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 حل أزمة كركوك : العراق واألكراد

ممّخص تنفيذي وتوصيات

، كمع كل قنبمٍة تنفجر فتقتل األطفاؿ أك  مع حمكؿ كل يـك
. مل في حلٍّ سممّي لقضية كرككؾالمتسكقيف، يتضاءؿ األ

فالمقاربة التي يفضميا األكراد، كىي خطكاٌت دستكرية األساس، 
تتكَّج باستفتاٍء يجرؼ عند نياية العاـ، تمقى معارضًة شديدًة مف 

( العرب كالتركماف)جانب الجماعات الرئيسية األخرػ في كرككؾ 
أما الخيار الذؼ  .التي ترػ فييا عمميًة ممتكية معركفة النتائئ سمفاً 

يفضمو ىؤالء، كىك إبقاء كرككؾ تابعًة لمحككمة الفيدرالية، فيك 
كمع تمترس كل مف األطراؼ كراء مكاقفو، . مرفكٌض لدػ األكراد

كمع نظرة األكراد إلى كرككؾ عمى أنيا حٌق سميٌب مف حقكقيـ 
التاريخية يقفكف عمى عتبة استعادتو اآلف، البد لمجدؿ أف يبتعد 

تائئ ليركز عمى التكصل إلى عممية منصفة يمكف أف يقبل عف الف
كيعني ىذا بالنسبة لألكراد تأجيل إجراء االستفتاء، . بيا الجميع

كاعتماد تدابير لبناء الثقة، كالبحث عف آليٍة جديدة تضع التكصل 
كعمى الكاليات المتحدة أف . إلى تكافق اآلراء في مكضع الصدارة

عمى كلٍّ مف األكراد كالحككمة تدرؾ خطر االنفجار كتضغط 
العراقية كتركيا عمى حدٍّ سكاء لحمل ىذه األطراؼ جميعًا عمى 

. تعديل سياساتيا كتسييل التكصل إلى تسكيٍة سممية

كليس مكقف المتفرج المدركس الذؼ تتخذه حميفة األكراد الكحيدة 
إذ أف إدارة بكش المنشغمة بمحاكلتيا . كاشنطف بالباعث عمى األمل

قاذ العراؽ عبر تطبيق خطة بغداد األمنية الجديدة قد تركت األزمة إف
يمكف ليذا اإلىماؿ أف . التي تنذر باالنفجار في كرككؾ تنتظر جانباً 

ذا جرػ االستفتاء في . يرتب كمفًة باىظة عمى الكاليات المتحدة كا 
كقٍت الحٍق مف ىذا العاـ رغـ معارضة الجماعات األخرػ، فيمكف 

رب األىمية إلى المنطقة الكردية التي ىي المنطقة أف تمتد الح
عمى أف مف شأف تأجيل . اليادئة الكحيدة الباقية في العراؽ اآلف

االستفتاء أيضًا مف غير تقديـ بديل صالح يحفع ماء كجو األكراد 

في كرككؾ، أف يحمل قادتيـ عمى االنسحاب مف حككمة المالكي 
الذؼ عينو ، كذلؾ في الكقت مما يؤدؼ إلى أزمٍة حككمية في بغداد

. يفترض، نظريًا، أف تثمر فيو الخطة األمنية نتائجيا السياسية

يكاد الكقت يفكت عمى بذؿ جيكد دبمكماسية نشيطة مف أجل قضية 
كعمى الكاليات المتحدة، مع حمفائيا، كبمساعدة الخبرات . كرككؾ

جيًة بديمة السياسية كالفنية مف جانب األمـ المتحدة، أف تصكغ استراتي
كبالنظر إلى تعقيد . مف أجل كرككؾ تككف مقبكلًة لجميع األطراؼ

الكضع اإلقميمي، يتعيف أيضًا إدخاؿ عنصريف إضافييف بالغي 
الذؼ )التقدـ في مجاؿ سف قانكف المكارد النفطية العراقي : األىمية

بحيث يؤدؼ إلى ربط ( مازالت عناصره الرئيسية بحاجٍة إلى تفاكض
لكردية لتبقى ضمف العراؽ الفدرالي؛ ككذلؾ معالجة المنطقة ا

المخاكؼ التركية بشأف حركة حرب العصابات التركية الكردية، 
حزب العماؿ الكردستاني الذؼ يتجمع مقاتمكه في جباؿ كردستاف 
العراؽ، كذلؾ إللغاء الدكر التركي الذؼ يحتمل أف يفسد العممية 

. كميا

ذا كاف لشعاع األمل أف يضيء ك سط ىذا التشابؾ الكئيب، كا 
فمبعثو أف جميع األطراؼ في كرككؾ تبدك اآلف متفقًة عمى الحاجة 

كىذا يشمل األكراد الذيف لـ ينقطعكا منذ أربع سنيف . إلى الحكار
عف انتياج استراتيجيًة أحادية الجانب ال تقدـ أية آفاٍؽ مف أجل 

ف أفضت إلى ظفرىـ بيا  أكؿ احتفاظيـ بكرككؾ سمميًا، حتى كا 
كيبعث . كقد صاركا اآلف يدرككف عقـ ىذه االستراتيجية. األمر

بعض األكراد بإشاراٍت مفادىا أنيـ قد يككنكف مستعديف لتجريب 
ف ظمكا عمى إصرارىـ عمى إجراء االستفتاء عاـ  شيٍء جديد، كا 

عمى المجتمع الدكلي أف يستند إلى ىذا، كأف يشجع . 2007
عمى التراجع عف االستفتاء كاعتماد  األكراد بإيماءٍة لطيفٍة حازمة
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عممية تداكلية تستند إلى تكافق اآلراء كيككف مف شأنيا أف تثمر 
، كذلؾ (السمـ كاالستقرار في كرككؾ مشتركة)مكاسب أعظـ شأنًا 

بداًل مف فرض حكميـ الحصرؼ مف خالؿ تصكيٍت باألغمبية 
البسيطة يقـك عمى أساٍس عرقي كيؤدؼ إلى إلحاؽ المدينة 

. كردستافب

توصيات 

إلى الحكومة العراقية 

دعكة بعثة األمـ المتحدة لتقديـ المساعدة إلى العراؽ إلى  .1
القياـ بدكر أكبر في التكسط في أزمة كرككؾ؛ كاالستعانة إف 

مف قانكف اإلدارة االنتقالية ( ب)52اقتضى األمر بالمادة 
 لمطالبة أميف عاـ األمـ المتحدة( كما ُادرجت في الدستكر)

ـٍ دكلي مستقل مف أجل كرككؾ؛  بتعييف محكِّ

بشأف تطبيع الكضع في  140تطبيق قرارات لجنة المادة  .2
كرككؾ شريطة أف تجرؼ أية مغادرة لمعرب الذيف كّطنيـ 

 النظاـ السابق في كرككؾ عمى نحٍك طكعيٍّ ِصرؼ؛

االتفاؽ مع حككمة إقميـ كردستاف، كغيرىا مف الجيات  .3
ػ قانكف تقاسـ اإليرادات النفطية العراقية ذات الصمة، عل

الذؼ يسمح بتكزيٍع عادؿ لحصيمة العراؽ مف مبيعات النفط 
   . كالغاز عمى جميع المكاطنيف

إلى حكومة إقميم كردستان 

صياغة نكٍع مف الكحدة بيف االتحاد الكطني الكردستاني  .4
كالحزب الديمقراطي الكردستاني حكؿ مقاربٍة جديدة لقضية 

التفاؽ عمى تأجيل االستفتاء كالبدء في كرككؾ تتضمف ا
حكاٍر جدؼ حكؿ كضع كرككؾ مع األطراؼ المعنية 

الرئيسية كما ُنبّيف أدناه، كذلؾ لمحيمكلة دكف قياـ فريٍق كاحد 
 بتقكيض عممية تبني االقتراحات التي يقدميا فريٌق آخر؛

إطالؽ حكار جدؼ عمى مستكػ القيادة العميا يشمل جميع  .5
ية كالتركمانية كالكمدانية ػ اآلشكرية في األطراؼ العرب

 كرككؾ، إضافًة إلى الحككمة العراقية؛

مقابل ضمانات أمريكية بحماية منطقة إقميـ كردستاف، إلغاء  .6
االستفتاء المزمع إجراؤه بنياية ( أك عمى األقل تأجيل)

، كذلؾ ريثما تتكصل مختمف األطراؼ المعنية إلى 2007
 تقرير كضع كرككؾ؛ اتفاؽ مرٍض لمجميع مف أجل

اعتماد تدابير بناء الثقة لتككف بدايًة جديًة لممفاكضات، بما  .7
في ذلؾ إطالؽ سراح السجناء المحتجزيف مف غير تيمٍة في 

مراكز التكقيف ضمف المنطقة الكردية، ككذلؾ إعادة 
الممتمكات المصادرة إلى مالكييا التركماف، كا عادة تكزيع 

بما يعكس التكازف العرقي في المناصب اإلدارية في كرككؾ 
 المدينة كالمحافظة كميا؛

إعداد الجميكر الكردؼ لقبكؿ التنازالت الضركرية بشأف  .8
 كرككؾ كبشأف المطامح القكمية الكردية؛

االتفاؽ عمى قانكف تقاسـ اإليرادات النفطية مع بقية  .9
 األطراؼ العراقية المعنية؛

ؿ التصريح عمنًا عف عدـ التسامح مع حزب العما .10
الكردستاني في المنطقة الكردية إال إذا كافق عمى نبذ العمل 

 : المسمح كعمى تسميـ سالحو؛ كفي أثناء ذلؾ

مكاصمة احتكائو كعزلو كحرمانو مف حرية الحركة  -أ 
 ضمف المنطقة الكردية؛

 قطع جميع اإلمدادات عنو؛ -ب 

كقف نشاطو اإلعالمي، كمنع الصحفييف مف زيارتو  -ج 
 .في جبل قنديل

لعفك تركي عف ككادر حزب العماؿ الكردستاني استجابًة  .11
( بعد نزع سالحيـ)المتكسطة كالدنيا، السماح لكبار القادة 

باالندماج في المنطقة الكردية؛ ككذلؾ المكافقة عمى 
استيعاب مف يرفض العكدة إلى تركيا مف الجئي مخّيـ 

.  مخمكر

إلى جميع األحزاب في كركوك 

لخطابات العامة كفي كسائل التخفيف مف المغة النارية في ا .12
اإلعالـ، كالمكافقة عمى اعتماد الحكار كتكافق اآلراء أساسًا 

 لحل النزاع في كرككؾ؛

االلتزاـ عمنًا باالمتناع عف العنف، كاتخاذ جميع التدابير  .13
الالزمة لمنع اآلخريف مف القياـ بأعماؿ العنف؛ 
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إلى حكومة الواليات المتحدة 

ة في كرككؾ، كتكفير الدعـ صياغة استراتيجية استباقي .14
الدبمكماسي كالمالي الكامل ليا، بما يسمح بالتكصل إلى حل 

 سممي لمنزاع عبر الحكار كبناء اإلجماع؛

الكعد بحماية المنطقة الكردية مقابل مكافقة حككمة إقميـ  .15
كردستاف عمى التخمي عف االستفتاء، أك عمى تأجيمو بالحد 

 األدنى؛

بغداد، كحككمة إقميـ كردستاف، مكاصمة دفع كل مف حككمة  .16
ككذلؾ مختمف األطراؼ السياسية، باتجاه التكافق عمى 

 قانكف تقاسـ اإليرادات النفطية؛

رصد مخصصات كبيرة إلعادة تأىيل ريف كرككؾ كا عادة  .17
بناء المدينة كالمحافظة كميا مع الحرص عمى التكزيع العادؿ 

 ليذه المخصصات بيف مختمف الجماعات المحمية؛

ناع حككمة إقميـ كردستاف بفرض مزيد مف القيكد عمى إؽ .18
قناع الحككمة التركية  حركة حزب العماؿ الكردستاني، كا 
.  بإصدار عفٍك عف الككادر الكسيطة كالدنيا في ىذا الحزب

إلى بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق 

بمجرد تأجيل االستفتاء أك )تقديـ الدعـ السياسي كالفني  .19
لعممية البحث عف حل بديل لكرككؾ مف خالؿ ( إلغائو

الحكار كبناء اإلجماع، ككذلؾ بدء الحكار مع الحككمة 
. العراقية كحككمة إقميـ كردستاف مف أجل رسـ حدكد اإلقميـ

إلى الحكومة التركية 

التخفيف مف استخداـ المغة النارية، كااللتزاـ بالحل السممي  .20
إرساؿ قكاٍت عسكرية إلى  لقضية كرككؾ، بما في ذلؾ عدـ

 داخل العراؽ كعدـ اعتماد تدابير القسر الدبمكماسي؛

إصدار عفك عف الككادر الكسيطة كالدنيا في حزب العماؿ  .21
( بعد نزع أسمحتيا)الكردستاني، كالسماح بدمئ قياداتو العميا 

ضمف المنطقة الكردية في العراؽ؛ ككذلؾ السماح لالجئيف 
. إلى ديارىـ في تركيامف مخيـ مخمكر بالعكدة 

إلى حزب العمال الكردستاني 

تمديد العمل إلى أجل غير مسمى بكقف إطالؽ النار مف  .22
، 2006سبتمبر /جانب كاحد الذؼ أعمنو الحزب في أيمكؿ

كالمكافقة عمى نزع سالح الحزب مقابل صدكر العفك 
 .التركي

  2007أبريل /نيسان 19بروكسل، /عمان/كركوك
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 التوتر المتصاعد: مقدمة 1

ثمة عامالف أساسياف يسيماف في تفاقـ تدىكر الكضع األمني في 
األكؿ، انتقاؿ عمميات جياديي تنظيـ القاعدة إلى ىناؾ بعد : كرككؾ

السابع مف مقتل قائدىـ في العراؽ أبي مصعب الزرقاكؼ في 
كجدكا في ىذه المنطقة متعددة اإلثنيات  فقد، 2006يكنيك /حزيراف

مرتعًا خصبًا لنشر الفكضى عف طريق زيادة حدة التكترات بيف 
كىكذا ىزت المدينة كمحيطيا سمسمة مف . مختمف الجماعات المحمية

التفجيرات االنتحارية المتكاصمة التي ال تعي ىكية ضحاياىا األصمية 
، تبدك كرككؾ ككأنيا بغداد مصغرة؛ . اءاتيـ السياسيةأك انتـ كاليـك

فالدكاكيف مغمقة في أسكاؽ مركز المدينة التي تعئ بالناس عادًة؛ 
العرب كاألكراد كالتركماف كالكمداف ػ اآلشكرييف  سكاف المدينة مفك

ف لـ تكف أحادية اليكية عمى نحك كامل،  يالزمكف أحياءىـ التي، كا 
. عداء الكاضح لمف يشاء حظيـ أف يككنكا أقمية فيويبدؼ كل منيا اؿ

 كاف العنف أكؿ األمر يسكد مركز المدينة حيث تمتزج مختمف
العرب الذيف )عف المناطق التي يسكنيا الكافدكف  الجماعات، فضالً 

استقركا في كرككؾ كجزء مف حمالت التعريب التي نفذىا النظاـ 
ب أحياء كرككؾ في شباط لكنو لـ يمبث أف انتشر إلى قل(. السابق
ككأنو يريد إظيار أف سيطرة األحزاب الكردية عمى األجيزة  2007

 1.األمنية في المدينة ال تحقق األمف لممكاطنيف األكراد

 

 
جرػ نشر فرقتيف مف الجيش العراقي يغمب فييما األكراد في بغداد في شباط  -1

كقد أدػ ىذا . كجزء مف خطة اإلدارة األمريكية األمنية لتأميف العاصمة 2007
أحد الساسة كيقكؿ . في كرككؾ التصرؼ إلى تدىكر كبير في الكضع األمني

األكراد إف ىاتيف الفرقتيف كانتا تراقباف الطريق بيف كرككؾ كالحكيجة؛ كبغيابيما 
أصبح مف الصعب السيطرة عمى تدفق المتمرديف مف األجزاء العربية مف 

مقابمة كرايسز جركب  مع أحمد العسكرؼ مف الحزب الكطني . المحافظة
 . 2007فبراير /شباط 20كرككؾ، كرككؾ  الكردستاني كعضك مجمس مدينة

كأما العامل الثاني الذؼ يساىـ في ازدياد التكتر كيستغمو الجياديكف 
كضع استغالاًل ماىرًا فيك إصرار األكراد عمى إجراء استفتاء حكؿ 

المدينة قبل نياية العاـ؛ األمر الذؼ يرفضو العرب كالتركماف رفضًا 
كيدعي األكراد أنيـ ال يريدكف . لمجيادييف بيئة مكاتيةمقدميف قاطعًا 

كىـ . إال تحقيق العدالة نظرًا لمحيف الذؼ أصابيـ في الماضي
مف الدستكر العراقي التي تتحدث عف حل  140يستنجدكف بالمادة 

ضمف الفترة " كالمناطق األخرػ المتنازع عمييا"ككؾ مشكمة كر
كىي عممية معاكسة " )التطبيع"المذككر عبر عممية يطمق عمييا اسـ 

كبدكرىـ،  2.إضافة لإلحصاء كاالستفتاء( لمتعريب بكل كجكىيا تماماً 
يتيـ أقطاب العرب كالتركماف األكراد بتصعيد األزمة باستخداـ 

التي  140االنتقالية لتمرير المادة ىيمنتيـ عمى مؤسسات العراؽ 
تخدـ مصالحيـ، كبزيادة عدد األكراد في كرككؾ عبر استقداـ أناس 

  3.ال صمة ليـ بالمنطقة

الذؼ يحدده  إف الكقت يمضي باضطراد ال يرحـ نحك المكعد النيائي
كتصبح األرقاـ عنكانًا لمعبة  .ديسمبر/األكؿكانكف  31في  الدستكر

يدكر أكثر ك. تاء يحسـ النتيجة باألغمبية البسيطةكميا إذ أف االستف
كمنيـ أكراد غير ) النزاعات حدًة حكؿ تدفق األكراد إلى المدينة

. المزعـك لمعرب الطرد، كحكؿ (عراقييف حسب قكؿ المعاديف لألكراد
حقيقة أنو ما مف كضمف ىذا السياؽ الممتيب، ال يقاـ كبير شأٍف ؿ

 

 
العراؽ "الصادر عف كرايسز جركب،  56راجع تقرير الشرؽ األكسط رقـ  -2

. 2006يكليك /تمكز 18، "المعركة المتجددة حكؿ كرككؾ: كاألكراد
ال "عدـ معارضة حزبو لعممية التطبيع، فأنت إنو، كرغـ  قاؿ أحد التركماف -3

ليس مف شأنو إال إسباغ الشرعية عمى ىذه تستطيع أف تجرؼ اإلحصاء؛ ؼ
الناس تغمي، . ىذا ما يشعر بو التركماف[. مف خدع األكراد الديمكغرافية]الخدعة 

سكؼ نقاطع االستفتاء ألننا لـ ...كالسياسيكف ال يستطيعكف السيطرة عمى المكقف
مقابمة كرايسز جركب مع مراد عبد [". 2005]نر غير التزكير في انتخابات 

. 2007مارس /آذار 21احد مف حزب العدالة التركماني، كرككؾ، الك
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بل لعل العكس ىك )إلى المدينة دليٍل دامغ عمى تدفق األكراد 
. ، أك عمى كجكد حاالت حديثة العيد ليجرة العرب منيا(الصحيح

كتأتي الحمالت اإلعالمية الحامية التي يشنيا جميع المعنييف لتصب 
كتزيد ىذا الجدؿ تأججًا إشاعاٌت  4.الزيت عمى نار الجدؿ المحتدـ

صر أمني لحماية عف 10000رائجة مفادىا مثاًل أف األكراد استقدمكا 
أكراد المدينة في ظاىر األمر، عمى أف سبب مجيئيـ في الحقيقة 

كُيتيـ األكراد أيضًا بالسعي إلى الييمنة . ىك إخراج العرب منيا عنكةً 
مف أجل ( التي يتكالىا الكردؼ ىكشيار زيبارؼ )عمى كزارة الخارجية 

 إصدار جكازات سفر ألكراد غير عراقييف يقيمكف خارج البالد
كبالمقابل يزعـ األكراد أف كل العرب . في كرككؾ كيقبمكف بتكطينيـ

عناصر النظاـ السابق الذيف مف كالتركماف الرافضيف لالستفتاء ىـ 
يتمسككف بما مضى، كأنيـ مسؤكلكف عف اليجمات المسمحة بدعـ 

تركيا كسكرية عمى )مف أجيزة أمنية غامضة مف الدكؿ المجاكرة 
لمالي لممسمحيف كتتجكؿ في أنحاء كرككؾ تقدـ الدعـ ا( األغمب

. عمى ىكاىا

تثير المظاىرات مظاىراٍت مضادة؛ كتمغي الكتب كالخرائط كجكد 
كتتطاير االتيامات المضادة عبر حدكد  5جماعاٍت بكامميا،

ككاف مف . الجماعات؛ كتصبح االغتياالت كسيمة لمتعبير السياسي
ات التركية إذ راح سكء الحع أف صادفت ىذا الكضع سنة االنتخاب

راميف، عمى خطابيـ القكميكف األتراؾ المتشددكف يصعدكف 
األرجح، إلى كسب النقاط ضد حزب العدالة كالتنمية الحاكـ الذؼ 

الذؼ يتكقع )اف غعمد زعيمو رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردك

 

 
صفحة كاممة عمى  يكمياً  عمى سبيل المثاؿ، تخصص الصحف الكردية -4

مف الدستكر العراقي كالتي تطرح ما  140األقل لمحديث حكؿ تنفيذ المادة 
. يشبو خارطة طريق لحل كضع كرككؾ لصالح األكراد

كضعتيا حككمة إقميـ كردستاف حدكد اإلقميـ  تبيف خريطة رسمية: مثاالف -5
ممتدًة مف سنجار عمى الحدكد مع سكرية إلى مدينة بدرة القريبة مف الحدكد 

مع إيراف جنكب بغداد، كطبقًا ليذه الخريطة فإف كرككؾ تقع في مركز اإلقميـ 
الثركة النفطية كالمناطق  المفترض كيبتمع ىذا اإلقميـ. تمامًا ال عمى أطرافو

كعمى النحك . ألنفسيـ دكف غيرىـ عددة األعراؽ التي يطالب بيا األكرادمت
عينو، فإف كتابًا نشرتو كاتبة تركمانية حكؿ التأثيرات التركية في عمارة كرككؾ 

أبدًا رغـ إشارتو العابرة إلى العرب كالمسيحييف كالييكد " أكراد"ال يستخدـ كممة 
ج الحضرؼ كالبيت التقميدؼ في النسي. " في الفصل الخاص بتاريخ المدينة

 (. 2007اسطنبكؿ، )سكفي ساتجي  كرككؾ،

إلى مغازلة األحزاب ( مايك/أف يتقدـ النتخابات الرئاسة في أيار
. لعراقية رغـ معارضة الجيشالكردية ا
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 كارثٌة تتشكل 2

 التطبيع -أ 

معقد آماؿ األكراد في سعييـ إلى ضـ  140يعتبر تطبيق المادة 
التطبيع، : كرككؾ؛ فيي تنص عمى عمميٍة متدرجة ثالثية الخطكات

كينص االتفاؽ الذؼ قامت عميو . فاإلحصاء، فإجراء االستفتاء
عمى كجكب اكتماؿ  2006مايك /حككمة الكحدة الكطنية في أيار

؛ ثـ إجراء اإلحصاء 2007مارس /آذار 31عممية التطبيع بحمكؿ 
 30يكليك؛ كأخيرًا إجراء االستفتاء بحمكؿ /تمكز 31خالؿ فترٍة غايتيا 

كيرجى مف االستفتاء أف يحدد كضع مدينة . نكفمبر/تشريف الثاني
، أؼ المناطق التي "المناطق المتنازع عمييا"كرككؾ كغيرىا مف 
   6.يطالب بيا األكراد

كفي قمب عممية التطبيع تقع المشكمة السكانية، كخاصًة المشكمة 
. كأىالي كرككؾ الميّجريف" الكافديف"المزدكجة المتمثمة في مصير 

كجّميـ مف )كتريد األحزاب الكردية إخراج الكافديف كا عادة الميّجريف 
. إلى كرككؾ قبل إجراء االستفتاء( األكراد

لحاؿ في معظـ األمكر المتعمقة بكرككؾ، ثمة خالٌؼ ككما ىي ا
ففي نظر األكراد، يعتبر الكافدكف مستكطنيف ". الكافديف"عمى تعريف 

جاء بيـ نظاـٌ يريد تعريب ىذه المنطقة الغنية بالنفط، أك ىـ مف 
كمف الكاضح أف ىذا يتضمف األطفاؿ . ذرية ىؤالء المستكطنيف

ّـٍ كرد ؛ كتغمب عمى (كافد)ية كأٍب عربيٍّ المكلكديف في كرككؾ مف أ
كال شؾ في أف ىذه الحالة تعتبر . ىؤالء المكلَّديف المغة الكردية

 7.استثناًء، لكنو استثناٌء يبيف المدػ الذؼ يمتد إليو ىذا التعريف

كيرفض بعض الكافديف ىذا التعريف جممًة كتفصياًل قائميف إف 

 

 
المسؤكلية الممقاة عمى السمطة "مف الدستكر عمى أف ( 2)139تنص المادة  -6

مف قانكف إدارة ( 58)التنفيذية في الحككمة االنتقالية، كالمنصكص عمييا في المادة 
مر إلى السمطة التنفيذية المنتخبة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية، ترتد كتست
التطبيع، اإلحصاء، كتنتيي باستفتاء )بمكجب ىذا الدستكر، عمى أف ُتنجز كاممًة 

في مدٍة ( في كرككؾ كالمناطق األخرػ المتنازع عمييا، لتحديد إرادة مكاطنييا
".  2007أقصاىا الحادؼ كالثالثكف مف شير كانكف األكؿ سنة 

مارس /آذار 20مع كافٍد يمثل ىذه الحالة، كرككؾ، مقابمة كرايسز جركب  -7
2007 .

