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چکیده
ویژگی های جغرافیای سیاسی عراق موجب تقسیی ن شویوب ین مقیاما ،یماکز مرشی و
جقوب گردیده است شن هر شدام خاستگاه ویژه خود با داباست .دب مقاما ،مالی و شردنویی
مهمتری دغدغن ننها استقراب فدبالیس و الحاق شرشیو ممقققین میوبد مقا وین مییا شردهیاز
اعراب سقی و ترشم ها شن  %04نفت عراق با دابد) است .البتن مرح چقیی ادعیایی موجیب
ایجاد ،کاف میا شردها و اعراب م،یعن -سقی) ،ده است و دب ایی مققیک شردهیا دب مقا ی
اعراب راب می گیرند .دب مقاما جقو ی شن غالب ننا ،یعن نوی هستقد م %04نفت عیراق با
رخوبدابند) و ن نحوی تحت تأثیر ،یعیا شووبهای همساین م ن خصوص جمهوبی اسالمی
ایرا ) هستقد؛ ای مسئلن اعث بودببویی اعراب سقی و شردها دب مقا ی ،ییعیا شین دولیت
عراق با دب دست دابند ،ده است .اما دب مقققن مرش ی شن عمدتأ اعراب سقی دب ننجیا سیاش
هستقد دالیلی چو نب و هوای سیاب د و عدم وجود خا مقاسب جهت شواوبزی و فقدا
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نفت اعث می ،ود تا هرگاه زم مین فدبالیسی شیردی ما لیی شردسیتا و الحیاق شرشیو ) و
فدبالیس ،یعی ممقققن صره و حوزه ،یعن نوی جقوب) مقیرح میی ،یود اعیراب سیقی دب
مقا شردها و ،یعیا راب گیرند .دب نظام ادابی عراق شیفیت نامقلوب مدیریتی حاش موجب
می،ود تا مدیرا هر شدام ن جای ایقکن ن دنباک شابنمدی نظیام ادابی ا،یقدز یویتر متوجین
مقافک ومیتی و عویره ای خود ،وند و ای اعث ان جاب ونفرت سایر گیروه هیا و ا یوام میی،یود.
همچقی ز مانک دیگر ر سر باه بسید ن وحدت ملیز پابادوشس موجود دب ایجاد دولتیی ملیی
است شن خود مانعی رای دو مقولن امقیت و دموشراسی خواهد ،د و همیی موویوم موجیب
می،ود تا الگوهای حکمرانی دب مقققن ر ن تأثیر گذابد و رای پابادوشس یف اید.
ای مقالن نگاهی تحلیلی ن دبو جامعن عراق و چگونگی بوا ط ومیت ها و ب ا ت هیای
دبو حکومتی ننها رای شسب دبت سیاسیی و تصیاحب مقابیب دولتیی دب عیراق عید از
سقوط بدام و ،ک گیری نهاد های سیاسی جدید و ن بسمیت ،قاخت همن ا وام و مذاهب
موجود دب انو اساسی خواهد دا،ت.

واژگان کلیدی :دموشراسیز امقیتز ومیتز فدبالیس ز هویت ملیز حرا داخلی
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مقدمه
دب عصر حاورز مقالعن بوا ط ی الملی و پیژوه هیای باهبیردیز ین خصیوص
مباحث مر وط ن سیاستهای جغرافیایی مژئوپولیتیک)ز از اهمییت وییژهای رخیوبداب
است .از ن جا شن ژئوپولیتیک دب وا کز نتایج جغرافییایی ییک سیاسیت اسیتز دب ییک
تحلی ژئوپولیتیکیز اهتمام یر ن اسیت شین یی مراشی یدبت یی المللیی و مقیاما
جغرافیایی با قن ر راب ،ود و هدف از ن ز تبیی نق

عوامی جغرافییایی دب سیاسیت

شووبهاست؛ زیرا و ایک سیاسی همیون دب یک محیط جغرافیایی اتفاق میافتد و عوام
جغرافیایی دب بوند پدیدههای سیاسی تأثیرگذاب استز و یدو توجین ین شلیین عوامی
زیستمحیقیز اعی از انسیانی و غیرانسیانیز ملمیوو و غیرملمیووز محییط سیاسیی
ی المللی با ن موب شام نمیتوا ،قاخت؛ یعقی دب عربن بوا ط ی المل ز یازیگرا
سیاسی از نزادی تام رخوبداب نبوده و ین ،یدت متیأثر از عوامی جغرافییایی و سیایر
عوام هستقد و ازای بوز دب تصمی گیریها محدودیت دابند.
اهمیت مقافک موجود و تقوهای مقققن خاوبمیانن نخست نا،ی از ای وا عیت اسیت
شن دب ای

