-40ق أما بقية الوحدات اردارية ومنهدا مركدز
قضدداء تلعفددر ونددواحي ق د وان وربيعددة والعياضددية ووانددة ومركددز قضددا ي تلكيددف
واحلمدانية ونواحي منرود وبرطلة فقد صوت بنسبة اقو من .)1(%40
يبدددو ممددا سددبقق أن قددوة التأييددد الشددع للقددوى واجنحددزاب الكورديددة يف
الوحدات اردارية اليت تقع ضمن املناطق املتنازع عليها يف حمافتدة نيندوى واضدمة
وباستمرار يف مركز قضاء سنجار ونواحي الشمال والقمطانية وزمار ومركدز قضداء
الشي ان وناحييت القويف وفايده ويف مركز قضاء خممدور ونداحييت كدوير وديبكدةق
ولكددن يف ايانددب اآلخددر فددان قددوة التأييددد هلددا ضددعيفة يف وح ددات إداريددة أخددرى
وباستمرارق منها مركز قضاء تلعفر ونواحي ربيعة ومنرود وبرطلدةق أمدا الوحددات
اردارية اجنخدرى وتشدمو ندواحي القد وان والعياضدية وواندة وقدراج ومركدز قضداء
احلمدانية وتلكيف وبعشيقة فتقف حالة وسطاً بني احلالتني اجنوىل والثانية ونسبة
الت وي للقوى واجنحزاب الكوردية فيها تلف من عملية انت ابية إىل أخرى.

املطلب الثاله :مدمدافدتدة ديدالدى

متتاز حمافتدة ديداىل بوجدود منداطق ووحددات أداريدة حمدددة منهدا ضدمن
املناطق املتنازع عليهاق ومتتاز تلك الوحدات بأهمية اقت دادية وإسدرتاتيجية هامدةق
منها وجود حقدول الدنفا فيهداق ووجدود بوابدة املنذريدة احلددودي مدع إيدران الديت

تعتددرب نقطددة ر يسددية لدددخول الشدداحنات والددزوار القددادمني مددن إيددران إىل اجنمدداكن
Kane, Op. Cit., p. 19 .
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(1( Sean

املقدسة يف النجف وكربظء وسامراء وبغداد هذا بارضدافة إىل غناهدا دادر امليداه
بوجود نهر الوند ونهر دياىل (سد وان) وحبد ة درينق كمدا متتداز تلدك الوحددات
اردارية بوجود تندوع اثدين فيهدا حيده يقطنهدا خلديا مدن العدرب السدنة والعدرب
الشيعة والكورد السنة والكورد الشيعة وكذلك الرتكمان السنة والرتكمان الشيعة.
ويف انت ابات جملس النواب العراقي اليت جرت يف  15كدانون اجنول 2005
كان د نسددبة املشدداركة يف حمافتددة ديدداىل %74,9ق فمددن جممددوع (598ق )707مددن
النداخبني املسدجلني شدارك (755ق )529مدنهمق وخ د للممافتدة  10مقاعددد
جمللس النوابق ح ل جبهة التوافق العراقية علدى  4مقاعددق كمدا ح دل قا مدة
اال ددتظف العراقددي املوحددد علددى مقعدددينق أمددا القا مددة العراقيددة الوطنيددة وايبهددة
العراقيدة للمددوار الدوطين فم ددل كدو منهمددا علدى مقعددد واحددق يف حددني ح ددل

قا مة التمالف الكوردستاني على مقعدين(.)1
ويف انت ابددات جمددالس احملافتددات الدديت جددرت يف 2009/1/31ق بلد عدددد
أصوات احملافتة (407ق )430صوتاً وخ و جمللس احملافتة  29مقعداًق ح دل
جبهة التوافق وارصظح املوحدة يف دياىل اليت يقودها علدى مسدتوى الدوطين طدارق
اهلامشي على (135ق )91صوتاً أي بنسبة  %21,1وبالتالي ح ل على  9مقاعدق
أما جتمع املشروع العراقي الوطين بقيادة صاحل املطلك علدى املسدتوى الدوطين فبلد
عددددد أصدددواتها (309ق )66صدددوتاً أي بنسدددبة  %17,0وبالتدددالي ح دددل علدددى 6
مقاعدق والقا مة العراقية الوطنية صوت هلا (650ق )42ناخبداً أي بنسدبة %9,5
وبالتددالي ح ددل علددى  3مقاعدددق أمددا ا ددتظف دولددة القددانون فبل د عدددد أصددواتها
(408ق )27أي بنسدددبة  %6,0وح دددل علدددى مقعدددددينق أمدددا قا مدددة التمددددالف

( )1البعثة الدوليدة لظنت ابدات العراقيدةق التقريدر النهدا ي النت ابدات  2005/12/15جمللدس الندواب العراقديق
ص.29-27
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الكوردسدددتاني فقدددد صدددوت هلدددا (219ق )62ناخبدداً أي بنسدددبة  %15,0وبالتدددالي
ح ل على  6مقاعد يف جملس احملافتة(.)1
ويف انت ابات جملس النواب العراقي لعام  2010بل عدد أصدوات احملافتدة
(896ق )502صدوتاً وخ د هلددا  13مقعددداً يف جملددس النددوابق ح ددل القا مددة
العراقیة الوطنية على (025ق )245صوتاً وبالتدالي ح دل علدى  8مدن املقاعدد
ددة للممافتددةق كمددا بلدد عدددد أصددوات قا مددة اال ددتظف الددوطين العراقددي
امل
(821ق )85صوتاً وبالتالي ح ل على  3مقاعدق أما قا مة ا تظف دولدة القدانون
فم ددل علددى (969ق )63صددوت ًا وبالتددالي ح ددل علددى مقعددد واحدددق أمددا قا مددة
التمالف الكوردستاني فبل عدد الناخبني امل وتني هلا (749ق )47ناخب ًا وبالتدالي
ح ل على مقعد واحد فقا .والقوا م الكورديدة اجنخدرى ح دل قا مدة التغدي
(طددوران) علددى (994ق )8صددوتاًق واالحتدداد ارسددظمي الكوردسددتاني علددى (310ق)2
صوتاً من دون ضمان أي مقعد(.)2
ومن خظل النتدر إىل اخلارطدة رقدم ( )8يتهدر لندا بدأن قدوة التأييدد الشدع
لألحزاب الكوردية واضمة يف املناطق الكوردية وتفدوق  %60يف مركدز قضداء خدانقنيق
حيه احتفت تلدك اجنحدزاب بتفوقهدا الواضد هنداك يف العمليدات االنت ابيدة الثظثدة
(انت ابات جملدس الندواب كدانون اجنول 2005ق وانت ابدات جمدالس احملافتدات 2009ق
انت ابات جملس الندواب لعدام )2010ق ولكدن يف اياندب اآلخدر فدان الوحددات ارداريدة
اجنخرى ومنها جلوالء والسعدية ومندلي نسبة الت وي فيها لألحزاب الكوردية كاند
اقو من  %40على التوالدديق وهدذا يعددود إىل أن التعدددريب يف هدذه املددناطق أثددر كثيددرًا
( )1املفوضية العليا املستقلة لظنت ابات يف العدراقق نتدا ج انت ابدات جمدالس احملافتدات لعدام 2009ق ص-15
. 21

( )2رغم من تقارب أصوات قا ميت اال تظف الوطين العراقي وا تظف دولة القدانونق إال أن اجنوىل ح دل علدى

 3مقاعد (منها مقعدان للنساء)ق يف حدني ح دل الثانيدة علدى مقعدد واحدد فقداق وهدذا يعدود إىل النتدام
االنت ددابي الددذي يعطددي امتيدداز كوتددا للنسدداءق لظطددظع علددى نتددا ج انت ابددات جملددس النددواب العراقددي لعددام

2010ق ينتر :طوظاري دةنطدانق ذمار 12ق ساىل .2010
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علدى دميدوغدرافيتهدددا بشدددكو جعلد منهددا تفقدددد طابعهددا الكددورديق أمددا ناحيتددا جبددارة
وقرة تبة فكان النسبة فيها ما بني  %60-40يف انت ابات كدانون اجنول 2005ق إال أن
هدددذه النسدددبة افخنفضد د إىل اقدددو مدددن  %40يف العمليدددتني االنت دددابيتني يف  2009و
.2010
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اخلارطة رقم ()8

نتا ج انت ابات جملس النواب العراقي لعامي ديسمرب 2005ق

وآذار 2010ق وانت ابات جمالس احملافتات لعام  2009يف حمافتة دياىل(.)1

املطلب الرابع :حمافتة صظح الدين

متتاز حمافتة صظح الددين بوجدود وحددات إداريدة حمدددة ضدمن املنداطق
املتنازع عليهاق كما متتاز تلك املنداطق بوجدود تندوع اثدين فيهدا حيده يعديش فيهدا

الكورد والعرب والرتكمان .ويف انت ابات جملس النواب يف كانون اجنول  2005بلغد

نسددبة املشدداركة يف احملافتددة  %98,4فمددن جممددوع (607ق )564مددن الندداخبني
املسجلني شارك (755ق )555منهم يف االنت اباتق وخ و للممافتة  8مقاعد يف
جملس النوابق ح ل جبهدة التوافدق العراقيدة علدى  3مقاعددق وايبهدة العراقيدة

للمددوار الددوطين علددى مقعدددينق كمددا ح ددل كددو مددن القا مددة العراقيددة الوطنيددة
واال تظف العراقي املوحد وكتلة امل احلة والتمرير علدى مقعدد واحددق يف حدني ا
حت ددو قا مددة التمدددالف الكوردسددتاني علددى أي مقعدددد( .)2ويف انت ابددات جمدددالس
احملافتات لعام  2009بلد عددد أصدوات احملافتدة حدوالي (764ق )403وكدان هلدا
 28مقعداً يف جملس احملافتةق ح ل جبهة توافق صظح الدين اليت يقودها علدى
املستوى الوطين طدارق اهلدامشي علدى (264ق )57صدوتاً وشدكل  %14,5وبالتدالي
ح ل على  5مقاعددق كمدا ح دل القا مدة العراقيدة الوطنيدة علدى (853ق)56
صددوتاً أي بنسددبة  %13,9وبالتددالي ح ددل علددى  5مقاعدددق كمددا ح ددل جبهددة
املشروع الوطين العراقي (مجوع) على (482ق )35صدوتاً وح دو علدى  3مقاعددق

وجتمددع املشددروع العراقددي الددوطين علددى (131ق )35صددوت ًا وح ددو  3مقاعددددق
(1) Sean Kane, Op. Cit., p.36.
( )2البعثة الدولية لظنت ابات العراقيةق التقرير النها ي النت ابات  2005/12/15جمللس النواب العراقديق
ص.29-27
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وايبهة الرتكمانية العراقية على (013ق )19صوتاً وبنسدبة  %4,8وح دل علدى
مقعدينق ومجاعة علماء ومثقفي العراق على (772ق )23وح ل على مقعددينق

وجبهة التمرير والبناء علدى (743ق )18وح دل علدى مقعددينق وقا مدة صدظح
الدين الوطنية علدى (079ق )18وح دل علدى مقعددينق وا دتظف دولدة القدانون

(422ق )14وح ل على مقعدينق أما قا مة الترخي والتعدايش السدلمي الكورديدة
فم دددل علدددى (651ق )17صدددوتاً أي بنسدددبة  %4,5وبالتدددالي ح دددل علددددى

مقعدددين( .)1أمددا يف انت ابددات جملددس النددواب لعددام  2010بل د عدددد اجنصددوات يف

احملافتة (668ق )488صوتاًق وعدد املقاعد امل

دة للممافتدة كدان  12مقعدداًق

ح ل قا مة العراقية الوطنية على (591ق )233صوتاً وبالتالي ح ل علدى 8

مقاعدددق أمددا قا مددة التوافددق العراقددي فم ددل علددى (241ق )60صددوت ًا وبالتددالي
ح ل علدى مقعددينق وح دل قا مدة ا دتظف وحددة العدراق (942ق )52صدوتاً
وح ل على مقعدينق أما قا مة التمالف الكوردستاني فم ل علدى ()22,676

صوتاًق كما ح ل حركة التغي على ( )2,654صوتاً إال أنهما ا حي ظ علدى أي
مقعد(.)2

( )1املفوضية العليا املستقلة لظنت ابات يف العراقق نتدا ج انت ابدات جمدالس احملافتدات لعدام 2009ق ص-52
.60

( )2لظطظع على نتا ج انت ابات جملدس الندواب العراقدي لعدام 2010ق ينتدر :طوظاارك ةةنطا انل ذخاار 12ل
ثايزى ساىل .2010
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اخلارطة رقم ()9

نتا ج انت ابات جملس النواب العراقي لعامي ديسمرب 2005ق
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وآذار 2010ق وانت ابات جمالس احملافتات لعام  2009يف حمافتة صظح
الدين(.)1

ومن خظل النتر إىل اخلارطدة رقدم ( )9يتهدر لندا بدان الت دوي الشدع
للقوى واجنحزاب الكوردية يف الوحدات اردارية املتنازع عليها ضمن حمافتدة صدظح

الدين ضعيفق حيه ح ل القوى واجنحزاب الكوردية على مدا بدني  %60-40مدن
اجنصوات يف مركز قضاء طوزخورماتو يف انت ابات جملس الندواب العراقدي يف عدامي

 2005و2010ق إال أن هدددذه النسدددبة قدددد افخنفضد د فيهدددا إىل اقدددو مدددن  %40يف
انت ابددات جمددالس احملافتددات لعددام  .2009أمددا يف ندداحييت امرلددي وسددليمان بددك

التابعتني لقضاء طوزخورماتو فقد كان النتدا ج ويف العمليدات االنت ابيدة الثظثدة
اقو من  %40للقوى واجنحزاب الكوردية.

يبدددو ممددا سددبقق ومددن خددظل حتليددو السددلوك االنت ددابي للكتددو والقددوا م
املتنافسة يف املنداطق املتندازع عليهداق بدأن التوجهدات السياسدية والدينيدة واملذهبيدة
والقومية لتلك القوا م كان ذات تأث فعال على توجهات الناخدبق وكدذلك انتمداء
الناخب الديين واملذه والقومي واالجتماعي ومستواه املعاشي قد اثر على سلوك
االنت ابي بدرجات متفاوتةق وتتمثو طبيعة توجهدات الناخدب العراقدي يف املنداطق
املتنازع عليها بعدة خ ا و وعلى النمو التالي:

 -1الناخددب الكددوردي السددين والعربددي السددين والرتكمدداني السددين حيكمدد االنتمدداء
القومي بالدرجة اجنوىل.

 -2الناخددب العربددي الشدديعي حيكم د االنتمدداء املددذه  -الطددا في بالدرجددة اجنوىل يف
حمافتات نينوى ودياىل وصظح الدينق إال ان حيكم االنتماء القدومي يف حمافتدة
كركوك بالدرجة اجنوىل.

(1) Sean Kane, Op. Cit., p.33.
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 -3الناخب الكوردي الشيعي والرتكمداني الشديعي والشدبكي الشديعي حيكمد االنتمداء
املذه بالدرجة اجنوىل.

 -4الناخب االيزدي حيكم االنتماء القومي (الكوردي) بالدرجة اجنوىل.
 -5الناخب املسيمي اآلشوري حيكم االنتماء الديين-القومي.

ومن خظل ذلك يتهر لنا أن الشعور القومي لدى الكورد والعرب والرتكمدان
السنة قوي حبيه كو طرف يتشبه بطرح أفكار قومية يف براجمد االنت ابيدةق ويف
اياندب اآلخددر ددد أن الرابطددة املذهبيددة لدددى الشدديعة (العدرب والكددورد والرتكمددان
والشبك) هي اجنقوى.
ويبدو لنا من خظل الوقا ع بان التأييد الشع للقوى واجنحدزاب الكورديدة
يف الوحدات اردارية سواء االقضية أو الندواحي املتندازع عليهدا يف احملافتدات اجنربعدة
(كركوكق نينوىق دياىل وصظح الدين) تلدف مدن وحددة إداريدة إىل أخدرىق حيده
د وحدات إدارية تتمتع القوى واجنحزاب الكوردية فيها بتأييد قوي ومستمر كمدا
هددو احلددال يف مركددز حمافتددة كركددوك ومراكددز أقضددية خددانقني وشددي ان وسددنجار
وخممدور وداقددوق ويف نددواحي بددردي (التددون كدوبري) وشددوان وقددرة هددنج ولدديظن
سركردان (القد ) والشدمال والقمطانيدة وزمدار والقدويف وفايدده وكدوير وديبكدةق
ويف ايانب اآلخر فان التأييد الشع للقوى واجنحزاب الكوردية ظل ضعيفة دومداً
يف وحدددات إداريددة أخددرى وهددي مراكددز أقضددية احلوجيددة وتلعفددر ونددواحي الرشدداد
والريا والعباسي والزاب وامللتقى وياجيي وتازة وربيعة ومنرود وبرطلة وجلدوالء
والسعدية ومندلي وامرلي وسليمان بك .يف حدني أن وحددات إداريدة أخدرى متتعد
بوضعية الوسا بني احلالتني ومن هذه الوحدات اردارية مركز أقضدية احلمدانيدة
وتلكيف وطوزخورماتو ونواحي الق وان والعياضية ووانة وقراج وبعشيقة.

املبمه الثاني :احللول القانونية والدستورية ملشكلة املناطق املتنازع عليها
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ا ذ النزاع بني احلكومة العراقية وحكومدة إقلديم كوردسدتان علدى بعدت
الوحدات اردارية اليت تقع جنوب اخلا اجنخضر إطاراً دسدتورياً بعدد عدام 2004ق
ولتوضي هذا التاط الدستوري واآللية املطروحة حللدها ومددى احهداق خ دنا
هذا املبمه لتوضي هذه ايوانب من خظل أربعة مطالبق يف املطلدب اجنول سنشد
في إىل قانون إدارة الدولة العراقيدة للمرحلدة االنتقاليدة لعدام  2004واآلليدة الديت
ها للدستور العراقي
طرحتها املادة  58حلو هذا النزاعق أما املطلب الثاني فسن
لعام  2005واآللية اليت عاي بها النزاع يف املادة 140ق أما املطلب الثاله سنشد
في د إىل آليددة عمددو ينددة تنفيددذ املددادة  140مددن الدسددتور العراقددي لعددام 2005ق
واملطلب الرابع فقد خ و ملوضوع نفاذ املادة  140بعد تاريخ .2007/12/31

املطلب اجنول :آلية احلو وفق ًا لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
االنتقالية لعام 2004

قدادت الواليدات املتمددة قددوات التمدالف يف حربهدا ضددد العدراق الديت كيد
حبرب حتريدر العدراق وبددأت احلدرب يف  2003/3/20لتدتمكن مدن خدظل ثظثدة
أسدابيع ويف  2003/4/9مدن دخدول بغدداد معلندة إسدقاط النتدام ألبعثديق ولكدون
طبيعة وتكوين الدسدتور واجننتمدة والقدوانني واملؤسسدات الركيدة يف العدراق تعدرب
عدن إيديولوجيددة حددزب البعدده فرتتددب علدى سددقوط النتددام انهيدار هددذه املؤسسددات
والبنى القانونية والدستوريةق وهكذا أصب العراق يعديش يف حالدة فدراح دسدتوري
ونتام سياسيق فاصدر جملس اجنمن الددولي القدرار رقدم  1483يف 2003/5/22
الددذي وصددف فيد الواليددات املتمدددة وبريطانيددا ببلدددين حمددتلني للعددراق()1ق وهكددذا
أصدب احملتددو مسددؤوالً عدن إدارة الدولددة حلددني تسدليم السددلطة للعددراقيني وبالتددالي
أصب العراق خاضعاً للقانون الدوليق وهذا الفراح دفع بالر يس اجنمريكدي (جدورج
( )1للمزيد ينتر :قرار جملس اجنمن الدولي املرقم S/RES/1483 (2003) :ق يف  22أيار .2003
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بويف االبن) لتعيني (بول برمير) حاكماً مدنياً على العراق ليقدود سدلطة اال دتظف
املؤقتددة ( )Coalition Provisional Authorityالدديت امتلكدد سددلطات
تشدددريعية وتنفيذيدددة وقضدددا يةق وامتدددد حكمهدددا مدددن  21نيسدددان  2003إىل 28
حزيددران  .)1(2004والتزام داً بنقددو السددلطة جز ي داً إىل العددراقيني عين د سددلطة
اال تظف املؤقتة هيئة سياسية عراقية كي بد (جملس احلكم العراقدي)( )2يف 12

( )1بول برميرق عام قضيت يف العراق :النضال لبنداء غدد مرجدوق ترمجدة :عمدر اجنيدوبيق دار الكتداب العربديق
ب وتق 2006ق ص.21

( )2شددكو جملددس احلكددم يف  12متددوز  2003الددذي تكدوّن مددن  25عضددواً مددن خمتلددف القوميددات والطوا ددف

العراقية ( 13عضو عرب شيعة وهم د.إبراهيم ايعفدري املتمددث باسدم حدزب الددعوة ارسدظميةق أ دد
شياع الرباك أحد شيوخ عش ة آل بو سلطان د .أ د ايل زعديم حدزب املدؤمتر الدوطين العراقديق د.إيداد
عظوي زعيم حركة الوفاق الوطين العراقي يد جميدد موسدى سدكرت احلدزب الشديوعي العراقدي عبدد
الكريم احملمداوي ر يس حزب اهلل العراقيق د.سظمة اخلفداجي طبيبدة أسدنان حلد حمدو الددكتورة عقيلدة

اهلامشي اليت اغتيل يف أيلول 2003ق حممدد حبدر العلدوم عداا ديدن (شديعي) بدارز ور ديس مؤسسدة أهدو
البي اخل ية يف لندن د .موفق الربيعي طبيب عايف لفرتة طويلدة يف لنددنق القاضدي وا دو عبدد اللطيدفق
عزالدين سليم زعيم حزب الدعوة ارسظمية يف الب رة عبد العزيز احلكيم زعديم اجمللدس اجنعلدى للثدورة
ارسظمية يف العراقق د .رجاء حبيدب اخلزاعدي طبيبدة .ومخسدة أعضداء كدورد وهدم جدظل طالبداني زعديم
االحتاد الوطين الكوردسدتانيق مسدعود بدارزاني ر ديس احلدزب الددميقراطي الكوردسدتانيق القاضدي دارا ندور
الدددين د.حممددود عثمددان سياسددي كددوردي مسددتقو صددظح الدددين حممددد بهدداء الدددين زعدديم حددزب االحتدداد
ارسظمي الكوردستاني .وكذلك مخسة أعضاء مدن العدرب السدنة وهدم د .عددنان الباجد جدي زعديم جتمدع
الدميقراطيني املستقلني غازي مشعو عجيو الياور من شيوخ قبيلة مشدرق ن د ايدادرجي زعديم احلدزب
الوطين الدميقراطي العراقيق ك شاكر حممود ال ميدعي رجو أعمدال مدن حمافتدة اجننبدارق و د .حمسدن
عبد احلميد (سين من أصو كوردي مواليدد كركدوك) وزعديم احلدزب ارسدظمي العراقدي .إىل جاندب يوندادم
كن زعديم احلركدة الدميقراطيدة اآلشدورية ممدثظ عدن املسديميني وصدونكول جدابوك ناشدطة نسدا ية مدن
كركوك ممثظ عن الرتكمان .كان ر اسدة جملدس احلكدم تدتم ب دورة متناوبدة بدني رؤسداء الكتدو املشداركة
باجمللس ملدة شهر واحد وحسب الرتتيب اجنجبدي وتتكون من  -1إبراهيم ايعفري  -2ا د ايل  -3أياد

عظوي  -4جظل الطالباني  -5عبدالعزيز احلكيم  -6عدنان الباججي  -7حمسن عبداحلميد  -8حممد حبر

العلوم  -9مسعود البارزانيق واعرتف ايامعة العربيدة والواليدات املتمددة وعددد مدن الددول جلدس احلكدم
العراقي كممثو شرعي للعراقق وأيدها جملس اجنمن الدولي يف قرارها املرقم ( )1500ك طوة علدى طريدق
تشكيو حكومدة عراقيدةق إال أن السدلطة احلقيقيدة كاند بيدد قدوات التمدالف .للمزيدد ينتدر :بدول برميدرق
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متوز  2003يتكون أعضدا ها مدن ممدثلني عدن أحدزاب وتكدتظت عراقيدة خمتلفدة
كان د يف السددابق معارضددة للنتددام السددابق .ومددن للمجلددس صددظحيات تشددريعية
وتنفيذية يف إدارة شؤون البلدق وقام جملس احلكم بتشكيو يندة حتضد ية لوضدع
دسددتور مؤق د للددبظد بر اسددة (د .فددؤاد مع ددوم)ق وأصدددرت اللجنددة قددانون إدارة
الدولة العراقية للمرحلة االنتقاليدة ومت التوقيدع عليد يف  8آذار  2004مدن قبدو
جملس احلكم يف العراق( .)1واعترب املدادّة (/3أ) مند إند يعددّ هدذا القدانون القدانون
اجنعلى للدبظدق أي أصدب

ثابدة الدسدتور املؤقد للبلدد يف املرحلدة االنتقاليدة الديت

حددها املدادة (/2أ) بأنهدا تبددأ مدن  30حزيدران  2004حتّدى موعدد أق داه 31

كددانون اجنول  2005حيدده أشددارت املددادة (/3ج) بأن د ينتهددي سددريان نفدداذ هددذا
القانون عند تشكيو حكومة منت بة وفقداً لدسدتورد دا دمد .وشدكو القدانون ايديدد
بداية عهد جديد بالنسبة للكورد يف العراقق حيه اعرتف بالكورد سياسياً وثقافيداًق
فاملادة (/7ب) من اعرتف بتعددية اجملتمع العراقي واعترب العرب يف العراق جدزءاً
من اجنمة العربيةق وبالتالي شكل هدذه املدادة سدابقة يف الدسدات العراقيدة جننهدا ا
تشددمو تعريددف الكددورد والرتكمددان واملكونددات اجنخددرى غ د العددرب كجددزء مددن اجنمددة
العربية كما اعتاد عليها الدسات السابقةق وبالتدالي أنهدى خظفداً طويدو اجنمدد بدني
احلركة الكوردية واحلكومات العراقية كما اشرنا إليهدا سدابقاًق كمدا ن د املدادة ()9
من اليت اعتربت اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتدان الر يسديتان يف العدراقق
شددكو اعرتاف داً جديددداً بعن ددر سياسددي وثقددايف هددام للكددورد باعتبددار متت دع اللغددة
الكورديددة بددنفس القددوة القانونيددة للغددة العربيددة .وكددان االعددرتاف اجنهددم هددو املددادة
امل در السابقق ص  133-117؛ املقالة املنشورة بعندوان :جملدس احلكدم العراقدي يف املوسدوعة احلدرة علدى

االنرتني وعلى الرابا التالي http://ar.wikipedia.org/ :ق آخر زيارة يف .2011/7/15

( )1للمزيد عن مراحدو كتابدة قدانون إدارة الدولدة العراقيدة للمرحلدة االنتقاليدة ينتدر :بدول برميدرق امل ددر
السابقق ص 376-364؛ ريَبني حمةخاةة ساوفىل خافاة انى طاةىل اورة اة ةةساتورى 2005ى عكَراقا ال
سةنتةرى كَكو كنةوةى سرتا كجى ورةستانل سلكتانىل 2007ل ل ل .138-136
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(/53أ) الدديت ن د علددى أن القددانون "يعددرتف حبكومددة إقلدديم كوردسددتان ب ددفتها
احلكومة الركية لألراضي اليت كان تدار من قبدو احلكومدة املدذكورة يف  19آذار

 2003الواقعة يف حمافتات دهوك وأربيو والسليمانية وكركدوك وديدالي ونيندوىق

إن م طل حكومة إقليم كوردستان الدوارد يف هدذا القدانون يعدين اجمللدس الدوطين
الكوردسددتاني وجملددس وزراء كوردسددتان والسددلطة القضددا ية ارقليميددة يف إقلدديم
كوردستان" .وهكذا اعرتف الدستور املؤق بد كوردستان ركياً وعملياًق وشكو هدذا
االعرتاف منعطفاً يف التاريخ الدستوري للعدراق جنند اعدرتاف ركدي بوجدود وحددة
إداريددة سياسددية كي د باالسددم كوردسددتانق إال أن مددا يؤخددذ علددى املددادة  53هددو

حتديدها حلدود كوردستان حتديداً مرحلياً وليس نها ياً .ومن اجو حتديد احلدود
النها ية رقليم كوردستان من خظل حسدم عا ديدة منداطق معيندة ومنهدا كركدوك

ومناطق أخرى وضع املادة ( )58من القانون آلية معينة للتوصو إىل حوق حيده
ن الفقرة (أ) منها على أن " :تقوم احلكومة العراقية االنتقالية والسديما اهليئدة
العليا حلوّ النزاعات امللكية العقارية وغ هدا مدن ايهدات ذات العظقدة وعلدى وجد
السرعة با اذ تداب من أجو رفع التلم الدذي سدبّبت ممارسدات النتدام السدابق
واملتمثّلددة بتغددي الوضددع السددكاني ملندداطق معيّنددة مددن ضددمنها كركددوك مددن خددظل
ترحيو ونفي اجنفراد من أمداكن سدكناهم ومدن خدظل اهلجدرة القسدرية مدن داخدو
املنطقة وخارجها وتوطني اجنفراد الغرباء عن املنطقة وحرمان السكان من العمو
ومددن خددظل ت ددمي القوميددة وملعايددة هددذا التلددم علددى احلكومددة االنتقاليددة
العراقية ا اذ اخلطوات التالية:
 1د فيما يتعلّددق باملقيمني املرحّليددن واملنفديني واملهجدددرين واملهداجرين وانسدجاماً
مع قانون اهليئة العليدا حلد ّو النزاعدات امللكيدة العقاريدة وارجدراءات القانونيدة
اجنخرى على احلكومة القيام خظل فرتةٍ معقولةٍ ب عدادة املقديمني إىل مندازهلم
وممتلكاتهم .وإذا تعذّر ذلك على احلكومة تعويضهم تعويضاً عادالً.
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مت نقلدهم إىل منداط دق وأرا د معيّند ٍة وعلدى احلكومدة البد يف
 2د بشأن اجنفدراد الدذين ّ
أمرهم حسب املادّة ( )10من قانون اهليئة العليدا حلدوّ النزاعدات امللكيدة العقاريدة

لضمان إمكانية إعادة توطينهم أو لضمان إمكانية تلقّدي تعويضدات مدن الدولدة أو
إمكانية تسلمهم جنرا د جديدد ٍة مدن الدولدة قدرب مقد ّر إقدامتهم يف احملافتدة الديت
قدموا منها أو إمكانية تلقّيهم تعويضاً عن تكاليف انتقاهلم إىل تلك املناطق.

 3د خب وص اجنش اص الذين حرموا من التوظيدف أو مدن وسدا و معيشدية أخدرى

لغدر إجبدارهم علدى اهلجدرة مددن أمداكن إقدامتهم يف اجنقداليم واجنراضدي علددى
احلكومة أن تشجع توف فرص عمو جديدة هلم يف تلك املناطق واجنراضي.

 4د أمّا خب وص ت مي القومية فعلى احلكومة إلغاء مجيع القدرارات ذات ال دلة

والسددماح لألشد اص املتضدرّرين بدداحلقّ يف تقريددر هددويتهم الوطنيددة وانتمددا هم
العرقي بدون إكراهٍ أو ضغاٍ".
من املظحع يف هذه الفقرة أنها تعرتف ان هناك ظلماً ارتكب حبدق مكوندات
هذه املناطق وخاصة الكورد وبسياسة التمييز والتعريبق ووضع خطوات اجيابيدة
باجتدداه احلددو القددانوني للمشددكلةق حيدده أكدددت علددى إعددادة املددرحلني إىل مندداطقهم
وتعويضهم ب ورة عادلة عما حلق بهم من أضرار وتدوف قطدع ار سدكنية هلدمق
وباملقابو إعادة الوافدين العرب من هذه املناطق إىل منداطقهم اجنصدلية الديت جلبدوا
منها وتعويضهم أيضاًق وتوف فرص عمدو هلدؤالء املف دولني مدن وظدا فهم نتيجدة
لسياسات التعريب اليت مارسها النتام السابقق ومع هدذا االعدرتاف ا يدورد يف املدادة
كلمة (التعريدب) الديت اسدت دمتها احلكومدة البعثيدة يف كتاباتهدا الركيدة يف إشدارة
لتغي واقع هذه املناطق حتى استبداهلا يف عدام  2000بكلمدة (التطدوير)( .)1كمدا
أن اللغة املست دمة يف املادة املدذكورة خب دوص العدرب الوافددين الدذين اسدتقروا يف
كركوك واملناطق امل تلطة اجنخرى ال جتربهم على الرحيوق وحتدد الوافدين بهدؤالء
( )1ريَبني حمةخةة سوفىل سةرضاوةى ثكَشوول ل .168-167
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العرب الذين أوفدوا إىل هذه املناطق أثناء حكدم النتدام البعثدي للبلدد أي مندذ عدام

 1968وحتى إسقاط عام 2003ق يف وق أن عملية تعريب هدذه املنداطق تعدود
إىل أيام احلكم امللكدي .وان الدنو علدى تعدويت الوافددين أسدوة بداملرحلني تعدين أن
املادة منم امتيازاً إضافياً إلديهمق جننهدا عندد املقارندة بدني مسدالة إعدادة املدواطنني
الذين ابعدوا قسرا عن هدذه املنداطق (الكدورد والرتكمدان)ق وبدني تعدويت الوافددين
(العرب) تؤكد أن املادة تعامل مع الوافدين روندةق و دد بدأن املدادة تتعامدو مدع
الطرفني بالتساويق الطرف اجنول الدذي فقدد املدال واجنمدظكق والطدرف الثداني الدذي
ح و على املال واجنر والعمو من احلكومةق ويبدو أن قبول الكورد بهدذه املعادلدة
جاء لتشجيع من هُجّر بالقوة العودة إىل منداطقهم اجنصدلية دون اسدت دام القسدر يف
ذلك.
كما أن اآللية املطروحة يف املدادة (/58أ) حلدو النزاعدات امللكيدة مدن خدظل
هيئة النزاعات امللكية أدخل املسالة يف نطداق أحكدام القدانون املددني وجعدو طدريف
النزاع يف املشكلة (ال احب اجنصلي واملغت ب) يف نفس املرتبة القانونيدة وهدذا مدن
شددان أن يلغددي ايانددب السياسددي الددذي متثددو يف سياسددة التعريددب الدديت اسددتهدف
املنطقددةق يف حددني أن املشددكلة ا تكددن بددني املددواطنني فمسددبق وإمنددا بددني السددكان
اجنصليني واحلكومات العراقية املتعاقبة وهذا يتطلب معايتها بالقانون العدام الدذي
يكون في الدولة صاحبة السلطةق دون اللجوء إىل أحكام القانون املدني الدذي تكدون
في الدولة يف نفس مرتبدة اجنفدراد(.)1إىل جاندب ورود م دطلمات عديددة يف املدادة
منها املقيمون املرحلون واملنفيون واملهجددرون واملهاجرون الغربداء الديت قدد تتممدو
يف املسددتقبو تفسدد ات قانونيددة خمتلفددة حددول التوصدديف القددانوني الدددقيق لكددو
م طل .
( )1هةخان سةرضااوةل ل  168؛ شداخوان صدابر ا ددق الوضدع القدانوني للمنداطق التندازع عليهدا يف العدراق:
كركوك منوذجاً رسالة ماجست غ منشورة مقدمة إىل كلية القانونق جامعة كوي 2009ق ص.86
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أما املادة يف فقرتيها (أ )3/و(أ )4/فتتضدمن نقاطداً اجيابيدة يف طريدق حدو
النددزاعق حيدده أشددارت إىل إجيدداد فددرص عمددو ملسدداعدة الددذين عددانوا مددن التمييددز يف
احل ددول علددى وظددا فق وكددذلك إلغدداء مجيددع القددرارات الديت مت اسددت دامها رجبددار
القوميدددات اجنخدددرى علدددى تغدددي قدددوميتهم إىل العربيدددة ومنهدددا قدددانون (ت دددمي
القوميددة) عندددما كم د هلددؤالء املددواطنني تقريددر هددويتهم الوطنيددة وانتمددا هم
العرقي بدون إكراهٍ أو ضغاٍ.
ملعاية جاندب آخدر مدن املشدكلة متثدو
أما الفقرة (ب) من املادة ف
باحلدددود ارداريددة حيدده ن د علددى "لقددد تظعددب النتددام السددابق أيضداً باحلدددود
اردارية و غ هدا بغيدة حتقيدق أهدداف سياسدية علدى الر اسدة واحلكومدة العراقيدة
االنتقالية تقديم التوصيات إىل ايمعية الوطنية وذلك ملعاية تلك التغدي ات غد
العادلددة ويف حالددة عدددم متكددن الر اسددة مددن املوافقددة بارمجدداع علددى جمموعددة مددن
التوصديات فعلددى جملدس الر اسددة القيدام بتعدديني حمكّدم حمايددد وبارمجداع لغددر
دراسددة املوضددوع وتقددديم التوصدديات ويف حالددة عدددم قدددرة جملددس الر اسددة علددى
املوافقة على حمكّم فعلى جملس الر اسة أن يطلب من اجنمدني العدام لألمدم املتمددة
تعيني ش ية دولية مرموقة للقيام بالتمكيم املطلوب".
أهم ما نظحع من الفقرة اعظه أنها تعرتف بسياسدة التغدي ارداري الدذي
انتهجت د احلكومددات السددابقة جنهددداف سياسدديةق إال أن فيهددا تعقيدددات كددث ة حيدده
شددت على تقديم التوصيات اليت غالباً مدا متتداز بطابعهدا غد امللدزمق كمدا ذكدرت
بان القرار يأخذ بارمجاع من قبو جملس الر اسدة الثظثدي (كدورديق عربدي سدينق
عربي شيعي) ولكو منهم حق الفيتو -آندذاك -كاند آليدة صدعبةق وكدذلك بالنسدبة
جمللددس ر اسددة الددوزراء سددواء مددا يتعلددق ب صدددار توصددية حددول احلدددود أو بتمديددد
حمكمق وكما ان حتى يف ظو االتفاق على التوصية أو احملكم فان نقلها للمناقشدة يف
الربملان ذي الغالبية العربية تتممو االحتمال اجنكرب بالرفتق هذا بارضدافة إىل أنهدا
ا حتدد موعد إي دال التوصديات إىل الربملدان ومتدى سدتعايهاق وا تشدر إىل اند يف
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حالة رفضها من قبو اجمللس ما هو البديو الدستوري .وما يؤخذ على هذه الفقدرة
أيض داً أنهددا فتم د اجنبددواب أمددام تدددخو دولددي يف قضددية املندداطق املتنددازع عليهددا يف
املسددتقبوق كددو هددذا إىل جانددب أن املددادّة (/53ب) تددنو علددى أن " تبقددى حدددود
احملافتات الثمانية عشرة بدون تبدديو خدظل املرحلدة االنتقاليدة" أي اند سدتكون
مهمددة احلكومددة جمددرد تقددديم توصدديات حلكومددة مسددتقبلية للنتددر يف التغددي ات
اخلاصة باحلدود اردارية .كما أن املادة (/53ج) ن على ان " حيدقّ للممافتدات
خارج إقليم كوردستان فيمدا عددا بغدداد وكركدوك تشدكيو أقداليم فيمدا بينهدا"...
وكددان الق ددد مددن وراء ذلددك عدددم ضددم كركددوك إىل إقلدديم كوردسددتان .أمددا املددادة
(/58ج) فقد ن على أن "تؤجّو التسوية النها ية لألراضي املتنازع عليها ومدن
ضمنها كركوك إىل حدني اسدتكمال ارجدراءات أعدظه وإجدراء إح دا ٍء سدكاني عدادل
وشفاف وإىل حني امل ادقة على الدستور الدا م جيب أن تتمّ هذه التسدوية بشدك دو
يتّفددق مددع مبددادئ العدالددة آخددذاً بنتددر االعتبددار إرادة سدكّان تلددك اجنراضددي"ق ومددا
نظحددع مددن الفقددرة أنهددا ارتبط د تسددوية املشددكلة بتنفيددذ واسددتكمال ارجددراءات
الواردة يف الفقرتني (أ) و (ب) من املدادة 58ق وكدذلك إجدراء إح داء سدكاني عدادل

وشفاف وبعد امل ادقة على الدستور الددا مق وكدذلك إشدارتها إىل العدالدة وأن تأخدذ
م احل ورغبات السكان اجنصليني للمنطقة بنتر االعتبار دون الوافدين.
كو هذه ارجراءات من الناحية النترية إجراءات عادلة إال ان من الناحية
العملية صعبة التنفيذ كما أنها تتطلب وقتاً طويظً من شان أن تؤجو التسدوية إىل
وقد بعيددد .إىل جانددب أن املددادة  58وبفقراتهددا الثظثددة ا حتدددد املندداطق املتنددازع
عليها باستثناء كركوك.

والتزام داً بالتعهددد الددوارد يف قددانون إدارة الدولددة ويف امل دادة (/2ب )1/الدديت

حددت الفرتة اجنوىل من املرحلة االنتقالية بتلك اليت تبدأ بتشكيو حكومة عراقية
مؤقّتة ذات سيادة كاملدة تتدوىل السدلطة يف  30حزيدران  2004وقدد مت ارعدظن
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عددن تشددكيو احلكومددة العراقيددة املؤقتددة يف  28حزيددران  2004بر اسددة إيدداد
عظوي من قبو أعضاء جملس احلكم .واختيار برهم صاحل نا باً ل ق وغازي مشدعو
عجيو الياور ر يساً للجمهورية وإبراهيم ايعفري وروز ندوري شداويس نا بدان لد ق
وحل حمو سلطة اال تظف املوحدة وجملس احلكم العراقدي يف إدارة شدؤون الدبظدق
وهكذا أصب هناك سلطة تنفيذية مشكّلة وفقاً للقانون املدذكور وبالتدالي مسدؤولة

عن تنفيذ مواده ومنها املادة  .58ومنذ توليها السلطة ظهرت خمداوف الكدورد مدن
عدم التزامها باآللية الدستورية احملددة للموق ولطمدأنتهم تعهدد عدظوي يف رسدالت
املؤرخة يف  2005/1/8واملوجهة إىل القيادة السياسية الكوردية أعترب فيهدا تنفيدذ
املادة املذكورة واجباً على عاتق حكومت ون

الفقدرة الثانيدة مدن رسدالت علدى

ان "تتعهدد احلكومدة بتفعيدو اآلليدات الديت تدؤدي إىل تطبيدق فقدرات املدادة ()58

واملمكن تنفيذها ضمن الفرتة االنتقالية وكما حدده القانون ويف هذا السياق أتطلدع
إىل التشدداور معكددم ومددع اجمللددس الددوطين املؤق د وهيئددة الر اسددة لتشددكيو هيئددة
مت

ة عليا وذات صظحيات قانونية ومالية وافية لتنفيدذ وتطبيدق املدادة 58

من القانون املذكور رزالة آثار سياسة الرتحيدو والدتطه العرقدي اهلادفدة إىل تغدي
الوضع السكاني لكركوك"( .)1ولكن على الرغم من هذا التعهدد ومشداركة الكدورد يف
تشكيلة حكومت إال ان ا خيطو أية خطوة جتاه تطبيدق املدادة املدذكورةق وكدو مدا
قام د بهددا حكومت د متثل د يف إصدددار قرارهددا يف متديددد عمددو اهليئددة العليددا حلددو
النزاعات امللكية والعقارات اليت شكلتها سدلطة اال دتظف املؤقتدة()2ق وقرارهدا املدرقم

( )1لظطظع على نو الرسالة ينتر :ئةمحةة عةزيزل سةرضاوةى ثكَشوول ل .163-162

( )2شكل سلطة التمالف املؤقتدة هيئدة املطالبدات العقاريدة يف شدهر كدانون ثداني  2004للمسداعدة يف إعدادة
امللكيات امل ادرة إىل أصمابها اجنصليني والف و يف االدعاءات املتضادةق واسدتطاع اهليئدة خدظل الربدع اجنول

من عام  2006الب يف حوالي  21,000دعوى من أصو  131,000دعوى على مسدتوى البلدد وحدوالي
 4000دعوى فقا من أصو  21.000دعوى يف حمافتة كركوكق ومت إعادة تسمية اهليئة لت ب هيئدة
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 3الذي شدد على تطبيدق املدادة 58ق والقدرار رقدم  13يف  2004/12/30حدول
إلغاء كافة قرارات جملس قيادة الثورة املنمو(.)1

ووفقاً لألجندة الدسدتورية وكمدا حدددت يف املدادة (/2ب) مدن قدانون إدارة

الدولة للمرحلة االنتقالية فان الفرتة الثانية من املرحلة االنتقالية تبدأ بعد إجراء
انت ابات ايمعية الوطنية وتشكيو حكومة عراقية انتقالية علدى أن جتدرى هدذه

االنت ابات قبو  31كانون الثاني  .2005ومت إجدراء االنت ابدات يف كدانون الثداني
 2005وح ل قا مة التمالف الكوردستاني علدى  75مقعدداً مدن أصدو  275يف

ايمعية الوطنية العراقيةق وكذلك ح ل ايماعدة ارسدظمية يف كوردسدتان علدى

مقعدينق يف حني ح و اال تظف العراقي املوحد (الشيعي) علدى  140مقعدداًق أمدا
العرب السنة فقاطعوا هدذه االنت ابدات حيده أن اكدرب كتلدها كاند قا مدة العراقيدة
اليت ح ل على  40مقعداً .وبناءاً على تلك النتا ج مت تشكيو احلكومة العراقية

االنتقاليددة لتمددو حمددو احلكومددة العراقيددة املؤقتددة يف  3أيددار 2005ق وأصددب د.
إبراهيم ايعفدري ر يسداً للدوزراء وكدو مدن د .أ دد ايلد

وروز ندوري شداويس

وعبد مطلك ايبوري نواباً ل ق وانت ب جظل الطالباني ر يسداً للجمهوريدة وغدازي
مشعو عجيو الياور ود.عادل عبداملهدي نا بان ل  .وكان أول حكومة ذات أغلبيدة
شيعية وأول حكومة يتدوىل الكدورد فيهدا حندو ربدع املناصدب البدارزة .وكاند املهدام
الر يسددية هلددذه احلكومددة هددي ارعددداد للقيددام بانت ابددات الختيددار أعضدداء الربملددان
وحكومة دا مة مدتها أربدع سدنواتق والت دديق علدى مسدودة الدسدتور الددا م بعدد

حو النزاعات العقارية وعان اهليئة مشاكو عديددة منهدا جددل حدول القيدادات وعددم وجدود خم
مالية وتعقيدات ب وقراطيةق للمزيد ينتر:

دات

The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle over
Kirkuk, Op. Cit. , p.14.
( )1هاور َى جوخعةل سةرضاوةى ثكَشوول ل .17-16
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كتابتها مدن قبدو ايمعيدة الوطنيدة املنت بدة( .)1كدو هدذه ارجدراءات مت حتديددها
وجب قانون إدارة الدولة الذي أصب دستوراً مؤقتاً للبظد يف املرحلدة االنتقاليدةق
وبالتدددالي أصدددبم احلكومدددة االنتقاليدددة خاضدددعة لدد وملتزمدددة بتنفيدددذ بندددودهق
وخب وص تنفيدذها للمدادة 58ق فدان احلكومدة وعلدى الدرغم مدن املشداركة الكدب ة

للكددورد فيهدداق بعددد تعهددد اال ددتظف الددوطين العراقددي للتمددالف الكوردسددتاني علددى
التطبيددق الكامددو للمددادة املددذكورةق إال أنهددا تن ددل عددن تطبيقهدداق حيدده ا متددن
اجنموال الظزمة لتطبيق بنود املادةق وكرد فعدو علدى هدذه السياسدة أصددرت قا مدة
التمالف الكوردستاني مذكرة اعرتاضية إىل اجمللس الوطين شددت فيها علدى تنفيدذ

املددادة  58وتطبيددع اجنوضدداع يف املندداطق املتنددازع عليهددا وطالددب اجمللددس مارسددة
ضغوطات على ايعفري لظلتزام بتنفيذ املادة ب ورة تامة( .)2ونتيجة للضغوطات

الكوردية على ايعفري اصدر اجنخ القرار املرقم ( )23يف عدام  2005خب دوص

تشكيو ينة لتنفيذ املادة  58بر اسدة سدكرت احلدزب الشديوعي العراقدي ( يدد
جميددد موسددى) وعضددوية سددتة وزراء ومخددس ش

دديات مددن املكونددات العراقيددة

وعضوية ممثو حكومة إقليم كوردستان (د .حممدد إحسدان رمضدان) ك طدوة حندو
تطبيع اجنوضاع يف املناطق املتنازع عليها()3ق ومت

ديو مبدال قددرت بدد (200

مليون دوالر) جنغرا عمليات التطبيع وارجراءات اجنخدرىق إال أن هدذه اللجندة ا
تسددتلم أيد ًا مددن تلددك املبدال ممددا حالد علددى اللجنددة دون أداء واجباتهددا يف املندداطق
املتنددازع عليهدداق وب ددورة عامددة فددان حكومددة ابددراهيم ايعفددري ا ت دول اهتمام داً
بتنفيذ املادة بو اجته حنو كسب الوق مما تعذر على ر يس اللجنة

يد جميد

( )1للمزيد ينتر املقالة املنشورة بعنوان :احلكومة العراقية االنتقالية يف املوسوعة احلرة على االنرتني وعلى
الرابا التالي http://ar.wikipedia.org/ :ق آخر زيارة يف .2011/7/17

( )2شاخوان صابر ا دق امل در السابقق ص .90-89

( )3لظطظع على نو القرار يراجع امل در نفس ق ص .91-90
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موسى االستمرار يف هذه املهمةق وهلذه اجنسباب وكذلك عدم ثقدة الكدورد بدايعفري
دفعهم على عدم املوافقة على ترشيم لدورة ثانية(.)1
إنَّ التروف اجنمنية غ املستتبة والنزاعات الطا فيدة بدني السدنة والشديعة
اليت سادت يف مناطق الوسا واينوب العراقي بعد سدقوط النتدام البعثديق مقابدو
وجود عمق جغرايف كوردي آمدن يف إقلديم كوردسدتان يف احملافتدات الثظثدة (اربيدو
والسليمانية ودهوك)ق واحلالة اجنمنيدة الديت سدادت املنداطق املتندازع عليهدا وخاصدة
كركوك اجنقو أماناً من إقليم كوردستان واجنكثر أمانداً مدن الوسدا وايندوبق وعددم
وصول شرارة احلرب الطا فية بني السنة والشيعة اليهاق دفع بالوافدين العدرب إىل
البقاء يف تلك املناطق اآلمن نسبياً بدالً من العودة إىل منداطقهم اجنصدلية يف الوسدا
واينوب غ اآلمدنق يف الطدرف املقابدو هدذه التدروف دفعد الكدث مدن املهجدرين
الكورد إىل عدم العودة إىل املناطق املتنازع عليها مفضظً البقداء يف كوردسدتان اجنكثدر
أماناً.
يبدو مما سبقق أن قانون إدارة الدولدة كدان دسدتوراً مؤقتداً للبلدد يف للفدرتة
االنتقالية اليت تكون من مرحلتنيق اجنوىل سادت فيها حكومة مؤقتة بر اسة أيداد
عظويق واملرحلة الثانية حكم فيها حكومة انتقالية بر اسدة إبدراهيم ايعفدري.
حيه متكدن الطدرف الكدوردي املفداو مدن تثبيد احلقدوق الكورديدة وخاصدة مدا
يتعلق باملناطق املتندازع عليهدا الديت خ

