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 االفتتاحية بقلم رئيس التحرير

يش���كل وجود القانون العادل األس���اس المتين 
لصيانة حقوق وحريات االفراد، بصرف النظر 
ع���ن انتماءاتهم العرقية والطبقية ومش���اربهم 
الفكري���ة، طالم���ا تجمعهم رابط���ة المواطنة 
الواح���دة. ولكن وجود القان���ون العادل لوحده 
ال يكفي لضم���ان التمتع به���ذه الحقوق، ما لم 
يقترن بوجود سلطة نزيهة وشفافة وقوية تتكفل 
بتطبيق���ه، فالنصوص القانوني���ة بدون تطبيق 
مج���رد لغو فارغ ال طائل من ورائه، وحبر ال 

تساوي قيمة الورق الذي تكتب عليه.
ان ال���دول س���عيدة الحظ هي تل���ك التي تجمع 
وضع النص القانون���ي العادل بالتطبيق الجيد، 
فتختط لنفس���ها طريقا مس���تقيما نحو الكرامة 
والمجد الف���ردي والحض���اري. وتبرز أهمية 
القانون ال من حيث دوره المؤثر في موضوع 
الحقوق والحريات، ب���ل يمتد تأثيره  اإليجابي 
الحاس���م الى تماس���ك المجتمع وحماية الوحدة 
الجغرافية للدولة، فالتاريخ يخبرنا ان كثيرا من 
الدول انهارت وتشرذمت ال لضعف في قوتها 
العس���كرية، وانما ألنها وقع���ت ضحية قانون 
ظالم، او حكم غاشم حرف القانون عن مراميه، 
مما ق���اد الى تذم���ر ونف���ور مواطنيها وعدم 
ش���عورهم باالنتماء وال���والء لها، على عكس 
الحال في الدول التي عززت ش���عور ش���عبها 

بهويته الوطنية الواحدة، من خالل عيش���ه في 
كنف قانون عادل كان القصد من سنه وتطبيقه 

تحقيق المصلحة العامة.
وإدراك أهمية وجود القانون في نهضة االفراد 
والدول، يحفز جميع المهتمين بخير بلدانهم الى 
إيالء هذا الموضوع ما يس���تحقه من االهتمام 
والعناية الفائقة، لذا صممنا في مركز الدراسات 
االس���تراتيجية في جامعة كربالء ان ال تفوتنا 
الفرصة في تس���ليط الضوء عل���ى هذا االمر 
في معظم نش���اطاتنا البحثية، من اجل تطوير 
وتعزيز المنظومة القانونية الجيدة في العراق؛ 
ألننا نع���رف ان نجاح التجرب���ة الديمقراطية 
في بلدنا يقترن بش���كل وثيق بوجود مثل هكذا 
منظومة. ولكي يأخذ هذا االهتمام بعدا منهجيا 
اكثر تأثيرا وتركيزا، فقد قام قس���م الدراس���ات 
القانوني���ة في المرك���ز، والذي تم اس���تحداثه 
خالل هذه السنة )2017( بالعمل على اصدار 
نش���رة قانونية ش���هرية متخصصة تم تسميتها 
ب� )الراصد القانون���ي(، وفي العدد األول لهذه 
النشرة سيجري التركيز على ملف حماية وحدة 
األرض العراقية، بعد تجربة االستفتاء الكوردي 
الفاشلة، اذ يحاول ُكتاب هذا العدد تنبيه القارئ 
المتخص���ص والمهتم الى الثغ���رات القانونية 
)في القانون العراق���ي والدولي( والتي جعلت 
من خطوة االس���تفتاء المذكور غير منس���جمة 
مع النصوص القانونية، على الرغم من اللغط 
واالرباك الواضح ال���ذي اختلقه الداعمون لها 
في داخل العراق وخارجه. ونحن اذ ننشر هذا 
العدد ال نخفي تمنياتنا لجميع الباحثين في القسم 
بدوام النجاح والتألق، وان يجد القراء فيه وفي 
االع���داد التالية منه ما يش���بع طموحهم باتجاه 

ترسيخ المعرفة القانونية في بلدنا.
واهلل ولي التوفيق.

احرتام القانون وحماية الوحدة الوطنية
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مشروعية األنفصال
في ضوء المبادئ الدستورية:

يق���وم النظام الدولة في العراق على أس���اس 
اتحادي كما ورد في المادة االولى من دستور 
العراق لع���ام 2005)جمهورية العراق دولة 
اتحادي���ة واحدة مس���تقلة ذات س���يادة كاملة( 
ون���وع االتحاد هو اتح���اد فدرالي ويتفق كال 
من القانون الدس���توري والقانون الدولي على 
للنظ���ام االتحادي  مجموعة م���ن خصائص 
الفدرالي أو ما يطلق عليها مظاهر الوحدة في 

المجال الخارجي:
الدولة . 1 الخارج���ي: ان  التعامل  احت���كار 

االتحادي���ة وحدها هي الت���ي تتمتع - في 
األصل - بحق التعامل الخارجي مع الدول 
األجنبي���ة أو المنظمات الدولي���ة, بإبرام 
المعاهدات, وإقامة التمثيل الدبلوماس���ي, 
وإنش���اء العالق���ات التجاري���ة والثقافية 
وغيرها من العالقات الدولية, وكذلك مع 

دولة أو دول أجنبية.
وحدة جنسية الدولة: فالجنسية التي يتمتع . 2

به���ا مواطنو دولة االتحاد واحدة بصرف 

النظر عن الدوي���الت التي ينتمون إليها. 
وذلك لتعلق األمر بشعب دولة واحدة.

وحدة إقليم الدولة: يقوم االتحاد المركزي . 3
على إقلي���م موحد يمثل الكيان الجغرافي, 
للدول���ة االتحادية ف���ي مواجه���ة العالم 
الخارج���ي, ويتكون من مجم���وع أقاليم 

الدويالت المكونة لالتحاد.
ولكي يستقل أي جزء من اقليم الدولة البد أن 
يتم ذلك إما نص دس����توري يجيز االستقالل 
كما في  الدستور السوفيتي الذي كان يعطي 
الح����ق العضاء االتحاد حق االنفصال منه ، 
أو بأتفاق رس����مي مابين الحكومة المركزية 
والحكومة المحلية كما في جنوب الس����ودان 
الذي حصل على االستقالل بناء على استفتاء 
ناج����ح باالتفاق مابي����ن  حكومة الس����ودان 

وجنوب السودان.
وعلى ضوء ماتقدم يثار التس���اؤل التالي: هل 
هنالك اس���اس قانوني دستوري يستطيع اقليم 
كوردس���تان  ان يستند اليه او يستمد منه حقه 

الجراء االستفتاء حول االستقالل ؟
بالنسبة للدستور العراقي لعام 2005 اقر إقليم 
كردس���تان العراق كأقليم قائم قبل وضع هذا 
الدستور وهو جزء من إقليم العراق ،كما جاء 

في المادة )117(:
اواًل :�  يقر هذا الدس���تور، عن���د نفاذه، اقليم 

كردستان وسلطاته القائمة، اقليمًا اتحاديًا.
ثانيًا :� يقر هذا الدستور، االقاليم الجديدة التي 

تؤسس وفقًا الحكامه.
ولم يشر الدس���تور إلى حق استقالل إي اقليم 
عن العراق بل على خالف ذلك اكد في المادة 

ا�شتفتاء كرد�شتان العراق بني ال�شرعية وامل�شروعية

م.د. روافد الطيار
رئي�س ق�شم الدرا�شات القانونية
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االولى منه على إن هذا الدستور ضامن لوحدة 
العراق المادة )1(:

)جمهورية العراق دولٌة اتحادية واحدة مستقلٌة 
ذات سيادة كاملة، نظام الحكم  فيها جمهورٌي 
نياب���ٌي )برلماني( ديمقراطٌي وهذا الدس���تور 

ضامن لوحدة العراق.(
تم وضع هذا الدس���تور من قبل لجنة ضمت 
اعضاء من قبل كل مكونات الشعب العراقي 
من ضمنهم خمسة عشر عضوا من التحالف 
الكردستاني بزعامة جالل الطالباني ومسعود 
البارزان���ي ، وأقّر الدستوربأس���تفتاء وطني  

بموافقة 78% من المصوتين. 
وعليه فان اي مخالفة الحكام الدس���تور النافذ 
من قب���ل اي اقليم او محافظة يع���د عصيانًا 
وتمردًا على الشرعية التي اقرها أغلب ابناء 

العراق بمحض ارادتهم من دون اكراه .
وبعد نفاذ الدس���تور العراق���ي عام 2006 
وضع إقليم كردستان العراق دستور االقليم 
لع���ام 2008 والذي تضمن في الباب األول 
وال���ذي يحمل عنوان )المبادئ األساس���ية( 
المادة: 1 )كردس���تان �� العراق إقليم ضمن 

