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رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

ٌاشكانية انعالقة بني احلكىية االحتادية وحكىية اقهيى كردسحا
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:

ادلهص

يتمخص البحث في دراسة طبيعة العبلقة بين الحكومة االتحادية وحكومة اقميم كردستان وفقا

 ويتطرق البحث ايضا الى دراسة اختصاصات كل من، 2005 لماجاء في الدستور العراقي عام
الحكومة االتحادية وحكومة اقميم كردستان واىم التناقضات والخبلفات التي حدثت بين الطرفين

سيما الخبلفات المتعمقة بالمناطق المتنازع عمييا والخبلفات حول حصة اإلقميم من الموازنة
. االتحادية فضبل عن الخبلفات االخيرة التي حدثت بسبب استفتاء اقميم كردستان
Abstrct
The research deals with the study of the nature of the relationship

between the federal government and the Kurdistan Regional Government

according to the implementation of the Iraqi constitution in 2005. The

study also discusses the terms of reference of both the federal
government and the Kurdistan Regional Government and the most
important contradictions and differences that have occurred between the

parties, especially disputes related to the disputed areas, Of the federal

budget as well as the recent differences that occurred because of the
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referendum in the Kurdistan region.
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يعد النظام السياسي المحرك االساس ألي دولة فيو الذي يحدد مدى قوتيا وفي ضوئو يتحدد

وزنيا ومكانتيا عمى الساحة السياسية الدولية وغالبا ما يتحدد شكل النظام السياسي ألي دولة وفقا

لدستور الدولة وقوانينيا النافذة ووفقا لمواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي لممجتمع من
جية ووفقا لما تؤمن بو الطبقة الحاكمة ( التي تستمد قوتيا وشرعيتيا من خبلل االنتخاب ) من

اىداف تسعى الى تحقيقيا عبر سياسات ترمي الى خدمة الصالح العام من جية اخرى .

وبقدر تعمق االمر بموضوع بحثنا وبالنظام السياسي في العراق عمى وجو التحديد  ،يمكن القول ان
تجربة العراق في اقامة النظام السياسي الديمقراطي وفقا لما جاء في دستور العراق وقوانينو النافذة
كانت قد أثارت العديد من مواضيع الجدل والتوتر والخبلفات حول موضوعات ومشاكل عديدة
منيا شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم فييا ،وصبلحيات السمطات اإلقميمية والمركزية وكيفية توزيع
الثروات والموارد الطبيعية وغيرىا من المسائل الخبلفية والتحديات التي واجييا النظام السياسي

العراقي واليزال بين ممثمين الكتل السياسية في الحكومة العراقية حول مسائل شتى منيا قانون
االقاليم ،وتوزيع االختصاصات والسمطات والصبلحيات بينيا وبين الحكومة االتحادية وتنازعيا
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ادلقدية

في احيان كثيرة مع صبلحيات الحكومة المركزية

وعليه  ،ينطلق البحث من فرضيةـ مؤداىا ان ظروف الحياة السياسية في العراق التي تمخضت
عن االحتبلل االمريكي لو عام  2003جاءت بدستور يحمل في طياتو الكثير من التحفظات
والمواد والفقرات المتناقضة  ،فبرغم من ان الدستور العراقي لعام  2005كان قد ساىم فعبل في
أن يؤسس لنظام وعممية سياسية جديدة في العراق وينتقل بالببلد من حالة الفوضى الى حالة من

الوفاق النسبي بين اطرافو المختمفة بعد عام  ، 2003اال ان ذلك ال يمنع القول من ان ىذا
الدستور يضع الببلد اليوم امام حالة من الفرقة وعدم االنسجام ال بل واإلرباك لعموم العممية
السياسية في العراق سواء عمى الصعيد السياسي او االقتصادي وحتى السياسي واالمني وىذا ما

ينطبق عمى عبلقة الحكومة االتحادية بحكومة اقميم كردستان .
ومن خبلل ىذه الفرضية نتساءل :ـ

ـ ما ىي صبلحيات إقميم كردستان العراق وفقا لدستور العراق لعام  2005؟ ـ وما ىي حدود تمك

ـ ماىي صبلح يات الحكومة االتحادية ؟  ،ىل تخضع تمك الصبلحيات فعبل ألطر دستورية
وقانونية فعمية ام انو عرضة لمتجاذبات السياسية ؟
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الصبلحيات ؟ وىل ىنالك حدود واضحة ليذه الصبلحيات وفقا لدستور عام 2005؟

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

اإلمكان الخروج ببعض التوصيات المتعمقة بيذا الموضوع :

احملىر االول  :ـ جىزيع االخحصاصات يف اندسحىر انعراقي نسُة  ،2002اخحصاصات

احلكىية االحتادية .

احملىر انثاَي  :اخحصاصات حكىية إقهيى كىردسحاٌ وفقا ندسحىر عاو . 2002

احملىر انثانث  :عالقة حكىية إقهيى كىردسحاٌ باحلكىية االحتادية ـ انحُاقضات

انسياسية .

1ـ الخبلفات السياسية حول "المناطق المتنازع عمييا "
2ـ الخبلفات السياسية بين االقميم والحكومة االتحادية حول حصة اإلقميم من الموازنة االتحادية

3ـ الخبلف حول قيام حكومة إقميم كردستان باستخراج وتصدير النفط دون موافقة حكومة المركز.
احملىر انرابع  :اسحفحاء اقهيى كردسحاٌ واَعكاساجه عهى انعالقة يع احلكىية االحتادية

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

لئلجابة عن تمك األسئمة وغيرىا سيتم تقسيم البحث الى المحاور األساسية االتية مع محاولتنا قدر

احملىر االول  :ـ جىزيع االخحصاصات يف اندسحىر انعراقي نسُة  ... ،2002اخحصاصات

احلكىية االحتادية .

تمتاز النظم االتحادية أو الفدرالية بالعديد من السمات والخصائص أىميا ىو النص في الدستور

عمى جميع اختصاصات وسمطات الحكومة االتحادية وحكومات الواليات او األقاليم عموما ،غالبا
ما تتوزع تمك االختصاصات وفقا لآلتي (: )1

1ـ ان يتم تحديد اختصاصات السمطة االتحادية واألقاليم في الدستور عمى وجو الحصر واإللزام .
2ـ أن يتم تحديد اختصاصات األقاليم عمى وجو الحصر وترك ما عداىا لمسمطة االتحادية .،

 3ـ تحديد اختصاصات السمطة االتحادية وترك ما عداىا لؤلقاليم ،وىناك بعض الدساتير تنص

عمى اختصاصات مشتركة بين السمطة االتحادية واألقاليم بغية تمكين األخيرة من التصرف مع

إخضاعيا لرقابة السمطة االتحادية  ،كاشتراط أخذ موافقة األخيرة عند إجراء تصرف قانوني معين،
وقد تكون الغاية المبتغاة من وضع االختصاصات المشتركة  ،تمكين السمطة االتحادية من وضع

في توزيع االختصاصات  ،فأن األولوية لمقوانين االتحادية لتحقيق األىداف التي قامت من أجميا

الدولة الفدرالية .
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األسس والقواعد العامة لمموضوع وترك التفصيبلت لمواليات  ،إال أنو ميما كانت الطريقة المتبعة
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الدستور وتوزيع الصبلحيات واالختصاصات من مخاطر وصعوبات ميما كان ىؤالء دقيقين في

