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»*dA! WF"U#$« …œU…: احلكومة اإلقليمية:
تتكون من رئيس مجلس الوزراء اإلقليـمي ونوابه وعدد من الوزراء اإلقليمـي:9 يرأس كل واحد منهم

إحدى الوزارات وRعرفة رئيس اإلقليم وRوافقة اجمللس التشريعي اإلقليمي.
:…dA! WM%U&$« …œU*«

١- إعـداد اZوازنة العامـة اإلقليـميـة وإرسـالها إلى اجمللس الـتشـريعي اإلقليـمي إلقرارها -القـرارات
اإلدارية التنفيذية العامة-.

٢- إصدار األنظمة والتعليمات واألوامر اإلدارية.
٣- تعي: اZوظف: اإلقليمي: وحتديد رواتبهم.

٤- إقتراح مشروعات القوان: اإلقليمية ورفعها إلى اجمللس التشريعي اإلقليمي.
٥- احملافظة على األمن والسلم والنظام العام في اإلقليم.
٦- تنفيذ القوان: الفيدرالية واإلقليمية في حدود اإلقليم.

٧- تكون احلكومـة اإلقليمـيـة مسـؤولة أمام اجمللس الـتشـريعي اإلقليمي9 ولـلمجلس احلق أن يسـحب
الثقة منها وفق القانون.

٨- وضع السياسة العامة لإلقليم من النواحي السياسية واإلقتصادية واإلشراف على تنفيذها.
٩- |ارس اإلخـتــصـاصـات الوظـيـفـيـة لـلسلطة التنفــيـذية الفــيـدراليـة في حــدود اإلقليم إمـا بطـريقـة
مـبــاشـرة من قــبل �ثل: للـدولة اZركـزية ضــمن إخـتــصـاصــاتهم الدسـتــورية وإمـا بـطريقـة غــيـر

مباشرة بواسطة اZوظف: من قبل احلكومة اإلقليمية.
WOLOK'ù« WOzUCI$« W(ON$«

»*dA! WF)U*$« …œU…: تتكون الهيئة القضائية اإلقليميـة من قضاء إقليمي متكامل9 والسلطة القضائية
اZنوطة باحملــاكم وهي تتكون من مــحكمـة التـمـيــيـز9 ومـحـاكم اإلسـتــئناف ومـحـاكم البــداءة والصلح
وغـيــرها من احملــاكم األخـرى مــثل مـحكمــة العـمـل واألحـوال الشــخـصـيــة9 وذلك للفــصل في جـمــيع
اZنازعـات التي تقع في حـدود اإلقليم ويحدد القـانون تفـاصيل طريقـة تشكيل هذه احملـاكم وأنواعهـا

ودرجاتها وإختصاصاتها.
أ- محكمـة التمييز اإلقـليمي: هي الهيئـة القضائية العليـا جلميع محـاكم اإلقليم9 وتتكون من عدد من
كـبـار قضـاة اإلقليم ويـتم إنتـخابهـم من قبل الـسلطة التـشريـعيـة لإلقليـم9 وتتألف مـن عدة أقـسـام

ويتكون كل قسم من رئيس احملكمة أو أحد كبار القضاة وعضوين من القضاة.
إختصاصاتهم:

- تفسير أحكام ومباديء الدستور اإلقليمي.
- البت في دستورية وشرعية القوان: اإلقليمية.

- البت في مخالفة األنظمة العامة للقوان:.
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- البت في مـخالفـة القوان: الفـيـدرالية اZركـزية إلختـصاصـات السلطات اإلقليـميـة9 واجلهـة التي
تتولى النظر في اإلحالة في هذا اZوضوع هي احملكمة اإلحتادية العليا.

ب- مـحـاكم اإلسـتـئنـاف: هي الهـيـئـة القـضـائيـة العلـيـا حملـاكم كل مـحـافظة في اإلقلـيم9 وتتـألف من
رئيس وعـدد من نواب الرئيس9 وهي تنظر في األحكام والقـرارات الصادرة من احملـاكم البدائيـة

في منطقتها والقابلة لإلستئناف.
ج- مــحـاكم الـبـداءة والصـلح: وهي احملــاكم البــدائيـة الـتي تنشــأ في مـركــز احملــافظات9 األقــضـيــة

والنواحي.
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W9U)«
أعلن وأقر الپرZان الكُردستاني في يوم ٤ تشرين األول 9١٩٩٢ نظام الفـيدرالية لكُردستان موضحاً

فيه معالم العالقة الوطنية للشعب العراقي.
هذا اإلعالن واإلقـرار � إستخالصـه من قبل شعب كُردسـتان ومن صميم �ارسـة التغييـر اجلذري
والعميق ألوضاع أرض كُردستان9 ليكون دليالً واقعـاً يقود خطى اZستقبل العراقي فاستطاع بذلك أن
يغني الفكر السياسي العراقـي بتجربة حضارية مدنية متطورة وهي الـعمل الد�قراطي السليم واألخذ
بنظام التعـددية احلزبية والسـياسيـة وإجراء إنتخابات حـرة د�قراطية �ارسـةً وقيام احلكومـة اZدنية9
وإحترام إرادة اجلماهير سواء في اإلدارة9 أو اإلعالم9 وفي غيرها من أجهزة ومؤسسات اإلقليم9 ولقد
أوضح اإلعـالن أن احلـركـة الوطـنيـة الكُردية عندمـا تواجــه هذا العـالم البد لهـا أن تواجـهـه بـفكر وعـمل
ونظام جـديد ال أن حتـبس نفـسـها فـي نظريات خـشبـيـة مـغلقـة ونظم إدارية اخملـتلفـة تقـيـد بها طـاقتـهـا

