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 رؤيا ومقترحات: الفيدرالية في العراق
 

 
 
 
 
 

 

 : املقدمة

 الروابط وبفعل ،سابقا منفصلة وحدات توصلت وقد ،دولة٣٩١ حاليا املتحدة االمم اءاعض جمموع يبلغ     

 ،سابقة صراعات شهدت مناطق يف الفدرالية تبين مت كما ،فدرالي احتاد يف معا االنضمام قرار اىل بينها املشرتكة

 . املسلح النزاع اعقاب يف كحل وذلك

 او مؤسساتها تشابهت وان حتى السياسية االنظمة مجيع يف تطبيقه ميكن واحد فدرالي نظام يوجد وال     

 فدرالي نظام اجياد يف فشلها او ،الفدرالية االنظمة تطبيق جناح حاالت من االستفادة ميكن انه غري، مشكالتها

 الدراسة هذه فان العراق يف دستوريا اقرارها،و الفدرالية اهمية تزايد ومع وجمتمع دولة كل وواقع طبيعة يالئم

 اجملتمع طبيعة يالئم فدرالي نظام بناء اجل من، العراق يف الفدرالية تطبيق وكيفية مربرات لتحليل حماولة تعد

 . العراقي

 بعضها يرتبط واليت الفدرالية حول وتثار اثريت اليت االشكاليات ان) مفادها فرضية من الدراسة هذه وتنطلق     

 املنظور الزمين املدى وعلى العراق مستقبل ان القائل االفرتاض يرجح العراقي اجملتمع بها مر اليت بالظروف

 واسعة ساحة البلد هذا يكون ان يرجح الذي االمر، الفدرالية لفكرة ومعارض مؤيد بني ما يصارع سيظل واملتوسط

 شركاء منها سينطلق اليت املصاحل بتعارض التباين هذا ويرتبط الفدرالية فهم يف التباين نتيجة التوترات من ملزيد

 .(السياسية العملية

 ميكن هل: منها التساؤالت من جمموعة على لإلجابة حماولة مبثابة الدراسة هذه ستكون ذلك وعلى       

 عملية ستسهم مدى اي واىل ؟ الفدرالية تطبيق  يف املساعدة واالسباب العوامل اهم وما العراق؟ يف الفدرالية تطبيق

 االول املبحث يف ، ثالث مباحث الدراسة هذه ستتضمن العراق؟ يف الفدرالية جناح يف الدميقراطية العملية ترسيخ

 د.ناهض حسن جابر

 النهرينجامعة 

 العلوم السياسيةكلية 
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 يف الفيدرالي اخليار واسباب عوامل الثاني املبحث يف، العراق يف الفيدرالية حول تارخييه نبذة فيه نتناول سوف

 اقاليم عدة اىل العراق توزيعو العراق يف الفيدرالي النظام مقرتحات يتعلق سوف الثالث املبحث اما. العراق

 .واقتصاديا واجتماعيا جغرافيا متجانسة

 االول املبحث

 العراق يف الفيدرالية فكرة حول تارخيية نبذة 

 فحتى ،٣٩٩٣ عام قبل -وبنية كمفهوم -الفيدرالية تعبري احلديثة العراقية السياسية األدبيات تعرف مل        

 طالب عندما وحتى ، .(Autonomy) الذاتي احلكم هو شيوعا األكثر الالمركزي املفهوم كان التاريخ ذلك

 املندوب إىل قدموها اليت عريضتهم يف -فيدرالية -كلمة ترد مل البصرة باستقالل ٣٩9٣ عام البصرة اعيان بعض

 الدميقراطية) شعار رفعت العراق يف الكوردية احلركة ان عن فضاًل ،(كوكس برسي السري) العراق يف السامي

 خاصة ظروف سياق يف جاء العراق يف الفيدرالي النظام إىل والدعوة األخذ اما(.لكوردستان الذاتي واحلكم للعراق

 الكوردية، املنطقة من -احلكومية -املركزية اإلدارات سحب ثم ومن٣٩٩٣ الكويت من العراق انسحاب بعد جدا

 حكومة انشاء حنو اأُلخرى العراقية السياسية األحزاب مع الكوردية احلركة مألته كبريا فراغا ترك الذي األمر

 األمر هذا توج حني كوردستان، يف واقعا أمرا أصبح والذي الفيدرالية بل الذاتي احلكم تنشد ال مؤقتة كوردية

 (.٣٩٩9/حزيران) فيينا يف العراقية املعارضة مؤمتر منذ الفيدرالية إىل بالدعوة

 : احلديث العراق تاريخ يف الفيدرالية املطالب اىل املبحث هذا يف نتطرق سوف   

 :٣٩9٣ البصرة فيدرالية مطلب: االول

 من ميتد واحد كيان اي – ةعربي ململكة وشيك تأسيس عن شائعات البصرة يف ترددت ٣٩9٣ عام ربيع يف    

 فيصل بتنصيب بنواياهم مرارَا الربيطانيون صرح نفسه بالوقت ، عربي امري حيكمه،  املوصل اىل العربي اخلليج

 على فيصل منافسي ابرز احد(،  النقيب طالب) السيد نفي ابريل/  نيسان ويف، العراق على ملكا احلسني بن

 (.٣) والعنف القالقل اثارة ينوي كان انه حبجة، سيالن اىل العراق عرش

 من واثنني كوكس برسي بني اجتماع خالل البصرة يف اجلديدة السياسية احلركة بوادر اوىل ظهرت وقد        

  ،(9) املنديل اللطيف وعبد الصايغ امحد وهما املدينة، يف االراضي ومالك التجار كبار
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، املباشر الربيطاني احلكم حتت للبصرة منفصله بإدارة املقابلة يف البصريان وطالب،  ٣٩9٣ ابريل/ نيسان 7 يف

 حكم يكون بأن خماوفهم عن واعربوا، بغداد مصاحل عن ختتلف مصاحل ذات جتارية مدينة البصرة ان وزعما

 .الربيطاني اجلانب من سلبيه االفعال ردود وكانت، العثماني النظام من اسوأ االنكليزي _بغداد

 السامي املندوب اىل رمسيا عريضة مذكره البصرة اهل واعيان اشراف بعض قدم يونيو\حزيران 92 ويف    

 بوصفهم بصري مواطن( ومخسمائة االف اربعة( ) 0022) عليها وقع البصرة ألهالي كوكس برسي الربيطاني

 تضمنت،  البصرة والية يف( سياسيا املستقلة االدارة) نظام بتطبيق فيها طالبوا بغداد يف البصرة اهالي عن ممثلني

 بني ومن، (١() وبغداد البصرة)  واليتني العراق يكون وان،  بالبصرة خاصه حكومة لقيام مطلب وعشرون ثالثة

 : االتي العريضة تقديم اىل البصرة اهالي قادت اليت الدوافع

 :  السياسي الدافع -٣

 ومنذ  للعريضة ينحازون كانوا( البصرة اهل كبار)  غالبيه ان على املعاصرون الربيطانيون املراقبون امجع     

 شعبيه االكثر احمللي السياسي التيار بأنها باستمرار االنفصالية احلركة توصف صارت، فصاعدا ٣٩9٣\ايار

 عن بنفسه وينائى الربيطاني بالنظام رضاءه عن يعرب قرارَا ميرر ان البصرة يف البلدي اجمللس سعى فقد، (0)

 امري) بتنصيب القائلة االقرتاحات استفزتهم قد البصرة يف النافذة الشخصيات من قسم  ان ذلك عن فضاَل بغداد،

 املصاحل على  احلفاظ اجل من بغداد، عن االنفصال يف بالتهديد دفعهم الذي االمر‘ العراق على(  عربي ملك او

 وجهاتهم على واحملافظة ، امتيازاتهم ضياع من خوفا والتجار، املالك لكبار والسياسية واالسرتاتيجية التجارية

 ًللحركة اساسيا حمركا بقي(  النقيب طالب)  نفي من رغم على ،(0) البصرة يف واإلدارية واملالية العشائرية

 بتنصيب الربيطانيني باجتاه مساعه بعد خصوصا ، العراق عن واالنفصال والتهديد بالتلويح قام اذ االنفصالية

 .الطموح هذا عن واستبعاده العراق على عربي ملك

 : االقتصادي الدافع  -9

 املتأخر العثماني العهد يف بغداد والية وكانت ، الكثرية الطبيعية واملوارد الزراعية بالغلة البصرة تتميز       

 يف التنموية املشاريع مجيع من االسد حبصه بغداد وتتمتع املالية املوارد من الغالب اجلانب على تستحوذ كانت

 والتميز الفارق بهذا البصرة اهل احس لذلك ،( البصرة) ومنها املدن بعض اهمال ذلك مقابل ، املختلفة نواحيها

 (.6) الذكر انفا( العريضة) يف املطالبة هلذه الدوافع اىل صراحة فأشاروا والفرع، املركز بني
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 : االجتماعي الدافع  -١

 ، االراضي ومالك التجار من طبقة ، السياسي االنفصال دعاة على يهيمن كان االجتماعية الناحية من       

 عن البصرة بانفصال يطمعون كانوا ،اذ( واحلجاز جند)  بني تتوزع(  عراقية غري) اصول من منحدرون واغلبهم

 اضفت حيث ، اخلليج حنو وكذلك والصانع، املنديل السيما جند، يف اسالفهم مواطن اىل اكثر ومييلون ، العراق

 املنظومة خارج السياسي للتنظيم بديلة بطرق معرفة اكتسبوا اذ اهليبة بعض الدبلوماسية نشاطاتهم عليهم

 .(7)العثمانية

 سياسيا(  البصرية)  احمللية املصلحة يف منحصرَا يكن مل الدافع بأن يتبني اخللفية هذه واقع ومن      

 سيحكم والذي _الربيطاني االحتالل_ اجلديد العهد من خوفا مصاحلهم على احلفاظ بل واقتصاديا، واجتماعيا

 .واحمللي واالقتصادي السياسي وطموحهم امتيازاتهم يفقدهم مركزيَا حكمَا

 :الثقايف الدافع -0

 املناطق هذه يف فاملواطنون ، اخلارجي بالعامل اتصاهلا عرب والثقايف احلضاري بتنورها تارخييَا البصرة متتاز      

 العامل دول بقية من احلكم لنظم السياسية والتجارب املعلومات تصلهم كانت اذ ، غريهم من وثقافة ادراكَا اكثر

 وهذا ، العراقية الدولة ضمن الذاتي احلكم تبين طريق عن املصري تقرير حق مبفهوم الوعي يف السابقة وكانت ،

 باألحرى او يقدرون، البصرة اهالي ان حني يف: ) تنص اليت العريضة من( 0) الفقرة يف واضحَا نراه ما

 البالد يف عربية حكومة تنشئ ان وشك على اليت املبادئ تلك بأنفسهم، بالدهم مصري تقرير مبادئ يستحسنون

 (.8(ممتازة إدارة هلا تكفل وان البصرة مقاطعة على بدقة املبادئ هذه تطبيق جاللته حكومة من يلتمسون احملتلة

 : اجلغرايف الدافع -0

 سيكون)  البصرة تقدم بأن واالعتقاد ، قوية جتارية طبيعة ذي منفتح كميناء للبصرة اخلاص املوقع ان     

"  بوصفهم اليهم النظر جيب البصرة اهالي ان تعين االحوال هذه وكانت(  العراق لتقدم وسرعته نوعه يف خمالفَا

 تارخيي تراث اي اىل اشارات اية توجد وال ، الربيطانية للسيطرة اخلاضعة املنطقة سكان بني من"  االقلية فئة

 (.٩) عامليًا منفتحة كمنطقة البصرة وضع عن مبعزل ، عرقي او ، ديين او خاص،

 يف تطورات من جيري ما يتابعون(  ومثقفيها وجتارها وجهائها عرب)  البصرة اهالي كان ذلك، عن فضال      

 طالب) تأسيس يف عمليا توج ما وهذا العربي، اخلليج منطقة يف خصوصا العثمانية الدولة من اخرى مناطق

 الالمركزية اىل فيه دعت ثقافيًا \ سياسيًا برناجمًا اجلمعية اصدرت اذ ،(  البصرية االصالح مجعية( ) النقيب
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 والدفاع اخلارجية السياسة امور وترك ، الريع على احمللية السيطرة مع البصرة لوالية العامة اإلدارية

 السياسية الالمركزية لفهم واضحَا بيانَا يعد ذاته حد يف الربنامج وهذا ،(٣2)الدولة مستوى على واالتصاالت

 . الفدرالية

 سياسيَا وجودَا البصرة غرب الصغرية الصحراوية الزبري بلدة ممثلي طالب الوقت ذات ويف ذلك من واكثر      

 ممثليها ابرز كان اليت ، البصرة يف االنفصالية احلركة جوهر على هجومَا التطور هذا شكل وقد ، منفصاَل

 ابن ابراهيم الشيخ الزبري يف املنفصلة االمارة خمطط تزعم اذ ، بالوالدة زبرييان وهما جندي اصل من ينحدرون

 اقاليم مع خصائصها بعض  يف تشرتك الزبري بأن حيتج وكان ، مستقاَل سياسيَا كيانَا الزبري رأى الذي ، عبداهلل

 كونها يف(  البصرة غرب مشال صحراء يف اخلميسية وكذلك ، وقطر الكويت) مثل املنطقة يف صغرى اخرى

 ، التارخيية الناحية فمن ، احلرب وسنوات العثماني العهد طوال(  الشرعية العرفية املشيخة) على حافظت

 العون لتوفري مستعدة وهي ، ودية بعالقات معها حتتفظ لكنها عنها مستقلة ، للبصرة استحكامَا الزبري كانت

 ،اذ والدين الثقافة ناحية من هلا اجملاورة املناطق عن الزبري تتميز ذلك اىل باإلضافة ، احلاجة عند هلا املسلح

 عليهم ويفضي(  والعراق البصرة)  عن الزبري اهل مييز ما وهذا ، الفقه يف املتشدد احلنبلي املذهب اهلها يتبع

 . البصرة يف احلركة مهامجة يف االنفصالية احلركة ملعارضي تربيرا اعطى الذي االمر ،(٣٣) جند بأهل اكرب شبهَا

 البصرة عن ورؤيتهم ، مشروعهم اىل الزبري ابناء بعض جذب من البصرة يف – االنفصاليون – افلح ذلك مع     