خ

از جها حد و مرزهای چقدی مجموعن ژئوپلتیکی ا ا عاد جهیانی یا

یکدیگر تلفیا ،ده و یکدیگر با قک می شققد .از سوی دیگر موووم مقققن ای مقیرح
است شن ن ویژه از نظر سیاسی ی ثبات است .زیرا خ

مهمی از شویوبهای موجیود

دب مقققن ا یکدیگر ب ا ت دابند و ،اهد تقوهای داخلی بوز اف ونی هستقد.
اختالفات و دبگیری های ومی-مذهبی مؤلفن هیای امقییت یعقیی تمامییت ابوییز
جامعن و حتی موروعیت بژی با موبد تهدید راب می دهقد .جوامعی شن از نظیر یومی
از ساخت همگیونی رخوبدابنید دب مقا ی حیرا ییا گسییختگی اجتمیاعی مقاومیت
یوتری دابند چراشن از لحاظ ومی و ،اید مذهبی نسبتا مقسج هستقد ولی هم یسیتی
مسالمت نمی دب جوامک چقد پابه از لحاظ ومی دایمی نیست.
دولت ها ا تلقی وفادابی ن میه سعی دابند فرنیقد جامعن پیذیری سیاسیی با ین
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اجرا گذابند و اعالم نمایقد شن دام زد ن اختالفات ومی وروبتا شمکی ین انسیجام
و یکپابچگی ومی نمی شقد .اختالفات و دبگیری های ومی نن فقیط تمامییت ابویی
بژی و شووبها با ا خقر تج ین ملبی تهدید می شقدز لکین یادب اسیت شویوب با دب
مقا مداخلن خابجی ه نسیب پذیر سازد؛ نمونن چقی بویدادی با می توا دب میوبد
حمایت عراق از شرد های ایرا و حمایت ایرا از شرد های عراق می دهن  4794دید.
همچقی تراش گروه های ومی دب مقامقی شن دابای مقا ک حیاتی رای شووب اسیت
میتواند خقر زا ا،دز چراشن ممک است گروه های ومی ا خرا کابی و انفجابز تاثیر
نامقلو ی ر توانمقدی ا تصادی شووب گذابد .تهدید جدی تر ای امیرز هقگیامی اسیت
شن گروه های مذشوب دسترسی دولت ن مقا ک حیاتی با قک شققید؛ عقیوا مایاکزتمرش
شرد ها دب نواحی نفت خی ،ماک عراق ایی شویوب با واداب شیرد شین دب سیاک 4791
نسبت ن جا جایی مح زندگی شرد ها ا دام شقد.
ممک است اغلب گروه هیای یومی دب فقیر و محرومییت ا،یقد و دب خصیوص
رخوبدابی از بفاه یا تسهیالت ا تصادی و موابشت سیاسی تبعیض هایی دب موبد ننها
اعماک ،ود و ای ووعیتز نابوایتی ننا با تودید نماید .رخوبد دولت های عر ستا
و حری

ا ،یعیا خود و رخوبد دولت ترشین ا شرد های جقوب ،رق نناتولی نمونین

بو ،ای ووعیت می ا،د.
پرس

های موبد نظر دب ای مقالن دی ترتیب مقرح می ،وند شن نق

ومیت ها

دب تکاپوی فدبالیس نوی سیاسی عراق چیست؟ نییا ا یوام و گیروه هیا دب عیراقز ین
سمت تعام پی

می بوند ی ا تقا ؟ هتیری گ یقین یرای عیراق فدبالیسی اسیت ییا

دموشراسی؟
دب پاسخ ن سواالت فوق اید ن ،اخص های تحلیلی ن ،رح ذی توجن نمود:
الف -جغرافیای قومیتی

