
لقد اخترب شعب كوردستان خالل القرن املايض كل السبل ل  

يف  ومساواة.  ورشاكة  سالم  يف  العراق  دولة  مع  العيش  يستطيع 

باتجاه  الدولة  طاقات  كل  العراقية  الحكومات  سخرت  املقابل 

واإلبادة  والتعريب  التهميش  طرق  وسلكت  والطائفية،  الشوفينية 

الجععية واإلنكار وقطع األرزاق.  

لذلك فأن شعب كوردستان، بعد أن فقد األمل بكل الطرق، أجرى لذلك فأن شعب كوردستان، بعد أن فقد األمل بكل الطرق، أجرى 

االستفتاء. استفتاء أظهر عمق النضوج وإاان شعب كوردستان  

بالحل العرصي والسلمي لقضية معقدة عمرها مئة سنة.  لكن الرد 

لغة  أخرى  مرة  كان  كوردستان،  لشعب  السلمي  الحق  صوت  عىل 

مشكالت  ملعالجة  الوحيد  السبيل  والشوفينية.  والقوة  السالح 

الوحيد  والطريق  وبغداد،  اإلقليم  ب   التعقيدات  وإنهاء  العراق 

للوصول إىل التقدم والسالم هو ترك العقلية الشوفينية و انتهاج 

ثقافة قبول اآلخر.    ثقافة قبول اآلخر.    
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   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

لنــدن  يف  املرســومة  العثامنيــة  اإلمرباطوريــة  خارطــة 

 ،)Mons. R Danville( قبــل  مــن   1893 آيــار/   /12 يف 

تــم اإلشــارة فيهــا اىل قســم مــن جغرافيــة كوردســتان. 
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 )Henry Treesdale & co ( خارطة االمرباطورية العثامنية التي نرشها

يف لـنـدن سنــة 1834، تشيـر اىل قسم من  جغــرافية كــــوردســــتــــان.
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املقدمة

وعــاداٌت  وثقافــٌة  ولغــٌة  وجغرافيــا  تأريــٌخ  الكــوردي  للشــعب 

وتقاليــُد خاصــة، يعيــش منــذ آالف الســنني عــى أرضــه، وطــوال 

ــع  ــش م ــة التعايُ ــش، وثقاف ــامح والتّعاي ــادئ التس ــزم مبب ــخ الت التاري

القوميــات واألديــان األخــرى املتجــّذرة يف عمــق تاريخــه، هــي محــل 

ــزاز.  ــر واالعت الفخ

الشــعب  هــذا  تعــرّض  املاضيــة،  الخمســمئة  الســنوات  خــال 

ــن  ــاة م ــتطاع النج ــه اس ــرة، ولكن ــادة كث ــار وإب ــاوالت إصه إىل مح

. جميعهــا

   قبــل خمســة قــرون تــم تقســيم بــاد الكــورد بــني اإلمرباطوريتــني 

ــم  ــة األوىل، ودون رغبته ــرب العاملي ــد الح ــة، وبع ــة والصفوي العثامني
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ــاً  ــف أوضاع ــيم خلّ ــذا التقس ــع دول. ه ــى أرب ــمت ع ــم، قُّس وإرادته

ــزء  ــراف يف أي ج ــم االع ــف مل يت ــداً، ولألس ــدة ج ــية ُمعّق جيوسياس

ــكار  ــم إن ــا ت ــورد، ك ــة للك ــوق املرشوع ــة بالحق ــزاء األربع ــن األج م

رصاعــات  ظهــرت  الخاطئــة  السياســة  لتلــك  ونتيجــة  وجودهــم. 

طويلــة األمــد مل تســتطع الحكومــات إنهــاء الكــورد، ومل يســتطع 

ــر  ــالت الكث ــال س ــذا املج ــات، ويف ه ــك الحكوم ــقاط تل ــورد إس الك

مــن الدمــاء، وكانــت شــعوب املنطقــة والســام واالســتقرار هــي 

املتــررة األساســية.   

هــذا الواقــع غــر الصحيــح يوحــي أن عــى الطرفــن مراجعــة 

ــدالً  ــلمية، ب ــة والسِّ ــول الدميقراطي ــُر يف الحل ــا التفك ــذات. وعليه ال

عــن الحــروب واإلنــكار. وبحكــم ذلــك الواقــع املفــروض خــال املئــة 

ــات  ــة، حصــل كلُّ جــزء مــن كوردســتان عــى خصوصي ســنة املاضي

معيّنــة بحيــث ال يجــوز أن تصبــَح املشــكاُت والحلــوُل ألّي جــزء 

ــَق  ــزء وف ــكاُت كّل ج ــج مش ــب أن تعال ــرى. ويج ــزاء األخ ــاالً لألج مث

الحــوار،  إطــار  يف  الذاتيــة  وأوضاعــه  املوضوعيــة  خصوصياتــه 

وباألســاليب الســلمية والدميقراطيــة. 

ــزء  ــخ وآالم الج ــى تأري ــوَء ع ــَي الض ــاوُل أن يلق ــاب يح ــذا الكت ه

ــزء  ــذا الج ــة ه ــد مقارن ــنة. وعن ــة س ــل مئ ــراق قب ــَق بالع ــذي أُلِح ال

مــع األجــزاء األخــرى، ناحــظ أن الحركــة التحرريــة الكورديــة يف 

ــات  ــات الحكوم ــا رصاع ــر، أم ــكل أك ــّورت بش ــراق، تط ــتان الع كوردس

مــع الكــورد فقــد كانــت أعنــف، والتهميــش وإلحــاق األذى كان أكثــف، 
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الكــوردي. ولكــن  ووصــل إىل مرحلــة اإلبــادة الجامعيــة للشــعب 

ــة  ــة قضي ــاوالت معالج ــاق ومح ــرص االتف ــت ف ــه، كان ــت ذات يف الوق

العربيــة الصديقــة  الشــخصيات  الكثــر مــن  الكــورد كثــرة، وكان 

ــة واملرشوعــة لشــعب كوردســتان  ــة العادل للكــورد واملتفّهمــة للقضي

ــة.       ــز العراقي ــية واملراك ــراف السياس ــل األط ــودة داخ موج

الدولــة العراقيــة منــذ تأسيســها إىل مرحلــة مــا بعــد 2003 مل 

كتابــع  إبقاءهــم  حاولــت  بــل  الكــورد،  ومشــاركة  برشاكــة  تقبــل 

ــد  ــح. بع ــا مل تفل ــا، ولكّنه ــم فيه ــة وصهره ــية العربي ــة الرئيس للقومي

ــة،  ــة العراقي ــاً، عــن الدول ــام، ملــدة )12( عام 2003، وبعــد انقطــاع ت

عــاد الكــورد بشــكٍل طوعــيٍّ إىل العــراق، وشــاركوا يف بنــاء عــراق 

دميقراطــي فيــدرايل يضمــنُ فيــه الدســتورُ حقــوَق جميــع األطــراف.

الجــدد يف  الحــكام  يتّعــظ  الفرصــة مل  تلــك  لألســف، يف  لكــن 

العــراق مــن التأريــخ، فأعــادوا أخطــاء املــايض، وأخــذت الدولــة 

وعملــت  مامرســاتها،  يف  طائفيــاً  طابعــاً  الفيدراليــة  الدميقراطيــة 

ــّنة( والســيطرة عــى  مــن أجــل تهميــش املكّونــن )الكــورد والسُّ

ــام،  ــل واالنتق ــبيَل التنكي ــلكت س ــدة س ــلطات الجدي ــام. الس إرادتيه

القــرارات  تلــك  بامتيــاز،  طائفيــة  ومامرســاتها  قراراتهــا  وكانــت 

واملامرســات بحــّد ذاتهــا تعــدُّ أدلــًة عــى أن املتســلطن يف العــراق 

الجديــد خطــوا نحــو تقســيم البــاد.

ــلطة،  ــم يف السُّ ــوا أقدامه ــا ثبّت ــنة 2005، وبعدم ــد س ــؤالء، بع ه

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

ــراق  ــدة الع ــاين وح ــروا مع ــة دّم ــروح الطائفي ــم بال ــتور وعمله للدس

واإلجــاع الوطنــي.  

وتجاُهــل  بالدســتور  العراقيــة  الحكومــات  التــزام  عــدم  إن 

والتــوازن، وجهــود تهميــش وتصغــر  والتوافــق  الرشاكــة  مبــادئ 

ــعب  ــت ش ــراق، دفع ــادت يف الع ــي س ــوىض الت ــتان، والف دور كوردس

كوردســتان عــى التفكــر والبحــث عــن ســبيل آخــر للحــل. 

الذيــن تولــوا الســلطات يف العــراق الجديــد، وألنهــم مل يكونــوا 

مؤمنــن بالدســتور ومبــادئ الرشاكــة، يتحّملــون مســؤولية األوضــاع 

ــن  ــذي مل يك ــتاين ال ــعب الكوردس ــراق، والش ــا يف الع ــت اليه ــي آل الت

مســؤوالً عنهــا، كان مــن حقــه أن يســأل، بعــد كل تلــك املأســاة 

واآلالم الفضيعــة: ملــاذا هــؤالء غــر مســتعدين لقبــول رشاكــة الكــورد 

ــة؟.  يف الدول

وإذا كان هــؤالء ال يريــدون رشكاء، ماذا يفعل الكوردي؟ 

هل يبقى معهــم كتابع ُمهّمش؟. 

بالهامشــية.  يرضــون  ال  والكــورد  بالرشاكــة،  يقبلــون  ال  هــؤالء 

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

ــلمياً  ــاً س ــلك طريق ــاذا ال نس ــه كان: مل ــرح نفس ــذي ط ــري ال الجوه

يحقــق األخــوة والســام الدامئــن، ويعالــج بشــكل جــذري كّل الُعقــد 

واملشــكات التاريخيــة املليئــة بــآالم؟. مــع ذلــك، يف تلــك األوضــاع، 
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ــد.  ــا يري ــة م ــتان ومعرف ــعب كوردس ــاء لش ــروري اإلصغ ــن ال كان م

هــل يريــد االســتمرار يف املعانــاة والكــوارث والبقــاء يف الهامــش، أم 

ــتقالل؟. ــد االس يري

 يف 25 أيلــول 2017، رفــع شــعب كوردســتان صوتَــه املــروَع 

بطريقــٍة ســلميٍة، وحقــّق االنتصــاَر. ولكــن ردود األفعــال العراقيــة 

ودول الجــوار واملجتمــع الــدويل تجــاه الصــوت الســلمي لشــعب 

كوردســتان كانــت ظاملــة وبعيــدة عــن مبــادئ حقــوق اإلنســان 

والتعايــش. وأظهــرت أنهــم كانــوا متفقــن عــى اســتمرار معانــاة 

مصالحهــم  ألن  اإلنــكار،  عقليــة  مــع  والعيــش  كوردســتان  شــعب 

تقتــي ذلــك.  

بارزاين  مسعود 

أیلول 2020
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كوردستان تجزئة 

ــت يف 1514  ــي اندلع ــران1 الت ــة جالدي ــال معرك ــتان خ ــت أرض كوردس أصبح

بــن اإلمرباطوريتــن العثامنيــة والصفويــة، ســاحًة للحــرب فيهــا، وكانــت نتيجتهــا 

ويف  الكورديــة،  األمــة  وتشــتيت  اإلمرباطوريتــن  بــن  كوردســتان  أرض  تقســيم 

ــول  ــة رسب ــان يف مدين ــت اإلمرباطوريت ــاو، وقع ــدة زه ــوان معاه ــت عن 1639 وتح

زهــاو2 معاهــدة لتقســيم أرض كوردســتان بينهــام. ومبوجبهــا خضعــت ثــاث أربــاع 

ــة.  ــلطات اإليراني ــع للس ــر خض ــع اآلخ ــة، والرب ــلطة العثامني ــتان للس أرض كوردس

لكــن هــذا التقســيم مل يعــِن أنَّ يف إمكانيــة القوتــن الكبريتــن يف ذلــك الوقــت 

ــوردي.. ــعب الك ــاء الش ــر وإفن صه

رغــم ذلــك التقســيم القــري، اســتطاع الشــعب الكوردســتاين املحافظــة، لفــرة 

طويلــة، عــى لغتــه وعاداتــه الخاصــة، وعــن طريــق الثــورات واالنتفاضــات ورفــض 

1- معركــة نشــبت يف 23/ آب/ 1514 بن اإلمرباطوريتــن العثامنية والصفوية، انتــر فيها العثامنيون 

واســتطاعوا الســيطرة عى مدينة تربيز، عاصمة الصفوين.

2- مدينــة تابعة ملحافظة كرماشــان الواقعة يف غرب إيران، وســكانها من الكورد.
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الثــورات واالنتفاضــات  أن  الخاصــة. ورغــم  بهويتــه  الظلــم متّســك  أشــكال  كّل 

ــن  ــداً م ــم كان واح ــّدي للظل ــاد إال أن التص ــع واإلخ ــرّض للقم ــت تتع ــة كان الكوردي

ــة.. ــرون املاضي ــال الق ــوردي خ ــان الك ــواص اإلنس خ

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

ــكان.  ــة يف بريف ــة القادري ــس التكي ــكاين، رئي ــد الربيف ــن محم ــيخ نورالدي ــزل الش من

وكــا ذكرتــه يف كتــاب )البــارزاين والحركــة التحرريــة الكورديــة(، خــال ذلــك 

ــم  ــة ت ــورد، يف برقي ــاء الك ــائر والوجه ــاء العش ــن رؤس ــٌر م ــدٌد كب ــا ع ــاع دع االجت

ــاح بـــ : ــاين الس ــلطان العث ــا إىل الس توجيهه

1- جعــل اللغــة الكورديــة لغــة رســمية يف املناطــق الكورديــة، وأن 

تكــون الدراســة فيهــا باللغــة الكورديــة.

٢-  يجــب أن يعــرف القامئقاميــون ومــدراء النواحــي واملســؤولون 

الحكوميــون يف املنطقــة الكورديــة اللغــة الكورديــة.

٣-  ألن اإلســام ديــن الدولــة، يجــب أن تُصــَدر األحــكام وفــق 

اإلســامية. الرشيعــة 

٤- تــرف رضائــب الخدمــات الحكوميــة يف تصليــح الطــرق وبنــاء 

املــدارس يف املناطــق الكورديــة .٣ كــا أقســم الحــارضون، يف ذلك 

ــا،  ــازل عنه ــدم التن ــب وع ــى املطال ــاظ ع ــى الحف ــاع ع االجت

ودعــوا الشــيخ عبدالســام بالتوقيــع عــى الربقيــة نيابــة عنهــم. 

وعندمــا اســتلمت الدولــة العثانيــة تلــك الربقيــة، اعتربتهــا 

ــة باالنفصــال. ــة الخــروج عــن األمــر الحكومــي واملطالب مبثاب

٣- مەسعود بارزانی، بارزانی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد، بەرگی یەكەم 1958- 19٣1، چاپخانەی ڕۆژهەاڵت، 

٢0٢0 ل ٢0.
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ــة  ــوة عثامني ــة ق ــت إىل املنطق ــنة 1907 قدم ــة س ــبة، ويف نهاي ــذه املناس وبه

بقيــادة )محمــد فاضــل باشــا داغســتاين(، ومل يتصــدَّ أيٌّ مــن رؤســاء العشــائر 

لتلــك القــوة. ووقــع كلُّ الثقــل عــى بــارزان، حيــث أمــر الشــيخ عبدالســام بالدفــاع 

والتصــّدي للقــوة، واســتمّر البارزانيــون يف الدفــاع ملــدة شــهرين، يف النهايــة 

ــة واللجــوء إىل )مــار شــمعون( األشــوري. ووصــل  ــرك املنطق أرغــم الشــيخ عــى ت

ــاث  ــره ث ــذي كان عم ــارزاين ال ــى ب ــا، وأرس مصطف ــارزان وأحرقه ــتاين إىل ب داغس

ــدة.4  ــنة واح ــدة س ــل مل ــجن املوص ــجنا يف س ــه، وُس ــع والدت ــنوات م س

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

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

ــرًة  ــائَر كب ــق خس ــة، وألح ــودة يف املنطق ــة املوج ــوة الرتكي ــم الق ــارزان، وهاج ب

ــوار  ــون إىل الح ــا العثامني ــم، دع ــار العظي ــك االنتص ــد ذل ــامين. بع ــش العث بالجي

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

ــل  ــا( وايل املوص ــف باش ــليامن نظي ــن )س ــن. لك ــائر البارزاني ــض خس ــم تعوي وت

ــرك الشــيخ  ــر الهجــوم ت ــارزان ســنة 1913، وعــى إث ــة ب ــرة أخــرى منطق هاجــم م

ــه هــذه املــرة إىل رشق كوردســتان، وذهــب إىل الســيد طــه محمــد  املنطقــة، وتوّج

ــة  ــامين هدي ــلطان العث ــص الس ــي. وخص ــرب ورم ــة رازان ق ــري يف قري ــق النه صدي

ــيخ.5 ــل الش ــل أو يقت ــتطيع أن يعتق ــن يس ــة مل مثين

لقــد كان الفكــر االســتقايل راســخاً وموجــوداً عنــد القــادة والرجــال الكــورد 

ــب  ــّدث الكات ــدد تح ــذا الص ــة، ويف ه ــة العثامني ــقوط اإلمرباطوري ــل س ــامء قب العظ

ــی  ــاة ف ــة الحی ــد البرشی ــه )مه ــرام( يف كتاب ــو. يئ.ويك ــاين )دبلي ــة الربيط والرحال

4- مســعود البارزاين، املصدر السابق، ص 20.

5- املصدر الســابق، ص 21.
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ــه  ــن رغبت ــان ع ــاء اإلع ــام. وأثن ــيخ عبدالس ــع الش ــه م ــن لقائ ــتان( ع رشق كردس

بالعــودة إىل بريطانيــا لعــدة أشــهر، أعــرب الشــيخ عبدالســام عــن اســتعداده  

ــن مــن اللقــاء مــع رئيــس كنيســة كانرتبــري  ــا لــي يتمّك للذهــاب معــه إىل بريطاني

ــورج،  ــك ج ــا املل ــزور بعده ــتان، ولي ــرى كوردس ــدارس يف ق ــاء امل ــه بن ــب من ليطل

ــتقال.6 ــأن االس ــه بش ــاور مع ــتان، وليتح ــكلة كوردس ــث مش ويبح

يف العــام 1914 توّجــه الشــيخ عبدالســام مــع )مارشــمعون( اآلشــوري وأندرانيــك 

باشــا األرمنــي مــن قريــة )رازان( إىل تبليــس7 حيــث التقــوا فيهــا مببعــوث القيــر 

ــورد  ــمُّ الك ــة تض ــة مختلط ــة فيدرالي ــيس دول ــأن تأس ــه بش ــوا مع ــرويس، وتباحث ال

واألرمــن واآلشــوريني. مبعــوث القيــر الــرويس تعّهــد مبســاندتهم ومســاعدتهم يف 

ســبيل التحــرر مــن الحكــم العثــاين. يذكــر أن )ســرجي الفــروف( وزيــر الخارجيــة 

الــرويس، وخــال زيارتــه إلقليــم كوردســتان يف 7/ أكتوبــر 2019، كان قــد رصح يل 

يف مدينــة أربيــل، أنــه حســب الوثائــق الروســية فــإن شــخصاً مــن عائلــة البــارزاين 

الشــيخ  بذلــك  الــرويس، وكان يقصــد  بالقيــر8  والتقــى  زار روســيا  ســبق وأن 

ــارزاين. ــام الب عبدالس

كانــت هــذه املعلومــة جديــدة يل بحيــث كنــت أعتقــد أّن الشــيخ عبدالســام 

ــك  ــت تل ــي تل ــا األحــداث الت ــد التقــى فقــط مببعــوث القيــر يف تبليــس، أم ق

يف  ســاهمت  فقــد  روســيا  يف   1917 أكتوبــر  ثــورة  انــدالع  وكذلــك  الزيــارة 

ــن  ــم م ــد عودته ــة. بع ــك الدول ــاء تل ــروس إلنش ــم ال ــاندة ودع ــرة مس ــاء فك إلغ

6- مهــد البرشیــة الحیاة يف رشق كردســتان، دبليو. يئ.ويكرام، نقلــه إىل العربية جرجيس فتح هللا، دار 

آراس للطباعــة والنرش، أربيل 2010، ص 123.

7- عاصمــة جمهورية جورجيا.

8 - القيــر الرويس، نيكوالي الكســاندروفيج رومانــوف، أو نيكوالي الثاين 1868-1918، آخر قيارصة 

روســيا، من 1894 لغاية 1917 كان إمرباطوراً لروســيا.
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ــلّموا إىل العثامنيــن. يف  ــر مؤامــرة قــذرة اُعتقــل الشــيخ ورفاقــه، وُس تبليــس، وإث

البدايــة نقــل العثامنيــون الشــيخ عبدالســام إىل )وان( ومنهــا إىل )املوصــل(، 

ويف وقــت مل متــِض ســوى عــدة أيــام عــى انــدالع الحــرب العامليــة األوىل9، أُعــدم 

ــون األول/ 1914. ــة مــن رفاقــه يف 14/ كان ــارزاين وثاث الشــيخ عبدالســام الب

ــل  ــام، تحّم ــيخ عبدالس ــهاد الش ــد استش ــه بع ــا، أن ــر هن ــروري أن أذك ــن ال م

ــام  ــط، مه ــاً فق ــر عام ــة ع ــر مثاني ــن العم ــغ م ــو يبل ــد، وه ــيخ أحم ــقيقه الش ش

رئاســة البارزانيــن. وكان ذلــك متزامنــاً مــع بدايــة الحــرب العامليــة األوىل، واحتــال 

ــتان. ــوب كوردس ــراق وجن ــزي ألرايض الع ــش اإلنكلي الجي

قبــل أن تضــَع الحــرُب أوزاَرهــا، اتّفــق الحلفــاُء فيــام بينهــم عــى التوقيــع عــى 

سلســلة مــن االتفاقيــات، قــّرروا فيهــا كيفيــة إرشاف قواتهــم عــى املناطــق التــي 

كانــت خاضعــة للعثامنيــن، ووزعــوا ممتلــكات اإلمرباطوريــة العثامنيــة املنهزمــة 

ــت  ــت تح ــي كان ــق الت ــع املناط ــبيل توزي ــار، ويف س ــذا اإلط ــم. ويف ه ــام بينه في

ســيطرة العثامنيــن، وبعــد اتفــاق ثنــايئ بــن الدبلومــايس الربيطــاين )مــارك 

ــاُدِل  ــو(، وتب ــورج بيك ــوا ج ــروت )فرانس ــي يف ب ــايس الفرن ــايكس(، والدبلوم س

ُعقــد اجتــامٌع  الــرويس،  الرّســائل مــع )ســريك ســازانوف(، وزيــر الخارجيــة 

ثــايثٌّ يف مدينــة ســانت بطــرس بــورك، تقــّرر فيــه تنفيــذ الربنامــج الــري الــذي 

ــع  ــأن توزي ــو بش ــورج بيك ــوا ج ــايكس وفرانس ــارك س ــل م ــن قب ــه م ــم صياغت ت

9- بحجــة اغتيــال األمــر وويل العهــد ) ارشــيوك فرانــز فردينانــد Ferdinand Archduke Franz(، مــن 

قبــل )كافريلــو برنســيب  Gavrilo Princip ( الــذي كان عضــواً يف مجموعــة األحــرار الرصبيــن، أعلــن 

إمرباطــور منســا- هنكاريــا) أوتــرش- مجارســتان( يف 28/ حزيــران/1914 الحــرب ضــد رصبيــا، ويف 

اليــوم التــايل أعلنــت كل مــن اإلمرباطوريــة الروســية وبريطانيــا، فرنســا، وبعدهــا إيطاليــا، الربتغــال، 

ــة يف  ــة العثامني ــا والدول ــن أملاني ــت كل م ــل انخرط ــا، ويف املقاب ــب رصبي ــا إىل جان ــا وقوفه روماني

ــن  ــرة ماي ــن ع ــر م ــا أك ــل فيه ــة األوىل، قت ــرب العاملي ــت بالح ــي عرف ــرب الت ــك الح ــرب، تل الح

1918 واندحــار جبهــة أملانيــا والنمســا – هنكاريــا واإلمرباطوريــة  إنســان، وانتهــت يف 11/11/ 

ــة((  العثامني
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التوقيــع عــى املعاهــدة  تــم   1916 آيــار/   /16 يــوم  العثامنيــة، ويف  األرايض 

ــة.  ــة العثامني ــع أرايض الدول ــا توزي ــم مبوجبه ــو(، وت ــوان )ســايكس- بيك تحــت عن

ومبوجــب تلــك املعاهــدة ُمِنَحــْت أرُض روم وطرابــزون ووان وأرمنســتان العثــامين 

ــراق  ــوا الع ــز نال ــان، واإلنكلي ــوريا ولبن ــتلمت س ــد اس ــا فق ــا فرنس ــيا10، أم إىل روس

واألردن وفلســطني.

يف ذلــك االجتــامع بــني الــدول الثــاث، تــم تقســيم كوردســتان التــي كانــت 

ــعب  ــن أرض الش ــٌر م ــزٌء كب ــزاء، ج ــة أج ــة إىل ثاث ــة العثامني ــع لإلمرباطوري تخض

الكــوردي بقــي كــام هــو، وتــم تقســيم الجزأيــن اآلخريــن عــى دولتــي العــراق 

وســوريا قبــل تأسيســهام.

ــاق  ــوا إىل اتف ــو( 11وتوّصل ــان رمي ــون يف )س ــع املتحالف ــان 1920، اجتم يف نيس

جديــد حــول آليــة تقاُســم منطقــة الــرق األوســط. وبعــد إعــداد وصياغــة مســودة 

االتفاقيــة، ســلموها بشــكل مكتــوب إىل الســلطان العثــامين. ويف يــوم 10/ آب/ 

1920 تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل قــوى التحالــف وممثــل الحكومــة العثامنيــة يف 

قريــة ســيفر قــرب باريــس، ومبوجبهــا تــم فصــل الشــام )لبنــان وســوريا(، العــراق، 

ــة. ــة العثامني األردن، وأزمــر عــن الدول

10- يف أكتوبــر 1917، أنهــى الشــيوعيون برئاســة لينــني ســلطات القيــر الــرويس وانســحبوا مــن 

ــع  ــتيادا ليطل ــدا وإزوس ــي براف ــة يف صحيفت ــص االتفاقي ــر ن ــم ن ــة، ويف 1917/11/17 ت االتفاقي

ــص  ــاً، ن ــان، أيض ــة كاردي ــرت صحيف ــام ن ــة أي ــد ثاث ــة، وبع ــعوب املنطق ــام وش ــرأي الع ــا ال عليه

ــة. االتفاقي

11- هــذا االجتــامع الــذي عقــد يف نيســان 1920 بــني بريطانيــا وفرنســا والواليــات املتحــدة، حــّدد 

ــل  ــة املوص ــت والي ــا أصبح ــا وفرنس ــني بريطاني ــّري ب ــاق ال ــب االتف ــة. وحس ــدول العربي ــع ال وض

تحــت ســيطرة الفرنســيني، ولكــن فرنســا يف ذلــك االجتــامع رفعــت يدهــا عــن واليــة املوصــل لصالــح 

ــال الفرنــي.  ــان لاحت ــم إخضــاع ســوريا ولبن ــا. بــرط أن تنفــذ وعــد بلفــور، وت حليفتهــا بريطاني

ســان رميــو مدينــة إيطاليــة.
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اتفاقيــة ســيفر )تــم توقيعهــا يف 10/ آب/1920(، خصصــت جــزءاً منهــا للشــعب 

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

الكــورد، يف  إذا طالــب  بعــد هــذه املعاهــدة،    )خــال عــام 

املناطــق املذكــورة يف املــادة 62، مــن عصبــة األمــم االســتقال، 

وإذا أثبتــوا أن غالبيــة الكــورد يرغبــون االســتقال واعرتفــت 
جمعيــة األمــم أن الكــورد يســتحقون االســتقال(. 12

12- مســعود البارزاين، املصدر السابق ص 62.
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تأسيس دولة العراق

ــذي  ــتان ال ــوب كوردس ــم جن ــمَل إقلي ــذي ش ــيفر ال ــدة س ــى معاه ــع ع إثرالتوقي

ــوة  ــة لدع ــتان، وتلبي ــال كوردس ــن ش ــعاً م ــزءاً واس ــل وج ــَة املوص ــمُّ والي كان يض

ــؤون  ــؤول ش ــاين ومس ــتعمرات الربيط ــر املس ــل، وزي ــتون ترشش ــن ونس ــارشة م مب

ــراق،  ــة الع ــاء مملك ــه إنش ــّرر في ــر تق ــنة 1921 مؤمت ــرة س ــد يف القاه ــراق، عق الع

ــر  ــّن )األم ــط، ُع ــرشق األوس ــة يف ال ــية الربيطاني ــة الرئيس ــار السياس ــاً إلط ووفق

ــاج  ــكاً عــى العــراق ومنحــه الت ــة( مل ــاين للحســن رشيــف )مك فيصــل( النجــل الث

امللــي، طبعــاً دون أن يتــم مراعــاة خصوصيــات الشــعوب التــي تقطــن هــذا اإلقليــم 

لدولــة مل تشــهد  تــم تصميــم األســاس  بالعقــد واملشــكالت13، وهكــذا  املــيء 

ــنة. ــة س ــوال مئ ــتقرار ط االس

13- کورد تورک عەرەب، سیسیل جۆن ئیدمۆندس، وەرگێڕانی حامید گەوهەری ناوەندی ئاوییەر بۆ چاپ و 

باڵوكردنەوە، الپەڕەی 1٥٥.
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يف أعقــاب ذلــك املؤمتر)مؤمتــر القاهــرة( دعــا امللــك فيصــل، يف رســالتني، 

ــد  ــراق. وق ــتان إىل الع ــم كوردس ــراق، إىل ض ــاين يف الع ــامي الربيط ــدوب الس املن

أجــاب ونســتون ترششــل وزيــر املســتعمرات الربيطــاين عــى رســالتَْي امللــك 

ــون  ــة ميتلك ــورد أم ــة، الك ــت إمرباطوري ــة، وليس ــاء دول ــم إنش ــن وعدناك ــاً: )نح قائ

جغرافيــا خاصــة، وحدودهــم سلســلة جبــال حمريــن(.  

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

إنكليزيــة مــن مكــة إىل البــرة، ويف ٢3/ آب / ١٩٢١ نصبــوه ملــكاً عــى العــراق.١4

ــام  ــاين إىل النظ ــي العث ــام املل ــر النظ ــم تغي ــاين/ ١٩٢٢، ت ــن الث يف ١/ ترشي

الجمهــوري، وتغــّر اســم اإلمرباطوريــة العثانيــة إىل الجمهوريــة الرتكيــة، وأصبــح 

وتقويــة  متتــني  ســبيل  ويف  ذلــك  بعــد  للجمهوريــة،  رئيســاً  كــال  مصطفــى 

الجمهوريــة الجديــدة دعــت تركيــا دول التحالــف إىل العــودة إىل مائــدة املفاوضــات. 

ــع  ــران/١٩٢3 اجتم ــاين/ ١٩٢٢ إىل ٢3/ حزي ــن الث ــن ١5/ ترشي ــرتة م ــال الف وخ

ممثلــو بريطانيــا، فرنســا، أمــركا، روســيا، إيطاليــا، اليابــان، رومانيــا، وتركيــا وعــدد 

مــن الــدول األخــرى، عــدة مــرات يف مدينــة لــوزان الســويرسية، ويف النهايــة وتحــت 

ــوزان.١5 ــوان معاهــدة ل عن

ــل  ــول إىل ني ــة يف الوص ــة الكوردي ــم األم ــوا حل ــيفر، وأوقف ــدة س ــاء معاه ــم إلغ ت

ــرشوع.  ــه امل ــى حّق ــول ع ــتقال والحص االس

١4- کورد تورک عەرەب، سیسیل جۆن ئیدمۆندس، وەرگێڕانی حامید گەوهەری ناوەندی ئاوییەر بۆ چاپ و 

باڵوكردنەوە، الپەڕەی ١55.

١5- يف ٢4/ متــوز/ ١٩٢3 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 الخريــة لــدول التحالــف تجــاه األقليــات يف تركيــا.
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الفقــرة الثانيــة من البند الثالث مــن معاهدة لوزان  تنصُّ عىل أنه:

ــة  ــأن والي ــا بش ــراق وتركي ــن الع ــة ب ــات حدودي ــت خالف  )إذا حدث

املوصــل، خــالل فــرة تســعة أشــهر بعــد تأريــخ التوقيــع عــىل هــذه 

املعاهــدة، ومل تجــد تركيــا وبريطانيــا حــالً ســلمياً للمشــكلة، تُحــال 
ــة األمــم.16 ــة إىل مجلــس عصب القضي

بــدأت تلــك املباحثــات، مبذكــرة بريطانيــة تحــت إرشاف الســيد )بــريس كاكــس( 

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

ــلت يف 30/  ــا، وأرس ــت مهمته ــد تحّمل ــم فق ــة األم ــا عصب ــة. أم ــل إىل نتيج مل تص

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

ــكلة  ــة مش ــة مبعالج ــة الخاص ــول اللجن ــة بروتوك ــويس لكتاب ــت س ــا، وعين وإيطالي

ــراق. 17  ــا والع ــن تركي ــدود ب الح

ووصلتتلــك اللجنــة يف 16/ كانــون الثــاين/ 192٥ إىل بغــداد، بعدهــا ذهبــت إىل 

ــازع  ــق املتن ــهرين يف املناط ــّدة ش ــتغرقت م ــة اس ــوالت ميداني ــد ج ــل، وبع املوص

ــت  ــم دع ــة األم ــراً إىل عصب ــت تقري ــة، وجه ــايل املنطق ــع أه ث م ــدُّ ــا، والتح عليه

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

ــة أن  ــاً، ورشيط ــن عام ــة وعرشي ــدة خمس ــاين مل ــداب الربيط ــت االنت ــراق تح الع

16-مســعود البارزاين، املصدر السابق ص 12.

 Count مــن الســوید، کونــت بــاول تلکــی Einar af Wirsén 17- كانــت اللجنــة تضــم: إينــار أف ورســن

 Signor رودولــو  ســینیور  بلجيــكا،  مــن   A. Pauli بــاول  أي.  کولونيــل  هنكاريــا،  مــن   Paul Telcki

Roddolo مــن إيطاليــا، و كونــت هوراســدو برتالــس Count Horacede Portales مــن ســويرسا.

18- بعــد اتفاقيــة لــوزان، شــكلت عصبــة األمــم لجنــة يف بروكســل لرســم الحــدود بــن تركيــا والعــراق. 

ــاء،  ــة أعض ــن ثالث ــة م ــرى مؤلف ــة أخ ــكيل لجن ــم بتش ــة األم ــت عصب ــة، قام ــك اللجن ــكيل تل ــد تش بع

ــن  ــی Count Paul Telcki م ــاول تلک ــت ب ــوید، کون ــن الس ــون senAaf. w A.م ــف، ويرس ــم: أي.أي ئي ه

هنكاريــا، کولونيــل أي. بــاول A. Pauli مــن بلجيــكا. للتحقيــق يف مشــكلة الحــدود بــن تركيــا والعــراق.
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ــؤونهم،  ــورد يف إدارة ش ــوق الك ــراق حق ــّكلة يف الع ــدة املُش ــة الجدي ــي الحكوم تحم

وأن تصبــح اللغــة الكورديــة لغــًة رســميًة يف التدريــس والتعليــم والدوائــر واملحاكــم.

ــوا  ــورد(، كان ــن )الك ــم م ــذت آراؤه ــن أُخ ــة الذي ــإن أغلبي ــر، ف ــك التقري ــب ذل حس

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 

ــا أو االنضــام إىل  ــاء مــع تركي ــن فقــط وهــا: )البق املناطــق الكوردســتانية خياري

العــراق(. وهكــذا صادقــت عصبــة األمــم عــى املــروع، ولكــن الــروط الــواردة فيــه 

ــدة  ــة الجدي ــذ، والدول ــة، ومل تُنّف ــل إىل نتيج ــورد مل تص ــح الك ــت يف صال ــي كان والت

الراكــة  والعــرب، خرقــت  الكــورد  بــن  الراكــة  أســاس  التــي تشــكلت عــى 

ــة. الكوردي

ــذا  ــرب ه ــر الع ــل تذكّ ــن، ه ــا، ولك ــدي تركي ــن أي ــل م ــة املوص ــذوا والي الكوردأنق

ــه  ــدز يف كتاب ــي إدمون ــيل ج ــاين سيس ــدوب الربيط ــه املن ــار إلي ــا أش ــر؟ ك األم

ــتفتح  ــرى س ــوه، أت ــا فعل ــام مب ــى إدراك ت ــم لع ــال: )وإنه ــرب(، وق ــرك ع ــورد ت )ك

ــى سياســة كرميــة بعيــدة النظــر  الحكومــة العراقيــة عينيهــا بهــذه املناســبة وتتبّن

تجــاه الكــرد؟(. 19 الحــوادث والكــوارث التــي تعــرّض لهــا الشــعُب الكــورديُّ عــى يــد 

ــوردي. ــل الك ــوا الفض ــرب نس ــى أن الع ــدلُّ ع ــق ت ــا وثائ ــة، كله ــة العراقي الدول

ــك، يف  ــل ذل ــض قب ــد انتف ــد ق ــود الحفي ــيخ محم ــراع، كان الش ــك ال ــار ذل وتي

ســنة 1919، يف الســليانية ضــد الســلطات اإلنكليزيــة ويف ســبيل اســتعادة 

دولــة  وأعلــن  الجديــدة،  الدولــة  يف  املهضومــة  كوردســتان  شــعب  حقــوق 

ــاء  ــالة إىل رؤس ــارزاين رس ــد الب ــيخ أحم ــث الش ــاء، بع ــك األثن ــتان. يف تل كوردس

19- كورد ترك  عرب، يس جي ادموندز، ترجمة جرجیس فتح هللا، دار اراس للطباعة و النر اربیل 2012 ص 574.
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ــوة  ــل ق ــا أرس ــود، ك ــيخ محم ــاعدة الش ــم ومس ــا إىل دع ــم فيه ــائر يدعوه العش

مســلحة مــن البارزانيــن برئاســة مصطفــى البــارزاين إىل منطقــة الســليانية 

ــاوز  ــد تج ــود.22 وبع ــيخ محم ــم الش ــاو( 21 لدع ــك(20 و) وادي بي ــي )بال ــر خط ع

عــدد مــن الكائــن، وصلــت القوتــان إىل أطــراف الســليانية، ولكــّن الجهــوَد كانــت 

دون نتيجــة، ألن اإلنكليــز ومــن خــال الهجــات الجويــة واألرضيــة قــد نالــوا مــن 

ــق  ــيخ يف مضي ــود، وأرسوا الش ــيخ محم ــل الش ــن قب ــة م ــتان املعلن ــة كوردس دول

بازيــان، وهــو مصــاب بجــراح، ثــم أبعــدوه إىل الهنــد، وتحــت الضغــط الجاهــري 

ــليانية. ــود إىل الس ــيخ محم ــادة الش ــى إع ــام 1922، ع ــوا، يف الع أُرغم

ــة  ــورد بدول ــن الك ــكانها م ــة س ــت غالبي ــي كان ــل الت ــة املوص ــاق والي ــد إلح بع

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

ــا يف  ــا جهوَده ــت بريطاني ــي، وكثف ــد املل ــتور العه ــد بدس ــا بع ــرف في ــتور ُع دس

ــراق. ــدة يف الع ــة الجدي ــن الدول ــة ومتت ــبيل تقوي س

وباملناســبة ذاتهــا انبثقــت حركتــان تحرريتــان كورديتــان يف عاَمــْي 1931 و 1932 

ــى  ــا مصطف ــادة امل ــنوات 1943 و1945 بقي ــارزاين ويف س ــد الب ــيخ أحم ــادة الش بقي

البــارزاين، ولكــن قصــف الطائــرات الحربيــة اإلنكليزيــة وهجــات القــوات الريــة العراقية 

ــون  ــَم املقاتل ــوش(، أُرِغ ــن )الجح ــة املحلي ــل املرتزق ــن قب ــة م ــت مدعوم ــي كان الت

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

ــران. 23 برفقــة نســائهم وأطفالهــم، إىل منطقــة شــنو و مركــور يف كوردســتان إي

20- تقــع هذه املنطقة يف شــال رواندوز عى طريــق هملتون وتصل إىل قرية رايات.

21- وادي بيــاو جــزء من منطقة الســورجين، تقع يف رشق بارزان، ومتر عرهــا طريق خليفان بارزان. 

22- مســعود البارزاين، املصدر السابق ص 24.

23- بعــد إعــان جمهوريــة كوردســتان يف مهابــاد يف 22م كانــون الثــاين/ 1946، شــارك فيهــا البارزانيــون 

ــة  ــن جمهوري ــاع ع ــمركه للدف ــد، كبيش ــايض محم ــد الق ــع القائ ــاق م ــارزاين، باالتف ــى الب ــة مصطف برئاس

كوردســتان.
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رسدُت هــذه املقدمــة التاريخيــة لــي أشــَر إىل حقيقــٍة تاريخيــٍة ال يعرفُهــا، 

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

الحقــوق املرشوعــة  التطــرُّق إىل  تــم  كلــا  أو يتجاهلونهــا  يتناســونها،  لكنهــم 

ــل أن  ــراق، قب ــة الع ــيس دول ــل تأس ــودة قب ــت موج ــة كان ــة الكوردي ــورد. القضي للك

تؤّســس مــن قبــل اإلنكليــز، ويُعــّن لهــا امللــك. الكــورد كانــوا ميتلكــون جغرافيتهــم 

ــورد  ــوُق الك ــت حق ــد ُخرق ــراق. لق ــاً بالع ــّميت الحق ــي ُس ــة الت ــة يف املنطق الخاص

ــا  ــة، وم ــة واملحلي ــوى اإلقليمي ــرى والق ــوى الك ــن الق ــات ب ــّل الرصاع ــة يف ظ كأّم

ــة  ــي إال أدل ــد املل ــة يف العه ــتانية العراقي ــة الكوردس ــركات التحرري ــورات والح الث

ــد  ــدة ض ــم بش ــراق ووقوفه ــدة يف الع ــاع الجدي ــم باألوض ــدم قبوله ــى ع ــة ع دامغ

ــراق  ــة الع ــوردي. دول ــعب الك ــر الش ــش وصه ــة إىل تهمي ــة الرامي ــود الحكومي الجه

يف ذلــك الوقــت خرقــت الرشاكــة بــن الكــورد والعــرب، وتنّصلــت مــن الوعــود التــي 

ــورد،  ــح الك ــت لصال ــد منح ــت ق ــي كان ــها، والت ــة تأسيس ــذ بداي ــورد من ــا للك منحته

ــك،  ــة األمــم(. مــع ذل ــة )عصب ــم اإلشــارة اليهــا يف مــرشوع لجن ــت مــا ت كــا تجاهل

ولفــرة معينــة  اإلنكليــز  اســتطاعت، مبســاعدة  قــد  العراقيــة  الحكومــة  كانــت 

إخــاد الثــورات، لكــن يف كّل األحيــان كانــت الثــورات تندلــع مجــدداً بقــوة وحــاس 

ــل.  ــن ذي قب ــر م ــديدين أك ش

ــة العــراق عــى مبــدأ الرشاكــة بــن الكــورد والعــرب  لقدضاعــت فرصــة بنــاء دول

واحــرام حقــوق املواطنــة يف العهــد امللــي، ولكــن هــل أُخــذت الــدروُس والِعــَر يف 

الفــرص األخــرى لــي يســتطيع الكــوردي أن يعيــش يف أمــان ضمــن دولــة العــراق؟
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ثورة أيلول

ــورة  ــه مــن االتحــاد الســوفييتي إىل العــراق بعــد ث ــد ورفاق ــارزاين الخال عــاد الب

14/ متــوز/ 1958 والتــي تعــدُّ انعطافــًة وفرصــًة جديــدًة،. وخلقــت الثــورة أوضاعــاً 

وفرصــاً جديــدة يف ســبيل إعــادة صياغــة بنــاء دولــة العــراق، بحيــث تســتطيع فيهــا 

ــة.  ــة عرصي ــل دول ــان يف ظ ــوا بأم ــة أن يعيش ــون كاف ــة، واملواطن ــات العراقي املكّون

يف دســتور1958 وبوضــوح تــام، تــم التأكيــد عــى رشاكــة الكــورد والعــرب يف الدولــة 

ــوفينيني  ــرات الش ــوط وتأث ــت ضغ ــف، تح ــن لألس ــة.  لك ــوق القومي ــان الحق وض

واالنتهازيــني، تــم تجاهــل تلــك الحقــوق، وبعــد عامــني ونصــف العــام عــى انتصــار 

ــة،  ــرات العراقي ــع والطائ ــات املداف ــران وهج ــتان لن ــت كوردس ــوز، تعرّض ــورة مت ث

واندلعــت ثــورة 11/ أيلــول / 1961.

ــث  ــرى. حي ــة أخ ــن جه ــة م ــة، وعراقي ــن جه ــتانية م ــول كوردس ــورة أيل ــت ث كان

ــا  ــتان(، ك ــذايت لكوردس ــم ال ــراق والحك ــة للع ــي )الدميقراطي ــعارها الرئي كان ش
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أصبحــت طــوال تأريخهــا مــاذاً آمنــاً للمناضلــن العراقيــن، وطــوال تأريخهــا، 

ــا كان  ــل م ــب وســفك الدمــاء يف مقاب ــو ملــرة واحــدة إىل الّتهي أيضــاً، مل تلجــأ ول

ــد  ــارزاين الخال ــود الب ــّل جه ــورد. وج ــن الك ــق املدني ــم بح ــن جرائ ــه م ــم اقتاف يت

كانــت تصــبُّ يف ســبيل منــع القتــال وســفك الدمــاء، ســواًء خــال الحــرب والهدنــة، 

ــلم. ــرب والاس ــاالت الاح ويف ح

ــع  ــوار م ــاوض والح ــوالت التف ــن ج ــد م ــرى العدي ــول ج ــورة أيل ــخ ث ــوال تاري ط

الســلطات العراقيــة يف ذلــك الوقــت، لكــّن بغــداَد كانــت عــى الــدوام تلجــأ للتفــاوض 

مــع الكــورد كتكتيــك، ويف ســبيل كســب الوقــت. ويف أعقــاب انقــاب البعثيــن ضــد 

عبدالكريــم قاســم يف 8/ شــباط/ 1963 توقّــف القتــال بــن الثــورة والحكومــة 

ــن.  ــن الجانب ــاوض ب ــوار والتف ــض الح ــا بع ــهر، وتخلله ــة أش ــدة أربع ــة مل العراقي

ولكــن يف الحقيقــة كان البعثيــون يبغــون مــن تلــك املفاوضــات مــع الكــورد تثبيــت 

أقدامهــم يف الســلطة، ألنهــم يف األســاس مل يكونــوا مؤمنــن مبعالجــة املشــكات. 

ــن أوضاعهــم، وبالــذات بعــد انقــاب البعثيــن يف ســوريا  لذلــك عندمــا أدركــوا تحسُّ

ــام،  ــر الع ــا النف ــنة ذاته ــن الس ــران م ــوا يف حزي ــلطة، أعلن ــى الس ــتيائهم ع واس

وجــددوا القتــال ضــد الكــورد. 

يف ترشيــن الثــاين 1963، دبّرعبدالســام عــارف انقابــاً عــى البعثيــن، وطردهــم 

مــن الســلطة، وبعــد أشــهر، وبالــذات يف 10/ شــباط/ 1964 تــم التوقيــع عــى 

اتفاقيــة بــن البــارزاين الخالــد وعبدالســام عــارف، تقــّرر فيهــا االعــتاف بالحقــوق 

القوميــة للشــعب الكــوردي. ولكــن بعــد أقــل مــن عــام واحــد، ويف وقــت كان البــارزاين 

ــّنِت  ــال، ش د القت ــدُّ ــع تج ــبيل من ــم يف س ــون كّل جهوده ــورة يبذل ــادة الث ــد وقي الخال

ــنة 1965  ــتان. ويف س ــعب كوردس ــى ش ــرَب ع ــرى، الح ــرة أخ ــُة، م ــواُت الحكومي الق

ــورة  ــة  بث ــاق الهزمي ــل إلح ــكرية ألج ــا العس ــة كلَّ طاقاته ــة العراقي ــّخرت الحكوم س

ــره  ــفن وب ــل س ــرة يف جب ــعة وكث ــات واس ــى جبه ــف ع ــال عني ــع قت ــول، واندل أيل
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ــه وقــەالدزه. مارســت خاللهــا  ــدوز وراني ــن ومنطقــة روان ــر وهندري مكــرون وبنــي هري

ــة  ــة االقتصادي ــة التحتي ــر البني ــة وتدم ــة األرض املحروق ــة سياس ــة العراقي الحكوم

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 لإلطــالع 

عــن كثــب عــى الدمــار الحاصــل والظلــم املرتكــب بحــق شــعب كوردســتان.  

ــر،  ــرة هليكوب ــل طائ ــارف داخ ــالم ع ــرق عبدالس ــان 1966، اح ــهر نيس يف ش

وحــّل محلــه شــقيقه عبدالرحمــن عــارف. يذكــر أنــه قبــل مــوت عبدالســالم، كانــت 

هنــاك خطــُة حــرٍب شــاملٍة ضــد كوردســتان، أطلــق عليهــا عبدالعزيــز العقيــي وزيــر 

ــن(  ــة )هندري ــورة. ويف ملحم ــاء الث ــدُف إىل إنه ــى هللا(، ته ــت ع ــم )توكل ــاع اس الدف

و)زوزك( يف 12/ آيــار/ 1966، وخــالل معركــة بطوليــة تــم تدمــر تلــك الخطــة 

وتكبيــد القــوات الحكوميــة خسائرعســكرية فادحــة، وعــى إثــر تلــك الهزميــة 

ــع  ــكالت م ــّل املش ــاُوض وح ــوار والتف ــتعدادها للح ــة اس ــت الحكوم ــرة أعلن الكب

ــلمية. ــرق الس ــورد بالط الك

بعدهــا، ويف 29/ حزيــران/ 1966 وضمــن بيــان مشــرك مؤلــف مــن اثنتــي 

عــرشة نقطــة، وُموقّــع مــن قبــل الثــورة الكورديــة والحكومــة العراقيــة، توقّــف 

ــن  ــاً م ــل كان نوع ــاق. ب ــة االتف ــن مبثاب ــان مل يك ــك البي ــن. ذل ــن الجانب ــال ب القت

الهدنــة، وبعدهــا بأربعــة أشــهر التقــى ســيادة البــارزاين بعبدالرحمــن عــارف رئيــس 

جمهوريــة العــراق24، ولكــن الخروقــات والتجــاوزات واالعتــداء عــى أمــالك وأمــوال 

ــتمرة. ــت مس ــب كان ــة التعري ــورد وسياس الك

خــالل عــرش ســنوات، ُدبـّـرت ســبعة انقالبــات عســكرية يف العــراق. ولكــن أيــاً مــن 

تلــك االنقالبــات مل تســتطع حفــظ أمــن العــراق وحاميتــه، واالنقالبيون مل يســتطيعوا 

24-كان عبدالرحمن عارف يختلف عن أخيه. وكان رجل خر وسالم، لكن الدولة العميقة كانت أقوى منه.
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قيــادة العــراق نحــو الدميقراطيــة أو حاميــة حقــوق اإلنســان أو االعــراف بالحقــوق 

القوميــة للكــورد والركــامن واملســيحيني يف العــراق. االنقالبيــون الذيــن كانــوا 

باملطلــق مــن منتســبي الجيــش العراقــي، وزّعــوا الســلطات بــني الضبــاط، وقتلــوا 

اآلالف مــن األبريــاءـ وألحقــوا خســائر تقــّدر مبئــات املليــارات مــن الــدوالرات 

ــم.  ــاذ أرواحه ــى إنق ــتطيعوا حت ــة مل يس ــراق، ويف النهاي ــاد الع باقتص

ــت  ــني، أوالهــام، كان ــات يف العــراق يعــود إىل ظاهرت ــك االنقالب ســبب حــدوث تل

البــالد تُــدار مــن قبــل الجيــش، والحكومــات كانــت عســكرية. والثانيــة، عــدا طريــق 

ــالل  ــالد. وخ ــة إدارة الب ــر يف طريق ــر للتغي ــق آخ ــاك أي طري ــن هن ــالب، مل يك االنق

ــم،  ــن غره ــر م ــتفيدون أك ــة يس ــل الحكوم ــوذ داخ ــاب النف ــات كان أصح االنقالب

ــباط 1963.  ــالب ش ــدث يف انق ــام ح ك

يف 17/ متــوز/1968 دبّــر عبدالــرزاق نايــف، إبراهيــم داود وســعدون غيــدان 

انقالبــاً ضــد عبدالرحمــن محمــد عــارف، ويف 30/ متــوز/1968 دبــر البعثيــون 

انقالبــاً جديــداً برئاســة أحمــد حســن البكــر، وأبعــدوا عبدالــرزاق نايــف مــن العــراق 

ــة.   ــرة خاص بطائ

ــة الحــادي عــر مــن آذار 1970،  ــول اتفاقي ــورة أيل أكــر مكســب مــن مكاســب ث

التــي تــم توقيعهــا مــن قبــل البــارزاين الخالــد وصــدام حســني. هــذه الخطــوة نقلــت 

ــورُد  ــال الك ــة ن ــك االتفاقي ــب تل ــدة. ومبوج ــية جدي ــاة سياس ــة حي ــورد إىل مرحل الك

ــة  ــة، والدول ــة والقومي ــم القانوني ــن حقوقه ــزءاً م ــتان ج ــن كوردس ــزء م ــذا الج يف ه

العراقيــة اعرفــت أن الكــورَد شــعٌب يعيــُش عــى أرضــه، وإنــه كان مظلومــاً ومحرومــاً 

مــن حقوقــه. كان ذلــك نــراً عظيــامً للشــعب الكــوردي يف األجــزاء األربعــة األخــرى 

ــمركه  ــتاين والبيش ــي الكوردس ــزب الدميقراط ــورة والح ــادة الث ــتان، ولقي ــن كوردس م

ــب.  ــروح والقل ــارزاين بال ــن ســاندوا رئيســهم مصطفــى الب األبطــال الذي
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ــن  ــات ب ــرى العالق ــًة يف مج ــًة تاريخي ــن آذار انعطاف ــر م ــادي ع ــد كان الح لق

العراقيــة،  الحكومــة  اســتمرّت  لكــن لألســف،  العــراق،  ودولــة  شــعب كوردســتان 

وبأســاليب مختلفــة، يف سياســة اإلنــكار ومعــاداة الثــورة والكــورد. وبعــد أشــهر 

الفيليــن.  الكــورد  وترحيــل  بتعذيــب  بــدأت  االتفاقيــة  توقيــع  عــى  معــدودات 

ــال  ــول/ 1971 اغتي ــت يف 29/ أيل ــن، حاول ــال الدي ــض رج ــر بع ــق تفج ــن طري وع

ــتان  ــورة كوردس ــن ث ــة ب ــاف الثق ــات أّدت إىل إضع ــك املامرس ــد. تل ــارزاين الخال الب

ــذ  ــن تنفي ــرّب م ــة تته ــت الحكوم ــة كان ــذار مختلف ــج وأع ــة، وبحج ــة العراقي والحكوم

فقــرات اإلتفاقيــة وتريــع قانــون الحكــم الــذايت يف 1974. ويف الوقــت ذاتــه أخــذت 

تالحــق أعضــاء وتنظيــامت الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين يف بغــداد، ومــن 

ــؤولية  ــوىل مس ــت تت ــي كان ــم الت ــى قاس ــا، لي ــم ورفاقه ــى قاس ــهيدة لي ــؤالء الش ه

تنظيــامت الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين يف بغــداد. لقــد أصبحــت ليــى قاســم، 

ــل  ــَدم مــن قب ــة تُع ــاة كوردي ــار/ 1974، أول فت ــي أعدمــت واستشــهدت يف 12/ أي الت

الحكومــة العراقيــة بســبب العمــل الســيايس. وأخــراً يف 1975، وإثــر مؤامــرة دوليــة 

ــراق  ــيادة الع ــن أرض وس ــت ع ــر( تنازل ــة الجزائ ــوان )اتفاقي ــت عن ــورد وتح ــد الك ض

لشــاه إيــران، وبســببها تعرّضــت ثــورة أيلــول إىل اإلنتكاســة، ومل يتــم تنفيــذ اتفاقيــة 

ــن آذار 1970.  ــر م ــادي ع الح

بعــد 1975، بــدأت مرحلــة أخــرى مــن مراحــل نضــال شــعب كوردســتان والحركــة 

ــات  ــورة لالنتكاســه ولجــوء مئ ــة يف العــراق. ومبــوازاة تعــرُّض الث ــة الكوردي التحرري

ــة يف  ــة الكوردي ــة التحرري ــت الحرك ــرى، انفتح ــدان األخ ــورد إىل البل ــن الك اآلالف م

ــن  ــات ب ــت العالق ــع، ودخل ــكل أوس ــي بش ــامل الخارج ــو الع ــراق نح ــتان الع كوردس

الكــورد والعــامل الخارجــي يف مرحلــة أخــرى. كــام أن حــرب الثــامين ســنوات 

بــن العــراق وإيــران خلقــت معــادالٍت وفرصــاً جديــدة أمــام القــوى واألطــراف 

الكوردســتانية يف العــراق.
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خطة إبادة الشــعب الكوردي وصهره داخل دولة العراق

ــا  ــع دول، وك ــن أرب ــتان ب ــمت أرُض كوردس ــة قُّس ــة وعريض ــة طويل ــر عملي ع

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

ــم  ــوردي. الظل ــعب الك ــة للش ــة القومي ــاة الخصوصي ــم مراع ــرب، ومل يت ــورد والع الك

ــة  ــم القومي ــش حقوقه ــال وتهمي ــى إه ــر ع ــورد مل يقت ــق الك ــورس بح ــذي ُم ال

ــلطات  ــة للس ــات منظم ــق سياس ــابقة، ووف ــة الس ــنوات املئ ــال الس ــا خ ــط، إمن فق

العراقيــة، وعــر مراحــل متتاليــة تــم العمــل عــى تنفيــذ خطــط وبرامــج مكثفــة ترمــي 

ــتانية  ــق الكوردس ــة املناط ــر دميغرافي ــره، وتغي ــوردي وصه ــعب الك ــادة الش إىل إب

ــان. ــم الزم ــذ قدي ــات األخــرى من ــورد واملكون ــي كان يســكنها الك يف العــراق والت

الجهــداألول لتغيــر دميغرافيــة املناطــق الكوردســتانية كان ضمــَن إطــار سياســة 

الرتحيــل القــري. حيــث ُمــورس الرتحيــُل وتعريــب املناطــق الكوردســتانية التــي 
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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 

ــاء  ــعور االنت ــز ش ــبيل تعزي ــراق، ويف س ــة الع ــيس دول ــد تأس ــوى. وبع ــهل نين وس

إىل العــراق لــدى املواطنــن يف الدولــة الجديــدة، تــم العمــل برامــج التعريــب عــر 

عمليــات دؤوبــة، ففــي الثالثينيــات واألربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن املــايض 

ــهل  ــراج وس ــوالء وق ــديل وجل ــة ومن ــرب يف الحويج ــن الع ــر م ــدد كب ــكان ع ــم إس ت

نينــوى وشــنگال، كــا ُشــيدت مئــات القــرى الجديــدة لهــم. وبعــد ثــورة 14/ متــوز/ 

1958 إىل مجــيء البعثيــن، اســتمرت سياســة التعريــب يف منطقــة شــنگال وزمــار 

واملناطــق الحدوديــة بــن العــراق وســوريا.  

