
1396 پاییز، 3، شمارة 49دورة  ،یانسان یایجغراف یها پژوهش

637-656. ص

وسیاستیتقومسرزمینیدرشمالعراق:سرزمین،یهاکشمکش

*مرجان بدیعی ازنداهی
جغرافیا، دانشگاه تهران ةگروه جغرافیای سیاسی دانشکد علمی یئتهاستادیار و عضو  -1

جغرافیا، دانشگاه تهراندانشکدة دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای سیاسی  -احد محمدی

 جغرافیا، دانشگاه تهراندانشکدة دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای سیاسی  -عظیم زمانی

29/08/1395: یینها دییتأ   22/05/1393مقاله:  رشیپذ

چکیده
اوان است و و مذاهب متعدد، همراه با منابع انرژی فر ها یتقومآسیا دارای  جنوب غرباق در جمهوری فدرال عر

 ؛گردد یبازمآن « مردم»یا « منابع» ،«سرزمین»بر یا نظارت  یتمالکدر آن به کنترل،  ها کشمکشبسیاری از  ةیشر
ین میاد ترین یعوسعراق یکی از و سرزمین پدید آورده است.  یتقومپیچیده بین سیاست،  یا رابطهکه  یا گونه به

بر نقش زیربنایی صنعت نفت در  چشمگیر یتأثیر ها آنحاصل از فروش نفت  ةساالنکه درآمد  را داردنفتی جهان 
دست آمده  بهمحل صادرات نفت  دولت ازدرصد از درآمد  95، 2011سال  که در طوری هب؛ گذارد می اقتصاد این کشور

در شمال این کشور و رقابت حکومت  یژهو بهچگونگی پراکندگی جغرافیایی منابع انرژی  دیگر، مهم ةنکتاست. 
 ، در«کرکوک»در  یژهو بهراهبردی کنترل منابع و ایالت فدرالی اقلیم کردستان بر سر  حکومت مرکزی(فدرال )

ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی  نظر این منطقه از پس از بصره است. یزخ نفت ةمنطق یندوم عنوان بهشمال عراق، 
 یا منطقهسطح  یک بحران در ساز ینهزمو حتی تبدیل بحران عراق  ینتر مهمبه  تواند یم بالقوه طور بهو دارد  یتاهم
نی وجود اقوام گوناگون در عراق مانند عرب، کرد و ترکمن که هریک ادعاهای سرزمی ،همچنین شود. المللی ینبو 
کردها در ایالت اقلیم  ،نمونه ؛ برایاست سرزمینی یها کشمکشاحتمال بروز  ةیزندبرانگخود را دارند،  ةیژو

اما  را دارند، و کنترل منابع آن یبردار بهره که حق دانند یمرا بخشی از قلمرو فدرالی خود  «کرکوک»کردستان، 
با این امر مخالفت  حکومت مرکزی نیز و کنند یممطرح  زمینهاین  نیز ادعاهای مشابهی در ها عرباقوام دیگر مانند 

را بررسی نی در شمال عراق سرزمی یها کشمکشچگونگی  ،تحلیلی -توصیفی با روشپژوهش حاضر  .ورزد یم
جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، بلکه مواد مندرج در قانون  های یتواقع تنها نه دهد یمق نشان تحقی ةیجنت. دکن یم

 دارد. ها کشمکش گونه یناسرنوشت و تعیین  یریگ شکلدر  مهم ینیز نقش کشور اساسی این

.فدرالیسمعراق، سرزمینی،  یها کشمکش اقلیم کردستان، کرکوک، یدی:کل های هواژ
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مقدمه

ردنشین ایران شکست شاه اسماعیل در جنگ چالدران با سلطان سلیم عثمانی، نیمی از مناطق ک ةیجنت در ،1880در سال 

بود. پس از شکست و تقسیم مناطق کردنشین  یناول، این درواقع (.137 :1389 ،یمحمدشد )عثمانی  یامپراتور ةیمضم

 کردند تقاضا( 12 ةماد) «اصل ویلسون»عثمانی در جنگ جهانی اول، روشنفکران کرد با توجه به  یامپراتورفروپاشی 

بین  1920 اوت در( 63 و 62)مواد  «سور پیمان» ممورد در بخش سو ینا .دشو خودمختار یعثمان ینمناطق کردنش

را  داخلی داده شود و دولت ترکیه نیز آن یخودمختارمتفقین و دولت ترکیه به امضا رسید و قرار شد به مناطق کردنشین 

 منظور بها ، از خودمختاری کردها سخنی به میان نیامد. سپس بریتانی1923 در «لوزان ةعهدنام» اما در ،پذیرفت

که در آن زمان تحت  کرد منضماین والیت را از ترکیه منتزع و به عراق « موصل» نفتی یها حوزهدراختیارگرفتن 

 بر سر ژهیو بهشمال عراق  کشمکش سرزمینی در ترتیب، بدین (.38 :1379کندال و دیگران، بود )بریتانیا  قیمومت

جنبش کردها و  ةیاولمراحل  . پس از جنگ جهانی دوم و درگردد یبازمران پس از فروپاشی عثمانی به دو« کرکوک»

اما پس از پیروزی  ،نشدمطرح « موصل» و« کرکوک» روشنی درمورد ةخواستمهاجرت گروهی آنان به شوروی، 

از دالیل که یکی  یا گونه بهد؛ شوارد مناقشات « وککرک» ةمسئلمصطفی بارزانی به عراق،  مالو بازگشت  ها ستیکمون

به اقلیم کردستان بود که « کرکوک» ، اصرار بارزانی بر الحاقها یبعثمیان بارزانی و  1971 ةتوافقنامنشدن  اصلی اجرایی

)با  1990 ةده و در یا منطقه ةجنب 1980و  1970 ةدهاین روند در  (.2006ه خموری، مشد )رو  هروببا مخالفت بغداد 

مال مدار امن در ش ةمنطقیافت. با ایجاد  یالملل نیب ةجنب باًًًًیتقرجدید،  ةهزاراز شکست عراق در جنگ نفت کویت( و آغ

زیرا تنها گروه مخالف صدام بودند که  ؛بیشتری مطرح کردند ةپشتوانرا با  «کرکوک» بر تیحاکمدرجه، کردها ادعای  36

در عراق مجاب « نظام فدراتیو»توانستند سران گروه معارض رژیم صدام را به ایجاد  اختیار داشتند و در بخشی از عراق را

کشمکش » نیتر بزرگ یریگ شکلبه و سیاست  تیقومتنیدگی سرزمین،  درهمبنابراین، ؛ (69 -67 :1387 پناه، حقکنند )

 ةمنازع، مورد سو کیشده است که از منجر « استان کرکوک» ةدربار ژهیو بهدر شمال عراق « قلمروخواهی» و« سرزمینی

اقلیم کردستان با  یمحلحکومت  ةمنازع و از دیگر سو، مورد استو اعراب  ها ترکمنآن یعنی کردها،  ةدهند لیتشکاقوام 

که چگونه سرزمین، سیاست و  دکن یمرا بررسی تحلیلی این مسئله -توصیفی ةیوشاین نوشتار با . حکومت مرکزی است

 .اند دادهشمال عراق شکل  سرزمینی در یها کشمکشبه  یتقوم

 نظری مبانی 

 1سرزمینی / قلمرویی یها کشمکش

است. این گفتمان چارچوبی مهم  کردهتجربه  یراخ ةدهدو  یط، رنسانسی را یاسیس یایجغرافدر « ینیسرزمگفتمان »

 یایجغراف ةدوبارظهور  یبرابنیانی  همچنینفضا و  یاسیس یسازماندهدر  یدیکلعامل  ةمثاب به« قلمرو» درک یبرا

 دوقلو های یدهابر  یاسیس یایجغراف دلیل،به همین  .(2: 2006 نیومن،رود ) یم شمار هب یسیپلیند یک عنوان به یاسیس

در مقابل  عاادّ و رقابت دفاع، مورد کههستند  ییفضاها درواقع هااست. قلمرو متمرکز« یقلمروساز»و « قلمرو»یعنی 

در  یتازگ به« قلمرو» ةواژ یشینه،پ لحاظ از .(1: 2008 کاکس،)یرندگ یمقرار  یقلمروسازفرآیند  یقطراز  ،یگراند یعاهاادّ

معادل  (.54: 2006چمپولن، ) استشده استفاده  یاجتماعگسترده در علوم  طور به یشتربظاهر شده و  یاییجغراف های هواژ

 به معنای زمین است. این واژه در است وگرفته شده  Terra ینالت ةیشراز  است که Territory« قلمرو» ةکلمانگلیسی 

، یادشده های ینزمبودند.  ها آنق به شهرها قرار داشتند یا متعل-اطراف دولت که یا در شد یم گفته هایی ینزماصل به 

1. Territorial Conflicts
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(. 91 :1390گاالهر و دیگران، کردند ) یمتأمین  ساکنان مناطق شهری دوران کالسیک را نیازهایمواد غذایی و دیگر 

. است ویژه یکشور یا شخص خشکی یا دریاست که متعلق به از ای یهناح« قلمرو»کمبریج،  فرهنگ لغتبراساس 

دهد خود قرار « یتمالک»یا « کنترل»را در  آن کند یمکه شخص یا حیوان تالش است  ای یهناح قلمرو همچنین،

(http://dictionary.cambridge.org.( یک  یتصالحتحت  های یخشکو  ها آباز است قلمرو عبارت  ،به بیان دیگر

 .حکومت

 .شوند یمگرفته  کار هاغلب معادل یکدیگر ب« سرزمین» و« قلمرو» های هجغرافیای سیاسی به زبان فارسی، واژ یاتادبدر 

ی از فضای ( و بخش69 -62 :1369درایسدل و دیگران، است )ارتباط با یک سازمان  در« سرزمین» ، مفهومرو ینااز 

یک ظرف طبیعی و « سرزمین»حکمرانی یک حکومت منطبق باشد.  یتصالح ةگسترکه بر  دهد یمجغرافیایی را تشکیل 

