اﻟ

ﻄﺒ

ﻌﺔ

ا
ﻟﺜﺎﻟ
ﺜﺔ

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﻲ

مسعود بارزاني

2

خارطة سلطة اإلمرباطورية
العثامنية يف قارة آسيا سنة 1893
يف عهد السلطان عبدالحميد ،يظهـر
فيها بوضـوح أن كـــــــركـــــوك تقع يف وسط
كـــوردســــتــــان.

3

4

5

خارطــة اإلمرباطوريــة العثامنيــة املرســومة يف لنــدن
يف  /12آيــار 1893 /مــن قبــل (،)Mons. R Danville
تــم اإلشــارة فيهــا اىل قســم مــن جغرافيــة كوردســتان.

6

7

خارطة االمرباطورية العثامنية التي نرشها ( )Henry Treesdale & co
يف لـنـدن سنــة  ،1834تشيـر اىل قسم من جغــرافية كــــوردســــتــــان.

8

اسم الكتاب :للتاريخ..
تأليف :مسعود بارزاني
كتاب "للتاريخ" صدر باللغة الكوردية وتمت ترجمته
الى العربية وهذه هي الطبعة الثالثة المنقحة.

المصمم :آسو مامزاده
الطبعة الثالثة :أربیل ،نيسان 2021

عدد النسخ2000 :
مطبعة روكسانا

رقم اإليداع فــي المديرية العامة للمكتبات:
( )778لسنة 2020

حقوق الترجمة وإعادة الطبع محفوظة لصالح
مؤسسة البارزاني الخيرية.

اهداء

إلی الذين ال ينحنون..

10

المحتویات
15
املقدمـة
20
تجزئة  كوردســتان
27
تأســيس دولة العراق
33
ثــورة   أيلــول
خطة إبادة الشــعب الكوردي وصهره داخل دولة العراق 38
42
االنتفاضـة
45
مؤمتر املعارضة العراقية و ســقوط النظام الســابق
51
حــرب   داعـش
58
خيبــة أمــل  الكــورد  مــن  العــراق  الجديـد
63
زيــارة إىل أمــركا
67
زيــارة  إىل بغــداد  
70
قرار إجراء االســتفتاء
84
ردود األفعــال و الضغــوط  الدوليـة

11

اجتامع  ســحيال
الشــعب أدىل بصوته
ردود أفعــال الحكومــة  العراقيـة
الســادس عرش من أكتوبر
كلمــة   أخــرة
املالحـق
الوثائـق
فهرســت  األســاء والعناوين واألماكن
الخرائـط

87
94
98
102
110
117
199
247
265

12

 16تشرين الثاني 2016
بعشيقه ،حفلة انتصار عمليات
تحرير بعشيقة.

Photo: Adnan Muhammed

13

14

15

املقدمة
للشــعب الكــوردي تأريــ ٌخ وجغرافيــا ولغــ ٌة وثقافــ ٌة وعــاداتٌ

وتقاليــ ُد خاصــة ،يعيــش منــذ آالف الســنني عــى أرضــه ،وطــوال
التاريــخ التــزم مببــادئ التســامح والتّعايــش ،وثقافــة التعايُــش مــع

القوميــات واألديــان األخــرى املتجـذّرة يف عمــق تاريخــه ،هــي محــل
الفخــر واالعتــزاز.

خــال الســنوات الخمســمئة املاضيــة ،تعــ ّرض هــذا الشــعب

إىل محــاوالت إصهــار وإبــادة كثــرة ،ولكنــه اســتطاع النجــاة مــن
جميعهــا.

قبــل خمســة قــرون تــم تقســيم بــاد الكــورد بــن اإلمرباطوريتــن

العثامنيــة والصفويــة ،وبعــد الحــرب العامليــة األوىل ،ودون رغبتهــم
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وإرادتهــم ،ق ُّســمت عــى أربــع دول .هــذا التقســيم خلّــف أوضاعــاً
جيوسياســية ُمع ّقــدة جــدا ً ،ولألســف مل يتــم االعــراف يف أي جــزء

مــن األجــزاء األربعــة بالحقــوق املرشوعــة للكــورد ،كــا تــم إنــكار
وجودهــم .ونتيجــة لتلــك السياســة الخاطئــة ظهــرت رصاعــات

طويلــة األمــد مل تســتطع الحكومــات إنهــاء الكــورد ،ومل يســتطع

الكــورد إســقاط تلــك الحكومــات ،ويف هــذا املجــال ســالت الكثــر
مــن الدمــاء ،وكانــت شــعوب املنطقــة والســام واالســتقرار هــي
املتــررة األساســية.

هــذا الواقــع غــر الصحيــح يوحــي أن عــى الطرفــن مراجعــة

والســلمية ،بــدالً
ر يف الحلــول الدميقراطيــة ِّ
الــذات .وعليهــا التفك ـ ُ

عــن الحــروب واإلنــكار .وبحكــم ذلــك الواقــع املفــروض خــال املئــة

ســنة املاضيــة ،حصــل كلُّ جــزء مــن كوردســتان عــى خصوصيــات
ي جــزء
معيّنــة بحيــث ال يجــوز أن تصبــ َح املشــكالتُ والحلــولُ أل ّ

وفــق
مثــاالً لألجــزاء األخــرى .ويجــب أن تعالــج مشــكالتُ كلّ جــزء َ

خصوصياتــه املوضوعيــة وأوضاعــه الذاتيــة يف إطــار الحــوار،
وباألســاليب الســلمية والدميقراطيــة.

يلقــي الضــو َء عــى تأريــخ وآالم الجــزء
هــذا الكتــاب يحــاولُ أن
َ
ــق بالعــراق قبــل مئــة ســنة .وعنــد مقارنــة هــذا الجــزء
الــذي أُل ِح َ

مــع األجــزاء األخــرى ،نالحــظ أن الحركــة التحرريــة الكورديــة يف

كوردســتان العــراق ،تط ـ ّورت بشــكل أكــر ،أمــا رصاعــات الحكومــات
مــع الكــورد فقــد كانــت أعنــف ،والتهميــش وإلحــاق األذى كان أكثــف،
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ووصــل إىل مرحلــة اإلبــادة الجامعيــة للشــعب الكــوردي .ولكــن
يف الوقــت ذاتــه ،كانــت فــرص االتفــاق ومحــاوالت معالجــة قضيــة
الكــورد كثــرة ،وكان الكثــر مــن الشــخصيات العربيــة الصديقــة
للكــورد واملتف ّهمــة للقضيــة العادلــة واملرشوعــة لشــعب كوردســتان

موجــودة داخــل األطــراف السياســية واملراكــز العراقيــة.

الدولــة العراقيــة منــذ تأسيســها إىل مرحلــة مــا بعــد  2003مل

تقبــل برشاكــة ومشــاركة الكــورد ،بــل حاولــت إبقاءهــم كتابــع
للقوميــة الرئيســية العربيــة وصهرهــم فيهــا ،ولك ّنهــا مل تفلــح .بعــد
 ،2003وبعــد انقطــاع تــام ،ملــدة ( )12عام ـاً ،عــن الدولــة العراقيــة،

طوعــي إىل العــراق ،وشــاركوا يف بنــاء عــراق
عــاد الكــورد بشــك ٍل
ٍّ

دميقراطــي فيــدرايل يضمــ ُن فيــه الدســتو ُر حقــوقَ جميــع األطــراف.
لكــن لألســف ،يف تلــك الفرصــة مل يتّعــظ الحــكام الجــدد يف

العــراق مــن التأريــخ ،فأعــادوا أخطــاء املــايض ،وأخــذت الدولــة

الدميقراطيــة الفيدراليــة طابعــاً طائفيــاً يف مامرســاتها ،وعملــت

والســ ّنة) والســيطرة عــى
مــن أجــل تهميــش املك ّونــن (الكــورد ُّ

إرادتيهــا .الســلطات الجديــدة ســلكت ســبيلَ التنكيــل واالنتقــام،

وكانــت قراراتهــا ومامرســاتها طائفيــة بامتيــاز ،تلــك القــرارات
واملامرســات بح ـ ّد ذاتهــا تع ـ ُّد أدل ـ ًة عــى أن املتســلطني يف العــراق
الجديــد خطــوا نحــو تقســيم البــاد.

الســلطة،
هــؤالء ،بعــد ســنة  ،2005وبعدمــا ثبّتــوا أقدامهــم يف ُّ

تجاهلــوا الدســتور ،وأداروا ظهورهــم للرشاكــة ومبــادئ التوافــق
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والتــوازُن .وخرقــوا خمســاً وخمســن مــادة دســتورية ،وبخرقهــم

للدســتور وعملهــم بالــروح الطائفيــة د ّمــروا معــاين وحــدة العــراق
واإلجــاع الوطنــي.

إن عــدم التــزام الحكومــات العراقيــة بالدســتور وتجا ُهــل

مبــادئ الرشاكــة والتوافــق والتــوازن ،وجهــود تهميــش وتصغــر
دور كوردســتان ،والفــوىض التــي ســادت يف العــراق ،دفعــت شــعب

كوردســتان عــى التفكــر والبحــث عــن ســبيل آخــر للحــل.

الذيــن تولــوا الســلطات يف العــراق الجديــد ،وألنهــم مل يكونــوا

مؤمنــن بالدســتور ومبــادئ الرشاكــة ،يتح ّملــون مســؤولية األوضــاع
التــي آلــت اليهــا يف العــراق ،والشــعب الكوردســتاين الــذي مل يكــن

مســؤوالً عنهــا ،كان مــن حقــه أن يســأل ،بعــد كل تلــك املأســاة
واآلالم الفضيعــة :ملــاذا هــؤالء غــر مســتعدين لقبــول رشاكــة الكــورد
يف الدولــة؟.

وإذا كان هــؤالء ال يريــدون رشكاء ،ماذا يفعل الكوردي؟

هل يبقى معهــم كتابع ُمه ّمش؟.

هــؤالء ال يقبلــون بالرشاكــة ،والكــورد ال يرضــون بالهامشــية.

حســناً ،مــاذا يفعــل شــعب كوردســتان؟ وأي ســبيل يســلك؟ .الســؤال

الجوهــري الــذي طــرح نفســه كان :ملــاذا ال نســلك طريقــاً ســلمياً
يحقــق األخــوة والســام الدامئــن ،ويعالــج بشــكل جــذري كلّ ال ُعقــد
واملشــكالت التاريخيــة املليئــة بــآالم؟ .مــع ذلــك ،يف تلــك األوضــاع،
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كان مــن الــروري اإلصغــاء لشــعب كوردســتان ومعرفــة مــا يريــد.
هــل يريــد االســتمرار يف املعانــاة والكــوارث والبقــاء يف الهامــش ،أم

يريــد االســتقالل؟.

يف  25أيلــول  ،2017رفــع شــعب كوردســتان صوتَــه املــرو َع
وحقــق االنتصــا َر .ولكــن ردود األفعــال العراقيــة
بطريقــ ٍة ســلمي ٍة،
ّ

ودول الجــوار واملجتمــع الــدويل تجــاه الصــوت الســلمي لشــعب

كوردســتان كانــت ظاملــة وبعيــدة عــن مبــادئ حقــوق اإلنســان
والتعايــش .وأظهــرت أنهــم كانــوا متفقــن عــى اســتمرار معانــاة

شــعب كوردســتان والعيــش مــع عقليــة اإلنــكار ،ألن مصالحهــم
تقتــي ذلــك.

مسعود بارزاين
أیلول 2020
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تجزئة كوردستان
أصبحــت أرض كوردســتان خــال معركــة جالديــران 1التــي اندلعــت يف 1514

بــن اإلمرباطوريتــن العثامنيــة والصفويــة ،ســاح ًة للحــرب فيهــا ،وكانــت نتيجتهــا

تقســيم أرض كوردســتان بــن اإلمرباطوريتــن وتشــتيت األمــة الكورديــة ،ويف
 1639وتحــت عنــوان معاهــدة زهــاو ،وقعــت اإلمرباطوريتــان يف مدينــة رسبــول
زهــاو 2معاهــدة لتقســيم أرض كوردســتان بينهــا .ومبوجبهــا خضعــت ثــاث أربــاع

أرض كوردســتان للســلطة العثامنيــة ،والربــع اآلخــر خضــع للســلطات اإليرانيــة.
لكــن هــذا التقســيم مل يعــ ِن أ َّن يف إمكانيــة القوتــن الكبريتــن يف ذلــك الوقــت

صهــر وإفنــاء الشــعب الكــوردي..

رغــم ذلــك التقســيم القــري ،اســتطاع الشــعب الكوردســتاين املحافظــة ،لفــرة

طويلــة ،عــى لغتــه وعاداتــه الخاصــة ،وعــن طريــق الثــورات واالنتفاضــات ورفــض
 -1معركــة نشــبت يف  /23آب 1514 /بني اإلمرباطوريتــن العثامنية والصفوية ،انتــر فيها العثامنيون
واســتطاعوا الســيطرة عىل مدينة تربيز ،عاصمة الصفويني.
 -2مدينــة تابعة ملحافظة كرماشــان الواقعة يف غرب إيران ،وســكانها من الكورد.
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متســك بهويتــه الخاصــة .ورغــم أن الثــورات واالنتفاضــات
كلّ أشــكال الظلــم ّ
الكورديــة كانــت تتع ـ ّرض للقمــع واإلخــاد إال أن التص ـ ّدي للظلــم كان واحــدا ً مــن
خــواص اإلنســان الكــوردي خــال القــرون املاضيــة..

يف ربيــع  ،1907عقــد اجتــاع مبشــاركة الشــيخ عبدالســام الثــاين البــارزاين يف

منــزل الشــيخ نورالديــن محمــد الربيفــكاين ،رئيــس التكيــة القادريــة يف بريفــكان.

وكــا ذكرتــه يف كتــاب (البــارزاين والحركــة التحرريــة الكورديــة) ،خــال ذلــك
ر مــن رؤســاء العشــائر والوجهــاء الكــورد ،يف برقيــة تــم
االجتــاع دعــا عــد ٌد كب ـ ٌ
توجيههــا إىل الســلطان العثــاين الســاح بـــ :

 -1جعــل اللغــة الكورديــة لغــة رســمية يف املناطــق الكورديــة ،وأن
تكــون الدراســة فيهــا باللغــة الكورديــة.
 -٢يجــب أن يعــرف القامئقاميــون ومــدراء النواحــي واملســؤولون
الحكوميــون يف املنطقــة الكورديــة اللغــة الكورديــة.
 -٣ألن اإلســام ديــن الدولــة ،يجــب أن تُصــ َدر األحــكام وفــق
الرشيعــة اإلســامية.
 -٤تــرف رضائــب الخدمــات الحكوميــة يف تصليــح الطــرق وبنــاء
املــدارس يف املناطــق الكورديــة  3.كــا أقســم الحــارضون ،يف ذلك
االجتــاع عــى الحفــاظ عــى املطالــب وعــدم التنــازل عنهــا،
ودعــوا الشــيخ عبدالســام بالتوقيــع عــى الربقيــة نيابــة عنهــم.
وعندمــا اســتلمت الدولــة العثامنيــة تلــك الربقيــة ،اعتربتهــا
مبثابــة الخــروج عــن األمــر الحكومــي واملطالبــة باالنفصــال.
 -3مەسعود بارزانی ،بارزانی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد ،بەرگی یەكەم  ،1931 -1958چاپخانەی ڕۆژهەاڵت،
 2020ل .20
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وبهــذه املناســبة ،ويف نهايــة ســنة  1907قدمــت إىل املنطقــة قــوة عثامنيــة

ي مــن رؤســاء العشــائر
بقيــادة (محمــد فاضــل باشــا داغســتاين) ،ومل يتصــ َّد أ ٌّ

لتلــك القــوة .ووقــع كلُّ الثقــل عــى بــارزان ،حيــث أمــر الشــيخ عبدالســام بالدفــاع
والتصــ ّدي للقــوة ،واســتم ّر البارزانيــون يف الدفــاع ملــدة شــهرين ،يف النهايــة

أرغــم الشــيخ عــى تــرك املنطقــة واللجــوء إىل (مــار شــمعون) األشــوري .ووصــل
داغســتاين إىل بــارزان وأحرقهــا ،وأرس مصطفــى بــارزاين الــذي كان عمــره ثــاث

وســجنا يف ســجن املوصــل ملــدة ســنة واحــدة.
ســنوات مــع والدتــهُ ،

4

يف العــام  ،1908عــاد الشــيخ عبدالســام إىل منطقــة بــارزان ،وجمــع عــددا ً مــن

البارزانيــن يف قريــة بــاب ســيفا خلــف جبــل شــرين الــذي يقــع يف شــال قريــة

بــارزان ،وهاجــم القــوة الرتكيــة املوجــودة يف املنطقــة ،وألحــق خســائ َر كبــر ًة

بالجيــش العثــاين .بعــد ذلــك االنتصــار العظيــم ،دعــا العثامنيــون إىل الحــوار

مــع الشــيخ عبدالســام ،ونتيجــة للحــوار ،أطلــق الشــيخ رساح األرسى العثامنيــن،

وتــم تعويــض خســائر البارزانيــن .لكــن (ســليامن نظيــف باشــا) وايل املوصــل
هاجــم مــرة أخــرى منطقــة بــارزان ســنة  ،1913وعــى إثــر الهجــوم تــرك الشــيخ
جــه هــذه املــرة إىل رشق كوردســتان ،وذهــب إىل الســيد طــه محمــد
املنطقــة ،وتو ّ

صديــق النهــري يف قريــة رازان قــرب ورمــي .وخصــص الســلطان العثــاين هديــة
مثينــة ملــن يســتطيع أن يعتقــل أو يقتــل الشــيخ.

5

لقــد كان الفكــر االســتقاليل راســخاً وموجــودا ً عنــد القــادة والرجــال الكــورد

العظــاء قبــل ســقوط اإلمرباطوريــة العثامنيــة ،ويف هــذا الصــدد تح ـ ّدث الكاتــب
والرحالــة الربيطــاين (دبليــو .يئ.ويكــرام) يف كتابــه (مهــد البرشیــة الحیــاة فــی

 -4مســعود البارزاين ،املصدر السابق ،ص .20
 -5املصدر الســابق ،ص .21
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رشق كردســتان) عــن لقائــه مــع الشــيخ عبدالســام .وأثنــاء اإلعــان عــن رغبتــه

بالعــودة إىل بريطانيــا لعــدة أشــهر ،أعــرب الشــيخ عبدالســام عــن اســتعداده

للذهــاب معــه إىل بريطانيــا لــي يتم ّكــن مــن اللقــاء مــع رئيــس كنيســة كانرتبــري

ليطلــب منــه بنــاء املــدارس يف قــرى كوردســتان ،وليــزور بعدهــا امللــك جــورج،
ويبحــث مشــكلة كوردســتان ،وليتحــاور معــه بشــأن االســتقالل.

6

جــه الشــيخ عبدالســام مــع (مارشــمعون) اآلشــوري وأندرانيــك
يف العــام  1914تو ّ

باشــا األرمنــي مــن قريــة (رازان) إىل تبليــس 7حيــث التقــوا فيهــا مببعــوث القيــر

الــرويس ،وتباحثــوا معــه بشــأن تأســيس دولــة فيدراليــة مختلطــة تضــ ُّم الكــورد

واألرمــن واآلشــوريني .مبعــوث القيــر الــرويس تع ّهــد مبســاندتهم ومســاعدتهم يف
ســبيل التحــرر مــن الحكــم العثــاين .يذكــر أن (ســرجي الفــروف) وزيــر الخارجيــة
الــرويس ،وخــال زيارتــه إلقليــم كوردســتان يف  /7أكتوبــر  ،2019كان قــد رصح يل

يف مدينــة أربيــل ،أنــه حســب الوثائــق الروســية فــإن شــخصاً مــن عائلــة البــارزاين
ســبق وأن زار روســيا والتقــى بالقيــر 8الــرويس ،وكان يقصــد بذلــك الشــيخ

عبدالســام البــارزاين.

كانــت هــذه املعلومــة جديــدة يل بحيــث كنــت أعتقــد أ ّن الشــيخ عبدالســام

قــد التقــى فقــط مببعــوث القيــر يف تبليــس ،أمــا األحــداث التــي تلــت تلــك

الزيــارة وكذلــك انــدالع ثــورة أكتوبــر  1917يف روســيا فقــد ســاهمت يف

إلغــاء فكــرة مســاندة ودعــم الــروس إلنشــاء تلــك الدولــة .بعــد عودتهــم مــن
 -6مهــد البرشیــة الحیاة يف رشق كردســتان ،دبليو .يئ.ويكرام ،نقلــه إىل العربية جرجيس فتح ﷲ ،دار
آراس للطباعــة والنرش ،أربيل  ،2010ص .123
 -7عاصمــة جمهورية جورجيا.
 - 8القيــر الرويس ،نيكوالي الكســاندروفيج رومانــوف ،أو نيكوالي الثاين  ،1918-1868آخر قيارصة
روســيا ،من  1894لغاية  1917كان إمرباطورا ً لروســيا.
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وس ـلّموا إىل العثامنيــن .يف
تبليــس ،وإثــر مؤامــرة قــذرة ا ُعتقــل الشــيخ ورفاقــهُ ،

البدايــة نقــل العثامنيــون الشــيخ عبدالســام إىل (وان) ومنهــا إىل (املوصــل)،
ويف وقــت مل متـ ِ
ـض ســوى عــدة أيــام عــى انــدالع الحــرب العامليــة األوىل  ،9أُعــدم

الشــيخ عبدالســام البــارزاين وثالثــة مــن رفاقــه يف  /14كانــون األول.1914 /

مــن الــروري أن أذكــر هنــا ،أنــه بعــد استشــهاد الشــيخ عبدالســام ،تح ّمــل

شــقيقه الشــيخ أحمــد ،وهــو يبلــغ مــن العمــر مثانيــة عــر عامــاً فقــط ،مهــام
رئاســة البارزانيــن .وكان ذلــك متزامنـاً مــع بدايــة الحــرب العامليــة األوىل ،واحتــال

الجيــش اإلنكليــزي ألرايض العــراق وجنــوب كوردســتان.

ـرب أوزا َرهــا ،اتّفــق الحلفــا ُء فيــا بينهــم عــى التوقيــع عــى
قبــل أن تض ـ َع الحـ ُ

سلســلة مــن االتفاقيــات ،ق ـ ّرروا فيهــا كيفيــة إرشاف قواتهــم عــى املناطــق التــي
كانــت خاضعــة للعثامنيــن ،ووزعــوا ممتلــكات اإلمرباطوريــة العثامنيــة املنهزمــة
فيــا بينهــم .ويف هــذا اإلطــار ،ويف ســبيل توزيــع املناطــق التــي كانــت تحــت

ســيطرة العثامنيــن ،وبعــد اتفــاق ثنــايئ بــن الدبلومــايس الربيطــاين (مــارك

ســايكس) ،والدبلومــايس الفرنــي يف بــروت (فرانســوا جــورج بيكــو) ،وتبــا ُد ِل
ال ّرســائل مــع (ســريك ســازانوف) ،وزيــر الخارجيــة الــرويسُ ،عقــد اجتــا ٌع

يث يف مدينــة ســانت بطــرس بــورك ،تق ـ ّرر فيــه تنفيــذ الربنامــج الــري الــذي
ثــا ٌّ

تــم صياغتــه مــن قبــل مــارك ســايكس وفرانســوا جــورج بيكــو بشــأن توزيــع
 -9بحجــة اغتيــال األمــر وويل العهــد ( ارشــيوك فرانــز فريدينانــد  ،)Ferdinand Archduke Franzمــن
قبــل (كافريلــو برنســيب  ) Gavrilo Principالــذي كان عضــوا ً يف مجموعــة األحــرار الرصبيــن ،أعلــن
إمرباطــور منســا -هنكاريــا( أوتــرش -مجارســتان) يف  /28حزيــران 1914/الحــرب ضــد رصبيــا ،ويف
اليــوم التــايل أعلنــت كل مــن اإلمرباطوريــة الروســية وبريطانيــا ،فرنســا ،وبعدهــا إيطاليــا ،الربتغــال،
رومانيــا وقوفهــا إىل جانــب رصبيــا ،ويف املقابــل انخرطــت كل مــن أملانيــا والدولــة العثامنيــة يف
الحــرب ،تلــك الحــرب التــي عرفــت بالحــرب العامليــة األوىل ،قتــل فيهــا أكــر مــن عــرة ماليــن
إنســان ،وانتهــت يف  1918 /11/11واندحــار جبهــة أملانيــا والنمســا – هنكاريــا واإلمرباطوريــة
العثامنيــة))
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األرايض العثامنيــة ،ويف يــوم  /16آيــار 1916 /تــم التوقيــع عــى املعاهــدة

تحــت عنــوان (ســايكس -بيكــو) ،وتــم مبوجبهــا توزيــع أرايض الدولــة العثامنيــة.
أرض روم وطرابــزون ووان وأرمنســتان العثــاين
ـت ُ
حـ ْ
ومبوجــب تلــك املعاهــدة ُم ِن َ

إىل روســيا  ،10أمــا فرنســا فقــد اســتلمت ســوريا ولبنــان ،واإلنكليــز نالــوا العــراق

واألردن وفلســطني.

يف ذلــك االجتــاع بــن الــدول الثــاث ،تــم تقســيم كوردســتان التــي كانــت

ر مــن أرض الشــعب
تخضــع لإلمرباطوريــة العثامنيــة إىل ثالثــة أجــزاء ،جــز ٌء كبــ ٌ

الكــوردي بقــي كــا هــو ،وتــم تقســيم الجزأيــن اآلخريــن عــى دولتــي العــراق
وســوريا قبــل تأسيســهام.

وتوصلــوا إىل اتفــاق
يف نيســان  ،1920اجتمــع املتحالفــون يف (ســان رميــو) ّ 11

تقاســم منطقــة الــرق األوســط .وبعــد إعــداد وصياغــة مســودة
جديــد حــول آليــة ُ
االتفاقيــة ،ســلموها بشــكل مكتــوب إىل الســلطان العثــاين .ويف يــوم  /10آب/
 1920تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل قــوى التحالــف وممثــل الحكومــة العثامنيــة يف
قريــة ســيفر قــرب باريــس ،ومبوجبهــا تــم فصــل الشــام (لبنــان وســوريا) ،العــراق،
األردن ،وأزمــر عــن الدولــة العثامنيــة.
 -10يف أكتوبــر  ،1917أنهــى الشــيوعيون برئاســة لينــن ســلطات القيــر الــرويس وانســحبوا مــن
االتفاقيــة ،ويف  1917/11/17تــم نــر نــص االتفاقيــة يف صحيفتــي برافــدا وإزوســتيادا ليطلــع
عليهــا الــرأي العــام وشــعوب املنطقــة ،وبعــد ثالثــة أيــام نــرت صحيفــة كارديــان ،أيضــاً ،نــص
االتفاقيــة.
 -11هــذا االجتــاع الــذي عقــد يف نيســان  1920بــن بريطانيــا وفرنســا والواليــات املتحــدة ،ح ـ ّدد
ري بــن بريطانيــا وفرنســا أصبحــت واليــة املوصــل
وضــع الــدول العربيــة .وحســب االتفــاق الــ ّ
تحــت ســيطرة الفرنســيني ،ولكــن فرنســا يف ذلــك االجتــاع رفعــت يدهــا عــن واليــة املوصــل لصالــح
حليفتهــا بريطانيــا .بــرط أن تنفــذ وعــد بلفــور ،وتــم إخضــاع ســوريا ولبنــان لالحتــال الفرنــي.
ســان رميــو مدينــة إيطاليــة.

26

اتفاقيــة ســيفر (تــم توقيعهــا يف  /10آب ،)1920/خصصــت جــزءا ً منهــا للشــعب

الكــوردي الــذي تــم تعريفــه بكوردســتان ،ويف البنــد  64جــاء مايــي:

(خــال عــام بعــد هــذه املعاهــدة ،إذا طالــب الكــورد ،يف
املناطــق املذكــورة يف املــادة  ،62مــن عصبــة األمــم االســتقالل،
وإذا أثبتــوا أن غالبيــة الكــورد يرغبــون االســتقالل واعرتفــت
12
جمعيــة األمــم أن الكــورد يســتحقون االســتقالل).
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تأسيس دولة العراق
إثرالتوقيــع عــى معاهــدة ســيفر الــذي شــملَ إقليــم جنــوب كوردســتان الــذي

كان يضــ ُّم واليــ َة املوصــل وجــزءا ً واســعاً مــن شــال كوردســتان ،وتلبيــة لدعــوة

مبــارشة مــن ونســتون ترششــل ،وزيــر املســتعمرات الربيطــاين ومســؤول شــؤون
العــراق ،عقــد يف القاهــرة ســنة  1921مؤمتــر تقــ ّرر فيــه إنشــاء مملكــة العــراق،

ــن (األمــر
ووفقــاً إلطــار السياســة الرئيســية الربيطانيــة يف الــرق األوســطُ ،ع ّ
فيصــل) النجــل الثــاين للحســن رشيــف (مكــة) ملــكاً عــى العــراق ومنحــه التــاج
امللــي ،طبعـاً دون أن يتــم مراعــاة خصوصيــات الشــعوب التــي تقطــن هــذا اإلقليــم

املــيء بالعقــد واملشــكالت ،13وهكــذا تــم تصميــم األســاس لدولــة مل تشــهد
االســتقرار طــوال مئــة ســنة.

 -13کورد تورک عەرەب ،سیسیل جۆن ئیدمۆندس ،وەرگێڕانی حامید گەوهەری ناوەندی ئاوییەر بۆ چاپ و
باڵوكردنەوە ،الپەڕەی .١٥٥
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يف أعقــاب ذلــك املؤمتر(مؤمتــر القاهــرة) دعــا امللــك فيصــل ،يف رســالتني،

املنــدوب الســامي الربيطــاين يف العــراق ،إىل ضــم كوردســتان إىل العــراق .وقــد

أجــاب ونســتون ترششــل وزيــر املســتعمرات الربيطــاين عــى رســالتَ ْي امللــك

قائ ـاً( :نحــن وعدناكــم إنشــاء دولــة ،وليســت إمرباطوريــة ،الكــورد أمــة ميتلكــون
جغرافيــا خاصــة ،وحدودهــم سلســلة جبــال حمريــن).

حســب قــرار تعيــن امللــك ،يف حزيــران  ،١٩٢٠تــم نقــل فيصــل بســفينة

إنكليزيــة مــن مكــة إىل البــرة ،ويف  /23آب  ١٩٢١ /نصبــوه ملــكاً عــى العــراق.

14

يف  /1ترشيــن الثــاين ،1922 /تــم تغيــر النظــام امللــي العثــاين إىل النظــام

ـر اســم اإلمرباطوريــة العثامنيــة إىل الجمهوريــة الرتكيــة ،وأصبــح
الجمهــوري ،وتغـ ّ
مصطفــى كــال رئيســاً للجمهوريــة ،بعــد ذلــك ويف ســبيل متتــن وتقويــة

الجمهوريــة الجديــدة دعــت تركيــا دول التحالــف إىل العــودة إىل مائــدة املفاوضــات.
وخــال الفــرة مــن  /15ترشيــن الثــاين 1922 /إىل  /23حزيــران 1923/اجتمــع

ممثلــو بريطانيــا ،فرنســا ،أمــركا ،روســيا ،إيطاليــا ،اليابــان ،رومانيــا ،وتركيــا وعــدد
مــن الــدول األخــرى ،عــدة مــرات يف مدينــة لــوزان الســويرسية ،ويف النهايــة وتحــت

عنــوان معاهــدة لــوزان.

15

تــم إلغــاء معاهــدة ســيفر ،وأوقفــوا حلــم األمــة الكورديــة يف الوصــول إىل نيــل

االســتقالل والحصــول عــى ح ّقــه املــروع.

 -14کورد تورک عەرەب ،سیسیل جۆن ئیدمۆندس ،وەرگێڕانی حامید گەوهەری ناوەندی ئاوییەر بۆ چاپ و
باڵوكردنەوە ،الپەڕەی .١٥٥
 -15يف  /24متــوز 1923 /تــم إلغــاء معاهــدة ســيفر ،كــا تــم التوقيــع عــى معاهــدة لــوزان ،ومبوجــب
إتفاقيــة لــوزان احتفظــت تركيــا بكامــل البــاد ومل يتــم التطــرق إىل حقــوق الكــورد ،فقــط تــم اإلشــارة
إىل الجهــود الخرييــة لــدول التحالــف تجــاه األقليــات يف تركيــا.
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تنص عىل أنه:
الفقــرة الثانيــة من البند الثالث مــن معاهدة لوزان ُّ
(إذا حدثــت خالفــات حدوديــة بــن العــراق وتركيــا بشــأن واليــة
املوصــل ،خــال فــرة تســعة أشــهر بعــد تأريــخ التوقيــع عــى هــذه
املعاهــدة ،ومل تجــد تركيــا وبريطانيــا ح ـاً ســلمياً للمشــكلة ،تُحــال
16
القضيــة إىل مجلــس عصبــة األمــم.
بــدأت تلــك املباحثــات ،مبذكــرة بريطانيــة تحــت إرشاف الســيد (بــريس كاكــس)

و (ر.ف.جارديــن) النائــب اإلداري ملحافظــة املوصــل ،يف  /19آيــار ،1924 /ولكنهــا

مل تصــل إىل نتيجــة .أمــا عصبــة األمــم فقــد تح ّملــت مهمتهــا ،وأرســلت يف /30

أيلــول ،1924 /لجنــة دوليــة مؤلفــة مــن ممثــي :الســويد ،هنكاريــا ،بلجيــكا،

وإيطاليــا ،وعينــت ســويس لكتابــة بروتوكــول اللجنــة الخاصــة مبعالجــة مشــكلة
الحــدود بــن تركيــا والعــراق.

17

ووصلتتلــك اللجنــة يف  /16كانــون الثــاين ١٩٢٥ /إىل بغــداد ،بعدهــا ذهبــت إىل

املوصــل ،وبعــد جــوالت ميدانيــة اســتغرقت مــ ّدة شــهرين يف املناطــق املتنــازع
عليهــا ،والتحــ ُّدث مــع أهــايل املنطقــة ،وجهــت تقريــرا ً إىل عصبــة األمــم دعــت

فيــه إىل منــح املناطــق الواقعــة جنــوب خــط بروكســل18إىل العــراق ،رشيطــة بقــاء

العــراق تحــت االنتــداب الربيطــاين ملــدة خمســة وعرشيــن عامــاً ،ورشيطــة أن
-16مســعود البارزاين ،املصدر السابق ص .12
 -17كانــت اللجنــة تضــم :إينــار أف ورســن  Einar af Wirsénمــن الســوید ،کونــت بــاول تلکــی Count
 Paul Telckiمــن هنكاريــا ،کولونيــل أي .بــاول  A. Pauliمــن بلجيــكا ،ســینیور رودولــو Signor
 Roddoloمــن إيطاليــا ،و كونــت هوراســدو برتالــس  Count Horacede Portalesمــن ســويرسا.
 -18بعــد اتفاقيــة لــوزان ،شــكلت عصبــة األمــم لجنــة يف بروكســل لرســم الحــدود بــن تركيــا والعــراق.
بعــد تشــكيل تلــك اللجنــة ،قامــت عصبــة األمــم بتشــكيل لجنــة أخــرى مؤلفــة مــن ثالثــة أعضــاء،
هــم :أي.أي ئيــف ،ويرســون .senAaf. w Aمــن الســوید ،کونــت بــاول تلکــی  Count Paul Telckiمــن
هنكاريــا ،کولونيــل أي .بــاول  A. Pauliمــن بلجيــكا .للتحقيــق يف مشــكلة الحــدود بــن تركيــا والعــراق.

30

تحمــي الحكومــة الجديــدة امل ُش ـكّلة يف العــراق حقــوق الكــورد يف إدارة شــؤونهم،

وأن تصبــح اللغــة الكورديــة لغـ ًة رســمي ًة يف التدريــس والتعليــم والدوائــر واملحاكــم.
حســب ذلــك التقريــر ،فــإن أغلبيــة الذيــن أُخــذت آراؤهــم مــن (الكــورد) ،كانــوا

مــع العيــش ضمــن العــراق بــدالً عــن العــودة إىل العيــش تحــت ظــل الحكــم الــريك.
ذلــك االســتفتاء مل يكــن يهــدف إىل اختيــار االســتقالل بدليــل أنــه وضــع أمــام ســكان

املناطــق الكوردســتانية خياريــن فقــط وهــا( :البقــاء مــع تركيــا أو االنضــام إىل
العــراق) .وهكــذا صادقــت عصبــة األمــم عــى املــروع ،ولكــن الــروط الــواردة فيــه

والتــي كانــت يف صالــح الكــورد مل تصــل إىل نتيجــة ،ومل ت ُن ّفــذ ،والدولــة الجديــدة

التــي تشــكلت عــى أســاس الرشاكــة بــن الكــورد والعــرب ،خرقــت الرشاكــة
الكورديــة.

الكوردأنقــذوا واليــة املوصــل مــن أيــدي تركيــا ،ولكــن ،هــل تذكّــر العــرب هــذا

األمــر؟ كــا أشــار إليــه املنــدوب الربيطــاين سيســيل جــي إدمونــدز يف كتابــه
(كــورد تــرك عــرب) ،وقــال( :وإنهــم لعــى إدراك تــام مبــا فعلــوه ،أتــرى ســتفتح

الحكومــة العراقيــة عينيهــا بهــذه املناســبة وتتب ّنــى سياســة كرميــة بعيــدة النظــر

ي عــى يــد
ـعب الكــورد ُّ
تجــاه الكــرد؟) 19 .الحــوادث والكــوارث التــي تعـ ّرض لهــا الشـ ُ

الدولــة العراقيــة ،كلهــا وثائــق تــدلُّ عــى أن العــرب نســوا الفضــل الكــوردي.

وتيــار ذلــك الــراع ،كان الشــيخ محمــود الحفيــد قــد انتفــض قبــل ذلــك ،يف
ســنة  ،1919يف الســليامنية ضــد الســلطات اإلنكليزيــة ويف ســبيل اســتعادة
حقــوق شــعب كوردســتان املهضومــة يف الدولــة الجديــدة ،وأعلــن دولــة
كوردســتان .يف تلــك األثنــاء ،بعــث الشــيخ أحمــد البــارزاين رســالة إىل رؤســاء
 -19كورد ترك عرب ،يسجي ادموندز ،ترجمةجرجیس فتح ﷲ ،دار اراس للطباعة و النرش اربیل  2012ص.574
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العشــائر يدعوهــم فيهــا إىل دعــم ومســاعدة الشــيخ محمــود ،كــا أرســل قــوة
مســلحة مــن البارزانيــن برئاســة مصطفــى البــارزاين إىل منطقــة الســليامنية
عــر خطــي (بالــك)  20و( وادي بيــاو)  21لدعــم الشــيخ محمــود 22 .وبعــد تجــاوز
عــدد مــن الكامئــن ،وصلــت القوتــان إىل أطــراف الســليامنية ،ولكـ ّن الجهــو َد كانــت
دون نتيجــة ،ألن اإلنكليــز ومــن خــال الهجــات الجويــة واألرضيــة قــد نالــوا مــن
دولــة كوردســتان املعلنــة مــن قبــل الشــيخ محمــود ،وأرسوا الشــيخ يف مضيــق
بازيــان ،وهــو مصــاب بجــراح ،ثــم أبعــدوه إىل الهنــد ،وتحــت الضغــط الجامهــري
أُرغمــوا ،يف العــام  ،1922عــى إعــادة الشــيخ محمــود إىل الســليامنية.
بعــد إلحــاق واليــة املوصــل التــي كانــت غالبيــة ســكانها مــن الكــورد بدولــة

العــراق الجديــدة ،ويف ســنة  1925تــم كتابــة أول دســتور لدولــة العــراق الجديــدة،

دســتور ُعــرف فيــا بعــد بدســتور العهــد امللــي ،وكثفــت بريطانيــا جهو َدهــا يف

ســبيل تقويــة ومتتــن الدولــة الجديــدة يف العــراق.

ـي  1931و 1932
وباملناســبة ذاتهــا انبثقــت حركتــان تحرريتــان كورديتــان يف عا َمـ ْ

بقيــادة الشــيخ أحمــد البــارزاين ويف ســنوات  1943و 1945بقيــادة املــا مصطفــى

البــارزاين ،ولكــن قصــف الطائــرات الحربيــة اإلنكليزيــة وهجــات القــوات الربيــة العراقية
التــي كانــت مدعومــة مــن قبــل املرتزقــة املحليــن (الجحــوش) ،أُر ِغــ َم املقاتلــون

البارزانيــون يف يــوم  11ترشيــن األول ســنة  1945عــى العبــور عــر الطــرق الجبليــة،

برفقــة نســائهم وأطفالهــم ،إىل منطقــة شــنو و مركــور يف كوردســتان إيــران.

23

 -20تقــع هذه املنطقة يف شــال رواندوز عىل طريــق هملتون وتصل إىل قرية رايات.
 -21وادي بيــاو جــزء من منطقة الســورجيني ،تقع يف رشق بارزان ،ومتر عربهــا طريق خليفان بارزان.
 -22مســعود البارزاين ،املصدر السابق ص .24
 -23بعــد إعــان جمهوريــة كوردســتان يف مهابــاد يف 22م كانــون الثــاين ،1946 /شــارك فيهــا البارزانيــون
برئاســة مصطفــى البــارزاين ،باالتفــاق مــع القائــد القــايض محمــد ،كبيشــمركه للدفــاع عــن جمهوريــة
كوردســتان.
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ر إىل حقيقــ ٍة تاريخيــ ٍة ال يعرفُهــا،
رسدتُ هــذه املقدمــة التاريخيــة لــي أشــ َ

مــع األســف ،الكثــر مــن العراقيــن ،ومــن ضمنهــم السياســيون ،أو أنهــم يعرفونهــا

لكنهــم يتناســونها ،أو يتجاهلونهــا كلــا تــم التطــ ُّرق إىل الحقــوق املرشوعــة

للكــورد .القضيــة الكورديــة كانــت موجــودة قبــل تأســيس دولــة العــراق ،قبــل أن
ـن لهــا امللــك .الكــورد كانــوا ميتلكــون جغرافيتهــم
ّ
تؤســس مــن قبــل اإلنكليــز ،ويُعـ ّ
الخاصــة يف املنطقــة التــي ُســ ّميت الحقــاً بالعــراق .لقــد خُرقــت حقــوقُ الكــورد

كأ ّمــة يف ظــلّ الرصاعــات بــن القــوى الكــرى والقــوى اإلقليميــة واملحليــة ،ومــا

الثــورات والحــركات التحرريــة الكوردســتانية العراقيــة يف العهــد امللــي إال أدلــة

دامغــة عــى عــدم قبولهــم باألوضــاع الجديــدة يف العــراق ووقوفهــم بشــدة ضــد
الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل تهميــش وصهــر الشــعب الكــوردي .دولــة العــراق

وتنصلــت مــن الوعــود التــي
يف ذلــك الوقــت خرقــت الرشاكــة بــن الكــورد والعــرب،
ّ
منحتهــا للكــورد منــذ بدايــة تأسيســها ،والتــي كانــت قــد منحــت لصالــح الكــورد،

كــا تجاهلــت مــا تــم اإلشــارة اليهــا يف مــروع لجنــة (عصبــة األمــم) .مــع ذلــك،

كانــت الحكومــة العراقيــة قــد اســتطاعت ،مبســاعدة اإلنكليــز ولفــرة معينــة
إخــاد الثــورات ،لكــن يف كلّ األحيــان كانــت الثــورات تندلــع مجــددا ً بقــوة وحــاس
شــديدين أكــر مــن ذي قبــل.

لقدضاعــت فرصــة بنــاء دولــة العــراق عــى مبــدأ الرشاكــة بــن الكــورد والعــرب
ـر يف
واحــرام حقــوق املواطنــة يف العهــد امللــي ،ولكــن هــل أُخــذت الـ
ـدروس وال ِعـ َ
ُ

الفــرص األخــرى لــي يســتطيع الكــوردي أن يعيــش يف أمــان ضمــن دولــة العــراق؟
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ثورة أيلول
عــاد البــارزاين الخالــد ورفاقــه مــن االتحــاد الســوفييتي إىل العــراق بعــد ثــورة
 /14متــوز 1958 /والتــي تع ـ ُّد انعطاف ـ ًة وفرص ـ ًة جديــدةً .،وخلقــت الثــورة أوضاع ـاً
وفرصـاً جديــدة يف ســبيل إعــادة صياغــة بنــاء دولــة العــراق ،بحيــث تســتطيع فيهــا
املك ّونــات العراقيــة ،واملواطنــون كافــة أن يعيشــوا بأمــان يف ظــل دولــة عرصيــة.
يف دســتور 1958وبوضــوح تــام ،تــم التأكيــد عــى رشاكــة الكــورد والعــرب يف الدولــة
وضــان الحقــوق القوميــة .لكــن لألســف ،تحــت ضغــوط وتأثــرات الشــوفينيني
واالنتهازيــن ،تــم تجاهــل تلــك الحقــوق ،وبعــد عامــن ونصــف العــام عــى انتصــار
ثــورة متــوز ،تع ّرضــت كوردســتان لنــران وهجــات املدافــع والطائــرات العراقيــة،
واندلعــت ثــورة  /11أيلــول .1961 /
كانــت ثــورة أيلــول كوردســتانية مــن جهــة ،وعراقيــة مــن جهــة أخــرى .حيــث
كان شــعارها الرئيــي (الدميقراطيــة للعــراق والحكــم الــذايت لكوردســتان) ،كــا
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أصبحــت طــوال تأريخهــا مــاذا ً آمنــاً للمناضلــن العراقيــن ،وطــوال تأريخهــا،
التهيــب وســفك الدمــاء يف مقابــل مــا كان
أيض ـاً ،مل تلجــأ ولــو ملــرة واحــدة إىل ّ
يتــم اقرتافــه مــن جرائــم بحــق املدنيــن الكــورد .وجــلّ جهــود البــارزاين الخالــد
ـب يف ســبيل منــع القتــال وســفك الدمــاء ،ســوا ًء خــال الحــرب والهدنــة،
كانــت تصـ ُّ
ويف حــاالت الالحــرب والالســلم.
طــوال تاريــخ ثــورة أيلــول جــرى العديــد مــن جــوالت التفــاوض والحــوار مــع
الســلطات العراقيــة يف ذلــك الوقــت ،لكـ ّن بغــدا َد كانــت عــى الــدوام تلجــأ للتفــاوض
مــع الكــورد كتكتيــك ،ويف ســبيل كســب الوقــت .ويف أعقــاب انقــاب البعثيــن ضــد
عبدالكريــم قاســم يف  /8شــباط 1963 /توقّــف القتــال بــن الثــورة والحكومــة
العراقيــة ملــدة أربعــة أشــهر ،وتخللهــا بعــض الحــوار والتفــاوض بــن الجانبــن.
ولكــن يف الحقيقــة كان البعثيــون يبغــون مــن تلــك املفاوضــات مــع الكــورد تثبيــت
أقدامهــم يف الســلطة ،ألنهــم يف األســاس مل يكونــوا مؤمنــن مبعالجــة املشــكالت.
تحســن أوضاعهــم ،وبالــذات بعــد انقــاب البعثيــن يف ســوريا
لذلــك عندمــا أدركــوا
ُّ
واســتيالئهم عــى الســلطة ،أعلنــوا يف حزيــران مــن الســنة ذاتهــا النفــر العــام،
وجــددوا القتــال ضــد الكــورد.
يف ترشيــن الثــاين  ،1963دبّرعبدالســام عــارف انقالبـاً عــى البعثيــن ،وطردهــم
مــن الســلطة ،وبعــد أشــهر ،وبالــذات يف  /10شــباط 1964 /تــم التوقيــع عــى
اتفاقيــة بــن البــارزاين الخالــد وعبدالســام عــارف ،تق ـ ّرر فيهــا االعــراف بالحقــوق
القوميــة للشــعب الكــوردي .ولكــن بعــد أقــل مــن عــام واحــد ،ويف وقــت كان البــارزاين
الخالــد وقيــادة الثــورة يبذلــون كلّ جهودهــم يف ســبيل منــع تج ـ ُّدد القتــال ،ش ـ ّن ِت
ـرب عــى شــعب كوردســتان .ويف ســنة 1965
القــواتُ الحكومي ـةُ ،مــرة أخــرى ،الحـ َ
ســخّرت الحكومــة العراقيــة كلَّ طاقاتهــا العســكرية ألجــل إلحــاق الهزميــة بثــورة
أيلــول ،واندلــع قتــال عنيــف عــى جبهــات واســعة وكثــرة يف جبــل ســفني وبــره

35

مكــرون وبنــي هريــر وهندريــن ومنطقــة روانــدوز ورانيــه وقــەالدزه .مارســت خاللهــا
الحكومــة العراقيــة سياســة األرض املحروقــة وتدمــر البنيــة التحتيــة االقتصاديــة
ألهــايل كوردســتان .تلــك املظــامل واالنتهــاكات ،وفــرض القتــال عــى الكــورد وتهجــر
املدنيــن وترشيدهــم ،دفعــت البــارزاين إىل إرســال رســالة إىل األمــم املتحــدة يف /1
كانــون الثــاين ،1966 /يدعــو فيهــا إىل إرســال لجنــة خاصــة إىل كوردســتان لإلطــاع
عــن كثــب عــى الدمــار الحاصــل والظلــم املرتكــب بحــق شــعب كوردســتان.
يف شــهر نيســان  ،1966احــرق عبدالســام عــارف داخــل طائــرة هليكوبــر،
وحــلّ محلــه شــقيقه عبدالرحمــن عــارف .يذكــر أنــه قبــل مــوت عبدالســام ،كانــت
هنــاك خطـ ُة حــربٍ شــامل ٍة ضــد كوردســتان ،أطلــق عليهــا عبدالعزيــز العقيــي وزيــر
الدفــاع اســم (توكلــت عــى ﷲ) ،تهـ ُ
ـدف إىل إنهــاء الثــورة .ويف ملحمــة (هندريــن)
و(زوزك) يف  /12آيــار ،1966 /وخــال معركــة بطوليــة تــم تدمــر تلــك الخطــة
وتكبيــد القــوات الحكوميــة خسائرعســكرية فادحــة ،وعــى إثــر تلــك الهزميــة
الكبــرة أعلنــت الحكومــة اســتعدادها للحــوار والتفــا ُوض وحــلّ املشــكالت مــع
الكــورد بالطــرق الســلمية.
بعدهــا ،ويف  /29حزيــران 1966 /وضمــن بيــان مشــرك مؤلــف مــن اثنتــي
عــرة نقطــة ،و ُموقّــع مــن قبــل الثــورة الكورديــة والحكومــة العراقيــة ،توقّــف
القتــال بــن الجانبــن .ذلــك البيــان مل يكــن مبثابــة االتفــاق .بــل كان نوعــاً مــن
الهدنــة ،وبعدهــا بأربعــة أشــهر التقــى ســيادة البــارزاين بعبدالرحمــن عــارف رئيــس
جمهوريــة العــراق ،24ولكــن الخروقــات والتجــاوزات واالعتــداء عــى أمــاك وأمــوال
الكــورد وسياســة التعريــب كانــت مســتمرة.
خــال عــر ســنواتُ ،دبّــرت ســبعة انقالبــات عســكرية يف العــراق .ولكــن أيـاً مــن

تلــك االنقالبــات مل تســتطع حفــظ أمــن العــراق وحاميتــه ،واالنقالبيون مل يســتطيعوا
-24كان عبدالرحمن عارف يختلف عن أخيه .وكان رجل خري وسالم ،لكن الدولة العميقة كانت أقوى منه.
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قيــادة العــراق نحــو الدميقراطيــة أو حاميــة حقــوق اإلنســان أو االعــراف بالحقــوق

القوميــة للكــورد والرتكــان واملســيحيني يف العــراق .االنقالبيــون الذيــن كانــوا
باملطلــق مــن منتســبي الجيــش العراقــي ،وزّعــوا الســلطات بــن الضبــاط ،وقتلــوا

اآلالف مــن األبريــاءـ وألحقــوا خســائر تقــ ّدر مبئــات املليــارات مــن الــدوالرات
باقتصــاد العــراق ،ويف النهايــة مل يســتطيعوا حتــى إنقــاذ أرواحهــم.

ســبب حــدوث تلــك االنقالبــات يف العــراق يعــود إىل ظاهرتــن ،أوالهــا ،كانــت
البــاد تُــدار مــن قبــل الجيــش ،والحكومــات كانــت عســكرية .والثانيــة ،عــدا طريــق
االنقــاب ،مل يكــن هنــاك أي طريــق آخــر للتغيــر يف طريقــة إدارة البــاد .وخــال
االنقالبــات كان أصحــاب النفــوذ داخــل الحكومــة يســتفيدون أكــر مــن غريهــم،
كــا حــدث يف انقــاب شــباط .1963
يف  /17متــوز 1968/دبّــر عبدالــرزاق نايــف ،إبراهيــم داود وســعدون غيــدان
انقالبــاً ضــد عبدالرحمــن محمــد عــارف ،ويف  /30متــوز 1968/دبــر البعثيــون
انقالبـاً جديــدا ً برئاســة أحمــد حســن البكــر ،وأبعــدوا عبدالــرزاق نايــف مــن العــراق
بطائــرة خاصــة.

أكــر مكســب مــن مكاســب ثــورة أيلــول اتفاقيــة الحــادي عــر مــن آذار ،1970
التــي تــم توقيعهــا مــن قبــل البــارزاين الخالــد وصــدام حســن .هــذه الخطــوة نقلــت
الكــورد إىل مرحلــة حيــاة سياســية جديــدة .ومبوجــب تلــك االتفاقيــة نــال الكــور ُد
يف هــذا الجــزء مــن كوردســتان جــزءا ً مــن حقوقهــم القانونيــة والقوميــة ،والدولــة
ـش عــى أرضــه ،وإنــه كان مظلومـاً ومحرومـاً
ـعب يعيـ ُ
العراقيــة اعرتفــت أن الكــور َد شـ ٌ
مــن حقوقــه .كان ذلــك نــرا ً عظيـاً للشــعب الكــوردي يف األجــزاء األربعــة األخــرى
مــن كوردســتان ،ولقيــادة الثــورة والحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين والبيشــمركه
األبطــال الذيــن ســاندوا رئيســهم مصطفــى البــارزاين بالــروح والقلــب.
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لقــد كان الحــادي عــر مــن آذار انعطافــ ًة تاريخيــ ًة يف مجــرى العالقــات بــن
شــعب كوردســتان ودولــة العــراق ،لكــن لألســف ،اســتم ّرت الحكومــة العراقيــة،
وبأســاليب مختلفــة ،يف سياســة اإلنــكار ومعــاداة الثــورة والكــورد .وبعــد أشــهر
معــدودات عــى توقيــع االتفاقيــة بــدأت بتعذيــب وترحيــل الكــورد الفيليــن.
وعــن طريــق تفجــر بعــض رجــال الديــن ،حاولــت يف  /29أيلــول 1971 /اغتيــال
البــارزاين الخالــد .تلــك املامرســات أ ّدت إىل إضعــاف الثقــة بــن ثــورة كوردســتان
والحكومــة العراقيــة ،وبحجــج وأعــذار مختلفــة كانــت الحكومــة تته ـ ّرب مــن تنفيــذ
فقــرات اإلتفاقيــة وترشيــع قانــون الحكــم الــذايت يف  .1974ويف الوقــت ذاتــه أخــذت
تالحــق أعضــاء وتنظيــات الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين يف بغــداد ،ومــن
هــؤالء الشــهيدة ليــى قاســم ورفاقهــا ،ليــى قاســم التــي كانــت تتــوىل مســؤولية
تنظيــات الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين يف بغــداد .لقــد أصبحــت ليــى قاســم،
التــي أعدمــت واستشــهدت يف  /12أيــار ،1974 /أول فتــاة كورديــة تُع ـ َدم مــن قبــل
الحكومــة العراقيــة بســبب العمــل الســيايس .وأخــرا ً يف  ،1975وإثــر مؤامــرة دوليــة
ضــد الكــورد وتحــت عنــوان (اتفاقيــة الجزائــر) تنازلــت عــن أرض وســيادة العــراق
لشــاه إيــران ،وبســببها تع ّرضــت ثــورة أيلــول إىل اإلنتكاســة ،ومل يتــم تنفيــذ اتفاقيــة
الحــادي عــر مــن آذار .1970
بعــد  ،1975بــدأت مرحلــة أخــرى مــن مراحــل نضــال شــعب كوردســتان والحركــة
التحرريــة الكورديــة يف العــراق .ومبــوازاة تع ـ ُّرض الثــورة لالنتكاســه ولجــوء مئــات
اآلالف مــن الكــورد إىل البلــدان األخــرى ،انفتحــت الحركــة التحرريــة الكورديــة يف
كوردســتان العــراق نحــو العــامل الخارجــي بشــكل أوســع ،ودخلــت العالقــات بــن
الكــورد والعــامل الخارجــي يف مرحلــة أخــرى .كــا أن حــرب الثــاين ســنوات
ٍ
معــادالت وفرصــاً جديــدة أمــام القــوى واألطــراف
بــن العــراق وإيــران خلقــت
الكوردســتانية يف العــراق.
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خطة إبادة الشــعب الكوردي وصهره داخل دولة العراق
أرض كوردســتان بــن أربــع دول ،وكــا
عــر عمليــة طويلــة وعريضــة ق ُّســمت ُ

أرشنــا إليــه ســابقاً .يف القســم الــذي ألحــق بدولــة العــراق ،تــم خــرق الرشاكــة بــن

الكــورد والعــرب ،ومل يتــم مراعــاة الخصوصيــة القوميــة للشــعب الكــوردي .الظلــم
الــذي ُمــورس بحــق الكــورد مل يقتــر عــى إهــال وتهميــش حقوقهــم القوميــة

فقــط ،إمنــا خــال الســنوات املئــة الســابقة ،ووفــق سياســات منظمــة للســلطات
العراقيــة ،وعــر مراحــل متتاليــة تــم العمــل عــى تنفيــذ خطــط وبرامــج مكثفــة ترمــي

إىل إبــادة الشــعب الكــوردي وصهــره ،وتغيــر دميغرافيــة املناطــق الكوردســتانية
يف العــراق والتــي كان يســكنها الكــورد واملكونــات األخــرى منــذ قديــم الزمــان.

الجهــداألول لتغيــر دميغرافيــة املناطــق الكوردســتانية كان ضمـ َن إطــار سياســة

الرتحيــل القــري .حيــث ُمــورس الرتحيــلُ وتعريــب املناطــق الكوردســتانية التــي

39

أضيفــت إىل دولــة العــراق ،قبــل تأســيس دولــة العــراق ،عندما قــام مدحت باشــا25وايل

بغــداد ،يف نهايــة القــرن التاســع عــر بإســكان عــدد كبــر مــن العشــائر العربيــة يف

ســهول منــديل وبلــدروز وقــره تبــه وكفــري ودوز والحويجــة وقــراج وجنــوب مخمــور
وســهل نينــوى .وبعــد تأســيس دولــة العــراق ،ويف ســبيل تعزيــز شــعور االنتــاء
إىل العــراق لــدى املواطنــن يف الدولــة الجديــدة ،تــم العمــل بربامــج التعريــب عــر

عمليــات دؤوبــة ،ففــي الثالثينيــات واألربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن املــايض

تــم إســكان عــدد كبــر مــن العــرب يف الحويجــة ومنــديل وجلــوالء وقــراج وســهل
نينــوى وشــنگال ،كــا شُ ــيدت مئــات القــرى الجديــدة لهــم .وبعــد ثــورة  /14متــوز/
 1958إىل مجــيء البعثيــن ،اســتمرت سياســة التعريــب يف منطقــة شــنگال وزمــار

واملناطــق الحدوديــة بــن العــراق وســوريا.