ــل  ــط الرتحي ــل خط ــم، دخ ــى الحك ــن ع ــتيالء البعثي ــد اس ــنة 1963 وبع يف س

ــت %42  ــة تعرّض ــك املرحل ــديدة، يف تل ــعة وش ــة واس ــث مرحل ــب والتبعي والتعري

مــن أرايض كوردســتان لحمــالت الرتحيــل وتهجــر الســكان مــن أرايض آبائهــم 

وأجدادهــم. ويف ســنة 1970 بــدأت جرائــم الرتحيــل القــري ضــد اآلالف مــن 

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

تدمــر القــرى بعــد 1974 وامتــدت لغايــة 1979. يف تلــك املرحلــة، تعرّضــت 

منطقــة بــارزان وبالــك وقــوره تــو وكرمــك وناودشــت وحلبجــه وكاريــزه وزاخــو 

لحمــالت التدمــر وهــدم القــرى. ويف تريــن الثــاين 1975 تــم تنفيــذ أكــر حملــة 

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

ــكنية يف  ــات الس ــارى واملُجّمع ــق، إىل الصح ــه ح ــدون أّي وج ــكانها، ب ــل س ترحي

ــدون عــن وطنهــم، وبعــد خمــس ســنوات  ــاك وهــم بعي ــوب العــراق ليعيشــوا هن جن

25-كان مدحــت باشــا والياً لبغداد يف العهــد العثاين منذ 1869لغاية 1872.
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ــَد  ــنة 1980 أُعي ــة س ــاة، ويف بداي ــاة واملعان ــة باملأس ــة املليئ ــاة الصعب ــن الحي م

البارزانيــون مــن جنــوب العــراق إىل كوردســتان، ولكــن تــم إســكانهم هــذه املــرة يف 

ــة.  ــكنية القرسي ــدس الس ــية والق ــات القادس ــل ُمجّمع ــل، داخ ــراف أربي أط

أمــا اإلخفــاء القــرسي واألنفــال واإلبــادة الجامعيــة، فهــي جرميــة أخــرى 

ــم  ــنة 1980 ت ــي س ــورد. فف ــن الك ــد املواطن ــة ض ــات العراقي ــم الحكوم ــن جرائ م

تهجــر اثنــي عــر ألــف شــاب كــوردي فيــي مــن قبــل الحكومــة العراقيــة، وضمــن 

سلســلة الجرائــم املرتكبــة ضــد الكــورد الفيليــن تــم تهجــر عــرات اآلالف 

ــم تجريدهــم مــن هوياتهــم ومستمســكاتهم  ــران، بعــد أن ت منهــم مــن العــراق إىل إي

القانونيــة. وهكــذا اســتمرت الجرائــم املُنظَّمــة للحكومــة العراقيــة ضــد الكــورد، 

ــة  ــكنية القرسي ــات الس ــة املجمع ــوات العراقي ــت الق ــوز/ 1983هاجم ويف 31/ مت

ــة آالف  ــت مثاني ــه، واعتقل ــه وديان ــر وبحرك ــية( وهري ــدس والقادس ــتبه )الق يف قوش

ــف، وبعــد إســقاط  مــن الرجــال البارزانيــن، ثــم أبادوهــم، وبعــد عريــن ســنة ونيّ

ــارى  ــع يف صح ــة تق ــر جامعي ــم يف مقاب ــى رفاته ــور ع ــم العث ــي ت ــام البعث النظ

جنــوب العــراق. وامتــداداً لتنفيــذ خطــط اإلبــادة الجامعيــة للكــورد مــن قبــل 

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

ــاد خاللهــا النظــام العراقــي  غــر اإلنســانية ضــد الكــورد تحــت اســم )األنفــال(، أب

الســابق أكــر مــن )182000( مواطــن بــريء مــن مناطــق كرميــان، قــرداغ، بادينــان، 

ــليامنية. ــل والس ــوك، أربي كرك

 والســنة ذاتهــا نّفــذ النظــام جرميــة قصــف حلبجــه بالســالح الكيميــاوي والتــي 

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

ــت إىل  ــهدائها تحّول ــر لش ــدد الكب ــبب الع ــه وبس ــن حلبج ــتان، ولك ــق كوردس مناط

رمــز لجرميــة القصــف الكيميــاوي لكوردســتان. وإىل جانــب كل تلــك الجرائــم، فقــد 
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ــات  ــام يف الغاب ــال زرع األلغ ــن خ ــتان م ــة كوردس ــة بيئ ــة العراقي ــرت الحكوم َدّم

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

ــبيل  ــة يف س ــات القرسي ــكن يف املُجّمع ــى الس ــن ع ــت املواطن ــة، وأرغم والزراعي

ــوردي.  ــعب الك ــة للش ــاة االجتاعي ــر الحي ــم أط ــة وتحطي ــة االقتصادي ــر البني تدم

أمــا االعتقــال العشــوايئ واالحتجــاز والتعذيــب واإلعــدام ورمــي املواطنــن الكــورد 

ــان/  ــەالدزه يف 24/ نيس ــف ق ــورد وقص ــن الك ــات اآلالف م ــر مئ ــاص، وتهج بالرص

ــد  ــران/ 1985، فق ــوه يف 9/ حزي ــم زي ــن يف مخي ــات الاجئ ــف مخي 1974 وقص

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

ــُد أّن الجهــوَد  جرائــم مرتكبــة ضــد الكــورد مثبتــة يف املئــات مــن الوثائــق التــي تؤكّ

النظاميــَة املبذولــة مــن قبــل دولــة العــراق طــوال مئــة ســنة كانــت يف ســبيل إبــادة 

ــادة  ــانية واإلب ــد اإلنس ــم ض ــاب الجرائ ــُل يف ب ــا تدخ ــوردي، وجميعه ــعب الك الش

ــة. الجاعي
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االنتفاضة

وقــف شــعب كوردســتان   ،1991 ربيــع  انتفاضــة شــعب كوردســتان يف  إثــر 

ــة الكوردســتانية أمــام فرصــة أخــرى، كانــت االنتفاضــة انعطافــة  والحركــة التحرري

تاريخيــة يف حيــاة شــعب كوردســتان. يف االنتفاضــة أظهــر شــعب كوردســتان 

ــل  ــداً. ب ــام أب ــده لالنتق ــد ي ــث مل مي ــة، حي ــة العالي ــالق والثقاف ــاً لألخ ــاً رائع منوذج

عــى العكــس مــن ذلــك حافــظ عــى حيــاة آالف الجنــود العراقيــن الذيــن ســلّموا 

ــادة  ــتجابت القي ــراق، اس ــة الع ــع دول ــدة م ــة جدي ــح صفح ــبيل فت ــهم. ويف س أنفس

ــك  ــة يف ذل ــلطات العراقي ــع الس ــاوض م ــوار والتف ــوة الح ــة لدع ــية الكوردي السياس

الوقــت. عندمــا ذهبنــا مــع املرحــوم مــام جــالل إىل بغــداد إلجــراء املفاوضــات، كنــا 

ــر كلَّ الجرائــم الوحشــية التــي ارتكبتهــا دولــة العــراق ضــد شــعب كوردســتان،  نتذكّ

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

ــالم.  ــق الس ــدة لتحقي ــة جدي ــول يف مرحل ــدة والدخ ــة جدي ــح صفح ــا، كان فت هدفن
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ــريت، و182  ــن عش ــخص م ــة آالف ش ــي، ومثاني ــن عائلت ــرداً م ــون ف ــة وثالث مثاني

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 

ــايت. ــب يف حي األصع

لقــد دفــع شــعب كوردســتان تلــك الرضائــب اإلنســانية واملاديــة الكبــرة نتيجــة 

ــة العــراق منــذ عرشينيــات القــرن املــايض حتــى االنتفاضــة.  لوجــوده ضمــن دول

كــا كانــت الحــروب والثــورات والتدمــر واملأســاة وســفك الدمــاء والتعذيــب 

ــد  ــراق. لق ــع الع ــه م ــة لرشاكت ــراق ونتيج ــة الع ــوردي يف دول ــعب الك ــة الش حص

أصبــح العــراق دولــة بنفــط كوردســتان، وبأمــوال ذلــك النفــط كانــت تحــارب شــعب 

كوردســتان وتهاجــم دول الجــوار. لألســف الشــديد، لقــد كان موضــوع النفــط منــذ 

ــز  ــه كان اإلنكلي البدايــة ســبباً لعــدم االهتــام بحقــوق شــعب كوردســتان، يف حين

ــا  ــم عندم ــة، ولكنه ــة الكوردي ــيس الدول ــد بتأس ــود الحفي ــيخ محم ــدوا الش ــد وع ق

ــوك  ــط كرك ــم، وأرادوا بنف ــن وعوده ــوا ع ــط، تراجع ــك النف ــوك متتل ــوا أن كرك علم

ــي  ــروة الت ــن أن ال ــرن العرشي ــاهدنا يف الق ــراق، وش ــة الع ــة دول ــتان تقوي وكوردس

ــتعملت،  ــة، اُس ــدم والرفاهي ــبيل التق ــا يف س ــتفاد منه ــرض أن تُس ــن املف ــت م كان

الدائــم ضــد  العــام  إبــادة شــعب كوردســتان. القصــف والنفــر  واُســتغلت يف 

ــرش  ــي ع ــاء اثن ــوفينية، إخف ــة والش ــات الديكتاتوري ــن االنقالب ــد م ــورد، العدي الك

ألــف شــاب كــوردي فيــي قــراً، أنفلــة مثانيــة آالف مــن البارزانيــن و)182( 

ــرى،  ــق األخ ــان واملناط ــاء يف كرمي ــتانين األبري ــن الكوردس ــن املواطن ــف م أل

قصــف حلبجــه واملناطــق األخــرى بالســالح الكيميــاوي، الرحيــل والتعريــب 

ــة العــراق وعيشــنا مــع  ــاج تأســيس دول ــت نت ــد، كان والتبعيــث والتهجــر والترشي
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تلــك الدولــة. ومــع كل ذلــك كان الكــورد يريــدون الســام والتعايــش وفتــح صفحــة 

ــدة. جدي

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 

ــر  ــت تأث ــة، وتح ــد االنتفاض ــة. بع ــة والدكتاتوري ــادة الجامعي ــام اإلب ــام أم االستس

ــة يف  ــر الهزميــة العســكرية التــي لحقــت بالقــوات العراقي األوضــاع املســتجدة وإث

مضيــق كــوري، علقــت الحكومــة النظــام اإلداري يف بعــض املناطــق، وســحبت 

ــاً مل  ــر عام ــي ع ــدة اثن ــتان، ومل ــن كوردس ــرى م ــة األخ ــدات اإلداري ــض الوح بع

ــة. كان  ــة أو إداري ــية أو اقتصادي ــات سياس ــة عاق ــداد أيّ ــتان وبغ ــن كوردس ــَق ب يب

إقليــم كوردســتان يف ذلــك الوقــت يخضــع لحصاريــن، األول مــن النظــام العراقــي، 

ــد  ــراق بع ــى الع ــار  ع ــرض الحص ــد ف ــذي كان ق ــدويل ال ــع ال ــن املجتم ــاين م والث

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

وجــود  رغــم  اإلقليــم،  تشــكيل حكومــة  تــم  كــام  ودميقراطيــة،  برملانيــة حــرة 

العقبــات االقتصاديــة الكبــرة واملشــكات الداخليــة بــن األطــراف السياســية 

الكوردســتانية، إال أن إقليــم كوردســتان اســتطاع خــال األعــوام االثنــي عــر 

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

ــي  ــة، الت ــة املعارض ــوى العراقي ــن والق ــرار العراقي ــن واألح ــن واملناضل املنكوب

ــه. ــداً لجران ــكل تهدي ــأي ش ــح ب ــراق، ومل يصب ــُم اآلن يف الع تحك
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مؤمتر املعارضة العراقية وســقوط النظام السابق

ــابق،  ــام الس ــقوط النظ ــراق، وس ــى الع ــي ع ــوم األمري ــام 2003، والهج كان ع

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

قــد اجتمعنــا مــع األمريكيــن، وتفاوضنــا مــع قــوى املعارضــة العراقيــة قبــل بدايــة 

ــدن،  ــة التــي أقيمــت يف لن الهجــوم. وشــاركنا بنشــاط يف مؤمتــر املعارضــة العراقي

وبذلنــا آنــذاك كّل جهوِدنــا يف ســبيل عــدم تفكــر، أي شــخص، باالنتقــام مــن 

ــر.  ــد التغي ــن بع اآلخري

خالالملؤمتــر الــذي عقــد يف 14 و15 كانــون األول 2002 يف لنــدن، أبلغــُت 

األطــراف العراقيــة بوضــوح، لــو أن الجميــع فّكــر يف االنتقــام مــن اآلخريــن ســيخلو 

العــراق مــن الســكان. كــا عملــت األطــراف الكوردســتانية املشــاركة يف املؤمتــر يف 

ســبيل فتــح صفحــة جديــدة مــع دولــة العــراق. وقــرر املؤمتــر يف مرشوعــه الخــاص 

ــاً  ــيكون عراق ــتقبل س ــراق املس ــيايس، أن ع ــه الس ــة ويف بالغ ــة االنتقالي باملرحل
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ــة  ــادئ الرشاك ــتصبح مب ــراق(. وس ــكل الع ــاً )ل ــاً فيدرالي ــاً تعددي ــاً برملاني دميقراطي

والتوافــق بــن املكّونــات أساســاً وأرضيــة إلعــادة بنــاء الدولــة. يف هاتــن الوثيقتــن 

الصادرتــن مــن قبــل املعارضــة العراقيــة يف ذلــك الوقــت، متــت الدعــوة إىل إزالــة 

ــور  ــوك ومخم ــرايف يف كرك ــي والدميوغ ــع القوم ــملت الواق ــي ش ــرات الت كل التغي

وخانقــن وشــنگال وشــيخان وزمــار ومنــديل، وإىل إلغــاء كافــة اإلجــراءات اإلداريــة 

ــر  ــدُف إىل التغي ــت ته ــي كان ــة، والت ــل الحكوم ــن قب ــد 1968 م ــدرت بع ــي ص الت

ــة  ــادة الجامعي ــال واإلب ــم األنف ــه بجرائ ــة إىل اعرتاف ــر، إضاف ــرايف. املؤمت الدميغ

ــاوي  ــف الكيمي ــال والقص ــا األنف ــض ضحاي ــا إىل تعوي ــتان، دع ــعب كوردس ــد ش ض

ــرتام اإلرادة  ــا إىل اح ــام دع ــتان، ك ــعب كوردس ــة لش ــادة الجامعي ــل واإلب والرتحي

الحــرة لشــعب كوردســتان، بعــد ســقوط النظــام، لــي يتمكنــوا مــن اختيــار الصيغــة 

ــة العــراق.26 ــاري مــع دول املناســبة لرشاكتهــم ضمــن إطــار اتحــاد اختي

العراقــي الســابق مــن قبــل أمريــكا، وقبــل مؤمتــر  النظــام   قبــل إســقاط 

ومل  مســتقل  شــبه  كيانــاً  كوردســتان  كانــت  لنــدن،  يف  العراقيــة  املعارضــة 

يكــن لهــا أيــة عاقــات ببغــداد. خــال الســنوات التــي تلــت االنتفاضــة كان 

ــان  ــل برمل ــن قب ــة م ــرار الفيدرالي ــم إق ــام ت ــم، ك ــٌد للحك ــاٌس جي ــم أس يف اإلقلي

ــام  ــام ق ــول، حين ــورة أيل ــد ث ــات عه ــود إىل نهاي ــة تع ــرة الفيدرالي ــتان. فك كوردس

البــارزاين الخالــد، بتكليــف إبراهيــم أحمــد وجرجيــس فتــح هللا وعــدد آخــر 

ــة  ــا وحكوم ــد ذاته ــة بح ــرشوع. الفيدرالي ــك امل ــى ذل ــل ع ــن للعم ــن املختص م

أنــه يف  إقليــم كوردســتان كانتــا مكســبن جيديــن لشــعب كوردســتان. رغــم 

ــول  ــون املؤقــت إلدارة العــراق ومجلــس الحكــم، قــد حــاول ب ــة إقــرار القان مرحل

ــى  ــاق ع ــق الخن ــدود وتضيي ــاوز الح ــراً تج ــراق كث ــدين للع ــم امل ــر27 الحاك برمي

26- للمزيد من املعلومات انظر  إىل بيان مؤمتر املعارضة العراقية يف الصفحة 171 . 

27- بعــد إســقاط الظام الســابق من قبل أمركا، قرر جورج بوش رئيــس أمركا يف ذلك الوقت، يف يوم 

6/ آيــار/ 2003 تعين بول برميــر كحاكم مدين للعراق.
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اإلقليــم والتّجــاُوز عــى كيــان إقليــم كوردســتان ومكاســب شــعب كوردســتان، إال 

إنــه مل ينجــح يف محاوالتــه.  

ــل  ــن قب ــه م ــة علي ــم املصادق ــراق، وت ــد للع ــتور جدي ــب دس ــام 2005 كت يف الع

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 غــري خــاٍل مــن النواقــص.

كان  لألطــراف الكوردســتانية دوٌر فاعــٌل وكبــرٌي يف صياغــة فقــرات الدســتور 

املكّونــات  تثبيــت حقــوق  وإنجاحــه ويف  عليــه  والتصويــت  الجديــد   العراقــي 

ومالمــح الرشاكــة والدميقراطيــة فيــه، ولــو مل يشــارك شــعب كوردســتان يف كتابتــه 

ــت  ــا كان ــو، مل ــا ه ــتور ك ــذ الدس ــم تنفي ــو ت ــايل. ول ــكل الح ــب بالش ــا كان يكت مل

ــالً. ــودة أص ــاً موج ــراق حالي ــه الع ــي تواج ــكالت الت ــن املش ــري م الكث

الفريــق  بغــداد.  يف  طويلــة  فــرة  بقيــُت  الدســتور  كتابــة  عمليــة  خــالل 

الكوردســتاين يف لجنــة كتابــة الدســتور كان يضــمُّ إضافــة يل، املرحــوم نوشــريوان 

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

الحــاج محمــود، مــرور بــارزاين، كرخــي التــي برمــاغ كممثــل للمكــون الركــاين، 

وروميــو هــكاري كممثــل للمكــون املســيحي، وكان هنــاك تنســيٌق عــايل املســتوى 

ووحــدة للكلمــة والوئــام التــام والتأريخــي بــن أعضــاء ذلــك الفريــق الكوردســتاين 

أثنــاء كتابــة الدســتور وإنجاحــه، وكذلــك يف الدفــاع عــن حقــوق شــعب كوردســتان 

ــا  ــن بنين ــيعة الذي ــا الش ــف، حلفاؤن ــراق. لألس ــة يف الع ــة والديني ــات القومي واملكّون

ــوا  ــراق، انخرط ــم يف الع ــات أقدامه ــعورهم  بثب ــرّد ش ــد، ومبج ــراق الجدي ــم الع معه
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يف عمليــة خاطئــة وخطــرة، عمليــة خــرق الدســتور وتهميــش املُكّونــات ومحاولــة 

ــة. مصــدر تلــك الخروقــات يعــود إىل  تقليــل الوجــود الكــوردي يف مؤسســات الدول

ــزام بهــذا  ــه أن االلت ــذي ورد يف ديباجت ــد ال عــدم ثقتهــم بالدســتور العراقــي الجدي

ــى  ــورد ع ــجع الك ــة ش ــا ورد يف الديباج ــراق، وم ــدة الع ــاء وح ــتور رشط لبق الدس

ــه.  ــت علي التصوي

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

ــة عــى طريــق عــودة  ــة عقب ــه مبثاب ــا نعــدُّ مــا ورد يف ديباجت ــك كن يف العــراق، لذل

الفكــر الشــوفيني والتســلُّط. لقــد ظهــرت عامــاُت خــرق الدســتور يف نقــض الوعــود 

واالتفاقــات والتهــرُّب مــن تنفيــذ املــادة 140، إذ كان مــن املفــروض ومبوجــب 

يف  عمــي  بشــكل  واالســتفتاء  واإلحصــاء  التطبيــع  مراحــل  تنفيــذ  الدســتور، 

ــك  ــذ أي مــن تل ــى اآلن مل تنف ــام 2007. لكــن حت ــا يف الع ــازع عليه املناطــق املتن

الخطــوات، والســبب يعــود إىل تهــرُّب الحكومــة العراقيــة وعــدم التزامهــا بالدســتور.

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

القوانــن وفــق الصيغــة التــي تقلــل يف النتيجــة نســبة مقاعــد إقليــم كوردســتان يف 

ــى اآلن إجــراء اإلحصــاء الســكاين  ــم حت ــة، مل يت الربملــان العراقــي. وبحجــج واهي

يف العــراق، رغــم أنــه كان مقــرراً. 

ــاركنا  ــا، وش ــن حقوقن ــرة ع ــرات كث ــا م ــة، تنازلن ــود األمريكي ــى الوع ــاًء ع بن

ــة  ــب رئاس ــبة ملنص ــم. وبالنس ــذوا وعوده ــم مل ينّف ــية، لكنه ــة السياس يف العملي

يف  جــال  مــام  وتســلّمه  الكــوردي  االســتحقاق  مــن  كان  الــذي  الجمهوريــة، 

الــدورة األوىل بعــد إســقاط النظــام، لكــن يف الــدورة الثانيــة يف ســنة 2010 

ــات  ــال انتخاب ــورد. خ ــيادي للك ــب الس ــك املنص ــح ذل ــدم من ــون ع أراد األمريكي
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ولكــّن  فيهــا،  األوىل  املرتبــة  عــى  عــاوي  أيــاد  قامئــة  حصلــت   ،2010

األمريكيــن واإليرانيــن، بحجــج مختلفــة، منعــوا عــاوي مــن تســلُّم رئاســة 

ــاً  ــنيٌّ رئيس ــخٌص س ــَح ش ــدون أن يصب ــوا يري ــن كان ــا أن األمريكي ــوزراء. ك ال

ــك  ــي ذل ــوا مع ــا بحث ــورد. وعندم ــان للك ــة الربمل ــح رئاس ــة، وأن متن للجمهوري

ــة، أم  ــس للجمهوري ــال كرئي ــام ج ــى م ــوون أال يبق ــل تن ــألتهم، ه ــوع، س املوض

ــن.  ــد االثن ــوا: نري ــورد؟ قال ــة للك ــة الجمهوري ــُب رئاس ــون منص ــدون أال يك تري

ــح  ــب أن يصب ، ويج ــورديٌّ ــتحقاٌق ك ــة اس ــة الجمهوري ــب رئاس ــم منص ــت له فقل

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

الجمهوريــة والــوزراء للعــرب. بعدهــا أصبــح مــام جــال رئيســاً لجمهوريــة 

العــراق، للمــرة الثانيــة. لقــد تــم التطــرق إىل هــذا املوضــوع  بشــكل دقيــق 

ــن  ــراق م ــبيل الع ــرب يف س ــة للح ــة الداخلي ــرة، الجه ــة األخ ــاب )اللعب يف كت

)مايــكل  ألفــه  الــذي   )THE ENDGAME ( أوبامــا(  بــاراك  إىل  بــوش  جــورج 

28 ــور(. ــارد تراين ــوردن وبرن ج

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

الطريــق الصحيــح، وعندمــا كانــوا يُخطئــون كان البــد للكــورد أن يدفعــوا الثمــن يف 

ــا يف وقــت االســتفتاء أن أكــرب  ــوا عــن حقوقهــم. الحظن ــان، وأن يتنازل ــب األحي أغل

ــيضعف  ــتفتاء س ــم أن االس ــد يف اعتقاده ــتفتاء تجس ــكا لاس ــاداة أمري ــبب ملع س

ــن  ــران م ــيطرد إي ــاً وس ــادي قوي ــيصبح العب ــه س ــدم إجرائ ــة ع ــادي، ويف حال العب

الســاحة السياســية العراقيــة، تلــك القــراءة كانــت خاطئــة، وكانــوا يريــدون أن 

ــد. ــخص واح ــة ش ــبيل مصلح ــه يف س ــن حق ــتان ع ــعب كوردس ــازل ش يتن

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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ــع  ــٍة م ــوٍة متعارض ــتان أيَّ خط ــم كوردس ــُط إقلي ــاز، مل يخ ــط والغ ــأن النف وبش

الدســتور. يف شــباط  2007 انتهــت كل االســتعدادات املتعلقــة بإصــدار قانــون 

النفــط والغــاز، ولكــن الحكومــة العراقيــة بــدأت بهــدر الوقــت واختــاق األعــذار. يف 

اجتــاع كان قــد حــره زاملــاي خليــل زاد29، كان وزيــر شــيعي متنفــذ قــد تحــّدث 

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

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

يف بغــداد وعــدم إميانهــم بالدســتور والرشاكــة. إقليــم كوردســتان عــر عــى النفــط 

ــة  ــباط 2014 موازن ــهر ش ــة يف ش ــة العراقي ــت الحكوم ــا قطع ــتخرجه، وعندم واس

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 املارســة غــر الدســتورية للحكومــة العراقيــة، ويف ســبيل 

ــف،  ــا، لألس ــط. بعده ــر النف ــى تصدي ــم ع ــة اإلقلي ــت حكوم ــة أقدم ــن املوازن تأم

ــي إىل أن  ــواء توح ــق أج ــق وخل ــر الحقائ ــة لتغي ــة تضليلي ــداد حمل ــدأت يف بغ ب

ــيحصل  ــى، وس ــري أع ــع جاه ــى موق ــيحصل ع ــر، س ــورد أك ــادي الك ــذي يع ال

يف االنتخابــات عــى أصــوات أكــر. 

29- دبلومايس أمرييك من أصل أفغاين، كان سفراً ألمريكا يف العراق خال السنوات 2005 و 2006 و 2007.
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حرب داعش

االنهيــار،  حافــة  نحــو  البــاد  العراقيــة  للحكومــة  السياســاتالخاطئة  قــادت 

العــراق  أفرغــت  والفســاد  املكّونــات  وتهميــش  والفرديــة  الطائفيــة  والسياســة 

ــاط  ــس االرتب ــق أس ــا وف ــم تنظيمه ــة ت ــوات األمني ــش والق ــة، الجي ــى الدول ــن معن م

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

الخاطئــة هيــأت األجــواء املامئــة النتعــاش اإلرهابيــن يف غــرب األنبــار واملوصــل. 

يف النهايــة، ويف العــارش مــن حزيــران، وخــال غمضــة عــن، وقعــت املوصــل بيــد 

اإلرهابيــن الدواعــش، وتقّدمــوا نحــو بوابــات بغــداد. قبــل تلــك الحادثــة، بأشــهر، 

ــاً  وعــن طريــق الســيد عــامر الحكيــم والدكتــور روژ نــوري شــاويس الــذي كان نائب

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

األســبق يف العــراق، كنــت قــد أبلغــت ســلطات بغــداد أن اإلرهابيــن يف غــرب 

املوصــل وقــرب )حــر(30 يف تحــرك ونشــاط مســتمّريْن، وأن هنــاك خطــر ســقوط 

30- يقــع قضــاء حر 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 

ســقوط املوصــل بفــرة، وخــال اتصــال هاتفــي مــع املالــي، كنــُت قــد أخربتــه عــن 

ــوات البيشــمركه اقرحــت  مخاطــر وتحــرُّكات داعــش يف غــرب املوصــل، كــا أن ق

للقــوات العراقيــة تنفيــذ عمليــة عســكرية مشــركة لطــرد داعــش يف تلــك املنطقــة، 

ــات. ــح واملقرح ــوا بالنصائ ــف مل يهتم ــن لألس ولك

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

برسعــة نحــو وســط العــراق واقــرب مــن بغــداد. ولكن بشــكل مفاجئ غــّر اتجــاه معركته 

نحــو كوردســتان، وهاجــم كوردســتان. هــذا املوضــوع أصبــح رساً كبــراً مــن أرسار حــرب 

داعــش، وملــاذا هاجمــوا كوردســتان؟ هــل كان ذلــك الهجــوم منســجاً مــع رغبــات الكثر 

ــدوا أن هجــوم داعــش ســيكون خطــوة  ــة؟ أم اعتق مــن األطــراف الشــوفينية يف املنطق

ملنــع اســتقال وتقــدم كوردســتان. لكوردســتان موقــع اســراتيجي وهــو غنــي بــروات 

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

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

كان عــى علــم أن البيشــمركه ال ميلكــون أســلحة جيــدة وإنهــم ُمحــاَصون مــن قبــل 

ــق  التقــدم واالزدهــار.  ــك كانــت كوردســتان تســر عــى طري بغــداد والعــامل، مــع ذل

ــازع  ــق املتن ــراج املناط ــش إخ ــل داع ــوفيني داخ ــار الش ــاول التي ــك ح ــة لذل إضاف

ــات  ــورد واملكّون ــود الك ــاء وج ــاح وإنه ــوة الس ــورد بق ــيطرة الك ــت س ــن تح ــا م عليه

األخــرى فيهــا.  )الخارطــة رقــم1 (.
 

هــؤالء كانــوا ينتظــرون هزميــة البيشــمركه لــي يســيطروا بســهولة عــى املناطــق 

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

ــتقواء  ــو واالس ــى النم ــش ع ــاعدوا داع ــن س ــوفينيني الذي ــا أن الش ــة مفاده نتيج

ــه  د، والذيــن دربــوا األعضــاء املنتمــني لداعــش، والذيــن ســلحوه، وأمنــوا ل والتمــدُّ

ــوا  ــتان يف آب 2014، كان ــة كوردس ــى مهاجم ــّجعوه ع ــراتيجية، وش ــرات اإلس املم

قــد اســتخدموا داعــش كســالح إليقــاف ازدهــار واســتقالل كوردســتان. 

ــة  ــانية واقتصادي ــة إنس ــتان رضيب ــعب كوردس ــع ش ــش دف ــرب داع ــالل ح  خ

كبــرة، حيــث كانــت الحكومــة العراقيــة قــد قطعــت موازنــة اإلقليــم، وهبــط 

طولهــا  جبهــة  عــى  باهظــة  الحــرب  تكاليــف  وكانــت  عامليــاً،  النفــط  ســعر 

وســتامئة  مليــون  ضيافــة  تكاليــف  إىل  إضافــة  كيلومــراً،  وخمســون  ألــف 

 1921 ضحــى  الحــرب  تلــك  يف  وســوريا.  العــراق  مــن  والجــئ  نــازح  ألــف 

10757 مــن  بيشــمركه بأرواحهــم الطاهــرة فــداًء للشــعب والوطــن، وأصيــب 

فقدنــا  لقــد  ومفقــوداً،  أســراً   63 إىل  إضافــة  بجــراح،  اآلخريــن  البيشــمركه 

ــات  ــطر املئ ــم تس ــك ت ــل ذل ــال. يف مقاب ــزاء واألبط ــمركه األع ــن البيش ــدداً م ع

ــتان  ــن أرض كوردس ــل م ــر محت ــر كل ش ــم تحري ــد ت ــة. لق ــم البطولي ــن املالح م

ــا يف  ــف وجدن ــال. ولألس ــزاء واألبط ــاء األع ــني بدم ــيطرة اإلرهابي ــت س ــن تح م

الداخــل الكــوردي أشــخاصاً يريــدون التقليــل مــن قيمــة وبســالة وتضحيــات 

البيشــمركه، وكانــوا يظّنــون أّن طائــرات التحالــف هــي َمــن حاربــت داعــش، 

ومل يكــن للبيشــمركه أي دور. صحيــح أّن املســاندَة الجويــَة للتّحالــف لقــوات 

ــكرنا  ــن ش ــدوام ع ــى ال ــا ع ــن عرن ــداً، ونح ــداً ج ــامً جي ــت دع ــمركه كان البيش

ــى  ــذي ضّح ــن ال ــمركه، ولك ــة للبيش ــاعدات املقدم ــدور وللمس ــك ال ــا لذل وتقديرن

ــب أن  ــة يج ــذه حقيق ــمركه، وه ــو البيش ــدو كان ه ــر الع ــدان ودح ــه يف املي بدم

ــة.   ــال القادم ــي لألجي ــام ه ــر ك تذك
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داعــش ألحــق األذى والخســائر الكبــرة بشــعب كوردســتان. وارتكــب جرائــم 

بحــق الكــورد األيزيديــن، جرائــم تهــز الضمــر مــن جهــة، وتظهــر مــدى حقارتهــم 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــم م ــذارة أيديولوجيته وق

ــة.  ــلحة الكافي ــمركه األس ــرُّف البيش ــت ت ــن تح ــش مل تك ــرب داع ــات ح فيبداي

ــمح  ــت ال تس ــكا كان ــمركه، وأمري ــى البيش ــلحة ع ــاَر األس ــرُض حص ــراق كان يف الع

للبلــدان األخــرى أن تبيــع الســاح للبيشــمركه. يف حــن كان داعــش قــد اســتوىل 

ــاء  ــوريا. أثن ــراق وس ــي الع ــي دولت ــات جي ــاح وإمكان ــن س ــر م ــم كبی ــى قس ع

3/ آب/ 2014 كان الســاح الخفيــف فقــط تحــت تــرُّف  احتــال شــنگال يف 

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

مســلحة بأســلحة خفيفــة. ومــن الناحيــة الجغرافيــة كانــت شــنگال كجزيــرة تبعــد 

ــرق  ــا الط ــمركه. أم ــوات البيش ــع ق ــتان ومواق ــم كوردس ــن إقلي ــراً ع ــبعن كيلوم س

ــيطرة  ــت س ــت تح ــد كان ــنگال فق ــم وش ــن اإلقلي ــط ب ــت ترب ــي كان ــية الت الرئيس

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

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

ــرب  ــت الح ــد دخل ــف ق ــوات التحال ــكا وق ــن أمري ــت مل تك ــك الوق ــنگال، ويف ذل لش

لــي تســتطيع مســاعدة البيشــمركه، وبســبب تلــك العوامــل اســتطاع داعــش 

ــنگال. ــال ش احت

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

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

ــراً  ــمع كث ــف نس ــنگال. لألس ــل ش ــؤوا لجب ــن لج ــن الذي ــن املواطن ــات اآلالف م مئ

ــك يف  ــنگال. كان ذل ــم لش ــوص حايته ــم بخص ــاس وإدعاءاته ــض الن ــدات بع مزاي

حالــة ســبقت إعــادة البيشــمركه لصفوفهــم وهجومهــم عــى داعــش وتحريــر طريــق 
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ــة شــنگال31، مل  ــر مدين ــل شــنگال وتحري ســحيال نحــو شــنگال وحــوض زمــار وجب

يظهــر أي مــن هــؤالء املزايديــن إال بعدمــا انتــر البيشــمركه عــى داعــش.    

مــع كل ذلــك مل متــد قــوات البيشــمركه يدهــا يف الحــرب ضــد داعــش لالنتقــام. 

ــتهدف  ــرب ومل تس ــن الح ــرب، بقوان ــك الح ــمركه يف تل ــوات  البيش ــت ق ــا التزم ك

األماكــن املدنيــة ولــو ملــرة واحــدة. البيشــمركه حطّمــوا أســطورة داعــش، ويف 

ــأروا لألخــوات واإلخــوة األيزيديــن، ووضعــوا  ســاحات الوغــى وبشــجاعة فائقــة ث

ــن.  ــورد األيزيدي ــدام الك ــت أق ــش تح رأس داع

31- منــذ بدايــة هجــوم داعــش عــى كوردســتان إىل نهايــات شــهر أيلــول 2014، كنــت قلقــاً بشــكل 

ــة  ــاع طبيعي ــمركه إىل أوض ــن والبيش ــتان واملواطن ــادة كوردس ــن إع ــن م ــة التمك ــاه كيفي ــي تج رئي

ــج  ــي الربام ــن نواح ــمركه م ــال البيش ــة، وإيص ــرب طويل ــوض ح ــأة لخ ــتان مهي ــا كوردس ــون فيه تك

ــة  ــن قبض ــق م ــة املناط ــوة كاف ــرر بالق ــوم، ولتح ــه الهج ــدأ في ــتوى تب ــة إىل مس ــم والتوعي والتنظي

داعــش، ولــي يســد الطريــق أمــام داعــش للتفكــر يف احتــالل أرايض ومناطــق أخــرى. بعــد أن 

ــتان  ــل كوردس ــالزم لنق ــتعداد ال ــوا االس ــون امتلك ــك املواطن ــمركه وكذل ــة أن البيش ــت إىل قناع توصل

ــات  ــدء بعملي ــر الب ــدرت أم ــة، أص ــق املحتل ــر املناط ــبيل تحري ــامل يف س ــوم  الش ــة الهج إىل مرحل

تحريــر ربيعــة. ويف صبيحــة يــوم 30/ أيلــول/ 2014، ومــن أجــل إنهــاء تهديــدات داعــش يف املناطــق 

الحدوديــة والتضييــق عــى اتصاالتــه بــن ســوريا والعــراق، ومبشــاركة خمســة آالف مــن البيشــمركه 

ــة  ــات املهم ــلة العملي ــن سلس ــدة م ــة واح ــك العملي ــت تل ــم2(. كان ــة رق ــة، )الخارط ــالق العملي ــم إط ت

التــي تســببت يف تحطيــم أســطورة داعــش عــى يــد البيشــمركه. كــا أســهمت يف تســهيل الوصــول 

ــوات  ــراتيجياً لق ــاً اس ــت، هدف ــك الوق ــل يف ذل ــك الجب ــول إىل ذل ــث كان الوص ــنگال، حي ــل ش إىل جب

بيشــمركة كوردســتان. بعــد ذلــك االنتصــار، ويف صبيحــة يــوم 25/ ترشيــن األول/ 2014 حــررت 

قــوات البيشــمركه ناحيــة زمــار والقــرى املحيطــة بهــا مــن ســيطرة داعــش اإلرهــايب ووجهــت رضبــة 

ــة  ــات املتتالي ــر كل الهج ــتطاعت دح ــا اس ــم3(. وبعده ــة رق ــش  )الخارط ــن الدواع ــية لإلرهابي قاس

ــرب.  ــات الح ــوم جبه ــداء يف عم لألع

تحريــر ربيعــة وزمــار فتــح الطريــق أمــام تحريــر منطقــة شــنگال وكــر الحصــار الــذي كان مفروضــاً 

ــم  ــوم العل ــادف ي ــذي ص ــون األول/ 2014 ال ــوم 17/ كان ــة ي ــك يف صبيح ــنگال. لذل ــل ش ــى جب ع

ــدأ هجــوم البيشــمركه مــن  ــر منطقــة شــنگال. ب ــات تحري ــم إصــدار أمــر إطــالق عملي الكوردســتاين، ت

ــن  ــمركه الذي ــا البيش ــم4(.  أم ــة رق ــق أرايض العدو)الخارط ــردان يف عم ــع ح ــو تقاط ــار نح ــور زم مح

كانــوا يف جبــل شــنگال، وقاومــوا ببســالة خــالل أربعــة أشــهر، وســدوا الطريــق أمــام ســيطرة داعــش 

عــى جبــل شــنگال، فقــد هاجمــوا مســلّحي داعــش، مــن الجبــال، وخــالل فــرة قصــرة إلتقــت قوتــا 

البيشــمركه يف حــردان، وتــم تســجيل نــر تاريخــي، وتحطيــم الحصــار املفــروض عــى جبــل شــنگال 

ــام  ــر الت ــن الثــاين/2015 وبهــدف التحري ــف أيزيــدي. يف 12/ ترشي ــأوي اثنــي عــرش أل ــذي كان ي ال

ــاالت  ــع اتص ــش وقط ــن داع ــة م ــر املنطق ــن وتطه ــيطرة اإلرهابي ــن س ــا م ــنگال ومحيطه ــة ش ملدين

داعــش بــن العــراق وســوريا، تــم إطــالق عمليــة تحريــر شــنگال مــن ثالثــة محــاور بإســناد جــوي مــن 

ــر شــنگال. ــم تحري ــة ت ــك العملي ــرات التحالــف، يف تل قبــل طائ

55



لألســف الشــديد، مل تســتطع الحكومــة العراقيــة حاميــة املُكّونــات، ومل تســاعد 

البيشــمركه، ومل ترســل مجــرّد رصاصــة واحــدة لإلقليــم. وكانــت قبــل حــرب داعــش 

بعــر ســنوات قــد حرمــت البيشــمركه مــن األســلحة واملســتحقات القانونيــة، رغــم 

إنــه وحســب الدســتور واالتفاقــات املوقعــة تعتــر البيشــمركه جــزءاً مــن املنظومــة 

البيشــمركه،  مســاعدة  بعــدم  تكتــِف  مل  العراقيــة  الحكومــة  للعــراق.  الدفاعيــة 

ــل إىل  ــت ترس ــي كان ــاعدات الت ــام املس ــا أم ــل، وتضعه ــع العراقي ــت تصن ــل كان ب

ــامل ــدان الع ــن بل ــمركه م البيش

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

ــن  ــس م ــى العك ــن وع ــم؟ يف ح ــة اإلقلي ــع موازن ــار وقط ــرض الحص ــتمرَّ يف ف واس

ــوك  ــى كرك ــظ ع ــراق، وحاف ــاعد الع ــد س ــش ق ــرب داع ــمركه يف ح ــك كان البيش ذل

واملناطــق املســتقطعة. لــو مل يدافــع بيشــمركة كوردســتان عــن كركــوك، لــكان 

ــش،  ــيطرة داع ــت س ــت تح ــل، ولوقع ــر املوص ــن مص ــف ع ــوك ال يختل ــر كرك مص

مــع ذلــك كنــا نســمع أن الشــوفينين يظنــون أن كركــوك واملناطــق األخــرى محتلــة 

ــوك  ــوا كرك ــمركه حم ــح. البيش ــو الصحي ــس ه ــامً أن العك ــمركه، عل ــل البيش ــن قب م

واملناطــق املســتقطعة وحقــول النفــط مــن احتــال وهجــامت اإلرهابيــن. وخــال 

ــح  ــة لداعــش، وســلموا مفاتي ــة املوصــل كــروا ببســالتهم الخطــوط الدفاعي معرك

النــر ليــد العبــادي، وبثقــة عاليــة ورحابــة الصــدر، فتحــت قــوات البيشــمركه كل 

ــة.  ــوات العراقي املحــاور أمــام مجــيء الق

ــل  ــن قب ــايل م ــار امل ــة والحص ــرب الصعب ــك الح ــة لتل ــتان، إضاف ــم كوردس إقلي

ــف  ــتامئة أل ــون وس ــاذاً مللي ــح م ــامل، أصب ــط يف الع ــعار النف ــاض أس ــداد وانخف بغ

مــن النازحــن والاجئــن الســورين والعراقيــن، ذلــك العــدد كان يعــادل 25% مــن 

ــة  ــات الحزبي ــامت والهيئ ــة واملنظ ــن والحكوم ــد كان للمواطن ــم. لق ــكان اإلقلي س
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يف اإلقليــم دوٌر بــارٌز يف مســاعدة الالجئــن، وكان عــدد كبــر مــن املواطنــن 

ــال، أو يقّدمــون املســاعدات لالجئــن، يف  املتطوعــن يتواجــدون يف جبهــات القت

حــن كانــت الحكومــة العراقيــة متتنــع عــن تقديــم املســاعدة لحكومــة اإلقليــم يف 

مقابــل إيوائهــا وإســكانها لالجئــن الذيــن كان العــدد األكــر منهــم مــن املواطنــن 

ــن. ــن  العراقي ــوا م ــم كان ــط، أي معظمه ــات الوس ــن محافظ ــّنة وم السُّ

ــم  ــم، رغ ــاعدة اإلقلي ــن ومس ــواء الالجئ ــراق يف إي ــة الع ــهم حكوم ــاذا مل تس مل

ــراق؟  ــن الع ــزءاً م ــتان ج ــم كوردس ــن إقلي ــة؟ أمل يك ــواالً طائل ــك أم ــت متتل ــا كان أنه

ــن  ــزءاً م ــتان ج ــم كوردس ــّدون إقلي ــوا ال يع ــداد كان ــلطة يف بغ ــاب الس أم أن أصح

العــراق؟. لقــد بحثــت موضــوع امتنــاع بغــداد عــن مســاعدة اإلقليــم يف مجــال إيــواء 

الالجئــن، عــرات املــرات مــع الضيــوف األجانــب والوفــود العراقيــة، ولكــن بقــي 

دون نتيجــة. خــالل زيــاريت  بــان كيمــون32 الســكرتر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة  

أوضــاع  أن  أبلغتــه   2015 آذار/  و26/  متــوز/2014   /24 يف  كوردســتان  إلقليــم 

واملســاعدات  املســؤولية،  يتحمــل  وحــده  واإلقليــم  للغايــة،  صعبــة  الالجئــن 

األجنبيــة ليســت باملســتوى املطلــوب، والحكومــة العراقيــة مل تقــّدم أيــة مســاعدة 

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

ــاعدهم. تس

32- بــان كيمــون دبلومايس ووزير خارجية ســابق لكوريا الجنوبية، كان ســكرتراً عاماً ملنظمة األمم 

املتحدة لعر ســنوات، من 2006 لغاية 2016.
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خيبة أمــل الكورد من العراق الجديد

ــة  ــو الهاوي ــه نح ــد 2003، يتّج ــد بع ــراق الجدي ــُت أن الع ــام 2010 أدرك ــذ الع من

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

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

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

ــوم،  ــد ي ــاً بع ــراق، يوم ــاع الع ــورت أوض ــّدي. وتده ــكل ج ــح بش ــرات والنصائ التحذي

ــداد.     ــم وبغ ــن اإلقلي ــات ب ــكالت يف العالق وزادت املش

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

ــي  ــد املل ــواًء يف العه ــراق س ــه يف الع ــه ورشاكت ــم حقوق ــم هض ــد ت ــايس؟ وق األس

والجمهــوري، ويف العهــد البعثــي تعــرّض لإلبــادة الجاعيــة، كــا فقــد األمــل 

بالعــراق الفيــدرايل الدميقراطــي بعــد 2003. مــاذا 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 

الجاعيــة. حســناً ملــاذا يســتمر هــذا الجحيــم؟ ملــاذا يجــب أن تكــون املشــكالت 
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والرصاعــات حــارضة دومــاً؟ ملــاذا ال نفكــر يف ســبيل آخــر يضمــن الســاَم والتآخــي 

ــا؟ الدامئــن بينن

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

ــم  ــة ت ــة الثاني ــرب العاملي ــد الح ــاً.  بع ــر أيض ــاري ال يثم ــج اإلجب ــإن الدم ــك ف وكذل

تقســيم أملانيــا إىل أملانيتــن، رشقيــة وغربيــة، رغــم اســتمرار هــذا التقســيم 

لعقــود عــدة إال أنــه يف نهايــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ومــع إســقاط 

ــان. هــذا املوضــوع كان  جــدار برلــن انتهــى التقســيم القــري واتحــدت األملانيت

ــكل  ــوة وبش ــام بالق ــم توحيده ــث ت ــر، حي ــكل آخ ــلوفاك بش ــك والس ــبة للجي بالنس

ــام  ــا، وه ــة انفصلت ــن يف النهاي ــلوفاكيا. ولك ــة جيكوس ــام دول ــكلت منه ــري وتش ق

ــام. ــوار بعضه ــام بج ــان بس ــتقلتان، وتعيش ــان مس اآلن دولت

ــدة،  ــة واح ــايض يف دول ــرن امل ــوة يف الق ــا بالق ــع بعضه ــراق م ــات الع دمجمكّون

ــد  ــت واح ــوة يف بي ــن اإلخ ــان م ــرّض اثن ــا يتع ــرة. رمب ــوارث كب ــدوث ك ــبَّب بح تس

إىل الكثــر مــن املشــكات والنزاعــات، ولكــن لــو اســتقلَّ كل واحــد منهــام يف بيــت، 

ــو  ــذا ه ــة. ه ــاندان بعضهــام إىل النهاي ــن يس ــيبقيان أخوي ــات، وس ــتنتهي الخاف س

الحــل األســايس للعاقــات بــن كوردســتان واألجــزاء األخــرى مــن العــراق، بالطبــع 

هــذه األســئلة كانــت قــد تحّولــت إىل حديــث يومــي للكوردســتانين واملراكــز 

ــن بالتفاهــم والتآخــي، لــي نعيــش إىل  ــن وأخوي ــح جاري السياســية. ملــاذا ال نصب

األبــد يف ســام ووئــام؟ ملــاذا ال نصبــح داعمــن ومســاندين لبعضنــا، ملــاذا ال 

ــاذا ال  ــض؟ ومل ــا البع ــي لبعضن ــادي واألمن ــراتيجي واالقتص ــق االس ــح العم نصب

نكمــل بعضنــا يف مجــاالت التنميــة والتقــدم االقتصــادي وكافــة املجــاالت األخــرى، 

وننهــي إىل األبــد الكــوارث واملشــكات املعقــدة؟ جــاءت هــذه األســئلة إىل الوجــود 

ــش  ــي يعي ــتان ل ــعب كوردس ــام ش ــرى أم ــرق األخ ــوا كل الط ــف، أغلق ــم، لألس ألنه
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ــج  ــن النتائ ــرق، ولك ــا كل الط ــراق. اختربن ــة الع ــل دول ــكالت داخ ــدون مش ــالم وب بس

ــن  ــر م ــع الكث ــوع م ــذا املوض ــت ه ــابقة بحث ــنوات الس ــوال الس ــلة. ط ــت فاش كان

الشــخصيات واملســؤولني العراقيــني، وكذلــك مــع الشــخصيات والدبلوماســيني 

األجانــب، وأبلغتهــم أننــا نواجــه مشــكلة مزمنــة عمرهــا مئــة ســنة. تعبنــا، وال 

ــوا  ــوا، وقول ــروب. تعال ــات والح ــكالت واألزم ــع املش ــش م ــتمرار يف العي ــق االس نطي

لنــا مــاذا يفعــل شــعب كوردســتان لــي يبقــى العــراق ُموّحــداً؟ الدســتور هــو 

الضامــُن الوحيــُد لبقائنــا ضمــن العــراق، والدســتور منتهــك، ويتــم التجــاوز بشــكل 

ــتان. ــايل كوردس ــوق أه ــب وحق ــى مطال ــي ع يوم

أبــداً،  العــرب  إخواننــا  مــع  مشــكالت  الكورديــة  التحرريــة  للحركــة  تكــن  مل 

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 املدنيــني العــرب ولــو ملــرة واحــدة، لــي ال 

تتحــول املشــكالت السياســية القامئــة بيننــا وبــني الحكومــات إىل مشــكلة قوميــة. 

ــو اســتمرت املشــكالت املوجــودة الحاليــة، هنــاك احتــال كبــر لتحولهــا  ولكــن ل

ــة. ــوارث الحقيقي ــدأ الك ــا تب ــة، وحينه ــة وعرقي ــات قومي ــكالت ونزاع إىل مش

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

ــر  ــن الضم ــداً ع ــالً بعي ــك عم ــورد. كان ذل ــد الك ــي ض ــارع العراق ــارة الش ــاول إث يح

واإلنســانية، حيــث كانــت بعــض األطــراف العراقيــة تحــاوُل متتــنَي قاعدتهــا وزيــادة 

ــر  ــس خط ــت نواقي ــور كان ــذه األم ــورد. ه ــوق الك ــاداة حق ــق مع ــن طري ــا ع مؤيديه

ــن  ــني م ــوا متضايق ــوالً. كان ــاً ومجه ــه ُمظلِ ــراق، وتجعل ــتقبل الع ــدد مس ــة ته جديّ

م الحيــاة يف اإلقليــم. وكانــوا يقولــون إن الكــورد أصبحــوا أغنيــاء  إعــار وتقــدُّ
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ــة  ــذ مئ ــتان من ــط كوردس ــذ نف ــراق تأخ ــة الع ــة أن دول ــراق. ويف الحقيق ــط الع بنف

ســنة، وبنفــط كوردســتان أصبحــت دولــة، واشــرت األســلحة، وحاربــت بهــا الكــورد 

ــوار.  ودول الج

ــح  ــراق، وأصب ــن الع ــاء ضم ــع يف البق ــكل قاط ــل بش ــا األم ــروف فقدن ــذه الظ فيه

ــي هــي االســتقالل  ــا املرشوعــة الت ــًة عــن حقوقن مــن الــروري أن نتحــّدث عالني

ــون  ــه لتك ــي تؤهل ــية الت ــس الرئيس ــك كل األس ــتان ميتل ــعب كوردس ــيادة. ش والس

ــق  ــك الح ــق ذل ــب تطبي ــن يج ــامل. ولك ــرى يف الع ــعوب األخ ــوة بالش ــة أس ــه دول ل

بالطــرق الســلمية والحــوار مــع بغــداد والــدول األخــرى يف املنطقــة والعــامل. وكنــا 

نعلــم جيــداً أن الحقــوق إذا مل تُؤخــذ ال ُتنــح، وإن انتظــرت كوردســتان لــي يقّدمــوا 

ــداً. ــن يتحقــق مــا تنتظــره أب ــد ل ــق مــن ذهــب، فبالتأكي لهــا االســتقالل عــى طب

بعــد 1991، أثبتنــا للجــوار أننــا ال نشــّكُل مصــدراً لتهديدهــم، إذ إنهــم قبــل 

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

الفيــدرايل.  النظــام  تجــاه  قلــق  هنــاك  كان  حيــث  العراقــي  للداخــل  بالنســبة 

ــامل، ذات  ــدان الع ــن بل ــد م ــه العدي ــذي تنتهج ــيط ال ــة البس ــى الفيدرالي ــن معن ولك

ــروات. ــوة وال ــادل للق ــيم الع ــي التقس ــددة، يعن ــة املتع ــات القومي املكون

ــن  ــدداً م ــُت ع ــا التقي ــخ33 يف أملاني ــر ميون ــالل مؤت ــباط/ 2015، خ  يف 2/ ش

قــادة العــامل، كـــ ) أنجيــال مــركل( مستشــارة أملانيــا و)جــو بايــدن( نائــب الرئيــس 

ــجاعة  ــارات وش ــاب النتص ــدون اإلعج ــادة يب ــاء والق ــع الرؤس ــريك. كان جمي األم

البيشــمركه يف الحــرب ضــد اإلرهــاب. شــعرت أن الحديــث عــن اســتقالل كوردســتان 

بالنســبة للمجتمــع الــدويل مل يبــق محظــوراً أو ممنوعــاً كــا كان يف الســابق. 