د هلدا املدادة  58مدن الدسدتور املدذكورق

الددذي تشددكو علددى أساسدد احلكددومتنيق وبالتددالي أصددبم احلكومتددان ملتددزمتني
بتنفيددذهاق وتضددمن املددادة أيضداً م ددطل املندداطق املتنددازع عليهددا كتعددب يدوحي
بوجود صراع على السيادة بني طرفني دوليني إال أن يف حقيقدة اجنمدر كدان نزاعداً
إداريد ًا وسياسدياً داخليداً بدني احلكومدة االحتاديدة وحكومدة إقلديم كوردسدتان ضددمن
حدود الدولة الواحدة .كما أن أهم حماور املادة متثل يف أنها تعرتف بوجود مشدكلة
( )1إينغا روح وهانس رميشاق امل در السابقق ص.12
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املناطق املتنازع عليهداق ويعتدرب هدذا االعدرتاف ضدرورياً لكدون أيدة معايدة للمشدكلة
تتطلب اعرتافاً مسبقاًق كما فرض التزاماً على احلكومدة بتطبيدع اجنوضداع يف هدذه
املندداطقق حيدده أن إدراج حددو مشدداكو مثددو حددو نزاعددات امللكيددة العقاريددة وعددودة
املهجددرين وإعددادة الوافدددين هددي إجددراءات كفيلددة بالتوصددو إىل حددو للمشددكلةق ويف
اياندب اآلخددرق فددان املددادة ال حتدددد هدذه املندداطق باسددتثناء كركددوك وبالتددالي تددرك
الغمو حول املوضوعق وان تأكيد املادة على أن تؤجو التسوية النها ية إىل ما بعدد
كتابة الدستور الدا م شدجع احلكدومتني املدذكورتني علدى عددم العمدو سدريعاً علدى
تنفيذ عملية التطبيعق وهكذا انته مدة احلكدومتني وا حتقدق شديء يدذكرق كمدا
ن د املددادة علددى إجددراء إح دداء سددكاني يف املندداطق املتنددازع عليهددا وثددم اشددرتاك
املواطنني لتقرير م هذه املناطق عرب االستفتاءق ولكن ال ميكدن إجدراء ارح داء
واالستفتاء قبو االنتهاء من عملية التطبيع .أمدا مدا يتعلدق باحلددود ارداريدة هلدذه
املناطقق فعلى الدرغم مدن أن املدادة أعطد ر اسدة ايمهوريدةق والديت ترأسدها جدظل
الطالباني أثناء فرتة احلكومة االنتقاليةق لتقدديم التوصديات إىل ايمعيدة الوطنيدةق
وذلك ملعاية تلك التغي ات اردارية اليت أحدثتها احلكومات السابقة ضمن سياسدة
التعريبق ف ن ا يقم على تقديم أية توصديات بهدذا الشدأن .وهكدذا ظدو االعدرتاف
بكوردستان يف ظو قانون إدارة الدولة حمدداً وا تشمو املناطق الكوردية اليت تقدع

حت د اخلددا اجنخضددرق وعلددى ال درغم مددن القددوة الدديت امتدداز بهددا الكددورد يف 2003
وانهيار اييش العراقي ومؤسسدات ق ورغدم السديطرة الفعليدة للبيشدمركة واردارات
الكوردية على اغلدب هدذه املنداطق آندذاكق إال أن الكدورد اجتهدوا حندو تداط مشدكلة
هذه املناطق دستورياًق ورغم كو ذلك فأنهم فشدلوا يف تطبيقهداق ولكدن يتدو قدانون

إدارة الدولدددة واملدددادة  58مند د وثيقدددة ركيدددة هامدددة اعدددرتف وجبهدددا العدددراق

باالضطهاد حبق الكورد يف هذه املناطق ووضع آلية حلو املشكلة.
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املطلب الثاني :آلية احلو وفق ًا للدستور العراقي لعام 2005
وضددع قددانون إدارة الدولددة للمرحلددة االنتقاليددة اخلطددوط العريضددة لكتابددة

الدستور الدا م للعراقق حيه ألزم املادّة  60مند ايمعيدة الوطنيدة العراقيدة يف

عهد احلكومة االنتقالية لكتابة مسودة دستور دا م للبلدق كما أن املدادّة  61حدددت
ايدددول الددزمين لكتابت د يف موعددد أق دداه  15آب 2005ق وعرضددها علددى الشددعب
للموافقة علي باستفتاء عام على أن تنشر املسودة وتوزّع ب دورة واسدعة لتشدجيع
إجراء نقايف عام بني الشعب بشأنها قبو إجراء االستفتاء العامق وحددت املدادة آليدة
االسددتفتاء علددى أن تكددون مسددودة الدسددتور م ددادقاً عليهددا عنددد موافقددة أغلبيددة
الندداخبني وإذا ا يرفضددها ثلثددا الندداخبني يف ثددظث حمافتددات أو أكثددرق كمددا ن د
املادة املذكورة على اند بعدد املوافقدة علدى الدسدتور باالسدتفتاء جتدري االنت ابدات
لتشكيو حكومة دا مة يف موعد أق اه  15كدانون اجنول  2005وتتدولّى احلكومدة
ايديدة مهامها يف موعدٍ أق اه  31كانون اجنول .2005
والتزاماً باملهمة الدستورية امللقاة على عاتقها انت ب ايمعية الوطنيدة يف
عهددد احلكومددة االنتقاليددة ينددة مكونددة مددن  55عضددوا يف  2005/5/10لكتابددة
مسددودة الدسددتور الدددا م بر اسددة همددام ددودي وأصددب د .فددؤاد مع ددوم وعدددنان
اينابي نواباً ل ق وكان تتشكو من  28عضدواً ممدثلني عدن الكتدو الشديعية و 15
من قا مة التمالف الكوردستاني و  8من قا مة العراقية واحلزب الشيوعي وايبهة
الرتكمانيددة والسددنة واملسديميني وفقددا السددتمقاقهم االنت ددابيق وانتهد اللجنددة مددن
كتابة مسودة الدستور يف )1(2005/8/22ق وعرضها على الشعب العراقي للموافقة
عليهددا يف اسدددتفتاء عددام بتددداريخ  2005/10/15ح ددل علدددى موافقددة الشدددعب
عليها(.)2
( )1ريَبني حمةخةة سوفىل سةرضاوةى ثكَشوول ل .178-175

( )2ح ل مسودة الدستور على موافقة الشعب العراقي من خظل االستفتاء العام بدد (796ق742ق )7صدوت
بددنعم أي  %78,59مقابددو (495ق109ق )2صددوت بددد ال أي بنسددبة %21,41ق واجتدداز العددا ق الدسددتوري
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و ا أن كتابة الدستور الدا م اعتمددت علدى اجنسدس العامدة الدواردة يف قدانون إدارة
الدولة للمرحلة االنتقاليةق إال ان أعاد التأكيد على املبادئ اجنساسدية الديت وردت يف
اجنخ ةق ومن أبرزها شكو الدولة والنتام السياسي فيهاق حيه أشارت املدادة ( )1إىل
أن مجهورية العراق دولة احتادية واحددة مسدتقلة ذات سديادة كاملدة نتدام احلكدم
فيها مجهوري برملاني دميقراطيق واعرتف املادة ( )3بالتعددية القوميدة والدينيدة
واملذهبية للعراق .وعلى صدعيد حقدوق الكدورد أعداد الدسدتور الددا م التأكيدد علدى
حقوقهم املعرتف بها يف قانون إدارة الدولةق فأكدت املادة ( )4على أن اللغدة العربيدة
واللغدة الكورديدة همدا اللغتدان الركيتددان للعدراق كمدا اقدرت املدادة ( )117بد قليم
كوردستان وسلطات القا مة إقليماً احتاديداً .أمدا املدادة ( )141فدنو علدى اسدتمرار
العمددو بددالقوانني الدديت مت تشددريعها يف إقلدديم كوردسددتان منددذ عددام  1992واعتددرب
القددرارات املت ددذة مددن قبددو حكومددة إقلدديم كوردسددتان نافددذة املفعددول مددا ا تكددن
خمالفة هلذا الدستور .كما عاا الدسدتور ايديدد هاجسداً لددى الكدورد ورد يف املدادة
(/53ج) من قانون إدارة الدولة حول استثناء كو من بغداد وكركدوك عدن تشدكيو
أقلدديمق الدديت فهم د الكددورد علددى أنهددا مددادة موجهددة ليمنددع ضددم كركددوك إىل إقلدديم
كوردستانق فجاء الدستور الدا م ويف املادة ( )124لينو على ان ال جيوز للعاصمة
بغداد أن تنضم رقلديم ق وبهدذا فسد اجملدال أمدام احتماليدة ضدم كركدوك إىل إقلديم
كوردستان .أما خب وص مشدكلة املنداطق املتندازع عليهدا فدان املدادة  58مدن قدانون

إدارة الدولددة انتقلدد إىل الدسدددتور الدددا م يف املدددادة 140ق إىل جاندددب أن الدسدددتور
حول رفت ثلثي الناخبني يف ثظثدة حمافتداتق وح دو الدرفت يف ثظثدة حمافتدات ففدي حمافتدة االنبدار

صوت (011ق )252أي  %96,96بظ مقابو ( )7908أي  %3,04بنعمق ويف حمافتة صظح الدين صدوت

(066ق )417أي  %81,75ب دد ال مقابددو (086ق )93أي  %18,25بددنعمق أمددا يف حمافتددة نينددوى فددرغم
رفضها للدستور بد (889ق )395صوت أي  %55,08بد ال مقابو (869ق )322أي  %44,92بدنعمق إال أن
نسبة الرفت ا ت و إىل أغلبية ثلثي اجنصوات وهكدذا أنقدذ الدسدتور مدن الدرفت الشدع ق للمزيدد ينتدر:

املفوضية العليا لظنت ابات يف العراقق وثيقة ت ديق النتا ج النها ية الستفتاء .2005/10/15
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ايديددد شددهد وض دوحاً أكثددر يف معتددم مددواده عددن قددانون إدارة الدولددة للمرحلددة
االنتقاليةق ون

املادة ( )140على ان :

"أوالً :تتوىل السلطة التنفيذية ا اذ اخلطوات الظزمدة السدتكمال تنفيدذ متطلبدات
املددادة ( )58مددن قدددانون إدارة الدولددة العراقيددة للمرحلدددة االنتقاليددة بكدددو

فقراتها.
ثانياً :املسؤولية امللقداة علدى السدلطة التنفيذيدة يف احلكومدة االنتقاليدة واملن دوص
عليهددا يف املددادة ( )58مددن قددانون إدارة الدولددة العراقيددة للمرحلددة االنتقاليددة
متتد وتستمر إىل السلطة التنفيذية املنت بدة وجدب هدذا الدسدتور علدى أن
تنجددز كاملددة (التطبيددع ارح دداء وتنتهددي باسددتفتاء يف كركددوك واملندداطق
اجنخددرى املتنددازع عليهددا لتمديددد إرادة مواطنيهددا) يف مدددة أق دداها احلددادي
والثظثون من شهر كانون اجنول سنة ألفني وسبعة ."2007/12/31
ونظحع على أن املادة جاءت بنفس اللغدة الديت صديغ بهدا املدادة  58مدن

قانون إدارة الدولة مع إضافة ثظثدة إيضداحاتق أوال :إناطدة مسدؤولية تنفيدذ املدادة
بالسلطة التنفيذية املنت بة وفقاً للدستور الددا مق وثانيدا :استعاضد عبدارة (إرادة
الشعب) بعبارة (االستفتاء)ق وثالثاً :أنها حددت موعداً للتسوية النها يدة مدن خدظل
ثظث مراحو وهي التطبيع وارح اء وثم إجراء االسدتفتاء لتمديدد إرادة مدواطين
هذه املناطق يف مدة أق اها .2007/12/31
وفيما يتعلق باملرحلة اجنوىل (التطبيع)ق ف نهدا كاند واضدمة إىل حدد مدا يف

املادة  58مدن قدانون إدارة الدولدةق ومتثلد يف إعدادة املدرحلني إىل املنداطق املتندازع
عليهاق وإرجاع الوافدين من هذه املناطق إىل مناطقهم اجنصليةق وتوف فدرص عمدو
جديدة لألش اص الدذين حرمدوا مدن ذلدك يف تلدك املنداطقق والسدماح هلدم بتقريدر
هويتهم الوطنية وانتما هم العرقيق وإلغاء التغي ات ارداريدة الديت أجريد جنسدباب
سياسية يف عهد احلكومات السابقةق وهي إجراءات حمددة وواضمة إىل حد كب .
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أما املرحلدة الثانيدة فهدي إجدراء إح داء سدكاني يف املنداطق املتندازع عليهداق
ويبدو أن املادة اكتف بذكر ارح اء دون أن حتدد التفاصيو مثدو موعدد إجدراءهق
وهدو سيتضدمن سدؤاالً لتمديدد االنتمداء العرقدي للسدكانق وهدو اند يف حالدة إجددراء
ارح دداء السددكاني العددام للبلددد سدديفي بددالغر أم اند إح دداء سددكاني خدداص بهددذه
املناطقق حيه ان وفقاً للتعداد السكاني العشري املعتداد إجدراءه يف العدراق كدان مدن
املفرت

أن جيري يف عام  2007إال ان تأجو .وعلى أي حال فدان إجدراء ارح داء

يتوقف على االنتهاء من مرحلة التطبيع.
أما املرحلة الثالثة فتمثو يف إجدراء اسدتفتاء يف املنداطق املتندازع عليهدا كدي
يتسنى جنهالي هذه املناطق التعب عن إرادتهم فيما يتعلدق بوضدعهم ارداريق إال أن
ما نظحتد يف هدذه املدادة أنهدا ا تتطدرق إىل جز يدات االسدتفتاء وتدرك تفاصديو
إجرا غامضاًق فهي ا حتدد ايهة امل ولة ب جراء االستفتاءق كما ا حتدد من هدو
الناخب أي من ل حق الت وي ق وما هي معداي أهليدة الناخدبق وكدذلك ا حتددد
ما هو السؤال الذي سديطرح علدى الناخدب هدو سديكون االختيدار بدني االنضدمام إىل
كوردستان أو البقاء مع املركزق أو طرح خيار إضايف آخر إىل جانب هذين اخليدارينق
كأن تكون خيدار كركدوك إقليمد ًا قا مد ًا بذاتد  .كمدا ا حتددد املدادة مدا هدي احلددود
ايغرافية أو اردارية اليت ي وت فيها الناخبق هو سدتكون علدى ال دعيد الدوطين
احملافتة القضاء أو الناحية .كما ا حتدد النسدبة أي مدا هدو احلدد اجندندى لتمريدر
االسددتفتاء هددو سدديتطلب ذلددك الوصددول إىل نسددب مئويددة معيندد مددن املشدداركة
ايماه يةق وما هي النسبة املئوية املطلوبة من اجنصوات اليت ت وت ل احل أو ضدد
احددد اخليددارات املطروحددةق هددو سددتكون بأغلبيددة بسدديطة أم أغلبيددة ثلثددي عدددد
امل وتني.
ومدن املسدا و اجنخدرى الغامضدة يف املددادة هدو عددم حتديدد املنداطق املتنددازع
عليها باستثناء كركوكق واكتفى بذكر عبارة ( ...كركوك واملناطق اجنخرى املتندازع
عليها) لتش إىل وجود مناطق أخدرى غد كركدوك تددخو ضدمن املنداطق املتندازع
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عليهدداق وهددذا الغمددو قددد يسددبب يف ظهددور خظفددات مسددتقبلية بددني اجنطددراف
السياسية حول حتديد دقيق لكو املناطق .بو وحتى ذكرها السدم كركدوك تتممدو
تفس د اً هددو أن املق ددود منهددا كركددوك كمدينددة أو كممافتددةق خاصددة أن التسددمية
الركية للممافتة هي التأميم.

املسالة اجنخرى اهلامة يف املادة  140متثو يف حتديد املوعد النها ي لتسدوية

النزاع بتنفيذ املراحو الثظثة بتاريخ 2007/12/31ق فرغم حتديد هذا السدقف
الزمين ل ق إال أن ما نظحت يف هذه النقطة أن املادة ا حتدد السقف الدزمين لكدو
مرحلةق وأصر ايانب الكوردي عند وضع الدستور على حتديدد موعدد نهدا ي علدى
وج التمديدق ملنع السلطة التنفيذية االحتادية مدن تدأخ التزاماتهدا جتداه تنفيدذ
املددادة كمددا أن املددادة ا تشددر إىل أيددة آليددة أو بدددا و يف حالددة عدددم التددزام السددلطة
التنفيذية باملوعد احملددق باستثناء مدا ورد يف املدادة حدول اللجدوء إىل تعديني حمكّدم
حمايددد أو الطلددب مددن اجنمددني العددام لألمددم املتمدددة لتعدديني ش ددية دوليددة للقيددام
بالتمكيمق وهذا ارجراء كان خاصاً باحلدود اردارية فقا وا تتضمن كدو العمليدة
أي ا متتد صظحيات احملكم إىل ارح اء واالستفتاء.
املسددالة اجنخددرى الدديت طرح د يف املددادة  140تتمثددو يف أنهددا أشددارت إىل أن

املسؤولية امللقاة على السلطة التنفيذية يف احلكومة االنتقاليدة واملن دوص عليهدا يف

املادة  58من قدانون إدارة الدولدة للمرحلدة االنتقاليدة تسدتمر وتنتقدو إىل السدلطة
التنفيذيددة املنت بددة وجددب الدسددتور الدددا مق وهنددا قددد يطددرح سددؤال حددول مددا
املق ددود بالسددلطة التنفيذيددة وهددي بالتأكيددد ال تشددمو جملددس حمافتددة كركددوك أو
حتى حكومة كوردستانق إال ان هناك رأي يطرح الكاتبدان اجنمريكيدان (برينددان
اول ي وديفيد باتنام)ق بأند يف حالدة فشدو السدلطة التنفيذيدة االحتاديدة يف الوفداء
بالتزاماتها الدستوريةق فليس هناك أي عا ق قدانوني للسدلطات التنفيذيدة اجنخدرى
يف العددراق للقيددام علددى تنفيددذ أحكددام املددادة  140وعلددى سددبيو املثددال ان د حي دق

حلكومددة إقلدديم كوردسددتان وجملددس حمافتددة كركددوك تنتدديم االسددتفتاء يف هددذه
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املناطق شريطة احرتام مجيع اجنحكام اجنخرى من الدستور العراقديق ومنهدا ضدمان
حقدوق اينسدديات غد الكورديددة وضددمان توزيدع عا ددات الدنفا يف كركددوك وفقداً
للدستور(.)1
يبدو مما سدبقق أن اآلليدة الديت وضدعها الدسدتور آليدة عادلدة وبسديطة مدن
الناحيددة النتريددةق حيدده أن التطبيددع كمرحلددة أوىل تتمثددو ب عددادة املددرحلني إىل
املناطق املتنازع عليهاق وإعادة الوافدين إىل أماكنهم اجنصلية اليت استقدموا منها مدع
تعويت عدادل لكلتدا ايمداعتنيق إال أن هدذا ارجدراء يتطلدب جهدودًا كدب ة وأمدوال
طا لددةق وعدالددة املددادة تتمثددو يف أن اللغددة املسددت دمة يف املددادة لغددة لينددة وال تتسددم
بالطددابع ارلزامددي يف تطبيددق هددذا ارجددراءق وبالتددالي ال تتعددار مددع حددق السددكن
والتملك للفرد العراقي يف مجيع أحناء العراقق وذلك جنن مت إسكانهم أصظً جنغرا
سياسية وخدمة لسياسة التعريبق على الرغم من أن عملية التعريب كاند قضدية
سياس ديةق إال أن املددادة حوّلتهددا إىل قضددية قانونيددةق وبالتددالي أصددب املسددتفيد مددن
التعريب مستفيداً مدن التطبيدع أيضداًق كمدا أن مدا يؤخدذ علدى الدسدتور اند خدو
التعريددب بددد مددا بعددد عددام  1968يف حددني أن التعريددب بدددأ منددذ الثظثينيددات مددن

القرن املاضيق حيه أن من اسدتقدم إىل هدذه املنداطق قبدو عدام  1968أصدب مدن
غ املشدمولني بعمليدة التطبيدعق وبالتدالي ظهدر هلدم م دطل "العدرب اجنصدليني"
لإلشارة إليهمق بو أن الدستور كفدو عددم طدرد العدرب الوافددين إليهدا بشدرط أن ال
يكون هلم حق الت وي يف أي اسدتفتاء مسدتقبلي حدول م د هدذه املنداطقق كدون
املادة وصدفهم بالغربداءق ون د املدادة علدى أن لسدكانها اجنصدليني وحددهم احلدق يف
تقرير م هذه املناطق .أما ما يتعلق باحلدود اردارية فدأن إعدادة رسدم خارطدة
الوحدات اردارية وإرجاعها إىل سابق عهددهاق يتطلدب إرادة حقيقيدة لددى القدا مني
على تنفيذها والتنسيق املتبادل بني ايهات امل تلفة .وهكذا فأن االنتهداء مدن هدذه
املرحلددة ضددرورية كددي يتسددنى للجهددات امل ت ددة بالعمددو يف املرحلددة الثانيددة وهددي
(1) Brendan O’Leary and David Bateman, Op. Cit. p.4.
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ارح اء .حيه أن الغر من ارح اء الوارد يف املدادة هدي احل دول علدى البياندات
الظزمة حول عدد السكان وحتديد نسب كو مكون يف هدذه املنداطقق وان أي إح داء
جيددري سددواء كددان علددى املسددتوى الددوطين أو إح دداء خدداص بهددذه املندداطق سددتفي
بالغر ق وال ميكن التعويو على نتا ج ارح اء على ان يعين إقرار امل النهدا ي
هلددذه املندداطقق جنن د ال يفددرت أن ت ددوت كددو مكددون اثددين وفق داً لطروحددات قددواه
السياسيةق جنن قد ت وت نسبة وان كان قليلة مدن الرتكمدان والعدرب ل داحل الضدم
إىل كوردسددتانق أو قددد ت ددوت نسددبة قليلددة مددن الكددورد ل دداحل البقدداء مددع املركددز.
والسؤال عن مدى ارتباط إجراء ارح اء باالنتهاء من عمليدة التطبيدع فاند ميكدن
الق يام بد جراء ارح داء حتدى قبدو االنتهداء مدن التطبيدعق وذلدك مدن خدظل وضدع
إجراءات أخرى تتمثو يف حتديد إعداد الوافدين الذين ا يهاجروا املناطق املتندازع
عليهددا بعددد إىل مندداطقهم اجنصددلية يف وسددا وجنددوب الددبظد علددى حسدداب مندداطقهم
اجنصلية وكذلك حتديد إعداد املرحلني يف احملافتات اجنخرى الدذين ا يعدودوا بعدد
إىل مناطقهم يف املناطق املتنازع عليها واعتبارهم من سكان تلك املناطق.
وخب ددوص االسددتفتاءق فعلددى الددرغم مددن أن املددادة ا حتدددد تفاصدديل إال أن
مضددمون املددادة يشد بددان أهددالي املنطقددة االصددظء واملددرحلني سدديكون هلددم احلددق يف
الت وي ق على اعتبار أن املادة أشارت إىل تطبيع اجنوضداع كدي يتسدنى حتديدد إرادة

مواطنيهاق وأشارت املادة 58ق اليت انتقل إىل املادة 140ق إىل مواطين هدذه املنداطق
باملرحلني ووصدف اآلخدرين بالغربداء والوافددين وحدددت منطقدتهم يف حمافتدات
أخددرى قددد تقددع يف وسددا أو جنددوب العددراقق وحتددى يف حالددة بقدداء الوافدددين دون
عددودتهم إىل مندداطقهم اجنصددلية فددظ حيددق هلددم الت ددوي ق أمددا حدددود االسددتفتاء
خب وص كركوك قد وضمها الدستور أما املنداطق اجنخدرى فكاند غد واضدمةق إال
أن إجرا هددا يف أيددة منطقددة تعتمددد علددى إرادة مواطنيهدداق أمددا خب ددوص خمدداوف
اجنطراف غ الكورديدة ب دخدال منداطق غد كركدوك إىل االسدتفتاء قدد ال تكدون يف
حملد ق علددى أسددا اند حتددى وان طالددب الكددورد بد جراء االسددتفتاء يف أيددة منطقددة
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سدديكون القددرار بيددد أهاليهددا .إال أن املشددكلة احلقيقيددة تتمثددو يف حتديددد الوحدددة
اردارية اليت جتدري علدى أساسدها االسدتفتاءق وان املطالبدة بدان تكدون علدى املسدتوى
الوطين فان هذا خيالف الدستور لكون الدستور يش إىل إرادة مواطين هذه املنداطق
ولدديس إىل إرادة كددو الشددعب العراقددي الدديت تشددكو العددرب غالبيتهددا والدديت حتمدد ًا
س فضون ضدمها إىل كوردسدتانق وفيمدا عددا هدذا فاند وفقد ًا لقدراءة واقدع املنطقدة
ميكن أن حتدد الوحدة اردارية اليت ستجري فيها االستفتاءق ففي حمافتدة كركدوك
ولكونها كلها تددخو ضدمن املنداطق املتندازع عليهدا فمدن الناحيدة الواقعيدة جيدب أن
يكددون االسددتفتاء فيهددا علددى أسددا احملافتددةق أمددا يف احملافتددات اجنخددرى فددان مشددول
قضاء معني ضمن املناطق املتنازع عليها يف هذه احملافتات يعين أن يكون االستفتاء
على أسا الق ضاءق واملثال علدى ذلدك قضداء خدانقني يف ديداىل أو قضداء الشدي ان يف
نينددوىق يف حددني ددد أن هندداك وحدددات إداريددة علددى مسددتوى الناحيددة تقددع ضددمن
املناطق املتنازع عليهاق ومنها ناحية مندلي يف قضاء بلدروز يف حمافتة دياىلق فهندا
ميكددن أجددراء االسددتفتاء علددى مسددتوى الناحيددة .ومددا يتعلددق بالسددؤال واخليددارات
املطروحة حول ايهة اليت يرغب مواطنوها أن يكونوا عا دين إدارياً هلاق ففي ظدو
الواقع السا د يف العراق هناك خياران اجنوىل هي احلكومة االحتاديدة واجنخدرى إقلديم
كوردسددتان وبالتددالي االنضددمام سدديكون إىل احدددهماق أمددا خب ددوص إضددافة خيددارات
أخرى فان اخليار اآل خر قدد يكدون ب قامدة إقلديم جديدد يف حمافتدة كركدوكق وهدو
أيضاً خيار دستوري وفقاً للمادة ( .)117أما عن النسبة فان ما هو متبع يف العرف
أالستفتا ي فان االستفتاء يتم بنجاح اخليار الدذي حي دو علدى اجنغلبيدة البسديطة.
وعلددى أيددة حددال فاندد ال ميكددن إجددراء االسددتفتاء دون التطبيددع وارح دداء إال إذا
استثن الوافدين من املشاركة يف الت وي ومشدول الت دوي يف الوحددات ارداريدة
اليت ف ل عن هدذه املنداطق وا ترجدع إليهدا بعدد مثدو مججمدال وكفدري وكدظر
وغ هددا .ومددا نظحت د أن الكددورد يرغبددون بد جراء االسددتفتاء جننهددم يدددركون بددأن
نتا جهددا سددتكون ل دداحلهم وبالتددالي ستضددم اغلددب هددذه املندداطق إىل كوردسددتانق
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وباملقابدددو دددد أن اجنطدددراف اجنخدددرى يعارضد دون االسدددتفتاء بشددددة وأنهد دم سد دوف

يقاطعونهدددا وس فضد دون نتا جهدددا .كمدددا أن املدددادة  140ال دددو فقدددا كركدددوك
واملواطنون الكورد وإمنا تشمو مناطق أخرى تعر وضعها السكاني للتغي جدرّاء
سياسات وممارسات النتام السابقق ومشو حتى مناطق يف وسا وجنوب العدراقق إال
أن اجنهمية الكب ة لكركوك جعلها حما أنتار ايميع.

املطلب الثاله :ينة تنفيذ املادة  140من الدستور العراقي لعام
2005

بعددد أن وضددع السددلطة التشددريعية مسددودة الدسددتور الدددا م للعددراقق وصددادق
عليها الشعب من خظل استفتاء عدامق أصدب الدسدتورق الدذي تضدمن آليدة حلدو مشدكلة
املناطق املتنازع عليهاق جاهزًا لكي تقدوم حكومدة عراقيدة دا مدة بتنفيدذ بندودهق ومدن
اجددو ذلددك شددهد العددراق انت ابددات نيابيددة يف  15كددانون اجنول 2005ق ح ددو فيهددا
اال تظف العراقدي املوحدد (الشديعي) علدى (137ق021ق )5صدوتاً وضدمن  128مقعدداً
مددن أصددو  275مددن مقاعددد الربملددانق كمددا ح ددل قا مددة التمددالف الكوردسددتاني علددى
(172ق642ق )2صدددوت وضدددمن  53مقعدددد مدددع ح دددول قا مدددة االحتددداد ارسدددظمي

الكوردستاني (688ق )157صوتاً وح ل على  5مقاعدق أما جبهة التوافدق العراقيدة
اكددرب الكتددو العربيددة السددنية ح ددل علددى (216ق840ق )1صددوتاً وح ددل علددى 44

مقعددداًق وبالتددالي بدددأ كتلتددا اال ددتظف والتمددالف مددع كتددو برملانيددة أخددرى مفاوضددات
لتشكيو حكومة عراقية دا مةق وأصب نوري املالكي ر يساً للمكومدة العراقيدة الدا مدة
مقابو من من ب ر اسة ايمهورية لد جظل الطالبانيق إال ان وفقاً للدسدتور العراقدي

ايديد أصب النتام السياسي يف البلد نتامداً برملانيداًق بداللدة املدادة ( )78الديت ن د

علددى أن "ر دديس جملددس الددوزراء هددو املسددؤول التنفيددذي املباشددر عددن السياسددة العامددة
للدولة والقا د العام للقوات املسدلمة يقدوم بد دارة جملدس الدوزراء ويدرتأ اجتماعاتد
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ول احلق ب قالة الوزراء وافقة جملس النواب" .وهكذا أصدب ر ديس الدوزراء يف اعلدى
هرم السلطة التنفيذية وميتلك سلطات تنفيذية واسعة مقابو سلطات رمزيدة لدر يس
ايمهوريةق وبالتالي املسؤول اجنول عن تنفيذ بندود الدسدتور ومنهدا املدادة  140حيده
أناط الدستور مسؤولية تنفيذها بالسلطة التنفيذية املنت بة وفقا للدستور الدا م.
وكان د مشدداركة التمددالف الكوردسددتاني مددع اال ددتظف العراقددي املوحددد يف
تشكيلة احلكومة قا ماً على تعهد اجنخ ة االلتزام بالدسدتور وخاصدة بتنفيدذ املدادة
 140يف دورت اجنوىلق حيه أعلن املالكي عن برنامج حكومت ون الفقدرة 22
على أن "تلتزم احلكومة بتنفيذ املادة  140من الدستور واملعتمدة على املدادة 58
مددن قددانون إدارة الدولددة واملتمثلددة بتمديددد مراحددو ثددظث :التطبيددع وارح دداء
واالسددتفتاء يف كركددوك وغ هددا مددن املندداطق املتنددازع عليهددا .وتبدددأ احلكومددة إثددر
تشددكيلها يف ا دداذ اخلطددوات الظزمددة رجددراءات التطبيددع ددا فيه دا إعددادة اجنقضددية
والنواحي التابعة لكركوك يف اجنصو وتنتهي هدذه املرحلدة يف  2007/3/29حيده
تبدأ مرحلة ارح اء فيها من 2007/3/31وتتم املرحلة اجنخ ة وهي االسدتفتاء
يف  .)1("2007/11/15وهكذا بدأ ر يس الدوزراء متممسداً مدن الناحيدة النتريدة
لتنفيذ املادةق وان ما ورد يف برناجم للمكومة حدول تنفيدذ املدادة  140كدان أكثدر
وضوحاً من الدستور الدذي حددد ايددول الدزمين لكدو مرحلدة مدن مراحدو املدادة.
والتزاماً بتعهده بتنفيذ املادة  140يف برندامج حكومتد ق مت تشدكيو يندة تنفيدذ
املدادة ( )140من دسدتور مجهوريدة العدراق( )2يف شدهر تشدرين اجنول عدام 2006ق

( )1جوهر نامق سااق سةرضاوةى ثكَشوول ل .96
( )2نترا جنهمية القضية واهتمام ايهات امل تلفة تابعتها شدكل يدان عددة ملتابعدة تنفيدذ املدادة مدن قبدو
ينة تنفيدذ املدادة  140التدابع جمللدس الدوزراء العراقديق ومنهدا يندة املتابعدة املنبثقدة مدن جملدس الندواب

العراقيق وينة حكومة إقليم كوردستان مدن قبدو وزارة املنداطق خدارج ارقلديمق ويندة برملدان كوردسدتان
ملتابعة تنفيذ املادة 140ق وينة ر اسة إقليم كوردستانق وينة القوى السياسية العراقيةق واللجنة اخلاصة
حملافتة كركوكق إال أن أهم هذه اللجان هي اجنوىل لكونها هي ايهة امل ولة بتنفيذ املادة أمدا اللجدان اجنخدرى

فهي يان متابعة لعملهاق للمزيد ينتر :جوهر نامق سااق هةخان سةرضاوةل ل .102

301

وهي ينة دستورية تنفيذيدة وزاريدة قانونيدة شدكل وجدب القدرار املدرقم 46
ال ادر عن ديوان جملدس وزراء العدراق الفيددرالي متضدمناً تسدمية ر ديس اللجندة
اليت أسندها إىل (هاشم الشبلي) وزير العدل العراقدي وهدو عربدي سدين مدن احلدزب
الددوطين الدددميقراطيق القا مددة العراقيددةق وعضددوية جددواد كدداظم البددوالني وزيددر
الداخلية عربي-شيعي مستقوق وحممد خليو ايبدوري عربدي سدين وعضدو جملدس
حمافتدة كركدوكق وعضددوية ثظثدة مددن الكدورد وهددم ندرمني عثمددان حسدن وزيددرة
البيئةق وبابكر صديق أ د عضو جملس حمافتة كركوكق وحممد إحسدان رمضدان
وزير مناطق خارج ارقلديم يف حكومدة إقلديم كوردسدتان عضدواً يف اللجندة وممدثظ
حلكومة إقليم كوردستانق وكذلك عضوية اثدنني مدن الرتكمدان وهدم جاسدم حممدد
جعفدر وزيدر الرياضدة والشدباب وهدو تركمداني-شديعيق وحتسدني حممدد كهيد وهددو
تركماني-شيعي وعضدو جملدس حمافتدة كركدوكق وعضدوية ش دية آشدورية وهدو
آشددور بنيددامني يلدددا عضددو جملددس حمافتددة كركددوك .إنَّ التشددكيلة االثنيددة للجنددة
تعكس الطبيعة الدميغرافية للسكان املعنيني باملشكلةق إال أن اللجنة ا تضم وجدود
متثيو للرتكمان السنةق إال ان ويف فرتة الحقة مت إضافة عضوين همدا ا دد الدرباك

عربي-شيعي وأنور ب قدار تركماني-سدين مدن ايبهدة الرتكمانيدة( .)1ولكدن يف 22
تشرين الثاني  2006استقال عضو اللجنة جاسم حممدد جعفدرق ويف 2007/4/4

استقال ر يس اللجنة هاشم الشبليق وظو من ب شاغراً حتى نهايدة متدوز 2007
حيدده اصدددر جملددس الددوزراء قددراراً يف جلسددت االعتياديددة  33املنعقدددة بتدداريخ
 2007/7/31بتولي را دد جاهدد فهمدي ر اسدة اللجندةق وعضدوية ندرمني عثمدان
وحممد إحسان رمضدان ود .حندان الفدتظوي ممثلدة مكتدب ر ديس الدوزراءق وا دد
علي حمسن اخلفاجي وكيو وزارة الداخليةق وكو مدن حتسدني حممدد كهيدةق وحممدد
( )1ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص.266-264
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خليددو ايبددوريق وبددابكر صددديق ا دددق وآشددور يلدددا بنيددامنيق وسدداالر عبدددالكريم

الشيخ سكرت عام اللجنة( .)1ويف متوز  2011أصدر جملس الدوزراء العراقدي أمدراً

بتعدديني وزيددر النقددو واملواصددظت يف احلكومددة االحتاديددة (هددادي فرحددان العددامري)
ر يسداً جديددداً للجنددة خلفددا للددر يس السددابق را ددد فهمدديق وباشددر الدر يس ايديددد
مهمت يف .)2(2011/8/3
تتمثو مهمة اللجنة يف رفع الغنب الذي حلق بسدكان املنداطق املتندازع عليهدا
نتيجددة لسياسددات وممارسددات النتددام السددابقق والدديت متثل د يف ترحيددو املددواطنني

واغلددبهم مددن الكددورد والرتكمددان مددن مندداطقهم وحرمددانهم مددن العمددو وم ددادرة
أراضدديهم وأمظكهددم واسددتمظكها وإطفدداء احلقددوق الت ددرفية فيهددا لتغددي الرتكيبددة
السكانية هلذه املناطقق وتوطني اجنفراد الغرباء العرب حملهم وبالتالي أصدب مهمدة
اللجنة وفقاً للمادة  140معاية هذه التجاوزات وإعادة احلال إىل ما كان علي قبو

 17متوز  1968أي أن الفرتة الزمنية اليت تعمو عليها اللجنة هي مدن  17متدوز
 1968ولغاية  9نيسان  .)3(2003ولتنفيذ هدذه املهمدة ا دذت اللجندة جمموعدة

مددن القددرارات واآلليددات وارجددراءاتق منهددا إعددداد الضددوابا اخلاصددة باملشددمولني
بقرارات اللجنةق وتشكيو مكاتدب فرعيدةق وتشدكيو يدان لتق دي احلقدا قق ويندة
فنيددةق وتنتدديم اسددتمارات خاصددة بالوافدددين واملددرحلني الددراغبني يف العددودة إىل
مندداطقهم اجنصددلية السددابقة وإعددداد آليددة لنقددو سددجظت نفوس دهم بالتنسدديق مددع
املديريدددة العامدددة للجنسدددية وايدددوازات وارقامدددةق وإعدددداد آليدددة لنقدددو بطاقددداتهم
التموينية بالتنسيق مع دا درة التمدوين والت طديا يف وزارة التجدارةق وإعدداد آليدة
( )1مجهورية العراقق ر اسة جملس الوزراءق ينة تنفيدذ املدادة  140مدن دسدتور مجهوريدة العدراقق التقريدر
السنوي الرابع للجنةق بغدادق 2010ق ص 6ق .10

( )2للمزيد من التفاصيو يراجع املوقع الركي للجنة على االنرتني . www.com140.com/ :

( )3مجهورية العراقق ر اسة جملس الوزراءق يندة تنفيدذ املدادة  140مدن دسدتور مجهوريدة العدراقق التقريدر
السنوي الرابع للجنةق امل در السابقق ص.12
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ملعايددة اآلثددار املرتتبددة علددى إلغدداء العقددود الزراعيددة بالتنسدديق مددع وزارة الزراعددةق
وتشكيو ينة خمت دة ملعايدة اآلثدار املرتتبدة علدى إلغداء العقدود الزراعيدةق ويندة
أخرى خمت ة ب عدداد التوصديات الظزمدة بدالتغي ات احلاصدلة يف احلددود ارداريدة
جنسباب سياسية يف مجيع أحناء العراق(.)1
أما اهليكو التنتيمدي للجندة ف نهدا تضدم جمموعدة مكاتدب موزعدة يف مددن
كركدوك والب ددرة وميسدان وبابددو وذي قدار والواسددا وخدانقني وسددنجارق ومهمتهددا

تتمثددو يف توزيددع وتنتدديم وتدددقيق االسددتمارات علددى املشددمولني بقددرارات اللجنددة
واستظمها منهم وإرساهلا إىل ينة تق ي احلقا ق وتوزيع ال كوك علدى املشدمولنيق
كما أن لدى اللجنة أربدع يدان فرعيدة وهدي يندة السدكرتارية الديت تتدوىل متابعدة
الشددؤون العمليددة للجنددة واللجنددة املاليددة الدديت تتددوىل مهم دة ا دداز وتدددقيق مجيددع
ايوانب املالية للجنة العليا وينة تق ي احلقا ق اليت لديها مكاتب فرعية يف كدو
هذه املدن املذكورةق ومهمتها تتمثو يف التأكد من كون مقدم الطلب من املسجلني يف
إح دداء عددام  1957يف املندداطق املشددمولة باملددادةق والتمقددق مددن صددمة الوثددا ق

واملستنداتق والتأكد من مشول املعاملة بضوابا اللجندة .أمدا اللجندة الفنيدة فتكدون
مهمتهددا مجددع املعلومددات املطلوبددة لعمددو اللجنددة حددول املسددتفيدين وتزويددد اللجنددة
بارح ددا يات واخلظصددات الرقميددة لعملددها وتنتدديم اخلددرا ا وتعددديو احلدددود
والتنسيق بني اللجنة العليا ومكاتبها مع الددوا ر الركيدة وتددقيق الشدكاوى الديت
ترد إىل اللجنة مع الدوا ر الركية ومجع الوثا ق عن قرارات النتدام السدابق الديت
تثب حاالت الرتحيو والتهج وهددم القدرى وم دادرة اجنراضدي وتزويددها للجدان
تق ي احلقا ق(.)2
( )1امل در نفس ق ص .17
( )2للمزيد عن تنتيم اللجنة العليا واللجان الفرعية ومهام كو منها راجع موقع اللجنة على الرابا التالي:
 http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=6ق
آخر زيارة يف .2011/7/26
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يف ايانب اآلخر ولكي يتسنى للجنة أداء واجباتهدا الدسدتورية وفقداً للمدادة

140ق خ

هلا ميزانية سنوية واستمر هدذا الت

ديو مندذ تشدكيلها وحتدى

اآلن وبنسب متفاوتةق وكما يتهر يف ايدول التالي:
سنة الت

2006

املبل امل

و

و بالدينار

29,520,000

2007

267,000,000,000

2008

200,000,000,000

2009

272,835,396,000

2010

172,835,500,000

اجملموع الكلي

912,700,416,000
جدول رقم ()11

ميزانية ينة تطبيق املادة  140من عام .)1(2010-2006
وأثندداء عملددها اسددتطاع اللجنددة حددو عدددة مشدداكوق منهددا حتديددد املغددزى

القانوني لبعت امل طلمات الغامضة الديت وردت يف املدادة  58واملدادة 140ق حيده
حددددت اللجنددة الق ددد مددن (السددكان اجنصددليني) "بالددذين كددانوا يسددكنون املندداطق
املشمولة بأحكام املادة ( )58من قدانون إدارة الدولدة العراقيدة للمرحلدة االنتقاليدة

( )1على الرغم من أن املبل امل

و لعام  2006كان قليظً جداًق وذلدك الن اللجندة تشدكل يف شدهر تشدرين

اجنول 2006ق وبالتالي فهي ميزانيدة ثظثدة أشدهر فقداق للمزيدد ينتدر :مجهوريدة العدراقق ر اسدة جملدس

الوزراءق ينة تنفيذ املادة  140من دستور مجهورية العراقق التقرير السنوي الرابع للجنةق امل در السدابقق
ص.26
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واملادة ( )140من الدستور واملسجلني فيها يف إح داء عدام  1957قبدو ترحيلدهم
أو تهج هددم منهددا جددرباً"ق و (الوافددد) "بكددو ش د و لدديس مددن السددكان اجنصددليني
للمناطق املشمولة بأحكام املادة ( )140وغ مسجو هو أو والده يف سجو ارح داء

السكاني لعام  1957يف إحددى الوحددات ارداريدة املشدمولة بأحكدام املدادة املدذكورة
ومت توطين فيها مدن قبدو النتدام السدابق ضدمن سدياق

لتد الراميدة إىل تغدي

الواقع الدميوغرايف فيها خظل الفرتة املمتدة مدن  17متدوز  1968ولغايدة ألدد ()9

من نيسان "2003ق و(املرحو) "بكو ش و مدن سدكان املنداطق املشدمولة بأحكدام

املادة ( )140من الدستور اجربه النتام السابق على الرحيو عنها جنسباب سياسدية
أو عرقيددة أو طا فيددة أو دينيددة أو مددن الددذين مت هدددم دورهددم أو مندداطق سددكناهم
بق د الرتحيو يف الفرتة احملددة يف الفقدرة (ج) مدن هدذا البندد"ق وكدذلك (املهجدر)
"بأن د كددو ش د و مددن السددكان اجنصددليني رحدددى املندداطق املشددمولة بأحكددام املددادة
( )140مددن الدسددتور اجددربه النتددام السددابق علددى اهلجددرة منهددا سددواء بطددرده مددن

الوظيفددة أو إحالت د إىل التقاعددد جنسددباب سياسددية أو عرقيددة أو دينيددة أو طا فيددة
وحرماند مددن التوظيددف فيهدا أو مددن ممارسددة وسدا و العدديش اجنخددرى أو بالضددغا
علي بوسا و ماديدة أو معنويدة بهددف تدرك املنطقدة أو بعددم السدماح لد بدالعودة
إليهددا بعددد إخراجد مددن الوظيفددة أو إحالتد إىل التقاعددد يف املكددان الددذي نقددو إليد
وظيفيداً" .وكدذلك (املهداجر) "بكدو شد و تدرك إحددى املنداطق املشدمولة بأحكدام

املادة ( )140من الدستور جنسدباب سياسدية أو بسدبب اخلدوف مدن التعدر

للتلدم

والتعسف نتيجة السياسات القمعية للنتام السابق"(.)1
كما أصدرت اللجنة عدداً من القرارات اهلامةق منها القرار رقم ( )1بتداريخ
 2007/1/16املتضددمن إعددادة مجيددع املددوظفني مددن السددكان اجنصددليني للمندداطق

( )1للمزيد من التفاصيو ينتر :نو تقرير ر يس ينة املادة  140من الدستور (را دد فهمدي) الدذي قدمد
أمام جملس النواب العراقي يف ايلسة رقم ( )32بتاريخ .2007/12/2
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املتنازع عليها من (الكورد الرتكمان االشوريني الكلددان العدرب) الدذين مت ف دلهم
وإبعددادهم إىل خددارج هددذه املندداطق وخاصددة كركددوك جنسددباب سياسددية أو عرقيددة أو

طا فيددة أو دينيددة للفددرتة مددن  17متددوز  1968لغايددة  9نيسددان  .2003كمددا
أصدرت القرار رقم ( )2يف  2007/1/16املتضمن إعادة العوا و املرحلة واملهجدرة
الذين رحلدوا وهجدروا مدن املنداطق املتندازع عليهدا نتيجدة سياسدات النتدام السدابق

للفدددرتة مدددن  17متدددوز  1968ولغايدددة  9نيسدددان  2003إىل منددداطقهم اجنصدددلية
السددابقة مددع تعويضددهم بقطعددة ار

سددكنية وتعددويت كددو عا لددة بددد  10مظيددني

دينار داخو حدود بلدية كركوكق وخارجها ب  5مظينيق كما حددد القدرار موعدد

 2007/3/15كأق ددى موعددد هليئددة حددو النزاعددات امللكيددة العقاريددة حلددو مجيددع
قضددايا العقددارات واجنمددظك امل ددادرة واملسددتملكة نتيجددة سياسددات النتددام السددابق يف
املندداطق املتنددازع عليهددا املشددمولة باملددادة  .140أمددا القددرار رقددم ( )3ال ددادر يف

 2007/2/4تضددمن إعددادة العوا ددو الوافدددة إىل املندداطق املتنددازع عليهددا نتيجددة
سياسات النتام السابق للفدرتة مدن  17متدوز  1968ولغايدة  9نيسدان  2003إىل

مناطقهم اجنصلية السابقة مع تعويضهم بلد  20مليدون ديندار مدع قطعدة ار

و هلم يف املنداطق الديت وفددوا منهداق مدع نقدو قيدد العا لدة والبطاقدة
سكنية
التموينيددة ومجيددع املستمسددكات الركيددة اجنخددرى مددن املندداطق املتنددازع عليهددا إىل
مناطقهم اجنصلية السدابقة .كمدا أصددرت اللجندة القدرار رقدم ( )4يف 2007/2/4

وتضمن إلغاء كافة العقود الزراعية اليت أبرمد ضدمن سياسدات التغدي الددميغرايف
(التعريب) يف املناطق املتنازع عليها وإعادة احلال إىل ما كدان عليد قبدو إبدرام تلدك
العقددود .وكددذلك إصدددار القددرار رقددم ( )5يف  2007/8/13الدديت قددررت وجب د

صرف التعويضات للمشمولني بقراراتهدا( .)1ومتد امل دادقة علدى القدرارات اجنربعدة

( )1كما أصدرت اللجنة القرار رقدم ( )6يف  2007/10/1ل رفدع التلدم الدذي حلدق بأهدالي مدنطقيت تسدعني
و زة لي ولكن ا تتم امل ادقة على هذا القرار من قبو ر اسة جملس الوزراءق وكدذلك قدرار رقدم ( )7يف
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اجنوىل من قبدو ر اسدة جملدس الدوزراء بتداريخ  .)1(2007/3/29وكاند امل دادقة
تلك بداية جيدة لتطبيق املرحلة اجنوىل (التطبيدع) مدن املدادة  140إال أن اسدتقالة

هاشم الشبلي من من ب ر اسة اللجنة لتروف خاصةق وبقداء من دب شداغراً ملددة
طويلة ويف وق حسا ساهم يف تلكؤ كب يف تنفيذ املدادةق كمدا أثدار ايددل حدول
هو الوافددين ملدزمني باملغدادرة أم خم يدنق حيده يفهدم مدن ندو قدرارات اللجندة
بأنهم ملزمنيق يف حني أن بعت أعضداء اللجندة ادعدوا بدأنهم مدتفقني علدى خدظف
ذلكق حيه رفت العضو العربي حممد خليدو ايبدوري القدرارات وهددد باالسدتقالة
من اللجنةق كما أن العديد من وجهاء العرب السنة والشيعةق أثناء حضورهم مدؤمتر
يف كركوك بعنوان (عراقيدة كركدوك ووحددة العدراق)ق هدددوا بأند يف حدال تنفيدذ
تلددك القددرارات فددان العددرب يف كركددوك سدديلجئون إىل إعددظن املقاومددة املسددلمةق وأكددد
ممثو مقتدى ال در زعيم كتلة اجنحرار بأنهم سوف لن يغادروا كركوك بأي شدكو
مددن اجنشددكالق وحتددى ايبهددة الرتكمانيددة العراقيددة أكدددت بددان القددرارات سددتؤدي إىل
صدام بني القوميات( .)2أما الكورد فأكدوا بان للقرارات قوة القانون وليس حباجدة
إىل م ددادقة ر دديس الددوزراء كددي تدددخو حيددز التنفيددذق يف وقد اسدتغرق م ددادقة
جملس الوزراء عليها مدة طويلةق حيه كان املوافقة قبو يومني فقدا مدن انتهداء
موعد تنفيذ املرحلة اجنوىلق وا يعدني املدالكي بدديظً للشدبلي ملددة طويلدةق وتسدبب

 2009/7/21حول مناطق وسا وجنوب العراق وهي خارج نطاق حبثندا .لظطدظع علدى ندو القدرارات

ال ادرة من اللجنة يراجع :مجهورية العراقق ر اسدة جملدس الدوزراءق يندة تنفيدذ املدادة  140مدن دسدتور
العراقق التقرير السنوي الرابع للجنةق امل در السابقق ص.52-45

( )1لظطظع على نو كتاب اجنمانة العامة جمللدس الدوزراء راجدع موقدع اللجندة علدى االنرتنيد وعلدى الدرابا
التالي http://www.com140.com :ق آخر زيارة يف .2011/8/1

( )2ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص. 269-268
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ذلددك التبدداطؤ يف عمددو اللجنددة اجنمددر الددذي دفددع الكددورد باتهددام املددالكي ب ضدداعة
الوق (.)1
وأعمددال اللجنددة فيمددا يتعلددق باملرحلددة اجنوىل (التطبيددع) وفق داً للدسددتورق ومددا
أ زتها عن كو فقرة من الفقرات املتعلقة بالتطبيع تتمثو ا يلي:

 -1إعادة الوافدين واملرحلني إىل مناطقهم اجنصلية والسابقة الديت وفددوا منهدا
ورحلوا وهجروا وهاجروا منها نتيجة سياسات النتام السابق.

