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کورتەىتوێژینەوه:

ـتیما� ڕزگاریخــواز بــوون ,بــۆ ئــازادی و ســەربەخۆ� تێکۆشــاون .لەگــەڵ بەرهوپێشـ ف
ه�ێــیك نیشـ ف
هـ � فـ� ف
هکا� پێشــمەرگە بەدرێـژا� مـ ي� شـ�وو ي� ف
ـچو�
ي
ي
ي
کەوتى ڕاپەڕیــن لەباشــورى کوردســتان لەسـ ڵـا�  ,1991ئــەم ي� ف
ف
ه�انــە لەهـ ي� فـ�ى ڕزگاریخــوازى نەتەوهییــەوه گــۆڕان بــۆ هـ ي� فـ�ی ســەربازى
شــۆڕش و ســەر

ڵ
ت
ت
ف
ڕێکخ ـراو لەســایەى دامەزرانــد� وهزاره� کاروبــارى پێشــمەرگە لەچوارچێــوهى حکومــە� هەرێــىم کوردســتاندا لەســا�  .1992دواتــر لەالیــەن
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
ـە� ت� هاوپەیمـ فـا� ت
دهسـ
کا� لەعـ ي�ـ�اق بەفــەرىم دانیــان پێدان ـرا لەســا�  ,2004لەکاتێکــدا دهســە� ت� ناوب ـراو بەفەرمانێــیك تایبــەت لەســا� 2003
ســەرجەم دامــودهزگا ســەربازى وئاســایش و هەواڵگرییـ ف
اره� بەرگــرى و وهز ت
ـەکا� عـ �ـ� تا� هەڵوهشــاندهوه لەنێوانیانــدا وهز ت
اره� دهوڵــەت بــۆ کاروبــارى
ي
ڵ
ف
اره� پێشــمەرگە و هـ � فـ� ف
ـە�م ئــەم فەرمانــە وهز ت
هکا� نەگرتــەوه .وه دواتــر لەدهســتورى هەمیشــە� �
ـەربازییەکا� تــر ,بـ
ســەربازى و ڕێکخســتنە سـ
ع�اقــدا
ي ي
ي
لەسـ ڵـا�  2005بـ ف
ـەڕو� هـ ي� فـ�ى پێشــمەرگە وهک بەشــێک لەسســتىم بەرگــرى عـ ي�ـ� تا� ناســێندرا.
ئــەم توێژینەوهیــە ســەرجەم وردهکارییـ ف
ف
ـاوازهکا� ,تــا ئــەو ئاســتەى دهبێــت بەبەشــێک لەسســتىم
ـەکا� دهرکەوتـ فـى هـ ي� فـ�ى پێشــمەرگە و قۆناغــە جیـ
ڵ
ـاکا� دهســتور و یاســای نێودهوڵـ ت
وه�مێــک بــۆ ئــەو وهســفە نایاســاییانەى دوور لەبنەمـ ف
ـە� بــەم هـ ي� فـ�ه دهدرێ.
بەرگــرى عـ ي�ـ�اق دهخاتــەڕو ,وهک

Abstract:
Peshmarga, throughout history they were national liberation movements. They fought for freedom and
independence. With revolution success in South Kurdistan in 1991. They have been transformed from liberation movements into regular military forces with the establishment of Ministry of Peshmarga Affairs within
Kurdistan Regional Government in 1992. Then, they were recognized by the Coalition Provisional Authority
in Iraq in 2004. While the mentioned authority, by special order in 2003 Dissolution of Entities, disbanded
the Iraqi military, security, and intelligence infrastructure. Including Ministry of Defense, Ministry of State for
Military Affairs and other military organizations. However, it didn't include the Ministry of Peshmarga and its
forces. Subsequently, the permanent Iraqi constitution clearly recognized Peshmarga forces as part of the Iraqi
defense system.
This research shows all related details about the Peshmarga forces and it's various stages. Until it became a
part of the Iraqi defense system. In response to the illegal description which is given to these forces away from
Constitutional norms and international law.
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المقدمة:
أرتبــط أســم البيشــمركة منــذ ظهــوره بالنضــال مــن أجــل الحريــة وحــق تقريــر المصـ يـ� للشــعب الكــوردي ,وتخطــت هــذه القــوات ذلــك لتصبــح قــوة
ف
ف
ـدوىل .مــع ذلــك بدوافــع
كادت ان تكــون الوحيــدة ي� مواجهــة و دحــر أ كـ جـ� منظمــة أرهابيــة ي� العالــم (داعــش) ,ممــا جعلهــا محــل انظــار المجتمــع الـ ي
ت
ا�
عن�ية وألغراض سياســية التزال تســىم تســميات مختلفة ,بعيدة عن حقيقتها من الناحية الدســتورية والتنظيمية العســكرية ,فالدســتور العر ي
ف
ت
ـ� معــه الجــدل الواقــع حــول كينونــة هــذه القــوات .رغــم ذلــك الجــدل
ـو� بصــورة دقيقــة ,كان يفــ�ض ان ينتـ ي
الدائــم لســنة  2005حــدد مركزهــا القانـ ي

مســتمر باإلضافــة إىل مــا يتجــدد معــه مــن مشــاكل أخــرى كتحديــد حصــة هــذه القــوات مــن ي ف
الم�انيــة العامــة للدولــة الفدراليــة ,مــع بيــان حقوقهــا
تف
وال�اماتهــا وآليــة تحريكهــا وكيفيــة ونوعيــة تســليحها و..الــخ.
أهمية البحث؛ تنبع أهمية هذا البحث من:
 أهميــة قــوات البيشــمركة بأعتبارهــا قــوة عســكرية نظاميــة دســتورية وقانونيــة ,ولمــا مارســتها مــن دور عــیل أرض الواقــع عــیل غـرار ســنوات نضالهــم,ف
ف
ـيا� ف ي� العـراق.
فضــا عــن دورهــم ي� جوانــب مختلفــة ي� عمليــة االنتقــال السـ ي
ف
السيا� حول كينونتها منذ ظهورها.
القانو� لهذه القوات بشكل دقيق ,إلنهاء الجدل
 بيان المركزي
ي
ف
ف
ت
ـدوىل
ـأ� إشــكالية دراســتنا ي� البحــث والتمحيــص لبيــان الوصــف القانـ ي
اشــكالية البحــث؛ تـ ي
ـو� لقــوات البيشــمركة بموجــب أحــكام قواعــد القانــون الـ ي
ت
ـ� الجــدل الــذي يثــار بدوافــع قوميــة وألغ ـراض سياســية حــول مــدى شرسعيــة هــذه
ا� الدائــم لســنة  ,2005بصــورة مــن خالــه ننـ ي
والدســتور الع ـر ي
القــوات مــن حيــث وجودهــا ومــا تمارســها مــن مهــام عـ يـیل أرض الواقــع.
ف
و� ضوء هذه اإلشكالية يمكن طرح عدة تساؤالت منها:
ي

غ� نظامية فرضتها األمر الواقع؟
ه قوة عسكرية نظامية من حيث العمل والتكوين أم إنها قوات ي
 هل قوات البيشمركة يت
ا� الدائم؟
 كيف تعامل معها الدستور العر يف
الدوىل واالعراف المتبعة ي� العمليات العسكرية أم إنها كانت تتجاوزها؟
 هل كانت هذه القوات عند نضالها تتقيد بأحكام القانوني
ف
ـدوىل وأحــكام
وغ�هــا ,تســاؤالت ي
هــذه االســئلة ي
يث�هــا موضــوع دراســتنا وســنحاول مــن خــال هــذا البحــث الــرد عليهــا ي� ضــوء قواعــد القانــون الـ ي
ت
ا� لســنة .2005
الدســتور الع ـر ي
يیل:
هدف البحث؛ تتمثل أهداف البحث فيما ي
ت
ف
ا� الدائم.
القانو� لقوات البيشمركة منذ ظهورها وليومنا هذا ,استنادا إىل قواعد القانون
 تحديد المركزي
الدوىل العام وأحكام الدستور العر ي
ي
السيا� الذي تثار حول مدى شرسعية هذه القوات.
 إنهاء الجدلي
 بيــان مراحــل وكيفيــة تنظيــم هــذه القــوات مــن الناحيــة القانونيــة واإلداريــة والعســكرية ,وآليــة تشــكيلها ومهامهــا والمعوقــات والتحديــات الـ ت يـىواجهتهــا.
وغ�هــا ,تنطلــق دراســتنا مــن فرضيــة مفادهــا أن قــوات البيشــمركة قــوة عســكرية نظاميــة منبثقــة
فرضيــة البحــث؛ لإلجابــة عــیل هــذه االســئلة ي
ف
ف
مــن مؤسســات دســتورية وقانونيــة ,اإلنــكار الدســتوري لهــذه القــوات واإلنخ ـراط ي� المزايــدات السياســية ,مــع غيــاب رؤيــة اسـ تـ�اتيجية وطنيــة ي�
ظــل التطــورات الداخليــة واالقليميــة والدوليــة ,يشــكل خط ـرا عــیل وحــدة الجيــش الع ـر تا� بكافــة مكوناتــه ,ويزعــزع االســتقرار والثقــة المتبادلــة بـ ي ف
ـ�
ي
المؤسســات المدنيــة والعســكرية وكذلــك بـ ي ف
ـ� حكومـ ت يـى االقليــم والمركــز.
ف
يف
والتحليیل) للوصول إىل النتائج المرجوة.
(الوصى
المنهج�
منهجية البحث؛ إلثبات فرضيتنا فقد أعتمدنا عیل
ي
ي
ف
ـ� رئيسـ ي ف
هيكليــة البحــث؛ البحــث ف� هــذا الموضــوع يتطلــب تقســيمه إىل مبحــث تمهيــدي ومبحثـ ي ف
ـي� ويســبق ذلــك مقدمــة مســتفيضة ،نتنــاول ي�
ي
ف
ف
ف
ـو� لقــوات البيشــمركة ي� ضــوء أحــكام القانــون
ـا� إىل بيــان المركــز القانـ ي
ـىم لقــوات البيشــمركة ،ونخصــص المبحــث الثـ ي
المبحــث األول اإلطــار التنظيـ ي
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ت
ا� الدائــم لســنة  .2005وننــ� دراســتنا بخاتمــة متضمنــة جملــة مــن النتائــج والتوصيــات.
ـدوىل العــام والدســتور العـر ي
الـ ي

المبحثتمهيدى
البيشمركة ومفهوم القوات العسكرية النظامية
ف
ـ� ,ف� المطلــب األول نبـ ي ف
ف
ـ� معـ فـى البيشــمركة
لخــوض ي� مفهــوم البيشــمركة والقــوات العســكرية النظاميــة ,يتطلــب الموضــوع تقســيمه إىل مطلبـ ي ي
ف
ف
ـا� نتنــاول مفهــوم القــوات العســكرية النظاميــة.
و� المطلــب الثـ ي
وتأريخــه ,ي

المطلباألول
ف
معى البيشمركة وتأريخه

ف
ف
لبيان ف
معى البيشــمركة وتأريخه نقســم هذا المطلب إىل ثاثة فروع ,ف� الفرع األول ي ف
تناىم
و� ي
نب� تعريف البيشــمركة ,ي
ي
الثا� نوجز تأري ــخ ومراحل ي
األيدولو� للقوات المســلحة الكوردية.
هذه القوات ,والفرع الثالث نخصصه إىل التوجه
ج ي

الفرعاألول
تعريف البيشمركة
ينــ�ف تعريــف البيشــمركة إىل كل مــن شــارك بالثــورة(*) التحرريــة الكوردســتانية لتحقيــق حقــوق شــعب كوردســتان الديموقراطيــة والقوميــة أو
يلتحــق بقــوات البيشــمركة (حــرس اإلقليــم) ,وتتألــف هــذه القــوات مــن كافــة مكونــات بيشــمركة كوردســتان مــن جنــدي إىل أعــیل رتبــة عســكرية ,ولهــا
قيــادة عامــة تعــد الســلطة العليــا لمكونــات القــوات المســلحة الكوردســتانية (قانــون الخدمــة وتقاعــد البيشــمركة رقــم ( ,2007 ،)38ف/9 ,5 ,4.
م()1قانــون رئاســة اقليــم كوردســتان رقــم ( 2005 ،)1المعــدل ,ف/1.م.)13

ن
الفرعالثا�
ی
تناىم قوات البيشمركة
تأري ــخ ومراحل ي

تمتــد جــذور القــوات المســلحة الكورديــة إىل أواخــر القــرن التاســع عـ شـر واوائــل القــرن ش
العريــن ,فــكان هنــاك حمــاة لامــارات الكورديــة وتــدار مــن
ڤ
اإلم�اطوريــة العثمانيــة ,خاصــة بعــد أن وضــع الحلفــاء المنتــ�ون تصــورا لبنــاء دولــة
قبلهــا .وأصبحــت هــذه القــوات أ كــ� تنظيمــا بعــد ســقوط ج
ف
ـاىل ،1993 ،صفحــة  ,)409إال أن توقيــع معاهــدة لــوزان عــام  ,1923الـ ت يـى رســمت الحــدود الحاليــة
كورديــة ي� معاهــدة ســيفر عــام ( 1920الكيـ ي
ف
ف
ت
ـا� ومــا تلتهــا
أنهــت الحالــة بالكــورد كأقليــات ي� الــدول الـ يـى قســمت عليهــا (تركيــا ,إيـران ,عـراق ,ســوريا ,أرمينيــا) .هكــذا عــیل مــدار ســنوات القــرن المـ ي
تأرجحــت القضيــة الكورديــة بـ ي ف
ـ� الكفــاح مــن أجــل تقريــر المصـ يـ� ورفــض األنظمــة الحاكمــة االعـ تـ�اف ومواجهتــه ألي محاولــة بالقمــع واالســتبداد,
ـاىم النضــال وبــروز قــوات مســلحة بهــدف التحــرر واالســتقال ,وأصبحــت هــذه القــوات جــزءا اليتج ـزأ مــن الهويــة الكورديــة العامــة
مــاأدى إىل تنـ ي
للدفــاع عــن الحقــوق القوميــة والمطالبــة بتوســيعه.
عــیل غـرار المراحــل المختلفــة شــكل الكــورد العديــد مــن القــوات ,ســواء كانــت تابعــة لتجــارب حكــم كورديــة أو لألحـزاب السياســية الـ ت يـى أسســت كجــزء
ف
ت
ف
دوىل,
ـى آبــان مملكــة كوردســتان ( )1924-1922ي� جنــوب كوردســتان (شــمال العـراق حاليــا) رغــم عــدم نيلهــا العــ�اف ي
مــن النضــال السـ ي
ـيا� .فـ ي
ف
و� شــمال كوردســتان بعــد اعــان والدة الجمهوريــة
إال ان كان للملكــة جيــش عســكري نظــاىم (حركــة الشــيخ محمــود الحفيــد ج
ال�زنـ ج ي
ـ� .)2006 ،ي
ف
ت
ال�كيــة ف ي� (اكتوبــر ,)1923/بــدأت مرحلــة جديــدة ي� حيــاة الكــورد ,اتســمت بالمقمــع واالســتبداد والحرمــان مــن الحقــوق القوميــة .كــرد فعــل أندلعــت
ف
ثــورة ي� عــام  1925بقيــادة (الشــيخ ســعيد بـ يـ�ان) ,وكان للثــورة قــوة مســلحة تقــاد بشــكل منظــم ,إال أنهــا أنتهــت بأعتقــال قائــده وإعدامــه مــع رفاقــه
ف ي� (أيــار( )1925/ثــورة الشــيخ ســعيد بـ يـ�ان ،2016 ،الصفحــات  .)78 , 77كمــا كان للكــورد قــوات عســكرية آبــان جمهوريــة كوردســتان الحم ـراء
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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( ,)1929-1923الـ تـى أعلــن عــن تأسيســها ف� (ناغورنــو كارابــاخ) الواقعــة بـ ي ف
ـ� (أرمينيــا وأذربيجــان) لكــن أنتهــت عقــب إحتالهــا .ولــم تتوقــف التجــارب
ي
ي
ف
ف
ف
ي� هــذه المنطقــة ,حيــث أســتمرت ليصــدر ي� ( )1992/5/20إعــان جديــد عــن والدة (جمهوريــة الجـ يـ� الكورديــة) ,ولكــن لــم يكتــب لهــا أيضــا
ف
ـ�.)2017 ،
النجــاح (األ كـراد وحلــم الدولــة التاريـ ي