وتعرقل تطور الشعب الكُردي.
والفـيـدراليـة مـن الناحـيـة الدسـتـورية9 هي ذلـك الفـرع من فـروع القـانون الدسـتـوري الـذي يبـحث في
النظام السياسي للدولة وكيفية تنظيم احلكم ومدى إختصاص النظام السياسي للدولة في شأن تنظيم
حــقـوق األفــراد وحـرياتهـم السـيــاسـيــة العـامــة واخلــاصـة وواجــبـاتهم9 ووضــوح الرؤية في مــفـهــومـهــا
بإعتـبارها نظام الالمـركزية السيـاسيـة9 وإنها وإن كانت تعـني إستقـالالً ذاتياً عن احلكومـة اZركزية إالّ
أنّهـا ال�ـكن أن تعني إطالقــاً إنفـصـاالً وإســتـقـالالً ســيـاسـيــاً ذلك ألن جـمـيع مــؤسـسـاتـهـا وأجـهــزتهـا
ودوائرها تخضع لرقابة قضائية9 وسياسياً تفرض تعديل وإعادة صياغة القوان: اZنظمة لشكل احلكم
في العراق لتخدم العالقـات السياسية واإلجتماعية اجلـديدة التي تقيمها الد�قراطية السياسـية تعبيراً
عن الد�قـراطيـة اإلجـتـماعـيـة9 كـذلك فـإن العـدل واحلـرية وحـقوق اإلنسـان واجملـتـمع األهلي والتـعـددية
احلزبية9 هي حـقوق مقدسـة لكل مواطن9 ال�كن أن تكون سلعاً غالـية السعر وبعيـدة اZنال عن الشعب
بل البد أن تصل هذه البـديهيات احلـياتيـة الى كل مواطن عـراقي مجانـاً -كما هو احلـال في كُردسـتان

اليوم- والبد أن تصل إليه من غير قيد أو شرط أو موانع قانونية أو مادية أو تعقيدات إدارية.
إن مـعـالـم اجملـتـمع الكُردي الـيـوم قـد حتـددت على أنـه مـجـتـمع مــدني د�قـراطي يقــوم على أسـاس
العـدل واZســاواة وتكافـؤ الفـرص هذه وغـيــرها أكـثـر9 مـا التسـتـطيع بهـا أن جتـعل من احلـكم اZركـزي
اZوحد أو األخذ بالنظم اZركزية اإلدارية بشتى صنوفها وأوصافها من الالمركزية اإلدارية اإلقليمية -
أو مــا تسـمـى باإلدارة احملليــة9 أو احلكم احمللي أو الـالمـركــزية اإلدارية اإلقــتـصــادية «اZصـلحـيــة» أو
الالمـركزية الثـقافيـة أو األخذ بنـظام احلكم الذاتي الداخلي9 بتحـقيـقهـا وبحسـمهـا أو وضع حل Zشكلة

الدولة ذاتها وبغية الوصول الى التكامل الوطني واإلستقرار السياسي والتكامل اإلقتصادي.
فــالتنظيـم اإلداري بأسلوبيــه النظام اZـركـزي اZوحــد أو نظـام الالمـركــزية اإلدارية يـجـعل مـن الدولة
واجملتمع واإلقتصاد الوطني في خدمة اZركـز سواء كان هذا اZركز «العاصمة» أو «احلزب األوحد» أو
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القائد أو القومية الغالبة عددياً في الدولة.
ألن هذا اZركز من خـالل وجوده أو كثرة عـدد أنصاره أو كثرة وغـالبية عدد مـواطنيه9 يشغل مسـاحة
أوسع وأكـثـر أهمــيـة ومـركـزاً أفـضل من البـقـيــة أو من اآلخـر9 أياً كـان ذلك9 سـواء كـانت تعـني األقـاليم
واحملافـظات أو األحزاب والتنظيـمات اZعـارضة أو «الرديفـة» أو «العضـيدة» أو من القـومية األقـل عددا9ً
ألنه على األقل أهل هذا اZركز يأخـذون جميع اZناصب القيـادية وحصة األسد من جـميع وظائف الدولة
األخــرى ويسـيطرون عـلى السـيــاســة الداخليـة واخلــارجــيـة ووزرائهــا ودوائرها9 وعلى القــوات اZسلحــة
واجليش من حيث تثقيفها وإدارتها وإحتوائها وحتركاتها من إعالن احلرب وإستمرارها أو قبول الهدنة
وطريق السالم وإستغاللهم للثقافة واإلعالم ووسائلها اZقروءة واZسموعة واZرئية9 وإحتكارها لإلقتصاد

واZال الوطني وإدارات التنمية العامة في الدولة. فيأخذ اZركز كل شيء واليعطي للفرع أي شيء.
وليس مـن الغــريب أن تتم الســيـطرة على هذه اZـسـائـل جــمـيــعــهــا وتســتــخــدم هذه اZـزايا والفــوائد
واZصالح الى أقـصى حد9 وعن طريق القانون أيضـا9ً لذلك فإن اخلطر اZدمر في اجملـتمع هو أن يكون

القانون بيد هذا «اZركز».
جنــد الفــقــيــه البلـجــيكي Wauwe يشكـو ويتــألم من ظاهـرة عــدم التكامل الـوطني في بلـجــيكا وســوء
التنظيم اإلداري في الـدولة9 بالرغم من تقـدم وتطور اجملـتـمع البلجـيكي وبإعـتـبـاره أحد الدول اZـتقـدمـة