 -4ویژگی های سن گانن جغرافیای سیاسی عراق
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تعریف ملت دب علوم نوی نوا می دهد شن ملتزجماعت انسانی موخصیی اسیت
شیین دب مقققیین جغرافیییایی موخصییی سییکونت دابد و از فرهقییش متجییانس موییترشی
رخوبداب اسیت .عراقزهمانقید سییابی از شویوبها دابای ومییت هیایی یا فرهقیش
نامتجانس است.گرچن فقط  41شووب از مجموم  411شووب جها از ویژگیی تجیانس
نسبی فرهقگی رخوبدابندزاما ای پیان ده شویوب نیاب یومی نیی یر اثیر مهیاجرت و
نمیختگی و اختالط شن از ویژگی های جهانی ،د استز ن تدبیج ناب ود خود با از
دست می دهقد.
عراق دب ساک  4794ن عقوا یک دولت مدب پدییداب ،ید و همانقید سییابی از
ود .یعقی عراق دب وا کزفرنوبده یک ملیت

شووبهازدب جستجوی ملت خاص خوی

نبود شن رای تاسیس یک دولتمشووب) کو،د و ای

یرخالف ن چیی ی یود شین دب

نلما یا ایتالیای سده نوزده بخ داد.
از سویی دیگر مردما توکی دهقده ای شویوب دابای ومییت و میذهب متفیاوت
ودند شن تا شقو علی بغ تالش های بوبت گرفتن رای ایجاد پیوند اجتماعی محک
میا مردم ساش شووبزهقوز ه عده ای ر ای

اوبند شن از مردمی تحت عقیوا ملیت

عراق نمی توا سخ گفت.
دب ی محققا تابیخ عرب تقریبا اتفاق نظر وجود دابد شین حکیام یی القهیری از
 9444ساک ب از میالد تا ن امروز هدف موتر ایجاد اتحاد ی

سمت های ،یمالی

و جقو ی حوزه دجلن و فرات و انسجام سیاسی ی ای مقاما با دنباک می شرده انید.دب
وا ک تابیخ ی القهری ،رح تالش های اغلب ناموفقی است شین حکمرانیا مقققین دب
جهت تحقا ای هدف ابلی انجام داده اند.
عراق زمانی تاسیس ،د شن ابوال هیچ تصیوبی از دولیت و ملیی گراییی دب ذهی
مردم عراق وجود ندا،ت.ماال موب

ی

از ننکن ن غداد یاندیودز ین هقید و نقی

واسییقن ای خییود دب تجییابت مییی اندیوییید .عالوه ب ا ییت دو امپراتییوبی ایییرا و
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عامانیزپیوستن جمعیت تاجرپیون جدیدی با ن مقققن می شواند شین ایی تغیییر افیت
جمعیتیزگاه تهدیدی رای ،ک گیری و وام گرفت هویت واحید ملیی دب عیراق دب
حاک ظهوب ود .ن لحاظ لمرویی نی تمامیت ساختاب سیاسی ای شووب میوبد تعیاب
ود.پیدایی عراق با اید نا،ی از مجموعن ای از معاهدات و رابداد های یی المللیی و
توافاهای مرزی دانست.
همی جه سیاسی و مقفعت ملبی خوی موجب گوتن تا عیراق نتوانید ین دولتیی
ملی-مدنی تبدی ،ود ن گونین ای شین همین گیروه هیای اجتمیاعی دب ادابه ن سیه
موتر دا،تن ا،قد.شردها و ،یعیا یا مویک اساسیی دب جامعین بو ین بو ودنید و
،هروند دبجن دوم ن حساب می نمدند .مسیف زادهز )07-94 :4797االتری مانک دب
باه وحدت عراق جدایی ی اشاریت عرب وا لیت شرد ز ا وده است.شردها دب مقاما
ن نسبت دوبافتاده و شوهستانی ،ماک شن  4/7وسعت شووب با دابندزمتمرش هسیتقد و
توسط مرزهای ا

نفوذ از ه ز انا خود دب ترشیینزایرا و سیوبین جیدا میی،یوند.