نظام سیاسی « فضایی ةصحن»همچنین  سیاسی است که تحت یک ساختار دولتی سازماندهی شده است و ةبدنحافظ 

(. از نظر 34: 1380مجتهدزاده، است )درون یک حکومت یا بخشی از آن است که به زیور اقتدار آراسته شده  گرفته شکل

 یفرهنگو  یاسیس ةجامعدولت و  یرشخصیغو  یادارسازمان  یانم کهاست  یمفهوم« ینسرزم» (2000) ینتفلو  یلورت

و داند  میرا یکی از سه رکن اساسی کشور « سرزمین»(. گاتمن نیز 59: 1386، یگراندجونز و سازد ) یمبرقرار  یوندپت ملّ

ست ا ینیسرزم یمعنابه « یحقوق» نظر از« قلمرو» این راستا، مفهوم . درداند ینمرا معنادار و پذیرفتنی  حکومت بدون آن

در  کهاست  ای یهناح، «خصا» یمعنا به« قلمرو». کانادا یغربشمال « قلمرو» مانند ؛تعلق دارد نیمع حکومت یکبه  که

واقع  یکاآمر ةمتحد یاالتا« قلمرو» در که آالسکابه آن اعطا نشده است؛ مانند  کاملهنوز حقوق  کشورها یگردبا  یسهمقا

در  که ای یهناح یعنی؛ برند یم کار آن به« عام یاربس» را به مفهوم« قلمرو»شناسان اصطالح  یستزمانند  یدانانجغرافاست. 

حال، معنای رایج  هر در (.351: 1373 هاگت،شود ) یم یمرزبندمحدود  یقیطرو به  شود یماعمال  یتمالکآن حقوق 

دلیل پیامد  است که به یا حکومت یمحلیک فرد، گروه، اقتصاد  ةیلوس به شده اشغال، بخشی از فضای «سرزمین»یا « قلمرو»

یا « سرزمین» ةواژعین حال،  (. در8: 1385حیدری فر، د )شو یماستفاده از آن اشغال و  سازی ینسرزم های راهبرد

توسط فرد یا  شده اشغالیک اصطالح عمومی، به فضای  عنوان به .1زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد:  در« تریتوری»

« قلمرو گروهی» و« حریم خانوادگی» ،«حریم فردی»صورت، معادل آن در زبان فارسی  این که در شود یمگروه اطالق 

به یک « تریتوری»این کاربرد  . درشود یمجغرافیا محسوب  مفاهیم کلیدی این شاخه از از جغرافیای سیاسی، در .2 است.

مشروع یک  و تحت نظارت انحصاری و شود میمحدود  مشخصمرزهای سیاسی از طریق که شود  گفته میجغرافیایی  ةپهن

دو مفهوم  ةیرنددربرگ، «سرزمین» ةواژ ،ترتیب ینا بهاست. « سرزمین» این کاربرد، . بهترین معادل فارسی درحکومت است

به برخی « تریتوری»فدرال، لفظ  یها حکومت در .3 .است« مرز»و « یتحاکم»مهم دیگر در جغرافیای سیاسی یعنی 

« یوکان تریتوری»مثل  ؛شود یمگفته مشابه دارند  یها ردهی اختیارات کمتری نسبت به واحدهای درون کشوری که به دالیل

 .(64 -63 :1386میرحیدر، ) یااسترالدر « نورترن تریتوری»و کانادا  در

 شایان ذکر استاست. « سرزمین» و« کشمکش»بین  ةرابطجغرافیای سیاسی،  جالب در و مطالعه قابلیک موضوع 

دنبال  را« متناقض یاهداف»یا نهادهای مختلف  ها گروه افراد، که دهد یممعنای عام آن هنگامی روی  به «کشمکش»

ممکن است « کشمکش»نیست.  گونه ینامواره ، اما هکنند یمتلقی  یزآم خشونترا اقدامی « کشمکش». مردم اغلب کنند

دیگر انواع  بیش از« بار خشونتکشمکش » به صورت گیرد. البته« زور»توسل به  نیز با و« یزآم صلح» یها راه از

یا « سرزمین»در زمینة های بسیار مهم  «کشمکش»(. یکی از 241 :1390گاالهر و دیگران، ) دشو یمه توج« کشمکش»

 .گیرد یمصورت « روقلم»
دنبال  درگیر، اغلب به یها طرفکه  یا گونه به؛ کنند یمنقش محوری ایفا « دفاع»و « زمین یتمالک» مناقشات سرزمینی در

که  یردگ یمصورت  یتیجمع ید خلعطریق  موجود در آن هستند که این عمل از« کنترل منابع طبیعی»یا « کنترل سرزمینی»

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/territory_1?q=territory
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زمین اغلب موجب  یتمالکدر روستاها، خلع  .(1: 2009پانتولیانو و الوواری، ) کنند یمدر آن سرزمین زندگی و از آن استفاده 

لحاظ  بهشده  دستکاریبرای دسترسی و کنترل روی زمین  محلی های تنشدر موارد دیگر، . شود یمورش حتی ش اختالف و

برای توانمندکردن خود یا پاداش به  ها یشورشسوی  همچنین، زمین از. انجامد میی همکاری مردم و درگیری ملسیاسی، به 

، دهقانان را برای یاننظام شبهکه  جایی -کلمبیا درمسئله مثال، این  برای ؛شود یمخود استفاده  یمانانپ همطرفداران و 

 شان ینظام شبه یمانانپ همزمین را از  که دولت، شبانان بی جایی -و در دارفور -جا کردند هجاب زور به هایشان ینزمآوردن  دست به

، اغلب در «زمین»شکل کشمکش بر سرِ  ترین یجرااست.  وجود داشته -جا کرد هین جابدسترسی بیشتر به آب و زم ةوعدبا 

 ةعالقیا در بافت دولتی که  شود یمین شبانان و کشاورزان( مشاهده شده ب کشیدهدر طول مرزهای جامعه )بین  یمحلسطح 

 .دهد یممتالشی یا بدون قدرت است، روی جایی که دولت  چندانی به حل مسئله ندارد یا در
بر این تأکید دارند که کمبود زمین یا  ها یلتحل. رود یمشمار  ت جنگ بهتنها عل« زمین» مسائل مربوط به ،ندرت به

 ها کشمکشدر بروز این « یتهو»و « حکومت»فهم نقش عواملی مانند  درسبب کوتاهی اغلب داشتن آن  نابرابری در

مسائل مربوط به اما شود،  اشاره می« روآندا» درگیری در منشأ عنوان به« زمین کمبود» به اغلبمثال،  برای؛ شود یم

عامل شروع جنگ نباشد، جنگ و  تنهایی به« زمین» اگر. به همین ترتیب، اند نیز مهم یتقومدولت و  یتماهقدرت، 

پانتولیانو و الوواری، شود ) میمنتهی  نیز« زمین» به تنش بر سرِو ل در نظم و قانون همراه است با اختال اغلبآوارگی 

 دهد یمدارد و توضیح  قرار« ارزش آن قطعه زمین» سرزمینی، بر یها کشمکش ةدربارانون تحقیقات موجود ک .(2: 2009

مورد رقابت،  . براساس این دیدگاه، اگر قطعه زمینِدهد ینمو در برخی موارد رخ  دهد یمخ که چرا در برخی موارد جنگ ر

که  درصورتیاما  ،قضیه هستند« یزآم صلح»دنبال حل و فصل  کمتر به ها حکومتمنابع طبیعی مهمی در خود داشته باشد، 

 آن یزآم مسالمت صورت به ها حکومتند، ککشورها ایفا ن یتهونقش حیاتی در  باشد یانداشته زمینی کارکرد امنیتی حیاتی 

عین  . درکند یم بینی یشپ پذیرفتن اختالفات را ، چگونگی پایان«زمین مورد اختالف یتماه»درنتیجه، . کنند یما رها ر

سرشار از منابع و هم برای  های ینزمند هم برای ا مایلاغلب  ها حکومت. افتد یمفاق چنین مواردی درعمل کمتر ات حال،

منابع ند اغلب حاضر ها حکومت، درواقعارزش اقتصادی کمی دارند، دست به مبارزه بزنند.  رسد یمکه به نظر  هایی ینزم

نظر  ، بهعالوه به (.137: 2003باربارا، )صرف کنند برای حفظ قطعه زمینی که امید استخراج در آن وجود دارد زیادی را 

رتباط ندارد. همچنین، ا شدن هنگام به چالش کشیده ها دولتچگونگی پاسخ  با« زمین راهبردیارزش » همواره رسد یم

از  یپوش چشمموافق  ها زماندر برخی  ها دولتکه چرا  نیستندبدون تناقض قادر به شرح این نکته  یشناخت روان های یینتب

و « سینا»برای مثال، دولت اسرائیل درمورد  ؛نیستند ها زمانملی هستند و برخی  یتهوسرزمین به فرض حیاتی، برای 

موافقت کند. این موارد  نیز المقدس یتبمذاکره کرد و ممکن است سرانجام روزی با تقسیم « غربی ةکران»قسمتی از 

حل و  یاجنگ  یبرا را ها دولتکامل تصمیم  طور بهسرزمین  یشناخت روانیا  راهبردیارزش اقتصادی،  دهند یمنشان 

مسئوالن کشورهای دارای البته  (.138: 2003باربارا، دهد ) ینمشرح  مورد مناقشه ینسرزم درمورد یزآم مسالمتفصل 

 یتر همگن یتجمعکه بر  ییها دولتتا  کنند یممذاکره  کمتر طلب ییجدا یها گروهبا  مراتب بهناراضی،  یتاقل یها گروه

بسیاری  که طور انهمند. را دارخود « خاص راهبرد»سرزمینی  یها کشمکشحال،  هر در(. 139 همان:کنند ) یمحکومت 

نظامی بین  های یریدرگکانون شروع حادثه و تشدید بسیاری از  «سرزمینی ةمنازع» دهند یماز مطالعات تجربی نشان 