ولتنفيددذ هددذه الفقددرة أصدددرت اللجنددة قددرارين همددا القددرار رقددم ( )2و()3
ر عددادة العوا ددو الوافدددة مددن املندداطق املتنددازع عليهددا إىل املندداطق الدديت وفدددوا منهددا
وتعويضهمق وكذلك إعادة العوا و اليت رحلد وهجدرت وهداجرت مدن املنداطق املتندازع
عليها إىل حمافتات وسا وجنوب العدراق وإعدادتهم إىل منداطقهم اجنصدلية وتعويضدهمق
وباشددرت اللجنددة بتوزيددع االسددتمارات علدديهمق وايدددول رقددم ( )12يوض د لنددا عدددد
ال كوك املوزعة على املشمولني بقرارات اللجنةق وعدد املعامظت املتبقيدة لددى املكاتدب
واللجان التدقيقية لغر

التدقيق وحترير ال كوك جنصمابها .ولتنفيذ القدرارين  2و

 3اتبع د اللجنددة آليددة امتددازت بطابعه دا الطددوعي حيدده تددنو اسددتمارة طلددب إعددادة

الوافدددين علددى "أنددي املددواطن ...املثبتددة صددورتي الش ددية أعددظه ارغددب بددالعودة إىل
حمددافتيت اجنصددلية...اليت وفدددت منهددا"ق وكددذلك اسددتمارة املددرحلني (أنددي املددواطن...
املثبتة صورتي الش

ية أعظه ارغب بالعودة إىل حمافتيت اجنصلية...اليت رحلد منهدا

لكوني من أبناء هذه احملافتة حسدب إح داء عدام  1957أو إح داء)...ق حيده تدنو
()2

كلتا االستمارتني على عبارة (ارغب بالعودة) اليت تؤكد مبددأ الطواعيدة بهدذا الشدأن

( )1امل در نفس ق ص .270,276
( ) 2لظطظع على مناذج اسدتمارات الوافددين واملدرحلني يرجدى مراجعدة موقدع اللجندة علدى االنرتنيد وعلدى
الرابا التالي http://www.com140.com :ق آخر زيارة يف .2011/8/3
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املكتب

كركوك
سنجار
خانقني
الب رة
بابو
واسا
ميسان
ذي قار
اجملموع

اجملموع الكلي لل كوك املوزعة على املواطنني جمموع املعدامظت املتبقيدة لددى
املكاتددب ويددان تق ددي احلقددا ق
املشمولني بقرار اللجنة
وحسابات اللجنة قيدد التددقيق
من  2006ولغاية 2010/12/31
وا حتدددرر صدددكوك جنصدددمابها
لغاية 2010/12/31
وافدين
9890

مرحلني
33794

وافدين
7995

مرحلني
47227

0

21327

0

30825

1096

10136

588

7067

0

31

0

7964

0

20

0

11980

0

42

0

3076

0

0

0

4720

0

0

0

3866

10986

65350

8583

116725

املبل الكلي لل كوك
املوزعة
على الوافدين:
*10986
=20000000
219,720,000,
000
ما تان وتسعة عشدر
مليددددارا وسددددبعما ة
وعشددددرون مليددددون

املبل د الكلددي لل ددكوك اجملموع الكلي  125308املبلد
املطلوب ل رف هلدذه املعدامظت
املوزعة
1,424,740,000,000
على املرحلني:
*65350
=10000000
653,500,000,00
0
سدددددددتما ة وثظثدددددددة
ومخسون مليارا
ومخسدددددما ة مليدددددون
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دينار

دينار

جممدددوع ال دددكوك املوزعدددة علدددى الوافددددين
واملرحلني  76336 :صكا
جمموع مبال ال كوك املوزعة على الوافددين
واملرحلني 873,220,000,000 :
نامنا دددة وثظثدددة وسدددبعون مليدددارا وما تدددان
وعشرون مليون دينار

جدول رقم ()12
عدد ال كوك املوزعة على املشمولني بقرارات اللجنة وعدد املعامظت املتبقية
واملبال املالية الظزمة هلا(.)1

ومن ايدول رقم ( )12يتهر لنا أيضاً أن اسدتقدام الوافددين اغلدبهم كدان

باجتاه كركوك جنهميتها االقت ادية الكب ةق يف حني كان التعريب يف هدذه املنداطقق
وخاصة يف املناطق املتنازع عليها يف حمافتة نينوىق ا ذ طابعداً بددوياً مدن خدظل
سيطرة أفراد العشا ر العربيدة البددو علدى أراضدي الكدورد االيزيدديني واملسدلمني يف

سهول سنجار وشي ان ومناطق أخرىق ومنذ عام  2003عادت اغلب هذه العشدا ر

إىل مناطقها السابقة الن وجودهم يف هذه املناطق كان خمتلفاً عدن وجدود العدرب يف
كركوك الذين توظفوا وسكنوا يف اجنخ ة وبالتالي كان عودتهم أكثدر صدعوبة مدن
اآلخرين.

( )1مجهورية العراقق ر اسة جملس الوزراءق ينة تنفيدذ املدادة  140مدن دسدتور مجهوريدة العدراقق التقريدر
السنوي الرابع للجنةق امل در السابقق ص .30
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وكما يتبني من ايدول أن هناك (257ق )65عا لة مدن املدرحلني اسدتلموا
صكوكهم باستثناء حمافتات الوسطى واينوبق يف حني تنتتدر (119ق )85عا لدة
استظم صكوكهمق وباملقابو فان الوافدين الذين استلموا ال كوك كاند (986ق)10
عا لددة مقابددو (583ق )8عا لددة ال زالد تنتتددرق ددد أند أمددام اللجنددة الكددث مددن
العمو ر ازه ويتطلب ذلك أمواالً كب اً لتنفيذ هذه الفقرة الدستورية.
 -2إلغداء القددرارات ال ددادرة عدن جملددس قيددادة الثدورة (املنمددو) وينددة شددؤون

الشمال (امللغاة).
حيه اصدر جملس قيدادة الثدورة تطبيقد ًا لسياسدة التعريدب جمموعدة مدن
القرارات وجبها صادر أراضي الفظحني الكدورد والرتكمدان وانتدزع ملكيتهدا مدنهم
وأطفأ احلقوق الت رفية فيهدا واسدتملكها للدولدة أو للوافددينق ومدن هدذه القدرارات
القدددددددددرار رقدددددددددم  189يف 1975/2/15ق و 369يف 1975/3/31ق و 824يف
1976/7/28ق و 949يف 1977/8/23ق و 1065يف 1978/8/13ق ورلغددددددددداء
هددذه القددرارات لكونهددا قددد أصدددرت خظفدد ًا لإلجددراءات القانونيددة املتبعددة ولعدددم
انسجامها مع واقع احلالق أعدت اللجنة بالتنسيق مع جملس شدورى الدولدة مشدروع
قانون وأرسلت إىل اجنمانة العامة جمللس الوزراء وجب كتاب جملس شدورى الدولدة
املددرقم ( )2237يف 2008/12/30ق وكتدداب اللجنددة التأكيدددي املددرقم ( )452يف
 2009/6/28إال أن املشروع ا يعر على ر يس الوزراء وجملس النواب لغدر
إلغاء هذه القرارات .أما خب وص إلغاء قرارات وأوامر وكتب ينة شدؤون الشدمال يف
كركوك اليت أصدرتها احلكومة العراقية السدابقة أثنداء سياسدة التعريدب السدتمظك
أراضي الفظحني الكورد والرتكمانق أرسدل اللجندة أرقدام هدذه القدرارات والكتدب إىل
ر اسة الوزراء وجدب كتدب اللجندة املدرقم ( )256يف  2007/9/30و( )358يف
 2008/8/24لغدددر إلغا هددداق حيددده أن إلغا هدددا ال حيتددداج إىل إعدددداد مشدددروع أو
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الرجوع إىل الربملان بو أن من صظحيات ر يس الوزراء إال ان ا يدتم إلغاءهدا حلدد
أالن(.)1
 -3إلغاء العقود الزراعية املربمة ضمن سياسات التعريب.

أصدرت اللجنة فيما يتعلق بهذه النقطة قرارهدا املدرقم ( )4رلغداء العقدود

الزراعية يف املناطق املتنازع عليها اليت أبرم من تاريخ  17متدوز  1968ولغايدة

 9نيسدددان  2003علدددى اجنراضدددي املثقلدددة حبقدددوق ت دددرفية للمدددواطنني الكدددورد
والرتكمان وقام النتدام باسدتمظكها وإطفداء حدق الت درف عليهدا حبجدة اسدت دامها
جنغرا النفع العامق ولكنها قام بتوزيعهدا علدى الوافددين العدرب يف إطدار سياسدة

التعريبق وقد بل عددد العقدود الزراعيدة الديت ألغيد مدن قبدو اللجندة ()5,676

عقداً مجيعها يف كركوكق كما قدم ( )3,306طلب آخر من قبو الفظحدني امللغيدة

عقددددودهم إىل اللجنددددةق وقدددددرت اللجنددددة قيمددددة التعويضددددات هلددددذه العقددددود بددددد

( )14,704,062,317دينارق وبعثد اللجندة وجدب كتابهدا املدرقم ( )335يف

 20010/9/27توصدددديات إىل ر اسددددة الددددوزراء لغددددر

املوافقددددة علددددى صددددرف

التعويضات للفظحني ومن ميزانية اللجنة إال ان ا يتم املوافقدة عليهدا( )2جنسدباب
ا ت رح عنها حكومة املالكي آنذاك.
 -4إعادة املوظفني إىل املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك.

علددى الددرغم مددن إصدددار اللجنددة قددرارين (الددرقم  1والددرقم  )7رعددادة

املددوظفني الددذين ف ددلوا أو نقلددوا مددن وظددا فهم يف مندداطق سددكناهم ضددمن سياسددة
التعريبق إال أن الوزارات امل ت دة يف احلكومدة االحتاديدة ا تنفدذها إال علدى نطداق
( )1مجهورية العراقق ر اسة جملس الوزراءق ينة تنفيدذ املدادة  140مدن دسدتور مجهوريدة العدراقق التقريدر
السنوي الرابع للجنةق امل در السابقق ص.32-31

( )2مجهورية العراقق ر اسة جملس الوزراءق ينة تنفيدذ املدادة  140مدن دسدتور مجهوريدة العدراقق التقريدر
السنوي الرابع للجنةق امل در السابقق ص.33-32
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ضدديق بسددبب توجهددات وزارة املاليددة الدديت أشددارت إىل أن يددتم نقلددهم علددى الدددرجات
الوظيفيددة الشدداغرة وضددمن النفقددات التشددغيلية رقلدديم كوردسددتان وليكددون ضددمن
نسبة ارقليم ألد  %17من ميزانية العراق(.)1

 -5معاية التغ ات احلاصلة يف احلدود اردارية لألسباب السياسية.

كان د سياسددة تغددي احلدددود ارداريددة للمندداطق املتنددازع عليهددا وخاصددة
كركددوك مددن أولويددات سياسددة النتددام السددابقق حيدده أصدددر جمموعددة مددن املراسدديم
ايمهورية وقرارات جملس قيادة الثدورة أدت إىل إحدداث تغدي ات كدب ة يف احلددود
اردارية (كما اشرنا إليها سابقاً)ق والتطبيع يتطلدب إلغداء هدذه القدرارات واملراسديمق
وقدم اللجنة توصديات بهدذا الغدر وأرسدلتها إىل ر اسدة جملدس الدوزراء وجدب

كتابهددا املددرقم  362يف 2007/12/31ق واىل ر اسددة ايمهوريددة إال اندد ا يددتم
ا اذ أيدة إجدراءات بهدذا ال ددد حتدى اآلنق دون أن ت درح سدبب هدذا التدأخ  .إنَّ
تعديو احلدود اردارية للمناطق املتنازع عليها ضمن مرحلة التطبيعق وفقداً للمدادة

 140يف حمافتدددة كركدددوكق يتطلدددب إلغددداء املرسدددوم ايمهدددوري املدددرقم  608يف
 1975/12/15رعادة قضا ي مججمال وكفري الذي ف و مججمال عن حمافتة
كركوك وأحلقد مافتدة السدليمانية وف دو قضداء كفدري عدن حمافتدة كركدوك
وأحلقها مافتة ديداىلق وإلغداء املرسدوم ايمهدوري املدرقم  258يف 1975/11/6
الذي ف و قضاء كظر عن حمافتدة كركدوك وأحلقد

مافتدة السدليمانيةق وإلغداء

املرسوم ايمهدوري املدرقم  41يف  1976/1/19الدذي ف دو قضداء طوزخورمداتو
عن حمافتة كركوك وأحلقها مافتة صظح الدين .أما حمافتة صظح الدين فاند

بعد إلغاء املرسوم ايمهدوري املدرقم  41يف  1976/1/19الدذي أحلقد بهدا قضداء

طوزخورماتو فان سوف لن تكون هناك مناطق متنازع عليها ضمن احملافتدة .أمدا
يف حمافتددة ديدداىل فددان إلغدداء املرسددوم ايمهددوري املددرقم  608يف 1975/12/15

( )1امل در نفس ق ص.33
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الذي احلق قضاء كفري بها وإرجاعها ضمن حددود كركدوك تبقدي منداطق خدانقني
ومندلي والسعدية وقزانية ضمن احملافتة .أمدا املنداطق املتندازع عليهدا يف حمافتدة
نينوى تتمثو يف إعادة الوحدة اردارية منها ناحية القمطانية (طرعزير) إىل قضاء
سنجار الن أسا إحلاقها بقضاء البعاج كان مبنية على أسدا التغدي الددميغرايف
للمنطقةق وكذلك إلغاء نتا ج االستفتاء ال وري الذي اجري يف قضاء عقدرة يف عدام

 1977والذي أدى إىل إحلاق القضاء بنينوى(.)1

 -6حسم الدعاوى املقامة يف هيئة دعاوى امللكية.

من اجو تنفيذ عملية التطبيع على هيئة دعاوى امللكية ارسراع يف حسدم
الدعاوى املقامدة يف فروعهدا يف املنداطق املتندازع عليهدا خب دوص اجنراضدي الزراعيدة
وإعادة احلقوق إىل أصمابها الشرعيني.
أمددا مرحلددة ارح دداء فتتمثددو باملرحلددة الثانيددة الدديت تلددي التطبيددعق وهددي
ليس من ضمن اخت اص اللجنةق ووفقاً لربندامج عمدو ر ديس احلكومدة كدان مدن
املفددرو أن تبدددأ تنفيددذ هددذه املرحلددة يف 2007/3/31ق كمددا اند وفق داً للتعددداد
السدكاني العشدري الددذي اعتداد العدراق علددى إجرا د كدان مددن املفدرت أن جتددري يف
نفس العامق إال ان تأجو إجرا لعدم االنتهاء من مرحلة التطبيع واخلظفدات بدني
القوى السياسيةق وعدم تعاون احلكومات احمللية وخاصة يف حمافتة نيندوىق وطدرح
فكرة مقاطعة ارح اء من قبدو القدوى السياسدية العربيدة والرتكمانيدة يف املنداطق
املتنازع عليهاق كو هذا حال دون إجراء ارح اء السكاني العامق وبالتدالي تأجدو مدن

 2007إىل عددام 2009ق وثددم تأجددو مددرتني يف عددام 2010ق واملددرة اجنخدد ة مت

تأجيل إىل وق غ حمددق واخلظف الذي ظهر بني اجنطراف السياسية متثو حدول
السددؤال عددن اجنصددو العرقددي للمددواطن حيدده طالددب العددرب والرتكمددان برفع د مددن
( )1مجهورية العراقق ر اسة جملس الوزراءق يندة تنفيدذ املدادة  140مدن دسدتور مجهوريدة العدراقق التقريدر
السنوي الرابع للجنةق امل در السابقق ص34ق  60ق .66
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االستمارة إال أن الكورد رفضوا ذلدكق والدرفت العربدي والرتكمداني رجدراء ارح داء
جاء من خشيتهم من أن الكورد سيعتربون واقعاً للمناطق املتنازع عليهداق ووجددوا
في على أند اسدتفتاء مبدد ي علدى م د هدذه املنداطقق وخيشدون مدن أن التعدداد
السكاني سيثب اجنغلبية الكوردية يف هدذه املنداطقق فعلدى سدبيو املثدال يف كركدوك

كان د أصددوات القددوا م الكورديددة يف انت ابددات  2010تفددوق علددى أصددوات القددوا م
العربية والرتكمانية معا بأغلبية (000ق )13صوت()1ق وأضداف احملكمدة العراقيدة

العليا مزيداً مدن التعقيدد حبكمهدا ال دادر يف  19تشدرين اجنول  2010الدذي ندو
على أن التعداد العام للسكان الدذي كدان مقدرراً أن جيدري يف  5كدانون اجنول 2007

كان ل أهداف تنمويدة واقت دادية واجتماعيدةق وبالتدالي فهدو خيتلدف عدن التعدداد
العددام املددذكور يف املددادة  140مددن الدسددتور سددواء مددن حيدده اجنهددداف أو اجنثددرق وال
ينبغي أن حيو حمل ( .)2وتكمن أهمية ارح اء الوارد يف املادة  140يف أند سديمكن

من إعداد سجو للناخبني الذين حيق هلم املشاركة يف أي استفتاءق وهدؤالء ينبغدي أن
يكونددوا مددن أهددالي املندداطق املتنددازع عليهددا اجنصددليني وتتمثددو بأولئددك املسددجلني يف
إح اء عدام  1957بعدد إجدراء بعدت التعدديظت عليهدا مثدو إضدافة أبنداء هدؤالء

املسجلني وحذف أعداد الوفاة.
أما املرحلة الثالثة واجنخد ة فتتمثدو باالسدتفتاء وان إجرا د يتوقدف علدى
االنتهاء من مرحليت التطبيع وارح اءق كما أنها ليس من ضمن اخت اص ومهدام

ينة تنفيذ املادة 140ق ووفقاً لربنامج عمو احلكومة كان مدن املفدرت

أن جيدري

االستفتاء يف  2007/11/15إال ان ا يتمق وعلل اجنطراف السياسية بان السدبب
يتمثو يف وجود مشاكو فنية حال دون إجرا ق ويتطلدب االسدتفتاء الدت لو مدن
املشاكو الفنية كتمديد من ل احلدق يف الت دوي ق واحلددود ارداريدة الديت سديجري
(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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علددى أساسددها االسددتفتاءق و دديو املبددال الظزمددةق وإصدددار التشددريع لتنتدديم
االستفتاءق وقد تكون هذه ارجدراءات مدن اخت اصدات اللجندة القانونيدة يف الربملدان
ووزارة الت طيا واملفوضية املستقلة لظنت ابات.
وبعد انتهاء مدة الددورة اجنوىل لر اسدة الدوزراء وترأسد لددورة ثانيدةق أعداد

املالكي التأكيد على تنفيذ الدستور وخو بالذكر املدادة  140يف الفقدرة اجنوىل مدن
برنامج حكومت اليت تظه يف جلسة إعظن تشكيو احلكومدة أمدام جملدس الندواب يف
 2010/12/12ونال ثقة جملس النواب بارمجاع(.)1
ومن معطيات الواقع احلالي وباالستناد إىل ما طرح الدستورق فدان السدكان
اجنصليني سيكون هلم حق الت دوي حيده أزالد اللجندة الكدث مدن الغمدو عدن
م طل السكان اجنصلينيق وبالتالي فان مسالة من لد حدق الت دوي واضدمة .أمدا
مسالة ارشراف على إجرا فهناك املفوضية العليا املستقلة لظنت ابدات هدي ايهدة
امل ت ة باجراها إىل جانب إشراف اجنمدم املتمددة ومدراقبني مدن منتمدات اجملتمدع
املدددني احمللددي والدددولي كددي يضددمنوا نزاهتهددا .أمددا اخليددارات املطروحددة فان د مددن
املفرت إضافة أي خيار جيد من ي وت ل ق فقد يكدون االختيدار بدني االنضدمام إىل

إقلدديم كوردسددتان أو البقدداء مددع احلكومددة االحتاديددة أو قددد يضدديفون اخليددار الثالدده
املتمثددو ب قامددة إقلدديم خدداص يف حمافتددة كركددوكق وان إضددافة أكثددر مددن خيددارين
سددتكون ل دداحل الكددورد لكددون يف حالددة وجددود خيددارين فان د علددى اجنغلددب أصددوات
الرتكمان والعرب سدتذهب إىل البقداء مدع احلكومدة االحتاديدة مقابدو أصدوات الكدورد
ل احل االنضمام إىل إقليم كوردستانق أما يف حالة وجدود اخليدار الثالده فدان أصدوات
الرتكمان ستكون على اجنغلب ل احل إقامة إقليم خاصق بينمدا يبقدى أصدوات العدرب
ل احل البقداء مدع املركدزق ويقابلدهم أصدوات الكدورد الدذين يشدكلون اجنغلبيدة ل داحل
( )1لظطظع علدى ندو ا لربندامج احلكدومي للمكومدة العراقيدة بر اسدة ندوري املدالكي للفدرتة 2014-2010
ينتر موقع ر اسة الدوزراء علدى الدرابا التدالي http://www.pmo.iq/index/03-1353.htm :ق

آخر زيارة يف .2011/8/3
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الضددم إىل كوردسددتانق وبالتددالي فددان خيددار الكددورد سدديكون احلاسددم .أمددا مددا يتعلددق
بتمديد احلدود اردارية للدا رة االنت ابيةق ف ذا كان املنداطق املتندازع عليهدا كلدها
دا رة انت ابية واحدة فدان فدوز الكدورد مؤكددق أمدا إذا كدان علدى مسدتوى االقضدية
والنواحي فان فوز الكورد مؤكد يف بعت اجنقضية ومنها خانقني وسدنجار وشدي ان
وخممورق إال أنهم قد خيسرون أيضاً يف قضاء تلعفر ذي الغالبية الرتكمانية (يف حالة
مشول مركز القضاء باالستفتاء)ق وكذلك يف قضداء بددرة ونداحييت منددلي وج دان
لكدددون التعريدددب أثدددرت كدددث اً علدددى املددددن اجنخدد ةق وبالتدددالي فقددددت خ ا دددها
الدميغرافيددة ل دداحل العددربق أمددا إذا أخددذنا كركددوك كممافتددة وك ددا رة انت ابيددة
واحدة فان النتا ج ستكون متقاربة إال أن إذا مت التطبيع وعدادت املنداطق ارداريدة
اليت مت ف لها عنها إليها فان فوز الكورد سي دب مؤكدداً هنداك أيضداً .وهكدذا فدان
اآللية الواحدة ال تنطبق على كدو املنداطق املتندازع عليهداق وحدو املشدكلة تتمثدو يف
إجددراء االسددتفتاء علددى مسددتويات إداريددة خمتلفددة لظقضددية والنددواحيق فمددثظ يف
كركوك يكون على أسا احملافتة لكون كدو احملافتدة تقدع ضدمن املنداطق املتندازع
عليهاق أما يف حمافتات نينوى ودياىل وصدظح الددين تكدون علدى أسدا االقضدية أو
النواحيق كون أن كو احملافتة ليس ضدمن املنداطق املتندازع عليهداق إال اند يف مثدو
هذه احلالة قد تتهر جيوب تابعة لكوردستان ضدمن حددود احلكومدة االحتاديدة أو
بالعكسق فمثظً يف حالة مشول قضاء تلعفر كدا رة انت ابية فان قد ت وت ل داحل
البقداء مدع املركدزق مقابدو ت دوي سددنجار ل داحل كوردسدتان سدتجعو مدن اجنخد ة
جيباً تابعاً لكوردستان حماصراً ضمن حدود احلكومة االحتادية.
يبدددو ممددا سددبقق أن السددلطة التنفيذيددة تعهدددت بتنفيددذ املهددام امللقدداة علددى

عاتقها يف املادة  140من الدستورق وهلذا الغر

شكل ينة كي بلجندة تنفيدذ

املددادة  140مددن الدسددتور العراقددي الدددا مق كمددا حددددت جدددو ًال زمنيداً لتنفيددذ كددو
مرحلة مدن مراحلدها الثظثدة التطبيدع وارح داء واالسدتفتاءق واللجندة مدن جهتهدا
قام هامها وأ زت بعت املراحدو النتريدة يف حتقيقاتهدا وأصددرت سلسدلة مدن
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القددرارات املهمددة وهددي مسددتمرة يف عملددهاق كمددا اسددتطاع اللجنددة إضددافة إيضدداحات
كث ة للمادة اليت كان غامضةق منها أنها حدددت املددة الزمنيدة ملدن يشدملهم املدادة

بدعام  1968حتى 2003ق وحددت حجم التعويضدات للمدرحلني والوافددينق كمدا
فسرت م طلمات املرحو واملهاجر والوافدد و...ا ق إال اند رغدم ذلدك فدان السدلطة
التنفيذيددة ا تكددن باملسددتوى املطلددوبق ومددا نأخددذ علددى أداء اجنخ د ة إبقاءهددا علددى
من ب ر اسة اللجنة شاغراً ملدة أكثر من أربعة أشهر وتأخرها يف ت ديق قدرارات
اللجنةق ورغم التسهيظت اليت قدمتها حكومة إقليم كوردسدتان يف إجدراء معدامظت
املرحلنيق حيه أن اغلبهم عادوا مدن حمافتدات ارقلديم ونقلد وثدا قهم وأوراقهدم
الثبوتيدة الظزمدةق وكددذلك سديطرة الكدورد علددى اغلدب اردارات يف املنداطق املتنددازع
عليها وخاصة يف كركوك سداهم يف تسدهيو معدامظت املهجدرينق إال اند يف اياندب
اآلخر فان الوزارات املعنية يف احلكومة االحتادية وخاصة وزارتي الداخلية والتجارة
أعاق د ولفددرتة طويلددة قددرارات اللجنددةق وخاصددة القددرار رقددم ( )1اخلدداص ب عددادة

املوظفني اجنصليني هلذه املناطقق وكذلك القرار رقم ( )2اخلداص بالعوا دو املهجدرة.
فعلددى سددبيو املثددالق اصدددر وزيددر الداخليددة جددواد البددوالني أمددرا مينددع نقددو وثددا ق
التسدجيو الش دية مدن حمافتدة إىل أخدرىق ورغددم أن هدذا اجنمدر اصددر علدى اثددر
عمليات التهج بسبب ت اعد إعمال العنف الطدا في يف العدراق ولكند طبدق أيضداً
على اجنفراد املشمولني باملادة )1(140ق كما واجه املرحلني العا دين مشكلة أخدرى
عندما وجدوا أنفسهم بدون مأوى واستقروا يف البنايات احلكوميةق و دا أن النتدام
السابق إثناء سياسة التعريب عمد إىل بنداء حمدظت كاملدة للوافددين العدرب وكدذلك
هدم بيوت املدرحلني الكدورد والرتكمدان لدذلك فدان الوافددين الدذين ا يرحلدوا مدن
كركوك ا يكونوا قد احتلوا بيوت الكورد والرتكمان إال على نطاق ضيق.
( )1ليام اندرسن وغاريده ستانسد فيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص.290
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ومهمددا كان د اجنسددباب يف عدددم تنفيددذ املددادة فددان الغمددو ال يعطددي املددربر
للسلطة التنفيذية بعد االلتزام بالدستورق فمثظً رغم كون مرحلدة التطبيدع كاند
واضددمة إال أنهددا ا تنجددز مددن قبددو احلكومددة لكددي تدددخو إىل املراحددو الغامضددة
(ارح اء واالستفتاء) .لذلك فان رغم االدعداء بدان تأجيدو االسدتفتاء كدان جنسدباب
فنيددةق إال اند يف واقددع اجنمددر كددان العامددو السياسددي هددو السددبب الر يسددي الددذي أثددار
املشكلةق فعدم الثقة بني اجنطراف السياسية وخشية احلكومة االحتادية من سديطرة
إقليم كوردستان على هذه املناطق دفعتها إىل املماطلة وتشجيع اجنطدراف املعارضدة -
وان ا يكددن ب ددورة ركيددة وعلنيددة -بعدددم تنفيددذ املددادة وعدددم مسدداندة اجنجهددزة
والدوزارات واللجدان علدى القيدام هامهدا حندو تنفيدذ املدادة وتقدديم التسدهيظت هلدا.
وتأث العامو السياسي كان واضدم ًا مندذ تشدكيو احلكومدة املؤقتدة بر اسدة عدظوي
ومن ثم احلكومة االنتقالية بر اسة ايعفري حيده ا جيريدا أي خطدوات اجيابيدة
جتدداه احلددوق كمددا أن السددلطة التنفيذيددة يف احلكومددة االحتاديددة سدداهم يف ربددا
موضوع كركوك بالطموحات االستقظلية للكدورد وبدالنفا رثدارة دول ايدوار .وا
تكن ر اسة احلكومة الدا مة أفضو مدن احلكدومتني السدابقتنيق ففدي عهدد حكومدة
املالكي اجنوىل سجو النزاع ت عيداً جديداً ور ا قياسياً خاصة بعد ت وي الربملدان
العراقددي يددوم  2008/7/22علددى مشددروع قددانون انت ابددات جمددالس احملافتددات
امل الف للدستور وكذلك مسالة اجتياح اييش العراقي ملدينة خانقني ليمو حمدو
قوات البيشمركةق واجنخطر من ذلك ت ري املالكي يف  2008/11/8بان الدستور
كُتب بعجالة واخلوف من املاضيق اجنمر الذي دفدع الكدورد بالتهديدد باالنسدماب مدن

احلكومة إذا ا تبذل احلكومة جهدوداً لتنفيدذ املدادة 140ق إال أن ح دول اال دتظف
الشيعي على أكثر من ن ف مقاعد الربملان وبالتالي فان انسماب الكورد من الربملان
واحلكومة سوف ال يسقا احلكومة ذي اجنكثريدة يف الربملدانق كمدا أن خمداوف الكدورد
من االنسماب سوف تؤثر سلباً على الكورد يف عدة نواحي مما حالد دون إقددامهم
علددى ذلددكق وهكددذا ا يكددن سددظح االنسددماب فعدداالً آنددذاكق بددو التوقي د اجنفضددو
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الست دام هذا السظح كان يف عدام 2005ق أي الفدرتة الوقعدة بدني انت ابدات كدانون

الثاني 2005ق وإقدرار الدسدتور يف تشدرين اجنول 2005ق ف دظل هدذه الفدرتة كدان
العرب السنة قد انسمبوا مدن العمليدة السياسدية متامداًق وإذا مدا فعدو الكدورد كدذلك
لسبب أزمة سياسية كب ة(.)1
وأمام اتهام املالكي بتق

ه يف تنفيذ املادة 140ق اتهم هو من جهت جملدس

ر اسددة ايمهوريددة باملس دؤولية عددن عدددم تنفيددذ املددادة املددذكورةق وخاصددة مددا يتعلددق
ب عدادة تنتدديم احلدددود ارداريددة للممافتددات الديت تدددخو ضددمن اخت اصددات ر اسددة
ايمهوريةق وأكد بان احلكومة نفذت كو ما يقع على عاتقهاق كمدا اتهدم نا دب ر ديس
الربملان عارف طيفور بدان طدارق اهلدامشي نا دب ر ديس ايمهوريدة كدان ضدد تنفيدذ

املددادة()2ق وهكددذا ف دان متتددع أعضدداء جملددس الر اسددة حب دق الفيتددو وصدددور القددرارات
بارمجاع شكل عا قاً لتنفيذ بنود الدستور اهلامة واملتعلقة باملناطق املتنازع عليها.
ورغم أن املسؤولية اجنكرب لتنفيدذ املدادة تقدع علدى عداتق احلكومدات العراقيدة
املتعاقبة بسب عدم حرصها على تنفيذ املادةق إال ان مدع ذلدك فدان اياندب الكدوردي
يتممدددو أيضد داً جدددزءاً مدددن املسدددؤوليةق وتنددددرج االنتقدددادات للكدددورد يف أن احلدددزبني
الكورديني (الدميقراطي الكوردستاني واالحتاد الوطين الكوردستاني) أعطد اجنولويدة
للم احل احلزبية الضيقة لتعزيز نفوذها يف كركدوك علدى حسداب احلدزب اآلخدر دون
أن يولوا االهتمام الظزم للمرحلني الكوردق كمدا أن التدأخ الطويدو يف توحيدد إدارتدي
اربيو والسليمانية يف الفرتة احلساسة أثرت سلباً على املشكلة فوجدود إدارتدني أفدرزت
وجددود أجهزتددي امددن ووجددود اجتدداهني سياسدديني كددورديني حيدده كددو طددرف يسددعى
لتعدديني مدددراء إداريددني وأمندديني مددوالني حلزبد ق كمددا أن الكدورد أخفقددوا يف اسددتثمار
موقعهم السياسي القوي يف املركز لفدر

حدو للقضديةق أمدا االنتقداد اآلخدر متثدو يف

( ) 1ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص.302

( )2طوظارك 140ل ساىل جوارةمل ذخارة ()25ل ة ريَكةو ى .2010/5/6

321

ان رغم املشداركة الكدب ة للكدورد يف صدياغة املدادتني  58و  140ورغدم مدا ورد يف
املادتني من اجيابيات إال إنهم ا يوفقوا يف توضي تفاصيلهاق وبالتالي ترك املدادتني
أمددام غمددو وتفسد ات متباينددة يف املسددتقبو( .)1كمددا مت انتقدداد الطالبدداني بأند ا
حيسن استغظل من ب يف ر اسة ايمهورية يف استعادة كركوكق وبأن ا يكدن يريدد
ضم مناطق مججمال وكفري وكظر إىل كركدوكق علدى اعتبدار أن عدودة هدذه املنداطق
إىل كركدوكق تعددين تقليددو شددعبية حزبد ق وبالتددالي تقليددو عدددد امل ددوتني لد داخددو
كوردستان()2ق كما أن الكورد ا يستثمروا الوضع اجنمدين املدرتدي للمكومدة االحتاديدةق
كما ا يستثمر الكورد قوتهم يف الربملان بو استمر الندواب الكدورد يف الربملدان العراقدي
يف دعم احلكومات الضعيفة مقابو وعود شفوية ا تنفذ منها سوى القليو جداً.
وهكذا فأيدًا كدان السدبب وراء عددم تنفيدذ املدادة ومدن كدان الطدرف املسدؤول عدن
ذلددكق فددان تنفيددذها يتطلددب حددو وتسددوية الكددث مددن امللفددات املعلقددة مددن قبددو ايهددات
امل ت ةق وهذا يتطلب التعاون الفعّال بني احلكومة االحتادية وحكومدة إقلديم كوردسدتان
مع احلكومات احمللية للممافتاتق وقيدام ايهدات العليدا ومنهدا ر اسدة ايمهوريدة ور اسدة
الددوزراء والددوزارات واهليئددات امل ت ددة كددو مددن جهتهددا ددا عليهددا مددن واجبددات دسددتوريةق
حيه أن اللغدة الغامضدة للمدادة  140بالنسدبة لإلجدراءات ميكدن حلدها مدن خدظل قيدام

ايهات امل ت ة وامل ولدة ومنهدا وزارة الت طديا العراقيدة واملفوضدية العليدا لظنت ابدات
واحملكمددة االحتاديددة وغ هددا مددن ايهددات ارجابددة علددى كددو اجنسددئلةق كمددا أن حجددم عمددو
دو هلدا سدنوياًق واالهدم مدن كدو ذلدك تدوف
تنفيذ املادة يتطلب ميزانية اكدرب ممدا
( )1امتدت جهود توحيد اردارتني من اتفاقية واشنطن  1998حتى مت توحيدها عدام  2006ومت تشدكيو
الكابينة اخلامسة بر اسة (نيج فان البارزاني) يف  7أيار  2006للمزيدد ينتدر ندو االتفاقيدة التارخييدة
لتوحيد إدارتي حكومة إقليم كوردستانق منشور على موقع حكومة إقليم كوردستان وعلى الرابا التالي:

http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=8876&smap=0
 1010100ق آخر زيارة يف .2011/8/9

( )2ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلد ق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
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إرادة سياسية لتنفيذ املادة 140ق وان أي تعديو دستوري باجتاه إلغداء املدادة ستفشدو الن
الدسددتور أعطددى احل دق ل دثظث حمافتددات برفضددها وهددذا مددا سدديكون نتيجتهددا اجنكيددد يف
كوردستان.

املطلب الرابع :سريان املادة  140من الدستور العراقي لعام 2005

أن اآللية القانونية حلو مشكلة املناطق املتنازع عليها اليت أدرجد يف املدادة

 58من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقاليدة ا حتددد جددو ًال زمنيداً لتطبيقهداق
وبالتددالي ا تلددزم السددلطة التنفيذيددة بتنفيددذ مهامهددا الدسددتورية يف فددرتة زمنيددة
حمددةق مما فت اجملال أمامها إىل التباطؤ والتماطو يف تنفيذ تلدك اآلليدةق ولتفدادي
هذه الثغرة وحرصاً علدى االلتدزام بتنفيدذها يف فدرتة زمنيدة حمدددةق وضدع املشدرع
العراقي أثناء كتابة الدستور الدا مق الذي خ و املادة  140لتسدوية الندزاع علدى
املناطق املتنازع عليهاق سقفاً زمنياً لتسدوية الندزاع املدذكورق علدى أن تنجدز السدلطة
التنفيذيةق تنفيذ املادة كاملةً (التطبيع وارح اء وباستفتاء) يف كركدوك واملنداطق
اجنخددددرى املتنددددازع عليهددددا اجنخددددرى لتمديددددد إرادة مواطنيهددددا يف مدددددة أق دددداها
2007/12/31ق إال أن املوعدددد احملددددد انتهدددى دون أن تلتدددزم السدددلطة التنفيذيدددة
باملهمة الدستورية امللقاة على عاتقهاق وأمام هذا التطور ظهر خظف قانوني ليزيدد
مددن تعقي دد املشددكلةق الدديت كان د معقدددة أص دظًق وليزيددد جتاذب د ًا قانوني داً إىل جانددب
التجاذب السياسي حول املشكلةق وجاءت القوى السياسدية العربيدة والرتكمانيدة الديت
تعار تنفيذ املادة لتدعي بان املدادة أصدمب ميتدةق وذلدك لنفداذ املددة القانونيدة
احملددة هلا دستورياًق مقابو ذلك أبدى الكورد التمسك باملادة واعتربوا أن املادة حية
وان إهمال السلطة التنفيذية وتقاعسها عن تنفيدذ املدادة ال تعدين مدوت املدادةق ومدا
دام املشددكلة ال تددزال قا مددة فددان املددادة أيض د ًا سددتتو نافددذة( .)1وفع دظً هندداك مددواد
( )1ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص.319-318
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دستورية أخرى يف الدستور الدا م حددت فرتة زمنية هلا ومنها املادة ( )118الديت
حددت مدة ال تتجاوز ستة أشهر مدن تداريخ أول جلسدة للربملدان لسدن قدانون حيددد
ارجراءات التنفيذية اخلاصة بتكدوين اجنقداليم إال اند ا يدتم ذلدك يف تلدك الفدرتةق
وكذلك املادة ( )142اليت حددت مدة أربعدة أشدهر لتنفيدذ التعدديظت الدسدتورية
وا يتم إجراء التعديظت يف الفرتة الزمنية احملددة لذلكق وبالتدالي إذا كاند املدادة

 140ميتة فان هذه املواد اجنخرى أيضاً تنطبق عليها نفس احلالة.

ومع اقرتاب املوعد النها ي لتنفيذ املادة وبعد أن اتض لألطراف السياسدية
باستمالة إجراء االسدتفتاء يف موعدده احملدددق وخشدية مدن يدوء احدد اجنطدراف إىل
خيددار آخددر يددؤدي إىل إشددعال نددار حددرب طا فيددة أو عرقيددةق ولتفددادي ذلددك توسددا
ممثو اجنمني العام لألمم املتمدة يف العراق (سدتيفان دميسدتورا) وأعلدن عدن متديدد
املادة ملدة ستة أشهرق كما أكد يف كلمة ل أمدام برملدان كوردسدتان بدان تددخو اجنمدم

املتمدة يعين إبقاء املادة  140حياً بعد نفاذ املدة احملددة هلا دستورياًق وان تدخلها

ستضددفي الشددرعية الدوليددة علددى املددادة( .)1إال أن اجنمددم املتمدددة وعلددى الددرغم مددن

موقفهددا احليددادي مددن املشددكلةق إال أنهددا وكمددا أشددار ر دديس ينددة تنفيددذ املددادة 140

(را د فهمي) تعتقد بدان املدادة  140ميتدةق حيده أن تقاريرهدا تتعامدو مدع املدادة

على أنها مات يف ظو غياب توافق سياسي بني القوى السياسية العراقية(.)2

( )1لتزي ين ر :ةةقى و ةى ستك ان ةك خستورا نوينةرى نة ةوة ياة طر وة ان اة عكَاراقل اة ةانكشاتنى
ذخارة  35ك روَذى  2007/12/17ك ثةر ةخانى ورةستانل ة سايتى ثةر ةخان ,ورةستان ة كنك:,

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News 140&id=5180ق آخر زيارة يف .2011/8/11

( )2لظطدددظع علدددى ت دددري ر ددديس اللجندددة راجدددع موقدددع اللجندددة علدددى االنرتنيدد وعلدددى الدددرابا التدددالي:
http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=52
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ويرى اخلب القانوني وأحد أعضاء ينة كتابة الدستور (د .منذر الفضدو)

بان عدم تنفيذ املادة  140يف الفرتة احملدددة هلدا دسدتورياً ال يسدقطهاق وان االدعداء
بددأن املددادة قددد سددقط لدديس صددمي وان مثددو هددذه الددرؤى لدديس لدد سددند يف
الدستور( .)1كما أكد (د .فؤاد مع وم) نا ب ر يس يندة كتابدة الدسدتورق أن املدادة
 140ورغم انتهاء املدة الزمنية لتطبيقها حيدة وباقيدة ال تتقدادم بتقدادم الفقدرة

الزمنية احملددة هلاق وان ليس مدن صدظحيات الربملدان متديدد الفدرتة الزمنيدة جنيدة
مدادة دسددتوريةق وان الفددرتة احملددددة هددي فددرتة إجرا يددة وقضددية النددزاع علددى هددذه
املناطق ال تزال باقية وبالتالي فان املادة أيضاً حية(.)2
ويف سبيو البمه عن خمدرج مدن هدذا اخلدظف القدانوني علدى املدادة 140ق

خشي الكورد من عر املوضوع أمام الربملان لتقرير م املدادةق أو لتمديدد مهلدة
تنفيذها يف ظدو وجدود أغلبيدة عربيدة يف الربملدان الديت مدن املؤكدد سي دوت اغلدب

أعضا ها ل داحل إسدقاط املدادةق خبدظف مدا ح دو مدع املدادة  142حدول التعدديظت
الدستورية اليت مددتها الربملان أكثر من مرةق بو أن الكورد وجدوا يف الربملدان بأند
ليس ايهة امل ولة بذلك وفقاً للدستورق يف حني أرضى الكورد ب حالة اخلظف علدى
احملكمددة االحتاديددة العليدداق حيدده رأوا فيهددا ايهددة امل ولددة دسددتورياً للقيددام بهددذه
املهمددة( )3بداللددة املددادة ( )93مددن الدسددتور الدددا م الدديت تددنو علددى أن احملكمددة
االحتاديددة العليددا هددي ايهددة امل ت دة بالرقابددة علددى دسددتورية القددوانني واجننتمددة
النافذة وتفس ن دوص الدسدتو رق إال اند حتدى أثنداء اللجدوء إىل احملكمدة قدد تدربز
( )1د .منذر الفضوق أحكام تأخ تطبيق املدادة  :140املشدكظت العمليدة واحللدول القانونيدةق مقالدة منشدورة
على الرابا 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=30ق آخر زيارة يف .2011/8/13

( )2شاخوان صابر ا دق امل در السابقق ص.99

( )3ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك :السياسدة االثنيدة يف الندزاع واحللدول التوافقيدةق امل ددر
السابقق ص.283
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جمموعة من اجنسئلة حول دورها يف حسم اخلظف حول نفاذ املدادة  140ومنهدا أن
االستناد على املادة ( /93ثانياً) حول " تفس ن دوص الدسدتور" قدد ال تعدين أن
للممكمددة احلددق يف متديددد مدددة تنفيددذ املددادة الن اخلددظف حددول املددادة ال يتعلددق
بالغمو واربهام يف داللة النو الدستوري حتى تتطلب تفس ها من قبو احملكمة
وحسمها ب صدار رأيهدا يف اجتداه مداق وان وجدود تداريخ حمددد قدد انقضدى وبالتدالي
البمدده يف م د املددادة ال يددرتبا باخت دداص احملكمددة التفس د يق كمددا قددد يتهددر
السؤال عن دور احملكمة وهو هي مطالبة بارجابة عن طرح رأيها حول املدادة بأنهدا
سقط بأكملها بانتهاء مددتها الزمنيدة أم أن القالدب الدزمين لتنفيدذ املدادة وحدده
سددقا  .ويف ايانددب اآلخددر قددد يتهددر رأي ينددادي بددان هندداك خددظف حددول تفسد
املغددزى الدسددتوري مددن نددو املددادة (/140ثانيددا) "املس دؤولية امللقدداة علددى السددلطة
التنفيذية ...أن تنجز كاملة التطبيع ارح اء وتنتهي باستفتاء ...يف مدة أق داها
 "2007/12/31وبالتددالي علددى احملكمددة حتديددد التفسدد القددانوني حددول هددذه
الفقرة هدو تعدين املددة احملدددة هدي مددة إجرا يدة لتنفيدذ املدادة أم أن حيداة املدادة
بأكملددها مرتبطددة بهددذه املدددة .كمددا أن متديددد مهلددة تنفيددذ املددادة قددد تدددخو ضددمن
التعددديظت الدسددتورية وفقدداً للمددادة 142ق وهنددا تتهددر مسددالة الت ددديق علددى
التعديظت اليت جيب أن ت ادق من قبو الربملان أوالً وثم طرحهدا علدى الشدعب مدن
خظل االستفتاء للت ديق عليهدا .إال اند رغدم كدو ذلدك ظلد احملكمدة سداكتة وا
ت در قراراً بهذا الشأنق إال أن قرار احملكمة حول التعداد السكاني العام بأن خيتلدف

عن ارح اء الوارد يف املادة  140وال يؤثر على م
م

املنداطق املتندازع عليهدا وان

هذه املناطق يتمدد وجب االسدتفتاء الدوارد يف املدادة  140فهدم علدى اند

اعرتاف من احملكمدة االحتاديدة بدان املدادة حيدة وا تسدقا .ويدرى (خالدد شدواني)

عضو الربملدان العراقديق بدان االدعداء دوت املدادة  140هدي جمدرد دعايدة سياسدية
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يست دمها بعت نواب من العرب والرتكمان مل اطبة الشارع العربي والرتكمداني وان
املادة الزال سارية املفعول(.)1
ويبددو ممدا سدبقق أن السدلطة التشددريعية مد يف أداء مهامهدا مدن خددظل
وضع دستور للبظد الذي تضمن حظً دستورياً حمدداً دة زمنية للمناطق املتندازع
عليهاق وأضاف الشعب العراقي شرعية عملهم من خظل امل ادقة على الدستور عرب
اسددتفتاء عددامق وجدداء دور السددلطة التنفيذيددة لتنفيددذ بنددوده إال أنهددا فشددل يف أداء

واجبها جتاه الدستور واملادة 140ق وهنا جاء دور السلطة القضا ية امل ت دة سدواء
ماسبة السلطة التنفيذية لتق د ها يف تنفيدذ املدادة 140ق أو توضدي الغمدو

الددذي ظهددر يف الدسددتور وخاصددة فيمددا يتعلددق دددى نفدداذ املددادة بعددد نهايددة عددام

2007ق حيه ظل احملكمة االحتاديدة العليدا سداكتة جتداه كدظ املوضدوعنيق إال اند

علددى الددرغم مددن انتهدداء الفددرتة الزمنيددة احملددددة لتنفيددذ املددادةق وفشددو السددلطة
التنفيذية يف مهامها جتاه الدستورق وبالتالي ظهور آراء خمتلفة عن م د املدادةق إال
أن بدء تناول املشكلة من قبو يونامي و وافقة جملدس اجنمدن الددولي واحلكدومتني

العراقيددة والكوردسددتانيةق واسددتمرار ينددة تنفيددذ املددادة  140يف عملددها لتطبيددع

اجنوضدداع ق وإدراج االلتددزام بتنفيددذ املددادة ضددمن الفقددرة اجنوىل مددن منهدداج حكومددة
املدالكي الثانيددةق وت دوي النددواب علدى ذلددك املنهداجق وحتددى الندواب الددذين يدددعون
موتها تؤكد بقاء املادة حيةق بدو اجنهدم مدن كدو هدذا تشدكيو يندة خاصدة ملراقبدة
تطبيددق املددادة  140يف الربملددان العراقددي يف 2011/5/12ق مددا هددو إالّ اعددرتاف مددن

قبو هذه املؤسسات الدستورية باستمرارية املادة .كو هدذا يؤكدد بدان املدادة ال زالد
حيةق وكدذلك تؤكدد بدان ق دد املشدرع الدسدتوري مدن التداريخ الدوارد يف املدادة هدو
( )1للمزيد ينتر :مقابلة موقع خندان االلكرتوني مع خالد شواني عضو الربملان العراقي من كركوك بتداريخ

 2011/1/2منشدددددددددور علدددددددددى موقدددددددددع خانددددددددددان ارخبددددددددداري وعلدددددددددى الدددددددددرابا التدددددددددالي:
 http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&Jor=1ق آخددر

زيارة يف .2011/8/15
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جمرد املدة احملدددة لتنفيدذها ال أكثدرق وان املدادة ا تسدقا وإمندا هنداك جدزء مدن
مادة دستورية بات فاقدة ال ظحية دستورياً وهي مدة تنفيذها.