مدنياً وحضارياً وإقتصاديا9ً فهو يقول:
«لذلك ينبــغي الوصـول الى حل مـقـبـول سـواء لـلفـالندر أو للفـالون… ونتـيــجـة لذلك فـإن
نظام احلـكم اZوحــد مع مــعــرفــة التطـبــيق الكامل اZـتناسب عــددياً هو نـظام يرفــضــه
السكان "الـفـالون" واليـنبـغي بـعـد إال حل واحــد مـقــبــول هو اإلصـالح اجلــذري لهــيكل

الدول البلجيكية على أساس فيدرالي "إحتادي"»(١).
هذا مـا يفكر به الـفـقه الـبلجـيكي فـمـا بالنا نحن العـراقـيـون نعـيش قـرابـة ثمـانيـة عـقـود في ظل حكم

مركزي موحد متعنت فاشل.
ففي نظام اZركـزي غالباً يبرز في السـاحة احلاكم الفـرد9 ويترك رأس احلاكم برأس الهيـئة التشريعـية
«إن وجـد» ويتم إنشـاء الـقـواعـد القـانونيـة بطريقـة شـبــه مـيكانيكيـة وفق رأيه ومـزاجـه الـشـخـصي غـالبـا9ً
فيجعل من ذاته تاريخاً وجغرافية «عراق صدام» وديناً «حفيد الدوحة الهاشمية الشريفة» وعلماً ورياضة

وفنا9ً فهو «الضرورة» و«واZلهم» وفكر معصوم من اخلطأ9 وقوله قانون9 ورأيه هو الراجح واألولى.
وعلى خـالف ذلـك إن وجـد جـيش عـسكري مــدرب9 وقـوة لشـرطة مـدنيــة قـوية جـديرة باحملــافظة على
مصالح الواليات الفيدرالية العراقية9 واحلفاظ على حدود العراق الدولية9 هل كان بإمكان حكم مركزي
تهديد الكويت بإجتياحه9 لكن حصل ذلك في ظل حكم دكتاتوري يغزو تلك اZدينة الوادعة9 من أين كان

يستطيع هذا احلاكم الفاشل اجلاهل من بغداد حتريك قواته?
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بل أكثر من ذلك إن وجدت فيدرالية ود�قـراطية للعراق9 وعززت ودعمت9 هل كان باإلمكان أن يأتي
حـاكم دكــتـاتوري جـاهل ويـغـصب السلطـة واحلكم في العـراق غــصـبـاً وإغـتــصـاباً ويهـزم اإلنـسـان في
العراق وينهـزم الوطن9 قبل أن يهزم في حـرب إيران أو في حرب اخلليج الثـانية9 هذه الويالت واZآسي
والكوارث مـن إفــرازات حكـم فــرد واحــد وحـكم مــركـــزي واحــد9ٍ فـــرض أطروحــاتـه الثــورية الـقــومـــيــة

الدوغماتية اجلاهلية على العراق وعلى حساب اZواطن العراقي والوطن اجلريح.
نعـيد القـول إن مـصيـر حـقوق الـكُرد في العراق يتـعلق Rصـيـر الد�قـراطية وإزاحـة جـميع األوضـاع
الالد�قراطية والدكـتاتورية. فال خيـر وال أمل وال هو من العقل السياسي السليم أن يتـصدى جانب من
الفكر السياسي أو الفكر القومي أو الوطني في العـراق Zطامح وآمال الكُرد من حيث ربط حقوق الكُرد
بأحـالم التـقـسـيم واإلنفـصـال. يؤدي هذا التـفكيـر السـيء الى بذر التـفـرقـة ب: اZسلم: وإضـعـاف تيـار
احلركة القومية العربية وإعاقة سيرها في العراق وتهديد اإلستقالل الوطني والسالم واألمن في الدولة.
يدعـــونا احلق الظـاهر والبـــاطن والعــدل الـدائم أن ننظـر في أمــورنـا وقــضــايـانا بأنفـــسنا وبـإرادتنا
احلرة9 وأنْ النسمح للقوى األجنبية واإلقليمية من إستغـاللنا وإستثمار مصائبنا والتحكم في مصيرنا.

بدعوى الدفاع عنا.
هدف إنشـاء الدولة الفـيـدراليـة هو حتـقـيق الد�قـراطيـة في إدارة احلكم وتأكـيـد حق الشـعب وإدارة
شؤونه9 فضـالً عن انه يهدف الى تقسيم وتـوزيع وظائف الدولة ب: العاصمة وب: أقـاليمها ونقل مـهمة
سـيـر السلطات واZرافق واZؤسـسـات العـامـة واإلقليـميـة الى الهـيـئـات الدسـتـورية اإلقليـميـة أي تقـسـيم

وظيفة الدولة ب: اجلميع وعدم إحتكارها بيد الشخص الواحد.
تساهم الفيدرالية الى حد كبير في تثـبيت اإلستقرار وتأم: مباديء السالم واألمن العام في الدولة.
و|نع الى حد كبيـر أيضاً أو بشكل مطلق قيام اإلنقالبات العسكرية اZتكررة وتغيـير النظام السياسي
في الدولة كل مـرة بإنقـالبات عـسـكرية وسـيـاسيـة9 إذ أن تقـسـيم سلـطات الدولة الدسـتـورية ب: اZركـز
والواليات الفيـدرالية9 �نع ويتعذر معـه قيام حركـة إنقالبية إذا ما |ت في والية دون غـيرها فاليتبـعها

