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هــذا التقريــر هــو نتــاج بحــث أکادميــي قامــت بــه مٶسســة الــرق األوســط للبحــوث زهــاء ســنة کاملــة مــع 
الجهــات املحليــة يف كركــوك. ويهــدف التقريــر إلــی جمــع األطــراف الفاعلــة ملناقشــة حلــول عمليــة معــارصة 
والتــي مــن شــأنها أن تســهم يف أيجــاد حــل لقضيــة كركــوك التــي وصلــت إلــی حالــة مــن الجمــود. ومــن املهــم 
ــة  ــن ملحافظ ــع الراه ــی أن الوض ــوح عل ــق و بوض ــة تتف ــة يف املحافظ ــات املحلي ــة الجه ــی أن  کاف ــارة ال اإلش
كركــوك، أي کمنطقــة متنازعــة عليهــا، ال يشــکل حــا لهــا وأن القضيــة يجــب أن تحــل عــن طريــق إتبــاع عمليــة 

سياســية جامعــة. 

نحــن نأمــل أن يتخــذ هــذا التقريــر کوثيقــة عمــل ميکــن مــن خالهــا إثــارة النقــاش حــول مســتقبل محافظــة 
كركــوك. هــذا وينبغــي علــی املمثلــني السياســيني الرئيســيني يف املحافظــة أن یتبعــوا مروعــا سياســيا جديــدا 
ــم هــم  ــع رســم مســتقبل هــذه املحافظــة يف أيديه ــة املطــاف، تق ــه، يف نهاي ــر مســتقبل املحافظــة ألن لتقري
ــی أرض  ــة عل ــة األمني ــج موحــد سیســاعد الوضــع الســيايس املضطــرب والحال ــی نه وحدهــم. إن التوصــل إل
الواقــع، ومــن شــأنه أيضــا تقليــل إحتــامالت ظهــور توتــرات يف املســتقبل وتوفــر العــزم الــازم للوصــول إلــی 

حلــول سياســية بشــأن ســائر املشــاکل يف العــراق. 

ــة رئيســية. وهــذا  ــة وإبرازهــا کقضي ــذه القضي ــة له ــة عالي ــاء أولوي ــوك إي ــادات السياســية يف كرك ــی القي عل
ــن خــال مامرســة  ــاور والتواصــل وم ــن التح ــق مســتويات أفضــل م ــن خــال تحقي ــازه م ــط إنج ــن فق یمک
الضغــط علــی األطــراف املعنيــة وكذلــك إتخــاذ أجــراءات بنــاء الثقــة. کل هــذا يجــب أن يتــم بهــدف إيجــاد 
حلــول ســليمة لقضيــة كركــوك. مــن الــرورة اإلشــارة إلــی أن توصــل األطــراف مــن داخــل املحافظــة إلــی حــل 
ــد األرادة السياســية الازمــة ملعالجــة  ــة  و کــام مــن شــأنه أيضــا أن يول ــة قبولي ــة ســيزيد مــن إحتاملي للقضي

القضيــة بطريقــة تعــود بالنفــع علــی کل األطــراف.  

تكفلــت مٶسســة الــرق األوســط للبحــوث متويــل املــروع بنفســها. وتــود املٶسســة أن تشــکر املحاوريــن 
الذيــن كرســوا جــزءا مــن وقتهــم الثمــني لتقديــم املعلومــات والتحاليــل واملشــورة، وتــود املٶسســة أن تشــکر 
ــود املٶسســة أيضــاأن تشــکر  ــه وإســتضافته ألطــاق املــروع ،کــام وت مجلــس محافظــة كركــوك علــی تعاون

فريقهــا الباحثــني إلنجازهــم هــذا التقريــر بــكل إخــاص و حياديــة مهنيــة.  

تمهيد
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یمتــاز العــراق بأنــه بلــد املشــاکل املعقــدة والدامئــة، وأحــدی أعقــد املشــاکل يف هــذا البلــد هــي مشــکلة النــزاع 
علــی محافظــة كركــوك الغنيــة بالــروات الطبیعيــة. وبالرغــم مــن وصــول العــراق إلــی دســتور دائــم وإتفاقــات 

سیاســیة إضافيــة، فــإن النــزاع علــی املحافظــة الزالــت قامئــة.

وقــد أدت األحــداث التــي وقعــت عــام 2014، وخصوصــا بعــد الــروز املفاجــئ لتنظيــم الدولــة اإلســامية يف 
العــراق و الشــام (داعــش)، و ماتبعــه مــن إنتقــال الســيطرة األمنيــة يف أکريــة املناطــق املتنــازع علیهــا، إلــی 
ــة  ــة يف محافظ ــة واإلداري ــیة واألمني ــب السیاس ــة الجوان ــن دینامیكي ــدوره م ــر ب ــد غ ــع جدي ــتحداث وض إس
ــا، إحــدی أعقــد املشــاکل  ــازع علیه ــة السیاســية املتعلقــة بکركــوك واملناطــق املتن كركــوك. يعــد حــل املعضل
املزمنــة بخصــوص األرض التــي یعــاين منهــا العــراق. بالرغــم مــن أن عــدة مشــاریع وإســرتاتیجیات قــد هيــأت 
وقدمــت بشــأنها مــن قبــل هیئــات محليـــة ودوليــة، وعلــی أي حــال، مــع التغيــر العميــق يف الوضــع األمنــي 
والســیايس الــذي صاحــب أحــداث عــام 2014، بــات مــن املهــم تحدیــد مــا إذا کانــت هنــاك فرصــة مٶاتيــة 
إلدارة مقــود األحــداث يف مســألة کركــوك بأتجــاه یــٶدي إلــی حلــول توفيقيــة بــني الخليــط الســکاين التــي تتميــز 

بــه كركــوك ویــرز يف تکوینــە العرقــي ونســیجه اإلجتامعــي. 

ومــن األهميــة القصــوی أن تفهــم و يؤخــذ  بــآراء وأفــکار  األفــراد املحليــني وعلــی أرض الواقع، حيــث أن الحلول 
املقدمــة مــن (أهــل مکــة الذیــن هــم أدری بشــعابها) تعتــر األهــم يف ضــامن الســام الدائــم واإلســتقرار الثابــت 
ــیفتح  ــات س ــذه الدینامیكي ــا له ــام صائب ــب أن تقیي ــات. وال ری ــراق واإلنتامئ ــة األع ــة  املتنوع ــذه املحافظ له
الطريــق نحــو الوصــول إلــی قناعــات و تأسیســات بشــأن إمکانيــة إیجــاد حــل سیاســی وبالتــايل بیــان صــورة 

ومامــح مثــل هــذا الحــل مــن خالهــا. 

ويف الوقــت الــذي ال یهــدف هــذا التقريــر إلــی بيــان خلفیــات وحيثیــات الواقــع املوجــود هنــاك، فإنــه البــد مــن 
اإلشــارة إلــی بعــض العوامــل الرئیســیة يف هــذا املجــال، حيــث أن التاريــخ یلعــب دورا حيويــا يف بیــان وجهــات 
النظــر املختلفــة التــي مــن خالهــا يــروي املمثلــون السیاســیون تصوراتهــم، مثلــام تفعــل األحــداث بعــد ســقو ط 
املوصــل. إن تلــك األحــداث التــي مل یســبق لهــا مثيــل يف املنطقــة قبــا، قــد غــرت کثــرا مــن املجــری التاریخــي 
ــزم  ــها وتل ــرض نفس ــن األرض تف ــدة ع ــق جدی ــت حقائ ــوك وخلق ــتقبا يف كرك ــداث مس ــيأخذه األح ــذي س ال
أخذهــا بنظــر األعتبــار. کــام إن هــذه األحــداث قــد أعــادت كركــوك مــرة أخــری إلــی واجهــة األحــداث، ويف 
ــح  ــرا، تصب ــة يف بغــداد توت ــم كوردســتان والحکومــة املرکزي ــزداد العاقــات بــني حکومــة إقلي ــذي ت الوقــت ال

كركــوك محــورا رئيســیاً للمفاوضــات بــني الطرفــني.

مــن املعلــوم أن املــادة (140) مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 تتضمــن آليــة کفيلــة لحــل مســألة كركــوك، 
ــی مواقــع التناقــض  ــة بالثغــرات والهفــوات، ومــن الســهل الوصــول إل لکــن املــادة مکتنفــة بالغمــوض ومليئ
الکامنــة  فیهــا. ويف الوقــت الــذي هنــاك إتفــاق عــام و واســع علــی اآللیــات الــواردة فــی املــادة الدســتورية، 
ــو  ــا نح ــي قدم ــدم يف امل ــراز أي تق ــت إح ــد عرقل ــا ق ــة منه ــب خاص ــی جوان ــیة عل ــات السیاس ــأن الخاف ف

تنفيذهــا. 

١. مقدمة
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کــام أن هنــاك إرادة ضعيفــة جــدا للســر بهــا إلــی النهايــة وحــل مشــكلة املحافظــة، وهكــذا فإنــه رغــم مــي 
عــر ســنوات علــی کتابــة الدســتور فــإن الوضــع يف كركــوك مــازال علــی حالــه دون تغيــر. ومــع أن التاريــخ 
املحــدد واملتفــق عليــه، أي کانــون األول لســنة 2007، قــد إنقــى، فــإن هــذه املــادة الزالــت تعتــر األســاس 

الوحيــد الــذي یبنــی علیــه أي إطــار جديــد للحــل.

وإنــه ملــن البديهــي بــأن إي حــل ســیايس ملشــکلة مــا یجــب أن  يســتند قبــل کل شــئ إلــی إرادة سیاسيـــة قويــة 
وناجحــة، والبــد أن تتبــادل األطــراق التنــازالت والحلــول الوســط بشــأنها، وهــذا يشــمل الــکل دون إســتثناء، 
وخصوصــا املمثلــون املحليــون يف كركــوك. ويف الوقــت الــذي یقــر کل طــرف بأنــه البــد الوصــول إلــی حــل بهــذا 
الشــأن، وأن الحــل هــو حاجــة ملحــة، یاحــظ أن االرادة الازمــة لتحقيــق الحــل ضعيفــة. وکــام یقــول بيــرت بارتو 

بخصــوص هــذه املســألة “الرتکيــز لحــد اآلن هــو بإتجــاه إدارة الــراع وليــس حــل املســألة.”1

إن إســتمرار حالــة الوضــع الراهــن يف كركــوك لحــد األن، ناجــم عــن إخفــاق املمثلــني املحليــني يف إقــرتاح حلــول 
بديلــة مبنيــة علــی إعــادة النظــر الواقعيــة يف مصالحهــم اإلجتامعيــة والسیاسيـــة لكافــة املجتمعــات الكركوكيــة. 
وحاملــا یتــم التغلــب علــی مثــل هــذه املصالــح خــال الســیر و انتهــاج ســلوك تصالحــي، فإنــه مــن املمکــن 
ــد لتحقيــق هــذا  ــة بشــأن مســتقبل كركــوك، وهــذا هــو الســبيل الوحي ــة وواقعي الوصــول إلــی حلــول عري

الهــدف وال بديــل لــە قطعــا.

ويجــب أن يكــون معلومــا لــدی الجميــع بــأن أي إســتقرار يف كركــوك غــر قابــل للتحقيــق مــامل يتــم الوصــول 
إلــی إتفــاق سیاســی بشــأن املدينــة، کــام أنــه أيــة خطــوات مســتقبلية البــد أن یســبقها إجــامع عــام علــی وضــع 
ــد حــدود  ــی تحدی ــوا لحــد اآلن إل ــني السیاســني مل يتوصل ــل. وواضــح أن املمثل ــی کام ــار قانون املســألة يف إط

مشــرتکة، بــل إنهــم عملــوا علــی إبقــاء األوضــاع راكــدة هنــاك.

ــر  ــر فأك ــألة أک ــد املس ــأنهام تعقي ــن ش ــية م ــول السیاس ــق الحل ــل و تعوي ــن أن تأجي ــر يبی ــذا التقري أن ه
ــن  ــرة م ــه يف حــاالت کث ــة بأن ــت التجــارب املاضي ــد أثبت ــی الحــل يف املســتقبل. ولق ــا مســتعصية عل وتجعله
الراعــات العرقيــة والحدوديــة املامثلــة کان مــن األفضــل عــدم تأجيــل أو تأخــر املســائل الخافيــة املعقــدة 
وعــدم وضــع العــي أمــام الحلــول املقدمــة بشــأنها أو اإلحجــام عــن تقديــم آليــات للوصــول إلــی حلــول لهــا 

علــی أقــل تقديــر.2

وهــذا یســتلزم طــرح کل القضایــا املرتبطــة بالوضــع النهــايئ لكركــوك علــی بســاط البحــث، مبحــاذاة التحــرك 
بإتجــاه إجــراء األسســتفتاء املتفــق عليــه بشــأن املحافظــة، إلــی جانــب إحــرتام النتائــج التــي ســتتمخض عنهــا 
وتطبيقهــا بإخــاص. األمــر الــذي يتتبــع أيضــا، وکمهمــة فوريــة وبالغــة األهميــة، قيــام الاعبــني السياســيني يف 
كركــوك بالجلــوس معــا علــی مائــدة الحــوارات مســلحني بقناعــات کاملــة مبنيــة علــی األســتعداد التــام لتقديــم 
التنــازالت والوصــول إلــی حلــول الوســط التــي مــن شــأنها تحقيــق حــل تفــاويض طويــل األمــد يــريض الجميــع. 
وختامــا، فــإن مصــر كركــوك هــو يف املحصلــة بيــد الكركوكيــني أنفســهم الذيــن بيدهــم القــرار األخــر بشــأن 

محافظتهــم.

 1- پيرت بارتو، “ التصارع مع وحدة أمة: النزاعات علی الحدود الداخلية يف العراق”، إنرتناشنال أفرس، 8٦، رقم ٦ (2010)، صفحة 1343.

2- الري هاناور و لوريل ميلر، “ حل قضية كركوك: الدروس املستفادة من تسوية النزاعات علی األرايض والنزاعات العرقية السابقة”، راند (2012)، صفحة 54
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ــني  ــة ب ــرات القامئ ــردة التوت ــات املتم ــتغلت الجامع ــات، إذ اس ــث باإلضطراب ــوك الحدي ــخ کرك ــف تاري يتص
الطوائــف الدينيــة والعرقيــة املختلفــة واعتروهــا وضعيــة هشــة مامئــة لتفاقــم الخافــات يف هــذه املحافظــة.3 
ــی مســتويات ســجلت خــال ســنوات الــراع الطائفــي يف فــرتة 2007-200٦، 4  واالن مــع إرتفــاع العنــف إل

أصبــح مســتقبل كركــوك وملــرة أخــری محــط األنظــار. 

تحتضــن كركــوك و منــذ أمــد بعيــد عــددا مــن القوميــات کالكــرد والرتكــامن والعــرب باإلضافــة إلــی األقليــات 
األخــرى، وبســبب هــذا التنــوع الدميوغــرايف فــأن لتاريــخ هــذه املدينــة روايــات متضاربــة وهــذا بــدوره يعتــر 

عائقــا أمــام إتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها أن تســهل التوصــل إلــی حــل ســيايس لکركــوك. 

 النــزاع الســيايس الحــايل حــول كركــوك يرتكــز عــى الســيطرة الجغرافيــة واإلداريــة للمدينــة واملحافظة، والســؤال 
ــة.  ــة املركزي ــتان أم الحكوم ــم كوردس ــة إقلي ــلطة حكوم ــت س ــوك تح ــع إدارة كرك ــب أن تق ــو إذا كان يج ه
بالرغــم مــن أن الدســتور العراقــي لســنة 2005 يتضمــن أحكامــا لتســوية األوضــاع ليــس يف كركــوك فحســب 
ــألة مل  ــادة 140، إال أن املس ــه يف امل ــوص علي ــو منص ــا ه ــب م ــا حس ــازع عليه ــق املتن ــع املناط ــا يف جمي وإمن
ــي کانــت مــن املفــرتض تنفيذهــا يف شــهرکانون األول ســنة 2007  ــل وأصبحــت هــذه املــادة الت تحــل بعــد ب
موضــع خــاف بــني بغــداد وأربيــل. مــع أن املــادة 140 مــن الدســتور العراقــي تتضمــن ثاثــة مراحــل تتمثــل 
بالتطبیــع واالحصــاء واالســتفتاء، لکنهــا فشــلت يف تنــاول عــدد مــن القضايــا املهمــة کأهليــة التصويــت والحــدود 
اإلداريــة لعمليــة اإلســتفتاء العــام وســٶال اإلســتفتاء. الغمــوض الــوارد يف املــادة الدســتورية وعــدم توفــر اإلرادة 
ــی حــل ســيايس ملســألة کركــوك. هــذا  ــق التوصــل إل ــة هــي أمــور تســببت يف عــدم تحقي السياســية املطلوب
باإلضافــة إلــی أن بغــداد تــری أن أي حــل ســيايس لکرکــوك لصالــح الکــورد ســوف يکــون مبثابــة نقطــة إنطــاق 

نحــو اإلســتقال. 

مدينــة کركــوك لهــا تاريــخ طويــل ومضطــرب، ومــن الــرورة اإلشــارة إلــی املراحــل واملنعطفــات املهمــة التــي 
مــرت بهــا هــذه املدينــة ألن ذلــك لــه دور هــام لفهــم الخافــات الحاليــة والتــي تســتخدم يف الغالــب إلســناد 

الرمــوز و الــرود التاريخيــة.   

3- إيليزابيث فريس و کيمريل وستولتز، “مستقبل كركوك: اإلستفتاء العام وتأثراتها املحتملة علی النزوح”، مٶسسة بروکينغز- جامعة برن (2008) صفحة 8.
http://rudaw.net/english/  :4- أنظر: “محافظة كركوك تنر تقريرا عن حدد الضحايا لسنة 2014”، شبکة روداو اإلعامية، 2كانون الثاين، متوفر علی

middleeast/iraq/02012015، تم اإلطاع عليها يف 15كانون الثاين،2015.

