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چکيده
جایگاه ژئواکونومیکی کرکوك در سطح ملی و منطقهای ،برای اقلیم کُردستان و دولت فدرال عراق اهمیت ویژهای
دارد ،دو عامل هویتخواهی بازیگران اصلی و امید به پایان محرومیت اقتصادی بهویژه پس از برگزاری همهپرسی
در اقلیم کُردستان عراق ،مذاکره بر سر تقسیم فرصتها در کرکوك را به منازعه بدل کرده است .در این پژوهش
که با استفاده از روش سناریونویسی و توصیفی -تحلیلی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری دادههای آن به
شیوه کتابخانهای است؛ از منظر «حکمرانی خوب» بهدنبال پاسخ به این پرسش میباشد که با توجه به نتیجه
نرسیدن موضوع ماده  140قانون اساسی عراق ،به وجود آمدن چالشها میان اقلیم کُردستان و دولت مرکزی،
دخالت قدرتهای منطقهای و بینالمللی در راستای منافع خویش و وجود بافت و ساختاربندی هویتی و نژادی
در کرکوك ،آیا تشکیل اقلیم مستقل کرکوك برای طرفین اختالف ،قابل قبول است؟ با توجه به وجود عوامل و
موانع طرح شده در سؤال برای شکلگیری عراقی یکپارچه و متمرکز و پرهیز از زیادتر شدن اختالفات داخلی و
جنگهای مذهبی و قومی این نوع خودگردانی در چارچوب اقلیمی مستقل میتواند مفید و قابل قبول باشد.
واژههايکليدي :حکمرانی خوب ،کردستان عراق ،کرکوك.
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 -1مقدمه
میان کُردها و دولتهای مختلف عراق از ابتدای تأسیس این کشور تا به امروز بر سر تعیین
محدوده مناطق عرب و کُردنشین همواره اختالف و تنش بوده است .بعد از سقوط نظام بعثی در
عراق ،کُردها که با اعراب شیعی برای تعیین سرنوشت این مناطق به توافقی دست یافتند ،توافق
مذکور در قانون اساسی اولیه عراق در سال 2005م به ماده  58معروف گشت ،اما در اصالحیه
آن به ماده  140قانون اساسی تغییر نام داد .براساس ماده مذکور طرفین و بهویژه دولت عراق
میبایست زمینههای الزم جهت برگزاری یک همهپرسی از ساکنان واقعی و فعلی مناطق مورد
ادعای هر دو طرف تا پایان سال 2007م فراهم میکرد ،اما بهرغم سپری شدن حدود یک دهه از
زمان موعود ،هنوز این امر مهم رخ نداده است و با حضور گروه دولت اسالمی عراق و شام
موسوم به داعش در عراق ،دولت اقلیم کُردستان برای پُر کردن خأل امنیتی ،نیروهای خود را به
منطقه اعزام کرد و چنین وانمود میشد که خودبهخود ماده  140قانون اساسی عراق در مرحله
اجرایی قرار گر فت ،اما بعد از ثبات نسبی امنیت در این کشور و برگزاری همهپرسی اقلیم
کُردستان عراق ،نیروهای امنیتی دولت مرکزی فدرال پس از درگیری با نیروهای کُرد دوباره
کنترل مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوك را به دست گرفتند و رسمیت اجرای ماده  140قانون
اساسی عراق در وضعیت مبهم و معماگونهتر از گذشته قرار گرفت .در این میان پیشنهاد تشکیل
«اقلیم مستقل کرکوك» بهعنوان منطقهای مستقل در درون اقلیم کُردستان و با مرزهای کنونیاش
که مطرح شده است ،بر پیچیدگی منازعات این استان افزوده است .کُردها معتقدند که کرکوك
بخشی از کُردستان بوده و رژیم صدام با زور آن را از کُردستان جدا کرده است .برخی کُردها
خواهان انضمام کرکوك به اقلیم کُردستان هستند ،اما برخی دیگر هم از پیشنهاد جدید مبنی بر
تشکیل «اقلیم مستقل کرکوك» حمایت میکنند .هرچند هر دو طرف به حلوفصل موضوع
کرکوك در سالیان آتی و با مراجعه به همهپرسی رضایت دادهاند و این امر نیز در قانون اساسی
عراق تلویحاً لحاظ شده است ،اما وضعیت همچنان معلق مانده است.
کیفیت آرای گروههای مختلف در سه انتخابات پارلمانی عراق در سالهای  2010 ،2005و
 2014نیز و انتخابات شوراهای محلی نیز مؤید همین ادعاست ،چرا که اکثریت کرسیهای
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پارلمانی و نیز بیش از  65درصد کرسیهای شورای استانداری کرکوك را کُردها از آن خود
کرده اند و حتی طبق آمار رسمی از سایت رسمی حکومت اقلیم کُردستان عراق در همهپرسی
اقلیم  82درصد از مردم این استان هم به همهپرسی «آری» گفتند .اما این تحلیل که دستیابی
کُردها به کرکوك باعث تقویت اقتصادی و موقعیت جغرافیایی آنها و درنتیجه حرکت آنها به
سمت افزایش خواسته ها در سطحی مانند تجزیه عراق باعث شده است که دولتهای مختلف
حاکم بر این کشور در طول  96سال اخیر همواره به شیوههای مختلف مانع از تحقق این خواسته
کُردها شوند ،که نمونه عملکرد آن را در همهپرسی اخیر شاهد بودیم.
سؤاالتی که این روزها ذهن بسیاری از کارشناسان خاورمیانه و افکار عمومی را به خود
مشغول کرده این است که مهمترین موانع در الحاق کرکوك به اقلیم کُردستان یا دولت مرکزی
عراق چیست؟ چه مسائلی حل مناقشه کرکوك را دشوار کردهاند؟ و بازیگران کلیدی در
ماجرای کرکوك کداماند؟ و نیز با در نظر گرفتن منابع طبیعی غنی در کرکوك ،آیا این مناطق
پتانسیل تشکیل اقیلم مستقل کرکوك را دارد؟ در پاسخ به این طیف از سؤاالت میتوان گفت در
بحبوحهی شرایط نامساعد موجود بهویژه با تشدید اختالفات مابین اقلیم کُردستان و دولت
مرکزی عراق پس از برگزاری همهپرسی کُردی و تعلیق آن و نیز با توجه به منابع نفتی عظیم
کرکوك که هر کدام از دو طرف مدعی آن هستند ،احتمال هرگونه توافقی در مورد آتی این
منطقه در آینده نزدیک ضعیف است .بهنظر میرسد که این موضوع نیازمند توافقی تاریخی و
سازش تمام جناحها برای تضمین وضعیت قانونی کرکوك و «همهپرسی در مورد الحاق آن به
کُردستان»« ،تبدیل آن به اقلیم مستقل» یا «حفظ وضعیت کنونی آن بهعنوان استانی وابسته به
حکومت بغداد» و یا «ماندن بهعنوان منطقه مورد مناقشه» باشد .در این میان نباید از این مسئله
هم غافل شد که اگر اختالفات در مورد آیندهی کرکوك شدت گیرد ،درگیری مسلحانه ممکن
است تبدیل به یکی از گزینههای مداوم میان نیروهای امنیتی دو طرف باشد.
 -2روش تحقيق
امروزه تحقیقات علوم انسانی برای تجزیه و تحلیل پدیدههای سیاسی ،با تعدد روشهای
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مطالعاتی روبهرو است .در این پژوهش سعی بر آن است از دیدگاه رویکرد حکمرانی خوب با
ارائه چارچوب توصیفی – تحلیلی به واکاوی موانع و چالشهای ساختاری بر سر تشکیل اقلیم
مستقل کرکوك یا الحاق این استان به اقلیم کُردستان عراق یا ماندن بهعنوان منطقه مورد مناقشه
مورد بررسی قرار گیرد ،برای بررسی موضوع با توجه به نوع و ابعاد آن ضمن بهره آزاد از
رهیافت های مختلف ،از روش سناریونویسی و قیاسی استفاده شده است و برای جمعآوری
دادهها هم با توجه به تازه بودن موضوع عالوه بر روش اسنادی و نقشههای معتبر از منابع
رسانهای و سایتهای اینترنتی نیز استفاده میشود.
 -3مبانی نظري
منظور از چارچوب نظری همان نوع نگاه محقق به مسئله تحقیق است که باعث تمرکز فکری
پژوهش گر و حرکت وی در مسیر یک نظریه و پرهیز از کلیگویی و پراکندهگویی میباشد.
بهواقع ،هیچ کس جهان را همانگونه که هست تصور نمیکند ،همۀ ما از پس پردۀ نظریهها،
پیشفرضها و فرضیات به جهان مینگریم .از این منظر ،مشاهده و تفسیر جداییناپذیرند ،ما
همزمان که به جهان نگاه میکنیم ،درگیر معنا بخشی به آن میشویم .دلیل اهمیت نظریه نیز همین
است که به واقعیت پراکندهی