دولة العراق االتحادية(.
وأيضا أش���ار في المادة: 7 منه إلى ممارسته 
لح���ق تقرير المصي���ر واختي���اره الحر في 
االنضم���ام إلى الدول���ة العراقي���ة االتحادية 
)لش���عب كردس���تان العراق الحق في تقرير 
مصيره بنفس���ه، وقد اخت���ار بإرادته الحرة 
أن تك���ون كردس���تان العراق إقليم���ًا اتحاديًا 
ضمن العراق طالم���ا الُتزم بالنظام االتحادي 
التع���ددي وحقوق  البرلماني  الديموقراط���ي 
اإلنسان الفردية والجماعية وفق ما نص عليه 

الدستور االتحادي.( 
إذا اشترط الشعب الكردي لألستمرار ضمن 
الدولة االتحادية العراقية تحقق شرطين وهما 
األلت���زام بالنظام االتح���ادي الديموقراطي و 
وحقوق اإلنس���ان الفردية والجماعية، ولم يتم 
االخالل ب���أي من هذين الش���رطين من قبل 

الحكومة االتحادية.
وبالتالي فإن الش���عب الكردي قد مارس حقه 
في تقرير مصيره بأستفتاء 15تشرين الثاني 
لعام 2005 حول دس���تور العراق النافذ وأكد 
ذلك في نصوص دستوره ويعد هذا االستفتاء 

غير دستوري.
الحلول:

من وجهة نظرنا نقترح مجموعة من الحلول 
ألنه���اء االزمة مابي���ن الحكوم���ة االتحادية 

وحكومة االقليم وهي :
تعزي���ز الهوية الوطنية للش���عب الكردي . 1

والعربي والتأكيد على إنه مايميز الشعب 
العراق���ي هو تع���دد االدي���ان والطوائف 
والمذاه���ب وهذا مصدر لق���وة العراق، 
فلوال قوات الحش���د الش���عبي من وس���ط 
وجن���وب العراق وقوات البش���مركة من 
ش���مال العراق لما تمكنا من القضاء على 

تنظيم داعش االرهابي.
تفعيل المادة 140 من الدس���تور العراقي . 2

الناف���ذ والمتعلقة بالم���ادة 58 من قانون 
إدارة الدول���ة للمرحل���ة االنتقالية والتي 

تتضمن الفقرات االتية:
)إعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، 
وإذا تعذر ذل���ك على الحكومة تعويضهم 
تعويضا عادال - تصحي���ح القومية فعلى 
الحكوم���ة إلغ���اء جميع الق���رارات ذات 
الصلة، والسماح لألشخاص المتضررين، 
بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم 
العرق���ي بدون إك���راه أو ضغط – إعادة 
تنظيم الحدود اإلدارية - إجراء التس���وية 
النهائي���ة لألراضي المتنازع عليها، ومن 
ضمنه���ا كرك���وك، إلى حين اس���تكمال 
اإلجراءات أعاله، وإجراء إحصاء سكاني 
عادل وشفاف ، آخذًا بنظر االعتبار إرادة 

سكان تلك األراضي(.
تفعيل المادة )65( من الدستور والمتعلقة . 3
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بإنش���اء مجلس االتحاد وهو أحد مجلسي 
الس���لطة التش���ريعية االتحادية ، ويضم 
ممثلين بش���كل متس���اوي ع���ن االقاليم 
والمحافظ���ات غير المنتظم���ة في إقليم ، 
حيث يعد وجود هذا المجلس من ش���روط 
تحقق النظ���ام البرلماني ، إضافة إلى إنه 
يعطي صالحيات أكثر لألقاليم في أتخاذ 

القرار السياسي للدولة.
دور السلطة التشريعية

في مواجهة االستفتاء الكردي:
صوت مجلس النواب في جلس���ته االعتيادية 
الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور 
س���ليم الجبوري رئي���س المجلس، وبحضور 
184 نائبا اليوم االربعاء 2017/9/27، على 
الصيغة النهائية لقرار نيابي برلماني بش���ان 
استفتاء اقليم كردس���تان ولخطورة األوضاع 
الحالية وتداعياتها الت���ي تهدد مصير الوطن 
بسبب إصرار س���لطة إقليم كوردستان على 
إجراء االس���تفتاء، وباس���تضافة السيد حيدر 

العبادي رئيس مجلس الوزراء.
وقد تمخض اجتماع مجل����س النواب العراقي 
عن إصدار قرار نيابي تضمن 12 بندا: حيث 
صوَّت المجلس على قرار نيابي بشان استفتاء 
اقليم كردستان تضمن عّد اجراء االستفتاء من 
قبل الس����لطة في اقليم كردستان غير دستوري 
ومخالفا إلحكام المادة 1 من الدس����تور، والتي 
تنص بالقول: )إن هذا الدستور ضامن لوحدة 
الع����راق(. وعليه يعد االس����تفتاء باطال، كما 
تبطل كل االجراءات المترتبة عليه، كما الزام 
مجلس الن����واب القائد العام للقوات المس����لحة 
باتخاذ كافة االجراءات الدس����تورية والقانونية 
للحفاظ على وح����دة العراق، واصدار اوامره 
للقوات العسكرية بالعودة واالنتشار في جميع 
بالمناطق المتن����ازع عليها، وبضمنها كركوك 
والتي كانت متواجدة فيها قبل 2014/6/10. 
وتضم����ن البن����د الثال����ث التأكيد عل����ى تنفيذ 

القرارات المتخ����ذة من قبل المجلس الوزاري 
لألمن الوطني في جلس����ته االخيرة، ال س����يما 
قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ 
االس����تفتاء، ومن بينهم رئيس س����لطة االقليم 
المنتهي����ة واليت����ه وتقديمه����م للمحاكمة؛ وفقا 
للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين 
الكرد العاملين في مؤسسات الدولة االتحادية.

أما البن���د الرابع من ق���رار مجلس النواب 
تضم���ن االمر بغلق المناف���ذ الحدودية التي 
تقع خارج سيطرة الس���لطة االتحادية، وعّد 
البضائع الت���ي تدخل منه���ا بضائع مهربة 
مع االس���تعانة بدول الجوار من أجل التخاذ 
التدابير الالزمة من اجل مس���اعدة الحكومة 

العراقية في انجاز مهامه.
والزم مجلس النواب العراقي في البند الخامس 
من قراره الحكومة إلعادة الحقول الشمالية في 
كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف 
وسيطرة وزارة النفط االتحادية، ومنع تدخل 

اي من االحزاب النافذة في تلك المناطق.
واشار القرار الى ضرورة اتخاذ االجراءات 
الكفيلة بتنفيذ القرارات الصادرة من السلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم 
كردستان، السيما قرار اقالة محافظ كركوك 
واستمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف 
المناص���ب في عملهم، وضم���ان أمنهم ممن 
لم يش���اركوا في االس���تفتاء. وعلى الحكومة 
استدعاء الس���فراء والممثلين في الدول التي 
لديه���ا ممثليات ومكاتب ف���ي االقليم لغرض 
ابالغهم باغالق تل���ك الممثليات والقنصليات 
ونقلها الى محافظات خارج اقليم كردس���تان، 
ودع���وة رئي���س الجمهورية للقي���ام بواجبه 
المنصوص عليه في الدس���تور خاصة المادة 
67 منه؛ على اس���اس م���ن كونه رمز وحدة 
العراق، والممثل لسيادة البالد، والساهر على 
ضم���ان االلتزام بالدس���تور، والمحافظ على 
اس���تقالل العراق وس���يادته ووحدة وسالمة 
المصالحة  اس���تراتيجية  وتنفي���ذ  اراضي���ه، 
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الوطني���ة على قاعدة تغلي���ب الهوية الوطنية 
للشعب العراقي، والعمل على اعادة النازحين 
الى مناطقهم وتهيئة جميع الوس���ائل لتحقيق 
ه���ذا الهدف بإع���ادة االعمار ف���ي المناطق 
المتضررة، واستمرار جميع الموظفين الكرد 
في مناصبهم ممن لم يش���اركوا في االستفتاء، 
واخي���را اكد مجلس النواب على ان الش���عب 
الكردي هم جزء من الشعب العراقي تحرص 
الحكوم���ة العراقية على الحفاظ على الروابط 
االجتماعية كونهم مكونا اساسيا من مكونات 

الشعب العراقي.
نالحظ ان مجلس النواب وقف لجانب الحكومة 
بكل اجراءاتها الدس���تورية والقانونية للحفاظ 
على وحدة البلد، وهذه من الحاالت والمواقف 
النادرة التي تدل على حقيقة التصدي لألزمة 
الكردية، والح���ذر من التداعي���ات الخطيرة 