تحديد االختصاصات

(:)2

فعمى سبيل المثال قد تستجد قضايا لم يكن المشرع قد تناوليا بالتنظيم فيثار التساؤل عندئذ عن

سببا إلثارة
السمطة التي تختص بتنظيميا ىل ىي السمطة المركزية أم سمطة األقاليم ،مما قد يكون ً
خبلفات من شأنيا ان تؤثر عمى وحدة واستقرار الدولة الفيدرالية كما إن حصر اختصاصات كبل
الطرفين قد تتعارض مع المصمحة العامة لمدولة إذا ما استجدت وتطورت الظروف بحيث تصبح

بعض المسائل المحددة في اختصاص الواليات ،مسائل ذات أىمية قومية مشتركة يستوجب أن يتم

ممارستيا من قبل السمطات الفيدرالية.
وعموما  ،وبالرجوع الى صبلحيات واختصاصات الحكومة االتحادية وفقا لدستور عام 2005

حددت المادة ( )110ىذه االختصاصات باالتي(: )3

1ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبموماسي والتفاوض بشأن المعاىدات واالتفاقات الدولية
وسياسات االقتراض والتوقيع عمييا وابراميما ورسم السياسة االقتصادية والتجارة الخارجية السيادية
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وميما بمغت دقة المشرعين والقانونيين والمسؤولين عن وضع الدستور يكاد ال تخمو مسألة كتابة

2ـ وضع سياسة األمن الوطني وتنفيذىا بما في ذلك أنشاء قوات مسمحة وأدارتيا لتأمين حماية
وضمان أمن حدود العراق والدفاع عنو.

3ـ رسم السياسة المالية والجمركية  ،واصدار العممة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود األقاليم
والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة لمدولة ورسم السياسة النقدية وأنشاء البنك المركزي

وأدارتو .

4ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل واألوزان .
5ـ تنظيم أمور الجنسية والتجنس واإلقامة وحق المجوء السياسي .
6ـ تنطيم سياسة الترددات البثية والبريد .

7ـ وضع مشروع الموازنة العامة واالستثمارية .

8ـ تخطيط السياسات المتعمقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه اليو
وتوزيعيا العادل داخل العراق وفقا لمقوانين واألعراف الدولية .
انعدد 62

9ـ االحصاء والتعداد السكاني .
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اقر دستور عام  2005في الفصل االول من الباب الخامس والذي جاء تحت عنوان األقاليم في

المادة ( )116أقر بأن يتكون النظام االتحادي في جميورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات
المركزية وادارات محمية واقرت المادة ( )117نفاذ إقميم كوردستان وسمطاتو القائمة أقميما اتحاديا

ونصت المادة ( )120يقوم االقميم بوضع دستور لو ،يحدد ىيكل سمطات االقميم ،وصبلحياتو،
وآليات ممارسة تمك الصبلحيات ،عمى ان ال يتعارض مع ىذا الدستور ونصت المادة ()121

عمى اختصاصات األقاليم وكاالتي(: )4

1ـ لسمطة األقاليم الحق في ممارسة السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا ألحكام ىذا
الدستور ،باستثناء ما ورد فيو من اختصاصات حصرية لمسمطات االتحادية .

 2ـ يحق لسمطة اإلقميم تعديل تطبيق القانون االتحادي في اإلقميم في حالة وجود تناقض أو تعارض
بين القانون االتحادي وقانون اإلقميم بخصوص مسالة ال تدخل في االختصاصات الحصرية

لمسمطات االتحادية .

3ـ ت خصص لؤلقاليم والمحافظات حصة عادلة من اإليرادات المحصمة اتحاديا تكفي لمقيام بأعبائيا
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احملىر انثاَي  :اخحصاصات حكىية إقهيى كىردسحاٌ وفقا ندسحىر عاو . 2002

ومسؤولياتيا  ،مع األخذ بعين االعتبار مواردىا وحاجاتيا ونسبة السكان فييا .

 4ـ تؤسس مكاتب لؤلقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبموماسية لمتابعة الشؤون الثقافية

واالجتماعية واإلنمائية .

 5ـ تختص حكومة األقاليم بكل ما تطمبو أدارة اإلقميم وبوجو خاص أنشاء وتنظيم قوى األمن
الداخمي لئلقميم كالشرطة واألمن وحرس اإلقميم .

يتضح من قراءة فقرات الدستور العراقي الخاصة بصبلحيات السمطة المركزية وسمطة األقاليم

تأكيده عمى الموازنة ببن وجود صبلحيات واسعة لمحكومة المركزية في مقابل صبلحيات اخرى

لؤلقاليم ،فمن صبلحية الحكومة المركزية رسم السياسة الخارجية ،دون التدخل في السياسة الداخمية

لئلقميم .ومنيا إنشاء القوات المسمحة التي تختص بالحدود واألمن الخارجي ،وال تتدخل بشؤون
األمن الداخمي التي في صبلحيات حكومة اإلقميم بكل ما تتطمبو واجباتيا اإلدارية ،من انشاء
وتنظيم قوى االمن الداخمي كالشرطة واألمن وحرس اإلقميم كما نص الدستور عمى صبلحيات
االتحادية .بل لئلقميم األولوية عند التعارض في الصبلحيات المشتركة ،والصبلحيات غبر

المنصوص عمييا كما اعطى حق تأسيس مكاتب لؤلقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات
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واسعة لؤلقاليم في إدارة شؤونو الداخمية لتصل إلى المشاركة في الصبلحيات الحصرية بالسمطة
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العبلقات واستثمارىا لصالح اإلقميم سياسا واقتصاديا وعمميا وغبره ،أما ما يخص ثروات النفط
والغاز ،فنص الدستور العراقي عمى انيا ممك عام مشاع لكل الشعب العراقي في كل األقاليم

والمحافظات توزع وارداتيا بشكل منصف بتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء الببلد ،كما

كفل لحكومات األقاليم والمحافظات المنتجة حق المشاركة في إدارة الثروات ورسم السياسات
البلزمة لتطويرىا(. )5

أما االختصاصات المشتركة بين الحكومة االتحادية واالقاليم فقد نصت عمييا المادة ( )114من
()6

الدستور (تكون االختصاصات االتية مشتركة بين السمطات االتحادية وسمطات اإلقميم

1ـ أدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات األقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقميم وينظم ذلك
بقانون .

2ـ تنظيم مصادر الطاقة الكيربائية وتوزيعيا .

 3ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التموث والمحافظة عمى نظافتيا بالتعاون مع
االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقميم .
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الدبموماسية لمتابعة الشؤون الثقافية واالجتماعية واإلنمائية حرية في تقوية ذاتيا من حيث إقامة

4ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .

5ـ رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقميم .

6ـ رسم السياسة التعميمية والتربوية العامة بالتشاور مع األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في

إقميم.

7ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخمية وتنظيميا بما يضمن توزيعا عادال ليا وينظم ذلك بقانون .

