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موجز ور�شة العمل:
االلتزام بالد�ستور �ضمانة لوحدة العراق وخلياره الدميقراطي
حل اخلالفات الداخلية ،وترسيخاً للتجربة الدميقراطية يف العراق
انطالقاً من أمهية احلوار يف ّ
على أسس سليمة ،عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط ورشة عمل بعنوان( :االلتزام ابلدستور
ضمانة لوحدة العراق وخلياره الدميقراطي) يوم السبت املوافق  ،٢٠١٧/١٢/١٦مبشاركة خنبة من
األساتذة األكادمييني واملختصني من الوزارات احلكومية .وقد تضمنت الورشة عدداً من األوراق
البحثية تناولت املشكالت العالقة بني احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان ،وأشار السادة
وسبل معاجلتها
املشاركون من خالهلا إىل أهم اخلالفات اليت تؤثر على العالقة بني بغداد وأربيلُ ،
من خالل تشخيص املشكالت ،وطرح احللول العلمية والعملية هلا.
وأكد املشاركون ضرورة البدء حبوار موسع يف إطار الدستور العراقي ،يُطرح من خالل هذا
خيص مسألة إدارة املناطق املختلف عليها ،واملعابر احلدودية ،واملطارات ،واإليرادات
احلوار كل ما ُّ
الشهرية فيها ،فضالً عن إدارة الثروات يف تلك املناطق ،واإلشارة إىل قضية األقليات والرتابط
اجلغرايف يف املناطق املختلطة ،وكذلك أمهية الشروع بصفحة جديدة مبنية على أساس التفامهات
السياسية واالحتكام إىل الدستور كمرجع أساس يف حل اخلالفات ،وأشار املشاركون إىل ضرورة
العمل من أجل وضع اسرتاتيجيات جديدة للتعامل مع هذه األزمة على وفق معطيات املرحلة.
وقد انتظمت الورشة يف جلستني ،تضمنت األوىل -اليت ترأسها األستاذ الدكتور عبد
اجلبار أمحد عبد هللا عميد كلية العلوم السياسية يف جامعة بغداد -أربعاً من األوراق البحثية،
ابتدأها الدكتور طورهان املفيت وزير الدولة لشؤون احملافظات بورقة محلت عنوان« :املكوانت العرقية
واحملافظة على وحدة العراق» ،استعرض خالهلا توزيع املكوانت العرقية واإلثنية بتسلسل أتريخ
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وبي
ومناطق توزيعهم يف العراق ،فضالً عن األمهية االقتصادية يف مناطق تواجد تلك املكوانت ،نّ
أن هلذه املكوانت أمهية كبرية على مدى أتريخ العراق؛ بسبب التداخل واالمتداد اجلغرايف لتلك
املكوانت مع اجلغرافيا املغلقة للمنطقة بصورة عامة.

خارطة توضح تواجد املكوانت موزعة يف املناطق الشمالية
وأوضح املفيت أن هذه املكوانت ينتاهبا الشعور ابملظلومية واالضطهاد منذ زمن بعيد،
وأن املناطق احلدودية االسرتاتيجية اليت يقطنها أبناء هذه املكوانت مل تستغل بنح ٍو صحيح مما
جعل ساكنيها عرضة للخطر ابستمرار ،فضالً عما تعرضت لهُ هذه املكوانت من عمليات تغيري
دميوغرافية طوال السنني املاضية كان عامالً آخر جعلهم يشعرون أبهنم معرضون للخطر يف أي
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وسهل عملية استقطاهبم من أطراف خارجية.
حلظةّ ،
ويف ختام حديثه أكد السيد املفيت ضرورة إصدار قانون خاص حلماية األقليات يف العراق،
والعمل على إنتاج خرائط عراقية لتوزيع تلك املكوانت يف مناطقهم بنح ٍو صحيح ،والعمل على
إشراكهم يف اإلدارات احمللية يف تلك املناطق ،مشرياً إىل ضرورة استقطاب املكوانت واستيعاهبا من
حيث إن املناطق
خالل كفاءات غري مستقطبة ،واالستفادة من هذه املكوانت لتعزيز وحدة العراقُ ،
ضمن  % 50من احلدود يف هذه املناطق؛
احلدودية هي مناطق مكوانت ويف حال مت استقطاهبم ستُ َ
األمر الذي سيُعزز االستقرار يف تلك املناطق ويقلل من حدة الصراعات.

اخلارطة اإلثنية يف عام 2013
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وقد قدم الدكتور مسري جسام -األستاذ املساعد يف كلية العلوم السياسية جامعة بغداد -ورقة
بعنوان« :آراء حمايدة حول مستقبل العالقة بني احلكومة االحتادية واإلقليم» ،أوضح خالهلا صعوبة
تصور نوع العالقة بني املركز واإلقليم يف الوقت احلايل؛ بسبب اخلالفات بني األحزاب السياسية
الكردية ،واخلالفات الدستورية بني املركز واإلقليم؛ مما أنتج عالقة غري متوازنة بني الطرفني طوال
املدة املاضية ،وشدد الدكتور مسري على ضرورة بناء عالقة قائمة على التعاون؛ لتحقيق االستقرار،
والتفاهم بني احلكومة االحتادية واإلقليم ،ومن أجل حتقيق ذلك على احلكومة االحتادية العمل من
خالل اآليت:
1 .1أن تكون األولوية للحكومة االحتادية يف حالة تضارب القوانني بني املركز واإلقليم.
2 .2أن تبقى احلكومة االحتادية بعيدة عن املواد اليت حددها الدستور لإلقليم.
3 .3إضعاف العالقة املؤدجلة بني املركز واإلقليم.
4 .4أن يكون دور احلكومة املركزية فاعالً يف التجارة بني حمافظات اإلقليم واحملافظات األخرى ،وأن
يكون هناك دور مؤثر للحكومة االحتادية يف املسائل التجارية ،وتوفري التسهيالت لإلقليم يف
هذا الشأن.
5 .5ضرورة حصر الشؤون اخلارجية بيد احلكومة املركزية دون غريها.
6 .6على احلكومة االحتادية التخفيف من اإلجراءات العسكرية يف بسط سلطتها.
7 .7أن تتعامل احلكومة االحتادية مع مجيع األطراف يف اإلقليم بنح ٍو متوازن ومتسا ٍو وحمرتم.
8 .8االبتعاد عن مفاهيم النصر واهلزمية ومفرداته جلهة دون أخرى ،واحتساب النصر للقوات
املسلحة العراقية بصنوفها كافة.
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9 .9على احلكومة االحتادية ألاّ تراهن على عامل الوقت لتحقيق هذه األهداف يف اإلقليم.
1010أن تتعامل احلكومة االحتادية بعقالنية وحكمة يف املناطق واملؤسسات اليت ابتت تدار من
قبل حكومة اإلقليم ،والعمل على حتويلها إىل مؤسسات احتادية.
1111ضرورة اعتماد احلكومة االحتادية على الفنيني يف حل املشكالت بني الطرفني بدالً من
السياسيني.
1212فرض سلطة احلكومة االحتادية على مجيع األراضي العراقية يساعد يف إعادة توازن العالقة
بني املركز واإلقليم.
أما الورقة الثالثة فقدمها العقيد يف وزارة الداخلية الدكتور فتح جعفر ،بعنوان« :سيناريوهات
التعامل مع أزمة إقليم كردستان :التداعيات األمنية لألزمة» ،وقد أوضح من خالهلا احلاجة املاسة
إىل االعتماد على األسلوب العملي يف مواجهة األزمات من خالل تشكيل وفد للحوار بني الطرفني
الحتواء االزمة ،والتعامل مع اإلقليم كبقية احملافظات العراقية ،وبعث رسائل االطمئنان ،والتعامل
املرن مع األزمة إبجهاض الفكر الصانع هلا ،واتباع اسرتاتيجية تغيرّ مسارها ،وأشار الدكتور جعفر
إىل ضرورة وضع احلكومة االحتادية خطوطاً واضحة للتعامل مع األزمة ،والعمل على جعل هذه
اخلطوط ملفات تحُ ُّل من قبل جلان فنية خمتصة ،والسيما أن األزمة ليست ذات طابع أحادي فقط،
بل هي ذات طابع سياسي ،واقتصادي ،وأمين ،وجتاري ،وإثين ،واجتماعي ،وغريها ،وقد أوضح
أن هناك عدداً من املشاهد احملتملة أو سيناريوهات تطبق جزئياً يف حال تنفيذ قرارات احلكومة
االحتادية ،هي:
 .1سيناريو قبول سلطة املركز يف املنافذ احلدودية الربية دون املطارات.
 .2سيناريو قبول سلطة املركز يف املطارات دون املنافذ الربية.
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بكل من املطارات واملنافذ الربية دون إقرار سلطة احلكومة
 .3سيناريو قبول سلطة املركز ٍّ
االحتادية بتصدير النفط من اإلقليم.
 .4سيناريو قبول سلطة املركز يف تصدير النفط فقط دون املطارات واملنافذ.
 .5سيناريو قبول قرار احملكمة االحتادية شريطة العودة لنسبة املوازنة املخصصة لإلقليم.
 .6سيناريو قبول قرارات بغداد دون تقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من املطارات واملنافذ
الربية ولكن مع تقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من تصدير النفط.
 .7سيناريو قبول قرارات بغداد دون تقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من تصدير النفط
ولكن مع تقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من املطارات اجلوية واملنافذ الربية.
 .8سيناريو قبول قرارات بغداد وتقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من إحدى املسائل الثالث
(املطارات ،املنافذ ،تصدير النفط) دون املسألتني املتبقيتني.
 .9سيناريو التهدئة ابستئناف حضور جلسات الربملان االحتادي للحوار مع بغداد بشأن
اإلبقاء على صيغ التمثيل الدبلوماسي من حيث القنصليات التجارية.
 .10سيناريو التنسيق والتعاون مع املعارضة الربملانية السنية لتعطيل قرارات الربملان االحتادي،
أو العودة ملقاعد الربملان االحتادي ،وممارسة دور الثلث املعطل ابالنسحاب من أي جلسة ختص
إصدار قرار بشأن كردستان.
 .11سيناريو مقرتح اإلدارة املشرتكة للمنافذ احلدودية واملطارات.
 .12سيناريو مقاطعة االنتخاابت الربملانية لعام  2018القادم ،أو تعطيل االنتخاابت يف
كركوك واملناطق املتنازع عليها.
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 .13سيناريو احلوار والتفاوض دون شروط مسبقة من اجلانبني.
وأشار الدكتور جعفر إىل عدد من املفاصل الواجب معاجلتها وتسويتها لتدارك التداعيات
األمنية احملتملة ،هي:
 .1إصدار اجلوازات ومنح التأشريات.
 .2متلُّك العقارات يف حمافظات اإلقليم ،وعقارات املسيح ،ونزاعات امللكية.
 .3إصدار البطاقات األربع :البطاقة الوطنية ،وبطاقة السكن ،والبطاقة التموينية ،والبطاقة
االنتخابية.
 .4تسجيل املركبات وإجازات السوق ،والكشف عن مصري العجالت العسكرية املفقودة.
 .5إجازة محل األسلحة وحيازهتا ،وكذلك مصري األسلحة املفقودة.
 .6توحيد إجراءات التقدمي والقبول يف املدارس والكليات واملعاهد واجلامعات املدنية واألمنية
والعسكرية ومعادلة الشهادات وسياقاهتا.
 .7التمثيل الدبلوماسي.
 .8احلدود واملنافذ واملوانئ.
 .9أوجه القصور والنقص التشريعي.
 .10تسليم اجملرمني واملطلوبني.
 .11شؤون اجلنسية.
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وقد اُختتمت اجللسة األوىل ابلورقة الرابعة للدكتور صادق ابقر اجلواد عضو هيئة املستشارين
يف مكتب رئيس الوزراء اليت كانت حتت عنوان« :إدارة املياه بني املركز واإلقليم» ،نّبي خالهلا أن
حيث يقع فيه سدان مهمان ،مها( :دوكان،
اإلقليم ميتاز من بقية احملافظات بغناه يف مصادر املياهُ ،
ودربندخان) ،فضالً عن أن كمية األمطار غزيرة يف تلك املناطق؛ مما جيعل أراضي اإلقليم تتسم
بسمة زراعية كبرية .وأوضح اجلواد أن املواد الدستورية اخلاصة ابملياه بينت أن إدارة املياه تكون
مشرتكة بني احلكومة االحتادية واإلقليم ،إذ نصت املادة (/١١٤سابعاً) من الدستور على رسم
سياسة املوارد املائية الداخلية وتنظيمها مبا يضمن توزيعها توزيعاً عادالً ،وعلى الرغم من أن التوزيع
العادل هو من مهام احلكومة االحتادية ،إلاّ أن رسم سياسة املوارد املائية الداخلية أييت ابالتفاق من
اإلقليم وينظم بقانون.