٢. كركوك: تأريخ مضطرب
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مؤسسة الشرق األوسط للبحوث

تغير الحدود 

إن تحديــد كركــوك کمنطقــة مهمــة إلنتــاج النفــط يف أوائــل القــرن العريــن جعلــت منهــا وجهــة إقتصاديــة 
مهمــة للهجــرة نحوهــا، حيــث تــم إرســال أعــداد هائلــة مــن العوائــل، يف الغالــب مــن القوميــة العربيــة، إىل 
كركــوك بعــد إکتشــاف النفــط فيهــا،5 وهــذا بــدوره غــر دميوغرافيــة كركــوك بشــکل ملحــوظ. هــذا التغيــر 
الدميوغــرايف تزامــن وبصــورة تدريجيــة مــع عمليــة تغيــر الحــدود اإلداريــة لكركــوك والتــي نفــذت هــي األخــری 
ــی أجــراء  ــم’ وهــذا أدی إل ــوك اىل ‘التأمي ــر اســم محافظــة كرك ــم تغي ــام 1972 ت ــي ع لداوعــي سياســية. فف
العديــد مــن التغيــرات عــى الحــدود اإلداريــة للمحافظــة مــن قبــل النظــام البعثــي. حيــث تــم رســميا يف عــام 
ــا فصــل مناطــق ذات  ــوك وتبعته ــن كرك ــة م ــري الکوردي ــن مناطــق جمجــامل و كار وكف 1975 فصــل کل م
أغلبيــة ترکامنيــة كطوزخورماتــو التــي ألحقــت مبحافظــة صــاح الديــن. جديــر بالذکــر أن الهــدف مــن تغيــر 
الحــدود اإلداريــة للمحافظــة کان للتقليــل مــن حجــم األغلبيــة الكورديــة يف املحافظــة، وهــذا التغــر يف الحــدود 
ــر  ــم تقليــص مســاحة كركــوك بشــکل کب ــة املحافظــة. فقــد ت ــی جغرافي ــر و بشــکل ملحــوظ عل ــة أث اإلداري
حيــث کانــت يف عــام 1950 عــرون الــف (20000) كيلــو مــرت مربــع (كــم2) ولكــن قلصــت مســاحتها إلــی ( 

9٦79 كــم2) يف مطلــع القــرن الحــادي و العــرون.٦

تغيير الديموغرافية

ــد  ــل وتهجــر وإســتبدال وتري ــذاك برتحي ــة آن ــة العراقي ــة، قامــت الحکوم ــر الحــدود اإلداري ــة إىل تغي إضاف
النــاس يف هــذه املحافظــة. وبالرغــم مــن أن عمليــة التغيــر الدميوغــرايف يف كركــوك يرجــع تاريخهــا إلــی بدايــات 
عــام 1920 حيــث تــم إســتثامر النفــط فيهــا بشــکل منظــم، ولكــن زادت حــدة هــذه العمليــة بوصــول حــزب 
البعــث إلــی الســلطة عــام 19٦8 عــن طريــق اإلنقــاب. إن سياســة التعريــب التــي إعتمدهــا صــدام حســني 
ســببت تغيــرات مجتمعيــة أخــری، حيــث عانــی الكــورد والرتكــامن يف كركــوك مــن سياســة التريــد و الرتحيــل 
القــري، کــام ووفــرت لعوائــل عربيــة، يشــار إليهــم بأســم ‘العــرب الوافديــن’، حوافــز ماليــة (وصلــت إلــی 
عــره  االف دينــار عراقــي، مــا يعــادل ثاثــني الــف دوالر) بغيــة االنتقــال إىل املدينــة والعيــش فيهــا واإلســتيطان 
علــی األرايض التــي تــم إخاؤهــا حديثــا حينــذاك.7 يجــدر باإلشــارة إلــی أن عمليــة “التعريــب” وصلــت ذروتهــا 
ــراق بســبب  ــخ الع ــن تاري ــة م ــرتة مظلم ــا ف ــرتة بأنه ــات و التســعينات. و توصــف هــذه الف ــرتة الثامنين يف ف
حمــات اإلبــادة الجامعيــة واملعروفــة بحمــات األنفــال التــي إرتکبهــا النظــام البعثــي ضــد الکــورد والتــي راح 
ضحيتهــا مــن مائــة الــف إلــی مائتــي الــف مواطــن كــوردي. باإلضافــة إلــی ذلــك وبعــد إنشــاء املنطقــة (املــاذ) 
اآلمنــة يف أواخــر عــام 1991، إســتمرت عمليــات الرتحيــل القــري يف كركــوك التــي کانــت تقــع خــارج حــدود 
املــاذ اآلمــن، حيــث وصلــت حــاالت الرتحيــل إلــی مايقــارب الــف حالــة يف الشــهر الواحــد وإســتمرت علــی 

هــذا املنــوال لغايــة عــام 2003. 8

5- دينيس ناتايل، “ معضلة كركوك”  أيثنوبولتيکس، رقم 7 (4)، (2008) صفحة 434
٦- ليام أندرسون و گاريث ستانسفيلد،  األزمة يف كركوك: إثنوسياسية الراع واملساومة(فيادلفيا: يب، إي أن أن، 2009) صفحة30. 

7- ديفيد رومانو، “مستقبل كركوك”  اإلثنوبولتيکس، ٦رقم(2)، صفحة 2٦٦.

8- ديفيد رومانو، “مستقبل كركوك”  اإلثنوبولتيکس، ٦رقم(2)، صفحة 2٦٦.
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ــة حــول عــدد ســکان  ــات موثوق ــة جمــع بيان ــرة تســببت يف عــدم إمکاني ــة الکب هــذه التغــرات الدميوغرافي
املحافظــة، فــامزال اإلحصــاء العــام لعــام 1957 يعتــر املــٶرش األکــر دقــة لدميوغرافيــة كركــوك، فاإلحصــاءات 
ــت تحــت إرشاف  ــا إجري ــة إلنه ــر غــر موثوق ــام 1997 تعت ــام 1977 وع ــت يف ع ــي أجري ــة األخــری الت العام
النظــام البعثــي.9 عــاوة علــی ذلــك، اإلحصــاء الــذي کان مــن املفــرتض أجــراٶه کجــزء مــن املــادة 140 مــن 
الدســتور العراقــي أصبــح مــن النقــاط الخافيــة الرئيســية، وميکــن تلخيــص الســبب الرئيــي وراء هــذا الخــاف 
يف عــدم اإلتفــاق علــی إدراج القوميــة کســٶال يف عمليــة اإلحصــاء. وهــذا بــدوره أدی إلــی عــدم إجــراء اإلحصــاء 
ــوة  ــاط الق ــن نق ــا ستكشــف ع ــوك ألنه ــات يف كرك لحــد اآلن. هــذه النقطــة أصبحــت موضــع خــاف املکون
والضعــف ملجتمعــات كركــوك املختلفــة، لهــذا ولحــد األن ال تتوفــر أي معلومــات حديثــة حــول عــدد ســكان 

مدينــة كركــوك.

تأجيج التوترات
  

ــا  ــازع عليهــا وباألخــص كركــوك مــن القضاي ــة املناطــق املتن بعــد ســقوط نظــام صــدام حســني أصبحــت قضي
الخافيــة الرئيســية بــني أربيــل وبغــداد، ففــي أوائــل ســنة 2003 حدثــت تغيــرات ملحوظــة يف ســكان املدينــة 
حيــث غــادر مجموعــة مــن العــرب مدينــة كركــوك عندمــا بســطت القــوات الکورديــة ســيطرتها علــی املدينــة. 
كانــت هنالــك أيضــا مخــاوف كثــرة مــن ازديــاد مســتويات العنــف يف مرحلــة مبكــرة بعــد ســقوط صــدام،10 
ألن العديــد مــن ســکنة كرکــوك و خصوصــا الكــورد عــادوا ليجــدوا منازلهــم إمــا مدمــرة أو مشــغولة مــن قبــل 
العوائــل العربيــة التــي قدمــوا إلــی كركــوك. هــذه الحالــة أدت إىل إزديــاد حــاالت النزاعــات امللكيــة وذلــك ألن 
األرس الكورديــة و الرتكامنيــة رفعــوا دعــاوی للمطالبــة بإســتعادة منازلهــم وأراضيهــم التــي فقدوهــا يف الســابق. 
ــام أرغمــت بعــض  ــة بين ــن العــودة إىل ديارهــم األصلي ــدة م ــب الحــاالت مل تتمكــن األرس العائ ولكــن يف أغل
العوائــل العربيــة علــی اإلنتقــال لفســح املجــال للعوائــل العائــدة.11 الجديــر بالذکــر أنــە يف عــام 2004 أسســت 
ســلطة اإلئتــاف املٶقتــة هيئــة حــل نزاعــات امللكيــة العقاريــة بهــدف اإلرشاف عــى مطالبــات التعويــض بغيــة 

محــو آثــار عمليــة “التعريــب”. اال أن الهيئــة حلــت القليــل مــن الکــم الهائــل مــن القضايــا املعروضــة. 
ــة  ــة معارض ــذه العملي ــت ه ــي، واجه ــام البعث ــقوط النظ ــد س ــوك بع ــی كرك ــودة إل ــة الع ــص عملي ــام يخ في
شــديدة بأعتبارهــا أنهــا کانــت تنقصهــا التنظيــم، وأصبحــت عمليــة العــودة مصــدرا للقلــق لــکل مــن الرتکــامن 
والعــرب الذيــن ألقــوا اللــوم علــی الســلطات الکورديــة إلتباعهــا نهجــا غــر منتظــام يف عمليــة إعــادة التوطــني، 
ــر الدميوغــرايف لصالحهــم للفــوز يف أي  ــة التغي ــة بتســهيل عملي ــام األحــزاب السياســية الكوردي ــم اته کــام وت
ــارز، “عــدد ســکان محافظــة كركــوك  إســتفتاء يجــری يف املســتقبل. ويف هــذا الصــدد رصح ســيايس تركــامين ب

إزداد بشــکل كبــر بســبب عمليــة إعــادة توطــن الکــورد.”12

ولکــن مــن الــروري اإلشــارة إلــی صعوبــة إحتــواء تدفــق الکركوكيــني الذيــن تــم ترحيلهــم ســابقا قــرا مــن 
ــن  ــر ع ــض النظ ــوك. بغ ــی كرك ــوع إل ــل بالرج ــن العوائ ــرة م ــداد کب ــدأت أع ــام 2003 ب ــد ع ــة، فبع املحافظ
ــا نظــرا لعــدم  ــة مل يعــرتف به ــر، اال أن العملي ــة وراء عــودة هــذا العــدد الکب ــع السياســية واإلجتامعي الدواف

وجــود حكومــة معــرتف بهــا حينهــا.

كركوك: تأرخي مضطرب

9- ليام أندرسون و گاريث ستانسفيلد،  األزمة يف كركوك: إثنوسياسية الراع واملساومة(فيادلفيا: يب، إي أن أن، 2009) صفحة43.
http://www.hrw.org/ ،2015 10- أنظر: هيومن رايتس ووتش، “ العراق: تصاعد أعامل القتل والطرد يف كركوك”، تم اإلطاع عليه يف 4 كانون الثاين

iraq-killings-expulsions-rise-kirkuk/14/04/2003/news
11- إيليزابيث فريس و کيمريل وستولتز، “مستقبل كركوك: اإلستفتاء العام وتأثراتها املحتملة علی النزوح”، مٶسسة بروکينغز- جامعة برن (2008) صفحة 9.

12- مقابلة مٶسسة الرق األوسط للبحوث يف 19 کانون األول 2014.
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مل يحــرز أي تقــدم ملحــوظ بشــأن حــل قضيــة كرکــوك منــذ عــام 2005 حتــی يومنــا هــذا. فبالرغــم مــن تنفيــذ 
جوانــب عــدة مــن املــادة 140 مــن الدســتور العراقــي، مثــل تشــکيل لجنــة املــادة 140 (وهــي هيئــة شــكلت 
لجمــع دعــاوی هيئــة حــل نزاعــات امللكيــة العقاريــة)، لكــن عمليــة التوصــل إلــی مرحلــة يکــون فيهــا إجــراء 

اإلســتفتاء ممکنــا لتســوية الوضــع النهــايئ لكركــوك أصابهــا الرکــود.
 

إزداد الوضــع يف كركــوك ســوءا بتقــارب املوعــد املحــدد والنهــايئ إلجــراء اإلســتفتاء، إي کانــون األول لســنة 2007. 
ــة  ــة مامئ ــا کأرضي ــوك وأتخذوه ــة يف كرك ــات املختلف ــات والديان ــردة تواجــد اإلثني ــات املتم إســتغلت الجامع
لتأجيــج العنــف الطائفــي. ويف العــام نفســه أصبحــت املدينــة مرتعــا للراعــات کــام وشــهدت أكــر حــاالت 

للوفــاة منــذ انــدالع حــرب الخليــج الثانيــة.13

ــاث  ــزا لألطــراف الث ــة رم ــد أصبحــت هــذه املدين ــط، فق ــة بالنف ــة غني ــن مجــرد مدين ــر م ــوك هــي أك كرك
الرئيســية املتنازعــة يف املدينــة؛ إنهــا ليســت رمــزا تجريديــا فقــط، بــل هــي متجــذرة يف الجوانــب االجتامعيــة 
والسياســية واالقتصاديــة التــي يتخذهــا کل مکــون يف كركــوك کأســاس لتفضيــل نفســه علــی املکونــات األخــری. 
يف الحــاالت التــي تتخــذ فيهــا املکونــات هكــذا رمــوز، مثــل كركــوك، کأســاس لثقلهــا وقيمتهــا، يصبــح إجــراء إي 

تفــاوض حولــه بالنســبة لهــم أمــر يف غايــة الصعوبــة.14

منــذ نيســان العــام املــايض و بعــد التغيــرات الکبــرة التــي تتابعــت يف أرجــاء العــراق، شــهدت العاقــات بــني 
املکونــات يف كركــوك توتــرات علــی نحــو متزايــد. مســألة كركــوك تعکــس مشــاكل العــراق ألنهــا تعتــر منوذجــا 
مصغــرا للعــراق. ســتبقی كركــوك مشــکلة رمزيــة للعــراق، ويتوقــف الوصــول إلــی إتفــاق بشــأن وضعهــا النهــايئ 
علــی بنــاء مســتوی عــال مــن الثقــة وإظهــار روح التعــاون بــني املکونــات املختلفــة يف املحافظــة. وکــام ســری 

الحقــا، فــإن أحــداث 2014 رمبــا قــد غــرت مصــر كركــوك إلــی حدکبــر.

www.iraqbodycount.org  2015 13- عدد الضحايا حسب أحصائيات منظمة ضحايا حرب العراق، تم األطاع عليه يف 10 کانون الثاين
14- ديفيد رومانو، “مستقبل كركوك”  اإلثنوبولتيکس، ٦رقم(2)، صفحة 271.
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إمتــداد ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية (الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام ســابقا) يف العــام املــايض إلــی 
العــراق، و ســقوط املوصــل يف العــارش مــن حزيــران يف العــام نفســه تســببا يف إحــداث إضطــراب يف الديناميكيــة 
الداخليــة للعــراق بشــکل مل يشــهد لــە مثيــل يف الســابق. متكــن هــذا التنظيــم مــن بســط ســيطرته عــى ثــاين 
ــدم صاعــق يف املوصــل هاجــم  ــد إحــراز تق ــي. وبع ــش العراق ــل للجي ــرار هائ ــة وســط ف ــدن العراقي ــر امل أك

مقاتلــوا هــذا التنظيــم مدنــا اســرتاتيجية أخــرى يف العــراق ومنهــا محافظــة ديــاىل. 

ــراق  ــي الع ــاىل رشق ــة دي ــن محافظ ــدءا م ــن األرايض ب ــعة م ــق شاس ــى مناط ــم ع ــيطر التنظي ــك، س ــد ذل بع
ــدادا إىل حلــب غــريب ســوريا. وهــذا بــدوره أظهــر الفشــل الهائــل لحکومــة العــراق يف مواجهــة حمــات  إمت
املجموعــات الجهاديــة املتطرفــة. ففــي غضــون أســبوعني فقــط، أســتحوذ التنظيــم علــی مســاحات واســعة مــن 
األرايض العراقيــة بســبب إخفــاق القــوات األمنيــة فيهــا وأصبحــت بغــداد علــی شــفا اإلنهيــار. وبــدا فيــام بعــد 

حظــور التنظيـــم واضحــا يف األنبــار ونينــوى وصــاح الديــن وديــاىل وكركــوك وبابــل وبغــداد.

ــه مســلحو  ــذي توجــه في ــم كوردســتان کانــت مختلفــة بعــض الــيء، ففــي الوقــت ال ــة يف إقلي ولکــن الحال
ــا، تقدمــت قــوات األمــن الکورديــة نحــو املناطــق املتنــازع عليهــا بــني بغــداد وأربيــل يف ظــل  التنظيــم جنوب

ــار قــوی األمــن العراقيــة.    انهي
مل تكــن ســيطرة قــوات البيشــمرگة علــی املناطــق املتنــازع عليهــا مجــرد إغتنــام فرصــة للكــورد، بــل وامنــا كانــت 
رضورة، ألن  قــوات االمــن العراقيــة تركــت مســاحات واســعة يف املناطــق املتنــازع عليهــا دون أي حاميــة، بينــام 
کان مســلحو التنظيــم يهاجمــون مناطــق عــدة يف أنحــاء العــراق فارضــني ســيطرتهم علــی األحيــاء و املــدن دون 
مقاومــة تذکــر. وبهــذا وقعــت مســؤولية حاميــة املناطــق املتنــازع عليهــا عــى عاتــق الكــورد واســتطاعت قــوات 
البيشــمرگة الكورديــة أن متــأل الفــراغ الــذي خلفــه الجيــش العراقــي عقــب انســحابه. ويجــدر باألشــارة إلــی أن 

تحريــك قــوات البيشــمرگة يف البدايــة جــاء بإتفــاق ضمنــي مــن بغــداد.

