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چکیده
جمهوری فدرال عراق در جنوب غرب آسیا دارای قومیتها و مذاهب متعدد ،همراه با منابع انرژی فراوان است و
ریشة بسیاری از کشمکشها در آن به کنترل ،مالکیت یا نظارت بر «سرزمین»« ،منابع» یا «مردم» آن بازمیگردد؛
بهگونهایکه رابطهای پیچیده بین سیاست ،قومیت و سرزمین پدید آورده است .عراق یکی از وسیعترین میادین
نفتی جهان را دارد که درآمد ساالنة حاصل از فروش نفت آنها تأثیری چشمگیر بر نقش زیربنایی صنعت نفت در
اقتصاد این کشور میگذارد؛ بهطوریکه در سال  95 ،2011درصد از درآمد دولت از محل صادرات نفت بهدست آمده
است .نکتة مهم دیگر ،چگونگی پراکندگی جغرافیایی منابع انرژی بهویژه در شمال این کشور و رقابت حکومت
فدرال (حکومت مرکزی) و ایالت فدرالی اقلیم کردستان بر سر کنترل منابع راهبردی بهویژه در «کرکوک» ،در
شمال عراق ،بهعنوان دومین منطقة نفتخیز پس از بصره است .این منطقه از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی
اهمیت دارد و بهطور بالقوه میتواند به مهمترین بحران عراق تبدیل و حتی زمینهساز یک بحران در سطح منطقهای
و بینالمللی شود .همچنین ،وجود اقوام گوناگون در عراق مانند عرب ،کرد و ترکمن که هریک ادعاهای سرزمینی
ویژة خود را دارند ،برانگیزندة احتمال بروز کشمکشهای سرزمینی است؛ برای نمونه ،کردها در ایالت اقلیم
کردستان« ،کرکوک» را بخشی از قلمرو فدرالی خود میدانند که حق بهرهبرداری و کنترل منابع آن را دارند ،اما
اقوام دیگر مانند عربها نیز ادعاهای مشابهی در این زمینه مطرح میکنند و حکومت مرکزی نیز با این امر مخالفت
میورزد .پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی ،چگونگی کشمکشهای سرزمینی در شمال عراق را بررسی
میکند .نتیجة تحقیق نشان میدهد نهتنها واقعیتهای جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی ،بلکه مواد مندرج در قانون
اساسی این کشور نیز نقشی مهم در شکلگیری و تعیین سرنوشت اینگونه کشمکشها دارد.
واژههای کلیدی :اقلیم کردستان ،کرکوک ،کشمکشهای سرزمینی ،عراق ،فدرالیسم.
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مقدمه
در سال  ،1880در نتیجة شکست شاه اسماعیل در جنگ چالدران با سلطان سلیم عثمانی ،نیمی از مناطق کردنشین ایران
ضمیمة امپراتوری عثمانی شد (محمدی .)137 :1389 ،درواقع ،این اولین تقسیم مناطق کردنشین بود .پس از شکست و
فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول ،روشنفکران کرد با توجه به «اصل ویلسون» (مادة  )12تقاضا کردند
مناطق کردنشین عثمانی خودمختار شود .این مورد در بخش سوم «پیمان سور» (مواد  62و  )63در اوت  1920بین
متفقین و دولت ترکیه به امضا رسید و قرار شد به مناطق کردنشین خودمختاری داخلی داده شود و دولت ترکیه نیز آن را
پذیرفت ،اما در «عهدنامة لوزان» در  ،1923از خودمختاری کردها سخنی به میان نیامد .سپس بریتانیا بهمنظور
دراختیارگرفتن حوزههای نفتی «موصل» این والیت را از ترکیه منتزع و به عراق منضم کرد که در آن زمان تحت
قیمومت بریتانیا بود (کندال و دیگران .)38 :1379 ،بدینترتیب ،کشمکش سرزمینی در شمال عراق بهویژه بر سر
«کرکوک» به دوران پس از فروپاشی عثمانی بازمیگردد .پس از جنگ جهانی دوم و در مراحل اولیة جنبش کردها و
مهاجرت گروهی آنان به شوروی ،خواستة روشنی درمورد «کرکوک» و «موصل» مطرح نشد ،اما پس از پیروزی
کمونیستها و بازگشت مال مصطفی بارزانی به عراق ،مسئلة «کرکوک» وارد مناقشات شد؛ بهگونهایکه یکی از دالیل
اصلی اجرایینشدن توافقنامة  1971میان بارزانی و بعثیها ،اصرار بارزانی بر الحاق «کرکوک» به اقلیم کردستان بود که
با مخالفت بغداد روبهرو شد (مه خموری .)2006 ،این روند در دهة  1970و  1980جنبة منطقهای و در دهة ( 1990با
شکست عراق در جنگ نفت کویت) و آغاز هزارة جدید ،تقریباًً جنبة بینالمللی یافت .با ایجاد منطقة امن در شمال مدار
 36درجه ،کردها ادعای حاکمیت بر «کرکوک» را با پشتوانة بیشتری مطرح کردند؛ زیرا تنها گروه مخالف صدام بودند که
بخشی از عراق را در اختیار داشتند و توانستند سران گروه معارض رژیم صدام را به ایجاد «نظام فدراتیو» در عراق مجاب
کنند (حقپناه)69 -67 :1387 ،؛ بنابراین ،درهمتنیدگی سرزمین ،قومیت و سیاست به شکلگیری بزرگترین «کشمکش
سرزمینی» و «قلمروخواهی» در شمال عراق بهویژه دربارة «استان کرکوک» منجر شده است که از یکسو ،مورد منازعة
اقوام تشکیلدهندة آن یعنی کردها ،ترکمنها و اعراب است و از دیگر سو ،مورد منازعة حکومت محلی اقلیم کردستان با
حکومت مرکزی است .این نوشتار با شیوة توصیفی-تحلیلی این مسئله را بررسی میکند که چگونه سرزمین ،سیاست و
قومیت به کشمکشهای سرزمینی در شمال عراق شکل دادهاند.