ونصت المادة (( )115كل مالم ينص عميو في االختصاصات الحصرية لمسمطات االتحادية يكون
من صبلحيات اإلقميم والمحافظات غير المنتظمة في اقميم في حالة الخبلف بينيما .
الطريقة التي صيغت بيا تمك المواد والنصوص بناءا عمى اعتماد نظامي الفدرالية والبلمركزية
اإلدارية وعدم مواءمتيا لمواقع االجتماعي والسياسي العراقي ادت الى وجود العديد من مواطن
االختبلف والتناقض بين اختصاصات كل من الحكومة المركزية او االتحادية وحكومة االقميم

احد الطرفين اوكمييما احيانا اخرى

(.)7

بناء عمى ما تقدم فأن األولوية في االختصاصات المشتركة وفقا لما يقتضيو المنطق يجب ان
ً
تكون لمسمطات االتحادية وليس لؤلقاليم ،في حين ان المادة ( )115من الدستور أعطت األولوية
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انعكست تمك التناقضات في تداخل الصبلحيات أحيانا ،ورفض االلتزام بتمك النصوص من قبل

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

الحصرية لمسمطات االتحادية يكون من صبلحية األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقميم
والصبلحيات األخرى المشتركة بين الحكومة االتحادية واألقاليم تكون األولوية فييا لقانون األقاليم
(.)8

والمحافظات غير المنتظمة في إقميم في حالة الخبلف بينيما )

كما ان ىذه المادة من الدستور كانت قد وضعت كل من اإلقميم والمحافظات غير المنتظمة في
إقميم عمى قدم المساواة في ممارسة االختصاصات التي لم يحصرىا الدستور  ،وىذا ال يجوز

قطعاً ألن األقاليم تعمل عمى وفق نظام الفدرالية بينما تعمل المحافظات غير المنتظمة في إقميم
عمى وفق نظام البلمركزية اإلدارية وىذا ما يطرح مسألة ضرورة أعادة النظر في المادة ()115

من الدستور بما يكفل إعطاء األولوية لمقوانين االتحادية عمى حساب قوانين األقاليم في
االختصاصات التي أشار الييا مع ضرورة الفصل بين األقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقميم
الن ال عبلقة ليا باالختصاصات المشتركة

(.)9

ويبدو لنا أن الدستور الفدرالي العراقي من الدساتير التي سمكت منيجا مبنيا عمى تحديد السمطات

الحصرية لمحكومة الفدرالية وھي المذكورة في الفقرات التسع من المادة ( )110وفي الوقت نفسو
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لؤلقاليم والمحافظات وذلك من خبلل النص عمى ( كل ما لم ينص عميو في االختصاصات

نصت عمى اختصاصات مشتركة ،وھي المذكورة في الفقرات السبع من المادة 114وتطرق الى

صبلحيات وسمطات اخرى في المواد ( )113 ،112 ،111دون ان يصنفيا ضمن السمطات

الحصرية لمحكومة االتحادية ودون ان يصنفيا صراحة ضمن السمطات المشتركة ايضا .كما نص
الدستور العراقي الفيدرالي في المادة  115عمى ان كل ما لم ينص عمييا في االختصاصات

الحصرية لمسمطات االتحادية بكون من صبلحية األقاليم والمحافظاتت

(.)10

وفي الحقيقة  ،فأن ىذه التناقضات الدستورية ادت بدورىا الى خمق تناقضات سياسية بين االطراف

المشاركة في العممية السياسية وتغذية تناقضات اخرى موجودة أصبل عمى الساحة السياسية
العراقية  ،فمنذ بداية اقرار الدستور العراقي في  ، 2005ظيرت اشكاليات في تفسير وتطبيق بنود

ىذا الدستور وتحولت فيما بعد الى مشاكل بين اقميم كردستان العراق والحكومة االتحادية حول
النفط وتطبيق الدستور لمفيوم الفيدرالية وخاصة المادة 140منو وتقاسم السمطة والموارد المالية
الطرفين كان اخرىا ازمة الثقة بين االقميم والحكومة االتحادية .
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(حصة االقميم من الميزانية) ومسألة البشمركة االمر الذي اسيم في خمق ازمات سياسية بين

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

انسياسية .

يبلحظ عند الحديث عن عبلقة اقميم كوردستان بالحكومة االتحادية وجود العديد من نقاط
االختبلف والتناقض حول مواد دستورية واخرى حول قضايا سياسية اخذت ىذه القضايا الخبلفية

تتطور باتجاه أزمات متكررة بين الحكومة االتحادية وحكومة اإلقميم  ،ال بل أن ترك ىذه األزمات
بدون حمول جذرية ادى الى توظيفيا بين الحين واآلخر ألغراض سياسية ولعل أىم ىذه الخبلفات:

1ـ قضية "ادلُاطق ادلحُازع "عهيها :

مثمت ظروف التغيير بعد عام  2003وطبيعة التجاذبات التي عاشتيا العممية السياسية بين القوى

والكتل السياسية والموقع المتميز الذي أحتمو األكراد في العراق والسعي بوسائل شتى إليجاد
تشريعات دستورية وقانونية لتثبيت المادة  140من الدستور واإلسراع في تطبيقيا كميا عوامل أدت

الى جعل المادة  140من الدستور او ما اصطمح عمى تسميتو في ىذه المادة بالمناطق المتنازع

عمييا قوس ازمات متفجرة تيدد استقرار العبلقة بين الحكومة االتحادية واإلقميم من خبلل انعكاس
قضية المناطق المتنازع عمييا عمى عبلقة األكراد بكل من التركمان والعرب في كركوك او مع
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احملىر انثانث  :عالقة حكىية إقهيى كىردسحاٌ باحلكىية االحتادية ـ انحُاقضات

العرب في الموصل وكذلك مع حكومة المركز كما حصل حول عقود النفط وقضية كركوك التي

أطاحت بحكومة ابراىيم الجعفري بعد انتخابو رئيسا لموزراء وتكاد اليوم تيدد بسحب الثقة من
حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي

(.)11

وجاء دستور  2005ليزيد من تفاقم ىذه القضية  ،فمم يضع الدستور العراقي توصيفا دقيقا
لمصطمح "المناطق المتنازع "عمييا اال في نطاق وصفو لشكل الحل في كركوك ضمن

المادة( )140والتي تتضمن تطبيع األوضاع في ىذه المدينة عبر ثبلث خطوات أساسية ىي

التطبيع  ،فاإلحصاء  ،ومن ثم أجراء االستفتاء ونص االتفاق الذي قامت عميو حكومة الوحدة

الوطنية في أيار /مايو 2006عمى وجوب اكتمال عممية التطبيع بحمول 31ـ آذار ـ  2007ثم

أجراء اإلحصاء خبلل فترة غايتيا 31ـ تموزـ  2007واخي ار أجراء االستفتاء بحمول 30ـ تشرين
الثاني من نفس العام وييدف ىذا االستفتاء تحديد وضع مدينة كركوك وغيرىا من المناطق
()12

ويبد ان أي محاولة لتطبيق المادة ( )140من الدستور من قبل الحكومة االتحادية والشركاء
السياسيين أخذ يصطدم بجممة من المعوقات القانونية والموجستية واالعتراضات من الشركاء
اآلخرين في مدينة كركوك وبقية الشعب العراقي خاصة مع وجود الكثير من األدلة التي تشير الى
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"المتنازع عمييا "

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

أحصاء دقيق وموضوعي في كركوك ام ار مستحيبل ىذا من ناحية  ،ومن ناحية أخرى ففي حالة تم

االستفتاء وتقرير مصير مدينة كركوك وفقا لممادة ( )140فأن ىذا الحل سيكون غير مرضي ايضا
لؤلطراف والشركاء األخرين في مدينة كركوك ( العرب والتركمان ) مما ييدد باضطرابات بالوضع

ا لداخمي تؤدي ببلشك الى اضطرابات في الوضع اإلقميمي إلقميم كوردستان خاصة والعراقي بشكل
عام فيما لو تم ضم مدينة كركوك الى اإلقميم