لالستفتاء الذي تم بشكل مفاجئ.
استفتاء كردستان العراق

بيـن المطــرقة والســندان:
نهض القض���اء االتحادي ممس���كا بمطرقته 
واص���در الحكم )عدم دس���تورية االس���تفتاء 
الجاري في 25 /2017/9 في إقليم كردستان 
الع���راق والمناطق األخرى التي ش���ملت به 

وإلغاء اآلثار والنتائج كافة المترتبة عليه( .
هذا القرار الذي انتظره الش���عب العراقي منذ 
عزم مسعود برزاني إجراء االستفتاء واتخاذ 
االم���ر االقليمي رقم )106( في التاس���ع من 

حزيران 2017.
وج���اء هذا القرار بعد مجموعة من القرارات 
المتتالي���ة والحكيمة من قبل القضاء االتحادي 
العراقي ابتداًء بأصدار االمر الوالئي وانتهاًء 

بالغاء االستفتاء.
حيث أصدرت المحكمة االتحادية العليا، يوم 
االثنين، الثامن عش���ر من ش���هر ايلول عام 
2017 ، حكم���ًا “والئيًا” بايق���اف اجراءات 
استفتاء كردستان المقرر اجراؤه في 25 من 

ش���هر ايلول بموجب االمر الرئاس���ي المرقم 
)106( في 8 /6 /2017 الصادر عن رئاسة 
اقليم كردستان لحين حس���م الدعاوى المقامة 
بعدم دستورية القرار المذكور، مبينة بان ذلك 
اس���تنادًا إلى احكام المادة )151( من قانون 
المرافعات المدنية رقم )83( لس���نة 1969؛ 
وذلك بناء على الطلبات الواردة للمحكمة من 
جهات متعددة، ومن ضمنها الطلب المقدم من 
االمانة العامة لمجل���س الوزراء أصدار أمر 

والئي بإيقاف إجراءات االستفتاء.
ان للمحكمة االتحادية سلطة والئية على جميع 
السلطات في المحافظات واالقليم في العراق 
بما فيها السلطة المركزية، فيما شدد بان قرار 
المحكمة ملزم إلقليم كردس���تان وعدم تطبيقه 
يعرض المخالفين للمس���ائلة القانونية، وذلك 
استنادا للمادة )94( من الدستور العراقي لعام 
2005: “قرارات المحكم���ة االتحادية العليا 

باتة وملزمة للسلطات كافة”.
 والقضاء الوالئي ق���رار وقتي يتخذه القاضي 
بناًء على طلب احد الخصوم واليش���ترط في 
اص���داره ان يكون في مواجهة الخصم، وهو 
يقوم على ركنين، هما: االس���تعجال ووجود 
نص قانوني يجوز اص���دار االمر. وبتخلف 
اي ركن اليج���وز للقاضي اصدار مثل هكذا 
امر كما ل���و كان االمر المطل���وب اصداره 
اليتوافر فيه ركن االستعجال فال يخل ضمن 
نطاق القضاء الوالئي، وانما يدخل في والية 

المحكمة العامة.             
وبالرغم من الزامية قرار المحكمة االتحادية 
العليا اال ان حكومة أقليم كردس���تان العراق 

بقية مصممة على اجراء االستفتاء
وفي التاسع والعشرين من تشرين األول عام 
2017 اص���درت المحكم���ة االتحادية العليا 
قرارها ذي العدد 113/اتحادية / 2017؛ بناًء 
على طلب من االمانة العامة لمجلس النواب/ 
الدائرة البرلمانية طالبا تفسير عبارة )المناطق 
االخرى المتن���ازع عليها ( الواردة في المادة 
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)140( من الدستور من حيث :
تعريف المناطق المتنازع عليها من عدمه.. 1
ماه���و المعيار في تحديد ك���ون المنطقة . 2

متنازع عليها من عدمه.
من ه���ي الجه���ة المخول���ة بتحديد كون . 3

المنطقة المتنازع عليها من عدمه.
فت المحكمة المناطق المتنازع عليها بأنها  وعرَّ
المناطق التي تثور المنازعات عليها بين اقليم 
كردس����تان والحكومة االتحادية، وإن المعيار 
المتبع في تحدي����د كون المنطقة متنازع عليها 
م����ن عدمه هو نص المادة )53-أ ( من قانون 

إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعام 2004:
)أ - يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها 
الحكومة الرسمية لألراضي التي كانت تدار 
م����ن قبل الحكوم����ة المذكورة ف����ي 19 آذار 
2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل 
والس����ليمانية وكركوك وديال����ي ونينوى. إن 
مصطلح )حكومة إقليم كردستان ( الوارد في 
هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني، 
ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية 
اإلقليمية في إقليم كردستان...( على ان تبقى 
حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل .
أما الس���لطة المختصة بتحدي���د كون المنطقة 
المتنازع عليها من عدمه فهي السلطة التنفيذية 
اس���تنادا إلى المادة )140-أوال( من الدستور 

العراقي لعام 2005:
) أواًل: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات 
الالزمة الستكمال تنفيذ متطلبات المادة )58( 
م���ن قان���ون ادارة الدولة العراقي���ة للمرحلة 

االنتقالية بكل فقراتها.(
و قد أصدرت في الس���ادس من تشرين الثاني 
لعام 2017 تفسيرا للمادة األولى من الدستور 
العراقي والتي تنص على القول: )جمهورية 
العراق دول���ة اتحادية واحدة مس���تقلة، ذات 
سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي 
)برلماني( ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن 

لوحدة العراق(.

خلص���ت في���ه إلى أن ه���ذه الم���ادة والمواد 
الدس���تورية األخرى ذات العالقة أكدت على 
وح���دة العراق، والزمت الم���ادة )109( من 
الدستور الس���لطات االتحادية كافة بالمحافظة 

على هذه الوحدة.
في المقاب����ل أعلنت حكومة إقليم كردس����تان 
العراق احترامها لهذا القرار، وش����ددت على 
أن يؤسس  حكم المحكمة لحوار وطني يحل 
الخالف����ات ع����ن طريق الدس����تور؛ كون إن 
حكومة إقليم كردستان تلتزم دومًا بالبحث عن 
حل الخالفات بين السلطات االتحادية واإلقليم 
بط����رق دس����تورية وقانوني����ة، وانطالقًا من 
موقفها المع����روف المتمثل بالترحيب بجميع 
المبادرات بهذا االتجاه، وفي مقدمتها مبادرة 
آية اهلل العظمى الس����يد السيس����تاني، وبعض 
الش����خصيات العراقي����ة، وال����دول الصديقة 
للش����عب العراقي حول العودة إلى الدس����تور 
العراقي لح����ل الخالفات. ومن هذا المنطلق، 
تحترم تفسير المحكمة االتحادية العليا للمادة 

األولى من الدستور«.
وانتهاًء بقرار المحكمة االتحادية العليا الصادر 
في العشرين من تشرين الثاني 2017 والذي 

حسم االمر وقضى بإلغاء نتائج االستفتاء.
اذ ان قرار المحكم���ة  افاد بأن المدعى عليه 
رئيس إقليم كردستان عند توليه رئاسة اإلقليم 
قد أصدر إضاف���ة لوظيفته األم���ر اإلقليمي 
المرق���م )106( في يوم 2017/6/9، والذي 
أعلن���ه إعالميًا رئي���س ديوان رئاس���ة إقليم 
كردستان، وأيده المدعى عليهما رئيس مجلس 
محافظ���ة كركوك ومحاف���ظ كركوك إضافة 
لوظيفتيهما، والذي تضمن إجراء االس���تفتاء 
ي���وم 2017/9/25 ف���ي إقلي���م كردس���تان 
والمناطق األخرى خارج اإلقليم التي ش���ّملت 
باالستفتاء وقد جاء االس���تفتاء للمشمولين به 
بسؤال واحد ونصه: )هل توافق على استقالل 
الكوردس���تانية  والمناطق  كوردس���تان  إقليم 

خارج إدارة اإلقليم وإنشاء دولة مستقلة(.  
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وأكد أن »المحكمة وج����دت وبالهدف الذي 
س����عى إليه والغرض ال����ذي اجري من اجله 
االس����تفتاء وهو اس����تقالل إقليم كردس����تان 
والمناطق المشمولة باالستفتاء خارج اإلقليم 
عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام 
االتح����ادي لجمهورية الع����راق, الذي نصت 
عليه المادة )116( من الدستور والمتكون من 
الالمركزية  والمحافظات  واألقاليم  العاصمة 