يف ســنة  1963وبعــد اســتيالء البعثيــن عــى الحكــم ،دخــل خطــط الرتحيــل

والتعريــب والتبعيــث مرحلــة واســعة وشــديدة ،يف تلــك املرحلــة تع ّرضــت %42

مــن أرايض كوردســتان لحمــات الرتحيــل وتهجــر الســكان مــن أرايض آبائهــم
وأجدادهــم .ويف ســنة  1970بــدأت جرائــم الرتحيــل القــري ضــد اآلالف مــن

الكــورد الفيليــن .وبعدهــا ويف مرحلــة أخــرى للرتحيــل ،والتــي كانــت مبــوازاة

تدمــر القــرى بعــد  1974وامتــدت لغايــة  .1979يف تلــك املرحلــة ،تع ّرضــت
منطقــة بــارزان وبالــك وقــوره تــو وكرمــك وناودشــت وحلبجــه وكاريــزه وزاخــو
لحمــات التدمــر وهــدم القــرى .ويف ترشيــن الثــاين  1975تــم تنفيــذ أكــر حملــة

ترحيــل وتدمــر للقــرى يف منطقــة بــارزان مــن قبــل الحكومــة العراقيــة ،حيــث تــم

ي وجــه حــق ،إىل الصحــارى وامل ُج ّمعــات الســكنية يف
ترحيــل ســكانها ،بــدون أ ّ

جنــوب العــراق ليعيشــوا هنــاك وهــم بعيــدون عــن وطنهــم ،وبعــد خمــس ســنوات
-25كان مدحــت باشــا والياً لبغداد يف العهــد العثامين منذ 1869لغاية .1872
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مــن الحيــاة الصعبــة املليئــة باملأســاة واملعانــاة ،ويف بدايــة ســنة  1980أُعيــ َد
البارزانيــون مــن جنــوب العــراق إىل كوردســتان ،ولكــن تــم إســكانهم هــذه املــرة يف

أطــراف أربيــل ،داخــل ُمج ّمعــات القادســية والقــدس الســكنية القرسيــة.

أمــا اإلخفــاء القــري واألنفــال واإلبــادة الجامعيــة ،فهــي جرميــة أخــرى

مــن جرائــم الحكومــات العراقيــة ضــد املواطنــن الكــورد .ففــي ســنة  1980تــم
تهجــر اثنــي عــر ألــف شــاب كــوردي فيــي مــن قبــل الحكومــة العراقيــة ،وضمــن

سلســلة الجرائــم املرتكبــة ضــد الكــورد الفيليــن تــم تهجــر عــرات اآلالف
منهــم مــن العــراق إىل إيــران ،بعــد أن تــم تجريدهــم مــن هوياتهــم ومستمســكاتهم
القانونيــة .وهكــذا اســتمرت الجرائــم امل ُنظّ َمــة للحكومــة العراقيــة ضــد الكــورد،
ويف  /31متــوز1983 /هاجمــت القــوات العراقيــة املجمعــات الســكنية القرسيــة

يف قوشــتبه (القــدس والقادســية) وهريــر وبحركــه وديانــه ،واعتقلــت مثانيــة آالف
مــن الرجــال البارزانيــن ،ثــم أبادوهــم ،وبعــد عرشيــن ســنة ونيّــف ،وبعــد إســقاط
النظــام البعثــي تــم العثــور عــى رفاتهــم يف مقابــر جامعيــة تقــع يف صحــارى

جنــوب العــراق .وامتــدادا ً لتنفيــذ خطــط اإلبــادة الجامعيــة للكــورد مــن قبــل

الحكومــة العراقيــة ،بــدأت يف ســنة  1988مثــاين مراحــل مــن العمليــات العســكرية

غــر اإلنســانية ضــد الكــورد تحــت اســم (األنفــال) ،أبــاد خاللهــا النظــام العراقــي
الســابق أكــر مــن ( )182000مواطــن بــريء مــن مناطــق كرميــان ،قــرداغ ،بادينــان،

كركــوك ،أربيــل والســليامنية.

والســنة ذاتهــا ن ّفــذ النظــام جرميــة قصــف حلبجــه بالســاح الكيميــاوي والتــي

راح ضحيتهــا خمســة آالف شــهيد مــن املدنيــن ،القصــف الكيميــاوي طــال غالبيــة

مناطــق كوردســتان ،ولكــن حلبجــه وبســبب العــدد الكبــر لشــهدائها تح ّولــت إىل
رمــز لجرميــة القصــف الكيميــاوي لكوردســتان .وإىل جانــب كل تلــك الجرائــم ،فقــد

41

َد ّمــرت الحكومــة العراقيــة بيئــة كوردســتان مــن خــال زرع األلغــام يف الغابــات

والجبــال والطــرق ،وتهديــم وحــرق  4500قريــة ،كــا نســفت بنيــة الحيــاة القرويــة

والزراعيــة ،وأرغمــت املواطنــن عــى الســكن يف امل ُج ّمعــات القرسيــة يف ســبيل
تدمــر البنيــة االقتصاديــة وتحطيــم أطــر الحيــاة االجتامعيــة للشــعب الكــوردي.

أمــا االعتقــال العشــوايئ واالحتجــاز والتعذيــب واإلعــدام ورمــي املواطنــن الكــورد
بالرصــاص ،وتهجــر مئــات اآلالف مــن الكــورد وقصــف قــەالدزه يف  /24نيســان/

 1974وقصــف مخيــات الالجئــن يف مخيــم زيــوه يف  /9حزيــران ،1985 /فقــد

كانــت قسـاً آخــر مــن جرائــم دولــة العــراق ضــد شــعب كوردســتان .مــا ذكرنــاه مــن

جرائــم مرتكبــة ضــد الكــورد مثبتــة يف املئــات مــن الوثائــق التــي تؤكّ ـ ُد أ ّن الجهــو َد
النظاميـ َة املبذولــة مــن قبــل دولــة العــراق طــوال مئــة ســنة كانــت يف ســبيل إبــادة

الشــعب الكــوردي ،وجميعهــا تدخــلُ يف بــاب الجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة
الجامعيــة.
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االنتفاضة
إثــر انتفاضــة شــعب كوردســتان يف ربيــع  ،1991وقــف شــعب كوردســتان

والحركــة التحرريــة الكوردســتانية أمــام فرصــة أخــرى ،كانــت االنتفاضــة انعطافــة
تاريخيــة يف حيــاة شــعب كوردســتان .يف االنتفاضــة أظهــر شــعب كوردســتان
منوذج ـاً رائع ـاً لألخــاق والثقافــة العاليــة ،حيــث مل ميــد يــده لالنتقــام أبــدا ً .بــل

عــى العكــس مــن ذلــك حافــظ عــى حيــاة آالف الجنــود العراقيــن الذيــن س ـلّموا
أنفســهم .ويف ســبيل فتــح صفحــة جديــدة مــع دولــة العــراق ،اســتجابت القيــادة

السياســية الكورديــة لدعــوة الحــوار والتفــاوض مــع الســلطات العراقيــة يف ذلــك
الوقــت .عندمــا ذهبنــا مــع املرحــوم مــام جــال إىل بغــداد إلجــراء املفاوضــات ،كنــا
نتذكّــر كلَّ الجرائــم الوحشــية التــي ارتكبتهــا دولــة العــراق ضــد شــعب كوردســتان،

ورسنــا وســط نهــر مــن الدمــاء ،وصافحنــا األيــادي امللطخــة بدمــاء شــعبنا .لكــن

هدفنــا ،كان فتــح صفحــة جديــدة والدخــول يف مرحلــة جديــدة لتحقيــق الســام.
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مثانيــة وثالثــون فــردا ً مــن عائلتــي ،ومثانيــة آالف شــخص مــن عشــريت ،و182
ألــف مــن قوميتــي قــد تــم أنفلتهــم بطــرق وحشــية ،مــع ذلــك قــررت أن أذهــب إىل

بغــداد لــي ال يقولــوا :بســبب األحقــاد الشــخصية امتنــع البــارزاين عــن التفــاوض،

وأهــدر فرصــة معالجــة مشــكالت الشــعب الكــوردي .لقــد كان ذلــك القــرار ،هــو
األصعــب يف حيــايت.

لقــد دفــع شــعب كوردســتان تلــك الرضائــب اإلنســانية واملاديــة الكبــرة نتيجــة

لوجــوده ضمــن دولــة العــراق منــذ عرشينيــات القــرن املــايض حتــى االنتفاضــة.

كــا كانــت الحــروب والثــورات والتدمــر واملأســاة وســفك الدمــاء والتعذيــب
حصــة الشــعب الكــوردي يف دولــة العــراق ونتيجــة لرشاكتــه مــع العــراق .لقــد
أصبــح العــراق دولــة بنفــط كوردســتان ،وبأمــوال ذلــك النفــط كانــت تحــارب شــعب

كوردســتان وتهاجــم دول الجــوار .لألســف الشــديد ،لقــد كان موضــوع النفــط منــذ
البدايــة ســبباً لعــدم االهتــام بحقــوق شــعب كوردســتان ،يف حينــه كان اإلنكليــز

قــد وعــدوا الشــيخ محمــود الحفيــد بتأســيس الدولــة الكورديــة ،ولكنهــم عندمــا

علمــوا أن كركــوك متتلــك النفــط ،تراجعــوا عــن وعودهــم ،وأرادوا بنفــط كركــوك
وكوردســتان تقويــة دولــة العــراق ،وشــاهدنا يف القــرن العرشيــن أن الــروة التــي

كانــت مــن املفــرض أن تُســتفاد منهــا يف ســبيل التقــدم والرفاهيــة ،ا ُســتعملت،
وا ُســتغلت يف إبــادة شــعب كوردســتان .القصــف والنفــر العــام الدائــم ضــد

الكــورد ،العديــد مــن االنقالبــات الديكتاتوريــة والشــوفينية ،إخفــاء اثنــي عــر
ألــف شــاب كــوردي فيــي قــرا ً ،أنفلــة مثانيــة آالف مــن البارزانيــن و()182

ألــف مــن املواطنــن الكوردســتانيني األبريــاء يف كرميــان واملناطــق األخــرى،
قصــف حلبجــه واملناطــق األخــرى بالســاح الكيميــاوي ،الرتحيــل والتعريــب

والتبعيــث والتهجــر والترشيــد ،كانــت نتــاج تأســيس دولــة العــراق وعيشــنا مــع
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تلــك الدولــة .ومــع كل ذلــك كان الكــورد يريــدون الســام والتعايــش وفتــح صفحــة
جديــدة.

لقــد فشــلت املفاوضــات التــي جــرت بعــد االنتفاضــة مــع النظــام العراقــي ،ألن

عقليــة اإلنــكار والشــوفينية عندهــم كانــت مســتمرة .ورغــم التاريــخ املــيء بالظلــم

والغــدر والدمــاء كانــوا ينظــرون إلينــا كمذنبــن ألننــا نرفــض الظلــم ،ونرفــض
االستســام أمــام اإلبــادة الجامعيــة والدكتاتوريــة .بعــد االنتفاضــة ،وتحــت تأثــر
األوضــاع املســتجدة وإثــر الهزميــة العســكرية التــي لحقــت بالقــوات العراقيــة يف
مضيــق كــوري ،علقــت الحكومــة النظــام اإلداري يف بعــض املناطــق ،وســحبت
بعــض الوحــدات اإلداريــة األخــرى مــن كوردســتان ،وملــدة اثنــي عــر عامــاً مل

يبــق بــن كوردســتان وبغــداد أيّــة عالقــات سياســية أو اقتصاديــة أو إداريــة .كان
َ

إقليــم كوردســتان يف ذلــك الوقــت يخضــع لحصاريــن ،األول مــن النظــام العراقــي،
والثــاين مــن املجتمــع الــدويل الــذي كان قــد فــرض الحصــار عــى العــراق بعــد

حــرب الكويــت ،مــع ذلــك وألول مــرة جــرى يف  /19مايــس 1992/تنظيــم انتخابــات

برملانيــة حــرة ودميقراطيــة ،كــا تــم تشــكيل حكومــة اإلقليــم ،رغــم وجــود
العقبــات االقتصاديــة الكبــرة واملشــكالت الداخليــة بــن األطــراف السياســية
الكوردســتانية ،إال أن إقليــم كوردســتان اســتطاع خــال األعــوام االثنــي عــر

تلــك إثبــات وجــوده وتطويــر ذاتــه ،ويف الوقــت ذاتــه أصبــح مــاذا ً لقســم كبــر مــن

املنكوبــن واملناضلــن واألحــرار العراقيــن والقــوى العراقيــة املعارضــة ،التــي
تحكــ ُم اآلن يف العــراق ،ومل يصبــح بــأي شــكل تهديــدا ً لجريانــه.
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مؤمتر املعارضة العراقية وســقوط النظام السابق
كان عــام  ،2003والهجــوم األمريــي عــى العــراق ،وســقوط النظــام الســابق،

بدايــة ملرحلــة مهمــة وحاســمة للشــعوب العراقيــة .وحيــال مســتقبل العــراق ،كنــا

قــد اجتمعنــا مــع األمريكيــن ،وتفاوضنــا مــع قــوى املعارضــة العراقيــة قبــل بدايــة
الهجــوم .وشــاركنا بنشــاط يف مؤمتــر املعارضــة العراقيــة التــي أقيمــت يف لنــدن،

وبذلنــا آنــذاك كلّ جهو ِدنــا يف ســبيل عــدم تفكــر ،أي شــخص ،باالنتقــام مــن
اآلخريــن بعــد التغيــر.
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ســبيل فتــح صفحــة جديــدة مــع دولــة العــراق .وقــرر املؤمتــر يف مرشوعــه الخــاص
باملرحلــة االنتقاليــة ويف بالغــه الســيايس ،أن عــراق املســتقبل ســيكون عراقــاً
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دميقراطيــاً برملانيــاً تعدديــاً فيدراليــاً (لــكل العــراق) .وســتصبح مبــادئ الرشاكــة
والتوافــق بــن املك ّونــات أساسـاً وأرضيــة إلعــادة بنــاء الدولــة .يف هاتــن الوثيقتــن
الصادرتــن مــن قبــل املعارضــة العراقيــة يف ذلــك الوقــت ،متــت الدعــوة إىل إزالــة
كل التغيــرات التــي شــملت الواقــع القومــي والدميوغــرايف يف كركــوك ومخمــور
وخانقــن وشــنگال وشــيخان وزمــار ومنــديل ،وإىل إلغــاء كافــة اإلجــراءات اإلداريــة
ُ
تهــدف إىل التغيــر
التــي صــدرت بعــد  1968مــن قبــل الحكومــة ،والتــي كانــت
الدميغــرايف .املؤمتــر ،إضافــة إىل اعرتافــه بجرائــم األنفــال واإلبــادة الجامعيــة
ضــد شــعب كوردســتان ،دعــا إىل تعويــض ضحايــا األنفــال والقصــف الكيميــاوي
والرتحيــل واإلبــادة الجامعيــة لشــعب كوردســتان ،كــا دعــا إىل احــرام اإلرادة
الحــرة لشــعب كوردســتان ،بعــد ســقوط النظــام ،لــي يتمكنــوا مــن اختيــار الصيغــة
26
املناســبة لرشاكتهــم ضمــن إطــار اتحــاد اختيــاري مــع دولــة العــراق.
قبــل إســقاط النظــام العراقــي الســابق مــن قبــل أمريــكا ،وقبــل مؤمتــر

املعارضــة العراقيــة يف لنــدن ،كانــت كوردســتان كيانــاً شــبه مســتقل ومل
يكــن لهــا أيــة عالقــات ببغــداد .خــال الســنوات التــي تلــت االنتفاضــة كان

أســاس جيــ ٌد للحكــم ،كــا تــم إقــرار الفيدراليــة مــن قبــل برملــان
يف اإلقليــم
ٌ

كوردســتان .فكــرة الفيدراليــة تعــود إىل نهايــات عهــد ثــورة أيلــول ،حينــا قــام
البــارزاين الخالــد ،بتكليــف إبراهيــم أحمــد وجرجيــس فتــح ﷲ وعــدد آخــر
مــن املختصــن للعمــل عــى ذلــك املــروع .الفيدراليــة بحــد ذاتهــا وحكومــة

إقليــم كوردســتان كانتــا مكســبني جيديــن لشــعب كوردســتان .رغــم أنــه يف
مرحلــة إقــرار القانــون املؤقــت إلدارة العــراق ومجلــس الحكــم ،قــد حــاول بــول

برميــر  27الحاكــم املــدين للعــراق كثــرا ً تجــاوز الحــدود وتضييــق الخنــاق عــى
 -26للمزيد من املعلومات انظر إىل بيان مؤمتر املعارضة العراقية يف الصفحة . 171
 -27بعــد إســقاط الظام الســابق من قبل أمريكا ،قرر جورج بوش رئيــس أمريكا يف ذلك الوقت ،يف يوم
 /6آيــار 2003 /تعيني بول برميــر كحاكم مدين للعراق.
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اإلقليــم والتّجــا ُوز عــى كيــان إقليــم كوردســتان ومكاســب شــعب كوردســتان ،إال

إنــه مل ينجــح يف محاوالتــه.

يف العــام  2005كتــب دســتور جديــد للعــراق ،وتــم املصادقــة عليــه مــن قبــل

الشــعب ،كان الدســتور الجديــد مــن أجــل بنــاء عــراق دميقراطــي تعــددي فــدرايل،

ومــن أجــل أن تكــون هنــاك رشاكــة بــن املكونــات تحفــظ حقــوق الجميــع ،ومبقارنــة

هــذا الدســتور مــع الدســاتري العراقيــة الســابقة ،بــل مــع دســاتري املنطقــة ،ميكــن
القــول إنــه دســتور جيــد وعــري ،ولكنــه غــر خــا ٍل مــن النواقــص.

ر يف صياغــة فقــرات الدســتور
كان لألطــراف الكوردســتانية دو ٌر فاعــلٌ وكبــ ٌ
العراقــي الجديــد والتصويــت عليــه وإنجاحــه ويف تثبيــت حقــوق املك ّونــات
ومالمــح الرشاكــة والدميقراطيــة فيــه ،ولــو مل يشــارك شــعب كوردســتان يف كتابتــه

ملــا كان يكتــب بالشــكل الحــايل .ولــو تــم تنفيــذ الدســتور كــا هــو ،ملــا كانــت
الكثــر مــن املشــكالت التــي تواجــه العــراق حاليــاً موجــودة أصــاً.

بقيــت فــرة طويلــة يف بغــداد .الفريــق
خــال عمليــة كتابــة الدســتور
ُ

الكوردســتاين يف لجنــة كتابــة الدســتور كان يض ـ ُّم إضافــة يل ،املرحــوم نوشــروان

مصطفــى ،الدكتــور روژ نــوري شــاويس ،األســتاذ صــاح الديــن بهــاء الديــن ،محمــد

الحــاج محمــود ،مــرور بــارزاين ،كرخــي التــي برمــاغ كممثــل للمكــون الرتكــاين،
ـيق عــايل املســتوى
وروميــو هــكاري كممثــل للمكــون املســيحي ،وكان هنــاك تنسـ ٌ

ووحــدة للكلمــة والوئــام التــام والتأريخــي بــن أعضــاء ذلــك الفريــق الكوردســتاين

أثنــاء كتابــة الدســتور وإنجاحــه ،وكذلــك يف الدفــاع عــن حقــوق شــعب كوردســتان
واملك ّونــات القوميــة والدينيــة يف العــراق .لألســف ،حلفاؤنــا الشــيعة الذيــن بنينــا

معهــم العــراق الجديــد ،ومبجــ ّرد شــعورهم بثبــات أقدامهــم يف العــراق ،انخرطــوا
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يف عمليــة خاطئــة وخطــرة ،عمليــة خــرق الدســتور وتهميــش امل ُك ّونــات ومحاولــة

تقليــل الوجــود الكــوردي يف مؤسســات الدولــة .مصــدر تلــك الخروقــات يعــود إىل
عــدم ثقتهــم بالدســتور العراقــي الجديــد الــذي ورد يف ديباجتــه أن االلتــزام بهــذا

الدســتور رشط لبقــاء وحــدة العــراق ،ومــا ورد يف الديباجــة شــجع الكــورد عــى

التصويــت عليــه.

يف الحقيقــة ،خــال كتابــة الدســتور ،كنــا قلقــن مــن اســتمرار الفكــر الشــوفيني

يف العــراق ،لذلــك كنــا نع ـ ُّد مــا ورد يف ديباجتــه مبثابــة عقبــة عــى طريــق عــودة

الفكــر الشــوفيني والتسـلُّط .لقــد ظهــرت عالمــاتُ خــرق الدســتور يف نقــض الوعــود

واالتفاقــات والتهــ ُّرب مــن تنفيــذ املــادة  ،140إذ كان مــن املفــروض ومبوجــب

الدســتور ،تنفيــذ مراحــل التطبيــع واإلحصــاء واالســتفتاء بشــكل عمــي يف

املناطــق املتنــازع عليهــا يف العــام  .2007لكــن حتــى اآلن مل تنفــذ أي مــن تلــك

الخطــوات ،والســبب يعــود إىل تهـ ُّرب الحكومــة العراقيــة وعــدم التزامهــا بالدســتور.

بعــد العــام  2005وخــال جميــع االنتخابــات التــي أجريــت ،تــم إعــادة صياغــة

القوانــن وفــق الصيغــة التــي تقلــل يف النتيجــة نســبة مقاعــد إقليــم كوردســتان يف
الربملــان العراقــي .وبحجــج واهيــة ،مل يتــم حتــى اآلن إجــراء اإلحصــاء الســكاين
يف العــراق ،رغــم أنــه كان مقــررا ً.

بنــا ًء عــى الوعــود األمريكيــة ،تنازلنــا مــرات كثــرة عــن حقوقنــا ،وشــاركنا

يف العمليــة السياســية ،لكنهــم مل ينفّــذوا وعودهــم .وبالنســبة ملنصــب رئاســة

الجمهوريــة ،الــذي كان مــن االســتحقاق الكــوردي وتســلّمه مــام جــال يف

الــدورة األوىل بعــد إســقاط النظــام ،لكــن يف الــدورة الثانيــة يف ســنة 2010
أراد األمريكيــون عــدم منــح ذلــك املنصــب الســيادي للكــورد .خــال انتخابــات
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 ،2010حصلــت قامئــة أيــاد عــاوي عــى املرتبــة األوىل فيهــا ،ولكــ ّن

األمريكيــن واإليرانيــن ،بحجــج مختلفــة ،منعــوا عــاوي مــن تســلُّم رئاســة

ســني رئيســاً
شــخص
الــوزراء .كــا أن األمريكيــن كانــوا يريــدون أن يصبــ َح
ٌ
ٌّ
للجمهوريــة ،وأن متنــح رئاســة الربملــان للكــورد .وعندمــا بحثــوا معــي ذلــك
املوضــوع ،ســألتهم ،هــل تنــوون أال يبقــى مــام جــال كرئيــس للجمهوريــة ،أم

منصــب رئاســة الجمهوريــة للكــورد؟ قالــوا :نريــد االثنــن.
تريــدون أال يكــون
ُ

ي  ،ويجــب أن يصبــح
فقلــت لهــم منصــب رئاســة الجمهوريــة اســتحقاقٌ كــورد ٌّ

مــام جــال ،مــرة أخــرى ،رئيســاً للجمهوريــة ،وال يجــوز أن تكــون رئاســتا

الجمهوريــة والــوزراء للعــرب .بعدهــا أصبــح مــام جــال رئيســاً لجمهوريــة

العــراق ،للمــرة الثانيــة .لقــد تــم التطــرق إىل هــذا املوضــوع بشــكل دقيــق
يف كتــاب (اللعبــة األخــرة ،الجهــة الداخليــة للحــرب يف ســبيل العــراق مــن

جــورج بــوش إىل بــاراك أوبامــا) ( )THE ENDGAMEالــذي ألفــه (مايــكل
جــوردن وبرينــارد تراينــور).

28

خــال قــراءة املعــادالت يف العــراق ،يف الغالــب كان األمريكيــون ال يقفــون عــى

الطريــق الصحيــح ،وعندمــا كانــوا يُخطئــون كان البــد للكــورد أن يدفعــوا الثمــن يف
أغلــب األحيــان ،وأن يتنازلــوا عــن حقوقهــم .الحظنــا يف وقــت االســتفتاء أن أكــر

ســبب ملعــاداة أمريــكا لالســتفتاء تجســد يف اعتقادهــم أن االســتفتاء ســيضعف

العبــادي ،ويف حالــة عــدم إجرائــه ســيصبح العبــادي قويــاً وســيطرد إيــران مــن

الســاحة السياســية العراقيــة ،تلــك القــراءة كانــت خاطئــة ،وكانــوا يريــدون أن
يتنــازل شــعب كوردســتان عــن حقــه يف ســبيل مصلحــة شــخص واحــد.

28- Michael R. Gordon - General Bernard E. Trainor - The End Game، the inside story of
the struggle for Iraq from George W. Buch to Barack Obama، Random House، March 2013،
P.642 - 646.
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ي خطــو ٍة متعارضــ ٍة مــع
وبشــأن النفــط والغــاز ،مل يخــ ُط إقليــم كوردســتان أ َّ

الدســتور .يف شــباط  2007انتهــت كل االســتعدادات املتعلقــة بإصــدار قانــون
النفــط والغــاز ،ولكــن الحكومــة العراقيــة بــدأت بهــدر الوقــت واختــاق األعــذار .يف

اجتــاع كان قــد حــره زاملــاي خليــل زاد ،29كان وزيــر شــيعي متنفــذ قــد تح ـ ّدث

عــن رضورة إهــال ذلــك املوضــوع مــن قبــل الحكومــة العراقيــة وأن تهــدر الوقــت،

ألن الكــورد ال ميتلكــون طاقــات إنتــاج النفــط .هــذا األمــر أوضــح كثــرا ً نوايــا الحــكام

يف بغــداد وعــدم إميانهــم بالدســتور والرشاكــة .إقليــم كوردســتان عــر عــى النفــط
واســتخرجه ،وعندمــا قطعــت الحكومــة العراقيــة يف شــهر شــباط  2014موازنــة

اإلقليــم ،اضطــر اإلقليــم إىل تصديــر النفــط .كان قطــع املوازنــة خطــوة غــر
قانونيــة وغــر دســتورية وجرميــة كبــرة ال تقــلُّ يف بشــاعتها عــن جرائــم القصــف
الكيميــاوي ألهــايل كوردســتان مــن قبــل النظــام الســابق ،بــل كانــت أكــر مــن ذلــك،
ألن خطــوة قطــع املوازنــة اســتهدفت جميــع أهــايل كوردســتان ،وبضمنهــم األطفــال

الرضــع .ونتيجــة لتلــك املامرســة غــر الدســتورية للحكومــة العراقيــة ،ويف ســبيل

تأمــن املوازنــة أقدمــت حكومــة اإلقليــم عــى تصديــر النفــط .بعدهــا ،لألســف،
بــدأت يف بغــداد حملــة تضليليــة لتغيــر الحقائــق وخلــق أجــواء توحــي إىل أن

الــذي يعــادي الكــورد أكــر ،ســيحصل عــى موقــع جامهــري أعــى ،وســيحصل
يف االنتخابــات عــى أصــوات أكــر.
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حرب داعش
قــادت السياســاتالخاطئة للحكومــة العراقيــة البــاد نحــو حافــة االنهيــار،

والسياســة الطائفيــة والفرديــة وتهميــش املك ّونــات والفســاد أفرغــت العــراق
مــن معنــى الدولــة ،الجيــش والقــوات األمنيــة تــم تنظيمهــا وفــق أســس االرتبــاط

الشــخيص ،وليــس وفــق االنتــاء للوطــن .كل تلــك السياســات واملامرســات الكثــرة

الخاطئــة هيــأت األجــواء املالمئــة النتعــاش اإلرهابيــن يف غــرب األنبــار واملوصــل.
يف النهايــة ،ويف العــارش مــن حزيــران ،وخــال غمضــة عــن ،وقعــت املوصــل بيــد

اإلرهابيــن الدواعــش ،وتق ّدمــوا نحــو بوابــات بغــداد .قبــل تلــك الحادثــة ،بأشــهر،

وعــن طريــق الســيد عــار الحكيــم والدكتــور روژ نــوري شــاويس الــذي كان نائب ـاً

لرئيــس وزراء العــراق ،وكذلــك عــن طريــق روبــرت ســتيفن بيكروفــت ســفري أمريــكا

األســبق يف العــراق ،كنــت قــد أبلغــت ســلطات بغــداد أن اإلرهابيــن يف غــرب
املوصــل وقــرب (حــر) 30يف تحــرك ونشــاط مســتم ّريْن ،وأن هنــاك خطــر ســقوط
 -30يقــع قضــاء حرض يف جنوب غرب املوصل قرب الحدود مع ســوريا.
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املوصــل بأيديهــم .لكــن نــوري املالــي مل يهتــم بذلــك التحذيــر ويف النهايــة ســقط
قســم كبــر مــن غــرب العــراق ومحافظــات الوســط تحــت احتــال اإلرهابيــن .قبــل

ـت قــد أخربتــه عــن
ســقوط املوصــل بفــرة ،وخــال اتصــال هاتفــي مــع املالــي ،كنـ ُ
مخاطــر وتح ـ ُّركات داعــش يف غــرب املوصــل ،كــا أن قــوات البيشــمركه اقرتحــت

للقــوات العراقيــة تنفيــذ عمليــة عســكرية مشــركة لطــرد داعــش يف تلــك املنطقــة،
ولكــن لألســف مل يهتمــوا بالنصائــح واملقرتحــات.

بعــد أن احتــل تنظيــم داعــش مدينــة املوصــل يف العــارش مــن حزيــران  ،2014تقـ ّدم

ـر اتجــاه معركته
برسعــة نحــو وســط العــراق واقــرب مــن بغــداد .ولكن بشــكل مفاجئ غـ ّ
نحــو كوردســتان ،وهاجــم كوردســتان .هــذا املوضــوع أصبــح رسا ً كبــرا ً مــن أرسار حــرب

داعــش ،وملــاذا هاجمــوا كوردســتان؟ هــل كان ذلــك الهجــوم منســجامً مــع رغبــات الكثري
مــن األطــراف الشــوفينية يف املنطقــة؟ أم اعتقــدوا أن هجــوم داعــش ســيكون خطــوة
ملنــع اســتقالل وتقــدم كوردســتان .لكوردســتان موقــع اســراتيجي وهــو غنــي بــروات

امليــاه والنفــط ،ورمبــا كان ذلــك ســبباً ليطمــع فيــه داعــش ،ويحــاول احتاللــه.

اعتقــد داعــش أن الكــورد ال يســتطيعون املقاومــة ،وسيستســلمون برسعــة ،ألنــه

ـاصون مــن قبــل
كان عــى علــم أن البيشــمركه ال ميلكــون أســلحة جيــدة وإنهــم ُمحـ َ
بغــداد والعــامل ،مــع ذلــك كانــت كوردســتان تســر عــى طريــق التقــدم واالزدهــار.

إضافــة لذلــك حــاول التيــار الشــوفيني داخــل داعــش إخــراج املناطــق املتنــازع

عليهــا مــن تحــت ســيطرة الكــورد بقــوة الســاح وإنهــاء وجــود الكــورد واملك ّونــات
األخــرى فيهــا( .الخارطــة رقــم.) 1

هــؤالء كانــوا ينتظــرون هزميــة البيشــمركه لــي يســيطروا بســهولة عــى املناطــق

املشــمولة باملــادة  ،140كــا كانــوا يتوقّعــون أن يختــار العــامل الســكوت تجاههــم.
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نحــن ،وبالــذات أثنــاء االســتفتاء وأحــداث الســادس عــر مــن أكتوبــر توصلنــا إىل

نتيجــة مفادهــا أن الشــوفينيني الذيــن ســاعدوا داعــش عــى النمــو واالســتقواء
والتم ـ ُّدد ،والذيــن دربــوا األعضــاء املنتمــن لداعــش ،والذيــن ســلحوه ،وأمنــوا لــه

جعوه عــى مهاجمــة كوردســتان يف آب  ،2014كانــوا
املمــرات اإلســراتيجية ،وش ـ ّ
قــد اســتخدموا داعــش كســاح إليقــاف ازدهــار واســتقالل كوردســتان.

خــال حــرب داعــش دفــع شــعب كوردســتان رضيبــة إنســانية واقتصاديــة

كبــرة ،حيــث كانــت الحكومــة العراقيــة قــد قطعــت موازنــة اإلقليــم ،وهبــط
ســعر النفــط عامليــاً ،وكانــت تكاليــف الحــرب باهظــة عــى جبهــة طولهــا

ألــف وخمســون كيلومــرا ً ،إضافــة إىل تكاليــف ضيافــة مليــون وســتامئة

ألــف نــازح والجــئ مــن العــراق وســوريا .يف تلــك الحــرب ضحــى 1921
بيشــمركه بأرواحهــم الطاهــرة فــدا ًء للشــعب والوطــن ،وأصيــب  10757مــن

البيشــمركه اآلخريــن بجــراح ،إضافــة إىل  63أســرا ً ومفقــود ا ً ،لقــد فقدنــا

عــدد ا ً مــن البيشــمركه األعــزاء واألبطــال .يف مقابــل ذلــك تــم تســطري املئــات

مــن املالحــم البطوليــة .لقــد تــم تحريــر كل شــر محتــل مــن أرض كوردســتان
مــن تحــت ســيطرة اإلرهابيــن بدمــاء األعــزاء واألبطــال .ولألســف وجدنــا يف

الداخــل الكــوردي أشــخاصاً يريــدون التقليــل مــن قيمــة وبســالة وتضحيــات
البيشــمركه ،وكانــوا يظ ّنــون أ ّن طائــرات التحالــف هــي َمــن حاربــت داعــش،
ومل يكــن للبيشــمركه أي دور .صحيــح أ ّن املســاند َة الجويــ َة للتّحالــف لقــوات

البيشــمركه كانــت دعــاً جيــد ا ً جــد ا ً ،ونحــن عربنــا عــى الــدوام عــن شــكرنا

حــى
وتقديرنــا لذلــك الــدور وللمســاعدات املقدمــة للبيشــمركه ،ولكــن الــذي ض ّ

بدمــه يف امليــدان ودحــر العــدو كان هــو البيشــمركه ،وهــذه حقيقــة يجــب أن

تذكــر كــا هــي لألجيــال القادمــة.
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داعــش ألحــق األذى والخســائر الكبــرة بشــعب كوردســتان .وارتكــب جرائــم

بحــق الكــورد األيزيديــن ،جرائــم تهــز الضمــر مــن جهــة ،وتظهــر مــدى حقارتهــم
وقــذارة أيديولوجيتهــم مــن جهــة أخــرى.

رف البيشــمركه األســلحة الكافيــة.
فيبدايــات حــرب داعــش مل تكــن تحــت ت ـ ُّ

ـرض حصــا َر األســلحة عــى البيشــمركه ،وأمريــكا كانــت ال تســمح
العــراق كان يفـ ُ

للبلــدان األخــرى أن تبيــع الســاح للبيشــمركه .يف حــن كان داعــش قــد اســتوىل
عــى قســم كبیــر مــن ســاح وإمكانــات جيــي دولتــي العــراق وســوريا .أثنــاء
رف
احتــال شــنگال يف  /3آب 2014 /كان الســاح الخفيــف فقــط تحــت تــ ُّ

البيشــمركه ،والبيشــمركه الذيــن كانــوا يف شــنگال يف ذلــك الوقــت كانــوا قــوة

مســلحة بأســلحة خفيفــة .ومــن الناحيــة الجغرافيــة كانــت شــنگال كجزيــرة تبعــد
ســبعني كيلومــرا ً عــن إقليــم كوردســتان ومواقــع قــوات البيشــمركه .أمــا الطــرق

الرئيســية التــي كانــت تربــط بــن اإلقليــم وشــنگال فقــد كانــت تحــت ســيطرة

العشــائر العربيــة التــي كانــت منخرطــة مــع داعــش ،وقــد أغلقــت بعــض مــن

تلــك العشــائر تلــك الطــرق يف وقــت قصــر جــدا ً أمــام تحــرك القــوات املســاندة

لشــنگال ،ويف ذلــك الوقــت مل تكــن أمريــكا وقــوات التحالــف قــد دخلــت الحــرب
لــي تســتطيع مســاعدة البيشــمركه ،وبســبب تلــك العوامــل اســتطاع داعــش
احتــال شــنگال.

أمــا البيشــمركه الذيــن بقــوا يف جبــل شــنگال مــع النــاس النازحــن ،فقــد حمــوا

جبــل شــنگال ورشف الديــن مــن هجــات داعــش ،ومنعــوا وصــول أيــدي داعــش إىل

مئــات اآلالف مــن املواطنــن الذيــن لجــؤوا لجبــل شــنگال .لألســف نســمع كثــرا ً
مزايــدات بعــض النــاس وإدعاءاتهــم بخصــوص حاميتهــم لشــنگال .كان ذلــك يف

حالــة ســبقت إعــادة البيشــمركه لصفوفهــم وهجومهــم عــى داعــش وتحريــر طريــق
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ســحيال نحــو شــنگال وحــوض زمــار وجبــل شــنگال وتحريــر مدينــة شــنگال ،31مل
يظهــر أي مــن هــؤالء املزايديــن إال بعدمــا انتــر البيشــمركه عــى داعــش.

مــع كل ذلــك مل متــد قــوات البيشــمركه يدهــا يف الحــرب ضــد داعــش لالنتقــام.
كــا التزمــت قــوات البيشــمركه يف تلــك الحــرب ،بقوانــن الحــرب ومل تســتهدف
األماكــن املدنيــة ولــو ملــرة واحــدة .البيشــمركه حطّمــوا أســطورة داعــش ،ويف
ســاحات الوغــى وبشــجاعة فائقــة ثــأروا لألخــوات واإلخــوة األيزيديــن ،ووضعــوا
رأس داعــش تحــت أقــدام الكــورد األيزيديــن.
 -31منــذ بدايــة هجــوم داعــش عــى كوردســتان إىل نهايــات شــهر أيلــول  ،2014كنــت قلق ـاً بشــكل
رئيــي تجــاه كيفيــة التمكــن مــن إعــادة كوردســتان واملواطنــن والبيشــمركه إىل أوضــاع طبيعيــة
تكــون فيهــا كوردســتان مهيــأة لخــوض حــرب طويلــة ،وإيصــال البيشــمركه مــن نواحــي الربامــج
والتنظيــم والتوعيــة إىل مســتوى تبــدأ فيــه الهجــوم ،ولتحــرر بالقــوة كافــة املناطــق مــن قبضــة
داعــش ،ولــي يســد الطريــق أمــام داعــش للتفكــر يف احتــال أرايض ومناطــق أخــرى .بعــد أن
توصلــت إىل قناعــة أن البيشــمركه وكذلــك املواطنــون امتلكــوا االســتعداد الــازم لنقــل كوردســتان
إىل مرحلــة الهجــوم الشــامل يف ســبيل تحريــر املناطــق املحتلــة ،أصــدرت أمــر البــدء بعمليــات
تحريــر ربيعــة .ويف صبيحــة يــوم  /30أيلــول ،2014 /ومــن أجــل إنهــاء تهديــدات داعــش يف املناطــق
الحدوديــة والتضييــق عــى اتصاالتــه بــن ســوريا والعــراق ،ومبشــاركة خمســة آالف مــن البيشــمركه
تــم إطــاق العمليــة( ،الخارطــة رقــم .)٢كانــت تلــك العمليــة واحــدة مــن سلســلة العمليــات املهمــة
التــي تســببت يف تحطيــم أســطورة داعــش عــى يــد البيشــمركه .كــا أســهمت يف تســهيل الوصــول
إىل جبــل شــنگال ،حيــث كان الوصــول إىل ذلــك الجبــل يف ذلــك الوقــت ،هدف ـاً اســراتيجياً لقــوات
بيشــمركة كوردســتان .بعــد ذلــك االنتصــار ،ويف صبيحــة يــوم  /25ترشيــن األول 2014 /حــررت
قــوات البيشــمركه ناحيــة زمــار والقــرى املحيطــة بهــا مــن ســيطرة داعــش اإلرهــايب ووجهــت رضبــة
قاســية لإلرهابيــن الدواعــش (الخارطــة رقــم .)٣وبعدهــا اســتطاعت دحــر كل الهجــات املتتاليــة
لألعــداء يف عمــوم جبهــات الحــرب.
تحريــر ربيعــة وزمــار فتــح الطريــق أمــام تحريــر منطقــة شــنگال وكــر الحصــار الــذي كان مفروض ـاً
عــى جبــل شــنگال .لذلــك يف صبيحــة يــوم  /17كانــون األول 2014 /الــذي صــادف يــوم العلــم
الكوردســتاين ،تــم إصــدار أمــر إطــاق عمليــات تحريــر منطقــة شــنگال .بــدأ هجــوم البيشــمركه مــن
محــور زمــار نحــو تقاطــع حــردان يف عمــق أرايض العدو(الخارطــة رقــم .)٤أمــا البيشــمركه الذيــن
كانــوا يف جبــل شــنگال ،وقاومــوا ببســالة خــال أربعــة أشــهر ،وســدوا الطريــق أمــام ســيطرة داعــش
عــى جبــل شــنگال ،فقــد هاجمــوا مس ـلّحي داعــش ،مــن الجبــال ،وخــال فــرة قصــرة إلتقــت قوتــا
البيشــمركه يف حــردان ،وتــم تســجيل نــر تاريخــي ،وتحطيــم الحصــار املفــروض عــى جبــل شــنگال
الــذي كان يــأوي اثنــي عــر ألــف أيزيــدي .يف  /12ترشيــن الثــاين 2015/وبهــدف التحريــر التــام
ملدينــة شــنگال ومحيطهــا مــن ســيطرة اإلرهابيــن وتطهــر املنطقــة مــن داعــش وقطــع اتصــاالت
داعــش بــن العــراق وســوريا ،تــم إطــاق عمليــة تحريــر شــنگال مــن ثالثــة محــاور بإســناد جــوي مــن
قبــل طائــرات التحالــف ،يف تلــك العمليــة تــم تحريــر شــنگال.
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لألســف الشــديد ،مل تســتطع الحكومــة العراقيــة حاميــة امل ُك ّونــات ،ومل تســاعد

البيشــمركه ،ومل ترســل مج ـ ّرد رصاصــة واحــدة لإلقليــم .وكانــت قبــل حــرب داعــش

بعــر ســنوات قــد حرمــت البيشــمركه مــن األســلحة واملســتحقات القانونيــة ،رغــم

إنــه وحســب الدســتور واالتفاقــات املوقعــة تعتــر البيشــمركه جــزءا ً مــن املنظومــة
ِ
تكتــف بعــدم مســاعدة البيشــمركه،
الدفاعيــة للعــراق .الحكومــة العراقيــة مل
بــل كانــت تصنــع العراقيــل ،وتضعهــا أمــام املســاعدات التــي كانــت ترســل إىل

البيشــمركه مــن بلــدان العــامل

الســؤال الرئيــي هنــا ،هــو :ملــاذا مل يســاعد العــراق اإلقليــم يف حــرب داعــش،

واســتم َّر يف فــرض الحصــار وقطــع موازنــة اإلقليــم؟ يف حــن وعــى العكــس مــن
ذلــك كان البيشــمركه يف حــرب داعــش قــد ســاعد العــراق ،وحافــظ عــى كركــوك

واملناطــق املســتقطعة .لــو مل يدافــع بيشــمركة كوردســتان عــن كركــوك ،لــكان
مصــر كركــوك ال يختلــف عــن مصــر املوصــل ،ولوقعــت تحــت ســيطرة داعــش،
مــع ذلــك كنــا نســمع أن الشــوفينيني يظنــون أن كركــوك واملناطــق األخــرى محتلــة
مــن قبــل البيشــمركه ،علــاً أن العكــس هــو الصحيــح .البيشــمركه حمــوا كركــوك
واملناطــق املســتقطعة وحقــول النفــط مــن احتــال وهجــات اإلرهابيــن .وخــال

معركــة املوصــل كــروا ببســالتهم الخطــوط الدفاعيــة لداعــش ،وســلموا مفاتيــح
النــر ليــد العبــادي ،وبثقــة عاليــة ورحابــة الصــدر ،فتحــت قــوات البيشــمركه كل
املحــاور أمــام مجــيء القــوات العراقيــة.

إقليــم كوردســتان ،إضافــة لتلــك الحــرب الصعبــة والحصــار املــايل مــن قبــل

بغــداد وانخفــاض أســعار النفــط يف العــامل ،أصبــح مــاذا ً ملليــون وســتامئة ألــف
مــن النازحــن والالجئــن الســوريني والعراقيــن ،ذلــك العــدد كان يعــادل  %25مــن

ســكان اإلقليــم .لقــد كان للمواطنــن والحكومــة واملنظــات والهيئــات الحزبيــة
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يف اإلقليــم دو ٌر بــار ٌز يف مســاعدة الالجئــن ،وكان عــدد كبــر مــن املواطنــن

املتطوعــن يتواجــدون يف جبهــات القتــال ،أو يق ّدمــون املســاعدات لالجئــن ،يف

حــن كانــت الحكومــة العراقيــة متتنــع عــن تقديــم املســاعدة لحكومــة اإلقليــم يف
مقابــل إيوائهــا وإســكانها لالجئــن الذيــن كان العــدد األكــر منهــم مــن املواطنــن
الس ـ ّنة ومــن محافظــات الوســط ،أي معظمهــم كانــوا مــن العراقيــن.
ُّ

ملــاذا مل تســهم حكومــة العــراق يف إيــواء الالجئــن ومســاعدة اإلقليــم ،رغــم

أنهــا كانــت متتلــك أمــواالً طائلــة؟ أمل يكــن إقليــم كوردســتان جــزءا ً مــن العــراق؟
أم أن أصحــاب الســلطة يف بغــداد كانــوا ال يعــ ّدون إقليــم كوردســتان جــزءا ً مــن

العــراق؟ .لقــد بحثــت موضــوع امتنــاع بغــداد عــن مســاعدة اإلقليــم يف مجــال إيــواء
الالجئــن ،عــرات املــرات مــع الضيــوف األجانــب والوفــود العراقيــة ،ولكــن بقــي

دون نتيجــة .خــال زيــاريت بــان كيمــون 32الســكرتري العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة

إلقليــم كوردســتان يف  /24متــوز 2014/و /26آذار 2015 /أبلغتــه أن أوضــاع

الالجئــن صعبــة للغايــة ،واإلقليــم وحــده يتحمــل املســؤولية ،واملســاعدات
األجنبيــة ليســت باملســتوى املطلــوب ،والحكومــة العراقيــة مل تقـ ّدم أيــة مســاعدة

لحكومــة اإلقليــم ،وإن بغــداد ال تعتــر الالجئــن العراقيــن مواطنيهــا لذلــك ال

تســاعدهم.

 -32بــان كيمــون دبلومايس ووزير خارجية ســابق لكوريا الجنوبية ،كان ســكرتريا ً عاماً ملنظمة األمم
املتحدة لعرش ســنوات ،من  2006لغاية .2016
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خيبة أمــل الكورد من العراق الجديد
ـت أن العــراق الجديــد بعــد  ،2003يتّجــه نحــو الهاويــة
منــذ العــام  2010أدركـ ُ

والدكتاتوريــة ،وقــد أرشتُ إىل ذلــك الخطــر يف العديــد مــن اللقــاءات والترصيحــات،

حاولــت أن أبلــغ جميــع األطــراف أن االســتمرار يف خــرق الدســتور وعــدم
كــا
ُ

مراعــاة الرشاكــة ،ســيصيب العــراق مبصيبــة كبــرة .لألســف مل تؤخــذ تلــك

التحذيــرات والنصائــح بشــكل ج ـ ّدي .وتدهــورت أوضــاع العــراق ،يوم ـاً بعــد يــوم،
وزادت املشــكالت يف العالقــات بــن اإلقليــم وبغــداد.

كان شــعب كوردســتان يســأل عــن الطريــق الــذي يجــب أن يســلكه؟ وعــن الحــل

األســايس؟ وقــد تــم هضــم حقوقــه ورشاكتــه يف العــراق ســوا ًء يف العهــد امللــي

والجمهــوري ،ويف العهــد البعثــي تعــ ّرض لإلبــادة الجامعيــة ،كــا فقــد األمــل

بالعــراق الفيــدرايل الدميقراطــي بعــد  .2003مــاذا يفعــل الكــورد؟ هــل يســتمرون يف
القتــال لقــرن آخــر؟ نحــن ال نســتطيع بالحــرب إنهــاء دولــة العــراق ،وال الحكومــات
العراقيــة اســتطاعت إنهــاء شــعب كوردســتان وصهــره بالعنــف والحصــار واإلبــادة
الجامعيــة .حســناً ملــاذا يســتمر هــذا الجحيــم؟ ملــاذا يجــب أن تكــون املشــكالت
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والرصاعــات حــارضة دومـاً؟ ملــاذا ال نفكــر يف ســبيل آخــر يضمــن الســا َم والتآخــي
الدامئــن بيننــا؟

التجــارب التأريخيــة تقــول لنــا إن االنفصــال القــري بــن الشــعوب ،ال ينجــح.

وكذلــك فــإن الدمــج اإلجبــاري ال يثمــر أيض ـاً .بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة تــم
تقســيم أملانيــا إىل أملانيتــن ،رشقيــة وغربيــة ،رغــم اســتمرار هــذا التقســيم

لعقــود عــدة إال أنــه يف نهايــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ومــع إســقاط
جــدار برلــن انتهــى التقســيم القــري واتحــدت األملانيتــان .هــذا املوضــوع كان

بالنســبة للجيــك والســلوفاك بشــكل آخــر ،حيــث تــم توحيدهــا بالقــوة وبشــكل
قــري وتشــكلت منهــا دولــة جيكوســلوفاكيا .ولكــن يف النهايــة انفصلتــا ،وهــا

اآلن دولتــان مســتقلتان ،وتعيشــان بســام بجــوار بعضهــا.

دمجمك ّونــات العــراق مــع بعضهــا بالقــوة يف القــرن املــايض يف دولــة واحــدة،

تســ ّب َب بحــدوث كــوارث كبــرة .رمبــا يتعــ ّرض اثنــان مــن اإلخــوة يف بيــت واحــد

إىل الكثــر مــن املشــكالت والنزاعــات ،ولكــن لــو اســتقلَّ كل واحــد منهــا يف بيــت،
ســتنتهي الخالفــات ،وســيبقيان أخويــن يســاندان بعضهــا إىل النهايــة .هــذا هــو

الحــل األســايس للعالقــات بــن كوردســتان واألجــزاء األخــرى مــن العــراق ،بالطبــع

هــذه األســئلة كانــت قــد تح ّولــت إىل حديــث يومــي للكوردســتانيني واملراكــز
السياســية .ملــاذا ال نصبــح جاريــن وأخويــن بالتفاهــم والتآخــي ،لــي نعيــش إىل
األبــد يف ســام ووئــام؟ ملــاذا ال نصبــح داعمــن ومســاندين لبعضنــا ،ملــاذا ال

نصبــح العمــق االســراتيجي واالقتصــادي واألمنــي لبعضنــا البعــض؟ وملــاذا ال

نكمــل بعضنــا يف مجــاالت التنميــة والتقــدم االقتصــادي وكافــة املجــاالت األخــرى،
وننهــي إىل األبــد الكــوارث واملشــكالت املعقــدة؟ جــاءت هــذه األســئلة إىل الوجــود

ألنهــم ،لألســف ،أغلقــوا كل الطــرق األخــرى أمــام شــعب كوردســتان لــي يعيــش
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بســام وبــدون مشــكالت داخــل دولــة العــراق .اختربنــا كل الطــرق ،ولكــن النتائــج

كانــت فاشــلة .طــوال الســنوات الســابقة بحثــت هــذا املوضــوع مــع الكثــر مــن
الشــخصيات واملســؤولني العراقيــن ،وكذلــك مــع الشــخصيات والدبلوماســيني

األجانــب ،وأبلغتهــم أننــا نواجــه مشــكلة مزمنــة عمرهــا مئــة ســنة .تعبنــا ،وال
نطيــق االســتمرار يف العيــش مــع املشــكالت واألزمــات والحــروب .تعالــوا ،وقولــوا

حــدا ً؟ الدســتور هــو
لنــا مــاذا يفعــل شــعب كوردســتان لــي يبقــى العــراق ُمو ّ
الضام ـ ُن الوحي ـ ُد لبقائنــا ضمــن العــراق ،والدســتور منتهــك ،ويتــم التجــاوز بشــكل

يومــي عــى مطالــب وحقــوق أهــايل كوردســتان.

مل تكــن للحركــة التحرريــة الكورديــة مشــكالت مــع إخواننــا العــرب أبــدا ً،

مشــكالتنا كانــت مــع األنظمــة والعقليــات الحاكمــة يف العــراق .وكدليــل عــى ذلــك

املبــدأ كان الشــعار الرئيــي لثــورة أيلــول هــو :الدميقراطيــة للعــراق والحكــم
الــذايت لكوردســتان .وطــوال التاريــخ النضــايل لثــورات شــعب كوردســتان ،مل تلجــأ

تلــك الثــورات لعمــل إرهــايب أو ترهيــب املدنيــن العــرب ولــو ملــرة واحــدة ،لــي ال

تتحــول املشــكالت السياســية القامئــة بيننــا وبــن الحكومــات إىل مشــكلة قوميــة.

ولكــن لــو اســتمرت املشــكالت املوجــودة الحاليــة ،هنــاك احتــال كبــر لتحولهــا
إىل مشــكالت ونزاعــات قوميــة وعرقيــة ،وحينهــا تبــدأ الكــوارث الحقيقيــة.

ويف املجــال ذاتــه وبالتــوازي مــع حــرب داعــش ،الحظنــا ،لألســف وجــود تيــار

يحــاول إثــارة الشــارع العراقــي ضــد الكــورد .كان ذلــك عم ـاً بعيــدا ً عــن الضمــر
ن قاعدتهــا وزيــادة
واإلنســانية ،حيــث كانــت بعــض األطــراف العراقيــة تحــاولُ متتـ َ

مؤيديهــا عــن طريــق معــاداة حقــوق الكــورد .هــذه األمــور كانــت نواقيــس خطــر
جديّــة تهــدد مســتقبل العــراق ،وتجعلــه ُمظلِــاً ومجهــوالً .كانــوا متضايقــن مــن
إعــار وتقــ ُّدم الحيــاة يف اإلقليــم .وكانــوا يقولــون إن الكــورد أصبحــوا أغنيــاء
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بنفــط العــراق .ويف الحقيقــة أن دولــة العــراق تأخــذ نفــط كوردســتان منــذ مئــة

ســنة ،وبنفــط كوردســتان أصبحــت دولــة ،واشــرت األســلحة ،وحاربــت بهــا الكــورد
ودول الجــوار.

فيهــذه الظــروف فقدنــا األمــل بشــكل قاطــع يف البقــاء ضمــن العــراق ،وأصبــح

مــن الــروري أن نتح ـ ّدث عالني ـ ًة عــن حقوقنــا املرشوعــة التــي هــي االســتقالل

والســيادة .شــعب كوردســتان ميتلــك كل األســس الرئيســية التــي تؤهلــه لتكــون

لــه دولــة أســوة بالشــعوب األخــرى يف العــامل .ولكــن يجــب تطبيــق ذلــك الحــق
بالطــرق الســلمية والحــوار مــع بغــداد والــدول األخــرى يف املنطقــة والعــامل .وكنــا
نعلــم جيــدا ً أن الحقــوق إذا مل تُؤخــذ ال تُ نــح ،وإن انتظــرت كوردســتان لــي يق ّدمــوا

لهــا االســتقالل عــى طبــق مــن ذهــب ،فبالتأكيــد لــن يتحقــق مــا تنتظــره أبــدا ً.

بعــد  ،1991أثبتنــا للجــوار أننــا ال نشــكّلُ مصــدرا ً لتهديدهــم ،إذ إنهــم قبــل

ذلــك كانــوا ينظــرون بريبــة إىل الفدراليــة ويعتربونهــا تهديــدا ً لهــم .وكذلــك الحــال

بالنســبة للداخــل العراقــي حيــث كان هنــاك قلــق تجــاه النظــام الفيــدرايل.
ولكــن معنــى الفيدراليــة البســيط الــذي تنتهجــه العديــد مــن بلــدان العــامل ،ذات

املكونــات القوميــة املتعــددة ،يعنــي التقســيم العــادل للقــوة والــروات.

التقيــت عــددا ً مــن
يف  /2شــباط ،2015 /خــال مؤمتــر ميونــخ 33يف أملانيــا
ُ

قــادة العــامل ،كـــ ( أنجيــا مــركل) مستشــارة أملانيــا و(جــو بايــدن) نائــب الرئيــس
األمــريك .كان جميــع الرؤســاء والقــادة يبــدون اإلعجــاب النتصــارات وشــجاعة

البيشــمركه يف الحــرب ضــد اإلرهــاب .شــعرت أن الحديــث عــن اســتقالل كوردســتان
بالنســبة للمجتمــع الــدويل مل يبــق محظــورا ً أو ممنوعــاً كــا كان يف الســابق.

 -33مؤمتــر األمــن يف ميونــخ ،مؤمتــر دويل واســع ،يعقــد ســنوياً يف مدينــة ميونــخ األملانيــة مبشــاركة
ممثــي الــدول يف املجــاالت السياســية ،اإلقتصاديــة ،العســكرية ،واإلســتخباراتية.
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وإنــه باإلمــكان التحــدث برصاحــة عــن الحقــوق الطبيعيــة لشــعب كوردســتان .ويف

املؤمتــر ذاتــه تحدثــت مــع العبــادي ،رئيــس الــوزراء العراقــي بشــأن الخطــوات نحــو
االســتقالل وقلــت لــه ،يجــب أن تتــم معالجــة هــذا املوضــوع بالتفاهــم والســام.

وإنــه باإلمــكان التحــدث برصاحــة عــن الحقــوق الطبيعيــة لشــعب كوردســتان .ويف
ذات املؤمتــر تحدثــت مــع العبــادي ،رئيــس الــوزراء العــراق بشــأن الخطــوات نحــو

اإلســتقالل وقلــت لــه ،يجــب أن يتــم معالجــة هــذا املوضــوع بالتفاهــم والســام.
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الزيارة إىل أمريكا
يف شــهر أيــار  2015زرنــا أمــركا ،واجتمعنــا مــع الرئيــس بــاراك أوبامــا وجــو

ـت مــع جميــع األحــزاب
بايــدن الــذي كان آنــذاك نائبـاً للرئيــس .قبــل الزيــارة اجتمعـ ُ
السياســية يف كوردســتان ،واســتفرستُ منهــم ،هــل تفضلــون التحــدث مــع الرئيــس

أوبامــا بشــأن االســتقالل؟ جميــع األطــراف استحســنت الفكــرة ،وأيــدت الحديــث

مــع أوبامــا بخصــوص اســتقالل كوردســتان.