(.)13

ولم تقتصر قضية "المناطق المتنازع عمييا" عند حدود مدينة كركوك فاألكراد يطالبون أيضا وعمى

لسان زعيم إقميميم مسعود البارزاني باألراضي المحاذية لئلقميم وتمتد من بمدة (بدرة  ،ومندلي،
وخانقين جنوب اإلقميم وجمع األكراد في خانقين مع قضائي كفري وكبلر وجمجال وصوال الى
قضاء سنجار الذي تسكنو غالبية ازيدية جنوب غرب محافظة دىوك الكردية مرو ار بعشرات القرى

والبمدات ضمن محافظات واسط وديالى وصبلح الدين ونينوى يسكنيا عرب وأكراد وتركمان وشبك

ومسيحيون باإلضافة الى محافظة كركوك (.)14

وأدى قرار الحكومة االتحادية إنشاء قيادة عمميات دجمة في مناطق الحدود الداخمية المتنازع عمييا
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محاولة األكراد الزحف عمى مدينة كركوك منذ عام  2003مما جعل موضوعة الوصول الى

الى حدوث تأزم شديد في العبلقات بين حكومة االتحادية وحكومة إقميم كردستان,وقام الجيش

العراقي بمحاولة لتنفيذ أمر باالعتقال بحق كردي مشتبو فيو في قضاء طوز خورما تو ،وىي إحدى

المناطق المتنازع عمييا في محافظة صبلح الدين  ،فأسفرت المحاولة عن مصرع أحد المدنيين

واصابة  18شخصا بجروح  .وأفضى ذلك إلى نشر مزيد من أفراد الجيش العراقي وقوات

البيشمركة في طوز خورماتو وكركوك وتفاقم حدة األزمة بين الطرفين (.)15

وفي أطار الجيود المبذولة لحل تمك األزمة أعمن الرئيس جبلل طالباني عن إبرام اتفاق بين

حكومة العراق وحكومة إقميم كردستان لبلستعاضة عن قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي بقوة
محمية تتألف من عرب وكرد وتركمان ،دون تحديد جدول زمني واضح لمتنفيذ

ظمت ىذه المبادرة

معمقة عمى صعيد قيادة الحوار بين الحكومتين المركزية واإلقميمية .اثر تدىور الوضع الصحي
لمرئيس طمباني وانتقالو خارج العراق لمعبلج

واستؤنفت المفاوضات بين و ازرة الدفاع وو ازرة

البيشمركة في حكومة إقميم كردستان  .وشرعت لجنة مشتركة في اتخاذ خطوات نحو إجراء سحب

متبادل لمجنود وتنفيذ اتفاق أمني مشترك

والحقيقة أن الخبلف حول ىذا الموضوع يتجسد بمطالبات اإلقميم بتطبيق المادة ( )140في حين
تجد الحكومة االتحادية صعوبة تطبيق ىذه المادة في الوقت الحاضر نتيجة المعطيات سابقة

الذكر وبيذا ال يمكن اعتماد الدستور العراقي والمادة  140كحكم في تسوية ىذه القضية بسبب
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()16

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

المطبات المفاىيمية والقانونية التي أخفق الدستور في معالجتيا .

ىذه ا لمعضبلت القانونية والدستورية ادت بدورىا الى خمق الكثير من التناقضات السياسية بين
القوى والكتل السياسية فالتفسير السياسي لمصطمح" المناطق المتنازع عمييا "باعتبارىا تضم

محافظة كركوك تم تأييده من قبل كل من كتل التوافق والعراقية والصدر والفضيمة في مجمس
النواب وطيف سياسي عربي واسع خارج المجمس وخاصة كتمة االئتبلف الشيعية التي وضعتيا
ازمة كركوك ومن ثم أزمة خانقين أمام خيار شق تحالفيا مع األكراد في نطاق ما عرف بالتحالف

الرباعي(. )17

واليوم يبدو لنا ان العبلقة بين الحكومة االتحادية واإلقميم اقرب الى ما شيدتو الساحة العراقية من
تجاذبات سياسية وحزبية (سنية ـ شيعية) التي اعتمدت في صراعاتيا عمى شعارات "الدفاع عن

المذىب وحماية الطائفة وترسيخ قيم اإلسبلم " من اجل أنتاج نسق سياسي يكرس المحاصصة

كعامل ضمان الستمرار تمثيل تمك الطوائف عمى راس السمطة ونفس العبلقة تنسحب اليوم عمى

عبلقة االقميم بالمركز ولكن بشعارات جديدة لؤلكراد محورىا الحقوق القومية  ،والمخاوف من
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التعقيدات التاريخية ليذه القضية من جية وتعدد أطرافيا ومكوناتيا من جية أخرى فضبلعن عمق

الديكتاتورية وكركوك المقدسة  ....الخ في حين تطرح الحكومة االتحادية اىمية ضمان وحدة

العراق و مخاوفيا من انفصال االقميم (. )18

2ـ اخلالفات انسياسية بني االقهيى واحلكىية االحتادية حىل حصة اإلقهيى يٍ ادلىازَة
االحتادية

أضافة الى ما سبق ذكره من خبلفات وتناقضات دستورية وسياسية ادت الى بروز أزمات

متوالية بين االقميم والمركز حول قضايا عده ال تفوتنا اإلشارة ىنا الى وجود الخبلفات بين الكتل

السياسية المشاركة في السمطة  ،ليس فقط عمى صعيد الكيانات السياسية المختمفة الختبلفاتيا

األيديولوجية ،وانما داخل الكيان السياسي الواحد فأغمب الكيانات السياسية تشيد نوعاً من المنافسة

الداخمية فيما بين مكوناتيا ،وحتى بين القوى واألحزاب الكردية ذاتيا ىذه الخبلفات انعكست عمى

الية التعامل مع ىذه االزمات وعجزىا عن ايجاد الحمول ليا

(.)19

وشيدت ىذه القضايا العديد من حاالت االنسحاب من الحكومة او تعميق العضوية  ،او سحب
وتصاعدت ىذه التناقضات من جديد عندما طرحت قضية إقرار الموازنة بعد تعطيمو من قبل
()20

كتمة التحالف الكردستاني بسبب الخبلف عمى نسبة اإلقميم من الموازنة
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الوزراء  ..الخ االمر الذي أنعكس سمبا عمى عممية أتخاذ القرار التي تتطمب شرط التوافق

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

اإلقميم من الموازنة المقبمة من  %17الى  %12ظيرت ازمة جديدة بين اإلقميم وحكومة المركز
عمى اثر اتيام اقميم كردستان لمحكومة االتحادية بالتنصل عن دورىا في حل ىذه الخبلفات

والتنصل عن االتفاقيات التي اقرت ميزانية اإلقميم بنسبة  %17لحين أجراء اإلحصاء السكاني في

العراق (.)21

وردا عمى تمك المطالبات  ،اعمنت حكومة اقميم كردستان تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين
لدعم التحالف الكردستاني في مجمس النواب واكدت حكومة االقميم ان المجنة ستكون استشارية
وستضم خبراء في القانون واالقتصاد واالحصاء في اطار الجيود المبذولة لمحفاظ عمى حصة

االقميم من الموازنة العامة ورفضت حكومة االقميم تقميص حصتيا من الموازنة اال بعد اجراء
()22

التعداد السكاني وتحديد نسبة السكان االكراد من مجموع الشعب العراقي

.