 . الزبري وبضمنها(  العراق عن املنفصلة)

 ، العامة املصلحة ضد انفصالية حركة  بوصفها البصرة اهالي بعض من  معارضة الفدرالية مشروع واجه لقد      

 ففي الدعوة هذه فشل يف اسهمت اليت العوامل من عددَا نستنتج ان ،وميكن الدعوة هذه دفنت وبذلك ، للدولة

 يف ثبت انه على بنا، مر كما ، االنفصالي املشروع ملصلحة تعمل متعددة عوامل هناك كانت ، العشرينات بواكري

 حتصني يف يتمكن مل ذلك كل املادية وثروتها اخلصبة التمور واراضي االسرتاتيجي البصرة موقع ان النهاية

 . خاص سياسي بوضع البصرة

 فشلت الدعوة لكن ، الربيطاني االحتالل قوات من القمع اىل املصري تقرير دعاة تعرض عدم من رغم فعلى       

 هلذه الشعبية اجلماهري إلشراك جهود تبذل ومل ، لتصوراتهم الشعبية احلماسة اثارة يف للدعاية الفتقادهم ،

 على دعائية محلة تتبلور ومل ، لالنفصال  يدعو سياسي حزب يظهر فلم ، االنفصالي املشروع يف اجلماعات

 الداعمة املعبئة الوسائل من ذلك وغري ، للحركة ثقافيَا مركزَا لتصبح مدرسة تتشكل ومل ، ادب او صحف شكل

 .املقدم للمشروع
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 عن االعتكاف نزعة عليهم غلبت(  الشيعة)  البصرة اهالي اغلب ،ان اخر جانب ومن جانب من هذا         

(  فيصل) بـ  والقبول السين، املذهب من اغلبهم االنفصال دعاة وان السيما  ، للطائفة املعارضة والنزعة السياسة

 (. العراق)  املركز عن االنفصال دون الوطنية باحلالة يؤمنون وكانوا ، العراق على ملكَا

 يف الزاوية حجر حتتل البصرة ان يف ، بريطانيا ملصلحة مهم اسرتاتيجي عامل هناك ،كان ذلك عن فضال        

 ، االوىل العاملية احلرب بعد ما مدة يف املنطقة هذه يف دائمَا حضورَا تتطلب اليت ، املنطقة يف الربيطانية املصاحل

 (.٣9) واجهضته املشروع اعاقت اليت املركزية املتغريات احد كانت الربيطانية السياسة فأن وبذلك

 : باالتي العراقية الدولة تشكيل قبيل البصريون بها تقدم اليت املطالب اهم تلخيص ميكن تقدم ما على      

:  احتادية صيغة على اجلوهر يف هذا ويعتمد ، للبصرة منفصل سياسي الستقالل خمططًا العريضة قدمت -٣

 حاكم)  او عربي(( امري))  وحيكمها ،((  الوصاية))  حتت(  املتحدتان والبصرة العراق واليتا)  توضع حيث

 ينتخبهم افراد ثالثة بني من املتحدتني الواليتني حاكم يعينه)  حملي حاكم ،وتسمية( العراق اهالي ينتخبه

 بها خاصة الشرطة رجال من وقوة اخلاص جيشها للبصرة يكون)  الداخلي واالمن الدفاع وقضايا(  البصرة جملس

 وتشرتك ، خارجية سياسة املقرتحة الفيدرالية للدولة ويكون ، الضرائب ونظام التشريع قضايا كذلك ،(

 ، واالوزان املقاييس ووحدة املالية، باإلدارة الدولة مع وتشرتك اخلارج يف السياسيني ممثليها تعيني يف الواليتان

 ( .٣١( ) والربق والربيد واملواصالت الطرق نظام ويف

 اصدارات يف تامة وسلطة – مطلق وظيفي اختصاص له يكون – منتخب تشريعي جانب للوالية يكون -9

 تشريع اي تعديل طلب او رفض( العراقية الدولة حاكم)  حق مع ، احملضة احمللية التشريعات على املصادقة

 واجلنسية ، التجنيس)  كقانون ، العراق ألهل العامة املصلحة وميس ، العامة بشؤون خيتص وذاتي حملي غري

 .العامة التنفيذية واألوامر ، القضائية االحكام وتنفيذ اجملرمني وتسليم( 

 ويف ، الواليتني كلتا ممثلي من متساو عدد يف مؤلف جملس من وتعديلها سنها يتم الوطنية املسائل هذه      

 (.٣0)فيه للبت الدولة رئيس ممثل على املوضوع ويعرض االمر يرجع اآلراء اختالف حالة

 العراق اكراد مطالب:  ثانيا

 وهي ، الكردية للمنطقة بالنسبة مميزة سياسة لبغداد احتالهلم بداية منذ االجنليز احملتلون اتبع         

 حتى السياسة هذه واستمرت ، بغداد يف الربيطانية باإلدارة املرتبطني السياسيني احلكام قبل من مباشرتَا ادارتها

 ضد يعملون كانوا انهم برغم( سيفر) معاهدة ببنود شكليًا ملزمني االجنليز وكان ، العراقية احلكومة تأليف بعد
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 الكيانات بعض اقامة اىل امليالني من تشرشل مستعمرات وزير وكان ، املناسب بالوقت وإللغائها البنود تلك

 السامي املندوب(  كوكس برسي)  ان حني يف ، الربيطاني االشراف حتت العراق يف املنفصلة الصغرية الكردية

 االشراف وحتت العراق، داخل العراقية، الكردية املناطق على االمكان جهد االبقاء يفضل كان الربيطاني

 (.٣0) الربيطاني

 وبني، عرقيا املتنوع العراق به حيكم اسلوب بوصفه الذاتي احلكم، ٣٩9٣ عام االول فيصل امللك طرح فقد       

 وفق على ستتأسس املركزية واحلكومة، الكردية الغالبية ذات الشمالية العراق(حمافظات) الوية بني العالقة ان

 كانت الكردية املنطقة ان علما، العراقية بالدولة اقليمهم التحاق بقبول االكراد اقناع يف منه رغبة، الفكرة هذه

 (٣6) األكراد وجهاء من خنبة يعاونهم انكليز موظفني من اداريا تدار

 جاءت وامنا الشريفيني، الضباط او فيصل للملك السياسي التفكري وليدة تكن مل الذاتي احلكم فكرة فأن لذا      

 املدة يف االنتداب دار يف الشرقية السكرترية( بيل  غرترود)  و ،( كوكس برسي) السر طرحه قد كان ملا امتدادا

 كانت اليت العراقية الوزارة حاولت املؤمتر ذلك انعقاد وقبل ،٣٩9٣\ اذار\ ٣9يف القاهرة مؤمتر عقد تلت اليت

 كانون يف العراقية بالدولة مباشرة العراق من الشمالي اجلزء احلاق مشروع اقرار( النقيب الرمحن عبد) يرأسها

 (.٣7) سكانه رغبات استطالع ،او الربيطانيني املوظفني استشارة دون ومن ، واحد جانب من ٣٩92 االول

 مت وبالفعل سيفر، معاهدة من بدال جديدة معاهدة ابرام احللفاء مع تركيا حاولت ٣٩9١- ٣٩99 عام ويف       

 فيما وتبني  ، وحقوقهم الكرد اىل االشارة كليا اهملت اليت ، ٣٩9١\متوز\90 يف لوزان معاهدة ابرام اىل التوصل

 .(٣8) يذكر وجود هلا يعد مل ، حبقوقهم املتعلقة سيفر معاهدة نصوص وكذلك ، للكُرد احللفاء وعود بأن بعد

 بها سينتفع كردستان جنوب يف كوردية دولة تأسيس حالة يف أنه من خشيت بريطانيا بأن يذكر من وهناك      

 (.٣٩)لوزان معاهدة يف الدولة هذه مثل اقامة أمر عن النظر صرفت ولذلك ، غريهم دون الروس

 ، تركيا وهي دول اربعة على موزعني ارادتهم من الرغم وعلى انفسهم، للكُرد وجد فقد امر من يكن ومهما     

 .العراق سوريا، ، ايران

 مايس من والعشرين احلادي يف السليمانية مدينة على االستيالء احلفيد حممود الشيخ دفعه الذي االمر     

 ادى مما كركوك على للسيطرة وتوجه عامًا حاكما نفسه وأعلن الربيطانيني السياسيني احلكام على وقبض ٣٩٣٩\

 ونفي حممود الشيخ وأسر الكردية القوات فرتاجعت احلركة لقمع يلزم ما واختاذ الربيطانية، احلكومة حترك اىل

 (92) طفيفة مناوشات بعد السليمانية مدينة احتالل بأعاده الربيطانية القوات وقامت اهلند، اىل
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 املناطق على املباشرة بالسيطرة السامي املندوب احتفظ ،٣٩92 عام العراقية احلكومة تشكيل وبعد       

 املناطق هذه ضم تؤيد االجنليزية السلطات وكانت ،٣٩99 أواخر حتى السليمانية على حاكمَا واستمر الكردية،

 اقتصادية، اضرار من الفصل هلذا ملا العراق عن املناطق هذه فصل مبكان الصعوبة من بأنه تذهب حيث العراق اىل

 (.9٣) وايران تركيا كردستان من وكاَل اجلنوبية كردستان بني ما االقتصادية العالقات انعدام ذلك برر اذ

 بروتوكول عقد بعد املباشرة هيمنته حتت السليمانية بقاء مسألة عن بغداد يف السامي املندوب وعدل       

 ان كما ، االخرى العراقية االلوية كبقية لواء السليمانية فعدت وبريطانيا، العراق بني ٣٩9١/نيسان من الثالثني

 النفوس وتطمني االوضاع لتهدئة منه حماولة ويف ، ٣٩9١\متوز\٣٣ يف املنعقدة جلسته يف العراقي الوزراء جملس

 :االتي القرار اصدر

 . الفنيني املوظفني ماعدا الكردية االقضية يف عربي موظف تعيني تنوي ال احلكومة ان -٣

 .الرمسية مراجعاتهم يف العربية اللغة استعمال عن الكردية االقضية سكان اجبار تنوي وال -9

 (99) املذكورة االقضية يف واملدنية الدينية والوظائف السكان حقوق جيب كما حتفظ ان -١

 ، جمددا حيكمها واخذ ٣٩9١ عام متوز يف عليها واستوىل السليمانية مدينة وهاجم عاد حممود الشيخ ان غري    

 هذه تأتي ومل ،٣٩9١ \متوز\ 90 يف لوزان معاهدة عقد عن وتركيا احللفاء بني املفاوضات اسفرت الذي الوقت يف

 (.9١) اسلفنا كما الكرد ذكر على املعاهدة

 هلم وتنكرهم الكورد عن ابتعادهم من جيعلوا ان اىل االنكليز دفعت لوزان بعد استجدت اليت االحوال ان       

 . العراق ، ايران تركيا، الثالث الدول من للتقرب وسيلة وحلقوقهم

 العراقية احلكومة متكنت اذ ٣٩90 عام متوز حتى السنة يقارب ما  السليمانية حيكم احلفيد حممود وبقي      

 للمنطقة بلجوئه جمددَا منها  الشيخ واخراج السليمانية على السيطرة اعادة من الربيطانية اجلوية القوة مبساعدة

 عام بإيران واالقامة العراق من اخلروج على اجرب حتى اجلبال تلك يف يتحصن وبقي ، هلا اجملاورة اجلبلية

٣٩97(90.) 

 للكرد واضحة  حقوق تذكر مل اليت الرابعة  الربيطانية – العراقية املعاهدة توقيع اثر وعلى٣٩١2 عام ويف      

 اىل احلفيد حممود بالشيخ ذلك ادى املعاهدة توقيع اثر على حصلت اليت واشتباكات احداث من ذلك تلى وما

 تهديدَا شكل مما ، املنطقة اهالي من العديد اليه وانظم  السليمانية اىل والعودة ايران يف اجلربي منفاه ترك

 تشكيل فيها منه طالب بغداد يف السامي للمندوب مذكرة ارسل انه خاصه ، العراقية احلكومة ملوقف خطريَا
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 االنتداب حتت احلكومة هذه تكون ان على خانقني حتى زاخو من املمتدة الكردية املناطق يف كردية حكومة

 بغداد يف السامي  املندوب من كل قام ذلك من بدال بل(.90) املطالب تلك على رد اي يستلم مل ولكنه الربيطاني

 مما االنذارات تلك رفض حممود الشيخ لكن  اتى ما حيث من احلدود وراء ما اىل بالعودة بإنذاره الداخلية ووزير

 واستمرت ،(96)السليمانية مشال وبنجوين جوراته منطقيت يف الطرفني بني مسلحة اشتباكات اندالع اىل ادى

 نفسه حممود الشيخ بتسليم ٣٩١٣ ايار من عشر الثالث حتى ٣٩١2 عام االول تشرين شهر من االشتباكات هذه

 االقامة له مسح اذ بغداد العاصمة اىل ومنها عانه اىل ثم الناصرية اىل ثم السماوة اىل نقلته واليت العراقية للسلطات

 .امالكه مصادرة السلطات تلك قررت ان بعد فيها

 الروح لتنامي نتيجة الذاتي احلكم يف الكرد لدى اآلمال جتددت الثانية العاملية احلرب اندالع وبعد        

 وكذلك( االمل)  هيأوا كحزب الكردية احلزبية التنظيمات وظهور ، الكرد من املثقفة العناصر صفوف يف القومية

  املتحدة كالواليات الدول بعض قبل من الذاتي احلكم عن والتحدث ، الكردية القومية الروح هذه تشجيع نتيجة

 (97)  واملانيا وبريطانيا

 تلك يف العسكري احلل جدوى بعدم  الربيطانية احلكومة خلفها ومن العراقية احلكومة ادركت وعندما        

 االساليب واتباع الوقت لكسب واملفاوضات احلوار اىل حتولت الثانية العاملية باحلرب بريطانيا النشغال املرحلة

 قائد مع والتقى ٣٩00 الثاني كانون يف وزرائها احد فأرسلت ،  الكردية املسلحة احلركة على للقضاء التكتيكية

  يأتي: فيما حصرها ميكن واليت ،(.98) الزائر الوزير اىل الكردية املطالب سلم الذي البارزاني مصطفى املال الثورة