شردها از هقگامی شن دب اثر خواست دبت های خابجی ج ئی از دولت عیراق ،یدندز
ییرای شسییب خودمختییابی و یییا اسییتقالک شامیی ییدو انققییام جقگیییده انیید.
مفیروزیز)41414710
ویژگی دوم جغرافیای سیاسی عراقز معضالتی است شن ر سر استقراب فدبالیسی دب
ای شووب وجود دابد.منیریز  )94 : 4719یکی از معضالت دب ای چابچوبز مسیئلن
شرشو است، .هر شرشو مرش استا التمی عیراقز دب 914شیلیومتری ،یماک غیداد
راب گرفتن و ،هری ا پقج ه اب سیاک پیوییقن اسیت .اختالفیات زییادی یر سیر افیت
جمعیتی ای ،هر وجود دابد .مقا ک شردیز اشاریت جمعیت ن با متعلا ن شردهاز مقا ک
عر ی ن عر ها و رخی مقا ک ترشمقیز ن ترشمقها می دانقد .عالوه ر افیت چقید یومی
،ه رز دلی دیگر اختالف رسیر ن ز وجیود مقیا ک غقیی نفیت دب ایی ،یهر اسیت .دب
مجمومز شرشو دابای  04دببد ذخیره نفت عراق است.
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مهمتری خواستن شردها دب ،رایط شقونیز تابیت فدبالیس شردی و الحیاق شرشیو
و سایر مقاما شرد نوی خابج از ا لی شردستا ن مقققین تحیت حاشمییت ایی ا لیی
است .مبقای ای خواستنز نقون مقتور ،ده دب ماه جوالی  9441است ای نقونز عالوه
ر دب رگیری سن استا دهو ز اب ی و سلیمانین شن از ساک 4779دب شقترک شردها ودهز
مقاما جدیدی از استا تمی ن مرش یت شرشو

ز مقاما شرد نویی اسیتا دییالی ین

مرش یت خانقی ز مقاما مقدلیز جسا ز دبه و زب امیین دب مقققین میا ی

غیداد و میرز

مهرا اییرا و نیی مقیامقی دب حا،یین موبی با ین شردسیتا اویافن نمیوده اسیت.
مویسیز ) 4719شردها هموابه بوا ط خود ا سایر گروه های عرا ی با ا توجن ن هدف
ابلی خود دب ای مققک یعقی دست یا ی ن خودمختیابی حیداشاری دب ،یماک عیراق
تعریف می شققد .ا دامات و یانات بهبرا شردستا عراق از جملین یابزانی و مالبیانی
حاشی از با قن خابی ی ننها و ساختاب سیاسی عراق است؛ دی معقی شن شردها ا ی
مانیید دب چییابچوب شوییوب عییراق با تقهییا دب بییوبت تحقییا دولییت مقققیین ای و
خودمختابی حداشاری خود ممک می دانقد و دب غیر ایقصوبت نمیی تیوا ننهیا با دب
چابچوب عراق تعریف شرد.ماسدیز)0 :4710مبقای تحلیلی ای خواستن از نظر شردهیا
ای است شن اعراب و شردها دو ملت جدا گانن هستقد و دب ا تیدا ایید وجیود ایی دو
ملت متفاوت دب عراق ن بسمیت ،قاختن ،ود .و دب مقا
الحاق شرشو

ز اعراب و ترشمقها مخیالف

ن ا لی شردستا هستقد و ن با مبقائی رای توکی شووب مستق شردی

می دانقد .دبای خصوصز ترشین ن براحت اعالم شرده است ای الحیاق با خیط رمی
خود دب هجوم نظامی ن شردستا عراق می داند .دب عیی حیاکزمبا میاده  404یانو
اساسییی عییراقز مقییرب ،یده اسییت ووییعیت شرشییو و سییایر مقییاما مییوبد مقا ویینز
دبچابچوب همن پرسی تعیی تکلیف ،ود .ای میادهز باهکیاب عیادی سیازی اوویامز
،مابش جمعیت و همن پرسی دب شرشو

و سایر اباوی موبد مقازعنز پیی

از تیابیخ

 74دسامبر 9449با ابائن داده است .ن بغ تویکی شمیتین پیگییری میاده 404ز همین
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پرسی شرشو هقوز رگ اب نوده است .دلی ای امر نوم بویکرد ،یعیا ملیی گیرا ین
بهبری نوبی المالکی است  .ای گرای
شرشو