واإلدارات المحلية«.
واش���ار إلى أن )األمر اإلقليمي المنوه عنه 
آنفًا وفقا لقرار المحكمة وإجراء االس���تفتاء 
بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة )1( 
من الدس���تور والتي تنص على )جمهورية 
العراق دول���ة اتحادية واحدة مس���تقلة ذات 
س���يادة كاملة , نظام الحك���م فيها جمهوري 
نيابي )برلماني( ديمقراطي وهذا الدس���تور 

ضامن لوحدة العراق(.
وإن هذه المادة التي تصدَّرت الدس���تور بعد 
ديباجت���ه كانت المحكمة االتحادي���ة العليا قد 
تولت تفس���يرها بالقرار الصادر عنها بتأريخ 
2017/11/6 وبعدد )122/اتحادية/2017(، 
والذي خلصت فيه إلى أن دس���تور جمهورية 
العراق لس���نة 2005 ال يجي���ز انفصال أي 
مكون من مكونات نظام���ه االتحادي الوارد 
ذكره في المادة )116( من الدس���تور, والذي 
ألزمت المادة )109( منه السلطات االتحادية 
الثالث المنصوص عليها في المادة )47( من 
الدستور وهي الس���لطات , وحسب ورودها 
تراتيبيًا في هذه المادة:  الس���لطة التش���ريعية 
والس���لطة التنفيذية والسلطة القضائية، وذلك 
بالمحافظ���ة على وح���دة العراق وس���المته 
واس���تقالله وس���يادته ونظام���ه الديمقراطي 
االتحادي. وبناًء عليه فان حكم المحكمة أكد أن 
االستفتاء الذي اجري في يوم 2017/9/25 
في إقليم كردس���تان وف���ي المناطق األخرى 
خارجه؛ ووفقًا لله���دف الذي اجري من اجل 
تحقيقه، وهو استقالل اقليم كردستان والمناطق 

األخرى خارجه التي ش���ّملت باالستفتاء, ال 
سند له من الدس���تور ومخالف ألحكامه عليه 
واس���تنادًا إلى أحكام الفقرة )ثالثًا( من المادة 
)93( من الدستور، قرر الحكم بعدم دستورية 
االستفتاء الجاري يوم 2017/9/25 في إقليم 
كردس���تان وفي المناطق األخرى التي شّملت 
به وإلغاء اآلثار والنتائج كافة المترتبة عليه.

وأكدت المحكمة أن قرارات المحكمة االتحادية 
العليا باتة وملزمة للسلطات الكافة استنادًا إلى 

المادة 94 من الدستور.
تمتع ق����رارات المحكم����ة االتحادي����ة العليا 
بش����كل  والموضوعية واعتمدت  بالحيادي����ة 
كبي����ر على النصوص الدس����تورية بعيدا عن 
االجتهاد، إال إنه بع����د صدور هذه القرارات 

ُيثار تساؤلين وهما:
ماذا يقص���د بإلغاء اآلث���ار والنتائج كافة - 

المترتبة على االستفتاء؟
ما م�����دى الزامي����ة ق����رارات المحكمة - 

على نط�����اق اقلي�م كردس������تان الع�راق 
والحكومة االتحادية؟

فيما يتعلق بالتس���اؤل االول فقد تم تفسير هذا 
النص من قبل اقليم كردستان العراق على انه 
يتعلق بإلغاء العقوبات التي فرضتها الحكومة 
االتحادية على االقليم؛ ولذلك توالت المطالبات 
من قبل االقليم ألنه���اء العقوبات المفروضة 
عليهم، إال اننا نرى ان التفسير الصحيح لهذا 
النص هو ألغاء اي احتمالية للمطالبة بالتمسك 
بهذا االس���تفتاء لالحتجاج به مستقبال واعالن 

االنفصال مجددا.
أما التس���اؤل الثاني فمن جان���ب قانوني تعد 
قرارات المحكمة االتحادية العليا باتة وملزمة 
للس���لطات الكافة اس���تنادًا إلى المادة 94 من 
الدستورالعراقي لعام 2005، أما على أرض 
الواقع لم يلتزم االقليم به���ذه القرارات بدليل 
لم يلتزم باألمر الوالئي بعدم اجراء االستفتاء 

الصادر من المحكمة االتحادية العليا.
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ا�شتفتاء اإقليم كرد�شتان يف �شوء القانون الدويل العام

م.د. يا�شر  املختار
باحث يف ق�شم الدرا�شات القانونية

لعب مبدأ حق الش���عوب ف���ي تقرير المصير 
دورًا هامًا في تاريخ النظام الدولي وما يزال؛ 
إذ نشأت الكثير من دول العالم على أساسه في 
فترات تاريخي���ة متعاقبة. ويرى فقهاء القانون 
الدول���ي أن هنالك مظهرين ف���ي تطبيق حق 
تقرير المصير، األول على المستوى الداخلي 
والثاني على المستوى الدولي، إذ ان مظهر حق 
تقرير المصير على المستوى الداخلي هو حق 
الش���عب في اختيار مؤسساته الوطنية بحرية، 
وش���كل الحكم ال���ذي يرغب ب���ه. وهذا الحق 
بهذه الرؤية يش���مل القوميات واألقليات ذات 
األعداد الكبيرة ضمن إطار الدولة. أما مظهر 
حق تقري���ر المصير على المس���توى الدولي 
فيتمثل في حصول الش���عوب على استقاللها، 
وفي تمتعها في حقوق الس���يادة على إقليمها، 
وعلى مواردها الطبيعية، وفي تحديد مركزها 
السياس���ي واالقتصادي على النظ���ام الدولي. 
وهذا الحق بهذه الرؤية يش���مل الشعوب التي 
هي واقعة تحت سيطرة االستعمار الخارجي.

ويتضمن ح���ق تقرير المصير للش���عوب من 
الناحية العملية، عدة تطبيقات وهي:

1- اختيار نوع النظام السياس���ي وشكل الحكم 
المناسب لها ضمن إطار الدولة.

2- التمتع بإقامة حكم ذاتي.
3- التح�����رر م���ن االس�����تعمار األج��نب���ي 

وتح��قيق االس��تقالل.
4- ان الح���اق أي جزء من دولة وضمه بإقليم 
دول���ة أخرى الب���د، يجب ان يت���م من خالل 

استفتاء شعبه.
5- تحقيق الوحدة.

واكتسب هذا الحق أو المبدأ أعاله صفة القاعدة 
القانوني���ة الدولية الملزمة، بع���د تضمينه في 
ميثاق األطلسي في 14 أب 1941، وتصريح 
األمم المتح���دة في 1 كان���ون الثاني 1942، 
وتصريح يالطا في 11 ش���باط 1945، وفي 
ميثاق األمم المتحدة: الديباجة، ف2 م1، م55، 
وفي قرارات الجمعية العامة: 1514/ 1960، 

و1803/ 1962، وغيرها.
ان التفس���ير الشائع لحق الش���عوب في تقرير 
المصير، يع���ود الى الش���عوب او األمم التي 
تخضع لسيطرة أجنبية او اس���تعمارية. والى 
هذا المعنى ذهبت الجمعية العامة في تنظيمها 
لعهدي الحقوق ع���ام 1966، إذ أكدت على: 
)حق الش���عوب في اختيار نظامها السياس���ي 
وطري���ق تقدمه���ا االقتص���ادي واالجتماعي 

والثقافي بحرية دون تدخل خارجي(.
وأكد ميثاق األم���م المتحدة في الفقرة )2( من 
المادة األولى على تقرير المصير من دون أن 
يح���دد مركزه القانوني: ه���ل هو مبدأ أم حق، 
ت بالقول: )إنماء العالقات الودية بين  فقد نصَّ
األمم، على أس���اس احترام المبدأ الذي يقضي 
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بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون 
لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير 

األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام(.
وفي الس���ياق ذاته ج���اءت المادة الخامس���ة 
والخمسون من الفصل التاسع الخاص بالتعاون 
ت  الدولي واالقتص���ادي واالجتماعي، إذ نصَّ
بالقول: )رغبته في تهيئة دواعي االس���تقرار 
لقيام عالقات س���ليمة  والرفاهية الضروريين 
ودية بين األمم، مؤسس���ه عل���ى احترام المبدأ 
الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بيت الشعوب، 

وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها(.
أما من ناحية القرارات الدولية حول موضوع 
االنفصال، فكان أهمها القرارات التي أصدرتها 

الجمعي���ة العامة، هو قراره���ا رقم )7/637( 
عام 1952، بأن: )يجري التحقق من رغبات 
الش���عوب عن طريق االس���تفتاء أو أية وسيلة 
ديمقراطية أخرى سليمة ويفضل أن يتم تحت 