3ـ اخلالف حىل قياو حكىية إقهيى كردسحاٌ باسحصراج وجصدير انُفط دوٌ يىافقة
حكىية ادلركس

أكد الدستور العراقي في المادة ( )111منو ان النفط والغاز ممك لجميع الشعب العراقي واليحق
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فعمى اثر مطالبة بعض النواب والكتل السياسية المجنة المالية في مجمس النواب بتخفيض حصة

ألحد أن ينفرد بإدارتيما ،وأكدت المادة ( )112عمى ضرورة أن تقوم الحكومة المركزية بإدارة النفط
والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات األقاليم والمحافظات المنتجة عمى أن توزع

وارداتيا بشكل منصف

(.)23

ىذا الموضوع أدى الى تصاعد أزمة جديدة بين حكومة اإلقميم وحكومة المركز أثر قيام حكومة

اإلقميم باالتي(: )24

ـ إبرام إقميم كردستان أكثر من  40عقدا مع شركات أجنبية الكتشاف واستخراج النفط كان أخرھا

مع شركة إكسون موبيل األمريكية ،وذلك بدون الرجوع إلى الحكومة االتحادية في بغداد وىذا ما
ثار ردود فعل قوية لدى الحكومة االتحادية حيث تصر الحكومة االتحادية أن الحق في إبرام

عقود نفطية ىو من صمب اختصاصيا وفقا لما جاء في المواد المذكورة بيذا الشأن من الدستور
ـ أتيام إقميم كردستان بتيريب النفط إلى إيران كما عبر عن ذلك نائب رئيس الوزراء لشئون
ـ وازاء ذلك اتخذت الحكومة االتحادية موقفا يقضي بعدم تسديد مستحقات شركات النفط المنتجة
في كردستان والبالغة حوالي  1.5مميار دوالر ثم وافقت عمى دفع نحو  560ممبون دوالر فقط،
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الطاقة حسين الشيرستاني تصل كميات النفط الميربة إلى حوالي  50ألف برميل يوميا.

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

احتجاجا عمى عدم دفع الحكومة االتحادية لمستحقات الشركات األجنبية العاممة في قطاع النفط

باإلقميم ،وىو ما دفع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسبن الشيرستاني بالتيديد باستقطاع ما
()25

لحق بالعراق من ضرر بسبب إيقاف إقميم كردستان لصادراتو النفطية من ميزانية اإلقميم.

احملىر انرابع  /اسحفحاء اقهيى كردسحاٌ واَعكاساجه عهى انعالقة يع احلكىية االحتادية

مع تداعي االمبراطورية العثمانية وانييارىا  ،تشكمت مطامح الكرد حول االستقبلل لتشكل جزءاً

من الدولة التركية الراىنة ،وذلك وفقا لمعاىدة سيفر )  (Sèvresفي العام  ،1920ثم ُسحب منيم
بعد ثبلث سنوات بموجب معاىدة لوزان .وفي عام  ،1946أعمن مجموعة من القوميين األكراد
بقيادة مصطفى بارزاني عن تشكيل كيان كردي صغير ومستقل يمتد عمى منطقة صغيرة من

االراضي االيرانية اطمق عميو جميورية مياباد ولم يستمر ىذا الكيان طويبلً  .واآلن ،يقود مسعود،
نجل مصطفى ،ىذا المسعى الجديد لتحقيق االستقبلل في المناطق ذات الغالبية الكردية في

العراق(. )26

تمكن ىذا االقميم من تحقيق نوع من االستقرار في العام  1991عندما فرض التحالف الدولي
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وىو ما دفع إقميم كردستان لوقف جميع صادراتو النفطية ابتداء من األول من أبريل 2012

"منطقة حظر الطيران" ،فوق أراضي اإلقميم بعد حرب الخميج الثانية في عام  ،1991األمر الذي
أنعكس عمى زيادة قوة اإلقميم مقابل ضعف النظام السياسي المركزي بعد حرب الخميج الثانية

واستمرت قوة االقميم وعبلقاتيا الخارجية بالتعاظم بعد سقوط النظام السياسي في العراق عام

 2003وتعاقب تشكيل حكومات اتحادية في بغداد اتسمت بالضعف والصراع الداخمي ،إلى أن

ظير تنظيم ما يعرف بالدولة اإلسبلمية في العراق وببلد الشام "داعش" ،ومشاركة قوات البيشمركة

في تحرير الجانب الشرقي من الموصل والمناطق التي احتميا التنظيم في محافظة كركوك ،وكذلك

في الحويجة ،وسيطر األكراد عمى مفاصل "كركوك" ،وتم رفع العمم الكردي عمييا

وىكذا وبعد سقوط الموصل في يد تنظيم "الدولة اإلسبلمية" عام  ،2014أعمن رئيس اقميم

استفتاء حول االستقبلل ،ألن العراق يتجو نحو
كردستان مسعود بارزاني أن المنطقة ستجري
ً
التقسيم وجدد بارزاني دعوتو إلجراء االستفتاء في  2شباط /فبراير  .2016وأثارت الدعوة إلجراء

االحزاب الكردية ليا نفوذىا ودورىا في سير العممية السياسية بإقميم كردستان برئاسة مسعود
بارزاني ،يأتي في مقدمتيا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر عمى اغمب مؤسسات الحكم
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ار وتكرًارا ،وسيشمل االستفتاء ىذه المرة مناطق كركوك ،وخانقين،
االستفتاء الغضب في بغداد مرًا
وسنجار ومخمور المتنازع عمييا( .)27ودعمت جيود أجراء االستفتاء قيادات بارزة ممثمة لمعديد من

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

النفوذ األوسع في محافظة السميمانية والمناطق واإلدارات والوحدات التابعة ليا ،فضبل عن أحزاب

وجيات متعددة أخرى (.)28

انعىايم انحي دفعث حكىية االقهيى ألجراء االسحفحاء .

تعتقد حكومة اقميم كردستان  ،أن االنفصال واقامة دولة كردية من شانو ان يسيم في حل الكثير

من المشاكل التي ظمت عالقة بينيا وبين الحكومة االتحادية فاألكراد ـ وحسب وجيات نظر الساسة
االكراد ـ يعتقدون ان مشاكل االقميم تنبع في االصل من فقدانيم السيادة عمى المناطق التي يشكل

فييا االكراد غالبية السكان .وليذا جاءت تجربة اجراء االستفتاء في وقت يمر فيو إقميم كردستان
في الكثير من األزمات والصراعات السياسية واالقتصادية سواء كانت الداخمية منيا أم الخارجية،
وفي مقدمتيا ازمة تعطيل عمل برلمان كردستان وعدم التمكن من الوصول إلى حمول مرضية بين

جميع االطراف.

ويعد العامل االقتصادي من العوامل االخرى التي دفعت باتجاه تشجيع خيار االستفتاء ومن ثم
االنفصال فقد ادت األزمة االقتصادية التي يعاني منيا اإلقميم الى تصعيد الدعوات وترجيح كفة
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في كردستان السيما المؤسسات المالية واألمنية فضبلً عن االتحاد الوطني الكردستاني صاحب

القوى الداعية لبلستفتاء تمييدا لبلنفصال .فمنذ أكثر من ثبلث سنوات يعاني اإلقميم أزمة اقتصادية

اثر انخفاض أسعار النفط عام  2014وىجوم تنظيم داعش منتصف ذلك العام .و تدفق أكثر من
مميون الجئ إلى اإلقميم ،إضافة إلى الخبلف مع الحكومة االتحادية اثر إيقاف االخيرة دفع حصة

اإلقميم البالغة  17بالمئة من موازنة الببلد ( 14مميار دوالر) إلى سمطات اإلقميم اثر تخمي حكومة
اقميم كردستان عن دفع مستحقات النفط الى الحكومة المركزية .