ترجیح می دهد جای مخالفت علقی ا الحیاق

ن ا لی شردستا ز از مریا مانک سازی ادابی و حکومتیز رگ ابی همن پرسیی

شرشو با ن تاخیر یا ندازد .مویسییز )4719ین هیر ترتییبز سرنو،یت شرشیو

ین

سرنو،ت فدبالیس و تا حدود زیادی دموشراسی دب عراق گره خوبده است .ایی ،یهر
نماد پیوند وا عیت ساختابی جغرافیای سیاسی و ا تصاد سیاسی عیراق اسیت شین نیوم
ازیگری دب ن می تواند ر تعادک یومیتی دب عیراق تیاثیر غیر ا ی انکیابی یر جیای
گذابدو حتی مقققن خاوبمیانن با تحت تاثیر راب دهد .عیراق نیی شویوبی متعلیا ین
مجموعن امقیتی خاوبمیانن و زیر مجموعن امقیتی خلیج فابو است شین دب ن مقازعین و
ستی ه جویی نن استاقا لکن اعده ازیگری است.م وزا و ویوبز)444 :4710:
از ای مقظرز سیابی از شردهاز حتی شرشو با ا مو عیت استراتژیک یت المقیدو
دب مقازعن میا اعراب و مسلمانا ا بژی بهیونیستی مقایسن میی شققید .دب انتخا یات
پابلمانی ساک  9444ز از میا  49شرسی نمایقدگی شرشیو

دب پابلمیا عیراقز ،ی

شرسی ن فهرست العرا ین مرشب از اعراب و ترشمقها و،

شرسیی ین شیرد هیا تعلیا

گرفت شن نوانگر تضعیف مو عیت شیرد هیا دب مقایسین یا انتخا یات پابلمیانی 9441
ودوووعیت ،کققده تعادک ومیتی دب ای مقققن و شی عیراق با نویا میی داد .ایی
ووعیت ا حساسیتی متفاوت دبخصوص استا صره ه وجود دابد  .دب سیی ام میاه
می 9444ز نوبی المالکی شن فهرست انتخا اتی

دب انتخا یات پابلمیانی دب صیره یا

چهابده شرسی بتبن نخست با شسب شرده است ز اعیالم نمیود اگیر موفیا ین تاسییس
دولت ،ود انو مر وط ن خودمختابی مقققن صره با امضا خواهد شرد  .صیره یکیی
از ثروتمقدتری استانهای عراق و سومی ننها ن لحاظ جمعیت پس از غیداد و موبی
است .ذخائر نفتی ای استا حدود یست دببد ذخایر نفتی خاوبمیانین اسیت  .تبیدی
ای استا ن مقققن فدبالی از دید ائال ن ن ا هدف توسعن مقاما ،ییعی نویی

ین
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گوننای همگام و متواز ا مقاما شردی دب ،ماک اسیت و یکیی از باهکابهیای تعیادک
ومیتی دب ای شووب وماب می ب ود .دب عی حاکز خودمختای صرهز ن لحاظ جغرافییا
و ا تصاد سیاسی عراقز ا مخالفت اعراب سقی ای شووب و عر سیتا سیعودی مواجین
است .گسترش حرشتها ی ،یعی دب مرزهای ،ر ی عر سیتا وا سیتگی عر هیای سیقی
عراق ن مو عیت ممتاز صره و مهمتر از همنز تحوک مققا ازیها ن نفیک اییرا از دیید
سعودیها ا

پذیرش نیست.منصریز)1414717

سییومی ویژگییی ژئییوپلیتیکی عراقزمو عیییت اسییتراتژیک ن دب بییاک ایییرا اسییت.
همانقوب شن گفتن ،دز ووعیت ژئوپلیتیکی عراق ن گونن ای است شن مقاسبتری شویوب
مقققن رای ایجاد تواز و مهاب دب را ر ایرا ن ،ماب می بود و ن لحاظ تیابیخی نیی
هدف از ساخت ن همی ویژگی وده است .دب عی حاکز چقانچن از ای ظرفیت هیره
ردابی نوود یا ن عبابت دیگرز حوزه نفوذ جمهوبی اسالمی ایرا دب عراق ن یدبی
وسعت یا د شن ب با و د،مقا القوه و الفع ن نتوانقد از ایی ظرفییت هیره یردابی
نمایقدز ای شووب ظرفیت ن با دابد شن پ و یا تختن پرش رای اییرا یرای وبود ین
مقققن ،امات و تبدی ،د ن دبت المقازم زیر مجموعن امقیتی خلیج فیابو ا،ید.
یکی از دالی وش رای تغییر باهبرد ایاالت متحیده دب عیراق دب سیاک 9449ز همیی
نکتن ود .ر ای اساوز بایس و وش دب توجین باهبرد جدید خود رای شقگره نمریکاز
ن براحت اعالم نمودند «عراق اید همچو گذ،تنز سدی دب را یر اییرا و نین پلیی
رای ن ا،د».مالخفاجیز )9414791