بعــد كســب ذلــك التأييــد الســيايس مــن جميــع األطــراف يف اإلقليــم ،قمنــا

بتهيئــة االســتعدادات الالزمــة لزيــارة أمريــكا .يف تلــك الزيــارة تع ّمــدتُ أن يكــون

قوبــاد طالبــاين نائــب رئيــس الحكومــة ونجــل املرحــوم مــام جــال ،ودربــاز
كــورست الــذي كان وزيــرا ً يف حكومــة اإلقليــم ،نجــل الســید كــورست رســول،

وكذلــك مصطفــى ســيد قــادر مــن حركــة التغيــر والــذي كان وزيــرا ً للبيشــمركه،

ضمــن الوفــد الكوردســتاين الــذي يــزور البيــت األبيــض .أردتهــم أن يكونــوا شــهودا ً
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عــى كيفيــة حديثــي مــع الرئيــس أوبامــا واملســؤولني األمريكيــن اآلخريــن حــول
االســتقالل وحقــوق شــعب كوردســتان ،وليشــاهدوا املوقــف األمريــي ،وينقلــوه
إىل أحزابهــم وجامهريهــم ،أردتهــم أن يكونــوا مــع الفكــرة وشــهودا ً لــي ال يقــال أن

االســتقالل موضــوع شــخيص ملســعود بــارزاين .بــل ليعلمــوا أن االســتقالل يتعلــق
بحيــاة ومصــر جميــع املواطنــن ،وحــق للجميــع دون أيــة اختالفــات سياســية أو
قوميــة أو دينيــة.

حســب جــدول زيــارة وفــد اإلقليــم إىل أمــركا ،اســتقبلنا الرئيــس أوبامــا يــوم /5

آيــار 2015 /يف البيــت األبيــض ،حــر اللقــاء جــو بايــدن ،نائــب الرئيــس األمــريك،

وكذلــك ســفري أمــركا يف بغــداد وعــدد مــن املستشــارين يف البيــت األبيــض.

تحدثــت للرئيــس األمريــي برصاحــة متناهيــة عــن معانــاة شــعب كوردســتان خــال

مئــة ســنة ،وقلــت لــه ،نحــن اختربنــا كل الطــرق ،وأرهقتنــا هــذه األوضــاع .شــعب
حــي منــذ مئــة ســنة وحســب جميــع القوانــن واألعــراف الســاوية
كوردســتان يُض ّ
واإلنســانية يحـ ُّـق لــه تقريــر مصــره ،وأن ميتلــك قــراره ،ويســلك الســبيل الــذي يــراه

جيــدا ً .قلــت لــه ،نحــن نخطــو اآلن نحــو االســتفتاء ،ولكــن األولويــة الرئيســية اآلن

هــي لحــرب داعــش .بغــداد ال تقبــل بالرشاكــة ونحــن ال نســتطيع القبــول أن نكــون
كتابعــن ،إن اســتمرت بغــداد عــى هــذه السياســة ،نحــن ال نســتطيع االســتمرار

معهــم .لقــد أصغــى الرئيــس أوبامــا جيــدا ً لحديثــي وقــال" ،قــرأت حــول الكــورد
وأين مطّلــع عــى تاريــخ ونضــال الكــورد ومأســاة شــعب كوردســتان ،وإين أتفهــم
طمــوح شــعب كوردســتان يف االســتقالل .وإين ســعيد أن أســمع منــك أن االولويــة

اآلن هــي للقضــاء عــى داعــش" .كــا قــال الرئيــس أوبامــا ،امللــف الكــوردي عنــد

نائــب الرئيــس جــو بايــدن ،اجتمعــوا معــه ،وتح ّدثــوا حــول هــذا املوضــوع .يف
اليــوم التــايل  /6آيــار ،2015 /كنــت يف ضيافــة نائــب الرئيــس األمــريك ،اجتمعنــا
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لعــدة ســاعات ،وتحدثنــا بالتفصيــل عــن مئــة ســنة مــن التاريــخ املشــرك مــع

العــراق وموضــوع اســتقالل كوردســتان .اســتعرض ،بايــدن ،وجهــة نظــر بــاده
بشــكل دقيــق حيــال اســتقالل كوردســتان واملشــكالت والعقــد يف الــرق األوســط،

ويف نهايــة حديثــه قــال" ،أنــا وأنــت ،نحــن االثنــان ،ســرى يف حياتنــا وبأعيننــا
اســتقالل كوردســتان" .ويف تلــك الزيــارة ألمــركا اجتمعــت ،أيضـاً ،مــع آشــن كارتــر

وزيــر الدفــاع األمــريك وعــدد مــن أعضــاء الكونكــرس األمــريك ،وكذلــك مــع رئيــس
الغرفــة االقتصاديــة وعــدد مــن األكادمييــن واإلعالميــن والجاليــة الكورديــة يف
ي شــخص يعــارض إجــراء االســتفتاء ،أو
ذلــك البلــد .مل نســمع يف تلــك اللقــاءات أ ّ

يعــارض الذهــاب نحــو االســتقالل ،بــل كانــوا يســألون عــن موعــده فقــط.

املســؤولون والسياســيون األمريكيــون أعربــوا عــن شــكرهم لتضحيــات

البيشــمركه وعــن تقديرهــم لصمــود شــعب كوردســتان ولســعة صــدره إليــواء مئــات
اآلالف مــن الالجئــن الذيــن توجهــوا إلقليــم كوردســتان خوفـاً مــن ظلــم وتهديــدات

داعــش اإلرهــايب.

اجتمعــت عــى الفــور مــع األطــراف السياســية
بعــد العــودة مــن أمــركا،
ُ

الكوردســتانية ،وتحدثــت لهــم عــن نتائــج الزيــارة ،ويف االجتــاع التاريخــي الــذي
عقدنــاه يف  /18آيــار 2015 /عــرت األطــراف الكوردســتانية عــن تأييدهــا العلنــي

الرصيــح لعمليــة االســتقالل .أتذكــر ،أنــه يف ذلــك االجتــاع أعــرب الســيد عــي

بابــر أمــر الجامعــة اإلســامية عــن إعجابــه بنتائــج زيارتنــا ألمــركا ،وقــال:

"ســيادة كاك مســعود ،يظهــر أنكــم عدتــم لكوردســتان وأنتــم مفعمــون باألمــل
والوعــود ،هــذا عمــلٌ عظي ـ ٌم ومســؤولية كبــرة .هــل أنــت مســتعد لقبــول وتح ُّمــل

هــذه املســؤولية؟" .قلــت لــه" :نعــم يــا أســتاذ إنهــا مســؤولية كبــرة وتاريخيــة،
وإين مســتعد لتح ُّملهــا ،ولكــن بــرط أن اليتــم طعنهــا أو تخريبهــا مــن الداخــل".
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حقيقــة ،كان ذلــك الجــواب بســبب إين مل أكــن متأكــدا ً مــن اســتمرار بعــض األحــزاب
ضمــن عمليــة االســتقالل ،والبقــاء مــع شــعب كوردســتان حتــى النهايــة .وهــل إنهــم

ســيديرون ظهورهــم عــن رغبــة وارادة شــعبهم ،يف وســط الطريــق؟ بعــد شــهر مــن
ذلــك االجتــاع ،وعوض ـاً عــن العمــل ألجــل قضيــة مصرييــة كاالســتقالل ،الحظنــا

انشــغال بعــض األحــزاب يف برملــان كوردســتان بصناعــة أزمــة وتدبــر انقــاب،

ونتــج عــن ذلــك أحــداث الثالــث والعرشيــن مــن حزيــران ومــا تــاه .لــو التزمــت
األطــراف بتعهداتهــا يف  ،2015ولــو مل تتجــه نحــو صناعــة األزمــات ،لكنــا اآلن يف

وضــع مختلــف .وأثنــاء االســتفتاء ،شــاهدنا وقــوف بعــض األطــراف بــكل قوتهــا
ضــد االســتفتاء ،واألحــداث التــي تلــت االســتفتاء تشــر إىل مرشوعيــة اســتمرار

مخــاويف.
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الزيارة إىل بغداد
يف /29أيلــول ،2016 /عندمــا تك ّبــد داعــش الخســارة تلــو األخــرى ،ووصــل إىل

حالــة ضعــف ،زرتُ بغــداد برفقــة وفــد رفيــع مــن األطــراف السياســية الكوردســتانية.
يف املحطــة األوىل لزيارتنــا لبغــداد التقينــا بحيــدر العبــادي ،رئيــس الــوزراء

العراقــي يف ذلــك الوقــت .بحثنــا مــع العبــادي التحديــات املشــركة التــي
تتجســد يف الحــرب ضــد داعــش وقضيــة
تواجــه العــراق واإلقليــم ،والتــي كانــت
ّ

النازحــن والالجئــن .وأبلغتــه أن وفــد اإلقليــم حــر إىل بغــداد ليســلط الضــوء
عــى مســتقبل العالقــات ونوعهــا والجهــود املشــركة يف ســبيل ترســيخ االســتقرار
والنمــو االقتصــادي وإعــادة اإلعــار .أردنــا أن نقــول لرئيــس الــوزراء إننــا جئنــا

لنتحــدث بلغــة التفاهــم وبالنوايــا الصادقــة حــول املســتقبل ،ولنجعــل العــراق
واإلقليــم عمقــن اســراتيجيني لبعضهــا البعــض ،وملصالحهــا املتبادلــة.
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موســعاً مــع بعــض الشــخصيات العراقيــة
ويف اليــوم ذاتــه عقدنــا اجتامعــاً ّ

ورؤســاء الكتــل السياســية العراقيــة ،ودعوتُهــم للتفكــر يف حــل أســايس لجميــع

املشــكالت ،كــا التقينــا مــع الكتلــة الصدريــة وائتــاف الوطنيــة واالئتــاف العــريب

موســعاً
السـ َّنة وقيــادة حــزب الدعــوة ،ومســاء ذات اليــوم عقدنــا اجتامعـاً ّ
والقــادة ُّ

مــع األطــراف والشــخصيات الشــيعية يف منــزل الســيد عــار الحكيــم.

مــت كلمــ ًة للحارضيــن تحدثــت فيهــا عــن الرســالة التــي
خــال االجتــاع ق ّد ُ

نحملهــا يف ســبيل معالجــة مشــكلة عمرهــا مئــة ســنة .وقلــت لهــم ،بجهــود جميــع

األطــراف يتجــه داعــش نحــو الخســارة واالندحــار ،لذلــك مــن الــروري أن نهيــئ
وأوضحــت برصاحــة ،للشــخصيات الشــيعية،
أنفســنا ملرحلــة مــا بعــد داعــش.
ُ

أن الكــورد بعــد  2003كانــوا يعتقــدون أن الدســتور أســاس العمليــة السياســية

والحيــاة الجديــدة .ولكــن لألســف حصــل االختــاف ،وأصبــح الشــيعي الــذي

يوصــف بالنزيــه والجيــد ،يعــادي حقــوق الكــورد .كان نصيبنــا مــن الرشاكــة مــع

دولــة العــراق  4500قريــة مدمــرة ،و 12000مفقــود مــن الشــباب الكــورد الفيليــن،
و 8000بــارزاين مؤنفــل ،و182000مــن املواطنــن الكــورد املؤنفلــن ،واآلالف مــن

ضحايــا الســاح الكيميــاوي .بعــد  1991ويف ســبيل العــراق وفتــح صفحــة ســام
خــة بدمــاء شــعبنا .يف
جديــدة ،جلســنا مــع املجرمــن وصافحنــا األيــادي امل ُلطَّ َ

ذلــك الوقــت عندمــا جئــت إىل بغــداد ،رست وســط نهــر مــن دمــاء شــعبي نحــو
بغــداد .مــن أجــل مصلحــة العــراق ،ومــن أجــل التعايــش والســام وفتــح صفحــة

جديــدة .مــع ذلــك ،اعتــروا أننــا ال نســتحق ذلــك ،ونظــروا إلينــا ك ُمتّهمــن .واآلن،

لألســف الشــديد ،بعــد  2003أقــدم الشــيعة الذيــن كانــوا حلفــاء للكــورد عــى قطــع

أرزاق الكــورد .قلــت للقــادة الشــيعة ،نحــن فشــلنا يف الرشاكــة خــال املرحلتــن،
ويجــب أن نبحــث عــن طريــق جديــد للحــل ،ونبنــي املســتقبل عــى أســاس آخــر.
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تعالــوا لنصبــح أخويــن وجاريــن حقيقيــن بالتفاهــم ،ومــا دمنــا ال نســتطيع أن

املوســعة كان الكثــر مــن
نكــون رشكاء ،ندعوكــم أن تفهمونــا .يف تلــك الجلســة
ّ
الشــخصيات الشــيعية متفقــة عــى كــرة األخطــاء املرتكبــة يف املــايض ،وعــى
رضورة البحــث عــن طريــق للحــل ،ولكــن إن تــم ســلوك أي طريــق أو تــم اللجــوء

ألي اختيــار يجــب أن يكــون بعيــدا ً عــن الحــرب وســفك الدمــاء .وهنــاك أيض ـاً تــم

اتخــاذ قــرار تشــكيل لجنــة خاصــة مــن قبــل بغــداد للحــوار ولدراســة العالقــات
املســتقبلية ،وهــل نبقــى رشكاء أم نتح ـ ّول إىل جاريــن؟ ويف كل الحــاالت الب ـ ّد مــن

وجــود التفاهــم بــن الجانبــن.
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قرار إجراء االستفتاء
ـرا شــيئاً مــن
زيــارة بغــداد ،وإيصــال رســالة اإلقليــم لألطــراف العراقيــة ،مل تُغـ ّ

الوضــع ،والحكومــة العراقيــة اســتمرت يف قطــع املوازنــة ،رغــم وجــود التنســيق
بــن قــوات البيشــمركه والقــوات العراقيــة خــال الحــرب ضــد داعــش.

قبــل زيــاريت إىل بغــداد ،بفــرة ،زارين وفــد مــن األطــراف الشــيعية ،ضــم هــادي

العامــري وخالــد العطيــة وصــادق الــركايب .أبلغــت الوفــد ،تعالــوا لنجــد ح ـاً لهــذا
الوضــع ،إمــا تنفيــذ الرشاكــة ،أو أن نصبــح ،بطريقــة ســلمية ،أخويــن وجاريــن ،أو

حســب املعطيــات املوجــودة ســيحدث القتــال بيننــا.

آنــذاك قــال هــادي العامــري ،أعــوذ بــاﷲ ،مــن املســتحيل حــدوث القتــال

بيننــا ،بعدهــا استشــهد بآيــة مــن القــرآن الكريــم ،وقــال " :فإمســاك مبعــروف أو
ترسیــح بإحســان".

34

 -34فإمســاك مبعروف او ترسیح بإحســان ،بداية اآلية  229من ســورة البقرة يف القرآن الكريم ،تتحدث
عن موضوع الطالق.
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الخروقــات الدســتورية التــي حدثــت ،مــع انتهــاك االتفاقــات وتهديــم التوافــق يف

الترشيعــات وعــدم بقــاء التــوازن يف مؤسســات الدولــة وقطــع املوازنــة ومامرســة

الضغــوط عــى كوردســتان ،أرغمنــا عــى التوصــل إىل االعتقــاد أننــا لســنا رشكاء
يف العــراق بعــد  ،2003وال ميكــن أن يعتربونــا رشكاء يف املســتقبل ،لذلــك يتحتــم

علينــا البحــث عــن طريــق للحــل.

ويف اإلطــار ذاتــه ،كنــت قــد زرتُ برملــان كوردســتان يف  /3متــوز .2014/وهنــاك

تحدثــت خاللهــا عــن األوضــاع السياســية واألزمــة األخــرة .وأرشت
ألقيــت كلمــة
ُ

إىل أن كوردســتان حــاول لعــر ســنوات إنجــاح العمليــة السياســية والدميقراطيــة

والتعايــش يف العــراق ،ولكــن خــرق الدســتور والفكــر الدكتاتــوري ونزعــات الهيمنــة
والتهميــش حالــت دون نجــاح جهــود كوردســتان ،كــا أوصلــت العــراق إىل اليــوم
الــذي نــراه اآلن.

وقلــت إن كوردســتان ليســت الســبب ملــا وصــل اليــه الوضــع الحــايل يف العــراق

ي شــكل مــن األشــكال ،وعــى الذيــن تســببوا بذلــك تح ُّمــل املســؤولية .اآلن هــو
بــأ ّ

الوقــت املناســب ليقـ ّرر شــعب كوردســتان مصــره ،وهــذا حــق دســتوري ،والدســتور

ـص عــى أن االلتــزام
العراقــي يســمح لكوردســتان لتقريــر مصريهــا ،ألن الدســتو َر ينـ ُّ

بهــذا الدســتور يضم ـ ُن وحــد َة العــراق .كــا دعــوت الربملــان لالســتعجال يف إقــرار
قانــون مفوضيــة االنتخابــات واالســتفتاء يف إقليــم كوردســتان ،وتشــكيل الهيئــة

العليــا ملفوضيــة االنتخابــات بــأرسع وقــت ،وأن يســتعد برملــان كوردســتان إلعــداد
اإلجــراءات الرضوريــة لالســتفتاء الــذي يحــدد مصــر شــعب كوردســتان.

بعــد ذلــك التأريــخ ،اســتمرت تجــاوزات وانتهــاكات الحكومــة العراقيــة ،وكــا

أرشت ســابقاً ،دفــع اإلقليــم رضيبــة إنســانية واقتصاديــة كبــرة يف الحــرب ضــد
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داعــش .حيــث اســتضاف مئــات اآلالف مــن النازحــن والالجئــن ،والحكومــة
العراقيــة اســتمرت يف قطــع أرزاق املواطنــن وتحججــت بأعــذار مختلفــة لــي ال
تســهم يف حــل املشــكالت ،والــذي كان يدعــو لألســف الشــديد ،مل نســمع املرجــع

الشــيعي ،ولــو ملــرة واحــدة ،ينصــح الحكومــة العراقيــة بــرورة إرســال موازنــة
اإلقليــم التــي قطعهــا بطريقــة غــر قانونيــة.

خــال عمليــات تحريــر املوصــل ،تــم االتفــاق عــى أنــه بعــد تحطيــم املواقــع

الدفاعيــة لداعــش والتــي كانــت بطــول  107كيلومرتمــن قبــل البيشــمركه ،تعــود
قــوات البيشــمركه إىل املواقــع التــي كانــت فيهــا قبــل  2016 /10 /17يــوم بــدء

عمليــات تحريراملوصــل .قــوات البيشــمركه حاربــت وحطمــت الخــط الدفاعــي

وســلمت مفتــاح املوصــل للقــوات العراقيــة والتزمــت باالتفــاق بشــكل كامــل،
(الخارطــة رقــم  )5لكــن الحشــد والقــوات العراقيــة انتهكــت االتفاقيــة.

وكان مقــررا ً أن يرســل رئيــس الــوزراء العراقــي ،خــال عمليــات تحريــر املوصــل،

مبلــغ عــرة مليــارات دينــار ملســاعدة قــوات البيشــمركه واتخــاذ االســتعدادات

الالزمــة لتعزيــز الخطــوط الجديــدة للبيشــمركه ،إال إنــه تجاهــل وعــده ،ومل يرســل
املبلــغ املذكــور.

إضافــة لذلــك ،كانــت عندنــا معلومــات عــن أن القــوات العراقيــة والحشــد اللتــن

انتهكتــا االتفــاق املتعلــق بعمليــات تحريــر املوصــل ،تخططــان لعــدم االنســحاب مــن

املنطقــة ،وكانتــا تدعــوان البيشــمركة للعــودة إىل حــدود  .2003يف حــن كانــت حــدود
 2003بــن البيشــمركه ونظــام البعــث ،ومل تكــن بــأي شــكل حــدودا ً سياســية أو إداريــة
(الخارطــة رقــم  .) ٦كــا كانــوا يخططــون لالســتيالء عــى شــنگال واملناطــق األخــرى

الخاضعــة للــادة  140والتــي كان البيشــمركه يحمونهــا بدمائهــم خــال أربــع ســنوات.
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حينــا تــرك داعــش مدينــة تلعفــر  35دون قتــال ،وســلمها لقــوات الحشــد ،وعندمــا

تــم تأجيــل عمليــات تحريــر الحويجــة بحجــج واهيــة .كنــا نــدرك مخاطــر تأجيــل

تحريــر الحويجــة إىل مــا بعــد تحريــر املوصــل .لقــد كان لتأخــر تحريــر الحصــن
األخــر لداعــش الحويجــة 36داللــة واضحــة عــى أنهــم يريــدون بعــد تحريــر جميــع

املناطــق مــن داعــش ،وبحجــة تحريــر الحويجــة جلــب قــوات كبــرة إىل أطــراف

كركــوك .ألنهــم باألســاس كانــوا يريــدون إخــراج كركــوك مــن يــد البيشــمركه ،وخــرق
االتفــاق املتعلــق بعمليــات تحريــر املوصــل تضمــن إشــارات خطــرة .نحــن الذيــن

نســقنا وتعاونــا مــع القــوات العراقيــة بنوايــا صادقــة يف ســبيل تحريــر املوصــل ،مل
نفكــر أبــدا ً يف إنهــم ســيخونوننا بهــذا الشــكل ،وســيخرقون االتفاقيــة ،ويترصفــون
بهــذا األســلوب.

مل نتوقــع أن اإلخــوة الشــيعة الذيــن عــى أكتافنــا ومبســاعداتنا وصلــوا إىل

الســلطة ،ســتكون لهــم مواقــف عدوانيــة ضــد الكــورد .وبســببنا ،أيضــاً ،وافــق

األمريكيــون ،بعــد ســقوط النظــام الســابق ،عــى التعامــل مــع بعــض السياســيني
الشــيعة .مــع ذلــك كنــا عــى يقــن أن كوردســتان خاليــة مــن املشــكالت الطائفيــة،
وال تصبــح جــزءا ً مــن املشــكلة العميقــة التــي كانــت موجــودة يف العــراق.

كوردســتان ميتلــك مبــادئ الدولــة ومــن حقــه أن يعــر عــن ذاتــه .والدســتور
الــذي أصبــح أساســاً لوحــدة املكونــات العراقيــة ،قــد تــم خرقــه ،حيــث جــاء

بشــكل واضــح يف ديباجتــه ،أن االلتــزام بهــذا الدســتور يضمــن بقــاء وحــدة
العــراق .الحكومــة العراقيــة خرقــت  55مــادة دســتورية .كــا تــم انتهــاك مبــادىء
 -35تقــع يف غــرب محافظــة نينوى وتبعد ســبعني كيلومرتا ً عن املوصل وحوايل ســتني كيلومرتا ً عن
الحدود الســورية ،أغلبية ســكانها من املكون الرتكامين).
-36تقــع يف جنــوب غرب كركوك ،وتبعد مســافة مثــان واربعني كيلومرتا عن كركوك ،غالبية ســكانها من
العرب السنة.
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الرشاكــة يف الحكــم والتــوازن يف مؤسســات الدولــة والجيــش واالقتصــاد ،وتــم

خــرق التوافــق يف ترشيــع القوانــن ،بشــكل تــام .وحــل منطــق فــرض رأي األغلبيــة
محــل تلــك املبــادئ التــي تأســس عليهــا العــراق .ومبوجــب منطــق فــرض رأي
األغلبيــة ،ســوف اليبقــى أي ســاحة أمــام الكــورد واملكونــات األخــرى ،وكان عــى

الــدوام يتــم خــرق االتفاقــات .يف كل عــام كانــوا يحاولــون تقليــل املســتحقات
املاليــة لإلقليــم يف قانــون املوازنــة وأخــرا ً قطعوهــا .وهكــذا مل يبــق أي دافــع
ليمكننــا االســتمرار والعيــش مــع عقليــة التؤمــن بقبــول الرشيــك .والســؤال الــذي
طــرح نفســه هــو :مادامــوا ال يفســحون املجــال أمامنــا أن نكــون رشكاء يف البلــد،

بــأي أمــل نقبــل أن نكــون أعضــا ًء فيــه؟ .يف مراحــل كثــرة ،يف ســبيل العــراق

واعتــادا ً عــى وعــود األمريكيــن ،تغاضينــا عــن الكثــر مــن حقوقنــا وعــن

تجــاوزات الحكومــة العراقيــة.

كل تلــك األســباب أدت إىل وصولنــا مــع األطــراف الكوردســتانية إىل نتيجــة

مفادهــا ،إمــا الرشاكــة يف دولــة العــراق وإمــا الــدوران يف حلقــة فارغــة كــا كان

الحــال خــال املئــة الســنة الســابقة ،وعندمــا ال تســتطيع بغــداد قبولنــا كــركاء،

البــد مــن ســلوك طريقنــا الخــاص.

كانــت األزمــات السياســية والداخليــة تواجــه اإلقليــم وبعــض األطــراف انضمــت

إىل الجبهــة املعاديــة للخطــوات املتجهــة نحــو اإلســتقالل .ولكــن كان قــد حــان

الوقــت ليســمح للشــعب ليقــول كلمتــه وليعلــم الجميــع رغبــة شــعب كوردســتان.

ومــن أجــل ســد الطريــق أمــام الحجــج التــي كانــت تدعــي أن االســتفتاء موضــوع

شــخيص أو يصفونــه برغبــة طــرف معــن ،كان البــد مــن العــودة إىل أعــى مصــدر
للرشعيــة والتــي هــي رغبــة وأمنيــة الشــعب.
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يف يــوم األربعــاء املصــادف /7 ،حزيــران ،2017 /وخــال اجتــاع تأريخــي

قــررت رئاســة اإلقليــم واألطــراف السياســية يف إقليــم كوردســتان وممثلــو
املك ّونــات يف كوردســتان ،قــرارا ً تأريخيــاً وحــددت يــوم  /25أيلــول2017 /
إلجــراء االســتفتاء .يف الحقيقــة ،مل يكــن أحــ ٌد يعــرف قبــل االجتــاع اليــوم

الــذي يجــري فيــه االســتفتاء .جــاء تحديــد ذلــك اليــوم مــن قبــل األطــراف
السياســية بالتشــاور مــع املفوضيــة العليــا لالنتخابــات واالســتفتاء يف إقليــم

كوردســتان .ومراعــا ًة لإلجــراءات الالزمــة يف ســبيل إجــراء تلــك العمليــة الكبــرة
كانــت املفوضيــة بحاجــة إىل الوقــت الــازم ،وممثــي املفوضيــة الذيــن حــروا
االجتــاع أعلنــوا أنهــم يســتطيعون إجــراء العمليــة يف األيــام املحصــورة بــن

العرشيــن والثالثــن مــن شــهر أيلــول .لذلــك قــرر االجتــاع تحديــد يــوم / 25
أيلــول إلجــراء االســتفتاء يف إقليــم كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية التــي
تقــع خــارج إدارة حكومــة اإلقليــم .مــن الجديــر الذكــر أن األطــراف السياســية قــد

شــددت خــال االجتــاع عــى رضورة شــمول كركــوك وبقيــة املناطــق املشــمولة
باملــادة  140باالســتفتاء.

وخــال ذات االجتــاع ،أيض ـاً ،وبعــد تحديــد ذلــك اليــوم ،ويف ســبيل ضــان

اإلجــاع الوطنــي ،ا تّفـ َـق الحــارضون عــى تفعيــل الربملــان وبــذل الجهــود ألجــل

إنهــاء الخالفــات السياســية الداخليــة .ويف الوقــت ذاتــه العمــل مــن أجــل
تحســن الظــروف املعيشــية لألهــايل واملوظفــن وبقيــة رشائــح املجتمــع .كــا

قــرر االجتــاع تشــكيل اللجنــة العليــا لالســتفتاء برئاســة رئاســة اإلقليــم كــا

تــم تكليــف األحــزاب السياســية بتســمية ممثليهــا للجــان الخاصــة باالســتفتاء.
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األحزاب التي وقعت عىل مسودة االجتامع هي:
الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين ،االتحــاد الوطنــي الكوردســتاين ،االتحــاد

اإلســامي الكوردســتاين ،الحركــة اإلســامية يف كوردســتان ،الحــزب الشــيوعي

الكوردســتاين ،الحــزب اإلشــرايك الدميقراطــي الكوردســتاين ،حــزب الكادحــن
الكوردســتاين ،حــزب العــال والكادحــن الكوردســتاين ،حــزب اإلصــاح والتقــدم
الكوردســتاين ،قامئــة أربيــل الرتكامنيــة ،جبهــة تركــان العــراق ،حــزب التنميــة

الرتكــاين ،قامئــة األرمــن يف برملــان كوردســتان ،الحركــة الدميقراطيــة األشــورية،

املجلــس الشــعبي الكلــداين الرسيــاين األشــوري .وبعــد انتهــاء االجتــاع صــدر
بــاغ إىل شــعب كوردســتان حــول ذلــك القــرار التأريخــي ،هــذا نصــه:

يف يــوم األربعــاء  /7حزيــران ،2017 /اجتمــع ممثلــو األحــزاب السياســية يف

برملــان كوردســتان وحكومــة اإلقليــم وبحضــور نائــب رئيــس اإلقليــم ورئيــس
الحكومــة ونائــب رئيــس املفوضيــة العليــا لالنتخابــات يف اإلقليــم مــع رئيــس
إقليــم كوردســتان.

خــال االجتــاع ،جــرى بإســهاب بحــثُ موضــو ِع االســتفتاء وانتخابــات برملــان

كوردســتان واملشــكالت السياســية الداخليــة لإلقليــم وكذلــك األوضــاع اإلقليميــة

والدوليــة ،كــا اســتعرض الحــارضون يف االجتــاع آراءهــم حــول رضورات االســتفتاء

ومعالجــة القضايــا الداخليــة واألوضــاع الذاتيــة واملوضوعيــة لإلقليــم.
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ويف ذات االجتــاع ،اتفق الحارضون وباإلجامع عــى النقاط التالية:
أوالً :تحديــد يــوم  /25أيلــول 2017 /كيــوم إلجــراء االســتفتاء يف إقليــم

كوردســتان العــراق واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة اإلقليــم.

ثانيــاً :بهــدف ضــان اإلجــاع الوطنــي ،تعمــل األطــراف الكوردســتانية،

منــذ يــوم انتهــاء االجتــاع ولغايــة إجــراء االســتفتاء ،يف ســبيل تفعيــل
الربملــان ومعالجــة املشــكالت السياســية.

ثالثــاً :التأكيــد عــى تحســن الحيــاة املعيشــية للمواطنــن وااللتفــات

إىل املشــكالت االقتصاديــة ملواطنــي كوردســتان واملوظفــن والرشائــح
االجتامعيــة ذات الدخــل املحــدود.

رابعـاً :تــم اتخــاذ قــرار تشــكيل املجلــس األعــى لالســتفتاء برئاســة رئيــس

اإلقليــم كــا تقــرر تكليــف األحــزاب السياســية بتســمية ممثليهــا للجــان

الخاصــة باالســتفتاء ومــا بعــده يف موعــد أقصــاه يــوم /12حزيــران .2017
الحزب الدميقراطي الكوردســتاين
االتحاد الوطني الكوردســتاين

االتحاد اإلســامي الكوردستاين

الحركة اإلســامية يف كوردستان
الحزب الشــيوعي الكوردستاين

الحزب االشــرايك الدميقراطي الكوردستاين
حزب الكادحني الكوردســتاين

حزب العامل والكادحني الكوردســتاين
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حزب اإلصالح الرتكامين
قامئــة أربيل الرتكامنية

جبهة تركامن العراق

حــزب التنمية الرتكامين

قامئة األرمن يف برملان كوردســتان

الحركة الدميقراطية األشــورية

املجلس الشــعبي الكلداين الرسياين األشوري
يف اليــوم التــايل ،وباألمــر اإلقليمــي ذي العــدد  106يف  /8حزيــران،2017 /

أصــدرتُ أمـ َر إجــراء االســتفتاء وتحديــد يــوم  /25أيلــول 2017 /موعــدا ً لــه ،وكلفــت

املفوضيــة العليــا لالنتخابــات واالســتفتاء لتنفيــذ ذلــك األمــر.

37

كــا تــم يف األمــر تعيــن الحــدود التــي يشــملها االســتفتاء يف كوردســتان

واملناطــق اإلداريــة خــارج إدارة اإلقليــم .وكان ســؤال االســتفتاء بالشــكل التــايل:
(هــل تريــد أن يصبــح إقليــم كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية خــارج اإلقليــم
دولــة مســتقلة؟).
وتكــون اإلجابــة عــى الســؤال بـــ ( نعــم أو ال ) مــن قبــل املواطنــن .كــا أن
األمــر كلــف املفوضيــة بتهيئــة املجــال أمــام مواطنــي كوردســتان يف خــارج البــاد
للمشــاركة يف االســتفتاء.
وجــاء يف األمــر اإلقليمــي أيض ـاً ،أنــه ال يحــق للمؤسســات الحكوميــة والحزبيــة،
بــأي شــكل مــن األشــكال ،التدخــل يف شــؤون املســؤولني واملرشفــن والذيــن
ينفــذون عمليــة االســتفتاء .هــذا األمــر اإلقليمــي ضــم مقدمــة وثــاث عــرة مــادة،
وخــال املقدمــة تــم توضيــح األســباب التــي كانــت وراء إصــدار األمــر اإلقليمــي
الخــاص بإجــراء االســتفتاء.
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ـت يف صــاح الديــن مــع 19
عقــب تلــك الخطــوة ،يف  /10حزيــران ،2017 /اجتمعـ ُ
حزبـاً وطرفـاً سياســياً مــن خــارج حكومــة اإلقليــم وبرملــان كوردســتان ،وبعــد توضيــح
أســباب اتخــاذ قــرار إجــراء االســتفتاء ،دعــا الحــارضون يف االجتــاع إىل إفســاح
املجــال أمامهــم لــي يكــون لهــم أدوار يف االســتعدادات لعمليــة االســتفتاء ،وأكــدوا عىل
تســخري كل طاقاتهــم السياســية والجامهرييــة لخدمــة عمليــة إنجــاح اســتفتاء شــعب
كوردســتان .وكانــت األطــراف السياســية املشــاركة يف االجتــاع هــي:
االتحــاد القومــي الدميقراطــي الكوردســتاين ،الحركــة الدميقراطيــة لشــعب
كوردســتان ،الحــزب القومــي الكوردســتاين ،الحركــة اإلســامية الكوردســتانية ،الحــزب
التقدمــي الدميقراطــي الكوردســتاين ،حركــة الحريــة الدميقراطيــة الكوردســتانية،
حــزب بيــت نهريــن الدميقراطــي ،حــزب االتحــاد الدميقراطــي الكلــداين ،املجلــس
القومــي الكلــداين ،الحــزب الوطنــي األشــوري ،اتحــاد بيــت نهريــن الوطنــي ،املنــر
الدميقراطــي الكلــداين ،الحركــة الدميقراطيــة الرتكامنيــة ،حركــة الرتكامن املســتقلني،
الحــزب الدميقراطــي الرتكــاين الكوردســتاين ،جمعيــة الثقافــة الرتكامنيــة يف
كوردســتان ،حــزب الشــعب الرتكــاين ،جمعيــة الليرباليــن الرتكــان ،حــزب اإلنقــاذ
القومــي الرتكــاين).
وبهــدف اتخــاذ الخطــوات العمليــة بشــكل أدق ،وتنظيــم اإلعــام وشــؤون
وقعــت عــى األمــر اإلقليمــي ذي
املجلــس األعــى لالســتفتاء وتنفيــذ توصياتــه،
ُ
38
العــدد  4يف  /11أيلــول.2017 /
كان مضمــون ذلــك األمــر اإلقليمــي عبــارة عــن قــرار مــن ســت نقــاط .تــم مبوجبــه
تشــكيل ســكرتارية املجلــس األعــى لالســتفتاء ،تكــون مهمتهــا تنظيــم اجتامعــات
املجلــس األعــى لالســتفتاء وتوثيقهــا ،وإعــداد منهــاج االجتامعــات ومتابعــة
قــرارات املجلــس وإبــاغ النتائــج ألعضــاء املجلــس األعــى ،إضافــة إىل تنظيــم
زيــارات الوفــود والتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة ودول الجــوار واملجتمــع الــدويل.
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كــا كان تشــكيل اللجنــة اإلعالميــة الخاصــة ،نقطــة أخــرى يف ذلــك القــرار.

ومبوجبــه وقــع عــى عاتــق تلــك اللجنــة ثالثــة واجبــات رئيســية هــي :إعــداد
منهــاج النشــاطات اإلعالميــة الداخليــة والعربيــة والعامليــة ،وتعريــف املواطنــن
بــكل مــا يتعلــق بعمليــة االســتفتاء وتشــجيع مواطنــي كوردســتان للمشــاركة يف
عمليــة االســتفتاء.

كانــت النقطــة الثالثــة مــن القــرار متعلقــة بتعيــن املتحــ ّدث باســم املجلــس

األعــى لالســتفتاء ،وتــم تســمية الدكتــور فــؤاد حســن كناطــق باســم املجلــس
األعــى لالســتفتاء.

النقطــة الرابعــة مــن القــرار تضمنــت إعــداد املســودات والوثائــق الخاصــة

بحقــوق املك ّونــات يف دولــة كوردســتان القادمــة ،ويف ســبيل ذلــك تــم تشــكيل

لجنــة خاصــة بــإرشاف الدكتورخليــل إبراهيــم.

39

النقطــة الخامســة مــن القــرار كانــت متعلقــة بإعــداد مســودة إعــان املبــادئ

األساســية للدولــة يف دولــة كوردســتان القادمــة ،وتــم تكليــف الدكتــور كاوه محمــود
إلعــداد تلــك املســودة.
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ودعــت النقطــة السادســة مــن القــرار إىل إرســال وفــد لزيــارة األطــراف العربيــة

يف كركــوك .وعــى ضــوء اجتــاع  /8متــوز 2017 /للمجلــس األعــى لالســتفتاء
واألحــزاب السياســية ،ويف ســبيل التوجــه العمــي يف االســتعدادات ،تــم تحديــد

هيكليــة املجلــس واللجــان الفرعيــة.

كانــت مهمتــي يف هيــكل املجلــس األعــى لالســتفتاء ،هــي رئاســة املجلــس

األعــى لالســتفتاء ،أمــا أعضــاء ذلــك املجلــس فكانــوا مــا بختيــار والدكتــور روژ

نــوري شــاويس وهوشــيار زيبــاري وســعدي أحمــد بــره والدكتــور فــؤاد حســن
 -39للمزيد من املعلومات انظر إىل الوثيقة السياسية الخاصة بحقوق املكونات يف الصفحة .187
 -40للمزيد من املعلومات انظر إىل امللحق الخاص ب(إعالن املبادئ الدستورية) يف الصفحة .191
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والدكتــور خليــل إبراهيــم وممثــي الرتكــان وممثــي املكــون املســيحي .ويف

قســم مــن االجتامعــات وحســب املســتجدات والــرورات السياســية كان

كــورست رســول نائــب رئيــس اإلقليــم ونيجريفــان بــارزاين ،رئيــس حكومــة اإلقليــم،
ومــرور بــارزاين مستشــار مجلــس األمــن ،وأعضــاء املكتــب الســيايس للحــزب
الدميقراطــي الكوردســتاين واالتحــاد الوطنــي الكوردســتاين واالتحــاد اإلســامي
والحــزب الشــيوعي والحــزب الدميقراطــي اإلشــرايك وحــزب الكادحــن واألحــزاب
األخــرى يشــاركون يف االجتامعــات.

كــا تقــرر أن يكــون للمجلــس األعــى لالســتفتاء ســكرتارية خاصــة ملتابعــة

الواجبــات اليوميــة للمجلــس والعمــل التنســيقي .ويف االجتامعــات األخــرى تــم

اتخــاذ قــرار تســمية الناطــق باســم املجلــس .وكان مقــر تلــك الســكرتارية يف
ديــوان رئاســة اإلقليــم يف مدينــة أربيــل.

يف اجتــاع  /8متــوز 2017 /بــن املجلــس األعــى لالســتفتاء واألحــزاب

السياســية ،تــم االتفــاق ،أيضــاً ،عــى تشــكيل ســبع لجــان فرعيــة لتســهيل

املهــات ،وهــي اللجنــة القانونيــة ومفوضيــة االنتخابــات ،لجنــة الحــوار مــع
مكونــات كركــوك وســهل نينــوى ،لجنــة التنســيق والشــؤون اإلعالميــة ،اللجنــة

السياســية واالقتصاديــة لضــان الدعــم داخــل اإلقليــم ،اللجنــة الدبلوماســية
للعالقــات بــن أمريــكا واالتحــاد األورويب وروســيا وبريطانيــا والصــن والــدول

األخــرى ،اللجنــة الدبلوماســية للعالقــات مــع البلــدان العربيــة واإلســامية وإيــران

وتركيــا ،وكذلــك لجنــة الحــوار مــع الحكومــة واألطــراف السياســية العراقيــة.
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صالح الدين  /مكتب رئيس إقليم كوردستان،
أعضاء المجلس األعلى لالستفتاء،
قرار تحديد يوم إجراء االستفتاء.
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ردود األفعــال والضغوط الدولية
بعــد أن حــدد إقليــم كوردســتان يــوم الخامــس والعرشيــن مــن أيلــول كموعــد

إلجــراء االســتفتاء ،حاولنــا إيصــال رســالة شــعب كوردســتان وتوضيــح أســباب
اتخــاذ هــذا القــرار لألطــراف العراقيــة وممثــي الــدول واملجتمــع الــدويل ودول

اجتمعــت مــع عــدد كبــر مــن الســفراء
الجــوار .ويف شــهري متــوز وآب ،2017
ُ

والقناصــل والضيــوف األجانــب .ويف منتصــف شــهر آب زار وفــد الحــوار مدينــة

بغــداد ،واجتمــع مــع رئيــس الــوزراء واألطــراف الشــيعية والســنية ،حيــث أوضحــوا
جعت شــعب كوردســتان عــى اتخــاذ قــرار التوجــه نحــو
بدقــة األســباب التــي ش ـ ّ

االســتفتاء .وأنــا شــخصياً زرت أوروبــا وعــددا ً مــن البلــدان العربيــة ،يف الربملــان
ـت يف بدايتهــا أعضــاء الوفــد
ـت كلمــة قدمـ ُ
األورويب ،ويف يــوم  /11متــوز 2017/ألقيـ ُ
املرافــق يل لزيــارة االتحــاد األورويب ،وأرشت إىل أن هــذا الوفــد املؤلــف من هوشــيار

زيبــاري عضــو املكتــب الســيايس للحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين ،ونجــم

85

الديــن كريــم عضــو املكتــب الســيايس لالتحــاد الوطنــي الكوردســتاين ومحمــد

هاوديــاين عضــو قيــادة اإلتحــاد اإلســامي ومحمــد ســعدالدين ،ممثــل الرتكــان
ووحيــده ياقــو هرمــز ممثــل املســيحيني والشــيخ شــامو ممثــل اإليزيديــن ،يحمــل

رســالة شــعب كوردســتان .بعدهــا قلــت ملمثــي أوروبــا ،نريــد أن تســمحوا لنــا لــي
نعــر عــن رأينــا حــول موضوعــن ،األول :هــو بشــأن االســتفتاء املقــرر ،والثــاين

بخصــوص اإلرهــاب .نحــن كأهــل كوردســتان ،وكافــة املكونــات بذلنــا كافــة جهودنــا
خــال املئــة الســنة املاضيــة لــي نتمكــن مــن بنــاء رشاكــة حقيقيــة ،وخــال
الفــرة األخــرة لبنــاء عــراق فــدرايل دميقراطــي ،لكــن لألســف كانــت دون نتيجــة.

تحدثــت عــن تأريــخ حيــاة شــعب كوردســتان مــع دولــة العــراق،
وخاللكلمتــي
ُ
وتحدثــت عــن التطلُّعــات الحقيقيــة للكوردســتانيني ،وقلــت :لــو أردنــا تقســيم
ُ
عالقاتنــا مــع بغــداد ،نســتطيع تقســيمها إىل مرحلتــن ،األوىل مــن الحــرب
العامليــة األوىل إىل  .2003والثانيــة بعــد  2003حتــى اآلن .يف األوىل كان الحكــم
للســنة ،ويف الثانيــة الشــيعة يحكمــون العــراق .رمبــا يتــم التوقــع كثــرا ً أنــه لــو
حــدث هــذا ،فــإن أمــن املنطقــة ســيتع ّرض للخطــر ،ولكــن ،العكــس هــو الصحيــح،
والخطــر يكمــن يف عــدم حــدوث هــذا (أي عــدم إجــراء االســتفتاء) ،عندهــا
ســيواجه أمــن واســتقرار املنطقــة مخاطــر كبــرة .يف الدســتور العراقــي الــذي تــم
التصويــت عليــه يف  2005وشــارك الكــورد يف تلــك العمليــة بنســبة كبــرة ،ذكــر
ان االلتــزام بالدســتور يضمــن وحــدة العــراق ،لألســف أريــد أن أقــول لكــم ،مل يتــم
أي التــزام بهــذا الدســتور ،والدســتور ذاتــه يســمح لنــا أن نخطــو هــذه الخطــوة.
نحــن نعتــز بثقافــة شــعبنا التــي هــي ثقافــة التعايــش وقبــول اآلخــر ،األديــان
واملكونــات املختلفــة تعيــش مــع بعضهــا ،وهــذا القــرار هــو قــرار شــعب كوردســتان
بكافــة مك ّوناتــه ،ويف املســتقبل ســنلتزم بحاميــة حقــوق جميــع املكونــات القوميــة
والدينيــة يف كوردســتان لــي يكونــوا راضــن مبشــاركتهم.
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نحــن ال نريــد أن نــرك املأســاة والكــوارث التــي شــاهدناها والتــي شــاهدها

الجيــل الســابق ،للجيــل الــذي يــأيت بعدنــا ،نــود أن يقــرأ أوالدنــا وأن يكونــوا أحــرارا ً،
نحــن ككل شــعوب العــامل ،لنــا ذلــك الحــق .ال أعلــم ملــاذا يحــق لــكل العــامل أن

يكونــوا أحــرارا ً ،بينــا ال يحـ ُّـق لنــا ؟ .نطلــب مــن أصدقائنــا الدعــم واملســاندة ،وإن

كانــوا ال يســتطيعون دعمنــا ألي ســبب كان ،فإنــه عــى أقــل تقديــر ميكنهــم عــدم

الوقــوف ضدنــا ،ومــن اآلن ندعوكــم لــي يكــون لكــم ممثلــون يف عمليــة االســتفتاء
وأن يشــاركوا كمراقبــن.

خــال الشــهرين أو الثالثــة التــي تلــت اتّخــاذ قــرار االســتفتاء .يف البدايــة مل

تهتــم الــدول واملجتمــع الــدويل وحتــى بغــداد بهــذا املوضــوع .ويف بعــض األماكــن

كان يقــال إن اإلقليــم ليــس جدي ـاً يف عمليــة االســتفتاء ،ويســتعمله كورقــة ضغــط

فقــط ضــد بغــداد .مواقــف غالبيــة الــدول كانــت تتمحــور حــول عــدم وجــود أي
مشــكلة لهــم مــع مامرســة شــعب كوردســتان لحقوقــه ،ولكــن كانــت لهــا مالحظــات

حــول وقــت االســتفتاء .أغلبهــا كانــت تتحــدث عــن معالجــة املشــكالت مــع
بغــداد عــن طريــق الحــوار والتفــاوض .يف النهايــة ،وعندمــا تأكــد جميــع األطــراف

مــن جديــة إقليــم كوردســتان يف إجــراء االســتفتاء ،بــدأوا مبامرســة الضغــوط
الكثــرة عــى اإلقليــم يف ســبيل عــدم إجــراء االســتفتاء والتخــي عنــه .دون أن

يقدمــوا البديــل املناســب لــي يتنــازل شــعب كوردســتان عــن هــذا الحــق .كانــت

تلــك الضغــوط متــارس يف وقــت كان االســتفتاء قــد تحــول مــن قضيــة سياســية
إىل موضــوع وطنــي وقومــي ،وتحــول إىل قبضــة الشــعب .ومل يعــد قضيــة لطــرف
ســيايس أو شــخص معــن لــي يســتطي َع بســهولة اتّخــاذ قــرار عــدم إجرائــه.
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اجتامع سحيال
كان اجتــاع ســحيال 41ورســالة تيلرســون وزيــر الخارجيــة األمــريك ،واالتصــال

الهاتفــي لوزيــر خارجيــة بريطانيــا ،واالتصــال الهاتفــي للرئيــس ماكــرون ،رئيــس

فرنســا ،مــن أهــم التحــركات الدبلوماســية يف شــهر أيلــول .2017

بهــدف املشــاركة يف الحمــات واالحتفــاالت الجامهرييــة املســاندة لالســتفتاء،

زرت محافظــة دهــوك .هنــاك أبلغــوين أن وفــدا ً رفيع ـاً مــن التحالــف الــدويل واألمــم
املتحــدة قــد دعــوا للقــايئ .يف يــوم الخميــس  /14أيلــول 2017 /ويف مقــر قيــادة

الحــرب ضــد داعــش يف ســحيال يف غــرب دجلــة ،اجتمعــت مــع الوفــد الــذي ضــم
بريــت ماككــورك ،املبعــوث الخــاص للرئيــس االمــريك إىل التحالــف الــدويل ضــد

داعــش ،ويــان كوبيــج املبعــوث الخــاص للســكرتري العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة،
ودوكالس ســليامن ســفري أمريــكا يف العــراق ،وفرانــك بيكــر ســفري بريطانيــا يف العراق.

كان مــكان انعقــاد االجتــاع بجانــب نهــر دجلــة وبالقــرب مــن الحــدود الســورية.
 -41منطقة حدودية تقع يف الضفة الغربية لنهر دجلة وقريبة من الحدود الســورية وفيشــخابور.
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كان ذلــك املــكان نقطــة وموقــع انطــاق هجــوم قــوات بيشــمركة كوردســتان عــى
داعــش اإلرهــايب.

أعلــن الوفــد خــال االجتــاع أنهــم يتف ّهمــون رغب ـ َة شــعب كوردســتان ،ولكنهــم

يفضّ لــون عــودة كوردســتان إىل طريــق الحــوار ،وإن مل يصلــوا إىل نتيجــة ،ســيجلبون

معهــم رســالة مــن وزيــر الخارجيــة األمــريك يذكــر فيهــا تف ّهمــه لــرورة إجــراء
االســتفتاء ،وكان الهــدف الرئيــي للوفــد مــن ذلــك االقــراح هــو تأجيــل االســتفتاء.
ردا ً عــى اقــراح الوفــد الــدويل ،قلــت ،إن قــرار االســتفتاء ليــس قــرار فــرد واحــد ،بــل

هــو قــرار لجميــع األحــزاب الكوردســتانية التــي شــاركت يف إصــداره ،وال أســتطيع
وحــدي أن أصــدر أي قــرار بهــذا الشــأن ،كــا أبلغتهــم إننــا ال نغلــق أبــدا ً بــاب

الحــوار مــع بغــداد ،لكــن هــم ال ينظــرون إلينــا كــركاء حقيقيــن ،وينظــرون إىل

شــعب كوردســتان كتابــع ،ونحــن بعــد كل تلــك املأســاة نرفــض أن نكــون تابعــن.
وقلــت لهــم بوضــوح ،هدفنــا هــو أن نصبــح بطريقــة ســلمية ،جاريــن جيديــن،
واالســتفتاء طريــق للوصــول إىل هــذا الهــدف .وإن كان لــدى أمريــكا أو املجتمــع

الــدويل طريــق آخــر إليصالنــا إىل ذلــك الهــدف ،عندهــا ال تبقــى رضورة لالســتفتاء.

ولكــن اقرتاحكــم خــال مــن االلتــزام والضــان ،وعندمــا يكــون عندكــم بديــل يحقــق
ذات هــدف االســتفتاء ،ســوف ال نحتــاج إىل االســتفتاء.

املوضــوع الــذي أثــار جــدالً واســعاً يف وســائل اإلعــام واملراكــز السياســية خالل

األيــام التــي ســبقت االســتفتاء واأليــام التــي تلتــه ،هــو رســالة وزيــر الخارجيــة

جهــة يل ،والتــي ذكــر فيهــا مجموعــة مــن األفــكار واملقرتحــات
األمريــي امل ُو ّ

مقابــل عــدم إجــراء االســتفتاء .يف الحقيقــة ،الرســالة مل تكــن رســالة رســمية ،بــل

كانــت مســودة رســالة قــام بإعدادهــا بريــت ماككــورك ،املبعــوث الخــاص للرئيــس
االمريــي إىل التحالــف الــدويل ضــد داعــش (الــذي أشــار لــه الحقـاً الرئيــس ترامــب
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يف تغريــدة عــى تويــر أنــه اليعرفــه) ،ودوكالس ســليامن ســفري أمريــكا يف العــراق

وعــدد آخــر مــن األشــخاص .ومل يتبــن ،هــل أن الرســالة تصــادق وتوقــع مــن قبــل

الوزيــر أم ال؟ الدبلوماســيون األمريكيــون كانــوا قــد اعتــروا أن الوزيــر ســيوقّ ُع
الرســال َة بعــد اتخــاذ قــرار التأجيــل أو إتخــاذ قــرار إلغــاء االســتفتاء.
بالنســبة لنــا كانــت الرســالة جيــدة مــن ناحيتــي الصياغــة واملضمــون ،ولكنهــا

كانــت خاليــة مــن الضــان املطلــوب لــي نســتطيع أن نعتم ـ َد عليهــا أو نثـ َـق بهــا،
ولــي نتم ّكــن عــن طريقهــا إقنــا َع شــعبنا بالتنــازل عــن حقهــم الطبيعــي املــروع.

كان البديــل املقــرح يف رســالة تلرســون مبني ـاً عــى أســاس التفــاوض مــع بغــداد،

وكان املوقــف األمريــي هــو دعــم تلــك املفاوضــات .ولكــن نحــن لنــا تجــارب طويلــة
مــن املفاوضــات واإلتفاقــات مــع العراقيــن ،ولكنهــا يف النهايــة كانــت تهمــل بــكل

بســاطة .مــع كل ذلــك كان القــرار هــو تقييــم رســالة تلرســون واملقــرح والبدائــل
األخــرى مــن قبــل املجلــس األعــى لالســتفتاء .كان ذلــك يف وقــت تــم فيــه عــرض
كل الضغوطــات واملقرتحــات قبــل أيــام مــن إجــراء االســتفتاء ،وبعــد تحــول
االســتفتاء مــن يــد األشــخاص واألطــراف السياســية إىل يــد أهــايل كوردســتان.

كان ميكــن أن تصبــح رســالة تيلرســون مبــدأً يتضمــن بديــاً يقنــع شــعب

كوردســتان للتنــازل عــن االســتفتاء .لذلــك يف الفقــرة التــي تحدثــت عــن تأجيــل
االســتفتاء لســنتني ،وقالــت إذا مل تفلــح املفاوضــات مــع العــراق ،يف حينــه يجــري

شــعب كوردســتان االســتفتاء ،وأمريــكا (تحــرم) نتائجــه .طلبــت مــن الحكومــة
األمريكيــة تغيــر كلمــة (تحــرم) يف الرســالة إىل كلمــة (تدعــم) ،لكــن األمريكيــن

أعفــوا أنفســهم مــن ذلــك ،وقالــوا ،ال نســتطيع اســتعامل كلمــة (ندعــم) .وأنــا
بــدوري قلــت لهــم ،إذا كنتــم ال تســتطيعون تبديــل كلمــة واحــدة ،كيــف تنتظــرون

منــا أن نقنــع شــعب كوردســتان لــي يتنــازل عــن االســتفتاء؟
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كانــت كل تلــك الضغوطــات متزامنــة مــع وعيــد وتهديــدات دول الجــوار

واألطــراف العراقيــة التــي كانــت متشــبعة بروائــح الشــوفينية ،ووصلــت األمــور إىل
حــد محاربــة إرادة شــعب كوردســتان .يف ذلــك الوقــت كان الســؤال الرئيــي هــو:

هــل نحــن شــعب منتلــك إرادتنــا ،أم أن اآلخريــن يقــررون مصرينــا؟ .كان ذلــك ظلـاً

كبــرا ً بحــق شــعب كوردســتان .إذا كانــت املعــادالت الدوليــة ال تســمح لشــعب

كوردســتان ليقــرر حقــه يف تقريــر املصــر ،هــل تجريــده مــن حــق الــكالم ومنعنــا

مــن التعبــر عــا نريــد هــو حــق؟ يف األيــام األخــرة وصلــت األمــور إىل محاربــة

إرادة شــعب كوردســتان وتجاهــل عدالــة رغباتــه عنــد ذاك ،قررنــا إجــراء االســتفتاء

يف موعــده املقــرر وليحــدث مــا يحــدث ،ولكننــا ال نســمح بتحطيــم إرادة شــعبنا.
مــن جانــب آخــر ،كان ربــط إرادة شــعب كوردســتان بفــوز أو خســارة شــخص

معــن ،إهانــة لهــذا الشــعب ،األمريكيــون كانــوا يعتقــدون أن إجــراء االســتفتاء
سيتســبب بإضعــاف العبــادي ،وعــدم إجرائــه ســيجعله قوي ـاً ،وســيطر ُد اإليرانيــن

مــن العــراق .قبــل يــوم ويومــن مــن االســتفتاء زادت االتصــاالت والضغوطــات

علينــا مــن قبــل كلّ الجهــات (أمريــكا واألطــراف اإلقليميــة) يف ســبيل إلغــاء نتائــج
االســتفتاء .واألمــر الــذي أثــار دهشــتنا هــو ،تشــابه كالم الجميــع .يف مجــال

ـيق وتناغ ـ ٌم فيــا
معــاداة الحقــوق املرشوعــة لشــعب كوردســتان ،كان هنــاك تنسـ ٌ

بــن أمريــكا وبريطانيــا وإيــران وتركيــا والعــراق ،يف مامرســة الضغــوط الدبلوماســية

والسياســية .كالمهــم كان متشــابهاً جــدا ً ،وجميعهــم كانــوا يطلبــون الرتاجــع،

تراج ـ ٌع عــى حســاب حقــوق شــعب كوردســتان فقــط .ومــن جانــب آخــر لــو كنــا

قــد تراجعنــا عــن قــرار إجــراء االســتفتاء ،لــكان الخصــوم واألعــداء الداخليــون
لالســتفتاء يتحدثــون بلغــة أخــرى ،ويوزعــون التهــم ،عــى اعتبــار أن الفرصــة

كانــت ســانحة أمــام شــعب كوردســتان ،ولكــن برتاجعهــم ضيعــوا تلــك الفرصــة.
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يف اليومــن اللذيــن ســبقا التصويــت حاولــوا عــدم إجرائــه يف كركــوك ،يف

الحقيقــة ،قبــل  /7حزيــران 2017 /كانــت هنــاك فكــرة عنــد القيــادة السياســية

الكوردســتانية لعــدم إجــراء االســتفتاء يف كركــوك واملناطــق األخــرى الخاضعــة
للــادة  .140مــن منطلــق عــدم منــح أيــة ذريعــة ألعــداء شــعب كوردســتان ،ولــي

تبقــى كركــوك وبقيــة املناطــق املتنــازع عليهــا للمفاوضــات .وعندمــا ُوضعــت

كركــوك عــى خريطــة االســتفتاء ،كانــت بنــا ًء عــى إلحــاح وإرصار ذلــك الطــرف

الــذي تســبب الحق ـاً بأحــداث الســادس عــر مــن أكتوبــر .يعنــي الذيــن ســلموا

كركــوك ،هــم الذيــن كانــوا قــد قالــوا يف  /7حزيــران 2017 /يجــب أن يجــرى
االســتفتاء يف كركــوك أيضــاً.
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أربيل ،ملعب الشهيد فرنسو هريري الدولي،
مهرجان جماهير أربيل المساندة لإلستفتاء.
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الشعب أدىل بصوته
خــال عمليــة طويلــة األمــد ،اســتغرقت مــا يقــارب املئــة ســنة ،تع ـ ّرض شــعب

كوردســتان داخــل دولــة العــراق إىل املأســاة والتهجــر واإلبــادة الجامعيــة.