 الكردية املوصل واقضية اربيل، ،السليمانية، كركوك الوية على حتتوي ممتازة كردية والية تشكيل -٣

 . وخانقني كمندلي دياىل واقضية ، الشيخان سنجار، ، عقرة ، عمادية ، زاخو و ، دهوك

 .الوالية يف رمسية لغة الكردية اللغة اعتبار -9

 .كردستان والية عن مسؤواَل يكون كردي وزير تعيني -١

 .الدولة وزارات من وزارة كل يف كردي وزير معاون تعيني -0

 .املركزية احلكومة اختصاصات من واخلارجية واملالية العسكرية الشؤون تبقى كردستان والية يف -0

 .للمتضررين التعويضات دفع -6

 .السجناء سراح واطالق املنطقة اىل املبعدين اعادة -7

 .السلطة واساءة الرشوة بأخذ اشتهروا الذين املوظفني نقل او عزل -8

 .املنطقة واعمار الطرق وشق ، واملستشفيات املدارس فتح -٩
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 ظلها يف املشروعة القومية امانيهم حتقيق امل على خريَا الكرد استبشر  ٣٩08 عام متوز احداث وبعد      

 والعشرين السابع يف الصادر املؤقت الدستور نص اذا خصوصا، للكرد الزمن من ملدة التفاؤل من جو العراق ،وساد

 اعلى وهو السيادة جملس تشكيل مت وكما ،((الوطن هذا يف شركاء واالكراد العرب ان))  على ٣٩08 متوز من

 البارزاني مصطفى املال بعودة آنذاك حكومة ومسحت ، كرديَا احدهم وعضوين رئيس من البالد يف دستورية سلطة

 الدميقراطي للحزب السياسي العمل اجازة منح ومت ، العراق اىل ورفاقه الكردستاني الدميقراطي احلزب رئيس

 السياسية االحزاب انقسام اىل ادى السلطة على الصراع ان ،اال(9٩) ٣٩62 عام شباط من التاسع يف الكردستاني

 (.١2) حينه يف املهمة الوطنية االحزاب لوائها حتت تظم كانت اليت الوطين االحتاد جبهة انهيار اىل ادى مما

 الذاتي باالستقالل فيها طالب عريضة الكردستاني الدميقراطي احلزب باسم البارزاني قدم ٣٩6٣ عام ويف       

 موصل – كركوك يف البرتول صناعة عائد من كبري قسط كردستان يف ينفق ان على العراقية الدولة نطاق يف املوسع

 اجليش تدخل ،٣٩6٣ ايلول شهر من عشر احلادي يف حرب فاندلعت ، الطلب قاسم الكريم عبد ورفض ،

 (.١٣)كردستان يف املوقف حلسم العراقي

 السلطة مع الكردية للقضية السلمي احلل اىل يتوصلوا ان الكرد حاول ، ٣٩6١ شباط 8 احداث وبعد      

 االعرتاف:  فورَا االتية التمهيدية الشروط حتقيق)  على املرسلة املذكرة واحتوت ، مطالبهم وارسلوا اجلديدة

 الدستور يف ثم ومن املؤقت الدستور يف هذا يدون ان وجيب ، املصري تقرير حبق الكردي للشعب القومية باحلقوق

 ، الكردية الوطنية احلركة يف لعالقتهم اعتقلوا الذين السجناء لكل العام العفو اعالن ، العراقية للحكومة الدائم

 سحب كردستان، عن االقتصادي احلصار رفع ، مناصبهم اىل احلكومية املؤسسات من طردوا الذين مجيع واعادة

 جغرافية حتديد ضرورة اىل املذكرة اشارت وكما ، والثقة التفاهم من جو خللق كردستان من احلكومية القوات

 للشعب القانونية املطالب املذكرة احتوت كما ، الكردي القومي والتنفيذي التشريعي اجمللس وتأسيس كردستان

 الكردي والوطين اجليش تأسيس على ايضَا املذكرة احتوت الذي الوقت ويف ، والثقافة االقتصاد جمال يف الكردي

 اخلارجية السياسة املركزية احلكومة تولي اىل اشارت املذكرة فأن ، كردستان منطقة يف العسكرية املدارس وفتح

 ،(١9) للبالد اخلارجية االقتصادية والعالقات

 ، كردستان مدن مجيع يف النار بإطالق بدأ عسكريا ردَا ٣٩6١ حزيران يف العراقية  احلكومة رد وكان      

 .املواطنني من العديد واعتقال

( عبدالسالم) اعلن البعثيني حكم انهيار بعد ،(  عارف السالم عبد)  حكومة زمن يف افضل احلال يكن ومل     

 بأنه له موضحا( الربزاني) له واستجاب. الكردي الشعب حبقوق االعرتاف يف ورغبة ، البالد يف جديدا دستورا
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 ولكننا نبدأها، ولن احلرب نريد ال فنحن عاداَل نعتربه حنن واضح موقفنا ان: ))  قائاَل وصرح ، السالم رجل

 دافعنا الذي التصميم بنفس انفسنا عن سندافع فأننا هومجنا واذا ، ادواتنا وتوحيد الذاتي حكمنا تدعيم سنواصل

 (.١١( ) احلرية اجل من نضالنا نتيجة ابدا شك ال وحنن ، والبعثيون قاسم هامجنا عندما به

 على سيء وقع ذا كان والذي ٣٩60 عام ايار من الثالث يف اجلديد املؤقت الدستور احلكومة اصدرت وقد      

 على منه الثالثة املادة يف نص والذي ٣٩08 متوز من والعشرين السابع دستور عن تراجعَا شكل ألنه العراق كرد

 (.١0) العراق يف شركاء واالكراد العرب كون

 ويف ،( ١0) للحكومة ملموس جناح حيقق ان دون كامال عاما واستمر القتال استؤنف ٣٩66 اوائل ويف      

 شقيقه اىل سلميَا السلطة نقل ومت ، مروحية طائرة حادث اثر على احلياة عارف عبدالسالم فارق نيسان

 البعث حزب جميء حتى الطرفني بني سالم واال حرب اال حالت املرحلة تلك يف واستمرت ، عارف عبدالرمحن

 املشوب اهلدوء من فرتة بعدها وسادت ٣٩68 متوز من عشر السابع يف الثانية للمرة احلكم اىل االشرتاكي العربي

 سياسة يف التغيري مالمح اخذت انه غري ،(١6) ٣٩6٩ عام يف القتال من شديدة موجة اعقبتها ما سرعان باحلذر

 احلزب هلذا السابع القطري املؤمتر مقررات خالل من وذلك بالظهور تبدأ الكردية القضية جتاه البعث حزب

 (.١7) الكردية املسألة ملعاجلة منه كبري جزء يف خمصصَا كان والذي ٣٩6٩ الثاني كانون يف واملنعقد

 ٣٩6٩ عام ونيسان اذار شهري خالل( جواد ناجي سعد) الدكتور يرى كما جاءت الفاصلة النقطة ولكن      

 الكردية احلركة مع التفاوض خالل من الكردية للمشكلة السلمي احلل اىل اللجوء بوجوب احلكومة اقنعت حيث

 جناح:  اوهلما ، ثالثة ألسباب ذلك يعزو وهو البارزاني، مصطفى املال بقيادة الكردستاني الدميقراطي واحلزب

 ايران قرار هو اهمية واالكثر وثانيها ، ومتطورة جديدة بأسلحة كركوك يف  النفط منشآت مهامجة يف البيشمركة

 املتزايدة العراق مشاكل فهو الثالث السبب اما ، العراق مع املعقودة ٣٩١7 عام معاهدة  بإلغاء ٣٩6٩ نيسان يف

 .االجنبية النفط شركات مع

 الثاني كانون يف بينهما الفعلية املفاوضات بدأت الطرفني بني املتبادل والتودد النبض جس حماوالت وبعد      

 الغنية كركوك مدينة حول ابرزها كثرية خالفات وجود بسبب بطيء املفاوضات سري كان ، بغداد يف ٣٩72 عام

 حسني لصدام احملمومة اجلهود ان غري ، الفشل حافة اىل وصلت املفاوضات هذه ان القول وميكن بالنفط،

 احلادي بيان وصدور اذار اتفاقية توقيع وبالتالي ، فيها االخر البعض وتأجيل اخلالفات بعض تذليل عن امثرت

 الذاتي، احلكم يف الكردي الشعب حبق العراقية احلكومة قبل من صريح اعرتاف اول يعد الذي اذار من عشر

 (.١8) امليدان هذا يف السبق عصب الثانية البعث حكومة سجلت وبذلك
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 حول الكردية واحلركة الدميقراطي احلزب وبني احلكومة بني كبرية خالفات بعد فيما حصلت انه غري    

 واثناء املفاوضات اثناء سادت اليت الروح عن تراجعت احلكومة بأن جليَا وظهر ، الذاتي احلكم تطبيق اسلوب

 الذاتي احلكم قانون إصدار اىل العراقية باحلكومة حدا الذي احلد اىل اخلالفات تلك وتفاقمت االتفاقية، توقيع

 كركوك استبعاد وكذلك ، الكردية احلركة استشارة دون واحد جانب ومن ٣٩70 لسنة ١١ رقم كردستان ملنطقة

 الذي االمر، الذاتي احلكم منطقة من الكردية االقضية من وغريها والشيخان وسنجار وكفرى ومندلي وخانقني

 ،٣٩70 اذار حتى ٣٩70 اذار من تقريبا سنة ملدة القتال هذا واستمرار بضراوة الطرفني بني القتال جتدد اىل ادى

 الكردية احلركة حاصرت اليت اذار من السادس اتفاقية على اجلزائر ومبساعدة وايران العراق من كل وقع حيث

 (.١٩)املسلح النزاع وانهاء

 من صاحبها وما وخارجية داخلية ألسباب الكردية القضية حلل املبادرات مجيع فشلت نرى تقدم ومما      

 من الكردية احلركة متكنت ،ولكن(  كردستان ومنطقة – املركزية احلكومة)  الطرفني لكال ومادية بشرية خسائر

 ذلك يف وساعدها املنطقة، يف التحتية البنى تدمري نتيجة الصعوبة بالغة وبصورة تدرجييا العمل ميدان اىل العودة

 واضطر ، ٣٩٩2 عام للكويت العراق غزو ذلك وبعد ،(٣٩88 -٣٩82) االيرانية – العراقية احلرب اندالع

 يف سيطرتها املركزية السلطة فقدت اذ ، ٣٩٩٣ الثانية اخلليج حرب خالل منها لالنسحاب العراقي اجليش

 لتطوير جديد اتفاق عن اسفرت الكردية االحزاب مع مفاوضات واجرت ، اجلنوبية احملافظات على االمر بادئ

 املعارضة بإلغاء املركزية احلكومة متسك نتيجة ايضَا فشلت املفاوضات هذه ولكن ، ٣٩٩٣ متوز يف الذاتي احلكم

 ضغط حتت الحق تطور ويف ، املفاوضات من واملوصل كركوك يف النفط مناطق واستبعاد بالشرعية وااللتزام املسلحة

 الواليات تزعمته والذي الكردية، املنطقة من باالنسحاب  املركزية السلطة اضطرت ٣٩٩2 عام بعد الدولي الواقع

 السياسي الفراغ هذا ادى ، العراق مشال يف(  األمنة املناطق) بـ عرف ما باستحداث وبريطانيا االمريكية املتحدة

 الدميقراطي احلزب)  الرئيسني احلزبيني من ذاتي حبكم تتمتع املنطقة واصبحت الكردية القيادات عودة اىل

 برملان قيام اىل ادت كردستان يف انتخابات ٣٩٩9 عام واجريت ،(  الكردستاني الوطين واالحتاد – الكردستاني

 حتالفات يف تغري اىل ادت(  وتركيا ايران)  تدخالت ان غري ، كردستانية حكومة وتشكيل املنطقة يف كردستان

 \٣0 واشنطن يف النزاع لفض االمريكية املتحدة الواليات تدخلت حتى مسلح نزاع اىل افضى الذي االمر احلزبني

 (.02)عراقي سياسي نظام أي مع الكردية للعالقات مستقبلي كشكل الفيدرالية صيغة على واالتفاق ٣٩٩8 ايلول

 مستقبل وحتديد اخلارج يف العراقية املعارضة مؤمترات يف للمشاركة الكردية السياسية القوى نشطت وبذلك       

 توج حتى قبلهما من واالخر احلني بني – الفيدرالية – طرح وبدأ ، السابق السياسي النظام زوال بعد كردستان
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 املتعددة بأطرافها العراقية املعارضة عقدته الذي االجتماع يف العراق يف – الفيدرالية – اقامة اىل بالدعوة االمر هذا

 (.0٣) 922١ الدين صالح مؤمتر يف اخرى مرة واكدته(  9229\ االول كانون\ ٣0-٣0)  يف لندن يف

 القوى سارعت حتى 922١\0\٩ يف(  922١- ٣٩68)  السابق السياسي النظام انهيار حتقق  ان وما       

 وثبته ،9220 عام اجلديدة العراقية الدولة ادارة قانون فأقر ، سابقَا عليه االتفاق مت ما اىل العراقية السياسية

 .9220 لعام والنافذ الدائم العراقي الدستور ايضَا

 الثاني املبحث

 الفيدرالي اخليار  وأسباب عوامل 

 العراق يف فاعل سياسي نظام لبناء اسرتاتيجي كخيار الفيدرالية اعتماد تربر حقيقية اسباب عدة توجد         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    العراقية املعارضة لدى االدراك تنامى(  ٣٩٩٣- ٣٩٩2)  الثانية اخلليج حرب انتهاء فبعد ، احلاضر الوقت يف

 اطروحة بدأت االساس هذا وعلى وسياسيا، اداريا العراقي اجملتمع وتنوع بتعدد االعرتاف بضرورة السياسية

 االطراف خصوصا – العراقية املعارضة اطراف بعض عند السياسية االدبيات يف اهمية حتتل العراق فدرالية

 وبعد والكرد، العرب بني الصالحيات تقاسم فيها األساسية فالنقطة العموميات اطار يف بقيت انها اال ، الكردية

 – االحتادي النظام)  للحكم اجلديدة الصيغة عن االعالن مت 922١ \0 \٩ العراق يف السياسي التغيري