ىذه المشاكل وغيرىا من التحديات واالزمات االقتصادية انعكست سمباً عمى الوضع االقتصادي
واالستثماري في اقميم كردستان وأدى ذلك الوضع إلى تعطيل الكثير من المشاريع االقتصادية

واالستثمارية في مجاالت شتى وفي مقدميا مجال اإلعمار واإلسكان .وتبعا لذلك اصبحت حكومة
اإلقميم غارقة في الديون وتعاني من ازمة مالية وىذا ماكدتو التقارير التي صدرت مؤخ ار عن البنك

الدولي والتي تشير الى ان حكومة اقميم كردستان تواجو انخفاضا في اإليرادات ،مما ساىم في

عرقمة االستثمارات وتأخير في المدفوعات ،خصوصا بالنسبة إلى رواتب الموظفين الحكوميين
حكومة اقميم كردستان اليروب من ىذه المشاكل واالزمات عبر لفت األنظار بعيدا عن ىذه

االزمات من خبلل اجراء االستفتاء.
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والمجوء إلى االقتراض عبر شركات خاصة محمية وأجنبية ومصارف خارجية( .)29وبذلك تحاول

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

كان الستفتاء اقميم كردستان العديد من النتائج والتداعيات التي القت بظبلليا ليس فقط عمى اقميم

كردستان وحسب بل اتسعت تمك التداعيات والنتائج لتؤدي الى تفاقم وتعميق االزمة بين الحكومة

االتحادية وحكومة اقميم كردستان من جية وبين حكومة االقميم وبعض الدول في جوارىا االقميمي

والدولي .

فعمى الصعيد الداخمي ،ادى االستفتاء الى تعميق االزمة بين حكومة االقميم والحكومة االتحادية
ليس بسبب الخشية من االستقبلل بحد ذاتو وحسب انما نظ ار لؤلثار والنتائج التي يمكن ان

تتمخض عن ذلك االستفتاء وبالتالي االنفصال من انعكاسات سمبية عمى عموم الوضع في العراق
وعمى استق ارره ووضعو السياسي واالمني ،وفي مقدمتيا

حدود الدولة الكردية المزمع اقامتيا

ومستقبل األراضي المتنازع عمييا ،وىي في الواقع مناطق تطالب بيا األحزاب الكردية منذ فترة

طويمة كجزء من الدولة الكردية .سيما محافظة كركوك التي تضم حقول نفط كبيرة جعميا مثا ار
لمنزاع والخبلفات بين االقميم والمركز  ،عموما اتخذت األزمة بين الحكومة المركزية واالقميم

مسارات ومظاىر عدة داخميا واقميميا ودوليا اىميا

()30

:ـ
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اثر االسحفحاء يف جعًيق األزية بني حكىية االقهيى وادلركس .

1ـ أصدرت المحكمة االتحادية العميا في الع ارق حكما بـ"عدم دستورية" االستفتاء الذي أجراه إقميم

كردستان العراق عمى استقبللو في الخامس والعشرين من أيمول/سبتمبر  2017وأعمنت المحكمة

االتحادية ،وىي أعمى سمطة قضائية في العراق ،في بيان عدم دستورية االستفتاء والغاء اآلثار
والنتائج كافة المترتبة عميو .

واعتبرت المحكمة في قرارىا أن "األمر اإلقميمي المنوه عنو آنفاً وفقا لقرار المحكمة واجراء

االستفتاء بناء عميو يتعارض ويخالف أحكام المادة ( )1من الدستور والتي تنص عمى:

جميورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقمة ذات سيادة كاممة" .وأضافت "بناء عميو فإن حكم

المحكمة أكد أن االستفتاء ال سند لو من الدستور ومخالف ألحكامو"( .)31حيث نصت المادة
السادسة من قرار المحكمة االتحادية العميا الصادر بتاريخ  " ، 2017/9/24ان الحكم
االتحادي قد خمق نوعا من المصالح المتبادلة بين مكونات الدولة االتحادية كما انو اسس

حالة من االعتمادية المتبادلة بين مواطني الحكومة االتحادية ومن ثم فأن انفصال أي اقميم
من حق مواطني االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في االقميم انم يقرروا االنفصال او

التصويت عمى االستقبلل من جانب واحد ألنو يؤدي الى االضرار بمصالح بقية المواطنين
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او محافظة غير منتظمة في اقميم من شانيا االضرار ببقية المواطنين  ،ونتيجة لذلك ليس

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

مواطني جميورية العراق وال ينفرد بو مواطنو االقميم او المحافظة غير المنتظمة بإقميم(." )32

وأصدرت الحكومة الكردستانية بيانا أعمنت فيو أنيا "تحترم تفسير المحكمة االتحادية العميا
لممادة األولى من الدستور" التي تنص عمى وحدة األراضي العراقية ،واعتبار ذلك التفسير

والتزام اقميم كردستان بو شرطاً اساسيا لمبدء بحوار وطني شامل" .ويسعى اإلقميم حاليا إلى
المناورة تجاه الحكومة االتحادية  ،حيث يدرس البرلمان االتحادي حاليا الميزانية الفدرالية
لمعام المقبل ،بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصيا لئلقميم المتمتع بالحكم الذاتي.

واتخذت الحكومة االتحادية مجموعة من االجراءات العقابية ضد إقميم كردستان

االستفتاء ،بينيا غمق المجال الجوي عمى مطارات االقميم(.)33

بعد

2ـ ايضا من التداعيات االخرى ليذا االستفتاء ىو خسارة اإلقميم لغالبية األراضي التي
سيطرت عمييا قوات البشمركة الكردية منذ العام  ،2003وخصوصا محافظة كركوك الغنية
بالنفط ،خبلل أيام فقط ومن دون مواجيات عسكرية مع القوات االتحادية المركزية .فبعد ان

كان االقميم يضم محافظة السميمانية وحمبجة ودىوك وأربيل فقط ،امتدت السمطات الكردية
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في انحاء العراق وما دام االمر كذلك فأن قرار االنفصال يجب اال يكون بمعزل عن جميع

وتوسعت منذ العام  2003في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصبلح الدين .

3ـ ترك االستفتاء الكردي تداعياتو الواضحة عمى صعيد التصريحات واالتيامات المتبادلة

بين الطرفين تمخض عنيا صدور العديد من المذكرات القضائية في بغداد بحق مسؤولين
أكراد .والذي قابمو المسؤولين االكراد بالمثل وفي خضم التوتر ،أعمن البارزاني تنحيو من

منصبو ،بعد فشل رىانو في الحصول عمى االستقبلل وبعيد ذلك ،أصدرت حكومة إقميم

كردستان العراق مذكرة اعتقال بحق  11مسؤوال عراقيا بينيم برلمانيون وقادة في فصائل
الحشد الشعبي.،

4ـ وعمى الصعيدين االقميمي والدولي اثار تحديد موعد إجراء استفتاء الستقبلل إقميم كردستان في
 25أيمول /سبتمبر  2017حفيظة الكثير من االطراف والجيات السياسية اإلقميمية والدولية ،حيث
عبرت بعض الدول السيما دول الجوار عن رفضيا القاطع ليذا االستفتاء ورفضت القوى اإلقميمية
تركيا وايران االستفتاء المميد لبلنفصال وعدم ضمان دعم الواليات المتحدة األمريكية لبلنفصال
()34

كردستان

.