أمــا جمهوريــة أرارات ( )1930-1927الـ ت يـى أعلنــت نتيجــة أنــدالع احتجاجــات جبــال آغــري بقيــادة (إحســان نــوري باشــا) ,كانــت لهــا أيضــا قــوات
ف
ف
و� ظــل جمهوريــة مهابــاد الشــعبية
مســلحة ,إال أنــه لــم تصمــد وتــم القضــاء عليهــا مــن قبــل تركيــا (األ ك ـراد وحلــم الدولــة التاريـ ي
ـ� .)2017 ،ي
ف
ف
ف
ت
ـوىم
الديمقراطيــة الـ يـى ولــدت عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ي� ( ,)1946/1/22كانــت لهــذه الدولــة تنظيــم قانـ ي
ـو� تجلــت ي� تشــكيل حكـ ي
ف
ف
ـا� محمــد) ,ي� إطــاره تــم تشــكيل قــوة عســكرية نظاميــة .إال ان هــذه الدولــة لــم تــدوم طويــا بســبب تغـ يـ�ات دوليــة وإقليميــة ,وأصبحــت
بزعامــة (قـ ي
(�.أر ،2012 ،.صفحــة ( )59تجــارب الحكــم
تصفيتهــا أوىل نتائــج هــذه التغـ يـ�ات ,حيــث اقتحمــت مــن قبــل القــوات اإليرانيــة وقضيــت عليهــا ج ي
الكرديــة ..رؤيــة نقديــة.)2006 ،

ف
ف
بعــد أنهيــار جمهوريــة مهابــاد وتشــتت جيشــها ,ي� ظــل المســتجدات الدوليــة وتجــدد محــاوالت الكــورد إلسـ تـ�داد حقهــم ي� الحريــة واالســتقال,

بــدأ بعــض أف ـراد هــذه القــوات بإعــادة تشــكيل وتنظيــم نفســها كح ـركات تحرريــة .وعــیل غ ـرار ســنوات نضالهــم ,أســس الكــورد العديــد مــن األح ـزاب
ف
السياســية الـ تـى تمتلــك جنــاح عســكري خــاص بــه .هكــذا أســتمر النضــال ف� المناطــق المختلفــة ف� كوردســتان لحـ ي ف
ـ� نجاحهــا ي� جنوب ـهــا (شــمال
ي
ي
ي
ف
ـيا�,
الع ـراق حاليــا) عــام  1991إثــر تغـ يـ�ات دوليــة وإقليميــة وداخليــة ,لتفــرز عــن والدة تجربــة جديــدة للحكــم الكــوردي ,لهــا كيــان قانـ ي
ـو� وسـ ي
وحكومــة تديــر االقليــم وتفــرض ســلطة القانــون لهــا تشــكيل وزاري مــع قــوات عســكرية تحــت إمــرة وزارة تســىم ب(وزارة شــؤون البيشــمركة).

الفرعالثالث
التوجه
األيدولو� للقوات المسلحة الكوردية
ج ي
بالنظــر لح ـركات التحــرر الكورديــة منــذ ظهورهــا ,خاصــة بعــد أب ـرام اتفاقيــات (ســايكس-بيكو  ,1916ســيفر  ,1920لــوزان  ,)1923نجــد التوجــه
ت
وه تحــرركوردســتان وإقامــة دولــة كورديــة مســتقلة .بعــد تقســيم
األيدولـ ج ي
ـو� لهــذه الحـركات كانــت ترتبــط بالهــدف الـ يـى أسســت وتناضــل مــن أجلــه ,ي
ـيا�
كوردســتان وضمهــا إىل دول تختلــف كل واحــدة منهــا عــن األخــرى مــن حيــث ظــروف نشــأتها وتركيبهــا وفلســفة حكمهــا ,كجــزء مــن النضــال السـ ي
ف ف
ف
ـتا� ي�
اط الكوردسـ ي
والقـ ي
ـوىم ,ي� كل جــزء عــیل حــداه ظهــر العديــد مــن األحـزاب السياســية الكورديــة لهــا قــوات مســلحة تقودهــا منهــا (حــزب الديمقـر ي
ف ف
ف
ف
اط الكــوردي ي� ســوريا  ,1957حــزب االتحــاد الوطـ ف يـى ي� الع ـراق
اط الكوردسـ ي
ـتا� ي� الع ـراق  ,1946حــزب الديمق ـر ي
إي ـران  ,1945حــزب الديمق ـر ي
ف ف
ـتا� ي� تركيــا ..1978الــخ) (األحـزاب والتيــارات السياســية الكرديــة .)2019 ،والتوجهــات األيدولوجيــة لهــذه القــوات
 ,1975حــزب العمــال الكوردسـ ي
التحرريــة كانــت ترتبــط باألحـزاب الـ تـى تنتــىم إليهــا ,وتراوحــت األطــر الفكريــة لهــذه األحـزاب بـ ي ف
ـ� القوميــة واليســارية واإلســامية..الخ .إال أن تحــرر
ي
ي
ت
مص�هــا باتــت الهــدف المشــ�ك والخيــط الناظــم بـ ي ف
ـ� كل هــذه األطــر األيدولوجيــة (البشــمركة الكرديــة ..عقيــدة التمــرد وحلــم
كوردســتان وتقريــر ي
االســتقال.)2014 ،

ن
المطلبالثا�
ی

ف
معى القوات العسكرية النظامية
يتضمــن هــذا المطلــب تحديــد معـ فـى القــوات العســكرية ,ولبيــان ذلــك ارتأينــا تقســيم هــذا المطلــب إىل ثاثــة فــروع ,خصصنــا الفــرع األول لتعريــف
القــوات العســكرية ,والفــرع الثـ فـا� نبـ ي ف
ـ� فيــه أنــواع القــوات المســلحة ,ونوضــح ف ي� الفــرع الثالــث مهــام القــوات المســلحة.
ي
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الفرعاألول
تعريف القوات العسكرية
تعــد القــوات المســلحة العمــاد األســاس للدفــاع عــن ســامة وأمــن الدولــة ,يتــم تشــكيلها وتدريبهــا وتســليحها لتحقيــق األهــداف االسـ تـ�اتيجية الـ ت يـى
ت
ا� رقــم (،)3
تضعهــا الدولــة .وتتكــون مــن كافــة القــوات المســلحة والمجموعــات والوحــدات النظاميــة (قانــون الخدمــة والتقاعــد العســكري الع ـر ي
 2010المعــدل ,ف.أوال.ب/م ,)6تكــون لهــا تسلســل قيــادي واضــح المعالــم وتخضــع لقيــادة مســؤولة عــن ســلوك مرؤوســيها ,ولنظــام داخـ يـیل
ومنظومــة قوانـ ي ف
ـ� عســكرية خاصــة بهــا لفــرض االنضبــاط والقانــون ممــا يلــزم أفرادهــا باألمتثــال ألوامــر قياداتهــم العســكرية ,وبمــا يكفــل اتباعهــم

ف
قواعــد القانــون الــدوىل واالع ـراف المتبعــة ف� ف ف
ـا� إلتفاقيــات جنيــف ,1977 ،ف.أوال/م.)43
ال�اعــات المســلحة ج
(ال�وتوكــول األول اإلضـ ي
ي
ي
يف
المرتبط� بهم:
أفراد القوات المسلحة واألشخاص

أوال :المقاتــل ضمــن القــوات المســلحة النظاميــة :المقاتــل هــو الشــخص (رجــا كان أو أم ـرأة) المخــول بموجــب القوانـ ي ف
ـ� الوطنيــة وأحــكام القانــون
ف
ـا� بحمــل الســاح وإســتخدام القــوة ضــد العــدو ,دون أن يتبــع ذلــك ماحقــة قانونيــة ج ـراء األعمــال الـ ت يـى قــام بهــا ,طالمــا إنــه يحـ تـ�م
ـدوىل اإلنسـ ي
الـ ي
ـ� واألعـراف المتبعــة ف� ف ف
ال�اعــات المســلحة .وقــد أوجــد القانــون الــدوىل اإلنسـ فـا� أساســا لينظــم ســلوك فئــات معينــة مــن المقاتلـ ي ف
القوانـ ي ف
ـ� ,ووفــر لهــم
ي
ي
ي
ف
ـیع عليهــم االلـ ت فـ�ام بهــا (حســن ،2018 ،صفحــة .)43
الحمايــة والضمانــات القانونيــة مــع وضعــه لعــدة مبــادئ خاصــة ينبـ ي
ـاىم الــذي يكــون ضمــن القــوات المســلحة النظاميــة .وهــو كل مــن ينتســب إىل
ـاىم ,فهنــا يهمنــا المقاتــل النظـ ي
ـاىم أو غـ يـ� نظـ ي
والمقاتــل قــد يكــون نظـ ي
ف
القــوات المســلحة النظاميــة للدولــة ويمتهنــون مهنــة الحــرب ,ويتخــذ مــن الخدمــة العســكرية مهنــة لــه ســواء أكان ضابطــا أم متطوعــا أم طالبــا ي�
ف ف
ف
ت
ا�
إحــدى الكليــات أو المــدارس العســكرية أو مراكــز التدريــب المهـ يـى ي� الجيــش أو ي� مؤسســة عســكرية (قانــون الخدمــة والتقاعــد العســكري الع ـر ي
رقــم ( 2010 ،)3المعــدل ,ف/5.م()1أمــر ســلطة االئتــاف المؤقتــة رقــم ( ,2003 ،)23القســم .)1قانونــا يكــون لــه حــق المشــاركة بشــكل مبـ ش
ـارس
ف
ي� األعمــال العدائيــة بغــض النظــر عــن شرسعيــة أو عــدم شرسعيــة العمليــات العســكرية الـ ت يـى يقومــون بهــا ,فهــم مجنــدون مــن طــرف الدولــة ضمــن جهــاز
ف
ف
ت
األصیل .كما ف ي� حاالت
عسكري منظم ,وهوالء األفراد ي� الغالب يكونون من
الى يجندون فيها ,تربطهم به رابطة الوالء لوطنهم
ي
ي
مواطى الدولة ي
اســتثنائية يمكــن أن يلحــق هــذا الوصــف باألفـراد األجانــب عــن الدولــة المتحاربــة كجنــود الفــرق االجنبيــة ,أي الذيــن يجنــدون لصالــح الدولــة (حســن،
 ،2018الصفحــات .)49-47-44

ف
ف
ـاىم عنــد مشــاركته ي� العمليــات العســكرية أو عنــد اإلعــداد لهــا ,بإرتدائــه لــزي عســكري موحــد للدولــة .ويتصــف أفرادهــا بصفــة
ويتمـ يـ� المقاتــل النظـ ي
ف
ـو� ألرسى الحــرب إذا ماتــم اعتقالهــم مــن قبــل قــوات العــدو أثنــاء ف ف
ف
ال�اعــات المســلحة (اتفاقيــة الهــاي,1907 ،
المقاتلـ يـ� ,ويتمتعــون بالوضــع القانـ ي
ف
ـر� ومـ ف
و� جميــع االحــوال يجــب حمايــة واحـ تـ�ام حـ ج
ـر� أف ـراد هــذه القــوات مــن قبــل
م()3اتفاقيــة جنيــف الثالثــة ,1949 ،ف.1.ألــف/م .)3ي
ف
ـا� إلتفاقيــات جنيــف،
الخصــم (اتفاقيــة جنيــف األوىل ,1949 ،م()18-12اتفاقيــة جنيــف الثانيــة,1949 ،
ج
م()21-12ال�وتوكــول األول اإلضـ ي

 ,1977م.)20-8

ـ� ف� القــوات المســلحة :إىل جانــب المقاتلـ ي ف
ف
ـ� باإلمــكان أن تضــم القــوات المســلحة النظاميــة فريقــا
ثانيــا :أفـراد الخدمــة الطبيــة ,رجــال الديــن ,اإلداريـ ي ي
مــن األشــخاص (غـ يـ� مقاتلـ ي ف
ـ�) يقومــون عــیل خدمــة هــذه القــوات ف ي� الميــدان ,دون أن يشــاركوا ف ي� العمليــات الحربيــة الـ ت يـى توجههــا ضــد العــدو.
ـ� ,أو حاملـ ي ف
وهــوالء األشــخاص هــم أفـراد الخدمــة الطبيــة ,وأفـراد القــوات المســلحة الذيــن يدربــون خصيصــا الســتخدامهم عنــد الحاجــة كممرضـ ي ف
ـ�

ف ف
ـر� ي� البحــث عــن الجــر� أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم أثنــاء االحتــكاك مــع العــدو ,أو عندمــا يقعــون تحــت ســلطته
مســاعدين لنقــاالت المـ
ف
ـ� المشـ ي ف
(اتفاقيــة جنيــف األوىل ,1949 ،م24و ,)25وكذلــك ورجــال الديــن بالقــوات المســلحة والموظفـ ي ف
ـتغل� بصفــة كليــة ي� إدارة الوحــدات
(اتفاقيــة جنيــف األوىل ,1949 ،م.)24
ف
الدوىل العام ,إال إننا النخوض ف ي� دراستها ,كونها ليست محا لبحثنا.
رغم أن لهذه الفئات وضع خاص ي� أحكام القانون
ي
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أنواع القوات المسلحة
غ� نظامية؛
القوات المسلحة قد تكون نظامية أو ي
ف
أوال :القــوات المســلحة النظاميــة :تتمثــل ي� القــوات المســلحة والمجموعــات والوحــدات النظاميــة التابعــة لســلطة الدولــة بمختلــف تشــكياتها
ف
ـا� إلتفاقيــات جنيــف ,1977 ،ف/1.م ,)43يدخــل فيهــا القــوات العاملــة (بريــة ,بحريــة ,جويــة) ووحــدات االحتيــاط وقــوات
ج
(ال�وتوكــول األول اإلضـ ي
ف
ش
ـا� إلتفاقيــات جنيــف ,1977 ،ف/3.م )43والحــرس الوطـ ف يـى ,ســواء ذلــك الفــرق المكونــة مــن جنــود الدولــة أو مــن
الرطــة ج
(ال�وتوكــول األول اإلضـ ي
جنــود المســتعمرات التابعــة لهــا.
ـاىل مــن التنظيــم ,وتخضــع لنظــام داخـ يـیل
بصــورة عامــة تخضــع القــوات النظاميــة لقيــادة مســؤولة عــن ســلوك مرؤوســيها ,وتشــكيلها تكــون عــیل قــدر عـ ي
ف
ـ� عســكرية) يكفــل أتباعهــا لقواعــد القانــون الــدوىل الـ تـى تطبــق ف� ف ف
(قوانـ ي ف
ـا� إلتفاقيــات جنيــف,1977 ،
ال�اعــات المســلحة ج
(ال�وتوكــول األول اإلضـ ي
ي
ي ي
ف
ـ� ,وتثبــت لهــم حقــوق المحاربـ ي ف
ف/1.م 43و ف/2.م .)44ويتصــف أفرادهــا بكافــة مســتوياتهم بصفــة المقاتلـ ي ف
ـ� ذلــك إذا مــا وقعــوا ي� قبضــة العــدو
منهــا معاملتهــم كأرسى حــرب -كمــا بينــاه ســابقا(-اتفاقية جنيــف الثالثــة ,1949 ،ف.ألف/1.م()4اتفاقيــة الهــاي ,1907 ،م.)3
ف
ثانيــا :القــوات المســلحة الغـ يـ� نظاميــة :يقصــد بــه أي قــوة التخضــع لقوانـ ي ف
ـ� النظــام العســكري ,ي� إطــار هــذا التعريــف الواســع ينطــوي تحتــه أنــواع
ف
مختلفــة مــن القــوات .بصــورة عامــة هــذا النــوع مــن القــوى شــائعة ي� الحــرب غـ يـ� النظاميــة كال�اعــات األهليــة والثوريــة ,أو المقاومــة لغــزو دولــة
ف
تف
ش
ـدوىل
أجنبيــة ,أو عنــد الدخــول ي� حــرب غـ يـ� تقليديــة أو غـ يـ� متكافئــة والغـ يـ� مبــارسة .ويرتبــط مــدى إلــ�ام هــذا النــوع مــن القــوات بقواعــد القانــون الـ ي
أثنــاء خــوض نزاعاتهــا بالهــدف الـ ت يـى شــكلت مــن أجلــه ,ويذكــر منهــا حـركات المقاومــة والتحــرر والبارتـ ي فـ�ان والميليشــيات أو التنظيمــات أو الجماعــات
ف
ـا� إلتفاقيــات جنيــف ,1977 ،م.)47
المســلحة والمرتزقــة ج
(ال�وتوكــول األول اإلضـ ي