روافد هنر دجلة مشال العراق
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وأشار اجلواد إىل أن حماوالت احلكومة االحتادية تنظيم إدارة املياه أبطر قانونية كانت
حيث تشكلت جلنة ابألمر الديواين  ١١٦لسنة  ٢٠٠٩مبوجب املادة  ١١٤من الدستور
متعددةُ ،
إلعداد مشروع قانون رسم سياسة املوارد املائية الداخلية ،فضالً عن إعداد مسودة قانون أحيلت
إىل الربملان إلقرارها لكن هذا األمر بقي عالقاً هناك ،وجرت حماولة لتشكيل جملس وطين للمياه
يقر السياسات الوطنية العليا يف قطاع املياه والقطاعات ذات العالقة،
بني عام ُّ ٢٠١٦-٢٠٠٩
وقد أُع ّدت مسودة قانون له دققت من جملس شورى الدولة وأرسلت إىل الربملان ،إلاّ أهنا مل تصدر
سحب القانون ،وكذلك شكلت جلنة وطنية عليا دائمة للمياه سنة  ٢٠١٧برائسة رئيس
كقانون؛ ليُ َ
جملس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ووزير الزراعة والري يف اإلقليم ،وعُقد اجتماعان هلا من دون
حضور ممثل اإلقليم.

متوسط توزيع األمطار السنوي
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وبني السيد اجلواد أن املوقع اجلغرايف املهم لإلقليم جعله من املناطق اليت متتلك خزيناً عالياً
من املياه ،وهو حيتوي على ما أييت:
مير خالله عمود دجلة
•املياه السطحية :يقع اإلقليم يف منطقة مهمة من حوض دجلة ،و ُّ

الرئيس عند دخول العراق لغاية حبرية سد املوصل ،فضالً عن مرور أهم روافد دجلة من خالل
اإلقليم ،وهي اخلابور عند احلدود مع تركيا ،والزاب األعلى ،والزاب األسفل ،وأعايل حوضي دايىل
والعظيم.
أ .يوجد يف اإلقليم سدان مهمان مها دوكان على هنر الزاب الصغري بطاقة خزنية  6.8مليار
م 3ودربندخان على هنر دايىل بطاقة خزنية تبلغ  3مليار م 3فضالً عن سدود أصغر كسد دهوك.

ب .كان خمططاً إنشاء سد مهم على هنر الزاب الكبري أهم روافد دجلة يف موقع خبمة
وبطاقة خزنية تعادل  ١٤مليار م ،3إال أن العمل فيه توقف نتيجة العرتاضات من جانب اإلقليم.
•األمطار واملياه اخلضراء :ميتاز اإلقليم بتساقط مطري يتجاوز بقية مناطق العراق حيث
يرتاوح بني  800 – 400ملم ،وهو عمق يكفي للزراعة الدميية شتاءً.
•املياه اجلوفية:
يع ّد اإلقليم من املناطق ذات الوفرة خبزين املياه اجلوفية اليت تتواجد يف املنطقة املتموجة يف
كردستان بنوعني من اخلزاانت الرسوبية احلجر الرملي واحلصى وحجر الكلس والدولومايت واملياه
اجلوفية يف اإلقليم متجددة (حيث هناك ثالثة أرابع من جمموع مقاديرها يف العراق) ،وهي يف أغلب
األحوال صاحلة للشرب وتستخدم لذلك من مصادرها العيون واآلابر لتلبية احتياجات مدن مهمة
كأربيل.
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توزيع املياه اجلوفية
ويف ختام حديثه أشار السيد اجلواد إىل ضرورة إدارة املوارد املائية والسيما يف أعايل األهنار
بصورة مركزية؛ كوهنا تؤثر على نظام التشغيل برمته وإلاّ أصبحت بعض املشاريع يف األسفل من دون
جدوى؛ لذا تربز احلاجة إىل تعاون البلدان اليت تشرتك حبوض هنر واحد ،فضالً عن تعاون األقاليم
واحملافظات ،وإنشاء السدود يكون مبوجب التقييم وكما أوردته الدراسة االسرتاتيجية للحكومة
االحتادية لتاليف حدوث التناقض ابلغرض ،وكذلك ميكن تكييف خطط األقليم؛ نتيجة تعدد
مصادره املائية على املياه اخلضراء واملياه اجلوفية غري املشرتكة ،والرتكيز بنح ٍو أقل على املياه السطحية
املشرتكة.
أما اجللسة الثانية فقد ترأسها األستاذ املساعد الدكتور مسري جسام اليت قُدَّم فيها ورقتان
الورقة األوىل قدمها عميد كلية العلوم السياسية األستاذ الدكتور عبد اجلبار أمحد عبد هللا وبعنوان:
«عالقة احلكومة االحتادية إبقليم كردستان :تعديل يف السياسة أم الدستور؟» ،وأشار فيها إىل
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مقرتحات عملية من أجل حل املشكالت العالقة بني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان وكان
من بني تلك املقرتحات هو أن على احلكومة االحتادية ترك موضوع االستفتاء الذي حصل يف يوم
 ٢٠١٧/٩/٢٥فهو حبكم املنتهي فلم جيد له أي استجابة سواء على املستوى الدويل أو اإلقليمي؛
وابلتايل فيعد ملغياً ،وكذلك على احلكومة االحتادية الرتكيز على املصاحل وليس على املواقف؛
فاملصاحل هي اليت تبين الدول .وبّني أيضاً أن األزمة احلالية هي أزمة سياسية دستورية وليس صراعاً
حل اخلالفات واالبتعاد عن منطوق
قوايً أو صراعاً عرقياًُ ،
حيث من الضروري وجود وسيط من أجل ِّ
اللعبة الصفرية -الربح الذي حيققه الطرف «أ» يتمثل ابخلسارة اليت يتكبده «ب» -واعتماد اللعبة
غري الصفرية يف أزمة اإلقليم.
وتطرق الدكتور عبد اجلبار إىل ضرورة سن قانون جيعل من حمافظة كركوك عاصمة للتعايش
التنوعي والسلمي يف العراق ،وضرورة الذهاب لكسر أربيل جغرافياً وتعليب السليمانية سياسياً لن
يؤدي إىل حل األزمة احلالية وإمنا يعمق اخلالف ،وأوضح أن دعوات املرجعية ما زالت موضع قبول
وترحيب من األطراف كافة ،وهو ما سيؤدي إىل تعديل املسار السياسي بني املركز واإلقليم من
خالل تعديل املواد اخلالفية يف الدستور على وفق منطلقات أكثر عقالنية ختدم مصلحة العراق
أكد أن تعديل املسار السياسي مع تفعيل مواد الدستور املهمة والضرورية وااللتزام بتطبيق
وشعبه ،و َ
مواد الدستور هو ما حيتاجه العراق يف الوقت الراهن للتغلب على األزمة احلالية ومنعاً حلدوث أزمات
مستقبلية ،وكذلك أن ما حيتاجه العراق هو االعتماد على دعائم وثوابت عراقية اثبتة بغض النظر
عن مستوى اخلالفات احلالية.
أما الورقة الثانية فقدمها األستاذ ماجد حمي عبد العباس من جامعة اببل كلية الرتبية للعلوم
اإلنسانية وبعنوان« :آليات تنظيم العالقة بني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان مرحلة ما بعد
االستفتاء رؤية مستقبلية» ،وأشار من خالهلا إىل احلاجة امللحة للعيش املشرتك يف ظل عر ٍاق موحد
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دميقراطي ،تتمتع فيه كل األطراف بدرجة عالية من املسؤولية اليت تشكل مدخالً حلل اخلالفات
واحرتام الدستور ،وشدد على ضرورة االبتعاد عن لغة التهديد والتسقيط واحرتام الرموز لكل
األطراف ،والعمل على إجياد خطاب وطين متوازن موحد يعزز من حل املشكالت ،فضالً عن إجياد
وسائل وآليات لتنمية التقارابت والسيما الوسائل االقتصادية ،واالهتمام ابجلانب الرتبوي ،وتفعيل
دور اجلامعات لتحقيق التقارب بني مكوانت اجملتمع ،والعمل على تنشيط قطاع السياحة بني املركز
واإلقليم دعماً للوسائل االقتصادية.
وختّللت اجللسات فتح ابب املناقشات واملالحظات والتعقيبات وطرح األسئلة من قبل
األساتذة املشاركني ،ابتدأت ابألستاذ الدكتور عدانن ايسني -أستاذ علم االجتماع يف جامعة
حل مشكالت العراق ،وإعادة بناء جمتمعات
بغداد -الذي رأى أن العمل املؤسسي يساعد على ّ
مزقتها احلروب واألزمات ،وأن بناء املؤسسات هو الركيزة األساسية لبناء الدولة وتفعيل دور مراكز
األحباث العراقية.
أما املشاركة األخرى فقد قدمها أستاذ االقتصاد يف اجلامعة العراقية الدكتور عبد الرمحن
عرج على اجلوانب االقتصادية لألزمة مع طرح بعض احللول هلا ،مشرياً إىل ضرورة
املشهداين الذي ّ
توجه احلكومة على دعم قطاع السياحة اليت كانت مدراً من مصادر توفري املوارد املالية لإلقليم الذي
من شأنه أن يُعزز خزينة الدولة العراقية ،وضرورة مراجعة لرواتب املوظفني يف اإلقليم وان تحُ ل سريعاً.
واُختتمت اجللسة مبشاركة الدكتور علي طاهر احلمود أستاذ علم االجتماع السياسي يف
جامعة بغداد وتوصياته ملعاجلة األزمة احلاصلة ما بني اإلقليم واحلكومة واالحتادية ،ودعا إىل االلتزام
ابلدستور بوصفه ضمانة لوحدة العراق واألمة العراقية املتنوعة ،وأوصى أن تكون مسؤولية احلكومة
االحتادية جتاه األقليات بنح ٍو أوسع وأكرب ،ووجوب أن تكون احلرايت واحلقوق مكفولة ابلدستور
العراقي حصراً؛ ألن من أساسيات الدستور العراقي هو النظام الدميقراطي ،داعياً إىل االهتمام بقانون
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االنتخاابت داخل اإلقليم ومبسودة الدستور داخل اإلقليم أيضاً ،وأن تكون االتفاقيات بني املركز
واإلقليم مكفولة بقانون.
وتوجت هذه الورشة ابلتوصيات واملقرتحات اليت من شأهنا أن ختدم صناع القرار واملسؤول
ّ

التنفيذي األول يف احلكومة العراقية.
أ-أالتوصيات السياسية:

 .1عدم إصرار احلكومة االحتادية على إلغاء نتائج االستفتاء؛ ألن االستفتاء أصبح ملغياً
حبكم الواقع بعد اعرتاف رئيس حكومة اإلقليم بقرار احملكمة االحتادية إىل جانب عدم اعرتاف أي
دولة من اجملتمع الدويل هبذا االستفتاء.
 .2من الضروري الرتكيز على املصاحل وليس على املواقف؛ ألن املصاحل تفتح ابب احلوار أما
ورد الفعل.
املواقف فتدخل يف إطار الفعل ّ
 .3الرتكيز على أن األزمة أسباهبا سياسية-دستورية وليست عرقية-قومية-عنصرية.
 .4قبول فكرة الوسيط واملبادرة ما بني املركز واإلقليم سواء أكان حملياً أم دولياً.
 .5االبتعاد عن اللعبة الصفرية يف إدارة األزمة ،وانتهاج اللعبة غري الصفرية ،فاللعبة الصفرية
حياة أو موت ميكن أن تستخدم ضد اإلرهاب ،أما اللعبة غري الصفرية فتستخدم يف حاالت ليس
اإلرهاب منها.
 .6إن دعوات املرجعية الرشيدة ما زالت موضع قبول من كل األطراف؛ وهذا ّيعد قبوالً مببدأ
الغطاء للعمل السياسي أو حل املشكالت.
 .7إن قرارات احلكومة االحتادية هي موضع قبول من كل األطراف؛ وهذا يعين قبوهلا للحكم
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يف النزاعات الدستورية.
 .8التأكيد الشديد على احلوار ،وعدم ترويج مصطلح التفاوض ،وقيام احلوار على الصراحة
املطلقة.
 .9احلفاظ على وحدة القرار السياسي العراقي الوطين ومركزيته ،وكذلك مركزية القرار
السياسي حلكومة إقليم كردستان.
 .10من الضروري إهناء العالقة املؤدجلة ما بني احلكومة االحتادية واإلقليم.
 .11ضرورة أن تبقى احلكومة االحتادية بعيدة عن التدخل يف املسائل واحلقوق اليت منحها
الدستور لإلقليم ،ومنها عدم جواز استخدام مصطلح حمافظات إقليم كردستان.
 .12جيب أالّ تفرق احلكومة االحتادية بني مجيع القوى السياسية العاملة داخل اإلقليم.
وأن الذهاب لكسر أربيل جغرافياً كقاعدة لإلقليم وتغليب السليمانية عليها لن يقود ابلنفع
واملصلحة الدائمة لالستقرار.
 .13من الضروري أن تبتعد احلكومة االحتادية عن الطروحات اليت تثري حساسية املواطن
الكردي وأن تظهر احلكومة أبهنا لن تتجاوز على املكتبسات املشروعة اليت حصل عليها املواطن
الكردي يف ظل الدستور العراقي.
 .14إن وجود حكومة احتادية قوية بسلطاهنا الدستورية يساعد الدول األخرى يف احلد من
النشاطات غري الدستورية اليت متارسها املمثليات العراقية يف اخلارج.
 .15من املهم الرتكيز على اجلوانب الفنية يف احلوار من خالل اعتماد املختصني واملهنيني
من مجيع وزارات الدولة.
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 .16من الضروري أن تكون العالقة إدارية-قانونية صرفة وبعيدة عن كل التأثريات
األيديولوجية القائمة على أساس القومية أو الدين أو العرق أو الطائفة.
 .17االعرتاف أبن األخطاء تقع على عاتق كل األطراف اليت ميكن أن تشكل مدخالً جيداً
لوضع معاجلات دائمة وأسس متينة للعالقات.
 .18عدم إمهال القوى السياسية ورمزايهتا ،وتشخيص دور الرمزايت الفاعلة وإبرازها بنحو
إجيايب يف العالقة وإيالؤها قدراً من االهتمام واالحرتام.
 .19االبتعاد عن مواقف win-win؛ ألن املوضوع ليس رحباً أو خسارة ،وعدم تصوير
نتأئج االستفتاء على أهنا هزمية لطرف وانتصار لطرف آخر ،واالبتعاد عن حالة التشفي وضرورة
طي الصفحة واعتماده كموقف سياسي عابر.
رص
 .20النظر لألزمة بنح ٍو كلي وليس جزئياً؛ ألهنا جزء من املشكل العراقي القائم على ّ
العالقة بني املكوانت.
ب-ب التوص ـي ــات األمن ـيــة والعس ـك ــري ـ ـ ـ ـ ــة:
أقر بتأريخ  2003/3/9مع اإلجراءات اليت
 .1إن مبدأ التثبيت عند اخلط األزرق الذي ّ
اختذهتا احلكومة االحتادية يشكالن عنصر قوة كافية للحكومة االحتادية للدخول يف حوار مع
اإلقليم.
 .2على احلكومة االحتادية أن ختفف االعتماد على القوات العسكرية يف بسط سيطرهتا؛
ألن زايدة االعتماد على القوة العسكرية يثري حساسيات األطراف الكردية.
 .3من الضروري أن يكون هناك تعاون مع أجهزة األمن الكردية لإلقليم ،ومن مث حتويل هذه
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األجهزة تدرجيياً إىل أن تكون جزءاً من األجهزة االحتادية.
 .4من الضروري أن تتعامل احلكومة االحتادية بعقالنية وحكمة يف فرض سلطاهنا على
املناطق اليت كانت تدار من قبل مؤسسات اإلقليم.
 .5األخذ ابحلسبان أن الدستور العراقي يعطي احلق لكال احلكومتني يف إدارة املشرتكة
للمنافذ احلدودية ،واملطارات ،والضرائب.
 .6ال بد من وجود ختطيط اسرتاتيجي للمشاهد احملتملة مع اإلقليم على وفق االحتماالت
اآلتية:
أ .قبول سلطة املركز يف تصدير النفط من دون املطارات واملنافذ.
ب -قبول اإلدارة املشرتكة للمنافذ واملطارات النفط.
ج -مقاطعة االنتخاابت الربملانية لعام  2018أو تعطيل االنتخاابت يف كركوك.
 .7احلاجة إىل املفاصل اآلتية ملعاجلة حقيقية:
أ -إصدار اجلوازات ومنح التأشريات.
ب -شؤون اجلنسية.
ج -تسجيل املركبات وإجازات السوق.
د -إصدار البطاقات األربع والبطاقة الوطنية.
هـ -تسليم اجملرمني واملطلوبني.
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 .8الرتكيز على دور اجلهادي والقتايل املشرتك يف التصدي لإلرهاب الذي أدته قوات
األجهزة األمنية ،والبيشمركة ،واحلشدان الشعيب والعشائري.
ت -التوص ـيـ ـ ــات االق ـتـ ـصـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
 .1السعي إىل إجياد وسائل وآليات تنمي العالقة املشرتكة بني ومنها اجلانب االقتصادي،
ودعم املشاريع االقتصادية املشرتكة وتنمية االستثمار املشرتك واالعتماد املتبادل.
 .2تنشيط قطاع السياحة وجعله منطلقاً ثقافياً وركيزة اقتصادية للطرفني؛ لذا ننصح إبعادة
حركة السياحة وبنح ٍو عاجل؛ ألنه مصلحة اقتصادية واجتماعية وثقافية للطرفني.
 .3من الضروري أن يكون هناك دور للحكومة االحتادية يف تنظيم التجارة ما بني اإلقليم
واحملافظات.
 .4تشرتط املرحلة احلالية أن يكون للحكومة االحتادية دور يف املصاحل التجارية والصناعية
والزراعية يف اإلقليم من خالل منح القروض امليسرة ،وتقدمي تسهيالت كبرية؛ لربط هذه املصاحل
مع بقية أجزاء العراق.
 .5إن عملية إدارة التجارة وتنظيم نقل البضائع ما بني احملافظات مبا فيها اإلقليم سيساعد
يف حتول الوالء من قبل هذه النخب اجملتمعية من والء خاص لإلقليم إىل الفضاء األوسع املتمثل
ابحلكومة االحتادية.
تقلص نسبة الـ %17من املوازنة إىل نسبة أقل.
 .6من الصعوبة مبكان أن ّ
 .7من الصعب أن تبادر احلكومة إىل إهناء األعباء ملواطين اإلقليم والسيما موضوع الرواتب؛
ألن الرواتب تؤثر على حياه املواطن ،وال تنصح بتأجيلها أو املقايضة عليها.
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 .8إن التوزيع العادل للموارد االقتصادية بنحو مؤسسايت من شأنه أن يقضي على الكثري
من النزاعات واملشكالت.
ث -التوصيـات الدستـوريــة واملؤسساتـي ــة والتشـريعـيـ ــة:
 .1اعتماد العمل املؤسسايت ،وترشيد الظاهرة السياسية العراقية ،واعتماد التخطيط
االسرتاتيجي.
 .2من الضروري أن تكون األفضلية للحكومة االحتادية يف حال وجود تضاد ما بني حكومة
املركز واإلقليم.
املفسرة للمواد الدستورية اليت حتدد من
 .3أن تسارع احلكومة االحتادية يف سن القوانني ّ
سلطات األقاليم واحلكومة االحتادية.
 .4التفكري اجلدي يف تعديل الدستور تدرجيياً.
 .5التفكري بتعديل املسار السياسي مع تفعيل أساسات الدستور التشريعية املقبولة
واملوضوعية.
ج -التوصيات العلمية والتعليمية:
 .1االهتمام ابللغة العربية والكردية كدعامة أساسية للوحدة ،ونشر الثقافة املشرتكة ،وبناء
اجلامعات ذات اهلدف املشرتك.
 .2تفعيل دور اجلامعات وإقامة املؤمترات العلمية املشرتكة بني جامعات احلكومة االحتادية
وجامعات اإلقليم.
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 .3إنشاء جممعات كشفية جامعية مشرتكة للطلبة أببعادها الثقافية ،والرايضية ،والرتبوية.
 .4حتديد نسب قبول للطلبة ما بني اجلامعات املختلفة للطرفني مبا يؤمن التبادل اللغوي
والثقايف.
 .5تفعيل املؤمترات العلمية املشرتكة ما بني جامعات الطرفني ومبا ختدم العراق.
 .6إمكانية توحيد إجراءات القبول يف املدارس واملعاهد والكليات واجلامعات املدنية العراقية
وسياقاهتا.
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�آراء حمايدة حول م�ستقبل العالقة بني حكومة املركز والإقليم
أ.م.د .مسري جسام راضي *