بیشکل و مغشوش ،شکل و ساختار و چارچوب

میدهد(.)Heywood, 2011
 -3-1نظریه حکمرانی خوب
ریشهیابی واژه حکمرانی ما را به واژه یونانی( 1راهبری یا هدایت کردن) میرساند ،واژهای که
افالطون آن را برای چگونگی هدایت یک نظام حکومتی بهکاربرده است .این واژه یونانی در
قرون وسطی به واژه « »Gubernaneتبدیل شده است که بر راندن ،حکمروایی کردن یا راهبری
داللت دارد .در اینجا حکمرانی «عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت» است ( Cayer,

 .)2007: 3هنگامیکه واژه حکمرانی را به کار میبریم باید به دو نکته توجه داشته باشیم .نخست
1- Kubernan
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اینکه ،حکمرانی ،حکومت نیست .حکمرانی بهعنوان یک مفهوم ،مشخص میسازد که قدرت در
داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد .غالباً ،حکمرانی سه گروه اصلی
از بازیگران را شامل میشود« :حکومت»« ،بخش خصوصی» و «جامعه مدنی» .دوم اینکه،
حکمرانی بر «فرایند» تأکید دارد و مشخص میسازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین
تعدادی از بازیگران با اولویتها و سالیق متفاوت گرفته میشوند .حکمرانی ،توافقی را بین
اولویتها و سالیق رقیب و متضاد برقرار میکند و این ،اساس و شالوده مفهوم حکمرانی
است(.)UN-HABITAT, 2002
تح قق حکمرانی مستلزم کنش متقابل بین نهادهای رسمی یا دولتی و نهادهای جامعه مدنی
است که بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تأکید میکند و بهدلیل شرکت نهادهای گوناگون
جامعه مدنی در مدیریت و اداره امور عمومی ،میتواند به سازگاری منافع و رفع تعارضها منجر
شود .به این ترتیب ،از منظر حکمرانی ،حکومت بهعنوان یک نهاد و یا مجموعهای از نهادها
نگریسته می شود و تنها یکی از چندین بازیگر اصلی در اجتماع است و زمانی که حکومت قادر
به انجام کاری نباشد ،سایر عامالن و بازیگران ،ممکن است وارد عمل شوند و آن کار را انجام
میدهند .قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بهصورت آشکار ،حکمرانی خوب را
در پیوند با بستر محیطی میداند که رو بهسوی بهرهمندی از حقوق بشر و رشد و توسعه انسانی
پایدار دارد .برای ایجاد امنیت در حکمرانی خوب بین کشورها ،دستاوردهای مشارکتی در توسعه
به رسمیت شناخته میشود و دستاوردهای تجویزی نامناسب تلقی شده است .با پیوند حکمرانی
خوب و توسعه انسانی پایدار ،بر اصولی چون مشارکتجویی ،پاسخگویی و ارتقای حقوق بشر
تأکید میگردد و دستورالعملهای تجویزی و اجباری برای ایجاد توسعه ،موردنظر نخواهد
بود(.)UN-ESCAP, 2002
بنابراین با توجه به مطالب فوق ،میتوان حکمرانی خوب را «روند یا هدفی دانست که باید
بتواند فقر ،ناامنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی را ایجاد کند که سازمانهای
مدنی ،شهروندان خصوصی و دیگر نهادهای موجود خود را «مالک» روند توسعه و مدیریت
بخشها بدانند یا بهعبارتی در این روند احساس مالکیت کنند» .حکمرانی خوب ،همچنین به
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رفتار یا اخالق مدیریتی مقامات یا مجموعه حکومت اشاره دارد .حکمرانی خوب نیازمند
سازوکارهایی است که از طریق آن شهروندان بهطور عادی بتوانند در فرایند سیاستگذاری،
مشارکت نمایند .دولتها واهمه دارند که با این کار ،فرایند سیاستگذاری کند شود درحالیکه
هر اندازه فرایند سیاستگذاری فراگیرتر باشد ،سیاستها ،قوانین و رویههای اداری حاصله از
چنین فرایندی ،قابل اجراتر و مسئوالنهتر خواهد بود( Imani Jaajrumi, Firouzabadi,
.)2007: 43
 -3-2شاخصهاي حکمرانی خوب
حکمرانی خوب دارای هشت مؤلفه اصلی است .این شاخصها عبارتند از مشارکتی بودن،
اجماعمحوری ،پاسخگویی ،شفافیت ،مسئولیتپذیری ،کارایی و اثربخشی ،جامعیت و عدم
تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون .حکمرانی خوب تضمینکننده کمینه شدن فساد،
احترام بهنظر قومیتها ،اقلیتها و اقشار آسیبپذیر در انجام تصمیمگیری است .همچنین
حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسئول است .اکنون به بررسی تک تک
اجزای آن میپردازیم.
مشااارک  :1مشــارکت ســنگ بنای اصــلی حکمرانی خوب بهشــمار میرود .مشــارکت مردم
میتواند به صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای مشروع واسط میان دولت و آنها یا نمایندگان
منتخبشان باشد .البته باید دقت کرد که ایجاد دموکراسی الزاماً بهمعنای دخیل ساختن توقعات و
انتظارات قومیتها و اقلیتها در اتخاذ سیا ستها نی ست بلکه م شارکت باید سازماندهی شده
باشد و از طریق ابزارهای تعریف شده محقق میگردد.
حاکم ي

قانون :2حکمرانی خوب ن یازم ند چارچوب های قانونی بی طر فا نه ای اســـت که

غیرمغر ضانه اجرا شوند .خ صو ص ًا باید حقوق ب شر و در رأس آن حقوق قومیتها و اقلیتها
حفظ گردد .اجرای بیطرفانه قانون تنها با وجود سی ستم ق ضایی م ستقل و نیروی پلیس سالم
1- Participation
2- Rule of Law
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انجام پذیر است.
شاافاتي  :1شــفافیت بهمعنای اتخاذ تصــمیمات و اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات اســت.
همچنین بهمعنای دســترســی آزاد مردم به اطالعاتی اســت که میتواند بر زندگی آنها تأثیرگذار
باشـــد .در این راســـتا باید اطالعات کافی تهیه گردد و بهصـــورت قابل فهم در اختیار عموم
قرارداده شود.
مسئولي پذیري :2در حکمرانی خوب سازمانها و نهادها باید در خدمت ذینفعان باشند و در
قبال وظایف محوله مســئول باشــند .هر مشــکل یا بحران در ســطح جامعه میبایســت توســط
سازمان و بخش مربوطه مدیریت شود و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در
قبال آن م سئول نداند .فرافکنی و توهم توطئه از جمله مواردی ه ستند که همواره برای فرار از
مسئولیتپذیری به کار گرفته شدهاند.
اجماعمحوري :3در ســـطح جامعه کنشـــگران زیادی با نقطه نظرات مختلف حضـــور دارند .
حکمرانی خوب می بایســـت منافع متفاوت گروه های گوناگون را با دســـتیابی به یک اجماع
گ سترده فراهم نماید .ت صمیمگیری مبتنی بر اجماع فرایندی ا ست که در آن قدرت شخ صی و
کنترل اطالعات تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است .اجماعمحوری نیازمند درك
در ستی از دورنمای بلندمدت تو سعه ان سانی پایدار و شیوه ر سیدن به اهداف در این نوع از
توسعه است.
تساااوي حقوو و جامتي  : 4رفاه و ســـالمت در یک جامعه زمانی به وجود میآید که تمام
اع ضای آن اح ساس کنند در جریان تحوالت آن قرار دارند و بهنوعی خود را ع ضو تأثیرگذار
پندارند .این موضــوع جز با ایجاد فرصــت برای همه قومیت و اقلیتها جهت بهبود وضــعیت
رفاه و آسایش خود میسر نمیشود.