الفرعالثالث
مهام القوات المسلحة
للقوات المسلحة عدة مهام ,أهمها؛

ف
أوال :المهمــة الدفاعيــة :مهــام الجيــش ي� الدرجــة األوىل هــو الدفــاع عــن الدولــة والمحافظــة عــیل ســامة أراضيهــا وأمنهــا وحمايــة مواطنيهــا ,ودرء
ت
ا� الدائــم ,2005 ،ف.أوال.أ/م 9و م 109/و ف.ثانيا/م()110أمــر
أي خطــر أو اعتــداء قــد يتعــرض لهــا ســواء كان خارجيــا أم داخليــا (الدســتور الع ـر ي
ســلطة االئتاف المؤقتة رقم ( ,2004 ،)67ف/3.م()4قانون وزارة البيشــمركة القليم كوردســتان رقم ( ,2007 ،)19ف/3 ,2 ,1.م ,)2ذلك عن
طريــق مواجهتهــا والتصــدي لهــا بالطريقــة وباألســلحة الـ تـى يحددهــا القانــون الــدوىل واالعـراف المتبعــة ف� ف ف
ال�اعــات المســلحة .ويذكــر بهــذا الشــأن
ي
ي
ي
وال�وتوكــوالن اإلضافيتــان عــام  1977مــن قيــود منظمــة الســتخدام األســلحة ,والـ ت يـى يجــب عــیل
ماوضعتهــا اتفاقيــات جنيــف األربعــة عــام  1949ج
ف
ف
تف
فف
ـر� أيضــا أســتخدام األســلحة حيــث نصــت
ـدوىل اإلنسـ ي
ـا� العـ ي
الــدول واطـراف الــ�اع االلــ�ام والتقييــد بهــا ,وأن يراعــوا أحكامــه .كمــا نظــم القانــون الـ ي
ت
م�ر لها" ,ونصت القاعدة ()71
الى من شــأنها إحداث إصابات أو آالم ال ج
القاعدة ( )70منه عیل أنه "يحظر اســتخدام وســائل وأســاليب للقتال ي

أيضــا عــیل أنــه "يحظــر أســتخدام األســلحة العشــوائية الطابــع" (( )2005 ،)customary international humanitarian law )IHLاتفاقيــة
ف
ـا�.)1995 ،
األســلحة التقليديــة 1980 ,وبروتوكولهــا اإلضـ ي
ف
ف
ثانيــا :المهمــة األمنيــة :يتدخــل الجيــش أحيانــا للحفــاظ عــیل أمــن الدولــة الداخـ يـیل ,خاصــة ي� حالــة فشــل أجهــزة األمــن الداخليــة أو المدنيــة ي�
الســيطرة عــیل األوضــاع األمنيــة داخــل الدولــة .ويكــون مهــام الجيــش توفـ يـ� الحمايــة العســكرية ألمــن محطــات الطاقــة والمنشــآت والمرافــق والبـ فـى
التحتيــة المهمــة ,وخطــوط االتصــاالت واإلمــدادات الحساســة ,وكذلــك توفـ يـ� الحمايــة العســكرية ألمــن الســكان وممتلكاتهــم (أمــر ســلطة االئتــاف
المؤقتــة رقــم ( ,2003 ،)22القســم/3ف()2.قانون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان رقــم ( ,2007 ،)19ف/3.م.)2
ف
ثالثــا :المهمــة اإلنمائيــة واإلنســانية :قــد تنــاط بالقــوات المســلحة مهــام أخــرى غـ يـ� مهامهــا االصـ يـیل ,كالمشــاركة ي� عمليــات اإلغاثــة المحليــة المرتبطــة
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ف
بالكــوارث الطبيعيــة ,أو الكــوارث الناتجــة عــن أعمــال يقــوم بهــا اإلنســان ,أو المشــاركة ي� بعثــات اإلغاثــة اإلنســانية (أمــر ســلطة االئتــاف المؤقتــة رقــم
( ,2003 ،)22القسم/3ف.)2.

المبحثاألول
التنظيىم لقوات البيشمركة
اإلطار
ي
ف
ف
ف
ف
ـو� لــوزارة شــؤون البيشــمركة ،ونفــرد المطلــب
ـ� اإلحاطــة بهــذا الموضــوع تقســيمه إىل مطلبـ يـ� ،نتطــرق ي� المطلــب األول إىل التنظيــم القانـ ي
يقتـ ي
الثـ فـا� إىل تنــاول الهيــكل التنظيــىم لتشــكيل قــوات البيشــمركة ومهامــه ،ذلــك عــیل النحــو ت
اآل�:
ي
ي

المطلباألول

ف
القانو� لوزارة شؤون البيشمركة
التنظيم
ي
ف
ف
ف
ف
ي� أعقــاب هزيمــة الع ـراق ي� حــرب الخليــج الثانيــة ,حدثــت إنتفاضــات شــعبية ي� معظــم مناطــق البــاد ومنهــا المنطقــة الكورديــة .ي� بــادئ األمــر
ت
ف
ـو� اإلنتفاضــة والدولــة ,بــدأ الخــط
قــوى اإلنتفاضــة ســيطرت عــیل تلــك المناطــق ,إال انــه بتطــور األحــداث ونتيجــة لعــدم تكافــؤ تــوازن القــوى بـ يـ� قـ ي
ف
ـازىل ي� ســقوط تلــك المــدن وتمكنــت الحكومــة العراقيــة مــن بســط ســلطتها عــیل المناطــق الجنوبيــة .أمــا المنطقــة الكورديــة رغــم إعــادة بســط
التنـ ي
الســلطة عليها .إال أن رسعان ما اســتعادت القوات الكوردية ســيطرتها عیل مدن اإلنتفاضة (ســليمانية ,كركوك ,أربيل ,دهوك) بأســتثناء (كركوك).
ف
نتيجــة لهــذه األحــداث أصــدر مجلــس األمــن ق ـرار رقــم ( )688ي� ( ,)1991/4/5بعــد رضــوخ الع ـراق للق ـرارات الدوليــة بــدأ يعتمــد سياســة الحــوار
ف
والتفــاوض مــع القيــادات الكورديــة (متمثــا بالجبهــة الكوردســتانية /الـ ت يـى كانــت تضــم ســبعة أحـزاب وتديــر الســلطة ي� المنطقــة آنــذاك) عــیل أســاس
ف
بيــان ( 11آذار  .)1970إال ان المفاوضــات بــأت بالفشــل ,نتيجــة لذلــك ســحب النظــام موظفيــه وكافــة أجهزتــه اإلداريــة مــن المناطــق الكورديــة ي�
(( )1991/10/22ق ـرار برلمــان كوردســتان رقــم ( ,1992 ،)11ف .)2.تــاركا بذلــك فراغــا قانونيــا وإداريــا ,فضــا عــن قطعــه للخدمــات األساســية
وفرضــه حصــارا داخليــا .ماحــدا بالجبهــة الكوردســتانية بــأن تواجــه الوضــع الجديــد بســلطة أمــر الواقــع عـ جـ� إقرارهــا قانــون رقــم ( )1لســنة 1992
ف
ف
ف
ـتا�-العراق) ,أســتنادا إليــه تــم انتخــاب برلمــان كوردســتان ي� ( .)1992/5/19لتبــدأ بذلــك مرحلــة
(قانــون إنتخابــات المجلــس الوطـ يـى الكوردسـ ي
جديــدة ف� بنــاء المؤسســات القانونيــة ,تجلــت ف� جملــة قوانـ ي ف
ال�لمــان منهــا قانــون رقــم ( )3لســنة ( 1992قانــون مجلــس وزراء اقليــم
ـ� شرسعــه ج
ي
ي
ف
كوردســتان-العراق) ,بموجبــه شــكل أول حكومــة كورديــة ي� ( ,)1992/7/5بهــدف إدارة االقليــم ووضــع ســلطة القانــون .وفيمــا يتعلــق بتشــكيل
ف
مجلس وزراء االقليم ،فقد ورد ي� هذا القانون أن مجلس الوزراء يتألف من ( )15وزارة ,وكان ضمن هذه الوزارات وزارة شؤون البيشمركة (قانون
ـوىم ,لتضـ فـى
مجلــس وزراء اقليــم كوردســتان رقــم ( 1992 ،)3المعــدل ,ف.أ/4.م .)9هكــذا وألول مــرة نظــم قــوات البيشــمركة ضمــن التشــكيل الحكـ ي
عليهــا الصفــة القانونيــة.
ال�لمــان قانــون رقــم ( )5لســنة ( 1992قانــون وزارة شــؤون البيشــمركة) ,نظــم فيــه تشــكيل هــذه
بهــدف تنظيــم عمــل وزارة شــؤون البيشــمركة شرسع ج
الــوزارة والقــوات التابعــة لهــا ,مــع بيــان وظيفــة ومهــام البيشــمركة وآليــة توحيدهــا ,لتســهل عليهــا مهــام حمايــة شــعب واقليــم كوردســتان والقضــاء عــیل
ظاهــرة التســلح (قانــون وزارة شــؤون البيشــمركة رقــم ( 1992 ،)5ملغــاة ,األســباب الموجبــة) .رغــم ذلــك ,واجهــت تجربــة اقليــم كوردســتان تحديــات
ـ� الكوردسـ ي ف
ـ� الحزبـ ي ف
عديــدة ,منهــا عــدم وضــوح موقــف المجتمــع الــدوىل إزائهــا والتشــكك االقليــىم حولهــا ,فضــا عــن ال ـ�اع المحتــدم بـ ي ف
ـتاني�
ي
ي
ف
ف
ـوىم وصــل االمــر بينهمــا إىل حــد االقتتــال العســكري ي� ( .)1994/5/2مــا أدى إىل شــلل
اط) ,رغــم االئتــاف الحكـ ي
(االتحــاد الوطـ يـى والديمق ـر ي
ش
ف
ف
ـاىل تقســيم
المؤسســات الحكوميــة وغيــاب الرعيــة القانونيــة مــن ( ,)1996-1994ليــؤول األمــر إىل إدارتـ يـ� حكوميتـ يـ� (أربيــل ,الســليمانية) ,وبالتـ ي
ف
ـز�.
قــوات البيشــمركة عــیل الطرفـ يـ� حســب والئهــم الحـ ج ي
ف
الداخیل,
ال�لمان نتيجة لل�ع المسلح ,إال إنه ظل المؤسسة الوحيدة القائمة الذي استمر ي� محاوالته لتهدئة الوضع
رغم الوهن الذي أصاب ج
ي
ف
ف
ش
ورسع ي� جلســته المنعقدة ي� ( )1994/12/13قانون رقم ( )3لســنة ( 1994قانون التعديل األول لقانون مجلس وزراء اقليم كوردســتان) ,ليتم
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ف
ي� المــادة ( )2منــه إلغــاء وزارة شــؤون البيشــمركة ,ذلــك لمــا ولدتــه الـ ف فـ�اع المســلح الداخـ يـیل مــن تشــتت لهــذه القــوات ومواجهتهــا لبعضهــا البعــض .مــع
ال�لمــان لمــدة التعــد قليلــة ,فقــد اســتأنف االخـ يـ� عملــه وعقــد أجتماعــه ف� ( .)1996/9/23ش
ـ� الحزبـ ي ف
أســتمرار القتــال بـ ي ف
ورسع فيــه قانــون
ـ� وتعطيــل ج
ي
ف
ف
ف
ـا� لقانــون مجلــس وزراء االقليــم) ,ورد رصاحــة ي� المــادة ( )1منــه بأنــه يتــم الغــاء مــاورد ي� المــادة ( )2مــن
رقــم ( )3لســنة ( 1996قانــون التعديــل الثـ ي
قانــون التعديــل األول لنفــس القانــون ,وجــاء فيــه بأنــه يتــم اســتقراء الفقــرة ( )4مــن المــادة (/9أ) مــن قانــون مجلــس وزراء أقليــم كوردســتان رقــم ()3
لسنة  1992ت
كاآل� "(وزارة شؤون البيشمركة)".
ي
ف
ال�لمــان وجهــوده الحثيثــة مــع جهــات وطنيــة ودوليــة ,توصــل الحزبــان المتقاتــان إىل (أتفاقيــة واشــنطن للســام) ي� ()1998/9/17
بعــد محــاوالت ج
ف
ال�لمــان،
(قانــون تصديــق اتفاقيــة واشــنطن إلحــال الســام ي� اقليــم كوردســتان رقــم ( .)2002 ،)16كخطــوة أوىل لتنفيــذ االتفاقيــة تــم توحيــد ج
ف
ف
ف
ال�لمانية-الــدورة
ال�لمانيــة ,الــدورات ج
ـا� بعــد أســبوع ي� الســليمانية (تاري ـ ــخ االنتخابــات ج
وعقــد أول اجتمــاع موحــد لــه ي� ( ,)2002/10/4أعقبــه الثـ ي
ـ� اللتـ ي ف
ال�لمــان اإلنتقــال بالعمليــة السياســية والســام نحــو مراحــل متقدمــة والعمــل عــیل توحيــد اإلدارتـ ي ف
ـ�
األوىل .)1992 ،حينهــا أصبــح مــن واجــب ج
ف
ال�لمــان العديــد مــن القوانـ ي ف
ـ� واصــدر قـرارات هامــة.
تشــكلتا إثــر االقتتــال ,ي� هــذا االثنــاء شرسع ج
ف
ف
ف
ي� وقــت الحــق ,ي� ظــل التغـ يـ�ات الـ ت يـى حصلــت عــیل الســاحة السياســية ي� الع ـراق بعــد ســقوط نظــام الحكــم فيــه عــام  ,2003واج ـراء إنتخــاب
ف
ف
ف
ال�لمــان ي�  ,2005شرسع برلمــان كوردســتان ي� جلســته المنعقــدة ي� ( )2006/1/24قانــون رقــم ( )1لســنة ( 2006قانــون التعديــل الســابع لقانــون
ج
ف
ت
الى وردت عیل المادة ( )9من قانون مجلس وزراء االقليم,
مجلس وزراء االقليم) .جاء ي� المادة ( )3منه بأنه يتم إلغاء كافة التعديات السابقة ي
ف
ف
ويحــل محلــه مــاورد ي� المــادة ( )3مــن التعديــات الــذي حملــه هــذا القانــون ي� طياتــه .والـ ت يـى كانــت تســتهدف تشــكيلة مجلــس الــوزراء ,وكان ضمــن
التشــكيلة الجديــدة للمجلــس وزارة شــؤون البيشــمركة (قانــون رقــم ( )1التعديــل الســابع ل(قانــون مجلــس وزراء اقليــم كوردســتان) ,2006 ،ف.أ/4.
م .)3ممــا يعـ ف يـى بــأن هــذه الــوزارة قــد تــم إعــادة تشــكيلها مــرة أخــرى لتتــوىل مهــام تنظيــم وتســليح وتوحيــد قــوات البيشــمركة وجعلهــا قــوات وطنيــة,
ف
ال�لمــان قانونــا خاصــا بهــذه الــوزارة ,وهــو قانــون رقــم ( )19لســنة ( 2007قانــون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان-العراق).
و� هــذا الصــدد شرسع ج
ي
ذلــك إىل جانــب ش
تريـ ـ ــع عــدة قوانـ ي ف
ـ� أخــرى واصــدار عــدة ق ـرارات لتنظــم شــؤون هــذه الــوزارة والقــوات المســلحة التابعــة لهــا ,منهــا؛ قانــون رقــم
ت
ـو� البيشــمركة
( )33لســنة ( 2007قانــون تكريــم البيشــمركة (حــرس اقليــم كوردســتان-العراق)) ,قانــون رقــم ( )34لســنة ( 2007قانــون تقاعــد معـ ي