حدود جديدة

أدت أحــداث حزيــران العــام املــايض إلــی رســم حــدود جديــدة بطــول الــف و خمســون (1050) کــم، حــوايل  
الــف کــم منهــا حــدود تتقاســمها قــوات البيشــمرگة مــع الجــارة الجديــة الجهاديــة املتطرفــة، وحــوايل خمســون 
کــم منهــا تتقاســمه قــوات داعــش مــع قــوى االمــن العراقيــة، ووفقــا ملــا قالــە أمــني عــام وزارة البیشــمرگة تــم 

رســم خــط دفاعــي اســرتاتيجي جديــد يشــمل مناطــق: 
“نفط خانة،و خانقن، وجلوالء،و السعدية،و قره تبة، وجنوب وغرب طوز خورماتو، وجنوب وغرب كركوك. هذا 
باإلضافة إىل مناطق ديبگة،  ومخمور،وصوال إلی فيشخابور. وهذا الخط، الذي يبلغ طوله حوايل 1٠٥٠کم، يتم 

حاميته من قبل وحدات ٧٠ و٨٠  التابعة لقوات إقليم كوردستان، و وحدة التدخل الرسيع، وقوات اآلسايش 
و الزيرفاين. خالل األيام القليلة املاضية، عندما تخىل الجيش العراقي عن مواقعه، مبا يف ذلك مواقع القوات 

املشرتكة، تم ارسال تعزيزات من قوات البیشمرگة لتحل محل القوات األمنية العراقية  املنسحبة.”1٥

http://www.krg.org/a/d.aspx- ،2014 15- وزارة شٶون البيشمرگة “ أنسحاب قوات دجلة من كركوك”، تم األطاع عليه يف 24 ترين الثاين
?s=040000&l=12&a=51701

٣. كركوك بعد سقوط الموصل
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*صورة تقريبية لتواجد القوات العسکرية يف کانون الثاين لعام 2015

محافظــة كركــوك ليســت مســتثناة مــن القتــال الــذي أکتســح أنحــاء العــراق، أذ تخلــت قــواة األمــن العراقيــة 
عــن مواقعهــا تارکــة املحافظــة ذات األهميــة اإلســرتاتيجية وممتلکاتهــا النفطيــة بــا حاميــة، کــام وأنســحبت 
ــن  ــي، م ــوري املال ــابق، ن ــوزراء الس ــس ال ــارشة لرئي ــادة املب ــت القي ــت تح ــي كان ــة الت ــات دجل ــادة عملي قي
املحافظــة. تشــکلت قــوات دجلــة يف 3 متــوز،2012 وانتــرت يف أجــزاء مــن املناطــق املتنــازع عليهــا بقيــادة 
الفريــق الركــن عبداألمــر الزيــدي، الــذي کان يشــغل منصــب قائــد عمليــات محافظــة ديــاىل ســابقا. بالرغــم 
مــن أن هــذه القــوات کانــت متواجــدة يف کل مــن محافظــات كركــوك وديــاىل وصــاح الديــن، إال أن مجلــس 

محافظــة كركــوك رفــض وجودهــا يف قضــاء كركــوك.
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يف الوقــت الــذي إنســحبت فيــه قــوات دجلــة مــن تلــك املناطــق، تحركــت القــوات الكورديــة صــوب املناطــق 
ــة تســيطر علــی حــدود  التــي كانــت تســيطر عليهــا هــذه القــوات. ولكــن هــذا اليعنــي أن القــوات الكوردي
ــن  ــت كل م ــام 2014 وقع ــران ع ــن حزي ــارش م ــول الع ــك، فبحل ــن ذل ــس م ــى العك ــا. ع ــة بأکمله املحافظ
الحويجــة والــزاب والريــاض والعبــايس تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية فيــام أصبحــت مناطــق، مثــل 
ــم يبســط ســيطرتە عــى مســاحات  ــة. والزال هــذا التنظي ــارك ضاري ــورد، مرحــا ملع ــل ال ــه وت ــد الل ــا عب م
واســعة مــن املحافظــة مسســببا تقســيمها إلــی نصفــني؛ نصــف يســتحوذ عليــه التنظيـــم ويشــمل الحويجــة 
واألجــزاء الغربيــة مــن املحافظــة، والنصــف اآلخــر واملتمثــل بــرق املحافظــة، تســيطر عليــه قــوات البيشــمرگة. 
ولذلــك أصبــح مــا يقــارب 45% مــن مســاحة املحافظــة واقعــا خــارج نطــاق ســيطرة قــوات البيشــمرگة و قــوات 

الحكومــة العراقيــة. (انظــر إلــی الخريطــة رقــم 2)

قبــل عــام 2014، کانــت هنــاك حــدود عســکرية مبنيــة علــی أســاس األمــر الواقــع يف محافظــة كركــوك، حيــث 
ــم 1)، ومل تتخطــی  ــی الخريطــة رق ــر أل ــة (انظ ــة فاصل ــان کحــدود طبيعي ــال كاين دوم أتخــذت سلســلة جب
قــوات االمــن االتحاديــة شــامل رشق هــذا الخــط الــذي کان تســيطر عليــه قــوات البيشــمرگة وأصبحــت هــذه 

السلســلة تعــد مبثابــة “عالمــات غــر رســمية ملنطقــة محرمــة.”16

ــوب  ــن جن ــت األنظــار نحوهــا م ــوك مل متــي دون لف ــة عــى كرك ــوات الكوردي ــن الواضــح أن ســيطرة الق م
العــراق، أذ رصح هــادي العامــري، رئيــس منظمــة بــدر، يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف كركــوك مــا يــيل “ســتبقى 

قــوات البيشــمرگة يف كركــوك فقــط يف حــال حصولهــا علــی أذن رصيــح مــن الحكومــة يف بغــداد.”1٧

الوضــع األمنــي وکيفيــة التعامــل معــه أمــران يف غايــة األهميــة لتحقيــق اإلســتقرار األمنــي ملســتقبل كركــوك. 
فالتواجــد املســتمر لقــوات البيشــمرگة يف كركــوك يجــب أن يضفــی عليــه الطابــع الرســمي عــن طريــق اتفــاق 
رســمي بــني بغــداد وأربيــل. وهــذا مــن شــأنه أن يخفــف مــن حــاالت التوتــر کــام وسيســاهم يف توفــر حالــة 
ــة  ــن الناحي ــراق، “م ــة الع ــابق يف حكوم ــر س ــار  وزي ــدد أش ــذا الص ــوك. ويف ه ــتقرار لكرك ــن واالس ــن االم م

األمنيــة، هنــاك اآلن ســيطرة كورديــة، لكنهــا تفتقــد األســاس القانــوين.”1٨

عــى الرغــم مــن أنــه ســيكون مــن الصعــب سياســيا لبغــداد إضفــاء الطابــع الرســمي عــى الوضــع الراهــن، 
لكــن التوصــل إىل اتفــاق رســمي حــول تواجــد قــوات البیشــمرگة يف محافظــة كركــوك مــن شــأنه أن يعــر عــن 
وجــود رغبــة يف الحيلولــة دون  الوصــول إلــی حالــة ال ميکــن فيهــا إحــراز أي تقــدم يف املســتقبل. وينبغــي أن 

يتضمــن مثــل هکــذا اتفــاق االلتــزام التــام بالحفــاظ عــى كركــوك كمنطقــة منزوعــة الســاح.

1٦- مايکل نايت و أحمد عيل، “ كركوك يف مرحلة إنتقال: بناء الثقة يف شامل العراق” معهد واشنطن، تقرير سياسايت رقم 102، (2010)، صفحة 9.
17- هادي العامري، مٶمتر صحفي، كركوك، 2 أيلول 2014.

18- مقابلة أجرتها الرق األوسط للبحوث، أربيل، 27 اب 2014

كركوك بعد سقوط الموصل
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ــي هــذا  ــتقال. فف ــة نقطــة انطــاق نحــو االس ــد مبثاب ــة يع ــوردي يف املنطق ــرون أن التوســع الك ــری الكث وي
ــن املحتمــل أن  ــه م ــران 2014 ان ــراق، يف حزي ــم کوردســتان الع ــس إقلي ــارزاين، رئي الســياق رصح مســعود الب
ــە بعــد ســقوط  ــر لإلهتــامم أن يجــري الكــورد اســتفتاءا حــول االســتقال يف غضــون بضعــة أشــهر. ومــن املث
املوصــل بفــرتة وجيــزة، قــام رئيــس إقليــم كوردســتان العــراق بزيــارة ذات أهميــة رمزيــة إلــی كركــوك، مظهــرا 
ــة  ــار االقتصادي ــة إدراك اآلث ــی خلفي ــت عل ــتقال خف ــوات االس ــورد. إال أن دع ــة للك ــذه املحافظ ــة ه أهمي
ــاء  واألمنيــة التــي جلبتهــا هــذه املنطقــة. ففــي شــهر حزيــران، ومــع حــدوث األزمــة يف ســنجار وإدراك األعب
واملســؤولية الناتجــة مــن الســيطرة عــى مســاحات واســعة مــن األرايض وضــع حــداً لدعــوات اإلســتقال. فعلــی 
ســبيل املثــال، أستشــهد 33 وأصيــب 98 مــن قــوات البيشــمرگة يف كركــوك يف فــرتة مابــني حزيــران إلــی متــوز 

ــام 2014. 19 ع

النزوح الداخلي
  

ــة مــن  ــا هــو تدفــق أعــداد هائل ــم كوردســتان حمله ــي تولــت حکومــة إقلي ــدة الت ــاء الجدي أحــد أکــر األعب
ــم  ــوب إقلي ــني ص ــن النازح ــددة م ــات متع ــت موج ــران، 2014، توجه ــن 10، حزي ــداء م ــا. إبت ــني إليه النازح

ــورد. ــوذ الك ــع تحــت نف ــي تق ــأوى يف املناطــق الت ــن امل ــني ع كوردســتان باحث

ــت  ــوك کان ــة كرك ــزوح، فمحافظ ــرت بالن ــي تأث ــق الت ــة املناط ــن بقي ــوك ع ــا يف كرك ــال مختلف ــن الح ومل يک
ــردي األوضــاع  ــران لســنة 2014 بســبب ت ــل العــارش مــن حزي ــی قب ــرة مــن النازحــني حت تحتضــن أعــداد کب
ــا وصــل إىل (12،780)20  ــدد النازحــني داخلي ــر يف نيســان، 2014 أن ع ــر ن ــر تقري ــار. وذك ــة األنب يف محافظ
ــة للهجــرة، ازداد هــذا العــدد بشــكل كبــر إذ وصــل عــدد النازحــني يف  ــات املنظمــة الدولي و حســب إحصائي
ــث أن (94،782)  ــاين لســنة 2015، حي ــون الث ــول شــهر کان ــی (238،77٦) يف محافظــة كركــوك بحل املجمــل إل
مــن العــدد اإلجــاميل أتــوا مــن محافظــة صــاح الديــن املجــاورة، التــي شــهد عــدد مــن أنحائهــا مثــل تكريــت 
وبيجــي قتــاال عنيفــا يف تلــك الفــرتة. ويحتضــن قضــاء كركــوك الجــزء األكــر مــن النازحــني حيــث وصــل عددهــم 

ــة واملاجــئ الغــر الرســمية.21 ــاين غــر املكتمل اىل (157،47٦) نازحــا، (40.080) منهــم يعيشــون يف املب

ــدوره  ــذا ب ــام 2014، وه ــال ع ــا خ ــني داخلي ــدد النازح ــع  ع ــا إرتف ــوك عندم ــة يف كرك ــاوف األمني زادت املخ
جعــل الذيــن نزحــوا بإتجــاه كركــوك قادمــني مــن املناطــق التــي تقــع تحــت نفــوذ تنظيــم الدولــة اإلســامية، 
موضــع شــك کبــر للســلطات األمنيــة بســبب مخــاوف تــرب عنــارص التنظيــم إلــی املحافظــة جنبــا إلــی جنــب 
مــع الباحثــني عــن املــأوی. وهــذا ولــد يف كركــوك وخاصــة داخــل املدينــة قلقــا متزايــدا ليــس مــن األخطــار 
واملخــاوف املٶثــرة الخارجيــة بــل مــن املخــاوف الناشــئة مــن الداخــل. فالخــوف مــن الخايــا النامئــة أنتــر يف 
أرجــاء املجتمــع؛ ومــع إزديــاد الراعــات، فــأن هــذه املخــاوف مــن شــأنها أن تلحــق أرضارا بالعاقــات املتوتــرة 
بــني املکونــات املختلفــة يف كركــوك وخاصــة أن غالبيــة العنــارص املتمــردة هــم مــن العــرب الســنة.22 وهــذا 

مــن شــأنه أن يثــر وجهــات نظــر إزدرائيــة حــول العــرب الســنة يف كركــوك بأکملهــا. 

http://musingsoniraq.blogspot. 2014 19- جويل وينغ، “مثن تحرك أكراد العراق نحو املناطق املتنازع عليها”، تم األطاع عليه يف 5 ترين الثاين
costs-of-iraqs-kurds-moving-into.html/07/2014/com

/894/www.iomiraq.net/file ،2015 20- املنظمة الدولية للهجرة، “ ملف محافظة كركوك لسنة 2014”، تم األطاع عليه يف 3 کانون الثاين
download?token=rKi7r0xA

http://iomiraq.net/dtm-page ،2015 21- املنظمة الدولية للهجرة، “ املصفوفة التعقيب للنزوح للمنظمة الدولية للهجرة”، تم األطاع عليه يف 1 شباط
22- من املهم ماحظة أن هناك أعداد کبرة من القوميات األخری الغر عربية يقاتلون يف صفوف تنظيم الدولة األسامية.
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ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن الرتكيبــة الســكانية املتنوعــة يف كركــوك تجعــل منهــا منطقــة ذات أهميــة إســرتاتيجية 
ــة اإلســامية  ــم الدول ــل تنظي ــن قب ــة م ــف املوجه ــات العن ــزا لعملي ــوك مرک ــة اإلســامية. أصبحــت كرك للدول
وخاصــة بعدمــا تــم دحــر التنظيــم يف ديالــی. مــن الــروري اإلشــارة إلــی أن نجــاح تنظيــم الدولــة اإلســامية 
يف العــراق يکمــن يف قدرتــه علــی إســتغال التوتــرات املجتمعيــة لصالحــه الخــاص؛ مــن الواضــح أنــه يريــد أن 

يفعــل الشــئ نفســه يف كركــوك. 

أربيل وبغداد

التــزال االوضــاع بــني أربيــل وبغــداد يکتنفهــا التوتــر. فبالرغــم مــن أن بغــداد وافقــت يف البدايــة عــى التواجــد 
املوســع لقــوات البیشــمرگة يف محافظــة كركــوك، إال أن العاقــة بــني اإلدارتــني مــن شــأنها أن تــزداد توتــرا إثــر 
الســيطرة الناشــئة مــن حالــة األمــر الواقــع لهــذه القــوات علــی املحافظــة. لقــد حــددت القيــادة الكورديــة أن 
قضيــة كركــوك واملناطــق املتنــازع عليهــا يجــب أن تكــون إحــدی نقــاط التفــاوض بــني حكــويت إقليــم كوردســتان 
ــة.  ــا االقتصادي ــة للقضاي ــاء األولوي ــا نتيجــة  إي ــه مــن املحتمــل أن تركــن مســألة كركــوك جانب وبغــداد. اال أن
ولكــن ســيکون مــن الصعــب جــدا بنــاء عاقــات مســتقرة بــني اإلدارتــني يف حــال تجاهــل وعــدم إيجــاد حــل 

لقضيــة املناطــق املتنــازع عليهــا.

ــذ  ــة. وبأخ ــا الخافي ــدی القضاي ــن إح ــر م ــوك يعت ــعبي يف كرك ــد الش ــيعية والحش ــيات الش إن دور امليليش
تريحــات رئيــس ‘عصائــب أهــل الحــق’، قيــس الخزعــيل، التــي أدلــی فيهــا أن كركــوك مدينــة عراقيــة وأنــه 
لــن يســمح أن تصبــح جــزءا مــن إقليــم كوردســتان، مــن الواضــح أن هكــذا تريحــات تٶکــد علــی أن مســألة 
ــق  ــد تحقي ــامل بع ــو الش ــا نح ــيعية تدريجي ــيات الش ــرت امليليش ــد انت ــم. فق ــبة له ــه بالنس ــوك  مل تنت كرك
ــدم نحــو محافظــة  ــن، وأســتمروا بالتق ــاىل وصــاح الدي ــن اإلنتصــارات ضــد داعــش يف مناطــق دي سلســلة م
كركــوك حتــی وصلــوا إىل بلــدة طوزخورماتــو، وبعدهــا انتــرت هــذه القــوات يف مناطــق يف جنــوب كركــوك 
وخاصــة يف قضــاء داقــوق. جديــر باإلشــارة أن الرتکــامن الشــيعة الكركوكيــني يشــکلون األغلبيــة يف قــوات الحشــد 
الشــعبي يف كركــوك. مــن املحتمــل أن تســتخدم هــذە القــوات وجودهــا يف هــذه املناطــق لشــن هجــامت اخــرى 
ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية يف تكريــت والحويجــة. ومــام ال شــك فيــه أن هــذه املليشــيات ســتحاول جاهــدة 
الحفــاظ علــی و توســيع تواجدهــا يف محافظــة كركــوك، ولكــن مــن املحتمــل أن ترفــض القــوات الكورديــة أي 
دور أو أي نشــاط للميليشــيات الشــيعية يف قضــاء كركــوك. وبهــذا ميکــن القــول بأنــه مــن املحتمــل أن تصبــح 
كركــوك نقطــة الــراع بــني بغــداد وأربيــل، و يف حــال عــدم التوصــل إلــی عمليــة سياســية متفــق عليهــا بــني 

جميــع األطــراف، فــأن التوتــرات ســتزداد.

األوضــاع يف كركــوك باتــت غــر مســتقرة يف ظــل إســتمرار القتــال يف مناطــق مثــل مــا عبداللــه وتــل الــورد. 
ويبــدو أن التوتــرات ســتبقی قامئــة يف كركــوك ليــس فقــط بســبب التهديــد األمنــي مــن الدولــة االســامية ولكــن 
بســبب العاقــة املتوتــرة بــني أربيــل وبغــداد أيضــا. وإن تزامــن هــذه الحالــة مــع الوضــع املــايل الســيئ والــذي 
ــني  ــني هات ــات ب ــد اإلضطــراب يف العاق ــی تزاي ــدوره زاد ســوءا بســبب انخفــاض أســعار النفــط، ســيٶدي إل ب
الحکومتــني. باإلضافــة إلــی ذلــك، تواجــد الجامعــات الشــيعية املســلحة والتــي يتــرف البعــض منهــا بشــكل 
مســتقل عــن الحكومــة، تجعــل مــن كركــوك نقطــة انطــاق واضحــة لظهــور الخافــات السياســية يف املســتقبل.

كركوك بعد سقوط الموصل
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يف عــام 2005 تــم نقــل مضمــون املــادة 58 لقانــون إدارة الدولــة للمرحلــة اإلنتقاليــة الصــادر مــن الحكومــة 
ــكل  ــتورية وردت بش ــادة الدس ــن أن امل ــم م ــم، وبالرغ ــتور الدائ ــن الدس ــادة 140 م ــة اىل امل ــة املؤقت العراقي
ــة  ــون إدارة الدول ــن قان ــادة 58 م ــواردة يف امل ــل ال ــذ التفاصي ــت تنفي ــا ألزم ــث النص،لكنه ــن حي ــر م مخت
للمرحلــة اإلنتقاليــة. ويقــي األلتــزام الــوارد يف الدســتور الدائــم بتنفيــذ الخطــوات التاليــة املدرجــة يف دســتور 
ــاط  ــن النق ــل كل م ــم تحلي ــام. يت ــتفتاء الع ــداد الســكاين واألس ــع و التع ــي لســنة 2005 و هــي التطبي العراق

ــات كركــوك. ــار توجهــات مكون ــايل مــع األخــذ بنظــر األعتب املذكــورة أعــاه يف الــرح الت

التطبيع 

فيــام يخــص عمليــة التطبيــع، تشــر املــادة 140 مــن الدســتور اىل املــادة 58 مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة 
للمرحلــة اإلنتقاليــة، وهــذه املــادة تشــر إلــی أنــه يجــب وعلــی ‘وجــه الرعــة’  رفــع “الظلــم الــذي ســببته 
مامرســات النظــام الســابق واملتمثلــة بتغيــر الوضــع الســكاين ملناطــق معينــة بضمنهــا كركــوك...”23 ، وهــذه  

املــادة اىل جانــب تطرقهــا لعمليــة التطبيــع بشــكل تفصيــيل، تحرهــا انجــاز أربعــة إجــراءات:

ــم أن  ــن عليه ــا والذي ــم إســكانهم فيه ــن ت ــم طردهــم (مــن كركــوك) والذي ــن ت ــادي للذي ــض امل 1- التعوي
ــم  ــودوا (اىل أماكنه يع

األصلية).
2- تصحيح القومية

۳- حل النزاعات امللكية.
4- اعادة الحدود اإلدارية اىل ما كانت عليه قبل عهد البعث.