الكــورد وفــق رشط الرشاكــة شــاركوا يف تأســيس العــراق ،ولكــن كانــت كلُّ

اإلجــراءات والقــرارات للحكومــات العراقيــة املتعاقبــة تهــدف إىل تثبيــت

املركزيــة وتهميــش الكــورد وإهــال تطلُّعاتهــم املرشوعــة .وإضافــة لذلــك ســلكت

الســلطاتُ العراقيــ ُة ســبيلَ اإلبــادة الجامعيــة والتطهــر العرقــي ضــد الكــورد.

بعــد  ،2003رغــم مشــاركة الكــورد النشــطة ،وبنوايــا صادقــة ،يف إعــادة بنــاء
عــراق فيــدرايل دميقراطــي ووضــع الدســتور لحاميــة النظــام الجديــد ،إال أن هــذه

الجهــود مل تنجــح ،أيضــاً ،يف تأمــن الحيــاة الطبيعيــة الســلمية والدميقراطيــة

مــع العــراق.
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يل املواطنــون وســكان إقليــم كوردســتان ،يف أجــواء حــ ّرة
حــان الوقــت ليــد َ
وخــال عمليــة ســلمية ودميقراطيــة ،بآرائهــم بشــأن البقــاء أو عــدم البقــاء

مــع العــراق .حــان الوقــت ليتــم االستفســار مــن شــعب كوردســتان ،هــل تريــدون
دولــة مســتقلة ،أم تريــدون االســتمرار مــع التجربــة الفاشــلة التــي عمرهــا مئــة

ســنة؟ منــذ الســابع مــن حزيــران  2017عندمــا صــدر قــرار إجــراء االســتفتاء

ولغايــة الخامــس والعرشيــن مــن أيلــول كان إقليــم كوردســتان منشــغالً باإلعــداد
لتلــك العمليــة .ويف يــوم تاريخــي مــرق ،حــان موعــد مامرســة العدالــة ،وقــال

املواطنــون كلمتهــم وأوصلــوا صوتهــم إىل العــامل .رشعيــة ذلــك الصــوت فــوق
كافــة الرشعيــات وأصــوات األفــراد واألطــراف واألحــزاب .هــذا مل يكــن جرميــة أو

عم ـاً ضــد القانــون ،أو تحرش ـاً أو احتــاالً أو إرهاب ـاً .بــل كان مامرســة مواطنــي

كوردســتان لحقّهــم املــروع والطبيعــي بطريــق ســلمية.

جــه
يف النهايــة جــاء اليــوم العظيــم ،ويف صبيحــة  /25أيلــول ،2017 /تو ّ

املواطنــون يف إقليــم كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة اإلقليــم،

وألول مــرة يف التاريــخ وبصــورة حــرة وســلمية وبعيــدة عــن العنــف والهيمنــة

والفــوىض ،نحــو صناديــق االقــراع وأدلــوا بأصواتهــم .كان يــوم االســتفتاء شــبيهاً
بالعيــد .عيــد وضــع فيــه جميــع مواطنــي كوردســتان اختالفاتهــم ونزاعاتهــم

جانبــاً ،وشــاركوا يف عمليــة مرشوعــة وتاريخيــة .كان يــوم االســتفتاء يومــاً
للشــعب واملواطنــن الكوردســتانيني فــردا ً فــردا ً .خــال التصويــت مل يــد ِل أح ـ ٌد

بصوتــه لهــذا الشــخص أو تلــك الجهــة ،الجميــع ص ّوتــوا ألنفســهم ولبلدهــم،
ص ّوتــوا لبعضهــم البعــض ولألجيــال القادمــة وملصريهــم .كان ذلــك صناعــة لــروح

وطنيــة مشــركة ،وتوافقــاً بــن املواطنــن الكوردســتانيني .كان طلبــاً للحقــوق

ومامرســة للحــق واإلرادة ،وال أعتقــد أن هنــاك شــيئاً أنبــل يف الحيــاة السياســية
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للشــعوب مــن مامرســة حــق التصويــت الشــعبي ،وانتصــار إرادة الشــعب .لذلــك

ميكننــي القــول أن يــوم االســتفتاء كان يومــاً مبــاركاً.

كان الهــدف مــن االســتفتاء هــو اطــاع العــراق وبلــدان املنطقــة والعــامل عــى

الرغبــة الحقيقيــة لشــعب كوردســتان .مل يقــرر أحــد أنــه بعــد يــوم االســتفتاء
ســيقوم بإعــان الدولــة املســتقلة ،بــل كان يف ســبيل حصــول القيــادة السياســية

لإلقليــم عــى تفويــض الشــعب وتخويلــه يف املرحلــة املقبلــة ،والتفــاوض

والحــوار مــع حكومــة العــراق ،وقــد بحثنــا هــذا املوضــوع برصاحــة مــع بغــداد
وأمريــكا والبلــدان األخــرى ،وقلنــا لهــم إن االســتفتاء هــو للســاح لشــعب
كوردســتان ليقــول كلمتــه.

بعــد االســتفتاء بيومــن ،أعلنــت املفوضيــة العليــا لالنتخابــات ،واالســتفتاء

يف اإلقليــم عــن النتائــج األوليــة لالســتفتاء وكان  %92.73مــن امل ُص ّوتــن قــد

ص ّوتــوا بنعــم .كان ذلــك انتصــارا ً إلرداة الشــعب يف ســبيل الوصــول إىل االســتقالل.

الغالبيــة العظمــى مــن أهــايل كوردســتان كانــوا ال يريــدون اســتمرار املأســاة

والظلــم والتجربــة الفاشــلة ،بــل كانــوا يريــدون دولــة مســتقلة .وكان هــذا نــرا ً
لعمليــة االســتفتاء ،واالســتفتاء كان يصــاب بالفشــل يف حالــة تصويــت شــعب
كوردســتان بــا عــن الســؤال.

أمــا بالنســبة لكركــوك واملناطــق األخــرى خــارج إدارة اإلقليــم فقــد كان

االســتفتاء نــرا ً ومكســباً مهــاً ،وأهميــة إجــراء االســتفتاء يف تلــك املناطــق

تتجس ـ ُد يف إنــه رغــم الجهــود املبذولــة لعــرات الســنني يف حمــات
وانتصــاره
ّ

التعريــب والرتهيــب والرتعيــب ،ورغــم الخروقــات الدســتورية الكثــرة فقــد عــر

ســكان تلــك املناطــق بكافــة مك ّوناتهــم عــن صوتهــم الحقيقــي ،وقالــوا للعــامل
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ماهــو حــق ومــروع ،وإنهــم يريــدون العيــش مــع دولــة كوردســتان املســتقلة .يف

تلــك املناطــق صوتــت املكونــات القوميــة والدينيــة واإلخــوات واإلخــوة العــرب
والرتكــان واملســيحيون لصالــح العيــش مــع دولــة كوردســتان املســتقلة .وتجلّــت
يف يــوم االســتفتاء اإلرادة الحقيقيــة للمكونــات التــي عــرت عــن رغبتهــا يف

العيــش مــع دولــة تؤمــن بالتعايــش الدينــي والقومــي وال توجههــا الشــوفينية
القوميــة أو الطائفيــة.
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ردود أفعــال الحكومة العراقية
الحظنــا مقابــل الرســالة الســلمية لشــعب كوردســتان لألســف ،مجموعــة ردود
أفعــال غــر معقولــة مــن رئيــس الــوزراء واملســؤولني العراقيــن ،كانــت تفــوح منهــا
بوضــوح روائــح الشــوفينية واإلنــكار .ردود األفعــال تلــك ،أظهــرت حقيقــة وجوهــر
جميــع الذيــن كانــوا يف األســاس يعــادون حقــوق شــعب كوردســتان ،ويعرفــون فقــط
منطــق التهديــد والهيمنــة.
بعــد االســتفتاء بيومــن ،أصــدر مجلــس النــواب العراقــي ،خــال جلســة واحــدة،
وبــدون حضــور ال ُّنـ ّواب الكــورد ،ثالثــة عــر قــرارا ً غــر قانــوين وغــر دســتوري ضــد
اإلقليــم ،كانــت تهــدف جميعهــا إىل معاقبــة أهــايل كوردســتان بصــورة جامعيــة.
تلــك القــرارات مهــدت للعبــادي ليتحــ ّدث كل يــوم بلغــة التهديــد واالســتهزاء،
وأطلقــت يــده الســتعامل القــوة والســاح ضــد اإلقليــم واملناطــق الكوردســتانية خــارج
إدارة اإلقليــم .يف أحــد القــرارات تــم إلــزام قائــد القــوات املســلحة بنــر القــوات يف
املناطــق املتنــازع عليهــا ويف كركــوك .وكان ذلــك إشــعاالً واضح ـاً للضــوء األخــر
للحــرب واســتعامل القــوات املســلحة يف حســم النزاعــات السياســية ،كــا
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ينــص عــى منــع اســتعامل القــوات
كان خرقــاً للدســتور العراقــي الدائــم الــذي
ُّ
امل ُســلّحة يف قمــع الشــعب .ويف قــرار آخــر صــدر مــن مجلــس النــواب العراقــي
بعــد االســتفتاء ،تــم خــرق مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ،وحــلّ مجلــس النــواب
محــلّ الســلطات القضائيــة عندمــا دعــا إىل معاقبــة مســؤويل اإلقليــم ،وعـ ّد إجــراء
االســتفتاء جرميــة .يف اليــوم ذاتــه قــ ّرر مجلــس النــواب إغــاق الحــدود وفــرض
42
الحصــار وتجويــع أهــايل إقليــم كوردســتان.
وألول مــرة ،اســتطاع مجلــس النــواب خــال جلســة واحــدة ،إصــدار كل تلــك

القــرارات ،طبعــاً ،دون مراعــاة مبــدأ التوافــق ودون حضــور النــواب الكــورد يف
الربملــان .وألن القــرارات كانــت ضــد إقليــم كوردســتان ،ويطغــى عليهــا ال َنفَــس
الشــوفيني ،تــم التصويــت عليهــا بأقــى رسعــة ،وباإلجــاع مــن قبــل الحارضيــن.
وقبــل ذلــك ،أي يف  /12أيلــول 2017 /ودون مراعــاة مبــدأ التوافــق كان مجلــس
النــواب العراقــي قــد وافــق عــى مجموعــة مــن القــرارات املعاديــة لالســتفتاء.
يف الحقيقــة ،بعــد عــرات الســنني ،مل تتغــر العقليــة والتفكــر الشــوفيني يف
ن أن التغيــر يف بغــدا َد شــملَ الوجــو َه فقــط ،وأن العقليــة
ـت عــى يق ـ ٍ
بغــداد .كنـ ُ
الشــوفينية املتســلطة يف بغــداد عــى الــدوام ال تؤمــن بالرشاكــة وصــوت الحــق

رصفــات القاســیة وغــر
والعدالــة .ومــن خــال قــرارات الربملــان العراقــي والت ُّ
الدســتورية لرئيــس الــوزراء يف ذلــك الوقــت ،تبــن أن عــدم ثقتنــا بالوعــود
والضامنــات الفارغــة األمريكيــة والحكومــة العراقيــة قبــل االســتفتاء كانــت
صحيحــة ويف محلهــا .تجــاوزات العبــادي وصلــت إىل حــد إغــاق مطــارات اإلقليــم،
ويف أحاديثــه اســتخدم عبــارة شــال العــراق بــدالً عــن اإلقليــم كــا كان شــائعاً
يف عهــد صــدام .كــا كان يتبجــح أنــه يفــرض ســلطة القانــون عــى كوردســتان يف
حــن عجــز عــن فــرض ســلطة القانــون حتــى عــى املنطقــة الخــراء!
 -42للمزيد من املعلومات انظر إىل امللحق الخاص ب(األسس القانونية والدستورية الستفتاء إقليم كوردستان) يف الصفحة .118
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كانــت كل اإلجــراءات الــا دســتورية بذريعــة ترســيخ الســيادة ،علــاً أن
اإلجــراءات ذاتهــا كانــت انتهــاكاً للســيادة وبالــذات عندمــا كان تهديــد اســتعامل
القــوة موجــودا ً بالتنســيق مــع دول الجــوار .حكومــة العــراق ومبســاعدة أجنبيــة
وضــع أهــايل كوردســتان تحــت التهديــد وفــرض عليهــم الحصــار الجائــر.
ردو ُد األفعــال املخجلــة تلــك ،أظهــرت أن املســؤولني العراقيــن مل يتعظــوا
مــن التاريــخ ،ومل يكــن عندهــم أبــدا ً ويف أي وقــت أيــة نوايــا ملعالجــة املشــكالت.
خلقــوا أجــوا ًء مليئــة باملعــاداة لحقــوق شــعب كوردســتان ،وجميعهــم كانــوا
متفقــن فيــا بينهــم ،وســخروا جميــع األجهــزة الترشيعيــة والقضائيــة واألمنيــة
واالقتصاديــة للدولــة باتجــاه تلــك املعــاداة .قبــل ذلــك وملــدة مئــة ســنة،
جربــت األنظمــة العراقيــة املتعاقبــة نفســها يف تحطيــم إرادة شــعب كوردســتان
بقــوة الســاح ،ولكنهــا أصيبــت بالتحطُّــم واالنهيــار .أمــا موقفنــا يف مقابــل
ردود األفعــال تلــك ،فقــد كان رفــض لغــة التهديــد والســاح ،وبالنســبة إلقليــم
كوردســتان ا ُعتُـ ِ
ـرت جميــع القــرارات غــر قانونيــة ،ومعاديــة للدســتور والســيادة
والتعايــش والســام .نعــم ،كان جوابهــم لرســالة الســام لشــعب كوردســتان هــو
الســاح الشــوفينية التــي رافقــت الدولــة العــراق طــوال عمرهــا ،وقــد أرشتُ لذلــك
يف معظــم اللقــاءات الدبلوماســية واملقابــات والترصيحــات خــال الســنوات
التــي ســبقت االســتفتاء.
ر مــن اإلجــراءات العنيفــة ضــد اإلقليــم ترتكــب مــن قبــل األطــراف
كان قس ـ ٌم كب ـ ٌ
الشــيعية التــي كانــت معنــا ســابقاً يف خنــدق واحــد ،ومبســاعدة الكــورد وصلــت
إىل بغــداد واســتلمت الحكــم.
بعــد  2003كانــت األطــراف الشــيعية تتم ّنــى أن يصب ـ َح العــراقُ دولــة فيدراليــة،
الســ ّنة ضــد الفيدراليــة ،وكانــوا يريــدون
ليحصلــوا عــى مــكان فيــه ،حينهــا كان ُّ
دولــة مركزيــة عــى غــرار الزمــن الســابق .وعندمــا قبضــت األطــراف الشــيعية
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عــى الســلطة ،ســاروا عــى ذات السياســة الخاطئــة التــي كانــت تُ ــا َرس ســابقاً

يف العــراق .والفــرق الوحيــد بينهــا كان يف أن هــذه املــرة جــاءت مرتافقــة مــع
الطائفيــة ورغبــة يف الســيطرة عــى الكامــل املنطقــة ،بعــد االنتهــاء مــن داعــش.
يف ذلــك .ودون مراعــاة ســيادة العــراق والدســتور وماهيــة دولــة العــراق الجديــد،
أصبحــوا جــزءا ً مــن أجنــدة إقليميــة وطائفيــة عامــة يف املنطقــة .وكان قطــع
املوازنــة وحصــار كوردســتان خــال الحــرب ضــد داعــش ومعاقبــة أهــايل كوردســتان
واإلجــراءات غــر الدســتورية بعــد االســتفتاء باتجــاه تلــك األجنــدة .نحــن ،ومنــذ
زمــن بعيــد كنــا نــدرك تلــك املؤامــرة التــي تهــدف إىل تضييــق الخنــاق عــى شــعب
إقليــم كوردســتان ومهاجمتــه بعــد الحــرب ضــد داعــش.
بعــد االســتفتاء ،كان طلــب حكومــة العــراق هــو إلغــاء نتائــج االســتفتاء ،وكان
ذلــك الطلــب يف ســبيل زيــادة الضغــط وزيــادة تعقيــد األوضــاع ،ألنهــم كانــوا
يعرفــون جيــدا ً أن أي شــخص أو طــرف أو مؤسســة ال متلــك قــوة وطاقــة الغــاء
نتائــج االســتفتاء .كيــف ميكــن إلغــاء أصــوات ثالثــة ماليــن إنســان؟.

إجــراء االســتفتاء مل يكــن عمـاً غــر قانــوين ،كــا كان يصفــه الخصــوم وأعــداء
االســتفتاء ،بــل كان تعبــرا ً عــن رغبــة ورأي أهــايل كوردســتان حــول موضــوع
مرتبــط مبصريهــم .ويف جميــع أنحــاء العــامل يعــ ُّد التعبــر عــن الرغبــة والــرأي
حقـاً ،ومســموحاً بــه .مــن جهــة أخــرى ،شــعب كوردســتان أدىل بصوتــه فقــط ،ومــن
جانــب اإلقليــم مل يتــم إعــان االســتقالل لــي تهاجــم حكومــة العــراق واآلخــرون
كوردســتان بهــذه الطريقــة وبالقــوات املســلحة .وكان اســتعامل القــوة عم ـاً غــر
دســتوري وغــر قانــوين .ولكــن وألن الكــورد كانــوا وحيديــن ،وبســبب تجاهــل
وإهــال حقوقهــم املرشوعــة (املذكــورة يف ميثــاق األمــم املتحــدة) ،أيــدت البلــدان
التــي لهــا مصالــح مــع الحكومــة العراقيــة ،وســمحت لهــا بتحريــك القــوة بطريقــة
غــر قانونيــة ضــد شــعب كوردســتان.
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السادس عرش من أكتوبر
بعــد عمليــة تحريــر املوصــل مــن ســيطرة داعــش وقبــل أن يقــرر شــعب

كوردســتان إجــراء االســتفتاء ،كان ميكــن مالحظــة بعــض التح ـ ُّركات الســلبية يف

اســتعدادات الحكومــة العراقيــة ،تح ـ ُّركات تــدلُّ عــى نوايــا ســيئة تجــاه املناطــق

املتنــازع عليهــا وتجــاه إقليــم كوردســتان .أمــا انتهــاك االتفــاق املتعلــق بتحريــر

مدينــة املوصــل مــن قبــل العــراق وتأجيــل عمليــة تحريــر الحويجــة ومغــادرة
داعــش للحويجــة التــي كانــت مركــزا ً قوي ـاً لداعــش ،دون قتــال ،ومغــادرة داعــش

لتلعفــر دون قتــال ،فقــد كانــت موضــع أســئلة كبــرة .وتبــن أن هنــاك نوع ـاً مــن
التنســيق بــن القــوى اإلقليميــة يف ســبيل اســتعادة الســيطرة عــى املناطــق

املتنــازع عليهــا ومامرســة الضغــوط عــى كوردســتان .مجــيء قــوات الحشــد إىل
تلعفــر وســهل نينــوى ،الــذي كان متنافيــاً مــع االتفاقــات ،واســتمرار الحكومــة
العراقيــة يف قطــع املوازنــة ،وكذلــك الترصيحــات الشــوفينية وتهديــدات القــادة
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العســكريني يف الحشــد ،كانــت إشــارات تثبــت أن للعــراق برنامجــاً آخــر تجــاه
كوردســتان .كان ذلــك خــال حالــة الحــرب مــع داعــش ،عندمــا كان اإلقليــم يقــدم

املســاعدات الكبــرة للعــراق،
وينســق معــه بشــكل تــام .وكان هنــاك مؤامــرة
ّ
ملهاجمــة اإلقليــم ،تلــك املؤامــرة كانــت ســتنفذ حتــى يف حالــة عــدم إجــراء
االســتفتاء .ولكــن االســتفتاء أصبــح ذريعــة فقــط لتنفيــذ املؤامــرة بشــكل أرسع
بالتعــاون مــع قــوة داخليــة كورديــة وتدخــل علنــي مــن القــوى اإلقليميــة واألجنبيــة.
بعــد نجــاح االســتفتاء ،كانــت هنــاك أنبــاء حــول انشــغال قســم مــن االتحــاد

الوطنــي الكوردســتاين بعقــد (صفقــة) رسيــة مــع الحشــد يف ســبيل تســليم كركــوك.
ويف  /12أكتوبــر ســحبوا قس ـاً مــن قواتهــم مــن جنــوب كركــوك ،دون تنســيق مــع

وزارة البيشــمركه ،بحجــة انتفــاء الحاجــة إىل وجــود القــوات يف تلــك املناطــق بعــد
الحــرب مــع داعــش .يف اليــوم ذاتــه حاولــت قــوة مــن الحشــد التقــدم يف محــور

جنــوب وغــرب كركــوك ،لكــن قــوات البيشــمركه تصــدت لهــا .ويف  /13إكتوبــر،
وبأمــر مــن مســؤول عســكري تابــع لالتحــاد الوطنــي الكوردســتاين أخلــت قــوات
اإلســناد الثانيــة قريــة عبــادات االســراتيجية ،بــن كركــوك وخورماتــو ،وبذلــك

وقــع الطريــق الرئيــي بــن كركــوك وخورماتــو تحــت ســيطرة الحشــد الشــعبي

كــا تــم عــزل البيشــمركه الذيــن كانــوا يف املنطقــة الواقعــة بــن داقــوق وخورماتــو.
يف 12و  /13أكتوبــر ،لغايــة  /15أكتوبــر وعــى طــول الجبهــات يف ذلــك املحــور،

تــم تســليم مناطــق ســبعة نيســان وداقــوق ودوزخورماتــو ومريــم بــك ،ومــن خــال
اتفــاق رسي ،مــع القــوات اإليرانيــة والحشــد الشــعبي.

يف  /15أكتوبــر ،2017 /شــاركت يف منــزل املرحــوم مــام جــال يف مصيف دوكان،

يف اجتــاع املكتبــن السياســيني للحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين واالتحــاد

الوطنــي الكوردســتاين .خــال االجتــاع تحـ ّدث األصدقــاء يف االتحــاد عــن مقــرح
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للتنســيق بــن القــوات الثــاث ،البيشــمركه واألمريكيــة والعراقيــة ،ومتوضعهــا يف
معســكر ( )K1يف كركــوك يف ســبيل إبعــاد القتــال عــن كركــوك ،وأن يقــوم لــواء الحــرس
الجمهــوري بحاميــة مدينــة كركــوك .ظهــر بوضــوح أن املقــر َح ليــس صحيح ـاً ،ألن
التنســيق بــن القــوات األمريكيــة والبيشــمركه والقــوات العراقيــة ،كان مــن األمــور
االعتياديــة وكان هنــاك مراكــز للتنســيق بــن تلــك القــوات .كــا كان مــن الصعــب أن
يســمحوا مبجــيء لــواء الحــرس الجمهــوري إىل كركــوك .يف بدايــة اإلجتــاع تبــن أن
هنــاك أجــواء غــر طبيعيــة لــدى األصدقــاء يف االتحــاد .بعدهــا وجــه لهــم نيجريفــان
بــارزاين الــذي كان يف ذلــك الوقــت رئيسـاً لحكومــة اإلقليــم ،ســؤاالً مفــاده :هــل عقدتــم
أي اتفــاق؟ .رد الذيــن كانــوا قــد أبرموااالتفــاق ،وكذلــك والذيــن مل يكونــوا يعلمــون بــه،
بالنفــي .لكــن تبــن الحق ـاً أن عــددا ً مــن األشــخاص مــن داخــل االتحــاد ،قــد عقــدوا
االتفــاق ،دون علــم املؤسســات واملجلــس الســيايس األعــى وقيــادة كوردســتان ،بــل
أن عــددا ً مــن أعضــاء املكتــب الســيايس لالتحــاد مل يكونــوا عــى علــم بذلــك االتفــاق
الــذي تــم عــى أساســه تســليم كركــوك إىل قــوات الحشــد الشــعبي والقــوات اإليرانيــة
والعراقيــة .يف نهايــة اجتــاع دوكان تقـ ّرر عــودة رئيــس الجمهوريــة إىل بغــداد ،بــأرسع
وقــت ،بهــدف التنســيق والحــوار البنــاء بــن اإلقليــم وبغــداد .عــاد رئيــس الجمهوريــة
إىل بغــداد ولكــن مل يكــن هنــاك أحــد مســتعدا ً للجلــوس معــه .ويف ختــام االجتــاع
صــدر بــاغ مشــرك مــن الحزبــن ،هــذا نصــه:

بالغ اجتامع دوكان
يف ( /15إكتوبــر )2017 /عقــد يف دوكان ،ويف املنتجــع الصيفــي للرئيــس

مــام جــال ،اجتــاع مشــرك بــن املكتبــن السياســيني (لالتحــاد الوطنــي
والدميقراطــي) الكوردســتانيني ،تــم خاللــه تقييــم األوضــاع يف العــراق واملنطقــة
وكوردســتان ،وانتهــى االجتــاع مبايــي:
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 -1التأكيــد عــى وحــدة صــف شــعبنا والقــوى السياســية يف كوردســتان .ألنهــا

تضمــن تنفيــذ املهــام املشــركة يف املرحلــة الحاليــة.

 -2عــر االجتــاع عــن إرصاره عــى معالجــة كل املشــكالت بالحــوار البنــاء،

وبــدون الــروط املســبقة بــن أربيــل وبغــداد.

 -3مــا زالــت القــوى الكوردســتانیة ،حتــى اآلن ،مســتعدة إلجــراء املفاوضــات

البنــاءة ودون الــروط املســبقة وفــق مصالــح اربیــل وبغــداد واعتــادا ً عــى
املبــادىء الدســتورية.

 -4يعتقــد االجتــاع أنــه مــن صالــح جميــع األطــراف ،مشــاركة الجهــات

السياســية الرئيســية يف العــراق وكوردســتان يف املفاوضــات بــن أربيــل وبغــداد،
وأن يتــم مراقبــة العمليــة مــن قبــل االطــراف الدولیــة.

 -5حيــال املشــكالت العســكرية واألمنيــة يف املناطــق الكوردســتانية خــارج

خــات العســكریة
إقليــم كوردســتان ،أو أي منطقــة أخــرى ،يعتــر االجتــاع أن التد ُّ

وتحريــك القــوات وإطــاق التهديــدات ،تؤثــر ســلباً علــی العالقــات بیــن االقلیــم

وبغــداد ،وتعتــر تهديــدا ً لــكل الجهــود املخلصــة التــي تهــدف إىل معالجــة

ترفــض
املشــكالت بطــرق ســلمية ،كــا تعتــر خرقــاً للقوانیــن املقــررة التــي
ُ
اســتعاملَ القــوات املســلحة العراقيــة يف حســم الرصاعــات الداخلیــة.

ويف الختــام بعــث الجانبــان التحايــا إىل البيشــمركه األبطــال ،الذيــن نالــوا

هويــة حاميــة حريــة العــامل ،يف الحــرب ضــد داعــش ،والذيــن هــم اآلن يف الخنــادق
األماميــة يف ســبيل تحقيــق أهدافنــا.

ويف يــوم اجتــاع دوكان يف  /15اكتوبــر .2017/وخــال االجتــاع ،اتصــل

يب هاتفيــاً جاللــة امللــك عبــدﷲ ملــك األردن ،ودعــاين لزيــارة األردن مــع

ِ
العبــادي ،لنكــو َن ضيوفــاً عنــده ،ولنبحــثَ
ونتوصــل إىل تفاهــم.
املشــكالت
ّ
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وكان أيــاد عــاوي عــى علــم بدعــوة ملــك األردن .فقلــت لــه أنــا مســتعد للمجــيء ولكــن
املطــارات مغلقــة مــن قبلهــم .فقــال امللــك عبــدﷲ سأرســل لــك طائــرة خاصــة.

أمــا العبــادي ،وردا ً عــى دعــوة امللــك األردين فقــد كان قــد قــال ،حضــوري

لذلــك االجتــاع مرتبــط بــرط ظهــور مســعود بــارزاين عــى شاشــات التلفزيــون
واإلعــان عــن إلغــاء االســتفتاء .ذلــك الــرط غــر املعقــول للعبــادي ،رغــم يقينــه
أن أحــدا ً ال ميلــك حــق إلغــاء صــوت املاليــن مــن املواطنــن ،أظهــر بوضــوح

غــروره ونوعيــة عقليتــه.

قبــل االســتفتاء بكثــر ،كنــت أعلــم حقيقــة أن القــوات العراقيــة ،لــو تهيــأت

أمامهــا الظــروف ،فإنهــا ســتهاجم املناطــق املتنــازع عليهــا وإقليــم كوردســتان،
ـت هــذا املوضــوع عــدة مــرات مــع األمريكيــن واألوروبيــن واألطــراف
وقــد بحثـ ُ

الكوردســتانية .كان االســتفتاء طريق ـاً لعــرض حــل ،ولســد الطريــق أمــام انــدالع

القتــال .ولكــن كــا رأينــا يف اليــوم التــايل الجتــاع دوكان ،يف  /16أكتوبــر/
 2017ويف تج ُّمــع عــدواين إقليمــي ،وتســهيل داخــي خيــاين ،وتحــت أنظــار

األمريكيــن وباألســلحة والدبابــات األمريكيــة ،قامــت قــوات الحشــد بالتعــاون
مــع عــدد كبــر مــن الحــرس الثــوري اإليــراين بقيــادة إقبــال بــور ،مبهاجمــة
كركــوك واملناطــق املتنــازع عليهــا .نحــن كنــا ال نتوقــع أبــد ا ً مهاجمــة قــوات
البيشــمركه تحــت أنظــار األمريكيــن وباألســلحة األمريكيــة ،كــا كنــا ال
نتوقّــع أن تتجــاوز قــوة داخليــة إرادة وصــوت شــعبها واملؤسســات يف إقليــم

كوردســتان ،لتتفــق مــع قــادة الحشــد يف ســبيل احتــال أرض كوردســتان( ،
الخارطــة رقــم  ٧و رقــم .) 8

جهــت رضبــة كبــرة للبيشــمركه،
هــذه الخيانــة ،مــن الناحيــة النفســية ،و ّ

وقطعــت التنســيق والعالقــات العســكرية بــن صفوفــه يف جبهــات القتــال ،وكلنــا
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نعلــم تأثــرات الخيانــة يف جبهــات القتــال عــى الــروح القتاليــة للمحاربــن ،لذلــك
ويف بعــض املناطــق انســحبت قــوات البيشــمركه دون أوامــر .وأرغمــت البيشــمركه

الذيــن حطمــوا أســطورة داعــش عــى ذرف دمــوع اليــأس ،يف ذلــك الوقــت بذلــت كل
جهــودي يف ســبيل أن ال تصبــح هــذه الخيانــة ســبباً لســفك الكثــر مــن الدمــاء مــع
العراقيــن ،أو أن يتــم إرغــام البيشــمركه عــى الدخــول يف حــرب داخليــة.

يف شــنگال ،ويف ســبيل خلــق االنشــقاق بــن األيزيديــن وتشــتيتهم ،كان قــد

تــم ســابقاً ،تشــكيل الحشــد األيزيــدي .ويف الســادس عــر مــن أكتوبــر تع ّرضــت

منطقــة شــنگال إىل املوجــة الغــادرة واملؤامــرة الســوداء .يف تلــك األثنــاء دعــت

شــخصيات ووجهــاء شــنگال إىل انســحاب البيشــمركه مــن شــنگال ،منع ـاً لنشــوب
قتــال داخــي بــن األيزيديــن وقالــوا إننــا ال نتح ّمــل كــوارث أكــر .لذلــك ،بــرط

تســليم شــنگال أليــدي الشــنگاليني وإدارتهــا مــن قبــل األيزيديــن ،ومنع ـاً لحــدوث

القتــال وســفك دمــاء األيزيديــن ،أمــرتُ أنســحاب البيشــمركه مــن منطقــة شــنگال.

ولكــن حتــى اآلن مل تعــاد شــنگال إىل أيــدي األيزيديــن ،ومــا زال اآلخــرون يحكمــون
هنــاك ،ومل يعــد إليهــا أهلهــا.

هنــا أريــد أن أذكــر للتأريــخ الــدور الســلبي الثنــن مــن الدبلوماســيني ،أحدهــا

بريطــاين واآلخــر أمريــي .بعــد  /7حزيــران 2017/وبعــد أن تــم إقــرار إجــراء
االســتفتاء ،كان فرانــك بيكــر ســفري بريطانيــا يف العــراق يف البدايــة ُمنفتحــاً،

ويتحــ ّدث عــن التنســيق والتعــاون بــن بــاده وكوردســتان يف املراحــل املقبلــة.

ولكنــه يف النهايــة أدى دورا ً ســيئاً للغايــة ضــد إقليــم كوردســتان ،وكان عــى علــم

بالكثــر مــن الفــن واملؤامــرات الرسيــة ضــد كوردســتان ،وكان متورط ـاً فيهــا .كــا
أدى دوكالس ســليامن ســفري أمريــكا يف العــراق دورا ً ســيئاً يف تشــجيع أعــداء

كوردســتان مــن جهــة ،ويف رفــع التقاريــر واملعلومــات املضللــة حــول كوردســتان
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إىل واشــنطن ،مــن جهــة أخــرى .والجــرال بــول فانــك الــذي كان قائــدا ً للعمليــات

العســكرية األمريكيــة يف العــراق ،هــو اآلخــر أدى دورا ً ســلبياً ضــد اســتفتاء شــعب
كوردســتان.

بخصــوص االســتفتاء ،صحيــح أن األمريكيــن قالــوا لنــا ال نحبــذ إجــراءه ويجــب

أن ال تجــروه .لكنهــم مل يقولــوا سنســلم األســلحة واألبرامــز إىل الحشــد لــي يقاتلــوا
بهــا ضــد البيشــمركه .يف حــن كانــت األســلحة والدبابــات األمريكيــة قــد ســلمت
للجيــش العراقــي ملحاربــة داعــش ،وليــس لتســليمها للحشــد .وكان بإمــكان
األمريكيــن ســد الطريــق أمــام ذلــك العــدوان ،أو يف األقــل كانــوا يســتطيعون عــدم

تســليم األبرامــز للحشــد ليســتعملها ضــد البيشــمركه ،ولكنهــم مل يفعلــوه.

جع
مواقــف األمريكيــن ،وبالــذات موقــف الســفري األمريــي يف بغــداد شــ ّ

األعــداء بصــورة مضاعفــة لــي يعلنــوا النفــر العــام ضــد اإلقليــم .ويف يــوم 17
أكتوبــر أرســل دوكالس ســليامن الســفري األمريــي يف بغــداد ،رســالة إلينــا بهــذا

النــص( :العــامل تغــر ،اليــوم ليــس كــا أمــس ،يجــب مراجعــة أنفســكم) .كان ذلــك

بعــد احتــال كركــوك واملناطــق األخــرى ونــزوح عــرات اآللــف مــن املواطنــن
وارتــكاب الكثــر مــن الجرائــم واالنتهــاكات مــن قبــل قــوات الحشــد ضــد أهــايل

كركــوك ودوز .كــا أصيــب العبــادي وقــادة الحشــد بالغــرور ،واعتقــدوا أن الفرصــة

أمامهــم مواتيــة للســيطرة عــى أربيــل ودهــوك ومبوجــب حســاباتهم ،لــي يعدمــوا
رؤوس االســتفتاء ،ويجعلــوا بعــض الخونــة متحدثــن بالنيابــة عــن الكــورد وممثلــن
لهــم .كنــت يف األســاس ضــد القتــال والحــرب ،ولكــن عندمــا وصــل األمــر إىل حالــة

تحطيــم إرادة شــعب كوردســتان ،كان البــ ّد مــن املقاومــة للحفــاظ عــى إرادة

شــعبنا .ويف يــوم العرشيــن مــن أكتوبــر 2017حاولــت قــوات الحشــد والعبــادي
التقــدم نحــو اربيــل .،وعندمــا علمنــا أن لديهــم خطــة الحتــال اإلقليــم وإنهــاء
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كيانــه الدســتوري ،قررنــا املقاومــة الشــاملة ويف العرشيــن مــن أكتوبــر ،يف بــردي،

جلت قــوات البيشــمركه ملحمــة عظيمــة وحطمــت هجــوم الحشــد والقــوات
ســ ّ

العراقيــة .وألول مــرة يف التاريــخ تــم تحطيــم دبابــة أبرامــز أمريكيــة بأيــدي قــوات
بيشــمركة كوردســتان ،كانــت تســتخدم مــن قبــل الحشــد.

بعــد ذلــك النــر العظيــم ،قــررتُ الــرد عــى رســالة الســفري األمريــي دوكالس

ســليامن ،فقلــت فيهــا .قولــوا لســعادة الســفري ( :اليــوم ليــس مثــل أمــس ،وغــدا ً لــن

يكــون كــا اليــوم) .واســتمرت قــوات البيشــمركه يف املقاومــة يف جميــع الجبهــات،
ويف  /26إكتوبــر ،يف جبهــة املحموديــة وســحيال أرادت القــوات العراقيــة والحشــد،

بالتعــاون مــع القــوات اإليرانيــة وحــزب ﷲ اللبنــاين بقيــادة مبــارشة مــن أحــد
ضبــاط الحــرس الثــوري اإليــراين يدعــى ســيد مختــار (والــذي أصيــب بجــراح يف

تلــك املعركــة) ،أرادت احتــال بيشــخابور ،وهاجمــت خنــادق البيشــمركه .ولكنهــا
تكبــدت خســائر كبــرة جــدا ً .وميكــن القــول إن معركــة ســحيال واحــدة مــن أكــر

ـرت املعــادالت،
املالحــم يف التاريــخ الحديــث لشــعب كوردســتان .تلــك الخســارة غـ ّ

وبــدأت املفاوضــات .مــع ذلــك ظــلّ العبــادي مســتمرا ً يف تكــره وغــروره ،ومل يكــن

مســتعدا ً إلجــراء املفاوضــات السياســية ،بــل كان يدعــو إىل التفــاوض بــن اللجــان

الفنيــة العســكرية فقــط ،خــال تلــك املفاوضــات كان العراقيــون يتح ّركــون وفــق

توجيهــات وأوامــر ممثــي إيــران وحــزب ﷲ .وكان مجــيء األجانــب التخــاذ القــرار

بشــأن خطــوط التــاس ،منتهــى اإلهانــة لســيادة العــراق مــن قبــل العبــادي .لذلــك

قــررتُ من ـ َع اجتــاع فريقنــا التفــاويض معهــم.
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كلمة أخرية
يف الســادس عــر مــن أكتوبــر ،كان الحاقــدون عــى كوردســتان يرغبــون،

لــو اســتطاعوا ،إنهــاء تجربــة إقليــم كوردســتان ،لكــ ّن صمــو َد شــعب كوردســتان
والبيشــمركه ســ ّد الســبيل أمــام نجــاح تلــك املؤامــرة .ولكــن مادامــت عقليــة
اإلنــكار والشــوفينية لهــا موطــىء قــدم يف العــراق ،فــإن التهديــ َد سيســتم ُّر ضــد
التطلُّعــات املرشوعــة لشــعب كوردســتان.

لشــعب كوردســتان قضي ـ ٌة قومي ـ ٌة وتاريخي ـ ٌة ودســتوري ٌة مرشوعــة ،وال تســتطيع

أيــة أحــداث أو عقبــات التقليــل مــن عدالــة تلــك القضيــة .شــعب كوردســتان يدافــع
باألمــل والقــوة عــن تلــك القضيــة.

رغــم جرائــم الحكومــات العراقيــة ضــد الكــورد ،فــإن الحركــة التحرريــة الكورديــة،

طــوال تاريخهــا النضــايل ،مل تســمح بتحــ ُّول نزاعاتهــا السياســية مــع النظــام
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الســيايس ودولــة العــراق إىل نزاعــات قوميــة وطائفيــة بــن شــعب كوردســتان
رب النزاعــات إىل صفــوف الجامهــر ،تلــك النظــرة
وأهــايل العــراق ،ومل تســمح بتـ ُّ

للحركــة التحرريــة الكورديــة كانــت حــارضة يف كافــة املراحــل ،ومازالــت حــارضة
اآلن وســتبقى يف املســتقبل أيضـاً ،ويف جميــع الحــاالت يجــب أن ال تُد ّمــر العالقــات

األخويــة بــن الكــورد والعــرب.

بعــد  2003نــي الحــكام الجــدد للعــراق التاريــخ الدمــوي العراقــي املــيء

باإلنــكار ،ذلــك التاريــخ الطويــل والبعيــد الزاخــر بدمــوع ودمــاء شــعوب العــراق.
وكان مــن املمكــن أن يتحــ ّول ،ذلــك التاريــخ ،إىل درس ق ّيــم جــدا ً تســتفيد منــه

الســلطات بعــد  2003يف ترســيخ مبــادئ الرشاكــة والتعايــش بــن مك ّونــات

العــراق .ولكنهــم مل يتعظــوا منــه ،بــل مارســوا األســوأ منــه ،ولألســف ،عملــوا مــن

أجــل نقــل النزاعــات السياســية إىل صفــوف الجامهــر والــرأي العــام لــي تأخ ـ َذ
والطائفــي .كان ذلــك خطــأً جســيامً وخطــرا ً أبعــدت املســافة
القومــي
الطابــ َع
َّ
َّ

جهــت رضبــ ًة كبــر ًة للتعايُــش ،كــا تركــت جرحــاً
بــن املك ّونــات العراقيــة ،وو ّ
عميقــاً عــى جســد العــراق ،جــرح يصعــب اندمالــه ،وبحاجــة إىل زمــن طويــل.

األنظمــ ُة العراقيــ ُة الســابقة ،مل تفلــح يف تحويــل الخالفــات السياســية إىل

ح ـكّا ُم الجــد ُد يف العــراق.
خالفــات جامهرييــة وطائفيــة ،لكــن بعــد  2003فعلهــا ال ُ

اآلن لألســف ،بــدالً عــن تضميــد جــراح شــعب كوردســتان ،خلقــوا أجــوا ًء يحصــل

فيهــا املعــادي األكــر لحقــوق شــعب كوردســتان عــى موقــع أكــر ،يح ّولــون معــاداة
الحقــوق املرشوعــة لشــعب كوردســتان إىل مــواد للدعايــة السياســية واالنتخابيــة.
ويف الشــأن املتعلــق باملوازنــة ،يكــررون كل يــوم ،أن اإلقليــم يأخــذ موازنــة العــراق،

ويع ّدونهــا هبــة ألهــايل كوردســتان ،هــذا يف حــن أن الدولــة يف العــراق تشــكلت

بنفــط وثــروات كوردســتان.
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عــى دولــة العــراق تعويــض أهــايل كوردســتان وإرســال املوازنــة ،دولــة العــراق

مرغمــة عــى عمــل ذلــك ،ألنهــا أبــادت شــعب كوردســتان وارتكبــت الجرائــم.

إىل جانــب كل ذلــك ،نعــرف جيــدا ً أن هنــاك الكثــر مــن األفــراد بــن صفــوف

السياســيني العراقيــن مل يكونــوا مــع مامرســة العــدوان واســتعامل القــوة والعنــف

مــن قبــل حكومــة العــراق ضــد شــعب كوردســتان ،ويتفهمــون جيــدا ً القضيــة
العادلــة لشــعبنا.

لقــد خطــا إقليــم كوردســتان ،إضافــة إىل وجــود النواقــص ،خطــوات كبــرة

جــدا ً عــى طريــق االســتقرار وضــان األمــن والبنــاء واإلعــار .أمــا بغــداد فلــم

حــكّام بغــداد الذيــن مل يســتطيعوا
تســتطع تحقيــق النجــاح املشــابه لإلقليــم ،و ُ
ي تقــ ُّدم يف حيــاة العراقيــن ،كانــوا يحســدون شــعب كوردســتان،
تحقيــق أ ّ

لذلــك حاولــوا إيقــاف التق ـ ُّدم واالزدهــار يف اإلقليــم .حصــة اإلقليــم مــن املوازنــة
الســنوية العراقيــة ،التــي كانــت  ،%17مل يرســلوا ،يف أي وقــت ســوى 10%
أو ،%12ويف النهايــة وصلــت بهــم األمــر إىل قطــع جميعهــا .إقليــم كوردســتان،

إىل جانــب قطــع حصتــه مــن املوازنــة الســنوية مــن قبــل بغــداد والحــرب ضــد
داعــش وهبــوط أســعار النفــط ،تعــ ّرض إىل مشــكلة اقتصاديــة كبــرة ،يف حــن
كانــت عائــدات النفــط يف العــراق خــال الســنوات الســابقة أكــر مــن  800مليــار

دوالر ،والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو :أيــن ذهبــت كل تلــك العائــدات،
وعــى مــاذا رصفــت؟ .تــم تخصيــص  60مليــار دوالر يف ســبيل تحســن وضــع
الكهربــاء يف العــراق ،ولكــن دون جــدوى ،وال يتبــن أيــن هــو ذلــك املبلــغ؟
وكيــف تــم رصفــه؟ تلــك الــواردات وبــد الً عــن رصفهــا يف مجــاالت الخدمــات

واإلمنــاء واإلعــار ،تــم رسقتهــا وهدرهــا يف الفســاد والتســيب .لألســف بعــض
السياســيني العراقيــن يريــدون إخفــاء فشــلهم يف إدارة البــاد عــن طريــق
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توجيــه اإلتّهامــات إىل إقليــم كوردســتان والهجــوم عليــه .يف العــام  ،2019زارين

وفــ ٌد مــن محافظــات املثنــى والبــرة ،تحدثــوا عــن انعــدام الخدمــات وهضــم

حقوقهــم وارتفــاع نســبة الفقــر بــن ســكان محافظاتهــم وســكان املحافظــات
الجنوبيــة .حينهــا ،شــعرتُ بقلــقٍ شــدي ٍد تجــاه الفقــر املنتــر هنــاك ،وعــدم

تقديــم الخدمــات مــن قبــل الحكومــة العراقيــة التــي كان تحــت ترصفهــا الكثــر

َ
نتشــارك الهمــو َم مــع إخواننــا
جعنا عــى أن
مــن األمــوال .هــذه األمــور تشــ ّ
العراقيــن يف الوســط والجنــوب ،وأن نعمــلَ مــن أجــل اســتمرار العالقــات
األخويــة بــن الشــعبني .وبالتأكيــد فــإن الخالفــات السياســية واألداء الســ ّيئ

للحــكام العراقيــن ال يؤثــر أبــدا ً عــى التآخــي والعالقــات بــن شــعب كوردســتان
والشــعوب العراقيــة.

الطريــق الوحيــد لحــلّ مشــكالت العــراق وإنهــاء العقــد والخالفــات بــن اإلقليــم

وبغــداد ،والطريــق الوحيــد للوصــول إىل الســام والتقــ ُّدم ،هــو تــرك العقليــة
الشــوفينية وانتهــاج ثقافــة قبــول اآلخــر.

إن كانــت الســلطات العراقيــة ،كاملراحــل الســابقة ،تريــ ُد إنهــا َء شــعب
كوردســتان ،فــإن هــذا بالتأكيــد ســيزي ُد العقــد ،ويع ّمــق املشــكالت ،ويســتمر هــذا
الوضــع ،ويبقــى البلــد يف أزمــة دامئــة .شــعب كوردســتان كــا كان دامئــاً يتطلّــع
بــرو ٍح أخويــ ٍة إىل الحــل الســلمي لكافــة املشــكالت.

لقــد كان االســتفتاء مكســباً قوميـاً ووطنيـاً لشــعب كوردســتان .االســتفتاء انتــر،

ألن الغالبيــة صوتــت بنعــم لصالــح االســتقالل ،كان االســتفتاء سـ ُيع ُّد فاشـاً لــو كان
صــوت (ال) أكــر مــن نعــم ،وإذا كان شــعب كوردســتان مل يــد ُع إىل االســتقالل .لقــد

انتــر صــوت الحــق ومطلــب شــعب كوردســتان ،اآلن العــامل بــأرسه ،يعــرف الرغبــة
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الحقيقيــة لشــعب كوردســتان .ويف الوقــت ذاتــه فــإن االســتفتاء حمــلَ معــه دروسـاً
كثــرة جــدا ً ومليئــة باملعــاين لشــعب كوردســتان وألجيــال املســتقبل ،واحــدة مــن
تلــك الــدروس هــي :إذا مل تكــن أنــت ،ومل تعتمــد عــى ذاتــك وأهلــك وقدراتــك،

ستحســب وكأنــك غــر موجــود.

ـن بوضــوح
مــن خــال ســلوك ومواقــف املجتمــع الــدويل تجــاه االســتفتاء تبـ ّ

تــام ،أن الــذي يحـ ّرك املعــادالت يف العالقــات الدوليــة ،هــو ليســت القيــم ومبــادىء

الحقــوق والعدالــة ،بــل هــو منطــق القــوة واملصالــح .شــاهدنا وقــوف جميعهــم ضــد
صــوت الحــق ،ومل مينــع أحدهــم اســتعامل الســاح والعنــف والقــوة والحصــار ضــد

شــعب كوردســتان .مواقــف الكثــر مــن البلــدان املعروفــة بالعــامل الحــر واملجتمــع
الدميقراطــي وأصحــاب املبــادىء ،كانــت ضعيفــة ومهــزوزة ،وكانــت أمــا صامتــة

وبــدون موقــف ،وإمــا كانــت لهــا موقــف خجــول وبــدون تأثــر .وكانــت مواقــف قليــل
منهــا متزنــة.

جــه جزيــل الشــكر إىل عمــوم الكــورد
مــن هنــا أرى أنــه مــن الــروري أن أو ّ

رشفــة
يف األجــزاء األخــرى والكــورد القاطنــن يف خــارج كوردســتان ملواقفهــم امل ّ

ودعمهــم للمطالــب املرشوعــة لشــعب كوردســتان خــال االســتفتاء .نصيحتــي لــكلّ

فــر ٍد ولــكلّ ســيايس كــوردي حيــال موضــوع الحقــوق املرشوعــة لشــعبنا هــي أال

يعتمــد عــى اآلخريــن ،بــل يعتمــد عــى شــعبه ألن العــامل هــو عــامل املصالــح ،فــإذا
كانــت لهــم مصالــح منســجمة مــع الكــورد ،ســيصبحون أصدقــاء ،وإن تعارضــت

مصالحهــم مــع الكــورد ســيهملونكم ،ويتجاهلونكــم .لذلــك اعتمــدوا فقــط عــى ﷲ

وعــى أنفســكم ،ومــا دمنــا منلــك البيشــمركه والقــوة الذاتيــة ،فكوردســتان تســتطيع
حاميــة ذاتهــا .وإن أصبحنــا ضعفــاء فــا أحــد يحمينــا ،وســيبيدوننا.
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تبــن مســتوى الحقــد والكراهيــة العدوانيــة ألعــداء كوردســتان،
يف االســتفتاء
ّ

ـن أصــل وحقيقــة الشــوفينيني وســواد قلوبهــم ،وتبــن أنهــم مل يســتفيدوا أبــدا ً
وتبـ ّ
مــن التاريــخ.

االســتفتاء والســادس عــر مــن أكتوبــر أظهــرا ،عــدم جــواز التوقُّــع مــن

االنتهازيــن وفاقــدي القيــم واملبــادئ أن يكونــوا وراء قضيــة كبــرة .أو أن ننتظــر

منهــم موقفــاً يك يكونــوا أصحابــاً للقضيــة .لذلــك فــإن وحــدة الصــف مــع هــؤالء
تبقــى دون معنــى .وحــدة الصــف ال تعنــي وقــوف الوطنــي مــع الخائــن يف خنــدق

واحــد .وبالتأكيــد لــو مل متــارس الخيانــة يف الســادس عــر مــن أكتوبــر ضــد

البيشــمركه وأهــايل كوردســتان ،لكانــت األوضــاع الحاليــة واملعــادالت بشــكل آخــر.
رمبــا هنــاك بعــض الجهــات يف خــارج إقليــم كوردســتان تطمــن قلوبهــا وتعتقــد

أن بإمكانهــا إرغــام الشــعب الكوردســتاين عــى التنــازل عــن قيمــه وأهدافــه ،عــن
طريــق التضليــل واإلعــام والســاح واملــال والبعــض مــن الفاقديــن للمبــادئ والفئــة

البائعــة لــأرض .لكــن هــذا خطــأ فــادح ،ألن يف مقابــل هــؤالء هنــاك املاليــن مــن

الشــباب الكــورد املؤمنــن بالقيــم واألهــداف العليــا ،ويحمــون كرامــة وســيادة
شــعبهم.

االســتفتاء مل يكــن جرميــة ،وشــعب كوردســتان الــذي أدىل بصوتــه مل يرتكــب

جرمــاً .ومــا مارســه الكوردســتانيون مل يكــن منافيــاً للدســتور ،ألن الدســتور يف

ديباجتــه منــح ذلــك الحــق لشــعبنا ،ويف ديباجــة الدســتور جــاء بوضــوح "إن

االلتــزام بهــذا الدســتور يحفــظ للعــراق اتحــاده الحــر شــعباً وأرضــاً وســيادة".

املجرمــون هــم أولئــك الذيــن خرقــوا الدســتور ،وردوا عــى صــوت الحــق الســلمي
لشــعب مظلــوم بالســاح والخيانــة .ولغــة الســاح والهيمنــة والخيانــة ال تحقــق
النجــاح أبــدا ً.
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االســتفتاء أظهــر أن الذيــن مــدوا أيديهــم للســاح والحــرب والعنــف ،يف مقابــل

الصــوت الســلمي لشــعب كوردســتان كاملراحــل الســابقة ،مل يتلقــوا أي درس مــن
التاريــخ.

هــؤالء ظلمــوا أنفســهم وبلدهــم ،قبــل أن يظلمــوا شــعب كوردســتان ،إن قضيــة

شــعب كوردســتان قضيــة سياســية وجغرافيــة وقوميــة وتاريخيــة وقانونيــة عادلــة،
ومنــذ مئــة ســنة ،يســتعملون مختلــف األســلحة إلبــادة وتحطيــم إرادة شــعب

كوردســتان وإنهــاء قضيتــه العادلــة ،لكــن شــعب كوردســتان مــا زال باقي ـاً ،ال هــم
اســتطاعوا إنهــاءه وال الكــورد اســتطاعوا إنهاءهــم.

الســلمي واإلخــوة ،ونريــد إنهــاء املشــكالت ،وأن تخطــو
نحــن أردنــا الحــلّ
َّ

شــعوب املنطقــة بســام نحــو التقــدم واالزدهــار ،ونعتقــد أن إنــكار حقــوق شــعب

كوردســتان والحــرب ال تعالــج املشــكالت ،وســواء أكنــا مع ـاً أم مل نكــن مع ـاً ،يجــب
أن يســود بيننــا التفاه ـ ُم واالحــرا ُم .يف حــن هــم ال يعالجــون املشــكالت فحســب،

بــل يع ّمقونهــا وينقلونهــا إىل األجيــال القادمــة .هــذا خطــأ وظلــم كبــران يُرتــكأن

تجــاه الســام والتعايــش واالســتقرار .مــع ذلــك يف حيــاة الشــعوب خســارات
وانتصــارات ،ولكــن النضــال والتص ـ ّدي للظلــم والشــوفينية والعنرصيــة سيســتمر،
ألن الظلــم والشــوفينية والعنرصيــة ضــد الطبيعــة اإلنســانية ،شــعب كوردســتان

يريــد أن يكــون جــزءا ً مــن اإلنســانية ،وليــس جــزءا ً مــن الظاملــن.
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األسس القانونية و الدســتورية الستفتاء إقليم
كوردستان العراق
إعداد :لجنة املستشارين يف الدائرة القانونية للحزب الدميقراطي الكوردستاين
املحامي بختيار حيدر .
د .عبدالحكيم خرسو .
د .چواس حسن .

د .عبدالفتاح عبدالرزاق .
د .كاوان إسامعيل .