(حرس اقليم كوردســتان-العراق)) ,قانون رقم ( )38لســنة ( 2007قانون الخدمة وتقاعد البيشــمركة (حرس اقليم كوردســتان)) ,قانون رقم ()13
ف ف
ك� ي� حركــة تحــرر شــعب كوردســتان-العراق مــن الناحيــة الجزائيــة والمدنيــة) .يذكــر أيضــا الق ـرارات
لســنة ( 2013قانــون عــدم مســؤولية المشــار ي
ف
ال�لمــان منهــا؛ ق ـرار رقــم ( )1لســنة  ,2011الق ـرار الخــاص بالقــوات الداخليــة واألمــن رقــم ( )18ي� ( ,)2014/7/23الق ـرار الخــاص
الصــادرة مــن ج
ف
ف
بقوات البيشــمركة رقم ( )19ي� ( ,)2014/7/23قرار رقم ( )24ي� ( ,)2014/10/15القرار الخاص بتحريك قوات البيشــمركة لغرب كوردســتان
(روزئــاوا) رقــم ( )28ف ي� (.)2014/10/22
ـوىم مــن خــال
بعــد أصــدار قانــون التعديــل الثامــن لقانــون مجلــس وزراء االقليــم ,رغــم مــا تضمنــه هــذا التعديــل مــن تغـ يـ�ات عــیل التشــكيل الحكـ ي
ف
تقليــص عــدد الــوزارات ودمــج بعضهــا ,تحســبا للتغـ يـ�ات الـ ت يـى قــد تحصــل ي� الكابينــة الحكوميــة الجديــدة بعــد اإلنتخابــات .إال ان وزارة شــؤون
البيشــمركة بقــت عــیل حالهــا ,حيــث ورد فيــه بــأن مجلــس وزراء االقليــم يضــم ( )19وزارة ,وكان مــن بينهــا وزارة شــؤون البيشــمركة (قانــون رقــم ()24
التعديــل الثامــن ل(قانــون مجلــس وزراء اقليــم كوردســتان) ,2009 ،ف/2.م.)1
وكذلــك الحــال بالنســبة للتعديــل التاســع لقانــون مجلــس اآلنــف الذكــر ,حيــث التعديــل أنصــب عــیل المــادة ( )9مــن قانــون المجلــس المذكــور ,وورد
فيــه بــأن مجلــس الــوزراء يتألــف مــن ( )19وزارة ,وكان مــن بينهــا أيضــا وزارة شــؤون البيشــمركة (قانــون رقــم ( )13التعديــل التاســع ل(قانــون مجلــس
وزراء اقليــم كوردســتان) ,2012 ،ف/2 .1.م.)1
خــال ماتقــدم يتضــح لنــا بــأن منــذ تشــكيل حكومــة اقليــم كوردســتان عــام  ,1992كانــت وزارة شــؤون البيشــمركة ضمــن تشــكيلتها بأســتثناء أعــوام
(- )1996-1994كمــا بينــاه ســابقا ,-وتحــت مظلــة هــذه الــوزارة قــدر اإلمــكان نظمــت قــوات البيشــمركة ,وب ـهــذا أصبحــت هــذه القــوات منــذ تشــكيل
حكومــة االقليــم قــوات عســكرية نظاميــة قانونيــة ش
ورسعيــة ليومنــا هــذا.
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التنظيىم لتشكيل قوات البيشمركة ومهامه
الهيكل
ي
ف
ف
ف
ف
ـا� نتطــرق فيــه إىل التشــكيات النظاميــة
نتنــاول موضــوع هــذا المطلــب ي� ثاثــة فــروع ,ي� الفــرع األول نبـ يـ� تشــكيل وزارة البيشــمركة ,والفــرع الثـ ي
لقــوات البيشــمركة ,أمــا الفــرع الثالــث اســتنادا إىل القوانـ ي ف
ـ� النافــذة نبحــث فيــه مهــام قــوات البيشــمركة (حــرس اإلقليــم).

الفرعاألول
تشكيل وزارة البيشمركة
ف
ف
ـوىم لاقليــم ,بــل لغــرض تشــكيل وتنظيــم عمــل هــذه الــوزارة
ـى برلمــان كوردســتان ي� قوانينــه بــإدراج وزارة البيشــمركة ضمــن التشــكيل الحكـ ي
لــم يكتـ ي
والقــوات التابعــة لهــا ذهبــت إىل أبعــد مــن ذلــك .حيــث شرسع قانونــا خاصــا ينظــم الهيــكل اإلداري والعســكري لهــذه الــوزارة والقــوات المســلحة التابعــة
لهــا ,وهــو مــا ســنتطرق إليــه ت
كاآل�؛
ي
التشــكيل اإلداري والعســكري لــوزارة البيشــمركة :بعــد تشــكيل حكومــة االقليــم اســتنادا إىل (قانــون مجلــس وزراء اقليــم كوردســتان رقــم ( )3لســنة
ال�لمــان لـ فـ�ورة وجــود قانــون يحــدد المامــح اإلداريــة
 1992المعــدل) الســابق الذكــر وإدراج وزارة شــؤون البيشــمركة ضمــن تشــكيلها ,تنبــه ج
والعســكرية لهــذه الــوزارة وينظــم شــؤونها وشــؤون القــوات التابعــة لهــا .لهــذا الغــرض شرسع العديــد مــن القوانـ ي ف
ـ� لعــل أهمهــا (قانــون شــؤون وزارة
البيشمركة رقم ( )5لسنة  1992ملغاة) ,إىل جانب قانون رقم ( )9لسنة ( 1992قانون تكريم البيشمركة) الملغاة ,وقانون رقم ( )8لسنة 1993
ال�لمــان رقــم ( )3ف ي� ( ,)1992/7/29و ق ـرار رقــم ( )35ف ي� (.)1992/11/14
(قانــون إعــادة الضبــاط إىل الخدمــة العســكرية) .ويذكــر أيضــا ق ـرار ج
ف
لكــن بســبب التغـ يـ�ات الـ ت يـى حصلــت ي� العـراق عــام  2003ومــن ثــم وضــع دســتور دائــم عــام  2005والتصديــق عليــه ,تــم الغــاء القانــون المذكــور وحــل
محلــه قانــون رقــم ( )19لســنة ( 2007قانــون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان-العراق) (قانــون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان رقــم (،)19
ف
ف
و� االقليــم بوجــه خــاص.
ـی يتائــم تشــكيل ومهــام الــوزارة والقــوات التابعــة لهــا ,مــع الوضــع الجديــد ي� الع ـراق بوجــه عــام ,ي
 ,2007م .)8ذلــك لـ ي
واســتنادا إىل هــذا القانــون تتألــف وزارة البيشــمركة مــن التشــكيات التاليــة؛
ف
ش
واإلرساف عــیل فعالياتهــا ,وتصــدر عنــه االوامــر والتعليمــات
"أوال :الوزيــر :هــو المســؤول األول ي� الــوزارة والمســؤول عــن أعمالهــا وتوجيــه سياســتها
ف
ي� كل مــا لــه عاقــة بمهــام الــوزارة وتشــكياتها وكافــة شــؤونها العســكرية والفنيــة والماليــة واإلداريــة والتنظيميــة وفــق أحــكام القانــون .ويكــون مســؤوال
ف
ف
ـى الدرجــات الخاصــة ي� الــوزارة كل حســب
أمــام مجلــس الــوزراء باعتبــاره عضــوا متضامنــا فيــه ولــه حــق تخويــل بعــض مــن صاحياتــه إىل موظـ ي
اختصاصــه.
ف
ف
ثانيــا :وكيــل الــوزارة :يســاعد الوزيــر ي� سياســة ونهــج الــوزارة ويـ شـرف عــیل شــؤونها ضمــن الصاحيــات الـ ت يـى تحــدد ي� النظــام الداخـ يـیل للــوزارة أو الـ ت يـى
تــوكل إليــه مــن قبــل الوزيــر.
ـ� عــام (بدرجــة خاصــة) ,ويكــون مســؤوال أمــام الوزيــر ويعاونــه عــدد مــن المســاعدين للشــؤون اإلداريــة والمحاربـ ي ف
ثالثــا :األمانــة العامــة :يديرهــا امـ ي ف
ـ�
والقانونيــة والمدنيــة وترتبــط بــه المديريــات والمؤسســات التاليــة:
يف
والتجه�.
.1المديرية العامة للعقود والمبايعات والتسليح
يف
والمتطوع�.
.2المديرية العامة لشؤون األفراد
.3المديرية العامة لاعام والثقافة والتوعية الوطنية.
.4المديرية العامة لشؤون متقاعدي البيشمركة ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة(**).
وال�امج (الحسابات العسكرية).
.5المديرية العامة للموازنة ج
.6الدائرة القانونية.
.7المحاكم العسكرية.
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رابعا :المفتشــية العامة :يرأســها ضابط التقل رتبته عن لواء يكون (المفتش العام) ومهمته تفتيش ومتابعة المؤسســات والتشــكيات والوحدات
ـاىل وتطبيقهــا لألوامــر والتعليمــات الصــادرة
التابعــة لــوزارة البيشــمركة للوقــوف عــیل موقــف وحالــة قــوات البيشــمركة وتقييــم مــدى اســتعدادها القتـ ي
مــن الــوزارة وذلــك برفــع تقاريــر دوريــة وغـ يـ� دوريــة إىل الوزيــر بهــدف المعالجــة والتطويــر.
خامســا :دائــرة الرقابــة الماليــة :يرأســها موظــف بدرجــة مديــر عــام مهمتــه القيــام بــكل مايلــزم مــن تدقيــق ومراقبــة األمــور الماليــة ومتابعــة تطبيــق
التعليمــات واألســس الماليــة والحســابية ف ي� الــوزارة والتشــكيات وكيفيــة رصــد المخالفــات الماليــة.
سادســا :مديريــة التنســيق والعاقــات :مهمتهــا اقامــة وتنظيــم العاقــات مــع المؤسســات والجهــات المدنيــة والعســكرية الرســمية ذات العاقــة
بشــؤون الــوزارة.
ف ف
ف� هــذا اإلطــار يذكــر مــاورد ف� قانــون الطــب العــدىل ف� االقليــم ,بعضويــة ممثــل وزارة البيشــمركة بعــد ان يختــاره الوزيــر بـ ي ف
ـكري� ي�
ـ� االطبــاء العسـ ي
ي ي
ي
ي
ف
ف
ـدىل ي� اقليــم كوردســتان رقــم ( ,2001 ،)16ف.2.أوال/م .)7وكذلــك مــاورد ي� قانــون مجلــس أمــن
ـدىل (قانــون الطــب العـ ي
مجلــس معهــد الطــب العـ ي
االقليــم بخصــوص ضمــان أمــن مق ـرات وتشــكيات البيشــمركة وجمــع المعلومــات المخابراتيــة والميدانيــة االسـ تـ�اتيجية وتقيمهــا (قانــون مجلــس
أمــن اقليــم كوردســتان رقــم ( ,2011 ،)4ف/18.م .)3ممــا يعـ ف يـى أن هــذه الــوزارة متعاونــة مــع مثياتهــا ف ي� أداء بمــا وكلــت إليهــم مــن مهــام.

ش
ـا� العســكري مــن الــوزارة ,ويســاعده
ســابعا :رئاســة هيئــة األركان :يرأســها ضابــط ركــن ال تقــل رتبتــه عــن لــواء ,ويتــوىل اإلرساف عــیل الجانــب االختصـ ي
ف
ف
ي� مهامــه ومســؤولياته الموكلــة إليــه معاونــان ي� هيئــة األركان (العمليــات) و (اإلدارة والمـ يـ�ة) وترتبــط بهــا الهيئــات والمديريــات العامــة والتشــكيات
التالية:
.1معاون رئيس هيئة األركان للعمليات:
أ-مديرية العمليات.
ب -مديرية التخطيط والتطوير والتحديث.
ت -مديرية التدريب العسكري والعقيدة.
ث -مديرية االتصاالت.
ج -مديرية التنظيم.
ح -مديرية الصنوف.
خ -مديرية االلعاب العسكرية.
والم�ة:
.2معاونية رئيس هيئة األركان لإلدارة
ي
أ-مديرية اإلدارة العامة.
الم�ة العامة.
ب -مديرية ي
ت -مديرية االمور الطبية العامة.
ث -مديرية العينة والمستودعات المركزية.
ج -مديرية االشغال واالسكان العسكرية.
ح -مديرية المطابع العسكرية.
خ -آمرية المواقع.

ف
يذكــر بــأن رئاســة هيئــة األركان تقــوم بوضــع الخطــط التنفيذيــة ,لتحقيــق االهــداف والمهــام الــواردة ي� نــص المــادة ( )2مــن قانــون وزارة البيشــمركة
المذكــور ,والـ ت يـى تتعلــق بمهــام الــوزارة والقــوات التابعــة لهــا وهــو مــا ســنتطرق إليــه الحقــا (قانــون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان رقــم (،)19

 ,2007م.)4

ف
ثامنــا :التشــكيات النظاميــة لحــرس اإلقليــم (تنظــم بنظــام) :لقــد ورد ي� قانــون وزارة البيشــمركة اآلنــف الذكــر ,بــأن التشــكيات النظاميــة لحــرس
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اإلقليــم ,تنظــم بنظــام وهــو مــا ســنتطرق إليــه الحقــا (قانــون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان رقــم ( ,2007 ،)19ف/8.م.)3
تاســعا :المديرية العامة لاســتخبارات :مهمتها ي ف
تأم� أمن المقرات والتشــكيات وجمع المعلومات االســتخبارية الميدانية واالسـ تـ�اتيجية وتقيمها
ووضعهــا ف ي� خدمــة وزارة البيشــمركة وتشــكياتها والمقـرات العليــا ذات العاقــة .وتعاونهــا ف ي� إنجــاز ذلــك المهــام مجلــس أمــن االقليــم كمــا بينــاه ســلفا.
ف
عـ ش
ـارسا :قيــادة قــوات االحتيــاط (تنظــم أمورهــا وشــؤونها بنظــام) :لقــد ورد ي� قانــون وزارة البيشــمركة اآلنــف الذكــر ,بــأن قيــادة قــوات االحتيــاط تنظــم
أمورهــا وشــؤونها بنظــام وهــو مــا ســنتطرق إليــه الحقــا (قانــون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان رقــم ( ,2007 ،)19ف/10.م.)3
حادي ش
عر :مجلس دفاع الوزارة :مجلس دفاع الوزارة ويتألف من:
-1الوزير /رئيسا.

-2وكيل الوزارة /عضوا ويرأس المجلس ف ي� حالة غياب الوزير.
يف
-3األم� العام /عضوا.