بالضرورة جميع واليات الدولة.
أعتقد إن كنا وطني: مخلص: وإذا ما أردنا بقاء العراق دولة موحدة وكياناً مستقالً علينا أن ننطلق
من اإل�ان العميق بالوحدة التي يثريها التعدد - الوحـدة من خالل التعدد9 والشعب يحكم نفسه بنفسه
عن طريق �ثليـه الشرعـي: ويستند احلكم فـيه الى أهله جـميـعا9ً والوحـدة التي يريدها اZواطنون الكُرد
هي تلك التي التعمل على إخفاء التعدد وطمسه وقـمع الفروق الذاتية وإخفائها9 أما الوحدة التي تنطوي

على القهر والقسر والظلم فهي ذاتها تنخر وتنهش ذاتها وتزعزع جذورها ووجودها.
وأخيراً هل فـرض علينا جبراً وغصباً أن نعـتقد بأنه كلّما أتى احلل والعالج Zـشاكلنا الوطنية من يد
الكُرد ومن بقية اجلـماعات القومية في الدولة كـالتركمان وغيرهم فـإنّه الداء السقيم وليس من ورائه إال
التقسيم واإلنفـصال وتهديد الوحدة الوطنية9 والداء القـاتل الذي يأتي من يد احلاكم والنظام في بغداد

هو احلل والعالج الشافي.
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هذا وضــمـان حــقـوق الكُرد وكُــردسـتــان9 وتأم: األمن والسلـم في العـراق العــزيز عن طريـق األخـذ
بنظام الفيدرالية اليوم في كُردستـان وغداً في العراق إن شاء الله. وإعالن الپرZان اإلقليمي في يوم ٤
تشــرين األول ١٩٩٢ هذا احلل اZدني الـعـصــري. �ا يؤسف له أنّ هذا اإلعــالن9 وحــتى اليـوم مــازال
يعـيـش في كُـردسـتــان9 في ظل تهـديـد احلكومـة اZركــزية9 حـيث قـامـت حكومـة بغــداد بدون أية ذرة من
احلس الوطني واإلنـسـاني بفـصل جـزء من العــراق وسـحب جـمـيع اZؤسـسـات احلكـومـيـة واإلدارية من

كُردستان وقطع العالقات اإلقتصادية ب: أبناء البلد الواحد.
أمـام هذا الوضع الدامي واZؤسف في كُـردسـتـان وبقيـة أجـزاء العـراق9 أثار إعـالن الفيـدراليـة الذي
جـاء Zلء هذا الفـراغ الـدامي سـيـاسـيـاً وإدارياً في هذا اإلقليم. جنـد مـن جـانب آخـر جـاءت ردود فـعل
مـتناقـضـة وتفـسـيـرات مـخـتلفـة جـاء أغلبـهـا من خـارج الوطن. إذ جـاء الـرفض واإلسـتنكار من السـادة
الكرام دون أن يكون أغلـبهم قـد عـاش الوضع اZزري الذي يـعيش فـيـه الكُرد9 فـاألمـر أشـبـه Rن تكون
يداه في النار وآخــر يداه في الدهن9 فـالذي يـعـيش في حـدود احلـصــار اإلقـتـصـادي الثــالثي «الدولي9
اإلقليــمي9 الـداخلي». وفي غــيــاب النظام والسـلطة واإلدارة والبلـدية يفكر حــتــمــاً بالضــرورة وبصــورة

مختلفة عن الذي يعيش ويناقش اZوضوع وهو بعيد عنه.
اآلراء واإلستنتاجـات اZعارضة للفيدراليـة في تدفقها وتعارضهـا تتميز بأنها الإتفـاق بينها سواء من
حـيث اZبـدأ واZنطق أو من حـيث النتـيـجـة والنهـاية9 منهـا يعـارض تطبـيق الفـيـدراليـة بدوافع إسـالمـيـة9
وعلى أسس من الـشـرع اإللهي اZنزّل9 وهناك فـئـة ثـانيـة من الكتـاب سـردت أسـبــاب رفـضـهـا ألسـبـاب
قـوميـة: القـوميـة العـربية9 من أن الفـيـدرالية تـهدد وحـدتهـا وحريتـهـا وإشتـراكيـتـها اZاضـيـة واحلاضـرة
واZسـتقـبليـة9 وفئـة ثالثـة ركّزت فـي رفضـها ومـعـارضتـهـا إستناداً الى مـصـالح الوحـدة الوطنية ووحـدة
العراق أرضـاً وشعـبا9ً واحلجج التي تسـتند عليهـا تقوم في العـراق على سوء تقدير الـوقت وعلى وحدة
اZعـارضــة الوطنيـة وإنـهـا طريق يتــجـه نحـو تقــسـيم وإنفــصـال العـراق. واZتــبع لهـذه الكـتـابات واآلراء
السـيـاسـيــة -غـيـر القـانونيـة- يالحـظ أنّ جُلّهـا ركّـز على مـسـاويء النـظام الفـيـدرالي واZطالبــة بإلغـائه
وإسقاطه بأي وسـيلة سلمية كانت أم عسكرية والعمل على إسـتعادة اZركزية واحلفاظ علـيها9 واإللتزام
بها في بناء مستقـبل العراق9 وما يالحظ أن آراء الرافض: لم تهيء لها دراسة علمية ومحـايدة مسبقة