من الصعب يف املرحلة احلالية تصور نوع العالقة ما بني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان،
وذلك بسبب اخلالفات الداخلية ما بني القوى السياسية الكردية اليت قد تؤدي إىل قيام أكثر من
كيان سياسي بصفة إقليم .وإن عملية تطبيق املواد الدستورية احلاكمة (املنظمة) للعالقة ما بني
احلكومة االحتادية واإلقليم حتتاج إىل إصدار قوانني مفسرة للمواد الدستورية ،وهذه العملية لن تتم
خالل األشهر القليلة الباقية من عمر الربملان االحتادي؛ وعليه ،فإن عملية االعتماد على الدستور
حلل املشكالت الفنية قبل السياسية ،هي عملية غري مثمرة وال ُّ
تعد آلية فعالة ما بني احلكومتني.
قامت العالقة ما بني اإلقليم واحلكومة االحتادية على جمموعة من األسس غري املتوازنة؛ وذلك
انعكاساً لطبيعة العالقة ما بني القوى السياسية املمثلة ملكوانت الشعب العراقي اليت كانت تتفاعل
بعالقات غري متوازنة؛ وأهم انتج هلذه العالقة غري املتوازنة هو إصدار دستور غري متوازن ،ومن أهم
مؤشرات عدم التوازن هو منح األفضلية لإلقليم عند التضاد مع سلطات احلكومة االحتادية.
إن إدارة عملية بناء الدولة يف العراق -اليت من املفرتض أن تبدأ بعد االنتهاء من العمليات
العسكرية لطرد داعش -تتطلب أن يكون هنالك نوع من االستقرار يساعد على تعزيز املباشرة
يف بناء مؤسسات الدولة ،وإن من أوىل متطلبات بناء الدولة هو أن تكون هنالك حكومة احتادية
حقيقية وقوية متتلك سلطات قانونية متتد فوق مجيع األراضي املتضمنة يف إقليمها.
ومن املمكن للحكومة االحتادية أن تقوم ببعض اإلجراءات اليت تساعد على تعزيز االستقرار ،منها:
 .1من الضروري أن تكون األفضلية ( )superiorityللحكومة االحتادية يف حالة وجود
تضاد ما بني القوانني االحتادية وقوانني اإلقليم.
* استاذ العالقات الدولية كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد
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 .2من الالزم أن تكون العالقة إدارية-قانونية صرفة وبعيدة عن كل التأثريات األيديولوجية
القائمة على القومية أو الدين أو العرق أو الطائفة.
 .3ينبغي للحكومة البقاء بعيدة عن التدخل يف املسائل واحلقوق اليت منحها الدستور
لإلقليم.
 .4من الضروري حتديد األجهزة األمنية احمللية العاملة يف اإلقليم ،وتعزيز السلطات االحتادية
العسكرية داخل اإلقليم.
 .5على احلكومة االحتادية التعاون جزئياً للمرحلة احلالية مع أجهزة األمن الكردية التابعة
لإلقليم مثل األسايش وغريها ،ومن مث حتويل هذه األجهزة من اإلقليم إىل جزء من األجهزة
األمنية االحتادية.
 .6من الضروري إهناء العالقة املؤدجلة ما بني اإلقليم واحلكومة االحتادية أو إضعافها.
 .7أن يكون دور احلكومة االحتادية واضحاً وكبرياً يف تنظيم التجارة ما بني اإلقليم واحملافظات.
 .8اإلسراع يف إصدار القوانني املفسرة للمواد الدستورية من قبل السلطة التشريعية يف املركز
اليت حتدد سلطات كل من اإلقليم واحلكومة االحتادية.
 .9حصر الشؤون اخلارجية بكاملها للحكومة االحتادية.
وسوف نتوسع يف شرح كل نقطة من النقاط السابقة للمساعدة يف تبين جمموعة من القرارات
املقبولة من قبل مجيع األطراف؛ اليت بدورها تؤدي إىل االستقرار يف العمل للدولة العراقية.
على احلكومة االحتادية أن ختفف االعتماد على القوات العسكرية يف بسط سلطاهتا؛ فما
حققته خالل هذه الفرتة الزمنية ابلقوة العسكرية ُّ
يعد كبرياً ،وما تبقى جيب أن حتصل عليه من خالل
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احلوار السياسي واملفاوضات الفنية ،والعمل املشرتك ،ومبساعدة كل األطراف اخلارجية والداخلية.
إن زايدة االعتماد على القوات العسكرية يف بسط سلطات احلكومة االحتادية ونفوذها من املمكن
أن يثري حساسيات األطراف اليت ترى نفسها خاسرة واليت متتلك أجهزة أمنية وعسكرية ذات
قدرات ال يستهان هبا؛ وممكن هلذه اجلهات أن تثري زعزعة االستقرار الداخل إذا مل تتخذ احلكومة
االحتادية أي إجراء لتخفيف القيود املعيشية على املواطن الكردي؛ وإذا ما توسع ذلك من املمكن
أن تواجه احلكومة االحتادية ضغوطات خارجية حتول ما حصلت عليه من حقوق دستورية إىل قيود
تضعف حركة احلكومة االحتادية يف بسط نفوذها على األراضي األحتادية.
إن احلماس القومي يف املرحلة احلالية قوي جداً وتستغله األطراف اليت تشعر ابخلسارة ضد
احلكومة االحتادية؛ وعليه فإن على احلكومة االحتادية عدم املساعدة يف إاثرة هذا احلماس وختفيف
آاثره؛ حىت ال تساعد األطراف اليت تعتقد أبهنا اخلاسر األكرب ابستغالل هذا احلماس وتضخيمه.
إن تعامل احلكومة االحتادية مع مجيع األطراف داخل اإلقليم يساعد يف عدم استغالل
جمموعة معينة ُّ
تعد نفسها خاسرة على استغالل هذا احلماس ،وجيب أال تفرق احلكومة -على
األقل نظرايً -بني مجيع القوى السياسية العاملة داخل اإلقليم ،وجيب عليهم أن يتعاملوا هبدوء مع
األسرة احلاكمة داخل اإلقليم؛ بسبب حاجة احلكومة االحتادية للتعامل معهم إذا ما أرادت أن ال
تعم الفوضى اإلقليم بكامله.
طاملا استمرت الروح القومية كدافع أساس للعالقة ما بني احلكومة االحتادية واإلقليم ،فلن
يكون هنالك تقدم حقيقي يف حتقيق االستقرار؛ والسبب يف ذلك هو العاطفة العالية اليت تؤكد
على روح الن ّدية يف العالقة ما بني احلكومة االحتادية واإلقليم .إن املشكالت ما بني احلكومتني
هي ذات طابع فين ومهين يف حني يعمل على حلها من خالل التواصل السياسي ،وما حنتاجه
يف الوقت احلاضر هو اختاذ إجراءات من قبل احلكومة االحتادية تعمل على ربط املواطن الكردي
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املشحون ابلعاطفة القومية ،ابحلكومة االحتادية أو ابلعراق كوطن للجميع؛ من هذه اإلجراءات هو
حتويل العديد من األجهزة اخلاضعة لإلقليم إىل أجهزة احتادية .وكذلك ميكن للحكومة االحتادية أن
تقدم قروضاً بفائدة قليلة ملواطين اإلقليم الذين أصاهبم عوز كبري خالل السنتني األخريتني للتعويض
عن ضررهم وكذلك لتخفيف عبء الديون الكثرية عليهم ،فضالً عن اختاذ إجراءات أخرى هتتم
هبا مؤسسات كثرية ميكن أن تقرتحها لتعزيز روح املواطنة العراقية وختفيف هيمنة العاطفة القومية
اليت تسود اإلقليم.
إن مثل هذه اإلجراءات ستأخذ وقتاً طويالً وال تؤكد على حتقيقها يف وقت قصري ،لذا على
احلكومة االحتادية أن تعمل مبهنية ومن دون دعايه سياسية حىت ال تثري حساسية املواطن الكردي؛
ومبرور الزمن سوف يتحول والء هذا املواطن من قبيلته وحزبه وإقليمة إىل الفضاء األوسع أو املتمثل
ابلعراق.
تقتضي املرحلة احلالية من احلكومة االحتادية أن تبتعد عن الطروحات اليت تثري حساسية
املواطن الكردي وجيب أن تركز على العمل فقط ،وأن تؤكد بعملها وكذلك طروحاهتا السياسية
جتاه اإلقليم أبن ما جرى سوف لن يغري من طبيعة احلياة اليت يعيشها املواطن الكردي وحتافظ على
املكتسبات املشروعة اليت حصل عليها املواطن الكردي واالبتعاد عن مفردات النصر واهلزمية؛ ألن
ما جرى مل يكن طرحاً بنتيجة خاصة ،وإمنا هو يف صاحل املواطن الكردي واملواطنة العراقية عموماً.
وتقتضي املرحلة احلالية من احلكومة االحتادية أن يكون هلا دور مؤثر وإجيايب يف املصاحل
التجارية والصناعية والزراعية يف اإلقليم من خالل تقدمي القروض امليسرة هلم من احلكومة االحتادية
مع تقدمي تسهيالت كبرية لربط هذه املصاحل مع بقية أجزاء العراق .إن عملية إدارة التجارة وتنظيم
حتول الوالء من قبل هذه
نقل البضائع ما بني احملافظات مجيعاً -مبا فيها اإلقليمي -سيؤدي إىل ّ
النخب اجملتمعية املؤثرة ،من والء خاص لإلقليم إىل حتويل الوالء إىل الفضاء األوسع أال وهو العراق
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ممثالً حبكومته االحتادية ،فالعامل اإلجيايب واحتضان هذا النخب من قبل احلكومة االحتادية سيكون
له مردود إجيايب كبري يف ختفيف أتثري العاطفة القومية؛ ألن هذه النخب هي من تؤثر أتثرياً اجيابياً
يف حياة املواطن الكردي داخل اإلقليم ،وجيب على احلكومة عند تقدمي مثل هذه التسهيالت أن
ال تراهن على عامل الزمن؛ إذ إن املردود املطلوب ملثل هذه اإلجراءات يتطلب االنتظار طويالً
جداً حىت حيقق أهدافه ،وإذا ما راهنت احلكومة على عامل الوقت القصري فإن مصري مثل هذه
اإلجراءات إذا ما أقرت لن يكون النجاح؛ وابلنتيجة لن حتقق احلكومة االحتادية أهدافها يف ربط
النخب ابنواعها داخل الدولة االحتادية.
إن املساعدة يف إنشاء نقاابت أو مؤسسات متثيلية هلذه النخب على املستوى الفدرايل
سيساعد كل هذه النخب ،وحيقق مصلحة مشرتكة هلم تدفعهم مجيعاً ابختالف توجهاهتم القومية
والدينية إىل العمل معاً على حتقيق تلك األهداف ،فمثل هذا اإلجراء سيساعد يف حتقيق االستقرار
املنشود؛ وابلنتيجة حتقيق أهداف التنمية أبنواعها االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،لكن هذه
اإلجراءات ال ميكن حتقيقها بني ليلة وضحاها ،وحنن نؤكد على ذلك ،إذ جيب االبتعاد عن حتديد
مدة زمنية قصرية؛ الن مثل هذه اإلجراءات أتخذ وقتاً طويالً ،وما هو مسلم يف الوقت احلاضر
هو املساعدة يف بناء مثل هذه املؤسسات ،وإذا ما قامت احلكومة االحتادية مبثل هذه اإلجراءات
يف البداية ،فيمكن هلا يف ما بعد البدء ابختاذ إجراءات مثل عدم السماح ألي جهة سياسية داخل
العراق أن تتحكم يف مؤسسات احلكومة االحتادية اخلارجية ،حيث إن جمال العمل اخلارجي هو
حمصور فقط ضمن صالحيات احلكومة االحتادية اليت تسمح بتمثيل غري سياسي لألقاليم أو
احملافظات املكونة للدول االحتادية.
إن ما جيري اليوم يف سفارات العراق وممثلياته يف الدول األخرى ال يعرب عن وجود دولة
احتادية وإمنا هنالك أكثر من دولة ،وكذلك مرجعية السفراء ووالؤهم جيب أن يكوان حمصورتني فقط
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ابحلكومة االحتادية ،إن القيام هبذه اإلجراءات يتطلب التغيري يف عالقات الكتل واألحزاب السياسية
من كتل وأحزاب تدير الدولة االحتادية وسياستها اخلارجية إىل دولة احتادية حقيقية بسلطات
ٍ
فحينئذ يف حالة خمالفة
واضحة وقوية تدير هذه الكتل واألحزاب السياسية ،وإذا ما حتقق ذلك
أي مسؤول يف اخلارجية هذه السلطات سوف يتحمل تبعات عمله ،ليس كما موجود يف الوقت
احلاضر من فوضى داخل عمل مؤسسات العراق التمثيلية يف الدول األخرى.
إن وجود حكومة احتادية قوية بسلطاهتا الدستورية يساعد الدول األخرى على احلد من
النشاطات غري الدستورية اليت متارسها بعض املمثليات العراقية يف اخلارج ،أما إذا كانت الدولة
االحتادية ضعيفة وال حترك ساكناً ملواجهة مثل هذه النشاطات ،فال حيق لنا انتقاد الدول األخرى
يف عدم اختاذها أي إجراء مينع حصول مثل هذه النشاطات املخالفة للدستور وعمل مؤسسات
الدولة اخلارجية.
ومن الضروري أن تتعامل احلكومة االحتادية بعقالنية وحكمة يف فرض سلطاهتا على املناطق
اليت كانت تدار كلياً من قبل مؤسسات اإلقليم؛ إذ إن الفراغ الذي سترتكه هذه املؤسسات ال
ميكن ملؤه من قبل احلكومة االحتادية؛ لعدم امتالكها للمالكات املناطق اإلدارية القادرة على
حسن إدارة هذه املناطق لوحدها واملطلوب من احلكومة االحتادية أن تدعو املؤسسات السابقة إىل
العودة للعمل إبشراف مشرتك من أجل تعزيز االستقرار وحتقيق األمن يف هذه املناطق؛ واملطلوب
من احلكومة االحتادية وعلى املتوسط القصري أن تعمل بكل جدية على حتويل هذه املؤسسات من
تبعية لإلقليم إىل مؤسسات احتادية من خالل بدء عملية تعيني ملنتسبني جدد إىل هذه املؤسسات
كموظفني احتاديني.
إن الدستور يعطي احلق لكال احلكومتني يف إدارة ما يعود للحكومة االحتادية مثل املنافذ
احلدودية واملطارات واإلدارات األخرى يف املالية (الضرائب) ،وغريها من األمور املالية ،وإن اعتماد
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احلكومة االحتادية على الدستور احلايل يف إدارهتا لتنظيم العمل ما بني احلكومة االحتادية واإلقليمية
هو ليس يف صاحل احلكومة كون الدستور أعطى األفضلية لإلقليم يف حالة التضارب ما بني القوانني
االحتادية واإلقليم؛ وعليه على احلكومة أن تعمل على تعديل الدستور أو تغيريه وهي عملية أتخذ
وقتاً طويالً ولكنها ممكنة احلدوث؛ وذلك بسبب ضعف مجيع القوى السياسية اليت كانت مهيمنة
على احلياة السياسية الداخلية يف الدولة االحتادية.
إن متادي احلكومة االحتادية يف إصرارها على عدم الدخول يف حوارات ومفاوضات فنية مع
غىن عنها من قبل الوالايت املتحدة والدول الكربى
اإلقليم سيعرضها إىل مواجهة مشكالت هي يف ً
األخرى مثل بريطانيا وفرنسا وأملانيا والعديد من الدول األخرى اليت سامهت يف إجناح بسط النفوذ
للحكومة االحتادية على كل األراضي خارج حدود اإلقليم وكذلك داخلياً ،حيث يوجد تعاطف
كبري من قبل الكتل الكربى اليت ال ترى مصلحة يف تقوية احلكومة االحتادية؛ وعليه جيب احلذر من
هكذا توجه والعمل بعقالنية كبرية وعدم التأكيد الكبري على عدم التعاون ،وكذلك إبراز النوااي يف
التعاون وبدء حوار وتناسي عملية التأكيد على إلغاء االستفتاء الذي هو مطلب إعالمي وإذاليل
للطرف الذي قام ابالستفتاء ،وهذا ما الحنتاجه يف املرحلة احلالية اليت سوف تساعد يف احلصول
على بعض التنازالت من قبل اإلقليم ،وحنتاج إىل دراسة هذه الفرصة لنرى ما قد حنصل عليه منها.
من الضروري على احلكومة االحتادية أن ترّكز على املفاوضات الفنية من خالل إرسال
خمتصني مهنيني من مجيع الوزارات اليت تدخل يف سلطات احلكومة االحتادية مع اإلقليم .وإن الرتكيز
على املختصيني الفنيني هو أحد العوامل اليت تؤدي إىل للوصول إىل اتفاقات حقيقية كون أن العمل
ما بني احلكومتني هو فين مهين وليس سياسياً ،وإن ما قامت به احلكومة االحتادية منذ العام 2005
هو التواصل السياسي ما بني اإلقليم واحلكومة االحتادية.
إن ما جرى منذ ما يقارب  12عاماً ،هو تواصل ما بني دولتني ذات سيادة وليس كياانً
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داخل دولة واحدة ،ومن املفروض أن ترتك احلكومة االحتادية أو على األقل ال تركز إعالمياً على
عملية املفاوضات السياسية ما بني اإلقليم واحلكومة االحتادية.
ومن الضروري كذلك أن يكون عمل املديرين العامني فنياً ومهنياً وهو ما مطلوب عمله؛