إشراف األمم المتحدة(.
وأك���دت الجمعية العامة أيض���ًا في العديد من 
قراراتها على أن اإلعمال العالمي لحق الشعوب 
ف���ي تقرير المصير يتح���دد بالقواعد القانونية 
المنص���وص عليها في ميث���اق األمم المتحدة، 
وف���ي العهدي���ن الدوليين الخاصي���ن بحقوق 
اإلنس���ان، وكذلك في إعالن منح االس���تقالل 
للبلدان والش���عوب المستعمرة الوارد في قرار 
الجمعي���ة العام���ة )1514(، ال���دورة )15(، 
الم���ؤرخ 14 كان���ون األول 1960، الخاص 

للبلدان والشعوب المستعمرة،  بمنح االستقالل 
والذي تمي���ز بأهمية خاصة من حيث انه اتخذ 
محورًا استندت إليه كافة قرارات األمم المتحدة 
الالحق���ة والخاصة بحق تقري���ر المصير، إذ 
ت المادة )2( على القول: )لجميع الشعوب  نصَّ
الح���ق في تقري���ر مصيرها، وله���ا بمقتضى 
هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياس���ي 
وتس���عى بحرية الى تحقيق إنمائها االقتصادي 
واالجتماع���ي والثقافي(. وبه���ذه المادة يرتبط 
ح���ق تقرير المصير في التنمي���ة داخل الدولة 

األم، وليس االنفصال عنها.
وتشير الجمعية العامة باستمرار إلى القرارات 
ذات الصلة التي اتخذتها لجنة حقوق اإلنس���ان 
في الدورة الحادية والستين المنعقدة عام 2005 
والدورات السابقة، بشأن انتهاك حق الشعوب 
في تقرير المصير وغيره من حقوق اإلنس���ان 
نتيج���ة ألعمال التدخل والع���دوان واالحتالل 

العسكرية األجنبي. 
ومنها قرار الجمعية العامة في رقم )2/55(، 
المؤرخ في 8 أيلول 2000 المتضمن إعالن 
األمم المتحدة بش���أن األلفي���ة، و قرارها رقم 
)1/60(، الم���ؤرخ ف���ي 16 أيل���ول 2005 
المتضم���ن الوثيق���ة الختامي���ة لمؤتمر القمة 
العالمي لع���ام 2005، اللذي���ن يدعمان، في 
جمل���ة أمور، ح���ق الش���عوب الواقعة تحت 
السيطرة االستعمارية واالحتالل األجنبي في 

تقرير المصير.
والبد م���ن الق���ول ان هذا الح���ق كغيره من 
الحقوق، ليس حقا مطلق���ًا، إذ ترد عليه قيود، 
منها: قيد الحفاظ على الوحدة الوطنية للدولة، 
لذا فهو ال ينطبق عل���ى األقليات القومية التي 
تعيش في ظل دولة واح���دة، ومن ثم ال يعني 

االنفصال عن الدولة.
ومن المع����روف أن 99% من ش����عوب دول 
العالم هي ش����عوب مركبة، متعددة القوميات 
واألديان، ول����و تصورنا أن كل تلك القوميات 
تحقق االنفصال بحجة إعمال لحقها في تقرير 
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مصيره����ا، لوجدنا ظه����ور آالف الدول، مع 
آالف المش����اكل الحدودي����ة والعرقية والدينية 
وغيرها.. وهذا يؤدي إلى انهيار النظام الدولي 
المعاص����ر، ومن ثم تع����م الفوضى ويتعرض 
الس����لم واألمن الدوليين إل����ى الخطر، وتنتهي 

فعالية نظام األمن الجماعي.
وف���ي العالم العربي هناك س���ابقتان لدولتان 
حظيتا بالصف���ة الدولية عبر اس���تفتاء حق 
تقرير المصير، دون صراع مس���لح، وهما 
جيبوت���ي وجزر القمر، وقد نظمت فرنس���ا 
االس���تفتاء في الحالتين، كم���ا أن هناك 26 
حالة استفتاء على تقرير المصير من جانب 

واحد منذ عام 1991.

وعلى أساس من هذا، تم اإلقرار لتلك األقليات 
القومية في أن تتمتع بحقها في تقرير مصيرها 
داخل الدولة بالصيغ التي تالئمها. وهذه النتيجة 
تم اعتمادها في العراق، إذ اختار الكرد النظام 
االتحادي تعبيرًا عن حقهم في تقرير مصيرهم 
بع���د التغيير في عام 2003، من خالل إعالن 
االتحاد الفيدرالي الذي أصدروه في نفس العام.
وما تزال التبعات السياسية إلجراء حكومة إقليم 
كردستان العراق استفتاء على استقالل اإلقليم 
تترك آثارها بعد خطوة عارضتها غالبية دول 
العالم، لكن الموقف القانوني لالستفتاء تدعمه 
آراء خبراء وس���وابق تاريخي���ة، وليس مواد 

دستورية ودولية.
االس���تفتاء ال���ذي نتج عنه موافق���ة 92% من 

المصوتين على االستقالل عن العراق، تؤيده 
من منظور القانون الدولي فكرة حق الشعوب 
في تقري���ر المصير؛ ألنه يتمتع بأركان الدولة 
الثالثة: الش���عب واإلقليم والحكومة التي تسود 
على اإلقلي���م؛ كون حق الش���عوب في تقرير 
مصيره���ا منصوص عليه ف���ي الفصل األول 
من ميثاق األم���م المتحدة وكذلك العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية، والذي أيدته أيضًا 
محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري في 

قضيتي ناميبيا والصحراء الغربية.
التأثير السياسي العالمي:

ان اس���تمرار النزاعات والحروب في منطقة 
الشرق األوس���ط س���وف تؤدي إلى اإلخالل 
بالسلم واألمن الدوليين، لذلك رفضت استفتاء 
إقلي���م كردس���تان كل الدول دائم���ة العضوية 
ف���ي مجلس األمن، وه���ي: الواليات المتحدة، 
وروسيا االتحادية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، 
والصين، وقد أص���در مجلس األمن بيانًا بهذا 
الصدد، فضال عن تصريح األمين العام لألمم 

المتحدة برفضه لالستفتاء.
أ- بي�����ان مج��لس األم��ن بش����أن اس�����تفتاء 

إق���ليم كردس��تان:
أص���در مجلس األمن بيان���ًا باإلجماع في 21 
أيلول 2017، أبدى فيه معارضته لهذه الخطوة 
األحادي���ة، وأعرب عن قلق���ه إزاء التأثيرات 
المزعزع���ة لالس���تقرار، التي ق���د تنجم عن 
مشروع حكومة إقليم كردستان، إجراء استفتاء 
بصورة أحادي���ة الجانب، وع���ّد المجلس أن 
االستفتاء الذي يعتزم األكراد تنظيمه مقرر في 
وقت ما ت���زال فيه العمليات جارية ضد تنظيم 
داع���ش اإلرهابي، وحذر مجل���س األمن من 
أن إجراء االس���تفتاء يهدد أيضًا إعاقة الجهود 
الرامية لضمان عودة طوعي���ة وآمنة، ألكثر 
م���ن ثالثة ماليين نازح والج���ئ إلى ديارهم. 
وأك���د البيان على أن أعضاء المجلس يعبرون 
عن تمسكهم المس���تمر بسيادة العراق ووحدته 
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وسالمة أراضيه، ويدعون إلى حل أي مشكلة 
بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان، 
في إطار الدس���تور العراقي عبر حوار منظم 

وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي.
ب- موقف األمين العام لألم���م المتحدة حيال 

استفتاء إقليم كردستان:
ح���ث األمين الع���ام لألمم المتح���دة، انطونيو 
غوتيريش، س���لطات إقليم كردس���تان العراق 
على إلغاء االستفتاء الذي تعتزم تنظيمه بشأن 
االنفصال، محذرًا من أنه س���يصرف االنتباه 
عن الحاج���ة لهزيمة تنظيم داعش وإعادة بناء 
المناط���ق التي اس���تعيدت من أيدي مس���لحيه 

وعودة النازحين إليها.
وأكد األمين العام على أنه يحترم سيادة وسالمة 
ووحدة أراض���ي العراق، ويرى ضرورة حل 
كل القضاي���ا العالقة بين الحكوم���ة االتحادية 
وحكوم���ة إقليم كردس���تان عبر ح���وار منظم 

وتسوية بناءة.
وربما يدعي بعض المتابعين حق أهالي اإلقليم 
في تقرير مصيرهم بحرية، هذا صحيح، ولكن 
جرت العادة أن تتم إجراءات االس���تفتاء بحق 
»تقري���ر المصير« وفًقا لتواف���ق الدول ذات 
العالقة تحت س���قف األمم المتحدة، كما تم في 
اس���تفتاء »تيمور الشرقية« عام 1999، وتعدُّ 
منطقة »الصح���راء الغربية« خير مثال على 
عدم إمكانية إجراء االس���تفتاء؛ نظًرا النعدام 
قب���ول المغرب »الدول���ة ذات العالقة«، وفي 
الس���ياق ذاته، ترى األمم المتح���دة في ميثاق 
حقوق األقليات، المادة 8 البند 4، أنه »ال يمكن 
القب���ول بأي إجراء يمك���ن أن تقوم به األقلية، 

ضد سيادة ووحدة واستقالل الدولة«.
فيما يتعلق بالخلل القانوني في إجراء اس���تفتاء 
في بعض مناطق مدينتي كركوك والموصل، 
ُيالحظ أن مبدأ »ستيمسون« الذي أكده »ميثاق 
بوغوت���ا« 1948، وإعالن »األم���م المتحدة 
لمبادئ التع���اون والعالقات الودية«، يتمحور 
حول ضرورة عدم االعتراف بالسيطرة الفعلية 

لل���دول والكيان���ات على مناط���ق أخرى بقوة 
السالح أو في أثناء وجود حالة عدم استقرار.

