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 شكر وتقدير
 

ي أطاؿ في عمري، وىيئ لي الظروؼ حتى أصؿ ليذه الشكر هلل الواحد الدياف الذ
ـَ َدَرَجاٍت َوالمَُّو ِبَما الدرجة، امتثاال لقولو تعالى:  ـْ َوالَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعْم } َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَف آَمُنوا ِمنُك

 ( سورة المجادلة11َتْعَمُموَف َخِبيٌر{ )
َمْف َسَمَؾ "وؿ المصطفى عميو الصبلة والسبلـ : اتكاال منا عمى اهلل تعالى، وامتثاال منا لق

" وأنا عمى أعتاب إنجاز بحثي المتواضع َطِريًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما َسيََّؿ المَُّو َلُو َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَّةِ 
متناف والعرفاف لكؿ مدرس عممني ىذا، ال يسعني إال أف أتقدـ بأسمى وأرفع درجات الشكر واال

بتدائية، مرورا باإلعدادية والثانوية والجامعية، وصوال إلى الدراسات العميا دراستي اال حرفا منذ
لنيؿ درجة الماجستير بجامعة األزىر الموقرة، وأخص بالذكر أستاذي الفاضؿ ومشرفي القدير، 
الدكتور رياض محمود األسطؿ، الذي تابعني بدقة واىتماـ أثناء إشرافو عمى رسالتي، فكاف نعـ 

موجو والمشرؼ الذي كاف ذا سعة صدر، وخير ناصح ومرشد، كما وأتقدـ بالشكر واالمتناف ال
لكؿ األساتذة الكراـ الذيف تمقيت عمى أيادييـ مساقات الدراسة الجامعية بالدراسات العميا، وال 
يفوتني أف أتقدـ بالشكر أيضا لقسـ التاريخ الذي ما فتئ يوجيني ويرشدني ويساعدني في تخطي 

وتجدر اإلشارة ىنا إلى  ير مف العقبات حتى وصمت إلى أعتاب إنجاز بحثي المتواضع ىذا.كث
أسامة ابو نحؿ أستاذ التاريخ الحديث  األستاذ الدكتورتوجيو الشكر إلى لجنة المناقشة والحكـ : 

والمعاصر بجامعة األزىر مناقشا داخميا، والدكتور عبد الناصر سرور أستاذ العبلقات الدولية 
 والمشارؾ بجامعة األقصى مناقشا خارجيا.

وال يفوتني في ىذا المقاـ أف استذكر أبي رحمو اهلل، الذي كاف يحثني دوما عمى الجد 
جتياد لنيؿ أرفع الدرجات، مذكرا أياي بقوؿ الشاعر: العمـ يبني بيوتا ال عماد ليا ... والجيؿ واال

التي رعتني صغيرا، وحممت ىمـو حميا اهلل، والشكر موصوؿ لوالدتي ر  . ييدـ بيوت العز والكـر
مني أف أكمؿ تعميمي ميما كانت العقبات والصعوبات مستذكرة  تطمبالتي ، و اعتقالي أسيرا

 أمامي القوؿ الشيير: اطمبوا العمـ مف الميد والى المحد.
وقبؿ الختاـ يسعدني أف أتقدـ لكؿ مف ساعد وساىـ في تييئة الظروؼ واإلمكانات 

حثي المتواضع ىذا، سائبل المولى عز وجؿ أف يكمؿ جيودىـ بالتوفيؽ والتقدـ والنجاح إلنجاز ب
 زدىار.واال
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 ممخص الدراسة
 

 كرادحتبلؿ األمريكي عمى األوضاع السياسية ألىدفت الدراسة إلى توضيح مدى تأثير اال
أسس طائفية  العراؽ، وكيؼ ساىمت اإلدارة األمريكية في إعادة صياغة الدستور العراقي وفؽ

في شماؿ العراؽ، في خطوة وصفيا البعض  كرادوعرقية، حيث أقرت الفيدرالية التي تفرد بيا األ
نفصاؿ عف العراؽ، بيدؼ إضعافو وتقزيمو، وتناوؿ بأنيا تأتي في سياؽ الترتيب والتمييد لبل

ى الخبلؼ الباحث أيضا مسألة الخبلفات الجيوسياسية بيف بغداد وأربيؿ ، حيث ظير لمسطح مد
سـ مف الدستور العراقي الدائـ، التي ذكرت كركوؾ النفطية باال 140حوؿ تفسير نصوص المادة 

وأشارت إلى بقية مناطؽ النزاع بمناطؽ أخرى، األمر الذي ترؾ فراغا في توضيح وتفسير ماىية 
قد نراىا لمتنازعيف، في خطوة جتيادات الطرفيف اوالتي باتت تخضع ال 140ومقاصد المادة 

جاءت عف قصد مبـر ومتفؽ عميو تحت ضغط أمريكي خفي إلبقاء العراؽ بمدا غير مستقر 
 . تتناوب عميو الصراعات تمو الصراعات، ويبقى مبرر التدخؿ األجنبي في العراؽ متواصبلً 

حتبلؿ األمريكي، كما تناوؿ الباحث مدى التطور السياسي الكردي في العراؽ في ظؿ اال 
ي، تحادو أو اختبلفو مع نصوص الدستور االستور الكردستاني، ومدى اتفاقمف حيث صياغة الد

الكردستانية ، وصوال إلى استشراؼ مستقبؿ العراؽ فيما بيف الفيدرالية،  نتخاباتإضافة إلى اال
التحميمي ، ىج، كالمنيج التاريخي، والوصفي ، مستخدما في ذلؾ عدة مناواالنفصاؿوالكونفيدرالية 
توظيؼ منيج نظرية الصراع ، ومنيج دراسة الحالة ، وكذلؾ المنيج الدستوري  كما استفدت مف

قبؿ  كرادالعراؽ، وواصفا سياسات واستراتيجيات األ أكرادمتتبعا األحداث التاريخية التي مر بيا 
 عدة استنتاجات كاف أبرزىا : ، ومحمبل ومستنتجاً 2011 -2003حتبلؿ منذ عاـ وأثناء فترة اال

الكردية في العراؽ، ولـ تحسػف  التعامػؿ مػع  تجاىمت الحقوؽالمتعاقبة  العراقية الحكوماتأف  -1
 التنوع العرقي في الببلد.

الػػذيف وظفوىػػا لصػػالح  كػػرادوفػػرت قضػػية قصػػؼ حمبجػػة بالسػػبلح الكيميػػائي، فرصػػة ثمينػػة لؤل -2
 قضيتيـ، حيث وجدت تضامنا دوليا غير مسبوؽ.

 ديف.لعامؿ القومية عمى عامؿ ال كرادتقديـ األ -3
بػػاف حربيػػا عمػػى العػػراؽ، فػػي  كػػرادلػػـ يجػػد األ -4 حرجػػا فػػي التحػػالؼ مػػع اإلدارة األمريكيػػة قبيػػؿ وال

 سبيؿ تحقيؽ ما كانوا يصبوف إليو منذ عقود.
وحكومػػػة بغػػػداد، لموصػػػوؿ إلػػػى حالػػػة  كػػػرادقػػػادت ىػػػذه النتػػػائج إلػػػى وضػػػع توصػػػيات لكػػػؿ مػػػف األ

رسػيخ دعػائـ الديموقراطيػة ، والتعدديػة، ، واستخبلص العبر مف الماضي، والعمػؿ عمػى تاالستقرار
 والشراكة السياسية، والتداوؿ السممي لمسمطة، كاف أبرزىا : 
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عمى عامؿ الديف قبؿ عامؿ القومية، فالروابط الدينيػة اإلسػبلمية التػي تػربط  كرادضرورة تركيز األ
ع إلػػى التػػاريخ بمحػػيطيـ اإلسػػبلمي تعتبػػر أكبػػر بكثيػػر مػػف موانػػع العامػػؿ القػػومي، والرجػػو  كػػراداأل

اف فتح بيػت اإلسبلمي الذي وضع صبلح الديف األيوبي الكردي المسمـ قائدا لمجيش اإلسبلمي إب
والعمػػػؿ عمػػػى حػػػؿ  الكػػػردي –الصػػػراع الػػػداخمي الكػػػردي تحػػػريـ مبػػػدأ ، و المقػػػدس مػػػف الصػػػميبييف

بغػداد عػاـ سياسػية بعػد سػقوط  بأف ما حازوا عميو مف إنجازات كرادإدراؾ األ، و المشاكؿ بالحوار
سيطرتيا عمى منػابع ومصػافي وسػوؽ الػنفط لضماف  ، ما ىو إال وفؽ المصمحة األمريكية2003

رفػػض أي دعػػوة . و فػػي الخمػػيج، ولػػيس خوفػػا عمػػى المصػػمحة الكرديػػة، أو تعاطفػػا مػػع مظمػػوميتيـ
 .نفصاؿ عف العراؽ، والعمؿ عمى مبدأ الوحدة مع الجغرافيا العراقيةتأتي في سياؽ اال

وتفعيػؿ مبػادئ الديموقراطيػة، والعدالػة، ، كامؿ حقوقيـ القومية في الػببلد كرادإعطاء األ و ضرورة
تشػػػػكيؿ لجػػػػاف محايػػػػدة ومختصػػػػة ، و والمسػػػػاواة، والشػػػػراكة السياسػػػػية، والتػػػػداوؿ السػػػػممي لمسػػػػمطة

 ووضع تفسير واضح لنصوصيا.  140لمراجعة الدستور، وبخاصة المادة 
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Abstract 

      This study aims to clarify the extent of the U.S. occupation on the political 

situations of the Kurds in Iraq, and how the American Administration contributed in 

the reformulation of the Iraqi constitution in accordance with sectarian and ethnic 

lines, where this administration approved the Kurds Federal in northern Iraq, in a 

move was recognized by others in the context of preparation and arrangement for the 

separation of Iraq, in order to weaken and dwarf it. The researcher also discussed the 

question of geopolitical differences between Baghdad and Erbil, where it comes to the 

surface the extent of dispute about the interpretation of the provisions of Article 140of 

the permanent Iraqi constitution, which reported the oil Kirkuk name and pointed out 

to the rest of the areas of conflicts as to others regions, that leaves a void in clarifying 

and interpreting the nature and purposes of Article 140 which became a subject to the 

jurisprudence of the two of conflicting parties, in a move seen by the writer may come 

intentionally and agreed under cryptic American pressure to keep Iraq as unstable 

state rotate it conflict after conflict, and remains a justification for the foreign 

intervention in Iraq. 

      The researcher also addresses the extent of the Kurdish political development in 

Iraq under the U.S. occupation, in terms of drafting of Kurdistan constitution, and the 

extent of its agreement or disagreement with the provisions of the Federal 

Constitutions, in addition to the Kurdish election, down to explore the future of Iraq 

among federal, and the Confederacy and separation, using several methods, such as 

historical, descriptive, and analytical methods, tracing the historical events 

experienced by the Iraqi Kurds, and describing the Kurdish policies and strategies 

before and during the occupation period since 2003 - 2011, in addition to analyzing 

and concluding several findings, as follows: 

 The successive governments of Baghdad turned its back to Kurdish rights in Iraq, and 

they have not improved the dealing with the country's ethnic diversity. 

 The shelling of Halabja by chemical weapons, a valuable opportunity for Kurds who 

used it in favor of their cause, which provided an unprecedented international 

solidarity. 

 The Kurdish advances the nationalism factor on the factor of religion. 

 The Kurdish did not find embarrassment in alliance with the U.S. Administration just 

before and during the war on Iraq, in the way of achieving what they aspire to it for 

decades. 

These findings led to development of recommendations for each of the Kurds and 

Baghdad government, to reach the state of stability, and to conclude lessons of the 

past, besides to work on the consolidation of democracy, pluralism, political 
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partnership, and the peaceful transfer of power, the most notably recommendations 

were as follows: 

Kurds need to concentrate on the religion factor rather than the national factor, that is 

the Islamic religious ties which bind Kurds with their Muslim surroundings are much 

more stronger than the national barriers. By referring to the history of Islam ,we find 

that Saladin, the Kurdish Muslim leader ,was nominated as the leader of Muslims' 

Army during Jerusalem conquest from the Crusaders .Hence, they must work on 

prohibiting the Kurdish-Kurdish internal conflict ,and work to solve their problems 

through dialogue. Kurds should realize that what they have won of political 

achievements after the fall of Baghdad in 2003, is supporting only the U.S. interests to 

ensure its control over resources, refineries and markets of oil in the Arab Gulf ,but 

not in the sake of Kurds interests or it is sympathizing with their grievance .Also they 

should reject any call comes in the context of secession from Iraq, and building on the 

concept of enhancing the unity with Iraq in the sense of its land and people. 

Actually, there is an urgent need to give Kurds their full national rights in Iraq, and 

activate the principles of democracy, justice, equality and political partnership, 

besides the peaceful transfer of power, and forming neutral and competent  

committees to review the Constitution, especially Article 140 and develop a clear 

explanation to its provisions. 
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 المقدمة
انية كرديػػة ضػػمف حػػدود عػػدة دوؿ )إيػػراف الػػذي يتمتػػع بغالبيػػة سػػك  (1) يقػػع إقمػػيـ كردسػػتاف

والعراؽ وتركيا وسوريا وأجزاء قميمة مف أرمينيا( ويتركز أكراد العراؽ في الجػزء الشػمالي مػف الػببلد 
كأربيؿ والسميمانية وكركوؾ ودىوؾ وغيرىا ، وليس ىناؾ حدود رسمية لئلقميـ بفعػؿ تقسػيمو عمػى 

مميػوف  4" يقػدر عػدد سػكاف اإلقمػيـ ب  ،أو دولػي  بمداف الجوار ، وال يحظى بأي اعتراؼ قانوني
وفػػػػؽ  ،2011عػػػػاـ  نسػػػػمو ألػػػػؼ 131، وب خمسػػػػة مبليػػػػيف و2010عػػػػاـ نسػػػػمو  ألػػػػؼ 909و 

% 18مػف  أكثػرالػذي يشػكؿ  2كػـ 78736. وتبمغ مسػاحة اإلقمػيـ " (2)تقديرات ىيئة اإلحصاء " 
 إلػػػى إضػػػافةؿ ودىػػػوؾ ، ، السػػػميمانية واربيػػػ مػػػف المسػػػاحة الكميػػػة لمعػػػراؽ وىػػػي تضػػػـ المحافظػػػات

. ىػػذا وتبمػػغ مسػػاحة المنػػاطؽ التػػي يسػػيطر عمييػػا أكػػراد  (3)" أخػػرىكركػػوؾ وخػػانقيف ومقاطعػػات 
كػػـ. 500000كػػـ ، مػػف مسػػاحة كردسػػتاف الكبػػرى التػػي تبمػػغ  40000العػػراؽ مػػف اإلقمػػيـ حػػوالي 

 ويعتبر األكراد مسمميف سنة في غالبيتيـ. 
عػيف الػرئيس األمريكػي جػورج بػوش الجنػراؿ ،  العػراؽ احتبلؿبعد  أيـ 2003في مايوو 

نفس العاـ ، ليتمو ذلؾ تشكيؿ ما  مف أبريؿ)بوؿ برايمر( حاكما مدنيا لمعراؽ بعد سقوط بغداد في 
 شخصية عراقية . 25ـ والمكوف مف 2003 /يوليو)مجمس الحكـ( في تموز ب يعرؼ
لتػػي مػػف بينيػػا تعيػػيف الػػوزراء بتحديػػد ميػػاـ ومسػػؤوليات ىػػذا المجمػػس، وا ئػػتبلؼوقامػػت سػػمطة اال"

عمػػػى رسػػػـ السياسػػػات العامػػػة لمػػػببلد، وتحديػػػد  ئػػػتبلؼالمػػػؤقتيف، والعمػػػؿ بالتنسػػػيؽ مػػػع سػػػمطة اال
 الموازنة العامة لمدولة، إضافة إلى وضع اإلجراءات البلزمة إلنشاء دستور لمعراؽ الجديد.

ضاء( التزاـ نظاـ أع 5إلى  20قرر المجمس مف خبلؿ التصويت ) 2003/ يوليو تموز 30وفي 
دورية رئاسة مجمس الحكـ. وتـ حصر الرئاسة في تسع شخصيات فقط مػف بػيف األعضػاء، عمػى 

 واحدا لكؿ منيـ  أف تكوف مدة الرئاسة شيرا
 عضوا )كميـ عرب(. 13ي نتقالعدد المنتميف لممذىب الشيعي في مجمس الحكـ اال -1 
 

                                                 

ببلد األكراد.محمد عبد الحمد، سمر،أكراد العراؽ  أيكرد وتعني األكراد، وأستاف وتعني أرض أو منطقة،  ( 1)
 كريـ قاسـ، جامعة الزقازيؽ، رسالة ماجستير. تحت حكـ عبد ال

زيباري، عبد الحميد، شكوؾ بزيادة غير طبيعية في عدد سكاف إقميـ كردستاف العراؽ، المونيتير، نبض  ( 2)
 . 3102العراؽ، 

 (  الحزب الديموقراطي الكردستاني، نبذة عف اقميـ كردستاف العراؽ، 3)
 http://kdp.info/p/p.aspx?p=29&l=14&s=000000&r=389 
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 عضاء.عدد المنتميف لممذىب السني مف العرب خمسة أ -2
 عدد المنتميف لمعرقية الكردية خمسة أعضاء )كميـ يتبعوف المذىب السني(. -3
 عضو مسيحي واحد. -4
 . (1)"عضو تركماني واحد -5

مػػواز لعػػدد العػػرب فػػي تشػػكيمة المجمػػس ، بينمػػا حػػاز الشػػيعة  كػػرادأف عػػدد األ يبلحػػظ ىنػػا
قيتػو ، كمػا نػرى أف اإلدارة عمى نصيب األسد مما يعطي داللة واضحة عمى طائفيػة المجمػس وعر 

األمريكيػػة ممثمػػة فػػي الجنػػراؿ برايمػػر قػػد فعمػػت فعمتيػػا وأجػػادت مخططيػػا فػػي تقػػديـ النعػػرة القوميػػة 
، األمػر الػذي يشػير إلػى نوايػا األمريكػاف فػي تفتيػت  كػرادالكردية عمى الديانة اإلسبلمية السػنية لؤل

 الببلد عرقيا وطائفيا .
ـ مؤشػػرا 2005عػػاـ كػػانوف ثػػاف / ينػػاير  30العراقػػي فػػي البرلمػػاف  انتخابػػاتولقػػد جػػاءت 

قائمػػػة "ى عػػػدد كبيػػػر مػػػف األصػػػوات حيػػػث حصػػػمت وحصػػػوليـ عمػػػ كػػػرادميمػػػا عمػػػى مػػػدى تقػػػدـ األ
الػػوطني الكردسػػتاني(عمى  تحػػادالحػػزبيف الكػػردييف الرئيسػػييف )الحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني واال

 كػرادتفسيرًا بسبب وضوحيا، فقد شػكؿ األ صوًتا، وىي نسبة ال تحتاج 551ألفا و 175مميونيف و
عددًا كبيرًا نسبيًا، ونسبة ال يمكف تجاىميا مف الشعب العراقي، وىػـ يعيشػوف فػي منطقػة متواصػمة 
ستراتيجية مف شماؿ العراؽ، التي تشيد نموًا لمشعور القومي الكػردي وقيػادة طامحػة لمػدخوؿ فػي  وال

 (2)"مستويات أعمى مف المشاركة السياسية المعبة السياسية العراقية كميا ولمحصوؿ عمى
شػػيدت تراجعػػا لمعػػرب السػػنة بسػػبب الترتيػػب األمريكػػي  نتخابػػاتومػػف المعمػػوـ بػػأف ىػػذه اال

التػػي جػػاءت فػػي ظػػؿ  نتخابػػاتالمحتػػؿ لمػػببلد ، ومقاطعػػة أعػػداد كبيػػرة مػػف العػػرب السػػنة ليػػذه اال
 العراؽ .تصاعد المقاومة العربية السنية فيما يعرؼ بالمثمث السني في 

 تحػػػادـ جػػػبلؿ طالبػػػاني رئػػػيس اال2005 أبريػػػؿ/ نيسػػػاف6ىػػػذا ولقػػػد انتخػػػب البرلمػػػاف فػػػي
الوطني الكردستاني رئيسا لمجميورية ، في حيف انتخب مسعود البرازاني رئيس الحزب الديمقراطي 

يونيػو  حزيػراف/ الكردستاني رئيسا إلقميـ كردستاف العراؽ مف قبؿ المجمس الوطني الكردسػتاني فػي
كبػر أأيضػًا ليعطػي فرصػا ـ 2005أكتػوبر تشػريف أوؿ /ويأتي الدستور الجديد في ، ىذا ـ 2005
أف المغػة "، بحيث نصت المادة الرابعة عمى  حتبلؿالعراؽ في تطورىـ السياسي في ظؿ اال كرادأل

 ، بينما جاءت ىما المغتاف الرسميتاف لمعراؽالعربية والمغة الكردية 

                                                 

 www.aljazeera.net( الجزيرة نت ، مجمس الحكـ االنتقالي ، قسـ البحوث والدراسات ، 1)
زىير ، نتائج االنتخابات العراقية ، تيميش السنة ليس )آليا( والصراع بيف أجنحتيـ االندماجية  ،( المخ2)

 ـ .2005،  9575، عدد  الشرؽ األوسطوقفيـ مف الحكومة المقبمة ، واالنعزالية يحدد م

http://www.aljazeera.net/
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بب كػػد عمػػى أف العراقيػػوف متسػػاووف أمػػاـ القػػانوف دوف تمييػػز بسػػالمػػادة الرابعػػة عشػػر لتؤ 
أف الدسػػػػتور يقػػػػر عنػػػػد نفػػػػاذه، أف إقمػػػػيـ  117، كمػػػػا تناولػػػػت المػػػادة الجػػػنس أو العػػػػرؽ أو القوميػػػػة

لتعطي الحؽ لكؿ محافظة أو أكثر،  119، وتأتي المادة اتحادياً  كردستاف وسمطاتو القائمة، إقميماً 
 . (1)"اءاستيف تكويف إقميـ بناًء عمى طمب

مف بسط نفوذىـ عمى إقميـ كردستاف شمالي  كرادواستنادا إلى ىذه المواد وغيرىا تمكف األ
كـ الكردستاني الذاتي بشكؿ العراؽ ، وحازوا عمى تقدـ كبير في توسيع جغرافية وصبلحيات الح

خاض مف المشاكؿ الشائكة في منطقة الشرؽ األوسط ، بحيث  كرادوتعد مشكمة األ. موسع 
يـ منذ انييار الدولة العثمانية استقبللثورات عدة ، وحروب كثيرة ، ومفاوضات مريرة لنيؿ  كراداأل

وحتى اليوـ ، والقوا الكثير مف المبلحقات والمضايقات ، واالستغبلؿ السياسي مف الدوؿ المجاورة 
وا عشرات وحتى االبتزاز ، كما تعرضوا لكثير مف االضطياد في محيطيـ اإلقميمي ، وقدم

، إال أنيـ فشموا فشبل ذريعا في  ستقبلؿاآلالؼ مف الضحايا في سبيؿ مطالبيـ بالحرية واال
تحقيؽ مآربيـ ، باستثناء حكـ ذاتي ضيؽ إباف حكـ حزب البعث العراقي ، وما إف تـ الغزو 

حيث ، بتطور وضعيـ السياسي العراؽ قد أكرادـ وجدنا بأف 2003)األنجمو أمريكي( لمعراؽ عاـ 
الوطني الكردستاني ، إلى منصب رئاسة الجميورية ،  تحادوصؿ جبلؿ الطالباني زعيـ حزب اال

كما وصؿ ىوشيار زيباري خاؿ مسعود البرازاني الكردستاني لمنصب وزير الخارجية العراقي ، 
في حيف تبوأ مسعود البرازاني، زعيـ الحزب الديمقراطي الكردستاني منصب رئيس إقميـ كردستاف 

 ذي الحكـ الذاتي الموسع ببل منازع .
ي ليذا الموضوع مف خبلؿ متابعتي لمشأف العراقي منذ سنوات ، وما إف اختيار ولقد جاء 

تغيرت الظروؼ السياسية في العراؽ بشكؿ كمي ، انتابني تساؤؿ رئيس لممشكمة أال وىو ، لماذا 
األنجمو أمريكي لمعراؽ  حتبلؿالعراؽ تحقيؽ تقدـ سياسي مرموؽ في ظؿ اال أكرادوكيؼ استطاع 

ـ ، بينما فشموا في ذلؾ عمى مدار ما يقرب مف مائة عاـ خمت مف التضحيات 2003-2011
 الجساـ ؟! 

العراؽ ومساعدتيـ لقوات  كرادوتنبع أىداؼ الدراسة مف خبلؿ تتبع التطور السياسي أل
سقاط نظاـ الرئيس صداـ حسيف ، وتبوء حتبلؿاال مناصب عميا في الدولة  في غزو العراؽ ، وال
األمريكي ، وتوضيح مدى إرادة اإلدارة  –ية واإلقميـ ، وتفسير أىداؼ التعاوف الكردي تحاداال

في العراؽ ، ووضع أسس تمييدية لمتجزئة  سياسياً كراد األمريكية وحمفائيا في ترقية وضع األ
 ي أي حزب سياس واالنفصاؿ الحقا إذا لـز األمر ، ولمحيمولة دوف تبوء

                                                 

ـ ، جميورية العراؽ ، السمطة القضائية ، 2005( مجمس القضاء األعمى ، دستور جميورية العراؽ لعاـ 1)
http://iraqja.iq/view.77 
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معارض لمسياسة األمريكية لمحكـ في العراؽ ، وذلؾ لضماف السيطرة األمريكية عمى 
بقائيا متفردة في القوة  إسرائيؿدولة  استقرارمنابع ومصافي النفط في الخميج ، ولضماف أمف و  وال

 العسكرية في المنطقة . 
ياسية العراقية وتفيدنا الدراسة مف حيث أىميتيا في توضيح ما ىو جديد في التحوالت الس

، ومدى قدرة اإلدارة األمريكية وحمفائيا عمى المعب باألوراؽ السياسية في الشرؽ األوسط كيفما 
ووقتما شاءت ، وأف ىناؾ ما تتستر بو الواليات المتحدة األمريكية تحت عباءة شعارات )الحرية 

سياسية واالقتصادية ، و والديمقراطية والتعددية والشراكة السياسية( بيدؼ الوصوؿ ألىدافيا ال
 تحادبقائيا كقوة متفردة في العالـ ذا القطب الواحد ، وضماف عدـ إيجاد قطب ثاف خمفا لبل

السوفيتي ، وىذا ما يشير إلى وجوب أخذ الحيطة والحذر ، والعمؿ عمى سد كافة الثغرات 
ريكي ، وليذا نرى السياسية واالقتصادية واالجتماعية لضماف عدـ التدخؿ الخارجي وبخاصة األم

أف الفائدة مف ىذه الدراسة تقودنا إلى نصيحة العالـ العربي واإلسبلمي لسد الثغرات ، وحؿ 
عطائيـ حقوقيـ ضمف الوحدة الوطنية ، وتكريس المفيوـ  مشاكؿ األقميات العرقية والطائفية ، وال

عطائيـ فرصا لممشاركة ا لسياسية ، واالستفادة الوطني لدييـ عمى المفيوـ الطائفي والعرقي ، وال
 االقتصادية ، لمنع أي اختراؽ لصفوفيـ مف الخارج بحجة الحرية والديمقراطية والتعددية . 

  -ىذا ولقد استخدمت في دراستي ىذه ثبلثة مناىج :
المػػنيج التػػاريخي لتتبػػع األحػػداث التاريخيػػة التػػي مػػرت عمػػى األكػػراد فػػي ظػػؿ المتغيػػرات -1

 حة العراقية.السياسية الطارئة عمى السا
المنيج الوصفي لوصؼ األحداث المتغيرات السياسية التي طرأت عمػى السػاحة العراقيػة -2
 والكردية.
المػػنيج التحميمػػي لتحميػػؿ األحػػداث والتطػػورات السياسػػية التػػي بيػػا أكػػراد العػػراؽ لموصػػوؿ -3

ت حالػة الصػراع إلى النتائج والتوصيات. ىذا باإلضافة إلى اإلفادة مػف نظريػة الصػراع التػي تناولػ
 التي نشبت بيف األكراد والسمطة، وبيف األكراد أنفسيـ.

 إضافة إلى اإلستفادة مف منيج نظرية الصراع، ودراسة الحالة، وكذلؾ المنيج الدستوري. 

 مشكمة الدراسة : 
 تتمحور مشكمة الدراسة حوؿ السؤاؿ الرئيس التالي :  

 العراؽ ؟ كرادياسية ألاألمريكي عمى األوضاع الس حتبلؿما تأثير اال
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 تساؤالت الدراسة : 
األمريكي ، وما  حتبلؿـ في ظؿ اال2005كيؼ تمت صياغة الدستور العراقي الدائـ عاـ  -1

العراؽ  كرادية أـ سمبية بالنسبة ألإيجابىي المواد التي تناولت القضية الكردية ، وىؿ كانت 
 سياسيا ؟ 

تجاه دوؿ الجوار بعد سقوط نظاـ البعث في  العراؽ السياسية أكرادلماذا تغيرت مواقؼ  -2
في شماؿ  كرادالببلد ؟ وكيؼ تعاممت إيراف وتركيا مع التطورات السياسية الجديدة لؤل

 العراؽ ؟

كيؼ انعكست التطورات السياسية عمى الساحة الكردستانية العراقية عمى عبلقاتيـ مع  -3
 المجتمع الدولي ؟

وبغداد، وىؿ سيتجو  أربيؿخبلؼ )الجيوسياسي( بيف في ظؿ ال أكراد العراؽما ىو مستقبؿ  -4
 نحو الفيدرالية الموسعة ، أـ إلى الكونفيدرالية، أـ إلى اإلنفصاؿ عف الوطف األـ؟ 

  -فرضيات الدراسة :
لدوؿ اإلقميمية والمجتمع الػدولي العراؽ لحالة العداء المستفحؿ بيف بغداد وا أكراداستغبلؿ  -1

برايمػر( فػي صػياغة  –مريكية بواسػطة وكيميػا )حػاكـ العػراؽ تدخؿ اإلدارة األما أدى إلى 
الطائفيػػػة والقوميػػػة فػػػي الػػػببلد بحجػػػة تفعيػػػؿ  أسػػػاسالدسػػػتور العراقػػػي الػػػدائـ القػػػائـ عمػػػى 

 الديموقراطية والتعددية .
عمػػى الدسػػتور ، ورفضػػيـ الفدراليػػة الكرديػػة كونيػػا  سػػتفتاءمقاطعػػة غالبيػػة العػػرب السػػنة لبل -2

الوطنيػػة ، وانطػػبلؽ العمػػؿ السػػني المسػػمح ممػػثبل فػػي تنظػػيـ القاعػػدة تيػػدد سػػبلمة العػػراؽ 
 اإلسبلمي ، وتبوأ العرب الشيعة لمواقع مقدمة في الببلد .

الدور التركي واإليراني في إسقاط نظاـ الرئيس صداـ حسيف ، ورغبة البمديف في السيطرة  -3
 والنفوذ عمى المنطقة في ظؿ غياب القوة العراقية . 

وبغػػداد،  أربيػػؿع ، وفػػي مقػدمتيا )كركػػوؾ( النفطيػػة التػي أثػػارت الخػػبلؼ بػيف منػاطؽ النػػزا -4
( لجنػػي مكاسػػب سياسػػية فػػي ظػػؿ كػػرادالصػػراع الطػػائفي بػػيف )السػػنة والشػػيعة واألوكػػذلؾ 

تصاعد عمميات تنظيـ )القاعدة اإلسػبلمي( وبعضػا مػف التنظيمػات اإلسػبلمية السػنية فػي 
ت يشػػعر بػػالتيميش وجعمػػو أقميػػة بعػػدما كػػاف منطقػػة مػػا يعػػرؼ ب)المثمػػث السػػني( الػػذي بػػا

 .األغمبية 
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  -أهمية الدراسة :
 تسيـ الدراسة في : 

العراؽ في عمؽ خبلفاتيـ مع حكومات بغداد ، وحمميػـ  أكرادمدى خطأ  أيضاً تظير الدراسة  -1
ة لمسبلح ، وفتحيـ باب التحالؼ مع دوؿ وحكومات معادية لمعراؽ ، إضافة إلى خبلفاتيـ الداخمي

 التي وصمت إلى حد الصراع المسمح بينيـ .

عػداد و  حػػتبلؿالوقػوؼ عمػػى مػػدى تػأثير واقػػع اال -2 الدسػػتور  اسػػتفتاءاألمريكػي فػػي صػػياغة وال
إبػػػراز المػػػواد الدسػػػتورية التػػػي تعطػػػي مزيػػػدا مػػػف الحريػػػة ، و ـ 2005العراقػػػي الػػػدائـ عػػػاـ 

 . ، ومدى عمؽ الخبلفات التفسيرية لمواد الدستور كرادالسياسية لؤل
، الكردية في ظػؿ المتغيػرات السياسػية )سػمما او حربػا( –توضيح ماىية العبلقات الكردية  -3

 -الشػػيعية ، والكرديػػة  –السػػنية ، والكرديػػة  –الوقػػوؼ عمػػى تذبػػذب العبلقػػات الكرديػػة و 
 الدستور الدائـ . استفتاءالعربية في ظؿ التطورات السياسية الكردية ، وفي ظؿ صياغة و 

طػػػورات السياسػػػية ىتمػػػاـ اإليرانػػػي والتركػػػي بالقضػػػية الكرديػػػة فػػػي ظػػػؿ التتفسػػػير مػػػدى اال -4
 توضيح مدى االىتماـ األمريكي مؤخرا بالحقوؽ الكردية في العراؽ .لكردستاف العراؽ، و 

األمريكػػي  حػػتبلؿاألمريكػػي قبيػػؿ وأثنػػاء وبعػػد اال –الوقػػوؼ عمػػى عمػػؽ التعػػاوف الكػػردي  -5
األمريكػي لمعػراؽ عمػى العبلقػات  حتبلؿات االإظيار مدى تداعيـ ، و 2003لمعراؽ عاـ 
 األوروبي ، والمجتمع الدولي . تحادالكردية مع اال

، وفػػي ظػػؿ  أربيػػؿاستشػػراؼ مسػػتقبؿ العػػراؽ فػػي ظػػؿ الخبلفػػات الجيوسياسػػية بػػيف بغػػداد و  -6
 تصاعد الحرب الطائفية .

  -أهداف الدراسة :
 تيدؼ الدراسة إلى :   

بػػالمتغيرات السياسػػية فػػي العػػراؽ، و  الكرديػػة –ة الكرديػػة الوقػػوؼ عمػػى مػػدى تػػأثر العبلقػػ -1
 توضيح مدى التدخؿ األمريكي في صياغة الدستور العراقي الدائـ .

الوقػػػوؼ عمػػػى ماىيػػػة الدسػػػتور الكردسػػػتاني ، ومػػػدى اسػػػتفادة القضػػػية الكرديػػػة مػػػف حالػػػة  -2
 المحمية ، وتقاسـ السمطة .  نتخاباتالمصالحة الداخمية ، واال
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عمػػػى  كػػػرادوالعػػػرب )سػػػنة وشػػػيعة( ومػػػدى تركيػػػز األ كػػػرادى الخبلفػػػات بػػػيف األمػػػد إيضػػػاح -3
 العامؿ القومي قبؿ العامؿ الديني . 

التعرؼ عمى مدى االىتماـ التركي واإليراني بالمسألة الكردية في العراؽ ، وسعييما لعػدـ  -4
التركيػػز توضػػيح مػػدى االىتمػػاـ و العػػراؽ،  كػػرادبمػػدييما بػػالتطورات السياسػػية أل أكػػرادتػػأثر 

، بيػػػدؼ إضػػػعاؼ العػػػراؽ عسػػػكريا أكػػػراد العػػػراؽ حقػػػوقيـ القوميػػػةاألمريكػػػي عمػػػى إعطػػػاء 
خمػيج وآبػار الػنفط ، إضػافة لضػماف وسياسيا ، وضماف السيطرة األمريكيػة عمػى منطقػة ال

 الحميؼ الرئيس لمواليات المتحدة األمريكية . إسرائيؿمف أ

 ـ السياسية تجاه المجتمع الدولي .عمى مواقفي كرادانعكاس التطورات السياسية لؤل -5

 التنبؤ بمستقبؿ العراؽ في ظؿ المتغيرات السياسية في المنطقة . -6

 حدود الدراسة :
 جغرافيا : الجميورية العراقية . -1
 ـ .2011-2003زمانيا :  -2

 منهجية الدراسة : 
 استخدمت الدراسة مناىج ثبلثة، وذلؾ عمى النحو التالي:

 حتبلؿخي ، لتتبع األحداث التاريخية التي مر بيا العراؽ قبؿ وأثناء وبعد االالمنيج التاري -1
 ـ .2003األمريكي لمعراؽ عاـ 

 ( ومدى تأثيرىا عمى واقع األقميات في العراؽ .حتبلؿالمنيج الوصفي ، لوصؼ الظاىرة )اال -2
 اإلفادة منيا . المنيج التحميمي ، لتحميؿ الظاىرة وتفسيرىا وصوال لمنتائج المطموبة و  -3

إضافة إلى اإلفادة مف منيج دراسة الحالة، ومنيج نظرية الصراع، وكذلؾ المنيج الدستوري، 
حيث أف الدراسة تطرقت إلى حالة الصراع بيف الحكومة العراقية واألقمية الكردية، وكذلؾ الصراع 

اد في ظؿ الدستور فيما بيف األكراد أنفسيـ، كما وتطرقت الدراسة إلى الوضع الدستوري لؤلكر 
 العراقي الجديد، والوضع الدستوري الكردستاني المحمي. 
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 مصطمحات الدراسة : 
 األقمية العرقية :
العرقية في سياقات معينة لمتعبير عف الجماعات األقمية في عبلقتيا مع األقمية  تستخدـ

ي كالتمايز بيف أكثرية قومية في بمد معيف، وتشير بذلؾ إلى االختبلؼ في األصؿ القوم
 .  (1) والبربر واألرمف والشركس كرادالعرب واأل

 البشمركة : 
تعود أصوؿ البشمركة إلى أربعينيات القرف العشريف حيف كانت تشكؿ حركة مقاومة 

حجـ الحركة،  تناميمسمحة ضد النظاـ العراقي المركزي في بغداد. وعمى مدى ىذه العقود، 
صداـ حسيف، تنامت  الرئيس تقنياتيا القتالية. وفي عيد وأصبحت ذات بنية متطورة، وحسنت

أعداد البشمركة عمى نحو مثير، ووصمت بإقميـ كردستاف إلى حالة أقرب إلى الحكـ الذاتي 
. وشيدت التسعينيات افتتاح مركزي تدريب في قاالجواالف )محافظة السميمانية( 1991عاـ 

جنود بمعنى الكممة، ولتنظيـ الحركة في نظاـ  إلى كرادوزاكو، في مسعى لتحويؿ المقاتميف األ
أدى التعاوف مع القوات األمريكية إلى تحسيف تدريب  2003رتب عسكرية. وفي عاـ 

لى تدعيـ صورتيا كجيش نظامي.  البشمركة، وال
مف الناحية التقنية البحتة، تحمؿ البشمركة اليوـ العديد مف خصائص الجيش النظامي، 

ددة جيدًا، وجميع نظـ المراسـ والتشريفات الرمزية البلزمة، فمدييا ىرمية داخمية مح
   (2)ومعسكرات التدريب المتخصصة، ومجموعة كاممة مف األلبسة الموحدة

 الحكم الذاتي :
مف وجية نظر  Autonomie/self- governementيمكف القوؿ أف الحكـ الذاتي 

" صيغة قانونية لمفيوـ سياسي  أيضاً القانوف الدولي، أف يحكـ اإلقميـ نفسو، ويقصد بو 
الذاتي لؤلقاليـ المستعمرة ألنيا أصبحت مف الوجيتيف  ستقبلؿيتضمف منح نوع مف اال

 السياسية واالقتصادية جديرة بأف تقؼ وحدىا مع ممارسة الدولة المستعمرة السيادة عمييا".
و ينشأ بواسطة وى International autonomieالحكـ الذاتي الدولي  أيضاً وقد يطمؽ عميو 

وثيقة دولية، سواء كانت معاىدة دولية تعقد بيف دولتيف بشأف إقميـ خاضع لسيطرتيا أو عف 
 .(3) يات تبرميا منظمة األمـ المتحدة وقبميا عصبة األمـاتفاقطريؽ 

                                                 

 مجمة التفاىـ، برىاف ، اإلثنية والقبمية ومستقبؿ الشعوب البدائية ، مفيـو اإلثنية  ،( غميوف1)
 ـ .2006( نقاش ، السياسة ، البشمركة ، أرشيؼ قضايا ومناقشات، 2)
 ( بوبوش محمد ، مفيـو الحكـ الذاتي في القانوف الدولي والدستوري ، جامعة محمد الخامس ، الرباط .3)
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 :  الطائفية اإلثنية
أغمبيتو  تستخدـ لمتعبير عف التمايز الديني أو الطائفي، فالمسيحيوف يشكموف إثنية في بمد

بالقدر نفسو عمى أي أقمية دينية حتى عندما تشترؾ  أيضاً بوذية أو إسبلمية، وىو ما ينطبؽ 
 . (1)"بمغة وثقافة واحدة مع األكثرية

وطني، وقد  انتماءلو كانت الطائفية تعصبًا لمكؿ ال تسمى عندئذ طائفية، بؿ تسمى و 
الوطني أو القومي،  نتماءوء االيكوف التعصب لمكؿ محمودًا في بعض األحياف، كما في نش

  (2)"واالعتزاز الوطني والقومي، وال نممس فيو خطرًا ألنو تعصب لمكؿ وليس لمجزء
 الفدرالية :

  أفىي نظاـ حكـ يتاح بموجبو لمواليات المنفردة في بمد ما  أكسفوردالفدرالية وفؽ قاموس 
ية تختص بالقرارات عمى تنظـ وتباشر شؤونيا الخاصة، لكف شرط خضوعيا لحكومة مركز 

المستوى الوطني. والدولة الفدرالية ىي بمد مكوف مف مجموع الواليات المنفردة التي تمتمؾ 
 مباشرة شؤونيا الداخمية بنفسيا، لكنيا تخضع لمحكومة المركزية في اتخاذ القرارات الوطنية.

 في ما بينيا يتـ مف  تحادبيف واليات لبل اتفاؽ»والفدرالية وفؽ قاموس وبستر، تعني أنيا
 «.بعض مف سيادتيا لكنيا تبقى مستقمة في شؤونيا الداخمية أوخبللو التنازؿ عف جزء 

 أوالدويبلت  أو األمـميثاؽ بيف مجموعة مف »والى المعنى نفسو ذىب قاموس ىاممف فيي 
 . (3)الواليات تحت حكومة مركزية تختمؼ عف الحكومات المنفردة لتمؾ الواليات

 لحكم االنتقالي : مجمس ا
مجمس الحكـ في العراؽ ىو ثاني ىيئة إدارية تشكمت في العراؽ حسب التسمسؿ الزمني 

 احتبلؿـ، والتي انتيت ب2003عقب الحرب األمريكية البريطانية عمى العراؽ في آذار/مارس 
الموحدة برئاسة بوؿ بريمر  ئتبلؼـ، حيث كانت سمطة اال2004 أبريؿنيساف/ 9بغداد في 

 12. وتشكؿ مجمس الحكـ في حتبلؿؿ الييئات التي تولت شؤوف العراؽ بعد االأو 
الموحدة ومنح صبلحيات جزئية في إدارة  ئتبلؼـ، بقرار مف سمطة اال2003تموز/يوليو 

 الموحدة تمتمؾ الصبلحيات الكاممة  ئتبلؼشؤوف العراؽ، وكانت سمطة اال
 

                                                 

 مرجع سابؽ( غميوف برىاف ، 1)
شاـ ، لندف ، عبد اهلل ، في مفيـو الطائفية ،رابطة أدباء ال ،( السوري2)

http://www.odabasham.net/show.php?sid=29891 
ـ 2011( االتحاد الوطني الكردستاني ، مركز الخارج ، الفدرالية ، المفيـو والنص والتطبيؽ ، 3)
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فترة  وامتدتمييا في األمـ المتحدة. العسكري المتفؽ ع حتبلؿحسب قوانيف الحرب واال
حزيراف/يونيو  1ـ ولغاية 2003تموز/يوليو  12الصبلحيات المحدودة لمجمس الحكـ مف 

ـ، حيث تـ حؿ المجمس ليحؿ محمو الحكومة العراقية المؤقتة. وكاف مجمس الحكـ 2004
لمرئيس يتألؼ مف ممثميف عف أحزاب وتكتبلت عراقية مختمفة كانت في السابؽ معارضة 

عقب  2004يوليو  1في  ينتقالاالوقد تـ حؿ مجمس الحكـ  العراقي السابؽ صداـ حسيف
إعبلف الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد عبلوي، واختير غازي مشعؿ عجيؿ الياور رئيسا 

 . (1)لمجميورية

 دراسات سابقة :
، ع عميهةةا بةين الفدرلةة والصةةراعاألكةراد والمنةاطق المتنةاز ، سػارة يػونس كاكػػؿ، الدراسةة األولةى *

ـ ، حيث ىػدفت الدراسػة إلػى بيػاف منػاطؽ النػزاع 2011رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، 
بػػيف بغػػداد وأربيػػؿ ، بحيػػث افترضػػت الدراسػػة بػػأف العبلقػػة بػػيف الجػػانبيف مرتبطػػة بالوضػػع الفػػدرالي 

بو إقميميـ مف موارد قػد يكػوف نقمػة لئلقميـ ، كما أشارت الدراسة إلى أف األكراد في ظؿ ما يتمتع 
عمػػييـ، وبخاصػػة فػػي ظػػؿ التػػدخؿ اإلقميمػػي فػػي شػػئونو مػػف بػػاب تفػػادي خطػػر نقػػؿ العػػدوى ألكػػراد 
المناطؽ المجاورة لمعراؽ، كمػا اسػتنتجت الدراسػة بػأف التطمعػات الكرديػة لػف يكتػب ليػا النجػاح فػي 

يختمػػؼ مػػا بػػيف األكػػراد وحكومػػة ظػػؿ الصػػراعات الداخميػػة ، كمػػا أف منػػاطؽ النػػزاع ومفيػػـو حميػػا 
بغػػداد وبخاصػػة فػػي ظػػؿ التػػدخؿ اإلقميمػػي ، ىػػذا وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة عػػدـ إصػػغاء األكػػراد 
لموعػػػود األجنبيػػػة كونيػػػا تصػػػب فػػػي مصػػػمحة الػػػدوؿ الواعػػػدة لػػػيس إال ، وأف يعمػػػؿ األكػػػراد عمػػػى 

 . مشاكميـ الجيوسياسية مع الحكومة العراقية بالحوار فقط

 

،  العراق بعد أمريكا .. واقةع االنسةحاب .. وصةور المسةتقبل، الحامد الرائد ،  انيةالدراسة الث* 
 ـ .2010مركز بغداد لمدراسات واالستشارات 

سػػوؼ لػػف يكػػوف  2011لمسػيد حامػػد الرائػػد ، يػػرى الكاتػػب أف االنسػػحاب األمريكػي المرتقػػب نيايػػة 
ا إف االنسػحاب المفتػرض سػوؼ أكثر مف غياب ظاىري لموجود العسكري في العراؽ ليس إاّل، كم

ال يعني عودة العراؽ حرا مستقبل غير منقوص السيادة ، ويشير الكاتب إلى أف وجود أعداد كبيرة 
مف المتعاقديف األمنييف سيحموف محؿ القػوات األمريكيػة المنسػحبة يقيمػوف فػي قواعػد عمػؿ ثابتػة، 

طاني، ومػػػع احتمػػػاالت عػػػدـ تثيػػػر الخشػػػية مػػػف تحوليػػػا إلػػػى شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ االسػػػتعمار االسػػػتي
االسػػتقرار األمنػػي ألمػػد بعيػػد، فػػإف ىػػذه الشػػركات الربحيػػة البػػد ليػػا أف تسػػتعيف بمػػوظفيف فنيػػيف أو 

 عادييف بالتعاوف مع شركات استجبلب المتعاقديف األمنييف، ومع الخروج 
                                                 

 WIKPEDIA.ORG( ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة ،سياسة العراؽ 1)
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ؤتمف األمريكي فاف ىؤالء سيكونوف بمثابة عصابات منظمة ستأخذ عمى عاتقيا ميمػة الوريػث المػ
مقابؿ ثمف عمى مصالح األمريكي الػذي يريػد البقػاء بعيػدا عػف مصػادر الخطػر المباشػر، والحمػوؿ 
البديؿ كوكبلء عنيـ في تمؾ المجاالت الربحية واألمنية، وىذا التداخؿ سيؤدي إلى مزيد مػف عػدـ 
رة االسػػتقرار األمنػػي، ويضػػيؼ الكاتػػب : فػػي حػػاؿ عػػدـ وجػػود حكومػػة عراقيػػة قويػػة فػػي بغػػداد قػػاد

عمى أْف تمارس ضغوطًا عمى القيادات الكردية لمكؼ عف سياساتيا المؤذية لمشعب العراقي، ومػع 
تزايػػد احتمػػاالت انػػدالع اقتتػػاؿ عرقػػي عربػػي كػػردي قػػد يمتػػد إلػػى جػػوار العػػراؽ شػػمااًل أو شػػرقًا أو 
دتػػو غربػػًا، كػػؿ ذلػػؾ خمػػؽ لػػدى عمػػوـ العػػراقييف شػػكبًل مػػف القمػػؽ المشػػروع عمػػى مسػػتقبؿ بمػػدىـ ووح

 أرضًا وشعبًا، وعمى مستقبؿ التعايش األىمي في المدى المنظور والبعيد.
 

،  األميركي لمعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية حتاللاال، دىاـ محمد العزاوي :  الدراسة الثالثة* 
 ـ .2009 مركز الجزيرة لمدراسات، –الناشر: الدار العربية لمعموـ 

عزاوي المسألة الكردية في العراؽ مف حيث التحالؼ  عالجت الدراسة الثالثة لمدكتور
الكردي األمريكي مف اجؿ مكاسب سياسية كردية في العراؽ ، كما تناولت الدراسة انعكاسات 

األميركي لمعراؽ عمى تصاعد المطالب الكردية في الفيدرالية وحؽ تقرير المصير،  حتبلؿاال
 كراداألميركي فأتاحت لؤل حتبلؿقرتيا سمطات االتمثمت في كثير مف القوانيف والتشريعات التي أ

ليويتيـ  كرادحؽ التمتع بوضع إداري وسياسي شبو مستقؿ ، كما تعرضت الدراسة لعدـ إخفاء األ
لتقوية مطالبيـ وتجسيدىا عمى ارض الواقع ، ويرى الكاتب  حتبلؿ، وقاموا بتوظيؼ ما أتى بو اال

 ـ الشراكة السياسية تعيؽ تطبيؽ الفيدرالية في العراؽ .أف التطبيؽ الطويؿ لمركزية السمطة ، وعد
العراؽ  احتبلؿاستفادوا كثيرا مف  كرادولقد ظير مف خبلؿ دراسة الدكتور عزاوي بأف األ

مركزا سياسيا متطورا  كرادلتعزيز مركزىـ السياسي ، وأف المصمحة األمريكية اقتضت إعطاء األ
ضعافو ، كما رأى  أف حالة السمطة المركزية ، وغياب مفاىيـ الشراكة بيدؼ تفتيت العراؽ وال

يبدوف   كرادالسياسية قد تعيؽ تنفيذ مشروع الفيدرالية في العراؽ ، ويخمص الكاتب إلى أف األ
حماسة شديدة لتبني خيار الفيدرالية، باعتبارىا األداة التي ستمكنيـ مف المحافظة عمى 

المسمؾ الذي يتبعونو ويبدو، بنظر الكاتب، أنو خصوصيتيـ، وتسمح ليـ بتسيير إقميميـ...وىو 
 حتبلؿسيفضي ال محالة لبلنفصاؿ عف العراؽ، في أفؽ مشروع التقسيـ الذي ينشده اال

 األمريكي، ويعمؿ جاىدا عمى تكريسو بببلد الرافديف .
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، مجمة القضية الكردية بين التأطير والتشطير، عبد الحسيف شعباف : الدراسة الرابعة* 
 ـ.2007، آذار/ مارس  40ومات ، المركز العربي لممعمومات ، العدد معم

عالجت الدراسة السادسة  لمسيد شعباف عبد الحسيف المفكر والباحث العراقي في القضايا 
اإلستراتيجية العربية والدولية ، حيث نشرت ىذه المادة تحت عنواف" العراؽ والفيدرالية " في ممؼ 

،  40لعراؽ، مجمة معمومات ، المركز العربي لممعمومات ، العدد جنة كردستاف.. في جحيـ ا
ـ حيث 1920ـ  وتناولت الدراسة تتبع القضية الكردية منذ معاىدة سيفر عاـ 2007آذار/مارس 

بيف الحركة  اتفاؽيرى الكاتب بأف الواليات المتحدة قد كانت حريصة عمى أف ال يحصؿ أي 
التسعينات وخبلؿ فترة الحصار الدولي والعقوبات. وقد تحدثت الكردية وبيف الحكومة العراقية في 
، وقالت أف ىناؾ 1991األولي بينيا وبيف الحكومة عاـ  تفاؽقيادات كردية عف ذلؾ بعد اال

ويرى أف القضية الكردية في العراؽ خرجت مف تفاؽ ضغوطًا أميركية حالت دوف تحقيؽ اال
صبح مف أعقد القضايا الحادة، التي تتطمب حمواًل عاجمة الدائرة المحمية إلى الدائرة الدولية، لت

وبعد قمع  كرادوسريعة وذلؾ باالرتباط بحرب الخميج الثانية ومشاىد اليجرة الجماعية لؤل
ذا ما استثنينا القضية الفمسطينية واعتداءات 1991"انتفاضة" آذار)مارس(  المتكررة  إسرائيؿ. وال

بلجئيف لرأينا أف القضية الكردية ىي في طميعة القضايا ذات والبعد اإلنساني والسياسي لقضية ال
لتيابًا بعد القضية الفمسطينية، ليس في العراؽ حسب االبعد اإلنساني والسياسي األكثر سخونة و 

بؿ عمى صعيد األمة الكردية التي تعاني مثؿ األمة العربية مف التجزئة والتقسيـ )حسب رأي 
 الكاتب(
المقاومة ، شهادات – حتاللاال –العراق : الغزو  :آمي ورثنغتوف..)وآخ(،  لخامسةالدراسة ا* 

،  27/ مركز دراسات الوحدة العربية ، سمسمة كتب المستقبؿ العربي  من خارج الوطن العربي
 ـ .2003بيروت 

لنصير عاروري ، بعنواف : حروب جورج دبميو بوش  6أشارت الدراسة في مقاليا رقـ 
ية في الحرب عمى سرائيمية الخوؼ وعولمة إرىاب الدولة ، إلى الصمة اإل)الوقائية( بيف مركز 

وكاف الجنراؿ جاي غارنر قد وقع عمى عريضة ،  84حة ـ ، وجاء في صف2003العراؽ عاـ 
ىي ذخر أمني لمواليات المتحدة  ،قوية إسرائيؿيتيـ فييا الفمسطينييف بتفجير العنؼ ويقوؿ إف 

، ليخمفو بوؿ  حتبلؿأوكؿ إليو مبدئيا إدارة العراؽ بعد اال سرائيؿغارنر جنراؿ مناصر إلويعتبر 
في الغزو ظؿ بعيدا  إسرائيؿعمى أف دور  87فيما بعد ، كما أشارت الدراسة في صفحة  ربرايم

( ىذا الصمت وصفا slateعف اإلعبلـ ) وقد وصؼ ميخائيؿ كنسمي مف مجمة سبليت ) 
ي كالمثؿ الشيير عف ذلؾ الفيؿ في الغرفة : يراه سرائيماإلمناسبا فقاؿ : مثؿ عدـ مناقشة الدور 

 الكؿ ولكف ال يذكره احد منيـ ( وىنا نرى بأف الدراسة تشير عبر
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ـ 2003ي الفاعؿ في إشعاؿ فتيؿ الحرب عمى العراؽ عاـ سرائيمصفحاتيا إلى الدور اإل
األمريكي ، كما قدمت قدمت مطاراتيا لمطيراف الحربي  إسرائيؿ، كما أشارت الدراسة إلى أف 

 .بما فييا طائرات استطبلع متطورة أسمحة لمقوات الغازية 
تشير الدراسة في مقاليا الخامس عشر بعنواف : العراؽ نيابة عف مف ؟ حقوؽ اإلنساف 

إلى  237وعممية إعادة بناء االقتصاد في العراؽ ، منظمة العفو الدولية ، وذلؾ في صفحتيا 
سي والعرقي في العراؽ بحيث أشارت إلى أنو قد اختفى أكثر مف عمميات االضطياد السيا

مدني عندما استخدمت  5000ـ ) في عممية األنفاؿ ( وقتؿ 1988كردي في العاـ  100000
األسمحة الكيماوية في ىجوـ شف عمى بمدة حمبجة الكردية ، كما أشارت الدراسة إلى عمميات 

والتركماف واألشوريوف ، كما صودرت ممتمكاتيـ ،  ادكر التيجير القسري والتعريب التي طالت األ
في حيف تشير الدراسة في مقاليا الحادي والعشروف تحت عنواف : التحدي الدستوري في العراؽ 

ـ ، المجموعة الدولية لبلزمات، إلى أف 2003تشريف ثاني 13( 19)تقرير الشرؽ األوسط رقـ 
مضمونة في عراؽ فدرالي ، حيث حذر فؤاد  طالبوا بحقوقيـ التي يروف أنيا تكوف كراداأل

معصوـ رئيس المجنة الدستورية التحضيرية بأنو : إذا ما اتخذ شعب العراؽ قرارا ضد الفدرالية 
 فاف المشكمة الكردية لف تحؿ ، وقد نضطر إلى العودة إلى القتاؿ .

 
، مكتبة  المشكمة الكردية في الشرق األوسطحامد محمد عيسى ،  ، سادسةالدراسة ال *

 ـ .1992مدبولي 
ـ ، 1991في الشرؽ األوسط منذ بػدايتيا وحتػى عػاـ  كرادلقد تناوؿ الكاتب في دراستو مشكمة األ 

يػػػراف وتركيػػػا وسػػػوريا ، ووضػػػعيـ فػػػي اال كػػػرادحيػػػث تعػػػرض الكاتػػػب لقضػػػية األ  تحػػػادفػػػي العػػػراؽ وال
في مجػاؿ السياسػة العالميػة السوفيتي ، وطبيعة الحركات الوطنية القومية ، ودور القضية الكردية 

قبػؿ وبعػد  كػراد، واثر التيػارات السياسػية الدوليػة عمػى ىػذه المشػكمة ، كمػا تنػاوؿ الكاتػب وضػع األ
يػػػات الدوليػػػة التػػػي ناقشػػػت وضػػػعيـ السياسػػػي كمعاىػػػدة سػػػيفر ، تفاقالحػػػرب العالميػػػة ، وكػػػذلؾ اال
سػػمح ، ودورىػػـ فػػي الحػػرب ـ ، واسػػتئنافيـ لمعمػػؿ الم1970مػػارس  11والحركػػات الكرديػػة ، بيػػاف 

العراقية اإليرانية ، باإلضافة إلى عبلقتيـ بحرب الخميج الثانية ، بحيػث ارتػأى الكاتػب أف العبلقػة 
مف اجؿ التحرر بكفاح  كرادالكردية العربية ىي عبلقة أخوة ومصير عبر التاريخ ، وربط كفاح األ

يح لتحقيػؽ أمػاني الشػعبيف فػي التقػدـ العرب ، ورأى أف األخوة العربية الكرديػة ىػي الطريػؽ الصػح
 زدىار . واال
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة 
لمػػا يحممػػو أكػػراد ممػػا سػػبؽ أف الدراسػػات السػػابقة ركػػزت عمػػى المسػػألة الكرديػػة فػػي العػػراؽ، يتضػػح 

تػاريخ  الضػوء عمػى تالعراؽ مف أىمية كبرى في تاريخ الحركة الكردية في المنطقة ، بحيث سمط
، كمػا وأشػارت بعػض جػؿ الحريػة واالسػتقبلؿأاحيػة مػف ردية في العراؽ ، ومسيرتيا الكفالحركة الك

ىػػػذه الدراسػػػات إلػػػى مػػػا تناولتػػػو منظمػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف بشػػػأف قضػػػية حمبجػػػة الكرديػػػة وعمميػػػات 
التػػي أثػػارت احتجاجػػات المجتمػػع الػػدولي، وتناولػػت  التيجيػػر القسػػري والتعريػػب التػػي طالػػت األكػػراد

ستغبلؿ األكراد لعممية غزو العراؽ لتعزيز مكػانتيـ السياسػية، حيػث شػكؿ الغػزو بعض الدراسات ا
األمريكي لمعراؽ فرصة سانحة لصياغة دستور جديد يعطي األكراد حقا في الحكػـ الفيػدرالي الػذي 
منحيـ مزيدا مػف اإلسػتقبلؿ، كمػا ورأت بعػض ىػذه الدراسػات أف اإلنسػحاب األمريكػي جػاء شػكميا 

لعػػراؽ حػػرا ليسػػتعيد عافيتػػو ويعػػود قويػػا ، وذلػػؾ لضػػماف ادارة األمريكيػػة لػػف تتػػرؾ وأف اإللػػيس إال. 
. كمػػا و تناولػػت ىػػذه الدراسػػات القضػػية الكرديػػة أثنػػاء حكػػـ حػػزب البعػػث، وعبلقػػة السػػيطرة النفطيػػة

ـ ، إال أف دراسػػػتنا أضػػػافت 2005الحػػػزب بػػػأكراد العػػػراؽ، وصػػػوال إلػػػى صػػػياغة الدسػػػتور الجديػػػد 
لدراسػػات، حيػػث تناولػػت التطػػورات السياسػػية التػػي شػػيدتيا العػػراؽ أثنػػاء الغػػػزو جديػػدا عمػػى ىػػذه ا

األمريكي مما أعطى ألكراد العراؽ مزيدا مف النفوذ السياسي في الببلد، حيث أدى ذلؾ لوصػوليـ 
 ألعمى سمطة في الجميورية، كما انفرد إقميـ كردستاف العراؽ بالفيدرالية المكفولة دستوريا.

سة لتقديـ جوانب أخرى لػـ تتناوليػا الدراسػات السػابقة، مػف بينيػا توضػيح وسعت ىذه الدرا
مدى التطور السياسي الذي حاز عميو أكراد العراؽ دوف غيرىـ مف أكراد الجوار، وبياف مػدى أثػر 

فػػي صػػياغة الدسػػتور الجديػػد الػػذي أعطػػى األكػػراد مزيػػدا مػػف  2003الغػػزو األمريكػػي لمعػػراؽ عػػاـ 
 عبر الفيدرالية الدستورية.  قبلؿواالستالحقوؽ والحرية 

 صعوبات الدراسة
بعض الصعوبات والعوائؽ أثناء عممية البحث والتحري عف المراجع  الدراسة واجيت

والدراسات السابقة ، ويعود ذلؾ ألسباب أبرزىا ، الحصار السياسي واالقتصادي عمى قطاع غزة 
 ع البلزمة لموضوع الدراسة . و عدـ المقدرة عمى الحركة والسفر لجمب مزيد مف المراج
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، تقريبػػا )بمػػا فييػػا منػػاطؽ النػػزاع( ألػػؼ كيمػػو متػػر مربػػع 80 ػكردسػػتاف العػػراؽ بػػتقػػدر مسػػاحة 
اء السػػكاف فػػي اإلقمػػيـ عػػػاـ ألػػؼ نسػػػمة حسػػب إحصػػائيات ىيئػػة إحصػػػ 900مميػػوف و 4ويقطنيػػا 
 .الػػؼ كيمػػػو متػػر مربػػػع 500ف المسػػػاحة وىػػي جػػػزء مػػف كردسػػػتاف اإلقميميػػة البالغػػػة مػػ .ـ 2009

اصػػطدمت الػػدولتاف )الصػػفوية "ـ حيػػث 1514عػػاـ  اإلقميميػػة الحديثػػة إلػػىكردسػػتاف وتعػػود جػػذور 
أدت إلػػى تقسػػيـ كردسػػتاف إلػػى قسػػميف، قسػػـ يتبػػع الدولػػة والعثمانيػػة( فػػي معركػػة )جالػػديراف( التػػي 

ولى آؿ العػراؽ لحكػـ . وبعد انتياء الحرب العالمية األ   (1)"خر يتبع الدولة العثمانيةآالصفوية ، و 
ـ، 2011 -1958حكػـ الجميػوري لم ثػــ، 1958 -1921ـ الممكػي لػت إلػى الحكػثػـ آ بريطانيا،

ـ حيػث 1979وخبللو خضعت العراؽ لحكـ حزب البعث برئاسة الرئيس صداـ حسيف منذ العػاـ  
مشػروعيـ  سػتكماؿال اذيف تطمعػو شػماؿ العػراؽ الػ أكػرادشيد عيده حاالت صداـ دموية بينػو وبػيف 

ومع ذلػؾ شػيد عيػد الػرئيس ، القوات العراقيةمع  ةحروبا ضروسخاضوا و االستقبللي عف العراؽ، 
بيػػػػاف ديػػػة كػػػاف أبرزىػػػا مػػػػا عػػػرؼ فػػػي حينػػػو بمحطػػػات سياسػػػية لحػػػػؿ المسػػػألة الكر  صػػػداـ حسػػػيف

حيػػث تػػـ ، كػػرادـ، حيػػث عمػػدت الحكومػػة العراقيػػة مػػف خبللػػو لحػػؿ الخػػبلؼ مػػع األ11/3/1970
كردسػتاف  إقمػيـ الحكػـ الػذاتي فػي بعػده داكػر األ ، يمػارسة انتقالية لتنفيذ البيافسنوات كفتر  4تحديد 
حيػػث الخفػاء عمػى تعطيػؿ تنفيػذه ، فػي عمػؿ لكنػو  و ،البرازانػي بقبػوؿ البيػافمصػطفى  تظػاىر  و

نية ، األمر بضـ منطقة كركوؾ ضمف الحدود الكردستا كرادكاف يسعى لبلنفصاؿ ، كما طالب األ
سػػنوات االنتقاليػػة صػػدر بيػػاف الثػػورة  4اؿـ بعػػد نفػػاذ 11/3/1974وفػػي  . الػػذي رفضػػتو الحكومػػة

طػػو معػػروؼ ، وتػػـ تعيػػيف ابػػف البرازانػػي وزيػػرا ، وتعيػػيف  ـ1970بتأكيػػد الحكػػـ الػػذاتي وفػػؽ بيػػاف 
البرازانػي بػؿ وأكد بياف التنفيذ عمى أف الحكومة لف تتفاوض بعد ذلؾ مع  . )الكردي( نائبا لمرئيس
 الذاتي وطالبوا بالمزيد مف اإلمتيازات.  د بياف الحكـاكر إذا رفض األستستأصمو وجماعتو 

لحػػؿ  اوسػػيطشػػاه إيػػراف ، بحيػػث عممػػت الجزائػػر  ـ  انػػدلع القتػػاؿ بػػدعـ مػػف1974وفػػي أغسػػطس 
يػػراف ، حيػث ـ 1975 /6/3فػػي  المشػكمة لتقسػػيـ   تػػـ التوقيػع عمػػى معاىػػدة الجزائػر بػػيف العػراؽ وال

ضػػػعؼ الجبيػػػة أؿ ، األمػػػر الػػػذي أكػػػراد العػػػراؽ فػػػي الشػػػماشػػػط العػػػرب ، وتعيػػػد إيػػػراف بعػػػدـ دعػػػـ 
وسػػيطر ففػػر البرازانػػي مػػف العػػراؽ ،  ،الحكومػػة العراقيػػة مػػف السػػيطرة عمػػى األمػػور الكرديػػة ومكػػف

 المناطؽ الكردية .الجيش العراقي عمى 
ـ 1983اتجػػو الحػػزب الػػديموقراطي الكردسػػتاني بقيػػادة )مسػػعود البرازانػػي( لمتحػػالؼ مػػع إيػػراف عػػاـ 

لتقػػديـ تنػػػازالت  الحكومػػة العراقيػػػة( لمضػػغط عمػػػى 1988-1980يرانيػػػة )إبػػاف الحػػػرب العراقيػػة اإل
 الوطني تحاد، بينما ذىب غريمو )جبلؿ طالباني( زعيـ اال كرادلصالح األ

 

                                                 

 .2013, 334, علكيغهخ انغِٛ انهجُبَٙعهٕ, أؽًل, انؾهى انًًُٕع, كهاٍبد ٔأثؾبس,   (1)
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دت السػػيطرة العراقيػػة عمػػػى الكػػردي وتأكػػ –الكردسػػتاني نحػػو بغػػداد ، وتصػػاعد الخػػبلؼ الكػػػردي  
رئيس صػػداـ حسػػيف نحػػو تصػػفية الحسػػاب مػػع ـ توجػػو الػػ1988وبعػػد انتيػػاء الحػػرب عػػاـ  . الػػببلد
وقاـ الطيراف العراقي بقصؼ المناطؽ الكردية المعارضة ، وتـ استخداـ السػبلح الكيميػائي  كراداأل

 في ضرب مدينة )حمبجة( الكردية مما أثار ردود أفعاؿ دولية عنيفة ضد بغداد.
 اخضػػػعتياضػػػة شػػػاممة اـ األكػػػراد بانتفاـ قػػػ1991وبعػػػد انتيػػػاء حػػػرب الخمػػػيج الثانيػػػة عػػػاـ  

تشػػكيؿ قػػوة حمايػػة القاضػػي ب 688قػػرار الالقػػوات العراقيػػة بػػالقوة ممػػا دفػػع بمجمػػس األمػػف إلصػػدار 
الطيػػراف  تحميػػؽ درجػػة شػػماال يحظػػر فييػػا 36، وتحديػػد منطقػػة أمنيػػة يحػػدىا خػػط العػػرض  كػػرادلؤل

  العراقي .
اكتشػػػاؼ إيػػػراف أف ـ اختبلفػػػا وانقبلبػػػا واضػػػحا بعػػػد 1994شػػػيدت التحالفػػػات الكرديػػػة عػػػاـ  
 حيػػث يمجػػأوف إلػػى مواقػػع الحػػزب الػػديموقراطي فػػي شػػماؿ العػػراؽ  يػػاالفػػاريف من اإليػػرانييف كػػراداأل

الػػوطني بػػدال مػػف الحػػزب  تحػػادقامػػت إيػػراف بقصػػؼ ىػػذه المواقػػع ، وعممػػت عمػػى التحػػالؼ مػػع اال
ممػػا أدى كبيػريف ، الػداخمي بػػيف الحػزبيف الكػػردييف ال قتتػػاؿالػديموقراطي ، األمػر الػػذي أدى إلػى اال

تػػػدخمت قػػػوات وظػػػؿ الوضػػػع عمػػػى ذلػػػؾ إلػػػى أف  تحالفاتيمػػػا بػػػيف طيػػػراف وبغػػػداد ، إلػػػى تبػػػدؿ فػػػي
  التحالؼ الدولي .
كرديػػا بسػػبب مشػػروع مػػا عػػرؼ فػػي حينػػو )بػػالنفط مقابػػؿ  –ـ صػػراعا كرديػػا 1996كمػػا شػػيد العػػاـ 

تػو وتأمينػو مػف خػبلؿ لجنػة يكردستاف إلػى تركيػا ولػزوـ حمابء( بحيث كاف مقررا مرور النفط الغذا
الحكومػة  وتكميػؼ األمر الذي أدى إلى دعػـ كراديخصص نسبة مف العائدات لؤل ، عمى أفمشرفة
 تحػاد، كمػا دعمػت إيػراف االبيذه الميمة ي بقيادة )مسعود برازاني( لمقياـلمحزب الديموقراط العراقية

 الصػػراع بػػيف الحػػزبيف لػػى اشػػتداد، ممػػا أدى إالػػوطني بقيػػادة )جػػبلؿ طالبػػاني( ليقػػوـ بػػذات الميمػػة
سيطرت عمى أربيؿ ، فالعراقية لصالح مسعود البرازاني تدخمت القوات  و نشب القتاؿ بينيماحيث 

منطقػة  و إلػى توسػيعالواليات المتحدة األمريكية لتوجيو ضربات صػاروخية ضػد بغػداد ، مما دفع 
 عمػى أثػر القتػاؿ بػيف الجػانبيفتوقػؼ ثػـ درجة ، 33درجة جنوبا إلى 32ي مف حظر الطيراف الجو 
  التدخؿ األمريكي .
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 ولالمبحث األ 
  م(1979- 1968) البعثحزب حكم  األوضاع السياسية الكردية خالل

العراؽ كثيرا مف المتغيرات المحمية واإلقميمية والدولية التي جاءت في  أكرادلقد استفاد        
د الرئيس صداـ حسيف ، فتقاطعت معظميا معادية لنظاـ حكومة البعث وبخاصة في عي

المصالح الكردية مع المصالح الدولية وعمى رأسيا مصالح الواليات المتحدة األمريكية في 
نياؾ وحتى إنياء حكـ نظاـ البعث والرئيس صداـ .    إضعاؼ وال

حمد حسف البكر( انقبلبا بعثيا أطاح بحكومة الرئيس )عبد أـ قاد )17/7/1968في  
نياء مشكمة الشماؿ الرحمف عارؼ( بح يث أكد في بيانو األوؿ عمى تحقيؽ الوحدة الوطنية ، وال

)في إشارة إلى المسألة الكردية( كما ألغى الدستور ، وخبلؿ انعقاد المؤتمر القطري السابع لمبعث 
 حقوقيـ القومية .  كرادـ قرر المؤتمر لؤل1968نياية 
فاندلع القتاؿ في أكتوبر  في مناوئة الحكومة لبياف الثورة ، واستمروا كرادلـ يستجب األ      
الشماؿ إال أف المعركة لـ تحسـ بحكـ وعورة  أكرادحيث استخدـ الطيراف في مبلحقة ـ 1968

 كردستاف العراؽ وضراوة التصدي الكردي لمقوات العراقية .
تحوال في بعض التوجيات ، بحيث اتجو حزب البعث  ةىذه الفتر في  شيدت حكـ العراؽو  

نحو المعسكر الغربي والواليات المتحدة األمريكية  كرادحو المعسكر الشرقي )السوفيت( فاتجو األن
العراقي قد تصاعد بفعؿ الخبلؼ عمى الحدود ومياه شط  –، كما وجدنا باف الخبلؼ اإليراني 

 العراؽ( وقامت بدعميـ ومساندتيـ لمضغط عمى أكرادالعرب ، حيث وجد اإليرانيوف ضالتيـ في )
حكومة بغداد لجني مكاسب سياسية في خبلفاتيا مع العراؽ ، فقاـ العراؽ ببعض اإلجراءات 

 لـ يستجيبوا بفعؿ شدة الضغط والدعـ اإليراني  الموجو ليـ .  كراداإلصبلحية إال أف األ
بمذكرة إلى األمـ المتحدة يشتكوف فييا مف  كرادـ تقدـ األ1969أكتوبر  تشريف أوؿ/ في" 
في  677وبطش حكومة بغداد )عمى حد تعبيرىـ( فأصدر العراؽ قرارا يحمؿ الرقـ  قسوة وظمـ

ـ ويقضي بتشكيؿ لجنة برئاسة المواء الركف )صالح ميدي 1969تشريف ثاف / نوفمبر 25
، كما أصدرت  كرادلمتابعة وتنفيذ مقررات المجمس بخصوص األ الثورةعماش( عضو قيادة 

 المشاركيف في أعماؿ العنؼ في كردستاف ،  كراداألالحكومة العراقية عفوا عاما عف 
نشاء محافظة دىوؾ ،  كما أصدرت قانوف المحافظات المتضمف ال مركزية اإلدارة المحمية ، وال

  (1)" كما تقرر إنشاء جامعة السميمانية ، وجعؿ عيد النيروز عيدا وطنياً 
                                                 

يٍٕٕعخ يمبرم يٍ انصؾواء, انًَأنخ انكوكٚخ فٙ ظم ؽكى ؽية انجعش انعوالٙ, انًجؾش انواثع,   (1)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Akrad/sec05.doc_cvt.htm 
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ي المفاوضات مف حيث في تقريب وجيات النظر ف ولقد لعبت الوساطة السوفيتية دوراً  
مف غير الممكف تصور أي حؿ لمقضية الكردية خارج إطار الحموؿ الوطنية إال انو البعد الدولي ،

ـ، 1970عاـمارس  آذار/ 11والديمقراطية ، وعمى ىذا األساس أصدرت حكومة البعث بياف 
لسيادة كحؿ لممشكمة الكردية في شماؿ العراؽ والذي تضمف مف حيث الجوىر الحفاظ عمى ا

 الوطنية وعمى وحدة )الدولة العراقية( 
ـ بمثابة اتفاقية عقدت بيف الحكومة العراقية ، والزعيـ 1970عاـآذار  11ويعتبر بياف        

   (1) الكردي المبل مصطفى البرازاني ولقد نص البياف عمى ما يمي :
ة نيائيػػػا فػػػي نصػػػوص ىػػػذه الحقيقػػػ ، وتكرسػػػتاالعتػػػراؼ بػػػالوجود الشػػػرعي لمقوميػػػة الكرديػػػة  -1

 الدستور المؤقت ونصوص الدستور الدائـ .
نشػػػاء مجمػػع عممػػي كػػردي إقػػرار مجمػػس قيػػادة الثػػػورة إنشػػاء جامعػػة السػػميما -2 وجػػػوب  ونية ، وال

تػػػدريس المغػػػة الكرديػػػة فػػػي جميػػػع المػػػدارس والمعاىػػػد والجامعػػػات ودور المعممػػػيف والمعممػػػات 
صػػػػدار والكميػػػػة العسػػػػكرية وكميػػػػة الشػػػػرطة ... واسػػػػتحدا ث مديريػػػػة عامػػػػة لمثقافػػػػة الكرديػػػػة ، وال

صػػحيفة أسػػبوعية ومجمػػة شػػيرية بالمغػػة الكرديػػة، وزيػػادة البػػرامج الكرديػػة فػػي تمفزيػػوف كركػػوؾ 
 ريثما يتـ إنشاء محطة خاصة لمبث التمفزيوني بالمغة الكردية .

جعؿ اليـو الذي االعتراؼ لممواطنيف الكرد بحقوقيـ في إحياء تقاليدىـ وأعيادىـ القومية ... و  -3
 يصادؼ فيو عيد النيروز عيدا وطنيا في الجميورية العراقية .

إصػػػدار قػػػانوف المحافظػػػات الػػػذي ينطػػػوي عمػػػى البلمركزيػػػة اإلدارة المحميػػػة ، وأقػػػر اسػػػتحداث  -4
 محافظة دىوؾ .

كوا فػي أعمػاؿ إصدار عفوا عاما شامبل عف جميػع المػذنبيف المػدنييف والعسػكرييف الػذيف اشػتر  -5
 .في الشماؿ  عنؼ

وتػدرس كػرد المغة الكردية لغة رسمية مع المغة العربية في المناطؽ التي غالبيػة سػكانيا مػف ال -6
دود التػػي يرسػػميا القػػانوف ، وتػػدرس حػػة أنحػػاء العػػراؽ كمغػػة ثانيػػة فػػي الالمغػػة الكرديػػة فػػي بقيػػ

 المغة العربية في كافة المدارس التي تدرس بالمغة الكردية .
رد في الحكـ ، وعدـ التمييز بيف الكرد وغيرىـ فػي تقمػد الوظػائؼ العامػة بمػا فييػا مشاركة الك -7

 المناصب الحساسة واليامة في الدولة كالوزارات وقيادة الجيش وغيرىا .
الكردية في الماضي مف الناحيتيف الثقافية والتربوية توضع  بالمناطؽنظرا لمتخمؼ الذي لحؽ  -8

طريػػؽ اإلسػػراع بتنفيػذ قػػرارات مجمػػس قيػادة الثػػورة حػػوؿ المغػػة خطػة لمعالجػػة ىػػذا التخمػؼ عػػف 
                                                 

 -1914عيسى، حامد محمود ، القضية الكردية في العراؽ مف االحتبلؿ البريطاني إلى الغزو األمريكي )  (1)
 354-353ـ ، ص 2005( مكتبة مدبولي ، القاىرة ، 2004
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عادة الطمبػة الػذيف فصػموا أو اضػطروا إلػى تػرؾ المدرسػة  والحقوؽ الثقافية لمشعب الكردي ، وال
بسػػبب ظػػروؼ العنػػؼ فػػي المنطقػػة إلػػى مدارسػػيـ ،  واإلكثػػار مػػف فػػتح المػػدارس فػػي المنطقػػة 

 الكردية ورفع مستويات التربية والتعميـ" 
سنوات كفترة انتقالية لمتنفيذ ، وتولي الحكـ الذاتي ، ويعد ىذا البياف ميما  4ىذا ولقد تـ تحديد 

لمطرفيف حيث انو جاء محافظا عمى وحدة األراضي العراقية ، ومقرا لمركزية السمطة ، كما جاء 
 . كرادمحققا لمطالب األ

ى تعطيؿ إجراءاتو ، حيث انو تظاىر البرازاني بقبوؿ البياف ، بينما عمؿ في الخفاء عم 
كاف يسعى لبلنفصاؿ بدعـ إيراني ، ومع شعور الحكومة العراقية بيذه النوايا تعطؿ التنفيذ 

ـ جرت محاولة الغتياؿ البرازاني 1971وعادت دوامة العنؼ بيف الجانبيف ، ففي أيموؿ / سبتمبر 
ة أخرى الغتيالو في ، في حيف تنصمت الحكومة العراقية مف العممية ، كما جرت محاول

، ومع استمرار التممص الكردي مف التنفيذ قامت  ـ ولكنيا فشمت أيضاً 1972تموز/يوليو عاـ 
الحكومة العراقية بالعمؿ عمى تصدع الحزب الديموقراطي الكردستاني، واصطناع أحزاب منافسة 

ة السكانية ، في لئلخبلؿ بالتركيب كرادإلى مناطؽ األ د مف العرب، كما عمدت إلى تيجير أعدا
كوؾ ضمف مناطؽ الحكـ الذاتي الكردي بسبب غناىا لئلعبلف عف ضـ كر  كرادحيف ذىب األ
 ، وبذلؾ لـ يكتب ليـ النجاح في ىذا اإلعبلف. ر الذي رفضتو الحكومة العراقية النفطي ، األم
ف تمؾ م كرادـ اتيـ البرازاني حكومة بغداد بترحيميا مجموعة مف األ1971"في أوائؿ عاـ  

نما  كرادالمنطقة، والواقع أف األ لـ يطالبوا بكؿ واردات النفط المستخرج مف منطقة كركوؾ ، وال
  (1)تخصص لميزانية الحكـ الذاتي"  كرادكانوا يطالبوف بحصة منو تتناسب وعدد السكاف األ

، الفترة االنتقالية صدر بياف الثورة بقانوف الحكـ الذاتي  دـ وبعد نفا11/3/1974في  
تبله تعييف عبد اهلل ابف البرازاني وزيرا ،ػ وتعييف طو معروؼ الكردي نائبا لمرئيس ، وفي الخامس 

 تنفيذ الحكـ أكد فيو عمى ـ صدر بياف عف الثورة العراقية 1974والعشريف مف ابريؿ 
 

االختبلؼ عمى منطقة  . وىكذا أدى عميو ثانيةأكد عمى أف الحكومة لف تتفاوض كما  ،الذاتي
 كرادتيامات باإلخبلؿ بالتركيبة السكانية ، والتدخؿ اإليراني الداعـ لؤلركوؾ النفطية ، وتبادؿ االك

  اندلع القتاؿ مرة أخرى .ف ،إلى تعطيؿ تنفيذ الحكـ الذاتي ،، والتطمع الكردي لبلنفصاؿ

                                                 

( 1975 -1915(  أديث، و أئي ، أيؼ بينروز ، العراؽ دراسة في عبلقاتو الخارجية وتطوراتو الداخمية )1)
 109ـ ، ص 1989، الدار العربية لمموسوعات ،  2يب القيسي ، جترجمة عبد المجيد حس
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 كرادإلى سياسة الحؿ العسكري ، وقررا أف يردا عمى رفض األ حسيف عاد البكر وصداـو 
انوف الحكـ الذاتي لممنطقة الكردية بالحديد والنار ... ولذلؾ بدأ الجيش المزود بالسبلح الروسي لق

في مطمع تشريف األوؿ عاـ  كرادمف عتاد ودبابات وطيارات ىجوما واسع النطاؽ عمى األ
ـ أدى إلى خسارة فادحة بيف الجانبيف ... وفي كركوؾ تـ تنفيذ حكـ اإلعداـ في عدد 1974
ومع اشتداد .  (1)" كراد، واستعمؿ الجيش العراقي القنابؿ الفسفورية ضد األ كرادف األكبير م

المعارؾ بيف الجانبيف تدخمت الجزائر لفض النزاع بيف الطرفيف ، حيث تـ تتويج ىذا التدخؿ 
 ـ .1975ما عرؼ باتفاقية الجزائر لمعاـ  بتوقيع
يراف ، بيف صداـ 1975مارس عاـ  آذار/ وقعت معاىدة الجزائر في"        ـ بيف العراؽ وال

محمد رضا بيموي ، برعاية الرئيس  شاه إيرافئيس العراقي في حينو، وبيف حسيف نائب الر 
، ولقد جاء ىذا االتفاؽ بعد صراع مرير بيف البمديف عمى الحدود ،  (2)" الجزائري ىواري بومديف

نوب شرؽ العراؽ ، إضافة لما كاف وبخاصة الحدود المائية النيرية المتمثمة في شط العرب ج
الكردية في العراؽ، والتي كانت  يعانيو الطرفيف مف المعارضة الداخمية وبخاصة المعارضة

مدعومة مف النظاـ اإليراني في حينو ، حيث نصت االتفاقية عمى عدـ التدخؿ في الشئوف 
فر مصطفى ، ومف ىنا عراقيالعراؽ تحت رحمة النظاـ ال أكرادالداخمية لمبمديف، األمر الذي ترؾ 

البرازاني إليراف ومنيا لمواليات المتحدة ، وتغمغؿ البعث في المناطؽ الكردية ، وىكذا ضعؼ 
في العراؽ ، لكف عندما تولى صداـ حسيف الرئاسة في العراؽ، أعمف إلغاء  كرادموقؼ األ

بخمسة أياـ ثـ عاد إلى  1980االتفاقية مف جانب واحد قبؿ اندالع الحرب العراقية ػ اإليرانية في 
وىكذا يمكف القوؿ إف  . 1990الكويت في عاـ  اجتياحبعد انتياء الحرب نتيجة لظروؼ تطبيقيا 

 وضعنو أالحكومي في العراؽ ، كما  –ضع حد لمصراع الكردي قد ساىـ في و  ىذا االتفاؽ
كومة العراقية أف تقبؿ الحدود بيف إيراف والعراؽ ، وبخاصة فيما يتعمؽ بشط العرب ، وما كاف لمح
العراؽ الذيف شكموا  كرادبمثؿ ىذا االتفاؽ لوال حاجتيا الممحة لوقؼ الدعـ واإلسناد اإليراني أل

تيدؼ إلى إضعافيـ  إلييا  بأنيا اتفاقية كرادأزمة عميقة لمنظاـ في بغداد ، في حيف نظر األ
 وىكذا أعمنت بغداد وقؼ إطبلؽ النار في،  وتقويض ثورتيـ

ـ وأعفت عمف يسمـ سبلحو وينبذ العنؼ ، وبيذا تغمغؿ البعث في المناطؽ 13/3/1975 
 الكردية ، وتولت الشرطة العراقية مسئولية األمف في المنطقة . 