1- Transparency
2- Responsiveness
3- Consensus oriented
4- Inclusiveness
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پاساا گویی :1پاســـخگویی یک نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب به شـــمار میرود .نهتنها
نهادهای دولتی ،بلکه بخش خ صو صی و سازمانهای غیرانتفاعی و غیردولتی نیز باید به عموم
مردم ،خاصه ذینفعان خود ،پاسخگو باشند .اینکه پاسخگویی از طرف چه کسی و به چه فردی
ا ست بر ح سب نوع ت صمیمات و فعالیتهای سازمانها و افراد متغیر ا ست .در حالت کلی هر
سازمانی در قبال ک سانی که بهو سیله کارهای انجام شده تو سط سازمان تأثیر میپذیرند ،پا سخ
گوســت .نکته مهم اینجاســت که پاســخگویی تنها از طریق اعمال شــفافیت و حاکمیت قانون
اجرایی میشود.
کارآیی و اثربخ شی :2حکمرانی خوب بهمعنای آن ا ست که فرایندها و نهادها در را ستای نیاز
جامعه عمل کنند و بهترین اســتفاده را از منابع بنمایند .مفهوم کارآیی در زمینه حکمرانی خوب
دربرگیرنده استفاده صحیح از منابع طبیعی(نفت ،گاز و آب و )...در جهت توسعه پایدار است.
در مجموع برای این که یک حکمرانی ،حکمرانی خوب تلقی گردد ،الزم اســـت کارکرد های
دا شته با شد از جمله م شارکتجویی ،نگرش ا ستراتژیک ،قانونگرایی ،شفافیت ،اجماع آراء،
عدالتجویی ،سودمندی و کارآیی ،پاسخگویی(.)Mirdi, 2006: 278
 -3-3انطباو چارچوب نظري با موضوع پژوهش
در این پژوهش تالش میشــود در قالب چارچوب «حکمرانی خوب» به بررســی دیدگاه اقلیم
کُردســـتان و دولت مرکزی عراق نســـبت به ژئوپلیتیک کرکوك و نقش آن در روابط دو طرف
پرداخته شود .دلیل انتخاب نظریه حکمرانی خوب در تبیین سیاست موجود در عراق این است
که چون مســئله کرکوك موضــوع چالش داخلی شکشــور عراق اســت ،الزم اســت از بُعد علوم
ســیاســی بررســی شــود تا حوزه نظریههای روابط بینالملل .نظر به اینکه یکی از مؤلفههای
حکمرانی خوب توزیع قدرت و حاکمیت و پایبندی به قانون و اجرای آن میباشد ،دولت اقلیم
کُرد ستان عراق هم طبق ماده  140قانو ن ا سا سی عراق خواهان اجرایی شدن این ماده ا ست در
1- Accountability
2- Efficiency and Effectivenes
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این راستا تعویق دولت فدرال مرکزی در اجرای این ماده یکی از شاخصهای حکمرانی خوب
را زیر سؤال میبرد ،این در حال است که قانون اساسی عراق بهعنوان میثاق ملی ،باید مشکالت
و مع ضالت جامعه با رجوع به آن حلوف صل شود ،نه باعث ت شدید اختالفات شود .بهعبارت
دیگر پیروی از الگوی قانون اســاســی هم مشــروعیت قانونی بهدنبال دارد و هم باعث کاهش
تنش می شود .در این میان اکراه حکومتهای پیدرپی عراق برای اجرای مفاد ماده  140م سئله
کرکوك را از بین نبرده اســت .بهواقع مســئله وضــعیت کرکوك ،قضـیه کلیدی مانع بر ســر راه
فرایند آ شتی و م صالحه سیا سی ا ست .در غیاب راهحلی قابل قبول برای طرفین ،نظام سیا سی
عراق در بنبســت باقی خواهد ماند و نخواهد توانســت در دیگر مباحث قانونگذاری همچون
قانون نفت و گاز و بسته متمم قانون اساسی مورد نیاز برای روند ماده  142نیز پیشرفتی داشته
با شد .اگرچه تمام طرفین ،اعم از کُردها ،ترکمانان ،تركها ،اعراب ،یا جامعه بینالمللی ،بر لزوم
مصــالحه تأکید میکنند ،با این حال تالشــی جدی برای این کار صــورت نگرفته اســت .بنا به
تعریف ،یک مصالحه مستلزم آن است که تمام طرفین به امتیازاتی مهم و قابلتوجه دست یابند.
همچنین یکی دیگر از شاخصهای حکمرانی خوب شفافیت و مسئولیتپذیری دولت میباشد،
در این را ستا میبینیم از سال  2007سهم  %17بودجه ساالنه اقلیم کُرد ستان عراق از سوی
دولت مرکزی به  %13تقلیل پیدا کرد و در مرحله بعدی هم این مقرری واریز نشـــد؛ در این
رابطه هم دولت فدرال به تعهدات خود پایبند نماند و اقدامی که میبایسـت سـال  2007انجام
میداد را به تعویق انداخت ،بنابراین دامنهدار شــدن این مســئله موجب تشــدید اختالفات دو
طرف شد .بنابراین ،تا زمانی که مصالحه متقابل قابل قبولی برای قضیه کرکوك پیدا نشود ،عراق
در درون نظام سیاسی ناآرام باقی خواهد ماند .اینکه حکومت امروز میتواند یک بند مهم قانون
ا سا سی را در اولویت قرار ندهد ،چه ت ضمینی وجود دارد حکومت عربی آتی به آن بخشهایی
از قانون اســاســی که از حقوق کُردها و وضــعیت خودمختاری کُردی حمایت میکند احترام
بگذارد؟ از اینرو ،قضیه کرکوك اهمیت بیشتری برای کُردها پیدا میکند ،زیرا برای آنها بهمثابه
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آزمایش تورنســل 1اراده اکثریت عرب برای احترام به اصــول قانون اســاســی و حاکمیت قانون
است.
 -4جغراتياي سياسی کرکوک
ا ستان کرکوك بین ا ستانهای کُردن شین سلیمانیه و اربیل در شرق و دو ا ستان نینوا به مرکزیت
موصل و صالحالدین به مرکزیت سامرا در غرب و جنوب قرار دارد .کرکوك بهدلیل استقرار در
مناطق مرکزی عراق  -منطقه کرکوك با کشورهای ترکیه ،ایران و سوریه مرز مشترك ندارد -و
نیز برخورداری از تأسیسات پاالیشگاهی ،ذخایر نفتی و نیز منابع آبی و اراضی ک شاورزی نقش
ممتازی در تو سعه و تحول اقت صادی دارد .رود دجله که م ستقیماً از کوههای ترکیه سرچ شمه
گرفته و پس از عبور از دهوك و موصل و سامرا روانه بغداد میشود ،مرز غربی کرکوك و نینوا
را تشــکیل میدهد .کرکوك در مرکز اســتان التمیم در  250کیلومتری شــمال بغداد قرار گرفته
است و از جمله مراکز باستانی واقع در عراق بوده و باقیماندهای از شهر تاریخی «آرافا» در پنج
هزار سال قبل ا ست ،تحوالت رخ داده در این شهر متأثر از تحوالت و وقایع حادث شده در
سرزمین بینالنهرین در طول تاریخ بوده ا ست .پس از شک ست ارتش صفوی از عثمانیها در
جنگ چالدران که ر سماً بخش عمده مناطق کُردن شین از خاك مادریاش ایران جدا شد شهر
کرکوك به یکی از شــهرهای مورد عالقه جمعیت ترکمن تبدیل گردید .چاه نفت «باباگورگور»
یکی از نقاط عطف تاریخی کرکوك ا ست که در سال  1927ک شف گردید باباگورگور بعد از
چاه نفت مســجد ســلیمان در ایران دومین چاه نفت اکتشــافی خاورمیانه بهحســاب میآید .در
خصوص ترکیب جمعیتی این شهر بایستی گفت هر یک از سه گروه کُردها ،اعراب و ترکمنها
مدعی دا شتن اکثریت جمعیتی در این شهر ه ستند اما انتخابات آزاد در خالل سالهای اخیر
( 2005و  2010و 2014پارلمان و  2008شــوراها) ادعای کُردها را به واقعیت نزدیکتر نشــان
داده است(.)Nasri, Salimi, 2013: 172
 -1ماده آبی رنگی که در اثر اســید زیاد به رنگ قرمز تبدیل میشــود و هرگاه قلیا بدان بزنند باز به رنگ آبی در میآید .در
اینجا منظور آزمایشی است که آشکار کننده اصل باور و ذهنیت است.
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 -5وضتي