مبانی نظری
کشمکشهای سرزمینی  /قلمرویی

1

«گفتمان سرزمینی» در جغرافیای سیاسی ،رنسانسی را طی دو دهة اخیر تجربه کرده است .این گفتمان چارچوبی مهم
برای درک «قلمرو» بهمثابة عامل کلیدی در سازماندهی سیاسی فضا و همچنین بنیانی برای ظهور دوبارة جغرافیای
سیاسی بهعنوان یک دیسیپلین بهشمار میرود (نیومن .)2 :2006 ،به همین دلیل ،جغرافیای سیاسی بر ایدههای دوقلو
یعنی «قلمرو» و «قلمروسازی» متمرکز است .قلمروها درواقع فضاهایی هستند که مورد دفاع ،رقابت و ادّعا در مقابل
ادّعاهای دیگران ،از طریق فرآیند قلمروسازی قرار میگیرند(کاکس .)1 :2008 ،از لحاظ پیشینه ،واژة «قلمرو» بهتازگی در
واژههای جغرافیایی ظاهر شده و بیشتر بهطور گسترده در علوم اجتماعی استفاده شده است (چمپولن .)54 :2006 ،معادل
انگلیسی کلمة «قلمرو»  Territoryاست که از ریشة التین  Terraگرفته شده است و به معنای زمین است .این واژه در
اصل به زمینهایی گفته میشد که یا در اطراف دولت-شهرها قرار داشتند یا متعلق به آنها بودند .زمینهای یادشده،
1. Territorial Conflicts
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مواد غذایی و دیگر نیازهای ساکنان مناطق شهری دوران کالسیک را تأمین میکردند (گاالهر و دیگران.)91 :1390 ،
براساس فرهنگ لغت کمبریج« ،قلمرو» ناحیهای از خشکی یا دریاست که متعلق به کشور یا شخصی ویژه است.
همچنین ،قلمرو ناحیهای است که شخص یا حیوان تالش میکند آن را در «کنترل» یا «مالکیت» خود قرار دهد
( .(http://dictionary.cambridge.orgبه بیان دیگر ،قلمرو عبارت است از آبها و خشکیهای تحت صالحیت یک
حکومت.
در ادبیات جغرافیای سیاسی به زبان فارسی ،واژههای «قلمرو» و «سرزمین» اغلب معادل یکدیگر بهکار گرفته میشوند.
از اینرو ،مفهوم «سرزمین» در ارتباط با یک سازمان است (درایسدل و دیگران )69 -62 :1369 ،و بخشی از فضای
جغرافیایی را تشکیل میدهد که بر گسترة صالحیت حکمرانی یک حکومت منطبق باشد« .سرزمین» یک ظرف طبیعی و
حافظ بدنة سیاسی است که تحت یک ساختار دولتی سازماندهی شده است و همچنین «صحنة فضایی» نظام سیاسی
شکلگرفته درون یک حکومت یا بخشی از آن است که به زیور اقتدار آراسته شده است (مجتهدزاده .)34 :1380 ،از نظر
تیلور و فلینت (« )2000سرزمین» مفهومی است که میان سازمان اداری و غیرشخصی دولت و جامعة سیاسی و فرهنگی
ملّت پیوند برقرار میسازد (جونز و دیگران .)59 :1386 ،گاتمن نیز «سرزمین» را یکی از سه رکن اساسی کشور میداند و
حکومت بدون آن را معنادار و پذیرفتنی نمیداند .در این راستا ،مفهوم «قلمرو» از نظر «حقوقی» به معنای سرزمینی است
که به یک حکومت معین تعلق دارد؛ مانند «قلمرو» شمال غربی کانادا« .قلمرو» بهمعنای «اخص» ،ناحیهای است که در
مقایسه با دیگر کشورها هنوز حقوق کامل به آن اعطا نشده است؛ مانند آالسکا که در «قلمرو» ایاالت متحدة آمریکا واقع
است .جغرافیدانان مانند زیستشناسان اصطالح «قلمرو» را به مفهوم «بسیار عام» آن بهکار میبرند؛ یعنی ناحیهای که در
آن حقوق مالکیت اعمال میشود و به طریقی محدود مرزبندی میشود (هاگت .)351 :1373 ،در هر حال ،معنای رایج
«قلمرو» یا «سرزمین» ،بخشی از فضای اشغالشده بهوسیلة یک فرد ،گروه ،اقتصاد محلی یا حکومت است که بهدلیل پیامد
راهبردهای سرزمینسازی اشغال و از آن استفاده میشود (حیدری فر .)8 :1385 ،در عین حال ،واژة «سرزمین» یا
«تریتوری» در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد .1 :بهعنوان یک اصطالح عمومی ،به فضای اشغالشده توسط فرد یا
گروه اطالق میشود که در اینصورت ،معادل آن در زبان فارسی «حریم فردی»« ،حریم خانوادگی» و «قلمرو گروهی»
است .2 .در جغرافیای سیاسی ،از مفاهیم کلیدی این شاخه از جغرافیا محسوب میشود .در این کاربرد «تریتوری» به یک
پهنة جغرافیایی گفته میشود که از طریق مرزهای سیاسی مشخص محدود میشود و تحت نظارت انحصاری و مشروع یک
حکومت است .بهترین معادل فارسی در این کاربرد« ،سرزمین» است .بهاینترتیب ،واژة «سرزمین» ،دربرگیرندة دو مفهوم
مهم دیگر در جغرافیای سیاسی یعنی «حاکمیت» و «مرز» است .3 .در حکومتهای فدرال ،لفظ «تریتوری» به برخی
واحدهای درون کشوری که به دالیلی اختیارات کمتری نسبت به ردههای مشابه دارند گفته میشود؛ مثل «یوکان تریتوری»
در کانادا و «نورترن تریتوری» در استرالیا (میرحیدر.)64 -63 :1386 ،
یک موضوع قابلمطالعه و جالب در جغرافیای سیاسی ،رابطة بین «کشمکش» و «سرزمین» است .شایان ذکر است
«کشمکش» بهمعنای عام آن هنگامی روی میدهد که افراد ،گروهها یا نهادهای مختلف «اهدافی متناقض» را دنبال
کنند .مردم اغلب «کشمکش» را اقدامی خشونتآمیز تلقی میکنند ،اما همواره اینگونه نیست« .کشمکش» ممکن است
از راههای «صلحآمیز» و نیز با توسل به «زور» صورت گیرد .البته به «کشمکش خشونتبار» بیش از دیگر انواع
«کشمکش» توجه میشود (گاالهر و دیگران .)241 :1390 ،یکی از «کشمکش»های بسیار مهم در زمینة «سرزمین» یا
«قلمرو» صورت میگیرد.
در مناقشات سرزمینی «مالکیت زمین» و «دفاع» نقش محوری ایفا میکنند؛ بهگونهایکه طرفهای درگیر ،اغلب بهدنبال
«کنترل سرزمینی» یا «کنترل منابع طبیعی» موجود در آن هستند که این عمل از طریق خلع ید جمعیتی صورت میگیرد که
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در آن سرزمین زندگی و از آن استفاده میکنند (پانتولیانو و الوواری .)1 :2009 ،در روستاها ،خلع مالکیت زمین اغلب موجب
اختالف و حتی شورش میشود .در موارد دیگر ،تنشهای محلی برای دسترسی و کنترل روی زمین دستکاریشده بهلحاظ
سیاسی ،به همکاری مردم و درگیری ملی میانجامد .همچنین ،زمین از سوی شورشیها برای توانمندکردن خود یا پاداش به
طرفداران و همپیمانان خود استفاده میشود؛ برای مثال ،این مسئله در کلمبیا -جاییکه شبهنظامیان ،دهقانان را برای
بهدستآوردن زمینهایشان بهزور جابهجا کردند -و در دارفور -جاییکه دولت ،شبانان بیزمین را از همپیمانان شبهنظامیشان
با وعدة دسترسی بیشتر به آب و زمین جابهجا کرد -وجود داشته است .رایجترین شکل کشمکش بر سرِ «زمین» ،اغلب در
سطح محلی بین جامعه (در طول مرزهای کشیدهشده بین شبانان و کشاورزان) مشاهده میشود یا در بافت دولتی که عالقة
چندانی به حل مسئله ندارد یا در جایی که دولت متالشی یا بدون قدرت است ،روی میدهد.
بهندرت ،مسائل مربوط به «زمین» تنها علت جنگ بهشمار میرود .تحلیلها بر این تأکید دارند که کمبود زمین یا
نابرابری در داشتن آن اغلب سبب کوتاهی در فهم نقش عواملی مانند «حکومت» و «هویت» در بروز این کشمکشها
میشود؛ برای مثال ،اغلب به «کمبود زمین» بهعنوان منشأ درگیری در «روآندا» اشاره میشود ،اما مسائل مربوط به
قدرت ،ماهیت دولت و قومیت نیز مهماند .به همین ترتیب ،اگر «زمین» بهتنهایی عامل شروع جنگ نباشد ،جنگ و
آوارگی اغلب با اختالل در نظم و قانون همراه است و به تنش بر سرِ «زمین» نیز منتهی میشود (پانتولیانو و الوواری،
 .)2 :2009کانون تحقیقات موجود دربارة کشمکشهای سرزمینی ،بر «ارزش آن قطعه زمین» قرار دارد و توضیح میدهد
که چرا در برخی موارد جنگ رخ میدهد و در برخی موارد رخ نمیدهد .براساس این دیدگاه ،اگر قطعه زمینِ مورد رقابت،
منابع طبیعی مهمی در خود داشته باشد ،حکومتها کمتر بهدنبال حل و فصل «صلحآمیز» قضیه هستند ،اما درصورتیکه
زمینی کارکرد امنیتی حیاتی نداشته باشد یا نقش حیاتی در هویت کشورها ایفا نکند ،حکومتها بهصورت مسالمتآمیز آن
را رها میکنند .درنتیجه« ،ماهیت زمین مورد اختالف» ،چگونگی پایانپذیرفتن اختالفات را پیشبینی میکند .در عین
حال ،چنین مواردی درعمل کمتر اتفاق میافتد .حکومتها اغلب مایلاند هم برای زمینهای سرشار از منابع و هم برای
زمینهایی که به نظر میرسد ارزش اقتصادی کمی دارند ،دست به مبارزه بزنند .درواقع ،حکومتها اغلب حاضرند منابع
زیادی را برای حفظ قطعه زمینی که امید استخراج در آن وجود دارد صرف کنند (باربارا .)137 :2003 ،بهعالوه ،بهنظر
میرسد همواره «ارزش راهبردی زمین» با چگونگی پاسخ دولتها هنگام به چالش کشیدهشدن ارتباط ندارد .همچنین،
تبیینهای روانشناختی بدون تناقض قادر به شرح این نکته نیستند که چرا دولتها در برخی زمانها موافق چشمپوشی از
سرزمین به فرض حیاتی ،برای هویت ملی هستند و برخی زمانها نیستند؛ برای مثال ،دولت اسرائیل درمورد «سینا» و
قسمتی از «کرانة غربی» مذاکره کرد و ممکن است سرانجام روزی با تقسیم بیتالمقدس نیز موافقت کند .این موارد
نشان میدهند ارزش اقتصادی ،راهبردی یا روانشناختی سرزمین بهطور کامل تصمیم دولتها را برای جنگ یا حل و
فصل مسالمتآمیز درمورد سرزمین مورد مناقشه شرح نمیدهد (باربارا .)138 :2003 ،البته مسئوالن کشورهای دارای
گروههای اقلیت ناراضی ،بهمراتب با گروههای جداییطلب کمتر مذاکره میکنند تا دولتهایی که بر جمعیت همگنتری
حکومت میکنند (همان .)139 :در هر حال ،کشمکشهای سرزمینی «راهبرد خاص» خود را دارند .همانطورکه بسیاری
از مطالعات تجربی نشان میدهند «منازعة سرزمینی» کانون شروع حادثه و تشدید بسیاری از درگیریهای نظامی بین
دولتی است .با اینحال ،در ادبیات موجود ارتباط نظری روشن بین «نقش سرزمین در مناقشات و بروز خشونت» و نیز
«شناسایی چگونگی کنترل سرزمین» و رابطة آن با «توانایی نظامی متعارف» وجود ندارد« .اهداف ادعاهای سرزمینی»
میتوانند کنترل منطقة مورد اختالف و بهبود توانایی جنگ مؤثر بر سر آن را ادغام و تحکیم کند .براساس تجزیه و
تحلیل تجربی ،وقتی سرزمینی دارای «موقعیت راهبردی» است ،احتمال بیشتری وجود دارد که کشورها موقعیت خود را
در آن مستحکم کنند ،درحالی که احتمال کمتری وجود دارد کشورهای رقیب به تشدید نظامی آن بپردازند.