واخيرا ،فقد جاء استفتاء اقميم كردستان ليأزم من الوضع القائم وليعمق الخبلفات القائمة اصبل بين
الحكومة االتحادية وحكومة اقميم كردستان مما يجعل العبلقة بين الطرفين مفتوحة عمى خيارات
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وما يمكن ان يترتب عميو من نتائج قد تسيم في تأزيم الوضع بين الحكومة االتحادية وحكومة إقميم

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

كردس تان في ضوء الفرص والتحديات التي تطرحيا البيئتين االقميمية والدولية والتي يمكن ان تؤثر
في تحديد مسارات العبلقة بين الطرفين .

اخلامتة وانحىصيات

عمى الرغم من إقرار الدستور العراقي لعام  2005بالفدرالية كأساس لقيام النظام السياسي في

العراق األان االنتقال من التجربة التاريخية لوجود دولة مركزية أحادية النظام الى دولة تعيد

دستورىا ليا بنظام فدرالي ال مركزي في ظل غياب ثقافة دستورية مشتركة ليس باألمر اليسير .

النتيجة الحتمية والتطبيقية ليذه النصوص الدستورية ىو والدة حكومة توافقية ينظم فييا السموك

السياسي عبر"الصفقات" فطبيعة اليوة القائمة في الييكل الدستوري لمببلد عرض الببلد ألزمات
وخبلفات وتناقضات عديدة بين مكونات الحكومة االتحادية تارة وبينيا وبين األقاليم والمحافظات ـ

سيما أقميم كردستان وعميو ليس من المعقول والواقع أن يتم االنفصال في اإلقميم وسط ىذه

المخ اوف واألزمات التي تضرب كردستان مع غياب التوافق السياسي حول عممية االستفتاء وكذلك
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عدة تسيم في تحديدىا اسموب الحكومة االتحادية وطريقة ادارتيا الزمتيا وتعامميا مع اقميم

األزمة االقتصادية التي يعاني منيا اإلقميم.

 ,والنتيجة الحتمية ليذه التناقضات ىو قيام حكومة تدار تفاصيل الحياة السياسية فييا وفقا لسياسة
"عقد الصفقات " داخل البرلمان لتحل بذلك ىذه اآلليات المستحدثة

والقواعدالدستورية لذا فأن الخروج من ىذا الواقع يقتضي:

محل التشريعات

 1ـ ضرورة العمل المشترك وتنسيق الجيود بين كافة القوى المشاركة في الحكومة الشيعية والسنية
والكردية إلنضاج الفكر الديمقراطي لدى النخب السياسية بما يساعدنا في بناء الدولة المدنية
الحديثة واالبتعاد قدر اإلمكان عن المفاىيم الضيقة كمفاىيم المحاصصة الطائفية واالثنية والعرقية
والقومية  ...الخ حتى ال تكون تمك القوى في موضع الدفاع عن وجودىا ضمن السمطة أكثر من

العمل عمى تحقيق مسؤوليتيا في إدارة الدولة وحرصيا عمى البناء الديمقراطي وىذا يتطمب من
الجميع االحتكام الى الدستور و تفعيل مؤسسات الدولة مثل المحكمة االتحادية وىيئة الرئاسة
والبرلمان العرافي في حل المشاكل العالقة بين الحكومة االتحادية وكافة األقاليم والمحافظات سيما

2ـ ضرورة حدوث توافق وطني في المشاكل االستراتيجية بين الحكومة االتحادية واقميم كردستان،
ويستدعي ذلك التوافق القبول بأنصاف الحقوق بين جميع االطراف المتنازعة في االزمات
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اقميم كردستان.

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

األزمات.

3ـ وضع اليات عممية إلزالو حالة عدم الثقة بين الحكومة االتحادية واقميم كردستان وكذلك بين
القوى السياسية والقوى الكردية عبر أشراك الجميع في الق اررات السياسية الميمة خصوصا ما
بين الحكومة االتحادية واقميم كردستان.

4ـ أن تقوم الحكومة االتحادية بتفعيل المادة  140بعد إقرارىا بالدستور والتصويت عمييا من
الشعب العراقي ولذا من االىمية تفعيل المجان العاممة عمى تمك المادة من قبل الحكومة االتحادية

أو أتخاذ التدابير الممكنة التي من شأنيا حل الخبلف حول تمك المادة .
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االستراتيجية وتجنب الوصول بتمك األزمات الى الصدامات العسكرية ميما كان حجم تمك

أىمية االستفادة من تجارب الدول االخرى في حل المشاكل االستراتيجية في العممية السياسية

بالعراق.

7ـ ضرورة االستفادة من الجيات الدولية كمنظمة االمم المتحدة وبعض المؤسسات العالمية في
حل االزمات الخطيرة في العراق.

انعدد 62

- 44 -

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

 1ـ عبد المنعم أحمد ابو طبيخ  ،توزيع االختصاصات في الدولة الفدرالية دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير مقدمة الى كمية القانون والسياسة  ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك  ،ص44.

2ـ المصدر نفسو  ،ص45.

3ـ أنظرنص المادة ( )110من الدستور العراقي لعام .2005

4ـ نص المواد (116ـ 117ـ 120ـ  )121من الدستور العراقي .
5ـ أكرم حسام أخرون  ،الفدرالية واألقاليم في العراق حل لؤلزمة أم خطوة نحو التقسيم  ،مركز
بغداد لبلستشارات والتدريب واألعبلم www.baghdadcenter.net/print-88.html 1/26 ،

6ـ نص المادة ( )114من الدستور العراقي لعام . 2005

7ـ عبد الرحمن رحيم ،البلمركزية اإلدارية والبلمركزية الفيدرالية وأوجو المقارنة بينيما ،مجمة القانون
والسياسة  ،كمية القانون والسياسة جامعة صبلح .الدين ،السنة األولى العدد األول  ،حزيران،
،1994ص139

8ـ د .أسراء عبلء الدين واخرون  ،اختصاصات وسمطات األقاليم والمحافظات وعبلقتيا بالحكومة

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

اذلىايش

االتحادية حسب دستور  ،2005بحث مقدم الى اعمال المؤتمر العممي السنوي الثالث لسكول
العموم السياسية  ،جامعة سميمانية 16،ـ 18ـ 2012في مستقبل العراق في ظل المتغيرات المحمية

واإلقميمية والدولية ،ط.2013 ، 1ص 419ومابعدىا .

9ـ أكرم حسام أخرون  ،الفدرالية واألقاليم في العراق حل لؤلزمة أم خطوة نحو التقسيم  ،مصدر

سبق ذكره.

10ـ عبد المنعم أحمد ابو طبيخ  ،توزيع االختصاصات في الدولة الفدرالية دراسة مقارنة ،مصدر

سبق ذكره .

11ـ ينظر نص المادة ( )140من الدستور العراقي لعام . 2005

12ـ نعمة العبادي  ،الموقع الجيوسياسية والمعنوي لكركوك وأثره في االستقرار المحمي واإلقميمي ،
بحث غير منشور مقدم الى مؤتمر القوى الوطنية حول كركوك مدينة عراقية  ،إسطنبول ،تموز،

2009.
انعدد 62

13ـ المصدر نفسو.
14ـ المصدر نفسو.