املبمه الثاله :اآلفاق املستقبلية حلو مشكلة املناطق املتنازع عليها

تتعدد الوسدا و الديت تلجدا إليهدا اجنطدراف املتنازعدة يف ندزاع مدا لتسدويت ق
وتتمثددو ذلددك يف الوسددا و السددلمية والوسددا و العسددكريةق ومنددذ تأسدديس الدولددة
العراقيددة وإحلدداق واليددة املوصددو بهدداق دخددو الكددورد يف نددزاع مسددتمر مددع احلكومددات
العراقية املتعاقبة للسيطرة على مناطقهم وإدارتهاق إال أن تلك احلكومات ا تتعداط
مع مطدالبهمق بدو يدأت إىل الوسدا و العسدكرية يف التعداطي مدع القضديةق باسدتثناء
فددرتات قليلددة احتكمدد إىل الوسددا و السددلمية مددن خددظل املفاوضددات لدديس إمياندداً
بالقضية وإمنا من موقف الضعف لكسب الوق ق لذلك ا تفتا إىل نتا ج ترتقي إىل
حلول جذريةق ومنذ عام  1991وبشدكو أوضد بعدد عدام  2003احن در الندزاع

علددى مندداطق حمددددةق بعددد أن كددان يف املاضددي يشددمو مجيددع املندداطق الكورديددة يف
العددراقق ويددأت اجنطددراف إىل الوسددا و السددلمية حلددو النددزاع مددن خددظل املفاوضددات
املباشرة لوضع آلية مناسبة هلداق ومت التوصدو إىل صديغة طرحد يف املدادة  58مدن

قددانون إدارة الدولددة للمرحلددة االنتقاليددة لعددام 2004ق والدديت حتول د إىل الدسددتور
الدا م لعام  2005يف ظو املادة 140ق اليت حددت املراحدو والسدقف الدزمين حلدو
الندزاعق إال أن ضدغوطات القدوى العربيدة والرتكمانيددة الداخليدةق وبددعم مدن القددوى
ارقليمية والدولية املعارضة حلو املشكلة وفقداً لآلليدة الدسدتوريةق وميلدهم الواضد
حنو تأجيو حو املشدكلة حبجدة أن التدرف احلدالي لديس مناسدباً حللدهاق ويف اياندب
اآلخر حاول القوى الكوردية حنو ارسراع حلو املشكلة بأسرع وق ممكنق باعتبار
أن الفرصة يف الوق احلاضر أكثر مواتية من املستقبوق وأمام التوجهدات املتناقضدة
للطرفني تأجو حو املشكلة يف الوق احلاضدرق اجنمدر الدذي جعدو مدن املشدكلة أمدام
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آفاق مستقبليةق قد تكون غ مرضدية وغد من دفةق ولعدو مدن ابدرز هدذه اجنفدق
اليت تتوقع أن تتهر للنزاع يف املستقبو ا يلي:

أوال :احلو الدستوري وفقا للمادة 140
علددى الددرغم مددن أن احلددو الدسددتوري ملشددكلة املندداطق املتنددازع عليهددا وفقداً

للمادة  58مدن قدانون إدارة الدولدة والديت حتولد إىل املدادة  140يف ظدو الدسدتور
الدا مق ا تفتا اىل تسوية نها ية للنزاع على املنداطق املتندازع عليهداق حيده مدرت
نان سنوات وا تنفذ املادة بعدق يف حني كان من املفرو

وفقداً للدسدتور أن يدتم

تسوية النزاع بشكو نهدا ي يف نهايدة عدام 2007ق إال اند مدع ذلدك ال ميكدن إغفدال
هذه اآللية ك حدى الوسا و اليت من املمكن أن حتو بها النزاع سواء بأخذ اآللية كما
هي مطروحة يف الدستور أو تعديلها.
وخب وص فرص داح هدذه اآلليدةق فأنهدا متتلدك مقومدات عددة تتمثدو يف

وجود إطار دستوري حلو النزاع وهي املادة  140من الدسدتورق بارضدافة إىل تعهدد
الدستور يف مواد أخدرى بداحرتام حقدوق ارنسدان وحقدوق كافدة املكوندات واعرتافهدا
حبقددوق الشددعب الكددورديق كمددا أن القددوة الدسددتورية املتمثل دة بددرفت ثلثددي ثددظث
حمافتات يف أي تعديو دستوري تعطي قوة للطرف الكوردي حلماية هذه اآللية من
أي تعديو دستوري يف املستقبو تعار مع م احلهمق كما أن الددور الفعدال للكدورد
على السداحة السياسدية العراقيدة يشدكو مقومداً آخدراً لددعم القضديةق حيده تؤيدد
حكومددة إقلدديم كوردسددتان ومجيددع القددوى السياسددية الكورديددة هددذه اآلليددةق ورغددم
االختظف الدداخلي بدني قدوى السدلطة (احلدزب الددميقراطي الكوردسدتاني واالحتداد
الوطين الكوردستاني) واملعارضدة (حركدة التغدي واالحتداد االسدظمي الكوردسدتاني
وايماعددة االسددظمية يف كوردسددتان) يف إقلدديم كوردسددتانق إال أن كلتيهمددا متفقت دان
حول هذه املناطق ولديهم نفس الرؤية حبتمية ضمها إىل كوردستانق وان إصدرارهم
329

على صيغة املدادة  140يدأتي مدن اند يف حالدة تعدديو الدسدتور فاند مدن ال دعب
عليهم وضع آلية قوية بقدر ما جاء يف املادة املدذكورةق وذلدك الن أيدة آليدة مشدابهة
هلددا سددتواج علدددى اجنغلددب الددرفت يف الربملددان ذي الغالبيدددة العربيددةق وكدددذلك يف
االستفتاء الشدع  .أمدا العامدو الددميوغرايف هدو مدن إحددى املقومدات اجنخدرى هلدذه
اآللية حيه تدعم ايماه الكوردية يف تلك املناطق تأييداً مطلقاً للمو الدستوري
باعتباره احلو املناسبق حيه يشكو الكورد نسبة كب ة مدن سدكانهاق ورغدم حتدالف
املكددونني العربددي والرتكمدداني يف انت ابددات  2010إال أنهددم ا يتمكنددوا مددن طددي

نسبة الكورد يف أكثر املنداطق تنوعداً أال وهدي كركدوك .ومدن املقومدات اجنخدرى هدي

القوة العسدكرية الكورديدة فوجدود مدا يدرتاوح بدني  70,000إىل  120,000مدن

قوات البيشمركة( )1املسلمة واملدربة واجملهزة باجنسلمة اخلفيفة والثقيلة من شدأنها
أن تت دى للجيش العراقي على اجنقو يف الوق احلاضر ويف املسدتقبو القريدب .أمدا
من الناحية ارداريةق فدالكورد يسديطرون فعليداً علدى اغلدب املنداطق املتندازع عليهدا
إداري ًا وبالتدالي تشدكو مقومد ًا بيدد القيدادة الكورديدةق فعلدى سدبيو املثدال مت تغدي
حمافع كركوك ور يس جملس احملافتة يف عام  2011بدأوامر مدن حكومدة إقلديم

كوردستانق يف حني أن احلكومة االحتادية غ قادرة علدى إجدراء تغدي إداري كدب
مددن غدد استم ددال موافقددة حكومددة ارقلدديمق بارضددافة إىل أن املقددوم التددارخيي
وايغددرايف وحتددى االسددتمقاق االنت ددابي هددي ل دداحل الكددورد ورؤيددتهم للمددو املؤيددد
لآللية الدستورية.
ويف ايانب اآلخر تواج هذه اآللية الدستورية معوقدات كدث ةق ولعدو مدن
أبرزها رفت املكوندان العربدي والرتكمداني هلدذه اآلليدةق خاصدة بعدد أن وجددوا بدان
اجنغلبية الكوردية يف املناطق املتندازع عليهدا سدرتج كفدة امليدزان ل داحل الكدورد يف
االستفتاء الذي سديجري وفقد ًا هلدذه اآلليدةق وازدادت خمداوفهم كدث ًا بعدد أن أثبتد
( )1إينغا روح وهانس رميشاق امل در السابقق ص.1
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نتددا ج االنت ابددات بددان كددظ القددوميتني معدداً ال تشددكظن أغلبيددة يف حالددة إجددراء
االستفتاء ل احل البقاء مع احلكومة االحتاديدةق وهلدذا اجتهتدا للتمدالف فيمدا بينهمدا
وأعلنتا صراحة بأنهما سيقاطعون ارح اء واالستفتاء ونتا جهمداق وهدذا مدن شدان
أن يعر اآللية ل عوبات جديدة يف املستقبوق كما أن القوى العربية حتالف فيمدا
بينها يف كركدوكق حيده حتدالف القوميدون العدرب السدنة مدع تيدارات شديعيةق منهدا
التيددار ال دددري وحددزب الدددعوة وحددزب الفضدديلة ضددد تنفيددذ املددادة .بارضددافة إىل
غياب اررادة احلقيقية للمكومدة االحتاديدة لظلتدزام باآلليدة الدسدتورية للمدو .كدو
هذا إىل جانب املوقف السدل لددول ايدوار مدن ذلدك .ويتهدر ممدا سدبق بدأن احلدو
الدستوري وفقاً حملتوى املدادة  140مند أمدر صدعب املندال واحتماليدة تطبيقد يف

املستقبو بات حمدوداًق وبالتالي فدان ضدم هدذه املنداطق مدن قبدو القيدادة الكورديدة
بالوسا و واحللول الدستورية أمر يف غاية ال عوبة مستقبظًق وخاصة بعد أن فشدو
اللجوء إىل الدستور لضدمها مندذ عدام 2004ق يف اياندب اآلخدر فدان ادعداء الطدرف

اآلخر بكون املادة  140الغية وميتة ال تنهي املشكلةق جننها ال زال قا مدة والكدورد
هم الطرف اجنكرب يف هذه املناطق سياسدياً ودميغرافيداً وعسدكرياً وإداريداً مدن القدوى
العراقية اجنخرى.
أما ما يتعلق بالنتا ج املتوقعة هلذه اآللية للموق اند يف ظدو غيداب إح داء
سددكاني حي ددّد البيانددات الدقيقددة حددول اخل ددا و الدميغرافيددة للمندداطق املتنددازع
عليهدداق ي ددعب إعطدداء نتددا ج دقيقددة عددن مدددى نسددبة التأييددد أو الددرفت للمددو
الدستوري وفقاً لظستفتاء اليت تتضدمن هدذه اآلليدةق ويبقدى أمامندا فقدا مدا آلد
إلي نتا ج االنت اباتق حيه تعطينا هذه النتدا ج صدورة تقريبيدة عدن مدا يطمد
إلي سكان هذه املناطقق وأن النتيجة اليت سيسفر عنها احلو الدستوري فيما يتعلق
بالواليددة ارداريددة علددى هددذه املندداطقق يتوقددف علددى إجيدداد احللددول للمشدداكو الفنيددة
املتمثلددة بتمديددد الوح ددة ارداريددة الدديت سدديجري علددى أساسددها االسددتفتاءق وكددذلك
حتديد اخليارات املدرجة يف السؤال املطروح على املستفتئنيق فيمدا يتعلدق بالوحددة
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اردارية الديت سديجري علدى أساسدها االسدتفتاءق فد ذا اعتدربت كافدة املنداطق املتندازع
عليها كوحدة إداريدة واحددة (دا درة انت ابيدة واحددة) فهندا ميكدن للكدورد حتقيدق
أغلبية مرحيةق وبالتالي سدتكون النتيجدة ل داحل عمليدة ضدم كدو هدذه املنداطق إىل
كوردستان .أما يف حالة إجراء االستفتاء علدى مسدتويات إداريدة خمتلفدة ومنقسدمةق
ستكون عنددها تقسديم املنداطق ارداريدة إىل احلكومدة االحتاديدة والدبعت اآلخدر إىل
حكومددة إقلدديم كوردسددتان .واالحتمددال اجنكددرب أن ت ددب كركددوك احملافتددة وحدددة
انت ابيددة واحدددةق أمددا سددنجار ضددمن حمافتددة نينددوى أن ت ددب وحدددة انت ابيددة
واحدة على مسدتوى القضداءق وان تكدون مدثظ ناحيدة منددلي ضدمن قضداء بلددروز
وحدها كوحدة انت ابية على اعتبار قضاء بلدروز بكاملها ال تدخو ضدمن املنداطق
املتنازع عليها .وهكذا بالنسبة للوحدات اردارية اجنخدرى .أمدا فيمدا يتعلدق بالسدؤال
املطروح يف االستفتاءق ف ذا تضمن السدؤال املطدروح علدى املسدتفتئني علدى االختيدار
بدني االنضددمام إىل إقلدديم كوردسدتان أو اختيددار البقدداء مدع احلكومددة االحتاديددةق فددان
اخليار اجنول سيكون أكثر حتاً بالنجاحق أما إذا مشو السؤال أكثدر مدن خيدارين فدان
فددرص دداح خيددار االنضددمام إىل كوردسددتان سددتزدادق وذلددك الن يف حالددة وجددود
خيارين فان الضم إىل احلكومة االحتاديدة سيم دو علدى أصدوات العدرب والرتكمدانق
أما يف حالة وجود ثظثة خيارات فان أصوات الرتكمان سدتكون خليدار تكدوين إقلديم
خاصق وأصوات العرب للضم إىل احلكومة االحتاديةق والكورد إىل كوردسدتانق بالتدالي
واعتماداً علدى نتدا ج االنت ابدات السدابقةق فدان الكدورد سد حبون القضدية يف اغلدب
الوحدددات ارداريددة ومنهددا كركددوكق لددذلك سددتتج اجنطددراف الرتكمانيددة والعربيددة
لظحتاد فيما بينهم لعرقلة االستفتاء.

ثانيا :اخليار العسكري حلكومة كوردستان كرلية حو

كان القوة املسلمة هي الوسيلة الوحيدة اليت يأت إليها احلركة التمرريدة
الكورديددة السددتعادة املندداطق الكورديددة الدديت تقددع حت د سدديطرة الدولددة العراقيددةق
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باستثناء فرتات قليلة شهدت مفاوضات بني الطرفني لتسدوية الندزاعق إال اند حتدى
هذه الفرص القليلة أيضاً ا تكتب هلا النجاح طيلدة تداريخ الدولدة العراقيدةق وأمدام
عدم توازن القوة بني الطرفني ا تنج الثورة الكوردية يف اسدتعادة هدذه اجنراضدي
إليها باستثناء احات جز ية حققتها يف ثورة أيلول عدام  1961والسديطرة علدى

بعددت البلدددات احلدوديددة ال ددغ ةق إال أن اجنوضدداع تغدد ت جددذري ًا علددى السدداحة
الكورديدة عنددما شدهدت كوردسددتان العدراق انتفاضدة شددعبية واسدعة بعدد انسددماب
القوات العراقية من الكوي يف شباط  1991وانهزامها أمام قوات التمدالف الددولي
بزعامة الواليات املتمدة يف حرب اخلليج الثانيدةق ممدا سدهّو أمدام القدوات الكورديدة
السيطرة على بعدت املنداطق الديت يقطنهدا الكدورد بضدمنها كركدوك .إال أن القدوات
العراقيددة متكن د مددن اسددتعادة بعددت تلددك املندداطق ومنهددا كركددوك .وأثندداء الغددزو
اجنمريكددي للعددراق عددام 2003ق وبعددد رفددت احلكومددة الرتكيددة السددماح للقددوات
اجنمريكية العبور من أراضيها لفت جبهة جديدة يف مشال العراقق أضدطرت القدوات
اجنمريكيددة لظعتمدداد علددى مسدداندة مددن قددوات البيشددمركةق وفعدظً أصددبم املندداطق
الشمالية ومنها كركوك وأجزاء كب ة من حمافتات نينوى ودياىل خاضعة لسديطرة
قوات البيشدمركةق ولكدن أمدام الضدغا الرتكدي علدى اجنمدريكيني اضدطروا إىل سدمب
جزء من قوات البيشمركة من هذه املناطق وخاصة من كركدوكق إال اند وحلدد اآلن
فأنها حتتفع بتواجد كب يف اغلب املناطق املتنازع عليها.
ويف حال فشو اآلليات السلمية حلو مشكلة املناطق املتنازع عليها قدد يددفع
بالقيددادة الكورديددة إىل ضددم هددذه املندداطق مددن خددظل اخليددارات العسددكرية وإحكددام
السيطرة عليهاق ويطرح القادة الكدورد احتماليدة اسدت دام هدذه اآلليدةق حيده ذكدر
مسعود البارزاني أكثر من مرة بأنندا مسدتعدون للقتدال مدن اجدو كركدوك للمفداظ
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على هويتها الكوردية( .)1وارقدام على هذه اآللية تلوح يف اجنفق بني احلني واآلخرق
ولعو ابرز دليو على ذلك توج عدد كب مدن قدوات البيشدمركة وبأسدلمة ثقيلدة

وخفيفددة حنددو كركددوك واملندداطق اجنخددرى يف أواخددر شددباط  2011حلمايددة الكدورد

واملكونات اجنخرى هلذه املناطق من احلركات اررهابية واملتطرفة(.)2

وخب وص فدرص داح هدذه اآلليدةق كاند الفرصدة اجنكثدر مواتيدة لنجداح

هذه اآللية عام 2003ق حيه كان التدروف مظ مدة لنجاحهداق الن أركدان ايديش
العراقي كان منهارةق وا يكن هنداك وجدود للجديش العراقدي مقابدو وجدود كدب
لقددوات البيشددمركة املسددلمة واملدربددة واجملهددزة باجنسددلمة اخلفيفددة والثقيلددة .ومددن
جانب آخدر فدان التواجدد الكدوردي الواسدع يف تلدك املنداطق كاند سدتؤيد وترحدب
بقددوات البيشددمركةق بعددد أن هربددوا معتددم الوافدددين العددرب مددن هددذه املندداطقق أمددا
الرتكمان كان ب مكدان الكدورد إرضدا هم مدن خدظل ايدة حقدوقهم وعددم التجداوز
على ممتلكاتهمق أما العا ق املتمثدو برتكيدا فدرغم تهديددها بالتددخو يف البدايدة يف
حالة دخدول البيشدمركة لكركدوكق إال أنندا وجددنا بدان البيشدمركة دخلدوا كركدوك
وسيطروا عليها وبقي تركيا متفرجةق الن اردارة اجنمريكيدة ا تسدم هلدا القيدام
بعمو عسدكري ضدد الكدورد الن املنطقدة الزالد حتد احلمايدة الدوليدةق وردًا علدى
موقف تركيا السابق بعدم عبور القدوات اجنمريكيدة عدرب أراضديها الحدتظل العدراق.
كما أن أي تدخو تركي سيواج مقاومة ركية وشدعبية كورديدة واسدعة بارضدافة
إىل أن إقدام تركيدا علدى هكدذا عمدو سديلهب مشداعر مظيدني مدن الكدورد يف تركيدا
اجنمر الذي سيعر امن تركيا لل طر والسيما يف املناطق الكوردية يف جنوب شرق
( )1ايدن اق دوق السدطوح املت ددعة :أصدو ال دراعات والتددخظت اجنجنبيدة يف كركدوكق مركدز كركدوك الغدد
للدراسددات والبمددوثق ط2ق بغدددادق 2006ق ص 169؛ ليددام اندرسددن وغاريدده ستانسددفيلدق أزمددة كركددوك:
السياسة االثنية يف النزاع واحللول التوافقيةق امل در السابقق ص.331

( )2للمزيد من التفاصيو ينتر :ئةنستكتوى ورة بو خافى خروظل ناوضة جكَنا و اة ان :اورة :قوربانكاة ى
بةرةةوامل راثور ى ايبةت ذخارة ()911ل سكَبتةخبةرى 2011ل ل .15-5
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تركيدداق كمددا أن إقدددام تركددي بعمددو عسددكري سدديواج ردود أفعددال دوليددة معارضددة
والسيما من قبو دول االحتاد اجنوربي.
وباملقابو فان اعتماد هذه اآلليدة مدن قبدو الكدورد سدتواج حتدديات عددةق
ولعددو مددن أبرزهددا الددرفت الركددي مددن قبددو احلكومددة االحتاديددةق وكددذلك الددرفت
الشع من قبو العدرب واغلدب الرتكمدان يف املنداطق املتندازع عليهداق وقدد يدؤدي إىل
ردود أفعال سلبية جتاه الكورد منها يوء العرب إىل طرد الكورد مدن املددن العربيدة
ومنها بغدادق أو خلق مشاكو جدية لإلدارة الكوردية هلذه املنداطق .ومدن التمدديات
اجنخددرى هلددذا اآلليددة هددو جتري دد الكددورد مددن الشددرعية القانونيددة والسياسددية هلددذه
املندداطق وهددم حباجددة هلددا حلكمهددا بفعاليددة واالعددرتاف طددالبهم دولي داً .واخليددار
العسددكري سدديواج رفضداً إقليميداً قاطعداًق والسدديما تركيددا الدديت قددد تلجددأ إىل حسددم
املوضوع بالتدخو العسكريق وبالتالي أبعدت القيادة الكوردية هذا اخليار ولو لفدرتة
ق ة جننها قد تفقد العديد من املزايا اليت ح ل عليها داخليداً ودوليداً يف الفدرتة
السابقة.
ويبدو واضماً مما سبقق أن فرص اح اخليار العسكري بات ضعيف ًا درور
الوق وسي ب أكثر صدعوب ًة يف املسدتقبو املنتدورق وهلدذا بددأت القيدادة الكورديدة
تتج حنو است دام خيار ثاله يتوسا ما بني است دام القوة واللجدوء إىل الدسدتور
أال وهددو مواصددلة إتبدداع سياسددة توسدديع السدديطرة السياسددية وارداريددة والعسددكرية
الكوردية يف هذه املناطقق وبالتالي خللق اجنمر الواقع.
ورغدم صدعوبة اللجددوء إىل اسدت دام القددوة إال أن عددم حددو مشدكلة املندداطق
املتنددازع عليهددا مددن قبددو احلكومددة االحتاديددة وفق داً لآلليددة الدسددتورية قددد تدددفع
بالقيدادة الكورديددة إىل البمدده عددن بدددا و أخددرى للمددو وقددد يكددون احلددو العسددكري
إحدى هذه اآلليات احملتملةق فمثظً عدم التزام احلكومة العراقيدة السدابقة باتفاقيدة

 11آذار  1970نتج عن جتدد النزاع املسل بني احلركة التمررية الكورديدة مدع
احلكومة العراقية يف عام  .1974ويف ظو املستجدات احلالية فان اخليدار العسدكري
335

خيدار مطددروح أمددام القيددادة الكورديددة إذا وجدددت يف ذلددك سددبيظً وكاند التددروف
الداخليددة والدوليددة مهيددأة لددذلكق كددأن تكددون هندداك حددرب أهليددة بددني الطوا ددف
العراقية يف الداخوق كما أن أي حو ال يرضي الطموحات الكوردية سدتدفع بالقيدادة
الكورديددة إىل ارقدددام علددى هددذه اآلليددةق وكددذلك قددد جيددد الزعمدداء الكددورد أنفسددهم
مدددفوعني بضددغا الددرأي العددام احمللددي مضددطرين إىل اسددت دام القددوة لضددم هددذه
املناطق إىل كوردستان.

ثالثا :احلو العسكري من قبو احلكومة االحتادية

كاند الوسدديلة العسددكرية هددي الطددابع اجنغلددب الدديت يددأت إليهددا احلكومددات
العراقيددة منددذ تأسدديس الدولددة العراقيددة يف ردهددا علددى مطالددب احلركددة التمرريددة
الكورديةق و م هذه الوسا و يف قمع الكدث مدن التمركدات الكورديدةق بدو وصدو
احلال باحلكومة العراقية يف الثمانينات إىل لة إبادة مجاعية ضدد الكدورد كيد
حبملة اجننفال اليت رافقتهدا ق دف السدكان احمللديني باجنسدلمة الكيماويدة يف حلبجدة
وباليسان وبادينانق وحتدى يدوء احلكومدات العراقيدة يف فدرتات قليلدة إىل التفداو
مع الكورد كان مدن موقدع الضدعف ولكسدب الوقد ولديس إميانداً بالوسدا و السدلمية

للمددو .وبعددد عددام  1991سدديطرت القددوات الكورديددة علددى احملافتددات الكورديددة
الثظثةق وا ذت الواليات املتمدة وبريطانيا إجراءات حلمايدة هدذه املنطقدة مدن أي
هجوم عسكري عراقي من خدظل فدر حتدر جدوي علدى حتركدات قدوات ايديش

العراقيق وهكذا أدارت مناطق مشال خا اجنخضدر مدن قبدو الكدورد جنكثدر مدن 12

سددنة ضددمن سياسددة اجنمددر الواقددع حتددى عددام  2003واحددتظل العددراق مددن قبددو
الواليددات املتمدددة وبريطانيدداق االمددر الددذي ترتددب عليد حددو ايدديش العراقددي وكددو
التشكيظت العسكرية ا فيهدا احلدر ايمهدوري وفددا يي صددام مدن قبدو سدلطة
اال تظف املؤقتة بر اسدة برميدر يف  23أيدار 2003ق كمقدمدة لتشدكيو قدوة دفداع
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وطين خاضعة لسديطرة املددنيني()1ق وتوجد العدراق مدن دولدة مشوليدة وعسدكرية

حنو دولة ذات دستور مدني واييش خاضع للسلطات املدنيدةق كمدا أشدارت املدادة 9

مددن الدسددتور العراقددي لعددام  2005إىل ذلددكق وهكددذا ا ددذت اخلظفددات مددع الكددورد
طابعاً دستورياً كوسيلة للمو.
وخب وص فرص اح هدذه اآلليدةق فدأن ارقددام علدى أي اجتيداح عسدكري
من قبو اييش العراقي للمنداطق املتندازع عليهدا كوسديلة لتسدوية نزاعهدا سديكون
مرحب ًا ب مدن قبدو املكدون العربدي واغلدب الرتكمدان يف تلدك املنداطقق كمدا سدتكون
موضددع ترحيددب الدددول ارقليميددة أيض داً .ولكددن يف ايانددب اآلخددر فددان هلددذه اآلليددة

جمموعة من التمدياتق ومنها انها سدتواج الدرفت ايمداه ي الكدوردي الواسدع يف
تلددك املندداطقق كم دا سددتواج مقاومددة مددن قبددو قددوات البيشددمركةق كمددا أن ايدديش
العراقي نتيجة للمروب الكث ة والطويلة اليت خاضها مدع الددول اجملداورة واحل دار
االقت ادي املفرو على البلد جنكثر من عقد من الزمنق واليت ترتب عليها حتدر
است اد اجنسلمة املتطورة جعو من اييش العراقي ضعيفاًق ورغم احملاوالت ايارية
حالياً لتسلي ايديش وتدريبد إال أن ذلدك ا ميكنّد مدن اسدتعادة قوتد ومكانتد
السابقة للوقوف بوج الطرف الكوردي املسدل  .كمدا أن التدروف الدوليدة ال تسدم
للمكومة االحتادية بارقدام على حو عسكري على اجنقو يف املسدتقبو القريدب .كمدا
اند يف ظدو التطددورات احلديثددة والثددورة املعلوماتيددة واالت دداالت وارعددظم سددوف ال
تدفع باحلكومة االحتادية على ارقددام علدى هدذه اآلليدة الديت قدد يرتتدب عليهدا رد
فعو دولي قوي جتاه العراق .وبدالً من ذلك اجتهد احلكومدة االحتاديدة حندو كسدب
الوق حيه دها تتماطو مندذ عدام  2004يف حدو الكدث مدن القضدايا العالقدة
بينها وبني حكومة إقليم كوردستانق وعلى رأسها قضية املناطق املتنازع عليهاق الن
الكورد أصبموا اآلن يف مركز القوة ميكن أن حيققوا الكث ق إال أن رور الوقد قدد
( )1بول برميرق امل در السابقق ص.78
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تددتغ مددوازين القددوة ل دداحل احلكومددة االحتاديددة وتقددوي شددوكة مؤسسدداتها ومنهددا
اييش وبالتالي قد متلدي علدى القيدادة الكورديدة حدظً ال يرضديها .وبالتدالي يبقدى
اخليار العسكري ك حدى اخليارات املطروحة ولعدو الددليو هدو إقددام قدوات ايديش

العراقي للسيطرة على قضاء خانقني ليمو حمو قوات البيشدمركة يف عدام 2008ق

اجنمر الذي ترتب علي توتر العظقات بدني حكدوميت االحتاديدة وإقلديم كوردسدتانق
ولوال جهود الوساطة اجنمريكية آنذاك الصطدم قوات الطرفني.
إنَّ أي اجتيدداح عسددكري مددن قبددو ايدديش العراقددي هلددذه املندداطق س دتكون
ناجمددة نسددبياًق والسدديما يف اجنمدداكن ذات الغالبيددة العربيددة منهددا قضدداء احلوجي دةق
وكذلك يف اجنماكن املعزولة والبعيددة عدن كوردسدتان ومنهدا بددرة وج دانق إال أنهدا
ستواج معوقات جدية يف اجنمداكن ذي الغالبيدة الكورديدةق منهدا خممدور أو شدي ان
وسنجار بو حتى يف كركوك.

رابعا :تقسيم املناطق املتنازع عليها

من إحدى احللول املتوقعة اليت قد يتم التوصو إليها يف املستقبو يتمثو يف
تقسيم املناطق املتنازع عليها بني طريف النزاع (احلكومة االحتادية وحكومدة إقلديم
كوردستان) باالستناد إىل مدى النفوذ والسيطرة الدميوغرافية والسياسية وارداريدة
والعسكرية للطرفني على مدن وق بات هذه املناطقق ووفقاً هلذه اآللية يدتم وضدع
مناطق سنجار وشي ان وخانقني وخممور (على سبيو املثال ال احل در) حتد إدارة
إقلديم كوردسددتان حيدده سدديطرتها ارداريددة واجنمنيددة والدميوغرافيددة واضددمة علددى

هذه املناطق منذ عام  2003ق وباملقابدو حسدم العا ديدة ارداريدة ملددن مثدو بددرة
وج ان ومركز قضاء تلعفدر ...ا إىل احلكومدة االحتاديدة لألسدباب نفسدهاق أمدا مدا
يتعلق مافتة كركوك فيمكن تقسيمها مدن خدظل وضدع أجزا هدا الغربيدة ومنهدا
قضاء احلوجية ونواحي الزاب والريا والعباسدي ذي الغالبيدة العربيدة ضدمن إدارة
احلكومة االحتاديةق وأن تدار مناطق مشال وشرق احملافتة ومنها سرطاران والتدون
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كوبري وشوان وليظن وقره هنج من قبدو حكومدة إقلديم كوردسدتانق ولكدن هندا
تتهر مددن وق دباتق وأبرزهدا مركدز كركدوكق ت دعب حسدم أمرهدا بسدبب تعقدد
وضعها الدميوغرايف.
وخب وص فرص اح هذه اآلليةق فان ميكن التوصو إىل حدو هلدذه اآلليدة
بطدريقتنيق اجنوىل مددن خددظل املفاوضددات الديت يتوصددو فيهددا الطددرفني إىل تفاهمددات
حددول تقسدديم املندداطق املتنددازع عليهدداق أمددا الطريقددة الثانيددة فتتمثددو يف االعددرتاف
بدداجنمر الواقددع مددن حيدده النفددوذ والسدديطرة السياسددية والدميغرافيددة واجنمنيددة
واردارية السدا دة للطدرفني علدى مددن وق دبات هدذه املنداطق .وميكدن مدن خدظل
االطظع على واقدع هدذه املنداطق مظحتدة نتدا ج تقسديميةق حيده دد السديطرة
السياسددية وارداريددة والعسددكرية لكوردسددتان علددى مندداطق يف حددني ددد أن اردارة
والسدديطرة التامددة للمكومددة االحتاديددة يف مدددن أخددرىق وهكددذا قددد يفضددي تددأث
الرتتيبات اردارية واجنمنية احلالية رور الوق إىل اجنمر الواقع .وقد يقبو الكدورد
بتقسدديم اجنراضددي ذات اجنغلبيددة الكورديددة بانضددمامها إىل كوردسددتانق واملندداطق ذات
اجنغلبية العربية والرتكمانية تبقى حت سيطرة احلكومة االحتاديدةق ولكنهدا حتمد ًا
ستكون مقرتنة بشروط منها أن ال يضم مركز كركوك للمكومة االحتاديةق يف حني
أن ضم حوجية إىل اردارة االحتادية قد ال يث خماوف الكوردق جنند عنددما أصددرت
بعثددة يونددامي تقريرهددا اجنول يف حزيددران  2008وأوصدد فيهددا بضددم قضددا ي
احلمدانية ومندلي إىل احلكومة االحتادية ردت القيادة الكوردية على التقريدر بأنهدا
تنتتددر رؤيددة الرزمددة كاملددة قبددو حتديددد موقفهدداق ومددن هددذا نددتفهم بددأن القيددادة
الكوردية سرتضى بنموذج التقسيم .ولكن مع ذلك فان هذه اآللية ستواج عقبدات
عدة منهاق أن هناك مدن ي عب حسم أمرها بسبب الطابع الددميوغرايف والسياسدي
واالقت ددادي املعقددد واحلسددا مثددو مركددز كركددوكق ولكددن باملقابددو سددتكون اآلليددة
ناجمددة يف مندداطق ال خددظف كددب عليهددا مثددو حوجيددة وخممددورق أي سددتكون آليددة
ناجمة نسبياً .بارضافة إىل أن التوصو إىل مثو هذه الرتتيبات من خظل املسداومات
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املقدمة من قبو الطدرفني يف املفاوضدات قدد ينتدر إليهدا علدى أنهدا تندازالت تفسدر
أحياناً باخليانة يف الثقافة العراقية لكظ الطرفنيق حيه قدد يقددم طدرف مدا علدى
املساومة إال ان خيشى من تقلب الرأي العام علي فيتجنب املبادرةق وبالتالي ت دعب
مهمة التوصو إىل ذلك .يبدو أن هذا احلو مدن احللدول الواقعيدة نسدبي ًا وهلدا فرصدة
أكثر لي ب واقعاًق وخاصة ان حتى اآللية الدستورية وفقداً للمدادة  140يف حالدة

تنفيذها قد تفضي إىل نتا ج تقسيمية.
ميكن النتدر إىل آليدة التقسديم ك حددى احللدول الوسدطية املمكندة التوصدو
إليها ما بدني طدريف الندزاعق الن مدن نتدا ج هدذه اآلليدة سدتكون تسدوية الندزاع مدن
خدظل ح ددول الطدرفني علددى اجنراضدي الدديت تشدكو جددوهر الندزاعق لددذلك هدي مددن
أحدى احللول اليت ميكن الوقوف عنددها وذلدك الن الواقدع االقت دادي واالجتمداعي
والسياسددي والدددميوغرايف والثقددايف للمندداطق املتنددازع عليهددا تلددف مددن منطقددة إىل
أخر.

خامسا :تكوين إقليم كركوك

إنَّ إحدى الرؤى املطروحة حلدو املشدكلة تتمثدو يف جعدو حمافتدة كركدوك

إقليماً فيدرالياً قا ماً بذات شان يف ذلك شان إقليم كوردستانق غ مرتبا ب قليم
كوردستان أو باحلكومة االحتاديةق وتطرح هذه الرؤية كمو وسا بني الدرأي الدذي
يندددادي بضدددمها إىل كوردسدددتان والدددرأي اآلخدددر الدددذي يندددادي بضدددمها إىل احلكومدددة
االحتاديددة .كمددا أنهددا تعددد مددن إحدددى احللددول الدسددتورية وفق داً للمددادة  119مددن
الدستور .كما نتم جملس النواب العراقي عملية تكوين اجنقداليم مدن خدظل قدانون

ارجددراءات التنفيذيدة اخلاصددة بتكددوين اجنقدداليم رقددم  13لسددنة )1(2008ق حيدده
( )1للمزيددد مددن التفاصدديو ينتددر :قددانون ارجددراءات التنفيذي دة اخلاصددة بتكددوين اجنقدداليم رقددم ( )13لسددنة
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تنو املادة ( )1على أن ارقليم يتكون من حمافتدة أو أكثدرق أمدا املدادة ( )2فتشد
إىل ان يتم تكوين أي إقليم عن طريق االستفتاء مدن خدظل طلدب مقددَم مدن ثلده
اجنعضاء يف كو جملس من جمالس احملافتات اليت تروم تكوين ارقليمق أو من خظل
طلب مقدم من عشدر النداخبني يف كدو حمافتدة مدن احملافتدات الديت تدروم تكدوين

ارقليمق كما تنو املادة ( )3على أن طلب تكدوين ارقلديم يُقددم إىل جملدس الدوزراء
ليكلددف اجمللددس املفوض دية العلي دا لظنت ابددات خددظل مدددة ال تتجدداوز  15يومداً مددن
تقديم الطلب با اذ إجراءات االستفتاء ضمن ارقليم املدراد تكويند خدظل مددة ال
تتجداوز الثظثدة شدهور .ووفقداً للمددادة ( )6يكدون االسدتفتاء ناجمداً إذا ح دو علددى
أغلبية الناخبني يف كو حمافتة من احملافتات اليت تروم االنضدمام إىل إقلديمق علدى
أن ال تقو نسبة املشاركة يف الت وي من .%50

وخب ددوص فددرص دداح هددذه اآلليددةق فددان مددن مقومددات آليددة إقامددة إقلدديم
كركوك الفيدرالي كمدو للندزاع أنهدا تطدرح مدن قبدو القدوى السياسدية الرتكمانيدةق
وتؤيد هذا الطرح (جمموعة اجنزمات الدولية) كمو وسا للنزاع القا م عليهداق كمدا
متتاز بأن لديها إطار دستوري .ومن جانب آخر تواج هذه اآلليدة معوقدات جديدة
والسدديما أن القددوى العربيددة يف كركددوك ال يفضددلون إقامددة فيدراليددة كركددوك إال يف
حالة التأكيد بان كركوك سوف تنضدم إىل كوردسدتان وعنددها ميكدن القبدول باليدة
إقامة إقليم كركوك اخلاصق أما العا ق اجنكرب فيتمثو يف رفدت الكدورد هلدذا اخليدارق
و ا أن الكورد يشكلون حوالي ن ف سكان احملافتة فدان أي اسدتفتاء يعلدها إقليمداً
سدديكون نتيجت د الفشددو .ولكددن إذا وجدددت القيددادة الكورديددة بددان تكددريس الوضددع
احلالي سيستمر وستتج كركوك حندو احلكومدة االحتاديدة واسدتمالة تطبيدق املدادة

 140قد ترضى آنذاك بهذه اآلليةق الن الكورد يشكلون اجنغلبية يف احملافتةق وهدذا
يعين سيطرتهم على إقليم كركوكق وسدوف لدن يكوندوا ملدزمني دسدتورياً بتقاسدم
السلطة مع املكوندات اجنخدرى يف ظدو دسدتور احتدادي ال يشد بوضدوح إىل تفاصديو
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ارقليمق حيه املادة  115من الدستور تش إىل أن كو السدلطات الديت ال تعتدرب مدن
اخت اص احلكومة االحتادية تنيا باجنقداليم واحملافتداتق وان املدادة نفسدها تعطدي
اجنولويددة لقددوانني اجنقدداليم واحملافتددات يف حددال النددزاع مددع القددانون االحتددادي علددى
ال ددظحيات املشددرتكةق أي علددو قددانون ارقلدديم علددى قددانون االحتدداد يف االخت دداص

املشددرتكق كمددا أن املددادة  120جتيددز لإلقلدديم كتابددة دسددتوره الددذي حيدددد تفاصدديو
احلكدم يف ارقلدديم واليددات ممارسدة تلدك ال ددظحياتق وميكدن للكدورد كتابددة دسددتور
وفقاً لرؤيتهم ومتريره باسدتفتاءق وان هنداك قدوى تركمانيدة ذات توجهدات قريبدة
للكورد وباستمالتهم سيمكن للكورد الغلبة علدى العدرب والقدوى الرتكمانيدة اجنخدرى
وحكم إقليم كركوكق وسيتوىل الكورد الوظا ف اهلامدة منهدا ر اسدة ارقلديم واغلدب
املواقع احلساسةق وبالتالي سدتكون عظقاتهدا ممتدازة مدع إقلديم كوردسدتان وسدتكون
هناك سياسة مشدرتكة بدني ارقلديمني جتداه احلكومدة االحتاديدةق وان أي تدوتر بدني
احد ارقليمني مع احلكومدة االحتاديدة يعدين وقدوف ارقلديم اآلخدر إىل جانبد ضدد
احلكومة االحتاديةق بو حتى احلدود بني ارقليمني ستكون ال معنى لد ق إال اند مدع
ذلك احتمال قبول القيادة الكوردية بهذه اآللية سيبقى ضعيفاً.
أما خب وص نتا ج هذه اآلليةق فأن طرح هذا احلدو ال ينهدي الندزاع القدا م
ب ورة نها يةق جنن حمافتة كركوك وعلى الرغم من أنها تشكو مساحة كدب ة مدن
املناطق املتنازع عليهدا والعقددة اجنصدعب يف الندزاع الددا ر بدني الطدرفنيق إال أنهدا يف
الوق نفس ال تشكو كو املناطق املتنازع عليهاق وبالتالي سديبقي مسدتقبو العديدد
من املناطق اجنخرى عالقدةق ومنهدا سدنجار وخدانقني وخممدور وبددرة و ...ا ق وان
فرص اح مثو هذا اخليار قد يكدون ضدعيفاًق بدو حتدى يف حالدة إقامتهدا سيشدكو
الكددورد اجنغلبيددة فيهددا وبالتددالي سيسدديطر الكددورد عليهدداق وان أي حتددالف عربددي-
تركمدداني س ديمكن مددن إجيدداد مشدداكو حقيقيددة للك دوردق وبالتددالي سددتث مشدداكو
وصددعوبات وسديزيد مددن وتد ة االحتقانددات وعدددم الثقددة بددني مكوناتهددا الن إقددرار
ارقليم سيعين وجود مناصب سيادية أكثر صظحية من صظحيات احملافتة مثدو
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من ب ر يس ارقلديم ونا دب لد وجملدس تشدريعي ...ا مدن املناصدب والددرجات
الوظيفية اردارية .وعلي فأن إجراء االنت ابدات الستم دال هدذه املناصدب سدتكون
غ كافية لضمان عدم اندالع اجنزمدات بدني مكوناتهدا جنند عنددها سيشدعر املكدون
الذي ال حي و على ر اسة ارقليم بالتلم والغنب.

سادساً :نشر قوات حفع السظم التابع لألمم املتمدة يف املناطق املتنازع عليها

من إحدى احللول املستقبلية املتوقعة ملشكلة املناطق املتنازع عليهدا يتمثدو

يف نشر قوات حفع السظم التابع لألمم املتمدة( )1يف هذه املناطق ملنع اجنطراف من
اللجوء إىل الوسا و العسكرية لتسوية النزاعق ويتم ذلك وفقاً مليثاق املنتمة وبقدرار
خاص ي در من جملس اجنمن الدولي حيدد في مهمة هذه القوات.
وخب ددوص فددرص دداح هددذه اآلليددةق فان د يف ظ دو غيدداب التوافددق واررادة
العراقيددة الداخليددة حلددو النددزاع وفق داً لآلليددة الدسددتوريةق ولتفددادي اآلثددار الكددب ة
املتوقعة من أي حو عسدكري مدن قبدو اجنطدرافق تطدرح مسدالة نشدر قدوات حفدع
السددظم التابعددة لألمددم املتمدددة نفسددها ك حدددى احللددول الدديت قددد يلجددا إليهددا أطددراف
النزاع يف املستقبوق وان حتوظ هذه اآللية ستزداد يف املستقبو يف حالة بقاء الندزاع
بني الطرفني من دون حوق ويف ظو أجواء عدم الثقة بني اجنطراف حتمد ًا سديمتاج
النزاع إىل تدخو طرف ثالهق وقد أشار قا دد القدوات اجنمريكيدة يف العدراق ايندرال
( )1قددادت اجنمددم املتمدددة مهمددة نشددر قددوات حفددع السددظم يف خمتلددف أحندداء العدداا ومنهددا يف العددراق والكوي د

UNIKOMق ويوغسظفيا السابقة  UNPROFORوالبوسنة واهلرسك  UNMIHBHوتيمدور الشدرقية

 UNTAETويف السلفادور  ONOSALوأثيوبيا واريرتيا  UNMEEوتتمثو مهام هدذه قدوات يف تنفيدذ
اتفاقيات السظم ونشر اجنمدن واالسدتقرار وتعزيدز سديادة القدانون وتعزيدز الدميقراطيدة وحقدوق ارنسدان
وتشجيع التنميةق ويتم هذه املهام سواء ما بدني الددول كمدا يف قدوات حفدع السدظم بدني اريرتيدا وأثيوبيدا أو
حتى يف النزاعات الداخلية ومنها قوات حفع السظم يف دارفور يف مجهورية السودان .للمزيدد يرجدى زيدارة
املوقدددددددع الركدددددددي لعمليدددددددات اجنمدددددددم املتمددددددددة حلفدددددددع السدددددددظم وعلدددددددى الدددددددرابا التدددددددالي:
 http://www.un.org/arabic/depts/dpko/index.shtmlق آخر زيارة يف .2011/8/23
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(رميوند اوديرنو) يف وقت إىل ذلك واقرتح نشر قوات حفدع السدظم التابعدة لألمدم
املتمدة يف هذه املناطق بعد خروج القوات اجنمريكيدة مدن العدراق( .)1وهدذا يتطلدب
إىل رفع طلب ركي من احلكومة العراقية إىل جملس اجنمن لنشر تلك القدواتق إال أن
هذا الطلب ا يتمق كما أن جملس اجنمن الدولي ا يقرتح ركياً نشدر هدذه القدواتق
وبالتالي ميكنندا القدول بأند لديس هنداك نقاشدات جديدة حدول املوضدوع يف الوقد
احلاضر.
ال ميكن اعتبار مثو هذا ارجراء حظً نها ياً للنزاعق ولكن قد تكدون تهد دة
للنددزاع أو تأجيددو حسددمها مددن خددظل منددع أطددراف النددزاع مددن اللجددوء إىل الوسددا و
العسكرية لتسوية النزاع القا مق وكذلك فان أي تددخو أممدي سديبقي الندزاع قا مداً
ما ا يكن وفقاً آللية حمددةق كأن تكون بقاء هذه القدوات ملددة عشدر سدنواتق ومدن
ثم إجراء االستفتاء على م

هذه املناطق.

سابعا :االنضمام إىل كوردستان بناءاً على طلب من جملس حمافتة كركوك

يعطي الدستور العراقي احلق للممافتات غد املنتتمدة يف ارقلديم باالنضدمام

إىل اجنقاليم القا مةق وبناءاً على املادة  119مدن الدسدتور نتدم الربملدان العراقدي قانونداً
خاصاً بدذلك كدي بقدانون ارجدراءات التندفیذیة اخلاصدة بتكدوین اجنقدالیم رقدم

 13لسدنة  )2(2008حيدده تددنو املدادة (/2ثالثددا) علددى اند "يف حالددة طلددب انضددمام
إحدى احملافتات إىل إقليم يُقدم الطلب مدن ثلده أعضداء جملدس احملافتدة مدع موافقدة
ثله أعضاء اجمللس التشريعي لألقاليم" .وقد قدم جملس حمافتة كركوك هدذا الطلدب
يف عددام 2008ق وأيدت د ر اسددة إقلدديم كوردسددتان علددى لسددان ر دديس ارقلدديم مسددعود
(1) The International Crisis Group, Iraq and the Kurds: Confronting
Withdrawal Fears,, Op. Cit. p.19.
( )2للمزيددد مددن التفاصدديو ينتددر :قددانون ارجددراءات التنفيذي دة اخلاصددة بتكددوين اجنقدداليم رقددم ( )13لسددنة
.2008
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البارزاني()1ق إال ان ا يتم متابعة هذا الطلب ال من قبدو جملدس حمافتدة كركدوك وال
من قبو حكومدة إقلديم كوردسدتانق وقدد يرجدع ذلدك إىل أن القيدادة الكورديدة تدرى يف
اآللية الواردة يف املادة  140هي اجننسب حلو النزاع يف املناطق املتنازع عليها.

وخب ددوص فددرص دداح هددذه اآلليددةق فأنهددا متتدداز بأنهددا دسددتوريةق وميكددن
للكورد تامني ثله أعضاء جملس احملافتة (يف اجمللس احلالي) لتقديم الطلدبق إال أن
مددا يقلددو فددرص احهددا هددو تقددديم الطلددب سدديكون إىل جملددس وزراء احلكومددة
االحتادية الذي يقوم بدوره بتكليدف املفوضدية العليدا املسدتقلة لظنت ابدات بد جراء
اسددتفتاء يف احملافتددةق واالحتمددال اجنكددرب هددو مماطلددة احلكومددة االحتاديددة يف تنفيددذ
ارجراءات الظزمة ال از اآللية حبجة أن هناك إطدار دسدتوري حلدو املشدكلة تتمثدو
يف املادة  140من الدستور.

إنَّ النتا ج احملتملة يف حال القيام بهذا ارجراء هو احل ول على موافقدة سدكان
حمافتددة كركددوك يف االسددتفتاء الشددع ق الن قددانون ارجددراءات التنفيذي دة اخلاصددة
بتكوين اجنقاليم يذكر بان احل ول على اجنغلبية تعين اح االسدتفتاء وهدذا ميكدن
الكددورد حتقيقد  .كمددا أن هددذه اآلليددة ت ددر علددى حمافتددة كركددوكق ويبقددى أمددر
املناطق املتنازع عليها يف حمافتات نينوى ودياىل وصظح الدين والواسا معلقاً.