كف ضمف بمدىـ، معظميـ جاء إلى كرككؾ بصفتيـ عراقييف يتنقل
كذلؾ ال ألسباٍب سياسية بل ألف كظائفيـ انتقمت إلى المدينة أك 

ألف الحككمة قدمت ليـ حكافز لالستقرار فييا مف قبيل تقديـ 
في كرككؾ كافديف مف جميع "كىـ يزعمكف أف  8.األرض أك الماؿ

أما مف أخرجكا . ككمنا عراقيكف . الخمفيات كمف جميع المحافظات
ليسكا مف األكراد فقط، فمنيـ تركماف كعرب  مف كرككؾ فيـ

  9".أيضاً 

كينص الدستكر عمى خركج الكافديف مف كرككؾ طكعًا مع تمقي 
أما األكراد، كمع . تعكيٍض كامل ضمف عمميٍة قانكنيٍة منصفة

تعبيرىـ عف الغضب إزاء معاناتيـ في الماضي عمى أيدؼ الكافديف 
ة، فقد تصرفكا بقدٍر مف الذيف كانكا يخدمكف في األجيزة األمني

ضبط النفس منذ عكدتيـ إلى المدينة كالمناطق التي يطالبكف بيا 
كقد جرت حاالت طرٍد لمسكاف في بعض . 2003أبريل /في نيساف
، لكنيا كانت حاالت استثنائية كقد تمكف 10(خانقيف مثالً )المناطق 

نسبتيا، كما يصر زعماء األكراد، إلى فرط حماس بعض القادة 
ف لـ تجر )لييف الذيف جرػ كضع حدٍّ ليـ فيما بعد المح كا 

لكف أسمكب األكراد اعتمد عمى مضايقة الكافديف لحمميـ (. معاقبتيـ
عمى الرحيل، كذلؾ مف خالؿ جعميـ يشعركف بعدـ الترحاب، 

مع إغرائيـ بالماؿ كاألرض في  11كبحرمانيـ مف الكظائف أيضًا،
ؿ كاألرض مقدماف مف يعتقد أف الما. )أماكف أخرػ مف العراؽ

مف جاء إلى ىنا : "كيقكؿ أحد سياسيي كرككؾ(. الحككمة العراقية
  12".مف أجل الماؿ يمكف جدًا أف يرحل مقابل الماؿ أيضاً 

فقد كافق . ، بدأت ىذه االستراتيجية تؤتي ُأكميا2007كمع أكائل 

 

 
. ألنو يكحي بنكٍع مف االختيار" كافديف"قاؿ أحد الرجاؿ إنو يرفض تعبير  -8

أما ىك فمـ يكف لديو خيار، إذ أف عممو انتقل مف بغداد إلى كرككؾ بأمٍر 
.  2007مارس /آذار 20مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ، . كزارؼ 

. 2007مارس /آذار 20رايسز جركب، كرككؾ، مقابمة ؾ -9
، "العكدة عف التطيير العرقي في شماؿ العراؽ: مطالب متضاربة"انظر  -10

. www.hrw.org، 2004أغسطس /ىيكمف رايتس ككتش، نيكيكرؾ، آب
بل ىك يجرؼ . األمر ال يجرؼ بيذه الصكرة. ال يجرؼ طرد الكافديف" -11

، مقابمة كرايسز جركب مع "س مف العملبطريقٍة أخرػ، أؼ مف خالؿ منع النا
. 2007مارس /آذار 20أحد الكافديف، كرككؾ، 

مقابمة كرايسز جركب مع تحسيف كيية عضك المجمس المحمي بكرككؾ،  -12
. 2007مارس /آذار 20كرككؾ، 
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مف حيث ( أسرة 8000يقاؿ إنيـ حكالي )قطاٌع مف الكافديف 
  14.لكنيـ يساكمكف عمى السعر 13غادرة المدينة،المبدأ عمى ـ

كالظاىر أف ىؤالء الكافديف ىـ مف العشائر العربية الشيعية التي 
ترػ أنيا كقعت ضحية التعريب أيضًا؛ فقد اقتمعيـ النظاـ السابق 

. ككاف ذلؾ خالفًا إلرادتيـ أحياناً . مف ديارىـ كزرعيـ في كرككؾ
ؼ لجنة الحل كالتفاىـ الكطني كعمى سبيل المثاؿ، يزعـ أعضاٌء ؼ

كىي جمعية لمكافديف الراغبيف في المغادرة إذا تمقكا تعكيضًا )
:  أنيـ عانكا الكثير في ظل حكـ صداـ حسيف( مناسباً 

كىذا يفسر فقرنا . أتينا مف األىكار التي قاـ النظاـ بتجفيفيا"
خالؿ ]كما فّر بعضنا نتيجة القصف اإليراني . كبطالتنا

كلـ يستطع [. 1988 – 1980راقية اإليرانية الحرب الع
لقد أّمف النظاـ مأكػ . أبناؤنا إيجاد عمٍل ليـ في الجنكب

كىذا ما جعمنا نذىب إلى كرككؾ التي . لمعائالت المحركمة
 20كنحف نعيش ىنا منذ . كفرت لنا األماف كسبل العيش

إننا نساىـ في االقتصاد، كخاصًة في البناء، فضاًل . عاماً 
. جئنا ألف ىذه المدينة مدينٌة عراقية. ياديف كثيرة أخرػ عف ـ

 15".لـ نكف ندرؾ أغراض النظاـ السابق، كال شأف لنا بو

 

 
يقاؿ إف ىؤالء الكافديف لـ يكافقكا عمى مغادرة كرككؾ فقط، بل عمى نقل  -13

كىذا ىك األىـ بالنسبة إلى )ات التي ينتقمكف إلييا سجل إقامتيـ إلى المحافع
كمف كجية النظر الكردية، ال يحق لغير المسجميف في كرككؾ عمى (. األكراد

. نحٍك قانكني أف يشارككا في االستفتاء
في ( لـ تحددىا)دعت لجنة الحل كالتفاىـ الكطني الخاصة بالكافديف إلى زيادٍة  -14

لى كجكب مس اعدة الحككمة الكافديف عمى بيع ممتمكاتيـ في مقدار التعكيض كا 
فيـ يخشكف أف يؤدؼ )كعمى شراء األرض في الجنكب ( األرض كالبيكت)كرككؾ 

، (رحيميـ إلى انخفاض األسعار في كرككؾ كارتفاعيا حيث يستقر بيـ المطاؼ
كيقكؿ . عالكًة عمى مساعدٍة معيشية لمدة سنتيف تقدـ لمف يحتاجكف كظائف جديدة

فنحف نخشى أف ال نستطيع تأميف . ليس رحيمنا مسألًة سياسية: "في المجنةعضٌك 
، مقابمة كرايسز جركب مع محسف السعدكف الزيدؼ، كرككؾ، "سقٍف يؤكؼ عائالتنا

. 2007فبراير /شباط 21
كقاؿ زميٌل ليذا الرجل إف عددًا مف الكافديف ينتمكف إلى . المصدر السابق -15

، كأنيـ فّركا مف القمع العنيف في الجنكب خالؿ األحزاب اإلسالمية الشيعية
صارت كرككؾ مكانًا آمنًا لمف ينتمكف إلى بعض األحزاب، كحزب : "الثمانينات
كقد انتقمت أنا مثاًل إلى ىنا ألسباٍب . فال أحد يعرفيـ في كرككؾ. الدعكة مثالً 

 مقابمة كرايسز جركب مع". كلك ظممت في ديارؼ األصمية العتقمت. سياسية
. 2007فبراير /شباط 21السيد محسف الفحاـ، كرككؾ، 

كالكاقع أف ىؤالء الناس عبركا عف تعاطفيـ مع الضحايا األكراد  
.  أيضاً 

. كىـ ينؤكف بأنفسيـ أيضًا عف الكافديف الذيف يرفضكف المغادرة
مرتبطكف "مف المكاليف لمنظاـ السابق أك  فيـ، كما يقكؿ ىؤالء، إما

بأحزاب سياسية ال تشارؾ في العممية السياسية كتنشد حكمًا 
كيشير بعض السياسييف إلى أف زعامة رجاؿ الديف  16".ديكتاتكرياً 

الشيعة في النجف عرضت عمى ىؤالء الكافديف تعكيضًا ماليًا يبمغ 
ا رحمكا، كأف ذلؾ ثالثة أضعاؼ ما تعيدت الحككمة بتقديمو ليـ إذ

لكف الكافديف الذيف قابمناىـ نفكا  17.أقنع الكثيريف بالبقاء في المدينة
نيـ يكاجيكف " حقكقًا مدنيًة بصفتيـ عراقييف"ذلؾ كقالكا إف ليـ  كا 

نطالب أف يككف لكل شخٍص في كرككؾ ". "عدكانًا دستكرياً "اآلف 
 18".حق مكاصمة اإلقامة فييا كحق الحصكؿ عمى عمل

البعض األكراد بدفع الكافديف إلى الرحيل عبر حممٍة مف  كيتيـ
لكف الحقيقة تبدك أكثر قربًا إلى أف األكراد  19.التخكيف كاالعتقاالت

يحاكلكف خمق مناٍخ يجعل الكافديف يشعركف بعدـ الراحة في كرككؾ 
كميما تكف األساليب المستخدمة، فقد أكضح زعماء . بعد اليـك

اؿ عدـ تمكنيـ مف إخراج جميع الكافديف، األكراد أنيـ، كمع احتـ

 

 
أشار ىذاف العضكاف في لجنة الحل كالتفاىـ الكطني إلى أف عددًا مف  -16

الكافديف كانكا مستفيديف مف النظاـ السابق، لكنيـ غادركا المدينة عمى عجٍل في 
رىا مف عندما دخل مقاتمك البشمرَكة األكراد ىذه المدينة كغي 2003أبريل /نيساف

كمازاؿ ليؤالء أمالؾ في . المناطق التي يستكطف فييا عرٌب عمى أرٍض كردية
كما يقكؿ الرجالف إف ثمة جماعة . كرككؾ مما يجعميـ يستحقكف التعكيض

أخرػ مف أنصار النظاـ السابق المخمصيف مف الرمادؼ كالفمكجة كالمكصل ممف 
شخصية إلى كرككؾ مع ما جرت مكافأتيـ بأف سمح ليـ النظاـ بنقل سجالتيـ اؿ

يرافق ذلؾ مف مكاسب مالية؛ لكنيـ، كفي حاالٍت كثيرة، لـ ينتقمكا إلى المدينة 
مقابمة . كيقترح المتحدثاف اعتبار ىؤالء فئًة مستقمًة ال تستحق التعكيض. فعالً 

. 2007فبراير /شباط 21كرايسز جركب، كرككؾ، 
مي الكردستاني صالح مقابمة كرايسز جركب مع زعيـ االتحاد اإلسال -17

. 2007فبراير /شباط 16الديف بياء الديف، إربيل، 
. 2007مارس /آذار 20مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ،  -18
كاألمر ال يقتصر عمى تقديـ . ثمة طرٌؽ أخرػ لحمل العرب عمى الخركج" -19

فاألحزاب الكردية تحتجز العرب ثـ تعرض إخالء سبيميـ إذا كافقكا عمى . الماؿ
مقابمة كرايسز جركب مع مالؾ عمي حسيف اآلسي، كىك ". درة كرككؾ فقطمغا

. 2007مارس /آذار 1مف عشيرة العبيد مف كرككؾ، عماف، 
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 20.فيـ يزمعكف تجريد مف يبقى في كرككؾ مف حق التصكيت

أما عمى الجانب اآلخر، فيناؾ أكراٌد ميّجركف مف كرككؾ عادكا 
؛ كأيضًا 2003كيبدك أف التدفق الرئيسي حدث عاـ . فتدفقكا إلييا

ككاف . 2005يناير /قبيل االنتخابات التي جرت في كانكف الثاني
ففي خضـ العنف المتصاعد الذؼ . مجيئيـ مؤقتًا في معظـ األحكاؿ

يصيب األكراد اآلف كما يصيب غيرىـ تقريبًا، يبدك بعض األكراد 
. تكاقيف إلى الرحيل إلى حيث يقيـ أقاربيـ في أربيل كالسميمانية

كيزداد تعبير أىالي كرككؾ المقيميف في ىاتيف المدينتيف عف عدـ 
العكدة إلى كرككؾ قريبًا، أك عف عدـ الرغبة في العكدة  رغبتيـ في

إطالقًا؛ كذلؾ بسبب قمة األمف كضعف أعماؿ التنمية كا عادة 
  21.البناء

كتسعى األحزاب الكردية إلى مقاكمة ىذا الميل مف خالؿ استقداـ 
حكافز متعددة يصل بعضيا حد االبتزاز، كذلؾ لحمل أكراد كرككؾ 

كيبدك أف ىذا المسعى يصادؼ إخفاقًا . إليياالميّجريف عمى العكدة 
كيقكؿ أحد أبناء كرككؾ األكراد، كىك مكلكٌد في أربيل، إنيـ . متزايداً 

. قالكا لو إنو ال يستطيع تسجيل ابنو المكلكد حديثًا إال في كرككؾ
كيقكؿ الرجل إف رفضو ىذا األمر أدػ إلى ترؾ ابنو مف غير شيادة 

قعو في المتاعب ما أف يبمغ سف دخكؿ ميالد، كىذا ما يمكف أف يك
مازلت أتمقى . ىكذا يعممكف عمى إجبار الناس عمى العكدة: "المدرسة

مخصصات الغذاء الشيرية، لكنني أخاؼ أف يقكلكا لي ذات يـك 
لست أرغب . إنني ال أستطيع الحصكؿ عمييا إال مف كرككؾ

ؿ شخٌص كيقك 22".بالعكدة، فيناؾ ىجماٌت كثيرة في األحياء الكردية
:  آخر مف كرككؾ يقيـ في أربيل

يتحدث زعماء األكراد عف كرككؾ كثيرًا، لكنيـ ال يعيشكف "
 

 
مقابالت كرايسز جركب مع مسؤكليف مف االتحاد الكطني الكردستاني  -20

فبراير /كالحزب الديمقراطي الكردستاني، إربيل ككرككؾ كالسميمانية، شباط
فالكافدكف الذيف يرفضكف : مف سبٍب يحمل األكراد عمى القمق لكف ما. 2007

كىـ . الرحيل يقكلكف منذ اآلف إنيـ سيقاطعكف االستفتاء في ظل الظركؼ الحالية
مقابالت كرايسز جركب مع عدٍد مف الكافديف، ". معركفًة سمفاً "يعتبركف نتيجتو 

. 2007مارس /آذار 20كرككؾ، 
. 2007فبراير /ؿ، شباطمقابالت كرايسز جركب، أربي -21
قتل كاحٌد مف أبناء . 2007فبراير/شباط 15مقابمة كرايسز جركب، أربيل،  -22

عمكمة ىذا الرجل في تفجيٍر كقع في سكؽ بحي رحيـ آكا الكردؼ بكرككؾ، 
. كذلؾ قبل يكميف مف إجراء المقابمة

كليكفركا لنا األرض . فميذىبكا لمعيش ىناؾ بأنفسيـ. فييا
أما . ما أريده ىك األمف كالعمل كالمدارس الجيدة. كالخدمات

ال مشاريع، كال بنية : في كرككؾ فال يكجد شيٌء مف ىذا
إنيـ ال يستطيعكف إقناعي . ، كال عمل، كال أمفتحتية
كليذا فيـ يجبركف الناس عمى العكدة مف خالؿ . بالعكدة

فإذا كاف أصل عائمتؾ مف كرككؾ كأردت . كسائل إدارية
تسجيل ابنؾ الجديد، أك إذا أردت تقديـ طمب مف أجل 

لقد . اذىب إلى كرككؾ: كظيفٍة عامة، فسكؼ يقكلكف لؾ
مف كظيفتيا في اإلدارة المحمية بالسميمانية  أخرجكا ابنة عمي

ألف كالدىا، كىك متكؼٍّ منذ سنيف كثيرة، جاء مف كرككؾ 
لكف كالدتيا مف السميمانية، كقد عاشكا فييا طيمة . أصالً 
 23".كىي مف غير عمٍل اآلف. حياتيـ

  140لجنة المادة  -ب 

ككمة مف الدستكر، ال تبذؿ الح 140رغـ قكليا إنيا ممتزمٌة بالمادة 
كىذا عائٌد جزئيًا إلى ضعف . العراقية كبير جيٍد مف أجل تنفيذىا

ال ( في الكاقع)الحككمة الفيدرالية، فيي ضعيفٌة إلى درجٍة جعمتيا 
عمى أف السبب . 2006أبريل /تمارس الحكـ منذ إقامتيا في نيساف

اآلخر الذؼ ال يقل أىميًة ىك أف الحككمة التي يسيطر فييا الشيعة 
. عٍة عمى مساندة األكراد في سعييـ إلى ضـ كرككؾغير مجـ

كالحككمة منقسمٌة إلى درجة جعمت النتيجة ال تتعدػ السير ببطء 
كألف القيادة الكردية انزعجت مف ىذا الكضع، فقد دفعت  24.شديد

 

 
كيشير . 2007فبراير /شباط 15مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ، أربيل،  -23

س الجمعية الكطنية الكردستانية عدناف المفتي إلى أنو، ككما أف عكدة تركماف رئي
كرككؾ المقيميف في تركيا أمٌر مستبعد، فإف أكراد كرككؾ المقيميف في المناطق 

األماف كالعمل )الكردية يظيركف عدـ رغبٍة في التخمي عف الحياة المستقرة 
ؿ الخطر كالكضع غير المستقر كالقبكؿ بتحـ( كالمدارس كالخدمات االجتماعية

. 2007فبراير /شباط 18مقابمة كرايسز جركب، أربيل، . في كرككؾ
في الدستكر بمكافقٍة مف المجمس األعمى لمثكرة  140لقد أقحـ األكراد المادة  -24

كالكاقع أف التحالف بيف األكراد كالمجمس األعمى ىك الذؼ . اإلسالمية في العراؽ
تكرية الميمة حكؿ الفيدرالية، كتقاسـ اإليرادات صاغ معظـ الصفقات الدس

لكف المجمس األعمى ليس إال أحد أعضاء . النفطية، كدكر الديف في كرككؾ
كلـ يكافق أحٌد مف أعضاء ". التحالف العراقي المكحد"القائمة الشيعية المسماة 

مثل )القائمة اآلخريف عمى اآللية المقترحة لحل قضية كرككؾ رغـ أف بعضيـ 
. يقر لفظيًا بالحاجة إلى تطبيق الدستكر( ئيس الكزراء نكرؼ المالكير
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 8ففي . 140باتجاه آلية يمكف مف خالليا تطبيق المادة 
لكي لجنة تنفيذ الما ؼ، أنشأ رئيس الكزراء نكر2006أغسطس /آب

كتضـ ىذه المجنة التي يرأسيا كزير  25.مف الدستكر 140المادة 
العدؿ كزيرف آخريف، ككزيرًا في حككمة إقميـ كردستاف، كرئيس ىيئة 
نزاعات الممكية في العراؽ، فضاًل عف أربعٍة مف أعضاء المجمس 

كالتركيب الحالي . المحمي في كرككؾ، كشخٌص آخر مف كرككؾ
: ىك ليذه المجنة

 وصٌش اٌعذي، سئٍسبً ٌٍجىت؛هاشم عبد انرحمه انشبهي ،
26

 

 وصٌش اٌذاخٍٍت؛جىاد كاظم انبىالوي ،
27

 

 االتحبد اٌىطىً )، وصٌشة اٌبٍئت ورميه عثمان انمفتي

اٌىشدستبوً، وهى أحذ اٌحضبٍه اٌىشدٌٍه اٌشئٍسٍٍه فً 

 ؛(وشدستبن اٌعشاق

 ي ف" خبسج اإللٍٍم"، وصٌش اٌشؤون دمحم إحسان سهيفاوي

اٌحضة اٌذٌممشاطً اٌىشدستبوً، وهى )حىىمت وشدستبن 

، أمٍىبً ٌٍسش؛(اٌحضة اٌشئٍسً اٌىشدي اَخش
28

  

 سئٍس هٍئت اٌىضاعبث عٍى األمالن فً بغذاد؛ ك أحمد انبرا ، 

 عضى اٌمجٍس اٌمحًٍ بىشوىن رش بابكر صادق كاكا ،

؛(عه االتحبد اٌىطىً اٌىشدستبن)
29

  

 

 
. 2006أغسطس /آب 9، 46الجميكرية العراقية، رئيس الكزراء، أمر رقـ  -25

. كالالفت أف األمر يخمك تمامًا مف أية إشارة إلى صالحيات ىذه المجنة
حمل اسـ ينتمي ىاشـ الشبمي إلى حزب نصير الجادرجي بالغ الصغر الذؼ ؼ -26
 2005ديسمبر /، ككاف في انتخابات كانكف األكؿ"الحزب الكطني الديمقراطي"

كفي حركٍة ". القائمة العراقية"كاسميا ( عمماني)البرلمانية عمى قائمة إياد عالكؼ 
، استقاؿ الشبمي مف منصبو ككزيٍر 2007مارس /استباقيٍة كاضحة بنياية آذار

كالمعركؼ أف عالقتو برئيس الكزارة نكرؼ . لمعدؿ قبل التغيير الكزارؼ المرتقب
كفضاًل عف ذلؾ، قاؿ أعضاء القائمة العراقية إنيـ طمبكا مف . المالكي مضطربة

مارس عمى قرار الحككمة القائل بأف /آذار 29الشبمي االستقالة بسبب مصادقتو في 
(. انظر أدناه)عمى الكافديف مغادرة كرككؾ 

، كذلؾ 2006يكنيك /كزيرًا لمداخمية في حزيرافجكاد بكالني شيعي مستقل عيف  -27
ضمف تسكيٍة رعتيا الكاليات المتحدة التي ضغطت مف أجل كضع أشخاص غير 

حزبييف عمى رأس كزارتي الداخمية كالدفاع، كذلؾ عند تشكيل الحككمة في 
كيقاؿ إف بكالني لـ يحضر أيًا مف اجتماعات المجنة، بل كاف . 2006مايك /أيار

. ساعديو ممثاًل عنويرسل أحد ـ
ككاف كزيرًا لحقكؽ . دمحم إحساف كردؼ مف الحزب الديمقراطي الكردستاني -28

، ثـ عّيف كزيرًا لشؤكف 2006 – 1999اإلنساف في حككمة كردستاف في الفترة 
. 2006مايك /في حككمة كردستاف الجديدة التي أنشئت في أيار" خارج اإلقميـ"

.  لمناطق التي يطالب بيا األكراد في العراؽا" خارج اإلقميـ"كيقصد بتعبير 

 جٍس اٌمحًٍ بىشوىن ، عضى اٌمتحسيه دمحم عهي كهية

 ؛(وهى شٍعً تشومبوً مه االتحبد اإلسالمً اٌتشومبوً)

 وهى سىً )، عضى اٌمجٍس اٌمحًٍ بىشوىن أوىر بيرلدار

تشومبوً مه حضة اٌعذاٌت اٌتشومبوً ومه اٌجبهت 

؛(اٌتشومبوٍت اٌعشالٍت
30

  

 وهى )، عضى اٌمجٍس اٌمحًٍ بىشوىن دمحم خهيم انجبىري

 ؛(وسي اٌعشالًعشبً سىً مه اٌحضة اٌجمه

 وٍذاوً ـ آشىسي مستمً مه وشوىنعاشىر ييهدا ،.
31

    