املقدمة
اإلســتفتاء الــذي أجــراه شــعب كوردســتان العــراق يف -9-25
 2017لتحديــد مصــره ،كان خطــو ًة تأريخيــة كبــرة وهامــة لجميــع
الكوردســتانيني يف جميــع أنحــاء العــامل ،ويف الوقــت نفســه كان لــه
ى ووقــع كبــر عــى أعــى املســتويات السياســية والدبلوماســية
صــد ً
لــدى األوســاط اإلقليميــة والدوليــة ،وبالتزامــن مــع املواقــف السياســية
للــدول أعــاد إىل الســاحة النقاشــات الفكريــة والعلميــة حــول مبــدأ
حــق تقريــر املصــر مثــل مــن لــه حــق تقريــر املصــر؟ هــل هــذا الحــق
هــو لجميــع الشــعوب أم هــو للشــعوب امل ُســتع ٓمرة فقــط ؟ متــى ميكــن
مامرســة هــذا الحــق؟ و كثــر مــن األســئلة األخــرى.
هــذا جهــة ومــن جه ـ ٍة أُخــرى ،وعــى املســتوى الداخــي للعــراق
ودســتور ِه تجــددت ،واحتدمــت النقاشــات حــول دســتورية االســتفتاء
مــن عدمـ ِه ،هــل لالســتفتاء أســاس دســتوري؟ هــل هنــاك عالقــة بــن
عــدم تطبيــق بنــود الدســتور ومامرســة هــذا الحــق؟ هــذا باإلضافــة
إىل ردود أفعــال املؤسســات االتحاديــة عــى مســتوى الســلطات
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الترشيعيــة ،القضائيــة والتنفيذيــة عــى اســتفتاء شــعب كوردســتان
والتــي أُت ِب ٓعــت يف يــوم  2017-10-16بهجــوم عســكري واســع عــى
املناطــق الكوردســتانية التــي تقــع خــارج إدارة اإلقليــم ،وهــذا مــا
يحــدو بنــا أن نقــف عندهــا ،ونق ّيمهــا قانوني ـاً لنعــرف هــل كانــت ردود
االفعــال تلــك ضمــن اإلطــار االعتيــادي؟ أم كانــت ردود أفعــا ٍل ُمبالغ ـاً
رر أو مس ـ ّوغ لهــا؟.
فيهــا وال م ـ ّ
يف هــذا اإلطــار ،ســيحاول هــذا التقريــ ُر إلقــا َء الضــوء عــى
الجوانــب الثالثــة الرئيســية التــي متــت اإلشــارة إليهــا يف أعــاه وذلــك
مــن خــال الفصــول الثالثــة التاليــة:

الفصل االول

حق تقریر املصیر للشــعب الکوردي يف إطار
القانون الدويل العام
املحــور األول :مفهوم حق تقرير املصري وتط ّوره

طــوال القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر كان لحـ ّـق تقريــر املصــر ،بوصفــه
ر
حقـاً يبيــح للشــعوب واألمــم أن تقــرر بحريّــة وضعهــا الســيايس الخــاص بهــا ،تأثـ ٌ
هائــلٌ عــى املجتمــع الــدويل .عليــه ،أشــارت وثيقــة إعــان االســتقالل األمريــي لهــذا
املبــدأ ،وكذلــك جــاءت الثــورة الفرنســية لتؤكــد مــرة أخــرى عــى حــق الشــعوب
يف تقريــر مصريهــا يف إعــان حقــوق االنســان واملواطــن الفرنــي الــذي وضعتــه
الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية يف عــام .1789

1

يف بدايــة القــرن التاســع عــر بــدأ عــد ٌد مــن ال ُكتّــاب األملــان يؤكــدون عــى
أن األمــة وحــد ٌة طبيعيــةٌ ،ولهــا الحــق يف تطويــر نظمهــا (مؤسســاتها) السياســية

 -1د.مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم :تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل،
دار الجامعة الجديدة للنرش :االسكندرية ،2003 ،ص.301
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الخاصــة مــن غــر تأثــر أو عرقلــة اآلخريــن ،ولهــا يف عــامل السياســة ،التعبــر عــن
شــخصيتها الوطنيــة الفريــدة .لــذا فــإن كلّ أمــة يجــب أن متتلــك دولتهــا املنفصلــة
2
القوميــة (.)Nation-State
أمــا صعيــد العالقــات الدوليــة ،فقــد جــاء ذكــر مبــدأ تقريــر املصــر ألول مــرة
مــن قبــل الرئيــس األمريــي ودرو ويلســن ( )Woodrow Wilsonيف مبادئــه األربعــة
عــر يف كانــون الثــاين  .1918ومل تكــن معاهــدات مابعــد الحــرب العامليــة األوىل
تتض ّمــن مبــدأ حــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا ،إىل مــا بعــد الحــرب العامليــة
الثانيــة ،حيــث جــاء ذكــر املبــدأ أل ّول مــرة يف وثيقــة دوليــة ،عندمــا نــص ميثــاق
األمــم املتحــدة عليــه يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )1واملــادة ( )55واملــادة (.)56
وترســخ أكــر فأكــر مــن
وجديــر بالذكــر أن مبــدأ حــق تقريــر املصــر قــد تع ـ ّزز
ّ
خــال العديــد مــن القــرارات واإلعالنــات واملعاهــدات الدوليــة ،وأصــدرت الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة بهــذا الشــأن ،القــرار رقــم ( 1514 )XVيف عــام  1960الــذي
ُع ـر َِف بقــرار (تصفيــة االســتعامر) ،باإلضافــة إىل أن املبــدأ قــد أخــذ موقع ـاً رفيــع
املســتوى يف املــادة ( )1مــن كال العهديــن الدوليــن للحقــوق املدنيــة والسياســية
( )ICCPRوللحقــوق الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة (.)ICESCR
وبنــا ًء عــى مــا تق ـ ّدم ،تح ـ ّول مبــدأ حــق تقريــر املصــر بعــد عــام  1945مــن
مجــرد مبــدأ ســيايس إىل مبــدأ قانــوين .ويؤكــد الــرأي الراجــح يف الفقــه عــى أن حــق
تقريــر املصــر للشــعوب أصبــح قاعــدة مــن القواعــده اآلمــرة يف القانــون الــدويل،
بحيــث تنشــأ مبوجبهــا مطالــب والتزامــات قانونيــة داخليــة ودوليــة .كذلــك ال يجــوز
االتفــاق عــى مخالفتهــا إالّ بقاعــدة أخــرى لهــا نفــس الطبيعــة.

3

2- See: Thomas D. Musgrave. Self Determination and National Minorities. Oxford
University Press: New York، First Published 1997،First Issued In Paperback: 2000. p. 5.

 -3الدكتور إبراهيم محمد العناين ،القانون الدويل العام ،ط ،5دار النهضة العربية :القاهرة ،2005-2004 ،ص.414
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وفيــا يتعلّــق مبضمــون حــق تقريــر املصــر ،فقــد جــرت عليــه عــر الزمــن
تغيــرات مــن حيــث املعنــى واملضمــون .فهــو ميكــن أن يشــر إىل قــدرة شــعب
مــا أو أقليــة مــا ليختــار بحريــة يف مجــال العالقــات الدوليــة خيــار االســتقالل أو
االتحــاد مــع دولــة أخــرى ،أو أن يشــر إىل حــق مواطنــي الدولــة يف املشــاركة
بعمليــة صنــع القــرار يف بلدهــم.

هــل ُيا َرس حـ ُّـق تقرير املصري م ّرة واحدة فقط من قبل
الشعوب؟
يجــب التنويــه إىل أن إقــرار شــعب مــا ملعنــى مــن معــاين حــق تقريــر املصــر،
كاختيــار البقــاء ضمــن دولــة مــا ،ال يعنــي حرمــان هــذا الشــعب مــن اختيــار معنــى
آخــر لهــذا الحــق ،كاختيــار االنفصــال يف املســتقبل مثــاً .ذلــك ألن حــق تقريــر
املصــر حــق غــر قابــل للتقــادم مبــرور الزمــان ،وال يســقط باملامرســة .فعــى
ســبيل املثــال إن مامرســة حــق تقريــر املصــر مــن قبــل شــعب تيمــور الرشقيــة
يف عــام  1974مــن خــال االســتفتاء الــذي جــرى تحــت إرشاف األمــم املتحــدة،
واختــار فيــه الشــعب التيمــوري تقريــر مصــره باالنضــام إىل اندونيســيا ،4فــإن هــذا
الحــق مل يُسـقَط بهــذا االســتعامل ،ومل يُحـرِم الشــعب التيمــوري مــن اســتعامله مــرة
أخــرى يف عــام  1999وتقريــر مصــره هــذه املــرة باالســتقالل عــن أندونيســيا .كــا
أن الشــعب الكــوردي يف العــراق قــد اختــار يف بدايــة ثــورة أيلــول املجيــدة يف عــام
 ،1961صيغــة الحكــم الــذايت يف إطــار دولــة عراقيــة دميقراطيــة ،ولكــن بســبب عــدم
تحقيــق هــذه الصيغــة حقوقــه وتطلعاتــه ،تح ّولــت مطالبــه إىل صيغــة الفيدراليــة
التــي أقرهــا الربملــان الكوردســتاين املنتخــب عــام .1992
 -4الدكتورة بدرية عبدﷲ العويض :موقف القانون من األحداث املحلية والدولية ،جامعة الكويت :الكويت،
 ،1980ص ص.119-118
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املحــور الثــاين :املخاطبــون بحــق تقريــر املصــر (أصحــاب الحــق يف
تقريــر املصــر)
مل تحــدد الوثائــق ،التــي أرشنــا إليهــم فيــا تقـ ّدم ،بشــكل دقيــقَ ،مــن (املجموعــة،
الشــعب ،األمــة) لــه الحــق يف ا ّدعــاء حــق تقريــر املصــر؟ ذلــك ألن املبــدأ يشــر
إىل حــق (الشــعوب) يف تقريــر مصريهــا ،وهــذا يعنــي أن الشــعوب وحدهــا ُمخ ّولــة
ملامرســة هــذا الحــق ،وبالتــايل تحديــد مصريهــا الســيايس ،مــا يقتــي رضورة
تحديــد املقصــود بالشــعب؟
يبــدو أن الفقــه قــد اختلــف يف تحديــد مدلــول (الشــعوب) الــواردة يف املبــدأ،
ومثــة ثالثــة اتجاهــات رئيســية بهــذا الصــدد:
االتجــاه األول :يــرى أن مصطلــح الشــعوب ( )Peoplesالــواردة يف ميثــاق األمــم

املتحــدة ،يقصــد منــه الــدول ( ،)Statesلذلــك كلمــة (الشــعوب) تشــر إىل معنــى
(الــدول) نفســه.

5

يتناقــض مــع مفهــوم حــق تقريــر املصــر ،ويفرغــه مــن
غــر أن هــذا الــرأي
ُ
ي منتق ـ ٌد لــدى غالبيــة الفقــه ،ولهــذا
محتــواه ،وال يتفــق مــع روح امليثــاق ،وهــو رأ ٌ
القصــد يشــرون أنــه عنــد صياغــة الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )1مــن ميثــاق
ـب مــن كلمــة
األمــم املتحــدة رأى املنــدوب البلجيــي أن كلمــة الــدول ( )Statesأنسـ ُ
(الشــعوب) ،لكــن رفضــت لجنــة الصياغــة مقرتحــه .كــا جــاء يف الفقــرة ( )1مــن
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم ( 2625 )XXVأن جميــع الشــعوب (All
حــق تقريــر املصــر وأن كلّ دولــة ( )Every Stateعليهــا التــزام
 )Peoplesلهــا
ُّ
باحــرام هــذا الحــق.

6

5- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. p. 148.
6- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. p. 149.

123

ومــن جانــب آخــر ،نجــد أن ميثــاق األمــم املتحــدة قــد ميّــز بــن مجموعــة مــن
املصطلحــات مثــل (األمــم ،الشــعوب ،الــدول ،أعضــاء األمــم املتحــدة ،الــدول غــر
األعضــاء ،األقاليــم غــر املتمتعــة بالحكــم الــذايت )...عنــد اســتخدامها ،كل حســب
مفهومهــا امل ُتم ّيــز.
اإلتجــاه الثــاين :والــذي يذهــب إىل أن مصطلــح (الشــعب) الــوارد يف مبــدأ حــق
حــ ّدد
تقريــر املصــر ينــرف إىل شــعوب األقاليــم املســتعمرة دون تلــك التــي ُ
مصريهــا النهــايئ ،وأصبحــت جــزءا ً مــن ســكان إحــدى الــدول املســتقل ًة.7لكن نظــرة
فاحصــة لقــرارات األمــم املتحــدة ،وخاصــة يف نهايــة العقديــن األخرييــن مــن القــرن
املــايض ،نــرى أنهــا تتعــارض مــع رأي هــذا االتجــاه ،وإن جــاءت يف ســياق تصفيــة
االســتعامر ،إالّ أن عباراتهــا جــاءت بحيــث تشــمل جميــع الشــعوب .كــا أن هنــاك
بعــض قــرارات األمــم املتحــدة إعرتفــت لبعــض الشــعوب بالحــق يف تقريــر املصــر،
وهــي ليســت بشــعوب مســتعمرة ،كالشــعب الفلســطيني ،وحالــة قبــول اســتقالل
بنجــادش ،أو االعــراف بالــدول الجديــدة التــي ظهــرت نتيجــة تفــكك االتحــاد
8
الســوفييتي و يوغســافيا يف نهايــة القــرن املــايض.
اإلتجــاه الثالــث :يرىأصحــاب هــذا االتجــاه أن املخاطبــن بحـ ّـق تقريــر املصــر
هــم الشــعوب ،وليســت الــدول ،فلجميــع الشــعوب املســتعمرة وغــر املســتعمرة
ين يف أن تقــرر بحريّــة مســتقبلها الســيايس ،وتشــكيل دولتهــا املســتقلة.9
حـ ٌّـق قانــو ٌّ
وهــذا اإلتجــاه األخــر هــو الراجــح فقه ـاً ،وهــو ،بخــاف االتجاهــن األول والثــاين،
يتفــق وروح ميثــاق األمــم املتحــدة ومنطــق حــق تقريــر املصــر وموقــف املنظمــة
الدوليــة ومــا وصلــت إليــه العالقــات الدوليــة والقانــون الــدويل مــن تطــور.
 -7انظر إدمون جوف :عالقات دولية ،ترجمة :منصور القايض ،ط ،1املؤسسة الجامعية :بريوت،1993 ،
ص.254-253

8-See: Michael Akehurst. A Modern Introduction to International Law، London: The ACADEMIC
Division of Unwin Hyman Ltd، Sixth Edition، Second Impression، 1988. p. 300.

 -9د.حكمت شرب :الجوانب القانونية لنضال الشعب العريب من أجل االستقالل ،اصدارات وزارة اإلعالم-
بغداد ،1974،ص.35-34
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املحــور الثالث :حق األقليــات القومية يف االنفصال عن الدولة األم
هــل أن مصطلــح الشــعوب يشــمل األقليــات أيض ـاً ليتس ـ ّنى لنــا القــول بحقّهــا
يف تقريــر مصريهــا ،وبالتــايل االنفصــال عــن دولــة األم؟
يف الحقيقــة يــدلّ مصطلــح (األمــة) عــى مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن
يشــركون يف عــدد مــن الصفــات املهمــة مثــل :األصــل العرقــي ،الديــن ،العقيــدة
السياســية ،الخــوف مــن عــدو مشــرك .لذلــك بــدأ الفقهــاء باالعتقــاد أنــه ال
يوجــد متيُّ ـ ٌز بــن مصطلحــات القوميــات ( ،)Nationsالجنســيات (،)Nationalities
الشــعوب ( ،)Peoplesوالشــعوب األصليــة ( ،)Indigenous Peoplesبــل كلهــا
تتضمــن بشــكل جوهــري نفــس الفكرة .10كــا أن الواقــع الــدويل أيضــاً يؤكّــد
عــى أنــه ميكــن لألقليــة أن توصــف بكونهــا شــعباً ألغــراض مامرســة حــق تقريــر
املصــر ،وبالتــايل االنفصــال عــن الدولــة األم إذا توافــرت الــروط اآلتيــة :11
أ) يجــب أن تتمتــع األقليــة بخصائــص األمــة وتتظاهــر بكونهــا
شــعباً مســتقالً.
ب) وجــود رغبــة مشــركة لــدى أفــراد األقليــة يف تشــكيل كيــان
ســيايس مســتقل.
ج) أن تحتل األقلية إقليامً ُمع ّيناً.

د) توافــر إحــدى مــررات مامرســة حــق تقرير املصري (ســنتناولها
الحقـاً يف هــذا الفصل).

10- Thomas D. Musgrave. Op. Cit P.169.

 -11د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود ،اإلعالن عن الدولة ،دار الكتب القانونية ودار شتات للنرش :القاهرة،
 ،2009ص.444
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املحور الرابــع :حق واليات الدولة الفيدرالية يف االنفصال
حــظ أنــه هنــاك بعــض الدســاتري الفيدراليــة،
يف مجــال القانــون الدســتوري يُال َ
كــا يف االتحــاد الســوفييتي (الســابق) واالتحــاد اليوغســايف (الســابق)،
تقــر رصاحــة بحــق والياتهــا املك ّونــة للدولــة الفيدراليــة يف تقريــر املصــر
واالنفصــال .وقــد يقــر الدســتور هــذا الحــق ،ليــس ملكوناتهــا اإلقليميــة فحســب
بــل ملكوناتهــا األثنيــة أيضــاً ،ومــن ذلــك الدســتور الفيــدرايل االثيــويب لعــام
 12 .1994كــا أن يف بعــض الــدول الفيدراليــة اســتطاعت بعــض املجاميــع

األثنيــة تفعيــل حــق تقريــر املصــر واالنفصــال .ففــي بدايــة الثالثينيــات مــن
القــرن التاســع عــر متكنــت فنزويــا مــن االنفصــال عــن فيدراليــة كولومبيــا
العظمــى ،ومتكنــت ســنغافورة يف العــام  1965مــن اإلســتقالل واالنفصــال عــن
دولــة ماليزيــا الفيدراليــة وبشــكل ســلمي .لكــن النــزاع املســلح كان ســبيال
إلنفصــال بنغــادش عــن دولــة باكســتان.

يف الحقيقــة إ َّن عــدم النــص يف الدســتور الفيــدرايل عــى حــق الواليــات يف
االنفصــال ،وإ ْن كان يجــ ّرد الواليــة مــن توفــر أســاس قانــوين يف االنفصــال
مــن الناحيــة الداخليــة ،إالّ أنــه ال يعنــي حرمانهــا مــن االنفصــال مامرســة
لحــق تقريــر املصــر مــن الناحيــة الدوليــة إذا كانــت متثــل شــعباً ألغــراض
تقريــر املصــر ،وتوافــرت فيــه الــروط واملــررات القانونيــة ،فالقانــون الــدويل
العــام ال مينــع االنفصــال ،إذ ليســت هنــاك قاعــدة دوليــة تحــرم االنفصــال عــن
دولــة قامئــة ،عليــه ليــس يف القانــون الــدويل مــا مينــع الواليــات يف االنفصــال
عــن الدولــة الفيدراليــة ،كــا أن محــاوالت وتجــارب االنفصــال تؤكــد أن مســألة
انفصــال الواليــات عــن الدولــة الفيدراليــة مســألة داخليــة ،وقــد تتقــرر
 -12انظر الدكتور فالح إسامعيل حاجم :مبدأ السيادة وحق انفصال األقاليم يف الدولة الفيدرالية ،مقال
منشور يفhttp://www.iraqcp.org/members4/0061022wwz18.htm :
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بالوســائل الســلمية ،كالرجــوع إىل نــص الدســتور يف حالــة وجــود دســتور
يضمــن حــق االنفصــال ،أو إىل رأي املحاكــم العليــا يف الدولــة أو الرجــوع إىل
الشــعب عــن طريــق االســتفتاء ،أو تتقــرر بالوســائل غــر الســلمية ،كاســتخدام
القــوة مــن الجانبــن ،ويف هــذه الحالــة مهــا كانــت النتيجــة فهــي ســتكون
13
مرشوعــة يف نظــر القانــون الــدويل.
إذن :مــن الناحيــة القانونيــة يكــون للمجموعــة التــي تشــكل واليــة يف الدولــة
الفيدراليــة ،الحــق يف املطالبــة بحــق تقريــر املصــر إذا انطبــق عليهــا وصــف
الشــعب ،وتوافــرت فيهــا الــروط الالزمــة ملامرســة هــذا الحــق.
املحور الخامــس :رشوط وآليات تطبيق حق تقرير املصري
حــق مقــ ّر ٌر قانونــاً لجميــع الشــعوب
يجــب أن نقــول إن حــق تقريــر املصــر ٌّ
واألمــم واألقليــات التــي ت ّدعــي كونهــا شــعوباً لتقريــر املصــر .لكــن تطبيــق هــذا
املبــدأ عــى إطالقــه وعــى جميــع هــذه املجموعــات بــدون رشوط وآليــات قانونيــة
دوليــة ســلمية ،قــد يــؤدي إىل الفــوىض وعــدم االســتقرار يف العالقــات الدوليــة ،بــل
قــد يــؤدي إىل انتهــاك حــق تقريــر املصــر ذاتــه.
لذلــك يش ـ ّدد بعــض الفقهــاء عــى مراعــاة مجموعــة مــن الــروط التــي يجــب
أن تتأكــد منظمــة األمــم املتحــدة قبــل كل يشء مــن تحققهــا لتمنــح الرخصــة
للشــعوب يف مامرســة حــق تقريــر املصــر .عليــه حــ ّدد التقريــر الــذي نرشتــه
األمــم املتحــدة عــام  1981والــذي عــرف بتقريــر كريتســكو ()Critescu Report
الــروط التــي يجــب توافرهــا يف شــعب أو جامعــة مــا لــي تكــون مؤهلــة للمطالبــة
بحــق تقريــر مصريهــا ،وهــذه الــروط هــي:

14

13- Michael Akehurst. Op. Cit. Pp. 53 - 54.
14- Critescu Report، UN Doc. E/CN. 4/sub. 2404// Rev. 1. 1981.

127

أ) أن متلــك الجامعة لغة أو ثقافــة متميزة أو ديناً متميزا ً.
ب) أن يكــون هنــاك إحســاس بالتاريــخ املشــرك بــن أفــراد
الجامعــة.
ج) أن يكــون هنــاك تع ّهــد مــن قبــل أفــراد الجامعــة باملحافظــة
عــى الهويــة الذاتيــة.
د) أن ترتبــط الجامعة بإقليم محدد.
والتأكــد مــن هــذه الــروط ليــس باألمــر الصعــب يف أغلــب األحــوال ،كــا هــو
الحــال عــى ســبيل املثــال مــع (أهــل التيبــت واملــورد ) ،كــا باإلمــكان التعــ ّرف
عــى هويــة العديــد مــن الشــعوب باإلشــارة إىل الوثائــق العامــة أو اإلدارة العامــة
لدولــة مــن الــدول ،كــا يف حالــة الســلوفاك الذيــن نعمــوا بحاميــة خاصــة يف
ظــل الدســتور التشيكوســلوفايك واالســكتلنديني الذيــن يتمتعــون بنظــام قضــايئ
وتعليمــي منفصلــن عــن نظريهــا يف انجلــرا ،كــا أن إجــراءات الدولــة ضــد
15
مجموعــة معينــة قــد تســاعد يف التعــرف عــى هــذه املجموعــة كشــعب.
لكــن يف حالــة املطالبــة غــر الســلمية أي يف حالــة الكفــاح املســلح ،فــان البعض
حــدد باالضافــة إىل هــذه الــروط رشوطــاً أخــرى لحــركات التحريــر الوطنيــة
لتشــملها الحاميــة ولــي يتــم االعــراف لهــا مبامرســة حــق تقريــر املصــر ،وهــذه
16
الــروط هــي:
أ) أن يكــون الــراع ضــد الســيطرة االســتعامرية أو االحتــال
األجنبـــي أو أنظمــة حكــم عنرصيــة.
 -15روبرت ماك كوركوديل :حقوق االنسان وتقرير املصري ،بحث منشور يف مؤلف :مورمتر سيلرز :مصدر
سابق ،ص.34
 -16مورمتر سيلرز :املصدر السابق ،ص.189
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ب) يجــب أن تكــون حركــة التحريــر قــوة ُمنظّمــة تحــت قيــادة
مســؤولة مــزودة بنظــام ضبــط وربــط داخــي ُمكلّــف مــن بــن
أشــياء أخــرى بتنفيــذ االلتــزام بالقانــون اإلنســاين.

ج) إن حركــة التحريــر يجــب أن متــارس ســيطرة عــى جــزء مــن
الــراب الوطنــي.

ويذهــب بعــض الفقهــاء إىل رضورة وجــود وضــع آليــات لتحقيــق وإنجــاز حــق
تقريــر املصــر ،ومــن الــروري أن تــرىس هــذه اآلليــات يف نظــام األمــم املتحــدة
مــع تشــكيل لجنــة خاصــة بتقريــر هــذا الحــق.
املحور الســادس :معوقات وموانع مامرسة حق تقرير املصري
بالرغــم مــن أن حــق تقريــر املصــر هــو حــق معــرف بــه عامليــاً لجميــع
الشــعوب وفقـاً للــروط التــي أرشنــا إليهــا أعــاه ،غــر أن تطبيــق هــذا املبــدأ يثــر
يف بعــض األحيــان مشــاكل وعوائــق قانونيــة نتيجــة تعارضــه مــع بعــض املبــادئ
والقواعــد القانونيــة املعــرف بهــا ،هــذا باالضافــة إىل اصطــدام تطبيــق املبــدأ
توســعية كــا يف
بحواجــز سياســية وتاريخيــة وجغرافيــة ،وبأطــاع وسياســات ُّ
قضايــا (مشــكلة كشــمري ،كوردســتان ،ارمينيــا ،فلســطني ،قــرص ،كيوبــك ،فيتنــام،
17
الصحــراء الغربية..الــخ.
تطبيــق مبــدأ حــق
تعــرض
ويقصــد بالحواجــز والعوائــق القانونيــة التــي قــد
ُ
َ
تقريــر املصــر هــو األحــوال التــي يكــون فيهــا تطبيــق املبــدأ انتهــاكاً ألحــد
املبــادئ األساســية يف القانــون الــدويل التــي تتســم بصفــة القواعــد اآلمــرة ،وهــذا
يقتــي منــا رضورة إمــا إجــراء التوافــق بينهــا أو التضحيــة بإحداهــا .فأيُّهــا
أجــد ُر بالتضحيــة؟ هــذا مــا ســنتناوله عنــد دراســتنا لهــذه املبــادئ والقواعــد ،أدنــاه:
 -17زهري شكر ،الوسيط يف القانون الدستوري ،ج ،1القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،ط،3
املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع :بريوت ،1994 ،ص.40
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أ) قيد مبدأ السالمة اإلقليمية عىل مامرسة حق تقرير املصرير

ان أوىل املشــاكل التــي تتع ـ ّرض لهــا الجامعــة التــي تنــوي مامرســة حقهــا يف
تقريــر املصــر ،يف حالتــي االنفصــال والتفــكك ،هــي مشــكلة اختيــار األرض التــي
تنشــئ عليهــا دولتهــا املســتقلة 18.ألن مــن الناحيــة القانونيــة البــد وأن تكــون تابعــة
إلحــدى الــدول وتــم االعــراف بهــا كأرض هــذه الدولــة ،وقــد أقــر كل مــن عهــد
عصبــة األمــم يف املــادة ( ،)10وميثــاق األمــم املتحــدة يف املــادة ( )2فقــرة ()4
مببــدأ ســامة األرايض اإلقليميــة واالســتقالل الســيايس لجميــع الــدول ،بــل ألــزم
امليثــاق جميــع الــدول بذلــك.
أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة ،فاملشــاهدات الواقعيــة ألوضــاع العــامل تظهــر
بوضــوح أن ســامة األرايض اإلقليميــة للــدول مل تكــن محرتمــة بصــورة مطلقــة،
بــل ظهــور عــدد كبــر مــن الــدول نتيجــة لالنفصــال عــن الــدول أو نتيجــة تفــكُّك
الــدول ،بعــد تأســيس منظمــة األمــم املتحــدة ،واالعــراف بهــا مــن قبــل املجتمــع
الــدويل وقبولهــم كأعضــاء يف املنظمــة مثــل حــاالت (تفــكك االتحــاد الســوڤییتي
ويوغســافيا ،وانفصــال اريترييــا عــن أثيوبيــا ،وانفصــال تيمــور الرشقيــة عــن
أندنوســيا ،وجنــوب الســودان عــن الســودان )..،تُظهــر أن هــذا املبــدأ مل يكــن قيــدا ً
حــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا.
حقيقيــاً أمــام مبــدأ ّ

ب) قيد مبدأ االحتفاظ باملكتسبات

ان مامرســة حــق تقريــر املصــر مــن أجــل التحـ ُّرر مــن االســتعامر أو االســتقالل
واالنفصــال عــن دولــة مســتقلة قــد تكــون مقيــدة مببــدأ االحتفــاظ باملكتســبات
( ،)Uti possidetisالــذي يهــدف إىل املحافظــة عــى الحــدود التــي رســمها
االســتعامر باعتبــار أن مامرســة حــق تقريــر املصــر يف هــذه األحــوال تــؤدي إىل
19
عــدم االســتقرار اإلقليمــي ،وبالتــايل تهــدد حفــظ الســلم واألمــن الدوليــن.
 -18انظر الدكتور مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم :مصدر سابق ،ص.373

19- See: Uti possidetis. From Wikipedia، the free encyclopedia. Available at:
http://www. Wikipedia.org/wiki/Uti_possidetis.
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ولكــن مــن الــروري التأكيــد عــى أن هــذا املبــدأ ،أثــر مــن آثــار االســتعامر الــذي
فــرض حــدودا ً إقليميــة بحســب مصالحهــا دون مراعــاة مصالــح الشــعوب الســاكنة
داخــل هــذه الحــدود 20،كــا أنــه إذا كان حرمــان شــعب مــا مــن حقّــه يف تقريــر
املصــر بحجــة احــرام مبــدأ االحتفــاظ باملكتســبات التــي فرضتهــا سياســة األمــر
الواقــع ،فــإن هــذا املبــدأ الــذي أساســه الواقــع ال ميكــن أن يكــون قيــدا ً قانونيــاً
ملبــدأ يقــره القانــون ،ويعــ ّده قاعــدة مــن قواعــده اآلمــرة ،وعليــه ال يجــوز اإلقــرار
بحــدود فرضهــا الواقــع مبخالفــة ملبــدأ قانــوين معــرف بــه ،وال ســيام إذا كانــت ال
21
تســتجيب لرغبــات الشــعوب الســاكنني داخــل هــذه الحــدود.

ج) قيد مبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات الخارجية عىل مامرسة حق تقرير
املصري:

قــد تنشــأ الدولــة نتيجــة اســتخدام القــوة ،كأن ينفصــل إقليــم مــا عــن الدولــة األم
بطريــق العنــف أو نتيجــة املســاندة العســكرية الخارجيــة أو االحتــال العســكري،
أو قــد تنشــأ الدولــة الجديــدة باالتحــاد بــن دولتــن نتيجــة اســتخدام القــوة
أو معاهــدة دوليــة فرضــت بالتهديــد باســتخدام القــوة ،ويف هــذه األحــوال فــإ ّن
الوســيل َة التــي اُتّخــذت لقيــام الدولــة تكــون مخالفــة ألحــد أهــم املبــادئ املســتقرة
يف القانــون الــدويل وهــو مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة يف العالقــات الدوليــة كــا
جــاء يف املــادة ( )2فقــرة ( )4مــن ميثــاق األمــم املتحــدة.
غالبيــة الفقهــاء متفقــون عــى عــدم قانونيــة خلــقِ أوضــا ٍع إقليميــة نتيجــة
اســتعامل القــوة ،22ولكــن مــع ذلــك فإنــه ال ينبغــي أن يُفهــم أن اســتخدام القــوة
العســكرية يش ـكّل قيــدا ً مطلق ـاً لتحقيــق حــق تقريــر املصــر يف جميــع الحــاالت.
20- See: Raul R. Hensel، Michael E. Allison and Ahmed Khanani: The Colonial Legacy and
Border Stability: Uti Possdeties and Territorial Claims in the Americas. p. 7.

 -21د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .464

 -22د.محمد عزيز شكري :املدخل اىل القانون الدويل العام وقت السلم ،ط ،2دار الفكر :دمشق ،1973 ،ص.132
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فابتــدا ًء يجــب أن منيّـ َز بــن اســتخدام القــوة يف النطــاق الداخــي وبــن اســتخدامها
23
يف العالقــات الدوليــة.
فيالحقيقــة إن الفقــرة ( )4مــن املــادة ( )2مــن ميثــاق األمــم املتحــدة تحــرم
التهديــد باســتعامل القــوة أو اســتخدامها يف العالقــات الدوليــة فقــط ،أمــا اســتخدام
القــوة بــن الدولــة األم واإلقليــم املنشــق ،فهــي تدخــل يف مفهــوم (الحــروب االهليــة)
وال يشــملها الحكــم الــوارد يف الفقــرة املذكــورة 24 ،وتعــد مســألة داخليــة ،وليســت
هنــاك قاعــدة دوليــة تحــرم ذلــك .وقــد أكــدت العديــد مــن القــرارات الدوليــة وقــرارات
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــى رشعيــة الكفــاح املســلح للشــعوب التــي
تناضــل مــن أجــل حريتهــا واســتقاللها ضــد الحكــم االســتعامري ومــن ذلــك الفقــرة
( )10مــن قــرار الجمعيــة العامــة املرقــم ( 2105 )xxيف  20كانــون األول ،1965
25
واملــادة ( )7مــن تعريــف األمــم املتحــدة للعــدوان.

د) قيد حقوق اإلنسان (الفردية والجامعية) عىل مامرسة حق تقرير املصري

ال ميكــن االســتناد إىل حــق تقريــر املصــر كأســاس لالنفصــال وإعــان الدولــة إذا
كان يف تأســيس الدولــة الجديــدة انتهــاك خطــر لحقــوق اإلنســان والســيام حقــوق
اإلنســان الجامعيــة كحــق تقريــر املصــر .26إذ أن تأســيس الدولــة مبخالفــة لحــق
تقريــر املصــر يف نظــر القانــون الــدويل غــر رشعــي .وقــد ســبق لعصبــة األمــم أن
وضعــت رشوطـاً لحاميــة حقــوق األقليــات عنــد مامرســة حــق تقريــر املصــر للــدول
التــي كانــت تتشــكل مــن قوميــات وطوائــف متعــددة ،مثــل القبــول املــروط للعــراق
يف عضويــة العصبــة يتعلــق بتعهــد العــراق احــرام حقــوق الكــورد والقوميــات
27
األخــرى التــي تشــكل أقليــة فيــه.
 -23د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .470

24- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. P. 282.

-25د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .470

 -27د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .473

26- Michael Akehurst. Op. Cit. p. 298.
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املحور الســابع :دوافع ومربرات مامرسة حق تقرير املصري
الحــاالت التــي تصبــح الدوافــع واملــررات الكافيــة ألي شــعب لــي ميــارس حقــه
يف تقريــر مصــره ،وهــي كاآليت:
أ) حفظ الســلم واألمن الدوليني:
يعــد حفــظ الســلم واألمــن الدوليــن مــن أهــم وأســمى مقاصــد منظمــة األمــم
املتحــدة ،وهــو الهــدف األســاس مــن إنشــاء هــذه املنظمــة .وعليــه إذا كان النــزاع
متعلق ـاً باملطالبــة بحــق تقريــر املصــر ،وكان مــن شــأنه تعريــض الســلم واألمــن
الدوليــن للخطــر ،فيكــون مــن واجــب األمــم املتحــدة التدخــل فيــه لتســويته ،ولهــا
أن تتخــذ كافــة الســبل لتحقيــق ذلــك ،مبــا يف ذلــك إصــدار القــرارات التــي تســهل

مامرســة حــق تقريــر املصــر.

28

ب) التعرض لإلضطهاد:
تعــد نظريــة االضطهــاد ( )The Oppression Theoryمــن أكــر النظريــات شــهر ًة
حــول تربيــر االنفصــال مامرســة لحــق تقريــر املصــر ،وبحســب هــذه النظريــة
يكــون انفصــال جــزء مــن ســكان الدولــة أو األقليــة فيهــا واالســتقالل مــن دولــة األم
مامرســة لحقهــا يف تقريــر املصــر مــررا ً إذا كانــت تعــاين مــن اضطهــاد االغلبيــة.29
وهــذه النظريــة تعــد مــن بــن النظريــات العالجيــة لإلنفصــال (Remedial Theory
 ،)of secessionالتــي تنطلــق مــن منطــق مفــاده:
تحمــي الحقــوقَ األساســي َة ملواطنيهــا وطاملــا
ان مــن واجــب الحكومــة أن
َ
أنهــا تفعــل ذلــك فإنهــا تســتحق الطاعــة مــن جانبهــم ،أمــا إذا انتهكــت
 -28د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .477

29- See: Y. N. Kly and D. Kly: In Pursuit of The Right to Self-Determination، Collected
Papers & Proceedings of the FIRST International Conference on the Right to SelfDetermination & the United Nation، Geneva 2000. P. 1.
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الحكومــة ،وبشــكل ُمنظّــم ومتواصــل هــذه الحقــوق فعندئــذ يصبــح بإمكانهــم
التمـ ّرد واالنفصــال عــن الدولــة عندمــا ال يكــون هنــاك مثــة عــاج آخــر ،وبالتــايل ال
تســتطيع الدولــة التــذ ُّرع مببــدأ ســامة األرايض اإلقليميــة واالســتقالل الســيايس
ضــد طلبــات حــق تقريــر املصــر ولــو كانــت عــى شــكل االنفصــال عنهــا 30 ،ألن
يف هــذه الحالــة يســتند (االنفصاليــون) إىل الفرضيــة التــي تقــول "إن الدولــة وإن
اكتســبت الرشعيــة تحــت القانــون الــدويل وإن ادعاءاتهــا اإلقليميــة صحيحــة،
غــر أنــه مــع ذلــك فــإن مثــل هــذه االدعــاءات ميكــن تجاوزهــا وإبطالهــا تجــاه
31
األمنــاط الدامئــة مــن الظلــم الخطــر ضــد املجموعــات ضمــن الدولــة".
واإلضطهــاد كمــرر لتقريــر املصــر ،لــه مفهوم واســع ،كاإلخضــاع (،)Subjugation
والهيمنــة ( ،)Dominationواالســتغالل ( .)Exploitationيف حــن يعتقــد بعــض
الفقهــاء إن الحرمــان مــن املشــاركة يف الحكومــة التمثيليــة مــرر أيضــاً لتطبيــق
32
حــق تقريــر املصــر.
كــا أن املحكمــة الكنديــة العليــا قــد أقــرت بهــذه النظريــة أيضــاً ،وذلــك عنــد
نظرهــا يف قضيــة إدعــاء مقاطعــة كيوبيــك يف حقهــا يف االنفصــال عــى أســاس
تقريــر املصــر ،أنهــا أشــارت إىل حالتــن اســتثنائيتني ميكــن أن يتض ّمــن حــق
تقريــر املصــر الحــق يف االنفصــال ،وهاتــان الحالتــان حددتهــا املحكمــة بحالــة
تعــ ُّرض جــزء مــن ســكان الدولــة لالضطهــاد ،وحالــة حرمــان مجموعــة مــا مــن
الوصــول إىل الحكومــة ملواصلــة تنميتهــم السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
 -30الحاكم عبدالرحمن سليامن الزيباري :الوضع القانوين إلقليم كردستان العراق يف ظل قواعد القانون

الدويل العام ،ط ،1مؤسسة موكرياين للطباعة :اربيل ،2002 ،ص.355

31- See: Brilmayer، L. 1991، "Secession And Self-Determination. A Territorial Interpretation،
Yale Journal of International Law 16. 177202-. And Moore، m. 1998، Introduction in Secession
and National Self-Determination. M. Moore (ed) oxford: oxford university press. Quoted
from: Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/secession/
32-Thomas D. Musgrave. Op. Cit. P. 182.
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والثقافيــة ،وكذلــك يف نفــس االتجــاه ان اللجنــة الفرعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة
الخاصــة مبنــع التمييــز العنــري وحاميــة األقليــات ،قــد ع ـ ّدت يف عــام  1981أن
حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان تُعــ ُّد اســتثنا ًء مــن قاعــدة عــدم جــواز انفصــال
جــزء مــن إقليــم دولــة مســتقلة ذات ســيادة.
ولــي تكــون نظريــة االضطهــاد مــررة ملامرســة حــق تقريــر املصــر فــإن أعضــاء
مجموعــة االنفصــال يجــب أن يربهنــوا أنــه مل يعــد باســتطاعتهم العيــش يف أمــن
وســام أو أن يُحققــوا طموحاتهــم الرشعيــة ضمــن املجتمــع الســيايس األكــر ،وأن
يبينــوا أن كل الرتتيبــات السياســية األخــرى القــادرة عــى ضــان حقوقهــم قــد
33
رفضــت مــن قبــل األغلبيــة املهيمنــة .وذلــك إذا توافــرت الــروط االتيــة:
 -1أن يربهــن هــذا الجــزء مــن الســكان أنهــم يشــكلون شــعباً ،ألن
الشــعوب وحدهــا مخاطبــة بهــذا املبــدأ.
 -2أن يعــاين اضطهــاد األغلبيــة مبعنــى (اإلخضــاع والهيمنــة
واالســتغالل) ،بحيــث يحــرم عليــه الوصــول إىل الحكومــة والتمثيل
فيهــا.
 -3أن يربهنــوا أنهــم مل يعــد باســتطاعتهم العيــش يف أمــن وســام
ضمــن الدولــة التــي تضمهــم.
 -4رفــض الدولــة أو عــدم قدرتهــا عــى وضــع الرتتيبات السياســية
األخــرى القــادرة عــى ضــان حقوقهم.
إن حالــة الشــعب الكــوردي بعــد الهجــرة الجامعيــة عــام  ،1991وبعــد كل مــا
عانــاه هــذا الشــعب مــن قمــع واضطهــاد وترشيــد ملــا يقــارب ســبعة عقــود مــن
الزمــان ،ورفــض الحكومــات العراقيــة جميــع الرتتيبــات السياســية القــادرة عــى
 -33د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .484
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ضــان حقوقــه كشــعب حــ ّر متميــز ،كانــت مــررا ً كافيــاً ومقنعــاً إلعــان الدولــة
الكورديــة آنــذاك ،وبرأينــا أنهــا كانــت تحظــى باالعــراف الــدويل كحالــة مثاليــة مــن
حــاالت االضطهــاد منقطعــة النظــر وباعــراف مجلــس األمــن يف قــراره املشــهور
املرقــم ( )688يف  5نيســان .1991
وكــا جــاء يف إعــان الفيدراليــة الــذي أقــره املجلــس الوطنــي لكوردســتان
العــراق يف  4ترشيــن األول  ،1992متثلــت الجرائــم التــي قامــت بهــا الحكومــات
العراقيــة باألعــال التاليــة:
 إلقــاء القبــض يف ليلــة ظلــاء عــى أكــر مــن مثانيــة آالفبــريء مــن البارزانيــن يف ســنة  1983ال يعــرف لهــم مصــر
حتــى اآلن.
 إبــادة أكــر مــن خمســة آالف امــرأة وطفــل وشــيخ بــريءباألســلحة الكيمياويــة والغــازات الســامة يف مدينــة حلبجــة
الشــهيدة يــوم  16آذار  ،1988وأعــداد أخــرى يف باليســان
وبهدينــان وكرميــان وغريهــا مــن مناطــق كوردســتان.
 حملــة همجيــة تجــاوزت كل األرقــام القياســية يف الظلــموالتعســف والوحشــية فيــا ُســم ّيت بعمليــات األنفــال الســيئة
الصيــت راح ضحيتهــا أكــر مــن مائــة ومثانــن ألــف بــريء
كانــوا ضحيــة التعذيــب والتجريــح واالغتصــاب والدفــن
الجامعــي لألحيــاء.
 تدمــر أكــر مــن ( )4500قريــة متثــل  %90مــن ريــف كوردســتانالعراق.
 هــذا باإلضافــة إىل مــا تع ـ ّرض لــه الكــورد الفيليــون مــن قتــلوترشيــد وإبعــاد ،وإســقاط املئــات منهــم جنســيتهم العراقيــة
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ألســباب سياســية وعنرصيــة ،ومصــادرة أموالهــم املنقولــة
وغــر املنقولــة.

ج) استحالة التعايش السلمي ضمن حدود دولة واحدة:

يف بعــض األحيــان تكــون الحــوادث الدمويــة التــي وقعــت عــى طــول التاريــخ
الســيايس لدولــة مع ّينــة قــد تســببت يف آالم وجــروح لــدى الجامعــات املختلفــة
بحيــث يولــد الشــعور بالعــداء والكراهيــة ،بحيــث ال تقبــل أيــة مجموعــة
املجموعــات األخــرى ويكــون التعايــش الســلمي فيــا بينهــا مســتحيالً .ويف
هــذه الحالــة فــإن املعايــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق األفــراد وحقــوق األقليــات
التــي تضمنهــا العديــد مــن االتفاقيــات واإلعالنــات الدوليــة ،وكذلــك الحلــول
الدســتورية األخــرى كالحكــم الــذايت والفيدراليــة ،مل ت ُعــد فعالــة وممكنــة بــل
ومســتحيلة ،عليــه ميكــن تربيــر مامرســة حــق تقريــر املصــر يف هــذه األحــوال
34
إذا كان العــاج الوحيــد لضــان حقــوق املجموعــات املختلفــة.

د) الحقوق التاريخية:

يقصــد بالحقــوق التاريخيــة لجامعــة مــا كمــرر ملامرســة حــق تقريــر
املصــر ،تلــك الحقــوق النابعــة مــن حقائــق تاريخيــة تثبــت أن جامعــة مــا قــد
حكمــت نفســها ذاتي ـاً يف الســابق ،ومــن ثــم أصبحــت لســبب مــن األســباب داخــل
الحــدود الجغرافيــة لدولــة أخــرى .وتشــر بعــض الدراســات إىل أن مــا يزيــد
عــن نصــف الجامعــات الطائفيــة تقريبــاً عــرت عــن مطالــب االســتقالل الــذايت
يف الثامنينيــات ،واملخــرج املشــرك لــكل املطالــب يف االســتقالل الــذايت هــو
35
الحقيقــة التاريخيــة أو االعتقــاد أن الجامعــة قــد حكمــت نفســها ذات مــرة.
34- See: David A. Lake And Donald Rothchild. The International Spread of Ethnic Conflict،
Fear، Diffusion، And Escalation. Princeton University Press: Princeton، Newjersey، 1998. P. 315.

 -35تيــد روبــرت جــار :أقليــات يف خطــر 230 -أقليــة يف دراســة إحصائيــة وسياســية وإجتامعيــة ،مراجعــة
وتقديــم :د .رفعــت ســيد أحمــد ،تعريــب :مجــدي عبدالحكيــم وســامية الشــامي ،ط ،1مكتبــة مدبــويل:
القاهــرة ،1995 ،ص.119
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وتجــدر اإلشــارة إىل أن الشــعب الكــوردي ،الــذي كان يتمتــع يف املــايض بنــوع
مــن االســتقالل ،وينحــدر مــن أســاف متتعــوا باالســتقالل الــذايت ،كثــرا ً مــا أســتند
يف مشــاريعه لبنــاء دولتــه القوميــة إىل حقوقــه التاريخيــة ،كمــرر ملطالبتــه بحــق
تقريــر املصــر .فعــى ســبيل املثــال عندمــا قـ ّدم رشيــف باشــا املطاليــب الخاصــة
بكوردســتان يف  1919بنــا ًء عــى طلــب الحلفــاء ،أكــدت هــذه املطاليــب أن واليــة
املوصــل منفصلــة عــن العــراق ،وأن ســكانها مل يعتــروا أنفســهم يومـاً مــا جــزءا ً مــن
36
العــراق وخاضع ـاً لســيادته.
حــظ أن اللجنــة األمميــة امل ُشــكّلة مــن قبــل عصبــة األمــم لحــل مشــكلة
ويُال َ
املوصــل قــد أكــدت هــذه الحقيقــة ،بعــد دراســة العديــد مــن كتــب املؤرخــن
والجغرافيــن العــرب القدمــاء وعــددا ً كبــرا ً مــن الخرائــط العربيــة ومئــات الخرائــط
األوروبيــة التــي رســمت بــن القــرن الســادس عــر والقــرن العرشيــن وكتــب األســفار
لجميــع الفــرات واملراجــع الجغرافيــة والكتــب الجغرافيــة املدرســية املســتعملة يف
املــدارس الثانويــة العربيــة يف مــر .فتوصلــت اللجنــة إىل وجــود ثــاث مناطــق
وهــي :عــراق العــريب والجزيــرة وكوردســتان ،وال ميتــد العــراق شــاالً أبعــد مــن هيــت –
تكريــت أو منطقــة جبــل حمريــن ،وأكــدت اللجنــة أنــه يف جميــع األدبيــات الجغرافيــة
منــذ الفتــح اإلســامي العــريب حتــى تاريــخ تحقيــق اللجنــة ( )1925مل تعتــر ومل
توصــف ومل تظهــر األرايض املتنازعــة يومـاً كجــزء مــن العــراق ،ويف املــايض مل يكــن
37
االســم (العــراق) مألوف ـاً عنــد ســكان واليــة املوصــل كأســم لبالدهــم .
ويبــدو أن قــرار لجنــة التحقيــق األمميــة بالحــاق واليــة املوصــل بالعــراق كان مــن
وجهــة النظــر االقتصاديــة الرصفــة ،إذ قــررت اللجنــة رصاحــة أنــه مــن وجهــة النظــر
االقتصاديــة الرصفــة أن أفضــل تســوية لواليــة املوصــل هــي إلحاقهــا بالعــراق ،أمــا
 -36انظر حول هذه املطاليب :الدكتور فاضل حسني :مشكلة املوصل ،دراسة يف الدبلوماسية العراقية –
االنكليزية – الرتكية ويف الرأي العام ،ط ،3مطبعة أشبيلية :بغداد ،1977 ،ص ص.77-76
 -37الدكتور فاضل حسني ،املصدر السابق ،ص.78
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مــن وجهــة نظــر عنرصيــة فــرأت اللجنــة انــه إذا اعتــرت الحجــة العنرصيــة عام ـاً
حاسـاً لحــل املشــكلة فيجــب إيجــاد دولــة كرديــة مســتقلة ،ذلــك ألن األكــراد كانــوا
ميثلــون خمســة أمثــان ســكان الواليــة .وحتــى بالنســبة إلقــراح اللجنــة حــول إلحــاق
واليــة املوصــل بالعــراق ،فإنهــا مل تســتطع إنــكار هــذه الحقيقــة أي متايــز املنطقــة
مــن الناحيــة العنرصيــة والجغرافيــة مــع العــراق العــريب ،وأكــدت يف إقرتاحهــا ،الــذي
صــادق عليــه مجلــس العصبــة ،عــى تعهــد الحكومــة الربيطانيــة بإعطــاء الضامنــات
38
لحاميــة حقــوق األكــراد يف العــراق الجديــد بعــد إلحــاق الواليــة بهــا.
ه) عدم اســتفتاء شــعب إقليم ما عىل إلحاقه بإقليم دولة أخرى:
يقتــي مبــدأ حــق تقريــر املصــر ،أن إلحــاق أو ضــم شــعب مــا بإقليــم دولــة
أخــرى ال يجــوز أن يتــم قبــل اســتفتاء الشــعوب القاطنــة يف اإلقليــم الــذي يــراد
فصلــه وضمــه لدولــة أخــرى 39.وإال ســيعد ســيع ُّد باطــاً بطالن ـاً مطلق ـاً ألنــه جــرى
انتهــاكاً ملبــدأ حــق تقريــر املصــر .وعليــه فــإن عــدم اســتفتاء شــعب إقليــم مــا
عنــد ضمــه أو إلحاقــه إىل دولــة أخــرى قــد يشــكل مــررا ً قانوني ـاً للمطالبــة بحــق
تقريــر املصــر.40

نــرى ،ونحــن بصــدد هــذا املــرر القانــوين ملامرســة حــق تقريــر املصــر ،رضورة
اإلشــارة إىل أن كوردســتان الجنوبيــة (واليــة املوصــل) قــد تــم إلحاقهــا بالعــراق
الجديــد يف عــام  ،1926إثــر قــرار اللجنــة األمميــة امل ُشـكّلة مــن قبــل عصبــة األمــم،
بــدون إجــراء اســتفتاء رســمي لســكان هــذه الواليــة بغالبيتهــا الكورديــة ،مــا يُشـكّل
مــررا ً قانوني ـاً ميكــن إضافتــه إىل املــررات األخــرى يف حالــة مطالبتهــا مبامرســة
حــق تقريــر املصــر.
 -38انظر املصدر السابق ،ص ص .174-173
 -39د.عصام العطية :القانون الدويل العام ،ط ،6وزارة التعليم العايل والبحث العلمي :بغداد ،2001 ،ص.303
 -40د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود :مصدر سابق ،ص .492

139

و) انتهاك امليثاق (أو الدســتور) امل ِ
ُنشــأ لالتحاد الفيدرايل:
الفيدراليــة هــي اتحــاد حــر بــن الــدول أو الدويــات أو األقاليــم عــى أســس
ورشوط متفــق عليهــا مســبقاً ،واملدرجــة يف امليثــاق أو الدســتور املنشــئ لالتحــاد.
وعــى ذلــك فــإن االنتهــاك الخطــر لهــذه األســس والــروط ،قــد يكــون مــررا ً قويـاً
للواليــات الفيدراليــة يف االنســحاب مــن االتحــاد واالنفصــال عنــه.
ومــن الــرورة مبــكان اإلشــارة ،إىل أن ديباجــة الدســتور العــراق الفيــدرايل،
الــذي أقــ ّره الشــعب العراقــي يف االســتفتاء الــذي أجــري يف عــام  ،2005جــاءت
بحكــم يفيــد ضمنــاً أن بقــاء االتحــاد العراقــي ووحــدة شــعبه وســيادته مرهــون
باحــرام الدســتور الفيــدرايل وااللتــزام بأحكامــه ،حيــث ختــم املــرع الدســتوري
العراقــي هــذه الديباجــة بالنــص عــى أن " :االلتــزام بهــذا الدســتور يحفــظ للعــراق
اتحــاده الحــر شــعباً وأرضـاً وســيادةً" .وعليــه فــإن عــدم االلتــزام بأحــكام الدســتور
الفيــدرايل العراقــي ،وانتهاكهــا انتهــاكاً جســيامً قــد يكــون مــررا ً دســتورياً للمطالبــة
بحــل االتحــاد ،مــن قبــل الجهــة أو الجهــات املتــررة مــن هــذا االنتهــاك.
إضافــة إىل ذلــك أثبــت يف تقريــر خــاص ،الــذي أعدتــه مجموعة مــن املتخصصني
يف القانــون الدســتوري والقانــون العــام يف عــام  ،2017أن الحكومــة والســلطات
الفيدراليــة العراقيــة قامــت ،بشــكل مبــارش وغــر مبــارش ،أنتهــاك أكــر مــن  60مــادة
دســتورية ،التــي تتعلــق بحقــوق الشــعب الكــوردي يف العــراق .وقــد أشــارت القيــادة
السياســية يف إقليــم كوردســتان ،يف مناســبات عــدة ،إىل هــذه الحقيقــة.
يف نهايــة هــذا الجــزء ،نــرى من الــروري أن نشــر إىل الــرأي االستشــاري ملحكمة
العــدل الــدويل يف  22متــوز  2010بخصــوص اعــان إســتقالل كوســوفو عــن رصبيــا
مــن جانــب واحــد يف  17شــباط  ،2008والــذي يعــد ســابقة دوليــة مهمــة ونــرا ً كبــرا ً
ملبــدأ حــق تقريــر املصــر ،وحســم الكثــر مــن اآلراء املختلفــة حــول املبــدأ .وقــد
أقــرت محكمــة العــدل الدوليــة يف رأيهــا هــذا بالحقائــق التاليــة:
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 -١ال يعـ ُّد إعــان اســتقالل كوســوفو عــن رصبيــا مــن جانــب واحــد
خرقــا ألحــكام القانــون الــدويل.
 -٢حــق تقريــر املصــر كمبــدأ حــق لــكل الشــعب ،وال يرتبــط فقــط
بالشــعوب املســتعمرة.
 -٣حق تقرير املصري أعىل من مبدأ السالمة اإلقليمية للدولة.
 -٤مبــدأ الســامة اإلقليميــة الــذي يســتعمل كمــرر ملنــع االنفصــال
عــن دولــة األم ،حســب رأي املحكمــة ،هــو مبــدأ يخــص فقــط العالقة
مابــن الــدول ،وليــس مابــن الدولــة وجــزء من شــعبها.
 -٥إعــان االســتقالل يف الدولــة الفدراليــة ،ميكــن أن يكــون مــن
جانــب واحــد مــن دون موافقــة الحكومــة الفيدراليــة يف املركــز.
 -٦اعرتفــت املحكمــة مببــدأ االنفصــال العالجــي (Remedial
)Secessionعندمــايكــونالتعايــشداخــلدولــةواحــدةمســتحيال.
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الفصل الثاين

انتهاكات دســتور العراق الدائم
(املــادة  - ١٤٠قطع املوازنة االتحادية عــن اإلقليم -النفط والغاز)
املحور األول :املادة (:)١٤٠
يف هــذا الســياق ،سنسـلِّط الضــوء عــى الوضــع القانــوين للمناطــق الكوردســتانية
ـنبي األعــال
التــي تقــع خــارج إدارة اإلقليــم واملــادة  ١٤٠مــن الدســتور .كذلــك سـ ِّ ُ
والخطــوات التــي أنجزتهــا لجنــة تنفيــذ املــادة  ١٤٠مــن دســتور العــراق الدائــم،
وذلــك منــذ مبارشتهــا بأعاملهــا حتــى نهايــة العــام  ،٢٠١٢إضافــ ًة إىل توضيــح
العوامــل والعقبــات التــي حالــت دون قيــام لجنــة املــادة  ١٤٠أنجــاز مهامهــا،
والتــي تُعــ ُّد بذاتهــا إحــدى أهــم انتهــاكات دســتور العــراق الدائــم بالشــكل الــذي
ي معنــى حقيقــي.
أفــرغ موضــوع الرشاكــة مــع العــراق الجديــد مــن أ ِّ
أوال :تشــكيل لجنة تنفيذ املادة ١٤٠
• تــم تشــكيل هــذه اللجنــة مبوجــب األمــر رقــم ( )٤٦بتاريــخ (،)٢٠٠٦ -٨-٩

وذلــك برئاســة الســيد (هاشــم الشــبيل) ،ثــم تــ َّم تغيــر ُه ليحــلَّ محلــ ُه الســيد (د.
محمــد إحســان) ،وزيــر شــؤون املناطــق خــارج إدارة اإلقليــم ســابقاً ورئيــس هيئــة
املناطــق الكوردســتانية ســابقاً ،كذلــك الســيدة (نرمــن ُعثــان) ،وزيــرة البيئــة يف
الحكومــة العراقيــة ،التــي كانــت بدورهــا نائبــة رئيــس لجنــة تنفيــذ املــادة ١٤٠
ويف الوقــت نفس ـ ِه كانــت تشــغل منصــب رئيــس اللجنــة املاليــة ضمــن إطــار لجنــة
تنفيــذ املــادة .١٤٠
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• إ َّن لجنــة تنفيــذ املــادة  ١٤٠عملــت عــى إصــدار ( )٧قــرارات ،ومــن بينهــا ()٤
قــرارات يف غايــة األهميــة بالنســبة إىل معالجــة قضيــة املناطــق املتنــازع عليهــا.
كذلــك ،مــن القــرارات املهمــة التــي صــدرت عنهــا بهــدف تطبيــع أوضــاع املناطــق
الكوردســتانية ،تلــك التــي أق َّرهــا مجلــس الــوزراء العــراق مبوجــب األمــر رقــم (ق
 )٦٧٥٦ /٢٧ /١/٢بتاريــخ ( ،)٢٠٠٧ -٤-١٩وعــى النحــو اآليت:
 -1إعــادة جميــع املوظفــن املفصولــن ،أو امل ُبعديــن ،أو
املنقولــن خــال الفــرة الواقعــة بــن ( ١٧متــوز  )١٩٦٨إىل
( ،)٢٠٠٣ -٤-٩إىل وظائفهــم ومناطــق ُســكناهم األصليــة أو إىل
مناطــقٍ قريبــة مــن مناطقهــم األصليــة.
جــرت منهــا
 -2إعــادة العائــات ،التــي غــادرت مناطقهــا أو ُه ِّ
خــال الفــرة الواقعــة بــن ( ١٧متــوز  )١٩٦٨اىل ()٢٠٠٣ -٤-٩
بســبب سياســات النظــام الســابق ،إىل مناطقهــا األصليــة
وتعويضهــا.
 -3إعــادة العائــات العربيــة الوا ِفــدة ،خــال الفــرة الواقعــة
بــن ( ١٧متــوز  )١٩٦٨اىل ( ،)٢٠٠٣ -٤-٩إىل مناطقهــا األصليــة
وتعويضهــا.
 -4إبطــال كافــة العقــود الزراعيــة التــي تــ َّم إبرامهــا بهــدف
إحــداث التغيــر الدميوغــرايف يف املناطــق املتنــازع عليهــا،
وإعــادة أوضاعهــا اىل مــا كانــت عليــ ِه قبــل إبــرام هــذه العقــود.
• وبعــد انتهــاء الفــرة الزمنيــة التــي أشــارت إليهــا املــادة  ،١٤٠أي املتمثلــة
بتاريــخ ( ،)٢٠٠٧ -١٢-٣١أصبحــت لجنــة يونامــي ( )UNAMIجــزءا ً أو طرف ـاً ثالث ـاً
ـي بغــداد وأربيــل ،بهــدف املشــاركة يف معالجــة مشــكلة هــذه املناطــق،
بــن حكومتَـ ْ
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وذلــك مبوجــب القــرار رقــم ( )١٧٧٠الصــادر مــن مجلــس األمــن يف العــام .٢٠٠٧
فقــد عمــل مجلــس األمــن عــى تشــكيل لجنــة معنيــة برئاســة الســيد (اســتيفان
دميســتورا) والتــي بــارشت بأعاملهــا يف هــذا الشــأن .بحيــث اســتندت لجنــة
يونامــي إىل ثالثــة أُســس وهــي( :ســجالت نفــوس العــام  ،١٩٥٧وقــرارات مجلــس
قيــادة الثــورة (املنحــل) ومكتــب لجنــة شــؤون الشــال (امل ُلغــاة) ،كذلــك نتائــج
انتخابــات العــام  .)٢٠٠٥بحيــث متخضــت عــن أعــال لجنــة يونامــي ثالثــة تقاريــر
حظيــت بقبــول أطــراف القضيــة.
• يف العــام  ،٢٠١١ت ـ َّم تغيــر رئيــس لجنــة تنفيــذ املــادة  ،١٤٠ل ُيصبــح الســيد
(هــادي العامــري) ،وزيــر املواصــات الســابق ،هــو رئيــس اللجنــة هــذه املــرة ،وذلــك
مبوجــب األمــر الديــواين رقــم ( .)٧٨ونتيجــ ًة لهــذا التغيــر ،فــإن جميــع األعــال
ـوب اتجــا ٍه آخــر.
املنجــزة قبــل العــام  ٢٠١١تــم تغيــر مســارها وتحريف ـ ِه صـ َ

أعــال لجنــة تنفيذ املادة :١٤٠

املرحلة األوىل :التطبيع ،وهي تشــمل كالً من:

حلني وامل َنفيــن وامل ّهجرين وامل ُهاجرين.
● املر َّ
● العرب الوا ِفدين.