 

                                                 

 113 -112، ص (  المرجع السابؽ 1)

 .1261،2005، عدد، الحوار المتمدف ، أبحاث سياسية،1975(  فارس، عدناف، اتفاقية الجزائر 2)
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ينظروف إلى االتفاقية  نظرة تشاؤمية وسوداوية لما أثرت بو عمييـ مف  كراداأل وقد ظؿ 
راقي في حينو ، وىذا ما زلنا نراه ونقرأه حتى بعد تبوأ آثار سمبية أدت إلى تراجعيـ أماـ النظاـ الع

، حيث عد سقوط حكومة الرئيس صداـ حسيفي وفؽ الحكـ الذاتي الموسع باستقبللبموقع  كراداأل
"لقد جاءت ىذه االتفاقية كمحاولة دنيئة جبانة مف النظاـ  يقوؿ :كتب بدرخاف السندي )كردي( 

سقاط ثورة الشعب الكردي التي كانت قد أحرزت نجاحات العراقي المقبور)عمى حد تعبيره( إل
كبيرة في الوقت الذي كاف النظاـ العراقي يعاني مف مخاوؼ االنييار والسقوط مثمما جاءت ىذه 

  (1) ومياه ىي مف ممتمكات العراؽ وحدهاالتفاقية لتطميف مطامع الشاه في أراض 
اقية وينظروف إلييا نظرة سوداوية في يتضح ىنا بأف األكراد ما زالوا يذكروف ىذه اإلتف 

تاريخ صراعيـ مع الحكومة العراقية في حينو ، إال أف الحكومة العراقية وجدت أف مصمحتيا في 
حينو تقتضي ترتيب الجبية الداخمية وضماف سبلمتيا حتى ولو كانت عمى حساب بعض 

 ت المجاورة . التنازالت لدوؿ الجوار، كوف الجبية الداخمية أىـ بكثير مف الجبيا
 

 

                                                 

ع وابحاث سياسية ، ، مواضي الحوار المتمدف(  السندي، بدرخاف ، في ذكرى اتفاقية الجزائر سيئة الصيت ، 1)
 ـ2008،  2213عدد 



24 

 

  ثانيالمبحث ال
 تطور عالقة األكراد بالنظام العراقي في عهد الرئيس صدام حسين 

 

  ( عمى األكراد:م0899-0891)اإليرانية  –الحرب العراقية  أثر : أوالً 
الخميني  آية اهلل اإلماـ ـ ، في حيف كاف1979ذ العاـ من رئيسا لمعراؽصداـ حسيف  أصبح 
أبو  أـ حيث تبو 1979يرانية منذ العاـ لديني والسياسي لمجميورية اإلسبلمية اإلاإلرشاد ا يقود

بني  ىـرؤساء  3الحسف بني صدر كرسي الرئاسة اإليرانية في حينو ،ليتواتر عمى رئاسة إيراف 
مع  األعواـ الثمانيةثـ الرئيس عمي خامنئي ، وذلؾ خبلؿ فترة حرب  محمد رجائي ،و  صدر

 رئيس صداـ حسيف .العراؽ بقيادة ال
موقراطي تنظيمات كردية أبرزىا )الحزب الدي"كاف ىناؾ عدة فأما عمى الجبية الكردية      

ـ في مياباد في أذربيجاف بقيادة مصطفى 1946تأسس عاـ  الذي كاف قدالكردستاني _ بارتي( 
حاد الوطني االتو)حزب  .  (1) "خمفو ابنو مسعود البرازاني في قيادة الحزبثـ  .البرازاني 
 تطالبكانت ىذه األحزاب  و .ـ  بقيادة جبلؿ طالباني1975تأسس عاـ  وكاف قد الكردستاني(
قوات البشمركة تمثؿ الجناح وكانت  .ستقبلؿوحؽ تقرير المصير واال الكردية القومية بالحقوؽ

  وتعود جذورىا إلى أربعينيات القرف العشريف . كرادالعسكري المسمح لؤل
العراؽ  أكرادـ حتى عممت إيراف عمى استغبلؿ 1980ت الحرب عاـ ما إف بدأو  

لمصمحتيا إلضعاؼ الجبية العراقية الداخمية وخمخمة كيانيا ، فقدمت الدعـ لبعض التنظيمات 
الكردية المعارضة لمنظاـ العراقي، واستطاعت مف خبلؿ بعض الجماعات الكردية المسمحة 

استغؿ العراؽ قصؼ إيراف لمنطقة  وفي المقابؿ  (2) سمى )حاج عمراف(جيب عراقي ي احتبلؿ
 كراد والشيعة عمى إيراف الحدودية والتي يسكنيا أغمبية شيعية كردية بيدؼ تأليب األ  (3) )مندلي(

 
 
 

                                                 

(  الحزب الديموقراطي الكردستاني، نبذة عف الحزب الديموقراطي، 1)
http://www.kdp.info/p/p.aspx?p=23&l=14&s=010100&r=390 

 إحدى المدف التابعة لمحافظة اربيؿ بإقميـ كردستاف العراؽ عند الحدود مع إيراف( 2)
كيمو  160عف الحدود اإليرانية بضع كيمو مترات، وتتبع بعقوبة، وتبعد عف بغداد  ( مف مدائف العراؽ ، تبعد3)

 متر .
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الحزب ) تنظيميف كردييف في شماؿ العراؽبرز أا بيف مالتنافس محتد ولما كاف
الحزب  اقض عبلقاتيما اإلقميمية، حيث تحالؼفقد أدى ذلؾ لتن(  الوطني تحادالديموقراطي واال

جبارىا عمى تقديـ تنازالت  ؛ـ1983الديموقراطي مع إيراف عاـ  لمضغط عمى الحكومة العراقية وال
متحالؼ مع الحكومة العراقية التي لالوطني  تحاد، في حيف اتجو االكرادسياسية لمصمحة األ
 خمخمة الوضع الداخمي في إيراف .إيراف بقيادة )قاسممو( ل أكراداستغمتو في تحريض 

فالحزب الديموقراطي الكردستاني، عمى الرغـ مف تحالفو  .كبل الحزبيف في تحالفو وفشؿ
لـ ينجح في إقناع طيراف بتسممو  مع إيراف وتبني وجية نظرىا لمضغط عمى الحكومة العراقية ،

ساطة القوات التابعة منطقة حاج عمراف الحدودية ، إذ أصرت إيراف عمى السيطرة عمييا بو 
الوطني الكردستاني في مباحثاتو مع الحكومة العراقية  تحادلمجبية اإلسبلمية، كما فشؿ حزب اال

نحو الوطف األـ ،  معتدلة، عمى الرغـ مف سياستو اللمتوصؿ إلى صيغة مقبولة لمحكـ الذاتي 
تصاعد الخبلؼ بيف  يتيجة النيائية ىوالن. إثارة أكراد إيراف ضد حكومتيا ومساعدتو عمى

ضعؼ تأثيرىا في الحكومة المركزية وأدى إلى تفجير أمما  .ف في كردستافف الرئيسيالحزبي
يعد  ، و ديةفصائؿ الكر ال شأففي  بالتدخؿ الكردي ، وسمح لمقوات األجنبية –الصراع الكردي 

  (1)كؿ ذلؾ كاف ضد مصمحة القضية الكردية نفسيا"
يراف عاـ بعد انتياء الحرب بيف        ـ بدأت عمميات تصفية الحساب بيف 1988العراؽ وال

الذيف ساندوا إيراف في حربيا عمى العراؽ ، فوجو الرئيس صداـ حسيف  كرادالحكومة العراقية واأل
مواقع الحزب  تصففق ـ الكردستاني مسعود البرازاني،زعيلم التابعة مواقعلمطائراتو الحربية 

 . لجماعات كردستانية مناوئة لمنظاـخرى تابعة مواقع أ، كما قصفت الديموقراطي
إلى )عمي حسف المجيد  قيادتيا أوكمت التي )حممة األنفاؿ( وفي ىذا اإلطار تـ تنفيذ

الممقب بالكيماوي( الذي كاف يشغؿ منصب أميف سر مكتب الشماؿ لحزب البعث العربي 
طاف ىاشـ( قائدا عسكريا )سم، حيث تـ تكميؼ وبمثابة الحاكـ العسكري لممنطقة ،االشتراكي

، حيث وقعت الحممة في وقت كانت سورة األنفاؿ في القرآف الكريـلمحممة التي حممت اسـ 
 موقفيا باتياـ أكراد حكومة بغداد وقد بررت األيرانية عمى نيايتيا، –تشارؼ الحرب العراقية 

 تيـ. . وقد أحدة العراؽالقومي العراقي ، ولو لؤلمف  اتيديديشكموف  مصدر إزعاج و بأنيـ الشماؿ
استخدـ القذائؼ المشبعة بالغازات الكيماوية وبخاصة في منطقة حمبجة بالطيراف الحربي العراقي 

 بيذا الفعؿ .  المنددةالكردية مما أثار موجة مف ردود األفعاؿ الدولية العنيفة 
 

                                                 

(  موسوعة مقاتؿ مف الصحراء ، األكراد والمشكمة الكردية ، المبحث الرابع ، األكراد في ظؿ حكـ البعث 1)
 اإليرانية –وحتى نياية الحرب العراقية 
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ظورة، محالبمسح المناطؽ  1988فبراير / شباط مف عاـ  23الجيش العراقي في وقاـ 
في منطقة سرغمو  الوطني الكردستاني برئاسة جبلؿ طالباني تحادعمى مقر حزب اال اً ىجوم ونفذ
مف السيطرة عمى حمبجة بدعـ الحرس الثوري اإليراني  أكرادوبعد أف تمكف مقاتموف  .برغمو

مف  17و 16ة في لمتخفيؼ مف حدة حصار سرغمو برغمو، قاـ الجيش العراقي بقصؼ حمبج
 . 1988ارس آذار / م

وفي السادس مف سبتمبر / أيموؿ أعمنت  .أغسطس / آب 26انتيت حممة األنفاؿ في 
، مع أف عددا كبيرا منيـ ظؿ مسجونا وقتؿ كثير منيـ في كرادعف األ اً عام اً الحكومة عفو 

ا أدى  إلى مقتؿ عدد كبير مف مـ غاز الساريف والخردؿ ماستخد. ىذا وقد اتيـ العراؽ باالسجف
 (1) ييف..المدن

وفي المقابؿ ذىب الكثير مف المثقفيف والكتاب وحتى المسئوليف العراقييف إلى إثبات أف 
في الشماؿ ، ومنيـ مف حمؿ المسئولية  كرادالعراؽ لـ يستخدـ مثؿ ىذه األسمحة في مواجية األ

ذلؾ إف أفضؿ دليؿ كاف ":  الذي قاؿعف ذلؾ إليراف كالمحامي )عبلء األعظمي( مف األعظمية 
 عف "معيد الدراسات اإلستراتيجية" بكمية الحرب العسكرية في 1990التقرير الذي صدر عاـ 

إلى أف إيراف وليس العراؽ ىي التي ارتكبت جرائـ  خمص والذيالواليات المتحدة األمريكية، 
 أما ستيفف بمتير الذي كاف كبير المحمميف السياسييف في وكالة االستخبارات المركزية .حمبجة!

إف الغالبية العظمي قاؿ: " قد فاإليرانية  -ومسؤواًل فييا عف مكتب العراؽ أثناء الحرب العراقية 
قد ُمثؿ بيـ  -كما رأى المقرروف والمراقبوف اآلخروف الذيف شيدوا عمى األحداث  -لمضحايا 

أو  وارتكبت ضدىـ فظائع وقتموا بواسطة سبلح فتاؾ، ربما بواسطة غاز "كموريد السيانوجيف"
تنقصو القدرة  ف قبؿ ومحة الكيمياوية مالعراؽ لـ يكف يستخدـ تمؾ األس و أف"ىيدروجيف السيانيد" 

وىكذا يكوف اإليرانيوف ىـ قتمة . في حوزة اإليرانييف التي كانت إنتاج تمؾ األسمحة الكيمياوية عمى
 المحكمة " أماـيادتو ش أثناءطارؽ عزيز وزير خارجية العراؽ سابقا  إليو. وىذا ما ذىب كراداأل

يسمى ديفينس  ،األميركيةتقارير صادرة عف معيد أميركي متخصص تابع لوزارة الدفاع أَّ صًخ 
كتبو كاتب  ،األميركية، وآخر صادر عف مجمة النيويوركر 1989انستيتيوت، نشر في عاـ 

 إيرانيةانت اسمو ميمتف كيوريس، يؤكداف أف الضربة عمى حمبجة باألسمحة الكيماوية ك أميركي
  (2)" وليست عراقية
 ىذه الحقيقة بقولو الشيخ جوىر اليركي أميف عاـ حزب الحرية والعدالة الكردي وقد أكد

 :"أنا كنت ضمف الفوج الكردي )أفواج الدفاع الوطني( الذي كاف متموضعا في حمبجة ، 
                                                 

   bbc Arabic .com، ـ2007 كراد )إبادة جماعية((  الشرؽ األوسط ، حممة األنفاؿ ضد األ1)

 .2007, 10325, علك عيٚي: ؽهجغخ لصفذ ثبنَٛبَٛل.. ٔانعواق نى ٚكٍ ًٚهكّانْوق األٍٔػ,   (2)
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البمدة.. نحف كنا وكنا مشاركيف في العمميات القتالية ضد العدو اإليراني الذي كاف يياجـ 
ضربت أسمحة كيماوية عمى البمدة  موجوديف في حمبجة ، ولكننا لـ نسمع ولـ نر الحكومة العراقية

كبر سمطة دولية أف العراؽ أر دولية ، ومف مجمس األمف ، وىو وفي المقابؿ سمعنا مف تقاري .
لؾ طمبت الحكومة وتأكيدا لذ (1)لـ يكف يممؾ األسمحة الكيماوية التي استخدمت في حمبجة"

العراقية فورا مف األمـ المتحدة ارساؿ بعثة دولية لتقصي الحقائؽ في حمبجة والتحقيؽ في الجية 
 المسئولة عف استخداـ السبلح الكيميائي. 

 اإضافي الدليمي محاـ الرئيس صداـ مؤخرا قد يكوف دليبل خميؿ ما أثاره المحاميويشكؿ  
النقاب عف أف السمطات  كشؼبالوقوؼ وراء ذلؾ، حيث "  لرواية الذيف يتيموف إيراف امؤيد

اإليرانية التقت المحامي حاتـ شاىيف، وبعض أعضاء ىيئة الدفاع عف صداـ حسيف، وعرضت 
مميوف دوالر، مقابؿ عدـ التحدث عف قضية حمبجة، كما أكد أنو يمتمؾ وثائؽ،  100عمييـ مبمغ 

يش اإليراني بغاز "السيانيد"، الذي ال تممكو أية وأدلة قاطعة، تثبت أف الذي ضرب حمبجة ىو الج
 . (2) دولة بالشرؽ األوسط

لمنظاـ العراقي، تياـ مكانا ليا بيف ممفات االومع ذلؾ وجدت قضية األنفاؿ وحمبجة  
حيث  حيث كاف ابف عـ الرئيس صداـ حسيف )عمي المجيد( المتيـ الرئيس في قيادة العممية،

 .حوكـ وأعدـ

 : عمى تطور أوضاعهم السياسية م0880سنة  العراق أكرادانتفاضة أثر :  ثانياً 
لػؾ نتيجػة وذبرزت الخبلفات العراقية الكويتيػة إلػى السػطح بعػد انتيػاء حػرب الخمػيج األولػى،      

  (3) لعدد مف األسباب، منيا:
نػو الديوف العراقية ، حيث أصبح العراؽ محمبل بالديوف بسبب حربو مػع إيػراف ، وأصػبحت ديو -1

 طالب العراؽ بشطب ىذه . وقدمميار دوالر مف الكويت 12منيا  مميار دوالر ، 58أكثر مف 
مثػػورة ل يصػػدالتمػػف الكويػػت ودوؿ الخمػػيج لممشػػاركة فػػي  الػػديوف عمػػى اعتبػػار أنيػػا اسػػتحقاؽ

 ، األمر الذي رفضتو الكويت . وتصدير أفكارىا اإليرانية
أثػر سػمبا عمػى و ار ، أدى إلى انخفػاض األسػع؛ مما زيادة الكويت إلنتاجيا النفطي دوف تنسيؽ-2

 العراؽ .

                                                 

(  اليركي، الشيخ جوىر ، اميف عاـ حزب الحرية والعدالة الكردي ،  في حوار مع شاكر الجوىري ، صحيفة 1)
 ـ 2008ني بدآ معركة األنفاؿ ، إيراف قصفت حمبجة بالكيماوي ، العرب ، البارازاني والطالبا

 ـ 2007مفكرة اإلسبلـ ، الدليمي : لدي ما يثبت ضرب إيراف ؿ )حمبجة( بالكيماوي ، ( 2)

 ,2013, 3379انكٕٚزٛخ, علك  –, يهفبد انعاللخ انعوالٛخ اإلرؾبك  (3)

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=56294 
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الحػػدود المائيػػة مػػع الكويػػت ، حيػػث طالػػب العػػراؽ باسػػتخداـ الخػػبلؼ عمػػى الحػػدود وبخاصػػة  -3
جزيرتػػػي )وربػػػة وبوبيػػػاف( الكويتيتػػػاف لتوسػػػيع مجالػػػو البحػػػري ،األمػػػر الػػػذي عارضػػػتو الكويػػػت 

 .أيضا
العراقيػػػوف بػػػأف الكويػػػت جػػػزء مػػػف العػػػراؽ تاريخيػػػا تػػػـ ادعػػػاء الحقػػػوؽ التاريخيػػػة حيػػػث  يعتقػػػد  -4

 اقتطاعو ألغراض استعمارية .
 اتياـ العراؽ لمكويت بسرقة النفط مف آبار الرميمة العراقي. -5

 اقطاعاتي ،القيادة العراقية بعدما شعرت بفشؿ جيودىا السياسية مع الكويت تحرك
عاصمة في ساعات الصباح اجتاحت الكويت حتى وصمت الفـ 2/8/1990العسكرية فجر 

أراضي المممكة  الباكر، في حيف تمكف أمير الكويت )الشيخ جابر الصباح( مف اليرب إلى
)حكومة الكويت اليجوـ بأنو استجابة لطمب مجمس الثورة العراقية العربية السعودية. وقد برر 

مى أف تنسحب الحرة المؤقتة( وبالتعاوف معيا ضد أي تدخؿ مف الخارج في شئوف الكويت ، ع
   (1)القوات العراقية حالما يستقر الحاؿ"

وطالبو بسحب قواتو فورا  العراؽ أداف فيو (660) مجمس األمف قرارا تحت الرقـ وأصدر
ما أسمتو بالعدواف عمى الكويت ، وطالبت  جامعة الدوؿ العربيةأدانت مف الكويت ، وكذلؾ 

ت أيضا باالنسحاب العراقي ، في حيف وجو يفيكما طالب السو  .بانسحاب القوات العراقية فورا 
تحذيرا لمعراؽ مف مغبة نشره لقوات عراقية عمى األراضي األردنية، وىكذا  إسرائيؿوزير خارجية 

. واستغمت اإلدارة العراقي لمكويت لبلجتياحتوالت ردود األفعاؿ الدولية واإلقميمية المستنكرة 
عدد ممكف مف القطع الحربية )بحرية وجوية( في كبر األمريكية المواقؼ الدولية، فحشدت أ

ال 15/1/1991الخميج العربي، وأميمت قوات التحالؼ العراؽ حتى  ـ لسحب قواتو مف الكويت وال
  فالحرب .
شنت القوات العسكرية األمريكية وحمفائيا ىجوما صاروخيا )بحريا وجويا( في فجر و       
الصحراء( حسب )عممية عاصفة  رؼ باسـ فيما عـ عمى القوات العراقية ، 17/1/1991

وعممية )أـ المعارؾ( حسب التسمية العراقية ، واستمر القصؼ ، حيث ردت ، التسمية األمريكية
أعمف وزير الدفاع  24/2،وفي  إسرائيؿالقوات العراقية بقصؼ مواقع في الخميج وكذلؾ في 

 األمريكي )ديؾ تشيني( عف بدء العمميات البرية .

                                                 

الحرب )الممفات الكاممة لبلزمة ومستقبميا(  –قصة الخميج  –حمد ، الجنراؿ . بداية النياية أ(  رفعت، سيد 1)
 70ـ ، ص 1991



29 

التالي قامت قوات المارينز األمريكية ولواء دبابات في الجيش ، يتبعيا جنود  اليوـوفي 
 و في  (1)سعوديوف ، ومصريوف ، وكويتيوف ، وسوريوف ، وعرب آخروف  باجتياز حدود الكويت 

بدأت القوات العراقية بسحب قواتيا مف الكويت باتجاه البصرة ، ولـ تترؾ قوات التحالؼ  26/2
مما  ؛اآلمف ، بؿ قامت بقصؼ القوات العراقية المنسحبة بالقذائؼ والصورايخفرصة لبلنسحاب 

ـ أعمف مجمس األمف 1991ابريؿ  11خمؼ مزيدا مف الضحايا والخسائر البشرية والمادية ، وفي 
رسميا انتياء الحرب بعد موافقة العراؽ عمى وقؼ إطبلؽ النار وتعويض الكويت عف خسائرىا ، 

  ترسانة عسكرية .وتدمير ما لديو مف 
 بانتفاضةحالة اإلرباؾ  والتخمخؿ في صفوؼ الجيش العراقي، فقاموا العراؽ  أكراداستغؿ و 

المدف  يـ ف1991في مارس انطمقت االحتجاجات ، حيث ضد الحكومة المركزية في بغداد
لقومية وبالحقوؽ ا بالحكـ الذاتي ، ةالسميمانية ودىوؾ وأربيؿ( مطالب): مثؿ ،الرئيسية الكردية

  .وات المسمحة لصد ىذه االحتجاجاتتدخمت حكومة بغداد باستخداـ الق. و لمشعب الكردي
الوضع المتأـز في الشماؿ وتقدمت بطمب لمجمس األمف  استغمت اإلدارة األمريكيةو  

شماؿ العراؽ ، ولقد نجح مجمس األمف في  أكرادالدولي الستصدار قرار دولي يقضي بحماية 
،  كرادـ القاضي "بتشكيؿ قوة لتوفير الحماية لؤل5/4/1991( يوـ 688الشيير )استصدار قراره 
نياء القمع الذي ي ستقراروإلعادة اال وتكونت ىذه القوة  .تعرض لو األكراد في شماؿ العراؽ ، وال

نيساف  16"في . د ليا ثبلثة أشير لتنفيذ ميمتيامف وحدات أمريكية وفرنسية وبريطانية ، وتحد
 36عف المنطقة اآلمنة والتي تقع شماؿ خط عرض  األب بوش األمريكي جورج سأعمف الرئي
في  ىذه القوة انسحبتقد  و ،العائديف إلى ديارىـ مف ىجمات الطائرات العراقية كرادلحماية األ
ـ تاركة مجموعة مف المراقبيف . ومع انسحابيا أعمف عف إنشاء منطقة أمنية 1991نياية يوليو 

درجة شماال ، ويحظر عمى الطائرات  العراقية العسكرية  36ط العرض كردية ، يحدىا خ
 (2)الطيراف فوقيا ، كما يمنع بقاء أي قوات عسكرية أو قوات أمف خاصة عراقية فييا" 

داخؿ العراؽ ،  حدة بتقديـ مساعدات إنسانيةسمحت الحكومة العراقية لؤلمـ المتوقد 
ميف العاـ ر صدر الديف آغا خاف الممثؿ التنفيذي لؤلبموجب مذكرة التفاىـ ، التي وقعيا األمي

 لؤلمـ المتحدة لشؤوف اإلغاثة اإلنسانية في العراؽ ، وقامت عمى أساس ىذه المذكرة بافتتاح 
 

                                                 

 651(  بريسكو، جوزيؼ ، يوميات كولف باوؿ ، ص 1)
 ـ ، مرجع سابؽ1991(  موسوعة مقاتؿ مف الصحراء ، المبحث الخامس ، األكراد عقب تحرير الكويت عاـ 2)
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مكاتب ليا في المناطؽ التي تقع تحت سيطرة الحكومة ، وقد احتفظت الحكومة  
ركية لضماف عدـ اعتداء الحكومة العراقية نجرليؾ التإاألمريكية بقوات ليا في  زاخو وفي قاعدة 

 (1)" كرادعمى المناطؽ التي يسيطر عمييا األ
منعطفا حاسما في مسار الحركة الكردية  1991شكمت حرب الخميج الثانية عاـ وىكذا 

في العراؽ، وتركت الرعاية األميركية الغربية التي حظيت بيا المنطقة الكردية بعد انسحاب 
ثرىا، في تصاعد طموحات الكرد لتحقيؽ مشروعيـ القومي ولكف أمف الكويت القوات العراقية 

بصيغة فدرالية تعد أكثر تقدما مف الناحية السياسية والدستورية مف صيغة الحكـ الذاتي التي 
وساعد نجاح األحزاب الكردية في مؿء الفراغ الذي أحدثو انسحاب  .كانوا يطالبوف بيا مف قبؿ
ء إدارة محمية وبرلماف وحكومة في تعزيز ثقة الكرد بنفسيـ وقدرتيـ عمى مؤسسات الدولة بإنشا

  إدارة دولة.
وساعد التحالؼ األميركي الكردي في زيادة اقتناع قطاعات واسعة مف الشعب الكردي  

بأف الحماية األميركية إلقميـ كردستاف خبلؿ مرحمة التسعينيات والعبلقة المتميزة التي ربطت 
ية بالواليات المتحدة، ستكوف خير عوف ليـ لتحقيؽ مطالبيـ المتعمقة بحؽ تقرير الفصائؿ الكرد

المصير وبالشكؿ الذي يرغبوف بو، ال سيما فيما يتعمؽ بالفدرالية التي أقرىا إقميـ كردستاف عاـ 
كصيغة قانونية تربط عبلقة اإلقميـ بالحكومة المركزية في بغداد، وعمى نحو يؤسس  1992

د أف مطمب الفدرالية الذي اكر د بالفدرالية عمى أسس واقعية، دوف أف يخفي القادة األاكر مطالب األ
د في واقعيـ السياسي المعاصر إنما يمثؿ مرحمة أولية في طريؽ الحصوؿ عمى تقرير اكر ثبتو األ

قامة دولة كردية في المراحؿ المقبمة  . (2)المصير وال
مية رسـ مبلمح الكياف السياسي الكردي عنصرا أساسيا في عم نتخاباتوبات مشروع اال" 

الفتي في محافظات اإلقميـ الثبلث، أربيؿ والسميمانية ودىوؾ، ناىيؾ عف أىميتيا في توزيع 
المسؤوليات وتقاسـ السمطات بيف األحزاب والفصائؿ الكردية، التي كانت جميعيا ترى أنيا األحؽ 

النظاـ السابؽ  قاـ ألمثؿ واألنسب إلصبلح ماجيا ىو اواألجدر في إدارة شؤوف اإلقميـ، وأف برنام
في المنطقة. وبناء عمى ذلؾ قررت الجبية الكردستانية، التي كانت حينيا بمثابة القيادة السياسية 

نيابية كخطوة أولى في ذلؾ االتجاه، وقد  انتخاباتاألعمى بالنسبة لمجمؿ الحركة الكردية، إجراء 
ديسمبر  كانوف أوؿ/22، خبلؿ الفترة مف نتخاباتع االشكمت الجبية لجنة عميا لصياغة مشرو 

 ، الذي 1992يناير  كانوف ثاني/ 28ولغاية  1991)كانوف األوؿ( 
                                                 

ـ في العراؽ ، وما أعقبيا مف كوارث ، منظمة 1991(  الحكيـ، صاحب ، عذاب ببل نياية ، انتفاضة آذار 1)
 ـ1992مراقبة الشرؽ األوسط ، مؤسسة المنار ، لندف ، 

 ـ2006العزاوي، دىاـ محمد ، فكرة الدولة عند الكرد وقضية اليوية ، المنعطؼ الحاسـ ، الجزيرة ، (  2)
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. 1992لسنة  1وأسمتو مشروع القرار رقـ  1992أبريؿ  نيساف/28صادقت عميو الجبية بتاريخ 
بمشاركة نحو  1992وماي أيار/ 19النيابية بتاريخ  نتخاباتوتـ بموجب ىذا القرار إجراء اال

مميوف ناخب، وبحضور العشرات مف المراقبيف األجانب وممثمي الكثير مف المنظمات الدولية 
المعنية بحقوؽ اإلنساف، والكثير مف أعضاء البرلمانات األوروبية، والعشرات مف الصحافييف مف 

سبع التي خاضت مختمؼ دوؿ العالـ. وكاف مشروع القرار يشترط حصوؿ كؿ واحدة مف القوائـ ال
في المائة مف أصوات الناخبيف، لنيؿ مقعد واحد فقط مف مقاعد  7عمى نسبة  نتخاباتاال
 . (1)" مقاعد 105لبرلماف البالغة حينيا ا

حرة ونزيية في تاريخ العراؽ.  انتخاباتأوؿ  1992أيار/ مايو  19 انتخاباتوكانت 
حرة ونزيية وديمقراطية مف قبؿ المراقبيف  تنتخاباوكاف إقباؿ الناخبيف عاليا جدا، واعتبرت اال

 بعد عقود مف الدكتاتورية.  دولييف. وأصبح بإمكاف الشعب في كردستاف اختيار ممثميوال
عمى  نتخاباتورغـ المبلحظات والمآخذ الكثيرة بخصوص أجواء ونزاىة وآلية إجراء اال 

اإلقميـ كمو، قياسا بالظروؼ ية في تاريخ انتخابالصعيد المحمي، فإنيا اعتبرت أنجح عممية 
والمناخ السياسي السائديف واإلمكانات المادية والموجيستية التي كانت متوفرة وقتذاؾ. وتصدرت 

 45.5قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الئحة القوائـ الفائزة بنسبة 
في  43.61امة جبلؿ طالباني، بنسبة الوطني الكردستاني بزع تحادفي المائة، تمتيا قائمة اال

في المائة، فالقائمة الموحدة التي ضمت الحزب  5.5المائة، ثـ قائمة القوى اإلسبلمية بنسبة 
الديمقراطي  تحادفي المائة، ثـ قائمة اال 2.56كردستاف بنسبة  استقبلؿاالشتراكي وحزب 

ة، تمتيا قائمة حزب الشعب في المائ 2.17الكردستاني والحزب الشيوعي والمستقميف بنسبة 
في المائة، وأخيرا  1.02سامي عبد الرحمف، بنسبة  ردستاني بزعامة السياسيالديمقراطي الك

 . في المائة.05قائمة الديمقراطييف المستقميف بنسبة 
أصبح اسمو  ،ردستانيتشكيؿ أوؿ مجمس وطني ك اإلقميمية إلى نتخاباتوأدت تمؾ اال 

لى إقامة حكومة إقميـ كردستاف. وقررت قيادة إقميـ كردستاف  ،انيالحقا البرلماف الكوردست وال
وشعبو البقاء جزءا مف العراؽ، واعتماد جميع القوانيف الوطنية وااللتزاـ بيا باستثناء القوانيف التي 

  (2)تنتيؾ حقوؽ اإلنساف والحقوؽ العامة"
والشعب الكوردستاني خصوصًا  كاف مف الطبيعي بعد انتفاضة الشعب العراقي عموماً وقد        
 ، وبعد قرار الحكومة العراقية آنذاؾ سحب اإلدارات والمؤسسات1991عاـ 

                                                 

 .2009، 11197، اإلنتخابات في كردستاف مف المجمس التشريعي لمحكـ الذاتي، عدد الشرؽ األوسط  (1)
 wwwkrg.orgااللكتروني ،  ، الموقعحكومة إقميـ كردستاف (2)
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عادة بناء المؤسسات واإلدارات  السياسي مؿء الفراغعمؿ األكراد عمى الحكومية مف اإلقميـ،   وال

الكردستاني"  ( " قانوف المجمس الوطني1القانوف رقـ ) ،8/4/1992بتاريخ  ،لذا صدرو المعنية . 
أوؿ برلماف في اإلقميـ، وقد تحقؽ ذلؾ بتاريخ  نتخابحيث خمؽ األرضية القانونية ال

ستكمؿ بناء باقي ا، وتـ تأسيس السمطة التشريعية في اإلقميـ، و  نتخاباتبإجراء اال 19/5/1992
ادا ، وذلؾ استن4/7/1992أوؿ حكومة إلقميـ كردستاف، بتاريخ  ،السمطات. وتشكمت بموجب ذلؾ

، تـ تشريع " قانوف  1992( لسنة 14. وبموجب القانوف رقـ )1992( لعاـ 3إلى القانوف رقـ )
  (1)" التشريعية والتنفيذية والقضائية –السمطة القضائية" ، وبموجبو أكتمؿ بناء السمطات الثبلث 

ائة مف تقاسما م تحادفإف الحزبيف الرئيسييف الديمقراطي واال نتخاباتلنتائج اال وطبقاً  
مقاعد البرلماف مناصفة، وخصصا المقاعد الخمسة األخرى لمقوى المسيحية في اإلقميـ. كما تقرر 

قائد لئلقميـ، الذي  نتخابالنيابية ال نتخاباتإلغاء نتائج التصويت الذي جرى بالتزامف مع اال
اف عبد خاض المنافسة فييا كؿ مف جبلؿ طالباني، ومسعود بارزاني، ورجؿ الديف المبل عثم

العزيز، المرشد األسبؽ لمحركة اإلسبلمية في كردستاف، والدكتور محمود عثماف، الذي كاف 
عضوا في المكتب السياسي لمحزب االشتراكي الكردستاني في حينو. وجاء قرار اإللغاء لتفادي 

ة الستغبلؿ األوضاع واألجواء السياسي ،داكر وقطع الطريؽ أماـ خصوـ األ ،الخبلفات السياسية
يفتقر إلى دستور  ،الحساسة والدقيقة التي مر بيا اإلقميـ في تمؾ المرحمة. فقد كاف اإلقميـ آنذاؾ

شرعي يحدد سمات وصبلحيات الرئيس أو القائد، كما أف أيا مف المرشحيف األربعة لـ يحصؿ 
قميـ كشرط لمفوز بالمنصب، فبقي اإل نتخاباتالتي وضعيا قرار اال ،1في المائة + 50عمى نسبة 

الرئاسية ألجؿ غير مسمى، حتى يتوفر المناخ  نتخاباتدوف رئاسة. وبناء عمى ذلؾ تـ إرجاء اال
صار البرلماف مف حصة  ،نتخاباتوالمقومات والمتطمبات المناسبة ليا. وفي ضوء نتائج تمؾ اال

لى وتولى رئاستو جوىر نامؽ سالـ، عضو المكتب السياسي لمحزب، فيما تو  ،الحزب الديمقراطي
، عضو المكتب السياسي في حزب اال الوطني رئاسة أوؿ حكومة في  تحادالدكتور فؤاد معصـو

إقميـ كردستاف العراؽ. لكنو سرعاف ما استقاؿ مف منصبو بعد فترة قصيرة، ليتولى بعده كوسرت 
 رسوؿ عمي، رئاسة الحكومة التي انشطرت 

 

                                                 

عهٙ اؽًل, عُّٛٛ, انٕظع انلٍزٕه٘ إللهٛى كوكٍزبٌ, انًغهٌ انًوكي٘ نإلرؾبك انٕغُٙ انكوكٍزبَٙ,   (1)

ar.pukccorg 
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الداخمي بيف الحزبيف  قتتاؿإثر اندالع اال بعد أقؿ مف عاميف إلى إدارتيف في السميمانية وأربيؿ
  (1)"1994 آذار/ مارس الشريكيف في التجربة في الثاني مف

لعبت دورا ميما في قد  واإلقميمية والدولية، وىكذا تكوف المتغيرات السياسية المحمية 
ا وقامو  الحكومة المركزيةالعراؽ الذيف استغموا الحرب عمى  كرادتحريؾ الوضع السياسي أل

 كرادبانتفاضتيـ المطالبة بحقوقيـ القومية بحجة المظمومية التاريخية، وبدعـ خارجي استطاع األ
أف يحققوا جزءا ميما مف أىدافيـ السياسية والقومية ، حيث تمثؿ ذلؾ مف خبلؿ فرض مناطؽ 

لمكياف السياسي الكردي في حظر الطيراف العراقي فوؽ كردستاف العراؽ ، مما رسـ حدودا 
 .راؽالع
 

 :  ألكراد العراق إبان عهد الرئيس صدام حسينموقف السياسي تطور ال –ثالثًا 
يتضح ىنا إلى أف أي متغير في الوضع السياسي الكردي سواء كاف )حربا أو سمما( إال         

ونجد أثره عمى صياغة سياساتيـ مع المحيط الجغرافي ، فما مف حالة حرب دارت بيف الجانبيف 
وبخاصة ) حروب الحزبيف بيف طالباني وبرازاني( إال ونجد أف بغداد قد استفادت منيا ، الكردييف 

بحيث يخؼ الضغط الكردي عمييا فيما يخص المطالبة الكردية بحقوقيا القومية في الببلد ، 
د لقتاؿ بعضيما البعض لمحصوؿ عمى مزيد مف االمتيازات الداخمية والمحمية اكر ويتفرغ األ
لكؿ منيما ، كما ونجد أف أي حالة سمـ ووفاؽ بيف الجانبيف الكردييف ، نجدىا الكردستانية 

تنعكس عمى صياغة المواقؼ الكردية مف بغداد ، فنجدىا تتحد في خطاباتيا عمى مفيوـ الحقوؽ 
 الشرعية القومية لمشعب الكردي ، وىذا طبعا يشكؿ ضغطا عمى حكومة بغداد .

مية الكردية عمى سياساتيـ في صياغة مواقفيـ مع الجوار ، وبالنظر إلى األوضاع الداخ      
يتضح مدى المتغيرات والتطورات المحمية الكردية العراقية وتأثيرىا عمى المواقؼ السياسية وفؽ 
المستجدات المحمية ، كما يشار ىنا بأف ىناؾ ارتباط بيف المتغيرات المحمية الكردية ، والمتغيرات 

تطورات ىامة طرأت عمى  ثمةواثر كؿ منيما عمى اآلخر ، فنجد ىنا أف والتطورات اإلقميمية ، 
 ، أبرزىا:صياغة المواقؼ الكردية مع بغدادالساحة الكردية كاف ليما اثر بالغ في 

 
 
 

                                                 

، االنتخابات في كردستاف .. مف )المجمس التشريعي لمحكـ الذاتي( في عيد صداـ إلى  الشرؽ األوسط(  1)
 مرجع سابؽ .ـ ، 2005البرلماف 
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ـ كاف الحزباف الكردياف )الديموقراطي 1988-1980إباف الحرب اإليرانية العراقية  -1
الوطني بزعامة جبلؿ طالباني( يتنافساف  تحادواالالكردستاني بزعامة مسعود البرازاني ، 

السمطة والسيطرة في شماؿ العراؽ ، بحيث كاف كؿ منيما ينظر لبرنامجو السياسي بأنو 
في العراؽ ، كما أف العشائرية بدت ظاىرة لمعياف في التنافس بيف  كراداألفضؿ لمستقبؿ األ

فس والتبايف في وجيات النظر بيف اكبر القطبيف الكردييف في العراؽ ، حيث انعكس ىذا التنا
تنظيميف كردييف في العراؽ عمى سياسة كؿ منيما في صياغة موقفو السياسي ، فعندما اتجو 

ـ ، اتجو حزب 1983الحزب الديموقراطي بزعامة البرازاني نحو التحالؼ مع إيراف عاـ 
ما تحالفو مع )طيراف الوطني بزعامة الطالباني نحو حكومة بغداد ، ويبرر كؿ مني تحاداال

وبغداد( بأنو يأتي لمزيد مف المكاسب السياسية لمشعب الكردي في العراؽ ، األمر الذي أدى 
 إلى استفحاؿ الخبلؼ بينيما ، حتى وصؿ إلى درجة شخصية بيف الزعيميف . 

استغمت إيراف منطقة )حاج عمراف( الكردية وجعميا جيبا عراقيا محتبل ، ورفضت 
الوطني وبإيعاز مف بغداد إلى  تحادالديموقراطي ، في حيف عمؿ حزب االتسميمو لمحزب 

 إيراف . أكرادإثارة 
"كانت الحرب العراقية اإليرانية حربا نظامية تمتد عمى خط مواجية ألكثر مف ألؼ 

بنحو مؤثر سوى  نجاحيا  بشمركةكيمومتر و مع ذلؾ لـ تنجح إيراف في تحريؾ عصابات ال
طقة حاج عمراف وجعؿ ىذه المنطقة ولفترات طويمة جيبا عراقيا محتبل في استغبلليـ في من

البرزانية والطبيعة الجغرافية الوعرة  بشمركةمف قبؿ قواتيا حيث نجحت عبر مساعدة قوات ال
السيطرة عمييا،  لتمؾ المنطقة والصعوبات التي تواجو أية قوة عسكرية تحاوؿ استعادة

زانية والطالبانية لـ يكف ليا تأثير يذكر في مسار الحرب ف العصابات البر إوباستثناء ذلؾ ف
 العراقية اإليرانية.

وبالرغـ مف تبني  ،كما أف فشؿ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني
 ايرافإذ أصرت  ،وجية النظر اإليرانية لـ ينجح في إقناع طيراف بتسميمو منطقة حاج عمراف

سطة القوات التابعة ليا، وكذلؾ تصاعد الخبلؼ البرزاني الطالباني عمى السيطرة عمييا بوا
أدى إلى إضعاؼ تأثيرىما عمى الوضع داخؿ العراؽ وأيضا سمح تفجير الصراع البرزاني 

  (1)الطالباني إلى تغمغؿ القوى األجنبية داخؿ الفصائؿ والميميشيات البرزانية والطالبانية" 
 

                                                 

، الموقع الرسمي لمقيادة  5(  إبراىيـ، نبيؿ ، تاريخ العصابات البرازانية والطالبانية وتآمراتيـ عمى العراؽ ، ج1)
 ـ2009العامة لمقوات المسمحة ، 
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تعاني مف المعارضة الكردية في الببلد ، وكانت معنية  كانت ،يشار إلى أف إيراف أيضا
في العراؽ حتى ال ينعكس ذلؾ عمى إيراف ، إال أف مصالحيا  كرادجدا بعدـ قياـ أي كياف لؤل
سناد قطاع كبير مف  ،في عداء حكومة العراؽ العراؽ ، في حيف  أكرادأدى إلى تبنييا دعـ وال

يواء مقاتمي ما يع  اإليرانية المعارضة .   (1) رفوف  )بمجاىدي خمؽ(ذىب العراؽ إلى دعـ وال
أدى إلى التشرذـ واالنشطار ،  كرادأف التنافس والتناحر بيف األ ،يتضح مما سبؽو 

والتدخؿ اإلقميمي في شئوف العراؽ ، في حيف تمكنت حكومة بغداد مف إتماـ سيطرتيا عمى 
ي اتيـ النظاـ العراقي بقصفيا الت (حمبجة)الشماؿ ، وبخاصة بعد ما يعرؼ بواقعة األنفاؿ 

ـ والتي كاف لو إيقاع كبير عمى أوتار المجتمع الدولي 1988بالسبلح الكيميائي عاـ 
ومنظمات حقوؽ اإلنساف التي أدانت النظاـ العراقي ووضعتو في خانة اإلرىاب الدولي ، 

جاءت الواقعة العراؽ في حينو ، كما  أكراداألمر الذي أتاح مزيدا مف التعاطؼ السياسي مع 
وطالبوا بمحاسبة  ،جمعوا عمى إدانة الواقعةأالذيف  كرادمقربة بيف وجيات النظر في وسط األ

 المسئوليف عنيا . 
بعد  الحكومة العراقيةالعراؽ ضعؼ  أكرادـ استغؿ 1991-1990إباف حرب الخميج الثانية  -2

لية عمييا ، حتى شيدت انسحابيا بالقوة مف الكويت ، وبعد فرض مزيد مف القرارات الدو 
الساحة الكردستانية العراقية بعضا مف التقارب بيف األحزاب الكردية التي رأت فرصة سانحة 

،  الدولة العراقيةليا لجني مزيد مف المكاسب السياسية في ظؿ حالة الضعؼ التي منيت بيا 
)انتفاضة "سموه العراؽ بما أ أكرادمف الواليات المتحدة وقوى إقميمية أخرى قاـ  وبتحريض

، بحيث شيدت  كرادـ مطالبيف بالحقوؽ القومية لؤل1991مارس  آذار/ ( فيكراداأل
وقوات حكومة بغداد التي نجحت في  كراد)السميمانية وأربيؿ ودىوؾ( موجة عنؼ بيف األ

فرار مف الببلد، ليصبحوا لم عمى إثرىا اضطر الكثير مف األكراد التي ،إخماد ىذه االنتفاضة
ف في مناطؽ الحدود مع إيراف وتركيا بسبب العمميات العسكرية إلنياء االنتفاضة الجئي
  (2)" الكردية
قبؿ وجاءت ىذه االنتفاضة الكردية ، وما واكبيا مف مواجية عسكرية قمعية مف        

لتوحد وجيات النظر الكردية شعبيا وحزبيا ، ورأينا أف ىناؾ تقاربا قد نضج   الجيش العراقي
، مع بقاء التبايف الحزبي بيف )طالباني وبرازاني( الذيف كانا يتنافساف  كرادوؼ األفي صف

 عمى ىـر القيادة لمشعب الكردي في شماؿ العراؽ . 

                                                 

 و1965ؽوكخ يعبهظخ إٚواَٛخ, رأٍَذ عبو  (1)

 .2013, 14512كوكٍزبٌ انعواق.. فوكًٔ َٚزعٛل انوثٛع, انمجٌ, علك انَعٛل٘, إثواْٛى,   (2)
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التي فرض عمييا  الحكومة العراقيةولقد انعكس ىذا التحرؾ في الوسط الكردي سمبا عمى 
بتشكيؿ قوة والقاضي ـ 5/4/1991 بتاريخ 688)مجمس األمف الدولي( قرارا يحمؿ الرقـ 

، والتي مع انسحابيا تـ اإلعبلف عف إنشاء ما يعرؼ بمنطقة الحظر  كرادحماية دولية لؤل
 الجوي عمى العراؽ . 

مف قبؿ مجمس األمف بعيدة عف  32و 36بعد رسـ خطوط  ،منطقة شماؿ العراؽ تأصبحو 
اء التاريخي بيف وفي ظؿ العدالسمطة المركزية وقاـ كؿ مف الحزبيف بإنشاء إدارتو الخاصة 

تـ تشكيؿ إدارة كردية حممت في داخميا بذور و  عيـ .الذي امتد إلى أتبا قادة الحزبيف
الخبلؼ ما بيف الطرفيف حيث تـ اقتساـ جميع المناصب مناصفة فكؿ وزير مف حزب لو 

و يتضح بأف أي تغير أ. ومف ىنا  (1)نائب مف الجانب اآلخر و ىكذا المناصب نزوال" 
الشماؿ ، كما أف أي تغير أو تطور  أكرادتطور سياسي يطرأ عمى بغداد ينعكس فورا عمى 

 يطرأ عمى الساحة الكردية في الشماؿ ينعكس أيضا عمى بغداد . 
نشب نزاع دموي مسمح بيف  1994وفي سنة " ،ـ1994الكردي الداخمي عاـ  قتتاؿاال -3

 تحادطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني واالالحزبيف الكردييف الرئيسييف؛ الحزب الديمقرا
ومف نتائج ىذا الصراع انقساـ "الواقع الكردي" الوطني الكردستاني برئاسة جبلؿ طالباني. 

ربيؿ ظيرت عمى أثره إدارتيف كرديتيف مختمفتيف ، أ  (2)" إلى سنجقيف طالباني وبارزاني
ونّفذت القوات المسمحة اإليرانية والعراقية .  بزعامة البرازاني ، والسميمانية بزعامة الطالباني

فصيؿ كردي  والتركية بشكؿ خاص عمميات توغؿ في الشماؿ العراقي بدعـ في كؿ مرة مف
  (3) "معيف

كبر تنظيميف كردييف أـ شيد حالة انقبلب في توجيات 1994أف العاـ  ،ومما يذكر
ة اإليرانية بأف ىناؾ تنسيقا الوطني( حيث اكتشفت الحكوم تحاد)الحزب الديموقراطي واال

سريا يتـ فيما بيف )الحزب الديموقراطي الكردي في إيراف ، وبيف الحزب الديموقراطي 
الكردستاني العراقي( حميؼ طيراف ، كما  اتيمت إيراف الحزب الديموقراطي الكردستاني 

القوات  العراقي )حميفيا( بإيواء ىاربيف مف الحزب الكردي اإليراني المعارض ، فقصفت
اإليرانية مواقع تابعة لحمفائيا في الحزب الديموقراطي ، واتجيت )طيراف( نحو التحالؼ مع 

 الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني ، وأمدتو بالسبلح لمقاتمة  تحادبديمو حزب اال

                                                 

 .سابؽمرجع  ،إبراىيـ، نبيؿ(1)
،  2006( الدليمي ، طارؽ ، العبلقة بالقوى األجنبية.. سموؾ كردي مبكر لمتآمر ، الجزيرة نت ، 2)

www.aljazeera.net 
 ـ2009، لمفقوديف إباف االقتتاؿ األىمي األكراد يطالبوف بمعرفة مصير ا ، صحيفة العرب (3)
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د ، الحزب الديموقراطي ، مما دفع بالحزب الديموقراطي بزعامة مسعود البرازاني لمتحالؼ مع بغدا
  (1)" بعد تصاعد الخبلفات بينيما بيف الحزبيف 1994اندلع قتاؿ شرس في مايو/أيار " و

إيراف )الحزب  أكرادالعراؽ )الحزب الديموقراطي( و  أكرادأف واقع التنسيؽ بيف  ،ويبلحظ ىنا
الديموقراطي أيضا( أدى إلى تغيير موقؼ إيراف تجاىيـ ، فقامت بقصؼ مواقعيـ ، كما أدارت 

الوطني(  تحاد( ظيرىا لحميفيا باألمس ، ومدت جسور المودة والدعـ واإلسناد نحو )االافإير )
الذي اشتبؾ مع الحزب الديموقراطي، حيث تبدلت التوجيات ، واختمفت التحالفات ، وىذا يؤكد 

قميمياً  عمى مدى ارتباط أي تغيير ىنا يتبعو تغيير ىناؾ ، محمياً   .  وال
أنفسيـ أيضا ، حيث  كرادالداخمي سمبا عمى األ قتتاؿعكس ىذا االانوميما يكف مف أمر، فقد 

انقسـ إقميـ كردستاف العراؽ إلى إدارتيف منفصمتيف وعدائيتيف )في السميمانية بقيادة الطالباني ، 
 .وفي اربيؿ بقيادة البرازاني( 
سبلمي اإل تحاد)االتـ، في ذلؾ الحيف، تشكيؿ حزب كردي جديد ومف الجدير بالذكر أنو قد 

ـ بعد حصوؿ اإلقميـ عمى الحكـ الذاتي 6/2/1994الذي تأسس في . وىو الحزب الكردستاني( 
... وذلؾ استجابة لعمؽ االنتماء اإلسبلمي داخؿ الشخصية الكردية ويرأسو )صبلح الديف محمد 

/ فبراير حيث قدـ االتحاد طمبا إلى وزارة الداخمية في اإلقميـ في السادس مف شباط  "بياء الديف( 
ـ وأعمف عف تأسيس االتحاد اإلسبلمي الكردستاني ، واختير صبلح الديف محمد بياء 1994

   (2)الديف أمينا عاما لو" 
ـ الذي جاء بعد مشروع ما يعرؼ )بالنفط مقابؿ 1996الكردي الداخمي عاـ  قتتاؿاال -5

ـ ، 1995ساف في ني 986الغذاء( حيث قررت األمـ المتحدة ، وفؽ قرار مجمس األمف رقـ 
تخفيؼ الحصار المضروب عمى العراؽ مف خبلؿ بيع النفط العراقي لقاء مواد غذائية يتـ 
توزيعيا عمى الشعب العراقي، في محاولة منيـ لعدـ استخداـ حكومة بغداد ألمواؿ الدخؿ النفطي 

الشماؿ   كرادفي شراء وتصنيع معدات قتالية ، حيث تـ تخصيص جزء مف ىذه العائدات أل
% ، األمر الذي استوجب تشكيؿ ىيئة إشراؼ كردية ، إضافة إلى تشكيؿ قوة حماية كردية 13

 عمى خطوط النفط المارة بإقميـ كردستاف العراؽ إلى تركيا .
 
 

                                                 

 .2009ٍبنى, ٍٛل٘ أؽًل, أكواك انعواق, انغيٚوح َذ,   (1)

اإلعبلـ لبلتحاد اإلسبلمي الكردستاني،  مكتب منشورات ، ومواقؼ ، نظرات كردستاف في اإلسبلمي تحاد( اإل2)
 10(، ص  1997ة الثقافة، )اربيؿ، مطبع
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جاء ىذا المستجد في وقت اشتد معو قوة المنافسة بيف الحزبيف الكردييف )الديموقراطي         
  الحكومة العراقيةلحزبيف لو تحالؼ خاص ) الديموقراطي مع الوطني( وبما أف كبل ا تحادواال
( نجد أف ىذا التنافس الداخمي الكردي انعكس مباشرة الحكومة اإليرانيةالوطني مع  تحادواال

عمى التنافس بيف )بغداد وطيراف( بحيث ذىب كؿ طرؼ لدعـ حميفو في عممية اإلشراؼ 
 والحماية لمنفط .

ألطراؼ إلى أف وصمت إلى االشتباؾ المسمح بيف الحزبيف واشتدت حدة التنافس بيف ا
الكردييف ، وبما أف التنافس جرىما لمحرب ، نجد أف الحرب الداخمية الكردية انعكست أيضا عمى 
سناد حميفو في القتاؿ ، وىكذا نرى  الحمفاء )بغداد وطيراف( بحيث عمؿ كؿ طرؼ عمى دعـ وال

ية قد أثرت بشكؿ واضح عمى المحيط اإلقميمي أيضا ، الكرد –أف التطورات السياسية الكردية 
الوطني بقيادة الطالباني مف التقدـ ، وتحقيؽ مزيد مف االنتصارات  تحادبحيث تمكنت قوات اال

عمى الحزب الديموقراطي بقيادة البرازاني حميؼ بغداد، الذي استدعى قوات الجيش العراقي 
المساعدة العسكرية ، وقامت باقتحاـ اربيؿ  لتعزيز موقفو ، حيث وافقت بغداد عمى تقديـ

وبسبب خبلفات عمى موارد  1996وتحريرىا مف قوات طالباني المدعومة إيرانيا . ففي عاـ 
المنفذ الحدودي مع تركيا حدثت اشتباكات بيف الطرفيف تسببت بيزيمة البرزاني واستعانتو بصداـ 

عادتو حسيف، الذي دعـ البرزاني بقوات مف الجيش العراقي  أخرجت قوات الطالباني مف اربيؿ وال
انتيى تدخمت الواليات المتحدة واحتضنت لقاء بيف الزعيميف،  1998وفي عاـ  إلى السميمانية.

  (1)توقيع اتفاؽ عمى تقاسـ الحكـ الذاتي"ب
يشار ىنا إلى أف ىذا التأثير وصؿ لمقوات األمريكية التي قامت بقصؼ منشآت عراقية        

درجة  32، وقامت بتوسيع منطقة الحظر الجوي مف  5/9/1998توما ىوؾ يوـ بصواريخ 
 .مية بالقوات األمريكية وحمفائياية المحستقبللمزيد مف اال كراددرجة ، مما أتاح لؤل 33جنوبا إلى 

ـ   بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر ، قررت اإلدارة األمريكية 2002مؤتمر لندف  -5
رىاب ، حيث وضعت العراؽ في مصاؼ ما وصفتو بدوؿ محور الشر ، محاربة ما أسمتو اإل

الكردي ، الذي انعكس إيجابا مع المصالح األمريكية التي رأت  –واستغمت حالة الوفاؽ الكردي 
والشيعة خير حميؼ ليا في إنياء حكـ الرئيس صداـ حسيف ، حيث تمت دعوة  كرادفي األ
سقاط نظاـ البعث وحكـ الرئيس لممؤتمر الذي كاف بمثابة بداي كراداأل ة الطريؽ لغزو العراؽ وال

انعكست عمى قد وىكذا نجد أف األوضاع والمتغيرات الكردية عمى الساحة العراقية . صداـ حسيف
 إنياء حكـ البعث العراقي .  العمؿ عمىالمستوى الدولي الذي وجد ضالتو في 

                                                 

 ـ2013،  14306، عدد  جريدة القبس(  السعيدي، إبراىيـ ، كردستاف العراؽ .. فردوس يستعيد الربيع ، 1)
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 لرئيس صدام حسين:وتطور دورها إبان حكم ا البشمركةتشكل قوات  –رابعًا 
أربعينيات  إلى الحرب العالمية األولى، ولكنيا تطورت خبلؿ (1)"تعود أصوؿ البشمركة        

القرف العشريف حيف كانت تشكؿ حركة مقاومة مسمحة ضد النظاـ العراقي المركزي في بغداد. 
ت تقنياتيا ، تنامي حجـ الحركة، وأصبحت ذات بنية متطورة، وحسنالتالية وعمى مدى العقود
صداـ حسيف، تنامت أعداد البشمركة عمى نحو مثير، ووصمت بإقميـ  الرئيس القتالية. وفي عيد

تقاربت قوات البشمركة الكردية وقد . 1991كردستاف إلى حالة أقرب إلى الحكـ الذاتي عاـ 
وشيدت التسعينيات افتتاح مركزي تدريب في . ـ1991بشكؿ غير رسمي إباف انتفاضة العاـ 

قاالجواالف )محافظة السميمانية( وزاكو، في مسعى لتحويؿ المقاتميف األكراد إلى جنود بمعنى 
  (2)" ـ رتب عسكريةالكممة، ولتنظيـ الحركة في نظا

عمى أثر الصراع  ،ـ1996ـ و1990عامي  حادًا فيما بيفانقساما  البشمركة وقد شيدت      
الوطني الكردستاني  تحادد البرازاني، وحزب االالمسمح بيف )الحزب الديموقراطي بزعامة مسعو 

نجـ عنو إقامة إدارتيف صراعا، "بزعامة جبلؿ طالباني( حيث شيدت مناطؽ كردستاف العراؽ 
لكؿ  منفصمتيف، إحداىما في أربيؿ بزعامة البارازاني، واألخرى في السميمانية بزعامة الطالباني،

  (3)" نيما مميشياتو المسمحة الخاصة بوم
نت قوات البشمركة الكردستانية العراقية الدعامة األساسية في الحروب الداخمية بيف كا

الوطني( إباف التسعينيات ، إضافة لصراعيا  تحادالحزبيف الكردييف )الحزب الديموقراطي واال
، وتعتبر قوات البشمركة  )التي تعني تحدي الموت( بمثابة جيش  الحكومات العراقيةالمسمح مع 
 األكراد يعمؿ لحماية كياف وحقوؽ أكراد العراؽ في الشماؿ .  مسمح مف
يشار إلى أف لقوات البشمركة مؤسسة وزارية كردية رسمية، تسمى )وزارة البشمركة(  
، ومنذ 19/05/1992كوردستاف في  إقميـمجمس النواب في  انتخابات إجراءبعد  "تأسست
 : .. ومف مياميا ردستافك إقميـحكومة في  أوؿتأسيس 

 كوردستاف وعف أي ىجـو معادي لو. إقميـرض وشعب ومؤسسات أالدفاع عف •     
 رفع المعنويات والروح الدفاعية بيف الجميور العاـ.•    
 البشمركة الدفاعية في جميع جوانبو العسكرية. إمكانياتتعزيز وتدريب •    
 كوردستاف. إقميـ القومي والشرطة في الدفاع عف المدف في األمفمساعدة جياز •    

                                                 

 .""الذيف يواجيوف الموت أي (1)

 .2009, انجًْوكخ: عِٛ َطبيٙ أو يٛهْٛٛب؟خ, ؤَٙ, انَٛبٍيٕلع َمبُ اإلنكز  (2)

  .2012, 2447معٛخ انكوكٚخ فٙ انعواق, صؾٛفخ انعواق اإلنكزؤَٛخ, علك عوٕٚ, كافم ؽٍَ, ان  (3)
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الذيف ساىموا في صفوؼ البشمركة وناضموا مف اجؿ الحصوؿ عمى  المناضميفاحتراـ •    
 كوردستاف. إقميـاالستقبللية في 

 حياتيـ في خدمة البشمركة. اامضو التقاعد والذيف  إلى المناضميف إحالة•    
التقاعد  إلى أجسادىـ أعضاء المناضميف والمعوقيف مف البشمركة والذيف فقدوا احد إحالة•    

  (1)" 2007لسنة  41قانوف رقـ  بناء عمى
ـ وقع الجانباف عمى اتفاؽ مصالحة بينيما برعاية أمريكية، األمر الذي 1998وفي عاـ       

  . (2) ـ2002أدى إلى وحدة اإلدارتيف في إدارة واحدة أواخر العاـ 
ة حتمية مع الحركات اإلسبلمية األصولية وجدت قوات البشمركة نفسيا في مواجيوقد        

الكردية التي اتيمتيا القيادات الكردية بأنيا منظمات إرىابية تتبع تنظيـ القاعدة، حيث كانت 
ـ عمى أثر 2001تنادي ىذه المنظمات وعمى رأسيا تنظيـ )أنصار اإلسبلـ( الذي تأسس عاـ 

المبل كريكار ، بقياـ إمارة إسبلمية  عمميات ما يعرؼ بأحداث الحادي عشر مف سبتمبر، بقيادة
سنية في العراؽ، حيث عمؿ التنظيـ عمى شف عمميات مسمحة ضد قوات وقواعد البشمركة 
الكردية التي استغمت القصؼ الجوي األمريكي لمعراؽ وقامت بمياجمة قواعد التنظيـ  حيث 

خاصة وغطاء أمريكي "بدأت قوات البشمركة الكردية في شماؿ العراؽ تدعميا قوات أمريكية 
جوي ىجوما بريا ضد مواقع جماعة أنصار اإلسبلـ المتشددة. وكانت مواقع أنصار اإلسبلـ 
بالقرب مف بمدة حمبجة المجاورة لمحدود اإليرانية قد تعرضت سابقا إلى قصؼ بالطائرات 

ى جماعة والصواريخ األمريكية. ويقوؿ مراسؿ بي بي سي : .. أف األمريكييف يعتبروف اليجـو عم
أنصار اإلسبلـ التي يقولوف أف ليا عبلقة بتنظيـ القاعدة أحد مبررات اليجوـ العسكري عمى 

  (3)العراؽ" 
ويعتبر ىذا اليجوـ عمى قوات أنصار اإلسبلـ الكردية عامبل حاسما مف عوامؿ التعاوف       

ولـ يتوقؼ  .العراؽ بيف القوات األمريكية الغازية لمعراؽ وبيف قوات البشمركة الكردية شماؿ
التعاوف العسكري بيف الجانبيف عمى مسألة اجتثاث الحركات األصولية في شماؿ العراؽ، بؿ 

                                                 

ـ، 20/5/2012، كوردستاف إقميـنخبة عف مياـ وزارة البشمركة في حكومة إقميـ كردستاف، وزارة البشمركة،  (1)
wpeshmerge.org 

العراؽ )النشأة  –ف صادؽ محمد يوسؼ ، المعارضة السياسية في إقميـ كردستا ،الزيدي، رشيد عمارة (2)
 ـ2012والمستقبؿ( المركز العربي لؤلبحاث ، الدوحة ، 

(3) bbc   ،ـ28/3/2003، ىجـو عمى مواقع أنصار اإلسبلـ في شماؿ العراؽ . 
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بعد مف ذلؾ، حيث قامت قوات البشمركة التابعة لجبلؿ طالباني أذىب التعاوف بينيما إلى 
   (1). باعتقاؿ نائب الرئيس العراقي )طو ياسيف رمضاف( وسممتو لمقوات األمريكية

واضحا بينيما مع اقتراب الحرب عمى العراؽ عاـ  بيف قوات البشمركة أصبح التقاربثـ       
ـ، حيث وجد كمييما أف المصمحة المشتركة تتطمب تقاربا لمواجية نظاـ الحكـ في بغداد 2003
أف الوحدة الرسمية لقوات بشمركة إال  يدة طالما انتظرىا أكراد العراؽ.لمرحمة جد ستعدادواال

ـ حيث "دشف برىـ صالح رئيس حكومة إقميـ كردستاف خطوة 2010الجانبيف لـ تتوحد إال عاـ 
أوؿ تشكيؿ موحد لقيادة قوات البشمركة عمى مقر  عف الفتة الكامؿ لتمؾ القوات برفعو التوحيد

ماع الوطني الكردستاني بمحافظة السميمانية. فعمى أثر االجت تحادالقيادة السابقة التابعة لحزب اال
الوطني أعمف رسميا  تحادالبشمركة التابعة لبل الذي عقده صالح مع أعضاء القيادة العامة لقوات
مدشنا بذلؾ خطوات توحيد قوات البشمركة  ،تحوؿ تمؾ القيادة إلى قيادة قوات اإلسناد األولى

  (2)كاممة في اإلقميـ"
لى أدى التعاوف مع القوات األمريكية إلى  2003وفي عاـ          تحسيف تدريب البشمركة، وال

قد سيطرت قوات البشمركة الكردية عمى مخازف لمجيش العراقي و  تدعيـ صورتيا كجيش نظامي.
قدمت البشمركة مساعدات عسكرية وأمنية لمقوات األمريكية الغازية شماؿ كما  .إباف غزو العراؽ

ة مزيدا مف السيطرة العراؽ مما فتح الطريؽ نحو بغداد، األمر الذي أعطى قوات البشمرك
والتسميح. حيث عممت القيادات الكردية عمى تطوير ىذه القوات مف حيث التدريب والتسميح 

مف تطورىـ  . وقد عزز ىذا األمرلتكوف بمثابة جيش كردستاني يقوـ عمى حماية اإلقميـ
ما جاء العسكري، إضافة إلى ما ثبتو الدستور العراقي الجديد بشأف نظامية قوات البشمركة، ك

التبادؿ الدبموماسي بيف اإلقميـ وعدد مف دوؿ المجتمع الدولي معززا لمكانة البشمركة وتطورىا 
 عسكريا وميدانيا

عاـ ومف الجدير بالذكر أف قوات البشمركة قد بدأت تأخذ منحًى جديدًا بدءًا مف 
مسمطًا  أىمية "تطوير قوات بشمركة كوردستاف، عمى أكد عميو جبلؿ طالباني ، حيثـ2008

الضوء عمى آخر المستجدات السياسية في العراؽ ودور قوات بشمركة كوردستاف في مقارعة 
الدكتاتورية البائدة وفي محاربة اإلرىاب )عمى حد تعبيره( مشيرًا إلى أف قوات البشمركة ىي قوات 

                                                 

، 13763، عدد الرياضاشتيوي، جماؿ، طو ياسيف رمضاف يروي وقائع اعتقالو وتعذيبو واستجوابو،  (1)
 ـ .2006/فبراير 28

، حزبا طالباني وبارازاني يعمناف رسميا توحيد قوات البشمركة التابعة لكؿ منيما، عدد  األوسطالشرؽ  (2)
 ـ.2010يناير  29، 11385
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أساسيًا وفاعبًل نظامية حسب الدستور العراقي الدائـ، داعيًا إلى االىتماـ بدور المرأة وجعؿ دورىا 
  (1)في قوات البشمركة"

بدأت المشاورات بيف القادة لتفعيؿ ىذا التطوير حيث " عقدت قيادة قوات حرس مف ىنا، و 
، اجتماعًا في مصيؼ صبلح الديف بإشراؼ السيد 04/4/2010إقميـ كوردستاف يوـ األحد 

ميـ. وقدـ وزير البشمركة خبلؿ مسعود بارزاني رئيس إقميـ كوردستاف القائد العاـ لقوات حرس اإلق
االجتماع توضحيا حوؿ كيفية سير عمؿ ونشاطات الوزارة لمرئيس بارزاني. كما تـ خبلؿ 
االجتماع بحث وتقييـ تشكيؿ األلوية األربعة الجديدة لوزارة البشمركة، وفي ىذا الصدد تقرر 

وتوفير جميع المستمزمات ليا، خبلؿ االجتماع، إيبلء اىتماـ أكبر بيذه األلوية مف ناحية التدريب 
تـ البدء بتشكيؿ ألوية أخرى، كما تـ بحث مشاركة األطراؼ ه التشكيبلت ىذ مف وبعد االنتياء

السياسية األخرى في قوات وزارة البشمركة، الذيف كانوا البشمركة الفعمييف، إلى جانب بحث 
شمركة، وخاصة في مجاؿ ية الجديدة حوؿ حقوؽ البتحاداستمرار المباحثات مع الحكومة اال

  (2)الرواتب وتوفير المستمزمات العسكرية واألسمحة" 
العديد مف خصائص  ،مف الناحية التقنية البحتة ،البشمركة تحمؿ أصبحت ،وىكذا 

الجيش النظامي، فمدييا ىرمية داخمية محددة جيدًا، وجميع نظـ المراسـ والتشريفات الرمزية 
 (3)متخصصة، ومجموعة كاممة مف األلبسة الموحدة" البلزمة، ومعسكرات التدريب ال

ويتضح مما سبؽ أف عامؿ الوحدة بيف بشمركة السميمانية وأربيؿ، واإلعتراؼ الدستوري بنظامية 
ىذه القوات، إضافة إلى اعتراؼ المجتمع الدولي بالفيدرالية الكردستانية العراقية، قد صب في 

ر ممموس لـ يسبؽ لو مثيؿ منذ عقود، ويعود الفضؿ مصمحة القوات الكردية التي باتت في تطو 
في ىذا الشأف لمتدخؿ األمريكي والبريطاني في تغيير الخارطة السياسية لمعراؽ، حيث انتيى 

 اإلنفصالية نظاـ الرئيس صداـ حسيف الذي كاف يشكؿ حجرا عائقا في وجو الطموحات الكردية
العسكري لقوات البشمركة الكردية وفي ظؿ في الببلد. واستنادا لما سبؽ، فإف ىذا التطور 

يبقى باب الصراع مفتوحا بيف  140وعمى تفسير المادة  ،خبلفات أربيؿ مع بغداد عمى الحدود
 الجانبيف ما لـ تحؿ مسائؿ الخبلؼ بينيما سمميا. 

 

                                                 

ـ، 17/12/2008طالباني، جبلؿ، قوات البشمركة قوات نظامية ويجب تطويرىا، ىكار نت، (1)
WWW.HEKAR.NET 

، ـ4/4/2010وير قوات حرس اإلقميـ، يـ كردستاف، قيادة قوات بشمركة كردستاف تبحث كيفية تطحكومة إقم (2)
www.krg.org 

 ـ2006 أرشيؼ وقضايا ومناقشات ، ..البشمركة ، ، السياسيةنقاش (3)

http://www.hekar.net/
http://www.hekar.net/
http://www.krg.org/
http://www.krg.org/
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 انفصم انثانث
صداو  انرئُس أثر أوضاع أكراد انؼراق إبان ػهد

 جُتحسني ػهً ػالقاتهى اخلار
 

 ولالمبحث األ 

  اتهم سياسعمى تشكيل  صدام حسين الرئيس إبان عهد د الداخميةاكر أثر أوضاع األ
 اإلقميمية 

 

 المبحث الثاني 

 صدام حسين عمى فتح آفاق التدخل  الرئيس أثر أوضاع أكراد العراق إبان عهد
 األمريكي
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 ألولالمبحث ا
هم اتسياسعمى تشكيل دام حسين ص الرئيس إبان عهد د الداخميةاكر أثر أوضاع األ 

  اإلقميمية
ركيػزة ذات أىميػة كبػرى فػي التػأثير والتػأثر بػالمتغيرات  ،لقد شكمت المسألة الكردية العراقية       

)المحمية واإلقميمية والدوليػة( فمقػد أثػرت وتػأثرت بمػا يجػري حوليػا مػف متغيػرات وتطػورات سياسػية 
 أكػرادثػر عمػى وضػع أقميمػي أو حتػى دولػي إال ولػو أو إ عصفت بالمنطقة ، فمػا مػف حػدث محمػي

العػػراؽ سياسػػيا ، كمػػا أف التطػػورات والمتغيػػرات فػػي األوضػػاع السياسػػية الكرديػػة إال وتجػػد ليػػا أثػػرا 
 . عمى الوضع المحمي وحتى اإلقميمي والدولي أحياناً 

 

 إيرانأواًل/ الموقف السياسي الكردي تجاه 
ليـ مػػف متغيػػرات سياسػػية ، سػػواء فػػي الػػداخؿ العراقػػي أو فػػي لقػػد تػػأثر أكػػراد العػػراؽ بمػػا يجػػري حػػو 

محيطو اإلقميمي، حيث تطور الموقؼ السياسي ألكراد العػراؽ نجػاه إيػراف فػي ضػوء عػدة تطػورات 
 مف أىميا : 

ـ ، مع أف إيراف في عيدييا الممكي والجميوري كانت ترى في 1975اتفاقية الجزائر عاـ  -1
القومي ، ورؤيتيا في منع قياـ أي كياف كردي مستقؿ في مصدر تيديد ألمنيا  كراداأل

إيراف ، إال أنيا تأثرت باألوضاع الكردية في العراؽ  أكرادالمنطقة ، حتى ال ينعكس عمى 
الذي كانت تناصبو العداء بسبب الخبلؼ الحدودي والفكري بينيما ، فاستغمت الوضع 

غداد ذات التوجو البعثي ، فعممت الكردي العراقي المعارض وتسخيره في إنياؾ حكومة ب
سناد وتدريب القوات الكردستانية العراقية في مواجيتيا مع  إيراف الشاه )في حينو( عمى دعـ وال
حكومة بغداد ، في خطوة ىدفت مف خبلليا الضغط عمى العراؽ لتقديـ تنازالت بخصوص 

 الحدود ومياه شط العرب . 
إيراف شاركوا في المظاىرات واالحتجاجات  أكرادـ أف ـ  مما ىو معمو 1979الثورة اإليرانية  -2

، وفرحوا بانتياء حكمو ، بحيث عقد الحزب الديموقراطي الكردي اإليراني  هضد حكـ الشا
ـ في مياباد معمنا ظيوره العمني ، كما 1979)حدكا( مؤتمرا في الثالث مف آذار / مارس 

ء الخميني لعرض مطالبيـ عميو ، إال أف توجو وفد برئاسة )عبد الرحمف قاسممو( إلى قـ لمقا
في  وعاد التوتر ثانية بيف الجانبيف ومع أف إيراف . (1) الخميني رفض معظـ ىذه المطالب

                                                 

  .2012, 3724, علك انًزًلٌانؾٕاه , انمعٛخ انكوكٚخ ٔؽك رموٚو انًصٛوصبنؼ, لبٍى ؽٍَٛ,   (1)
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ىا ، إال أنيا ساندت المطالب الكردية في العراؽ ، أكرادالثورة رفضت تمبية مطالب  ظؿ
ؽ ، حيث استخدمت إيراف ـ  إباف حربيا مع العرا1983ودعمت قوات مسعود البرازاني عاـ 

الثورة الورقة الكردية العراقية كورقة ضاغطة عمى العراؽ لمزيد مف المكاسب السياسية 
 المختمؼ عمييا مع العراؽ . 

ـ حيث أبرمت إيراف اتفاقا مع مسعود 1991 –ـ 1980حرب الخميج األولى والثانية  -3
ص عمى مساعدتو إليراف في البرازاني ، زعيـ الحزب الديموقراطي الكردي المعارض ن

إيراف ، وتصفية العناصر اليسارية في صفوفو ، وأال يتدخؿ في شئوف  أكرادمواجية العراؽ و 
كردستاف إيراف ، ويحصؿ لقاء ذلؾ عمى الماؿ والسبلح ، والتسييبلت والرواتب ، وفي نفس 

و( الزعيـ الوقت رفضت القيادة اإليرانية في حينو عرضا مقدما مف )عبد الرحمف قاسمم
الكردي اإليراني يقضي بمساعدة القوات اإليرانية في حربيا مع العراؽ ، لقاء اعتراؼ طيراف 

 بالحقوؽ الكردية ، إال أف إيراف لـ تبد حماسا تجاه ىذا العرض . 
 كرادفي العراؽ ، حيث أنيا قدمت المساعدة أل كرادوىكذا يتضح الموقؼ اإليراني مف األ

زاني( ومنعتيا عف جماعة )قاسممو اإليرانية( في خطوة مف الحكومة العراؽ )جماعة البرا
 ، وسخرتيا وفؽ مصالحيا السياسية .  كراداإليرانية التي استغمت األوضاع الداخمية لؤل

العراؽ )جماعة البرازاني  كرادإيراف ، قدمت العوف أل أكرادوفي الوقت الذي الحقت فيو 
ـ( بعدما تحولت واختمفت 1994طالباني عاـ إباف حرب الخميج األولى ( و)جماعة 

 التحالفات الكردية مع كؿ مف )بغداد وطيراف( 
الكردية ، حيث اكتشفت إيراف أف ىناؾ تنسيقا بيف  –ـ الكردية 1996ـ و1994معارؾ  -4

الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي مع الحزب الديموقراطي الكردستاني اإليراني ،  أكراد
الوطني الكردستاني العراقي  تحادمواقع الحزب العراقي ، ودعمت حزب اال فقامت بقصؼ

الكردي عمى  –ليقـو بدوره بمحاربة الحزب الديموقراطي ، حيث انعكس الخبلؼ الكردي 
لمواقفيـ السياسية والتحالفية التي كانت تتغير وتتبدؿ وفؽ مصالحيـ ،  كرادمدى صياغة األ
الكردي حوؿ اإلشراؼ عمى  –س الخبلؼ الكردي ـ حيث انعك1996وفي معارؾ عاـ 

الوطني ، بينما ساندت بغداد  تحادبرنامج النفط مقابؿ الغذاء ، فساندت إيراف موقؼ حزب اال
 بيف الجانبيف .  قتتاؿموقؼ الحزب الديموقراطي ، مما أدى إلى نشوب اال
ـ حيث 2003ـ عا األمريكي لمعراؽ غزوالويشار ىنا أف إيراف قد استفادت أخيرا مف 

أنيا تخمصت مف عدوىا المدود صداـ حسيف ، كما أنيا استفادت مف تبوء حمفائيا )الشيعة( 
 مقاعد سيادية متقدمة في العراؽ . 
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ولكف ما آلت إليو الحرب األمريكية عمى العراؽ مف نتائج أكدت أف إيراف كانت ىي 
حرب في تخمص إيراف مف المستفيد األكبر مف ىذه الحرب ونتائجيا. فقد ساىمت ىذه ال

أكبر أعدائيا وأىميـ في المنطقة وىو "صداـ حسيف" الذي كمؼ إيراف حرًبا استمرت ثماني 
سنوات ال يزاؿ االقتصاد اإليراني يعاني مف آثارىا االقتصادية واالجتماعية حتى اآلف ، ليس 

يـو ليا في  ىذا فحسب بؿ أسيـ نظاـ الطائفية الذي اعتمدتو الواليات المتحدة منذ أوؿ
العراؽ والعممية السياسية التي تبنتيا والتي قامت أساَسا عمى نظاـ المحاصصة إلى صعود 
القوى الشيعية في العراؽ عمى حساب السنة وىو ما صب في المقاـ األوؿ في صالح إيراف 

  (1)وثيقة مع شيعة العراؽ"  التي ترتبط بعبلقات
الخبلؼ الشػيعي السػني ، والكػردي البعثػي فػي  وىكذا نجد بأف إيراف قد استفادت مف عمؽ

العػػراؽ ، لتػػدمير حكػػـ البعػػث وصػػداـ حسػػيف ، بينمػػا تخوفػػت مػػف مغبػػة قيػػاـ كيػػاف كردسػػتاني قػػد 
ية عف طيراف ، كما أنيا تخوفت مف تواجػد قػوات استقبللإيراف الذيف يطالبوف ب أكرادينعكس عمى 

ف عمػػى بسػػط سػػيطرتيا عمػػى منطقػػة الخمػػيج أمريكيػػة وغربيػػة فػػي الخمػػيج العربػػي ، حيػػث تعمػػؿ إيػػرا
 بعد انتياء حكـ الرئيس صداـ حسيف . 

  تجاه تركيا/ الموقف السياسي الكردي  اً نيثا
اتفقت سياسة تركيا والعراؽ عمى منع قياـ )كياف كردي مستقؿ( فػي أي بمػد مػا ، حتػى ال         

فقاومػػت كمتػػا الحكػػومتيف )التركيػػة ،  أكػػراديػػنعكس األمػػر عمػػى بقيػػة الػػدوؿ المجػػاورة التػػي يقطنيػػا 
، ولقػػد انعكسػػت بػػالطبع الخبلفػػات  سػػتقبلؿوالعراقيػػة( جميػػع المسػػاعي الكرديػػة فػػي االنفصػػاؿ واال

الكرديػػة العراقيػػة أيضػػا عمػػى صػػياغة سياسػػاتيـ تجػػاه تركيػػا التػػي كانػػت تجابػػو )حػػزب  –الكرديػػة 
تركيػا ، األمػر الػذي نظػرت إليػو  عف ستقبلؿالعماؿ الكردستاني( الذي كاف يطالب باالنفصاؿ واال

 كػػرادتركيػػا بأنػػو مسػػاس بػػاألمف القػػومي التركػػي ، كمػػا قاومػػت حكومػػة بغػػداد أيضػػا أي مطمػػب لؤل
 باالنفصاؿ .

 "وبغية السيطرة عمى الحركة الكردية المسمحة في كؿ مف تركيا والعراؽ بادرت كمتا الحكومتيف
/ االتفاقيػػػات األمنيػػة فػػػي تشػػػريف أوؿوقيػػػع بالتعػػاوف فػػػي مسػػألة ضػػػبط الحػػػدود بػػيف البمػػػديف عبػػر ت

ىػذا باإلضػافة إلػى توقيػع  .مف الحدودي وانتقاؿ األشخاص التي تضمنت ضبط األ ٨٩١ٔاكتوبر
ـ ثػـ جػرى توقيػع معاىػدة 1926حزيراف مف عاـ  5معاىدة التعاوف األمني بيف العراؽ وتركيا في 

                                                 

مف الخميج العربي بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ : دراسة في صراع الرؤى أعبد العزيز شحادة ،  (  المنصور،1)
 605ـ ، ص 2009،  1، عدد  52، مجمد  مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونيةوالمشروعات ، 
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ة لمتعػاوف االقتصػادي واألمنػي ـ التػي وضػعت األسػس القويػ1946الصداقة التي عقػدت فػي عػاـ 
  (1)في إطار سياسة حسف الجوار"

بعػد تأسػيس حػزب العمػاؿ  ،إباف الثمانينيات تصاعدت الحركة الكردية المسػمحة فػي تركيػا 
وبػػػالنظر لخشػػػية الحكومػػػة التركيػػػة مػػػف  ٨٩١ٔتشػػػريف ثػػػاني  ٢ٕ( فػػػي pkkالكردسػػػتاني التركػػػي )
وبموجػػػب تمػػػؾ  ،قيػػػة أمنيػػػة مػػػع الحكومػػػة العراقيػػػةوقعػػػت اتفا" ،الػػػوطني أمنيػػػاتػػػداعيات ذلػػػؾ عمػػػى 

فػي بعػض األحيػاف  ،كيمػومترا 20دخمت القوات التركية مرارا إلى أراضي العراؽ وبعمػؽ  ،االتفاقية
لمطػػاردة مقػػاتمي الحػػزب الكردسػػتاني، وأقػػاـ الجػػيش التركػػي عػػدة قواعػػد عسػػكرية داخػػؿ األراضػػي 

ذه الفتػرة تفاىمػا بػيف البمػديف بحكػـ أف العػراؽ كػاف ، ولقػد شػيدت ىػ (2)" العراقية في إقميـ كردستاف
 منيمكا في حربو مع إيراف . 

ولقد شيد عقد التسعينات تحوال في سياسة البمديف ، حيث أف بغداد وأنقرة تأثرتا بمجريات 
ـ بحيث 1991-1990األحداث والتغيرات التي طرأت عمى المنطقة ، وبخاصة أحداث العاـ 

العراؽ أثناء مبلحقة القوات العراقية ليـ بعد اندالع ما أسموه  كرادأنزحت أعداد كبيرة مف 
باالنتفاضة الكردية ، ولجأ معظميـ إلى تركيا ، وبما أف شأفة االنتقاـ باتت تسكف قموب أوالئؾ 
نصافيـ مف تسمط حكومة بغداد )عمى حد تعبيرىـ( فاستغمت  النازحيف الذيف نادوا بنصرتيـ وال

مريكية ىذا الموقؼ الكردي واقترحت تشكيؿ جيش كردي مف النازحيف في الواليات المتحدة األ
 تركيا لمحاربة النظاـ العراقي في حينو .

والتي كانت بأمس الحاجة إلى المساعدة اإلقميمية  ،"رحبت الفصائؿ الكردية بيذه الخطة 
مة دولة كردية يتضمف تأييده إقا ،في مقابؿ ذلؾ اشترطت أف يتـ إعبلف أمريكي رسمي ،والدولية

  (3)مستقمة في شماؿ العراؽ" 
مطالبا  ،ىذا ولقد استمر حزب العماؿ الكردستاني  التركي في مقاومة الحكومة التركية

في تركيا ، في حيف قامت القوات التركية بمبلحقة مقاتمي الحزب الذيف  كرادبالحقوؽ القومية لؤل
 . لجأ العديد منيـ إلى مناطؽ كردستاف شماؿ العراؽ 

                                                 

ـ ، ص 1980، مطبعة دار الكتاب ،  1، ج 4ؽ السياسي الحديث ، ط(  الحسني، عبد الرزاؽ، تاريخ العرا1)
29-30 

, انْوق األٍٔػ, لواه انؾكٕيخ انعوالٛخ ال ًُٚٓب«: انعًبل انكوكٍزبَٙ»انًزؾلس ثبٍى ّٛقبَٙ, ّٛوىاك,   (2)

 .2013, 12584علك 

ـ ، 1991،  2األولى ، عدد  ، السنة مجمة مستقبؿ العالـ اإلسبلمي(  خميفة، محمد، تركيا وأزمة الخميج ، 3)
 124ص 
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 19حيث نفذت  ،ـ واصمت تركيا عممياتيا البرية والجوية في شماؿ العراؽ1997"منذ العاـ و
أعمنت بعدىا القوات التركية  ،يوما 36( التي استمرت 97عممية واتبعتيا عمميات )فجر( )فوالذ 

لمنع عودة حزب العماؿ  ،بأنيا لف تنسحب مف شماؿ العراؽ إال بعد إنشاء منطقة أمنية عازلة
  pkk (1))الكردستاني)

واصمت تركيا عممياتيا العسكرية البرية والجوية  ،أيضاً "وخبلؿ عقد التسعينات مف القرف العشريف 
كمـ في أغمب األحياف، حيث بمغت التدخبلت العسكرية التركية  16في شماؿ العراؽ وعمى عمؽ 

مستغمة بذلؾ تدخبل عسكرًيا  95حوالي  1995آذار  مارس/ وحتى 1991 /أغسطسمنذ آب
  (2)غياب السمطة المركزية في تمؾ المنطقة" 

استغمت تركيا التباينات  فقد العراؽ أكرادعبلقة حزب العماؿ الكردستاني التركي مع وفيما يخص 
أنفسيـ في تركيا والعراؽ ، واعتمدت سياسة التقارب مع حزب )برازاني( العراقي في  كرادبيف األ

 أكرادالكردستاني التركي بقيادة )عبد اهلل أوجبلف( الذي اتيمو معارضة ومواجية حزب العماؿ 
العراؽ بالتسبب في اليجمات التركية عمى شماؿ العراؽ مما سبب مزيدا مف الخسائر والمشاكؿ 

 العراؽ .  كرادأل
تغيرت ديناميكيات التجاذب السياسي المحيط بالحزاـ  ٨٨ٔٔ"بعد حرب الخميج عاـ و 

لعراؽ أكثر اعتمادا عمى تركيا في توفير مظمة أمف ليـ مف خبلؿ الحدود ا أكرادالكردي. أصبح 
العراؽ  أكرادومنطقة حظر الطيراف التي فرضت عمى نظاـ صداـ حسيف، مف جية أخرى تعاوف 

)حزب بارزاني تحديدا( مع تركيا في مواجية حزب العماؿ، وىو ما ميد لتركيا تحقيؽ نجاحات 
وقامت تركيا بالتوازي بخطوات دبموماسية تجاه سورية تمخضت  عسكرية كبيرة ضد حزب العماؿ.