كرغـ الحرص عمى جعل المجنة متكازنة بحيث تمثل الجماعات 
في العراؽ ككرككؾ، فإنيا تخمك ( كليس األحزاب السياسية)الرئيسية 

كمعظميـ )مف ممثميف عف جماعة الكافديف الضخمة في كرككؾ 
صكتيـ غائبًا عف الجدؿ الذؼ مما يجعل ( مف العرب الشيعة

 

 
فاالتحاد الكطني . إف تكزيع المقاعد عمى األكراد يثير االىتماـ أيضاً  -29

الكردستاني يشغل مقعديف، في حيف يشغل الحزب الديمقراطي الكردستاني مقعدًا 
حككمة رغـ أف المفتي كزيرة في اؿ)إذ نجد دمحم إحساف مقاباًل لنرميف المفتي . كاحداً 

العراقية مما يجعميا مف الناحية النظرية أىـ مف إحساف الذؼ ىك كزيٌر في حككمة 
كيعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني أف أىمية حككمة كردستاف . كردستاف

، ككذلؾ بابكر صادؽ كاكارش، كىك (تساكؼ، عمى األقل، أىمية الحككمة العراقية
كىذا انعكاٌس لغمبة االتحاد . دستانيالعضك اإلضافي مف االتحاد الكطني الكر
.  الكطني الكردستاني في محافظة كرككؾ

يرأس أنكر بيرقدار حزب العدالة التركماني، كىك عضك في المجنة  -30
التنفيذية لمجبية التركمانية العراقية، كىي منظمٌة تجمع األحزاب التركمانية 

ركمانية فيي خارج ىذه أما بقية األحزاب الت)اليامة كتتمقى تمكياًل تركيًا 
كقد جيء بو إلى المجنة بدياًل عف جاسـ دمحم جعفر الذؼ عيف فييا (. الجبية

( كتركيا أيضًا كما يفترض)أصاًل، كذلؾ بعد تذمر الجبية التركمانية العراقية 
كال تعتبر الجبية تحسيف كيية، . مف عدـ تمثيل تركماف كرككؾ في المجنة

.  جماعة التركماف في كرككؾالتركماني الشيعي، ممثاًل ؿ
ـٍ اختارتو الحككمة العراقية لتمثيل الكمداف ػ اآلشكرييف في  -31 عاشكر ييمدا محا

ككاف الحزب السياسي الرئيسي لمكمداف ػ اآلشكرييف، كىك الحركة اآلشكرية . كرككؾ
الديمقراطية، قد فشل في الفكز بأؼ مقعد في انتخابات المجمس المحمي بكرككؾ في 

كرد اسمو عمى سبيل الخطأ بصفتو عضكًا في . )2005يناير /الثاني كانكف 
كمع (. 2006أغسطس /المجمس المحمي في أمر إنشاء المجنة الذؼ صدر في آب

كاف عضكًا عف )أف ييمدا كاف ينتمي إلى الحركة اآلشكرية الديمقراطية سابقًا 
كرككؾ في الحركة اآلشكرية الديمقراطية في المجمس المحمي غير المنتخب ب

، فإف زعيـ ىذه الحركة في كرككؾ يصر بشدٍة عمى أف الحركة (2005  -2003
مقابمة . كىك يعتبره ممثاًل لنفسو فقط. لـ تطرح ييمدا مرشحًا عنيا لعضكية المجنة

. 2007فبراير /شباط 20كرايسز جركب مع صارغكف الزار صميكه كرككؾ، 
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  32.سكؼ يقرر مصيرىـ

 200بعد تزكيدىا بمبمغ )تداكلت المجنة مطكاًل في عممية التطبيع 
؛ ثـ أصدرت أربعة قرارات كاف أكؿ اثنيف منيما في ( مميكف دكالر

 33.فبراير/شباط 4، ثـ لحقو اثناف في 2007يناير /كانكف الثاني 16
كاًل، يحق لكل مف طرد مف اإلدارة أ: كحممت ىذه القرارات ما يمي

. المحمية بكرككؾ مف غير حق ضمف عممية التعريب أف يعكد إلييا
ثانيًا، مف حق األشخاص الذيف ىّجركا أك طردكا مف كرككؾ أف 

مميكف دينار عراقي  10يعكدكا إلييا كأف يتقاضكا تعكيضًا يبمغ 
كذلؾ فضاًل عف قطعٍة مف األرض، ( دكالر أمريكي 7800حكالي )

إذا جاؤكا إلى مدينة كرككؾ؛ كيستحقكف نصف ذلؾ التعكيض إذا 
ثالثًا، يحق لمكافد المستعد . جاؤكا إلى إحدػ بمدات المحافظة أك قراىا

 15600)مميكف دينار عراقي  20لمغادرة كرككؾ أف يحصل عمى 
. عمى سبيل التعكيض، فضاًل عف قطعة أرٍض في الجنكب( دكالر

القكانيف التي أصدرىا النظاـ السابق كالقاضية رابعًا، ُتمغى جميع 
  34.بتخصيص أراٍض زراعية لمكافديف

لـ تكف ىذه القرارات مثار جدٍؿ في حد ذاتيا أكؿ األمر؛ فقد كجد 
لكف  35.إجماٌع كاسع عمى الحاجة إلى تصحيح مظالـ الماضي

 

 
فمماذا ىـ غير ممثميف في . لقضيةالكافدكف جزٌء مف ا: "يقكؿ أحد الكافديف -32

. 2007مارس /آذار 20مقابمة كرايسز جركب، " المجنة؟
أنشأت المجنة أيضًا عددًا مف المجاف الفرعية كأقامت ليا مكاتب في  -33

. كرككؾ كخانقيف كسنجار
مقابمة كرايسز جركب مع رئيس حزب الكادحيف الكردستاني قادر عزيز،  -34

يـ كردستاف مسعكد برزاني إلى كرككؾ، السميمانية، كىك مبعكث رئيس حككمة إقل
. كثمة جانٌب آخر لمتطبيع ىك عكدة العقارات المصادرة. 2007فبراير /شباط 23

، كىي ىيئة 2004كقد أقيمت آليٌة لحل النزاعات عمى األمالؾ في أكائل 
كيقكؿ زعيـ . كقد اتسـ عمميا ببطٍء قاتل. النزاعات عمى األمالؾ في العراؽ

مطالبة مف  600بية العراقية التركمانية أف مدينة كرككؾ لـ تشيد إال تسكية الئ
مقابمة كرايسز . ، كغالبيتيا العظمى تخص ممتمكات التركماف1300أصل 

. 2007مارس /آذار 20جركب مع سعد الديف إرجيش، كرككؾ، 
عمى سبيل المثاؿ، يقكؿ تحسيف كيية، كىك تركماني مف كرككؾ، إف المادة  -35

كىك يقكؿ إف معالجة مظالـ . تحمل بعدًا إنسانيًا فضاًل عف بعدىا السياسي 140
مقابمة كرايسز ". نتفق جميعًا عمى البعد اإلنساني: "الماضي أمٌر ال جداؿ فيو

كيقكؿ مراد عبد الكاحد مف حزب . 2007مارس /آذار 20جركب، كرككؾ، 
ما أنو ينفذ عمى نحٍك ليست لدينا مشكمة مع التطبيع طاؿ: "العدالة التركماني

. 2007فبراير /شباط 21مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ، ". شفاؼ

. قدرًا كبيرًا مف الجدؿ دار حكؿ اإلجراءات الخاصة بيذه القرارات
سبيل المثاؿ، ككجيت النسخة المنشكرة مف القرار الخاص كعمى 

كسرعاف ما اعترض . بالكافديف باحتجاجاٍت في شكارع كرككؾ
عمييا كثيٌر مف أعضاء المجنة بصفتيا خركجًا عمى اإلجماع الذؼ 

كقد جرػ ذلؾ ألف القرار أشار إلى  36.تـ التكصل إليو في كاميرا
مي ال اختيارؼ، كذلؾ بخالؼ أف مغادرة الكافديف كرككؾ أمٌر إلزا

كبالنتيجة، يقاؿ إف رئيس الكزراء أمر  37.ما يقكؿ بو الدستكر
المجنة بالحصكؿ عمى تكقيع كل عضك مف أعضاء المجنة عمى 

  38.أؼ قرار قبل إحالتو إلى الحككمة أك نشره

كقد برزت مسألٌة إجرائية جديدة عندما لـ يقـ رئيس الكزراء المالكي 
إذ أف األكراد، الذيف فسركا . عمى القرارات األربعةبالتكقيع فكرًا 

األمر عمى أنو تكتيؾ مف أجل المماطمة، سرعاف ما عزكا ذلؾ إلى 
عدـ اىتماـ الحككمة الفيدرالية بمشركعيـ بشأف كرككؾ، أك إلى 

كما أشاركا أيضًا إلى أنو ال ضركرة . معارضتيا ذلؾ المشركع

 

 
قاـ أعضاء المجنة عاشكر ييمدا كتحسيف كيية كأنكر بيرقدار كدمحم خميل بتعميق  -36

، كذلؾ حتى  عضكيتيـ في المجنة لفترٍة كجيزة احتجاجًا عمى سكء التفسير المزعـك
 19مقابمة كرايسز جركب مع عاشكر ييمدا، كرككؾ، . تمقكا ما اعتبركه جكابًا مرضياً 

بل زعـ بعض السياسييف أيضًا أف القرارات األربعة اتخذت مف . 2007مارس /آذار
كقد كانت . دمحم خميل ىك ممثمنا في المجنة: "غير عمـ أك مكافقة جميع األعضاء

كالحككمة  كىي تمثل صفقاٍت جرت تحت الطاكلة بيف األكراد. القرارات مفاجئًة لو
كقد قاـ رئيس المجنة بنشر القرارات قبل الحصكؿ عمى تكاقيع أعضاء . العراقية
". كأكد المالكي لنا أف ىذه القرارات غير صحيحة كأنو سيحقق في األمر. المجنة

مقابمة كرايسز جركب مع عبد هللا سامي العبيدؼ، كىك عضك المجمس المحمي 
فبراير /شباط 21ية العراقية، كرككؾ، بكرككؾ كينتمي إلى المجمكعة الجميكر

2007 .
تقكؿ النسخة المنشكرة مف القرار كالتي تحمل تكقيع رئيس المجنة ىاشـ الشبمي  -37
رغـ كجكد مزاعـ تفيد أف مف أعدىا ىك أميف سر المجنة الكردؼ دمحم إحساف )

قررت المجنة عكدة جميع عائالت الكافديف في المناطق المتنازع (: "سميفاني
إف اختيار الكممات في النص العربي يكحي ". إلى مناطقيـ األصمية... يياعل

مف الدستكر،  140الجميكرية العراقية، رئيس الكزراء، لجنة تنفيذ المادة . باإللزاـ
كيزعـ عضك المجنة أنكر بيرقدار أف . 2007فبراير /شباط 4، في 4قرار رقـ 

افقكف عمى إلغاء تسجيل قيكدىـ في المجنة قررت أيضًا أف تسمح لمكافديف الذيف يك
كرككؾ باالحتفاظ بأمالكيـ فييا، لكف ىذا األمر لـ يظير في النسخة المنشكرة مف 

مقابمة . كيقكؿ بيرقدار إنو كتب إلى رئيس الكزراء المالكي لتصحيح ذلؾ. القرار
. 2007مارس /آذار 20كرايسز جركب، كرككؾ، 

 19عاشكر ييمدا، كرككؾ، مقابمة كرايسز جركب مع عضك المجنة  -38
. 2007مارس /آذار
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رات المجنة تعتبر قانكنًا ممزمًا، لتكقيع رئيس الكزارة، كقالكا إف قرا
كليس مف شأف تكقيع المالكي إال أف يدفع الكزارات إلى تخصيص 

لكف آخريف زعمكا  140.39األمكاؿ الالزمة مف أجل تنفيذ المادة 
أف القرارات األربعة ال تممؾ كزنًا قانكنيًا، كال يمكف تنفيذىا، مف 

 40.غير ذلؾ التكقيع

مارس /آذار 29القرارات األربعة يـك كعندما صادقت الحككمة عمى 
فقد اعتبر أعضاٌء . ، انتقل الجدؿ مف اإلجراءات إلى الجكىر2007

في مجمس النكاب القرار الخاص بالكافديف غير دستكرؼ كقالكا إنو 
. خرٌؽ لحقكؽ اإلنساف األساسية مف حيث أنو يحكؼ عنصر القسر

ؾ ضمف كقد كشف تحرؾ الحككمة عف خالفاٍت عميقة حكؿ كركك
فالتحالف العراقي المكحد الحاكـ، كقد كاف . أكساط الطبقة السياسية

لو دكٌر أساسي في صياغة الدستكر، منقسـٌ تمامًا حكؿ ىذه 
.  القضية

ففي صفقٍة عقدت في الخفاء أثناء المفاكضات الدستكرية عاـ 
كيعتقد أنو أكثر )، اتفق المجمس األعمى لمثكرة اإلسالمية 2005

مع األكراد عمى إدخاؿ المادة ( حالف العراقي المكحد قكةً مككنات الت
في الدستكر لقاء قبكليـ بالحديث عف الفيدرالية التي تسمح  140

أؼٌّ  140كال يؤيد المادة . في الجنكب" كبرػ "بظيكر منطقة شيعية 
مف األحزاب الشيعية األخرػ؛ عمى أف ىذه األحزاب صادقت عمى 

ىدؼ الشيعي المتمثل في تعزيز الييمنة الدستكر ألنو يؤيد عامًة اؿ
كُيعرؼ عف رئيس الكزراء المالكي أنو معارٌض  41.السياسية الشيعية

 

 
عمى سبيل المثاؿ، يصر دمحم إحساف عمى أف تكقيع رئيس الكزارة ليس  -39
مف شأنو " تأكيد"عمى القرارات تكسبيا قكة القانكف، بل ىك مجرد " مصادقةً "

 25مقابمة كرايسز جركب، أربيل، . تسييل التعاكف الفعاؿ مف جانب الحككمة
. 2007فبراير /شباط

كال . لـ نفعل إال تقديـ تكصيات إلى رئيس الكزارة: "يقكؿ عضك المجنة ييمدا -40
كىك لـ يصادؽ عمى القرارات األربعة حتى اآلف . يجكز نشرىا قبل مصادقتو عمييا

مقابمة كرايسز جركب، ". بصرؼ النظر عما يقكلو المجمس المحمي بكرككؾ
س، يبدك أف مجمس كرككؾ مار/آذار 11كفي . 2007مارس /آذار 19كرككؾ، 

المحمي الذؼ يسيطر عميو األكراد استبق األمكر عبر اإلعالف في مكقعو عمى 
كفي ". صادؽ عمى قرار المجنة"أف المالكي ( www.kirkukpc.org)اإلنترنت 

مارس، كرر المجمس ترحيبو بتبني الحككمة قراراتو األربعة، كذلؾ بعد يكـٍ /آذار 30
. ة عميياكاحد مف مصادقة الحكـك

مقابالت كرايسز جركب، مع عبد الرحمف منشد اآلسي، رئيس المجمس  -41
 20، كرككؾ، 140االستشارؼ العربي، كمع تحسيف كيية، عضك لجنة المادة 

لكف المالكي ، كعقب تيديد األكراد . لضـ كرككؾ مف قبل األكراد
باالنسحاب مف حككمة التحالف، عرض القرارات األربعة في جمسة 

حًة عمى جدكؿ كلـ تكف مطرك)مارس /آذار 29مجمس الكزراء يـك 
.  ، كعمل عمى المصادقة عمييا(األعماؿ

أما الجانب الخامس لمتطبيع، فيك يتكشف عف خالٍؼ شديد، 
كىك يتعمق بإعادة . كبالتالي فمف المستبعد تنفيذه في كقٍت قريب

بعض المناطق إلى محافظة كرككؾ بعد أف سمخت عنيا كجزٍء مف 
ىريًا ألف لة عنصرًا جككيرػ األكراد في ىذه المسأ. عممية التعريب

ماؿ، كرديٌة بحت تقريبًا؛ كمف شأف بعض ىذه المناطق، مثل جمئ
. إعادتيا إلى كرككؾ ترجيح كفة الميزاف السكاني عمى نحٍك حاسـ

لكف األكراد، كعبر تبنييـ العممية الدستكرية، قبمكا ضمنًا بالتعامل مع 
انكف إدارة ؽمف  58المسألة عبر آليٍة خاصة كرد ذكرىا في المادة 

، كىك الدستكر المؤقت المكقع في الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية
مف  140ضمف المادة  58كقد أدخمت المادة  2004.42مارس /آذار

، يتعيف عمى مجمس 58مف المادة ( ب)كطبقًا لمفقرة  43.الدستكر
ذا فشل في تحقيق  الرئاسة تقديـ تكصياتو إلى مجمس النكاب؛ كا 

ـٍ محايدإجماٍع عميو أما إذا تعذر االتفاؽ عمى . ا، فعميو تعييف حك
  44.اختيار الحكـ، فيتعيف مطالبة األمـ المتحدة بتعيينو

 

 

، لكنو 140كقاؿ اآلسي أيضًا إف المالكي كاف معارضًا لممادة . 2007مارس /آذار
ائمة إسقاطو مف رئاسة تعرض إلى ضغٍط كردؼٍّ عنيف حتى يكافق عمييا تحت ط

كىك مف حزب الدعكة اإلسالمي )ككاف سمف المالكي، إبراىيـ الجعفرؼ . الكزراء
في االحتفاظ برئاسة الكزارة بسبب الفيتك الذؼ استخدمتو  2006، فشل عاـ (أيضاً 

األحزاب الكردية ضده، فقد كانت تعارض ما اعتقدت أنو سياسة تباطؤ كمماطمة 
.  بكرككؾمف جانبو فيما يتعمق 

، أف ىذه المسألة تقع خارج 140أكضح عاشكر ييمدا، عضك لجنة المادة  -42
كذلؾ ألف . ىذا ليس عممنا، بل ىك عمل مجمس الرئاسة: "اختصاص المجنة

كال يحق لنا نحف أىل كرككؾ . القضية تخص العراؽ كمو كليس كرككؾ كحدىا
مقابمة كرايسز ". حكقد صّرح شبمي بذلؾ عمى نحٍك كاض. أف نناقش ىذا األمر
. 2007مارس /آذار 19جركب، كرككؾ، 

تتكلى السمطة التنفيذية اتخاذ الخطكات الالزمة (: "1)140تقكؿ المادة  -43
مف قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة  58الستكماؿ تنفيذ متطمبات المادة 

".  االنتقالية بكل فقراتيا
دارية كغيرىا يضًا بالحدكد اإلأالسابق  لقد تالعب النظاـ(: "ب)58تقكؿ المادة  -44

عمى الرئاسة كالحككمة العراقية االنتقالية تقديـ . ىداؼ سياسيةأبغية تحقيق 
كفي . غير العادلة لى الجمعية الكطنية كذلؾ لمعالجة تمؾ التغييراتإالتكصيات 

جمػاع عمى مجمكعة مف التكصيات، فعمى إلحالة عدـ تمكف الرئاسة المكافقة با
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، لـ 2004مارس /كخالؿ األعكاـ الثالثة التي انقضت منذ آذار
يجر أؼ تقدـ في ىذه المسألة التي ال تتعمق فقط بالمناطق التي 

األراضي بيف المحافظات يطالب بيا األكراد، بل بالنزاعات عمى 
ـٍ أيضاً . في أماكف أخرػ مف العراؽ  45.كما ال يتكقع حصكؿ تقد

بل ألف  46فقط،" عش الدبابير"كليس ذلؾ ألف القضية تشبو 
إذ  47مجمس الرئاسة يكاجو صعكباٍت في التكصل إلى تكافق اآلراء،
أف مف شأف كثير مف تكصياتو أف تكاجو معارضًة في مجمس 

. ض معظـ أعضائو المخططات الكرديةالنكاب الذؼ يرؼ

  2007الدفع غير المدروس باتجاه إجراء االستفتاء عام  -ج 

ألف األكراد بحاجٍة إلى أغمبيٍة بسيطة في كرككؾ كغيرىا مف 
المناطق التي يطالبكف بيا، فيـ يصركف عمى كجكب اكتماؿ 

كقبل االستفتاء، كذلؾ حتى يككنكا  48عممية التطبيع قبل اإلحصاء

 

 

جماع لغرض دراسة المكضكع كتقديـ إلس الرئاسة القياـ بتعييف محكـ محايد كبامجل
كفي حالة عدـ قدرة مجمس الرئاسة عمى المكافقة عمى محكـ، فعمى . التكصيات

مجمس الرئاسة أف يطمب مف األميف العاـ لألمـ المتحدة تعييف شخصية دكلية 
". مرمػكقة لمقياـ بالتحكيـ المطمكب

، كما يقكؿ قادر "عاماً  50ؽ إصالح ما فعمو صداـ حسيف سكؼ يستغر" -45
عزيز مبعكث مسعكد البرزاني إلى كرككؾ في معرض إشارتو إلى مسألة النزاعات 

. 2007فبراير /شباط 23مقابمة كرايسز جركب، السميمانية، . عمى المناطق
عمى سبيل المثاؿ، كفي منطقٍة بعيدٍة عف كردستاف، تتنازع محافظتا  -46

. ؼ ككربالء عمى أجزاء مف محافظة األنبارالنئ
الرئيس جالؿ الطالباني، كىك كردؼ يتكقع أف : يتألف مجمس الرئاسة مف -47

يؤيد إعادة تحديد المناطق؛ كعادؿ عبد الميدؼ العضك في المجمس األعمى 
لمثكرة اإلسالمية في العراؽ، كيرجح أف يؤيد األكراد في قضية إعادة تحديد 

مف التحالف الدستكرؼ بيف حزبو كاألكراد؛ كطارؽ الياشمي، كىك المناطق بسبٍب 
ًً مف االتجاىيف  عربي سني مف الحزب اإلسالمي العراقي، كيمكف أف يتخذ أيَا
ألف حزبو صغير كمياٌؿ إلى التحالف مع األكراد في كجو بقية األحزاب العربية 

. السنية، كذلؾ رغـ قكلو إنو ال يؤيد األكراد فيما يخص كرككؾ
كليس مف الكاضح . يقضي الدستكر بإجراء إحصاء لمسكاف قبل االستفتاء -48
ما الذؼ يجعل اإلحصاء شرطًا الزمًا، ( كىك ما لـ يعمل األكراد عمى شرحو أبداً )

يمكف أف يسيل اإلحصاء كضع قكائـ . أك ما ىي الغاية المحددة التي يمبييا
أجل ذلؾ، كىك ليس أبسط اآلليات  بالناخبيف، لكنو ليس باآللية الكحيدة الممكنة مف

يقكؿ فؤاد حسيف، كىك رئيس أركاف حككمة إقميـ كردستاف . الممكنة بكل تأكيد
برئاسة مسعكد البرزاني، إنو كبمعزٍؿ عما يقكلو الدستكر، ما مف حاجٍة عممية 

فبراير /شباط 18مقابمة كرايسز جركب، أربيل، . لإلحصاء مف أجل إجراء االستفتاء
2007 .