ــم  ــة) و140 (مــن الدســتور الدائ ــة اإلنتقالي ــة للمرحل ــون إدارن الدول وال تقــدم أي مــن املادتــني 58 (مــن قان
ــر  ــوض يف التفس ــول غم ــذي أدی اىل حص ــر ال ــا، األم ــار اليه ــوات املش ــذ الخط ــة لتنفي ــادات التفصيلي )االرش

ــات كركــوك. ــني مكون ــه ب ــزاع علي ــايل الخــاف والن وبالت

وفضــا عــن ذلــك، فــان اإلجــراءات و العمليــات املتعلقــة بتنفيــذ املــادة تتطلــب الدقــة والتمحيــص يف تفســر 
ــال، كان التفويــض املــادي مخصصــا للذيــن يرغبــون يف مغــادرة كركــوك بعــد عــام  الفقــرات، عــى ســبيل املث
2003 عــى رشط أن تــرتك العائــات كركــوك خــال (40) يومــا مــن اســتامهم للمبالــغ التعويــض.24 لكــن هنــاك 
شــكاوى بــأن كثريــن قــد أســتلموا هــذه املبالــغ ومــع ذلــك فأنهــم مل يرتكــوا املدينــة وبقــوا يف مســاكنهم، بالرغم 
مــن أن العــدد الــكيل لهــؤالء غــر معلــوم، عــى أي حــال. بــل هنــاك شــكاوى بــأن بعــض الذيــن اســتلموا مبالــغ 

التعويــض النقديــة اســتعملوها ألعــادة تأهيــل و تعمــر مســاكنهم يف كركــوك.25

http:///20090409151329/http://web.archive.org/web 23- ميکن األطاع علی النص الکامل لقانون إدارة الدولة للمرحلة األنتقالية علی املوقع التايل
www.cpa-iraq.org/arabic/government/TAL-arabic.html

24- مبلغ مقداره 20،000،000دينار عراقي
25- جلسة نقاشية عقدتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث مع ممثلني عن املكونات الكركوكية، كركوك، 3 کانون األول 2014

٤. المادة ١٤٠ ومشاكل التطبيق
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ــم  ــة يف كركــوك ليت ــە ال تتوفــر قطــع أرايض كافي ــن اىل كركــوك، تدعــي الســلطات بأن أمــا بالنســبة اىل العائدي
توزيعهــا عــى املســتفيدين، واحــدى الحجــج بشــأن عــدم توفــر قطــع أرايض هــي بــأن الكثــر مــن املســاحات 
املامئــة للســكن داخــل املدينــة قــد تــم التجــاوز عليهــا بشــكل غــر قانــوين بعــد ســقوط النظــام الســابق يف 

عــام 2003. 

جديــر بالذکــر بأنــه يف الحــال الحــارض، ليســت هنــاك اعرتاضــات بخصــوص التعويضــات املاليــة مــن قبــل أي 
مــن االطــراف ذوي العاقــة يف كركــوك. ليــس هــذا فحســب بــل أن ممثــل العــرب و الرتكــامن واألكــراد قــد أيــدوا 

العمليــة بشــكل تــام ألنهــا تســتجيب لحقــوق وأســتحقاقات االفــراد. 2٦

ــة، ويف  ــوة األولي ــذه الخط ــاء ه ــی إنه ــا عل ــة وعزمه ــة الحکوم ــوص ني ــرت بخص ــد أث ــكوكا ق ــأن ش ــن، ف ولك
الحقيقــة، فــان عــددا كبــرا مــن ممثــيل املكونــات يعتــرون أن التعويــض املــادي أصبــح عائقــا رئيســيا امــام 
الســر قدمــا مــن تطبيــق املــادة (140)، ويف هــذا الســياق، رصح موظــف رئيــي يف كركــوك “يف ظــل وجــود 
هــذه األليــة واملــي فيهــا فــأن التعويــض النقــدي لوحــده سيســتغرق عرشيــن عامــا ألمتامــه بالكامــل، وذلــك 
مــن خــالل احتســاب املــدة عــىل ضــوء )1٧( مليــار دينــار عراقــي التــي تحولهــا الحكومــة لتعويــض ســنويا.”

ــار  ــا، “املكتــب )الخــاص بتطبيــق مــادة 1٤٠( يف كركــوك یســتلم اآلن )1٧( ملي وأســتطرق هــذا املوظــف قائ
دينــار عراقــي ســنويا مــن بــاب النفقــات الســيادية والتــي ســتتقلص يف ميزانيــة 2٠1٥. املبلــغ املطلــوب النجــاز  

هــذه العمليــة بشــكل نهــايئ كاملــة هــو 6٠٠ مليــار دينــار تقريبــا.”2٧

واملاحــظ أنــه مــن أصــل (120320) طلبــا مســجا للتعويــض يف الفــرتة مــن 2007 إلــی 2014 مــن قبــل العوائــل 
املرحلة،فــأن هنــاك ( ٦14٦٦) حالــة مل يتــم تعويضهــا بعــد، يف حــني أن 28384 طلبــا قــدم مــن قبــل الوافديــن، 

مل يبقــى منهــا غــر 5774 طلبــا للتعويــض.28

نزاعات الملكية 

ينطــوي هــذا الجانــب مــن عمليــة التطبيــع عــى قضيتــني أحداهــام محليــة واألخــرى تتعلــق بالنزاعــات عــى 
األرايض الزراعيــة. وفيــام يتعلــق مبســألة املنازعــات عــى األرايض الزراعيــة، فانــه مثــة قوانــني اصــدرت (أثنــاء 
حكــم البعــث) متــت مبوجبهــا مصــادرة مليــون و مائتــي الــف (1200000) دونــم مــن االرايض (يســاوي الدونــم 
2500 مــرت مربــع )مــن قبــل النظــام البعثــي وتــم توزيعهــا فيــام بعــد.  وبعــد اســقاط النظــام يف عــام 2003، 
طالــب العائــدون الــی مناطقهــم بأســتعادة أراضيهــم املصــادرة و بذلــك تحولــت املســألة إلــی قضيــة ضمــن 
ــدون اول  ــامن يع ــأن الرتك ــامين يف بغدادف ــاين ترك ــب برمل ــذاك.  وبحس ــدة حين ــة الجدي ــل الحكوم ــاج عم منه

الخارسيــن ألنهــم “مل يســتعيدو بشــكل رســمي حتــى مــرتا واحــدا مــن أراضيهــم الزراعيــة املصــادرة.”29

2٦- جلسة نقاشية عقدتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث مع ممثلني عن املكونات الكركوكية، كركوك، 3 کانون األول 2014
27- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، كركوك، 14 كانون األول 2014.

28- هذه األحصائيات تم إستامها من لجنة تنفيذ املادة 140/ مکتب كركوك.
29- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط، أربيل، 3 ترين الثاين 2014.
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ــني، لكــن اىل  ــذ القوان ــات اىل الضعــف يف تنفي ــة لحــل هــذه النزاع وتعــود أحــدى االســباب الرئيســية املعرقل
جانــب هــذا، هنــاك جملــة تعقيــدات اخــرى تســاهم يف صعوبــة الحــل. فلهيئــة نزاعــات امللكيــة مكتــب يف 
محافظــة كركــوك، وقــد قامــت بالنظــر يف مــا يقــارب اىل (8800) قضيــة لكــن التتوفــر معلومــات رقميــة دقيقــة 
دالــة عــن نســبة نجــاح الطلبــات التــي قدمــت للهیئــة لحلهــا. وهنــاك يف حــال الحــارض مــا يقــارب اىل (50) 
قضيــة قيــد النظــر يف مكتــب كركــوك. هــذه الهيئــة تــداول قضایــا ناشــئة قبــل التحريــر يف عــام 2003. غالبــا مــا 
يحتــاج مداولــة القضايــا اىل وقــت طويــل وذلــك ألن القضايــا غالبــا مــا تتعــرض اىل األســتئناف لــدى محكمــة 
ــة  ــوزراء يقي،مــن الناحي ــون رقــم (29) لعــام (2012) الصــادر مــن مجلــس ال األســتئناف املختصــة. أن القان
النظريــة، بإلغــاء جميــع القــرارات الصــادرة مــن لجنــة شــؤون الشــامل بخصــوص األرايض الصــادرة مــن قبــل 
النظــام البعــث. ويف حالــة تطبيقهــا ســيعجل بشــكل ملحــوظ  وكبــر يف ســر عمليــة حــل القضايــا، ولكــن، وعــى 
أي حــال، فــان القانــون مل ينتقــل اىل حيــز التطبيــق لحــد األن.  وإلــی جانــب ذلــك، فعــى الســلطات املختصــة 
أصــدار التعليــامت شــأن التعويــض النقــدي حيــث أن بعضــا مــن املســاحات املصــادرة قــد تــم بنــاء منشــأت 

حكوميــة عليهــا.

الحدود اإلدارية 

ــق  ــع املناط ــادة جمي ــة بأع ــس الرئاس ــادة (140) مجل ــذ امل ــة تنفي ــت لجن ــام 2007 أوص ــاين لع ــون الث يف كان
املســتقطعة مــن محافظــة كركــوك اليهــا مبــا يف ذلــك تلــك املناطــق التــي تخضــع لســلطات إقليــم كوردســتان 
والحكومــة العراقيــة والتــي تتضمــن مناطــق جمجــامل، كفــري، كار وطــوز خورماتــو، وبهــذا تعــود كركــوك اىل 

حدودهــا لعــام 1975. 30

ويعتــر العــرب و الرتكــامن إي تغيــر يف الحــدود اإلداريــة الحاليــة لكركــوك مبثابــة معــوق هائــل أمــام تطبيــق 
ــق  ــألة التتعل ــوى أن املس ــدود بدع ــم الح ــادة رس ــام إع ــان وممثلوه ــذان املكون ــارض ه ــادة (140)، ويع امل
بكركــوك فقــط بــل تشــمل جميــع مناطــق العــراق و لــي يتــم التعامــل مــع كركــوك بشــكل منفصــل وأعــادة 
حدودهــا االداريــة الســابقة اليهــا، يــرى العــرب و الرتكــامن أن املســألة تحتــاج اىل أتفــاق ســيايس بــني جميــع 

األطــراف السياســية، وهــذا الســيناريو يعتــر مســتبعدا وبعيــد املنــال حاليــا.

ومــن الجانــب األخــر، فــان معضــم الكــورد يؤيــدون اعــادة الحــدود اإلدرايــة اىل ســابق عهدهــا، وال ريــب يف أن 
عــودة كركــوك اىل حدودعــام 1975، ســتمنح الكــورد وضــع االغلبيــة العظمــى يف املحافظــة، وطبقــا للدســتور 
العراقــي، فإنــه عــى مجلــس الرئاســة أن تقــدم إىل الرملــان مقرتحــات بخصــوص التغــرات الحاصلــة يف الحــدود 

اإلداريــة يف كافــة أنحــاء العــراق.

وقــد قــدم الرئيــس العراقــي الســابق جــال الطالبــاين عــام 2011، مقرتحــات اىل مجلــس النــواب ضمــن مــروع 
قانــون يلغــى جميــع القوانــني الصــادرة مــن قبــل النظــام الســابق بخصــوص التغــرات يف الحــدود. ولكــن بقــى 
مــروع القانــون املذكــور يف األدراج لــدى مجلــس النــواب دون تحريكــه. وفيــام يتعلــق بحالــة كركــوك، فإنــه 
يجــب إســتقطاع مســاحات مــن محافظــات  صــاح الديــن وديــاىل وســليامنية واعــادة ربطهــا بكركــوك، كذلــك 

فــان تغــر الحــدود ســيكون عمليــة معقــدة وطويلــة، بحيــث أنهــا قــد ال يــرى النــور أبــدا.

30- پيرت بارتو، “ التصارع مع وحدة أمة: النزاعات علی الحدود الداخلية يف العراق”، إنرتناشنال أفرس، 8٦، رقم ٦ (2010)، صفحة 335.
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 لذلــك فــأن أي تقــدم ينتظــر تحقيقــه يف مجــال الوصــول اىل حــل ســيايس لكركــوك، يتطلــب إبقــاء حدودهــا 
كــام هــي عليهــا األن. وتنــص املــادة 58 مــن قانــون إدارة الدولـــة للمرحلــة اإلنتقاليــة بوضــوح عــى وجــوب 
تنفيــذ عمليــة التطبيــع “بوجــه الرعــة”، لكــن بالرغــم مــن مــي أكــر مــن عــر ســنوات منــذ التوقيــع عليهــا 
ونقلهــا اىل الدســتور، فإنــه ميكــن القــول بــأن عمليــة التطبيــع قــد أنقضــت مــن الناحيــة الفعليــة وذلــك ألن 
القضيــة ظلــت معلقــة دون حــل اىل وقتنــا هــذا ومل يتــم تناولهــا “بوجــه الرعة”.وطبقــا ملــا ورد عــى لســان 
ــن  ــة أفضــل م ــه “لحــد األن ال توجــد وصف ــوك فأن ــى مســألة كرك ــه ع ــز إهتامم ــارز يرك ــوردي ب ــي ك أكادمي
املــادة 1٤٠ ملعالجــة املشــكلة، لكــن ســؤاال مهــام يطــرح نفســه، أي جــزء منهــا؟ بأعتقــادي أن مرحلــة التطبيــع 

أنقضــت.”31

اإلحصاء السكاني 

ــني فقــط بشــكل  ــه مرت ــه يذکــر مفــردة اإلحصــاء الســكاين يف متن ــا أن ــا الدســتور العراقــي، لوجدن ــو تفحصن ل
نــي. وتنــص املــادة  140 بوضــوح ورصاحــة بإجــراء إحصــاء ســكاين كجــزء مــن العمليــة التــي تســبق اجــراء 
اإلســتفتاء، وتــم تحديــد متــوز 2007 کموعــد نهــايئ إلجــراء اإلحصــاء،32 لكــن املســألة أهملــت، شــأنها شــأن 

ــن األول لســنة 2007. ــذي كان مــن املقــرر اجــراءه يف 17 تري ــكل العــراق ال اإلحصــاء الســكاين العــام ل

وكان الســبب الرئيــي لعــدم إجــراء اإلحصــاء يرتكــز علــی مســألة ادخــال ســؤال (يف اإلســتامرات املعنيــة) بشــأن 
قوميــة الفــرد. وهــذا ناجــم عــن اإلعتقــاد بــأن طــرح ســؤال يتعلــق بقضايــا تأريخيــة او عرقيــة مــن شــأنه اثــارة 
ــد  ــأنه املســاعدة لتحدي ــن ش ــوك م ــل هــذا االحصــاء الســكاين يف كرك ــن اجــراء مث ــات. لك ــات والراع النزاع
انتــامء الناخــب الكركويك.وعــى رغــم مــن كل مــا تنطــوي عليــه هــذا االمــر، يجــب اتخــاذ خطــوات عديــدة 
لضــامن أن التســجيل الناخبــني يتميــز بشــفافية وعدالــة، ويف كركــوك بالــذات يعتــر هــذا أمــرا معقــدا وذلــك 

ألنــه غالبــا مــا ميــس األنتــامء الشــخي للناخــب وخلفيتــه التأريخيــة.

إن الوصــول اىل تعريــف مضبــوط للفــرد الــذي يحــق لــه التصويــت هــو األخــر أمــر مثــر للخــاف الشــديد بــني 
أطــراف مكونــات كركــوك.  فالرتكــامن يعتــرون أغلبيــة العائديــن بعــد عــام غــر مؤهلــني للتصويــت. وقــد وافــق 
أغلبيــة ممثــيل الرتكــامن عــى األســتعانة بتســجيات االحصــاء العــام لســنة 1957 كأســاس لتحديــد الناخبــني 
ــد أو اقتصــار إســتعاملها ضمــن الحــدود  ــات نظرهــم تتجــه اىل تحدي ــأن وجه ــت، ولكــن ف ــني للتصوي املؤهل
اإلداريــة الحاليــة وهــو امــر يرفضــه الكــورد. امــا املجموعــات العربيــة، يف الطــرف األخــر، فيعتــرون كل فــرد 
حائــز عــى الوثائــق الرســمية الصــادرة مــن كركــوك مواطنــا مــن املحافظــة وبالتــاىل فهــو مؤهــل للمشــاركة يف 
أي عمليــة تقــرر مســتقبل املدينــة. ومــن األهميــة ماحظــة انــه تــم وقــف عمليتــي إصــدار الوثائــق الرســمية 

مــن كركــوك ونقــل الوثائــق الرســمية إلیهــا منــذ عــام 2003.

31- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، أربيل، 27، ترين الثاين 2014.
32- ليام أندرسون و گاريث ستانسفيلد،  األزمة يف كركوك: إثنوسياسية الراع واملساومة(فيادلفيا: يب، إي أن أن، (2009) صفحة 2٦8.
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ــة  ــوص أهلي ــورد بخص ــث الك ــرؤى يح ــرأي او ال ــامع يف ال ــر االج ــه ال يتوف ــورد، فأن ــور الك ــبة ملنظ ــا بالنس أم
الناخــب. فعــى ســبيل املثــال، مــن بــني األراء املتداولــة، إعتبــار األشــخاص الذيــن مــى عــى ســكنهم يف كركــوك 
أكــر مــن 25 عامــا و ميلكــون أمــاكا وممتلــكات (او دورا ســكنية) مؤهلــني للمشــاركة يف اإلســتفتاء.33 وعــى 
أي حــال فــأن الــرأي الســائد بــني الكــورد هــو أن التعويــل عــى احصــاء 1957 وشــمول أقضيــة جمجــامل، كار، 

كفــري، و طــوز خورماتــو وهــو أفضــل معيــار لتأهيــل الفــرد ملشــاركة يف اإلســتفتاء مــن عدمــه.34

يحظــى إحصــاء عــام 1957 بالقبــول لــدى الكــورد والرتكــامن يف أن واحــد مــن منطلــق كونــه أفضــل و أوثــق 
وأصــح احصــاء ســكاين منفــذ عــى نطــاق العــراق. وأن التغــر الدميوغــرايف الــذي حصــل يف البلــد، إمنــا وقــع 
ــا. غــر  ــة ووثوق ــل مصداقي ــك أق ــة بعــد ذل ــذي يجعــل األحصــاءات الجاري ــر ال ــخ األم ــاب هــذا التأري يف أعق
ــة  ــه يف حال ــث أن ــة الناخــب، حي ــار ألهلي ــا كمعي ــة املشــار إليه ــار اإلحصائي ــرب يرفضــون بشــدة أعتب أن الع
إعتامدهــا، فــإن نســبة قليلــة فقــط مــن العــرب القاطنــني يف محافظــة كركــوك ســيكونون مؤهلــني للتصويــت.