33- مؤتــر األمــن يف ميونــخ، مؤتــر 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 

ــام. ــم والس ــوع بالتفاه ــذا املوض ــة ه ــم معالج ــب أن تت ــه، يج ــت ل ــتقال وقل االس

وإنــه باإلمــكان التحــدث برصاحــة عــن الحقــوق الطبيعيــة لشــعب كوردســتان. ويف 

ذات املؤمتــر تحدثــت مــع العبــادي، رئيــس الــوزراء العــراق بشــأن الخطــوات نحــو 

ــم معالجــة هــذا املوضــوع بالتفاهــم والســام. ــه، يجــب أن يت ــت ل اإلســتقال وقل
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الزيارة إىل أمريكا 

ــو  ــا وج ــاراك أوبام ــس ب ــع الرئي ــا م ــريكا، واجتمعن ــا أم ــار 2015 زرن ــهر أي يف ش

بايــدن الــذي كان آنــذاك نائبــاً للرئيــس. قبــل الزيــارة اجتمعــُت مــع جميــع األحــزاب 

السياســية يف كوردســتان، واســتفرسُت منهــم، هــل تفضلــون التحــدث مــع الرئيــس 

ــث  ــدت الحدي ــرة، وأي ــنت الفك ــراف استحس ــع األط ــتقالل؟ جمي ــأن االس ــا بش أوبام

مــع أوبامــا بخصــوص اســتقالل كوردســتان.

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

ــون  ــدُت أن يك ــارة تعّم ــك الزي ــكا. يف تل ــارة أمري ــة لزي ــتعدادات الالزم ــة االس بتهيئ

قوبــاد طالبــاين نائــب رئيــس الحكومــة ونجــل املرحــوم مــام جــالل، ودربــاز 

كــورست الــذي كان وزيــراً يف حكومــة اإلقليــم، نجــل الســید كــورست رســول، 

ــمركه،  ــراً للبيش ــذي كان وزي ــري وال ــة التغي ــن حرك ــادر م ــيد ق ــى س ــك مصطف وكذل

ضمــن الوفــد الكوردســتاين الــذي يــزور البيــت األبيــض. أردتهــم أن يكونــوا شــهوداً 
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عــى كيفيــة حديثــي مــع الرئيــس أوبامــا واملســؤولن األمريكيــن اآلخريــن حــول 

االســتقالل وحقــوق شــعب كوردســتان، وليشــاهدوا املوقــف األمريــي، وينقلــوه 

إىل أحزابهــم وجامهريهــم، أردتهــم أن يكونــوا مــع الفكــرة وشــهوداً لــي ال يقــال أن 

االســتقالل موضــوع شــخيص ملســعود بــارزاين. بــل ليعلمــوا أن االســتقالل يتعلــق 

بحيــاة ومصــري جميــع املواطنــن، وحــق للجميــع دون أيــة اختالفــات سياســية أو 

ــة.  ــة أو ديني قومي

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

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

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

تحدثــت للرئيــس األمريــي برصاحــة متناهيــة عــن معانــاة شــعب كوردســتان خــالل 

ــعب  ــاع. ش ــذه األوض ــا ه ــرق، وأرهقتن ــا كل الط ــن اختربن ــه، نح ــت ل ــنة، وقل ــة س مئ

كوردســتان يُضّحــي منــذ مئــة ســنة وحســب جميــع القوانــن واألعــراف الســاموية 

واإلنســانية يحــقُّ لــه تقريــر مصــريه، وأن ميتلــك قــراره، ويســلك الســبيل الــذي يــراه 

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

هــي لحــرب داعــش. بغــداد ال تقبــل بالرشاكــة ونحــن ال نســتطيع القبــول أن نكــون 

ــتمرار  ــتطيع االس ــن ال نس ــة، نح ــذه السياس ــى ه ــداد ع ــتمرت بغ ــن، إن اس كتابع

ــورد  ــول الك ــرأت ح ــال، "ق ــي وق ــداً لحديث ــا جي ــس أوبام ــى الرئي ــد أصغ ــم. لق معه

ــم  ــتان، وإين أتفه ــعب كوردس ــاة ش ــورد ومأس ــال الك ــخ ونض ــى تاري ــع ع وأين مطّل

ــة  ــك أن االولوي ــمع من ــعيد أن أس ــتقالل. وإين س ــتان يف االس ــعب كوردس ــوح ش طم

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

ــوع. يف  ــذا املوض ــول ه ــوا ح ــه، وتحّدث ــوا مع ــدن، اجتمع ــو باي ــس ج ــب الرئي نائ

اليــوم التــايل 6/ آيــار/ 2015، كنــت يف ضيافــة نائــب الرئيــس األمــرييك، اجتمعنــا 
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ــع  ــرك م ــخ املش ــن التاري ــنة م ــة س ــن مئ ــل ع ــا بالتفصي ــاعات، وتحدثن ــدة س لع

العــراق وموضــوع اســتقال كوردســتان. اســتعرض، بايــدن، وجهــة نظــر بــاده 

بشــكل دقيــق حيــال اســتقال كوردســتان واملشــكات والعقــد يف الــرق األوســط، 

ــا  ــا وبأعينن ــرى يف حياتن ــان، س ــن االثن ــت، نح ــا وأن ــال، "أن ــه ق ــة حديث ويف نهاي

اســتقال كوردســتان". ويف تلــك الزيــارة ألمــركا اجتمعــت، أيضــاً، مــع آشــن كارتــر 

وزيــر الدفــاع األمــريك وعــدد مــن أعضــاء الكونكــرس األمــريك، وكذلــك مــع رئيــس 

ــة يف  ــة الكوردي ــن والجالي ــن واإلعامي ــن األكادميي ــدد م ــة وع ــة االقتصادي الغرف

ذلــك البلــد. مل نســمع يف تلــك اللقــاءات أّي شــخص يعــارض إجــراء االســتفتاء، أو 

ــوا يســألون عــن موعــده فقــط. يعــارض الذهــاب نحــو االســتقال، بــل كان

لتضحيــات  شــكرهم  عــن  أعربــوا  األمركيــون  والسياســيون  املســؤولون 

البيشــمركه وعــن تقديرهــم لصمــود شــعب كوردســتان ولســعة صــدره إليــواء مئــات 

اآلالف مــن الاجئــن الذيــن توجهــوا إلقليــم كوردســتان خوفــاً مــن ظلــم وتهديــدات 

ــايب. ــش اإلره داع

السياســية  األطــراف  مــع  الفــور  عــى  اجتمعــُت  أمــركا،  مــن  العــودة  بعــد 

الكوردســتانية، وتحدثــت لهــم عــن نتائــج الزيــارة، ويف االجتــاع التاريخــي الــذي 

ــي  ــار/ 2015 عــرت األطــراف الكوردســتانية عــن تأييدهــا العلن ــاه يف 18/ آي عقدن

ــي  ــيد ع ــرب الس ــاع أع ــك االجت ــه يف ذل ــر، أن ــتقال. أتذك ــة االس ــح لعملي الرصي

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

"ســيادة كاك مســعود، يظهــر أنكــم عدتــم لكوردســتان وأنتــم مفعمــون باألمــل 

ــل  ــول وتحمُّ ــتعد لقب ــت مس ــل أن ــرة. ه ــؤولية كب ــٌم ومس ــٌل عظي ــذا عم ــود، ه والوع

ــة،  ــرة وتاريخي ــؤولية كب ــا مس ــتاذ إنه ــا أس ــم ي ــه: "نع ــت ل ــؤولية؟". قل ــذه املس ه

ــا مــن الداخــل".  ــا أو تخريبه ــم طعنه ــا، ولكــن بــرط أن اليت له وإين مســتعد لتحمُّ
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حقيقــة، كان ذلــك الجــواب بســبب إين مل أكــن متأكــداً 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، وعوضــاً عــن العمــل ألجــل قضيــة مصرييــة كاالســتقالل، الحظنــا 

ــالب،  ــري انق ــة وتدب ــة أزم ــتان بصناع ــان كوردس ــزاب يف برمل ــض األح ــغال بع انش

ــت  ــو التزم ــاله. ل ــا ت ــران وم ــن حزي ــن م ــث والعرشي ــداث الثال ــك أح ــن ذل ــج ع ونت

ــا اآلن يف  ــو مل تتجــه نحــو صناعــة األزمــات، لكن األطــراف بتعهداتهــا يف 2015، ول

ــا  ــكل قوته ــراف ب ــض األط ــوف بع ــاهدنا وق ــتفتاء، ش ــاء االس ــف. وأثن ــع مختل وض

ــتمرار  ــة اس ــري إىل مرشوعي ــتفتاء تش ــت االس ــي تل ــداث الت ــتفتاء، واألح ــد االس ض

ــاويف.  مخ
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الزيارة إىل بغداد

ــد داعــش الخســارة تلــو األخــرى، ووصــل إىل  يف29/ أيلــول/ 2016، عندمــا تكبّ

حالــة ضعــف، زرُت بغــداد برفقــة وفــد رفيــع مــن األطــراف السياســية الكوردســتانية. 

يف املحطــة األوىل لزيارتنــا لبغــداد التقينــا بحيــدر العبــادي، رئيــس الــوزراء 

التــي  املشــركة  التحديــات  العبــادي  مــع  بحثنــا  الوقــت.  ذلــك  يف  العراقــي 

ــة  ــش وقضي ــد داع ــرب ض ــد يف الح ــت تتجّس ــي كان ــم، والت ــراق واإلقلي ــه الع تواج

ــوء  ــلط الض ــداد ليس ــر إىل بغ ــم ح ــد اإلقلي ــه أن وف ــن. وأبلغت ــن والالجئ النازح

عــى مســتقبل العالقــات ونوعهــا والجهــود املشــركة يف ســبيل ترســيخ االســتقرار 

ــا  ــا جئن ــوزراء إنن ــس ال ــول لرئي ــا أن نق ــار. أردن ــادة اإلع ــادي وإع ــو االقتص والنم

لنتحــدث بلغــة التفاهــم وبالنوايــا الصادقــة حــول املســتقبل، ولنجعــل العــراق 

واإلقليــم عمقــن اســراتيجين لبعضهــا البعــض، وملصالحهــا املتبادلــة.
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ويف اليــوم ذاتــه عقدنــا اجتامعــاً موّســعاً مــع بعــض الشــخصيات العراقيــة 

ــع  ــايس لجمي ــل أس ــر يف ح ــم للتفك ــة، ودعوتُه ــية العراقي ــل السياس ــاء الكت ورؤس

املشــكات، كــام التقينــا مــع الكتلــة الصدريــة وائتــاف الوطنيــة واالئتــاف العــريب 

ــنَّة وقيــادة حــزب الدعــوة، ومســاء ذات اليــوم عقدنــا اجتامعــاً موّســعاً  والقــادة السُّ

ــم.   ــامر الحكي ــيد ع ــزل الس ــيعية يف من ــخصيات الش ــراف والش ــع األط م

ــي  ــالة الت ــن الرس ــا ع ــت فيه ــن تحدث ــًة للحارضي ــُت كلم ــامع قّدم ــال االجت خ

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

األطــراف يتجــه داعــش نحــو الخســارة واالندحــار، لذلــك مــن الــروري أن نهيــئ 

ــيعية،  ــخصيات الش ــة، للش ــُت برصاح ــش. وأوضح ــد داع ــا بع ــة م ــنا ملرحل أنفس

أن الكــورد بعــد 2003 كانــوا يعتقــدون أن الدســتور أســاس العمليــة السياســية 

والحيــاة الجديــدة. ولكــن لألســف حصــل االختــاف، وأصبــح الشــيعي الــذي 

ــع  ــة م ــن الرشاك ــا م ــورد. كان نصيبن ــوق الك ــادي حق ــد، يع ــه والجي ــف بالنزي يوص

دولــة العــراق 4500 قريــة مدمــرة، و12000 مفقــود مــن الشــباب الكــورد الفيليــن، 

و8000 بــارزاين مؤنفــل، و182000مــن املواطنــن الكــورد املؤنفلــن، واآلالف مــن 

ــام  ــة س ــح صفح ــراق وفت ــبيل الع ــد 1991 ويف س ــاوي. بع ــاح الكيمي ــا الس ضحاي

ــعبنا. يف  ــاء ش ــة بدم ــادي املُلطََّخ ــا األي ــن وصافحن ــع املجرم ــنا م ــدة، جلس جدي

ــو  ــعبي نح ــاء ش ــن دم ــر م ــط نه ــداد، رست وس ــت إىل بغ ــا جئ ــت عندم ــك الوق ذل

ــة  ــح صفح ــام وفت ــش والس ــل التعاي ــن أج ــراق، وم ــة الع ــل مصلح ــن أج ــداد. م بغ

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

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

ــة خــال املرحلتــن،  ــادة الشــيعة، نحــن فشــلنا يف الرشاك ــت للق أرزاق الكــورد. قل

ويجــب أن نبحــث عــن طريــق جديــد للحــل، ونبنــي املســتقبل عــى أســاس آخــر. 
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ــتطيع أن  ــا ال نس ــا دمن ــم، وم ــن بالتفاه ــن حقيقي ــن وجاري ــح أخوي ــوا لنصب تعال

ــن  ــر م ــعة كان الكث ــة املوّس ــك الجلس ــا. يف تل ــم أن تفهمون ــون رشكاء، ندعوك نك

ــى  ــايض، وع ــة يف امل ــاء املرتكب ــرة األخط ــى ك ــة ع ــيعية متفق ــخصيات الش الش

ــوء  ــم اللج ــق أو ت ــلوك أي  طري ــم س ــن إن ت ــل، ولك ــق للح ــن طري ــث ع رضورة البح

ألي اختيــار يجــب أن يكــون بعيــداً عــن الحــرب وســفك الدمــاء. وهنــاك أيضــاً تــم 

ــات  ــة العالق ــوار ولدراس ــداد للح ــل بغ ــن قب ــة م ــة خاص ــكيل لجن ــرار تش ــاذ ق اتخ

املســتقبلية، وهــل نبقــى رشكاء أم نتحــّول إىل جاريــن؟ ويف كل الحــاالت البــّد مــن 

ــن.    ــن الجانب ــم ب ــود التفاه وج
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قرار إجراء االستفتاء

ــّرا شــيئاً مــن  ــارة  بغــداد، وإيصــال رســالة اإلقليــم لألطــراف العراقيــة، مل تُغ زي

ــيق  ــود التنس ــم وج ــة، رغ ــع املوازن ــتمرت يف قط ــة اس ــة العراقي ــع، والحكوم الوض

ــش.  ــد داع ــرب ض ــال الح ــة خ ــوات العراقي ــمركه والق ــوات البيش ــن ق ب

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

العامــري وخالــد العطيــة وصــادق الــركايب. أبلغــت الوفــد، تعالــوا لنجــد حــاً لهــذا 

ــن، أو  ــن وجاري ــلمية، أخوي ــة س ــح، بطريق ــة، أو أن نصب ــذ الرشاك ــا تنفي ــع، إم الوض

ــا.  ــال بينن ــات املوجــودة ســيحدث القت حســب املعطي

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

ــروف أو  ــاك مبع ــال: " فإمس ــم، وق ــرآن الكري ــن الق ــة م ــهد بآي ــا استش ــا،  بعده بينن

ترسیــح بإحســان". 34

34- فإمســاك مبعروف او ترسیح بإحســان، بداية اآلية 229 من ســورة البقرة يف القرآن الكريم، تتحدث 

عن موضوع الطاق.
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الخروقــات الدســتورية التــي حدثــت، مــع انتهــاك االتفاقــات وتهديــم التوافــق يف 

ــة ومامرســة  ــة وقطــع املوازن ــوازن يف مؤسســات الدول ــاء الت الترشيعــات وعــدم بق

ــا لســنا رشكاء  ــاد أنن ــا عــى التوصــل إىل االعتق الضغــوط عــى كوردســتان، أرغمن

يف العــراق بعــد 2003، وال ميكــن أن يعتربونــا رشكاء يف املســتقبل، لذلــك يتحتــم 

علينــا البحــث عــن طريــق للحــل. 

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

ــرة. وأرشت  ــة األخ ــية واألزم ــاع السياس ــن األوض ــا ع ــُت خالله ــة تحدث ــت كلم ألقي

إىل أن كوردســتان حــاول لعــرش ســنوات إنجــاح العمليــة السياســية والدميقراطيــة 

والتعايــش يف العــراق، ولكــن خــرق الدســتور والفكــر الدكتاتــوري ونزعــات الهيمنــة 

ــوم  ــراق إىل الي ــت الع ــام أوصل ــتان، ك ــود كوردس ــاح جه ــت دون نج ــش حال والتهمي

الــذي نــراه اآلن.

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

ــل املســؤولية. اآلن هــو  بــأّي شــكل مــن األشــكال، وعــى الذيــن تســببوا بذلــك تحمُّ

الوقــت املناســب ليقــّرر شــعب كوردســتان مصــره، وهــذا حــق دســتوري، والدســتور 

العراقــي يســمح لكوردســتان لتقريــر مصرهــا، ألن الدســتوَر ينــصُّ عــى أن االلتــزام 

بهــذا الدســتور يضمــُن وحــدَة العــراق. كــام دعــوت الربملــان لالســتعجال يف إقــرار 

ــة  ــكيل الهيئ ــتان، وتش ــم كوردس ــتفتاء يف إقلي ــات واالس ــة االنتخاب ــون مفوضي قان

العليــا ملفوضيــة االنتخابــات بــأرسع وقــت، وأن يســتعد برملــان كوردســتان إلعــداد 

اإلجــراءات الرضوريــة لالســتفتاء الــذي يحــدد مصــر شــعب كوردســتان.

ــام  ــة، وك ــة العراقي ــاكات الحكوم ــاوزات وانته ــتمرت تج ــخ، اس ــك التأري ــد ذل بع

ــد  ــرب ض ــرة يف الح ــة كب ــانية واقتصادي ــة إنس ــم رضيب ــع اإلقلي ــابقاً، دف أرشت س
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النازحــن والالجئــن، والحكومــة  داعــش. حيــث اســتضاف مئــات اآلالف مــن 

ــي ال  ــة ل ــذار مختلف ــت بأع ــن وتحجج ــع أرزاق املواطن ــتمرت يف قط ــة اس العراقي

تســهم يف حــل املشــكالت، والــذي كان يدعــو لألســف الشــديد، مل نســمع املرجــع 

ــة  ــال موازن ــرورة إرس ــة ب ــة العراقي ــح الحكوم ــدة، ينص ــرة واح ــو مل ــيعي، ول الش

ــة. ــر قانوني ــة غ ــا بطريق ــي قطعه ــم الت اإلقلي

ــع  ــم املواق ــد تحطي ــه بع ــى أن ــاق ع ــم االتف ــل، ت ــر املوص ــات تحري ــالل عملي خ

ــود  ــمركه، تع ــل البيش ــن قب ــول 107 كيلومرتم ــت بط ــي كان ــش والت ــة لداع الدفاعي

ــدء  ــوم ب ــل 17/ 10/ 2016 ي ــا قب ــت فيه ــي كان ــع الت ــمركه إىل املواق ــوات البيش ق

عمليــات تحريراملوصــل. قــوات البيشــمركه حاربــت وحطمــت الخــط الدفاعــي 

وســلمت مفتــاح املوصــل للقــوات العراقيــة والتزمــت باالتفــاق بشــكل كامــل، 

ــة.  ــت االتفاقي ــة انتهك ــوات العراقي ــد والق ــن الحش ــم 5( لك ــة رق )الخارط

وكان مقــرراً أن يرســل رئيــس الــوزراء العراقــي، خــالل عمليــات تحريــر املوصــل، 

ــتعدادات  ــاذ االس ــمركه واتخ ــوات البيش ــاعدة ق ــار ملس ــارات دين ــرة ملي ــغ ع مبل

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

املبلــغ املذكــور.

ــن  ــد اللت ــة والحش ــوات العراقي ــن أن الق ــات ع ــا معلوم ــت عندن ــك، كان ــة لذل إضاف

انتهكتــا االتفــاق املتعلــق بعمليــات تحريــر املوصــل، تخططــان لعــدم االنســحاب مــن 

املنطقــة، وكانتــا تدعــوان البيشــمركة للعــودة إىل حــدود 2003. يف  حــن كانــت حــدود 

2003 بــن البيشــمركه ونظــام البعــث، ومل تكــن بــأي شــكل حــدوداً سياســية أو إداريــة 

)الخارطــة رقــم 6 (. كــا كانــوا يخططــون لالســتيالء عــى شــنگال واملناطــق األخــرى 

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

ــا نــدرك مخاطــر تأجيــل  تــم تأجيــل عمليــات تحريــر الحويجــة بحجــج واهيــة. كن

تحريــر الحويجــة إىل مــا بعــد تحريــر املوصــل. لقــد كان لتأخــر تحريــر الحصــن 

األخــر لداعــش الحويجــة36 داللــة واضحــة عــى أنهــم يريــدون بعــد تحريــر جميــع 

ــراف  ــرة إىل أط ــوات كب ــب ق ــة جل ــر الحويج ــة تحري ــش، وبحج ــن داع ــق م املناط

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 

ــة، ويترصفــون  ــداً يف إنهــم ســيخونوننا بهــذا الشــكل، وســيخرقون االتفاقي نفكــر أب

بهــذا األســلوب.  

ــوا إىل  ــاعداتنا وصل ــا ومبس ــى أكتافن ــن ع ــيعة الذي ــوة الش ــع أن اإلخ مل نتوق

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 يقــني أن كوردســتان خاليــة مــن املشــكالت الطائفيــة، 

العــراق.  يف  موجــودة  كانــت  التــي  العميقــة  املشــكلة  مــن  جــزءاً  تصبــح  وال 

كوردســتان ميتلــك مبــادئ الدولــة ومــن حقــه أن يعــر عــن ذاتــه. والدســتور 

ــاء  ــث ج ــه، حي ــم خرق ــد ت ــة، ق ــات العراقي ــدة املكون ــاً لوح ــح أساس ــذي أصب ال

بشــكل واضــح يف ديباجتــه، أن االلتــزام بهــذا الدســتور يضمــن بقــاء وحــدة 

العــراق. الحكومــة العراقيــة خرقــت 55 مــادة دســتورية. كــا تــم انتهــاك مبــادىء 

35- تقــع يف غــرب محافظــة نينوى وتبعد ســبعني كيلومرتاً عن املوصل وحوايل ســتني كيلومرتاً عن  

الحدود الســورية، أغلبية ســكانها من املكون الرتكاين(.

36-تقــع يف جنــوب غرب كركوك، وتبعد مســافة مثــان واربعني كيلومرتا عن كركوك، غالبية ســكانها من 

السنة. العرب 
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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 

ــرض رأي  ــق ف ــب منط ــراق. ومبوج ــا الع ــس عليه ــي تأس ــادئ الت ــك املب ــل تل مح

األغلبيــة، ســوف اليبقــى أي ســاحة أمــام الكــورد واملكونــات األخــرى، وكان عــى 

ــتحقات  ــل املس ــون تقلي ــوا يحاول ــام كان ــات. يف كل ع ــرق االتفاق ــم خ ــدوام يت ال

ــع  ــق أي داف ــذا مل يب ــا. وهك ــراً قطعوه ــة وأخ ــون املوازن ــم يف قان ــة لإلقلي املالي

ليمكننــا االســتمرار والعيــش مــع عقليــة التؤمــن بقبــول الرشيــك. والســؤال الــذي 

طــرح نفســه هــو: مادامــوا ال يفســحون املجــال أمامنــا أن نكــون رشكاء يف البلــد، 

ــراق  ــبيل الع ــرة،  يف س ــل كث ــه؟. يف مراح ــاًء في ــون أعض ــل أن نك ــل نقب ــأي أم ب

واعتــاداً عــى وعــود األمريكيــن، تغاضينــا عــن الكثــر مــن حقوقنــا وعــن 

ــة.  ــة العراقي ــاوزات الحكوم تج

كل تلــك األســباب أدت إىل وصولنــا مــع األطــراف الكوردســتانية إىل نتيجــة 

ــا كان  ــة ك ــة فارغ ــدوران يف حلق ــا ال ــراق وإم ــة الع ــة يف دول ــا الرشاك ــا، إم مفاده

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

ــاص.  ــا الخ ــلوك طريقن ــن س ــد م الب

كانــت األزمــات السياســية والداخليــة تواجــه اإلقليــم وبعــض األطــراف انضمــت 

ــان  ــد ح ــن كان ق ــتقال. ولك ــو اإلس ــة نح ــوات املتجه ــة للخط ــة املعادي إىل الجبه

ــتان.  ــعب كوردس ــة ش ــع رغب ــم الجمي ــه وليعل ــول كلمت ــعب ليق ــمح للش ــت ليس الوق

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 

ــة الشــعب.  ــة وأمني ــة والتــي هــي رغب للرشعي
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ــي  ــاع تأريخ ــال اجت ــران/ 2017، وخ ــادف، 7/ حزي ــاء املص ــوم األربع يف ي

وممثلــو  كوردســتان  إقليــم  يف  السياســية  واألطــراف  اإلقليــم  رئاســة  قــررت 

 2017 أيلــول/   /25 يــوم  وحــددت  تأريخيــاً  قــراراً  كوردســتان،  يف  املكّونــات 

إلجــراء االســتفتاء. يف الحقيقــة، مل يكــن أحــٌد يعــرف قبــل االجتــاع اليــوم 

الــذي يجــري فيــه االســتفتاء. جــاء تحديــد ذلــك اليــوم مــن قبــل األطــراف 

السياســية بالتشــاور مــع املفوضيــة العليــا لانتخابــات واالســتفتاء يف إقليــم 

كوردســتان. ومراعــاًة لإلجــراءات الازمــة يف ســبيل إجــراء تلــك العمليــة الكبــرة 

ــن حــروا  ــة الذي ــازم، وممثــي املفوضي ــة بحاجــة إىل الوقــت ال ــت املفوضي كان

ــن  ــورة ب ــام املحص ــة يف األي ــراء العملي ــتطيعون إج ــم يس ــوا أنه ــاع أعلن االجت

ــوم 25 /  ــد ي ــاع تحدي ــرر االجت ــك ق ــول. لذل ــهر أيل ــن ش ــن م ــن والثاث العرشي

ــي  ــتانية الت ــق الكوردس ــتان واملناط ــم كوردس ــتفتاء يف إقلي ــراء االس ــول إلج أيل

تقــع خــارج إدارة حكومــة اإلقليــم. مــن الجديــر الذكــر أن األطــراف السياســية قــد 

شــددت خــال االجتــاع عــى رضورة شــمول كركــوك وبقيــة املناطــق املشــمولة 

باملــادة 140 باالســتفتاء.

ــك اليــوم، ويف ســبيل ضــان  ــد ذل وخــال ذات االجتــاع، أيضــاً، وبعــد تحدي

اإلجــاع الوطنــي، اتّفــَق الحــارضون عــى تفعيــل الربملــان وبــذل الجهــود ألجــل 

أجــل  مــن  العمــل  ذاتــه  الوقــت  الداخليــة. ويف  السياســية  الخافــات  إنهــاء 

تحســن الظــروف املعيشــية لألهــايل واملوظفــن وبقيــة رشائــح املجتمــع. كــا 

ــا  ــم ك ــة اإلقلي ــة رئاس ــتفتاء برئاس ــا لاس ــة العلي ــكيل اللجن ــاع تش ــرر االجت ق

ــا للجــان الخاصــة باالســتفتاء.    ــف األحــزاب السياســية بتســمية ممثليه ــم تكلي ت
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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 

ــدم  ــاح والتق ــزب اإلص ــتاين، ح ــن الكوردس ــامل والكادح ــزب الع ــتاين، ح الكوردس

ــة  ــزب التنمي ــراق، ح ــامن الع ــة ترك ــة، جبه ــل الركامني ــة أربي ــتاين، قامئ الكوردس

ــة األشــورية،  ــة الدميقراطي الركــامين، قامئــة األرمــن يف برملــان كوردســتان، الحرك

ــدر  ــامع ص ــاء االجت ــد انته ــوري. وبع ــاين األش ــداين الرسي ــعبي الكل ــس الش املجل

ــه: ــذا نص ــي، ه ــرار التأريخ ــك الق ــول ذل ــتان ح ــعب كوردس ــاغ إىل ش ب

ــية يف  ــزاب السياس ــو األح ــع ممثل ــران/ 2017، اجتم ــاء 7/ حزي ــوم األربع يف ي

برملــان كوردســتان وحكومــة اإلقليــم وبحضــور نائــب رئيــس اإلقليــم ورئيــس 

الحكومــة ونائــب رئيــس املفوضيــة العليــا لانتخابــات يف اإلقليــم مــع رئيــس 

إقليــم كوردســتان. 

خــال االجتــامع، جــرى بإســهاب بحــُث موضــوِع االســتفتاء وانتخابــات برملــان 

ــة  ــاع اإلقليمي ــك األوض ــم وكذل ــة لإلقلي ــية الداخلي ــكات السياس ــتان واملش كوردس

والدوليــة، كــام اســتعرض الحــارضون يف االجتــامع آراءهــم حــول رضورات االســتفتاء 

ومعالجــة القضايــا الداخليــة واألوضــاع الذاتيــة واملوضوعيــة لإلقليــم.
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ويف ذات االجتــامع، اتفق الحارضون وباإلجامع عــى النقاط التالية:

ــم  ــتفتاء يف إقلي ــراء االس ــوم إلج ــول/ 2017 كي ــوم 25/ أيل ــد ي أوالً: تحدي

ــم. ــارج إدارة اإلقلي ــتانية خ ــق الكوردس ــراق واملناط ــتان الع كوردس

ــتانية،  ــراف الكوردس ــل األط ــي، تعم ــامع الوطن ــامن اإلج ــدف ض ــاً: به ثاني

منــذ يــوم انتهــاء االجتــامع ولغايــة إجــراء االســتفتاء، يف ســبيل تفعيــل 

الربملــان ومعالجــة املشــكالت السياســية. 

ــات  ــن وااللتف ــية للمواطن ــاة املعيش ــن الحي ــى تحس ــد ع ــاً: التأكي ثالث

والرشائــح  واملوظفــن  كوردســتان  ملواطنــي  االقتصاديــة  املشــكالت  إىل 

االجتامعيــة ذات الدخــل املحــدود.

رابعــاً: تــم اتخــاذ قــرار تشــكيل املجلــس األعــى لالســتفتاء برئاســة رئيــس 

ــان  ــا للج ــمية ممثليه ــية بتس ــزاب السياس ــف األح ــرر تكلي ــام تق ــم ك اإلقلي

ــران 2017. ــوم12/ حزي الخاصــة باالســتفتاء ومــا بعــده يف موعــد أقصــاه ي

الحزب الدميقراطي الكوردســتاين

االتحاد الوطني الكوردســتاين

االتحاد اإلســالمي الكوردستاين

الحركة اإلســالمية يف كوردستان

الحزب الشــيوعي الكوردستاين

الحزب االشــرايك الدميقراطي الكوردستاين

حزب الكادحن الكوردســتاين

حزب العامل والكادحن الكوردســتاين
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حزب اإلصالح الرتكامين

قامئــة أربيل الرتكامنية

العراق تركامن  جبهة 

حــزب التنمية الرتكامين

قامئة األرمن يف برملان كوردســتان

الحركة الدميقراطية األشــورية

املجلس الشــعبي الكلداين الرسياين األشوري

يف اليــوم التــايل، وباألمــر اإلقليمــي ذي العــدد 106  يف 8/ حزيــران/ 2017، 

أصــدرُت أمــَر إجــراء االســتفتاء وتحديــد يــوم 25/ أيلــول/ 2017 موعــداً لــه، وكلفــت 

ــر. 37 ــك األم ــذ ذل ــات واالســتفتاء لتنفي ــا لالنتخاب ــة العلي املفوضي

كــام تــم يف األمــر تعيــن الحــدود التــي يشــملها االســتفتاء يف كوردســتان 

ــايل:  ــكل الت ــتفتاء بالش ــؤال االس ــم. وكان س ــارج إدارة اإلقلي ــة خ ــق اإلداري واملناط

ــم  ــارج اإلقلي ــتانية خ ــق الكوردس ــتان واملناط ــم كوردس ــح إقلي ــد أن يصب ــل تري )ه

دولــة مســتقلة؟(. 

ــام أن  ــن. ك ــل املواطن ــن قب ــم أو ال ( م ــؤال بـــ ) نع ــى الس ــة ع ــون اإلجاب وتك

األمــر كلــف املفوضيــة بتهيئــة املجــال أمــام مواطنــي كوردســتان يف خــارج البــالد 

للمشــاركة يف االســتفتاء.

وجــاء يف األمــر اإلقليمــي أيضــاً، أنــه ال يحــق للمؤسســات الحكوميــة والحزبيــة، 

بــأي شــكل مــن األشــكال، التدخــل يف شــؤون املســؤولن واملرشفــن والذيــن 

ــة االســتفتاء. هــذا األمــر اإلقليمــي ضــم مقدمــة وثــالث عــرشة مــادة،  ينفــذون عملي

ــي  ــر اإلقليم ــدار األم ــت وراء إص ــي كان ــباب الت ــح األس ــم توضي ــة ت ــالل املقدم وخ

ــتفتاء. ــراء االس ــاص بإج الخ

37-  للمزيد من املعلومات انظر إىل الوثيقة رقم 1 يف الصفحة 201 .   
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عقــب تلــك الخطــوة، يف 10/ حزيــران/ 2017، اجتمعــُت يف صــاح الديــن مــع 19 

حزبــاً وطرفــاً سياســياً مــن خــارج حكومــة اإلقليــم وبرملــان كوردســتان، وبعــد توضيــح 

ــاح  ــاع إىل إفس ــارضون يف االجت ــا الح ــتفتاء، دع ــراء االس ــرار إج ــاذ ق ــباب اتخ أس

املجــال أمامهــم لــي يكــون لهــم أدوار يف االســتعدادات لعمليــة االســتفتاء، وأكــدوا عىل 

تســخري كل طاقاتهــم السياســية والجاهرييــة  لخدمــة عمليــة إنجــاح اســتفتاء شــعب 

كوردســتان. وكانــت األطــراف السياســية املشــاركة يف االجتــاع هــي: 

لشــعب  الدميقراطيــة  الحركــة  الكوردســتاين،  الدميقراطــي  القومــي  االتحــاد   

كوردســتان، الحــزب القومــي الكوردســتاين، الحركــة اإلســامية الكوردســتانية، الحــزب 

التقدمــي الدميقراطــي الكوردســتاين، حركــة الحريــة الدميقراطيــة الكوردســتانية، 

ــس  ــداين، املجل ــي الكل ــاد الدميقراط ــزب االتح ــي، ح ــن الدميقراط ــت نهري ــزب بي ح

القومــي الكلــداين، الحــزب الوطنــي األشــوري، اتحــاد بيــت نهريــن الوطنــي، املنــر 

الدميقراطــي الكلــداين، الحركــة الدميقراطيــة الرتكانيــة، حركــة الرتكان املســتقلني، 

يف  الرتكانيــة  الثقافــة  جمعيــة  الكوردســتاين،  الرتكــاين  الدميقراطــي  الحــزب 

كوردســتان، حــزب الشــعب الرتكــاين، جمعيــة الليراليــني الرتكــان، حــزب اإلنقــاذ 

ــاين(. ــي الرتك القوم

وشــؤون  اإلعــام  وتنظيــم  أدق،  بشــكل  العمليــة  الخطــوات  اتخــاذ  وبهــدف 

ــي ذي  ــر اإلقليم ــىل األم ــُت ع ــه، وقع ــذ توصيات ــتفتاء وتنفي ــىل لاس ــس األع املجل
38 أيلــول/ 2017.   /11 4 يف  العــدد 

كان مضمــون ذلــك األمــر اإلقليمــي عبــارة عــن قــرار مــن ســت نقــاط. تــم مبوجبــه 

تشــكيل ســكرتارية املجلــس األعــىل لاســتفتاء، تكــون مهمتهــا تنظيــم اجتاعــات 

املجلــس األعــىل لاســتفتاء وتوثيقهــا، وإعــداد منهــاج االجتاعــات ومتابعــة 

ــم  ــة إىل تنظي ــىل، إضاف ــس األع ــاء املجل ــج ألعض ــاغ النتائ ــس وإب ــرارات املجل ق

زيــارات الوفــود والتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة ودول الجــوار واملجتمــع الــدويل.

38- للمزيد من املعلومات انظر إىل الوثيقة رقم 2 يف الصفحة  214 .
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ــرار.  ــك الق ــرى يف ذل ــة أخ ــة، نقط ــة الخاص ــة اإلعالمي ــكيل اللجن ــا كان تش ك

ومبوجبــه وقــع عــى عاتــق تلــك اللجنــة ثالثــة واجبــات رئيســية هــي: إعــداد 

ــن  ــف املواطن ــة، وتعري ــة والعاملي ــة والعربي ــة الداخلي ــاطات اإلعالمي ــاج النش منه

ــاركة يف  ــتان للمش ــي كوردس ــجيع مواطن ــتفتاء وتش ــة االس ــق بعملي ــا يتعل ــكل م ب

عمليــة االســتفتاء. 

ــس  ــم املجل ــّدث باس ــن املتح ــة بتعي ــرار متعلق ــن الق ــة م ــة الثالث ــت النقط كان

ــس  ــم املجل ــق باس ــن كناط ــؤاد حس ــور ف ــمية الدكت ــم تس ــتفتاء، وت ــى لالس األع

ــتفتاء.  ــى لالس األع

النقطــة الرابعــة مــن القــرار تضمنــت إعــداد املســودات والوثائــق الخاصــة 

بحقــوق املكّونــات يف دولــة كوردســتان القادمــة، ويف ســبيل ذلــك تــم تشــكيل 

لجنــة خاصــة بــإرشاف الدكتورخليــل إبراهيــم. 39

ــادئ  ــالن املب ــودة إع ــداد مس ــة بإع ــت متعلق ــرار كان ــن الق ــة م ــة الخامس النقط

األساســية للدولــة يف دولــة كوردســتان القادمــة، وتــم تكليــف الدكتــور كاوه محمــود 

ــك املســودة. 40 إلعــداد تل

ودعــت النقطــة السادســة مــن القــرار إىل إرســال وفــد لزيــارة األطــراف العربيــة 

ــتفتاء  ــى لالس ــس األع ــوز/ 2017 للمجل ــاع 8/ مت ــوء اجت ــى ض ــوك. وع يف كرك

ــد  ــم تحدي ــتعدادات، ت ــي يف االس ــه العم ــبيل التوج ــية، ويف س ــزاب السياس واألح

ــة.  ــان الفرعي ــس واللج ــة املجل هيكلي

ــس  ــة املجل ــي رئاس ــتفتاء، ه ــى لالس ــس األع ــكل املجل ــي يف هي ــت مهمت كان

ــور روژ  ــار والدكت ــال بختي ــوا م ــس فكان ــك املجل ــاء ذل ــا أعض ــتفتاء، أم ــى لالس األع

ــن  ــؤاد حس ــور ف ــره والدكت ــد ب ــعدي أحم ــاري وس ــيار زيب ــاويس وهوش ــوري ش ن

39- للمزيد من املعلومات انظر إىل الوثيقة السياسية الخاصة بحقوق املكونات يف الصفحة  187. 

40- للمزيد 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 

كان  السياســية  والــرورات  املســتجدات  وحســب  االجتاعــات  مــن  قســم 

كــورست رســول نائــب رئيــس اإلقليــم ونيجريفــان بــارزاين، رئيــس حكومــة اإلقليــم، 

ــزب  ــيايس للح ــب الس ــاء املكت ــن، وأعض ــس األم ــار مجل ــارزاين مستش ــرور ب وم

ــامي  ــاد اإلس ــتاين واالتح ــي الكوردس ــاد الوطن ــتاين واالتح ــي الكوردس الدميقراط

والحــزب الشــيوعي والحــزب الدميقراطــي اإلشــرتايك وحــزب الكادحــن واألحــزاب 

األخــرى يشــاركون يف االجتاعــات. 

ــة  ــة ملتابع ــكرتارية خاص ــتفتاء س ــى لاس ــس األع ــون للمجل ــرر أن يك ــا تق ك

ــم  ــرى ت ــات األخ ــيقي. ويف االجتاع ــل التنس ــس والعم ــة للمجل ــات اليومي الواجب

اتخــاذ قــرار تســمية الناطــق باســم املجلــس. وكان مقــر تلــك الســكرتارية يف 

ــل.  ــة أربي ــم يف مدين ــة اإلقلي ــوان رئاس دي

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

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

املهــات، وهــي اللجنــة القانونيــة ومفوضيــة االنتخابــات، لجنــة الحــوار مــع 

مكونــات كركــوك وســهل نينــوى، لجنــة التنســيق والشــؤون اإلعاميــة، اللجنــة 

السياســية واالقتصاديــة لضــان الدعــم داخــل اإلقليــم، اللجنــة الدبلوماســية 

للعاقــات بــن أمريــكا واالتحــاد األورويب وروســيا وبريطانيــا والصــن والــدول 

األخــرى، اللجنــة الدبلوماســية للعاقــات مــع البلــدان العربيــة واإلســامية وإيــران 

وتركيــا، وكذلــك لجنــة الحــوار مــع الحكومــة واألطــراف السياســية العراقيــة.    
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7 حزيران 2017 

صالح الدين / مكتب رئيس إقليم كوردستان، 
أعضاء المجلس األعلى لالستفتاء،
قرار تحديد يوم إجراء االستفتاء. 
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ردود األفعــال والضغوط الدولية

ــد  ــول كموع ــن أيل ــن م ــس والعرشي ــوم الخام ــتان ي ــم كوردس ــدد إقلي ــد أن ح بع

ــباب  ــح أس ــتان وتوضي ــعب كوردس ــالة ش ــال رس ــا إيص ــتفتاء، حاولن ــراء االس إلج

اتخــاذ هــذا القــرار لألطــراف العراقيــة وممثــي الــدول واملجتمــع الــدويل ودول 

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

ــة  ــوار مدين ــد الح ــهر آب زار وف ــف ش ــب. ويف منتص ــوف األجان ــل والضي والقناص

بغــداد، واجتمــع مــع رئيــس الــوزراء واألطــراف الشــيعية والســنية، حيــث أوضحــوا 

ــو  ــه نح ــرار التوج ــاذ ق ــى اتخ ــتان ع ــعب كوردس ــّجعت ش ــي ش ــباب الت ــة األس بدق

ــان  ــة، يف الربمل ــدان العربي ــن البل ــدداً م ــا وع ــخصياً زرت أوروب ــا ش ــتفتاء. وأن االس

األورويب، ويف يــوم 11/ متــوز/2017 ألقيــُت كلمــة قدمــُت يف بدايتهــا أعضــاء الوفــد 

املرافــق يل لزيــارة االتحــاد األورويب، وأرشت إىل أن هــذا الوفــد املؤلــف من هوشــيار 

الكوردســتاين، ونجــم  الدميقراطــي  الســيايس للحــزب  زيبــاري عضــو املكتــب 
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ــد  ــتاين ومحم ــي الكوردس ــاد الوطن ــيايس لالتح ــب الس ــو املكت ــم عض ــن كري الدي

ــان  ــل الرتك ــعدالدين، ممث ــد س ــالمي ومحم ــاد اإلس ــادة اإلتح ــو قي ــاين عض هاودي

ووحيــده ياقــو هرمــز ممثــل املســيحين والشــيخ شــامو ممثــل اإليزيديــن، يحمــل 

رســالة شــعب كوردســتان. بعدهــا قلــت ملمثــي أوروبــا، نريــد أن تســمحوا لنــا لــي 

ــاين  ــرر، والث ــتفتاء املق ــأن االس ــو بش ــن، األول: ه ــول موضوع ــا ح ــن رأين ــر ع نع

بخصــوص اإلرهــاب. نحــن كأهــل كوردســتان، وكافــة املكونــات بذلنــا كافــة جهودنــا 

ــالل  ــة، وخ ــة حقيقي ــاء رشاك ــن بن ــن م ــي نتمك ــة ل ــنة املاضي ــة الس ــالل املئ خ

الفــرتة األخــرة لبنــاء عــراق فــدرايل دميقراطــي، لكــن لألســف كانــت دون نتيجــة. 

ــراق،  ــة الع ــع دول ــتان م ــعب كوردس ــاة ش ــخ حي ــن تأري ــُت ع ــي تحدث وخاللكلمت

وتحدثــُت عــن التطلُّعــات الحقيقيــة للكوردســتانين، وقلــت: لــو أردنــا تقســيم 

الحــرب  مــن  األوىل  مرحلتــن،  إىل  تقســيمها  نســتطيع  بغــداد،  مــع  عالقاتنــا 

ــم  ــى اآلن. يف األوىل كان الحك ــد 2003 حت ــة بع ــة األوىل إىل 2003. والثاني العاملي

ــو  ــه ل ــراً أن ــع كث ــم التوق ــا يت ــراق. رمب ــون الع ــيعة يحكم ــة الش ــنة، ويف الثاني للس

حــدث هــذا،  فــإن أمــن املنطقــة ســيتعرّض للخطــر، ولكــن، العكــس هــو الصحيــح، 

عندهــا  االســتفتاء(،  إجــراء  عــدم  )أي  هــذا  حــدوث  عــدم  يف  يكمــن  والخطــر 

ســيواجه أمــن واســتقرار املنطقــة مخاطــر كبــرة. يف الدســتور العراقــي الــذي تــم 

ــر  ــرة، ذك ــبة كب ــة بنس ــك العملي ــورد يف تل ــارك الك ــه يف 2005 وش ــت علي التصوي

ــم  ــم، مل يت ــول لك ــد أن أق ــزام بالدســتور يضمــن وحــدة العــراق، لألســف أري ان االلت

ــوة.  ــذه الخط ــو ه ــا أن نخط ــمح لن ــه يس ــتور ذات ــتور، والدس ــذا الدس ــزام به أي الت

نحــن نعتــز بثقافــة شــعبنا التــي هــي ثقافــة التعايــش وقبــول اآلخــر، األديــان 

واملكونــات املختلفــة تعيــش مــع بعضهــا، وهــذا القــرار هــو قــرار شــعب كوردســتان 

بكافــة مكّوناتــه، ويف املســتقبل ســنلتزم بحايــة حقــوق جميــع املكونــات القوميــة 

ــاركتهم. ــن مبش ــوا راض ــي يكون ــتان ل ــة يف كوردس والديني
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ــاهدها  ــي ش ــاهدناها والت ــي ش ــوارث الت ــاة والك ــرك املأس ــد أن ن ــن ال نري نح

الجيــل الســابق، للجيــل الــذي يــأيت بعدنــا، نــود أن يقــرأ أوالدنــا وأن يكونــوا أحــراراً، 

ــامل أن  ــكل الع ــق ل ــاذا يح ــم مل ــق. ال أعل ــك الح ــا ذل ــامل، لن ــعوب الع ــن ككل ش نح

يكونــوا أحــراراً، بينــا ال يحــقُّ لنــا ؟. نطلــب مــن أصدقائنــا الدعــم واملســاندة، وإن 

ــه عــى أقــل تقديــر ميكنهــم عــدم  ــا ألي ســبب كان، فإن ــوا ال يســتطيعون دعمن كان

ــة االســتفتاء  ــون يف عملي ــا، ومــن اآلن ندعوكــم لــي يكــون لكــم ممثل الوقــوف ضدن

ــن. ــاركوا كمراقب وأن يش

ــة مل  ــتفتاء. يف البداي ــرار االس ــاذ ق ــت اتّخ ــي تل ــة الت ــهرين أو الثالث ــالل الش خ

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

ــة االســتفتاء، ويســتعمله كورقــة ضغــط  ــاً يف عملي ــم ليــس جدي كان يقــال إن اإلقلي

ــود أي  ــدم وج ــول ع ــور ح ــت تتمح ــدول كان ــة ال ــف غالبي ــداد. مواق ــد بغ ــط ض فق

مشــكلة لهــم مــع مارســة 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 مبارســة الضغــوط 

ــه. دون أن  ــي عن ــتفتاء والتخ ــراء االس ــدم إج ــبيل ع ــم يف س ــى اإلقلي ــرة ع الكث

ــت  ــق. كان ــذا الح ــن ه ــتان ع ــعب كوردس ــازل ش ــي يتن ــب ل ــل املناس ــوا البدي يقدم

ــية  ــة سياس ــن قضي ــول م ــد تح ــتفتاء ق ــت كان االس ــارس يف وق ــوط مت ــك الضغ تل

ــرف  ــة لط ــد قضي ــعب. ومل يع ــة الش ــول إىل قبض ــي، وتح ــي وقوم ــوع وطن إىل موض

ــه.  ــدم إجرائ ــرار ع ــاذ ق ــهولة اتّخ ــتطيَع بس ــي يس ــن ل ــخص مع ــيايس أو ش س
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اجتامع سحيال 

ــال  ــريك، واالتص ــة األم ــر الخارجي ــون وزي ــالة تيلرس ــحيال41 ورس ــامع  س كان اجت

ــس  ــرون، رئي ــس ماك ــي للرئي ــال الهاتف ــا، واالتص ــة بريطاني ــر خارجي ــي لوزي الهاتف

ــول 2017.  ــهر أيل ــية يف ش ــركات الدبلوماس ــم التح ــن أه ــا، م فرنس

ــتفتاء،  ــاندة لالس ــة املس ــاالت الجامهري ــالت واالحتف ــاركة يف الحم ــدف املش به

ــدويل واألمــم  ــف ال ــداً رفيعــاً مــن التحال ــاك أبلغــوين أن وف زرت محافظــة دهــوك. هن

ــادة  ــر قي ــول/ 2017 ويف مق ــس 14/ أيل ــوم الخمي ــايئ. يف ي ــوا للق ــد دع ــدة ق املتح

ــم  ــذي ض ــد ال ــع الوف ــت م ــة، اجتمع ــرب دجل ــحيال يف غ ــش يف س ــد داع ــرب ض الح

ــد  ــدويل ض ــف ال ــريك إىل التحال ــس االم ــاص للرئي ــوث الخ ــورك، املبع ــت ماكك بري

داعــش، ويــان كوبيــج املبعــوث الخــاص للســكرتر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة، 

ودوكالس ســليامن ســفر أمريــكا يف العــراق، وفرانــك بيكــر ســفر بريطانيــا يف العراق. 

ــورية.      ــدود الس ــن الح ــرب م ــة وبالق ــر دجل ــب نه ــامع بجان ــاد االجت ــكان انعق كان م

41- منطقة حدودية تقع يف الضفة الغربية لنهر دجلة وقريبة من الحدود الســورية وفيشــخابور.
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ــى  ــتان ع ــمركة كوردس ــوات بيش ــوم ق ــاق هج ــع انط ــة وموق ــكان نقط ــك امل كان ذل

ــايب.  ــش اإلره داع

ــَة شــعب كوردســتان، ولكنهــم  ــن الوفــد خــال االجتــاع أنهــم يتفّهمــون رغب أعل

يفّضلــون عــودة كوردســتان إىل طريــق الحــوار، وإن مل يصلــوا إىل نتيجــة، ســيجلبون 

ــراء  ــرورة إج ــه ل ــا تفّهم ــر فيه ــريك يذك ــة األم ــر الخارجي ــن وزي ــالة م ــم رس معه

االســتفتاء، وكان الهــدف الرئيــي للوفــد مــن ذلــك االقــراح هــو تأجيــل االســتفتاء. 

رداً عــى اقــراح الوفــد الــدويل، قلــت، إن قــرار االســتفتاء ليــس قــرار فــرد واحــد، بــل 

ــتطيع  ــداره، وال أس ــاركت يف إص ــي ش ــتانية الت ــزاب الكوردس ــع األح ــرار لجمي ــو ق ه

ــاب  ــداً ب ــق أب ــا ال نغل ــم إنن ــا أبلغته ــأن، ك ــذا الش ــرار به ــدر أي ق ــدي أن أص وح

ــرون إىل  ــن، وينظ ــركاء حقيقي ــا ك ــرون إلين ــم ال ينظ ــن ه ــداد، لك ــع بغ ــوار م الح

ــع، ونحــن بعــد كل تلــك املأســاة نرفــض أن نكــون تابعــن.  شــعب كوردســتان كتاب

وقلــت لهــم بوضــوح، هدفنــا هــو أن نصبــح بطريقــة ســلمية، جاريــن جيديــن، 

ــع  ــكا أو املجتم ــدى أمري ــدف. وإن كان ل ــذا اله ــول إىل ه ــق للوص ــتفتاء طري واالس

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

ولكــن اقراحكــم خــال مــن االلتــزام والضــان، وعندمــا يكــون عندكــم بديــل يحقــق 

ــتفتاء.  ــاج إىل االس ــوف ال نحت ــتفتاء، س ــدف االس ذات ه

املوضــوع الــذي أثــار جــدالً واســعاً يف وســائل اإلعــام واملراكــز السياســية خال 

ــة  ــر الخارجي ــالة وزي ــو رس ــه، ه ــي تلت ــام الت ــتفتاء واألي ــبقت االس ــي س ــام الت األي

األمريــي املُوّجهــة يل، والتــي ذكــر فيهــا مجموعــة مــن األفــكار واملقرحــات 

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 الحقــاً 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 ســيوقُّع 

ــرار إلغــاء االســتفتاء.  ــل أو إتخــاذ ق ــرار التأجي الرســالَة بعــد اتخــاذ ق

بالنســبة لنــا كانــت الرســالة جيــدة مــن ناحيتــي الصياغــة واملضمــون، ولكنهــا 

كانــت خاليــة مــن الضــامن املطلــوب لــي نســتطيع أن نعتمــَد عليهــا أو نثــَق بهــا، 

ولــي نتمّكــن عــن طريقهــا إقنــاَع شــعبنا بالتنــازل عــن حقهــم الطبيعــي املــروع. 

كان البديــل املقــرح يف رســالة تلرســون مبنيــاً 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 

ــل  ــرح والبدائ ــون واملق ــالة تلرس ــم رس ــو تقيي ــرار ه ــك كان الق ــع كل ذل ــاطة. م بس

األخــرى مــن قبــل املجلــس األعــى لالســتفتاء. كان ذلــك يف وقــت تــم فيــه عــرض 

كل الضغوطــات واملقرحــات قبــل أيــام مــن إجــراء االســتفتاء، وبعــد تحــول 

االســتفتاء مــن يــد األشــخاص واألطــراف السياســية إىل يــد أهــايل كوردســتان. 