 (.الفيدرالي

 حول املطولة املناقشات بعد وخباصًة كبرية بصورة( 922١) عام بعد العراق يف الفيدرالية مصطلح ساده       

 من الفيدرالية موضوع كان وقد الدستور، ذلك على شعيب تصويت من تاله ،وما اجلديد العراقي الدستور صياغة

 بعد، ُيحسم مل الفيدرالية موضوع ولكن النهائي، بشكله خرج أن إىل الدستور مسودة على اخلالف قضايا ابرز

 اختلفت وقد العراقي، الشعب أوساط بني الفيدرالية فهم يف كبري قصور هناك أن الباحثني من العديد وجد وقد

  القائم، للوضع إنقاذ اآلخر البعض اعده بينما للعراق، تقسيم البعض اعده إذ اجملال، هذا يف التفسريات

 بني فيدرالية دول أربعة هنالك أن جند دولة ٣82 يرتب الذي البشري التطور حول املتحدة لألمم تقرير وحبسب

 تأتي بقليل بعدها املتحدة؛ والواليات بلجيكا، كندا، أسرتاليا،: وهي احلياة نوعية حيث من دول ستة أفضل

 من شكال   بوصفها السياسي وللنظام والدميقراطية للحرية مناسبا شكال الفيدرالية تكون وقد.  وأملانيا سويسرا

 تكون لن األحوال كل يف وهي املكونة وفصائله الشعب قطاعات مجيع بني السلطات لتوزيع العادل التقسيم
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 دراسات يتطلب وهذا الدولة إلدارة النظامي الشكل هذا بأهمية الشعب بأقناع بل املسبقة بالشروط وال باإلكراه

 . وعميقة واسعة وإحصائية سكانية دراسات تتطلب و وعميقة واسعة ومالية اقتصادية

 جديد نظام إىل بسيطة موحدة دولة من العراقية الدولة شكل ليغري(  9220)  لعام العراق الدستور جاء لقد       

 هو ما عن كبري حد إىل ختتلف مبادئ على ويبنى خبصائص يتميزه الذي الفيدرالية املركبة الدولة نظام هو

 فيما املعقدة السياسية الديناميكية يف دورًا العراق يف الطائفية لعبت وقد ، البسيطة املوحدة الدولة يف موجود

، دياىل، الدين صالح) سنية سيطرة حتت حمافظات يف فيدرالية حتركات هناك كان. البالد فيدرالية خيص

 طائفية الغري اجلماعات أن كما اجلنوب حمافظات وبقية ،( البصرة) شيعية سيطرة حتت حمافظات و( األنبار

 مؤخرًا الدعوات بعض هناك كان ، العراق جنوب أقصى يف خاصة الفيدرالية، اجتاهات يف دورًا لعبت أيضًا

 الشيعية و السنية الطوائف قادة بني يبقى الطائفي التوتر لكن، طائفية ليس و جغرافية أسس على لتقسيمات

 الفيدرالي النظام باستمرار السابق العراقي الوزراء رئيس املالكي نوري عارض قد و ،( 09)للفيدرالية الداعمني

 .للبالد قائدًا بوصفة قوته من جزء منه ينتزع أن شأنه من الذي

 لكن(.KRG) كردستان إقليم حكومة هو ١١٢٢ أواخر منذ املوجود و الوحيد الفيدرالي اإلقليم ان      

 - الوسط يف) السنية و( البالد جنوب) الشيعية املناطق كال يف للفيدرالية الداعمة التحركات يف زيادة لوحظت

 غنية حمافظات عدة من بالفيدرالية مطالبة أصوات تعالت ، اجلنوبية املناطق ففي ، ١١٢١ عام منذ( الشمال

 ثباتًا اجلنوب حمافظات أكثر كانت البصرة لكن(. البصرة،  قار ذي، ميسان) منها العراق جنوب يف بالنفط

 بالدفع الشيعة العلمانيني من معظمهم السياسيني من كادر قام ١١١٢ عام يف و. بالفيدرالية ورغبة  ووضوحًا

 فإن، للفكرة الداعمني حسب و. املركزية بغداد حكومة لسلطة مباشرًا حتديًا بذلك مشكلني، مستقل إقليم إلنشاء

 النفط من العراقي االحتياطي معظم وجود من الرغم على و أنه ،هو باالستقاللية املطالبة عوامل أهم من واحدًا

 كما. النفط عائدات من العادلة حصته أبدًا يتلق مل الفقري اجلنوب أن إال ، اخلليج رأس على البصرة من بالقرب

 ببغداد يثقون ال بأنهم جيادلون كانوا الشيعة السياسيني أن ذلك. خالف موضع كانت أيضًا الطائفية األمور ان

 و قرنة مناطق يف العراق جنوب يف بالفيدرالية الشعور تركز.   السابقة البعثية احلكومة ظل يف القمع من عقود بعد

 صغري فيدرالي إقليم إىل البصرة لتحويل طائفية غري برامج على الرتكيز مييل حيث ، البصرة حمافظة يف الزبري

 (.0١)الشيعية هم و سكانه معظم طائفة من بداًل تارخيه و جغرافية اؤسس على
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 يف اإلسالمية للثورة األعلى اجمللس باسم سابقًا املعروف و( ، ISCI) العراق يف األعلى االسالمي اجمللس وبعد

 جنوب يف ذاتي حبكم تتمتع شيعية ملنطقة الداعمة الرئيسية السياسية الفصائل من واحد هو( ، SCIRI) العراق

 . العراق

 يف للفيدرالية املؤيدة للمشاعر عام انتعاش هناك كان( االنبار حمافظة) والغربية الشمالية املناطق ويف        

 الربملان رئيس قبل من بريطانيا إىل زيارة عنوان حتت. 92٣٣ عام أواخر حبلول السنية األغلبية ذات  املناطق

 بغداد حكومة أن يشعرون العراق يف السنة بأن قال النجفي فإن BBC ل ووفقًا النجفي، أسامة السابق العراقي

 مضطرون أنفسهم العديد سيجد حتسن أي يطرأ مل حال ويف. الثانية الدرجة من كمواطنني تعاملهم املركزية

 العراق مشال – وسط الدين، صالح حمافظة تعترب اذ(. 00")جغرايف أساس على فيدرالي إقليم" بإنشاء للمطالبة

 شهر ففي. 9220 فرتة بعد ما يف الفيدرالي احلراك يف الرئيسية السنية املناطق من واحدة بغداد العاصمة ومشال

 املنصوص لإلجراءات مباشرة معارضة يف الفيدرالية بإعالن الدين صالح حمافظة جملس قام 92٣٣ األول تشرين

 ذلك يتم ،و الفيدرالية يقرر من هم احملافظة ناخيب بل السياسيني ليس بأن تقول اليت و 9220 دستور يف عليها

 القرار رفض الذي املالكي نوري الوزراء رئيس حكومة قبل من صارمة مبعارضة احملافظة قرار جوبه. استفتاء عرب

 . الدم من أنهر و العراق تقسيم" إىل يؤدي أن شأنه من" طائفي أساس" على األقاليم تكوين أن قائاًل

 ارتفعت احلوجية اعتصام ساحة اقتحام بعد وبالذات( 92٣١) بداية يف الغربية املناطق اعتصامات وبعد       

 الشيعية واألحزاب احلكومة أعلنت املرة، وهذه الغربية، املناطق يف أقاليم أو إقليم إنشاء اىل تدعو سنية أصوات

 على العراق بتمزيق تساهم باعتبارها السنية للمطالب معارضتها عن( االسالمي االعلى اجمللس) فيها مبا احلاكمة

 حبكم  تأمل مازالت اليت السنية الفصائل قبل من قوية اعرتاضات سين إقليم إلقامة الدعوة كما طائفي، أساس

 سابق وقت يف تطالب كانت واليت السنية، للفكرة الشيعية املكونات بعض مهامجة سبب أما مركزيا، العراق

 السلطة، من حرمانهم عقود وتعويض العراق، كل على سيطرتهم بإمكانية اعتقادهم اىل يعود فإنه خاص، بإقليم

 (.00)سيطرتهم حتت من( القسم) خروج على يوافقون ال فإنهم( الكل)على يسيطرون داموا وما

  العراق يف فدرالي نظام إلقامة  املساعدة واألسباب العوامل  ابرز بيان وميكن    

 السياسي العامل:  والأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         هــــو الفيــــدراليات اقامــــة اىل العمليــــة الناحيــــة مــــن دعــــت الــــيت العوامــــل احــــد ان        

ــاط ــات ارتب ــدول او اجملتمع ــروابط ال ــات ، ســابقة سياســية ب ــة املتحــدة كالوالي ــة االمريكي ــيت عشــر الثالث  ال
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ــت ــرتكة كان ــة يف مش ــة الكونفدرالي ــد االمريكي ــتقالهلا بع ــذ اس ــى ٣778 من ــا حت ــام اعالنه ــدرالي النظ  الفي

٣787(06.) 

- ٣٩9٣)  العراق حكم يف السابقة السياسية التجربة فان ، العراقي بالشأن حبثنا موضوع يف يتعلق فيما        

 للسلطة، الشديد املركزي الطابع ذات الشمولي احلكم امنوذج سيادة اىل افضت سلبيه ظواهر افرزت قد(  922١

 القيادة زمام بيدهم اخذوا من اشارة رهن موضوعة سلطة اداة كانت العراقية الدولة ان( : ))  تيب تشارلز)  يقول

 بقاء تضمن اليت املوارد بإدارة انشغلوا فقد ، القيادة يف املوجودين لألشخاص البعيدة الطموحات كانت ومهما ،

 التفرد نتيجة ومعنوية مادية كوارث(  وجمتمعا دولة)  بالعراق احلق السلطة تركيز وان ،( 07(( ) بيدهم السلطة

 حتت واحد وشخص واحد حبزب واجملتمع الدولة واختزال العراقي الشعب تهميش قبالة السياسي بالقرار

 . والسياسية املدنية احلريات غياب اىل ادى وهذا ، االقتصادية والتنمية الوطنية الوحدة حتقيق دعاوى

)  الكردية املنطقة انفصال نتيجة ٣٩٩٣ عام بعد وتطبيقها الفيدرالية اىل للدعوة االوىل االنطالقة وكانت       

 اخلاصة الظروف سياق يف واقعا امرًا اصبحت واليت العراق يف فيدرالية جتربة اول بتأسيس والشروع(  االمن املالذ

 فينا)  مؤمتر من بدًا السياسية املعارضة مؤمترات حفلت وقد ، خاصة الكردية واملنطقة عامة بالعراق جرت اليت

 الدولة اقامة عرب بالفيدرالية املطالبة اىل السياسية القوى معظم بدعوات(  9229 الدين صالح)  مؤمتر اىل( ٣٩٩9

 للكرد املصري وتقرير ، االجتماعية والعدالة واملساواة احلرية اساس على تقوم اليت واالحتادية الدميقراطية العراقية

 تطبيق على الكرد اصر وقد ، العراقية الدولة ادارة يف املعتمد السياسي للنظام نوعي كبديل دميقراطي عراق ضمن

 ، القديم السياسي النهج ترفض ايضا فهي واالثنية الدينية االقليات اما دستوريا الفيدرالي النظام يف مطالبهم

 بنظام االخذ فان وعليه ، اجلديدة العراقية السياسية احلياة معادلة يف هامشا رقما تكون ان تقبل ال ألنها

 الفصل اجلانب اىل املركز من بالسلطة االستئثار دون واحليلولة وعاموديا افقيا السلطة توزيع يف سيسهم الفيدرالية

 . الدميقراطية املمارسة عن تعبري وهو ، الثالث السلطات بني

 الرؤيا مبقاييس بل واجلغرافيا، القومية مبقاييس وضعها ميكن ال العراق يف احملتملة الفيدرالية قضية إن      

 الشرعية الدولة وقيمة ضرورة االجتماعية واحلركات السياسية األحزاب إدراك على تقوم اليت الثقافية/السياسية

 يف: أي للمجتمع، الذاتية لإلدارة العقالني التنسيق فهي املدني، واجملتمع االجتماعي الدميوقراطي والنظام

 السياسي النظام هي فالفيدرالية الفيدرالي، البديل هو هنا واملقصود ،( 08) االجتماعي الدميوقراطي النظام

 حباجة إنه بل األخرى، واألقليات السنة مصاحل أو الشيعة مصاحل أو الكرد مصاحل على يقتصر فال واالجتماعي،



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                              العدد العاشر            

 
 
 

222 
 

 وحقوق املواطنة مبدأ أساس على القانون أمام املطلقة ومساواتهم اجلميع حبقوق يقر فيدرالي/دميوقراطي نظام إىل

 .واإلنسانية املواطن حقوق من يتجزأ ال جزء فهي والثقافية واملذهبية والدينية القومية احلسابات أما اإلنسان،

 السابق السياسي النظام تركها اليت واخلالفات التشققات إن برهنت السياسي التغيري بعد سنني جتربة إن       

 رمبا حاًل الفيدرالية ُتعد لذا انهياره، بعد حتى امتدت قد واالستئثار واإلقصاء احلروب ومآسي العراقي الشعب يف

 .والثروة السلطة توزيع معضلتا هما العراق، يف جيري ما كل وراء تقفان ملشكلتني منه مفر ال

 العراقي اجملتمع تنوع او االجتماعي العامل: ثانيا

 او اللغة حيث من كان جانب أي يف متجانسة واحد طائفة من اكثر وجود اجملتمع يف بالتنوع نقصد        

 .واحدة دولة يف متعددة وطوائف واديان قوميات وجود أي ، الثقافة او االصول او املعتنق او التاريخ

 او املذهب او الدين او القومية يف االختالف عوامل تصبح التعددية اجملتمعات يف بأنه ننكر ان ميكن وال       

 التعدديات تلك مع التعامل جير مل ان ومتاسك توحيد عوامل ال للمجتمع ومتزيق تفريق عوامل الثقافة او اللغة

 (.0٩)العصر روح وفق

 الربع واىل االوىل العاملية احلرب بعد ما اىل احلالية وحدوده تكوينه يف يرجع كدولة احلديث العراق ان       

 ، االجتماعية االنتماءات فيها تتعدد اليت الدول من يعد بل ، متجانسا جمتمعا يعد ال إذ املاضي القرن من االول