. لهذا النظام من جوانبه السلبية واإليجابية9 حتى تستبشر له خيراً أو سوءً
وكنت أظن أنّ اZسؤولية الوطنية للمعارض السياسي تفرض عليه أن ينظم عقله وقلمه وفكره لتعزيز
احلوار9 احلـوار ال اZواجهـة ب: الكُرد وغيـرهم من اZعارضـي: Zا يراه الكُرد9 من أن الفـيدراليـة حتقق
اخلـيــر والرفـاهيـة واألمن والـسـالم ب: جـمـيـع اZواطن: العـراقــي:9 التي يعنيــهـا احلـفـاظ علـى الوحـدة
الوطنيـة9 ويدعـو جـميع اZثـقـف: العـراقيـ: من العرب والـكُرد والتركـمـان واZسـيحـي: للبـحث اجلـاد عن

اZستقبل السياسي للعراق دعماً يقرب ويوحد9 ال صوتاً يفرق ويشتت.
أعتـقد9 ان كنـا وطني: مخلص:9 وإذا مـا أردنا بقاء العـراق كدولة مـوحدة وكـيان مـستـقل9 علينا أن
ننطلـق من اإل�ان العــمـيق بـالوحـدة التـي يثـريـهـا التــعـدد -الـوحـدة من خــالل التــعـدد- ويحـكم نفـســه
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بنفسـه9 ويستند احلكم فـيه الى أهله جـميعـاً وأن أهله على رأي واحد9 والوحـدة التي يريدها اZواطنون
الكُرد هي تلك التي التعمل على إخـفاء التعدد وطمسـه وقمع الفروق الذاتية والشـخصية وإخفـائها9 اما

الوحدة التي تنطوي على القهر والقسر والظلم فهي تنخر وتنهش ذاتها وتزعزع جذورها ووجودها.
ثم مـا تثـبـتــه وقـائع التـاريخ واحلـال إن كل إعـتـراف وحتـقــيق للحـقـوق الكُردية في نـطاق الالمـركـزية
اإلدارية9 أو احلـكم الذاتي أو الـفــيـــدرالـيــة فـي نطاق الوحـــدة الـوطنيـــة العـــراقـــيـــة9 نالحظ أن األعـــداء
التــقليــدي: للحـل السلمي في الـعـراق هي الـدول اإلقليــمـيــة في الغــالب تقف لـهـا باZـرصـاد لهــا وتبــذل
احملـاوالت اZسـتـمـرة وتقـوم بـاألعـمـال اإلسـتـفـزازية إلفـشـالهـا وعـدم فـسح اجملـال للـشـعب العـراقي أن
يعــيش في ســالمٍ ووئام9ٍ حـيث تـثـبت جتــربة إعــالن احلكم الذاتي وإصــدار بيـان «إتـفـاقــيـة» آذار لعــام
9١٩٧٠ كـيف وقـفـت تلك الدول ضـدها وأجـهــضت تنفـيـذها. واحلـال الـيـوم في إعـالن الفـيـدرالـيـة كـيف
حتــاربهــا تلك الدول9 فــإن كــانت تلك الدول ضــد هذه الـتطلعــات احملــدودة للكُرد وتنـدفع Rحــاربة هذه
النظم القانونية الداخلية وتعمل دائـبة إلفشالها وتقصير عمرها والقـضاء عليها9 فكيف تكون احلال في

حالة نشوء كيان كُردي وفي حدود دولة كُردية مستقلة.
هذا اإلنكار اجملـحف للوجـود الكُردي على أرضـه وحـقـه اZشـروع والطبـيـعي في احلـيـاة9 وإستـمـرار
واقع احلرب اZدمرة والـعدوان اZستمر عليـه ال نظير له في دول العالم9 لذا كان مـن اZعقول والالزم أن
تؤدي هذا احلــرب الضــروس والعـدوان اZســتــمـر واإلنكار الـدائم للوجــود الكُردي الى إيجــاد مـبــررات

شرعية ونقاط إستقطاب.
ليس هناك فـي العـراق شـرخ وصـدع ب: اجلـمــاعـات القـومـيـة والدينـيـة9 والصـراع بجـمـيـع قطاعـاته

الشعبية هو مع النظام احلاكم في بغداد.
وعلى الرغم من إتباع السيـاسة العنصرية واإلبادة البشرية والتـطهير العرقي وتدمير كُـردستان9 إال