و نیز  «نقش سرزمین در مناقشات و بروز خشونت»موجود ارتباط نظری روشن بین  یاتادبدر ، حال ینادولتی است. با 

«ینیسرزم عاهایاد اهداف». داردنوجود « توانایی نظامی متعارف»آن با  ةرابطو « شناسایی چگونگی کنترل سرزمین»

تجزیه و  براساس .ندک یمادغام و تحک را جنگ مؤثر بر سر آن ییمورد اختالف و بهبود توانا ةمنطقکنترل  توانند یم

را خود  یتموقعکه کشورها  است، احتمال بیشتری وجود دارد «راهبردی یتموقع» وقتی سرزمینی دارای ،تحلیل تجربی

 که احتمال کمتری وجود دارد کشورهای رقیب به تشدید نظامی آن بپردازند. یحالدر ،مستحکم کنند در آن



641 یاستو س یتقوم ین،در شمال عراق: سرزم ینیسرزم یها کشمکش

نظامی  های یتظرف ةیجنتتوجه  شایان طور به« نترل سرزمینک»که است  شده توجهاین ایده به از لحاظ تئوری، 

 نظامی تا حد زیادی ناشناخته های ییتوانا ةیجنتحال، چگونگی دراختیارداشتن یا تصرف سرزمین در  کشورهاست. با این

 نظامی طرفین درگیر دارد و این تا حد زیادی، تابعی از های یتظرفاز سرزمین تأثیر زیادی بر تعادل  یا قطعهمانده است. 

هدف از « منازعات سرزمینی» در ،کلی طور به. دهد یمآن درگیری رخ  است که در« سرزمینی»کنترل  اَعمال دولت در

کشورها را تکمیل  یتقابل تواند یمصورتی در «سرزمین»، یجهدرنتاست. « مورد مناقشه ةمنطقکنترل »ادعاهای سرزمینی 

کارتر، شود ) یمنظامی نسبت به حریف  یتموقعاین امر موجب بهبود  .بر آن کنترل داشته باشند ها حکومتند که ک

2010 :969.) 

مورد مناقشه اشاره  ةمنطقبه تالش دولت برای تغییر اوضاع نظامی، اقتصادی و سیاسی در  یژهو به« ثبات سرزمینی»

 اجرا قابل برابر طور بهیک سرزمین  یها قسمتتمام  ثبات سرزمینی درشک،  بیتقویت شوند.  نظامی های یتظرفدارد تا 

برای تحکیم « تسلیح» یژهو بهنظامی، اقتصادی و سیاسی  یتموقعمستقیم به  طور به هایش یژگیونیست. سرزمین با تمام 

وجود منابع اقتصادی »، «راهبردی یتموقعویژگی »از است تمرکز بحث عبارت  ةنقط یژهو بهاست. وابسته اهداف موجود 

 را ها آناین سه ویژگی، اهداف دولت و تثبیت  ةهموجود هریک یا «. وجود اقلیت وابسته به کشور رقیب» و« ارزشمند

. دراختیارداشتن کند یمنظامی ایفا  های یتقابل یریگ شکلمهمی در  یزا دروننقش « سرزمین»بنابراین،  ؛دهد یمنشان 

 همان(.د )گذار یمنظامی او تأثیر  یتموقعتوانایی دولت برای تقویت و بهبود  بر «مهم های یژگیو قلمرو با»

فیزیکی مادی و  ةجنب از« قلمروخواهی» ینکهانخست  :برند یمبهره  1«قلمروخواهی»به دو روش از بحث  ها حکومت

مشخص کنند.  را یعنی مرزهای فیزیکی(خود )حدود فیزیکی قدرت  کوشند یمهمواره  ها دولت زیرا فراوانی دارد،اهمیت 

«قلمروخواهی»و کشورها از مفهوم  دکلیدی دار یتاهم« عقیدتی» لحاظ سرزمینی یک حکومت، به ةحوزم اینکه دو

سرزمینی مشخص  ةحوزیک  ها حکومت. شاید بتوان گفت برند یممردمی بهره  ةجامع ةادارروشی برای کنترل و  عنوان به

این الگو، هر فرد که  . درگیرند یمسرزمینی را نیز تحت کنترل خود  ةحوزاین  مردم ساکن در یجهدرنتو  کنند یمرا اداره 

فرهنگی، قومی و  های یشهراز  نظر صرف -کند یمآن عبور  ازفقط کار و حتی  ، زندگی،ویژهدر چارچوب سرزمینی 

 ةکنند یینتب حقیقتدر بیرونی یا یدرون یمرزها ،لحاظ بدین. استآن کشور  های یاستسو  ینقوان تحت -اجتماعی خود

با « کشمکش سرزمینی» ینکها ه(. نتیج40 -39 :1386 جونز و دیگران،ند )هست« قدرت حکومت»و  «یدتیعق ةشالود»

خود، گاه  یتحاکم برای تثبیت قدرت و ها آنتالش  و ها گروهو  ها حکومت «قلمروسازی» یا «قلمروخواهی»توجه به 

نظام  حال، هر گیرد. در هر میخارجی به خود  ةجنببازیگران خارجی،  ةمداخلبا توجه به  و گاهد راداخلی د یا جنبه

شرایطی که قلمرو ملی با  اما در ،راستای منافع ملی خود است در یحکومتی با هر شکل سیاسی، درصدد حفظ قلمرو مل

 ها حکومتاین  در« کشمکش سرزمینی» ةیدپدمواجه شود، وقوع  یمحل های یخواهبر قلمرو مبنیداخلی  یها چالش

 .است یرناپذ اجتناب

پژوهشروش 

)پوزیتیویسم( « ییگرا اثباترویکرد »اساس بر روشلحاظ  بهکه  رود یمشمار  به« تحقیقات کاربردی»وع این تحقیق از ن

بررسی شمال عراق  دررا سرزمینی  یها کشمکش، «تحلیلی-توصیفی» ةیوشست. پژوهش حاضر به صورت گرفته ا

استان »بیشتر بر پژوهش در این . کند میتحلیل « ستسیا»و « یتقوم»، «سرزمین»براساس سه متغیر  آن را وکند  می

نیز حضور انواع  منابع انرژی و دلیل جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک عراق به آن در یتاهمکه شود  میکید تأ« کرکوک

منظور همان قلمروسازی است. .1
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و منابع اینترنتی  یا کتابخانهبا استفاده از مطالعات  ،پژوهشنیاز این  . اطالعات مورداستآن  قومی ساکن در یها گروه

نظر  مورد نکات تحریر درآمده است. سرانجام برای نمایش موضوعات و ةرشتآوری شده و سپس به  التین جمع فارسی و

تهیه  معتبر های یتاز سانیاز نیز  مورد یها نقشهشده است. تهیه گوناگون  های شکل  Smart Artافزار نرم با استفاده از

 شده است.

قلمرو مورد مطالعه

متمرکز است که مورد « کرکوک یزخ نفتاستان » یژهو بهشمال عراق  سرزمینی در یها کشمکش براین نوشتار  محور

امروزه،  (.1 ة)نقش استبا حکومت مرکزی  ها عرب و ها ترکمن آن یعنی کردها، ةدهند یلتشکقومی  یها گروه ةمناقش

آن بین  تکثرگراست و قدرت در کراتیک وودم جمهوری، فدرال، نظام حکومتی این کشور« قانون اساسی عراق» برابر

تقسیم « یمحلادارات » و« شهرها» ،«ها استان» جنوبی(، شمالی، )مرکزی، «یمحل یها حکومت» و «حکومت فدرال»

 شده است.

کرکوک استان بر تأکید با عراق کشوری تقسیمات. 1 ةنقش

 http://www.gooogle.com/mapsمنبع: 

جدایی بین قواست، نه براساس نژاد، مذهب یا قومیت.  تاریخی و جغرافیایی و های یتواقعبراساس « نظام فدرالی»

مهوری و شورای وزیران به همراه ی و شورای ریاست جیک مجمع مل قانون اساسی، حکومت عراق مرکب ازطبق 

(.295 -294 :1387 نامی و محمدپور،است )قضاییه  ةقو و یروز نخست

فدرالیسم در عراق یریگ بر شکل« سرزمینی یها کشمکش» یرگذاریتأث

 تغییرات دلیل بهاز انزوا بیرون آمد. عالقه به این نوع سیستم حکومتی، تا حدی « فدرالیسم» ، موضوع21قرن در آغاز 

 ةیاتحاد ةتوسعشدن یوگسالوی سابق،  قطعه قطعهدر جهان تحریک شده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،  داده رخ

مختلفی از حکومت پیشنهاد طوح که در آن س دهد می بهای بیشتر ساختاری به و... عراقاروپا و جنگ در افغانستان و 

 (.166: 2007رَیدن، شود ) یم
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ریتانیا بر آن باشد، ب قیمومتآنکه محصول تاریخ جدید آن پس از اتمام  نوعی فدرالیسم در عراق، پیش از یریگ شکل

 عنوان به« قلمروخواهی»نیز اشاره شد کشورها از مفهوم  تر یشپدر عراق است. « سرزمینی یها کشمکش»محصول 

، مردم مشخصسرزمینی  ةحوزیک  ةاداربا  ها حکومت، رو ینا. از برند یمبهره  مردمی ةجامع ةادارای کنترل و روشی بر

یعنی شمال )ی نواح بر خواست میدولت پس از استقالل،  عراق نیز . درگیرند یمآن را نیز تحت کنترل خود  ساکن در

و  1933 سال ها در این راستا، حکومت با شورش کردها مانند شورش بارزانی . درداشته باشدنظارت  اقلیم کردستان فعلی(

خودمختاری مناطق برای متی عراق، به تالش کردها کردن نظام حکو فدرالیبنابراین، تالش برای  ؛مواجه شد 1943

کردنشین نشان داده  های ینسرزمسرِ  درگیری با حکومت مرکزی بر شکل شورش و که اغلب به گردد یبازمکردنشین 