شــعب  يقنــع  بديــالً  يتضمــن  مبــدأً  تيلرســون  رســالة  تصبــح  أن  ميكــن  كان 

ــل  ــن تأجي ــت ع ــي تحدث ــرة الت ــك يف الفق ــتفتاء. لذل ــن االس ــازل ع ــتان للتن كوردس

االســتفتاء لســنتن، وقالــت إذا مل تفلــح املفاوضــات مــع العــراق، يف حينــه يجــري 

شــعب كوردســتان االســتفتاء، وأمريــكا )تحــرم( نتائجــه. طلبــت مــن الحكومــة 

ــن  ــن األمريكي ــم(، لك ــة )تدع ــالة إىل كلم ــرم( يف الرس ــة )تح ــري كلم ــة تغي األمريكي

أعفــوا أنفســهم مــن ذلــك، وقالــوا، ال نســتطيع اســتعامل كلمــة )ندعــم(. وأنــا 

ــرون  ــف تنتظ ــدة، كي ــة واح ــل كلم ــتطيعون تبدي ــم ال تس ــم، إذا كنت ــت له ــدوري قل ب

ــتفتاء؟   ــن االس ــازل ع ــي يتن ــتان ل ــعب كوردس ــع ش ــا أن نقن من
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الجــوار  دول  وتهديــدات  وعيــد  مــع  متزامنــة  الضغوطــات  تلــك  كل  كانــت 

ــة التــي كانــت متشــبعة بروائــح الشــوفينية، ووصلــت األمــور إىل  واألطــراف العراقي

حــد محاربــة إرادة شــعب كوردســتان. يف ذلــك الوقــت كان الســؤال الرئيــي هــو: 

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

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

ــا  ــكالم ومنعن كوردســتان ليقــرر حقــه يف تقريــر املصــري، هــل تجريــده مــن حــق ال

ــة  ــت األمــور إىل محارب ــام األخــرية وصل ــد هــو حــق؟ يف األي مــن التعبــري عــا نري

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

ــعبنا.  ــم إرادة ش ــمح بتحطي ــا ال نس ــدث، ولكنن ــا يح ــدث م ــرر وليح ــده املق يف موع

ــخص  ــارة ش ــوز أو خس ــتان بف ــعب كوردس ــط إرادة ش ــر، كان رب ــب آخ ــن جان م

معــن، إهانــة لهــذا الشــعب، األمريكيــون كانــوا يعتقــدون أن إجــراء االســتفتاء 

سيتســبب بإضعــاف العبــادي، وعــدم إجرائــه ســيجعله قويــاً، وســيطرُد اإليرانيــن 

مــن العــراق. قبــل يــوم ويومــن مــن االســتفتاء زادت االتصــاالت والضغوطــات 

علينــا مــن قبــل كّل الجهــات )أمريــكا واألطــراف اإلقليميــة( يف ســبيل إلغــاء نتائــج 

االســتفتاء.  واألمــر الــذي أثــار دهشــتنا هــو، تشــابه  كالم الجميــع. يف مجــال 

ــا  ــٌم في ــيٌق وتناغ ــاك تنس ــتان، كان هن ــعب كوردس ــة لش ــوق املرشوع ــاداة الحق مع

بــن أمريــكا وبريطانيــا وإيــران وتركيــا والعــراق، يف مارســة الضغــوط الدبلوماســية 

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

ــا  ــو كن ــر ل ــب آخ ــن جان ــط. وم ــتان فق ــعب كوردس ــوق ش ــاب حق ــى حس ــٌع ع تراج

ــون  ــداء الداخلي ــوم واألع ــكان الخص ــتفتاء، ل ــراء االس ــرار إج ــن ق ــا ع ــد تراجعن ق

لالســتفتاء يتحدثــون بلغــة أخــرى،  ويوزعــون التهــم، عــى اعتبــار أن الفرصــة 

ــة. ــك الفرص ــوا تل ــم ضيع ــن برتاجعه ــتان، ولك ــعب كوردس ــام ش ــانحة أم ــت س كان
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يف اليومــن اللذيــن ســبقا التصويــت حاولــوا عــدم إجرائــه يف كركــوك، يف 

ــية  ــادة السياس ــد القي ــرة عن ــاك فك ــت هن ــران/ 2017 كان ــل 7/ حزي ــة، قب الحقيق

ــة  ــرى الخاضع ــق األخ ــوك واملناط ــتفتاء يف كرك ــراء االس ــدم إج ــتانية لع الكوردس

للــادة 140. مــن منطلــق عــدم منــح أيــة ذريعــة ألعــداء شــعب كوردســتان، ولــي 

تبقــى كركــوك وبقيــة املناطــق املتنــازع عليهــا للمفاوضــات. وعندمــا ُوضعــت 

ــرف  ــك الط ــاح وإرصار ذل ــى إلح ــاًء ع ــت بن ــتفتاء، كان ــة االس ــى خريط ــوك ع كرك

ــلموا  ــن س ــي الذي ــر. يعن ــن أكتوب ــر م ــادس ع ــداث الس ــاً بأح ــبب الحق ــذي تس ال

كركــوك، هــم الذيــن كانــوا قــد قالــوا يف 7/ حزيــران/ 2017 يجــب أن يجــرى 

االســتفتاء يف كركــوك أيضــاً.  
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22 أيلول 2017 

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، تعــرّض شــعب 

كوردســتان داخــل دولــة العــراق إىل املأســاة والتهجــر واإلبــادة الجامعيــة. 

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

تثبيــت  إىل  تهــدف  املتعاقبــة  العراقيــة  للحكومــات  والقــرارات  اإلجــراءات 

املركزيــة وتهميــش الكــورد وإهــامل تطلُّعاتهــم املرشوعــة. وإضافــة لذلــك ســلكت 

ــورد.  ــد الك ــي ض ــر العرق ــة والتطه ــادة الجامعي ــبيَل اإلب ــُة س ــلطاُت العراقي الس

بعــد 2003، رغــم مشــاركة الكــورد النشــطة، وبنوايــا صادقــة، يف إعــادة بنــاء 

عــراق فيــدرايل دميقراطــي ووضــع الدســتور لحاميــة النظــام الجديــد، إال أن هــذه 

ــة  ــلمية والدميقراطي ــة الس ــاة الطبيعي ــن الحي ــاً، يف تأم ــح، أيض ــود مل تنج الجه

ــراق. ــع الع م
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ــرّة  ــواء ح ــتان، يف أج ــم كوردس ــكان إقلي ــون وس ــديَل املواطن ــت لي ــان الوق ح

وخــال عمليــة ســلمية ودميقراطيــة،  بآرائهــم بشــأن البقــاء أو عــدم البقــاء 

ــدون  ــم االستفســار مــن شــعب كوردســتان، هــل تري مــع العــراق. حــان الوقــت ليت

ــة  ــا مئ ــي عمره ــلة الت ــة الفاش ــع التجرب ــتمرار م ــدون االس ــتقلة، أم تري ــة مس دول

ــتفتاء  ــراء االس ــرار إج ــدر ق ــا ص ــران 2017 عندم ــن حزي ــابع م ــذ الس ــنة؟ من س

ــم كوردســتان منشــغاً باإلعــداد  ــول كان إقلي ــن مــن أيل ــة الخامــس والعرشي ولغاي

ــال  ــة، وق ــة العدال ــد مامرس ــان موع ــرشق، ح ــي م ــوم تاريخ ــة. ويف ي ــك العملي لتل

ــوق  ــوت ف ــك الص ــة ذل ــامل. رشعي ــم إىل الع ــوا صوته ــم وأوصل ــون كلمته املواطن

ــراد واألطــراف واألحــزاب. هــذا مل يكــن جرميــة أو  ــات وأصــوات األف ــة الرشعي كاف

ــاً.  بــل كان مامرســة مواطنــي  ــون، أو تحرشــاً أو احتــاالً أو إرهاب عمــاً ضــد القان

ــلمية. ــق س ــي بطري ــرشوع والطبيع ــم امل ــتان لحّقه كوردس

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

ــم،  ــارج إدارة اإلقلي ــتانية خ ــق الكوردس ــتان واملناط ــم كوردس ــون يف إقلي املواطن

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 اختافاتهــم ونزاعاتهــم 

يومــاً  االســتفتاء  يــوم  كان  وتاريخيــة.  مرشوعــة  عمليــة  يف  وشــاركوا  جانبــاً، 

ــٌد  ــدِل أح ــت مل ي ــال التصوي ــرداً. خ ــرداً ف ــتانيني ف ــني الكوردس ــعب واملواطن للش

بصوتــه لهــذا الشــخص أو تلــك الجهــة، الجميــع صّوتــوا ألنفســهم ولبلدهــم، 

صّوتــوا لبعضهــم البعــض ولألجيــال القادمــة وملصريهــم. كان ذلــك صناعــة لــروح 

ــوق  ــاً للحق ــتانيني. كان طلب ــني الكوردس ــني املواطن ــاً ب ــركة، وتوافق ــة مش وطني

ــاة السياســية  ــاك شــيئاً أنبــل يف الحي ومامرســة للحــق واإلرادة، وال أعتقــد أن هن
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ــك  ــعب. لذل ــار إرادة الش ــعبي، وانتص ــت الش ــق التصوي ــة ح ــن مامرس ــعوب م للش

ــاركاً.   ــاً مب ــتفتاء كان يوم ــوم االس ــول أن ي ــي الق ميكنن

ــدان املنطقــة والعــامل عــى  كان الهــدف مــن االســتفتاء هــو اطــاع العــراق وبل

ــتفتاء  ــوم االس ــد ي ــه بع ــد أن ــرر أح ــتان. مل يق ــعب كوردس ــة لش ــة الحقيقي الرغب

ســيقوم بإعــان الدولــة املســتقلة، بــل كان يف ســبيل حصــول القيــادة السياســية 

والتفــاوض  املقبلــة،  املرحلــة  يف  وتخويلــه  الشــعب  تفويــض  عــى  لإلقليــم 

ــداد  ــع بغ ــة م ــوع برصاح ــذا املوض ــا ه ــد بحثن ــراق، وق ــة الع ــع حكوم ــوار م والح

لشــعب  للســامح  هــو  االســتفتاء  إن  لهــم  وقلنــا  األخــرى،  والبلــدان  وأمريــكا 

كوردســتان ليقــول كلمتــه. 

ــتفتاء  ــات، واالس ــا لانتخاب ــة العلي ــت املفوضي ــن، أعلن ــتفتاء بيوم ــد االس بع

يف اإلقليــم عــن النتائــج األوليــة لاســتفتاء وكان 92.73% مــن املُصّوتــن قــد 

صّوتــوا بنعــم. كان ذلــك انتصــاراً إلرداة الشــعب يف ســبيل الوصــول إىل االســتقال. 

الغالبيــة العظمــى مــن أهــايل كوردســتان كانــوا ال يريــدون اســتمرار املأســاة 

ــرصاً  ــذا ن ــتقلة. وكان ه ــة مس ــدون دول ــوا يري ــل كان ــلة، ب ــة الفاش ــم والتجرب والظل

ــعب  ــت ش ــة تصوي ــل يف حال ــاب بالفش ــتفتاء كان يص ــتفتاء، واالس ــة االس لعملي

ــؤال. ــن الس ــا ع ــتان ب كوردس

كان  فقــد  اإلقليــم  إدارة  خــارج  األخــرى  واملناطــق  لكركــوك  بالنســبة  أمــا 

ــق  ــك املناط ــتفتاء يف تل ــراء االس ــة إج ــامً، وأهمي ــباً مه ــرصاً ومكس ــتفتاء ن االس

ــات  ــنن يف حم ــرات الس ــة لع ــود املبذول ــم الجه ــه رغ ــُد يف إن ــاره تتجّس وانتص

ــر  ــد ع ــرة  فق ــتورية الكث ــات الدس ــم الخروق ــب، ورغ ــب والرتعي ــب والرتهي التعري

ــامل  ــوا للع ــي، وقال ــم الحقيق ــن صوته ــم ع ــة مكّوناته ــق بكاف ــك املناط ــكان تل س
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ماهــو حــق ومــروع، وإنهــم يريــدون العيــش مــع دولــة كوردســتان املســتقلة. يف 

ــرب  ــوة الع ــوات واإلخ ــة واإلخ ــة والديني ــات القومي ــت املكون ــق صوت ــك املناط تل

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

ــة ردود  ــف، مجموع ــتان لألس ــعب كوردس ــلمية لش ــالة الس ــل الرس ــا مقاب الحظن

أفعــال غــر معقولــة مــن رئيــس الــوزراء واملســؤولن العراقيــن، كانــت تفــوح منهــا 

ــة وجوهــر  ــك، أظهــرت حقيق ــال تل ــكار. ردود األفع ــح الشــوفينية واإلن بوضــوح روائ

جميــع الذيــن كانــوا يف األســاس يعــادون حقــوق شــعب كوردســتان، ويعرفــون فقــط 

ــة.  ــد والهيمن منطــق التهدي

بعــد االســتفتاء بيومــن، أصــدر مجلــس النــواب العراقــي، خــال جلســة واحــدة، 

وبــدون حضــور النُّــّواب الكــورد، ثاثــة عــر قــراراً غــر قانــوين وغــر دســتوري ضــد 

ــة.  ــورة جامعي ــتان بص ــايل كوردس ــة أه ــا إىل معاقب ــدف جميعه ــت ته ــم، كان اإلقلي

تلــك القــرارات مهــدت للعبــادي ليتحــّدث كل يــوم بلغــة التهديــد واالســتهزاء، 

وأطلقــت يــده الســتعامل القــوة والســاح ضــد اإلقليــم واملناطــق الكوردســتانية خــارج 

ــد القــوات املســلحة بنــر القــوات يف  ــزام قائ ــم إل ــم. يف أحــد القــرارات ت إدارة اإلقلي

ــك إشــعاالً واضحــاً للضــوء األخــر  ــا ويف كركــوك. وكان ذل ــازع عليه املناطــق املتن

كــام  السياســية،  النزاعــات  حســم  يف  املســلحة  القــوات  واســتعامل  للحــرب 
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ــوات  ــتعامل الق ــع اس ــى من ــصُّ ع ــذي ين ــم ال ــي الدائ ــتور العراق ــاً للدس كان خرق

ــي  ــواب العراق ــس الن ــن مجل ــدر م ــر ص ــرار آخ ــعب.  ويف ق ــع الش ــلّحة يف قم املُس

ــواب  ــس الن ــّل مجل ــلطات، وح ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــرق مب ــم خ ــتفتاء، ت ــد االس بع

محــّل الســلطات القضائيــة عندمــا دعــا إىل معاقبــة مســؤويل اإلقليــم، وعــّد إجــراء 

ــرض  ــدود وف ــاق الح ــواب إغ ــس الن ــّرر مجل ــه ق ــوم ذات ــة. يف الي ــتفتاء جرمي االس

ــتان. 42 ــم كوردس ــايل إقلي ــع أه ــار وتجوي الحص

ــك  ــدار كل تل ــدة، إص ــة واح ــال جلس ــواب خ ــس الن ــتطاع مجل ــرة، اس وألول م

القــرارات، طبعــاً، دون مراعــاة مبــدأ التوافــق ودون حضــور النــواب الكــورد يف 

الربملــان. وألن القــرارات كانــت ضــد إقليــم كوردســتان، ويطغــى عليهــا الَنَفــس 

الشــوفيني، تــم التصويــت عليهــا بأقــى رسعــة، وباإلجــامع مــن قبــل الحارضيــن. 

وقبــل ذلــك، أي يف 12/ أيلــول/ 2017 ودون مراعــاة مبــدأ التوافــق كان مجلــس 

النــواب العراقــي قــد وافــق عــى مجموعــة مــن  القــرارات املعاديــة لاســتفتاء.

ــة والتفكــر الشــوفيني يف  ــة، بعــد عــرات الســنن، مل تتغــر العقلي يف الحقيق

ــة  ــط، وأن العقلي ــوَه فق ــمَل الوج ــداَد ش ــر يف بغ ــٍن أن التغي ــى يق ــُت ع ــداد. كن بغ

ــق  ــوت الح ــة وص ــن بالراك ــدوام ال تؤم ــى ال ــداد ع ــلطة يف بغ ــوفينية املتس الش

والعدالــة. ومــن خــال قــرارات الربملــان العراقــي والترصُّفــات القاســیة وغــر 

بالوعــود  ثقتنــا  عــدم  أن  تبــن  الوقــت،  ذلــك  الــوزراء يف  لرئيــس  الدســتورية 

كانــت  االســتفتاء  قبــل  العراقيــة  والحكومــة  األمريكيــة  الفارغــة  والضامنــات 

صحيحــة ويف محلهــا. تجــاوزات العبــادي وصلــت إىل حــد إغــاق مطــارات اإلقليــم، 

ــائعاً  ــام كان ش ــم ك ــن اإلقلي ــدالً ع ــراق ب ــامل الع ــارة ش ــتخدم عب ــه اس ويف أحاديث

يف عهــد صــدام. كــام كان يتبجــح أنــه يفــرض ســلطة القانــون عــى كوردســتان يف 

ــراء! ــة الخ ــى املنطق ــى ع ــون حت ــلطة القان ــرض س ــن ف ــز ع ــن عج ح

42- للمزيد من املعلومات انظر إىل امللحق الخاص ب)األسس القانونية والدستورية الستفتاء إقليم كوردستان( يف الصفحة 118.
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أن  علــاً  الســيادة،  ترســيخ  بذريعــة  دســتورية  الــا  اإلجــراءات  كل  كانــت 

ــتعال  ــد اس ــا كان تهدي ــذات عندم ــيادة وبال ــاكاً للس ــت انته ــا كان ــراءات ذاته اإلج

ــة  ــاعدة أجنبي ــراق ومبس ــة الع ــوار. حكوم ــع دول الج ــيق م ــوداً بالتنس ــوة موج الق

ــر.  ــار الجائ ــم الحص ــرض عليه ــد وف ــت التهدي ــتان تح ــايل كوردس ــع أه وض

ردوُد األفعــال املخجلــة تلــك، أظهــرت أن املســؤولن العراقيــن مل يتعظــوا 

مــن التاريــخ، ومل يكــن عندهــم أبــداً ويف أي وقــت أيــة نوايــا ملعالجــة املشــكات. 

خلقــوا أجــواًء مليئــة باملعــاداة لحقــوق شــعب كوردســتان، وجميعهــم كانــوا 

ــة  ــة واألمني ــة والقضائي ــزة الترشيعي ــع األجه ــخروا جمي ــم، وس ــا بينه ــن في متفق

واالقتصاديــة للدولــة باتجــاه تلــك املعــاداة.  قبــل ذلــك وملــدة مئــة ســنة، 

ــتان  ــعب كوردس ــم إرادة ش ــها يف تحطي ــة نفس ــة املتعاقب ــة العراقي ــت األنظم جرب

مقابــل  موقفنــا يف  أمــا  واالنهيــار.  ـم  بالتحطُـّ أصيبــت  ولكنهــا  الســاح،  بقــوة 

ردود األفعــال تلــك، فقــد كان رفــض لغــة التهديــد والســاح، وبالنســبة إلقليــم 

ــِرت جميــع القــرارات غــر قانونيــة، ومعاديــة للدســتور والســيادة  كوردســتان اُعتُ

ــو  ــتان ه ــعب كوردس ــام لش ــالة الس ــم  لرس ــم، كان جوابه ــام. نع ــش والس والتعاي

الســاح الشــوفينية التــي رافقــت الدولــة العــراق طــوال عمرهــا، وقــد أرشُت لذلــك 

اللقــاءات الدبلوماســية واملقابــات والترصيحــات خــال الســنوات  يف معظــم 

ــتفتاء.       ــبقت االس ــي س الت

كان قســٌم كبــٌر مــن اإلجــراءات العنيفــة ضــد اإلقليــم ترتكــب مــن قبــل األطــراف 

ــت  ــورد وصل ــاعدة الك ــد، ومبس ــدق واح ــابقاً يف خن ــا س ــت معن ــي كان ــيعية الت الش

ــم. ــتلمت الحك ــداد واس إىل بغ

 بعــد 2003 كانــت األطــراف الشــيعية تتمّنــى أن يصبــَح العــراُق دولــة فيدراليــة، 

ــدون  ــوا يري ــة، وكان ــد الفيدرالي ــّنة ض ــا كان السُّ ــه، حينه ــكان في ــى م ــوا ع ليحصل

دولــة مركزيــة عــى غــرار الزمــن الســابق. وعندمــا قبضــت األطــراف الشــيعية 
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ــابقاً  ــاَرس س ــت ُت ــي كان ــة الت ــة الخاطئ ــى ذات السياس ــاروا ع ــلطة، س ــى الس ع

ــع  ــة م ــاءت مرتافق ــرة ج ــذه امل ــا كان يف أن ه ــد بينه ــرق الوحي ــراق. والف يف الع

ــاء مــن داعــش.  ــد االنته ــة، بع ــة يف الســيطرة عــى الكامــل املنطق ــة ورغب الطائفي

ــد،  ــراق الجدي ــة الع ــة دول ــتور وماهي ــراق والدس ــيادة الع ــاة س ــك. ودون مراع يف ذل

أصبحــوا جــزءاً 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 

ــش.     ــد داع ــرب ض ــد الح ــه بع ــتان ومهاجمت ــم كوردس إقلي

ــتفتاء، وكان  ــج االس ــاء نتائ ــو إلغ ــراق ه ــة الع ــب حكوم ــتفتاء، كان طل ــد االس بع

ذلــك الطلــب يف ســبيل زيــادة الضغــط وزيــادة تعقيــد األوضــاع، ألنهــم كانــوا 

ــاء  ــة الغ ــوة وطاق ــك ق ــة ال تل ــرف أو مؤسس ــخص أو ط ــداً أن أي ش ــون جي يعرف

ــان؟.  ــن إنس ــة ماي ــوات ثاث ــاء أص ــن إلغ ــف ميك ــتفتاء. كي ــج االس نتائ

إجــراء االســتفتاء مل يكــن عمــاً غــر قانــوين، كــا كان يصفــه الخصــوم وأعــداء 

االســتفتاء، بــل كان تعبــراً عــن رغبــة ورأي أهــايل كوردســتان حــول موضــوع 

ــرأي  ــة وال ــن الرغب ــر ع ــدُّ التعب ــامل يع ــاء الع ــع أنح ــم. ويف جمي ــط مبصره مرتب

حقــاً، ومســموحاً بــه. مــن جهــة أخــرى، شــعب كوردســتان أدىل بصوتــه فقــط، ومــن 

ــرون  ــراق واآلخ ــة الع ــم حكوم ــي تهاج ــتقال ل ــان االس ــم إع ــم مل يت ــب اإلقلي جان

ــة وبالقــوات املســلحة. وكان اســتعال القــوة عمــاً غــر  كوردســتان بهــذه الطريق

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 

ــتان. ــعب كوردس ــد ش ــة ض ــر قانوني غ
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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 التحــرُّكات الســلبية يف 

اســتعدادات الحكومــة العراقيــة، تحــرُّكات تــدلُّ عــى نوايــا ســيئة تجــاه املناطــق 

املتنــازع عليهــا وتجــاه إقليــم كوردســتان. أمــا انتهــاك االتفــاق املتعلــق بتحريــر 

ــادرة  ــة ومغ ــر الحويج ــة تحري ــل عملي ــراق وتأجي ــل الع ــن قب ــل م ــة املوص مدين

ــال، ومغــادرة داعــش  ــاً لداعــش، دون قت داعــش للحويجــة التــي كانــت مركــزاً قوي

ــاك نوعــاً مــن  ــال، فقــد كانــت موضــع أســئلة كبــرة. وتبــن أن هن لتلعفــر دون قت

ــق  ــى املناط ــيطرة ع ــتعادة الس ــبيل اس ــة يف س ــوى اإلقليمي ــن الق ــيق ب التنس

املتنــازع عليهــا ومامرســة الضغــوط عــى كوردســتان. مجــيء قــوات الحشــد إىل 

ــة  ــتمرار الحكوم ــات، واس ــع االتفاق ــاً م ــذي كان متنافي ــوى، ال ــهل نين ــر وس تلعف

ــادة  ــدات الق ــوفينية وتهدي ــات الش ــك الترصيح ــة، وكذل ــع املوازن ــة يف قط العراقي
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العســكريني يف الحشــد، كانــت إشــارات تثبــت أن للعــراق برنامجــاً آخــر تجــاه 

ــم يقــدم  ــة الحــرب مــع داعــش، عندمــا كان اإلقلي ــك خــال حال كوردســتان. كان ذل

مؤامــرة  هنــاك  وكان  تــام.  بشــكل  معــه  وينّســق  للعــراق،  الكبــرة  املســاعدات 

ملهاجمــة اإلقليــم، تلــك املؤامــرة  كانــت ســتنفذ حتــى يف حالــة عــدم إجــراء 

ــكل أرسع  ــرة بش ــذ املؤام ــط لتنفي ــة فق ــح ذريع ــتفتاء أصب ــن االس ــتفتاء. ولك االس

بالتعــاون مــع قــوة داخليــة كورديــة وتدخــل علنــي مــن القــوى اإلقليميــة واألجنبيــة.  

ــاد  ــن االتح ــم م ــغال قس ــول انش ــاء ح ــاك أنب ــت هن ــتفتاء، كان ــاح االس ــد نج بع

الوطنــي الكوردســتاين بعقــد )صفقــة( رسيــة مــع الحشــد يف ســبيل تســليم كركــوك. 

ويف  12/ أكتوبــر ســحبوا قســاً مــن قواتهــم مــن جنــوب كركــوك، دون تنســيق مــع 

وزارة البيشــمركه، بحجــة انتفــاء الحاجــة إىل وجــود القــوات يف تلــك املناطــق بعــد 

ــور  ــدم يف مح ــد التق ــن الحش ــوة م ــت ق ــه حاول ــوم ذات ــش. يف الي ــع داع ــرب م الح

جنــوب وغــرب كركــوك، لكــن قــوات البيشــمركه تصــدت لهــا. ويف 13/ إكتوبــر، 

ــوات  ــت ق ــتاين أخل ــي الكوردس ــاد الوطن ــع لاتح ــكري تاب ــؤول عس ــن مس ــر م وبأم

ــك  ــو، وبذل ــوك وخورمات ــني كرك ــراتيجية، ب ــادات االس ــة عب ــة قري ــناد الثاني اإلس

ــعبي  ــد الش ــيطرة الحش ــت س ــو تح ــوك وخورمات ــني كرك ــي ب ــق الرئي ــع الطري وق

كــا تــم عــزل البيشــمركه الذيــن كانــوا يف املنطقــة الواقعــة بــني داقــوق وخورماتــو. 

ــك املحــور،  ــر وعــى طــول الجبهــات يف ذل ــة 15/ أكتوب ــر، لغاي يف 12و 13/ أكتوب

تــم تســليم مناطــق ســبعة نيســان وداقــوق ودوزخورماتــو ومريــم بــك، ومــن خــال 

ــعبي. ــد الش ــة والحش ــوات اإليراني ــع الق ــاق رسي، م اتف

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

يف اجتــاع املكتبــني السياســيني للحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين واالتحــاد 

الوطنــي الكوردســتاين. خــال االجتــاع تحــّدث األصدقــاء يف االتحــاد عــن مقــرح 
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للتنســيق بــن القــوات الثــاث، البيشــمركه واألمريكيــة والعراقيــة، ومتوضعهــا يف 

معســكر )K1( يف كركــوك يف ســبيل إبعــاد القتــال عــن كركــوك، وأن يقــوم لــواء الحــرس 

ــاً، ألن  ــس صحيح ــرَح لي ــوح أن املق ــر بوض ــوك. ظه ــة كرك ــة مدين ــوري بحامي الجمه

التنســيق بــن القــوات األمريكيــة والبيشــمركه والقــوات العراقيــة، كان مــن األمــور 

االعتياديــة وكان هنــاك مراكــز للتنســيق بــن تلــك القــوات. كــام كان مــن الصعــب أن 

يســمحوا مبجــيء لــواء الحــرس الجمهــوري إىل كركــوك. يف بدايــة اإلجتــامع تبــن أن 

هنــاك أجــواء غــري طبيعيــة لــدى األصدقــاء يف االتحــاد. بعدهــا وجــه لهــم نيجريفــان 

بــارزاين الــذي كان يف ذلــك الوقــت رئيســاً لحكومــة اإلقليــم، ســؤاالً مفــاده: هــل عقدتــم 

أي اتفــاق؟. رد الذيــن كانــوا قــد أبرموااالتفــاق، وكذلــك والذيــن مل يكونــوا يعلمــون بــه، 

بالنفــي. لكــن تبــن الحقــاً أن عــدداً مــن األشــخاص مــن داخــل االتحــاد، قــد عقــدوا 

االتفــاق، دون علــم املؤسســات واملجلــس الســيايس األعــى وقيــادة كوردســتان، بــل 

أن عــدداً مــن أعضــاء املكتــب الســيايس لاتحــاد مل يكونــوا عــى علــم بذلــك االتفــاق 

الــذي تــم عــى أساســه تســليم كركــوك إىل قــوات الحشــد الشــعبي والقــوات اإليرانيــة 

والعراقيــة. يف نهايــة اجتــامع دوكان تقــّرر عــودة رئيــس الجمهوريــة إىل بغــداد، بــأرسع 

وقــت، بهــدف التنســيق والحــوار البنــاء بــن اإلقليــم وبغــداد. عــاد رئيــس الجمهوريــة 

ــامع  ــام االجت ــه. ويف خت ــوس مع ــتعداً للجل ــد مس ــاك أح ــن هن ــن مل يك ــداد ولك إىل بغ

صــدر بــاغ  مشــرك مــن الحزبــن، هــذا نصــه:

باغ اجتامع دوكان

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

الوطنــي  )لاتحــاد  السياســين  املكتبــن  بــن  اجتــامع مشــرك  مــام جــال، 

ــة  ــراق واملنطق ــاع يف الع ــم األوض ــه تقيي ــم خال ــتانين، ت ــي( الكوردس والدميقراط

وكوردســتان، وانتهــى االجتــامع مبايــي: 
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1- التأكيــد عــى وحــدة صــف شــعبنا والقــوى السياســية يف كوردســتان. ألنهــا 

ــة. ــة الحالي ــذ املهــام املشــركة يف املرحل تضمــن تنفي

ــاء،  ــوار البن ــكالت بالح ــة كل املش ــى معالج ــن إرصاره ع ــاع ع ــر االجت 2- ع

ــداد. ــل وبغ ــن أربي ــبقة ب ــروط املس ــدون ال وب

ــات  ــراء املفاوض ــتعدة إلج ــى اآلن، مس ــتانیة، حت ــوى الكوردس ــت الق ــا زال 3- م

البنــاءة ودون الــروط املســبقة وفــق مصالــح اربیــل وبغــداد واعتــاداً عــى 

املبــادىء الدســتورية. 

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

ــداد،  ــل وبغ ــن أربي ــات ب ــتان يف املفاوض ــراق وكوردس ــية يف الع ــية الرئيس السياس

وأن يتــم مراقبــة العمليــة مــن قبــل االطــراف الدولیــة.

5- حيــال املشــكالت العســكرية واألمنيــة يف املناطــق الكوردســتانية خــارج 

ــالت العســكریة  إقليــم كوردســتان، أو أي منطقــة أخــرى، يعتــر االجتــاع أن التدخُّ

ــم  ــن االقلی ــات بی ــی العالق ــلباً عل ــر س ــدات، تؤث ــالق التهدي ــوات وإط ــك الق وتحري

معالجــة  إىل  تهــدف  التــي  املخلصــة  الجهــود  لــكل  تهديــداً  وتعتــر  وبغــداد، 

املشــكالت بطــرق ســلمية، كــا تعتــر خرقــاً للقوانیــن املقــررة التــي ترفــُض 

اســتعاَل القــوات املســلحة العراقيــة يف حســم الرصاعــات الداخلیــة.

ويف الختــام بعــث الجانبــان التحايــا إىل البيشــمركه األبطــال، الذيــن نالــوا 

هويــة حايــة حريــة العــامل، يف الحــرب ضــد داعــش، والذيــن هــم اآلن يف الخنــادق 

ــا.  ــق أهدافن ــبيل تحقي ــة يف س األمامي

ــل  ــاع، اتص ــالل االجت 2017. وخ ــر/ 15/ اكتوب ــاع دوكان يف  ــوم اجت ويف ي

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

تفاهــم.   ونتوّصــل إىل  ولنبحــَث املشــكالِت  لنكــوَن ضيوفــاً عنــده،  العبــادي، 
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وكان أيــاد عــاوي عــى علــم بدعــوة ملــك األردن. فقلــت لــه أنــا مســتعد للمجــيء ولكــن 

املطــارات مغلقــة مــن قبلهــم. فقــال امللــك عبــدهللا سأرســل لــك طائــرة خاصــة. 

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

ــون  ــارزاين عــى شاشــات التلفزي ــك االجتــاع مرتبــط بــرط ظهــور مســعود ب لذل

واإلعــان عــن إلغــاء االســتفتاء. ذلــك الــرط غــر املعقــول للعبــادي، رغــم يقينــه 

ــوح  ــر بوض ــن، أظه ــن املواطن ــن م ــوت املاي ــاء ص ــق إلغ ــك ح ــداً ال ميل أن أح

ــه. ــة عقليت ــروره ونوعي غ

ــأت  ــو تهي ــة، ل ــوات العراقي ــة أن الق ــم حقيق ــت أعل ــر، كن ــتفتاء بكث ــل االس قب

أمامهــا الظــروف، فإنهــا ســتهاجم املناطــق املتنــازع عليهــا وإقليــم كوردســتان، 

وقــد بحثــُت هــذا املوضــوع عــدة مــرات مــع األمريكيــن واألوروبيــن واألطــراف 

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

القتــال. ولكــن كــا رأينــا يف اليــوم التــايل الجتــاع دوكان، يف 16/ أكتوبــر/ 

ــع عــدواين إقليمــي، وتســهيل داخــي خيــاين، وتحــت أنظــار  2017 ويف تجمُّ

ــاون  ــد بالتع ــوات الحش ــت ق ــة، قام ــات األمريكي ــلحة والدباب ــن وباألس األمريكي

ــة  ــور، مبهاجم ــال ب ــادة إقب ــراين بقي ــوري اإلي ــرس الث ــن الح ــر م ــدد كب ــع ع م

ــوات  ــة ق ــداً مهاجم ــع أب ــا ال نتوق ــن كن ــا. نح ــازع عليه ــق املتن ــوك واملناط كرك

ال  كنــا  كــا  األمريكيــة،  وباألســلحة  األمريكيــن  أنظــار  تحــت  البيشــمركه 

ــم  ــات يف إقلي ــعبها واملؤسس ــوت ش ــة إرادة وص ــوة داخلي ــاوز ق ــع أن تتج نتوقّ

كوردســتان، لتتفــق مــع قــادة الحشــد يف ســبيل احتــال أرض كوردســتان، ) 

ــم 8 (. ــم  7 و رق ــة رق الخارط

للبيشــمركه،  كبــرة  رضبــة  وّجهــت  النفســية،  الناحيــة  مــن  الخيانــة،  هــذه 

ــا  ــال، وكلن ــات القت ــه يف جبه ــن صفوف ــكرية ب ــات العس ــيق والعاق ــت التنس وقطع
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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 

ــة.  ــم إرغــام البيشــمركه عــى الدخــول يف حــرب داخلي العراقيــن، أو أن يت

ــد  ــتيتهم، كان ق ــن وتش ــن األيزيدي ــقاق ب ــق االنش ــبيل خل ــنگال، ويف س يف ش

ــر تعرّضــت  ــدي. ويف الســادس عــر مــن أكتوب ــم ســابقاً، تشــكيل الحشــد األيزي ت

ــت  ــاء دع ــك األثن ــوداء. يف تل ــرة الس ــادرة واملؤام ــة الغ ــنگال إىل املوج ــة ش منطق

شــخصيات ووجهــاء شــنگال إىل انســحاب البيشــمركه مــن شــنگال، منعــاً لنشــوب 

ــل كــوارث أكــر. لذلــك، بــرط  قتــال داخــي بــن األيزيديــن وقالــوا إننــا ال نتحّم

تســليم شــنگال أليــدي الشــنگالين وإدارتهــا مــن قبــل األيزيديــن، ومنعــاً لحــدوث 

القتــال وســفك دمــاء األيزيديــن، أمــرُت 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 الدبلوماســين، أحدهــا 

بريطــاين واآلخــر أمريــي. بعــد 7/ حزيــران/2017 وبعــد أن تــم إقــرار إجــراء 

االســتفتاء، كان فرانــك بيكــر ســفر بريطانيــا يف العــراق يف البدايــة ُمنفتحــاً، 

ــة.  ــل املقبل ــتان يف املراح ــاده وكوردس ــن ب ــاون ب ــيق والتع ــن التنس ــّدث ع ويتح

ــم  ــى عل ــتان، وكان ع ــم كوردس ــد إقلي ــة ض ــيئاً للغاي ــة أدى دوراً س ــه يف النهاي ولكن

بالكثــر مــن الفــن واملؤامــرات الرسيــة ضــد كوردســتان، وكان متورطــاً فيهــا. كــا 

أدى دوكاس ســليان ســفر أمريــكا يف العــراق دوراً ســيئاً يف تشــجيع أعــداء 

ــتان  ــول كوردس ــة ح ــات املضلل ــر واملعلوم ــع التقاري ــة، ويف رف ــن جه ــتان م كوردس
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إىل واشــنطن، مــن جهــة أخــرى. والجــرال بــول فانــك الــذي كان قائــداً للعمليــات 

العســكرية األمريكيــة يف العــراق، هــو اآلخــر أدى دوراً ســلبياً ضــد اســتفتاء شــعب 

ــتان. كوردس

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

أن ال تجــروه. لكنهــم مل يقولــوا سنســلم األســلحة واألبرامــز إىل الحشــد لــي يقاتلــوا 

ــلمت  ــد س ــة ق ــات األمريكي ــلحة والدباب ــت األس ــن كان ــمركه. يف ح ــد البيش ــا ض به

بإمــكان  وكان  للحشــد.  لتســليمها  وليــس  داعــش،  ملحاربــة  العراقــي  للجيــش 

األمريكيــن ســد الطريــق أمــام ذلــك العــدوان، أو يف األقــل كانــوا يســتطيعون عــدم 

ــوه. ــم مل يفعل ــمركه، ولكنه ــد البيش ــتعملها ض ــد ليس ــز للحش ــليم األبرام تس

شــّجع  بغــداد  يف  األمريــي  الســفري  موقــف  وبالــذات  األمريكيــن،  مواقــف 

ــوم 17  ــم. ويف ي ــد اإلقلي ــام ض ــري الع ــوا النف ــي يعلن ــة ل ــورة مضاعف ــداء بص األع

ــذا  ــا به ــالة إلين ــداد، رس ــي يف بغ ــفري األمري ــليامن الس ــل دوكالس س ــر أرس أكتوب

النــص: )العــامل تغــري، اليــوم ليــس كــام أمــس، يجــب مراجعــة أنفســكم(. كان ذلــك 

ــن   ــن املواطن ــف م ــرات اآلل ــزوح ع ــرى ون ــق األخ ــوك واملناط ــالل كرك ــد احت بع

ــايل  ــد أه ــد ض ــوات الحش ــل ق ــن قب ــاكات م ــم واالنته ــن الجرائ ــري م ــكاب الكث وارت

كركــوك ودوز. كــام 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 البــّد مــن املقاومــة للحفــاظ عــى إرادة 

ــادي  ــد والعب ــوات الحش ــت ق ــر2017 حاول ــن أكتوب ــن م ــوم العري ــعبنا. ويف ي ش

ــاء  ــم وإنه ــالل اإلقلي ــة الحت ــم خط ــا أن لديه ــا علمن ــل،. وعندم ــو اربي ــدم نح التق
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كيانــه الدســتوري، قررنــا املقاومــة الشــاملة ويف العرشيــن مــن أكتوبــر، يف بــردي، 

ســّجلت قــوات البيشــمركه ملحمــة عظيمــة وحطمــت هجــوم الحشــد والقــوات 

العراقيــة. وألول مــرة يف التاريــخ تــم تحطيــم دبابــة أبرامــز أمريكيــة بأيــدي قــوات 

ــد.  ــل الحش ــن قب ــتخدم م ــت تس ــتان، كان ــمركة كوردس بيش

ــي دوكالس  ــفري األمري ــالة الس ــى رس ــرد ع ــررُت ال ــم، ق ــر العظي ــك الن ــد ذل بع

ســليامن، فقلــت فيهــا. قولــوا لســعادة الســفري: ) اليــوم ليــس مثــل أمــس، وغــداً لــن 

يكــون كــام اليــوم(. واســتمرت قــوات البيشــمركه يف املقاومــة يف جميــع الجبهــات، 

ويف 26/ إكتوبــر، يف جبهــة املحموديــة وســحيال أرادت القــوات العراقيــة والحشــد، 

ــد  ــن أح ــارشة م ــادة مب ــاين بقي ــزب هللا اللبن ــة وح ــوات اإليراني ــع الق ــاون م بالتع

ــذي أصيــب بجــراح يف  ــار )وال ــراين يدعــى ســيد مخت ــوري اإلي ــاط الحــرس الث ضب

ــا  ــمركه. ولكنه ــادق البيش ــت خن ــخابور، وهاجم ــالل بيش ــة(، أرادت احت ــك املعرك تل

ــر  ــن أك ــدة م ــحيال واح ــة س ــول إن معرك ــن الق ــداً. وميك ــرية ج ــائر كب ــدت خس تكب

املالحــم يف التاريــخ الحديــث لشــعب كوردســتان. تلــك الخســارة غــرّيت املعــادالت، 

وبــدأت املفاوضــات. مــع ذلــك ظــّل العبــادي مســتمراً يف تكــره وغــروره، ومل يكــن 

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

ــق  ــون وف ــون يتحّرك ــات كان العراقي ــك املفاوض ــالل تل ــط، خ ــكرية فق ــة العس الفني

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

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

قــررُت منــَع اجتــامع فريقنــا التفــاويض معهــم.
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كلمة أخرية

يف الســادس عــر مــن أكتوبــر، كان الحاقــدون عــى كوردســتان يرغبــون، 

ــتان  ــعب كوردس ــوَد ش ــّن صم ــتان، لك ــم كوردس ــة إقلي ــاء تجرب ــتطاعوا، إنه ــو اس ل

والبيشــمركه ســّد الســبيل أمــام نجــاح تلــك املؤامــرة. ولكــن مادامــت عقليــة 

ــد  ــتمرُّ ض ــَد سيس ــإن التهدي ــراق، ف ــدم يف الع ــىء ق ــا موط ــوفينية له ــكار والش اإلن

التطلُّعــات املروعــة لشــعب كوردســتان. 

ــٌة ودســتوريٌة مروعــة، وال تســتطيع  ــٌة وتاريخي ــٌة قومي لشــعب كوردســتان قضي

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 بتحــوُّل نزاعاتهــا السياســية مــع النظــام 
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الســيايس ودولــة العــراق إىل نزاعــات قوميــة وطائفيــة بــن شــعب كوردســتان 

وأهــايل العــراق، ومل تســمح بتــرُّب النزاعــات إىل صفــوف الجامهــر، تلــك النظــرة 

ــارضة  ــت ح ــل، ومازال ــة املراح ــارضة يف كاف ــت ح ــة كان ــة الكوردي ــة التحرري للحرك

اآلن وســتبقى يف املســتقبل أيضــاً، ويف جميــع الحــاالت يجــب أن ال تُدّمــر العالقــات 

األخويــة بــن الكــورد والعــرب. 

ــيء  ــي امل ــوي العراق ــخ الدم ــراق التاري ــدد للع ــكام الج ــي الح ــد 2003 ن بع

ــراق.  ــعوب الع ــاء ش ــوع ودم ــر بدم ــد الزاخ ــل والبعي ــخ الطوي ــك التاري ــكار، ذل باإلن

وكان مــن املمكــن أن يتحــّول، ذلــك التاريــخ، إىل درس قيّــم جــداً تســتفيد منــه 

مكّونــات  بــن  والتعايــش  الرشاكــة  مبــادئ  ترســيخ  يف   2003 بعــد  الســلطات 

ــن  ــوا م ــف، عمل ــه، ولألس ــوأ من ــوا األس ــل مارس ــه، ب ــوا من ــم مل يتعظ ــراق. ولكنه الع

ــي تأخــَذ  ــام ل ــرأي الع ــل النزاعــات السياســية إىل صفــوف الجامهــر وال أجــل نق

ــافة  ــدت املس ــراً أبع ــيامً وخط ــأً جس ــك خط . كان ذل ــيَّ ــيَّ والطائف ــَع القوم الطاب

بــن املكّونــات العراقيــة، ووّجهــت رضبــًة كبــرًة للتعايُــش، كــام تركــت جرحــاً 

ــل.   ــن طوي ــة إىل زم ــه، وبحاج ــب اندمال ــرح يصع ــراق، ج ــد الع ــى جس ــاً ع عميق

السياســية إىل  الخالفــات  تفلــح يف تحويــل  الســابقة، مل  العراقيــُة  األنظمــُة 

ــّكاُم الجــدُد يف العــراق. خالفــات جامهريــة وطائفيــة، لكــن بعــد 2003 فعلهــا الُح

اآلن لألســف، بــدالً عــن تضميــد جــراح شــعب كوردســتان، خلقــوا أجــواًء يحصــل 

فيهــا املعــادي األكــر لحقــوق شــعب كوردســتان عــى موقــع أكــر، يحّولــون معــاداة 

الحقــوق املرشوعــة لشــعب كوردســتان إىل مــواد للدعايــة السياســية واالنتخابيــة. 

ويف الشــأن املتعلــق باملوازنــة، يكــررون كل يــوم، أن اإلقليــم يأخــذ موازنــة العــراق، 

ــكلت  ــراق تش ــة يف الع ــن أن الدول ــذا يف ح ــتان، ه ــايل كوردس ــة أله ــا هب ويعّدونه

بنفــط وثــروات كوردســتان. 

111



ــة العــراق  ــة، دول ــة العــراق تعويــض أهــايل كوردســتان وإرســال املوازن عــى دول

ــم.  ــادت شــعب كوردســتان وارتكبــت الجرائ ــك، ألنهــا أب مرغمــة عــى عمــل ذل

ــوف  ــن صف ــراد ب ــن األف ــر م ــاك الكث ــداً أن هن ــرف جي ــك، نع ــب كل ذل إىل جان

السياســين العراقيــن مل يكونــوا مــع مامرســة العــدوان واســتعامل القــوة والعنــف 

مــن قبــل حكومــة العــراق ضــد شــعب كوردســتان، ويتفهمــون جيــداً القضيــة 

العادلــة لشــعبنا.

ــرة  ــوات كب ــص، خط ــود النواق ــة إىل وج ــتان، إضاف ــم كوردس ــا إقلي ــد خط لق

ــم  ــداد فل ــا بغ ــامر. أم ــاء واإلع ــن والبن ــامن األم ــتقرار وض ــق االس ــى طري ــداً ع ج

ــتطيعوا  ــن مل يس ــداد الذي ــّكام بغ ــم، وُح ــابه لإلقلي ــاح املش ــق النج ــتطع تحقي تس

كوردســتان،  شــعب  يحســدون  كانــوا  العراقيــن،  حيــاة  يف  م  تقــدُّ أّي  تحقيــق 

م واالزدهــار يف اإلقليــم. حصــة اإلقليــم مــن املوازنــة  لذلــك حاولــوا إيقــاف التقــدُّ

وقــت ســوى 10%  أي  يرســلوا، يف  17%، مل  كانــت  التــي  العراقيــة،  الســنوية 

ــتان،  ــم كوردس ــا. إقلي ــع جميعه ــر إىل قط ــم األم ــت به ــة وصل أو12%، ويف النهاي

ــد  ــرب ض ــداد والح ــل بغ ــن قب ــنوية م ــة الس ــن املوازن ــه م ــع حصت ــب قط إىل جان

ــن  ــرة، يف ح ــة كب ــكلة اقتصادي ــرّض إىل مش ــط، تع ــعار النف ــوط أس ــش وهب داع

كانــت عائــدات النفــط يف العــراق خــالل الســنوات الســابقة أكــر مــن 800 مليــار 

العائــدات،  تلــك  أيــن ذهبــت كل  الــذي يطــرح نفســه هــو:  والســؤال  دوالر، 

ــار دوالر يف ســبيل تحســن وضــع  60 ملي وعــى مــاذا رصفــت؟. تــم تخصيــص 

الكهربــاء يف العــراق، ولكــن دون جــدوى، وال يتبــن أيــن هــو ذلــك املبلــغ؟ 

ــات  ــاالت الخدم ــا يف مج ــن رصفه ــدالً ع ــواردات وب ــك ال ــه؟ تل ــم رصف ــف ت وكي

ــم رسقتهــا وهدرهــا يف الفســاد والتســيب. لألســف بعــض  واإلمنــاء واإلعــامر، ت

السياســين العراقيــن يريــدون إخفــاء فشــلهم يف إدارة البــالد عــن طريــق 
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ــام 2019، زارين  ــه. يف الع ــم كوردســتان والهجــوم علي ــه اإلتّهامــات إىل إقلي توجي

ــم  ــات وهض ــدام الخدم ــن انع ــوا ع ــرة، تحدث ــى والب ــات املثن ــن محافظ ــٌد م وف

حقوقهــم وارتفــاع نســبة الفقــر بــن ســكان محافظاتهــم وســكان املحافظــات 

الجنوبيــة. حينهــا، شــعرُت بقلــٍق شــديٍد تجــاه الفقــر املنتــرش هنــاك، وعــدم 

ــر  ــا الكث ــت ترفه ــي كان تح ــة الت ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب ــات م ــم الخدم تقدي

الهمــوَم مــع إخواننــا  أن نتشــارَك  مــن األمــوال. هــذه األمــور تشــّجعنا عــى 

العالقــات  اســتمرار  أجــل  مــن  نعمــَل  وأن  والجنــوب،  الوســط  يف  العراقيــن 

األخويــة بــن الشــعبن. وبالتأكيــد فــإن الخالفــات السياســية واألداء الســيّئ 

للحــكام العراقيــن ال يؤثــر أبــداً عــى التآخــي والعالقــات بــن شــعب كوردســتان 

والشــعوب العراقيــة.

الطريــق الوحيــد لحــّل مشــكالت العــراق وإنهــاء العقــد والخالفــات بــن اإلقليــم 

العقليــة  تــرك  هــو  م،  والتقــدُّ الســالم  إىل  للوصــول  الوحيــد  والطريــق  وبغــداد، 

ــر.  ــول اآلخ ــة قب ــاج ثقاف ــوفينية وانته الش

شــعب  إنهــاَء  تريــُد  الســابقة،  كاملراحــل  العراقيــة،  الســلطات  كانــت  إن 

ــذا  ــتمر ه ــكالت، ويس ــق املش ــد، ويعّم ــيزيُد العق ــد س ــذا بالتأكي ــإن ه ــتان، ف كوردس

ــع  ــاً يتطلّ ــام كان دامئ ــتان ك ــعب كوردس ــة. ش ــة دامئ ــد يف أزم ــى البل ــع، ويبق الوض

بــروٍح أخويــٍة إىل الحــل الســلمي لكافــة املشــكالت.

لقــد كان االســتفتاء مكســباً قوميــاً ووطنيــاً لشــعب كوردســتان. االســتفتاء انتــر، 

ألن الغالبيــة صوتــت بنعــم لصالــح االســتقالل، كان االســتفتاء ســيُعدُّ فاشــالً لــو كان 

صــوت )ال( أكــر مــن نعــم، وإذا كان شــعب كوردســتان مل يــدُع 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 حمــَل معــه دروســاً 

كثــرة جــداً ومليئــة باملعــاين لشــعب كوردســتان وألجيــال املســتقبل، واحــدة مــن 

ــك،  ــك وقدرات ــك وأهل ــى ذات ــد ع ــت، ومل تعتم ــن أن ــي: إذا مل تك ــدروس ه ــك ال تل

ستحســب وكأنــك غــر موجــود.  

ــوح  ــّن بوض ــتفتاء تب ــاه االس ــدويل تج ــع ال ــف املجتم ــلوك ومواق ــالل س ــن خ م

تــام، أن الــذي يحــرّك 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 الســالح والعنــف والقــوة والحصــار ضــد 

شــعب كوردســتان. مواقــف الكثــر مــن البلــدان املعروفــة بالعــامل الحــر واملجتمــع 

ــة  ــا صامت ــت أم ــزوزة، وكان ــة ومه ــت ضعيف ــادىء، كان ــاب املب ــي وأصح الدميقراط

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

منهــا متزنــة.

ــورد  ــوم الك ــكر إىل عم ــل الش ــه جزي ــروري أن أوّج ــن ال ــه م ــا أرى أن ــن هن  م

ــة  يف األجــزاء األخــرى والكــورد القاطنــن يف خــارج كوردســتان ملواقفهــم املرّشف

ودعمهــم للمطالــب املرشوعــة لشــعب كوردســتان خــالل االســتفتاء. نصيحتــي لــكّل 

ــي أال  ــعبنا ه ــة لش ــوق املرشوع ــوع الحق ــال موض ــوردي حي ــيايس ك ــكّل س ــرٍد ول ف

يعتمــد عــى اآلخريــن، بــل يعتمــد عــى شــعبه ألن العــامل هــو عــامل املصالــح، فــإذا 

ــت  ــاء، وإن تعارض ــيصبحون أصدق ــورد، س ــع الك ــجمة م ــح منس ــم مصال ــت له كان

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

وعــى أنفســكم، ومــا دمنــا منلــك البيشــمركه والقــوة الذاتيــة، فكوردســتان تســتطيع 

ــا، وســيبيدوننا.  ــال أحــد يحمين ــاء ف ــا ضعف ــا. وإن أصبحن ــة ذاته حامي
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ــتان،  ــداء كوردس ــة ألع ــة العدواني ــد والكراهي ــتوى الحق ــّن مس ــتفتاء تب يف االس

وتبــّن أصــل وحقيقــة الشــوفينين وســواد قلوبهــم، وتبــن أنهــم مل يســتفيدوا أبــداً 

مــن التاريــخ.   

مــن  ـع  التوقُـّ أظهــرا، عــدم جــواز  أكتوبــر  مــن  والســادس عــرش  االســتفتاء 

ــر  ــرة. أو أن ننتظ ــة كب ــوا وراء قضي ــادئ أن يكون ــم واملب ــدي القي ــن وفاق االنتهازي

ــؤالء  ــع ه ــف م ــدة الص ــإن وح ــك ف ــة. لذل ــاً للقضي ــوا أصحاب ــاً يك يكون ــم موقف منه

تبقــى دون معنــى. وحــدة الصــف ال تعنــي وقــوف الوطنــي مــع الخائــن يف خنــدق 

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

البيشــمركه وأهــايل كوردســتان، لكانــت األوضــاع الحاليــة واملعــادالت بشــكل آخــر. 

ــد  ــا وتعتق ــن قلوبه ــتان تطم ــم كوردس ــارج إقلي ــات يف خ ــض الجه ــاك بع ــا هن رمب

ــن  ــه، ع ــه وأهداف ــن قيم ــازل ع ــى التن ــتاين ع ــعب الكوردس ــام الش ــا إرغ أن بإمكانه

طريــق التضليــل واإلعــالم والســالح واملــال والبعــض مــن الفاقديــن للمبــادئ والفئــة 

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

الشــباب الكــورد املؤمنــن بالقيــم واألهــداف العليــا، ويحمــون كرامــة وســيادة 

ــعبهم. ش

ــب  ــه مل يرتك ــذي أدىل بصوت ــتان ال ــعب كوردس ــة، وش ــن جرمي ــتفتاء مل يك االس

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

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

ــيادة".  ــاً وس ــعباً وأرض ــر ش ــاده الح ــراق اتح ــظ للع ــتور يحف ــذا الدس ــزام به االلت

ــوا الدســتور، وردوا عــى صــوت الحــق الســلمي  املجرمــون هــم أولئــك الذيــن خرق

ــق  ــة ال تحق ــة والخيان ــالح والهيمن ــة الس ــة. ولغ ــالح والخيان ــوم بالس ــعب مظل لش

ــداً.  ــاح أب النج
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ــل  ــن مــدوا أيديهــم للســالح والحــرب والعنــف، يف مقاب االســتفتاء أظهــر أن الذي

ــن  ــوا أي درس م ــابقة، مل يتلق ــل الس ــتان كاملراح ــعب كوردس ــلمي لش ــوت الس الص

ــخ. التاري

ــة  ــتان، إن قضي ــعب كوردس ــوا ش ــل أن يظلم ــم، قب ــهم وبلده ــوا أنفس ــؤالء ظلم ه

شــعب كوردســتان قضيــة سياســية وجغرافيــة وقوميــة وتاريخيــة وقانونيــة عادلــة، 

ومنــذ مئــة ســنة، يســتعملون مختلــف األســلحة إلبــادة وتحطيــم إرادة شــعب 

ــم  ــاً، ال ه ــا زال باقي ــتان م ــعب كوردس ــن ش ــة، لك ــه العادل ــاء قضيت ــتان وإنه كوردس

ــم. ــتطاعوا إنهاءه ــورد اس ــاءه وال الك ــتطاعوا إنه اس

نحــن أردنــا الحــّل الســلميَّ واإلخــوة، ونريــد إنهــاء املشــكالت، وأن تخطــو 

ــكار حقــوق شــعب  ــد أن إن ــدم واالزدهــار، ونعتق ــة بســالم نحــو التق شــعوب املنطق

كوردســتان والحــرب ال تعالــج املشــكالت، وســواء أكنــا معــاً أم مل نكــن معــاً، يجــب 

أن يســود بيننــا التفاهــُم واالحــراُم. يف حــن هــم ال يعالجــون املشــكالت فحســب، 

ــكأن  ــران يُرت ــم كب ــأ وظل ــذا خط ــة. ه ــال القادم ــا إىل األجي ــا وينقلونه ــل يعّمقونه ب

تجــاه الســالم والتعايــش واالســتقرار. مــع ذلــك يف حيــاة الشــعوب خســارات 

ــتمر،  ــة سيس ــوفينية والعنري ــم والش ــّدي للظل ــال والتص ــن النض ــارات، ولك وانتص

ــتان  ــعب كوردس ــانية، ش ــة اإلنس ــد الطبيع ــة ض ــوفينية والعنري ــم والش ألن الظل

ــن. ــن الظامل ــزءاً م ــس ج ــانية، ولي ــن اإلنس ــزءاً م ــون ج ــد أن يك يري
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األسس القانونية و الدســتورية الستفتاء إقليم 
العراق كوردستان 

إعداد: لجنة املستشارين يف الدائرة القانونية للحزب الدميقراطي الكوردستاين

املحامي بختيار حيدر .
د. عبدالحكيم خرسو .