حلــن وإعــادة العــرب الوافديــن إىل مناطقهــم األصليــة
● فيــا يخــص عــودة امل ُر َّ
وتعويضهــم بحســب األمــوال املخصصــة لتنفيــذ املــادة  .١٤٠حيــث كان مــن
الواجــب تخصيــص ( ٢مليــار و  ٤٠٠مليــون دوالر) ،نجــد مــا يــأيت ِذكــر ُه:
● مــن العــام  ٢٠٠٦اىل العــام  ،٢٠١٢نج ـ ُد أ َّن امليزانيــة املخصصــة للجنــة قــد
ت ـ َّم إنفاقهــا وتوزيعهــا عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت أقــل مــن امليزانيــة املخصصــة
والرضوريــة إلمتــام مرحلــة التطبيــع .وهــذا وبالنتيجــة زا َد مــن احتامليــة عــدم
إمتــام هــذه املرحلــة ،وعــى النحــو اآليت:
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كركوك:
حلــة ،التــي تــ َّم إعــادة قيــد نفوســها وبطاقاتهــا
 -1إ َّن مجمــوع العائــات امل ُر َّ
للمــواد الغذائيــة إىل كركــوك ،بلغــت ( )٨٩٦٣٤عائلــة.
 -2إ َّن مجمــوع العائــات العربيــة الوافــدة ،التــي تــ َّم إعــادة قيــد نفوســها
وبطاقاتهــا للمــواد الغذائيــة مــن كركــوك اىل مناطقهــا األصليــة الســابقة ،بلغــت
( )٢٥٦٣٤عائلــة.
خانقني:
حلــة ،التــي تــ َّم إعــادة قيــد نفوســها وبطاقاتهــا
 -1إ َّن مجمــوع العائــات امل ُر َّ
للمــواد الغذائيــة إىل خانقــن ،بلغــت ( )١٥٧٩٢عائلــة.
-2إ َّن مجمــوع العائــات العربيــة الوافــدة ،التــي تــ َّم إعــادة قيــد نفوســها
وبطاقاتهــا للمــواد الغذائيــة مــن خانقــن إىل مناطقهــا األصليــة الســابقة ،بلغــت
( )١٥٤٧عائلــة.
شنكال (سنجار):
حلــة ضمــن حــدود مكتــب شــنگال (مكتــب شــنگال
 -1إ َّن مجمــوع العائــات امل ُر َّ
يشــمل كافــة املناطــق الكوردســتانية الواقعــة ضمــن حــدود محافظــة املوصــل)،
التــي تــ َّم إعــادة قيــد نفوســها وبطاقاتهــا للمــواد الغذائيــة إىل شــنگال ،بلغــت
( )٩١٩٧٧عائلــة.
 -2إن مجمــوع العائالت العربيــة الوافدة بلغت ( )١٣٨٦عائلة.
● العقــود الزراعيــة وإلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة (امل ُنحــلّ ) وجميــع القــرارات

الصــادرة مــن مكتــب لجنــة شــؤون الشــال (امل ُلغــاة):
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● بالنســبة إىل القــرار املرقــم ( )٣٥٨الصــادر يف العــام  ٢٠١١مــن قبــل رئاســة
مجلــس الــوزراء العراقــي يف جلســت ِه االعتياديــة رقــم ( )٤٧بتاريــخ (،)٢٠١١ -٩-٢٧
فإنــ ُه عمــد إىل تكليــف لجنــة املــادة  ١٤٠بإعــدا ِد تقريــرٍ ،بالتعــاون مــع األمانــة
العامــة ملجلــس الــوزراء وممثلــن عــن كلٍّ مــن وزارات :الدفــاع ،والنفــط ،والداخليــة،
واملاليــة ،والزراعــة ،وهيئــة دعــاوى امل ُلكيــة) ،ورفــع التقريــر إىل مجلــس الــوزراء،
بهــدف اتخــاذ قــرار نهــايئ يف موضــوع املــادة  ١٤٠مــن الدســتور العراقــي الدائــم.
وبعــد صــدور هــذا القــرار ،ت ـ َّم عقــد عــدة اجتامعــات ،وكذلــك إعــداد تقريــر خــاص
مبعالجــة املشــكالت التــي أوردناهــا أدنــاه ،ومــن ثــ َّم ُر ِفــ َع التقريــ ُر إىل مجلــس
الــوزراء العراقــي .وكانــت خالصــة هــذا التقريــر متمثل ـ ًة يف اآليت:
● قــرار رقــم ( )٢٩لســنة  ،٢٠١٢حيــث ت ـ َّم إلغــاء جميــع القــرارات الصــادرة مــن

لجنــة شــؤون الشــال (امللغــاة) املتعلقــة بإطفــاء الحقــوق الترصفيــة عــى األرايض
ربمــة معهــم.
الزراعيــة العائــدة لغــر العــرب وإلغــاء العقــود الزراعيــة امل ُ َ
● قــرار رقــم ( )٣٠لســنة  ،٢٠١٢املتمثــل يف التوصيــة إىل مجلــس الــوزراء

بإلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة (املنحــل) وتكليــف مجلــس شــورى الدولــة
بإعــدا ِد ترشيــع.
أ -فيام يخص قرارات لجنة شــؤون الشــال (امللغاة):
● يف الجلســة االعتياديــة الرابعــة ملجلــس الــوزراء العراقــي ،التــي انعقــدت
بتاريــخ ( )٢٠١٢ -١-٢٤تــم إصــدار القــرار رقــم( )٢٩لســنة  ،٢٠١٢والــذي يُعنــى
بإلغــاء كافــة قــرارات لجنــة شــؤون الشــال (امل ُلغــاة) .ويف أثــر ِه ،أصــدرت األمانــة
العامــة ملجلــس الــوزراء كتابــاً رســمياً رقــم ( )٣١٢٩بتاريــخ (،)٢٠١٢ -١-٢٥
ووجهتــ ُه إىل كافــة األطــراف ذات العالقــة مــن أجــل تنفيــذ هــذا القــرار الصــادر
مــن مجلــس الــوزراء.
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ب -فيــا يتعلق بقــرارات مجلس قيادة الثورة (امل ُنحلّ ):
● يف الجلســة االعتياديــة الرابعــة ملجلــس الــوزراء العراقــي ،التــي انعقــدت
بتاريــخ ( ،)٢٠١٢ -١-٢٤تــ َّم إصــدار القــرار رقــم ( )٣٠لســنة  ٢٠١٢بخصــوص
تكليــف مجلــس الــوزراء بإلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة (امل ُنحــل) .وتــم
تكليــف مجلــس شــورى الدولــة بإعــداد مــروع قانــون .وهــذا القــرار جــرى تعميمـ ُه
مــن قبــل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مبوجــب كتابهــا املرقــم ( )٣١٠١بتاريــخ
( )٢٠١٢ -١-٢٥الــذي وجهتــ ُه إىل األطــراف ذات العالقــة التخــاذ الــازم.
● ويف ضــوء ذلــك ،متــت إعــادة ( )1.250.000دونــم مــن األرايض الزراعيــة

يف املناطــق املتنــازع عليهــا اىل أصحابهــا األصليــن ،ولكــن بســبب عــدم
إمتــام الحكومــة العراقيــة للتفاصيــل ذات الصلــة بإعــادة تلــك األرايض الزراعيــة
مــن الناحيــة القانونيــة ،وبســببٍ مــن التدخــل الســيايس يف شــؤون الــوزارات
واملؤسســات املعنيــة ،فقــد تــم تأخــر العمــل بهــذا القــرار ومل يُنفــذ بصــور ٍة كاملــة.
وحتــى هــذه اللحظــة ،ال يــزال أصحــاب تلــك األرايض الزراعيــة يَســعون إىل معالجــة
مشــكالتهم بصــور ٍة قانونيــة ،ولكــن مــن دون جــدوى.
 -3إعــادة كافــة املوظفــن إىل مناطقهــم األصليــة م ّمــ ْن كانــوا مفصولــن أو
َمنفيــن أو تــم نقلهــم خدماتهــم إىل غــر مناطقهــم األصليــة:
● تــم نقــل أكــر مــن (  )١٦٢٦موظفـاً مــن ســكان هــذه املناطــق مبوجب

أوامــر نقــل رســمية ليكــون ذلــك مبثابة مرحلــة أوىل.
● إ َّن مجمــوع املوظفــن الذيــن يجــب أ ْن يَص ـ ُد َر بشــأنهم قــرار النقــل
اإلداري يصــل إىل (.)٢٢٦٢
● إ ّن املجمــوع الــكيل للموظفــن الذيــن صدر بشــأنهم كُتُب النقــل اإلداري
وتـ َّم رفــع أســائهم إىل مجلــس الــوزراء العراقي يصــل اىل (.)١٦٢٦
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● إ َّن مجمــوع املوظفــن الذيــن صــدر بشــأنهم قــرار النقــل اإلداري
فعليــاً يصــل إىل (.)٥١٨
● إ َّن مجمــوع املوظفــن الذيــن يحــوزون عــى ملفــات نقــ ٍل إداري
جاهــزة يصــل إىل (.)٦٣٤
إال إ َّن هــذه العمليــة مل تُســتكمل بصــورة تامــة هــي األُخــرى ،أل َّن حكومــة املركــز
تــرض بدفــع رواتبهــم ،بــل وافقــت أن يعملــوا يف املناطــق الكوردســتانية التــي
مل
َ
تقــع خــارج إدارة اإلقليــم ،وعــى أ ْن تُدف ـ َع رواتبهــم مــن ميزانيــة إقليــم كوردســتان،
طلبــت اللجنــة العليــا لتنفيــذ املــادة  ١٤٠يف العــام  ٢٠١١مــن مجلــس
بحيــث
ْ
الــوزراء العراقــي القيــام بذلــك.
 -4التوصيــات ذات الصلــة بإحــداث التغيــر يف الحــدود اإلداريــة ألســبابٍ
سياســية يف املناطــق املتنــازع عليهــا:
يف العــام  ،٢٠٠٧تـ َّم إعــداد مســودة مــروع قانــون مــن قبــل لجنــة تنفيــذ املــادة
 ،١٤٠ومبوجــب الكتابَــن الرســميَني (رسي وخــاص) ،أولهــا برقــم ( )٣٦٢بتاريــخ
( ،)٢٠٠٧ -١٢-٣١وثانيهــا برقــم ( )٣١٢والصــادر بتاريــخ ( .)٢٠١١ -٦-١٦واللذيــن
تــم توجيههــا إىل رئيــس جمهوريــة العــراق ،الــذي عمــد الحقــاً إىل إرســالهام
بصيغــة مــروع قانــون إىل مجلــس النــواب العراقــي ،مبوجــب الكتــاب رقــم ()٢٣٧٩
بتاريــخ ( )٢٠١١ -١١-٣لغــرض املوافقــة عليــه.
طلبــت يف
إ َّن لجنــة لجنــة تنفيــذ املــادة  ١٤٠مــن الدســتور العراقــي الدائــم،
ْ
العــام  ٢٠١١مــن مجلــس النــواب العراقــي القيــام مبناقشــة واتخــاذ قــرار بشــأن
املــروع املقــرح مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة الــذي يتعلــق بإلغــاء التغيــرات يف
الحــدود االداريــة ألســباب سياســية يف املناطــق املتنــازع عليهــا .ولكــن حتــى وقتنــا
الراهــن مل يتــم اتخــاذ خطــوات عمليــة بشــأن إصــدار القانــون امل ُشــار اليــه.
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املرحلــة الثانية :اإلحصاء الســكاين يف املناطق املتنازع عليها

كان مــن املفــرض بعــد إمتــام مرحلــة تطبيــع األوضــاع ،أ ْن تقــوم حكومــة املركــز
بإجــراء إحصــاء ســكاين يف هــذه املناطــق ،بهــدف متهيــد الســبيل إلنجــاز املرحلــة
الثالثــة مــن تنفيــذ املــادة  ١٤٠واملتمثلــة باجــراء االســتفتاء .مــع العلــم إ َّن هــذا
اإلحصــاء ليــس لــه عالقــة باالحصــاء العــام لِســكان العــراق .ويف هــذا الخصــوص،
مل تتخــذ الحكومــة العراقيــة أيــة خطــوات ذات صلــة باإلحصــاء ،وذلــك بذريعــة
عــدم إمتــام مرحلــة التطبيــع التــي كانــت قــد قطعــت أشــواطاً جديــرة باالعتبــار
حتــى العــام .٢٠١٢
ففــي التقريــر النهــايئ للجنــة العليــا لتنفيــذ املــادة  ،١٤٠طلبــت اللجنــة يف
العــام  ٢٠١١مــن رئاســة مجلــس الــوزراء العراقــي ومجلــس النــواب العراقــي مــا
يــأيت ِذكــر ُه:
أ-إصــدار القانــون املشــار إليـ ِه مســبقاً ،كذلــك اتخــاذ اإلجــراءات والتدابري
املناســبة يف هــذا الخصــوص مــن قبــل رئاســة مجلــس الــوزراء العراقــي
ومجلــس النــواب العراقــي ،فض ـاً عــن تخصيــص امليزانيــة الالزمــة إلجــراء
اإلحصــاء الســكاين يف كركــوك وبقيــة املناطــق املتنــازع عليهــا.
ب-إجــراء اإلحصــاء الســكاين يف كركــوك واملناطــق املتنــازع عليهــا
بهــدف تنفيــذ املــادة  ١٤٠مــن الدســتور ،لغــرض االعــداد ومتهيــد الســبيل
إلجــراء االســتفتاء يف هــذه املناطــق.

املرحلــة الثالثة :االســتفتاء يف املناطق املتنازع عليها

يف نهايــة العــام  ،٢٠٠٧ومــن أجــل تنفيــذ املــادة  ١٤٠مــن الدســتور العراقي ،مارســت
اللجنــة املعنيــة أعاملهــا بتأثــر ومتابعــة األعضــاء الكــورد يف لجنــة تنفيــذ املــادة
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 ١٤٠نفســها ،بحيــث تـ َّم التعــاون مــع املفوضيــة العليــا لالنتخابــات ،بهــدف االســتعداد
وتوفــر املتطلبــات الرضوريــة إلنجــاز عمليــة االســتفتاء يف املناطــق املتنــازع عليهــا،
ـت مجــددا ً دون تنفيــذ عمليــة االســتفتاء.
ولكــن األســباب السياســية حالـ ْ
ويف هــذا الســياق ،نجـ ُد أ ّن لجنــة تنفيــذ املــادة  ،١٤٠طلبــت مــن رئاســة مجلــس
الــوزراء العراقــي ومجلــس النــواب العراقــي إعــداد مســودة مــروع قانــون واتخــاذ
التدابــر املناســبة مــن أجــل إجــراء االســتفتاء يف كركــوك واملناطــق املتنــازع
عليهــا ،بهــدف بيــان رغبــة وإرادة ســكان هــذه املناطــق ،ولكــن حتــى هــذه اللحظــة
مل تُتخــذ أيــة خطــوات عمليــة بهــذا الشــأن.
ويف هــذا الســياق ،نجـ ُد أ ّن لجنــة تنفيــذ املــادة  ،١٤٠طلبــت مــن رئاســة مجلــس
الــوزراء العراقــي ومجلــس النــواب العراقــي إعــداد مســودة مــروع قانــون واتخــاذ
التدابــر املناســبة مــن أجــل إجــراء االســتفتاء يف كركــوك واملناطــق املتنــازع
عليهــا ،بهــدف بيــان رغبــة وإرادة ســكان هــذه املناطــق ،ولكــن حتــى هــذه اللحظــة
مل تُتخــذ أيــة خطــوات عمليــة بهــذا الشــأن.

ثاني ـاً  -مســتوى التــزام الحكومــات العراقيــة املتعاقبــة بعــد العــام
 ٢٠٠٣مبعالجــة قضيــة املناطــق الكوردســتانية
 -1حكومة أياد عالوي:

خــال فــرة هــذه الحكومــة ،صــدر األمــر الديــواين رقــم ( )١٥يف العــام ٢٠٠٥
بقصــد تشــكيل لجنــة عليــا لتطبيــع األوضــاع يف كركــوك واملناطــق الكوردســتانية
األخــرى .ولكــن مــا حــدث يف واقــع األمــر مل يتجــاوز تشــكيل اللجنــة ،ومــن دون
عضويــة أي ممثــل عــن كوردســتان ،كذلــك دون أن تتخــذ هــذه اللجنــة أيــة إجــراءات
بســبب قــر الفــرة الزمنيــة لحكوم ـة الســید أيــاد عــاوي.
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 -2حكومــة إبراهيم الجعفري

ـت هــذه الحكومــة بخلــق العقبــات فقــط ،وذلــك للحــؤول دون تنفيــذ املــادة
قامـ ْ
 ،١٤٠كــا أن التدخــل اإلقليمــي هــو اآلخــر منــع دون قيــام الحكومــة بتنفيــذ هــذه
املــادة عمليــاً .ومــع ذلــك ،فقــد تــم تثبيــت املــادة ( )٥٨مــن قانــون إدارة الدولــة
للمرحلــة االنتقاليــة ،والتــي تــ َّم إدراجهــا وتثبيتهــا بصيغــة املــادة ( )١٤٠مــن
الدســتور العراقــي الدائــم لســنة .٢٠٠٥
 -3سياســة حكومة نوري املاليك األوىل بني عا َمي (:)٢٠١٠ -٢٠٠٦

نص ْت الفقرة ( )٢٢من برنامج حكومة نوري املاليك لعام  ٢٠٠٦عىل ما يأيت:
َّ
تلتــزم الحكومــة بتنفيــذ املــادة  ١٤٠مــن الدســتور امل ُعت ِمــدة عــى املــادة  ٥٨مــن
قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة ،واملتمثلــة بتحديــد مراحــل ثــاث :التطبيــع
واإلحصــاء واالســتفتاء ،يف كركــوك وغريهــا مــن املناطــق املتنــازع عليهــا ،وتبــدأ
الحكومــة إثــر تشــكيلها يف اتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلجــراءات التطبيــع مبــا فيهــا
إعــادة األقضيــة والنواحــي التابعــة لكركــوك يف األصــل .تنتهــي هــذه املرحلــة يف
( ،)٢٠٠٧/٣/٢٩ثــم تبــدأ مرحلــة اإلحصــاء فيهــا بتاريــخ ( ،)٢٠٠٧/٧/٣١ليتــم بعدئـ ٍذ
الــروع يف املرحلــة األخــرة املتمثلــة يف االســتفتاء بتاريــخ (.)٢٠٠٧/١١/١٥
 -4سياســة حكومة نوري املاليك الثانية ()٢٠١٤ - ٢٠١٠

ـت الفقــرة ( )١مــن برنامــج حكومــة الرشاكــة الوطنيــة برئاســة نــوري املالــي
نصـ ْ
َّ
يف  ٢٠١٠/١٢/٢٢عــى اآليت:
الحفــاظ عــى دســتور العــراق وااللتــزام بــه والعمــل بكلِّ مــا أقـ َّرهُ  ،وأن أيــة تعديالت
الحقــة ال تجــري إال وفــق املــادة  ١٤٢مــن الدســتور ،وتفعيــل جميــع مــواد ِه وبنــود ِه
بــا انتقائيــة ومتابعــة عمــل اللجــان املشــكلة وفقــاً للدســتور وبخاصــة املــادة
 ،١٤٠واعتــاد الســياقات القانونيــة َمرجِع ـاً رئيس ـاً لعمــل الحكومــة ،وحــل جميــع
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الخالفــات واإلشــكاالت العالقــة عــى أساسـ ِه ،وأ ْن تلتــزم القــوى السياســية وأعضــاء
مجلــس الــوزراء بالدســتور واملنهــاج الحكومــي باعتبــار ِه الجامــع املشــرك للقــوى
واألحــزاب املشــاركة يف العمليــة السياســية.
دور هــادي العامــري بوصفـ ِه رئيــس لجنــة تنفيــذ املــادة  ١٤٠يف حكومــة
نــوري املالــي الثانية:
عمــل هــادي العامــري عــى تغيــر كل التعليــات ذات الصلــة باملشــمولنيبأحــكام املــادة  ١٤٠بهــدف شــمول التعويــض أيض ـاً للعائــات الوا ِفــدة مــن وســط
وجنــوب العــراق .لــذا ،عمــد إىل إصــدار تعليـ ٍ
ـات جديــدة يف نهايــة العــام  .٢٠١١إذ
أنــه وفقـاً ألصنــاف املترضريــن مــن جرائــم النظــام العراقــي الســابق (،)٢٠٠٣ -١٩٦٨
حلــن ،واملهاجريــن وامل ّهجريــن واملنفيــن) ،والتــي باتــت
أي (املفصولــن ،وامل ُر ّ
تشــمل تعويــض املترضريــن يف إقليــم كوردســتان أيض ـاً .ومبوجــب هــذه التعليــات
الجديــدة منــذ العــام  ،٢٠١٢تــم جمــع معامــات املترضريــن مــن الكوردســتانيني
يف كل مــن املحافظــات الثــاث ،وبواســطة لجنــة تنفيــذ املــادة  .١٤٠فكانــت يف
أربيــل ( )١٣٠ألــف معاملــة ،ويف الســليامنية ( )٢٥٠ألــف معاملــة ،أمــا يف دهــوك فقــد
بلــغ مجموعهــا ( )١٣٩ألــف معاملــة .بحيــث بلــغ املجمــوع الــكيل للمعامــات ()٥١٩
ـف أنــه بســبب عــدم موافقــة نــوري املالــي،
ألــف معاملــة ،ولكــن واقــع األمــر يكشـ ُ
رضريــن مــن ســكان إقليــم كوردســتان،
رئيــس الحكومــة األســبق ،عــى تعويــض املت ِّ
ـن فيـ ِه أن هــذه الجرائــم مل تحــدث يف دهــوك وأربيــل
وذلــك بتوجيــه كتــابٍ رســمي بـ َّ
والســليامنية .قــام رئيــس لجنــة تنفيــذ املــادة ( )١٤٠مبنــع تعويــض املواطنــن
املترضريــن يف إقليــم كوردســتان.
كذلــك ،عمـ َد هــادي العامــري مــن جانبـ ِه باتخــاذ قــرا ٍر منفــرد بإغــاق املكاتــبذات الصلــة بتنفيــذ املــادة  ،١٤٠التــي كانــت موجــودة يف أربيــل ،مــن مثــل( :لجــان
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الحســابات ،والتدقيــق ،والبيانــات واملعلومــات) ،بحيــث فصــل كافــة املوظفــن
ممــن كانــوا يعملــون يف أربيــل ملصلحــة لجنــة تنفيــذ املــادة  ،١٤٠كــا نقــل كافــة
امللفــات والبيانــات واملعلومــات ذات الصلــة اىل بغــداد.
زيــاد ًة عــى ذلــك ،مل يُ ْبــقِ هــادي العامــري عــى أيــة ســلطة فعليــة للممثلــنالكــورد يف لجنــة تنفيــذ املــادة  ،١٤٠بــل أنــه ألغــى األعــال التــي كانــت اللجنــة
ِ
أســاس التوافــق ،بالشــكل الــذي أفــى إىل أ ْن يكــون
تتخــذ القــرار بشــأنها عــى
هــادي العامــري صاحــب الكلمــة األخــرة يف هــذه اللجنــة.
 -5سياســات حكومة حيدر العبادي ()٢٠١٨ -٢٠١٤

أ -يف ســياق برنامــج عمــل حكومــة حيــدر العبــادي ،تــم عقــد اتفــاقٍ تحــت عنــوان
(وثيقــة االتفــاق الســيايس بــن الكتــل السياســية) .حيــث تُشـ ِّد ُد الفقــرة ( )١٨مــن هــذا
االتفــاق عــى( :إيجــاد الحلــول املناســبة ملشــكلة كركــوك وســائر املناطــق املتنــازع
عليهــا يف إطــار املــادة ( )١٤٠مــن الدســتور ،ومبــا يحفــظ الســلم االهــي والتوافــق
بــن ُمك ِّونــات ســكانها) .بحيــث إ َّن الســقف الزمنــي مل يكــن يتجــاوز عام ـاً واحــدا ً.
ب -ومبوجــب هــذه الفقــرة ،كان مــن املفــرض أ ْن تعمــل حكومــة العبــادي عــى
تنفيــذ أعــال املــادة  ١٤٠خــال مــدة عــام واحــد ،ولكــن واقــع األمــر هــو إنهــا مل
تقــم بــيء يُذكــر يف هــذا الخصــوص.
ج -إ َّن هجــات داعــش يف العــام  ٢٠١٤عــى املناطــق الكوردســتانية التــي تقــع
خــارج إدارة اإلقليــم ،أصبحــت ســبباً رئيســاً لتهجــر ســكان تلــك املناطــق مــرة
أُخــرى ،ناهيــك عــن مــا ارتكبـ ُه تنظيــم داعــش مــن جرائــم اإلبــادة البرشيــة ،وجرائــم
حقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب ،ناهيــك التدمــر واإلحــراق ملمتلــكات وأمــوال
الســكان األصليــن يف هــذه املناطــق وال سـ َّيام يف شــنگال (ســنجار) وســهل نينــوى.
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د -إىل ذلــك ،تــم إحــداث التغيــرات يف أوضــاع املناطــق الكودســتانية مــرة أُخــرى،
وبشــكل خــاص بعــد هجــات الحشــد الشــعبي والجيــش العراقــي ضمــن إطــار خيانــة
 ١٦أكتوبــر  ،٢٠١٧مــا تس ـ َّبب يف االرضار الفــادح بســكان هــذه املناطــق ،وإحــداث
املزيــد مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب ،كذلــك تدمــر واحــراق ممتلــكات
وأمــوال الســكان األصليــن وال س ـيَّام يف طوزخورماتــو وكركــوك ،ناهيــك عــن محاولــة
إعــادة تعريــب كركــوك واملناطــق الكوردســتانية األخــرى.
املحــور الثاين :قطع حصــة اإلقليم من املوازنة العامة االتحادية
ــي الحديــث هــي توفــر
إن مــن أهــم االلتزامــات الدســتورية للدولــة مبفهو َم ْ
العيــش الكريــم ملواطنيهــا جميعـاً دون إقصــاء ،مــن خــال قيامهــا بتوفــر اإليــرادات
الالزمــة لتغطيــة نفقاتهــا ضمــن موازنــة عامــة تعدهــا الحكومــة قبــل بــدء الســنة
املاليــة ،وتصــادق عليهــا الســلطة الترشيعيــة باعتبارهــا ممثلــة للشــعب الــذي هــو
مصــدر الســلطات وأســاس رشيعتهــا.
ومبــا أن الوحــدات املكونــة للدولــة الفيدراليــة (األقاليــم أو الواليــات أو
الكانتونــات) تتمتــع عــاد ًة باســتقالل مــايل ،فيتــم تخصيــص جــزء مــن اإليــرادات
العامــة الفيدراليــة لهــذه األقاليــم ،ومنــذ نفــاذ دســتور جمهوريــة العــراق يف عــام
 ،2005تــم االتفــاق عــى تخصيــص حصــة إقليــم كوردســتان بنســبة ( )%17ســبعة
عــر مــن املائــة مــن إجــايل النفقــات الفعليــة (النفقــات الحاكمــة) ونســبة ()%17
مــن مجمــوع اإلنفــاق الفعــي (النفقــات الجاريــة (النفقــات التشــغيلية ،ونفقــات
املشــاريع االســتثامرية) للموازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق املصــادق
عليهــا بعــد اســتقطاع النفقــات الســيادية ،وجميــع قوانــن املوازنــة العامــة
االتحاديــة الســنوية نصــت عــى هــذه النســبة ،وألزمــت الحكومــة االتحاديــة (وزارة
املاليــة العراقيــة) برصفهــا.
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بيــد أن الحكومــات العراقيــة املتعاقبــة منــذ عــام  2005خرقــت التزاماتهــا
الدســتورية ،وأخــذت متــارس سياســة اقتصاديــة تعســفية ممنهجــة للتضييــق عــى
إقليــم كوردســتان ،وذلــك مــن خــال:ل:
 -1تخفيــض النســبة املخصصــة لإلقليــم ،حيــث مل تتجــاوز حصــة
اإلقليــم بــن  11اىل  %12يف أفضــل األحــوال.
 -2اســتبعاد النفقــات الســيادية عــن النفقــات العامــة مــن حصــة
اإلقليــم ،واملبالغــة يف تخصيــص هــذه النفقــات وإضافــة أنــواع
جديــدة للنفقــات الســيادية ،حيــث حــددت عــدد هــذه األنــواع يف عــام
 2006بـــ( )16نوعــاً مــن النفقــات مبوجــب الفقــرة (ب) مــن املــادة
 13مــن قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة رقــم  1لســنة ،2006
وتــم زيــادة هــذه االنــواع باســتمرار لتصــل عددهــا إىل  33نوعــاً
مــن النفقــات الســيادية باإلضافــة إىل فوائــد القــروض والحــواالت
وأقســاط القــروض وعددهــا  ،34مبوجــب الفقــرة ثانيــاً مــن املــادة
 18مــن قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق لســنة
 2017رقــم ( )44لســنة .2017
 -3تخفيــض حصــة اإلقليــم مــن الــدواء ،حيــث مل تتجــاوز حصــة
اإلقليــم منــذ عــام  2005يف أفضــل األحــوال عــن  %65 - 60ومنــذ
بدايــة ترشيــن االول مــن عــام  2016تــم تخفيــض هــذه النســب اىل
.%30 - 25
 -4عــدم رصف مســتحقات إقليــم كوردســتان مــن النفقــات الســيادية
التــي يســتحقها اإلقليــم واملخصصــة لــكل مــن( :وزارة الدفــاع بحرمــان
قــوات البيشــمركة مــن رواتبهــم ،و مشــاريع الســدود والنفــع العــام).
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ان قطــع حصــة اإلقليــم مــن املوازنــة العامــة ،وهــذه السياســات التعســفية تع ـ ُّد
انتهــاكاً صارخ ـاً لنصــوص الدســتور العراقــي وأدى إىل إهــدار العديــد مــن الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة ملواطنــي اإلقليــم والــذي نــص عليهــا الدســتور العراقــي،
وكانــت هــذه السياســة وال تــزال عامـاً أساســياً لفقــدان املواطــن الكوردســتاين األمل
يف جــدوى البقــاء ضمــن دولــة العــراق والســيام بعــد فشــل الحكومــة االتحاديــة يف
جعــل الدســتور أداة لتعزيــز وصيانــة الوحــدة الوطنيــة والضامــن لحقوقــه كمواطــن
عراقــي أصيــل.
وميكــن إجــال أهــم املــواد الدســتورية التــي تــم انتهاكهــا بســبب انتهــاج
الحكومــة العراقيــة سياســتها تلــك فيــا يــأيت:
 -1املــادة ( :)5حيــث أكــدت هــذه املــادة عــى ســيادة القانــون الــذي
انتهكتــه الحكومــة العراقيــة مــن خــال عــدم االلتــزام باألحــكام
الخاصــة بحصــة اإلقليــم مــن املوازنــة العامــة يف قوانــن املوازنــة
العامــة االتحاديــة منــذ شــباط  .2014عل ـاً أن قــرار قطــع امليزانيــة
كان قــرارا ً منفــردا ً صــدر عــن رئيــس مجلــس الــوزراء.
 -2مــادة ( :)14م ّيــزت الحكومــة العراقيــة بــن مواطنــي اإلقليــم ومواطني
بقيــة العــراق بقطــع رواتبهــم ومصــدر معيشــتهم انتهــاكاَ لهــذه املــادة
التــي نصــت عــى أن العراقيــن متســاوون أمــام القانــون دون متييــز
بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــة أو األصــل).
 -3املادتــان ( 25و  :)26إن الحكومــة االتحاديــة بخــاف هاتــن
املادتــن اللتــن (كفلتــا قيــام الدولــة العراقيــة باصــاح االقتصــاد
العراقــي وفــق اســس اقتصاديــة حديثــة ومبــا يضمــن اســتثامر كامــل
مــوارده وتنويــع مصــادره وتشــجيع القطــاع الخــاص وتنميتــه ،وتشــجيع

156

االســتثامر) ،قامــت بــاإلرضار باقتصــاد اإلقليــم مــا تســبب يف إحــداث
أزمــة اقتصاديــة حقيقيــة مــن خــال سياســة قطــع حصــة اإلقليــم
مــن املوازنــة العامــة ،حيــث أثــرت عــى التعامــات التجاريــة ،ألن
أكرثيــة املعامــات التجاريــة يف اإلقليــم تعتمــد عــى نظــام األقســاط
الشــهرية ،وخاصــة مشــاريع البنــاء واإلعــار والبنــوك واألســواق
التجاريــة ،فمعظمهــا تعتمــد عــى أقســاط أو ســلف شــهرية ســواء
أكانــت مــن الحكومــة أم املؤسســات التجاريــة أم االفــراد .وأن عــدم
دفــع هــذه األقســاط والســلف أو تأخريهــا أدى إىل تعطيــل التعامــات
التجاريــة ،وبالتــايل تعطيــل مشــاريع البنــاء ،كــا أن انهيــار ســوق
العمــل ،لكــون الغالبيــة العظمــى مــن مواطنــي اإلقليــم يعتمــدون عــى
الوظيفــة العامــة يف معيشــتهم ،أدى إىل شــل القطــاع الخــاص وعــزوف
رأس املــال (الوطنــي واألجنبــي) عــن االســتثامر يف اإلقليــم.
 -4الفقــرة االوىل مــن املــادة ( )29والفقرتــن اوال وثانيــا مــن املــادة :30
ألزمــت هــذه الفقــرات الدولــة قيــام بواجبهــا إزاء األرسة باعتبارهــا
أســاس املجتمــع مــن خــال الحفــاظ عــى كيانهــا وقيمهــا الدينيــة
واألخالقيــة والوطنيــة ،وألزمتهــا أيضــاً بحاميــة األمومــة والطفولــة
والشــيخوخة ،ورعايــة النشــشء والشــباب وتوفــر الظــروف املناســبة
لتنميــة ملكاتهــم وقدراتهــم ،وتأمــن لــكل فــرد وأرسة عراقيــة الدخــل
املناســب والســكن املالئــم ،والرعايــة والضــان االجتامعــي والصحــي،
وهــذه االلتزامــات يف املقابــل تعــ ُّد حقوقــاً اجتامعيــة واقتصاديــة
للفــرد ولــأرسة العراقيــة التــي أهدرتهــا الحكومــة العراقيــة بقطــع
حصــة اإلقليــم مــن املوازنــة العامــة الــذي نتــج عنــه:
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أ -حرمــان معظــم األرس يف اإلقليــم مــن قوتهــم ،لكون معظمهــم يعملون
يف الوظيفــة العامــة وتشــكل رواتبهــم مصــدر رزقهــم الوحيــد .ويعــد هــذا
الحرمــان انتهــاكاً صارخـاً للفقــرة االوىل مــن املــادة  30التــي أكــدت عــى
كفالــة الدولــة للمقومــات األساســية للعيــش يف حيــاة حرة كرميــة وتأمني
الدخــل املناســب واملســكن املالئــم لــكل فــرد وأرسة عراقية.
ب -مشــاكل اجتامعيــة ج ّمــة نتيجــة فــك روابــط الكثــر مــن األرس
مــن خــال الطــاق أو التفريــق أو هجــرة أربــاب األرس ،ووصلــت يف
بعــض األحيــان إىل انتحارهــم أو لجوئهــم إىل طــرق غــر قانونيــة
لتوفــر لقمــة العيــش لعوائلهــم.
ج -زيــادة نســبة البطالــة بــن األفــراد وأربــاب األرس بســبب تعليــق
األعــال يف العديــد مــن الــركات واملصانــع أو تخفيــض اإلنتــاج
أو املعامــات التجاريــة بســبب الركــود االقتصــادي ،وعــدم توفــر
فــرص العمــل وخاصــة بالنســبة للشــباب وخريجــي الجامعــات،
ووفق ـاً لإلحصــاءات الرســمية لحكومــة اإلقليــم كانــت نســبة البطالــة
مل تتجــاوز  %7قبــل عــام  2014وازدادت هــذه النســبة لتصــل اىل
 %15يف عــام .2017
د -عــزوف الشــباب عــن الــزواج وتكويــن األرس ،بســبب ســوء
أحوالهــم املعيشــية وتوقــف حكومــة اإلقليــم عــن منــح ســلف
الــزواج ،بعــد قطــع حصتهــا مــن املوازنــة العامــة.
هـــ -حرمــان املعوزيــن والعاطلــن عــن العمــل مــن الضــان
االجتامعــي والصحــي الــذي كفلتهــا الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 30
مــن الدســتور العراقــي.

158

 -5الفقــرة األوىل مــن املــادة ( :)31إن الحــق يف الرعايــة الصحيــة
والعنايــة بالصحــة العامــة يعــ ُّد مــن بــن الحقــوق الدســتورية التــي
كفلتهــا هــذه الفقــرة لــكل عراقــي ،تــم انتهاكهــا مــن قبــل الحكومــة
العراقيــة بســبب عجــز وزارة الصحــة يف اإلقليــم يف توفــر احتياجاتهــا
مــن أدويــة ومســتلزمات طبيــة نتيجــة قطــع حصــة اإلقليــم مــن
املوازنــة العامــة مــن جانــب وتخفيــض حصــة اإلقليــم مــن األدويــة
التــي مل تصــل يف أفضــل األحــوال إىل  %65مــن احتياجــات اإلقليــم
مــن جانــب آخــر ،ويف الوقــت الــذي كان ينتظــر قيــام الحكومــة بزيــادة
حصــة اإلقليــم مــن األدويــة لتوافــد أكــر مــن  1.8مليــون نــازح والجــئ
إىل اإلقليــم مــا شــكلوا ثقــاً كبــرا ً عــى قطــاع الصحــة يف اإلقليــم،
حيــث بحســب إحصائيــات الرســمية لــوزارة صحــة اإلقليــم تــم تقديــم
الخدمــات الطبيــة مــن عــاج واجــراء عمليــات جراحيــة إىل أكــر مــن
 35000مــن النازحــن والالجئــن وأفــراد قــوات الجيــش العراقــي
للفــرة مــا بــن ترشيــن األول  2016وحزيــران  ،2017قامــت الحكومــة
االتحاديــة بتخفيــض حصــة اإلقليــم مــن األدويــة إىل  %30 - 25منــذ
ترشيــن األول مــن عــام  .2016بــل ظهــر يف اآلونــة األخــرة اتجــاه
إلحــداث كارثــة صحيــة وإنســانية يف اإلقليــم وتجــى ذلــك االتجــاه
بوضــوح عندمــا قدمــت وزيــرة الصحــة العراقيــة يف آذار  2017طلبــاً
إىل مجلــس الــوزراء بقطــع حصــة إقليــم كوردســتان مــن الــدواء ،عــى
الرغــم مــن أن نفقــات توفــر الــدواء تقــع ضمــن النفقــات الحاكمــة يف
امليزانيــة العامــة.
 -6املــادة ( :)32الحكومــة االتحاديــة التزامتهــا الدســتورية بشــأن
رعايــة املعاقــن وذوي االحتياجــات الخاصــة وكفالــة تأهيلهــم بغيــة
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دمجهــم يف املجتمــع ،التــي نصــت عليهــا هــذه املــادة ،نتيجــة
إجبــار حكومــة اإلقليــم بتخفيــض رواتبهــم وعــدم اســتطاعتها توفــر
املســتلزمات الالزمــة لتأهيلهــم ،نتيجــة األزمــة املاليــة التــي يعــاين
منهــا اإلقليــم بســبب قطــع املوازنــة العامــة عنــه.
 -7املــادة ( )106بفقراتهــا الثــاث :حيــث أوجبــت تشــكيل هيئــة عامــة
ملراقبــة تخصيــص الــواردات االتحاديــة للتحقــق مــن عدالــة توزيــع
املنــح واملســاعدات والقــروض الدوليــة مبوجــب اســتحقاق األقاليــم
واملحافظــات غــر املنتظمــة يف إقليــم (الفقــرة األوىل) ،والتحقــق
مــن االســتخدام األمثــل للمــوارد املاليــة االتحاديــة واقتســامها
(الفقــرة الثانيــة) ،ضــان الشــفافية والعدالــة عنــد تخصيــص األمــوال
لحكومــات األقاليــم أو املحافظــات غــر املنتظمــة يف إقليــم وفقــاً
للنســب املقــررة (الفقــرة الثالثــة) .ولكــن تــم تعطيــل هــذه املــادة ومل
يتــم إصــدار قانــون بتشــكيل هــذه الهيئــة إىل اآلن ،ومل يتــم تطبيــق أي
مــن املبــادئ التــي نصــت عليهــا هــذه املــادة.
 -8وأخــرا ً إن قطــع حصــة اإلقليــم مــن املوازنــة العامــة أثّــر ســلباً

عــى مامرســة مواطنــي اإلقليــم للعديــد مــن الحقــوق الدســتورية
التــي بطبيعتهــا تحتــاج إىل قيــام الدولــة بتوفــر النفقــات الالزمــة
ملامرســتها أو التمتــع بــه مــن ذلــك:
أ -املــادة ( :)33والخاصــة بحــق الفــرد يف العيــش يف ظــروف
بيئيــة ســليمة (الفقــرة االوىل مــن املــادة  ،)33وكفالــة الدولــة
حاميــة البيئــة والتنــوع األحيــايئ والحفــاظ عليهــا (الفقــرة
الثانيــة مــن املــادة .)33
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ب -املــادة ( :)34والخاصــة بحــق التعليــم ومكافحــة األميــة،
وتشــجيع البحــث العلمــي ورعايــة التفــوق واإلبــداع واالبتــكار
ومختلــف مظاهــر النبــوغ.
بحــق الفــرد يف مامرســة الرياضــة
ج -املــادة ( :)36والخاصــة
ّ
والــــتزام الــدولــــة بتشجـــيع أنشــطتها ورعايتهــا و تــــوفري
مســتلزماته.
د -املــادة ( :)132والخاصــة بحــق ذوي الشــهداء والســجناء
السياســيني واملترضريــن مــن املامرســات التعســفية للنظــام
الدكتاتــوري البائــد يف الرعايــة (الفقــرة األوىل مــن املــادة .)132
وحــق أرس الشــهداء واملصابــن نتيجــة األعــال اإلرهابيــة يف
التعويــض (الفقــرة الثانيــة مــن املــادة .)132

املحور الثالث :فشــل الحكومة االتحادية يف إدارة امللف النفطي
يحتــل النفــط مكانــة مهمــة يف االقتصــاد العراقــي مــا اســتدعى تخصيــص
نصــوص خاصــة وتفصيليــة يف الدســتور العراقــي الدائــم لعــام  2005وهــا
املادتــان( )111و (.)112
وقــد أكــدت املــادة ( )111عــى ملكيــة الشــعب لهــذه الــروة بالغــة األهميــة،
تجســد تقســيم الــروة
أمــا املــادة ( )112فهــي مبثابــة الوثيقــة الوطنيــة التــي ّ
يف العــراق الجديــد الــذي كان مــن املفــروض أن تبنــى عــى أســاس الرشاكــة يف
الســلطة والــروة كركيــزة أساســية مــن مرتكــزات الدولــة الفيدراليــة يف دولــة تحتــوي
أراضيهــا عــى ثــروات طبيعيــة.
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وكان مــن الــروري تنفيــذ هــذه املــادة خاصــة الفقــرة األوىل منهــا مــن خــال
قانــون كامــل ومتكامــل ،والســيام أن املرحلــة الجديــدة كانــت تتطلــب قانونـاً يتــاءم
مــع هــذه املرحلــة وذلــك لثالثــة أســباب؛
حــد للنفــط والغــاز قبــل ســقوط
الســبب األول :مل يكــن يف العــراق قانــون ُمو ّ

النظــام الســابق ،بــل كانــت هنــاك مجموعــة مــن القوانــن املبعــرة ،وتتخللهــا
فــرات زمنيــة طويلــة.

الســبب الثــاين :أن النظــام االقتصــادي القديــم كان مبنيـاً عــى فلســفة االقتصــاد
جــه وتحــت ســيطرة نظــام حكــم شــمويل ،وأن القوانــن النفطيــة النافــذة كانــت
املو ّ
تعــر عــن هــذا الحكــم الشــمويل ،يف حــن أن النظــام االقتصــادي الجديــد يف مــا
بعــد نفــاذ الدســتور الدائــم عــام  2005كان مبنيــاً عــى فلســفة االقتصــاد الحــر
واالنفتــاح بوجــه االســتثامرات األجنبيــة ،وهــذا يعنــي أن القوانــن الســابقة ال
تتــاءم مــع الوضــع الجديــد مــا يتحتــم صــدور قانــون جديــد للنفــط والغــاز.
ـص عــى (الرشاكــة يف إدارة النفــط والغــاز بــن
الســبب الثالــث :أن الدســتور ينـ ُّ

الحكومــة االتحاديــة وحكومــات األقاليــم ،وتوزيــع واردات النفــط بشــكل عــادل،
وتخصيــص حصــة لألقاليــم املتــررة) وهــذه األمــور غــر منظمــة بقوانــن ســابقة،
مــن الــروري تنظيمهــا بقانــون جديــد.
إال أن الحكومــات املتتاليــة واملتعاقبــة أصبحــت حجــر عــرة أمــام إصــدار قانــون
للنفــط والغــاز منــذ أن تــم تقديــم مــروع قانــون النفــط والغــاز االتحــادي إىل
مجلــس النــواب بتأريــخ  2007/7/4التــي كانــت تؤكــد مــواد وفقــرات هــذا املــروع
وكذلــك األســباب املوجبــة عــى مبــدأ إقــرار صالحيــات ســلطات اإلقاليــم يف إدارة
وتطويــر قطــاع النفــط والغــاز ،وقــد ســبق أن تــم تقديــم هــذا املــروع إىل مجلــس
شــورى الدولــة العراقــي بتأريــخ  2007/2/26وســمحت الحكومــة االتحاديــة أن
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يتدخــل مجلــس الشــورى الــذي ال تتجــاوز صالحياتــه تصحيــح الصياغــة القانونيــة
واللغويــة فحســب ،أن يعطــل الفقــرة األوىل مــن املــادة ( )112مــن الدســتور العراقــي
التــي تقــر مبــدأ الرشاكــة التامــة يف قطــاع النفــط والغــاز بــن الحكومــة االتحاديــة
وحكومــة اإلقليــم.
هــذا ومنــذ صــدور الدســتور العراقــي الدائــم وال يــزال العــراق االتحــادي يف حالــة
فــراغ قانــوين يف أهــم قطــاع مــن قطاعــات االقتصــاد الوطنــي العراقــي بســبب تلكــؤ
الحكومــات العراقيــة املتعاقبــة ورفضهــا اإلقــرار مببــدأ الرشاكــة لحكومــة إقليــم
كوردســتان (اإلقليــم الوحيــد يف العــراق) ،مــن خــال ترشيــع اتحــادي وهــو قانــون
النفــط والغــاز العراقــي ،مــا يعنــي أن الحكومــة االتحاديــة تتحمــل كل املشــكالت
القانونيــة مــن خــال إبرامهــا العقــود النفطيــة مــع جهــات أجنبيــة ،والقيــام بكافــة
العمليــات النفطيــة األخــرى ،مــن دون وجــود قانــون يرســم نطــاق هــذه العقــود
والعمليــات ،كل ذلــك مــن أجــل عــدم االعــراف بحــق إقليــم كوردســتان بالرشاكــة
يف ثــروة وطنيــة مملوكــة ألبنــاء هــذا اإلقليــم مبوجــب ســند امللكيــة الــذي هــو
الدســتور العراقــي نفســه وذلــك يف املــادة ( )111مــن هــذا الدســتور.
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الفصل الثالث

قــراءة لقرار مجلس النواب العراقــي وحكم املحكمة االتحادية
العليا حول اســتفتاء شعب كوردستان
املحــور األول :تقييم قرار مجلس النواب العراقي
لقــد صـ ّوت عمــوم شــعب كوردســتان لالســتقالل يف يــوم مشــهود وذلــك عندمــا خــرج
يف صبيحــة يــوم االثنــن املصــادف  25مــن أيلــول لعــام  2017لشــهادة تأريخيــة عظيمــة
واإلدالء ب (نعــم) الســتقالل كوردســتان مــن خالل اســتفتاء شــعبي جامهــرى دميوقراطي
حــر يف عمــوم كوردســتان ،وعــى إثــر إجراء هــذا االســتفتاء أصدر مجلــس النــواب العراقي
بجلســة اعتياديــة القــرار املرقــم ( )23بتأريــخ  ،2017/9/25وقــد وصــف القــرار الصــادر من
مجلــس النــواب ودون وجــه حــق هــذا االســتفتاء أنــه مخالــف للدســتور وذلك باإلشــارة إىل
املــادة األوىل مــن الدســتور العراقــي الدائــم ،باإلضافــة إىل ذلــك تضمــن القــرار مجموعــة
مــن "التوصيات".
وعنــد إمعــان النظــر يف مجمــل القــرار والتوصيــات التــي جــاء فيــه نتوصــل إىل أن هــذا
القــرار ال يرتقــي إىل مســتوى قــرار صــادر عــن مجلــس نيــايب لدولــة اتحاديــة تعيــش فيهــا
شــعوب وقوميــات وأديــان ومذاهــب متعــددة ،كــا أن الذيــن قامــوا بصياغــة القــرار ومــن ثــم
أصــدروه ،مل يتمكنــوا مــن الحفــاظ عــى (الحياديــة) واالبتعــاد عــن التعصــب مــن حيــث
مضمونــه وشــكله.
وعنــد دراســة القــرار مــن وجهــة النظــر القانونيــة والدســتورية وتحليلــه نتوصــل إىل
أنــه ليــس هنــاك أي دليــل أو ســند قانــوين رصاحــة أو ضمن ـاً يف فقــرات املــادة ( )61مــن
الدســتور العراقــي الدائــم التــي حــددت ســلطات واختصاصــات مجلــس النــواب العراقــي
أن هــذا املجلــس لــه حــق إصــدار "االقــرارات" باإلضافــة إىل ذلــك أن مجلــس النــواب ليــس
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لــه صالحيــة تحديــد الطبيعــة القانونيــة أو التكييــف القانــوين لواقعــة حدثــت مــن الوقائــع
القانونيــة يف فــرات زمنيــة ســابقة .هــذا من حيث تقييم شــامل للقــرار املرقــم ( )23الصادر
عــن مجلــس النــواب العراقــي يف .2017/9/27
وعنــد دراســة القــرار والتوصيــات التــي تحتويــه بصــورة تفصيليــة نتوصــل إىل أن القــرار
ومــا يحتويــه مخالــف ملــواد الدســتور العراقــي الدائــم وكــا يــي:
أوالً :جــاء يف الفقــرة الثانيــة مــن القــرار (إلــزام القائــد العــام للقــوات املســلحة باتخــاذ
كافــة اإلجــراءات الدســتورية والقانونيــة للحفــاظ عــى وحــدة العــراق) ،وتعــد هــذه التوصية
إعطــاء الضــوء األخــر لرئيــس الــوزراء وبوضــوح باســتخدام القوة العســكرية ضــد إقليم
كوردســتان ،والدليــل عــى ذلــك مــا حصــل يــوم  16مــن أكتوبــر عندمــا تحركــت وحــدات
عســكرية مــن الجيــش العراقــي وميليشــيات الحشــد الشــعبي باتجــاه كركــوك واملناطــق
األخــرى ،ومل تتوقــف هــذه القــوات بالهجــوم عــى املناطــق املتنــازع عليها كام تــم وصفها
يف الدســتور العراقــي ،بــل تحركــت باتجــاه أربيــل عاصمــة إقليــم كوردســتان وكذلــك إىل
األقضيــة التابعــة ملحافظــة دهوك ،لــوال التصــدي البطويل لقــوات البيشــمركة لدخلت هذه
القــوات إىل أربيــل ودهــوك ،علـاً أن هــذا اإلجــراء العســكري مخالــف متامـاً ملا جــاء يف (أ/
الفقــرة األوىل مــن املــادة التاســعة) مــن الدســتور العراقــي التــي تحظــر اســتخدام القــوات
املســلحة كأداة لقمــع الشــعب العراقي.
ثاني ـاً :يف النقطــة الثالثــة مــن القــرار تــم خــرق املبــدأ الدســتوري املعــروف مببــدأ
(الفصــل بــن الســلطات) عندمــا وضعــت الســلطة الترشيعيــة نفســها محــل الســلطة
القضائيــة وذلــك مبطالبتهــا بتقديــم مســؤويل إقليــم كوردســتان إىل املحاكمــة متناســية
ي شـ ٍ
ـخص للمحاكــم الجزائيــة
أن إجــراء االســتفتاء ليــس عمـاً جرميـاً ،وال ميكــن تقديــم أ ّ
بســببه ،ألن ذلــك يعــد خرقـاً ملبــدأ رشعيــة الجرائــم والعقوبــات املعــروف ب(الجرميــة وال
عقوبــة إال بنــص) ،حيــث أن إجــراء االســتفتاء ليســت جرميــة ،ومل يــرد ذكــره يف أي نــص
عقــايب يف القوانــن العراقيــة.
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ثالثـاً :حقيقــة أن مــا جــاء يف الفقــرة الرابعــة من هــذا القرار بعيــد كل البعد عــن املبادئ
التــي جــاءت بهــا األديــان واملبــادئ اإلنســانية واألخالقيــة عندمــا تؤكــد الفقــرة الرابعة منه
عــى غلــق املنافــذ الحدوديــة ومتنــع الغــذاء والــدواء عــن األطفــال والنســاء واملــرىض
واعتبــار البضائــع التــي تدخــل مــن اإلقليــم بضائــع "مهربــة" ،والســؤال الذي يطرح نفســه
هنــا :كيــف ميكــن ملجلــس نيــايب أن يقــدم عــى إعــان الحصــار عــى شــعب بلــده ،وبــأي
ضمــر أو وجــه يســتطيع األفــراد الذيــن أصــدروا هــذ القــرار ،بعــد ذلــك ،أن يواجهــوا أبنــاء
بلدهــم وهــم قــد أقدمــوا عــى هــذا الفعــل الــا إنســاين تجاههــم.
رابعـاً :يلــزم مجلــس النــواب يف الفقرة الســابعة مــن القرار الحكومة باســتدعاء الســفراء
واملمثلــن يف الــدول التــي لديهــا ممثليــات ومكاتــب يف اإلقليــم لغــرض إبالغهــم بإغــاق
تلــك املمثليــات والقنصليــات ونقلهــا إىل محافظــات خــارج إقليــم كوردســتان ،وبهــذه
التوصيــة ســجل مجلــس النــواب العراقــي أســوأ تأريخ لــه يف العالقــات الدبلوماســية ،حيث
أن هــذا املوقــف بعيــد كل البعــد عــن األعــراف واملبــادئ الدبلوماســية ،باإلضافــة إىل ان
هــذه التوصيــة تعــرض حيــاة الطواقــم االدبلوماســية للــدول األجنبيــة التــي لهــا قنصليــات
وممثليــات يف أربيــل إىل خطــر ،وذلــك ألن إقليــم كوردســتان يعــد مــن أكــر املناطــق أمنــا
وأمانــا ،وال ميكــن نقــل هــذا العــدد مــن الطواقــم الدبلوماســية اىل مناطــق أخــرى يف العــراق
وال ميكــن توفــر أألمــان لهــم.
خامسـاً :يطالــب مجلــس النــواب العراقــي يف الفقــرة العــارشة مــن هــذا القــرار الحكومــة
ـؤش
االتحاديــة ب (إعــادة النازحــن القاطنــن يف إقليــم كوردســتان إىل مناطقهــم) وهــو مـ ّ
خطــر إىل أن تلــك العمليــة لــو متــت ســتكون عــن طريــق إجبــار هــؤالء النازحــن الذيــن
اختــاروا إقليــم كوردســتان كمــاذ آمــن ومنــوذج يُحت ـذَى بــه للتعايــش وتق ّبــل اآلخريــن
بشــهادة معظــم طواقــم املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع املــدين ،بعدمــا أخفقــت
الحكومــات العراقيــة اإلتحاديــة يف توفــر العيــش الكريــم ونــر األمــان يف املناطــق التــي
تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة االتحاديــة للمواطنــن ،مــا دفعهــم إىل اللجــوء إىل إقليــم
كوردســتان حيــث األمــان ،وال ســيام بعــد بــروز التنظيــات اإلرهابيــة كتنظيــم القاعــدة
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وتنظيــم داعــش حيــث لجأت مئــات اآلالف مــن العوائــل العراقيــة إىل مدن إقليم كوردســتان،
وإن إجبــار هــؤالء النازحــن مــن املواطنيــن يف املحافظــات التــي تقــع تحــت ســلطات
الحكومــة االتحاديــة وإعادتهــم إىل مناطقهــم دون توفــر العيــش الكريــم لهــم يتنــاىف مــع
أبســط مبــادئ املواطنــة و مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان.
سادس ـاً :لقــد تــم خــرق أبســط أســس املواطنــة يف الفقــرة (الثالثــة عــرة ) مــن هــذا
القــرار ،حيــث تتناقــض مع مجمــل الحقوق املدنيــة والسياســية الــواردة يف املــادة (الرابعة
عــرة) مــن الدســتور العراقــي الدائــم ،حيــث يرفــض القــرار الصــادر عــن مجلــس النــواب
جميــع أشــكال الحــوار مــع مــا يصفــه القــرار مــع " الجانــب الكــوردي" ،وبهــذا الخطــاب
يخــرج مجلــس النــواب وهــو خــروج واضــح عــن مــا جــاء يف املــادة (مائــة وســبع عــرة)
مــن الدســتور والتــي تقــر بإقليــم كوردســتان وســلطاته يف العــراق االتحــادي.
باإلضافــة إىل مــا ســبق فــإن مجلــس النــواب العراقــي ال ميلك صالحيــة إصدار القــرارات
لــي مينــح كل هــذه الســلطات للحكومــة االتحاديــة وفقـاً للقاعــدة القانونيــة التــي تقــي
أن (فاقــد الــيء ال يعطيــه) ،إذ أن إصــدار القــرارات ليــس مــن ضمــن اختصاصــات مجلــس
النــواب االعراقــي وذلــك لعــدم إيــراد نــص بذلــك ضمــن البــاب املخصــص الختصاصــات
مجلــس النــواب العراقــي يف الدســتور العراقــي ،وكذلــك وفقـاً للحكــم الصــادر عــن املحكمة
االتحاديــة العليــا رقــم  141/140لســنة  2018الــذي يقــي أن مجلــس النــواب ليــس لــه
اختصــاص إصــدار القــرارات.
املحور الثاين :تقييــم حكم املحكمة االتحادية العليا
بعدمــا تــم إجــراء االســتفتاء عــى اســتقالل كوردســتان بتأريــخ  25مــن أيلــول لعــام
 2017و حصــل االســتفتاء عــى الرشعيــة الشــعبية والجامهرييــة ،وهــذه الرشعيــة
مدعومــة ب(إرادة) شــعب يطالــب بتقريــر مصــره الــذي تقــره جميــع املواثيــق والعهــود
الدوليــة واإلعالنــات العامليــة ،بعــد ذلــك متــت إقامــة أربــع دعــاوى قضائية أمــام املحكمة
بالتعصــب ،ويشــار إليهــم كأعــداء للشــعب
االتحاديــة العليــا مــن قبــل مجموعــة معروفــة
ُّ
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الكــوردي وذلــك بتأريــخ  2017/11/20وعــى إثــر ذلــك أصــدرت املحكمــة االتحاديــة العليا
الحكــم املرقّــم 89و91و92و /93اتحاديــة لســنة  2017والــذي جــاء فيــه (( إن املرســوم
اإلقليمــي املرقــم  106الصــادر بتأريــخ  2017/6/9مرســوم تضمــن إجراء االســتفتاء بتأريخ
 2017/9/25يف إقليــم كوردســتان واملناطــق األخــرى خــارج اإلقليــم ش ـ ّملت باالســتفتاء
يتعــارض ويخالــف أحــكام املــادة (األوىل) مــن الدســتور العراقــي)) ،وكــا جــاء يف نهايــة
الحكــم املشــار إليــه ((وبنــا ًء عليــه فــإن االســتفتاء الــذي أجــري يــوم  2017/9/25يف إقليم
كوردســتان واملناطــق األخــرى خارجــه التــي شـ ّملت باالســتفتاء ال ســند لــه مــن الدســتور
ومخالــف ألحكامــه وعليــه قــرر الحكــم بعــدم دســتورية هــذا االســتفتاء)).
وعنــد إمعــان النظــر يف الحكــم الصــادر عــن املحكمــة االتحاديــة العليــا ودراســته
وتحليلــه مــن جميــع الجوانــب نجــد أنــه قــد اســتند إىل املــادة (األوىل) واملــادة ()109
مــن الدســتور الدائــم كدليــل قانــوين ،وبالعــودة إىل مضمون هاتــن املادتني الدســتوريتني
نجــد أن املادتــن تعالجــان ســيادة العــراق ووحــدة أرايض الدولــة العراقيــة ،إذا ً إن
االســتدالل القانــوين لهــذا الحكــم القضــايئ كان بصــورة ضمنيــة وغــر مبــارشة لهاتــن
املادتــن ،وهــذه العمليــة عبــارة عــن العــودة إىل مفهــوم ومضمــون املادتني (طبعاً حســب
رؤيــة رئيــس وأعضــاء املحكمــة االتحاديــة العليــا) ،وهــذا املفهــوم يعنــي أنــه ال يجــوز
فصــل جــزء عــن أرايض الدولــة العراقيــة كــا هــو محــدد مــن خــال الحــدود املرســومة
عنــد تأســيس الدولــة العراقيــة ،ألنه مل يـ ِ
ـأت رصاحــة يف املــادة األوىل وال يف املــادة ()109
أن االنفصــال عــن العــراق أو تجزئــة األرايض العراقيــة عمــل محظــور ،وهكــذا فــإن املحكمة
االتحاديــة اعتمــدت عــى معنــى ومفهــوم (ضيــق ومصطنــع) وهــو مفهــوم غــر مذكــور يف
املادتــن املذكورتــن ،بــل موجــود يف ذهــن رئيــس وأعضــاء املحكمــة االتحاديــة دون
وجــود عبــارات تدعــم هــذا املفهــوم يف املادتــن املذكورتــن.
ميكــن القــول ،لــو كانــت أحــكام املحكمــة االتحاديــة العليــا أحكامـاً غــر باتــة ،ومل تكــن
بالشــكل الــذي هــي عليــه اآلن ،كان مــن املمكن الطعــن يف هذا الحكــم أن املواد الدســتورية
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التــي اســتندت إليهــا املحكمــة اإلتحاديــة العليــا ال متنــع إجــراء عملية االســتفتاء ،بــل إن
مــا ورد يف الحكــم املذكــور ليــس إال تفســرا ً ضمــن مجموعــة مــن املفاهيــم واملعــاين التي
تحملهــا املــادة األوىل واملــادة ( )109مــن الدســتور العراقــي الدائم.
باإلضافــة إىل ذلــك فــإن ديباجــة الدســتور العراقــي الدائــم تشــر إىل أن وحــدة األرايض

العراقيــة مرهونــة بتنفيــذ بنــود هــذا الدســتور ،وكــا هــو معــروف أن السـ ِ
ـلطات العراقي ـ َة
االتحاديــة كانــت ومــا زالــت تتلــكأ يف تنفيــذ بنــود الدســتور العراقــي بحجــج واهيــة وغــر

واقعيــة وقــد أثبــت إقليــم كوردســتان للســلطات االتحاديــة العراقيــة وكذلك جميع ســفارات
وقنصليــات الــدول األجنبيــة الخروقــات الدســتورية مــن خــال مذكــرة قانونيــة دســتورية

حيــث جــاء فيهــا أن الســلطات العراقيــة االتحاديــة خرقــت بالتحديــد ( )63مادة دســتورية
يف الدســتور العراقــي الدائــم بحــق شــعب كوردســتان.