و قلمروسازی، اقداماتی مانند  سراسر کشور بر« ملی یتحاکم»راستای اعمال  ، حکومت عراق درزمینهاین  . درشد یم

صدها هزار نفر از مردم شهرهای کرکوک، خانقین، سنجار و... را به  که یطور به ؛انجام دادکردن مناطق کردنشین  عربی

 (.235 :1390کلهر،  و محمدی) تغییر داد« التأمیم»نیز به را « کرکوک»و نام  نواحی جنوب عراق کوچاند و تبعید کرد

وی به  ةحمل[، به فارس یجخلجنگ  درناتو ]با سربازان  بس آتشبعدها، قیام یا انتفاضه علیه صدام حسین در پی امضای 

ترتیب، در  بدین(. 78 -77: 1391یلدیز، شد )منجر نهایت بحران آوارگان درشورشیان در شمال و شیعیان در جنوب و 

نیروهای ائتالف مجبور به  ةگستردسو، در پی یورش  صدام از یک که یدرحال (1369 سال اسفند) 1991 سال اوایل مارس

ناحیه  14سازی وب عراق بود، کردها موفق به آزاداز کویت شد و از سوی دیگر، درگیر شورش شیعیان در جن ینینش عقب

آمریکا به شورش و بازگذاشتن  نکردن دولت عراق از نیروهای هوایی و کمک ةاستفاداما  ،کردنشین شدند ةیناح 18از 

میلیون نفر  دواین راستا، نزدیک به  در(. 49 -45: 1383، رویه)شد شکست شورش موجب  ها آندست صدام در سرکوب 

شورای امنیت،  688 ةقطعناممرزهای ایران و ترکیه شدند. سرانجام با تصویب  ةآوارعراقی  ةیعش یها عربرد و از مردم ک

و دولت عراق نیز مجبور شد نیروهای خود  کردندبرقرار درجه  36در شمال مدار را « پرواز ممنوع ةمنطق»های غربی نیرو

پس از ایجاد  .(204 -201: 1376کرمی، شد )مرکزی عراق خارج  یتحاکم ةحوزترتیب، این منطقه از  ینا هرا خارج کند. ب

انتخابات مجلس و رهبری در کردستان عراق برگزار  1992سال  مه 19امن و بازگشت آوارگان به کردستان، در  ةمنطق

پس از سقوط صدام  (.11/05/1388، اهلل حزب ةینشر) شدمنجر در کردستان عراق  یمحلدولت و پارلمان  یناولشد و به 

 در «دوگانگی اداری»اما وضعیت  ،گیرند دست به در دولت جدید عراقرا کلیدی  یها منصبکردها توانستند ، 2003در 

در موضع ضعف قرار « خانقین»و  «کرکوک» گرفتن را در طرح مطالبات خود مانند فدرالیسم، بازپس ها آنکردستان، 

برای تشکیل دولت موقت، شرایط را  ها آنی و ائتالف ل. سرانجام، پیروزی کردها و شیعیان در انتخابات مجمع مداد یم

کار  ةینشرشد )عراق  جمهور یسرئجالل طالبانی  راستااین  و در کامل برای یکپارچگی کردستان عراق فراهم کرد طور به

مانند  ؛کردها در حکومت و قانون اساسی جدید عراق، دستاوردهای چشمگیری داشتند(. 24/11/1384و کارگر، 

شدن  سهیممتشکل از سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک(، کردستان )خودمختاری سرزمینی و پذیرش تلویحی استقالل 

شدن زبان کردی در کنار زبان عربی،  شناخته یترسم بهو نیز منابع ملی عراق،  یتامنبغداد، مشارکت در  ةیعالدر مناصب 

و واگذاری « پلیس کردستان» یتمسئولکردن مناطق کردنشین، پذیرش  عربیو « کرکوک» پذیرش جنایات صدام در

 (.879 -878 :1386نصری، کردها )شمالی به  یها استان یتامن

ا حامی کرده شیعیان و ،لامث؛ برای است« فدرالیسم» ةدربار گوناگون عراقی یها گروهتفاوت دیدگاه  مهم، ةنکتاما 

با خودمختاری کردها کنار  هرچند، کردند یممخالفت  یانیعش درمورد ویژه هب« فدرالیسم»ا باهل سنت اما  ،بودند« فدرالیسم»

و بودند نیروهای نظامی و تشکیالت اداری در عراق  ترین یافته سازمانو  ترین یقوارای پذیرفتند؛ زیرا کردها د آن راو  ندآمد

جز  یا چارهسنی و سایر اعراب،  یها عرببنابراین، ؛ نداشتاتکا  عمل یک نیروی نظامی قابلدردر مقابل، دولت مرکزی، 

یعنی محل سکونت شیعیان(، شرایط جنوب )در  (.18 -17: 1386ازغندی و کرمی، نداشتند )پذیرفتن فدرالیسم در شمال 
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آزاد، مجاورت با  یها آببرتر ژئوپلیتیکی ناشی از دسترسی به  یتموقعدلیل  بهشیعیان عرب عراقی زیرا  ؛کامالًً متفاوت بود

عراق وابستگی چندانی به ساخت جنوبی و برخورداری از منابع سرشار نفت،  یها استانزیاد و همگون  یتجمعایران، 

قلمرو  شمال، در نفت عراق در ةیبقزیرا  ؛عرب عراقی متفاوت بوده است های یسناین راستا، نگرش  در. نداشتندیکپارچه 

«مرکزی فاقد نفت ةمنطق» در بودندنگران  ها یسن، رو ینا یا مورد ادعای آن بود. ازگرفت  میکردستان عراق قرار  ةمنطق

 ندکرد میبدون نفت گیر  یا منطقهسنی در  یها عرببه کردستان، « کرکوک» زیرا درصورت الحاق؛ محاصره و گرفتار شوند

طور  به، اهل سنت که درنتیجه (.75 -74: 1387پناه،  حقاست )بدون اقتصاد  یا منطقهمعنای  بدون نفت، به ةمنطق و این

 (.2 ةنقش) گیرند میحاشیه قرار  ملی در یها ثروتند، در میزان برخورداری از ا  ساکن« مناطق مرکزی»در  هعمد

1یت، مذهب و مراکز نفتقومتفکیک  ی عراق بهها استان. موقعیت جغرافیایی 2ة نقش

 http://www.gooogle.com/mapsمنبع: 

، کردند یمپیشنهاد عراق  در« فدرالیسم»برای قبول غیرمستقیم  طور بهکه اهل سنت  ییها راه یکی از ،به همین دلیل

، نتیجهدر (.49 :1390ساعی و مرادی، ) بوده است ها آنبیشتر از درآمدهای نفتی به  با دادن امتیاز ها آنحقوق حفظ 

سرزمینی به دالیل  یها کشمکشتأثیر  ةدهند نشانفدرالیسم در عراق  یریگ شکل ةدربار ها یدگاهدکشمکش  ةمطالع

 یها ثروتسیاست توزیع »و « عاهای سرزمینی تاریخی اقواماد»، «متفاوت سرزمینی های یژگیو» مانند ؛گوناگون است

«.منابع نفت و گاز» درآمد حاصل از فروش یژهو به« ملی

ها یافتهبحث و 

 و سیاست یتقومسرزمینی در عراق: سرزمین،  یها کشمکش

این  .این کشور است در« سیاست» و« یتقوم»، «سرزمین»تنیدگی  درهم گریانبعراق  سرزمینی در یها کشمکش ةمطالع

قادسیه،  .9. مثنی، 8 ،قار. ذی 7. بصره، 6. میسان، 5. واسط، 4 یاله،د. 3 ین،الد . صالح2. بغداد، 1: ها شمارههای عراق برحسب  . اسامی استان1
. سلیمانیه.18. کرکوک، 17. اربیل، 16 . دهوک،15 . نینوا،14. انبار، 13. نجف، 12. کربال، 11. بابل، 10
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مانند مواد سیاسی  های یتواقعسو، به  دیگر از و« فرهنگی-جغرافیایی و اجتماعی های یتواقع»سو به  یک پیچیدگی از

 یآن نقش« سرزمینی یها کشمکش»و تعیین سرنوشت  یریگ شکل درکه  گردد یبازمعراق « قانون اساسی» مندرج در

 .کنند یممهم ایفا 

نامتعادل منابع  یاییجغراف یعتوز یایی،شکل جغراف یایی،جغراف یتموقعاز:  اند عبارتعراق  «یاییجغراف های یتواقع» برخی

مثال،  ؛ براینامتجانس آن یبافت اجتماع یزو مذهب و ن یتقوم لحاظبه یتجمعناهمگون  یاییجغراف یعتوز ،و گازنفت 

جغرافیایی نسبی این کشور، آن را در همسایگی کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، اردن، عربستان و کویت قرار داده  یتموقع

« شکل جغرافیایی عراق» .هستنددو کشور ایران و ترکیه، غیرعرب و دیگر همسایگان عرب فقط که  طوری هب؛ است

آن به سمت ایران و رأس آن به سمت اردن است. این شکل تقریباًً آن را محصور در خشکی قرار  ةقاعداست که  یا گونه مثلث

 های یژگیووب و جنوب شرق عراق (. جنآورد یمکه امکان ارتباط دریایی آن را فراهم « جنوب شرق» جز بهاست )داده 

ن تنها بندر مهم و مناسب کشور یعنی شتو دا و گازعرب، منابع عظیم نفت  ةیعشمانند وجود اکثریت  دارد؛ یفرد منحصربه

ر تحمیل کرده و رفتار در سیاست داخلی و خارجی این کشو ةنحو هشرایط خود را ب ییایجغراف یها تیواقعاین بصره. 