،وكذلؾ طرد عبداهلل أوجبلف زعيـ حزب العماؿ مف سورية والحقا ٨٨٩ٔعنيا اتفاقية أضنة عاـ 
  (3)ـ" 1999القبض عميو في عاـ 

انعكس بشكؿ ممحوظ عمى مدى  ،أنفسيـ كرادواالختبلؼ بيف األ ،نجد بأف التبايف ،وىكذا
في صياغة المواقؼ السياسية الكردية مف جيرانيـ اإلقميمييف ، حيث وجدنا بأنو في حاؿ التغير 

تتبدؿ وتتغير صياغة المواقؼ  ،الجوار أكرادفي العراؽ أو بينيـ وبيف  كراددب الخبلؼ بيف األ

                                                 

التركية ، مركز دراسات الوحدة  –(  معوض، جبلؿ عبد اهلل ، صناعة القرار في تركيا والعبلقات العربية 1)
 151ـ ، ص 1998العربية، بيروت ، 

عمى األمف  التركية ومخاطرىا –(  العبلؼ، إبراىيـ خميؿ ، فكرة المنطقة األمنية العازلة عمى الحدود العراقية 2)
، مركز الدراسات التركية ) اإلقميمية حاليا( جامعة 13، عدد مجمة أوراؽ تركية معاصرة  الوطني والقومي ،

 3، ص 2000الموصؿ ، 
 ـ2013(  كابمي، سعود ، المسالة الكردية .. ديناميكيات الصراع الممتد ، العربية ، 3)
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بعد أي اتفاؽ بيف األطراؼ  ،وفؽ مصالح كؿ طرؼ ، وسرعاف ما تتبدؿ وتتغير ىذه المواقؼ
 عراقية كانت أـ عراقية إقميمية . ،الكردية –الكردية 

ـ عممت اإلدارة األمريكية عمى ضـ األتراؾ لمتحالؼ ضد 2003وقبيؿ غزو العراؽ عاـ 
العراؽ ، فاستغمت قاعدة )انجرليؾ( العسكرية لفتح جبية شمالية لضرب العراؽ ، حيث استفادت 

العراؽ )برازاني وطالباني( واتفاقيما عمى اإلدارة األمريكية مف التقارب بيف الحزبيف الكردييف في 
ضرورة إنياء حكـ الرئيس صداـ حسيف ، وىنا نجد بأف ىذا التوافؽ الكردي العراقي انعكس أيضا 

السياسية تجاه المتغيرات اإلقميمية التي جاءت متقاطعة مع مفيـو  كرادعمى صياغة مواقؼ األ
 إنياء حكـ الرئيس صداـ . 
الػػذي كػػاف يبػػدو أكثػػر حساسػػية بالنسػػبة لتركيػػا بوصػػفو سيسػػفر عػػف فوضػػى "ولعػؿ الجانػػب األمنػػي 

واضػػطرابات قػػد تطػػاؿ األمػػف القػػومي التركػػي ، غيػػر أف الواليػػات المتحػػدة سػػعت إلػػى إقنػػاع تركيػػا 
باالنضػػماـ لمتحػػالؼ الػػدولي الػػذي تقػػوده عبػػر سمسػػمة زيػػارات المسػػؤوليف األمػػريكييف وفػػي مقػػدمتيـ 

ف بػػاوؿ( وعضػػو مجمػػس الشػػيوخ األمريكػػي )ليبرمػػاف( ورئػػيس وكالػػة وزيػػر الخارجيػػة السػػابؽ )كػػول
المخػػابرات األمريكيػػة )الجنػػراؿ ويسػػمي( الػػذي قػػدـ وعػػودًا لتركيػػا بامتيػػازات فػػي نفػػط كركػػوؾ فضػػبًل 

يكػػوف التحػػالؼ التركػػي  عػػف زيػػارة وكيػػؿ وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي )كروكػػر( الػػذي وعػػد تركيػػا بػػأف
فػي منتصػؼ  مشروع األمريكي، وأخيرا زيارة وفد أمريكي عاؿ المسػتوىي مكمبًل ومعززًا لمسرائيماإل

  (1)الذي أبمغتو أنقرة أربعة شروط لمتفكير في قبوؿ التغيير في العراؽ وىي:  ٕٕٓٓتموز عاـ 
 ال لدولة كردية مستقمة في شماؿ العراؽ.• 
 ال لعراؽ فيدرالي مقسـ عمى حدود إثنية.• 
 دية.ال لكركوؾ تحت السيطرة الكر • 
 منح األقمية التركمانية حقوقًا واسعة" • 

وىكذا تتضح صورة المواقؼ السياسية الكردية تجاه دوؿ الجوار وفؽ مصالحيا ، حيث التقت 
المصالح الكردية العراقية ، مع المصالح التركية واألمريكية في ضرورة إنياء حكـ الرئيس صداـ 

العراؽ  كرادي ألاستقبللقياـ كياف سياسي  حسيف ، بينما تخوفت الحكومة التركية مف مغبة
ىا الذيف يطالبوف بذات المطمب أكرادينعكس بالطبع سمبا عمى تركيا التي تشيد صراعا مريرا مع 

 ي السيادي مما ييدد األمف الوطني لتركيا . ستقبللاال
 

 

                                                 

،  33، عدد  دراسات دوليةية في إقميـ كردستاف العراؽ ، حمد، عامر كامؿ ، الموقؼ التركي مف الفدرالأ  (1)
 ـ2002،  14504بغداد ، نقبل عف صحيفة الحياة ، عدد 
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 سورياًا / الموقف السياسي الكردي تجاه ثالث
في المائة مف  10في الببلد ، ويشكموف حولي كبر أقمية أفي سوريا  كراديشكؿ األ 

السكاف ، ويقيموف في الشماؿ الشرقي )الجزيرة والحسكة( وبعضا في حمب ودمشؽ ، وفي العاـ 
وفؽ قانوف )الحزاـ العربي( فعمدت إلى توطيف  ،ـ قامت السمطات بسياسة التعريب1962

س يتأستبل ذلؾ " ـ ،1975، واستمرت ىذه السياسة حتى عاـ كرادعائبلت عربية مكاف األ
بجيود  1957سوريا(عاـ  -تحت اسـ )بارتي ديمقراطي كردستاف الديموقراطي الكردي، الحزب 
انقسـ الحزب المذكور إلى حزبيف أوليما  1963وفي عاـ . بة مف المثقفيف والسياسييف الكردنخ

ييما الحزب وثان ،باسـ الحزب الديموقراطي السوري )اليساري( بقيادة صبلح بدر الديف
الديمقراطي التقدمي الكردي بقيادة عبد الحميد درويش، وبقي الصراع محتدما بيف الحزبيف 

بيف الحكومة العراقية وقيادة الحركة الكردية  1970آذار  11المذكوريف، إلى أف تـ توقيع بياف 
دستاف ، نور الديف زازا الذي دعا لتحرير كر ترأس الحزب ، حيث .  (1)" في كردستاف العراؽ

 األمر الذي قاومتو الحكومات السورية .
في ضوء االختبلؼ بيف حزبي البعث )السوري والعراقي( و الحكومة السورية وتركيا و 

سكندرونو ، وعمى ضوء الواقع السياسي الكردستاني ، والتبايف وخاصة في قضية المياه ولواء اإل
مواقؼ السياسية الكردية تجاه في وجيات النظر والتحالفات انعكس ذلؾ عمى صياغة ال

الحكومات المجاورة ، فعمؿ كؿ طرؼ عمى توظيؼ ىذا الواقع وفؽ مصالحو ، حيث سمحت 
ـ ، وذلؾ نكاية في 1975الوطني الكردستاني عمى أراضييا عاـ  تحادسوريا بإنشاء حزب اال

زعيـ  ـ حيث أقاـ1984حكومة البعث العراقية ، كما دعمت حزب العماؿ الكردستاني منذ 
الحزب )عبد اهلل أوجبلف( في دمشؽ قبؿ أف ينتقؿ لمبقاع المبناني ، كما تتيـ تركيا دمشؽ بإيواء 

تركيا لمضغط عمى أنقرة فيما يخص  كرادمسمحي الحزب عمى أراضييا ، وذلؾ استغبلال سوريا أل
ى النير الخبلؼ عمى مياه الفرات ، حيث اتيمت دمشؽ حكومة أنقرة بإنشاء مزيد مف السدود عم

وما فاقـ األزمة وجعميا أكثر "لتقميص حصتيا في المياه مما يشكؿ خطرا اقتصاديا عمى دمشؽ . 
خطورة وتعقيدًا، بدء تركيا بمشروعيا المائي والتنموي في المناطؽ التي تسكنيا أغمبية كردية، 

ًا مائيًا سد 21والمسّمى مشروع تطوير جنوب شرؽ األناضوؿ )غاب(. وىذا المشروع الذي يشمؿ 
محطة كيربائية، أّدى إلى انخفاض التدفؽ المائي إلى سورية، مما خمؽ مشكمة  17إلى جانب 

والذي سمحت تركيا بموجبو  1987حقيقية بيف الدولتيف رغـ توقيعيما عمى اتفاؽ دمشؽ لعاـ 
  (2)" متر مكعب في الثانية بشكؿ مؤقت 500بتدفؽ مائي لسورية يبمغ 

                                                 

 wikibedia.orgيٍٕٕعخ ٔٚكٛجٛلٚب , انؾية انلًٕٚلواغٙ انكوك٘ انَٕه٘,   (1)

 .2006، 10081، عدد الشرؽ األوسطشمس، سمير، مشكمة المياه المزمنة بيف سوريا وتركيا،   (2)
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مسعود البرازاني الزعيـ الكردي العراقي مع تركيا في محاربة حزب  تعاوف ومف جانبو ىذا
نو غض الطرؼ عف المبلحقات التركية لمقاتمي الحزب في أالكردستاني التركي، حتى  العماؿ

 كردستاف العراؽ . 
 

نظر الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإف العبلقات الوثيقة مع أنقرة توفر لمحركة دورا جية مف و و 
في الشرؽ األوسط، مما يمكف برزاني مف  كراداأل ياسكنا قياديًا في جميع المناطؽ التي يسياسي

و ْ. السيناريو األفضؿ، مف منظور الحزب الديمقراطي الكردستاني، كراداأل التحوؿ إلى زعيـ لكؿ
امة بزع كرادلسورية بتقميد النموذج العراقي، مما سيزيد مف قوة األ ،سيسمح ،أف سقوط نظاـ األسد

  : كردستانيمسؤولي الحزب الديمقراطي ال يقوؿ أحد وبرزاني في سائر أنحاء المنطقة.
"رغـ أف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة برزاني قاد سياسات حكومة إقميـ 

 تحادالسورييف، فإف ذلؾ تـ القياـ بو بالتنسيؽ مع حزب اال كرادكردستاف فيما يتعمؽ بقضية األ
الوطني الكردستاني كاف  تحادبزعامة جبلؿ طالباني مسؤوؿ في حزب اال ،تانيالوطني الكردس

إلى أربيؿ،  2012وزير الخارجية التركي في آب/أغسطس  بياموجودًا خبلؿ الزيارة التي قاـ 
قاؿ : "نحف  ،الوطني الكردستاني تحادعمى سبيؿ المثاؿ. عضو مكتب سياسي في حزب اال

خيرًا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وأكدنا عمى تعاوننا حياؿ سورية. اجتمعنا أ أكرادندعـ 
كانوف  9مجموعة األزمات، أربيؿ،  تياالقضية الكردية في سوريا" خبلؿ مقابمة أجر 

 . (1)ـ" 2013الثاني/يناير
في أي قطر مجاور ،  كرادىذا وتتفؽ سوريا مع إيراف وتركيا في منع قياـ أي كياف سيادي لؤل

سوريا ، األمر الذي ييدد األمف الوطني والقومي السوري )حسب  أكرادذلؾ عمى لئبل ينعكس 
 المفيـو السوري( 

كانت تستغؿ التطورات والمتغيرات السياسية  أكرادوىكذا نرى بأف الدوؿ اإلقميمية التي يقطنيا 
ي الكردستانية في أي قطر مجاور لمصالحيا السياسية الخاصة ، فنجدىا تدعـ الحؽ الكردي ف

أنفسيـ كانوا يستغموف  كرادببلدىا وفؽ مصالحيا ، كما أف األ أكرادالبمد المجاور بينما تبلحؽ 
الخبلفات الحكومية في البمداف اإلقميمية أيضا لمصالحيـ ، فتراىـ متحالفوف مع ىذا القطر تارة ، 

 ومع ذاؾ تارة أخرى وفؽ المتغيرات والتطورات السياسية الطارئة . 
في بداية  كرادخبلؿ تتبع المتغيرات السياسية الكردية واإلقميمية بأف األ ويتضح لنا مف

أمرىـ كانوا يطالبوف بالحقوؽ القومية ليـ ضمف حدود الدولة الحاضنة ، ومف ثـ أصبحوا 
 يطالبوف بدولة مستقمة ذات سيادة . 

 

                                                 

 ـ2013،  أكراد سورية : صراع داخؿ صراع ، 136( تقرير الشرؽ األوسط  رقـ 1)
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 :إسرائيل/ الموقف السياسي الكردي تجاه  رابعاً 
ية سرائيموالحكومات اإلاإلحتبلؿ األمريكي لمعراؽ  وحتى ،ـ1948عاـ  إسرائيؿمنذ قياـ  

ـ 1948المتعاقبة تنظر لمعراؽ كدولة معادية ، وذلؾ لمشاركة القوات العراقية في حرب العاـ 
، كما كاف لدور العراؽ في إيواء  إسرائيؿـ إلى جانب الجيوش العربية ضد 1967وحرب العاـ 

ية العتباره بمدا معاديا ، كما أف سرائيمميـ لمحكومات اإل مقاتميف فمسطينييف وتدريبيـ ، مأخذ
فمسفة حزب البعث العربي االشتراكي ، وبخاصة في عيد حكومة الرئيس صداـ حسيف كانت 

 ي كونيا قوة محتمة لبمد عربي . سرائيمتعمف العداء إل
د عمى تتبع ية منذ زمف بعيسرائيمعممت االستخبارات اإل ،مف موقؼ العدائية ىذا وانطبلقاً 

العراؽ العسكرية ، حتى وقفت عمى معمومات ميمة بخصوص )مفاعؿ تموز النووي  مسيرة
ـ ، في 7/6/1981العراقي( فأعدت العدة ، وقامت بغارة جوية استيدفت المفاعؿ ودمرتو يوـ 

مؽ تعبيرًا ساطعًا عف مدى ق "ىذه الغارة كانت، حيث مير القدرات العسكرية العراقيةخطوة منيا لتد
قادة العدو مف تعاظـ القوة العسكرية العراقية في ذلؾ الوقت عمى نحو خاص ،فقد شيدت العراؽ 

الذي أمر بانجاز برنامج نووي سري في العراؽ ورغـ ، صداـ حسيف طورا واسعا في عيد الرئيست
 أف العراؽ كاف منشغؿ في ذروة حربو ضد إيراف، ولـ تكف لديو القدرة عمى فتح جبية أخرى ضد

كما ىو معروؼ إزاء تطوير قدرة عراقية إستراتيجية،  الصمتإسرائيؿ لـ تمتـز إال أف  إسرائيؿ،
" حيث أف تطورًا مف ىذا القبيؿ يشكؿ تيديدًا إستراتيجيًا ليـ وفقًا لمتقديرات العسكرية الصييونية

ؾ ، بحيث بعد مف ذلأبتيديد العراؽ عسكريا ، بؿ ذىبت إلى  إسرائيؿولـ تكتؼ حكومات .  (1)
ثنية في العراؽ ، فعممت عمى إثارة النعرات الطائفية راىنت أيضا عمى التركيبة القومية واإل

عمى مزيد مف المعارضة لمنظاـ ، بحجة حرصيا عمى حقوؽ  كرادوالقومية ، وحرضت األ
 األقميات . 
داد ـ وحتى سقوط بغ1948ية المتعاقبة منذ حرب العاـ سرائيمعممت الحكومات اإل وىكذا

ـ عمى إضعاؼ حكومات العراؽ ، وبخاصة حكومة البعث في عيد الرئيس صداـ 2003عاـ 
، ولذا  إسرائيؿيوف بأنيا حكومة معادية تسعى لتدمير سرائيمحسيف ، والتي كاف يراىا الساسة اإل

ية ليا موطئ قدـ في عمميات تمزيؽ العراؽ ، فراىنت عمى )المظمومية سرائيموجدت الحكومات اإل
يوف بيف قضيتيـ وبيف القضية سرائيمومية الكردية( شماؿ العراؽ ، حيث ساوى الساسة اإلالق

 الكردية عمى أنيما حقا مشروعا لمقوميات )األقمية( في المحيط العربي .. 

                                                 

 .2012، الكرمؿلماذا قصفت إسرائيؿ مفاعؿ تموز النووي العراقي، دياب، آية،   (1)
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وبخاصة جماعة مصطفى البرزاني في فترتيف  كرادوقد تجسد الدعـ اإلسرائيمي لؤل        
  (1) -تاريخيتيف:

حيث اندلعت المعارضة الكردية ضد  1975 – 1965 يفي الفترة ما بيف عام :ألولىا الفترة-1
األسمحة واألمواؿ وعقدت ليػـ الػدورات التدريبيػة فػي  كرادلؤل إسرائيؿالحكومة العراقية، فقدمت 

ي والخطػط العسػكرية بغيػة سػرائيموأمدتيـ بالخبراء والمستشػاريف مػف رجػاؿ الموسػاد اإل إسرائيؿ
ؽ عسػػكريًا واقتصػػاديًا لمحػػؤوؿ دوف قيامػػو بإرسػػاؿ قػػوات عسػػكرية لػػدعـ جبيػػات إضػػعاؼ العػػرا

في إرضاء إيراف حميفتيا في تمؾ الفترة التػي  إسرائيؿإضافة لرغبة  إسرائيؿالقتاؿ العربية ضد 
  كاف ليا أيضًا مصمحة في إضعاؼ العراؽ لوجود خبلفات حدودية بيف الدولتيف.

وىي التي أعقبت حرب الخميج الثانية فقد وقفت  1998 – 1991 يما بيف عام الثانية:ترة الف -2
العراقييف في الشماؿ وقدمت ليـ أنواع الدعـ العسكري  كرادبكؿ قواىا إلى جانب األ إسرائيؿ

ضعاؼ الحكومة  واألمني واالقتصادي واالجتماعي بيدؼ إقامة كياف كردي مستقؿ في الشماؿ وال
ذلؾ الكياف لمحيمولة دوف قيامو بأي عمؿ عسكري ضد المركزية في بغداد، ومف ثـ تقسيـ 

 مستقببًل. إسرائيؿ
في اعتبار العبلقات التاريخية  كرادية أخرى لوقوفيا إلى جانب األإسرائيموثمة مبررات 

 كرادحسنة بيف الطرفيف وأنيـ شركاء في المصير، واألىداؼ وحمفاء طبيعيوف وقد أسيـ األ
القرف العشريف حتى أواخر الستينات في تنفيذ المخططات  العراؽ منذ فترة الثبلثينات مف

ييود العراؽ إلى فمسطيف ويتفؽ الموقؼ ية وبخاصة تيريب أعداد كبيرة مف سرائيمالصييونية اإل
ي واألمريكي مف إقامة كياف كردي في شماؿ العراؽ، ولكنو يتعارض مع الموقؼ التركي سرائيماإل

  (2) عنيا ستقبلؿتركيا عمى التمرد واال أكرادا وأنو يشجع الذي يعتبر ذلؾ تعارضًا مع مصالحي
سرائيؿة بيف المبل مصطفى البرزاني و ات وطيدقامت عبلقوفي ىذا اإلطار،  منذ  ،ال
قاـ البرزاني بعدة زيارات إلى . وقد 1968عاـ  المحتمة" فمسطيف"وصولو إلى مطار المد في 

)مناحيـ بيغف  :وقادة سياسييف بارزيف مف أمثاؿ ،يةسرائيم، زار خبلليا المستوطنات اإلإسرائيؿ
كاف قد أسس نواة المخابرات  ،كما أف الموساد ،وغيرىـ داياف وأبا إيباف وشيموف بيريز(وموشي 

البارزانية ودعميا والتي أطمؽ عمييا )الباراستاف( وكاف المنسؽ في ذلؾ )مردخاي ىود( في 
كردستاف..! وكانت تصؿ إلى البرزاني شيريًا  و)إلياىو كوىيف( في مقر البرزاني في إسرائيؿ

                                                 

، 2010العراقي، سيؼ الديف أحمد، العبلقة الكردية اإلسرائيمية، شبكة ذي قار،   (1)
http://www.dhiqar.net/Print.php?id=19931 

 ـ2004إخميس، حناف ، أصؿ األكراد ، العبلقة الكردية اإلسرائيمية ، عماف ، ( 2)
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والقياـ  بشمركةة إلعداد مقاتمي الئدوالر الستخداميا في التيي 50000دفعة مالية بمقدار 
 .مميات إلشغاؿ الجيش العراقيبع

اإلسرائيمية  العبلقةويرى بعض السياسييف اإلسرائيمييف والباحثيف في اإلستراتيجية ، أف 
وذلؾ ؛ والبارزاني إسرائيؿالعبلقة بيف تمتيف ل ؛ىااستثمار مذكورة فرصة يجب ال العراؽ أكرادمع 

أف تراه قد  إسرائيؿ. وىو الجيش الذي تتطمع إسرائيؿإلبقاء الجيش العراقي بعيدًا عف 
  (1)نتيى..!!"ا
تستطيع يريدوف أف يسمحوا أنفسيـ ببعض األسمحة التي و يريدوف االنفصاؿ مف العراؽ،  كراداألف

. ويضاؼ إلى ذلؾ ما يمكف أف تقوـ بو دولة مصنعة لمسبلح  إسرائيؿف ـ.أف توردىا لي ئيؿإسرا
 ييف دربوا مسمحيفإسرائيمف ضباطا إسرائيؿ في إطار الدعـ الموجستي وتدريب األفراد.  وقد ذكر أ

ة ، مف أجؿ إبعاد أكبر قدر ممكف مف الوحدات العسكرية العراقية عف الحدود الجبية الشرقيأكراد
الموساد في تأسيس جياز المخابرات الكردية برئاسة مسعود البرزاني ساىـ وقد  .إسرائيؿضد 

رجاؿ الموساد في اشترؾ قد و  .والذي ساعد الموساد في تأميف تيريب الطيار العراقي منير روفو
العراؽ  احتبلؿوبعد  .التخطيط لممعارؾ وقيادة بعضيا في شماؿ العراؽ ضد القوات العراقية

يا دخموا العراؽ بجوازات إسرائيمستخباراتيا اعنصرا  560بنحو  و الواليات المتحدة إسرائيؿعت دف
  (2)سفر وأسماء أميركية"

ـ ، 2003ية لمتمييد لغزو العراؽ قبيؿ العاـ سرائيمىذا ولقد استعاف األمريكاف بالخبرة اإل
نياء حكـ حزب البعث ي( في تدمير اسرائيمبحيث التقت مصالح الجانبيف )األمريكي واإل لعراؽ وال

ضالتيا في المعارضة الكردية وقامت  إسرائيؿوالرئيس صداـ حسيف في الببلد ، حيث وجدت 
سنادىا ، بينما رأى األ فرصتيـ في استغبلؿ ىذا الدعـ لبلنتقاـ مف النظاـ ، وتحقؽ  كرادبدعميا وال
 مزيد مف المكاسب السياسية . 

الكردية لتعزيز موقفيا  بشمركةية عمى تدريب قوات السرائيمكما عممت االستخبارات اإل
وقاـ باغتياؿ عدد كبير منيـ ،  ،الموساد إلى مبلحقة العمماء العراقييف دأبضد حكومة بغداد، 

نياؾ القوة العراقية .إسرائيمفي محالة  أستاذا جامعيا  35وفي ىذا المجاؿ ذكر أف  ية إلضعاؼ وال
ف اغمب عمميات االغتياؿ تمت خارج الحـر الجامعي. أو .  2004أبريؿ /اغتيموا منذ نيساف

  عناصر إرىابية. ت فيياواتيم

                                                 

، مركز الكتاب الكردي األسود، طالباني وبرازاني مع الموساد ..(  الحفيظ، عماد محمد ، تأريخ حزبي 1)
 بيروت. –بغداد، دار الكممة الحرة  –دراسات األمة العراقية، جنيؼ 

 ـ2010سامي ، اليزؿ سيؼ ، الموساد قمعة التجسس اإلسرائيمية ، الجزيرة نت ، ( كميب، 2)
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التي  ٩ٔ أؿقد صرح بأف األشير  ،عصاـ الراويوكاف رئيس رابطة األكاديمييف العراقييف 
مف أعضاء الييئات التدريسية في  ٥ٕٓاألميركي لمعراؽ شيدت مقتؿ نحو  حتبلؿتمت اال

  (1)وىروب أكثر مف ألؼ منيـ" راقيةالجامعات والمعاىد الع
العراؽ ، انعكست بشكؿ واضح عمى  كرادبأف المتغيرات السياسية أل ،يتضح مما سبؽ         

( إال أف كرادتغيير مواقفيـ في صياغة سياساتيـ مع الدوؿ اإلقميمية ، فبالرغـ مف )إسبلمية األ
زيد مف تطمعاتيـ القومية ، ونرى أف مصالحيـ القومية تفوقت عمى انتمائيـ الديني في حصد م

تجاه  كرادالتنكر لمحقوؽ الكردية في العراؽ ساىـ بشكؿ جمي في صياغة المواقؼ السياسية لؤل
 في صراعيـ المرير مع النظاـ العراقي .  كرادالدوؿ اإلقميمية التي مدت يد العوف لؤل

ناء حكـ حزب البعث العراقي، قد العراؽ أث كرادإف األوضاع السياسية أل ،وخبلصة القوؿ       
شيدت عبلقات متوترة بيف بغداد وكردستاف العراؽ، كما تميزت ىذه الفترة بصراع دموي بيف 

التي عممت عمى استقطاب المعارضة الكردية العراقية لتعزيز مواقفيا ضد العراؽ،  ،بغداد وطيراف
، حيث شيدت ىذه الفترة حكما ادكر األمر الذي زاد مف حالة االحتقاف والصراع بيف بغداد واأل

العراؽ ،  كراديتضح مما سبؽ أف المتغيرات السياسية أل، كما  1970وفؽ بياف  كرادذاتيا لؤل
فبالرغـ مف )إسبلمية  .سياساتيـ مع الدوؿ اإلقميمية و انعكست بشكؿ واضح عمى تغيير مواقفيـ 

أف التنكر لمحقوؽ الباحث رى يو  .ي ( إال أف مصالحيـ القومية تفوقت عمى انتمائيـ الدينكراداأل
تجاه الدوؿ اإلقميمية  كرادالكردية في العراؽ ساىـ بشكؿ جمي في صياغة المواقؼ السياسية لؤل

 يد العوف في صراعيـ المرير مع النظاـ العراقي .  ليـ التي مدت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 www.arabyanetـ  28/7/2003حرنوت ، أ( يديعوت 1)
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  ثانيالمبحث ال
 فتح آفاق  عمى صدام حسينالرئيس  إبان عهدأثر أوضاع أكراد العراق 

 التدخل األمريكي
 (:2112- 0881الكردية وأثرها عمى عالقاتهم بالواليات المتحدة ) -أواًل ة الخالفات الكردية 

فتحت فإنيا قد  ،كرادمطالب األ بعضقد ساىمت في تمبية المتغيرات السياسية  أف رغـ 
لحزب الديموقراطي برز تنظيميف )اأالكردي ، وبخاصة فيما بيف  –ردي بابا مف الصراع الك
ف كبل الحزبيف كاف تحت رحمة المتغيرات إالوطني الكردستاني( حيث  تحادالكردستاني وحزب اال

دولية( التي ما فتئت القميمية و اإلالسياسية عمى األرض ، عبلوة عمى التدخبلت الخارجية )
مار ىذا ب ليجني ثعمى النظاـ العراقي في حينو ، بحيث ذىب كؿ حز  لمضغطتستخدـ الورقة الكردية 
 . التغير الحاصؿ في الببلد

ـ انقمبت توجيات الحزبيف 1994ـ وحتى منتصؼ العاـ 1993مع نياية العاـ ف         
الوطني بزعامة جبلؿ  تحادالكبيريف )الحزب الديموقراطي بزعامة مسعود البرازاني ، واال
يف )الحزب الديموقراطي العراقي( الطالباني( عندما اكتشفت إيراف بأف ىناؾ تنسيقا يتـ فيما ب

وبيف )الحزب الديموقراطي اإليراني الكردي( حيث ىاجـ األخير أىدافا إيرانية ، كما أف الحزب 
العراقي استضاؼ في قواعده عددا مف المقاتميف الياربيف مف أعضاء الحزب الديموقراطي الكردي 

اقي، كما عممت الحكومة اإليرانية اإليراني ، فقامت إيراف بقصؼ بعضا مف قواعد الحزب العر 
الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني( وأمدتو  تحادعمى فتح قنوات اتصاؿ وتحالؼ مع )اال

ـ، وىكذا 1994الداخمي بيف الحزبيف الكردييف العراقييف عاـ   قتتاؿبالسبلح مما أشعؿ فتيؿ اال
وحكومة المركز في  كرادلفات بيف األعمؿ التدخؿ اإلقميمي اإليراني عمى تغيير التوجيات والتحا

الوطني نحو  تحادبغداد مف جانب ، وفيما بينيـ وبيف إيراف مف جانب آخر ، فاتجو حزب اال
التحالؼ مع إيراف لتحقيؽ أىدافو السياسية ، بينما اتجو الحزب الديموقراطي نحو التحالؼ مع 

 . بغداد عمى أمؿ تحقيؽ أىدافو السياسية أيضاً 
الكردي لـ يكف السبب  –الكردي  قتتاؿبأف ىذا التدخؿ اإليراني في اال ،ىنا ومما يذكر

نما كاف مميدا لحالة االحتقاف لدى الجانبيف "بدأت أولى شرارات تمؾ الحرب في يـو  الوحيد ، وال
كـ شماؿ شرؽ السميمانية( عمى أثر خبلؼ  100في بمدة قمعة دزة ) 1994مايو  /األوؿ مف أيار

عدد مف المحبلت التجارية، بيف أحد المسؤوليف التابعيف لمحزب الديمقراطي وقع عمى ممكية 
الوطني الكردستاني بقيادة  تحادالكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، ومجموعة مسمحة تابعة لبل

جبلؿ الطالباني. انتيى العراؾ وبدأت الحرب األىمية التي استمرت ألربعة سنوات وخمفت ورائيا 
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والجرحى والمفقوديف مف المواطنيف في شتى المدف الكردية، فضبل عف اآلالؼ مف مئات القتمى 
   (1)قوات البشمركة مف كبل الجانبيف" 

قد اعتمد كبل الحزبيف عمى أجيزة المخابرات الخاصة بكؿ منيما في صراعيما الداخمي و 
: جياز)األسايش حيث كاف "ىنالؾ في شماؿ العراؽ، جيازاف أمنياف تابعاف لمحزبيف العنصرييف

_ األمف( التابع ألمارة أربيؿ بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني،وجياز)زانياري _ اإلستخبارت( 
 (2)الوطني الكردستاني"  تحادالتابع لبل
ألؼ قتيؿ  20بسبب النزاعات السياسية والحروب الداخمية التي راح ضحيتيا أكثر مف و        
لطالباني ( والحزب الديمقراطي )حزب بارزاني ( انشقت الوزارات الوطني ) حزب ا تحادبيف اال

ربيؿ والسميمانية ، ولقد شيد أوالداخمية ( وانقسمت عمى إدارتي  بشمركةالحكومية ) المالية وال
ـ صراعا مسمحا بيف اإلدارتيف المتيف كانتا كؿ منيما متحالفة مع جية ما ، فإدارة 1996العاـ 

دارة الباني السميمانية بقيادة الط ، حيث ربيؿ المتحالفة مع بغدادأكانت متحالفة مع إيراف ، وال
الجيش العراقي بدروعو ودباباتو  قوات تحركت، حيث "ربيؿأستطاعت قوات السميمانية مف دخوؿ ا

لتماس مف مسعود  ،اصمة إقميـ كردستاف1ع، (ومشاتو بإتجاه )محافظة أربيؿ بناء عمى دعوة وال
  (3)" سيف إلنقاذ أربيؿ وتحريرىا مف األيرانييف والطالبانيالبارزاني إلى صداـ ح

ـ ىو األشد بيف الحزبيف الكردييف العراقييف )الحزب الديموقراطي 1996العاـ  اقتتاؿكاف و       
رؼ بمشروع الوطني( حيث جاء ىذا الصداـ المسمح بيف الجانبيف متزامنا مع ما يع تحادواال

ـ 1995صدر مجمس األمف الدولي في ابريؿ أحيث " Oil for food)) )النفط مقابؿ الغذاء
الذي تضمف صيغة النفط مقابؿ الغذاء بصفتيا تدبيرا مؤقتا لتوفير االحتياجات  986القرار 

 .العراؽ  كرادنسبة مف عائدات النفط أل، كما تضمف تخصيص  (4)اإلنسانية لمشعب العراقي" 
في شماؿ العراؽ ، األمر الذي أدى إلى  كراداألتطمب األمر تشكيؿ ىيئة مشرفة مف جانب وقد 

ىذا النفط المصدر سيمر إلى  . ولما كافتنافس الحزبيف الكبيريف عمى تشكيؿ وقيادة ىذه الييئة 
إلى تدخؿ  ذلؾ أدىفقد ، وىذا ما يجب تأمينو  ،تركيا عبر أراضي كردستاف العراؽ في الشماؿ

سط نفوذىما عمى إدارة ىذا المشروع عبر حمفائيما مف لب ،وكذلؾ الحكومة اإليرانية ،حكومة بغداد

                                                 

 ـ2001(  طو، ياسيف ، القادة األكراد يعدوف بإغبلؽ آخر فصوؿ الحرب األىمية ، نقاش ، السياسية ، اربيؿ ، 1)
العنصرية وقمعيا الوحشي ألكراد العراؽ ، الكتاب الكردي األسود ، (  الفيمي، سممى ، أجيزة المخابرات 2)

خطايا القيادات العنصرية الكردية ضد األكراد وعمـو العراقييف ، تحرير ، سياـ ميراف ، مركز دراسات األمة 
 ـ2008العراقية ، دار الكممة الحرة ، بيروت ، 

 .2008جكخ انجصوح, , ّٕٚو ٚأثٗ انَُٛبٌ 1996آة  31انٓبًّٙ, أًٍٚ,   (3)

 (  موسوعة مقاتؿ مف الصحراء ، برنامج النفط مقابؿ الغذاء ، مصدر سابؽ4)
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الوطني بقيادة طالباني، رغبت  تحادفبينما رغبت إيراف في سيطرة حزب اال .الحزبيف الكردييف
بغداد في سيطرة الحزب الديموقراطي بقيادة البرازاني ، وتنافس الحزباف عمى األمر مما أدى في 

ـ حيث اتيـ البرازاني طيراف 1996ينيما في تموز/يوليو نياية المطاؼ إلى اإلشتباؾ المسمح ب
بدعـ قوات الطالباني بالمدفعية ، وبإرساؿ طائرة عمودية لنقؿ قوات طالباني إلى خمؼ خطوط 
قوات البرازاني، واستمر القتاؿ حتى آب/أغسطس حيث تقدمت قوات الطالباني وتراجعت قوات 

رج ، األمر الذي استدعى تدخؿ قوات الحميؼ البرازاني مما وضع األخير في موقؼ خطر ومح
ـ مدينة اربيؿ الكردية التي كانت قوات 31/8/1996مف بغداد ، حيث اجتاح الجيش العراقي في 

طالباني قد سيطرت عمييا ، وتمكنت قوات الجيش العراقي مف دحر قوات طالباني ورفعت العمـ 
ي قوات طالباني وألقت القبض عمى عدد العراقي عمى المدينة ، كما الحقت قوات الجيش العراق

كبير منيـ ، مما عزز مف موقؼ البرازاني في حينو ، في حيف ذىبت وزارة الخارجية العراقية في 
 بغداد وأعمنت أنيا ستسحب قواتيا بعد انتياء الميمة . 

ارا وجيت اإلدارة األمريكية إنذوقد فتحت ىذه التطورات الباب أماـ التدخؿ األمريكي، ف     
لمعراؽ بضرورة سحب قواتو مف كردستاف ، وعدـ التدخؿ في شئونو ، كما قاـ الطيراف الحربي 
األمريكي بقصؼ مراكز الجوي العراقي بعدد مف صواريخ )توما ىوؾ( في الثالث مف 

ـ ، وفي اليوـ الرابع مف نفس الشير قاـ الطيراف الحربي 1996أيموؿ/سبتمبر مف نفس العاـ 
 منشآت عراقية أيضا . األمريكي بقصؼ

ىو قرار اإلدارة األمريكية وحمفائيا بضرورة توسيع نطاؽ منطقة الحظر  ،ولعؿ األىـ ىنا    
ـ حيث قررت الواليات المتحدة 1991الجوي عمى شماؿ وجنوب العراؽ المعموؿ بو منذ العاـ 

 1996اـ تعدلت ع 32وبصفتيا قائدة التحالؼ الدولي توسيع منطقة الحظر مف  "خط عرض 
، أي ثمث مساحة العراؽ 2ألؼ كـ 150جنوبا بمساحة إجمالية تزيد عمى  33إلى خط عرض 

  (1)تقريبا، وتصدت الدوؿ الغربية الثبلث لمحاوالت العراؽ المتكررة رفضو إنشاء ىذه المنطقة"
يث ح، خطراً أخذ منحى قد العراؽ  أكرادالداخمي بيف  قتتاؿاال أف ،ومف الجدير بالذكر       
بينما  ،نحو تقسيـ العراؽ عرقيا وطائفياإلى االتجاه المتغيرات الدولية، والتدخبلت اإلقميمية أدت 

حقوقيـ القومية ضمف العراؽ  كرادكانت الظروؼ السياسية الطارئة السابقة تصب في إعطاء األ
ياسية عمى استغمت الدوؿ اإلقميمية ظروؼ العراؽ السياسية الطارئة لتحقيؽ أىداؼ سو  .الموحد 

حساب بغداد ، وذلؾ بالرغـ مف تخوؼ ىذه الدوؿ وبخاصة )إيراف وتركيا( مف انتقاؿ عدوى 
، فوقعت ىذه الدوؿ بيف أمريف أحبلىما  كرادالتقسيـ إلى بمدانيـ التي يسكنيا عدد كبير مف األ

                                                 

(  غنايـ، محمد السيد ، الحظر الجوي عمى شماؿ العراؽ وجنوبو ، الجزيرة نت ، قسـ البحوث والدراسات ، 1)
 ـ2003



59 

 مر ، فمف جانب كانوا يرغبوف في إضعاؼ حكومة بغداد التي باتت قوة ال يستياف بيا في
المنطقة ، وبيف إضعاؼ العراؽ مف حيث تقسيمو طائفيا وعرقيا مما ييدد بنقؿ العدوى إلى 

 .  بمدانيـ أيضاً 
رادة رغبة وكانت اإلدارة  فقد كانتاإلدارة األمريكية األقوى في تدمير العراؽ وتقسيمو ،  وال
والطائفية وبخاصة كمف في إثارة النعرات القومية يأف إضعاؼ وتدمير قوة العراؽ  ترىاألمريكية 

يضمف سيطرة اإلدارة وىو  .الشيعية( إلخبلؿ التوازف الداخمي)القومية الكردية ، والطائفية 
 إسرائيؿاألمريكية وحمفائيا عمى منابع ومصافي النفط في المنطقة ، إضافة إلى ضماف أمف 

 صداـ حسيف مستقببل وعدـ بروز قيادة عربية معادية ليا ولمغرب عموما كما حصؿ مع الرئيس 
كبر حزبيف كردييف في أف الداخمي بي قتتاؿبعدما احتدـ اال ،تدخمت اإلدارة األمريكيةو 
 يقتضتاإلدارة األمريكية في المنطقة  حيث كانت مصالحلفض النزاع بيف الطرفيف،  ،العراؽ

تدخبل أمريكيا عاجبل لوضع حد ليذا الصراع الذي وجدت فيو الواليات المتحدة فرصة سائغة 
مزيد مف التدخؿ مف أجؿ فرض واقع جديد في الببلد ىدفت مف خبللو تقوية الجبية الكردية ل

  .. كرادأكثر مف حرصيا عمى الحقوؽ القومية لؤل ،عمى حساب حكومة بغداد
اجتماع بيف الطرفيف المتنازعيف في لندف لموصوؿ ، 1997-10-7يوـ  ،عقد" وفي ىذا اإلطار

مف جديد ،  قتتاؿ، وبعد أسبوع واحد عاد اال ءيشلـ تتمخض عف  إلى تسوية بينيما ، إال أنيا
التماس قبؿ اندالع  وأرجعتيا إلى خطوط تحادوقد تدخمت القوات التركية ىذه المرة ضد قوات اال

 . (1)" ىذه المعارؾ
ـ عمى وقؼ الصراع 31/10/1996عمؿ )بيمترو( مساعد وزير الخارجية األمريكي في ثـ       
، فاجتمع مع طرفي النزاع في تركيا ، بحيث وقع الطرفاف اتفاقا يقضي بوقؼ إطبلؽ كرادبيف األ

النار ، وتشكيؿ حكومة كردية جديدة لتولي مسؤولياتيا في اإلقميـ ، كما نص االتفاؽ عمى عقد 
يـو ، إال أف ىذا االتفاؽ لـ يدـ طويبل حتى  15اجتماع مشترؾ لفض النزاعات بيف الجانبيف كؿ 

 مة العنؼ بيف الجانبيف مرة أخرى .عادت دوا
تبادؿ الرسائؿ كؿ مف الطالباني والبارزاني ، ومف ثـ ُأعمف عف وقؼ  1997-12-31في و     

اجتمعت قيادتا الحزبيف في واشنطف بحضور مساعد وزير  1998القتاؿ بينيما ، وفي عاـ 
قتاؿ بشكؿ نيائي بحضور خارجية الواليات المتحدة ومف ثـ وّقع الطرفاف عمى اتفاقية لوقؼ ال

 . (2)وزيرة الخارجية األميركية مادليف أولبرايت"

                                                 

  .2009, 2713, علك انؾٕاه انًزًلٌ, اٍزمواء فٙ انفعٛخ انكوكٚخانُبصو, ؽٍَ,   (1)

 ـ2009،  2317، عدد  الحوار المتمدف،  3(  الناصر، حسف، استقراء في القضية الكردية 2)
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تنصؿ  بسببفي الشأف العراقي الداخمي كاف  ،ويتضح ىنا بأف ىذا التدخؿ الغربي
الحكومات العربية مف إعطاء األقميات حقوقيـ القومية ، مما فتح الباب عمى مصراعيو أماـ 

الديموقراطية والتعددية والشراكة السياسية ، األمر الذي أدى التدخؿ الخارجي ، والذي جاء بحجة 
 إلى تدمير القدرات العسكرية واالقتصادية العراقية . 

  (:م2112االحتالل )قبيل  العراقينظام ضد الالتعاون الكردي األمريكي  -ًا نيثا

ؽ حرصت اإلدارة األمريكية عمى وضع العراؽ ضمف قائمة دوؿ )محور الشر( وف      
قميمية ودولية( وبخاصة بعد االالتوصيؼ األمريكي ، ليأتي ذلؾ بعد مستجدات )محمية و   جتياحال

ـ  وقدرتو )أي العراؽ( عمى استخداـ صواريخ )سكود الروسية( في 1990العراقي لمكويت عاـ 
( وبعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر وغزو أفغانستاف ، وحرصا إسرائيؿضرب مدف في قمب )

نطقة ، وبخاصة أي الواليات المتحدة األمريكية( لئلبقاء عمى مصالحيا االقتصادية في الممنيا ) 
( اتخذت قرارا يقضي بضرورة إنياء حكـ إسرائيؿمف حميفتيا اإلستراتيجية )أ)النفط( ولضمانيا 
جؿ ذلؾ استخدمت عدة وسائؿ تمييدية لتحقيؽ اليدؼ المنشود أيف ، ومف الرئيس صداـ حس

ظاـ الرئيس صداـ حسيف في بغداد ، فابتدعت مسألة )نزع أسمحة الدمار الشامؿ لئلطاحة بن
العراقية( وحركت المؤسسات الدولية وعمى رأسيا مجمس األمف الدولي الستصدار قرارات تديف 
العراؽ وتطالبو بفتح مواقعو لمتفتيش الدولي ، كما اعتمدت عمى إثارة النعرات الطائفية ) سنة 

عربا( لتمييد الطريؽ أماـ أىدافيا ، فاستغمت ما يعرؼ بالمظمومية الكردية في وشيعة( )كردا و 
العراؽ في الداخؿ والخارج  أكرادالعراؽ وحركتيا وفؽ رؤيتيا الخاصة ، وعممت عمى استمالة 

لبلستفادة مف معارضتيـ لمنظاـ العراقي ، وحاولت اإلفادة منيـ )استخباراتيا( وسياسيا  وحتى 
 ؿ اإلطاحة بالنظاـ .عسكريا مف اج

حرصت المعارضة الكردية منذ البداية ، أف تكوف مشاركتيا في اقتبلع جذور النظاـ و 
العراقي السابؽ ضمف منظومة المعارضة العراقية الشاممة ، وليس بمفردىا وفي ىذا الصدد ادلى 

لمحزب  ـ ذكر فيو لف يكوف11/10/2002مسعود برازاني بتصريح لصحيفة الحياة المندنية في 
الديموقراطي الكردستاني دورا منفردا ، بؿ سيكوف ضمف كؿ أطراؼ المعارضة العراقية ، حيث 

ـ ، جاء فيو : "بحسب التصور 18/10/2002أدلى جبلؿ طالباني بحديث لمصحيفة نفسيا في 
الوطني ىو توحيد المعارضة باعتباره يقيـ عبلقات طيبة مع  تحاداألمريكي ،فالدور المتوقع لبل

ؿ األطراؼ في المؤتمر الوطني الموحد والمجموعة الرباعية وباقي تنظيمات المعارضة" ولتنظيـ ك
معارضة كردية تحقؽ أىداؼ المرحمة حرصت الواليات المتحدة األمريكية عمى بناء معارضة 

 كردية ذات شقيف : 
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قادمة مع النظاـ  : بناء معارضة في الداخؿ مف اجؿ دعـ القدرات األمريكية في أي مواجيةاألولى 
العراقي ، حيث كانت منطقة كردستاف العراؽ تمثؿ منطقة التقدـ واالختراؽ لمقوات األمريكية 
المتمركزة في القواعد التركية عند بداية عممية ىجومية ضد النظاـ العراقي ، ونظرا لطبيعة ىذه 

 ف تقدـ القوات األمريكية . أنفسيـ لتامي كرادالمنطقة ، فإنيا تحتاج إلى تاميف لـ يحققو غير األ
: وجود معارضة مسمحة تشارؾ في العمميات العسكرية ضد النظاـ العراقي وتسبب لو إرباكا في  الثانية

السيطرة عمى ربوع الدولة ، وتستنزؼ جيوده ، إلى جانب قياـ ىذه المعارضة المسمحة لمتخمص 
اإلرىابييف ، وىي بالتحديد منظمة  مف بعض الفصائؿ التي تدرجيا الواليات المتحدة عمى قائمة

  (1))جند اإلسبلـ(
عممت اإلدارة األمريكية عمى استقطاب المعارضة العراقية )شيعية وكردية( في الداخؿ و 

عميو وبالتعاوف مع بريطانيا تمت  وبناء .ـ حسيف والخارج لممساعدة في إنياء حكـ الرئيس صدا
ـ وذلؾ 2002لندف في شير كانوف أوؿ / ديسمبر دعوة رموز المعارضة العراقية لبلجتماع في 

المبعوث األمريكي  ، حيث حضر المؤتمربات التمييدية إلسقاط نظاـ بغدادلوضع الخطط والترتي
( مع المعارضيف األفغاف  2001)زلماي خميؿ زادة( الذي شارؾ في مؤتمر بوف )كانوف األوؿ 

يات المتحدة قد رعت المؤتمر في محاولة لرسـ مبلمح أفغانستاف ما بعد طالباف، "وكانت الوال
، حيث قاؿ مبعوث الرئيس بوش إلى ؿ اإلطاحة بالنظاـ العراقيمنيا لتوحيد الفصائؿ المختمفة قب

إف الشعب العراقي سيجد الواليات المتحدة إلى جانبو في سعيو إلى  ه: "المؤتمر زلماي خميؿ زاد
مح في تحقيؽ األىداؼ التي عقد مف اجميا ، وساد شعور في المؤتمر انو قد اف"مستقبؿ أفضؿ

بالرغـ مف االعتراضات التي أبدتيا بعض األطراؼ، وقد استحوذ ممثمو المجمس األعمى لمثورة 
اإلسبلمية في العراؽ والحزباف الكردياف الرئيسياف عمى معظـ المقاعد في لجنة المتابعة الجديدة، 

سنة الذيف اشتكوا مف عدـ منحيـ تمثيبل يعكس مما أثار اعتراضات مف جانب المسمميف العرب ال
  (2)ثقؿ طائفتيـ في العراؽ 

حمد الجمبي أوىـ  .تمثمت خمسة مف الفصائؿ الرئيسية في المعارضة العراقية بقادتيا
يتزعـ المؤتمر الوطني العراقي والشريؼ عمي بف الحسيف مف الحركة الممكية الدستورية كاف الذي 

ياد عبل وجبلؿ طالباني  ،اـ لحركة الوفاؽ الوطني إضافة إلى مسعود بارزانيوي األميف العوال
الوطني الكردستاني. وقد أوفد محمد باقر الحكيـ  تحادزعيمي الحزب الديمقراطي الكردستاني واال

بد رئيس المجمس األعمى لمثورة اإلسبلمية في العراؽ )معارضة شيعية مقرىا إيراف( شقيقو ع
نو أ س برس قبيؿ افتتاح أعماؿ المؤتمروأكد خميؿ زادة لوكالة فران، مرالعزيز لتمثيمو في المؤت

                                                 

 (  موسوعة مقاتؿ مف الصحراء ، دور المعارضة الكردية في غزو العراؽ ، المبحث العاشر ، مرجع سابؽ1)
(2 )bbc   ، ، ـ2002مؤتمر المعارضة العراقية عمى خطة عمؿ لممستقبؿ 
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مف دوف أف يحدد عدده. وكاف خميؿ « يترأس وفدا يضـ مندوبيف مف كؿ أجيزة اإلدارة األميركية»
حد الفنادؽ الكبرى في لندف، في الصؼ األوؿ أجالسا عند افتتاح المؤتمر، الذي عقد في زاده 

  (1)جبلؿ طالباني، حسب ما أفادت مراسمة وكالة فرانس برس" بيف مسعود بارزاني و 
ويبدو مف خبلؿ ىذه االستجابة السريعة لعقد المؤتمر مف جانب الفصائؿ والطوائؼ 
المعارضة لمنظاـ نجد أف تقاطع المصالح بينيا وبيف الواليات المتحدة وبريطانيا في إسقاط النظاـ 

لمتخمص مف الرئيس صداـ حسيف المتيـ مف المعارضة  جاء وفؽ مفيوـ )الغاية تبرر الوسيمة(
بالقسوة والظمـ والقير والتيميش ، والتنكر لحقوؽ الطوائؼ والقوميات في العراؽ ، كما أف ضعؼ 
ىذه الفصائؿ المعارضة في إسقاط النظاـ ومواجيتو برر الموافقة عمى الطرح والرؤية األمريكية 

الوطني الكردستاني أثناء المؤتمر  تحادالطالباني رئيس اال والبريطانية ، وىذا ما عبر عنو جبلؿ
 . (2)" ، يجب أف نكوف واقعييف ونقر بذلؾلـ نستطع التغيير بواسطة قوانا الذاتية"قائبل : 

مف التوصيات المتعمقة  عدداً  األوؿ ، وقد تضمف البيافصدرت عف المؤتمر عدة بيانات
ردية بصفة خاصة لعراقية بصورة عامة والقضية الكابمختمؼ األمور اليامة التي تخص القضية 

، والتي أكدت عمى . مف ىذه التوصيات ما جاء في المادة الخامسة منو والمتعمقة بالفيدرالية 
احتراـ الكامؿ إلرادة الشعب الكردي في اختيار مستقبؿ العبلقة وشكميا مع بقية الشركاء في 

بما تـ إحرازه مف تقدـ ونضج في الرؤيا المشتركة  اعتزازىـ  ى المؤتمروفبدأو . الوطف الواحد 
بخصوص المسألة القومية في العراؽ والتي خرجت بيا البيانات السياسية لمؤتمرات المعارضة 

لة الفيدرالية وضرورة إقرارىا كنموذج حضاري أكثر قبوال وانتشارا في التشكيبلت أالعراقية حوؿ مس
ونيا مف مخاطر النزعات ظ  ليا وحدتيا الوطنية ويصالدستورية والدولية المعاصرة بما يحف

 . (3) "القومية
 ،أداف المؤتمر التيجير القسري ،وتغيير الواقع القومي ،وحوؿ التيجير والتطيير العرقي

وما جرى مف تغيير في  ،وتغيير اليوية القومية ،واستخداـ األسمحة الكيمياوية ،والتطيير العرقي
ويدعو  ،وؾ ومخمور وخانقيف وسنجار والشيخاف وزمار ومندلي وغيرىاالواقع القومي لمناطؽ كرك

  المؤتمر إلى إزالة آثارىا، وذلؾ عبر اإلجراءات التالية:
عادة ممتمكاتيـ إلييـ وتعويضيـ عما لحؽ بيـ مف خسائر.  أ ػ عودة الميجريف إلى ديارىـ وال

                                                 

 2002البياف، بمشاركة خمسة فصائؿ ووفد أمريكي ، افتتاح مؤتمر لندف لممعارضة العراقية ،  (1)
، الحوار المتمدفرصاص، محمد سيد، نزعة االستعانة أوجمب األجنبي لمشؤوف الداخمية:العراؽ نموذجًا،   (2)

 .3563،2011عدد 
،  الحوار المتمدفؤتمر لندف لممعارضة العراقية ، (  أميف، كوردة ، القضية الكوردية والفيدرالية في قرارات م3)

 ـ2002،  344عدد 
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ؽ المشار إلييا أعبله إلى أماكنيـ ب ػ إعادة الوافديف الذيف جمبتيـ السمطة إلسكانيـ في المناط
 السابقة.

ت ػ عودة الكرد الفيمييف وجميع العراقييف الميجريف بذريعة أصوليـ اإليرانية إلى خارج الببلد 
بغض النظر عف أصوليـ والذيف جردتيـ السمطة بدوف وجو حؽ مف مواطنتيـ العراقية إلى 

عادة مم تمكاتيـ إلييـ وتعويضيـ عف الخسائر العراؽ وضماف تمتعيـ بجنسيتيـ العراقية وال
 1980بريؿ .أعف مصير المعتقميف الفيمييف منذ التي لحقت بيـ والكشؼ 

والتي استيدفت تغيير  1968ث ػ إلغاء جميع اإلجراءات اإلدارية التي قاـ بيا النظاـ منذ سنة 
 الواقع الديموغرافي في كردستاف العراؽ.

 
فػتح الطػرؽ أمػاـ اإلدارة األمريكيػة لمتػدخؿ  ،الكػردي –لكػردي أف اإلقتتػاؿ ا ،يتضح مما سػبؽ     

في الشأف العراقي مف خػبلؿ قيادتيػا لمعاىػدة المصػالحة بػيف الحػزبيف الكػردييف )الػديموقراطي 
زعزعة اإلستقرار في العػراؽ وفػتح  إلىواإلتحاد( كما ساىـ التدخؿ اإليراني في الشأف الكردي 

ي فػػػي الػػػببلد بحجػػػة المظموميػػػة الكرديػػػة والديموقراطيػػػة ، يػػػد مػػػف التػػػدخؿ األمريكػػػالمجػػػاؿ لمز 
فالتقت األىداؼ الكردية مػع األىػداؼ األمريكيػة إلنيػاء حكػـ الػرئيس صػداـ حسػيف المعػارض 

 .لمسياسات األمريكية في المنطقة واستبداليا بنظاـ مواؿ لمسياسة األمريكية الخارجية 
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يف ظم اننظاو  اننظاو انسُاسٍ انكردٌ تطىر

  (3088 – و3009اجلدَد) انؼراقٍ انسُاسٍ
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 مقدمة :
بالجمعية الوطنية االنتقالية   ،ـ2005في العاـ  ،كتابة الدستور العراقي ميمة أنيطت
عضوا لمصياغة ، بحيث أضافت إلييـ في وقت الحؽ عددا ممف غيبوا مف  55التي شكمت 

وتمت المشاورات حتى تمت صياغة مسودة الدستور التي  71العرب السنة فوصؿ العدد إلى 
 ستفتاءىذه المسودة قابمة لمتعديؿ ، بحيث تـ التعديؿ قبيؿ اال عرضت عمى الجمعية ، وبقيت

 . ـ بثبلثة أياـ مف نفس العاـالعا
الدستور بعدد مف ـ بضرورة إقرار 2005قبيؿ صياغة الدستور عاـ  كرادولقد طالب األ
الجميورية العراقية الفدرالية ، ونظاـ الحكـ ، الديموقراطي  -اسـ الدولة  المطالب تشير ؿ "

ي ، وتقاسـ السمطة بيف المركز واإلقميـ ،و ميزانية القوات المسمحة بما فييا تحادالتعددي اال
عربية و كردية ، والتمثيؿ الدبموماسي ، حيث طالبوا بتعييف ممثؿ  –، والقومية العراقية  بشمركةال

كوؾ كردي في كؿ سفارة عراقية لرعاية الشئوف الكردية ، وكذلؾ الحدود مف حيث إضافة كر 
 . (1) اؿ شرؽ الموصؿ ضمف حدود كردستاف"وشم
ـ ظيرت 15/10/2005عميو في  ستفتاءـ ، واال15/8/2005وبعد صياغة الدستور في       

، 47، 14، 9، 4، 3، 1العراؽ ، والمواد ىي رقـ )  أكرادمادة استفاد مف نصيا  22أكثر مف 
63 ،91 ،103 ،104 ،107 ،110 ،111  ،113  ،114  ،116 ، 117  ،118  ،123  ،
ي ، والمغة الكردية ، والقوات المسمحة تحاد( والتي تناولت نظاـ الحكـ البرلماني اال 137،  135

ية ، وحقوؽ األقاليـ ، تحادية ، والمحكمة االتحاد، والمساواة بيف السكاف ، السمطة التشريعية اال
عوائد ، واالختصاصات ، واإلدارات وىيئة الرقابة وعدالة التوزيع ، ووحدة العراؽ ، وتوزيع ال

قرار اإلقميـ وسمطاتو ، وحؽ إنشاء دستور لكؿ إقميـ ، وعدـ جواز تعديؿ الدستور بما  المحمية ، وال
 ينتقص مف صبلحيات األقاليـ ، واجتثاث البعث ، والعمؿ بقوانيف اإلقميـ . 

مف قانوف الدولة  58 مف الدستور التي تناولت تنفيذ المادة 140ىذا باإلضافة إلى المادة 
المتنازع عمييا ، ومف  لؤلراضيتؤجؿ التسوية النيائية ـ والقاضي بأف " 2004نتقالية عاـ اال

جراء إحصاء سكاني عادؿ وشفاؼ والى  ... اإلجراءاتاستكماؿ  حيف إلىضمنيا كركوؾ ، وال
العدالة،  دئمباالتسوية بشكؿ يتفؽ مع  ىذهتتـ  أفالدستور الدائـ. يجب  حيف المصادقة عمى

"األراضيسكاف تمؾ  إرادةاالعتبار  آخذًا بنظر
الحادي والثبلثوف مف شير  أقصاىافي مدة  .(2)

 .  2007سنو  األوؿكانوف 

                                                 

, انًجؾش رطٕه األْلاف انكوكٚخ فٙ ثُبء كٔنخ كوكٍزبٌ ثعل غئ انعواقيٍٕٕعخ يمبرم يٍ انصؾواء,   (1)

 انؾبك٘ عْو.

مرحمة االنتقالية ، مف قانوف إدارة الدولة لم 58مف دستور جميورية العراؽ ، المادة  140( لجنة تنفيذ المادة 2)
 www.com140.comمجمس الوزراء ، جميورية العراؽ ، رئاسة 

http://www.com140.com/
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ومما يذكر أف كركوؾ ومناطؽ أخرى متنازع عمييا بقيت نقطة اختبلؼ بيف بغداد واربيؿ 
لمرئاسة ، ونور المالكي   ، حتى بعد إنياء حكـ الرئيس صداـ وتولي الطالباني )الكردي(
 الشيعية .  –)الشيعي( لرئاسة الوزراء مما انعكس عمى طبيعة العبلقات الكردية 
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 المبحث األول 
 م2112العراق في ضوء نصوص الدستور الدائم  كرادالوضع الدستوري أل 
أىـ وثيقة في الدولة ، ألنيا تنظـ الحياة السياسية واالجتماعية  يعتبر الدستور

العراؽ بأىمية بالغة لما سيحممو مف  أكرادنظر إليو فقتصادية واإلدارية لمدولة ومكوناتيا ، واال
مواد ممزمة لنيؿ حقوقيـ القومية والوطنية في الجميورية العراقية الجديدة ، وعند التمعف في مواد 

 .أخرى سمبية ، و  كرادـ نجد انو قد احتوى موادا ايجابية لؤل2005الدستور العراقي الدائـ لمعاـ 
ـ ، 15/8/2005في  تمت صياغة الدستور الجديد ،بعد إسقاط نظاـ الرئيس صداـ حسيف    

عضوا لمصياغة  55أنيطت كتابة الدستور العراقي بالجمعية الوطنية االنتقالية  التي شكمت حيث 
 71، بحيث أضافت إلييـ في وقت الحؽ عددا ممف غيبوا مف العرب السنة فوصؿ العدد إلى 

أقرت حيث "وتمت المشاورات حتى تمت صياغة مسودة الدستور التي عرضت عمى الجمعية ، 
عمى مسودة الدستور الدائـ" بعد تعديبلت عمى  ستفتاءالجمعية الوطنية العراقية "مشروع قانوف اال
 ست مواد ىي:  إقرارهبعض فقراتو ومواده، حيث ضـ القانوف بعد 

تشريف  15 ؽعمى مشروع الدستور في يـو السبت المواف تفتاءس: تجري عممية االالمادة األولى
"ىؿ توافؽ عمى مشروع الدستور؟" وتكوف اإلجابة  ؤاؿالرأي بالس بإبداءوذلؾ  2005أوؿ/ اكتوبر
 بػ"نعـ أو "ال".

عف طريؽ االقتراع العاـ والسري والمباشر.  ستفتاء: يتـ التصويت عمى سؤاؿ االالثانية المادة 
 عند توفر الشروط اآلتية: ستفتاء: يكوف الشخص مؤىبل لمتصويت في االثةالثال المادة
" مف قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة 11أف يكوف عراقي الجنسية أو مشموال بالمادة " -1 

 االنتقالية.
 . 1987/ األوؿ/ كانوف 31أف يكوف تاريخ ميبلده في أو قبؿ  -2 
 نتخاباتالصادرة عف المفوضية العميا لبل لؤلنظمةوفقا أف يكوف مسجبل لئلدالء بصوتو  -3

 العراقية المستقمة.
ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عميو عند موافقة أكثرية  ستفتاء: يكوف االالمادة الرابعة 

ذا لـ يرفضو ثمثا الناخبيف في ثبلث محافظات أو أكثر.  الناخبيف في العراؽ، وال
وليا  ستفتاءالعراقية المستقمة تنفيذ عممية اال نتخاباتة العميا لبل: تتولى المفوضيالمادة الخامسة 

 البلزمة لذلؾ. األنظمةأف تصدر 
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(1)" : ينفذ ىذا القانوف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة السادسة 
  

ي أيضا الذي يعكس نتخاباال قبيؿ صياغة الدستور ، وبرنامجيـوضعوا مطالبيـ كرادكما أف األ  
 ه المطالب .ىذ

 أوال : المطالب الكردية 
بإدراج عدد مف المطالب لتضمينيا في الدستور الدائـ لمعراؽ ، حيث كشؼ  كرادطالب األ    

ي نائب رئيس المجمس الوطني مالقيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني ، كماؿ كركوك
لى تثبيتيا في الدستور العراقي إ كرادألالمطالب التي يسعى ا أىـ"في مؤتمر صحافي  الكردستاني

الدائـ قدمت إلى المجنة البرلمانية المكمفة صياغة الدستور مف قبؿ لجنة تـ تكميفيا مف قبؿ رئيس 
يطالبوف بأف يكوف  كراد"األ أف وأوضحمسعود بارزاني".  اإلقميـالجميورية جبلؿ طالباني ورئيس 

يكوف نظاما جميوريا  أفي ونظاـ الحكـ يجب تحاداال أواسـ الدولة )جميورية العراؽ الفدرالي( 
يجري تقاسـ  أفيريدوف  كراد"األ أفكركوكمي  وأضاؼيا فدراليا ديمقراطيا تعدديا". اتحادبرلمانيا 

ف أالمحمية و  واإلدارةوالمحافظات والبمديات  األقاليـية وحكومات تحادالسمطة بيف الحكومة اال
 أواثني  أساسالجغرافية والتاريخية وليس عمى  الحقائؽ أساسيكوف النظاـ الفدرالي عمى 

وات "تخضع القوات المسمحة لمسيطرة المدنية وتحديد ميزانية الق أف أيضا كرادمذىبي". ويريد األ
%، 4فدرالي بقواتو المسمحة عمى أال تتجاوز  إقميـف يحتفظ كؿ أالمسمحة مف ميزانية العراؽ و 

تيف رئيسيتيف العربية تكوف دولة العراؽ مف قومي أفمى مصروف ع كراد"األ أف وأكدعمى حد قولو. 
الكردية مع  األمةالعربية والشعب الكردي جزء مف  األمةف الشعب العربي جزء مف أوالكردية و 

 أف المسئوؿ". وتابع ىذا األخرىوالقوميات  أشورييف -الحقوؽ المشروعة لمتركماف والكمدو إقرار
في وزارة الخارجية والسفارات".  اإلقميـدستاف ممثؿ لرعاية شؤوف كر  إقميـ"يمثؿ  أفيريدوف  كراداأل

لبلضطياد  أوتعرض لمعدواف  أوتغير النظاـ الديموقراطي الفدرالي  إذاكركوكمي إلى انو " وأشار
بشكؿ  استفتاءفعند ذلؾ يجري  إلحاقيالـ يتـ  أومنطقة مف كردستاف العراؽ  أيتـ استقطاع  أو

 . (2) مباشر"
ناء عمى ما سبؽ تتضح الرؤية الواضحة ألىـ المطالب الكردية في العراؽ ،حيث يظير ب       

ية ، ستقبللالعراؽ مساحة واسعة مف الحرية واال أكرادجميا مدى عمؽ ىذه المطالب التي تعطي 
حتى وصمت المطالب إلى أف يكوف لئلقميـ ثمثيبل خاصا ضمف السمؾ الدبموماسي في السفارات 

                                                 

جميؿ ، االستفتاء عمى مسودة الدستور العراقي ، مقاالت حوؿ العالـ ، موقع الشيرازي ،  ( عودة،1)
www.alshirazi.com 

بغداد ، موقع نحف  –كراد إلدخاليا في الدستور الدائـ لمعراؽ ، اربيؿ مطالب يسعى األ 8، ىاني ، ( العامري2)
 www.bizturkmeniz.comـ ،2005التركماف ، 
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ية تكوف تحادلممثميات العراقية في خارج الببلد ، مع أف الشئوف الخارجية لمدولة االوالقنصميات وا
بيد الحكومة المركزية ووزارة خارجيتيا ، كونيا تمثؿ المجموع الكمي لمكونات الدولة الفيدرالية ، 

ا تعمقوا كثيرا في مطالبيـ التي وصمت إلى حد الموازاة أحيانا مع بغداد ، ىذ كرادإال أف األ
باإلضافة إلى مطمب الحفاظ عمى قوات مسمحة تحفظ أمف اإلقميـ ، وىذا مطمب يأتي عميقا 

ي ، تحادلموازاة بغداد ايضا ، مع أف الحؽ في الدفاع عف الببلد ىو مف واجب الجيش اال
ولئلقميـ فقط إنشاء قوات شرطية محمية خاصة ، كما ركزت ىذه المطالب عمى أف تكوف 

لمتمدد الجغرافي نحو مناطؽ  كرادس جغرافي مما يعطي داللة عمى نوايا األالفيدرالية عمى أسا
النزاع ، أو ما يسمونيا مناطؽ مستقطعة ، وعمى رأسيا كركوؾ النفطية ، كما لـ يغب عف 
مطالبيـ ايضا الفصؿ بيف القوميتيف ، العربية كونيا جزء مف األمة العربية ، والكردية كونيا جزء 

قدموا المسألة القومية عمى الديانة اإلسبلمية التي  كراد، وىكذا يتضح بأف األمف األمة الكردية 
 تربطيـ تاريخيا بالعرب .

 ي الكردي نتخاب: البرنامج اال ثانيا
العراقية ، متوافقا إلى حد  نتخاباتي لمتحالؼ الكردستاني المشارؾ في االنتخابجاء البرنامج اال  

فركزوا عمى المسألة الفدرالية ، والتعددية ، والتداوؿ السممي  بعيد مع مطالبيـ التي نادوا بيا ،
قرار الحقوؽ القومية لمطوائؼ األخرى ، ونادوا بإلغاء قوانيف التعريب التي سنيا  لمسمطة ، وال

سكاف العرب  كرادالنظاـ السابؽ ، في إشارة إلى تمؾ المناطؽ التي تـ تيجير سكانيا األ ، وال
التي قاـ النظاـ السابؽ بإسكاف المزيد مف العرب فييا لئلخبلؿ مكانيـ ، أو تمؾ المناطؽ 

بالتركيبة السكانية لممناطؽ ذات الكثافة الكردية ، وىذا ما كاف في كركوؾ ، كما نادوا بتقسيـ 
ي اإلشارة إلى ضرورة نتخابلـ يغب عف برنامجيـ اال كما الثروة كوف العراؽ بمدا نفطيا غنيا ،

، ويدلؿ ىذا  كرادمع الحجـ السكاني لؤل بما يتناسب لمثروة العراقيةالعمؿ عمى توزيع عادؿ 
، وىذا نتاج اتوا يدركوف مصالحيـ تماماقد أحاطوا بأمرىـ جيدا ، وب كرادالبرنامج عمى أف األ

طبيعي لعقود مف الصراع مع الحكومات العراقية المتعاقبة ، واستغبلال جيدا لممستجدات السياسية 
  (1)ي البنود التالية : نتخابقية ، ويتضمف البرنامج االعمى الساحة العرا

 أساسنظاـ فدرالي تعددي ديمقراطي عمى  إقامةدستور دائـ وفقًا لمبدأ التوافؽ، يضمف  إقرار-1
االختياري بيف مكونات الشعب العراقي، ومبدأ فصؿ السمطات، وتداوؿ السمطة بالطرؽ  تحاداال

 باشرة. حرة م انتخاباتالسممية وعف طريؽ 

                                                 

 www.krg.orgـ ، 2005، البرنامج االنتخابي لقائمة التحالؼ الكردستاني ،حكومة إقميـ كردستاف  (1)
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في  الواردة بيذا الخصوص األساسية المبادئوتثبيت  ،الحقوؽ المشروعة لمشعب الكردي إقرار-2
  8/3/2004الدولة العراقية الصادر في إدارةقانوف 

الكمداني السرياني  األشوريالحقوؽ القومية والسياسية والثقافية والدينية لمتركماف والشعب  إقرار-3
 وكافة مكونات الشعب العراقي..  ،لشبؾ والكاكائييف والصابئةواأليزيدييف وا واألرمف

 بيف جميع  األخويترسيخ ونشر مبدأ وثقافة التسامح الديني والسياسي والتعايش -4
واحتراـ التعددية السياسية والقومية والمذىبية والثقافية لجميع  ،الشعب العراقي وأطياؼمكونات 
 الشعب.  أبناء
زالة سابؽـ اللنظاا وقوانيفكافة قرارات  إلغاء-5 آثارىا، مف التعريب والتيجير والحجز والنفي  وال

 وغيرىا. 
، الجماعية  اإلبادةالحقوؽ والتعويضات لجميع الضحايا والمتضرريف مف حمبلت  إقرار-6

وتدمير المدف والقرى  ،القسري وعمميات التيجير ،وضحايا القصؼ الكيمياوي ،األنفاؿوعمميات 
 ار. ىو ومناطؽ األ

 االىتماـ بعوائؿ الشيداء والمعوقيف وتوفير الرعاية البلزمة ليـ. -7
وأساليبو، والعمؿ عمى اجتثاث جذوره وآثاره داخؿ  أشكالووالعنؼ بكافة  اإلرىابمكافحة -8

 المجتمع العراقي. 
زالةالعمؿ مف اجؿ ترسيخ وتنمية قيـ المجتمع المدني، -9  كؿ مظاىر التعصب الديني والقومي وال

 وسيادة القانوف.  ،اإلنسافواحتراـ مبادئ حقوؽ  ،والطائفي
و  ،وعدـ التدخؿ ،مبادئ احتراـ السيادة أساسعمى  ،بناء عبلقات وطيدة مع دوؿ الجوار-10

 . اإلرىابومحاربة  ،المصالح المشتركة
 حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر واحتراـ العقائد.  إقرار-11
بيا في كافة  ورفع نسبة مشاركتيا في جميع مؤسسات الدولة، والنيوض ،دعـ قضايا المرأة-12

المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، بما يميؽ بمكانتيا في المجتمع العراقي 
 الجديد. 

وتوفير الرعاية البلزمة والحماية  ،ضماف حقوؽ الطفؿ في جميع المجاالت الصحية والتربوية-13
 المتحدة.  األمـة لو بموجب مواثيؽ الضروري

 لضماف تقدميـ في المجتمع وتنمية طاقاتيـ.  ،االىتماـ بالشباب وتوفير الرعاية البلزمة ليـ-14
بشكؿ يضمف  ،الشعب العراقي أبناءجؿ تحسيف المستوى المعيشي لجميع أالعمؿ مف -15

 الرفاىية والعيش الكريـ. 
 . األقاليـيث تتناسب مع حجـ سكاف بح ،عادلة أسستقسيـ الثروة وفؽ -16
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عمار العراؽ، وخصوصًا المناطؽ المتضررة جراء إ إلعادةمشروع متكامؿ  إقرارالعمؿ عمى -17
 الحروب والسياسات التعسفية لمنظاـ السابؽ. 

 وتعويض المواطنيف فييا.  ،اإلرىابية األعماؿعمار المناطؽ المتضررة جراء مشروع إل إقرار-18
تاحة ،ة شاممة لمتنمية تتضمف النيوض بالواقع االقتصادي واالجتماعيخط إقرار-19 فرص  وال

 . لجميع المواطنيف ومكافحة البطالة ستثمارالعمؿ واال
الوطني وتوفير  ستثمارودعـ اال ،اقتصاد السوؽ أساسعمى  ،سياسة اقتصادية صائبة إتباع-20

 والتجارية.  الضمانات البلزمة لمنيوض بالقطاعات الزراعية والصناعية
 . األصعدةواتباع الشفافية عمى كافة  ،والمالي اإلداريمكافحة الفساد -21
قرارخطة  إعداد-22  العراؽ.  أنحاءالسكف في كافة  أزمةميزانية لمعالجة  وال
لجميع مواطني العراؽ، وخاصة خدمات الماء والكيرباء والوقود،  األساسيةتوفير الخدمات -23

 ت. وتطوير نظاـ االتصاال
الرعاية  وتوفير األسرةتتضمف دعـ تكويف  ،خطة لمضماف االجتماعي إقرارالعمؿ عمى -24

 االجتماعية المناسبة ليا. 
النظاـ التربوي والتعميمي، ودعـ الجامعات والمعاىد والمدارس ومراكز البحوث  إصبلح-25

 العراؽ.  أنحاءالعممية في كافة 
 اية الصحية الشاممة ألبناء الشعب العراقي.النيوض بالقطاع الصحي وتوفير الرع-26

 ثالثا : الجوانب اإليجابية التي تمبي المطالب الكردية في الدستور العراقي 
العراؽ ، الذيف  أكرادقر )الفدرالية( التي استفاد منيا بأف الدستور أ ،في المادة األولى يتضح    

لعراؽ، األمر الذي يعطييـ مساحة كبرى مف والفدرالية لكردستاف ا ،طالبوا بالديموقراطية لمعراؽ
جميا، كما جاءت المادة الثالثة لتقر بالتعددية القومية ة والحرية التي طالما ناضموا مف أيستقبللاال

في العراؽ، بما يعطي إقرارا بوجود القومية الكردية في الببلد، وتاليا اإلقرار بحقوقيـ القومية، وأما 
ت بالمغة الكردية كمغة رسمية إلى جانب العربية في الببلد، وىي )أي المادة الرابعة فمقد اعترف

تـ اإلقرار بالبلمركزية، وباإلدارات  113المغة( مكوف أساسي مف مكونات القومية، وفي المادة 
اعترافا بإدارتيـ إلقميـ كردستاف العراؽ بشكؿ مستقؿ عف المركز في  كرادالمحمية، مما يعطي األ

بفتح مكاتب خاصة في السفارات والبعثات  كرادقر الدستور حؽ األأ 118ة بغداد، وفي الماد
 كرادلمتابعة الشئوف الثقافية واالجتماعية واإلنمائية ، ما يعني أف لؤل ،الدبموماسية في الخارج

 ية المتفؽ عمييا .تحادباستثناء األمور اال ،ية الدبموماسيةستقبللنصيب في اال
تنص عمى توزيع  110أف المادة  ،جمياالدستور يتضح  طبلع عمى موادومف خبلؿ اإل

المتضررة التي حرمت بصورة مجحفة مف قبؿ النظاـ  لؤلقاليـلعوائد النفط ، وتخصيص حصة 



72 

بوضع  اإلقميـ: يقوـ 120 المادة، وكذلؾ تنص  كراداألالسابؽ ، والمقصود ىنا بالطبع ىـ 
 .  وآليات ممارسة تمؾ الصبلحيات، وصبلحياتو، اإلقميـدستور لو، يحدد ىيكؿ سمطات 

مف قانوف  58التي تناولت تنفيذ المادة  ،مف الدستور 140ىذا باإلضافة إلى المادة 
التي أجمت تسوية مسائؿ مناطؽ النزاع ، ومنيا كركوؾ إلى حيف ـ 2004الدولة االنتقالية عاـ 
 140ومة بتنفيذ المادة تمتـز الحك" عمى أف ،حيث نصت المادة المذكورة استكماؿ اإلجراءات .

مف قانوف إدارة الدولة، والمتمثمة بتحديد مراحؿ ثبلث:  58مف الدستور المعتمدة عمى المادة 
في كركوؾ وغيرىا مف المناطؽ المتنازع عمييا، وتبدأ الحكومة إثر  ستفتاءالتطبيع واإلحصاء واال

إعادة األقضية والنواحي التابعة تشكيميا في اتخاذ الخطوات البلزمة إلجراءات التطبيع بما فييا 
ـ وتبدأ مرحمة اإلحصاء فييا في  2007-3-29لكركوؾ في األصؿ. تنتيي ىذه المرحمة في 

  (1) "ـ 2007-11-15في  ستفتاءـ، وتتـ المرحمة األخيرة وىي اال 31-7-2007
لـ  التي، العراؽ قد استفادوا كثيرا مف المواد الدستورية العراقية أكراديشار ىنا إلى أف 

مساحة واسعة مف الحرية  كراديسبؽ ليا مثيؿ في تاريخ العراؽ الحديث ، بحيث أعطي األ
ية التي طالما نادوا بيا ، وحمموا السبلح مف أجميا ، حيث حظيت ىذه المكاسب ستقبللواال

ىـ األوفر حظا مف بيف الشعب  ،العراؽ أكرادبحصانة دستورية ممزمة لمجميع ، وىكذا يكوف 
ي في المنطقة الذيف نالوا وحازوا عمى تثبيت كيانيـ مف خبلؿ الفيدرالية المحصنة دستوريا ، الكرد

حيث ساعدتيـ الظروؼ والمتغيرات السياسية في الببلد ، وكذلؾ حالة العداء بيف المجتمع الدولي 
  (2)بقيادة اإلدارة األمريكية والرئيس العراقي صداـ حسيف مف تثبيت ىذا اإلنجاز.

 : أهم المواد التي انعكست سمبا عمى المطالب الكردية  رابعا
جوانب سمبية أيضا،  أف ىناؾ، إال  كرادكما أف ىناؾ جوانب ايجابية في الدستور لصالح األ     

حيث نرى أف بعض المواد نفسيا تحتضف األمريف معا )إيجابا وسمبا( ألف الكثير مف ىذه المواد 
دد ، فالمادة الثالثة مثبل ، أشارت إلى أف العراؽ بمد متعتحتاج إلى تفسير وتوضيح دقيقيف 

إال  أنو تجاىؿ اإلشارة إلى القومية الكردية باإلسـ ، وىذا بخبلؼ  القوميات واألدياف والمذاىب،
البعث التي أقرت بوجود  حزب ـ في عيد1970ما ورد في المادة الخامسة مف دستور العاـ 

 د .قوميتيف )عربية وكردية( في الببل
ىذا وتشير المادة التاسعة ، فقرة )ب( إلى حظر تكويف ميميشيات عسكرية خارج إطار       

في موقع يوصؼ بعدـ الشرعية ، األمر الذي  بشمركةالقوات المسمحة ، مما يضع قوات ال
 صماـ أماف ليـ ولمدفاع عف مصالحيـ .  بشمركةالذيف يعتبروف قوات ال كراديعارضو األ

                                                 

 ـ ،  مرجع سابؽ 2006، 22، الفقرة  برنامج حكومة السيد رئيس الوزراء ، 140لجنة تنفيذ المادة  (1)
 ( 1( انظر ممحؽ رقـ )2)
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لتؤكد عمى انو مف حؽ العراقي التنقؿ والسفر والسكف بحرية داخؿ العراؽ  42وتأتي المادة 
وخارجو ، وىذا بالتأكيد يؤثر بما ال يدع مجاال لمشؾ بأف )كركوؾ والمناطؽ المتنازع عمييا( 
ستكوف عرضة لمزيد مف السكاف العرب أو غيرىـ مما يؤثر عمى التركيبة السكانية فييا ، حيث 

 يـ األغمبية في كركوؾ ومناطؽ النزاع األخرى . بأن كراديدعي األ
و وسيادتو ونظامو الديموقراطي استقبللعمى وحدة العراؽ وسبلمتو و  107كما وتنص المادة       
عبلف اال كرادي ، وىذا النص يقضي عمى أي أمؿ لؤلتحاداال ،  ستقبلؿفي التفكير باالنفصاؿ وال

 لمنعو . األمر الذي يستوجب تدخؿ القوات العراقية 
العراؽ ، مما يرفع مف  إضافة إلى أف الدستور لـ يحدد الحدود الجغرافية إلقميـ كردستاف

 ختبلؼ الحقا وحتى الصداـ المسمح . توقعات اإل
تنازلوا عف عبارة )حؽ تقرير المصير( التي طالما نادوا بيا في صراعيـ  كرادكما أف األ      

أف يتنازلوا عف مفيـو حؽ تقرير  كرادقبة ، وما كاف لؤلالمرير مع الحكومات العراقية المتعا
، المصير ، إال بعد ضمانيـ لمزيد مف المواد الدستورية التي تصب في مصالحيـ السياسية 

القيادة " أف ر عف قائمة التحالؼ الكردستاني، منذر الفضؿ عضو لجنة كتابة الدستو أكد حيث 
ال "انو  وأضاؼ . "ف الحقوؽ الثابتة لمشعب الكرديحؽ م أيالكردية لف تتنازؿ ولف تساوـ عمى 

صياغة النصوص في  أفغير  ،تنازالت حوؿ الحقوؽ ومنيا حؽ تقرير المصير أومساومات 
بصورة  إليوف لـ تشر ال و  ،تحقيؽ الغرض نفسو إلىوتشير  أخرىمسودة الدستور تمت بصورة 

   (1)"صريحة
اء القانوف حوؿ تفسير مواد الدستور ، وكذلؾ مدى االختبلؼ بيف فقي ،جمياىذا ويظير       

كالفدرالية وتوابعيا ، فيناؾ مف يرى أف الفدرالية العراقية تستوجب  ،المصطمحات السياسية
)الفدرالية اإلدارية فقط( وىذا ما ينادي بو غالبية العرب السنة ، بينما يرى آخروف بأنيا )فدرالية 

دارية( وىذا ما ينادي بو األ الذيف يطالبوف بضـ )كركوؾ( ومناطؽ أخرى متنازع  كرادجغرافية وال
زالت قيد االختبلؼ في تفاسيرىا ، األمر  عمييا لئلقميـ ، كما أف ىناؾ إشكاليات  دستورية ما

دور  و ،تحديد مفيوـ الفدرالية، وممكية الثروات الطبيعية" الذي سيؤدي إلى سجاؿ كبير حوؿ
 في ضميا، كراد، ووضع محافظة كركوؾ التي يرغب األمركةبشالقوات العسكرية اإلقميمية مثؿ ال

   (2)"وىناؾ احتماؿ توافقي يجعؿ منيا إقميما فدراليا قائما بذاتو
ـ الصادر 4/10/1992الفدرالية العراقية ومنذ صدور البياف الفدرالي في بأف  ،يتضح ىنا      

جاء مغايرا لما جرت عميو  ،لمركزعف المجمس الوطني الكردستاني ، والذي حدد عبلقة اإلقميـ با

                                                 

 سابؽ مرجع ،ـ2005( حكومة إقميـ كردستاف ، األكراد : ال تنازؿ عف الفدرالية الحد األدنى لمطالبنا ، 1)
 .13ـ ، ص 2005الشرؽ األوسط ، حوؿ العراؽ : ال تستعجموا الدستور ، 42تقرير كرايسز جروب ، رقـ  (2)

http://www.krg.org/
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العادة القانونية ، حيث أف العادة القانونية المتبعة تقتضي اتفاقا مسبقا بيف األطراؼ المعنية ، 
نو إعبلف ف أي توافؽ مع الطرؼ اآلخر ، أي أبينما جاء اإلعبلف الكردستاني الفدرالي بعيدا ع

رئة عمى الساحة العراقية ، بحيث مارس مف طرؼ واحد مدعوـ دوليا ، وذلؾ بفعؿ الظروؼ الطا
صبلحياتيـ وفؽ الفدرلة الواقعية )األمر الواقع( ثـ سعييـ نحو تكريس وتثبيت ىذه الفدرلة  كراداأل

 ـ . 2005دستوريا ، وىذا ما تـ ليـ وفؽ دستور العراؽ الدائـ عاـ 
عراقية جاءت انعكاسا بأف التطورات السياسية عمى الساحة الكردستانية ال مما تقدـظير يو    

واضحا لمتطورات والمتغيرات السياسية الطارئة عمى الساحة العراقية ، والتي جاءت متوافقة مع 
سياسيا بفعؿ الدعـ الدولي واإلقميمي الذي كاف  كرادالتطمعات الكردية في الببلد ، حيث استفاد األ
 في حالة عداء مع نظاـ الرئيس صداـ حسيف . 