كما فرض األكراد أيضًا مكعدًا نيائيًا  49.قًة مف فكزىـأكثر ث
حتى يحققكا الفائدة  2007ديسمبر /لالستفتاء في كانكف األكؿ

القصكػ مف قكتيـ السياسية النسبية في مرحمة ما بعد صداـ، 
كبفعميـ ىذا، فقد حشركا . كالتي يحتمل أف تككف أمرًا عارضاً 

مف شأف فشل : 50ًا ىاماً أنفسيـ في الزاكية كمنحكا خصكميـ سالح
أف  2007كرككؾ إلى شعبيـ بنياية " تقديـ"زعماء األكراد في 

كمف شأف أؼ تأخير في عممية . يمحق ضررًا كبيرًا بمصداقيتيـ
 51.التطبيع أف يزيد مف احتماؿ ىذا الفشل

كمف ىنا فإف الزعماء األكراد يكاجيكف معضمًة في االختيار بيف ترؾ 
ما يعني فكات مكعد االستفتاء، أك الضغط التطبيع يأخذ مساره، ـ

مف أجل إجراء االستفتاء باعتبار أنيـ حققكا األغمبية السكانية 
كىـ يقكلكف إنيـ ال يستطيعكف تحمل فكات ىذه . الالزمة في كرككؾ

نيـ لـ يعكدكا ( أك الستعادة)الفرصة التاريخية لكسب  كرككؾ، كا 
ـٍ كاحد لمفكز بمسعاىـ  ألنيـ بحاجٍة إلى دعـ يممككف أكثر مف عا

 

 
مف قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة  58يعكس مكقف األكراد لغة المادة  -49

تؤجل التسكية النيائية (: "مف الدستكر 140كقد أدخمت في المادة )االنتقالية 
جراءات لى حيف استكماؿ اإلإ راضي المتنازع عمييا، كمف ضمنيا كرككؾ،لأل

جراء إحصاء سكاني عادؿ كشفاؼ كالى حيف  المصادقة عمى الدستكر أعاله، كا 
العدالة، آخذًا بنظر  غالتسكية بشكل يتفق مع مباد قف تتـ ىذأيجب . الدائـ

مف الدستكر  140كقد كتبت كلٌّ مف المادة ". راضيرادة سكاف تمؾ األإاالعتبار 
كال يريد األكراد إجراء . مف قانكف اإلدارة االنتقالية بأيٍد كردية 58كالمادة 

.   ؾ قبل ضماف األغمبية السكانيةاالستفتاء في كركك
يردد عدٌد مف الساسة غير األكراد صدػ اإلصرار الكردؼ عمى اكتماؿ عممية  -50

ال نستطيع االنتقاؿ : "كيقكؿ تحسيف كيية مثالً . التطبيع قبل اإلحصاء كاالستفتاء
فتاء كال يستطيع األكراد أف يقفزكا إلى االست. إلى المرحمة الثانية قبل اكتماؿ األكلى

كمف المؤكد أف . قفزًا، ليس مف غير دعـ جميع القكػ السياسية بالحد األدنى
األكراد لف ييتمكا بالتطبيع إذا كانكا قادريف عمى الظفر بكرككؾ بكسائل أخرػ؛ 

إف مف ال يريد المشاركة في . لكنيـ ال يستطيعكف الظفر بيا مف غير إحصاء
مقابمة كرايسز جركب، ". رًا صعباً كرككؾ مع اآلخريف فسيجد ابتالعيا كميا أـ

. 2007مارس /آذار 20كرككؾ، 
امتناعيا عف االستفادة مف  تتعرض القيادة الكردية إلى انتقاداٍت محمية بسبب -51

المزية التي تتمثل اآلف في أف األكراد يممككف قكًة نسبية في النظاـ السياسي 
ؾ القيادة االعتراؼ بأربيل كمف األمثمة التي يطرحيا المنتقدكف قرار تل. العراقي

كىذا يعتبر تراجعًا عف . عاصمًة لإلقميـ مف خالؿ مشركع الدستكر الكردؼ الجديد
عندما كاف األكراد أكثر ضعفًا مف )مسكدٍة ليذا الدستكر ترجع إلى أكائل التسعينات 

انظر مثاًل الجدؿ . جاء فييا أف كرككؾ ىي العاصمة( الناحية السياسية بكثير
.  2007يناير /، كانكف الثاني"ستاندارد"في الصحيفة الشيرية الكردية الدائر 
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أنا أثق : "كيقكؿ رئيس الجمعية الكطنية الكردستانية. الكاليات المتحدة
لكف، مف سيككف ىنا بعد عاميف؟ سكؼ تتغير السياسة . ببكش

كقد غضب  52".األمريكية، كلف يككف لنا مف صديٍق غير أنفسنا
ؽ األكراد غضبًا شديدًا بسبب تقرير مجمكعة الدراسة الخاصة بالعرا

، فقد دعا 2006ديسمبر /في كانكف األكؿ( تقرير بيكر ػ ىاممتكف )
.  إلى تأجيل االستفتاء في كرككؾ( مف بيف أمكر أخرػ )

كاألمر . لقد أثبت االستفتاء أنو مسألٌة ممتيبة تثير انقسامًا كبيراً 
يترؾ فسحة كبيرة لمتجاذبات اإلجرائية التي يمكف ليا تأخير 

ذا تكممنا عمى نحك عاـ نقكؿ إف . االستفتاء أك اإلطاحة بو كا 
فقد تعيد . العرب كالتركماف في كرككؾ يعارضكف إجراء االستفتاء

بعضيـ بمقاطعتو؛ أما غيرىـ فييددكف بالعنف إذا جرػ 
ففي حيف يفضل األكراد تصكيتًا حرًا ديمقراطيًا  53.االستفتاء

ؿ لمناخبيف، يرػ خصكميـ أف ثمة آليات تالعب األكراد بيا مف أج
ضماف غمبة ما تريده كاحدٌة مف الجماعات اإلثنية بما يحممو ىذا 

كيعجب  54.مف خطر االضطياد اإلثني كقمة فرص االنتصاؼ منو
في حيف أف قمة  140عدٌد مف النقاد مف ىذا اإللحاح عمى المادة 
أك ىـ يتساءلكف عف  55.مف أحكاـ الدستكر عرفت التنفيذ أك اإلنفاذ

 

 
. 2007فبراير /شباط 25مقابمة كرايسز جركب مع عدناف المفتي، أربيل،  -52
فما ىي الضمانة . كأمامنا فرصٌة تاريخيٌة اآلف. إف ركابطنا بكرككؾ تاريخية"

ابمة كرايسز جركب مع فريد مق". التي تككف لدينا إذا كافقنا عمى تأجيل االستفتاء؟
 24أساسرد، مدير المركز الكردستاني لمدراسات االستراتيجية، السميمانية، 

.  2007فبراير /شباط
نحف أىل : "أنكر بيرقدار 140عمى سبيل المثاؿ، أعمف عضك لجنة المادة  -53

كرككؾ، كالعرب أيضًا، سنقاطع االستفتاء إذا استمر ىذا السمكؾ غير الصحيح 
ذا قرركا استخداـ القكة فمف نقبل بذلؾ[. انب األكرادمف ج] كستقـك حرٌب . كا 

.  2007مارس /آذار 20مقابمة كرايسز جركب، ". أىمية
مف شأف انتخاباٍت ديمقراطية في مجتمٍع تشقو نزاعات إثنية عميقة أف  -54
الرؼ دايامكند كمارؾ ". كيضع المسألة في كضٍع عقيـ‘ التكافق’يكدؼ بسمة "

، (1994بمتمكر، )، "القكمية، كالنزاع اإلثني، كالديمقراطية"، (محرراف)تنر إؼ بال
كيصح األمر عينو عمى االستفتاء الذؼ تتقرر نتيجتو بأغمبيٍة (. xviii)ص 

.  بسيطة تستند إلى أساٍس إثني
في حيف أننا لـ ننفذ مكاد الدستكر  140لماذا االستعجاؿ في تنفيذ المادة " -55

مقابمة كرايسز جركب مع سامي العبيدؼ، " ؟139ػ إلى المادة مف المادة األكؿ
عضك المجمس المحمي بكرككؾ عف المجمكعة الجميكرية العراقية، كرككؾ، 

ىي المادة الكحيدة التي  140كيجدر القكؿ إف المادة . 2007فبراير /شباط 21
. تحدد لنفسيا مكعدًا نيائياً 

تنفيذ ىذا الجزء مف الدستكر في عيف  الحكمة مف اإللحاح عمى
  56.المحظة التي تجرؼ فييا مراجعتو كيخضع لمتعديل

إف األكراد يعانكف ضعفًا خاصًا مف ناحية القضايا اإلجرائية بالنظر 
. ديسمبر/إلى إصرارىـ عمى التقيد بالمكعد النيائي في كانكف األكؿ

عقدة كالظاىر أف الحككمة لـ تقـ بشيٍء لحل المشكالت الـ
ما الذؼ يفترض : كمف ىذه المشكالت. المصاحبة إلجراء االستفتاء

بالتصكيت تقريره، كما ىك السؤاؿ، أك األسئمة، الذؼ سيطرح عمى 
كىل يتعيف إجراء الدستكر في (. الدستكر ال يحدد ذلؾ)الناخبيف؟ 
فقط، أـ في العراؽ كمو؟ كما ىي " المناطق المتنازع عمييا"كرككؾ ك

كالتي يجب إجراء  140التي تذكرىا المادة ( متنازع عميياالمناطق اؿ"
االستفتاء فييا؟ كما ىي حدكد كل مف ىذه المناطق؟ ككيف تحدد 

الدائرة االنتخابية أك منطقة التصكيت؟ كمف الذيف يحق ليـ 
كمف الذؼ  57التصكيت؟ كما ىي العتبة المطمكبة لنجاح االستفتاء؟

لى إجراء االستفتاء؟  يشرؼ عمى إعداد قكائـ الناخبيف كع

يمكف، بل يرجح، لكلٍّ مف ىذه األسئمة أف يثكر في كجو المساعي  
فأفضل حمفاء األكراد، كىك الدستكر، . الكردية كيزيد صعكبة نجاحيا

ال يجدييـ فتياًل إذ أنو قاصٌر عف تعريف المصطمحات األساسية 
 

 
كرغـ أف . 2007فبراير /شباط 21 – 20مقابالت كرايسز جركب، كرككؾ،  -56

إعادة النظر في الدستكر جاريٌة فعاًل، فإف احتماؿ حدكث تغييرات تخص قضايا 
كذلؾ بالنظر إلى معارضة األكراد كحق . رئيسية مثل كرككؾ يكاد يككف معدكماً 

فمف شأف رفض أغمبية الثمثيف في ثالث محافظات . الفيتك الذؼ يتمتعكف بو فعمياً 
كمف المؤكد أف األكراد . دستكرية أف يسقط ىذه التعديالت تمقائياً  مجمكعة تعديالتٍ 

كقد قاؿ عضٌك كردؼ كاحد عمى األقل مف . يستطيعكف تحقيق ذلؾ عند الحاجة
أعضاء لجنة مراجعة الدستكر، كعمى نحٍك صريح، إف الدستكر لف يتغير فيما 

مع فرياد مقابمة كرايسز جركب . يخص قضايا الفيدرالية الرئيسية ككرككؾ
.   2007مارس /آذار 23راكاندكسي مف االتحاد الشعبي الكردستاني، برليف، 

كل استفتاء كارد في ىذا الدستكر : "مف الدستكر العراقي 131تقكؿ المادة  -57
كيمكف تفسير ". يككف ناجحًا بمكافقة أغمبية المصكتيف ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ

لبية الناخبيف المسجميف في المنطقة المعنية، أك إما بأنو أغ" أغمبية الناخبيف"تعبير 
كفي لحظٍة محرجة خالؿ الفترة . أغمبية الناخبيف الذيف يشارككف في االستفتاء فعالً 

، اعتمدت 2005أكتكبر /التي سبقت االستفتاء عمى الدستكر في تشريف األكؿ
لى اعتماد الحككمة العراقية التفسير األكؿ في البداية، لكنيا سرعاف ما أجبرت ع

كمع تمؾ السابقة، صار يمكف حسـ األمر بسيكلٍة أكبر، عمى أف . التفسير الثاني
انظر تقرير الشرؽ األكسط رقـ . مف الممكف تكقع صراٍع أكثر حدًة في تمؾ الحالة

ىل ىي حرٌب عراقيٌة أخرػ؟ الطائفية "الصادر عف كرايسز جركب بعنكاف  52
.  80، ىامش رقـ 13، ص 2006فبراير /شباط 27، "كالنزاع األىمي
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ىذه ، فضاًل عف عدـ تحديده حدكد "المناطق المتنازع عمييا"مثل 
فكما يرػ األكراد، ككما يرد في مشركع دستكر إقميـ . المناطق

كردستاف الذؼ يجرؼ نقاشو اآلف قبل التصكيت عميو في الجمعية 
الكطنية الكردستانية في كقٍت الحٍق مف ىذا العاـ، تضـ ىذه 

جميع المناطق المكجكدة ( فضاًل عف محافظة كرككؾ كميا)المناطق 
كىي مناطق متنازع  58.لمنطقة الكرديةفي المحافظات المحاذية ؿ

عمييا ألف األكراد يطالبكف بيا قائميف إنيا جزٌء مف كردستاف 
التاريخية؛ كسكؼ تككف فييا أغمبيٌة كردية ما أف تكتمل عممية 

فقد تعرضت ىذه المناطق في بعض الحاالت إلى تالعٍب . التطبيع
تي الكردؼ مف قبل النظاـ السابق الذؼ أراد أف يقصر الحكـ الذا

. عمى المناطق التي يتمتع فييا األكراد بأغمبيٍة سكانية ال مراء فييا

لكف مكقف األكراد ال يضمف اعتبار الحككمة العراقية ىذه المناطق 
فالدستكر  59.أك مكافقتيا عمى تنظيـ استفتاٍء فييا" متنازعًا عمييا"

لكنو  العراقي كاضح في سماحو لممحافظات باالنضماـ إلى األقاليـ،
كما يمكف . ال يقكؿ شيئًا عف حق المناطق أك النكاحي في ىذا األمر

أف تصر الحككمة عمى حل مشكمة الحدكد باستخداـ اآللية الكاردة 
لكف مف المستبعد أف . مف قانكف اإلدارة االنتقالية 58في المادة 

.  يجرؼ المجكء إلى ىذه المادة في أؼ كقٍت قريب كما أكضحنا أعاله

لنحك عينو، مف المحتـ أف يقـك نزاٌع كبير حكؿ الذيف يحق كعمى ا
كسكؼ يقكؿ األكراد إف المسجميف في كرككؾ . ليـ التصكيت

، كذريتيـ، ىـ مف يجب اعتبارىـ مقيميف 1957بمكجب إحصاء 
شرعييف يحق ليـ التصكيت؛ فذلؾ آخر إحصاٍء يمكف االعتماد 

 

 
تتألف كردستاف : "مف مشركع الدستكر الكردؼ 2تقكؿ الفقرة األكلى مف المادة  -58

العراؽ مف محافظة دىكؾ بحدكدىا اإلدارية الحالية؛ كمف محافظات كرككؾ 
؛ كمف مناطق عقره كشيخاف 1968كالسميمانية كأربيل ضمف حدكدىا اإلدارية قبل 

ش، ككذلؾ مف نكاحي زمار كبعشيقا كأسكي كاالؾ في كسنجار كتمعفر كقرقك
محافظة نينكػ؛ كمف نكاحي خانقيف كمندلي بمحافظة دياال؛ كمف منطقة بدرة 

فيما يتعمق  2ثـ تقكؿ الفقرة الثانية مف المادة ". كناحية جصاف بمحافظة كاسط
مف أجل مف الدستكر الفيدرالي  140تعتمد المادة : "بالكضع القانكني ليذه المناطق

". التحديد القانكني لمحدكد اإلدارية إلقميـ كردستاف
مقابمة ". مف الذؼ يقرر المناطق المتنازع عمييا؟ فالدستكر ال يحددىا" -59

كرايسز جركب مع حنيف كادك عضك مجمس النكاب عف التحالف العراقي 
ػ كأما القكؿ بأف ىذه المناطق تنتمي إؿ. 2007أبريل /نيساف 14المكحد، عماف، 

؛ إذ أف ىذا الكياف لـ يكف "كردستاف أسطكرية"كردستاف التاريخية فيك يشير إلى 
.  لو كجكٌد ذك حدكٍد محددة عمى اإلطالؽ

السكانية كاإلدارية عميو ألنو جرػ في عيد الممكية قبل المناكرات 
كقد . كاإلحصائية التي راحت تقـك بيا األنظمة الجميكرية المتعاقبة

مف حيث المبدأ، لكنيـ  1957يقبل بعض خصكميـ بإحصاء 
سيشكككف في شرعية الثبكتيات الشخصية التي يحمميا أكراٌد يزعمكف 

كسكؼ يجادؿ غيرىـ  60.أنيـ مف ذرية سكاف كرككؾ في ذلؾ الكقت
ف مف حق المكاطنيف في عراٍؽ ديمقراطي حر أف يقيمكا بالقكؿ إ

حيث يشاؤكف، كليس مف الممكف تجريدىـ مف حق التصكيت في 
كبكمماٍت أخرػ، يعني ىذا كجكب اعتبار الكافديف مف . مكاف إقامتيـ

. جممة مف يحق ليـ التصكيت في كرككؾ إذا اختاركا البقاء فييا

ؤاؿ الذؼ سيطرح عمى كليس مف الكاضح أيضًا ما إذا كاف الس
الناخبيف مقتصرًا عمى خياٍر بسيط بيف انضماـ كرككؾ إلى إقميـ 

كردستاف أك ال، أك ما إذا كاف سيقدـ جممًة مف الخيارات التي عمى 
إذ يمكف ليذه الخيارات أف تتضمف . الناخب أف يأخذ بكاحٍد منيا

ة، أك مثاًل بقاء محافظة كرككؾ عمى تبعيٍة مباشرة لمحككمة العراقي
إلحاقيا بإقميـ كردستاف، أك منحيا صفة إقميـ فيدرالي بذاتو ضمف 

بكضٍع ( نناقشو الحقاً )بل يمكف أف تتضمف أيضًا خيارًا  61.العراؽ
.  خاص لكرككؾ ضمف إقميـ كردستاف

كالكقت سمعٌة ثمينة لـ . إف حل ىذه القضايا اإلجرائية يتطمب كقتاً 
أما إذا مضى  62.ًا يسيرًا منيايتح القادة األكراد ألنفسيـ إال قدر

مرسـك )العراؽ نحك االستفتاء بعد حلٍّ ليذه القضايا يفرض فرضًا 
الذؼ يشمل مختمف الجماعات في )بداًل مف التكافق ( حككمي
، فمف يقتصر األمر عمى رفض خصـك األكراد ىذا األمر (كرككؾ

رفضًا صريحًا بل قد يحمل المجتمع الدكلي عمى كقف مساندتو 

 

 
 2006مقابالت كرايسز جركب مع ساسٍة مف العرب كالتركماف، كرككؾ،  -60
. 2007ك

". عدـ تفضيل أؼ خيار"لعل مف الكاجب أيضًا أف تتضمف البدائل خيار  -61
بندًا لمنفقات  2007اًل عما ذكر، ال تحكؼ المكازنة العراقية لعاـ فض -62

كسكؼ يتعيف عمى المجمس النيابي المنقسـ بشأف كرككؾ، إقرار . االنتخابية
مكازنة تكميمية إلجراء االستفتاء في كرككؾ، كأف يفعل األمر عينو أيضًا حتى 

قاط العالـ التي يمكف إجراء انتخابات المجالس المحمية التي تعتبر إحدػ ف
 .كضعيا الرئيس بكش لمحككمة العراقية ضمف عممية المصالحة الكطنية
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كمف شأف ىذا كمو أف يبقي  63.ممية كميا مما يزيد شرعيتيا تتكالً لمع
. عمى عدـ االستقرار في كرككؾ، كأف يعمقو أيضاً 

 عواقب الفشل -د 

تساءؿ كثيٌر مف المراقبيف حكؿ جدكػ الجدكؿ الزمني لحل مشكمة 
أمرًا غير كاقعي إطالقًا "كاعتبره أحد المراقبيف الغربييف . كرككؾ

كاف األمر كذلؾ، يككف السؤاؿ فإف  64".القائـضمف اإلطار الزمني 
ىل لدػ األكراد خطٌة بديمة؟ الظاىر أف ما مف خطٍة بديمٍة : الحاسـ
.  كثمة عدٌد مف السيناريكىات المحتممة إذف. لدييـ

، يمكف لمقيادة الكردية 2007إذا لـ يجر أؼ استفتاء حتى نياية 
، ثـ 140نفيذ المادة تحميل الحككمة الفيدرالية عمنًا مسؤكلية عدـ ت

أما قادر عزيز، المبعكث  65.سحب سياسيييا كمكظفييا مف بغداد
الخاص لرئيس حككمة إقميـ كردستاف مسعكد البرزاني إلى كرككؾ، 

 140فيحذر مف أنو في حالة فشل الحككمة العراقية في تنفيذ المادة 
 كيمكف أف يضع الساسة األكراد في بغداد حداً . فسكؼ نغير مكقفنا"

نحف . لف نساعدىـ إذا لـ يساعدكنا. لمشاركتيـ في العممية السياسية
ذا انسحبنا، فسكؼ تنيار العممية كميا. جزٌء مف تحالف كيمكننا . كا 

عند ذلؾ أف نتفاكض مف جديد عمى تشكيل حككمٍة مع زعيـ القائمة 
كأضاؼ قائاًل إف مقدمة الدستكر العراقي تؤيد ما ذىب  66".األخرػ 

  67.إليو

 

 
دعمًا فنيًا إلى ( UNAMI)تقدـ بعثة األمـ المتحدة لممساعدة في العراؽ  -63

كقد . الحككمة العراقية يشمل، مف جممة ما يشمل، إجراء االنتخابات كاالستفتاءات
قدمكا الدعـ الفني مف أجل استفتاءاٍت حكؿ قاؿ مكظفك األمـ المتحدة إنيـ لف ؼ

. كضع مناطق يطالب بيا األكراد ما لـ يتـ التكصل إلى حل المشكالت اإلجرائية
كيتفق جميع المعنييف الرئيسييف عمى دكر األمـ المتحدة، كما أنيا تحظى بدعـ 

مراسالت كرايسز جركب عبر البريد اإللكتركني، . كامل مف المجتمع الدكلي
. 2007مارس /آذار

.  2007فبراير /شباط 17مقابمة كرايسز جركب، أربيل،  -64
: عمى سبيل المثاؿ، يقكؿ أحمد العسكرؼ، كىك عضك في مجمس كرككؾ -65
إذا لـ يجر االستفتاء فسكؼ تقع مشاكل حقيقية في بغداد بيف الحككمة "

 كيمكف أف تسقط الحككمة لتقـك مكانيا حككمة أكثر ميالً . كزعماء األكراد
. 2007فبراير /شباط 20مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ، ". لألكراد

زعيـ "كأما . 2007فبراير /شباط 23مقابمة كرايسز جركب، السميمانية،  -66
فيك عبد العزيز الحكيـ، رئيس المجمس األعمى لمثكرة اإلسالمية " القائمة األخرػ 

ا أشرنا، فإف المجمس ككـ. في العراؽ، كىك يتزعـ التحالف العراقي المكحد أيضاً 

شأف تعميق مشاركة األكراد في الحككمة الفيدرالية أف يطمق  كمف
كسكؼ تنيار حككمة الكحدة الكطنية التي انبثقت . أزمًة سياسيًة كبيرة

أبريل /عف اتفاٍؽ بيف القكائـ االنتخابية الشيعية كالكردية في نيساف
كبما أف األحزاب الكردية كانت ىي صانعة الحكاـ منذ . 2006

، فمف المستبعد 2005يناير /لى في كانكف الثانياالنتخابات األك
كسكؼ يككف البديل . تمامًا أف يجرؼ تشكيل حككمة بديمة مف غيرىا

كمف . الكحيد الممكف ىك إعادة التفاكض عمى تركيبة التحالف الحاكـ
المنتظر طبعًا أف يعمد األكراد إلى الربط بيف العكدة لممشاركة في 

. 140فكريٍة مممكسة لتنفيذ المادة  الحككمة العراقية كبيف خطكاتٍ 
تتمثل كجية نظر : "مف المجمس المحمي بكرككؾ ىيةكيقكؿ تحسيف ؾ

إذا أردتـ أييا الشيعة حكـ العراؽ، فعميكـ : األكراد اآلف في التالي
إبراىيـ الجعفرؼ [ رئيس الكزراء السابق]لقد سقط . التخمي عف كرككؾ

كل مف يمتنع عف كسكؼ يكاجو المصير عينو . بسبب كرككؾ
. إف لألكراد نفكذًا حاسمًا في بغداد. التكافق مع المطامح الكردية

 68".كقضية كرككؾ ىي ما يحدد كيفية استخداـ ىذا النفكذ

لكف، كبداًل مف حل مشكمة كضع كرككؾ، فإف المفاكضات في 
أف "فما مف حككمٍة عراقية تستطيع . بغداد سكؼ تحاكؿ تفادييا

د، ثـ تأمل بالبقاء، كذلؾ بالنظر التساع كرككؾ لألكرا" تعطي
كمف ىنا، يمكف ". العربي"المعارضة الشعبية ليذا األمر في العراؽ 

لى انييار  لمشكمة كرككؾ أف تؤدؼ إلى حالة استعصاء شامل، كا 
 

 

األعمى يتعاطف مع إلحاؽ كرككؾ بكردستاف، لكف معظـ أعضاء التحالف 
. العراقي المكحد يعارضكنو معارضًة شديدة

إف االلتزاـ بيذا الدستكر يحفع لمعراؽ اتحاده : "تقـك مقدمة الدستكر العراقي -67
زاـ أف يضع ذلؾ كبكمماٍت أخرػ، مف شأف عدـ االلت". الحر شعبًا كأرضًا كسيادةً 

كيمضي مشركع الدستكر الكردؼ إلى أبعد مف . مكضع الخطر" االتحاد الحر"
خاصًة دفع األكراد إلى  140ذلؾ إذ يشير إلى أف مف شأف عدـ تطبيق المادة 

ترجمة غير رسمية عف ] 8كتقكؿ المادة . إعادة التفكير في عالقتيـ مع العراؽ
كقد اختار اتحادًا .... تقرير مصيره مف حق شعب كردستاف العراؽ[: "الكردية

كذلؾ طالما يجرؼ احتراـ الدستكر الفيدرالي كالنظاـ ... فيدراليًا حرًا مع العراؽ
الفيدرالي البرلماني الديمقراطي التعددؼ، فضاًل عف احتراـ حقكؽ اإلنساف الفردية 