اقتصادي کرکوک

همانطور که ا شاره شد اولین قطرات نفت عراق بر سر چاههای نفت «باباگورگور» فوران کرد.
میدان نفتی کرکوك ،که در ابتدا توســط  IPCدر ســال  1934راهاندازی شــد ،هنوز هم اســاسش
تولید نفت در شمال عراق است .پس از بیش از هشت دهه فعالیت کرکوك بیش از  10میلیارد
بشکه ذخایر نفت اثبات شده باقی مانده را دارا میباشد و هنوز نفتی که تولید مینماید بیش از
نیمی از صــادرات عراق اســت .عراق دارای دو میدان نفتی عمده اســت ،میدان نفتی رمیله در
جنوب و میدان نفتی واقع در کرکوك .بنا به تخمین کارشــناســان حدود  12تا  24درصــد نفت
عراق در منطقه کرکوك وجود دارد و این بدین معنی اســـت که در کرکوك حدود  1.5تا دو
درصـــد ذخایر نفت جهانی وجود دارد  -برخی منابع کُردی این ذخایر را تا  %7ذخایر نفت
جهانی اعالم میکنند -بیش از  95درصــد اقتصــاد فعلی عراق وابســته به نفت اســت و چنانچه
ذخایر نفتی کرکوك را حتی حداقل  %10فرض کنیم ،درمی یابیم که این شـــهر دارای اهمیت
فوقالعاده از منظر ژئواکونومیک برای عراق ،منطقه خاورمیانه و نظام بینالملل می باشـــد .در
خ صوص اهمیت جانبی کرکوك باید به خطوط لوله نفت آن که ا صلیترین شاهراه صادرات
نفت این ک شور ا ست ا شاره کرد این شهر دارای دو خط لوله ا صلی ا ست .خط لوله کرکوك ـ
جیحان نفت تولیدی از منطقه کرکوك را به بندر جیحان ترکیه در دریای مدیترانه منتقل میکند.
جریان انتقال نفت کرکوك به پایانه صادراتی ترکیه در بندر جیهان تا پیش از سال  2009روزانه
 300تا  400هزار ب شکه نفت بوده ا ست .ظرفیت کنونی تولید نفت عراق از میدانهای شمالی
 700هزار بشــکه در روز اســت که حدود  300هزار بشــکه آن برای مصــرف داخلی در اختیار
پاالیشــگاه بیجی در شــمال کشــور قرار میگیرد و بقیه صــادر میشــود (البته به این میزان نفت
بایستی  150هزار بشکه نفت که مربوط به کشفیات جدید در شمال عراق در منطقه زاخو است
نیز اضـــافه کرد) ( .)Peshang, 2016خط لوله کرکوك  -بانیاس که در اواخر دهه  ،1990در
چارچوب توافق دولت سوریه و رژیم صدام در عراق راهاندازى شده بود ،در پى سرنگونى این
رژیم م سدود شد .سوریه و عراق در اواخر سال  2006رایزنىهایی براى راهاندازى مجدد خط
لوله نفتى «کرکوك ـ بانیاس» میان دو کشور با ظرفیت دویست هزار بشکه در روز انجام دادند.
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 -6ماده  140قانون اساسی عراو
براساس بند اول ماده  140قانون اساسی عراق ،قوه مجریه ،مسئولیت تکمیل اجرای مفاد ماده 58
قانون اداره عراق در دوران انتقالی با تمام بندهای آن بر عهده دارد .در بند دوم این ماده تأکید
شده ا ست که م سئولیت قوه مجریه در دولت انتقالی که در ماده  58قانون اداره ک شور عراق در
دوران انتقالی ت صریح شده است ،تا زمان ت شکیل دولت منتخب بهموجب این قانون ادامه خواهد
یافت و اینکه مسائلی مانند «عادی سازی» « ،سرشماری» و «همهپرسی» در کرکوك و دیگر مناطق
مورد اختالف برای اطالع از اراده شـــهروندان تا حداکثر  31دســـامبر ســـال  2007کامالً اجرا
شود( .)Ibidمضمون کمیسیون ماده  140قانون اساسی این است که «کسانی که عرب بودند اگر
رغبت و میلی داشته باشند به مناطق خود باز گردند تا کُردها و ترکمانهای به زور کوچانده شده
به سرزمین خود باز گردند و نام خود را به کمی سیون ماده  140قانون ا سا سی بدهند تا ت سهیالت
الزم و کمک مالی هم به آنها داده شـــود» .برای اعرابی که از ســـرزمینهای دیگر به مناطق مورد
مناقشــه از جمله کرکوك آمدهاند مبلغ  20میلیون دینار به همراه یک قطعه زمین در جنوب عراق
داده میشود و برای کُردها و ترکمانها که از یکسو سالهاست خانهشان را از دست داده و آواره
شدهاند  10میلیون دینار پرداخت می شود اما تاکنون(2017م) هنوز هیچ قطعه زمینی به کُردها در
مناطق مورد مناقشه داده نشده است .البته به غیر از کرکوك شهرها و استانهای دیگری نیز هستند
که این ماده قانونی شـــامل آنها نیز میشـــود این اســـتانها عبارتند از :موصـــل (نینوا) ،دیاله و
صــالحالدین .اســتانهایی که در خصــوص برخی از مناطق آنها نیز اختالف میان اقوام مخلتف
عراقی وجود دارد .اما چرا تنها نام کرکوك در ماده آمده ا ست؟ علت آن این ا ست که کل ا ستان
کرکوك مورد مناق شه و ادعا ا ست ،اما دیگر ا ستانها تنها بخ شی از آنها مورد مناق شه ا ست .در
زمان حکومت دو ساله «پل برمر» حاکم آمریکایی عراق ،که در حد فاصل سالهای  2003تا پایان
2004م بود ،یک قانون ا سا سی موقت که به قانون برمر معروف شد نو شته شد ،در قانون مذکور
بحث مناقشه و ادعا بر سر مناطق مختلف در مادهای بنام ماده  58قانون اساسی گنجانده شد ،این
ماده در ســـال 2005م و در قانون اسـ ـاســـی نهایی عراق به ماده  140تغییر نام داد( Sasanian,