 وهناك ، والشبكي واالشوري والرتكماني والكردي العربي)  فهناك ، واملذهيب واالثين والديين القومي التعدد أذ

 احملافظة اىل تنزع وهي ، الثقافية خصوصيتها هلا الرتكيبات هذه ان ،(  واليزيدي والصابئة  واملسيحي املسلم

 والدينية القومية خصوصيتها على احملافظة اىل يؤدي ومبا ادارتها، ويف نفسها تنظيم يف الالمركزية اىل شك بال

 بني املختلفة والطوائف القوميات هذه افراد والءات توزع تقدم ما على يرتتب وقد ، والثقافية واللغوية والطائفية

 (:02)٣٩١9 عام املشهورة رسالته يف فيصل امللك بينه ما وهذا ، للوطن الوالء وبني اخلاصة  انتماءاتها

 ابرزها من واليت العراق يف جرت اليت املتكررة السكانية االحصاءات يف اجملتمع تنوع حقيقة تأكدت وقد     

 الذي نسمة الف 0٩9 و مليون العراق سكان عدد كان عندما ٣٩٣٩ عام الربيطانية االدارة اجرته الذي االحصاء

 (:0٣) االجتماعية املكونات عدد من يتكون العراقي اجملتمع ان بني

 تتحول اذ االجتماعي املستوى على اجيابي انعكاس -  االقاليم – قيام بان االستنتاج ميكن تقدم ما على      

 تؤدي ألنها وثباتًا استقرارًا تزيده العراقي اجملتمع كيان يف قوة عوامل اىل الفيدرالي النظام يف اخلصوصيات تلك

 يف بنفسها نفسها وحكم وتقاليدها تراثها وابراز بها اخلاصة وتطلعاتها لطموحاتها الفرعية االنتماءات اشباع اىل
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 يف اجيابي تأثري من لذلك وما ، والكبت احلرمان من ختلصها عليه يرتتب الذي االمر ، امورها من كبري جانب

 والقواسم الوطنية الثوابت على املختلفة اجلماعات وتالحم وتقارب والدينية القومية احلساسيات من التخفيف

 تبنت اليت الدول جتارب وبنجاح اكدته ما هذا ، للوطن الوالء مستوى زيادة اىل يؤدي قد مما ، املشرتكة

 (. اهلند ، بلجيكا ، املانيا ، اسرتاليا ، كندا ، سويسرا) مثل الفيدرالية

 تسيطر جمموعة أّي فيها تكون مركزية حكومة حتتكرها اليت السلطة وذا ودينيًا عرقيًا املنقسم اجملتمع إن       

 العقل يف االقل على كذلك ،وهي قاطبة البالد مقدرات على كامل بشكل السيطرة بإمكانها احلكومة، تلك على

 ختدم وطنية حكومة بانها منافسيها تقنع أن جملموعة ميكن ال لذلك االخرى، االجتماعية للمجموعات اجلمعي

 الدينية/اإلثنية اجملاميع إن إذ النموذج، هذا مثل تكسر أن املمكن من الفيدرالية ولكن متساوي؛ بشكل اجملتمع

 فأن ، الفيدرالي النظام ظل يف بها اخلاصة مناطقها يف( أغلبية) احلقيقة يف هي اجملتمع، يف أقليات هي اليت

 فيها تعيش اليت املناطق على السيطرة يف الدميوقراطية العملية استعمال تستطيع األقلية ذات اجلماعات تلك مثل

 احلكومة يف متثيل هلا يكون األقليات أن ذلك عن فضال الدولة،/الوطن عموم يف أغلبية لديهم تكن مل وأن ،

 انتخابات بقبول لألقليات املمكن من ألن داخلية صراعات حدوث متنع الفيدرالية فان عليه، بناًء  االحتادية،

 ذلك من الرغم على مبقدورها فأن الوطنية باالنتخابات الفوز تستطع مل وأن حتى الدميوقراطية، املركزية احلكومة

 (.09)بها اخلاصة املنطقة إقليم حكومة انتخابات  عرب ومصاحلها حقوقها محاية

 ترتكز العراقي، واجملتمع الدولة، أمام حقيقة حتديات متثل العراق يف واملذهبية العرقية االنقسامات إن      

 يف مير العراق وان السيما) هلا احللول إجياد يتم مل إن وهذه ، سياسيا منضبط الغري اجملتمعي االختالف على

 إجياد فأن وعليه، العنيفة، الداخلية الصراعات استمرار اىل تؤدي قد التحديات هذه مثل فأن( التحول مرحلة

 فعالة تكون لن الدميوقراطية فأن ذلك  عن فضاًل الفيدرالية، عرب استفحاهلا من واحلد االنزالقات هذه ملنع طريقة

 (.0١) والثروة السلطة على السيطرة يف الالمركزية رافقتها إذا إال

  السلطة بني قطيعة أو فجوة خلق قد املاضية العقود طيلة السياسي االستبداد تراكم فإن العراق، حالة ويف      

 املؤسسات يف متثيلها وعدم املتعددة اجملتمع حاجات استيعاب عن السلطة عجز مردها واجملتمع السياسية

 حصل إن فما والسياسي، االجتماعي وثقلها الدميوغرافية نسبها تساوي بدرجة واألمنية والعسكرية السياسية

 العودة وأصبحت األثنية، املذهبية، القومية، احلساسيات أغلب السطح على طفت حتى 922١ السياسي التغيري

 فأن وعليه اجلماعات، هذه استيعاب يؤمن جديد نظام وجود من فالبد متعذرًا، أمرًا السابق السياسي النظام إىل

 .مستقباًل حتصل أو حصلت اليت للمخاطر حدًا يضع أن باإلمكان الفيدرالية مببدأ التفكري
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 االقتصادي  العامل:  ثالثا

 اجلوانب تتوقف العامل هذا وعلى ، والدول اجملتمعات حياة يف كبرية اهمية ذا االقتصادي العامل يعد      

 ميثل وهو كانت سلطة ألي االهمية غاية يف هو فاالقتصاد ، اجملتمع يف والقانونية السياسية وبالتالي االجتماعية

 الواجبات وتنفيذ باملهام القيام الن ، الدولة يف االصعدة كل على مباشر تأثري ،وله بلد لكل الفقري العامود

 . قوي اقتصادي وجود يتطلب

 إىل وصريه كبرية، بأعباء العراقي االقتصاد كاهل أثقل قد السابق السياسي النظام فإن العراق، حالة ويف     

 عن فضاًل ،922١ حتى ٣٩82 عام منذ العسكرية االعمال بسبب الدولة ميزانية وإضعاف مفكك، اقتصاد

 نفطي احتياط لثاني العراق احتالل ومع العسكري، النهج واستمرارية والشمال اجلنوب ضد العسكرية احلمالت

 ومعدل ،( الفرد) احلاكم سيطرة إن إذ العراقي، اإلنسان حقوق انتهاك عوامل من عاماًل كان النفط هذا العامل يف

 البنية يف انهيارًا سبب مما العراقية للمعارضة القمع قوة النظام امتالك إىل قادت الشمولية السلطة بيد الثروة

 العراقي للشعب معاناة من سببته ملا املركزية احلالة مغادرة وألجل ، والثقافية واالقتصادية واجملتمعية السياسية

 توزيعًا تضمن أن ميكن االحتادية الصيغة بأن الفيدرالية إىل للداعني رؤيا فهناك االقتصادي، اجلانب يف سيما

 العراق حمافظات أغلب يف واملنتشرة املتعددة الطبيعية بثرواته يتميز العراق إن إذ ، البالد لثروات عدالة أكثر

 بناء إعادة وباإلمكان الدينية والسياحة العامة السياحة ومصادر للزراعة الصاحلة واألراضي منها، النفط السيما

 النظام إن إذ املوارد، هلذه األمثل االستغالل عرب التجارة يف احلال هو كذلك وتطويرها، الوطنية الصناعات

 ومساهماتها اإلقليم أهمية من تزيد حقيقية تنمية وخلق احملليني، السكان حاجات لتلبية فرصة خيلق الفيدرالي

 مشكلة من واحلد ، احملافظات تنمية يف التوازن وإعادة للسكان، جيد معاشي مستوى وحتقيق احمللي الدخل يف

 األقاليم تنشيط عن فضاًل الواحد، البلد إطار يف اجلغرافية املناطق خمتلف بني والتنمية التطور درجة تفاوت

 األقاليم بني تنافسية حالة الفيدرالية ختلق أخرى جهة ومن جهة، من ،هذا(00) مواردها واستثمار املهمشة

 الغنب رفع على تساعد إنها أي للمجتمع، احلياتية األصعدة على وحامسة مهمة نوعية نقالت حتدث أن ميكن

 اهلوة من جزء ردم يف وتساعد العراقي، اجملتمع يف عديدة اجتماعية وفئات بشرائح حلق الذي واحليف

 يسهم إدارة  عرب إال ذلك حتقيق ميكن وال االجتماعية، والشرائح الفئات خمتلف بني واملعيشية االقتصادية

 التنمية لتحقيق معهم والتعاون سيطرتهم حتت املتاحة املوارد ووضع اختيارهم يف األقاليم حمافظات سكان

 يف املتبادلة االعتمادية عن فضاًل املركزية، احلكومة على حكرًا االقتصاد يعود ال حتى ،(00) مناطقهم يف والتطور

 .احملافظات بني التجارة
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 الثقايف العامل:  رابعا

 تأرخييًا فيه ومتجذر أصيل تنوع وهو والفاعل، القوي حبضوره ماثاًل يزال وال الثقايف والتنوع التعدد كان        

( مثال كندا أو املتحدة الواليات يف الوضع عليه هو ما حنو على) اهلجرة عن ينشأ مل فهو وجغرافيًا، وجمتمعيًا

 من الرغم على احلالية صورته التنوع هذا أختذ حتى قدمية، جدا زمنية مدد عرب وتبلور تارخييا موجود هو وإمنا

 أصيلة، مطالب ذات جعلتها والثقايف التارخيي وجودها أصالة فإن لذلك وتبعًا وتنافسها، اجلماعات هذه تسيس

 انتماءاتها وتعدد بتنوع ،(06)الثقافية ذاتها عن والتعبري السلطة يف املشاركة يف التشديد يف تنحصر تكاد وهي

 حتى ٣٩9٣ عام منذ العراق على تعاقبت اليت العراقية السياسية األنظمة إن غري ، واملذهبية والدينية القومية

 أو الثقايف، االستيعاب صعيد على سواًء الثقافات، هذه واستيعاب احتواء عملية تدير أن تستطع مل 922١ عام

 .السلطة اقتسام ،أو املؤسسي االستيعاب أم املادي، االستيعاب

 اخلاصة اهلوية تأكيد يف والرغبة الذاتي االستقطاب من عالية درجة بوجود يتميز العراقي اجملتمع ان ومبا      

 السلطة سطوة اىل منه كبري جبزء يعود االستقطاب هذا تؤكد.  شاملة اهلية حرب حصول وعدم ، منها لكل

 ورسختها، االستقطاب حالة عمقت نفسها السلطة هذه ان اال ، للحقائق العلين وانكارها واستبدادها املركزية

 ، االخر جتاه ومتخندقة الذات على منغلقة ثقافية جزر شكل على لتبدو بعضها، عن العراقية املكونات وعزلت

 انبعاث إىل( 922١ عام بعد) أفضى  الذي ،األمر(07) املكونات هذه بني الثقة وانعدام التوتر من حالة ذلك فولد

 . العراقية الثقافية اهلويات

 حني يف واالجتماعية، السياسية االنقسامات إىل أدت الثقافية للجماعات واإلكراه القسر عملية إن إذا،      

 إىل سيؤدي خصوصيتها عن التعبري حرية يف اكرب مساحة املختلفة اجلماعات متنح عندما انه التجارب اثبتت

 يف يكمن الصراعات إدارة يف جناحها أسباب ان من الفيدرالية، إليه ذهبت ما وهذا العكس، وليس التماسك

 من بداًل احمللية واحلكومات الفرعية املراكز جتاه السياسية التعبئة حتويل إىل يؤدي بالفيدرالية األخذ إن حقيقة

 بني منه أكثر اجلماعات داخل التنافس جعل  عن فضاًل ، االحتادية – املركزية احلكومة صوب اجتاهها

 أو السلطة يف املشاركة الثقافية اجلماعات ومتنح ، الوطنية احلكومة عن العبء خيفف – حنو على اجلماعات

 .االنفصال
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 اجلغرايف العامل: خامسا

 العراق بنشوء انفا ذكرنا ، والقيمي والديين االجتماعي التنوع طبيعة على انعكاسات له اجلغرايف التنوع ان      

 خمتلفة اقوام من العراقي الشعب يتألف أذ ، بعضها اىل واملوصل والبصرة بغداد واليات ضم طريق عن احلديث

 الغربية العراق حدود بني والغربية اجلنوبية االلوية العرب يسكن اذ ، تركية ، فارسية ، ،كوردية عربية:

 يف  الكرد ويسكن منه، الشمالي القسم يف الشام وبادية دجلة نهر وبني ، منه اجلنوبي القسم يف جند وبادية

 يف وكفري وكركوك واربل ودهوك زاخو من ميتد وهمي وخط الشرقية العراق حدود بني الشرقية الشمالية االلوية

 اجملاورة سامراء يف يقيم منهم وقليل والكاظمية والنجف كربالء يف يقيمون فغالبهم الفرس اما ، اجلبلية املنطقة

 اليت الضيقة الساحة يف فهم الرتك واما ، الرئيسية العراقية البلدان وسائر بغداد يف والباقون فيها الراقدين االئمة

 و( كربي التون) و( أربل)و(  تلعفر) من املساحة هذه وتبدأ ، عام بوجه العربية املنطقة من الكردية املنطقة تفصل

 (.08()مندلي) جبوار وتنتهي( خانقني) و( كركوك)

  الثالث املبحث

 العراق يف الفيدرالي النظام مقرتحات 

 ، واجتماعيا جغرافيا متقاربة اقاليم اىل العراق توزيع ميكن املباحث يف معطيات من تقدم ما ضوء على        

 يف وُيوجد ، الوطنية وللوحدة االحتادية احلكومة لقوة ضمانة األقاليم  اقتصاديا، ذاتها على تعتمد ان تستطيع