د. چواس حسن .

املقدمة  

-9-25 يف  العــراق  كوردســتان  شــعب  أجــراه  الــذي  اإلســتفتاء 

ــع  ــة لجمي ــرة وهام ــة كب ــوًة تأريخي ــره، كان خط ــد مص 2017 لتحدي

ــه  ــه كان ل ــت نفس ــامل، ويف الوق ــاء الع ــع أنح ــتانيني يف جمي الكوردس

صــدًى ووقــع كبــر عــى أعــى املســتويات السياســية والدبلوماســية 

لــدى األوســاط اإلقليميــة والدوليــة، وبالتزامــن مــع املواقــف السياســية 

ــدأ  ــول مب ــة ح ــة والعلمي ــات الفكري ــاحة النقاش ــاد إىل الس ــدول أع لل

حــق تقريــر املصــر مثــل مــن لــه حــق تقريــر املصــر؟ هــل هــذا الحــق 

هــو لجميــع الشــعوب أم هــو للشــعوب املُســتعٓمرة فقــط ؟ متــى ميكــن 

ــرى. ــئلة األخ ــن األس ــر م ــق؟ و كث ــذا الح ــة ه مامرس

هــذا  جهــة ومــن جهــٍة أُخــرى، وعــى املســتوى الداخــي للعــراق 

ودســتورِه تجــددت، واحتدمــت النقاشــات حــول دســتورية االســتفتاء 

مــن عدمــِه، هــل  لالســتفتاء أســاس دســتوري؟ هــل هنــاك عالقــة بــني 

ــة  ــذا باإلضاف ــق؟ ه ــذا الح ــة ه ــتور ومامرس ــود الدس ــق بن ــدم تطبي ع

إىل ردود أفعــال املؤسســات االتحاديــة عــى مســتوى الســلطات 
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ــتان  ــعب كوردس ــتفتاء ش ــى اس ــة ع ــة والتنفيذي ــة، القضائي الترشيعي

ــى  ــع ع ــكري واس ــوم عس ــوم 16-10-2017 بهج ــت يف ي ــي أُتِبٓع والت

املناطــق الكوردســتانية التــي تقــع خــارج إدارة اإلقليــم، وهــذا مــا 

يحــدو بنــا أن نقــف عندهــا، ونقيّمهــا قانونيــاً لنعــرف هــل كانــت ردود 

االفعــال تلــك ضمــن اإلطــار االعتيــادي؟ أم كانــت ردود أفعــاٍل ُمبالغــاً 

ــا؟. ــّوغ له ــّرر أو مس ــا وال م فيه

عــى  الضــوء  إلقــاَء  التقريــُر  هــذا  ســيحاول  اإلطــار،  هــذا  يف 

الجوانــب الثاثــة الرئيســية التــي متــت اإلشــارة إليهــا يف أعــاه وذلــك 

ــة: ــة التالي ــول الثاث ــال الفص ــن خ م

الفصل االول

حق تقریر املصیر للشــعب الکوردي يف إطار

 القانون الدويل العام

املحــور األول: مفهوم حق تقرير املصري وتطّوره

طــوال القرنــن الثامــن عــرش والتاســع عــرش كان لحــّق تقريــر املصــر، بوصفــه 

حقــاً يبيــح للشــعوب واألمــم أن تقــرر بحريـّـة وضعهــا الســيايس الخــاص بهــا، تأثــٌر 

هائــٌل عــى املجتمــع الــدويل. عليــه، أشــارت وثيقــة إعــان االســتقال األمريــي لهــذا 

ــعوب  ــق الش ــى ح ــرى ع ــرة أخ ــد م ــية لتؤك ــورة الفرنس ــاءت الث ــك ج ــدأ، وكذل املب

ــه  ــذي وضعت ــر مصرهــا يف إعــان حقــوق االنســان واملواطــن الفرنــي ال يف تقري

ــة الفرنســية يف عــام 1789. 1 ــة الوطني الجمعي

ــى  ــدون ع ــان يؤك ــاب األمل ــن الُكتّ ــدٌد م ــدأ ع ــرش ب ــع ع ــرن التاس ــة الق يف بداي

ــية  ــاتها( السياس ــا )مؤسس ــر نظمه ــق يف تطوي ــا الح ــٌة، وله ــدٌة طبيعي ــة وح أن األم

1- د.مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم: تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غر ذات الطابع الدويل، 

دار الجامعة الجديدة للنرش: االسكندرية، 2003، ص301.
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الخاصــة مــن غــر تأثــر أو عرقلــة اآلخريــن، ولهــا يف عــامل السياســة، التعبــر عــن 

شــخصيتها الوطنيــة الفريــدة. لــذا فــإن كّل أمــة يجــب أن متتلــك دولتهــا املنفصلــة 

2.)Nation-State(  القوميــة

ــرة  ــر ألول م ــر املص ــدأ تقري ــر مب ــاء ذك ــد ج ــة، فق ــات الدولي ــد العالق ــا صعي أم

مــن قبــل الرئيــس األمريــي ودرو ويلســن )Woodrow Wilson( يف مبادئــه األربعــة 

ــة األوىل  ــاين 1918. ومل تكــن معاهــدات مابعــد الحــرب العاملي ــون الث عــر يف كان

ــة  ــرب العاملي ــد الح ــا بع ــا، إىل م ــر مصره ــعوب يف تقري ــق الش ــدأ ح ــن مب تتضّم

ــاق  ــص ميث ــا ن ــة، عندم ــة دولي ــرة يف وثيق ــدأ ألّول م ــر املب ــاء ذك ــث ج ــة، حي الثاني

األمــم املتحــدة عليــه يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )1( واملــادة )55( واملــادة )56(.

وجديــر بالذكــر أن مبــدأ حــق تقريــر املصــر قــد تعــّزز وترّســخ أكــر فأكــر مــن 

ــة  ــة، وأصــدرت الجمعي ــات واملعاهــدات الدولي ــرارات واإلعالن ــد مــن الق خــالل العدي

العامــة لألمــم املتحــدة بهــذا الشــأن، القــرار رقــم )XV( 1514 يف عــام 1960 الــذي 

ــع  ــاً رفي ــد أخــذ موقع ــدأ ق ــة إىل أن املب ــة االســتعامر(، باإلضاف ــرار )تصفي ــرَِف  بق ُع

املســتوى يف املــادة )1( مــن كال العهديــن الدوليــن للحقــوق املدنيــة والسياســية 

.)ICESCR( ــة ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي ــوق الثقافي )ICCPR( وللحق

ــن  ــام 1945 م ــد ع ــر بع ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــّول مب ــّدم، تح ــا تق ــى م ــاًء ع وبن

مجــرد مبــدأ ســيايس إىل مبــدأ قانــوين. ويؤكــد الــرأي الراجــح يف الفقــه عــى أن حــق 

ــدويل،  ــون ال ــر املصــر للشــعوب أصبــح قاعــدة مــن القواعــده اآلمــرة يف القان تقري

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.

3- الدكتور إبراهيم محمد العناين، القانون الدويل العام، ط5، دار النهضة العربية: القاهرة، 2004-2005، ص414.
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ــن  ــر الزم ــه ع ــرت علي ــد ج ــر، فق ــر املص ــق تقري ــون ح ــق مبضم ــا يتعلّ وفي

ــعب  ــدرة ش ــر إىل ق ــن أن يش ــو ميك ــون. فه ــى واملضم ــث املعن ــن حي ــرات م تغي

ــتقالل أو  ــار االس ــة خي ــات الدولي ــال العالق ــة يف مج ــار بحري ــا ليخت ــة م ــا أو أقلي م

االتحــاد مــع دولــة أخــرى، أو أن يشــر إىل حــق مواطنــي الدولــة يف املشــاركة 

ــم. ــرار يف بلده ــع الق ــة صن بعملي

هــل مُيارَس حــقُّ تقرير املصر مرّة 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 

ــر  ــق تقري ــك ألن ح ــالً. ذل ــتقبل مث ــال يف املس ــار االنفص ــق، كاختي ــذا الح ــر له آخ

ــى  ــة. فع ــقط باملارس ــان، وال يس ــرور الزم ــادم مب ــل للتق ــر قاب ــق غ ــر ح املص

ــة  ــور الرشقي ــعب تيم ــل ش ــن قب ــر م ــر املص ــق تقري ــة ح ــال إن مارس ــبيل املث س

ــدة،  ــم املتح ــت إرشاف األم ــرى تح ــذي ج ــتفتاء ال ــالل االس ــن خ ــام 1974 م يف ع

واختــار فيــه الشــعب التيمــوري تقريــر مصــره باالنضــام إىل اندونيســيا4، فــإن هــذا 

الحــق مل يُســَقط بهــذا االســتعال، ومل يُحــرِم الشــعب التيمــوري مــن اســتعاله مــرة 

أخــرى يف عــام 1999 وتقريــر مصــره هــذه املــرة باالســتقالل عــن أندونيســيا. كــا 

أن الشــعب الكــوردي يف العــراق قــد اختــار يف بدايــة ثــورة أيلــول املجيــدة يف عــام 

1961، صيغــة الحكــم الــذايت يف إطــار دولــة عراقيــة دميقراطيــة، ولكــن بســبب عــدم 

ــة  ــة الفيدرالي ــه إىل صيغ ــت مطالب ــه، تحّول ــه وتطلعات ــة حقوق ــذه الصيغ ــق ه تحقي

التــي أقرهــا الرملــان الكوردســتاين املنتخــب عــام 1992.

4- الدكتورة بدرية عبدهللا العويض: موقف القانون من األحداث املحلية والدولية، جامعة الكويت: الكويت، 

1980، ص ص119-118.
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ــق يف  ــاب الح ــر )أصح ــر املص ــق تقري ــون بح ــاين: املخاطب ــور الث املح

ــر( ــر املص تقري

مل تحــدد الوثائــق، التــي أرشنــا إليهــم فيــا تقــّدم، بشــكل دقيــق، َمــن )املجموعــة، 

ــه الحــق يف اّدعــاء حــق تقريــر املصــر؟ ذلــك ألن املبــدأ يشــر  الشــعب، األمــة( ل

ــة  ــا ُمخّول ــعوب وحده ــي أن الش ــذا يعن ــا، وه ــر مصره ــعوب( يف تقري ــق )الش إىل ح

ــي رضورة  ــا يقت ــيايس، م ــا الس ــد مصره ــايل تحدي ــق، وبالت ــذا الح ــة ه ملارس

تحديــد املقصــود بالشــعب؟

ــدأ،  ــواردة يف املب ــعوب( ال ــول )الش ــد مدل ــف يف تحدي ــد اختل ــه ق ــدو أن الفق يب

ــدد: ــذا الص ــية به ــات رئيس ــة اتجاه ــة ثالث ومث

ــاق األمــم  ــواردة يف ميث ــح الشــعوب )Peoples( ال االتجــاه األول: يــرى أن مصطل

ــى  ــر إىل معن ــعوب( تش ــة )الش ــك كلم ــدول )States(، لذل ــه ال ــد من ــدة، يقص املتح

ــدول( نفســه.5 )ال

ــن  ــه م ــر، ويفرغ ــر املص ــق تقري ــوم ح ــع مفه ــُض م ــرأي يتناق ــذا ال ــر أن ه غ

ــذا  ــه، وله ــة الفق ــدى غالبي ــٌد ل ــو رأٌي منتق ــاق، وه ــع روح امليث ــق م ــواه، وال يتف محت

القصــد يشــرون أنــه عنــد صياغــة الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )1( مــن ميثــاق 

األمــم املتحــدة رأى املنــدوب البلجيــي أن كلمــة الــدول )States( أنســُب مــن كلمــة 

ــن  ــرة )1( م ــاء يف الفق ــا ج ــه. ك ــة مقرتح ــة الصياغ ــت لجن ــن رفض ــعوب(، لك )الش

 All( ــعوب ــع الش ــم )XXV( 2625 أن جمي ــدة رق ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ق

التــزام  )Every State( عليهــا  لهــا حــقُّ تقريــر املصــر وأن كّل دولــة   )Peoples

ــق.6 ــذا الح ــرتام ه باح

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

6- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. p. 149.
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ــز بــن مجموعــة مــن  ــاق األمــم املتحــدة قــد ميّ ومــن جانــب آخــر، نجــد أن ميث

املصطلحــات مثــل )األمــم، الشــعوب، الــدول، أعضــاء األمــم املتحــدة، الــدول غــر 

األعضــاء، األقاليــم غــر املتمتعــة بالحكــم الــذايت...( عنــد اســتخدامها، كل حســب 

ــز. ــا املُتميّ مفهومه

اإلتجــاه الثــاين: والــذي يذهــب إىل أن مصطلــح )الشــعب( الــوارد يف مبــدأ حــق 

ــّدد  ــي ُح ــك الت ــتعمرة دون تل ــم املس ــعوب األقالي ــرف إىل ش ــر ين ــر املص تقري

7.لكن نظــرة  مصرهــا النهــايئ، وأصبحــت جــزءاً مــن ســكان إحــدى الــدول املســتقلًةً

فاحصــة لقــرارات األمــم املتحــدة، وخاصــة يف نهايــة العقديــن األخريــن مــن القــرن 

املــايض، نــرى أنهــا تتعــارض مــع رأي هــذا االتجــاه، وإن جــاءت يف ســياق تصفيــة 

ــاك  ــع الشــعوب. كــا أن هن االســتعار، إالّ أن عباراتهــا جــاءت بحيــث تشــمل جمي

بعــض قــرارات األمــم املتحــدة إعرتفــت لبعــض الشــعوب بالحــق يف تقريــر املصــر، 

ــتقالل  ــول اس ــة قب ــطيني، وحال ــعب الفلس ــتعمرة، كالش ــعوب مس ــت بش ــي ليس وه

بنجــالدش، أو االعــرتاف بالــدول الجديــدة التــي ظهــرت نتيجــة تفــكك االتحــاد 
ــايض.8 ــرن امل ــة الق ــالفيا يف نهاي ــوفييتي و يوغس الس

اإلتجــاه الثالــث: يرىأصحــاب هــذا االتجــاه أن املخاطبــن بحــّق تقريــر املصــر 

ــتعمرة  ــر املس ــتعمرة وغ ــعوب املس ــع الش ــدول، فلجمي ــت ال ــعوب، وليس ــم الش ه

حــقٌّ قانــوينٌّ يف أن تقــرر بحريّــة مســتقبلها الســيايس، وتشــكيل دولتهــا املســتقلة9. 

ــاين،  ــن األول والث ــالف االتجاه ــو، بخ ــاً، وه ــح فقه ــو الراج ــر ه ــاه األخ ــذا اإلتج وه

ــر املصــر وموقــف املنظمــة  ــاق األمــم املتحــدة ومنطــق حــق تقري يتفــق وروح ميث

الدوليــة ومــا وصلــت إليــه العالقــات الدوليــة والقانــون الــدويل مــن تطــور.

7- انظر إدمون جوف: عالقات دولية، ترجمة: منصور القايض، ط1، املؤسسة الجامعية: بروت، 1993، 

ص254-253.

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.

9- د.حكمت شرب: الجوانب القانونية لنضال الشعب العريب من أجل االستقالل، اصدارات وزارة اإلعالم- 

بغداد،1974، ص35-34.
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املحــور الثالث: حق األقليــات القومية يف االنفصال عن الدولة األم

ــا  ــا القــول بحّقه ــات أيضــاً ليتســّنى لن ــح الشــعوب يشــمل األقلي هــل أن مصطل

يف تقريــر مصريهــا، وبالتــايل االنفصــال عــن دولــة األم؟

يف الحقيقــة يــدّل مصطلــح )األمــة( عــى مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن 

ــدة  ــن، العقي ــل: األصــل العرقــي، الدي يشــركون يف عــدد مــن الصفــات املهمــة مث

السياســية، الخــوف مــن عــدو مشــرك. لذلــك بــدأ الفقهــاء باالعتقــاد أنــه ال 

 ،)Nationalities( الجنســيات ،)Nations( ــٌز بــن مصطلحــات القوميــات يوجــد متيُّ

كلهــا  بــل   ،)Indigenous Peoples( األصليــة  والشــعوب   ،)Peoples( الشــعوب 

الــدويل أيضــاً يؤكّــد  الواقــع  تتضمــن بشــكل جوهــري نفــس الفكرة10.كــا أن 

عــى أنــه ميكــن لألقليــة أن توصــف بكونهــا شــعباً ألغــراض مارســة حــق تقريــر 

ــة11: ــروط اآلتي ــرت ال ــة األم إذا تواف ــن الدول ــال ع ــايل االنفص ــري، وبالت املص

أ( يجــب أن تتمتــع األقليــة بخصائــص األمــة وتتظاهــر بكونهــا 

ــتقالً. ــعباً مس ش

ــان  ــكيل كي ــة يف تش ــراد األقلي ــدى أف ــركة ل ــة مش ــود رغب ب( وج

ــتقل. ــيايس مس س

ج( أن تحتل األقلية إقلياً ُمعيّناً.

د( توافــر  إحــدى  مــررات مارســة حــق تقرير املصري )ســنتناولها 

الحقــاً يف هــذا الفصل(.

10- Thomas D. Musgrave. Op. Cit P.169.
11- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود، اإلعالن عن الدولة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنر: القاهرة، 

2009، ص444.

124



املحور الرابــع: حق واليات الدولة الفيدرالية يف االنفصال

يف مجــال القانــون الدســتوري ياُلَحــظ أنــه هنــاك بعــض الدســاتري الفيدراليــة، 

)الســابق(،  اليوغســاليف  واالتحــاد  )الســابق(  الســوفييتي  االتحــاد  يف  كــا 

تقــر رصاحــة بحــق والياتهــا املكّونــة للدولــة الفيدراليــة يف تقريــر املصــري 

واالنفصــال. وقــد يقــر الدســتور هــذا الحــق، ليــس ملكوناتهــا اإلقليميــة فحســب 

ــام  ــويب لع ــدرايل االثي ــتور الفي ــك الدس ــن ذل ــاً، وم ــة أيض ــا األثني ــل ملكوناته ب

املجاميــع  بعــض  اســتطاعت  الفيدراليــة  الــدول  بعــض  أن يف  كــا   12  .1994

ــن  ــات م ــة الثالثيني ــي بداي ــال. فف ــري واالنفص ــر املص ــق تقري ــل ح ــة تفعي األثني

ــا  ــة كولومبي ــن فيدرالي ــال ع ــن االنفص ــال م ــت فنزوي ــر متكن ــع ع ــرن التاس الق

ــن  ــال ع ــتقالل واالنفص ــن اإلس ــام 1965 م ــنغافورة يف الع ــت س ــى، ومتكن العظم

النــزاع املســلح كان ســبيال  لكــن  الفيدراليــة وبشــكل ســلمي.  ماليزيــا  دولــة 

ــتان. ــة باكس ــن دول ــالدش ع ــال بنغ إلنفص

ــات يف  ــق الوالي ــى ح ــدرايل ع ــتور الفي ــص يف الدس ــدم الن ــة إنَّ ع يف الحقيق

االنفصــال، وإْن كان يجــّرد الواليــة مــن توفــري أســاس قانــوين يف االنفصــال 

االنفصــال مارســة  يعنــي حرمانهــا مــن  أنــه ال  إالّ  الداخليــة،  الناحيــة  مــن 

لحــق تقريــر املصــري مــن الناحيــة الدوليــة إذا كانــت متثــل شــعباً ألغــراض 

تقريــر املصــري، وتوافــرت فيــه الــروط واملــررات القانونيــة، فالقانــون الــدويل 

العــام ال مينــع االنفصــال، إذ ليســت هنــاك قاعــدة دوليــة تحــرم االنفصــال عــن 

ــال  ــات يف االنفص ــع الوالي ــا مين ــدويل م ــون ال ــس يف القان ــه لي ــة، علي ــة قامئ دول

ــألة  ــد أن مس ــال تؤك ــارب االنفص ــاوالت وتج ــا أن مح ــة، ك ــة الفيدرالي ــن الدول ع

تتقــرر  وقــد  داخليــة،  مســألة  الفيدراليــة  الدولــة  عــن  الواليــات  انفصــال 

12- انظر الدكتور فالح إساعيل حاجم: مبدأ السيادة وحق انفصال األقاليم يف الدولة الفيدرالية، مقال 

http://www.iraqcp.org/members4/0061022wwz18.htm  :منشور يف
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الدســتور يف حالــة وجــود دســتور  نــص  إىل  كالرجــوع  الســلمية،  بالوســائل 

ــوع إىل  ــة أو الرج ــا يف الدول ــم العلي ــال، أو إىل رأي املحاك ــق االنفص ــن ح يضم

ــتخدام  ــلمية، كاس ــر الس ــائل غ ــرر بالوس ــتفتاء، أو تتق ــق االس ــن طري ــعب ع الش

القــوة مــن الجانبــن، ويف هــذه الحالــة مهــا كانــت النتيجــة فهــي ســتكون 

ــدويل.13 ــون ال ــر القان ــة يف نظ مرشوع

ــة  ــة يف الدول ــكل والي ــي تش ــة الت ــون للمجموع ــة يك ــة القانوني ــن الناحي إذن: م

الفيدراليــة، الحــق يف املطالبــة بحــق تقريــر املصــر إذا انطبــق عليهــا وصــف 

ــق. ــذا الح ــة ه ــة ملارس ــرشوط الالزم ــا ال ــرت فيه ــعب، وتواف الش

املحور الخامــس: رشوط وآليات تطبيق حق تقرير املصري

ــعوب  ــع الش ــاً لجمي ــّرٌر قانون ــقٌّ مق ــر ح ــر املص ــق تقري ــول إن ح ــب أن نق يج

ــذا  ــق ه ــن تطبي ــر. لك ــر املص ــعوباً لتقري ــا ش ــي كونه ــي تّدع ــات الت ــم واألقلي واألم

املبــدأ عــى إطالقــه وعــى جميــع هــذه املجموعــات بــدون رشوط وآليــات قانونيــة 

دوليــة ســلمية، قــد يــؤدي إىل الفــوىض وعــدم االســتقرار يف العالقــات الدوليــة، بــل 

ــه. ــر املصــر ذات قــد يــؤدي إىل انتهــاك حــق تقري

ــي يجــب  ــك يشــّدد بعــض الفقهــاء عــى مراعــاة مجموعــة مــن الــرشوط الت لذل

أن تتأكــد منظمــة األمــم املتحــدة قبــل كل يشء مــن تحققهــا لتمنــح الرخصــة 

ــه  ــذي نرشت ــر ال ــّدد التقري ــه ح ــر. علي ــر املص ــق تقري ــة ح ــعوب  يف مارس للش

 )Critescu Report( األمــم املتحــدة عــام 1981 والــذي عــرف بتقريــر كريتســكو

الــرشوط التــي يجــب توافرهــا يف شــعب أو جاعــة مــا لــي تكــون مؤهلــة للمطالبــة 

ــي: 14  ــرشوط ه ــذه ال ــا، وه ــر مصره ــق تقري بح

13- Michael Akehurst. Op. Cit. Pp. 53 - 54.

14- Critescu Report، UN Doc. E/CN. 4/sub. 2404// Rev. 1. 1981.
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أ( أن متلــك الجامعة لغة أو ثقافــة متميزة أو ديناً متميزاً.

ــراد  ــن أف ــرك ب ــخ املش ــاس بالتاري ــاك إحس ــون هن ب( أن يك

الجامعــة.

ج( أن يكــون هنــاك تعّهــد مــن قبــل أفــراد الجامعــة باملحافظــة 

عــى الهويــة الذاتيــة.

د( أن ترتبــط الجامعة بإقليم محدد.

ــو  ــام ه ــوال، ك ــب األح ــب يف أغل ــر الصع ــس باألم ــروط لي ــذه ال ــن ه ــد م والتأك

ــرّف  ــكان التع ــام باإلم ــورد (، ك ــت وامل ــل التيب ــع )أه ــال م ــبيل املث ــى س ــال ع الح

ــة  ــة أو اإلدارة العام ــق العام ــارة إىل الوثائ ــعوب باإلش ــن الش ــد م ــة العدي ــى هوي ع

لدولــة مــن الــدول، كــام يف حالــة الســلوفاك الذيــن نعمــوا بحاميــة خاصــة يف 

ــايئ  ــام قض ــون بنظ ــن يتمتع ــكتلندين الذي ــلوفايك واالس ــتور التشيكوس ــل الدس ظ

وتعليمــي منفصلــن عــن نظريهــام يف انجلــرا، كــام أن إجــراءات الدولــة ضــد 
ــعب.15 ــة كش ــذه املجموع ــى ه ــرف ع ــاعد يف التع ــد تس ــة ق ــة معين مجموع

لكــن يف حالــة املطالبــة غــري 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 املصــري، وهــذه 

الــروط هــي: 16 

ــال  ــتعامرية أو االحت ــيطرة االس ــد الس ــراع ض ــون ال  أ( أن يك

ــة. ــم عنري ــة حك ــي أو أنظم األجنبـ

15- روبرت ماك كوركوديل: حقوق االنسان وتقرير املصري، بحث منشور يف مؤلف: مورمتر سيلرز: مصدر 

سابق، ص34.

16- مورمتر سيلرز: املصدر السابق، ص189.
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ــادة  ــت قي ــة تح ــوة ُمنظّم ــر ق ــة التحري ــون حرك ــب أن تك ب( يج

ــف مــن بــن  ــط داخــي ُمكلّ ــط ورب مســؤولة مــزودة بنظــام ضب

ــاين. ــون اإلنس ــزام بالقان ــذ االلت ــرى بتنفي ــياء أخ أش

ج( إن حركــة التحريــر يجــب أن متــارس ســيطرة عــى جــزء مــن 

الــراب الوطنــي.

ــق  ــاز ح ــق وإنج ــات لتحقي ــع آلي ــود وض ــاء إىل رضورة وج ــض الفقه ــب بع ويذه

ــدة  ــم املتح ــام األم ــات يف نظ ــذه اآللي ــرىس ه ــروري أن ت ــن ال ــر، وم ــر املص تقري

ــق. ــذا الح ــر ه ــة بتقري ــة خاص ــكيل لجن ــع تش م

املحور الســادس: معوقات وموانع مامرسة حق تقرير املصري

بالرغــم مــن أن حــق تقريــر املصــر هــو حــق معــرف بــه عامليــاً لجميــع 

الشــعوب وفقــاً للــروط التــي أرشنــا إليهــا أعــاه، غــر أن تطبيــق هــذا املبــدأ يثــر 

ــادئ  ــة نتيجــة تعارضــه مــع بعــض املب ــان مشــاكل وعوائــق قانوني يف بعــض األحي

والقواعــد القانونيــة املعــرف بهــا، هــذا باالضافــة إىل اصطــدام تطبيــق املبــدأ 

ــعية كــا يف  بحواجــز سياســية وتاريخيــة وجغرافيــة، وبأطــاع وسياســات توسُّ

ــام،  ــك، فيتن ــا، فلســطن، قــرص، كيوب ــا )مشــكلة كشــمر، كوردســتان، ارميني قضاي

الصحــراء الغربية..الــخ.17

ــق  ــدأ ح ــَق مب ــرُض تطبي ــد تع ــي ق ــة الت ــق القانوني ــز والعوائ ــد بالحواج ويقص

تقريــر املصــر هــو األحــوال التــي يكــون فيهــا تطبيــق املبــدأ انتهــاكاً ألحــد 

ــة القواعــد اآلمــرة، وهــذا  ــدويل التــي تتســم بصف ــون ال ــادئ األساســية يف القان املب

ــا  ــا. فأيُّه ــة بإحداه ــا أو التضحي ــق بينه ــراء التواف ــا إج ــا رضورة إم ــي من يقت

أجــدُر بالتضحيــة؟ هــذا مــا ســنتناوله عنــد دراســتنا لهــذه املبــادئ والقواعــد، أدنــاه:

17- زهر شكر، الوسيط يف القانون الدستوري، ج1، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، ط3، 

املؤسسة الجامعية للدراسات والنر والتوزيع: بروت، 1994، ص40.
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أ ( قيد مبدأ السالمة اإلقليمية عىل مامرسة حق تقرير املصرير

ــا يف  ــة حقه ــوي مامرس ــي تن ــة الت ــا الجامع ــرّض له ــي تتع ــاكل الت ان أوىل املش

ــار األرض التــي  تقريــر املصــري، يف حالتــي االنفصــال والتفــكك، هــي مشــكلة اختي

تنشــئ عليهــا دولتهــا املســتقلة.18 ألن مــن الناحيــة القانونيــة البــد وأن تكــون تابعــة 

ــد  ــن عه ــر كل م ــد أق ــة، وق ــذه الدول ــا كأرض ه ــراف به ــم االع ــدول وت ــدى ال إلح

عصبــة األمــم يف املــادة )10(، وميثــاق األمــم املتحــدة يف املــادة )2( فقــرة )4( 

ــزم  ــل أل ــدول، ب ــع ال ــيايس لجمي ــتقالل الس ــة واالس ــالمة األرايض اإلقليمي ــدأ س مبب

ــك. ــدول بذل ــع ال ــاق جمي امليث

أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة، فاملشــاهدات الواقعيــة ألوضــاع العــامل تظهــر 

بوضــوح أن ســالمة األرايض اإلقليميــة للــدول مل تكــن محرمــة بصــورة مطلقــة، 

ــكُّك  ــة تف ــدول أو نتيج ــن ال ــال ع ــة لالنفص ــدول نتيج ــن ال ــري م ــدد كب ــور ع ــل ظه ب

ــدول، بعــد تأســيس منظمــة األمــم املتحــدة، واالعــراف بهــا مــن قبــل املجتمــع  ال

ــوڤییتي  ــاد الس ــكك االتح ــاالت )تف ــل ح ــة مث ــاء يف املنظم ــم كأعض ــدويل وقبوله ال

ويوغســالفيا، وانفصــال اريترييــا عــن أثيوبيــا، وانفصــال تيمــور الرشقيــة عــن 

أندنوســيا، وجنــوب الســودان عــن الســودان،..( تُظهــر أن هــذا املبــدأ مل يكــن قيــداً 

ــا. ــر مصريه ــعوب يف تقري ــّق الش ــدأ ح ــام مب ــاً أم حقيقي

ب ( قيد مبدأ االحتفاظ باملكتسبات    

ر مــن االســتعامر أو االســتقالل  ان مامرســة حــق تقريــر املصــري مــن أجــل التحــرُّ

ــبات  ــاظ باملكتس ــدأ االحتف ــدة مبب ــون مقي ــد تك ــتقلة ق ــة مس ــن دول ــال ع واالنفص

رســمها  التــي  الحــدود  عــىل  املحافظــة  إىل  يهــدف  الــذي   ،)Uti possidetis(

ــر املصــري يف هــذه األحــوال تــؤدي إىل  ــار أن مامرســة حــق تقري االســتعامر باعتب
ــن.19 ــن الدولي ــلم واألم ــظ الس ــدد حف ــايل ته ــي، وبالت ــتقرار اإلقليم ــدم االس ع

18- انظر الدكتور مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم: مصدر سابق، ص373.

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 حــدوداً إقليميــة بحســب مصالحهــا دون مراعــاة مصالــح الشــعوب الســاكنة 

ــر  ــه يف تقري ــن حّق ــا م ــعب م ــان ش ــه إذا كان حرم ــام أن ــدود،20 ك ــذه الح ــل ه داخ

املصــر بحجــة احــرام مبــدأ االحتفــاظ باملكتســبات التــي فرضتهــا سياســة األمــر 

ــاً  ــداً قانوني ــون قي ــن أن يك ــع ال ميك ــه الواق ــذي أساس ــدأ ال ــذا املب ــإن ه ــع، ف الواق

ــرار  ــوز اإلق ــه ال يج ــرة، وعلي ــده اآلم ــن قواع ــدة م ــّده قاع ــون، ويع ــره القان ــدأ يق ملب

بحــدود فرضهــا الواقــع مبخالفــة ملبــدأ قانــوين معــرف بــه، وال ســيام إذا كانــت ال 

ــدود.21 ــذه الح ــل ه ــاكنني داخ ــعوب الس ــات الش ــتجيب لرغب تس

ج( قيد مبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات الخارجية عى مامرسة حق تقرير 

املصر:

قــد تنشــأ الدولــة نتيجــة اســتخدام القــوة، كأن ينفصــل إقليــم مــا عــن الدولــة األم 

ــة أو االحتــالل العســكري،  بطريــق العنــف أو نتيجــة املســاندة العســكرية الخارجي

أو قــد تنشــأ الدولــة الجديــدة باالتحــاد بــني دولتــني نتيجــة اســتخدام القــوة 

أو معاهــدة دوليــة فرضــت بالتهديــد باســتخدام القــوة، ويف هــذه األحــوال فــإّن 

الوســيلَة التــي اُتّخــذت لقيــام الدولــة تكــون مخالفــة ألحــد أهــم املبــادئ املســتقرة 

ــام  ــة ك ــات الدولي ــوة يف العالق ــتخدام الق ــر اس ــدأ حظ ــو مب ــدويل وه ــون ال يف القان

ــدة. ــم املتح ــاق األم ــن ميث ــرة )4( م ــادة )2( فق ــاء يف امل ج

غالبيــة الفقهــاء متفقــون عــى عــدم قانونيــة خلــِق أوضــاٍع إقليميــة نتيجــة 

ــوة  ــتخدام الق ــم أن اس ــي أن يُفه ــه ال ينبغ ــك فإن ــع ذل ــن م ــوة22، ولك ــتعامل الق اس

ــاالت.  ــع الح ــر يف جمي ــر املص ــق تقري ــق ح ــاً لتحقي ــداً مطلق ــّكل قي ــكرية يش العس

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.

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

22- د.محمد عزيز شكري: املدخل اىل القانون الدويل العام وقت السلم، ط2، دار الفكر: دمشق، 1973، ص132.
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فابتــداًء يجــب أن منيّــَز بــن اســتخدام القــوة يف النطــاق الداخــي وبــن اســتخدامها 

ــة.23 ــات الدولي يف العالق

فيالحقيقــة إن الفقــرة )4( مــن املــادة )2( مــن 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( 

ــت  ــة، وليس ــألة داخلي ــد مس ــورة، 24 وتع ــرة املذك ــوارد يف الفق ــم ال ــملها الحك وال يش

هنــاك قاعــدة دوليــة تحــرم ذلــك. وقــد أكــدت العديــد مــن القــرارات الدوليــة وقــرارات 

ــي  ــعوب الت ــلح للش ــاح املس ــة الكف ــى رشعي ــدة ع ــم املتح ــة لألم ــة العام الجمعي

تناضــل مــن أجــل حريتهــا واســتقاللها ضــد الحكــم االســتعامري ومــن ذلــك الفقــرة 

)10( مــن قــرار الجمعيــة العامــة املرقــم )xx( 2105 يف 20 كانــون األول 1965، 

واملــادة )7( مــن تعريــف األمــم املتحــدة للعــدوان.25

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

ال ميكــن االســتناد إىل حــق تقريــر املصــري كأســاس لالنفصــال وإعــالن الدولــة إذا 

كان يف تأســيس الدولــة الجديــدة انتهــاك خطــري لحقــوق اإلنســان والســيام حقــوق 

ــة مبخالفــة لحــق  اإلنســان الجامعيــة كحــق تقريــر املصــري26. إذ أن تأســيس الدول

تقريــر املصــري يف نظــر القانــون الــدويل غــري رشعــي. وقــد ســبق لعصبــة األمــم أن 

وضعــت رشوطــاً لحاميــة حقــوق األقليــات عنــد مامرســة حــق تقريــر املصــري للــدول 

التــي كانــت تتشــكل مــن قوميــات وطوائــف متعــددة، مثــل القبــول املــروط للعــراق 

يف عضويــة العصبــة يتعلــق بتعهــد العــراق احــرام حقــوق الكــورد والقوميــات 
األخــرى التــي تشــكل أقليــة فيــه.27

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

24- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. P. 282.
25-د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 470.

26- Michael Akehurst. Op. Cit. p. 298.
27- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 473.
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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:

ــم  ــة األم ــد منظم ــمى مقاص ــم وأس ــن أه ــني م ــن الدولي ــلم واألم ــظ الس ــد حف يع

ــزاع  ــه إذا كان الن املتحــدة، وهــو الهــدف األســاس مــن إنشــاء هــذه املنظمــة. وعلي

ــن  ــلم واألم ــض الس ــأنه تعري ــن ش ــر، وكان م ــر املص ــق تقري ــة بح ــاً باملطالب متعلق

الدوليــني للخطــر، فيكــون مــن واجــب األمــم املتحــدة التدخــل فيــه لتســويته، ولهــا 

أن تتخــذ كافــة الســبل لتحقيــق ذلــك، مبــا يف ذلــك إصــدار القــرارات التــي تســهل 

ــر املصــر.28 مامرســة حــق تقري

ب( التعرض لإلضطهاد:

ــات شــهرًة  ــة االضطهــاد )The Oppression Theory( مــن أكــر النظري تعــد نظري

ــة  ــذه النظري ــب ه ــر، وبحس ــر املص ــق تقري ــة لح ــال مامرس ــر االنفص ــول تري ح

يكــون انفصــال جــزء مــن ســكان الدولــة أو األقليــة فيهــا واالســتقالل مــن دولــة األم 

مامرســة لحقهــا يف تقريــر املصــر مــرراً إذا كانــت تعــاين مــن اضطهــاد االغلبيــة29.

 Remedial Theory( وهــذه النظريــة تعــد مــن بــني النظريــات العالجيــة لإلنفصــال

of secession(، التــي تنطلــق مــن منطــق مفــاده:

ان مــن واجــب الحكومــة أن تحمــَي الحقــوَق األساســيَة ملواطنيهــا وطاملــا 

انتهكــت  إذا  أمــا  جانبهــم،  مــن  الطاعــة  تســتحق  فإنهــا  ذلــك  تفعــل  أنهــا 

28- د.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 Self-
Determination & the United Nation، Geneva 2000. P. 1.
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الحكومــة، وبشــكل ُمنظّــم ومتواصــل هــذه الحقــوق فعندئــذ يصبــح بإمكانهــم 

التمــرّد واالنفصــال عــن الدولــة عندمــا ال يكــون هنــاك مثــة عــاج آخــر، وبالتــايل ال 

تســتطيع الدولــة التــذرُّع مببــدأ ســامة األرايض اإلقليميــة واالســتقال الســيايس 

ــو كانــت عــى شــكل االنفصــال عنهــا،30 ألن  ــر املصــر ول ــات حــق تقري ضــد طلب

يف هــذه الحالــة يســتند )االنفصاليــون( إىل الفرضيــة التــي تقــول "إن الدولــة وإن 

ــة،  ــة صحيح ــا اإلقليمي ــدويل وإن ادعاءاته ــون ال ــت القان ــة تح ــبت الرشعي اكتس

ــاه  ــا تج ــا وإبطاله ــن تجاوزه ــاءات ميك ــذه االدع ــل ه ــإن مث ــك ف ــع ذل ــه م ــر أن غ

ــة".31 ــن الدول ــات ضم ــد املجموع ــر ض ــم الخط ــن الظل ــة م ــاط الدامئ األمن

 ،)Subjugation( واإلضطهــاد كمــرر لتقريــر املصــر، لــه مفهوم واســع، كاإلخضــاع

بعــض  يعتقــد  حــن  يف   .)Exploitation( واالســتغال   ،)Domination( والهيمنــة 

ــق   ــاً  لتطبي ــرر أيض ــة م ــة التمثيلي ــاركة يف الحكوم ــن املش ــان م ــاء إن الحرم الفقه
حــق تقريــر املصــر.32

ــد  ــك عن ــاً، وذل ــة أيض ــذه النظري ــرت به ــد أق ــا ق ــة العلي ــة الكندي ــا أن املحكم ك

ــاس  ــى أس ــال ع ــا يف االنفص ــك يف حقه ــة كيوبي ــاء مقاطع ــة إدع ــا يف قضي نظره

ــق  ــن ح ــن أن يتضّم ــتثنائيتن ميك ــن اس ــارت إىل حالت ــا أش ــر، أنه ــر املص تقري

تقريــر املصــر الحــق يف االنفصــال، وهاتــان الحالتــان حددتهــا املحكمــة بحالــة 

تعــرُّض جــزء مــن ســكان الدولــة لاضطهــاد، وحالــة حرمــان مجموعــة مــا مــن 

ــة  ــة واالجتاعي ــية واالقتصادي ــم السياس ــة تنميته ــة ملواصل ــول إىل الحكوم الوص

30- الحاكم عبدالرحمن سليان الزيباري: الوضع القانوين إلقليم كردستان العراق يف ظل قواعد القانون 

الدويل العام، ط1، مؤسسة موكرياين للطباعة: اربيل، 2002، ص355.

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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ــدة  ــم املتح ــة لألم ــة التابع ــة الفرعي ــاه ان اللجن ــس االتج ــك يف نف ــة، وكذل والثقافي

الخاصــة مبنــع التمييــز العنــري وحاميــة األقليــات، قــد عــّدت يف عــام 1981 أن 

ــال  ــواز انفص ــدم ج ــدة ع ــن قاع ــتثناًء م ــدُّ اس ــان تُع ــوق اإلنس ــاك حق ــاالت انته ح

ــيادة. ــتقلة ذات س ــة مس ــم دول ــن إقلي ــزء م ج

ولــي تكــون نظريــة االضطهــاد مــررة ملامرســة حــق تقريــر املصــر فــإن أعضــاء 

ــن  ــش يف أم ــتطاعتهم العي ــد باس ــه مل يع ــوا أن ــب أن يرهن ــال يج ــة االنفص مجموع

وســام أو أن يُحققــوا طموحاتهــم الرشعيــة ضمــن املجتمــع الســيايس األكــر، وأن 

ــد  ــم ق ــامن حقوقه ــى ض ــادرة ع ــرى الق ــية األخ ــات السياس ــوا أن كل الرتتيب يبين

رفضــت مــن قبــل األغلبيــة املهيمنــة. وذلــك إذا توافــرت الــرشوط االتيــة: 33 

1- أن يرهــن هــذا الجــزء مــن الســكان أنهــم يشــكلون شــعباً، ألن 

الشــعوب وحدهــا مخاطبــة بهــذا املبــدأ.

2- أن يعــاين اضطهــاد األغلبيــة مبعنــى )اإلخضــاع والهيمنــة 

واالســتغال(، بحيــث يحــرم عليــه الوصــول إىل الحكومــة والتمثيل 

فيهــا.

3- أن يرهنــوا أنهــم مل يعــد باســتطاعتهم العيــش يف أمــن وســام 

ضمــن الدولــة التــي تضمهــم.

4- رفــض الدولــة أو عــدم قدرتهــا عــى وضــع الرتتيبات السياســية 

األخــرى القــادرة عــى ضــامن حقوقهم.

ــا  ــد كل م ــام 1991، وبع ــة ع ــرة الجامعي ــد الهج ــوردي بع ــعب الك ــة الش إن حال

ــن  ــود م ــبعة عق ــارب س ــا يق ــد مل ــاد وترشي ــع واضطه ــن قم ــعب م ــذا الش ــاه ه عان

ــى  ــادرة ع ــية الق ــات السياس ــع الرتتيب ــة جمي ــات العراقي ــض الحكوم ــان، ورف الزم

33- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 484.
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ــة  ــان الدول ــاً إلع ــاً ومقنع ــرراً كافي ــت م ــز، كان ــّر متمي ــعب ح ــه كش ــان حقوق ض

الكورديــة آنــذاك، وبرأينــا أنهــا كانــت تحظــى باالعــراف الــدويل كحالــة مثاليــة مــن 

ــهور  ــراره املش ــن يف ق ــس األم ــراف مجل ــر وباع ــة النظ ــاد منقطع ــاالت االضطه ح

املرقــم )688( يف 5 نيســان 1991.

وكــا جــاء يف إعــان الفيدراليــة الــذي أقــره املجلــس الوطنــي لكوردســتان 

ــات  ــا الحكوم ــت به ــي قام ــم الت ــت الجرائ ــن األول 1992، متثل ــراق يف 4 ترشي الع

العراقيــة باألعــال التاليــة:

ــة آالف  ــن مثاني ــر م ــى أك ــاء ع ــة ظل ــض يف ليل ــاء القب - إلق

ــر  ــم مص ــرف له ــنة 1983 ال يع ــن يف س ــن البارزاني ــريء م ب

ــى اآلن. حت

- إبــادة أكــر مــن خمســة آالف امــرأة وطفــل وشــيخ بــريء 

باألســلحة الكيمياويــة والغــازات الســامة يف مدينــة حلبجــة 

باليســان  أخــرى يف  وأعــداد   ،1988 آذار   16 يــوم  الشــهيدة 

وبهدينــان وكرميــان وغرهــا مــن مناطــق كوردســتان.

الظلــم  القياســية يف  األرقــام  كل  تجــاوزت  - حملــة همجيــة 

ــال الســيئة  ــات األنف ــميّت بعملي ــا ُس والتعســف والوحشــية في

الصيــت راح ضحيتهــا أكــر مــن مائــة ومثانــن ألــف بــريء 

والدفــن  واالغتصــاب  والتجريــح  التعذيــب  ضحيــة  كانــوا 

لألحيــاء. الجاعــي 

- تدمــر أكــر مــن )4500( قريــة متثــل 90% مــن ريــف كوردســتان 

العراق.

ــل  ــون مــن قت ــه الكــورد الفيلي - هــذا باإلضافــة إىل مــا تعــرّض ل

ــة  ــيتهم العراقي ــم جنس ــات منه ــقاط املئ ــاد، وإس ــد وإبع وترشي
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املنقولــة  أموالهــم  ومصــادرة  ألســباب سياســية وعنرصيــة، 

ــة. ــر املنقول وغ

ج( استحالة التعايش السلمي ضمن حدود دولة واحدة:

يف بعــض األحيــان تكــون الحــوادث الدمويــة التــي وقعــت عــى طــول التاريــخ 

ــة قــد تســببت يف آالم وجــروح لــدى الجامعــات املختلفــة  ــة معيّن الســيايس لدول

مجموعــة  أيــة  تقبــل  ال  بحيــث  والكراهيــة،  بالعــداء  الشــعور  يولــد  بحيــث 

املجموعــات األخــرى ويكــون التعايــش الســلمي فيــام بينهــا مســتحيالً. ويف 

ــات  ــوق األقلي ــراد وحق ــوق األف ــة بحق ــة الخاص ــر الدولي ــإن املعاي ــة ف ــذه الحال ه

التــي تضمنهــا العديــد مــن االتفاقيــات واإلعالنــات الدوليــة، وكذلــك الحلــول 

الدســتورية األخــرى كالحكــم الــذايت والفيدراليــة، مل تُعــد فعالــة وممكنــة بــل 

ــوال  ــذه األح ــر يف ه ــر املص ــق تقري ــة ح ــر مامرس ــن تربي ــه ميك ــتحيلة، علي ومس
إذا كان العــالج الوحيــد لضــامن حقــوق املجموعــات املختلفــة.34

 د( الحقوق التاريخية:

تقريــر  حــق  ملامرســة  كمــربر  مــا  لجامعــة  التاريخيــة  بالحقــوق  يقصــد 

ــد  ــا ق ــة م ــت أن جامع ــة تثب ــق تاريخي ــن حقائ ــة م ــوق النابع ــك الحق ــر، تل املص

حكمــت نفســها ذاتيــاً يف الســابق، ومــن ثــم أصبحــت لســبب مــن األســباب داخــل 

الحــدود الجغرافيــة لدولــة أخــرى. وتشــر بعــض الدراســات إىل أن مــا يزيــد 

ــذايت  ــتقالل ال ــب االس ــن مطال ــربت ع ــاً ع ــة تقريب ــات الطائفي ــف الجامع ــن نص ع

ــو  ــذايت ه ــتقالل ال ــب يف االس ــكل املطال ــرك ل ــرج املش ــات، واملخ يف الثامنيني
الحقيقــة التاريخيــة أو االعتقــاد أن الجامعــة قــد حكمــت نفســها ذات مــرة.35

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.

35-  تيــد روبــرت جــار: أقليــات يف خطــر- 230 أقليــة يف دراســة إحصائيــة وسياســية وإجتامعيــة، مراجعــة 

ــويل:  ــة مدب ــامي، ط1، مكتب ــامية الش ــم وس ــدي عبدالحكي ــب: مج ــد، تعري ــيد أحم ــت س ــم: د. رفع وتقدي

القاهــرة، 1995، ص119.
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ــوع  ــايض بن ــع يف امل ــذي كان يتمت ــوردي، ال ــعب الك ــارة إىل أن الش ــدر اإلش وتج

مــن االســتقالل، وينحــدر مــن أســالف متتعــوا باالســتقالل الــذايت، كثــراً مــا أســتند 

يف مشــاريعه لبنــاء دولتــه القوميــة إىل حقوقــه التاريخيــة، كمــرر ملطالبتــه بحــق 

تقريــر املصــر. فعــى ســبيل املثــال عندمــا قــّدم رشيــف باشــا املطاليــب الخاصــة 

ــة  ــب أن والي ــذه املطالي ــدت ه ــاء، أك ــب الحلف ــى طل ــاًء ع ــتان يف 1919 بن بكوردس

املوصــل منفصلــة عــن العــراق، وأن ســكانها مل يعتــروا أنفســهم يومــاً مــا جــزءاً مــن 

العــراق وخاضعــاً لســيادته.36

ــكلة  ــل مش ــم لح ــة األم ــل عصب ــن قب ــّكلة م ــة املُش ــة األممي ــظ  أن اللجن وياُلَح

املوصــل قــد أكــدت هــذه الحقيقــة، بعــد دراســة العديــد مــن كتــب املؤرخــن 

والجغرافيــن العــرب القدمــاء وعــدداً كبــراً مــن الخرائــط العربيــة ومئــات الخرائــط 

األوروبيــة التــي رســمت بــن القــرن الســادس عــرش والقــرن العرشيــن وكتــب األســفار 

لجميــع الفــرات واملراجــع الجغرافيــة والكتــب الجغرافيــة املدرســية املســتعملة يف 

ــق  ــالث مناط ــود ث ــة إىل وج ــت اللجن ــر. فتوصل ــة يف م ــة العربي ــدارس الثانوي امل

وهــي: عــراق العــريب والجزيــرة وكوردســتان، وال ميتــد العــراق شــاالً أبعــد مــن هيــت – 

تكريــت أو منطقــة جبــل حمريــن، وأكــدت اللجنــة أنــه يف جميــع األدبيــات الجغرافيــة 

ــر ومل  ــة )1925( مل تعت ــق اللجن ــخ تحقي ــى تاري ــريب حت ــالمي الع ــح اإلس ــذ الفت من

توصــف ومل تظهــر األرايض املتنازعــة يومــاً كجــزء مــن العــراق، ويف املــايض مل يكــن 

االســم )العــراق( مألوفــاً عنــد ســكان واليــة املوصــل كأســم لبالدهــم .37

ويبــدو أن قــرار لجنــة التحقيــق األمميــة بالحــاق واليــة املوصــل بالعــراق كان مــن 

وجهــة النظــر االقتصاديــة الرفــة، إذ قــررت اللجنــة رصاحــة أنــه مــن وجهــة النظــر 

االقتصاديــة الرفــة أن أفضــل تســوية لواليــة املوصــل هــي إلحاقهــا بالعــراق، أمــا 

36- انظر حول هذه املطاليب: الدكتور فاضل حسن: مشكلة املوصل، دراسة يف الدبلوماسية العراقية – 

االنكليزية – الركية ويف الرأي العام، ط3، مطبعة أشبيلية: بغداد، 1977، ص ص77-76.

37- الدكتور فاضل حسن، املصدر السابق، ص78.
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مــن وجهــة نظــر عنرصيــة فــرأت اللجنــة انــه إذا اعتــرت الحجــة العنرصيــة عامــاً 

حاســاً 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 إقراحهــا، الــذي 

صــادق عليــه مجلــس العصبــة، عــى تعهــد الحكومــة الريطانيــة بإعطــاء الضانــات 

لحايــة حقــوق األكــراد يف العــراق الجديــد بعــد إلحــاق الواليــة بهــا. 38 

ه( عدم اســتفتاء شــعب إقليم ما عى إلحاقه بإقليم دولة أخرى:

ــة  ــم دول ــا بإقلي ــعب م ــم ش ــاق أو ض ــر، أن إلح ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــي  مب يقت

ــراد  ــذي ي ــم ال ــة يف اإلقلي ــعوب القاطن ــتفتاء الش ــل اس ــم قب ــوز أن يت ــرى ال يج أخ

فصلــه وضمــه لدولــة أخــرى.39 وإال ســيعد ســيعدُّ باطــًا بطانــاً مطلقــاً ألنــه جــرى 

ــا  ــم م ــعب إقلي ــتفتاء ش ــدم اس ــإن ع ــه ف ــر. وعلي ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــاكاً ملب انته

ــق  ــة بح ــاً للمطالب ــرراً قانوني ــكل م ــد يش ــرى ق ــة أخ ــه إىل دول ــه أو إلحاق ــد ضم عن

ــر40. ــر املص تقري

نــرى، ونحــن بصــدد هــذا املــرر القانــوين ملارســة حــق تقريــر املصــر، رضورة 

ــراق  ــا بالع ــم إلحاقه ــد ت ــل( ق ــة املوص ــة )والي ــتان الجنوبي ــارة إىل أن كوردس اإلش

الجديــد يف عــام 1926، إثــر قــرار اللجنــة األمميــة املُشــّكلة مــن قبــل عصبــة األمــم، 

بــدون إجــراء اســتفتاء رســمي لســكان هــذه الواليــة بغالبيتهــا الكورديــة، مــا يُشــّكل 

مــرراً قانونيــاً ميكــن إضافتــه إىل املــررات األخــرى يف حالــة مطالبتهــا مبارســة 

حــق تقريــر املصــر.

38- انظر املصدر السابق، ص ص 174-173.

39- د.عصام العطية: القانون الدويل العام، ط6، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: بغداد، 2001، ص303.

40- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 492.
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و( انتهاك امليثاق )أو الدســتور( املُنِشــأ لالتحاد الفيدرايل:

ــس  ــى أس ــم ع ــالت أو األقالي ــدول أو الدوي ــن ال ــر ب ــاد ح ــي اتح ــة ه الفيدرالي

ورشوط متفــق عليهــا مســبقاً، واملدرجــة يف امليثــاق أو الدســتور املنشــئ لالتحــاد. 