ــامن  ــأن الرتك ــه، ف ــن عدم ــه املشــاركة يف اإلحصــاء م ــن يحــق ل ــكار بشــأن م ويف خضــم تضــارب األراء و األف
ــن  ــة م ــبق أي عملي ــب أن يس ــات يج ــني املكون ــيايس ب ــاق س ــأن اتف ــدون ب ــورد يعتق ــض الك ــرب وبع والع
هــذا القبيــل. ومــن هنــا مــن املمكــن فهــم وأســتيعاب أن التحفظــات املبنيــة مــن لــدن مختلــف القطاعــات 
واملجتمعــات كخطــوط حمــراء يجــب الوقــوف عندهــا وأخذهــا بنظــر األعتبــار. وبقــدر عاقــة األمــر باملكــون 
العــريب، فأنهــم يقرتحــون أعتبــار أي شــخص يحمــل وثيقــة صــادرة مــن كركــوك مؤهــا للتصويــت واإلنتخــاب، 
وهــذا مــا يرفضــه الكــورد والرتكــامن رفضــا باتــا بأعتبــاره مينــح الرعيــة للمســتوطنني، وباملقابــل فــان مقــرتح 
ــك، هــو األخــر  ــك مل الكــورد، ســواء مايخــص احصــاء عــام 1957 او الســكن ملــدة  25 عامــايف كركــوك أو متل

معــرض يف أغلــب االحتــامالت للرفــض مــن جانــب العــرب.

ــال واالحتــامل،  ــد املن وهكــذا يبــدو أن اي تقــارب أو التقــاء بــني املواقــف و األراء  بهــذا الخصــوص أمــرا بعي
لهــذا ميكــن القــول بــأن أي أمــل يعقــد عــى إجــراء إحصــاء عــام هــو اآلخــر مــن قبيــل الاممكــن ولــن يصــل 
ــی يف اإلســتفتاءات  ــت مــن املشــاکل العويصــة حت ــت کان ــة التصوي ــواب املوصــدة. إن مســألة أهلي اال اىل األب
العامليــة الســابقة حــول الخافــات ذات الطابــع الجغــرايف، لــذا مــن شــأن هــذه القضيــة أن تؤجــل مثــل هــذه 
ــان لعــام 2004 املتعلقــة بإجــراء  ــا االشــارة اىل خطــة عن ــا هن االســتفتاءات اىل أجــال غــر مســامة. ويجــدر بن
إســتفتاء يف قــرص، حيــث كانــت أهليــة الناخبــني مــن املشــاكل الرئيســية، وبالرغــم مــن اإلعرتاضــات الشــديدة، 
فــإن الجميــع توصلــوا اىل قــرار بــان كل املواطنــني بــا إســتثناء يجــب أن يتمتعــوا بحــق التصويــت واإلنتخــاب. 
ومــن الــروري اإلشــارة إلــی أن هــذا املوضــوع یحتــاج إلــی التوصــل إلــی إتفــاق وبخافــه فــإن إجراء اإلســتفتاء 

ســیکون صعبــا. 

33- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، كركوك، 19،آب 2014.
34- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، أربيل، 27، ترين الثاين 2014 
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ومــام الشــک فیــه أن الســامح لکافــة ســکنة کرکــوك بالتصویــت ســیکون موضــع خــاف للذیــن یــرون أن أهلیــة 
ــدوا  ــن وف ــی الذی ــن”. أن مصــدر هــذا الخــاف یرجــع إل ــن الحقیقیی ــت یجــب أن تشــمل “الکرکوکی التصوی
إلــی کرکــوك قبــل عــام 2003 خــال عملیــة التعریــب باإلضافــة إلــی الذیــن قدمــوا إلــی املحافــظ بعــد عــام 
2003. لکــن، البــد مــن التذکیــر بــأن اإلســتفتاء ســیقرر مصیــر کافــة ســکنة محافظــة کرکــوك و ان غالبیــة الذیــن 
اســتقروا يف کرکــوك یعتــرون انفســهم مــن أهــايل املحافظــة لذلــك ال یمکــن تجاهــل او عــدم ا خــذ مصالحهــم 

بنظــر  اإلعتبــار.

اإلستفتاء

هنــاك آراء متباينــة حــول موضــوع اإلســتفتاء. تنشــأ اإلختافــات يف وجهــات النظــر يف التفســر أو التعبــر غــر 
الدقيــق للمســألة بالشــكل الــوارد يف املــادة الدســتورية ذات العاقــة. فاملــادة تذكــر صياغــات عامــة كــام أنهــا 
التعــرف مــن هــو الشــخص املؤهــل للتصويــت و اإلنتخــاب، ومــا هــي الحــدود أو الوحــدات اإلداريــة إلجــراء 
اإلســتفتاء واملشــمولة بالعمليــة وصيغــة الســؤال الــذي يطــرح عــى الناخــب ومــن هــي الجهــة أو الكيــان الــذي 

يتــوىل تنفيــذ العمليــة.
         

وفيــام يخــص الســؤال الــذي ســيطرح عــى الناخــب، فــأن الكثريــن مــن السياســني يؤيــدون ســؤاال يتضمــن 
ــي  ــرة تلق ــذه الفك ــر أن ه ــتان أم ال ؟”35 غ ــم كوردس ــامم اىل إقلي ــد اإلنض ــل تؤي ــو “ه ــدا وه ــارا واح اختي
إعرتاضــا مــن لــدن الرتكــامن وكذلــك بعــض العــرب، بدعــوى أن يف حالــة  الجــواب بــــ “ال” يعنــي البقــاء ضمــن 
عــراق مركــزي. وواضــح أن املكونــات غــر الكورديــة ترغــب يف أن تتجســد تصوراتهــم بشــأن مســتقبل كركــوك يف 
عمليــة التصويــت.  ولقــد بــرزت دعــوات مــن جانــب الكــورد اىل حكومــة إقليــم كوردســتان إلجــراء دراســات 
قبــل عمليــة اإلســتفتاء لتحديــد مــا يتــم عنــه مــن تأثــر التواجــد الكــردي عــى االرض والتامســية الجغراقيــة 

والتوزيــع املوقعــي ملكامــن الــروات واملــوارد.3٦
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35- جلسة نقاشية عقدتها مٶسسة مري مع ممثلني عن املكونات الكركوكية، كركوك، 3 کانون األول 2014
3٦- مقابلة  أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، السليامنية، 27، ترين الثاين 2014.
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37- مقابلة  أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، كركوك، 19، آيار2015.
38- مقابلة  أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، كركوك، 2، شباط 2015.

39- مقابلة مٶسسة الرق األوسط للبحوث، أربيل، 27، آب 2014.
http://ckro.georgetown.edu/،(2013) ،40- “ املبادئ التنفيذية إلجراء اإلستفتاء العام يف كركوك”، مرکز الدميقراطية واملجتمع املدين يف جامعة جورج تاون

resources/framework

الوحدات اإلدارية إلجراء عملية اإلستفتاء

هنــاك جملــة  آراء وافــكار وتصــورات حــول هــذا املوضــوع وتتضمــن تلــك االراء مقرتحــات مــن بينهــا أن یجــری 
ــاك  ــك، هن ــب ذل ــة.37  واىل جان ــة االصلي ــدود االداري ــتعادة الح ــد إس ــة بع ــتوى املحافظ ــى مس ــتفتاء ع اإلس
مقــرتح يركــز عــى الوحــدة اإلداريــة الصغــرة (أي األقضيــة والنواحــي)، ذلــك ألن البعــض يعتقــد أن النتيجــة يف 

هــذه الحالــة ســتكون اقــرب اىل تحقيــق حقــوق الناخبــني ورغباتهــم.38

لكــن اإلســتفتاء عــى مســتويات األقضيــة و النواحــي بهــذه الصــورة قــد تولــد انقســامات ونزاعــات أكــر شــدة. 
فلــو جــاز لألقضيــة والنواحــي أن تصــوت بشــكل مختلــف، فــأن ذلــك مــن شــأنه خلــق حــدود جديــدة، لذلــك 
فــأن اإلســتفتاء عــى مســتويات املحافظــة بأكملهــا وضمــن حــدود الحاليــة قــد يكــون هــو الحــل األقــرب و 

اإلختيــار االفضــل يف هــذا الشــأن، لكــن الوصــول اىل ذالــك يتطلــب اتفاقــا سياســيا مســبقا عليــه.

بعــض األوســاط واألفــراد الكــورد ينظــرون بأهميــة خاصــة اىل مســألة الوصــول اىل إتفــاق عــام بــني املكونــات 
املختلفــة يف كركــوك ليــس فقــط يف مســألة اإلســتفتاء بــل أيضــا عــى ســائر مضامــني املــادة (140)، بأســتثناء 
التعويــض املــايل. واىل جانــب ذلــك يعتــر حظــور املجتمــع الــدويل عامــا حاســام يف أي اتفــاق أو اجــامع  يتــم 

الوصــول اليــه.39

أن املســاعي املبذولــة للتوفيــق بــني املصالــح املتضاربــة ودخــول املجتمــع الــدويل عــى الخــط وخصوصــا منظمة 
ــم  ــز أي اتفــاق يت ــة أو تعزي ــة أو كليهــام معــا مــن شــأنه تقوي ــات املتحــدة األمريكي االمــم املتحــدة أو الوالي
الوصــول اليــه مســتقبا. كــام أن بوســع املفوضيــة العليــا لانتخابــات العراقيــة تنظيــم و إدارة أي اســتفتاء يتــم 
 UNAMI) اجــراؤه يف كركــوك مســتقبا. وعــى نفــس املنــوال بوســع بعثــة االمــم املتحــدة للمســاعدة العــراق

يونامــي) تقديــم العــون الــازم مــن خــال فريقهــم املختــص باالنتخابــات.40

ــاك نقــاط محــددة تحظــى بقبــول واتفــاق االطــراف الثاثــة يف كركــوك حــول اإلســتفتاء، وهــي تخصيــص  هن
ميزانيــة خاصــة لألغــراض اإلداريــة، والحاجــة للوصــول اىل اجــامع بــني األطــراف وقيــام الرملــان بإصــدار القوانــني 
ــة  ــه ســيكون الوصــول اىل االجــامع الســيايس مبثاب ــة. والريــب يف أن ــل الخاصــة بالعملي الازمــة حــول التفاصي
ــى  ــامع ع ــذا اإلج ــول ه ــور وص ــل أن  يتمح ــن املحتم ــه م ــن أن ــم م ــال، بالرغ ــذا املج ــية ىف ه ــوة أساس خط

الحلــول النهائيــة للوضــع للفــرتة مــا بعــد اإلســتفتاء.
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عنــد الحديــث عــن حــل ســيايس للوضــع يف كركــوك، مــن الــروري التطــرق إلــی الحلــول النهائيــة املختلفــة 
املقدمــة مــن قبــل األطــراف ذات العاقــة. هنــاك حلــول للمســائل املتعلقــة بالحــدود واإلدارة تخــص الوقــف 
مــن مســألة ضــم كركــوك إلــی إقليــم كوردســتان مــن عدمــە، وكذلــك هــل ســتكون هنــاك لكركــوك وضــع أو 

إطــار خــاص بعــد إجــراء اإلســتفتاء. 

هــذه الحلــول تتمثــل يف ســیناریوهات تعــود إلــی زمــن ليــس بالقريــب ومــن املهــم فهــم وجهــات نظــر کل 
طــرف مــن األطــراف العرقيــة الرئيســة يف كركــوك أزاء هــذه الســیناریوهات الســتة، وخاصــة بعــد اإلضطرابــات 
التــي أعقبــت أحــداث حزيــران 2014، ألن هــذا مــن شــأنه أن یمهــد الطريــق للوصــول إلــی حــل ســیايس. ومــن 
الواجــب أن نــدرك بــأن املخــاوف السیاســیة واإلقتصاديــة واألمنيــة قــد تحــدث بعضــا مــن التغيــر يف الــرٶی 

واألفــکار واملواقــف.

1- كركوك کمحافظة اعتيادية خارج إقليم كوردستان
تحتفــظ کركــوك بوضعهــا الحــايل کمحافظــة عراقيــة اعتياديــة تقــع إدارتهــا تحــت ســلطة الحکومــة يف 

بغــداد.

2- كركوك ذات وضع إداري خاص خارج إقليم كوردستان
ــة لکنــه ســتتمتع  ــة و الجغرافيـ ــة االداري ــار یضــع كركــوك متامــا خــارج اإلقليــم مــن الناحي هــذا اإلختی
ــوك  ــی كرك ــة إل ــة املرکزي ــدة للحکوم ــات العائ ــح الصاحي ــاره متن ــة. ويف إط ــة خاص ــات إداري بصاحی
ــا. ــارش عليه ــر املب ــن التأث ــل م ــل إال بقلي ــداد أو أربي ــع بغ ــام، وال تتمت ــة أو إقلي ــا محافظ ــح إم وتصب

۳- كركوك کإقليم مستقل
تتمتــع كرکــوك بوضعيــة اإلقليــم مــع جميــع الصاحيــات والحقــوق التــي  يتمتــع بهــا أي إقليــم فــدرايل 

آخــر ضمــن العــراق. 

٤- کركوك کمحافظة اعتيادية داخل إقليم كوردستان
ــس  ــع بنف ــتان وتتمت ــم كوردس ــات إقلي ــن محافظ ــة م ــة محافظ ــوك مبثاب ــل كرك ــیناریو یجع ــذا الس ه
ــة  ــة والجغرافيـ الحقــوق التــي تتمتــع بهــا ســائر محافظــات اإلقليــم. وبذلــك تخضــع للســيطرة اإلداري

ــم.41 لإلقلي

٥- كركوك ذات وضع إداري خاص داخل إقليم كوردستان 
هــذا الســیناریو يضــع كركــوك جغرافيــا ضمــن إقليــم كوردســتان ولكــن ســتمنح كركــوك ضامنــات إداريــة 

خاصــة تثبــت يف الدســتور املســتقبيل إلقليــم كوردســتان.

41- ستيفڤ ولف، الحکم (يف) كركوك: “حل حالة منطقة متنازع عليها يف عراق ما بعد األنسحاب األمريکي”، إنرتناشنال أفرز 8٦، رقم ٦ (2010) صفحة 137٦.

٥. منظور المکونات: طریق الحل
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٦- وضع خاص مٶقت
هــذا البديــل القريــب مــن الوضــع الحــايل یعنــي أن كركــوك ســتصبح أقليــام يــدار بشــکل خــاص خــارج 
ســيطرة حکومــة إقليـــم كوردســتان ملــدة (5-10) ســنوات. حيــث یمکــن إعتبــار هــذه الفــرتة كـــ “ وضــع 
خــاص مٶقــت”. وبعــد إنجازهــا وتخطــي املــروع ملســألة بنــاء الثقــة  بــني مکونــات كرکــوك وكذلــك 
بیــن بغــداد وأربيــل، یصــار إلــی إجــراء إســتفتاء نهــايئ یقــرر مبوجبــه اإلرتبــاط الجغــرايف لكركــوك يف إطــار 
إقليــم كوردســتان مــن عدمــه مســتبقیا وضعهــا اإلداري الخــاص يف کلتــا الحالتــني. وقــد ســبق وأن أخــذ 

مبثــل هــذا الحــل کوســيلة لحســم الراعــات الحدوديــة  الطويلــة واملزمنــة.42

ومــن الواجــب التأکيــد هنــا علــی أن تحديــد وفهــم الــرٶی واألفضليــات التــي تبديهــا املکونــات الرئيســية يف 
كركــوك نحــو البدائــل والخیــارات التــي ســلف ذکرهــا تحظــی بأهميــة بالغــة، ويف الوقــت الــذي يصعــب تعميــم 
ــاك أفــکار و رٶی  ــال هــذه املشــاکل املعقــدة، هن ــات كرکــوك املختلفــة حي ــارات کل واحــدة مــن مکون إختي

عامــة ميکننــا الوقــوف عندهــا وتحدیدهــا. 

الرٶية العربية

ــب  ــل يف الجان ــذي حص ــر ال ــبب التغي ــة بس ــوك ذو أهمي ــرب يف كرك ــکان الع ــر الس ــات نظ ــد وجه إن تحدي
ــك  ــران 2014 ومــا بعــد، غــدت أجــزاء کبــرة مــن محافظــة كركــوك مبــا يف ذل األمنــي للمحافظــة، فمــن حزي
ــي إنعکــس  ــر يف املجــال األمن ــة، وهــذا التطــور املث ــوات البيشــمرگة الكوردي ــة تحــت ســيطرة ق ــز املدين مرک
تأثــره بشــکل قــوي لــدی الســکان العــرب املحليــني يف كركــوك. ويف الوقــت الــذي کان تحــرك قــوات البيشــمرگة 
ضمــن الرقعــة الجغرافيــة للمدينــة ینظــر إليــه کعامــل مســاند لألمــن هنــاك ورضوريــا للوقــوف بوجــه داعــش 
ومنــع تقدمــه، فــأن هــذا التطــور أثــار ویثــر حفيظــة أبنــاء املکــون العــريب وخشــيتهم يف تنامــي نفــوذ وســيطرة 
ــوات  ــد ق ــة  تواج ــل بحقيق ــن نقب ــريب “نح ــون الع ــن املک ــل ع ــر ممث ــدد، ذك ــذا الص ــاك. ويف ه ــراد هن األک
البيشــمرگة، لکننــا نرفــض إعتبــار ذلــك مبثابــة األمــر الواقــع مــن جانــب األکــراد بإتجــاه فــرض الســيطرة علــی 

كركــوك ألهــداف سیاســية.”43

إن الحضــور املتزایــد لقــوات بيشــمرگة كوردســتان يف كركــوك قــد أدی إلــی إرتفــاع مســتویات القلــق والخــوف 
يف أوســاط املکــون العــريب، خصوصــا فيــام یتعلــق بتواجــد قــوات اآلســايش الکورديــة.44

ويعتقــد العــرب بــأن األحــزاب السیاســية الكورديــة يف إقليــم كوردســتان تهــدف إلــی الســيطرة التامــة علــی 
كركــوك، کــام ویعتــرون أنفســهم خــارج دائــرة صنــع القــرار بشــأن املحافظــة ويخشــون مــن تحولهــم التدريجي 
ــدود  ــر الح ــل تغي ــن قبي ــروع م ــکل م ــض ل ــريب الراف ــف الع ــل املوق ــا یعل ــذا رمب ــا.45 وه ــة فيه ــی أقلي إل
الجغرافيــة لكركــوك أو إســتعامل إحصــاء 1957 لتحديــد أهليــة الناخبــني أو املصوتــني ألن کا اإلحتاملــني مــن 

شــأنهام تقليــل نســبة املصوتــني العــرب يف املحافظــة يف أي عمليــة إســتفتاء یجــری فيهــا.

