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کرسی برای آنھا ھمراه بود .با اين حال تاکنون نيروھای سياسی عراق موفق به تشکيل دولت نشدهاند.
در چنين موقعيتی کوردھا در پی انجام مذاکراتی با تمام فراکسيون ھا ھستند .آنھا برای حفظ منافع
کوردستان در اين مذاکرات ،به تشکيل " ائتالف فراکسيون کوردستانی" و تدوين برنامهی عمل و
گزارشی در  19مورد مبادرت ورزيدهاند .اين گزارش دربرگيرنده شروط الزم برای ورود در ھرگونه
دولت ائتالفی آينده است .قبل از ھرچيز کوردھا برای به اجرا درآوردن ماده  140قانون اساسی عراق
اصرار می ورزند ،چيزی که می تواند اختالفات مرزی و از جمله مشکل کرکوک را با بغداد حل کند.
آنھا خواھان حل مساله استخراج نفت و گاز ،موقعيت پيشمرگه و واگذار کردن پست ھای کليدی
دولتھای آتی عراق و غيره به کوردھا ھستند.
چنين به نظر می رسد ،که انواع احزاب و جريانات سياسی کوردستان عراق به توافق نظر در رابطه
با جنبهھای مھم زندگی سياست داخلی کشور رسيده باشند .ھمزمان جنبش جديد " گۆڕان" ،پارت
دمکرات کردستان)پدک( و اتحاديه ميھنی کوردستان)امک( را مورد انتقاد شديد قرار می دھد .اين
حزب بر اين عقيده است که پارت دمکرات کوردستان امنيت ارضی کوردستان را مورد توجه قرار
نداده است ،روياروی بغداد قرار گرفته ،در ارتباط با دنيای مدرن و جامعه مدنی نمی باشد .در
مجموع ،با توجه به اينکه اين حزب و رھبر آن خواھان تغيير خود نيستند ،احترام مردم کورد را از
دست می دھند.
انتقاد "گۆڕان" از پدک و امک به ھدف تضعيف نفوذ آنان در برخی مناطق کوردستان عراق است .از
يکسو ،اين امر موجب تقسيم جامعه کورد بطور عمودی شده ،تا حد مشخصی از ظھور خودکامگی آنھا
ممانعت بعمل می آورد ،از سوی ديگر روند دمکراتيزه شدن آن را تسھيل می کند.
تالش برای حفظ ثبات نه تنھا در کوردستان عراق ،بلکه در سرتاسر کشور ،و ھمچنين تحقق منافع
مردم کوردستان ،حکومت کوردستان را وادار به معامله جھت نمايندگی کردن کوردھا در دولت جديد
می نمايد.
پس از مذاکرات نوری المالکی رئيس ائتالف "دولت قانون" که متحد گروهھای شيعه شرکت کننده در
انتخابات پارلمانی است با کوردھا ،پيشرفتھای معينی در اين روند مشاھده می شود .المالکی با داشتن
مقام نخست وزيری در ھنگام تشکيل دولت ،رسما به خواست کوردھا در خصوص  19مورد پاسخ داد.
او با ارسال نامهيی خطاب به مسعود بارزانی موافقت خود را با بسياری از پيشنھادھای او ابراز نمود.
ائتالف فراکسيون کوردستانی برای مالقات با تمام جناح ھا از جمله "العراقيه" به منظور گفتگو در
مورد کوردستان و تسريع روند تشکيل دولت جديد عراق ابراز آمادگی نموده است.
ذينفع بودن نوری المالکی برای کسب حمايت بيشترين تعداد نمايندگان و آغاز روند تشکيل دولت جديد،
او را وادار به مصالحه با کوردھا کرده است .حمايت آنھا )کوردھاـ م( برای بدست آوردن مقام نخست

وزيری برای او مھم است .در مقابل ،او به کوردھا قول پيش بردن حل مسائل مورد اختالف ارضی را
داده است .او اعالم کرد که مانع انجام ھمهپرسی در رابطه با مساله کرکوک نخواھد شد .نوری
المالکی در موصل ،کرکوک و دياله ظاھرا برای اجرای ماده  140قانون اساسی عراق و انجام ھمه
پرسی برای تعيين سرنوشت منطقه نفت خيز کرکوک که در پی ملحق شدن به قلمرو کوردستان است،
اعالم آمادگی کرد).(1
با اين حال ،کوردھا فعاالنه در بحثھای مربوط به نامزدی پست ھای کليدی دولت جديد شرکت می
کنند .حل چنين مسالهيی نياز به ھمفکری تمام ائتالفھای سياسی دارد .مسعود بارزانی در ھمين رابطه
مبتکر ايجاد کميتهيی مرکب از  12ـ  8نماينده از تمام ائتالفھای سياسی برای شروع مذاکرات در
رابطه با ترکيب دولتی شد که بايد نماينده تمام نيروھای سياسی کشور شود .ائتالف "العراقيه" با اين
پيشنھاد مسعود بارزانی موافقت نمود). .(2
نوری المالکی حاضر به تشکيل چنين کميتهيی است .با اين حال برخی از تحليلگران خارجی بر اين
باورند که اين ھمکاری ممکن است با مقاومت ايااڵت عرب ـ سنی نينوا ،کرکوک و دياله مواجه شود که
با واگذاری اين سرزمين نفتخيز به کوردھا مخالفت می ورزند.