کشمکشهای سرزمینی در شمال عراق :سرزمین ،قومیت و سیاست

641

از لحاظ تئوری ،به این ایده توجه شده است که «کنترل سرزمین» بهطور شایانتوجه نتیجة ظرفیتهای نظامی
کشورهاست .با اینحال ،چگونگی دراختیارداشتن یا تصرف سرزمین در نتیجة تواناییهای نظامی تا حد زیادی ناشناخته
مانده است .قطعهای از سرزمین تأثیر زیادی بر تعادل ظرفیتهای نظامی طرفین درگیر دارد و این تا حد زیادی ،تابعی از
اَعمال دولت در کنترل «سرزمینی» است که در آن درگیری رخ میدهد .بهطور کلی ،در «منازعات سرزمینی» هدف از
ادعاهای سرزمینی «کنترل منطقة مورد مناقشه» است .درنتیجه« ،سرزمین» درصورتی میتواند قابلیت کشورها را تکمیل
کند که حکومتها بر آن کنترل داشته باشند .این امر موجب بهبود موقعیت نظامی نسبت به حریف میشود (کارتر،
.)969 :2010
«ثبات سرزمینی» بهویژه به تالش دولت برای تغییر اوضاع نظامی ،اقتصادی و سیاسی در منطقة مورد مناقشه اشاره
دارد تا ظرفیتهای نظامی تقویت شوند .بیشک ،ثبات سرزمینی در تمام قسمتهای یک سرزمین بهطور برابر قابلاجرا
نیست .سرزمین با تمام ویژگیهایش بهطور مستقیم به موقعیت نظامی ،اقتصادی و سیاسی بهویژه «تسلیح» برای تحکیم
اهداف موجود وابسته است .بهویژه نقطة تمرکز بحث عبارت است از «ویژگی موقعیت راهبردی»« ،وجود منابع اقتصادی
ارزشمند» و «وجود اقلیت وابسته به کشور رقیب» .وجود هریک یا همة این سه ویژگی ،اهداف دولت و تثبیت آنها را
نشان میدهد؛ بنابراین« ،سرزمین» نقش درونزای مهمی در شکلگیری قابلیتهای نظامی ایفا میکند .دراختیارداشتن
«قلمرو با ویژگیهای مهم» بر توانایی دولت برای تقویت و بهبود موقعیت نظامی او تأثیر میگذارد (همان).
حکومتها به دو روش از بحث «قلمروخواهی» 1بهره میبرند :نخست اینکه «قلمروخواهی» از جنبة مادی و فیزیکی
اهمیت فراوانی دارد ،زیرا دولتها همواره میکوشند حدود فیزیکی قدرت خود (یعنی مرزهای فیزیکی) را مشخص کنند.
دوم اینکه حوزة سرزمینی یک حکومت ،بهلحاظ «عقیدتی» اهمیت کلیدی دارد و کشورها از مفهوم «قلمروخواهی»
بهعنوان روشی برای کنترل و ادارة جامعة مردمی بهره میبرند .شاید بتوان گفت حکومتها یک حوزة سرزمینی مشخص
را اداره میکنند و درنتیجه مردم ساکن در این حوزة سرزمینی را نیز تحت کنترل خود میگیرند .در این الگو ،هر فرد که
در چارچوب سرزمینی ویژه ،زندگی ،کار و حتی فقط از آن عبور میکند -صرفنظر از ریشههای فرهنگی ،قومی و
اجتماعی خود -تحت قوانین و سیاستهای آن کشور است .بدینلحاظ ،مرزهای درونی یا بیرونی درحقیقت تبیینکنندة
«شالودة عقیدتی» و «قدرت حکومت» هستند (جونز و دیگران .)40 -39 :1386 ،نتیجه اینکه «کشمکش سرزمینی» با
توجه به «قلمروخواهی» یا «قلمروسازی» حکومتها و گروهها و تالش آنها برای تثبیت قدرت و حاکمیت خود ،گاه
جنبهای داخلی دارد و گاه با توجه به مداخلة بازیگران خارجی ،جنبة خارجی به خود میگیرد .در هر حال ،هر نظام
حکومتی با هر شکل سیاسی ،درصدد حفظ قلمرو ملی در راستای منافع ملی خود است ،اما در شرایطی که قلمرو ملی با
چالشهای داخلی مبنیبر قلمروخواهیهای محلی مواجه شود ،وقوع پدیدة «کشمکش سرزمینی» در این حکومتها
اجتنابناپذیر است.

روش پژوهش
این تحقیق از نوع «تحقیقات کاربردی» بهشمار میرود که بهلحاظ روش براساس «رویکرد اثباتگرایی» (پوزیتیویسم)
صورت گرفته است .پژوهش حاضر به شیوة «توصیفی-تحلیلی» ،کشمکشهای سرزمینی را در شمال عراق بررسی
میکند و آن را براساس سه متغیر «سرزمین»« ،قومیت» و «سیاست» تحلیل میکند .در این پژوهش بیشتر بر «استان
کرکوک» تأکید میشود که اهمیت آن در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک عراق بهدلیل منابع انرژی و نیز حضور انواع
 .1منظور همان قلمروسازی است.
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گروههای قومی ساکن در آن است .اطالعات مورد نیاز این پژوهش ،با استفاده از مطالعات کتابخانهای و منابع اینترنتی
فارسی و التین جمعآوری شده و سپس به رشتة تحریر درآمده است .سرانجام برای نمایش موضوعات و نکات مورد نظر
با استفاده از نرمافزار  Smart Artشکلهای گوناگون تهیه شده است .نقشههای مورد نیاز نیز از سایتهای معتبر تهیه
شده است.

قلمرو مورد مطالعه
محور این نوشتار بر کشمکشهای سرزمینی در شمال عراق بهویژه «استان نفتخیز کرکوک» متمرکز است که مورد
مناقشة گروههای قومی تشکیلدهندة آن یعنی کردها ،ترکمنها و عربها با حکومت مرکزی است (نقشة  .)1امروزه،
برابر «قانون اساسی عراق» نظام حکومتی این کشور جمهوری ،فدرال ،دموکراتیک و تکثرگراست و قدرت در آن بین
«حکومت فدرال» و «حکومتهای محلی» (مرکزی ،شمالی ،جنوبی)« ،استانها»« ،شهرها» و «ادارات محلی» تقسیم
شده است.

نقشة  .1تقسیمات کشوری عراق با تأکید بر استان کرکوک

منبعhttp://www.gooogle.com/maps :

«نظام فدرالی» براساس واقعیتهای جغرافیایی و تاریخی و جدایی بین قواست ،نه براساس نژاد ،مذهب یا قومیت.
طبق قانون اساسی ،حکومت عراق مرکب از یک مجمع ملی و شورای ریاست جمهوری و شورای وزیران به همراه
نخستوزیر و قوة قضاییه است (نامی و محمدپور.)295 -294 :1387 ،