ـ التي أسفرت عف نجاح )جبلؿ طالباني( 2005العراقية عاـ  نتخاباتاالأف  ىإل ،ويشار ىنا   
رئاسية  انتخاباتالوطني الكردستاني برئاسة الجميورية ، حيث تمتيا مف نفس العاـ  تحادرئيس اال

في إقميـ كردستاف العراؽ أسفرت عف نجاح )مسعود البرازاني( زعيـ الحزب الديموقراطي 
مدى  ، مف حيثإلقميـ . وىكذا تظير الصورة السياسية عمى الساحة العراقيةالكردستاني لرئاسة ا

 .السياسي كرادتأثر وتأثير التطورات السياسية في الببلد عمى واقع األ
ـ وينوي خوض 2009و 2005يتيف عامي انتخاببأف البرازاني فاز بفترتيف  ،يذكر ىناو       

 نتخاباتاال، األمر الذي ترفضو المعارضة الكردية "فـ لفترة رئاسية ثالثة 2013العاـ  انتخابات
. فالخبلؼ حوليا خبلٌؼ جدي  اإلقميـرئاسة  انتخاباتكبيرة ، ىي بالطبع  إشكاليةالتي فييا 

بُمجمؿ الوضع في العراؽ وحتى ليا عبلقة غير ُمباشرة ،  ،ميؽ ، بيف األحزاب الكردستانيةوع
، ت . فمف ناحية ىنالؾ رأٌي تتبناُه أحزاب المعارضة الثبلثةوالتوازنات القمقة بيف المكونا ،عموماً 

العديد مف المراقبيف والميتميف بالشأف العاـ ،  إلى، باإلضافة  وفي مقدمتيا حزب اإلتحاد الوطني
حسب الدستور ، وال  المدة القانونية المسموحة لو الرئيس مسعود البارزاني ، قد إستنفذّ  أف ُمؤداه ،

يمقراطي الكردستاني ، َيُصر ف الحزب الدإ، ف أخرىومف ناحية لوالية ثالثة . يحؽ لو الترشح 
و ِمْف ِقَبؿ البرلماف ، انتخاب، تـَ  2005 عاـ نو فيأ باعتبارنو يجوز لمبارزاني ذلؾ ، أعمى 

 . (1)" وليَس مف خبلؿ تصويت عاـ مباشر

                                                 

 4073، مواضيع وأبحاث سياسية ، عدد  الحوار المتمدف( يونس ، أميف ، انتخابات رئاسة إقميـ كردستاف ، 1)
 ـ 25/4/2013، 
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 المبحث الثاني
 ظام العراقي الجديد تطور أوضاع النظام السياسي الكردي في ظل الن

(2112 -2100)   
الكردية في العراؽ بفترات مد وجزر بفعؿ المتغيرات الطارئة  –لقد مرت العبلقات الكردية      

في  كرادعمى الساحة السياسية ، حيث أثرت الظروؼ السياسية المحمية العراقية عمى واقع األ
 –متغيرات والتطورات السياسية الكردية أيضا بال يالواقع السياسي العراق العراؽ ، كما تأثر

وتركيا  كإيرافشعب موزع عمى الدوؿ اإلقميمية المجاورة  كرادالكردية في الببلد ، وبما أف األ
 أكراد، ويتضح ذلؾ جميا مف مدى استفادة  وسوريا ، نجد أف كبل الطرفيف تأثر وأثر في اآلخر

يراف مف الوضع السياسي أل ية ستقبلللذيف حازوا عمى مزيد مف الحرية واالا ،العراؽ كرادتركيا وال
نتيجة الظروؼ والمتغيرات التي طرأت عمى الساحة العراقية ، بحيث تنظر أنقرة  ،في الببلد

 أكرادمف مغبة استخداـ  ،العراؽ بعيف الريبة والترقب كرادوطيراف إلى المكاسب السياسية أل
 ة الكردية . البمديف لكردستاف العراؽ كممجأ لمجماعات المسمح

وقد تمت اإلشارة، في الفصؿ السابؽ، إلى المصالحة التي تمت بيف الحزبيف الكردييف 
والمممكة كيا والواليات المتحدة ممثموف عف تر  ،ـ1996أكتوبر  31في اجتمع الكبيريف، حيث 

 وقؼ إطبلؽعف  جروا محادثات أسفرتؿ الحزبيف الكردييف في أنقرة ، وأمع وفود تمث ،المتحدة
في شماؿ العراؽ مف خبلؿ البدء في عممية مصالحة  ستقرارإعادة تحقيؽ السبلـ واالو ، النار

األخذ بعيف االعتبار المصالح و عدـ اإلضرار بوحدة العراؽ وسبلمة أراضيو ، و سياسية ، 
  . (1)"األمنية المشروعة لتركيا وبمداف مجاورة أخرى بما فييا سبلمة الحدود الدولية

تدخمت ف، حيث ـ1997في العاـ النزاع مرة أخرى بيف الطرفيف اإلشارة إلى أنو قد عاد كما تمت و 
الطرفيف الكردييف في واشنطف بحضور مساعد وزير الخارجية  ااجتمعت قيادتو اإلدارة األمريكية، 
، حيث حضر التوقيع وزيرة قيع عمى اتفاقية وقؼ إطبلؽ النارـ وتـ التو 1998األمريكية عاـ 

 –األمريكية في حينو )مادليف أولبرايت( مما جعؿ الطريؽ مميدا نحو التوافؽ الكردي  الخارجية
حيث تمثمت الخطوة األولى في توحيد المجمس الوطني الكردستاني الذي عقد أوؿ  ،الكردي

 ـ .2006ـ تبلىا توحيد حكومة اإلقميـ عاـ 4/10/2002اجتماع موحد لو مف جديد بتاريخ 

                                                 

األكراد والمشكمة الكردية ، موضوعات سياسية ، ممحؽ النص الكامؿ لبلتفاؽ ، موسوعة مقاتؿ مف الصحراء (1)
   www.moqatel.comـ 1996أكتوبر  31يو في إلالذي تـ التوصؿ 

http://www.moqatel.com/
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عمى  ،إمكانية توحيد اإلدارتيف الكرديتيف في العراؽ أماـالطريؽ  ميد ىذا االتفاؽوقد 
مواد  ، وبعد أف اعترفت البعثي مف سقوط النظاـ العراقي وبخاصة بعد ،نحو أكثر جدية وتطوراً 

 الدستور الدائـ بالكياف الفدرالي لكردستاف العراؽ .
لحكومة اإلقميمية عمى تشكيمة اـ ( 7/5/2006) في البرلماف الكردستاني قد صادؽ و 
ممثؿ األميف  . ومف بينيـبحضور عدد كبير مف الضيوؼ في مختمؼ أنحاء العالـ ،الموحدة

يطالي في بغداد العاـ لؤلمـ المتحدة في العراؽ وسفراء عدد مف الدوؿ األوروبية منيـ السفير اإل
يراف وسوريا، وبحضور الرئيس مسعود بارز  إلى اني وغياب جانب ضيوؼ مف كردستاف تركيا وال

بسبب انشغالو في بغداد بيمـو تشكيؿ الحكومة العراقية  ،الرئيس العراقي جبلؿ طالباني
   (1)"الجديدة

 إعادة صياغة الدستور الكردي: –أواًل 
 حتبلؿقبيؿ االصيغ  انعكست األوضاع الجديدة عمى الدستور الكردستاني الذي كاف قد       

كتب الدستور ومف ثـ عرض عمى األحزاب  ـ 2002عاـ ففي  . لمعراؽ األنجمو أمريكي
ـ 2003االنجمو أمريكي لمعراؽ منذ العاـ  حتبلؿ، وبعد اال الكردستانية وناؿ مصادقة البرلماف
عاـ حيث عرض ي العراقي تحادااللينسجـ مع الدستور  ،تمت مراجعة الدستور الكردستاني

مى األطراؼ السياسية والنخب عرضت ع ،وطبع بعد ذلؾ كمسودة ، ثـعمى البرلمافـ 2006
 .  والمواطنيف في اإلقميـ

 مف الدستور العراقي الدائـ والتي تنص عمى أف 120استنادا لممادة يأتي ىذا التطور و 
، وصبلحياتو، وآليات ممارسة تمؾ اإلقميـبوضع دستور لو، يحدد ىيكؿ سمطات  اإلقميـيقوـ 

عمى إعداد الدستور  كرادعمؿ األقد ل .يتعارض مع ىذا الدستور الأالصبلحيات، عمى 
ي تحادبما ينسجـ مع المصمحة الكردية السياسية ، ومع مواد الدستور اال ،الكردستاني وتطويره

مف صياغة دستورىـ  كرادومكف األيا )دولة مركبة(، اتحاد جعؿ العراؽ كياناً الذي في بغداد، 
 . (2)الجديد في ىذا اإلطار

مادة تناولت المبادئ  160" عمى ـ2006ني لمعاـ قد اشتمؿ الدستور الكردستاو 
األساسية، والحقوؽ المدنية والسياسية ، والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، والحريات ، 

                                                 

 ، مرجع سابؽـ 2006اربيؿ ،  اخبة ابتياجا بتوحيد اإلدارتيف ،احتفاالت ص، حكومة إقميـ كردستاف (1)
، 1703، عدد ، الحوار المتمدفت حوؿ مشروع دستور إقميـ كردستاف، مبلحظا( الفضؿ، منذر2)

 ـ  14/10/2006
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والواجبات ، وسمطات اإلقميـ ، ومجمس القضاء ، والمحكمة الدستورية ، واإلدارات المحمية 
  (1) "، واألحكاـ المالية ، واألحكاـ الختاميةوالمجالس البمدية ، والييئات المستقمة 

يؤمف بالتداوؿ السممي  ،يا تعدديااتحادإلى أف اإلقميـ يعتبر إقميما  ،أشارت ىذه المواد وقد     
بحيث أضاؼ إلييا محافظة )كركوؾ(  ،لمسمطة ، كما أشار الدستور إلى الحدود الجغرافية لئلقميـ

كمرجع لرسـ الحدود ،  140الدستور أشار أيضا إلى المادة المختمؼ عمييا مع بغداد ، إال أف 
كما أشار إلى منع قياـ أي فدرالية داخؿ اإلقميـ ، وذلؾ في إشارة إلى األقميات العرقية والطائفية 
التي تعيش في اإلقميـ ، إال أف النص الدستوري اعترؼ ببقية العرقيات والطوائؼ القاطنة في 

منية و الكمدانية و التركمانية والعربية ، واعتبرىـ مواطنوف وفؽ القانوف كاألشورية و األر  ،اإلقميـ
حد نص إلى أف الشريعة اإلسبلمية ىي أفمقد أشار ال ،مسمموف في غالبيتيـ كراد، وبما أف األ

مصادر التشريع ، مع ضماف الحقوؽ لمطوائؼ األخرى في ممارسة شعائرىـ وطقوسيـ الدينية ، 
طالما التـز األخير بنص  ،ية مع العراؽتحادف اإلقميـ ممتـز بالفدرالية االكما أشار النص إلى أ
ربيؿ( ىي عاصمة اإلقميـ ، وفي حاؿ ، كما تمت اإلشارة أيضا إلى أف )أالدستور العراقي 

ولـ يغب عف النص تحديد وتعريؼ عمـ  تغييرىا يجب الرجوع لمبرلماف الكردستاني لتقرير ذلؾ ،
 ،ردستاف مف الموف األحمر فاألبيض فاألخضريتكوف عمـ كحيث   ،ميـالخاص باإلق كردستاف

كما أقر النص القوات المسمحة  ،ويتوسطو شمس بموف أصفر ذات واحد وعشريف شعاعاً 
( واصفا إياىا بالدفاعية لحماية اإلقميـ ، ولـ يغب عف النص الدستوري بشمركةالكردستانية )ال
حيث نجد  ،لمغتيف الرسميتيف في اإلقميـ )الكردية والعربية(مسألة اإلعتراؼ با ،الكردستاني أيضا

بعض التشابو مع الدستور العراقي ، إال أف بعض نصوص الدستور الكردستاني تعرضت 
  (2)ي تحادالتي اعتبرتيا معارضة لمدستور اال ،النتقادات الذعة مف جانب بغداد

قاد لممواد الدستورية الكردستانية ، عتراضات التي ساقيا بعض النإلى بعض اإل ،اىن يشار     
الديباجة التي اعتبرىا كثير مف ، في تحادوالتي جاءت متعارضة مع بعض مواد الدستور اال

عمى حد تعبيرىـ ، فمقد المحمموف السياسيوف بأنيا جاءت استفزازية لمشعبيف )العربي والتركماني( 
 أف " :لعراقي عف جبية التوافؽجاء عمى لساف نور الديف الحيالي ، عضو مجمس النواب ا

بأف إقميـ  :تقوؿ الديباجة ..كتبت بطريقة استفزازية لمشعب العربي والشعب التركماني الديباجة

                                                 

العراؽ، مشروع إقميـ كردستاف العراؽ، ، إعداد لجنة إعادة النظر في مشروع  -المجمس الوطني لكردستاف  (1)
  .2006دستور إقميـ كردستاف العراؽ، 

 ( أىـ المواد الدستورية الكردستانية 2( انظر ممحؽ رقـ )2)
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ف حدود العراؽ ال  كردستاف أو منطقة كردستاف لـ تكف في يوـ مف األياـ مف العراؽ العربي وال
نو جرى إرغاـ أراضي كردستاف لبلنضما ،تتجاوز جبؿ حمريف   (1)" ـ إلى العراؽ العربيوال

الديباجة " أف :بينما رأى خالد الشواني ، عضو مجمس النواب العراقي عف التحالؼ الكردستاني
وكذلؾ  ،ليس فييا أي تعارض مع مجمؿ الدستور العراقي ،التي كتبت لدستور إقميـ كردستاف

ردستاف لـ يكف في يـو جزءا وما ذكره أستاذ نور الديف باعتبار ك .يتحادديباجة دستور العراؽ اال
ىذه حقيقة تاريخية ومثبتة يعني كؿ متابع لتاريخ ىذه  ،1920مف العراؽ العربي إلى عاـ 
بموجب معاىدة و  1920راقية الحديثة تشكمت في عاـ ألف الدولة الع ،المنطقة يعرؼ ىذه الحقيقة

  (2)" وبية بالدولة العراقيةالتحقت كردستاف الجني وبالتال ،ف تشكيؿ دولتيـد ماكر لوزاف منع األ
يظير مف خبلؿ ىذه التباينات في التفاسير لنصوص الدستور الكردستاني، يقابميا بالمثؿ   

المثيرة لمجدؿ، ليبقى  140وبخاصة المادة  ،تباينات تفسيرية بشأف نصوص الدستور العراقي
التي تنذر بمجوء  ،قساـالخبلؼ قائما بيف الجانبيف، في سجاؿ قد يقود إلى مزيد مف حالة اإلن

اإلقميـ إلى اتخاذ قرارات فردية مف جانب واحد، أو أف تتخذ بغداد قرارات فردية أيضا، ما لـ يتـ 
 تسوية األمر وفؽ القوانيف الدولية المعموؿ بيا في مثؿ ىذه الحاالت.

رأت فييا  التي ، والتي أثارت انتباه حكومة بغداد ،ىذا باإلضافة إلى عدد مف المواد والفقرات
 .يتحادتعديا عمى صبلحيات الدستور اال

ميـ جميوريا قاؿ الفقرة التي تقوؿ أف نظاـ اإلق ،ومف الفقرات التي احتجت عمييا بغداد
 (3)نو انعكاس لمنظاـ الجميوري العراقي ، وال يخالؼ النظاـ السياسي في العراؽ خالد الشواني : أ
نيا انتيت بانتياء الفترة الزمنية أل ،140عمى المادة  نور الديف الحيالي، وآخروف، . كما اعترض

مادة  حيث اعتبرىا البعضخبلفا سياسيا كبيرا،  ىذه المادة فجرت . ومف ىنا12/2007/ 31في 
  (4)" غير دستورية

عمييا( حسب التوصيؼ العراقي ، ومناطؽ  ىذا ولقد أثارت مسألة )المناطؽ المتنازع
جدال حادا بيف الجانبيف ، حيث أف المواد الدستورية العراقية  ،حسب التوصيؼ الكردياالستقطاع 

في كركوؾ  استفتاءعمى إجراء  140لـ تحدد )جغرافيا( حدود ىذه المناطؽ ، كما أشارت المادة 
                                                 

ـ كردستاف العراؽ ، حوار مع قناة الجزيرة الفضائية ، ، نور الديف ، أوجو االعتراض عمى دستور إقمي( الحيالي1)
 ـ 5/7/2009برنامج المشيد العراقي ،  

برنامج المشيد العراقي، الجزيرة نت،  كردستاف العراؽ ، ( الشواني ، خالد ، أوجو االعتراض عمى دستور إقميـ2)
www.aljazeera.net 

 التحالؼ الكردستاني ، مرجع سابؽ .عضو مجمس النواب العراقي عف  –( الشواني ، خالد 3)
برنامج المشيد العراقي، الجزيرة  عضو مجمس النواب العراقي عف جبية التوافؽ ، –( الحيالي ، نور الديف 4)

 مرجع سابؽ . نت،
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ـ ، في حيف أف الدستور الكردستاني حدد عددا مف ىذه المناطؽ باالسـ ، األمر الذي 2007عاـ 
ديدا مف جانب واحد ، كما أف عددا مف البرلمانييف العراقييف وصفوا استنكرتو بغداد واعتبرتو تح

 ـ . 2007ي بأنيا مسقوفة بزمف انتيى عاـ تحادمف الدستور اال 140المادة 
وبخصوص الفقرة التي تنص عمى إعطاء رئيس اإلقميـ صبلحيات واسعة ، اعتبرتو بغداد      

ية العراقية ، حيث ذىب البعض بعيدا عندما ي لمجميور تحادبأنو تعد عمى صبلحيات الرئيس اال
قالوا بأف ىذا الدستور الكردستاني ، وما بو مف فقرات تطالب بحؽ تقرير المصير تميد الطريؽ 

 نحو االنفصاؿ عف العراؽ . 

 :تطور الممارسة الديمقراطية في األراضي الكردية في ظل النظام العراقي الجديد:  اً ثاني
استفادوا كثيرا مف األوضاع السياسية المتغيرة في العراؽ ،  كرادأف األ ،لقد بدا واضحا

بفضؿ ما عرؼ في حينو  ،فبعد حرب الخميج الثانية حصموا عمى كياف جغرافي شبو مستقؿ
 انتخاباتبمنطقة الحظر الجوي في شماؿ العراؽ ، األمر الذي ميد الطريؽ نحو إجراء أوؿ 

س وطني )برلماف( حيث أعمف المجمس الوطني ـ وتشكيؿ مجم1992كردستانية عراقية عاـ 
عمى أساس  ،الكردستاني )البياف الفدرالي( مف نفس العاـ ، حيث حدد عبلقات اإلقميـ مع المركز

ىما  ،كبر حزبيف كردييف في العراؽـ نشب صراع مسمح بيف أ1994العاـ  فيدرالي ، وخبلؿ
الوطني الكردستاني بقيادة  تحادي ، واال)الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرازان

جبلؿ طالباني( انتيى بإنشاء إدارتيف سياسيتيف في كردستاف )إدارة السميمانية بقيادة الطالباني ، 
توصؿ الطرفاف إلى صيغة مصالحة عاـ  ،وبعد التدخؿ األمريكي .وأربيؿ بقيادة البرازاني(

ـ حيث تمت 2002مجمس واحد عاـ ـ ميدت الطريؽ نحو توحيد المجمس الوطني في 1998
ـ 2003األنجمو أمريكي لمعراؽ عاـ  حتبلؿصياغة الدستور الكردستاني في نفس العاـ ، وبعد اال

عمى ـ ، تبوأ 2005كردستانية أخرى عاـ  انتخاباتوسقوط نظاـ الرئيس صداـ حسيف ، جرت 
فيو جبلؿ طالباني رئيسا  في نفس العاـ الذي انتخب و إثرىا مسعود البرازاني رئاسة اإلقميـ ،

بأنو ترتيب مسبؽ لتقاسـ  ،لمجميورية العراقية ، األمر الذي أشار إليو بعض المحمميف السياسييف
 في العراؽ . كرادالسمطة بيف األ

ـ ، حيث وضعت 2006ىذه المعطيات ميدت الطريؽ أيضا لتوحيد اإلدارتيف عاـ 
عاـ ، ذلؾ الدستور الذي أثار جدال في األوساط الصيغة النيائية لمدستور الكردستاني مف نفس ال

ي العراقي في بعض مواده ، كما جرت تحادالتي اعتبرتو مناقضا لمدستور اال ،السياسية العراقية
مسعود  انتخابـ أسفرت عف 2009أخرى )ىي الثانية بعد الدستور الكردستاني( عاـ  انتخابات

حالؼ الكردستاني( بيف الحزبيف الكبيريف )الحزب بفضؿ )الت ،البرازاني رئيسا لئلقميـ مرة أخرى
 % مف األصوات .57الذي فاز بنسبة ، الوطني(  تحادالديموقراطي واال
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، 2005/ينايركانوف الثاني 30في  الدورة الثانية لمبرلماف الكردستاني انتخاباتجرت        
قائمة  13ا، وبمشاركة النيابية ومجالس المحافظات في العراؽ عموم نتخاباتبالتزامف مع اال

 111وكيانا سياسيا مف مختمؼ التيارات واالتجاىات، حيث جرت زيادة عدد مقاعد البرلماف إلى 
التي جرت وفؽ نظاـ القوائـ  ،نتخاباتمقعدا. وأظيرت النتائج فوز ثبلث قوائـ فقط في اال

يسييف، التي حصمت المغمقة، وىي كؿ مف القائمة الوطنية الديمقراطية التي ضمت الحزبيف الرئ
مقاعد، وقائمة الجماعة اإلسبلمية التي حصمت عمى ستة مقاعد، فيما حصمت قائمة  104عمى 

 الكادحيف والمستقميف عمى مقعد واحد فقط.
يمقراطي رئاسة الحكومة في تولى نيجرفاف بارزاني عف الحزب الد ،وفي ضوء تمؾ النتائج

تيت الوطني، رئاسة البرلماف الذي ان تحادي، عف اال، فيما تولى عدناف المفت2005 / أبريؿنيساف
 .  (1) 2009 /مايوآيار13دورتو القانونية في 

نتاجا واضحا التفاقية  ،ويأتي ىذا التداوؿ السممي لمسمطة في إقميـ كردستاف العراؽ
ـ ، حيث نصت االتفاقية عمى تقاسـ السمطة بيف الحزبيف 1998)الصمح( في واشنطف عاـ 

%  مف المناصب السياسية في 50ي اإلقميـ ، بحيث يحصؿ كؿ منيما عمى ما نسبتو الكبيريف ف
اإلقميـ ، كما تـ االتفاؽ عمى تداوؿ سممي لرئاسة السمطتيف التشريعية والتنفيذية كؿ عاميف ، كما 

 ية في بغداد .تحادأف ىناؾ اتفاقا يقضي بتقاسـ الحصص السياسية في الحكومة اال
)المحاصصة( في تقاسـ السمطة والثروات في الببلد ، حيث  جميا مدى وىكذا ظير

أثبتت ىذه المحاصصة جدواىا في إنياء النزاع المسمح بيف الطرفيف الكردييف ، مع أف التنافس 
مف حيث تبوء مناصب سياسية حساسة ذات أىمية في  ،السياسي السممي ما زاؿ قائما بينيما

 اإلقميـ . 
التي ترجمت عمميا مف خبلؿ العممية الديموقراطية ، ىذه التفاىمات بيف الطرفيف 

والتداوؿ السممي لمسمطة في اإلقميـ ، ميدت الطريؽ نحو وحدة اإلدارتيف في السميمانية وأربيؿ 
 ـ . 2006عاـ 

، توحيد كؿ  2006 /أغسطسردستاف كانت قد قررت في آبيذكر أف حكومة إقميـ ك 
قاؿ وكيؿ في وزارة  ،مف جانبو ،، العدؿ بشمركةد ، الواالقتصا مف وزارات الداخمية ، المالية

الداخمية بحكومة اإلقميـ جبلؿ كريـ لػ)آكا نيوز( أف وزارة الداخمية تدرس نقؿ عدد مف القائمقاميف 
دارة كرمياف إلى محافظتي اربيؿ ودىوؾ . وأوضح  ومديري النواحي في محافظة السميمانية وال

نياء الحالة القائمة أف اليدؼ مف ىذه التغييرات ،كريـ  ،، ىو استكماؿ التوحيد الكامؿ لموزارة وال

                                                 

، االنتخابات في كردستاف .. مف )المجمس التشريعي لمحكـ الذاتي( في عيد صداـ إلى  الشرؽ األوسط( 1)
  مرجع سابؽ ـ ،2005برلماف 
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مف الحزب  ،ؿ ودىوؾربيأومديرو النواحي في حدود محافظتي وىي أف يكوف القائمقاموف 
والوحدة  ،ف يكوف القائمقاميوف والمديروف في حدود محافظة السميمانيةأو  ،ردستانيالديمقراطي الك
  (1)" ردستانيلوطني الكا تحادف مف االاإلدارية لكرميا

ـ بخصوص حؽ تقرير المصير 2005كردي عاـ  استفتاءقاموا بإجراء  كرادأف األ ،ىنا يذكر    
مواز  استفتاء. وقد تـ ذلؾ في ظؿ % 9888بنسبة نعـ لحؽ تقرير المصير العراؽ  أكرادوقد قاؿ 

ف أليستخدـ ىذا الحؽ، يعمـ جيدًا أنو لف  الشعب الكردي ولكف.  2005عمى دستور العراؽ عاـ 
ولذا ؛  (2)" يدركوف أف االنفصاؿ ليس في صالحيـ عمى األقؿ في ظؿ الظروؼ الراىنة كراداأل

كانوا وما زالوا يستخدموف ىذا الخيار مف باب التيديد لنيؿ مزيد مف المكاسب  كرادنرى أف األ
 السياسية ضمف الجميورية العراقية ، وكذلؾ في الدوؿ المجاورة . 

الوطني الكردستاني  تحادالحزب الديمقراطي الكردستاني واال أعادفقد  ،وميما يكف مف أمر      
بعد أشير مف النزاعات الداخمية، في ،  2006 /مايوأيار في  أخيرًا توحيد إدارتييما المنفصمتيف

ًا وزير  42الحكومة عمى غرار حكومة بغداد، وىي تضـ  ردستاف. وشكِّمت ىذهكنؼ حكومة إقميـ ك
وزير النفط كبحكـ األمر الواقع،  الذي ينشط ،الطبيعية" ووزير دولة، بما يشمؿ "وزير الموارد

قد  ،لئلدارتيف الكرديتيف ، يكوف النظاـ السياسي الكردستاني العراقي تحادوبيذا اال . اإلقميمي
 ويحسف مف أدائو .مف الوضع السياسي الكردستاني ،  ،والتحـ ليشكؿ نظاما سياسيا متكامبل يطورالتئـ 

شيد إعداـ الرئيس صداـ حسيف ، مما يعطي  (ـ2006)نفس العاـ  أف إلى ،ىناويشار 
داللة واضحة عمى مدى ارتباط المتغيرات السياسية في العراؽ بعضيا ببعض ، حيث تقاطعت 

مع أىداؼ المعارضة الكردية لمرئيس صداـ  ،األىداؼ األمريكية ودوؿ الجوار الجغرافي لمعراؽ
انفتاحا كبيرا لصالح المعارضة الكردية والشيعية في  ،الذي شيد غياب حكمو عف الساحة العراقية

السبت  يوـ نقا فجرعدـ ش، أالرئيس العراقي السابؽ صداـ حسيف أف، حيث "الببلد
 األمريكيورأى الرئيس  ب حكـ صدر عميو في قضية الدجيؿ .ـ في بغداد، بموج30/12/2006

لف : في صداـ اإلعداـتنفيذ حكـ  أففي مزرعتو في  كروفورد )تكساس(  جورج بوش في بياف
 أفيمكف  يشكؿ مرحمة ميمة عمى طريؽ العراؽ باتجاه ديموقراطيةلكنو  ،ينيي العنؼ في العراؽ

وتكوف حميفة في الحرب عمى  ،تحكـ نفسيا بنفسيا وتتمتع باكتفاء ذاتي وتدافع عف  نفسيا
  (3)" )عمى حد تعبيره( اإلرىاب

                                                 

 www.shafaaq.comـ، 2010آيار  27( شفؽ نيوز، داخمية كوردستاف تؤكد توحدىا بالكامؿ، 1)
 www.alarabiya.netـ ، 2010(  فايد، رجائي ، طموح يصطدـ بالمصاعب ، العربية نت ، 2)
ـ، 30/12/2006ـ بصداـ حسيف، حكـ اإلعداأنباء سينخوا، تنفيذ  ( وكالة3)

www.arabic.xinhuanet.com  

http://www.alarabiya.net/
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ـ الثانية مف نوعيا بعد إعداد الدستور الكردستاني في العراؽ 2009العاـ  انتخاباتتعتبر         
 تحادالالحزب الديموقراطي وااني المؤلؼ مف الحزبيف الكبيريف ، حيث فاز التحالؼ الكردست

منيا  التشريعية نتخاباتوعشروف الئحة في اال أربع تنافس" الوطني بغالبية األصوات ، حيث 
 ةالمائتحصد غالبية  أفالتي مف المتوقع  ،لمحزبيف الكبيريف« الكردستانية»البلئحة المشتركة 

 أوروبامراقبا دوليا مف  350مراقب بينيـ  ألؼ 45وشارؾ نحو  ،عشر مقعدا في البرلماف واألحد
  (1) "بشكؿ عاـ نتخاباتلمراقبة اال ،والواليات المتحدة وجامعة الدوؿ العربية

ربيؿ والمناطؽ أالقتراع في السميمانية و مراكز ا أماـصطؼ الناخبوف في طوابير طويمة ا دولق
 أوؿوفي السميمانية، كاف ،  يخضعوا لمتفتيش الذي تتواله عناصر مف البشمركة أفقبؿ  ،األخرى

الرئيس العراقي جبلؿ طالباني وخصمو المنشؽ عنو نوشيرواف  بأصواتيـ أدلواالناخبيف الذيف 
 انتخابات أوؿمرشحيف آخريف خبلؿ  أربعةبارزاني لتجديد واليتو مع  . كما تنافس ىمصطف

 تجري بواسطة االقتراع العاـ المباشر. ،رئاسية كردية
( 7/8/2009)وقت متأخر مف نيار الجمعة قد أعمنت في  نتخاباتوكانت مفوضية اال

وفاز برئاسة اإلقميـ لدورة ثانية مسعود البرلمانية والرئاسية لئلقميـ،  نتخاباتالنتائج النيائية لبل
التي تمثؿ الحزبيف الكوردييف الرئيسييف في  ،ردستانية(ي، فيما أعمف فوز القائمة )الكالبارزان
 25لتكوف القائمة األكبر مف حيث عدد األعضاء، تمييا قائمة )التغيير( بػ  ،مقعداً  59بػ  اإلقميـ
    (2)عضوا 13وقائمة الخدمات بػ  ،عضوا

 اإلسبلمي تحادوجاءت قائمة الخدمات واإلصبلح المؤلفة مف أعضاء مف اال
وحزب الكادحيف،  ،ردستانيوالحزب االشتراكي الك ،بكردستاف والجماعة اإلسبلمية ،ردستانيالك

، حيث توزعت المقاعد األخرى عمى القوائـ المشاركة  مقعداً  13في المركز الثالث وحصمت عمى 
 ، والمسيحييف ، والتركماف ، واألرمف ، وغيرىـ . كالحركة اإلسبلمية ، 

حضورا قويا لتيار حركة كوراف  ،ـ2009 عاـ العامة التي جرت في نتخاباتاال أثبتتولقد 
الوطني الكردستاني )نيشرواف مصطفى(  تحادبرئاسة القيادي السابؽ في حزب اال ،)التغيير(

ة السميمانية )كبرى المحافظات الكردية وبحصوؿ قائمة التغيير عمى أغمبية نسبية في محافظ"
ربيؿ ، أعيد تشكيؿ الخريطة السياسية عدد كبير مف األصوات في محافظة أالثبلث سكانا( وعمى 

في المائة مف المقاعد البرلمانية ، وحصوؿ  25في اإلقميـ برمتو ، فحصوؿ حركة التغيير عمى 
حوؿ األغمبية المطمقة لمحزبيف الرئيسييف  ،ةفي المائ 20األحزاب اإلسبلمية واليسارية عمى قرابة 

                                                 

 ـ 2009،  10982، كردستاف تنتخب برلمانا ورئيسا وسط خبلفات حادة مع بغداد ، عدد  الرأي(  1)
 aaq.comwww.shafكوردستاف العراؽ ،  أسماء األعضاء الجدد في برلماف  ،موقع شفؽ نيوز (2)

http://www.shafaaq.com/
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شكؿ  إلى ،إلى أغمبية نسبية طفيفة ، وبذلؾ جرى التحوؿ مف شكؿ المعارضة الخدماتية الميادنة
  (1) المعارضة السياسية الحقيقية"

 
مف خبلؿ  ،كرادلؤل ـ2009العاـ  انتخاباتمع مبلمح التغيرات السياسية  تتضح وىكذا

ختبلفات ات واالنشقاقالوطني( بفعؿ حالة اال تحاديريف )الديموقراطي واالتراجع الحزبيف الكب
الحزبية الكردية ، وتصاعد الحركات اإلسبلمية ، إضافة إلى حالة الفساد وسوء اإلدارة لمحزبيف 

أنفسيـ( األمر الذي يضع اإلقميـ أماـ  كرادالكبيريف في اإلقميـ )حسبما يفيد بو بعض الساسة األ
 غيرات سياسية كبرى ستشيدىا األعواـ البلحقة . تطورات ومت
 

                                                 

( رستـ، محمود ، آفاؽ المعارضة في إقميـ كردستاف العراؽ : صبلبة البنى التقميدية ورىاف تفكؾ المناطقية ، 1)
 .5-4الخريطة الجيوسياسية لتوزيع القوى السياسية الكردية ، المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات ، ص 
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 مقدمة : 
اإلقميمية ،  –العراقية ، والكردية  –الكردية ، والكردية  –لقد شيدت العبلقات الكردية 

الدولية تذبذبا في عمميات المد والجزر ، بحيث كانت المتغيرات السياسية الطارئة  –والكردية 
السياسية  ذه المتغيرات والتطوراتتنعكس فورا عمى مدى ىذه العبلقات إيجابا أو سمبا ، كما أف ى

الحزبية والفصائمية، تآلفا أو  –أثرت أيضا عمى العبلقات الكردية  ، قدعمى الساحة العراقية
أف العبلقات كما  وذلؾ وفؽ المعطيات والمستجدات التي تطرأ عمى الساحة العراقية ،اختبلفا، 
واالختبلفات السياسية الداخمية ،  لـ تكف في مأمف عف التجاذبات ،الكردية نفسيا –الكردية 

شيد عدة توجيات سياسية وحزبية ، منيا الشيوعية و العممانية ،  ،فالمجتمع الكردي في العراؽ
أنفسيـ ،  ولعؿ  كرادواإلسبلمية ، األمر الذي ساىـ في حدة التناحر الداخمي بيف صفوؼ األ

-1980العراقية   –رة الحرب اإليرانية ىي )فت ،برز المحطات التاريخية والسياسية ليذا التجاذبأ
ـ( وما رافقيا مف تحالفات كردية مختمفة بيف بغداد وطيراف ، وفترة ما عرؼ في حينو 1988

ـ  التي نتج عنيا إنشاء ما يعرؼ 1991في الشماؿ عاـ  كرادبانتفاضة الشيعة في الجنوب ، واأل
مف حيث التوافؽ  ،ا بتوافؽ نسبيفيي كرادبمناطؽ الحظر الجوي عمى العراؽ ، حيث تمتع األ

عمى االنتفاضة ضد بغداد ، والترحيب الكردي عمى فرض مناطؽ الحظر الجوي ، لتنقمب األمور 
لتأتي  ،ربيؿ والسميمانية(أالذي نتج عنو ما يعرؼ بإدارتي ) ـ1994الداخمي عاـ  قتتاؿفترة االفي 

دية بالوكالة عف بغداد وطيراف ، ـ التي شيدت حربا كر 1996المحطة األخرى وىي صراع العاـ 
منقسميف في تحالفاتيما بيف العاصمتيف المتناحرتيف أصبل ، لتتدخؿ القوات  كرادحيث كاف األ

مما  ،وبشكؿ واضح لصالح حميفيا )مسعود البرازاني( ضد خصمو )جبلؿ طالباني( ،العراقية
 .  لضربات جوية أمريكية عقابيةعرض العراؽ 

ـ ، وبدعـ وتوجيو أمريكي بريطاني ، 2003رب عمى العراؽ عاـ ومع اقتراب موعد الح
والفصائؿ السنية )المعارضة(  كرادنرى أف العبلقة تغيرت وتبدلت ، وبدا التقارب واضحا بيف األ
قاط ـ( الذي ميد الطريؽ إلس2002والشيعية تحديدا ، وخير دليؿ عمى ىذا التقارب )مؤتمر لندف 

تأسيس )مجمس الحكـ اإلنتقالي في تموز /يوليو  ،نضيؼ لذلؾ .النظاـ بدعـ أمريكي بريطاني
كاف مجمس الحكـ يتألؼ مف ممثميف عف أحزاب ـ( بعد سقوط نظاـ الرئيس صداـ ، حيث 2003

وقد  .ئيس العراقي السابؽ صداـ حسيف كانت في السابؽ معارضة لمر  ،وتكتبلت عراقية مختمفة
الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة  عقب إعبلف 2004 يوليو 1حؿ مجمس الحكـ االنتقالي في "تـ 

 . (1)" إياد عبلوي، واختير غازي مشعؿ عجيؿ الياور رئيسا لمجميورية

                                                 

, 2006, ٌ:يغهٌ انؾكى ثُٙ عهٗ اٍبً فبغٗءٍٛبٍٕٛانٕكبنخ انٕغُٛخ انعوالٛخ نألَجبء,   (1)

http://www.ninanews.com/Arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=EKLGK 
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 عف العبلقات الكردية مع القوى السياسية األخرى عمى الساحةأف الحديث يدور وبما 
وىما )السنة والشيعة(  ،ةكبر توجييف سياسييف عمى الساحة العراقيالعراقية فيذا يقودنا حتما نحو أ

وما يتبعيما مف فصائؿ سياسية عاممة عمى الساحة العراقية ، بحيث نرى بأف ىذه العبلقات 
 –بأف العبلقة الكردية  ،وفؽ المتغيرات السياسية عمى الساحة العراقية ، فنجد ىنا ،تتغير وتتبدؿ

كما كاف حاؿ الشيعة أيضا  ،(السنية قد شيدت توترا كبيرا إباف حكـ الرئيس صداـ حسيف )السني
مع الرئيس صداـ مف حيث التوتر والتأـز ، حيث لعبت القوى اإلقميمية دورا ميما في إشعاؿ فتيؿ 

 سياسية لكؿ طرؼ عمى حساب اآلخر.التناحر بيف الجانبيف ، وذلؾ لكسب مزيد مف المكاسب ال
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 ولالمبحث األ 
 العالقات الكردية مع القوى السياسية السنية

حيث يفاخر  ،المذىب السني(ىما )مسمما عمى كبل أف في ،مع العرب السنة كراديتفؽ األ     
مي )صبلح الديف األيوبي( ف ليـ باع في نصرة الديف اإلسبلمي في عيد القائد اإلسبلالكرد بأ
 الذيف ،المسمميف( كراد، كما يفاخروف بعدد زاخر مف القادة والعمماء )األ سنيمسمـ الال، و الكردي

 كراد، إال أف األ كرادكالشيخ اإلماـ )ابف تيمية( الذي يعود بنسبو لؤل ،خدموا اإلسبلـ والمسمميف
التي تختمج في صدورىـ بيف الفينة واألخرى ،  ،ما زالوا يشعروف بوازع مف القومية الكردية

 وبخاصة عقب أي اختبلؼ مع العرب السنة .   
، وكذلؾ الرئيس العراقي صداـ حسيف ،  أف حزب البعث العربي االشتراكي يشار إلى

أعداد لى الديانة اإلسبلمية ، والمذىب السني ، بالرغـ مف وجود اف إلى القومية العربية ، وال ينتمي
ومنيـ شخصيات  صفوؼ الحزب ممف ينتموف إلى المسيحية ، والكردية ، والشيعية ،كبيرة في 
)أمة ادة الببلد ، حيث نادى الحزب بشعارلبعث وممارستو في قيممف آمنوا برؤية حزب ا قيادية

بالرسالة  اإلقرارعمى مبدأ القومية العربية ، مع كما ركز  ،عربية واحدة ذات رسالة خالدة(
كتنظيـ القاعدة والمجاميع الجيادية األخرى  إال أف بعض الجماعات السمفية الجيادية ،اإلسبلمية

 ،اعتبرت القومية معارضة لمشريعة اإلسبلميةعارضت مفاىيـ الحزب، و  المرتبطة بو فكريا التي
التي ال تفرؽ بيف عربي وال أعجمي إال بالتقوى، األمر الذي أدى إلى مبلحقة ىذه الجماعات 

 ومنعيا مف العمؿ السياسي عمى أرض العراؽ.
بيف التحالؼ مع )طيراف  ما تباينتشماؿ العراؽ  أكرادتوجيات  إلى أف أيضًا، يشارو 

وفؽ ما تمميو مصالح األطراؼ المتحالفة ، إال أف أكبر األحزاب  ،تارة أخرى( تارة ومع بغداد
بالرغـ مف توافؽ الطرفيف عمى اإلنتماء  ،الكردية كانت تعارض السياسة العراقية )العربية السنية(
لنيؿ مزيد  ،، كانت تميؿ نحو المعارضة كرادلمديف اإلسبلمي السني ، إال أف النزعة العرقية لؤل

اف والمعارضة بيف ية والحرية في إقميـ كردستاف العراؽ ، ومما زاد مف حالة اإلحتقستقبللالمف ا
التي اتيـ فييا العراؽ بقصؼ المدينة بالقذائؼ الكيميائية  ،حمبجة واألنفاؿ( الجانبيف )موقعتي

 .  كراد،مما أدى إلى مقتؿ الكثير مف األ
ربية السنية المعارضة لمنظاـ العراقي في مع بعض التنظيمات الع كرادىذا ولقد اقترب األ

إلى درجة  ظاـ ، إال أف ىذا التقارب لـ يرؽحينو ، باإلضافة إلى شخصيات منشقة عف الن
كثيرا مع عدد مف التنظيمات العربية الشيعية المعارضة التي كانت  كرادالتحالؼ ، كما التقى األ

 . عتقاؿنفس التضييؽ و المبلحقة واال كرادتشاطر األ
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 كرادومع اقتراب موعد غزو العراؽ ، أصبح التقارب بيف المعارضة السنية والشيعية مع األ     
أمرا واقعا ، حيث سعت اإلدارة األمريكية لتقريب وجيات النظر بيف صفوؼ المعارضة العراقية 

العراؽ ، عيف الرئيس األمريكي جورج  احتبلؿـ  بعد 2003في مايوو  ،)سنية وشيعية وكردية(
بريؿ في نفس العاـ ، ليتمو ألمعراؽ بعد سقوط بغداد في الجنراؿ )بوؿ برايمر( حاكما مدنيا  ،بوش

شخصية  25ـ والمكوف مف 2003ما يعرؼ ب )مجمس الحكـ( في تموز/يوليو ذلؾ تشكيؿ 
عضو  13حيث حاز العرب السنة عمى خمسة أعضاء فقط ، بينما حاز الشيعة عمى " ، عراقية

بخمسة أعضاء يتبعوف المذىب السني ، وىكذا نرى أف مجموع ما حصؿ  كرادأل، في حيف فاز ا
في حيف أف العرب السنة انقسموا بيف مشارؾ  (1)" كرادعميو السنة نفس ما حصؿ عميو األ

 .ومعارض 
يف ، فكما أف مف الشيعة )عربا ف مختمفبأف القوى السياسية السنية تنقسـ لعرقي ،ىنا ويتضح     

( يتفرعوف إلى عدة كراد( وكبلىما )العرب واألأكرادفيناؾ )سنة عرب ، وسنة  ،يف(فيمي -وكردا
بعضيا و  .، والسنة الوسطية ، والسنة المتشددة  مستنيرةتوجيات فكرية مختمفة ، فمنيـ السنة ال

 .  أطراؼ كردية أخرىيتنازع األمر مع 
الكردستاني المؤلؼ مف  حادتمف خبلؿ منظار )قيادة إقميـ كردستاف( الممثمة قي االو      

سنتناوؿ ، الوطني( الحاكماف الرئيسياف لئلقميـ  تحادالحزبيف الكبيريف )الحزب الديموقراطي و اال
كانت أـ  كرديةمدى العبلقة )سمبا أو إيجابا( مع بقية القوى السنية البارزة عمى الساحة العراقية )

 .( عربية

 د السنة اكر العالقة مع األ 
مف أىؿ السنة ، إال  كرادولذا نجد بأف غالبية األمسألة القومية ،  اإلسبلمي الديف يتجاوز

أف المفارقة ىنا تكمف في ماىية الفكر والتفسير اإلسبلمي لنصوص القرآف والسنة ، فالسنة عبارة 
عف طوائؼ منقسمة عمى نفسيا ، فمنيـ ذات توجو صوفي ، ومنيـ ذات توجو إخواني وسطي ، 

سمفي تقميدي ، وأخيرا ظير تمدد ممحوظ لمتيار السمفي الجيادي متأثر بفكر  وآخروف ذوي توجو
 ،وتاليا الدكتور )أيمف الظواىري( ،التي قادىا الشيخ )أسامة بف الدف( ،تنظيـ )قاعدة الجياد(

ونرى بأف  ،قؼ خمؼ عمميات )الحادي عشر مف سبتمبر(تنظيـ القاعدة ىو مف ي حيث تبيف أف
كبر تنظيميف كردييف )الحزب الديموقراطي العراؽ ، إال أف أ أكرادة لدى ىذه التوجيات موجود

الوطني( يحسباف عمى أىؿ السنة ، ولكف بتوجو يساري ، طالما اختمفا مع )اإلخواف  تحادواال
 المسمميف( والتيار السمفي ، وتحديدا مع التيار السمفي الجيادي .

                                                 

(1 )bbc  ، مرجع سابؽـ 15/7/2003، تشكيمة مجمس الحكـ االنتقالي العراقي ، 
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قر ، كالدستور العراقي الذي أحة العراقيةأف المتغيرات عمى السا يتضح ،عمى ما سبؽ بناء
وتولي  ،الوطني( تحادالفدرالية ، واتفاقية تقاسـ السمطة بيف الحزبيف الكردييف )الديموقراطي واال

طالباني لمرئاسة الجميورية ، والبرازاني لرئاسة اإلقميـ ، إضافة إلى ظيور تيارات سمفية جيادية 
كبر حزبيف كردييف حاكميف في اإلقميـ ، ارب كبير بيف أجميعيا إلى حالة تقمعارضة ، قد أدت 

كما أف النظرة تجاه حركات العمؿ السياسي )اإلسبلمي( المعتدؿ )الوسطي( قد تغير بشكؿ 
 ايجابي بعد ظيور تيارات أكثر تشددا عمى الساحة الكردستانية .

لسياسية الكردية تتسع أف الخارطة ا"أوؿ رئيس برلماف كردستاني ،  ،ىذا ويرى )جوىر نامؽ(    
فشؿ قيادة الحزبيف  :الثاني ،ة اليامش الديموقراطي في اإلقميـحال :األولوتنتشر نتيجة عامميف ، 

 . (1)لحياة الحزبية و إدارة اإلقميـ" في استيعاب متطمبات المرحمة ، مف حيث ا
رالية( الكردستانية ، معارضة شديدة مف جانب العرب السنة في مسألة )الفيد كرادلقد واجو األ     

األمر الذي اعتبره العرب السنة تمييدا لبلنفصاؿ وتفتيت العراؽ ، وجعمو مباحا لبلستعمار الجديد 
األمر الذي يصب في المصمحة الصييونية واألمريكية  ،مف باب المفيوـ االستعماري )فرؽ تسد(

 .)عمى حد تعبيرىـ( 
الجمعيػة الوطنيػة فػي الثبلثػيف مػف  انتخابػاتإلى غالبية العػرب السػنة قػاطعوا  ،ويشار ىنا
ـ ، كمػػػا اختمفػػػوا عمػػػى صػػػياغة الدسػػػتور الػػػذي أشػػػار إلػػػى الفدراليػػػة التػػػي 2005كػػػانوف ثػػػاف /ينػػػاير

العػػػاـ  انتخابػػػاتواعتبروىػػػا تمييػػػدا لتمزيػػػؽ العػػػراؽ جغرافيػػػا ، كمػػػا قػػػاطعوا  ،رفضػػػيا العػػػرب السػػػنة
بلمي، ومػػػؤتمر أىػػػػؿ السػػػػنة، والوقػػػػؼ مثػػػؿ: الحػػػػزب اإلسػػػػ ،ـ ، إال أف ىنػػػاؾ قػػػػوى سياسػػػػية2005

وشػػاركت فػػي  ،األخيػػرة نتخابػػاتالسػني، وغيرىػػا مػػف التجمعػػات الدينيػػة والسياسػػية، اشػػتركت فػػي اال
المقبمػة. وىنػاؾ قػوى عربيػة سػنية لػـ تػرفض ولػـ  نتخاباتورشحت في اال ،عمى الدستور ستفتاءاال

أعمنػػػت عػػف مقاطعتيػػػا  التػػي ىيئػػة عممػػػاء المسػػمميف"خاصػػػة  ،بػػؿ تركػػػت ذلػػؾ لممػػواطنيف ،تشػػارؾ
 . (2)، ألنيا تجري في ظؿ اإلحتبلؿ" 2005النتخابات 

ة ضد القوات والدستور ، عمميات مسمح نتخاباتولقد رافؽ المقاطعة السنية العربية لبل
حيث انقسمت فصائؿ العمؿ  ،، وبخاصة فيما عرؼ ب)المثمث السني(األمريكية في العراؽ

، فمنيـ مف قاد عممياتو ضد األمريكاف وحمفائيـ ة توجياتعد كري العربي السني إلىالعس
حيث تـ استيداؼ القوات العراقية نفسيا ،  ،بعد مف ذلؾأالبريطانييف ، ومنيـ مف ذىب إلى 

ذات التوجو السمفي  ،، ويقؼ عمى رأس ىذا اليـر )تنظيـ قاعدة الجياد( كرادومراكز الشيعة واأل
                                                 

 .2009، 11175، عدد الشرؽ األوسطفياض، معد، العراؽ.. وخريطة األحزاب الكردية،   (1)
، 2004العربية نت، مقاطعة السنة لبلنتخابات تتيح الطعف بدستور العراؽ المقبؿ،  ( 2)

http://www.alarabiya.net/articles/2004/12/26/8999.html 
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أنيـ خصوـ ييددوف مبدأ تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية ،  ،رادكالجيادي الذي يرى في الشيعة واأل
ويسعوف لتفتيت العراؽ وسمخو عف محيطو اإلسبلمي ، األمر الذي ترؾ انطباعا لدى المجتمع 

أف العراؽ ذاىب إلى حرب طائفية قد تفيد  ،وبريطانيا( رأسو )الواليات المتحدةوعمى  ،الدولي
،  حتبلؿخبلؿ العمؿ الدستوري الذي نشأ في ظؿ االالمخطط األمريكي في تفتيت العراؽ مف 

حيث نص الدستور العراقي عمى حؽ كؿ محافظة في إنشاء فدرالية خاصة بيا ، األمر الذي 
سيقود حتما إلى تفتيت العراؽ ، وتدمير مقوماتو ، وضماف عدـ ظيور قيادة كالرئيس صداـ 

 سة األمريكية في المنطقة . حسيف تعارض السيا
التي  ،يةبرز المنظمات والحركات والجماعات اإلسبلمية العربية السنأإلى أف  ،ىنا يشار   

  (1)ىي :  ،األمريكي حتبلؿنشطت في الببلد في ظؿ اال
 ىيئة عمماء المسمميف ، التي يقؼ عمى رأسيا الشيخ )حارث الضاري(  - أ
عدة دة )تنظيـ قادولة العراؽ اإلسبلمية ، التي تشكمت مف عدة جماعات مسمحة بقيا - ب

عمر  بو)أوي، تبله حامد الزاوي المعروؼ بمصعب الزرقا الجياد السمفية( وقادىا )أبو
 )أبو بكر البغدادي(  تبله  البغدادي( ومف ثـ

 .الحزب اإلسبلمي ، بقيادة )طارؽ الياشمي( - ت
 سيا جبية الجياد والتغيير ، التي بايعت الشيخ )حامد الضاري( متحدثا باسميا سيا - ث
الذي انضوى تحت لواء )جبية الجياد  ،الجيش اإلسبلمي ، بقيادة )سعد أكـر خميفة( - ج

 واإلصبلح( 
 بقيادة )إياد السامرائي(  ،جبية التوافؽ )كتمة برلمانية( - ح
الذي اتحد مع جبية التوافؽ  ،بقيادة )جواد بوالني( ،)كتمة برلمانية( ائتبلؼ وحدة العراؽ - خ

 ـ 2010ط( عاـ في )تحالؼ الوس
 .القائمة العراقية )كتمة برلمانية( بقيادة )إياد عبلوي(  - د

إلى ممخص لمواقؼ ىذه الجماعات والتوجيات العربية السنية تجاه المسألة  بالنظر
عمى اعتبار أنيا  ،الكردية في العراؽ ، حيث أف غالبيتيا وقفت موقفا معارضا لممطالب الكردية

مف خبلؿ إثارة النعرات  ،لذي يسعى إلى إضعاؼ العراؽ وتفتيتوا ،تصب في مصمحة المحتؿ
 في الببلد . والعرقية طائفية ال

 قائبل: الشيخ )حارث الضاري( الذي عبر عنو  ،عمى موقؼ ىيئة عمماء المسمميف وبالوقوؼ
قميمية"  وفي  ،ومنذ بدايات القرف الماضي ،إف الدعوات إلى األقاليـ مف جانب أطراؼ دولية وال
يرافمق واضحة  ،2003العراؽ في عاـ  احتبلؿومنذ  ،دمتيا أمريكا وبريطانيا والكياف الصييوني وال

                                                 

 www.islammemo.ccـ، 2012البازي، غازي، الخارطة السياسية لمساحة العراقية، مفكرة اإلسبلـ،  (1)
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وقد جندت ىذه األطراؼ عددا مف رؤساء الكتؿ واألحزاب العراقية التي  ،ومعمنة في اتجاه التقسيـ
ائع متعددة وتحت ذر  ،وباسـ األقاليـ ،إلى تنفيذ ىذا المشروع باسـ الفيدرالية ،تحكـ العراؽ اليوـ
وأف ىناؾ عددا مف السياسييف الذيف  ،وليذه الطائفة وتمؾ ،ليذا الطرؼ أو ذلؾ ،منيا اإلحباط

وأضاؼ في تصريحات لمراية  .يسيروف في ىذا االتجاه ،ىايزعموف الوطنية ويرفعوف شعار 
 المتمثؿ بالعممية حتبلؿألف مف رضي أف يسير في مشروع اال ،أنو ال يستغرب ذلؾ :القطرية

ليبقى ضعيفا  ،وتقطيع أوصالو ،يسعى إلى تقسيـ العراؽ ،السياسية الفاشمة وحكوماتيا اليزيمة
و ردا عمى سؤاؿ   الذيف ييميـ أف يبقى العراؽ ضعيفا. ،مرتينا ألىواء ورغبات ومصالح أعدائو

 ،يـشدد الشيخ الضاري عمى أف خطورة مشروع األقاليـ والتقس ،يتعمؽ بخطورة التقسيـ في العراؽ
ضعافو والمشاركة في  ،وفقدانو القدرة عمى الحفاظ عمى ىويتو وسيادتو ،تكمف بتجزئة العراؽ وال

مف شيعة  ،عمى طريؽ تفجير الحرب األىمية بيف أبناء الشعب العراقي ،المنطقة استقرارأمف و 
الحرب وتطوؿ ىذه  ،كرادومف ثـ بيف العرب واأل ،وبيف الشيعة أنفسيـ ،وبيف السنة أنفسيـ ،وسنة

وأوضح الشيخ  .ما تبقى مف قدرات في ىذا البمد الستنزاؼ ،إلى عقود إف لـ تكف إلى قروف
وىذا يعني أف مف  ،تعني االستجابة لمشروع أعداء العراؽ ،أف الدعوة إلى ىذا المشروع" :الضاري

 . (1)"ةـ ال يستكثر عميو الوصؼ بالخيانومف ث ،وداٍع إليو حتبلؿيدعو إليو منخرط في مشروع اال
 رأى أنيػاالتػي  ،ردسػتانية(الضػاري يشػير إلػى )الفدراليػة الك أف موقؼ الشػيخ ،يتضح ىناو 

فػي  والسياسػية عمى حقوقيـ القومية تعدياً  كرادعتبره األاعراؽ، األمر الذي تأتي في سياؽ تقسيـ ال
 .  ، عمى وجو العموـالببلد
ىي تجمع لعدد مف المجاميع الجيادية مع و  ،موقؼ )دولة العراؽ اإلسبلمية( يشار إلى أفو       

تنظػػيـ )القاعػػدة( ذات التوجػػو السػػمفي الجيػػادي ، فإنيػػا تنظػػر إلػػى مسػػألة )األقػػاليـ ، والفػػدراليات( 
بأنيػػا مسػػائؿ ومواقػػؼ تتعػػارض مػػع مفػػاىيـ  ،)باسػػتثناء الحركػػات الجياديػػة منيػػا( كػػرادولعمػػـو األ

اإلسػػبلمي فػػي كيػػاف واحػػد )بعيػػدا عػػف الطائفيػػة  التػػي تسػػعى إلػػى وحػػدة العػػالـ ،الشػػريعة اإلسػػبلمية
وبدسػتور إسػػبلمي يػتـ سػػنو مػف خػػبلؿ )القػػرآف  ،وتحػػت عمػـ ورايػػة واحػدة )رايػػة التوحيػػد( ،والعرقيػة(
ويكػػوف ممزمػػا لعمػػـو المسػػمميف فػػي مشػػارؽ األرض ومغاربيػػا ، وينظػػروف لمعػػراؽ كواليػػة  ،والسػػنة(

 .تابعة لدولة الخبلفة القادمة )حسب رؤيتيـ( 
بقيػػادة )أبػػو مصػػعب الزرقػػاوي( عػػدة عمميػػات  ،قػػادت )دولػػة العػػراؽ اإلسػػبلمية( ،ومػػف ىنػػا

وخصوصػا مػف الحػزبيف الكبيػريف فػي  كػرادمسمحة ضد )القػوات األمريكيػة وقػادة الشػيعة وكػذلؾ األ
تشػاطرىا  ،أصػوليةسػبلمية كرديػة حيث وجدت المساعدة والعوف مف جماعات إ ،كردستاف العراؽ(

                                                 

ـ، 2012تقسيـ لمعراؽ، اإلتحاد العالمي لعمماء المسمميف، الرياض، ( الضاري، حارث، مشروع األقاليـ 1)
www.iumsonline.net 
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سياسػػية والشػػرعية فػػي تنفيػػذ بعػػض ىػػذه العمميػػات . أمػػا بخصػػوص موقػػؼ )الحػػزب نفػػس الرؤيػػة ال
 صػػوتحيػث فإنػػو جػاء معارضػا  ف المسػألة الكرديػة والفدراليػةاإلسػبلمي( بقيػادة طػارؽ الياشػمي مػػ

ْف كػػاف  ،عمػػى الدسػػتور، لكػػف مػػواقعيـ تحركػػت إلػػى تأييػػدىا سػػتفتاءضػػدىا عنػػد اال أنصػػاره حتػػى وال
المػالكي. نػور  حكومػة وضػد االتجاىػات المتنفّػذة فػي ،الفدرالية الجنوبيػة األمر تكتيكًا لموقوؼ ضد

مف أصػحاب ىػذا االتجػاه جبيػة التوافػؽ سػابقًا وخاصػة الحػزب اإلسػبلمي، وقائمػة التجديػد برئاسػة 
 ،الػػذي تحّولػػت قضػيتو مػػف سياسػػية إلػػى جنائيػػة ،)سػػابقا(  اشػػمي نائػػب رئػػيس الجميوريػةطػارؽ الي

عو باإلرىػػػاب كمػػػا ورد ذلػػػؾ، وتجػػػري محاكمتػػػو غيابيػػػًا بعػػػد انتقالػػػو إلػػػى بتوجيػػػو تيػػػـ خطيػػػرة لضػػػمو 
و بعػػد صػػدور مػػذكرة العتقالػػو مػػف كردسػػتاف، وفػػي مػػا بعػػد ضػػيفًا عمػػى تركيػػا التػػي رفضػػت تسػػميم

بعد صدور أمر بإلقاء القبض عميو مػف  ،بطمب مف الحكومة العراقية ،نتربوؿ )الشرطة الدولية(اإل
جبيػػة الوطنيػػة لمحػػوار برئاسػػة صػػالح المطمػػؾ، وحػػزب الوفػػاؽ الػػوطني وقائمػػة ال ،القضػػاء العراقػػي

برئاسػػة عػػبلوي وقػػػوائـ برئاسػػة ظػػافر العػػػاني ورافػػع العيسػػػاوي وآخػػريف، كّميػػا انضػػػوت تحػػت لػػػواء 
مقعدًا في البرلماف، )أكبر عدد مف المقاعػد(، لكػف  91القائمة الوطنية العراقية التي حصمت عمى 

 .  (1)"ىو الكتمة األكبر في البرلماف ،الذي يشكؿ الحكومة ية قضت بأفتحادالمحكمة اال
كشؼ النقاب عف مدى الخبلؼ بيف  ،إلى أف قياديا مف الحزب اإلسبلمي ،ىنا يشارو 

صفوؼ الحزب ، حيث أكد القيادي اإلسبلمي في حديث ىاتفي مع إيبلؼ، طالبًا عدـ ذكر 
لخبلفات حد التضارب باأليدي بيف وصمت فييا ا" ،اسمو، عف جمسة ساخنة جدًا لقادة الحزب

وفريؽ األميف العاـ المنتخب لمحزب أسامة  ،فريؽ األميف العاـ المستقيؿ طارؽ الياشمي
حيث يعارض فريؽ التكريتي، الذي يعتبر مف قادة الحزب المخضرميف، أي تقارب مع  ،التكريتي

ط الحزب اإلسبلمي متيميف جناح الياشمي بتوري ،التنظيمات المسمحة ميما كانت طائفتيا
والتنازؿ عف محافظتي نينوى وكركوؾ إلقميـ  ،مثؿ تنظيـ القاعدة ،بعبلقات مع تنظيمات مسمحة

وبتأزيـ العبلقات التاريخية بيف الحزب اإلسبلمي وحزب الدعوة الذي يرأسو رئيس  ،كردستاف
ش أغمب حيث كانت قيادة الحزب التي عا ،ب شخصيةالوزراء العراقي نوري المالكي ألسبا

 . (2)" أبرز قيادة حزب الدعوة اإلسبلمي أعضائيا في لندف مع
حد قيادات الحزب اإلسبلمي( في ىذا الشأف حيث أكد أويقوؿ )عبد الكريـ السامرائي ، 

عمى "وجود بعض المشتركات التي تجمع بيف حزبو واألحزاب الكردية". لكف السامرائي يشير 
كما في موضوع المناطؽ المتنازع عمييا مثؿ مدينة أيضا إلى "وجود نقاط خبلؼ أساسية، 

                                                 

( شعباف، عبد الحسيف، خمسة آراء بصدد المسألة الكردية في العراؽ، قضايا ومناقشات، التجديد العربي، 1)
 www.arabrenewal.infoـ، 2012

, انًوكي كبَذ انمْخ انزٙ لصًذ ظٓو لٛبكح انٓبًّٙ اعزوافبد أثٕ عًو انجغلاك٘انًبعل٘, عجل انؾًٍ,   (2)

 .2009انضمبفٙ اإلٍاليٙ, 
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كركوؾ، حيث ال يؤيد اإلسبلمي وجية النظر الكردية" حسب قولو. ويؤكد القيادي في الحزب 
أف "ىناؾ تقاطعا في موقؼ األحزاب الكردية والحزب اإلسبلمي مف مسألة الفيدرالية  :اإلسبلمي

ة لممحافظات بدوف تشكيؿ إقميـ أو فيدراليات أيضا، حيث يؤيد اإلسبلمي إعطاء صبلحيات إداري
جديدة في العراؽ، مع بقاء إقميـ كردستاف، في حيف تريد األحزاب الكردية أف تعمـ تجربتيا عمى 

 وتشكيؿ أقاليـ وفيدراليات جديدة. ،أنحاء العراؽ
وبالمرور عمى موقؼ )جبية الجياد والتغيير ، التي بايعت الشيخ )حامد الضاري(  
ىو نفس الموقؼ الذي تبناه مع ىيئة  ،نجد أف موقؼ الشيخ الضاري ،باسميا سياسيا( متحدثا

يمارسوف العمؿ المسمح ضد  ،عمماء المسمميف في العراؽ ، حيث يشار ىنا إلى فصائؿ الجبية
القوات األمريكية في العراؽ ، ويروف بالمقامة المسمحة أمرا قانونيا ومباحا لطرد المحتؿ ، 

 شارة لتقسيـ العراؽ . ويرفضوف أي إ
العراقية العامة  نتخاباتجبية التوافؽ العراقية فيي كتمة برلمانية عراقية سنية، دخمت اال أما     

مقعدًا مف مقاعد مجمس النواب العراقي، وكاف يرأسيا  44وحصمت عمى  ،2005في عاـ 
يدي رئيسا ليا في الشيخ حارث العب انتخابحيث تـ ، 2009ى عاـ الدكتور عدناف الدليمي حت

ـ ، وتتكوف مف عدة 2009حزيراف  12ـ وبقي رئيسا ليا حتى اغتيالو في 2009 /مايوأيار
فصائؿ عراقية أبرزىا )الحزب اإلسبلمي( الذي بدأ يعمؿ في العمف بعد سقوط نظاـ بغداد عاـ 

س ، والميندالسابؽ ـ و مف أبرز أعضائيا طارؽ الياشمي نائب رئيس جميورية العراؽ2003
 مؤتمر أىؿ العراؽ، والشيخ إياد السامرائي رئيس البرلماف العراقي، والدكتور عدناف الدليمي رئيس

حارث العبيدي حيث كاف رئيس كتمة التوافؽ في البرلماف ورئيس لجنة حقوؽ اإلنساف، والدكتور 
 بارزا فييا. إياد العزي والذي كاف قياديا لماف العراقي سابقا والشيخمحمود المشيداني رئيس البر 

   ،لوالية ثانية في رئاسة العراؽويذكر ىنا بأف الجبية وافقت عمى ترشيح )جبلؿ طالباني( الكردي 
أف قضية  ،حسب موقع ) إيبلؼ( ،أكد األميف العاـ لمحزب اإلسبلمي العراقي طارؽ الياشميو 

 ،ي لممنصبرئاسة الجميورية قد حسمت لصالح كتمة التحالؼ الكردستاني التي رشحت طالبان
وتـ االتفاؽ عمى التجديد لمرئيس  ،وأضاؼ بأف قادة جبية التوافؽ اجتمعوا مع قياديي التحالؼ

نو لف تكوف أعمى  ،مشددا في تصريح لقناة الحرة ،طالباني لوالية ثانية تستمر أربعة سنوات
عمى ىذا  ف بقية الكتؿ السياسية ال اعتراض لياأخاصة و  ،ىنالؾ أية مواقؼ جديدة بيذا الشأف

األمر . ونفى الياشمي أف تكوف جبية التوافؽ قد طالبت بمنصب رئيس الجميورية نافيا 
ح لرئاسة الجميورية حوؿ تقديـ مرش ،التصريحات األخيرة إلياد السامرائي عضو جبية التوافؽ
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في التوافؽ بيف  ،وىذا يدلؿ عمى مدى وسطية الجبية والحزب اإلسبلمي.  (1)"غير طالباني
وبة والوطنية العراقية ، مف حيث اعتداؿ الموقؼ مف المسألة الكردية التي عارضيا الكثير العر 

 مف العرب السنة ، واعتبروىا خنجرا في قمب الجغرافيا العراقية . 
يػػاد عػػبلوي وبخصػوص        فيػػو مػرتبط بمػػدى االتفػػاؽ واالخػػتبلؼ  ،موقػػؼ القائمػػة العراقيػة ، وال

مػػة )نػػور المػػالكي( حيػػث يكتنػػؼ العبلقػػة بينيمػػا خبلفػػات عميقػػة ، مػػع )حػػزب الػػدعوة( الحػػاكـ بزعا
حيػػػث وتنػػػافس محمػػػوـ ، حيػػػث شػػػيدت إحػػػدى جمسػػػات البرلمػػػاف مواجيػػػة جسػػػدية بػػػيف الطػػػرفيف ..

الخبلؼ بيف رئيس الػوزراء العراقػي نػوري المػالكي ومنافسػو األبػرز إيػاد عػبلوي، لينسػحب تصاعد 
لػببلد ودعوى قضائية، وسط تحذيرات مػف إمكػاف عػودة ا عراكا بيف نائبيف ومغادرة لجمسة برلمانية

مشادة كبلمية حصمت بػيف النػائبيف حيػدر »وقاؿ مصدر برلماني أف ، إلى مرحمة األزمة المفتوحة
المػػبل المنتمػػي إلػػى كتمػػة )العراقيػػة( بزعامػػة عػػبلوي وكمػػاؿ السػػاعدي المنتمػػي إلػػى )دولػػة القػػانوف( 

  (2)«دية مباشرةطورت إلى مواجية جسبزعامة المالكي، ت
تغيػػرت مػػوازيف  البعػث الػػذي فػػي حػػزب كػاف أف إيػػاد عػبلوي شػػيعي المػػذىب جػدير بالػػذكر

ىػػذه المسػػألة ليسػػت جديػػدة، وىػػي مكػػوف أساسػػي مػػف ، و داخمػػو لمسػػنةب غمبيػػةوباتػػت األ ،فيػػو القػػوى
ىػػػذا ويمكػػػف طبعػػػًا أف يجػػػد القػػػارئ عػػػددًا مػػػف الػػػرواة يسػػػاندوف  ،كونػػات الثقافػػػة السياسػػػية العراقيػػػةم

 . (3)"كيكيالرأي، مف بينيـ البعثي السابؽ ىاني الف
في اإلقميـ باتت متوترة بسبب الصبلحيات ،  كرادوبحكـ أف العبلقة بيف المالكي واأل

وعبلوي ، فكمما  كرادوتشكيؿ )عمميات دجمة( ومناطؽ النزاع ، بات واضحا مدى التقارب بيف األ
 .  كرادي ، كمما زاد التقارب بيف عبلوي واألزادت المنافسة والنزاع بيف المالكي وعبلو 

كفة المالكي  كرادىؿ تستبعدوف ترجيح األ" :سئؿ عبلوي ،ء لو مع جريدة الحياةوفي لقا
في حاؿ موافقتو عمى شروطيـ؟ فأجاب قائبل : أعتقد أف القوى الكردية حريصة عمى أوضاعيا 

لي ىـ حريصوف عمى الشراكة بقدر ما ىي حريصة عمى أوضاع العراؽ ككؿ وكوحدة، وبالتا
  (4)"حوف كفة العراؽ وليس جية ضد أخرىالوطنية والصبلحيات وتوزيعيا، وأرى أف الكرد سيرج

                                                 

ـ 2005 لقيادة الببلد؟، أخبار وتقارير، حكومة وحدة وطنية أـ حكومة إنقاذ وطني ،إلتحادا (1)
www.alitthad.com 

، 11669عدد   ة،ا وتراشقا كبلميا ودعاوى قضائيخبلؼ بيف المالكي وعبلوي ينتج عراكا نيابي ،الرأي (2)
 ـ2011

( المخ، زىير، إياد عبلوي .. األرستقراطي الشيعي والبعثي السابؽ المحاذر لموقوع في متطمبات المواقؼ 3)
 ـ2004، 9314المتحجرة، الشرؽ األوسط، عدد 

( عبلوي لمحياة: األكراد سيرجحوف الكفة والصدر لف يتعرض لضغوط لتأييد المالكي، حوار مع عمي عبد 4)
 www.wifaq.comـ، 2010مير، الموقع الرسمي لعبلوي، ائتبلؼ العراقية الوطني الموحد، األ
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لمالكي عمى ذا وبالرغـ عما قيؿ بشيعية عبلوي إال أنو اعتبر منافسا عنيدا لنوري اى
راف( ذات التأثير القوي نو قاد تحالفا سنيا شيعيا عربيا قوميا لمواجية )طيأرئاسة الوزراء ، حيث 

 عمى شيعة العراؽ والمالكي .
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 :ثانيالمبحث ال
 في العراق العالقات الكردية مع القوى السياسية الشيعية

الكردي( في –مف خبلؿ تتبع تطورات األحداث في العراؽ يتضح مدى التقارب )الشيعي 
( ذات المذىب الشيعي ، الببلد ، حيث شيدت حرب الخميج األولى تحالفا متعاكسا بيف )طيراف
الوطني  تحادو )اال ،ـ(1983وبيف كؿ مف )الحزب الديموقراطي بقيادة مسعود البرازاني في العاـ 

 كرادبحيث انعكس ىذا التحالؼ عمى العبلقة بيف األ ،ـ(1994بقيادة جبلؿ طالباني في العاـ 
وحزب البعث مف طرفي  وشيعة العراؽ حمفاء إيراف ، كما أف حالة العداء لمرئيس صداـ حسيف

قاربت فيما بيف الجانبيف ، حيث اتفقت جميع األطراؼ المعادية لمرئيس صداـ  ،(كراد)الشيعة واأل
 حسيف ، عمى ضرورة إنياء حكمو ، وذلؾ بعد التدخؿ األمريكي والبريطاني لنفس الغاية . 

ات ية ، برزت خبلفالعراؽ ، وصياغة الدستور العراقي ، وتثبيت مبدأ الفدرال احتبلؿبعد و 
أو ما  ،حوؿ مناطؽ النزاع ،ربيؿ والحكومة المركزية في بغداد(عميقة بيف )حكومة اإلقميـ في أ

وعمى رأسيا )كركوؾ النفطية( حيث  ،يعرؼ بالمناطؽ المستقطعة )حسب التوصيؼ الكردي(
المناطؽ ، التي تناولت ىذه  ،مف الدستور العراقي 140دارت خبلفات كبيرة حوؿ تفسير المادة 

عندما أقدـ األخير عمى  ،ولقد اشتد الخبلؼ مؤخرا مع حكومة )نوري المالكي( الشيعي المذىب
عمى صبلحيات اإلقميـ وقوات التي اعتبرىا األكراد اعتداء  ،جمة(تشكيؿ )قوات عمميات د

 ، حيث كادت األمور تصؿ إلى حد الصداـ المسمح بيف الجانبيف .  بشمركةال
  (1):التنظيمات الشيعية في العراؽ ىـىنا إلى أ يشار
 .االئتبلؼ الوطني العراقي  - أ
 .ائتبلؼ دولة القانوف  - ب
 .حزب الدعوة  -ب
 .المجمس األعمى لمثورة اإلسبلمية )قوات بدر(  -ث
 .التيار الصدري )جيش الميدي( -ج      
 .عمي السيستاني  -ح
 .حزب اهلل العراقي -خ
 
 

                                                 

 www.alrashead.netـ، 2008األحزاب الشيعية في العراؽ، ،  ،موسوعة الرشيد  (1)
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 :وطني العراقي اإلئتالف العالقة األكراد ب - 0
نو حؿ ـ ، ويتمتع بغالبة شيعية ، حيث أ2009تشكؿ اإلئتبلؼ الوطني العراقي عاـ 

البرلمانية ، ولقد ضـ  نتخاباتمحؿ االئتبلؼ الشيعي الموحد ، وجاء ذلؾ تمييدا لممشاركة في اال
 د .عددا مف التنظيمات الشيعية في الببل

بزعامة عبد العزيز الحكيـ  ،مي األعمىويضـ االئتبلؼ الجديد كبل مف المجمس اإلسبل
 ،الصدري بزعامة مقتدى الصدر والتيار ،وحزب اإلصبلح ،(2009أغسطس  26توفي في )

باإلضافة إلى  ،وتجمع العراؽ المستقؿ ،وكتمة التضامف ،والمؤتمر الوطني العراقي ،ومنظمة بدر
س، فيما تخمؼ عف رئيس مجمس إنقاذ األنبار الشيخ حميد الياي :شخصيات أخرى، مثؿ

ولـ يتـ تقديـ ، زعمو رئيس الوزراء نوري المالكياالئتبلؼ الجديد حزب الدعوة اإلسبلمية الذي يت
أي سبب لغياب المالكي وحزب الدعوة عف االئتبلؼ الجديد، غير أف ىذا الغياب يعكس حجـ 

ئب رئيس مف جانبو عبر عادؿ عبد الميدي نا .االنقساـ في األوساط الشيعية في العراؽ
عف أممو بأف ينضـ "جميع األخوة في حزب  ،وعضو المجمس اإلسبلمي األعمى ،الجميورية

إلى أف بعض  يشار ،الجيود ستتواصؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼالدعوة"، لبلئتبلؼ الجديد، مؤكدا أف 
الذي أعمف فيو عف والدة االئتبلؼ الجديد، بينما لـ يظير  ،السنة ظيروا في المؤتمر الصحفي

وشدد المنتسبوف لمتكتؿ الجديد عمى أىمية الوحدة العراقية، ونبذىـ الطائفية في ، كرادوجود لػؤل أي
 . (1) الببلد
 أفبعد نو عدؿ عف ذلؾ اف يود االنضماـ لبلئتبلؼ ، إال أك ،أف )نوري المالكي(ب ،ىنا يذكر    
الذي  اإلسبلميةدعوة كبار قادة االئتبلؼ الجديد قائمة مرشحييـ التي لـ تشمؿ حزب ال أعمف

وىكذا نجد أف ىذا االئتبلؼ الذي ضـ قميبل مف السنة بيف صفوفو ، قد  .يتزعمو نوري المالكي
 مدى الخبلؼ بيف الطرفيف آنذاؾ .خبل  مف أي مشاركة كردية ، األمر الذي يدؿ عمى 

 نتفاضا"كشؼ القيادي في المؤتمر الوطني وعضو االئتبلؼ الوطني العراقي ـ 2010وفي عاـ 
الباب مفتوحا في االئتبلؼ الوطني  إبقاءحمد الجمبي في أعف مساع قاـ بيا الدكتور "قنبر

 النضماـ قائمة دولة القانوف التي يتزعميا رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
المفاوضات بيف الجمبي " أف :في تصريح لصحيفة مستقبؿ العراؽ االلكترونية "قنبر"وقاؿ 

والقيادي في حزب الدعوة اإلسبلمية حسف السنيد المقرب مف  ،اقي مف جيةواالئتبلؼ العر 

                                                 

 .سابؽ مرجعـ ، 2009الجزيرة نت ، اإلعبلف عف االئتبلؼ الوطني العراقي ،  (1)

http://www.aljazeera.net/
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االئتبلؼ وتسجيمو في مفوضية  إعبلف، وتـ  شيء إلىولـ تتوصؿ  ،توقفت في حينيا ،المالكي
 . (1)" نضماـ المالكي لبلئتبلؼ العراقيبدوف ا نتخاباتاال
بوء رئاسة الجميورية الذي يعتبره بأنو يسابؽ مف أجؿ ت ،إلى االئتبلؼ كرادوينظر األ      
ينظروف إلى مكونات  كرادكونيـ القومية الثانية في الببلد ، كما وأف األ ،مف حقيـ كراداأل

عمى اعتبار  ،منيـ السنة الذيف يعارض الكثير مف بينيـ )الفدرالية الكردية( ،االئتبلؼ )كعرب(
ـ الببلد كاممة ، وآخروف يتطمعوف إلى أنيا تمييد لبلنفصاؿ ، ومنيـ الشيعة الذيف يرغبوف بحك

 عمى غرار كردستاف العراؽ . ،)فدرالية شيعية( في الجنوب
مؤخرا استندوا إلى القومية ، متجاوزيف بذلؾ ديانتيـ اإلسبلمية السنية ،  كرادبأف األ ،ىنا ويتضح

 ية في الببلد . ستقبللالقومية تعطييـ المزيد مف اال عمى اعتبار أف

 ائتالف دولة القانون ألكراد بعالقة ا - 2
انشؽ االئتبلؼ عف  ، حيث تحالؼ سياسي عراقي برئاسة نوري المالكيائتبلؼ "ىو 

بسبب  ،االئتبلؼ الوطني العراقي الذي كاف يجمع كؿ القوى الشيعية في المجتمع العراقي
حصؿ ما ، ك يضـ االئتبلؼ حزب الدعوة وتيارات أخرى دينية ، وخبلفات مع التيارات األخرى

 . (2) ـ "2010التشريعية العراقية التي أجريت في آذار  نتخاباتمقعدًا في اال 89االئتبلؼ عمى 
ىذا وما إف تولى المالكي سدة الحكـ كرئيس لموزراء ، طفت إلى السطح كؿ الخبلفات مع      
مف  140، وبخاصة حوؿ مناطؽ النزاع وكركوؾ ، إضافة إلى الخبلفات حوؿ المادة  كراداأل

الدستور العراقي ، وبدأت حدة الخبلؼ تستعر بيف الجانبيف مع إنشاء المالكي لقوات )عمميات 
الكردية مؤخرا ، وكذلؾ مشكمة )خانقيف( ، إضافة إلى  بشمركةدجمة( التي كادت أف تشتبؾ مع ال

 إنزاؿ العمـ الكردستاني عف بعض المباني في مناطؽ النزاع .
عندما طمبت  ،ـ2011عاـ  فمقد بدأت ،يف التابعة لمحافظة )ديالى(مشكمة خانق وفيما يخص     

الكردية لحماية المنطقة مف عمميات  بشمركةإرساؿ قوات مف ال كرادالحكومة المركزية مف األ
كانت القوات العراقية قد أتمت  ،العنؼ التي انتشرت في الببلد ، وبعد مدة طويمة مف الزمف

مغادرة )خانقيف(  بشمركةا لمسيطرة عمى المنطقة ، وطمبت مف التشكيميا ، فأرسمت بغداد قواتي
األمر ، عمى اعتبار أنيا تتمقى أوامرىا مف قيادة إقميـ كردستاف وليس بغداد ،  بشمركةفرفضت ال

العراقي أف  مع إعبلف نوري المالكي رئيس الوزراء ،بيف الجانبيف الصداـ وازدادت احتماالت
أمرا  ،ىذا ولقد رافؽ ىذه التحركات .وؿ إلى أي مدينة عراقيةا الدخقوات الجيش العراقي مف حقي

                                                 

, االئزالف انٕغُٙ انعوالٙ إنٗاَزفبض لُجو :انًبنكٙ رهمٗ َصٛؾخ فبغئخ ثعلو االَعًبو ٔكبنخ أَجبء ثواصب,   (1)

2010. 