فكل ما حتتاجه احلكومة االحتادية يف اإلقليم هو املخافر احلدودية واملطارات وبعض املؤسسات
خيص التواصل اخلارجي للدولة العراقية متثله احلكومة االحتادية
األمنية األخرى ،حيث إن كل ما ُّ
وليس اإلقليم ،وإن مثل هذه املفاوضات ال يقوم هبا ساسة وإمنا املختصون يف الدوائر الفنية مثل
الكمارك وسلطة الطريان املدين وبعض األجهزة األمنية اليت تعمل يف هذه النقاط احلدودية ،وكذلك
مديرون عامون من وزارات مثل الزراعة والسدود واملياه والتجارة واملالية ووزارات أخرى حتتاج إىل
تنظم العالقات ما بني اإلقليم واحلكومة وإمكانية الوصول إىل اتفاقيات حتدد سلطات كل واحدة
من احلكومتني؛ فنجاح املهنيني واملختصني يساعد يف تقارب الساسة؛ وتقارب السياسة يؤدي إىل
االستقرار والعمل.
على احلكومة االحتادية أيضاً العمل مع اإلدارة يف اإلقليم وعلى املدى املتوسط لتغيري اسم
حكومة اإلقليم إىل إدارة اإلقليم مع حاكم لإلقليم ،حىت ال يكون هنالك تعددية يف رأس اهلرم
داخل الدولة؛ فالن ّدية ما بني احلكومتني أدت إىل عدم االستقرار يف العالقة ما بني الوحدتني ،وإن
النظام االحتادي ال يدعو إىل تعددية سياسية على مستوى الوحدات املكونة للفيدرالية وإمنا يدعو
إىل قيام حكومة واحدة للدولة مع إدارات لألقاليم فيها بعض اجلوانب السياسية وليس مثل ما
موجود يف حكومة اإلقليم اليت عملت ومنذ العام  2005كحكومة مستقلة عن الدولة االحتادية
العراقية.

ويف ختام ورقة العمل هذه ،نرى أن عملية فرض السلطة االحتادية على كل األراضي التابعة
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للحكومة االحتادية قد ساعد يف اعادة بعض من التوازن للعالقة ما بني املركز واإلقليم ،يف ممارسة
سلطات أعلى من سلطات احلكومة االحتادية وعمل أبفضلية سياسية مع احلكومة االحتادية.
مير اإلقليم هذه األايم -وممكن لشهور عديدة قادمة -مبرحلة انتقالية جديدة؛ ستنتج عنها
ُّ

التعجل يف عملية فرض
عالقات جديدة وبقوى سياسية جديدة؛ وأدعو احلكومة االحتادية إىل عدم ُّ
سلطاهتا بوسائل قسرية حىت يف حالة الدفاع؛ وهذا الرأي ليس مثالياً ،وإمنا هنالك قوى تعمل
جاهدة إىل دفع احلكومة االحتادية الستخدام وسائل قسرية؛ ألن ذلك يصب يف مصلحتها ،وإن
طول املدة الزمنية يف فرض سلطات احلكومة االحتادية ليست بعامل سليب وإمنا هو إجيايب ولصاحل
وحدة اجملتمع وابلنتيجة لصاحل الدولة.
إن أهم ما جرى يف هذه املرحلة ،هو إضعاف اجلانب املؤدجل الذي يشعر بنظرة ٍ
تعال
جتاه احلكومة االحتادية ،على أمل أن يتنهي أتثري هذا املتغيرّ املبين على العاطفة من خالل وصول
رجاالت دولة يؤمنون بوحدة البالد وابلعالقة اهلرمية اإلدارية والسياسية حلكومة فيدرالية قائمة على
تعددية حقيقية ومتوازنة ،وتعمل لتحقيق أهداف إدارية وسياسية هتم اجلميع ويستفيد منها كل
مواطين هذا البلد.

37

موجز ورشة العمل :االلتزام ابلدستور ضمانة لوحدة العراق وخلياره الدميقراطي

التداعيات الأمنية للأزمة مع �إقليم كرد�ستان
د.فتح جعفر

أوالً :التعريفات اإلجرائية
 .1اخلطر األمين :حدوث خرق أو موقف ما ،يكون له أثر سليب يف حتقيق األهداف
احلكومية ،أو يؤدي إىل خسائر بشرية أو مادية أو معنوية.
 .2الوزن يساوي مدى إمكانية حدوث هذه املخاطر األمنية.
 .3التقدير يساوي مدى أثر هذه املخاطر األمنية يف حال حدوثها.
 .4املخاطر :جمموعة من املؤثرات األمنية الكبرية واملتتالية اليت تؤثر سلباً يف أداء املؤسسة
السياسية ،وتؤدي إىل توقفها جزئياً أو كلياً عن تقدمي اخلدمة للمواطنني.
 .5إدارة املخاطر :األنشطة احلكومية واألمنية اليت هتدف إىل التحكم ابملخاطر األمنية
وختفيضها إىل مستوايت مقبولة ،أو عملية حتديد املخاطر األمنية اليت تواجه احلكومة
االحتادية ،وقياسها ،والسيطرة عليها ،وختفيضها.
 .6تقييم املخاطر :عملية حتديد شدة اخلطر األمين يف إحداث اخلسائر واحتمالية حدوثها،
وقياس هذه الكميات ،وحتديد معدل حدوثها ،حيث إن املعلومات اإلحصائية عن احلوادث
األمنية السابقة ليست متوافرة أو ليست دقيقة دائماً.
اثنياً :منهجية إدارة املخاطر
َّ .1
تعد إدارة املخاطر األمنية جزءاً من اإلدارة االسرتاتيجية للحكومة االحتادية ،وتتمثل يف
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جمموعة من اإلجراءات األمنية واإلدارية اليت تتبعها رائسة الوزراء بنح ٍو منظّم؛ ملواجهة املخاطر
األمنية املصاحبة ألنشطتها وسياساهتا وبراجمها وخططها ،من خالل االستخدام األمثل للموارد
املتاحة يف ظل وجود املخاطر األمنية مبا يضمن حتقيق األهداف.
 .2توفر اسرتاتيجية إدارة املخاطر جماالً للتواصل ملنع اخلطر األمين أو التقليل منه ،ومن
حجم اخلسائر عند حدوثها ،والعمل على عدم تكرارها من خالل دراسة أسباب حدوث كل خطر
أمين؛ لتالفيه مستقبالً ،وتوفري األموال الالزمة لتعويض احلكومة االحتادية أو احلكومات احمللية عن
اخلسائر اليت قد حتدث.
 .3ال بد من التعرف على املخاطر ذات األمهية وتصنيفها ،وحتليلها ،وتطوير اسرتاتيجيات
لتفاديها ،أو للتخفيف من آاثرها يف حال وقوعها من خالل:
أ .التحديد املعتمد على األهداف :إن الوحدات اإلدارية على اختالف مواقعها يف احلكومة
لديها أهداف ،وإن أي حدث يعرض حتقيق هذه األهداف إىل خطر سواء أكان جزئياً أم كلياً،
يشكل خطورة؛ لذلك يتوجب حتديد أهداف اسرتاتيجية إلدارة املخاطر.
ب .التحديد املعتمد على التصنيف :وهو تفصيل مجيع املصادر احملتملة للمخاطر ،وحتليلها،
وتصنيفها ضمن كشف ابملخاطر اليت تواجه احلكومة وإعادة ترتيب املخاطر على وفق احتمالية
وقوعها.
ج .مراجعة املخاطر الشائعة :ينبغي االطالع على جتارب عدد من الدول اليت لديها
اسرتاتيجية للتعامل مع املخاطر ،ودراسة مناذج من التأريخ السياسي.
د .تقييم املخاطر :حتديد عنصر اخلطر واحتمال حدوث كل خطر ،وكذلك اآلاثر اليت
حيدثها كل خطر (التأثري).
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 .4اعتماد آلية حمددة إلعطاء كل خطر قيمة تعتمد بنح ٍو رئيس على احتمالية حدوثه من
انحية ،وأتثريه (الشدة) من انحية أخرى ،حيث تُقيَّم املخاطر وتحُ دَّد احتمالية حدوثها إبحدى
احلاالت اآلتية :ضعيف جداً ،ضعيف ،متوسط ،كبري ،كبري جداً.
 .5إن حتديد احتمالية حدوث اخلطر من املمكن أن تكون سهلة أو صعبة ،فعلى سبيل
املثال :أن توافر معلومات سابقة حول اخلطر يساعد يف معرفة احتمالية حدوثه يف املستقبل،
وابملقابل إذا مل تتوافر معلومات مسبقة حول اخلطر ،فإن حتديد احتمالية حدوث اخلطر ستكون
قليلة.
اثلثاً :األسلوب العلمي يف مواجهة األزمات:
 -1تشكيل وفد تفاوضي أو خلية إدارة أزمة أو فريق عمل من اخلرباء واملتخصصني يف
اجملاالت املختلفة سواء أكان فريق العمل مؤقتاً أم دائماً.
 -2طريق االحتواء لألزمة وحماصرهتا من خالل التعامل مع اإلقليم كمحافظات مشالية أو
التعامل مع اإلقليم كإدارتني منفصلتني( :السليمانية) من جهة ،و(أربيل ودهوك) من جهة أخرى.
 -3طريقة تطويق األزمة من خالل حزمة إجراءات دستورية حملية متزامنة مع حزمة توافقات
إقليمية معززة بغطاء دويل وأممي.
 -4طريقة تفريغ األزمة من مضموهنا؛ وابلتايل فقداهنا هلويتها من خالل شق وحدة الصف
الكردي على شطرين :شطر مؤيد أو متعاطف مع التوجه االحتادي يف إطار جبهة وحتالف وطين
عابر للقوميات ،وشطر رافض أو غري متعاطف مع التوجه االحتادي.
 -5اسرتاتيجية وقف النمو اليت تسعى إىل تقليل درجة احلرارة املصاحبة لألزمة ،وضمان
عدم الوصول إىل درجة االنفجار من خالل إرسال رسائل االطمئنان لشعب إقليم كردستان املتمثلة
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بـ( :صرف رواتب املوظفني ،والتعامل املايل ،وع ّد البيشمركة جزءاً من منظومة الدفاع الوطين ،ودعوة
أعضاء الربملان الكرد حلضور اجللسات).
 -6اسرتاتيجية التجزئة اليت تعتمد على الدراسة والتحليل الكافيني والدقيقني للعوامل
املكونة ،والقوى املؤثرة ،والعالقات االرتباطية بينها وبصفة خاصة يف األزمات الكبرية اليت تشكل
هتديداً كبرياً حينما تكون جمتمعة يف كتلة واحدة ،وحتويلها إىل أزمات صغرية ذات ضغوط أقل
قوة؛ مما يسهل التعامل معها (التفاوض مع قيادات حزب االحتاد الوطين ،والتفاوض حول منافذ
السليمانية وموانئها ،اإلدارة احمللية املشرتكة يف كركوك).
 -7اسرتاتيجية إجهاض الفكر الصانع لألزمة؛ إذ ميثل الفكر الذي يقف وراء األزمة يف
صورة اجتاهات معينة أتثرياً قوايً على األزمة وشدة أتثريها ،وتركز هذه االسرتاتيجية على التأثري على
هذا الفكر ،وإضعاف املبادئ أو األسس اليت يقوم عليها؛ حبيث تنصرف عنه بعض القوى املؤيدة
وإضعاف الضغط الذي يؤدى إىل ظهور األزمة ومنوها (إجهاض األفكار االنفصالية ،واإلقناع بعدم
دستورية إجراء االستفتاء ابخلضوع لقرار احملكمة االحتادية).
 -8اسرتاتيجية دفع األزمة لألمام اليت هتدف إىل اإلسراع بدفع القوى املشاركة يف صناعة
األزمة إىل مرحلة متقدمة تظهر خالفاهتم وتسرع من وجود الصراع بينهم ،وتصلح هذه االسرتاتيجية
عند تكتل قوى غري متشاهبة ومتنافرة من أجل صناعة األزمة (موقف حركة التغيري ،واالهتامات
املتبادلة حول أسباب األزمة بني األطراف ،انفراط التحالف ،اخلالف حول اإليرادات ومصري
األموال السابقة).
 -9اسرتاتيجية تغيري املسار اليت هتدف إىل التعامل مع األزمات الشديدة اليت يصعب
الوقوف أمامها ،إذ تركز على ركوب عربة قيادة األزمة والسري معها ألقصى مسافة ممكنة ،مث تغيري
مسارها الطبيعي وحتويلها إىل مسارات بعيدة عن اجتاه األزمة؛ وميكن االستفادة منها يف حتقيق
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بعض النتائج اجليدة مثل خلق نوع من التحدي واإلقدام لدى األفراد بغرض تعويض اخلسائر
وحتقيق نتائج أفضل من تلك اليت كانوا حيققوهنا قبل بداية األزمة (تغيري املسار من أزمة استفتاء إىل
أزمة فرض السلطة االحتادية يف املنافذ واملوانئ وآابر النفط).
 -10الرتكيز على جانب آخر من األزمة :حيث يعمل املسؤول على حتاشي الفشل املتوقع
يف مواجهة األزمة عسكرايً أو أمنياً ،وذلك ابلرتكيز على جانب آخر من املوضوع وليس يف صميم
األزمة ،أو جانب يستطيع أن حيقق فيه بعض النجاح كاإلجراءات االقتصادية ،وحظر الطريان،
ووقف التعامالت املالية ،والضغط على الشركات النفطية الكربى ،والتنسيق مع دول اجلوار اجلغرايف،
أو انتهاج طريق اإلسقاط برتكيز األضواء على عيوب اآلخرين والقصور يف أدائهم ،أو أسلوب القفز
فوق األزمة من خالل التعامل مع اجلوانب املألوفة اليت توجد فيها خربة يف التعامل معها ،أو هناك
تشابه فيها مع اخلربات السابقة؛ ويؤدي ذلك إىل تناسي العوامل اجلديدة واألكثر غموضاً وجتاهل
أتثريها كلياً أو جزئياً كما لو كانت غري موجودة أصالً (الكبت ،والتنفيس).
رابعاً :أمهية املعلومات يف إدارة األزمات:
 .1تؤكد التجربة اإلنسانية مبختلف عصور التأريخ أن غياب املعلومات أو نقصها ،وكذا
عدم دقتها كانت العامل املباشر والرئيس يف اختاذ القرارات غري السليمة اليت تؤدي إىل الفشل واهلزمية
عند إدارة أي من الصراعات وضياع احلقوق يف أي من عمليات التفاوض.
 .2تربز أمهية الدور احليوي الذي تؤديه املعلومات يف إدارة األزمة من خالل ما أييت:
أ -جتنب املفاجأة :املفاجأة يف حالة قصور املعلومات أو عدم دقة تقييمها وتقديرها أو عند
عدم رفعها يف التوقيت املناسب إىل متخذ القرار.
ب -سرعة اختاذ القرار وحتقيق أهدافه :لعدم توافر الوقت الكايف الختاذ القرار فإن توافر
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املعلومات املقيمة وإمكانية استدعائها ،واستخدامها بواسطة عناصر صنع أو اختاذ القرار يف التوقيت
املناسب تساهم يف جتاوز التداعيات السلبية هلذا العامل.
ج -ضمان التوصل للقرار السليم بعيداً عن أي انطباعات خاطئة لصانعي القرار ،إذ ال