-4رئيس هيئة األركان /عضوا.
-5مدير االستخبارات العامة /عضوا.
-6المفتش العام /عضوا.
-7قائد قوات االحتياط /عضوا.
وخ�اء عند الحاجة(".قانون وزارة البيشمركة القليم كوردستان رقم ( ,2007 ،)19م.)3
-8يحق للوزير االستعانة بمستشارين ج

ن
الفرعالثا�
ی
التشكيات النظامية لقوات البيشمركة (حرس اإلقليم)
ســبق وإن ذكرنا بأن قانون وزارة البيشــمركة ,قد ترك مســألة التشــكيات النظامية لقوات البيشــمركة وقيادة قوات االحتياط لنظام ينظم من قبل
الــوزارة نفســها (قانــون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان رقــم ( ,2007 ،)19ف/10 ,8.م .)3إال أن ذلــك لــم يتــم بســبب التحديــات الـ ت يـى واجهــت
هــذه الــوزارة والقــوات التابعــة لهــا ,بســبب تشــتتها وإنقســامها عــیل األحـزاب السياســية المختلفــة.
ت
ف
ت
ف
ا�
أن قضيــة توحيــد قــوات البيشــمركة كانــت مطروحــة عــیل بســاط السياســة العامــة ي� االقليــم ,منــذ أن حــ� بأســتقال ي
ذا� عــن النظــام الع ـر ي
ف
ف
يف
يف
الرئيسي� (االتحاد
اط) عیل توحيد
الحزب�
ال�لمان عام  ,1992ي� العام نفسه اتفق
السابق .فبعد نجاح اإلنتفاضة وإنتخاب ج
ي
الوطى والديمقر ي
ال�لمــان قانونــا (قانــون وزارة شــؤون البيشــمركة
وه وزارة شــؤون البيشــمركة .ذلــك بعــد أن أقــر ج
وحــدات البيشــمركة ودمجهــا تحــت ســلطة مختصــة ي
رقــم ( 1992 ،)5ملغــاة ,ف.2.أ/م 3ف.3.أ/5.م 4و م5/و()7قانــون انتخــاب رئيــس حركــة التحــرر الكورديــة رقــم ( 1992 ،)2ملغــاة ,م )12يهــدف
ف
ويق� ف
ب�ورة تحويل وضعية البيشــمركة من ميليشــيا ألحزاب سياســية إىل قوات مســلحة نظامية تحت إمرة وزارة
القضاء عیل ظاهرة التســلح,
ي
ف
ال�لمــان األحـزاب مــن االحتفــاظ بقــوات خاصــة أو مجموعــات مســلحة تابعــة لهــا ,وحظــرت أيضــا الممارســات الحزبيــة ي�
شــؤون البيشــمركة .ومنــع ج
مؤسســات وزارة شــؤون البيشــمركة والقــوات الداخليــة (قانــون وزارة شــؤون البيشــمركة رقــم ( 1992 ،)5ملغــاة ,األســباب الموجبة)(قانــون الخدمــة
وتقاعــد البيشــمركة رقــم ( ,2007 ،)38م()47قانــون أحـزاب اقليــم كوردســتان رقــم ( ,1993 ،)17ف/2.م 12و ف/3.م.)15
ـ� الرئيسـ ي ف
باإلضافــة إىل تشــكيل وزارة شــؤون البيشــمركة ف� إطــار حكومــة موحــدة ,كجــزء مــن التعهــدات التوحيديــة للحزبـ ي ف
ـي� تــم تشــكيل ألويــة
ي
ت
ف
ف
ف
ـى عــام - 1994كمــا بينــاه ســابقا -نشــب رصاع مســلح بـ يـ� الطرفـ يـ� حــول
عســكرية مشــ�كة .بيــد أثبــت أن التعــاون السـ ي
ـيا� بينهمــا أمــر مســتعص ,فـ ي

ـ� .ومنــذ ذلــك الحـ ي ف
تقاســم الســلطة والعائــدات ,لتعــود وحــدات البيشــمركة الموحــدة أدراجهــا إىل كنــف الحزبـ ي ف
ـ� أصبــح لكاهمــا مؤسســات حكــم
ف
ووزارات خاصة به ,بما ي� ذلك وحدات بيشــمركة موازية .أســتمر الوضع عیل هذا النحو ,فيه أعاق عملية إندماج وتوحيد هذه القوات لســنوات
ـ� المتقاتلـ ي ف
ـ� الحزبـ ي ف
ـ� وضعــت الحــرب األهليــة أوزارهــا أثــر توقيــع أتفاقيــة واشــنطن للســام -الســابق الذكــر -بـ ي ف
عــدة ,لحـ ي ف
ـ� .مــع اســتتباب الســام
اســتأنف الطرفــان عاقاتهمــا وشــكا حكومــة اقليميــة موحــدة ,وتعهــدا مجــددا بدمــج القــوات التابعــة لهمــا تحــت ســلطة وزارة البيشــمركة ,رغــم هــذه
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المحــاوالت والمظهــر الوحــدوي ,إال ان ف� الواقــع بقــت الحكومــة منشــطرة بـ ي ف
ـ� منطقـ ت يـى نفــوذ مــن ( .)2006-1996حيــث ســيطر حــزب االتحــاد
ي

ف
اط عــیل محافظـ ت يـى أربيــل ودهــوك.
الوطـ يـى عــیل محافظــة الســليمانية ,بينمــا ســيطر الحــزب الديمقـر ي
ف
ف
و� أعقــاب االحتــال األمريــیك للع ـراق عــام  ,2003أدرك الحزبـ ي ف
ـ� فرصورة اإلرساع ي� عمليــة التوحيــد الفعـ يـیل لحكومتيهمــا وقواتهمــا (البيشــمركة),
ي
ي
ف
ف
ذلــك لضمــان اإلنجــازات التاريخيــة للشــعب الكــوردي وتعزيــز االســتقرار ي� االقليــم ومواجهــة الوضــع الجديــد ي� الع ـراق الــذي كان يمــر بمرحلــة
إنتقاليــة .عليــه ف� عــام  2006بهــدف التغلــب عــیل خافاتهمــا ,وقــع الحزبـ ي ف
ـ� اتفاقيــة توحيــد حكومــة األقليــم ,وأعربــا عــن دعمهمــا لتوحيــد الحكومــة
ي

عــیل أســاس ش
الراكــة والتوافــق واإلنصــاف ,وأ كــدا مجــددا دعمهمــا العلـ ف يـى لتوحيــد قــوات البيشــمركة تحــت إمــرة هيئــة غـ يـ� مسيســة ,عــیل أن تقــوم
ف
اللجنــة العليــا بمأسســة ش
الرطــة وأجهــزة األمــن ي� االقليــم (,2006 ،Kurdistan Regional Government Unification Agreement
ف.5.د و ف .)7.وهكذا أعادت هذه االتفاقية صيغة تقاسم السلطة بالتساوي بينهما (Kurdistan Regional Government Unification

 ,2006 ،Agreementف ,3.ف.5.أ,ب) وأســبغت الصفــة الرســمية عليهــا.
ف
ورغــم توكيــد األط ـراف ت ف
ال�امهــم بتوحيــد قــوات البيشــمركة ,وعــزم حكومــة االقليــم ي� توحيــد المؤسســات الخاصــة بقــوات البيشــمركة واألمــن
ف
الداخـ يـیل والماليــة ي� حكومـ ت يـى (أربيــل و الســليمانية) ,إلنهــاء إرث مرحلــة اإلدارة المزدوجــة إىل األبــد وإتمــام عمليــة التوحيــد الـ ت يـى بــدأت منــذ عــام
ـاىل
( 2006حكومــة اقليــم كوردســتان .)2019 ،إال أن كل المواعيــد النهائيــة المحــددة لتحقيــق ذلــك مــرت دون أن تــرى هــذه الخطــوة نــور ,وبالتـ ي
ـ� مناطــق نفــوذ وســيطرة الحزبـ ي ف
بقــت الســيطرة عــیل هــذه القــوات منقســمة بـ ي ف
ـ� المذكوريــن.
ف
ف
ـيا� والعســكري ,فالــوزارات المســيطر عليهــا حزبيــا دمجــت ي� الحكومــة اإلقليميــة
والحقــا ي� عــام  2009تحقــق بعــض التقــدم نحــو اإلندمــاج السـ ي
ف
ـيا� للبيشــمركة باعتبــاره لــواء حــرس اإلقليــم ,ذلــك إىل جانــب تشــكيل ثاثــة أخريــن
الموحــدة .ي
و� عــام  2010تــم تشــكيل أول لــواء متكامــل غـ يـ� سـ ي
ت
ـمرىك ,ووضعت هذه القوة تحت
غ� سياســية .فيه دمجت ( )14كتيبة للحرس
كهيئة مشــ�كة ي
االقليىم ضمت نحو ( )90,000ألف مقاتل بيشـ ي
ي
سيطرة وزارة البيشمركة (.)2012 ،)Kurdish Security Forces )KSF
ف
ال�لمــان قـرارا عــام  ,2011قــرر
وب ـهــدف اســباغ الصفــة الوطنيــة عــیل قــوات البيشــمركة ,خاصــة بعــد احــداث ( )2011/2/17ي� الســليمانية .أصــدر ج

ه قــوات وطنيــة مهامهــا الحفــاظ عــیل إنجــارات شــعب كوردســتان ويجــب أن تكــون بعيــدة عــن ال�اعــات السياســية
فيــه بــأن قــوات البيشــمركة ي
الداخليــة (قـرار برلمــان كوردســتان رقــم ( ,2011 ،)1ف.أوال()15 ,10 ,6 ,قـرار برلمــان كوردســتان رقــم ( ,2014 ،)18ف.)2.
ف
ف
ـىم وأجهــزة
اط) بقــوات منفصلــة خــارج كتائــب الحــرس اإلقليـ ي
لكــن رغــم جديــة هــذه الخطــوات ,أحتفــظ الحزبـ يـ� (االتحــاد الوطـ يـى والديمق ـر ي
المخابـرات واألمــن الداخـ يـیل ,بــل وأ كـ ڤـ� مــن ذلــك مارســا نفــوذا سياســيا معتـ جـ�ا عــیل مجموعــات أخــرى تخضــع إىل الســلطة اإلســمية لــوزارة البيشــمركة
(.)2012 ،)Kurdish Security Forces )KSF
ت
ف
ـز� شرسطــة األمــن الداخـ يـیل والمخابـرات تحــت إدارة مجلــس
و� تمــوز ,2012/ضمــن إطــار عمليــة توحيــد القــوات العســكرية ,تــم رســميا توحيــد أجهـ ي
ي
ـ� الرئيسـ ي ف
أمــن االقليــم (قانــون مجلــس أمــن اقليــم كوردســتان رقــم ( ,2011 ،)4م ,)2وكان يفـ تـ�ض أن اليكــون المجلــس حكـرا عــیل الحزبـ ي ف
ـي� .األمــر
الــذي أ كــد عليــه رئيــس االقليــم آنــذاك عندمــا ألـ تـى كلمتــه عنــد اإلعــان عــن تأســيس المجلــس ,حيــث قــال؛ "إن هــذا المجلــس ملــك لــكل الشــعب
ف
ـ� وعــیل شــعب كوردســتان أن يفخــر بــه ،وهــذا يؤكــد أن مــن حــق بقيــة األح ـزاب ت
ـتا� وليــس حك ـرا ألحــد أو ملــكا لحــزب معـ ي ف
ال�شــيح لــه
الكوردسـ ي
والعمــل ضمنــه فالمحافظــة عــیل أمــن اإلقليــم مســؤولية الجميــع" .مشـ يـ�ا إىل أنــه؛ "لــوال هــذه األجهــزة األمنيــة الـ ت يـى وفــرت أجــواء الحريــة والتعبـ يـ�

عــن الـرأي ب�احــة لمــا كانــت هنــاك معارضــة نفتخــر بوجودهــا كونهــا حريصــة عــیل أمــن اإلقليــم وشــعبه ،وحــري بالمعارضــة أن ترحــب بالمجلــس
ش
ـوىم
كونــه حــول األجهــزة األمنيــة مــن حزبيــة إىل مؤسســاتية ورســمية تابعــة لرئاســة اإلقليــم" (مســؤول كــوردي لـ«الــرق األوســط» :مجلــس األمــن القـ ي
ـعى مــن أجــل توحيــد األجهــزة األمنيــة ف ي� اقليــم كوردســتان.)2012 ،
مطلــب شـ ج ي
ف
أصبــح توحيــد قــوات البيشــمركة ونــزع عمليــة التســيس عنهــا قضيــة عاجلــة ,غــداة قيــام تنظيــم داعــش بشــن هجماتــه عــیل العـراق ي� حزيـران ,2014
ف
ف
ف
التغ�ات الدولية
و� ظل ي
ولما واجهته البيشــمركة من قتال مع هذا التنظيم وأنتشــارها ي� خطوط الحرب األمامية ي� الجبهات بطول 1050كم .ي
ف
ڤ
و� هــذا الصــدد تجــددت المحــاوالت لتوحيــد
والداخليــة ,وتفاقــم األزمــات السياســية والماليــة مــع بغــداد ,أصبحــت مســألة التوحيــد أ كــ� إلحاحــا .ي
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قــوات البيشــمركة وجعلهــا وطنيــة بحتــه ,لهــذا الغــرض أصــدر برلمــان كوردســتان العديــد مــن الق ـرارات تؤكــد عــیل فرصورة توحيــد وحياديــة هــذه
ال�لمــان (قـرار برلمــان كوردســتان رقــم ( ,2014 ،)18ف,2 ,1.
القــوات ,وعــدم جــواز تسيســها وتحريكهــا إال تحــت إمــرة وزارة البيشــمركة أو بموافقــة ج
()8 ,6ق ـرار برلمــان كوردســتان رقــم ( ,2014 ،)19ف 10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4.واألســباب الموجبة)(ق ـرار برلمــان كوردســتان رقــم ( ,2014 ،)28ف1.
واألســباب الموجبــة).
ف
ف
ـ�
ـدوىل إىل توحيــد قــوات البيشــمركة ضمــن كيــان واحــد ,ي� خطــوة تكــون مــن شــأنها أن تنـ ي
ـیع القــادة الكــورد وأعضــاء التحالــف الـ ي
ي
و� عــام  2018سـ ي
ف
ف ف
ـ� الحزبـ ي ف
إنقســام هــذه القــوات بـ ي ف
ـي� ,ي� الوقــت الــذي يتــم فيــه تأســيس هيــكل قيــادة موحــدة .لهــذا الغــرض أنعقــد مؤتمـرا دوليــا ي� أربيــل كان
ـ� الرئيسـ ي
ف
ف
ـ� قدمــا بلمســات عســكرية
يهــدف توحيــد هــذه القــوات ي� إطــار برنامــج إصـ ي
ـا� تألــف مــن ( )35نقطــة (برنامــج توحيــد البيشــمركة وإصاحهــا يمـ ي
دوليــة.)2018 ،
ـز� مــن قــوات البيشــمركة لــم يحــرز أي تقدمــا يذكــر.
رغــم المحــاوالت المتكــررة ومــرور مــا يقــارب  28عامــا ,قضيــة توحيــد وتجريــد التســيس الحـ ج ي
ف
رغــم المظهــر الوحــدوي لهــذه القــوات ,لكــن ي� الواقــع التـزال منقســمة بعمــق وفــق خطــوط حزبيــة ,حيــث خــارج كتائــب قــوات البيشــمركة (حــرس
ف
اط) تابعــة
االقليــم) ,اليـزال يوجــد وحــدات مــن مقاتـ يـیل هــذه القــوات (قــوات ( )70التابعــة لاتحــاد الوطـ يـى وقــوات ( )80التابعــة للحــزب الديمقـر ي
ف
ش
ـ� قدمــا بلمســات عســكرية
لألحـزاب ويخضعــون لســيطرتها وأوامرهــا المبــارسة بــدال مــن وزارة البيشــمركة (برنامــج توحيــد البيشــمركة وإصاحهــا يمـ ي
ف
ال�لمــان بــاإلرساع ي� توحيــد كافــة قــوات البيشــمركة خــال ســتة أشــهر خاصــة منهــا قــوات ( 70و ( )80قـرار برلمــان
دوليــة ,)2018 ،ذلــك رغــم قـرار ج
كوردســتان رقــم ( ,2014 ،)19ف 4.واألســباب الموجبــة).
خــال ماتقــدم يتضــح لنــا بــأن كافــة الجهــود والقوانـ ي ف
ال�لمــان ,لــم يســتطيع إىل اآلن أن يحقيــق التوحيــد الفعـ يـیل لقــوات البيشــمركة .ولعــل
ـ� وقـرارات ج
ف
أهــم عقبــة أمــام ذلــك تتمثــل ي�؛
أوال :عــدم الثقــة والشــك المتبــادل :يشــكل اختــاف الــرؤى وتعــارض المصالــح ,والعــداوات المتجــذرة وال ـ�اع المســلح الــذي أســفر عــن ســقوط
ت
ف
ف
ف
ـى لقــوات
اآلف القتــیل وتــرك ذكريــات مؤلمــة بـ يـ� الطرفـ يـ� (االتحــاد الوطـ يـى والديمق ـر ي
اط) ,إحــدى العوائــق الرئيســية أمــام اإلندمــاج الحقيـ ي
ـ� وفقــدان الثقــة والشــك المتبــادل بـ ي ف
ـ� حالــة مــن عــدم اليقـ ي ف
ـؤولي� حزبيـ ي ف
البيشــمركة ووضــع حــد لتسيســها .وقــد أســفر كل هــذا كمــا رصح بــه مسـ ي ف
ـ�
ف
ف
ـيا� واالتفاقيــات االسـ تـ�اتيجية محوهــا بســهولة (بـ يـ�ة،
األط ـراف السياســية خاصــة منهــا الحزبـ يـ� الرئيسـ يـي� ,بصــورة لــن يســتطيع اإلصــاح السـ ي
ف
ت
ف
ا� الســابق ,لمواجهــة االتحــاد الوطـ ف يـى وطردهــم مــن أربيــل ي�
اط مــع النظــام الع ـر ي
( )2020هةرسـ يـ� .)2020 ،كمــا أن تحالــف الحــزب الديمق ـر ي
اط
( )1996/8/31الي ـزال يســتذكر كخيانــة عظــىم .كذلــك الحــال بالنســبة ألحــداث ( )2017/10/16ومــا الحقتــه ,فقــد أعتـ جـ� الحــزب الديمق ـر ي
أسـ تـ�اتيجية االتحــاد الوطـ فـى لتنفيــذ األتفاقيــة المســبقة بـ ي ف
ـ� حكومـ ت يـى االقليــم والمركــز ,لدخــول القــوات االتحاديــة مدينــة كركــوك بعــد انتهــاء حــرب
ي
ف
داعــش خيانــة .وأمتــد هــذا اإلرث ليهيمــن عــیل رؤيــة كا الطرفـ يـ� لعاقــات اآلخــر ,فــكل منهمــا ينظــر نظــرة الشــك لعاقــات اآلخــر ,ويــرى بأنــه يســیع
ف
ـاىل االحتفــاظ بجــزء مــن
إىل تحقيــق مصالحــه ومصالــح جهــات اقليميــة متحالفــة معهــا ,ماحــدا بالطرفـ يـ� لمراقبــة نشــاطات بعضهمــا البعــض .وبالتـ ي