أن اZتهم واZسبب لهذه الكوارث واZأساة هو النظام احلاكم في بغداد.
لذا التزال احلركة الوطنية الكُردية في جنوب كُردستان تدعـو بإستمرار للحفاظ على الوحدة الوطنية
العـراقيـة واإللتزام بسـيادة دولة العـراق9 وإنّ إلتزامـها بـالوحدة والسـيادة العـراقيـة إلتزام سـتراتيـجي.
والدليل أنهـا محـافظة على حـدود العراق اجلـغرافـية والـسيـادة اخلارجـية والداخليـة وإلتـزمت بقوانينهـا
وإدارتهـا في وقت أعلنـت احلكومـة العـراقـيـة واقـعـاً وقـانوناً إنفـصـال كُـردسـتـان سـيـاسـيـاً وإقـتـصـادياً
وإدارياً عن باقي العراق. ومن هذه اZفاهيم واحلقائق اZوجـزة نستنتج أنه في العراق وإن كانت حقوق
الكُرد غـائبة فـي التطبيق العـملي وفي العـقل السـياسي لـلسلطة إالّ انها وجـدت حـضوراً دائمـاً مـشرفـاً
جديراً بالتقـدير لدى جميع قطاعات الشعب العراقي9 كـما وجدت حيزاً بشكل أو آخر في جـميع أنظمة
التنظيـمات السيـاسية العـراقيـة فالشعـور اإلنساني الوطني ألبناء العـراق األبي في اجلنوب والوسط لم
ينصب في إجتـاه توقعات وأمـاني النضال9 واحلكومـات اZركزية اZتـعاقبـة ومراهناتهـا اخلاسـرة دائما9ً
وإنّ من حــسن الواقع أو الصــدف اجلـمــيلة أنْ إحتـد شــعـار اإلســالمـي: في احلــسـينـيـات واZســاجـد9
واZاركـسـي: في شـارع الرشيـد في اZظاهـرات شعـبـيـة قبـيل إنقـالب ١٩٦٣ على نقطـة مركـزية واحـدة
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وهي «السلم في كُردستان».
وإني باحث كُردي ونصير للحـركة الوطنية الكُردية9 منها وإليها أود وأ|نى وأعمل ألجل حتـقيق مبدأ
حق تقـرير اZصيـر للكُرد وبناء وحـدتها القـوميـة الوطنيـة وقيـام الدولة الكُردية اZسـاZة9 التي أود وأ|نى
قيامها عند توافر شروطها ومستلزماتها الدولية واإلقليمية والداخلية وما تتعلق بذاتية الشعب الكُردي.
كـمـا أجـد من احلق9 القـول بأنه ليس ب: الـكُرد والعـرب صـراع وخـالف ثابت ودائم9 وإن العـرب في
العراق لم يقاوموا حق الكُرد في البداية ولم يكن أحد منهم في مراتب اجليش البريطاني- الهندي عند
قضائهم على احلكومة الكُردية في جنوب كُردستان حـتى عام 9١٩٢٢ بل إستخدمت القوات البريطانية
اجلنود الهندوس في تلك الـعمليـات اإلرهابية لـذا لم يشتـرك مواطن« عـربي« واحـد« ضد األمـاني الكُردية.
ثم مـا حـدث أن الدول األجنبـيــة هي التي سـاعـدت ومـدت يد العـون الى احلكومـات الـعـراقـيـة باألسلحـة

والتكنولوجيا احلربية ومنها اZواد الكيمياوية السامة9 التي إستعملتها ضدّ الكُرد.
واليزال هذا الشــعـار اإلنـسـاني يوحــد جـمــيع العــراقـي: من الـيـم: الى الـيـســار ومن الشـمــال الى
اجلنوب9 حيث التزال اجلذور التاريخية للعالقات اإلنسانية واZصالح اإلجتماعية واإلقتصادية ب: أبناء
الشعب العراقي هي أعظم وأشد أزراً وأقوى إرتباطاً من السـياسات العدوانية لنظام احلكم في بغداد

لذا يقول الراحل البزاز بصدق:
«إن العراق ليس عراق العرب وحدهم إنه عراق العرب واألكراد على حد سواء»(١)

كـمـا وجـاءت هذه احلقـيـقـة كـذباً في جـريدة الثـورة العـراقـيـة «إنّ اإلضطهـاد القـومي الكُردي لم يأت
. بل من قـبل أولئك الـذين إضطهـدوا شـعـبـهم الـعـربي وأهانوا على أيدي �ثـلي الشـعب العـربي قـاطـبـةً

كرامته وداسوا حقوقه وقمعوا مشاعره القومية التحريرية. لذا فإن اZضطهد واZضطهد واحد»(٢).
وترتيـبـاً على مـا سلف وإسـتطراداً له9 فـحقـوق الكُرد في العـراق ليس مـجـرد مـسألـة كُردية بحـتـة أو
لعرب العـراق9 بل هي في الواقع واحلقـيقة قـضية إنسـانية سـياسيـة عراقيـة يتع: على جـميع اZواطن:
العراقي: أن يسـهموا إسهاماً فـعاالً في التوصل الى حل سريع وعادل ودائم له ومن الطبـيعي جداً أن
تبـذل اجلهود الـوطنية في هذا اجملـال9 يجب أن جتري داخل نطاق دائرة اZعـارضة السـياسـية الوطنـية
العـراقيـة9 وفي هذا الوقت والفـتـرة بالذات حـتى يكون احلل إجنـازاً وطنيـاً مهـيـئاً للتـنفيـذ والتطبـيق في
ظل احلكـم الد�قــراطي اZســتــقــبلي القــريب إن شــاء الله ويـجب أن يكون احلل علـى أسـاس فــرضــيــة
أسـاسيـة بديهيـة وهي إحـترام حـقوق الكُرد وخـيارهـم الوطني. حيث لم يعـد من اZقـبول وبعـد أكثـر من
ثمـاني عـقـود9 التـغـاضي أو التـهـوين في وضع حل سلـمي عـادل لضـمـان وتأم: احلـقـوق الكُردية وذلك
إنطالقـاً من أن هذه اZسـألة وفي حـالة عـدم التوصل الـى حل سلمي لتـأمينـها سـتـؤدي بدون أدنى شك
الى تعـويق إستـعادة الـسالم واألمن والنظام العـام في الدولة ومـا يترتب علـى ذلك من أخطار ومخـاطر
احلــرب اZدمــرة التي حتــدق باجملــتــمـع العــراقي البــريء. فــضــالً عن التــوتر الدائـم ســواء عـسـكرياً أو

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- الغمراوي' ص٤١٦.
٢- احلل السلمي' ص١١.
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سياسياً ب: الدول اإلقليمية.
أقول جلميع اZـتشكك: والوطني: اZتزلف: والقومي: اZتـعصب: ودعاة اإلتهامات اجلاهـزة واZسبقة
للكُرد. وللرافـضـ: للتطور والتـقـدم وسـيـادة القـانون وإحـتـرام إرادة الشـعب والتـعـددية السـيـاسـيـة في
العـراق بأن الفـيـدراليـة فـي كُـردسـتـان هي فـيـدراليـة Zسـتـقـبل العـراق الزاهر. نعـم «إن فـيـدراليـتنا هي