ثامناً :اخليارات املفضلة ملكونات حمافتة كركوك للوضع املستقبلي

مهما تعددت وتنوع آليات حو النزاع يف املناطق املتنازع عليهداق ستفضدي
يف نهاية اجنمدر إىل حلدول جز يدة ملنداطق حمدددةق وتبقدى حمافتدة كركدوك العقددة

( )1لظطددظع علددى ت ددري ر دديس ارقلدديم مسددعود البددارزاني حددول تأييددد طلددب جملددس حمافتددة كركددوك
باالنضددمام إىل إقلدديم كوردسددتان يرجددى مراجعددة موقددع ر اسددة إقلدديم كوردسددتان وعلددى الددرابا التددالي:
 http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=437ق آخدددددددددددددر زيدددددددددددددارة يف
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اجنصددعب ضددمن املندداطق اجنخددرى املتنددازع عليهدداق وبالتددالي سددتكون هلددا أيضداً إحدددى
احللول اجنربعة املتمثلة أما بضمها إىل كوردستان من دون وضع خاصق أو الضدم مدع
إعطا ها وضعاً خاصاًق أو ستبقى مع احلكومة االحتادية بدون وضع خاصق أو ضدمها
مع إعطا ها وضعاً خاصاً .والوضع اخلاص قدد يكدون إقليمداً فددرالياً قا مداً بذاتد أو
حكم ًا ذاتي ًا يتمتع بقدر من ال دظحيات ارداريدة والسياسدية تفدوق مدا يتمتدع بهدا
احملافتات وال ترتقي إىل درجة ارقليم الفيدرالي أو حتى الوضع اخلداص قدد يعدين
بقاءها كممافتة مع ترتيبات خاصة مثو تقاسم السلطة بدني مكوناتهدا لديس كمدا
هددو سددا د يف احملافتددات اجنخددرى .وايدددول التددالي يتهددر لنددا اخليددارات اجنربعددة مل دا
يتطلع إلي املكونات الر يسية الثظثة (الكوردق العربق الرتكمان) حملافتة كركوك.
املكونات
الر يسية

كركوك داخو إقليم
كوردستان

كركوك داخو إقليم
كوردستان

كركوك ضمن
احلكومة االحتادية

كركوك ضمن
احلكومة االحتادية

حملافتة
كركوك

بدون وضع خاص

مع وضع خاص

مع وضع خاص

بدون وضع خاص

الكورد

اخليار املفضو رقم

اخليار املفضو رقم

اخليار املفضو رقم

اخليار املفضو رقم

العرب

اخليار املفضو رقم

اخليار املفضو رقم

اخليار املفضو رقم

اخليار املفضو رقم

الرتكمان

اخليار املفضو رقم

اخليار املفضو رقم

اخليار املفضو رقم

اخليار املفضو رقم

1
4
4

2
3
3

3
2
1

4
1
2

جدول رقم ()13
تفضيظت املكونات اجنساسية حول احلو لكركوك.
مدن خددظل ايدددول رقدم ( )13يتهددر لنددا مدا يطمد إليد كدو طددرف مددن
احللولق فما يفضل الكورد أن تكون كركدوك ضدمن إقلديم كوردسدتان وبددون وضدع
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خدداصق شددأنها شددأن حمافتددات ارقلدديم اجنخددرى دهددوك واربيددو والسددليمانيةق ويددأتي
خيار وضع كركوك ضمن إقليم كوردستان مع وضع خاص ك يدار ثدانيق ويف حالدة
بقاء كركوك خارج إقليم كوردستان فان اقو ما حيقق مطام الكدورد يتمثدو يف أن
تكون كركوك إقليماً قا ماً بذاتهاق أما اخليار اآلخر املتمثو ببقا ها خارج كوردسدتان
ومن دون أن تكون إقليمداً هدو اخليدار اجنخد غد املفضدو لددى الكدورد .أمدا املكدون
العربددي فدنظحع أن مفضدظت مددن احللددول هددي متامداً بعكددس الكددوردق حيدده تبدددأ
بوقددوع كركددوك حت د سدديطرة احلكومددة االحتاديددة بدددون وضددع خدداصق ويف حالددة
استمالة هذا احلو فأنهم قدد يرضدون جبعدو كركدوك ذات وضدع خداص لكدن ضدمن
احلكومة االحتاديةق أما خيار وضعها ضمن إدارة كوردستان وبدون وضع خاص فهدو
اخليار اجنخ غ املفضو لديهمق ويف حالة حدوث ذلدك فدان العدرب سيسدعون علدى
اجنقو إىل احل ول على وضع خاص لكركوك ضدمن إدارة كوردسدتان .أمدا تفضديظت
املكون الرتكماني للملول فنظحع أن لديهم مفضدظتهم اخلاصدةق حيده أفضدو آليدة
يتطلعدون إليهددا هددي إعطدداء وضددع خدداص لكركددوك ضددمن احلكومددة االحتاديدةق وهددو
اخليددار الثدداني لدددى العددرب والثالدده لدددى الكددوردق ويليهددا البقدداء ضددمن احلكومددة
االحتادية بدون وضع خاصق وهو اخليار اجنول لدى العرب واجنخ لدى الكدوردق أمدا
أن تكون لكركوك وضع خاص ضدمن كوردسدتانق فهدو اخليدار الثالده لددى الرتكمدان
وهو الثالده لددى العدرب أيضداً يف حدني هدو اخليدار الثداني لددى الكدوردق أمدا اخليدار
اجنخ لدى الرتكمدان فهدو ضدم كركدوك إىل كوردسدتان وبددون وضدع خداصق والديت
تشكو اخليار اجنخد لددى العدرب أيضد ًا ولكدن اجنول لددى الكدورد .ومدن خدظل ذلدك
يتهر لنا بان لدى الرتكمان مفضظتهم اخلاصة مدن اخليدارات لديس شدبيهة للكدورد
وال للعرب إال أنها اقرب إىل املكون العربي.

تاسعاً :من كركوك وضعاً خاصاً ضمن كوردستان وحسم أمر املناطق اجنقو خظفاً
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يعتددرب النددزاع علددى املندداطق املتنددازع عليهددا مددن النزاعددات املعقدددةق لكثددرة
اجنطراف املهتمة بهدا وطدرح كدو طدرف آليدة معيندة للمدو وفقد ًا لرؤيتد وتطلعاتد
وم احل ق وبعد ذكرنا الرؤى وامل احل امل تلفة لألطراف نستنتج آليدة جديددة قدد
تكون متشابهة يف بعت جوانبها لآلليات اجنخرىق ولكنها تلف عنهدا يف تفاصديلهاق
وتتمثو رؤيتندا للمدو يف جتز دة املنداطق التندازع عليهداق وعددم أخدذ هدذه املنداطق
بأكملددها كوحدددة جغرافيددة واحدددة وفددر آليددة واحدددة للمدو عليهدداق الن التددروف
االقت دادية واالجتماعيددة والسياسددية والدميوغرافيددة والثقافيددة الدديت تسددود فيهددا
تلدف مددن منطقددة إىل أخددرىق وان النتددر إىل كدو املندداطق املتنددازع عليهددا كوحدددة
واحدة سيعقد الندزاعق وبالتدالي سي دعب التوصدو إىل حلدول مناسدبةق ومدن خدظل
دراسة واقع هذه املناطق يتهر لنداق أن هنداك منداطق ال خدظف كدب عليهداق فعلدى
سبيو املثال أن أقضية شدي انق وخممدورق وخدانقني وسدنجار يكداد أن يكدون النفدوذ
السياسدي والدددميوغرايف الكددوردي مطلقد ًا فيهددا وال تددأث للمكومددة االحتاديددة عليهدداق
فضمها إىل كوردستان ال نتوقع ردود أفعال قويدة مدن احلكومدة االحتاديدة واملكدونني
العربي والرتكمدانيق بدو حتدى الددول ارقليميدة ال تبددي رفضد ًا قاطعد ًا لدذلك سدوى
بعت الت رحيات اليت تفيدها يف مرحلة االنت ابات احمللية هلا .ويف الطرف املقابدو
فان مناطق بدرة وج ان اليت فقددت طابعهدا الكدوردي نتيجدة لسياسدات التعريدب
وقربها من ارقليم العربيق قد تشكو مادة حية ملسداومة كورديدة إثنداء املفاوضداتق
كما أن مناطق مثو مركز قضاء احلمدانية الديت يشدكو املسديميني أغلبيدة سدكانهاق
ومركز قضاء تلعفر ذي الغالبية الرتكمانية يف حالة ضمها إىل احلكومة االحتاديدة ال
يدث املشدداعر القوميددة الكددب ة لدددى ايمهددور الكددورديق بددو وحتددى لدددى القيددادات
السياسية الكوردية .ومن خظل هذا ارجراء ميكن التوصو إىل حو جز دي للمنداطق
املتنازع عليهاق وبالتالي حتويو النزاع من نزاع كب وواسع إىل نزاع ح دري وعلدى
مسدداحة أضدديقق مددن خددظل قاعدددة املسدداومات املتبادلددة بددني الطددرفني احلكومددة
االحتاديددة وكوردسددتانق أي ت دغ حجددم ورقعددة املشددكلة بت ددغ حجددم خارطددة
348

املندداطق املتنددازع عليهدداق والحتنددا هددذا التوج د يف تقددارير بعثددة اجنمددم املتمدددة يف
العراق ( )UNAMIاخلاصة بهذا الندزاعق وهكدذا سينم در الندزاع علدى حمافتدة
كركوك وبالتالي ستكون بعدها مهمة البمه عن آلية مناسبة لكركوكق وعلي البد
من البمه عن احللول الوسطية والتوافقية الديت تأخدذ خمداوف وتوجهدات وم داحل
اجنطددراف امل تلفددة بنتددر االعتبددارق ومددن هددذه احللددول أن تتمتددع حمافتددة كركددوك
بوضددع خدداص ضددمن إقلدديم كوردسددتان مددع ترتيبددات تقاسددم السددلطة( )1وتددوف
ضمانات للمكونات الر يسدية واجنقليدات اجنخدرىق وب شدراف مدن احلكومدة االحتاديدة
وارشراف الدوليق وأن يكون النفا حت إدارة احلكومة االحتادية.
أ -الوضع اخلاص لكركوك ضمن كوردستان:
إنَّ إقليم كوردستان إقليم فيدرالي يتكون حالياً من ثظث حمافتات تتمتدع
العاصددمة اربيددو ب ددظحيات مقابددو صددظحيات حمددددة للممافتدداتق وان انضددمام
حمافتة كركوك إىل كوردستان ال يعين متتعها بنفس صظحيات احملافتدات الثظثدة
بددو منمهددا وضددعاً خاص داً وذلددك خل وصدديتهاق ونق ددد بالوضددع اخلدداص أن تكددون
للممافتة إدارة عامة يشارك فيها كدو سدكان احملافتدة باالنت ابدات ب درف النتدر
عدن االنتمداءات القوميدةق تكدون مهمتهدا إدارة الشدؤون العامدة الديت دو احملافتدة
ككوق واىل جاندب هدذه اردارة يدتم تشدكيو إدارات خاصدة لكدو مكدون مدن املكوندات
اجنخرى تنت ب من قبلها وتُعندى بالقضدايا الثقافيدة والتعليميدة والقضدايا اخلاصدة
باملكون املعني .وهكذا سديكون للكدورد والرتكمدان والعدرب واملسديميني إدارتهدم .وأن
متددن هددذه اردارات ب ددظحية التعدداون والتنسدديق مددع اردارات املماثلددة هلددا داخددو
( )1طرح منوذج كركوك ذات وض خاص ضمن إقليم كوردستان ك حدى احللدول التوافقيدة املمكندة مدن قبدو
الباحثان ليام اندرسن وكاريه ستانسفيلدق كما أن الكاتبان اجنمريكيان بريندان اول ي وديفيد باتنام يدرون
في احلو اجنفضو واجننسب ملشكلة املناطق املتنازع عليها للمزيدد ينتدر :ليدام اندرسدن وغاريده ستانسدفيلدق
أزمدددة كركدددوك :السياسدددة االثنيدددة يف الندددزاع واحللدددول التوافقيدددةق امل ددددر السدددابقق ص ص 410-392؛
. Brendan O’Leary and David Bateman, Op. Cit., p. 12-14.
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احملافتة .وبهذا ارجراء سيمكن كو مكون مدن هدذه املكوندات مدن رعايدة م داحلها
وشددؤونها الثقافيددة والتعليميددة وارداريددة بنفسددهاق اجنمددر الددذي س ديزيو احلساسدديات
والنزاعات اليت ميكدن أن تنشدأ يف ظدو اردارة املوحددة هلدذه الشدؤون .وضدمان مدن
مجاعددات اجنقليددة احلددق يف حكددم املندداطق الدديت متثددو اجنغلبيددة فيهدداق وليشددمو مددن
كركوك وضعاً خاصاً وإعطاءها صظحيات أوسدع يف العظقدة مدع حكومدة كوردسدتان
يف مسودة دستور إقلديم كوردسدتان .وقدد متتدد هدذه الرتتيبدات يف حمافتدة نيندوى
والسيما يف أقضية احلمدانية وتلكيف اليت يسكنها نسبة كب ة من املسديميني وفقد ًا
لل ا و الدميوغرافية والسياسية السا دة فيها حيه طرح مشروع احلكم الدذاتي
للمسيميني ضمن إقليم كوردستان من قبو قوى سياسية مسيمية.
ب -تقاسم السلطة:
إنَّ حكم اجنغلبية االنت ابية الذي يسدمى بدد (الفدا ز يأخدذ الكدو) ال ي دل
للمجتمعات املنقسمةق جنن إذا طبق يف حمافتة كركوك سيم دو الكدورد علدى كافدة
اردارات لكونهم يشكلون اجنكثريدةق وال ي دل هدذا النمدوذج يف بيئدة متنوعدة مثدو
كركوكق ويف الطرف املقابو فان تقاسم السلطة بني كافدة املكوندات بالتسداوي بغدت
النتر عن حجم املكون تعين إفراح الدميقراطية واالنت ابات من معناهدا احلقيقديق
الن املكون مهما كان حجم سيم و على نسبة حمددة ل من السدلطة يف مؤسسدات

الدولةق كأن تكون حجدم مكدون مدا  %60فاند سيم دو علدى  %30وباملقابدو فدان
مكوناً آخر حجمد  %20سيم دو أيضداً علدى نفدس النسدبة مدن السدلطةق وهدذا ال
يبقي لظنت ابات أي قيمة تذكر باستثناء مهمة حتديدد ش

دية ممثلدي املكونداتق

وهنا الطرف الكوردي اجنكثر عدداً سديكون اخلاسدر الوحيدد بدني اجنطدراف اجنخدرىق
وقد طرح هذا النمدوذج يف قدانون انت ابدات جمدالس احملافتدات يف الربملدان العراقدي

عام  2008عندما أكد على من كو من املكونات الر يسية الثظثة الكورد والعرب

والرتكمان نسبة  %32مقابو  %4للمسيمينيق إال أند ا يطبدق جنند واجد الفيتدو
الر اسي مما حذا بهم إىل تعديل  .أما تقاسدم السدلطة علدى أسدا التمثيدو النسد
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سدديؤكد مددرة أخددرى أن ترتكددز اغلددب اردارات ضددمن س ديطرة املكددون الددذي يشددكو
اجنغلبية وهم الكوردق وأن نتام التمثيو النس هو النتام اجننسب واملتبدع يف اغلدب
النتم ذات اجملتمعات املتعددةق وبالتالي هو النتام املظ دم الن كدو مكدون سيم دو
على جزء من السلطة من خظل مدا ح دو عليد مدن أصدوات يف االنت ابداتق أي أن
قوتها يف السلطة التشريعية ستمدد ح تها يف السلطة التنفيذية وهذا هدو املعمدول
ب يف معتم النتم الدميقراطية .ومن اجو إقناع اجنطدراف اجنخدرىق أبددت القيدادة
الكوردية حسن نواياها جتاه هذه املكونات عندما أكدت بأنها سوف ال تفر عليهدا
أسلوب حكم اجنغلبية وسيكون هلم ضمان حق املشاركة يف السلطة من خظل تقاسدم
السلطة اعتماداً على اجنخذ بالنموذجني السابقني (التمثيو النس وتقاسم السلطة
بالتساوي)ق فمثظً ميكن توزيع الوظدا ف الددنيا وفقداً لقاعددة التمثيدو النسد ق أمدا
الوظا ف اهلامة واحلساسة والعليا فيمكن توزيعها على قاعدة تقاسم السدلطة بشدكو
متسداوي بددني مكوناتهددا امل تلفددة بددالتوافق .بارضدافة إىل مسددؤولية كددو مكددون عددن
إدارة شؤونهم اخلاصة بهمق وأن ميتد من مكونات كركدوك وظدا ف هامدة يف إقلديم
كوردسدتانق منهددا زيددادة متثيلددهم يف برملددان وحكومدة إقلدديم كوردسددتانق كدأن يكددون
من ب نا ب ر يس ارقليم للمكون الرتكماني باعتبارهم يف حالدة ضدم كركدوك إىل
كوردستان سي ب الرتكمان ثاني اكرب قوميدة بعدد الكدورد يف ارقلديم .وهكدذا فدان
تقاسم السلطة يعين تنازل مكون ما عن بعت من حقوق ملكون أو مكونات أخدرى
حتقيق داً لغددر التوصددو إىل حددو وسدداق وك دديغة مددن املس داومات الدديت دددها يف
العمليات التفاوضية للتوصو إىل حلول وسطيةق وذلك سيعين على اجنطراف اجنخرى
تقديم تنازالت مثو قبدول الرتكمدان والعدرب بدالعيش ضدمن كوردسدتان مقابدو مدا
ح ل عليها من صظحيات وسلطات أكثر من حجمها السكانيق خاصة وان تقدديم
التنازالت الكوردية ال تتم إذا ا يقابلها تنازالت من القوى اجنخرى.
ويبدو أن التنازالت واملساومات الكورديدة للمكوندات اجنخدرى جداءت نتيجدة
لدددور وحجددم هددذه املكونددات الدديت بات د تددؤثر بشددكو فعددال علددى جممددو العمليددة
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السياسية يف هذه املناطقق وبذلك قد يفقد الكورد مسدتقبظً دورهدم املدؤثر كمكدون
ذات أغلبيةق ويف حال احتاد املكونات اجنخرى ستكون هلا مدن القدوة البتدزاز اجنغلبيدة
الكوردية وستجردها مدن طابعهدا الشدرعي والددميقراطي .كدذلك االلتدزام اجنخظقدي
لألغلبية الكوردية بضرورة إشراك اآلخرين يف السلطة .وان أسلوب تقاسدم السدلطة
ليس شيئاً جديداً بالنسبة للكوردق ففي انت ابات جمالس احملافتات يف عام 2005

ح ل قا مة ترخي كركوك الكوردية على حوالي  %60مدن اجنصدوات ( 26مقعدد

من أصو  41يف جملس حمافتة كركدوك) إال أن القا مدة الكورديدة عرضد من دب
نا ب احملافع علدى املعارضدةق ولكدن ظدو املن دب شداغراً بسدبب اخلدظف الرتكمداني
العربددي علددى حتديددد ش د و لتددولي املن ددبق كمددا أن مجيددع املناصددب ارداريددة يف
احملافتة وزع بشكو يتناسب مع احلجم االنت ابي لكو مكونق علدى سدبيو املثدالق
ال تزال إدارة الدنفا بيدد العدربق والرتبيدة بيدد الرتكمدانق بدو حتدى متثيدو العدرب

والرتكمددان أكثددر مددن حجمهددم االنت ددابي()1ق ويف عددام  2011تنددازل الكددورد عددن
من ب ر يس جملس احملافتة ل احل (حسن تدوران) مدن ايبهدة الرتكمانيدة ليمدو
حمو (رزكار علي) من قا متهمق وهذا يؤكد تطلعهم إىل إشراك اآلخدرين يف السدلطة
رغم تفوقهم العددي.
وخيشددى أطددراف النددزاع امل تلفددةق ومددنهم مكونددات كركددوك مددن العددرب
والرتكمان وكذلك احلكومدة االحتاديدة والددول ارقليميدةق مدن سديطرة الكدورد علدى
كركددوك بأنهددا خطددوة جتدداه السدديطرة علددى الددنفا وبالتددالي تثبي د أركددان إعددظن
االستقظل ع ن العراقق كما شدى مدن سديطرة اجنغلبيدة الكورديدة علدى السدلطة يف
احملافتة وتهميش املكونات اجنخرىق وأمام هذه امل اوف ومن اجو إ اح آلية الوضع
اخلاص لكركدوك ضدمن كوردسدتانق جيدب مدن اجنطدراف اجنخدرى ضدمانات خمتلفدة
( )1لظطظع على حجم متثيو املكونات امل تلفة يف إدارات حمافتة كركوك بعد انت ابدات عدام  2005ينتدر:
ليددام اندرسددن وغاريدده ستانسدفيلدق أزمددة كركددوك :السياسددة االثنيددة يف النددزاع واحللددول التوافقيددةق امل دددر
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وب شراف مدن احلكومدة االحتاديدة واجنمدم املتمددة ودول كدأن تكدون أمريكدا لضدمان
حقددوقهم .يتمثددو الضددمانات يف تثبي د الوضددع اخلدداص وتقاسددم السددلطة وضددمان
احلقددوق واحلريددات العامددة يميددع املكونددات واجنقليددات يف دسددتور إقلدديم كوردسددتانق
والتوصو مع احلكومة االحتادية إىل تفاهمات حول إدارة النفا مدن خدظل سديطرة
احلكومة االحتادية عليها بشكو حيقدق العدالدة يف توزيدع عا دداتها وتثبيد ذلدك يف
قانون النفا والغاز الذي ا يشرع الربملان حلد اآلنق رغدم أن ربدا مسدالة الدنفا
باستقظل كوردستان غ واقعي الن الدنفا مدن دون إي داهلا إىل اجنسدواق العامليدة ال
قيمة هلا وكوردستان إقليم مغلق بني عدة دول ال تسم هلا بدذلك بسدهولةق كمدا أن
الدستور العراقي واض بشان إدارة حقدوق اسدت راج الدنفا بدان تدديرها احلكومدة
االحتاديةق وهذا يؤكد عدم صمة االدعاءات اليت تنادي بان الكورد ينوون السديطرة
على كركوك من اجو النفا واالستقظلق كما مت استكشاف عددد كدب مدن احلقدول
النفطية ايديدة يف كوردستان تكفي بو تزيد عن حاجة الكدورد إليهدا بدو وتكفدي
ردارة دولة مستقبلية حبجم كوردستان يف املستقبو .كمدا اند ورغدم تطلدع القيدادة
السياسية وايماه الكوردية إىل إعظن االستقظل عن العراق إال أن الوضع ارقليمي
والدولي غ املساعد لذلك دفعهدم إىل عددم إعظنهدا يف الوقد احلاضدرق وعلدى ار
الواقددع فددان السياسددة الكورديددة ال تتج د حنددو االسددتقظل رغددم أن الك دورد ميتلكددون
الشروط القانونية وأركان قيام الدولة من الشعب واجنر والنتدام السياسدي .ولدوال
هذا الوضع ارقليمي املعار

للكورد لكان مشكلة املناطق املتنازع عليهدا قدد حلد

منذ عام  2003عندما كان الدولة العراقية دون مؤسسدات حكوميدة وعسدكريةق

وكان ب مكان الكورد إدارياً وعسكرياً ضم هذه املناطقق بدو حتدى فكدرة عددم كداح
اجنمريكان بذلك جاءت لضغوطات دول ايوار وخاصة تركيا عليها.
ج -كيفية معاية خماوف املكونات واجنقليات اجنخرى:
 -1العرب:
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إنَّ مددن كركددوك وضددع خدداص ضددمن كوردسددتان ال يرضددي املكددون العربدي
فيهدداق إال أنهددم أمددام اجنغلبيددة الكورديددةق والتواجددد غ د الشددرعي لغالبيددة العددرب
(الوافدددين) كم لفددات سياسددة التعريددبق والضددمانات الكفيلددة ب دديانة حقددوقهم
وحرياتهم تكمن ب شدراكهم يف السدلطةق وخلدق إدارة خاصدة بهدم يف كركدوكق وإدارة
احلكومة االحتادية لقطاع النفا كفيلة بتبديد خماوفهم.
 -2الرتكمان:

الوضع اخلداص لكركدوك هدو املطلدب اجنساسدي واملفضدو للمكدون الرتكمدانيق
وهم يفضلون بقاءها ضمن احلكومة االحتاديةق إال أن وجود إدارة خاصدة بالرتكمدان
يف احملافتةق وتقاسم السلطة بشكو يكون هلم دور مؤثر وفعال فيهاق ومشداركتهم يف
أعلى هدرم السدلطة يف كوردسدتان كفيدو بثنديهم علدى املوافقدة بدأن تكدون لكركدوك
وضع خاص ضمن إقليم كوردستان.
 -3املسيميون:

أثبتدد جتربددة العشددرون سددنة املاضددية رقلدديم كوردسددتان بددان اجنقليددات
امل تلفدة ومنهدا املسديميون (الكلددان واآلثدوريني واجنرمدن) متتعدوا حبقدوق سياسدية
واجتماعيددة وثقافيددة أفضددو مددن السددابقق كمددا أن مسددودة دسددتور إقلدديم كوردسددتان
اعرتف حبقوق وحريات هذه اجنقلياتق ومن خظل ضمان حقوق املكونات املسديمية
كوجود إدارة خاصة بهدم وإشدراكهم بالسدلطة سدتبدد خمداوفهم وبالتدالي س ضدون
بالوضع اخلاص ضمن كوردستان.
أمددا خب ددوص خمدداوف الدددول ارقليميددةق فان د ال ميكددن إغفددال دور الدددول
ارقليميدة وخاصددة تركيددا يف أي حددو ميكددن التوصددو إليد ق ولتبديددد خمدداوف الدددول
ارقليميددة جيددب إثبددات أن وضددع كركددوك ضددمن كوردسددتان ال يتوقددف ورا دد
مطددام اسددتقظلية لدددى الكددوردق فرتتيبددات تقاسددم السددلطةق وإدارة الددنفا بيددد
احلكومة االحتاديةق وارشراف الدولي على االلتدزام بهدذه الضدماناتق كفيلدة بتقليدو
خماوفهم من تطلع الكورد حنو االستقظل.
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أما ردود اجنفعال املتوقعةق ف ن إحلاق كركوك مع إقليم كوردسدتان ميكدن أن
تنددتج عن د مقاومددة حمليددة ولكددن أقددو بكددث مددن املتوقددعق السدديما إذا مددا ا ددذت
حكومة إقليم كوردستان بعت االحتياطات الظزمة لذلكق الن الوضع اخلاص حتد
سلطة إقليم كوردستان يعين إرضاء الكورد الذين يشدكلون املكدون اجنكدرب مدن حيده
العدد والتأث جننها ست ب حتد إدارتهدمق كمدا أن ال دوت الكدوردي جتداه القضدية
موحددد فددرغم االخددتظف الددداخلي تكدداد تكددون كافددة القددوى والتيددارات السياسددية
موحدة الرأي جتاه قضية كركدوك لتكدون جدزء مدن كوردسدتان .يف حدني أن نقداط
الضعف يف املكونات اجنخرى تتمثو يف أن مجيعها معاً يشكلون نسبة سكانية اقو من
الكوردق كما أن هناك انقسام واض بدني املكدون العربدي حيده أن أصدواتهم مقسدمة
على أسس طا فية بني السنة والشديعة .أمدا الرتكمدان فدان أصدواتهم أيضداً منقسدمة
طا فياً بني السدنة والشديعة ونتدا ج االنت ابدات أظهدرت أنهدم أقليدة صدغ ة داخدو
العددراق وا تعددد حتددى املكددون الثدداني يف حمافتددة كركددوكق كمددا أن هندداك قددوى
تركمانية ترى يف إقليم كوردستان املكان اجنص للرتكمانق أمدا املكدون املسديمي فاند
أيضاً قد يتج للعيش حت إدارة علمانية كوردية آمندة يف ظدو تهديددات احلركدات
املتشددة إزا هم بوجود احلكومة االحتادية الضعيفة.
د -مقومات اآللية:

 -1إمجدداع القددوى السياسددية وايماه يددة الكورديددة حددول ضددم كركددوك إىل
كوردسددتانق مددع دعددم بعددت القددوى السياسددية وايماه يددة الرتكمانيددة
واملسيمية هلذا املطلدب لتمقيدق أهدداف براكماتيدة ت دب يف صداحل حقدوق
هذين املكوننيق كان تكدون العديش يف ظدو ظدروف آمندة وحيداة اقت دادية
أفضو يف كوردستان مقارنة بباقي العراق.
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 -2أن أي حددو ال يرضددي طموحددات الطددرف الكددوردي باعتبددارهم يشددكلون
اجنغلبية يف املناطق املتنازع عليهاق قد يدفعهم على ارقدام للجوء إىل حلدول
غ سلمية وبالتالي يتعر

اجنمن واالستقرار يف هذه املناطق لل طر.

 -3ال دديغة املطروحددة تقدددم حددو وسددا لكركددوك حيدده سددتكون السدديطرة
السياسية عليها للكورد باعتبارها ستقع ضمن حددود كوردسدتان وباملقابدو
سي سرونها إدارياً من خظل القبدول بتقاسدم املناصدب السديادية بالتسداوي
مع املكونات اجنخرى.

 -4املكونات اجنخرى من غ الكورد هم املستفيدون من صديغة كركدوك ضدمن
كوردسددتان مددع تقاسددم السددلطةق وذلددك جننهددم سيم ددلون علددى املشدداركة يف
السلطة أكثر من حجمها السكانيق يف حدني أن احلدو الوسدا اآلخدر املتمثدو
بوضع خاص ضمن العراق سيعين سيطرة الكورد على اغلب اردارات وفقدا
الستمقاقهم السكاني واالنت ابي باعتبارهم يشكلون اجنغلبية.

 -5وجددود كركددوك ضددمن كوردسددتان سدديعين وجددود أقليددة تركمانيددة معتددربة
وثدداني اكددرب قوميددة علددى مسددتوى ارقلدديمق يف حددني البقدداء مددع احلكومددة
االحتاديددة سدديعين وجددود أقليددة تركمانيددة صددغ ة فيهددا مقارنددة بدداملكون
العربي الكب العدد.

 -6إن التوصو إىل هذا احلو سدوف يدؤدي إىل نتدا ج اجيابيدة قا مدة علدى مبددأ

(رابد -راب د ) مددن خددظل ح ددول إقلدديم كوردسددتان علددى أراضددي جديدددةق
مقابو ح ول احلكومة االحتاديدة أيضداً علدى منداطق أخدرىق أمدا املكوندات
اليت تسكن هذه املناطق كالرتكمان والعرب واملسيميني سرتب بضدمانات يف
احلقوق واملشاركة يف السلطةق وعدم خضوعهم لسيطرة اجنغلبية الكورديدةق
وبالتالي ستفادي نتا ج (خاسدر-خاسدر) سدواء ببقداء الندزاع بددون حدو أو
تطوره لتدخو مرحلة النزاع املسل .
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 -7إن ضم حمافتة كركوك إىل إقليم كوردستان ستؤدي إىل زيدادة يف مسداحتها
وعدد سكانهاق و ا أن ارقليم يعديش جتربدة دميقراطيدة وليددة يف نشدأتها
وناجمة يف مسارها مقارنةً بالتجربة العراقية احلديثةق فدان ضدم كركدوك
إىل ارقلدديم سدديؤدي بالنتيجددة إىل إي ددال التجربددة الدميوقراطيددة الناجمددة
واحلركة العمرانية الواسعة هلا.

 -8إن حسم مسالة املناطق املتنازع عليها وترسيم حدود إقليم كوردستان مدع
باقي العدراق سدتؤدي إىل حلدول جذريدة جنكدرب مشدكلة تعداني منهدا الدولدة
العراقيددة منددذ بدايددة تأسيسددها أال وهددي املسددألة القوميددة الكورديددةق وهددذا
بدوره سيجعو من حكومة إقليم كوردستان طرفاً أساسياً ومؤثرًا ومشداركاً
يف رسم السياسة العراقية املستقبلية.

 -9سيؤدي حو النزاع بال يغة السابقة الذكر إىل احلفاظ علدى هويدة كركدوك
التعددية الثقافية والقومية والدينية واملذهبية.
ه -شروط اح اآللية:
إن الطروحات اآلنيدة للمدو والسياسدات املتبعدة سدابقاً أثبتد عددم جددواها يف
التوصو إىل حو مناسبق لذا ال بد من إجدراء التغدي ات ايذريدة يف التكتيدك والسدلوك
والتفاهمات مع اجنطراف املعنيةق ور اح آلية حسدم أمدر املنداطق اجنقدو خظفداً وإعطداء
كركوك وضع خاص ضمن كوردستان مع تقاسم السلطة جيب إتباع ما يلي:

 -1إن أي حو للنزاع ال يرضي العرب والرتكمان سديمتم علدى الكدورد التعامدو
مدع سدكان سداخطني ومعارضدني هلدم تدربطهم أواصدر قويدة بددول ايدوار
وبالعراق العربيق وهذا من شان إجياد مشاكو حقيقيدة للكدوردق ولتمقيدق
دداح هلددذا اخليددار علددى الكددورد إقندداع املكونددات اجنخددرى بددان العدديش يف
كوردسددتان مدددعوم بضددمانات دسددتورية وقددد تكددون ب شددراف دولددي مددع
ترتيبات لتقاسم السلطةق وهدذا يتطلدب إرضداء الرتكمدانق ويبددو أن توجد
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القيددادة الكورديددة يف الوقد احلاضددر يدددور حددول هددذا املسددعى منهددا تنددازل
الكورد عن ر اسة جملس احملافتة ل احل ش ية تركمانية.

 -2توثيددق العظقددات السياسددية واالقت ددادية حلكومددة إقلدديم كوردسددتان مددع دول
ايوار وخاصة تركياق لطمأنتها على أن ضم كركوك سوف لن يؤثر سلباً علدى
م دداحلها يف العددراقق ويف هددذه اخلطددوة فا دددة لتهد ددة الرتكمددانق أن السد حنددو
هذه التوج نظحت يف اآلونة اجنخ ة سواء بزيدارة ر ديس الدوزراء الرتكدي إىل
كوردستانق أو بازديداد حجدم التبدادل التجداري بدني الطدرفنيق حيده نظحدع
تغي اً كب اً يف سياسة وتوجهات تركيا جتاه كوردستان يف السنوات اجنخ ة.

 -3السعي للوصول إىل تفاهمات حقيقية مع القوى السياسدية العراقيدة الديت ال
تعار طموحات الكدورد يف املنداطق املتندازع عليهداق وعلدى حكومدة إقلديم
كوردستان أن تسعى خبطوات جدّية وعملية رقناع مجيع القوى السياسدية
يف العراق بدأن ضدم هدذه املنداطق إىل إقلديم كوردسدتان سدوف لدن يدؤدي إىل
تفكيك الدولة العراقيةق وخلق القناعدة لدديها سدي فف مدن خماوفهدا جتداه
سيطرة الكورد على هذه املناطق وخ وصاً يف حمافتة كركوك.

 -4على حكومة إقليم كوردستان ازديداد نشداطاتها يف املنداطق املتندازع عليهدا مدن
خظل إي ال املشاريع اخلدمية إليها واىل كافة املكونات وليس للكورد فمسب.

 -5على ايانب الكوردي القبدول بالتندازالت واملسداومات مدع اجنطدراف اجنخدرى
للم ددول علددى اكددرب قدددر مددن املكاسددب وبأقددو خسددا رق حيدده ان د رغددم
القناعات الراسد ة لددى الطدرف الكدوردي بداحلقوق التارخييدة وايغرافيدة
املوثددوق باجندلددة لعا ديددة هددذه املندداطق إلدديهم إال أن السياسددات وارجددراءات
التعسفية والقمعية اليت مورس طوال العقدود املاضدية قدد غيّدرت العديدد
من اخل ا و القومية والثقافية هلذه املناطق وأصبم حقدا ق واقعيدة ال
ميكن تغي هاق وال ميكن النتر والتعامو مع املناطق املتنازع عليها كوحددة
واحدة ق الن كو منطقة هلدا خ ا دها واشدكالياتها الديت تلدف عدن بداقي
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املنداطقق وعليد ينبغددي أن تكددون املسداومة والتنددازل مددن الطددرف الكددوردي
طبقاً لطبيعة وميول كو منطقة منها.

 -6صمي أن عن ر املساومة اليت دها يف علدم التفداو

والتوصدو إىل احللدول

الوسطية تنتر إليها يف اجملتمعات الشرقية وخاصة اجملتمع العراقدي علدى أنهدا
تنددازل وخيانددة إال أن التجددارب الدوليددة أثبت د بأن د يف ظ دو غيدداب املسدداومات
املتبادلة فان التوصو إىل النتا ج ستكون مستميلةق وبالتالي قد تكدون النتدا ج
خسارة كو القضية بدالً من املساومة على جزء منها.

اخلداتدمة
بعد أن ان تهينا من كتابدة هدذا البمده توصدلنا إىل مجلدة مدن االسدتنتاجات
والتوصيات واليت نل ها فيما يلي:
أوالً /االستنتاجات:

 -1إن جذور النزاع على املناطق املتنازع عليها واملطالبة الكوردية بهدا يعدود إىل مدا
قبو تأسيس الدولة العراقيةق عندما حاول الشيخ حممود احلفيدد عدام 1919

ضم كركوك ومناطق أخرى إىل مملكت ق كمدا ددها يف مطالدب الوفدد الكدوردي
إىل مؤمتر ال ل يف بداريس عدام 1919ق واسدتمر الندزاع بعدد تأسديس الدولدة

العراقيةق ليس على تلك املناطق فمسب بو على كافة مناطق كوردستانق ولكن
بعد أحداث عام  1991بقي تلك املنداطق حتد سديطرة احلكومدة العراقيدةق

وبالتالي ركزت املطالب الكورديدة عليهداق وتاطرتهدا دسدتورياً بعدد عدام 2003
من خظل دستور عام .2005
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 -2إن املناطق املتنازع عليها غد حمدددة حتديدداً دقيقداًق إال أنهدا تبددأ مدن ناحيدة
ج ددان وقضدداء بدددرة يف حمافتددة واسددا شددرقاًق وتنتهددي بقضدداء سددنجار علددى
احلدددود العراقيددة السددورية غربدداًق مددروراً بقضدداء خددانقني ونددواحي مندددلي
والسعدية وجلوالء يف حمافتة دياىلق وقضاء طوزخورماتو ونواحي سليمان بدك
وامرلددي يف حمافتددة صددظح الدددينق وحمافتددة كركددوك بأكملددهاق وقضداء خممددور
ونواحيها اجنربعة التابعة حملافتة اربيوق واقضية احلمدانية والشي ان وتلكيدف
وتلعفر من حمافتة نينوىق إال أن بعد مرحلة التطبيع ستشمو مناطق أخرى
فوق (خا اجنخضر) مثو مججمال وكفري وكظر.

 -3إن مدينددة كركددوك وفق داً للعوامددو التارخييددة والدميوغرافيددة وايغرافيددة تقددع
ضمن حميا ذي أغلبية كورديةق وهنا ليس مهماً أن يكون مركزهدا ذي أغلبيدة
كورديدة أو تركمانيدةق بددو البدد مددن ذكدر حقيقددة أن كركدوك حيدديا بهدا مدددن
وقددرى ذي أغلبيددة كورديددة .وان هددذه املندداطق تعددد جغرافي داً امتددداداً لإلقلدديم
ايبلددي الكددورديق وتارخييداً كاند جددزء مددن ارمددارات الكورديددةق بددو أن مدددنها
شيدت على يد أسظف الكوردق وكانوا أصماب هدذه اجنراضدي قبدو زحدف اجنقدوام
اجنخرى إليها.

 -4يدور ال راع الفكدري بدني الكدورد واآلشدوريني حدول تداريخ كركدوك واملنداطق
املتنازعددة اجنخددرىق ومددن كددانوا حكددام املنطقددة اجنوا ددو هددو كددانوا آشددوريني أم
امليديون والكوتيونق وال يعد الرتكمان أو العرب طرفاً يف هدذا ال دراعق حيده أن
الوجددود الكددوردي واآلشددوري يف هددذه املندداطق قددديمق وان الوجددود الرتكمدداني
والعربي جاء فيما بعدق وإنهما استقدما إىل هذه املناطق من أماكن أخرىق وعلى
الرغم من تواجدهما فيها خظل املراحدو التارخييدة القريبدة السدابقةق إال أنهمدا
ليسا من السكان اجنصليني هلذه املناطق بو إنهما استولوا عليها واستوطنوا فيها.

 -5على الرغم من غياب إح اء سدكاني عدادل وحدديهق إال أن أغلبيدة ارح داءات
الركية السابقة والتقديرات أثبت بان الكورد كانوا يشدكلون اجنغلبيدة يف هدذه
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املناطقق ولعو من أبرزها إح اء عام  1957اليت أثبتد بدان نسدبة الكدورد يف

حمافتة كركوك بلغ حوالي  %48,24من سكانها.

 -6شكل كركوك نقطة اخلظف الر يسية أثناء املفاوضات بني احلكومات العراقيدة
والقيادة الكورديدة للتوصدو إىل إجيداد حدو سدلمي للقضدية الكورديدة يف العدراقق
ففي بيان  11آذار  1970الذي يعترب أول اعدرتاف عراقدي ركدي بكوردسدتان
كم طل جغرايفق استثنى البيدان حمافتدة كركدوك واقضدية خدانقني وسدنجار
ومندلي من مناطق احلكم الذاتيق بينما أصرت القيادة الكوردية على أنها جزء
من كوردستانق اليت أدت بالنتيجة إىل جتدد القتال بني الطرفني.

 -7أثبتدد سياسددة التعريددب الدديت بدددأت منددذ العهددد امللكددي واسددتمرت يف العهددد
ايمهوريق واشتدت كماً ونوعاً يف فرتة حكدم البعده 2003-1968ق احداً يف

مغزاهاق جننها غ ت اخل ا و الدميوغرافية وارداريدة للمنداطق املتندازع عليهدا
بشكو ي عب تطبيعهاق خاصة يف بعت املنداطق مثدو منددلي وبددرة وج دان.
واعرتف القوى السياسية العراقية ا تعرض ل هذه املناطق من سياساتق يف

مددؤمترات املعارضددة العراقيددة قبددو عددام 2003ق خاصددة يف مددؤمتر املعارضددة
العراقيددة يف لندددن يف كددانون اجنول 2002ق ودون د هددذه االعرتافددات يف قددانون
إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعام  2004والدستور العراقي لعام .2005

 -8عدم صمة االدعاءات اليت تنادي بأن ارصرار الكوردي لضم هذه املناطق الغايدة
من السيطرة على نفطهداق وذلدك الن املطالبدة الكورديدة بكركدوك تعدود إىل مدا
قبو اكتشاف النفا فيهاق عندما طالب بها شريف باشدا عدام  1919يف مدؤمتر
ال ل يف باريسق وكذلك مطالبة الشيخ حممود احلفيد يف عام  .1919كمدا أن

مطالبة الكورد بضم مناطق أخرى مثدو سدنجار الديت ال حتتدوي علدى الثدروات
النفطية دليو إضايف علدى ذلدكق ولكدن مدع ذلدك فدان وجدود الدنفا يلعدب دوراً
كب اً يف تأجيج النزاع.
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 -9شددكو االحدددتظل اجنمريكددي للعدددراق عددام  2003منعطفدداً حاكدداً يف التطدددور
السياسددي للعددراقق حيدده أصددب للعددراق دسددتور دا ددم م دددق علي د مددن قبددو
الشدعبق واعدرتف الدسددتور ب حددى أهدم املشدداكو الديت يعداني منهددا العدراق منددذ
تأسيس أال وهي القضية الكورديةق و لف املناطق املتنازع عليهدا .وعلدى الدرغم
م دن تعددر الكددورد لظضددطهاد أثندداء وبعددد عمليددات التعريددبق إال أن ذلددك ا
ينعكس سلباً على سلوكهم جتاه العرب الوافدين إىل مناطقهمق واختارت القيدادة
الكورديددة احللددول الدسددتورية والقانونيدددة رعددادة اجنوضدداع إىل سددابق عهددددها
وحتقيق مطالبهم الشرعية بضم املناطق املتنازع عليها.

-10

تعد املدادة  58مدن قدانون إدارة الدولدةق والديت حتولد إىل املدادة  140مدن

دسدددتور عدددام 2005ق سدددابقة دسدددتورية هامدددة يف تددداريخ احلركدددة التمرريدددة
الكوردية يف العراقق فعلى الرغم من ان مجيع ايوانب املتعلقة شكلة املنداطق
املتنازع عليها ا توض فيها بشكو دقيدقق فهدي تعدد اعرتافد ًا ركيداً ودسدتورياً
ملا تعرض هلا هذه املناطق من ظلمق ويعترب هذا االعرتاف أمراً ضرورياً ملعاية

املشدكلة وتطبيدع اجنوضداع فيهداق وفدق اجنسدس واحلقدا ق التارخييدة وايغرافيددةق
حيددده ال ميكدددن القبدددول بدددالتغي ات ارداريدددة والدميوغرافيدددة املبنيدددة علدددى
االعتبارات القومية والسياسية للنتم العراقية السابقة يف املستقبو.
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أن املددادة  140مددن الدسددتورق ورغددم حتديدددها آلليددة حددو مشددكلة املندداطق

املتنددازع عليهددا مددن خددظل ثظثددة مراحددوق إال أنهددا ا تتطددرق إىل آليددات العمددو
ضددمن كددو مرحلددةق وهددو مددا اشددرنا إليد يف الدراسددة باملشدداكو الفنيددةق وخاصددة
مدرحليت ارح دداء واالسدتفتاءق ونظحددع مدا يتعلددق بارح داء أن املددادة اكتفد
بددذكره دون أن حتدددد التفاصدديو مثددو موعددد إجددراءه وهددو سيتضددمن سددؤاالً
لتمديد االنتمداء العرقدي للسدكان وهدو اند يف حالدة إجدراء ارح داء السدكاني
العددام للبلددد سدديفي بددالغر أم اند إح دداء سددكاني خدداص بهددذه املندداطق أمددا
االستفتاء فلم تش املادة إىل خطوطد العريضدةق فأنهدا ا حتددد ايهدة امل ولدة
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للقيام ب جرا هاق ومن هو الناخب وما هدي معداي أهليتد ومعداي االسدتفتاء
ونسددبة املشدداركة ونسددبة النجدداح كمددا ا حتدددد املندداطق الدديت يشددملها واحلدددود
اردارية اليت ي وت فيها الناخب هو ستكون على ال عيد الوطين أو املنداطق
املتنازع عليها كوحدة إدارة واحدةق أو احملافتة أو القضداء أو الناحيدة وكدذلك
ا حتدد ما هو السؤال الذي سديطرح علدى الناخدب هدو سدتكون االختيدار بدني
االنضدمام إىل كوردسدتان أو البقداء مدع املركدز أو طدرح خيدار إضدايف آخدر مثددو
خيار كركوك إقليماً قا ماً بذات .
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من املسا و اجنخرى الغامضدة يف املدادة  140عددم حتديدد املنداطق املتندازع

عليها باسدتثناء كركدوكق واكتفد بدذكر عبدارة ( ...كركدوك واملنداطق اجنخدرى
املتنددازع عليهددا) لإلشددارة إىل وجددود مندداطق أخددرى غد كركددوك تدددخو ضددمن
املناطق املتنازع عليهاق وهذا الغمو سبب بتهور خظفات أخرى بني اجنطراف
املتنازعة حول التمديد ال دقيق لكدو املنداطق .بدو حتدى ذكرهدا السدم كركدوك
كان حتمو أكثر من تفس ق هو املق دود منهدا كركدوك كمديندة أو كممافتدةق
خاصة أن التسمية الركية للممافتة هي التأميم.
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أن املددادة  140حددددت املوعددد النهددا ي لتسددوية النددزاع بتنفيددذ املراحددو

الثظثة بتاريخ 2007/12/31ق إال أن ما نظحت يف هذه النقطةق أن املادة ا
حتدد السقف الزمين لكو مرحلةق بو ا تش إىل أية آلية كبديو يف حالة عددم
التزام السلطة التنفيذية باملوعد احملددق باستثناء ما ورد يف املدادة حدول اللجدوء
إىل تعدديني حم ّكددم حمايددد أو الطلددب مددن اجنمددني العددام لألمددم املتمدددة لتعدديني
ش ية دولية للقيام بالتمكيمق وهذا ارجدراء كدان حم دوراً باحلددود ارداريدة
فقددا وال يشددتمو علددى كددو العمليددة أي ال متتددد صددظحيات احمل ّكدم إىل ارح دداء
واالستفتاءق بارضافة إىل أنها فسم اجملال أمام التدخظت الدولية يف املستقبو.

 -14مددن الناحيددة النتريددةق كاند ارجددراءات الددواردة يف الدسددتور حلددو مشددكلة
املناطق املتنازع عليها إجراءات عادلةق إالّ أنها من الناحية العملية كاند صدعبة
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التنفيذق جننها تتطلب جهوداً كب ة وأمواالً طا لة وملدة زمنية طويلةق بارضافة
إىل أن أسلوب صياغة املادة جاءت بعيدًا عن الطابع ارلزامي بو متيزت باملروندة
والغمو يف كيفية التطبيق.
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أدت ينددة تنفيددذ املددادة  140دوراً مهم داً يف تطبيددق ارجددراءات الددواردة يف

بنود املادة  140ملرحلة التطبيعق من خظل إصدار عددد مدن القدرارات اهلامدةق

وكذلك حلها لكث من املشاكو الفنيةق منها حتديددها للمنداطق املتندازع عليهداق
وتوضيمها الق د من التعاب الغامضة الواردة يف املادة كدد (املرحدو) و(املهجدر)
و(الوافددد) ...ا ق كمددا حددددت آليددة نقددو وترحيددو السددكان ومقدددار التعددويت
للمرحلني وللوافدين.
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رغم انتهاء املهلة الزمنية احملددة دستورياً لتنفيدذ املدادة  140الديت كاند

نهاية عام 2007ق إال ان ال يزال الطرح الدستوري سارياً ويتم العمو وفقاً لد ق

حيدده ال تددزال ينددة تنفيددذ املددادة  140مسددتمرة يف عملددها لتطبيددع اجنوضدداعق

وتعهدت حكومدة املدالكي االلتدزام بتنفيدذ املدادة ضدمن منهداج حكومتد يف عدام
2010ق وت ددوي النددواب يف الربملددان علددى ذلددك املنهدداجق وكددذلك تشددكيو ينددة
خاصة ملراقبدة تطبيدق املدادة  140يف الربملدان العراقدي يف 2011/5/12ق كدو

هذا يؤكد بان املدادة ال تدزال حيدةق وبدان ق دد املشدرع الدسدتوري مدن التداريخ
الوارد يف املادة هو جمرد املدة احملددة لتنفيذها.