مھم اين است که ،تشکيل کابينه جديد بدون ھرگونه درگيری صورت گرفته ،موجب بی ثباتی سياسی
نشود .در ھمين رابطه ،آمريکايی ھا ،از جمله نگرانند مبادا حرکت ناسنجيده از سوی رھبری کورد
موجب بروز جنگ داخلی در کشور شود).(3
جو بايدن در ھنگام مالقات با مسعود بارزانی ،به رھبری کورد توصيه کرد از مبارزه برای حفظ
پست رئيس جمھوری عراق که جالل طالبانی رھبر دومين حزب مھم کوردستان ـ اتحاديه ميھنی
کوردستان )امک( عھدهدار آن است ،چشم پوشی کنند .کاخ سفيد در نظر دارد اين پست را به نماينده
يکی از جناحھای برنده عرب ـ اياد عالوی )" العراقيه"( يا نوری المالکی )"دولت قانون"( واگذار کند
که بيش از نيم سال با ھم رقابت کرده ،برای حکمفرمايی در سياست کشور مبارزه می کنند.
جالل طالبانی معتقد است که مساله مقام رئيس جمھوری نياز به مذاکره دارد) .(4ھمزمان محمود عثمان
يکی از اعضای ائتالف فراکسيون کوردستانی گفت اگر انجام ماده  140قانون اساسی عراق تضمين
شود کوردھا ممکن است از پست رياست جمھوری صرفنظر کند.
واگذار کردن پست رياست جمھوری به نماينده گان جناح عرب يکی از موارد برنامه جو بايدن است که
از سوی سياستمداران عرب پيشنھاد شده بود .در اين برنامه ،دادن پست رھبری اداره سازمان امنيت
ملی به کوردھا در نظر گرفته شده است .به نظر می رسد کوردھا از سوی واشنگتن در دوره خروج
نيروھای ارتش آمريکا از عراق بعنوان يکی از نيروھای سياسی در نظر گرفته می شوند که واشنگتن
برای تحقق کامل پيشنھادھای داده شده ،به آنان فشار خواھد آورد.
واشنگتن تصور می کند که با انتصاب يک کورد در پست رھبری وزارت امنيت ملی ،خصومتی را
خنثی کند که ميان سنی ھای مورد پشتيبانی کشورھای عربی با شيعهھای مورد حمايت ايران و ساير
نيروھا ی سياسی خارجی موجود است.
پيشنھادھای ديگری نيز در رابطه با پستھای کليدی برای کوردھا وجود دارد .برای نمونه ،ممکن است
يک کورد عھدهدار مقام مھم سخنگوی پارلمان عراق شود.

کاخ سفيد ،کوردھا را برای فعاليت در روند تشکيل دولت جديد تشويق می کند .به ھمين منظور جو
بايدن ،مسعود بارزانی را فراخواند تا خط مشی اتخاذ شده از سوی آنھا را ادامه دھد .او موضع رھبری
کوردستان در رابطه با ورود تمام نيروھای ائتالفی شرکت کننده در انتخابات را در ترکيب دولت تائيد
نمود .جو بايدن يادآور شد که اياالت متحده از نامزد خاصی حمايت نمی کند و واشنگتن از مسعود
بارزانی می خواھد برای تشکيل يک دولت مشروع وقانونی که پاسخگوی نيازھای مبرم مردم عراق
باشد ،تالش کند ).(5
بدين ترتيب ،اياالت متحده آمريکا از کوردھا برای تحقق بخشيدن به منافع خود "با حفظ اعتبار در يک
بازی بد" استفاده می کند .پيشنھاد اشغال رياست مقام وزارت امنيت ملی عراق به کوردھا با توجه به
اين واقعيت است که اين مقام مھم دولتی بايد به يک غير عرب واگذار شود ،چراکه می تواند نيرويی را
رھبری کند که در بين سنی ھا و شيعهھای متخاصم قرار گرفته ،تحت نفوذ ايران و کشورھای عربی
قرار نمی گيرد و تا حد مشخصی خواستھای اياالت متحده آمريکا را برآورده خواھد کرد.
در عين حال برای کوردھا بسيار مھم است که يک کورد مقام رياست جمھوری را اشغال کند ،ھر چند
که مقام وزارت امنيت ملی نيز مھم است .با اين حال ،امکان ضعيف شدن اين موقعيت و از دست دادن
جايگاه محکم آنان در بغداد وجود دارد .چنين به نظر می رسد که اياالت متحده آمريکا خواھان چنين
موقعيت قوی و مھمی که رھبری کورد در کوردستان و ھمچنين در بغداد دارد برای سياستمداران
"عراقی" خود نباشد.
با اين حال مسعود بارزانی با استناد به اطمينانی که رئيس جمھور باراک اوباما و جو بايدن معاون
رئيس جمھوری مبنی بر عالقه واشنگتن به حفظ موقعيت خود در عراق به او دادهاند ،بر اين باور
است که اياالت متحده آمريکا از کوردھای عراق حمايت کرده ،آنھا را تنھا نخواھد گذاشت.
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