. از دارد یا ژهیوجغرافیایی  تیموقعاست. شمال عراق نیز  آورده دیپدسیاست، اقتصاد و فرهنگ  ةحوزد در متعد یها شکاف

خشکی است که به دریا راه ندارد.  سو، سرزمین محصور در عظیم نفت و گاز است و از دیگر ریذخا، دارای منابع و سو کی

دیگر  فرهنگی با زبانی، مذهبی و یها یناهمگوندلیل  هب کردهای اهل سنت، تیاکثر لحاظ جغرافیای انسانی، شمال عراق با به

متفاوت جغرافیایی در شمال، جنوب و  یها تیموقعبنابراین،  ؛رو بوده است هروب ییگرا هیناحجغرافیایی، همواره با نوعی مناطق 

 (.1392، یمحمدبدیعی ازنداهی و دارند )سرزمینی نقش  یها کشمکش یریگ شکلاردی هستند که در مو جمله ازمرکز عراق 

 برخود را  ةیژوسرزمین تأثیرات  و یتقومنیز براساس متغیرهای سیاست، « اجتماعی و فرهنگی عراق های یتواقع»

عراق  ةمحدودبودن آن است. « ساختگی»تاریخی عراق  تیواقع نیتر مهم. نهند یم جای سرزمینی بر یها کشمکش

(. هدف 190 :1389پورسعید، است )سیاسی و نه جغرافیایی  صورت بهکنونی حاصل تعریف مرزهای آن از سوی انگلیس، 

تصمیم به استقالل عراق بنابراین،  ؛انحصار درآوردن میدان نفتی کرکوک و بصره بود انگلیس از ایجاد این کشور، به

شیعه و سنی( و کردها که کمتر صفت مشترکی برای در کنار هم اعراب )، رو نیا(. از 110 :1376جعفری ولدانی، گرفت )

، ها تیقوممتنوعی از  کییموزابافت اجتماعی عراق، واحد  درنتیجه،دادند. تشکیل نام عراق را ه نشستن داشتند، کشوری ب

رفتار سیاسی در محیط داخلی و سیاست خارجی این کشور تحمیل کرده  هبکه اقتضائات خود را  هاست فرهنگمذاهب و 

توجه به ، رو ینااز (. 43 :1387نامی و محمدپور، است )سیاست و اقتصاد ایجاد کرده  یها حوزهد در متعد یها شکافو 

 ق راعرا تیجمع یعراق، مقامات دیجد یسرشمارعراق الزامی است. اینک بدون  تیجمعترکیب قومی و مذهبی 

عراق متشکل از  تیجمع .(75: 1390نیا،  جعفری) (درصد 3حدود  تیجمعبا نرخ رشد اند ) کردهنفر برآورد  32،500،000

(. بیشترین 2 ةنقشو  1جدول ند )ا ساکن« مرویی خاصقل سرزمین و» و مذاهبی است که هریک در ها تیقومنژادها، 

به ترکیب  خالصهطور  به ادامه،. درگردد یبازم تبار آریاییدر عراق به قلمرو مورد ادعای کردهای « کشمکش سرزمینی»

 .شود یماشاره  ها آنجغرافیایی  ةگسترعراق همراه با  یتیجمع

 

 نژادها در عراق  یتیو جمع یاییجغراف پراکندگی

 ةیلوس به مساحت عراق درصد 80تا  75که حدود  طوری هب ؛دهند یمعراق را اعراب تشکیل  یتجمعبیشترین : اعراب

 (.32 :1384عزتی، دهند ) یمشیعه و سنی( تشکیل  اعم ازاعراب )جمعیت عراق را  درصد 76اشغال شده است.  اعراب

اعراب شیعه در بیشتر  که یدرحال ،(22: 1387، ینجفکنند ) یم یزندگبغداد و شمال رود فرات  در یسن یها عرببیشتر 

 (.1جدول ند )ا ساکنو نجف  کربال، یالمثن، یقارذ، بصره، یسانم جمله از یجنوب یها استان
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 یتاقل ینتر بزرگکنند ) یمدرصد کل جمعیت عراق ذکر  19کردهای عراق را  یتجمع، نظران صاحببرخی کردها: 

 :1384عزتی، است )ترکمن، مسیحی، یهودی و...( ) ها یتاقلسایر  شامل نیز یتجمعدرصد  5عراق بعد از اکثریت اعراب( و 

دولت را  یتیجمعو کردها نیز آمارهای  کنند یمارائه  یتکرد را کمتر از واقع یتجمعاما برآوردهای رسمی در عراق،  ،(32

حکومت بعث در نابودی، ژینوساید ملت کرد عراق، عملیات انفال،  ةنژادپرستان های یاستساقدامات و  ها آنقبول ندارند. 

عراق و شهرهای جنوبی کردستان عراق  یتیجمعتخریب روستاها و کوچ اجباری کردها را دلیل آشکاری برای تغییر بافت 

یمانیه، دهوک و کرکوک به ربیل، سلا یها استانمناطق کردنشین را در  یتجمع، ها یسرشمار. دولت عراق در دانند یم

الدین، واسط و حتی بغداد نیز  صالحموصل(، دیاله، ) ینواندیگر شامل  یها استانکرد، در  یتجمع که یدرحال، آورد یمحساب 

شده  اما مساحت اشغال ،است عراق یتجمعکل  سوم یککردها در عراق بیش از  یتجمعند. طبق آخرین برآوردها، ا ساکن

. این اختالف در مقدار جمعیت و مساحت، به استدرصد مساحت عراق  17کردها کمتر از این مقدار و حدود ة یلوس به

نرخ رشد ) گردد یبازمو ولد بیشتر کردها  روستایی و زاد یتجمععربی عراق، بافت  های ینسرزمز بودن بخش وسیعی ا بیابانی

درصد مساحت  17درصد جمعیت عراق و  28کردها تقریباًً  کهمهم است این نکته نیز درصد است(.  3کردها بیش از  یتجمع

کردها از نظر مذهبی، بیشتر سنی و سپس شیعه هستند. البته مذاهب دیگری  (.331 :1384عزتی، دارند )را در اختیار  آن

 یتجمعسرشماری  در مناطق شمال عراق، هرچندوجود دارد.  ها آنمانند اهل حق، شبکی، ایزدی/ یزیدی نیز در میان 

چهار حاکمیت کرد را  ةمحدودساکن در  یتجمع، 2010 سال در ماه میه شدآمار رسمی منتشر ، اماصورت نگرفته است

 یلاز: ارب عبارت استعراق  ینکردنش ةمنطق در یتجمعکند. پراکندگی جغرافیایی  نفر اعالم می میلیون و هفتصد هزار

.)http://www.krg.org/articles( نفر 1.176.709نفر و دهوک  1.800.769 یمانیهنفر، سل 1.713.461

ها آن ینیسرزم یو پراکندگ یمذهب ی،لحاظ نژادبهعراق  یتجمع .1 جدول

: نگارندگانمنبع

http://www.krg.org/articles/detail.asp
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بیشتر در موصل،  ها آنپراکندگی جغرافیایی از نظر . شوند یمشیعه و سنی تقسیم  ةدستبه دو  ها ترکمن :ها ترکمن

. دولت بعث در راستای قلمروخواهی حکومت، تالش بسیاری برای تبعید حضور دارندکردستان عراق  ةمنطقکرکوک و جنوب 

یاس نو،  ةینشردهند ) یم یلشکرا تدرصد جمعیت عراق  2حدود  ها ترکمن. کرد ها آن یجا به ها عربو جایگزینی  ها آن

21/12/81).

 و مذاهب در عراق  یاناد یتیجمعو  یاییجغراف پراکندگی

 95از  یشباسالم: 
 

 یها استانغلب در اکه  دهند یمرا شیعیان تشکیل  ها آنو بیشتر  اند مسلماندرصد مردم عراق

عمده  ةدستعراق نیز به دو  یسنند. مسلمانان ا ساکنو نجف  کربال، یالمثن، یقارذ، بصره، یسانم جمله ازعراق جنوب 

 یشب، محققان. از نظر برخی دنشو یمبغداد و شمال رود فرات( تقسیم در ) یسن یها عربدر شمال عراق( و کردها )یعنی 

برخی دیگر نیز (. 22: 1387، ینجفهستند ) یهودیو  یحیمس یهبقو  یسندرصد  35و  یعهشعراق،  یتجمعدرصد  60از 

کل  یتجمعدرصد  70تا  65شیعیان را بین  یتجمعپس از تهاجم آمریکا به عراق، میزان  برگزارشدهبا تأکید بر انتخابات 

 .(2 ةنقش) (46 :1387 نامی و محمدپور،زنند ) یمکشور تخمین 
در کرکوک، اربیل و موصل و  ها آنبسیاری از . اند پراکندهاکثر نقاط عراق در مسیحیان ، جغرافیاییاز نظر  :یحیتمس

 :1387نامی و محمدپور، ند )ا نینوا، دهوک و اربیل ساکن یها استانبیشتر در  ها یآشور. هستندتعدادی نیز در بغداد ساکن 

اما در حال حاضر  ،در عراق وجود داشت مسیحی، حدود یک میلیون نفر فارس یجخلو قبل از جنگ  1991در سال (. 52

علت مهاجرت، هر روز کمتر  به ها آن. به گزارش کلیسا، تعداد شود یمنفر تخمین زده  000/650حدود  ها آنجمعیت 

حال حاضر، پنج کرسی  . دراند رفتهبه غرب  ها آنراق، بسیاری از و تحریم ع فارس یجخلپس از جنگ  که یطور به ؛شود یم

 .(21/12/81یاس نو،  ةینشراست )در مجلس کردستان برای مسیحیان درنظر گرفته شده 

 یکردهانفر از  150،000تازگی،  بهدارند.  سکونتدر بغداد  ویژه بهدر شهرها بیشتر عراق،  یهودی یتاقل یهود:

استقرار در عراق  منظور بهوادار به مهاجرت شده بودند، « کرکوک کردن یعرب» یراستابعث در  یمرژدر زمان  که یهودی

 .(77: 1390نیا،    جعفریدارند )عراق، قصد بازگشت  کردستاندر ویژه  هب
بین  زیرا ؛و دولت مرکزی در جریان است ردهاکدر عراق، میان « قلمروخواهی»و « کشمکش سرزمینی» ینتر بزرگ