42- ستيفڤ ولف، الحکم (يف) كركوك: “حل حالة منطقة متنازع عليها يف عراق ما بعد األنسحاب األمريکي”، إنرتناشنال أفرز 8٦، رقم ٦ (2010) صفحة 1377.
43- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث ، كركوك، 23 آب 2014.

44- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث ، كركوك، 2٦ترين األول 2014.
45- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث ، كركوك، 23 آب 2014.

مؤسسة الشرق األوسط للبحوث
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لــکل ذلــك فــإن املوقــف العــريب هــو ضــد إي إتجــاه هــادف إلــی إلحــاق كركــوك بأقليــم کوردســتان حيــث 
يعتقــدون بــأن ذلــك  مــن شــأنه تهميشــهم وبالتــايل تحويلهــم إلــی أقليــة. وتــأيت مقاطعــة العــرب للدســتور 
العرا قــي مــن أغلــب أســبابە ملــا تتضمنــه مــن تداعیــات منهــا املــادة (140) والنتائــج  املرتتبــة علــی تنفيذهــا. 
ــم  ــوك بأقليـ ــأن “الطــرف العــريب  يرفــض فکــرة إلحــاق كرك ــوك ب ــارزة يف كرك ــة ب ــر شــخصية عربي ــد ذک ولق
کوردســتان وأن لهــم إســبابا لهــذا الرفــض. أوال، األقليــم  مبنــي إصــال علــی أســاس قومــي وليــس جغــرايف ألن 
أکرثيــة ســاکنيه هــم مــن الكــورد، وأن القوانــن والترشيعــات فيــه تنبــع مــن الثقافــة الكورديــة، ولهــذا فــإن 

العــرب يعتــرون إلحــاق كركــوك باألقليــم إمحــاء لثقافتهــم.”4٦

رمبــا کانــت الســيطرة الکورديــة عامــا مســاعدا لبلــورة رأي املکــون العــريب بشــأن الحلــول الخاصــة باملحافظــة، 
ومــن الســیاق التأريخــي فــأن هــدف الکثريــن مــن العــرب ترکــز بشــکل دامئــي علــی إبقــاء املحافظــة تــدار 
مــن قبــل الحکومــة املرکزيــة يف بغــداد، بينــام رأی أخــرون منهــم بأنــه مــن األفضــل تحويلهــا إلــی إدارة خاصــة. 
وکــام نــری فــإن کا املروعــني يضعــان املحافظــة خــارج الحــدود  إقليــم کوردســتان الجغرافيــة. إن ماتــم بیانــه 
کان ميثــل رأي العــرب للفــرتة ماقبــل حزيــران 2014، ولکــن مــن الــروري إدراك بــأن هــذه التصــورات تصلبــت 
أکــر بفضــل القلــق املتزايــد عندهــم بشــأن وضعهــم األمنــي يف كركــوك وهــي تحــت ســيطرة األکــراد وتنامــي 

أجــواء العاقــة بــني مکونــات كركــوك. 

ــران 2014،  ــأن رٶی املکــون العــريب يف كركــوك قــد تغــرت بعــد حزي ــری بوضــوح اآلن ب ومــن الســهولة أن ن
ففــي الســابق رمبــا کانــت أوســاط واســعة منهــم ترغــب يف إبقــاء املحافظــة جــزء مــن العــراق بصــورة محافظــة 
عراقيــة، لكــن حالــة العاقــة املتناميــة بــني العــرب الســنة والحکومــة الخاضعــة لســيطرة الشــيعة يف بغــداد، 

لهــا إنعکاســات واضحــة يف كركــوك. 

ــن  ــا م ــم منه ــداد وکونه ــة يف بغ ــة املرکزي ــام هــم االن ضــد الخضــوع للحکوم ــوك بشــکل ع ــرب يف كرك فالع
الناحيــة الجغرافيــة، وبالتــايل مایعنــی لهــا مــن الناحيــة اإلداريــة. لکــن ذلــک الیعنــي، علــی أي حــال، أنهــم 
یٶيــدون األنضــامم إلــی إقليــم کوردســتان، منهــم مــن يفضلــون أن  تصبــح املنطقــة إمــا محافظــة مســتقلة أو 
 إقليــام بحــد ذاتهــا لکــن دون تأثــر کبــر علیهــا ســواء مــن جانــب  إقليــم کوردســتان أو الحکومــة العراقيــة، 
وهــذا املوقــف کان املکــون العــريب یعارضونــه بشــدة قبــل حزيــران قبــل حزیــران 2014. وهنــاك علــی العمــوم 
إعتقــاد واســع بــني الكثريــن منهــم بــأن املــادة 140 مــن الدســتور العراقــي,47 و فکــرة اإلســتفتاء غــر نافذة.48 
لذلــك فــأن بعــض العــرب یعتقــدون بــأن قانــون تشــکيل األقاليــم هــو الطريــق األفضــل لحــل املســألة. ومــن 
املعلــوم، أن مثــل هــذا اإلختیــار يتطلــب الحصــول علــی ثلــث أصــوات أعضــاء مجلــس محافظــة کرکــوك أو %10 
مــن أصــوات الناخبــني مــن ســکان املحافظــة لتنظيــم إســتفتاء بخصــوص املحافظــة بغيــة تحويلهــا إلــی إقليــم 

مســتقل.49

4٦- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث ، كركوك، 2٦ترين األول 2014. 
47- من املهم اإلشارة إلی أن الکثر من العرب السنة علی مستوی العراق قاموا مبقاطعة اإلستفتاء علی الدستور يف عام 2005.

48- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث ، كركوك، 1٦ آب 2014.
49- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث ، كركوك، 2٦ ترين األول 2014.
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وعلــی أي حــال، فيــام إذا تکفــل حکومــة إقليــم کوردســتان أو الحکومــة املرکزيــة بتقديــم الضامنــات لهــم، فإنــه 
مــن املمکــن حصــول تغيــر يف تصــورات املکــون العــريب يف كركــوك بإتجــاه األقــاع عــن موقــف الرفــض املشــار 
إليــه. ومبــا أن نقــل ســجات النفــوس قــد توقــف بعــد عــام 2003، فــإن بعــض املمثلــني عــن املکــون العــريب 
یــرون بأنــه یحــق فقــط للذيــن يحملــون هویــات أحــوال مدنيــة صــادرة مــن كركــوك أن یصوتــوا يف أي إســتفتاء 
يجــري يف املحافظــة، وهــذا مــن شــأنه إســقاط حــق التصويــت عــن أعــداد کبــرة مــن الكــورد الذيــن عــادوا 
إلــی كركــوك بعــد عــام 2003، وازاء ذلــك یبــدي العــرب املرونــة يف قبــول حــق التصويــت للذيــن یرهنــون أنهــم 

مــن ســکان كركــوك الحقيقــني.50

الرٶية الترکمانية

يبــدو املوقــف الرتکــامين مشــتتا وفقــا لتوزیعاتهــا علــی األحــزاب واألطــراف السياســية. ولذلــك یمکــن تصنيــف 
مواقفهــم إلــی ثــاث فئــات: 

األعضاء الرتکامن من “قامئة” كركوك املتآخية- 1
الرتکامن الشیعة الذين الکثر منهم ینتمون إلی أحزاب سیاسية مختلفة- 2
الجبهــة الرتکامنيــة التــي تتشــکل مــن تحالــف ســتة أحــزاب معضمهــم مــن الســنة واغلبهــم يتبعــون أنقــرة - 3

مــن الناحية السياســية

متتلــك کل فئــة مــن الفئــات الثــاث رٶی ومواقــف متباینــة. فأعضــاء قامئــة كركــوك املتآخيــة، هــم أقــرب إلــی 
ــان  ــی إلحــاق كركــوك بأقليــم كوردســتان ولکــن بوضــع إداري خــاص. أمــا الفئت تأييــد حــل ســيايس یفــي إل
ــم کوردســتان ولهــم مروعهــم  ــع املحافظــة بوضــع خــاص خــارج إقلي ــدان مــروع متت ــة یٶي ــة والثالث الثاني

الخــاص بذلــك. 

الجبهــة الرتکامنيــة التــي دأبــت علــی التنظــر “لألقليــم الخــاص” للمحافظــة، إتجهــت حاليــا إلــی حــل املســألة 
ــع  ــادة 11٩ والترشي ــادة 1٤٠، إذ تســمح امل ــس امل ــادة )11٩( ولي ــن مبوجــب امل ــتور، ولك ــق الدس ــوك وف كرك
ــث  ــت ثل ــق تصوي ــن طري ــة ع ــم منفصل ــی أقالي ــات إل ــل املحافظ ــا بتحوي ــتند عليه ــذي یس ــق,٥1 ال الالح
أعضــاء مجلــس املحافظــة أو طلــب مقــدم مــن قبــل 1٠% مــن الناخبــن يف املحافظــة  إلجــراء إســتفتاء بهــذا 
الخصــوص.٥2 وبهــذا الخصــوص تحــدث قیــادي ترکامنــی يف كركــوك فيــام يــي “ نحن نرغــب يف أن نکــون رشکاء 
حقيقيــن مــع الكــورد... حــدود كوردســتان محــددة يف الدســتور. نحــن نعــرتف بذلــك، لکننــا ال نعتــر كركــوك 

جــزء مــن إقليــم كوردســتان. نحــن نريــد أن تصبــح كركــوك أقليــام مســتقال.”53

50- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث ، كركوك، 2٦ ترين األول 2014.
51- قانون رقم 13 الذي أصدره الرملان العراقي يف سنة 2008.

52- جلسة نقاشية عقدتها مٶسسة مري مع ممثلني عن املكونات الكركوكية، كركوك، 3 کانون األول 2014.
53- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، كركوك، 2٦ آب 2014.
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ولكــن، العديــد مــن املمثلــني عــن الرتکــامن یعتــرون مروعهــم، أي اإلقليــم الخــاص، ميکــن أن یطبــق لفــرتة 
محــدودة، ففــي هــذا الســياق واصــل القیــادي الرتکــامين حديثــه قائــا “نريــد أن یســتمر هــذا الحــل لثامنيــة 

ســنوات، ثــم يصــار بعدهــا إلــی إجــراء إســتفتاء وســنتقبل النتائــج مهــام کانــت حينئــذ.”54

هــذا الحــل ميکــن تصنیفــە ضمــن وضعيــة “الوضــع الخــاص اإلنتقــايل” کــام وميکــن إعتبــاره کآليــة لبنــاء الثقــة 
لــدی املجتمــح الرتکــامين. وهنــاك قلــق واضــح لــدی املمثلــني الرتکــامن بشــأن متثيلهــم وحقوقهــم القانونيــة يف 
حالــة إلحــاق كركــوك بأقليــم كوردســتان، لــذا تتوالــی تأکيداتهــم مــن قبــل البعــض منهــم علــی هــذا الجانــب يف 

حــال حصــول هــذا اإلحتــامل. ويف هــذا الشــأن قــال أحــد املمثلــني عــن هــذا املکــون: 

“نحــن نطلــب منــح كركــوك وضعيــة خاصــة ســواء أن کان ذلــك ضمــن العــراق أو إقليــم كوردســتان. ويف حالــة 
إلحــاق كركــوك بأقليــم كوردســتان، فــإن الحجــم الســکاين للرتکــامن ســيزداد، وأن مثــل هــذه الزیــادة یجــب أن 
تتبعهــا زیــادة يف التمثيــل. إن الوضــع الخــاص كفيــل بــأن یعــزز بنــاء الثقــة بــن الكــورد والعــرب والرتکــامن.”55

أن الــرٶی الرتکامنيــة بخصــوص إحتــامل إلحــاق كركــوك  بأقليـــم كوردســتان تتمحور حــول الضامنات السیاســية 
والثقافيــة، مــن ضمنهــا منــح املجتمعــات غــر الكورديــة الفرصــة الکافيــة للمنافســة علــی جميــع املناصــب يف 
حکومــة  إقليــم كوردســتان، ومنــح منصــب نائــب رئيــس األقليــم أو نائــب مجلــس الــوزراء لهــذه املجتمعــات. 
عــاوة علــی ذلــك، فــإن املوقــف الرتکــامين يلــح علــی إدخــال رمــوز غــر كورديــة يف العلــم وغــره مــن الرمــوز 
الوطنيــة. ومــن املمکــن تضمــني هــذه املبــادئ يف الدســتور املســتقبيل ألقليــم کوردســتان بإعتبارهــا إجــراءات 
تســاعد علــی بنــاء الثقــة. کــام إن بإمــکان الحکومــة العراقيــة أن متنــح ضامنــات أخــری، مثــل الســامح لكركــوك 

بالســعي للتحــول إلــی إقليــم منفصــل يف املرحلــة الاحقــة لإلســتفتاء. 

الرٶية الكوردية

مــن املهــم أن نعلــم بــأن هنــاك إختافــات عميقــة يف الــرٶی بني إقليــم كوردســتان والهيئــات التمثيليــة الکوردية 
ــم  ــی إقلي ــأن كركــوك یجــب أن ينضــم إل ــی نطــاق واســع ب ــة عل يف كركــوك، حيــث تعتقــد األحــزاب الكوردي
كوردســتان، لکنهــا تختلــف علــی العمليــة التــي تــٶدي إلــی ذلــك وکذلــك علــی طريقــة إدارة املحافظــة. لذلــك 
فــإن موقفــا واحــدا وواضحــا مــن جانــب الكــورد مل تتــم صیاغتــە بشــکل نهــايئ لحــد اآلن. ولقــد بــني ســيايس 
كــوردي بــارز حينــام ســئل عــام إذا کان هنــاك موقــف و رٶی موحديــن للكــورد حيــال كركــوك قائــا “أعتقــد 
أن الخــالف علــی اإلتفــاق ســينحرص بــن ســکان كركــوك أنفســهم وليــس األحــزاب السياســية الكورديــة... نحــن 

نعــاين مــن ســلطتي أربيــل و بغــداد املنفصلتــن، والنريــد أن نقحــم املســألة بخالفــات إضافيــة.”5٦

54- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، كركوك، 2٦ آب 2014. 
55- نفس املصدر.

5٦- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، كركوك، 27 ترين الثاين 2014.

منظور المکونات: طریق احلل
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ــأن أکــر  ــه یوحــي ب ــا. ومــا یتوضــح من ــی األرض هــي أكــر إختاف ــرٶی الســائدة عل ــی أي حــال، فــأن ال وعل
الکــورد يف املحافظــة يريــدون لكركــوك أن تتمتــع بشــکل مــن الوضــع اإلداري الخــاص وأن الــرأي الســائد علــی 
نطــاق واســع، هــو أن تصبــح كركــوك جغرافیــا جــزء مــن إقليــم كوردســتان إلــی جانــب تحققهــا بصاحیــات 
إداريــة خاصــة مقارنــة مبحافظــات أربيــل ودهــوك والســليامنية و حلبجــة. ولقــد قــال ممثــل لإلتحــاد الوطنــي 
ــامن  ــة اإلدارة الخاصــة، ويجــب إعطــاء الرتک ــوك بوضعي ــع كرک ــه “يجــب أن تتمت ــوك بأن الکوردســتاين يف كرك

حقوقــا کافيــة تجعلهــم يشــعرون بأنــه مثــة ضامنــات تتکفــل بحاميتهــم.”57

ويشــعر ســکان كركــوك الكــورد املحليــون باإلحبــاط جــراء قلــة إهتــامم إقليــم كوردســتان بهــم ومبحافظتهــم، 
ــم كوردســتان  ــل ألقلي ــم املنفصــل” لكركــوك املامث ــة “األقلي ــاذا تحظــی نظري ورمبــا کان هــذا الشــعور وراء مل

بالقبوليــة لــدی بعــض أوســاط املجتمــع الكركــويك الكــوردي.

وال ريــب أن علــی الکــورد أن يکونــوا علــی جانــب مــن املرونــة فيــام إذا أريــد تحقيــق حــل ســيايس للمســألة، 
ــم  ــم وأمنه ــة بشــأن ضــامن حقوقه ــة والرتکامني ــات العربي ــع املکون ــاوض م ــام األول التف ــي يف املق وهــذا یعن

ــة السياســية.58 ومســاهمتهم يف العملي
 

ــا  ــازع عليه ــی املــادة (140) کأســاس لحــل مســألة كركــوك واملناطــق املتن ــز  املوقــف الكــوردي عل كــام ويرک
بالرغــم مــن النواقــص التــي تتســم بهــا. و قــال مســٶول كــوردي بــارز حــول ذلــك بـــ “إن كل تفــاوض مــع بغداد 

مــن جانبنــا  یجــب أن یمــر مــن خــالل املــادة )1٤٠(، فهــي الخيــار الوحيــد لدينــا.”59

ولکــن هنــاك أراء تقــول بــأن املــادة (140) یجــب أن تعــرف ألي تحــرك نحــو حــل املســألة، ألن هنــاك إختافــات 
حــول کيفيــة إنجــاز مرحلــة التطبيــع، وإجــراء اإلحصــاء العــام وفيــام إذا کان اإلســتفتاء قابــا لألجراء. 

ــوك  ــاء کرک ــة إن إبق ــى حقيق ــق وبوضــوح ع ــوك تتف ــات كرك ــع مكون ــی أن جمي ــا إل ــارة هن ــم األش ــن امله م
ــا  ــول وأن الوضــع الراهــن يف املحافظــة ال يشــكل حــا مناســبا له ــا لیســت محــل قب کمنطقــة متنازعــة علیه
ــة  ــع بحال ــات هــو أن کرکــوك یجــب أن تتمت ــع املکون ــح محــط إتفــاق جمی ــذی أصب قطعــا. واألمــر اآلخــر ال
إداریــة خاصــة، ولکــن وجهــات النظــر تختلــف حــول الشــکل أو النمــط الــذي ینبغــي أن تأخــذه هــذه اإلدارة 
الخاصــة وفیــام إذا ســتکون ضمــن حــدود أقلیــم کوردســتان أم ال.  ینبغــي علــی حكومــة إقليــم كوردســتان و 
الحكومــة املرکزیــة منــح أهــايل كركــوك فرصــة اإلختیــار بیــن اللحــاق بــأدارة أقلیــم کوردســتان أو  البقــاء ضمــن 

الحکومــة املرکزیــة بغــداد وذلــك عــن طریــق اإلســتفتاء وبغــض النظــر عــن نتائجــه.

57- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، كركوك،2٦ ترين الثاين 2014. 
58- مقابلة أجرتها مٶسسة الرق األوسط للبحوث، كركوك،27 ترين الثاين 2014.

59- نفس املصدر



30

يف الوقــت الــذي یســتطيع املــرء أن يلمــس تغــر الوضــع األمنــي يف كركــوك، فإنــه یحــس مبــوازاة ذلــك حصــول 
ــا مهــام وذلــك ألن أي تطــور بأتجــاه  ــه ميثــل تطــورا نوعي ــة يف رٶی الاعبــني املحليــني. وهــذا يف حــد ذات نقل
حــل املســألة وتقريــر وضــع املحافظــة يجــب أن يصــدر حــرا مــن املمثلــني الفعليــني للســکان. وعلــی هــٶالء 
املمثلــني أن يظهــروا إرادة سياســية تســهل الوصــول إلــی إجــامع ســیايس يتــم مــن خالــه الوصــول إلــی حــل 

تفــاويض ســلمي ملشــكلة كركــوك. 

وتــدل الدراســة التــي قــام بهــا املٶسســة بشــأن دينامیــات املســألة بوضــوح، بــأن اإلحتفــاظ بالوضــع الراهــن مل 
يعــد الحــل املناســب لــدی املمثلــني السیاســین علــی أرض الواقــع الحــايل هنــاك، حيــث أن الجميــع يوافقــون 
علــی أن الوضــع األمنــي الحــايل يف كركــوك يجــب تناولــه وأن الحــل الســيايس الزال هــو الحــل األمثــل. ومبــوازات 
ــة  ــاك رغب ــأن هن ــة وتأطــر الوضــع الســیايس الحــايل، ف ــة دميومـ ــرٶی بخصــوص کيفي ــات يف ال وجــود إختاف
ــة  ــدی األطــراف للمــي يف املفاوضــات بخصــوص مســتقبل كركــوك والبحــث يف اإلحتــامالت املٶدي واضحــة ل

إلــی ذلــك. 

ويف الوقــت الــذي قــد خلــق الوضــع األمنــي املعقــد فوضــی عارمــة  علــی نطــاق العــراق بأكملــە، فإنه قــد بعث 
فرصــة مامئــة لألطــراف املعنيــة إلعــادة التقييــامت بخصــوص مســتقبل املحافظــة. إن هــذه الحقيقــة املســتجدة 
ــة يف  ــیة واإلجتامعي ــة السیاس ــة للبيئ ــة املامئ ــة والعقاني ــول الواقعي ــرص الحل ــاه ف ــوة بإتج ــها بق ــي نفس تلق
كركــوك و املســتجيبة لتطلعــات ســکانها، أي مایعنــي اإلنفتــاح بوجــه الحلــول التوافقيــة والوســطية التــي تشــمل 

جميــع فئــات املجتمــع الكركــويك بــا إســتثناء أو متييــز. 

وبغيــة املــي قدمــا يف املســألة، البــد مــن إيجــاد إطــار محــيل قــادر علــی التصــدي لجميــع املشــاكل الغامضــة 
مــن قبيــل خافــات الحــدود، مســألة اإلســتفتاء و ســجات الناخبــني واألحصــاء الســکاين بإتجــاه حلحلتهــا ثــم 
تقديــم الحلــول الازمــة لهــا. ويف حالــة النجــاح يف تحقيــق مثــل هــذا اإلطــار يف كركــوك، فــإن مــن شــأن ذلــك 
إضفــاء الصفــة الرعيــة علــی العمليــة وبالتــايل الضغــط علــی الحکومــة العراقيــة وحکومــة إقليــم كوردســتان 
علــی إحیــاء العمليــة التــي متــر بفــرتة ســبات عميقــة. ويجــدر ذکــره هنــا، أنــه يف الوقــت الــذي تتعــرض املــادة 
ــل  ــت تقاب ــاث الزال ــل الث ــة ذات املراح ــح أن العملي ــن الواض ــه م ــتی، فإن ــات ش ــی إعرتاض ــها إل (140) نفس

بالقبــول مــن لــدی األطــراف املعنيــة.

مــن أجــل الوصــول إلــی النقطــة التــي فيهــا ميکــن أجــراء اإلســتفتاء العــام علــی الوضــع املســتقبيل لكركــوك، 
ــة  ــادات السیاســیة يف العــراق وضمــن فــرتة زمنی ــی القی ــد مــن إتخــاذ عــدة خطــوات إســتباقیة، کــام وعل الب
ــازه  ــن إنج ــذا یمک ــتفتاء، وه ــد اإلس ــل وبع ــة بالوضــع قب ــة املتعلق ــی الخطــوات العملی ــاق عل محــددة اإلتف
عــن طریــق الحــوار فقــط. و عــى هــذه اإلجــراءات يتوقــف الوصــول اىل أي حــل ناجــح للوضــع يف كركــوك. 
ويف الوقــت الــذي یعــود ترکيــز اإلنتبــاه العاملــي علــی الوضــع يف العــراق، مــن الــروري جــدا تنــاول املشــاكل 
املزمنــة والطويلــة األمــد التــي يعــاين منهــا البلــد، طاملــا هنــاك بصيــص مــن األمــل لتحقيــق مثــل هــذ القضيــة.

٦. الخالصة
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١( موعد إجراء اإلستفتاء العام

ینبغــي إجــراء إســتفتاء عــام بخصــوص الوضــع النهــايئ للمســألة خــال ثــاث (3) ســنوات القادمــة ویجــب أن 
یحــدد موعــد أجــراء اإلســتفتاء ضمــن تلــک املــدة. مــن املهــم اإلشــارة هنــا إلــی أن هــذه العملیــة یجــب أن 

تتــم قبــل اإلنتخابــات النيابيــة العراقيــة القادمــة للعــام 2018, و أن تنفــذ قبــل 31 آذار 2018.

ینبغــي علــی الحكومــة العراقيــة و حكومــة إقليــم كوردســتان و باإلستشــارة مــع األطــراف ذوي العاقــة أ) 
يف كركــوك التوصــل الــی إتفــاق ســيايس قبــل اواســط عــام 201٦. و ال ريــب يف أن هــذا اإلتفــاق يجــب 

أن ميهــد الطريــق للتوصــل إلــی الحــل وإلجــراء اإلســتفتاء املزمــع.

 فیام یتعلق بشکل اإلدارة يف کرکوك خال السنوات الثاث القادمة، تلوح يف االفق خيارين:ب) 
i .(کمنطقة متنازعة علیها) إستبقاء الوضع الحايل كام هو عليه
ii . ــة ــات اإلداری ــة الصاحی ــة املحلي ــا الحکوم ــارس فیه ــتقلة مت ــة مس ــة إنتقالي ــي إدارة خاص تبن

املطلوبــة ألدارة املحافظــة.

تعتقــد مؤسســة مــري بــأن الخيــار الثــاين (ii) هــو األنســب و يتامشــی مــع رضوف كركــوك و العــراق، 
ــاص  ــون خ ــع قان ــي يف اإلرساع يف تري ــواب العراق ــس الن ــوك يف مجل ــواب كرك ــة ن ــث املؤسس و تح

إلنتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك و ان يكــون هــذا القانــون نافــذا لــدورة  واحــدة  فقــط.

 ويحــب أن يتــم خــال هــذه الفــرتة إتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها بنــاء الثقــة بــني األطــراف (كــام ســيأيت ت) 
ــح  ــب توضي ــل), اىل جان ــى األق ــه ع ــوك (أو تثبيت ــي يف كرك ــع األمن ــع الوض ــا), و تطبي ــا الحق تفاصيله
الغمــوض الــوارد يف املــادة 140 مــن دســتور عــام 2005 ( وخصوصــا أهلیــة التصویــت واإلحصــاء وســٶال 

اإلســتفتاء).

ــع  ــإن الوض ــه, ف ــار الي ــخ املش ــتفتاء بالتاري ــراء اإلس ــدم إج ــة ع ــه يف حال ــري بأن ــة م ــد مؤسس تعتق
ــة الناشــئة مــن  ــأن الســيطرة الفعلي ــاد ب ــر. و ان اإلعتق ــه مــع أبعــد تقدي الراهــن ســيبقى عــى حال
حالــة األمــر الواقــع مــن شــأنها تحقيــق الهــدف املرجــو يف العائدیــة,  لــن یــٶدي إال اإلخــال بإســتقرار 
املحافظــة وبالعاقــة بیــن أربیــل و بغــداد. إن مســألة کرکــوك یمکــن أن تحــل فقــط بطریقــة ســلمیة 
ــات  ــل اإلنتخاب ــة عــدم إحــراز أي تقــدم يف هــذا املضــامر قب ــة سیاســیة، ويف حال ــق عملی وعــن طری
العراقیــة املزمــع إجراٶهــا يف 2018، فــإن إمکانیــة الوصــول إلــی حــل سیاســی ناجــح ســتکون ضئیلــة.

٧. التوصیات 
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٢( إستعادة الحدود اإلداریة وأهلیة التصویت واإلحصاء
ــی مســتوی  ــة اإلحصــاء (عل ــة لعملی ــة التصويــت, والحــدود الجغرافی یجــب حــل  مســألة اإلحصــاء وأهلي

ــة األصغــر). ــی الوحــدات اإلداری املحافظــة أم عل

ــادة أ -   ــول  إع ــة ح ــتوریة ذات العاق ــادة الدس ــار امل ــن إط ــيايس ضم ــاق س ــی إتف ــل إل ــب التوص یج
ــوك. ــة كرك ــو اىل محافظ ــوز خورمات ــري و ط ــامل, كار, كف ــة جمج أقضي

ــل  ــا قب ــت علیه ــا کان ــوك مل ــة کرک ــة ملحافظ ــدود اإلداری ــتعادة الح ــأن إس ــري ب ــة م ــد مؤسس تعتق
مجــئ النظــام البعثــي للحکــم أمــر یتعــذر فعلــه، إذ أن إعــادة رســم الحــدود اإلداریــة ملجموعــة مــن 
ــة  ــی الحــدود اإلداری ــي أجریــت عل ــرات الت ــا أن التغی ــة لعــدة أســباب منه املحافظــات لیســت واقعی

ــل تشــمل محافظــات أخــری. ــوك ب ــی کرک ــر فقــط عل ــراض سیاســیة التقت ألغ

يجــب حــل قضيــة أهليــة التصويــت قبــل إجــراء اإلســتفتاء املزمــع, و إلنجــاز ذلــك يجــب التوصــل ب -  
اىل اتفــاق ســيايس آخــر. 

ــن  ــة التصویــت یجــب أن تشــمل کافــة ســکنة کرکــوك عــدا الوافدی تعتقــد مٶسســة مــري أن أهلی
الذيــن تســلموا التعويضــات املاليــة وكذلــك الوافديــن الذيــن ســوف یســتلمونها يف الفــرتات القادمــة 

والنازحیــن مــن املحافظــات األخــری، وهــذا مــا یفضلــه العدیــد مــن الساســة يف کرکــوك. 

يجب إنهاء قوائم ختامية باملصوتني خال السنة التقوميية (201٦).ت -  

يجــب أن تخضــع مســألة اإلحصــاء هــي األخــرى إلتفــاق الجميــع ألن املــادة 140 تســتلزم وجــوده ث -  
كــرط إلجــراء اإلســتفتاء, و يف حالــة عــدم توفــر اإلتفــاق عــى إجــراء اإلســتفتاء, فإنــه یمکــن تــايف 

هــذا املوضــوع عــن طریــق إتفــاق ســيايس و قانــوين. 

٣( سٶال وعملیة اإلستفتاء العام

بعــد إنقضــاء الفــرتة الزمنيــة املشــار إلیهــا (ثــاث ســنوات) وإعتــامد االفقــرات املذکــورة يف هــذا اإلطــار، 
ینبغــي :

إجــراء إســتفتاء مضمونــه ببســاطة هــو (نعــم/ال)، ثــم يصــار اىل األخــذ بقــرار األغلبيــة. وبهــذا فــأن       أ -  
نتیجــة اإلســتفتاء ســتقرر املصیــر النهــايئ لکرکــوك. 

ــذا الخصــوص  ــذي يطــرح يف أي إســتفتاء مســتقبيل به ــري أن يصــاغ الســؤال ال تقــرح مؤسســة می
ــراق؟”  ــم كوردســتان الع ــوك اىل إقلي ــد ضــم كرك بالشــكل اآليت: “هــل تؤي

ــتفتاء ب -   ــا باإلس ــة وبإعرتافه ــة املختص ــة الدولی ــت إرشاف املنظم ــتفتاء تح ــة اإلس ــم عملی ــب أن تت یج
ــة او  ــار الجه ــی اختي ــراف عل ــع األط ــق جمي ــل ان يتف ــن املفض ــا. وم ــه ملزم ــذ نتائج ــح   تنفی یصب

ــة. ــم باملهم ــم تكليفه ــل ان يت ــة قب ــات املرف الجه

التوصیات



مؤسسة الشرق األوسط للبحوث

33

يجــب اإلتفــاق عــل الجهــة الرســمية التــی تقــوم بتنفيــذ هــذا االتفــاق مــن حيــث اجــراء اإلحصــاء ت -  
او اإلســتفتاء. جديــر بالذكــر أن الدســتور العراقــي مل يحــدد الجهــة املســئولة عــن اجــراء اإلحصــاء او 
ــة األمــم املتحــدة  ــات و بالتعــاون مــع بعث ــا لإلنتخاب ــة العلي اإلســتفتاء، و ميكــن ان تكلــف املفوضي

ملســاعدة العــراق التــي ميکــن أن تقــدم املشــورة الفنيــة للمفوضيــة.

ــی الرغــم ث -   ــة. عل ــة الحالی ــی مســتوی املحافظــة وضمــن الحــدود اإلداری ینغــي إجــراء اإلســتفتاء عل
ــرة  ــی مســتوی الوحــدات الصغی ــی إجــراء اإلســفتاء العــام عل ــد مــن الساســة عل مــن إقــرتاح العدی
(أي األقضیــة والنواحــي) يف کافــة املناطــق املتنــازع علیهــا، إال أن مٶسســة میــري تــری أن محافظــة 
کرکــوك یجــب التعامــل معهــا کحالــة خاصــة. أمــا يف باقــي املناطــق املتنــازع علیهــا، فیمکــن إتبــاع 

طــرق أخــری. 

٤( قبل وبعد إجراء اإلستفتاء
علــی مــدی الفــرتة املحــددة قبــل إجــراء اإلســتفتاء، مــن املهــم إتبــاع عملیــة متواصلــة لتحقیــق إســتقرار 
الحالــة األمنیــة، ومــن الــروري أن متنــح بغــداد الصاحیــات اإلداریــة التــي تســتحقها الحکومــة املحلیــة يف 

کرکــوك. 

تتمتــع كركــوك بخصوصيتهــا وعلــی بغــداد و أربيــل إحــرتام هــذه الخصوصیــة ودعــم تنفیــذ النتائــچ أ -  
املتمخضــة عــن عملیــة اإلســفتاء العــام النهــايئ. باإلضافــة إلــی ذلــك، عــى الحكومــة املرکزیــة متكــني 

الحكومــة املحليــة يف كركــوك مــن تطبيــق و مامرســة الصاحيــات التــي يحتاجهــا للقيــام مبهامــه.

تتکفــل كل مــن الحكومــة العراقيــة و حكومــة إقليــم كوردســتان ضــامن توفــر الشــفافية و الوضــوح ب -  
يف التعامــل املؤسســايت فيــام يخــص وضــع كركــوك بعــد اإلســتفتاء.

٥( توصیات لحکومة إقلیم کوردستان 
تبني مروع موحد بشأن حل قضية كركوك أ -  

ــايئ  ــق حــل نه ــق و تطبي ــاه تحقی ــاء باتج ــتان بلعــب دور بن ــم كوردس ــة إقلي ــوم حكوم ــأن تق ــويص ب ن
لوضــع كركــوك. و عــى جميــع األطــراف السیاســیة الرئیســیة تبنــي وجهــة نظــر مشــرتكة بشــأن مســألة 
ــة (مــع مشــاريع اســرتاتيجية و  كركــوك، و يجــب ضــامن التعــاون املشــرتك للوصــول اىل برامــج اقتصادي

ــذا الخصــوص.  ــة به اســتثامرية) و سياســية و اجتامعي

عى حكومة إقليم كوردستان التعاون التام لبناء الثقة بني مجتمعات كركوكب -  
ــا يحــول  ــا جدی ــر عائق ــم كوردســتان یعت ــة إقلي ــوك تجــاه حكوم ــات کرک ــدی مکون ــة ل ان مســألة الثق
دون تطبيــع الوضــع الســيايس و األمنــي يف كركــوك. و مــن اجــل معالجــة ذلــك, يجــب تقديــم ضامنــات 
ــوق  ــة الحق ــة و حامي ــد الرملاني ــني املقاع ــك تأم ــا يف ذل ــة, مب ــات الكركوكي ــع املجتمع ــتوریة لجمي دس
الثقافيــة و التعليميــة. عــى ســبيل املثــال، عــى حكومــة إقليــم كوردســتان منــح الفرصــة للمنافســة علــی 
جمیــع املراکــز واملواقــع الوظیفیــة يف اإلقلیــم و ضــامن منــح مقعــد نائــب رئيــس االقليــم او نائــب رئيــس 
الــوزاراء ملمثلــني عــن املكونــات غــر الكورديــة, كــام و ميكــن إضافــة درجــات وظيفيــة مامثلــة لجميــع 
ــارة  ــک یجــب اإلش ــی ذل ــاوة عل ــتان. ع ــم كوردس ــتور إقلي ــك يف دس ــازم إدراج ذل ــن ال ــات، و م املكون

باملکونــات األخــری حتــی يف علــم کوردســتان والرمــوز الوطنیــة األخــری. 
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٦( توصیات للحکومة العراقیة الفدرالیة
مأسسة العاقة بني القوات األمنية  التي تتولی أمن کرکوك والدفاع عنها يف الوضع الراهن. أ -  

ــوات  ــر يف الق ــن تغی ــئ م ــع الناش ــر الواق ــاس األم ــى أس ــي ع ــوك مبن ــن يف كرك ــايل لألم ــع الح إن الواق
املدافعــة عــن تلــك املناطــق بعــد 10 حزيــران 2014. و بغيــة تثبيــت العاقــة بــني بغــداد و أربيــل مــن 
الــروري التوصــل إلــی إتفــاق رســمي بشــأن الوضــع األمنــي باالســتناد اىل الحقائــق املوجــودة عــى األرض، 
ــوات  ــل حــول وجــود ق ــداد و أربي ــني بغ ــي رســمي ب ــاق أمن ــى اتف ــك ع ــد ذل ــن الواجــب ان يعتم و م

ــوك.  البیشــمرگة يف محافظــة كرك

تخصيص األموال لإلرساع يف حل نزاعات امللكية و تعويض ذوي العاقة ماليا.ب -  
يجــب زيــادة تخصيصــات البــرتودوالر املقــررة لكركــوك (املنتــج مــن حقــول املحافظــة) (حســب التعديــل 
الثــاين لقانــون 21 لســنة 2008 بعــد ان عــدل بقانــون 1۹ لســنة 201۳) بغيــة توفــر التخصيصــات االضافيــة 
الازمــة لــارساع يف حــل مســألة نزاعــات امللكيــة . إن زيــادة التخصيصــات املاليــة مــن شــأنها املســاعدة يف 

ارساع عمليــة انجــاز املعامــات و دفــع مبالــغ التعويضــات اىل ذوي اإلســتحقاق.