 الدولة هذه وتضم العامل، سكان عدد من%( 02) من أكثر جمموعها يف متثل الفيدرالية التجارب من العديد العامل

 واالثين والديين القومي والتنوع للتعددية تعقيدًا وأكثرها وسكانًا مساحة العامل يف الدميقراطية الدول أكرب من عددًا

 الفيدرالي النظام أدى لقد ،(0٩) وغريها( املكسيك أملانيا، الربازيل، اهلند، ، األمريكية املتحدة الواليات: )مثل

 فيها تتوافر إذ وثروة ازدهارًا العامل دول أكثر بني من الفيدرالية األنظمة هذه بعض تصبح أن إىل الدول هذه يف

 .األعلى هو نسيب واجتماعي سياسي باستقرار وتتمتع عالية، مستويات على احلكومية اخلدمات

 االستبداد وتراكم ، وتنوع تعدد ومن( الدولة) تكوين عملية يف بها مرَّ اليت واالحوال العراق، حالة ويف      

 ، اختذتها اليت اخلاطئة السياسية القرارات جراء السابقة السياسية األنظمة ظل يف الثروات وضياع السياسي،

 ان العراق فعلى الشمولي اإلرث هذا من التخلص وألجل والطبيعية؛ البشرية للطاقات هدر من عليها ترتب وما

 ،باملقابل واحواله احتياجاته مع تتالءم الفيدرالية من شكل تطبيق على والعمل دميقراطية حكومة لبناء يعمل

 ان غري اخلاصة، احواله له والعراق اأُلخرى، للدول تصلح فيدرالية، دولة أي يف فيدرالية، وصفة كل ليس
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 إجناح على مستقباًل يساعد العراق ظروف يالئم مبا ودراستها العامل يف الفيدرالية التجارب ومعرفة االطالع

 من كان الفيدرالية ان القول ميكن العراق، يف السابق احلكم جتارب نتائج على بناءا الفيدرالية؛ احلكومة

 من لكان ذلك حدث لو رمبا م،٣٩9٣ عام احلديثة العراقية الدولة تأسيس منذ العراق يف ُتّطبق أن امُلفرتض

 النظام على العسكرية املؤسسة وهيمنت الربملاني النظام يف احنراف من إليه وصل ما إىل العراق يصل أن امُلستبعد

 حتى م٣٩68 عام الشمولية السلطة بهيمنة مرورًا٣٩08 متوز احداث منذ العسكرية االنقالبات بصيغة السياسي

 تعزز ان هلا ميكن بصورة برملانية/ فيدرالية/دميقراطية وتقاليد جتربة يبين أن العراق ستطاع ،وال 922١ عام

 .واالقتصادي واالجتماعي السياسي االستقرار سبيل يف والتعدد التنوع إشكالية من حتد الدميقراطية ترسيخ

 مبدأ على أساسًا تقوم انها والنجاح االستقرار قوة هلا اريد ما اذا الفيدرالية عن وقانونيًا، دوليًا عام وبشكل       

 وجغرافية ادارية مواقع على التوزيع هذا ويستند الالمركزية، أساس على املتجاورة للمحافظات االداري التوزيع

 (.62)الشعب اطياف مجيع حقوق لضمان وذلك دينية، أو طائفية، أو عرقية أسس على وليس متجانسة،

 عن بعيدًا عليها، تقوم حمددة أسس أو شروط، توافر يتطلب ناجحة فيدرالية دولة بناء ان لنا اتضح لقد       

 املواطن أساسه كيان بناء اىل وليس عنصري، أو طائفي سياسي كيان بناء اىل تقود اليت املطلقة، والطائفية القومية

 مثل يف املنطقي، فمن وعليه العلمي املنطق يفرتضه ما هذا ابعادها، بكل والتقدم التنمية عجلة يقود الذي الصاحل

 العراقي، الفيدرالي النموذج عليه يبنى ان املمكن من الذي للشكل تصورات تقديم حنو التوجه احلالة، هذه

 تتضمنه مبا العراق يف ومتركزها السلطة اشكالية حل يف وتساهم مناسبة، انها نعتقد اليت الصيغة تقرير اىل وصواًل

 الراهن والتشنج اجلمود حالة من واالقتصادي واالجتماعي السياسي الوضع اخراج وبالتالي وامتيازات استئثار من

 بالسلطة ارتباطها مع واسعة، داخلية باستقاللية تتمتع فيدراليات اىل القائمة احملافظات بتحويل ،وذلك

 (. 6٣)واالقتصاد املالية، اخلارجية، والسياسة الدفاع، قضايا عن املسؤولة االحتادية

 ان على تنص اليت الرابعة، مادته يف املؤقت الدولة ادارة قانون أقرَّه قد الفيدرالي النظام وان خصوصا      

 السلطات تقاسم وجيري تعددي، دميقراطي ،(فيدرالي) احتادي دستوري، مجهوري نظام هو العراق يف النظام"

 النظام ويقوم. احمللية واالدارات والبلديات واحملافظات االقليمية واحلكومات االحتادية احلكومة بني فيه

 أو االصل أساس على وليس السلطات، بني والفصل والتارخيية، اجلغرافية احلقائق أساس على االحتادي

 (.69)املذهب أو القومية، أو االثنية، أو العرق،

 احتادية دولة العراق مجهورية: )على ينص االوىل مادته يف 9220 عام اجلديد العراقي الدستور وان       

 ضامن الدستور وهذا دميقراطي( برملاني) نيابي مجهوري فيها احلكم نظام ، كاملة سيادة ذات مستقلة واحدة
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  باطال ويعد ، الدستور هذا مع يتعارض قانون سن جيوز ال: ) تنص، ثانيا( ٣١) املادة ان كما ،( العراق لوحدة

 (.6١( ) معه يتعارض اخر قانوني نص او االقاليم دساتري يف يرد نص كل

 بناًء اقليم تكوين اكثر، او حمافظة، لكل حيق: الدستور نفس من( ٣٣٩) املادة مع انسجاما يأتي ما وهذا      

 (60) طريقتني بإحدى عليه باالستفتاء طلب على

 .االقاليم تكوين تروم اليت احملافظات جمالس من جملس كل يف االعضاء ثلث طلب:  اواًل

 . اقليم تكوين تروم اليت احملافظات من حمافظة كل يف الناخبني عشر من طلب:  ثانيًا

 التداعيات احتماالت سببها خماوف اقاليم، عدة من اجلغرافية الفيدرالية تشكيل فكرة أثارت وقد         

 يكون قد السليب املوقف هذا مثل إنَّ ومع ،( 60)السياسي العراق مستقبل جممل على وانعكاساتها الطائفية،

 كيانات اىل تفتيته حنو االنزالق وعدم العراق، وحدة واستمرار ضمان مسألة على به، القائلني حرص من نابعًا

 فاملشروع. هذه فكرتهم إلسناد ميتلكونها، اليت احلجج يقدموا مل له، واملروجني للمشروع، املؤيدين إنَّ إالَّ هزيلة،

 صغرية وامارات ضعيفة، دويالت اىل العراق لتفكيك خيططون الذين على الفرصة يفوت أْن شأنه من املقرتح

 انه كما والسنة، والشيعة الكرد يتقامسها، دويالت ثالث من يتشكل أْن بد ال انه ،على مستقبله صورة ويرمسون

 مقومات متتلك ال العراقية الدولة لتشكيل املقرتحة االقاليم إنَّ منطلق من املخططات هذه مثل امام عقبة سيشكل

 والوسط الشمال بني تتوزع دول ثالث اىل العراقية الدولة تشظي اىل قيامها يقود ان ميكن ،ال احلديثة الدولة

 على أم العرق، مستوى على سواء السكاني تكوينها يف واضحًا تنوعًا تعكس االقاليم هذه ان عن ،فضاًل واجلنوب

 ما على الراجحة وجيعلها ويقويها ،(Citizenship) املواطنة فكرة السطح اىل يدفع قد مما ، الطائفة مستوى

 اجلميع يشعر ثم ومن اقليم، كل داخل احملتملة النزاعات معاجلة عند االخرى االنفصالية االفكار من عداها

 (.66)العراق باسم يعرف للجميع، يتسع كيان اىل ينتمون مواطنون بانهم

 يتعلق هاجس وهو اليه، اشري الذي العرقي، -الطائفي اهلاجس جانب اىل آخَر هاجسًا يضيف من وهناك       

 من العراق تشكيل لفكرة املساندون قدم ومثلما(. 67)العراق يف متوازنة بيئة خلق على لألقاليم املالية القدرة مبدى

 املرة هذه ولكن الثاني، االعرتاض على يردون أخرى، مرة جندهم األول لالعرتاض املقابلة حججهم متعددة اقاليم

 .واجلغرايف والبشري االقتصادي االقاليم واقع اىل أو الدستور، اىل باالستناد

. بذاته اقليمًا أو بعينها، حملافظة وليس العراقيني، جلميع ملكًا النفط يكون بأْن ضمن قد العراقي، فالدستور. أ

 مع للعراقيني ملكًا ستبقى النفطية، فالثروة. كركوك نفط وكذلك ألهلها، حصريًا ملكًا ليس البصرة نفط إنَّ أي
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 خرج قد الغاز أو النفط، كون عليها، االستيالء يف معينة منطقة استطاعة وعدم املركزية، للميزانية امواهلا ذهاب

 نسيب، بشكل احملافظات على النفطية الثروة عائدات توزيع مبدأ أيضًا، الدستور، ضمن كما ،(68)باطنها من

 (.6٩)فيها السكان لعدد وطبقا

 القدرة حمددات فهناك. حصرا والغاز بالنفط ربطها ميكن ال متفاوتة لألقاليم املادية القدرات ان رغم. ب

 ،(انهار) املائية املسطحات على واالطاللة اجلغرافية، االقليم ومساحة واملائية، الزراعية والثروة السكانية،

 جتاوزها، ميكن ال جمتمعة الشروط، هذه. اجلمارك عائدات من بنصيب التمتع وفرص الدولية، احلدود وجماورة

 (.72)عدمه من مشروع أو فكرة، أي صالحية تقرير عند عنها التغاضي أو

 للمحافظات االداري التوزيع قيام تصور اعطاء ميكن الطائفية االشكالية من حند لكي املنطلق هذا من       

 منها اقليم كل يضم ، اقاليم شكل على واالجتماعية االقتصادية باجلوانب االمكان قدر خيل ال مبا العراقية،

 والسياسية، واالجتماعية، واجلغرافية، االدارية النواحي من ومتشابهة ومتجانسة، اكثر، او حمافظة

 الفيدرالي العراق يكون ان ميكن لذلك وتبعا. توحيدها لغرض احملافظات بعض حدود يف تعديل مع واالقتصادية،

 :يأتي ملا وفقا

 تعديل ميكن واليت هلا، التابعة والنواحي الستة واقضيتها بغداد العاصمة يضم: بغداد العاصمة اقليم -1

 هلا يكون ان ،او حمافظة بغداد مدينة جعل املثال سبيل على ، احلاجة متطلبات حسب االدارية مستوياتها

 اكثر او حمافظة  بعضها، او السته االقضية تكون ،وان العامل عواصم شان شانها عاصمة بوصفها خاص وضع

 .بغداد اقليم ضمن

 البصرة، اعتزاز حمل وهو التارخيي، واملوروث االجتماعي باالنسجام االقليم هذا ميتاز: البصرة اقليم -2

 يف الوحيد امليناء وفيه العرب شط على ويطل ، اخلام النفط بامتالكه االقتصادية وامكانياته سكانه بعدد وميتاز

 من كل مع دولية حدود هلا كذلك ، للعراق الرئيس البحري املدخل سيكون املواصفات بهذه اقليما وان ، العراق

 .بغداد يف املثال غرار على الداخلي االداري اطاره تعديل وميكن شرقًا، وايران جنوبًا والكويت السعودية

 واملناخية، السكانية اوضاعها يف ومتشابهة متجاورتني حمافظتني وهي واملثنى قار ذي يضم: سومر اقليم -3

 مائية مسطحات على احتوائها عن فضاًل كالنفط، اقتصادية امكانيات جبملة وتتمتع االجتماعية، والقيم

 العراقي الشعب اطياف ويضم الواعدة، الصناعات بعض ووجود سياحية منطقة تشكل جيعلها مما( االهوار)

 .وصابئة ومسيحيني، وشيعة، سنة من املختلفة
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 متتد السكان، حيث من األقل لكنها املساحة حيث من عراقية حمافظة أكرب ثاني املثنى حمافظة تعد         

 حمافظيت الشمال من حيدها ، 92٣9 عام يف نسمه٩٣٩٬٣22 احملافظة سكان وعدد ،9 كم 0٣222 مساحة على

 (.7٣) قار ذي حمافظة الشرق ومن ، السعودية العربية اململكة اجلنوب ومن والديوانية، النجف

 جنوب يف وتقع ،92٣٣ يف ماليني ٣٬8١6سكانها وعدد 9 كم 0٬٩8٣مساحتها تبلغ قار ذي حمافظة اما       

 ثرواتها بوفرة ،وتتميز مبساحتها قياسا سكانيا متضخمة قار ذي حمافظة وتعد الفرات نهر على العراق شرق

 .متكامل سيكون االقليم ان يربر هذا والسياحة واالهوار النفطية

 .منها كل متيز اليت اخلصائص يف التكامل من نوع عليها يفضي اقليم يف احملافظتني اندماج ان يعين هذا     

 التارخيية االثار معامل ، حيث من واملتشابهة املتجاورة وواسط ميسان حمافظيت يضم:  دجلة اقليم -4

 . االقتصادي االنتاج ومنط احملافظتني بني والعشائري اجملتمعي والتقارب العائلية االجتماعية، والعالقات

 بني وملا املتجاورة، والديوانية وبابل وكربالء النجف حمافظات االقليم هذا يضم:  االوسط الفرات اقليم -5

 اسالميًا دينيًا مركزًا بوصفها والدينية، والسياحية االجتماعية النواحي يف وتشابه ترابط من احملافظات هذه

 حمل يكون ان ميكن الذي الفرات نهر بتفرعات االقليم هذا حمافظات اشرتكت وان مهمًا وتارخييًا عامليًا،