كــا يجــب أن يكــون يف بالنــا أن هــذا الحكــم قــد صــدر نتيجــة ضغوطــات وتأثــرات
سياســية للحكومــة اإلتحاديــة آنــذاك ،كان مــن الــروري أن ال تقــع املحكمــة اإلتحاديــة
تحــت هــذه الضغوطــات والتأثــرات ،وان تلتــزم الحيــاد لتبقــى كســلطة محايــدة للمحافظة
عــى العدالــة واإللتــزام بإحقــاق الحــق دون متييــز وان تبقــى املحكمــة اإلتحاديــة العليــا
كســلطة قضائيــة مســتقلة ال ســلطان عليهــا لغــر القانــون.

الخامتة

ـت لجميع الشــعوب التــي تتوفر
مــا تقـ ّدم يتّضـ ُح لنــا أن حـ ّـق تقريــر املصــر ،حـ ٌـق ثابـ ٌ
فيهــا رشوط كينونــة الشــعب ،ســواء أكان هــذا الشــعب قــد حصل عــى االســتقالل يف إطار
دولــة أم ال ،و كذلــك فــإن لألقاليــم يف الــدول االتحاديــة حــق تقريــر مصريهــم باالنفصال عن
الدولــة األُم إذا كانــت تتوفــر فيهــم رشوط كينونة الشــعب.
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ـارس حـ َّـق تقريــر املصــر بشــكل ســلمي ،وهنــا يعـ ُّد االســتفتاء
يجــوز للشــعب أن ميـ َ

أحســن أشــكاله ،وكذلــك يجــوز للشــعب ،إن مل يتهيأ له إجراء االســتفتاء بشــكل ســلمي ،أن

يلجــأ اىل اســتخدام القــوة و النضــال املســلح لتأمــن حقــه يف تقريــر املصــر.

وكذلــك اتضــح لنــا أن حــق تقريــر املصــر أصبــح يف الوقــت الحــارض قاعــد ًة آمــر ًة
دوليــة ،وأن الــرأي االستشــاري ملحكمــة العــدل الدوليــة يف ٢٢/٧/٢٠١٠حــول إعــان
كوســوفو ،مــن طــرف واحــد ،اســتقالله عــن رصبيــا يف  ١٧/٢/٢٠٠٨يعتــر واحــدة
مــن الســوابق الدوليــة التــي تعــ ُّد انتصــارا ً كبــرا ً لحــق تقريــر املصــر ،حيــث أقــر
بحقيقــة أن إعــان اســتقالل الشــعوب مــن طــرف واحــد ليــس خرق ـاً الحــكام القانــون

الــدويل ،وأن حــق تقريــر املصــر كمبــدأ هــو مــن حــق جميــع الشــعوب ،وليــس حــرا ً
بالشــعوب امل ُس ـتَعمرة مــن قبــل االنظمــة امل ُســتع ِمرة ،وإن حــق تقريــر املصــر أكــر
و أعــى مــن مبــدأ الســامة اإلقليميــة ،وأن مبــدأ الســامة اإلقليميــة الــذي يســتعمل
كمــرر للوقــوف أمــام االنفصــال ،حســب رأي املحكمــة املذكــورة ،هــو فقــط للعالقــة
بــن الــدول وليــس للعالقــة بــن الدولــة وجــزء مــن أبنــاء شــعبها ،وأنــه يجــوز إعــان
االســتقالل يف الدولــة االتحاديــة مــن طــرف واحــد ودون موافقــة الحكومــة االتحاديــة
يف املركــز ،وأن املحكمــة قــد أقــرت مبــدأ االنفصــال العالجــي ()Remedial Secession
يف الوقــت الــذي يســتحيل فيــه العيــش املشــرك.
فيــا يتعلــق بالدســتور ،رأينــا أن املــادة ( )١٤٠مــن دســتور العــراق جــاءت
ملعالجــة أوضــاع املناطــق الكوردســتانية التــي تقــع خــارج إدارة اإلقليــم ومراحــل تلــك
املعالجــة مــن تطبيــع األوضــاع ،اإلحصــاء الســكاين واالســتفتاء التــي تقــع عــى عاتــق
الحكومــة االتحاديــة ،وبالرغــم مــن بــدء املرحلــة األوىل التــي كانــت مرحلــة التطبيــع
ومحاولــة معالجــة آثــار التعريــب والتغيــر الســكاين وتغيــر الحــدود اإلداريــة للمناطــق
حلــن ،إال أنــه وبقــرار ســيايس يف عــام ( )٢٠١٢تــم تعطيــل
الكوردســتانية وإعــادة امل ُر ّ
أعــال لجنــة تنفيــذ املــادة ( ،)١٤٠ليــس هــذا فحســب بــل بــدأت مــن جديــد بعــد (
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 ١٦أكتوبــر) عمليــات التعريــب و ترحيــل املواطنــن الكــورد وفــرض التعريــب و احتــال
األرايض الزراعيــة للمواطنــن األصليــن يف تلــك املناطــق التــي تــم احتاللهــا مــن قبــل
الجيــش العراقــي والحشــد الشــعبي.
ماعــدا الحــاالت املذكــورة تــم يف عــام ( ،)٢٠١٤وبقــرار ســيايس ،إيقــاف إرســال
حصــة اإلقليــم مــن امليزانيــة وتــم فــرض حصــار وضغــط ســيايس عــى شــعب
كوردســتان إضافــة إىل أن الحكومــة االتحاديــة مل تحــاول أن تؤمــن أســس العيــش
املشــرك ،واالســتقرار وبنــاء الوطــن مــن خــال التوزيــع العــادل للــواردات وثــروات
البلــد وذلــك بوضــع األســس القانونيــة ،وضمــن إطــار النظــام االتحــادي ملســألة
النفــط والغــاز ،العالقــة والرشاكــة بــن االقاليــم واملحافظــات مــع الحكومــة االتحادية.
ي مجلــس النــواب واملحكمــة االتحاديــة العليــا
كذلــك يتبـ ّ ُ
ـن لنــا مــن دراســة قــرا َر ْ
حــول اســتفتاء إقليــم كوردســتان أنهــا ال تخلــو مــن الثغــرات واألخطــاء القانونيــة
وأنــه لــو كانــت هنــاك جهــة مختصــة للطعــن لديهــا يف القراريــن لكانــت قــد نقضتهــا
ملِــا يشــوبهام مــن عيــوب ونواقــص جوهريــة وإضافــة إىل الجانــب القانــوين فــإن
القراريــن منحــازان للســلطة املركزيــة ،ويفتقــدان الحياديــة يف تعاملهــا مــع
االســتفتاء وبالتــايل يُظ ِهــران بوضــوح املنحــى الســيايس وعــدم الحياديــة للجهتــن
اللتــن أصدرتاهــا.
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نص البيان الختامي
ملؤمتر املعارضة العراقية يف لندن
2002-12-17

أقــر مؤمتــر املعارضــة العراقيــة الــذي أنهــى أعاملــه اليــوم الثالثــاء يف لنــدن
وثيقــة مــن عــر صفحــات بعنــوان "البيــان الســيايس ملؤمتــر املعارضــة العراقيــة".
ويف مــا يــي النــص الحــريف الكامــل للبيــان:
بســم ﷲ الرحمن الرحيم
البيان الســيايس ملؤمتر املعارضة العراقية
 15-14كانون األول /ديسمرب 2002
عــاش العــراق ومنــذ مــا يزيــد عــى ثالثــة عقــود أســوأ حقبــة مــن تاريخــه
الســيايس املعــارص بســبب تســلط النظــام الدكتاتــوري العنــري الطائفــي
ومامرســاته القمعيــة واإلرهابيــة ومغامراتــه وحروبــه داخــل الوطــن وخارجــه.
وطــوال تلــك الفــرة ناضــل الشــعب العراقــي ،وجــرت سلســلة مــن املحــاوالت
الجريئــة التــي اســتهدفت إنهــاء الحالــة الشــاذة التــي فرضهــا النظــام القمعــي
عــى شــعبنا شــاركت فيــه رشائــح واســعة مــن أبنــاء القــوات املســلحة الرشفــاء
والقــوى السياســية والشــعبية ومــن كل القطاعــات القوميــة والدينيــة واملذهبيــة
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للمقاومــة املرشوعــة بجميــع الوســائل مبــا يف ذلــك املقاومــة املســلحة والتــي
توجــت أنتفاضــة مــارس /آذار املجيــدة يف العــام  1991التــي أســهم فيهــا املاليــن
مــن العراقيــن مــن مدنيــن وعســكريني مــن العــرب والكــرد والرتكــان واآلشــوريني،
والسـ ّنة ،وكادت تلقــي بالنظــام إىل مســاقط التاريــخ التــي يســتحقها.
ومــن الشــيعة ُّ
وعــى الرغــم مــن حجــم التضحيــات وغــزارة الدمــاء التــي قدمــت فــإن ظروفــاً
خارجــة عــن إرادة شــعبنا الصابــر حالــت دون تحقيــق تطلعــات العراقيــن وآمالهــم
إلعــادة بنــاء وطنهــم عــى أســس مــن الدميقراطيــة والعــدل والســام.
واليــوم إذ تتوافــر الفرصــة مجــددا ً أمــام شــعبنا العراقــي ومــن خــال اســتثامر
بعــض معطيــات العامــل الــدويل إلســقاط النظــام الفــايش وإنجــاز عمليــة التغيــر،
تتولــد آفــاق جديــدة ومشــركة تقــوم عــى وجــوب التمســك بحتميــة تحقيــق هــذا
اإلنجــاز الوطنــي ودعــم عمليــة التغيــر لصالــح شــعبنا بالدرجــة األســاس مــع
مراعــاة املصالــح املرشوعــة لــدول الجــوار اإلقليمــي العــريب واإلســامي واملجتمــع
الــدويل.
ومــن أجــل ذلــك ،فــإن مؤمتــر املعارضــة العراقيــة الشــامل لغالبيــة قــوى وتيــارات
وشــخصيات املعارضــة الوطنيــة املنعقــد تحــت شــعار "مــن أجــل إنقــاذ العــراق
وتحقيــق الدميقراطيــة" يف الفــرة مــن  15-14ديســمرب /كانــون األول  2002يف
لنــدن يؤكــد املبــادئ واملتبنيــات األساســية للمؤمتــرات واالجتامعــات الســابقة
التــي عقدتهــا املعارضــة العراقيــة ،خصوصــا مؤمتــر صــاح الديــن  1992والخطــاب
الســيايس لوفــد املعارضــة يف واشــنطن يف أغســطس/آب .2002
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ومن هذا املنطلــق فقد اتّخذ املؤمتر القرارات والتوصيات
التالية:
 )1دور املعارضــة العراقية يف عملية التغيري:

أقــر املجتمعــون بأولويــة دور املعارضــة الوطنيــة بتياراتهــا وتنظيامتهــا املختلفــة

وجامهــر شــعبنا وعــى امتــداد الســاحة الجغرافيــة العراقيــة وأهميتــه يف جميــع
مراحــل عمليــة التغيــر املرتقبــة وبالشــكل الــذي ينســجم مــع طبيعــة أوضاعهــا

امليدانيــة وإمكاناتهــا وقدراتهــا..

 )2مســتقبل العراق والدميقراطية:

العــراق دولــة دميقراطيــة برملانيــة تعدديــة فدراليــة (لــكل العراقيــن) وانطالقــا

مــن اعتــاد مفهــوم إنســاين وحضــاري للمواطنــة يف العــراق قائــم عــى أســاس عــدم

التمييــز بســبب العــرق أو الديــن أو الجنــس أو املذهــب ،يؤكــد املؤمتــر رضورة وضــع
دســتور دائــم للبــاد يراعــى فيــه تركيبــة الشــعب العراقــي ويفصــل بــن الســلطات

الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة ويلتــزم مببــدأ ســيادة القانــون ويصــون حقــوق

اإلنســان والحريــات العامــة والخاصــة ويحــرم مؤسســات املجتمــع املــدين.
 )3اإلسالم دين الدولة:

الديــن اإلســامي مــن ثوابــت الدولــة العراقيــة وأحــكام الرشيعــة اإلســامية مصــدر

أســايس مــن مصــادر الترشيــع ويؤكــد املؤمتــر عــى رضورة االهتــداء بقيمــه النبيلــة

ومثلــه الســمحة ومبادئــه الخــرة ومراعــاة منهجــه وتعاليمــه يف الثقافــة واإلعــام
واملناهــج الرتبويــة مــع احــرام جميــع األديــان الســاوية واملعتقــدات األخــرى.
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 )4دولة القانون:

أقــر املجتمعــون أنــه ال مــكان للفــوىض وحــاالت االنتقــام والثــأر العشــوايئ وأي

صيغــة تجاوزيــة وغــر قانونيــة تريــد أن تفــرض نفســها عــى أجــواء العــراق القــادم،
أيــاً كانــت مربراتهــا ودوافعهــا وأن العــدل والقانــون ال بــد أن يأخــذا مجراهــا يف

معالجــة كل الحــاالت التــي ســتنظر بهــا الســلطات القضائيــة والجهــات القانونيــة
املحليــة أو الدوليــة ذات االختصــاص والتــي ســتتوىل التحقيــق يف كل التجــاوزات

املدنيــة كمصــادرة الحقــوق واألمــوال والجرائــم الجنائيــة والسياســية املرتكبــة ذات
األدلــة املســندة واملثبتــة مبــا فيهــا جرائــم التطهــر العرقــي واإلبــادة الجامعيــة

وجرائــم الحــرب.

 )5القرار السيايس:

أقــر املؤمتــر رضورة إرشاك جميــع مكونــات الشــعب العراقــي مــن العــرب والكــورد

والرتكــان واآلشــوريني والكلــدان وغريهــم ،ومــن املســلمني الشــيعة والســنة
واملســيحيني واألزديــن واألديــان الســاوية األخــرى يف صناعــة القــرار الســيايس.

 )6رفــض أي تدخــات تهــدف إىل تجــاوز إرادة الشــعب العراقــي يف عمليــة

التغيــر:

يدعــو املؤمتــر األرسة الدوليــة إلســناد الشــعب العراقــي للتخلــص مــن النظــام

الدكتاتــوري القائــم ويرفــض املؤمتــر أي صيغــة مــن صيــغ االحتــال أو الحكــم
العســكري املحــي أو األجنبــي أو الوصايــة الخارجيــة أو التدخــل اإلقليمــي ،ويؤكــد
رضورة احــرام ســيادة العــراق واســتقالل الــدول املجــاورة واإلقــرار مببــادئ حســن

الجــوار والتعــاون اإلقليمــي وعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة لآلخريــن وااللتــزام
بجميــع العهــود واملواثيــق التــي اقرهــا املجتمــع الــدويل وعــى رأســها ميثــاق األمــم
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املتحــدة واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان وبقيــة العهــود واملواثيــق الدوليــة

الخاصــة بهــذه الحقــوق وكذلــك االلتــزام مبيثــاق جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة
املؤمتــر اإلســامي.

 )7املســألة الطائفية وتصفية آثارها:

لقــد تعــرض الشــيعة يف العــراق شــأنهم يف ذلــك شــأن الطوائــف األخــرى طــوال

املرحلــة املاضيــة ،وخصوصــا يف ظــل النظــام الحــايل لالضطهــاد والتعســف
والعــزل شــمل حقوقهــم املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتامعيــة

واملذهبيــة ،مــا أخــل بالتــوازن االجتامعــي للبــاد وعــرض الوحــدة الوطنيــة وروح

التآخــي والتســامح ألشــد املخاطــر وأشــاع سياســات القمــع واألجهــزة الخاصــة
وأســاليب الخــداع والكــذب واملنــاورة للســيطرة عــى املجتمــع العراقــي بجميــع

أطيافــه وقومياتــه مبــا فيهــا األغلبيــة الشــيعية مــا أفقــد الشــعب العراقــي واحــدا

مــن أهــم عوامــل مصاناتــه ودفاعاتــه وأفســح املجــال للسياســات الدكتاتوريــة
والعنرصيــة والطائفيــة أن تصيــب العراقيــن كافــة.

لذلــك يــرى املؤمتــر رضورة اإلرساع بتصفيــة كل السياســات الطائفيــة وتحرميهــا

ورعايــة جميــع الحقــوق املرشوعــة املنتهكــة للشــيعة ويديــن السياســات البغيضــة

املتمثلــة أنتهــاك حرمــة املرجعيــة والحــوزات العلميــة والتدخــل يف شــؤونها
وتطويقهــا وفــرض محســوبيهم عليهــا ،ويديــن كذلــك قتــل مراجــع الديــن العظــام

وعوائلهــم والعلــاء واعتقــال وتعذيــب اآلالف مــا ال يســع املجــال لذكرهــم.

ويســتنكر املؤمتــر سياســات التعــرض لحقــوق املؤسســة والحــوزة الدينيــة

يف النجــف األرشاف ويف بقيــة املــدن املقدســة وتدمــر املســاجد والحســينيات

واملراكــز اإلســامية واملكتبــات ومنــع الكتــب وفــرض الرقابــة عليهــا وعــدم الســاح
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بإقامــة الشــعائر املذهبيــة وتدمــر قــرى وقصبــات الشــيعة وهــدم بيوتهــم وتجفيــف
مناطقهــم وتهجريهــم واســتقدام مواطنــن مــن بلــدان أخــرى لتوطينهــم يف أراضيهــم

والتشــكيك أنتــاء الشــيعة العــرب العراقيــن المتداداتهــم العربيــة وبلدهــم العــراق،
وتهجــر الشــيعة العراقيــن مــن غــر العــرب ،مــن خــال التنكــر لعراقيتهــم وإســقاط
الجنســية العراقيــة عنهــم وحجــز أبنائهــم ومصــادرة ممتلكاتهــم.

ويــرى املؤمتــر أن الدســتور العراقــي الجديــد يجــب أن يضمــن عــدم تكــرار هــذه

األعــال وحاميــة جميــع مكونــات الشــعب العراقــي دون تفريــق.
 )8حــول حمالت اإلبادة الجامعية وحلبجة واألنفال:

يديــن املؤمتــر مــا تعــرض لــه شــعب كردســتان العــراق مــن متييــز وقهــر واضطهــاد

منظــم مــن قبــل نظــام صــدام العنــري وبصــورة خاصــة حمــات اإلبــادة الجامعيــة
(الجينوســايد) وعمليــات األنفــال ســيئة الصيــت التــي شــملت أكــر مــن  180ألــف مواطن
إضافــة إىل مثانيــة آالف مــن البارزانيــن وخمســة آالف مــن الفيليــن وخمســة آالف مــن
أهــايل حلبجــة وتدمــر آالف القــرى والقصبــات ،األمــر الــذي هــز الضمــر العاملــي.

وإذ يدعــو املؤمتــر إىل وضــع نهايــة لهــذه السياســة الهوجــاء ،فهــو يف الوقــت نفســه

يؤكــد عــى رضورة الكشــف عــن مصــر الضحايــا وتكريــم ذكراهــم وتعويــض ذويهــم عــن

الخســائر الفادحــة التــي لحقــت بهــم وإعــادة بنــاء مــا دمــره النظــام والعمــل عــى إحالــة
مرتكبــي هــذه الجرائــم إىل املحاكــم الدوليــة.

 )9حــول التهجــر والتطهري العرقي وتغيري الواقع القومي:

يديــن املؤمتــر التهجــر القــري والتطهــر العرقــي واســتخدام األســلحة

الكيامويــة وتغيــر الهويــة القوميــة ومــا جــرى مــن تغيــر يف الواقــع القومــي ملناطــق
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كركــوك ومخمــور وخانقــن وســنجار والشــيخان وزمــار ومنــديل وغريهــا ويدعــو
املؤمتــر إىل إزالــة آثارهــا ،وذلــك عــر اإلجــراءات التاليــة:

أ -عــودة املهجريــن إىل ديارهــم وإعــادة ممتلكاتهــم إليهــم
وتعويضهــم عــا لحــق بهــم مــن خســائر.
ب -إعــادة الوافديــن الذيــن جلبتهــم الســلطة إلســكانهم يف
املناطــق املشــار إليهــا أعــاه إىل أماكنهــم الســابقة.
ت -عــودة الكــرد الفيليــن وجميــع العراقيــن املهجريــن
بغــض النظــر
بذريعــة أصولهــم اإليرانيــة إىل خــارج البــاد
ّ
عــن أصولهــم والذيــن جردتهــم الســلطة دون وجــه حــق مــن
مواطنتهــم العراقيــة ،إىل العــراق وضــان متتعهــم بجنســيتهم
العراقيــة وإعــادة ممتلكاتهــم إليهــم وتعويضهــم عــن الخســائر
التــي لحقــت بهــم والكشــف عــن مصــر املعتقلــن الفيليــن
منــذ أبريل/نيســان .1980
ث -إلغــاء جميــع اإلجــراءات اإلداريــة التــي قــام بهــا النظــام
منــذ العــام  1968والتــي اســتهدفت تغيــر الواقــع الدميوغــرايف
يف كردســتان العــراق.

 )10الفدراليــة وحل القضية الكردية:

عنــد دراســة القضيــة الكرديــة وســبل الحــل املنشــود لهــا ،أكــد املؤمتــر حقيقــة

التنــوع والتعــدد يف تركيبــة املجتمــع العراقــي القوميــة واملذهبيــة والسياســية وأجمــع

عــى أهميــة تعزيــز وترســيخ الوحــدة الوطنيــة الطوعيــة بتحقيــق املســاواة التامــة بني

جميــع املواطنــن آخذيــن بنظــر االعتبــار مــا أقــره مؤمتــر صــاح الديــن واالجتامعــات
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األخــرى للمعارضــة العراقيــة والخطــاب الســيايس للقــاء قيــادة املعارضة يف واشــنطن
يف أغســطس /آب  2002وتبنــى املجلــس الوطنــي لكردســتان العــراق مرشوعــا فدراليــا
متكامــا يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ  7نوفمــر /ترشيــن الثــاين .2002

عــر املؤمتــر عــن احرتامــه لشــعب كردســتان وإرادتــه الحــرة يف اختيــار الصيغــة

املناســبة للرشاكــة مــع أبنــاء الوطــن الواحــد ،وتوقــف املؤمتــر عنــد تجــارب النظــام
الفــدرايل واعتــره ميثــل صيغــة مناســبة لحكــم العــراق ينبغــي االســتناد إليهــا

كأســاس لحــل املشــكلة الكرديــة يف إطــار املؤسســات الدســتورية العراقيــة بعــد
القضــاء عــى نظــام صــدام الدكتاتــوري وإحــداث التغيــر املنشــود.ويف هــذا الصــدد

أكــد املؤمتــر حرصــه الشــديد عــى وحــدة العــراق والتعايــش بــن قومياتــه عــى
أســاس االتحــاد االختيــاري.

وشــدد االجتــاع عــى تلبيــة املطامــح املرشوعــة والعادلــة لشــعب كردســتان

وتصفيــة جميــع مظاهــر االضطهــاد والقمــع عــى أســاس املبــدأ القانــوين الــدويل
الــذي يقــر حقــه يف تقريــر املصــر وتأكيــد روح األخــوة واالتحــاد والرشاكــة يف الوطــن.
 )11حقوق الرتكامن

تنــاول املؤمتــر التمييــز واالضطهــاد القومــي والطائفــي والتهجــر الــذي تعــرض لــه

الرتكــان ،فأكــد عــى أهميــة ضــان مســاواتهم مــع اآلخريــن وإقــرار حقوقهــم القوميــة
والثقافيــة واإلداريــة املرشوعــة ضمــن صيغــة قانونيــة محــددة وصيانــة ذلك دســتوريا.
 )12حقوق اآلشوريني:

درس املؤمتــر االضطهــاد والقهــر الــذي تعــرض لــه اآلشــوريون فأقــر بــرورة

ضــان مســاواتهم مــع اآلخريــن ووجــوب متتعهــم بحقوقهــم القوميــة والثقافيــة

واإلداريــة املرشوعــة ضمــن صيغــة قانونيــة محــددة وصيانــة ذلــك دســتوريا

179

 )13مأساة أهوار العراق:

تعرضــت مناطــق األهــوار إىل مأســاة إنســانية وبيئيــة تســببت يف تجفيــف

مســاحات شاســعة منهــا وتدمــر املنطقــة تدمــرا كامــا وتجفيــف مصــادر العيــش
فيهــا وتهجــر عــرات اآلالف مــن أبنائهــا ،وهــو مــا يتطلــب رعايــة خاصــة مــن

النظــام الجديــد إلعــادة ســكانها إىل مناطقهــم مــع تقديــم التعويضــات واملســاعدات
الالزمــة للنهــوض باملنطقــة وتوفــر مصــادر العيــش الكريــم ألبنائهــا.
 )14حــول القوانني والقرارات الجائرة:

يدعــو املؤمتــر إىل تجميــد ثــم إلغــاء جميــع القوانــن والقــرارات واألنظمــة

العنرصيــة الجائــرة التــي أصدرهــا النظــام واملوجهــة ضــد الكــرد والرتكــان
واآلشــوريني والطائفيــة املوجهــة ضــد الشــيعة.
 )15حول تجربة إقليم كردســتان العراق:

يقيــم املؤمتــر عالي ـاً تجربــة إقليــم كردســتان العــراق يف الحريــة والدميقراطيــة
واإلعــار ،وهــي تــدل بالواقــع امللمــوس عــى مــا ميكــن أن ينجــزه العراقيــون
مــن أعــال بنــاءة إن هــم تحــرروا مــن الدكتاتوريــة ،ويــرى املؤمتــر أن باإلمــكان
االســتفادة مــن هــذه التجربــة الناجحــة باعتبارهــا خطــوة متقدمــة عــى طريــق
التغيــر الدميقراطــي املنشــود يف العــراق ،وحــل الخالفــات عــن طريــق الحــوار
األخــوي البنــاء ونبــذ العنــف يف العمــل الســيايس.
ويدعــو املؤمتــر إىل صيانــة التجربــة ودعمهــا والتعامــل مــع مؤسســاتها
القانونيــة املنتخبــة حتــى يتــم ترشيــع دســتور دميقراطــي فــدرايل جديــد للبــاد
مبــا فيــه إقليــم كردســتان العــراق ودمــج فصائــل البيشــمركة يف القــوات املســلحة
العراقيــة.
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 )16األجهزة األمنية:

يديــن املؤمتــر سياســة النظــام يف القتــل الجامعــي لعــرات اآلالف مــن

العراقيــن والتصفيــات الجســدية لــآالف مــن املواطنــن والكــوادر السياســية

والعلميــة وضبــاط الجيــش ،ويؤكــد املؤمتــر عــى رضورة كشــف الحقائــق عــن كل

تلــك الجرائــم ومحاكمــة املســؤولني عنهــا قانونيــا.

ويــرى مــن الــروري إلغــاء األجهــزة القمعيــة التــي اســتحدثها النظــام لقهــر

وإرهــاب املواطنــن وإعــادة تشــكيل الجهــاز األمنــي الــذي يرعــى حرمــة القوانــن

وحقــوق املواطنــة واإلنســان وأمــن البــاد وفــق القانــون.
 )17الجيش والقوات املسلحة:

أكــد املجتمعــون عــى أهميــة إعــادة بنــاء املؤسســات العســكرية والقــوات

املســلحة العراقيــة عــى نحــو مهنــي ووطنــي ســليم بعيــدا عــن نزعــات عســكرة
املجتمــع والرصاعــات الداخليــة وسياســات التمييــز القومــي والطائفــي ونبــذ

مشــاريع تطويــر أســلحة الدمــار الشــامل وكل األســلحة املحرمــة دوليــا وإبعــاد
الجيــش عــن أعــال القمــع الداخــي ونهــج العــدوان الخارجــي وتحديــد مهمتــه

بالدفــاع عــن الوطــن واإلعــار.

 )18األوضــاع االقتصادية وتصفية آثار حربني مدمرتني:

يحمــل املؤمتــر النظــام الحــايل مســؤولية التدهــور االقتصــادي واملعــايش

واألمنــي واالجتامعــي الــذي يعيشــه العــراق بتدمــر وتهجــر املاليــن مــن أبنائــه

مــن مناطــق ســكناهم إىل الخــارج ويحيــي الــدول الشــقيقة والصديقــة عــى
اســتضافتهم وتقديــم املالجــئ والتســهيالت لهــم.
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كــا يحمــل املؤمتــر نظــام صــدام املســؤولية األخالقيــة والقانونيــة والتاريخيــة

يف حربــه ضــد الجارتــن إيــران والكويــت ،ويطالــب بالتعــاون مــع الدولتــن الجارتــن
إلطــاق رساح األرسى واملحتجزيــن وإنهــاء آثــار ومرتتبــات تلــك الفــرة الشــاذة
ويضمــن عــدم اســتخدام أراضيــه للعــدوان عــى الــدول األخــرى.

ويحمــل املؤمتــر النظــام الحــايل املســؤولية األوىل يف فــرض الحصــار والعقوبــات

عــى العــراق ويطالــب املجتمــع الــدويل ودول الجــوار أن تعمــل مبســؤولية مــع
النظــام الجديــد وتتعــاون معــه إلنهــاء األوضــاع الشــاذة التــي يعيشــها وتصفيــة كل

اآلثــار العمليــة والقانونيــة واإلجرائيــة وفــق قــرارات األمــم املتحــدة ليعــود العــراق إىل
حظــرة املجتمــع الــدويل ودوائــره اإلقليميــة ليعيــش بســام وأمــن.

كــا يطالــب املجتمــع الــدويل والــدول الشــقيقة والصديقــة واملؤسســات والهيئات

الدوليــة ملســاعدة العــراق خــال الفــرة االنتقاليــة لتجــاوز األوضــاع املأســاوية
التــي يعيشــها شــعبه مــن خــال مــروع متكامــل تســهم فيــه أطــراف عديــدة ويف

مجــاالت مختلفــة.

ويؤكــد عىل رضورة اإلجراءات العاجلة التالية:
أ -تعبئــة حجــم كبــر مــن املــوارد عراقيــا ومــن الجهــات الدوليــة
واإلقليمية.
ب -أن يســمح للعــراق أن يصــل إىل الحــد األقــى مــن طاقتــه
التصديريــة للنفــط.
ت -التفــاوض مــع الجهــات الدائنــة لحــل مشــكلة الديــون
والتعويضــات املرتتبــة عــى العــراق.
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ث -الطلــب مــن املجتمــع الــدويل وخاصــة الــدول الصديقــة
إلطــاق األرصــدة العراقيــة املجمــدة يف الخــارج واملســاعدة
للكشــف عــن ثــروة صــدام واملتورطــن معــه واألفــراد والــركات
الوهميــة أو الحقيقيــة والحســابات املفتوحــة باســمهم يف
مختلــف البلــدان ووضــع اليــد عليهــا باعتبارهــا جــزءا مــن
املــال العــام للشــعب العراقــي.
ج  -كــا يطالــب املؤمتــر الحكــم الجديــد بإعــادة دراســة كل
االتفاقــات التجاريــة واالقتصاديــة والنفطيــة التــي أبرمهــا
العــراق منــذ أغســطس/آب  1990مــع الــركات والــدول
وتشــخيص قانونيتهــا ومصلحــة العــراق يف إبرامهــا.
ح  -ويطالــب املؤمتــر الحكــم الجديــد بشــكل خــاص بالتعــاون
مــع إيــران والكويــت إلطــاق رساح األرسى واملحتجزيــن مــن
الطرفــن وإنهــاء كل اآلثــار الســلبية األخــرى.
 )19برنامــج النفط مقابل الغذاء:

يــرى املؤمتــر أن مــن الــروري الحفــاظ عــى برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء

الــذي يوفــر الغــذاء والــدواء وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة للشــعب العراقــي

والعمــل عــى معالجــة جوانبــه الســلبية حتــى يتــم إعــادة النظــر يف قــرارات

مجلــس األمــن ذات الصلــة ووضــع برامــج مدروســة مــن قبــل الحكــم الجديــد

توفــر أســباب العيــش الكريــم للشــعب وخاصــة للطبقــات الفقــرة وذوي الدخــل
املحــدود وتأخــذ بالحســأن برامــج التنميــة والتوزيــع العــادل لإليــرادات عــى
أقاليــم ومناطــق البــاد كافــة.
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 ) )20قانون جديد للجنســية:

أقــر املجتمعــون بــرورة قيــام الســلطات االنتقاليــة فــورا بتســهيل عــودة

املاليــن مــن املهجريــن واملهاجريــن والالجئــن العراقيــن مــن مختلــف املنــايف

واملغرتبــات وتوفــر املســتلزمات األساســية التــي تســهل عودتهــم الرسيعــة مــع
عوائلهــم للمشــاركة يف إعــادة إعــار الوطــن وإعــادة ممتلــكات املهجريــن إليهــم
وتعويضهــم عــن الخســائر التــي لحقــت بهــم.

 )21تســهيل عودة املهجرين واملهاجرين والالجئني العراقيني:

أقــر املجتمعــون بــرورة قيــام الســلطات االنتقاليــة فــورا بتســهيل عــودة

املاليــن مــن املهجريــن واملهاجريــن والالجئــن العراقيــن مــن مختلــف املنــايف

واملغرتبــات وتوفــر املســتلزمات األساســية التــي تســهل عودتهــم الرسيعــة مــع
عوائلهــم للمشــاركة يف إعــادة إعــار الوطــن وإعــادة ممتلــكات املهجريــن إليهــم
وتعويضهــم عــن الخســائر التــي لحقــت بهــم.
 )22دور الكفــاءات األكادميية والعلمية:

يــويص املجتمعــون بــرورة تــويل الجمعيــات األكادمييــة واالختصاصيــة وكل

العلــاء العراقيــن الذيــن تراكمــت لديهــم مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة والتحصيــل
العلمــي وضــع خرباتهــم يف خدمــة الخطــط اإلمنائيــة اآلنيــة واملســتقبلية ويف

املجــاالت املختلفــة حــال ســقوط النظــام.

يحيــي املؤمتــر شــهداء الحريــة يف العــراق ويعلــن عــن تضامنــه مــع عــرات

اآلالف مــن الســجناء واملعتقلــن السياســيني الذيــن ميكثــون خلــف قضــأن ســجون
النظــام منــذ ســنني وكذلــك مــع ذويهــم ..كــا يحيــي املؤمتــر أهلنــا داخــل العــراق
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وكل زاويــة وشــر منــه ويفخــر بــروح املقاومــة البطوليــة التــي تســخر مبهــازل
االســتفتاء ومرسحيــة إطــاق الســجناء وغريهــا مــن عمليــات التزييــف والتزويــر

إلرادة شــعبنا العراقــي الــذي باتــت ســاعة خالصــه قريبــة جــدا.

يف مــا يــي الئحــة بأعضــاء لجنــة املتابعــة والتنســيق التــي أقرهــا مؤمتــر

املعارضــة العراقيــة يف ختــام أعاملــه اليــوم الثالثــاء يف لنــدن ،ويتكــون مــن 65

شــخصية أضيــف إليهــا يف وقــت الحــق عــرة آخريــن:
 إبراهيم حمودي -2أحمد الجلبي
 -3العقيد أحمد عيل محســن
 -4أكرم الحكيم
 -5ألربت يلدا
 -6إياد السامرايئ
 -7إياد عالوي
 -8أيهم السامرايئ
 -9السيدة بيان األعرجي
 -10بيان جرب
 -11توفيق اليارسي
 -12جالل طالباين
 -13جنيد منكو
 -14جواد العطار
 -15جوهر نامق
 -16حاتم مخلص
 -17حاتم شــعالن أبو الجون
 -18حاجم الحسيني
 -19حامد البيايت
 -20حسني الجبوري
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 -21حسني الشعالن
 -22حسني الشامي
 -23رضا جواد تقي
 -24الســيدة سعاد الكرمياوي
 -25سعد البزاز
 -26سعد جواد
 -27سعد صالح جرب
 -28سعدون الدليمي
 -29سنان الشبيبي
 -30صادق املوسوي
 -31الســيدة صفية السهيل
 -32صــاح الدين بهاء الدين
 -33صالح الشيخيل
 -34صنعان أحمد آغا
 -35طارق األعظمي
 -36عادل عبد املهدي
 -37عباس البيايت
 -38عبدالعزيز الحكيم
 -39عبد الســتار الجمييل
 -40عبد املجيد الخويئ
 -41عز الدين سليم
 -42عيل بن الحسني
 -43غسان العطية
 -44فاروق رضاعة
 -45فؤاد معصوم
 -46قادر عزيز
 -47كريم أحمد
 -48كنعان مكية
 -49كورست رسول عيل
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 -50كوران طالباين
 -51محمــد بحر العلوم
 -52محمد تقي املوىل
 -53محمد الحيدري
 -54محمــد عبد الجبار
 -55محمــد الحاج محمود
 -56مسعود بارزاين
 -57مشعان الجبوري
 -58مرض شوكت
 -59موفق الربيعي
 -60ناجي حلمي
 -61نجم الدين كريم
 -62هوشيار زيباري
 -63اللواء الركن وفيق الســامرايئ
 -64وليد محمد صالح
 -65يونادم يوسف كنا
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الوثيقة السياسية لضامن حقوق املك ّونات القومية
والدينية يف كوردستان
هــذه الوثيقــة أعــدت مــن قبــل اللجنــة املختصــة التــي كانــت
تحــت إرشاف الدكتــور خلیــل ابراهیــم وعضويــة (رومیــو هــكاري،
شــيخ شــامو ،منــی القهوجــي ،فیــان دخيــل ،د.طالــب كاكەيــي ،كريم
ســليامن ،هــاالن هرمــز ،محمــد ســعدالدين) ،تــم املصادقــة علیهــا،
باإلجــاع ،يف آخــر اجتــاع للجنــة العليــا لالســتفتاء يف يــوم /۲٤
ایلــول.۲۰۱۷/

نحــن أعضــاء املجلــس األعــى لالســتفتاء يف كوردســتان باعتبارنــا ممثــي

معظــم األحــزاب الكوردســتانية ،انطالق ـاً مــن إمياننــا أن كوردســتان وطــن الجميــع

مــن كــورد وتركــان والكلــدان الرسيــان اآلشــوريني والعــرب واألرمــن ،ومــن مســلمني
وإيزيديــن ومســيحيني وكاكائيــة ويهــود وزرادشــتيني وصابئــة مندائيــة والشــبك،
ويف الوقــت الــذي نســتذكر االضطهــاد واالســتبداد واملــآيس التــي تعـ ّرض لهــا شــعب

كوردســتان بكافــة مك ّوناتــه منــذ عقــود ،وإدراكاً منــا أن القضــاء عــى تلــك املــآيس
ال ميــ ُّر إال عــر القضــاء عــى التمييــز واالضطهــاد القومــي والدينــي والطائفــي

وتعزيــز حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية واحرتامهــا دون متييــز بســبب العــرق
أو اللغــة أو الديــن أو املعتقــد ،وتكرميـاً ألرواح شــهدائنا مــن أجــل التحـ ُّرر والقضــاء

عــى التمييــز ،واســتلهاماً مــن روح التســامح والتآخــي وقبــول اآلخــر التــي يتحــى

بهــا شــعب كوردســتان ،وإميان ـاً منــا بحقــوق اإلنســان األساســية وبكرامتــه وقيمتــه

188

وبالحقــوق املتســاوية للشــعوب صغريهــا وكبريهــا ،واسرتشــادا ً باملبــادئ التــي
تتضمنهــا االتفاقيــات الدوليــة حــول احــرام حقــوق األقليــات القوميــة والدينيــة

واللغويــة وحاميتهــا وتنميتهــا ،وإميانــاً منــا أن تتمتــ َع املك ّونــاتُ يف كوردســتان

بحقوقهــا عــى أســس دميقراطيــة وســيادة القانــون والعدالــة سيســهم يف تعزيــز
األمــن والســام ليــس يف كوردســتان وحســب ،بــل ويف املنطقــة والعــامل أيضـاً ،لــكل

ذلــك قررنــا تنظيــم العالقــة بــن املك ّونــات والدولــة عــى األســس اآلتيــة:

املادة (:)1
اإلقــرار بالتعدديــة القوميــة والدينيــة واملذهبيــة والثقافيــة للمجتمــع
الكوردســتاين وضــان حقــوق جميــع املكونــات عــى أســاس املواطنــة
واملســاواة ومراعــاة الخصوصيــات الدينيــة والعقائديــة ومامرســة الشــعائر
والطقــوس والحفــاظ عــى دور العبــادة والعنايــة بهــا.
املادة (:)2
أ .ضــان الحقــوق القوميــة والثقافيــة واإلداريــة للرتكــان والكلــدان
الرسيــان اآلشــوريني والعــرب واألرمــن ،بــدءاً بــاإلدارة الذاتيــة والحكــم الــذايت
والالمركزيــة وصــو ًال اىل الفدراليــة يف مناطــق املكونــات التاريخيــة اســتناداً
إلحصــاء عــام .1957
ب .ضــان حقــوق املكــون االيزيــدي بــاإلدارة الذاتيــة والحكــم الــذايت
والالمركزيــة وصــوالً إىل الفدراليــة يف مناطــق ذات الكثافــة الســكانية للمكون،
وينظــم ذلــك بقانــون.
املادة (:)3
ضامن التمثيل العادل للمكونات يف املجالس املنتخبة الترشيعية
واألجهزة اإلدارية والسلك الدبلومايس والهيئات املستقلة وينظم بقانون.
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املادة (:)4
ضــان متثيــل املكونــات القوميــة والدينية يف املحكمــة الدســتورية العليا
حســب املؤهــات التــي تقتضيهــا القواعــد العامة.
املادة (:)5
ضــان مشــاركة املكونــات القوميــة والدينيــة يف املؤسســات التنفيذيــة
واملناصــب الســيادية ويف املنظومــة الدفاعيــة وقــوى األمــن الداخــي وقــوات
البيشــمركة حســب القوانــن النافــذة.
املادة (:)6
اعتبــار اللغــات الكورديــة والرتكامنيــة والرسيانيــة والعربيــة واألرمنيــة
لغــات رســمية يف كوردســتان وينظــم ذلــك بقانــون.
املادة (:)7
دستان وشعاره ونشيده الوطني اىل املكونات وينظم بقانون.
املادة (:)8
تنظــم األعيــاد واملناســبات القومية والدينيــة والعطل الرســمية للمكونات
بقانون.
املادة (:)9
تكفــل الدولــة حريــة املعتقــد ومامرســة الشــعائر والطقــوس الدينيــة
لكافــة املكونــات الدينيــة.
املادة (:)10
ألتبــاع املكونــات الدينيــة غري املســلمة إتباع األحــكام الخاصــة بأحوالهم
الشــخصية عــر تشــكيل محاكــم املــواد الشــخصية وعــدم فــرض أحــكام
ديانــة عــى أتبــاع ديانــة أخــرى.
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املادة (:)11
إزالــة ومنــع التغيــر الدميوغــرايف يف مناطــق املكونــات التاريخيــة
اســتناداً إلحصــاء  1957منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة وإزالــة املظــامل وآثــار
اإلبــادة الجامعيــة التــي تع ـ ّرض لهــا الكــورد االيزيديــون والكلــدان الرسيــان
اآلشــوريون والرتكــان وســائر املكونــات األخــرى وتنميــة املناطــق التــي
تعرضــت إىل الدمــار وتعويــض األرضار الواقعــة.
املادة (:)12
ضــان حــق إنشــاء املجالــس والرابطــات والجمعيــات واملنظــات واألندية
الخاصــة باملكونات.
املادة (:)13
تلتــزم الدولــة بحاميــة وإحيــاء املواقــع األثريــة والحضاريــة والدينيــة لكافة
املكونات.
املادة (:)14
تــدرج يف مناهــج الرتبيــة والتعليــم تاريــخ املكونــات ومفاهيــم التســامح
والتعايــش وقبــول اآلخــر ورفــض ثقافــة الكراهية والتمييــز ،وكل ما يــؤدي اىل
العنــف يف الفكــر واملامرســة.
املادة (:)15
مشــاركة ممثــي جميــع املكونــات القوميــة والدينيــة يف صياغــة دســتور
الدولة.
املادة (:)16
يتم تنفيذ مواد هذه الوثيقة مع تفعيل أول دورة برملانية يف كوردستان
بعد صدور الوثيقة.
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اعالن املبادئ الدستورية

1

مقدمة

اعتــادا ً عــى نــص الفقــرة  21مــن ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي يشــر إىل هــدف
األمــم املتحــدة الرامــي " إىل إمنــاء العالقــات الدوليــة بــن األمــم عــى أســاس احرتام
املبــدأ الــذي يقــي بالتســوية بــن الحقــوق بــن الشــعوب وأن يكــون لــكل منهــا
حــق تقريــر املصــر" ،و املــادة  55مــن امليثــاق التــي تنــص عــى " تهيئــة دواعــي
االســتقرار والرفاهيــة الرضوريــن لقيــام عالقــات ســليمة بــن األمــم مؤسســة عــى
احــرام املبــدأ الــذي يقــي بالتســوية يف الحقــوق بــن الشــعوب ،وأن يكــون لــكلّ
منهــا حــق تقريــر املصــر" ،وكذلــك مــا جــاء يف قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  1514يف
كانــون األول  1960املتضمــن إعــان منــح االســتقالل للشــعوب والبلــدان املســتعمرة
إنــه "لجميــع الشــعوب الحــق يف تقريــر مصريهــا ،ولهــا مبقتــى هــذا الحــق أن
تح ـ ّدد بحريــة مركزهــا الســيايس ،وتســعى بحريــة إىل تحقيــق إمنائهــا االقتصــادي
واالجتامعــي والثقــايف" ،وإشــارة إىل املــادة األوىل مــن العهديــن الدوليــن للحقــوق
املدنيــة والسياســية وللحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة الصادريــن عــام
 1966حــول إعطــاء الحــق لــكل الشــعوب يف تقريــر مصريهــا ،ولهــا مبقتــى هــذا
الحــق أن تقـ ّرر وضعهــا الســيايس ،وتتابــع بحريــة إمناءهــا االقتصــادي واالجتامعــي
 -1باقرتاح من مسعود بارزاين رئيس إقليم كوردستان وبعد مصادقة اللجنة العليا لالستفتاء ،تم إعداد
مرشوع إعالن املبادئ الدستورية من قبل الدكتور كاوه محمود سكرتري الحزب الشيوعي الكوردستاين.
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والثقــايف ،وإشــارة إىل إعــان مبــادئ القانــون الــدويل ذات الصــة بالعالقــات الوديــة
والتعــاون وفقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة الصــادر بقــرار الجمعيــة العامــة 2615
لعــام  1970تحــت مبــدأ تســاوي الشــعوب يف حقوقهــا وحقهــا يف تقريــر مصريهــا
بنفســها أنــه " لجميــع الشــعوب مبقتــى مبــدأ تســاوي الشــعوب يف حقوقهــا
وحقّهــا يف تقريــر مصريهــا بنفســها املك ـ ّرس يف ميثــاق األمــم املتحــدة ،الحــق يف
خــل خارجــي مركزهــا الســيايس ويف أن تســعى بحريــة إىل
أن تحــدد بحريــة دون تد ُّ
تحقيــق إمنائهــا االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف ،وعــى كل دولــة واجــب احــرام
هــذا الحــق وفقـاً ألحــكام هــذا امليثــاق" .وإشــارة إىل نــص اإلعــان العاملــي لحقــوق
الشــعوب الصــادر عــام  ،1976وكذلــك البنــد الثامــن مــن بنــود اتفاقيــة هلســنيك
املنبثــق عــن مؤمتــر األمــن والتعــاون األورويب يف ا آب  1975وكذلــك اإلعــان الصــادر
عــن مؤمتــر فيينــا لحقــوق اإلنســان عــام  1993الــذي عقــد بــإرشاف األمــم التحــدة
والــذي أكــد عــى أن " لجميــع الشــعوب الحــق يف تقريــر مصريهــا ،وإضافــة إىل آراء
محكمــة العــدل الدوليــة حــول إلــزام حــق تقريــر املصــر يف معــرض قراراتهــا حــول
ناميبيــا يف  21حزيــران  1971والصحــراء الغربيــة يف  16ترشيــن االول عــام 1975
وتيمــور الرشقيــة يف  30حزيــران  ،1995ورأي املحكمــة حــول اســتقالل كوســوفو
عــام .2008
وتؤكــد الســوابق يف مجــال القانــون الــدويل هــذا الحــق اســتنادا ً عــى إقــرار املجتمــع
الــدويل انفصــال الســنغال عــن مــايل عــام  ،1960وســنغافورة عــن ماليزيــا ،1960
وبنغالديــش عــن باكســتان  ،1974وارترييــا عــن اثيوبيــا  ،1993وانبثــاق الــدول يف اوروبا
الرشقيــة أوائــل التســعينيات ،وانفصــال جمهوريــات البلطيــق ،وانبثــاق جمهوريــات
االتحــاد الســوڤییتي الســابق ،وتفــكك يوغســافيا إىل ســت دول.
وإشــارة اىل الدســتور العراقــي عــام  2005الــذي يؤكــد يف ديباجتــه ويف املــادة
األوىل منــه أن تطبيــق هــذا الدســتور يحافــظ عــى العــراق أرضــاً وشــعباً وســيادة،
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وأن الدســتو َر ضامــ ٌن لوحــدة العــراق ،ونظــرا ً ملــرور أكــر مــن  13عامــاً عــى إقــرار
الدســتور وعــدم تطبيــق أكــر مــن  50مــادة منهــا ،ونظــرا ً الســتحفال األزمــة البنيويــة
الخاصــة بهيكليــة الدولــة العراقيــة وعــدم إمكانيــة تطبيــق الفدراليــة التــي تعنــي
االتحــاد االختيــاري مــن الناحيــة العمليــة ،ولعــدم إمكانيــة بنــاء الدولــة العراقيــة
بشــكل قــري ونظــرا ً للمخاطــر املحدقــة جــراء هــذا الوضــع يف كوردســتان ،ومــن
أجــل الســعي لتــايف أيــة اصطدامــات مبينــة عــى أســاس قومــي أو عرقــي أو طائفــي
جــه إىل إجــراء
بــن كوردســتان وبــن العــراق ،فقــد قــ ّرر
ين التو ّ
ُ
الشــعب الكوردســتا ُّ
اســتفتاء لتحديــد عالقتــه بالعــراق عــى أســاس حــق تقريــر املصــر وعــر العــودة
إىل إرادة الشــعب الكوردســتاين وقــراره حــول هــذه املســألة ،وســيكون قــرار االســتفتاء
أساسـاً حــل االشــاكاليات والخالفــات بــن كوردســتان والعــراق عــى أســاس دميقراطي
ســلمي ،ويؤســس مســتقبالً لعالقــات ســليمة مبنيــة عــى الجــرة والتعــاون والعمــل
املشــرك ملــا يخــدم مصلحــة الشــعبني العراقــي والكوردســتاين.
يــأيت قــرار االســتفتاء الصــادر مبرســوم مــن رئاســة اإلقليــم تتويجـاً لنضــاالت شــعبنا
الكوردســتاين بكافــة قومياتــه ومك ّوناتــه ونضــاالت حركتــه الوطنيــة التحرريــة ومــا قدمــه
مــن شــهداء وتضحيــات جســام يف عمليــات األنفــال والقصــف الكيميــاوي وحمــات
الجينوســايد ،اعتــزازا ً بنضالنــا عــر التاريــخ مــن أجــل الحريــة والعــدل واملســاواة
والســيادة الوطنيــة وســام البرشيــة ،واســتلهاماً ملــا قدمنــاه للحضــارة اإلنســانية،
مدركــن التحديــات التــى تواجهنــا ،مؤكديــن أن الشــعب هــو مصــدر الســلطات.
ونظــرا ً ألهميــة قــرار االســتفتاء والخيــار املطــروح أمــام الشــعب فقــد ارتأينــا إعــان
املبــادئ الدســتورية العامــة التــي تعتــر أساسـاً لخيــار الدولــة الوطنيــة الكوردســتانية
املســتقلة.
جه ـاً إىل الــرأي العــام الداخــي وإىل الــرأي
يع ـ ُّد هــذا اإلعــان خطاب ـاً سياســياً مو ّ
العــام اإلقليمــي والــدويل وكذلــك إىل الحكومــات والــدول باعتبــاره وثيقــة ضامنة وكاشــفة
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يتــم االشــارة فيــه إىل املبــادئ الدســتورية العامــة التــي يتضمنها دســتور الدولــة الوليدة
مؤكــدا ً عــى طبيعــة النظــام الســيايس والتزامهــا باملواثيــق الدوليــة الصــادرة مــن األمــم
املتحــدة والتزامهــا مببــادئ حقــوق اإلنســان عــى طريــق بنــاء دولــة القانــون مبق ّوماتها
ومؤسســاتها املدنيــة الدميقراطيــة الحديثــة .إن إعــان املبــادئ الدســتورية ليــس بديالً
عــن الدســتور الــذي يجــب أن يشــارك جميــع املكونــات القوميــة والدينيــة يف صياغتــه
مــن خــال جمعيــة تأسيســية ،ويتــم االســتفتاء عليــه مــن قبــل الشــعب.
واســتلهاماً لنضــاالت الشــعب واحرتامـاً ووفــا ًء ألرواح شــهدائه ىف ثوراتــه املتعاقبــة