ستيمس���ون ه���و س���كرتير وزارة الخارجية 
األمريكية، حيث دعا ع���ام 1932، إلى عدم 
االعتراف بدولة »مانش���وكو« التي أنش���أتها 
الياب���ان على األراض���ي الصيني���ة، وبرغم 
اعت���راف بعض الدول بهذه الدولة، إال أنه بعد 
الحرب العالمية الثانية ّأخذ بمبدأ »ستيمسون«، 

وتم سحب االعتراف بها.
وفي الس���ياق ذاته، ُيؤخذ بعي���ن االعتبار مبدأ 
طوبار أو »معيار ش���رعية الحكومات« الذي 
ظهر للس���طح في آذار 1907، ويش���دد على 
ضرورة عدم االعتراف بحكومات تنشأ بالقوة 
أو بفعل االضطرابات، طوبار هو أحد وزراء 

خارجية اإلكوادور.
وفي هذا الصدد، قد تتمسك تركيا باتفاقية أنقرة 
الُمبرمة بينها وبريطانيا والعراق عام 1926، 
والتي تنص في المادة األولى على أن »العراق 
له صاحب السيادة على الموصل، وتشترط في 
المادة الخامس���ة على أن »الحدود بين العراق 
وتركيا لن تتغير«، وه���ذا ما يمنح تركيا حق 
التدخل العس���كري أو أي إجراء آخر، وهذا ما 
استند إليه قرار »مجلس األمن القومي« الذي 
أكد على حقه في اتخ���اذ أي إجراء لكبح تنفيذ 

االستفتاء وفًقا لالتفاقيات الدولية.
بعيًدا عن الجزم، هناك رأي قانوني يقول: أن 
النخبة التنظيمية المقربة من بارزاني تفقه جيًدا 
المعادالت المحلية اإلقليمية الدولية السياس���ية 
والقانونية التي تح���ول دون تحقيق اإلقليم لما 
ينش���ده، وان كان بارزاني يركن إلى سيناريو 
تحويل ورقة االس���تفتاء عبر إح���دى الدول، 
غالًبا »إسرائيل« وبعض الدول العربية، إلى 
المحاف���ل الدولية كالجمعي���ة العامة أو مجلس 
األمن ال���ذي يقبل وفقًا للم���ادة 37 من ميثاق 
األمم المتحدة »عرض أسس النزاع عليه من 
قبل الدول األعضاء، وعلى أساسه يوصي بما 
يراه مناس���بًا«، لكن يبدو هذا الخيار مغلًقا قبل 
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الخوض فيه، فقد رفض مجلس األمن، في 22 
من أيلول، االستفتاء.

وفي س���ياق انت���زاع االس���تقالل، ربما يرمي 
بارزان���ي إلى إظه���ار إصراره عل���ى إجراء 
االستفتاء داخل حدود اإلقليم والمناطق المتنازع 
عليها، حت���ى يتعرض لهج���وم إقليمي، تركي 
إيراني، يدفع »إسرائيل« للضغط على الواليات 
المتحدة وفًقا للمادة 51 من ميثاق األمم المتحدة، 
والتي تنص على حق ال���دول االتحاد في إطار 
تحالف دولي عس���كري لحفظ الس���الم، أو عبر 
مبدأ »التدخل اإلنس���اني« الذي وإن لم يس���تند 
إلى ق���رار مجلس األمن، يمكن أن يس���تند إلى 
مبدأ »مس���ؤولية الحماي���ة« والقرار » 377«  
المعروف باس���م »االتحاد من أجل السالم«، أو 
»خطة آتشيسون« التي أقرت عام 1950، والتي 
تعني أن تقر الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة في 
اجتم���اع طارئ توصيات تراها ضرورية لصد 
أي عدوان، واس���تعادة األمن والسلم الدوليين؛ 
وذل���ك لتج���اوز عائق إجماع أعض���اء مجلس 
األمن الخمس على قرار التدخل. وإن تحقق هذا 
السيناريو، فيتم تفعيل مبدأ »هايز« الذي يقضي 
باالعت���راف بالحكومات أو الس���لطات الجديدة 
إلقليم ما، في حال تعهدت برعاية المس���ؤوليات 

الدولية الملقاة على عاتقها.
ف���ي المحصلة، يعدُّ كثير م���ن المختصين في 
القانون الدولي أن قواعد القانون الدولي ال يمكن 
عدَّها »قانونا« أصاًل؛ كونها نتجت عن توافق 
سياسي وليس شرائع قانونية، مما يجعلها قواعد 
مّرن���ة يمكن لكل طرف سياس���ي بلورتها وفًقا 
لمآربه، وإن كان يريد بارزاني االنفصال عن 
العراق بالفعل، فإن المادة 51 من ميثاق األمم 
المتحدة قد توفر له تحالف دولي مساند، ال سيما 
أن »إس���رائيل« موافقة على ذلك، لكن بوضع 
المعادالت السياس���ية والقانوني���ة واالقتصادية 
المحيط���ة باإلقلي���م، نرى أن س���يناريو رغبة 
بارزاني في توس���يع الصالحيات والحقوق هو 

السيناريو األكثر رجحاًنا.

نرى مــــن خالل مــــا تقدم، أن هن����اك لبس 
في مب����ادئ القانون الدول����ي العام، فهي من 
جهة تؤكد على حفاظ س����يادة الدول ووحدة 
أراضيه����ا، وم����ن جهة أخ����رى تعطي حق 
تقرير المصير للشعوب بدون ان تضع أسس 
وقواعد لذلك، وإنم����ا ذكرت بصورة مبهمة 
في المادة األولى م����ن ميثاق األمم المتحدة. 
ولكن من خالل قراءة قرارات الصادرة من 
األمم المتحدة نجد انها اشارت الى حالة حق 
تقرير المصير بالنسبة للدول التي كانت تحت 
االستعمار، وهو ما يستبعد حق الشعوب في 
تقري����ر المصير؛ إذا كان����ت تعيش في دول 
مستقلة، وهذا يعني أن استفتاء إقليم كردستان 
ال يتفق مع القانون الدولي العام، إضافة الى 
وجود اجماع دولي برفض هذا االس����تفتاء، 
وه����ذا يعني أن����ه خالف الصك����وك الدولية 

الخاصة بحق تقرير المصير وإعماله.
 وم���ن جانب اخر أن إجراء إقليم كردس���تان 
العراق باس���تفتاء االنفصال، قد خالف وثائقه 
القانونية الداخلية كإع���الن االتحاد الفيدرالي، 
ودس���تور اإلقليم، كما خالف دس���تور العراق 

لعام 2005.
وعليه يجب على الحكومة العراقية اتخاذ كل 
الطرق القانونية جراء عملية االس����تفتاء، من 
خالل االحتج����اج امام األم����م المتحدة؛ وذلك 
اس����تنادًا الى عدم انس����جام مبدأ االنفصال مع 
القان����ون الدولي، كون االخير لم يذكر أي آليه 
حول هذا الموضوع، واالخ����ذ بالقضية التي 
حكمة بها األمم المتحدة في موضوع انفصال 
الصحراء المغربية في المغرب، والتي قضت 
برف����ض حق االنفصال والحفاظ على س����يادة 
المغرب ووحدة أراضيها. إضافة الى التمسك 
باإلجماع الدولي ال����ذي يرفض انفصال اقليم 
كردس����تان؛ ألنه في النهاية ال يمكن قيام دولة 
بدون موافقة دولية، ألنها س����وف تواجه فيتو 
من قبل ال����دول دائمة العضوي����ة في مجلس 