عيـ كيمكف أف يعيد األكراد دراسة خياراتيـ لتقرير مستقبميـ ككض. كالجماعية
ثانيًا، اتباع سياسة التمييز اإلثني كتغيير : .... السياسي في الحاالت التالية

التي مف ]الكاقع الديمكغرافي في كرككؾ، أك اإلبقاء عمى آثاره كنتائجو السابقة 
 140نبذ االلتزامات الدستكرية المنصكص عمييا في المادة [ شأنيا أف ترقى إلى

".   مف الدستكر الفيدرالي
.   2007مارس /آذار 20ابمة كرايسز جركب، كرككؾ، مق -68
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كنزاع عنيف؛ كذلؾ في الكقت الذؼ تأمل فيو إدارة بكش بأف تؤتي 
  69.خطتيا األمنية في بغداد ُأكميا السياسية

كفي السيناريك الثاني، يمكف لألكراد إجراء استفتائيـ الخاص في 
كيمكنيـ أف يقرركا استبعاد المناطق ذات . كرككؾ مف جانٍب كاحد

، كأف يجعمكا حدكد المحافظة تقف (كالحكيجة مثالً )األغمبية العربية 
عند الضكاحي الغربية لممدينة بحيث يقممكف عدد خصـك ضـ كرككؾ 

عيـ أيضًا أف يعمدكا إلى طرد أبرز المعاديف مف بيف كبكس. النشطيف
كيقكؿ أحد زعماء . تركماف كرككؾ كمف بقي فييا مف الكافديف

كقد كانكا جميعًا في مكاقع عسكرية في . العرب ىـ المشكمة: "األكراد
كسكؼ يككف . كىـ مسؤكلكف عف ترحيل األكراد. ظل النظاـ السابق

قد حدثت حاالت نقل مماثمة ؿ. إخراجيـ مف كرككؾ حاًل جيداً 
لمسكاف عقب الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية مف أجل إشاعة 

لكف مف شأف ىذا السيناريك أف يفشل في  70".االستقرار في أكركبا
تحقيق االستقرار، بل ىك يدخل إقميـ كردستاف في نزاٍع مديد مع بقية 

كف أف يطمق شرارة كالكاقع أف الترحيل القسرؼ لغير األكراد يـ. العراؽ
عبر قتل األكراد في مدٍف أخرػ مثل بغداد " المعاممة بالمثل"

  71.كترحيميـ منيا؛ كىذه كجيٌة مرعبٌة لألحداث

 

 
( سكاٌء بقراٍر أك كأمٍر كاقع)فضاًل عما ذكر أعاله، مف شأف تأجيل االستفتاء  -69

. 2007أف يبرز فشل القيادة الكردية في الكفاء بتعيدىا بضـ كرككؾ قبل نياية 
كيحذر . يةكيمكف ليذا األمر أف يتسبب في اضطراباٍت خطيرة ضمف المنطقة الكرد

إذا فشل زعماؤنا في "أميف شكاف، كىك كاتٌب كردؼ يؤيد إلحاؽ كرككؾ، مف أنو 
مقابمة ". الخركج بحلٍّ مشرؼ لمشكمة كرككؾ، فسكؼ يكاجيكف عكاقب كخيمة

كمف ىنا، يككف لممرء أف . 2007فبراير /شباط 21كرايسز جركب، كرككؾ، 
تصاعد العنف في حالة عدـ  يتساءؿ عما إذا كاف تحذير المسؤكليف األكراد مف

إجراء االستفتاء يراد بو اإلشارة إلى التكترات بيف مختمف الجماعات في كرككؾ أك 
انظر مثاًل االفتتاحية التي كتبيا ككباد . إلى حدكث اضطرابات في كردستاف نفسيا

تأجيل "طالباني، ممثل حككمة كردستاف في الكاليات المتحدة، كحذر فييا مف أف 
لف ( كما يقترح البعض)ء المقترح الذؼ مف شأنو تحديد كضع كرككؾ االستفتا

يؤدؼ إلى مجرد تصاعد التكترات المرتفعة أصاًل، بل سكؼ يزيد مف خطر خركج 
.  2007مارس /آذار 11، ذا تينيسياف، "الكضع كمو عف السيطرة

مقابمة كرايسز جركب مع أنكشركاف مصطفى أميف، نائب جالؿ طالباني  -70
، كىك سياسيٌّ مستقل 2006ة االتحاد الشعبي الكردستاني حتى أكاخر في رئاس

.    2007فبراير /شباط 23بعد ذلؾ، السميمانية، 
(. يقدرىا البعض بمميكف كردؼ)في بغداد كتمة ضخمة مف السكاف األكراد  -71

الذيف ال تربطيـ صالٌت قكية بكردستاف ( الشيعة)كمعظـ ىؤالء مف األكراد الفيمية 
؛ (شيعي)لزعامة الكردية؛ بل ىـ أكثر مياًل إلى تأييد التحالف العراقي المكحد أك با

كفي السيناريك الثالث، يمكف لألكراد أف يقبمكا بتأجيٍل بسيط 
كمع أف أحدًا مف زعماء األكراد لـ يشر إلى ىذا االحتماؿ . لالستفتاء

بيف غربييف في كردستاف العراؽ يركف أف ىذه الفكرة عمنًا، فإف مراؽ
ألف التأخير أمٌر شبو محتـك ألسباٍب )البد كأف تككف مكجكدًة 

، كأف مف الممكف إقناع الجميكر بيا عبر إظيار تقدـ (عممية
كقد يقترحكف أيضًا أف مف شأف البدء  72.مممكس في عممية التطبيع

لكردية الكبيرة مثل خانقيف بحل مسألة كضع المناطق ذات األغمبية ا
أف يشيع لدػ األكراد االطمئناف إلى إمكانية التكسع في عممية  عقرهك

كالكاقع أف مسؤكاًل في االتحاد . 2007ضـ كرككؾ ما بعد عاـ 
: الشعبي الكردستاني أشار إلى كجكد آلية جاىزة لتأجيل االستفتاء

األمـ المتحدة  تبعًا لمدستكر، يمكف لمجمس الرئاسة مطالبة أميف عاـ
  73.بتعييف حكـ دكلي لمتكسط في مشكمة كرككؾ

لكف ىذا الخيار يزداد تعقيدًا بفعل حقيقة ككف تركيا تدعك إلى تأجيل 
كال يستطيع القادة األكراد الظيكر بمظير مف . االستفتاء صراحةً 

ال فقدكا كل ما ليـ مف مصداقيٍة في  ينحني أماـ ضغكط أنقرة كا 

 

 

الذيف جرػ تمثميـ في المجتمع، كىـ مف طبقة أصحاب ( السنة)فضاًل عف األكراد 
الميف العممية كالتجار في بغداد ممف يتكممكف العربية أفضل بكثير ممف يتكممكف 

ف كانكا باقيف عمى صالت كالظاىر أف . ىـ العائمية بكردستاف العراؽالكردية حتى كا 
ىربكا مف الفكضى المستشرية في بغداد طمبًا ( كىـ سنة)كثيرًا مف أفراد ىذه الفئة 

.   لمسالمة في المنطقة الكردية
كما أف الكاتب الكردؼ . 2007فبراير /مقابالت كرايسز جركب، أربيل، شباط -72

لكف الرئيس . تعدياًل عمى الجدكؿ الزمني قد يقبل القادة األكراد: "أميف شكاف يقكؿ
ال . البرزاني أكضح أف ذلؾ يجب أف تقرره الجمعية الكطنية الكردستانية، كليس ىك
". يستطيع قادة األكراد المخاطرة بفقداف ماء الكجو ألنيـ سيخسركف سمطتيـ بذلؾ

ث كقد أشار مركز األبحا. 2007فبراير /شباط 21مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ، 
شيرًا، رغـ إقراره في  18الكردؼ إلى إمكانية اتخاذ تأخير تنفيذ قانكف الفيدرالية مدة 

" الكضع في العراؽ"، 140، سابقًة لتبرير تأخير تنفيذ المادة 2006سبتمبر /أيمكؿ
ديسمبر /كانكف األكؿ 12المركز الكردستاني لمدراسات االستراتيجية، السميمانية، 

2006 .
كيبدك أف ىذا يستند إلى . 2007مارس /آذار 23جركب،  مقابمة كرايسز -73

التي )مف قانكف اإلدارة االنتقالية ( ب)58قراءٍة فضفاضة نكعًا ما لممادة 
؛ فيي تتحدث عف التحكيـ الدكلي في (مف الدستكر 140أدمجت في المادة 

انظر )حالة عدـ قدرة مجمس الرئاسة عمى حل مشكمة إعادة تحديد المناطق 
  (.أعاله
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فضاًل عما تقدـ، فميس لتأجيل االستفتاء أف ك 74.الشارع الكردؼ
.  بل ىك تأجيٌل لمنزاع فقط. يتغمب عمى ما يمقاه مف معارضةٍ 

كنرػ في آخر المطاؼ أف أيًا مف السيناريكىات الثالثة ال يعالئ 
لب المشكمة، كىك أف األكراد كحدىـ مف يريدكف تحديد كضع 

حدكث ، كأف الجميع يتكقعكف 140كرككؾ مف خالؿ المادة 
  .  كالبد إذًا مف أسمكٍب آخر. العنف

 

 
يؤكد صالح الديف بياء الديف زعيـ االتحاد اإلسالمي الكردستاني أف  -74

ليست : "نابٌع مف معركٍة كالميٍة مع تركيا 140إصرار األكراد عمى تنفيذ المادة 
تركيا بحاجٍة إلى الضغط مف أجل تأجيل االستفتاء ألف األمكر تسير باتجاه ذلؾ 

كاألكراد يردكف عمى . مظير المنتصرلكف تركيا راغبٌة في الظيكر ب. مف تمقائيا
أما إذا التزمت تركيا الصمت، فمف يككف صعبًا عمى األحزاب الكردية . ذلؾ

مقابمة ". كالحقيقة أف المكعد النيائي سيفكت بطبيعة الحاؿ.... تأجيل االستفتاء
.   2007فبراير /شباط 16كرايسز جركب، أربيل، 

 الحاجة إلى العممية  3

، كمع تصاعد 2006في كقٍت ما مف النصف الثاني مف عاـ 
الضغط التركي عمى األكراد مف أجل تأجيل االستفتاء، لـ تكف 

كقد تحققت األحزاب الكردية أكثر مف . عممية التطبيع تشيد أؼ تقدـ
كبداًل مف إقناع العرب  75.الفشلمرة أف استراتيجيتيا تكاجو 

كالتركماف في كرككؾ بأنيـ سيككنكف أحسف حااًل إذا صاركا ضمف 
إقميـ كردستاف، كذلؾ بفعل االستقرار السائد كالحككمة النشيطة 

بالمقارنة مع الفكضى كالعنف كسكء اإلدارة )كحماية حقكؽ اإلنساف 
فقد تعززت . اً ، قاـ األكراد بعكس ذلؾ تماـ(في بقية أنحاء العراؽ

قناعة العرب كالتركماف بأف أىـ شيء في نظر األكراد ىك ضـ 
كرككؾ، كأف أؼ أمٍر آخر مف قبيل الحكار أك حقكؽ األقميات ضمف 

أما . لف يحتل إال المقاـ الثاني في أفضل األحكاؿ 76إقميـ كردستاف
حممة اإلقناع التي كثيرًا ما يتحدث عنيا زعماء األكراد فيي ال 

 77 القمة مف العرب كالتركماف ممف يقبمكف بالييمنة الكردية،تخص إال
. كىي حممٌة ال تمقى أؼ صدػ لدػ الغالبية العظمى

لـ يؤد تجاكز مف يمكنيـ قيادة جماعاتيـ إال إلى تصمب المكاقف 
كيقكؿ مسؤكٌؿ في الحزب  78.كتضييق فرص التسكية السممية

. لسكاف ناجحًا تماماً لـ يكف تفاعمنا مع ا: "الديمقراطي الكردستاني
 

 
لمسؤكليف األكراد، أربيل مقابالت كرايسز جركب مع مجمكعة مف ا -75

كيقاؿ إف تقرير بيكر ػ ىاممتكف في . 2007فبراير /شباط 25 – 16كالسميمانية، 
ديسمبر، الذؼ دعا إلى تأجيل االستفتاء عمى كرككؾ، كاف مسمارًا /كانكف األكؿ

. في نعش االستراتيجية الكردية
 ينظركف إلى فشل األكراد تمامًا في إقناع غير األكراد في كرككؾ بأنيـ ال -76

أؼ إقميمًا يتألف مف األكراد كعدد مف األقميات " )إقميمًا كردياً "اإلقميـ بصفتو 
الذؼ ىك لجميع سكانو بصرؼ النظر عف " إقميـ كردستاف"، بل بصفتو (الصغيرة

.   اإلثنية أك الديف
فضاًل عف بعض األفراد مف التركماف كاآلشكرييف ػ الكمداف، يتضمف ىؤالء  -77

ف أفراد عشيرة الحديد العرب الذيف يعيشكف منذ زمٍف بعيد ضمف مدينة عددًا ـ
.   كرككؾ

لـ تتمكف األحزاب الكردية إال مف الحصكؿ عمى مكافقة أفراد كجماعات " -78
كىذا ىك سبب عدـ . صغيرة مف غير أصحاب القرار، أؼ ممف ال يقكدكف غيرىـ

ضات شاممة تضـ كل كيجب أف يككف اليدؼ ىك التكصل إلى مفاك. حدكث تقدـ
مقابمة ". الجماعات حتى ال ترفض إحداىا الحل الذؼ يصل إليو األكراد مع غيرىا

كرايسز جركب مع إسماعيل الحديدؼ، كىك أحد حمفاء األكراد في كرككؾ، عماف، 
.   2007فبراير/شباط 27
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، لكننا قررنا االعتماد عمى 2003كاف بكسعنا أف نأخذ كرككؾ عاـ 
لكف عمينا أف ننشط مع سكاف كرككؾ إلقناعيـ بأف . اإلطار القانكني

كيقكؿ رئيس الجمعية الكطنية الكردستانية  79".ىذا ىك األفضل ليـ
عف الػ لكف، ماذا . نحف األغمبية في كرككؾ اآلف: "عدناف المفتي

لكف المشكمة ىي . الباقيف؟ عمينا أف نجعميـ مسركريف% 40
  80%".40فيـ يعتاشكف عمى سخط ىذه الػ : المتطرفيف

كالظاىر أف كاًل مف االتحاد الشعبي الكردستاني كالحزب الديمقراطي 
الكردستاني يدرؾ اآلف الحاجة إلى بدء حكاٍر شامل مع زعماء 

خطط األكراد في كرككؾ معارضًة العرب كالتركماف الذيف يعارضكف 
كيالحع مسؤكٌؿ كبير في االتحاد الشعبي الكردستاني في . عنيفة

كنحف نفتح . اتخذنا قرارنا بتغيير أسمكبنا"كرككؾ مشيرًا إلى حزبو 
، كمع [مرتبطة بأنقرة]اآلف حكارًا مع الجبية التركمانية العراقية 

حل الكحيد ىك إف اؿ. كسكؼ يمينكف مع الكقت. القكمييف العرب
كيقر ىذا المسؤكؿ بكجكد تناقٍض داخمي عميق في  81".الحكار

ينص الدستكر عمى عدـ إمكانية : المنيجية التي يعتمدىا األكراد
. إجراء االستفتاء ما لـ تكتمل عممية التطبيع كيجرؼ اإلحصاء العاـ

 2007مارس /آذار 31لكف التطبيع كاف يجب أف يكتمل بحمكؿ 
كمف . لتي كضعيا التحالف الكردؼ ػ الشيعي الحاكـكفق المكاعيد ا

ىنا نجد ىذا المسؤكؿ يقكؿ إف المكعد النيائي الذؼ حدده األكراد 
ف لـ يدع إلى ذلؾ )ليس كاقعيًا، كأنو قد يككف مف الكاجب تأجيمو  كا 

(. صراحةً 

إف إدراؾ األكراد لضركرة الحكار خطكٌة إلى األماـ، فيي تعمق 
ف كانت اآلراء ما تزاؿ متباعدًة حتى اآلف) العممية عمى نتائجيا (. كا 

 

 
مقابمة كرايسز جركب مع سافيف ديزايي مدير مكتب العالقات الخارجية  -79

.   2007فبراير /شباط 19الديمقراطي الكردستاني، صالح الديف،  في الحزب
.   2007فبراير /شباط 25مقابمة كرايسز جركب، أربيل،  -80
يقكؿ ىذا المسؤكؿ إف لديو انطباعًا بأف تركيا أعطت الضكء األخضر  -81

لمجبية التركمانية العراقية مف أجل الدخكؿ في مناقشات مع األكراد؛ كبأف 
كؾ، رغـ ككف الجبية مكالية ألنقرة، يبدكف غير مجمعيف عمى تركماف كرؾ

 23مقابمة كرايسز جركب، السميمانية، . معارضة ضـ كرككؾ إلى إقميـ كردستاف
لقد أقيمت الجبية التركمانية العراقية عمى يد المخابرات . 2007فبراير /شباط

الصادر عف  35انظر تقرير الشرؽ األكسط رقـ . التركية، كتمقت تمكيميا منيا
 26، "مخاكؼ حمفاء تركيا مف المطامح الكردية: العراؽ"كرايسز جركب بعنكاف 

.   11 – 10، ص 2005يناير /كانكف الثاني

كيدرؾ زعماء األكراد أيضًا أف عمييـ، لجعل الحكار مثمرًا، أف يقدمكا 
لمجماعات األخرػ في كرككؾ أكثر مما ىك مطركٌح عمى الطاكلة 

:  كيقكؿ مسؤكؿ في االتحاد الكطني الكردستاني مثالً . بكثير

فكف مف االنضماـ إلى إف القكمييف التركماف كالعرب خاغ"
ىذه ىي . كىـ يخشكف أف يصبحكا عبيدًا فيو. إقميـ كردستاف

كىذا يجعل مف كاجبنا كضع دستكر جيد إلقميمنا . المشكمة
كىاتاف نقطتاف . كمنحيـ مناصب عميا في حككمتو

كعندما ألتقي معيـ، يككف السؤاؿ األكؿ الذؼ . حاسمتاف
؟ كما أف عمينا التركيز ما الذؼ ستفعمكنو بنا: يطرحكنو دائماً 

 82".عمى ما يفيد كرككؾ فيي القاسـ المشترؾ بيننا كبينيـ

( كبعض مف مسؤكلي حككمة كردستاف)كقد عدد ىذا المسؤكؿ 
الحكافز التي يعتقدكف بضركرتيا مف أجل إقناع عرب كرككؾ 

:  كىي. كتركمانيا باالنضماـ إلى إقميـ كردستاف

عّبر كثيٌر . دستور الكرديتحسين حقوق األقميات في مشروع ال
مف المسؤكليف األكراد عف عدـ ارتياحيـ إزاء ضعف مشركع 

الدستكر فيما يخص حقكؽ األقميات كحمايتيا رغـ ككنو يخضع 
كال يرد ذكر األقميات إال في . لمدراسة كالتداكؿ منذ أشير كثيرة

مادتيف فقط تعترؼ األكلى بأفراد األقميات مكاطنيف في إقميـ 
كىذا ما  84.أما الثانية فتمنحيـ بعض الحقكؽ المغكية 83،كردستاف

إذ يمكف النص عمى حقكٍؽ . يمكف إدخاؿ تحسيٍف كاسٍع عميو
كحمايات أكثر كضكحًا مف أجل األقميات، بما في ذلؾ الحق في 

نشاء كسائل إعالـ بمغاتيا، إضافًة إلى المؤسسات الثقافية  التعميـ كا 

 

 
.   2007فبراير /شباط 23مقابمة كرايسز جركب، السميمانية،  -82
يتككف شعب كردستاف العراؽ مف الكرد كالقكميات األخرػ ( "1)6المادة  -83
ممف ىـ مف مكاطني اإلقميـ ( لكمداف كاآلشكرييف كاألرمف كالعربالتركماف كا)

كمما لو داللٌة ىنا ىك أف مقدمة مشركع الدستكر تعرض قراءًة ". كفق القانكف 
مطكلة، كرديًة حصرًا، لتاريخ اإلقميـ، كال تشير إلى الجماعات األخرػ التي 

.    تعيش فيو إال عرضاً 
. كردية كالعربية لغتاف رسميتاف في اإلقميـالمغتاف اؿ: أكالً : "14المادة  -84

كيضمف ىذا الدستكر حق مكاطني اإلقميـ في تعميـ أبنائيـ بمغتيـ األـ، 
كالتركمانية كالسريانية كاألرمنية في المؤسسات التعميمية الحككمية ككفق 

المغة التركمانية كالسريانية لغتاف رسميتاف أخرياف في : ثانياً . الضكابط التربكية
كحدات اإلدارية التي يشكل الناطقكف بيا كثافة سكانية، إلى جانب المغتيف اؿ

".   كينظـ ذلؾ بقانكف . الكردية كالعربية
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لتركمانية كالسريانية لغتيف كيمكف جعل ا. كاألحزاب السياسية
رسميتيف، ال في المناطق التي يغمب عمييا التركماف كالكمداف ػ 
اآلشكريكف، بل في إقميـ كردستاف كمو، كذلؾ في المؤسسات 

كما يمكف تشجيع استخداـ . عمى األقل( القضاء خاصةً )الحككمية 
.  الشارات الطرقية متعددة المغات

. دستان عمى زعماء األقمياتعرض مناصب رفيعة في حكومة كر
ذكر كثيٌر مف المسؤكليف األكراد الحاجة إلى منح زعماء األقميات 

مناصب رفيعة في حككمة كردستاف، مثل نائب رئيس الكزراء 
كعدد مف المناصب الكزارية، فضاًل عف معاكني الكزراء  85مثاًل،

ة كالمديريف العاميف؛ ككذلؾ حصًة محددة مف مقاعد الجمعية الكطني
الكردستانية؛ كمناصب عميا في اإلدارتيف الحككمية كالمدنية، كفي 

كعمى األكراد أف يتجاكزكا التقميد  86.األجيزة األمنية، بكرككؾ
" ممثمي"المكركث المتمثل في تعييف قادتيـ فقط، إلى جانب عدٍد مف 

كيجب أف . األقميات الشكمييف الذيف ال يحظكف بدعـ جماعاتيـ
الحياٍت فعمية، بما في ذلؾ حقيبة كزير شؤكف تتمتع المناصب بص

. األقميات

أشار بعض . منح كركوك وضعًا خاصًا ضمن إقميم كردستان
إلى ( كىي إشارٌة تستتبع قدرًا أكبر مف الجدؿ)المسؤكليف األكراد 

إمكانية منح منطقة كرككؾ كضعًا خاصًا ضمف كردستاف، مع 
  87.تمف الجماعاتكجكد ترتيبات لتقاسـ السمطة تشارؾ فييا مخ

 

 
يمكف لمنح منصب نائب رئيس مجمس الكزراء إلى أحد ممثمي األقميات أف  -85

يثير مشكالٍت فيما يتعمق بالتكازف السياسي الدقيق بيف االتحاد الشعبي 
فقد تقاسـ الحزباف المناصب كفقًا . حزب الديمقراطي الكردستانيالكردستاني كاؿ

ككفقًا ليذه الصيغة، . لصيغٍة معقدة صمماىا خصيصًا لتحقيق العدالة بينيما
يقـك الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعييف رئيس الكزراء لمدة ستنيف، في حيف 

منتصف فترة السنكات كتنقمب اآلية عند . يعيف االتحاد الشعبي الكردستاني نائبو
(.  2007أؼ بنياية )األربع 

؛ 2007فبراير /شباط 25مقابالت كرايسز جركب مع عدناف المفتي، أربيل،  -86
في حككمة كردستاف، كعضك لجنة " خارج اإلقميـ"كمع دمحم إحساف، كزير شؤكف 

كما تحدث المفتي أيضًا عف . 2007فبراير /شباط 25، أربيل 140المادة 
.  نة خاصة إلعادة البناء مف أجل ىذه الجماعاتتخصيص مكاز

مقابمة كرايسز جركب مع مسؤكؿ في الحزب الديمقراطي الكردستاني،  -87
.   2007فبراير /شباط 23السميمانية، 

كأما مشركع الدستكر الكردؼ، الذؼ يحظر إقامة مناطق ضمف 
كقد يككف مف . فالبد مف تعديمو تبعًا ليذه الفكرة 88كردستاف العراؽ،

البدائل الممكنة منح جماعات األقمية الحق في حكـ المناطق التي 
كيتفق ىذا الخيار مع مطالب عبر عنيا  89.تمثل األغمبية فييا