وعــى ذلــك فــإن االنتهــاك الخطــر لهــذه األســس والــروط، قــد يكــون مــرراً قويــاً 

ــه. ــة يف االنســحاب مــن االتحــاد واالنفصــال عن ــات الفيدرالي للوالي

ومــن  الــرورة مبــكان اإلشــارة، إىل أن ديباجــة الدســتور العــراق الفيــدرايل، 

ــاءت  ــام 2005، ج ــري يف ع ــذي أج ــتفتاء ال ــي يف االس ــعب العراق ــرّه الش ــذي أق ال

ــون  ــيادته مره ــعبه وس ــدة ش ــي ووح ــاد العراق ــاء االتح ــاً أن بق ــد ضمن ــم يفي بحك

باحــرام الدســتور الفيــدرايل وااللتــزام بأحكامــه، حيــث ختــم املــرع الدســتوري 

العراقــي هــذه الديباجــة بالنــص عــى أن: " االلتــزام بهــذا الدســتور يحفــظ للعــراق 

اتحــاده الحــر شــعباً وأرضــاً وســيادًة". وعليــه فــإن عــدم االلتــزام بأحــكام الدســتور 

الفيــدرايل العراقــي، وانتهاكهــا انتهــاكاً جســيامً قــد يكــون مــرراً دســتورياً للمطالبــة 

ــل الجهــة أو الجهــات املتــررة مــن هــذا االنتهــاك. بحــل االتحــاد، مــن قب

إضافــة إىل ذلــك أثبــت يف تقريــر خــاص، الــذي أعدتــه مجموعة مــن املتخصصن 

ــلطات  ــة والس ــام 2017، أن الحكوم ــام يف ع ــون الع ــتوري والقان ــون الدس يف القان

الفيدراليــة العراقيــة قامــت، بشــكل مبــارش وغــر مبــارش، أنتهــاك أكــر مــن 60 مــادة 

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 22 متــوز 2010 بخصــوص اعــالن إســتقالل كوســوفو عــن رصبيــا 

مــن جانــب واحــد يف 17 شــباط 2008، والــذي يعــد ســابقة دوليــة مهمــة ونــراً كبــراً  

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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١-  ال يعــدُّ إعــالن اســتقالل كوســوفو عــن رصبيــا مــن جانــب واحــد 

خرقــا ألحــكام القانــون الــدويل.

٢-  حــق تقريــر املصــر كمبــدأ حــق لــكل الشــعب، وال يرتبــط فقــط 

بالشــعوب املســتعمرة.

٣- حق تقرير املصر أعىل من مبدأ السالمة اإلقليمية للدولة.

٤- مبــدأ الســالمة 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.

٥- إعــالن االســتقالل يف الدولــة الفدراليــة، ميكــن أن يكــون مــن 

جانــب واحــد مــن دون موافقــة الحكومــة الفيدراليــة يف املركــز.

 Remedial( العالجــي  االنفصــال  مببــدأ  املحكمــة  اعرتفــت   -٦

واحــدة مســتحيال. دولــة  داخــل  التعايــش  يكــون  Secession( عندمــا 
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الثاين الفصل 

انتهاكات دســتور العراق الدائم

)املــادة ١٤٠ - قطع املوازنة االتحادية عــن اإلقليم- النفط والغاز(

املحور األول: املادة )١٤٠(:

يف هــذا الســياق، سنســلِّط الضــوء عــى الوضــع القانــوين للمناطــق الكوردســتانية 

ُ األعــال  التــي تقــع خــارج إدارة اإلقليــم واملــادة ١٤٠ مــن الدســتور. كذلــك ســنبيِّ

ــم،  ــراق الدائ ــتور الع ــن دس ــادة ١٤٠ م ــذ امل ــة تنفي ــا لجن ــي أنجزته ــوات الت والخط

ــح  ــًة إىل توضي ــام ٢٠١٢، إضاف ــة الع ــى نهاي ــا حت ــا بأعاله ــذ مبارشته ــك من وذل

العوامــل والعقبــات التــي حالــت دون قيــام لجنــة املــادة ١٤٠ أنجــاز مهامهــا، 

ــذي  ــكل ال ــم بالش ــراق الدائ ــتور الع ــاكات دس ــم انته ــدى أه ــا إح ــدُّ بذاته ــي تُع والت

ــي. ــى حقيق ــن أيِّ معن ــد م ــراق الجدي ــع الع ــة م ــوع الرشاك ــرغ موض أف

أوال: تشــكيل لجنة تنفيذ املادة ١٤٠

• تــم تشــكيل هــذه اللجنــة مبوجــب األمــر رقــم )٤٦( بتاريــخ )٩-٨- ٢٠٠٦(، 

ــيد )د.  ــُه الس ــلَّ محل ــرُه ليح ــمَّ تغي ــم ت ــبيل(، ث ــم الش ــيد )هاش ــة الس ــك برئاس وذل

محمــد إحســان(، وزيــر شــؤون املناطــق خــارج إدارة اإلقليــم ســابقاً ورئيــس هيئــة 

ــة يف  ــرة البيئ ــان(، وزي ــي ُعث ــيدة )نرم ــك الس ــابقاً، كذل ــتانية س ــق الكوردس املناط

ــادة ١٤٠  ــذ امل ــة تنفي ــس لجن ــة رئي ــا نائب ــت بدوره ــي كان ــة، الت ــة العراقي الحكوم

ويف الوقــت نفســِه كانــت تشــغل منصــب رئيــس اللجنــة املاليــة ضمــن إطــار لجنــة 

ــادة ١٤٠. ــذ امل تنفي
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• إنَّ لجنــة تنفيــذ املــادة ١٤٠ عملــت عــى إصــدار )٧( قــرارات، ومــن بينهــا )٤( 

ــا.  ــازع عليه ــة املناطــق املتن ــة بالنســبة إىل معالجــة قضي ــة األهمي ــرارات يف غاي ق

ــع أوضــاع املناطــق  ــك، مــن القــرارات املهمــة التــي صــدرت عنهــا بهــدف تطبي كذل

ــم )ق  ــر رق ــب األم ــراق مبوج ــوزراء الع ــس ال ــا مجل ــي أقرَّه ــك الت ــتانية، تل الكوردس

ــو اآليت: ــى النح ــخ )١٩-٤- ٢٠٠٧(، وع ١/٢/ ٢٧/ ٦٧٥٦( بتاري

أو  املُبعديــن،  أو  املفصولــن،  املوظفــن  جميــع  إعــادة   -١

ــوز ١٩٦٨( إىل  ــن )١٧ مت ــة ب ــرة الواقع ــال الف ــن خ املنقول

ــة أو إىل  ــكناهم األصلي ــق ُس ــم ومناط )٩-٤- ٢٠٠٣(، إىل وظائفه

ــة. ــم األصلي ــن مناطقه ــة م ــٍق قريب مناط

ــا  ــرت منه ــا أو ُهجِّ ــادرت مناطقه ــي غ ــات، الت ــادة العائ ٢- إع

خــال الفــرة الواقعــة بــن )١٧ متــوز ١٩٦٨( اىل )٩-٤- ٢٠٠٣( 

األصليــة  مناطقهــا  إىل  الســابق،  النظــام  سياســات  بســبب 

وتعويضهــا.

٣- إعــادة العائــات العربيــة الواِفــدة، خــال الفــرة الواقعــة 

بــن )١٧ متــوز ١٩٦٨( اىل )٩-٤- ٢٠٠٣(، إىل مناطقهــا األصليــة 

ــا. وتعويضه

٤- إبطــال كافــة العقــود الزراعيــة التــي تــمَّ إبرامهــا بهــدف 

إحــداث التغيــر الدميوغــرايف يف املناطــق املتنــازع عليهــا، 

ــود. ــذه العق ــرام ه ــل إب ــهِ قب ــت علي ــا كان ــا اىل م ــادة أوضاعه وإع

ــة  ــادة ١٤٠، أي املتمثل ــا امل ــارت إليه ــي أش ــة الت ــرة الزمني ــاء الف ــد انته • وبع

ــاً  ــاً ثالث ــة يونامــي )UNAMI( جــزءاً أو طرف ــخ )٣١-١٢- ٢٠٠٧(، أصبحــت لجن بتاري

بــن حكومتَــْي بغــداد وأربيــل، بهــدف املشــاركة يف معالجــة مشــكلة هــذه املناطــق، 
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ــام ٢٠٠٧.  ــن يف الع ــس األم ــن مجل ــادر م ــم )١٧٧٠( الص ــرار رق ــب الق ــك مبوج وذل

ــتيفان  ــيد )اس ــة الس ــة برئاس ــة معني ــكيل لجن ــى تش ــن ع ــس األم ــل مجل ــد عم فق

دميســتورا( والتــي بــارشت بأعاملهــا يف هــذا الشــأن. بحيــث اســتندت لجنــة 

ــس  ــرارات مجل ــام ١٩٥٧، وق ــوس الع ــجالت نف ــي: )س ــس وه ــة أُس ــي إىل ثالث يونام

ــج  ــك نتائ ــاة(، كذل ــامل )املُلغ ــؤون الش ــة ش ــب لجن ــل( ومكت ــورة )املنح ــادة الث قي

انتخابــات العــام ٢٠٠٥(. بحيــث متخضــت عــن أعــامل لجنــة يونامــي ثالثــة تقاريــر 

ــة. ــراف القضي ــول أط ــت بقب حظي

ــح الســيد  ــذ املــادة ١٤٠، ليُصب ــة تنفي ــمَّ تغيــر رئيــس لجن • يف العــام ٢٠١١، ت

)هــادي العامــري(، وزيــر املواصــالت الســابق، هــو رئيــس اللجنــة هــذه املــرة، وذلــك 

ــامل  ــع األع ــإن جمي ــر، ف ــذا التغي ــًة له ــم )٧٨(. ونتيج ــواين رق ــر الدي ــب األم مبوج

ــِه صــوَب اتجــاٍه آخــر. ــم تغيــر مســارها وتحريف ــل العــام ٢٠١١ ت املنجــزة قب

         أعــامل لجنــة تنفيذ املادة ١٤٠:

املرحلة األوىل: التطبيع، وهي تشــمل كالً من:

● املرحَّلن واملَنفيــن واملّهجرين واملُهاجرين.

● العرب الواِفدين.

لــن وإعــادة العــرب الوافديــن إىل مناطقهــم األصليــة  ● فيــام يخــص عــودة املُرحَّ
وتعويضهــم بحســب األمــوال املخصصــة لتنفيــذ املــادة ١٤٠. حيــث كان مــن 

ــرُه: ــأيت ِذك ــا ي ــد م ــون دوالر(، نج ــار و ٤٠٠ ملي ــص )٢ ملي ــب تخصي الواج
 

● مــن العــام ٢٠٠٦ اىل العــام ٢٠١٢، نجــُد أنَّ امليزانيــة املخصصــة للجنــة قــد 
تــمَّ إنفاقهــا وتوزيعهــا عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت أقــل مــن امليزانيــة املخصصــة 

والرضوريــة إلمتــام مرحلــة التطبيــع. وهــذا وبالنتيجــة زاَد مــن احتامليــة عــدم 

ــو اآليت: ــى النح ــة، وع ــذه املرحل ــام ه إمت
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كركوك:

ــا  ــها وبطاقاته ــد نفوس ــادة قي ــمَّ إع ــي ت ــة، الت ل ــات املُرحَّ ــوع العائ 1- إنَّ مجم

للمــواد الغذائيــة إىل كركــوك، بلغــت )٨٩٦٣٤( عائلــة.

نفوســها  قيــد  إعــادة  تــمَّ  التــي  الوافــدة،  العربيــة  العائــات  مجمــوع  إنَّ   -2 

ــت  ــابقة، بلغ ــة الس ــا األصلي ــوك اىل مناطقه ــن كرك ــة م ــواد الغذائي ــا للم وبطاقاته

عائلــة.  )2٥٦٣٤(

خانقني:

ــا  ــها وبطاقاته ــد نفوس ــادة قي ــمَّ إع ــي ت ــة، الت ل ــات املُرحَّ ــوع العائ 1- إنَّ مجم

للمــواد الغذائيــة إىل خانقــن، بلغــت )1٥٧٩2( عائلــة.

نفوســها  قيــد  إعــادة  تــمَّ  التــي  الوافــدة،  العربيــة  العائــات  مجمــوع  2-إنَّ 

ــت  ــابقة، بلغ ــة الس ــا األصلي ــن إىل مناطقه ــن خانق ــة م ــواد الغذائي ــا للم وبطاقاته

عائلــة.  )1٥٤٧(

شنكال )سنجار(:

ــب شــنگال  ــب شــنگال )مكت ــة ضمــن حــدود مكت ل ــات املُرحَّ 1- إنَّ مجمــوع العائ

ــل(،  ــة املوص ــدود محافظ ــن ح ــة ضم ــتانية الواقع ــق الكوردس ــة املناط ــمل كاف يش

التــي تــمَّ إعــادة قيــد نفوســها وبطاقاتهــا للمــواد الغذائيــة إىل شــنگال، بلغــت 

)٩1٩٧٧( عائلــة.

 2- إن مجمــوع العائات  العربيــة الوافدة بلغت )1٣٨٦( عائلة.

● العقــود الزراعيــة وإلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة )املُنحــّل( وجميــع القــرارات 

الصــادرة مــن مكتــب  لجنــة شــؤون الشــال )املُلغــاة(:
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ــل رئاســة  ــم )٣٥٨( الصــادر يف العــام ٢٠١١ مــن قب ــرار املرق ● بالنســبة إىل الق

مجلــس الــوزراء العراقــي يف جلســتِه االعتياديــة رقــم )٤٧( بتاريــخ )٢٧-٩- ٢٠١١(، 

ــة  ــع األمان ــاون م ــٍر، بالتع ــداِد تقري ــادة ١٤٠ بإع ــة امل ــف لجن ــد إىل تكلي ــُه عم فإن

العامــة ملجلــس الــوزراء وممثلــن عــن كلٍّ مــن وزارات: الدفــاع، والنفــط، والداخليــة، 

ــوزراء،  ــس ال ــر إىل مجل ــع التقري ــة(، ورف ــاوى املُلكي ــة دع ــة، وهيئ ــة، والزراع واملالي

بهــدف اتخــاذ قــرار نهــايئ يف موضــوع املــادة ١٤٠ مــن الدســتور العراقــي الدائــم. 

وبعــد صــدور هــذا القــرار، تــمَّ عقــد عــدة اجتامعــات، وكذلــك إعــداد تقريــر خــاص 

مبعالجــة املشــكالت التــي أوردناهــا أدنــاه، ومــن ثــمَّ ُرِفــَع التقريــُر إىل مجلــس 

ــًة يف اآليت: ــر متمثل ــذا التقري ــة ه ــت خالص ــي. وكان ــوزراء العراق ال

● قــرار رقــم )٢٩( لســنة ٢٠١٢، حيــث تــمَّ إلغــاء جميــع القــرارات الصــادرة مــن 

لجنــة شــؤون الشــامل )امللغــاة( املتعلقــة بإطفــاء الحقــوق الترصفيــة عــى األرايض 

الزراعيــة العائــدة لغــر العــرب وإلغــاء العقــود الزراعيــة املرُبَمــة معهــم.

● قــرار رقــم )٣٠( لســنة ٢٠١٢، املتمثــل يف التوصيــة إىل مجلــس الــوزراء 

ــة  ــورى الدول ــس ش ــف مجل ــل( وتكلي ــورة )املنح ــادة الث ــس قي ــرارات مجل ــاء ق بإلغ

ــع. ــداِد ترشي بإع

أ - فيام يخص قرارات لجنة شــؤون الشــامل  )امللغاة(:

ــدت  ــي انعق ــي، الت ــوزراء العراق ــس ال ــة ملجل ــة الرابع ــة االعتيادي ● يف الجلس

ــذي يُعنــى  ــم إصــدار القــرار رقــم)٢٩( لســنة ٢٠١٢، وال ٢٠١٢( ت بتاريــخ )٢٤-١- 

بإلغــاء كافــة قــرارات لجنــة شــؤون الشــامل )املُلغــاة(. ويف أثــرِه، أصــدرت األمانــة 

 ،)٢٠١٢ العامــة ملجلــس الــوزراء كتابــاً رســمياً رقــم )٣١٢٩( بتاريــخ )٢٥-١- 

ــادر  ــرار الص ــذا الق ــذ ه ــل تنفي ــن أج ــة م ــراف ذات العالق ــة األط ــُه إىل كاف ووجهت

ــوزراء. ــس ال مــن مجل
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ب - فيــا يتعلق بقــرارات مجلس قيادة الثورة )املُنحّل(:

● يف الجلســة االعتياديــة الرابعــة ملجلــس الــوزراء العراقــي، التــي انعقــدت 

القــرار رقــم )٣٠( لســنة ٢٠١٢ بخصــوص  بتاريــخ )٢٤-١- ٢٠١٢(، تــمَّ إصــدار 

تكليــف مجلــس الــوزراء بإلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة )املُنحــل(. وتــم 

تكليــف مجلــس شــورى الدولــة بإعــداد مــروع قانــون. وهــذا القــرار جــرى تعميمــُه 

مــن قبــل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مبوجــب كتابهــا املرقــم )٣١٠١( بتاريــخ 

ــازم. ــاذ ال ــة التخ ــراف ذات العاق ــُه إىل األط ــذي وجهت )٢٥-١- ٢٠١٢( ال

● ويف ضــوء ذلــك، متــت إعــادة )١.٢٥٠.٠٠٠( دونــم مــن األرايض الزراعيــة 

عــدم  بســبب  ولكــن  األصليــن،  أصحابهــا  اىل  عليهــا  املتنــازع  املناطــق  يف 

ــة  ــك األرايض الزراعي ــادة تل ــة بإع ــل ذات الصل ــة للتفاصي ــة العراقي ــام الحكوم إمت

مــن الناحيــة القانونيــة، وبســبٍب مــن التدخــل الســيايس يف شــؤون الــوزارات 

واملؤسســات املعنيــة، فقــد تــم تأخــر العمــل بهــذا القــرار ومل يُنفــذ بصــورٍة كاملــة. 

وحتــى هــذه اللحظــة، ال يــزال أصحــاب تلــك األرايض الزراعيــة يَســعون إىل معالجــة 

ــدوى. ــن دون ج ــن م ــة، ولك ــورٍة قانوني ــكاتهم بص مش

٣- إعــادة كافــة املوظفــن إىل مناطقهــم األصليــة مّمــْن كانــوا مفصولــن أو 

َمنفيــن أو تــم نقلهــم خدماتهــم إىل غــر مناطقهــم األصليــة:

● تــم نقــل أكــر مــن ) ١٦٢٦( موظفــاً مــن ســكان هــذه املناطــق مبوجب 

أوامــر نقــل رســمية ليكــون ذلــك مبثابة مرحلــة أوىل.

ــرار النقــل  ــُدَر بشــأنهم ق ــن يجــب أْن يَص ● إنَّ مجمــوع املوظفــن الذي

اإلداري يصــل إىل )٢٢٦٢(.

● إّن املجمــوع الــكيل للموظفــن الذيــن صدر بشــأنهم كُتُب النقــل اإلداري 

وتــمَّ رفــع أســائهم إىل مجلــس الــوزراء العراقي يصــل اىل )١٦٢٦(.
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ــل اإلداري  ــرار النق ــأنهم ق ــدر بش ــن ص ــن الذي ــوع املوظف ● إنَّ مجم

فعليــاً يصــل إىل )٥١٨(.

● إنَّ مجمــوع املوظفــن الذيــن يحــوزون عــى ملفــات نقــٍل إداري 

جاهــزة يصــل إىل )٦٣٤(.

 إال إنَّ هــذه العمليــة مل تُســتكمل بصــورة تامــة هــي األُخــرى، ألنَّ حكومــة املركــز 

ــي  ــتانية الت ــق الكوردس ــوا يف املناط ــت أن يعمل ــل وافق ــم، ب ــع رواتبه ــرَض بدف مل ت

تقــع خــارج إدارة اإلقليــم، وعــى أْن تُدفــَع رواتبهــم مــن ميزانيــة إقليــم كوردســتان، 

ــس  ــن مجل ــام ٢٠١١ م ــادة ١٤٠ يف الع ــذ امل ــا لتنفي ــة العلي ــْت اللجن ــث طلب بحي

ــك. ــام بذل ــي القي ــوزراء العراق ال

ألســباٍب  اإلداريــة  الحــدود  يف  التغيــر  بإحــداث  الصلــة  ذات  التوصيــات   -٤

عليهــا: املتنــازع  املناطــق  يف  سياســية 

 يف العــام ٢٠٠٧، تــمَّ إعــداد مســودة مــروع قانــون مــن قبــل لجنــة تنفيــذ املــادة 

ــخ  ــم )٣٦٢( بتاري ــا برق ــاص(، أوله ــميَن )رسي وخ ــن الرس ــب الكتابَ ١٤٠، ومبوج

)٣١-١٢- ٢٠٠٧(، وثانيهــا برقــم )٣١٢( والصــادر بتاريــخ )١٦-٦- ٢٠١١(.  واللذيــن 

تــم توجيههــا إىل رئيــس جمهوريــة العــراق، الــذي عمــد الحقــاً إىل إرســالها 

بصيغــة مــروع قانــون إىل مجلــس النــواب العراقــي، مبوجــب الكتــاب رقــم )٢٣٧٩( 

ــه. ــة علي ــخ )٣-١١- ٢٠١١( لغــرض املوافق بتاري

ــْت يف  ــم، طلب ــي الدائ ــتور العراق ــن الدس ــادة ١٤٠ م ــذ امل ــة تنفي ــة لجن إنَّ لجن

ــأن  ــرار بش ــاذ ق ــة واتخ ــام مبناقش ــي القي ــواب العراق ــس الن ــن مجل ــام ٢٠١١ م الع

املــروع املقــرح مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة الــذي يتعلــق بإلغــاء التغيــرات يف 

الحــدود االداريــة ألســباب سياســية يف املناطــق املتنــازع عليهــا. ولكــن حتــى وقتنــا 

ــه. ــار الي ــة بشــأن إصــدار القانــون املُش ــم اتخــاذ خطــوات عملي الراهــن مل يت
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املرحلــة الثانية: اإلحصاء الســكاين يف املناطق املتنازع عليها

كان مــن املفــرض بعــد إمتــام مرحلــة تطبيــع األوضــاع، أْن تقــوم حكومــة املركــز 

بإجــراء إحصــاء ســكاين يف هــذه املناطــق، بهــدف متهيــد الســبيل إلنجــاز املرحلــة 

ــذا  ــم إنَّ ه ــع العل ــتفتاء. م ــراء االس ــة باج ــادة ١٤٠ واملتمثل ــذ امل ــن تنفي ــة م الثالث

ــه عالقــة باالحصــاء العــام لِســكان العــراق. ويف هــذا الخصــوص،  اإلحصــاء ليــس ل

ــة  ــك بذريع ــاء، وذل ــة باإلحص ــوات ذات صل ــة خط ــة أي ــة العراقي ــذ الحكوم مل تتخ

ــار  ــرة باالعتب ــواطاً جدي ــت أش ــد قطع ــت ق ــي كان ــع الت ــة التطبي ــام مرحل ــدم إمت ع

ــى العــام ٢٠١٢. حت

ــة يف  ــت اللجن ــادة ١٤٠، طلب ــذ امل ــا لتنفي ــة العلي ــايئ للجن ــر النه ــي التقري فف

ــا  ــي م ــواب العراق ــس الن ــي ومجل ــوزراء العراق ــس ال ــة مجل ــن رئاس ــام ٢٠١١ م الع

ــرُه: ــأيت ِذك ي

أ -إصــدار القانــون املشــار إليــِه مســبقاً، كذلــك اتخــاذ اإلجــراءات والتدابري 

ــي  ــوزراء العراق ــس ال ــة مجل ــل رئاس ــن قب ــوص م ــذا الخص ــبة يف ه املناس

ومجلــس النــواب العراقــي، فضــالً عــن تخصيــص امليزانيــة الالزمــة إلجــراء 

ــا. ــازع عليه ــة املناطــق املتن اإلحصــاء الســكاين يف كركــوك وبقي

ب -إجــراء اإلحصــاء الســكاين يف كركــوك واملناطــق املتنــازع عليهــا 

ــد الســبيل  ــذ املــادة ١٤٠ مــن الدســتور، لغــرض االعــداد ومتهي بهــدف تنفي

ــق. ــذه املناط ــتفتاء يف ه ــراء االس إلج

املرحلــة الثالثة: االســتفتاء يف املناطق املتنازع عليها

يف نهايــة العــام ٢٠٠٧، ومــن أجــل تنفيــذ املــادة ١٤٠ مــن الدســتور العراقي، مارســت 

ــادة  ــذ امل ــة تنفي ــورد يف لجن ــاء الك ــة األعض ــري ومتابع ــا بتأث ــة أعامله ــة املعني اللجن
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١٤٠ نفســها، بحيــث تــمَّ التعــاون مــع املفوضيــة العليــا لالنتخابــات، بهــدف االســتعداد 

وتوفــر املتطلبــات الرضوريــة إلنجــاز عمليــة االســتفتاء يف املناطــق املتنــازع عليهــا، 

ولكــن األســباب السياســية حالــْت مجــدداً دون تنفيــذ عمليــة االســتفتاء.

ويف هــذا الســياق، نجــُد أّن لجنــة تنفيــذ املــادة ١٤٠، طلبــت مــن رئاســة مجلــس 

الــوزراء العراقــي ومجلــس النــواب العراقــي إعــداد مســودة مــروع قانــون واتخــاذ 

ــازع  ــق املتن ــوك واملناط ــتفتاء يف كرك ــراء االس ــل إج ــن أج ــبة م ــر املناس التداب

عليهــا، بهــدف بيــان رغبــة وإرادة ســكان هــذه املناطــق، ولكــن حتــى هــذه اللحظــة 

مل تُتخــذ أيــة خطــوات عمليــة بهــذا الشــأن.

ويف هــذا الســياق، نجــُد أّن لجنــة تنفيــذ املــادة ١٤٠، طلبــت مــن رئاســة مجلــس 

الــوزراء العراقــي ومجلــس النــواب العراقــي إعــداد مســودة مــروع قانــون واتخــاذ 

ــازع  ــق املتن ــوك واملناط ــتفتاء يف كرك ــراء االس ــل إج ــن أج ــبة م ــر املناس التداب

عليهــا، بهــدف بيــان رغبــة وإرادة ســكان هــذه املناطــق، ولكــن حتــى هــذه اللحظــة 

مل تُتخــذ أيــة خطــوات عمليــة بهــذا الشــأن.  

ثانيــاً - مســتوى التــزام الحكومــات العراقيــة املتعاقبــة بعــد العــام 

٢٠٠٣ مبعالجــة قضيــة املناطــق الكوردســتانية

1- حكومة أياد عالوي:

ــام ٢٠٠٥  ــم )١٥( يف الع ــواين رق ــر الدي ــدر األم ــة، ص ــذه الحكوم ــرة ه ــالل ف خ

ــتانية  ــق الكوردس ــوك واملناط ــاع يف كرك ــع األوض ــا لتطبي ــة علي ــكيل لجن ــد تش بقص

ــن  دون  ــة، وم ــكيل اللجن ــاوز تش ــر مل يتج ــع األم ــدث يف واق ــا ح ــن م ــرى. ولك األخ

عضويــة أي ممثــل عــن كوردســتان، كذلــك دون أن تتخــذ هــذه اللجنــة أيــة إجــراءات 

ــالوي. ــاد ع ــید أي ــة  الس ــة لحكوم ــرة الزمني ــر الف ــبب ق بس
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2- حكومــة إبراهيم الجعفري

ــذ املــادة  ــك للحــؤول دون تنفي ــات فقــط، وذل ــق العقب قامــْت هــذه الحكومــة بخل

ــذ هــذه  ــة بتنفي ــام الحكوم ــع دون قي ١٤٠، كــا أن التدخــل اإلقليمــي هــو اآلخــر من

ــة  ــون إدارة الدول ــن قان ــادة )٥٨( م ــت امل ــم تثبي ــد ت ــك، فق ــع ذل ــاً. وم ــادة عملي امل

للمرحلــة االنتقاليــة، والتــي تــمَّ إدراجهــا وتثبيتهــا بصيغــة املــادة )١٤٠( مــن 

ــنة ٢٠٠٥. ــم لس ــي الدائ ــتور العراق الدس

3- سياســة حكومة نوري املاليك األوىل  بني عاَمي )2٠٠٦- 2٠١٠(:

ْت الفقرة )٢٢( من برنامج حكومة نوري املاليك لعام  ٢٠٠٦ عىل ما يأيت: نصَّ

تلتــزم الحكومــة بتنفيــذ املــادة ١٤٠ مــن الدســتور املُعتِمــدة عــىل املــادة ٥٨ مــن 

قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة، واملتمثلــة بتحديــد مراحــل ثــاث: التطبيــع 

ــدأ  ــا، وتب ــازع عليه ــق املتن ــن املناط ــا م ــوك وغريه ــتفتاء، يف كرك ــاء واالس واإلحص

الحكومــة إثــر تشــكيلها يف اتخــاذ الخطــوات الازمــة إلجــراءات التطبيــع مبــا فيهــا 

ــة يف  ــذه املرحل ــي ه ــل. تنته ــوك يف األص ــة لكرك ــي التابع ــة والنواح ــادة األقضي إع

)٢٠٠٧/٣/٢٩(، ثــم تبــدأ مرحلــة اإلحصــاء فيهــا بتاريــخ )٢٠٠٧/٧/٣١(، ليتــم بعدئــٍذ 

الــروع يف املرحلــة األخــرية املتمثلــة يف االســتفتاء بتاريــخ )٢٠٠٧/١١/١٥(.

٤- سياســة حكومة نوري املاليك الثانية )2٠١٠ - 2٠١٤(

ــْت الفقــرة )١( مــن برنامــج حكومــة الراكــة الوطنيــة برئاســة نــوري املالــيك  نصَّ

يف ٢٠١٠/١٢/٢٢ عــىل اآليت:

الحفــاظ عــىل دســتور العــراق وااللتــزام بــه والعمــل بكلِّ مــا أقــرَُّه، وأن أيــة تعديات 

الحقــة ال تجــري إال وفــق املــادة ١٤٢ مــن الدســتور، وتفعيــل جميــع مــوادِه وبنــودِه 

ــادة  ــة امل ــتور وبخاص ــاً للدس ــكلة وفق ــان املش ــل اللج ــة عم ــة ومتابع ــا انتقائي ب

ــع  ــة، وحــل جمي ــاً رئيســاً لعمــل الحكوم ــة َمرِجع ــاد الســياقات القانوني ١٤٠، واعت
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الخالفــات واإلشــكاالت العالقــة عــى أساســِه، وأْن تلتــزم القــوى السياســية وأعضــاء 

مجلــس الــوزراء بالدســتور واملنهــاج الحكومــي باعتبــارِه الجامــع املشــرك للقــوى 

واألحــزاب املشــاركة يف العمليــة السياســية.  

 دور هــادي العامــري بوصفــِه رئيــس لجنــة تنفيــذ املــادة ١٤٠ يف حكومــة 

نــوري املالــي الثانية:

-عمــل هــادي العامــري عــى تغيــر كل التعليــات ذات الصلــة باملشــمولني 

ــدة مــن وســط  بأحــكام املــادة ١٤٠ بهــدف شــمول التعويــض أيضــاً للعائــالت الواِف

وجنــوب العــراق. لــذا، عمــد إىل إصــدار تعليــاٍت جديــدة يف نهايــة العــام ٢٠١١. إذ 

أنــه وفقــاً ألصنــاف املترضريــن مــن جرائــم النظــام العراقــي الســابق )١٩٦٨- ٢٠٠٣(، 

ــت  ــي بات ــني(، والت ــن واملنفي ــن واملّهجري ــني، واملهاجري ــني، واملُرّحل أي )املفصول

تشــمل تعويــض املترضريــن يف إقليــم كوردســتان أيضــاً. ومبوجــب هــذه التعليــات 

ــتانيني  ــن الكوردس ــن م ــالت املترضري ــع معام ــم جم ــام ٢٠١٢، ت ــذ الع ــدة من الجدي

ــت يف  ــادة ١٤٠. فكان ــذ امل ــة تنفي ــطة لجن ــالث، وبواس ــات الث ــن املحافظ يف كل م

أربيــل )١٣٠( ألــف معاملــة، ويف الســليانية )٢٥٠( ألــف معاملــة، أمــا يف دهــوك فقــد 

بلــغ مجموعهــا )١٣٩( ألــف معاملــة. بحيــث بلــغ املجمــوع الــكيل للمعامــالت )٥١٩( 

ــي،  ــوري املال ــة ن ــه بســبب عــدم موافق ــع األمــر يكشــُف أن ــة، ولكــن واق ــف معامل أل

ريــن مــن ســكان إقليــم كوردســتان،  رئيــس الحكومــة األســبق، عــى تعويــض املترضِّ

وذلــك بتوجيــه كتــاٍب رســمي بــنيَّ فيــِه أن هــذه الجرائــم مل تحــدث يف دهــوك وأربيــل 

ــني    ــض املواطن ــع تعوي ــادة )١٤٠( مبن ــذ امل ــة تنفي ــس لجن ــام  رئي ــليانية. ق والس

ــتان. ــم كوردس ــن يف إقلي املترضري

-كذلــك، عمــَد هــادي العامــري مــن جانبــِه باتخــاذ قــراٍر منفــرد بإغــالق املكاتــب 

ذات الصلــة بتنفيــذ املــادة ١٤٠، التــي 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 ١٤٠، كــا نقــل كافــة 

ــة اىل بغــداد. ــات واملعلومــات ذات الصل ــات والبيان امللف

ــة للممثلــن  ــة ســلطة فعلي ــِق هــادي العامــري عــى أي ــك، مل يُبْ ــادًة عــى ذل -زي

ــة  ــت اللجن ــي كان ــه ألغــى األعــال الت ــل أن ــذ املــادة ١٤٠، ب ــة تنفي ــورد يف لجن الك

ــون  ــى إىل أْن يك ــذي أف ــكل ال ــق، بالش ــاِس التواف ــى أس ــأنها ع ــرار بش ــذ الق تتخ

ــة. ــذه اللجن ــرة يف ه ــة األخ ــب الكلم ــري صاح ــادي العام ه

5- سياســات حكومة حيدر العبادي )٢٠١٤- ٢٠١٨(

 أ- يف ســياق برنامــج عمــل حكومــة حيــدر العبــادي، تــم عقــد اتفــاٍق تحــت عنــوان 

ُد الفقــرة )١٨( مــن هــذا  )وثيقــة االتفــاق الســيايس بــن الكتــل السياســية(. حيــث تُشــدِّ

االتفــاق عــى: )إيجــاد الحلــول املناســبة ملشــكلة كركــوك وســائر املناطــق املتنــازع 

ــق  ــي والتواف ــلم االه ــظ الس ــا يحف ــتور، ومب ــن الدس ــادة )١٤٠( م ــار امل ــا يف إط عليه

بــن ُمكوِّنــات ســكانها(. بحيــث إنَّ الســقف الزمنــي مل يكــن يتجــاوز عامــاً واحــداً.

ــادي عــى   ب- ومبوجــب هــذه الفقــرة، كان مــن املفــرض أْن تعمــل حكومــة العب

تنفيــذ أعــال املــادة ١٤٠ خــال مــدة عــام واحــد، ولكــن واقــع األمــر هــو إنهــا مل 

تقــم بــيء يُذكــر يف هــذا الخصــوص.

 ج- إنَّ هجــات داعــش يف العــام ٢٠١٤ عــى املناطــق الكوردســتانية التــي تقــع 

ــرة  ــق م ــك املناط ــكان تل ــر س ــاً لتهج ــبباً رئيس ــت س ــم، أصبح ــارج إدارة اإلقلي خ

أُخــرى، ناهيــك عــن مــا ارتكبــُه تنظيــم داعــش مــن جرائــم اإلبــادة البرشيــة، وجرائــم 

ــوال  ــكات وأم ــراق ملمتل ــر واإلح ــك التدم ــرب، ناهي ــم الح ــان وجرائ ــوق اإلنس حق

الســكان األصليــن يف هــذه املناطــق وال ســيَّا 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 

ــداث  ــق، وإح ــذه املناط ــكان ه ــادح بس ــبَّب يف االرضار الف ــا تس ــر ٢٠١٧، م ١٦ أكتوب

املزيــد مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، كذلــك تدمــر واحــراق ممتلــكات 

وأمــوال الســكان األصليــن وال ســيَّا يف طوزخورماتــو وكركــوك، ناهيــك عــن محاولــة 

إعــادة تعريــب كركــوك واملناطــق الكوردســتانية األخــرى.

املحــور الثاين: قطع حصــة اإلقليم من املوازنة العامة االتحادية   

إن  مــن أهــم االلتزامــات الدســتورية للدولــة مبفهوَمــْي الحديــث هــي توفــر 

العيــش الكريــم ملواطنيهــا جميعــاً دون إقصــاء، مــن خــال قيامهــا بتوفــر اإليــرادات 

ــنة  ــدء الس ــل ب ــة قب ــا الحكوم ــة تعده ــة عام ــن موازن ــا ضم ــة نفقاته ــة لتغطي الازم

املاليــة، وتصــادق عليهــا الســلطة الترشيعيــة باعتبارهــا ممثلــة للشــعب الــذي هــو 

ــا. ــاس رشيعته ــلطات وأس ــدر الس مص

أو  الواليــات  أو  )األقاليــم  الفيدراليــة  للدولــة  املكونــة  الوحــدات  أن  ومبــا 

ــرادات  ــن اإلي ــزء م ــص ج ــم تخصي ــايل، فيت ــتقال م ــادًة باس ــع ع ــات( تتمت الكانتون

ــام  ــراق يف ع ــة الع ــتور جمهوري ــاذ دس ــذ نف ــم، ومن ــذه األقالي ــة له ــة الفيدرالي العام

٢٠٠5، تــم االتفــاق عــى تخصيــص حصــة إقليــم كوردســتان بنســبة )١٧%( ســبعة 

عــرش مــن املائــة مــن إجــايل النفقــات الفعليــة )النفقــات الحاكمــة( ونســبة )١٧%( 

ــات  ــغيلية، ونفق ــات التش ــة )النفق ــات الجاري ــي )النفق ــاق الفع ــوع اإلنف ــن مجم م

ــادق  ــراق املص ــة الع ــة لجمهوري ــة االتحادي ــة العام ــتثارية( للموازن ــاريع االس املش

العامــة  املوازنــة  قوانــن  وجميــع  الســيادية،  النفقــات  اســتقطاع  بعــد  عليهــا 

االتحاديــة الســنوية نصــت عــى هــذه النســبة، وألزمــت الحكومــة االتحاديــة )وزارة 

ــا. ــة( برصفه ــة العراقي املالي
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بيــد أن الحكومــات العراقيــة املتعاقبــة منــذ عــام 2005 خرقــت التزاماتهــا 

الدســتورية، وأخــذت متــارس سياســة اقتصاديــة تعســفية ممنهجــة للتضييــق عــى 

ــال:ل: ــن خ ــك م ــتان، وذل ــم كوردس إقلي

1- تخفيــض النســبة املخصصــة لإلقليــم، حيــث مل تتجــاوز حصــة 

اإلقليــم بــن 11 اىل 12% يف أفضــل األحــوال.

2- اســتبعاد النفقــات الســيادية عــن النفقــات العامــة مــن حصــة 

أنــواع  وإضافــة  النفقــات  هــذه  تخصيــص  يف  واملبالغــة  اإلقليــم، 

جديــدة للنفقــات الســيادية، حيــث حــددت عــدد هــذه األنــواع يف عــام 

ــادة  ــن امل ــرة )ب( م ــب الفق ــات مبوج ــن النفق ــاً م 2006 بـــ)16( نوع

1 لســنة 2006،  13 مــن قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة رقــم 

وتــم زيــادة هــذه االنــواع باســتمرار لتصــل عددهــا إىل 33 نوعــاً 

مــن النفقــات الســيادية باإلضافــة إىل فوائــد القــروض والحــواالت 

ــادة  ــن امل ــاً م ــرة ثاني ــب الفق ــا 34، مبوج ــروض وعدده ــاط الق وأقس

18 مــن قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق لســنة 

2017 رقــم )44( لســنة 2017.

3- تخفيــض حصــة اإلقليــم مــن الــدواء، حيــث مل تتجــاوز حصــة 

ــذ  ــن 60 - 65% ومن ــوال ع ــل األح ــام 2005 يف أفض ــذ ع ــم من اإلقلي

ــب اىل  ــذه النس ــض ه ــم تخفي ــام 2016 ت ــن ع ــن االول م ــة ترشي بداي

.%30  -  25

ــيادية  ــات الس ــن النفق ــتان م ــم كوردس ــتحقات إقلي ــدم رصف مس 4- ع

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 تعــدُّ 

انتهــاكاً صارخــاً لنصــوص الدســتور العراقــي وأدى إىل إهــدار العديــد مــن الحقــوق 

االقتصاديــة واالجتامعيــة ملواطنــي اإلقليــم والــذي نــص عليهــا الدســتور العراقــي، 

وكانــت هــذه السياســة وال تــزال عامــاً 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 إجــامل أهــم املــواد الدســتورية التــي تــم انتهاكهــا بســبب انتهــاج 

الحكومــة العراقيــة سياســتها تلــك فيــام يــأيت:

1- املــادة )5(: حيــث أكــدت هــذه املــادة عــى ســيادة القانــون الــذي 

باألحــكام  االلتــزام  عــدم  خــال  مــن  العراقيــة  الحكومــة  انتهكتــه 

ــة  ــن املوازن ــة يف قوان ــة العام ــن املوازن ــم م ــة اإلقلي ــة بحص الخاص

ــة  ــع امليزاني ــرار قط ــامً أن ق ــباط 2014. عل ــذ ش ــة من ــة االتحادي العام

ــوزراء. ــس ال ــس مجل ــن رئي ــدر ع ــرداً ص ــراراً منف كان ق

2- مــادة )14(: ميـّـزت الحكومــة العراقيــة بــن مواطنــي اإلقليــم ومواطني 

ــة العــراق بقطــع رواتبهــم ومصــدر معيشــتهم انتهــاكاَ لهــذه املــادة  بقي

ــز  ــون دون متيي ــام القان ــاوون أم ــن متس ــى أن العراقي ــت ع ــي نص الت

بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــة أو األصــل(.

هاتــن  بخــاف  االتحاديــة  الحكومــة  إن   :)26 و   25( املادتــان   -3

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 
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االســتثار(، 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 

ــم تعتمــد عــى نظــام األقســاط  ــة يف اإلقلي ــة املعامــات التجاري أكرثي

واألســواق  والبنــوك  واإلعــار  البنــاء  مشــاريع  وخاصــة  الشــهرية، 

ــواء  ــهرية س ــا تعتمــد عــى أقســاط أو ســلف ش التجاريــة، فمعظمه

ــدم  ــراد. وأن ع ــة أم االف ــات التجاري ــة أم املؤسس ــن الحكوم ــت م أكان

ــل التعامــات  دفــع هــذه األقســاط والســلف أو تأخريهــا أدى إىل تعطي

ــوق  ــار س ــا أن انهي ــاء، ك ــاريع البن ــل مش ــايل تعطي ــة، وبالت التجاري

العمــل، لكــون الغالبيــة العظمــى مــن مواطنــي اإلقليــم يعتمــدون عــى 

الوظيفــة العامــة يف معيشــتهم، أدى إىل شــل القطــاع الخــاص وعــزوف 

ــم. ــتثار يف اإلقلي ــن االس ــي( ع ــي واألجنب ــال )الوطن رأس امل

4- الفقــرة االوىل مــن املــادة )29( والفقرتــن اوال وثانيــا مــن املــادة 30: 

ألزمــت هــذه الفقــرات الدولــة قيــام بواجبهــا إزاء األرسة باعتبارهــا 

ــة  ــا الديني ــا وقيمه ــى كيانه ــاظ ع ــال الحف ــن خ ــع م ــاس املجتم أس

واألخاقيــة والوطنيــة، وألزمتهــا أيضــاً بحايــة األمومــة والطفولــة 

والشــيخوخة، ورعايــة النشــشء والشــباب وتوفــري الظــروف املناســبة 

ــل  ــة الدخ ــرد وأرسة عراقي ــكل ف ــن ل ــم، وتأم ــم وقدراته ــة ملكاته لتنمي

املناســب والســكن املائــم، والرعايــة والضــان االجتاعــي والصحــي، 

وهــذه االلتزامــات يف املقابــل تعــدُّ حقوقــاً اجتاعيــة واقتصاديــة 

للفــرد ولــأرسة العراقيــة التــي أهدرتهــا الحكومــة العراقيــة بقطــع 

ــه: ــج عن ــذي نت ــة ال ــة العام ــن املوازن ــم م ــة اإلقلي حص
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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 صارخــاً للفقــرة االوىل مــن املــادة 30 التــي أكــدت عــى 

كفالــة الدولــة للمقومــات األساســية للعيــش يف حيــاة حرة كرميــة وتأمني 

الدخــل املناســب واملســكن املالئــم لــكل فــرد وأرسة عراقية.

ب- مشــاكل اجتامعيــة جّمــة نتيجــة فــك روابــط الكثــر مــن األرس 

ــت يف  ــاب األرس، ووصل ــرة أرب ــق أو هج ــالق أو التفري ــالل الط ــن خ م

ــة  ــر قانوني ــرق غ ــم إىل ط ــم أو لجوئه ــان إىل انتحاره ــض األحي بع

ــم. ــش لعوائله ــة العي ــر لقم لتوف

ج- زيــادة نســبة البطالــة بــني األفــراد وأربــاب األرس بســبب تعليــق 

ــاج  ــض اإلنت ــع أو تخفي ــركات واملصان ــن ال ــد م ــامل يف العدي األع

ــر  ــدم توف ــادي، وع ــود االقتص ــبب الرك ــة بس ــالت التجاري أو املعام

فــرص العمــل وخاصــة بالنســبة للشــباب وخريجــي الجامعــات، 

ووفقــاً لإلحصــاءات الرســمية لحكومــة اإلقليــم كانــت نســبة البطالــة 

ــل اىل  ــبة لتص ــذه النس ــام 2014  وازدادت ه ــل ع ــاوز 7% قب مل تتج

15% يف عــام 2017.

د- عــزوف الشــباب عــن الــزواج وتكويــن األرس، بســبب ســوء 

ســلف  منــح  عــن  اإلقليــم  حكومــة  وتوقــف  املعيشــية  أحوالهــم 

الــزواج، بعــد قطــع حصتهــا مــن املوازنــة العامــة. 

الضــامن  مــن  العمــل  عــن  والعاطلــني  املعوزيــن  هـــ- حرمــان 

االجتامعــي والصحــي الــذي كفلتهــا الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 30 

ــي. ــتور العراق ــن الدس م
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5- الفقــرة األوىل مــن املــادة )31(:  إن الحــق يف الرعايــة الصحيــة  

ــي  ــتورية الت ــوق الدس ــن الحق ــن ب ــدُّ م ــة يع ــة العام ــة بالصح والعناي

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــا م ــم انتهاكه ــي، ت ــكل عراق ــرة ل ــذه الفق ــا ه كفلته

العراقيــة بســبب عجــز وزارة الصحــة يف اإلقليــم يف توفــر احتياجاتهــا 

مــن  اإلقليــم  قطــع حصــة  نتيجــة  ومســتلزمات طبيــة  أدويــة  مــن 

ــة  ــن األدوي ــم م ــة اإلقلي ــض حص ــب وتخفي ــن جان ــة م ــة العام املوازن

ــم  ــات اإلقلي ــن احتياج ــوال إىل 65% م ــل األح ــل يف أفض ــي مل تص الت

مــن جانــب آخــر، ويف الوقــت الــذي كان ينتظــر قيــام الحكومــة بزيــادة 

حصــة اإلقليــم مــن األدويــة لتوافــد أكــر مــن 1.8 مليــون نــازح والجــئ 

ــم،  ــة يف اإلقلي ــاع الصح ــى قط ــراً ع ــاً كب ــكلوا ثق ــا ش ــم م إىل اإلقلي

حيــث بحســب إحصائيــات الرســمية لــوزارة صحــة اإلقليــم تــم تقديــم 

الخدمــات الطبيــة مــن عــاج واجــراء عمليــات جراحيــة إىل أكــر مــن 

35000 مــن النازحــن والاجئــن وأفــراد قــوات الجيــش العراقــي 

للفــرة مــا بــن ترشيــن األول 2016 وحزيــران 2017، قامــت الحكومــة 

ــذ  ــة إىل 25 - 30% من ــم مــن األدوي ــة بتخفيــض حصــة اإلقلي االتحادي

ــاه  ــرة اتج ــة األخ ــر يف اآلون ــل ظه ــام 2016. ب ــن ع ــن األول م ترشي

ــاه  ــك االتج ــى ذل ــم وتج ــانية يف اإلقلي ــة وإنس ــة صحي ــداث كارث إلح

ــاً  ــة يف آذار 2017 طلب ــة العراقي ــرة الصح ــت وزي ــا قدم ــوح عندم بوض

إىل مجلــس الــوزراء بقطــع حصــة إقليــم كوردســتان مــن الــدواء، عــى 

الرغــم مــن أن نفقــات توفــر الــدواء تقــع ضمــن النفقــات الحاكمــة يف 

ــة. ــة العام امليزاني

6- املــادة )32(: الحكومــة االتحاديــة التزامتهــا الدســتورية بشــأن 

ــة  ــم بغي ــة تأهيله ــة وكفال ــات الخاص ــن وذوي االحتياج ــة املعاق رعاي
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نتيجــة  املــادة،  هــذه  عليهــا  نصــت  التــي  املجتمــع،  يف  دمجهــم 

ــر  ــتطاعتها توف ــدم اس ــم وع ــض رواتبه ــم بتخفي ــة اإلقلي ــار حكوم إجب

ــاين  ــي يع ــة الت ــة املالي ــة األزم ــم، نتيج ــة لتأهيله ــتلزمات الالزم املس

ــه. ــة عن ــة العام ــع املوازن ــبب قط ــم بس ــا اإلقلي منه

7- املــادة )106( بفقراتهــا الثــالث: حيــث أوجبــت تشــكيل هيئــة عامــة 

ــع  ــة توزي ــن عدال ــق م ــة للتحق ــواردات االتحادي ــص ال ــة تخصي ملراقب

ــم  ــتحقاق األقالي ــب اس ــة مبوج ــروض الدولي ــاعدات والق ــح واملس املن

)الفقــرة األوىل(، والتحقــق  إقليــم  واملحافظــات غــر املنتظمــة يف 

واقتســامها  االتحاديــة  املاليــة  للمــوارد  األمثــل  االســتخدام  مــن 

ــد تخصيــص األمــوال  ــة عن ــة(، ضــان الشــفافية والعدال )الفقــرة الثاني

لحكومــات األقاليــم أو املحافظــات غــر املنتظمــة يف إقليــم وفقــاً 

ــل هــذه املــادة ومل  ــم تعطي ــة(. ولكــن ت ــرة الثالث ــررة )الفق للنســب املق

يتــم إصــدار قانــون بتشــكيل هــذه الهيئــة إىل اآلن، ومل يتــم تطبيــق أي 

ــادة. ــذه امل ــا ه ــت عليه ــي نص ــادئ الت ــن املب م

ــلباً  ــر س ــة أثّ ــة العام ــن املوازن ــم م ــة اإلقلي ــع حص ــراً إن قط 8- وأخ

عــى مارســة مواطنــي اإلقليــم للعديــد مــن الحقــوق الدســتورية 

التــي بطبيعتهــا تحتــاج إىل قيــام الدولــة بتوفــر النفقــات الالزمــة 

ملارســتها أو التمتــع بــه مــن ذلــك:

ــروف  ــش يف ظ ــرد يف العي ــق الف ــة بح ــادة )33(: والخاص أ- امل

ــة  ــة الدول ــادة 33(، وكفال ــن امل ــرة االوىل م ــليمة )الفق ــة س بيئي

ــرة  ــا )الفق ــاظ عليه ــايئ والحف ــوع األحي ــة والتن ــة البيئ حاي

ــادة 33(. ــن امل ــة م الثاني
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ب- املــادة )34(: والخاصــة بحــق التعليــم ومكافحــة األميــة، 

ــكار  ــداع واالبت ــوق واإلب ــة التف ــي ورعاي ــث العلم ــجيع البح وتش

ــوغ. ــر النب ــف مظاه ومختل

ــة  ــة الرياض ــرد يف مامرس ــّق الف ــة بح ــادة )36(: والخاص ج- امل

والــــتزام الــدولــــة بتشجـــيع أنشــطتها ورعايتهــا و تــــوفري 

مســتلزماته.

د- املــادة )132(: والخاصــة بحــق ذوي الشــهداء والســجناء 

ــام  ــفية للنظ ــات التعس ــن املامرس ــن م ــيني واملترضري السياس

الدكتاتــوري البائــد يف الرعايــة )الفقــرة األوىل مــن املــادة 132(.  

وحــق أرس الشــهداء واملصابــني نتيجــة األعــامل اإلرهابيــة يف 

التعويــض )الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 132(.

املحور الثالث: فشــل الحكومة االتحادية يف إدارة امللف النفطي 

يحتــل النفــط مكانــة مهمــة يف االقتصــاد العراقــي مــام اســتدعى تخصيــص 

وهــام   2005 لعــام  الدائــم  العراقــي  الدســتور  يف  وتفصيليــة  خاصــة  نصــوص 

.)112( و  املادتــان)111( 

ــة،  ــة األهمي ــروة بالغ ــذه ال ــعب له ــة الش ــى ملكي ــادة )111( ع ــدت امل ــد أك وق

ــروة  ــيم ال ــد تقس ــي تجّس ــة الت ــة الوطني ــة الوثيق ــي مبثاب ــادة )112( فه ــا امل أم

ــة يف  ــاس الرشاك ــى أس ــى ع ــروض أن تبن ــن املف ــذي كان م ــد ال ــراق الجدي يف الع

الســلطة والــروة كركيــزة أساســية مــن مرتكــزات الدولــة الفيدراليــة يف دولــة تحتــوي 

ــة. ــروات طبيعي ــى ث ــا ع أراضيه
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ــا مــن خــال  ــرة األوىل منه ــذ هــذه املــادة خاصــة الفق وكان مــن الــروري تنفي

قانــون كامــل ومتكامــل، والســيام أن املرحلــة الجديــدة كانــت تتطلــب قانونــاً يتــاءم 

مــع هــذه املرحلــة وذلــك لثاثــة أســباب؛

ــقوط  ــل س ــاز قب ــط والغ ــد للنف ــون ُموّح ــراق قان ــن يف الع ــبب األول: مل يك الس

ــا  ــرة، وتتخلله ــن املبع ــن القوان ــة م ــاك مجموع ــت هن ــل كان ــابق،  ب ــام الس النظ

ــة. ــة طويل ــرات زمني ف

الســبب الثــاين: أن النظــام االقتصــادي القديــم كان مبنيــاً عــى فلســفة االقتصــاد 

املوّجــه وتحــت ســيطرة نظــام حكــم شــمويل، وأن القوانــن النفطيــة النافــذة كانــت 

ــا  ــد يف م ــادي الجدي ــام االقتص ــن أن النظ ــمويل، يف ح ــم الش ــذا الحك ــن ه ــر ع تع

ــر  ــاد الح ــفة االقتص ــى فلس ــاً ع ــام 2005 كان مبني ــم ع ــتور الدائ ــاذ الدس ــد نف بع

واالنفتــاح بوجــه االســتثامرات األجنبيــة، وهــذا يعنــي أن القوانــن الســابقة ال 

ــاز. ــد للنفــط والغ ــون جدي ــم صــدور قان ــد مــام يتحت ــاءم مــع الوضــع الجدي تت

ــث: أن الدســتور ينــصُّ عــى )الرشاكــة يف إدارة النفــط والغــاز بــن  الســبب الثال

الحكومــة االتحاديــة وحكومــات األقاليــم، وتوزيــع واردات النفــط بشــكل عــادل، 

وتخصيــص حصــة لألقاليــم املتــررة( وهــذه األمــور غــر منظمــة بقوانــن ســابقة، 

ــد. ــون جدي ــا بقان ــروري تنظيمه ــن ال م

إال أن الحكومــات املتتاليــة واملتعاقبــة أصبحــت حجــر عــرة أمــام إصــدار قانــون 

ــادي  إىل  ــاز االتح ــط والغ ــون النف ــرشوع قان ــم م ــم تقدي ــذ أن ت ــاز من ــط والغ للنف

مجلــس النــواب بتأريــخ 2007/7/4 التــي كانــت تؤكــد مــواد وفقــرات هــذا املــرشوع 

ــدأ إقــرار صاحيــات ســلطات اإلقاليــم يف إدارة  ــة عــى مب ــك األســباب املوجب وكذل

وتطويــر قطــاع النفــط والغــاز، وقــد ســبق أن تــم تقديــم هــذا املــرشوع إىل مجلــس 

شــورى الدولــة العراقــي بتأريــخ 2007/2/26 وســمحت 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 )112( مــن 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 

ــم  ــة إقلي ــة لحكوم ــدأ الرشاك ــرار مبب ــا اإلق ــة ورفضه ــة املتعاقب ــات العراقي الحكوم

ــون  ــع اتحــادي وهــو قان ــم الوحيــد يف العــراق(، مــن خــالل ترشي كوردســتان )اإلقلي

ــة تتحمــل كل املشــكالت  النفــط والغــاز العراقــي، مــا يعنــي أن الحكومــة االتحادي

القانونيــة مــن خــالل إبرامهــا العقــود النفطيــة مــع جهــات أجنبيــة، والقيــام بكافــة 

ــود  ــذه العق ــاق ه ــم نط ــون يرس ــود قان ــن دون وج ــرى، م ــة األخ ــات النفطي العملي

ــة  ــتان بالرشاك ــم كوردس ــق إقلي ــراف بح ــدم االع ــل ع ــن أج ــك م ــات، كل ذل والعملي

ــو  ــذي ه ــة ال ــند امللكي ــب س ــم مبوج ــذا اإلقلي ــاء ه ــة ألبن ــة مملوك ــروة وطني يف ث

ــتور. ــذا الدس ــن ه ــادة )111( م ــك يف امل ــه وذل ــي نفس ــتور العراق الدس
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الثالث الفصل 

قــراءة لقرار مجلس النواب العراقــي وحكم املحكمة االتحادية 

العليا حول اســتفتاء شعب كوردستان

املحــور األول: تقييم قرار مجلس النواب العراقي

    لقــد صــّوت عمــوم شــعب كوردســتان  لالســتقالل يف يــوم مشــهود وذلــك عندمــا خــرج 

يف صبيحــة يــوم االثنــن املصــادف 25 مــن أيلــول لعــام 2017 لشــهادة 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 )23( بتأريــخ 2017/9/25، وقــد 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 

ــن "التوصيات". م

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، كــام 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 ضمنــاً يف فقــرات املــادة )61( مــن 

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 )23( الصادر 

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 16 مــن أكتوبــر عندمــا تحركــت وحــدات 

عســكرية مــن الجيــش العراقــي وميليشــيات الحشــد الشــعبي باتجــاه كركــوك واملناطــق 

األخــرى، ومل تتوقــف هــذه القــوات بالهجــوم عــى املناطــق املتنــازع عليها كا 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، علــاً أن هــذا اإلجــراء العســكري مخالــف متامــاً ملا جــاء يف )أ/

الفقــرة األوىل مــن املــادة التاســعة( مــن الدســتور العراقــي التــي تحظــر اســتخدام القــوات 

املســلحة كأداة لقمــع الشــعب العراقي.