تأثیرگذاری «کشمکشهای سرزمینی» بر شکلگیری فدرالیسم در عراق
در آغاز قرن  ،21موضوع «فدرالیسم» از انزوا بیرون آمد .عالقه به این نوع سیستم حکومتی ،تا حدی بهدلیل تغییرات
رخداده در جهان تحریک شده است .فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،قطعهقطعهشدن یوگسالوی سابق ،توسعة اتحادیة
اروپا و جنگ در افغانستان و عراق و ...به ساختاری بهای بیشتر میدهد که در آن سطوح مختلفی از حکومت پیشنهاد
میشود (رَیدن.)166 :2007 ،
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شکلگیری نوعی فدرالیسم در عراق ،پیش از آنکه محصول تاریخ جدید آن پس از اتمام قیمومت بریتانیا بر آن باشد،
محصول «کشمکشهای سرزمینی» در عراق است .پیشتر نیز اشاره شد کشورها از مفهوم «قلمروخواهی» بهعنوان
روشی برای کنترل و ادارة جامعة مردمی بهره میبرند .از اینرو ،حکومتها با ادارة یک حوزة سرزمینی مشخص ،مردم
ساکن در آن را نیز تحت کنترل خود میگیرند .در عراق نیز پس از استقالل ،دولت میخواست بر نواحی شمال (یعنی
اقلیم کردستان فعلی) نظارت داشته باشد .در این راستا ،حکومت با شورش کردها مانند شورش بارزانیها در سال  1933و
 1943مواجه شد؛ بنابراین ،تالش برای فدرالیکردن نظام حکومتی عراق ،به تالش کردها برای خودمختاری مناطق
کردنشین بازمیگردد که اغلب بهشکل شورش و درگیری با حکومت مرکزی بر سرِ سرزمینهای کردنشین نشان داده
میشد .در این زمینه ،حکومت عراق در راستای اعمال «حاکمیت ملی» بر سراسر کشور و قلمروسازی ،اقداماتی مانند
عربیکردن مناطق کردنشین انجام داد؛ بهطوریکه صدها هزار نفر از مردم شهرهای کرکوک ،خانقین ،سنجار و ...را به
نواحی جنوب عراق کوچاند و تبعید کرد و نام «کرکوک» را نیز به «التأمیم» تغییر داد (محمدی و کلهر.)235 :1390 ،
بعدها ،قیام یا انتفاضه علیه صدام حسین در پی امضای آتشبس با سربازان ناتو [در جنگ خلیجفارس] ،به حملة وی به
شورشیان در شمال و شیعیان در جنوب و درنهایت بحران آوارگان منجر شد (یلدیز .)78 -77 :1391 ،بدینترتیب ،در
اوایل مارس سال ( 1991اسفند سال  )1369درحالیکه صدام از یکسو ،در پی یورش گستردة نیروهای ائتالف مجبور به
عقبنشینی از کویت شد و از سوی دیگر ،درگیر شورش شیعیان در جنوب عراق بود ،کردها موفق به آزادسازی  14ناحیه
از  18ناحیة کردنشین شدند ،اما استفادة دولت عراق از نیروهای هوایی و کمکنکردن آمریکا به شورش و بازگذاشتن
دست صدام در سرکوب آنها موجب شکست شورش شد (هیرو .)49 -45 :1383 ،در این راستا ،نزدیک به دو میلیون نفر
از مردم کرد و عربهای شیعة عراقی آوارة مرزهای ایران و ترکیه شدند .سرانجام با تصویب قطعنامة  688شورای امنیت،
نیروهای غربی «منطقة پرواز ممنوع» را در شمال مدار  36درجه برقرار کردند و دولت عراق نیز مجبور شد نیروهای خود
را خارج کند .بهاینترتیب ،این منطقه از حوزة حاکمیت مرکزی عراق خارج شد (کرمی .)204 -201 :1376 ،پس از ایجاد
منطقة امن و بازگشت آوارگان به کردستان ،در  19مه سال  1992انتخابات مجلس و رهبری در کردستان عراق برگزار
شد و به اولین دولت و پارلمان محلی در کردستان عراق منجر شد (نشریة حزباهلل .)1388/05/11 ،پس از سقوط صدام
در  ،2003کردها توانستند منصبهای کلیدی را در دولت جدید عراق بهدست گیرند ،اما وضعیت «دوگانگی اداری» در
کردستان ،آنها را در طرح مطالبات خود مانند فدرالیسم ،بازپسگرفتن «کرکوک» و «خانقین» در موضع ضعف قرار
میداد .سرانجام ،پیروزی کردها و شیعیان در انتخابات مجمع ملی و ائتالف آنها برای تشکیل دولت موقت ،شرایط را
بهطور کامل برای یکپارچگی کردستان عراق فراهم کرد و در این راستا جالل طالبانی رئیسجمهور عراق شد (نشریة کار
و کارگر .)1384/11/24 ،کردها در حکومت و قانون اساسی جدید عراق ،دستاوردهای چشمگیری داشتند؛ مانند
خودمختاری سرزمینی و پذیرش تلویحی استقالل کردستان (متشکل از سه استان اربیل ،سلیمانیه و دهوک) ،سهیمشدن
در مناصب عالیة بغداد ،مشارکت در امنیت و نیز منابع ملی عراق ،بهرسمیتشناختهشدن زبان کردی در کنار زبان عربی،
پذیرش جنایات صدام در «کرکوک» و عربیکردن مناطق کردنشین ،پذیرش مسئولیت «پلیس کردستان» و واگذاری
امنیت استانهای شمالی به کردها (نصری.)879 -878 :1386 ،
اما نکتة مهم ،تفاوت دیدگاه گروههای گوناگون عراقی دربارة «فدرالیسم» است؛ برای مثال ،شیعیان و کردها حامی
«فدرالیسم» بودند ،اما اهل سنت با «فدرالیسم» بهویژه درمورد شیعیان مخالفت میکردند ،هرچند با خودمختاری کردها کنار
آمدند و آن را پذیرفتند؛ زیرا کردها دارای قویترین و سازمانیافتهترین نیروهای نظامی و تشکیالت اداری در عراق بودند و
در مقابل ،دولت مرکزی ،درعمل یک نیروی نظامی قابلاتکا نداشت؛ بنابراین ،عربهای سنی و سایر اعراب ،چارهای جز
پذیرفتن فدرالیسم در شمال نداشتند (ازغندی و کرمی .)18 -17 :1386 ،در جنوب (یعنی محل سکونت شیعیان) ،شرایط
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کامالًً متفاوت بود؛ زیرا شیعیان عرب عراقی بهدلیل موقعیت برتر ژئوپلیتیکی ناشی از دسترسی به آبهای آزاد ،مجاورت با
ایران ،جمعیت زیاد و همگون استانهای جنوبی و برخورداری از منابع سرشار نفت ،وابستگی چندانی به ساخت عراق
یکپارچه نداشتند .در این راستا ،نگرش سنیهای عرب عراقی متفاوت بوده است؛ زیرا بقیة نفت عراق در شمال ،در قلمرو
منطقة کردستان عراق قرار میگرفت یا مورد ادعای آن بود .از اینرو ،سنیها نگران بودند در «منطقة مرکزی فاقد نفت»
محاصره و گرفتار شوند؛ زیرا درصورت الحاق «کرکوک» به کردستان ،عربهای سنی در منطقهای بدون نفت گیر میکردند
و این منطقة بدون نفت ،بهمعنای منطقهای بدون اقتصاد است (حقپناه .)75 -74 :1387 ،درنتیجه ،اهل سنت که بهطور
عمده در «مناطق مرکزی» ساکناند ،در میزان برخورداری از ثروتهای ملی در حاشیه قرار میگیرند (نقشة .)2

نقشة  .2موقعیت جغرافیایی استانهای عراق بهتفکیک قومیت ،مذهب و مراکز نفت

1

منبعhttp://www.gooogle.com/maps :

به همین دلیل ،یکی از راههایی که اهل سنت بهطور غیرمستقیم برای قبول «فدرالیسم» در عراق پیشنهاد میکردند،
حفظ حقوق آنها با دادن امتیاز بیشتر از درآمدهای نفتی به آنها بوده است (ساعی و مرادی .)49 :1390 ،درنتیجه،
مطالعة کشمکش دیدگاهها دربارة شکلگیری فدرالیسم در عراق نشاندهندة تأثیر کشمکشهای سرزمینی به دالیل
گوناگون است؛ مانند «ویژگیهای متفاوت سرزمینی»« ،ادعاهای سرزمینی تاریخی اقوام» و «سیاست توزیع ثروتهای
ملی» بهویژه درآمد حاصل از فروش «منابع نفت و گاز».

بحث و یافتهها
کشمکشهای سرزمینی در عراق :سرزمین ،قومیت و سیاست

مطالعة کشمکشهای سرزمینی در عراق بیانگر درهمتنیدگی «سرزمین»« ،قومیت» و «سیاست» در این کشور است .این
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پیچیدگی از یکسو به «واقعیتهای جغرافیایی و اجتماعی-فرهنگی» و از دیگر سو ،به واقعیتهای سیاسی مانند مواد
مندرج در «قانون اساسی» عراق بازمیگردد که در شکلگیری و تعیین سرنوشت «کشمکشهای سرزمینی» آن نقشی
مهم ایفا میکنند.
برخی «واقعیتهای جغرافیایی» عراق عبارتاند از :موقعیت جغرافیایی ،شکل جغرافیایی ،توزیع جغرافیایی نامتعادل منابع
نفت و گاز ،توزیع جغرافیایی ناهمگون جمعیت بهلحاظ قومیت و مذهب و نیز بافت اجتماعی نامتجانس آن؛ برای مثال،
موقعیت جغرافیایی نسبی این کشور ،آن را در همسایگی کشورهای ایران ،ترکیه ،سوریه ،اردن ،عربستان و کویت قرار داده
است؛ بهطوریکه فقط دو کشور ایران و ترکیه ،غیرعرب و دیگر همسایگان عرب هستند« .شکل جغرافیایی عراق»
مثلثگونهای است که قاعدة آن به سمت ایران و رأس آن به سمت اردن است .این شکل تقریباًً آن را محصور در خشکی قرار
داده است (بهجز «جنوب شرق» که امکان ارتباط دریایی آن را فراهم میآورد) .جنوب و جنوب شرق عراق ویژگیهای
منحصربهفردی دارد؛ مانند وجود اکثریت شیعة عرب ،منابع عظیم نفت و گاز و داشتن تنها بندر مهم و مناسب کشور یعنی
بصره .این واقعیتهای جغرافیایی شرایط خود را به نحوة رفتار در سیاست داخلی و خارجی این کشور تحمیل کرده و
شکافهای متعدد در حوزة سیاست ،اقتصاد و فرهنگ پدید آورده است .شمال عراق نیز موقعیت جغرافیایی ویژهای دارد .از
یکسو ،دارای منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز است و از دیگر سو ،سرزمین محصور در خشکی است که به دریا راه ندارد.
بهلحاظ جغرافیای انسانی ،شمال عراق با اکثریت کردهای اهل سنت ،بهدلیل ناهمگونیهای زبانی ،مذهبی و فرهنگی با دیگر
مناطق جغرافیایی ،همواره با نوعی ناحیهگرایی روبهرو بوده است؛ بنابراین ،موقعیتهای متفاوت جغرافیایی در شمال ،جنوب و
مرکز عراق از جمله مواردی هستند که در شکلگیری کشمکشهای سرزمینی نقش دارند (بدیعی ازنداهی و محمدی.)1392 ،
«واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی عراق» نیز براساس متغیرهای سیاست ،قومیت و سرزمین تأثیرات ویژة خود را بر
کشمکشهای سرزمینی بر جای مینهند .مهمترین واقعیت تاریخی عراق «ساختگی» بودن آن است .محدودة عراق
کنونی حاصل تعریف مرزهای آن از سوی انگلیس ،بهصورت سیاسی و نه جغرافیایی است (پورسعید .)190 :1389 ،هدف
انگلیس از ایجاد این کشور ،به انحصار درآوردن میدان نفتی کرکوک و بصره بود؛ بنابراین ،تصمیم به استقالل عراق
گرفت (جعفری ولدانی .)110 :1376 ،از اینرو ،اعراب (شیعه و سنی) و کردها که کمتر صفت مشترکی برای در کنار هم
نشستن داشتند ،کشوری به نام عراق را تشکیل دادند .درنتیجه ،بافت اجتماعی عراق ،واحد موزاییک متنوعی از قومیتها،
مذاهب و فرهنگهاست که اقتضائات خود را به رفتار سیاسی در محیط داخلی و سیاست خارجی این کشور تحمیل کرده
و شکافهای متعدد در حوزههای سیاست و اقتصاد ایجاد کرده است (نامی و محمدپور .)43 :1387 ،از اینرو ،توجه به
ترکیب قومی و مذهبی جمعیت عراق الزامی است .اینک بدون سرشماری جدید ،مقامات عراقی جمعیت عراق را
 32،500،000نفر برآورد کردهاند (با نرخ رشد جمعیت حدود  3درصد) (جعفرینیا .)75 :1390 ،جمعیت عراق متشکل از
نژادها ،قومیتها و مذاهبی است که هریک در «سرزمین و قلمرویی خاص» ساکناند (جدول  1و نقشة  .)2بیشترین
«کشمکش سرزمینی» در عراق به قلمرو مورد ادعای کردهای آریاییتبار بازمیگردد .درادامه ،بهطور خالصه به ترکیب
جمعیتی عراق همراه با گسترة جغرافیایی آنها اشاره میشود.
پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی نژادها در عراق