فإننــا نعلــن املبــادئ األساســية لدســتور الدولــة الوطنيــة الكوردســتانية املســتقلة،عىل
النحــو التــايل:

1ـ جمهوريــة كوردســتان دولــة مدنيــة دميقراطيــة تقــوم عــى
املواطنــة وســيادة القانــون ،وتحــرم التعدديــة ،وتكفــل الحريــة
والعــدل واملســاواة ،وتكافــؤ الفــرص لجميــع املواطنــن دون أي
متييــز عــى أســاس الديــن والعــرق .وهــي دولــة وطنيــة لجميــع
املواطنــن مــن كــورد وعــرب وتركــان وآشــوريني كلــدان رسيــان
وأرمــن ،وتلتــزم الدولــة بحاميــة الــراث الوطنــي الخــاص لكافــة
القوميــات واملكونــات ،وتجســيد ذلــك يف العلــم والنشــيد الوطنيني
يعــر عــن التنــوع القومــي والدينــي.
بالشــكل الــذي
ّ

2ـ الشــعب مصــدر الســلطات ،ميارســها مــن خــال االســتفتاء
واالنتخابــات النزيهــة ،بــإدارة مفوضيــة مســتقلة وتحــت اإلرشاف
القضــايئ ،ووفقــاً لنظــام انتخــايب يضمــن عدالــة التمثيــل
للمواطنــن دون أى متييــز أو إقصــاء .ويضمــن الدســتور متثيــل
كافــة القوميــات واملكونــات يف كوردســتان مــن خــال الكوتــا،
إضافــة إىل الحــق يف القوائــم العامــة.
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3ـ النظــام الســيايس للدولــة جمهــوري برملــاين دميقراطــي يقــوم
عــى التــوازن بــن الســلطات الترشيعيــة والتنفیذيــة والقضائيــة،
والفصــل بينهــا والتــداول الســلمي للســلطة ،وتعــ ُّدد األحــزاب
السياســية ومبــا ال يتعــارض مــع الحقــوق والحريــات األساســية.
4ـ تضمــن الدولــة حقــوق جميــع القوميــات واملك ّونــات يف الدولــة
عــى أســاس املســاواتية بــن االفــراد واملكونــات ومراعــاة
الخصوصيــات وفــق آليــات مبنيــة عــى الدميقراطيــة وتوســيع
الالمركزيــة والحكــم الــذايت واالدارات الذاتيــة ومــن خــال أطــر
متنوعــة تأخــذ بنظــر االعتبــار إرادة املك ّونــات وتطلعاتهــم ،وصــوالً
إىل الفدراليــة يف التنظيــم اإلداري.
5ـ تكفــل الدولــة ،وتضمــن حريــة كافــة املواطنــن يف الديــن
والعقيــدة ومامرســة الشــعائر والطقــوس الدينيــة للمســلمني
وااليزيديــن واملســيحيني والكاكائيــة واليهوديــة والزرادشــتية
والصابئــة املندائيــة وغريهــا مــن األديــان واملعتقــدات.
6ـ دولــة كوردســتان جــز ٌء مــن الــرق األوســط وتعتــر نفســها
جــزءا ً مــن املجتمــع الــدويل ،وتســعى إىل إقامــة عالقــات صداقــة
بــن كافــة شــعوب الــرق األوســط والعــامل وبــن الــدول مبينــة
عــى التعايــش املشــرك والتعــاون مــن أجــل الســلم واالســتقرار
وإطفــاء بــؤر التوتــر ،ومحاربــة اإلرهــاب ،واحــرام ســيادة الــدول
وإقامــة عالقــات مبن ّيــة عــى الجــرة الحســنة وتعزيــز مبــادئ
العدالــة وحقــوق اإلنســان والتعــاون بــن الــدول والشــعوب.
وتلتــزم الدولــة الكوردســتانية باملعاهــدات و االتفاقيــات الدوليــة
وتلــك التــي ترســم الحــدود مــع دول الجــوار ،وتلتــزم الدولــة
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بالحــدود التاريخيــة والجغرافيــة لكوردســتان الجنوبيــة ،وتعمــل
عــى حــل اإلشــكاليات مــع الدولــة العراقيــة عــن طريــق الحــوار،
ويرســخ الســلم واألمــن واالســتقرار .وتســعى هــذه
ومبــا يخــدم
ّ
الدولــة إىل املســاهمة يف بنــاء الحضــارة اإلنســانية.
7ـ قــوات البيشــمركة هــي القــوات املســلحة الكوردســتانية وهــي
ملــك للشــعب ،ويجــب أن تكــون مؤسســة وطنيــة مفتوحــة لــكل
املواطنــن الكوردســتانيني ومبختلــف قومياتهــم ومك ّوناتهــم،
وتحظــر إنشــاء امليلشــيات مبختلــف مســمياتها.
 8ـ تكــون الدولــة مبنيــة عــى ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء
كضامنــة أساســية لتحقيــق العدالــة لجميــع املواطنــن.
9ـ جميــع املواطنــن أحــرار ومتســاوون أمــام القانــون يف الحقــوق
والحريــات والواجبــات العامــة ،والكرامــة االنســانية حــق أصيــل
وهــي مصونــة ويحظــر التمييــز بــن املواطنــن بســبب الجنــس
أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة أو الــروة أو املكانــة
االجتامعيــة أو اآلراء السياســية أو اإلعاقــة أو غــر ذلــك ،وتكفــل
الدولــة حريــة املــرأة وحقوقهــا ،ومشــاركتها يف مراكــز القــرار ،كــا
تضمــن الدولــة املزايــا للفئــات التــي تســتدعي الحاميــة.
10ـ ال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص ىف القانــون واملتهــم بــريء
حتــى تثبــت إدانتــه ىف محاكمــة عادلــة ،وال يجــوز محاكمــة
املدنيــن أمــام أي قضــاء اســتثنايئ أو القضــاء العســكري .وال
يجــوز القبــض عليــه أو تفتيشــه أو احتجــازه أو حبســه أو تقييــد
حريتــه الشــخصية إال بأمــر قضــايئ مســبق .وتكفــل الدولــة حريــة
اإلقامــة والتنقــل لــكل مواطــن.
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11ـ الجنســية الكوردســتانية حــق أصيــل لجميــع املواطنــن يف
الدولــة ،وال يجــوز إســقاط الجنســية أو إبعــاد أي مواطــن عــن
البــاد أو منعــه مــن العــودة إليهــا.
12ـ تكفــل الدولــة حريــة العقيــدة ،وتضمــن حريــة مامرســة العبــادات
والشــعائر الدينيــة ،وتحمــي دور العبادة.
13ـ حريــة الفكــر والــرأي والتعبــر وحريــة الصحافــة ووســائل
اإلعــام مكفولــة مبــا ال ميــس حرمــة الحيــاة الخاصــة وحقــوق
القوميــات واملكونــات ،ويحظــر الرقابــة عــى وســائل اإلعــام أو
مصادرتهــا أو تعطيلهــا إال مبوجــب حكــم قضــايئ مســبب وملــدة
محــددة.
14ـ الحــق يف إنشــاء األحــزاب والنقابــات واالتحــادات
والجمعيــات واملؤسســات األهليــة ،والحــق يف التجمــع والتظاهــر
الســلمي دون إخــال بحقــوق الغــر أو باملبــادئ والحقــوق
والحريــات األساســية.
15ـ تعتمــد الدولــة يف سياســاتها عىل التنمية الشــاملة واملســتدامة
وعــى مبــادئ الحكــم الرشــيد والشــفافية واملواطنــة الكوردســتانية
الفاعلــة وحاميــة الــراث الوطنــي لكافــة الشــعوب واملك ّونــات،
وتلتــزم الــدول بحاميــة الــروات الطبيعيــة (النفــط ،الغــاز ،امليــاه،
املعــادن) ،كونهــا ملكيــة عامــة للشــعب ،وتهــدف تحقيــق الرفــاه
االجتامعــي ،وتلبيــة الحاجــات األساســية للمواطنــن ،وتشــجيع
االســتثامر ،وحاميــة املســتهلك ،وحاميــة املنافســة الحــرة ومنــع
االحتــكار ،وحاميــة البيئــة.

198

16ـ امللكيــة الخاصــة مصونــة ،وال يجــوز املســاس بهــا إال بحكــم
قضــايئ ومقابــل تعويــض عــادل.
تــول الوظائــف العامــة ،وحــق العمــل
ّ
حــق
17ـ لــكل مواطــ ٍن ُّ
مكفــول ،وتعمــل الدولــة عــى توفــر فــرص العمــل لــكلّ مواطــن،
وتلتــزم بوضــع حــ ّد أدىن لألجــور يكفــل للمواطــن مســتوى مــن
املعيشــة يتناســب وكرامتــه اإلنســانية.
18ـ التعليــم األســايس إلزامــي ،وتــرف الدولــة عــى جميــع
املؤسســات التعليميــة العامــة والخاصــة واألهليــة ،مبــا يضمــن
الحفــاظ عــى االنتــاء والهويــة والثقافــة ،وتكفــل الدولــة الحــق
يف التعليــم والحريــات األكادمييــة والبحــث العلمــي واإلبــداع
واالبتــكار والحصــول عــى املعرفــة وتــداول املعلومــات ونرشهــا
واملشــاركة ىف الحيــاة الثقافيــة والفنيــة مبختلــف أشــكالها وتنــوع
أنشــطتها ،وتضمــن اســتقالل الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــى.
وتلتــزم الدولــة بتوفــر فــرص التعليــم ىف مؤسســاتها التعليميــة
باملجــان.
19ـ حرمــة الحيــاة الخاصــة لــكل إنســان ومراســاته ومحادثاتــه
الهاتفيــة واتصاالتــه اإللكرتونيــة واملعلوماتيــة وغريهــا مــن وســائل
االتصــال ،مصونــة ،وال يجــوز االعتــداء عــى حرمتهــا أو تقييدهــا
أو مصادرتهــا إال بأمــر قضــايئ وملــدة محــددة.
20ـ الحــق ىف توفــر حيــاة آمنــة ،وبيئــة نظيفــة خاليــة مــن التلــوث،
والحــق ىف التغذيــة الســليمة والســكن والرعايــة الصحيــة ومامرســة
الرياضــة ،والحــق ىف التأمــن ضــد البطالــة واملــرض والعجــز
والشــيخوخة وفق ـاً ملقتضيــات العدالــة والتكافــل االجتامعــي.
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الوثيقة رقم 1
رئاسة اقليم کوردستان

قـــــــرار إقــــلـيــمي
رقم ( ،)106سنة ٢٠١٧
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جمهورية العراق
إقليم كوردستان
الرئيس

قـــــــرار إقــــلـيــمي
رقم ()١٠٦

اســتنادا ً لقانــون رئاســة إقليــم كوردســتان املرقــم ( )١لســنة ٢٠٠٥
املعــدل ،ومراعــاة املصلحــة العامــة ،واســتنادا ً ملبــادئ حــق تقريــر
املصــر املعــرف بــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة،
والقوانــن الدوليــة لكافــة شــعوب العــامل وقومياتــه ،وألن شــعب
كوردســتان شــعب ميتلــك كافــة مقوماتــه الخاصــة مــن حيــث األرض
واللغــة والثقافــة والتاريــخ والهويــة ،وكافــة أســس التعريــف كشــعب
بكافــة مك ّوناتــه وكافــة املقاييــس اإلنســانية والدوليــة ،لديــه حــق
تقريــر مصــره ومســتقبله.
ناضــل شــعب كوردســتان منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة لرتســيخ
حقوقــه مــن أجــل التعايــش الســلمي مــع شــعوب العــراق األخــرى،
ليكــون وجــوده كشــعب محفوظــاً .ونتيجــة لنضــال حركــة التحــرر
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الكورديــة لعــرات الســنني ،وخــال املراحــل املختلفــة تل ّقــى بعــض
الوعــود واملشــاريع مــن قبــل الســلطات يف العــراق ،وبالرغــم مــن أن
تلــك الوعــود والحقــوق مل تكــن متوافقــة بشــكل كامــل مــع أهــداف
وتضحيــات شــعبنا .ومثــال عــى هــذه الوعــود واملشــاريع ميكــن
اإلشــارة إىل البيــان الربيطــاين  -العراقي يف ســنة  ١٩٢٢حول تأســيس
حكومــة كورديــة ،وقانــون اللغــات املحليــة رقــم ( )٧٤لســنة ،١٩٣١
والترصيــح الرســمي للعــراق عــن وعــود العــراق لعصبــة األمــم ،والتــزام
العــراق بتطبيــق الدراســة الكورديــة يف كوردســتان ،واملــادة ( )٣مــن
الدســتور املؤقــت للعــراق لســنة  ،١٩٥٨ومــروع اإلدارة الالمركزيــة
يف العــراق لســنة  ١٩٦٣وبيــان  ٢٩حزيــران  ،١٩٦٦واتفاقيــة  ١١آذار
ســنة  ،١٩٧٠وقانــون الحكــم الــذايت املرقــم ( )٣٣لكوردســتان  -عــراق
 ،١٩٧٤واملــادة ( )٥٨مــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة
ســنة .٢٠٠٤
مل تقــف الحكومــات املتعاقبــة يف العــراق عنــد انتهــاك املواثيــق
والعهــود وإهاملهــا فقــط ،بــل ردت بالنــار والحديــد عــى مطالــب
الشــعب الكــوردي بحقوقــه املرشوعــة ،وكانــت النتائــج كارثيــة ومدمــرة
لكوردســتان ،مثــل شــ ّنها عمليــات اإلبــادة الجامعيــة ضــد الشــعب
الكــوردي تحــت ُمسـ ّمى عمليــات األنفــال ،وترحيــل الكــورد مــن مدنهــم
ومناطقهــم واالســتيطان القــري ،وتدمــر القــرى والبلــدات الكورديــة
والبنــى التحتيــة االقتصاديــة ،واســتخدام الغــازات الســامة املحظــورة
دولي ـاً ضــد املدنيــن.
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بعــد عمليــة تحريــر العــراق عــام  ٢٠٠٣وســقوط نظــام البعــث
أُتيحــت فرصــة جديــدة لبنــاء العــراق عــى أســاس الدميقراطيــة
واملؤسســاتية واملواطنــة بشــكل تكــون حقــوق كافــة مك ّوناتــه
محفوظــة ،وعــى الرغــم مــن التضحيــات واملأســاة التــي تعـ ّرض لهــا
شــعب كوردســتان إال أنــه شــارك مشــاركة فاعلــة عــن طريــق ممثليــه
يف بنــاء العــراق الجديــد وصياغــة دســتور العــراق لســنة ،٢٠٠٥
الــذي أصبــح أساس ـاً لبنــاء دولــة دميقراطيــة اتحاديــة ذات برملــان
تعــددي عــى أســاس مبــدأ االتحــاد االختيــاري ،وتحديــد أســس
حاميــة املك ّونــات وحــلّ املشــاكل التاريخيــة للبــاد ،لكــن بعــد
مــرور عــدة ســنوات مــن عمــر هــذا الدســتور ،مــازال العــراق مليئــاً
باالنتهــاكات القانونيــة والدســتورية الرصيحــة وانتهــاك األســس
التــي تأسســت عليهــا دولــة العــراق الجديــد مــن تقاســم الحقــوق
والســلطات مــا بــن املركــز واإلقليــم.
ويعتــر تقاســم الــواردات والــروات وتحديــد حــدود إقليــم
كوردســتان مــن أهــم أســس النظــام الفــدرايل .مــن الناحيــة
املاليــة قطعــت ميزانيــة إلقليــم ،ومــن ناحيــة تحديــد الحــدود،
وعــى الرغــم مــن أن املناطــق الكوردســتانية الواقعــة خــارج إدارة
اإلقليــم جــزء مــن كوردســتان مــن الناحيــة التاريخيــة والجغرافيــة
والدميغرافيــة إال أن القيــادة السياســية الكوردســتانية ومــن
أجــل إثبــات حســن النيــة وحــل املشــاكل بشــكل ســلمي وافقــت
عــى املــادة ( )١٤٠مــن الدســتور التــي وضعــت خارطــة طريــق،
وكان مــن املفــرض أن تُنظّــم عمليــة االســتفتاء حتــى نهايــة
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عــام  ،٢٠٠٧يك يتمكــن ســكان هــذه املناطــق تقريــر مســتقبلهم
بحريــة.
ولطاملــا أكــدت القيــادة السياســية يف إقليــم كوردســتان عــى
التزامهــا بنتائــج االســتفتاء مهــا كانــت ،لكــن الحكومــة العراقيــة مل
تطبقــه .وأهملــت تشــكيل املجلــس االتحــادي حســب املــادة ()٦٥
مــن الدســتور.
كذلــك تنــص ديباجــة الدســتور عــى أن شــعب العــراق بــكل أطيافــه
ومكوناتــه قــرر بحريتــه واختيــاره االتحــاد بنفســه ،وأن "االلتــزام
بهــذا الدســتور يحفــظ االتحــاد االختيــاري للعــراق وشــعبه وأرضــه
وســيادته" .وبالعكــس انتهــاك بنــوده يــؤدي إىل تفتيتــه.
وتســبب اســتمرار الحكومــة والقيــادة السياســية العراقيــة عــى
إتبــاع سياســة االنتهــاك وعــدم االلتــزام بنــص الدســتور وتهميــش
حقــوق ومطالــب شــعب كوردســتان ،وألن أوضــاع املنطقــة والعــامل
بشــكل عــام والعــراق خاصــة تتوجــب إصــدار قــرار حــازم مــن أجــل
مســتقبل هــذا الشــعب ،وبعــد االجتــاع والتّشــا ُور مــع األطــراف
السياســية الكوردســتانية مبختلــف مك ّوناتهــا يف  ،٢٠١٧/٦/٧توصلنــا
إىل نتيجــة أنــه يجــب العــودة إىل رأي وإرادة شــعبنا مــن أجــل تقريــر
مصريهــم ومســتقبلهم ،واســتنادا ً عــى هــذه األســس قررنــا:
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-1إجــراء اســتفتاء عــام بتاريــخ  ٢٠١٧/٩/٢٥يف إقليــم كوردســتان
وكافــة املناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة اإلقليــم.
 -2تنظــم عمليــة االســتفتاء عــى شــكل تصويــت عــام رسي مبــارش
وحــر .تبــدأ عمليــة التصويــت مــن الســاعة الثامنــة صباحــاً وحتــى
السادســة مســا ًء.
 -3بهــدف تطبيــق حــق تقريــر املصــر ســيص ّوت املشــارك يف
العمليــة بنعــم أو ال عــى الســؤال املذكــور أدنــاه وذلــك بوضــع عالمــة
صــح عــى االختيــار.
• هــل تريــد أن يكــون إقليم كوردســتان واملناطق الكوردســتانية
خــارج إدارة اإلقليــم دولة مســتقلة؟
 نعم كال -4يجــب أن تتوفــر يف امل ُص ـ ّوت رشوط التصويــت حســب القانــون
والتعليــات.
 -5يجــب أن تطبــع بطاقــة التصويــت باللغــات الكوريــة والعربيــة
والرتكامنيــة والرسيانيــة.
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 -6يعتــر االختيــار الحاصــل عــى غالبيــة األصــوات فائــزا ً ،ويصبــح
ممثـاً لــإرادة العامــة لشــعب كوردســتان مبختلــف مكوناتــه.
 -7بالنســبة لســجل الناخبــن والحملــة االنتخابيــة والتصويــت
وجرائــم االنتخــاب تطبــق أحــكام قانــون االنتخابــات الصــادر مــن
برملــان كوردســتان املرقــم ( )١لســنة  ١٩٩٢امل ُع ـ ّدل وكافــة القوانــن
ذات الصلــة.
 -8تقــوم املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء
يف كوردســتان بتنظيــم االســتفتاء واإلرشاف عليــه وإعــداد ســجل
الناخبــن وفــرز وعــد األصــوات واإلعــان عنهــا .وتتبــع يف هــذا نظــم
وتعليــات وأحــكام القوانــن ذات العالقــة واملقاييــس الدوليــة.
 -9تطبــق املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء
هــذه العمليــة مــع املجلــس األعــى لالســتفتاء يف كوردســتان.
 -10ال يحــق للمؤسســات الحكوميــة والحزبيــة التدخُّــل بــأي
شــكل مــن األشــكال يف شــؤون مســؤويل ومــريف منظّمــي عمليــة
خــل يف شــؤون
االســتفتاء ،ومينــع كافــة األشــخاص واألطــراف مــن التد ُّ
وســلطات املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء عنــد
أدائهــا لواجباتهــا بشــكل محايــد ومســتقل ونزيــه وعلنــي بالكامــل
حســب القوانــن.
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 -11عــى الجهــات املختصــة إفســاح املجــال الــازم ملشــاركة
كافــة أبنــاء الشــعب وضــان حريــة التصويــت والتجمــع وإبــداء الــرأي
والتنقــل حســب القوانــن والتعليــات ،والتنســيق مــع املفوضيــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء لتســهيل العمليــة.
 -12ضــان مشــاركة الجهــات الدوليــة املختصــة الرســمية وغــر
الرســمية ومنظــات املجتمــع املــدين واإلعــام يف مراقبــة كافــة
عمليــات الدعايــة وســر التصويــت وفــرز وعــد األصــوات وإعــان
النتائــج.
 -13تعمــل املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء
عــى فســح املجــال أمــام الجاليــة الكوردســتانية يف الخــارج

للمشــاركة يف االســتفتاء.

مسعود بارزاين

رئيس إقليم كوردستان
أربيل

٢٠١٧/٦/٨
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209

210

211

212

213

الوثيقة رقم ٢
رئاسة اقليم کوردستان

قـــــــــــــــــــــرار
رقم ( ،)106سنة ٢٠١٧
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جمهورية العراق
إقليم كوردستان
الرئيس

قــــــــــرا ر
رقم ( )4لسنة 2017
يف ضــوء اجتامعــات املجلــس االعــى لالســتفتاء املنعقــدة يف 2017/8/23
و ،2017/8/27بهــدف تنظيــم أعــال املجلــس أكــر ،تقــ ّرر مايــي:

أوال :تشكيل سكرتارية املجلس:

أ -تشــكيل ســكرتارية للمجلــس األعــى لالســتفتاء بــإرشاف الســيد (فؤاد حســن)

رئيــس ديــوان رئاســة اإلقليــم ،وعضويــة الســادة املدرجــة أســاؤهم أدناه:

 -1هوشيار زيباري
 -2سعدي أحمد برية
 -3خليل ابراهيم
 -4عبدالرحمــن فارس (أبو كاروان)
 -5بهمن حسني
 -6ممثلو املكونات يف اقليم كوردســتان
 -7دلشــاد شهاب (ممثل مجلس الوزراء)
 -8ممثل عن برملان كوردســتان
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ب -مهام وأعامل الســكرتارية تكون عىل النحو االيت:

 -1تنظيم اجتامعات املجلس األعىل لالســتفتاء وتوثيقها.
 -2إعداد أجندة اجتامعات املجلس األعىل لالســتفتاء.
 -3متابعــة قــرارات املجلــس االعــى لالســتفتاء وإعــام أعضــاء املجلــس االعــى
لالســتفتاء بنتائجهــا.
 -4التنســيق مــع الحكومــة العراقيــة الفيدراليــة ،والــدول األجنبيــة ،ودول جــوار
اإلقليــم ،وتنظيــم زيــارات الوفــد املفــاوض.

ثانيا :تشــكيل اللجنة اإلعالمية:

أ -تشــكيل (لجنــة اإلعــام) بــإرشاف الســيد (مــا بختيــار) وعضويــة الســادة

املدرجــة أســاؤهم ادنــاه:

 -1محمود محمد  /مســؤول مكتب اإلعالم للحزب الدميقراطي الكوردســتاين
 -2يحيى ريشــاوةيي  /مســؤول مكتب االعالم لالتحاد االسالمي الكوردستاين
 -3هندرين أحمد  /مســؤول مكتب االعالم للحزب الشــيوعي الكوردستاين
 -4هيوا ســيد ســليم  /مسؤول مكتب إعالم حزب كادحي كوردستان
 -5ممثلو املكونات يف إقليم كوردســتان
 -6عبدﷲأنور عبدﷲ /رئاســة اقليم كوردستان
 -7زكري موىس وســو /رئاسة إقليم كوردستان
ب -تــؤدي لجنة اإلعالم املهام التالية:

 -1إعداد الربامج واالنشــطة اإلعالمية املحلية والعربية والعاملية.
 -2تعريف املواطنني حول عملية االســتفتاء.
 -3تشــجيع مواطني كوردســتان عىل املشاركة يف عملية االستفتاء.
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ثالثــا :انتخــاب الســيد (فــؤاد حســن) رئيــس ديــوان رئاســة اإلقليــم ،متحدثــاً
باســم املجلــس األعــى لالســتفتاء.
رابعــا :إعــداد مســودة (وثيقــة) خاصــة بحقــوق املك ّونــات يف دولــة كوردســتان
الجديــدة ،بــإرشاف الســيد (خليــل ابراهيــم).
خامس ـاً :إعــداد مســودة (إعــان األســس الرئيســية للدولــة) يف دولــة كوردســتان
الجديــدة بــإرشاف الســيد (د .كاوا محمــود).
سادسـاً :إرسال وفد لزيارة األطراف العربية يف كركوك.
يُن ّفــذ هذا القرار اعتبارا ً من يوم صدوره.
مسعود بارزاين
رئيس املجلس األعىل لإلستفتاء
اربيل
2017/9/1
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218

219

220

الوثيقة رقم ٣
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء

اجـــابـــة األمـــر اإلقـــلــيــمـي
رقم ( ،)69سنة ٢٠١٧

221

إقليم كوردستان العراق

املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات واالستفتاء
مجلس املف ّوضني
الرقم69 :

التأريخ2017/8/14 :

السادة /رئاسة إقليم كوردستان – رئاسة الديوان
م /اجابة األمر اإلقليمي
مجلــس املفوضية یق ّدم لكم تحياتها الحارة..
تــو ّد اإلشــارة إىل األمــر اإلقليمــي ذي عــدد ( )106يف ( ،)2017/6/8حــول إجــراء عمليــة

االســتفتاء ،املفوضيــة تعــرب عــن اســتعدادها إلجــراء االســتفتاء يف  ،2017/9/25وتأمــل

أن يلتئــم برملــان كوردســتان لدعــم اإلجــراءات القانونيــة للعمليــة ،لــي يتــم االســتفتاء يف
وقتــه املحدد.

مع التقدير
هندرين محمد صالح

رئيس مجلس املفوضية

222

223

الوثيقة رقم ٤
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء

االجابة الـــي برلــمــان کــوردســتـان
رقم ( ،)71سنة ٢٠١٧
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إقليم كوردستان العراق

املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات واالستفتاء
مجلس املفوضني
الرقم71 :

التأريخ2017/8/14 :

السيد /رئيس برملان كوردستان
م /االجابة
مجلس املفوضية یق ّدم لكم تحياتها الحارة..

إشــارة إىل كتابكــم املرقــم ( )30يف  ،2017/5/29حــول إجــراء عمليــة االســتفتاء،

اســتعدت املفوضيــة إلجـراء االســتفتاء يف  ،2017/9/25وتعــرب عن املهــا أن يلتئم برملان

كوردســتان لدعــم اإلج ـراءات القانونيــة للعمليــة ،لــي يتــم االســتفتاء يف وقتــه املحــدد.

واتخــذت اإلجـراءات املناســبة إلجـراء عمليــة انتخابــات رئاســة اإلقليــم والــدورة الخامســة
لربملــان كوردســتان يف .2017/11/1
معالتقدير

هندرين محمد صالح

رئيس مجلس املفوضية
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226

الوثيقة رقم 5
رئاسة برملان کوردستان

إلــى /رئـــاســة إقـــليم کـــوردســتان
رقم ( ،) 1812/2/4سنة ٢٠١٧

227

برملان كوردستان – العراق
كوردستان – اربيل
مديرية شــؤون الربملان واللجان
الرقم1813/3/4 :
التأريخ2017/9/17 :

إىل /رئاسة إقليم كوردستان -العراق
م /إرسال التوصيات
اىل /رئاسة إقليم كوردستان -العراق

م /إرسال التوصيات

نرفــق طيـاً نســخة من التوصيــات الصادرة من برملــان كوردســتان -العراق ،اىل ســيادتكم،

التي تم التصويت عليها يف الجلســة االســتثنائية بتأريــخ ( ،)2017/9/15للعمل بتنفيذها.
مع فائق احرتامنا

جعفر ابراهيم اميينيك

نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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توصية املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء بإجراء
استفتاء استقالل كوردستان
أوال:

يــويص برملــان كوردســتان املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
واالســتفتاء بإجــراء االســتفتاء عــى مســألة اســتقالل كوردســتان يف يــوم
االثنــن املصــادف ( )2017/9/25يف إقليــم كوردســتان وجميــع املناطــق
الكوردســتانية خــارج إدارة اإلقليــم.

ثانيا:

يصــادق برملــان كوردســتان عــى جميــع اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل
املفوضيــة العليا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء وكافة الجهــات ذات العالقة
مــن أجــل إنجــاح عمليــة االســتفتاء.

ثالثا:

تســتند املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء ،بخصــوص
اآلليــات القانونيــة إلدارة عمليــة االســتفتاء الســتقالل كوردســتان ،إىل قانــون
انتخــاب برملــان كوردســتان رقــم ( )1لينــة  1992املعــدل ،وكذلــك قانــون
املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء رقــم ( )4لســنة ،2014
وأي قانــون آخــر معنــي.

رابعا:

يخــر برملــان كوردســتان الجهــات املعنيــة يف اتخــاذ أي إجــراء وقــرار آخــر
لضــان حــق تقريــر املصــر وجميــع حقــوق شــعب كوردســتان ،عــى أن يرجعوا
إىل برملــان كوردســتان يف القضايــا املصرييــة ،ويــويص املفوضيــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء بالتنســيق مــع تلــك الجهــات.

خامسا:

التوصيــات الــواردة يف النقــاط أعــاه خاصــة باالســتفتاء املعلــن يف

.2017 /9 /25
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الوثيقة رقم ٦
رئاسة مجلس الوزراء

إجـــــــراء اال ســـتــفــتــاء
الرقم ( ،) ٤٣٥سنة ٢٠١٧
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إقليم كوردســتان – العراق
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة الديوان
دائرة الشؤون اإلدارية واملالية
مديرية اإلدارة
الرقم435 :

التأريخ2017/6/18 :

إىل /الوزارات كافة
م /إجراء االستفتاء
نرفــق طيــاً نســخة مــن األمــر اإلقليمــي املرقــم ( )١٠٦الصــادر مــن قبــل الســيد
رئيــس إقليــم كوردســتان ،اســتنادا إىل كتــاب ديــوان رئاســة اإلقليــم املرقــم ()٣٦٩
الــوارد إلينــا بتأريــخ  ٢٠١٧ /٦ /١١بخصــوص إجــراء االســتفتاء يف إقليــم كوردســتان
واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة اإلقليــم يف  ،٢٠١٧ /٩ /٢٥للقيــام باإلجــراءات
الالزمــة وحســب العالقــات.
املرفق:
 -صورة من األمر أعاله.

مع التقدير

نيجريفان أحمد عبدﷲ
رئيس الديوان
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الوثيقة رقم ٧
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء

اعالن النتائج النهائية لإلستفتاء
إىل ديوان رئاسة إقليم كوردستان
الرقم ( ،) 116سنة ٢٠١٧
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إقليم كوردستان العراق
املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات واالســتفتاء
مجلس املفوضني
الرقم116 :

التأريخ2017/10/10 :

السيد /ديوان رئاسة إقليم كوردستان
املوضوع /إعالن النتائج النهائية لالستفتاء
يهديكم مجلس املفوضني أحر التحيات.

اســتنادا إىل الفقــرة (تاســعا) مــن املــادة (رابعــا) مــن القانــون رقــم ( )٤لســنة  ٢٠١٤مــن قانــون

املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء ،نرفــق لكــم نــص إعــان النتائــج النهائيــة
املصدقــة لعملية اســتفتاء اســتقالل إقليــم كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة إقليم
كوردســتان يف .٢٠١٧/ ٩ /٢٥
معالتقدير...

املرفق/
 نص وثيقة إعالن النتائج النهائية املصدقة لعملية االستفتاء. -الكتاب رقم ( /١الهيئة القضائية لالنتخابات واالستفتاء )٢٠١٧ /

هندرين محمد صالح

رئيسمجلساملفوضني
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إقليم كوردستان العراق
املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات واالســتفتاء
مجلس املفوضني

إعالن النتائج النهائية لإلستفتاء

اعــان النتائــج النهائيــة املصدقــة لعمليــة اســتفتاء اســتقالل
إقليــم كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة إقليــم
كوردســتان يف .٢٠١٧ /٩ /٢٥
اســتنادا ً إىل الفقــرة (تاســعا) مــن املــادة (رابعــا) مــن القانــون رقــم
( )٤لســنة  ٢٠١٤مــن قانــون املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
جــه مجلــس املف ّوضــن بالكتــاب املرقــم ( )١٠٨بتاريــخ (/٢٨
واالســتفتاء ،و ّ
 )٢٠١٧ /٩النتائــج األوليــة لعمليــة االســتفتاء إىل مجلــس القضــاء  -رئاســة
محكمــة متييز إقليــم كوردســتان  -الهيئة القضائيــة لالنتخابات واالســتفتاء
مــن أجــل املصادقــة عليهــا.
صادقــت الهيئــة املوقــرة عــى نتائــج عمليــة اســتفتاء اســتقالل إقليــم
جه إىل
كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة إقليم كوردســتان ،وو ّ
املف ّوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء الكتــاب الرســمي رقم
( /١الهيئــة القضائيــة لالنتخابــات واالســتفتاء )٢٠١٧ /يف (.)٢٠١٧ /١٠ /٤
اســتنادا ً للنقطــة ( )٦مــن الفقــرة (أوال) مــن املــادة (سادســا) مــن القانــون
رقــم ( )٤لســنة  ٢٠١٤مــن قانــون املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
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واالســتفتاء ،يعلــن مجلــس املفوضــن النتائــج النهائية الرســمية املصدقة
الســتفتاء اســتقالل إقليــم كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة
إقليــم كوردســتان ،وهــي كااليت:

نسبة املشاركني من العدد الكيل للمصوتني ( ) ٪٧٢٫١٦
عدداملصوتني

عدداملشاركني

األصوات البيضاء وامللغية و املبعدة

األصوات الصحيحة

4،581،255

3،305،925

219،990

3،085،935

كتبت هذه الوثيقة ووقعت يف يوم األربعاء املوافق  ٢٠١٧ /١٠ /٤يف أربيل.
األصوات الصحيحة
٣،085،935

نعم

ال

2،861،471

ريزان حمه رشيد كريم

نسبة نعم
٪92،73

224،468

إسامعيل حمه عيل عبدالقادر
مقرر املجلس

رئيس إدارة االنتخابات

نسبة ال
٪7،27

املجموع

سليامنمصطفىحسن
نائب رئيس املجلس

هندرينمحمدصالحسعيد
رئيس املجلس

جوتيارعادلمحمود

شريوان زرار نبي

عضو

املتحدث باسم املجلس

نهروسليمحنا
عضو

سياح عبدﷲ قاسم
عضو

٪100

عبدالصمدخرضعبدﷲ
عضو
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الوثائق رقم  ٧و ٨
رئاسة محكمة االستئناف يف إقليم كوردستان

إىل  /املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
واالستفتاء يف إقليم كوردستان
 /إرســــالقـــــــرار

الرقم (/4 ،) 1ترشين األول 2017/
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إقليم كوردســتان – العراق
مجلس القضاء
رئاسة محكمة االســتئناف يف إقليم كوردستان
( الهيئة القضائية لالنتخابات واالســتفتاء)

العدد 1 :

التاريخ/4 :ترشين األول 2017/

إىل  /املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف إقليم كوردستان
املوضوع /إرسال قرار
إشــارة اىل كتابيكــم ذي العدديــن ( )108يف (/28أيلــول ،)2017/و ( )109يف (/2
ترشيــن األول ،)2017/نرســل لكــم طيـاً قــرار الهيئــة القضائيــة لالنتخابــات واالســتفتاء
يف رئاســة محكمــة االســتئناف يف إقليــم كوردســتان املرقّــم ( /1الهيئــة القضائيــة
لالنتخابــات واالســتفتاء )2017 /يف  /4ترشيــن األول ،2017/لتنفيــذ مضمونــه مــع
التقديــر.

الرئيس

أسعد حسني عزيز
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إقليم كوردســتان – العراق
مجلس القضاء
رئاسة محكمة االســتئناف يف إقليم كوردستان
( الهيئة القضائية لالنتخابات واالســتفتاء)

العدد 1 :

التاريخ/4 :ترشين األول 2017/
يف يــوم  /4/ترشيــن األول ،2017 /اجتمعــت الهيئــة القضائيــة لالنتخابــات
واالســتفتاء يف رئاســة محكمــة االســتئناف يف إقليــم كوردســتان برئاســة نائــب
الرئيــس القــايض (أســعد حســن عزيــز) وعضويــة كل مــن الســادة القضــاة (حاجــي
محمــد طاهــر العقــراوي) و (د .محمــد عمــر مولــود) املخولــن إلصــدار القــرارات باســم
الشــعب ،وقــرروا مايــي:

قرار /

بعــد النظــر والتدقيــق يف النتائــج األوليــة الســتفتاء اســتقالل كوردســتان مــن
قبــل املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء يف إقليــم كوردســتان،
واملرســلة الينــا بكتابهــا املرقــم ( )١٠٩يف (/٢٨أيلــول ،)٢٠١٧/وبعــد نــر
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النتائــج األوليــة يف ثــاث صحــف يف يــوم ( /28أيلــول ،)2017 /ومبوجــب الفقــرة
ثالثـاً مــن املــادة التاســعة مــن قانــون املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
واالســتفتاء يف إقليــم كوردســتان ،العــدد ( 4لســنة  ،)2014وبالنظــر لعــدم
وجــود أيــة طعــون ضــد تلــك النتائــج خــال املــدة القانونيــة .لذلــك ومبوجــب
الصالحيــات املخولــة لنــا حســب الفقــرات رابعـاً وخامسـاً وسادسـاً مــن املــادة
التاســعة يف القانــون أعــاه ،قررنــا ،يف يــوم  /4ترشيــن األومل ،2017وبإجــاع
اآلراء ،املصادقــة عــى النتائــج االســتفتاء .ريــن األومل ،2017وبإجــاع اآلراء،
املصادقــة عــى النتائــج اإلســتفتاء.

د .محمد عمر مولود
العضو

حاجيمحمد طاهر العقراوي
العضو

أسعد حسني عزيز
الرئيس
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پێڕســتی ناو ،ناونیشان و شوێنەکان

فهـرســت
األســمــاء
والعناوين
فهـرســت واألمــاكن

األســمــاء
والعناوين
واألمــاكن
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آشنت كارت ر
إبراهيم أحمد
إبراهيم الجعفرى
إبراهيم داود
ابو كاروان
أسعد حسني عزيز
إقبال بور
إسامعيل حمه عيل عبدالقادر
أحمد حسن البكر
أنجيال مريكل
أندرانيك باشا
أوباما
أياد عالوي
األمري فيصل

ا

65
46
150
36
214
244 ,242
106
239
36
61
23
64 ,63 ,49
149 ,105 ,49
27
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,56 ,54 ,50 ,48 ,47 ,46 ,44
إقليم كوردستان
,105 ,102 ,101 ,99 ,95 ,86 ,84 ,82 ,78 ,77 ,76 ,75 ,71 ,57
,151 ,147 ,139 ,118 ,117 ,115 ,113 ,112 ,110 ,107 ,106
,203 ,201 ,191 ,170 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,162 ,158
239 ,238 ,236 ,233 ,227 ,224 ,221 ,214 ,207 ,205 ,204
248,202 ,193, 176 ,135 ,46 ,40
أنفال
107 ,55 ,54
أيزيديني
248 ,76,77
االتحاد اإلسالمي الكوردستاين
248 ,76
االتحاد الوطني الكوردستاين
79
اتحاد بيت نهرين الوطني
79
االتحاد القومي الدميقراطي الكوردستاين
103 ,77 ,76
االتحاد الوطني الكوردستاين
37
اتفاقية الجزائر
105 ,104
اجتامع دوكان
87 ,10
اجتامع سحيال
استفتاء ,205 ,204 ,194 ,193 ,184 ,170 ,169 ,150 ,149 ,148 ,75
224 ,221 ,207 ,206
256 ,251 ,79 ,78 ,76 ,23 ,22
أشوري
28 ,24 ,22 ,5
االمرباطورية العثامنية
25
أرض روم
22
االمرباطورية العثامنية
أربيل 239 ,207 ,165 ,164 ,152 ,151 ,108 ,105 ,92 ,81 ,78 ,76 ,40 ,23
23
أرمن
128
ارمينيا
129
اريترييا
25
أزمري

250

106 ,105 ,25
األردن
43 ,32 ,31
اإلنكليز
61 ,59 ,24
أملانيا
أمريكا 107 ,90 ,89 ,88 ,87 ,65 ,64 ,63 ,54 ,51 ,49 ,46 ,28 ,10
129
اندونیسي ا
85 ,84
أوروب ا
182 ,181 ,109 ,49 ,40 ,37 ,31 ,20
إيرا ن
249 ,29 ,28 ,24
إيطاليا

ب

249 ,63 ,49
باراك أوباما
39 ,31 ,22
بارزان
46 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,31 ,30 ,29 ,26 ,24 ,23 ,22 ,21
بارزاين
36 ,34 ,33
بارزاين الخالد
57
بان كيمون
29
بريس كاكس
214
بهمن حسني
46
بول برمير
108
بول فانك
49
برينارد تراينور
88 ,87
بريت ماككورك
بيشمركه,105 ,104 ,103 ,73 ,72 ,70 ,65 ,٦٣ ,62 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52
115 ,114 ,109 ,108 ,107 ,106
برملان كوردستان 228 ,227 ,224 ,221 ,214 ,206 ,78 ,76 ,71 ,66 ,46
بادينان
باريس

249 ,40
25

251

192 ,125
باكستان
31
بالك
29
بروكسل
107 ,87 ,31 ,28 ,25 ,23
بريطانيا
,56 ,52 ,51 ,50 ,47 ,43 ,42 ,39 ,37 ,34 ,29 ,10
بغداد
,99 ,96 ,89 ,88 ,86 ,85 ,84 ,74 ,70 ,69 ,68 ,67 ,64 ,61 ,57
152 ,142 ,138 ,137 ,123 ,112 ,108 ,105 ,104 ,100
29
بلجيكا
39
بلدروز
25
بلفور
125
بنغالدیش
34
بني هرير
34
بريه مكرون
128 ,123 ,24
بريوت

تیلرسون
التكية القادرية
تبليس
ترحيل
تركيا
تلعفر
تيمور الرشقية

ت

89 , 87
21
24 ,23
170,43 ,39 ,38
30 ,29 ,28
102 ,73
129 ,121

252

ثورة أيلو ل
ثورة كوردستان

جرجيس فتح 
ﷲ
جعفر ابراهيم اميينيك
جو بايدن
جوتيار عادل محمود
جورج بوش

ث
ج

جبهة تركامن العرا 
ق
جمعية الثقافة الرتكامنية يف كوردستان
جمعية الليرباليني الرتكامن
جدار برلني
جنوب كوردستان
جالديران
جبال حمرين
جبل سفني
جبل شنكال
الجزائر
الجزيرة
جلوالء
جورجيا
جيك
جيكوسلوفاكيا

121 ,46 ,36 ,34 ,33 ,10
37

23
250 ,227
64
239
49 ,46
250 ,78 ,76
79
79
59
27
20
28
34
55 ,54
248 ,37
54
39
23
59
250 ,59

253

ح

الحركة اإلسالمية يف كوردستان
حركة الرتكامن املستقلني
حركة التغيري
حركة الحرية الدميقراطية الكوردستانية
الحركة الدميقراطية األشورية
حزب اإلتحاد الدميقراطي الكلداين
حزب اإلشرتايك الدميقراطي
حزب اإلصالح والتقدم الكوردستاين
حزب اإلنقاذ القومي الرتكامين
حزب التنمية الرتكامين
الحزب الدميقراطي الكوردستاين
حزب الشعب الرتكامين
حزب الشيوعي العراقي
حزب العامل والكادحني الكوردستاين
حزب الكادحني الكوردستاين
حزب بيت نهرين الدميقراطي
الحرس الثوري اإليراين
الحركة اإلسالمية يف كوردستان
الحركة الدميقراطية الرتكامنية
الحركة الدميقراطية لشعب كوردستان
الحزب اإلشرتايك الدميقراطي الكوردستاين
الحزب التقدمي الدميقراطي الكوردستاين
الحزب الدميقراطي الرتكامين الكوردستاين
الحزب الدميقراطي الكوردستاين
الحزب الشيوعي الكوردستاين
الحزب القومي الكوردستاين

251
79
63
79
251, 78 ,76
79
251
251 ,77 ,76
79
251 ,78 ,76
251
79
191,251 ,77 ,76
251 ,77 ,76
251 ,77 ,76
79
109 ,106
77 ,79 ,76
79
79
77 ,76
79
79
77 ,76 ,37
191 ,77 ,76
79

254

حزب الوطني األشوري
الحشد الشعبي
الحويجة
حرض
حلبجة
حمرين

خليل إبراهيم

79
170 ,164 ,153 ,104 ,103
102 ,73 ,39
67 ,64 ,51
176 ,135
137 ,28

خ

خانق 
ني
خورماتو

252 ,144 ,46
103

داغستا ين
دبليو .يئ.ويكرام
درباز كورست
دلشاد شهاب
دوكالس سليامن
داعش
داقوق
دجلة
دهوك
دوز

81

د

22
23 ,22
63
214
109 ,108 ,107

,73 ,72 ,70 ,68 ,67 ,65 ,64 ,60 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,10
166 ,152 ,112 ,108 ,107 ,105 ,103 ,102 ,101 ,88 ,87
103
87
164 ,151 ,87
39

255

دوزخورماتو
دوكان

ر.ف.جاردي ن
روبريت ستيفن بيكروفت
روز نوري شاويس
رومیو هكاري
ريزان حمه رشيد كريم

103
106 ,105 ,104 ,103

ر

رازان
رانيه
رواندوز
روسيا
رومانيا

زملاي خليل زا د
زكري موىس وسو
زاخو
زمار
زهاو
زوزك

29
51
80 ,51 ,47
187
239
23 ,22
252 ,34
252 ,34 ,31
28 ,25 ,23
28 ,24

ز

50
215
39
253 ,55 ,46
20
253 ,35

256

السيد عامر الحكيم
سعدي أحمد بريه
سليامن مصطفى حسن
سليامن نظيف باشا
سياح عبدﷲ قاسم
سيد طه محمد صديق النهري
سيد مختار
سريغي سازانوف
سريغي الفروف
سيسيل جي إدمونس
السلطان العثامين
سانت بطرسبورغ
سان رميو
سايكس -بيكو
سحيال
رسبول زهاو
سفني
سلوفاك
سليامنية
سنغافورة
سوريا
سويد
السويس
سيفر
الرسيان
الرسياين
سلوفاك

س

68 ,51
80
239
22
239
22
109
24
23
30
22
24
25
25
109 ,87 ,55 ,10
20
250 ,34
59
253
125
55 ,51 ,34 ,25
29
253 ,29
28 ,27 ,26 ,25
190 ,188 ,187
256 ,78 ,76
127 ,59

257

151 ,31 ,30
88 ,87 ,73
192 ,129 ,125 ,123 ,33
29
28

سليامنية
سورية
السوفيتي
سويد
سويرسية

شيخ عبدالسالم البارزاين
شريوان زرار نبي
شيخ شامو
شيخ أحمد البارزاين
شيخ محمود الحفيد
رشيف (مكة)
رشق االوس 
ط
رشق كوردستان
شنكال
شنو
شيخان
شام

صالح الدين بهاء الدين
صدام حسني
رصبي ا
صفوية

ش

24 ,23 ,22 ,21
239
187
31 ,30 ,24
43 ,31 ,30
27

195
22
253 ,250 ,152 ,144 ,107 ,72 ,55 ,54 ,46 ,39
253 ,31
46
25

ص

185 ,47
36
169 ,140 ,24
15

258

طالب كاكەيي
طه محمد صديق النهري

ط

طرابزون

254 ,25

العباد ي
عبدالرحمن عارف
عبدالرحمن محمد عارف
عبدالرزاق نايف
عبدالسالم الثاين البارزاين
عبدالسالم عارف
عبدالصمد خرض عبدﷲ
عبدالعزيز العقييل
عبدالكريم قاسم
عبدﷲ انور عبدﷲ
عيل بابري
العثام ين
عامر الحكيم
العبادي
العثامين
العثامنية

187
22

ع

254
254 ,35
36
36
21
35
239
35
34
215
65
22
254 ,68 ,51

152 ,109 ,108 ,106 ,105 ,99 ,90 ,67 ,62 ,56 ,49
39 ,28 ,25 ,23 ,22 ,21
248 ,28 ,25 ,24 ,22 ,21 ,20 ,15 ,7 ,5 ,2

259

,16 ,10
عراق
,38 ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,25 ,24 ,18 ,17
,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39
,74 ,73 ,71 ,68 ,67 ,64 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54
,102 ,101 ,100 ,99 ,96 ,95 ,94 ,90 ,89 ,87 ,85 ,78 ,77 ,76
,118 ,117 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,105 ,104
,147 ,142 ,141 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,133 ,132 ,121
,165 ,164 ,162 ,161 ,160 ,155 ,154 ,153 ,151 ,150 ,148
,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,169 ,167 ,166
,203 ,202 ,201 ,193 ,192 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179
250 ,244 ,242 ,238 ,236 ,233 ,227 ,224 ,221 ,214 ,204

فؤاد حس 
ني
فرانسوا جورج بيكو
فرانك بيكر
فیان دخيل
فرنس ا
فلسطني
فنزويال
فيتنام
فيدرايل
فيدرالية

ف

216 ,214 ,80
24
255 ,107 ,87
187

87 ,28 ,25 ,24
255 ,128
125
128
17
215 ,160 ,139 ,135 ,126 ,125 ,121 ,46 ,17

260

قوباد طالبا ين
القيرص الرويس

ق

قامئة أربيل الرتكامني ة
قامئة األرمن يف برملان كوردستان

255 ,78 ,76
255 ,78 ,76

القدس والقادسية
قربص
قرداغ
قره تبه
قەالدزه

كاوه محمو د
كرخي التي برماغ
كريم سليامن
كورست رسول
كلدا ن
كورد الفيليني
كنيسة كانرتبر ي
كركوك
كرميان
كشمري

63
23

40
128
255 ,40
39
41

ك

191 ,80
47
187
186 ,81 ,63
194, 187
68 ,40 ,39 ,37
23

,106 ,104 ,103 ,98 ,91 ,81 ,80 ,75 ,73 ,56 ,46 ,43 ,40 ,2
216 ,177 ,164 ,153 ,152 ,150 ,149 ,148 ,144 ,108
43 ,40
128

261

39
كفري
,25 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,10 ,7 ,5 ,2
كوردستان
,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,31 ,30 ,28 ,27
,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46
,85 ,84 ,82 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,71 ,66 ,65 ,64 ,63
,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,91 ,90 ,89 ,88 ,86
,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104
,153 ,151 ,149 ,147 ,139 ,136 ,135 ,128 ,119 ,118 ,117 ,116
,188 ,187 ,170 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,158 ,154
,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,195 ,194 ,193 ,191 ,190 ,189
239 ,238 ,236 ,233 ,228 ,227 ,224 ,221 ,216 ,215 ,214 ,207
44
كوري
192 ,169 ,140
كوسوفو
125
كولومبيا
128
كيوبك

ليىل قاسم

ل

لبنا ن
اللغة الكوردية
لندن
لوزان

مارك سايكس
ماكرون
مام جالل
مايكل جوردن

37
256 ,25
21
184 ,172 ,171 ,117 ,46 ,45 ,7 ,5
29 ,28

م

25 ,24
87
104 ,103 ,63 ,49 ,48 ,42
49

262

مار شمعو ن
محمد احسان
محمد الحاج محمود
محمد سعدالدين
محمد طاهر العقراوي
محمد عمر مولود
محمد فاضل باشا داغستاين
محمد هاودياين
محمود محمد
مدحت باشا
مرسور بارزاين
مصطفى بارزاين
مصطفى سيد قادر
مصطفى كامل
مال بختيار
منی القهوجي

22
141
186 ,47
256 ,187
244
244
22
85
215
39
47
22
63
28
215 ,80
187

ملك جور ج
ملك عبدﷲ
ملك فيصل

23
106 ,105
256 ,28

28
مؤمتر القاهرة
28 ,27
معاهدة سيفر
256
مجلس الشعبي الكلداين الرسياين األشوري
239 ,238 ,236 ,224 ,221
مجلس املفوضني
166 ,165 ,164 ,163 ,147 ,99 ,98
مجلس النواب العراقي
78 ,76
املجلس الشعبي الكلداين الرسياين األشوري
79
املجلس القومي الكلداين
املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات واإلستفتاء ,228 ,224 ,223 ,221 ,220
244 ,242 ,238 ,236 ,235
79
املنرب الدميقراطي الكلداين

263

192 ,125
ماليزيا
257 ,256 ,39
مخمور
31
مركور
28 ,27
مكة
256 ,46 ,39
منديل
109
محمودية
موصل ,138 ,137 ,102 ,73 ,72 ,56 ,52 ,51 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25 ,24 ,22
257 ,144

نجم الدين كريم
نرمني ُعثامن
نهرو سليم حنا
نورالدين محمد الربيفكاين
نوري املاليك
نوشريوان مصطفى
نيجريفان أحمد عبدﷲ
نيجريفان بارزاين

ن

نينوى

هادي العامري
هاشم الشبيل
هاالن هرمز
هندرين احمد
هندرين محمد صالح

186 ,84
141
239
21
151 ,150 ,52
47
233
104
257 ,152 ,102 ,81 ,73 ,39

ه

152 ,151 ,143 ,70
141
187
215
239 ,236 ,224 ,221

264

هوشيار زيبار ي
هيوا سيد سليم
هري ر
هلبجه
هندرين
هنكاريا

وحيده ياقو هرمز
ودرو ويلسن
ونستون ترششل

257 ,214 ,186 ,84 ,80
215
34
43 ,40
257 ,239 ,236 ,224 ,221 ,215 ,35 ,34
29 ,24

و

85
120
28 ,27

31
وادي بياو
178 ,172 ,108
واشنطن
وان 204 ,192 ,168 ,156 ,150 ,137 ,134 ,133 ,129 ,125 ,123 ,122 ,24
41 ,22
ورمي
138 ,137 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25
والية املوصل

يان كوبي ج
يحيى ريشاوةيي
يابا ن
يوغسالفيا

ي

87
215
28
192 ,125 ,123
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الخرائط
نەخشەکان
الخرائط

نەخشەکان

الخارطة رقم ١

الخارطة رقم 2
خطة تحرير ناحية ربيعة من
تحت سيطرة داعش اإلرهابي
التي تم تنفيذها في
 /30أيلول2014 /
الخطوط الدفاعية للبيشمركه
مسار الهجوم
مكان تواجد داعش اإلرهابي

الخارطة رقم 3
خطة تحرير ناحية زمار من قبضة
داعش اإلرهابي التي تم تنفيذها في
 /25أيلول2014 /
الخطوط الدفاعية للبيشمركه
مسار الهجوم
مكان تواجد داعش اإلرهابي

الخارطة رقم 4

الخارطة رقم 5

الخارطة رقم 6

الخارطة رقم 7

الخارطة رقم 8

الخارطة رقم 9

284

 /13تشــرين الثاني2015 /
جبل شنكال  -إعالن إنتصار عمليات تحرير مدينة شنكال.

Photo: Adnan Muhammed

285

ﻟﻘﺪ اﺧﺘﱪ ﺷﻌﺐ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ ﻛﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﺳﻼم وﴍاﻛﺔ وﻣﺴﺎواة .ﰲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه
اﻟﺸﻮﻓﻴﻨﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،وﺳﻠﻜﺖ ﻃﺮق اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ واﻹﺑﺎدة
اﻟﺠﻋﻋﻴﺔ واﻹﻧﻜﺎر وﻗﻄﻊ اﻷرزاق.

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﻲ

ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن ﺷﻌﺐ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ اﻷﻣﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق ،أﺟﺮى
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء .اﺳﺘﻔﺘﺎء أﻇﻬﺮ ﻋﻤﻖ اﻟﻨﻀﻮج وإﺎﺎن ﺷﻌﺐ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﺑﺎﻟﺤﻞ اﻟﻌﴫي واﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﺮد
ﻋﲆ ﺻﻮت اﻟﺤﻖ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﺸﻌﺐ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﻛﺎن ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻐﺔ
اﻟﺴﻼح واﻟﻘﻮة واﻟﺸﻮﻓﻴﻨﻴﺔ .اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت
اﻟﻌﺮاق وإﻧﻬﺎء اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﺑ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺑﻐﺪاد ،واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺴﻼم ﻫﻮ ﺗﺮك اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺸﻮﻓﻴﻨﻴﺔ و اﻧﺘﻬﺎج
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ.

ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺎرزاﻧﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.

ارﺑﯿﻞ  -ﻧﯿﺴﺎن ٢٠٢١

ارﺑــﯿـــﻞ

ﻧــﯿـﺴـﺎن
٢ ٠ ٢ ١