ــدأ  ــدأ الدســتوري املعــروف مبب ــم خــرق املب ــرار ت ــة مــن الق ــاً:  يف النقطــة الثالث ثاني

ــلطة  ــل الس ــها مح ــة نفس ــلطة الترشيعي ــت الس ــا وضع ــلطات( عندم ــن الس ــل ب )الفص

القضائيــة وذلــك مبطالبتهــا بتقديــم مســؤويل إقليــم كوردســتان إىل املحاكمــة متناســية 

أن إجــراء االســتفتاء ليــس عمــالً جرميــاً، وال ميكــن تقديــم أّي شــخٍص للمحاكــم الجزائيــة 

بســببه، ألن ذلــك يعــد خرقــاً 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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ثالثــاً: 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 

ــدواء عــن األطفــال والنســاء واملــرىض  عــى غلــق املنافــذ الحدوديــة ومتنــع الغــذاء وال

واعتبــار البضائــع التــي تدخــل مــن اإلقليــم  بضائــع "مهربــة"، والســؤال الذي يطرح نفســه 

هنــا: كيــف ميكــن ملجلــس نيــايب أن يقــدم عــى إعــالن 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 الــال إنســاين تجاههــم.

رابعــاً: يلــزم مجلــس النــواب يف الفقرة الســابعة مــن القرار الحكومة باســتدعاء الســفراء 

واملمثلــن يف الــدول التــي لديهــا ممثليــات ومكاتــب يف اإلقليــم لغــرض إبالغهــم بإغــالق 

ــذه  ــتان، وبه ــم كوردس ــارج إقلي ــات خ ــا إىل محافظ ــات ونقله ــات والقنصلي ــك املمثلي تل

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.

خامســاً: يطالــب مجلــس النــواب العراقــي يف الفقــرة العــارشة مــن هــذا القــرار الحكومــة 

االتحاديــة ب )إعــادة النازحــن القاطنــن يف إقليــم كوردســتان إىل مناطقهــم( وهــو مــؤرّش 

خطــر إىل أن تلــك العمليــة لــو متــت ســتكون عــن طريــق إجبــار هــؤالء النازحــن الذيــن 

ــن  ــل اآلخري ــه للتعايــش وتقبّ ــَذى ب ــم كوردســتان كمــالذ آمــن ومنــوذج يُحت ــاروا إقلي اخت

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 

ــدة  ــم القاع ــة كتنظي ــات اإلرهابي ــروز التنظي ــد ب ــيا بع ــان، وال س ــث األم ــتان حي كوردس
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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.

سادســاً: 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 وفقــاً 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 وفقــاً للحكــم الصــادر عــن املحكمة 

االتحاديــة العليــا رقــم 141/140 لســنة 2018 الــذي يقــي أن مجلــس النــواب ليــس لــه 

اختصــاص إصــدار القــرارات.

 

املحور الثاين: تقييــم حكم املحكمة االتحادية العليا

بعدمــا تــم إجــراء االســتفتاء عــى اســتقالل كوردســتان بتأريــخ 25 مــن أيلــول لعــام 

2017 و حصــل االســتفتاء عــى الرعيــة الشــعبية والجامهريــة، وهــذه الرعيــة 

مدعومــة ب)إرادة( شــعب  يطالــب بتقريــر مصــره الــذي تقــره جميــع املواثيــق والعهــود 

الدوليــة واإلعالنــات العامليــة، بعــد ذلــك متــت إقامــة أربــع دعــاوى قضائية أمــام املحكمة 

ــب، ويشــار إليهــم كأعــداء للشــعب  االتحاديــة العليــا مــن قبــل مجموعــة معروفــة بالتعصُّ
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الكــوردي وذلــك بتأريــخ 2017/11/20 وعــى إثــر ذلــك أصــدرت املحكمــة االتحاديــة العليا 

ــوم  ــه )) إن املرس ــاء في ــذي ج ــنة 2017 وال ــة لس ــم 89و91و92و93/ اتحادي ــم املرقّ الحك

اإلقليمــي املرقــم 106 الصــادر بتأريــخ 2017/6/9 مرســوم تضمــن إجراء االســتفتاء بتأريخ 

2017/9/25 يف إقليــم كوردســتان واملناطــق األخــرى خــارج اإلقليــم شــّملت باالســتفتاء 

يتعــارض ويخالــف أحــكام املــادة )األوىل( مــن الدســتور العراقــي((، وكــا جــاء يف نهايــة 

الحكــم املشــار إليــه ))وبنــاءً عليــه فــإن االســتفتاء الــذي أجــري يــوم 2017/9/25 يف إقليم 

كوردســتان واملناطــق األخــرى خارجــه التــي شــّملت باالســتفتاء ال ســند لــه مــن الدســتور 

ومخالــف ألحكامــه وعليــه قــرر الحكــم بعــدم دســتورية هــذا االســتفتاء((.

ــته  ــا ودراس ــة العلي ــة االتحادي ــن املحكم ــادر ع ــم الص ــر يف الحك ــان النظ ــد إمع وعن

وتحليلــه مــن جميــع الجوانــب نجــد أنــه قــد اســتند إىل املــادة )األوىل( واملــادة )109( 

مــن الدســتور الدائــم كدليــل قانــوين، وبالعــودة إىل مضمون هاتــني املادتني الدســتوريتني 

نجــد أن املادتــني تعالجــان ســيادة العــراق ووحــدة أرايض الدولــة العراقيــة، إذاً إن 

االســتدالل القانــوين لهــذا الحكــم القضــايئ كان بصــورة ضمنيــة وغــر مبــارشة لهاتــني 

املادتــني، 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 يــأِت 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 

ــة دون  ــل موجــود يف ذهــن رئيــس وأعضــاء املحكمــة االتحادي املادتــني املذكورتــني، ب

وجــود عبــارات تدعــم هــذا املفهــوم يف املادتــني املذكورتــني.

ميكــن القــول، لــو كانــت أحــكام املحكمــة االتحاديــة العليــا أحكامــاً 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 تفســراً ضمــن مجموعــة مــن املفاهيــم واملعــاين التي 

تحملهــا املــادة األوىل واملــادة )109( مــن 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 الســلطاِت العراقيــَة 

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 )63( مادة دســتورية 

يف الدســتور العراقــي الدائــم بحــق شــعب كوردســتان.

ــد صــدر نتيجــة ضغوطــات وتأثــرات  ــم ق ــا أن هــذا الحك كــا يجــب أن يكــون يف بالن

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

مــا تقــّدم يتّضــُح لنــا أن حــّق تقريــر املصــر، حــٌق ثابــٌت لجميع الشــعوب التــي تتوفر 

فيهــا رشوط كينونــة الشــعب، ســواء أكان هــذا الشــعب قــد حصل عــى االســتقال يف إطار 

دولــة أم ال، و كذلــك فــإن لألقاليــم يف الــدول االتحاديــة حــق تقريــر مصرهــم باالنفصال عن 

الدولــة األُم  إذا كانــت تتوفــر فيهــم رشوط كينونة الشــعب.

168



يجــوز للشــعب أن ميــارَس حــقَّ تقريــر املصــر بشــكل ســلمي، وهنــا يعــدُّ االســتفتاء 

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 قاعــدًة آمــرًة 

دوليــة، وأن الــرأي االستشــاري ملحكمــة العــدل الدوليــة يف 22/7/2010حــول إعــالن 

ــدة  ــر واح ــا يف 17/2/2008 يعت ــن رصبي ــتقالله ع ــد، اس ــرف واح ــن ط ــوفو، م كوس

ــر  ــث أق ــر، حي ــر املص ــق تقري ــراً لح ــاراً كب ــدُّ انتص ــي تع ــة الت ــوابق الدولي ــن الس م

بحقيقــة أن إعــالن اســتقالل الشــعوب مــن طــرف واحــد ليــس خرقــاً الحــكام القانــون 

الــدويل، وأن حــق تقريــر املصــر كمبــدأ هــو مــن حــق جميــع الشــعوب، وليــس حــراً 

بالشــعوب املُســتَعمرة مــن قبــل االنظمــة املُســتعِمرة، وإن حــق تقريــر املصــر أكــر 

ــذي يســتعمل  ــة ال ــدأ الســالمة اإلقليمي ــة، وأن مب ــدأ الســالمة اإلقليمي و أعــى مــن مب

كمــرر للوقــوف أمــام االنفصــال، حســب رأي املحكمــة املذكــورة، هــو فقــط للعالقــة 

بــن الــدول وليــس للعالقــة بــن الدولــة وجــزء مــن أبنــاء شــعبها، وأنــه يجــوز إعــالن 

االســتقالل يف الدولــة االتحاديــة مــن طــرف واحــد ودون موافقــة الحكومــة االتحاديــة 

 )Remedial Secession( يف املركــز، وأن املحكمــة قــد أقــرت مبــدأ االنفصــال العالجــي

يف الوقــت الــذي يســتحيل فيــه العيــش املشــرك.

فيــام يتعلــق بالدســتور، رأينــا أن املــادة )1٤0( مــن 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 

الكوردســتانية وإعــادة املُرّحلــن، إال أنــه وبقــرار ســيايس يف عــام )2012( تــم تعطيــل 

أعــامل لجنــة تنفيــذ املــادة )1٤0(، ليــس هــذا فحســب بــل بــدأت مــن جديــد بعــد ) 
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16 أكتوبــر( عمليــات التعريــب و ترحيــل املواطنــن الكــورد وفــرض التعريــب و احتــالل 

األرايض الزراعيــة للمواطنــن األصليــن يف تلــك املناطــق التــي تــم احتاللهــا مــن قبــل 

الجيــش العراقــي والحشــد الشــعبي.

ماعــدا الحــاالت املذكــورة تــم يف عــام )201٤(، وبقــرار ســيايس، إيقــاف إرســال 

ــعب  ــى ش ــيايس ع ــط س ــار وضغ ــرض حص ــم ف ــة وت ــن امليزاني ــم م ــة اإلقلي حص

ــش  ــس العي ــن أس ــاول أن تؤم ــة مل تح ــة االتحادي ــة إىل أن الحكوم ــتان إضاف كوردس

املشــرك، واالســتقرار وبنــاء الوطــن مــن خــالل التوزيــع العــادل للــواردات وثــروات 

ــألة  ــادي ملس ــام االتح ــار النظ ــن إط ــة، وضم ــس القانوني ــع األس ــك بوض ــد وذل البل

النفــط والغــاز، العالقــة والرشاكــة بــن االقاليــم واملحافظــات مــع الحكومــة االتحادية.

كذلــك يتبــّنُ لنــا مــن دراســة قــراَرْي مجلــس النــواب واملحكمــة االتحاديــة العليــا 

ــة  ــاء القانوني ــرات واألخط ــن الثغ ــو م ــا ال تخل ــتان أنه ــم كوردس ــتفتاء إقلي ــول اس ح

وأنــه لــو كانــت هنــاك جهــة مختصــة للطعــن لديهــا يف القراريــن لكانــت قــد نقضتهــام 

ــإن  ــوين ف ــب القان ــة إىل الجان ــة وإضاف ــص جوهري ــوب ونواق ــن عي ــوبهام م ــا يش ملِ

مــع  تعاملهــام  يف  الحياديــة  ويفتقــدان  املركزيــة،  للســلطة  منحــازان  القراريــن 

االســتفتاء وبالتــايل يُظِهــران بوضــوح املنحــى الســيايس وعــدم الحياديــة للجهتــن 

اللتــن أصدرتاهــام.
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نص البيان الختامي

 ملؤمتر املعارضة العراقية يف لندن
2002-12-17

ــدن  ــاء يف لن ــوم الثالث ــه الي ــى أعامل ــذي أنه ــة ال ــة العراقي ــر املعارض ــر مؤمت أق

وثيقــة مــن عــر صفحــات بعنــوان "البيــان الســيايس ملؤمتــر املعارضــة العراقيــة". 

ويف مــا يــي النــص الحــريف الكامــل للبيــان:

بســم هللا الرحمن الرحيم

البيان الســيايس ملؤمتر املعارضة العراقية

14-15 كانون األول/ ديسمرب 2002

عــاش العــراق ومنــذ مــا يزيــد عــى ثالثــة عقــود أســوأ حقبــة مــن تاريخــه 

الطائفــي  العنــري  الدكتاتــوري  النظــام  تســلط  بســبب  املعــارص  الســيايس 

الوطــن وخارجــه. داخــل  ومغامراتــه وحروبــه  واإلرهابيــة  القمعيــة  ومامرســاته 

ــاوالت  ــن املح ــلة م ــرت سلس ــي، وج ــعب العراق ــل الش ــرة ناض ــك الف ــوال تل وط

ــي  ــام القمع ــا النظ ــي فرضه ــاذة الت ــة الش ــاء الحال ــتهدفت إنه ــي اس ــة الت الجريئ

ــاء  ــلحة الرف ــوات املس ــاء الق ــن أبن ــعة م ــح واس ــه رشائ ــاركت في ــعبنا ش ــى ش ع

ــة  ــة واملذهبي ــة والديني ــات القومي ــن كل القطاع ــعبية وم ــية والش ــوى السياس والق
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ــي  ــلحة والت ــة املس ــك املقاوم ــا يف ذل ــائل مب ــع الوس ــة بجمي ــة املرشوع للمقاوم

توجــت أنتفاضــة مــارس/ آذار املجيــدة يف العــام 1991 التــي أســهم فيهــا املاليــن 

مــن العراقيــن مــن مدنيــن وعســكرين مــن العــرب والكــرد والرتكــان واآلشــورين، 

ــّنة، وكادت تلقــي بالنظــام إىل مســاقط التاريــخ التــي يســتحقها. ومــن الشــيعة والسُّ

ــاً  ــإن ظروف ــت ف ــي قدم ــاء الت ــزارة الدم ــات وغ ــم التضحي ــن حج ــم م ــى الرغ وع

خارجــة عــن إرادة شــعبنا الصابــر حالــت دون تحقيــق تطلعــات العراقيــن وآمالهــم 

ــالم. ــدل والس ــة والع ــن الدميقراطي ــس م ــى أس ــم ع ــاء وطنه ــادة بن إلع

ــتثار  ــالل اس ــن خ ــي وم ــعبنا العراق ــام ش ــدداً أم ــة مج ــر الفرص ــوم إذ تتواف والي

بعــض معطيــات العامــل الــدويل إلســقاط النظــام الفــايش وإنجــاز عمليــة التغيــر، 

ــق هــذا  ــة تحقي ــدة ومشــرتكة تقــوم عــى وجــوب التمســك بحتمي ــاق جدي ــد آف تتول

اإلنجــاز الوطنــي ودعــم عمليــة التغيــر لصالــح شــعبنا بالدرجــة األســاس مــع 

مراعــاة املصالــح املرشوعــة لــدول الجــوار اإلقليمــي العــريب واإلســالمي واملجتمــع 

الــدويل.

ومــن أجــل ذلــك، فــإن مؤمتــر املعارضــة العراقيــة الشــامل لغالبيــة قــوى وتيــارات 

ــراق  ــاذ الع ــل إنق ــن أج ــعار "م ــت ش ــد تح ــة املنعق ــة الوطني ــخصيات املعارض وش

وتحقيــق الدميقراطيــة" يف الفــرتة مــن 14-15 ديســمرب/ كانــون األول 2002 يف 

ــابقة  ــات الس ــرات واالجتاع ــية للمؤمت ــات األساس ــادئ واملتبني ــد املب ــدن يؤك لن

التــي عقدتهــا املعارضــة العراقيــة، خصوصــا مؤمتــر صــالح الديــن 1992 والخطــاب 

ــطس/آب 2002. ــنطن يف أغس ــة يف واش ــد املعارض ــيايس لوف الس
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ومن هذا املنطلــق فقد اتّخذ املؤمتر القرارات والتوصيات 

التالية:

1( دور املعارضــة العراقية يف عملية التغيري:

أقــر املجتمعــون بأولويــة دور املعارضــة الوطنيــة بتياراتهــا وتنظيامتهــا املختلفــة 

ــع  ــه يف جمي ــة وأهميت ــة العراقي ــاحة الجغرافي ــداد الس ــى امت ــعبنا وع ــر ش وجامه

ــا  ــة أوضاعه ــع طبيع ــجم م ــذي ينس ــكل ال ــة وبالش ــر املرتقب ــة التغي ــل عملي مراح

ــا.. ــا وقدراته ــة وإمكاناته امليداني

2( مســتقبل العراق والدميقراطية:

ــا  ــن( وانطالق ــكل العراقي ــة )ل ــة فدرالي ــة تعددي ــة برملاني ــة دميقراطي ــراق دول الع

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

التمييــز بســبب العــرق أو الديــن أو الجنــس أو املذهــب، يؤكــد املؤمتــر رضورة وضــع 

ــة الشــعب العراقــي ويفصــل بــن الســلطات  ــه تركيب ــم للبــالد يراعــى في دســتور دائ

ــوق  ــون حق ــون ويص ــيادة القان ــدأ س ــزم مبب ــة ويلت ــة والقضائي ــة والتنفيذي الترشيعي

ــات العامــة والخاصــة ويحــرم مؤسســات املجتمــع املــدين. اإلنســان والحري

3( اإلسالم دين الدولة:

الديــن اإلســالمي مــن ثوابــت الدولــة العراقيــة وأحــكام الرشيعــة اإلســالمية مصــدر 

أســايس مــن مصــادر الترشيــع ويؤكــد املؤمتــر عــى رضورة االهتــداء بقيمــه النبيلــة 

ــالم  ــة واإلع ــه يف الثقاف ــه وتعاليم ــاة منهج ــرة ومراع ــه الخ ــمحة ومبادئ ــه الس ومثل

واملناهــج الربويــة مــع احــرام جميــع األديــان الســاموية واملعتقــدات األخــرى.
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4( دولة القانون:

ــأر العشــوايئ وأي  ــه ال مــكان للفــوىض وحــاالت االنتقــام والث أقــر املجتمعــون أن

صيغــة تجاوزيــة وغــر قانونيــة تريــد أن تفــرض نفســها عــى أجــواء العــراق القــادم، 

ــا يف  ــذا مجراه ــد أن يأخ ــون ال ب ــدل والقان ــا وأن الع ــا ودوافعه ــت مربراته ــاً كان أي

ــة  ــات القانوني ــة والجه ــلطات القضائي ــا الس ــتنظر به ــي س ــاالت الت ــة كل الح معالج

ــاوزات  ــق يف كل التج ــتتوىل التحقي ــي س ــاص والت ــة ذات االختص ــة أو الدولي املحلي

املدنيــة كمصــادرة الحقــوق واألمــوال والجرائــم الجنائيــة والسياســية املرتكبــة ذات 

ــة  ــادة الجاعي ــي واإلب ــر العرق ــم التطه ــا جرائ ــا فيه ــة مب ــندة واملثبت ــة املس األدل

ــم الحــرب. وجرائ

5( القرار السيايس:

أقــر املؤمتــر رضورة إرشاك جميــع مكونــات الشــعب العراقــي مــن العــرب والكــورد 

والســنة  الشــيعة  املســلمني  ومــن  وغرهــم،  والكلــدان  واآلشــوريني  والرتكــان 

واملســيحيني واألزديــني واألديــان الســاوية األخــرى يف صناعــة القــرار الســيايس.

6( رفــض أي تدخــات تهــدف إىل تجــاوز إرادة الشــعب العراقــي يف عمليــة 

التغيــر:

ــام  ــن النظ ــص م ــي للتخل ــعب العراق ــناد الش ــة إلس ــر األرسة الدولي ــو املؤمت يدع

الدكتاتــوري القائــم ويرفــض املؤمتــر أي صيغــة مــن صيــغ االحتــال أو الحكــم 

العســكري املحــي أو األجنبــي أو الوصايــة الخارجيــة أو التدخــل اإلقليمــي، ويؤكــد 

رضورة احــرتام ســيادة العــراق واســتقال 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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ــة  ــق الدولي ــود واملواثي ــة العه ــان وبقي ــوق اإلنس ــي لحق ــان العامل ــدة واإلع املتح

ــة  ــة ومنظم ــدول العربي ــة ال ــاق جامع ــزام مبيث ــك االلت ــوق وكذل ــذه الحق ــة به الخاص

ــامي. ــر اإلس املؤمت

7( املســألة الطائفية وتصفية آثارها:

لقــد تعــرض الشــيعة يف العــراق شــأنهم يف ذلــك شــأن الطوائــف األخــرى طــوال 

الحــايل لاضطهــاد والتعســف  النظــام  املرحلــة املاضيــة، وخصوصــا يف ظــل 

ــة  ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــية واالقتصادي ــة والسياس ــم املدني ــمل حقوقه ــزل ش والع

واملذهبيــة، مــام أخــل بالتــوازن االجتامعــي للبــاد وعــرض الوحــدة الوطنيــة وروح 

ــة  ــزة الخاص ــع واألجه ــات القم ــاع سياس ــر وأش ــد املخاط ــامح ألش ــي والتس التآخ

ــع  ــي بجمي ــع العراق ــى املجتم ــيطرة ع ــاورة للس ــذب واملن ــداع والك ــاليب الخ وأس

ــة الشــيعية مــام أفقــد الشــعب العراقــي واحــدا  ــه مبــا فيهــا األغلبي أطيافــه وقوميات

مــن أهــم عوامــل مصاناتــه ودفاعاتــه وأفســح املجــال للسياســات الدكتاتوريــة 

ــة. ــن كاف ــب العراقي ــة أن تصي ــة والطائفي والعنرصي

لذلــك يــرى املؤمتــر رضورة اإلرساع بتصفيــة كل السياســات الطائفيــة وتحرميهــا 

ورعايــة جميــع الحقــوق املرشوعــة املنتهكــة للشــيعة ويديــن السياســات البغيضــة 

والتدخــل يف شــؤونها  العلميــة  والحــوزات  أنتهــاك حرمــة املرجعيــة  املتمثلــة 

ــام  ــن العظ ــع الدي ــل مراج ــك قت ــن كذل ــا، ويدي ــوبيهم عليه ــرض محس ــا وف وتطويقه

ــم. ــال لذكره ــع املج ــام ال يس ــب اآلالف م ــال وتعذي ــامء واعتق ــم والعل وعوائله

ويســتنكر املؤمتــر سياســات التعــرض لحقــوق املؤسســة والحــوزة الدينيــة 

ــينيات  ــاجد والحس ــر املس ــة وتدم ــدن املقدس ــة امل ــف األرشاف ويف بقي يف النج

واملراكــز اإلســامية واملكتبــات ومنــع الكتــب وفــرض الرقابــة عليهــا وعــدم الســامح 
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بإقامــة الشــعائر املذهبيــة وتدمــر قــرى وقصبــات الشــيعة وهــدم بيوتهــم وتجفيــف 

مناطقهــم وتهجرهــم 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 

ــم. ــادرة ممتلكاته ــم ومص ــز أبنائه ــم وحج ــة عنه ــية العراقي الجنس

ويــرى املؤمتــر أن الدســتور العراقــي الجديــد يجــب أن يضمــن عــدم تكــرار هــذه 

األعــال وحايــة جميــع مكونــات الشــعب العراقــي دون تفريــق.

8( حــول حمالت اإلبادة الجامعية وحلبجة واألنفال:

يديــن املؤمتــر مــا تعــرض لــه شــعب كردســتان العــراق مــن متييــز وقهــر واضطهــاد 

ــة  ــادة الجاعي ــات اإلب ــة حم ــورة خاص ــري وبص ــدام العن ــام ص ــل نظ ــن قب ــم م منظ

)الجينوســايد( وعمليــات األنفــال ســيئة الصيــت التــي شــملت أكــر مــن 180 ألــف 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.

9( حــول التهجــري والتطهري العرقي وتغيري الواقع القومي:

األســلحة  واســتخدام  العرقــي  والتطهــر  القــري  التهجــر  املؤمتــر  يديــن 

الكياويــة وتغيــر الهويــة القوميــة ومــا جــرى مــن تغيــر يف الواقــع القومــي ملناطــق 
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ــو  ــا ويدع ــديل وغريه ــار ومن ــيخان وزم ــنجار والش ــن وس ــور وخانق ــوك ومخم كرك

ــة: ــراءات التالي ــر اإلج ــك ع ــا، وذل ــة آثاره ــر إىل إزال املؤمت

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.

املهجريــن  العراقيــن  وجميــع  الفيليــن  الكــرد  عــودة  ت- 

بذريعــة أصولهــم اإليرانيــة إىل خــارج البــاد بغــّض النظــر 

ــن  ــق م ــه ح ــلطة دون وج ــم الس ــن جردته ــم والذي ــن أصوله ع

ــيتهم  ــم بجنس ــان متتعه ــراق وض ــة، إىل الع ــم العراقي مواطنته

ــة وإعــادة ممتلكاتهــم إليهــم وتعويضهــم عــن الخســائر  العراقي

ــن  ــن الفيلي ــري املعتقل ــن مص ــف ع ــم والكش ــت به ــي لحق الت

.1980 أبريل/نيســان  منــذ 

ــام  ــا النظ ــام به ــي ق ــة الت ــراءات اإلداري ــع اإلج ــاء جمي ث- إلغ

منــذ العــام 1968 والتــي اســتهدفت تغيــري الواقــع الدميوغــرايف 

ــراق. ــتان الع يف كردس

10( الفدراليــة وحل القضية الكردية:

ــة وســبل الحــل املنشــود لهــا، أكــد املؤمتــر حقيقــة  ــة الكردي ــد دراســة القضي عن

التنــوع والتعــدد يف تركيبــة املجتمــع العراقــي القوميــة واملذهبيــة والسياســية وأجمــع 

عــى أهميــة تعزيــز وترســيخ الوحــدة الوطنيــة الطوعيــة بتحقيــق املســاواة التامــة بن 

جميــع املواطنــن آخذيــن بنظــر االعتبــار مــا أقــره مؤمتــر صــاح الديــن واالجتاعــات 
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األخــرى للمعارضــة العراقيــة والخطــاب الســيايس للقــاء قيــادة املعارضة يف واشــنطن 

يف أغســطس/ آب 2002 وتبنــى املجلــس الوطنــي لكردســتان العــراق مرشوعــا فدراليــا 

متكامــا يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 7 نوفمــر/ 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 

ــد  ــة بع ــتورية العراقي ــات الدس ــار املؤسس ــة يف إط ــكلة الكردي ــل املش ــاس لح كأس

القضــاء عــى نظــام صــدام الدكتاتــوري وإحــداث التغيــر املنشــود.ويف هــذا الصــدد 

ــى  ــه ع ــن قوميات ــش ب ــراق والتعاي ــدة الع ــى وح ــديد ع ــه الش ــر حرص ــد املؤمت أك

ــاري. أســاس االتحــاد االختي

ــتان  ــعب كردس ــة لش ــة والعادل ــح املرشوع ــة املطام ــى تلبي ــاع ع ــدد االجت وش

ــدويل  ــوين ال ــدأ القان ــاس املب ــى أس ــع ع ــاد والقم ــر االضطه ــع مظاه ــة جمي وتصفي

الــذي يقــر حقــه يف تقريــر املصــر وتأكيــد روح األخــوة واالتحــاد والرشاكــة يف الوطــن.

11( حقوق 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.

12( حقوق اآلشوريني:

ــرورة  ــر ب ــوريون فأق ــه اآلش ــرض ل ــذي تع ــر ال ــاد والقه ــر االضطه درس املؤمت

ضــان مســاواتهم مــع اآلخريــن ووجــوب متتعهــم بحقوقهــم القوميــة والثقافيــة 

ــتوريا ــك دس ــة ذل ــددة وصيان ــة مح ــة قانوني ــن صيغ ــة ضم ــة املرشوع واإلداري
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13( مأساة أهوار العراق:

إنســانية وبيئيــة تســببت يف تجفيــف  األهــوار إىل مأســاة  تعرضــت مناطــق 

مســاحات شاســعة منهــا وتدمــر املنطقــة تدمــرا كامــا وتجفيــف مصــادر العيــش 

ــن  ــة م ــة خاص ــب رعاي ــا يتطل ــو م ــا، وه ــن أبنائه ــرات اآلالف م ــر ع ــا وتهج فيه

النظــام الجديــد إلعــادة ســكانها إىل مناطقهــم مــع تقديــم التعويضــات واملســاعدات 

ــا. ــم ألبنائه ــش الكري ــادر العي ــر مص ــة وتوف ــوض باملنطق ــة للنه الازم

14( حــول القوانني والقرارات الجائرة:

يدعــو املؤمتــر إىل تجميــد ثــم إلغــاء جميــع القوانــن والقــرارات واألنظمــة 

والرتكــان  الكــرد  ضــد  واملوجهــة  النظــام  أصدرهــا  التــي  الجائــرة  العنرصيــة 

الشــيعة. ضــد  املوجهــة  والطائفيــة  واآلشــورين 

15( حول تجربة إقليم كردســتان العراق:

ــة  ــة والدميقراطي ــراق يف الحري ــتان الع ــم كردس ــة إقلي ــاً تجرب ــر عالي ــم املؤمت يقي

واإلعــار، وهــي تــدل بالواقــع امللمــوس عــى مــا ميكــن أن ينجــزه العراقيــون 

ــكان  ــر أن باإلم ــرى املؤمت ــة، وي ــن الدكتاتوري ــرروا م ــم تح ــاءة إن ه ــال بن ــن أع م

ــق  ــى طري ــة ع ــوة متقدم ــا خط ــة باعتباره ــة الناجح ــذه التجرب ــن ه ــتفادة م االس

التغيــر الدميقراطــي املنشــود يف العــراق، وحــل الخافــات عــن طريــق الحــوار 

ــيايس. ــل الس ــف يف العم ــذ العن ــاء ونب ــوي البن األخ

مؤسســاتها  مــع  والتعامــل  ودعمهــا  التجربــة  صيانــة  إىل  املؤمتــر  ويدعــو 

ــاد  ــد للب ــع دســتور دميقراطــي فــدرايل جدي ــم تري ــى يت ــة حت ــة املنتخب القانوني

مبــا فيــه إقليــم كردســتان العــراق ودمــج فصائــل البيشــمركة يف القــوات املســلحة 

ــة. العراقي
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16( األجهزة األمنية:

مــن  اآلالف  لعــرات  الجامعــي  القتــل  يف  النظــام  سياســة  املؤمتــر  يديــن 

لــآالف مــن املواطنــن والكــوادر السياســية  العراقيــن والتصفيــات الجســدية 

ــن كل  ــق ع ــف الحقائ ــى رضورة كش ــر ع ــد املؤمت ــش، ويؤك ــاط الجي ــة وضب والعلمي

تلــك الجرائــم ومحاكمــة املســؤولن عنهــا قانونيــا.

ــر  ــام لقه ــتحدثها النظ ــي اس ــة الت ــزة القمعي ــاء األجه ــروري إلغ ــن ال ــرى م وي

وإرهــاب املواطنــن وإعــادة تشــكيل الجهــاز األمنــي الــذي يرعــى حرمــة القوانــن 

ــون. ــق القان ــاد وف ــن الب ــان وأم ــة واإلنس ــوق املواطن وحق

17( الجيش والقوات املسلحة:

أكــد املجتمعــون عــى أهميــة إعــادة بنــاء املؤسســات العســكرية والقــوات 

ــكرة  ــات عس ــن نزع ــدا ع ــليم بعي ــي س ــي ووطن ــو مهن ــى نح ــة ع ــلحة العراقي املس

ونبــذ  والطائفــي  القومــي  التمييــز  وسياســات  الداخليــة  والرصاعــات  املجتمــع 

ــاد  ــا وإبع ــة دولي ــلحة املحرم ــامل وكل األس ــار الش ــلحة الدم ــر أس ــاريع تطوي مش

ــه  ــد مهمت ــي وتحدي ــدوان الخارج ــج الع ــي ونه ــع الداخ ــامل القم ــن أع ــش ع الجي

ــامر. ــن واإلع ــن الوط ــاع ع بالدف

18( األوضــاع االقتصادية وتصفية آثار حربني مدمرتني:

يحمــل املؤمتــر النظــام الحــايل مســؤولية التدهــور االقتصــادي واملعــايش 

ــه  ــذي يعيشــه العــراق بتدمــر وتهجــر املايــن مــن أبنائ واألمنــي واالجتامعــي ال

عــى  والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  ويحيــي  الخــارج  إىل  ســكناهم  مناطــق  مــن 

اســتضافتهم وتقديــم املاجــئ والتســهيات 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 

ــاذة  ــرة الش ــك الف ــات تل ــار ومرتب ــاء آث ــن وإنه ــالق رساح األرسى واملحتجزي إلط

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 بســالم وأمــن.

كــا يطالــب املجتمــع الــدويل والــدول الشــقيقة والصديقــة واملؤسســات والهيئات 

ــاوية  ــاع املأس ــاوز األوض ــة لتج ــرة االنتقالي ــالل الف ــراق خ ــاعدة الع ــة ملس الدولي

ــدة ويف  ــه أطــراف عدي ــي يعيشــها شــعبه مــن خــالل مــروع متكامــل تســهم في الت

ــة. مجــاالت مختلف

ويؤكــد عى رضورة اإلجراءات العاجلة التالية:

أ- تعبئــة حجــم كبــر مــن املــوارد عراقيــا ومــن الجهــات الدوليــة 

واإلقليمية.

ــه  ــن طاقت ــى م ــد األق ــل إىل الح ــراق أن يص ــمح للع ب- أن يس

ــط. ــة للنف التصديري

الديــون  مشــكلة  لحــل  الدائنــة  الجهــات  مــع  التفــاوض  ت- 

العــراق. عــى  املرتبــة  والتعويضــات 
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ث- الطلــب مــن املجتمــع الــدويل وخاصــة الــدول الصديقــة 

ــاعدة  ــارج واملس ــدة يف الخ ــة املجم ــدة العراقي ــاق األرص إلط

للكشــف عــن ثــروة صــدام واملتورطــن معــه واألفــراد والــركات 

يف  باســمهم  املفتوحــة  والحســابات  الحقيقيــة  أو  الوهميــة 

مختلــف البلــدان ووضــع اليــد عليهــا باعتبارهــا جــزءا مــن 

ــي. ــعب العراق ــام للش ــال الع امل

ــة كل  ــادة دراس ــد بإع ــم الجدي ــر الحك ــب املؤمت ــا يطال ج - ك

أبرمهــا  التــي  والنفطيــة  واالقتصاديــة  التجاريــة  االتفاقــات 

والــدول  الــركات  مــع   1990 أغســطس/آب  منــذ  العــراق 

إبرامهــا. يف  العــراق  ومصلحــة  قانونيتهــا  وتشــخيص 

ح - ويطالــب املؤمتــر الحكــم الجديــد بشــكل خــاص بالتعــاون 

ــن  ــن م ــاق رساح األرسى واملحتجزي ــت إلط ــران والكوي ــع إي م

ــرى. ــلبية األخ ــار الس ــاء كل اآلث ــن وإنه الطرف

19( برنامــج النفط مقابل الغذاء:

ــل الغــذاء  يــرى املؤمتــر أن مــن الــروري الحفــاظ عــى برنامــج النفــط مقاب

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 

ــل  ــرة وذوي الدخ ــات الفق ــة للطبق ــعب وخاص ــم للش ــش الكري ــباب العي ــر أس توف

ــى  ــرادات ع ــادل لإلي ــع الع ــة والتوزي ــج التنمي ــأن برام ــذ بالحس ــدود وتأخ املح

ــة. ــاد كاف ــق الب ــم ومناط أقالي
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20( ( قانون جديد للجنســية:

أقــر املجتمعــون بــرورة قيــام الســلطات االنتقاليــة فــورا بتســهيل عــودة 

ــايف  ــن والالجئــن العراقيــن مــن مختلــف املن ــن واملهاجري املاليــن مــن املهجري

ــع  ــة م ــم الرسيع ــهل عودته ــي تس ــية الت ــتلزمات األساس ــر املس ــات وتوف واملغرتب

ــم  ــن إليه ــكات املهجري ــادة ممتل ــن وإع ــار الوط ــادة إع ــاركة يف إع ــم للمش عوائله

ــم. ــت به ــي لحق ــائر الت ــن الخس ــم ع وتعويضه

21( تســهيل عودة املهجرين واملهاجرين والالجئني العراقيني:

أقــر املجتمعــون بــرورة قيــام الســلطات االنتقاليــة فــورا بتســهيل عــودة 

ــايف  ــن والالجئــن العراقيــن مــن مختلــف املن ــن واملهاجري املاليــن مــن املهجري

ــع  ــة م ــم الرسيع ــهل عودته ــي تس ــية الت ــتلزمات األساس ــر املس ــات وتوف واملغرتب

ــم  ــن إليه ــكات املهجري ــادة ممتل ــن وإع ــار الوط ــادة إع ــاركة يف إع ــم للمش عوائله

ــم. ــت به ــي لحق ــائر الت ــن الخس ــم ع وتعويضه

22( دور الكفــاءات األكادميية والعلمية:

ــة وكل  ــة واالختصاصي ــات األكادميي ــويل الجمعي ــرورة ت ــون ب ــويص املجتمع ي

العلــاء العراقيــن الذيــن تراكمــت لديهــم مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة والتحصيــل 

العلمــي وضــع خرباتهــم يف خدمــة الخطــط اإلمنائيــة اآلنيــة واملســتقبلية ويف 

ــام. ــقوط النظ ــال س ــة ح ــاالت املختلف املج

ــرات  ــع ع ــه م ــن تضامن ــن ع ــراق ويعل ــة يف الع ــهداء الحري ــر ش ــي املؤمت يحي

اآلالف مــن الســجناء واملعتقلــن السياســين الذيــن ميكثــون خلــف قضــأن ســجون 

النظــام منــذ ســنن وكذلــك مــع ذويهــم.. كــا يحيــي املؤمتــر أهلنــا داخــل العــراق 
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وكل زاويــة وشــر منــه ويفخــر بــروح املقاومــة البطوليــة التــي تســخر مبهــازل 

ــر  ــف والتزوي ــات التزيي ــن عملي ــا م ــجناء وغريه ــاق الس ــة إط ــتفتاء ومرسحي االس

ــدا. ــة ج ــه قريب ــاعة خاص ــت س ــذي بات ــي ال ــعبنا العراق إلرادة ش

يف مــا يــي الئحــة بأعضــاء لجنــة املتابعــة والتنســيق التــي أقرهــا مؤمتــر 

ــن 65  ــون م ــدن، ويتك ــاء يف لن ــوم الثاث ــه الي ــام أعامل ــة يف خت ــة العراقي املعارض

شــخصية أضيــف إليهــا يف وقــت الحــق عــرة آخريــن:

- إبراهيم حمودي

2- أحمد الجلبي

3- العقيد أحمد عي محســن

4- أكرم الحكيم

5- ألرت يلدا

6- إياد السامرايئ

7- إياد عاوي

8- أيهم السامرايئ

9- السيدة بيان األعرجي

10- بيان جر

11- توفيق اليارسي

12- جال طالباين

13- جنيد منكو

14- جواد العطار

15- جوهر نامق

16- حاتم مخلص

17- حاتم شــعان أبو الجون

18- حاجم الحسيني

19- حامد البيايت

20- حسني الجبوري
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21- حسني الشعالن

22- حسني الشامي

23- رضا جواد تقي

24- الســيدة سعاد الكرمياوي

25- سعد البزاز

26- سعد جواد

27- سعد صالح جرب

28- سعدون الدليمي

29- سنان الشبيبي

30- صادق املوسوي

31- الســيدة صفية السهيل

32- صــالح الدين بهاء الدين

33- صالح الشيخيل

34- صنعان أحمد آغا

35- طارق األعظمي

36- عادل عبد املهدي

37- عباس البيايت

الحكيم 38- عبدالعزيز 

39- عبد الســتار الجمييل

40- عبد املجيد الخويئ

41- عز الدين سليم

42- عيل بن الحسني

43- غسان العطية

44- فاروق رضاعة

45- فؤاد معصوم

46- قادر عزيز

47- كريم أحمد

48- كنعان مكية

49- كورست رسول عيل
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50- كوران طالباين

51- محمــد بحر العلوم

52- محمد تقي املوىل

53- محمد الحيدري

54- محمــد عبد الجبار

55- محمــد الحاج محمود

56- مسعود بارزاين

57- مشعان الجبوري

58- مرض شوكت

59- موفق الربيعي

60- ناجي حلمي

61- نجم الدين كريم

62- هوشيار زيباري

63- اللواء الركن وفيق الســامرايئ

64- وليد محمد صالح

65- يونادم يوسف كنا
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الوثيقة السياسية لضامن حقوق املكّونات القومية 
والدينية يف كوردستان

ــت  ــي كان ــة الت ــة املختص ــل اللجن ــن قب ــدت م ــة أع ــذه الوثيق ه

ــكاري،  ــو ه ــة )رومی ــم وعضوي ــل ابراهی ــور خلی ــت إرشاف الدكت تح

شــيخ شــامو، منــی القهوجــي، فیــان دخيــل، د.طالــب كاكەيــي، كريم 

ســليامن، هــاالن هرمــز، محمــد ســعدالدين(، تــم املصادقــة علیهــا، 

ــوم ۲٤/  ــتفتاء يف ي ــا لالس ــة العلي ــامع للجن ــر اجت ــامع، يف آخ باإلج

ــول/۲۰۱۷. ایل

نحــن أعضــاء املجلــس األعــى لالســتفتاء يف كوردســتان باعتبارنــا ممثــي 

ــع  ــن الجمي ــتان وط ــا أن كوردس ــن إميانن ــاً م ــتانية، انطالق ــزاب الكوردس ــم األح معظ

مــن كــورد وتركــامن والكلــدان الرسيــان اآلشــوريني والعــرب واألرمــن، ومــن مســلمني 

ــبك،  ــة والش ــة مندائي ــتيني وصابئ ــود وزرادش ــة ويه ــيحيني وكاكائي ــني ومس وإيزيدي

ويف الوقــت الــذي نســتذكر االضطهــاد واالســتبداد واملــآيس التــي تعــرّض لهــا شــعب 

كوردســتان بكافــة مكّوناتــه منــذ عقــود، وإدراكاً منــا أن القضــاء عــى تلــك املــآيس 

ال ميــرُّ 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، وتكرميــاً ألرواح شــهدائنا مــن أجــل التحــرُّر والقضــاء 

عــى التمييــز، واســتلهاماً مــن روح التســامح والتآخــي وقبــول اآلخــر التــي يتحــى 

بهــا شــعب كوردســتان، وإميانــاً منــا بحقــوق اإلنســان األساســية وبكرامتــه وقيمتــه 
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ــي  ــادئ الت ــاداً باملب ــا، واسرتش ــا وكبريه ــعوب صغريه ــاوية للش ــوق املتس وبالحق

ــة  ــة والديني ــات القومي ــوق األقلي ــرتام حق ــول اح ــة ح ــات الدولي ــا االتفاقي تتضمنه

واللغويــة وحاميتهــا وتنميتهــا، وإميانــاً منــا أن تتمتــَع املكّونــاُت يف كوردســتان 

ــز  ــهم يف تعزي ــة سيس ــون والعدال ــيادة القان ــة وس ــس دميقراطي ــى أس ــا ع بحقوقه

األمــن والســام ليــس يف كوردســتان وحســب، بــل ويف املنطقــة والعــامل أيضــاً، لــكل 

ــة عــى األســس اآلتيــة: ــا تنظيــم العاقــة بــن املكّونــات والدول ذلــك قررن

املادة )1(:  

اإلقــرار بالتعدديــة القوميــة والدينيــة واملذهبيــة والثقافيــة للمجتمــع 

الكوردســتاين وضــان حقــوق جميــع املكونــات عــى أســاس املواطنــة 

ــعائر  ــة الش ــة ومارس ــة والعقائدي ــات الديني ــاة الخصوصي ــاواة ومراع واملس

والطقــوس والحفــاظ عــى دور العبــادة والعنايــة بهــا.

املادة )2(:

القوميــة والثقافيــة واإلداريــة للرتكــان والكلــدان  أ. ضــان الحقــوق 

الرسيــان اآلشــوريني والعــرب واألرمــن، بــدءاً بــاإلدارة الذاتيــة والحكــم الــذايت 

والالمركزيــة وصــوالً اىل الفدراليــة يف مناطــق املكونــات التاريخيــة اســتناداً 

ــام 1957. ــاء ع إلحص

ــذايت  ــم ال ــة والحك ــاإلدارة الذاتي ــدي ب ــون االيزي ــوق املك ــان حق ب. ض

والالمركزيــة وصــوالً إىل الفدراليــة يف مناطــق ذات الكثافــة الســكانية للمكون، 

وينظــم ذلــك بقانــون.

املادة )3(:

 ضان 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(: 

ــة  ــات التنفيذي ــة يف املؤسس ــة والديني ــات القومي ــاركة املكون ــان مش ض

واملناصــب الســيادية ويف املنظومــة الدفاعيــة وقــوى األمــن الداخــي وقــوات 

البيشــمركة حســب القوانــن النافــذة.

املادة )6(: 

ــة  ــة واألرمني ــة والعربي ــة والرسياني ــة والرتكاني ــات الكوردي ــار اللغ  اعتب

ــون. ــك بقان ــم ذل ــتان وينظ ــمية يف كوردس ــات رس لغ

املادة )7(: 

دستان وشعاره ونشيده الوطني اىل املكونات وينظم بقانون.

املادة )8(: 

تنظــم األعيــاد واملناســبات القومية والدينيــة والعطل الرســمية للمكونات 

بقانون.

املادة )9(: 

ــة  ــوس الديني ــعائر والطق ــة الش ــد ومارس ــة املعتق ــة حري ــل الدول تكف

ــة. ــات الديني ــة املكون لكاف

املادة )10(: 

ألتبــاع املكونــات الدينيــة غري املســلمة إتباع األحــكام الخاصــة بأحوالهم 

ــكام  ــرض أح ــدم ف ــخصية وع ــواد الش ــم امل ــكيل محاك ــر تش ــخصية ع الش

ديانــة عــى أتبــاع ديانــة أخــرى. 
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املادة )11(: 

إزالــة ومنــع التغيــر الدميوغــرايف يف مناطــق املكونــات التاريخيــة 

اســتناداً إلحصــاء 1957 منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة وإزالــة املظــامل وآثــار 

اإلبــادة الجامعيــة التــي تعــرّض لهــا الكــورد االيزيديــون والكلــدان الرسيــان 

ــي  ــق الت ــة املناط ــرى وتنمي ــات األخ ــائر املكون ــامن وس ــوريون والرتك اآلش

ــة. ــض األرضار الواقع ــار وتعوي ــت إىل الدم تعرض

املادة )12(:

ضــامن حــق إنشــاء املجالــس والرابطــات والجمعيــات واملنظــامت 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 الدستورية1

مقدمة

اعتــاداً  عــى نــص الفقــرة 21 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي يشــر إىل هــدف 

األمــم املتحــدة الرامــي " إىل إمنــاء العالقــات الدوليــة  بــن األمــم عــى أســاس احرتام 

ــا  ــكل منه ــون ل ــن الشــعوب وأن يك ــوق ب ــن الحق ــذي يقــي بالتســوية ب ــدأ ال املب

حــق تقريــر املصــر"، و املــادة 55 مــن امليثــاق التــي تنــص عــى " تهيئــة دواعــي 

ــام عالقــات ســليمة بــن األمــم مؤسســة عــى  ــة الرضوريــن لقي االســتقرار والرفاهي

احــرتام املبــدأ الــذي يقــي بالتســوية يف الحقــوق بــن الشــعوب، وأن يكــون لــكّل 

منهــا حــق تقريــر املصــر"،  وكذلــك مــا جــاء يف قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 1514 يف 

كانــون األول 1960 املتضمــن إعــالن منــح االســتقالل للشــعوب والبلــدان املســتعمرة 

ــق أن  ــذا الح ــى ه ــا مبقت ــا، وله ــر مصره ــق يف تقري ــعوب الح ــع الش ــه "لجمي إن

تحــّدد بحريــة مركزهــا الســيايس، وتســعى بحريــة إىل تحقيــق إمنائهــا االقتصــادي 

واالجتاعــي والثقــايف"، وإشــارة إىل املــادة األوىل مــن العهديــن الدوليــن للحقــوق 

املدنيــة والسياســية وللحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة الصادريــن عــام 

1966 حــول إعطــاء الحــق لــكل الشــعوب يف تقريــر مصرهــا، ولهــا مبقتــى هــذا 

الحــق أن تقــّرر وضعهــا الســيايس، وتتابــع بحريــة إمناءهــا االقتصــادي واالجتاعــي 

1- باقرتاح من مسعود بارزاين رئيس إقليم كوردستان وبعد مصادقة اللجنة العليا لالستفتاء، تم إعداد 

مرشوع إعالن املبادئ الدستورية من قبل الدكتور كاوه محمود سكرتر الحزب الشيوعي الكوردستاين.
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والثقــايف، وإشــارة إىل إعــالن مبــادئ القانــون الــدويل ذات الصــة بالعالقــات الوديــة 

والتعــاون وفقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة  الصــادر بقــرار الجمعيــة العامــة 2615 

لعــام 1970 تحــت مبــدأ تســاوي الشــعوب يف حقوقهــا وحقهــا يف تقريــر مصريهــا 

بنفســها أنــه " لجميــع الشــعوب مبقتــى مبــدأ تســاوي الشــعوب يف حقوقهــا 

ــق يف  ــدة، الح ــم املتح ــاق األم ــرّس يف ميث ــها املك ــا بنفس ــر مصريه ــا يف تقري وحّقه

ــل خارجــي مركزهــا الســيايس ويف أن تســعى بحريــة إىل  أن تحــدد بحريــة دون تدخُّ

تحقيــق إمنائهــا االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف، وعــى كل دولــة واجــب احــرام 

هــذا الحــق وفقــاً ألحــكام هــذا امليثــاق". وإشــارة إىل نــص اإلعــالن العاملــي لحقــوق 

ــنيك  ــة هلس ــود اتفاقي ــن بن ــن م ــد الثام ــك  البن ــام 1976، وكذل ــادر ع ــعوب الص الش

املنبثــق عــن مؤمتــر األمــن والتعــاون األورويب  يف ا آب 1975 وكذلــك اإلعــالن الصــادر 

عــن مؤمتــر فيينــا لحقــوق اإلنســان عــام 1993 الــذي عقــد بــإرشاف األمــم التحــدة 

والــذي أكــد عــى أن " لجميــع الشــعوب الحــق يف تقريــر مصريهــا، وإضافــة إىل آراء 

محكمــة العــدل الدوليــة حــول إلــزام حــق تقريــر املصــري يف معــرض قراراتهــا حــول 

ناميبيــا يف 21 حزيــران 1971 والصحــراء الغربيــة يف 16 ترشيــن االول عــام 1975 

ــوفو  ــتقالل كوس ــول اس ــة ح ــران 1995، ورأي املحكم ــة يف 30 حزي ــور الرشقي وتيم

عــام 2008.

وتؤكــد الســوابق يف مجــال القانــون الــدويل هــذا الحــق اســتناداً عــى إقــرار املجتمــع 

ــا 1960،  ــن ماليزي ــنغافورة ع ــام 1960، وس ــايل ع ــن م ــنغال ع ــال الس ــدويل انفص ال

وبنغالديــش عــن باكســتان 1974، وارترييــا عــن اثيوبيــا 1993، وانبثــاق الــدول يف اوروبا 

ــات  ــاق جمهوري ــق، وانبث ــات البلطي ــال جمهوري ــعينيات، وانفص ــل التس ــة أوائ الرشقي

االتحــاد الســوڤییتي  الســابق، وتفــكك يوغســالفيا إىل ســت دول.

ــادة  ــه ويف امل ــد يف ديباجت ــذي يؤك ــام 2005 ال ــي ع ــتور العراق ــارة  اىل الدس وإش

ــيادة،  ــعباً وس ــاً وش ــراق أرض ــى الع ــظ ع ــتور يحاف ــذا الدس ــق ه ــه أن تطبي األوىل من

192



ــرار  ــى إق ــاً ع ــن 13 عام ــر م ــرور أك ــراً مل ــراق، ونظ ــدة الع ــٌن لوح ــتوَر ضام وأن الدس

الدســتور وعــدم تطبيــق أكــر مــن 50 مــادة منهــا، ونظــراً الســتحفال األزمــة البنيويــة 

ــي  ــي تعن ــة الت ــق الفدرالي ــة تطبي ــدم إمكاني ــة وع ــة العراقي ــة الدول ــة بهيكلي الخاص

ــة  ــة العراقي ــاء الدول ــة بن ــدم إمكاني ــة، ولع ــة العملي ــن الناحي ــاري م ــاد االختي االتح

ــن  ــتان، وم ــع يف كوردس ــذا الوض ــراء ه ــة ج ــر املحدق ــراً للمخاط ــري ونظ ــكل ق بش

أجــل الســعي لتــايف أيــة اصطدامــات مبينــة عــى أســاس قومــي أو عرقــي أو طائفــي 

ــراء  ــه إىل إج ــتاينُّ التوّج ــعُب الكوردس ــّرر الش ــد ق ــراق، فق ــن الع ــتان وب ــن كوردس ب

ــر املصــر وعــر العــودة  ــه بالعــراق عــى أســاس حــق تقري ــد عاقت اســتفتاء لتحدي

إىل إرادة الشــعب الكوردســتاين وقــراره حــول هــذه املســألة، وســيكون قــرار االســتفتاء 

أساســاً حــل االشــاكاليات والخافــات بــن كوردســتان والعــراق عــى أســاس دميقراطي 

ــة عــى الجــرة والتعــاون والعمــل  ســلمي، ويؤســس مســتقباً لعاقــات ســليمة مبني

ــتاين. ــي والكوردس ــعبن العراق ــة الش ــدم مصلح ــا يخ ــرك مل املش

يــأيت قــرار االســتفتاء الصــادر مبرســوم مــن رئاســة اإلقليــم تتويجــاً لنضــاالت شــعبنا 

الكوردســتاين بكافــة قومياتــه ومكّوناتــه ونضــاالت حركتــه الوطنيــة التحرريــة ومــا قدمــه 

ــات  ــاوي وحم ــف الكيمي ــال والقص ــات األنف ــام يف عملي ــات جس ــهداء وتضحي ــن ش م

ــاواة  ــدل واملس ــة والع ــل الحري ــن أج ــخ م ــر التاري ــا ع ــزازاً بنضالن ــايد، اعت الجينوس

ــانية،  ــارة اإلنس ــاه للحض ــا قدمن ــتلهاماً مل ــة، واس ــام البرشي ــة وس ــيادة الوطني والس

ــن أن الشــعب هــو مصــدر الســلطات. ــا، مؤكدي ــات التــى تواجهن مدركــن التحدي

ونظــراً  ألهميــة قــرار االســتفتاء والخيــار املطــروح أمــام الشــعب فقــد ارتأينــا إعــان 

املبــادئ الدســتورية العامــة التــي تعتــر أساســاً لخيــار الدولــة الوطنيــة الكوردســتانية 

املســتقلة.