جدال يف أن لكل من يعمل يف جمال املعلومات أو ملن سرتفع له املعلومة الختاذ القرار صورة ذهنية
خاصة لتقييم القضااي واملسائل؛ ومن هنا تربز أمهية املعلومات واستمرار حتدثيها مبا يضمن تغيري
هذه الصورة الذهنية على وفق املتغيرّ ات وتطور اإلحداث كأساس الختاذ القرار السليم بعيداً عن
انطباعات ذهنية خاطئة تؤثر سلباً على أي من مراحل اختاذ القرار يف مواجهة األزمة؛ األمر الذي
قد يرتتب عليه زايدة تداعياهتا السلبية وتفاقم خماطرها وهتديداهتا ،أو ال تسمح ابالستغالل األمثل
لإلمكانيات والقدرات املتاحة.
د -زايدة املرونة يف اختاذ القرار ملواجهة األزمة وتداعياهتا احملتملة ،إذ يشكل استمرار تدفق
املعلومات املدققة خالل مراحل إدارة األزمة عامالً رئيسياً يف سرعة اختاذ القرار املناسب ،وإدخال
التعديالت عليه ،أو اختاذ قرارات جديدة يف التوقيت املناسب.
هـ -تعظيم اإلمكانيات والقدرات اخلاصة إبدارة األزمة ،لتحقيق أفضل استثمار لإلمكانيات
املتاحة ،واحلصول على أقصى مردود إجيايب من استخدامها يف مواجهة األزمة.
و -التحكم يف البدائل املتاحة خالل مراحل تصعيد األزمة ابستخدام املعلومات يف تشكيل
رؤى اخلصم ،ودفعه الختاذ قرارات يف غري صاحله من دون علمه.
ز .زايدة القدرة على التحكم يف ضبط إيقاع التصاعد ابألحداث يف األزمة ،وحتقيق التنسيق
والتزامن يف العمل بني أطقم إدارة األزمة وعناصر التنفيذ.
ح -جتميع املعلومات اخلاصة مبراحل األزمة ودراستها الستخالص الدروس املستفادة منها،
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واستخدامها يف مواجهة أي من األزمات املشاهبة مستقبالً.
 -3املتطلبات املعلوماتية إلدارة األزمة :إذ إن هناك ثالث حاالت خمتلفة ميكن أن توجد
عليها املعلومات املتعلقة ابألزمات هي:
أ -املعلومات متوافرة وسليمة :وهذا قلما حيدث والسيما يف حالة األزمات ،وابفرتاض
توافرها فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل زايدة احتماالت جناح إدارة األزمات؛ ومن مث تدين اخلسائر
عنها سواء البشرية أو الطبيعية.
ب -املعلومات متوافرة وغري سليمة :ولعل ذلك هو االحتمال األكثر شيوعاً يف الدول
النامية حيث يوجد رصيد كبري من البياانت لدى جهات خمتلفة ،وتتسم ابلتضارب ،وعدم الدقة،
واالفتقار للموضوعية.
ج -املعلومات غري متوافرة :ويعد ذلك أكثر املواقف تعقيداً حيث يصبح من الضروري
كمرحلة أوىل للتعامل مع األزمة وضع إطار عام لتوفري املعلومات وما يتطلبه ذلك من توفري بعد
زمين للحصول على املعلومات؛ األمر الذي يعين ضياع جزء من الوقت يف نشاط اثنوي ال يرتبط
مباشرة ابألزمة.
خامساً :سيناريوهات التطبيق اجلزئي لقرارات احلكومة املركزية:
 .1سيناريو قبول سلطة املركز يف املنافذ احلدودية الربية دون املطارات اجلوية.
 .2سيناريو قبول سلطة املركز يف املطارات اجلوية دون املنافذ الربية.
كل من املطارات اجلوية ،واملنافذ الربية دون إقرار سلطة
 .3سيناريو قبول سلطة املركز يف ٍّ
احلكومة االحتادية بتصدير النفط من اإلقليم.

45

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 .4سيناريو قبول سلطة املركز يف تصدير النفط فقط دون املطارات واملنافذ.
 .5سيناريو قبول قرار احملكمة االحتادية بشرط العودة لنسبة املوازنة املخصصة لإلقليم.
 .6سيناريو قبول قرارات بغداد دون تقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من املطارات اجلوية
واملنافذ الربية ولكن مع تقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من تصدير النفط.
 .7سيناريو قبول قرارات بغداد دون تقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من تصدير النفط
ولكن مع تقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من املطارات اجلوية واملنافذ الربية.
 .8سيناريو قبول قرارات بغداد وتقدمي بياانت اإليرادات املتحققة من إحدى املسائل
الثالث( :املطارات ،واملنافذ ،وتصدير النفط) دون املسألتني املتبقيتني.
 .9سيناريو التهدئة ابستئناف حضور جلسات الربملان االحتادي؛ لغرض التفاوض مع بغداد
بشأن اإلبقاء على صيغ التمثيل الدبلوماسي من حيث القنصليات التجارية.
 .10سيناريو التنسيق والتعاون مع املعارضة الربملانية السنيّة؛ لتعطيل قرارات الربملان االحتادي،
أو العودة ملقاعد الربملان االحتادي وممارسة دور الثلث املعطل ابالنسحاب من أي جلسة ختص
إصدار قرار بشأن كردستان.
 .11سيناريو مقرتح اإلدارة املشرتكة للمنافذ احلدودية واملطارات اجلوية.
 .12سيناريو مقاطعة االنتخاابت الربملانية لعام  2018القادم أو تعطيل االنتخاابت يف
كركوك ،واملناطق املتنازع عليها.
 .13سيناريو احلوار والتفاوض دون شروط مسبقة من اجلانبني.
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سادساً :املفاصل الواجب معاجلتها وتسويتها لتدارك التداعيات األمنية:
 .1إصدار اجلوازات ومنح التأشريات.
 .2متلُّك العقارات يف حمافظات اإلقليم.
 .3إصدار البطاقات األربع( :البطاقة الوطنية ،وبطاقة السكن ،والبطاقة التموينية ،والبطاقة
االنتخابية).
 .4تسجيل املركبات وإجازات السوق.
 .5إجازة محل األسلحة وحيازهتا.
 .6توحيد إجراءات التقدمي والقبول يف املدارس والكليات واملعاهد واجلامعات املدنية األمنية
والعسكرية ،ومعادلة الشهادات.
 .7التمثيل الدبلوماسي.
 .8احلدود واملنافذ واملوانئ.
 .9أوجه القصور والنقص التشريعيني.
 .10تسليم اجملرمني واملطلوبني.
 .11شؤون اجلنسية.
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عالقة احلكومة االحتادية ب�إقليم كرد�ستان
تعديل يف ال�سيا�سية �أم الد�ستور؟
أ.د .عـبـد اجلـبـار أحـمـد عـبــد هللا *