.)Strategic thinking of Tabyin, 2017
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 -6-1مراحل اجرایی ماده  140قانون اساسی
برای اجرایی کردن ماده  140قانون اساسی سه مرحله مختلف در نظر گرفته شده است .مرحله
نخست :عادیسازی است منظور از عادیسازی بازگشتن به وضعیت پیشین است .لذا کمیسیون
بایستی کلیه اقداماتی که باعث بازگشت به وضع پیش از تعریب در مناطق مورد مناقشه میشود
را انجام دهد .مرحله دوم :گرفتن آمار ا ست ،در این مرحله میبای ست یک آمار دقیق از ساکنان
پیشــین و فعلی مناطق مختلف و بهویژه کرکوك تهیه شــود .بر این اســاس کســانی که از ســال
1957م شــهروند کرکوك بودهاند اعم از کُرد ،ترکمان ،عرب و مســیحی ،بتوانند رأی دهند این
یعنی شامل اعرابی که پس از سال 1968م وارد مناطق مورد مناق شه از جمله کرکوك شدهاند
نمیشــود .در خصــوص تعیین اعرابی که از زمان قدرتگیری بعثیها وارد کرکوك شــدهاند.
حکومت وقت عراق به هر خانوادهای که وارد کرکوك شده بود مبلغ  60هزار دینار و یک قطعه
زمین می داده اســت .پس اعرابی که نامشــان در لیســت دریافت کننده پول و زمین در آن دوره
اســـت مطمئناً نمیتوانند رأی داده و در این آمارگیری شـــرکت کنند .در حقیقت این مرحله
پیشزمینه مرحله سوم و برگزاری همهپرسی است چون در این مرحله واجدان شرایط شرکت
در همهپرسی تعیین سرنوشت مناطق تعیین می شوند و اما مرحله سوم :انجام همهپرسی ا ست
پس از انجام مراحل اول و دوم و بهخ صوص ک سب آمار دقیق ساکنان واقعی این مناطق ،یک
همهپرسی در آن برگزار میشود که سرنوشت این مناطق در اضافه شدن به اقلیم کُردستان عراق
و یا باقی ماندن در وضعیت پیشین مشخص شود.
بهرغم سپری شدن یک دهه از سال 2007م که طبق قانون میبایست همه سه مرحله در آن
زمان طی می شد و ضعیت کرکوك هنوز در پیچوخمهای متعدد مرحله اول باقی مانده ا ست .تا
ســـال 2013م حدود  150هزار خانواده کُرد و ترکمان عراقی در کمیســـیون ثبت نام کرده و
خواهان بازگشت به کرکوك هستند و درخواست  65هزار خانواده را یعنی حدود  %43کارهای
مرحله اول را انجام شده است .از بین اعراب نیز حدود  28هزار خانواده خواهان ترك کرکوك
و بازگشت به موطن اصلی خود شدهاند که تا به حال کار بازگشت تنها  12هزار خانواده نهایی
شده ا ست .اما دولت به این م سئله نیز اکتفا نکرده ا ست و برای هرچه کُندتر کردن روند ،کار
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ثبت نام از تمامی افرادی که در دوره صـــدام بهنوعی از مناطق خود اخراج شـــدهاند را به این
کمی سیون ا ضافه کرده ا ست و با این و ضعیت  350هزار خانواده دیگر در صف ثبت نام قرار
گرفتهاند .این در حالی است که با نفرات و بودجه فعلی تنها توان انجام ثبتنام و بررسی ساالنه
 10تا  12هزار خانواده ممکن است (.)Talabani, 2002: 41
 -7کشمکش بازیگران بر سر کرکوک
رو شن ا ست که ک شمکش بر سر کرکوك قبل از هر چیز ک شمک شی قومی بر سر نفت ا ست.
نفت کرکوك آن را از زمان اولین ا ستخراج نفت در اواخر دهه  1920به امتیازی راهبردی مبدل
کرد ،و دغدغه اصــلی همه رژیمهای عرب در طول قرن بیســتم حصــول اطمینان از باقی ماندن
یکی از عمدهترین داراییهای عراق در دست اعراب بود .در سال ،1957آمارها حاکی از آن بود
که اعراب در استان و شهر کرکوك بهوضوح در اقلیت هستند .همان آمارها نشان میداد کُردها
بهطور برج ستهای در سطح استان از اکثریت برخوردار بودند ،با این حال در سطح شهر کُردها
در کنار ترکمانان و ضعیت تکثر قومی بهوجود آورده بود .غلبه عددی کُردها در کرکوك پس از
ســـال  1961و در پی وقوع خصـــو مت م یان نیرو های کُرد و ارتش عراق ،ت هد ید راهبردی
محســـوســـی را آشـــکار کرد .در ســـال  ،1970رژیم نوپای بعث در مورد توافقنامهای برای
خودمختاری کُردها به مذاکره پرداخت که به کُردها اختیارات وســیعی برای حکومت بر خود و
خودمختاری فرهنگی در مناطق اغلب کُردن شین میداد .توافقنامه موسوم به «توافقنامه مارس» با
موافقت بر ســـر اخذ آمار برای تعیین مرزهای نهایی منطقه خودمختار کُردی به نقطه اوج خود
ر سید .به احتمال زیاد آمارها حاکی از آن بودند که کُردها اکثریت ا ستان کرکوك را ت شکیل می
دهند .از اینرو  ،چنین آماری هرگز اخذ نشـــد ،و جنگ بین کُردها و بعثی ها درگرفت .پس از
شــکســت نظامیکردها (به علت قطع حمایت شــاه ایران و ایاالتمتحده) حکومت عراق عازم
اجرای برنامهای جاهطلبانه برای دســتکاری جمعیتی کرکوك شــد تا جمعیت عرب کرکوك را
به زیان کُردها ،و در ســـطحی پایینتر به زیان ترکمانان نیز تغییر دهد .این برنامه که به «عربی
سازی» مشهور شد نظاممند و چند بعدی بود .بخشی از این برنامه پرداخت پول ( 10هزار دینار
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به هر خانواده) و اعطای زمین به صدها هزار نفر از اعراب جنوب عراق و اسکان آنها در منطقه
بود؛ بیرون راندن اجباری صـــدها هزار کُرد و ترکمن از شـــهر و حوالی آن ،تخریب فیزیکی
چ ندین محله کُردنشـــین در کرکوك ،ترســـیم مجدد مرز های کرکوك برای مســـتثنی کردن
بخشهای اغلب کُردنشین (چمچمال ،کالر و کفری) و گنجاندن بخشهای اکثراً عربنشین و
اصـــالح ملیتی یعنی ثبت نام غیرعرب ها بهعنوان عرب در فرایند آمارگیری ،از دیگر اقدامات
اجرا شده طی برنامه عربی سازی کرکوك بودند .همه این اقدامات در کنار هم موجب ح صول
اطمینان از این امر بود که در دهه  1990اعراب ظاهراً حدود سه چهارم جمعیت کل کرکوك را
تشــکیل میدادهاند .جدول شــماره  1همه آمارهای اخذ شــده در عراق از ســال  1957را ارائه
می دهد و اثر تالش مداوم رژیم بعث در دســـت کاری هویت جمعیتی کرکوك را بهخوبی به
تصویر میکشد.
جدول شماره  :1مقایسه آمارهای  1977 ،1957و 1997
آمار 1957