مشخصی وجود ندارد و مناطق رسمی فعلیِ تحت کنترل کردها، « مرز»حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی در بغداد 

شد، مبحث قبلی بیان عراق که در  یتیجمع، با توجه به ترکیب عالوه به. گیرد دربرنمیکردنشین را  های ینسرزمم تما

ا و و از مزای ندداردر عراق را نیروهای نظامی و تشکیالت اداری  ترین یافته سازمانو  ترین یقودر شرایط فعلی کردها 

کردنشین از نظر جغرافیایی، یکدست، کوهستانی و دارای  های ینسرزم ،. همچنینبرند یماختیارات نظام فدرال بهره 

توجه در  شایان ةوزنسیاسی باال،  ةتجربکرات و میهنی(، ودمقدرتمند ). کردها دارای احزاب استتقریباًً یکسان  یوهوا آب

را  ها آنکه این موارد است سنی شافعی  ها آن مذهب اکثریت وهستند  پست ریاست جمهوری و مجلس و دولت عراق

کم  یتجمعدارای  ها ترکمنکه  یحال، درکند میخود ترغیب  یها خواستو در پیگیری  متحدتر ها گروهنسبت به دیگر 

، این موارد تأثیرگذاری شک بی. ندارندو احزاب سراسری و قدرتمند مانند کردها  اند پراکندهدرصد( و تا حدی  2حدود )

نیز وحدت و  ها آن و نیز در حکومت کمتر از کردهاست« اعراب سنی». نقش ندک یمبر سیاست و اقتصاد محدود را  ها آن

برتر ژئوپلیتیکی ناشی از دسترسی به  یتموقعدلیل  بهنیز « شیعیان عرب. »درا ندارنردها تجانس جغرافیایی و ساختاری ک

جنوبی و برخورداری از منابع سرشار نفت جنوب،  یها استانزیاد و همگون  یتجمعآزاد، مجاورت با ایران،  یها آب

بیان شد  کهطور همانبنابراین،  ؛وابستگی چندانی به ساخت عراق یکپارچه و مناطق شمال عراق و کرکوک ندارند
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در « کرکوک»سر بر  یژهو بهدر عراق میان کردها و دولت مرکزی « قلمروخواهی»و « کشمکش سرزمینی» ینتر بزرگ

 شود. داده میشرح ادامه، این مسئله است. در یتقومسرزمین، سیاست و  ةیچیدپ ةرابط ةیجنتجریان است که 

 مناطق عراق یرکردستان و سا ةمنطق ینمرز مشخص ب نبودکردستان،  یمحلیکی از مشکالت اصلی بغداد با دولت 

قرار عراق، چهار استان آن یعنی سلیمانیه، اربیل، دهوک و کرکوک کامالًً در سرزمین کردنشین  یها استاناست. از بین 

در  هایی از آنها تقسم، عراق دیگر یها استان. برخی از دهند یمخودمختار را تشکیل  ةمنطق. سه استان اول، دارند

 هعمدطور  بهشیخان، سنجار و نواحی کردنشین عقره،  یها بخشنینوا( شامل موصل )مانند  ؛اند شدهکردستان واقع 

( دهوک) ینانباد ءباید جز درواقعدر شمال غرب موصل که « فیش خاپور»و « تل عفار تا تل کوچک»نشین زَمار از کرد

 ةیناح» و« مندلی» و« خانقین» و« قره تو»و « میدان»کردنشین  یها بخش، استان دیاله با چنینهم. شدند یممنظور 

کندال و دیگران، است )منظور شده « واسط» ولی جزء استان عربی ،کردنشین است هعمدطور  به« کوچک شرق بدره

خود در دوران قبل از جنگ را تحت  ةمنطقکردها مناطقی خارج از  ،دوران اشغال عراق های یریدرگپس از (. 175: 1379

که  استو دیاله  ینالد صالحشامل والیات موصل، دهوک، اربیل، کرکوک، سلیمانیه،  یتوضعاند. این  کنترل خود درآورده

 . این موارد،شده از شهرستان سنجار در غرب موصل تا شهرستان خانقین در شرق دیاله واقع هستند کشیدهروی خطی 

عراق  سیاسی فضا در بنابراین، سازماندهی ؛دهند یمی حکومت اقلیم کردستان را شکل بحث بر سر مرزها اتموضوع

 یها محدوده ،ظاهر مشکل اساسی این منطقهدرمذهبی است.  و یتیقومسیاسی، اقتصادی،  های یچیدگیپ ةیدآورندپد

، استبه والیات مختلف  ها آنو همچنین وابستگی  تر کوچکجغرافیایی  های بندی یمتقسشهرستان، ناحیه و ، اداری استان

حکومت  و حکومت مرکزی بین اختیارات اختالف در» موضوعاتی مانند شاملو است  یچیدهپبسیار  مسئلهاین اما 

 درنهایتو  «یرسطحیزاختالف بر سر منابع سطحی و »، «مذهبی و نژادی یها گروه مشکل همزیستی» ،«ای منطقه

 یها بخشکردن  ضمیمهدنبال  بههی خود، پی قلمروخوا حکومت اقلیم کردستان در .شود می« رشد احزاب سیاسی»

فرایند بخشی از  مسئلهاین  رسد یمنظر  هعمل درآورد. ب ةمرحلرا به  ها آنوستگی جغرافیایی پی کردنشین عراق است تا

شهرهای مثال،  ؛ برایاند کردهاز سرزمین داخلی عراق شروع  مرحله به مرحلهاست که کردها « کردستان بزرگ تشکیل»

پس از سقوط  -قرار دارند 1991ممنوعه در سال  ةدرج 36پایین مدار  که در -جلوال، قره تپه، خانقین در استان دیالی

و  داند ینمرا جزء اقلیم کردستان  ها آن، قرار گرفتند. به همین دلیل دولت عراق« ردکمرگان  پیش»صدام، در کنترل 

( دستور تشکیل 2008ة یفور) 1386 سال است. در مقابل، حکومت اقلیم نیز در بهمنه آنملی بر  یتحاکماعمال  درصدد

صادر کرد تا از نظر اداری تابع اقلیم کردستان باشند. جالب اینکه « استان گرمیان»برای این منطقه با عنوان را  یا اداره

، 1387استان دیاله از نیروهای تروریستی و القاعده در سال  یساز پاکدنبال  بهدنبال ورود ارتش عراق به خانقین،  به

از ارتش  سوءاستفادهدر پی  «مالکی»بیان داشت که « نوری مالکی»حنی علیه دولت لشدیدال ةیانیب در« مسعود بارزانی»

نی در با شوراهای پشتیبانی عشایری در مناطق مورد اختالف ابراز داشت. بارزارا است. وی همچنین مخالفت خود 

ولی ما اکنون خواستار آن نیستیم.  ،استقالل کردستان، حق مسلم ماست» :وسط عنوان کردالشرق اال ةروزنامگو با و گفت

قانون اساسی دائم( ابتدا باید در کرکوک، خانقین، شیخیان، مخمور و...  140 ةمادو موقت )قانون اساسی  58 ةمادبراساس 

، کردها نیز ها آنبرگزار شود. اما درصورت جنگ بین شیعه و سنی و جدایی  یپرس همهسرشماری صورت گیرد و سپس 

کلی، موارد اختالف بین بارزانی با دولت نوری  طور به(. 17/08/1384، قلم صاحب ةینشر) «ندارند طلبی ییجداجز  یا چاره

 از همه تر مهمکه  (04/05/1388جهان صنعت،  ةینشراست )از سوی کرده« منطقه 16 یتمالکعای دا» مالکی،

(.3ة نقش) است« کرکوک»
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ة اقلیم کردستان و مناطق مورد کشمکش با دولت مرکزی عراقمحدود. 3ة نقش

www.erbil-capital.orgمنبع: 

کردستان » آمده است:« کردستانقانون اساسی  2 ةماد» در .از کردستان است یجزئ «کرکوک»از نظر مقامات اقلیم، 

کرکوک، سلیمانیه، اربیل و شهرهای عقره، شیخان، سنجار،  یها استانعراق، از استان دهوک با مرزهای اداری کنونی و 

موصل( و شهرهای خانقین و مندلی از ) ینوانتل عفر، تلکیف، قره قوش و مناطق زمار و بعشیقه و اسکی کلک از استان 

، درنتیجه«. شود یمتشکیل  1968جسان از استان واسط با مرزهای اداری قبل از  ةمنطقستان بدره و استان دیالی و شهر

 (.38 :1386راهبردی، اطالعات اند ) دهکری جزء خاک کردستان معرفی تاین مناطق را جزء مناطق مورد مناقشه و ح ها آن

داد.  اخراج کرد و اعراب را در این منطقه اسکانرا « کرکوک» ةمنطق، صدام ساکنان کرد 1980و  1970 یها دهه در

«کرکوک»نفتی  یریتمداین است که به  «کرکوک»برای دراختیارداشتن استان « کشمکش سرزمینی» علت اصلی

. دولت دشو یمج میدان عظیم نفتی دنیا محسوب پن ءجزو  ددر روز داررا بشکه  700،000 که توان تولید شود یممنجر 

خود و  یتموقعدر عین حال برای تثبیت  که است« کرکوک»بازگرداندن کردها به  برایاقلیم کردستان، در تالش 

و « کرکوک» ماننددر نواحی مورد مناقشه  شده واقعمیادین  ، درگرفته انجامقراردادن دولت مرکزی در مقابل کار 

 )سپتامبر «قرارداد هانت اویل»به  توان یم، در این راستااست.  منعقد کرده، قراردادهای مشارکت در تولید نفت «موصل»

قانون همچنین،  اشاره کرد.« کرکوک» موصل، میدان نفتی خورمالدم و میدان گازی خورمور در ( در2007 سال

بدون کسب »نفت و گاز کردستان، از هرگونه عملیات جدید نفتی توسط دولت فدرال در نواحی مورد مناقشه  ةشد یبتصو