اعراب :بیشترین جمعیت عراق را اعراب تشکیل میدهند؛ بهطوریکه حدود  75تا  80درصد مساحت عراق بهوسیلة
اعراب اشغال شده است 76 .درصد جمعیت عراق را اعراب (اعم از شیعه و سنی) تشکیل میدهند (عزتی.)32 :1384 ،
بیشتر عربهای سنی در بغداد و شمال رود فرات زندگی میکنند (نجفی ،)22 :1387 ،درحالیکه بیشتر اعراب شیعه در
استانهای جنوبی از جمله میسان ،بصره ،ذیقار ،المثنی ،کربال و نجف ساکناند (جدول .)1
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کردها :برخی صاحبنظران ،جمعیت کردهای عراق را  19درصد کل جمعیت عراق ذکر میکنند (بزرگترین اقلیت
عراق بعد از اکثریت اعراب) و  5درصد جمعیت نیز شامل سایر اقلیتها (ترکمن ،مسیحی ،یهودی و )...است (عزتی:1384 ،
 ،)32اما برآوردهای رسمی در عراق ،جمعیت کرد را کمتر از واقعیت ارائه میکنند و کردها نیز آمارهای جمعیتی دولت را
قبول ندارند .آنها اقدامات و سیاستهای نژادپرستانة حکومت بعث در نابودی ،ژینوساید ملت کرد عراق ،عملیات انفال،
تخریب روستاها و کوچ اجباری کردها را دلیل آشکاری برای تغییر بافت جمعیتی عراق و شهرهای جنوبی کردستان عراق
میدانند .دولت عراق در سرشماریها ،جمعیت مناطق کردنشین را در استانهای اربیل ،سلیمانیه ،دهوک و کرکوک به
حساب میآورد ،درحالیکه جمعیت کرد ،در استانهای دیگر شامل نینوا (موصل) ،دیاله ،صالحالدین ،واسط و حتی بغداد نیز
ساکناند .طبق آخرین برآوردها ،جمعیت کردها در عراق بیش از یکسوم کل جمعیت عراق است ،اما مساحت اشغالشده
بهوسیلة کردها کمتر از این مقدار و حدود  17درصد مساحت عراق است .این اختالف در مقدار جمعیت و مساحت ،به
بیابانیبودن بخش وسیعی از سرزمینهای عربی عراق ،بافت جمعیت روستایی و زاد و ولد بیشتر کردها بازمیگردد (نرخ رشد
جمعیت کردها بیش از  3درصد است) .این نکته نیز مهم است که کردها تقریباًً  28درصد جمعیت عراق و  17درصد مساحت
آن را در اختیار دارند (عزتی .)331 :1384 ،کردها از نظر مذهبی ،بیشتر سنی و سپس شیعه هستند .البته مذاهب دیگری
مانند اهل حق ،شبکی ،ایزدی /یزیدی نیز در میان آنها وجود دارد .هرچند در مناطق شمال عراق ،سرشماری جمعیت
صورت نگرفته است ،اما آمار رسمی منتشرشده در ماه می سال  ،2010جمعیت ساکن در محدودة حاکمیت کرد را چهار
میلیون و هفتصد هزار نفر اعالم میکند .پراکندگی جغرافیایی جمعیت در منطقة کردنشین عراق عبارت است از :اربیل
 1.713.461نفر ،سلیمانیه  1.800.769نفر و دهوک  1.176.709نفر ).(http://www.krg.org/articles
جدول  .1جمعیت عراق بهلحاظ نژادی ،مذهبی و پراکندگی سرزمینی آنها

منبع :نگارندگان
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ترکمنها :ترکمنها به دو دستة شیعه و سنی تقسیم میشوند .از نظر پراکندگی جغرافیایی آنها بیشتر در موصل،
کرکوک و جنوب منطقة کردستان عراق حضور دارند .دولت بعث در راستای قلمروخواهی حکومت ،تالش بسیاری برای تبعید
آنها و جایگزینی عربها بهجای آنها کرد .ترکمنها حدود  2درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهند (نشریة یاس نو،
.)81/12/21
پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی ادیان و مذاهب در عراق