درصد

آمار 1977

درصد

آمار 1997

درصد

کُردها

187.593

48

184.875

38

155.861

21

اعراب

109.620

28

218.755

45

544.596

72

ترکمانان

83.371

21

80.347

17

50.099

7

جمع کل

388.829

----

483.977

---

752.745

---

Source: Anderson, L. and G. Stanfield, 2009

 -7-1استداللهاي کُردها ،ترکمنها و عربها در مورد کرکوک
برای کُردها ،کرکوك همانگونه که یکی از رهبران شان تو صیف کرده «قدس کُرد ستان» ا ست؛
برای ترکمانان ،کرکوك همیشـــه شـــهری ترکمانی بوده و هســـت که جامعه ترکمان عراق
(ترکمنلی) را که از مرزهای ایران در شرق تا مرز سوریه در غرب کشیده شده به هم پیوند داده
اســـت؛ برای اعراب نیز کرکوك آشـــکارا شـــهری عراقی و نماد هویت ملی عراق اســـت که
چندقومی ،متحد و منســـجم اســـت و از اینرو به هیچ گروه قومی متعلق نیســـت .طرفهای
مختلف دخیل در موضـــوع کرکوك هرکدام اســـتدالل های ویژهای اقامه میکنند .اما در علم
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سیاست ادعا مهم نیست .اصل و حرف حساب ،طرح ادعای موجه و مهمتر از آن قابلیت توجیه
و عملی ساختن ادعاهاست .کُردها چهار استدالل دارند و معتقدند بر اساس این چهار استدالل
کرکوك بخشی از اقلیم خودمختار کُردستان است.
یک) استدالل جغراتيایی و زمين شناختی :بر اساس این استدالل از اربیل تا کرکوك هیچ مانع
کوهستانی ،آبی و اقلیمی کرکوك را از مناطق کردنشین منفک نمیکند .تنها تفاوت قابل مالحظه
را در مناطق نفتخیز کرکوك میتوان دید که امری طبیعی نیســت و پروژهای اســت نوپدید و
دستساخت بشر.
دو) ا ستدالل جمتيتی :بر ا ساس ا ستدالل رهبران و مطبوعات کُردی تا پیش از د ستکاری و
مهند سی جمعیت در منطقه و شهر کرکوك اکثریت از آن کُردها بود .سیا ست صدام در عربی
ســاختن کرکوك ســبب کوچاندن اجباری کُردها از موطنشــان شــد و کاشــانه آنها در اختیار
عربهای کوچانده شده از جنوب عراق قرار گرفت .از این منظر د ستکاری جمعیت کرکوك
در زمان حکومت خاندان هاشــمی و در ســالهای پیش از حکومت صــدام حســین هم وجود
داشــت .بعدها حکومتهای غیرکُرد از طریق اســتخدام عربها و ترکمنها در صــنعت نفت
کرکوك عمالً جابجایی هو شمند جمعیت را در عر صههای ک شاورزی و صنعت به اجرا نهادند.
اخراج زورگویانه کُردها از منطقه مصادف بوده است با اعطای تسهیالت و مشاغل و اختیارات
فوقالعاده به مهمانان تازه وارد .صدام ح سین در ادامه عربی سازی حتی ا سم کرکوك را با واژه
ناســیونالیســتی تمیم 1جایگزین نمود تا برای همیشــه به هســتی کُردها در منطقه خاتمه دهد و
کرکوك را به منطقهای عربی مبدل نماید.
سوم) ا ستدالل تاریخی :بر این ا ساس ،منطقه و نه شهر کرکوك ،طی  200سال اخیر کانون
ســاختار و نهادهای متعدد تمدنی بوده اســت که همگی کُرد زبان بودهاند .بهطوریکه هیچ نماد
تمدنی غیر کُردی را نمیتوان در کرکوك شنا سایی نمود .بر این ا ساس ،اقلیتهای غیر کُردی
امپراتوری عثمانی نباید کُردها را حذف نمایند .حکومت های محلی کُردی در منطقه هیچ وقت
1- Tamim
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با اقلیت عرب یا ترکمن به سبک بعثیها رفتار نکردهاند.
چهارم) اسااتدالل اخیقی :تأمل اخالقی کُردها در معرفی کرکوك بهعنوان بخشـــی از اقلیم
کُرد ستان این ا ست که معادالت ا ستراتژیک نباید مالحظات اخالقی را تحتال شعاع قرار دهد.
جنگهای ناعادالنه و ســتمگریهای بعثیها ،مرارت تاریخی کُردها را به اوج رســانده اســت و
نمیتوان همه مواضــع را بر اســاس واقعیتهای عینی تعریف و تفســیر نمود .نکات متعددی
وجود دارد که قابل طرح در قالب تاریخ و جغرافیا نیست .سیطره غیرکُردها بر اراضی و صنایع
کرکوك ،هیچ یک توجیه اخالقی نداشته و صرفاً در قالب سیاست طرد و تحقیر کُردها از سوی
یک حکومت نامشروع قابل فهم است(.)Nasri, Analytical Site of Kurdha, 2012
بر ا ساس ا ستدالل ترکمنها ،آنان به صورت تاریخی اکثریت جمعیت شهر کرکوك را در
اختیار داشــتهاند و در کارنامه خود ســیاســت تبعیضآمیزی علیه اقوام دیگر اعمال نکردهاند و
اینکه صــدام حســین به عربی ســاختن کرکوك پرداخته اســت ،ارجحیتی بر کُردها در قیاس با
ترکمنها در پی نمیآورد .عربهای شیعه نیز ا ستدالل میکنند که اوالً تعداد و تراکم کُردها در
کرکوك آنگونه که کُردها ادعا میکنند نبوده ا ست و منطقه بینالنهرین همواره کانون تمدنهای
غیرکُردی بوده ا ست .عالوه بر این عربهایی که اجباراً در منطقه ا سکان داده شدهاند ا ستدالل
می کنند که کوچاندن اجباری آنها ادامه سیاست بعثی از سوی مسئوالن و فعاالن اقلیم کُردستان
است و نیز تالش برای عربی سازی مناطق مهم کُردنشین از جمله دو شهر موصل و کرکوك از
ابتدای دهه  1960آغاز شــد و این ســیاســتها در دهههای  1970و  1980که حزب بعث در
قدرت بود ت شدید بی شتری یافت .بر طبق این سیا ستها دولتهای عراقی کو شیدند تا ن سبت
جمعیتی در این شــهرها را تغییر دهند بر این اســاس کُردها از شــهرها و مناطق شــان به زور به
مناطق شمالیتر عراق کوچانده شده و قبایل عرب شیعی ساکن در جنوب را بهجای آنها اسکان
میدادند این روند تقریباً تا سال  2003به شیوهها و حجم مختلف ادامه داشته است( Moradi,

.)2017
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 -8سناریوهاي احتمالی تقسيم قدرت در کرکوک
 -8-1مصالحه یا ادامه منازعه در کرکوک
همانطور که بهتف صیل شرح آن رفت حل ق ضیه کرکوك نیازمند م صالحه ا ست و تحمیل هر
راهحلی به کُردها خطر بیثباتی عراق را در پی خواهد دا شت .هرگونه معاملهای برای م صالحه
باید ســه قضــیه اســاســی و پایه را مدنظر قرار دهد .چه کســی نفت را کنترل کند ،چه کســی
حکمرانی کند و چه ک سی از نظر اجرایی و اداری « صاحب» کرکوك ا ست .هدف این نو شتار
رسیدن به راهحل مسئله کرکوك نیست بلکه شفافسازی وضعیت مبهم ماده  140قانون اساسی
عراق اســت .راهحل پیشــنهادی گروه بحران بینالملل( )ICGاغلب بهعنوان یک مصــالحه ارائه
می شود اما این گمراه شدن از مو ضوع ا ست .این راهحل تنها در مقای سه با درخوا ستهای
حداکثری جبهه کرکوك عرب عراقی( )IAKFمیتواند بهعنوان م صالحه تلقی شود و بهعنوان
راهحلی برای مسئله کرکوك ،در نظر کُردها همان اندازه غیرقابل پذیرش است که برای ترکمانان
و اعراب اســت .در عوض ،شــرایط مذاکره را باید به ســمت دو برآیندی متمرکز ســاخت که
مصــالحهای واقعی را به وجود بیاورد .وضــعیت منطقهای مســتقل و خودکفا برای کرکوك در
مقایســه با وضــع کنونی به دو دلیل برای کُردها ارجحتر اســت .اول بدین خاطر که مناطق در
مقایسه با استانها از خودمختاری بسیار بیشتری از بغداد برخوردارند ،و دوم اینکه ،کُردها تحت
هیچ التزام و محظورات اخالقی یا قانونی قرار نمی گیرند که قدرت را با دیگر گروها تقســـیم
کنند(.)Anderson, 2009: 198
اگر کُردها علیرغم ضمانتهای قانون ا سا سی در ماده  ،140فر صت بازپسگیری «قلب»
کُردســتان از طریق آراء عمومی را قربانی کنند ،مســلماً هیچ تعهد و التزام اخالقی برای تقســیم
قدرت حکمرانی در کرکوك نخواهند دا شت .هیچ مادهای در قانون ا سا سی هم وجود ندارد که
حکومت فدرال از طریق آن کُردها را مجبور به تقســیم قدرت در ســطح منطقهای بکند .مناطق
اختیار و قدرت این را دارند که نهادهای سیا سی و نظام انتخاباتی شان را طراحی کنند ،بنابراین
بهجز مســـائل لجســـتیکی ،از نظر فنی هیچ مانعی در برابر کُردها برای اعمال تغییرات در نظام
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انتخاباتی بهمنظور تحکیم کنترل سیا سی شان بر کرکوك وجود ندارد .کُردها بهطور قابل قبولی
مدعی اند که فر صتی را که قانون ا سا سی به آنها داده ا ست تا کرکوك را به بخ شی از کُرد ستان
تبدیل کنند ،در سطحی عمیقتر ،شک ست پیدرپی حکومتها در اجرای ماده  ،140سؤالهایی
جدی برای کُردها در مورد امکان مشـــارکت آتی در دولت مطرح میکند .ضـــمانتهای قانون
ا سا سی بهعنوان پناه و حفاظی در برابر بازخیز حکومت م سلط عرب در مرکز تلقی می شد و
ماده  ،140از بسیاری جهات آزمون صداقت این راهبرد بود .سرنوشت ماده  140نشان میدهد
که تمامیت قانون اساسی زیر سؤال رفته ،و بهطور عملی ،ضمانتهای ارائه شده در مفاد و قیود
آن ،کمتر از میزان مورد تعهد ظاهر شـــدهاند( .)Barkhoda, 2016: 80-88این ســـناریو برای
اعراب و ترکمانان کرکوك نیز مصـیبتبار خواهد بود .بهای پیروزی نمادین بیرون نگاه داشـتن
کرکوك در خارج از مرزهای کُردستان ،از دست دادن تمام پستها خواهد بود .پر واضح است
که آنها هم هرگونه امکان مشـــارکت در قدرت در کرکوك را از دســـت خواهند داد و هم از
مشــارکت نســبی کنونی که از آن بهره میبرند محروم خواهند شــد .اگرچه مرزی نظری مناطق
کُردی را از هم جدا نگاه خواهد دا شت ،اما از نقطهنظر مقا صد کاربردی ،کرکوك از همه لحاظ
بهعنوان بخشــی از منطقه کُردســتان اداره خواهد شــد .در این صــورت ،این ســناریو را میتوان
قضیهای باخت -باخت دانست چرا که هیچکدام از طرفین را راضی نمیکند.
 -8-2مصالحهاي دیگر براي حل مسئله کرکوک
دومین راهکار مصــالحه – در نظر گرفتن کرکوك بهعنوان منطقهای با وضــعیت ویژه در درون
منطقه کُردستان با مکانیزمهای تقسیم قدرت در محل -هرچند ایدهآل دولت مرکزی نیست ،اما
یکی از گزینه های روی میز اســـت .بنا به این ســـناریو ،مرزهای کرکوك به مرزهای پیش از
حکومت بعثی برگردانده و همهپرسی همانطور که در قانون اساسی عراق هم به آن اشاره شده
ا ست ،در مورد و ضعیت آتی ا ستان برگزار می شود .اگرچه نتیجه همهپر سی لزوماً از قبل قابل
پیش بینی نیســـت ،اما برآیند بســـیار محتمل آن ،رأی اکثریت به نفع الحاق کرکوك به منطقه
کُردستان است .بهطور منطق انتظار میرود که کُردها در قبال کسب حق الحاق کرکوك به منطقه


128فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال چهاردهم ،شماره دوم ،تابستان ________________________ 1397

کُرد ستان در این سه مورد م صالحه کنند :اول ،کُردها بهطور ر سمی موافقت نمایند که حکومت
فدرال کنترل انحصـــاری بر مدیریت نفت کرکوك را بازیابد .دوم ،کرکوك باید از اختیارات
خودمختاری تقریباً برابری با حکومت منطقهای کُرد ستان برخوردار شود ،م شابه اختیاراتی که
منطقه کُردســتان در برابر حکومت عراقی از آن برخوردار اســت .بدین ترتیب ،در موارد بســیار
حساس ،همانند آموزش و امنیت ،کرکوك باید اجازه یابد خودش را اداره و از دخالت حکومت
منطقهای کُردستان ( )KRGمصون باشد و سوم اینکه ،کُردها الزم است ترتیباتی را برای تقسیم
قدرت بپذیرند که قدرت اداری در ا ستان را بهطور مت ساوی به هر سه گروه ا صلی کرکوك (و
سهمی م شخص برای جمعیت م سیحی) اخت صاص دهد .این ترتیبات نیز ممکن ا ست بدین
ترتیب باشد که یکی از سه پست اجرایی اصلی (استاندار ،معاون استاندار و رئیس شورا) به هر
کدام از سه گروه اصلی اختصاص یابد ،و این کار طبق قانون نیازمند توافق دو سوم آرای شورا
با شد تا امکان وتوی ت صمیمات شورا وجود دا شته با شد .این راهکار به نمایندگان ترکمن و
عرب این امکان را میدهد که ت صمیمات شورایی با اکثریت کُرد را وتو کنند .وا ضح ا ست که
جزئیات چنان توافقی بهطور مف صل قابل بحث ا ست اما ا صول گنجانده شده  -مبنی بر اینکه
قدرت حکمرانی باید بهطور متســاوی میان گروههای اصــلی تقســیم شــود -مهمتر از جزئیات
است.
ماهیت این ســناریو این اســت که کُردها بر ســر همه چیز مصــالحه میکنند بهجز وضــعیت
کرکوك بهعنوان بخشی از منطقه کُردستان و در همین حال ترکمانان و اعراب سهمی نامتناسب
از قدرت ت ضمین شده در خودمختاری کرکوك را به د ست میآورند در عوض آن ت سلیم در
قضـــیه محل اداری کرکوك که بیشـــتر نمادین اســـت .هیچ کدام از طرفین همه آنچه را که
میخواهند به د ست نمیآورند ،اما همگی در معامله سهمی مهم به د ست میآورند .این معنای
م صالحه ا ست .راهحل ا ستاندارد که از جانب رهبران سیا سی ترکمانان و اعراب کرکوك مطرح
شده و پی شنهاد میکند که قدرت باید بهطور مت ساوی تق سیم و کرکوك نیز باید بیرون از منطقه
کُرد ستان باقی بماند ،به هیچ تعریفی قابل قبول از م صالحه متنا سب نی ست ،زیرا م ستلزم این
ا ست که کُردها همه امتیازی بدهند اما هیچ امتیازی نگیرند .در غرب ک سانی که از این رویکرد
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پشـتیبانی میکنند ،باید نگاهی به فرهنگ لغت بیندازند تا دریابند که بهسـادگی میتوان دریافت
چنین رویکردی هیچ همخوانی با تعریف م صالحه ندارد .م صالحه واقعی در این مورد ،م ستلزم
سبک و سنگین کردن دو بعد کلیدی یعنی و ضعیت اداری و کنترل سیا سی ا ست .اگر کرکوك
بیرون از منطقه کُردستان باقی بماند ،پس اعراب و ترکمانان منطقاً نمیتوانند انتظار داشته باشند
که در قدرت سهیم شوند و به همین ترتیب ،کُردها نیز نباید انتظار داشته باشند میتوانند قدرت
را در کرکوك بهعنوان بخشــی از کُردســتان ،بهطور انحصــاری در دســت خود گیرند( Wolf,