. البته ترشدن وضعیت شده است که این مسئله موجب پیچیده آورد یم به عملممانعت « کردستان یمحلرضایت از دولت 

و کان لم « یرقانونیغ» 2007کردستان را از ابتدای سال خود، تمام قراردادهای نفتی دولت فدرال  ةنوب بهدولت فدرال نیز 

ت که بدون کسب اجازه از وزارت نف ییها شرکتشهرستانی، پیش از این به  ،عراقیکن اعالم کرده است. وزیر نفت 

که  یا نهگو به دهد؛ میقرار « ت سیاهلیس» را در ها آنهشدار داده و اعالم کرده بود  کنند یمعراق، اقدام به عقد قرارداد 

عراق، از صادرات  ةیهمساکشورهای  ،قرارداد آتی با دولت مرکزی عراق از آنان سلب شود. همچنین هرگونهامکان عقد 

 توان یم، یتدرنها (.1390خواجوی، کنند ) یمممانعت نفت و گاز توسط مقامات کرد بدون هماهنگی با دولت مرکزی 

 یبند طبقهعمده  ةدستبه دو  یتقومسیاست و  به متغیرهای سرزمین، توجهعراق با  شمال در راسرزمینی  یها کشمکش

اصول  برخی از نکردناجرا سرزمینی ناشی از یها کشمکش (ب ،منابع نفت ةحوز سرزمینی در یها( کشمکشالفد: کر

  .(1شکل عراق )قانون اساسی 

http://www.erbil-capital.org/
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 عراق شمال در ینیسرزم یها کشمکش یریگ شکل در عوامل مؤثر .1 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 منابع نفت ةحوزعراق در شمال  در سرزمینی یها ( کشمکشالف

 بر سر ها کشمکشنی در عراق است. بیشتر این سرزمی یها کشمکشکشمکش بر سر منابع نفتی در ارتباط با 

منابع  بهزیرا این استان،  ؛استه ترکمنکه مورد منازعه بین کردها و اعراب و  است« کرکوکسرزمین »دراختیارداشتن 

معروف به رمیله در  ةمنطقاست. این منطقه پس از  استخراج قابلپایین  ةینهزو با  یآسان بهکه شهرت دارد نفتی سرشاری 

رمیله  برخالف کرکوک ،ضمندر. گیرد یبرمدرصد ذخایر عراق را در 40 نفتی عراق است که حدود ةحوز ینتر مهمجنوب، 

کلی، عراق  طور به(. 66: 1387حق پناه، دارد )و مطالعات اکتشافی در آن همچنان ادامه  است بوده یبردار بهرهکمتر مورد 

. (69: 1383 موالنا،است )نفت در جهان  ةشد شناختهتمام ذخایر  دهم یکمیلیارد بشکه نفت دارد که تقریباًً  111

: 1384مؤمنی، است ) بیش از ذخایر روسیه، آمریکا، چین و مکزیک تخمین زده شده ییتنها بهذخایر نفتی عراق  همچنین،

، تولید نفت خام کردستان عراق باید ها یزیر برنامهبراساس آشتی هورامی، وزیر منابع طبیعی کردستان،  ةگفتطبق  (.151

دو میلیون بشکه  2019مقامات این منطقه درنظر دارند تا سال  به سطح یک میلیون بشکه در روز برسد. 2014تا سال 

خودمختار در حال حاضر، دولت  اما .)http://www.shia-news.com/fa/news/33494) کنندنفت در روز تولید 

 500تا  50از ) یاسمق کوچکپاالیشگاه خصوصی  12بشکه در روز و  60،000 دو پاالیشگاه نفت به ظرفیت کردستان

بشکه در روز تا  80،000 برای« پاالیشگاه اربیل» ةتوسعبرای را و قراردادهایی  دارد شکه در روز( در این منطقههزار ب

دلیل اختالف مالی بین دولت مرکزی عراق  به ،2009است. در سال منعقد کرده  «1شرکت آمریکایی ونتک» با 1390آبان 

دلیل عقد  زیرا دولت مرکزی به ؛ماه قطع شد 18کردستان، صادرات نفت این منطقه به مدت  ةمنطقو حکومت ایالتی 

خارجی  یها شرکت العمل حقستان، حاضر به پرداخت هزینه و قراردادهای مشارکت در تولید نفت توسط اقلیم کرد

آن میان اقلیم کردستان و دولت  نفت و قراردادهای آن و چگونگی تقسیم یتوضع ،درواقعنفت کردستان نبود.  ةیدکنندتول

از ابهام  یا هالهدر  ،مختلف توسط کردستان و دولت فدرال بسته شده است یها شرکتفدرال عراق و قراردادهایی که با 

پس از تشکیل حکومت خودمختار در کردستان، همواره بر سر مسائل متعدد بین دولت اقلیم کردستان  ،نتیجهدرقرار دارد. 

وجود داشته است  و کشمکش نظر اختالف« و گازقلمرو دارای نفت »سر دراختیارداشتن  بر یژهو بهبا دولت مرکزی عراق، 

 از: اند عبارت ها آن ینتر مهمکه 

                                                                                                                                                            
1. Venteck 
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 در مفاد قانون نفت و گاز عراق نظر اختالف بر مبتنیسرزمینی  یها کشمکش .1

. است« نفت و گاز ةحوزقوانین و مقررات »بین دولت کردستان و دولت مرکزی عراق،  همناقشمهم مورد  مسائلیکی از 

که مجلس  است« کردستان ةمنطقت و گاز قانون نف»کردستان عراق،  ةمنطقنفتی  های یتفعالقانون نفتی حاکم بر 

است. در این قانون، قراردادهای مشارکت در تولید مجاز شمرده شده و  کردهتصویب  2007نمایندگان کردستان در سال 

از  یبردار بهرهسال و برای توسعه و  7تا  5از  المللی ینبنفتی  یها شرکتاکتشافی برای  های یتفعالزمانی  ةمحدود

قانون شرکت »، «قانون فدرال نفت و گاز عراق» (.1390خواجوی، است )ده سال فرصت تعیین ش 25میادین، حداکثر تا 

، چهار قانون مرتبط به هم و نیازمند اتفاق «قانون تسهیم درآمدهای ملی»و « قانون وزارت نفت عراق»، «ملی نفت عراق

قانون شرکت ملی » و« قانون فدرال نفت و گاز عراق»دو فقط  تاکنوننفع در عراق هستند که  ذی یها طرفنظر ملی 

قانون فدرال نفت » نویس یشپ ةارائوزیران رسیده و به مجلس ارائه شده است. البته پس از  یئتهبه تصویب « نفت عراق

 سال آوریل 18در نمونه،  برای بیان شد؛کردستان  یمحلدولت سوی ، نظرهای تندی از 2007در سال « و گاز عراق

 با حضور تعداد زیادی از ،کردستانوزیر منابع طبیعی  ،آشتی هورامی ریاستبه در سمیناری در شهر دوبی  2007

این قانون و چهار  یو ،کردستان یمحلنفت، کارشناسان و نمایندگان دولت  ةحوزنمایندگان مجلس عراق، متخصصان 

 همان(.خواند )جویانه   گرایانه و تعصب بعثی، ملی آن رامردود دانست و  آن را ةیالحاق

 تفاسیر متفاوت از قانون اساسی سر بر مبتنیسرزمینی  یها کشمکش. 2

به  کردهاو اهل سنت و مذاهب مختلف از جمله شیعیان،  ها یتقومبا هدف اجماع بین  2005قانون اساسی عراق در سال 

ده کرقانون نفت و گاز را مشخص  ةیطحتا حدی مرزها و  110و  109 ةمادتصویب رسید. در قانون اساسی عراق، دو 

 ةمادو  ددان می« تملک مردم عراق»در « ها استانمناطق و  ةهم»در را نفت و گاز  یتمالکقانون اساسی  109 ةماداست. 

 ةماددر  فعلی. عبارت شمرد می «فعلی» یها چاهاز  شده استخراجامور و نفت و گاز  ةاداررا مسئول « دولت فدرال» 110

 (.1390خواجوی، است )شده منجر به بروز اختالفاتی در این زمینه  110

 نفت چگونگی توزیع درآمدهای حاصل از بر مبتنیسرزمینی  یها کشمکش. 3

چگونگی توزیع و تسهیم درآمدهای »محورهای اختالف بین دولت مرکزی و دولت کردستان، موضوع  از یکی دیگر

 نظر از اما ،شود یم، درآمدهای نفتی به صندوقی واریز و از آنجا تقسیم «قانون نفت و گاز عراق»است. طبق « نفتی

اجحاف شده است، باید نحوه و میزان توزیع درآمد تغییر کند. یک دلیل  ها آندلیل آنکه در رژیم گذشته در حق  کردها، به

عرب  های یسن ،اناست. در این میه آناداری -سیاسی ةمحدودکه در  گردد یبازم« و گازقلمرو میادین نفت »، به ها آن

برود و درآمدها براساس از بین باید  ها یضتبعشتند، معتقدند این غلبه دا ها گروهکه در رژیم گذشته همواره بر دیگر 

بنابراین، به  ؛ندارد و گازنفت  توجه شایانمیادین  ها آنزیرا قلمرو  ؛دشوتوزیع « شده در دولت مرکزی تعیین های یتاولو»

درآمدهای نفتی باشد. البته ارتباط نفتی بین  ةینهزالزم برای  های یتاولوة کنند یینتعه دولت مرکزی ک هاست آننفع 

بهبود یافت. طبق این توافق، درآمد  2009 سال کوتاه پس از توافق ژوئن تیکردستان، برای مد یمحلبغداد و دولت 

. گیرد یمکردستان تعلق  یمحلدرصد آن به دولت  17و  شود میحاصل از صادرات به وزارت دارایی فدرال پرداخت 

ی خود، بخشی را برای بازپرداخت درصد 17کردستان باید از سهم  یمحلدولت فدرال اعتقاد دارد دولت  ،همچنین