 .2013, انًغهخ صٕهح انعًبئى انجٛعبء,انًؾوه انَٛبٍٙ,   (2)
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في خانقيف ، األمر الذي زاد مف  مف المالكي يقضي بإنزاؿ )عمـ كردستاف( عف المباني العامة
أف أي قوات تتواجد خارج الخط األزرؽ ىي  حيث رأىاالحتقاف واالحتجاج في المنطقة،  حالة

وكذلؾ األمر مع تشكيؿ )عمميات دجمة(  ،(1) بغي مبلحقتياقوات خارجة عمى القانوف وين
 ،ـ 2012عاـ

بشأف تشكيؿ قيادة عمميات خاصة  ،في تحد واضح لموقؼ قيادة إقميـ كردستاف"وذلؾ  
، أعمنت مصادر عراقية متعددة أف «قيادة عمميات دجمة»بالمناطؽ المتنازع عمييا المعروفة بػ
ى المناطؽ التابعة لمحافظة ستنطمؽ في إحد ،مميات دجمة(مراسيـ اإلعبلف عف تشكيؿ )قيادة ع

اجتماعا عاجبل مع قادة األحزاب  قد ترأس ،وكاف رئيس إقميـ كردستاف مسعود بارزاني، كركوؾ
شدد فيو المجتمعوف عمى رفض تأسيس  ،وصدر بياف ختامي عف االجتماع ،والقوى الكردستانية

باعتباره قائدا عاما لمقوات المسمحة  ،صدر قرارهىذه القوة العسكرية، ولكف المالكي الذي أ
 بشمركةوفي اتصاؿ مع وزارة ال.وزارة الدفاع لئلعبلف عنو أمضى أمره ووجو قيادات ،العراقية

، أف ىذا القرار شرؽ األوسطوكالة أنباء اللع المستوى أكد مصدر رفي،بحكومة إقميـ كردستاف
ؿ ممثمي المكونات بإقميـ كردستاف، ولذلؾ مف رغبة مجم خطيرا، بالضديشكؿ فعبل تحديا »

وتأخذ قيادة كردستاف عمى قرار ، فيا الواضح لمرد عمى ىذا القرارسيكوف لقيادة اإلقميـ موق
 بشمركةبما فييا قوات ال ،بأنو يسعى إلى ضـ جميع األجيزة األمنية والقوات العسكرية ،المالكي

امره المباشرة، وىذا يعني السيطرة الكاممة لممالكي الكردية تحت إمرة ىذه القيادة التي ستأتمر بأو 
عمى جميع األجيزة األمنية والعسكرية في العراؽ، إلى جانب أف قيادة كردستاف ترى أف تشكيؿ 

مف شأنو أف يعقد األوضاع في المناطؽ المتنازع عمييا، عمى اعتبار أف الميمة  ،تمؾ القوات
 . (2) "مناطؽ، وخاصة محافظة كركوؾستنحصر في تمؾ ال ،األساسية لتمؾ القوات

بأف األزمة الكردية في العراؽ ما زالت قائمة ، وأف  ،ويبدو مف خبلؿ ىذه المؤشرات
 القة بيف الطرفيف )بغداد وأربيؿ(.بوادر الصراع تموح في األفؽ ، ما لـ يتـ تسوية المسائؿ الع

  :سالميةحزب الدعوة ، والمجمس األعمى لمثورة اإلعالقة األكراد ب  - 2
وحزبي )الدعوة بقيادة المالكي ، والمجمس األعمى  كرادعمى مدى العبلقة بيف األ مرورا

نستذكر )التحالؼ الرباعي أو جبية المعتدليف( التي  ،لمثورة اإلسبلمية بقيادة عبد العزيز الحكيـ(
قيادة الذي جمع )الحزبيف الكردييف ، الديموقراطي ب ،في بغداد ،ـ16/8/2007تشكمت يوـ 

                                                 

ـ لتكوف 1991اـ الذي فرضتو قوات التحالؼ ع 36ىو خط العرض  ،( الخط األزرؽ الذي يقصده المالكي1)
 المتعمؽ بحماية المدنييف العراقييف . 688كافة المناطؽ شمالو مناطؽ آمنة لؤلكراد ، وذلؾ وفؽ القرار 

،  الشرؽ األوسطشيرزاد ، المالكي يتحدى قيادة كردستاف ويعمف اليـو تشكيؿ )قيادة عمميات دجمة(  ،( شيخاني2)
 ـ .          2012سبتمبر 10،  12340عدد 
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الوطني بقيادة جبلؿ طالباني مع المجمس األعمى لمثورة اإلسبلمية  تحادمسعود البرازاني ، واال
قبؿ أف تتأـز العبلقة مع  ،الشيعي بقيادة الحكيـ ، وحزب الدعوة الشيعي بقيادة نوري المالكي(

ـ 2011 العاميفي بسبب الخبلفات الجيوسياسية وغيرىا ف ،رئيس الوزراء و زعيـ حزب الدعوةالمالكي 
 .ـ 2012-

وكاف تـ التوقيع عمى تأسيس التحالؼ الرباعي في بغداد، بمشاركة كؿ مف الرئيس " 
الوطني الكردستاني، ومسعود البرزاني، الذي يتزعـ  تحادالعراقي جبلؿ طالباني، الذي يتزعـ اال

مانية الكردية. باإلضافة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وىما الحزباف المذاف يمثبلف الكتمة البرل
ونائب رئيس الجميورية  ،الذي يتزعـ حزب الدعوة اإلسبلمية ،إلى رئيس الحكومة نوري المالكي

عادؿ عبد الميدي عف المجمس األعمى اإلسبلمي العراقي. ويمثؿ حزب الدعوة والمجمس األعمى 
 .  (1)" أحد أبرز كتمتيف داخؿ االئتبلؼ العراقي البرلماني الشيعي ،اإلسبلمي

بأف ىذا اإلتفاؽ ال يرقى لمستوى التحالؼ ، وذلؾ يعود لعمؽ الخبلفات بيف  ،وىناؾ مف يرى
 عد سقوط نظاـ الرئيس صداـ حسيف الجانبيف ، بالرغـ مف القواسـ المشتركة التي جمعتيـ أثناء وب

المجمس ويجمع بيف الحزبيف الكردييف الرئيسيف؛ الديمقراطي والوطني الكردستاني و "      
تحالؼ يسمى بالرباعي، وعمى الجانب  ،اإلسبلمي األعمى وحزب الدعوة "جماعتاف شيعيتاف"

عبد اهلل  اآلخر تجمعيما مذكرة تفاىـ وقعت مع الحزب اإلسبلمي العراقي "سني". ويستبعد
" أف "تكوف العبلقات :وفي حديثو لػ"نيوزماتيؾ ،سياسي كردي وعضو مجمس النوابوىو  ،صالح
قيميا األحزاب الكردية مع األحزاب العربية الشيعية والسنية تصؿ إلى مستوى التحالفات، التي ت

، إي مرحمتي 2003 عاـ رغـ وجود الكثير مف نقاط االلتقاء بيف الجانبيف، في فترتي قبؿ وبعد
معارضة السمطة وممارستيا"، بحسب تعبيره. ويشترؾ القيادي بالحزب اإلسبلمي العراقي عبد 

صالح، مف خبلؿ تأكيده عمى أف "ىناؾ  السامرائي، في الرأي مع السياسي الكردي عبد اهللالكريـ 
ف تمؾ المذكرة ال ترقى إلى مستوى أت بيف حزبو والحزبيف الكردييف، و مذكرة تفاىـ لمعبلقا

 (2) "التحالؼ، ال بؿ تحتاج إلى تفعيؿ" حسب تعبيره
لمجمس اإلسبلمي لمثورة اإلسبلمية الشيعي ، إلى أف )عمار الحكيـ( زعيـ ا ،ىنا ويشار      

دعا إلى تشكيؿ فيدرالية "عندما رأى أف الفدرالية الكردية قد أصبحت أمرا واقعا ال محالة منو ، 
 . (3)عية في الجنوب عمى غرار كردستاف" شي

                                                 

                     www.alarabiya.net  ـ ،2007تشكيؿ التحالؼ، العربية نت ، جبية التوافؽ السنية ال ترى جدوى في  (1)
حزب اهلل في العراؽ ،  ية ،تحقيقات : كركوؾ تعيد رسـ خارطة العبلقات بيف األحزاب الكردية والعرب ،البينة (2)

 www. Al- bayyan.comـ ، 2005

, 2007, عمار الحكيـ يطالب بتسريع تشكيؿ األقاليـ, اإلرؾبك  (3)

http://www.alittihad.ae/details.php?id=145732&y=2007 
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كيـ لـ يكف مفاجئا لكثير مف المراقبيف تمؾ الدعوة التي أطمقيا السيد عبد العزيز الح ،مف ىنا 
مش إحياء الذكرى صاحب األغمبية في البرلماف العراقي عمى ىا ،قائد االئتبلؼ العراقي الموحد

نحف نعتقد بأنو مف  :عندما قاؿ "بخصوص الفيدرالية ،شقيقو محمد باقر الحكيـ غتياؿالثانية ال
مؤيد وقد أثارت تمؾ التصريحات ردود فعؿ متفاوتة ما بيف ، لضروري تشكيؿ إقميـ في الجنوبا

"يجب أف نصر عمى  :ىادي العامري الذي قاؿ ،"منظمة بدر"حيث أيدىا رئيس  ،ومعارض
ال سنندـ عمى ذلؾ ،تشكيؿ إقميـ واحد في الجنوب "ما الذي حصمنا عميو مف  :" وتساءؿ قائبل وال

الحكومة المركزية غير القتؿ؟" معيدا إلى األذىاف عقود القمع التي عانى منيا كثير مف شيعة 
عمى أيدي الحكومات المتعاقبة في بغداد. كما قوبمت الدعوة بيتافات حماسية مف قبؿ  ،وبالجن

الذيف أخذوا يرددوف "نعـ.. نعـ لئلسبلـ. نعـ.. نعـ لمحكيـ"  ،عشرات اآلالؼ مف األنصار
 .  (1) "وىتافات أخرى

العديد مف  أف :قاؿ في تصريحات صحفية عندما ،غير أف الحكيـ عدؿ عف الفكرة
والبعض اآلخر ال  ،تطوير إلىبحاجة  ،مفاىيـ والشعارات والبرامج التي كاف يتبناىا المجمسال

انو ليس مف  إلىتوجد فرصة مبلئمة في الوقت الحاضر لتقبميا مف الشارع العراقي، مشيرا 
فيدرالي في وسط وجنوب الببلد،  إقميـ إنشاءالتركيز عمى موضوع  ،أجندتيـ في الوقت الراىف

ىـ مف يقدر فيما أرادوا استيفاء  ،وأبناء الشعب ،ىذا حؽ لمشعب العراقي كفمو الدستور فأمبينا 
 . أرادوا تأجيمو أو ،ىذا الحؽ

كانت أكثر تقاربا بفعؿ  ،أف العبلقات الكردية مع المجمس األعمى الشيعي يتضح ،وىكذا
، وبعد تدىور العبلقة  منذ االضطياد الذي لحؽ بكمييما إباف النظاـ السابؽ ،القواسـ المشتركة

 .  كرادبيف رئيس الوزراء نوري المالكي واأل

 :التيار الصدريعالقة األكراد ب – 4
، منذ البداية رؤية مختمفة بعض الشيء عف بقية الشيعة في العراؽكانت لمتيار الصدري 

يا قاؿ األمريكي البريطاني لمببلد ، وأعطى تصريحا نار  حتبلؿفزعيمو )مقتدى الصدر( عارض اال
نو سيكوف كحركة حماس الفمسطينية ، وحزب اهلل المبناني في مقاومة المحتؿ، إال أنو وفي أ فيو:

نفس الوقت أظير عداءا عميقا تجاه )البعثييف( وكؿ مف يسير في فمكيـ، حيث لعب )جيش 
در إلى مقتدى الص إيعازفبعد ، ورا ميما في المقاومة قبؿ إلغائوالميدي( الذراع المسمح لمتيار د

بالقتاؿ ضد القوات األمريكية حدثت اشتباكات طاحنة ودموية بيف قوات جيش الميدي  أتباعو
والنجؼ وكرببلء والكوت وسيطروا عمى  و )مدينة الشعمة( والقوات األمريكية في مدينة الصدر

                                                 

 www.annabaa.org، شبكة النبأ المعموماتية ،  حمد راسـ ، الفدرالية ومعضمة الدستور العراقيأ ،( النفيس1)

http://www.annabaa.org/
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س ، األمر الذي أحرج الحكومة العراقية أماـ األمريكاف ، فانعك جميع مدف جنوب ووسط العراؽ
األمر إلى عداء بيف )جيش الميدي( الذي اتيـ بممارسة أعماؿ عنؼ ضد مخالفيو مف السنة 

 وغيرىـ ، فعمدت القوات األمريكية بمعية القوات العراقية لوقؼ الجيش الصدري عف تماديو .
لمقضاء ـ( 2007)النسر األسود عاـ بعممية عسكرية "قامت قوات مشتركة عراقية أمريكية حيث 
بعد اتياـ التنظيـ  2007شيا جيش الميدي في مدينة الديوانية في شير أبريؿ عاـ عمى ممي

بدعوى مخالفتيـ لمشريعة  ،بينيـ نساء ،بإرىاب المواطنيف وقتؿ مواطنيف في الديوانية
 . (1)"اإلسبلمية

الدولة المؤقت، خرج  إدارةبعد التوقيع عمى قانوف بأف التيار الصدري و  ،ويذكر ىنا
ثـ وصمت  ،  اهلل، كردستاف عدو اهلل إال ال الو":  دى الصدر بمظاىرة حاشدة، ىاتفيفمقت أتباع
: ، فأجابو السيستاني سيستاني قدـ شكوى لعمي ال زعيما كرديا أفتفيد  ،مقتدى الصدر إلى أنباء
لكنو في خطبة لو بمسجد و  ،الخبرمقتدى الصدر كذب  ، ولكف ىمج إنيـعميؾ منيـ  ما

كانوا قد رأوا شيئا  إذا كرادوأف األ ،فدرالية طائفية" إلىبػ"عدـ المجوء  كرادألاالكوفة، نصح 
 . (2)"صداـ أتباعبؿ ىـ مف  ،ليسوا عربا فأولئؾمف العرب،  أغضبيـ
فيما بعد صفة  إلييا أضاؼفدرالية طائفية " ،كراداألفي فدرالية  مقتدى الصدر ويرى      

تفسر كؿ واقعة وحادثة وفؽ ثنائية التشيع والتسنف،  ،فيةينظر بعيوف شيعية صا ألنوالمنحرفة، 
الكردية، مثمما ىو موقؼ الجعفري  لمفدرالية الصدرفبغض  ،لمشكمةالكف ىذا ليس ىو جوىر 
وال  ،بوحدة العراؽ كما يذىب بعض المحمميف عبلقة لو بالعروبة وال ال ،منيا ومف ضـ كركوؾ

يتعمؽ رأسا بمخاوؼ  األمرتركماف كركوؾ، بؿ  وتشيع بعض ،كراداألبتسنف  أيضالو  ةعبلق
يغمقو!  أفمف قياـ دولة كردية، تفتح عمى الولي الفقيو بابا مف الشر ال يستطيع  إيرانية

 .  (3)"ضمت تمؾ الدولة الكردية ليا كركوؾ الغنية بالنفط إذاوبالخصوص 
 بغػػداد والنجػػؼتييػػأ فيػػو وفػػد سياسػػي كػػردي رفيػػع المسػػتوى لمتوجػػو إلػػى فػػي الوقػػت الػػذي " 

ولمراجػع الػديف مػف رئػيس إقمػيـ كردسػتاف مسػعود بػارزاني،  ،حامبل رسائؿ ميمة لمفرقاء السياسػييف
فاجػػأ زعػػيـ التيػػار الصػػدري مقتػػدى الصػػدر القػػوى السياسػػية بموقػػؼ ىػػو األكثػػر صػػراحة مػػف قبػػؿ 

نما مف ممؼ المناطؽ المتنازع عمييػا بػيف ا ، كػرادلعػرب واألتياره، ليس فقط مف قضية الفيدرالية، وال
فقػػد اعتبػػر الصػػدر فػػي بيػػاف نقمػػو ، مػػف الدسػػتور 140ال سػػيما فػػي محافظػػة ديػػالي بموجػػب المػػادة 

عمػػى نسػػخة منػػو، وجػػاء جوابػػا عػػف  اإلعبلمػػي فػػي مدينػػة النجػػؼ وحصػػمت الشػػرؽ األوسػػط مكتبػػو
                                                 

-http://www.al، 2007ؽ، جيش اإلماـ الميدي، موسوعة األف  (1)
offok.com/App_Controls/print_window.aspx?article_no=13482 

  www.albainah.net(البينة، الطبلؽ الكردي الشيعي في محكمة كركوؾ، نقبل عف وكالة حؽ،2)
 ( المرجع السابؽ. 3)
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ال  العراؽ إلػػى أمػػػورالفيدراليػػة سػػوؼ تػػؤدي بػػو بشػػأف موقفػػو مػػف الفيدراليػػة، أف سػػؤاؿ ألحػػد أتباعػػ
وأضػػػاؼ ردا عمػػػى سػػػؤاؿ بخصػػػوص مػػػا اعتبػػػر تصػػػاعدا لممطالػػػب الكرديػػػة بضػػػـ  تحسػػػف عقباىػػػا
جر أمػورا ىذا ما كنا نحػذر منػو بػأف الفيدراليػة سػتوالسعدية إلى إقميـ كردستاف، أف مدينتي خانقيف 
ال يخفػػػى عمػػػيكـ تصػػػاعد وتيػػػرة االسػػػتفزازات مػػػف قبػػػؿ بعػػػض القيػػػادات  :وقػػػاؿ ،ال تحسػػػف عقباىػػػا

أو المطالبػة بضػـ مػدينتي  ،الكردية المتنفذة، المتمثؿ بعض تمؾ االستفزازات في كركػوؾ واألحزاب
االسػػتفزازات تػػزداد حينمػػا تسػػوء العبلقػػة مػػيـ كردسػػتاف، مشػػيرا إلػػى أف تمػػؾ خػػانقيف والسػػعدية إلػػى إق

  (1)"ب موعد انسحاب القوات األميركيةأو حيف يقتر  ،دولة القانوف والقائمة العراقيةبيف قائمة 
ف مف جيتو أكد نائب رئيس كتمة التحالؼ الكردسػتاني فػي البرلمػاف العراقػي محسػف السػعدو "      

لػـ يقولػوا يومػا إنػو يجػب أف تضػـ ىػذه المنطقػة أو تمػؾ أو  كػراداألاألوسػط أف  لمشػرؽفي تصػريح 
 ىػػذه المدينػػة أو تمػػؾ إلػػى إقمػػيـ كردسػػتاف، بػػؿ ىػػـ يؤمنػػوف بػػأف ىنػػاؾ دسػػتورا وىػػذا الدسػػتور صػػوت

أف المنػػػاطؽ المتنػػػازع عمييػػػا وبصػػػرؼ  :وأضػػػاؼ«. عميػػػو الشػػػعب العراقػػػي وأصػػػبح ممزمػػػا لمجميػػػع
النظر عف موقؼ ىذا الطرؼ أو ذاؾ منيػا، محكومػة بآليػة دسػتورية، وىػذه اآلليػة ىػي التػي تحػدد 
ولسنا نحف كطرؼ كردي أو أي طرؼ آخػر عائػديتيا، وبالتػالي فػإف األمػر ال يحتػاج إلػى تصػعيد 

الدسػػتور عدوف أف أوضػػح السػػ و يجػػر إلػػى مشػػكبلت نحػػف فػػي غنػػى عنيػػايمكػػف أف  أو فيػػـ آخػػر
العراقػػػػي حػػػػدد مفيػػػػـو العبلقػػػػة بػػػػيف المركػػػػز واإلقمػػػػيـ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالفيدراليػػػػة، حيػػػػث قػػػػاؿ بػػػػاإلدارة 
البلمركزيػػة فػػي المحافظػػػات غيػػر المنتظمػػػة بػػإقميـ وبالفيدراليػػة بالنسػػػبة إلقمػػيـ كردسػػػتاف وىػػو أمػػػر 

   (2)"بالتالي فإننا ال نستطيع أف نغير مضموف ىذا الدستورمعروؼ لمجميع، و 
الػػذي كػػاف لػػو بقػي أف نػػذكر الحػػوزة العمميػػة التػػي يرأسػػيا المرجػػع الشػػيعي )عمػػي السيسػػتاني(       

دعػػا إلػػى )مقاومػػة المحتػػؿ سػػمميا( بػػدعوى  الطائفيػػة فػػي العػػراؽ ، كمػػا أنػػو دور كبيػػر فػػي وأد الفتنػػة
 ف الذيف ال يمتمكػوف السػبلح النػوعي لمواجيػة األمريكػاف والبريطػانييف ،الحفاظ عمى أرواح العراقيي

 ويقيـ السيستاني في النجؼ األشرؼ .  ىذا
 إبػػػػراىيـ )السػػػػابؽ( صػػػػرح رئػػػػيس الػػػػوزراء العراقػػػػيمػػػػف الفدراليػػػػة فقػػػػد "موقفػػػػو  وبخصػػػػوص       

اختارىػا  إذادرالية عمي السيستاني ال اعتراض لديو عمى اعتماد الفي شيعيالمرجع ال أف  ،الجعفري
 . (3) "لمتشريع في الدستور أساسيامصدرًا  اإلسبلـالعراقيوف، ويرى 

                                                 

متنازع عمييا إلقميـ كردستاف، الشرؽ األوسط،  ( مصطفى، حمزة، الصدر يعمف رفضو لمفيدرالية وضـ مناطؽ1)
 ـ 29/9/2011، 11993عدد 

  .( المرجع السابؽ2)
السيستاني ال يعترض عمى الفيدرالية  ،مكتب المرجع األعمى سماحة آية اهلل العظمى الحاج عمي السيستاني (3)

ـ ، 2005، في اإلعبلـالعراؽ، المرجعية  ويأمؿ أف يكوف اإلسبلـ مصدرا أساسيا لمتشريع في دستور
www.sistani.org 

http://www.sistani.org/
http://www.sistani.org/
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ومع أف ىذا التصػريح يوضػح موافقػة )المرجػع( لمفدراليػة ، إال أنػو كػاف يحمػؿ )أي المرجػع( موقفػا 
 مغايرا مف قضية )كوكوؾ( المتنازع عمييا بيف )اربيؿ وبغداد( 

تبمػغ بموقػؼ المرجػع الشػيعي  األبيضالبيت  أف ،عمي السيستانيقالت مصادر قريبة مف " و     
عطائيػػػا  اإلدارةالػػػرافض لفصػػػؿ كركػػػوؾ عػػػف   أفوأكػػػدت المصػػػادر ،  كػػػرادلؤلالمركزيػػػة العراقيػػػة وال

،  وبػػيف اسػػتمرار دعمػػو لمجمػػؿ العمميػػة السياسػػية فػػي الػػببلد ،السيسػػتاني ربػػط بػػيف قضػػية كركػػوؾ
ولػػف يسػػمح  ،بأنيػػا عمامػػة العػراؽ وعمامتػػو ،نػة كركػػوؾالسيسػػتاني وصػػؼ مدي أفوتقػوؿ المصػػادر 

تـ الدوس عمى مطالب  إذا ،نو ىدد بسحب تأييده الذي ساىـ ببناء حكومة في العراؽأو  ،بسقوطيا
ف المرجع الشيعي إومات فووفقًا لممتاح مف المعم،  سكاف المدينة العرب والتركماف وبقية المكونات

يػدخميا فػي كامػؿ السػيطرة  مف كامؿ السيادة العراقية واليخرجيا  ال ،طالب بوضع خاص لكركوؾ
والحكومػػة فػػي  ،ومػػف يمػثميـ ،المعنيػة وىػػـ سػكاف كركػػوؾ لؤلطػػراؼالكرديػة تاركػػًا تحديػد التفاصػػيؿ 

 . (1) "كرادواألبغداد 
رئيس الوزراء نوري المالكي وقادة آخريف  ،اإلسبلمي األعمىوالمجمس يتيـ البرزاني و ىذا 

وىػػو مػػا انعكػػس عمػػى شػػكؿ تنسػػيؽ  ،مضػػغط عمػػى واشػػنطفلبحمػػؿ السيسػػتاني فػػي حػػزب الػػدعوة 
بػأف  ،ويرى محمموف مػف داخػؿ الوسػط العراقػي الشػيعي، بحكومة المالكي  لئلطاحةكردي مجمسي 

 األعمػػػىبشػػػأف فػػػرض سػػػيطرتيـ عمػػػى مدينػػػة كركػػػوؾ مػػػف قبػػػؿ المجمػػػس  كػػػراداألالػػػدعـ الػػػذي يمقػػػاه 
تحػت سػػيطرة  ،لخمػؽ جنػػاحيف فػي شػػماؿ العػراؽ وجنوبػػو انيػػةإير  بإسػتراتيجيةليػا عبلقػػة  ،اإلسػبلمي

تركيػا والسػعودية والمػتبلؾ ورقػة قػوة أمػاـ  ،لموازنة العبلقػة مػع الجػاريف الكبيػريف ،والمجمس كراداأل
 الواليات المتحدة داخؿ العراؽ نفسو.

 :حزب اهلل العراقيعالقة األكراد ب – 2
 ،وىو حزب شيعي يؤمف )بوالية الفقيو( ،ة(اشتؽ اسمو مف اسـ منظمة )حزب اهلل المبناني

  (2)" حتبلؿالعراؽ ، ونفذ عدة عمميات ضد اال احتبلؿـ بعد 2003وبدأ عممو المسمح منذ عاـ "
حيث وجو تيديدات لمممكة  ،ظير عداءا واضحا لممسمميف السنة الذيف وصفيـ )بالوىابية(أولقد  .

 .  رادكلؤل أخرىالعربية السعودية ، كما وجو تيديدات 
إنو واثؽ البطاط قائد جيش المختار التابع  :قاؿ ،ظير وجو جديد في الساحة العراقية"و      

لحزب اهلل العراقي، ونسبت إلى البطاط مجموعة تيديدات أبرزىا تيديد لمسعودية باستيدافيا، 

                                                 

( المرجع الشيعي األعمى )عمي السيستاني( : كركوؾ عمامة العراؽ وعمامتي ولف اسمح بسقوطيا ! ، موقع 1)
 netwww.kitabiya.ـ ، 2008كتابات ، النجؼ األشرؼ ، 

يٕلع انغبنجٌٕ , يٕلع ؽية هللا انعوالٙ اإلنكزؤَٙ,   (2)

http://www.algalibon.net/news.php?action=list&cat_id=6 

http://www.kitabiya.net/
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يدات إلى باإلضافة لتيديد العامميف في ميناء مبارؾ في الكويت بقصفيـ ، كما وّجو البطاط تيد
ومحاولة التمدد إلى محافظات كركوؾ  ،يحّذرىـ فييا مف استغبلؿ ضعؼ حكومة المالكي كراداأل

المميوف عنصر، في حيف تناقمت مصادر إعبلمية  إلىوالموصؿ، زاعمًا أف تعداد جيشو يصؿ 
رغـ بتيمة إثارة الفتنة الطائفية،  ،بحقو اعتقاؿخبر ىروب البطاط إلى سوريا بعد صدور مذكرة 

   (1)"أف الحكومة العراقية لـ تؤكد أو تنفي صحة ىذا الخبر
لمبعثييف  كما أف الحزب ىدد أيضا )نوري المالكي( رئيس الوزراء بعد تفشي أخبار تسمح

لممشاركة في الخدمة الحكومية ، األمر الذي احتج عميو  ،جـر ضد العراقييفممف لـ يمارسوا أي 
 أيضا الصدريوف . 

تركيبة السياسية في العراؽ ، حيث تتشابؾ األمور معا ، وتتوافؽ وتختمؼ وىكذا تتضح ال
المواقؼ وفؽ المصالح الحزبية والقومية في الببلد ، كما ويظير جميا مدى تأثير المحيط اإلقميمي 

الشيعية  –عمى المواقؼ السياسية المختمفة في العراؽ ، كما تتضح صورة الخبلفات الشيعية 
السنية ، والعربية الكردية ، مما يجعؿ مف العراؽ بمدا غير مستقر بسبب  –نية أيضا ، وكذلؾ الس

 تشابؾ المواقؼ واختبلفاتيا . 
يسعوف إلى مزيد مف الصبلحيات في اإلقميـ أو الحكومة  كرادأف األ ،ىناويتضح 

ية في بغداد ، كما يصروف عمى مد نفوذ اإلقميـ نحو مناطؽ ذات أىمية اقتصادية تحاداال
ؽ المستقطعة ستراتيجية مثؿ )كركوؾ النفطية( وغيرىا مف المناطؽ المتنازع عمييا ، أو المناطوال 

حيث يرى غالبية أىؿ السنة العرب بأف ىذا التطمع الكردي يميد الطريؽ  وفؽ التوصيؼ الكردي
أي مثمما حصؿ في السوداف ، حيث استقؿ الجنوب رويدا رويدا حتى انفصؿ ، نحو ) السودنة(

الذيف وقع  كرادعف البمد األـ ، في حيف يرى بعض الشيعة العرب بأف ىذا التطمع حؽ لؤل تماما
بيـ ظمـ كبير إباف حكـ الرئيس صداـ حسيف ، إال أف المفارقة الشيعية الكبرى جاءت مف جانب 

مزيدا مف الحقوؽ  كرادحزب الدعوة( الحاكـ الذي يرفض ويتمكأ في إعطاء األ –)نوري المالكي 
اطؽ النزاع ، وقضايا إدارية أخرى ، حيث يسعى المالكي لبسط سيطرتو عمى مزيد مف في من

 المحافظات ، ويمتمؾ مزيدا مف زماـ الصبلحيات اإلدارية في العراؽ .
أف حالة التمدد اإلسبلمي السني ، عربا وكردا ، وبخاصة حممة الفكر  ،يتضح مما سبؽ      

عمى مزيد مف التمدد والصبلحيات ، كما أف  كرادوؿ األالسمفي الجيادي قد تقؼ حائبل دوف حص
إلى  كرادإصرار المالكي عمى بسط سيطرتو عمى مناطؽ النزاع ستجعؿ مف الصعب أف يصؿ األ

 والصراع بيف األطراؼ السياسية في العراؽ .  قتتاؿأىدافيـ ، األمر الذي ينذر بمزيد مف اال

                                                 

 .ـ ، مرجع سابؽ2013، دبي ، كويت واألكراد والمتظاىريف حزب اهلل العراقي ييدد السعودية وال ،العربية (1)
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تجعؿ  ،ت بيف العراقييفية( التي تمعب عمى التناقضاكما أف التدخبلت )الدولية واإلقميم       
السياسي في ظؿ الدستور العراقي  كرادمستبعدا، إال أف واقع األ في الببلد أمرا ستقرارمف حالة اال
المثيرة لمجدؿ، والمختمؼ عمييا، ستضيؼ  140ـ، وبخاصة وفؽ نص المادة 2005الدائـ لمعاـ 

 كرادالعبلقات الكردية العراقية، كما أف حالة التنافس بيف األ حتما مزيدا مف الضبابية أماـ مستقبؿ
 تحاد، حيث يتنافس الحزبيف الكبيريف، الديموقراطي واالستقرارأنفسيـ، قد تثير أجواء مف عدـ اال

الوطني، عمى كسب مزيد مف الصبلحيات والوظائؼ الرفيعة في اإلقميـ، إلى جانب ما ينمو في 
مفي ينظر لقيادة اإلقميـ كقيادة عممانية ال تطبؽ الشريعة اإلسبلمية اإلقميـ مف توجو جيادي س

وتاليا فيي واجبة القتاؿ، إضافة إلى حالة التنافر بيف الكرد والسنة العرب الذيف خاضوا معارؾ 
، وعمموا عمى معارضة الفيدرالية حتبلؿبالتواطؤ مع اال كرادضد القوات األمريكية، واتيموا األ

وتسميـ مناطؽ النزاع لمكرد، مع ما يترتب عمى ذلؾ مف تشدد في المواقؼ بعد تغمغؿ منظمة 
القاعدة اإلسبلمية السنية داخؿ العراؽ وحتى كردستاف، مما سيزيد مف حالة الصراع بيف 

حيث يشيد اإلقميـ حرية األطراؼ المتناحرة، ويبقى التحدي األكبر لممعارضة الكردية نفسيا، 
حزبية شيدت ميبلد تنظيمات جديدة معارضة، إضافة إلى تقوية نفوذ المنظمات الكردية 

د عمى حؿ اكر ، مما ينذر بوقوع مزيد مف الخبلفات التي قد ال تساعد األأصبلالمعارضة 
ط د كعادتيـ إلى التحالفات وفؽ المصالح مع المحياكر مشاكميـ مع بغداد، حيث سيعمد األ

 اإلقميمي وحتى المحمي العراقي مما سيؤثر عمى مستقبميـ السياسي ويعيدىـ لموراء. 
العراؽ مع القوى السياسية األخرى، سنية  أكرادإلى طبيعة عبلقة  ،يشير ىذا الفصؿختاما 

يتضح أف  وشيعية، بحيث تميزت ىذه العبلقة بالتذبذب وفؽ المتغيرات السياسية في الببلد، حيث
 التي وقفتالفكر السمفي الجيادي  حالة إلسبلمي السني ، عربا وكردا ، و خصوصادد احالة التم

، كما أف إصرار المالكي عمى بسط تعمى مزيد مف التمدد والصبلحيا كرادحائبل دوف حصوؿ األ
إلى أىدافيـ ، األمر الذي  كرادسيطرتو عمى مناطؽ النزاع ستجعؿ مف الصعب أف يصؿ األ

 راع بيف األطراؼ السياسية في العراؽ . ينذر بمزيد مف الص
كما أف التدخبلت )الدولية واإلقميمية( التي تمعب عمى التناقضات بيف العراقييف تجعؿ 

السياسي في ظؿ الدستور العراقي  كرادفي الببلد أمرا مستبعدا، إال أف واقع األ ستقرارمف حالة اال
لمثيرة لمجدؿ، والمختمؼ عمييا، ستضيؼ ا 140ـ، وبخاصة وفؽ نص المادة 2005الدائـ لمعاـ 

 كرادحتما مزيدا مف الضبابية أماـ مستقبؿ العبلقات الكردية العراقية، كما أف حالة التنافس بيف األ
 تحاد، حيث يتنافس الحزبيف الكبيريف، الديموقراطي واالستقرارأنفسيـ، قد تثير أجواء مف عدـ اال

لوظائؼ الرفيعة في اإلقميـ، إلى جانب ما ينمو في الوطني، عمى كسب مزيد مف الصبلحيات وا
اإلقميـ مف توجو جيادي سمفي ينظر لقيادة اإلقميـ كقيادة عممانية ال تطبؽ الشريعة اإلسبلمية 
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د والسنة العرب الذيف خاضوا معارؾ اكر وتاليا فيي واجبة القتاؿ، إضافة إلى حالة التنافر بيف األ
، وعمموا عمى معارضة الفيدرالية حتبلؿبالتواطؤ مع اال كرادألضد القوات األمريكية، واتيموا ا

د، مع ما يترتب عمى ذلؾ مف تشدد في المواقؼ بعد تغمغؿ منظمة اكر وتسميـ مناطؽ النزاع لؤل
القاعدة اإلسبلمية السنية داخؿ العراؽ وحتى كردستاف، مما سيزيد مف حالة الصراع بيف 

كبر لممعارضة الكردية نفسيا، حيث يشيد اإلقميـ حرية األطراؼ المتناحرة، ويبقى التحدي األ
حزبية شيدت ميبلد تنظيمات جديدة معارضة، إضافة إلى تقوية نفوذ المنظمات الكردية 

د عمى حؿ اكر مما ينذر بوقوع مزيد مف الخبلفات التي قد ال تساعد األ المعارضة أصبل،
لتحالفات وفؽ المصالح مع المحيط د كعادتيـ إلى ااكر مشاكميـ مع بغداد، حيث سيعمد األ

 اإلقميمي وحتى المحمي العراقي مما سيؤثر عمى مستقبميـ السياسي ويعيدىـ لموراء. 
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 ـ2011ـ وحتػػػػى العػػػػاـ 2003شػػػػكمت األحػػػػداث الجاريػػػػة عمػػػػى أرض العػػػػراؽ منػػػػذ العػػػػاـ 

كثيرا مػف تطػور  كرادالعراؽ السياسي، حيث استفاد األ أكرادمنعطفا حادا، وعبلمة فارقة في تاريخ 
األحداث التي أدت إلى خمع حكـ الرئيس صداـ حسػيف، وصػياغة وتمريػر الدسػتور العراقػي الػدائـ 

العراقيػػػة التػػػي أسػػػفرت عػػػف نجػػػاح جػػػبلؿ  نتخابػػػاتـ الػػػذي أقػػػر الفيدراليػػػة، وكػػػذلؾ اال2005عػػػاـ 
البرازانػػػي  انتخػػػابعػػػف  أيضػػػاً الكرديػػػة المحميػػػة التػػػي أسػػػفرت  نتخابػػػاتطالبػػػاني لحكػػػـ العػػػراؽ، واال

العػػراؽ نتيجػػة لمػػواقفيـ  كػػرادلرئاسػػة اإلقمػػيـ الكردسػػتاني،  حيػػث جػػاءت ىػػذه التطػػورات السياسػػية أل
ة قبػػؿ مسػػاعدات لمقػػوات األمريكيػػ كػرادالمؤيػدة إلنيػػاء نظػػاـ الحكػػـ البعثػي فػػي بغػػداد، حيػػث قػػدـ األ

ـ مػػػرورا بمشػػػاركة قػػػوات 2002وأثنػػػاء غػػػزو العػػػراؽ، ابتػػػداء مػػػف المشػػػاركة فػػػي مػػػؤتمر لنػػػدف عػػػاـ 
يـ لعػػػدد مػػػف أعضػػػاء وأفػػػراد النظػػػاـ اعتقػػػالالكرديػػػة فػػػي القتػػػاؿ إلػػػى جانػػػب األمريكػػػاف، و  بشػػػمركةال

ب السابؽ وتسميميـ لمقوات األمريكية، مثمما حصؿ مع طو ياسيف رمضاف وغيره، وانتياء بفػتح بػا
 الواليات المتحدة.ية مع قتصادالعبلقات الدبموماسية واال

األوروبػي  تحادمع دوؿ اال كرادكما بمور التطور السياسي الكردستاني العراقي عبلقات األ 
ـ، إال أف 2003الػػػذي تباينػػػت ردود أفعالػػػو رسػػػميا وشػػػعبيا بشػػػأف شػػػف الحػػػرب عمػػػى العػػػراؽ عػػػاـ 

األوروبػي،  تحػادمؿ معيػا وفػؽ السياسػة الخارجيػة لػدوؿ االسياسة األمر الواقع كاف ال بد مف التعا
وبخاصة بريطانيا التي خاضت الحرب ضد العراؽ وساىمت فػي فػرض وضػع السياسػات العراقيػة 

العػػراؽ،  أكػػرادـ والػػذي جػػاء موافقػػا لرغبػػة 2005وعمػػى رأسػػيا صػػياغة وتمريػػر الدسػػتور الػػدائـ عػػاـ 
والبريطانييف في إسقاط نظاـ بغداد، وتشكيؿ حكومػة الذيف تقاطعت أىدافيـ مع أىداؼ األمريكاف 
قػػرار حػػؽ األ فػػي الفيدراليػػة وفػػؽ نصػػوص الدسػػتور الػػدائـ، حيػػث  كػػرادقواميػػا المعارضػػة العراقيػػة، وال

األوروبػي، إضػافة  تحػادفي فتح أبواب التبادؿ الدبموماسي مػع عػدد كبيػر مػف دوؿ اال كرادنجح األ
 غربية. ية مع شركات اقتصاديات اتفاقإلى عقد 
الدبموماسػػػي فيمػػػا بيػػػنيـ وبػػػيف  عتػػػراؼالعػػػراؽ فػػػي فػػػتح أبػػػواب التعػػػاوف واال أكػػػرادىػػػذا ولقػػػد نجػػػح  

، حيػػث كػػاف أربيػػؿالمجتمػػع الػػدولي، بحيػػث تمكنػػوا مػػف إقنػػاع ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة الفتتػػاح مكتػػب ليػػا فػػي 
طيػػراف فػػي شػػماؿ لممنظمػػة الدوليػػة دور ميػػـ فػػي مجريػػات األحػػداث فػػي العػػراؽ، وتحديػػد منطقػػة حظػػر ال

دولػػي جغرافػػي بالكيػػاف الكردسػػتاني شػػماؿ العػػراؽ، كمػػا اتجيػػوا نحػػو فػػتح  اعتػػراؼالعػػراؽ، ممػػا شػػكؿ أوؿ 
أبػػواب العبلقػػات مػػع الػػدوؿ الكبػػرى ذات العضػػوية الدائمػػػة فػػي مجمػػس األمػػف الػػدولي، كروسػػيا والصػػػيف، 

 أربيػػؿزيػػارات المتبادلػػة بػػيف ات دبموماسػػية مػػع كمييمػػا مػػف خػػبلؿ الاعترافػػمػػف كسػػب  كػػرادبحيػػث تمكػػف األ
ا سياسػيا اعترافػ، ممػا يعتبػر أربيػؿبافتتاح قنصمية روسية في  كرادوكؿ مف موسكو وبكيف، حيث حظي األ

 في العالـ . إستراتيجيةبالكياف الكردستاني في شماؿ العراؽ، مف دولة ذات أىمية 
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 :المبحث األول
 م  2112عام  العراق احتاللاألمريكي  إبان  –التعاون الكردي 

تقاطعػػت المصػػالح األمريكيػػة والكرديػػػة فػػي الرغبػػة المشػػتركة إلنيػػػاء حكػػـ الػػرئيس صػػػداـ  
حسيف، حيث باتت القضية تمثؿ لكؿ مػف اإلدارة األمريكيػة والمعارضػة الكرديػة أمػر ال مفػر منػو، 
وأف الخػػبلص مػػف نظامػػو بػػات يشػػكؿ مسػػتقببل لممعارضػػة العراقيػػة وبخاصػػة الشػػيعة فػػي الجنػػوب، 

ـ الػػػذي وضػػػع األسػػػس 2002فػػػي مػػػؤتمر لنػػػدف عػػػاـ  كػػػرادحيػػػث شػػػارؾ األد فػػػي الشػػػماؿ، اكػػػر واأل
الكردية شاركت بشػكؿ فاعػؿ فػي مجريػات  بشمركةوالقواعد لما بعد الرئيس صداـ، كما أف قوات ال

مبلحقتيػا ألعضػاء حػزب البعػث الػذيف تػواروا عػف األنظػار بعػد  إلىـ، إضافة 2003الحرب عاـ 
األمر الذي  وسمموىـ لمقوات األمريكيةعتقموا عدد منيـ مثؿ )طو ياسيف رمضاف( سقوط بغداد، فا

أجػج الصػراع الطػائفي  ممػاد وخصػوميـ السياسػييف فػي العػراؽ، اكػر أبوابا مػف الصػراع بػيف األ فتح
موطئ قدـ  إيجاد إلىد كانوا يتطمعوف مف وراء ىذا التعاوف مع األمريكاف اكر في الببلد، إال أف األ

العػػراؽ، األمػػر الػػذي حػػازوا عميػػو حػػيف اعػػتبلء جػػبلؿ طالبػػاني لسػػدة الحكػػـ الرئاسػػي فػػي  ليػػـ فػػي
يمكػػف تقسػػيـ مراحػػؿ العبلقػػات ىػػذا و "، أربيػػؿنػػي لسػػدة الحكػػـ الرئاسػػي فػػي بغػػداد، ومسػػعود البرازا

  (1) األمريكية العراقية إلى أربع ىي:
والتػػي تمثػػؿ  1980 عػػاـ اإليرانيػػة فػػيوالحػػرب العراقيػػة  1979 عػػاـ : مرحمػػة الثػػورة اإليرانيػػةأوال -

 مرحمة التقارب والتعاوف وااللتقاء عمى ىدؼ كبح جماح الثورة. 
العراقػػي لمكويػػت وأزمػػة وحػػرب الخمػػيج الثانيػػة والتػػي تمثػػؿ مرحمػػة قمػػة  جتيػػاح: مرحمػػة االثانيةةا -

 العراقية.  -األزمة في العبلقات األمريكية 
والتػػي تتمثػػؿ بمرحمػػة تطبيػػؽ قػػرارات  ،2001-1991ثانيػػة : مرحمػػة مػػا بعػػد أزمػػة الخمػػيج الثالثةةا -

 األمـ المتحدة والتفتيش واالحتواء 
وىػػذه المرحمػػة شػػيدت ، سػػبتمبر 11: مرحمػػة إدارة بػػوش والتػػي تكػػرس نيجيػػا بعػػد أحػػداث رابعةةا -

والتػي كػاف العػراؽ  ،أو ما أسميت فيما بعد دوؿ "محػور الشػر" ،الخمط بيف اإلرىاب والدوؿ المارقة
 "طميعتيافي 

يتمركػػػز حػػػوؿ وقػػؼ مفيػػػوـ تصػػػدير الثػػػورة  ،األمريكػػػي ىتمػػاـففػػي المرحمػػػة األولػػػى كػػػاف اال       
راف الحػػػرب بػػػيف مػػػف خػػػبلؿ إشػػػعاؿ نيػػػ أيضػػػاً اإليرانيػػػة إلػػػى دوؿ الجػػػوار ، والػػػى إضػػػعاؼ العػػػراؽ 

سػناد الطػرفيف السػتمرار ح ،ومػف ىنػا الدولتيف الجاريف . الػة عمػدت الواليػات المتحػدة عمػى دعػـ وال
                                                 

 مرجع سابؽـ، 2003ـ، الجزيرة نت، 2003-1979األمريكية  –اقية معتز، العبلقات السياسية العر  سبلمة،  (1)
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نياؾ بعضيما البعض .ال فمقد انعكػس الموقػؼ األمريكػي  ،أما عمى الجبية الكردية حرب بينيما وال
سػػناد التحالفػػات المحميػػة بػػيف  ،فػػي حينػػو يػػراف مػػف جيػػة ، وبػػيف  أكػػرادعمػػى دعػػـ وال  أكػػرادالعػػراؽ وال

ع العػػراؽ وحكومػػة بغػػداد مػػف جيػػة أخػػرى ، حيػػث تحػػالؼ الحػػزب الػػديموقراطي بقيػػادة البرازانػػي مػػ
الػػوطني بقيػػادة الطالبػػاني مػػع بغػػداد )فػػي حينػػو( بحيػػث عمػػدت الواليػػات المتحػػدة  تحػػادإيػػراف ، واال

 لدعـ الطرفيف سرا لضماف استمرارية حالة الحرب بينيما . 
العراؽ لمكويت عاـ  اجتياحالعراقية بسبب  –وفي المرحمة الثانية تأزمت العبلقات األمريكية       
العػػراؽ ،  انسػػحاب، جػػاءت قػػرارات مجمػػس األمػػف الػػدولي تػػدعو إلػػى  نسػػحابـ  ورفضػػو اال1990

نشػػاء منطقػػة حظػػر جػػوي يمنػػع بموجبيػػا العػػراؽ مػػف التحميػػؽ فوقيػػا ، ممػػا شػػكؿ كيانػػا كرديػػا فػػي  وال
 .  واليات المتحدةتحت حماية بريطانيا وال ستقبلؿالشماؿ يتمتع بمزيد مف الحرية اال

مريكيػػة ػ الكرديػػة نجػػد أف كػػؿ طػػرؼ كانػػت لػػو حسػػاباتو لمعبلقػػات األ وفػػي معػػرض الدراسػػة"      
أعقػاب  فػي العراقػيأصػاب الحكػـ  الػذيعمػى أسػاس الضػعؼ 1991تمػردوا عػاـ  كرادالخاصة فاأل

مكانية البدء  األمريكيضربات قوات التحالؼ، وعمى أمؿ الدعـ  تحقيػؽ حمػـ إقامػة دولػة  فيليـ وال
 فػيالكامػؿ  الػذاتيؿ تقػدير الحصػوؿ عمػى الحكػـ شػماؿ العػراؽ أو عمػى أقػ فػيكردستاف بنواة تبدأ 

فرصػػة إلنيػػاؾ العػػراؽ  كػػرادالتشػػجيع والػػدفع نحػػو انتفاضػػة األ فػػيحػػيف أف الواليػػات المتحػػدة رأت 
ػ  1991أبريػؿ 20 فػيبالقػاىرة  صػحفيمػؤتمر  فػيتزكوؼ وأعمػف الجنػراؿ شػوار  .سياسيا وعسكريا 

الخمػيج فعمػر المشػكمة الكرديػة قػرف مػف  فػيؼ لـ تنبػع جػذورىا مػف انتصػار التحػال كرادأف ثورة األ
كانػت ليػـ تطمعػات وتوقعػات بإقامػة وطػف  كػرادالزماف، ومنذ نياية الحرب العالمية األولػى فػاف األ
ألمػػت بيػػـ عػػف طريػػؽ عمميػػة  التػػيالكارثػػة  فػػي كػػرادليػػـ ػ واكتفػػت الواليػػات المتحػػدة بمسػػاعدة األ

ألػػؼ الجػػئ عنػػد الحػػدود التركيػػة ػ العراقيػػة  400ػ  حػػواليإنسػػانية واسػػعة لتقػػديـ المسػػاعدة إلػػى 
 كػرادبإنشػاء منػاطؽ عازلػة تكػوف مػبلذا لبلجئػيف أو ػ جيػوب آمنػة ػ لؤل البريطػانيوتطبيػؽ االقتػراح 

لمعػػراؽ  1991 أبريػػؿ فػيداخػؿ العػػراؽ حيػث وجيػػت قػوات الحمفػػاء بقيػادة الواليػػات المتحػدة تحػػذيرا 
وقػد اتضػح  .الشػماؿ  فػي كرادلجأ إلييا األ التيمنطقة ال في حربينشاط  بأيباالمتناع عف القياـ 

تصػػريح بػػوب ىػػؿ  فػػي كػػرادالجيػػود المبذولػػة لمسػػاعدة البلجئػػيف األ فػػيحجػػـ المسػػاعدة األمريكيػػة 
 أمريكػي عسػكري 5600أورد فيػو مشػاركة  الػذي 1991 أبريػؿ 19ػ  فػيالمتحدث باسػـ البنتػاجوف 

طائرة أمريكية وروسية  50 وحواليتركيا  فيأساسا تمؾ الجيود إضافة إلى الجنود المتمركزيف  في
سػاعة  24غضػوف  فيطنا مف المواد الغذائية والمعدات قد ألقيت لبلجئيف  292وحيث صرح أف 
 فػػي كػػرادطنػػا وتحولػػت جيػػود الواليػػات المتحػػدة إلػػى جمػػع األ 1854ليػػا بمػػغ  يواف الػػوزف اإلجمػػال

تحػػػدة إف الػػػدافع لتمػػػؾ المسػػػاعدة ىػػػو إنسػػػانى عػػػدد مػػػف المعسػػػكرات بػػػالعراؽ واعتبػػػرت الواليػػػات الم
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محػض فقػد اسػتخدمت الورقػة  سياسػيىػو  األمريكػيمحض غير أف الوقائع تشػير إلػى أف اليػدؼ 
  (1)"الكردية عمى المدى الطويؿ وخمقت وضع اسمو ػ شماؿ العراؽ ػ خارج سيادة العراؽ نفسو

لعػػراؽ لمسػػماح لفػػرؽ التفتػػيش الدوليػػة وفػػي المرحمػػة الثالثػػة التػػي شػػيدت قػػرارات دوليػػة تػػدعو ا      
لدخوؿ العراؽ وتفتيش منشآتو العسػكرية والتػي مػف المفتػرض احتوائيػا عمػى )أسػمحة دمػار شػامؿ( 

أمانػػػا أكثػػػر بعػػػد مػػػا عػػػانوه مػػػف سػػػوء  كػػػرادحسػػػب اإلدعػػػاء األمريكػػػي والبريطػػػاني ، ممػػػا أعطػػػى األ
 قا . استخداـ بغداد لؤلسمحة الكيميائية التي قصفت بيا حمبجة ساب

ـ 2001أمػػػا فػػػي المرحمػػػة الرابعػػػة والتػػػي جػػػاءت بعػػػد أحػػػداث الحػػػادي عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر        
األمريكية نحػو )أفغانسػتاف والعػراؽ( حيػث شػنت الواليػات المتحػدة وحمفائيػا  تياـاتجيت أصابع اال

ي الغربييف وما يعرؼ بالتحالؼ الشمالي األفغاني ىجوما مسمحا ضد حكومة طالباف اإلسبلمية  ف
)الشػيخ أسػامة بػف الدف( زعػيـ  اعتقػاؿـ لئلطاحة بحركة طالباف الحاكمة ، وبيدؼ 2001أكتوبر 

 ف .تنظيـ القاعدة المقيـ في أفغانستاف برعاية حركة طالبا
األمريكيػة فػي أكثػر مػف تصػريح ليػا عبػر وسػائؿ اإلعػبلـ بػأف  تىذا ولقد ذىبت االستخبارا      

بقيادة الرئيس صداـ حسيف وبيف تنظيـ القاعدة ، واتيمػت العػراؽ ىناؾ عبلقة بيف النظاـ العراقي 
بإيواء مقاتميف مف التنظيـ عمى أراضيو في محاولة منيا لتبرير غزو العراؽ وتدميره كما ىػو حػاؿ 

بغػػداد بحيػػازة أسػػمحة دمػػار شػػامؿ ،  اتيػػاـأفغانسػػتاف مػػف قبػػؿ ، كمػػا ذىبػػت اإلدارة األمريكيػػة إلػػى 
حكومة بغداد والػرئيس صػداـ حسػيف. ويػأتي ىػذا اإلتيػاـ  ع الدولي عمىاألمر الذي حرض المجتم

لمعػػراؽ ليكػػوف ذريعػػة أمػػاـ اإلدارة األمريكيػػة فػػي ضػػرب القػػوات العراقيػػة التػػي اتضػػح الحقػػا أنيػػا لػػـ 
 الذري وال حتى الكيميائي وذلؾ بشيادة المفتشيف الدولييف.تكف تمتمؾ السبلح 

اؽ عمػدت اإلدارة األمريكيػة ، فاتجيػت نحػو كسػب التأييػد ومع اقتراب موعد شف الحرب عمػى العػر 
المحمي واإلقميمي والدولي إلنياء حكـ الرئيس صداـ في العراؽ، ولذا عممت لحشد التأييػد المحمػي 
العراقػػػي مػػػف فصػػػائؿ المعارضػػػة الشػػػيعية والكرديػػػة التػػػي تتقػػػاطع مصػػػالحيا مػػػع مصػػػالح الواليػػػات 

وال  ة ال تتسػػػـ باإلرىػػػاب )وفػػػؽ المفيػػػـو األمريكػػػي(حكومػػػالمتحػػػدة فػػػي إسػػػقاط النظػػػاـ واسػػػتبدالو ب
تعػػػارض السياسػػػات األمريكيػػػة فػػػي المنطقػػػة، وتعطػػػي حقوقػػػا كاممػػػة لممعارضػػػة فػػػي الػػػببلد تحػػػت 

ـ قبيػػؿ 2002مسػػميات الديموقراطيػػة والتعدديػػة والشػػراكة السياسػػية، فػػدعت إلػػى مػػؤتمر لنػػدف عػػاـ 
العراؽ بعد مرحمػة إسػقاط النظػاـ ، حيػث في  العراؽ لوضع تصور لطبيعة الحكـ السياسي احتبلؿ

فػػي العػػراؽ والحزبػػاف الكرديػػاف الرئيسػػياف عمػػى  اإلسػػبلميةلمثػػورة  األعمػػىاسػػتحوذ ممثمػػو المجمػػس  "

                                                 

ـ، 1999(  مخيمر، أسامة فاروؽ، عبلقة األكراد بالواليات المتحدة األمريكية، السياسة الدولية، األىراـ، 1)
ahram.org.eg 
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اعتراضػات مػف جانػب المسػمميف العػرب السػنة  أثػارمعظـ المقاعد في لجنة المتابعة الجديدة، مما 
 . (1)"طائفتيـ في العراؽالذيف اشتكوا مف عدـ منحيـ تمثيبل يعكس ثقؿ 

يػػا عمػػى الورقػػة الكرديػػة العراقيػػة قبيػػؿ وأثنػػاء شػػف اىتماميػػذكر بػػأف اإلدارة األمريكيػػة ركػػزت        
مف أي وقت مضى، ألنيا عقدت العـز عمى إسقاط نظػاـ  أكثر .ـ2003الحرب عمى العراؽ عاـ 

قػوات رعػت ىػذه  المتحػدة التػي "بغداد واستبدالو بنظاـ ال يتعارض مع السياسة الخارجيػة لمواليػات 
ووفػػرت ليػػا التػػدريب والتسػػميح، حيػػث قامػػت ىػػذه القػػوة بمناوشػػات ومعػػارؾ عػػدة  الكرديػػة بشػػمركةال

عقب حػرب  1991زمف النظاـ العراقي السابؽ وساىمت في انتفاضة آذار التي اندلعت في العاـ 
العمميات العسػكرية خػبلؿ حػرب الخميج الثانية ، كما أنيا شاركت إلى جانب القوات األمريكية في 

، وعمػػػى أي حػػػاؿ تعمػػػؿ البشػػػمركة كقػػػوة نظاميػػػة لحفػػػظ أمػػػف إقمػػػيـ كردسػػػتاف والػػػدفاع  2003عػػػاـ 
ىػػػػذا ولػػػػـ يغػػػػب عػػػػف البػػػػاؿ األمريكػػػػي أف يعمػػػػؿ عمػػػػى إصػػػػبلح ذات البػػػػيف بػػػػيف الحػػػػزبيف  (2)"عنػػػػو

ع النظػاـ فػي بغػػداد، الػوطني لتوحيػد الجيػػود نحػو المسػاندة القػتبل تحػادالكػردييف، الػديموقراطي واال
ـ ليتفػػرغ الجميػػع لممسػػألة األىػػـ مػػف 2002فقامػػت بجيػػود كبيػػرة مػػف أجػػؿ مصػػالحة الحػػزبيف عػػاـ 

وجيػػػة نظػػػػرىـ أال إنيػػػػا إسػػػػقاط نظػػػػاـ الػػػػرئيس صػػػداـ حسػػػػيف، والعمػػػػؿ عمػػػػى إنشػػػػاء حكومػػػػة تقبػػػػؿ 
 بالتعددية والشراكة السياسية في الببلد .  

إنيػػاء حكػػـ الػػرئيس صػػداـ يػػة أف تكػػوف مشػػاركتيا فػػي "حرصػػت المعارضػػة الكرديػػة منػػذ البدا     
ضػػمف منظومػػة عراقيػػة شػػاممة وفػػي ىػػذا الصػػدد أدلػػى مسػػعود البرازانػػي بتصػػريح لصػػحيفة  حسػػيف

ـ ذكػػػر فيػػػو : لػػػف يكػػػوف لمحػػػزب الػػػديموقراطي دورا منفػػػردا بػػػؿ 11/10/2002الحيػػػاة المندنيػػػة فػػػي 
ؿ الطالباني بحديث لمصػحيفة نفسػيا سيكوف ضمف كؿ أطراؼ المعارضة العراقية ، كما أدلى جبل

الػػديموقراطي  تحػػادفالػػدور المتوقػػع لبل األمريكػػيـ جػػاء فيػػو : بحسػػب التصػػور 18/10/2002فػػي 
في المؤتمر الوطني والمجموعة  األطراؼىو توحيد المعارضة باعتباره يقيـ عبلقات طيبة مع كؿ 

حرصػػت الواليػػات المتحػػدة عمػػى  ولتنظػػيـ المعارضػػة الكرديػػة باعيػػة وبػػاقي تنظيمػػات المعارضػػة،الر 
حيث كانت  األمريكيةبناء معارضة داخمية تدعـ القدرات  : األولبناء معارضة كردية مف شقيف، 
: الثةانيوالمتمركػزة فػي القواعػد التركيػة،  األمريكيػةختػراؽ لمقػوات منطقة كردسػتاف تمثػؿ منطقػة اال

نػب تخمصػيا مػف فصػائؿ مدرجػة جا إلػى ية ،وجود معارضػة مسػمحة تشػارؾ فػي العمميػات العسػكر 
 . (3)"عمى قائمة اإلرىاب وتحديدا منظمة جند اإلسبلـ

 

                                                 

(1  )bbc  ،مرجع سابؽـ17/12/2002، مؤتمر المعارضة العراقية يتفؽ عمى خطة عمؿ لممستقبؿ ، 
 . 17ـ، ص 2007، 2(  الحسيني، سيد عمي، خريطة الجماعات المسمحة في العراؽ، ط2)
 مرجع سابؽ( موسوعة مقاتؿ مف الصحراء، المبحث العاشر، دور المعارضة الكردية في غزو العراؽ، 3)
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 األمريكي لمعراق: حتاللاإل فترة  األمريكي أثناء –التعاون الكردي  -أواًل 
لتقػػػديـ  ،المسػػػمحة بشػػػمركةأنيطػػػت ميػػػاـ كثيػػػرة بالجانػػػب الكػػػردي المتمثػػػؿ فػػػي قواتػػػو مػػػف ال        

ـ، حيػث قػاـ الطيػراف 2003يػة أثنػاء شػف الحػرب عمػى العػراؽ فػي مػارس المساعدة لمقوات األمريك
بقصؼ المواقع العسكرية العراقية، ودمر عػدة منشػآت عسػكرية ميمػة قبػؿ النػزوؿ البػري  األمريكي

تجاه األراضي العراقية التي شػيدت صػراعا مريػرا فػي الجنػوب حيػث مدينػة أـ قصػر العراقيػة التػي 
وفػػي شػػماؿ العػػراؽ قامػػت مجموعػػة مػػف  "مػػاـ الغػػزو البػػري لمعػػراؽ، كانػػت بمثابػػة فاتحػػة لمطريػػؽ أ

القػػػوات الخاصػػػة األمريكيػػػة بػػػإنزاؿ بػػػالمظبلت فػػػي شػػػماؿ العػػػراؽ الف البرلمػػػاف التركػػػي لػػػـ يسػػػمح 
سػػنادباسػػتعماؿ األراضػػي التركيػػة لػػدخوؿ العػػراؽ وقامػػت ىػػذه القػػوات الخاصػػة  مػػف القػػوة الجويػػة  وال

 . (1)"اإلسبلـ أنصارحزاب الكردية بدؾ معاقؿ حزب األمريكية وبدعـ معموماتي مف األ
مػف خػبلؿ تكميفػو  ،حػددت الػدور الكػردي فػي شػماؿ العػراؽ، يذكر بأف الواليػات المتحػدة          

وتػػأميف حقػػوؿ ومصػػافي الػػنفط شػػماؿ العػػػراؽ،  األمريكيػػة المتقدمػػة مػػف الشػػماؿ ، "بتػػأميف القػػوات
 173القػػوات الكرديػػة بتػػأميف أعمػػاؿ قتػػاؿ المػػواء  قيػػاـو  اإلسػػبلـ ، قصػػؼ مواقػػع جماعػػة أنصػػارو 

مػارس مػف خػبلؿ ىجػـو نيرانػي عمػى  26لبلسػتيبلء عمػى مطػار الحريػر يػـو  أمريكػياقتحاـ جوي 
 30القػػػوات األمريكيػػػة يػػػـو  القػػػوات العراقيػػػة .. حصػػػار مػػػدينتي كركػػػوؾ والموصػػػؿ  بالتعػػػاوف مػػػع

بغػػػداد تمكنػػػت القػػػوات الكرديػػػة مػػػف ومػػػع تطػػػور العمميػػػات العسػػػكرية وبخاصػػػة بعػػػد سػػػقوط  مػػارس،
كػػردي أمريكػػي مػػع القػػوات  اتفػػاؽكمػػا أعمػػف عػػف مقاومػػة . أيدوف  أبريػػؿ 10دخػػوؿ كركػػوؾ يػػـو 

لمقػػوات الكرديػػة  أسػػمحتياالعراقيػػة فػػي الموصػػؿ حيػػث استسػػممت بمقتضػػاه القػػوات العراقيػػة وسػػممت 
 . (2)األمريكية"
متشػدد  إسػبلميتواجػد  أيأف تػتخمص مػف  ،األمريكػي حػتبلؿكما لـ يغب عف باؿ قػوات اال      

يػػػة، بحيػػػث اسػػػتغمت حالػػػة الخػػػبلؼ فػػػي العػػػراؽ،  وبخاصػػػة فػػػي شػػػماؿ الػػػببلد حيػػػث الغالبيػػػة الكرد
القائمة بيف األحزاب الكردية وجماعػة أنصػار اإلسػبلـ ذات التوجػو السػمفي الجيػادي الػذي يناصػر 

اشػػتعاؿ المنطقػػة والتػػدخؿ األمريكػػي  اسػػتغمت حالػػة أيضػػاً تنظػػيـ القاعػػدة، كمػػا أف األحػػزاب الكرديػػة 
سػػػتاني كردالػػػوطني ال تحػػػاداسػػػتغؿ اال لمقضػػػاء عمػػػى خصػػػوميـ مػػػف المنظمػػػات المتشػػػددة حيػػػث "

بزعامة جبلؿ الطالباني ىستيريا الخوؼ مف الجماعات اإلسبلمية الجيادية لدى اإلدارة األمريكية، 
ى واشػػنطف بػػأف ىنػػاؾ صػػمة بػػيف فػػأراد تصػػفية حسػػاباتو السياسػػية مػػع ىػػذا الفصػػيؿ، فػػراح يػػروج لػػد

وأف لػدييـ معسػكرات يػدعميا ابػف الدف فػي المنػاطؽ التػي يسػيطر « القاعدة»و« ـأنصار اإلسبل»
عمييا أنصار اإلسػبلـ، ووصػؿ القػوؿ إلػى حػد زعمػو بوجػود مختبػرات كيميائيػة لػدى ىػذه الجماعػة 

                                                 

 ؽ.مرجع ساب( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، غزو العراؽ، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، غزو العراؽ، 1)
 .موسوعة مقاتؿ مف الصحراء، مرجع سابؽ (2)
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الجماعػات اإلرىابيػة ىػذه الجماعػة ضػمف قائمػة  الواليات المتحدةلصنع أسمحة خطيرة.. فوضعت 
وة تدميريػػة واسػتغمت واشػػنطف حربيػػا عمػػى العػػراؽ لشػػف قصػؼ جػػوي مكثػػؼ مسػػتغمة أسػػمحة ذات قػػ

شخصػػًا مػػف الجمػػاعتيف اإلسػػبلمية  57فقتمػػت فػػي اليجمػػة األولػػى  ،« b52»عاليػػة مثػػؿ طػػائرات 
 . (1)"وأنصار اإلسبلـ

قؼ عند حد المشاركة في القتاؿ ضد لـ ت ،بأف المساعدة الكردية لمقوات األمريكية ،يذكر ىنا     
نمػا ذىبػت  القوات العراقية، أو التخمص مف المنظمات اإلسبلمية المتشددة في كردسػتاف العػراؽ، وال

بأنيـ سػبب فػي معانػاتيـ  كرادرجاالت النظاـ السابؽ الذيف يتيميـ األ اعتقاؿبعيدا لتطاؿ البحث و 
شػنطف الئحػة تضػـ أسػماء المطمػوبيف مػف عمى مػدار عقػود مػف الػزمف، فاسػتغموا فرصػة إصػدار وا

وبػػدأوا بعمميػػات تحػػري وبحػػث حتػػى تمكنػػوا مػػف إلقػػاء القػػبض عمػػى نائػػب  رجػػاالت النظػػاـ السػػابؽ
الرئيس العراقي السػابؽ طػو ياسػيف رمضػاف فػي الموصػؿ وسػمموه لمقػوات األمريكيػة "حيػث تسػربت 

جػػاء فييػػا أنػػو اعتقػػؿ فػػي   رسػػالة مػػف رمضػػاف وىػػو فػػي معتقمػػو نشػػرتيا جريػػدة المجػػد األردنيػػة، 
.. وسػػمموه لمقػػوات ـ 19/8/2003الكردسػػتاني بتطويػػؽ المنطقػػة يػػـو  تحػػادالموصػػؿ حيػػث قػػاـ اال

 . (2)األمريكية مكبؿ اليديف ومعصوب العينيف"
مػف خػبلؿ  ،إلى تطوير كيػانيـ سياسػيا كرادبعد انتياء العمميات الحربية في العراؽ، عمد األ      
 أيضػاً كػانوا  ،السياسية في الببلد، فكما كػانوا حاضػريف فػي المسػرح العسػكري في العممية نخراطاال

ي نتقػالفشاركوا في ثاني ىيئة إدارية في الببلد، مجمس الحكـ االحاضريف عمى المسرح السياسي، 
 الموحػػد بقيػػادة بػػوؿ بريمػػر، حيػػػث " ئػػتبلؼـ بعػػد الييئػػة األولػػى سػػمطة اال2003فػػي تموز/يوليػػو 

دي ميمػػػو الممثػػػؿ الخػػػاص لؤلمػػػيف العػػػاـ فػػػي العػػػراؽ بتشػػػكيؿ مجمػػػس الحكػػػـ  رحػػػب سػػػيرجيو فييػػػرا
ليػػـ أف األمػػيف العػػاـ كػػوفي  اجتمػػاعي العراقػػي، وأبمػػغ دي ميمػػو أعضػػاء المجمػػس فػػي أوؿ نتقػػالاال

تطػػورات األوضػػاع فػػي العػػراؽ، وأف األمػػـ المتحػػدة ممتزمػػة بمسػػاعدة المجمػػس  اىتمػػاـعنػػاف يتػػابع ب
ائؿ الممكنػػػة، وحػػػث دي ميمػػػو أعضػػػاء المجمػػػس عمػػػى العمػػػؿ بأقصػػػى والشػػػعب العراقػػػي بكػػػؿ الوسػػػ
عػادة تشػغيؿ الخػػدمات األساسػية، وخمػؽ فػرص عمػػؿ  قتصػػادسػرعة مػف أجػؿ إنعػاش اال القػومي، وال

حػػػػبلؿ األمػػػػف، وأثنػػػى دي ميمػػػػو عمػػػػى جيػػػػود سػػػػمطة التحػػػػالؼ  جديػػػدة، واسػػػػتعادة سػػػػيادة القػػػػانوف وال
لمجمػػس الحػػاكـ تنفيػػذا لقػػرار مجمػػس األمػػف وأعضػػاء المجمػػس لتمكػػنيـ مػػف التوصػػؿ إلػػى تشػػكيؿ ا

                                                 

،  11146،جدة، عدد  الجزيرة( الطحبلوي، لبنى وجدي، األكراد .. وجماعة أنصار اإلسبلـ.. والحقائؽ، 1)
 ـ5/4/2003
، اعتقاؿ طو ياسيف رمضاف نائب الرئيس العراقي صداـ،  ( المصري2) ـ، 19/8/2009اليـو
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عضػػوا تقػػػديـ المشػػورة لسػػمطة التحػػػالؼ  25( وسػػيكوف دور المجمػػس المؤلػػػؼ مػػف 2003) 1483
 . (1)" المؤقتة في القرارات الرئيسية التي تعني مستقبؿ العراؽ

حصػػموا عمػػى سػػتة مقاعػػد مػػف الخمسػػة وعشػػريف مقعػػدا فػػي مجمػػس الحكػػـ  كػػراديػػذكر بػػأف األ      
و مسػػعود البرازانػػي، زعػػيـ  الػػوطني الكردسػػتاني، تحػػادي، وىػػـ : "جػػبلؿ طالبػػاني، زعػػيـ االنتقػػالاال

و الػػػدكتور  ،سػػتئناؼو دارا نػػور الػػػديف، قػػاض فػػي محكمػػة اال الحػػزب الػػديموقراطي الكردسػػتاني، 
 كركػػوؾ، ويتػػزعـ الحػػزب اإلسػػبلمي، محسػػف عبػػد الحميػػد وىػػو سػػني مػػف أصػػؿ كػػردي، مػػف مواليػػد 

وصػػبلح الػػديف محمػػد  ي فػػي لنػػدف، شػػتراكاف، وىػػو كػػردي مسػػتقؿ، أسػػس الحػػزب االومحمػػود عثمػػ
  . (2)اإلسبلمي الكردستاني مف حمبجة" تحادبياء الديف، زعيـ حزب اال

 ،في تطوير واقعيـ السياسي في العػراؽ وفػؽ السياسػة الخارجيػة األمريكيػة كرادوىكذا بدأ األ      
العراقػػي الجديػػد مػػف خػػبلؿ إشػػراؾ كافػػة فصػػائؿ المعارضػػة تمػػويف الواقػػع السياسػػي  إلػػىالتػػي سػػعت 

نشاطيـ السياسي لتثبيت  كرادحيث استأنؼ األالعراقية في تشكيؿ خريطة الحكـ السياسي لمعراؽ، 
واقعيـ الجديػد مسػتغميف غيػاب حكػـ الػرئيس صػداـ حسػيف وحػزب البعػث، والعػوف األمريكػي لرسػـ 

عػػف نجػػاح مسػػعود البرازانػػي  أسػػفرتـ 2005عػػاـ  اتانتخابػػواقػػع سياسػػي طالمػػا انتظػػروه، فػػأجروا 
رئيسػػا إلقمػػيـ كردسػػتاف، وىػػو نفػػس العػػاـ الػػذي انتخػػب فيػػو جػػبلؿ طالبػػاني رئيسػػا لمجميوريػػة، كمػػا 

ـ 2009أخػػرى عػػاـ  انتخابػػاتـ تػػبل ذلػػؾ 2006عػػاـ  أربيػػؿنجحػػوا فػػي توحيػػد إدارتػػي السػػميمانية و 
خػرى وفػؽ مقػررات الدسػتور العراقػي الػدائـ لمعػاـ البرازانػي لرئاسػة اإلقمػيـ مػرة أ انتخابعف  أسفرت
الدسػػتور الكردسػػتاني عمػػى مبػػدأ  أيضػػاً الفيدراليػػة الكرديػػة فػػي العػػراؽ، حيػػث أكػػد  ـ الػػذي أقػػر2005

 ية. تحادي ضمف دولة العراؽ االاتحادالتي تنص عمى أف اإلقميـ  ،الفيدرالية في مادتو األولى

 :م2119األمريكية عام  –منية العراقية ية األتفاقاإل الموقف الكردي من  -ثانيًا 
والبريطانيػة إحكػاـ سػيطرتيا عمػى العػراؽ، والتأكػد مػف  األمريكيةاستكممت القوات  أفبعد          
ؽ وعمى رأسيـ الرئيس صداـ حسيف، وبعػد إقػرار الدسػتور الػدائـ كافة أعضاء النظاـ الساب اعتقاؿ

مػف العمميػات المسػمحة التػي تقودىػا جماعػات سػنية ضػد  لمعراؽ الذي أقر الفيدرالية، وتفاديػا لمزيػد
مػػف العػػراؽ، وتسػػميـ السػػمطة لمعػػراقييف، وذلػػؾ  نسػػحابالقػػوات المحتمػػة، قػػررت الواليػػات المتحػػدة اال

بينيا وبيف الحكومة العراقية التي باتت تتوافؽ مع سياسات الواليات المتحدة ، وال تيدد  اتفاؽوفؽ 
العسػػػكري األمريكػػػي النيػػػائي مػػػف  نسػػػحابتقػػػرر اال " ولقػػػد .منطقػػػةاألمػػػف القػػػومي األمريكػػػي فػػػي ال

                                                 

ـ، 14/7/2003(  مركز أنباء األمـ المتحدة، دي ميمو يرحب بتشكيؿ مجمس الحكـ االنتقالي العراقي، 1)
www.un.org و ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، مجمس الحكـ في العراؽ. 

، مجمة الحريةي مف العراؽ .. ىزيمة وانتصار، ( موسوي، كاظـ، اإلنسحاب العسكري األمريك2)
 alhourriah.orgـ، 17/11/2011

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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مػػع  اتفػاؽو ـ 2011تشػريف األوؿ/ أكتػوبر  21فػي وبامػا أالعػراؽ بخطػاب لمػرئيس األمريكػي بػاراؾ 
  بيف الحكومتيف العراقية واألمريكية 2008الحكومة العراقية، حسب معاىدة صوفا التي وقعت عاـ 

  (1)ـ" 2011 مالو نياية العاـواستك نسحابالمنظمة لمراحؿ اال
ـّ فػػي بغػػداالكرديػػة " –يػػة األمنيػػة العراقيػػة تفاقيػػذكر بػػأف التوقيػػع عمػػى اال       د فػػي اليػػـو السػػابع تػػ

بنسػػختيف أصػػميتيف بػػالمغتيف العربيػػة واإلنجميزيػػة ويتسػػاوى  ،2008 /نوفمبرثػػانيعشػػر مػػف تشػػريف 
المادة الخامسة والعشػروف  أىميا "  ، (2)ادةم 31ية تفاقوتتضمف اال" النصاف في الحجية القانونية

العراقية وزيادة قػدرتيا وتولييػا ًا بأداء القوات األمنية مف العراؽ اعتراف القوات األمريكية انسحاب –
ف يتفقػاف بموجػب ذلػؾ عمػى مػا لكامؿ المسؤوليات األمنية ، وبناء عمى العبلقػة القويػة بػيف الطػرفي

 يمي:
 31 ىالمتحػػػػػػػدة مػػػػػػػف األراضػػػػػػػي العراقيػػػػػػػة فػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ ال يتعػػػػػػػدتنسػػػػػػػحب قػػػػػػػوات الواليػػػػػػػات  - 1

 . 2011ديسمبر
تنسػػحب قػػوات الواليػػات المتحػػدة المقاتمػػة مػػف المػػدف والقػػرى والقصػػبات العراقيػػة فػػي تػػاريخ ال  - 2
ذلؾ التاريخ الذي تتولى فيػو قػوات األمػف العراقيػة كامػؿ المسػؤولية عػف األمػف فييػا ، عمػى  ىيتعد

/ حزيػراف 30الواليات المتحػدة مػف األمػاكف المػذكورة فػي تػاريخ ال يتعػدى  قوات انسحابأف يكوف 
 .  (3)" 2009عاـ يونيو 
بػػيف الحكومػػة المركزيػػة فػػي  إبرامػػوتػػـ  اتفػػاؽيػػة كونيػػا جػػاءت وفػػؽ تفاقباال كػػرادرحػػب األوقػػد       

مفػػاء لمواليػػات العػػراؽ أنفسػػيـ ح أكػػراد يػػة كػػوف "تفاقبغػػداد واإلدارة ، حيػػث أيػػد مسػػعود البرازانػػي اال
وكونيا  ، وبالتالي، فيـ يوافقوف عمى أّي خطوات، تتخذىا اإلدارة األمريكية تجاه العراؽ، المتحدة 

ومػف ىنػا، تػػأتي  . تمػس أوضػاعيـ اإلسػتراتيجية، أو حكميػـ الػذاتي، أو إدارتيػػـ إلقمػيـ كردسػتافال
يتركػز فػي إقمػيـ كركػوؾ،  الػذي دكراالرئيسي لؤل ىتماـبلإضافة ل ،الموافقة إرضاء لمحكومة العراقية

دعمػػًا ليػػـ،  كػػرادوىػػو مػػا َيُعػػده األ، حيػػث تقػػـو القػػوات األمريكيػػة بميػػاـ الفصػػؿ بػػيف المتنػػازعيف فيػػو
 كػػػراداألكمػػػا أف  ، ي الميػػػـقتصػػػادلحػػػيف اسػػػتكماؿ قػػػدرتيـ عمػػػى وضػػػع يػػػدىـ عمػػػى ىػػػذا اإلقمػػػيـ اال

، كػرادإقمػيـ كردسػتاف، تضػمف أمػف األ وجود قواعد أمريكية في عمى اتيـ المستقبميةاىتمام فيركزو 
نمػػػا يطػػػاؿ  ، فقػػػط كػػػرادال يقتصػػػر عمػػػى األ ىتمػػػاـوىػػػذا اال ،سػػػواء مػػػف تركيػػػا أو العػػػراؽ أو إيػػػراف وال

                                                 

 .ـ، مرجع سابؽ20/11/2008(  الجزيرة نت، االتفاقية األمنية العراقية األمريكية، 1)
البحوث والدراسات،  األمريكية، –ة األمنية العراقية ( مجمس األمة، دولة الكويت، ممحؽ االتفاقي2)

www.kna.kw 

العراقية وانعكاساتيا عمى المسألة الكردية في ظؿ  –موسوعة مقاتؿ مف الصحراء، االتفاقية األمنية األمريكية  (3)
 .االحتبلؿ األمريكي، المبحث الرابع عشر، مرجع سابؽ

http://www.kna.kw/
http://www.kna.kw/
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مريكيػػة فػػي القػػرف الحػػادي لضػػماف بقػػاء آمػػف ليػػـ فػػي المنطقػػة، يحقػػؽ اإلسػػتراتيجية األ األمػػريكييف
األمريكي المحتمػؿ فػي مػا بعػد نيايػة عػاـ يعني ذلؾ أف سيناريو التخطيط المستقبمي و  . والعشريف
وجػػود مبلئػػـ فػػي إقمػػيـ كردسػػتاف العػػراؽ، مػػف  يػػة األمنيػػة(، يتحػػدد فػػي تفاق)تػػاريخ تنفيػػذ اال 2011

خػػػبلؿ قاعػػػدة عسػػػكرية أو قاعػػػدَتيف، ترتبطػػػاف بالقواعػػػد األمريكيػػػة فػػػي تركيػػػا، إلػػػى جانػػػب القواعػػػد 
حداث، التي يشيدىا العراؽ، في ما بعد تنفيذ أف األ ،يمكف القوؿ و . األخرى، في العراؽ والخميج
، 2011يػػػة، عػػػاـ تفاقتػػػدؿ داللػػػة قاطعػػػة عمػػػى أف تنفيػػػذ اال ،يػػػة األمنيػػػةتفاقالمرحمػػػة األولػػػى مػػػف اال

مػف أجػؿ  ،إلى التمسػؾ بػالوجود األمريكػي كرادمشكوؾ في تحقيقو في الوقت الذي سيسعي فيو األ
د يػػؤدي إلػػى إقامػػة الدولػػة عمػػى أرض كردسػػتاف الحكػػـ الػػذاتي، الػػذي قػػ ضػػماف انطبلقيػػـ فػػي بنػػاء
 .(1)" التاريخية، عمى المدى البعيد

 :األمريكي من العراق نسحابالموقف الكردي من اإل  -ثالثًا 
مػع الحكومػة العراقيػة عػاـ  تفاؽوفؽ اال،األمريكي مف العراؽ عمى مرحمتيف نسحابجاء اال       
فػػػي  أمريكيػػػاجنػػػديا  ألػػػؼ 50ات المتحػػػدة عمػػى الواليػػػ أبقػػػتـ حيػػث 2010عػػػاـ :األولةةةى، ـ 2008

التػػي بقيػػت ـ باسػػتثناء عػػدد مػػف وحػػدات التػػدريب 2011عػػاـ :الثانيةةةالعػػراؽ، فيمػػا تمػػت المرحمػػة 
بيػػدؼ تػػدريب قػػوات الجػػيش العراقػػي عسػػكريا، وبخاصػػة فػػي ظػػؿ تصػػاعد المقاومػػة العراقيػػة ضػػد 

، كػاف المػواء سػترايكر الرابػع، 2010أغسػطس  19في ، ىذا "وفي أيضاً القوات األمريكية والعراقية 
وبقػػي فػػي الػػببلد مػػا يقػػارب مػػف ، الفرقػػة الثػػاني مشػػاة آخػػر األلويػػة األمريكيػػة المنسػػحبة مػػف العػػراؽ

حسػػب مػػا أعمنتػػو الواليػػات المتحػػدة، فسػػوؼ تكػػوف ميمػػة  ،جنػػدي فػػي ميمػػات استشػػارية 50.000
ة التػي أسػمتيا الواليػات المتحػدة مساعدة وتػدريب القػوات العراقيػة عمػى اسػتكماؿ الميمػ،تمؾ القوات

مػػع تزايػػد حػػدة النقػػاش حػػوؿ فتػػرة بقػػاء و  .2011والتي سػػوؼ تسػػتمر حتػػى نيايػػة ،"الفجػػر الجديػػد"
الكامػػؿ لمقػػوات  نسػػحاب، أعمػػف اوبامػػا أف اال2011أكتػػوبر  21فػػي  و القػػوات األمريكيػػة بػػالعراؽ،

دة بسفارتيا في بغداد وقنصميتيف، سوؼ تحتفظ الواليات المتح ، واألمريكية قبؿ الموعد المحدد لو
وفػػي كممػػة لػػو بقاعػػدة فػػورت بػػرا  العسػػكرية  .مقػػاوؿ دفػػاع 5000-4000وتبقػػي عمػػى مػػا يقػػارب 

بكارولينا الشمالية أشاد الرئيس األمريكي بما قدمتػو القػوات العسػكرية األمريكيػة فػي العػراؽ. وفيمػا 
أف القػػوات األمريكيػػة سػػترحؿ تاركػػة عراقػػًا " :وبامػػاأراؽ، قػػاؿ تسػػتعد القػػوات األمريكيػػة لمغػػادرة العػػ

ديسمبر، أقػيـ حفػؿ عسػكري أمريكػي فػي بغػداد ليضػع نيايػة  15وفي  ،مستقبًل معتمدًا عمى الذات

                                                 

 www.marefa.orgـ، 2011ة مف العراؽ، المعرفة، انسحاب القوات األمريكي (1)

http://www.marefa.org/
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ومػػف  .فػػي العػػراؽ فقػػط  جنػػدي أمريكػػي 48000 حيػػث بقػػي، رسػػمية لمميمػػة األمريكيػػة فػػي العػػراؽ
 . (1)"  مستشار عسكري 200المخطط أف يرحموا قبؿ نياية العاـ، ليتركوا خمفيـ فقط 

 أمريكيػةحمايػة  إلى، إال أنيـ كانوا يطمحوف نسحابية االاتفاقب كرادوبالرغـ مف ترحيب األ       
حركػػات الجيػػاد السػػمفية  إلػػىإضػػافة  ،تغػػوؿ محتمػػؿ مػػف بغػػداد أو إيػػراف أو تركيػػا أيتحمػػييـ مػػف 

)عمػػػى حػػػد  ؾ الواجػػػب قتالػػوفػػة المحتػػػؿ المشػػر بأنيػػػا حمي ،حكومػػة كردسػػػتاف إلػػػىالتػػي باتػػػت تنظػػر 
مسػػػعود بػػػارزاني، رئػػػيس إقمػػػيـ كردسػػػتاف العػػػراؽ،  رحػػػب " ،، وانطبلقػػػا مػػػف ىػػػذا التخػػػوؼ تعبيرىػػػا(

ية األمنيػة بػيف تفاقفي حالة فشؿ التوصؿ لحؿ بشأف اال ،بإقامة قواعد عسكرية أمريكية في اإلقميـ
إلسػػتراتيجية فػػي واشػػنطف، اجػػاء ذلػػؾ خػػبلؿ نػػدوة فػػي مركػػز الدراسػػات الدوليػػة و ، واشػػنطف وبغػػداد

بارزاني بزيارة إلى الواليات المتحدة التقى خبلليا الرئيس جورج بوش ونائبو ديػؾ تشػيني  قاـحيث 
ونقمت صحيفة "خابػات" الكرديػة الناطقػة باسػـ الحػزب الػديمقراطي الكردسػتاني، ، ومسئوليف آخريف

برلماف اإلقمػيـ سػيوافؽ عمػى إقامػة  عف بارزاني قولو خبلؿ الندوة التي انعقدت: إنني عمى ثقة بأف
يػػة التػػي تػػنظـ الوجػػود األمريكػػي فػػي تفاققواعػػد عسػػكرية أمريكيػػة فػػي حػػاؿ لػػـ يػػتـ التوقيػػع عمػػى اال

مف جيتو قاؿ الرئيس العراقي جبلؿ الطالباني: "إف واشػنطف قػد   (2)"  2008العراؽ ما بعد العاـ 
 "الكردية، ولكػف بموافقػة الحكومػة فػي بغػداد تقيـ قواعد عسكرية ليا في العراؽ، وحتى في المنطقة

ىذا ونقمت صحيفة غمؼ نيوز اإلماراتية عف عماد اليمذاني الضابط فػي الجػيش العراقػي، قولػو : 
إف قوات عسكرية أمريكية دائمة ستبقى في قاعدة الحرية الجوية في كركوؾ، وفي قاعدة الغزالني "

نفػػي المصػػادر األمريكيػػة والكرديػػة وجػػود نيػػة كشػػؼ أنػػو وعمػػى الػػرغـ مػػف و  " الجويػػة فػػي الموصػػؿ
لبنػػػاء قاعػػػدة جويػػػة أميركيػػػة قػػػرب بمػػػدة حمبجػػػة فػػػي السػػػميمانية قػػػرب إيػػػراف، فػػػإف بعػػػض المصػػػادر 

تقػػوؿ أف الواليػػات المتحػػدة تعتػػـز إقامػػة وجػػود دائػػـ فػػي المنطقػػة الكرديػػة سػػيكوف  ،الكرديػػة المسػػتقمة
    (3)بالتأكيد أقرب إلى الحدود العراقية اإليرانية" 

حيػػث السياسػػي،  كػػرادعبلمػػة فارقػػة فػػي تػػاريخ األ ،األمريكػػي مػػف العػػراؽ نسػػحابشػػكؿ اال 
 مف حكػـ حػزب البعػث الػذي خاضػوا معػو معػارؾ داميػة عمػى مػدار سػنوات طػواؿ، كرادتخمص األ

يقضي بترسيخ مفيـو الفيدراليػة الكردسػتانية،  ،كما تمكنوا مف الحصوؿ عمى إقرار دستوري عراقي
محميػػة، إضػػافة إلػى تبػػوء جػػبلؿ طالبػػاني  انتخابػػاتاغة الدسػػتور الكردسػػتاني، وخػوض وكػذلؾ صػػي

                                                 

ـ، 20/11/2008(  مفكرة اإلسبلـ، بارازاني يعمف استعداده الستضافة قواعد عسكرية أمريكية في كردستاف، 1)
www.islamme.cc 

لعربي لؤلبحاث ودراسة السياسات، ( عمي، عثماف، ىؿ تصبح كردستاف العراؽ قاعدة أمريكية؟ ، المركز ا2)
 www.dohainstitute.orgـ 26/6/2011

ـ، 2011( سفارة الواليات المتحدة األمريكية، بغداد، افتتاح القنصمية العامة لمواليات المتحدة في أربيؿ، 3)
iraq.usembassy.gov 

http://www.islamme.cc/
http://www.islamme.cc/
http://www.dohainstitute.org/
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رئاسة الجميورية، وىوشيار زيباري الكردي وزارة الخارجية، ومسعود البرازاني رئاسة اإلقميـ، وبيذا 
قد دخموا مرحمة جديػدة مػف مراحػؿ تػاريخيـ السياسػي فػي الػببلد، حيػث بػدأوا يعممػوف  كراديكوف األ
          فتح باب العبلقات الدبموماسية مع المجتمع الدولي.  عمى

 :نسحاب األمريكي من العراقبعد اإل  األمريكية –تطور العالقات الكردية  -رابعًا 
انتيػاء حكػـ حػزب البعػث وتبػوء المعارضػة  المخطط األمريكي تجاه العػراؽ، ومع اكتماؿ         

ـ الػذي أقػر الفيدراليػة الكرديػة  فػي 2005سػتور الػدائـ لمعػاـ العراقية سدة الحكـ فػي الػببلد وفػؽ الد
يا مػػف العػػراؽ تجػػاه انسػػحابشػػماؿ العػػراؽ، اتجيػػت السياسػػية الخارجيػػة األمريكيػػة مػػع اقتػػراب موعػػد 

قػاـ كػؿ "ا دبموماسيا باإلقميـ حيث اعترافالكردستانية، األمر الذي يعتبر  أربيؿفتح قنصمية ليا في 
 10يػػـو ، مس جيفػػري، ونائػػب وزيػػرة الخارجيػػة األمريكيػػة تومػػاس نايػػدزمػػف السػػفير األمريكػػي جػػي

فػػي العػػراؽ رسػػميًا، وذلػػؾ  أربيػػؿبافتتػػاح القنصػػمية العامػػة األمريكيػػة بمدينػػة ـ  2011تمػػوز/ يوليػػو 
كردسػػػتاف العػػػراؽ مسػػػعود بػػػارزاني، وسػػػيدة العػػػراؽ األولػػػى ىيػػػرو طالبػػػاني،  إقمػػػيـبحضػػػور رئػػػيس 

صػػالح، ومػػدير اإلدارة القانونيػػة بػػوزارة الخارجيػػة العراقيػػة السػػفير أرشػػد ورئػػيس وزراء اإلقمػػيـ بػػرىـ 
توفيؽ، ومدير الشؤوف القنصمية السػفير عصػمت عقيػد، باإلضػافة إلػى عػدد مػف الػوزراء وأعضػاء 
البرلمػػػػاف وممثمػػػػي مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني ووسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ وقػػػػادة قطػػػػاع التجػػػػارة واألعمػػػػاؿ 

تقػػـو القنصػػمية العامػػة األمريكيػػة بتغطيػػة ثػػبلث محافظػػات فػػي يػػث ، حوأعضػػاء السػػمؾ الدبموماسػػي
والسميمانية ودىوؾ، فضبل عف مواصمتيا لجيود الفريؽ األمريكي  أربيؿإقميـ كردستاف العراؽ ىي 
. ولقػد 2007( الذي عمؿ في منطقة كردستاف العراؽ منػذ عػاـ RRTإلعادة إعمار المحافظات )

ة، بمشػاركة نظيراتيػا العسػكرية العاممػة ضػمف فريػؽ إعػادة إعمػار قامت الوكاالت األمريكية المدنيػ
نجػػازات بػػارزة ال تغيػػب عػػف ذاكػػرة إقمػػيـ كردسػػتاف العػػراؽ بمػػا فػػي ذلػػؾ  المحافظػػات، بإسػػيامات وال
نشػػاء دور  المشػػاريع التػػي قػػدمتيا فػػي مجػػاؿ معالجػػة الميػػاه والمػػدارس والمرافػػؽ التعميميػػة األخػػرى وال

  . (1)" رعاية األيتاـ
تكػػوف اإلدارة األمريكيػػػة قػػػد انتيػػت مػػػف ميمتيػػػا فػػػي  أربيػػػؿمػػع افتتػػػاح القنصػػػمية األمريكيػػة فػػػي و   

تعػػدديا، حيػػث ضػػمف اسػػتمرار سػػيطرتيا عمػػى  ديمقراطيػػاالعػػراؽ الػػذي بػػات مػػف وجيػػة نظرىػػا بمػػدا 
إنشػػاء قواعػػد  إلػػى، إضػػافة إسػػرائيؿمنػػابع ومصػػافي الػػنفط فػػي الخمػػيج، كمػػا ضػػمنت أمػػف حميفتيػػا 

دمػػة قريبػػا مػػف الجميوريػػة اإليرانيػػة التػػي باتػػت تشػػكؿ مصػػدر إزعػػاج لمواليػػات المتحػػدة عسػػكرية متق
سػػػػرائيؿو  ، وتػػػػأتي خطػػػػوة افتتػػػػاح األمريكيػػػػةلمسػػػػبلح الػػػػذري حسػػػػب ادعػػػػاء اإلدارة  إنتاجيػػػػابسػػػػبب  ال

                                                 

ة واإلستراتيجية، الحركة الشعبية المعارضة لمحرب األمريكية/البريطانية عمى العراؽ، مركز الدراسات السياسي( 1)
  ahram.org.egمؤسسة األىراـ، القاىرة، 
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حيػث  بالواقع السياسي الجديػد لكردسػتاف العػراؽ، عتراؼالقنصمية في كردستاف العراؽ مف باب اال
يػػة، األمػػر الػػذي يكػػوف مميػػدا تحادالعراقػػي حػػؽ الكػػرد فػػي الفيدراليػػة مػػع العػػراؽ اال ضػػمف الدسػػتور

 قد تموح في األفؽ بوادره الحقا .  انفصاؿألي 
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 المبحث الثاني
  م2100 – 2112األوروبي  تحادالعراق بدول اال  أكرادطور عالقات ت

فػػي العػػراؽ، عمػػى مػػدى عبلقػػاتيـ بػػدوؿ  انعكسػػت األحػػداث والتطػػورات السياسػػية الكرديػػة
شػػف الحػػرب عمػى العػػراؽ، إضػػافة إلػى الػػرفض الشػػعبي  األوروبػػي، والتػي بػػدأت تتبمػػور مػع تحػاداال

األوروبي ليذه الحرب، حيث برزت بريطانيا عمى رأس الدوؿ األوروبية المؤيدة لشػف الحػرب عمػى 
شػػػيدت الفتػػػرة  ضػػػة لمحػػػرب، حيػػػث "العػػػراؽ، بينمػػػا بػػػرزت فرنسػػػا وألمانيػػػا عمػػػى رأس الػػػدوؿ المعار 
أروقػػػة األمػػػـ المتحػػػدة مػػػف قبػػػؿ القػػػوى  فػػػيالسػػػابقة عمػػػى الحػػػرب مباشػػػرة جيػػػودا دبموماسػػػية حثيثػػػة 

محاولػػة لحشػػد األصػػوات المعارضػػة تزعمتيػػا فرنسػػا وألمانيػػا، بينمػػا قػػدمت  فػػيالمعارضػػة لمحػػرب 
مػا تصػػورت  2003يػر فبرا 5 فػػيالواليػات المتحػدة مػف خػػبلؿ خطػاب وزيػر خارجيتيػػا كػولف بػاوؿ 

حالػػة خػػرؽ  فػػيأنػػو أدلػػة كافيػػة إلقنػػاع القػػوى الدوليػػة المختمفػػة بتأييػػد الحػػرب عمػػى العػػراؽ واعتبػػاره 
، ممػػا يسػػتدعى صػػدور قػػرار جديػد يخػػوؿ الواليػػات المتحػػدة بشػػكؿ مباشػػر شػػف 1441لمقػػرار  مػادي