كلعل مف الممكف تكسيعو ليشمل  90لكمداف ػ اآلشكرييف،زعماء ا
.  العرب كالتركماف

كعمى سبيل إبداء بادرة لبناء الثقة في أكلى مراحل الحكار الذؼ 
الكردستاني أنو يعتـز  الكطنيأعمف عنو حديثًا، صّرح االتحاد 

تعييف ممثميف سياسييف مف التكنكقراطييف المتمتعيف بقدراٍت عالية 
 91.ة المدنية بكرككؾ بصرؼ النظر عف تكجييـ السياسيفي اإلدار

كمف شأف ىذا أف يقدـ دلياًل مفيدًا عمى صدؽ نكايا الحزب في 
. الدعكة إلى حكاٍر حقيقي

كأكليا ىك أف الزعماء . لكف عددًا مف العقبات سرعاف ما يطرح نفسو
األكراد، كمع اعترافيـ بالحاجة إلى الحكار، يمانعكف في التخمي عف 

كجدكليا الزمني أك عف النتائئ التي مف المؤكد  140لية المادة عـ
كسكؼ يتعيف عمييـ إبداء قدر أعظـ . أف تفضي إلييا ىذه العممية

.  مف المركنة كأف يخفضكا مف حدة خطابيـ إلى حدٍّ كبير

الكردستاني كالحزب  الكطنيكالعقبة الثانية ىي المنافسة بيف االتحاد 
ف خّفت عما كانت عميو في . الديمقراطي الكردستاني فبكسعيا، كا 

كال يستطيع أؼٌّ مف . زمٍف سابق، أف تقّكض التحرؾ باتجاه الحكار
الحزبيف أف ينبرؼ إلظيار االعتداؿ فيما يخص كرككؾ ألف الحزب 

لتحقيق أرباٍح كالميٍة " الضعف"اآلخر سيسارع إلى استغالؿ ىذا 
كيقكؿ أحد زعماء (. كخاصًة فيما يتعمق باستقطاب الناس)كسياسية 
:  التركماف

 

 
ال يجكز تأسيس إقميـ جديد داخل حدكد إقميـ كردستاف : "3المادة  -88

".   العراؽ
كطنية الكردستانية عدناف مقابمة كرايسز جركب مع رئيس الجمعية اؿ -89

.   2007فبراير /شباط 18المفتي، أربيل، 
مقابمة كرايسز جركب مع يكناف ىكزايا نائب األميف العاـ لمحركة الديمقراطية  -90

 19اآلشكرية، كزير الصناعة كالطاقة السابق في حككمة إقميـ كردستاف، أربيل، 
يف يطالبكف باإلدارة الذاتية في كىك يقكؿ إف الكمداف ػ اآلشكرؼ . 2007فبراير /شباط

.   منطقتي قرقكش كتمكيف في محافظة نينكػ حيث يمثمكف أغمبيةً 
مقابمة كرايسز جركب مع مسؤكؿ في االتحاد الكطني الكردستاني،  -91

.   2007فبراير /شباط 23السميمانية، 



 حل أزمة كرككؾ : العراؽ كاألكراد
 17صفحة    2007( أبريل ) يساف ف 19 –حكؿ الشرؽ األكسط  64تقرير كرايسز جركب رقـ 

 

الكردستاني مضطٌر ألف يحذك حذك  الكطني إف االتحاد"
الحزب الديمقراطي الكردستاني إف ىك أراد تجنب الخسارة 

قمب ’كمف ىنا فعندما يدعك البرزاني كرككؾ بػ. السياسية
، يتعيف عمى الطالباني القكؿ بأف كرككؾ ىي ‘كردستاف

... نكعًا مف حرب المزايدات كىذا يشبو. ‘قدس كردستاف’
فكمما قابمنا جالؿ الطالباني يحدثنا عف رأيو القائل بأف إدارة 

نريد أف تأخذ كل . كرككؾ يجب أف تككف مشتركة
، كأف يأخذ %32مجمكعة، العرب كالتركماف كاألكراد، 

كعند ذلؾ يرفض . كىك يكافق عمى ىذا%. 4المسيحيكف 
كىك يفعل ذلؾ . الكضعالحزب الديمقراطي الكردستاني ىذا 

الكردستاني أماـ العرب  الكطني حتى يحرج االتحاد
معظـ األكراد ىنا مف . كالتركماف كاألكراد في كرككؾ

كال يحظى الحزب . الكردستاني الكطنيأنصار االتحاد 
الديمقراطي الكردستاني إال بتأييٍد بسيط مما يجعمو راغبًا في 

 92".اني ىناالكردست الكطني تخريب شعبية االتحاد

ما مف مكقف مكحد لدػ حككمة كردستاف فيما يخص الدخكؿ في 
كعمى الحزبيف أف . حكار جدؼ مع الجماعات األخرػ في كرككؾ

يجعال ىذا الحكار في رأس أكلكياتيا إف ىما أرادا النجاح في ضـ 
  93.كرككؾ إلى إقميـ كردستاف بكسائل سممية

ؼ كرككؾ مف انقساماٍت ثالثًا، تعاني جماعتا العرب كالتركماف ؼ
كىما تفتقراف إلى قادٍة محدديف يستطيعكف االرتقاء فكؽ . شديدة

 

 
. 2007مارس /آذار 20مقابمة كرايسز جركب مع أنكر بيرقدار، كرككؾ،  -92

اقترحت أكؿ األمر قبيل انتخابات ( 4+ 32+  32+  32)أف صيغة كيقاؿ 
، كذلؾ كصيغٍة لترتيب تقاسـ 2005يناير /المجالس المحمية في كانكف الثاني

كيزعـ بيرقدار أف االتحاد الكطني . السمطة بيف مختمف الجماعات في كرككؾ
.   الكردستاني قبل بيا أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فرفضيا

كىي أف كتمًة تدعك إلى اإلصالح الداخمي في . ثمة مشكمٌة إضافية ىنا -93
قدر أعمى مف المحاسبة، ككضع حد لمحاباة )االتحاد الكطني الكردستاني 

خسرت االنتخابات الداخمية في الحزب ( األقارب كغير ذلؾ مف أشكاؿ الفساد
: ىذه الكتمةكيقكؿ أحد أنصار . مما أدػ بزعمائيا إلى ترؾ الحزب 2006عاـ 

ترؾ أنكشركاف أميف الحزب، كقد كاف . كاف ذلؾ نياية السعي إلى اإلصالح"
كىذا ما . أما اآلف فقد ذىب كمعو آخركف . ضمير االتحاد الكطني الكردستاني

ذىب معظـ األخيار، كخاصًة عمى المستكيات : يعني تغييرًا جذريًا في كرككؾ
مقابمة كرايسز جركب، ". الجماعاتالدنيا حيث يجرؼ معظـ التفاعل بيف مختمف 

.   2007مارس /آذار 20كرككؾ، 

كرغـ . المصالح الحزبية الضيقة كالتحدث باسـ أؼٍّ مف الجماعتيف
كجكد ما يدؿ عمى تقارٍب بيف العرب ضمف صيغة المجمس العربي 

االستشارؼ الذؼ يضـ خميطًا مف عرب كرككؾ األصمييف كمف 
فإف عالقة المجمس بالتركماف تظل محدكدًة إذ تقتصر  94،الكافديف

عمى الجبية التركمانية العراقية كتيمل االتحاد اإلسالمي التركماني 
كيشير مراقٌب غربي إلى (. الشيعي، المقرب مف الحككمة العراقية)

أنو مف غير الكاضح بالنسبة لألكراد مف الذؼ عمييـ التفاكض 
ـٍ محمي ؼ تحدث بمساف التركماف متمتعًا معيـ؛ فما مف زعي

كعمى ىذه الجماعات أف تقـك بمزيٍد مف  95.بصالحياٍت حقيقية
الجيد لمتكصل إلى مكقف كاستراتيجيٍة مكحديف فيما يخص األكراد 

   96.قبل التمكف مف بدء مفاكضات جدية

رابعًا، إذا أمكف التكصل إلى تكافٍق في اآلراء عبر مفاكضاٍت 
المعنية، فمف شأف ذلؾ أف يمغي الحاجة  مباشرة بيف أىـ الجيات

كليس ىذا باألمر  97.إلى استفتاٍء مف أجل تقرير كضع كرككؾ

 

 
يترأس المجمس االستشارؼ العربي عبد الرحمف منشد العاصي، كيضـ أيضًا  -94

زعيمو عمى المستكػ الكطني ىك سعد عاصـ )الحزب الجميكرؼ العراقي 
 الجنابي؛ كممثمو في كرككؾ أحمد حامد العبيدؼ؛ كيحتل الحزب ستة مقاعد في

زعيميا عمى المستكػ الكطني )؛ كجبية الحكار الكطني (المجمس المحمي بكرككؾ
؛ كجبية التحرير (ىك صالح المطمؾ؛ كممثميا في كرككؾ سعد الحمداني

؛ كمجمس العشائر (زعيميا عمى المستكػ الكطني مشعاف الجبكرؼ )كالمصالحة 
زعيمو عمى )؛ كالتيار الصدرؼ (زعيمو عبد الرحمف منشد العاصي)العربية 

؛ (المستكػ الكطني ىك مقتدػ الصدر؛ كممثمو في كرككؾ فرحاف عبد هللا غانـ
كممثميف عف جماعاٍت أخرػ مف بينيا عشائر شيعية مف الجنكب؛ كضباط 

، كجمعية عشائر (ركابط بنت العراؽ كركابط ذك الفقار)سابقكف في الجيش 
(.   ك عز كالحديديمثمكف عشائر العبيد كالجبكر كالبكحمداف كبف)كرككؾ 

.   2007فبراير /شباط 17مقابمة كرايسز جركب، أربيل،  -95
، عقدت ىذه األطراؼ أكؿ مؤتمر عربي ػ تركماني 2007مارس /آذار 17في  -96

كرغـ تأكيد ". كحدة العراؽ تمر مف بكابة عراقية كرككؾ: "في كرككؾ تحت شعار
، فإف ثمة فارقًا 140مادة جميع األطراؼ عمى كحدة العراؽ كرفض الفيدرالية كاؿ

ففي حيف يرغب العرب ببقاء كرككؾ تحت جناح حككمة . جرػ إخفاؤه بعناية
العراؽ المركزية، يفضل التركماف اكتساب كرككؾ كضع منطقة خاصة، كما ىي 

.   الحاؿ في بغداد
حتى اآلف، لـ يشر زعماء األكراد أبدًا إلى أف مف شأف التكصل إلى تكافق  -97

فعمى سبيل المثاؿ، يقكؿ فؤاد . رككؾ أف يمغي الحاجة إلى االستفتاءآراء حكؿ ؾ
ف اتفقنا جميعًا حكؿ كرككؾ، : "حسيف، كىك رئيس أركاف مسعكد البرزاني حتى كا 

. أىـ ما أنجزناه؛ كلسنا نريد خرقو[ العراقي]إف الدستكر . فعمينا إجراء االستفتاء
‘ ال’ىـ، كفرصة التصكيت بػ سكؼ نمنح التركماف كالعرب فرصة اإلدالء بأصكات



 حل أزمة كرككؾ : العراؽ كاألكراد
 18صفحة    2007( أبريل ) يساف ف 19 –حكؿ الشرؽ األكسط  64تقرير كرايسز جركب رقـ 

 

فبكسع القادة القكؿ إف المصمحة العامة، المحققة بيذه . السيي طبعاً 
الطريقة، تتقدـ عمى ىذه اآللية الدستكرية كعمى المكعد النيائي 

عمى التكقيت كبالمقابل، فمف الممكف باالعتماد . المضركب
استخداـ عممية المراجعة الدستكرية الجارية في بغداد اآلف مف أجل 

.  طبقًا لمشركط التي يتضمنيا تكافق اآلراء 140تعديل المادة 

كأخيرًا، فإف تغير المكاقف الجزئي التدريجي لدػ األكراد يعكس 
ٍة لكنيـ اآلف بحاج. اعترافًا متأخرًا بأف استراتيجتيـ لـ تخدـ أىدافيـ

ال إلى تعكيض الزمف الضائع فقط، بل مكاجية معارضة تشكمت 
نتيجة عدـ الثقة في نكاياىـ خالؿ أربع سنكات مف التصريحات 

كيقكؿ  98.المتشددة كاألعماؿ التمييزية كاإلقصائية في كرككؾ
زعماء جماعات كرككؾ إنيـ حددكا خطكاٍت أساسية بعينيا لبناء 

د العمل بيا حتى يجرؼ بناء الثقة الثقة يتعيف عمى الزعماء األكرا
إدخاؿ العرب كالتركماف في المجمس  99:كمف ىذه الخطكات. فعالً 

المحمي بكرككؾ ضمف اتفاقية لتقاسـ السمطة تستند إلى صيغة 
كا عطاء التركماف كالعرب مناصب  100؛(4+ 32+ 32+  32)

 

 

 26مقابمة كرايسز جركب، أربيل، ". ال نستطيع حرمانيـ مف ذلؾ الحق. أيضاً 
.   2007فبراير /شباط

فخالؿ . نخشى، نحف التركماف، أال يفي األكراد بكعكدىـ: "تحسيف كيية -98
السنكات األربع الماضية، كانكا يييمنكف عمى كرككؾ كيمسككف بجميع المناصب 

مقابمة كرايسز جركب، ". فيذية باستثناء منصٍب كاحد ىك نائب المحافعالتف
لقد أعطى األكراد منصب نائب المحافع . 2007مارس /آذار 20كرككؾ، 

لمعرب كالتركماف، لكف زعماء ىاتيف الجماعتيف لـ يتمكنكا مف االتفاؽ عمى 
  . تسمية شخص لو؛ إذ كانت كلٌّ منيما تطالب بأف يتكاله ممثٌل عنيا

 21  -20مقابالت كرايسز جركب مع سياسييف عرب كتركماف، كرككؾ،  -99
كيقكؿ عضك عربي في المجمس المحمي . 2007مارس /آذار 20فبراير، /شباط

إف زعماء كرككؾ اتفقكا عمى ىذه المطالب، ككاف منيـ الزعماء المحميكف مف 
في  الحزبيف الكردييف، كذلؾ في حضكر القنصل األمريكي كضابط أمريكي

لكنو كزمالؤه مف العرب كالتركماف عمقكا مشاركتيـ في . 2006أغسطس /آب
مقابمة كرايسز جركب مع سامي عبد هللا . المجمس عندما لـ يحدث أؼ تغيير

. 2007فبراير /شباط 21العبيدؼ، كرككؾ، 
كىذه . نقاطع المجمس المحمي منذ أشيٍر كثيرة: "يقكؿ أحد زعماء التركماف -100

كالسبب في كل مرة ىك أف األكراد يسيطركف عمى جميع . الثةىي المرة الث
إننا نجتمع بزعماء األكراد مثل جالؿ الطالباني؛ كىـ يعدكننا . مؤسسات كرككؾ

مقابمة كرايسز جركب مع ". بتصحيح الكضع، ثـ ال يتحقق شيٌء مف كعكدىـ
.   2007مارس /آذار 20أنكر بيرقدار زعيـ حزب العدالة التركماني، كرككؾ، 

دارية في كرككؾ؛ خالء كرككؾ مف األكراد الذيف ال  101تنفيذية كا  كا 
كف ثبكتيات تبرىف عمى إقامتيـ السابقة فييا أك الذيف يحممكف يممؾ

خالء سبيل العرب المكقكفيف مف غير تكجيو  ثبكتياٍت مزيفة؛ كا 
اتياماٍت ليـ في سجكف أربيل كالسميمانية؛ كا عادة الممتمكات 

  102.الخاصة التي صادرتيا األحزاب الكردية

أف ييدغ  كليس مف الكاضح ما إذا كاف مف شأف كالـ األكراد
فقد تمثل مكقفيـ الثابت في رفض . العرب كالتركماف في كرككؾ

إلحاؽ المدينة بإقميـ كردستاف، بل كحتى في رفض مناقشتو بكصفو 
كاحدًا مف الخيارات الممكنة؛ فيـ يركف في ضميا مقدمًة النفصاؿ 

عمى أف أية فرصٍة لممشاركة الجدية أك  103.األكراد عف العراؽ
مممكسة مف االنضماـ الطكعي إلى إقميـ  لمحصكؿ عمى منافع

كىـ يقركف بأف . كردستاف لـ تعرض عمى العرب أك التركماف
األحزاب الكردية قامت ببعض المفتات الجديدة تجاىيـ، لكنيـ ال 

.  يتكقعكف كبير تغيٍر نتيجة ذلؾ

كقد تساءؿ رئيس المجمس العربي االستشارؼ عبد الرحمف منشد 
بعد أف مضكا كل ىذا الشكط "اد كيف يمكف لألكر لعاصيا

أف يتعقمكا مف "(. قدسيا"، أك "قمب كردستاف"كرككؾ )بشعاراتيـ 
لـ نر أؼ تغيٍر في مكقف األكراد، عدا أنيـ بدؤكا يصغكف . جديد

 

 
أثناء مباحثاتيـ مع زعماء األكراد، طالب زعماء العرب كالتركماف بخمسة  -101

نائب المحافع، كرئيس لجنة التعييف في المجمس المحمي، )مناصب تنفيذية 
، (كمعاكف رئيس لجنة إعادة البناء في المجمس، كمدير قضاء كرككؾ كمعاكنو

ؾ مف جانب المجمس المحمي كطمبكا كذلؾ تعييف المديريف العاميف في إدارة كركك
.   ، كليس مف جانب األحزاب السياسية(المشكل حديثاً )

أضاؼ زعيـ الجبية العراقية التركمانية سعد الديف إرجيش طمبًا جديدًا  -102
مفاده أف تعيد الحككمة الكردستانية الممتمكات التي صادرتيا مف التركماف في 

.   2007مارس /آذار 20مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ، . أربيل
مقابالت كرايسز جركب مع عدٍد مف زعماء العرب كالتركماف، كرككؾ،  -103
كقاؿ عبد الرحمف منشد . 2007مارس /آذار 20 – 19فبراير، /شباط 22  -20

العاصي، رئيس المجمس العربي االستشارؼ في كرككؾ، إف إلحاؽ كرككؾ بإقميـ 
رككؾ فسكؼ ينفصمكف عف إذا أخذ األكراد ؾ. غير قابل لمنقاش"كردستاف 

كقاؿ أنكر . 2007مارس /آذار 20مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ، ". العراؽ
ال نقبل بأف نككف جزءًا مف كردستاف بأؼ شكٍل مف األشكاؿ، كذلؾ : "بيرقدار

كما أف األكراد حاكلكا محك حقيقة كجكد . ألف لنا تجربًة سيئة جدًا ىنا في كرككؾ
. 2007مارس /آذار 20لة كرايسز جركب، كرككؾ، مقاب". التركماف في أربيل

كينكر زعماء األكراد تمؾ التيمة األخيرة إنكارًا شديدًا زاعميف أنيـ منحكا تركماف 
. أربيل حقكقيـ كاممةً 
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كىك يضيف أنو ". كنأمل أف يقكمكا بنقل مكقفنا إلى قادتيـ. إلينا
لـ : ت سييالتكقي"رفض الحكار عمى مستكػ القيادات العميا ألف 

؛ كىـ يقكمكف بيا 2003أبريل /يقكمكا بيذه الخطكة أبدًا منذ نيساف
فمماذا؟ ألنيـ ظنكا في البداية أف الكاليات المتحدة ستعطييـ . اآلف

أما اآلف فيـ . كرككؾ مكافأًة ليـ عمى تعاكنيـ معيا في العراؽ
كىكذا فيـ . يشعركف بالصدمة الكتشافيـ أف أماميـ عقباٍت كثيرة

  104".يدكف التحدث معنا اآلفير

كفضاًل عما تقدـ، فثمة شؾٌّ كبير في أف يقبل بقية العرب باألمر 
إذا ما أمكف إقناع عرب كرككؾ بأف حاليـ سيككف أفضل ضمف 

كاألرجح أف يصح األمر عينو عمى التركماف في . إقميـ كردستاف
كرككؾ كغيرىـ مف التركماف في أماكف أخرػ، إضافًة إلى الحككمة 

(.  انظر أدناه)التركية 

مف الضركرؼ أف تسعى جميع األطراؼ إلى التغمب عمى العقبات 
التي تعترض التقدـ كبالنظر إلى مناخ االستقطاب السائد نقكؿ أف 

ما مف شؾ في أنو ال يمكف التكصل إلى حل سممي لمشكمة 
كرككؾ إال عبر مفاكضاٍت مباشرة بيف أىـ المعنييف كعبر بناء 

رأؼ عمى المستكػ المحمي، إضافًة إلى مفاكضاٍت بيف تكافق في اؿ
كميما (. انظر أدناه)أىـ األطراؼ عمى المستكييف الكطني كالدكلي 

تكف نتيجة ىذه العممية، فسكؼ تككف أكثر استدامًة مف إلحاؽ 
كرككؾ مف خالؿ تصكيٍت يجرؼ عمى أساٍس إثني تفرض جماعٌة 

.  كاحدٌة مف خاللو إرادتيا عمى اآلخريف

 

 
: كىك يقكؿ أيضاً . 2007مارس /آذار 20مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ،  -104
مف الدستكر  58ادة حاكؿ األكراد في البداية الفكز بكرككؾ مف خالؿ الـ"

. مف الدستكر الدائـ 140كعندما فشمكا حاكلكا فعل ذلؾ باستخداـ المادة . المؤقت
".   لكف ىذا لـ ينجح أيضًا مما جعميـ يدرككف أف عمييـ التحدث معاً 

 الطريق إلى التسوية  4

 الواليات المتحدة وتركيا - أ

ضمف ىذه المالبسات المقمقة، تعتمد سياسة الكاليات المتحدة 
فإدارة بكش تتخذ مكقف المتفرج المدركس . مكقف الصمت المريب

إزاء كرككؾ، كىذا أمٌر محير بالنظر إلى تنامي التكترات كالخطر 
تعرض لمخطر الجدؼ بقياـ حرب أىمية ىناؾ مف شأنيا أف 

. مصالح الكاليات المتحدة في ميداف إشاعة االستقرار في العراؽ
كقد شرح مسؤكلكف في كاشنطف ىذا األمر بأنو ناجـٌ عف انشغاؿ 
اإلدارة بخطة بغداد األمنية التي يفترض أف تعمل ضد استراتيجية 

  105.استباقية في كرككؾ

نصاؼ، فإف لكف، كبصرؼ النظر عف أؼ ادعاٍء أمريكي بالعدؿ كاإل
التصكر الشائع المشترؾ بيف مختمف األطراؼ في العراؽ ىك أف 

كيعتبر ما تعمنو مف . الكاليات المتحدة تناصر األكراد عمى نحٍك ثابت
تأييٍد لمعممية الدستكرية جكابًا عمى مشكمة كرككؾ نكعًا مف التحايل 
في أفضل األحكاؿ؛ لكنو يعتبر عمى األغمب دعمًا صريحًا إللحاؽ 

رككؾ بكردستاف، فيذا ىك المتؿ المنطقي الكحيد الذؼ تفضي إليو ؾ
بل إف القرب اليكمي . العممية الدستكرية في ظل الظركؼ الراىنة

لمكحدات العسكرية األمريكية مف الضباط األكراد في الجيش العراقي 
، (ككالؤىـ األكؿ لألحزاب الكردية ال لمحككمة الفيدرالية)بكرككؾ 

تماد الضباط األمريكييف عمى نحٍك شبو حصرؼ ككذلؾ حقيقة اع
عمى المترجميف األكراد الذيف يقاسمكنيـ المأكػ كالطعاـ طيمة 

كمف المؤكد أف . الكقت، يكحي بنكٍع مف شراكة األمر الكاقع
الجماعات المترككة خارج ىذه الترتيبات تنظر إلى األمر ىذه 

. النظرة

يكجو الشطر  106ألكرادكما أف المجمس المحمي الذؼ يسيطر عميو ا
األعظـ مف أمكاؿ إعادة البناء األمريكية إلى مشاريع كردية مف بينيا 

 

 
كبداًل مف . 2007مارس /آذار 28مقابالت كرايسز جركب، كاشنطف،  -105

بكش مشاريع ال خالؼ عمييا مف  صياغة سياساتيا بشأف كرككؾ، تساند إدارة
. قبيل إنشاء مطار دكلي

 9كثمة . مقعدًا في المجمس 41مقعدًا مف أصل  26يشغل األكراد  -106
كيستند ىذا التكزيع إلى انتخابات المجمس المحمي . لمعرب 6مقاعد لمتركماف ك
. 2005يناير /كانكف الثاني 30التي جرت في 
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كىك مشركٌع يتجاىل معاناة )بناء حيٍّ ألبناء الطبقة الكسطى األكراد 
، (األكراد المشرديف الذيف يقيمكف خياميـ في ممعب كرة القدـ كغيره

األكراد مثل العرب  كليس إلى المناطق المحركمة التي يقيـ فييا غير
كيمقي زعماء األكراد بالالئمة ". الحكيجة"أك " الرياض"الفقراء في 