 همان(.است )کردستان با این مسئله مخالف  یمحلولی دولت  ،بپردازد ها شرکتبه  گذاری یهسرماتعهدات 
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 نفت و گاز های یدانم یتوضعبر  مبتنیسرزمینی  یها کشمکش. 4

تولید  ةمرحلهنوز به و ه شد کشف، جزء میادین «قانون فدرال نفت و گاز» ةیالحاقین مدر سو« میدان نفتی تَق تَق»

و به همین دلیل دانسته اکتشافی(  یها بلوک) 4 ةیالحاقا جزء ر کردستان آن یمحلاما دولت  ،ذکر شده است یدهنرس

نیز به « میادین گازی خورمور و چمچمال» یتوضع. کرده استمنعقد « جنل انرژی-اداکس»قرارداد مشارکت در تولید با 

 «4 ةیالحاقجزء »ولی از نظر دولت اقلیم  «3 ةیالحاقجزء »نظر دولت فدرال  بهاین دو میدان گازی  ؛همین ترتیب است

ده قرارداد منعقد کر)وابسته به نفت کرسنت( « دانا گاز» با 2007در اوایل سال دولت اقلیم کردستان بنابراین، ؛ هستند

 (.1390)خواجوی،  1است

 
 «کرکوک»در  یژهو به یزخ نفتاختالفات مرزی در مناطق  بر مبتنیسرزمینی  یها کشمکش. 5

 .شد داده شرح مفصل طور هب «عراق سرزمینی یها کشمکش» قسمت درنیز مورد  این

 

 برخی از اصول قانون اساسی عراق نکردنسرزمینی ناشی از اجرا یها ( کشمکشب

 یریگ شکل بسزا در یقانون اساسی عراق نیز نقش اجتماعی، بلکه مواد مندرج در جغرافیایی و های یتواقع تنها نه

مثال، برخی از اصول قانون اساسی عراق  برای ؛دارند ها کشمکش گونه ینای و تعیین سرنوشت سرزمین یها کشمکش

 مورد»و « شده مناطق تعریب» ةدرباراین قانون که  .اجرایی نشده است تاکنون« قانون اساسی دائم» 140 ةمادمانند 

 یحیترکمن و مس کرد، ساکنان بازگشت: سازی یعاد .1: شود می شامل سه مرحله ،است« عراقی یها گروه بین همنازع

دوم در  ةمرحلو  29/03/2007اول قرار بود تا  ةمرحل. یپرس همه .3 ،شهر قانونی ساکنان از سرشماری .2 ،«کرکوک»به 

به دالیل مختلف اجرایی نشده  تاکنون، اما گیرد( انجام 86 سال )اواخر آبان 15/11/2007سوم در  ةمرحلو  31/07/2007

خود ضعیف عمل کرد و حتی  ةیفوظانجام  در« دادگاه عالی فدرال» ،(. همچنین34 :1386اطالعات راهبردی، )است 

کردها،  ةمنازعو مناطق مورد « کرکوک»زمینة در  قانون دائمی این کشور 140 ةمادقانون موقت و  58 ةماد درمورد

جمهوری »اول قانون اساسی، نظام  ةماداساس  عراق بر هرچندنتوانست موضوع را حل و فصل کند.  ها ترکمناعراب و 

یک واحد فدرال ایجاد شده  عنوان بهدر عراق  «اقلیم کردستان» فقط، در حال حاضر دارد« کراتیک و فدرالوپارلمانی، دم

و  شود یممتمرکز اعمال  صورت بهل، قدرت فدرا های یالتا یریگ شکلدلیل عدم  عراق به، در دیگر مناطق رو ینا از است.

و  ها ارگاناقلیم کردستان که ادارات،  جز بهبنابراین،  ؛بین مرکز و این مناطق وجود ندارد ها یتصالحتفکیک اختیارات و 

 کند یمقانونگذاری « مجلس مرکزی عراق»، همان نشین یعهشمناطق سنی و  ، در دیگررا دارد خود ویژةنهادهای قانونی 

البته  (.46 -45 :1390ساعی و مرادی، هستند )کل عراق  یروز نخستو  جمهور یسرئ، همان یروز نخستو  جمهور یسرئو 

حق تشکیل  زیر ةویشبا یکی از دو  یپرس همههر استان یا بیشتر با درخواست برگزاری قانون اساسی،  116 ةماد براساس

 اعضای یکی از شوراهای استانی که خواستار تبدیل به منطقه است. سوم کیدرخواست  .1 :را داردیک منطقه 

 اجرا نشده است. تاکنوناین اصل البته  .از نمایندگان هر استان که خواستار تبدیل به منطقه است دهم کیدرخواست  .2

 

 گیری یجهنت

اعراب ، محصول تعیین مرزهای آن از سوی انگلیس است که در آن «ساختگی ای یدهپد» عنوان بهعراق،  یریگ شکل

بافت اجتماعی متنوع عراق بر سیاست بنابراین،  ؛دادندتشکیل را نام عراق  هکشوری ب ها ترکمنو  ردهاک شیعه و سنی(،)

                                                                                                                                                            
 قانون اساسی دائم عراق. 110ۀ ماددر « فعلی»با توجه به عبارت . 1
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«قلمروخواهی» و« سرزمینی یها کشمکش»شکاف، بروز  ینتر مهماست.  تأثیر گذاشتهداخلی و خارجی این کشور 

مانند  ؛هم آمیخته است شدت در هب «سیاست» و «یتقوم»، «سرزمین»شمال عراق است که با متغیرهای  در یژهو به

، «کرکوک»، «والیات موصل»برخی از مناطق شامل  اعاین اد منطقه از سوی کردها. 16سرزمینی  یتمالکادعای 

براساس . اند واقع «شهرستان خانقین»تا  «شهرستان سنجار»شده از  که روی خطی کشیده است« دیاله»و  «الدین صالح»

اختیارات بین حکومت مرکزی و  در اختالف» ناشی از بین حکومت مرکزی و مناطق تابعه بیشتر اختالفپژوهش حاضر، 

و  «یرسطحیزاختالف بر سر منابع سطحی و »، «مذهبی و نژادی یها گروهمشکل همزیستی بین »، «ای حکومت منطقه

زیرا این استان، پس  ؛استه اختالفدیگر  از تر مهم« کرکوک» سر اختالف بر اما ،است «رشد احزاب سیاسی» درنهایت

 نظارت بر و و کنترل« کرکوک»نفتی  یریتمددر اختیارداشتن آن، به میدان نفتی بزرگ عراق است و  یندوماز بصره 

کردها و  «کوچ اجباری»و « سیاست تعریب» صدام بر اثر ةدور. این استان در شود یممنجر درآمد آن  ناشی از یها ثروت

اما پس از سرنگونی صدام، کردها توانستند بر  ،شد یتیجمعبا اعراب، دچار تغییر در بافت  ها آنکردن  و جایگزین ها ترکمن

قانون اساسی و الحاق  140 ةمادتسلط یابند و با برقراری نظام فدرال در عراق، خواستار اجرای « کرکوک»از  ییها بخش

بهره « قلمروخواهی»حکومت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به دو دلیل از بحث  به اقلیم کردستان شوند.« کرکوک»

درصد نفت عراق  40قریباًً شامل ت زیرا ؛است یتاهممادی حائز  ةجنباز « قلمروخواهی کرکوک» اینکه نخست :برند یم

روشی « قلمروخواهی»مفهوم  از یبردار بهره اینکه دوم. سازد یمند آن، گروه حاکم را بسیار قدرتم بر یتحاکمو  شود یم

شمال عراق، همواره بر سر مسائل  کردستان در حکومت خودمختارمردمی آن است.  ةجامعسرزمین و  ةاداربرای کنترل و 

اختالف در مفاد قانون نفت و گاز » مانند ؛نفت و گاز با دولت مرکزی اختالف و کشمکش داشته است ةحوزمتعدد در 

میادین نفت و  یتوضع یمعرفاختالف در »، «توزیع درآمدهای نفتی ةنحو»، «تفاسیر متفاوت از قانون اساسی»، «عراق

قلمروخواهی »راستای  در کردستان یمحل. دولت «کرکوکدر  ویژه هب یزخ نفتدر مناطق اختالفات مرزی »، «گاز

 نفت و انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید ،«کرکوک»مانند بازگرداندن کردها به  ؛دست به اقداماتی زده است« کرکوک

کردستان، به زیان اعراب سنی به « کرکوک» اما الحاق احتمالی«. موصل»و « کرکوک»در  شده واقعگاز در میادین 

اعراب شیعه در جنوب و  که یطور به ؛پی خواهد داشت در را ها آنو مخالفت  نفت خواهد بودبدون  ةمنطق محصور در

بب افزایش س خود و یمحل آن را به زیان منافع ملی و ند وا به کردستان مخالف« کرکوک»حکومت مرکزی نیز با الحاق 

 .انندد یمقدرت اقلیم کردستان 

«سیاست»گی و اجتماعی فرهن یتواقعیک  عنوان به« یتقوم»جغرافیایی،  یتواقعیک  عنوان به« سرزمین»، درنهایت

این راستا،  . دراند داشتهشمال عراق  سرزمینی و قلمروخواهی در یها کشمکشو تعیین سرنوشت  یریگ شکلدر مهم  ینقش

 ةمنازعمناطق مورد نشدن  حل و فصل قانون اساسی و 140 ةمادشدن ن مواد مندرج در قانون اساسی عراق، مانند اجرایی

تنها واحد « اقلیم کردستان»آنجاکه  از ،. همچنینی ویژه دارددادگاه عالی فدرال جایگاه ةیلوس به ها ترکمنکردها، اعراب و 

واحد فدرال دیگری تشکیل  اند نتوانسته تاکنونقانون اساسی،  116وجود اصل  رغم به ها استان فدرال عراق است و دیگر

 سرزمینی مؤثر بوده است. یها کشمکش درعراقی  قومی یها گروهبین در عدم توازن قدرت و روابط  دهند، این موارد
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