 أساسػيا بشػكؿ إعبلف فرنسػ فيحربيا ضد العراؽ وىو ما لـ يحدث، وتجمى الصداـ حوؿ العراؽ 
تمييػػا روسػػيا والصػػيف عػػف اعتزاميػػا اسػػتخداـ الفيتػػو ضػػد قػػرار يخػػوؿ الواليػػات المتحػػدة شػػف حػػرب 

نػزع أسػمحة العػراؽ بشػكؿ سػممى،  فيإعطاء الوقت لفرؽ التفتيش الدولية  فيضد العراؽ، والرغبة 
مؤيػػدة ليػػا دوف المجػػوء لمقػػوة، ممػػا أسػػفر عػػف تشػػكيؿ الواليػػات المتحػػدة لمجمػػس حػػرب مػػف الػػدوؿ ال

  (1)" واتخاذ القرار بالحرب خارج إطار األمـ المتحدة
يذكر بأف لكؿ دولة أوروبية مؤيدة أو معارضػة لمحػرب رؤيتيػا الخاصػة تجػاه مصػالحيا فػي       

المنطقػػة، حيػػث تخوفػػت الػػدوؿ المرتبطػػة بمصػػالح مػػع دوؿ جػػوار العػػراؽ مثػػؿ تركيػػا عضػػو حمػػؼ 
 كرادالقومي، خشية أف تؤدي الحرب إلى سيطرة الشيعة واألاألطمسي مف تأثير الحرب عمى أمنيا 

عمػػى المسػػرح السياسػػي فػػي العػػراؽ، األمػػر الػػذي ييػػدد األمػػف القػػومي لػػدوؿ الجػػوار التػػي يقطنيػػا 
المرتبطػػة  معارضػػة شػػيعية أو كرديػػة، األمػػر الػػذي سػػينعكس سػػمبا عمػػى مصػػالح الػػدوؿ األوروبيػػة

ف المعارضيف لمحرب عمى العراؽ بػأف ىػذه الحػرب بمصالح مع ىذه الدوؿ ، كما برز رأي آخر م
لجياديػة قد تفتح الطريػؽ نحػو مزيػد مػف العنػؼ فػي المنطقػة وبخاصػة فػي ظػؿ تصػاعد الحركػات ا

المناىضػػػػة لمػػػػدوؿ الغربيػػػػة، إضػػػػافة إلػػػػى إثػػػػارة النعػػػػرات الطائفيػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ، بينمػػػػا رأى آخػػػػروف 
لتشػػؽ طريقيػػا نحػػو مسػػتقبؿ  لديمقراطيػػةاكبريطانيػػا بػػأف الحػػرب عمػػى العػػراؽ سػػتتيح الفػػرص أمػػاـ 

لمعػػراؽ بعػػد خبلصػػو مػػف الػػرئيس صػػداـ  أفضػػؿلممضػػطيديف فػػي العػػراؽ، وضػػماف مسػػتقبؿ  أفضػػؿ
 كراعي لئلرىاب عمى حد وصفيـ .  إليوحسيف الذي بات المجتمع الدولي ينظر 

                                                 

كاكؿ، سارة يونس، األكراد والمناطؽ المتنازع عمييا بيف الفدرلة والصراع، جامعة الشرؽ األوسط، رسالة ( 1)
 . 64ص  ،2011ماجستير،
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  :الكردية البريطانية العالقات -أواًل 
تطابؽ موقفا لندف وواشنطف مرة يالعراؽ  أكرادبموضوع  البريطاني الكبير ىتماـفي إطار اال      
 تحػػادإذ شػػاركت الػػدولتاف فػػي رعايػػة المحادثػػات بػػيف الحػػزبيف الكػػردييف الرئيسػػييف وىمػػا اال  ، ثانيػػة

بقيػػادة جػػبلؿ الػػديف طالبػػاني والحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني بقيػػادة مسػػعود   ، الػػوطني الكردسػػتاني
عقػػػب إقامػػػة الحكػػػـ الػػػذاتي فػػػي كردسػػػتاف  1994 القتػػػالي بينيمػػػا عػػػاـ فػػػي أعقػػػاب انػػػدالع  ، بػػػارزاني
ات بػػيف مسػئولي الحػػزبيف برعايػػة اجتماعػعقػػدت فػي لنػػدف  ـ1996-1995 ، وخػػبلؿ عػامي بػالعراؽ

، ويتطابؽ في ىذا  مف أجؿ تذليؿ الخبلفات التي تفاقمت بينيما  ، ومراقبة تركية  ، بريطانية وأمريكية
ويختػزالف نفسػييما فػي ضػرورة الحفػاظ عمػي الحكػـ الػذاتي   ، طػاني واألمريكػيالسياؽ الموقفيف البري

 . في حؿ مشاكميـ كرادومساعدة األ  ، العراؽ  / في كردستاف
العػراؽ عنػد حػدود  احػتبلؿيذكر بأف القوات "األمريكية والبريطانية أوقفت القوات الكردية بعػد      

ى بقيػػة ولػػـ تسػػمح ليػػا بالسػػيطرة عمػػ 688ي رقػػـ المنطقػػة اآلمنػػة حسػػب قػػرار مجمػػس األمػػف الػػدول
الكرديػػػة لمضػػػغط عمػػػى اإلدارة البريطانيػػػة تسػػػتخدـ الورقػػػة إال أف  36منػػػاطؽ كردسػػػتاف وراء خػػػط 
حيث تتطمع بريطانيػا لتحقيػؽ فوائػد  عمى توقيع معاىدات طويمة األمد حكومات المنطقة إلجبارىا 
ويمكػف القػوؿ بػأف الموقػؼ البريطػاني  لعػالـ،ني احتيػاطي نفطػي فػي اجمة مف العراؽ الذي يعػد ثػا

وأنو بات يتماشى وينسجـ معو عمى اعتبار أف المصػمحة  اجع بسبب تنامي الدور األمريكي قد تر 
  . (1)"وضعوا كؿ ثقميـ في السمة األمريكية  كرادوأف األ والبريطانية واحدة  األمريكيةاالستعمارية 

، حيػػث بػػدا الموقػػؼ قبيػػؿ كػػرادوقػػؼ البريطػػاني تجػػاه األبػػأف تقػػدما طػػرأ عمػػى الم ،يتضػػح ىنػػا     
يناضموف  كرادتطورا مما كاف عميو في العقود السابقة التي كاف األ أكثروأثناء الحرب عمى العراؽ 

جػػػػؿ تحقيػػػػؽ بعضػػػػا مػػػػف مطػػػػالبيـ القوميػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ، حيػػػػث يتضػػػػح بػػػػأف المصػػػػمحة فييػػػػا مػػػػف أ
التػػي رأت فػػي الػػتخمص مػػف صػػداـ حسػػيف  مريكيػػةاألالبريطانيػػة ارتبطػػت ارتباطػػا وثيقػػا باألىػػداؼ 

ى منػػابع ومصػػافي الػػنفط فػػي الخمػػيج، سػػبيبل وطريقػػا نحػػو إضػػعاؼ العػػراؽ، وضػػماف السػػيطرة عمػػ
 ـ . 1917عاـ ، التي قامت بفضؿ تصريح بمفور إسرائيؿباإلضافة إلى ضماف أمف 

سػػػتجدات ظػػػؿ الم البريطانيػػػة الكرديػػػة وتطورىػػا فػػػي بلقػػػاتوفػػي سػػػياؽ البحػػػث عػػػف مػػدى الع      
العراقيػػػة  –بػػػيف الطػػػرفيف كانػػػت تتػػػأثر بمػػػدى العبلقػػػات البريطانيػػػة  السياسػػػية، نجػػػد بػػػأف العبلقػػػات

"ومػػػف ابػػػرز محطػػػات العبلقػػػات العراقيػػػة ػ ـ 2003ي ظػػػؿ المسػػػتجدات منػػػذ العػػػاـ وبخاصػػػة فػػػ
  (2)كانت عمى النحو التالي :  2003البريطانية منذ آذار 

                                                 

العراؽ في لندف، العبلقات العراقية البريطانية، وزارة الخارجية العراقية،  سفارة جميورية (1)
www.mofamission.gov.iq 

 .14ـ، ص 30/5/2011، 4011، افتتاح قنصمية بريطانية بحضور البارازاني وجوف ميجر، عدد المستقبؿ  (2)

http://www.mofamission.gov.iq/
http://www.mofamission.gov.iq/
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وب العراؽ كثاني أكبػر ألؼ جندي تمركزوا في جن 46ب  طانيااشتركت بري: 2003آذار  19-  
 عمى العراؽ. 20032003قوة في حرب

: تػػوني بميػػر رئػػيس الػػوزراء البريطػػاني حينيػػا، يػػزور البصػػرة ويؤكػػد دعػػـ بريطانيػػا 2003أيػػار  -
 .لمعراؽ
لتصػػػبح : بريطانيػػػا تنقػػػؿ السػػػمطات األمنيػػػة لممػػػرة األولػػػى إلػػػى القػػػوات العراقيػػػة، 2006حزيػػػراف  -

 .محافظة المثنى األولى التي تنتقؿ فييا السمطات إلى العراقييف
 .رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقوـ بزيارتو األولى إلى لندف  : 2006ز تمو  -
: زيػػارة غػػوردوف بػػراوف رئػػيس الػػوزراء البريطػػاني حينػػذاؾ لممػػرة األولػػى إلػػى 2007تشػػريف األوؿ  -

   .العراؽ
: نقػػػؿ السػػػمطات األمنيػػػة فػػػي البصػػػرة مػػػف القػػػوات البريطانيػػػة إلػػػى القػػػوات 2007كػػػانوف األوؿ  -

 .العراقية
فػػي الميمػػة « تغييػػرا جػػذريا»: رئػػيس الػػوزراء البريطػػاني غػػوردف بػػراوف يعمػػف 2008يوليػػو  22 - 

 .ًا لمغادرة القوات البريطانيةاستعدادالبريطانية في العراؽ 
رية بػػػػيف العػػػػراؽ وبريطانيػػػػا، لتنظػػػػيـ بقػػػػاء القػػػػوات يػػػػة عسػػػػكاتفاق: إبػػػػراـ 2008 أوؿكػػػػانوف  17 - 

البريطانيػػػة فػػػي العػػػراؽ، بعػػػد انتيػػػاء قػػػرار األمػػػـ المتحػػػدة بإبقػػػاء القػػػوات المتعػػػددة الجنسػػػية ىنػػػاؾ. 
 .2009واإلعبلف عف سحب القوات القتالية البريطانية مف العراؽ بحموؿ تموز 

القاعػػدة العسػػكرية لمبريطػػانييف فػػي : تسػػميـ مطػػار البصػػرة، الػػذي كػػاف  2009كػػانوف الثػػاني  1 -
 .العراؽ إلى السمطات العراقية

: تسميـ قيادة القوات األجنبية فػي البصػرة مػف القػوات البريطانيػة إلػى القػوات 2009مارس  31 - 
 .األميركية

  . في لندف بعنواف "استثمروا في العراؽ" ستثمارتنظيـ مؤتمر اال 2009أيار  -
 –يتيف األمنيتػػيف، األمريكيػػة تفػػاقدى التوافػػؽ الزمنػػي بػػيف االيظيػػر مػػ ،بنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ 

ـ، والثانيػػػػػػة فػػػػػػي 17/11/2008العراقيػػػػػػة، حيػػػػػػث وقعػػػػػػت األولػػػػػػى فػػػػػػي  –العراقيػػػػػػة، والبريطانيػػػػػػة 
ـ والفاصػػػػؿ بينيمػػػػا شػػػػير فقػػػػط، ممػػػػا يعطػػػػي داللػػػػة واضػػػػحة عمػػػػى مػػػػدى التوافػػػػؽ 17/12/2008

مػػف حيػػث إبقػػاء قػػوات  تشػػابيا بػػيف كمييمػػا والتنسػػيؽ بػػيف الػػدولتيف المحتمتػػيف لمعػػراؽ، حيػػث نرصػػد
بريطانية وأمريكية في قواعد ثابتة عمى أرض العراؽ، بحجة التدريب وحماية المصالح فػي الػببلد، 

البريطػػاني لمػػد نفػػوذىـ فػػي الػػببلد، اسػػتفاد  نسػػحابجنػػوب العػػراؽ مػػف اال فػػي فكمػػا اسػػتفاد الشػػيعة
فػػوذىـ وصػػبلحياتيـ شػػماؿ العػػراؽ، مػػع رغبػػة لمػػد ن ،األمريكػػي نسػػحابمػػف حالػػة اال أيضػػاً  كػػراداأل
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البعض فػي إبقػاء قػوات أمريكيػة وبريطانيػة فػي الػببلد لمتػدريب والحمايػة، وبخاصػة فػي ظػؿ تطػور 
ييػدد الشػيعة والكػرد عمػى حػد الذي بػات  ،الحرب الطائفية وتنامي المد اإلسبلمي السني في الببلد

ا عمػى منػابع الػنفط والػتحكـ ملبسط نفوذى يطانيا،الواليات المتحدة وبر سواء، كما أف حاجة البمديف 
ا، وضػػماف عػػدـ تكػػرار حالػػة الػػرئيس صػػداـ حسػػيف، والقػػرب مػػف إيػػراف مفػػي أسػػعاره وفػػؽ مصػػالحي

دولػة ذات تفػوؽ عسػكري  إسػرائيؿالتي باتت تشكؿ تيديدا بفعؿ نشاطيا النووي، إضافة إلى إبقػاء 
 ممحا ال مفر منو.  بقاء مثؿ ىذه القواعد أمراإفي المنطقة، جعمت مف 

وفي سياؽ قياـ الكياف الكردستاني العراقي وفؽ مفيػـو الفيدراليػة المدعومػة دسػتوريا، عممػت       
مػػف خػػػبلؿ افتتػػاح قنصػػمية بريطانيػػة فػػػي  ،اإلدارة البريطانيػػة عمػػى مػػد جسػػور التعػػػاوف مػػع اإلقمػػيـ

 ،مي قنصػػمية بريطانيػػةكردسػػتاف العػػراؽ بشػػكؿ رسػػ إقمػػيـمركػػز  أربيػػؿافتتحػػت فػػي  حيػػث " ،أربيػػؿ
جػػوف ميجػػر ورئػػيس  األسػػبؽورئػػيس الػػوزراء البريطػػاني  ،مسػػعود البػػارزاني اإلقمػػيـبحضػػور رئػػيس 

القنصمية ستسػاىـ كثيػرًا فػي توطيػد  أفبرىـ صالح، حيث قاؿ البارزاني في كممة :  اإلقميـحكومة 
 األسبؽس الوزراء البريطاني كردستاف وبريطانيا، وثمف دور رئي إقميـالعبلقات الثنائية بيف  وتعزيز

قػػرار  ،جػػوف ميجػػر فػػي مسػػاندة الشػػعب الكردسػػتاني ت القػػرف لمكػػرد فػػي تسػػعينيا اآلمنػػة المنطقػػة وال
 . (1)" ثر ما يوصؼ باليجرة المميونية الكرديةأالماضي، والتي جاءت عمى 

الكػػػردي  بالكيػػػاف دبموماسػػػيا عتػػػراؼمػػػف بػػػاب اال ،أربيػػػؿوتػػػأتي ىػػػذه القنصػػػمية البريطانيػػػة فػػػي     
عػػاـ  التػػي احتضػػف برلمانيػػاممثميػػة لكردسػػتاف فػػي بريطانيػػا  أيضػػاً السياسػػي الجديػػد، حيػػث افتتحػػت 

 شخصػػػية سياسػػػية وثقافيػػػة ، حيػػػث 350بحضػػػور أكثػػػر مػػػف  سػػػتقباؿ السػػػنوي،حفػػػؿ اال" ـ2013
حضػػر الحفػػؿ  أليسػػػتر بيػػرت وزيػػر الدولػػػة البريطػػاني لشػػػؤوف الشػػرؽ األوسػػط وعػػػدد مػػف أعضػػػاء 

نصػؿ العػاـ والشخصيات السياسػية والدبموماسػييف والق ،يرلنداال و البريطاني وأسكوتمندا  مجمس النواب
ومنػدوبي عػدد مػف الشػركات البريطانيػة والجامعػات وسػفارة العػراؽ  ،ردسػتافالبريطاني لػدى إقمػيـ ك

األحػػػػزاب السياسػػػػية العراقيػػػػة  وعػػػػدد مػػػػف سػػػػفراء الػػػػدوؿ األجنبيػػػػة فػػػػي بريطانيػػػػا وممثمػػػػي ،الفػػػػدرالي
وجمػػػع غفيػػػر مػػػف  ،سػػػتانيةردجاريػػػة والثقافيػػػة البريطانيػػػة والكوممثمػػػي المؤسسػػػات الت ،سػػػتانيةردوالك

 . (2) ردستانية"الجالية الك
حتفاؿ السنوي لمممثميػة الكردسػتانية فػي بريطانيػا مؤكػدا عمػى مػدى حتضاف لبلويأتي ىذا اال      

نوا مف تثبيػت كيػانيـ السياسػي فػي العراؽ الذيف تمك أكرادتطور السياسة الخارجية البريطانية تجاه 
 ظؿ المتغيرات عمى الساحة العراقية. 

                                                 

تاف، دائرة العبلقات الخارجية، ممثمية حكومة إقميـ كردستاف تقيـ حفميا السنوي في ( حكومة إقميـ كردس1)
 krg.orgـ، 19/5/2013البرلماف البريطاني، 

 حكومة إقميـ كردستاف، دائرة العبلقات الخارجية، مرجع سابؽ. (2)
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 :الكردية الفرنسية العالقات -ثانيًا 
 العػراؽ لمكويػت جتيػاحاـ العتقادىػا أف 1991شاركت فرنسػا فػي حػرب الخمػيج الثانيػة عػاـ        

ج، إال أنيػا أحجمػت قد يمتد ليطاؿ دوال خميجية أخرى، مما يؤثر عمى مصالحيا النفطية في الخمي
حيػث اشػترطت مشػاركتيا فػي الحػرب أف ـ 2003عف المشاركة في شف الحرب عمػى العػراؽ عػاـ 

قػد أثػارت الػرأي الشػعبي  ،تكوف تحػت مظمػة األمػـ المتحػدة، حيػث وجػد الفرنسػيوف أف ىػذه الحػرب
تيػا أف الكثيػر مػف قوا إلػىإضػافة العاـ حتػى فػي أوروبػا التػي شػيدت مظػاىرات مناىضػة لمحػرب، 

ذكػر جػاى تايسػييو رئػيس  ممػا يثقػؿ كاىميػا عسػكريا حيػث " ،منتشػرة فػي منػاطؽ أخػرى مػف العػالـ
العػراؽ يعػد خطػوة  فػيأف نداء بوش بتشكيؿ قوة متعددة الجنسػيات  "الوطنيلجنة الدفاع بالمجمس 

ؿ إف وقػا، وأنو مف المحتمؿ أف تسيـ فرنسػا بقػوات تحػت قيػادة األمػـ المتحػدة ،يـ االتجاه السم في
المنػاطؽ األخػرى  فػيفرنسا ال يوجد لدييا مشكمة بخصوص قدرتيا ، ولػف تسػحب قواتيػا المنتشػرة 

مػف أجػؿ  تحػادعضو بحػزب اال أيضاً وذكر تايسييو ، وىو ، العراؽ فيجؿ التدخؿ أالعالـ مف  في
 إذا كانػػت المسػػألة مجػػرد الوسػػط ، أف فرنسػػا لػػف ترسػػؿ جنػػودا الحركػػة الشػػعبية الحػػاكـ مػػف يمػػيف 

ظػؿ قيػادة األمػـ المتحػدة فمػف المحتمػؿ أف  فيبيد أنو إذا كانت  ،ية بأخرى زرقاءتبديؿ خوذة شكم
   (1)" نذىب
لػػػـ تكػػػف الحكومػػػة الفرنسػػػية عمػػػى نفػػػس  ـ وسػػػقوط بغػػػداد،2003ومػػػع نشػػػوب الحػػػرب عػػػاـ        

مجمػػس حيػػث أعمػػف وزيػر خارجيػػة فرنسػػا )دومنيػػؾ دوفمبػػاف( أمػػاـ  المسػافة مػػف الموقػػؼ البريطػػاني،
، رفضػػػو لمحػػػرب، حيػػػث رد عميػػػو وزيػػػر الخارجيػػػة 2003عشػػػية الحػػػرب عمػػػى العػػػراؽ عػػػاـ األمػػػف 

إال أف فرنسػػا وجػػدت نفسػػيا تحػػت أمػػر واقػػع ال محالػػة البريطانيػػة معاتبػػا إييػػاه عمػػى ىػػذا الموقػػؼ. 
حكما ذاتيػا فػي العػراؽ، وبخاصػة فػي ظػؿ  كرادمنو، وحرصا منيا عمى مصالحيا أيدت إعطاء األ

لدستور العراقي لمبدأ الفيدرالية التي أصبحت أمرا واقعا ال مناص منو، ويذكر ىنا ما كتبتػو إقرار ا
أف  ـ "1998 ـنػػػوفمبر عػػػا 19الفرنسػػػية فػػػي افتتاحيتيػػػا بتػػػاريخ  Le Mondeيمونػػػد مصػػػحيفة ال

(  Timeوجػاء فػي مجمػة التػايـ ) ، يػرفض لػو حػؽ تقريػر المصػير  يػزاؿ آخر شعب كبيػر مػا كراداأل
  (2)" دولة ليا في العالـ ال إثنيةيشكموف أكبر قومية  كرادأف األ 1999ية عدد أوؿ آذار األميرك
بالقومية الكردية، وبالواقع الجديد فػي العػراؽ، ومػا أرسػاه الدسػتور العراقػي  عتراؼومع اال         

قمػيـ، وجػدت بخصوص الفيدرالية، وتبوء جبلؿ الطالبػاني لمرئاسػة الجميوريػة، والبرازانػي لرئاسػة اإل
حرصػا عمػى مصػالحيا فػي المنطقػة،  ،بػو والتعامػؿ معػو عتػراؼفرنسا أنيا أماـ واقػع ال بػد مػف اال
                                                 

 ـ .10/9/2003، فرنسا لف تتدخؿ في العراؽ دوف قيادة األمـ المتحدة،لشعبا (1)
، 546، عدد الحوار المتمدف وائمي،عصمت شريؼ، آراء وأمثمة حوؿ تطبيؽ الفيدرالية في العراؽ،( 2)

 ـ28/7/2003



127 

"مصػػادر فػػي وزارة الخارجيػػػة ـ حيػػػث أكػػدت 2008عػػاـ  أربيػػؿفبػػادرت إلػػى افتتػػاح قنصػػػميتيا فػػي 
نما ىو وجود سي"الموفيغارو بأف صحيفة الفرنسية حسب  اسي المكتب ليس مكتبا قنصميا فحسب وال

خػبلؿ زيػارة  2006نػوفمبر مػف عػاـ  تشػريف ثػاني/ و افتتاح ىذا المكتب قد أعمف في شػير "أيضاً 
الػػرئيس العراقػػي جػػبلؿ طالبػػاني إلػػى بػػاريس، لكػػف الػػرئيس الفرنسػػي السػػابؽ جػػاؾ شػػيراؾ وألسػػباب 

ة فػػػي فرنسػػػا أّجػػػؿ موعػػػد إرسػػػاؿ الدبموماسػػػييف إلػػػى العػػػراؽ، وبعػػػد زيػػػار  نتخابػػػاتداخميػػػة متعمقػػػة باال
ردسػػػتاف رنسػػية العراقيػػػة وخاصػػػة مػػع إقمػػػيـ ككوشػػنير إلػػػى بغػػداد، عػػػادت الحػػػرارة إلػػى العبلقػػػات الف

د، يتكمـ المغة الكردية ار كعف حقوؽ األالعراؽ، وتيسو رئيس مكتب السفارة الفرنسية احد المدافعيف 
نظػاـ صػداـ  الفاريف مػف  كراد، فيو الذي نظـ نقؿ البلجئيف األأيضاً ردستاف جيدا ويعرؼ جباؿ ك

فريػػػػدريؾ  مسػػػػؤولية أمػػػػف تحممػػػػت بشػػػػمركةـ ، و الجػػػػدير بالػػػػذكر أف قػػػػوات ال1989حسػػػػيف عػػػػاـ 
  (1)تيسو"
، وخػبلؿ لقػاء أربيػؿالػدور الدبموماسػي لممكتػب الفرنسػي فػي  بخصػوصوحوؿ الجدؿ المثػار       

أجػاب الػديموقراطي الكردسػتاني،  تحػادصحفي أجراه الصحفي ىزار صػديؽ لمصػحيفة المركزيػة لبل
ما تـ فتحو لػيس قنصػمية، بػؿ ىػو مكتػب لمسػفارة أف التوضيح، ب أريدالدبموماسي الفرنسي قائبل : "

المكتػػػب ال يمػػػنح  أفالفرنسػػػية الموجػػػودة فػػػي بغػػػداد، والفػػػرؽ الوحيػػػد بػػػيف القنصػػػمية والمكتػػػب ىػػػو 
السػػيد  )الفيػػزا(، وتيػػدؼ فرنسػػا مػػف فػػتح ىػػذا المكتػػب المشػػاركة فػػي بنػػاء ىػػذا البمػػد... كمػػا وأعمػػف

 األمنيػػػػة األوضػػػػاعمػػػػا سػػػػمحت  إذايتـ فػػػػتح مكتػػػػب آخػػػػر فػػػػي البصػػػػرة، سػػػػ بأنػػػػوبيرنػػػػارد كوشػػػػنير 
المستقرة، واف ىذه الخطػوة بحػد ذاتيػا دليػؿ  األمنية باألوضاعمرتبط  أربيؿوفتح المكتب في ،بذلؾ

قمػػػيـعبلقػػػات متينػػػة مػػػع العػػػراؽ بشػػػكؿ عػػػاـ  إقامػػػةقػػػوي عمػػػى رغبػػػة فرنسػػػا فػػػي  كردسػػػتاف بشػػػكؿ  وال
   (2)" خاص
بالواقع الكردستاني  عتراؼمف باب اال أربيؿتأتي خطوة افتتاح مكتب دبموماسي لفرنسا في        

العبلقات الدبموماسية، التي تفتح الطريؽ أماـ  استئناؼالسياسي الجديد، الذي يحتـ عمى الطرفيف 
ي عارضػػػػت ي وتجػػػػاري وثقػػػػافي فػػػػي المراحػػػػؿ البلحقػػػػة، ممػػػػا يعنػػػػي أف فرنسػػػػا التػػػػاقتصػػػػادتعػػػػاوف 

مشػػػاركتيا بػػػالحرب عمػػػى العػػػراؽ، وجػػػدت نفسػػػيا أمػػػاـ واقػػػع جديػػػد ال بػػػد مػػػف التعامػػػؿ معػػػو وفػػػؽ 
 المصالح الفرنسية في المنطقة التي تشيد سخونة عمى الدواـ. 

افتتػػاح ممثميػػػة ليػػا فػػػي  إلػػػى ،عمػػدت الحكومػػػة الكردسػػتانية ومػػػف بػػاب التبػػػادؿ الدبموماسػػي        
بحضػػور الػػدكتور فػػؤاد حسػػيف رئػػيس ديػػواف رئاسػػة  فتتػػاح "ث تػػـ االالعاصػػمة الفرنسػػية بػػاريس بحيػػ

                                                 

، باريس، bukmedia( الجاؼ، لؤي، مكتب السفارة الفرنسية في أربيؿ مكتب قنصمي وسياسي أيضا، 1)
 ـ .3/2/2008
 www.alitthad.comربيؿ، مكتب السفارة الفرنسية في أ، حوار صريح مع مسئوؿ االتحاد(  2)

http://www.alitthad.com/
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وخمػاف زرار  ،ردستاف، وفبلح مصػطفى رئػيس دائػرة العبلقػات الخارجيػة فػي حكومػة اإلقمػيـإقميـ ك
كومػة ، فػي بػاريس، إفتتػاح ممثميػة ح25/2/2011الجمعػة مسػاء  ممثمة حكومة اإلقميـ فػي فرنسػا،

ردي وأبنػاء لشػعب الكػاسػيـ الحفػؿ جمػع غفيػر مػف أصػدقاء اردستاف فػي بػاريس. وحضػر مر إقميـ ك
فتتػػاح ىػػذه اوأعػػرب فػػبلح مصػػطفى خػػبلؿ كممػػة اإلفتتػػاح عمػػى أىميػػة ، رديػػة فػػي بػػاريسالجاليػة الك

حكومة اإلقميـ بالعبلقات الدبموماسية مع المجتمع الدولي ، كما أشػار  اىتماـالممثمية ، وأكد عمى 
وفػي جانػب آخػر مػف حديثػة تطػرؽ إلػى العبلقػات  .األوربػي ادتحػدوؿ اال كإحدىإلى أىمية فرنسا 

مف جانبيا وبعد الترحيػب بالضػيوؼ، أعربػت خمػاف  .ردستاني والفرنسيبيف الشعبيف الك التاريخية
حكومػة إقمػيـ فتتاح ىذه الممثميػة وأكػدت أف ممثميػة اردستاف عف أىمية حكومة إقميـ ك زرار ممثمية

عبلقػػات السياسػية مػػع الحكومػػة الفرنسػية وىنػػاؾ تفػػاىـ مشػػترؾ ردسػتاف فػػي بػػاريس سػوؼ تيػػتـ بالك
وسػػػوؼ نعمػػػؿ عمػػػى تعزيػػػز العبلقػػػات السياسػػػية والتجاريػػػة  أربيػػػؿحيػػػث توجػػػد قنصػػػمية فرنسػػػية فػػػي 

 .  (1)" والثقافية
يتقػػدموف نحػػو مزيػػد مػػف  أنفسػػيـد اكػػر وجػػد األ ،أربيػػؿومػػع افتتػػاح القنصػػمية الفرنسػػية فػػي         

األوروبػي مػف أىميػة كبيػرة فػي السياسػة الدوليػة،  تحاداالوروبيا، لما تمثمو دوؿ بكيانيـ أ عتراؼاال
 عتػراؼولما يحممو التبادؿ الدبموماسي مف معاف سياسية ليا وزف فػي كسػب المزيػد مػف اإلقػرار اال

العراؽ، وبالرغـ مف عدـ مشاركة فرنسا في الحرب عمى العراؽ، إال أف  أكرادالذي طالما نادى بو 
سػػيواف  إليػػوفػػي منػػاطقيـ، وىػػذا مػػا أشػػار  كػػرادحفظػػوا ليػػا تاريخيػػا فػػي تمكػػيف وحمايػػة األ دكػػرااأل

أف التطػػور والتقػػدـ الحاصػػميف فػػي العبلقػػات الثنائيػػة بػػيف اإلقمػػيـ وفرنسػػا فػػي  برازانػػي الػػذي قػػاؿ : "
ال دو  أف إذ عامػا، 45جميع المجاالت تـ مف خبلؿ فاعمية التواجد الكردي الموجود في فرنسا منػذ 
د عمػػى صػػعيد تبػػؤ اكػػر كبيػػرة رغػػـ إمكاناتيػػا الماديػػة الكبيػػرة وكوادرىػػا لػػـ تسػػتطع تحقيػػؽ مػػا حققػػو األ

فرنسػا تتطمػع إلػى تكػريس الديمقراطيػة فػػي  أف وأضػاؼمكانػة الئقػة ورفيعػة فػي المجتمػع الفرنسػي، 
فاعؿ  ف فرنسا ساىمت بدورأنعترؼ ب أفوينبغي لنا  ،د عمى حقوقيـاكر ف يحصؿ األأالمنطقة ، و 
 األمػففػي مجمػس  688القػرار الػدولي المػرقـ  إصػدارعمػى  أصػرتكردسػتاف ألنيػا  إقمػيـفي نشوء 
رسػػػاؿالػػػدولي،  مجموعػػػة شػػػركات  إلػػػىمشػػػيرا ،  36د شػػػماؿ خػػػط العػػػرض اكػػػر القػػػوات لحمايػػػة األ وال
  . (2)" أربيؿ إلى ستأتيفرنسية 
كػوف الػدولتيف دائمتػيف العضػوية فػي  ،بالتركيز عمى بريطانيا وفرنسا كراداألىذا ولـ يكتؼ        

األوروبػػي  تحػػادوليمػػا مػػف األىميػػة مػػا ليمػػا، بػػؿ امتػػد نشػػاطيـ نحػػو دعػػوة دوؿ اال ،مجمػػس األمػػف

                                                 

 ـ، مرجع سابؽ .25/2/2001( حكومة إقميـ كردستاف، افتتاح ممثمية إقميـ كردستاف في باريس، 1)
( بارازاني، سيواف، العبلقات الفرنسية الكردية عميقة وتعود بداياتيا إلى عيد ثورة أيموؿ، 2)

almadanewspaper ، ـ.24/5/2013، 2804عدد 
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السياسػػػي بكيػػػانيـ الجديػػػد،  عتػػػراؼ، مػػػف بػػػاب كسػػػب مزيػػػد مػػػف االأربيػػػؿلفػػػتح قنصػػػميات ليػػػـ فػػػي 
عػػاـ  أربيػػؿحػػت قنصػػميتيا فػػي ومػػف بينيػػا ألمانيػػا التػػي افتت أوروبػػافػػاتجيوا نحػػو الػػدوؿ الميمػػة فػػي 

عاصػػمة إقمػػيـ  أربيػػؿفرانػػؾ فػػالتر شػػتاينماير إلػػى  األلمػػانيوصػػؿ وزيػػر الخارجيػػة  ـ حيػػث "2009
، باإلضػػػافة إلػػػى نػػػائبيف األلمانيػػػةكردسػػػتاف عمػػػى رأس وفػػػد يضػػػـ مجموعػػػة مػػػف ممثمػػػي الشػػػركات 

زيبػػاري وكػػاف فػػي  برلمػػانييف، ورافػػؽ شػػتاينماير فػػي رحمتػػو مػػف بغػػداد أمػػس نظيػػره العراقػػي ىوشػػيار
فػؤاد حسػيف،  اإلقمػيـكردسػتاف نيجيرفػاف بػارزاني ورئػيس ديػواف رئاسػة  إقمػيـاستقبالو رئػيس حكومػة 

كردسػتاف مسػعود  إقمػيـالمرافػؽ لػو مػع رئػيس  والوفػد األلمانيوعقب وصولو، بحث وزير الخارجية 
ناف المفتػػي العبلقػػػات بػػارزاني ورئػػيس الػػوزراء نيجيرفػػػاف بػػارزاني ورئػػيس البرلمػػاف الكردسػػػتاني عػػد

، وفػػي سػػياؽ زيارتػػو إلػػى إقمػػيـ كردسػػتاف، قػػاـ واإلقمػػيـ ألمانيػػاية والثقافيػػة بػػيف قتصػػادالسياسػػية واال
العاصمة، في مراسـ خاصة بحضور  أربيؿبافتتاح القنصمية األلمانية في  األلمانيوزير الخارجية 

ارجية العراقيػة ىوشػيار زيبػاري. ومػف رئيس الوزراء في حكومة اإلقميـ نيجيرفاف بارزاني ووزير الخ
المقػػرر أف تسػػتمر المباحثػػات الرسػػمية بػػيف الوفػػد األلمػػاني ومسػػؤولي كردسػػتاف اليادفػػة إلػػى تعزيػػز 

 .  (1)" العبلقات الثنائية بيف الطرفيف
األمريكػػي ومػػا بعػػده شػػيدت تواليػػا فػػي افتتػػاح  حػػتبلؿيػػذكر أف األعػػواـ األخيػػرة مػػف عمػػر اال      

حيػػث يػػأتي ىػػذا التػػوالي فػػي فػػتح ىػػذه  ،أربيػػؿاألجنبيػػة العربيػػة والغربيػػة فػػي  ،نصػػمياتمزيػػد مػػف الق
ىذه الدوؿ بالحكومة العراقية في بغداد التي شػيدت افتتاحػات  اعتراؼالقنصميات تماشيا مع مدى 

متتالية لعدد مف السفارات األجنبية والعربية فييػا، كمػا أف الواقػع الجديػد فػرض نفسػو عمػى السػاحة 
ستجابة لمدعوات الكردية ياسية في المنطقة، فباتت كؿ دولة تبحث عف مصالحيا مف خبلؿ االالس

التػػي أثػػارت جػػدال فػػي عػػدد مػػف األوسػػاط السياسػػية التػػي اتيمػػت  ،أربيػػؿليػػا الفتتػػاح قنصػػميات فػػي 
عػػػف  سػػػتقبلؿواال نفصػػػاؿإلػػػى االبأنيػػػا تسػػػعى مػػػف وراء ىػػػذا النشػػػاط الدبموماسػػػي المحمػػػـو  أربيػػػؿ

 القنصػػػميات لػػػيسإف فػػػتح  األمػػػر الػػػذي نفػػػاه رئػػػيس حكومػػػة كردسػػػتاف نيجيرفػػػاف قػػػائبل : "العػػػراؽ، 
ىو جػزء مػف  اإلقميـألف  ،في المدى البعيد، ويقوؿ ال استطيع الجـز بذلؾ اإلقميـ ستقبلؿتمييدا ال

ممثميػػػات  إقامػػػةف مػػػف حػػػؽ الػػػدوؿ الصػػػديقة إالدسػػػتور الػػػدائـ لمػػػببلد فػػػوبموجػػػب  ،الدولػػػة العراقيػػػة
اإلقمػيـ  أفقػائبل بمػا لمشرؽ األوسػط سية ليا في ىذا اإلقميـ وأضاؼ بارزاني في وقت سابؽ دبموما

ف الواقػع يسػػتدعي مػف الػدوؿ الصػػديقة إقامػة ممثميػػات دبموماسػية وسياسػػية إجػزء ىػاـ مػػف العػراؽ فػػ
تبػػادر الػػدوؿ  أف، وىػػو أمػػر يبعػػث عمػػى السػػرور واالرتيػػاح، ونحػػف نأمػػؿ فػػي اإلقمػػيـليػػا فػػي ىػػذا 

 . (2)" فتح قنصميات ليا في اإلقميـ إلى ،أيضاً والواليات المتحدة والدوؿ العربية  األخرى وبيةاألور 

                                                 

 ـ.19/2/2009، 11041، شتاينماير يفتتح قنصمية ألمانية في أربيؿ، عدد الشرؽ األوسط( 1)
 ـ .21/6/2008، 10798، عدد  الشرؽ األوسط( عزيز، ىيوا، التمثيؿ الدبموماسي في أربيؿ، 2)
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قد نجحػوا فػي تثبيػت كيػانيـ سياسػيا لػدى أىػـ الػدوؿ األوروبيػة  كرادأف األ ،يتضح مما سبؽ      
مػة فػي التي ليا أثر واضح في رسـ السياسة الدولية، وبخاصة تمؾ الدوؿ التي تمتمػؾ عضػوية دائ

د سياسة خذ وطالب، األمر الذي سيتيح اكر كفرنسا وبريطانيا، حيث اتبع األ ،مجمس األمف الدولي
ليػػـ مزيػػد مػػف اإلنجػػاز السياسػػي الػػذي لػػـ يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ منػػذ عقػػود مػػف الػػزمف، كمػػا ويتضػػح بػػأف 

اسػػػتطاعوا اإلفػػػادة كثيػػػرا مػػػف معػػػاداة الغػػػرب لمػػػرئيس صػػػداـ حسػػػيف، حيػػػث وظفػػػوا مسػػػألة  كػػػراداأل
ومػػا أثيػػر فػػي حينػػو عػػف اسػػتخداـ بغػػداد لمسػػبلح الكيميػػائي ضػػدىـ، فػػي إثػػارة الػػرأي العػػاـ  ،حمبجػػة

عمػػػى مطػػػالبيـ وفػػػؽ مفيػػػـو  اإيجابػػػوبخاصػػػة األوروبػػػي عمػػػى نظػػػاـ بغػػػداد، األمػػػر الػػػذي انعكػػػس 
بػأف المتغيػرات فػي العػراؽ قػد أفػادت  ،وبظيػر ىنػا جميػا .كرادالمظمومية التي وقعت عمى كاىؿ األ

جميػػا، واليػػوـ يػػأتي دور العبلقػػات السياسػػية أد السػػبلح مػػف اكػػر ب الكرديػػة التػػي اسػػتخدـ األالمطالػػ
 منذ عقود مضت .  كرادوالدبموماسية لترسيخ ما ميد لو األ
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 المبحث الثالث
  األخرى بالقوى الدوليةالعراق عمى عالقاتهم  كرادأثر األوضاع السياسية أل 

العػػراؽ بشػػكؿ مباشػػر عمػػى مػػدى عبلقػػاتيـ مػػع المحػػيط  كػػرادالسياسػػي ألنعكػػس التطػػور ا        
عبػػػػر مسػػػيرة العػػػػراؽ  العػػػراؽ ثقػػػػبل ال يسػػػتياف بػػػو أكػػػػراد حيػػػث شػػػكؿاإلقميمػػػي والمجتمػػػع الػػػػدولي، 

، نصػػيب فػػي التػػأثير والتػػأثر بػػو كػػرادالسياسػػية، فمػػا مػػف حػػدث يجػػري عمػػى أرض العػػراؽ إال ولؤل
ف بمجريػات األحػداث والمسػتجدات عمػى السػاحة العراقيػة، وبمػا يؤثروف ويتػأثرو  كرادولذلؾ كاف األ

أضػػحت المسػػألة الكرديػػة جػػزء  ددولػػي فبالتأكيػػ اىتمػػاـأف القضػػية العراقيػػة أضػػحت قضػػية تحظػػى ب
باف  مف أي تسوية سياسية في العراؽ، وىذا ما تـ فعبل قبيؿ حيػث ـ 2003العػراؽ عػاـ  احػتبلؿوال

األمػر الػذي انعكػس صػورة راعػي اإلرىػاب عمػى حػد تعبيرىػا، أظيرت اإلدارة األمريكية العراؽ فػي 
وف فيػػو مػػف حكػػـ الػػرئيس اليػػـو الػػذي يتخمصػػ إلػػىالعػػراؽ الػػذيف كػػانوا يتطمعػػوف  أكػػرادعمػػى  اإيجابػػ

سػػطح فصػػائؿ ال إلػػىـ وانتيػػاء حكػػـ صػػداـ بػػرزت 2003صػػداـ حسػػيف، ومػػع سػػقوط بغػػداد عػػاـ 
الفػراغ الػذي تركػو غيػاب النظػاـ، حيػث كانػت  المعارضة العراقيػة شػيعية وكرديػة لتأخػذ مكانيػا فػي

اإلدارة األمريكيػػػة وبػػػالتوافؽ مػػػع حميفتيػػػا بريطانيػػػا قػػػد وضػػػعتا األسػػػس والتصػػػورات الجديػػػدة التاليػػػة 
عمػػػى مواقػػػع متقدمػػػة فػػػي النظػػػاـ السياسػػػي العراقػػػي  كػػػرادلحكػػػـ صػػػداـ، بحيػػػث اسػػػتحوذ الشػػػيعة واأل

نذ عقود مف الزماف، وبما أف الحديث يدور حوؿ ا يحمموف بو مما كانو  كرادالجديد الذي أعطى األ
العبلقػػات الكرديػػة الدوليػػة فػػبل بػػد وأف نعػػرج عمػػى ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة، وىػػي ىيئػػة دوليػػة ليػػا ثقميػػا 
 الممحوظ عمى الساحة العالمية، حيث كاف ليا دور ىاـ في مجريات األحداث عمى أرض العراؽ.

  :قتهم باألمم المتحدةعمى عال كرادأثر الوضع السياسي لل  -أواًل 
ميـ في القضية العراقية، وبخاصة فترة حرب  سياسي لقد كاف لممنظمة الدولية األممية دور      
ـ بحيػػػث كػػػاف ليػػػا دور ميػػػـ فػػػي فػػػرض وتثبيػػػت مػػػا عػػػرؼ فػػػي حينػػػو بمنطقػػػة حظػػػر 1991العػػػاـ 

، األمػر راقػي فػي الشػماؿ مػف أي عػدواف ع كػرادالطيراف في شػماؿ العػراؽ، والػذي جػاء لحمايػة األ
الذي حظػي بترحيػب كػردي واسػع، حيػث أصػدر مجمػس األمػف الػدولي التػابع لؤلمػـ المتحػدة جممػة 

عمػػػى المطالػػػب الكرديػػػة، وكػػػاف  اإيجابػػػمػػف القػػػرارات الدوليػػػة الممزمػػػة لمعػػػراؽ، األمػػػر الػػذي انعكػػػس 
الػة ثبلثػة وخمسػيف قػرارًا خاصػًا بح 2000 - 1990أصدر خبلؿ األعػواـ مػف  مجمس األمف قد "

العراؽ، أىميػا قػرار فػرض الحصػار عمػى العػراؽ، وقػرار إخػراج العػراؽ مػف الكويػت ولػو باسػتخداـ 
الػػذي صػػدر فػػي  660القػػوة، وقػػرار الػػنفط مقابػػؿ الغػػذاء. وكػػاف أوؿ ىػػذه القػػرارات ىػػو القػػرار رقػػـ 

 دعػػا فيػػو ، الػػذيالكويتيػػة ياألراضػػوىػػو نفػػس اليػػـو الػػذي دخمػػت فيػػو القػػوات العراقيػػة  2/8/1990
ية، اقتصػادالعراؽ الخروج مف الكويت مباشرة وبدوف شروط، ثـ اتخذ قرارات عدة تفػرض عقوبػات 
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ؼ آثػػػار الحصػػػار عمػػػى الشػػػعب وتػػػدمير أسػػػمحة العػػػراؽ، ثػػػـ كػػػاف قػػػرار الػػػنفط مقابػػػؿ الغػػػذاء لتخفيػػػ
ا اتخذ مجمس األمف الدولي سبعة عشر قرارا متعمقا ببرنامج النفط مقابػؿ الغػذاء، بػدأ أوليػ ،العراقي

وىكػذا   (1)أخػرى"  ، وتبل ذلؾ عدة قرارات986وىو القرار رقـ  1995في الرابع عشر مف نيساف 
كانػػػت مؤسسػػػات األمػػػـ المتحػػػدة حاضػػػرة عمػػػى مسػػػرح المسػػػتجدات فػػػي العػػػراؽ، حيػػػث أودت ىػػػذه 

مف ىذا السقوط الػذي  كرادالقرارات إلى شف الحرب عمى العراؽ وسقوط بغداد، في حيف استفاد األ
 الفيدرالية المكفولة دستوريا . حصوليـ عمى  إلىتبوء مناصب عميا في العراؽ، إضافة قادىـ ل
أجػػرت حكومػػة كردسػػتاف العػػراؽ حػػوارات مػػع المنظمػػة الدوليػػة الفتتػػاح مكتػػب ليػػا فػػي وقػػد        
السياسي بالكياف الكردستاني فػي شػماؿ العػراؽ،  عتراؼ، وذلؾ في سياؽ جمب المزيد مف االأربيؿ

بالكيػػػاف  عتػػػراؼالعالميػػػة لبل األىميػػػةأممػػػي لػػػو مػػػا لػػػو مػػػف  اعتػػػراؼا المطمػػػب لكسػػػب ويػػػأتي ىػػػذ
 أفتػػػػتح المكتػػػػب الػػػػدائـ لؤلمػػػػـ المتحػػػػدة حيػػػػث "السياسػػػػي الجديػػػػد فػػػػي العػػػػراؽ وفػػػػؽ نظػػػػاـ الفدرلػػػػة، 

في إقميـ كردستاف بحضور رئيس الحكومة نيجيرفاف بارزاني والممثؿ الخاص  ـ(28/11/2007)
لمتحػػدة سػػتيفاف دي ميسػػتورا، وبعػػد أف رفػػع بػػارزاني عمػػـ األمػػـ المتحػػدة فػػوؽ لؤلمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ ا

فتتػاح شػدد فييػػا عمػى أىميػة تمتػػيف وتطػوير العبلقػات بػػيف المبنػى الجديػد، ألقػػى كممػة فػي حفػػؿ اال
حكومة اإلقميـ والمنظمة الدوليػة مػف أجػؿ إعػادة إحيػاء البنيػة التحتيػة لكردسػتاف، مثمنػا دور األمػـ 

   (2)" ـ1991دعـ قضية الشعب الكردي في العراؽ منذ عاـ المتحدة في 
ا رسػػميا بػػاإلقميـ الفيػػدرالي ضػػمف دولػػة اعترافػػ أربيػػؿيعتبػػر افتتػػاح مكتػػب األمػػـ المتحػػدة فػػي و      
ي والخػدماتي ، األمر الذي يعطي كردستاف العراؽ صفة رسمية لمتعاوف الدبموماسيةتحاداالالعراؽ 

منظمػػة اليونيسػػكو  اعتػػراؼ إلػػى بػػاإلقميـاألممػػي  عتػػراؼمػػر ىػػذا االمػػع المنظمػػة الدوليػػة، حيػػث أث
ضػػمف الئحػػة التػػراث العػػالمي مؤقتػػا عمػػى أف يػػتـ  أربيػػؿإدراج قمعػػة التابعػػة لؤلمػػـ المتحػػدة عمػػى "

وتقػػع قمعػػة ، السػػعي إلدراجيػػا بشػػكؿ دائػػـ بعػػد اجتيػػاز المرحمػػة المؤقتػػة التػػي تسػػتغرؽ ثػػبلث سػػنوات
ى المنطقػػػة التػػػي تػػػدلؿ متػػػر فػػػوؽ مسػػػتو  32إلػػػى  28ي يرتفػػػع بػػػيف األثريػػػة عمػػػى تػػػؿ ترابػػػ أربيػػػؿ

  .(3)"فيو منذ أقدـ العصور التاريخية االستيطافثارية عمى أف ىذا الموقع قد تـ الدراسات اآل
التقػػى نائػػب الممثػػؿ الخػػاص لؤلمػػيف فمقػػد " ،وفػػي إطػػار التعػػاوف بػػيف اإلقمػػيـ واألمػػـ المتحػػدة       

عػػراؽ، سػػتيفاف دي مسػػتورا، بنائػػب رئػػيس وزراء حكومػػة إقمػػيـ كردسػػتاف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي ال

                                                 

 تعمقة بالعراؽ، مرجع سابؽ(  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، ممحؽ: قائمة قرارات األمـ المتحدة الم1)
ـ، 25/5/2007(  وكالة آكي اإليطالية لؤلنباء، كردستاف: افتتاح مكتب دائـ لؤلمـ المتحدة في أربيؿ، 2)

www.adnkronos.com 
، منظمة اليونيسكو تدرج قمعة اربيؿ ضمف قائمة التراث العالمي،3) ـ، 10/3/2010 (  العرب اليـو

news.arbtoday.com 
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لبحث قضايا تتعمؽ بأنشطة منظمة األمـ المتحدة السابقة والمقبمة في  ،أربيؿسركيس اغاجاف في 
 أيضػػاً المنظمػػة ألنشػػطتيا فػػي شػػماؿ العػػراؽ، اتفػػؽ الطرفػػاف  اسػػتئناؼوفيمػػا يتعمػػؽ ب. شػػماؿ العػػراؽ

 .(1)"قبؿ الشروع في البرامج المستقبمية ،ـ بشكؿ وثيؽعمى إشراؾ حكومة اإلقمي
التقػػى الممثػػؿ الخػػاص لؤلمػػيف العػػاـ  " ،وفػػي سػػياؽ التعػػاوف بػػيف العػػراؽ والمنظمػػة الدوليػػة        

فػي إقمػيـ  أربيػؿورئيس بعثة األمـ المتحدة لمساعدة العػراؽ، مػارتف كػوبمر، فػي زيارتػو األولػى إلػى 
اجتمػػع الممثػػؿ الخػػاص خػػبلؿ  ، حيػػثبقيػػادات حكومػػة اإلقمػػيـ ،(2011)أكتػػوبر  كردسػػتاف العػػراؽ

زيارتػو التػػي اسػػتغرقت يػوميف رئػػيس إقمػػيـ كردسػتاف العػػراؽ، مػػع مسػعود برزانػػي، وكمػػاؿ كركػػوكي، 
وأقاـ حفػؿ اسػتقباؿ فػي  أربيؿكما قاـ بزيارة قمعة  ، رئيس البرلماف وعدد مف المسؤوليف في اإلقميـ

بمناسػبة يػوـ األمػـ المتحػدة، وكػاف كػوبمر قػد زار حمبجػة قبػؿ  أربيػؿ مكتب بعثة األمـ المتحػدة فػي
كبيػػػا النظػػػاـ السػػػابؽ فػػػي عػػػاـ حيػػػث أحيػػػى ذكػػػرى ضػػػحايا المذبحػػػة التػػػي ارت ،أربيػػػؿزيارتػػػو إلػػػى 

  (2)" ـ1988
قػػد قطعػػت شػػوطا كبيػػرا نحػػو مزيػػد مػػف  ،وىكػػذا تبػػدو حكومػػة اإلقمػػيـ الكردسػػتاني الفيػػدرالي       
دولػػي مػػف جانػػب  اعتػػراؼمزيػػد مػػف التطػػور السياسػػي الػػذي قادىػػا نحػػو كسػػب  ية، ونيػػؿسػػتقبللاال

حيػث سػتتمكف المنظمػة الدوليػة مػف تقػديـ خػدماتيا األمـ المتحدة ذات األىميػة البالغػة فػي العػالـ، 
 ،اإلقمػػيـ الحقػػا، حيػػث أف منظمػػة األمػػـ المتحػػدة اسػػتقرارمػػف ثبػػات و  لئلقمػػيـ، األمػػر الػػذي سػػيعزز

متابعػػػة األحػػػداث والمتغيػػػرات عمػػػى السػػػاحة العراقيػػػة، إال أف األمػػػـ المتحػػػدة لعبػػػت دورا ميمػػػا فػػػي 
وبالرغـ مف حجميا الكبير، وقيمتيا العالمية، إال أنيا لـ تكف تجرؤ عمى مخالفة التوجو األمريكػي 

والتػي أصػدرت آالفػا  ،كوف منظمػة األمػـ المتحػدة إلىالبريطاني لشف الحرب عمى العراؽ، إضافة 
بسػػبب  ،، إال أنيػػا باتػػت عػػاجزة عػػف تنفيػػذىاإسػػرائيؿرارات الدوليػػة بحػػؽ دوؿ أخػػرى كمؤلفػػة مػػف القػػ

الثقؿ األمريكػي فػي العػالـ، بينمػا وجػدت المنظمػة الدوليػة طريقيػا نحػو تنفيػذ القػرارات بحػؽ العػراؽ 
 تتوافؽ مع روح ىذه القرارات، إف لـ تكف قد دبرتيا سابقا، وانطبلقا مػف ىػذا األمريكيةكوف اإلدارة 

وجدت المنظمة الدولية نفسيا كغيرىا أماـ واقع جديد ال مف التعامػؿ معػو، فاعترفػت بػإقميـ  ،الواقع
، ومػػدت جسػػور خػػدماتيا نحػػػو أربيػػؿي، وفتحػػت ممثميػػة ليػػا فػػي تحػػادكردسػػتاف ضػػمف العػػراؽ اال

 اإلقميـ الذي بات أمرا واقع ال مناص منو . 
 
 

                                                 

(  مركز أنباء األمـ المتحدة، منظمة األمـ المتحدة وحكومة إقميـ كردستاف في اربيؿ تبحثاف أنشطة المنظمة 1)
 .سابؽ مرجعـ ، 6/6/2005السابقة والمقبمة في شماؿ العراؽ، 

 ـ، المرجع السابؽ .24/10/2011(  مركز أنباء األمـ المتحدة، 2)
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 :يةتحادبروسيا اإل  عالقتهمعمى  الكردية األوضاع السياسيةأثر  -ثانيًا 
ـ  ومػا إف بػدأت روسػيا تمممػـ 1990السػوفيتي المنيػار عػاـ  تحػادورثت روسيا إرث اال           

الكويت، التػي اسػتدعت تػدخبل  اجتياحجراحيا بعد مصاب اإلنييار السوفيتي حتى ظيرت مشكمة 
ي لػـ تشػارؾ فييػا القػوات ـ التػ1991أمريكيا ودوليا لحميا مف خبلؿ شف الحرب عمػى العػراؽ عػاـ 

الروسية، إال أف الروس لـ يعارضوا الحرب كونيا ستكوف تحريرا لمكويت عمى حد تعبيرىـ، بحيث 
ورأت أف دولػة العراقية، وعدـ التدخؿ في شػئونو الداخميػة،  األراضياحتراـ وحدة  إلىدعت روسيا 

ا لمػا اىتمامػقػؿ قػؼ روسػيا جػاء أقميمػي، "إال أف مو كردية مستقمة في شماؿ العراؽ تيػدد األمػف اإل
 تحػػادبسػػبب ترتيػػب بيتيػػا الػػداخمي بعػػد تفكػػؾ اال احة كردسػػتاف العػػراؽ، وىػػذا نػػاتجيجػػري عمػػى سػػ

 تحػادا بالشأف الكردي قياسا مع االاىتمامقؿ بدت أ أنيافي  ويتمخص الموقؼ الروسي ، السوفيتي
أنفسػػيـ أخػػذوا بالتوجػػو  كػػرادوأف األ ،يػػا نحػػو الػػدوؿ المنفصػػمة عنيػػااىتمامحيػػث انصػػب  السػػوفيتي

وأنيػػا ال تتػػدخؿ فػػي أكثػػر مػػف تػػوجييـ نحػػو روسػػيا  ،اصػػةنحػػو الغػػرب عامػػة والواليػػات المتحػػدة خ
لمتحػػػدة مصػػػالح الشػػػأف الكػػػردي إال إذا أصػػػبحت مصػػػالحيا فػػػي خطػػػر، ولطالمػػػا راعػػػت الواليػػػات ا

 .  (1)المتفرج ليس إال"  موقؼروسيا  روسيا فوقفت
ف اسػػتخداـ القػػوة ضػػد و ـ لػػـ يكػػف الػػروس يػػود2003عمػػى العػػراؽ عػػاـ  ومػػع اقتػػراب موعػػد الحػػرب

الحػوار لحػؿ المشػاكؿ العالقػة بػيف بغػداد وواشػنطف، إال أف اإلصػرار األمريكػي  إلػىودعػوا  ،العراؽ
واقػع  أمػر أمػاـ أنفسػيـوالبريطاني كاف أقوى مف أي رفض روسي لشف الحرب، ولػذا وجػد الػروس 

 حػػػتبلؿوبعػػػد اال فػػػي المنطقػػػة، " ـمصػػػالحيو بحػػػذر شػػػديد وفػػػؽ ال محالػػػة، ويسػػػتوجب التعامػػػؿ معػػػ
اتسػػػـ الموقػػػؼ الروسػػػي بتحميػػػؿ الواليػػػات المتحػػػدة  ،2003( أبريػػػؿاألميركػػػي لمعػػػراؽ فػػػي نيسػػػاف )

وطالبػػت  ،وبريطانيػػا مسػػؤولية مػػا يجػػري فػػي العػػراؽ مػػف انفػػبلت أمنػػي واضػػح وقتػػؿ عمػػى اليويػػة
  . (2)" القوات األجنبية مف العراؽ بإخراج بضرورة تسميـ السمطة إلى العراقييف واإلسراع

مضػػت اإلدارة األمريكيػػة نحػػو مخططيػػا العسػػكري فػػي العػػراؽ غيػػر عابئػػة بػػأي معارضػػة          
والدسػػػتور الػػػذي أقػػػر  نتخابػػػاتلمحػػػرب، وسػػػقطت بغػػػداد، وتشػػػكؿ مجمػػػس الحكػػػـ العراقػػػي، تػػػبله اال

المسػػػتائيف مػػػف  كػػػرادومػػػع أف األجديػػػد، الفيدراليػػػة، فمػػػـ يجػػػد الػػػروس بػػػدا مػػػف التعامػػػؿ مػػػع الواقػػػع ال
الموقػػؼ الروسػػي مػػف شػػف الحػػرب عمػػى العػػراؽ، إال أنيػػـ حػػافظوا عمػػى إسػػتراتيجيتيـ السياسػػية فػػي 
التعامؿ مع القوى الدولية ذات األىمية العالمية، وكوف روسيا دولػة عضػو دائػـ فػي مجمػس األمػف 

                                                 

 . 70-69(  كاكؿ، سارة يونس، مرجع سابؽ، ص 1)
(  فياض، عامر حسني، العراؽ وروسيا االتحادية : عبلقات ىوائية في بيئة عاصفة، نقاش، السياسة، 2)
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التواصؿ والتعاوف مع الروس الذيف وجدوا فتح قنوات  إلىد اكر وليا ما ليا مف نفوذ دولي، بادر األ
 ية لمروس في العراؽ. قتصادأنفسيـ تحت أمر واقع ال مناص منو، ويعود ذلؾ لممصالح اال

اعتػػرؼ الػػروس بػػالواقع الجديػػد فػػي العػػراؽ، ومػػف بػػاب فػػرض المسػػتجدات السياسػػية عمػػى         
فػي فػتح قنصػمية لػببلدىـ فػي أرض العراؽ، و وفؽ مصالح الروس في المنطقة، لػـ يمػانع الػروس 

الكردستانية، وذلؾ إليجاد موطئ قدـ ليـ في المنطقة الساخنة المتغيرة، ولئبل تنفرد الواليات  أربيؿ
المتحػدة بجنػػي المكاسػب والسػػيطرة فػػي الخمػيج وجػػد الػروس أف مػػف مصػػمحتيـ افتتػاح قنصػػمية ليػػـ 

ـ( مراسػـ 28/11/2007العػراؽ )بػإقميـ كردسػتاف  أربيػؿ"أقيمت فػي محافظػة في كردستاف، حيث "
، إضػػػافة إلػػػػى اإلقمػػػػيـافتتػػػاح القنصػػػمية الروسػػػػية ىنػػػاؾ بحضػػػػور رئيسػػػي البرلمػػػاف والحكومػػػػة فػػػي 

 المسػػػػئوليفالمبعػػػػوث الخػػػػاص لمػػػػرئيس فبلديميػػػػر بػػػػوتيف والسػػػػفير الروسػػػػي فػػػػي بغػػػػداد وعػػػػدد مػػػػف 
يغور يوسػوبوؼ والدبموماسييف األجانب، وحضر مراسـ اإلفتتاح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إ

فػػػي الحكومػػػة العراقيػػػة  المسػػػئوليفكردسػػػتاف نيجيرفػػػاف البػػػارزاني، وعػػػدد مػػػف  إقمػػػيـورئػػػيس حكومػػػة 
معتمديف لدى بغداد، حيث رفع العمـ الروسػي فػي مبنػى القنصػمية،  أجانبإضافة إلى دبموماسييف 

خطػوة، معربػا ىػذه ال أىميػةوقد شّدد السفير الروسي لدى بغداد فبلديمير تشاموؼ في كممتو عمػى 
قنصػػمية  افتتػػاحفػػي البصػػرة جنػػوبي العػػراؽ. وأكػػد عمػػى أف  أخػػرىعػػف رغبػػة روسػػيا بفػػتح قنصػػمية 

جػػػاءت لتطػػػوير العبلقػػػات التعاونيػػػة المباشػػػرة مػػػع اإلقمػػػيـ. وجػػػاء فػػػي كممتػػػو :  أربيػػػؿلروسػػػيا فػػػي 
ية بػيف داقتصػااألىمية الكبرى ىنػا تتبمػور فػي إقامػة عبلقػات تعاونيػة مباشػرة إضػافة إلػى عبلقػات 

 افتتػػػاحكردسػػػتاف العػػػراؽ وروسػػػيا،  مػػػف جيتػػػو قػػػاؿ القنصػػػؿ الروسػػػي العػػػاـ واغيػػػؼ غػػػاراييؼ إف 
القنصمية الروسية في اإلقميـ جاء لتقديـ التسػييبلت إلػى مػواطني كردسػتاف، ممػف يريػدوف الػذىاب 

ة مػػف العػػراؽ. ووصػػؼ غػػاراييؼ طبيعػػة عبلقػػ يتجػػزأإلػػى روسػػيا، مؤكػػدا أف إقمػػيـ كردسػػتاف جػػزء ال 
الروس مع المواطنيف ىناؾ بقولو: أوّد أف أؤكػد أف العبلقػة ىنػا مػع المػواطنيف الػروس جيػدة جػدا، 

   (1) "أربيؿالقنصمية في  بافتتاحفقد تـ الترحيب بنا وتينئتنا 
أف كردسػػتاف العػػراؽ قػػد أفػػادت مػػف حالػػة العػػداء الػػدولي لمػػرئيس صػػداـ  ،يتضػػح ممػػا سػػبؽ       

وحرصػا مػنيـ عمػى  ،أربيػؿ، وتبػوئيـ مناصػب سياسػية عميػا فػي بغػداد و حسيف، وتاليا سقوط بغػداد
وعميػػػو وجػػػد  كسػػػب تأييػػػد دولػػػي بخصػػػوص منػػػاطؽ النػػػزاع مػػػع بغػػػداد، وبخاصػػػة كركػػػوؾ النفطيػػػة،

أف عيد حمؿ السبلح والقتاؿ قد ولػى بفعػؿ المسػتجدات والتطػورات الصػاعدة عمػى المسػار  كراداأل
سػبلح الدبموماسػية فػي جمػب مزيػد مػف المكاسػب السياسػية  الكردي في العراؽ، وبدأوا فػي اسػتخداـ

التػػي تتوافػػؽ مػػع التطػػور الحاصػػؿ عمػػى السػػاحة الكردسػػتانية، فعممػػوا عمػػى دعػػوة المجتمػػع الػػدولي 
را واقعا ه وتقدمو، ليصبح أماستقرار ، لتثبيت كيانيـ الجديد، وضماف أربيؿلفتح قنصميات لدولو في 
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توجيو دعوات لمزعمػاء لزيػارة  إلىالتعاوف مع الجميع، وبادروا ال مناص منو ، ومدوا جسور الود و 
عبلقػاتيـ مػع وفػي سػياؽ  لتقدـ والتطور الذي شيده اإلقميـ.كردستاف العراؽ واإلطبلع عمى مدى ا

رئػػيس الػػوزراء الروسػػي  و بريمػػاكوؼ رئػػيس غػػرؼ التجػػارة الروسػػية يفغينػػيالػػروس، رحبػػوا بزيػػارة 
الػػرئيس العراقػػي  ردسػػتاف التػػي جػػاءت بػػدعوة مػػفإقمػػيـ ك بزيػػارةعػػف سػػروره  ، الػػذي عبػػر "األسػػبؽ

 وأشػػاد ، مػػف جميػػع النػػواحي اإلقمػػيـبػػالتطور الكبيػػر والسػػريع الػػذي يشػػيده  جػػبلؿ طالبػػاني، مشػػيدا
 إلػىوممحوظػة، مشػيرا  يتطػور بسػرعة كبيػرة اإلقمػيـ أفردسػتاف قػائبل: ك إقمػيـبػالتطور الػذي يشػيده 

الروسػػي الػػرئيس طالبػػاني  وشػػكر رئػػيس غػػرؼ التجػػارةاإلقمػػيـ، بػػو  الػػذي يػػنعـ سػػتقراراألمػػف، واال
وفي ، حسف الضيافة التي استقبؿ بيا ردستاني عمىالوطني الك تحادالمكتب السياسي لبل وأعضاء

مسػػألة كركػػوؾ  أفكركػػوؾ، قػػاؿ بريمػػاكوؼ:  رده عمػى سػػؤاؿ احػػد الصػػحفييف حػػوؿ مسػػتقبؿ مدينػػة
مػف  بأنػو أتوقػعردسػتاف، ولكػف أنػا شخصػيًا ك إقمػيـ د حػدودمسألة عراقيػة بحتػة، وتعػالج حينمػا تحػد

واعتبػػر بريمػػاكوؼ زيارتػػو قاعػػدة لتقويػػة ف، ردسػػتاك إقمػػيـ أحضػػاف إلػػىكركػػوؾ  إعػػادةالضػػروري 
ف ىنػاؾ ـ تكػف األولػى لتقويػة العبلقػات، ألىػذه الخطػوة لػ إفية، قػائبًل: قتصػاداال العبلقػات الثنائيػة

 يةاقتصادانو سيتـ توقيع بروتوكوالت  إلىي العراؽ، مشيرا روسية تعمؿ منذ زمف طويؿ ف شركات

نائػػػب رئػػػيس إقمػػػيـ كردسػػػتاف ونائػػػب السػػػكرتير العػػػاـ  ،وقػػػاؿ السػػػيد كوسػػػرت رسػػػوؿ ف،بػػػيف الجػػػانبي
ية ومعنوية، اقتصادزيارة سياسية و  اإلقميـ إلىزيارة الوفد الروسي  أف: لبلتحاد الوطني الكردستاني
خبلص الس     (1)" ردستاف، ووصفيا بالزيارة التأريخيةبريماكوؼ تجاه شعب ك يدوتعبر عف وفاء وال

إلػػى فػػتح الطريػػؽ نحػػو تعزيػػز العبلقػػات بػػيف موسػػكو  ،ىػػذا التقػػارب الروسػػي الكػػرديقػػاد  
ي والتجاري، مما يدعـ اإلقميـ الكردسػتاني، ويػوفر فرصػا إضػافية لمعمػؿ، قتصادلمتعاوف اال أربيؿو 

اإلقمػػيـ وتقدمػػو، وعميػػو فػػإف قيػػادة  اسػػتقرارقمػػيـ، ممػػا يثبػػت مػػف ية فػػي اإلقتصػػادويػػنعش الحيػػاة اال
اإلقميـ سارعت الخطى نحو دعوة العديد مف الشركات النفطية لمعمؿ في كردسػتاف العػراؽ، بػالرغـ 

ذلؾ حقػا لػو ،  يعتبر اإلقميـبغداد عمى ذلؾ، كوف بغداد لـ تستشر في األمر، إال أف  احتجاجمف 
أكػد  الكردستاني نحػو جمػب المزيػد مػف الشػركات العاممػة فػي اإلقمػيـ حيػث"وىذا ما اعتزمو الرئيس 

 سػتثمارمسؤوؿ كردي أف مسعود البػارزاني، رئػيس إقمػيـ كردسػتاف يبحػث فػي موسػكو فػتح بػاب اال
لبلطػػبلع عمػػى الفػػرص داخػػؿ  لمشػػركات الروسػػية النفطيػػة والزراعيػػة والتجاريػػة، وتمييػػد زيػػارة ليػػا 

موسػكو: إف أنبػاء  ي عضػو البرلمػاف النائػب عػف التحػالؼ الكردسػتاني لػػاإلقميـ، وقاؿ قاسػـ مشػخت
ي عمػى قتصػادمسعود البارزاني عمى رأس الوفد الكردي فػي موسػكو، يبحػث فػتح آفػاؽ التعػاوف اال

                                                 

: مسألة كركوؾ عراقية بحتة ومف الضروري إعادتيا لئلقميـ ، حكومة إقميـ كردستاف، بريماكوؼ (1)
 .ـ ، مرجع سابؽ20/12/2008



137 

أبرزىا النفطي، وجذب الشركات الروسية العاممة في مجاؿ الػنفط، باإلضػافة إلػى  ،مختمؼ الصعد
  . (1)" قميـاإلعمار والبناء في مدف اإل

يشػػػار إلػػػى أف حكومػػػة اإلقمػػػيـ فػػػي كردسػػػتاف العػػػراؽ، قػػػد عقػػػدت العػػػـز عمػػػى مػػػد جسػػػور          
ودوؿ المجتمع الدولي، لقناعتيا بأف ىذه الجسور ، والتي تػأتي أحيانػا مػع دوؿ  أربيؿالتعاوف بيف 

 كػراداسػي لؤلوحكومات كانت معارضػة لمحػؽ القػومي الكػردي فػي العػراؽ، ترسػخ أقػداـ الكيػاف السي
في شماؿ العراؽ، مما يعزز بالطبع مكانة الكرد في دوؿ الجوار، وىذا ما يشير بو بعض الساسػة 
والمحمميف السياسييف الذيف يشيروف بأف مػا يقػوـ بػو اإلقمػيـ ىػو مػف بػاب تثبيػت كيػانيـ مػف خػبلؿ 

 إعػػبلفمسػػتقبؿ نحػػو ية ، والتجاريػػة، ليكػػوف الطريػػؽ مميػػدا فػػي القتصػػادالعبلقػات الدبموماسػػية، واال
سػوريا عمػى سػبيؿ المثػاؿ، فيكػوف بػذلؾ  أكػراد، األمػر الػذي قػد يحصػؿ عميػو ستقبلؿواال نفصاؿاال

د اكر بوادر إقامة دولة كردستاف الكبرى مع كرد الجوار في حاؿ حصوليـ عمى امتيازات مشابية أل
ا يقػػوـ بػػو اإلقمػػيـ يعتبػػر ولكػػف مػػ ات أو التحمػػيبلت،تيامػػد ينفػػوف مثػػؿ ىػػذه االاكػػر العػػراؽ، إال أف األ

يػػػة، وىػػػذا مػػػا يثيػػػر الريبػػػة والشػػػؾ فػػػي مػػػدى جػػػدوى ىػػػذه تحادإلػػػى االية منػػػو سػػػتقبللاال إلػػػىقػػػرب أ
 العبلقات العميقة مع المجتمع الدولي. 

 :عمى عالقتهم بالصين الشعبية كرادأثر األوضاع السياسية لل  -ثالثًا 
مػػػػع الػػػػدولي، كونيػػػػا إحػػػػدى الػػػػدوؿ دائمػػػػة تعتبػػػػر الصػػػػيف دولػػػػة ذات أىميػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي المجت      

وليذه األىميػة دور فػي مػدى عبلقاتيػا مػع دوؿ العػالـ، ومنيػا العضوية في مجمس األمف الدولي، 
العػػػراؽ التػػػي شػػػيدت أحػػػداثا كػػػاف لمجمػػػس األمػػػف فييػػػا دور كبيػػػر، كمػػػا أف الصػػػيف كبمػػػد صػػػناعي 

ي، ومػف بينيػا العػراؽ التػي شػيدت وكبير، يحتاج إلى المواد الخاـ والنفط مػف منطقػة الخمػيج العربػ
حيث كانت بكيف تعارض شػف الحػرب عمػى العػراؽ مػف ـ 2003غزوا أمريكيا بريطانيا عمييا عاـ 

العػراؽ  كػرادالحوار، األمر الذي لـ يرؽ أل حيث المبدأ، ودعت إلى وقؼ إطبلؽ النار والعودة إلى
بوف بإجمػاع دولػي إلسػقاطو ممػا إسقاط نظاـ الرئيس صداـ حسيف، ويرغ إلىالذيف كانوا ينظروف 

إال أف الصػػيف وبػػالرغـ مػػف السياسػػي فػػي العػػراؽ،  سػػتقبلؿسػػيتيح ليػػـ فرصػػة لكسػػب مزيػػد مػػف اال
مخطػط األمريكػي والبريطػاني مػف معارضتيا لمحرب عمى العراؽ لـ تكف عمى مقدرة كافية لوقؼ ال

النسبة لمصيف، حيث تعتبػر ورغـ أف العراؽ ليس مصدرًا أساسيًا لمنفط بشف الحرب عمى العراؽ، "
يػراف أكبػر مصػدري الػنفط ليػا، إال أنػو يظػؿ فػاعبًل أساسػيًا ذات إنتػػاج  المممكػة العربيػة السػعودية وال

ىذا إلى جانػب اآلفػاؽ الرحبػة لمتعػاوف بػيف البمػديف والتػي ، مؤثر عمى سوؽ النفط وأسعاره العالمية

                                                 

، البارازاني يميد الطريؽ الستثمار الشركات النفطية الروسي1) ـ، مرجع 2013ة في كردستاف، (  روسيا اليـو
 .سابؽ
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، والتػي كانػت 2007ي لبكػيف فػي يونيػو القت دفعة قوية عقب زيارة الرئيس العراقػي جػبلؿ طالبػان
أوؿ زيػػػػارة يقػػػػـو بيػػػػا رئػػػػيس عراقػػػػي لمصػػػػيف منػػػػذ إقامػػػػة العبلقػػػػات الدبموماسػػػػية بػػػػيف البمػػػػديف عػػػػاـ 

رحبػػػػت الصػػػػيف بتشػػػػكيؿ مجمػػػػس الحكػػػػـ العراقػػػػي، كمػػػػا رحبػػػػت  ،ومػػػػع سػػػػقوط بغػػػػداد  (1)ـ"1958
وقفػػت موقػػؼ المحايػػد  ودعػػت لمحفػػاظ عمػػى وحػػدة األراضػػي العراقيػػة، بحيػػث ،العراقيػػة نتخابػػاتباال

 الصػػيف تعاونػػا مػػع العػػراؽ مػػف خػػبلؿ " أبػػدتؼ والعرقيػػات المختمفػػة فػػي العػػراؽ، ولقػػد مػػف الطوائػػ
مع سجؿ أسماء الناخبيف فػي الصػيف  قتراعمف خبلؿ طبع ورؽ اال ،نتخاباتدعـ الفني لبلالتقديـ 

اـ واألحبػػػار التػػػي واألختػػػ قتػػػراعونقميػػػا إلػػػى العػػػراؽ، ىػػػذا إلػػػى جانػػػب تجييػػػز وتصػػػنيع صػػػناديؽ اال
 .  (2)" نتخاباتتستخدـ في اال

نػو ال بػد مػف التعامػؿ مػع حيػث وجػدت أ يشار ىنا إلى أف بكيف كغيرىػا مػف الػدوؿ األخػرى       
يدراليػة ، وصياغة وتمرير لمدستور الػدائـ الػذي أقػر الفانتخاباتالواقع الجديد في العراؽ الذي شيد 

الح الصػينية فػي المنطقػة لػـ تمػانع بكػيف فػي افتتػاح قنصػمية مػع المصػ الكردية في الببلد، وتماشيا
ومػف بػاب حشػد التأييػد الػدولي لكيػانيـ الجديػد، رأوا  كرادليا في اإلقميـ وفقا لمصالحيا، كما أف األ

فػػي الصػػيف دولػػة كبػػرى وتمتمػػؾ عضػػوية دائمػػة فػػي مجمػػس األمػػف الػػدولي، ومػػف بػػاب التطمػػع إلػػى 
إلقمػػيـ أبػػدوا رغبػػة ممحػػة فػػي فػػتح عبلقػػات دبموماسػػية مػػع الصػػيف ات الصػػينية الحقػػا فػػي اسػػتثمار اال

ـ( و 7/1/2013) اإلقمػػيـذكػػر بيػػاف لرئاسػػة  حيػػث "، أربيػػؿمػػف خػػبلؿ افتتػػاح قنصػػمية لبكػػيف فػػي 
تمقت وكالة كؿ العراؽ ]ايػف[ نسػخة منػو، أف مسػعود البػارزاني اسػتقبؿ، فػي منتجػع صػبلح الػديف، 

حيػث أكػد السػفير الصػيني خػبلؿ المقػاء التػزاـ بػبلده ببنػاء  نػي جيػاف السػفير الصػيني لػدى العػراؽ،
عبلقات متينة مع إقمػيـ كردسػتاف، مؤكػدًا أف إقمػيـ كردسػتاف لػو مكانػة ميمػة فػي خارطػة المنطقػة، 

التي تسعى لبناء عبلقات وطيدة مع ىذا اإلقميـ في جميع المجاالت،  ،الصيف اىتماـوىو موضع 
وأضػػاؼ   .فػػي إقمػػيـ كردسػػتاف سػػتثمارتشػػجع الشػػركات عمػػى االمشػػددًا عمػػى أف السػػفارة الصػػينية 
عػػـز بػػبلده  أكػػد السػػفير الصػػيني فثميػػة لمصػػيف فػػي إقمػػيـ كردسػػتاف، أالبيػػاف، بخصػػوص افتتػػاح مم

عمى افتتاح قنصمية ليا في اإلقمػيـ قريبػا بيػدؼ تعزيػز العبلقػات بػيف الجػانبيف، معمنػًا موافقػة وزارة 
 سػػتعدادولقػػد جػػاء اال  .(3)" اعػػد دراسػػية لطمبػػة إقمػػيـ كردسػػتافالتربيػػة الصػػينية عمػػى تخصػػيص مق
ية اقتصػػػادفاتحػػػا الطريػػػؽ نحػػػو عبلقػػػات دبموماسػػػية و  ،أربيػػػؿالصػػػيني الفتتػػػاح قنصػػػمية لبكػػػيف فػػػي 

عبلمية بيف الطرفيف، مما يؤكد عمى أف الصيف باتت معترفة بػالواقع الجديػد وداعيػة إلػى وحػدة  ،وال

                                                 

 www. Onislam.netـ، 4/3/2010الشيخ، نورىاف، انتخابات العراؽ.. مواقؼ أوروبا وروسيا والصيف،  ( 1)
 (  الشيخ، نورىاف، المرجع السابؽ .2)
كردستاف،  ر الصيني لدى العراؽ يعمف عـز ببلده افتتاح قنصمية في إقميـي(  وكالة كؿ العراؽ اإلخبارية، السف3)
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الػػوطني  تحػػادا المقػػاـ الزيػػارة التػػي قػػاـ بيػػا وفػػد إعبلمػػي مػػف االاألراضػػي العراقيػػة، ويػػذكر فػػي ىػػذ
تػـ خػبلؿ المقػاء بحػث ضػرورة العمػؿ المشػترؾ فػي مجػاؿ  ـ حيث "2009الكردستاني لمصيف عاـ 

اإلعبلـ بيدؼ تعزيز العبلقات بػيف الصػيف والعػراؽ وخاصػة إقمػيـ كردسػتاف، وقػد أشػاد جيػاف جيػا 
باني في تعزيز العبلقات العراقية الصينية مف جية، والعبلقات خوا بالدور الميـ لمرئيس جبلؿ طال
قميـ كردستاف مػف جيػة أخػرى، وقػاؿ  تحادبيف الحزب الشيوعي الصيني واال الوطني الكردستاني وال

الوطني الكردستاني، مف جيتو رحب السػفير  تحاد: نحف نفتخر بصداقتنا مع الرئيس طالباني واال
كدًا أىمية تواصؿ الزيارات، و مف جيتػو شػكر آزاد جنػدياني السػفير العراقي لدى الصيف بالوفد مؤ 

 تحػػادمحمػػد صػػابر والحػػزب الشػػيوعي الصػػيني لػػدعوتيما الرسػػمية لموفػػد، وقػػاؿ: نحػػف فػػي قيػػادة اال
إلى دور الصيف ونعمؿ عمى تعزيػز العبلقػات  اىتماـالوطني وبتوجيو مف الرئيس طالباني ننظر ب

يرا إلػػػػى نيػػػػة الوفػػػػد العمػػػػؿ عمػػػػى إقامػػػػة عبلقػػػػات مػػػػع القنػػػػوات معيػػػػا عمػػػػى جميػػػػع المسػػػػتويات، مشػػػػ
  (1)" اإلعبلمية الصينية

العػػراؽ انعكػػػس بشػػكؿ مباشػػػر عمػػى سياسػػػاتيـ  كػػراديتضػػح ممػػا سػػػبؽ أف التطػػور السياسػػػي أل    
عبلقػات، أو عمػػى األقػػؿ لػػـ يمػػانعوا مػػف إقامػػة  كػػرادالخارجيػة تجػػاه المجتمػػع الػػدولي، حيػػث أقػػاـ األ

سػنادالػدوؿ التػي عارضػت الحػرب عمػى العػراؽ، وذلػؾ مػف بػاب دعػـ  مػع حتى عبلقات وتثبيػت  وال
بحيػػػث استشػػػعارىـ بػػػأف العمػػػؿ ية فيدراليػػػة مكفولػػػة دسػػػتوريا، اسػػػتقبللكيػػػانيـ الجديػػػد الػػػذي حظػػػي ب

السياسي والدبموماسي فيما بعد صداـ حسيف أقوى بكثير مف العمؿ المسمح عما كاف عميو الوضع 
ىػػذا التغيػػر فػػي السياسػػة الكرديػػة عمػػى أف التطػػورات السياسػػية التػػي حػػاز فػػي فتػػرات سػػابقة، ويػػدؿ 

العػػراؽ قػػد أثػػرت وبشػػكؿ مباشػػر عمػػى مػػدى عبلقػػاتيـ مػػع الجػػوار والمجتمػػع الػػدولي،  أكػػرادعمييػػا 
وذلػؾ مػػف بػػاب جمػػب المصػػالح، حيػػث أبػػدت الػػدوؿ األخػػرى التػػي أيػػدت أو عارضػػت الحػػرب عمػػى 

الجديػػد الػػذي أفػػرز كيانػػا سياسػػيا فيػػدراليا فػػي العػػراؽ، مػػع  العػػراؽ مرونػػة فػػي التعػػاطي مػػع الواقػػع
األمر الواقػع الػذي تػـ  إلىالحفاظ عمى وحدة العراؽ جغرافيا، حيث تعود ىذه المرونة  إلىدعوتيـ 

مبادئيػا، وبخاصػة أف  إلػىتنظػر  أفمصػالحيا قبػؿ  إلػىوال بد منو، وعميو بدأت تنظر ىذه الػدوؿ 
ية التي تجمػب الػربح والمنفعػة ستثمار ظى بكثير مف المشاريع االالعراؽ عامة وكردستاف خاصة تح

كسب وطمب رضى اإلدارة األمريكية التػي  إلىلكؿ مف يتعامؿ مع اإلقميـ ويعترؼ بكيانو، إضافة 
 ساىمت بشكؿ كبير في إرساء دعائـ الفيدرالية دستوريا .

ب والطوائػػؼ العربيػػة السػػنية، عػػددا كبيػػرا مػػف المنظمػػات واألحػػزا أف إلػػى ،أيضػػاً يشػػار ىنػػا        
 نفصاؿبالفيدرالية الكردستانية واعتبرتيا تمييدا نحو اال عتراؼومنيا البعثية قد عارضت وبشدة اال

 الحقا، عمى غرار ما حدث مع جنوب السوداف. 
                                                 

 almadapaper.netـ، 5/12/2009، 1، وفد إعبلـ االتحاد الوطني يزور الصيف، عددالمدى(  1)
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العػػراؽ مػػع دوؿ الجػػوار  كػػراديتضػػح مػػف الحػػديث عػػف تطػػور العبلقػػات الخارجيػػة أل ،وىكػػذا       
سػػرائيؿ، أف  السػػاحة العراقيػػة قػػد شػػيدت متغيػػرات سياسػػية أدت إلػػى تػػدخبلت إقميميػػة، وبخاصػػة وال

التدخؿ التركػي، واإليرانػي، واإلسػرائيمي، بحيػث عممػت أنقػرة عمػى حفػظ مصػالحيا مػف خػبلؿ تتبػع 
ومبلحقة مقاتمي حزب العماؿ الكردستاني عمى األراضػي العراقيػة، ذات األمػر الػذي لعبتػو طيػراف 

رضة الكرديػة اإليرانيػة عمػى األراضػي العراقيػة أيضػا، كمػا أدت ىػذه المتغيػرات مف مبلحقات لممعا
يػة لػـ تتضػح الرؤ في العراؽ إلى مزيد مف التدخؿ اإليراني بفعؿ التواجد الشيعي في الببلد. ىػذا و 

الكردسػػػػتانية، فمػػػػف وجيػػػػة النظػػػػر الكرديػػػػة تبقػػػػى ىػػػػذه  -يةسػػػػرائيماإل بعػػػػد فيمػػػػا يخػػػػص العبلقػػػػات
، فػي حػيف يراىػا الطػرؼ اآلخػر مػف العػرب والحركػات كػرادمعػاديف لؤلماتيامػات لمجػرد  المعمومات

ير  بػأف صػحة مػا ورد مػف  ،ويبقػى القػوؿ ىنػا .اف بأنيا واقعية تستند إلى دالئػؿاإلسبلمية السنية، وال
ية، ومػف خػبلؿ سػرائيممف بػاب تػاريخ العبلقػة الكرديػة اإل ،معمومات بذات الشأف قد تكوف صحيحة

ية فػػي إسػػرائيمعمػػى تثبيػػت كيػػانيـ، كمػػا أف تصػػريحاتيـ التػػي ال تمػػانع بفػػتح قنصػػمية د اكػػر عػػـز األ
وكػذلؾ تسػرب معمومػات مػف الجانػب  ية،سرائيمأربيؿ، إضافة إلى استشيادىـ بالعبلقات العربية اإل

قػػرب إلػػى الصػػحة منػػو أ ،يسػػرائيمي نفسػػو، وكػػذلؾ إيػػراف، يتضػػح بػػأف التعػػاوف الكػػردي اإلسػػرائيماإل
  إلى الخطأ.
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في ظؿ التطورات السياسية الجديدة في العراؽ، وما طرأ عمى الساحة الكردية مف    
ـ ، وبعد إقرار الفيدرالية الكردية 2003تطورات ومستجدات سياسية بعد سقوط بغداد عاـ 

ظؿ ال بد أف يشار إلى ماىية المستقبؿ السياسي لمعراؽ في  ،دستوريا، واستنادا إلى ما سبؽ
ية الكردية الفيدرالية، فبعد استعراض ما سبؽ مف معطيات تاريخية وسياسية لممشكمة ستقبللاال

حوؿ مناطؽ النزاع وكركوؾ  أربيؿالكردية، وبخاصة في ظؿ الصراع السياسي بيف بغداد و 
النفطية، يستوجب استشراؼ مستقبؿ العراؽ مف حيث السيناريوىات المتوقعة في األياـ البلحقة، 

توقعات التي تموح في األفؽ السياسي لمعراؽ ما بيف ثبات وتطور مفيـو الفيدرالية الكردية وال
 . نفصاؿي، وبيف الكونفدرالية، وصوال إلى توقعات االتحادضمف العراؽ اال
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 المبحث األول
 العراق أكراددور العوامل الجيوسياسية في صياغة مستقبل 

ـ ، حيث 2003عاـ  بعد سقوط العراؽ أربيؿو  مح مناطؽ النزاع بيف العراؽبرز مصط 
، ومف ثـ في الدستور  58ـ ضمف المادة 2004ظير ألوؿ مرة في قانوف الدولة المؤقتة لعاـ 

بإلحاؽ ىذه المناطؽ بكردستاف العراؽ، وأطمقوا  كراد، حيث طالب األ 140العراقي تحت المادة 
ت تابعة لكردستاف وتـ استقطاعيا مف قبؿ عمييا اسـ المناطؽ المستقطعة، في إشارة إلى أنيا كان

حكومة بغداد، ويدور الحديث عمى عدد مف المناطؽ وعمى رأسيا محافظة كركوؾ النفطية، 
 كرادوأجزاء مف الموصؿ ، وأخرى مف ديالى، حيث أف ىذه المناطؽ تعتبر ذات أىمية كبرى لؤل

قتطاعيا مف كردستاف فمسوؼ تشكؿ ية، وفي حاؿ إلحاقيا أو اقتصادمف الناحيتيف، الجغرافية واال
عامؿ ميـ في صياغة مستقبؿ العراؽ، وبخاصة في ظؿ التدخؿ اإلقميمي والدولي الذي لعب 

عمى حكـ فيدرالي بإقرار  كراددورا ميما في التغير السياسي في العراؽ، ما أدى إلى حصوؿ األ
ات في مناطؽ النزاع، يتطمعوف إلى مزيد مف التوسع والصبلحي كراددستوري عراقي، جعؿ األ

عمى مناطؽ  كرادوبغداد، وفي حاؿ حصوؿ األ أربيؿاألمر الذي ينذر بوقوع صراع مسمح بيف 
النزاع سمما أو حربا، فإف التخوؼ يبقى قائما مف حيث فتح شيية آخريف مف السنة أو الشيعة 

حمة الفيدراليات لطمب الفيدرالية المنصوص عمييا دستوريا، وفي ىذه الحالة يبقى العراؽ تحت ر 
والتقـز الجغرافي، وسنتناوؿ بعضا مف ىذه  نفصاؿالتي قد تودي بو في نياية المطاؼ إلى اال

وبغداد، والتي باتت تشكؿ عامبل ميما في مدى صياغة  أربيؿالمناطؽ المتنازع عمييا بيف 
 مستقبؿ العراؽ المشحوف بالطائفية والعرقية.