مما ال شك فيه ،أن طبيعة املشروع السياسي يف العراق بعد عام  2003قد اتسم ابلصيغة
التوافقية ،واعتماد أساس احملاصصة املكوانتية ،وبناء التوازن ،وتقسيم للقيم السلطوية مثل :املناصب،
واملؤسسات .وإن منطق الشراكة والتوافق هيمن على املشهد السياسي العراقي منذ بداايت أتسيس
العملية السياسية الذي أدى بدوره إىل غياب منطق حكم األغلبية واحرتام حقوق األقلية ابملعىن
العددي السياسي وال نقصد املعىن االجتماعي -اإلثين.
والدستور العراقي لسنة  2005كان نتاج عملية دميقراطية واضحة ،لكنه أيضاًكان انعكاساً
ملنطق التوافق والرتاضي ما بني املكوانت؛ ويتوضح ذلك يف الديباجة من الدستور أو يف بعض مواده
مثل املادة  9ـ أوالً.
وإىل ٍ
حد ّما ميكن التأشري إىل أن هناك أتثريات إقليمية -إن مل نقل دولية -حول صياغات
املشروع السياسي أو بعض نصوص الدستور وإن كانت مبطّنة.
ٍ
حتالفات سياسيةً أُعتمدت ابالستناد إىل أهنا حتالفات اسرتاتيجية ،على
وإن هناك أيضاً
الرغم مما شاهبا من إشكاالت وتعقيدات ،إالّ أهنا دامت طويالً والسيما التحالف مع إقليم كردستان
الذي ّأدى إىل استمرار عمل احلكومات العراقية املتعاقبة ،على الرغم من وجود الكثري من اخلروقات
ملواد من الدستور من قبل األطراف السياسية أو تعطيل تشريع القوانني املهمة اليت كان من املؤمل
أن تساعد يف تعديل احنرفات أو اعوجاجات العملية السياسية عن مبدأ املواطنة والثابت الوطين.
* عميد كلية العلوم السياسية  -جامعة بغداد
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ومن الناحية السياسية والدستورية ،فإن اإلقليم هو واقع دستوري حبسب املادة  117ـ أوالً
من الدستور العراقي لسنة 2005؛ وذلك العتماد الدستور الال مركزية السياسية واإلدارية.
وعلى الرغم من حتديد اختصاصات السلطات االحتادية احلصرية ابملادة  110من الدستور
واالختصاصات املشرتكة ابملادة  114واملتبقي من الصالحيات لألقاليم واحملافظات غري املنظمة
إبقليم من املادة  ،115وحتديد كامل لسلطات األقاليم من املادة  116ـ  ،121وحتديد كامل
للصالحيات للمحافظات ابملادة  122ـ  123من الدستور العراقي لسنة  ،2005إالّ أن الواقع
التطبيقي شابه الكثري إما من الغموض وإما االنتقائية من حيث التفسري القانوين أو الدستوري الذي
قاد لوجود بعض املشكالت العالقة اليت ُرِّحلَت من حكومة ألخرى من دون إجياد حلول موضوعية،
فضالً عن تعطيل تشريع العديد من القوانني اليت كان من املمكن أن ت ّقدم بعض احللول اجلوهرية.
إن هذه اخللفية السياسية والدستورية املعقدةّ ومع إصرار اإلقليم على إجراء االستفتاء يف
يوم  2017/9/25أدى إىل خلق أزمة قوية ال تنعكس فقط على صيغة العالقة ما بني احلكومة
االحتادية واملركز فحسب ،بل عموم الدولة العراقية من حيث وحدهتا وإدارهتا وبسط سلطتها
وسلطاهنا.
ولنتجاوز الدخول والتعريج على مسارات األزمة وإدارهتا منذ  2017/9/25حىت اليوم،
ولنركز على بعض التوصيات اليت نعتقدها مهمة وميكن أن تساعد يف احلل وهي:
 .1يوجد اجتاه يف أدبيات تعريف الدولة وعناصرها تركز على عنصر االعرتاف الدويل إىل
جانب العناصر الثالثة األساسية ،ومبا أن االستفتاء الذي حصل يف  2017/9/25مل جند استجابة
من أي دولة إقليمية أو دولية ومل تعرتف أي حكومة من هذه الدول ابالستفتاء فإن ذلك يعين يف
الشق السياسي والقانوين أن االستفتاء أصبح ملغياً؛ ولذلك نعتقد أنه ليس هناك ضرورة ملحة يف
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الرتكيز على إلغاء نتائج االستفتاء.
 .2الرتكيز على املصاحل وليس املواقف:
إن الرتكيز على املصاحل بدالً من املواقف من شأنه أن يفتح بواابت واحلوار والتفاهم ،ويقلّص
سبل االختالف والنزاع ،ألن الرتكيز على املواقف يدخل يف إطار الفعل ورد الفعل ،يف حني أن
املصاحل تدخل يف إطار الدميومة والتخطيط الرشيد.
وإن مل نستطع أن نعزل الصراع واألزمة عن املواقف ،فليكن التعويل والرتكيز على املواقف
احلكومية الرمسية اليت اتسمت ابلعقالنية ،وليس اعتماد الكم اهلائل من التصرحيات املتضاربة
واملتصارعة مع مبدأ وحدة القرار احلكومي .وحنسب أن واحدة من املصاحل اليت فرضت نفسها هو
حتقيق التعاون والتنسيق ما بني اإلقليم واحلكومة االحتادية بشأن قتال داعش ،وتصرحيات رئيس
الوزراء حيدر العبادي كانت واضحة جداً هبذا اخلصوص.
 .3الرتكيز على أن املوضوع هو أزمة سياسية-دستورية وليس صراعاً قومياً أو احتقاانً عرقياً:
إن الرتكيز على األزمة السياسية وليس الصراع القومي ،سيمنح كل األطراف رؤية موضوعية
للتعامل مع األزمة وإدارهتا على وفق منطق علمي موضوعي .أما إذا كان املبدأ هو الصراع القومي،
فهذأ من شأنه أن يضعف من مسارات احلكومة االحتادية وخطوطها ويضعف من إجراءهتا كافة.
 .4قبول فكرة الوسيط واملبادر ما بني األطراف وليس نفيها أو عدم قبوهلا.
فالوسيط من شأنه أن ّيعدل من التوجهات التصارعية ،إما لسوء االتصال وإما لسوء الفهم
للمعلومات املتضاربة واملتعددة يف ظل جو متأزم.
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ونالحظ أن الوسيط موجود يف كل الصراعات الدولية واألزمات ،فمن األوىل أن يتواجد يف
الساحة الداخلية العراقية ملعاجلة األزمات.
 .5االبتعاد عن اللعبة الصفرية يف التعامل واعتماد مبدأ اللعبة غري الصفرية.
تعين اللعبة الصفرية العزل التام والكامل ما بني الطرفني ،ومن املمكن أن تطبق مع اجلهات
اإلرهابية (القاعدة وداعش) ،ولكن من الصعب تطبيقها يف األزمات السياسية داخل البلد،
ألسباب اجتماعية ،وثقافية ،واقتصادية وسياسية احمللية منها واإلقليمية.
 .6أتكيد مبدأ win – win
فهذا املبدأ من شأنه أن حيقق هيبة الدولة واحلكومة وبسط سيطرهتا وإشراك اآلخرين يف
اإلجراءات ،وعدم غلق بواابت االحتواء واالستيعاب مبجاالهتا كافة ،وسيخفف من التصارع يف
الرؤى وتعقيداهتا ،لتنهي وعرب جمموعة إجراءات إىل خلق املنفعة واملصلحة املتبادلة.
 .7الرتكيز على مبدأ  putting together coming togetherبنح ٍو متوازن؛
إلجناح خطوات احلفاظ على وحدة العراق مع مبدأ املواطنة .فإجراءات  puttingلوحدها
لن تكفي وإ ْن جنحت يف اإلجراءات العسكرية األمنية فهي لن تدوم من دون خطوات سياسية
اقتصادية ترتبط بـ .coming
 .8سن قانون جيعل كركوك عاصمة العراق للتعايش والسلم األهلي والوطين ،إذ إن هذا
اإلجراء من شأنه غلق األبواب أمام التصارعات السياسية احمللية واإلقليمية.
 .9إن الذهاب لكسر أربيل جغرافياً كقاعدة إلقليم كردستان ،وتغليب السليمانية عليها
سياسياً لن يقود ابلنفع واملصلحة الدائمية لالستقرار .والتعامل السياسي حبدود الدستور مع
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اإلقليم ككل (جغرافياً وسياسياً) هو األفضل ألن التمييز ضروري ما بني اجلغرافيا كقاعدة لإلقليم
وتوجهات بعض القادة والسياسيني على هذا اإلقليم.
 .10إن الصراع على اخلطوط اجلغرافية اخلضر والزرق قد ُح ِسم عرب التثبيت عسكرايً حلدود
تلك اخلطوط ،ولذلك ال نعتقد صوابية جتاوز اخلط األزرق الذي يبدو مقبوالً لكل األطراف احمللية
واإلقليمية والدولية.
 .11إن مبدأ التثبيت عند اخلط األزرق مع اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة تشكل عنصر
قوة كافية للدخول ابحلوار مع اإلقليم ،وال نظن أبن حدود االعرتاض كانت شديدة من قادة اإلقليم
حول هذا التثبيت .ولكن جتاوز حدود التثبيت على األرض ستحتاج جبهود عسكرية وأمنية قد
تكون كافية مؤقتاً ولكن لن ختدم املصلحة العامة للمستقبل.
 .12إن دعوات املرجعية ما تزال موضع قبول من كل األطراف ،وميكن تعزيزها مبوافقات
إقليمية ورقابة أو ضماانت دولية؛ إلجراء حوار سليم وهادف ودائم.
 -13إن الرتكيز على األمور الفنية واالبتعاد عن أدجلة املوضوع من شأنه أن يقود لتفامهات
دائمة.
 -14إن وحدة اإلقليم اجلغرافية يف ظل وحدة العراق أفضل ،فاالختالف السياسي ضمن
وحدة اإلقليم اجلغرافية شيء بديهي ،ولكن ينبغي أالّ يقود لتقسيم جغرايف من قبل املركز االحتادي.
 -15إن تعديل املسار السياسي ما بني املركز واإلقليم قد حت ّقق ،وهنا حتتاج لرؤية واضحة
وموضوعية ،هل نذهب ابجتاه تعديل الدستور مبا يضمن دميومة هذة املسارات ولتجاوز أي نوازع
جغرافية أو سياسية أو حىت ذاتية ،مع مراعاة أن التعديل هل سيكون ضمن منطق التوافق أو منطق
األغلبية؟.
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وهل إن تعديل الدستور يكفي أو تبديل الدستور وتغيريه؟ وهذا يعين دق أساسات ملشروع
دستوري ،وابلضرورة سياسي جديد ،وهنا ينبغي مراعاة الطبيعة السياسية واجلغرافية من جديد يف
أي مشروع سياسي ودستوري جديد.
ِ
املؤسسة ،فهل إن أساسات السلطة
املؤسسة والسلطة َّ
وهنا نشري إىل منطوق السلطة ّ
ِ
املؤسسة ورغباهتا ستكون قادرة على إجياد منط لسلطة مؤسسة من دون منازعات أو مشاكسات،
ّ
وهنا نشري إىل معادلة االشراك واملشاركة ،فموانع االشرتاك ميكن فهمها ضمن رغبات وهواجس
األقلية من املكوانت ،ولكن موانع االشرتاك (املشاركة) أكثر أمهية وخطورة؛ ألن املركز االحتادي هو
األكرب ،واألخص ،واألوسع ،وهو الرؤية اليت يقتضي أن تكون للجميع.
ونظن أن املوضوع خيص ابألساس تعديل املسار السياسي مع تفعيل أساسات الدستور
التشريعية املقبولة واملوضوعية ،فاخللل احلاصل من ظل النظام الربملاين يف العراق ال يعود يف رأينا إىل
خلل يف الدستور وإن كان فيه خلل ولكن يف مبدأ احرتام الدستور فهل جيب أن يعدل الدستور ومنط
السلطة والرؤية برملاين إىل رائسي ميكن أن يكون ضامناً لعدم حدوث املشكالت واالختالفات؟
إن ما حنتاجه يف العراق هو االستمرار يف االعتماد على ثوابت ميكن تسميتها ثوابت ودعائم
سياسة عراقية انجعة دائمة مع اختالف احلكومات أو توجهات رؤساء وزرائها ،فالسياسات
الناجحة هي اليت ميكن أن تفعل من الدستور الدائم املرجع حلل اخلالفات ،ومن هذه الدعائم:
أ -القول الفصل للمحكمة االحتادية العليا.
ب -إن الثابت الوطين هو املصلحة العراقية العليا.
ج -إن الدستور ليس دستور األحزاب والشخصيات والرغبات بل دستور الدولة والشعب.
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د -التأكيد على احلوار حلل املشكالت الداخلية مهما كانت حجمها وطبيعة تعقيداهتا؛
فغلق ابب احلوار ال يعين سوى فتح بواابت العنف والقتال الذي ال ينبغي أن يكون يف إطار دولة
دميقراطية.
هـ -إن التوزيع العادل للمواد االقتصادية ،وبنح ٍو مؤسسايت من شأنه أن يقضي على كثري
من النزاعات واملشكالت.
و -وحدة القرار السياسي العراقي الوطين ومركزيته ميكن أن يشكل أساساً صحيح ألي
معاجلات مستقبلية ألي مشكلة قد تطرأ ،والوحدة هذه تبدأ من عملية صنع القرارات مروراً ابختاذها
وانتهاءً بتنفيذها ومتابعتها.
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�آليات تنظيم العالقة بني احلكومة االحتادية و�إقليم كرد�ستان مرحلة ما
بعد اال�ستفتاء – ر�ؤية م�ستقبلية
أ.د .ماجد حمي