اسالم :بیش از  95درصد مردم عراق مسلماناند و بیشتر آنها را شیعیان تشکیل میدهند که اغلب در استانهای
جنوب عراق از جمله میسان ،بصره ،ذیقار ،المثنی ،کربال و نجف ساکناند .مسلمانان سنی عراق نیز به دو دستة عمده
یعنی کردها (در شمال عراق) و عربهای سنی (در بغداد و شمال رود فرات) تقسیم میشوند .از نظر برخی محققان ،بیش
از  60درصد جمعیت عراق ،شیعه و  35درصد سنی و بقیه مسیحی و یهودی هستند (نجفی .)22 :1387 ،برخی دیگر نیز
با تأکید بر انتخابات برگزارشده پس از تهاجم آمریکا به عراق ،میزان جمعیت شیعیان را بین  65تا  70درصد جمعیت کل
کشور تخمین میزنند (نامی و محمدپور( )46 :1387 ،نقشة .)2
مسیحیت :از نظر جغرافیایی ،مسیحیان در اکثر نقاط عراق پراکندهاند .بسیاری از آنها در کرکوک ،اربیل و موصل و
تعدادی نیز در بغداد ساکن هستند .آشوریها بیشتر در استانهای نینوا ،دهوک و اربیل ساکناند (نامی و محمدپور:1387 ،
 .)52در سال  1991و قبل از جنگ خلیجفارس ،حدود یک میلیون نفر مسیحی در عراق وجود داشت ،اما در حال حاضر
جمعیت آنها حدود  650/000نفر تخمین زده میشود .به گزارش کلیسا ،تعداد آنها بهعلت مهاجرت ،هر روز کمتر
میشود؛ بهطوریکه پس از جنگ خلیجفارس و تحریم عراق ،بسیاری از آنها به غرب رفتهاند .در حال حاضر ،پنج کرسی
در مجلس کردستان برای مسیحیان درنظر گرفته شده است (نشریة یاس نو.)81/12/21 ،
یهود :اقلیت یهودی عراق ،بیشتر در شهرها بهویژه در بغداد سکونت دارند .بهتازگی 150،000 ،نفر از کردهای
یهودی که در زمان رژیم بعث در راستای «عربیکردن کرکوک» وادار به مهاجرت شده بودند ،بهمنظور استقرار در عراق
بهویژه در کردستان عراق ،قصد بازگشت دارند (جعفرینیا.)77 :1390 ،
بزرگترین «کشمکش سرزمینی» و «قلمروخواهی» در عراق ،میان کردها و دولت مرکزی در جریان است؛ زیرا بین
حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی در بغداد «مرز» مشخصی وجود ندارد و مناطق رسمی فعلیِ تحت کنترل کردها،
تمام سرزمینهای کردنشین را دربرنمیگیرد .بهعالوه ،با توجه به ترکیب جمعیتی عراق که در مبحث قبلی بیان شد،
کردها در شرایط فعلی قویترین و سازمانیافتهترین نیروهای نظامی و تشکیالت اداری را در عراق دارند و از مزایا و
اختیارات نظام فدرال بهره میبرند .همچنین ،سرزمینهای کردنشین از نظر جغرافیایی ،یکدست ،کوهستانی و دارای
آبوهوای تقریباًً یکسان است .کردها دارای احزاب قدرتمند (دموکرات و میهنی) ،تجربة سیاسی باال ،وزنة شایانتوجه در
مجلس و دولت عراق و پست ریاست جمهوری هستند و مذهب اکثریت آنها سنی شافعی است که این موارد آنها را
نسبت به دیگر گروهها متحدتر و در پیگیری خواستهای خود ترغیب میکند ،درحالیکه ترکمنها دارای جمعیت کم
(حدود  2درصد) و تا حدی پراکندهاند و احزاب سراسری و قدرتمند مانند کردها ندارند .بیشک ،این موارد تأثیرگذاری
آنها را بر سیاست و اقتصاد محدود میکند .نقش «اعراب سنی» نیز در حکومت کمتر از کردهاست و آنها نیز وحدت و
تجانس جغرافیایی و ساختاری کردها را ندارند« .شیعیان عرب» نیز بهدلیل موقعیت برتر ژئوپلیتیکی ناشی از دسترسی به
آبهای آزاد ،مجاورت با ایران ،جمعیت زیاد و همگون استانهای جنوبی و برخورداری از منابع سرشار نفت جنوب،
وابستگی چندانی به ساخت عراق یکپارچه و مناطق شمال عراق و کرکوک ندارند؛ بنابراین ،همانطورکه بیان شد
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بزرگترین «کشمکش سرزمینی» و «قلمروخواهی» در عراق میان کردها و دولت مرکزی بهویژه بر سر «کرکوک» در
جریان است که نتیجة رابطة پیچیدة سرزمین ،سیاست و قومیت است .درادامه ،این مسئله شرح داده میشود.
یکی از مشکالت اصلی بغداد با دولت محلی کردستان ،نبود مرز مشخص بین منطقة کردستان و سایر مناطق عراق
است .از بین استانهای عراق ،چهار استان آن یعنی سلیمانیه ،اربیل ،دهوک و کرکوک کامالًً در سرزمین کردنشین قرار
دارند .سه استان اول ،منطقة خودمختار را تشکیل میدهند .برخی از استانهای دیگر عراق ،قسمتهایی از آنها در
کردستان واقع شدهاند؛ مانند موصل (نینوا) شامل بخشهای کردنشین عقره ،شیخان ،سنجار و نواحی بهطور عمده
کردنشین زَمار از «تل عفار تا تل کوچک» و «فیش خاپور» در شمال غرب موصل که درواقع باید جزء بادینان (دهوک)
منظور میشدند .همچنین ،استان دیاله با بخشهای کردنشین «میدان» و «قره تو» و «خانقین» و «مندلی» و «ناحیة
کوچک شرق بدره» بهطور عمده کردنشین است ،ولی جزء استان عربی «واسط» منظور شده است (کندال و دیگران،
 .)175 :1379پس از درگیریهای دوران اشغال عراق ،کردها مناطقی خارج از منطقة خود در دوران قبل از جنگ را تحت
کنترل خود درآوردهاند .این وضعیت شامل والیات موصل ،دهوک ،اربیل ،کرکوک ،سلیمانیه ،صالحالدین و دیاله است که
روی خطی کشیدهشده از شهرستان سنجار در غرب موصل تا شهرستان خانقین در شرق دیاله واقع هستند .این موارد،
موضوعات بحث بر سر مرزهای حکومت اقلیم کردستان را شکل میدهند؛ بنابراین ،سازماندهی سیاسی فضا در عراق
پدیدآورندة پیچیدگیهای سیاسی ،اقتصادی ،قومیتی و مذهبی است .درظاهر مشکل اساسی این منطقه ،محدودههای
اداری استان ،شهرستان ،ناحیه و تقسیمبندیهای جغرافیایی کوچکتر و همچنین وابستگی آنها به والیات مختلف است،
اما این مسئله بسیار پیچیده است و شامل موضوعاتی مانند «اختالف در اختیارات بین حکومت مرکزی و حکومت
منطقهای»« ،مشکل همزیستی گروههای مذهبی و نژادی»« ،اختالف بر سر منابع سطحی و زیرسطحی» و درنهایت
«رشد احزاب سیاسی» میشود .حکومت اقلیم کردستان در پی قلمروخواهی خود ،بهدنبال ضمیمهکردن بخشهای
کردنشین عراق است تا پیوستگی جغرافیایی آنها را به مرحلة عمل درآورد .بهنظر میرسد این مسئله بخشی از فرایند
«تشکیل کردستان بزرگ» است که کردها مرحلهبهمرحله از سرزمین داخلی عراق شروع کردهاند؛ برای مثال ،شهرهای
جلوال ،قره تپه ،خانقین در استان دیالی -که در پایین مدار  36درجة ممنوعه در سال  1991قرار دارند -پس از سقوط
صدام ،در کنترل «پیشمرگان کرد» قرار گرفتند .به همین دلیل دولت عراق ،آنها را جزء اقلیم کردستان نمیداند و
درصدد اعمال حاکمیت ملی بر آنهاست .در مقابل ،حکومت اقلیم نیز در بهمن سال ( 1386فوریة  )2008دستور تشکیل
ادارهای را برای این منطقه با عنوان «استان گرمیان» صادر کرد تا از نظر اداری تابع اقلیم کردستان باشند .جالب اینکه
بهدنبال ورود ارتش عراق به خانقین ،بهدنبال پاکسازی استان دیاله از نیروهای تروریستی و القاعده در سال ،1387
«مسعود بارزانی» در بیانیة شدیداللحنی علیه دولت «نوری مالکی» بیان داشت که «مالکی» در پی سوءاستفاده از ارتش
است .وی همچنین مخالفت خود را با شوراهای پشتیبانی عشایری در مناطق مورد اختالف ابراز داشت .بارزانی در
گفتوگو با روزنامة الشرق االوسط عنوان کرد« :استقالل کردستان ،حق مسلم ماست ،ولی ما اکنون خواستار آن نیستیم.
براساس مادة  58قانون اساسی موقت (و مادة  140قانون اساسی دائم) ابتدا باید در کرکوک ،خانقین ،شیخیان ،مخمور و...
سرشماری صورت گیرد و سپس همهپرسی برگزار شود .اما درصورت جنگ بین شیعه و سنی و جدایی آنها ،کردها نیز
چارهای جز جداییطلبی ندارند» (نشریة صاحبقلم .)1384/08/17 ،بهطور کلی ،موارد اختالف بین بارزانی با دولت نوری
مالکی« ،ادعای مالکیت  16منطقه» از سوی کردهاست (نشریة جهان صنعت )1388/05/04 ،که مهمتر از همه
«کرکوک» است (نقشة .)3
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نقشة  .3محدودة اقلیم کردستان و مناطق مورد کشمکش با دولت مرکزی عراق
منبعwww.erbil-capital.org :

از نظر مقامات اقلیم« ،کرکوک» جزئی از کردستان است .در «مادة  2قانون اساسی کردستان» آمده است« :کردستان
عراق ،از استان دهوک با مرزهای اداری کنونی و استانهای کرکوک ،سلیمانیه ،اربیل و شهرهای عقره ،شیخان ،سنجار،
تل عفر ،تلکیف ،قره قوش و مناطق زمار و بعشیقه و اسکی کلک از استان نینوا (موصل) و شهرهای خانقین و مندلی از
استان دیالی و شهرستان بدره و منطقة جسان از استان واسط با مرزهای اداری قبل از  1968تشکیل میشود» .درنتیجه،
آنها این مناطق را جزء مناطق مورد مناقشه و حتی جزء خاک کردستان معرفی کردهاند (اطالعات راهبردی.)38 :1386 ،
در دهههای  1970و  ،1980صدام ساکنان کرد منطقة «کرکوک» را اخراج کرد و اعراب را در این منطقه اسکان داد.
علت اصلی «کشمکش سرزمینی» برای دراختیارداشتن استان «کرکوک» این است که به مدیریت نفتی «کرکوک»
منجر میشود که توان تولید  700،000بشکه را در روز دارد و جزء پنج میدان عظیم نفتی دنیا محسوب میشود .دولت
اقلیم کردستان ،در تالش برای بازگرداندن کردها به «کرکوک» است که در عین حال برای تثبیت موقعیت خود و
قراردادن دولت مرکزی در مقابل کار انجامگرفته ،در میادین واقعشده در نواحی مورد مناقشه مانند «کرکوک» و
«موصل» ،قراردادهای مشارکت در تولید نفت منعقد کرده است .در این راستا ،میتوان به «قرارداد هانت اویل» (سپتامبر
سال  )2007در موصل ،میدان نفتی خورمالدم و میدان گازی خورمور در «کرکوک» اشاره کرد .همچنین ،قانون
تصویبشدة نفت و گاز کردستان ،از هرگونه عملیات جدید نفتی توسط دولت فدرال در نواحی مورد مناقشه «بدون کسب
رضایت از دولت محلی کردستان» ممانعت به عمل میآورد که این مسئله موجب پیچیدهترشدن وضعیت شده است .البته
دولت فدرال نیز بهنوبة خود ،تمام قراردادهای نفتی دولت فدرال کردستان را از ابتدای سال « 2007غیرقانونی» و کان لم
یکن اعالم کرده است .وزیر نفت عراق ،شهرستانی ،پیش از این به شرکتهایی که بدون کسب اجازه از وزارت نفت
عراق ،اقدام به عقد قرارداد میکنند هشدار داده و اعالم کرده بود آنها را در «لیست سیاه» قرار میدهد؛ بهگونهایکه
امکان عقد هرگونه قرارداد آتی با دولت مرکزی عراق از آنان سلب شود .همچنین ،کشورهای همسایة عراق ،از صادرات
نفت و گاز توسط مقامات کرد بدون هماهنگی با دولت مرکزی ممانعت میکنند (خواجوی .)1390 ،درنهایت ،میتوان
کشمکشهای سرزمینی را در شمال عراق با توجه به متغیرهای سرزمین ،سیاست و قومیت به دو دستة عمده طبقهبندی
کرد :الف) کشمکشهای سرزمینی در حوزة منابع نفت ،ب) کشمکشهای سرزمینی ناشی از اجرانکردن برخی از اصول
قانون اساسی عراق (شکل .)1
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شکل  .1عوامل مؤثر در شکلگیری کشمکشهای سرزمینی در شمال عراق
منبع :نگارندگان