 كركوك النفطية منطقةالخالف الجيوسياسي حول أوال: 
ي فحيث أنيا ذكرت حرفيا  (1) تتربع منطقة كركوؾ النفطية عمى رأس مناطؽ النزاع،  

مف الدستور العراقي، والتي باتت تشكؿ حجر الزاوية في الخبلفات القائمة  140نصوص المادة 
مصغرا لما ية، وتعتبر عراقا قتصادبيف الجانبيف، فكركوؾ منطقة نفطية ليا ما ليا مف األىمية اال

"تشغؿ كركوؾ المنطقة الممتدة بيف نيري الزاب األسفؿ  تشيده مف تعدد قومي وطائفي في الببلد،
وسيرواف مف جية، ومرتفعات حمريف مف جية أخرى، وتضـ أقضية جمجماؿ وكفري، وقضاء 
المركز، ثـ استحدثت فيما بعد أقضية دوز خور ماتو، الحويجة، داقوؽ، وقضاء كبلر، بحيث 

% مف مجموع مساحة العراؽ، وفي عقد الستينات مف القرف الماضي وما بعده 45ت مساحتو بمغ
شيدت المحافظة تغيرات واسعة، ليس فقط في المساحة، بؿ في حجـ السكاف وتوزيعيـ جغرافيا، 

                                                 

 ، خارطة العراؽ والمناطؽ الكردية . 4(  انظر ممحؽ رقـ 1)
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عمدت السمطات العراقية إللحاؽ كبلر وجمجماؿ  تصؼ العقد السابع مف القرف العشريفوفي من
ماتو بمحافظة صبلح الديف، فيما ألحؽ قضاء كفري  مانية، وقضاء دوزخوربمحافظة السمي

األمر الذي أدى إلى تقمص مساحة المحافظة إلى حد كبير، كما عمدت السمطات   (1)بديالى" 
حبلؿ  إلى خمخمة التركيب السكاني في المنطقة مف حيث ترحيؿ العديد مف العائبلت الكردية، وال

ياسة التي أطمؽ عمييا البعض سياسة التعريب، حيث شيدت الفترة عائبلت عربية مكانيا، الس
الممتدة مف الستينات وحتى الثمانينات تدميرا لبعض القرى الكردية في كركوؾ، وترحيبل لسكانيا، 

األمر الذي أحدث تغييرا في   (2)ألؼ أسرة  198قرية، وأكثر مف  779بحيث بمغت أعداد القرى 
% مف 44% إلى أكثر مف 28يث ارتفعت نسبة السكاف العرب مف التكويف القومي لكركوؾ "ح

% بيف سنتي 38% إلى اقؿ مف 48مجموع سكانيا، فيما انخفضت نسبة السكاف الكرد مف 
  (3)ـ" 1977ـ و 1957
ـ ، األمر الذي 1927ازدادت أىمية كركوؾ لدى العراؽ بعد اكتشاؼ البتروؿ منذ العاـ  

اقي الذي دأب عمى تعريب المنطقة مف خبلؿ تيجير أعداد مف العر  ىتماـجعميا في صدارة اال
سكانيـ في مناطؽ أخرى، إلى جانب اليجرة الطوعية لعدد آخر مف سكانيا نتيجة  سكانيا وال

، ويشار ىنا إلى التغيير الديموغرافي لممنطقة شمؿ "تدمير كرادالصراع المسمح فييا بيف بغداد واأل
في   (4)ة مف حقوؿ النفط، وبناء أحياء جديدة لموافديف العرب" القرى الكردية المجاورة والقريب

في  كرادمحاولة مف نظاـ بغداد لتغيير وخمخمة التركيبة السكانية لكركوؾ، وقطع الطريؽ عمى األ
مطالبتيـ بضـ كركوؾ إلى أي حكـ ذاتي قادـ، كونيا تتمتع بغالبية كردية عمى حد توصيؼ 

 . كراداأل
ـ، وانتياء حكـ الرئيس صداـ حسيف، عاد اآلالؼ مف 2003 بعد سقوط بغداد عاـ 

الميجريف والنازحيف عف كركوؾ إلييا، وبدأت مع ىذه العودة خبلفات عميقة حوؿ ممكية  كراداأل
المنازؿ واألراضي مع العرب، وبدأ مع ىذه الخبلفات جدؿ كبير حوؿ اليوية القومية لممحافظة، 

وجيو العرب  اتياـلمضادة لسياسة التعريب السابقة، وىو وبرز لمسطح مصطمح سياسة التكريد ا

                                                 

 .84-83، ص (  كاكؿ ، سارة يونس، مرجع سابؽ1)
، جدوؿ أعداد القرى واألسر في مدينة كركوؾ، نقبل عف 3( كاكؿ، المرجع السابؽ، ممحؽ رقـ 2)

shorsh,m,r,tatisles of atrociees in iraq Kurdistan,v.s.a 1995,p.33 
 ـ .1977-1957دائرة اإلحصاء الوطنية اإلحصاء السكاني، بغداد،   (3)
 . 51-50ـ، ص 1995وؾ ومحاوالت تغيير واقعيا القومي، لندف، منطقة كرك (  طالباني، نوري،4)
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الوطني، "حيث يرى التركماف والعرب  تحادوالتركماف لقيادة الحزبيف الكردييف، الديموقراطي واال
   (1)أف تمؾ األحزاب تتبع سياسة التعريب، األمر الذي نفاه الزعماء الكرد وبشدة" 

بمدية في مدينة  انتخاباتبريمر جرت أوؿ األمريكي، وفي عيد بوؿ  حتبلؿإباف اال 
والعرب  كرادمندوب عف األ 300ـ ، حيث اختار األمريكاف 2003أيار  24كركوؾ في 

عضوا ، في خطوة وصفيا  30مجمس لممدينة مكوف مف  نتخابوالتركماف واألشورييف، ال
جولتو الثانية  األمريكاف تخفيفا لحدة التوتر العرقي في كركوؾ " ولقد توسع ىذا المجمس في

عضوا، حيث اختير عبد الرحمف مصطفى الكردي محافظا لممدينة، ووافؽ المجمس  41ليضـ 
ونبلحظ ىنا إلى   (2)أشوري وتركماني وكردي كمساعديف لممحافظ"  اختياربأغمبية الثمثيف عمى 

سياسية التي أف الدور العربي قد تراجع في قيادة المحافظة التي أثارت جدال كبيرا في األوساط ال
، حيث أشار كرادرأت أف كركوؾ قنبمة موقوتة قد تودي بالببلد إلى حرب ضروس بيف العرب واأل

وؾ منطقة حيوية "ما مف شؾ في أف كرك مبعوث األمـ المتحدة ستيفاف دي ميستورا قائبل:
 بلكما أصبحت رمزا لما يمكف أف يكوف مصالحة وطنية أو صراعا كبيرا محتم بالنسبة لمعراؽ ،

ولقد عرضت الحكومة العراقية تعويضات عمى العائبلت العربية  ربما يشيد تدخبل إقميميا. ىذا ،
بمحاولة طردىـ مف  كرادمقابؿ العودة إلى بمداتيا األصمية ، لكف العرب والتركماف اتيموا األ

  . (3)المدينة" 
الدولة العراقية،  مف قانوف إدارة 58يذكر أف الصراع بدأ عمى كركوؾ منذ صدور المادة  

 عمى :  58، حيث نصت المادة 140وتـ نقميا إلى الدستور الدائـ العراقي في المادة 
ية وال سيما الييئة العميا لحؿ نزاعات الممكية العقارية وغيرىا نتقالتقوـ الحكومة العراقية اال -أ "
الظمـ الذي سببتو  الجيات ذات العبلقة، وعمى وجو السرعة، باتخاذ تدابير، مف أجؿ رفع مف

السابؽ والمتمثمة بتغيير الوضع السكاني لمناطؽ معينة بضمنيا كركوؾ، مف  ممارسات النظاـ
أماكف سكناىـ، ومف خبلؿ اليجرة القسرية مف داخؿ المنطقة  خبلؿ ترحيؿ ونفي اإلفراد مف

ؿ تصحيح المنطقة، وحرماف السكاف مف العمؿ، ومف خبل الغرباء عف األفرادوخارجيا، وتوطيف 
 ية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:نتقالاال القومية. ولمعالجة ىذا الظمـ، عمى الحكومة

. فيما يتعمؽ بالمقيميف المرحميف والمنفييف والميجريف والمياجريف، وانسجاًما مع قانوف الييئة 1
لحكومة القياـ خبلؿ ، عمى ااألخرىالقانونية  واإلجراءاتلحؿ النزاعات الممكية العقارية،  العميا

                                                 

ـ، ص 2003، 4، مجمد 21، عدد مجمة دىوؾ(  البوتاني، عبد الفتاح عمي، كركوؾ مدينة العرب والكرد، 1)
36 . 

 . 93(  كاكؿ، مرجع سابؽ، ص 2)
 . 94(  كاكؿ، المرجع السابؽ، ص 3)
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ذامنازليـ وممتمكاتيـ،  إلىالمقيميف  بإعادة فترة معقولة، تعذر ذلؾ عمى الحكومة تعويضيـ  وال
 تعويًضا عادال.

. بشأف اإلفراد الذيف تـ نقميـ إلى مناطؽ وأراضي معينة، عمى الحكومة البت في أمرىـ حسب 2
توطينيـ،  إعادةكية العقارية، لضماف أمكانية مف قانوف الييئة العميا لحؿ النزاعات المم 10 المادة

تسمميـ ألراضي جديدة مف الدولة قرب  إمكانيةتمقي تعويضات مف الدولة، أو  إمكانية أو لضماف
 إلىيـ انتقالتمقييـ تعويًضا عف تكاليؼ  إمكانيةالمحافظة التي قدموا منيا، أو  في إقامتيـمقر 

 تمؾ المناطؽ.
 إجبارىـرموا مف التوظيؼ أو مف وسائؿ معيشية أخرى لغرض الذيف ح األشخاص. بخصوص 3

، عمى الحكومة أف تشجع توفير فرص عمؿ واألراضي األقاليـفي  إقامتيـاليجرة مف أماكف  عمى
 .واألراضيتمؾ المناطؽ  جديدة ليـ في

جميع القرارات ذات الصمة، والسماح  إلغاءبخصوص تصحيح القومية فعمى الحكومة  أما. 4
 أو ضغط. إكراهالمتضرريف، بالحؽ في تقرير ىويتيـ الوطنية وانتمائيـ العرقي بدوف اص لؤلشخ
وغيرىا بغية تحقيؽ أىداؼ سياسية. عمى  اإلداريةبالحدود  أيضاً لقد تبلعب النظاـ السابؽ  -ب

الجمعية الوطنية وذلؾ لمعالجة تمؾ  إلىية تقديـ التوصيات نتقالوالحكومة العراقية اال الرئاسة
عمى مجموعة مف  باإلجماعوفي حالة عدـ تمكف الرئاسة الموافقة ، لتغييرات غير العادلةا

لغرض دراسة الموضوع  وباإلجماعبتعييف محكـ محايد  التوصيات، فعمى مجمس الرئاسة القياـ
الرئاسة عمى الموافقة عمى محكـ، فعمى مجمس  وتقديـ التوصيات. وفي حالة عدـ قدرة مجمس

شخصية دولية مرموقة لمقياـ بالتحكيـ  المتحدة تعييف لؤلمـالعاـ  األميفمب مف الرئاسة أف يط
 المطموب.

حيف استكماؿ  إلىالمتنازع عمييا، ومف ضمنيا كركوؾ،  لؤلراضيتؤجؿ التسوية النيائية  -ج
جراءأعبله، اإلجراءات  سكاني عادؿ وشفاؼ والى حيف المصادقة عمى الدستور  إحصاء وال

سكاف  إرادةالعدالة، آخًذا بنظر االعتبار  مبادئالتسوية بشكؿ يتفؽ مع  تتـ ىذه الدائـ. يجب أف
   (1)األراضي" تمؾ 

مف قانوف الدولة المؤقت بأف كركوؾ ستشيد تعديبلت  58يتضح مف نصوص المادة  
ديموغرافية تمبي المطالب الكردية التي تنادي بإعادة البيوت والممتمكات التي صادرىا النظاـ 

، األمر الذي ينظر إليو العرب ومعيـ التركماف  أيضاً ابؽ ألصحابيا، وكذلؾ حدود المحافظة الس

                                                 

 . 236-235العنصرية، موسوعة كركوؾ قمب العراؽ، ص  140ادة (  بيرقدار، أنور، األصوؿ التاريخية لمم1)
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إلى أف األمر ماض في كركوؾ وبإشراؼ أمريكي نحو ما أسموه بالتكريد في مقابؿ ما اسماه 
 بالتعريب إباف النظاـ السابؽ قبؿ سقوط بغداد.  كراداأل

التي استندت  140ـ  أقر المادة 2005ـ عاـ يشار ىنا إلى أف الدستور العراقي الدائ 
في قانوف الدولة المؤقت السابؽ، حيث نادت المادة  58بشكؿ واضح إلى روح نصوص المادة 

الشعبي، مف حيث التبعية لمعراؽ  ستفتاءبالعمؿ عمى إحصاء سكاف المحافظة ومف ثـ اال 140
مف القانوف المؤقت، وما  58لمادة أو المحاؽ بالحدود الكردستانية، ومع اختبلط النصوص بيف ا

 58في التفاسير، حيث أف ما ورد في المادة  ختبلؼمف الدستور الدائـ وقع اال 140بيف المادة 
حوؿ مصير  ستفتاءأنو ليس ىناؾ دعوة إلى اال ، وىكذا يتبيف "ستفتاءلـ يشر إلى كممة اال
دارة الدولة، بعد ما ثبت أف )المادة ( مف قانوف إ 58اإلقميـ في )المادة  كركوؾ أو االنضماـ إلى

(  140حوؿ االنضماـ إلى اإلقميـ وبما أف )المادة  استفتاء كما ليس فييا استفتاء( ليس فييا  58
مف قانوف إدارة الدولة العراقية ليس فييا زيادة  58المادة في جوىره ومحتواه ونصو وشكمو ىو 
يفتقد بشكؿ واضح  ستفتاءاال أفعميو و ـ 31/12/2007ونقصاف سوى التاريخ المستنفد في 

 وصريح إلى السند الدستوري.
مف (  58( مف الدستور الدائـ تتكوف مف فقرتيف األولى تؤكد االلتزاـ )بالمادة  140)المادة  إف

مسؤولية تنفيذ ىذه المادة تنتقؿ مف الحكومة أف والثانية تذكير ـ  2004القانوف المؤقت لمعاـ 
الفقرة)أوال( وىنا النص  طة التنفيذية المنتخبة واألصؿ في المادة ىوية إلى السمنتقالاال

الستكماؿ تنفيذ  ( أوال: تتولى السمطة التنفيذية اتخاذ الخطوات البلزمة 140 -الدستوري)لممادة 
ية بكؿ فقراتيا. ثانًيا: نتقال( مف قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة اال 58متطمبات المادة ) 

 ية والمنصوص عمييا في المادة نتقالة الممقاة عمى السمطة التنفيذية في الحكومة االالمسؤولي
ية تمتد وتستمر إلى السمطة التنفيذية نتقالقانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة اال ( مف 58) 

في  استفتاءالدستور عمى أف تنجز كاممة )التطبيع، اإلحصاء وتنتيي ب المنتخبة بموجب ىذا
عمييا لتحديد إرادة مواطنييا( في مدة أقصاىا الحادي  والمناطؽ األخرى المتنازع كركوؾ

  . (1)" 2007والثبلثوف مف شير كانوف األوؿ سنة 
يشار إلى أف عددا مف المحمميف السياسييف العرب رأوا في انتياء المدة المقررة لمتنفيذ،  

الحكومة العراقية  كراد، وفي المقابؿ يتيـ األا جديدااتفاقانتياء لفعالية المادة نفسيا، مما يمـز 
بالمماطمة في التنفيذ، حيث يتضح ىنا بأف المشكمة تكمف في أمريف، األوؿ: ىو التشابؾ في 
د اكر التركيبة القومية والطائفية لممحافظة، ومسألة التطبيع التي تتطمب إعادة السكاف األصمييف األ

السابؽ لمنظاـ  تياـمشابو لبل اتياـفي  كرادلذي وضع األإلى ديارىـ، وطرد العرب منيا، األمر ا
                                                 

 . 247-246ىدو، خالد عبد الكريـ، حوؿ مشروعية االستفتاء في كركوؾ، مرجع سابؽ، ص (  1)
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البعثي مف حيث اصطبلحات التعريب والتكريد، ثانيا: الخبلؼ العميؽ بشأف التفسير المنطقي 
مف الدستور، حيث اختمطت نصوصيا وتعارضت في بعض المصطمحات مع المادة  140لممادة 
ة العربية والحكومة العراقية لفصؿ كركوؾ مف القانوف المؤقت، إضافة إلى حممة المعارض 58

عف العراؽ، الحالة التي تنذر بمستقبؿ غير مستقر في العراؽ، األمر الذي بدأت بوادره تموح في 
التي اشتبكت  "عمميات دجمة"األفؽ مف خبلؿ تشكيؿ رئيس الوزراء المالكي قوات عرفت بقوات 

ضاء طوز، أسفر عف مقتؿ فرد ـ مع عناصر حماية مسئوؿ كردي في ق16/11/2012يوـ 
صابة  بيف الجانبيف بعدما وصؼ البرازاني المالكي  حتقاف، ولقد ازدادت حدة اال (1)" آخريف 11وال

بالدكتاتورية عمى خمفية رفض بغداد منح عقود لشركات النفط األجنبية في كردستاف معتبرا إياىا 
 غير قانونية. 

 :ديالىمستقبل إقميم الخالف حول ثانيا: 
تتميز منطقة ديالى العراقية بقربيا مف الحدود العراقية اإليرانية، وتقع إلى الجنوب مف  

مف الدستور كونيا مف مناطؽ النزاع  140محافظة السميمانية الكردية، وينطبؽ عمييا نص المادة 
 ، "فيي تقوـ عمى بحيرة مف النفط .. وبسبب العبلقات المتوترة بيف الدولتيفأربيؿبيف بغداد و 

العراقية واإليرانية سعت الحكومات العراقية ومنذ بدايات تأسيس الدولة إلى إعادة التكويف 
الديموغرافي لسكاف المنطقة، بدعوى تحقيؽ األمف القومي لمببلد، ومف مؤشرات ذلؾ تشريع قانوف 

، ـ والذي بموجبو صنؼ المجتمع العراقي إلى تبعية عثمانية وأخرى إيرانية1925الجنسية لسنة 
وأخذت الحكومة بسياسة التيجير والترحيؿ التي شممت كافة الوحدات اإلدارية في أقضية كفري 

   (2)ـ وتوطيف العشائر واألسر العربية" 1975وخانقيف ومندلي ، وال سيما بعد سنة 
ىذا ومما يميز موقع ديالى قربيا مف العاصمة بغداد، مما يجعميا محط أنظار الحكومة  

لدواـ، كونيا منطقة تصؿ بيف بغداد والحدود اإليرانية التي شيدت صراعات العراقية عمى ا
اإليرانية، ولذا نظرت دوما بغداد إلى ديالى نظرة اعتبارية قومية  –عسكرية إباف الحرب العراقية 

ليا مف األىمية القومية، إضافة إلى وقوعيا عمى نير كنكير وما يحممو مف أىمية مائية ليا  لما
 المنطقة. وزنيا في 
، وتندرج أربيؿاعتبرت ديالى منطقة تقع ضمف ما يعرؼ بمناطؽ النزاع بيف بغداد و  

مف الدستور الدائـ حاليا حاؿ كركوؾ، حيث تنتظر عمميات التطبيع  140ضمف نصوص المادة 

                                                 

، 2012صوت كردستاف، عثماف ينتقد تصريحات المالكي ويتوقع "فشؿ" اتفاقات حؿ أزمة بغداد وأربيؿ،   (1)
sotkurdistan.info 

 . 103 -102اكؿ، مرجع سابؽ، ص (  ك2)
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وفؽ نصوص المادة نفسيا، إال أنيا ما زالت تشكو تباطؤ التنفيذ الذي  ستفتاءواإلحصاء وتاليا اال
ـ ، ويذكر بأف ديالى شيدت بعد سقوط بغداد عودة كبيرة 2007عدى التاريخ المحدد لو لمعاـ ت

لمعائبلت واألسر الكردية التي ىجر أىميا منيا في عيد النظاـ السابؽ، وبالرغـ مف عودة 
الكثيريف مف أىميا إلييا، وبالرغـ مف قانوف التعويضات لؤلسر العربية التي تعود إلى محافظاتيا، 

 كرادإال أف مشكمة ديالى بقيت كما ىي تتنازع األمر بيف األ 140إضافة إلى نصوص المادة 
 وبغداد.

ونستذكر ىنا مشكمة خانقيف التي كاد األمر يصؿ بيا إلى مرحمة الصداـ المسمح بيف           
ى عاـ الكردية والقوات العراقية إباف ما عرؼ بمشكمة خانقيف التابعة لمحافظة ديال بشمركةال

تقع مدينة خانقيف عمى الحدود العراقية اإليرانية مباشرة شماؿ شرؽ مدينة بغداد ـ ، حيث "2008
الشيعة في معظميـ، وىـ ما يطمؽ  كرادكـ، والمدينة يقطنيا خميط مف العرب واأل 170بحوالي 
قدـ المناطؽ ومدينة خانقيف مف المدف النفطية الميمة، إذ إنيا تعد مف أ الفيمييف كرادعمييـ األ

، ويمتد ىذا 1927التي اكتشؼ فييا النفط؛ حيث يجري إنتاج النفط مف حقؿ نفط خانة منذ عاـ 
داخؿ األراضي اإليرانية، كما  أيضاً كـ جنوب مدينة خانقيف، كما أنو يمتد  37الحقؿ لمسافة 

يات المشكمة .. وتعود بدا توجد في منطقة خانقيف بعض الحقوؿ التي لـ تدخؿ مرحمة اإلنتاج بعد
إلى خانقيف  بشمركةالحكومة المركزية مف حكومة اإلقميـ إرساؿ وحدات مف ال تطمبعندما 

لمسيطرة األمنية عمييا ومنع جماعات العنؼ مف العمؿ فييا.. في ذلؾ الوقت كانت قوات الجيش 
ما ىي الكردية رب بشمركةالعراقي في بداية تشكيميا وكذلؾ قوات األمف، في حيف كانت قوات ال

، وبالفعؿ أرسمت رئاسة اإلقميـ لواًء ستعدادالقوات الوحيدة في العراؽ مف حيث العدد والعتاد واال
إلى المدينة، وظؿ بيا لمدة طويمة لـ تشيد المدينة خبلليا أي حوادث عنؼ  بشمركةمف قوات ال

إلى وقت بعكس الحاؿ في باقي مناطؽ محافظة ديالي والتي تنتمي إلييا خانقيف، فقد كانت 
مما دفع الحكومة المركزية بعد أف أصبح  ،قصير مضى األكثر عنفا عمى اإلطبلؽ في العراؽ

 ليا جيش وقوات أمف إلى شف حممة واسعة النطاؽ عمى المحافظة أطمقت عمييا بشائر الخير
 24الخروج منيا خبلؿ  بشمركةتمؾ القوات إلى مدينة خانقيف طمبت مف قوات ال وعندما وصمت

ال فإف عمى تمؾ القوات )الساعة  ( تحمؿ نتائج عدـ الخروج مف المدينة وتنفيذ أوامر بشمركةوال
تنفيذ عممية اإلخبلء وقالوا إنيـ قوات إقميـ كردستاف  بشمركةالحكومة المركزية، ورفضت قوات ال

والتي ال تتمقى أوامرىا إال مف قيادتيا، وظير في األفؽ بوادر الصداـ المسمح، وازدادت 
االت ىذا الصداـ مع إعبلف نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي أف قوات الجيش العراقي احتم

مف حقيا الدخوؿ إلى أي مدينة عراقية، بؿ إنو أضاؼ إلى ذلؾ أمرا خطيرا وىو أف أي قوات 
 تتواجد خارج الخط األزرؽ ىي قوات خارجة عمى القانوف وينبغي مبلحقتيا.
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والذي فرضتو قوات  36ري المالكي ىو خط العرض والخط األزرؽ الذي يقصده نو 
؛ حماية ليـ مف كرادلتكوف كافة المناطؽ الواقعة شمالو مناطؽ آمنة لؤل 1991التحالؼ عاـ 

المتعمؽ بحماية المدنييف العراقييف  ،(1) 688النظاـ العراقي بعد أف أصدر مجمس األمف قراره رقـ 
يراف إلى مدنيـ  كرادييف مف األوعدـ مبلحقتيـ، وىو ما أدى إلى عودة المبل مف جباؿ تركيا وال
والجيش  بشمركةوانتيى األمر بخروج قوات ال  (2)" التي كانوا قد ىجروىا ىربا مف بطش النظاـ

العراقي مف المدينة عمى حد سواء، وترؾ المدينة تحت إدارة القوات المحمية، وبعد مرر سنوات 
ـ حينما نشب الخبلؼ بيف البرازاني والمالكي حوؿ 2012عمى مشكمة خانقيف، وتحديدا في العاـ 

عمى تخـو  معتقدا أنيا مّيدت لما يحصؿ مشكمة خانقيفستذكر بارزاني "اقوات عمميات دجمة 
وقاـ المالكي بتحريؾ قوات  8002كركوؾ، ويوضح انو حيف حصمت مشكمة خانقيف عاـ 

طالما لديو نية باستخداـ الجيش غسمت يدي مف المالكي وقمت لآلخريف:  بشمركةعسكرية ضد ال
   (3)" فسيعود إلى مثميا ويكرر العممية

تشكيؿ لجنة تتكوف ـ، يقتضي "2009وبغداد عاـ  أربيؿقاد ىذا الخبلؼ إلى تفاىـ بيف  
ردستاف والعديد مف ووزير داخمية ك بشمركةمف وزير الدفاع ووزير الداخمية العراقييف، ووزير ال

جانب العديد مف المجاف الفرعية في  إلى، أربيؿو يف مف حكومتي بغداد العسكري المسئوليفكبار 
تـ تشكيؿ قوات مشتركة، وصار مف مسؤولية ىذه المجاف  تفاؽ. وطبؽ االنوىديالى وكركوؾ وني

وتتحرؾ القوات  تفاؽباال األمنيةأف تتحرؾ حيف حصوؿ مشكمة أمنية، واف يجري اتخاذ القرارات 
فإف القوات المشتركة لف تكوف  تفاؽه المجاف المشتركة. وحسب االالعسكرية عبر قرار مف ىذ
في  األمفبؿ تحت إمرة المجاف المشتركة والمتكونة مف مسؤولي  ي،تحت إمرة مكتب المالك

قميـ ك  يةتحادالحكومة اال ردستاف معا، كما يقوؿ بارزاني، وكاف المالكي قد قاؿ حسب بياف وال
تكوف القوات المشتركة بما فييا  أفيعني  2009 اتفاؽ فألمكتبو نياية األسبوع الماضي، 

 فيلـ يرد :" انو ويقوؿبارزاني يرفض ذلؾ  أف إال عسكري،تحت إشراؼ مكتبو ال بشمركةال
تحت إمرة المالكي. والحؿ كما ورد  بشمركةستحيؿ أف نقبؿ بأف تكوف قوات الم"ية، وتابع تفاقاال

 أفف المالكي رفض مشتركة ليذه القيادة المشتركة، ألتخضع القوات ال أفىو  آنذاؾ تفاؽفي اال

                                                 

بوقؼ ما وصفو بالقمع الذي تمارسو السمطة بحؽ المدنييف في العراؽ، خاصة ، وطالب 1991صدر عاـ   (1)
 .في المناطؽ الكردية وناشد جميع الدوؿ األعضاء المساىمة في جيود اإلغاثة في تممؾ المناطؽ

ـ، onislam 18/9/2008قية وال حؿ، فايد، رجائي، مف كركوؾ إلى خانقيف  أزمات عرا(  2)
www.onislam.net 

الحزب الديموقراطي الكردستاني، الرئيس بارازاني: مستحيؿ أف نقبؿ بأف تكوف قوات البيشمركة تحت إمرة (  3)
 fowww.kdp.inـ، 28/11/2012المالكي، 

http://www.onislam.net/
http://www.onislam.net/
http://www.kdp.info/
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 بشمركةرئيس الوزراء لـ يدفع ميزانية ال أفيعقؿ  ىؿ عراقي،جزءا مف الجيش ال بشمركةتكوف ال
   (1)" وتيرب مف كؿ االلتزامات معيا ثـ يأتي ليكوف قائدا ليا؟

 11ديالى، وفي  4سيطرات في كركوؾ، و 6إقامة  "عمى تفاؽوفي سياؽ النص تـ اال
، عمى أف يتـ بشمركةية و اتحادفي نينوى، وتتألؼ ىذه السيطرات مف عناصر جيش وشرطة 

التقيد بمعادلة جديدة لتركيب ىذه القوة التي تعمؿ في ىذه السيطرات، بحيث يكوف ثمثيـ كرد، 
  (2)" فحيييوثمثيـ مف التركماف والمسيحييف، والثمث األخير مف الجيش مف التركماف والعرب والمس

ا وسطا لحؿ اتفاقوالحكومة العراقية في بغداد  كرادـ بيف األ2009 اتفاؽىذا ويعتبر 
المشاكؿ العالقة بيف الطرفيف، إال أف " قضاء كفري التابع لمحافظة ديالى  أثار جدال واسعا بيف 

بينما  د، حيث يرى البعض بأف القضاء يتبع ديالى تماما،اكر المحمميف السياسييف مف العرب واأل
تباعو بديالى، وىذا ما أشارت إليو لجنة تنفيذ اكر يرى األ د بأف القضاء تـ اقتطاعو مف كركوؾ وال
في معرض ردىا عمى مقالة لمكاتب خميس الربيعي في صحيفة الشرؽ لشير آب  140المادة 
ف ـ حيث قاؿ: أف ديالى لـ يتـ اقتطاعيا مف المحافظات الشمالية، حيث رأت المجنة أ2010عاـ 

عمى سبيؿ المثاؿ ) قضاء كفري ( قد انتزع مف  ما ذىب إليو الكاتب كاف خطأ وأشارت "
  6/11/1975( في  608محافظة  ديالى بموجب القرار رقـ )   إلى وأضيؼمحافظة  كركوؾ 
كردستاف،  إقميـ إلىد يريدوف ضـ كفري ار كف األأ، ولـ نسمع يوما بالسابؽالصادر مف النظاـ 

نما كركوؾ بموجب المادة  إلىكفري  إعادة( مف الدستور ، ويجب 140بتطبيؽ المادة ) يطالبوف وال
اقتطعت مف  ألنياية نتقالالدولة لممرحمة اال إدارة( مف قانوف 58( مف الدستور والمادة )140)

   (3)" سياسية ألسبابكركوؾ 
في إلى جانب كركوؾ حجرا آخر  أيضاً استمر الخبلؼ حوؿ ديالى، التي باتت تشكؿ 

وبغداد، حيث تتوج ىذا الخبلؼ بمظاىرات شعبية  أربيؿزاوية أخرى مف زوايا الخبلؼ القائـ بيف 
مركز ناحية تابعة إداريًا لمحافظة ديالى تقع جنوب غرب  ووى  ـ في قضاء جموالء "2011عاـ 

 ، كانت تعتبر محطة ىامة في طريؽكرادخانقيف عمى ضفة نير ديالى أو سيرواف كما يسميو األ
يراف شاركت فييا أطياؼ ـ "2011ولقد شيدت مظاىرات شعبية عاـ   (4)" التجارة بيف العراؽ وال

                                                 

 الحزب الديموقراطي الكردستاني، المرجع السابؽ .(  1)
ـ، 28/11/2012ـ: الخيارات الكردية، مجمة سطور، 2009(  الشبوط، محمد عبد الجبار، اتفاؽ 2)

www.sutuur.com 
آب  1الصادر يـو األحد  926، ردا عمى ما نشر في صحيفة الشرؽ عدد 140(  لجنة تنفيذ المادة 3)

 سابؽ مرجعـ ، 4/8/2010ـ، 2010
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، جموالء، مرجع سابؽ(  4)

http://www.sutuur.com/
http://www.sutuur.com/
http://www.com140.com/
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في  األطياؼتمؾ  وأجمعتفي تنفيذىا،  باإلسراعرد وعرب وتركماف، لممطالبة تمؾ المنطقة مف ك
معيا فضائيات تمفزيونية حضرت تمؾ المظاىرات بيدؼ تغطيتيا، عمى  أجرتياالمقاببلت التي 

لمحؽ وتنفيذًا لمقانوف والدستور، ورفع المتظاىروف العمـ  إحقاقاتطبيؽ تمؾ المادة، وذلؾ  وجوب
 اإلدارة إلىالكوردستانية  واألجزاءجموالء  بإعادةالكوردستاني ودعوا ونادوا وىتفوا بصوت عاٍؿ 

القسري مف عمميات التعريب الجديدة والترحيؿ  إنقاذىـالديمقراطية الكوردستانية، وذلؾ مف اجؿ 
العناصر  أـ اإلرىابتسمط عمييـ سواء مف قبؿ عصابات  أوالقير التي يتعرضوف ليا  وأشكاؿ

   (1)" تمؾ العصابات وتقديـ ألواف مف الدعـ والمساعدة ليا بإسنادالشوفينية الحاقدة التي تقـو 
زاع، وفي ظؿ الخبلؼ العميؽ بيف األطراؼ العراقية والكردية في العراؽ بشأف مناطؽ الن 

وصعوبة إعادة عقارب الساعة لموراء مف خبلؿ  140والجدؿ الدائر حوؿ تفسير نصوص المادة 
تيجير وتعويض العائبلت العربية التي تـ إسكانيا في العيد السابؽ في ديالى وغيرىا مف مناطؽ 
في النزاع، يبقى الوضع مرشحا لمزيد مف الخبلفات التي قد تؤدي إلى صراع مسمح بيف الجانبيف 

 قابؿ األياـ. 
 

  :نينوىالخالف السياسي حول إقميم ثالثا : 
في شماؿ العراؽ ومركزىا الموصؿ التي تعد ثاني أكبر مدف العراؽ  نينوى محافظةتقع  

، حيث تمثؿ أربيؿ، وتعتبر مف المناطؽ المتنازع عمييا بيف بغداد و كـ 402وتبعد عف بغداد 
وي عمى مخزوف نفطي يمثؿ عامؿ جذب نحوىا، ويسعى نينوى موقعا استراتيجيا ميما، كما تحت

إلى ضـ سيؿ نينوى لئلقميـ، في خطوة تمثؿ توسعا لمخارطة الجغرافية الكردستانية،  كراداأل
عمى أف  كرادي لئلقميـ في حاؿ ضميا، استنادا مف األقتصادإضافة إلى إنعاش الوضع اال

كانت جزءا مف الخارطة الكردستانية الكبرى المنطقة تشيد تركيبة سكانية بغالبية كردية، وأنيا 
التي تـ ضميا لمعراؽ بعد الحرب العالمية األولى، األمر الذي رفضتو بغداد عمى لساف رئيس 

ـ 2012صحفي عقده في مبنى مجمس الوزراء عاـ  في مؤتمر الوزراء نوري المالكي حيث قاؿ
حتوائو عمى خزيف نفطي يقدر بػ ال اإلقميـ إلىكردستاف عمى ضـ سيؿ نينوى  إقميـ إصرارعف 
لمحصوؿ عمى سيؿ نينوى الستحواذه  أطماعالكرد لدييـ  "أف ،مميار برميؿ مف النفط الخاـ  22

مميار برميؿ ،  160% مف كامؿ احتياط العراؽ البالغ 15عمى النفط الخاـ الذي يعادؿ حوالي 
 إلىكاف الثمف ،الفتًا  يحصؿ ىذا الضـ ميما أفوأضاؼ انو لف يسمح بأي ظرؼ مف الظروؼ 

                                                 

، 363، مظاىرات جموالء مرآة تطمعات سكاف المناطؽ المقتطعة مف كردستاف، عدد صوت اآلخر(  1)
 www.sotakhr.comوقع ـ، متوفر عمى الم23/11/2011

http://www.sotakhr.com/
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ىذا وتعتبر قضية نينوى أعقد مف سابقاتيا   (1)" الشعب العراقي ومستقبمو أبناءانو يمثؿ احتياط 
مف مناطؽ النزاع، حيث أف ىناؾ مف العراقييف مف ينكر أساسا أنيا تقع ضمف نطاؽ مناطؽ 

عضو مجمس ار إليو "، األمر الذي أش 140النزاع، حيث عمؽ مجمس المحافظة العمؿ بالمادة 
السومرية نيوز، إف ما أقره مجمس محافظة نينوى  المحافظة يحيى عبد محجوب في حديث لػ

لـ تذكر محافظة نينوى ال مف  140دستوري وقانوني، وأف المادة   140بتعميؽ العمؿ بالمادة 
ينوى ضمف في حاؿ كاف لدييـ فقرة بالدستور تشير إلى أف ن كرادقريب وال مف بعيد داعيا األ

وأضاؼ محجوب أف ىناؾ خبلفا قانونيا ودستوريا حتى ، المناطؽ المتنازع عمييا إلى تقديميا
، فاألمر بات بعيدا جدا 2007كانوف األوؿ  31مادة ألنو تـ جعؿ سقؼ أعمى أقصاه العمى نفاذ 

  (2)" وليذا فاف تطبيقيا أمر مخالؼ لمدستور
أعمف التحالؼ في نينوى، " 140بالمادة  ومع قرار مجمس المحافظة عمى وقؼ العمؿ 

الكردستاني في الموصؿ رفضو قرار مجمس محافظة نينوى الذي أوقؼ بموجبو التعامؿ بالمادة 
لمحزب الديمقراطي الكردستاني في  14مف الدستور في المحافظة. وقاؿ مسوؤؿ الفرع  140

مثؿ ىذا القرار غير  مجمس محافظة نينوى ال يمتمؾ صبلحية اتخاذ أفالموصؿ عصمت رجب 
   (3)" القانوني
أف قضية نينوى تعتبر أعمؽ مف بقية قضايا الخبلؼ بيف الطرفيف في  ،يتضح مما سبؽ 
مف الدستور  140نابع أصبل مف تضارب التفاسير لممادة  ختبلؼ، حيث أف االأربيؿبغداد و 

يتناوليا المحمموف الدائـ، حيث أف نينوى لـ تذكر اسما في المادة، وتركت عمى عواىنيا ل
قد انتيي منذ  140السياسيوف بتفاسير متضاربة، كما أف انتياء المدة الدستورية لتنفيذ المادة 

ـ وعميو يرى البعض أف فوات مدة التنفيذ تجعؿ مف المطالبة بضـ نينوى لكردستاف 2007العاـ 
مالكي ترى بأف المطالبة أمر فاتو القطار دستوريا، إضافة إلى أف بغداد بقيادة رئيس الوزراء ال

الكردية بضـ نينوى وغيرىا مف مناطؽ النزاع يعتبر قضما وتقزيما لمعراؽ جغرافيا، األمر الذي 
 تاـ في قادـ األياـ إذا ما تغيرت الظروؼ .  استقبلؿبأنو يميد الطريؽ نحو  كرادينظر إليو األ

يث يتضح ىذا األمر مف يتضح مما سبؽ أف التدخؿ اإلقميمي ما زاؿ قائما في العراؽ، ح
خبلؿ التعاوف الوثيؽ بيف حكومة المالكي وطيراف التي ترى في حزب الدعوة الحاكـ في العراؽ 

                                                 

مميار  22البارازاني في سيؿ نينوى الحتوائو عمى (  الييتي، محمد، المالكي في مؤتمر صحفي: أطماع 1)
 www.chakooch.comـ، 3/12/2012برميؿ مف النفط الخاـ ولف يناليا ما دمت حيا، جاكوج، 

 (  الييتي، محمد، المرجع السابؽ2)
 1، إذاعة العراؽ الحر، 140(  الكاتب، محمد، خبلفات جديدة يثيرىا قرار نينوى وقؼ التعامؿ بالمادة 3)

 www.iraqhurr.orgمتوفر عمى الموقع ـ، 2013حزيراف 

http://www.chakooch.com/
http://www.iraqhurr.org/
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امتدادا لسياساتيا الخارجية في المنطقة، كما أنيا تود فتح طريؽ آمف نحو سوريا لدعـ النظاـ في 
سناد لحك2011مواجية الثورة السورية المشتعمة منذ  ومة المالكي الشيعية، في حيف ـ لقاء دعـ وال

تنظر تركيا إلى النظاـ السوري بأنو نظاـ قمعي يتوجب خمعو، وذلؾ مف خبلؿ دعميا لمثوار في 
سوريا، األمر الذي جعؿ أنقرة وطيراف في موقؼ متنافس عمى قيادة المنطقة كؿ مف خبلؿ 

 كراديتوانى عف مؤازرة األحمفائو، في حيف يظير الموقؼ الكردستاني محايدا نوعا ما إال أنو ال 
في سوريا ويطالب بحقوقيـ القومية في الببلد، األمر الذي يفسر عمى انو موقؼ معاد لمنظاـ 
ومواؿ لمثورة في سوريا، ومف ىنا يتضح أف العراؽ ليس لوحده في الميداف، بؿ أنو جزء مف نظاـ 

 إقميمي يتأثر ويؤثر بو. 
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 المبحث الثاني
 م 2112العراق في ظل دستور كرادألوضاع السياسية أل تطور ا

ـ ، وتاليا بعد دستور 2003تعتبر التجربة السياسية الكردية بعد سقوط نظاـ بغداد عاـ        
إباف فترة  كرادـ تجربة جديدة عمى العمؿ السياسي الكردي في العراؽ، بحيث كاف األ2005العاـ 

وط بغداد، وبخاصة في عيد الرئيس صداـ حسيف، تعتمد الحكومات العراقية المتعاقبة قبؿ سق
التي  حتبلؿعمى العمؿ المسمح أكثر مف اعتمادىا عمى العمؿ السياسي، إال أف ظروؼ اال

جاءت متوافقة ومتقاطعة مع األىداؼ الكردية غيرت األوضاع وكذلؾ اإلستراتيجيات لدى 
ة سوريا نموذجا حيا لتكرار التجربة دوؿ الجوار وبخاص أكرادد، األمر الذي قد يتخذه اكر األ

في تحقيؽ فيدرالية كردستانية مكفولة دستوريا، إال أف الفيدرالية  كرادالعراقية، حيث نجح األ
الكردستانية اختمفت بعض الشيء عف الفيدراليات المعيودة في العالـ، حيث تـ اإلعبلف الفيدرالي 

نياء حكـ البعث العراقي، وىذا مخالؼ  ـ قبؿ سقوط بغداد1992الكردستاني في العراؽ عاـ  وال
لقانوف الفيدرالية الذي يأتي عادة بتوافؽ جميع األطراؼ المعنية، كما أف الفيدرالية الكردية جاءت 
مف رحـ وحدة العراؽ، بينما تولد الفيدراليات عادة مف عدد مف الواليات الراغبة في الوحدة 

مريكية، ىذا باإلضافة إلى أف فيدرالية كردستاف كانت الفيدرالية عمى غرار الواليات المتحدة األ
مدعومة مف النظاـ الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية التي كانت ترغب في إضعاؼ 

 سمطات العراؽ مف خبلؿ تفعيؿ الفيدرالية.
قبؿ سقوط بغداد  ،أيضاً ـ 1992كردية برلمانية جرت عاـ  انتخاباتيشار ىنا إلى أف أوؿ   
ف موافقتيا، األمر الذي يأتي في سياؽ المخالفة القانونية لقانوف الفيدراليات في العالـ، ودو 

مستغميف األوضاع السياسية العراقية في بغداد وخبلفاتيا مع واشنطف، إال أف التجربة الكردية 
ـ 1996و  1994أنفسيـ عامي  كرادالداخمي الذي نشب بيف األ قتتاؿالسياسية أصيبت بمعنة اال

الذي انعكس سمبا عمى التجربة الكردية في كردستاف العراؽ قبؿ أف تقود واشنطف مصالحة بيف 
ـ قبؿ صياغة 2002مف صياغة دستورىـ عاـ  كرادـ ، حيث تمكف األ1998الجانبيف عاـ 
ـ حيث أقر مسألة الفدرلة في الببلد، األمر الذي 2005ي الذي صيغ ومرر عاـ تحادالدستور اال
مع  إلى حد كبير ـ ليتوافؽ2006اد صيغة نيائية لمدستور الكردستاني عاـ عتماأدى إلى 
ي، إال أف الصياغة الدستورية الكردستانية أثارت جدال في األوساط السياسية تحادالدستور اال

ي، وسنورد ىنا في تحادالتي رأت في ديباجة الدستور الكردي وبعض بنوده معارضة لمدستور اال
ربة السياسية الكردية في العراؽ في ظؿ الدستور الدائـ، أىـ التطورات سياؽ الحديث عف التج

، حيث نتخاباتالسياسية لمتجربة الكردية في العراؽ مف حيث الفيدرالية والدستور الكردستاني و اال
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عمى فيدرالية مكفولة  كرادشيد الوضع السياسي الكردستاني تطورا ممحوظا مف خبلؿ حصوؿ األ
 دستوريا .

 تطور النظام الفيدرالي في كردستان العراق: –أواًل 
نوع الفيدراليات مف دولة ألخرى حسب ظروفيا، حيث دأبت العادة عمى أف يتـ توحيد  يختمؼ  

ي واحد كالواليات المتحدة األمريكية ، واإلمارات العربية اتحادعدة واليات متفرقة في كياف 
ي اتحاداف قائـ ليتحوؿ إلى نظاـ فيدرالي المتحدة وغيرىا، في حيف تذىب أخرى إلى تفتت كي
ـ التي أنتجت منطقة 1991انتفاضتيـ عاـ  كرادكالذي يحدث حاليا في العراؽ، بحيث استغؿ األ

والسميمانية ودىوؾ، " وىكذا ظير في كردستاف العراؽ إقميما فيدراليا  أربيؿشممت  كرادحماية لؤل
بثاؽ المؤسسات السياسية الدستورية في اإلقميـ، التي متميزا ومستقبل في إطار الدولة العراقية، الن

تمؾ  اعتراؼ أيضاً دخمت في عبلقات تبادلية مع الدوؿ والمنظمات الدولية، األمر الذي شكؿ 
الدوؿ والمنظمات الدولية بإقميـ كردستاف، إذف ما كاف مطبقا في كردستاف العراؽ ىو فيدرالية 

   (1)ع لوضع سياسي فرضتو األحداث" بأبعادىا الحقيقية أساسيا األمر الواق
ـ بعد إعبلف المجمس 1992قد مارس إقميـ كردستاف العراؽ فيدراليتو الخاصة منذ عاـ و   

الحكومة المركزية في بغداد آنذاؾ،  اعتراؼالوطني الكردي البياف الفيدرالي الكردستاني، دوف 
اد وتمرير الدستور الدائـ عاـ األمر الذي تطور ليصبح حقيقة مدعومة دستوريا بعد سقوط بغد

ـ ، الحالة التي لـ تتـ في سياقيا المعيود دوليا، حيث أنشئت الفيدرالية الكردية في العراؽ 2005
وفؽ ظروؼ العراؽ السياسية وخبلفات بغداد مع واشنطف التي غضت الطرؼ عف اإلعبلف 

 ـ .2005عاـ الفيدرالي الكردي، وعممت عمى تثبيتو في الدستور الدائـ العراقي 
يتضح مما سبؽ أف الفيدرالية الكردية جاءت مختمفة عف تجارب الفيدراليات األخرى، وتميزت   

عنيا مف حيث ظروؼ إقامتيا، حيث تستند الظروؼ الطبيعية لمثؿ ىكذا فيدراليات عمى وجود 
وؼ مسبؽ بيف األطراؼ المعنية باألمر، األمر الذي لـ يحدث في العراؽ نتيجة الظر  اتفاؽ

 ـ . 2003الخاصة التي مر بيا العراقيوف قبؿ وبعد الحرب عمى العراؽ عاـ 
أف مطالبتيـ بالفيدرالية حؽ قومي طالما نادوا بو وقاتموا مف أجمو، كما يعتقدوف  كراديعتبر األ  

بأف فيدراليتيـ الممنوحة دستوريا يمكنيا أف تكوف ضمانة لوحدة العراؽ، حيث رأوا أف ارتباطيـ 
 اؽ يجب أف يكوف عمى أساس فيدرالي قومي وليس إداري، استنادا عمى المعطيات التالية : بالعر 

                                                 

الفيدرالية والديموقراطية لمعراؽ، دراسة تأصيمية سياسية وقانونية، أربيؿ، مطبعة وزارة  (  ىماوندي، محمد،1)
 . 90ـ، ص 2002التربية، 
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ف ىذا التنوع يشكؿ عامؿ تفريؽ وليس توحيد، ليذا أ. 1 ف العراؽ متعدد اثنيًا ودينيًا وطائفيًا، وال
دارة إقميمية.   مف الواجب أف يكوف لكؿ تشكيؿ في ىذا التوزيع الحرية في تنظيـ نفسو وال

ثنية الكردية، ثنية العربية وسكاف اإلالمبررات الجغرافية، فيناؾ فاصؿ طبيعي بيف سكاف اإل .2
والسميمانية كردية بشكؿ شبو  أربيؿدىوؾ و ، ثنيتاف المتماسكتاف الرئيسيتاف في العراؽبوصفيا اإل

تاـ، وىناؾ مناطؽ كردية تقع في محافظة ديالى والموصؿ وكركوؾ، أما العرب فيـ يسكنوف 
 المناطؽ المنبسطة واليضاب والصحاري.

البلحؽ  نفصاؿإلى أف تمؾ المبررات ال تزيد مف فرص اال كراداألينظر وفي الوقت نفسو   
 وذلؾ لوجود عدة مبررات أخرى تدفع إلى استمرار عبلقتيـ بالدولة العراقية الجديدة ىي:

والعرب  كرادبيف السكاف األ ية: حيث أف ىناؾ اعتمادية متبادلة وواضحةقتصاد. المبررات اال1
 في اإلقميميف المختمفيف. 

. الوضع االستراتيجي: فإنشاء دولة كردية مستقمة غير ممكف استراتيجيًا وأف حدث عكس ذلؾ 2
 فأنو سيكوف إقميـ ىزيؿ استراتيجيًا. 

 .كراد. التراث المشترؾ فيناؾ عبلقات مصاىرة وتبادالت ثقافية بيف العرب واأل3
  (1)" لمشترؾ. الديف ا4

مطالبتيـ بالفيدرالية، كما أعطوا مبررات أخرى تطمينية لممعارضيف بأف  كرادبرر األ     
الفيدرالية الكردية ستكوف محافظة عمى وحدة العراؽ، األمر الذي رفضو الكثيروف مف العرب 

المتطورة  مف باب خذ وطالب، حيث يرى البعض بأف الفيدرالية نفصاؿالسنة واعتبروىا تمييدا لبل
ي لمدولة وبخاصة في حالة تحادية والتفرد بالقرار بعيدا عف القرار االستقبللتعطي مزيدا مف اال

 michelرئيس وزراء فرنسا السابؽ المسيو  أيضاً مرورىا بحاالت الضعؼ، وىذا ما ذىب إليو 

debsi  البلمركزية في أحد كتبو عف البلمركزية بعنواف، موت الدولة الجميورية "سوؼ تؤدي ىذه
  (2)إلى تصدع الدولة وتقسيميا وفنائيا" 

بدأوا في تغيير إستراتيجيتيـ مف حالة الصراع المسمح إلى اعتماد نيج  كراديشار إلى أف األ  
الصراع السياسي في تحقيؽ أىدافيـ وتطمعاتيـ السياسية في العراؽ، وذلؾ في ضوء المتغيرات 

ـ ، وأخذوا ينظروف إلى الفيدرالية الكردية كحارس 2003الجذرية التي شيدىا العراؽ بعد عاـ 
وقائي لوحدة العراؽ، مف شأنيا التخفيؼ مف حدة الحساسيات القومية والطائفية في الببلد، األمر 

                                                 

(  بركات، ياسر خالد عبد، الفيدرالية في العراؽ .. أسموب لضماف الوحدة الوطنية، مركز المستقبؿ لمدراسات 1)
  w.mcsr.netwwوالبحوث، 

(2  )hachel he universite, des revolutions aux lmperialismes, 1815-
1914…1973.p.233  

http://www.mcsr.net/
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وبعد إعبلنيـ البياف  كرادالذي يعزز السمـ األىمي ويضع حدا لمصراعات المسمحة، إال أف األ
بباليـ أف الصراع المسمح سيتحوؿ مف صراع كردي  ـ، لـ يكف يخطر1992الفيدرالي عاـ 

ـ، حيث شيدت الساحة 1996ـ و1994عراقي، إلى صراع كردي كردي، وىو ما كاف عامي 
الكردية العراقية صراعا محميا ضاريا لعبت فيو الدوؿ اإلقميمية دورا ممحوظا لكسب المزيد مف 

ـ ، 1998مصالحة بيف الجانبيف عاـ المنجزات السياسية في صراعيا مع العراؽ قبؿ أف تتـ ال
عندما يكونوف عمى توافؽ مع بغداد  كرادـ ، ويبلحظ ىنا بأف األ2006وتوحيد اإلدارتيف عاـ 

الوطني  تحادنوعا ما ، يدب بينيـ الخبلؼ وبخاصة بيف الحزبيف الكبيريف الديموقراطي واال
يتقارب الجانباف يطفو إلى سطح  كنتيجة طبيعية لمتنافس بينيما عمى الحكـ في اإلقميـ، وعندما

وبغداد عمى مناطؽ النزاع، وعقود الشركات  أربيؿخبلفيـ مع بغداد، وىذا ما تـ مؤخرا بيف 
ـ 2013شتباكات التي حدثت عاـ وعارضتيا بغداد، إضافة إلى اال أربيؿالنفطية التي أبرمتيا 

 مر مف المالكي .الكردية وقوات عمميات دجمة التي شكمتيا بغداد بأ بشمركةبيف ال

 الخاص بالنظام السياسي الكردي: يالدستور التطور أهم مالمح  -ثانيًا 
الكردستاني مشيدا آخر مف مشاىد التطور مف خبلؿ صياغة  يشيد التطور السياس وقد  

ـ في نفس العاـ 2002وتمرير الدستور الكردستاني المحمي، حيث صيغ الدستور الكردستاني عاـ 
لمجمس الوطني الكردستاني بعد سنوات مف الصراع الداخمي، حيث تمت الذي شيد وحدة ا

، وىذه أوؿ أيضاً ـ في نفس العاـ الذي شيد توحيد اإلدارتيف 2006الصياغة النيائية لو في العاـ 
العراؽ بوضع دستور خاص بإقميميـ، في خطوة اعتبرىا المحمموف  أكرادمرة يتمكف فييا 

الذيف استفادوا كثيرا مف المتغيرات  كرادة التطور السياسي لؤلالسياسيوف تقدما كبيرا في حال
السياسية عمى أرض العراؽ بعد سقوط بغداد وانتياء حكـ الرئيس صداـ حسيف، وصياغة 

ـ الذي سمؾ الطريقة المتبعة في تفعيؿ مفيوـ الفيدرالية "وذلؾ 2005الدستور العراقي الدائـ عاـ 
ية حصرا، وما عداىا يعد مف اختصاصات الحكومة تحادبتحديد اختصاصات الحكومة اال

اإلقميمية باستثناء الصبلحيات المشتركة التي حددىا الدستور، وتمارس مف قبؿ منتسبي الحكـ 
صياغة دستور خاص بيـ يتضمف الحقوؽ  كرادوعميو يحؽ لؤل  (1)ي واإلقميمي" تحاداال

ي، تحادة أف ال يتعارض مع الدستور االوالواجبات األساسية والعبلقة بيف اإلقميـ والمركز شريط
ـ وصدر بصورتو النيائية عاـ 2002عميو تمت صياغة الدستور الكردستاني منذ العاـ  وبناءً 
أواًل: تتكوف  ـ حيث أشار إلى الحدود الجغرافية لئلقميـ في نص المادة الثانية حيث ورد "2006

الحالية ومحافظات كركوؾ والسميمانية العراؽ مف محافظة دىوؾ بحدودىا اإلدارية  -كوردستاف 
                                                 

(  عمر، شورش، خصائص النظاـ الفيدرالي في العراؽ، دراسة تحميمية مقارنة، السميمانية، مركز كردستاف 1)
 . 157ـ، ص 2009لمدراسات اإلستراتيجية، 
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وأقضية عقرة والشيخاف وسنجار وتمعفر وتمكيؼ وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي  أربيؿو 
كمؾ مف محافظة نينوى وقضائي خانقيف ومندلي مف محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصاف 

ذه المناطؽ التي حددىا مع أف ى  (1)ـ" 1968مف محافظة واسط بحدودىا اإلدارية قبؿ عاـ 
كبير وعميؽ مع بغداد التي  اختبلؼالدستور الكردستاني في نصوصو النيائية تعتبر موضع 

تصفيا بمناطؽ النزاع، في حيف تصفيا كردستاف بمناطؽ مستقطعة، ويطمؽ عمييا آخروف 
 بمختمطة . 

( 78عراؽ، المادة ال –ووفؽ الباب الثالث مف الدستور الكردستاني )سمطات إقميـ كردستاف   
تتكوف المؤسسات الدستورية الكردستانية مف السمطات الثبلث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
وفقا لما ورد في الدستور الدائـ العراقي الذي نص عمى ممارسة اإلقميـ لسمطاتو الثبلث شريطة 

 ي.تحادأف يتوافؽ وينسجـ مع الدستور اال

 السمطة التشريعية:  - 0
تتكوف السمطة التشريعية الكردستانية مف "المجمس الوطني الكردستاني العراقي بعدد ال        

 نتخابىـ باالاختيار عضو عمى أساس ممثؿ واحد لكؿ ثبلثيف ألؼ نسمة يجري  100يتجاوز 
وال يجوز الجمع بيف العضوية والوظائؼ العامة أو  سنوات، 4ـ السري والمباشر لمدة العا

المنتخبة األخرى، ويفضؿ نظاـ المجمس الواحد عمى نظاـ المجمسيف المزدوج  عضوية المجالس
قرار االاألقاليـ، عمى مستوى  يات تفاقويمارس المجمس اختصاصاتو مف حيث، تشريع القوانيف، وال

، ومنح  وتسمية رئيس السمطة التنفيذية وتحديد العبلقة مع المركز، والبت في المسائؿ المصيرية،
قرار الميزانيةذالثقة لمتنفي اـ ، و وضع النظقابة ، وتشكيؿ لجاف التحقيؽ، والر  ية أو سحبيا، وال

قرار موازنتو  اتياـ، و وضع قواعد ف دائمة ومؤقتة مف بيف أعضائو، وتشكيؿ لجاالداخمي، وال
، والفصؿ بيف الطعوف المقدمة في صحة ئو في حاؿ إخبلليـ بشرؼ القسـومحاكمة أعضا

 . (2)بطؿ العضوية إال بقرار يصدر بأغمبية ثمثي الحاضريف" أعضائو، وال ت انتخاب
 
 
 
 

                                                 

 ىـ المواد الدستورية الكردستانية .، أ 2(  انظر ممحؽ رقـ 1)
مكانية تطبيقيا كنظاـ سياسي، بيروت، المؤسسة الجامعية لمدراسات 2) (  مولود، محمد عمر، الفيدرالية وال

 . 537 -534ـ، ص 2009والنشر، 
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 : السمطة التنفيذية - 2
يا و إقميميا، اتحادوتمتـز بصبلحياتيا الدستورية  وىي السمطة التي تقوـ بتنفيذ القوانيف والقرارات،

 وتضـ في عضويتيا الرئيس الكردستاني ومجمس الوزراء والوزراء، إضافة لمدوائر األخرى
 .بشمركةكالشرطة والقوات المسمحة المتمثمة في قوات ال
 4العاـ مف قبؿ السكاف ولمدة  نتخابه باالاختيار يعتبر "الرئيس قائدا أعمى لئلقميـ، ويجري 

ية مف جية والمؤسسات اإلقميمية تحادسنوات، ويعد بصفة أساسية حمقة الوصؿ بيف السمطات اال
ية في المناسبات والمراسيـ البروتوكولية ويتولى مف جية أخرى، كما يمثؿ رئيس الجميور 

نعقاد والقوانيف التي يسنيا الدستور، دعوة البرلماف لبل صاصات التالية: إصدار القراراتختاال
، اإلشراؼ عمى أعماؿ مجمس الوزراء، إصدار األمر اعتياديا واستثنائيا، رئاسة جمسات البرلماف
ماف، قبوؿ استقالة الوزارة أو إقالتيا عند سحب البرلماف بتشكيؿ مجمس وزراء بعد نيؿ ثقة البرل

يوـ قبؿ انتياء دورتو، التنسيؽ بيف  15برلمانية خبلؿ مدة  انتخاباتالثقة منيا، الدعوة إلجراء 
ية في اإلقميـ وبيف أعماؿ السمطة اإلقميمية، تمثيؿ رئيس الجميورية تحادأعماؿ الييئات اال

 .  (1)اسبات البروتوكولية" ية في المراسيـ والمنتحاداال
ية جتماعية واالقتصادىذا ويناط بمجمس الوزراء "وضع السياسة العامة لئلقميـ في المجاالت اال

عداد  والثقافية والتربوية واإلشراؼ عمى تنفيذىا مف قبؿ الجيات المختصة وفقا لمقوانيف المرعية، وال
ية والثقافية مع الدوؿ والمنظمات قتصاداليات التجارية والمالية واتفاقالموازنة ..، وعقد اال

ي واإلقميمي عمييا، تحادوالمعاىد والجامعات و الشركات األجنبية شريطة مصادقة البرلماف اال
وتعييف اخمي كالشرطة واألمف والمرور ، واإلشراؼ عمى أعماؿ الوزارات، بقوات أمف د حتفاظواال

  . (2)الموظفيف وتحديد رواتبيـ" 

 قضائية:السمطة ال -2
أوؿ برلماف كردي  انتخاببعد  14ـ تحت رقـ 1992أنشئت سمطة القضاء الكردستاني عاـ   

ـ والذي يعتبر طفرة 2007لسنة  23في العراؽ، ثـ صدر مؤخرا قانوف السمطة القضائية رقـ 
القضاء قي اإلقميـ، ألنو بموجب القانوف األخير فصؿ  استقبلؿنوعية وخطوة كبيرة في مسيرة 

ىذا وتتكوف السمطة القضائية مف   (3)اء كميا عف وزارة العدؿ والسمطة التنفيذية في اإلقميـ" القض

                                                 

 . 79 -78(  كاكؿ، مرجع سابؽ، ص 1)
مكانية تطبيقيا في العراؽ، كردستاف2) ، 2: مؤسسة موكرياني لمطباعة والنشر، ط(   مولود، محمد، الفيدرالية وال

 .  483، ص 2003
 . 542(  مولود، محمد عمر، مرجع سابؽ، ص 3)
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والجنايات، ومحاكـ البداية واألحواؿ الشخصية والجنح وغيرىا "وتعتبر  ستئناؼمحاكـ التمييز واال
 يقؿ عف محكمة التمييز الييئة القضائية عمى جميع المحاكـ المدنية في اإلقميـ وتتألؼ مما ال

عاصمة اإلقميـ، وتختص بالنظر تمييزا  أربيؿتسعة قضاة بينيـ الرئيس ونوابو ويكوف مقرىا في 
في قرارات المحاكـ األدنى .. ويعد مجمس القضاء أعمى سمطة قضائية في اإلقميـ ويشكؿ برئاسة 

عاء درئيس محكمة التمييز وعضوية نواب الرئيس ورئيس ىيئة اإلشراؼ القضائي ورئيس اال
   (1)أو مف ينوب عنيـ"  ستئناؼورؤساء محاكـ اال

في العراؽ بدأوا يتممسوف طريقيـ نحو التطور السياسي مف  كراديتضح مما سبؽ أف األ   
قرار الدستور الكردستاني، وما رافقو مف تطبيؽ لبنوده عمى أرض الواقع،  خبلؿ صياغة وال

التشريعي والتنفيذي والقضائي لئلقميـ، مما وبخاصة في الباب الثالث الذي يرسـ طريؽ التشكيؿ 
قد استفادوا مف تجربتيـ المريرة مع حكومات بغداد المتعاقبة، ومع  كراديعطي داللة عمى أف األ

دوؿ الجوار اإلقميمي وحتى المجتمع الدولي، كما استفادوا مف سوء الحالة السياسية بيف حكومة 
نقضاض عمى بغداد الدولي، واستغموا فرصة االوالمجتمع  العراؽ في عيد الرئيس صداـ حسيف

في  غلشغؿ الفرا أيضاً وأخذوا يرتبوف أوراقيـ مع المعارضة العراقية األخرى وبترتيب أمريكي 
يغيروف مف إستراتيجيتيـ مف  كرادالببلد بعد سقوط بغداد، األمر الذي تـ سريعا، حيث بدأ األ

ي لجني المزيد مف المكاسب السياسية قتصادواالالعمؿ المسمح إلى العمؿ السياسي والدبموماسي 
 في الببلد. 

ـ عممية إعادة توحيد اإلقميـ ، نتيجة اتفاقية 2002قد بدأت منذ أواخر عاـ ىذا، و 
ـ بيف جبلؿ طالباني ومسعود البرازاني بحضور وزيرة 1998واشنطف لمسبلـ ، التي وقعت عاـ 
وتمثمت الخطوة األولى في توحيد المجمس الوطني ولبرايت ، أالخارجية األمريكية آنذاؾ مادليف 

ـ ومع ذلؾ فقد تأخر 4/10/2002الكردستاني الذي عقد أوؿ اجتماع موحد لو مف جديد بتاريخ 
 نتخابـ أي إلى ما يزيد عمى سنة مف الدورة الثانية ال7/5/2006توحيد حكومة اإلقميـ إلى 

  (2)ـ"31/1/2005المجمس الوطني في 
الدستور بمراحؿ ىذا مرَّ ذا اإلطار تـ وضع الدستور الكردستاني الجديد. وقد وفي ى         

كتب  2002، ففي حتبلؿلمعراؽ ومرحمتيف بعد اال حتبلؿثبلث، تمثمت في مرحمة قبيؿ اال
الدستور ومف ثـ عرض عمى األحزاب الكردستانية وناؿ مصادقة البرلماف كمشروع في العاـ 

العراؽ وبدء مرحمة سياسية جديدة، فيو تمت مراجعة  احتبلؿفكانت بعد نفسو، أما المرحمة الثانية 
، 2006ي لمعراؽ، استمرت المرحمة تمؾ حتى عاـ تحادمشروع الدستور ليتوافؽ مع الدستور اال

                                                 

 .  76(  كاكؿ، مرجع سابؽ، ص 1)
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حيث عرض عمى البرلماف وطبع بعد ذلؾ كمسودة عرضت عمى األطراؼ السياسية والنخب 
لثة واألخيرة انتيت بصياغة جديدة بعد المبلحظات التي قدِّمت والمواطنيف في اإلقميـ، المرحمة الثا

في المرحمة الثانية، وصادؽ البرلماف عمى مشروع الدستور بأغمبية ثمثي أعضائو حيث صوَّت 
حضروا الجمسة لصالح مشروع الدستور ، ولقد جاء في  97عضًوا مف أصؿ  96عميو بأغمبية 

المقاطعات العراقية تقع ضمف حدود اإلقميـ ، األمر  ىذا الدستور أف )كركوؾ( وغيرىا مف بعض
الذي استنكره القيادي في حزب الدعوة النائب عمي األديب الذي اعتبر مسودة مشروع إقميـ 

الخاصة بحؿ مشكمة المناطؽ و مف الدستور العراقي ،  140كردستاف باطمة تتجاوز المادة 
 ز مبلمح الدستور الجديد عمى النحو التالي:وميما يكف مف أمر فقد كانت أبر  المتنازع عمييا .

لعراقية مف ثبلث سمطات المؤسسات الدستورية ، تتكوف المؤسسات الدستورية الكردستانية ا- 1
تشريعية، و تنفيذية ، وقضائية( وتتكوف السمطة التشريعية لئلقميـ مف مجمس واحد ىو )

ألؼ يجري  30ممثؿ لكؿ  عضو ، بواقع واحد 100المجمس الوطني وال يقؿ أعضائو عف 
  سنوات . 4يـ باالقتراع السري والمباشر لمدة انتخاب
قرار االتفاقيا             ت والبت ويمارس المجمس االختصاصات التالية : تشريع القوانيف ، وال

الميزانية، الرقابة، تشكيؿ لجاف ، إقرار  تسمية رئيس السمطة التنفيذية ،في المسائؿ المصيرية
، وضع قواعد اتياـ  لتحقيؽ ، وضع النظاـ الداخمي ، تشكيؿ لجاف دائمة ومؤقتةإلجراء ا

، الفصؿ بيف الطعوف المقدمة في صحة و في حاؿ إخبلليـ بشرؼ القسـ ومحاكمة أعضائ
 . (1) أعضائو  وال تبطؿ العضوية إال بقرار يصدر بأغمبية ثمثي الحاضريف انتخاب

ولى اإلدارة في الدولة ، وتمارس مياميا وفؽ الدستور السمطة التنفيذية ، وىي التي تت - 2
 ي والمحمي ، وتضـ في عضويتيا رئيس اإلقميـ ومجمس الوزراء .. تحاداال
سنوات ، ويعتبر حمقة الوصؿ بيف  4و سريا ومباشرا ، ولمدة انتخابرئيس اإلقميـ ، يجري  - 3

 رئيس اإلقميـ يتولىو  ى .ية مف جية والمؤسسات اإلقميمية مف جية أخر تحادالسمطات اال
، قميمية التي يسنيا البرلماف ، إصدار القوانيف اإلات التالية : إصدار القرارات االختصاص

يشرؼ ،  لمافدعوة البرلماف لبلنعقاد في دوراتو االعتيادية واالستثنائية ، يرأس جمسات البر 
ة مجمس الوزراء ، ، يصدر التكميؼ لمف يسميو البرلماف لرئاسعمى أعماؿ مجمس الوزراء

يصدر تكميفا بتشكيؿ المجمس بعد نيؿ الثقة ، قبوؿ استقالة الوزارة أو إقالتيا عندما يسحب 
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يـو قبؿ انتياء دورتو أو  15برلمانية خبلؿ مدة  انتخاباتالبرلماف الثقة منيا ، الدعوة إلجراء 
  .(1)" حمو

، ويعقد االتفاقيات التجارية والمالية،  مجمس الوزراء ، يضع السياسة العامة ، ويعد الموازنة - 4
ويحتفظ بعدد كاؼ مف قوات األمف الداخمي والشرطة ، ويصدر األنظمة والتعميمات، ويشرؼ 

  عمى أعماؿ الوزارات ، ويعيف الموظفيف ويحدد رواتبيـ .
و ي ، فيتحادالسمطة القضائية ، يتميز القضاء الكردستاني بانفصالو تماما عف القضاء اال - 5

 مستقؿ ومنفصؿ .
رقـ  كاف قد صدر تحت قانوف السمطة القضائية إلقميـ كردستافويشار ىنا إلى أف               

وأنو قد صدر تعديؿ إنشاء سمطة قضائية مستقمة في اإلقميـ ، حيث تـ ـ 1992لسنة  14
وة عتبر طفرة نوعية وخطاـ الذي  2007لسنة  23رقـ  بالقانوف قانوف السمطة القضائية

القضاء في اإلقميـ ، ألنو بموجب القانوف األخير فصؿ القضاء كميا  استقبلؿكبيرة في مسيرة 
، كما فصؿ عف القضاء اإلتحادي وىنا  (2)عف وزارة العدؿ والسمطة التنفيذية في اإلقميـ" 

 تكمف الخطورة ، التي توحي بالتمييد لئلستقبلؿ واإلبتعاد عف الوطف األـ .

  الكردية: يةنتخابة اال التجربتطور  - 4
ـ إباف حكـ حزب 19/5/1992ية لو في انتخابشيد إقميـ كردستاف العراؽ أوؿ تجربة  

البعث في عيد الرئيس صداـ حسيف، حيث أعمف المجمس الوطني الكردستاني بيانو الفيدرالي يوـ 
 ـ1991مف نفس العاـ، مستفيدا مف المتغيرات التي طرأت في العراؽ بعد حرب  4/10
نتفاضة الكردية في شماؿ العراؽ، وما تبع ذلؾ مف تحديد منطقة حظر الطيراف لحماية واال
الذيف نظروا إلى ىذه المنطقة نظرة جغرافية كردية بإقرار دولي، إضافة إلى استغبلليـ  كراداأل

د لمضعؼ الذي لحؽ بالقوات العراقية بعد حرب الخميج الثانية، كما شيدت فترة ما بعد سقوط بغدا
ثانية ىي األولى مف نوعيا بعد سقوط نظاـ الرئيس صداـ حسيف وذلؾ في عاـ  انتخابات
عراقية أسفرت عف نجاح جبلؿ طالباني لرئاسة  انتخاباتـ في نفس العاـ الذي شيد 2005

الجميورية، وكذلؾ تمرير الدستور العراقي الدائـ الذي أقر سمطات األقاليـ في فصمو األوؿ مف 
، حيث أعطى الحؽ لؤلقاليـ بممارسة سمطاتيا التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا الباب الخامس

ية، تحادألحكاـ الدستور العراقي باستثناء ما ورد فيو مف اختصاصات حصرية لمسمطات اال

                                                 

مكانية تطبيقيا في العراؽ ، ط1) ، كردستاف: مؤسسة موكرياني لمطباعة والنشر،  2( مولود، محمد، الفدرالية وال
 .482 ـ، ص2003
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مسعود  انتخابالبرلماف لدورتو الثانية، و  انتخابية لئلقميـ عف نتخاببحيث أسفرت التجربة اال
الكردية لممرة الثالثة منذ عاـ  نتخاباتـ جرت اال2009يسا لئلقميـ، وفي العاـ البرازاني رئ

ـ، ولممرة الثانية بعد سقوط بغداد، حيث فاز البرازاني مرة أخرى برئاسة اإلقميـ وفؽ فوز 1992
% مف أصوات 57التحالؼ الكردستاني الذي جمع الحزبيف الكبيريف في كردستاف العراؽ ب 

 الناخبيف. 
ـ 30/1/2005ية بعد سقوط بغداد يوـ انتخابالساحة الكردستانية أوؿ تجربة  شيدت 

قائمة وكيانا سياسيا  13بمشاركة النيابية ومجالس المحافظات في العراؽ " نتخاباتمتزامنة مع اال
، مقعدا 111مف مختمؼ التيارات واالتجاىات، حيث جرت زيادة عدد مقاعد البرلماف إلى 

التي جرت وفؽ نظاـ القوائـ المغمقة، وىي  نتخاباتثبلث قوائـ فقط في االوأظيرت النتائج فوز 
 104كؿ مف القائمة الوطنية الديمقراطية التي ضمت الحزبيف الرئيسييف، التي حصمت عمى 

مقاعد، وقائمة الجماعة اإلسبلمية التي حصمت عمى ستة مقاعد، فيما حصمت قائمة الكادحيف 
ـ رئيسا لئلقميـ 12/6/2005البرازاني يوـ  انتخابحيث تـ "  (1)" قطوالمستقميف عمى مقعد واحد ف

وفؽ نظاـ برلماني يشابو النظاـ السياسي المركزي في   (2)مف قبؿ المجمس الوطني الكردستاني" 
ـ قانونا بإجراء 2009عاـ  انتخاباتبغداد، "إال أف رئيس اإلقميـ مسعود البرازاني أصدر قبؿ 

البرلمانية، وىو ما  نتخاباتبالتصويت الشعبي المباشر، وبالتزامف مع االالرئاسية  نتخاباتاال
قرب شكؿ نظاـ الحكـ في اإلقميـ لمنمط الرئاسي الممتزج بسمطة واسعة لمحكومة شبيو بالنظاـ 

   (3)السياسي الفرنسي" 
وفي ظؿ المصالحة الداخمية بيف اكبر حزبيف كردييف في  كراديتضح مما سبؽ أف األ

لعراؽ، قد حققوا نجاحا باىرا في تجربتيـ الديموقراطية التي أسفرت عف فوز كبير لمتحالؼ شماؿ ا
 انتخاباتالوطني أماـ بقية القوائـ الكردية التي خاضت  تحادالقائـ بيف الحزبيف الديموقراطي واال

بيف اإلقميـ، وما كاف ليـ تحقيؽ ىذا الفوز بدوف المصالحة التي جاءت بعد سنوات مف الصراع 
ـ، والثانية 1992الثالثة في منذ العاـ  نتخاباتـ اال2009الجانبيف، كما شيد إقميـ كردستاف عاـ 

عف  اإلعبلفوتـ  ـ "25/7/2009يوـ  نتخاباتـ، حيث جرت اال2003بعد سقوط بغداد عاـ 
بحضور كؿ مف فرج الحيدري رئيس المفوضية  أربيؿالنتائج خبلؿ مؤتمر صحافي عقد في 

مجمس  أعضاءالكردي فضبل عف عدد مف  اإلقميـفي  نتخاباتحسيني رئيسة دائرة االوحمدية ال

                                                 

 ، االنتخابات في كردستاف ..، مرجع سابؽ .الشرؽ األوسط(  1)
 www.krp.orgكردستاف، ستاف، رئيس إقميـ (  رئاسة إقميـ كرد2)
(  محمود، رستـ، آفاؽ المعارضة في إقميـ كردستاف العراؽ: صبلبة البنى التقميدية ورىاف تفكيؾ المناطقية، 3)
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حصؿ  أفمسعود برزاني فاز بوالية جديدة بعد  اإلقميـرئيس  أفوكشفت المفوضية ، المفوضيف
الناخبيف في حيف حصؿ منافسو )كماؿ ميراودلي( عمى  أصوات% مف نسبة 69ر57عمى 
حمد محمد رسوؿ نبي( أ% وحصؿ )3ر49محمد( عمى  إبراىيـ% بينما حصؿ )ىمو 25ر32
مقاعد البرلماف فقد  ، أما%0ر59% في حيف حصؿ )حسيف طو كرمياني( عمى 1ر04عمى 

الوطني الكردي، والحزب  تحادحصمت القائمة الكردية والتي تضـ الحزبيف الكردييف الرئيسييف اال
لكردية احتجت عمى نتائج إال أف المعارضة ا  (1)" %57ر34الديمقراطي الكردي عمى 

أرسؿ رئيس قائمة التغيير المعارضة بإقميـ  واتيمت القائمة الكردية بالتزوير،حيث " نتخاباتاال
 تحادكردستاف العراؽ نوشيرواف مصطفى رسالة إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة وسفراء اال

اتيـ فييا الحكومة الكردية األوروبي ورئيسي الوزراء والبرلماف العراقييف والمنظمات الدولية 
، نتخاباتوىكذا بدأ اإلقميـ يتبمور سياسيا مف خبلؿ خوضو غمار الديموقراطية باال(2)" بالتزوير

 احتجاجعمى أرض اإلقميـ، مما يعني بأف اإلقميـ وبالرغـ مف  أيضاً وبتواجد معارضة كردية 
النضوج السياسي وأخذ موقعو ـ آخذ نحو 2009لمعاـ  نتخاباتالمعارضة الكردية عمى نتائج اال

التالية لمعاـ  نتخاباتالسياسي عمى الخارطة السياسية في المنطقة، ىذا ومع اقتراب موعد اال
 نتخاباتوؿ مدى جواز ترشح مسعود برازاني لبلح كرادـ يثار جدؿ عميؽ بيف الساسة األ2013

فسو لمرة ثالثة لتولى يرشح ن أفوحسب قانوف رئاسة اإلقميـ ال يجوز لشخص "القادمة أـ ال 
بتخويؿ مف قبؿ  2005وشغؿ مسعود بارزاني منصب الرئاسة في عاـ اإلقميـ، منصب رئيس 

ثـ انتخب البارزاني لوالية ثانية في ، الحقا األمر أصبحالعاـ كما  قتراعبرلماف اإلقميـ وليس باال
تعتبر دورة  األولىدورة كانت ال إذاحوؿ ما  اآلفويثور الجدؿ  ،2009التي جرت عاـ  نتخاباتاال

كاف حساب الدورات يبدأ مع  إذاما  أوكاممة الشروط ما يعني انو لـ يعد يجوز لو تولي الرئاسة، 
وىذا األمر يتوقع أف يثير   (3)أنصاره" وبالتالي يمكنو الترشح مجددا كما يرغب  2009دورة 

 ـ .2013اـ القادمة ع نتخاباتخبلفا كبيرا بيف الفرقاء مع اقتراب موعد اال
إلى أف القضية الكردية جزء مف معادلة إقميمية ودولية ليا حساباتيا الخاصة  ،ويشار ىنا 

وعمى ما يبدو قد  كرادأحيانا، وتخالفيا أحيانا أخرى، ولكف األ كرادالتي تتقاطع مع حسابات األ
ستراتيجية مستق استفادوا مف تجارب الماضي وعمموا عمى بمية مدروسة صياغة تحالفات مرحمية وال

 حتماالت والتحسب ليا . عمى أساس مف توقع اال
                                                 

ـ، 31/7/2009مفوضية العميا تعمف نتائج االنتخابات الكردية، موقع موطني، (  إبراىيـ، يوسؼ، ال1)
mawtani.al-shorfa.com 

 مرجع سابؽـ، 28/7/2009( مفكرة اإلسبلـ، المعارضة تشكؾ في نتائج االنتخابات بكردستاف العراؽ، 2)
ـ 14/4/2013أربيؿ،  -السميمانية، حزب البارازاني لـ نتحدث عف التأخير أو التمديد لرئيس اإلقميـ، الزماف( 3)
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 المبحث الثالث
 العراق وخيارات مستقبل النظام السياسي أكراد

بعد استعراض ما سبؽ مف معطيات تاريخية وسياسية لممسألة الكردية عامة، ومناطؽ  
ي وبخاصة النزاع خاصة، وفي ظؿ التدخؿ اإلقميمي في العراؽ، وفي ضوء التأثير الدول

األمريكي عمى الشأف العراقي يمكف استعراض السيناريوىات المتوقعة مستقببل لمعراؽ في ظؿ 
ـ، إضافة إلى 2005مف الدستور العراقي الدائـ لمعاـ  140الخبلؼ عمى تفاسير نص المادة 

ع اتشكيؿ رئيس الوزراء المالكي لقوات ما يعرؼ بعمميات دجمة التي كادت أف تدخؿ في صر 
وؿ إليو ؤ ـ، األمر الذي يوجو األنظار تجاه ما ست2012الكردية عاـ  بشمركةح مع قوات المسم

عمى الساحة العراقية تبدو أف األمور تتجو نحو  ت، وبداللة المتغيراالمستقبؿالحالة العراقية في 
ى وؿ إليو الحالة حربا أو سمما إلؤ عدة سيناريوىات متوقعة تتمحور بيف الحرب والسمـ، وما ست

إحدى ثبلث: تثبيت الفيدرالية الكردية مف خبلؿ التوافؽ عمى المشاكؿ العالقة وفي مقدمتيا 
مناطؽ النزاع والحدود اإلدارية لئلقميـ، أو التوجو نحو الكونفدرالية، أو تطور األوضاع نحو 

 كما ىو حاؿ السوداف مؤخرا.  نفصاؿاال

 العراق بين خياري السالم والحرب أكراد -أواًل 
وبغداد، وبما  أربيؿتطمب سيناريوىات السبلـ ثبلثة احتماالت لمنع الصراع المسمح بيف ت 

أف مناطؽ النزاع بيف الجانبيف ىي الطاغية عمى بقية الخبلفات، فاألمر ىنا منوط بيا أكثر مف 
غيرىا، فمف المحتمؿ أف يتوافؽ الطرفاف عمى تفسير واحد وواقعي ومنطقي لنصوص الدستور 

، التي تتحدث عف كركوؾ ومناطؽ النزاع األخرى التي لـ تسميا  140بخاصة المادة العراقي و 
المادة المذكورة، وعندىا يمكف تحديد ماىية الحؿ، فإما أف تكوف التفاسير لصالح بغداد وبالتالي 
ما أف تكوف التفاسير لمصمحة األ  كراديتـ ضـ ىذه المناطؽ المتنازع عمييا أو بعضيا لمعراؽ، وال

ما أف يتـ تقسيـ مناطؽ النزاع بيف بغداد  فيتـ ضـ المناطؽ إلى كردستاف كميا أو بعضيا،  وال
مبـر بينيما، وىناؾ احتماؿ آخر بأف يتـ عرض القضية عمى المحكمة الدولية  اتفاؽوفؽ  أربيؿو 

والتي ستبث في القضية بعد سنوات طواؿ طبعا، وقرارىا سيكوف حتما نافذا، وتاليا إحبلؿ السبلـ 
 ي المنطقة، وتثبيت مبدأ الفيدرالية فعميا عمى أرض العراؽ. ف

العراؽ إلى مزيد مف المكاسب السياسية في العراؽ، ويقؼ عمى رأس ىذه  أكراديتطمع  
المكاسب ىو طموحيـ نحو توسيع الرقعة الجغرافية لكردستاف العراؽ، وجعميا ضمف الحدود 

طبيعية في بعض ىذه المناطؽ المختمؼ عمييا مع ستفادة مف الموارد الاإلدارية لئلقميـ، واال
بغداد، وبخاصة كركوؾ النفطية التي تستحوذ عمى رأس المطالب الكردستانية التي تقؼ بغداد 



167 

الوطني الكردستاني حميؼ مركزي، بحكـ  تحادعائقا في طريقيا، حيث ترى بغداد في حزب اال
في الرؤية  انقساـاألمر الذي يشير إلى تبوء جبلؿ الطالباني رئيس الحزب لرئاسة الجميورية، 

، حيث ينظر مسعود البرازاني، رئيس اإلقميـ إلى أربيؿالكردية تجاه مواضع الخبلؼ بيف بغداد و 
توسيع منطقة نفوذه عبر ما يعرؼ بمناطؽ النزاع، أو المناطؽ المستقطعة كما يطمؽ عمييا 

بأنيا تنزع منو كثيرا مف صبلحياتو ، في حيف بات الطالباني ينظر إلى ىذه المطالب كراداأل
وسمطاتو، حيث أف الحزبيف وبالرغـ مف حالة الوفاؽ القائمة بينيما مؤخرا، إال أنيما في حالة 
تنافس محمومة لكسب مزيد مف الصبلحيات والسمطات في الببلد، وفي مثؿ ىذه الحالة قد 

حيث يشار إلى أف إيراف تقؼ  تستغؿ دوؿ الجوار اإلقميمي الوضع التنافسي لمحزبيف الكبيريف،
عمى خط واحد مع حكومة بغداد التي يرأسيا نوري المالكي الشيعي المذىب، بينما تقؼ تركيا 
عمى خط آخر نقيض مف الخط اإليراني وبخاصة بعد اندالع الثورة السورية التي تحظى 

سنادا مف أنقرة، األمر ا لذي ينذر باستغبلؿ بمعارضة كبيرة مف جانب طيراف، بينما تشيد دعما وال
 ف بغداد، وتاليا الصراع المسمح الوضع الكردي العراقي المتنافس فيما بينو، والمتنازع فيما بينو وبي

واستنادا إلى ما سبؽ، سواء في حالة الحرب أو السبلـ، فإف العراؽ ذاىب إلى واحدة مف  
ر ما نرجحو ألنو ثمة حاالت وىذا األخي ،نفصاؿثبلث، إما الفيدرالية، أو الكونفدرالية، أو اال

 اتفاؽالتي عانت ويبلت الحرب بيف الشماؿ والجنوب، ومف ثـ مشابية، كالحالة السودانية، 
 . نفصاؿالذي قاد إلى اال ستفتاءنيفاشا لمسبلـ، ومف ثـ اال

  :العراق وخيار الفيدرالية أكراد -ثانيًا 
طات مقسمة بيف حكومة المركز يعتبر النظاـ الفيدرالي، نظاما سياسيا تكوف فيو السم 

ية جغرافيا، حيث يكوف ىذا تحادية، وبيف األقاليـ الفيدرالية األخرى ضمف حدود الدولة االتحاداال
التقسيـ مكفوال دستوريا "ويقوـ النظاـ الفيدرالي النموذجي عمى أف الحكومة المركزية تمتمؾ 

منع ىذا مف أف يكوف لكؿ والية دورىا السيطرة عمى مسائؿ الدفاع والسياسة الخارجية، دوف أف ي
  (1)العالمي الخاص بيا، باإلضافة إلى مشاركتيا في اتخاذ القرار عمى مستوى الدولة ككؿ" 

حيث أف النظاـ الفيدرالي يعتبر شائعا في كثير مف الدوؿ التي تشيد تنوعا قوميا وطائفيا عمى 
ىا، إال أف استقرار ا يضمف وحدة الببلد و أراضييا، ويعتبره العديد مف المحمميف السياسييف نظام

آخريف اعتبروه نظاما يزيد مف األخطار وييدد سبلمة الوحدة الجغرافية لمدولة، واعتبروا أف 
اإلدارية  –حيث "لـ تعد البلمركزية  نقساـالمركزية اإلدارية لمدولة ىي ضماف لوحدة الببلد مف اال

وعدـ بلمركزية كأنيا في غير أوانيا، مشاكؿ، وغدت التناسب العالـ المتطور باستمرار والمميء بال

                                                 

 . 114-113(  كاكؿ، مرجع سابؽ، ص 1)
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مناسبة البلمركزية تبدو لسبب تزايد األخطار، مما يدعو لمبحث عف أشكاؿ جديدة لبلمركزية قادرة 
ىذا ويترتب عمى قياـ الدولة الفيدرالية "ظيور   ،(1)عمى المبلءمة أفضؿ مع مقتضيات العصر" 

ية، وسمطات محمية تتمتع بيا تحادتتمتع بيا الدولة االية اتحادنوعيف مف السمطات، سمطات 
ية تحادإال كثيرا مف النصوص الدستورية في الدوؿ اال  (2)" تحادالواليات أو األقاليـ أعضاء اال

في الدولة  ستقرارفي التفاسير بيف المركز واإلقميـ، مما يثير عدـ اال اختبلؼتكوف موضع 
مف  140عمى تفاسير المادة  ختبلؼالعراؽ مف حيث االالفيدرالية، األمر الذي نممسو في 

الدستور العراقي، وبخاصة ما يتناوؿ موضوع مناطؽ النزاع التي لـ يوضحيا الدستور باإلسـ 
باستثناء كركوؾ، إضافة إلى الخبلفات القائمة بشأف العقود النفطية مع الشركات األجنبية التي 

ؽ، واستنكرتيا حكومة بغداد واعتبرتيا خرقا لمنص عقدتيا حكومة اإلقميـ في كردستاف العرا
 الدستوري. 
في  كراد، إال أف ىناؾ رغبة جامحة لدى األأربيؿوبالرغـ مف الخبلفات بيف بغداد و  

تحقيؽ فيدرالية ثابتة ومستقرة، وبخاصة في ظؿ مشاركتيـ في إدارة الحكـ مف بغداد نفسيا، ولما 
تي مف دوؿ الجوار المتنافسة عمى السيطرة والنفوذ في يرونو حصانة لكيانيـ مف أي مخاطر تأ

إلى تمزؽ قوميتيـ بيف عدة دوؿ متجاورة ومتناحرة، يحمؿ عائقا أماـ  كرادالمنطقة، حيث ينظر األ
يـ وتكويف دولة كردية كبرى ليـ، كوف ظروؼ العراؽ تختمؼ كميا عف ظروؼ دوؿ انفصال

ية، إضافة إلى قتصاديد مف المكاسب الجغرافية واالالجوار، كما أف الرغبة الكردية تطمح إلى مز 
ىا كأيراف وتركيا المتاف أكرادمف أطماع الدوؿ المجاورة التي تشيد صراعا مريرا مع  كرادتخوؼ األ

تتنافساف عمى النفوذ والسيطرة عمى المنطقة، مما يجعؿ مف الياجس العسكري عامؿ ميـ في 
يث يمثؿ ىذا العامؿ خوؼ الدوؿ الصغيرة مف القوى "ح كرادتكريس مفيوـ الفيدرالية لدى األ

الكبرى والمجاورة الطامعة، والشعور بخطر اإلجتياح العسكري وما يترتب عميو مف ضرورة إقامة 
ضرورة ممحة تجاه قبوؿ مبدأ الفيدرالية مف  كرادإضافة إلى ما يراه األ  ،(3)نظاـ دفاعي مشترؾ" 

مسمموف كما ىو  كرادفي مسألة الديانة، حيث أف األ شتراؾحيث التقارب الجغرافي مع بغداد، واال
في القومية أو المغة أو الديف قد يكوف مف األسباب  شتراؾحاؿ الغالبية العراقية، حيث "أف اال

في الروابط المذكورة تكوف إمكانية العمؿ  شتراؾنضماـ، فباالالفدرالي باال تحادالبارزة إلقامة اال

                                                 

(1  )rivero (jan) . droit administrative. Dalloz.1995.p.208-210  
(2  )Rebecca, w . international law,4th edition,London,2002,p.51 
(3 ) William riker .h, federalis, origin, operations, significance, little brown and com 

pany,boston and tornoto,1964,p.17 .  
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ويضاؼ إلى ما سبؽ اإلرادة األمريكية لتكريس مفيوـ الفيدرالية   (1)" سوية أكثر سيولة ويسرا
التي ترى فييا واشنطف عامبل مف عوامؿ إضعاؼ العراؽ، وضماف عدـ عودتو لمعارضة 
السياسة األمريكية في المنطقة، إضافة إلى اعتبار األمريكاف بأف الفيدرالية في الوسط العربي 

الحقا كما كاف الحاؿ مع السوداف، وىو ما  نفصاؿقد تقود إلى اال واإلسبلمي المتشرذـ والمتناحر
ضعاؼ لتبقى حميفتيا  متفردة بالقوة  إسرائيؿتريده اإلدارة األمريكية لمعراؽ مف تفتيت وتجزئة وال

العسكرية في المنطقة، ومف ىنا يبدو أف الفيدرالية العراقية ستبقى مستمرة إلى زمف بعيد وفؽ 
ذا ما أضفنا ما قالو جبلؿ طالباني في حديث "أجراه تمفزيوف ىيئة اإلذاعة المعطيات السابقة إ
العراؽ عف جميورية العراؽ أمر غير  أكراد انفصاؿـ :إف فكرة 2006نيساف  8البريطانية يوـ 

العراؽ محاطيف بدوؿ ذات أقميات كردية لـ تحسـ فييا القضية  أكرادوارد وغير عممي، لكوف 
ذا ما قررت ىذه الدوؿ غمؽ حدودىا، فإف ذلؾ اإلجراء يكوف كفيبل بإسقاط الكياف  الكردية بعد، وال

ويدؿ ىذا التصريح عمى مدى معرفة الطالباني بصعوبة أمر   (2)المنفصؿ مف العراؽ" 
، مستشيدا بالحالة اإلقميمية التي ال تسمح بمثؿ ىكذا وضع، حيث أف دوؿ الجوار نفصاؿاال

 ىا. أكرادالعدوى إلى  انتقاؿية الكردية، تخوفا وتحسبا مف تقبللساإلقميمي ال تود مزيدا مف اال

 العراق وخيار الكونفدرالية: أكراد -ثالثًا 
التاـ بعد  ستقبلؿبيف دولتيف أو أكثر مف الدوؿ ذات اال اتحادىو " ،الكونفدرالي تحاداال 

قيقييا  ويتمتع كؿ عقد معاىدة تحدد األغراض المشتركة التي تيدؼ الدولة الكونفدرالية إلى تح
تتكوف مف ممثميف مف الدوؿ  ،عف األخرى وتديرىا ىيئات مشتركةعضو فييا بشخصيٍة مستقمة 

المؤتمر وأعضائيا  أواألعضاء لتحقيؽ األىداؼ المشتركة وىذه الييئة تسمى الجمعية العامة 
بعد موافقة الدوؿ وتصدر القرارات باإلجماع، وتعتبر نافذة  يعبروف عف رأي الدوؿ التي يمثمونيا،

فيدرالي، ما كونية مف النظاـ الاستقبللالفيدرالي أكثر  تحادبما يعني أف اال  ،(3)" األعضاء عمييا
لتحقيؽ أىداؼ مشتركة، بموجب عقد يتـ بينيـ كما  تحاديعني قياـ دولتيف مستقمتيف أو أكثر باال

 الفيدرالي بما يمي: الكونفدرالي عف تحاداألوروبي، ىذا ويتميز اال تحادىو حاؿ اال
الكونفدرالي ممارسة السياسة الخارجية والتمثيؿ  تحادلكؿ دولة عضو مف أعضاء اال -1"

أما أعضاء الدولة الفيدرالية فبل يحؽ ليـ ذلؾ ويكوف التمثيؿ الدبموماسي ، الدبموماسي الفعمي
 حكومة المركزية(والسياسة الخارجية مف اختصاص السمطة التنفيذية في الدولة الفيدرالية )ال

                                                 

(1  )where k.c, federal government,oxford university press, London, 
newyork,Toronto,fourth edition,1967,p.44-45 .  