 االشكاليات هذه من حيد ان ميكن اقليم يف دجمها وان احملافظات هذه بني مستقبلية اتاشكالي

 مساحة من% ١9 وتشكل مربعا، كيلومرتا( ٣١807٩) تبلغ حيث املساحة بسعة يتميز: االنبار اقليم  -6

 تنقسم والسعودية، واألردن سوريا هي جماورة دول ثالث مع الكيلومرتات مئات ممتد حدوي شريط وهلا. العراق

 الفلوجة، ،الرمادي، هيت حديثة، راوه، عانة، القائم،) اقضية هي إدارية مناطق مثان إىل األنبار حمافظة

 ثروات ومتتلك نسمة، املليون ونصف املليون حبوالي احملافظة سكان عدد يقدر ، السكان حيث ومن(.  الرطبة

 املساحة سعة وان اجتماعيا، االقليم مكونات بني االنسجام اىل اضافة ، والزجاج والكربيت الفوسفات من طبيعية

 الفرات: )هي حمافظات ثالثة اىل االنبار اقليم تقسيم جيب لذا ، اخلدمات وتضعف االداري النظام يضعف

 ادارية صالحيات يعطي مما( الفلوجة وحمافظة ، الرمادي وحمافظة وحديثة، والقائم وراوة عانه ويضم االعلى

 .النخيب منطقة اشكالية حل مراعاة مع االقليم ضمن للمحافظات واسعه

 بإمكاناته االقليم هذا وميتاز هلا، التابعة والنواحي باألقضية نينوى حمافظة يضم: نينوى اقليم  -7

 بني مشرتك قيمي وتقارب احلضاري املوروث يربطهم الذين سكانها بني واالنسجام والزراعية، االقتصادية

 يف عاشوا ممن وغريهم ويزديون، مسيحيون، مسلمون دياناتهم مبختلف والرتكمان، والكرد العرب من مكوناته

 السياسية التوجهات عن بعيدًا واحد اقليم يف بينهم الرابطة تتوثق ان قدر لو ونعتقد. طويلة سنني منذ االرض هذه

 نسبة تضم نينوى فمحافظة. والسياحية االقتصادية، احلياة انتعاش فرص فيه تتهيأ واحدًا اقليمًا ليكون املتطرفة
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 ماليني ثالثة يناهز الذي السكان فعدد. هلا التابعة والنواحي واالقضية املركز يف متوزعة االقليات من كبرية

 السكان غالبية السنة العرب يعترب احملافظة يف األغلبية ميثلون الذين السنة والكرد العرب جانب فإىل  والنصف،

 شرقي نينوى سهل منطقة يف السكان غالبية املسيحيون يشكل بينما ، واحلضر البعاج وقضائي املوصل مدينة يف

 ينتشر بينما. والشيخان سنجار قضائي يف اليزيديون يوجد كما. وتلكيف احلمدانية قضائي وخاصة دجلة نهر

 مع ويشكلون املوصل مدينة حول قرى يف فينتشرون الشيعة الشبك أقلية اما تلعفر قضاء يف الشيعة الرتكمان

 :يلي كما قضاء كل يف االقليات توضيح وميكن ،(79)نينوى سهل سكان غالبية املسيحني

 محام ناحية الشورة، ناحية بعشيقة،  ناحية منها االطراف جانب إىل املدينة مركز من املكون: املوصل قضاء. ٣

 احملافظة يف املوجودة االثنيات مجيع من اخلليط هو القضاء وهذا احمللبية، ناحية ، القيارة ناحية العليل،

 االيسر اجلانب أن حني يف. االمين اجلانب يف فقط موجودة السنية العربية االغلبية أن تلخيص وميكن. والعراق

 إىل والشبك، االيزيدية الكرد، من مكونة ناحية هي بعشيقة ناحية أن إىل إضافة. الكرد من هائلة أعداد يضم

 .املسيحيني جانب

 إضافة االيزيدية، من% ٩0 من أكثر القضاء هذا ويضم ، التل ناحية ، زيلكان، ناحية يضم: الشيخان قضاء. 9

 .املسلمني الكرد من أعداد إىل

 .اليزيدية القرى وبعض وأشوريني الكلد القضاء هذا يف ويتمركز ، وانه ناحية ويضم: تلكليف قضاء. ١

 غالبية وتسكنه املوصل مدينة شرق جنوب يقع ، برطلة وناحية ، منرود ناحية يضم: احلمدانية قضاء. 0

 .واليزيديني الشبك يسكنها عديدة قرى إىل باإلضافة سريانية

 املسلمني الكرد جانب إىل االيزيدية  من وسكانه القريوان، وناحية ، الشمال ناحية يضم: سنجار قضاء. 0

 .واملسيحيني والعرب

 ويضم والقحطانية، العدنانية ناحية ابرزها ومن والقرى النواحي من كثري البعاج قضاء يتبع: البعاج قضاء. 6

 .922١ قبل احلقت اليت االيزيدية، القرى من قلة مع كامل شبه بشكل السنة العرب

 .السنة العرب من وسكانه التل، ناحية يضم: احلضر قضاء. 7

 االغلبية من وسكانه قراج وناحية ، قرة مال وناحية كدناوة، وناحية الكوير، ناحية يضم: خممور قضاء. 8

 مبحافظة واحلقت ٣٩٩6 عام العراقية احلكومة من بأمر أربيل حمافظة من خممور قضاء استقطاع مت الكردية،

 (.7١) القضاء على الكردية البيشمركة قوات سيطرت م922١ عام العراق احتالل وبعد نينوى،

 هذا ويضم الرتكمان، من سكانه أغلبية العياضية ناحية ربيعة، وناحية ، زمار ناحية يضم: تلعفر قضاء. ٩

  الكردية االغلبية ذات زمار وناحية السنية، العربية االغلبية ذات ربيعة ناحية القضاء
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 حملافظة إداريًا تابعة ٣٩٩٣ سنة قبل عقرة وكانت. دهوك حملافظة التابعة األقضية احد: عقرة قضاء. ٣2

 أصبحت ومبوجبها كردستان إلقليم التابعة املناطق ضمن عقرة أصبحت ٣٩٩٣ انتفاضة وقوع بعد ولكن نينوى

 (.70)نينوى حمافظة عن إداريًا منفصلة

.  اشوريني والكلد االيزيدية تضم وهي ، 922١ عام قضاء إىل حتولت ناحية، سابقا وكان: القوش قضاء. ٣٣

 : االقليم هذا بشان مقرتح من اكثر تقديم ميكن وعليه

 :االتي النحو على وهي حمافظات مخس يظم حبيث احلالية االدارية حبدودها اقليما حمافظة جعل: اواًل

 احلمدانية هي أقضية ثالث من وتتألف. املوصل مدينة وغرب مشال  الواقعة املنطقة اي: نينوى سهل -ا

 إىل مكثف مسيحي تواجد بها يزال وما العراق ملسيحيي التارخيي املوطن السهل ويعترب. وتلكيف والشيخان

 (. 70)والعرب والشبك والرتكمان اليزيديني تواجد جانب

 تتمركز دينية جمموعة هي( یدیزێئ أو Êzidî: بـالكردية) اليزيديون أو اإليزيديون يقطنها: سنجار -ب

 (.76) العراق يف سنجار جبال ومنطقة املوصل قرب أغلبهم يعيش. وسورّية العراق يف

 عدد وينتشر ، الروحي ومركزها الطائفة مقر تشكل اليت شيخان قضاء يف يعيش املتبقي الثلث ومعظم       

 البحوث بعض وان الكرد اىل ثقافيا اقرب وهم بعشيقة ذلك يف مبا عليها، متنازع أخرى مناطق يف منهم صغري

 (.77) الكردية بالقومية تربطهم الدراسات

 .  نينوى اقليم ضمن حمافظة يشكل ان ميكن الذي السنة والكرد العرب من سكانهم معظم:  االيسر اجلانب -ج

 . رابعة حمافظة يشكل ان ميكن الذي السنية العربية االغلبية يقطنها:  االمين اجلانب -د

 وغالبيتهم والكرد، العرب بعد العراق يف الرئيسة العرقية اجلماعات ثالث وهم الرتكمان يقطنها:  تلعفر -ه

 من كل احلاق( الكاثوليك) املسيحية بالديانة منهم آخر قسم يدين فيما والشيعة، السنة املسلمني من العظمى

 . كردستان بإقليم وعقره خممور

 كردستان إلقليم  االنضمام على عليها املتنازعة املناطق يف احيانا الناحية او القضاء مستوى على االستفتاء: ثانيا

 .نينوى اقليم ضمن البقاء او

 . بغداد شرق مشال 9كم ٩096 اإلمجالية مساحتها تبلغ اليت وكکرک تقع: كركوك اقليم -8
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 : االقليم هذا تشكيل يف مقرتح من اكثر تقديم ميكن السياق هذا ويف

 ثالثة ويظم احملافظة اىل طوزخورماتو ضم بعد احلالية حبدودها اقليم كركوك تكون ان: االول املقرتح- أ

 :وهي حمافظات

 طوزخورماتو. 

 كركوك. 

 احلوجية. 

 الذي  املختلفة العراقي الشعب اطياف جتمع اليت العراقية، الوطنية للوحدة منوذجًا االقليم هذا وسيكون    

 مدينة كركوك، مدينة وجعل فيه، النفطية الصناعة تطوير بعد العراقية، العاملة االيدي من االالف اىل حيتاج

 .العراقي الشعب اطياف مجيع تضم العراق، يف صناعية

 قضاء سكان وختيري ، الدين بصالح واحلوجية ، بكردستان كركوك مدينة احلاق: الثاني املقرتح - ب

 .الدين وصالح كردستان بني طوزخورماتو

 وتعد ، فيها النفط حقول وجود منها واسرتاتيجية اقتصادية بأهمية دياىل حمافظة متتاز:  دياىل اقليم -9

، محرين وحبرية( سريوان) دياىل ونهر الوند نهر بوجود املياه مبصادر غناها  اىل باإلضافة ،هذا مهم جتاري خط

 والكرد الشيعة والعرب السنة العرب من خليط يقطنها حيث فيها اثين تنوع بوجود اإلدارية وحداتها متتاز كما

 من الشمالية املناطق يف الكردية القومية وتتمثل الشيعة، والرتكمان السنة الرتكمان ،وكذلك الشيعة والكرد السنة

 حمددة أداريه ووحدات مناطق بوجود دياىل حمافظة متتاز وكذلك خانقني، وقضاء مندلي قضاء مثل احملافظة

 (.78()تبه قرة ، جباره بدرة، بلدروز، مندلي، خانقني، جلوالء، سعدية،) عليها املتنازع املناطق ضمن منها

 : كاالتي تكون ان ميكن االقليم هذا حول االستفتاء مقرتحات ان

 بذاته قائم اقليم دياىل تكون ان احلالية االدارية حبدودها احملافظة مستوى على: االول املقرتح. 

 اقليم مع البقاء يف عليها املتنازع االدارية الوحدات سكان يستفتى القضاء مستوى على: الثاني املقرتح 

 . كوردستان اىل االنضمام او دياىل

 من ويتبعها مشاال كم٣70 بغداد عن تبعد العراق، وسط تكريت مدينة مركزها: الدين صالح اقليم -11

 من كل فيتبعها النواحي اما والدور وبيجي، والشرقاط، وفارس، وطوزخورماتو، ،وبلد، وسامراء تكريت االقضية

 .(7٩) وغريها بك وسليمان وامرلي ويثرب، واالسحاقي، الضلوعية،

 :  كاالتي تكون الدين صالح اقليم حول االستفتاء مقرتحات
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 حمافظة ثاواستحد طوزخورماتو  يف االستفتاء تائجن مراعاة مع احلالية حبدودها ليماق احملافظة كونت ان:  اواًل

 . الدين صالح اقليم ضمن سامراء

 قضاء ستفتاءوا ، عليها املتنازع املناطق استفتاء نتائج مراعاة مع اقليما الدين وصالح دياىل لتشك ان: ثانيا  

 .بغداد اىل هاتبعيت او اقليم ضمن بقاء على مراءسا

 استحدثت اليت وحلبجة املتجاورة ودهوك، واربيل السليمانية حمافظات االقليم هذا يضم: كوردستان اقليم 

 شكل الذي االقليم وهو ،القومي السكاني والتجانس بلية،اجل كالطبيعة عدة، نواح يف واملتشابهة ، خراؤم

 . املنطقة يف املتحدة العربية االمارات بعد والثانية ،العراق يف الفيدرالي للنظام االوىل التجربة

 اخلامتة

 باألمر ليس  الوقت ذات يف ولكن ،املستحيل باألمر ليس العراق يف والتطور للحياة قابل فدرالي نظام بناء ان     

 اساس على يقوم ال ان جيب التقاسم هذا ولكن ،العراقي الرتاب ووحدة السلطات تقاسم هي فالفدرالية ،السهل

 الدميقراطية ختالف احملاصصة ان اذ الوطنية الوحدة ختدم ال نها ال، املطلقة الطائفية او القومية احملاصصة

 .النجاح شرط الفدرالية تفقد الدميقراطية غياب وعند

  :منها اشرتاطات عدد توفر على يعتمد انفًا املقرتحة الصيغة جناح ان األساس هذا وعلى     

 الدولي لألشراف خاضع نزيه سكاني إحصاء اجراء . 

 وال الوطنية النخب قناعة ضمن دوالي لألشراف خاضعة تكون ان جيب اجراها املقرتح االستفتاءات 

  . فيها لطعن بابا تكون ان شانها من إشكاالت تشوبها

 النفطية الثروة عائدات وتقاسم استغالل لياتا على وموثقًا حقيقيًا اتفاقا السياسية النخب اتفاق ضرورة 

 . االحتادية الواردات وبقية والغازية

 احلال وكذا املائية للموارد بالنسبة احلال هو كذلك . 

 اجملال هذا يف السياسات وتوحيد ةاجلمركي العائدات وتوزيع بإدارة يتعلق مافي . 