األمن الدولي.
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على الرغم من الدعوات التي وجهت الى اقليم 
كردستان بشأن الغاء االستفتاء حول انفصال 
االقليم عن الدولة العراقية, اال أن االقليم اصر 
على اجرائه في موعده المحدد سابقًا. وبعد أن 
جرى االستفتاء حذرت الحكومة المركزية من 
اتخاذ اجراءات دستورية بحق االقليم، ودعته 
الى الغاء نتائج االستفتاء، ولقد رفض االقليم 
الدعوات مما دفع الحكومة االخذ باإلجراءات 
الت���ي خولها البرلمان العراقي للس���يد رئيس 

الوزراء والتي تضمنت االتي:
حظر الطيران مع كردستان:

قبل موعد االس���تفتاء ِبأربع وعشرين ساعة، 
طالب���ت الحكوم���ة العراقية إقليم كردس���تان 
بتس���ليم المعابر الحدودي���ة والمطارات، كما 
طالب���ت ال���دوَل األجنبية بع���دم التعامل مع 
اإلقليم، مؤكدة عدم اعترافها بنتائج اس���تفتاء 
االنفصال. وأص���در رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي بياًنا ع���دَّ فيه أن المعابر تابعة 
للحكوم���ة االتحادي���ة في بغ���داد، وأن النفط 
ث���روة لكل الش���عب العراق���ي، وطالب دول 

الج���وار والعال���م »بالتعامل م���ع الحكومة 
العراقي���ة االتحادية حصرا ف���ي ملف المنافذ 
االس���تفتاء »ممارسة  أن  والنفط«. وأضاف 
غير دس���تورية تعّرض أمن واس���تقرار البلد 
للخط���ر، وهو إج���راء ال يترتب على نتائجه 
أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية 
كبيرة على اإلقليم بالذات«، وقال ان الحكومة 
لن تتعامل مع االستفتاء وال مع نتائجه، وأنها 
س���تتخذ خطوات لحفظ وحدة البالد العراقية. 
وقال أيًضا: »نؤك���د اليوم اننا لن نتخلى عن 
مواطنينا الكرد وق���د رفضنا ونرفض الدولة 
العراق  العنصرية، وسيبقى  والدولة  الطائفية 
لكل العراقيين ولن نس���مح ان يكون ملًكا لهذا 
وذاك يتصرف فيه كيفما يش���اء ودون حساب 
للعواق���ب«، وعدَّ أن مش���اكل اإلقليم داخلية 
وليس���ت مع بغداد، وهي نتاج الفس���اد وسوء 
اإلدارة، وأنها ستتفاقم مع دعوات االنفصال. 
وفي اليوم ذاته بادرت إيران إلى حظر جميع 
الرحالت مع كردستان العراق بناء على طلب 
حكومة بغداد. وقال كيوان خسروي المتحدث 
باسم المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني: 
»بناء على طلب الحكومة العراقية المركزية، 
توقفت جميع الرح���الت الجوية اإليرانية إلى 
مطارات أربي���ل والس���ليمانية وكذلك جميع 
الرح���الت الجوي���ة المنطلقة من كردس���تان 

العراق والتي تعبر أجواء إيران«.
وف���ي ي���وم األربع���اء 27 أيل���ول 2017، 
للطيران إن  أعلنت مصادر في شركة مصر 
رت وقف رحالته���ا بين القاهرة  الش���ركة قرَّ
وأربيل بدًءا م���ن الجمعة، بعد تلقيها إخطاًرا 

اإجراءات احلكومة املركزية والدول االإقليمية جتاه اال�شتفتاء الكردي

م.م.�شعد حممد ح�شن الكندي
باحث يف ق�شم الدرا�شات القانونية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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من هيئة الطي���ران المدن���ي العراقية بوقف 
الرحالت، فيما أعلن إقليم كردس���تان رفض 
تس���ليم المطارات للحكوم���ة المركزية. وفي 
الش���رق  قالت ش���ركة طيران  نفس���ه  اليوم 
األوسط اللبنانية: إنها س���تعلق الرحالت من 
وإلى مطار أربيل، ابتداًء من الجمعة، امتثااًل 
لقرار الحكوم���ة العراقية. بالمقابل، قال أكبر 
الباك���ر، الرئيس التنفيذي للخط���وط الجوية 
القطرية: إن الش���ركة ستواصل رحالتها إلى 
أربيل ما دام المجال الج���وي مفتوًحا. وكان 
وزير النقل والمواصالت في إقليم كردس���تان 
مولود باوه مراد قد سوَّغ رفض حكومة اإلقليم 

تسليم مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى 
الحكومة االتحادية في بغداد كونهما لم يرتكبا 
أي���ة مخالفات للقوانين والق���رارات الصادرة 
عن س���لطة الطيران المدني االتحادي، وقال 
ان »قرار الحكومة العراقية القاضي بتس���ليم 
المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق 
الرحالت الجوية سيعود بتداعيات سلبية على 
المواطني���ن«، وان »إغالق المنافذ الحدودية 
ف���ي اإلقليم يم���س حي���اة الناس ف���ي داخل 
الع���راق وخارج���ه؛ ألن المطارين يعمالن 
على نق���ل المرضى والط���الب والمنظمات 
والقضايا  للنازحي���ن  الدولي���ة  المس���اعدات 
الدولي تعليق  أربيل  العسكرية«. أعلن مطار 
جمي���ع الرحالت من���ه وإلي���ه، وقالت تاالر 
فائ���ق صالح: ان »جمي���ع الرحالت الدولية، 

من دون اس���تثناء، من مط���ار أربيل وإليه، 
ستعلق اعتبارًا من الساعة السادسة )15.00 
بتوقيت غرينت���ش( من مس���اء الجمعة، إثر 
العراق���ي ورئيس  ال���وزراء  قرار مجل���س 
الحكوم���ة، حي���در العبادي”.«. ولقد رفض 
إقليم كردس���تان، متمثاًل بنيجيرفان برزاني، 
تس���ليم المناف���ذ الحدودية إل���ى حكومة بغداد 
س���بونتيك نقال  وكالة  أعلنت  المركزية. وقد 
عن مصدر برلماني هن���اك: ان حكومة إقليم 
كردس���تان توافق على تسليم منافذه الحدودية 
إلى الحكومة العراقية، فيما نفت حكومة إقليم 
كردستان األخبار التي تداولتها وكالة األنباء 
الروسية سبونتيك حول هذا األمر. وقد أعلن 
رئيس ال���وزراء العراقي حي���در العبادي أن 
»نش���ير إلى أن س���يطرة الحكومة المركزية 
على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان 
ليس���ت للتجويع ومنع المؤن والحصار على 
المواطني���ن ف���ي اإلقليم، كم���ا يدعي بعض 
ترويجه،  إقليم كردستان ويحاولون  مسؤولي 
إنما هي إج���راءات لدخول وخروج البضائع 
واألفراد إلى اإلقليم تحت س���يطرة الحكومة 
االتحادية واألجه���زة الرقابية االتحادية، كما 
هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان 
ع���دم التهريب ولمنع الفس���اد.«، وأن »هذا 
األمر ال يمث���ل عقوبة للمواطنين في اإلقليم.. 

إنما هو إجراء دستوري وقانوني
 أق���ره مجلس الوزراء لمصلح���ة المواطنين 
في كردس���تان والمناطق األخرى«. وأعلنت 
س���لطات مطار أربيل أن في 29 س���بتمبر، 
س���تكون آخر رحل���ة جوية تغ���ادر المطار، 
وأش���ارت وكاالت أخبارية أخ���رى، إلى أن 
قرار حظ���ر الطيران قد دخل حي���ز التنفيذ، 
وأن حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان 
وإلي���ه، ق���د توقفت. وقد خ���رج األكراد في 

تظاهرة ضد قرار بغداد بحظر الطيران.
إقليم  برلمان  سبتمبر، 2017 أجتمع  في 30 
كردستان بجلس���ة خاصة للرد على قرارات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83_(%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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بغداد، ووصفت حكومة اإلقليم قرارات بغداد 
بأنها »غير دس���تورية، معتب���رة إياها عقابا 
جماعيا بحق الش���عب الكردي.«. وفي جلسة 
لبرلم���ان إقليم كردس���تان، قرر رفض جميع 
قرارات مجلس الن���واب والحكومة العراقية، 
ورفض قرارات حظر الطيران وتسليم المعابر 
الحدودي���ة مع تركيا وإي���ران، وأن قرارات 
الحكومة العراقية ليس لها أساس قانوني. وبعد 
الحظ���ر التي فرضتُه حكومة بغداد على إقليم 
الخارجي�ة  العراق، ص�رح وزي��ر  كردستان 
الع���راقي الس���ابق هوش���يار زيب���اري، أن 

س���لطات اإلقليم لج�أت إلى تقديم شكوى ضد 
بغداد للمنظم���ة الدولي���ة للطي���ران، واصفة 
الحظر الجوي بانه يعرقل وصول المساعدات 
أكتوب���ر، 2017،  للنازحين. وف���ي 2 
ق���ررت وزارة الداخلية   العراقية الس���ماح 
لألجانب العالقين في إقليم كردس���تان العراق 
بالسفر من بغداد دون مس���اءلة قانونية. وقد 
أعلنت وزارة النقل العراقية عن تشكيل غرفة 
عمليات نقل المس���ارين م���ن مطاري أربيل 
والس���ليمانية في ش���مال العراق، إلى مطار 

بغداد وبعدها إلى جهة سفرهم خارج البالد.