 -17كان د مددن العوا ددق الداخليددة الدديت حال د دون حددو املشددكلة وفق داً للطددرح
الدستوري هو غياب اررادة احلقيقيدة لددى السدلطة التنفيذيدة املكلفدة بتنفيدذ
املادةق وكذلك اجنوضاع اجنمنيدة املرتديدةق واملشداكو الفنيدة الديت ظهدرت يف الدنو
الدستوريق بارضافة إىل تعار طروحات وم احل أطراف النزاع.
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أن اآللية الواردة يف املدادة  140حلدو مشدكلة املنداطق املتندازع عليهدا كاند

واضددمة يف حددال تددوفر اررادة احلقيقيددة لتنفيددذهاق ومشددكلة النددزاع ا تكددن
364

جنسباب قانونية بو كان سياسية بالدرجة اجنسا ق وهلذا ما جداء مدن غمدو
يف نددو املددادة ال يعطددي املددربر للسددلطة التنفيذيددة يف احلكومددة االحتاديددة بعدددم
االلتزام بهاق وعدم الثقة بني اجنطراف املتنازعة وخشية احلكومة االحتادية مدن
سدديطرة إقلدديم كوردسددتان علددى هددذه املندداطقق دفع د بدداجنوىل إىل إتبدداع أسددلوب
املماطلة وعرقلة تنفيذ املادة يف أكثر من مناسبة ومرحلة.
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يتممو ايانب الكوردي أيضاً جزءاً مدن املسدؤولية يف موضدوع عددم تنفيدذ

املادة 140ق جنن القيادة الكوردية أدرك بدان تداط املشدكلة دسدتورياً وحتديدد
موعد نها ي هلاق ن راً كب اً وعلق آماالً كب ة عليهداق إال أنهدا فشدل مسداعيها
بالضغا علدى احلكومدة االحتاديدة لتنفيدذهاق بارضدافة إىل أن اجنحدزاب والقدوى
السياسددية الكورديددةق أهمل د موضددوع مشددكلة املندداطق املتنددازع عليهددا وأعط د

اجنولوية مل احلها احلزبية على حساب امل احل الكوردستانية.
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أث درت التدددخظت ارقليميددة سددلبياً علددى جمريددات اجنمددور يف هددذه املندداطق

وخاصددة تركي داق الدديت لعبد دورًا سددلبياً يف تنفيددذ اآلليددة الدسددتورية للمندداطق
املتنازع عليهاق وان لوال التهديد الرتكي لكان سيطرة الكورد علدى تلدك املنداطق
يف عام  2003ميكن أن تكون واقعاًق دون أن تأخذ ارطار الدستوري للمو.
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يبدوا من خدظل الرؤيدة والثقافدة الغربيدة حلدو الندزاعق بأنهدا تتعامدو مدع

الواقددع احلددالي للمندداطق املتنددازع عليهدداق وتهمددو مددا تعرض د ل د مددن تغددي ات
دميوغرافيددة وإداريددة اجنمددر الدذي سدديؤدي بالنتيجددة إىل إلغدداء مرحلددة التطبيددع
وبقاء احلال على ما هو علي .

 -22كان لتدخو بعثة يونامي يف قضية املناطق املتنازع عليها يف العراق جانبان
اجيدابي وسدل متثدو اياندب االجيددابي يف إضدفاء الشدرعية الدوليدة علدى املددادة
 140والعمو على االستمرار بها واعرتافها بسياسات التعريب والتطه العرقي

والتهج القسري ضد الكدورد والرتكمدان واالسدتيظء علدى أمدواهلم وممتلكداتهم
365

من قبو اجننتمة السابقةق كما أنها ذكرت يف تقاريرها أكاء منداطق جديددة ا
يذكرها الدستور كمناطق متنازع عليها .أما ايانب السل فتمثو يف أن البعثدة
من خظل ما قام ب من عمو أظهرت بأنها ال تتعامو مع احلقدا ق التارخييدة
وايغرافيددة هلددذه املندداطقق بددو تعامل د مددع املشددكلة مددن الناحيددة السياسدديةق
بارضددافة إىل خضددوعها يف عملددها إىل تددأث ات سياسددية سددواء أكان د داخليددة أو
إقليميددة أو دوليددةق كمددا أنهددا طرحد إجددراءات جديدددة ا حتتددوي عليهددا املددادة
140ق وهذا يعين القفز على احلو الدسدتوريق وب دورة عامدة فدأن تدخلدها ا
تساهم بالتوصو إىل حو مناسب للمشكلة.

 -23عدم حيادية (جمموعة اجنزمات الدوليدة) يف طروحاتهدا حدول الندزاعق فهدي
حتلو الواقع من وجهة نترها دون االعتمداد علدى الوقدا ع التارخييدة واملفداهيم
الوطنيددة للمددوق كمددا أنهددا تقدددم حلددول بديلددة عددن مددا تضددمن الدسددتورق وأنهددا
توصددي القيددادة الكورديددة بتقددديم تنددازالت حددول تطلعاتهدا القوميددة أكثددر مددن
مطالبتهددا لألطددراف اجنخددرى بتقددديم تنددازالت مشددابهةق وان طروحاتهددا كان د
دا ماً ضد التوجهدات الكورديدةق منهدا قبدول حمافتدة كركدوك بوصدفها منطقدة
فيدراليددة خاصددةق ومطالبتهددا بتأجيددو االسددتفتاء علددى م د هددذه املندداطقق
ودعواتها إىل ترتيبات لتقاسم السلطة مناصفةً بني مكوناتها االثنية بعيداً عدن
حجمها السكانيق ودعوتهدا إىل إلغداء خاندة القوميدة مدن ارح داء السدكاني الديت
اتفق مع مطالب العرب والرتكمانق وتتهر يف تقاريرها أنها تتج حندو تددويو
النزاع من خظل دعواتها جنن تكون لألمم املتمدة والواليات املتمدة وتركيا دور
يف رسم مسدتقبو كركدوكق وأنهدا تددافع عدن خمداوف الددول ارقليميدة وخاصدة
تركيا وتقتمم قضية حزب العمال الكوردستاني يف النزاع.

 -24أن سياسة اردارة اجنمريكية جتاه هذا النزاع متثل بارحجام عن دعم حدو
قضية املناطق املتنازع عليهاق ويقدف وراء ذلدك جمموعدة مدن العوامدوق منهدا أن
اغلب القوى العراقية العربية والرتكمانية كان تقف بالضدد مدن حدو القضدية
366

وفقاً للدستورق وبالتدالي فدان دعمهدا لآلليدة الدسدتورية تعدين خسدارتها لتأييدد
هذه القوىق بارضافة إىل تأث العامو ارقليمي وخاصة تركيا اليت تضغا علدى
اردارة اجنمريكيددة للميلولددة دون ضددم هددذه املندداطق إىل كوردسددتانق والسياسددة
اجنمريكية حيال هذه املناطق كان تقوم على إبقاء الوضع على ما هو علي .

-25

يسود يف املناطق املتندازع عليد يف الوقد احلاضدر ترتيبدات إداريدة وأمنيدة

مشرتكةق إال أنها مازال ركياً وإدارياً مرتبطة باحلكومدة االحتاديدةق ولكدن مدن
حيه النفدوذ والقدوة فدان حكومدة إقلديم كوردسدتان هلدا السديطرة التامدة علدى
معتم هذه املناطق.
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أن الطبيعة الدميغرافية ذات التنوع االثين الكب يف املناطق املتنازع عليهداق

ساهم يف خلدق تبداين كدب يف مواقدف القدوى السياسدية العراقيدة مدن قضدية
املنددداطق املتندددازع عليهددداق حسدددب انتماءاتهدددا القوميدددة وخلفياتهدددا الطا فيدددة
وايدددولوجياتها احلزبيددة وارتباطاتهددا ارقليميددة واخلارجيددةق ف دالكورد يطددالبون
بانضمام هذه املنداطق إىل إقلديم كوردسدتانق أمدا الرؤيدة العربيدة تتمثدو يف اند
جيددب اربقدداء حتدد إدارة سددلطات احلكومددة االحتاديددةق أمددا القددوى الرتكمانيددة
فاغلبها تفضو جعدو كركدوك إقليمداً خاصداً أو علدى اجنقدو البقداء مدع احلكومدة
االحتاديةق أما رؤية اجنقليات الدينية كاملسيميني وااليدزديني والشدبك فدظ تدث
االهتمامق الن ثقلهم السكاني قليوق كما أنهم على اجنغلب يؤيددون إحددى الدرؤى
الثظثة للمكونات اجنساسية.
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أن ايدددل الدددا ر بشددأن كركددوك يتممددور حددول ايددانبني ارداري وارثددينق

فايدل ارداري نظحت بني حكوميت كوردستان والعراقق والعدرب ا يطدالبوا
يوماً بعروبة كركوك بو بانتما ها إىل الدوطن العراقديق أمدا ايددل االثدين فهدي
بني الكورد والرتكمان حيه ي فها الكورد بقلب أو قد كوردستان اسدتناداً إىل
اجندلددة التارخييددة وايغرافيددةق أمددا الرتكمددان فغالب داً مددا يؤكدددون علددى الوحدددة
الثقافي دة الرتكمانيددة ال دذي خلقت د الدولددة العثمانيددة ليتشددبثوا بكركددوكق وال
367

ي رون على ايانب ارداريق و دهم يؤيدون بقا ها مع احلكومة االحتاديةق أو
تطرح بعت القوى الرتكمانية مشروع تكوين إقليم كركوك الفيدرالي.
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أن مربرات القيادة الكورديدة بأحقيتهدا حدول املنداطق املتندازع عليهدا تقدوم

على أسس تارخيية وجغرافية ودميوغرافية ودسدتوريةق وهدي بدذلك أحدق مدن
املكونات اجنخرى حبججهاق وان إصرار حكومة كوردستان على إدارة هذه املنداطق
قا م على أسا الشعور باملسؤولية إزاء الكدورد و دايتهم مدن خملفدات سياسدة
التعريددب املاضدديةق وأن حددو املشددكلة يعددد ت ددميماً لتلددم تددارخيي اسددتمر لعدددة
عقود.
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أثبت اآللية الدستورية حلو مشكلة املنداطق املتندازع عليهداق عددم جددواها

يف حو النزاعق ويف ظو املستجدات احلاليةق من املسدتبعد أن يطبدق يف املسدتقبوق
وبالتالي ي عب على الكورد ضم هذه املنداطق باآلليدة الدسدتورية يف املسدتقبوق
حيه مرت سبعة سنوات وا تنفذ املادة كاملدة بعددق إال اند مدع ذلدك ال ميكدن
إغفال هذه اآللية ك حدى اآلليات اليت من املمكن أن حتو بها النزاع سدواء بأخدذ
اآلليددة كمددا هددي مطروحددة يف الدسددتور أو تعديلددها .وإذا ا يتوصددو الطرفددانق
احلكومددة االحتاديددة وحكومددة إقلدديم كوردسددتانق إىل أيددة تسددوية مرضددية يف
املسددتقبو القريددبق سدديؤدي حتمداً إىل قيددام حددرب أهليددة بددني مكوناتهددا أو بددني
املركز وارقليمق وأن اخليار العسكري حلسم املشكلة من قبو الطرفني هو إحددى
البدا و املطروحة مستقبظًق ولتفادي ذلك قد تتطلب اجنمدر نشدر قدوات حفدع
السظم التابع لألمم املتمدة يف هذه املناطق.

 -30وقددف املكددونني العربددي والرتكمدداني ضددد تنفيددذ اآلليددة الدسددتورية عندددما
أظهر ت نتا ج االنت ابات الديت جدرت يف املنداطق املتندازع عليهداق حقدا ق كدث ة
عن واقع توجهات مواطين هذه املناطقق حيه أعط ارشارة للعدرب والرتكمدان
بان م هذه املناطق ستكون مع كوردستان يف حالة إجراء االستفتاء.
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هناك آلية دستورية أخرى قد يلجا إليها املكون الرتكمداني يف حسدم مشدكلة

كركوكق واملطالبة جبعلها إقليماً فيدرالياً قا ماً وفقاً للمدادة  119مدن الدسدتور

العراقدي لعددام 2005ق إال أن فدرص احهددا ضدعيفة جنند مرفدو

مددن املكددون

العربيق وبدرجة اكرب يرفض الكورد.

 -32تعترب آلية ضم حمافتة كركدوك إىل كوردسدتان مدن خدظل مطالبدة جملدس
حمافتتهددا بددذلكق وفقدداً لقددانون ارجددراءات التنددفیذیة اخلاصددة بتكددوین
اجنقالیم رقم  13لسنة 2008ق الديت تعتمدد علدى املدادة  119مدن الدسدتورق
من إحدى اخليارات املتاحة أمام الكوردق ومتتاز هذه اآللية بأنها آلية دسدتوريةق
وميكن للكورد تامني ثله أعضاء جملس احملافتة كدي يقددموا الطلدبق إال أن مدا
يقلو فرص احها هو أن الطلب يقدم إىل جملس وزراء احلكومة االحتاديدة كدي
يقوم بتكليف املفوضية العليا املستقلة لظنت ابات ب جراء استفتاء يف احملافتدةق
واالحتمال اجنكرب هي مماطلدة احلكومدة االحتاديدة يف تنفيدذ ارجدراءات الظزمدة

حبجة أن هناك إطاراً دستورياً حلو املشكلة وتتمثو يف املادة  140من الدستور.

ثانيا /التوصيات:
 -1نوصي حكومة إقليم كوردستان بزيدادة االهتمدام باملنداطق املتندازع عليهدا مدن
خظل دعم اجننشطة اخلدمية والثقافية امل تلفة فيهاق وخاصة إي دال املشداريع
اخلدمية إىل هذه املناطق ولكافة املكونات وليس الكورد فمسب.
 -2علددى القيددادة السياسددية الكورديددة يف إقلدديم كوردسددتان والش دديات الكورديددة
املمثلة يف السلطات التنفيذيدة والتشدريعية يف بغدداد زيدادة نشداطهم السياسديق
بهدف الدفع حنو التوج إىل حو نها ي سدواء بتنفيدذ املدادة 140ق أو التوصدو

إىل تسوية أخرى على أن تكون عادلة ومقبولة.
 -3العمو على زيادة دور اهليئدة العامدة للمنداطق املتندازع عليهدا التابعدة حلكومدة
إقليم كوردسدتان ق علدى أن تكدون مدن ضدمن مهامهدا متابعدة ايواندب امل تلفدة
369

للندددزاع والتطدددورات احلاصدددلة يف تلدددك املنددداطقق وكدددذلك متابعدددة نشددداطات
احلكومتني االحتادية وارقليم فيهاق وتقديم تقدارير كدو سدتة أشدهر إىل برملدان
كوردستان.

 -4علددى القددوى واجنحددزاب السياسددية الكورديددة امل تلفددة توحيددد ال ددف الكددوردي
والتوج د بسياسددة موحدددة حنددو هددذه املندداطقق وإلغدداء كافددة املتدداهر وامل دداحل
احلزبية الضيقة فيها.
 -5علدى القدوى الكورديددة مراجعدة حتالفاتهدا السياسددية بعدد أن أثبتد التمالفدات
بينهدا وبدني القددوى العراقيدة اجنخدرى وتعهدددات احلكومدات االحتاديدة املتعاقبددة
للكوردق عدم جدواها يف حو النزاعق ووضع آلية صارمة جني تعهد يف املسدتقبوق
فمثظً رغم وجود التزام دستوري على احلكومة االحتاديدة إال أن عددم التزامهدا
باملادة  140الدستورية ا يعرضها للمساءلة القانونية.

 -6إن أي حو للنزاع ال يرضي مجيع املكونات يف تلك املناطق سيمتم على الكدورد
التعامددو مددع سددكان يرفضددون احلددو الكددوردي تددربطهم أواصددر قويددة بددالعراق
العربي وبدول ايوارق وهذا من شان خلق مشاكو حقيقية لدإلدارة الكورديدةق
عليد يتوجدب علدى حكومدة إقلدديم كوردسدتان زيدادة االهتمدام بتلدك املكونددات
وإقناعهددا بددان االنضددمام إىل ارقلدديم ال يعددين فقدددان حقوقه داق بددو أن حقوقه دا
الدستورية ستكون م ونة يف ظو حكم ليربالي كدوردي أسدوة جبميدع مدواطين
ارقليمق وسيثب ذلك يف دستور ارقليمق مع إشدراك املكوندات امل تلفدة يف إدارة
هددذه املندداطقق وخاصددة املكددون الرتكمددانيق وان إرضددا هم يعددين ضددمان الغالبيددة
املطلقة لسكان هذه املناطقق بارضدافة إىل إزالدة شدكوك تركيدا الديت تعتدرب مدن
اكرب عوا ق انضمام تلك املناطق إىل كردستان.

 -7علددى القيددادات السياسددية الكورديددة تعريددف اجملتمددع الدددولي واهليئددات الدوليددة
امل تلفددة حبقيقددة وجددذور النددزاعق وتوضددي السياسددات الدديت مورس د يف تلددك
املندداطقق الدديت سددبب يف تغددي ات كددب ة يف طبيعتهددا الدميوغرافيددة وارداريددةق
370

وبالتالي فان إصرارهم علدى تطبيدع اجنوضداع فيهدا إمندا هدي إعدادة احلقدوق إىل
أصمابها اجنصليني.
 -8علددى القيددادات الكورديددة أن تثبد للقددوى الداخليددة وارقليميددة والدوليددة بددان
إعادة هذه املناطق إىل كوردستان ال تعين االنف ال عن العدراقق ولديس الغدر
من املوارد النفطيدةق كدي تتبددد خمداوف تلدك ايهدات وبالتدالي إزالدة العوا دق
لتمقيق اهلدف.

 -9ارعظم الكوردي و تلف توجهات وأنواع مطالبدة بزيدادة االهتمدام بدالنزاع
علددى املندداطق املتنددازع عليهدداق وتوضددي جوانب د امل تلفددة للمتلقددي العراقددي
واجنجن .
 -10تشكيو مجعيدات ال دداقة الكورديدة-العربيدة والكورديدة الرتكمانيدةق وتشدجيع
عمدو املنتمدات غد احلكوميدة ومددن خدظل عقدد املددؤمتراتق لتقريدب وجهددات
النتر بغية التوصو اىل حو نها ي عادل ومقبول لدى ايميع.
 -11نوصي حكومة اقليم كوردستان ب نشاء مركدز مت دو بدراسدة الندزاع علدى
املناطق املتنازع عليها وإ از البموث امليدانية عدن خمتلدف جوانبد التارخييدة
وايغرافية والدميوغرافية واالقت دادية واالجتماعيدة والسياسدية والقانونيدةق
من خظل االستعانة باخلرباء واجنكادمييني يف تلك اجملاالت.
 -12نوصي اجنطراف امل تلفة للندزاع وخاصدة حكدوميت إقلديم كوردسدتان والعدراقق
بالدخول يف مفاوضات جدية حدول م د هدذه املنداطقق والتوصدو إىل تسدوية
نهاية للنزاع بشكو حيقدق العدالدة مدع تقدديم ضدمانات حلقدوق اجنطدراف الديت
ترى نفسها خاسرة من أي تسوية نهاية وب شراف دوليق وهندا مجيدع اجنطدراف
مدددعوة لتقددديم تنددازالت للتوصددو إىل حددو وسدداق وان فكددرة اخددذ الكددو أو
الظشيء ستدفع إىل تأزم النزاع أكثرق وبالتالي عدم التوصدو إىل حدوق الن احلدو
الدا م هلذا النزاع ال ميكن أن يكدون إالّ سياسدياً متضدمناً االتفداق حدول كيفيدة
تقسيم أو تقاسم السلطة واملوارد واجنر .
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 -13على احلكومة االحتادية تسريع عملية التطبيع يف املنداطق املتندازع عليهداق مدن
خظل تقديم التسهيظت والتعويضات للوافددين واملهجدرين للعدودة إىل أمداكنهم
اجنصددليةق وحددو كافددة نزاعددات امللكيددةق وإلغدداء كافددة املراسدديم والقددرارات الدديت
صدددرت رحددداث التغددي ات الدميوغرافيددة وتغددي احلدددود ارداريددةق الدديت كددان
الغر من ورا ها تعريب تلك املناطق.
 -14على وزارة الت طيا يف احلكومة االحتادية توضدي مفهدوم ارح داء الدوارد يف
املادة 140ق من خظل حتديدد املشدمولني بارح داء السدكانيق ووضدع اسدتمارة

ارح دداء بشددكو تتضددمن كافددة البيانددات عددن سددكان املندداطق املتنددازع عليهدداق
وبالتالي إجراء إح اء سكاني عام فيها وبأسرع وق ممكن.
 -15علددى املفوضددية العليددا املسددتقلة لظنت ابددات وغ هددا مددن ايهددات امل ت ددة يف
احلكومة االحتاديدة حدو املشداكو الفنيدة فيمدا خيدو االسدتفتاء الدوارد يف املدادة
140ق من خظل حتديد من ل حق الت وي ق وحتديد الوحددة ارداريدة الديت
جترى على أساسهاق وكدذلك حتديدد السدؤال املطدروح فيد مدن خدظل االختيدار
بني االنضمام إىل كوردستان أو البقاء مع املركزق أو قد يتم إضافة خيدار إقامدة
إقليم كركوك أيضاً.

 -16على احملكمة االحتادية العليا حسم ايدل حول مددى سدريان املدادة  140بعدد
انتهاء املهلة الزمنية احملددة دستورياً لتنفيذهاق من خظل إصددار قدرار خداص
بشان ذلك.

 -17ضرورة تفعيو عمو ينة تنفيذ املادة 140ق وزيادة ميزانيتهاق لتسريع ا داز
وإنهدداء مرحلددة التطبيددعق الن مهددام عمددو اللجنددة تتطلددب ميزانيددة اكددرب ممددا
خ د هلددا سددنوياًق وهنددا نوصددي حكومددة كوردسددتان بزيددادة الضددغا علددى
احلكومة االحتادية بتوف ذلكق أو أن تدفع من ميزانيتها اخلاصة للجنة.
 -18ال ميكن إهمال دور الددول ارقليميدة وخاصدة تركيدا يف أي حدو ميكدن التوصدو
إلي د ق ولتبديددد خمدداوف تلددك الدددول علددى حكومددة إقلدديم كوردسددتان حتسددني
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العظقات السياسية واالقت دادية مدع دول ايدوارق والتأكيدد بدأن وضدع املنداطق
املتنددازع عليهددا ضددمن كوردسددتان ال تهدددف إىل مطددامع اسددتقظليةق وسددوف لددن
يؤدي إىل زعزعة اجنمن واالستقرار يف هذه الدول.

 -19السعي إىل عدم تدويو النزاع على املناطق املتنازع عليهاق الن التجدارب الدوليدة
السدابقة يف هددذا اجملددال أثبتد أن ايهدات الدوليددة تقدددم م دداحلها االقت ددادية
وارسددرتاتيجية علددى االعتبددارات اجنخظقيددة اجنخددرىق علددى سددبيو املثددال حددو
مشكلة والية املوصو كان وفقاً هلذا املنطق وأهمل إرادة سكانهاق كمدا أن اتسداع
دا درة املناقشددات والتعامدو خب ددوص الندزاع وإخراجد مدن إطدداره الدوطين إىل
احملدديا الدددولي قددد ال يكددون يف م ددلمة الكددورد جنن الثقددو السياسددي للقيددادة
الكوردية مقابو ثقو القوى العراقية اجنخرى املناهضة لتطلعات الكدورد ودعدم
الدول ارقليمية هلاق سرتج كفة امليزان ل احل اجنخ ق كما أن الواليات املتمددة
واجنمم املتمدة وكدذلك املؤسسدات اجنكادمييدة الدوليدةق ومنهدا جمموعدة اجنزمدات
الدوليةق ال تشددان على إسرتاتيجية حو الندزاع وفقداً لآلليدة الدسدتوريةق كمدا
أن الطرح الدولي ال يأخذ بالعوامو التارخيية وايغرافية كأسا

حلو النزاع.

 -20علددى الددرغم مددن أن اآلليددة الددواردة يف املددادة  140حلددو النددزاع علددى املندداطق
املتنازع عليها هي آلية مناسبة للموق إال أن يف ظو ايمود الديت أصدابها وعددم
التفاؤل بتنفيدذ ها يف املسدتقبوق حيدتم علدى القيدادة الكورديدة البمده أو إجيداد
بديو آخرق بشدرط أن يكدون عدادالًق وان يكدون احلقدا ق التارخييدة وايغرافيدة
ورغبة سكان هذه املناطق املعيار الذي حيدد م ها.
 -21وأخ ًا نوصي بتدبين آليدة خاصدة حلدو الندزاع مدن خدظل حسدم أمدر املنداطق
اجنقو خظفاً بني حكدوميت العدراق وكوردسدتانق وإعطداء كركدوك وضدع خداص
ضددمن كوردسددتانق مددع ترتيبددات تقاسددم السددلطةق وتددوف ضددمانات دسددتورية
للمكونددات الر يسددية واجنقليددات اجنخددرىق وكددو ذلددك ب شددراف مددن احلكومددة
االحتادية واجنمم املتمدة.
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.39د .كمال متهر ا دق كركوك وتوابعها حكم التداريخ والضدم ق ج1ق مطبعدة
رينوينق سليمانيةق [د.]. .
.40ليام اندرسن وغاريه ستانسفيلدق عراق املستقبو :دكتاتوريةق دميقراطيدة أم
تقسيمق ترمجة :رمزي ق .بدرق ط1ق لندنق .2005

.41ليام اندرسن وغاريده ستانسدفيلدق أزمدة كركدوك السياسدة االثنيدة يف الندزاع
واحللدددول التوافقيدددةق ترمجدددة :عبدااللد د ألنعيمددديق دراسدددات عراقيدددةق ط1ق

بغداد/اربيو/ب وتق .2009

 .42ليورا لدوكيتزق العدراق والبمده عدن اهلويدةق ترمجدة :دلشداد مد انق دار ارا
للطباعة والنشرق ط1ق اربيوق .2004

.43مادلني أولرباي ق مدذكرة إىل الدر يس املنت دبق ترمجدة :عمدر اجنيدوبيق الددار
العربية للعلوم ناشرونق ب وتق . 2008

.44ماهر النقيبق كركوك وهويتها القومية والثقافيةق ترمجة :حبيدب اهلرمدزيق
مؤسسة وقف كركوك للثقافة واجنحباثق ط1ق استانبولق .2008

.45مثنددى أمددني قددادرق قضددايا القوميددات وأثرهددا علددى العظقددات الدولي دة :القضددية
الكورديدددة منوذجد داًق مركدددز كوردسدددتان للدراسدددات ارسدددرتاتيجيةق السدددليمانيةق
.2003
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.46حمسدن حممدد متددوليق كدرد العدراق منددذ احلدرب العامليدة اجنوىل  1914حتددى
سقوط امللكية 1958ق الدار العربية للموسوعاتق ط1ق ب وتق .2001

.47حممدددد إحسدددانق كردسدددتان ودوامدددة احلدددربق دار احلكمدددة للطباعدددة والنشدددر
والتوزيعق ط1ق لندنق .2000

.48حممددد حسددني حممددد شددوانيق التنددوع أالثددين والددديين يف كركددوكق مؤسسددة
موكرياني للطباعة والنشرق ط1ق اربيوق .2006

 .49حممددد صدداحل عقددراويق الكددرد والدولددة املسددتقلة وفددق املعاهدددات واملواثيددق
الدوليةق اربيوق .2005

.50د .حممدددد هماونددددي الفيدراليدددة والدميقراطيدددة للعدددراق :دراسدددة تأصددديلية
سياسية قانونية دار ارا للطباعة والنشر ط1ق أربيو .2002
.51حممددد يوسددف إبددراهيم القريشدديق املددس بيددو وأثرهددا يف السياسددة العراقيددةق
مكتبة اليقتة العراقيةق بغدادق .2003

.52حممود فهمي درويش وم طفى جدواد (الددكتور) وا دد سوسدة (الددكتور)
دليو ايمهورية العراقية لسنة .1960

.53مددريم عزيددز فتدداحق حتليددو العوامددو الدديت رك د احلدددود العراقيددة-الرتكيددةق
مركز كوردستان للدراسات االسرتاتيجيةق السليمانيةق .2007

 .54مسددددعود البددددارزانيق البددددارزاني واحلركددددة التمرريددددة الكرديددددة 1961-1958ق
كردستانق .1990

.55مسددعود البددارزانيق البددارزاني واحلركددة التمرريددة الكرديددة 1975-1961ق
ج3ق ط1ق اربيوق .2002
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 .56م . .الزاريف و م .ا .حسرتيان و شاكرو حموي و ي .ي .فاسديليفا و اولغدا
جيغالينددا ق تدداريخ كوردسددتانق ترمجددة :د .عبدددي حدداجيق ط1ق دار سددب يز

للطباعة والنشرق كوردستان-دهوكق .2006

 .57د .مكددرم طالبددانيق كردسددتان واحلقددوق القوميددة للرتكمددانق مكتددب الفكددر
والتوعية لظحتاد الوطين الكردستانيق سليمانيةق .2008

 .58منددذر املوصددليق احليدداة السياسددية واحلزبيددة يف كوردسددتان :رؤيددة عربيددة
للقضية الكرديةق ريا

الريس للكتاب والنشرق ط1ق لندنق .1991

 .59منذر املوصليق القضية الكردية يف العراق :البعده واجنكدرادق دار املدروةق ط1ق
دمشقق .2000

 .60د .نددوري طالبددانيق منطقددة كركددوك وحمدداوالت تغددي واقعهددا القددوميق ط2ق
لندنق .1999

 .61د .وليد رضوانق العظقات العربية الرتكيدةق ط1ق شدركة املطبوعدات للتوزيدع
والنشرق ب وتق .2006

.62د .هادي حممود التوظيف السياسي للفكر الديين (اربيو .)2008
ثانياً) البموث والتقارير املنشورة:
أ -البموث:

 .63د .ازاد نقشبنديق اثر نفا كركوك على ترحيو الكورد من كركدوك وتعريبهداق
حبدده منشددور يف :جمموعددة مددن املددؤلفنيق كركددوك حبددوث املددؤمتر العلمددي حددول
كركوك نيسان 2001ق دار ارا للطباعة والنشرق ط2ق اربيوق .2001
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 .64إينغددا روح وهددانس رميشدداق اجنكددراد أطددراف يف ال ددراعات الدددا رة يف العددراق
وضمايا هلاق دراسة منشورة يف اجمللدة الدوليدة لل دليب اجن در العددد 868

بتاريخ .2007/12/31
 .65د .خليو إكاعيدوق البعدد القدومي لظسدتيطان العربدي يف حمافتدة كركدوكق
حبه منشور يف :جمموعدة مدن املدؤلفنيق كركدوك حبدوث املدؤمتر العلمدي حدول

كركوك نيسان 2001ق دار ارا

للطباعة والنشرق ط2ق اربيوق.2001

.66د .منذر الفضوق حقوق ارنسان والتنوع االثدين لسدكان كركدوكق حبده مقددم
إىل مركز كربظء للبموث والدراسات يف الندوة العلمية املنعقدة باسم كركدوك
مديندة القوميددات املترخيدة (منوذجداً لعددراق املسدتقبو)ق لندددن  22-21متددوز

2001ق منشور يف :جملة 140ق العدد ()12ق .2007/4/15
ب -التقارير:

.67جامعة الددول العربيدةق تقريدر ر اسدة القمدة العربيدة الددورة العاديدة ()16
املنعقدة يف تونسق بتاريخ  23-22أيار .2004

 .68حكومددة إقلدديم كوردسددتانق وزارة شددؤون مندداطق خددارج ارقلدديمق تقري در حددول
التغددي ات ارداريددة للمندداطق املتنددازع عليهددا بضددمنها كركددوكق اربيددوق حزيددران
.2007

 .69تقرير ر يس ينة املادة  140من الدستور (را د فهمدي) الدذي قدمد أمدام
جملس النواب العراقي يف جلسة يوم .2007/12/2

 .70ر اسة جملس الوزراء العراقيق ينة تنفيذ املادة  140من دستور مجهوريدة
العراقق تقرير حول التوصيات بالتغ ات يف احلدود اردارية للمناطق املتنازع
عليها ومن ضمنها كركوك (املنطقة الشمالية)ق بغدادق [د.]. .
 .71تقريددر اجنمددني العددام لألمددم املتمدددة يف جملددس اجنمددن الدددولي حددول العددراقق
املرقم  S/2008/19ق بتاريخ .2008/1/14
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 .72بعثددة اجنمددم املتمدددة ملسدداعدة العددراق (يونددامي)ق نددو التقريددر اجنول ح دول
احلدددود الداخليددة املتنددازع عليهدداق قدددم إىل جملددس الددوزراء العراقددي وجملددس
الر اسة العراقي ور اسة حكومة إقليم كوردستان بتاريخ .2008/6/5
 .73تقريددر اجنمددني العددام لألمددم املتمدددة يف جملددس اجنمددن الدددولي حددول العددراقق
املرقم  S/2009/284ق بتاريخ .2009/6/2

 .74مجهورية العراقق ر اسة جملس الوزراءق ينة تنفيذ املادة  140من دسدتور
مجهورية العراقق التقرير السنوي الرابع للجنةق بغدادق .2010

ثالثاً) رسا و املاجست :
.75سددوزان إبددراهيم حدداجي أمددنيق التجربددة الدميقراطيددة يف كوردسددتان العددراقق
رسددالة ماجسددت غدد منشددورة مقدمددة إىل جملددس كليددة القددانون والعلددوم
السياسية يف اجنكادميية العربية يف الدمناركق .2010

.76شدداخوان صددابر ا دددق الوضددع القددانوني للمندداطق املتنددازع عليهددا يف العددراق:
كركددوك منوذجددا رسددالة ماجسددت غ د منشددورة مقدمددة إىل كليددة القددانونق
جامعة كوي .2009

.77ش د زاد زكريددا حممدددق احلركددة القوميددة الكورديددة يف كوردسددتان-العددراق8 :

شباط  17-1963متوز 1968ق رسدالة ماجسدت غد منشدورة مقدمدة إىل
كلية اآلداب جامعة دهوكق .2005

 .78ددم الدددين م ددطفى حممدددق م ددطفى حممدددق حقددوق الرتكمددان بددني حددق
الوجود وال راع حول مدينة كركوكق رسالة ماجست غ منشدورة مقدمدة
إىل جملدددس كليدددة القدددانون والسياسدددة باجنكادمييدددة العربيدددة يف الددددانيماركق
.2010
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رابعاً) الدسات :
أ -الدسات العراقية:

.79القانون اجنساسي العراقي لعام .1925
.80الدستور العراقي املؤق لعام .1958
.81الدستور العراقي املؤق لعام .1963
.82الدستور العراقي املؤق لعام .1964
.83الدستور العراقي املؤق لعام .1968
.84الدستور العراقي املؤق لعام .1970
.85الدستور العراقي الدا م لعام .2005

.86مشروع دستور إقليم كردستان العراق لعام .2009
ب  -الدسات اجنجنبية:
.87دستور مملكة البلجيك لعام .1993

خامساً) الوقا ع العراقية:

.88العدد ()1642ق ج3ق بتاريخ .1968/10/23
.89العدد ()1786ق ج4ق بتاريخ .1969/10/5

.90العدد ()1792ق ج4ق بتاريخ .1969/10/25
.91العدد ()1917ق بتاريخ .1970/9/8

.92العدد ()2503ق بتاريخ .1975/12/15
.93العدد ()2513ق بتاريخ .1976/2/9

.94العدد ()2514ق بتاريخ .1976/2/26
.95العدد ()2779ق بتاريخ .1980/6/16
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.96العدد ()3011ق ج2ق بتاريخ .1984/9/17
.97العدد ()3164ق ج2ق بتاريخ .1987/8/24
.98العدد ()3232ق بتاريخ .1988/12/12
.99العدد ()3274ق بتاريخ .1989/9/25

 .100العدد ()3638ق بتاريخ .1996/10/7

 .101العدد ()3853ق بتاريخ .2000/11/20
سادساً) القوانني:

 .102قانون احلكم الذاتي رقم ( )33ملنطقة كردستان العراق لسنة .1974
 .103قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام .2004

 .104قانون ارجراءات التنفيذيدة اخلاصدة بتكدوين اجنقداليم ذي الدرقم ( )13لسدنة
.2008

 .105قددانون انت دداب جمددالس احملافتددات واجنقضددية والنددواحيق ال ددادر مددن الربملددان
العراقددي بتدداريخ  22متددوز 2008ق واملددنقت مددن قبددو جملددس ر اسددة مجهوريددة

العراق.
 .106قانون اهليئة العامة يف إقليم كوردستان للمنداطق املتندازع عليهدا ذي الدرقم
( )2لسنة .2010

سابعاً) القرارات:
أ -قرارات جملس اجنمن:

 .107قرار جملس اجنمن املرقم S/RES/661(1990) :يف  6آب .1990
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 .108قدرار جملدس اجنمدن املدرقم S/RES/678 (1990) :يف  29تشدرين الثداني
.1990

 .109قرار جملس اجنمن املرقم S/RES/688 (1991) :يف  5نيسان .1991

 .110قرار جملس اجنمن املرقم S/RES/1483(2003) :يف  22أيار .2003
 .111قرار جملس اجنمن املرقم S/RES/1500(2003( :يف  14آب .2003
 .112قرار جملس اجنمن املرقم S/RES/1546 (2004) :يف  8حزيران
.2004

 .113قرار جملس اجنمن املرقم S/RES/1770 (2007) :يف  10آب .2007
ب -قرارات جامعدة الدددول العربية:
 .114قرار جملس جامعدة الدددول العربية علدى مسدتوى القمددةق املدرقم( :ق.ق: .
 243د.ع ()2003/3/1 -)15ق يف الدورة العادية ()15ق شرم الشديخق 28

ذو احلجة 1423هد املوافق  1آذار .2003

 .115قددرار جملددس جامعدددة الدددددول العربيددة علددى مسددتوى القمدددةق املددرقم( :ق.ق: .

 299د.ع ()2005/3/22 - )17ق يف الدددددورة العاديددددة ()17ق ايزا ددددرق 22
مار  /آذار .2005

ج -قرارات برملان كوردستان:
 .116قرار برملان كوردستان العدراق حدول املوافقدة علدى اقدرتاح يوندامي لتمديدد
مدددة تنفيددذ املددادة  140ملدددة سددتة أشددهرق ال ددادر يف ايلسددة رقددم ( )36يف
.2007/12/26
ثامناً) وثا ق وبيانات املفوضية العليا املستقلة لظنت ابات:
 .117املفوضددية العليددا املسددتقلة لظنت ابددات يف العددراقق وثيقددة ت ددديق النتددا ج
النها ية الستفتاء .2005/10/15
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 .118البعثة الدولية لظنت ابات العراقيةق التقرير النها ي النت ابات  15كدانون
اجنول  2005جمللس النواب العراقي.

 .119املفوضدية العليدا املسدتقلة لظنت ابدات يف العدراقق نتدا ج انت ابدات جمددالس
احملافتات لعام .2009

تاسعاً) الدوريات:

 .120جريدة احلياة اللندنية عدد يوم  7فرباير/شباط .2005
 .121جريدة ال باح ايديدق العدد ()1357ق .2009/2/21

 .122جريدددة الشددرق اجنوسددا :جريدددة العددرب الدوليددةق اجنعددداد ()9324ق 8
يونيدددو )10360( .2004ق  10ابريدددو )11794( .2007ق  14مدددار

.2011

 .123جريدة الرتمجان الناطقة باسم حزب العدالة الرتكمداني العراقديق اجنعدداد
()113ق حزيددددددران )115( .2009ق متددددددوز )147( .2009ق حزيددددددران

.2011

 .124جريدة القلعةق أسبوعية سياسية ت درها ايبهة الرتكمانية .العددد (256
يف .)2011/01/24
عاشراً) امل ادر االلكرتونية:

 .125د .جبددار قددادرق الددرتكیب اجنثدديين لسددكان كركددوك خددظل قددرن (-1850
)1958ق حبه منشور على املوقع االلكرتوني:

. http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
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 .126د .خویل إكاعیل حممدق كوردیة كركوك يف ظو احلقا ق التداریخیة
ايغدددددددددرافیةق حبددددددددده منشدددددددددور علدددددددددى املوقدددددددددع االلكرتوندددددددددي:
. http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
 .127د .سامر مؤيد عبد اللطيفق قضية كركوك :رؤية يف اجنبعاد ارسدرتاتيجية
واحللددددددددددول املقرتحددددددددددةق حبدددددددددده منشددددددددددور الددددددددددرابا التددددددددددالي:
. www.kerkukfeneri.com/ar/?=2636

 .128سعد عبد احلسني الشمريق دور جامعة الدول العربية يف العدراق (سياسدياً
وأمنيدددددددداً)ق حبددددددددده منشدددددددددور علدددددددددى الدددددددددرابا التدددددددددالي:
.http://www.zeitoonah.com/contents/shehri/2009/april/1/6.html

 .129عوني الداووديق كركوك و یاسة التعدریبق حبده منشدور علدى الدرابا
التالي:
. http://www.kurdtimes.com/kt-arab/pages/page.dr00.htm
 .130غادة حممد سااق الدور ارقليمي مل ر وإيران جتاه قضدايا الشدرق اجنوسداق
حبدده منشددور يف موقددع املركددز الدددميقراطي العربددي للدراسددات ارسددرتاتيجية
والسياسية واالقت اديةق وعلى الرابا التالي:
http://www.democraticac.com/ar/2009-10-18-12-22-02/3239-2010. 07-26-09-56-06

 .131الربنامج االنت ابي النت ابات جملدس الندواب العراقدي لعدام  2005متدوفر
على الرابا التالي:
=http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid
. 10372

 .132الربنامج االنت ابي لقا مة احلدباء النت ابات جمالس احملافتات اليت جرت
يف  2009/1/31على الرابا التالي:
. http://www.almawsil.com/vb/archive/index.php/t-55679.htm
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 .133نددو ورقددة عمددو قا مددة التمددالف الكوردسددتاني تقدددم بهددا يف آب 2010
رخراج العراق من أزمة تدأخ تشدكيو احلكومدة الديت بددأت مدن انت ابدات 7

آذار 2010ق متوفر يف موقع وكالة أنباء شا العرب:

http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=arti

. cle&id=600
 .134الربنددامج الددسیاسددي لقا مددة التغددي (طددوران) النت ابددات جملددس النددواب
العراقي آذار 2010ق متوفر يف موقع. www.gilgamish.org :

 .135الربنددامج االنت ددابي للقا مددة العراقيددة الوطنيددة النت ابددات جملددس النددواب
العدددراق لعدددام  2010متدددوفر علدددى موقدددع القا مدددة وعلدددى الدددرابا التدددالي:
. http://www.aliraqiah.com/PageViewer.aspx?id=2

 .136برنددامج حكومددة املددالكي لعددام  2010مددن املوقددع الركددي جمللددس الددوزراء
العراقدددددددددددددددي وعلدددددددددددددددى الدددددددددددددددرابا التدددددددددددددددالي:
. http://www.pmo.iq/PageViewer.aspx?id=3

 .137نو كلمة اجنمني العام للجامعة العربية عمدرو موسدى يف برملدان كوردسدتان
بتددددددددددددددداريخ  2005/12/24وعلدددددددددددددددى الدددددددددددددددرابا التدددددددددددددددالي:
http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr
=6977&smap=01010100

 .138نو كلمة ر يس إقليم كوردستان مسعود البارزاني حدول قدانون انت ابدات
جملددس النددواب العراقدديق بتدداريخ 2009/12/13ق متددوفر يف موقددع ر اسددة

ارقلددددددددددددددددددددددديم وعلدددددددددددددددددددددددى الدددددددددددددددددددددددرابا التدددددددددددددددددددددددالي:
. http://www.krp.org/arabic/articledisplay.aspx?id=22256

 .139مقابلة مع مسعود البارزاني أجرتها قناة ايزيرة ارخباري تقديم :ليلدى
الشايبق تاريخ به الربنامج2009/2/16 :ق متدوفر يف موقدع قنداة ايزيدرة
ارخباري. http://www.aljazeera.net/ :
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 .140مقابلة موقع خندان االلكرتوني مع خالد شواني عضدو الربملدان العراقدي مدن
كركددوك بتدداريخ  2011/1/2منشددور علددى موقددع خاندددان ارخبدداري وعلددى

الرابا التالي:
http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?=hewal&jmara=49&J
. or=1

 .141بيانددددددات هيئددددددة علمدددددداء املسددددددلمني يف العددددددراقق املددددددرقم ( )325يف
2006/10/12ق وامل درقم ( )371يف 2007/2/7ق مددن موقعهددا الركددي:
. www.iraq-amsi.org

 .142بيان حكومة إقليم كوردستان يف  2008/12/1رداً على ت رحيات ر يس
وزراء احلكومة االحتادية ندوري املدالكيق متدوفر علدى موقدع حكومدة إقلديم
كوردستان وعلى الرابا التالي:
www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010200&rnr
=251&anr=26812

 .143بظح اجمللس الوطين الكوردستاني حدول توصديات دميسدتورا يف  8حزيدران
2008ق وعلى الرابا التالي:

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

 .144البيددان ال ددمفي لبعثددة يونددامي حددول احلدددود الداخليددة املتنددازع عليهدداق
منشدددددددددددددددددددددددور علدددددددددددددددددددددددى الدددددددددددددددددددددددرابا التدددددددددددددددددددددددالي:
http://www.uniraq.org/arabic/newsroom/getarticle.asp?Arti
. cleID=1009

 .145نو االتفاقية اجنمنية بني الواليات املتمددة اجنمريكيدة والعدراقق متدوفر يف
موقع جملس النواب العراقي. http://www.parliament.iq/ :
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 .146نو ميثاق كركوك ال ادر مدن قبدو القدوى واجنحدزاب واملدثقفني الرتكمدان
متددددددددددددددوفر يف موقددددددددددددددع شددددددددددددددبكة الربملددددددددددددددان العراقددددددددددددددي:
. www.irqparliament.com/index.php?sid=1348

 .147نو مشروع نتام اردارة الثظثية حملافتة كركوك واحلكم الذاتي لرتكمدان
العددراقق متددوفر علددى موقددع ايبهددة الرتكمانيددة والددرابا التددالي:
http://www.kerkukfeneri.com/ar/?p=1478

 .148نو مشروع إقليم كركوك الذي طرح حزب تركمدان إيلديق متدوفر علدى
الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرابا التدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي:
http://www.turkmeneliparty.com/index.php?action=kerkuk
. projesi&lang=ar

 .149نو االتفاقية التارخيية لتوحيد إدارتي حكومة إقلديم كوردسدتانق منشدور
على الرابا التالي:
www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=81&lngnr=14&anr=88
76&smap=01010100

 .150النتام الداخلي للمركدة االزديدة مدن اجدو ارصدظح والتقددمق متدوفر علدى
موقعها االلكرتوني. http://www.ezidi-islah.net/nizam.php :
 .151خليددو العنددانيق أكددراد كركددوك وحلددم االنف ددالق مقالددة منشددورة يف مركددز
ايزيرة للدراسات وعلى الرابا:
www.aljazeera.net/NR/exeres/8E175FAA-8DF0-405F-B6B9. 985F772FA568.htm

 .152عبد احلسني شدعبانق مفارقدة السديادة والتددخو ارنسدانيق مقالدة منشدورة
علدددددددددددددددددددددددددددددددددددى الدددددددددددددددددددددددددددددددددددرابا التدددددددددددددددددددددددددددددددددددالي:
. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179840

 .153عبدايليو زيد املرهونق تركيا وقضية كركوكق مقالدة منشدورة يف جريددة
الريددا اليوميددة (النسدد ة االلكرتونيددة)ق يف  2007/4/13متددوفر علددى
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الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرابا اآلتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي:
. http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241356.html

 .154د .منددذر الفضددوق أحكددام تددأخ تطبيددق املددادة  :140املشددكظت العمليددة
واحللددددددول القانونيددددددةق مقالددددددة منشددددددورة علددددددى الددددددرابا التددددددالي:
http://www.140.dk/arab/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=58:-140&catid=7:2008-08-24-23-1930&Itemid=30

 .155السددف اجنمريكددي يف العددراق :الواليددات املتمدددة ملتزمددة بالضددمانات الدديت
قطعتها رقليم كوردستانق خرب منشور على املوقع الركدي حلكومدة إقلديم
كوردسدددددددددددددددددددددتان وعلدددددددددددددددددددددى الدددددددددددددددددددددرابا التدددددددددددددددددددددالي:
www.krg.org/articles/detail.asp?smap=01010100 &lngnr=1
. 4&rnr=81&anr=33481

 .156التبادل التجاري بني العراق وتركيا ي و إىل  12مليار دوالر خرب منشدور
يف موقدددددع وكالدددددة اكدددددانيوز ارخبددددداري وعلدددددى الدددددرابا التدددددالي:

. http://www.aknews.com/ar/aknews/2/235609/

 .157إيران تتدخو يف أزمة كركوكق خرب منشور على الرابا التالي:
. http://www.middle-east-online.com/?id=54261

 .158بيانات عن تشكيلة ينة تنفيذ املادة  140وأعماهلا وتقاريرهدا ونشداطاتها
من موقع اللجنة على الرابا التاليhttp://www.com140.com/ :

 .159موقدددع اهليئدددة العامدددة يف إقلددديم كوردسدددتان للمنددداطق املتندددازع عليهدددا:
http://krg-dagb.org/

 .160املوسوعة احلرة على االنرتني . http://wikipedia.org/ :

امل ادر الكوردية واملرتمجة إىل الكوردية (ذيَ ةريَن كوردى):
392

اوالً) الكتب (ثةر و ):
ئةمحةة عةزيزل راستى ةارى ةر و
.161
ئةخروةال ةر و ل .2007

.162

ة نكَوان رابروةوو بارى

ثةرويَز رةةك قاةر ونةجات عةىل ساحلل اريطةرياة انى ور كاا

ةسةر هاةريَتى ورةساتانى عكَاراقل ةةزطااى ويَذيناةوة وبالو رةناةوةى

خو ريانىل ض1ل هةو كَرل .2010

جاااوهر نااااخ ساااا ل اااورة ا اة طةخاااةى ةةقاااة ياساااايككة ان ا
.163
وورةبونااا اةوة ااا اة ةةساااااتورى هةخكشااا اةي ,ا عاااااراقل ةةزطااا ااى ضااا ااث
وبالو رةنةوةى ئاراسل هةو كَرل .2007

.164

ة .خلكن امساعكن حمت ل كَشةى ورة اة عكَاراق كَشاةى سانورة

يااااان بااااونل وةرطكَاااران :عبااا ا رةااااك ةساااانيل ةةزطااااى ويَذيناااةوة
وبالو رنةوةى خو ريانىل هةو كَرل .2010

.165

ريَا ابني حمةخا اةة ساااوفىل خافا اة انى طاااةىل اااورة ا اة ةةساااتورى

2005ى عكَراقاا ا ال ساا اةنتةرى كَكو كناا اةوةى ساااارتا كجى ورةسااااتانل
سلكتانىل .2007

.166

عةب و ال ئوجةالنل هة بذارةة :ةةر اةو ن اة نكشاتتان وقوناا ى

نويَى بزاظاى باةرخوةامنانل وةرطكَاران :بروساكل اة بالو راوة اانpkk ,ل
(بكَى جهىَ ضاثكرنىَ)ل .1993

.167

عةباااا و ال ااااةفورل جوطرافكاااااك ورةسااااتانل ةةزطاااااى ضاااااب

.168

ةفور خاةمخورىل بةعاةرةب رةناى ورةساتان :بةعاةرةبكرةن-

وبالو رةنةوةى خو ريان,ل ض4ل هةو كَرل .2005

خة رسكة انى-بةرةنطاربونةوةىل جابى سكَكةمل هةو كَرل .2010
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ااة بة كةناخة ان ا ال وةط َكااران:

.169

فوئاااة ةةخااة خورةااك ل ااةر و

.170

نةوزاة عةب و ال هكَتو ىل ةوزى اورة اة عكَاراق ةا وخككانكزخاة انى

نةرميان عةب وال خوةناول ةةزطاى وةرطكَرانل هةو كَرل .2007

ضارةسااةرى ةواى 2003ل ةةزطااى ضااب وبالو رةناةوةى خو ريااان,ل هاةو كَرل
.2009

.171

ة .هاةاا ياسااني ةاا اة وساارةار حمتاا عباا ا رمحنل ئة لةسااى

ورةسااتانى ع َك اراقل ع َك اراق و جكهااانل ض ااثخانةى االةياابل ض1ل هااةو كَرل

.2009

ثانياً) التقارير باللغة الكوردية (راثورت) :
ئةنسااتكتوى ااورة باو خااافى خااروظل ناوضااة جكَنا و ااة ان :ااورة:
.172

قوربانكااة ى بااةرةةوامل راثااور ى ايبااةت ذخااارة ()911ل سااكَبتةخبةرى
.2011

ثالثا) ا وريات (روذناخة و طوظار):
ا -روذناخة:
.173
.174
.175

روذناخةى ئاسول ذخارة ()820ل ةووةةخبةل .2008/9/22

روذناخةى خةباتل ذخارة ()1096ل ية شةممةل .2005/9/4

روذناخةى ورةساتانى ناوىَل ذخاارة ()5098ل اة 2010/2/12

 /ذخارة ()5445ل ة  / 2011/4/5ذخاارة ()5444ل اة 2011/4/4
 /ذخارة ()5440ل ة .2011/3/30

ب -طوظار:
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.176

طوظااااارى  140ل ذخااااارة ()12ل  .2007/4/15ذخااااارة ()25ل

.177

طوظااارك ةةنطاا ان .ذخااارة ()7ل بااةهارى ساااىل  . 2009ذخااارة ()12

.178

هةفتكناخااةى طااوالن ذخااارة ()475ل ااة  .2004/3/11ذخااارة

 .2010/5/6ذخارة ()29ل .2010/9/8
ثايزى ساىل .2010

()622ل .2007/2/12

رابعاً) امل ادر االلكرتونية (ذيَ ةريَن ئة كرتونى):
هاااااوركَ جوخعااااةل ناوضاا اة نا و ااااة ان ااااةر و باااة منووناااة:
.179
خوين نةوةياااة  ,ياساااايىل كَكو كنة اااة ها كاااة باااةالظ ااارن ل ساااايتىَ:
. www.kirkukcenter.com/

.180

ةةقاااى و اااةى ساااةرو ى هاااةر َي خةساااعوة باااارزانى بةراخباااةر

ئةموخااةنى ثاريَزطاااى ااةر و ااة بااةروارى 2008/8/9ل ااة سااايتى
فااااااااااااااةرخى سااااااااااااااةرو اية ى هااااااااااااااةريَ ااااااااااااااة كنكااااااااااااااى:
. http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=430

ثشاااتطسى ساااةرو ى هاااةريَتى ورةساااتان اااة 2008/8/4ل ا اة
.181
ةاوا ةی ئةموخهةنى ثاريَزطاى ةر او باو طةراناةوة باو ساةر هاةريَتى
ورةستانل ة سايتى سةرو اية ى هةريَ ة كنكى:
. http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=437
.182

ةةقى و ةى ستك ان ةميستورا نوينةری ناة اةوةياة طر وة ان اة

عكَاااااراق اااااة ةانكشاااااتنى ذخاااااارة ( )35ی روذى  2007/12/17ی
ثةر ةخانى ورةستانل ة سايتى ثةر ةخانى ورةستان ة كنكى:

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=articles&c=News. 140&id=5180
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ثاوخاتاة
ئااةظ كَكو كنااة ل ذ َياار ناااظىَ ( كَشااا ةةظااةريَن خلتالن اىَ سااةر ل عكَراق اىَ:
بةربةسااو وضارةسااةرى) ها كااة ااةرخانكرن بااو ةيااار رن وةاالوظة رنا خلتالن ا َى
سااةر ةةظااةريَن خلتالن اىَ سااةر ةناظبااةرا ةكوخااة ا فك ا راال عكَراق اىَ وةكوخااة ا
هةريَتا ورةستانىَ باو ةيار رناا سانوريَن نااظخويى ةناظباةرا هاةريَتا ورةساتانىَ
ةطااةل ةةظااةريَن ةى ي اكَن عكَراقاىَ ب ريَكااا ةيار رنااا ثاةااةروذا وان ةةظااةرا ذالياىَ
ئك ارى ظة .وئةظ بابة ة ة َى هكَتة ةيار رن بريَكا ضوار بةةان ثكَك ةهكَو.
بةةاىَ ةةسااتىكَكىَ ااو َكا ا خ َكااذوويا ةةظااةريَن خلتالناىَ سااةر ذ اليااةنكَن
سكاسى وئك ارى ظة ةيار ريناة هاةر ذ ساةرةةخىَ ةةساتهةال ا ئومساانى وةياربوناا
خسنشااكنكَن ااورةىل ثاةااى ةاطس رنااا عكَراقاىَ ذالياىَ بريتانكااا ظااة ل ساااال 1914

وئةو ئةطةر وفا تاةريَن هكَازيَن ن َك ةو اة ى ثا ا اين او باةاور َى ورةساتان َى ب
عكَراقىَ ظة طريَ ةن ل سااال 1925ل هةروةساا خاة ئاخااذة ةاياة ساةرةةخ َى ةةو اة ا
عكَراقااى وضاااوانكا سااةرةةةريا وان ةطااةل بزاظااا رزطااارى خااوازا ااورةان هااةر ذ
سةرةةخىَ ثاةةايى ا و ساال .2003
هةروةسا ةبةةىَ ئكَكىَ ةال خة بصةر ةيو خلتالنىَ سةر ةةظةريَن خلتالناىَ
سةر ثكَناسة بكةينل وةيار رنا وان اليةنكَن بةةا ار ة ظاىَ خلتالناىَ ةال هةروةساا
ةيار رنااا فا تااةريَن بوينااة ئةطااةر َى ةروسااو بوونااا ظاىَ خلتالناىَ خكنااا فا تااةريَن
ةيرو ى وئابورى وسكاسى نةل هةروةسا خة ئاخاذة ةاية سنوريَن ئك ارى وثكَكهاا ىَ
ئة نى يىَ ظان ةةظةرال و ئةو طورانكاريكَن بسةر ظان هةرةوو خاسالة ا ةا هاا ني ذ
ئةطةرىَ سكاسة كَن ةكوخة كَن عكَراقى ياكَن ئكَاك ا ويي ئكَاك ب ايباةت ساةر
ةةخىَ ةةساتهةال ا باةع 2003-1968ل ثكَخةخاةت طهوريناا خور اا نة اةوةيى ياا
وان ةةظةرا.
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بةةا ا َى ةووىَ خاااة ةرخانكرياااة باااو ةيار رناااا فا تاااةريَن جاااوةا جاااوةا
(نااظخويىل هاةريَتىل ونكَ ةو ااة ى) ئاةويَن بويناة ئةطااةر َى ضارةساةرنة رنا ظاىَ
كَشىَ هةر ذ ةةستىكَكا كان نا ظان ةةظةران ب ةةو ة ا عكَراقى ظة هاة ا نو اةل ىلَ
خة ثرت ئاخاذة ةاية ار كَكرنا ظان فا تةرا ثشاتى سااال  2003ياىَل فا تاةرىَ ئكَكا َى
يىَ ناظخويى ئةو ذى هاةبوونا بسوبوضاون وبةرذةوةنا يكَن هةظا ذ ياكَن الياةنكَن
سةرة ى يكَن نة ةويَن بةة ار ةظىَ كَشىَ ةا ئةو ذى ( اورةل عاةرةبل و ور تاان)
زيَ ةبارى ةيار رنا بسوبوضاون وبةرذةوةنا يكَن ةخةنة اةويَن ةى ذىل او بوياة
ئكاااك ذ ئاساااتةنطكَن هةخباااةرى ضارةساااةر رنىَ .فا تاااةر َى ةوو َى ةذاياااة ككرنا
ةةو ة كَن هةريَتى خكنا ور كا وئسان وهنا ة ةةو اة كَن عاةرةبى وة اى ساوريا
بااو ضارسااةر رنا كَشااا ظااان ناوضااان ذ رس اكَن ظةطةران ا نا وان بااو سااةر هااةريَتا
ورةسااتان َى ااو ة َى بكتااة ئةطااةر َى بهكَز رنااا ةكوخااة ا هااةريَت َى وةروسااتكرنا
ار كَكرنىَ سةر ورةيَن وان ةةو اة ان .فا تاةر َى ساكىَ ياىَ نكَ ةو اة ىل و كَا ا
خة ئاخااذة ةاياة روىلَ ئاةخريكا وة بااال رين هكَاز ل عكَراقاىَ هاةر ذ سااال 2003
ىل ض ط اةاان نة رنااة سااةر ةكوخااة ا عكَراقاا َى بااو جكَبااةجكَكرنا
ااا و نو ااةل َ
خككانكزخااا ةةسااتورى بااو ضااارة رنا ظ اىَ كَش اىَل هةروةسااا خااة ئاخاااذة ةايااة روىلَ
نكَرةةيا نة ةويَن ئكَكطر ى بو هاريكاريكرنا عكَراقاىَ ( )UNAMIةضارةساةر رنا
ظىَ كَشىَ ةا ثشتى ب رةزاخةن يا هةرةوو ةكوخة كَن عكَراقاى و ورةساتانى ريَاك
بو ها كة ةان و روىلَ خو ببكنكول ىلَ نة يا ساةر ةفتى باو ة اارىَ خاو .هةروةساا
ىل ريَكخاراوا طروثاىَ ةنطاذىَ ناكل ةةو اة ى (International
خة ئاخاذة ةاياة رو َ
)Crisis Groupوة ةةزطاية ىَ ئة اةميى ياىَ نكَ ةو اة ى او راثور اان ساةر
كَش ا َى ئاخاااةة ة ااةت وراثااور كَن و َى سااةنطة ىَ نكَ ةو ااة ى ي ا َى ب بهااا هةيااةل
هةروةسااا خااة بوضااونكَن ظ ا َى ريَكخااراو َى ةيار رينااة ااو زوربااةيا وان ةذى بااسو
بوضونكَن اليةنىَ ورةى نة وثرت نكَزيكى بوضونكَن الياةن َى ور تاانى وةةو اة كَن
هةريَتى نة ب ايبةت ور كا.
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ة بةة َى سك َى و يا َى ةوخااهك َى ةال خاة ئاخااذة ةاياة ريَكاكَن ضارةساةريا ظا َى
ئاريشىَل ىلَ بةرى ئاخاذة ب ةينة ضارةسةريىَل خة ب فةر ةيو هكَازا جاةخاوةرى ياا
اليةنكَن سكاسى يكَن جوةا جوةا ةيار بكةين ل وان ةةظةرا ئةوذى بريَكاا ةيار رناا
ى ياا اكَن سااااا كَن 2005ل و 2010
ئااااةماخكَن هة بااااذارةنكَن ثةر ااااةخانىَ عكَراقاا ا َ

وهة باااذارةنكَن ضا ا ا كَن ثاريَزطاااةها ياااا سااااال 2009ل ةا اااو ثااارت ئاساااويىَ هاااةر
ريَكةضارة ىَ ةيار ببكو .ةباسىَ ةووىَ ةا خة ئاخاذة ةاية نةخشةريَكا ةةستورى بو
ضارةسةر رنا ظاىَ ئاريشاىَ ل ةوياي خااةةىَ 58ىَ ياىَ ياساايا بريَ اةبرنا ةة اة ىَل
وخاااةةىَ 140ىَ ذةةسااتورىَ هةخكشااةيىَ عكَراق اىَل وئااةو ااارىَ ها كااة ئةماخ ا ان
سةر جكَبةجكَكرنا ناظةرو ا ظى خااةةةىل وئاساويىَ وى ثشاتى ب ةوخاهكاك ها ناا
خاوىَ ةةةستورى يىَ ةيار رى بو جكَبةجكَكرنىَ .ة باس َى ساكىَ ةا خاة ئاخااذة ةاياة
وان ريَطةضاريَن و ةبكو ة ثاةةروذىَ ةا بهكَنة ثكَش ئةطةر ريَكةضاارا ةةساتورى
ها ة ثشو طوه هاظكَنل ذوان ذى ريَكةضارا ةةكةرى ض ذالياىَ ةكوخاة ا عكَراقاى
يااان ةكوخااة ا هااةريَتا ورةسااتانىَ ظااةل يااان ذى ريَكةضااارا ةروسااتكرنا هةريَتااة ا
ايبااةت ل ااةر و ل ةويااي خككانكزخااا ةةةسااتورى ةا ةيااار رى بااو ةروسااتكرنا
هااةريَتانل يااان ظةطةران ا نا ثاريَزطااةها ااةر و َى بااو سااةر هااةريَتا ورةسااتانىَ
ويي ةاخوازا ج ا ا ثاريَزطةها وىَ او ئاةو ذى ريَكةضاارة ا ةةساتورى ياةل ياان
ذى ةابةةكرنا ةةظاةريَن خلتالنا َى ساةر ل ةوياي ريَكةفتناة َى ةناظباةرا الياةنكَن
ثةيوةن ي ا ارل يااا ذى بااةالظكرنا ه َكاازيَن نة ااةويَن ئكَكطر ااى ل ظااان ةةظااةران بااو
ريَطر ن ل روي انا ثكَك اةانا ةناظبةرا اليةنكَن جوةا جوةا ةا.
و ل ةوخاهكىَ ذى كَكو ني خة ةوخاهكك ئكناية ب وان ئةماخكَن ئةم
طةهةةتكنىَل وئةو راسىارةيَن خة ثكَشككَش رين ةةربارةى بابة ىَ كَكو كنىَ.
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Abstract
This research is under the title of (The Problem of The
Disputed Territories in Iraq: Obstacle and Solutions), 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
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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 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
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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 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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امللمق رقم ()1
نو رسالة السف اجنمريكي يف العراق (جون نيغروبونيت) املوجّ إىل جظل الطالباني يف
2005/1/15
حول دعم الواليات املتمدة للتطبيق الكامو الكامو لقانون إدارة الدولة االنتقاليق وخ وصاً
الفقرات التابعة للمادة ()58
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امللمق رقم ()2
نو رسالة ر يس احلكومدة العراقيدة املؤقتدة ايداد عدظوي واملوجهدة إىل القيدادة السياسدية
الكوردية يف  2005/1/8حول تعهد حكومت بتفعيو اآلليات اليت تؤدي إىل تطبيدق فقدرات املدادة

()58
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امللمق رقم ()3
نو التقرير اجنول لبعثة اجنمم املتمدة ملساعدة العراق (يونامي)ق حول احلدود الداخلية
املتنازع عليهاق الذي قدم إىل جملس الوزراء العراقي وجملس الر اسة العراقي ور اسة حكومة
إقليم كوردستان بتاريخ .2008/6/5

قدّم املمثو اخلاص لألمني العام لألمم املتمدة يف العراق استيفان دي مستورا إىل احلكومدة
العراقيدة التمليددو اجنول الددذي قامد بعثددة اجنمددم املتمددة ملسدداعدة العددراق حدول العمليددات املمكنددة
لتسوية احلدود الداخلية املتنازع عليها .وجاء يف املذكرة أن التمليو «يدأتي جدزءا مدن جهدود البعثدة
لتطبيق واليتها وجب قرار جملس اجنمدن رقدم  .»)2007( 1770وأضداف املدذكرة «دأبد بعثدة
اجنمم املتمدة ملسداعدة العدراق يف أعقداب االتفداق العدام الدذي مت التوصدو إليد مدع جملدس الر اسدة
وموافقة ر يس حكومة العراق ور ديس حكومدة إقلديم كردسدتان قبيدو املوعدد النهدا ي املن دوص
علي يف املادة  140من الدستور يف ديسمرب (كانون اجنول) املاضي على العمو على تقدديم املسداعدة
الفنيدة لتسددوية هدذه املسددا و .واليددوم قامد البعثددة بتقدديم تقددارير حتليليددة حدول أربعددة أقضددية
متنازع عليها إىل نفس املسؤولني أعظه ومرفق معها ورقة توض املنهجية اليت اتبعتها بعثدة اجنمدم
املتمدة ملساعدة العراق» .وقال املمثو اخلاص لألمدني العدام لألمدم املتمددة« :أود أن أؤكدد أن حكومدة
العراق وحدها هي اليت لديها املسؤولية السيادية ال اذ أي قرار خب دوص هدذه العمليدة واملنهجيدة
املست دمة ملعاية احلدود الداخلية املتنازع عليها» .وأضداف «أن هددف بعثدة اجنمدم املتمددة ملسداعدة
العرا ق من خظل إعداد وتقديم هذا التمليو هدو جمدرد املسداهمة يف تطدوير عمليدات لتسدوية هدذه
املسا و املعقدة واحلساسة» .وأشار حتليو بعثة اجنمم املتمدة ملساعدة العراق إىل سلسلة من ارجراءات
اليت جيب ا اذها لبناء الثقة من أجو املساعدة يف معاية الوالية ارداريدة لألقضدية املتندازع عليهدا
وتوف اجنمن لكافة العراقيني القاطنني فيها وتهيئة الزخم الظزم للوصدول إىل اتفداق سياسدي أوسدع
حول كو منها .وندرك متاما ان جيب مناقشة هذه العملية بشكو كاف.
وقال املمثو اخلاص لألمني العام« :ايميع يدرك أن إحدراز تقددم علدى صدعيد تسدوية
مسألة احلدود ال داخلية املتنازع عليهدا (والديت نعلدم أنهدا ال تقت در علدى مشدال العدراق فقدا
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حيه يقع بعت منها يف اجنجزاء وسا وجنوب البظد) وتوضي احلدود اردارية ينبغدي لد أن
يكون ضمن تسوية سياسية أوسدع مدن شدأنها طمأندة الشدعب العراقدي وترسديخ وحددة الدولدة
العراقية .ويف هدذا السدياق تسدتم ر بعثدة اجنمدم املتمددة يف تقدديم املشدورة إىل حكومدة العدراق
ومؤسسات الدميقراطية حول التمض لظنت ابات املقبلة وعملية مراجعة الدستور».
 اجنقضية اجنربعة اجنوىل* نتراً ملا تتضمن هذه املسا و من تعقيدات اختارت بعثة اجنمم املتمدة أربعة أقضية لتكون
موضع حتليلها اجنولي .وقدد هددف البعثدة مدن خدظل هدذه العيندة إىل تطدوير منهجيدة ميكدن
تطبيقها على هذه املناطق وغ ها مدن املنداطق املتندازع عليهدا بغدر عرضدها علدى حكومدة
العدراق للنتددر فيهدا .وقددد مت اختيدار هددذه اجنقضدية بعددد مشداورات مسددهبة وموسدعة وحتليددو
التروف اخلاصة لكو واحدة منها.
 -1قضاء عقرة  /حمافتة نينوى:
* بدأت حمافتة دهوك ب دارة عقرة ابتداء من عام  .1991وهي تقع فوق «اخلدا اجنخضدر» الدذي
ف و إقليم كردسدتان الفعلدي عدن إدارة حكومدة العدراق .ونتيجدة لدذلك فد ن عقدرة تعتدرب بشدكو
أساسي أحد اجنقضية اليت تقدع حتد إدارة حكومدة إقلديم كردسدتان وذلدك وجدب املدادة  53مدن
قانون إدارة الدولة للمرحلدة االنتقاليدة والديت مت إدراجهدا يف الدسدتور العراقدي ضدمن املدادة .143
وتقطن القضاء أغلبية كردية وبالتالي لن تكون هناك حاجة للقيام بتغي ات جوهرية يف الرتتيدب
ارداري احلالي يف حال مت حتويو اردارة ب ورة ركية إىل حمافتة دهوك .وقد أوص بعثدة اجنمدم
املتمدة ملساعدة العراق بعدد من إجدراءات بنداء الثقدة دا فيهدا إجدراءات مدن شدأنها ضدمان حريدة
التنقو بني حمافتيت دهوك ونينوى واحلق يف است دام اللغدة العربيدة وتطبيدق إجدراءات من دفة
للتوظيف يف وحدات شرطة عقرة والوظا ف احلكومية اجنخرى.
 -2قضاء احلمدانية  /حمافتة نينوى:
* لقد استمرت حمافتة نيندوى بد دارة احلمدانيدة مندذ عدام  .1932وهدي تقدع خدارج نطداق
اجنقضية اليت تديرها حكومة إقليم كردستان منذ  19آذار /مدار  .2003ويتمتدع القضداء
بروابا إدارية واقت ادية قوية مع املوصو وتارخيياً كان يتألف من بلدات مسيمية كب ة بها
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قرى متناثرة للشبك وجمتمعات عربية باجنخو يف ناحية منرود .ومدن املظحدع أن االرتفداع
احلاد يف مستويات العنف يف احلمدانية بعد مار  /آذار  2007لد أثدر يف مدا يتعلدق باخليدار
ارداري لدى اجملتمعات الضعيفة هناك .كمدا أن الوضدع اجنمدين ال دعب يف العدراق أثدر وب دورة
مباشرة على الرتكيبة السكانية للممدانية .على وج اخل دوص أدى ذلدك إىل أعدداد متزايددة
من املسيميني والشدبك الدذين هُجدروا مدن منداطق أخدرى يف العدراق بالسدكن بأعدداد كدب ة يف
احلمدانية .واستناداً إىل التمليو الذي مت تقدمي ر ا ترغب احلكومة العراقية باالسدتمرار يف
إدارة قضاء احلمدانية من خظل حمافتة نينوى.
أوص بعثة اجنمم املتمدة ملساعدة العراق القيام بعدد مدن إجدراءات لبنداء الثقدة مدن
أجو زيادة املشاركة احملليدة يف قدوى اجنمدن العراقيدة يف احلمدانيدة خ وصد ًا مشداركة املكوندات
العربية واملسيمية واالنتشار العاجو لقوى اجنمن العراقية يف احلمدانيدة لتمدو حمدو ترتيبدات
اجنمن احمللية (اليت تتألف حالي ًا مدن البيشدمركة بشدكو أساسدي) .وركدزت إجدراءات بنداء الثقدة
اجنخرى على معاية إجراءات التوظيف وتوف اخلدمات اجنساسية وغ ها من ارجراءات .وعرب
أفددراد اجملتمعددات املسدديمية وجمتمعددات الشددبك عددن رغبددتهم باحل ددول علددى شددكو معددني مددن
ترتيبددات احلكددم احمللددي وسددع البعثددة إىل التأكيددد علددى الضددمانات الدسددتورية اجنساسددية لكددو
العراقيني يف هذه اجنقضية ا فيها احلقوق اردارية والسياسية والثقافية والتعليمية.
وقددد مت إيددظء اهتمددام خدداص إىل ضددمانة سددظمة اجملتمعددات الضددعيفة يف احلمدانيددة.
وعملد بعثددة اجنمددم املتمدددة ملسدداعدة العددراق علددى حتديددد الرتتيبددات اجنمنيددة الدديت تهدددف إىل
حتسني أمن اجملتمعات املسيمية وجمتمعات الشبك وهي حته حكومدة العدراق سداندة القدوة
متعددة اينسيات على االستمرار يف ضمان سظمة اجنقليدات يف احلمدانيدة وهدذا يشدمو وضدع
نقا ط تفتيش إضافية وجتنيد السكّان احملليني مدن اجملتمعدات املعنيدة يف قدوى اجنمدن العراقيدة
وزيادة عدد مراكز الشرطة ونشر وحدات قوى اجنمن العراقية من قضاء جماور.
 -3قضاء خممور /حمافتة نينوى/حمافتة أربيو:
* كان خممور دومدًا جدزءًا مدن حمافتدة أربيدو مندذ عدام  1932ويؤكدد هدذا عددد كدب مدن
القرارات واجنوامر والقوانني احلكومية .غ أن حمافتدة نيندوى بددأت بد دارة القضداء ابتدداء مدن
عام  1991عندما مت رسم اخلا اجنخضر الذي ف و إقليم كردستان عن إدارة حكومة العراق.
ونتيجة لذلك ف ن خممور تعترب بشدكو عدام خدارج نطداق اجنقضدية الديت تدديرها حكومدة إقلديم
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كردسددتان منددذ  19مددار (آذار)  .2003إالّ أن د ال يوجددد أي تشددريع أو قددرار أو نتددام ينقددو
ب ورة ركية إدارة قضاء خممور من حمافتة أربيو إىل حمافتة نينوى .وقد ساهم عدم وضدوح
الوضع ارداري لقضاء خممور يف تعقيد املسار التنموي هناك حيه ال يزال يعترب أحد أقو أقضدية
العراق منواً .من جانب آخر فد ن ناحيدة قدراج تقطنهدا أغلبيدة عربيدة وقدد أعربد اجملتمعدات
العربية فيها عن معارضتها الشديدة جنن تقدوم أربيدو ب دارتهدا ب دورة ركيدة .واسدتنادًا إىل هدذا
التمليو ر ا ترغب احلكومة العراقية يف ا داذ خطدوات مدن شدأنها أن تعيدد ركيدًا إدارة قضداء
خممور إىل حمافتة أربيو باستثناء ناحية قراج اليت قد يكون من اجنفضدو أن تكدون إدارتهدا مدن
خظل قضاء جماور أو حمافتة جماورة.
وأوص بعثة اجنمم املتمددة ملسداعدة العدراق القيدام بعددد كدب مدن ارجدراءات لبنداء
الثقة ركزت على ضمان أن تتلقدى اجملتمعدات العربيدة والسدكّان العدرب مدوارد املوازندة ب دورة
من فة وإمكانية احل ول على وظا ف والتمثيو يف احلكومة وقدوى اجنمدن .ومشلد ارجدراءات
اجنخرى أن تضمن إجراءات تسجيو بطاقات اهلوية احتساب كافة سكّان خممور ب ورة صميمة
وضمانات متعلقة باست دام اللغة وحرية التنقو والرتكيز على زيادة عدد املشاريع ارمنا ية.
ناحية مندلي /قضاء بلدروز يف حمافتة دياىل:
* مت خفت املستوى ارداري ملندلي اليت تعترب أحد أول اجنقضية اردارية يف العدراق إىل ناحيدة
(ضمن قضاء بلدروز) وجب مرسوم مجهوري يف عام  1987لكنها كان باستمرار جزءًا من
حمافتة دياىل منذ عدام  .1932وقدد تدظ سياسدات الدولدة يف السدبعينات ومنهدا طدرد اجنكدراد
الفيلدديني ومكونددات أخددرى عدددد كددب مددن القددرارات املتعلقددة بدداحلرب اريرانيددة العراقيددة يف
الثمانينات قض بنقو سكّان املنداطق احلدوديدة إىل خدارج منددلي اجنمدر الدذي أدى إىل موجدة
تهج كدب ة أخدرى وافخنفدا حداد يف عددد السدكّان .إن الت لدف التنمدوي املدزمن وعقدود مدن
النشاط العسكري والقمع وارهمال ارداري املمنهج على صعيد تقديم اخلددمات والدنقو احلداد
يف املياه أعاق العودة ايماعية للسكّان اجنصدليني .وإن إدارة ناحيدة منددلي مدن خدظل حمافتدة
دياىل يعترب استمرارًا للرتتيب ارداري التارخيي.
واقرتح بعثة اجنمم املتمدة ملساعدة العراق القيام بسلسلة من ارجراءات لبناء الثقة
من أجو ضمان االعرتاف بتاريخ منددلي املأسداوي (بداجنخو ذلدك املتعلدق بداجنكراد والرتكمدان)
ومعاية ارهمال املمنهج هلا .وبارمكان القيام بهدذا مدن خدظل إنفداذ اجنحكدام الدسدتورية الديت
تولي ا هتماماً خاصاً ملناطق اجنزمات واحل ول على استثمار رأكالي يف كافة القطاعات .كمدا أن
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هناك تشجيعا قويا رشراك كافة اجملتمعات يف عمليات املشورة احمللية فيما يتعلق خبطا إعادة
ارعمار واحتياجات التنمية .وركزت إجراءات بناء الثقة اجنخرى على ضمان خم ات موازنة
من فة وتقديم اخلدمات اجنساسية واحل ول على الوظا ف والتمثيدو يف قدوى اجنمدن واملكاتدب
احلكومية .كما مشل أيضاً ضمانات تتعلق باست دام اللغة وحرية التنقو والرتكيز على تنفيذ
أكرب ملشاريع التنمية السيما مشاريع الري.
 معاي التق ي:* لقد قام بعثة اجنمم املتمدة ملس اعدة العدراق بدالنتر يف عددد مدن وسدا و البمده يف سدياق
وضع حتليظتها لكي تتمكن من تكوين فهم أفضو للتروف اخلاصة بكو قضاء .وا يتم إعطاء
أي من املعاي املست دمة أهمية أكرب على حساب أي من املعاي اجنخرى.
 -1التاريخ ارداري:
* كان من املهم دراسة املمارسات اليت اتبعتها احلكومات السدابقة يف املاضدي عندد النتدر يف الدتغ ات
اردارية املستقبلية وكان دراسة قرارات قيادة جملس الثورة واملراسديم ايمهوريدة جدزءاً مدن هدذه
العملية .التغ ات اليت طرأت بعد مار (آذار) :2003
* شهد العراق تغد ات جذريدة مندذ مدار (آذار)  2003عنددما مت قلدب الرتتيبدات ارداريدة
تقريباً بني عشية وضماها .وكان من املهم فهم طبيعة هدذه الدتغ ات وأثرهدا علدى اجملتمعدات
امل تلفة وإن كان دا مة أم ال.
تقديم احلكومة لل دمات:
* لقد مت طرح مسا و تتعلق بتقديم اخلدمات احلكومية وتنفيذ املوازندة يف كافدة احملافتدات
اليت تعترب مش كلة يف كث من أحناء البظد .ويف مدا يتعلدق باملنداطق املتندازع عليهدا فد ن توزيدع
التمويو واملوارد عادة ما يتم وفق أسس مزدوجة وغ قابلة للتوقع من حكومة العراق وعدرب
حكومة إقليم كردستان .وهذا مدن شدأن أن يدؤدي إىل عددم وضدوح لددى بعدت السدلطات دون
الوطنية اليت تفضو أن تعمو ب ن اف بالنيابة عن كافة أهالي املنطقة.
 -2الرتكيبة السكانية وانت ابات :2005
* لقد مت بذل جهد لدراسة اخل ا و السدكّانية يف كدو مدن اجنقضدية ب دورة دقيقدة .وإحددى
وسا و إ از هذا اجنمر كان اسدت دام بياندات املعلومدات ارح دا ية يف العدراق علدى ال دعيدين
املركزي واحمللي .إضافة إىل هذا ف ن دراسة نتا ج االنت ابات الربملانية يف ديسمرب (كانون اجنول)
 2005هدف إىل حتديد اخليارات السياسية احملليدة ودرجدة التدأث السياسدي يف احملافتدات يف
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ذلك الوق  .وينبغي أال يدتم تفسد نتدا ج االنت ابدات علدى أنهدا مؤشدر علدى ميدو السدكان إىل
تغي ال ظحية اردارية فمن املعروف أن مت تقديم الكث من الشكاوى خب وص إجراء تلدك
االنت ابات يف هذه املنداطق دا فيهدا ادعداءات بدالتزوير والرتهيدب وامل الفدات .أيضد ًا مت اجنخدذ
بنتر االعتبار ضمن هذا املعيار وضع اجنش اص الندازحني داخليدا .التدروف  -3االجتماعيدة
االقت ادية:
* ساعدت التروف االجتماعية االقت ادية يف املناطق املتنازع عليها على كشف التاريخ اخلاص
بالسيطرة اردارية.
 -4الدعاوى والتعويضات:
* مت د دراسددة وضددع ومسددتويات دعدداوى امللكيددة والتعويضددات يف كددو مددن اجنقضددية كمؤشددر علددى
التغي ات اليت وقع يف السابق.
 -5اجنوضاع اجنمنية:
* مت دراسة اجنوضاع اجنمنية يف كو منطقة لفهم التوجهات أثناء العدامني املن درمني وأثرهدا
على اردارة احمللية .والسؤال ذو العظقة واجنكثر حساسية هنا يتعلق سألة من يقددم احلمايدة
اجنمنية ونيابة عن أي جهة.
 -6مشاورات بعثة اجنمم املتمدة ملساعدة العراق:
* كان الزيارات امليدانية اليت قام بها البعثة إىل املناطق قيدد النقدايف رجدراء مقدابظت مدع
جمالس اجنقضية والنواحي إضافة إىل زعماء العشا ر واجملتمع من أحد أهم أجزاء البمده .وقدد
حال التروف اجنمنية دون إجراء مس أعمق يف بعت املنداطق .غد أند كدان هنداك إحسدا
بأن هذه ا لزيارات مكن البعثدة مدن مجدع آراء ذات متثيدو واسدع حدول خمداوف كدو مدن هدذه
اجنقضية .وتعززت هذه العملية باجتماعات مع اجنحزاب السياسية والربملانيني يف بغداد إضدافة
إىل لقاءات مع مواطنني عراقيني قدموا مت إرادتهم.
 إجراءات لبناء الثقة:* كان حتديد إجراءات بناء الثقة اليت وضع خ ي ا لتتناسدب مدع خ وصدية كدو منطقدة
هو ايزء اجنخ واملهم هلذا التمليو .ومشلد هدذه ارجدراءات الديت تطرقد إىل كافدة اجنقضدية
مزجي ًا من إجراءات رعادة ارعمار والتنمية وإجراءات للمساعدة على اية اجنقليات.
املرحلة الثانية :وتستمر بعثة اجنمم املتمدة ملساعدة العراق يف البمه.
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إن بعثة اجنمم املتمدة ملساعدة العراق مستمرة يف حبثها وعلى حنو مشاب جملموعة أخدرى مدن
اجنقضية املتنازع عليهدا يف مشدال العدراق .وتشدمو أقضدية تلعفدر وتلكيدف وشدي ان وسدنجار يف
حمافتة نينوى وقضاء خانقني يف حمافتة دياىل .وتهدف بعثة اجنمدم املتمددة ملسداعدة العدراق
إىل االنتهاء من هذه التمليظت خظل اجنسابيع القادمة .وسدرتكز املرحلدة الثالثدة علدى حمافتدة
كركوك وبعت اجنقضية احملاذية هلا اليت تتم إدارتها من خظل حمافتات جماورة أخرى.
إجراءات لبناء الثقة يف كركوك
* تعتدرب كركدوك حمدور أي جهددد يسدعى إىل معايدة احلددود الداخليددة املتندازع عليهدا يف مشددال
العراق .وأصب لبعثة اجنمم املتمدة ملساعدة العراق وجود يف كركوك وسوف تستمر يف التفاعو
مدع اجملتمعدات هنداك .كمددا أن البعثدة يف صددد النتدر مددع اجنطدراف املعنيدة يف خيدارات تتعلددق
بسلسلة إجراءات حمتملة لبنداء الثقدة وهدي علدى أهبدة االسدتعداد للمسداعدة يف وضدع ال ديغة
النها ية جني خطوات يف جماالت تقاسم السلطة والرتتيبات اجنمنية دا فيهدا ضدبا اجنمدن علدى
مستوى اجملتمعات احمللية وتقديم السلع واخلدمات العامة ومعاملة املعتقلني وحقوق اسدت دام
اللغة وتوزيع املناصب احلكومية.
كما بدأت البعثة بالعمو علد ى سلسدلة مدن السديناريوهات واخليدارات احملتملدة لتسدوية املسدا و
املتعلقة بالوالية اردارية ووضع حمافتة كركوك ضدمن عمليدة سياسدية ودسدتورية تقبدو بهدا
اجنطددراف الر يسددية املعنيددة .كمددا تنددوي مناقشددة هددذه السدديناريوهات واخليددارات مددع اجنطددراف
املعنية خظل اجنسابيع املقبلة.
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امللمق رقم ()4

بظح اجمللس الوطين الكوردستاني حول توصيات دميستورا يف  8حزيران 2008

عقب إعدظن توصديات السديد سدتيفان دميسدتورا املمثدو اخلداص لألمدني العدام لألمدم
املتمدة يف العراق حول املناطق الكوردستانية الواقعة خارج ارقليم واملتنازع عليها فقد ناقش
اجمللدس الددوطين الكوردسددتاني يف جلسددت الرابعددة والعشددرين يددوم  2008/6/8تقريددر السدديد
دميستورا الذي ميثو املرحلة االوىل لتوصيات املؤلفة من ثظث مراحو والذي قدم إىل ر اسدة
مجهورية العراق الفدرالي وعرب فيد عدن وجهدة نتدره حدول عددد مدن املنداطق الديت تقدع يف
دا رة املناطق اليت تنتتر تنفيدذ املدادة مئدة واربعدني وتشدمو منداطق قضداء خممدور وقضداء
آكرى ومندلي وقضاء احلمدانية .
إننا يف الوق الذي نعرب عن الشدكر للسديد دي مسدتورا واجنمدم املتمددة ملدا بدذاله مدن
سعي خملو وكب لتنفيذ القرار  1770جمللدس اجنمدن الددولي يف تقدديم الددعم للجهدات ذات
العظقة بتنفيذ املادة  140وتقديم املشورة واملساعدة الفنية هلا ويف الوق ذات يعدرب اجمللدس
الددوطين الكوردسددتاني عددن قلق د حيددال أسددلوب حتديددد تلددك اجنقضددية الدديت أشددار اليهددا السدديد
دميسددتورا يف تقريددره والسدديما إسددت دام معدداي خمتلفددة يف الوصددول إىل تلددك املقرتحددات الدديت
تطرق إليها .
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إننا ندعو السيد دميستورا واحلكومة العراقيدة الفدراليدة وحكومدة إقلديم كوردسدتان
واللجنة العليا لتنفيذ املادة  140وكافة اجنطدراف ذات العظقدة اىل اجنخدذ بنتدر ارعتبدار قلدق
مواطين كوردستان وارلتزام مجيعاً باملادة  140من الدستور الدا م للعراق الفدرالي واحلقا ق
التأرخييددة وايغرافيددة وضددمان العدالددة وإزالددة آثددار التلددم والتعسددف الددذي مارسدد النتددام
الدكتاتوري البا د حبق الشعب الكوردي والرتكمان ومواطين كوردستان كافة كجزء مدن سياسدة
التغددي الدددميغرايف والعن ددري الدديت مارسددها كمددا جيددب أن تكددون إزالددة آثددار تلددك السياسددة يف
كوردستان أساساً لتنفيذ املادة  140وليس تعزيز وتثبيد ذلدك الواقدع املفدرو عدن طريدق
تلك السياسة قسراً .
كما أننا نؤكد أن اجمللدس الدوطين الكوردسدتاني ينتتدر املقرتحدات واخلطدوات املقبلدة
لألمم املتمدة وخاصة ارعظن عدن املرحلدة الثانيدة والثالثدة مدن املقرتحدات وعنددها سديقوم
اجمللس الوطين الكوردستاني بدراسة املراحو الثظث ويعلن عن موقف وقراره بشأنها .

اجمللس الوطين الكوردستاني
2008/6/8

424

امللمق رقم ()5

وثيقة ت ديق النتا ج النها ية الستفتاء 2005/10/15ق من قبو املفوضية العليا لظنت ابات يف
العراق
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امللمق رقم ()6

نتا ج انت ابات جملس النواب العراقي يف 2005/12/15
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امللمق رقم ()7

تعهد ر يس الوزراء نوري املالكي بتنفيذ املادة  140يف برنامج حكومت لعام
2010

"احلفاظ على دسدتور العدراق وااللتدزام بد والعمدو بكدو مدا أقدره وأن أيدة تعدديظت
الحقة ال جتري إال وفق املادة  142من الدستور وتفعيدو مجيدع مدواده وبندوده بدظ انتقا يدة
ومتابعة عمو اللجان املشكلة وفقا للدستور وخباصة املدادة  140واعتمداد السدياقات القانونيدة
مرجعا ر يسا لعمو احلكومة وحو مجيع اخلظفات وارشدكاالت العالقدة علدى أساسد وأن تلتدزم
القوى السياسية وأعضاء جملس الوزراء بالدستور واملنهداج احلكدومي باعتبداره ايدامع املشدرتك
للقوى واجنحزاب املشاركة يف العملية السياسية" .
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املبال امل

امللمق رقم ()8

ة للجنة تنفيذ املادة  140من دستور مجهورية العراق منذ تشرين اجنول
 2006ولغاية 2010/12/31
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امللمق رقم ()9
429

القرارات ال ادرة من ينة تنفيذ املادة  140من دستور مجهورية العراق
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امللمق رقم ()10

نو كتاب اجنمانة العامة جمللس الوزراء العراقي للم ادقة على القرارات اجنربعة اجنوىل ال ادرة
من ينة تنفيذ املادة 140
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امللمق رقم ()11

منوذج من استمارات الوافدين املعتمدة لدى ينة تنفيذ املادة  140من الدستور العراقي
الدا م لعام 2005
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امللمق رقم ()12

منوذج من استمارات املرحلني املعتمدة لدى ينة تنفيذ املادة  140من الدستور العراقي
الدا م لعام 2005
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امللمق رقم ()13