قواتــه الخاصــة تحــت ســيطرته المبـ ش
ـارسة ,كضمانــة نهائيــة للحفــاظ عــیل تــوازن القــوى (هةرسـ ي ف
ـ� ,)2020 ،األمــر الــذي يحبــط أي تقــدم نحــو تعزيــز
عمليــة التوحيــد الكامــل لقــوات البيشــمركة .ف� هــذه األجــواء ,يســتبعد أن يحصــل أندمــاج تــام وحقيـ تـى لهــذه القــوات ,طالمــا يواصــل الحزبـ ي ف
ـ� أعتبــار
ي
ي
ئ
ـا� ضــد منافســيهم عــیل الســاحة السياســية.
القــوات التابعــة لهمــا نوعــا مــن خــط دفــاع نهـ ي

ثانيــا :التعصــب والــوالء الحــز� والشــقاق الداخــیل لألحـزاب :لقــد أثبــت الشــقاق الداخــیل لألحـزاب ,ورغبــة القــادة السياسـ ي ف
ـ� فيهــا إلمتــاك قــوات
جي
ي
ي
ف
مســلحة خاصة بهم لفرض نفوذهم وقوتهم السياســية ,وعدم اقتناعهم بتســليمها أو اســتعدادهم للتنازل عنه ,بأنه عقبة حقيقية ي� وجه توحيد
ـز� بــدال مــن االنتمــاء الوطـ ف يـى ,االمــر الــذي
قــوات البيشــمركة .ومــا يعــد خطــورة عــیل المصلحــة الوطنيــة العليــا ,هــو الــوالء والتعصــب لانتمــاء الحـ ج ي
ف
فعليــا عرقــل إقامــة عاقــات مدنية-عســكرية صحيــة وديمقراطيــة ي� االقليــم .فـ فـ�ورة توكيــد ســلطة الحكومــة عــیل البيشــمركة بــدال مــن المكاتــب
السياســية لألحـزاب مســألة حاســمة ,لكــن مــن المســتبعد أن تتحقــق بالكامــل طالمــا التوجــد رؤيــة أسـ تـ�اتيجية ووطنيــة موحــدة ,وطالمــا مجموعــات
ـز� وتواصــل عملهــا كأداة لألحـزاب السياســية المختلفــة.
البيشــمركة لهــا عقليــة ووالء حـ ج ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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الفرعالثالث
مهام قوات البيشمركة (حرس اإلقليم)

ت
ا� الدائــم ,2005 ،ف,1.أ/م 9و ف/5.م )121عــدة مهــام تتجــیل
لقــوات البيشــمركة باعتبارهــا جــزء مــن المنظومــة الدفاعيــة العراقيــة (الدســتور العـر ي
ف
ي�؛
ت
ف
ا� الدائــم,2005 ،
أوال :تأمـ يـ� حمايــة وضمــان أمــن الحــدود العراقيــة والدفــاع عنــه وعــن وحدتــه وخدمــة مواطنيــه دون اســتثناء (الدســتور الع ـر ي
ف.1.أ/م 9و م 109و ف/2.م()110أمــر ســلطة االئتــاف المؤقتــة رقــم ( ,2004 ،)67ف/3.قســم.)4
ثانيا" :حماية وحراسة اقليم كوردستان والدفاع عنه وضمان مصالحه الوطنية والقومية.
اط والدفاع عن مؤسساته الدستورية.
ثالثا :حماية الكيان
ي
السيا� لاقليم ونظام حكمه الديمقر ي
ف
رابعــا :مســاندة الحكومــة االتحاديــة ي� الدفــاع عــن ســيادة وأمــن الع ـراق طبقــا للدســتور االتحــادي ودســتور االقليــم ومذكــرة التفاهــم األمنيــة,
ف
ف
والتنســيق والتعــاون معهــا عــیل كيفيــة معالجــة األزمــات األمنيــة والكــوارث والمشــاركة عنــد الحاجــة ي� محاربــة ومكافحــة األرهــاب بجميــع اشــكاله ي�
ف
و� الع ـراق بالتنســيق والتعــاون مــع الحكومــة االتحادية"(قانــون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان رقــم (,2007 ،)19
اقليــم كوردســتان خاصــة ي
ف/3 ,2 ,1.م.)2

ن
المبحثالثا�
ی

ت
ف
ف
ا� الدائم لسنة 2005
القانو� لقوات البيشمركة ي� ضوء أحكام القانون
المركز
ي
الدوىل العام والدستور العر ي
ي
ف
ـدوىل باعتبارهــا قــوة مســلحة لحركــة
لتحديــد المركــز القانـ ي
ـو� لقــوات البيشــمركة منــذ ظهورهــا ,يتطلــب بحــث مكانتــه بموجــب قواعــد القانــون الـ ي
ف
ت
تحررية ش
يف
يف
مطلب�
ا� الدائم لسنة  2005من جهة أخرى .ويتم تناول ذلك ي�
مروعة من جهة ,ومكانته بموجب
القوان� الوطنية والدستور العر ي
ت
كاآل�:
ي

المطلباألول

ف
ف
الدوىل العام
القانو� لقوات البيشمركة ي� ظل أحكام القانون
الوصف
ي
ي

إذا مــا نظرنــا إىل قــوات البيشــمركة باعتبارهــا قــوة مســلحة لحركــة ثوريــة تحرريــة ش
مروعــة(***) تناضــل مــن أجــل الحريــة وتقريــر المصـ يـ� ,يجــب
ف
ف
ـدوىل لســنة  ,1900ومــا أرســته ميثــاق األمــم المتحــدة .فائحــة المعهــد المذكــور
علينــا ي� هــذا الصــدد أن نشـ يـ� إىل مــاورد ي� الئحــة معهــد القانــون الـ ي
ف� المــادة ( )8منــه أشـ تـ�ط لاعـ تـ�اف بالحـركات الثوريــة المســلحة ,وإضفــاء ش
ـ� ,وتمتــع المشــار ي ف
الرعيــة عــیل الكفــاح الــذي تخوضــه ضــد المحتلـ ي ف
ك�
ي
ف
فيهــا بصفــة المحاربـ ي ف
ـ� ,توافــر ثاثــة شرسوط تتمثــل ي�؛
•أن يكون ف� حوزة هؤالء إقليم ي ف
مع�.
ي
•أن تكون لهم حكومة نظامية.
•يمتازون بنوع من التنظيم.
إىل جانــب ذلــك ,أرســت األمــم المتحــدة عنــد تأسيســها حــق تقريــر المصـ يـ� ,بجعلهــا مبدئــا أساســيا وأحــد أهــداف المنظمــة (ميثــاق األمــم المتحــدة،
ف
ت
تف
مص�هــا .وولــد حــق
ـدوىل بـ فـ�ورة احــ�ام هــذا الحــق ورغبــة الشــعوب ي� تقريــر ي
 ,1945م1و ,)55يل�تــب بذلــك ال�امــات عــیل عاتــق المجتمــع الـ ي
المقاومــة للشــعوب المحتلــة ,وأعتـ جـ� كفاحهــم ش
مروعــا وحقــا يجــب ممارســته عـ جـ� ح ـركات التحــرر .كمــا وضعــت الجمعيــة العامــة األمــم المتحــدة
ف
الحجــر األســاس ف� االعـ تـ�اف ش
برعيــة المقاومــة الـ ت يـى تخوضهــا هــذه الحـركات ,عندمــا أصــدرت قـرارا ي� ( ,)1970/12/9أ كــدت فيــه وجــوب معاملــة
ي
ف ف
ك� ي� هــذه الحـركات كأرسى حــرب عنــد إلقــاء القبــض عليهــم ذلــك وفقــا لمبــادئ اتفاقيــة الهــاي (اتفاقيــة الهــاي ,1907 ،ف/4 ,3 ,1.م)1
المشــار ي
ف
ف
اإلضا�(اتفاقية جنيف الثالثة ,1949 ،ف.ألف.2.أ.ج.د/
اإلضا� إلتفاقيات جنيف,1977 ،
م()4ال�وتوكول األول
واتفاقية جنيف وبروتوكولها
ج
ي
ي
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ف ف
ـ� ش
الرعيـ ي ف
ف/1.م 43و ف/6 ,2 ,1.م .)44هكــذا نجــد ان القانــون الــدوىل أضـ فـى صفــة المحاربـ ي ف
ك� ي� حـركات التحــرر ,وأســبغ لهــم
ـ� عــیل المشــار ي
ي
الحمايــة القانونيــة الازمــة.
ف
ف� ظــل ش
الرعيــة الدوليــة يتضــح لنــا بــأن قــوات البيشــمركة منــذ ظهورهــا ,لحـ ي ف
ـ� نجــاح نضالهــا ي� جنــوب كوردســتان عــام  ,1991كانــت ح ـركات
ي
تحــرر ش
مروعــة .رغــم تنظيمهــا وخضوعهــا ألوامــر األحـزاب الـ تـى كانــت تابعــة لهــا ,االمــر الــذي لــم تفقدهــا صفتهــا القانونيــة إلنطبــاق صفــة المحاربـ يـ�ف
ي

ت
ـدوىل واتفاقيــة جنيــف الثالثــة (اتفاقيــة جنيــف الثالثــة ,1949 ،ف.ألــف/2.
عليهــم ,لتوافــر المتطلبــات الـ يـى نصــت عليــه الئحــة معهــد القانــون الـ ي
م .)4حيــث هــذه القــوات كانــت تخضــع لتنظيــم هــرىم ,لهــا قيــادة مســؤولة تضمــن الـ ت فـ�ام أفرادهــا بقواعــد القانــون الــدوىل اإلنسـ فـا� وقوانـ ي ف
ـ� الحــرب
ي
ي
ي
ف
ف
واالعـراف المتبعــة ي� العمليــات المســلحة ,وكذلــك حملهــم للســاح علنــا .ولمــا كان ي� حوزتهــم مــن اقليــم محــدد يدافعــون عنــه ,ولمــا كانــوا يمارســونه
مــن مهــام ف ي� مقاومــة االحتــال والنضــال مــن اجــل الحريــة ,فضــا عــن مــا كان يمتلكونــه مــن دعــم جماهـ يـ�ي ف ي� نضالهــم.
ـدوىل والق ـرارات الدوليــة ,تعتـ جـ� قــوات البيشــمركة منــذ ظهورهــا ,قــوات لح ـركات
خــال ماتقــدم يتضــح لنــا ,أســتنادا إىل مــا أقرتهــا قواعــد القانــون الـ ي

ك� فيهــا (البيشــمركة) صفــة المحاربـ ي ف
تحــرر وطنيــة تناضــل مــن أجــل اســتقال كوردســتان وحــق تقريــر مصـ يـ� شــعبها ,وتنطبــق عــیل المشــار ي ف
ـ�
ش
الرعيـ ي ف
ـ�.

ن
المطلبالثا�
ی

ت
ف
يف
ا� الدائم لسنة 2005
القانو� لقوات البيشمركة بموجب
المركز
ي
القوان� الوطنية والدستور العر ي
ف
ـ� الوطنيــة والدســتور الع ـر تا� الدائــم نتنــاول هــذا الموضــوع ف� فرعـ ي ف
ـو� لقــوات البيشــمركة ف� القوانـ ي ف
ـ� ،نفــرد الفــرع األول لبيــان
لبيــان المركــز القانـ ي
ي
ي
ي
ف
ف
ف
ف
ف
ـو� لهــذه القــوات بموجــب الدســتور
ـو� لقــوات البيشــمركة ضمــن القوانـ يـ� الوطنيــة ،ونخصــص الفــرع الثـ ي
الوضــع القانـ ي
ـا� للبحــث ي� المركــز القانـ ي
ت
ا� الدائــم لســنة .2005
الع ـر ي

الفرعاألول

ف
ف
يف
القوان� الوطنية
القانو� لقوات البيشمركة ي�
الوضع
ي
ف
ال�لمــان وتشــكيل
بعــد نجــاح حركــة التحــرر الكورديــة ي� نضالهــا إثــر أنتفاضــة شــعبية عــام  ,1991ووالدة تجربــة جديــدة لحكــم كــوردي بــدأ بإنتخــاب ج
حكومــة بهــدف إدارة االقليــم ووضــع ســلطة القانــون .منــذ ذلــك الحـ ي ف
ـ� أصبحــت قــوات البيشــمركة قــوة عســكرية نظاميــة ,منبثقــة مــن مؤسســات
حكــم شرسعيــة .رغــم المعوقــات والتحديــات الـ ت يـى واجهــت هــذه القــوات عــیل غـرار المراحــل المختلفــة -كمــا بينــاه ســابقا ,-إال أن كل ذلــك لــم تفقدهــا
ت
ف
ش
ا� الجديــد وتعــرف بأســم (حــرس اإلقليــم) .وهــو مــا
ـ� برعيــة الحكومــة ,لتتحــول بعــد ذلــك إىل نــواة الجيــش الع ـر ي
صفتهــا القانونيــة كونهــا تحـ ي
ف
ف
ـا� مــن هــذا المطلــب.
نفصــل فيــه ي� الفــرع الثـ ي
ف
غ�هــا مــن الميليشــيات ,لــم تكــن قــوات البيشــمركة محظــورة
و� وقــت الحــق بعــد أجتيــاح قــوات الحلفــاء للعـراق وســقوط النظــام فيــه ,عــیل عكــس ي
ي
مــن قبــل ســلطة االئتــاف المؤقتــة والحكومــة اإلنتقاليــة العراقيــة .ذلــك إلعتباريــن؛
أولهمــا كان يتعلــق بكينونــة هــذه القــوات ,فبعــد تشــكيل حكومــة االقليــم عــام  ,1992أصبحــت هــذه القــوات نظاميــة تابعــة لــوزارة البيشــمركة ,لــذا
ف
بالرعيــة ,كونهــا منبثقــة مــن مؤسســات قانونيــة .والثـ فـا� ان قــوات البيشــمركة كانــت حليفــا ش
كانــت تحـ فـ� ش
ورسيــكا فاعــا ي� التحالــف الــذي كانــت
ي
ف
ف
ـا� والســنوات الـ ت يـى تلتهــا .مــن هــذا المنظــور لــم تجــازف أمريــكا
تقــوده الواليــات المتحــدة األمريكيــة ي� الع ـراق ,منــذ بدايــة تســعينيات القــرن المـ ي
ف
تأث�هــا ف� المعادلــة العراقيــة ,خاصــة بعــد الــدور الــذي لعبتــه هــذه القــوات ف� تأمـ ي ف
ـ� ودعــم االســتقرار ي� بغــداد وبعــض المناطــق
بحلهــا وفقــدان ي
ي
ي
األخــرى.
لذلــك أمــر ســلطة االئتــاف المؤقتــة رقــم ( )2لســنة  2003الخــاص بحــل الكيانــات العراقيــة ,أنصــب عــیل حــل وزارة الدفــاع ,ووزارة الدولــة للشــؤون
العســكرية ,والتنظيمــات العســكرية األخــرى مــن بينهــا الجيــش (الســاح الجــوي ,البحريــة ,قــوة الدفــاع الجــوي ,والتنظيمــات العســكرية النظاميــة
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األخرى)(أمــر ســلطة االئتــاف المؤقتــة رقــم ( )2والملحــق المرفــق بــه ,2003 ،القســم ,)1ولــم يشــمل وزارة البيشــمركة والقــوات التابعــة لهــا.
ونــص قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة اإلنتقاليــة عــیل خضــوع القــوات المســلحة العراقيــة للســيطرة المدنيــة للحكومــة اإلنتقاليــة ,ومنعــت
تشــكيل قــوات عســكرية وميليشــيات ليســت خاضعــة مبـ ش
ـارسة إلمــرة القيــادة للحكومــة العراقيــة اإلنتقاليــة ,إال بموجــب قانــون إتحــادي (قانــون إدارة
الدولــة العراقيــة للمرحلــة اإلنتقاليــة ,2004 ،م 5و ف.ب/م 25و ف.ب/م .)27إال أنــه لــم يشـ يـ� إىل عــدم قانونيــة قــوات البيشــمركة ,رغــم عــدم
ف
خضوعهــا لمــاورد ي� تلــك النصــوص ,بــل ذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك حيــث أعـ تـ�ف بحكومــة إقليــم كوردســتان بصفتهــا الحكومــة الرســمية (قانــون إدارة
ف
ف
ا� الـ ت يـى كانــت تــدار مــن قبــل الحكومــة المذكــورة ي� ()2003/3/19
الدولــة العراقيــة للمرحلــة اإلنتقاليــة ,2004 ،ف.أ/م 53و ف.أ/م )54لــألر ي
الواقعــة ف ي� محافظــات دهــوك وأربيــل والســليمانية وكركــوك وديــاىل ونينــوى.
كمــا أن أمــر ســلطة االئتــاف المؤقتــة رقــم ( )91لســنة  2004الخــاص ب(تنظيــم القــوات المســلحة والميليشــيات ف� الع ـراق) ,قــد أسـ ف
ـتثى قــوات
ي
البيشــمركة ولــم تحظرهــا (أمــر ســلطة االئتــاف المؤقتــة رقــم ( ,2004 ،)91القســم 2و ف.1.أ.ب.د/القســم ,)3وورد فيــه بــأن القــوات المســلحة
ف
ف
اط تخضــع ألحــكام هــذ األمــر (أمــر ســلطة االئتــاف المؤقتــة رقــم ( ,2004 ،)91الملحــق.أ).
(البيشــمركة) التابعــة للحزبـ يـ� االتحــاد الوطـ يـى والديمقـر ي