عمى الكاليات المتحدة في عدـ إرساؿ أمكاؿ إعادة بناء كافية إلى 
كرككؾ، ككذلؾ في تقييد أيدؼ كحدات الشرطة كالجيش التي يغمب 

 107.راكةً فييا األكراد عند مكاجيتيا أعداءىا الذيف يزدادكف بأسًا كض
لكف صمت كاشنطف يشجع األكراد عمى المضي قدمًا كعمى تصعيد 

كليس مف . خطابيـ كتشديد قبضتيـ عمى األمف كاإلدارة المحمييف
المستغرب في شيٍء أف يثير ىذا المكقف رد فعٍل عنيف مف جانب 

.  مف يتعرضكف لمخسارة؛ كىك بالتالي يساىـ في تصعيد العنف

يبدك أف المنيئ الذؼ كقع عميو الخيار كفي غياب سياسٍة كاضحة، 
الفصل بيف كضع كرككؾ كبيف مسألة : بسبب انعداـ بدائل لو ىك

النفط مقابل "حقكليا النفطية؛ كذلؾ في صفقٍة يمكف تسميتيا 
كبمكجب ىذا التفكير يمكف أف يقبل العرب كالتركماف ". األرض

ستفتاء كالكمداف ػ اآلشكريكف بضـ كرككؾ إلى كردستاف نتيجًة لال
إذا ما كافق األكراد عمى التخمي عف  108عمى مستقبل المنطقة

يراداتيا كالمنطق في ذلؾ  109.مطالبتيـ بجميع حقكؿ نفط كرككؾ كا 

 

 
كىك أحد كبار قادة )مصطفى أميف  عمى سبيل المثاؿ، يقكؿ أنكشركاف -107

ألف "إف األمف في كرككؾ يشيد تدىكرًا ( االتحاد الشعبي الكردستاني سابقاً 
كيقكؿ أيضًا إف القكؿ بأف حككمة كردستاف لـ ". الكاليات المتحدة ىي مف يتكاله

تفعل شيئًا لكرككؾ قد يككف صحيحًا، لكف السبب ىك أف الحككمة الفيدرالية 
فإذا صارت كرككؾ تحت سمطة حككمة . متحدة معًا تمنعانيا مف ذلؾكالكاليات اؿ

فأجيزتنا األمنية . فسكؼ نتمكف مف ضماف األمف فييا"كردستاف، كما يتكقع 
. 2007فبراير /شباط 23مقابمة كرايسز جركب، السميمانية، ". فعالٌة جداً 

مقابالت كرايسز جركب مع عدٍد مف صناع السياسة األمريكييف،  -108
.  2006، 2005نطف،كاش

ينكر األكراد القكؿ بأنيـ يطالبكف بنفط كرككؾ كاماًل ألنفسيـ كيستشيدكف  -109
كتنص (. بل كتبكىا بأنفسيـ)مف الدستكر العراقي التي كافقكا عمييا  112بالمادة 

تقـك الحككمة االتحادية بإدارة : "الفقرة األكلى مف ىذه المادة في جزٍء منيا عمى
مع حككمات األقاليـ كالمحافظات  ةالحقكؿ الحالي مفمستخرج النفط كالغاز اؿ

المنتجة عمى أف تكزع كارداتيا بشكٍل منصف يتناسب مع التكزيع السكاني في 
كبما أف حقكؿ النفط في كرككؾ (. التشديد مف عندنا..." )جميع أنحاء البالد

. عمى نحٍك آليتنتئ النفط منذ عقكد، فإف األكراد يقكلكف بكجكب تقاسـ إيراداتيا 
يبدك ىذا سميمًا عمى الكرؽ، لكف كأثناء التفاكض عمى مسكدة الدستكر الكردؼ 

، اقترح البعض كجكب اعتماد تفسير بالغ الضيق لعبارة 2006في أكاسط عاـ 

ىك أف األكراد سيككنكف أقل مياًل إلى السعي كراء االستقالؿ 
السياسي مف غير اإليرادات النفطية كما ينتئ عنيا مف استقالٍؿ 

كمف شأف ذلؾ أيضًا أف ييدغ كاًل مف . سياسي اقتصادؼ نسبي
الحككمة العراقية كأغمبية سكاف العراؽ، فضاًل عف تركيا كسكرية 

يراف  ككميا دكٌؿ تضـ عددًا ميمًا مف السكاف األكراد الطامحيف )كا 
ف يكف ذلؾ طمكحًا غير كاقعي اآلف (. في إقامة دكٍؿ ليـ؛ كا 

جاىل حقيقة أف كمع أف في ىذا السيناريك قدرًا مف الصحة فيك يت
مطالبة األكراد بكرككؾ تستند إلى الخياؿ المحض في نظر سكانيا 

فيـ يرفضكف . مف غير األكراد كما في نظر معظـ العراقييف أيضاً 
جممًة كتفصياًل الفكرة القائمة بأف ثمة كردستاف تاريخية كانت 

حدكدىا تمتد حتى السمسمة األكلى مف التالؿ الكاطئة شماؿ بغداد 
كىـ في . ، كأف كرككؾ كانت في القمب منيا(ة جباؿ حمريفسمسل)

ف قالكا عكس ذلؾ)الكاقع يتفقكف مع األكراد  عمى أف ( حتى كا 
جكىر األمر في كرككؾ ىك صراع القكميات كليس الصراع عمى 

زاد  1927لكف الحقيقة تظل ىي أف اكتشاؼ النفط عاـ  110.النفط
. يمكف اليركب منو مف ىذا الصراع كصار جزءًا مف المعادلة ال

كمف ىنا، يمكف لفصل قضية النفط أف يساىـ في التكصل إلى 
 111.حل، لكنو لف يككف كافيًا بذاتو أبداً 

. كأما الالعب الدكلي الرئيسي اآلخر فيما يتصل بكرككؾ فيك تركيا
 112فيذا البمد المنغمس في المناكرات السياسية لمسنة االنتخابية،

بشأف القضيتيف األىـ بالنسبة لتركيا يشيد تصعيد سياسييو خطابيـ 
بتراثيا التركماني كاحتماؿ لعبيا دكرًا ميمًا )كرككؾ : في شماؿ العراؽ

 

 

كمف شأف ىذا أف يخرج . فيما يخص الطاقات اإلنتاجية الكبرػ " الحقكؿ الحالية"
ىا لمحككمة اإلقميمية التي تأمل حككمة حقكؿ نفط كرككؾ مف المعادلة فيخضع

مقابمة كرايسز جركب مع خبير نفطي، كاشنطف، . كردستاف العراؽ بأف تككنيا
. 2006أغسطس /آب
تتيـ كلٌّ مف الجماعات غيرىا بأف دافعيا الرئيسي ىك ثركة كرككؾ  -110

. النفطية، مع دفع ىذه التيمة عف نفسيا
ف كاف قانكف النفط الجديد ؼ -111 ربط األكراد بالعراؽ ربطًا كثيقًا أكثر مف حتى كا 

ذؼ قبل، فمف شأف ىيمنتيـ السياسية في كرككؾ أف تمنحيـ سيطرًة عمى 
كىذه نقطٌة . االستثمارات في صناعة النفط المحمية فتمكنيـ مف التمتع بأرباحيا

 20مقابمة كرايسز جركب مع أنكر بيرقدار، كرككؾ . حساسة بالنسبة لمتركماف
. 2007 مارس/آذار
؛ كما 2007مايك /أيار 10حدد مكعد انتياء انتخابات الرئاسة في  -112

.   نكفمبر/ستجرؼ االنتخابات البرلمانية في تشريف الثاني
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، كىك (PKK)كحزب العماؿ الكردستاني  113(في استقالؿ األكراد
مجمكعٌة متمردة تنفذ ىجماٍت مسمحة في تركيا منذ سنكاٍت بعيدة 

لى الشماؿ مف كيتمركز معظـ مقاتميو في الجباؿ الكاقعة إ
كمع تشجيعيا عمل الشركات التركية في كردستاف  114.السميمانية
تكجو حككمة أنقرة تحذيراٍت شديدة إلى الحككمة العراقية  115العراؽ،

كما تيددىا  116حتى تمتنع عف المضي باتجاه استفتاء كرككؾ،
بتدخٍل عسكرؼ إذا ما فشمت في التعامل مع حزب العماؿ 

  117.الكردستاني

فمف شأف ضـ األكراد كرككؾ . يف مرتبطاف في نظر تركياإف األمر
أف يككف خطكًة باتجاه االستقالؿ؛ كىذا ما سكؼ يشجع حزب 
العماؿ الكردستاني عمى الضغط مف أجل مزيد مف االستقالؿ 

كيمكف . )الذاتي لألكراد في تركيا، بل مف أجل االنفصاؿ أيضاً 
 

 
كعندما تمكح تركيا . يرفض القادة األكراد أؼ تدخٍل تركي في قضية كرككؾ -113

كىذا ما  .باألمر، يردكف عمييا غاضبيف بأنيـ سيثيركف قضية األكراد في تركيا
عندما قاؿ  2007أبريل /فعمو رئيس حككمة كردستاف مسعكد البرزاني في نيساف

أما . كنحف ال نتدخل ىناؾ. مميكف كردؼ 30في تركيا : "في مقابمٍة مع قناة العربية
، فسكؼ [ماف]في كرككؾ بشأف مجرد عدة آالؼ مف التركػ[ األتراؾ]إذا تدخمكا 

أبريل /نيساف 7أسكشييتد برس، ". في تركيانتحرؾ مف أجل ثالثيف مميكف كردؼ 
فيي ترتبط أساسًا : لكف البرزاني يخطي تحديد الدكافع التركية في كرككؾ. 2007

بالدكر الذؼ يمكف أف تمعبو في استقالؿ األكراد؛ كال يأتي القمق إزاء سكانيا 
.   التركماف إال في المقاـ الثاني

مقاتل في  4000لؾ إال أقل مف يقاؿ إف حزب العماؿ الكردستاني ال يـ -114
. سمسمة جباؿ قنديل

شركة تركية تمارس أعمااًل في إقميـ  300، كاف نحك 2006في عاـ  -115
ككاف معظـ ىذا المبمغ مكظفًا في اإلنشاءات، . بميكف دكالر 2كردستاف تبمغ قيمتيا 

كيسمح قانكف االستثمار في . مع بعض االستثمارات في قطاع النفط كالغاز
مقابمة كرايسز جركب . اف العراؽ لمشركات األجنبية باالحتفاظ بكامل أرباحياكردست

. 2007فبراير /شباط 19مع سافيف ديزايي مف حككمة كردستاف، صالح الديف، 
عمى سبيل المثاؿ، قاؿ رئيس الكزراء رجب طّيب أردكغاف لنائب الرئيس  -116

إنو  2007فبراير /باطالعراقي عادؿ عبد الميدؼ أثناء زيارتو إلى تركيا في ش
.   2007فبراير /شباط 20أسكشييتد برس، . يتعيف تأجيل االستفتاء

، حذر قائد القكات المسمحة التركية إلتير باشبكج 2007مارس /في آذار -117
تركيا، كعندما تجد العمل العسكرؼ ضركريًا، ستتخذ ما تراه مناسبًا "رسميًا مف أف 

ية اإلرىابية في شماؿ العراؽ، كذلؾ ضمف مف اإلجراءات ضد المنظمة االنفصاؿ
كتقـك القكات . 2007مارس /آذار 11، "راديكاؿ"كرد في ". إطار القانكف الدكلي

لمقاتمي حزب العماؿ " في مطاردات حامية"التركية أحيانًا بدخكؿ شماؿ العراؽ 
جندؼ في مطار بامارني في  1200كما تحتفع تركيا بحكالي . الكردستاني
.   عراؽكردستاف اؿ

ثر اتساعًا، كىذه أيضًا أف يسّرع في تقسيـ العراؽ عمى نحٍك أؾ
  118(.مسألة كجكد بالنسبة لتركيا

لقد سبق لحزب العماؿ الكردستاني أف برىف عمى قدرتو عمى جعل 
ـٍ سياسية  119.مظاىر القكمية المتطرفة تكحد األتراؾ بل صار كرة قد

في الصراع بيف الحككمة المدنية التركية التي يقكدىا حزب العدالة 
نفسو حارسًا لمتراث العمماني التركي كبيف الجيش الذؼ يعتبر 

كيزكد حزب العماؿ الكردستاني الجيش التركي بقضيٍة . الكمالي
كطنيٍة محددة كبأساٍس مممكس لما يزعمو مف ضعف الحككمة التي 

كتعجز عف حماية أرض ( في تركيا كالعراؽ معاً )تتراخى مع األكراد 
فإذا كاصل األكراد الضغط مف أجل استفتاء كرككؾ  120.الكطف

يمكف لتركيا ( كىك تعزيٌز لمسارىـ صكب االستقالؿ في نظر تركيا)
استخداـ كجكد حزب العماؿ الكردستاني في جباؿ قنديل ذريعًة 

. لممارسة الضغط عمى حككمة كردستاف

لكف حزب العماؿ . إف قضية كرككؾ مسألٌة عراقيٌة داخمية
 الكردستاني جماعٌة نشأت في تركيا كراحت تستخدـ أراضي دكلةٍ 

كيمكف أف يصل األمر بالجيش . مجاكرة مف أجل المأكػ كالتدريب
التركي حد التدخل العسكرؼ لمحاكلة اصطياد عصفكريف بحجٍر 

ىزيمة حزب العماؿ الكردستاني ككضع الصعاب أماـ مطامح : كاحد
 

 
كما أكدت كرايسز جركب في كقٍت سابق، فإف المصمحة االستراتيجية  -118

كبما أف فرص حدكث ذلؾ تشيد . التركية األكلى في العراؽ ىي عدـ تقسيمو
تزايدًا فإف تركيا، كيا لممفارقة، راحت تبدؼ مزيدًا مف االىتماـ بقياـ كياٍف كردؼ 

كىذا كاحٌد مف . كدىا الجنكبية الشرقيةمستقر يتمتع بإدارٍة حسنة نكعًا ما عند حد
. األسباب التي تحمميا عمى تشجيع عمل الشركات التركية في كردستاف العراؽ

بما يحممو مف فرص كضع كردستاف عمى )لكف استيالء األكراد عمى كرككؾ 
ما يزاؿ خطًا أحمر ألف مف شأنو تشجيع أكراد تركيا، ككذلؾ ( طريق االستقالؿ
كمف شأف خطر الحريق الضخـ كالتدخل اإلقميمي . لكاسع لمعراؽتسريع التقسيـ ا

في الشؤكف العراقية أف ينزؿ ضررًا بالمصالح التركية يككف أعظـ خطرًا مما 
، كرد "العراؽ كاألكراد"انظر تقرير كرايسز جركب . يسببو قياـ تمرٍد كردؼٍّ داخمي

(.   26 – 24ص )ذكره أعاله 
.   ذه المشاعر مف أجل تكسيع قاعدتيـ الشعبيةيؤجئ السياسيكف األتراؾ ق -119
، 2007فبراير /شباط 24عقب اجتماع مجمس األمف القكمي التركي في  -120

أشار رئيس الحككمة أردكغاف إلى استعداده لمدخكؿ في حكاٍر مع حككمة 
لكف رئيس األركاف آنذاؾ . كردستاف بشأف كرككؾ كحزب العماؿ الكردستاني

لف معارضتو لمتباحث مع حككمة كردستاف ألنيا تناصر الجنراؿ بكيككانيت أع
 23مقابمة كرايسز جركب مع باحٍث تركي، . حزب العماؿ الكردستاني

.    2007مارس /آذار
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حككمة كردستاف في كرككؾ، كذلؾ مف غير مكاجية انتقاداٍت شديدة 
فكالىما يعتبر حزب )التحاد األكركبي مف جانب الكاليات المتحدة كا

كما أف مف شأف الجيش التركي، (. العماؿ الكردستاني منظمًة إرىابية
.  بفعمو ىذا، أف يسجل نقطًة ضد حككمتو التي ال يثق بيا

 رسم معالم حلٍّّ شامل - ب

بما أف معضمة كرككؾ تتصل فعميًا بمسألة استقالؿ األكراد، فإف 
حككمة إقميـ : ة العبيف رئيسييفمعالجتيا تتطمب مساىمة أربع

كردستاف، كالحككمة العراقية، كالكاليات المتحدة، كتركيا؛ كذلؾ في 
: القضايا الرئيسية الثالث التي تيميـ جميعًا في ىذا الصدد، كىي

كمع أف صفقًة كاحدًة . كرككؾ، كحزب العماؿ الكردستاني، كالنفط
، فال بد معالجة ىذه تشمل الجميع أمٌر غير كاقعيٍّ في ىذه المرحمة

ـٍ  المككنات الثالثة عمى نحٍك متزامف مع إقامة الدليل عمى كجكد تقد
.  في إرخاء التكترات

أكاًل، مف شأف قانكف المنتجات النفطية الجديد، ككذلؾ ممحقاتو 
كقانكف تقاسـ اإليرادات النفطية المكمل لو، أف يثّبت إقميـ كردستاف 

كبالتالي . قراره في المجمس النيابيداخل العراؽ بمجرد اكتمالو كا  
فيك يقمل مف قيمة كرككؾ في نظر األكراد بصفتيا معبرًا إلى 

كقد  121.االستقالؿ الذؼ ستقل دكافع األكراد مف أجل المطالبة بو
جعمت الكاليات المتحدة مف إقرار ىذا القانكف في رأس األكلكيات 

ثر كىي بذلؾ تعترؼ باأل. ضمف جيكدىا إلشاعة االستقرار
. لكف ثمة عمٌل كثير مازاؿ يتكجب القياـ بو. التكحيدؼ ليذا القانكف 

كرغـ إعالف حككمتي العراؽ ككردستاف اتفاقيما عمى القانكف في 
، فإف ىناؾ ثالثة مالحق ىامة مازالت تنتظر 2007فبراير /شباط

كينطبق األمر عينو عمى القانكف ذؼ . صياغتيا كالتفاكض عمييا
الذؼ يتصل بكيفية جمع حصيمة مبيعات النفط، األىمية الحاسمة 

. كحفظيا، كتكزيعيا عمى الشعب العراقي بطريقٍة منصفة

 

 
. فيك لف يككف أمرًا سيالً . نحف ال نطمب االستقالؿ: "صرح عدناف المفتي -121

حف كف . سيصبح الجميع ضدنا. كالكاقع أنو سيككف مصدرًا لمتاعب ضخمة
ندرؾ أف عمينا . كلسنا نريد أف نصبح دكلًة محاربة مثل إسرائيل. محاصركف براً 

فبراير /شباط 25مقابمة كرايسز جركب، أربيل، ". إقامة عالقات طيبة مع جيراننا
2007   .

كالتكتر . كىذه القضايا مكضع خالٍؼ جدؼ بيف مختمف األطراؼ
ظاىٌر في جميع أكجو المفاكضات الصعبة بيف الحككمة الفيدرالية 

ردستاف الساعية إلى إعادة فرض السمطة المركزية، كبيف حككمة ؾ
كقد يتكقف . الساعية إلى زيادة استقالليتيا إلى الحد األقصى

مستقبل العراؽ كمو عمى نجاح صياغة ىذه الحزمة مف التشريعات 
كعمى إقرارىا في البرلماف، بما فييا آليٌة ممكنة التطبيق مف أجل 

كمف شأف ذلؾ أيضًا طمأنة تركيا  122.تقاسـ اإليرادات النفطية
إلى أف نظاـ الدكلة العراقية بعد الدكلة ( رػ كدكٍؿ مجاكرٍة أخ)

العثمانية سيظل سميمًا كما ىك، رغـ كل مشكالتو كمظالمو 
.  كالمتسي التي تسبب بيا

كأما المككف الثاني، كىك الحل الناجح لمسألة كرككؾ بعد تعريفيا 
عمى نحٍك أكثر تحديدًا، فمف األرجح أف يتضمف أحد العناصر التالية 

أكاًل، ككما اقترحت (. ات العممية التي بسطناىا أعالهتبعًا لمجرؼ )
، يمكف منح محافظة كرككؾ 2006يكليك /كرايسز جركب في تمكز

كضعًا خاصًا بصفتيا إقميمًا اتحاديًا قائمًا بذاتو ضمف العراؽ؛ كذلؾ 
مع ترتيبات لتقاسـ السمطة خالؿ مرحمٍة انتقالية تشرؼ عمييا األمـ 

طيع العرب كالتركماف كالكمداف ػ اآلشكريكف كىذا حلٌّ يست. المتحدة
في كرككؾ قبكلو، لكنو يتطمب تنازاًل ميمًا مف جانب حككمة إقميـ 
كردستاف التي ستككف بحاجٍة إلى ضماناٍت دكلية في مستقبٍل آمٍف 

 123.لألكراد ضمف عراٍؽ فيدرالي

كبالمقابل، فقد تتمكف حككمة إقميـ كردستاف مف إقناع الجماعات 
في كرككؾ بأف مستقبميا ضمف إقميـ كردستاف سيككف األخرػ 

أفضل أمنًا، كذلؾ بكجكد كضٍع خاص كترتيبات لتقاسـ السمطة في 
كرككؾ، إلى جانب الحقكؽ الدستكرية كالضمانات كالحمايات 

كفي عيف المحظة، يبدك ىذا السيناريك بعيد االحتماؿ . األخرػ 
رككؾ خالؿ تمامًا بالنظر إلى سجل ممارسات األكراد في ؾ

.  السنكات األربع الماضية
 

 
لف يككف إقرار قانكف المنتجات النفطية كما يرتبط بو مف تشريعات كافيًا  -122

لكف المؤكد أف تخفيف ىذا القكػ أمٌر . البالد لكبح القكػ النابذة التي تمزؽ 
.   متعذر مف غير ىذه التشريعات

يقاؿ إف جالؿ طالباني عرض ىذا الخيار عمى نحٍك غير رسمي في أكثر  -123
مف مناسبة؛ كذكره لنا أيضًا مسؤكٌؿ في حككمة كردستاف، لكنو أصر عمى أنو 

آراء يستبعد الحاجة إلى يجب أف يككف نتيجًة لالستفتاء كليس نتيجًة لتكافق 
.   2007مارس /آذار 23مقابمة كرايسز جركب، . إجراء االستفتاء
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كبمكجب أؼٍّ مف ىذه السيناريكىات، سيتعيف عمى حككمة كردستاف 
أف تقمع عف ( بصفتيا أكثر األطراؼ ديناميكيًة في كرككؾ)

االستراتيجية المفمسة التي اعتمدتيا أربع سنكات كأف ترحب بمساٍع 
اليات المتحدة كعمى الك. دبمكماسيٍة كبيرة يقكدىا المجتمع الدكلي

أف ( كىي النصير السياسي كالسند المالي الكحيد لألكراد حالياً )
تمعب دكرًا رئيسيًا، إلى جانب األمـ المتحدة، بما يمكنيا مف تقديـ 

.  خبراتيا الفنية عمى نحٍك غير منحاز

لكف ىذا كمو يتناسى المشكمة الشائكة المتمثمة في حزب العماؿ 
. ة إفساد أية ترتيباٍت تظير بشأف كرككؾالكردستاني الذؼ يممؾ قدر

فبالنسبة لتركيا، ال يقتصر إظيار حزب العماؿ الكردستاني نفسو في 
كردستاف العراؽ عمى كجكده العسكرؼ في جباؿ قنديل، بل يشمل 

ـٍ قرب مخمكر  أيضًا كجكد كتمة صغيرة مف الالجئيف في مخي
الكردستاني  الذؼ يضـ متعاطفيف مع حزب العماؿ( بمحافظة نينكػ )

كيخضع لسمطة حككمة كردستاف؛ كما يشمل قدرة الحزب عمى 
حزب )تشغيل محطٍة تمفزيكنية؛ ككذلؾ كجكد حزب كردؼ عراقي 

الذؼ يقيـ ميرجاناٍت مؤيدة لحزب ( الحل الديمقراطي الكردستاني
. العماؿ الكردستاني كيقـك بدكر الناطق باسمو في المنطقة

ة مف أجل إزالة حزب العماؿ كفي استجابٍة لمضغكط التركي
 2006أغسطس /الكردستاني مف العراؽ، قامت إدارة بكش في آب
كبدكره، أدػ . بتعييف الجنراؿ الجكؼ المتقاعد جكزؼ رالستكف 

الضغط األمريكي عمى حككمة كردستاف، كما نتئ عنو مف ضغٍط 
كردؼ عمى حزب العماؿ الكردستاني إلى المبادرة إلى اإلعالف عف 

يناير /كفي كانكف الثاني 124.طالؽ النار بعد شيٍر مف ذلؾكقٍف إل
، حظرت الحككمة العراقية حزب العماؿ الكردستاني كأمرت 2007

 