.)2010: 201
 -8-3سناریوي تبدیل کرکوک به اقليمی مستقل
پس از تحوالت سال  2003کُردها و اعراب شیعی پس از ه شت دهه تحت ستم واقع شدن از
ســوی اقلیت حاکم در عراق فرصــت حضــور در رأس قدرت را یافتند و با همکاری راهبردی
خود و البته نیروهای ائتالف حاضــر در عراق موفق به تثبیت نســبی نظم جدید در این کشــور
شدهاند .در خالل مذاکرات میان سالهای  2003تا  2005که عراق در یک دوره انتقالی و تحت
حاکمیت «پل برمر» آمریکایی بود کُردها توانســـتند حق تعیین ســـرنوشـــت کرکوك از طریق
ســرشــماری و همهپرســی را به ســایر گروهها بقبوالنند و آن را بهعنوان یک ماده قانونی در
پیشنویس قانون اساسی عراق وارد کنند ،این ماده در سال  2005بهعنوان ماده  58قانون اساسی
عراق تبدیل شد و در اصالحات قانون اساسی عراق به ماده  140قانون اساسی تغییر نام یافت.
بر اساس این ماده قانونی دولت عراق موظف شده است تا سال  2007زمینه الزم برای برگزاری
این همهپر سی و بحث الحاق یا عدم الحاق به منطقه اقلیم کُرد ستان را نهایی کند امری که تا به
امروز (در آستانه سال  )2018به وقوع نپیوسته است(.)Khaki, 2017: 11
بهواقع اندی شه الحاق کرکوك به اقلیم کُرد ستان د شواریهای مهمی پیشرو دارد و اندی شه
کُردزدایی از کرکوك یا غیرکُردی کردن آن د شوارتر و شاید محال شده ا ست ،نمونه آن را در
درگیری بین نیروهای کُرد و دولت مرکزی بعد از همهپرســی کُردســتان دیده شــد .در این میان
تبدیل کرکوك به اقلیمی مســتقل الزم اســت با عادیســازی آغاز شــود که بهمعنای برگرداندن
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و ضعیت به پیش از سل سله عملیاتهای تعریب ا ست که رژیم صدام ح سین بهمنظور از بین
بردن هویت کُردی کرکوك به راه انداخت ،یعنی الزم ا ست که ساکنان کُرد کرکوك که از آنجا
رانده شدهاند ،به آنجا برگردند و عربهایی که صدام ح سین بهعنوان تبعیدی به کرکوك آورد،
از کرکوك بروند ،زیرا آنها از ساکنان ا صلی کرکوك نی ستند .یازدهم فوریهی  2008طبق بند 2
مادهی  117و مادههای  118-121قانونی تصویب شد که اقدامات خاصی را برای تشکیل اقیلم
در استانها وضع میکند .طبق مفاد این قانون شورای استانی باید درخواستی را به دولت فدرال
عراق تســلیم کند و دولت فدرال هم این درخواســت را به شــورای انتخابات ارجاع میدهد تا
برای اقلیم شدن همهپر سی برگزار کند .تاکنون(2017م) چهار نخ ستوزیری که در این ک شور
به قدرت رســـیده اند ،که از اجرای ماده قانونی مذکور ممانعت کردهاند .ایاد عالوی ملیگرا،
ابراهیم جعفری از جریان معتدل ،نوری المالکی و حیدر العبادی هیچگاه از مشـکالت ناشـی از
اختالفات دولت مرکزی با کُردها که در ماده  140بروز یافته ،فراغت نداشــتهاند و نتوانســتهاند
یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب را عملی کنند.
پی شنهاد ت شکیل اقلیم م ستقل کرکوك بهعنوان اقلیمی م ستقل در درون اقلیم کُرد ستان بدین
معنی است که قدرت بین اجزاء ملی سازندهاش تقسیم می شود ،یعنی قدرت اجرایی در دست
کُردها ،رئیس اقلیم از ترکمنها و رئیس مجلس هم عرب خواهد بود .خالد شوانی ،سخنگوی
رئیسجمهور عراق در دولت حیدرالعبادی گفت که اع ضای ترکمن شورای ا ستانی کرکوك از
پیشنهاد تبدیل کرکوك به اقلیم حمایت میکنند ،برای آغاز اقدام در این مورد باید اکثریت شورا
آن را تصویب کنند ،اما جنبههای خاص پیشنهاد باید مورد تصویب پارلمان قرار گیرد .اما حزب
مردم ترکمن و جبههی ترکمن تبدیل کرکوك به اقلیمی مســـتقل را رد کردند درحالیکه حزب
ترکمنلی و جبهه ترکمنهای عراق از آن حمایت کردند .قاســم حمزه عضــو جبهه ترکمنهای
عراق به پای گاه خبری المعلو مه گ فت« :جب هه ترکمن های عراق شـــورای اســـ تانی ســـال
 2006پروژهی اقلیم شدن کرکوك را طرح کرد .این درخوا ست نقطه آغاز پروژه ما بود .تبدیل
کرکوك به اقلیمی مســـتقل بهترین راه حل برای پایان دادن به رنج ترکمن ها و احقاق حقوق
آنهاســـت .ما شـــدیداً مخالف هرگونه تصـــمیمگیری یکجانبه از ســـوی دولت عراق یا اقلیم
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کُرد ستان ه ستیم ».در همین حال کُردها معتقدند که کرکوك بخ شی از کُرد ستان بوده و رژیم
سابق با زور آن را از کُردستان جدا کرد .برخی کُردها خواهان انضمام کرکوك به اقلیم کُردستان
هســتند ،اما برخی دیگر هم از پیشــنهاد جدید اقلیمیشــده کرکوك حمایت میکنند .عبدالقادر
محمد از اعضـــای جبهه ی پارلمانی متحد کُردها در بغداد به المانیتور گفت :کرکوك یکی از
اســتانهای کُردســتان اســت و باید با اســتفاده از ابزارهای پیشبینی شــده در مادهی  140قانون
ا سا سی عراق به اقلیم کُرد ستان بپیوندد .جناحهای عرب از اجرای این ماده ممانعت کردهاند و
به همین دلیل تبدیل ا ستان کرکوك به اقلیمی م ستقل میتواند ساز شی قابل قبول با شد و نیز
تبدیل کرکوك به اقلیمی م ستقل باید با عادی سازی آغاز شود که بهمعنای برگرداندن و ضعیت
به پیش از سلسله عملیاتهای تعریب است که رژیم صدام حسین بهمنظور از بین بردن هویت
کُردی کرکوك به راه انداخت پس الزم ا ست که ساکنان کُرد کرکوك که از آنجا رانده شدهاند،
به آنجا برگردند و عربهایی که صـــدام حســـین بهعنوان تبعیدی به کرکوك آورد ،از کرکوك
بروند زیرا آنها از ســاکنان اصــلی کرکوك نیســتند ،پس کســانی که مخالف طرح اقلیم مســتقل
کرکوك ه ستند ،باید اجرایی شدن ماده  140قانون ا سا سی را بدون هیچ تأخیر و طفره رفتنی
بپذیرند و این بهانه را کنار بگذارند که این ماده منسوخ شده است ».عربهای کرکوك در مورد
این مسئله اختالفنظر دارند و نه موضعی گرفته و نه درخواستی مطرح کردهاند .برخی جناحها
به خاطر اتمام مهلت عادی سازی ادعا میکنند که مادهی  140منسوخ شده است ،اما طبق قانون
ا سا سی عراق ،نمیتوان مواد قانون ا سا سی را پیش از اجرایی شدن من سوخ دان ست( Sattar,

 .)News agency of Almonitor, 2016قانون اسـاسـی ملزومات تبدیل اسـتانها به اقلیم را
م شخص کرده و مناطق محل مناق شه مانند کرکوك مو ضوع مادههای خا صی از قانون ا سا سی
ه ستند .بنابراین مراحل اقلیم سازی قانونی را برای این مناطق میتوان به کار ب ست 11 .فوریهی
 2008طبق بند  2مادهی  117و مادههای  118-121قانونی ت صویب شد که اقدامات خا صی را
برای تشکیل اقیلم در استانها وضع میکند .طبق مفاد این قانون شورای استانی باید درخواستی
را به دولت فدرال عراق ت سلیم کند و دولت فدرال هم این درخوا ست را به شورای انتخابات
ارجاع میدهد تا برای اقلیم شدن همهپرسی برگزار کند.
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مسئله کرکوك یکی از پیچیدهترین مسائل عراق بوده است .استانی متنوع و شهری با سه گروه
قومی اصـــلی  -عرب ،کُرد ،و ترکمن -که همگی حقوقی برای درخواســـت دارند .با تشـــدید
اختالفات اقلیم و بغداد به ویژه پس از برگزاری رفراندوم کُردی و درگیری بین نیروهای امنیتی
دولت فدرال با نیروهای کُردی و پررنگ شـــدن اختالفات موجود و نیز با توجه به منابع نفتی
عظیم کرکوك احتمال هرگونه توافقی در مور آن در آینده نزدیک ضعیف است .بهو ضوح دیده
شد وقتی اختالفات در مورد آیندهی کرکوك شدت گرفت ،درگیری مسلحانه تبدیل به یکی از
گزینههای پیش رو شد .بنابراین عدم سرپیچی از قانون اساسی عراق از سوی سیاستمدارن این
ک شور پا شنه آ شیل و گره گم شده دموکرا سی و ناکارآمدی روندی دموکراتیک در این ک شور
ا ست و تا زمانی که این م شکل به صورت ری شهای حل ن شود ،مهمترین مؤلفه حکمرانی خوب
در عراق همچنان کمرنگ خواهد ماند و این کشـــور حتی با دارا بودن ســـاختاری به ظاهر
دموکراتیک قادر نخواهد بود در مسیر دموکراسی گام بردارد .پس شکل نگرفتن فرهنگ سیاسی
مترقی در عراق را میتوان ضعف در اجرای قانون اساسی دانست و تا زمانی که نتیجه تحوالت
تابعی از و ضعیت قومی – مذهبی این ک شور ا ست ،نمیتوان به شکلگیری یک عراق واحد و
حل مسئله کرکوك از راه مصالحه امید داشته باشیم .حتی اگر دارای سامانه دموکراتیک بوده و
انتخابات هم به صورت منظم در این کشور برگزار شود .بر اساس نظریه این پژوهش مبهم نگه
داشتن اجرای ماده  140قانون اساسی عراق از سوی دولت فدرال مرکزی یکی از شاخصهای
حکمرانی خوب را زیر سؤال میبرد ،این در حالی ا ست که قانون ا سا سی بهعنوان میثاق ملی
که باید مشکالت جامعه با رجوع به آن حلوفصل شود نه باعث تشدید اختالفات شود .م سئله
و ضعیت کرکوك ،ق ضیه کلیدی مانع بر سر راه فرایند آشتی و م صالحه سیاسی است .تا زمانی
که راهحل قابل قبولی برای حل این مســئله ارائه نشــود نظام ســیاســی عراق در بن بســت باقی
خواهد ماند .آشـــکار اســـت تحمیل هر راهحلی به کُردها خطر بیثباتی عراق را در پی خواهد
داشت و تا زمانی که مصالحه متقابل قابل قبولی برای قضیه کرکوك پیدا نشود ،عراق در درون
دام نظام سیا سی نام ساعدش باقی خواهد ماند .با توجه به چالشها و موانع ساختاری موجود
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پس از برگزاری رفراندوم اقلیم کُردستان و تشدید اختالفات دو طرف ،سناریوی تشکیل «اقلیم
مستقل کرکوك» میتواند سازشی قابل قبول و مفید برای طرفین باشد.
 -10قدردانی
مقاله حاضـــر مســـتخرج از طرح پژوهشـــی می باشـــد ،لذا نگارنده برخود الزم میدا ند از
م ساعدتهای همهجانبه معاونت پژوه شی دان شگاه پیام نور سنندج جهت فراهم ساختن ب ستر
مناسب در راستای به سرانجام رسیدن پژوهش حاضر قدردانی را به عمل آورد.
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