نو تقرير ر يس ينة املادة  140من الدستور (را د فهمي) الذي قدم أمام جملس النواب
العراقي يف جلسة يوم .2007/12/2
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السيد ر يس جملس النواب احملرتم
السادة اعضاء هيئة الر اسة احملرتمون
السيدات والسادة اعضاء جملس النواب املوقر
احييكم نيابة عن اعضاء ينة تنفيذ املادة ( )140من دستور مجهوريدة العدراق وارجدو لكدم
النجاح واملوفقية يف مهامكم الوطنية.
ان حقا ملبعه شرف واعتزاز ان نكون يف حضرة جملسكم املدوقر واندتم ممثلدو الشدعب جبميدع
اطياف د الدينيددة واملذهبيددة والسياسددية والقوميددة وانددتم متثلددون عمدداد بنيان د الدددميقراطي
وركيزة اساسية للعملية الدميقراطية يف بلدنا العزيدز لنعدر لكدم مدا قامد بد ينتندا ومدا
ا زت منذ تأسيسها ووفقا لطلب االستضافة الذي تفضلتم بتوجيه لنا.
حسب طلب االستضافة طلبتم التفاصديو عدن تأسديس اللجندة قدرارات اللجندة وآليدات عملدها
و وجب هذا الطلب هيأنا العر الذي سنقدم لكم واعتقد امامكم اآلن كرا يتضدمن كدو
املفردات اليت سأتوىل عرضها وستكون اللجندة مجيعدا حتد ت درفكم لظجابدة عدن ايدة اسدئلة
واستفسارات ترتأون طرحها.
يتضمن العر الفقرات اآلتية :
تشكيو ينة اللجان واملكاتب املنبثقة عن اللجنة.
 اللجان الفرعية كاللجنة املالية واملوقف املالي للجنة. اجتماعات اللجنة والقرارات ال ادرة عنها. آلية تنفيذ القرارات. قضايا احلدود االدارية وما قام ب اللجنة يف هذا الشأن. موضوع االستفتاء.كما تعلمدون ان اللجندة شدكل اسدتنادا اىل املدادة ( )140مدن الدسدتور العراقدي والديت تتضدمن
االشارة اىل املادة الد( )58مدن قدانون ادارة الدولدة ومت تشدكيو ينتندا يف آب  2006و وجدب
االمر الديواني الذي صدر آنذاك والذي حدد ايضا هذه اللجنة واليت مشتقة من الدستور لقد
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تعرض تركيبة اللجنة منذ تأسيسها اىل زيادة اعضاء اضافيني لتكامو تركيبتها حبيه تشدمو
مكونات الشعب العراقي اضافة اىل ايهات امل تلفة املعنية بتنفيذ هذه املادة وقد متد اضدافة
االستاذ ا د شياع الرباك وكذلك االستاذ انور يدد بيداتلي ر ديس حدزب العدالدة الرتكمداني
لعضوية اللجنة.
هذه الرتكيبة النها ية للجنة واليت تبل عددد اعضدا ها اآلن ( )11عضدوا والديت هدي بر اسديت
وعضددوية معددالي الددوزيرة نددرمني عثمددان وزيددرة البيئددة معددالي الددوزير جددواد البددوالني وزيددر
الداخليددة وهندداك مددن ميثل د يف اللجنددة ومعددالي الددوزير الدددكتور حممددد احسددان ممثددو اقلدديم
كردستان واالستاذ ا د الرباك ر يس هيئة حو النزاعات امللكيدة العقاريدة والددكتورة حندان
سعيد حمسن الفتظوي اليت ضم اىل اللجنة مؤخرا كمستشدار ر ديس الدوزراء لشدؤون االقداليم
واحملافتات السيد حتسني حممد كهية عضو جملس حمافتة كركوك السيد آشور ييلد حمامي
السيد حممد خليو ن يف عضو جملس حمافتدة كركدوك السديد اندور ب قددار ر ديس حدزب
العدالة الرتكماني السيد بابكر صديق عضو جملس كركوك.
وجيدر بالذكر ان اللجندة قدد توالهدا يف البدايدة االسدتاذ هاشدم الشدبلي ولكند اسدتقال بتداريخ
 2007/4/4وبقي موقع ر يس اللجنة شاغرا حتى نهاية شهر آب  2007وحتديدا لغاية 28
من شهر آب  2007حيه مت تكليفي بر اسة هذه اللجنة.
شكل اللجنة الر يسية عدة يان فرعية جنجو متابعة تنفيذ مهامها امل تلفة.
فهناك اوال ينة السكرتارية اليت تتوىل متابعة الشؤون العملية لعمو اللجنة ما بني اجتماعني
وهناك اللجنة املالية اليت تتوىل مجيع ايوانب املاليدة للجندة واخد ا كمدا تعلمدون فقدد بددأنا
بال رف املالي للتعويضات وهي ايضا تتوىل تنفيذها واالشراف عليها هذه اللجنة.
وهندداك ينددة فنيددة مددن ضددمن مهامهددا اسددتقبال الطلبددات ملددن يرغبددون مددن املشددمولني باملددادة
( )140ونتوىل تفاصيو عمو كو ينة من هذه اللجان الحقا يف عرضنا وهناك يندة تق دي
احلقا ق وهي احدى اللجان اهلامة يف عمو ينتنا النها تتوىل التدقيق يف كو الوثا ق اليت ترفق
بطلبات الشمول بالتعويضات اليت تنو عليها ضوابا اللجنة.
وهناك ينة متابعة بر اسة ر يس اللجنة ملتابعة مجيع مفاصو العمو.
كمددا مت تشددكيو يندددة ثالثددة وهددي يندددة حددو النزاعددات امللكيدددة العقاريددة وذلددك بتددداريخ
 2006/12/6لي ب عدد اللجان س يان تتبع عمو ينتنا.
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بهددف ممارسدة عملنددا قمندا بتعريددف بعدت املفدداهيم والتعداب الر يسددية واالساسدية يف عمددو
اللجنة ككو ويف تطبيقاتها الظحقة يف عملنا نق د باللجنة العليا ينة تنفيدذ املدادة ()140
ونق د بالسكان االصليني من كانوا يسكنون املناطق املشدمولة بأحكدام املدادة ( )58مدن قدانون
ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية واملادة ( )140من الدستور واملسجلني فيها يف اح اء
عام  1957قبو ترحيلهم او تهج هم منها جربا ونق د بالوافد كو ش و ليس من السدكان
االصليني للمناطق املشمولة بأحكام املادة ( )140وغ مسجو هدو او والدده يف سدجو االح داء
السكاني لعام  1957يف احدى الوحدات االدارية املشمولة بأحكدام املدادة املدذكورة ومت توطيند
فيها من قبو النتدام السدابق ضدمن سدياق لتد الراميدة اىل تغدي الواقدع الددميوغرايف فيهدا
خظل الفرتة املمتدة من  17متوز  1968ولغاية الدد( )9مدن نيسدان  2003ونق دد باملرحدو
كو ش و من سكان املناطق املشمولة بأحكام املادة ( )140من الدستور اجربه النتدام السدابق
على الرحيو عنها جنسباب سياسية او عرقية او طا فية او دينية او من الذين مت هدم دورهم
او مناطق سدكناهم بق دد الرتحيدو يف الفدرتة احملدددة يف الفقدرة (ج) مدن هدذا البندد .رابعدا :
املهجر وهو كو ش و من السكان االصليني الحدى املناطق املشمولة بأحكام املدادة ( )140مدن
الدستور اجربه النتام السابق على اهلجرة منها سواء بطرده من الوظيفة او احالت اىل التقاعد
جنسباب سياسية او عرقية او دينية او طا فيدة وحرماند مدن التوظيدف فيهدا او مدن ممارسدة
وسا و العيش االخرى او بالضغا علي بوسا و مادية او معنوية بهدف ترك املنطقة او بعدم
السماح ل بالعودة اليها بعد اخراج من الوظيفة او احالت اىل تقاعد يف املكان الذي نقو اليد
وظيفيا.
ونق د باملهاجر  :كو ش و ترك احدى املناطق املشمولة بأحكام املدادة ( )140مدن الدسدتور
جنسددباب سياسددية او بسددبب اخلددوف مددن التعددر للتلددم والتعسددف نتيجددة السياسددات القمعيددة
للنتام السابق.
ومت تشكيو ينة تسدمى اللجندة العليدا لتنفيدذ املدادة ( )58مدن قدانون ادارة الدولدة العراقيدة
للمرحلة االنتقالية واملادة ( )140من الدستور وهذه اللجندة تدرتبا جلدس الدوزراء ويسدمي
ر يس جملس الوزراء الر يس واعضاء اللجنة.
هذا هو االطار العام لتشكيو اللجنة وان ينتنا تأتي نتيجة التزام دستوري من قبدو احلكومدة
يف تنفيذ مادة دستورية كما ان حكومة السيد نوري املالكي وضع يف برناجم احلكومي ايضا يف
املادة ( )22التزاما بتطبيق املادة (.)140
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وجيدر بالذكر ان برنامج احلكومة آنذاك كان يعكدس مشداركة مجيدع معتدم الكتدو السياسدية
وكان من ضمن الكتو اليت ساهم يف تشكيو احلكومة وللتذك قا مة اال تظف وكتلة التمالف
الكردستاني والقا مة العراقية وقا مة التوافق اضافة اىل عدد من املستقلني.
ومجيع هذه املكون ات كاند موقعدة علدى برندامج احلكومدة اذا تنفيدذ هدذا االلتدزام مدن قبدو
احلكومددة هددو واجددب علددى احلكومددة وحنددن كلجنددة احدددى االدوات التنفيذيددة الدديت اعتمدددتها
احلكومة لتنفيذ هذه االلتزامات وهذا يؤطر نطاق عمو اللجنة فاللجنة اذا هي حم ور عملها
يف ايانب التنفيذي والقانوني ملدا هدو موجدود ويدنو عليد الدسدتور ادتد ( )140وكدذلك
املادة ( )58من قانون ادارة الدولة وليس من واجبنا اطظقا اخلروج عن هذه احلدود فكو مدا
يتعدى ذلك ويتعلق بقضايا قد متس ن وصدا دسدتورية فلديس هدذا مدن واجدب اللجندة وامندا
اعتقد هذه من مهمة جملسكم املوقر وهناك جماالت اخرى لعملنا.
وهذا هو االطار الذي حكم عملنا منذ مباشرة اللجنة لنشاطها ملا يقارب العام.
النقطة الثانية ان عمو ينتنا قد طرأ عليد بعدت التدأخ مندذ تأسيسدها وخاصدة يف الفدرتة
اليت رافق استقالة االستاذ هاشم الشبلي يف بداية الشهر الرابع وا يتم تكليف ر يس اللجندة
اال نهاية الشهر الثامن وبالتالي هناك حوالي ( )5-4اشهر اللجنة كان بددون ر اسدة ممدا اثدر
وعرقو بعت اعماهلا رغم ان يانها الفرعية قد واصل اعماهلا.
اود ان اش د اىل الددذي حكددم عمددو اللجنددة اللجنددة تدددرك متامددا انهددا تتندداول موضددوعا بددال
احلساسية بالنسبة للعراق وهو موضوع الكو يتفق على كون احدى بؤر التوتر اليت قد تدؤثر
على استقرار العراق وعلى مستقبل وعلى حالة االمن يف داخل قدد يكدون مبعده اسدتقطابات
حادة ولذلك حنن عملنا بدقة شديدة وحيكمنا مبدآن :
املبدأ االول  :هو اننا نعمو على اسس عادلة والعدالة هو هاجسنا االكرب ويف هدذا الشدأن اللجندة
تعنى برفع احليدف عندى اهلددف الر يسدي للجندة هدو رفدع نتدا ج السياسدة التاملدة لسياسدات
التعريب وتغي الواقع الددميوغرايف الديت اعتمددها النتدام السدابق بهدذا الشدأن حندن اذا لددينا
اسا عادل لعملنا وهو رفع التلم.
املبدأ الثاني  :ان ال جيوز ان نرفع ظلمدا ونقابلد بوضدع حيدف آخدر عندى حرصدنا علدى ان
يكون عملنا وحنن حناول ان فخنلو البظد من نتا ج سياسات متييزية اعتمدها النتدام السدابق
ان يكون عملنا ايضا وحنن نعاي وحيكم ايضا االن اف وهلذا السبب طبقنا هذا املبدأ بالشكو
اآلتي :
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يف مجيع القرارات اليت ا ذتها كان املبدأ االول ان يدتم تعدويت مجيدع املتضدررين دن فديهم
اولئك الذين ميكن ان يقال قد استفادوا من سياسة النتام السابق اذا مبدأ التعويت هذا مبدأ
اساسي.
النقطة الثانية اليت حرصنا عليها أال نقدوم بعمدو يدث اسدتقطابا ويدث تدوترا البلدد يف غندى
عن وهلذا االمر حرصنا علدى مبددأ الشدفافية فكدو عملندا وبكدو تفاصديل هدو مفتدوح امدام
رقابة مجيع ايهات وبشكو خاص جملسكم املوقر وحنن قد حرصنا منذ البداية على ان نكون
على صلة جلسكم وجبميع ايهات امل تلفة يف الدولة وحتى على صعيد القوى السياسية فقد
فاحتنا جملسكم رحلة مبكرة وقد مت فعدظ اللقداء مدع اللجندة املشدكلة داخدو اجمللدس ملتابعدة
املادة ( )140كما التقينا مع ر اسة جملس النواب واعتقد مت اكثر من لقاء اضافة اىل هذا كل
لقد حرصنا منذ البداية على ان نلتقي رؤساء الكتو السياسدية مجديعهم وقدد عرضدنا يميدع
رؤساء الكتو منهجنا يف العمو وتوجهاتنا واملنطلقات اليت اعتمدناها وابدينا حرصنا لظسدتماع
جنية مظحتات يرتأون ان يفيدونا بها وحنن كنا على استعداد كامو للتعامو معها.
موضددوع الشددفافية كددان يف رأ اولوياتنددا وقددد حرصددنا ايضددا علددى اند بعددد كددو اجتمدداع مددن
االجتماعات اليت تعقدها اللجنة ي ار اىل اصدار بيدان صدمفي وهدذا البيدان ال دمفي يتضدمن
ب التفاصيو كو القرارات اليت تت ذها اللجندة وهدذا البيدان ال دمفي يدتم توزيعهدا علدى نطداق
واسع وجملسكم املوقر يستلم مجيع هذه البيانات سدواء هيئدة الر اسدة ومجيدع اعضداء اللجندة
املوجودة يف جملسدكم املعنيدة تابعدة املدادة ( )140وحندن علدى اسدتعداد الرسداهلا اىل كدو مدن
يرغب يف ذلك .هذا هو اطار عمو اللجنة.
اما تفاصيو عمو اللجنة فان جنجو تنفيذ توجهاتهدا شدكل اللجندة عددة مكاتدب حندن شدكلنا
ثظثة مكاتب ر يسية مكتب كركوك مكتب سنجار ومكتب خانقني وهدذه منداطق كلدها هدي
مناطق نزاع عنى متنازع عليها وكو هذه املناطق هناك قرارات جمللس قيادة الثدورة للنتدام
السابق وقرارات اخرى ذات طابع متييزي وتسدتهدف تغدي الواقدع الددميوغرايف لتلدك املنداطق
عنى ان تشكيو هذه املناطق ا يتم وفق اعتبارات سياسية ذاتية او اعتبارات خارج االسدا
القانوني واملرجعيات الثابتة يف كو هذه اللجدان هنداك قدرارات وتوجهدات وممارسدات مدن قبدو
النتددام السددابق تؤكددد ان هددذه املندداطق قددد تعرض د للتغددي الدددميوغرايف ولعمليددات ترحيددو
وتوطني انا من مناطق اخرى وبالتالي كان موضع نزاع.
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يف مكتب سنجار هناك عدة اعضاء ارتباط وهؤالء موجودون يف املناطق اليت مت تهجد بعدت
اهالي سنجار اليها فكو مناطق بعشيقة وشي ان وزمار وخممور تعرضد اىل عمليدة تهجد او
نقو اليها من مواطنني من سكنة سنجار وكذلك طبق نفس املبدأ مكتب خانقني وجتددون يف
عددد املدوظفني اآلن لكددو مكتدب مدن املكاتددب وتركيبدة كددو مكتدب مدن هددذه املكاتدب هددي ذات
تركيبة متنوعة عنى تشمو ضمن مكوناتها العدرب والكدرد والرتكمدان واملسديميني وغ هدم
ويف كو مكتب من هذه املكاتب هناك نسبة من مجيع مكونات هدذه املنداطق وحرصدنا حرصدا
شديدا على حضور ايميع ومشاركتهم يف عمو اللجنة.
من ضمن اللجان املهمة هي يان تق ي احلقا ق ولديها ثدظث يدان فرعيدة تدرتبا بهدا وهدي
ايضددا ذات صددلة باملكاتددب الدديت تسددتلم الطلبددات وهددي ينددة تق ددي احلقددا ق يف كركددوك عدددد
اعضا ها اآلن ارتفع من اربعة اىل نانية وذلك لدزخم العمدو يندة تق دي احلقدا ق يف سدنجار
وعدد املوظفني فيها ثظثة وينة تق ي احلقا ق يف خانقني ثظثة وفاتين ان اذكدر ان مكتدب
كركوك اصب عدد املوظفني في سبعني عن را وليس تسعة وثظثني كما كان يف السابق.
هناك ايضا اللجنة املالية اليت ح ل علدى املوافقدات االصدولية مدن قبدو وزارة املاليدة وكدذلك
الضوابا اليت تعتمددها ايضدا ح دل علدى مجيدع املوافقدات االصدولية مدن ايهدات املعنيدة يف
الدولة وقد ح ل طبعا موافقة دولة السيد ر يس الوزراء على تشكيو اللجنة وجب االمدر
الددديواني الددرقم ( )90يف  2007/10/19ومت حتديددد ال ددظحيات واملهددام واهليكددو االداري
للجنة املالية.
امامكم جدول يتضمن تفاصيو النشاط املالي للجندة حيده خ د للجندة ميزانيدة قددرها
( )200مليون دوالر وكما تظحتون اننا ا ن رف سوى مبل ضئيو خدظل عدام  2006الن
الفرتة اليت باشرت اللجندة بعملدها فيهدا ا تدزد علدى حدوالي شدهرين لدذلك هنداك الكدث مدن
احلقددول غد مملددوءة امددا يف عددام  2007توسددع عمددو اللجنددة وتوصددلنا منددذ شددهر آب املاضددي
سارعنا يف عملية صرف التعويضات حبيه اآلن بل امجال التعويضات آخدر رقدم جتداوز الدرقم
اىل مددا يقددارب ( )50مليددون دوالر وقددد مت حتريددر صددكات بهددذا املبل د ونتوقددع خددظل الفددرتة
القادمة حتى نهاية هذا العام ان نتمكن من جتاوز هذا الرقم.
اللجنة تعقد اجتماعاتها ب ورة منتتمة مدا عددا الفدرتة الديت متتدد مدن شدهر آذار  2007اىل
شهر آب بسبب شغور موقع ر يس اللجنة منذ ذلك احلدني اجتماعدات اللجندة عددل حدوالي
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اجتماع كدو ( ) 3اسدابيع وكمدا ذكدرت هنداك بيدان صدمفي ي ددر بعدد كدو اجتمداع مدن هدذه
االجتماعات.
اللجنة اآلن عملها يتم استنادا اىل ( )6قرارات مت بلورتها حيه مت اقرار اربعدة قدرارات مدن
قبو جملس الوزراء وقرار خامس اآلن ان نعمو ب وال حيتاج اىل جملس الوزراء باعتباره جمرد
قرار تنفيذي وهناك القرار ( ) 6يتعلدق بتعدويت اهدالي زلدي ومنطقدة تسدعني يف كركدوك
وقدد قدددم اىل دولددة ر ديس الددوزراء وحنددن بانتتدار االجابددة الركيددة وهنداك تددداول مددن قبددو
الدا رة القانونية بهذا الشأن.
وهذه القرارات تعتمد مبدأ التعويت وايضا تعتمد مبدأ الطواعية وانا اعتقد هذا مبدأ اساسي
وايضا ينسجم مع مبادئ حقوق االنسان وهدو املبددأ الدذي ذكرنداه يف البدايدة انندا ال نريدد ان
نرفع حيفا لنقيم حيفا آخر على املواطن وكو الطلبات اليت تقدم للجنة هي قا مة على مبددأ
الطواعية وانا اود ان اقرأ القرارات هذه بشكو مكثف جنهميتها :
القرار االول  :ينو على اعادة مجيع املوظفني من السدكان االصدليني للمنداطق املتندازع عليهدا
من الكرد والرتكمان واآلشدوريني والكلددانيني والعدرب الدذين مت ف دلهم او ابعدادهم او نقلدهم
خارج تلك املناطق جنسباب سياسية او عرقية او طا فية او دينية للفرتة من  17متوز 1968
ولغاية  9نيسان  2003اىل وظا فهم السابقة او القريبة منها يف مناطقهم االصلية.
القرار الثاني  :ينو علدى اعدادة مجيدع العوا دو املرحلدة واملهجدرة الدذين رحلدوا وهجدروا مدن
املناطق املتنازع عليها نتيجدة سياسدات النتدام السدابق للفدرتة مدن  17متدوز ولغايدة  9نيسدان
واملشمولة باملدادة ( ) 140مدن دسدتور مجهوريدة العدراق اىل منداطقهم السدابقة وا داذ اآلليدة
ادناه للتنفيذ :
و من الدولدة يف منداطقهم
أوال  :أ -تعو العوا و املرحلة واملهجرة بقطعة ار سكنية
االصلية اليت هجروا ورحلوا منها بشرط ان ال يكونوا من املستفيدين بدامتظكهم قطعدة ار
سكنية من الدولة سابقا.
ب -تعو مجيع العوا و املؤحلة واملهجرة بتعويت مالي قدره فقا ( )5مظيني دينار عددل
الرقم الحقا لي ب ( ) 10مظيني وتعدو العوا دو املرحلدة واملهجدرة السداكنة داخدو حددود
بلدية كركوك مبلغا قدره فقا ( )10مظيني دينار.
ثانيا  :تقوم هيئة حو نزاعات امللكية العقارية حبو مجيع قضايا العقدارات واالمدظك ال دادرة
واملستملكة نتيجة سياسات النتام السابق يف املناطق املتنازع عليها املشمولة باملادة ( )140مدن
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دسددتور مجهوريددة العددراق وبأسددرع وق د ممكددن اق دداه  2007/3/15وخيضددع هددذا القددرار
ومجيع القرارات مل ادقة دولة ر يس الوزراء.
القرار الثاله :
اعددادة مجيددع العوا ددو الوافدددة للمندداطق املتنددازع عليهددا واملشددمولة باملددادة ( )140مددن دسددتور
مجهوريدة العدراق وب ددورة خاصدة حمافتددة كركدوك اىل مندداطقهم السدابقة الدديت وفددوا منهددا
نتيجة سياسات النتام السدابق للفدرتة مدن  17متدوز  1968ولغايدة  9نيسدان  2003وا داذ
اآللية ادناه للتنفيذ :
أ -منمهم مبل ( )20مليون دينار مع قطعة ار سكنية يف مناطقهم االصلية.
ب -نقو قيد العوا و الوافدة من دوا در االحدوال املدنيدة مدن املنداطق املتندازع عليهدا اىل دوا در
االحوال املدنية يف املناطق االصلية.
جد -نقو البطاقة التموينية للعوا و الوافدة من املناطق املتنازع عليها اىل مناطقهم االصلية.
د -نقو مجيدع املستمسدكات الركيدة املتبقيدة للعوا دو الوافددة مدن املنداطق املتندازع عليهدا اىل
مناطقهم االصلية السابقة .هد -يدتم صدرف مبلد املنمدة بعدد تقدديم املعنديني مدا يؤيدد نقدو
سجظت االحوال املدنية والبطاقة التموينية للمشمولني بهذه املادة.
القرار الرابع يتعلق بالعقود الزراعية :
إلغاء كافدة العقدود الزراعيدة الديت ابرمد ضدمن سياسدات التغدي الددميوغرايف يف التعريدب يف
املناطق املتنازع عليها واملشمولة باملادة ( )140من دسدتور مجهوريدة العدراق وب دورة خاصدة
حمافتة كركوك واعادة احلال اىل ما كان علي قبو ابرام تلك العقود.
هذه القرارات الر يسية استغرق اقرارها مع االسدف بعدت الوقد مدن قبدو جملدس الدوزراء
ويتم العمو وجبها.
هددذه اآلليددة جيددري االسددتناذ اليهددا مددن قبددو مكاتبنددا يف كركددوك وهندداك اسددتمارة قددد نتمد
للراغبني بالشمول بهذه القرارات ويقول الطلب (اني املواطن املثبتة صدورتي الش دية اعدظه
ارغب بالعودة) وهنا اؤكد على كلمة (ارغب بالعودة) الديت تؤكدد مبددأ الطواعيدة بهدذا الشدأن
(ارغددب بددالعودة اىل حمددافتيت االصددلية) وياننددا تتعامددو مددع هددذا الطلددب مرفقددا جبميددع
املستمسكات الواردة في وآلية تنفيذ قرارات اللجنة :
 -1كو صاحب طلب ينبغي ان ينتم استمارة طلب خاصدة بالوافددين واملدرحلني الدراغبني يف
العودة اىل مناطقهم االصلية.
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 -2يتم اعداد آلية لنقو سدجظت نفدو الوافددين واملدرحلني الدراغبني بدالعودة اىل منداطقهم
االصلية السابقة وبالتنسيق مع املديرية العامة للجنسية وايوازات واالقامة.
 -3يددتم اعددداد آليددة لنقددو البطاقددات التموينيددة للوافدددين واملددرحلني الددراغبني بددالعودة اىل
مناطقهم االصلية السابقة وبالتنسيق مع دا رة التموين والت طيا يف وزارة التجارة.
 -4اعداد آلية ملعاية اآلثار املرتتبة على الغاء العقود الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.
فيمددا يتعلددق بالبندددين ( )3،2فقددد متد لقدداءات متكددررة مددع وزارة الداخليددة ومددع املديريددة
العامة للجنسية وايوازات واالقامة ومت التوصو اىل آلية لتسريع نقو هدذه السدجظت وبالوقد
ذات مت ايضا االتفاق مع وزارة التجارة العداد آلية مشابهة وهذا استغرق بعت الوق .
وقددد يتسدداءل اجمللددس ملدداذا التددأخر يف عمددو اللجنددة جيدددر الددذكر ان مجيددع هددذه العمليددات
واللقاءات واالت االت واملفاوضات احيانا اىل ان يتم التوصو اىل آلية ومن ثم اقرارهدا تسدتغرق
شهورا.
تنفيذها ايضا يسدتغرق بعدت الوقد حتدى بعدد اقدرار اآلليدة دد يف بعدت االحيدان املكاتدب
للددوزارات امل تلفددة ال تباشددر بتنفيددذها وتطلددب تعليمددات اضددافية وي ددار اىل متابعددة فهددذه
العناصر اسهم يف تأخ عمو اللجنة.
اما فيما يتعلق بدالعقود الزراعيدة فهنداك اآلن آليدة مت التوصدو اليهدا مدع وزارة الزراعدة بهدذا
الشأن وعرض على جملس الوزراء وقد ناقشها جملس الوزراء مؤخرا وعر بعت املظحتات
حوهلا وغددا (االثدنني) لندا لقداء مشدرتك مدع وزارة الزراعدة ومدع الددا رة القانونيدة يف جملدس
الوزراء ومع مجيع ايهات ذات العظقة لتدقيق هذه اآللية وملعاية مجيدع الثغدرات والندواقو
اليت قد تكون موجودة بها.
هناك ضوابا عديدة يف هذه اآللية تكشف التزويدر او تكشدف االلتفداف علدى كدو املستمسدكات
والضوابا املطلوبة واقول يف هذا الشأن كث ا ما يقال ان يف كركوك علدى سدبيو املثدال هنداك
اعداد كب ة جاءت اىل كركوك وارتكبدوا جتداوزات يف داخدو مديندة كركدوك والدبعت يقدول ان
هذا العدد كب جدا ويتجاوز العدد احلقيقي للمدرحلني وحندن نقدول بهدذا الشدأن اند ينبغدي
التمييز بني شيئني هناك املتجاوزون وهناك املرحلون املشمولون فعظ بضوابا املدادة ()140
وهما فئتان متمايزتان واآللية اليت ذكرتها تستطيع الفرز مدا بدني اجملمدوعتني وكمثدال بهدذا
الشأن هناك يف ملعب كركوك ( )400عا لة تقريبا اآلن موجودة متجاوزة يف هذا امللعب وحنن
قررنا ان نتق ى واقع هذه العوا و اعتقد عدد العوا و مشمولة باملادة ( )140قد ال يتجداوز
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( )%25من هؤالء فاذن ( )%25ر ا من هؤالء الذين ستسري علديهم كدو االمتيدازات وكدو مدا
تنو علي املادة ( )140اما اآلخرون فهناك حالة جتاوز وحالدة التجداوز يدتم التعامدو معهدا
كمالة جتاوز وهي موجودة يف كركوك ويف مناطق خمتلفة من العراق وهي حالدة خارجدة عدن
القددانون وبالتددالي ليس د مددن اخت اصددات اللجنددة وهددذه مسددألة خاصددة بدداالدارات احملليددة يف
كركوك.
حتى الد( )25من الشهر املاضي عدد االستمارات اليت مت توزيعها يف كركوك ( )20الف استمارة
مت توزيعها ويق د بذلك ( )20الف عا لة اسدتمارة تدوزع لكدو عا لدة وللمدرحلني مت توزيدع
( )75الف استمارة عدد الوافدين ( )10وما مت حتقيقها حلد اآلن فقا يف كركوك االستمارات
املنجزة ( )25الفا فقا حوالي ( )4آالف استمارة ر ا جتاوز هذا العددد قلديظ مدؤخرا ومدن
هؤالء الدد( )4آالف بالنسدبة الوافددين مت رفدت ( )392ومت اعدداد ( )3500اصدبم جداهزة
للتعويت ومت حترير صكوك لد( )2035ومؤخرا ارتفع هذا العدد اىل ( )2475صكا حمررا.
فيما يتعلق باحلدود االدارية واالستفتاء قيو لنا ان املادة ( )140وحتى املادة ( )58ان املادة
ال تشمو فقا كركوك ان املادة تشمو مجيع املناطق املتنازع عليها وبضمنها كركدوك وعكفد
اللجنددة علددى دراسددة هددذا املوضددوع وشددكل اللجنددة الفرعيددة واآلن نتوقددع ان تكددون توصددياتنا
جاهزة يف منت دف هدذا الشدهر لتشدمو لديس فقدا كركدوك واحملافتدات الشدمالية وامندا ايضدا
احملافتات االخرى يف عموم العراق وخاصة كربظء وحتدى بغدداد ور دا غ هدا مدن احملافتدات
ونأمو ا از مجيع هذه التوصيات قبو الد( )15من هذا الشهر وسدتتم احالدة هدذه التوصديات
اىل االمانة العامة وجملس الدوزراء وبددوره سديميلها اىل هيئدة الر اسدة وعند دذ سديتم تنفيدذ
اآللية املوجودة يف الدستور ويكون االمر مرتوكا هليئة الر اسة بهذا الشأن.
فيمددا يتعلددق باالسددتفتاء حنددن اجرينددا لقدداء مددع مفوضددية االنت ابددات ومددع وزارة الت طدديا
وحبضور وزارة الداخلية ومجيع اعضاء اللجنة ومت التوصو اىل ما يأتي :
اوال  :فيما يتعلق باالح اء مت االتفاق ان ما هو مطلوب هو اعداد سجو للناخبني الذين حيق
هلم املشاركة يف اي استفتاء وهؤالء ينبغي ان يكونوا من اهالي او من سدكان كركدوك االصدليني
وهم حسب تعريفنا اولئك املسجلون يف اح داء عدام  1957ومت االتفداق علدى ان هدذا السدجو
موجود يف وزارة الداخلية ويتم االعتماد على قاعدة البيانات املوجدودة يف الدوزارة بعدد اجدراء
بعت التعديظت عليها كأن يرفدع عنهدا املتوفدون وكدأن يضداف اليهدا ذريدة سدكنة املسدجلني يف
اح اء كركوك لعام  1957ومت مداوالت عديدة بهدذا الشدأن واملفوضدية طلبد تكليفدا مدن
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ر اسدة الددوزراء وارسددل رسددالة بهدذا الشددأن وحولد الرسددالة اليندا وحنددن ب دددد اعددداد اجابددة
نقرتحها على ر اسة الد وزراء يف موضدوع االسدتفتاء حندن ال ندزال يف عمليدة تدوف املسدتلزمات
الفنية وتوضي االطر الظزمة لدذلك ويف املظحتدات اخلتاميدة بهدذا الشدأن اود ان اشد اىل ان
العديد من عمو اللجنة يرتبا بتعاون الوزارات معهدا والحتندا تعاوندا جيددا مدن قبدو وزارة
الداخلية ومن قبو وزارة التجارة ولكننا نواج بعت ال عوبات مع الوزارات االخرى والسيما
اولئددك الوافدددين الددذين ح ددلوا علددى التعويضددات وينبغددي ان ينتقلددوا اىل وظددا ف مشددابهة يف
حمافتاتهم االصلية فظحتنا ان بعت الوزارات اآلن تتلكأ يف منمهم االنفكاك من دوا رهم يف
كركوك وهذا طبعا امر خمالف للتوجيهات املتفق عليها وحتى اليت وافق عليها جملس الوزراء
لذلك حنن نأمو من مجيع الوزارات ان تتعاون معنا بهذا الشأن.
فيمددا يتعلددق بنقددو البطاقددة التموينيددة ونقددو السددجظت الحتنددا ان تنفيددذ التوجيهددات الدديت
اعتمدت وتنفيذ اآللية بعت االحيدان يواجد عراقيدو يف املكاتدب ويف احملافتدات املعنيدة حندن
عملنا نشاطا مكثفا ملتابعة هذا املوضوع ونأمو ان تتسارع االمور.
املظحتة الثانية تردنا اخبار وشكاوى غ مكتوبة عنى يتم التجاوز علدى الضدوابا املدذكورة
وصرف تعويضات بدون اوليات وغ ها من هذه الشكاوي انا اقول حتى هدذه اللمتدة ا نسدتلم
يف ينتنا واملكاتب اي شكوى مكتوبة وحنن على استعداد للتعامدو مدع اي شدكوى مكتوبدة ت دلنا
وسنتعامو بكو شفافية وبكو وضوح وسنكون مستعدين لعر عملنا امام ايميع اننا ال نقول
ال حتدث اخطاء الشك حتدث اخطاء وحندن اآلن حري دون علدى تشد يو هدذه االخطداء وحندن
ايضا منفتمون الستقبال اي مظحتات نقدية اي تدقيقات لآلليات املتبعة.
ثالثا  :جيري احلديه عن جتاوزات تتم باالر اقول بهذا الشأن حنن جهة تنفيذية تتعلق ا
اسلف ب حنن ال صظحية لنا دا يددور علدى االر هدذا املوضدوع خدارج صدظحيتنا حندن
حناسب عن اآلتي :
حناسب اذا كان ضدوابطنا عادلد ة او غد عادلدة من دفة او غد من دفة منسدجمة مدع روح
الدستور ام ال.
حناسب اذا كنا دقيقني ام ال يف تطبيق هذه الضوابا .اما ما عدا ذلك حنن نعتقد أن هذا يقدع
خارج صظحيتنا وخارج حدود سيطرتنا.

امللمق رقم ()14
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بيان البي اجنبيت حول التزام الواليات املتمدة بضمان التطبيق الكامو للدستور العراقيق
وخو الذكر املادة 140ق والتزامها باملساعدة يف حو املشاكو العالقة بني احلكومة االحتادية
وحكومة إقليم كوردستان.
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نشاطات وفعاليات املركز
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اصدارات ومنشورات املركز :
أوال"  :سلسلة دراسات ومواضيع كوردية
 -1جان برتولينو (صمفي فرنسي) الكورد  :موطنهم تارخيهم وقا دهم
املوعود الذي متناه الشاعر ا دى خاني اعداد وتقديم مجيو حممد م طفى
(لواء عسكري متقاعد) (دهوك .)2007
 -2عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) موقف االحزاب السياسية العراقية من
القضية الكوردية ( 1970-1946دهوك .)2007
 -3ط .ث ا وثي (ها وثكان) ،ا كورة ا طوران ترمج عن الفارسية نزار أيوب
طو  ,تقديم ومراجعة عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) (دهوك
.)2007
 -4حتسني ابراهيم دوسكي (اعداد وتقديم) ذ ثكَشةنطكَن ثةخشانا ورةك
خة كصة يووسصىَ بايةزي ى ( 1968-1885دهؤك .)2007
 -5أديب معو

(الدكتور) يف سبيو العروبة القضية الكوردية بني االمس

واليوم تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) (دهوك .)2008
 -6رجا ي فايد حتوالت الش ية الكوردية حنو احلداثة دراسة ميدانية مراجعة
وتقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) (دهوك .)2008
 -7بيرت جي .المربت الواليات املتمدة والكورد دراسة حاالت عن تعهدات
الواليات املتمدة تقديم ومراجعة عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)
ترمج عن االنكليزية مركز الدراسات الكوردية وحفع الوثا ق/جامعة دهوك
(دهوك .)2008
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 -8ة تور ئةخس ةوسكَن خومى ،ةاه ئكستاعكن لةفةوى و ةاخةزران نا
ةةو ة ا لةفةوى ،وةرطكَرانا ذ زخانىَ فارسى :نزار ئةيوب طوىل ،ضاثخانا
زانكويا ةهؤ

(دهوك .)2008

 -9وهرام برتوسيان سياسة تركيا جتاه كوردستان العراق وامريكا -1991
 2003ترمج عن الفارسية :نزار ايوب طو  ,مطبعة جامعة دهوك
(دهوك .)2008
 -10علي ايزيري دور االنتلجنسيا الكردية يف احلياة السياسية [املثقفون الكرد
يف سوريا امنوذجاً] مطبعة جامعة دهؤك (دهوك .)2008
االكراد يف لبنان وسوريا مطبعة جامعة دهوك (دهوك

 -11أديب معوّ
.)2008
 -12دلشاد نعمان فرحان معاناة الكورد االيزيديني يف ظو احلكومات العراقية
 2003-1921دراسة يف خطا ووسا و ترحيو وتهج وتعريب االيزيديني
مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2008
 -13ويلةر م .سا ستون ،ريَزخانا ورةيا ورخامى -ة طةل هن ة ةةقكَن
خوان نىَ ، -وةرطكَران ذ ئكنطلكزك :فاخر عتر حمت  ،ضاثخانا زانكويا ةهؤ ،
(دهوك .)2008
 -14ش زاد زكريا حممد أثر حلف بغداد  1955على احلركة التمررية
القومية الكوردية مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2009
 -15امليجر نو يو مظحتة يف الوضعية الكوردية Note in the Kurdish
 Situationتقديم :أ .د .عبدالفتاح علي البوتاني مطبعة جامعة دهوك
(دهوك .)2009
 -16جان برتولينو (صمفي فرنسي) الكورد :موطنهم تارخيهم وقا دهم
املوعود الذي متناه الشاعر ا دى خاني اعداد وتقديم مجيو حممد م طفى
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(لواء عسكري متقاعد) الطبعة الثانية مطبعة جامعة دهوك (دهوك
.)2009
 -17اوة بةيات ،ةؤرةا ورةيَن ور كا و اريطةريا وىَ ل سةر ثةيوةن يكَن
ةةرظة يكَن ئسانىَ ( ،)1932-1908وةرطكَران ذ زخانىَ فارسى :خوسةةةق ؤظى،
ضاثخانا زانكويا ةهؤ (ةهؤ .)2009
 -18الدكتور زرار صديق توفيق كلية اآلداب جامعة دهوك كردستان يف العهد
ايظ ري (1411-1337/814-737م) مطبعة جامعة دهوك (دهوك
.)2009
 -19التمالف الدميقراطي الكوردي يف سوريا لة تعريب اكاء املدن والقرى
الكوردية يف كوردستان  -سوريا مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2009
 -20علي صاحل م اني احلياة احلزبية السرية يف كوردستان  -سوريا -1898
 2008رصد وثا قي ملس ة اكثر من قرن من تطور الوعي القومي يف ايزء
اينوب الغربي من كوردستان دراسة تارخيية  -سياسية تقديم ومراجعة:
أ.د .عبدالفتاح علي حييى البوتاني مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2009
 -21الدكتور عدنان زيان فرحان قادر سليم مشو دراسات يف تاريخ الكورد
االيزيديني مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2009
 -22عبدالر ن املزوري ترمج اىل االنكليزية د .فاضو خديده تاج العارفني الشيخ
عدي بن مسافر الكوردي اهلكاري مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2009
 -23الدكتور عبداهلل غفور التشكيظت االدارية يف غربي كردستان تشريعات
قرارات قوانني مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2009
 -24خةمحووة يووسصى ،ةعر :ئةظ هنة ئاهىَ ةىل ،ضاثخانا زانكؤيا ةهؤ ىَ،
(ةهؤ .)2009 ،
 -25ذ بةرهةظكرنا نعتةا نهكَلى ،جةطةرثةل و هن ة هؤزانكَن وى ،ضاثخانا
زانكؤيا ةهؤ ىَ( ،ةهؤ .)2009 ،
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 -26ئانىَ خارى ةكتن ،وةرطكَرِان ذ فارسى :خةسعوة خا
ئكسالخى ،ظة ؤ ني ،ضاثخانا زانكؤيا ةهؤ ىَ( ،ةهؤ .)2009 ،

طوىل ،ناظكَن

 -27عصتو ةريي وانلى ،ثالنا جكنوساي رنا ةخاية كا ورةان ل سوريىَ..
ةؤزا ورةى ل سوريىَ ،وةرطكَرِان ذ عةرةبى بؤ ورةى :خص ق ؤظى،
ضاثخانا زانكؤيا ةهؤ ىَ( ،ةهؤ .)2009 ،
 -28ة .عةب و آل ةفور ،ئة نؤ  -جؤطرافكاى باةوورى ورةستان ،ضاثخانا
زانكؤيا ةهؤ ىَ( ،ةهوَ .)2010 ،
 -29د .عبداهلل غفور تقسيمات كشورى در شرق كردستان ضاثخانةْ ةانشطاة
دهوك (دهوك .)2010
 -30علي صاحل م اني سياسة التمييز القومي و ظت التعريب احلكومية يف
كوردستان  -سوريا  7آب  5 -1928تشرين االول  2008دراسة تارخيية -
سياسية تقديم ومراجعة :أ.د .عبدالفتاح علي حييى البوتاني مطبعة جامعة
دهوك (دهوك .)2010
 -31بابا طاهرىَ عوريان ضارينةيكَن ،وةرطكَران بوَ رخامى حتسني ةوسكى،
ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ( ،ةهو .)2010 ،
 -32خمت ر أحوال اجنمراء ( ور كة ذ ةيروَ ا خسيَن هة ارى) وةرطكَران ذ
فارسى ،نزار ئةيكوب طوىل ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ( ،دهوك .)2010
 -33علي صاحل امل اني موقف جريدة ةةنكى كورد  /صوت االكراد من تطور
االوضاع السياسية يف كوردستان  1997-1977دراسة تارخيية  -سياسية
تقديم ومراجعة :أ.د .عبدالفتاح علي البوتاني مطبعة جامعة دهوك (دهوك
.)2010
 -34حوا حممود املشهد الثقايف الكوردي والسبيو لبناء فكر قومي كوردي
معاصر "جمموعة مقاالت" تقديم ومراجعة علي صاحل امل اني مطبعة
جامعة دهوك (دهوك .)2010
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 -35علي صاحل امل اني الوثا ق الفكرية والتنتيمية للمركة السياسية الكوردية
يف سوريا ( 2008-2000ملف وثا قي) مطبعة جامعة دهوك (دهوك
.)2010
 -36عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) علي صاحل امل اني وثا ق بريطانية
عن مشاركة كوردستان  -سوريا يف ثورة آرارات ( اطرى) 1931-1927
مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2010
 -37ستار العبودي (الدكتور) اجنستاذ الدكتور كمال متهر أ د املدرسة العلمية
والوطنية العراقية ال ادقة تقديم :أ.د .عبدالفتاح علي البوتاني مطبعة جامعة
دهوك (دهوك .)2010
 -38علي صاحل امل اني العظقات الرتكية  -االسرا يلية  2009 -1949بني
االستقرار والتأرج مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2010
 -39عبداهلل علي عبو (الدكتور) اليوم الدولي لنوروز اعرتاف دولي آخر بثقافة
الكورد وتارخيهم مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2010
 -40ش زاد زكريا حممد جملس قيادة الثورة يف كوردستان  -العراق دراسة
تارخيية سياسية عامة  1970-1964مطبعة جامعة دهوك (دهوك
.)2010
 -41عة  ,ة ةر نكَروةيىَ (ا تور) ،سااكاسااة ى ةكووخة ى عكَراق ة
ورةساتان ة سايةى بة َطةناخة فةرخككة ان ا 1975ا - 1991بةرطى
ية ةم ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ( ،دهوك .)2010
 -42خةسعوة خا

طوىل ،ثارضةية

ذ و تؤرىَ خة ،ضابا ةووىَ ،ضاخبانا

زانكوَيا ةه َو ىَ (دهوك .)2010
 -43داود مراد اخلتاري االيزدية يف الوثا ق العثمانية مطبعة جامعة دهوك
(دهوك .)2010
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 -44اكاعيو نوري الربيعي (الدكتور) خاقوين و هةذار (ةيرو ا ةةريَن خاض
هة طران) 1291-1095ز ،وةرطكَران ذ زخانى عةرةبى ذيَهات حمةخةة
حمةخةة اهر ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ( ،دهوك .)2010
 -45ارل خايى ،ةةربازبونة ة ورةستانا ك ى رِا ،وةرطكَران ذ زخانى ئةاانى
ةةجى جعصر ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ( ،دهوك .)2010
 -46تطور الواقع ال مي والتنمية االجتماعية والبيئية يف حمافتة دهوك
 2009-1991معطيات-مقارنات-آفاق إعداد سظم فواز العبيدي تقديم
ومراجعة أ .د .عبدالفتاح علي البوتاني مطبعة جامعة دهوك (دهوك
.)2010
 -47عة  ,ة ةر نكَروةيىَ (ا تور) ،سااكاسااة ى ةكووخة ى عكَراق ة
ورةساتان ة سايةى بة َطةناخة فةرخككة ان ا 1975ا - 1991بةرطى
ةووةم ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ (دهوك .)2010
 -48عبدالفتاح علي البوتاني(الدكتور) صفمات من الذاكرة املوصلية "جمموعة
مقاالت ومقابظت ومواضيع عن تاريخ املوصو القريب" مطبعة جامعة
دهوك (دهوك .)2010
 -49عبدالر ن بامرنى ةاعريَن باخةرنىَ ،ذ نا بةن ىَ خةزن بوَ نا بةن ىَ
بضويك ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ( ،دهوك .)2011
 -50اكاعيو بادي رحلة ناصر خسرو عرب املناطق الكوردية مطبعة جامعة
دهوك (دهوك .)2011
 -51صديق حجي ولي ور ن كَسا ذخاران (بوَ ةز َى و ور ك َى) ،ضاخبانا
زانكوَيا ةه َو ىَ( ،دهوك .)2011
 -52صديق حجي ولي بروذىَ هةظطر نا زخان ,ورةك ،ضاخبانا زانكوَيا
ةه َو ىَ( ،دهوك .)2011
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 -53ن كسكار ،رةخةزانىَ جزيرى ة ةي ضوون و ويذان نة ا ةيرت ةا قةفتة ذ
هة بةستكَن وى ،وَخكرن و ويذان ن امساعكن باةك ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ
(دهوك .)2011
 -54سةعك ةيَرةةى ،بةرخايكَو ةيوانا فةقك َ ,ةيرا ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ
(دهوك .)2011
 -55دملان اميدي بابة كَن بذارة ،ئةةةب-سكاسةت-هزر ،ضاخبانا زانكوَيا
ةه َو ىَ (دهوك .)2011
 -56سةعك ةيَرةةى ،بةرثةرِة ذ ةيروَ ىَ ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ دهوك
.2011
 -57ةةسني ئكرباهك ةوَسكى ،ئكخوان ة ةرازيك َى ةا ،ضاخبانا زانكوَيا
ةه َو ىَ (دهوك .)2011
 -58حمةخةة جةواة ئاسايش زارضى ،كَكوَ َكنةوةية ة سةر كَشةى وَسوَظوَ
ة يةطسالفكا ،وةرطكَرِان ة فارسكةوة ساالر عاةل ةسن ،ث َك اضوونةوةى م.
نزار ئةيوب طوىل ،ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ (دهوك .)2011
 -59فخنبة من الكتاب العرب والكورد الكورد يف مهب العرب تقديم علي صاحل
امل اني مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2011
 -60عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) االسظم السياسي يف اقليم كوردستان  -العراق
مظحتات وانطباعات تأرخيية وسياسية مطبعة جامعة دهوك (دهوك
.)2011
 -61عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) مظ م طفى البارزاني قا د الثورة الكوردية
وملهمها مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2012
 -62مذكرات مجيو حاجو تقديم علي صاحل امل اني مطبعة جامعة دهوك
(دهوك .)2012
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 -63آزاد ا د علي (الدكتور) دور احلركة الكوردية يف االنتفاضة السورية خظل عام
 2011مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2012
 -64عستةت خابوور ،ئةةةبككةت ورةنط ةةانا وكَ ة ةةفتكناخا (ثةميان) ةا،
ضاخبانا زانكوَيا ةه َو ىَ( ،ةهو .)2012 ،
 -65روذهات ويسي خا  ،مشكلة املناطق املتنازع عليها يف العراق  -اقليم
كوردستان منوذجاً  -مطبعة جامعة دهوك (دهوك .)2012

ثانيا"  /خمتارات نشرة شهرية ت در باللغتني الكوردية والعربية.
 -1رالف بيرت
.)2007

حدود الدم  :الطريق اىل شرق اوسا افضو العدد(( )1شباط

 -2عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) السبيو يعو العراق خياراً اسرتاتيجياً
للكورد العدد(( )2آذار.)2007
 -3لقاء فضا ية العربية مع ر يس اقليم كوردستان :السيد مسعود البارزاني
تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) العدد(( )3نيسان.)2007
 -4نزار ايوب حسن الكورد يف اقليم خراسان العدد(( )4آيار.)2007
 -5الفيلد مارشال هيلموت فون كارل مولتك الكورد وكوردستان يف رسا و
الفيلد مارشال هيلموت فون كارل مولتك العدد(( )5حزيران.)2007
 -6حلقة نقايف  :كركوك بني احلق الكوردي والتهديد الرتكي واالعرتا
العدد(( )6آيلول .)2007
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العربي

 -7حلقة نقايف :كوردستان  -العراق :بني الدا رة الوطنية والدا رة القومية يف
سياق املتغ ات على الساحات الدولية واالقليمية العدد(( )7تشرين االول
.)2007
 -8شاكر النابلسي (الدكتور) ضعف التيار الدميقراطي يف العاا العربي
العدد(( )8تشرين الثاني.)2007
 -9كفاح حممود كريم شنكال (سنجار) دراسة عن سياسة التعريب العدد()9
(كانون االول .)2007
 -10اكاعيو بشكجي (الدكتور) سياسة الدولة الرتكية ازاء احلقوق القومية
للشعب الكوردي من خظل رسالت ايوابية ملنتمة "وقف التعب احلر"
االمريكية يف  1991/5/21تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)
العدد(( )10كانون الثاني .)2007
 -11حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) ماذا جرى لكوردستان احلمراء
تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) العدد(( )11شباط .)2008
 -12حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) رؤخان ضكة  ،ذخارة( ( )12ادار
.)2008
 -13حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) بةر ب زخانة ى ية بوويى ظة،
ظةطوهاسن ذ ئة صابىَ يا ال كين بو عةرةبى ة ان قاس ةسن ،ذخارة(،)13
( انوينا ةووىَ .)2008
 -14فرح وجي كوثراني لقمان ابراهيم حمو ايالية الكوردية يف لبنان
ترمج عن االنكليزية فاخر عمر حممد العدد(( )14آيار .)2008
 -15خلكن خستةفا ئة روةى ،رِؤذناخةيا (رِؤذ رةستان) وبزاظا ةخاىل
"ظة و كنة ا بة طةناخةيى" ،ذخارة(( ،)15خزيرانا .)2008
 -16خار ن ظان بروظنسن الكورد واالسظم ترمجة عن االنكليزية فاخر عمر
حممد نزار ايوب طوىل العدد(( )16أيلول .)2008
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 -17خلكن خستةفا ئة روةى ،رِؤذناخةيا (ذيانةوة) وةوو هة ويستكَن ذيَك
جوةا ذ ةكَخ خةمحوةىَ بةرزمى وةكَخ سةعك ىَ ثسان ()1926-1924
ظة و كنة ا بة طةناخةيى ،ذخارة(( ،)17ضريا ئكَكىَ .)2008
 -18زيرظان ئةخني خاي ،,خةذى ةويشن و سور ،ذخار(( ،)18ضريا ةووىَ
.)2008
 -19أديب معو (الدكتور) ورةيَن ئكَزةى ،وةرطكَران ذ زخانىَ عةرةبى بؤ
ورةك ةاوة خراة خة ارك ،ذخارة( ( ،)19انكنا ئكَكىَ .)2008
 -20اوكان صربى ارخيا ورة و ورةستانىَ ،ذخارة( ( ،)20انكنا ةووىَ
.)2009
 -21جةبار قاةر صور (ا تور) ،ة بة َطةناخة و ةة كوخكَنتة انى ةؤرةى ئةيلول-
ئةموخةنى سةر رةاية ى ةؤرش -ذخارة(( ،)21ةوات .)2009
 -22زيرظان امني تعديو اتفاقية ايزا ر  1975بني املمكن واملستميو.
 -23أ .د .عبدالفتاح علي البوتاني (تقديم واعداد) صوت كردستان جريدة
احلزب الدميقراطي الكردستاني منطة بغداد العدد( )1آب 1962.
 -24ث .ة .عب ا صتاح عل ,بو ان ،,خولن ،باذيَرىَ جوطرافى و ةيرؤ كىَ ورة
و عةرةبانة.
 -25ث .ة .عب ا صتاح عل ,بو انى ،رؤذناخةظانكا ورةك ة رويىَ طةن ة كىَ و ستةخىَ
ةا ،سةربؤرا يا ( ورةستان) ةطةل ةةسهةال اريا ةةخك ك .1902-1898
 -26عةب ررةمحان ئاةاق (ا تور) ،ةاعريَن سكَر ىَ ة ئةةةبكا ا السككى ةة،
وةرطكَران ذ زخانىَ ر ى حمةخةة خةسعووة ( ،انوونا ةووىَ .)2009
 -27علي صاحل امل اني العظقات االيرانية  -السورية "قراءة يف زيارة حممود
ا دي اد اىل دمشق يف  25شباط ( "2010اذار .)2010
 -28خضر دوملي رؤية لواقع ال مافة الكوردية يف الفرتة الراهنة بني مد
وجزر ام مواكبة للتغي (ايار .)2010
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 -29م دق تويف ة بسها نا  34سا كا وة ةرا ةاوىَ يا سةر رةىَ ةورةا ئاطرى
ذةنةرال ئكحسان نورك باةا ةا :ياةار خامن هةظذين و هةظاال روذين ةذوار،
(ئايارا .)2010
 -30ازاد ا د علي (الدكتور) الكورد وتيارات االسظم السياسي يف املنطقة
(حزيران .)2011
 -31حتسني ابراهيم الدوسكي االم بدرخان بك وشيوخ الطريقة النقشبندية
ومظحتات اخرى (كانون الثاني .)2012
 -32آزاد ا د سعدون الدوسكي(الدكتور) مدينة كركوك الكوردية يف ظو
التروف الدولية واالقليمية احلالية من منتور اقت ادي (كانون الثاني
.)2012

ثالثا  /الكتب وامللفات الوثا قية:
 -1وزارة الداخلية  /مديرية االمن العامة  -العراقية مديرية الشؤون السياسية /
الشعبة الثالثة دراسة عن تركيا وموقفها من املسألة الكردية أيلول .1977
 -2بدايات االت االت بني الثورة الكردية واالدارة اجنمريكية  14آذار - 1964
 26تشرين الثاني  1965من خظل عدد من وثا ق وزارة اخلارجية
االمريكية تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور).
 -3القضية الكوردية يف كوردستان  -سوريا خظل عهد الر يس حافع االسد
 16تشرين الثاني  10 - 1970حزيران .2000
 -4القضية الكوردية يف كوردستان  -سوريا خظل عهد الر يس بشار االسد 10
متوز  30 - 2000كانون اجنول .2008
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رابعاً  /متابعات سياسية (ةي ضونكَن رامياري):
 -1امني يونس العظقات االمريكية  -الكوردية ودالالت زيارة ر يس اقليم
كوردستان االخ ة اىل الواليات املتمدة االمريكية العدد(( )1شباط .)2010
 -2امني يونس زيرفان مايى انت ابات جملس النواب العراقي  7آذار 2010
معلومات وإح ا يات وتوقعات العدد(( )2شباط .)2010
 -3امني يونس استئناف رحظت القطارات بني العراق وتركيا (خا موصو -
عنتاب) واثره على االوضاع االقت ادية يف اقليم كوردستان  -العراق
العدد(( )3آذار .)2010
 -4امني يونس القمة العربية يف ليبيا وتأث اتها عراقياً وكردستانياً العدد()4
(نيسان .)2010
 -5زيَرظان ئةخني خايى ،ئةماخكَن هة بذار نا و ثكَكئكنانا ةكوخة ا نوى يا
عساقىَ ،ذخارة(( ،)5نيسان .)2010
 -6امني يونس العظقات السعودية مع العراق ومدع اقلديم كوردسدتان العددد()6
(نيسان .)2010
 -7امني يونس هو للفيدرالية مستقبو يف العراق العدد(( )7نيسان .)2010
 -8زيَرظان ئةخني خايى تعديو الدستور الرتكي وتاث ها على القضية الكورديدة
العدد(( )8حزيران .)2010
 -9علددي صدداحل امل انددي العظقددات الكورديددة  -العربيددة بدايددة مرحلددة جديدددة
"قراءة يف زيارة الر يس مسعود البارزاني لكو مدن االردن وم در"  7-2متدوز
 2010العدد(( )9آب .)2010
 -10هو ستساهم مبادرة حزب العمال الكوردستاني يف وقدف اطدظق الندار يف 13
آب  2010باطظق العملية السياسية مدع احلكومدة الرتكيدة العددد(( )10آب
.)2010
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 -11علي صاحل امل اني االستفتاء على التعديظت الدستورية الرتكية  12ايلول
" 2010املقدمات والنتا ج واملواقف" العدد(( )11ايلول .)2010
 -12آزاد ا د سعدون الدوسكي(الدكتور) إسرتاتيجية امريكا يف منطقة الشرق
االوسا والثورات العربية يف منتور اقت ادي العدد(( )12كانون الثاني
.)2012
 -13ارشد د حمو يوسف القرضاوي وموقف من القومية الكوردية العدد
(( )13أذار.)2012

الندوات وحلقات النقايف:
أوالً  /الندوات :
 -1كوردستان واالشكالية العراقية رجايى فايد (الكاتب واحمللو السياسي امل ري)
(آذار.)2007
 -2ةنطال خظل ن ف قرن من التعريب كفاح حممود ةنطاىل (الكاتب واحمللو
السياسي) (آب.)2007
 -3ةؤزا ورةى ا ور كا (هةو انة بؤ ةيتنة ة نو) جبار قادر غفور (الدكتور-
امل تو بتاريخ تركيا املعاصر) (تشرين الثاني.)2007
 -4ةؤزا ورةستانىَ و ةةو ة ني ةةور و بةر ،اروان ئا رةيى (ن كسةر و رةوةةنبكَر،
وري ةبةرى سة ةاليتا ورةستان) (تشرين الثاني.)2007
 -5كوردستان يف عراق متغ
(نيسان.)2010

رجا ى فايد (الكاتب واحمللو السياسي امل ري)
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ثانياً  /حلقات النقايف :
 -1القومية الكوردية بني ثظث قوميات تعايش ام صراع (آذار.)2007
 -2كركوك بني احلق الكوردي واالعرتا العربي والتهديد الرتكي (نيسان.)2007
 -3كوردستان  -العراق  :بني الدا رة الوطنية والددا رة القوميدة يف سدياق املدتغ ات علدى
الساحات الدولية واالقليمية العدد (( )7تشرين االول .)2007
 -4خاى ككرنا ر كا ذ بوَ ورةستانا عساق َ - ,خةرج و ئةمام ( -نيسان.)2008
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