- 46 -

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

الوثيقة S/2013/154 12/March/2013:

16ـ المصدر نفسو .

17ـ مشرق عباس  ،بغداد واربيل تنازع دستوري أم "تنازع في الدستور" العراق قوس أزمات متفجر

من خانقين الى سنجار حول السمطة وحدود الفدرالية  .الرابط

"http://www.daralhayat.com/special/features/10-2008/Article-20081002-
be9250bf-c0a8-10ed-00aa-b9bd34f6a2f8/story.html

18ـ كردستان العراق عبلقات ممتبسة ونوايا مستترة  ،شبكة النبأ المعموماتية

www.annabaa.org
19ـ مشرق عباس  ،مصدر سبق ذكره.

20ـ بغداد اور نيوز  ،بوادر أزمة جديدة بين بغداد واربيل  ،الرابط

www.uragency.net/index.php/2012-03-11-16-31.../14844-122

21ـ المصدر نفسو .

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

15ـ أنظر نص التقرير الثاني لؤلمين العام المقدم عمبل بالفقرة  6من القرار  )2012( 2061في

22ـ عزيز الحافظ ،أزمة متقدة بين بغداد واقميم كوردستان ،الرابط
almothaqaf.com/jupgrade/index.php/maqal/62478.html

23ـ "تأميم النفط "في كوردستان تثير أزمة جديدة بين بغداد واربيل الرابط

aliraqtimes.com/ar/print/485.html

24ـ جوست ىمت مان  ،المعركة النفطية في العراق  ،مجموعة األزمات الدولية  ،سبتمبر 2012.
25ـ صافيناز محمد احمد  ،ىل بات استقبلل كردستان واقعا ؟ مركز االىرام لمدراسات
acpss.ahram.org.eg/News/16344.aspاالستراتيجية

26ـ المصدر نفسو
27ـ المصدر نفسو

28ـ صادق الطائي ،استفتاء كردستان العراق بين االنفصال والتيديد صحيفة القدس العربي
المؤرخة في .2017/6/21

.cpss.ahram.org.eg/News/16344.asp

30ـ انظر نص المادة السادسة من قرار المحكمة االتحادية العميا في العراق بشان االستفتاء في
األقاليم والمحافظات غير المنضبطة بإقميم الصادر بتاريخ .2017 /9/14

- 40 -

انعدد 62

29ـ صافيناز محمد احمد  ،ىل بات استقبلل كردستان واقعا  ،مصدر سبق ذكره

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

32ـ انظر نص المادة السادسة من قرار المحكمة االتحادية العميا في العراق بشان االستفتاء في
األقاليم والمحافظات غير المنضبطة بإقميم الصادر بتاريخ .2017 /9/14

33ـ اقميم كردستان العراق يعمن احترامو قرار المحكمة العميا حظر االنفصال

http://www.albayan.co.uk/event.aspx?ID=14401

اقعا؟  -مركز األىرام لمدراسات
24ـ ىل بات استقبلل كردستان و ً
..acpss.ahram.org.eg/News/16344.asp

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

31ـ راجع نص المادة االولى من الدستور العراقي لعام 2005.

انعدد 62

- 44 -

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

1ـ د .أسراء عبلء الدين واخرون  ،اختصاصات وسمطات األقاليم والمحافظات وعبلقتيا بالحكومة
االتحادية حسب دستور  ،2005بحث مقدم الى اعمال المؤتمر العممي السنوي الثالث لسكول
العموم السياسية  ،جامعة سميمانية 16،ـ 18ـ 2012في مستقبل العراق في ظل المتغيرات المحمية

واإلقميمية والدولية ،ط2013. ، 1

2ـ اقميم كردستان العراق يعمن احترامو قرار المحكمة العميا حظر االنفصال
http://www.albayan.co.uk/event.aspx?ID=14401

3ـ أكرم حسام أخرون  ،الفدرالية واألقاليم في العراق حل لؤلزمة أم خطوة نحو التقسيم  ،مركز
بغداد لبلستشارات والتدريب واألعبلم www.baghdadcenter.net/print-88.html 1/26 ،

4ـ بغداد اور نيوز  ،بوادر أزمة جديدة بين بغداد واربيل  ،الرابط

www.uragency.net/index.php/2012-03-11-16-31.../14844-122

5ـ "تأميم النفط "في كوردستان تثير أزمة جديدة بين بغداد واربيل الرابط

aliraqtimes.com/ar/print/485.html

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

ادلصادر

6ـ جوست ىمت مان  ،المعركة النفطية في الع ارق  ،مجموعة األزمات الدولية  ،سبتمبر 2012.
7ـ صافيناز محمد احمد  ،ىل بات استقبلل كردستان واقعا ؟ مركز االىرام لمدراسات
acpss.ahram.org.eg/News/16344.aspاالستراتيجية

8ـ صادق الطائي ،استفتاء كردستان العراق بين االنفصال والتيديد صحيفة القدس العربي المؤرخة

في .2017/6/21

8ـ عبد الرحمن رحيم ،البلمركزية اإلدارية والبلمركزية الفيدرالية وأوجو المقارنة بينيما ،مجمة القانون
والسياسة  ،كمية القانون والسياسة جامعة صبلح .الدين ،السنة األولى العدد األول  ،حزيران،
.1994

9ـ كردستان العراق عبلقات ممتبسة ونوايا مستترة  ،شبكة النبأ المعموماتية www.annabaa.org
10ـ مشرق عباس  ،بغداد واربيل تنازع دستوري أم "تنازع في الدستور" العراق قوس أزمات متفجر
من خانقين الى سنجار حول السمطة وحدود الفدرالية  .الرابط
be9250bf-c0a8-10ed-00aa-b9bd34f6a2f8/story.html

- 43 -

انعدد 62

"http://www.daralhayat.com/special/features/10-2008/Article-20081002-

رلهة ادلسحُصرية نهدراسات انعربية واندونية

بحث غير منشور مقدم الى مؤتمر القوى الوطنية حول كركوك مدينة عراقية  ،إسطنبول ،تموز،

2009.

12ـ نص المادة ( )110من الدستور العراقي لعام 2005.

13ـ نص المواد (116ـ 117ـ 120ـ  )121من الدستور العراقي .
14ـ نص المادة ( )114من الدستور العراقي لعام . 2005
15ـ نص المادة ( )140من الدستور العراقي لعام . 2005

16ـ نص التقرير الثاني لؤلمين العام المقدم عمبل بالفقرة  6من القرار  )2012( 2061في الوثيقة
S/2013/154 12/March/2013:
17ـ نص المادة السادسة من قرار المحكمة االتحادية العميا في العراق بشان االستفتاء في األقاليم
والمحافظات غير المنضبطة بإقميم الصادر بتاريخ .2017 /9/14

18ـ نص المادة االولى من الدستور العراقي لعام 2005.

19ـ نص المادة السادسة من قرار المحكمة االتحادية العميا في العراق بشان االستفتاء في األقاليم

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

11ـ نعمة العبادي  ،الموقع الجيوسياسية والمعنوي لكركوك وأثره في االستقرار المحمي واإلقميمي ،

والمحافظات غير المنضبطة بإقميم الصادر بتاريخ .2017 /9/14

20ـ عبد المنعم أحمد ابو طبيخ  ،توزيع االختصاصات في الدولة الفدرالية دراسة مقارنة ،رسالة

ماجستير مقدمة الى كمية القانون والسياسة  ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك  ،ص.44

انعدد 62

- 43 -