الف) کشمکشهای سرزمینی در شمال عراق در حوزة منابع نفت

کشمکش بر سر منابع نفتی در ارتباط با کشمکشهای سرزمینی در عراق است .بیشتر این کشمکشها بر سر
دراختیارداشتن «سرزمین کرکوک» است که مورد منازعه بین کردها و اعراب و ترکمنهاست؛ زیرا این استان ،به منابع
نفتی سرشاری شهرت دارد که بهآسانی و با هزینة پایین قابلاستخراج است .این منطقه پس از منطقة معروف به رمیله در
جنوب ،مهمترین حوزة نفتی عراق است که حدود  40درصد ذخایر عراق را دربرمیگیرد .درضمن ،کرکوک برخالف رمیله
کمتر مورد بهرهبرداری بوده است و مطالعات اکتشافی در آن همچنان ادامه دارد (حق پناه .)66 :1387 ،بهطور کلی ،عراق
 111میلیارد بشکه نفت دارد که تقریباًً یکدهم تمام ذخایر شناختهشدة نفت در جهان است (موالنا.)69 :1383 ،
همچنین ،ذخایر نفتی عراق بهتنهایی بیش از ذخایر روسیه ،آمریکا ،چین و مکزیک تخمین زده شده است (مؤمنی:1384 ،
 .)151طبق گفتة آشتی هورامی ،وزیر منابع طبیعی کردستان ،براساس برنامهریزیها ،تولید نفت خام کردستان عراق باید
تا سال  2014به سطح یک میلیون بشکه در روز برسد .مقامات این منطقه درنظر دارند تا سال  2019دو میلیون بشکه
نفت در روز تولید کنند ( .(http://www.shia-news.com/fa/news/33494اما در حال حاضر ،دولت خودمختار
کردستان دو پاالیشگاه نفت به ظرفیت  60،000بشکه در روز و  12پاالیشگاه خصوصی کوچکمقیاس (از  50تا 500
هزار بشکه در روز) در این منطقه دارد و قراردادهایی را برای توسعة «پاالیشگاه اربیل» برای  80،000بشکه در روز تا
آبان  1390با «شرکت آمریکایی ونتک »1منعقد کرده است .در سال  ،2009بهدلیل اختالف مالی بین دولت مرکزی عراق
و حکومت ایالتی منطقة کردستان ،صادرات نفت این منطقه به مدت  18ماه قطع شد؛ زیرا دولت مرکزی بهدلیل عقد
قراردادهای مشارکت در تولید نفت توسط اقلیم کردستان ،حاضر به پرداخت هزینه و حقالعمل شرکتهای خارجی
تولیدکنندة نفت کردستان نبود .درواقع ،وضعیت نفت و قراردادهای آن و چگونگی تقسیم آن میان اقلیم کردستان و دولت
فدرال عراق و قراردادهایی که با شرکتهای مختلف توسط کردستان و دولت فدرال بسته شده است ،در هالهای از ابهام
قرار دارد .درنتیجه ،پس از تشکیل حکومت خودمختار در کردستان ،همواره بر سر مسائل متعدد بین دولت اقلیم کردستان
با دولت مرکزی عراق ،بهویژه بر سر دراختیارداشتن «قلمرو دارای نفت و گاز» اختالفنظر و کشمکش وجود داشته است
که مهمترین آنها عبارتاند از:
1. Venteck
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 .1کشمکشهای سرزمینی مبتنیبر اختالفنظر در مفاد قانون نفت و گاز عراق

یکی از مسائل مهم مورد مناقشه بین دولت کردستان و دولت مرکزی عراق« ،قوانین و مقررات حوزة نفت و گاز» است.
قانون نفتی حاکم بر فعالیتهای نفتی منطقة کردستان عراق« ،قانون نفت و گاز منطقة کردستان» است که مجلس
نمایندگان کردستان در سال  2007تصویب کرده است .در این قانون ،قراردادهای مشارکت در تولید مجاز شمرده شده و
محدودة زمانی فعالیتهای اکتشافی برای شرکتهای نفتی بینالمللی از  5تا  7سال و برای توسعه و بهرهبرداری از
میادین ،حداکثر تا  25سال فرصت تعیین شده است (خواجوی« .)1390 ،قانون فدرال نفت و گاز عراق»« ،قانون شرکت
ملی نفت عراق»« ،قانون وزارت نفت عراق» و «قانون تسهیم درآمدهای ملی» ،چهار قانون مرتبط به هم و نیازمند اتفاق
نظر ملی طرفهای ذینفع در عراق هستند که تاکنون فقط دو «قانون فدرال نفت و گاز عراق» و «قانون شرکت ملی
نفت عراق» به تصویب هیئت وزیران رسیده و به مجلس ارائه شده است .البته پس از ارائة پیشنویس «قانون فدرال نفت
و گاز عراق» در سال  ،2007نظرهای تندی از سوی دولت محلی کردستان بیان شد؛ برای نمونه ،در  18آوریل سال
 2007در سمیناری در شهر دوبی به ریاست آشتی هورامی ،وزیر منابع طبیعی کردستان ،با حضور تعداد زیادی از
نمایندگان مجلس عراق ،متخصصان حوزة نفت ،کارشناسان و نمایندگان دولت محلی کردستان ،وی این قانون و چهار
الحاقیة آن را مردود دانست و آن را بعثی ،ملیگرایانه و تعصبجویانه خواند (همان).
 .2کشمکشهای سرزمینی مبتنیبر سر تفاسیر متفاوت از قانون اساسی

قانون اساسی عراق در سال  2005با هدف اجماع بین قومیتها و مذاهب مختلف از جمله شیعیان ،اهل سنت و کردها به
تصویب رسید .در قانون اساسی عراق ،دو مادة  109و  110تا حدی مرزها و حیطة قانون نفت و گاز را مشخص کرده
است .مادة  109قانون اساسی مالکیت نفت و گاز را در «همة مناطق و استانها» در «تملک مردم عراق» میداند و مادة
« 110دولت فدرال» را مسئول ادارة امور و نفت و گاز استخراجشده از چاههای «فعلی» میشمرد .عبارت فعلی در مادة
 110به بروز اختالفاتی در این زمینه منجر شده است (خواجوی.)1390 ،
 .3کشمکشهای سرزمینی مبتنیبر چگونگی توزیع درآمدهای حاصل از نفت

یکی دیگر از محورهای اختالف بین دولت مرکزی و دولت کردستان ،موضوع «چگونگی توزیع و تسهیم درآمدهای
نفتی» است .طبق «قانون نفت و گاز عراق» ،درآمدهای نفتی به صندوقی واریز و از آنجا تقسیم میشود ،اما از نظر
کردها ،بهدلیل آنکه در رژیم گذشته در حق آنها اجحاف شده است ،باید نحوه و میزان توزیع درآمد تغییر کند .یک دلیل
آنها ،به «قلمرو میادین نفت و گاز» بازمیگردد که در محدودة سیاسی-اداری آنهاست .در این میان ،سنیهای عرب
که در رژیم گذشته همواره بر دیگر گروهها غلبه داشتند ،معتقدند این تبعیضها باید از بین برود و درآمدها براساس
«اولویتهای تعیینشده در دولت مرکزی» توزیع شود؛ زیرا قلمرو آنها میادین شایانتوجه نفت و گاز ندارد؛ بنابراین ،به
نفع آنهاست که دولت مرکزی تعیینکنندة اولویتهای الزم برای هزینة درآمدهای نفتی باشد .البته ارتباط نفتی بین
بغداد و دولت محلی کردستان ،برای مدتی کوتاه پس از توافق ژوئن سال  2009بهبود یافت .طبق این توافق ،درآمد
حاصل از صادرات به وزارت دارایی فدرال پرداخت میشود و  17درصد آن به دولت محلی کردستان تعلق میگیرد.
همچنین ،دولت فدرال اعتقاد دارد دولت محلی کردستان باید از سهم  17درصدی خود ،بخشی را برای بازپرداخت
تعهدات سرمایهگذاری به شرکتها بپردازد ،ولی دولت محلی کردستان با این مسئله مخالف است (همان).
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 .4کشمکشهای سرزمینی مبتنیبر وضعیت میدانهای نفت و گاز