الحظر اإليراني للنفط:
في 29 سبتمبر 2017، حظرت إيران نقل 
المنتجات النفطية من إقليم كردس���تان وإليه؛ 
وذلك بسبب تعهد طهران مساعدة بغداد في 

مواجهة استفتاء األكراد. 
المناورات العراقية اإليرانية:

ح التلفزيون الحكوم���ي اإليراني، عن  ص���رَّ

أعتزام الق���وات العراقية واإليرانية مناورات 
عسكرية مش���تركة بالقرب من الحدود؛ لدعم 
طهران لبغداد بعد استفتاء انفصال كردستان 
العراق. وفي الثاني من أكتوبر، قال مسؤولون 
أك���راد: ان ق���وات إيراني���ة وعراقية أجرت 
مناورات عس���كرية مش���تركة قرب أراضي 
إقليم كردستان العراق، وأن المناورات شملت 
دباب���ات وجنودًا، وُذكر أنهم من صنف قوات 

الشركات التي َعلقت رحالتها إلى كردستان:

الشركةالبلد

فالي دبي اإلمارات العربية المتحدة

طيران الشرق األوسط لبنان

أطلس جلوبال، الخطوط الجوية التركية، خطوط بيغاسوس]128[ تركيا

الخطوط الجوية القطريةقطر

مصر للطيران مصر

الملكية األردنية األردن

 إيران

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_2017#cite_note-128
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_2017#cite_note-128
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AC%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


18

مكافحة اإلرهاب. 
المناورات العراقية التركية:

ان وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت إن الجيش 
العراقي ب���دأ من���اورات واس���عة مع الجيش 
بالتزامن مع  الح���دود، وذل���ك  التركي على 
استفتاء إقليم كردستان، وأعلنت هيأة األركان 
التركي���ة أن المرحلة الثالثة م���ن المناورات 

الجارية ستنطلق يوم 26 سبتمبر. 
تعليق عضوية األكراد والتعامالت المالية:

علَّ���ق البرلم���ان العراقي عضوي���ة النواب 
األكراد، وش���دَّد على مطالبة الحكومة بتنفيذ 

قرار مجلس النواب المتضمن إجراءاته ضد 
االس���تفتاء. وصرح التلفزيون الرس���مي: أن 
البرلمان العراقي صوت على »صيغة قرار 
المالي���ة«، وأخطر البنك  التعام���الت  لوقف 
المركزي العراقي حكومة إقليم كردستان بأنه 
»س���يتوقف عن بيع ال���دوالرات الى البنوك 
الكردية األربعة الرئيس���ية وس���يوقف جميع 
التحوي���الت بالعمل���ة األجنبية إل���ى المنطقة 

المتمتعة بحكم ذاتي«.
تجميد نتائج االستفتاء:

فجر يوم األربع���اء 25 أكتوبر 2017، أي 
بعد مضّي شهر كامل على إجراء االستفتاء، 
أصدرت حكومة كردس���تان بياًنا اقترحت فيه 
تجميد نتائج االس���تفتاء، في مسعى لنزع فتيل 

األزمة المتفاقمة بين أربيل وبغداد، وبس���بب 
استمرار التوتر العسكري بين القوات الكردية 
والقوات العراقية على حدود إقليم كردستان، 
وبعد أن كثرت الضغوطات العراقية والدولية 
على القيادة الكردس���تانية، وتبيَّن أن الموقف 
اإلقليمي يقف بصرامة ض���د انفصال اإلقليم 
عن سائر البالد العراقية، كما دعت أربيل إلى 
تجميد جمي���ع العمليات القتالية ووقف إطالق 
النار فوًرا في جميع أنحاء كردستان، وأرفقت 
في بيانها دع���وة الحكومة العراقية المركزية 
إل���ى البدء بحوار مفتوح م���ع حكومة اإلقليم 

على أساس الدستور العراقي.
وقد ردَّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
بأنه ال يقبل إال بإلغاء نتائج االستفتاء، كمحاولة 
لبدء أي حوار. وأعلنت تركيا أن قرار تجميد 

االستفتاء خطوة جيدة لكنه غير كاٍف. 
وفي المجمل فأن اجراءات الحكومة المركزية 
اتج���اه اقليم كردس���تان جاءت بع���د ان الزم 
البرلمان العراقي في جلس���ة استثنائية رئيس 
الوزراء - بوصفه القائد العام للقوات المسلحة 
العراقية - باتخاذ كافة االجراءات الدستورية 
والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية 
مواطنيه، وأن يأمر القوات االمنية باالنتشار 
في جمي���ع المناطق المتنازع عليها بين بغداد 
واربي���ل، ومنه���ا محافظة كركوك، حس���ب 
م���ا كانت عليه الحال قب���ل تاريخ 10 يونيو/ 

حزيران2014.
وقد اسهمت هذه االجراءات في الحفاظ على 
وحدة العراق وعدم الس���ماح لالنفصالين في 
تنفي���ذ مخططاته���م الرامية ال���ى إقامة دولة 
كردس���تان. وترتب���ت نتائ���ج ايجابية لصالح 
الحكومة المركزية ف���ي بغداد كتقليص حجم 
موازنة االقليم الى 12% بداًل من 17%, للعام 
المقبل. واصبح���ت الحكومة المركزية تمتلك 
اوراق ضغ���ط وتتفاوض بقوى م���ع االقليم 
بعكس ما كانت بل ان تتخذ هذه االجراءات.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A


الرؤية
االسرتاتيجي. والتحليل  البحث  يف  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  يادة  والر  لتميّز  ا

الرسالة
اجلودة،  عالية  وحبوث  دراسات  عرب  العراق  يف  القرار  صنع  عملية  يف  الفاعل  اإلسهام 

املستوى. رفيعة  تنافسية  معايـري  وفق  االسرتاتيجي  التحليل  قدرات  يز  وتعز 

األهداف
يز  لتعز  الدولة؛  يف  العليا  لقيادة  ا حلقات  يف  العاملني  لدى  االسرتاتيجي  الوعي  تطوير   -

القرار. اختاذ  يف  قدراهتم 
التحديات  ملواجهة  متميز؛  أكادميي  معيار  وفق  باألحداث  لتنبؤ  ا قدرة  يز  تعز   -

أشكاهلا. اختالف  على  االسرتاتيجية 
االسرتاتيجي. والتحليل  البحث  يف  املهارة  عالية  علمية  كوادر  إعداد   -

ومراكز  احلكومي  القرار  اختاذ  مراكز  مع  املعلومات  وتبادل  التعاون  جسور  بناء   -
وخارجه. العراق  داخل  االسرتاتيجية  والدراسات  البحوث 

داخل  من  االسرتاتيجي  التحليل  خرباء  فيها  يلتقي  اجلودة  عالية  أكادميية  بيئة  إجياد   -
القضايا  خمتلف  يف  اخلربات  وتبادل  االسرتاتيجي  البحث  مناهج  لتطوير  وخارجه؛  العراق 

الدوليني.  والسلم  األمن  مسار  يعزز  ومبا 
يف  األكادميي  العلمي  البحث  مسرية  تعز يز  يف  تسهم  متميزة  وحبوث  دراسات  إعداد   -

العاملية. اجلودة  معيار  يف  متقدمة  مرتبة  هلا  حيقق  ومبا  كربالء  جامعة 

رؤية ورسالة وأهداف مركز الدراسات االسرتاتيجية



 لمالحظاتكم واستفساراتكم يرجي االتصال بإدارة المركز 

Tel: (00964) 7812515381

عنوان البريد االلكترونى

info@kerbalacss.uokerbala.edu.iq

موقع النشرة علي االنترنيت

kerbalacss.uokerbala.edu.iq

التقارير والتحليالت المنشورة ال تعّبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز

مطبعة جامعة كربالء