عراقية9 ونعتبر اجليش العراقي جيشنا»(١).
ولتأكيد |سك القـيادة الكُردية بالنظام الفيدرالي ضمن عراق د�قراطي مـوحد والدفاع عن الوحدة
الوطنيــة العـراقـيــة أقـام وزير داخلـيـة حكومـة كُــردسـتـان فـي السليـمــانيـة دعـوى قــضـائيـة عـلى احلـزب
الشـيـوعي العـمـالي العـراقي الذي سلك مـسلكاً منـاقضـاً ومنـاهضـاً Zصلحـة الشـعب العـراقي وذلك من
خـالل تصـرفـات وصــفت باخلطيـرة حـيث دعـا الى إجــراء إسـتـفـتـاء شـعـبي حـول فـصـل كُـردسـتـان عن
العـراق. وقد جـاء في الئحـة الدعوى «قـيـام احلزب بإجـبـار بعض من اZواطن: وباألخص األمـي: منهم
إلعطاء اآلراء حـول اإلنفصـال عن العـراق حيث أن هذه التـصـرفات خطيـرة جداً على مـسـتقـبل احلركـة
الكُردية في كُردستان العراق التي هدفنا األول واألساسي هو حتـقيق اإلحتاد الفيدرالي اZؤيد من قبل
األحـزاب العـراقـيـة اZعـارضـة وليـس اإلنفـصـال قطعـاً»(٢). هذا وأصـدرت مـحكمـة بداءة أربيل حكمـهـا
اZرقم ١١٢٣ في ٣ كانون األول ٢٠٠١ بحل وإلغـاء إجازة «حزب العـمل إلستقـالل كُردستان» كـما و�

تنفيذ احلكم(٣).
وهذا ما يثبت مدى |سك احلكومة الكُردية في السليمانيـة بوحدة العراق شعباً وأرضاً وبإن اخليار
الفيـدرالي الرجوع عنه. واليخـتلف موقف احلكومة الكُـردية في هةولير «أربيل» عنهـا9 حيث أن اZناضل
البـارزاني يـؤكـد على ذلك في جــمـيع تصـريحــاته ومنه مـا أعلـنه صـراحـة في لقــاء تلفـزيوني مـع مـحطة
فـضـائيـة كُـردسـتـان يوم ١ كـانون الـثـاني ٢٠٠٢. ونشـرته جـريدة برايةتي في الـيـوم التـالي9 بأن خـيـار
الفـيـدراليـة هـو خـيـار الشـعب الكُردي الذي أقـره فـي پرZانه اZنتـخب عـام ١٩٩٣ وبأن الـشـعب الكُردي
سـيـدافع عن هذا اخلـيار. وكـمـا يؤكـد اZناضل مـام جـالل على أنه «في الوقت الذي رفـعنا راية الوحـدة
العراقـية نؤكـد بأننا نؤيد الوحدة الوطنيـة العراقـية… وسنظل نرفعـها حـتى النهاية… ونرغب في احلـفاظ
على إستـقالل العراق… وعلـى وحدة األراضي العراقـية9 لكننا نعتـقد بأن احلفـاظ عليهـا يكمن في وجود

عراق د�قراطي فيدرالي قادر على ضمان هذه الوحدة»(٤).
إذا كـان الشـعـب الكُردي اليزال يتـمـسك بـالتـعـايش اإلخـتـيــاري ويعلن إسـتـعـداده للـدفـاع عن عـراق
مـوحد فـيدرالي فلمـاذا تفـسر رغـبة هذا الشـعب حسـب أهواء اZتعطش: إلخـماد الـتجـربة الد�قراطيـة

وحرية الفكر واإلبداع ومسيرة احلركة الوطنية العراقية ككل.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- اللواء كمال مفتي' جريدة صوت العراق' لندن' العدد ١٢١ في ١٩٩٣/١/٥.
٢- أنظر مجلة رفراندوم Referandum' العدد ٢' ابريل ٢٠٠٠. لندن.

٣- صحيفة Wšبات' العدد ١٠٥٨ في ٢٠٠١/١٢/٢٨.
٤- صحيفة اإلحتاد' العدد ٤٥٢ في ٢٠٠١/١٢/٢٨.
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ان التـجربة الـد�قراطيـة في كُـردستـان هي فـضاء سـيـاسي قائم عـلى التعـددية السـياسـيـة والفكرية
وإحتـرام حقـوق اإلنسان واجملتـمع األهلي وهي تعبـير عن إنتـصار احلركـة الوطنية العـراقية بأجـمعـها9

لذا فمن واحب كافة القوى الوطنية العراقية احلرص على جناحها وتطويرها.
ومن هذا اZنطـلق ندعـو الى درء هاجس التـخـوف وتـأجـيج اZشـاعـر وتهـويل اخملـاطر حــول مـسـتـقـبل
العـراق السـيـاسي فـالعـقليـة الظالمـيـة تنطلق دومـاً من أفكار سـيـاسـيـة خـاوية ورافـضـة Zنطق اZواكـبـة

والتجاوب مع مستلزمات العصر وموجة الد�قراطية واحلرية وحقوق اإلنسان.
إنّ عاZنا اZعاصر يرفض مطلقـاً اZشاريع الشوفينية وتوظيف مفـردات العسكرة وقرع طبول اخلطر