«میدان نفتی تَق تَق» در سومین الحاقیة «قانون فدرال نفت و گاز» ،جزء میادین کشفشده و هنوز به مرحلة تولید
نرسیده ذکر شده است ،اما دولت محلی کردستان آن را جزء الحاقیة ( 4بلوکهای اکتشافی) دانسته و به همین دلیل
قرارداد مشارکت در تولید با «اداکس-جنل انرژی» منعقد کرده است .وضعیت «میادین گازی خورمور و چمچمال» نیز به
همین ترتیب است؛ این دو میدان گازی بهنظر دولت فدرال «جزء الحاقیة  »3ولی از نظر دولت اقلیم «جزء الحاقیة »4
هستند؛ بنابراین ،دولت اقلیم کردستان در اوایل سال  2007با «دانا گاز» (وابسته به نفت کرسنت) قرارداد منعقد کرده
است( 1خواجوی.)1390 ،
 .5کشمکشهای سرزمینی مبتنیبر اختالفات مرزی در مناطق نفتخیز بهویژه در «کرکوک»

این مورد نیز در قسمت «کشمکشهای سرزمینی عراق» بهطور مفصل شرح داده شد.
ب) کشمکشهای سرزمینی ناشی از اجرانکردن برخی از اصول قانون اساسی عراق

نهتنها واقعیتهای جغرافیایی و اجتماعی ،بلکه مواد مندرج در قانون اساسی عراق نیز نقشی بسزا در شکلگیری
کشمکشهای سرزمینی و تعیین سرنوشت اینگونه کشمکشها دارند؛ برای مثال ،برخی از اصول قانون اساسی عراق
مانند مادة « 140قانون اساسی دائم» تاکنون اجرایی نشده است .این قانون که دربارة «مناطق تعریبشده» و «مورد
منازعه بین گروههای عراقی» است ،شامل سه مرحله میشود .1 :عادیسازی :بازگشت ساکنان کرد ،ترکمن و مسیحی
به «کرکوک» .2 ،سرشماری از ساکنان قانونی شهر .3 ،همهپرسی .مرحلة اول قرار بود تا  2007/03/29و مرحلة دوم در
 2007/07/31و مرحلة سوم در ( 2007/11/15اواخر آبان سال  )86انجام گیرد ،اما تاکنون به دالیل مختلف اجرایی نشده
است (اطالعات راهبردی .)34 :1386 ،همچنین« ،دادگاه عالی فدرال» در انجام وظیفة خود ضعیف عمل کرد و حتی
درمورد مادة  58قانون موقت و مادة  140قانون دائمی این کشور در زمینة «کرکوک» و مناطق مورد منازعة کردها،
اعراب و ترکمنها نتوانست موضوع را حل و فصل کند .هرچند عراق براساس مادة اول قانون اساسی ،نظام «جمهوری
پارلمانی ،دموکراتیک و فدرال» دارد ،در حال حاضر فقط «اقلیم کردستان» در عراق بهعنوان یک واحد فدرال ایجاد شده
است .از اینرو ،در دیگر مناطق عراق بهدلیل عدم شکلگیری ایالتهای فدرال ،قدرت بهصورت متمرکز اعمال میشود و
تفکیک اختیارات و صالحیتها بین مرکز و این مناطق وجود ندارد؛ بنابراین ،بهجز اقلیم کردستان که ادارات ،ارگانها و
نهادهای قانونی ویژة خود را دارد ،در دیگر مناطق سنی و شیعهنشین ،همان «مجلس مرکزی عراق» قانونگذاری میکند
و رئیسجمهور و نخستوزیر ،همان رئیسجمهور و نخستوزیر کل عراق هستند (ساعی و مرادی .)46 -45 :1390 ،البته
براساس مادة  116قانون اساسی ،هر استان یا بیشتر با درخواست برگزاری همهپرسی با یکی از دو شیوة زیر حق تشکیل
یک منطقه را دارد .1 :درخواست یکسوم اعضای یکی از شوراهای استانی که خواستار تبدیل به منطقه است.
 .2درخواست یکدهم از نمایندگان هر استان که خواستار تبدیل به منطقه است .البته این اصل تاکنون اجرا نشده است.

نتیجهگیری
شکلگیری عراق ،بهعنوان «پدیدهای ساختگی» ،محصول تعیین مرزهای آن از سوی انگلیس است که در آن اعراب
(شیعه و سنی) ،کردها و ترکمنها کشوری بهنام عراق را تشکیل دادند؛ بنابراین ،بافت اجتماعی متنوع عراق بر سیاست
 .1با توجه به عبارت «فعلی» در مادۀ  110قانون اساسی دائم عراق.
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داخلی و خارجی این کشور تأثیر گذاشته است .مهمترین شکاف ،بروز «کشمکشهای سرزمینی» و «قلمروخواهی»
بهویژه در شمال عراق است که با متغیرهای «سرزمین»« ،قومیت» و «سیاست» بهشدت در هم آمیخته است؛ مانند
ادعای مالکیت سرزمینی  16منطقه از سوی کردها .این ادعا شامل برخی از مناطق «والیات موصل»« ،کرکوک»،
«صالحالدین» و «دیاله» است که روی خطی کشیدهشده از «شهرستان سنجار» تا «شهرستان خانقین» واقعاند .براساس
پژوهش حاضر ،اختالف بین حکومت مرکزی و مناطق تابعه بیشتر ناشی از «اختالف در اختیارات بین حکومت مرکزی و
حکومت منطقهای»« ،مشکل همزیستی بین گروههای مذهبی و نژادی»« ،اختالف بر سر منابع سطحی و زیرسطحی» و
درنهایت «رشد احزاب سیاسی» است ،اما اختالف بر سر «کرکوک» مهمتر از دیگر اختالفهاست؛ زیرا این استان ،پس
از بصره دومین میدان نفتی بزرگ عراق است و در اختیارداشتن آن ،به مدیریت نفتی «کرکوک» و کنترل و نظارت بر
ثروتهای ناشی از درآمد آن منجر میشود .این استان در دورة صدام بر اثر «سیاست تعریب» و «کوچ اجباری» کردها و
ترکمنها و جایگزینکردن آنها با اعراب ،دچار تغییر در بافت جمعیتی شد ،اما پس از سرنگونی صدام ،کردها توانستند بر
بخشهایی از «کرکوک» تسلط یابند و با برقراری نظام فدرال در عراق ،خواستار اجرای مادة  140قانون اساسی و الحاق
«کرکوک» به اقلیم کردستان شوند .حکومت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به دو دلیل از بحث «قلمروخواهی» بهره
میبرند :نخست اینکه «قلمروخواهی کرکوک» از جنبة مادی حائز اهمیت است؛ زیرا تقریباًً شامل  40درصد نفت عراق
میشود و حاکمیت بر آن ،گروه حاکم را بسیار قدرتمند میسازد .دوم اینکه بهرهبرداری از مفهوم «قلمروخواهی» روشی
برای کنترل و ادارة سرزمین و جامعة مردمی آن است .حکومت خودمختار کردستان در شمال عراق ،همواره بر سر مسائل
متعدد در حوزة نفت و گاز با دولت مرکزی اختالف و کشمکش داشته است؛ مانند «اختالف در مفاد قانون نفت و گاز
عراق»« ،تفاسیر متفاوت از قانون اساسی»« ،نحوة توزیع درآمدهای نفتی»« ،اختالف در معرفی وضعیت میادین نفت و
گاز»« ،اختالفات مرزی در مناطق نفتخیز بهویژه در کرکوک» .دولت محلی کردستان در راستای «قلمروخواهی
کرکوک» دست به اقداماتی زده است؛ مانند بازگرداندن کردها به «کرکوک» ،انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید نفت و
گاز در میادین واقعشده در «کرکوک» و «موصل» .اما الحاق احتمالی «کرکوک» به کردستان ،به زیان اعراب سنی
محصور در منطقة بدون نفت خواهد بود و مخالفت آنها را در پی خواهد داشت؛ بهطوریکه اعراب شیعه در جنوب و
حکومت مرکزی نیز با الحاق «کرکوک» به کردستان مخالفاند و آن را به زیان منافع ملی و محلی خود و سبب افزایش
قدرت اقلیم کردستان میدانند.
درنهایت« ،سرزمین» بهعنوان یک واقعیت جغرافیایی« ،قومیت» بهعنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی و «سیاست»
نقشی مهم در شکلگیری و تعیین سرنوشت کشمکشهای سرزمینی و قلمروخواهی در شمال عراق داشتهاند .در این راستا،
مواد مندرج در قانون اساسی عراق ،مانند اجرایینشدن مادة  140قانون اساسی و حل و فصل نشدن مناطق مورد منازعة
کردها ،اعراب و ترکمنها بهوسیلة دادگاه عالی فدرال جایگاهی ویژه دارد .همچنین ،از آنجاکه «اقلیم کردستان» تنها واحد
فدرال عراق است و دیگر استانها بهرغم وجود اصل  116قانون اساسی ،تاکنون نتوانستهاند واحد فدرال دیگری تشکیل
دهند ،این موارد در عدم توازن قدرت و روابط بین گروههای قومی عراقی در کشمکشهای سرزمینی مؤثر بوده است.
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