وقــد بقيــت هــذه النزاعــات غــر محلولــة بســبب ان املســيطرين حاليــا عــى األرايض يطالبــون بالتعويــض 
ــب  ــني يطال ــا, يف ح ــة عليه ــيطرتهم الطويل ــنني س ــال س ــا خ ــي وظفوه ــتثامرات الت ــود و االس ــن الجه ع

املالكــون االصليــون باســتعادة اراضيهــم.

٧( توصيات لألطراف الفاعلة المحلية

أ) توحيد و تنظيم األجهزة األمنية يف كركوك
بــادئ ذي بــدء يجــب توحيــد قــوات اآلســايش يف كركــوك. فمــن املعلــوم أن القــوات العائــدة لــكا الحزبني, 
الدميقراطــي الكوردســتاين  و اإلتحــاد الوطنــي الكوردســتاين  لهــام حضورهــام عــى األرض يف املدينــة ولکــن 
ــاك. و  ــي هن ــی الوضــع األمن ــذي ینعکــس ســلبا عل ــر ال ــا, األم ــی حــد م لدیهــام مشــاکل يف التنســیق إل
بالرغــم مــن أن هاتــني القوتــني غــر موحدتــان يف إقليــم كوردســتان العــراق, فــأن دمجهــام يف كركــوك مــن 
شــأنه أن يشــكل منوذجــا لعمــل مامثــل يف بقیــة أنحــاء اإلقليــم. ويف نفــس الوقــت، یجــب أن ال یقتــر 

قــوات االســایش علــی قومیــة واحــدة بــل یجــب أن تضــم القومیــات األخــری أیضــا. 

باإلظافــة إلــی قــوات اآلســایش، تتواجــد يف کرکــوك العدیــد مــن األجهــزة األمنیــة األخــری. و مــن الــازم 
الرتكيــز عــى النوعيــة و ليــس الكميــة, فضــا عــن أنــه يجــب تقليــص الجهــاز األمنــي املتضخــم حاليــا, و 
ــات القــول أن تعــدد  ــني. و مــن بديهي ــه مــن خــال التنســيق و التعــاون املتبادل ــه و أدائ تحســني فعاليت

األجهــزة األمنيــة التــي تفتقــر اىل اإلتصــال و التواصــل املتبادلــني ال يولــد إال الثغــرات األمنيــة. 

التوصیات
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ب) تقنین حمل االسلحة يف مدينة كركوك
تعــج كركــوك بأنــواع مــن األســلحة, و ملعالجــة ذلــك يجــب أن يصــار اىل فــرض قيــود أكــر عــى تجــارة 
ــل  ــن عام ــر م ــاح أن تدم ــى الس ــول ع ــهولة الحص ــأن س ــن ش ــث أن م ــة، حي ــلحة الخفيف ــازة األس وحی
اإلســتقرار يف املدينــة, كــام أن فــرض مثــل هــذه القيــود عــى مبيعــات الســاح العلنيــة مــن شــأنه تســهيل 

ــه.  ــة ســرا سلســا و مســيطرا علي ــة عــى ســر الوضــع األمنــي يف املدين املراقب

ج) ضامن العدالة يف إشغال الوظائف اإلدارية
مــن املعلــوم أن التوظيــف يف مســتويات الخدمــة املدنيــة واملواقــع الوظيفيــة الحساســة يخضــع ملعايــر 
ــا و تنهــى و تســتبدل مبعايــر  اإلنتــامء العرقــي و الــوالء الســيايس. البــد لهــذه املامرســة أن تجتــث نهائي
تســتند اىل الكفــاءة و الخــرة و املواصفــات املبنیــة علــی الوصــف الوظيفــي، و عــى الحكومــة املحليــة أن 

تضمــن توفــر عامــل العدالــة يف إشــغال الوظائــف ذات الطبيعــة السياســية.

د) توظيف و ارشاك املجتمع املدين يف عملية صنع السياسات و صنع القرار
ــم الدعــم و  ــادر وتشــارك يف تقدي تحــث مؤسســة مــری املجتمــع املــدين داخــل و خــارج كركــوك ان تب
ــات و أن تتــرف كمشــارك مســؤول يف  ــذ االتفاق ــة تنفي ــة ســر عملي ــرار و مراقب املشــورة الصحــاب الق

ــات.  ــة العقب ــول و ازال ايجــاد و تســويق الحل

ه) ضامن مشارکة کافة املکونات يف املناصب القیادیة للرطة
يجــب حاميــة املكونــات املختلفــة يف كركــوك مــن قبــل قــوة رشطــة تعكــس التنــوع اإلثنــي يف كركــوك، و 
يجــب إتاحــة الفرصــة للجميــح يف تــويل املســؤوليات واملواقــع الرئيســية يف هــذه املٶسســة األمنیــة رشط 
توفــر الــروط املهنیــة والحرفیــة الازمــة. حالیــا هــذه املناصــب مل تــوزع بشــکل یعکــس التنــوع اإلثنــي 
يف کرکــوك. إن مــن شــأن هکــذا إجــراء رفــع مســتویات الثقــة بالرطــة کــام ویســاعد يف تخفیــف القلــق 

والتوتــرات بیــن املکونــات. 
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٨( توصيات للجهات الفاعلة الدولية

أ) ضامن املشاركة مع الركاء املحليني
عــى املجتمــع الــدويل الضغــط علــی كلتــا الحكومتــني, العراقيــة و إقليــم كوردســتان, للعمــل ســوية مــع 
املمثلــني السياســيني املحليــني يف كركــوك (دون التفريــق بــني الكتــل السياســية واالحــزاب مبــا فيهــم الغــر 
ممثلــني يف الحكومــة املحليــة) لتســهيل إمكانــات التوصــل اىل حلــول سياســية, و مــن الــازم إتبــاع نهــج 
ــراؤه  ــرر إج ــتفتاء يق ــو أي إس ــلس نح ــال الس ــامن اإلنتق ــتویات لض ــی املس ــی إعل ــی إل ــن أدن ــق م ینطل
مســتقبا. و بينــام هنــاك حاجــة اىل تشــجيع حصــول عمليــات سياســية شــاملة مــن أعــى املســتويات اىل 
أدناهــا لحــل املســألة سياســيا، فــإن التحــرك مــن أدىن اىل أعــى املســتويات إلجــراء مشــاورات بــني الجهــات 
ــار  ــر اإلعتب ــذ بنظ ــكة تأخ ــرتاتيجية متامس ــق إس ــامن خل ــا لض ــر حيوي ــة يعت ــية املحلي ــة السياس الفاعل
ــا اىل جنــب مــع مســاهمتهم الفعليــة و املضمونــة كــركاء يف العمليــة برمتهــا.  همومهــم و أفكارهــم جنب

ب) تسهيل عملية الحوار و التواصل املوقعي عى مستوى كركوك 
مــن الــازم إطــاق عمليــات الحــوار بــني املكونــات يف كركــوك بشــكل فعــيل و عــى املســتوى املحــيل.إن 
مــن شــأن مثــل هــذا النــوع مــن الحــوار توطیــد العاقــة بیــن املکونــات کــام وســیضمن تقــارب املکونــات 
مــع بعضهــا وبشــكل عمــيل. ولضــامن تنفیــذ هــذه العملیــة بنجــاح، مــن الــروري اإلســتثامر يف القطــاع 
ــر الحــوار  ــاج اإلجتامعــي. و يعت ــة التکامــل واإلندم ــا وأساســیا يف عملی ــاره عامــا جوهری ــوي بإعتب الرتب
ــول  ــی الحل ــة للتوصــل إل ــة الازم ــة األرضي ــات األساســية الحجــر األســاس يف تهيئ ــني املكون و التواصــل ب
السياســيةکام وسیشــکل عامــا أساســیا لتخفيــف التوتــرات بیــن املجتمعــات الکرکوکیــة وإحیــاء عاقــات 

املــودة التقلیدیــة بیــن تلــك املجتمعــات.

ج) تأييد إطاق عملية سياسية
بوســع املجتمــع الــدويل أن يلعــب دورا مشــهودا يف حــل قضيــة كركــوك. مــن الــازم أن يشــرتط املجتمــع 
ــة املهمــة بالوســائل  الــدويل مســاندته للحکومــة العراقیــة وحکومــة أقلیــم کوردســتان بحــل هــذ القضی
السیاســیة وبینــام یرکــز املجتمــع الــدويل إهتاممــه علــی العــراق مــرة أخــری ، فــإن الفرصــة متاحــة اآلن 
أفضــل مــن أي وقــت مضــی علــی قیامــه بالضغــط عــى الحكومــة االتحاديــة و حكومــة االقليــم للمبــادرة 
الجدیــة نحــو حــل نزاعاتهــام املزمنــة و الطويلــة,  وهــذا مــن شــأنه أن یمهــد األرضيــة املامئــة ویخلــق 

اإلرادة السياســية لتســهيل الوصــول اىل إتفــاق ناجــح بشــأن كركــوك.
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الملحقات
الملحق )أ(: المادة ١٤٠ من الدستور العراقي ٢٠٠٥

املــادة (140): تتــوىل الســلطة التنفيذيــة اتخــاذ الخطــوات الازمــة الســتكامل تنفيــذ متطلبــات املــادة (58) 
مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة بــكل فقراتهــا . أوالً : املســؤولية امللقــاة عــى الســلطة 
ــة  ــة العراقي ــون إدارة الدول ــن قان ــادة (58) م ــا يف امل ــوص عليه ــة واملنص ــة االنتقالي ــة يف الحكوم التنفيذي
للمرحلــة االنتقاليــة ثانيــا متتــد وتســتمر إىل الســلطة التنفيذيــة املنتخبــة مبوجــب هــذا الدســتورعى ان تنجــز 
ــد إرادة  ــازع عليهــا لتحدي ــة (التطبيــع ، االحصــاء وتنتهــي باســتفتاء يف كركــوك واملناطــق االخــرى املتن كامل
مواطنيهــا) يف مــدة اقصاهــا الحــادي والثاثــون مــن شــهر كانــون االول ســنة الفــني وســبعة . 31/12/2007

الملحق )ب(: المادة ٥٨، قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية

املاّدة الثامنة والخمسون:
تقــوم الحكومــة العراقيــة االنتقاليــة والســيام الهيئــة العليــا لحــّل النزاعــات امللكيــة العقاريــة وغرهــا مــن أ) 

بته مامرســات  الجهــات ذات العاقــة، وعــى وجــه الرعــة، باتخــاذ تدابــر، مــن أجــل رفــع الظلــم الذي ســبّ
نــة مــن ضمنهــا كركــوك، مــن خــال ترحيــل  النظــام الســابق واملتمثّلــة بتغيــر الوضــع الســكاين ملناطــق معيّ
ونفــي األفــراد مــن أماكــن ســكناهم، ومــن خــال الهجــرة القريــة مــن داخــل املنطقــة وخارجهــا، وتوطــني 
األفــراد الغربــاء عــن املنطقــة، وحرمــان الســكان مــن العمــل، ومــن خــال تصحيــح القوميــة، وملعالجــة 

هــذا الظلــم، عــى الحكومــة االنتقاليــة العراقيــة اتخــاذ الخطــوات التاليــة:

فيــام يتعلّــــق باملقيمــني املرّحليــــن واملنفيــني واملهجــــرين واملهاجريــن، وانســجاماً مــع قانــون الهيئــة  - 1
العليــا لحــّل النزاعــات امللكيــة العقاريــة، واإلجــراءات القانونيــة األخــرى، عــى الحكومــة القيــام خــال 
فــرتٍة معقولــٍة، بإعــادة املقيمــني إىل منازلهــم وممتلكاتهــم. وإذا تعــّذر ذلــك، عــى الحكومــة تعويضهــم 

تعويضــاً عــادالً.
نــٍة، وعــى الحكومــة البــت يف أمرهــم حســب  - 2 بشــأن األفــراد الذيــن تــّم نقلهــم إىل مناطــٍق وأراٍض معيّ

ــادة  ــة إع ــامن إمكاني ــة، لض ــة العقاري ــات امللكي ــّل النزاع ــا لح ــة العلي ــون الهيئ ــن قان ــاّدة (10) م امل
توطينهــم، أو لضــامن إمكانيــة تلّقــي تعويضــات مــن الدولــة، أو إمكانيــة تســلمهم ألراٍض جديــدٍة مــن 
الدولــة قــرب مقــّر إقامتهــم يف املحافظــة التــي قدمــوا منهــا، أو إمكانيــة تلّقيهــم تعويضــاً عــن تكاليــف 

انتقالهــم إىل تلــك املناطــق.
بخصــوص األشــخاص الذيــن حرمــوا مــن التوظيــف أو مــن وســائل معيشــية أخــرى لغــرض إجبارهــم  - 3

عــى الهجــرة مــن أماكــن إقامتهــم يف األقاليــم واألرايض، عــى الحكومــة أن تشــجع توفــر فــرص عمــل 
جديــدة لهــم يف تلــك املناطــق واألرايض.

ــامح  - 4 ــة، والس ــرارات ذات الصل ــع الق ــاء جمي ــة إلغ ــى الحكوم ــة فع ــح القومي ــوص تصحي ــا بخص أّم
ــٍط. ــراهٍ أو ضغ ــدون إك ــي ب ــم العرق ــة وانتامئه ــم الوطني ــر هويته ــّق يف تقري ــن بالح ــخاص املتّرري لألش
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ــى ب)  ــية، ع ــق أهــداف سياس ــة تحقي ــا بغي ــة وغره ــام الســابق أيضــاً بالحــدود اإلداري ــب النظ ــد تاع  لق
ــك  ــك ملعالجــة تل ــة وذل ــة الوطني ــات إىل الجمعي ــم التوصي ــة تقدي ــة االنتقالي ــة العراقي الرئاســة والحكوم
ــن  ــة م ــى مجموع ــامع ع ــة باإلج ــن املوافق ــة م ــن الرئاس ــدم متك ــة ع ــة، ويف حال ــر العادل ــرات غ التغي
ــد وباإلجــامع لغــرض دراســة املوضــوع  ــم محاي ــني محّك ــام بتعي ــس الرئاســة القي ــات، فعــى مجل التوصي
وتقديــم التوصيــات، ويف حالــة عــدم قــدرة مجلــس الرئاســة عــى املوافقــة عــى محّكــم، فعــى مجلــس 
الرئاســة أن يطلــب مــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة تعيــني شــخصية دوليــة مرموقــة للقيــام بالتحكيــم 

ــوب. املطل

 تؤّجــل التســوية النهائيــة لــألرايض املتنــازع عليهــا، ومــن ضمنهــا كركــوك، إىل حــني اســتكامل اإلجــراءات ت) 
أعــاه، وإجــراء إحصــاٍء ســكاينٍّ عــادٍل وشــّفاٍف، وإىل حــني املصادقــة عــى الدســتور الدائــم، يجــب أن تتــّم 

هــذه التســوية بشــكٍل يتّفــق مــع مبــادئ العدالــة، آخــذاً بنظــر االعتبــار إرادة ســّكان تلــك األرايض.

الملحق )ج(: قائمة األشخاص الذين تم مقابلتهم
أمني شوان (خبر و مؤرخ) 

أيهان كامل محمد (عضو بارز يف حزب توركمن اييل)
إسامعيل الحديدي (عضو املجلس السيايس العريب) 

ابراهيم خليل (عضو مجلس محافظة كركوك)
احمد عزیز (حركة التغر - كرکوك)

ادوار أورهام (مساعد محافظ كركوك لشؤن االدارية) 
ازاد جباري (عضو مجلس محافظة كركوك)

اوات محمد أمني (عضو مجلس محافظة كركوك)
بابكر صديق أحمد (عضو مجلس محافظة كركوك)

تحسني كهية (عضو مجلس محافظة كركوك) 
جال جوهر (منسق شؤون غرفة الحكومة والرملان يف حركة التغير)

حسن تورهان (عضو برملان العراقي – نائب رئيس حزب الجبهة الرتكامنية)
خالد شواين (متحدث باسم الرئيس الجمهورية العراقية – عضو السابق يف الرملان العراقي)

راکان سعید الجبوري (نائب محافظ كركوك)
رياض صاري كهية (رئيس حزب توركمن اييل)

سامي رفعت بختي (عضو مجلس قضاء داقوق)
سيلفانا بويا (عضو مجلس محافظة كركوك)

شاخوان عبدالله (عضو الرملان العراقي)
شيخ جعفر (عضو املكتب السيايس لاتحاد الوطني الكوردستاين)

طورهان املفتي (مستشار رئيس جمهورية العراق)
عارف قورباين (صحفي و معلق سيايس)

عبد الرحمن صديق (وزير البيئة السابق يف الحكومة العراقية)

الملحقات
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عبدالرحمن منشد العايص (عضو املجلس السيايس العريب) 
عدنان قادر زنگنە (رئیس قسم العلوم السیاسیة - جامعة کرکوك) 

عيل مهدي صادق (عضو مجلس محافظة كركوك)
عامد احمد (عضو املكتب السيايس لاتحاد الوطني الكوردستاين)

عامر الحكيم (رئيس املجلس األعى اإلسامي العراقي)
فاضل مراين (عضو املكتب السيايس لحزب الدميوقراطي الكوردستاين)

لطيف فاتح فرج (مدير مكتب برملان إقليم كوردستان يف كركوك)
ــة  ــم – حكوم ــتانية خــارج إدارة إقلي ــة للمناطــق الكوردس ــة العام ــس الســابق لهيئ ــد احســان (رئي محم

ــم كوردســتان) إقلي
محمد خليل الجبوري (عضو مجلس محافظة كركوك)

محمد كامل (عضو مجلس محافظة كركوك)
نجاة حسني (عضو مجلس محافظة كركوك)

نجم الدين  كريم (محافظ كركوك) 
نرمني عثامن (نائب السابق لرئيس لجنة تنفيذ املادة 140)

نوشروان مصطفى (املنسق العام لحركة التغير)



40



مؤسسة الشرق األوسط للبحوث

41



42



مؤسسة الشرق األوسط للبحوث 
أربيل - إقليم کوردستان - العراق

info@meri-k.org | +964(0)662649690

www.meri-k.org |         facebook.com/meri.info  |           twitter.com/meri_info



44