 
يزعـ مسؤكلك حككمة كردستاف أف الكاليات المتحدة أجرت محادثاٍت مباشرة  -124

مقابمة كرايسز جركب، أربيل، . مع حزب العماؿ الكردستاني في جبل قنديل
العماؿ الكردستاني عبد هللا أكجالف كبعد اعتقاؿ زعيـ حزب . 2007فبراير /شباط
كقد استأنفت القتاؿ . ، أعنت الحركة كقف إطالؽ النار مف جانٍب كاحد1999عاـ 
لكف . 2006سبتمبر /أيمكؿ 28، ثـ عادت إلى كقف إطالؽ النار في 2004عاـ 

صقكر "الظاىر أف كقف إطالؽ النار ىذا لـ يكف ذا أثٍر عمى جماعٍة أخرػ ىي 
، إذ اّدعت ىذه الجماعة المسؤكلية عف عدٍد مف اليجمات كقعت "حرية كردستاف

كيعتقد كثيركف في تركيا . في بمداٍت يرتادىا السياح خالؿ السنكات القميمة الماضية
أف ىذه الجماعة فرٌع انبثق عف حزب العماؿ الكردستاني، أك أنيا ستاٌر يعمل مف 

. خمفو

بل قامت الحككمة أيضًا، بعكٍف مف حككمة . بإقفاؿ مكاتبو
كردستاف، بتنفيذ تفتيش شامل عف األسمحة في مخيـ مخمكر في 

، ثـ (لالستخداـ لـ تعثر عمى أسمحة قابمة)فبراير /شير شباط
أعمنت المخيـ منطقًة خاليًة مف األسمحة كفرضت فيو نظامًا أمنيًا 

كبعد ذلؾ بفترٍة كجيزة، أجرػ مفكض األمـ المتحدة السامي . جديداً 
 9000أكثر مف )لالجئيف إحصاًء في المخيـ كسجل جميع سكانو 

لكف ذلؾ لـ يفمح في تيدئة تركيا رغـ إعالف الكاليات (. شخصاً 
كزعمت أنقرة . تحدة أنيا تعتبر المخيـ قد استعاد كضعو المدنيالـ

أف حككمة كردستاف قامت بتحذير مقاتمي حزب العماؿ الكردستاني 
ف كاف خاليًا مف األسمحة)ىناؾ مسبقًا، كأف المخيـ  يظل مالذًا ( كا 

 125.يرتاح فيو المقاتمكف 

إلى  لكف ىذه التدابير تظل ميمًة مف الناحية الرمزية؛ فيي تشير
استعداد حككمة كردستاف لتقميص مجاؿ المناكرة أماـ حزب العماؿ 

كعمى النحك عينو، جرػ تقييد نشاط حزب الحل . الكردستاني
كرغـ مشاىدة راياٍت تحمل صكرة  126.الديمقراطي الكردستاني أيضاً 

زعيـ حزب العماؿ الكردستاني السجيف عبد هللا أكجالف في أربيل 
، فقد ألغيت المسيرة 2007فبراير /ق في شباطيـك إحياء ذكرػ اعتقاؿ

ككاف بمقدكر زعمائو نشر آرائيـ، . التي كاف الحزب يعتـز القياـ بيا
بسبب مخالفات  2006لكنيـ تعرضكا لمتكقيف ثالث مرات عاـ 

كيقكؿ المسؤكلكف األمريكيكف إف حككمة كردستاف  127.مزعكمة
لكردستاني كانت تستطيع فعل المزيد لقص أجنحة حزب العماؿ ا

عف طريق منع نشاطاتو اإلعالمية مثاًل، أك كقف اإلمدادات عف )
ككاف بكسعيا أيضًا منع مقاتمي الحزب مف دخكؿ  128(.مقاتميو

المنطقة التي تسيطر عمييا، بما فييا مخيـ مخمكر؛ كأف تزيد مف 
إف . عزلة الحزب عبر منع الصحفييف مف زيارتو في جبل قنديل

الحد األدنى، أف تصرح عمنًا بأنيا لف عمى حككمة كردستاف، ب

 

 
مارس /آذار 12غربي، مقابمة كرايسز جركب الياتفية مع مسؤكٍؿ  -125

.   كتتكاصل المفاكضات عمى شركط إغالؽ المخيـ كمصير ساكنيو. 2007
اضطرت حككمة كردستاف إلى السير عمى خطٍّ دقيق بيف ما تعمنو مف  -126

تأييٍد لكجكد مجتمع منفتح في كردستاف العراؽ تزدىر فيو الحريات، كبيف 
.   ضركرة عدـ إثارة غضب جارتيا القكية تركيا

مقابمة كرايسز جركب الياتفية مع فايق َككلبي، زعيـ حزب الحل  -127
.   2007فبراير /شباط 24الديمقراطي الكردستاني، السميمانية، 

.   2007فبراير /شباط 26مقابمة كرايسز جركب،  -128
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تتسامح مع كجكد الحزب في إقميـ كردستاف ما لـ يكافق عمى نبذ 
. الكفاح المسمح كعمى تجريده مف السالح

كاألرجح أف عمى تسكيٍة دائمٍة نيائية لقضية حزب العماؿ 
كىك ما )الكردستاني أف ال تقتصر عمى ىزيمٍة عسكريٍة لممتمرديف 

بل يجب أف تشمل إصدار عفكٍّ  129،(ردستاف مستحيالً تراه حككمة ؾ
ككذلؾ نزع سالحو طكعًا،  130تركي عف مقاتميو كككادره الكسيطة،

كدمئ كبار ككادره كقادتو في كردستاف العراؽ، فضاًل عف العكدة 
الطكعية لالجئيف المدنييف مف مخيـ مخمكر إلى تركيا أك 

   131.حميف معاً امتصاصيـ في كردستاف العراؽ، أك مزيٌئ مف اؿ

 

 
تصر الحككمة الكردية عمى أف محاكلة ىزيمة حزب العماؿ الكردستاني في  -129

ككاف كل مف الحزب . لفشل بالنظر إلى طبيعة المنطقةجبل قنديل لف تنتيي إال با
الديمقراطي الكردستاني كاالتحاد الكطني الكردستاني قد انسحبا إلى ىذه المنطقة 

ككانت تمؾ المنطقة تاريخيًا معقاًل . 1988عقب ىزيمتيما في حممة األنفاؿ عاـ 
يراف كتركيا ف ديزايي مف الحزب كيقكؿ سافي. حصينًا لممتمرديف األكراد مف العراؽ كا 

، صالح "ال تريد الكاليات المتحدة حدكث تكرا بكرا جديدة: "الديمقراطي الكردستاني
. 2007فبراير /شباط 19الديف، 

يبدك إصدار الحككمة التركية عفكًا عف مقاتمي الحزب أمرًا بعيد  -130
لكنو لف يظل كذلؾ بعد أف تنتيي ىذه . االحتماؿ خالؿ سنة االنتخابات

.   كاألمر متكقٌف عمى ما تتمخض عنو االنتخابات السنة؛
أعمف عدناف المفتي، رئيس الجمعية الكطنية الكردستانية، أف حزب العماؿ  -131

الكردستاني مستعٌد لنزع سالحو لكنو ال يستطيع فعل ذلؾ مف غير إصدار 
مقابمة كرايسز جركب، ". إنيـ يريدكف التحكؿ إلى حزب سياسي في تركيا: "العفك
كبالمثل، قاؿ فؤاد حسيف، رئيس أركاف مسعكد . 2007فبراير /شباط 25يل، أرب

البرزاني، إنو ما مف حلٍّ لمشكمة حزب العماؿ الكردستاني مف غير صدكر عفك 
. 2007فبراير /شباط 26مقابمة كرايسز جركب، أربيل، . تركي

 خاتمة 5

تقترب قضية كرككؾ سريعًا مف خاتمٍة تعد بأف تككف عنيفًة كبأف 
كحتى يككف األمر غير ذلؾ،  132.تمييا حالة عدـ استقراٍر مستدامة

لكف العقبة الرئيسية ىي أنيـ . البد أف يعتمد األكراد منيجًا مختمفاً 
بناء يركف أنفسيـ ضحايا، كليس سفاحيف كما يراىـ أ( نفسياً )

لقد كانكا أكؿ ضحايا . لكنيـ ليسكا ىذا كال ذاؾ. الجماعات األخرػ 
كعمى الرغـ مف غمبتيـ . التعريب، لكنيـ يديركف كرككؾ اليـك

العددية، فقد اختاركا الطريق الدستكرؼ لتحقيق مطالبيـ كليس 
لكف ما يبدك أف زعماء األكراد ال يدرككنو ىك  133.الطريق العسكرؼ 

ىـ مف مكقع القكة النسبية، كأنيـ ىـ العامل أنيـ يطرحكف مطمب
مالء الشركط كما ال يدرككف . الحاسـ في كضع برنامئ العمل كا 

أيضًا أف كثيرًا مف خصكميـ ال يقفكف عند رفض النتيجة التي يأمل 
بيا األكراد، بل يرفضكف العممية التي يممييا األكراد أيضًا كالتي مف 

خالؿ االقتصار عمى تقديـ كعكٍد  كمف. المؤكد أف تثمر تمؾ النتيجة
غامضٍة حكؿ مكاسب مممكسة لمجماعات األخرػ، فإف األكراد 

يتصرفكف كمف يقكؿ لتمؾ الجماعات أف تتخمى عف المنطق السميـ 
عند الباب كأف تقفز قفز الكاثق إلى مستقبٍل غير مؤكٍد ينتظرىا في 

.  كردستاف العراؽ التي قد تصبح مستقمًة ذات يـك

جل تسكيٍة سمميٍة دائمة لكضع كرككؾ، يجب االستعاضة كمف أ 
( مف الدستكر 140تطبيق المادة )عف العممية التي يفضميا األكراد 

كيجب أف . بعمميٍة تستطيع كل جماعات كرككؾ المشاركة فييا
تسبقيا تدابير لبناء الثقة مف قبيل إطالؽ سراح السجناء المعتقميف 

ثر عدالًة لممناصب اإلدارية؛ كما مف غير تيمٍة، ككذلؾ تكزيٌع أؾ
يجب أف يككف القائمكف عمى رأس ىذه اإلجراءات كبار زعماء 

كاألىـ مف ذلؾ . حككمة كردستاف، كليس مكظفكف مف المراتب الدنيا

 

 
إلى قاؿ جالؿ طالباني ذات مرة إف كرككؾ بحاجٍة : "يقكؿ أحد سكاف كرككؾ -132

لكف، يجب أف يقـك طبيب تخدير . جراحٍة في الدماغ يجرييا جراٌح ماىٌر شجاع
مقابمة كرايسز جركب، ". يجب تيدئة المريض، ال إثارتو. بتخديرىا قبل ذلؾ

.   2007مارس /آذار 20كرككؾ، 
ىذا ما دفع أحد العرب في كرككؾ إلى اإلقرار صراحًة بأف الكضع في  -133

األكراد ال "ألف ( كما قاؿ)ف الكضع في بغداد، كذلؾ المدينة أفضل نسبيًا ـ
 20مقابمة كرايسز جركب، كرككؾ، . بخالؼ الصدرييف" يطمقكف النار عمينا

.   2007مارس /آذار
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مف غير استبعاد )كمو ىك أف تترؾ ىذه العممية النتائئ مفتكحًة 
كبناء  كأف تركز عمى الحكار( انضماـ كرككؾ إلى إقميـ كردستاف

. اإلجماع مف أجل التكصل إلى نتيجٍة يستطيع الجميع قبكليا

كيجدر التنكيو ىنا بأف القيادة الكردية تبدك مدركًة لفشل استراتيجيتيا 
كأما العنصر الغائب فيك إجماع تمؾ القيادة عمى . كلكجكب تغييرىا

ـٍ جديديف مف أجل السير قدماً  كبداًل مف استخداـ كل . منيجيٍة كالتزا
مف الحزبيف الكردييف كرككؾ حتى يسجل كل منيما النقاط بحق 

اآلخر، فإف عمييما االتفاؽ عمى جدكؿ أعماؿ يتيح ليما أماًل أكبر 
كحتى يتمكنا مف إقناع . في الفكز بكرككؾ سممًا، كاالحتفاظ بيا

أنصارىما بذلؾ، عمييما البرىنة عمى أف مف شأف العممية البديمة أف 
تقميٌل مف العنف في : قيقية ألىل كرككؾ جميعاً تأتي بالمكاسب الح

المدينة مع إرخاء التكترات كتمكف الجميع مف التكحد ضد المتطرفيف 
المخربيف؛ كتكزيٌع منصٌف ألمكاؿ إعادة البناء؛ كمع تحسف الكضع، 

إلى جانب تنفيذ الجكانب )العكدة الطكعية ألىل كرككؾ المشرديف 
(.  األخرػ مف عممية التطبيع

مف الكاضح أف األكراد ال يستطيعكف السير في ىذا االتجاه  لكف
ـٍ كامل  مف جانب الكاليات المتحدة ( كضغٍط أيضاً )مف غير دع

كذلؾ إلى جانب تعاكٍف . التي فشمت في صياغة سياسٍة استباقية
فعاؿ مف جانب الحككمة العراقية التي ىي أكثر األطراؼ ترددًا في 

تسامح تركيا التي ىي أكثر مف  كالبد أيضًا مف. ىذا المشركع
تثيرىـ المطامح الكردية في كرككؾ، كالتي تممؾ مصمحًة في 

.  إحباط ىذه المطامح، كتستطيع إحباطيا أيضاً 

أما إدارة بكش المنشغمة بتحقيق االستقرار في كسط العراؽ، فقد 
فإذا كانت حساباتيا قائمًة . أىممت أزمة كرككؾ كسمحت بتفاقميا

تستطيع المخاطرة بعالقاتيا مع حمفائيا األكراد، فعمييا عمى أنيا ال 
التفكير في أف حربًا أىميًة تنشب في كرككؾ مف شأنيا أف تككف 

أكثر كمفًة كأف تكدؼ بما قد تتمكف القكات األمريكية مف تحقيقو في 
.  بغداد

كبالتالي، فإف عمى الكاليات المتحدة أف تبدأ فكرًا في العمل عمى 
كىذا . ة كرككؾ مع النظر إلييا بمنظاٍر كاسعحل سممي لقضي

: يعني العمل المتزامف عمى ثالث جبيات عمى األقل
  ممبسست ضغىطهب مه أجً إلشاس حضمت تششٌعبث اٌمىتجبث

اٌىفطٍت بصفتهب وسٍٍتً ٌىضع مبدةٍ الصمت عٍى اٌعشاق اَخز 

 ببٌتفىه؛

  مىاصٍت اٌضغظ مه أجً تسىٌٍت غٍش عسىشٌت ٌمشىٍت حضة

ي اٌىشدستبوً تحمك اٌمصبٌح اٌتشوٍت األسبسٍت اٌمتمثٍت فً اٌعمب

 إفمبد اٌحضة لذسته عٍى شه اٌهجمبث اٌمسٍحت؛

  ببٌتخًٍ ( عبش دبٍىمبسٍت اٌىىاٌٍس)إلىبع حىىمت إلٍٍم وشدستبن
عه اٌمىعذ اٌىهبئً اٌممشس ٌالستفتبء واعتمبد عمٍٍت تشمً جمٍع 

ورٌه ممببً األطشاف مه أجً اٌتفبوض عٍى مستمبً وشوىن، 

 134.اٌتعهذ بتىفٍش اٌحمبٌت

ذا اطمأنت القيادة الكردية إلى دعـ الكاليات المتحدة، فعمييا أف  كا 
تخفف مف حدة خطابيا بشأف كرككؾ، كأف تكحد صفكفيا خمف 

استراتيجيٍة تقـك عمى الحكار، كأف تمد يدىا إلى زعماء بقية 
ـٍ الجماعات في كرككؾ في سعيٍّ حقيقي مف أجل التكصل إؿ ػ سم
دائـ كبناء استراتيجية معمكمات تيدؼ إلى إقناع أىل كرككؾ 

كعمييا أيضًا . بالفكائد العظيمة لمنيئ التكافق( أكرادًا كغير أكراد)
أف تعبر عف استعدادىا لعرض صفقٍة أفضل مما تعرضو اآلف 

.  عمى الكافديف المستعديف لمغادرة كرككؾ

كعند ذلؾ، يمكف لحل قضية كرككؾ سممًا أف يشير إلى طريٍق 
. مماثل لمعالجة الكضع في المناطق األخرػ التي يطالب بيا األكراد

 2007أبريل /نيسان 19بروكسل، /مانع/كركوك

 

 
اقترح مسؤكٌؿ أمريكي إمكانية عرض الكاليات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية  -134

مقابمة كرايسز جركب، . كبرػ في إقميـ كردستاف مقابل تنازؿ األكراد بشأف كرككؾ
كال تكجد في كردستاف العراؽ أية قاعدٍة . 2007مارس /آذار 28كاشنطف دؼ سي، 

.   مف القكاعد العسكرية الضخمة التي أقامتيا الكاليات المتحدة في العراؽ
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 حول إنترناشيونال كرايسز جروب 

 
 

منظمٌة مستقمة غير ( سز جركبكراؼ)إنترناشيكناؿ كرايسز جركب 
شخصًا في القارات الخمس  120كتضـ قرابة . حككمية كغير ربحية

يعممكف مف خالؿ تحميالت ميدانية كحكاراٍت رفيعة المستكػ لمحيمكلة 
. دكف كقكع النزاعات الخطيرة كالعمل عمى حميا

كتنتشر فرؽ . كتعتمد منيجية كرايسز جركب عمى البحث الميداني
يف السياسييف في البمداف التي تشيد خطر اندالع نزاعاٍت مف المحمل

كاستنادا . عنيفة، أك خطر تصعيدىا أك تجددىا، أك قرب تمؾ البمداف
إلى المعمكمات كالتقييمات الميدانية، تقدـ كرايسز جركب تقارير 
تحميميًة تتضمف تكصياٍت عممية مكجية إلى كبار صانعي القرار 

، "كرايسز ككتش"ز جركب أيضًا مجمة كما تنشر كرايس. الدكلييف
كىي مجمٌة شيريٌة تقع في اثنتي عشرة صفحة كتقدـ معمكماٍت 

محدثٍة محكمة حكؿ مجريات األمكر في جميع حاالت النزاع اليامة 
.  أك النزاعات المحتمل كقكعيا حكؿ العالـ

كيجرؼ تكزيع تقارير كرايسز جركب كخالصاتيا عمى نطاٍؽ كاسع 
د اإللكتركني كالنسخ المطبكعة، كذلؾ عمى عف طريق البرؼ 

المسؤكليف في كزارات الخارجية كالمنظمات الدكلية، كما تتكفر في 
 :الكقت عينو عبر مكقعنا عمى اإلنترنت، كىك

www.crisisgroup.org . كتعمل كرايسز جركب ضمف تعاكٍف
كثيق مع الحككمات كمع الجيات المؤثرة عمييا، ككسائل اإلعالـ، 

قي الضكء عمى تحميميا لألزمة، كبغية خمق الدعـ لمسياسات لكي تل
.  التي تقترحيا

أما مجمس إدارة كرايسز جركب، كىك يضـ شخصياٍت بارزة في 
مياديف السياسة كالدبمكماسية كاألعماؿ كاإلعالـ، فيساىـ مساىمًة 
مباشرة في لفت أنظار كبار صانعي السياسة في مختمف أنحاء 

كيتقاسـ رئاسة مجمس إدارة كرايسز . ا كتكصياتياالعالـ إلى تقاريره
جركب كل مف مفكض العالقات الخارجية األسبق في االتحاد 

األكركبي كريستكفر باتف كالنائب األكؿ لرئيس شركة بكينغ 
كمستشار العالقات الخارجية كالسفير األمريكي السابق ثكماس 

كؿ منذ أما رئيس كرايسز جركب كمديرىا التنفيذؼ األ. بيكرينغ
فيك كزير الخارجية األسترالي األسبق  2000يناير /كانكف الثاني
.  غاريث إيفانز

كيقع المقر الرئيسي لكرايسز جركب في برككسل، أما مكاتبيا 
، كفي (كليا كياٌف قانكني ىناؾ)الدعائية فتقع في كاشنطف العاصمة 

ًا كتدير المنظمة حاليًا أربعة عشر مكتب. نيكيكرؾ كلندف كمكسكك
سالـ )ميدانيًا  في عماف كبيشكؾ كبكغكتا كالقاىرة كداكار كدكشنبي كا 

، (أباد كجاكارتا ككابكؿ كنيركبي كبريتكريا كبريشتينا كسكؿ كتبيميسي
كما يعمل المحممكف في أكثر مف خمسيف بمدًا كمنطقًة تعاني 

كفي أفريقيا، تشمل ىذه البمداف أنغكال . األزمات في أربع قارات
كساحل العاج كجميكرية الككنغك الديمقراطية كأريتريا كبكركندؼ 

كأثيكبيا كغينيا كليبيا كركاندا كمنطقة الساحل كسييرا ليكني كالصكماؿ 
ندكنيسيا : كالسكداف كأكغندا كزمبابكؼ؛ أما في آسيا فيي أفغانستاف كا 

بكرما كنيباؿ كككريا /ككشمير ككازاخستاف كقرغيزستاف كميانمار
أما في . ف كطاجيكستاف كتركمانستاف كأزكبكستافالشمالية كباكستا

ألبانيا كأرمينيا كأذربيجاف كالبكسنة كاليرسؾ : أكركبا فيذه البمداف ىي
أما في . كجكرجيا كككسكفك كمقدكنيا كممدكفا كصربيا كالجبل األسكد

. الشرؽ األكسط فيي المنطقة كميا مف شماؿ أفريقيا حتى إيراف
.  ككلكمبيا كمنطقة األندياف كىاييتي: نيةكىي تشمل في أمريكا الالتي

كتحصل كرايسز جركب عمى التمكيل مف تبرعات الحككمات 
كفي الكقت الحاضر، تقدـ . كالمؤسسات الخيرية كالشركات كاألفراد

الككالة : التمكيل كلٌّ مف الجيات كالمؤسسات الحككمية التالية
ية االتحادية األسترالية لمتنمية الدكلية، ككزارة الشؤكف الخارج

األسترالية، ككزارة الشؤكف الخارجية البمجيكية، ككزارة الشؤكف 
الخارجية كالتجارة الدكلية الكندية، كككالة التنمية الدكلية الكندية، 
كالمركز الكندؼ ألبحاث التنمية الدكلية، ككزارة الشؤكف الخارجية 

ألكركبي التشيكية، ككزارة الشؤكف الخارجية اليكلندية، كاالتحاد ا
، ككزارة الشؤكف الخارجية الفنمدية، ككزارة (المفكضية األكركبية)

الشؤكف الخارجية الفرنسية، ككزارة الخارجية األلمانية، ككزارة الشؤكف 
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الخارجية اإليرلندية، كالككالة اليابانية لمتعاكف الدكلي، ككزارة الشؤكف 
ية في الخارجية في أمارة ليخنشتايف، ككزارة الشؤكف الخارج

المككسمبكرغ، كككالة التنمية الدكلية النيكزلندية، ككزارة الشؤكف 
، ككزارة الشؤكف الخارجية (تايكاف)الخارجية في جميكرية الصيف 

الممكية الدانماركية، ككزارة الشؤكف الخارجية الممكية النركيجية، 
ة ككزارة الشؤكف الخارجية السكيدية، ككزارة الشؤكف الخارجية الفيدرالي

السكيسرية، كمكتب الشؤكف الخارجية كالككمنكلث في المممكة 
المتحدة، ككزارة التنمية الدكلية في المممكة المتحدة، كككالة التنمية 

. الدكلية في الكاليات المتحدة

كمف المانحيف مف القطاع الخاص كالمؤسسات مؤسسة كارنيجي في 
ؤسسة فكرد، نيكيكرؾ، كمؤسسة ككمبتكف، كمؤسسة عائمة فمكرا، ـك

كمؤسسة دارا إنترناشيكناؿ، كمؤسسة بيل كميميندا غيتس، كمؤسسة 
كلياـ كفمكرا ىيكيمت، كصندكؽ ىانت أكلترناتيف، كمؤسسة ككريا، 

كمؤسسة جكف ككاثريف ماؾ آرثر، كصندكؽ مكريا، كمؤسسة 
تشارلز ستيكارت مكت، كمؤسسة أكبف سكسايتي، كمؤسسة ديفيد 

الكشيرز، كاتحاد زيغريد ركزينغ، كلكسيل باكارد، كصندكؽ ب
كمؤسسة رككفمر، كمستشارك رككفمر اإلنسانيكف، كمؤسسة سارلك 

. التابعة لصندكؽ منحة المجتمع الييكدؼ، كاتحاد فيفا

2007( أبريل)نيسان 

 wwww.crisisgroup.orgلمزيد مف المعمكمات يمكنكـ زيارة مكقعنا عمى اإلنترنت 
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