 ذات اخلالفية النقاط من ذلك وغري ،التسليح واليات الدفاعية السياسية بشان الوضح االتفاق عن فضال 

   .  االسرتاتيجي البعد
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 : االستنتاجات

 :يأتي ما تبني العراق يف تطبيقه وامكانيات ومميزاته فيدرالي بإنظام   املطالبة مناقشة خالل من       

 التجربة تعميق ابرزها العراقية الدولة حتققها ان ميكن جدا كثرية مميزات الفيدرالي النظام لتطبيق ان -٢

 .الدولية ومكانتها الدولة قوة وتعزيز الدولة ادارة يف الواسعة االدارية واملشاركة السلطات وتوزيع الدميقراطية

 الوقت يف العراق يف الفيدرالي النظام تطبيق وتعرقل تعوق كبرية صعوبات هناك ان البحث خالل من وتبني -١

 غري وبعضها ،  والثقايف واالعالمي السياسي والعمل احلوار من مزيد اىل حباجة وهي موضوعية بعضها ،احلالي

 .تضخيمها البعض يريد مربرة غري وخماوف هواجس عن عبارة موضوعية

 تطبيقها تفاصيل يف خيتلفون ولكن، العراقيني معظم بها آمن دستورية حقيقة اصبحت العراق يف الفيدرالية -٣

 وحجوم االقاليم وحكومات االحتادية احلكومة بني وتوزيعها واالختصاصات والصالحيات التوقيت حيث من)

 (.تشكيلها واسس االقاليم

 غري املواطن لتمكني النظام هذا ثقافة ونشر العراق وضع تناسب اليت الفدرالية عليها تقوم اليت االسس طرح -٤

 . وجدت ان سلبياته ،وإجيابيات النظام هذا ماهية تفهم من ،السياسي

 والثقايف السياسي وعيه مستوى رفع اىل حباجة العراقي اجملتمع ان القول ميكن تقدم ما على وبناءا    

 مع ستسهم اليت الدميقراطية ومقومات اسس توفري بغية وذلك، املعيشية مستوياته رفع ضرورة مع ،والدميقراطي

 . البلد هذا يف الفدرالية تطبيق حجنا يف بدورها الوقت مرور

 البحث هوامش

                                                             

، ص  9228، بغداد ، ٣ريدر فسر ، البصرة وحلم اجلمهورية اخلليجية ، ترمجة : سعيد الغامني ، منشورات اجلمل ، طـ ((٣

٣8١. 

من ابرز الشخصيات دعاة احلركة االنفصالية هم :) امحد الصانع وعبد اللطيف املنديل اصوهلم جندية، انظم اليهم األغا  (9)  

شيعية اصله من فارس ، ويعقوب نوح وهو من عائلة جتار يهودية ، ويوسف عبد االحد وهو  جعفر بن عبد النيب وهو من عائلة

كاثوليكي سرياني من  املوصل جاء اىل البصرة ككاتب واخنرط يف التجارة ، و عبد الكريم السعدون وهو من العائلة السنية احلاكمة 

بن فاخر تاجر من سكان البصرة ايضا عربيا شيعيا من ارياف  يف حلف املنتفك  العشائري الكبري ، اضافة اىل السيد عبد علي

 .920-920القرنة ، للمزيد انظر : ريدر فسر ، املصدر نفسه، ص 

 .٣20- ٣22، ص  ٣٩٩8، بغداد ،  ٣، طـ٣عبد الرزاق احلسين، تاريخ الوزارات العراقية ، ج (١)  
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 .٣87ريدر فسر ، املصدر السابق ، ص  (0)  

،العراق : الطبقات االجتماعية واحلركات الثورية يف العهد العثماني حتى قيام اجلمهورية، ترمجة : عفيف  حنا بطاطو (0)  

 .٣87، ص  9220، ٣الرزاز، طـ 

 .٣2١،مصدر سبق ذكره ، ص  ٣عبد الرزاق احلسين ، ج (6)  

 .9٣6ريدر فسر ، مصدر سبق ذكره ، ص (7)  

 .0١2املصدر نفسه ، ص  (8)  

 .٣80املصدر نفسه ، ص  (٩)  

 .٣٣8ريدر فسر ، املصدر السابق ، ص  (٣2)  

 .9١7-9١2املصدر نفسه ، ص  (٣٣)  

 .١72 – ١6١للمزيد : ريدر فسر ، املصدر نفسه، ص  (٣9)  

 . ٣86ريدر فسر ، املصدر نفسه، ص  (٣١)  

اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم السياسية ،جامعة الفيدرالية يف العراق املعوقات ..املمكنات ،  عبد العظيم جرب حافظ، (٣0)  

 .09، ص  922٣0النهرين ،

 املصدر نفسه ، الصفحة نفسها. (٣0)  

 العلوم كلية ، ماجستري رسالة ، خمتارة مناذج – وتطبيقاتها الفيدرالية خصائص الشمري، علي عبد جاسم علي(٣6)  

 .٣6٣  ص ،922٩ النهرين، جامعة السياسية،

، ترمجة : فاضل جكرت ، معهد الدراسات  ٣اجلذور التارخيية ملشروع الفيدرالية ، طـ –سعد اسكندر ، كردستان العراق  (٣7)  

 .6- 0، ص  9227بريوت ،  –اربيل  –االسرتاتيجية ، بغداد 

 .980حممد عمر مولود ، مصدر سبق ذكره ، ص  (٣8)  

 .98٣عبد الرزاق احلسين ، املصدر السابق ، ص  (٣٩)  

 .97٩عبد الرزاق احلسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  (92)  

 .982املصدر نفسه ، ص  (9٣)  

 .967، مصدر سبق ذكره ،ص ١عبد الرزاق احلسين ، تاريخ العراق السياسي احلديث ، ج (99)  

 .١80حممد عمر مولود، مصدر سبق ذكره ، ص  (9١)  

 .٣99- ٣92مصدر سبق ذكره ، ص ٣ عبد الرزاق احلسين ،تاريخ الوزارات العراقية ،  ج (90)  

 .١80حممد عمر مولود، مصدر سبق ذكره ، ص  (90)  

 .٣١9 -٣١٣عبد الرزاق احلسين ، تاريخ الوزارات العراقية ، املصدر السابق ، ص  (96)  

 . ١80حممد عمر مولود، مصدر سبق ذكره ، ص  (97)  

 .١٩١املصدر نفسه ، ص  (98)  

 .١٩8سبق ذكره ، ص حممد عمر مولود ، مصدر  (9٩)  
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وهي احلزب الوطين واحلزب الشيوعي العراقي ، وحزب البعث االشرتاكي ، واحلزب الدميقراطي الكردستاني وحزب  (١2)  

 االستقالل .

( ، اكادميية 69صالح ابراهيم هورامي ، الشخصية القومية الكردية ) دراسة يف القيم السياسية ( ، سلسلة التوعية ) (١٣)  

 .62، ص 92٣١تأهيل الكوادر، السليمانية ، التوعية و

 .69صالح ابراهيم هورامي ، مصدر سبق ذكره ، ص  (١9)  

 .60املصدر نفسه ، ص  (١١)  

 .020حممد عمر مولود ، مصدر سبق ذكره ، ص  (١0)  

 .60صالح ابراهيم هورامي ، املصدر السابق ، ص  (١0)  

 .٣٩0، ص٣٩٩2، دار الالم ، لندن،  ٣٩72- ٣٩08الكردية سعد ناجي جواد ، العراق واملسألة  (١6)  

 .٣06سعد ناجي جواد ، مصدر سبق ذكره ، ص  (١7)  

 .927حممد عمر مولود، مصدر سبق ذكره ، ص  (١8)  

 املصدر نفسه ، الصفحة نفسها. (١٩)  

 .0١نقال عن : عبد العظيم جرب حافظ، مصدر سبق ذكره ، ص  (02)  

 .06املصدر نفسه، ص  (0٣)  

 الفيدرالية واحلزبية واخلالفات اإلقليمية على املوقع االلكرتوني :(09)  

  (0١) Basra, the Failed Gulf State, Part II: Wail Abd al-Latif Concedes Defeat" 

Historiae.org ٣7 January 922٩. 

  (00)Nujayfi Uses the F Word Again" Gulf Analysis ٣0 October 92٣٣ .                           

                                

 متى تتشكل فدرالية أخرى يف العراق؟ على املوقع :(00)  

92980index.php?id=/9226http://www.sotakhr.com/ 

 

 .١9، ص 9226رونالد ل واتس ،االنظمة الفيدرالية ، ترمجة : غالي برهومة ، منتدى االحتادات الفدرالية ، كندا ،  (06)  

 .١2٣تشارلز تيب ، مصدر سبق ذكره ، ص  (07)  

 .006، ص  9228، بغداد ، ٣يا ، طميثم اجلنابي، العراق واملستقبل )زمن االحنطاط وتاريخ البدائل ( ، دار ميزوبوتوم (08)  

 .0٩8حممد عمر مولود ، مصدر سبق ذكره ، ص (0٩)  

 . ٣6-٣2، ص  9228، دار الرافدين ، بريوت، لبنان،  7عبدالرزاق احلسين ، تاريخ العراق السياسي احلديث ،ط (02)  

 .١0، ص 9226مكان النشر ، ، روح االمني، بال  ٣حسن العلوي ، الشيعة والدولة القومية يف العراق ، ط (0٣)  

 .927نقال عن : عبد العظيم جرب حافظ ، مصدر سبق ذكره ،ص  (09)  

http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=20285
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، 9228( نيسان  ،١هكار فندي، الفيدرالية يف العراق: بني الدوافع واملعطيات ، نشرت يف جملة )افاق سبرييز( العدد )(0١)  

 .٣0ص 

مبادئ هادية يف االقتصاد السياسي(، مركز العراق 2يف العراق د. عاطف اليف مرزوك : إشكاليات التحول االقتصادي (00)  

 .08-07، ص9227، بغداد، ٣، ط٣6للدراسات، سلسلة كتب/ 

، 9226، بغداد، 0د. عاطف اليف مرزوك : فيدرالية الوسط واجلنوب )تصورات امليزانية اإلقليم(، جملة املتلقى، العدد (00)  

 .67ص

ة التعددية الثقافية يف الفكر السياسي املعاصر )جدلية االندماج والتنوع(، جملة املستقبل حسام الدين علي جميد، إشكالي06)  

 . 02، ص92٣2، بريوت، آب١78، العدد ١١العربي، السنة 

الفرات العدد السابع كلية القانون والسياسة  جامعة طالح .الفدرالية التوافقية العراق، مركز د.خالد عليوي العرداوي ،(07)  

 حبث منشور على املوقع اإللكرتوني  92٣2 الدين

http://fcdrs.com/mag/issue-7-١html 

 . 8، ص ٣٩08، مطبعة العرفان ، صيدا ، ١عبدالرزاق احلسين ،العراق قدميا وحديثا ، ط(08)  

 www.iraqfutur.netد.كاظم نزار الركابي، الفيدرالية... مشروع للتقسيم ام للوحدة، شبكة عراق املستقبل:    )0٩(

 

 مشروع االقاليم العراقية، ينظر شبكة االنرتنيت على املوقع:–عبدالصاحب ظاهر الشمري، افاق سرتاتيجية  (62)  

  www.aliraqnews.com                        

 .٣١6، ص9220قاسم عبد االمري، مقاالت سياسية واقتصادية يف عراق ما بعد االحتالل، بغداد، مؤسسة الغد، فؤاد (6٣)  
 (.0، املادة )9220ينظر: قانون ادارة الدولة املؤقت لعام (69)

 .9الدستور العراقي الدائم ، املبادئ االساسية ، ص (6١)  

 .6املصدر نفسه ، ص  (60)  

نظام جيمع بني االقاليم أو املقاطعات أو االمارات. ينظر شبكة االنرتنيت على  -املشروعات الفيدرالية يف العراقنزار كريم، (60)  

 املوقع:

.htm0779١9/٣/news/read/٣2١9http://www.alwasatnews.com// 
 دة، مزايا دولة االقاليم العراقية. ينظر شبكة االنرتنيت على املوقع:جرجيس كوليزا (66)

http://www.iraqfuture.net/fedral/9١.htm.  
 على املوقع:عبد اجلليل زيد املرهون، فيدرالية العراق... تعزز االستقرار ام تقوضه. ينظر شبكة االنرتنيت  (67)

http://www.arabtimes.com  
 .0املصدر السابق، ص (68)
 املصدر السابق، الصفحة نفسها. (6٩)
 جوزيف شالل، الفيدرالية ونظام احلكم يف العراق. ينظر شبكة االنرتنيت على املوقع: (72)

http://www.arabtimes.com  

http://www.iraqfutur.net/
http://www.aliraqnews.com/
http://www.alwasatnews.com/1032/news/read/477232/1.htm
http://www.alwasatnews.com/1032/news/read/477232/1.htm
http://www.iraqfuture.net/fedral/23.htm
http://www.arabtimes.com/
http://www.arabtimes.com/
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 07https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا املوسوعة احلرة :    )7٣(

 

.املوقع 9220\١\٣٣09،١2مريزا حسن، ال للفيدرالية الغربية قبل حل مشكلة االقليات يف املوصل، احلوار املتمدن، العدد (79)  

االلكرتوني:                                                         

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=١00٩6 

 https://ar.wikipedia.org/wiki                         رة، على املوقع االلكرتوني :املوسوعة احل اويكيبيدي   )7١(

              

 ، مصدر سبق ذكره.ويكيبيديا املوسوعة احلرة(70)  

 .املوصل، احلوار املتمدنمريزا حسن، ال للفيدرالية الغربية قبل حل مشكلة االقليات يف (70)  

 ، صحيفة العرب ، املوقع االلكرتوني :املناطق املتنازع عليها يف العراق وإطاللة األكراد على اخلليج،عدنان حسني أمحد(76)  

                                                                            976٣2http://www.alarab.co.uk/m/?id=

                           
 . 922٩أيلول/سبتمرب  98، ٩تقرير الشرق األوسط رقم ، اجلبهة اجلديدة يف العراق: الصراع على نينوى(77)  

 

مركز االحباث العلمية والدراسات ، كوردستان منوذجيم اقل العراق عليها يفمشكلة املناطق املتنازع روزهات ويسي خالد ، (78)  

 .900،ص 92٣9، جامعة دهوك ،الكوردية

 ، مصدر سبق ذكره.منوذجا-املفرتض -اقليم غرب العراق الفدرالي -علي عجيل منهل، االقاليم الفيدرالية(7٩)  

https://ar.wikipedia.org/wiki57
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.alarab.co.uk/m/?id=27610