ــرأي  ــرأي العــام الداخــي وإىل ال ــاً إىل ال ــاً سياســياً موّجه يعــدُّ هــذا اإلعــان خطاب

العــام اإلقليمــي والــدويل وكذلــك إىل الحكومــات والــدول باعتبــاره وثيقــة ضامنة وكاشــفة 

193



يتــم االشــارة فيــه إىل املبــادئ الدســتورية العامــة التــي يتضمنها دســتور الدولــة الوليدة 

مؤكــداً عــى طبيعــة النظــام الســيايس والتزامهــا باملواثيــق الدوليــة الصــادرة مــن األمــم 

املتحــدة والتزامهــا مببــادئ حقــوق اإلنســان عــى طريــق بنــاء دولــة القانــون مبقّوماتها 

ومؤسســاتها املدنيــة الدميقراطيــة الحديثــة. إن إعــالن املبــادئ الدســتورية ليــس بديالً 

عــن الدســتور الــذي يجــب أن يشــارك جميــع املكونــات القوميــة والدينيــة يف صياغتــه 

مــن خــالل جمعيــة تأسيســية، ويتــم االســتفتاء عليــه مــن قبــل الشــعب.

واســتلهاماً  لنضــاالت الشــعب واحرتامــاً ووفــاًء ألرواح شــهدائه ىف ثوراتــه املتعاقبــة 

فإننــا نعلــن املبــادئ األساســية لدســتور الدولــة الوطنيــة الكوردســتانية املســتقلة،عى 

النحــو التــايل:

1ـ جمهوريــة كوردســتان دولــة مدنيــة دميقراطيــة تقــوم عــى 

ــة  ــل الحري ــة، وتكف ــرتم التعددي ــون، وتح ــيادة القان ــة وس املواطن

ــن دون أي  ــع املواطن ــرص لجمي ــؤ الف ــاواة، وتكاف ــدل واملس والع

ــع  ــة لجمي ــة وطني ــي دول ــرق. وه ــن والع ــاس الدي ــى أس ــز ع متيي

ــان  ــدان رسي ــورين كل ــان وآش ــرب وترك ــورد وع ــن ك ــن م املواطن

ــة  ــاص لكاف ــي الخ ــرتاث الوطن ــة ال ــة بحاي ــزم الدول ــن، وتلت وأرم

القوميــات واملكونــات، وتجســيد ذلــك يف العلــم والنشــيد الوطنين 

ــي. ــي والدين ــوع القوم ــن التن ــّر  ع ــذي يع ــكل ال بالش

2ـ الشــعب مصــدر الســلطات، ميارســها مــن خــالل االســتفتاء 

ــة مســتقلة وتحــت اإلرشاف  ــإدارة مفوضي ــات النزيهــة، ب واالنتخاب

التمثيــل  عدالــة  يضمــن  انتخــايب  لنظــام  ووفقــاً  القضــايئ، 

ــل  ــتور متثي ــن الدس ــاء. ويضم ــز أو إقص ــن دون أى متيي للمواطن

كافــة القوميــات واملكونــات يف كوردســتان مــن خــالل 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، 

ــزاب  د األح ــدُّ ــلطة، وتع ــلمي للس ــداول الس ــا والت ــل بينه والفص

السياســية ومبــا ال يتعــارض مــع الحقــوق والحريــات األساســية.

4ـ تضمــن الدولــة حقــوق جميــع القوميــات واملكّونــات يف الدولــة 

ومراعــاة  واملكونــات  االفــراد  بــن  املســاواتية  أســاس  عــى 

الخصوصيــات وفــق آليــات مبنيــة عــى الدميقراطيــة وتوســيع 

الامركزيــة والحكــم الــذايت واالدارات الذاتيــة ومــن خــال أطــر 

متنوعــة تأخــذ بنظــر االعتبــار إرادة املكّونــات وتطلعاتهــم، وصــوالً 

اإلداري. التنظيــم  الفدراليــة يف  إىل 

5ـ تكفــل الدولــة، وتضمــن حريــة كافــة املواطنــن يف الديــن 

للمســلمن  الدينيــة  والطقــوس  الشــعائر  ومارســة  والعقيــدة 

وااليزيديــن واملســيحين والكاكائيــة  واليهوديــة والزرادشــتية 

األديــان واملعتقــدات. مــن  املندائيــة وغريهــا  والصابئــة 

ــة كوردســتان جــزٌء مــن الــرشق األوســط وتعتــر نفســها  6ـ دول

جــزءاً مــن املجتمــع الــدويل، وتســعى إىل إقامــة عاقــات صداقــة 

بــن كافــة شــعوب الــرشق األوســط والعــامل وبــن الــدول مبينــة 

عــى التعايــش املشــرك والتعــاون مــن أجــل الســلم واالســتقرار 

وإطفــاء بــؤر التوتــر، ومحاربــة اإلرهــاب، واحــرام ســيادة الــدول 

ــادئ  ــز مب ــنة وتعزي ــرية الحس ــى الج ــة ع ــات مبنيّ ــة عاق وإقام

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، 

ــذه  ــعى ه ــتقرار. وتس ــن واالس ــلم واألم ــخ الس ــدم ويرّس ــا يخ ومب

ــانية. ــارة اإلنس ــاء الحض ــاهمة يف بن ــة إىل املس الدول

ــي  ــتانية وه ــلحة الكوردس ــوات املس ــي الق ــمركة ه ــوات البيش 7ـ ق

ــكل  ــة ل ــة مفتوح ــة وطني ــون مؤسس ــب أن تك ــعب، ويج ــك للش مل

ومكّوناتهــم،  قومياتهــم  ومبختلــف  الكوردســتانيني  املواطنــني 

وتحظــر إنشــاء امليلشــيات مبختلــف مســمياتها.

8 ـ تكــون الدولــة مبنيــة عــى ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء 

ــة لجميــع املواطنــني. كضامنــة أساســية لتحقيــق العدال

9ـ جميــع املواطنــني أحــرار ومتســاوون أمــام القانــون يف الحقــوق 

ــل  ــق أصي ــانية ح ــة االنس ــة، والكرام ــات العام ــات والواجب والحري

ــس  ــبب الجن ــني بس ــني املواطن ــز ب ــر التميي ــة ويحظ ــي مصون وه

أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة أو الــروة أو املكانــة 

ــل  ــك، وتكف ــر ذل ــة أو غ ــية أو اإلعاق ــة أو اآلراء السياس االجتامعي

الدولــة حريــة املــرأة وحقوقهــا، ومشــاركتها يف مراكــز القــرار، كــام 

ــة. ــتدعي الحامي ــي تس ــات الت ــا للفئ ــة املزاي ــن الدول تضم

ــريء  ــم ب ــون واملته ــص ىف القان ــة إال بن ــة وال عقوب 10ـ ال جرمي

يجــوز محاكمــة  وال  عادلــة،  إدانتــه ىف محاكمــة  تثبــت  حتــى 

املدنيــني أمــام أي قضــاء اســتثنايئ أو القضــاء العســكري. وال 

ــد  ــه أو تقيي ــازه أو حبس ــه أو احتج ــه أو تفتيش ــض علي ــوز القب يج

حريتــه الشــخصية إال بأمــر قضــايئ مســبق. وتكفــل الدولــة حريــة 

ــن. ــكل مواط ــل ل ــة والتنق اإلقام
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ــن يف  ــع املواطن ــل لجمي ــق أصي ــتانية ح ــية الكوردس 11ـ الجنس

الدولــة، وال يجــوز إســقاط الجنســية أو إبعــاد أي مواطــن عــن 

ــا. ــودة إليه ــن الع ــه م ــاد أو منع الب

12ـ تكفــل  الدولــة حريــة العقيــدة، وتضمــن حريــة مامرســة العبــادات 

والشــعائر الدينيــة، وتحمــي دور العبادة.

ــائل  ــة ووس ــة الصحاف ــر وحري ــرأي والتعب ــر وال ــة الفك 13ـ حري

ــوق  ــة وحق ــاة الخاص ــة الحي ــس حرم ــا ال مي ــة مب ــام مكفول اإلع

ــام أو  ــائل اإلع ــى وس ــة ع ــر الرقاب ــات، ويحظ ــات واملكون القومي

ــدة  ــبب ومل ــايئ مس ــم قض ــب حك ــا إال مبوج ــا أو تعطيله مصادرته

ــددة. مح

واالتحــادات  والنقابــات  األحــزاب  إنشــاء  يف  الحــق  14ـ 

والجمعيــات واملؤسســات األهليــة، والحــق يف التجمــع والتظاهــر 

والحقــوق  باملبــادئ  أو  الغــر  بحقــوق  إخــال  دون  الســلمي 

األساســية. والحريــات 

15ـ تعتمــد الدولــة يف سياســاتها عى التنمية الشــاملة واملســتدامة 

وعــى مبــادئ الحكــم الرشــيد والشــفافية واملواطنــة الكوردســتانية 

الفاعلــة وحاميــة الــراث الوطنــي لكافــة الشــعوب واملكّونــات، 

ــاه،  ــة )النفــط، الغــاز، املي ــروات الطبيعي ــة ال ــدول بحامي ــزم ال وتلت

ــاه  ــق الرف ــدف تحقي ــعب، وته ــة للش ــة عام ــا ملكي ــادن(، كونه املع

ــجيع  ــن، وتش ــية للمواطن ــات األساس ــة الحاج ــي، وتلبي االجتامع

ــع  ــة املنافســة الحــرة ومن ــة املســتهلك، وحامي االســتثامر، وحامي

ــة. ــة البيئ ــكار، وحامي االحت
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16ـ امللكيــة الخاصــة مصونــة، وال يجــوز املســاس بهــا إال بحكــم 

قضــايئ ومقابــل تعويــض عــادل.

17ـ لــكل مواطــٍن حــقُّ تــوّل الوظائــف العامــة، وحــق العمــل 

ــن،  ــكّل مواط ــل ل ــرص العم ــر ف ــى توف ــة ع ــل الدول ــول، وتعم مكف

ــن  ــتوى م ــن مس ــل للمواط ــور يكف ــّد أدىن لألج ــع ح ــزم بوض وتلت

املعيشــة يتناســب وكرامتــه اإلنســانية.

18ـ التعليــم  األســايس إلزامــي، وتــرف الدولــة عــى جميــع 

ــن  ــا يضم ــة، مب ــة واألهلي ــة والخاص ــة العام ــات التعليمي املؤسس

ــق  ــة الح ــل الدول ــة، وتكف ــة والثقاف ــاء والهوي ــى االنت ــاظ ع الحف

واإلبــداع  العلمــي  والبحــث  األكادمييــة  والحريــات  التعليــم  يف 

ــا  ــات ونره ــداول املعلوم ــة وت ــى املعرف ــول ع ــكار والحص واالبت

واملشــاركة ىف الحيــاة الثقافيــة والفنيــة مبختلــف أشــكالها وتنــوع 

أنشــطتها، وتضمــن اســتقالل الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــى. 

ــة  ــاتها التعليمي ــم ىف مؤسس ــرص التعلي ــر ف ــة بتوف ــزم الدول وتلت

ــان. باملج

ــه  ــالته ومحادثات ــان ومراس ــكل إنس ــة ل ــاة الخاص ــة الحي 19ـ حرم

الهاتفيــة واتصاالتــه اإللكرتونيــة واملعلوماتيــة وغرهــا مــن وســائل 

ــة، وال يجــوز االعتــداء عــى حرمتهــا أو تقييدهــا  االتصــال، مصون

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 ومارســة 

الرياضــة، والحــق ىف التأمــن ضــد البطالــة واملــرض والعجــز 

ــي. ــل االجتاع ــة والتكاف ــات العدال ــاً ملقتضي ــيخوخة وفق والش
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رئاسة اقليم کوردستان

ــرار إقــــلـيــمي قـــــ
رقم  )106(، سنة  2017

   الوثيقة رقم 1



جمهورية العراق

إقليم كوردستان

الرئيس

ــرار إقــــلـيــمي قـــــ

رقم )١٠٦(

اســتناداً  لقانــون رئاســة إقليــم كوردســتان املرقــم )١( لســنة ٢٠٠٥ 

ــر  ــادئ حــق تقري املعــدل، ومراعــاة املصلحــة العامــة، واســتناداً ملب

ــدة،  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــه م ــرف ب ــر املع املص

شــعب  وألن  وقومياتــه،  العــامل  شــعوب  لكافــة  الدوليــة  والقوانــن 

ــث األرض  ــه الخاصــة مــن حي ــة مقومات ــك كاف كوردســتان شــعب ميتل

ــعب  ــف كش ــس التعري ــة أس ــة، وكاف ــخ والهوي ــة والتاري ــة والثقاف واللغ

بكافــة مكّوناتــه وكافــة املقاييــس اإلنســانية والدوليــة، لديــه حــق 

ــتقبله. ــره ومس ــر مص تقري

ــيخ  ــة لرس ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس ــتان من ــعب كوردس ــل ش ناض

ــرى،  ــراق األخ ــعوب الع ــع ش ــلمي م ــش الس ــل التعاي ــن أج ــه م حقوق

ليكــون وجــوده كشــعب محفوظــاً. ونتيجــة لنضــال حركــة التحــرر 
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الكورديــة لعــرات الســنني، وخــال املراحــل املختلفــة تلّقــى بعــض 

ــل الســلطات يف العــراق، وبالرغــم مــن أن  الوعــود واملشــاريع مــن قب

ــداف  ــع أه ــل م ــكل كام ــة بش ــن متوافق ــوق مل تك ــود والحق ــك الوع تل

وتضحيــات شــعبنا. ومثــال عــى هــذه الوعــود واملشــاريع ميكــن 

اإلشــارة إىل البيــان الربيطــاين - العراقي يف ســنة ١٩٢٢ حول تأســيس 

ــنة ١٩٣١،  ــم )٧٤( لس ــة رق ــات املحلي ــون اللغ ــة، وقان ــة كوردي حكوم

والترصيــح الرســمي للعــراق عــن وعــود العــراق لعصبــة األمــم، والتــزام 

ــن  ــادة )٣( م ــتان، وامل ــة يف كوردس ــة الكوردي ــق الدراس ــراق بتطبي الع

ــة  ــروع اإلدارة الامركزي ــنة ١٩٥٨، وم ــراق لس ــت للع ــتور املؤق الدس

ــة ١١ آذار  ــران ١٩٦٦، واتفاقي ــان ٢٩ حزي يف العــراق لســنة ١٩٦٣ وبي

ســنة ١٩٧٠، وقانــون الحكــم الــذايت املرقــم )٣٣( لكوردســتان - عــراق 

١٩٧٤، واملــادة )٥٨( مــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة 

ــنة ٢٠٠٤. س

ــق  ــاك املواثي ــد انته ــراق عن ــة يف الع ــات املتعاقب ــف الحكوم مل تق

والعهــود وإهاملهــا فقــط، بــل ردت بالنــار والحديــد عــى مطالــب 

الشــعب الكــوردي بحقوقــه املروعــة، وكانــت النتائــج كارثيــة ومدمــرة 

ــعب  ــد الش ــة ض ــادة الجامعي ــات اإلب ــّنها عملي ــل ش ــتان، مث لكوردس

الكــوردي تحــت ُمســّمى عمليــات األنفــال، وترحيــل الكــورد مــن مدنهــم 

ومناطقهــم واالســتيطان القــري، وتدمــر القــرى والبلــدات الكورديــة 

والبنــى التحتيــة االقتصاديــة، واســتخدام الغــازات الســامة املحظــورة 

دوليــاً ضــد  املدنيــني.
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ــث  ــام البع ــقوط نظ ــام ٢٠٠٣ وس ــراق ع ــر الع ــة تحري ــد عملي بع

أُتيحــت فرصــة جديــدة لبنــاء العــراق عــى أســاس الدميقراطيــة 

مكّوناتــه  كافــة  حقــوق  تكــون  بشــكل  واملواطنــة  واملؤسســاتية 

محفوظــة، وعــى الرغــم مــن التضحيــات واملأســاة التــي تعــرّض لهــا 

شــعب كوردســتان إال أنــه شــارك مشــاركة فاعلــة عــن طريــق ممثليــه 

يف بنــاء العــراق الجديــد وصياغــة دســتور العــراق لســنة ٢٠٠٥، 

ــة ذات برملــان  ــة اتحادي ــة دميقراطي ــاء دول ــذي أصبــح أساســاً لبن ال

ــس  ــد أس ــاري، وتحدي ــاد االختي ــدأ االتح ــاس مب ــى أس ــددي ع تع

حاميــة املكّونــات وحــّل املشــاكل التاريخيــة للبــاد، لكــن بعــد 

ــاً  ــراق مليئ ــازال الع ــتور، م ــذا الدس ــر ه ــن عم ــنوات م ــدة س ــرور ع م

القانونيــة والدســتورية الرصيحــة وانتهــاك األســس  باالنتهــاكات 

ــوق  ــم الحق ــن تقاس ــد م ــراق الجدي ــة الع ــا دول ــت عليه ــي تأسس الت

ــم. ــز واإلقلي ــن املرك ــا ب ــلطات م والس

إقليــم  حــدود  وتحديــد  والــروات  الــواردات  تقاســم  ويعتــر 

الناحيــة  مــن  الفــدرايل.  النظــام  أســس  أهــم  مــن  كوردســتان 

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 

ومــن  الكوردســتانية  السياســية  القيــادة  أن  إال  والدميغرافيــة 

ــت  ــلمي وافق ــكل س ــاكل بش ــل املش ــة وح ــن الني ــات حس ــل إثب أج

ــق،  ــة طري ــت خارط ــي وضع ــتور الت ــن الدس ــادة )١٤٠( م ــى امل ع

نهايــة  حتــى  االســتفتاء  عمليــة  تُنظّــم  أن  املفــرض  مــن  وكان 
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ــتقبلهم  ــر مس ــق تقري ــذه املناط ــكان ه ــن س ــام ٢٠٠٧، يك يتمك ع

بحريــة.

ولطاملــا أكــدت القيــادة السياســية يف إقليــم كوردســتان عــى 

ــة مل  ــة العراقي ــن الحكوم ــت، لك ــا كان ــتفتاء مه ــج االس ــا بنتائ التزامه

ــادة )٦٥(  ــب امل ــادي حس ــس االتح ــكيل املجل ــت تش ــه. وأهمل تطبق

ــتور. ــن الدس م

كذلــك تنــص ديباجــة الدســتور عــى أن شــعب العــراق بــكل أطيافــه 

ومكوناتــه قــرر بحريتــه واختيــاره االتحــاد بنفســه، وأن "االلتــزام 

ــه  ــعبه وأرض ــراق وش ــاري للع ــاد االختي ــظ االتح ــتور يحف ــذا الدس به

ــه. ــؤدي إىل تفتيت ــوده ي ــاك بن ــس انته ــيادته". وبالعك وس

وتســبب اســتمرار الحكومــة والقيــادة السياســية العراقيــة عــى 

ــش  ــتور وتهمي ــص الدس ــزام بن ــدم االلت ــاك وع ــة االنته ــاع سياس إتب

ــامل  ــة والع ــاع املنطق ــتان، وألن أوض ــعب كوردس ــب ش ــوق ومطال حق

ــل  ــن أج ــازم م ــرار ح ــدار ق ــب إص ــة تتوج ــراق خاص ــام والع ــكل ع بش

مســتقبل هــذا الشــعب، وبعــد االجتــاع والتّشــاُور مــع األطــراف 

السياســية الكوردســتانية مبختلــف مكّوناتهــا يف ٢٠١٧/٦/٧، توصلنــا 

إىل نتيجــة أنــه يجــب العــودة إىل رأي وإرادة شــعبنا مــن أجــل تقريــر 

ــا: ــس قررن ــذه األس ــى ه ــتناداً ع ــتقبلهم، واس ــم ومس مصريه
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١-إجــراء اســتفتاء عــام بتاريــخ ٢٠١٧/٩/٢٥ يف إقليــم كوردســتان 

وكافــة املناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة اإلقليــم.

٢- تنظــم عمليــة االســتفتاء عــى شــكل تصويــت عــام رسي مبــارش 

ــى  ــاً وحت ــة صباح ــاعة الثامن ــن الس ــت م ــة التصوي ــدأ عملي ــر. تب وح

السادســة مســاًء.

3- بهــدف تطبيــق حــق تقريــر املصــر ســيصّوت املشــارك يف 

العمليــة بنعــم أو ال عــى الســؤال املذكــور أدنــاه وذلــك بوضــع عالمــة 

ــار. صــح عــى االختي

• هــل تريــد أن يكــون إقليم كوردســتان واملناطق الكوردســتانية 

خــارج إدارة اإلقليــم دولة مســتقلة؟ 

- نعم

- كال

4- يجــب أن تتوفــر يف املُصــّوت رشوط التصويــت حســب القانــون 

والتعليــات.

ــة  ــة والعربي ــات الكوري ــت باللغ ــة التصوي ــع بطاق ــب أن تطب ٥- يج

ــة. ــة والرسياني والرتكاني
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6- يعتــر االختيــار الحاصــل عــى غالبيــة األصــوات فائــزاً، ويصبــح 

ممثــاً لــإرادة العامــة لشــعب كوردســتان مبختلــف مكوناتــه.

7- بالنســبة لســجل الناخبــن والحملــة االنتخابيــة والتصويــت 

وجرائــم االنتخــاب تطبــق أحــكام قانــون االنتخابــات الصــادر مــن 

ــّدل وكافــة القوانــن  برملــان كوردســتان املرقــم )١( لســنة ١٩٩٢ املُع

ــة. ذات الصل

8- تقــوم  املفوضيــة العليــا املســتقلة لانتخابــات واالســتفتاء 

يف كوردســتان بتنظيــم االســتفتاء واإلرشاف عليــه وإعــداد ســجل 

الناخبــن وفــرز وعــد األصــوات واإلعــان عنهــا. وتتبــع يف هــذا نظــم 

ــة. ــس الدولي ــة واملقايي ــن ذات العاق ــكام القوان ــات وأح وتعلي

٩- تطبــق املفوضيــة العليــا املســتقلة لانتخابــات واالســتفتاء 

ــتان. ــتفتاء يف كوردس ــى لاس ــس األع ــع املجل ــة م ــذه العملي ه

بــأي  ــل  التدخُّ والحزبيــة  الحكوميــة  للمؤسســات  يحــق  ال   -١0

ــة  ــي عملي ــريف منظّم ــؤويل وم ــؤون مس ــكال يف ش ــن األش ــكل م ش

ــل يف شــؤون  االســتفتاء، ومينــع كافــة األشــخاص واألطــراف مــن التدخُّ

وســلطات املفوضيــة العليــا املســتقلة لانتخابــات واالســتفتاء عنــد 

ــل  ــي بالكام ــه وعلن ــتقل ونزي ــد ومس ــكل محاي ــا بش ــا لواجباته أدائه

ــن. ــب القوان حس

206



ــاركة  ــازم ملش ــال ال ــاح املج ــة إفس ــات املختص ــى الجه 11- ع

كافــة أبنــاء الشــعب وضــان حريــة التصويــت والتجمــع وإبــداء الــرأي 

والتنقــل حســب القوانــن والتعليــات، والتنســيق مــع املفوضيــة 

ــة. ــهيل العملي ــتفتاء لتس ــات واالس ــتقلة لانتخاب ــا املس العلي

ــر  ــمية وغ ــة الرس ــة املختص ــات الدولي ــاركة الجه ــان مش 12- ض

الرســمية ومنظــات املجتمــع املــدين واإلعــام يف مراقبــة كافــة 

عمليــات الدعايــة وســر التصويــت وفــرز وعــد األصــوات وإعــان 

النتائــج.

ــتفتاء  ــات واالس ــتقلة لانتخاب ــا املس ــة العلي ــل املفوضي 13- تعم

الخــارج  يف  الكوردســتانية  الجاليــة  أمــام  املجــال  فســح  عــى 

االســتفتاء. يف  للمشــاركة 

   مسعود بارزاين  

 رئيس إقليم كوردستان 

أربيل

2٠1٧/٦/٨
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رئاسة اقليم کوردستان

ــرار قـــــــــــــــــــ
رقم  )106(، سنة  2017

   الوثيقة رقم ٢



جمهورية العراق

إقليم كوردستان

الرئيس

ر قــــــــــرا

رقم )4( لسنة 2017

يف ضــوء اجتامعــات املجلــس االعــى لالســتفتاء املنعقــدة يف 2017/8/23  

ــي: ــّرر ماي ــر، تق ــس أك ــامل املجل ــم أع ــدف تنظي و2017/8/27، به

أوال: تشكيل سكرتارية املجلس:

أ- تشــكيل ســكرتارية للمجلــس األعــى لالســتفتاء بــإرشاف الســيد )فؤاد حســن( 

رئيــس ديــوان رئاســة اإلقليــم، وعضويــة الســادة املدرجــة أســاؤهم أدناه:

1- هوشيار زيباري

2- سعدي أحمد برية

3- خليل ابراهيم

4- عبدالرحمــن فارس )أبو كاروان(

5- بهمن حسني

6- ممثلو املكونات يف اقليم كوردســتان

7- دلشــاد شهاب )ممثل مجلس الوزراء(

8- ممثل عن برملان كوردســتان
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ب- مهام وأعامل الســكرتارية تكون عىل النحو االيت:

1- تنظيم اجتامعات املجلس األعىل لالســتفتاء وتوثيقها.

2- إعداد أجندة اجتامعات املجلس األعىل لالســتفتاء.

3- متابعــة قــرارات املجلــس االعــىل لالســتفتاء وإعــالم أعضــاء املجلــس االعــىل 

لالســتفتاء بنتائجهــا.

ــوار  ــة، ودول ج ــدول األجنبي ــة، وال ــة الفيدرالي ــة العراقي ــع الحكوم ــيق م 4- التنس

ــاوض. ــد املف ــارات الوف ــم زي ــم، وتنظي اإلقلي

ثانيا: تشــكيل اللجنة اإلعالمية:

أ- تشــكيل )لجنــة اإلعــام( بــإرشاف الســيد )مــا بختيــار( وعضويــة الســادة 

املدرجــة أســامؤهم ادنــاه:

1- محمود محمد / مســؤول مكتب اإلعالم للحزب الدميقراطي الكوردســتاين 

2- يحيى ريشــاوةيي / مســؤول مكتب االعالم لالتحاد االسالمي الكوردستاين

3- هندرين أحمد / مســؤول مكتب االعالم للحزب الشــيوعي الكوردستاين

4- هيوا ســيد ســليم / مسؤول مكتب إعالم حزب كادحي كوردستان

5- ممثلو املكونات يف إقليم كوردســتان

6- عبدهللاأنور عبدهللا/ رئاســة اقليم كوردستان

7- زكري موىس وســو/ رئاسة إقليم كوردستان

ب- تــؤدي لجنة اإلعام املهام التالية:

1- إعداد الربامج واالنشــطة اإلعالمية املحلية والعربية والعاملية.

2- تعريف املواطنني حول عملية االســتفتاء.

3- تشــجيع مواطني كوردســتان عىل املشاركة يف عملية االستفتاء.

215



ــاً  ــم، متحدث ــة اإلقلي ــوان رئاس ــس دي ــن( رئي ــؤاد حس ــيد )ف ــاب الس ــا:  انتخ ثالث

ــتفتاء. ــى لالس ــس األع ــم املجل باس

ــتان  ــة كوردس ــات يف دول ــوق املكّون ــة بحق ــة( خاص ــودة )وثيق ــداد مس ــا: إع رابع

ــم(. ــل ابراهي ــيد )خلي ــإرشاف الس ــدة، ب الجدي

ــة كوردســتان  ــة( يف دول خامســاً: إعــداد مســودة )إعــالن األســس الرئيســية للدول

ــإرشاف الســيد )د. كاوا محمــود(. ــدة ب الجدي

سادســاً: إرسال وفد لزيارة األطراف العربية يف كركوك.

يُنّفــذ هذا القرار اعتباراً من يوم صدوره.

مسعود بارزاين

رئيس املجلس األعى لإلستفتاء 

اربيل

2017/9/1
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املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء

اجـــابـــة   األمـــر   اإلقـــلــيــمـي
رقم  )69(، سنة  2017

   الوثيقة رقم ٣



إقليم كوردستان العراق

املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات واالستفتاء

مجلس املفّوضني

الرقم: 69

التأريخ: 2017/8/14

السادة/ رئاسة إقليم كوردستان – رئاسة الديوان

م/ اجابة األمر اإلقليمي

مجلــس املفوضية یقّدم  لكم تحياتها الحارة..

تــوّد اإلشــارة إىل األمــر اإلقليمــي ذي عــدد )106( يف )2017/6/8(، حــول إجــراء عمليــة 

االســتفتاء، املفوضيــة تعــرب عــن اســتعدادها إلجــراء االســتفتاء يف 2017/9/25، وتأمــل 

أن يلتئــم برملــان كوردســتان لدعــم اإلجــراءات القانونيــة للعمليــة، لــي يتــم االســتفتاء يف 

ــه املحدد. وقت

                   مع التقدير

                                                                 هندرين محمد صالح

           رئيس مجلس املفوضية
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املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء

االجابة  الـــي   برلــمــان  کــوردســتـان
رقم )71(، سنة  2017

   الوثيقة رقم ٤
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إقليم كوردستان العراق

املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات واالستفتاء

مجلس املفوضني

الرقم: 71

التأريخ: 2017/8/14

السيد/ رئيس برملان كوردستان

م/ االجابة

مجلس املفوضية یقّدم لكم تحياتها الحارة..

إشــارة إىل كتابكــم املرقــم )30( يف 2017/5/29، حــول إجــراء عمليــة االســتفتاء، 

اســتعدت املفوضيــة إلجــراء االســتفتاء يف 2017/9/25، وتعــرب عن املهــا أن يلتئم برملان 

كوردســتان لدعــم اإلجــراءات القانونيــة للعمليــة، لــي يتــم االســتفتاء يف وقتــه املحــدد. 

واتخــذت اإلجــراءات املناســبة إلجــراء عمليــة انتخابــات رئاســة اإلقليــم والــدورة الخامســة 

ــتان يف 2017/11/1. ــان كوردس لربمل

مع التقدير

                                                             هندرين محمد صالح

 رئيس مجلس املفوضية
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رئاسة برملان کوردستان

  إلــى/   رئـــاســة  إقـــليم کـــوردســتان
رقم )1812/2/٤ (، سنة 2017

   الوثيقة رقم 5
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برملان كوردستان – العراق
كوردستان – اربيل

مديرية شــؤون الربملان واللجان

الرقم: 1813/3/4
التأريخ: 2017/9/17

إىل/ رئاسة إقليم كوردستان- العراق

م/ إرسال التوصيات

اىل/ رئاسة إقليم كوردستان- العراق

م/ إرسال التوصيات

نرفــق طيــاً  نســخة من التوصيــات الصادرة من برملــان كوردســتان- العراق، اىل ســيادتكم، 

التي تم التصويت عليها يف الجلســة االســتثنائية بتأريــخ )2017/9/15(، للعمل 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: 

لالنتخابــات  املســتقلة  العليــا  املفوضيــة  كوردســتان  برملــان  يــويص 

ــوم  ــتان يف ي ــتقالل كوردس ــألة اس ــى مس ــتفتاء ع ــراء االس ــتفتاء بإج واالس

االثنــن املصــادف )2017/9/25( يف 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 )1( لينــة 1992 املعــدل، وكذلــك قانــون 

ــم )4( لســنة 2014،  ــات واالســتفتاء رق ــا املســتقلة لالنتخاب ــة العلي املفوضي

ــي. ــر معن ــون آخ وأي قان

رابعا: 

ــر  ــرار آخ ــراء وق ــاذ أي إج ــة يف اتخ ــات املعني ــتان الجه ــان كوردس ــر برمل يخ

لضــان حــق تقريــر املصــر وجميــع حقــوق شــعب كوردســتان، عــى أن يرجعوا 

إىل برملــان كوردســتان يف القضايــا املصريــة، ويــويص املفوضيــة العليــا 

املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء بالتنســيق مــع تلــك الجهــات.

خامسا:

يف  املعلــن  باالســتفتاء  خاصــة  أعــاله  النقــاط  يف  الــواردة  التوصيــات   

.2017 /9 /25

228



229



230



231



رئاسة مجلس الوزراء

إجـــــــراء      اال ســـتــفــتــاء
الرقم )٤3٥ (، سنة 2017

   الوثيقة رقم ٦
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إقليم كوردســتان – العراق

رئاسة مجلس الوزراء

الديوان رئاسة 

دائرة الشؤون اإلدارية واملالية

مديرية اإلدارة

الرقم: 435

التأريخ: 2017/6/18

إىل/ الوزارات كافة
م/ إجراء االستفتاء

ــيد  ــل الس ــن قب ــادر م ــم )106( الص ــي املرق ــر اإلقليم ــن األم ــخة م ــاً نس ــق طي نرف

ــم )36٩(  ــم املرق ــة اإلقلي ــوان رئاس ــاب دي ــتنادا إىل كت ــتان، اس ــم كوردس ــس إقلي رئي

الــوارد إلينــا بتأريــخ 11/ 6/ 2017 بخصــوص إجــراء االســتفتاء يف إقليــم كوردســتان 

ــراءات  ــام باإلج ــم يف 25/ ٩/ 2017، للقي ــارج إدارة اإلقلي ــتانية خ ــق الكوردس واملناط

ــات. ــب العالق ــة وحس الالزم

مع  التقدير

املرفق: 

- صورة من األمر أعاله.

                                                                                      

                                                         نيجريفان أحمد عبدهللا  

 رئيس الديوان
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املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء

اعالن  النتائج  النهائية   لإلستفتاء
  إىل  ديوان رئاسة إقليم كوردستان

الرقم )116 (، سنة 2017

   الوثيقة رقم ٧
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العراق إقليم كوردستان 
املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات واالســتفتاء

املفوضني مجلس 

الرقم: 116

التأريخ: 2017/10/10

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 )٤( لســنة 201٤ مــن قانــون 

املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء، نرفــق لكــم نــص إعــالن النتائــج النهائيــة 

املصدقــة لعملية اســتفتاء اســتقالل إقليــم كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة إقليم 

كوردســتان يف 2٥/ ٩ /2017.

مع التقدير...

            

  املرفق/ 

- نص وثيقة إعالن النتائج النهائية املصدقة لعملية االستفتاء.

- الكتاب رقم )1/ الهيئة القضائية لالنتخابات واالستفتاء / 2017(

هندرين  محمد  صالح  

رئيس مجلس املفوضني
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العراق إقليم كوردستان 

املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات واالســتفتاء

املفوضني مجلس 

إعالن النتائج النهائية لإلستفتاء

ــتقالل  ــتفتاء اس ــة اس ــة لعملي ــة املصدق ــج النهائي ــالن النتائ اع

إقليــم  إدارة  الكوردســتانية خــارج  إقليــم كوردســتان واملناطــق 

.٢٠١٧  /٩  /٢٥ يف  كوردســتان 

ــم  ــون رق ــن القان ــا( م ــادة )رابع ــن امل ــعا( م ــرة )تاس ــتناداً  إىل الفق اس

ــات  ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــون املفوضي ــن قان ــنة ٢٠١٤ م )٤( لس

واالســتفتاء، وّجــه مجلــس املفّوضــني بالكتــاب املرقــم )١٠٨( بتاريــخ )٢٨/ 

٩/ ٢٠١٧( النتائــج 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 

كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة إقليم كوردســتان، ووّجه إىل 

املفّوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء الكتــاب الرســمي رقم 

)١/ الهيئــة القضائيــة لالنتخابــات واالســتفتاء/ ٢٠١٧( يف )٤/ ١٠/ ٢٠١٧(. 

اســتناداً للنقطــة )٦( مــن الفقــرة )أوال( مــن املــادة )سادســا( مــن القانــون 

رقــم )٤( لســنة ٢٠١٤ مــن قانــون املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات 
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األصوات  الصحيحة األصوات  البيضاء  وامللغية و املبعدة عدد املشاركن عدد املصوتن

3،08٥،93٥ 219،990 3،30٥،92٥ ٤،٥81،2٥٥

املجموع نسبة ال نسبة نعم ال نعم األصوات  الصحيحة

%100 %7،27 %92،73 22٤،٤68 2،861،٤71 3،08٥،93٥

ريزان حمه رشيد كريم  

رئيس إدارة االنتخابات

شريوان زرار نبي 

املتحدث باسم املجلس

جوتيار عادل محمود 

عضو

عبدالصمد خرض عبدهللا 

عضو

نهرو سليم حنا   

عضو

سياح عبدهللا قاسم 

عضو

إسامعيل حمه عيل عبدالقادر

 مقرر املجلس

سليامن مصطفى حسن 

نائب رئيس املجلس

هندرين محمد صالح سعيد 

رئيس املجلس

واالســتفتاء، يعلــن مجلــس املفوضــن النتائــج النهائية الرســمية املصدقة 

الســتفتاء اســتقالل إقليــم كوردســتان واملناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة 

إقليــم كوردســتان، وهــي كااليت: 

نسبة املشاركن من العدد الكيل للمصوتن )  ٧٢٫١٦٪  (

كتبت هذه الوثيقة ووقعت يف يوم األربعاء املوافق ٤/ ١٠/ ٢٠١٧ يف أربيل.
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رئاسة محكمة االستئناف يف إقليم كوردستان  

إىل  /  املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
واالستفتاء يف إقليم كوردستان

/  إرســــال قـــــــرار 

الرقم )1 (، ٤/ترشين األول /2017

   الوثائق  رقم ٧ و ٨
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إقليم كوردســتان – العراق
القضاء مجلس 

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 )108( يف )28/أيلــول/2017(، و )109( يف )2/ 

ترشيــن األول/2017(، نرســل لكــم طيــاً قــرار الهيئــة القضائيــة لالنتخابــات واالســتفتاء 

ــة  ــة القضائي ــم )1/ الهيئ ــتان املرقّ ــم كوردس ــتئناف يف إقلي ــة االس ــة محكم يف رئاس

ــع  ــه م ــذ مضمون ــن األول/2017، لتنفي ــتفتاء/ 2017( يف 4/ ترشي ــات واالس لالنتخاب

ــر.    التقدي

                                                                      

 الرئيس

    أسعد حسني عزيز
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إقليم كوردســتان – العراق

القضاء مجلس 

رئاسة محكمة االســتئناف يف إقليم كوردستان 

) الهيئة القضائية لالنتخابات واالســتفتاء(

 العدد : 1
التاريخ: 4/ترشين األول /2017

لالنتخابــات  القضائيــة  الهيئــة  اجتمعــت   ،2017 األول/  ترشيــن   /4/ يــوم  يف 

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 

ــي:  ــرروا ماي ــعب، وق الش

 قرار /

بعــد النظــر والتدقيــق يف النتائــج األوليــة الســتفتاء اســتقالل كوردســتان مــن 

قبــل املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء يف إقليــم كوردســتان، 

واملرســلة الينــا بكتابهــا املرقــم )10٩( يف )2٨/أيلــول/2017(، وبعــد نــرش 
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د. محمد عمر مولود

العضو

حاجي محمد طاهر العقراوي

العضو

 أسعد حسني عزيز

الرئيس

النتائــج األوليــة يف ثــاث صحــف يف يــوم )28/ أيلــول/ 2017(، ومبوجــب الفقــرة 

ثالثــاً مــن املــادة التاســعة مــن قانــون املفوضيــة العليــا املســتقلة لانتخابــات 

واالســتفتاء يف إقليــم كوردســتان، العــدد )4 لســنة 2014(، وبالنظــر لعــدم 

وجــود أيــة طعــون ضــد تلــك النتائــج خــال املــدة القانونيــة. لذلــك ومبوجــب 

الصاحيــات املخولــة لنــا حســب الفقــرات رابعــاً وخامســاً وسادســاً مــن املــادة 

ــاع  ــن األومل2017، وبإج ــوم 4/ ترشي ــا، يف ي ــاه، قررن ــون أع ــعة يف القان التاس

ــاع اآلراء،  ــن األومل2017، وبإج ــتفتاء.  ري ــج االس ــى النتائ ــة ع اآلراء، املصادق

ــج اإلســتفتاء.   ــة عــى النتائ املصادق
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پێڕســتی ناو، ناونیشان و شوێنەکان
247

فهـرســت
األســمــاء   

والعناوين
 واألمــاكن

فهـرســت
 األســمــاء 
والعناوين
 واألمــاكن



ا
65 آشنت كارتر 

46 إبراهيم أحمد 

150 إبراهيم الجعفرى 

36 إبراهيم داود 

214 ابو كاروان 

244 ,242 أسعد حسني عزيز 

106 إقبال بور 

239 إسامعيل حمه عيل عبدالقادر 

36 أحمد حسن البكر 

61 أنجيال مريكل 

23 أندرانيك باشا 

64 ,63 ,49 أوباما 

149 ,105 ,49 أياد عالوي 

27 األمري فيصل 

248



 ,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 

 ,205 ,204 ,194 ,193 ,184 ,170 ,169 ,150 ,149 ,148 ,75 استفتاء 

224 ,221 ,207 ,206

256 ,251 ,79 ,78 ,76 ,23 ,22 أشوري 

28 ,24 ,22 ,5 االمرباطورية العثامنية 

25 أرض روم 

22 االمرباطورية العثامنية 

239 ,207 ,165 ,164 ,152 ,151 ,108 ,105 ,92 ,81 ,78 ,76 ,40 ,23 أربيل 

23 أرمن 

128 ارمينيا 

129 اريترييا 

25 أزمري 
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106 ,105 ,25 األردن 

43 ,32 ,31 اإلنكليز 

61 ,59 ,24 أملانيا 

107 ,90 ,89 ,88 ,87 ,65 ,64 ,63 ,54 ,51 ,49 ,46 ,28 ,10 أمريكا 

129 اندونیسيا 

85 ,84 أوروبا 

182 ,181 ,109 ,49 ,40 ,37 ,31 ,20 إيران 

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 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 70, 72, 73, 103, 104, 105, 

115 ,114 ,109 ,108 ,107 ,106

228 ,227 ,224 ,221 ,214 ,206 ,78 ,76 ,71 ,66 ,46 برملان كوردستان 

249 ,40 بادينان 

25 باريس 

250



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 

ت
89 , 87 تیلرسون 

21 التكية القادرية 

24 ,23 تبليس 

170,43 ,39 ,38 ترحيل 

30 ,29 ,28 تركيا 

102 ,73 تلعفر 

129 ,121 تيمور الرشقية 

251



ث
121 ,46 ,36 ,34 ,33 ,10 ثورة أيلول 

37 ثورة كوردستان 

ج
23 جرجيس فتح هللا 

250 ,227 جعفر ابراهيم اميينيك 

64 جو بايدن 

239 جوتيار عادل محمود 

49 ,46 جورج بوش 

250 ,78 ,76 جبهة تركامن العراق 

79 جمعية الثقافة الرتكامنية يف كوردستان 

79 جمعية الليرباليني الرتكامن 

59 جدار برلني 

27 جنوب كوردستان 

20 جالديران 

28 جبال حمرين 

34 جبل سفني 

55 ,54 جبل شنكال 

248 ,37 الجزائر 

54 الجزيرة 

39 جلوالء 

23 جورجيا 

59 جيك 

250 ,59 جيكوسلوفاكيا 

252



ح
251 الحركة اإلسالمية يف كوردستان 

79 حركة الرتكامن املستقلني 

63 حركة التغيري 

79 حركة الحرية الدميقراطية الكوردستانية 

251, 78 ,76 الحركة الدميقراطية األشورية 

79 حزب اإلتحاد الدميقراطي الكلداين 

251 حزب اإلشرتايك الدميقراطي 

251 ,77 ,76 حزب اإلصالح والتقدم الكوردستاين 

79 حزب اإلنقاذ القومي الرتكامين 

251 ,78 ,76 حزب التنمية الرتكامين 

251 الحزب الدميقراطي الكوردستاين 

79 حزب الشعب الرتكامين 

191,251 ,77 ,76 حزب الشيوعي العراقي 

251 ,77 ,76 حزب العامل والكادحني الكوردستاين 

251 ,77 ,76 حزب الكادحني الكوردستاين 

79 حزب بيت نهرين الدميقراطي 

109 ,106 الحرس الثوري اإليراين 

77 ,79 ,76 الحركة اإلسالمية يف كوردستان 

79 الحركة الدميقراطية الرتكامنية 

79 الحركة الدميقراطية لشعب كوردستان 

77 ,76 الحزب اإلشرتايك الدميقراطي الكوردستاين 

79 الحزب التقدمي الدميقراطي الكوردستاين 

79 الحزب الدميقراطي الرتكامين الكوردستاين 

77 ,76 ,37 الحزب الدميقراطي الكوردستاين 

191 ,77 ,76 الحزب الشيوعي الكوردستاين 

79 الحزب القومي الكوردستاين 
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79 حزب الوطني األشوري 

170 ,164 ,153 ,104 ,103 الحشد الشعبي 

102 ,73 ,39 الحويجة 

67 ,64 ,51 حرض 

176 ,135 حلبجة 

137 ,28 حمرين 

خ
81 خليل إبراهيم 

252 ,144 ,46 خانقني 

103 خورماتو 

د
22 داغستاين 

23 ,22 دبليو. يئ.ويكرام 

63 درباز كورست 

214 دلشاد شهاب 

109 ,108 ,107 دوكالس سليامن 

 ,73 ,72 ,70 ,68 ,67 ,65 ,64 ,60 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,10 داعش 

166 ,152 ,112 ,108 ,107 ,105 ,103 ,102 ,101 ,88 ,87

103 داقوق 

87 دجلة 

164 ,151 ,87 دهوك 

39 دوز 

254



103 دوزخورماتو 

106 ,105 ,104 ,103 دوكان 

ر
29 ر.ف.جاردين 

51 روبريت ستيفن بيكروفت 

80 ,51 ,47 روز نوري شاويس 

187 رومیو هكاري 

239 ريزان حمه رشيد كريم 

23 ,22 رازان 

252 ,34 رانيه 

252 ,34 ,31 رواندوز 

28 ,25 ,23 روسيا 

28 ,24 رومانيا 

ز
50 زملاي خليل زاد 

215 زكري موىس وسو 

39 زاخو 

253 ,55 ,46 زمار 

20 زهاو 

253 ,35 زوزك 

255



س
68 ,51 السيد عامر الحكيم 
80 سعدي أحمد بريه 
239 سليامن مصطفى حسن 
22 سليامن نظيف باشا 
239 سياح عبدهللا قاسم 
22 سيد طه محمد صديق النهري 
109 سيد مختار 
24 سريغي سازانوف 
23 سريغي الفروف 
30 سيسيل جي إدمونس 
22 السلطان العثامين 

24 سانت بطرسبورغ 
25 سان رميو 
25 سايكس- بيكو 
109 ,87 ,55 ,10 سحيال 
20 رسبول زهاو 
250 ,34 سفني 
59 سلوفاك 
253 سليامنية 
125 سنغافورة 
55 ,51 ,34 ,25 سوريا 
29 سويد 
253 ,29 السويس 
28 ,27 ,26 ,25 سيفر 
190 ,188 ,187 الرسيان 
256 ,78 ,76 الرسياين 
127 ,59 سلوفاك 

256



151 ,31 ,30 سليامنية 
88 ,87 ,73 سورية 
192 ,129 ,125 ,123 ,33 السوفيتي 
29 سويد 
28 سويرسية 

ش
24 ,23 ,22 ,21 شيخ عبدالسالم البارزاين 

239 شريوان زرار نبي 

187 شيخ شامو 

31 ,30 ,24 شيخ أحمد البارزاين 

43 ,31 ,30 شيخ محمود الحفيد 

27 رشيف )مكة( 

195 رشق االوسط 

22 رشق كوردستان 

253 ,250 ,152 ,144 ,107 ,72 ,55 ,54 ,46 ,39 شنكال 

253 ,31 شنو 

46 شيخان 

25 شام 

ص
185 ,47 صالح الدين بهاء الدين 

36 صدام حسني 

169 ,140 ,24 رصبيا 

15 صفوية 

257



ط
187 طالب كاكەيي 

22 طه محمد صديق النهري 

254 ,25 طرابزون 

ع
254 العبادي 

254 ,35 عبدالرحمن عارف 

36 عبدالرحمن محمد عارف 

36 عبدالرزاق نايف 

21 عبدالسالم الثاين البارزاين 

35 عبدالسالم عارف 

239 عبدالصمد خرض عبدهللا 

35 عبدالعزيز العقييل 

34 عبدالكريم قاسم 

215 عبدهللا انور عبدهللا 

65 عيل بابري 

22 العثامين 

254 ,68 ,51 عامر الحكيم 

152 ,109 ,108 ,106 ,105 ,99 ,90 ,67 ,62 ,56 ,49 العبادي 

39 ,28 ,25 ,23 ,22 ,21 العثامين 

248 ,28 ,25 ,24 ,22 ,21 ,20 ,15 ,7 ,5 ,2 العثامنية 

258



 ,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

ف
216 ,214 ,80 فؤاد حسني 

24 فرانسوا جورج بيكو 

255 ,107 ,87 فرانك بيكر 

187 فیان دخيل 

87 ,28 ,25 ,24 فرنسا 

255 ,128 فلسطني 

125 فنزويال 

128 فيتنام 

17 فيدرايل 

215 ,160 ,139 ,135 ,126 ,125 ,121 ,46 ,17 فيدرالية 

259



ق
63 قوباد طالباين 

23 القيرص الرويس 

255 ,78 ,76 قامئة أربيل الرتكامنية 

255 ,78 ,76 قامئة األرمن يف برملان كوردستان 

40 القدس والقادسية 

128 قربص 

255 ,40 قرداغ 

39 قره تبه 

41 قەالدزه 

ك
191 ,80 كاوه محمود 

47 كرخي التي برماغ 

187 كريم سليامن 

186 ,81 ,63 كورست رسول 

194, 187 كلدان 

68 ,40 ,39 ,37 كورد الفيليني 

23 كنيسة كانرتبري 

 ,106 ,104 ,103 ,98 ,91 ,81 ,80 ,75 ,73 ,56 ,46 ,43 ,40 ,2 كركوك 

216 ,177 ,164 ,153 ,152 ,150 ,149 ,148 ,144 ,108

43 ,40 كرميان 

128 كشمري 

260



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 

ل
37 ليىل قاسم 

256 ,25 لبنان 

21 اللغة الكوردية 

184 ,172 ,171 ,117 ,46 ,45 ,7 ,5 لندن 

29 ,28 لوزان 

م
25 ,24 مارك سايكس 

87 ماكرون 

104 ,103 ,63 ,49 ,48 ,42 مام جالل 

49 مايكل جوردن 

261



22 مار شمعون 
141 محمد احسان 
186 ,47 محمد الحاج محمود 
256 ,187 محمد سعدالدين 
244 محمد طاهر العقراوي 
244 محمد عمر مولود 
22 محمد فاضل باشا داغستاين 
85 محمد هاودياين 
215 محمود محمد 
39 مدحت باشا 
47 مرسور بارزاين 
22 مصطفى بارزاين 
63 مصطفى سيد قادر 
28 مصطفى كامل 
215 ,80 مال بختيار 
187 منی القهوجي 

23 ملك جورج 
106 ,105 ملك عبدهللا 
256 ,28 ملك فيصل 

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 
 ,228 ,224 ,223 ,221 ,220 املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات واإلستفتاء 
244 ,242 ,238 ,236 ,235
79 املنرب الدميقراطي الكلداين 
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192 ,125 ماليزيا 
257 ,256 ,39 مخمور 
31 مركور 
28 ,27 مكة 
256 ,46 ,39 منديل 
109 محمودية 
 ,138 ,137 ,102 ,73 ,72 ,56 ,52 ,51 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25 ,24 ,22 موصل 

257 ,144

ن
186 ,84 نجم الدين كريم 

141 نرمني ُعثامن 

239 نهرو سليم حنا 

21 نورالدين محمد الربيفكاين 

151 ,150 ,52 نوري املاليك 

47 نوشريوان مصطفى 

233 نيجريفان أحمد عبدهللا 

104 نيجريفان بارزاين 

257 ,152 ,102 ,81 ,73 ,39 نينوى 

ه
152 ,151 ,143 ,70 هادي العامري 

141 هاشم الشبيل 

187 هاالن هرمز 

215 هندرين احمد 

239 ,236 ,224 ,221 هندرين محمد صالح 
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257 ,214 ,186 ,84 ,80 هوشيار زيباري 

215 هيوا سيد سليم 

34 هرير 

43 ,40 هلبجه 

257 ,239 ,236 ,224 ,221 ,215 ,35 ,34 هندرين 

29 ,24 هنكاريا 

و
85 وحيده ياقو هرمز 

120 ودرو ويلسن 

28 ,27 ونستون ترششل 

31 وادي بياو 

178 ,172 ,108 واشنطن 

204 ,192 ,168 ,156 ,150 ,137 ,134 ,133 ,129 ,125 ,123 ,122 ,24 وان 

41 ,22 ورمي 

138 ,137 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25 والية املوصل 

ي
87 يان كوبيج 

215 يحيى ريشاوةيي 

28 يابان 

192 ,125 ,123 يوغسالفيا 
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الخارطة رقم  ١



خطة تحرير ناحية ربيعة من 
تحت سيطرة داعش اإلرهابي 

التي تم تنفيذها في 
2014/ أيلول/ 30

الخطوط الدفاعية للبيشمركه

مسار الهجوم

مكان تواجد داعش اإلرهابي

الخارطة رقم  2



خطة تحرير ناحية ربيعة من 
تحت سيطرة داعش اإلرهابي 

التي تم تنفيذها في 
2014/ أيلول/ 30

الخطوط الدفاعية للبيشمركه

مسار الهجوم

مكان تواجد داعش اإلرهابي



خطة تحرير ناحية زمار من قبضة 
داعش اإلرهابي التي تم تنفيذها في

2014/ أيلول/ 25

الخطوط الدفاعية للبيشمركه

مسار الهجوم

مكان تواجد داعش اإلرهابي



خطة تحرير ناحية زمار من قبضة 
داعش اإلرهابي التي تم تنفيذها في

2014/ أيلول/ 25

الخطوط الدفاعية للبيشمركه

مسار الهجوم

مكان تواجد داعش اإلرهابي

الخارطة رقم  3
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لقد اخترب شعب كوردستان خالل القرن املايض كل السبل ل  

يف  ومساواة.  ورشاكة  سالم  يف  العراق  دولة  مع  العيش  يستطيع 

باتجاه  الدولة  طاقات  كل  العراقية  الحكومات  سخرت  املقابل 

واإلبادة  والتعريب  التهميش  طرق  وسلكت  والطائفية،  الشوفينية 

الجععية واإلنكار وقطع األرزاق.  

لذلك فأن شعب كوردستان، بعد أن فقد األمل بكل الطرق، أجرى لذلك فأن شعب كوردستان، بعد أن فقد األمل بكل الطرق، أجرى 

االستفتاء. استفتاء أظهر عمق النضوج وإاان شعب كوردستان  

بالحل العرصي والسلمي لقضية معقدة عمرها مئة سنة.  لكن الرد 

لغة  أخرى  مرة  كان  كوردستان،  لشعب  السلمي  الحق  صوت  عىل 

مشكالت  ملعالجة  الوحيد  السبيل  والشوفينية.  والقوة  السالح 

الوحيد  والطريق  وبغداد،  اإلقليم  ب   التعقيدات  وإنهاء  العراق 

للوصول إىل التقدم والسالم هو ترك العقلية الشوفينية و انتهاج 

ثقافة قبول اآلخر.    ثقافة قبول اآلخر.    

الطبعة الثالثة 

مسعود بارزاني 

ي 
رزان

 با
ود

سع
م

اربیل - نیسان ٢٠٢١

حقوق الترجمة وإعادة الطبع محفوظة لصالح  
مؤسسة البارزاني الخيرية. 

اربــیـــل 
نــیـسـان 
٢ ٠ ٢ ١