 . 142ؽ، ص (  كاكؿ، مرجع ساب2)
 . 219، ص 1991(  فوزي، صبلح الديف، النظـ السياسية وتطبيقاتيا المعاصرة، 3)
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لدوؿ أعضاء الدولة الكونفدرالية حؽ إعبلف الحرب وليس بإمكاف أعضاء الدولة  -2
الفيدرالية)حكومات األقاليـ( ذلؾ ، ألف ذلؾ مف صمب صبلحيات الحكومة المركزية)الحكومة 

 الفيدرالية(

تي تحدث بيف الحرب التي تحدث بيف أعضاء الدولة الكونفدرالية حرب دولية، أما الحرب ال -3
 أعضاء الدولة الفيدرالية فيي حرب داخمية )إقميمية(

كؿ خرؽ لمقانوف الدولي مف قبؿ أحد أعضاء الدولة الكونفدرالية يتحمؿ نتائجو وحده وليس  -4
 والعكس ىو الصحيح في الدولة الفيدرالية. بقية األعضاء

عضاء ، أما في  الدولة تشرؼ عمى الدولة الكونفدرالية ىيئات مشتركة بيف الدوؿ األ -5
 الفيدرالية الحكومة المركزية ىي التي تدير الدولة وتترأس أعضائيا.

أما  متى شاءت لكونيا دولة مستقمة، نسحابالكونفدرالي اال تحاديحؽ لكؿ دولة عضو في اال -6
 فيدرالية.أعضاء الدولة الفيدرالية فميس ليـ الحؽ ألنيـ يعتبروف أقاليـ وجزء ال يتجزأ مف الدولة ال

مواطنو الدولة الكونفدرالية يتمتعوف بجنسية بمدىـ وليست ىناؾ جنسية موحدة لمدولة  -7
ية الفيدرالية وىناؾ جنسية تحادأما مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعوف بجنسية الدولة اال الكونفدرالية،

 د الدوؿ.موحدة لمدولة الفيدرالية عكس الدولة الكونفدرالية تتعدد الجنسيات بتعد

ما الدولة أ الكونفدرالي يتعدد رؤساء الدوؿ بتعدد الدوؿ، حيث لكؿ دولة رئيسيا، تحادفي اال -8
)المركزية( تتميز بوحدة رئيس الدولة وسيادة موحدة ،أي الدولة الكونفدرالية ال تعتبر دولة  الفدرالية

بر دولة عمى الصعيديف موحدة تضـ بيف جنباتيا دويبلت أعضاء، بعكس الدولة الفيدرالية تعت
   (1)" الداخمي والخارجي

التاـ لمدوؿ المتحدة، وليس  ستقبلؿاستنادا لما سبؽ، يتضح بأف الكونفدرالية تشترط اال 
وحدة أقاليـ أو واليات كما ىو معموؿ بو في النظاـ الفيدرالي األكثر اندماجا، وليذا يرى الباحث 

مستقببل مع كيانات كردية مجاورة في حاؿ حصوليـ  دتحاقد يفكروا في مثؿ ىذا اال كرادأف األ
ندماجية بينيـ تاـ، وذلؾ بسبب صعوبة الوحدة اال استقبلؿالجوار( عمى  أكرادالعراؽ و  أكراد)

في العراؽ ودوؿ الجوار، كما أف أمر الكونفدرالية مع  كرادبتأثير الصراع الداخمي فيما بيف األ
حتماالت والسيناريوىات المتوقعة لمستقبؿ العراؽ ضمف االيقع  أيضاً العراؽ ودوؿ أخرى مجاورة 

 ي.جتماعبفعؿ عوامؿ الجغرافيا والديانة والتشابو اال
وبالنظر إلى نص الدستور الكردستاني يتضح مدى التخوؼ الكردي مف خرؽ بغداد 
لنصوص الدستور المختمؼ عمى تفسير بعض بنوده، مما ينذر بإعادة النظر في الخيار الكردي، 

                                                 

 ـ .19/10/2003، 626، عدد الحوار المتمدف(  آدـ، عمي بيزاد، الفيدرالية والكونفدرالية والفرؽ بينيما، 1)
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لشعب كوردستاف العراؽ الحؽ في  مف الدستور الكردستاني إلى ما يمي : " 8حيث تشير المادة 
تقرير مصيره بنفسو وىو بمقتضى ىذا الحؽ حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيؽ نمائو 

متـز الحر بالعراؽ شعبًا وأرضًا وسيادًة طالما يُ  تحادي والثقافي وقد اختار االجتماعي واالقتصاداال
ي والنظاـ الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحتـر حقوؽ اإلنساف الفردية تحادبالدستور اال

  -لتحديد مستقبمو و مركزه السياسي في الحاالت التالية: هاختيار والجماعية. ولو إعادة النظر في 
 المبادئي أو تحادظاـ االي بما يعد تراجعًا عف االلتزاـ بالنتحادحرمة الدستور اال انتياؾ-أوالً 

 الفردية والجماعية.  اإلنسافو حقوؽ  لمديمقراطيةالدستورية  األساسية

ردستاف أو العمؿ عمى إبقاء وتغير الواقع الديموغرافي في ك العرقيسياسة التمييز  انتياج -ثانياً 
مف  040دة ونتائجيا السابقة تراجعًا عف االلتزامات الدستورية الواردة في الما آثارىاعمى 

حيث تأتي ىذه المادة مف الدستور الكردستاني لتضع التخوؼ مف   (1)" يتحادالدستور اال
نقض بغداد لمدستور العراقي في حسبانيا، وتشير صراحة إلى أف أي اختراؽ لمدستور 

في تقرير  كرادقد تؤدي إلى تغيير إستراتيجية األ 040العراقي بشأف الفيدرالية والمادة 
، الذي إف تـ الحقا فإنو سيكوف مقدمة ستقبلؿذي يشير بوضوح إلى طمب االمصيرىـ ال
كونفدرالي مع العراؽ نفسو، ومع دوؿ الجوار، كوف اإلقميـ لـ يعد مييئا  اتحادلمدخوؿ في 

نفراد بتدبير أموره، كونو يعيش في محيط ساخف يشيد تداخبل كبيرا التاـ واال ستقبلؿلبل
ة التي قد تفرض نفسيا عمى الواقع الكردستاني وتجعمو يقبؿ لممصالح اإلقميمية والدولي

 بالكونفدرالية لتعزيز موقعو السياسي في المنطقة. 
أنفسيـ في العراؽ، بعد  كرادالكونفدرالي كاف مطروحا بيف األ تحاداال مفيوـ يشار إلى أف 
قراطي الكردستاني دأب الحزب الديم حيث " أربيؿاإلقميـ إلى إدارتيف في السميمانية و  انقساـ

، وقاتؿ الحزب عبر سنوات طويمة كرادبزعامة )مسعود البرزاني( عمى المطالبة بحكـ ذاتي لؤل
الوطني الكردستاني ػ بزعامة )جبلؿ  تحادلموصوؿ ليذا الغرض، أما الحزب اآلخر ػ وىو اال

ويقترح  الطالباني( فقد جعؿ قضيتو التي يناضؿ مف أجميا: حؽ تقرير مصير الشعب الكردي.
إال أف   (2)" العراؽ، وَيعدُّ ىذا حبًل وقتيًا آنياً  كرادالحزب إدارة كونفدرالية بيف الحزبيف الرئيسييف أل

ية واحدة ألغى انتخابالمصالحة بيف الحزبيف، وما تبل ذلؾ مف تقاسـ لمسمطة، والتوحد في قائمة 
حا كحؿ مع بغداد، بحيث يسعى الكردية، إال أف األمر بات مطرو  –طرح الكونفدرالية الكردية 

 كونفدرالي مع العراؽ. اتحادتاـ لقاء بقائيـ عمى  استقبلؿإلى  كراداأل

                                                 

راؽ، لجنة إعادة النظر في الع –العراؽ، مشروع دستور إقميـ كردستاف  –(  المجمس الوطني الكوردستاني 1)
 ـ .22/8/2006العراؽ،  -مشروع دستور إقميـ كوردستاف

  www.saaid.netصيد الفوائد، (  كامؿ، عبد العزيز بف مصطفى، تقسيـ العراؽ الضرر والضرورة، 2)

http://www.saaid.net/
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لتباس والتناقض في الخطاب السياسي الكردي، بيف المطالب القومية )الجغرافية( إف اال "
مطالب بالتوسع اإلداري لئلقميـ وضـّ كركوؾ والموصؿ وصوال إلى أطراؼ بغداد الشرقية، وبيف ال

السياسية بتثبيت حؽ إدارة المركز وحصره في يد الطالباني، ليس مجرد التباس أو تناقض عابر 
يمكف حمو بتعديؿ أو تمطيؼ ىذا الجانب مف المطالب أو ذاؾ، بؿ ىو تناقض مصّمـ لحصد 
 وجنّي منافع كثيرة، منيا تفادي تطورات مأسوية متوقعة في اإلقميـ قد تعصؼ بمستقبؿ الفدرالية
الكردية كمشروع، إنو تناقض تمت ىندستو بعناية .. ولذلؾ، لـ يقدـ الحزباف الكردياف 

الوطني الكردستاني( حتى المحظة أي مقاربة سياسية وفكرية )وقانونية(  تحاد)الديمقراطي واال
لمفصؿ بيف مطمب الفدرالية، أي قياـ اإلقميـ الكردي كدولة مستقمة بحكـ األمر الواقع، وبيف 

ب الكونفدرالية التي تتمثؿ في الحصوؿ عمى مكاسب في الحكومة المركزية. أي ىؿ يريدوف مطال
فدرالية مف العراؽ الممزؽ أـ كونفدرالية معو؟ ويبدو أف ىذا الفصؿ بات مستحيبل مع تعقد مشكمة 
قميمية، قد تجعؿ مف تحقيقيا  قياـ فدرالية كردستاف نفسيا التي باتت تصطدـ بمشكبلت داخمية وال

ويتضح ىنا في ظؿ التناقض في الخطاب   (1)" اآلف أو في المستقبؿ المنظور أمرا مستحيبل
السيادي واإلداري في اإلقميـ،  ستقبلؿباتوا يتطمعوف إلى مزيد مف اال كرادالسياسي الكردي، أف األ

ية مف بغداد، ويظيروف مف خبلؿ ذلؾ أنيـ يريدوف اقتصادمع تطمعيـ مع جني مكاسب سياسية و 
كثر مف الفيدرالية وأقؿ مف الكونفدرالية التي ستفقدىـ كثير مف المزايا السياسية في بغداد، إال أف أ

لقاء  ستقبلؿقد تقودىـ يوما ما وبتأييد أمريكي لطمب اال أربيؿتطورات الخبلؼ بيف بغداد و 
 تعيدىـ بكونفدرالية مع العراؽ. 

 :الكردي عن الوطن األم نفصالخيار اإل  -رابعًا 
جنوب السوداف عف  انفصاؿمصطمح طالما يظير عمى وسائؿ اإلعبلـ، مذكرا ب نفصاؿاال     

ي سرائيمشمالو، حيث ىيأت الظروؼ السياسية في السوداف، إضافة إلى التدخؿ األمريكي واإل
الذي جاء بعد اشتباكات وصراعات مريرة منذ عقود  نفصاؿالمساند لمجنوبييف، إلعبلف اال

جنوبي أدى  استفتاءية اختتمت بانتقالومف ثـ مرحمة سبلـ في نيفاشا، بكينيا،  اتفاؽمضت، تبلىا 
ـ حتى ظيرت 2011عاـ  ستقبلؿوما إف تـ أمر اال ،ستقبلؿواال نفصاؿالجنوبيوف لبل اختيار إلى

لمعياف خبلفات جيوسياسية أخرى في منطقة أبيي النفطية كادت أف تودي بالمنطقة لحرب أخرى 
نوب، وىذا ما نمحظو تماما في الحالة العراقية، فالصراع المرير منذ سنوات في بيف الشماؿ والج
في الشماؿ وبغداد، ىو نفس الصراع بيف الجنوب والشماؿ السوداني، والرغبة  كرادالعراؽ بيف األ

نيفاشا  اتفاؽاألمريكية في تمزيؽ العراؽ، ىي نفس الرغبة في تمزيؽ السوداف الشاسع جغرافيا، و 
                                                 

ـ، 14/7/2010ـ كونفيدرالية؟ ، الجزيرة نت، (  الربيعي، فاضؿ، ماذا يريد أكراد العراؽ .. فدرالية أ1)
www.aljazeera.net 

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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بيف الجانبيف، وأبيي  أيضاً الفيدرالية في العراؽ، مف حيث تقاسـ السمطة والعائدات  اتفاؽيشابو 
في العراؽ، ولـ يتبقى إال الذريعة  أيضاً النفطية الحدودية ىي نفسيا كركوؾ النفطية الحدودية 

ؿ الحتمي، حيث تشير الدالئ نفصاؿوتاليا اال ستفتاءجسرا لمقفز نحو اال كرادالتي يتخذىا األ
وغيرىا مف  140التفسير لممادة  اختبلؼعمى مناطؽ النزاع، و  أربيؿالخبلفية العميقة بيف بغداد و 

ال محالة، حيث يعتب الكرد أف السوداف  نفصاؿاألمور السيادية، إلى أف المنطقة ذاىبة نحو اال
د سيصطدموف مع دوؿ الجوار اإلقميمي التي يقطنيا كر  كرادنموذجا يحتذى بو، إال أف األ

آخروف، في محاولة منيـ لمنع أي تمدد لمدولة الكردية في ببلدىـ، وبالرغـ مف ىذا التخوؼ إال 
وبغداد، حيث أشار مسعود البرازاني موضحا  أربيؿأف الرغبة الكردية تنمو كمما دب الخبلؼ بيف 

بالبقاء في  التخاذ قرار حوؿ ما إذا كانوا يرغبوف استفتاءفي العراؽ  كرادمف الممكف أف ينظـ األ"
ظؿ نظاـ دكتاتوري وتحت سيطرة بغداد أو يريدوف العيش في دولة مستقمة، وقبؿ ذلؾ بيوميف، 
قاؿ البرزاني: إنو سيبدأ بالتشاور مع رئيس الجميورية جبلؿ الطالباني واألطراؼ الكردية لبحث 

ضحية بالدماء، كردستاف، ألنيا في خطر كبير، مؤكدًا أنو إذا كاف ال بد مف الت استقبلؿمسألة 
ويستشؼ مف ىذا التصريح أف .  (1)" ال ألجؿ الفدرالية ستقبلؿفاألفضؿ أف تكوف ألجؿ اال

عاجبل أـ آجبل، إال أف الوضع السياسي الكردي المعقد سيثير خبلفات  نفصاؿالبرازاني يسعى لبل
نطقة أبيي كحاؿ السوداف التي انفصؿ جنوبيا وبقيت المشاكؿ قائمة عمى م نفصاؿأخرى بعد اال

النفطية، وعمى حقوؽ الجنوبييف القاطنيف في الشماؿ، وحقوؽ العرب الشمالييف القاطنيف في 
حيث يقطف العراؽ مف خارج حدود اإلقميـ  نفصاؿالجنوب، األمر ذاتو سينشأ في العراؽ عند اال

قبؿ الساسة  " الذيف باتوا يشعروف بأنيـ ، تـ التبلعب بيـ مفكردا يطمؽ عمييـ الكرد الفيميوف، 
العراقيوف، الذيف يحاولوف كسب أصواتيـ، في الوقت الذي ال يوجد ليـ حزب يمثميـ، ولذلؾ 

  (2)لدييـ شعور بالظمـ في أجواء العراؽ الجديد" 
لف  نفصاؿطوائفيـ، فإف قرار اال اختبلؼواستنادا إلى تنوع الجغرافيا الكردية في العراؽ، و  

القاطنيف  كرادير لمسطح مشاكؿ أخرى إضافية مف حيث األيحؿ المشكمة مف جذورىا، بؿ سيظ
خارج اإلقميـ، حيث سيظيروف بمظير األقمية المضطيدة في العراؽ، وسيتكرر سيناريو الخبلؼ 

                                                 

، 12901، عدد القبس(  الدجيمي، زىير، البرازاني ييدد باالستفتاء عمى استقبلؿ كردستاف في سبتمبر، 1)
 ـ .29/4/2009

(2  ) Al- Sabawi, Jasim, Fayli Kurds Struggle in Iraq and Kurdistan, 
rudaw.net,2012,http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/1/kurdsiniraq
150.htm 
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التركي العراقي، عندما كانت أنقرة تطالب بحقوؽ التركماف في العراؽ، في حيف طالبت بغداد 
دوامة العنؼ مف جديد، وقد تصؿ األمور إلي الصداـ بالحقوؽ العربية في تركيا، وعميو ستعود 

مف التدخؿ اإلقميمي اإليراني والتركي، الذي  كرادالمسمح بيف الجانبيف، إضافة إلى ما سيعانيو األ
يتخوؼ مف أف تصبح الدولة الكردستانية المنفصمة عف العراؽ، حاضنة لمياربيف مف حكوماتيا، 

انيـ، األمر الذي قد يؤدي إلى الضغط التركي عمى الكرد وعميو ستنشأ خبلفات بيف الكرد وجير 
باستخداـ ورقة المياه النيرية، كما كاف الحاؿ عميو بيف أنقرة ودمشؽ، ىذا باإلضافة إلى تنامي 

يا انفصالفي حاؿ  أربيؿالتيار السمفي الجيادي في الوسط الكردي، الذي سيتعامؿ مع حكومة 
إلسبلمية شأنيا في ذلؾ شأف البمداف المجاورة، األمر الذي كحكومة عممانية ال تطبؽ الشريعة ا

 في صراع داخمي.  كرادسيضع األ
الذي مف المحتمؿ حدوثو بعد  ستقبلؿواال نفصاؿذاىبوف نحو اال كرادفاأل ،ومع كؿ ما سبؽ
وبغداد عمى مناطؽ النزاع وغيرىا مف مواضع الخبلؼ، التي قد تقود إلى  أربيؿازدياد اليوة بيف 

 عمى غرار الحالة السودانية. نفصاؿوتاليا اال ستفتاءيقتضي اال اتفاؽدامية تنتيي ب حرب
، شأنيا في ذلؾ نفصاؿستفعؿ فعميا في كردستاف لتفعيؿ مبدأ اال إسرائيؿإلى أف  أيضاً ويتوقع 

شأف السوداف، سعيا نحو إضعاؼ العراؽ، وضماف عدـ عودتو إلى سابؽ عيده المعادي لمكياف 
استند الدعـ  متفردة بقوتيا العسكرية المتفوقة في المنطقة، حيث " إسرائيؿ، لتبقى يسرائيماإل
يقـو  إسرائيؿالعراؽ عمى مبدأ سياسي اتبعو قادة الحركة الصييونية ومف بعدىا  كرادي ألسرائيماإل

عمى مصادقة المحيط غير العربي كاألتراؾ واإليرانييف واألقميات اإلسبلمية وغير اإلسبلمية 
واستنادا إلى ىذا   (1)" تعيش في بيئة معادية ليا إسرائيؿالعراقييف والمسيحييف ألف  كرادألكا

سناد المطمب الكردي باال إسرائيؿالمفيوـ فإف  ، ستقبلؿواال نفصاؿلف تتوانى لحظة عف دعـ وال
ضعافو، حيث "  كرادحاليًا أكثر مف السابؽ عمى خط األ إسرائيؿنشطت  بيدؼ تفتيت العراؽ وال

اء مؤكدة عف أنبنشرت ضباط الموساد وأعدت الكوادر الخاصة لئلسياـ في تفتيت العراؽ، وثمة ف
إيرانييف ليكوف ليـ دور في إضعاؼ وحدة العراؽ حيث لعب  أكرادتدريب منشقيف إيرانييف و 

ومواكبة األمريكييف في معظـ  إسرائيؿدورًا مؤثرًا في إنياء وحدة العراؽ وتوسيع نفوذ  كراداأل
صفيات وعمميات الذبح بيف تيوف بتكثيؼ السرائيمقات التفكيؾ والتدمير والبمقنة ولـ يكتؼ اإلحم

بؿ أبعدوا شيعة إيراف عف شيعة العرب وعف شيعة المقاومة وفصموا بيف  كرادالشيعة والسنة واأل
سنة السمطة وسنة المتشدديف وتركوا السبلح يتسرب عبر الحدود وجيزوا كؿ شيء لبلنفجار 

بير في العراؽ، وقاموا بقتؿ العمماء والمفكريف وأساتذة الجامعات إما بقتميـ أو تيجيرىـ أو الك
كؿ ىذا بأيدي كردية وعمبلء  إسرائيؿسجنيـ وقاموا بسرقة اآلثار العراقية ونيبيا وتحويميا إلى 

                                                 

 ـ. 7/9/2010(  العراقي، سيؼ الديف أحمد، العبلقات الكردية اإلسرائيمية، شبكة ذي قار، 1)
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الكردية  ي وىـ يعمموف اآلف عمى ترسيخ قياـ دويبلت داخؿ العراؽ منيا الدولةسرائيملمموساد اإل
ية مع تؿ إيجابالتي ستكوف سكيف في خاصرة العرب، وعمى تصنيع نظاـ عراقي يقيـ عبلقات 

" مف النيؿ إلى الفرات إسرائيؿأبيب في اغتصاب األرض و امتصاص آبار النفط وتحقيؽ حمـ 
 سرائيؿإحيث أف العقمية الدينية الييودية تسير وفؽ تعاليـ توراتية تممودية تفيد بتوسع دولة   (1)

مف نير النيؿ في مصر، وحتى نير الفرات في العراؽ، وىذا ما تسعى إليو تؿ أبيب مف خبلؿ 
 .نفصاؿحتى تنفيذ مخطط اال ستقرارمد نفوذىا في شماؿ العراؽ لزعزعة األمف واال

ضعافو، ومع حاالت التدخؿ  بناء عمى ما سبؽ، وفي ظؿ اإلرادة الدولية لتفتيت العراؽ وال
مف المحتمؿ أف  ، فإف العراؽ 140فيذ المادة لعراؽ، إضافة إلى فشؿ لجنة تناإلقميمي في ا

ال بد لو مف محركات ومقومات، التي يراىا الباحث في  نفصاؿ، ولكف ىذا االنفصاؿبليذىب ل
ات، وحشد لمقوات، ومف ثـ تيامسيناريوىات الخبلؼ وظيور التخاصـ اإلعبلمي، وتبادؿ اال

نياء الصراع المسمح، يتمو ذلؾ شتباؾ، وتاليا التدخؿ اال بيف بغداد  اتفاؽاإلقميمي والدولي وال
وبغداد لمتعايش السممي أو الفصؿ، وتنتيي المدة  كرادية لؤلانتقاليتـ بموجبو إعطاء فترة  أربيؿو 

األمـ المتحدة  مف الممكف أف تعترؼ، و نفصاؿشعبي كردي يقضي باال استفتاءالمقررة يتموىا 
ىناؾ باسـ  إسرائيؿاؽ، وستتحوؿ فييا القنصميات إلى سفارات، وستنشط بدولة كردستاف العر 

عادة اإلعمار، وستفعؿ فعميا األمني المحرض والمموؿ ال ستثماراال حالة الصراع  ستئناؼوال
بقاء الببلد تحت سوط الخبلفات، وستنشأ الخبلفات مف جديد حوؿ ما تبقى مف مناطؽ النزاع  وال

ستقطاع، إضافة إلى ما سينشأ مف خبلفات حوؿ اطؽ االالتي تطمؽ عمييا كردستاف من
د في اكر بأثر رجعي في العائدات النفطية وغيرىا، وبروز مشكمة السكاف األ كراداستحقاقات األ

العراؽ، والعرب في كردستاف، وستبقى المنطقة قابعة عمى شفير ليب مف نيراف الحرب مرة 
لية وقوع الخبلفات الداخمية بيف الحزبيف المتنافسيف، عتبار احتماأخرى، ىذا إذا ما أخذنا بعيف اال

وبيف الحزبيف والمعارضة الكردية، وما بيف الحكومة والحركات الكردية اإلسبلمية السمفية 
، حكومة عممانية كافرة يجب قتاليا، مع ما ستعانيو أربيؿالجيادية التي باتت تنظر إلى حكومة 

ار التي تعاني مف حركات تمرد كردية ستنشط بعد حكومة كردستاف مف خبلفات مع دوؿ الجو 
، في محاولة منيا لتقميد الحالة العراقية، مما يجعؿ مف كردستاف العراؽ حاضنة لمفاريف نفصاؿاال

مف دوؿ الجوار، ما يدفع إلى مطالبة دوؿ الجوار بتسميميـ والكؼ عف مساندة المعارضة 
 وبخاصة بيف الكرد وتركيا وكذلؾ مع إيراف.  ستقرارالكردية، األمر الذي قد يثير حالة مف عدـ اال

العػػػراؽ قػػػد أثػػػرت عمػػػى عبلقػػػاتيـ  كػػػرادوخبلصػػػة القػػػوؿ إجمػػػااًل، إف األوضػػػاع السياسػػػية أل
 تحػػػادبػػػدوؿ اال كػػػراد، حيػػػث تطػػػورت عبلقػػػة األ2003إبػػػاف احػػػتبلؿ العػػػراؽ عػػػاـ  بػػػالقوى الدوليػػػة
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يػة، تحادؿ ، األمػـ المتحػدة ، وروسػيا االاألوروبي، إضافة إلػى عػدد مػف القػوى الدوليػة األخػرى مثػ
عمػػى  كػػرادوالصػػيف الشػػعبية. وقػػد تميػػزت ىػػذه العبلقػػة بمزيػػد مػػف التقػػدـ والتطػػور بعػػد حصػػوؿ األ

 الػػذي العػػراؽ كػػرادالتطػػور السياسػػي ألذلػػؾ مػػف خػػبلؿ يتضػػح اسػػتقبلؿ فيػػدرالي مكفػػوؿ دسػػتوريا، و 
عبلقػات،  كػرادالػدولي، حيػث أقػاـ األ انعكس بشكؿ مباشر عمى سياساتيـ الخارجية تجاه المجتمػع

أو عمى األقؿ لػـ يمػانعوا مػف إقامػة عبلقػات حتػى مػع الػدوؿ التػي عارضػت الحػرب عمػى العػراؽ، 
سناد وتثبيت كيانيـ الجديد الذي حظي باستقبللية فيدرالية مكفولة دستوريا .  وذلؾ مف باب دعـ وال

العػػراؽ مرونػػة فػػي التعػػاطي مػػع  أبػػدت الػػدوؿ األخػػرى التػػي أيػػدت أو عارضػػت الحػػرب عمػػى وقػػد
الواقػػع الجديػػد الػػذي أفػػرز كيانػػا سياسػػيا فيػػدراليا فػػي العػػراؽ، مػػع دعػػوتيـ إلػػى الحفػػاظ عمػػى وحػػدة 
العراؽ جغرافيا، حيث تعود ىذه المرونة إلى األمر الواقػع الػذي تػـ وال بػد منػو، وعميػو بػدأت تنظػر 

صة أف العػراؽ عامػة وكردسػتاف خاصػة ىذه الدوؿ إلى مصالحيا قبؿ أف تنظر إلى مبادئيا، وبخا
ية التػػي تجمػػب الػػربح والمنفعػػة لكػػؿ مػػف يتعامػػؿ مػػع اإلقمػػيـ سػػتثمار تحظػػى بكثيػػر مػػف المشػػاريع اال

ويعترؼ بكيانػو، إضػافة إلػى كسػب وطمػب رضػى اإلدارة األمريكيػة التػي سػاىمت بشػكؿ كبيػر فػي 
 إرساء دعائـ الفيدرالية دستوريا .
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 الخاتمة
 اتالنتائج والتوصي

العراؽ خاضوا تجارب عديدة عمى مدار تاريخيـ منذ جميورية  أكراديتضح مما سبؽ أف 
ـ، حيث تميزت الفترة 2005مياباد وحتى قياـ الفيدرالية الكردستانية وفؽ الدستور العراقي لمعاـ 
ف والنظاـ العراقي، أو بي كرادما بيف جميورية مياباد والفيدرالية بالعنؼ المسمح سواء بيف األ

ومف خبلؿ تجربتيـ المريرة مع النظاـ وتحالفاتيـ المتغيرة دوما باتوا  كرادأنفسيـ، إال أف األ كراداأل
ـ إلى اإلستراتيجية 2003عمى يقيف بضرورة تغيير إستراتيجيتيـ القتالية بعد سقوط  بغداد عاـ 

ي ظؿ الدستور السياسية والدبموماسية لنيؿ مزيد مف المكاسب السياسية والسيادية وبخاصة ف
العراقي الدائـ الذي أعطى وألوؿ مرة في تاريخ العراؽ حقوقا سياسية كبيرة يقؼ عمى رأسيا إقرار 

عمى مناطؽ النزاع مع بغداد قد يعيد عقارب  ختبلؼالفيدرالية الكردية في العراؽ، إال أف اال
التي تتناوؿ مسألة  الدستورية 140الساعة لموراء إذا ما تـ التوافؽ عمى تفسير واضح لممادة 

كركوؾ ومناطؽ النزاع األخرى، وبخاصة  في ظؿ المتغيرات الدولية التي باتت تولي القضية 
ا ممحوظا مف خبلؿ مكاسبيـ السياسية الجديدة في العراؽ، وكذلؾ في ظؿ التدخؿ اىتمامالكردية 

عوة الشيعي المتحالؼ اإلقميمي في العراؽ وبخاصة اإليراني المساند لبغداد التي يحكميا حزب الد
العدوى  انتقاؿمع إيراف، والتركي المتنافس عمى السيادة والنفوذ في المنطقة، والمتخوؼ مف 

تركيا منذ عقود مف الزماف، األمر الذي ينذر  أكرادالعراقية إلى تركيا التي تشيد حالة توتر مع 
 .أربيؿبعواقب صراعية بيف بغداد و 

قية جاءت وفؽ معطيات المحتؿ األمريكي والبريطاني، وبما أف التجربة الكردية العرا
حيث صيغت مواد الدستور والتشكيبلت القيادية مف قبمو تحت إشراؼ أمريكي بامتياز، فإنيا تبقى 

ية تناغمت مع انتخابمنقوصة وال تعتبر نموذجا يحتذى بو، ألنيا تجربة فيدرالية أو دستورية أو 
كقومية عاشت  كرادقابميا مف الشعب العراقي، إال أف األرغبة المحتؿ أكثر مف انسجاميا مع م

عقودا مف الزماف في العراؽ، وأصبحت بحكـ ترسيـ الحدود بعد الحرب العالمية األولى تحت 
عتبار، وعدـ العمـ العراقي، فإف حقوقيـ أصبحت واقعية ال مناص منيا، ويجب أخذىا بعيف اال

سابقة، كما يجب التركيز عمى الوحدة اإلسبلمية بيف تكرار أي خطأ نجـ عف مسمكيات األنظمة ال
الكرد والعرب، والتقريب بينيما عمى ىذا األساس ، إضافة إلى أساس الجغرافيا والعادات والتقاليد 
والعيش المشترؾ، وذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ الديموقراطية، والتداوؿ السممي لمسمطة، وقبوؿ مبدأ 

 التعددية والشراكة السياسية. 
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العراؽ، بأف  كراديف مف خبلؿ تتبع المسيرة التاريخية، والتطور السياسي المتعاقب أليتب 
حالة العداء األمريكي لمرئيس صداـ حسيف، صبت بشكؿ مباشر في كاس المصمحة الكردية في 

مف تحقيؽ أي شيء يذكر في الببلد، مع ما  كرادالعراؽ، ولوال حالة العداء ىذه، لما تمكف األ
مف حاالت التنكر لمحقوؽ الكردية مف قبؿ حكومات بغداد المتعاقبة، والتي جاءت  يمكف إضافتو

قامة نظاـ بديؿ، يضمف عدـ معارضة السياسة  متقاطعة مع األىداؼ األمريكية لتدمير العراؽ وال
 األمريكية في المنطقة، 

ألمريكي ا حتبلؿما تأثير االلقد قامت دراستنا ىذه عمى أساس التساؤؿ الرئيس لمدراسة،  
األمريكي  حتبلؿحيث تبيف بشكؿ واضح أف اال العراؽ ؟ كرادعمى األوضاع السياسية أل
نياء 2011 –ـ 2003والبريطاني لمعراؽ عاـ  ـ جاء بيدؼ تدمير قدرات العراؽ العسكرية، وال

حكـ البعث المعارض لمسياسة األمريكي في المنطقة، واستمرار السيطرة األمريكية عمى السوؽ 
يجاد  إسرائيؿة في الخميج، وضماف حماية كياف النفطي مف أي عدواف عراقي في المستقبؿ، وال

حكومة متوافقة مع المفيـو األمريكي لممنطقة، وىذا ما وجدتو في المعارضة العراقية، الشيعة 
الذيف كانت ليـ صوالت وجوالت مف الصراع والخبلؼ العميؽ مع البعث العراقي، وىنا  كرادواأل

نياء حكـ توافقت ال توجيات بيف المعارضة العراقية، واألىداؼ األمريكية لتدمير قوات العراؽ، وال
الرئيس صداـ حسيف، واستبداؿ حكومتو بحكومة مف المعارضة العراقية المظمومة  في العيد 
السابؽ )عمى حد تعبير اإلدارة األمريكية( حيث تـ عقد مؤتمر لندف قبيؿ الحرب عمى العراؽ، 

وافؽ عمى حكومة عراقية ال بعث فييا، وباتت المعارضة العراقية ورقة رابحة في يد حيث تـ الت
األمريكاف الذيف واجيوا معارضة دولية لمحرب عمى العراؽ، إال أف المخطط األمريكي البريطاني 

ـ، وتـ تعييف حاكـ مدني لمعراؽ يحمؿ 2003عاـ  حتبلؿمضى قدما إلى األماـ، حيث تـ اال
يكية ويديف بالمسيحية، ويتكمـ باإلنجميزية، وأخذ يدبر األمر ويرتب األوراؽ وفؽ الجنسية األمر 

كرسي القيادة في بغداد، وأصبح مجمس  كرادىوى السياسة األمريكية، حيث تبوء الشيعة واأل
ي مجمسا طائفيا بامتياز، تبله الدستور العراؽ الدائـ الذي أقر مشروع نتقالالحكـ العراقي اال

 140تمييدا لتفتيت العراؽ، ووضع أسس ضعفو وقمة حيمتو مستقببل، وجاءت المادة  الفيدرالية
التي ينقص نصوصيا تفسير مبلئـ، وبقيت عمى عواىنيا تشتكي ضبابيتيا، وكأف األمر بات 

وبغداد لعقود أخرى مف  أربيؿلتبقى دوف تفسير، ويبقى الخبلؼ قائما بيف  140مدبرا لممادة 
 لغرب في تبرير تدخمو في الشئوف العراقية الحقا. الزماف قد يستغميا ا

 كراداألمريكي عمى األوضاع السياسية لؤل حتبلؿىكذا تتضح صورة التأثير المباشر لبلو 
في العراؽ، مف خبلؿ تبوء جبلؿ الطالباني لرئاسة الجميورية، وىوشيار زيباري الكردي لوزارة 

تفرد اإلقميـ الكردستاني بالفيدرالية التي باتت تحظى الخارجية، ومسعود البرازاني لرئاسة اإلقميـ، و 
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قاد الباحث إلى مجموعة مف النتائج  كراددولي واسع، وىذا التطور السياسي لؤل اعتراؼب
 والتوصيات عمى النحو التالي: 

 أوال: النتائج :
خمػص الباحػث إلػى جممػة نتػائج ترتبػت عمػى مػدى التغيػرات السياسػية  ،مف خػبلؿ العػرض السػابؽ
 وفؽ ما يمي :  ،التي شيدتيا الساحة العراقية

، سػػتقبلؿوعمػػى مػػدار عقػػود مػػف الزمػػاف، سػػيطر عمػػى فكػػرىـ مفيػػـو ومبػػدأ اال كػػرادأف األ -1
يػػػراف وتركيػػػا  ،وتكػػويف دولػػػة كردسػػػتانية كبػػػرى تشػػػمؿ كافػػػة منػػػاطؽ تواجػػػدىـ فػػػي العػػػراؽ وال

 وسوريا، حيث خاضوا معارؾ ونزفوا دماء عمى ىذا الموقؼ. 
بغداد المتعاقبػة أعطػت ظيرىػا لمحقػوؽ الكرديػة فػي العػراؽ، ولػـ تػتفيـ كيفيػة  أف حكومات -2

 التعامؿ مع التنوع العرقي في الببلد .

لػػى تحالفػات إقميميػػة إوفػػي ظػؿ مظمػػوميتيـ القوميػة فػػي العػراؽ، بػػاتوا يتطمعػوف  كػرادأف األ -3
ممكف مػف وتحقيؽ أكبر قدر  ،تعينيـ عمى مواجية النظاـ مف أجؿ الضغط عميو ،ودولية

 التقدـ السياسي في الببلد. 

عمػػى اسػػتغبلؿ  كػػرادالخبلفػػات التػػي شػػيدتيا بغػػداد مػػع أنقػػرة وطيػػراف ودمشػػؽ، سػػاعدت األ -4
ظػػػػروؼ الخػػػػبلؼ، واسػػػػتعانت بالمعونػػػػات والمسػػػػاعدات التػػػػي كانػػػػت تقػػػػدميا ىػػػػذه الػػػػدوؿ 

سػية بيدؼ تضييؽ الخناؽ عمى النظاـ العراقي، لتحقيؽ مزيد مػف المكاسػب السيا ،كرادلؤل
 المختمؼ عمييا. 

فػػي العػػراؽ عمػػى حميػػؼ ثابػػت ودائػػـ، بػػؿ اتجيػػت سياسػػتيـ نحػػو التغييػػر  كػػرادلػػـ يثبػػت األ -5
 حسب ما تقضيو المصمحة الكردية في العراؽ.  ،والتبدؿ

باف حربيا عمى العراؽ، في  كرادلـ يجد األ -6 حرجا في التحالؼ مع اإلدارة األمريكية قبيؿ وال
 إليو منذ عقود مف الدماء واألشبلء والمبلحقة. سبيؿ تحقيؽ ما كانوا يصبوف 

 لعامؿ القومية عمى عامؿ الديف. كرادتقديـ األ -7

الػػػذيف وظفوىػػػا  كػػػرادوفػػػرت قضػػػية قصػػػؼ حمبجػػػة بالسػػػبلح الكيميػػػائي، فرصػػػة ثمينػػػة لؤل -8
 لصالح قضيتيـ، حيث وجدت تضامنا دوليا غير مسبوؽ.

مريكػػػػي، كرسػػػػت مفيػػػػـو األ حػػػػتبلؿـ فػػػػي ظػػػػؿ اال2005صػػػػياغة الدسػػػػتور العراقػػػػي عػػػػاـ  -9
مػف الدسػتور التػي تناولػت  140فػي العػراؽ، وكػذلؾ المػادة  كرادالفيدرالية التي تفرد بيا األ

 وبغداد.  أربيؿسـ عمى اعتبارىا مف مناطؽ النزاع بيف كركوؾ النفطية باال
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تػػرؾ تسػمية بقيػػة منػاطؽ الصػػراع  ،تعمػد لجنػة صػػياغة الدسػتور وتحػػت التػأثير األمريكػي-10
وبغػداد، لضػماف بقػاء العػراؽ بمػدا غيػر مسػتقر،  أربيػؿا لئلبقاء عمى حالة الصراع بػيف دستوري

 مما يعطي مبررا آخر لمتدخؿ األمريكي في المنطقة. 

التػػأثير اإليرانػػي عمػػى حكومػػػة المػػالكي الشػػيعية، لمنػػع توسػػػيع نفػػوذ اإلقمػػيـ الكردسػػػتاني، -11
إيػػراف التػػي باتػػت  أكػػرادلوقػػوؼ فػػي وجػػو العػػدوى إلػػى الجانػػب اإليرانػػي، وا انتقػػاؿلضػػماف عػػدـ 

تتخػػػوؼ مػػػف جعػػػؿ اإلقمػػػيـ مسػػػرحا لميػػػاربيف مػػػف حكومتيػػػا، واسػػػتغبلليـ )اليػػػاربيف( لظػػػروؼ 
عادة صفوفيـ مما ييدد األمف القومي اإليراني.   الحرية في اإلقميـ وال

 ثانيا: التوصيات : 
خمػص  ،يا الساحة العراقيػةمف خبلؿ تتبع األحداث التاريخية، والمتغيرات السياسية التي شيدت

 مف التوصيات عمى النحو التالي : الباحث إلى جممة
 : توصيات تتعمق بالجانب الكردي 

 كػػرادالتركيػػز عمػػى عامػػؿ الػػديف قبػػؿ عامػػؿ القوميػػة، فػػالروابط الدينيػػة اإلسػػبلمية التػػي تػػربط األ
لػػػى التػػػاريخ تعتبػػػر أكبػػػر بكثيػػػر مػػػف موانػػػع العامػػػؿ القػػػومي، والرجػػػوع إ ،بمحػػػيطيـ اإلسػػػبلمي

الذي وضع صبلح الديف األيوبي الكردي المسمـ قائدا لمجيش اإلسبلمي إبػاف فػتح  ،اإلسبلمي
 بيت المقدس مف الصميبييف. 

وضػػػع التقػػػارب الجغرافػػػي الكػػػردي العربػػػي، مػػػع التشػػػابو فػػػي العػػػادات والتقاليػػػد اإلسػػػبلمية  -1
 ة.عتبار، وجعميا ركيزة ميمة في العبلقات العربية الكرديموضع اال

لتفات إلػى الخبلفػات اإلقميميػة مػع بغػداد، ورفػض مبػدأ التحالفػات التػي تصػب فػي عدـ اال -2
 مصمحة الحكومات المتناحرة في المنطقة. 

فػػي العػػراؽ، والػػدفاع عنيػػا مػػف مبػػدأ المواطنػػة  كػػرادإعطػػاء الػػوالء لمدولػػة األـ الحاضػػنة لؤل -3
 والديف، والمصاىرة . 

 الكردي، والعمؿ عمى حؿ المشاكؿ بالحوار .  –تحريـ مبدأ الصراع الداخمي الكردي  -4

والحكومػات فػي دوؿ  كػرادعتداؿ فػي أي صػراع ينشػب بػيف األاعتماد مفيوـ الوسطية واال -5
نػػزالؽ فػػي مسػػتنقع الصػػراع بػػيف الجػػانبيف، لعػػدـ إعطػػاء أي ذريعػػة ألي الجػػوار، وعػػدـ اال

ي المطالبػة بػالحقوؽ العػراؽ فػ أكػرادالعػراؽ، مػع حػؽ  أكػراددولة مجاورة لمتدخؿ في شئوف 
 الكردية في الدوؿ المجاورة وفؽ المبادئ والقوانيف الدولية، و مفيـو الحوار والسبلـ. 

ـ، مػا 2003بأف ما حازوا عميو مف إنجازات سياسية بعػد سػقوط بغػداد عػاـ  كرادإدراؾ األ -6
 التػػي باتػػت تتطمػػع إلػػى مصػػالحيا فػػي الػػببلد العربيػػة، ،ىػػو إال وفػػؽ المصػػمحة األمريكيػػة
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وضػػػماف سػػػيطرتيا عمػػػى منػػػابع ومصػػػافي وسػػػوؽ الػػػنفط فػػػي الخمػػػيج، ولػػػيس خوفػػػا عمػػػى 
 المصمحة الكردية، أو تعاطفا مع مظموميتيـ. 

العمػػؿ عمػػى حػػؿ مسػػألة منػػاطؽ النػػزاع وفػػؽ المفيػػـو اإلسػػبلمي، برعايػػة منظمػػة التعػػاوف  -7
 بيفحتكاـ إلى لجاف تحكيـ مختصة مف الجاناإلسبلمي، وجامعة الدوؿ العربية، واال

 وعدـ إتاحة الفرصة ألي تدخؿ غربي.  ،) العربي واإلسبلمي(

عػػػف العػػػراؽ، والعمػػػؿ عمػػػى مبػػػدأ الوحػػػدة مػػػع  نفصػػػاؿرفػػػض أي دعػػػوة تػػػأتي فػػػي سػػػياؽ اال -8
قػػػػوة، والتفػػػػػرؽ ضػػػػعؼ، وعػػػػدـ إعطػػػػػاء فرصػػػػة لممبػػػػػدأ  تحػػػػادالجغرافيػػػػا العراقيػػػػة، كػػػػػوف اال

 ستعماري القديـ القائـ عمى فكرة )فرؽ تسد( اال

 تعمق بالجانب العراقي: توصيات ت
التي تنكرت  ،أخذ العظة، واستخبلص النتائج والعبر مف ممارسات األنظمة السابقة -1

 لحقوؽ األقميات في الببلد، والعمؿ عمى تفادييا.
الداعية  كامؿ حقوقيـ القومية في الببلد، وفؽ مبادئ الشريعة اإلسبلمية كرادإعطاء األ -2

، ومفاىيـ القانوف الدولي، وتفعيؿ مبادئ قيةلموحدة دوف النظر لمقومية أو العر 
 الديموقراطية، والعدالة، والمساواة، والشراكة السياسية، والتداوؿ السممي لمسمطة. 

عطاء األقميات حقوقيـ مف العائدات النفطية وغيرىا في الببلد،  -3 رفض سياسة التيميش، وال
 حتكار لمعوائد والوظائؼ.وعدـ اعتماد سياسة اال

 ميات حقوقيـ في الوظائؼ الحكومية، وفؽ النسبة العددية ليـ في الببلد. إعطاء األق -4

قامة مزيد مف المشاريع التطويرية، وترميـ البنية التحتية  ىتماـاال -5 بمناطؽ األقميات وال
 فييا. 

تحػػػريـ الصػػػراع مػػػع األقميػػػات ميمػػػا كانػػػت األسػػػباب، والعػػػودة إلػػػى مبػػػدأ التحكػػػيـ والحػػػوار  -6
 والسبلـ. 

الداعيػػػة لمبػػػدأ  ، وفػػػؽ التعػػػاليـ اإلسػػػبلميةأربيػػػؿنػػػاطؽ المتنػػػازع عمييػػػا مػػػع حػػػؿ مشػػػكمة الم -7
، وبرعاية مف دوؿ العػالـ اإلسػبلمي، وجامعػة الشورى والحوار ونبذ اإلقتتاؿ بيف المسمميف

الػػدوؿ العربيػػة، وعػػدـ إعطػػاء فرصػػة لمغػػرب فػػي حػػؿ ىػػذه المسػػألة، ألف الغػػرب الصػػميبي 
 لمصالح سياسية.   ستقرارراع وعدـ االيطمح إلى بقاء العراؽ تحت وطأة الص

ووضػػع تفسػػير  140تشػػكيؿ لجػػاف محايػػدة ومختصػػة لمراجعػػة الدسػػتور، وبخاصػػة المػػادة  -8
 واضح لنصوصيا. 
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 .ةتحريـ استخداـ مصطمحات التكريد والتعريب في مناطؽ النزاع، واعتماد مبدأ المؤاخا -9
 ي الوطني المستقؿ. عدـ الخضوع لتأثير دوؿ الجوار، واعتماد القرار السياس -10
عطاء فرصة لمعرب السنة لممشاركة في القرار السياسي .  -11  تفعيؿ مبدأ الشراكة السياسية، وال
فػػتح بػػاب الحػػوار مػػع المجػػاميع المقاومػػة، وأحػػزاب المعارضػػة، والعشػػائر، لمخػػروج مػػف  -12

 المأزؽ السياسي الذي يعصؼ بالعراؽ. 
}َوَأِطيُعػػوْا المّػػَو َوَرُسػػوَلُو َواَل  قائمػػة عمػػى قولػػو تعػػالى:"احتػػراـ مبػػادئ الشػػريعة اإلسػػبلمية ال -13

اِبِريَف{ ـْ َواْصِبُروْا ِإفَّ الّمَو َمَع الصَّ   (1) َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُموْا َوَتْذَىَب ِريُحُك
 

                                                 

 . 46(  سورة األنفاؿ، آية 1)
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 أوال / الكتب السماوية 
 
  القرآن الكريم 
 

 ثانيا / الكتب العربية 
 
، الموقػع  5يـ، نبيؿ ، تاريخ العصابات البرازانية والطالبانية وتآمراتيـ عمػى العػراؽ ، جإبراى -1

 .ـ2009الرسمي لمقيادة العامة لمقوات المسمحة ، 
اإلتحػػػػاد اإلسػػػػبلمي فػػػػي كردسػػػػتاف ، نظػػػػرات ومواقػػػػؼ ، منشػػػػورات مكتػػػػب اإلعػػػػبلـ لبلتحػػػػاد  -2

 .1997ربيؿ، أاإلسبلمي الكردستاني، مطبعة الثقافة، 
 .ـ2004يس، حناف ، أصؿ األكراد ، العبلقة الكردية اإلسرائيمية ، عماف ، إخم -3
بوبوش محمد ، مفيوـ الحكـ الذاتي في القانوف الدولي والدستوري ، جامعػة محمػد الخػامس  -4

 .، الرباط 
ىماوندي، محمد، الفيدراليػة والديموقراطيػة لمعػراؽ، دراسػة تأصػيمية سياسػية وقانونيػة، أربيػؿ،  -5

 .ـ2002ة التربية، مطبعة وزار 
 –الزيػػػدي، رشػػػيد عمػػػارة، صػػػادؽ محمػػػد يوسػػػؼ ، المعارضػػػة السياسػػػية فػػػي إقمػػػيـ كردسػػػتاف  -6

 .ـ2012العراؽ )النشأة والمستقبؿ( المركز العربي لؤلبحاث ، الدوحة ، 
ـ فػي العػػراؽ ، ومػا أعقبيػا مػػف 1991الحكػيـ، صػاحب ، عػذاب بػػبل نيايػة ، انتفاضػة آذار  -7

 .ـ1992الشرؽ األوسط ، مؤسسة المنار ، لندف ، كوارث ، منظمة مراقبة 
 .ـ2007، 2الحسيني، سيد عمي، خريطة الجماعات المسمحة في العراؽ، ط -8
، مطبعػة دار الكتػاب ،  1، ج 4الحسني، عبد الػرزاؽ، تػاريخ العػراؽ السياسػي الحػديث ، ط -9

 .ـ1980
الكتػػػاب الكػػػردي الحفػػيظ، عمػػػاد محمػػػد ، تػػػأريخ حزبػػػي طالبػػػاني وبرازانػػػي مػػػع الموسػػػاد ..،  -10

، بيػػػػروت –بغػػػػداد، دار الكممػػػػة الحػػػػرة  –األسػػػػود، مركػػػػز دراسػػػػات األمػػػػة العراقيػػػػة، جنيػػػػؼ 
 ـ.2008

 .ـ1995طالباني، نوري، منطقة كركوؾ ومحاوالت تغيير واقعيا القومي، لندف،  -11
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 ـ. 2005، 42كرايسز جروب، ال تستعجموا الدستور حوؿ الشرؽ األوسط، تقرير  -12
مكانيػػػػػة تطبيقيػػػػا كنظػػػػػاـ سياسػػػػػي، بيػػػػػروت، المؤسسػػػػػة مولػػػػود، محمػػػػػد عمػػػػػر، الف -13 يدراليػػػػػة وال

 .ـ2009الجامعية لمدراسات والنشر، 
مكانيػػػػة تطبيقيػػػػا فػػػػي العػػػػراؽ، كردسػػػػتاف: مؤسسػػػػة موكريػػػػاني  -14 مولػػػػود، محمػػػػد، الفيدراليػػػػة وال

 .2003، 2لمطباعة والنشر، ط
كيػػة ، مركػػز التر  –معػػوض، جػػبلؿ عبػػد اهلل ، صػػناعة القػػرار فػػي تركيػػا والعبلقػػات العربيػػة  -15

 .ـ1998دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 
عيسػػى، حامػػد محمػػود ، القضػػية الكرديػػة فػػي العػػراؽ مػػف االحػػتبلؿ البريطػػاني إلػػى الغػػزو  -16

 .ـ 2005( مكتبة مدبولي ، القاىرة ، 2004 -1914األمريكي )
ة، عمر، شػورش، خصػائص النظػاـ الفيػدرالي فػي العػراؽ، دراسػة تحميميػة مقارنػة، السػميماني -17

 .ـ2009مركز كردستاف لمدراسات اإلستراتيجية، 
 .1991فوزي، صبلح الديف، النظـ السياسية وتطبيقاتيا المعاصرة،  -18
رستـ، محمود ، آفاؽ المعارضة في إقميـ كردستاف العراؽ : صبلبة البنػى التقميديػة ورىػاف  -19

المركػز العربػػي  تفكػؾ المناطقيػػة ، الخريطػة الجيوسياسػػية لتوزيػع القػػوى السياسػية الكرديػػة ،
 .لؤلبحاث ودراسة السياسات

الحػػرب )الممفػػات الكاممػػة  –قصػػة الخمػػيج  –رفعػػت، سػػيد أحمػػد ، الجنػػراؿ . بدايػػة النيايػػة  -20
 .ـ1991لبلزمة ومستقبميا( 

الفيمػػػي، سػػػممى ، أجيػػػزة المخػػػابرات العنصػػػرية وقمعيػػػا الوحشػػػي ألكػػػراد العػػػراؽ ، الكتػػػاب  -21
صرية الكردية ضد األكراد وعمػـو العػراقييف ، تحريػر الكردي األسود ، خطايا القيادات العن

 .ـ2008، سياـ ميراف ، مركز دراسات األمة العراقية ، دار الكممة الحرة ، بيروت ، 
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 ثالثا / الكتب المترجمة 
 

 ، األىمية لمنشر والتوزيع، عماف. بريسكو، جوزيؼ ، يوميات كولف باوؿ -1
فػػي عبلقاتػػو الخارجيػػة وتطوراتػػو الداخميػػة  أديػػث، و أئػػي ، أيػػؼ بينػػروز ، العػػراؽ دراسػػة -2

، الػػػػػػػػدار العربيػػػػػػػػة  2( ترجمػػػػػػػػة عبػػػػػػػػد المجيػػػػػػػػد حسػػػػػػػػيب القيسػػػػػػػػي ، ج1975 -1915)
 .ـ1989لمموسوعات ، 

 
 رابعا/ الرسائل العممية 

 
كاكؿ، سارة يونس، األكراد والمناطؽ المتنازع عمييا بيف الفدرلة والصراع، جامعة الشرؽ  -1

 .راألوسط، رسالة ماجستي
-1958عبػػػػػػد الحميد،سػػػػػػمر، أكػػػػػػراد العػػػػػػراؽ تحػػػػػػت حكػػػػػػـ عبػػػػػػد الكػػػػػػريـ قاسػػػػػػـ  محمػػػػػػد -2

 ،جامعة الزقازيؽ، رسالة ماجستير.1963
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 خامسا/ الدوريات والمجالت 
 

بارازاني، سيواف، العبلقات الفرنسية الكرديػة عميقػة وتعػود بػداياتيا إلػى عيػد ثػورة أيمػوؿ،  -1
almadanewspaper ـ.24/5/2013، 2804، عدد 

، مجمػد 21، عػدد مجمػة دىػوؾعبد الفتاح عمي، كركػوؾ مدينػة العػرب والكػرد، البوتاني،  -2
 .ـ2003، 4

، بمشاركة خمسة فصائؿ ووفد أمريكي ، افتتاح مػؤتمر لنػدف لممعارضػة العراقيػة ، البياف -3
 ـ.2002

الطػػػػػػػػػبلؽ الكػػػػػػػػػردي الشػػػػػػػػػيعي فػػػػػػػػػي محكمػػػػػػػػػة كركػػػػػػػػػوؾ ، نقػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػف وكالػػػػػػػػػة ، البينػػػػػػػػػة -4
 www.albainah.netحؽ،

قات : كركػوؾ تعيػد رسػـ خارطػة العبلقػات بػيف األحػزاب الكرديػة والعربيػة ، ، تحقيالبينة   -5
     www. Al- bayyan.comـ ، 2005حزب اهلل في العراؽ ، 

 -، حػػزب البػػارازاني لػػـ نتحػػدث عػػف التػػأخير أو التمديػػد لػػرئيس اإلقمػػيـ، السػػميمانيةالزمػػاف -6
 www.azzaman.comـ ، 14/4/2013أربيؿ، 

طػػػو، ياسػػػيف ، القػػػادة األكػػػراد يعػػػدوف بػػػإغبلؽ آخػػػر فصػػػوؿ الحػػػرب األىميػػػة ، نقػػػاش ،  -7
 ـ2001السياسية ، اربيؿ ، 

،جػدة، الجزيػرة الطحبلوي، لبنى وجدي، األكراد .. وجماعة أنصار اإلسبلـ.. والحقػائؽ،  -8
 .ـ5/4/2003،  11146عدد 

ـ، 5/12/2009، 1الصػػػػػػػػيف، عػػػػػػػػدد ، وفػػػػػػػػد إعػػػػػػػػبلـ االتحػػػػػػػػاد الػػػػػػػػوطني يػػػػػػػػزورالمػػػػػػػػدى -9
almadapaper.net 

مجمػػة موسػػوي، كػػاظـ، اإلنسػػحاب العسػػكري األمريكػػي مػػف العػػراؽ .. ىزيمػػة وانتصػػار،   -10
 alhourriah.orgـ، 17/11/2011، الحرية

 .2013المحرر السياسي، ثورة العمائـ البيضاء، المجمة،   -11
الحػػتبلؿ األمريكػػي لمعػػراؽ : المنصػػور، عبػػد العزيػػز شػػحادة ، أمػػف الخمػػيج العربػػي بعػػد ا  -12

مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية دراسة في صراع الرؤى والمشروعات ، 
 .ـ2009،  1، عدد  52، مجمد 

المػػػخ، زىيػػػر ، نتػػػػائج االنتخابػػػات العراقيػػػة ، تيمػػػػيش السػػػنة لػػػيس )آليػػػػا( والصػػػراع بػػػػيف   -13
،  الشػػرؽ األوسػػطحكومػػة المقبمػػة ، أجنحػػتيـ االندماجيػػة واالنعزاليػػة يحػػدد مػػوقفيـ مػػف ال

 ـ .2005،  9575عدد 

http://www.azzaman.com/
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المػػخ، زىيػػر، إيػػاد عػػبلوي .. األرسػػتقراطي الشػػيعي والبعثػػي السػػابؽ المحػػاذر لموقػػوع فػػي   -14
 .ـ2004، 9314، عدد الشرؽ األوسطمتطمبات المواقؼ المتحجرة، 

، ة الدوليػػػةالسياسػػػمخيمػػػر، أسػػػامة فػػػاروؽ، عبلقػػػة األكػػػراد بالواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة،   -15
 ahram.org.egـ، 1999األىراـ، 

، اعتقػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػو ياسػػػػػػػػيف رمضػػػػػػػػاف نائػػػػػػػػب الػػػػػػػػرئيس العراقػػػػػػػػي صػػػػػػػػداـ، المصػػػػػػػػري اليػػػػػػػػوـ  -16
 www.masress.comـ، 19/8/2009

، 4011، افتتػػػػاح قنصػػػػمية بريطانيػػػػة بحضػػػػور البػػػػارازاني وجػػػػوف ميجػػػػر، عػػػػدد المسػػػػتقبؿ  -17
 .ـ30/5/2011

مصػػػطفى، حمػػػػزة، الصػػػػدر يعمػػػف رفضػػػػو لمفيدراليػػػػة وضػػػػـ منػػػاطؽ متنػػػػازع عمييػػػػا إلقمػػػػيـ   -18
 .ـ29/9/2011، 11993، عدد الشرؽ األوسطكردستاف، 

، 10798، عػػػػػػدد  الشػػػػػػرؽ األوسػػػػػػطعزيػػػػػػز، ىيػػػػػػوا، التمثيػػػػػػؿ الدبموماسػػػػػػي فػػػػػػي أربيػػػػػػؿ،   -19
 ـ .21/6/2008

التركيػػة  –حػػدود العراقيػػة العػػبلؼ، إبػػراىيـ خميػػؿ ، فكػػرة المنطقػػة األمنيػػة العازلػػة عمػػى ال  -20
، مركػز 13، عػدد مجمة أوراؽ تركية معاصرة ومخاطرىا عمى األمف الوطني والقومي ، 

 ـ.2000الدراسات التركية ) اإلقميمية حاليا( جامعة الموصؿ ، 
 .2013، 334، عددمجمة الجيش المبنانيعمو، أحمد، الحمـ الممنوع، دراسات وأبحاث،   -21
يونيسػػػػػكو تػػػػػدرج قمعػػػػػة اربيػػػػػؿ ضػػػػػمف قائمػػػػػة التػػػػػراث العػػػػػالمي، ، منظمػػػػػة الالعػػػػػرب اليػػػػػوـ  -22

 news.arbtoday.comـ، 10/3/2010
، 11175، عػػػػدد الشػػػػرؽ األوسػػػػطفيػػػػاض، معػػػػد، العػػػػراؽ.. وخريطػػػػة األحػػػػزاب الكرديػػػػة،   -23

2009. 
، مظػاىرات جمػوالء مػرآة تطمعػات سػكاف المنػاطؽ المقتطعػة مػف كردسػتاف، وت اآلخػرص  -24

 www.sotakhr.comعمى الموقع  ـ، متوفر23/11/2011، 363عدد 
، اإلنتخابػػات فػػػي كردسػػتاف مػػف المجمػػس التشػػػريعي لمحكػػـ الػػذاتي، عػػػدد الشػػرؽ األوسػػط  -25

11197 ،2009. 
، عزيػػػػػز: حمبجػػػػػة قصػػػػػفت بالسػػػػػيانيد.. والعػػػػػراؽ لػػػػػـ يكػػػػػف يممكػػػػػو، عػػػػػدد الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط  -26

10325 ،2007. 
بػػا طالبػػاني وبػػارازاني يعمنػػاف رسػػميا توحيػػد قػػوات البشػػمركة التابعػػة ، حز  الشػػرؽ األوسػػط  -27

 ـ.2010يناير  29، 11385لكؿ منيما، عدد 
 bbc Arabicـ، 2007، حممػة األنفػاؿ ضػد األكػراد )إبػادة جماعيػة(  الشػرؽ األوسػط  -28

.com  

http://www.masress.com/
http://www.sotakhr.com/
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 شػػيخاني، شػػيرزاد ، المػػالكي يتحػػدى قيػػادة كردسػػتاف ويعمػػف اليػػـو تشػػكيؿ )قيػػادة عمميػػات  -29
 ـ2012سبتمبر 10،  12340، عدد  الشرؽ األوسطدجمة( 

قػػػػرار الحكومػػػػة العراقيػػػػة ال «: العمػػػػاؿ الكردسػػػػتاني»شػػػػيخاني، شػػػػيرزاد، المتحػػػػدث باسػػػػـ   -30
 .2013، 12584، عدد الشرؽ األوسط ييمنا،

، ، مجمػػػػػػة سػػػػػػطورـ: الخيػػػػػػارات الكرديػػػػػػة2009الشػػػػػػبوط، محمػػػػػػد عبػػػػػػد الجبػػػػػػار، اتفػػػػػػاؽ   -31
 www.sutuur.comـ، 28/11/2012

، 10081، عػدد الشػرؽ األوسػطشمس، سمير، مشكمة المياه المزمنة بيف سوريا وتركيا،   -32
 ـ.2006

، 11041، شػػػػػػػتاينماير يفتػػػػػػػتح قنصػػػػػػػمية ألمانيػػػػػػػة فػػػػػػػي أربيػػػػػػػؿ، عػػػػػػػدد الشػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػط  -33
 ـ.19/2/2009

مجمػػػػة ئيػػػػة ، مفيػػػػـو اإلثنيػػػػة ، غميػػػػوف، برىػػػػاف، اإلثنيػػػػة والقبميػػػػة ومسػػػػتقبؿ الشػػػػعوب البدا  -34
 ـ.2008، 22عدد، التفاىـ

، السػػنة األولػػى ،  مجمػػة مسػػتقبؿ العػػالـ اإلسػػبلميخميفػػة، محمػػد، تركيػػا وأزمػػة الخمػػيج ،   -35
 ـ1991،  2عدد 

 ـ2013،  أكراد سورية : صراع داخؿ صراع ، 136رقـ   الشرؽ األوسطتقرير   -36
 

 
 

http://www.sutuur.com/
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 سادسا / الصحف والجرائد 
 

، 626، عػػػدد الحػػػوار المتمػػػدفالفيدراليػػػة والكونفدراليػػػة والفػػػرؽ بينيمػػػا،  آدـ، عمػػػي بيػػػزاد، -1
 ـ .19/10/2003

أحمد، عػامر كامػؿ ، الموقػؼ التركػي مػف الفدراليػة فػي إقمػيـ كردسػتاف العػراؽ ، دراسػات  -2
 .ـ2002،  14504، عدد  صحيفة الحياة، بغداد ، نقبل عف  33دولية ، عدد 

الفيدرالية فػي قػرارات مػؤتمر لنػدف لممعارضػة العراقيػة ، أميف، كوردة ، القضية الكوردية و  -3
 .ـ2002،  344، عدد  الحوار المتمدف

، الريػػاضاشػتيوي، جمػاؿ، طػو ياسػيف رمضػاف يػػروي وقػائع اعتقالػو وتعذيبػو واسػتجوابو،  -4
 ـ .2006/فبراير 28، 13763عدد 

، حػػػػػػػػػػوار صػػػػػػػػػػريح مػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػئوؿ مكتػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػفارة الفرنسػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػي أربيػػػػػػػػػػؿ، االتحػػػػػػػػػػاد -5
www.alitthad.com 

، حكومػػػة وحػػػدة وطنيػػػة أـ حكومػػػة إنقػػػاذ وطنػػػي لقيػػػادة الػػػببلد؟، أخبػػػار وتقػػػارير، اإلتحػػػاد -6
 www.alitthad.comـ 2005

 .2013، 3379الكويتية، عدد  –، ممفات العبلقة العراقية اإلتحاد -7
، 2007، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػار الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ يطالػػػػػػػػػػػػػػػػػب بتسػػػػػػػػػػػػػػػػػريع تشػػػػػػػػػػػػػػػػػكيؿ األقػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـ، تحػػػػػػػػػػػػػػػػػاداإل -8

http://www.alittihad.ae/details.php?id=145732&y=2007 
, عوولك صووؾٛفخ انعووواق اإلنكزؤَٛووخعوٚووٕ, كافووم ؽَووٍ, انمعووٛخ انكوكٚووخ فووٙ انعووواق,  -9

2447 ,2012. 
، القػبس الدجيمي، زىير، البرازاني ييدد باالسػتفتاء عمػى اسػتقبلؿ كردسػتاف فػي سػبتمبر،  -10

  ـ .29/4/2009، 12901عدد 
 .2012، الكرمؿدياب، آية، لماذا قصفت إسرائيؿ مفاعؿ تموز النووي العراقي،   -11
ر اليركي، الشيخ جوىر ، اميف عاـ حزب الحرية والعدالة الكردي ،  في حوار مع شاك  -12

، البػػارازاني والطالبػػاني بػػدآ معركػػة األنفػػاؿ ، إيػػراف قصػػفت  صػػحيفة العػػربالجػػوىري ، 
 ـ 2008حمبجة بالكيماوي ، 

، الحػوار المتمػدفوائمي،عصمت شريؼ، آراء وأمثمة حوؿ تطبيػؽ الفيدراليػة فػي العػراؽ،   -13
 .ـ28/7/2003، 546عدد 

 www.arabyanetـ  28/7/2003،  يديعوت أحرنوت  -14
مواضػػيع وأبحػػاث  الحػػوار المتمػػدف ،يػػونس ، أمػػيف ، انتخابػػات رئاسػػة إقمػػيـ كردسػػتاف ،   -15

 .ـ25/4/2013،  4073سياسية ، عدد 

http://www.alitthad.com/
http://www.alitthad.com/
http://www.alitthad.com/
http://www.alittihad.ae/details.php?id=145732&y=2007
http://www.alittihad.ae/details.php?id=145732&y=2007
http://www.arabyanet/
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 .2009، 2713، عدد الحوار المتمدفالناصر، حسف، استقراء في الفضية الكردية،   -16
،  2317، عػػػدد  حػػػوار المتمػػػدفال،  3الناصػػػر، حسػػػف، اسػػػتقراء فػػػي القضػػػية الكرديػػػة   -17

 .ـ2009
، الحػػػػوار المتمػػػػدف  السػػػػندي، بػػػػدرخاف ، فػػػػي ذكػػػػرى اتفاقيػػػػة الجزائػػػػر سػػػػيئة الصػػػػيت ،  -18

 .ـ2008،  2213مواضيع وابحاث سياسية ، عدد 
، عػػدد  القػػبسالسػػعيدي، إبػػراىيـ ، كردسػػتاف العػػراؽ .. فػػردوس يسػػتعيد الربيػػع ، جريػػدة   -19
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ؽًٍ, اعزوافوبد أثوٕ عًوو انجغولاك٘ كبَوذ انمْوخ انزوٙ لصوًذ ظٓوو لٛوبكح وانًبعل٘, عجل ان -42
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 المالحق
 

 0الممحق رقم 

 الجوانب اإليجابية التي تمبي المطالب الكردية في الدستور العراقي
 

المادة األولى : )جميورية العراؽ دولة مستقمة ذات سيادة ، نظاـ الحكـ فييا جميوري نيابي 
 ادي (برلماني ديمقراطي اتح

المادة الثالثة : )العراؽ بمد متعدد القوميات واألدياف والمذاىب ، وىو جزء مف العالـ اإلسبلمي ، 
والشعب العربي فيو جزء مف األمة العربية ( وبعد التعديؿ أضيؼ إليو أف )العراؽ عضو فعاؿ 

 في جامعة الدوؿ العربية وممتـز بميثاقو( 
المغة الكردية ىما المغتاف الرسميتاف لمعراؽ ، ويضمف حؽ المادة الرابعة : )المغة العربية و 

العراقييف بتعميـ أبنائيـ بمغة األـ كالتركمانية والسريانية واالرمنية في المؤسسات التعميمية 
 الحكومية وفؽ الضوابط التربوية ، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعميمية الخاصة( 

ي في جميورية العراؽ مف عاصمة وأقاليـ ومحافظات ال )يتكوف النظاـ االتحاد 113المادة 
دارات محمية(   مركزية ، وال

، يقر ىذا الدستور عند نفاذه إقميـ كردستاف وسمطاتو القائمة إقميما اتحاديا )أي : )أوال114المادة 
 فدراليا(
في حالة  )ثانيا ، يحؽ لسمطة األقاليـ تعديؿ تطبيؽ القانوف االتحادي في األقاليـ 118المادة 

وجود تناقض أو تعارض بيف القانوف االتحادي و قانوف األقاليـ بخصوص مسألة ال تدخؿ في 
االختصاصات الحصرية لمسمطة االتحادية ( وورد في النقطة الرابعة مف ىذه المادة )تؤسس 
مكاتب لؤلقاليـ والمحافظات في السفارات والبعثات الدبموماسية لمتابعة الشؤوف الثقافية 

الجتماعية واإلنمائية( وفي النقطة الخامسة أيضا )تختص حكومة األقاليـ بكؿ ما تتطمبو إدارة وا
            (1) اإلقميـ وبوجو خاص إنشاء وتنظيـ قوى األمف الداخمي لئلقميـ كالشرطة واألمف وحرس اإلقميـ(

                                                 

يونس خالد ، ىؿ يقر الدستور العراقي الدائـ حقوؽ الشعب الكردي ؟ ندوة عف الديمقراطية والدستور ، ( خالد1)
 ـ2005العراقي الدائـ ، البيت الثقافي العراقي ، السويد ، 
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 كردستان العراق أهم مواد دستور
  1المادة: 

اف إقميـ اتحادي ضمف دولة العراؽ االتحادية نظامو السياسي جميوري برلماني إقميـ كوردست
 ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداوؿ السمطة سمميًا ومبدأ الفصؿ بيف السمطات. 

  2المادة: 
العراؽ مف محافظة دىوؾ بحدودىا اإلدارية الحالية ومحافظات كركوؾ  -أواًل: تتكوف كوردستاف 

نية وأربيؿ وأقضية عقرة والشيخاف وسنجار وتمعفر وتمكيؼ وقرقوش ونواحي زمار والسميما
وبعشيقة وأسكي كمؾ مف محافظة نينوى وقضائي خانقيف ومندلي مف محافظة ديالى وقضاء بدرة 

 . 1968وناحية جصاف مف محافظة واسط بحدودىا اإلدارية قبؿ عاـ 
 ادي لرسـ الحدود اإلدارية إلقميـ كوردستاف. ( مف الدستور االتح140ثانيًا: تعتمد المادة )

( مف 140ثالثًا: يتمتع أبناء المناطؽ المػقتطعة مف كوردسػػتاف حاؿ إعادتيا إلييا بحكـ المادة )
الدستور االتحادي بالمساواة في الحقوؽ والواجبات والضمانات المنصوص عمييا ألبناء شعب 

 كوردستاف في ىذا الدستور. 
  3المادة: 
 العراؽ. -يجوز تأسيس إقميـ جديد داخؿ حدود إقميـ كوردستاف ال 

  6المادة:
أواًل: يتكوف شعب كوردستاف العراؽ مف الكورد والقوميات أألخرى )التركماف والكمداف واآلشورييف 

 واألرمف والعرب( ممف ىـ مف مواطني اإلقميـ وفؽ القانوف.
 

  7المادة:
ف مبادئ الشريعة اإلسبلمية ىي يؤكد ىذا الدستور اليوية اإلسبلمية  لغالبية شعب كوردستاف وال

احد المصادر األساسية لمتشريع،كما يضمف كامؿ الحقوؽ الدينية لممسيحييف وااليزيدييف وغيرىـ 
 في حرية العقيدة والممارسة الدينية.

  8المادة: 
ي تقرير لشعب كوردستاف العراؽ الحؽ في تقرير مصيره بنفسو وىو بمقتضى ىذا الحؽ حر ف

مركزه السياسي وحر في تحقيؽ نمائو االقتصادي واالجتماعي والثقافي وقد اختار االتحاد الحر 
بالعراؽ شعبًا وأرضًا وسيادًة طالما ُيمتـز بالدستور االتحادي والنظاـ الفدرالي البرلماني الديمقراطي 
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ي إختياره لتحديد مستقبمو و التعددي ويحتـر حقوؽ اإلنساف الفردية والجماعية. ولو إعادة النظر ف
  -مركزه السياسي في الحاالت التالية:

انتياؾ حرمة الدستور االتحادي بما يعد تراجعًا عف االلتزاـ بالنظاـ االتحادي أو المبادئ -أوالً 
 األساسية الدستورية لمديموقراطية و حقوؽ اإلنساف الفردية والجماعية. 

وتغير الواقع الديموغرافي في كوردستاف أو العمؿ عمى إبقاء  انتياج سياسة التمييز العرقي -ثانياً 
مف الدستور  140عمى أثارىا ونتائجيا السابقة تراجعًا عف االلتزامات الدستورية الواردة في المادة 

 االتحادي.
  11المادة: 

 العراؽ ولمبرلماف اتخاذ غيرىا مف مدف اإلقميـ عاصمة لو.  -مدينة أربيؿ عاصمة كوردستاف 
  12المادة: 

أواًل: إلقميـ كوردستاف عمـ خاص بو يرفع إلى جانب عمـ جميورية العراؽ االتحادية، ولو شعار 
 ونشيد وعيده القومي )نوروز( وينظـ ذلؾ بقانوف. 

ثانيًا: يتكوف عمـ كوردستاف مف الموف األحمر فاألبيض فاألخضر ويتوسطو شمس بموف أصفر 
 .ذات واحد وعشريف شعاعًا 

  13ة: الماد
إلقميـ كوردستاف قوات ثَيشمةرطة دفاعية لحراسة اإلقميـ تنظـ تشكيبلتيا ومياميا بقانوف وال يجوز 

 تشكيؿ ميميشيات مسمحة خارج نطاؽ القانوف. 
  14المادة: 
المغتاف الكوردية والعربية لغتاف رسميتاف في اإلقميـ ويضمف ىذا الدستور حؽ مواطني -أوالً 

نائيـ بمغتيـ األـ كالتركمانية والسريانية واألرمنية في المؤسسات التعميمية اإلقميـ في تعميـ أب
 الحكومية وفؽ الضوابط التربوية. 

المغة التركمانية والسريانية لغتاف رسميتاف أخرياف في الوحدات اإلدارية التي يشكؿ الناطقوف -ثانياً 
 ظـ ذلؾ بقانوف.بيا كثافة سكانية إلى جانب المغتيف الكوردية والعربية و ين

  60المادة: 
تكفؿ حكومة اإلقميـ حرية النشر والطباعة والصحافة وحؽ االجتماع والتظاىر واإلضراب سمميًا 

 وتنظـ ذلؾ بقانوف.
  67المادة: 

 أواًل: حرية تأسيس الجمعيات واألحزاب السياسية أو االنضماـ إلييا مكفولة وتنظـ بقانوف.
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  78المادة: 
 العراؽ مف:  –يـ كوردستاف تتكوف سمطات إقم

 أوال: السمطة التشريعية )برلماف كوردستاف(. 
 ثانيًا: السمطة التنفيذية. 
 ثالثًا: السمطة القضائية.

  160المادة: 
يعد ىذا الدستور نافذًا بعد مضي ستيف يومًا مف تأريخ الموافقة عميو في االستفتاء العاـ ويتولى 

الجريدة الرسمية )وقائع كوردستاف( خبلؿ عشرة أياـ مف تأريخ  رئيس اإلقميـ نشر ىذا الدستور في
 الموافقة عميو في االستفتاء العاـ.

 العراق  -المصدر/ المجمس الوطني لكوردستان 
 العراق  -مشروع دستور إقميم كوردستان 

 إعداد: لجنة إعادة النظر في مشروع دستور إقميم كوردستان ة العراق 
 م 22/8/2006هولير 

 ك2706خرمانان//31
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 22817 81 كفري

 15797 164 جمجماؿ

 41696 135 دوزخورماتو

 20360 181 كبلر

 198064 779 المجموع
 
 

 shorsh,m,r,tatisles of atrociees in iraq Kurdistan,v.s.a 1990/p.33المصدر/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 

 ، خارطة العراؽ، والمناطؽ الكردية . 4ممحؽ رقـ 
 

 
 http://www.iq23.com/details-1673.htmlصدر/ موقع عشؽ العراؽ، الم