وهكــذا نجــد إنــه مـ ي فـ� بوضــوح بـ ي ف
غ�هــا مــن الميليشــيات التابعــة لألح ـزاب ,حيــث اعتـ جـ� ملحــق األمــر اآلنــف الذكــر بخصــوص
ـ� هــذه القــوات مــع ي
ت
ت
ا�,
ـاىم العـر ي
ـيو� العـر ي
ا� ,حــزب هللا فــرع العـراق ,حــزب االسـ ي
(امتثــال القــوات المســلحة) ,بــأن كل مــن (منظمــة بــدر ,حــزب الدعــوة ,الحــزب الشـ ي
الوفــاق الوطـ فـى العـر تا� ,المؤتمــر الوطـ فـى العـر تا�) ميليشــيات تابعــة لألحـزاب .بعكــس قــوات البيشــمركة الـ تـى وصفهــا بأنهــا قــوات مســلحة للحزبـ ي ف
ـ�
ي
ي
ي
ي
ي
ف
ت
ف
ـتا� (أمر ســلطة االئتاف المؤقتة رقم ( ,2004 ،)91الملحق.ب) .كما أع�ف بنضال ومقاومة البيشــمركة
االتحاد
اط الكوردسـ ي
ي
الوطى والديمقر ي
ـ� عسـ ي ف
ودوره ف� القضــاء عــیل النظــام العـر تا� الســابق ,واقــر بأنهــم يســتحقون االمتيــاز والفوائــد كمحاربـ ي ف
ـكري� تقديـرا لخدمتهــم تجــاه أبنــاء شــعبهم
ي
ي
(أمــر ســلطة االئتــاف المؤقتــة رقــم ( ,2004 ،)91أســباب اســناد األمــر).
ت
ف
االع�ف بقوات البيشمركة ,كقوات مسلحة نظامية وليست كميليشيات تابعة لألحزاب.
وهكذا نجد إنه عیل المستوى
الوطى أيضا تم
ي

ن
الفرعالثا�
ی

ت
ف
المركز
ا� الدائم لسنة 2005
ي
القانو� لقوات البيشمركة بموجب الدستور العر ي
ف
ف
ـيا� ي� ( )2003/4/9بأنهيار المؤسســات الدســتورية والقانونية ي� العراق ( ،2009 ،Rostonصفحة  ,)58بأســتثناء
تســبب ســقوط النظام السـ ي
ف
ف
ف
ـدوىل إىل الوضــع الجديــد,
ـى ,ورسعــان مــا تنبــه المجتمــع الـ ي
أقليــم كوردســتان .مــا أدى إىل إنــزالق البــاد ي� حالــة مــن الفــو� والعنــف الطائـ ي
ف
ـيا� ي� العـراق (قـرار مجلــس األمــن رقــم ()2003 ،)1483
ولمواجهتــه أصــدر مجلــس األمــن عــدة قـرارات لتنظــم بــه ترتيبــات عمليــة اإلنتقــال السـ ي
(قـرار مجلــس األمــن رقــم (( )2003 ،)1151قـرار مجلــس األمــن رقــم ( .)2004 ،)1546وعــیل اثــره شــكلت ســلطة االئتــاف المؤقتــة ,الـ ت يـى أنيطــت

بهــا مهــام الحكومــة المؤقتــة ش
التريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة مــن ( 2003/4/21إىل ( )2004/6/28قـرار مجلــس األمــن رقــم (.)2003 ،)1483
ف
ونتيجة لضغوط مجلس األمن ,وبمســاعدة ممثیل ي ف
المد� للعراق آنذاك (بول بريمر) ,بتشــكيل مجلس
األم� العام لألمم المتحدة ســارع الحاكم
ي
ي
الحكــم اإلنتقــاىل ف� ( ,)2003/7/13كهيئــة استشــارية إلدارة المرحلــة اإلنتقاليــة لحـ ي ف
ـ� تشــكيل حكومــة عراقيــة دائمــة .والمجلــس أصــدر قانــون إدارة
ي ي
ف
ف
الدولــة العراقيــة للمرحلــة اإلنتقاليــة عــام  ,2004ليعلنــه كدســتور مؤقــت للبــاد ثــم ليتــم بموجبــه إنتقــال الســلطة وأجـراء عمليتـ يـ� إنتخابيتـ يـ� خــال
عــام  2005إىل جانــب كتابــة دســتور دائــم واالســتفتاء عليــه.
ت
ف
ا� الدائــم لســنة  ,2005حــدد الدســتور مامــح االقليــم ,وأقــر عنــد نفــاذه بــأن "اقليــم
وبعــد اســتتباب الوضــع القانـ ي
ـو� وتصديــق الدســتور الع ـر ي
ت
الى تم ش
يف ت
تريعها
ا� الدائم ,2005 ،ف/1.م .)117واشار بأنه "يستمر العمل
كوردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا" (الدستور العر ي
بالقوان� ي
ف
ي� اقليــم كوردســتان منــذ عــام  1992وتعــد القـرارات المتخــذه مــن حكومــة اقليــم كوردســتان -بمــا فيهــا قـرارات المحاكــم والعقــود -نافــذه المفعــول,
ت
ف
ا�
مالــم يتــم تعديلهــا أو الغاؤهــا حســب قوانـ يـ� اقليــم كوردســتان مــن قبــل الجهــة المختصــة فيهــا ,ومــا لــم تكــن مخالفــة لهــذا الدستور"(الدســتور العـر ي
الدائــم ,2005 ،م.)141
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ت
ا� الدائــم ضمــن ســلطات األقاليــم ,بأنــه "تختــص حكومــة
أمــا بخصــوص إضفــاء الصفــة القانونيــة عــیل قــوات البيشــمركة؛ لقــد أقــر الدســتور الع ـر ي

اإلقليــم بــكل ماتتطلبــه إدارة االقليــم ,وبوجــه خــاص إنشــاء وتنظيــم قــوى األمــن الداخــیل لاقليــم ش
كالرطــة واألمــن وحــرس اإلقليم"(الدســتور
ي
ت
ا� الدائــم ,2005 ،ف/5 ,1.م .)121وهــو مايعـ ف يـى بإنــه دســتوريا يحــق لإلقليــم إمتــاك قــوات عســكرية تابعــة لهــا تحــت اســم (حــرس اإلقليــم),
العـر ي
ت
ش
ا� الدائــم ,2005 ،ف.1.أ/م 9و م()109قانــون وزارة البيشــمركة
وتخضــع هــذه القــوات إلرسافهــا وإدارتهــا وتقــع تحــت مســؤوليتها (الدســتور الع ـر ي
ف
و� الوقــت نفســه ,هــذه القــوات جــزء اليتجـزأ مــن المنظومــة الدفاعيــة
القليــم كوردســتان رقــم ( ,2007 ،)19ف/3.م 2و م 5واألســباب الموجبــة) .ي
اىل ف ي� حمايــة الع ـراق مــن أي خطــر أو اعتــداء كمــا بينــاه ســابقا.
وه قــوات مســاعدة ومســاندة للجيــش الفــدر ي
العراقيــة ,ي
ت
ف
ا� ,بأنــه مــن صاحيــة الســلطة االتحاديــة حـ�ا "وضــع سياســة األمــن الوطـ ف يـى وتنفيذهــا,
تجــدر اإلشــارة إىل مــاورد ي� البــاب الرابــع مــن الدســتور العـر ي
ت
ف
ف
ا� الدائــم ,2005 ،ف/2.
بمــا ي� ذلــك انشــاء قــوات مســلحة وإدارتهــا لتأمـ يـ� حمايــة وضمــان أمــن حــدود الع ـراق ,والدفــاع عنه"(الدســتور الع ـر ي

ف
ـ� الدســتور
م .)110وهــو مايعـ يـى أن انشــاء القــوات المســلحة وحمايــة األمــن والحــدود ,حـ�ا مــن صاحيــة الحكومــة االتحاديــة .لكــن مــع ذلــك أعـ ي
ف
الصاحيــة إلقليــم كوردســتان ي� إنشــاء وتنظيــم قــوى األمــن الداخـ يـیل مــن ضمنهــم قــوات البيشــمركة (حــرس االقليــم) كمــا شأرسنــا إليــه أنفــا .األمــر الــذي
ت
ف
ف
ا�,
يعــد وضعــا دســتوريا خاصــا تنفــرد بــه الفدراليــة العراقيــة ,دون معظــم الفدراليــات ي� العالــم .ويعــد عامــا لتعزيــز الثقــة بـ يـ� مكونــات الشــعب العـر ي
ـ� المدنيـ ي ف
وعامــل لتقويــة التجربــة الفدراليــة ف� البــاد ,وضمانــا لعــدم اســتخدام الجيــش ضــد المواطنـ ي ف
ـ� العــزل وقمعهــم .كمــا حصــل مــع الكــورد عــیل
ي
ت
ف
ف
ف
ـر� (اإلبــادة الجماعيــة).
ـا� ي� حمــات التطهـ يـ� العـ ي
غـرار المراحــل التاريخيــة المختلفــة ,خاصــة ي� نهايــة القــرن المـ ي

يذكــر أيضــا ,باإلضافــة إلضفــاء الدســتور الصفــة القانونيــة عــیل قــوات البيشــمركة ,يضــم القــوات المســلحة العراقيــة أف ـراد مــن العسـ ي ف
ـكري� الكــورد,
ف
ف
ســواء كانــوا ي� قمــة هــرم القيــادات العســكرية أو ي� أســفلها كجنــود .وهــو مايعــد تطبيقــا لمــا نــص عليــه الدســتور الدائــم حيــث ورد فيــه "تتكــون
القوات المســلحة العراقية واالجهزة األمنية من مكونات الشــعب العر تا� ,بما يرا� توازنها وتماثلها دون ي ف
تمي� أو اقصاء ,وتخضع لقيادة الســلطة
ي
ي
ف
ف
ت
ا� ,وال تتدخــل ي� الشــؤون السياســية ,وال دور لهــا ي� تــداول السلطة"(الدســتور
المدنيــة ,وتدافــع عــن الع ـراق ,وال تكــون أداة لقمــع الشــعب الع ـر ي
ف
ت
ا� الدائــم ,2005 ،ف.1.أ/م .)9وتطابقــا مــع نصــوص الدســتور ,لقــد ورد ي� قانــون التعديــل األول لقانــون الخدمــة والتقاعــد العســكري بأنــه
الع ـر ي
"يتــم احتســاب خدمــة الضبــاط الذيــن خدمــوا ف� المؤسســات العســكرية القليــم كوردســتان مــن تاريـ ـ ــخ ش
مبارستهــم بالخدمــة بعــد عــام  1994ولغايــة
ي
ت
ا� بعــد عــام  2003لغــرض التقاعــد وبتأييــد مــن ســلطة اقليــم كوردســتان وبعــد مصادقــة وزارة الدفــاع العراقية"(قانــون رقــم
التحاقهــم بالجيــش العـر ي
ت
ف
ا� ,2013 ،م .)6وبالمقابــل ورد ي� قانــون الخدمــة وتقاعــد البيشــمركة بأنــه
( )41قانــون التعديــل األول لقانــون الخدمــة والتقاعــد العســكري الع ـر ي
"يســتفيد البيشــمركة (حــرس االقليــم) المشــمول باحــكام هــذا القانــون مــن جميــع حقــوق وامتيــازات اقرانــه مــن منتسـ جـى الجيــش العـر تا� المشـ ي ف
ـمول�
ي
ي
بقانــون الخدمــة والتقاعــد االتحــادي النافــذ أو أي قانــون اتحــادي اخر"(قانــون الخدمــة وتقاعــد البيشــمركة رقــم ( ,2007 ،)38م .)46وهــو مايــدل
ف
ـىم التــام مــع قــوات البيشــمركة كجــزء مــن المنظومــة الدفاعيــة العراقيــة.
عــیل التعامــل القانـ ي
ـو� الرسـ ي
لمائمــة الوضــع الجديــد وتماشــيا مــع مــا نــص عليــه الدســتور الع ـر تا� الدائــم لســنة  ,2005قــد شرسع برلمــان كوردســتان العديــد مــن القوانـ ي ف
ـ� نذكــر
ي
منهــا؛ قانــون وزارة البيشــمركة القليــم كوردســتان-العراق رقــم ( )19لســنة  ,2007قانــون تكريــم البيشــمركة (حــرس اقليــم كوردســتان-العراق) رقــم
ت
ـو� البيشــمركة (حــرس اقليــم كوردســتان-العراق) رقــم ( )34لســنة  ,2007قانــون الخدمــة وتقاعــد البيشــمركة
( )33لســنة  ,2007قانــون تقاعــد معـ ي
(حرس اقليم كوردستان) رقم ( )38لسنة  ,2007قانون وزارة الداخلية القليم كوردستان-العراق رقم ( )6لسنة  ,2009قانون مجلس أمن اقليم
كوردســتان-العراق رقــم ( )4لســنة  ,2011قانــون مؤسســة أمــن اقليــم كوردســتان-العراق رقــم ( )5لســنة .2011
ـ� أخــرى لتنفيــذ القوانـ ي ف
ال�لمــان قوانـ ي ف
ـ� االتحاديــة داخــل االقليــم لتكــون ســارية وتطبــق عــیل هــذه القــوات ,كــون البيشــمركة (حــرس االقليــم)
كمــا شرسع ج
جــزء مــن المنظومــة الدفاعيــة العراقيــة .ومنهــا نذكــر؛ قانــون رقــم ( )17لســنة  2011لتطبيــق (قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العســكرية العراقيــة
رقــم  30لســنة  ,)2007قانــون رقــم ( )18لســنة  2011لتطبيــق (قانــون العقوبــات العســكرية العراقيــة رقــم  19لســنة  )2007ف ي� اقليــم كوردســتان.
قانــون رقــم ( )13لســنة  2011لتطبيــق (قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة للقــوات األمنيــة الداخليــة العراقيــة رقــم  17لســنة  ,)2008قانــون رقــم
ف
( )14لســنة  2011لتطبيــق (قانــون العقوبــات القــوات األمنيــة الداخليــة العراقيــة رقــم  14لســنة  )2008ي� اقليــم كوردســتان .قانــون رقــم ()15
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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لســنة  2011لتطبيــق (قانــون خدمــة وتقاعــد القــوات األمنيــة العراقيــة رقــم  18لســنة  )2011ف ي� اقليــم كوردســتان.
بنــاء عــیل ماتقــدم يتضــح لنــا بــأن الدســتور الع ـر تا� الدائــم لســنة  ,2005قــد أضـ فـى الصفــة القانونيــة ش
والرعيــة عــیل قــوات البيشــمركة وأعطاهــا
ي
ت
ا� الدائــم قــوات البيشــمركة ,قــوة عســكرية نظاميــة وجــزءا
وصفــا قانونيــا دقيقــا ,بصــورة اليتحمــل أي شــك أو تفسـ يـ� أخــر .لقــد اعتـ جـ� الدســتور العـر ي
مــن المنظومــة الدفاعيــة العراقيــة .مهمتهــا األساســية حمايــة إقليــم كوردســتان ,والحفــاظ عــیل وحــدة وســامة واســتقال وســيادة الع ـراق ونظامــه
اط االتحــادي.
الديمق ـر ي