حني احلديث عن استفتاء إقليم كردستان العراق ال َّ
بد أوالً من حتديد األسباب الدافعة
من أجل فهم املواقف ،وتبين احللول ،وقد تفاعلت جمموعة من األسباب وراء التوجه حنو إجراء
االستفتاء من بينها:
 .1أسباب ذاتية منها:
ختتص ابلزعامة والرغبة يف إدامة احلكم ،ومتثلت جلياً يف شخص السيد مسعود البارزاين.
أ.أ ُّ
ب.ب حماولة استغالل الظرف احمللي املتمثل ابالنشغال مبوضوع املعارك ضد داعش.
ت.ت الطموح الكردي القائم على إعالن دولة كردية مستقلة.
 .2أسباب موضوعية وتتمثل مبا أييت:
أ.أسياسات احلكومات السابقة وأخطاؤها وبروز مظاهر عدم الثقة بني الطرفني.
ب.ب مؤثرات خارجية من قبل أطراف هلا مصلحة ابالنفصال الكردي عن العراق.
أسباب فشل االستفتاء
منهج احلكومة العراقية وخطاهبا الذي أ ّشر إىل منهج جديد يف التعامل مع اإلقليم قائمعلى أساس العقالنية ،واحلوار ،واهلدوء ،واستيعاب اآلخر على أساس وطين بعيد عن التشنج
والشد.
العالقات املتوازنة للحكومة االحتادية مع القوى الكربى واإلقليمية ساعد إىل ٍحد كبري يف
تعزيز موقفها وإضعاف موقف اإلقليم.
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موقف العديد من القوى الكردية الرافضة لسياسة رائسة اإلقليم حيث أسهمت مواقفهذه القوى يف إحداث عقبة واضحة أمام جناح حركة االنفصال.
الروح املعنوية العالية اليت حتلت هبا األجهزة األمنية والقيادات العسكرية وفصائل احلشد،وخروجها اجلديد من نصر حاسم على قوى اإلرهاب.
اتفاق القوى السياسية بنسبة كبرية على موقف واحد إن مل نقل موح ٌد جتاه رفض عمليةاالستفتاء وإن كان من زوااي خمتلفة إالّ أهنا التقت يف احملصلة النهائية عند نقاط مشرتكة.
النتائج املتحققة
أعطت درساً واضحاً للقوى السياسية يف اإلقليم بوجوب مغادرة فكرة االنفصال يف الوقتالراهن ،وإن الظروف واملعطيات الدولية واإلقليمية ال ميكن أن تسمح بذلك.
بروز قوى سياسية يف اإلقليم متتلك رؤى جديدة ،وتصورات مغايرة للمرحلة السابقةوالنهج السابق يف العالقة مع احلكومة االحتادية.
كشفت عن هشاشة الوضع الداخلي الكردي وعدم متاسكه نتيجة السياسة االنفرادية يفحكم اإلقليم.
وفرت قاعدة ومنطلقاً جديداً للعالقة بني الطرفني جيب أن يكون أساس بنائها علىالصراحة املطلقة يف إرساء دعائم العالقة ،وتقييم املرحلة السابقة.
كشفت عن أن منطق القوة واخلطاب الثأري واإلقصائي املستند إىل التطرف والتعصبالقومي ال ميكن أن يكون سبيالً حلل املشكالت وال ميكن أن يشكل أساساً للعالقة بني الطرفني.
ويف ظل األسباب والدوافع املؤشرة وكذلك يف ظل النتائج املتحققة ال بد من الركون إىل تقييم
واقع العالقة ،ورسم سياسات تؤشر إىل مسارات مستقبلية صحيحة على وفق رؤى علمية دقيقة
ومنطقية علَّها تسهم أيضاً يف إرساء دعائم العالقة القومية بني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان من
جهة وبني قطاعات اجملتمعني العريب والكردي من جهة أخرى ،ويف هذا السياق حندد أبرز املتطلبات
واألوليات املرغوبة واملطلوبة لتنظيم العالقة يف سياقها املستقبلي:
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االنطالق حنو احلوار اجلاد والبناء القائم على الصراحة املطلقة وتقييم آاثر ونتائج املرحلةالسابقة للدخول إىل أسس جديدة للعالقة ومعاجلة امللفات الشائكة.
واستكماالً مع النقطة املذكورة آنفاً ال َّبد من االلتفات إىل احلوار اجملتمعي هذه املرة بني
القطاعات والفصائل والشرائح اجملتمعية ليكون سانداً للحوار الرمسي بني الطرفني.

ضرورة إدراك كل طرف أبن االستقواء ابآلخر ال ميكن أن يؤسس لعالقة وطنية قائمة علىأسس علمية قوامها املواطنة والرغبة يف العيش املشرتك.

ضرورة البناء على ما هو متحصل من حقائق على األرض والسيما اجلانب الكردي أبنالعيش املشرتك يف ظل عراق موحد دميقراطي مستند إىل دستور مؤسسايت هو حتمية أترخيية ال
مناص منها.
تمُّ تع كل األطراف أبرحيية عالية وصراحة متقدمة حني احلوار ،واالعرتاف ابألخطاء السابقةاليت تقع على عاتق كل األطراف اليت تشكل مدخالً جيداً لوضع معاجلات دائمة وأسس متينة
للعالقة مدركني أن اجملامالت السابقة والتحالفات املصلحية اهلشة الزائفة كانت وراء االختالالت
احلاصلة يف العالقة بني الطرفني.
االبتعاد عن لغة التهديد والتسقيط ،وكذلك عدم إمهال القوى السياسية ورمزايهتا ومكافآتالقوى والفصائل الكردية اليت دعمت وحدة العراق ،والعمل اجلاد صياغة خطاب وطين دافع حنو
التجاذب ال التنافر والتناحر.
السعي إىل إجياد وسائل وآليات تنمي العالقة املشرتكة ومنها اجلانب االقتصادي الذيأصبح عماداً مهماً ألي عالقة من خالل دعم املشاريع االقتصادية املشرتكة ،وتنمية االستثمار
املشرتك ،ورسم اخلطط االقتصادية اليت تنعكس بنتائج سياسية إجيابية جتعل من عملية االعتماد
املتبادل والتفاعل املشرتك أساساً لوحدة البالد والسيما يف ظل وجود ركائز اقتصادية مشرتكة
ومتداخلة.
ويف هذا الصدد ضرورة االستفادة من التجارب العاملية العديدة ولنا يف التجربة املاليزية مثالً
واضحاً.
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ويف اجلانب الرتبوي -الذي يشكل اجلانب األبرز واألهم يف العالقة -يصبح من الالزماالهتمام ابللغة اليت تشكل دعامة أساسية للوحدة ،ونشر الثقافة املشرتكة ،وبناء اجلامعات ذات
اهلدف املشرتك والتكوين املشرتك أيضاً اليت تساعد يف ختريج كوادر تعد األساس يف النخبة املستقبلية
ذات امليادين الوطنية واحملصنة حتصيناً فكرايً ،وكذلك االهتمام مبعاهد اخلدمة اخلارجية وجعلها وعاءً
لتخريج دبلوماسيني غاية يف احلرفية واملهنية والوطنية ،وكذلك الكليات واملعاهد العسكرية وإبعادها
عن احملاصصة السياسية.
ال َّبد من االهتمام ابجلانب اجملتمعي من خالل تفعيل دور اجلامعات وإقامة املؤمترات
العلمية املشرتكة بني جامعات الطرفني واملخيمات الطالبية ذات الطابع الثقايف والرايضي والرتبوي
واملسابقات واألنشطة الرايضية وإيالئها اهتماماً خاصاً وإدراك حقيقة مهمة هي أن كل ما يدفع
وخيصص هلا من أموال خيفف احلاجة للسالح والعنف.
إعادة النظر مبوضوع اخلدمة العسكرية اإللزامية من أجل صهر العالقات بني الشرائحالشبابية حتت راية واحدة ،ومتتني موضوعة الوحدة الوطنية وترصينها.
تنشيط قطاع السياحة وجعله منطلقاً ثقافياً وركيزة اقتصادية ساندة بني قطاعات اجملتمعنيالعريب والكردي؛ من خالل تشريع القوانني ،وتطبيق اإلجراءات اإلدارية ،وتقدمي التسهيالت املالية
الكافية.
نبذ اخلطاب الطائفي والعنصري والقومي من األطراف السياسية بل جترميه وحترميه منخالل قوانني واضحة وفاعلة ،واختاذ الوسائل والسبل الكفيلة لردع هذا اخلطاب؛ كونه عقبةً أمام
السبل الكفيلة حبل األزمة وتدعيم وحدة العراق.
وينبغي كذلك مراعاة بناء اخلطاب على األسس اآلتية:أ .االهتمام ابملظاهر اإلجيابية والبناءة يف أتريخ العالقة بني الطرفني ورصدها وتسليط الضوء
عليها يف املراحل التأرخيية املتالحقة.
ب -تشخيص دور الرمزايت الفاعلة وإبرازها بنح ٍو إجيايب يف العالقة وإيالؤها قدراً من
االهتمام واالحرتام.
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ج .الرتكيز على الدور اجلهادي والقتايل املشرتك يف التصدي لإلرهاب الذي أدته األجهزة
األمنية والبيشمركة واحلشد الشعيب ،وإبراز قيم التضحية.
د .عدم تصوير نتائج االستفتاء على أهنا هزمية لطرف وانتصار لطرف آخر ،واالبتعاد
عن حالة االنتقام ،وضرورة طي هذه الصفحة واعتماده كموقف سياسي عابر يف ضوء املعطيات
املتحققة من خالل قرار احملكمة االحتادية ببطالن االستفتاء.
هـ .تقدمي الدعم والتشجيع املعنوي لكل الفصائل الكردية يف حماولتها لطي موضوع االستفتاء
ونسيان نتائجه واألخذ بيدها للعودة إىل احلوار والبناء.
االهتمام برتصني القضاء االحتادي الدستوري؛ كونه القناة األمثل لتنظيم العالقة وحتديدمساراهتا بني الطرفني وخلق االطمئنان العايل بنزاهة هذا القضاء وعدالته وجره اىل خانة احليادية
واملوضوعية والقدسية ،وإبعاده عن أي تدنيس أو تسييس؛ ولنا يف األمنوذج األمريكي مثالً واضحاً
حينما استطاعت احملكمة الفدرالية يف الوالايت املتحدة حفظ االحتاد واستمراريته يف بداية تشكيله.
أن ينظر إىل املشكلة مع اإلقليم على أساس كلي وليس اجتزاءَها ،فهي جزء من املشكلالعراقي القائم على ضعف العالقة بني املكوانت؛ وهبذا من الضروري اللجوء إىل صياغة عقد
سياسي واجتماعي ساند إىل الدستور قائم على أساس االستفادة من املنجزات املتحققة ،وكذلك
معاجلة كل األخطاء والرتاكمات السابقة وتداعياهتا وجعل موضوع الوحدة الوطنية للبالد مرتكزاً
هلذا العقد ،وسد كل الثغرات الدستورية اليت افضت إىل الفهم اخلاطئ والقاصر للوحدة وأدت إىل
مشاريع االنفصال.
تبين سياسة خارجية قائمة على أساس إفهام اآلخرين أبن أي عالقة غري متوازنة مع اإلقليمعلى حساب الدولة العراقية معناها تدخالً مرفوضاً يف الشأن الداخلي العراقي.

61

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