واحلرب وتغييب الشرعية القانونية وتبني العنف وسياسة التوتر واألزمات.
تشـهـد كُـردسـتـان أجـيـاالً جـديدة من الـشـبـاب تنشـأ كل يوم وتتـربى على حـب احلـرية والد�قـراطيـة
وحقوق اإلنسان واحلكم األهلي وهي قادرة على التعامل اجلدي مع التيارات الوطنية العراقية من أجل
بناء عـراق يحقق طمـوح إرادة الشعـب: الكُردي والعربي وسـائر اجلمـاعات القومـية والدينـية والطائفـية

وإقامة حياة جديدة للجميع ورفض كل الصور والنظم الدكتاتورية العسكرية والبوليسية.
إن الوضع في كُـردسـتـان يتطور يومـيـاً بإجتاه الـد�قراطـية وبناء قـاعـدة حـقـيـقيـة لعـراق د�قـراطي
فيدرالي موحد تُصان فـيه كرامة اإلنسان وحقوقه وعزته. والشك أن حتقـيق ذلك هو في مصلحة جميع
القوى والتـيارات العـراقيـة الكُردية والعربية والـتركمـانية واآلشـورية. لقد � ألول مرة في تـاريخ العراق
إنبثـاق حكم د�قراطي پرZاني في كُـردستان العراق يـعمل جاهداً من أجل بناء مـجتمع عـراقي مزدهر
للجـمـيع. وحــقـاً كـمـا يرى اZناضل مـسـعـود البــارزاني أن «الفـيـدراليـة شـعـار واقـعي يتــمـسك به الكُرد
وقضيـة شعبنا التنتهي وإن تخلت أية دولة عن دعـمها»(١). وختاماً نقـول لهؤالء الرافض: واZعارض:
واZنددين بـهـذا احلق فــيـمــا إخـتــاره الكُرد وهو الـفـيــدراليـة قــولَه تعــالى: «ولو أننا نزلـنا اليـهـم اZالئكة
وكلمـهم اZوتى وحشـرنا عليهـم كل شيء قبـالً ماكـانوا ليؤمنوا إالّ أنْ يـشاء اللّه ولكن أكـثرهم يجـهلون»

صدق الله العظيم.
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١- صحيفة Wšبات' العدد ١٠٥٢' في ٢٠٠١/١١/١٦.
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يضم هذا اZلحق الطلب الذي قـدّمه اZؤلف لغرض تسـجيل رسالتـه للدكتوراه. والـرد الذي تلقاه على

طلبه حيث � فيه تغيير عنوان رسالته بحيث حُذف منه إسم كردستان.

السيد الدكتور عميد كلية احلقوق احملترم
حتية

أرجـو التـفـضـل باZوافـقـة على تسـجــيل رسـالتي للدكـتـوراه «الـنظرية العـامـة للحـكم الذاتي - دراسـة
تطبيـقيـة في جنوب السودان وكردسـتان العـراق»9 وللعلم يتوافـر لديّ الشروط القانونيـة اZطلوبة ووافق

األستاذ الدكتور عبداحلميد حشيش على خطة البحث. ولكم جزيل الشكر.
الطالب

محمد أحمد عزيز
١٩٧٩/١/٩

------------------

إدارة الرسائل العلمية
حصل الباحث على الدرجات العلمية التالية:

١- ليسانس حقوق بغداد سنة ١٩٧٠
٢- دبلوم القانون اإلداري بحقوق القاهرة سنة ١٩٧٦
٣- دبلوم القانون العام بحقوق القاهرة سنة ١٩٧٨

وافق القسم بـعد تعديل العنوان الـى «فكرة احلكم الذاتي واألقليات العـرقية مع دراسـة تطبيـقات في
الوطـن العـــربـي» ومع إجـــراء الـتـــعـــديالت الـالزمـــة في اخلـطة علـى ضـــوء تعــــديل العـنوان ومع إسـناد

اإلشراف الى األستاذ الدكتور عبداحلميد حشيش.
رئيس قسم القانون العام
األستاذ الدكتور ثروت بدري

١٩٨٠/٦/١٤
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29 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثاني ضرورة دراسة مـوضوع الفيدراليةcا
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162 ìììììììììììì بحث الثالث اإلجتـماع التداولي للمعارضة العراقـية لندن: ٣-٤ نيسان ١٩٩٣cا

169 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì عاني اإلنسانية والشرعيةZالباب الثالث الفيدرالية وا
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172 ììììììììììììììììììììììììì   عاني اإلنسانية والشرعية في الفيدراليةcالفصل األول ا

173 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث األول احلريـة والد~قراطية في معنى الفـيدراليةcا

178 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثاني شرعية إعالن الفيدرالية في كُردستانcا

186 ìììììì الفصل الثاني دوافع إعالن وتطبيق فيدرالية كُـردستان والعيوب التي شابت إعالنها

187 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث األول دوافع تطبـيق الفيدرالية في كُـردستانcا

190 ììììììììììììììììììììì بحث الثاني العيوب التي شابت شكل إعـالن الفيدرالية في كُردستانcا

194 ìììììììììììììììììììììììììììììì الفصل الثـالث النظام القانوني للفـيدراليـة في العراق

195 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث األول كيفـية بناء النظام الفيدرالي في الدولةcا

199 ìììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثاني مشروع الدستـور جلمهورية العراق اإلحتاديةcا

207 ììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثالث مـشروع لدستور إقليم كُردسـتان - العراقcا

213 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì W9U)«