الخاتمة

الى تتمثل ف� ت
ت
اآل�:
ي
عیل هدي دراستنا لموضوع هذا البحث توصلنا إىل جملة من النتائج والتوصيات ي
أوال/النتائج:
.1عــیل غ ـرار ســنوات نضالهــم امتلــك الكــورد العديــد مــن القــوات المســلحة ,تناضــل لتحــرر كوردســتان وحــق تقريــر مصـ يـ� شــعبها .ومجمــل هــذه
تف
ـدوىل واالعـراف المتبعــة ف ي� المنازعــات المســلحة.
القــوات كانــوا حـركات تحــرر وطنيــة ,إلنطبــاق المعايــر الدوليــة عليهــم ,وال�امهــم بقواعــد القانــون الـ ي
.2يمتلــك اقليــم كوردســتان قــوات عســكرية نظاميــة (قــوات البيشــمركة) ,منــذ أنبثــاق المؤسســات القانونيــة فيــه منــذ عــام  .1992وال يـزال يحتفــظ
ت
ف
ا� الدائــم بهــذا الخصــوص.
بهــذه القــوات لحمايــة اإلقليــم وأمنــه الداخـ يـیل ,انســجاما مــع مــا هــو مقــرر ي� الدســتور العـر ي
ف
ـ� بخــاف ذلــك
.3قــوات البيشــمركة قــوة عســكرية نظاميــة دســتورية وقانونيــة ,ي
وه جــزء مــن المنظومــة الدفاعيــة العراقيــة .وأي قانــون أو قـرار يقـ ي
ت
ا� الدائــم لســنة .2005
يعــد مخالفــا ألحــكام الدســتور العـر ي
ف
ـو� ,وعــدم امتــاك رؤيــة واقعيــة لمعالجــة المشــكلة ,وعــدم اعتمــاد المراجعــة
.4التعامــل مــع قــوات البيشــمركة مــن منظــور اإلنــكار الدســتوري والقانـ ي
ف
ف
ت
ف
ا� بكافــة مكوناتــه ,ويزعــزع االســتقرار ي� البــاد ي� ظــل
السياســية وإعــادة تقييــم األوضــاع ,ي� مجملهــا يشــكل خطــورة عــیل وحــدة الجيــش الع ـر ي
التطــورات الدوليــة والداخليــة.
.5رغــم المحــاوالت المتكــررة والجهــود الحثيثــة لتوحيــد قــوات البيشــمركة بشــكل تــام ,إال أنهــا لــم تتحقــق ,وهــذه القــوات الت ـزال منقســمة بعمــق
وفــق خطــوط حزبيــة.
ت
الى تضع مكابح دمج قوات البيشمركة.
.6أختاف الرؤى والمصالح مع الوالء والطابع
جي
الحز� الحاد ,يعد من العقبات األساسية ي
خط� أمام توحيد قوات البيشمركة ودمجها.
.7فقدان الثقة والشك المتبادل واإلنقسامات الحزبية ,يمثل تحد
ي
ثانيا/التوصيات:
والفعیل لقوات البيشمركة وتحديثها ومؤاسستها ,وجعلها قوة وطنية بحته.
.1التوحيد التام
ي
ف
ت
ـى لقــوات البيشــمركة لتنصهــر ي� مؤسســات حكومــة اإلقليــم بصــورة نهائيــة ,وأن توضــع كافــة قــوات البيشــمركة
.2إندمــاج سـ ي
ـيا� وعســكري حقيـ ي
تحــت ســيطرة وزارة البيشــمركة.
ف
.3الغــاء وتفــكك جميــع التشــكيات والقــوات الخاصــة باألحـزاب وبالسياسـ ي ف
ـي� ,وتحــرر قــوات البيشــمركة مــن النمــط القبـ يـیل الســائد ي� االقليــم مــن
ـيا�.
حيــث التكويــن والعاقــات والــدور واإلطــار السـ ي
ت
.4ترســيخ الوضع الدســتوري ف� العراق ,وضبط المبادئ األساســية لسياســة الدولة ,وإيجاد طريق للتعاون ي ف
حكومى االقليم والمركز لمواجهة
ب�
ي
ي
المشــاكل العالقة واالختافات المتعلقة بالقوات المســلحة العراقية بكافة مكوناته.
ـيا� ,والزامهــم بعــدم التدخــل
.5نبــذ فكــرة تســيس البيشــمركة واخراجهــم عــن الطابــع الفئــوي ,وابعــاد أفرادهــا عــن ممارســة النشــاط أو العمــل السـ ي
ف ي� الشــؤون السياســية والحزبيــة.
ف
فف
ت
ف
الى تتعلق
.6تحديد العاقة يب� المؤسســات المدنية والعســكرية ,بما يؤمن عدم تدخل قوات البيشــمركة ي� حســم ال�اعات السياســية الداخلية ي
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بإدارة الدولة وتقاســم الســلطة ي ف
ب� األحزاب السياســية.
ف
ف
ف
ش
اط ي� صفــوف القــوات العراقيــة ومنهــا قــوات البيشــمركة ,لمــا لــه مــن دور مؤثــر ي� حمايــة النظــام
.7رفــع المســتوى الثقـ ي
ـا� ونــر الـ ي
ـو� الديمق ـر ي
ف
ف
و� االقليــم بصــورة خاصــة.
اط وضمــان األمــن واالســتقرار ي� الع ـراق بصــورة عامــة ي
الديمق ـر ي
ه المرحلــة مــن الحركــة التحرريــة الكوردســتانية الـ ت يـى تبــدأ مــن ( 11أيلــول ()1961قانــون الخدمــة وتقاعــد البيشــمركة ,2007 ،38
(*) الثــورة :ي
ف
ف/8.م .)1ويشــار أيضــا ,إىل مــاورد ي� قانــون تكريــم البيشــمركة حيــث حــدد بــأن ثــورة تحــرر كوردســتان تبــدأ مــن ( ,)1961/6/11ممــا يعـ ف يـى بــأن
هنــاك اختــاف فقــط ف ي� تحديــد الشــهر (قانــون تكريــم البيشــمركة  ,2007 ،33ف/1.م.)1
ت
ـو� هــذه القــوات تكريمــا لمــا قدمــوه مــن تضحيــات
(**) نظــم ج
ال�لمــان بصــورة قانونيــة مســألة خدمــة وتقاعــد قــوات البيشــمركة ,وأهتــم أيضــا بمعـ ي
ت
ف
ش
ـو� البيشــمركة (حــرس
و� هــذا الصــدد رسع قانــون رقــم ( )34لســنة ( 2007قانــون تقاعــد معـ ي
لتحــرر كوردســتان والنضــال مــن أجــل حريــة شــعبه .ي
اقليــم كوردســتان-العراق)) ,و قانــون رقــم ( )38لســنة ( 2007قانــون الخدمــة وتقاعــد البيشــمركة (حــرس اقليــم كوردســتان)).
ف
(***)أرتبــط مفهــوم هــذه الحـركات بالمقاومــة ضــد الســيطرة االســتعمارية ونيــل االســتقال ,وتتمثــل أعمالهــا ي� "مجمــل عمليــات القتــال الـ ت يـى تقــوم
بهــا عنــارص وطنيــة مــن غـ يـ� أفـراد القــوات المســلحة النظاميــة دفاعــا عــن المصالــح الوطنيــة أو القوميــة ,ضــد قــوى أجنبيــة ســواء كانــت تلــك العنــارص
إلرساف وتوجيــه ســلطة قانونيــة أو واقعيــة أو كانــت تعمــل بنــاء عــیل مبادرتهــا الخاصــة ,ســواء بـ ش
تعمــل ف� إطــار تنظيــم يخضــع ش
ـارست هــذا النشــاط
ي
ف
فــوق اإلقليــم الوطـ يـى أو مــن قواعــد خــارج هــذا اإلقليــم( ".أبــو الخـ يـ� ،2008 ،صفحــة .)112
ف
ف
(****) ي� هــذا الصــدد اصــدر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــدة ق ـرارات منهــا؛ ق ـرار ( )1514ي� ( )1960/12/14الخــاص ب(إعــان منــح
ف
ف
ت
مص�هــا
االســتقال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة) ,ق ـرار ( )2531ي� ( )1965الــذي حــث جميــع الــدول عــیل احــ�ام حــق الشــعوب ي� تقريــر ي
خار� ,قرار ( )2105ف� ( )1965الذي ت
اع�ف ش
برعية نضال الشــعوب الواقعة تحت االســتعمار وممارســة حقها
واالســتقال بحرية دون ضغط
ي
ج ي
ف
ف
ي� تقريــر المصـ يـ� واالســتقال ,ودعــت جميــع الــدول إىل تقديــم المســاعدات الماديــة لحـركات التحــرر الوطـ ف يـى ي� األقاليــم المســتعمرة ,قـرار ()2621
ف
ف
ي� ( )1970/10/12الخــاص ب(برنامــج العمــل مــن أجــل التنفيــذ التــام إلعــان منــح االســتقال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة) ,قـرار ( )3034ي�
( )1970الــذي أ كــد عــیل حــق تقريــر المصـ يـ� واالســتقال ش
ورسعيــة نضــال الشــعوب الواقعــة تحــت االســتعمار بكافــة الوســائل المتاحــة ,قـرار ()3070

ف
ف
ت
مص�هــا واســتقالها وتقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي والمســاعدات
ي� ( )1973الــذي حــث جميــع الــدول عــیل االعــ�اف بحــق الشــعوب ي� تقريــر ي
ف
مص�هــا ,قـرار ( )3103ي� ( )1973/12/12الــذي اعتـ جـ� إنشــاء أنظمــة مضــادة لحـركات التحــرر وكل
األخــرى للشــعوب الـ ت يـى تناضــل مــن أجــل تقريــر ي
مص�هــا أمـرا يتعــارض مــع ميثــاق األمــم المتحــدة.
محاولــة لقمــع حــق الشــعوب بتقريــر ي
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 BIBLIOGRAPHY \l 1033 \f 1025 .1الئحة معهد القانون
ي
يف
ال�ية .)1907
.2اتفاقية الهاي (الائحة المتعلقة
بقوان� وأعراف الحرب ج
.3ميثاق األمم المتحدة (.)1945

ف
يف
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ف
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.2قانون انتخابات المجلس
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.3قرار برلمان كوردستان رقم (.)1992( )11
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ال�لمانية-الــدورة األوىل .)1992( .تاريـ ـ ــخ االسـ تـ�داد  ،2018 ,9 17مــن http://www.kurdistan-
ال�لمانيــة ,الــدورات ج
.1تاريـ ـ ــخ االنتخابــات ج
https://www.parliament.krd/arabic/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8

parliament.org/:

%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%
D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84

.2تجــارب الحكــم الكرديــة ..رؤيــة نقديــة .)2006 ,5 21( .تاريـ ـ ــخ االسـ تـ�داد  ،2017 ,6 25مــن https://www.aljazeera.

https://www.aljazeera.net/2006/05/21/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-
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%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
ت
االس�داد  ،2017 ,7 7من https://www.aljazeera.net/: https://www.
زن� .)2006 ,5 24( .تاري ــخ
 .3حركة الشيخ محمود الحفيد ج
ال� ج ي
aljazeera.net/2006/05/24/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A

ش
ـعى مــن أجــل توحيــد األجهــزة األمنيــة ف ي� اقليــم كوردســتان,7 11( .
ـوىم مطلــب شـ ج ي
 .4مســؤول كــوردي لـ«الــرق األوســط» :مجلــس األمــن القـ ي
 .)2012تاريـ ـ ــخ االسـ تـ�داد  ،2017 ,11 6مــن https://www.kdp.inf: https://www.kdp.info/a/d.aspx?l=14&a=38574
 .5البشــمركة الكرديــة ..عقيــدة التمــرد وحلــم االســتقال .)2014 ,8 19( .تاريـ ـ ــخ االسـ تـ�داد  ،2019 ,6 25مــن https://www.al-

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%

jazeera.net/:

A8%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8
%A9-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%85
ف
ـ� .)2017 ,9 6( .تاريـ ـ ــخ االسـ تـ�داد  ،2018 ,6 1مــن https://www.bbc.com: http://www.bbc.com/
 .6األ كـراد وحلــم الدولــة التاريـ ي
arabic/middleeast-41163398

ف
ـ� قدمــا بلمســات عســكرية دوليــة .)2018 ,12 1( .تاري ـ ــخ االسـ تـ�داد  ،2018 ,12 20مــن https://
 .7برنامــج توحيــد البيشــمركة وإصاحهــا يمـ ي
www.kurdistan24.net: https://www.kurdistan24.net/ar/news/3e77c611-dbe9-4d4e-9265-8e47e6118156
 .8األح ـزاب والتيــارات السياســية الكرديــة .)2019 ,8 20( .تاريـ ـ ــخ االسـ تـ�داد  ،2019 ,12 1مــن https://www.aljazeera.net: https://
www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d761795e-04bd-426e-bd82-3e63d0e2c2b0
 .9حكومــة اقليــم كوردســتان .)2019( .تاريـ ـ ــخ االسـ تـ�داد  ،2019 ,9 29مــن https://dfr.gov.krd: https://dfr.gov.krd/p/p.
aspx?p=97&l=14&s-020200&r-414
ف ف
ف
ف
ـتا� ي�
 BIBLIOGRAPHY \l 1033 \f 1025 .10ســعدي أحمــد بـ يـ�ة .)2020 ,4 4( .مقابلــة مــع مســؤل ي� حــزب االتحــاد الوطـ يـى الكوردسـ ي
التاىل www.rudaw.net/sorani/
برنامج (روداوى ئةمرو) الساعة  9:00مساءا عیل قناة رووداو( .هيوا جمال ،المحاور) ,متوفر عیل الرابط
ي
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onair/tv/episodes/episode/rudawy-emro-04042020
ف ف
ف
ف
 مســاءا عــیل قنــاة7:05 ـتا� ي� برنامــج (تاوتــوي) الســاعة
اط الكوردسـ ي
 مقابلــة مــع مســؤل ي� الحــزب الديمقـر ي.)2020 ,4 11( .� ئــاري هةرسـ يـ.11
ت
ف
https://nrttv.com/media-Barname-detail.aspx?pid=2444&Cat ـاىل
 متوفــر عــیل الرابــط التـ ي,) المحــاور، (كارزان عثمــان.� ي.ئــار.�يئ
ID=1&fbclid=IwAR0snlhfC_XpmLEse03VS-q7JFtnsL33yjD--KV6SmeoxfPTBJdb7ArxhwY
:المصادراألجنبية
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