 -9چال

های جغرافیایی و مبیعی

مقققن جقوب و مقققن شرشو

ن دلی وجود مقا ک نفتی و ابتباط ا دبیا و غداد ین

دلی مرش حکومتز موبد نظر ا وام و ن تبک ن دبت های فراملی عراق است.
پراشقدگی ا وام دب عراق اعث ،دز شردها دب ،ماک عراق ین دلیی ابتبیاط یا شردهیای
ایرانیز ترشی و سوبی رای توکی شردستا

بگ تالش شققد و ن بغی تیالش دولیتهیا
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رای مهاجرت ننها ن مقاما دیگرز ه چقا اشاریت غالب با دب ،یماک عیراق تویکی
می دهقد .سقی ها دب غرب عراق دب حدود مرزهای سوبین و ابد و ،یعیا دب جقیوب
و ،رق عراق ه مرز ا ایرا ز شویتز حری و عر ستا اسکا دابند .وجود مقیا ک نفیت و
گاز دب جقوب و ابتباط ا دبیا و تسلط ،یعیا ر ای مقققینز فربیت و ا ی ابی دب اختییاب
،یعیا است شن ن همی نسبت ای فربت رای دیگر ا وام چال

ن حساب مینید.

قا رای ز ای مقققن ا ابی سیاسی دب اختیاب ،یعیا عراق اسیت شین میی توانید ین
اعتباب حضوب جغرافیایی دب ای مقققنز مقالبات خود با ا دیگر ا وام تقظی شققد.
، -9-4ماک عراق
مقققن شرشو دب ،ماک عراق شن دب مرز اختالفی شردها و عرب هیای سیقی یراب دابدز
ن دلی دابا ود ذخیائر نفتیی از اهمیتیی فیوق العیاده و حییاتی یرای شردهیا و عیربهیا
رخوبداب است .ن همی دلی ز دب هر مققعی از تابیخ شن ای ا وام ا تداب دا،تقدز سعی
دب تصاحب شرشو

دا،تقد و دیگرا با ن مهاجرت مجبوب شردند.

ه عرب های سقی و ه شردها ادعاهای تابیخی مبقیی یر حاشمییت یر شرشیو
دابند .عالوه ر ن ز وجود ترشم ها و ادعای ننهیا یر شرشیو شین از حماییت ترشیین
رخوبدابند نی ن ای مرف های دبگیر اوافن می ،ود .دب دوبا حاشمیت عامانی هیا
مرز شردها و عر ها شن از ترشین نغاز و از مریا شرشو ز موز خوبماتوز جب حمیری و
خانقی

ن ایرا وب می ،دز مح استقراب تیر هیا یود شین دب وا یک از ایی جیاده

ا ریو حراست میکردند .وم ای شن رخی از ترشم ها و شرد های ایی مقققین ین
دلی ،یعن ود ز خود با متعلا ن مقققن ،یعن نوی عراق می دانقد و دب انتخا یات نیی
ا ،یعیا ائتالف شردند .قا رای دب نیقده عراق ی ثباتز ای مقققن ن سیت دبگییری و
اختالف هاست شن از ه ایقک ای دبگیری و خصومت ن بوبت بسمی و پقها نغاز
،ده است .عما ای اختالف دب ای است شن شردها یرای نیی

ین اسیتراتژی تیابیخی

خود رای استقالک شردستا ز ن مقیا ک و ا تصیاد شرشیو نیازمقدنید و یدو شرشیو
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استراتژی ننها محقا نخواهد ،د.
همی موب عرب های سقی رای ادامن حیات و تحقا مقالبات خودز ین ،یدت ین
شرشو نیازمقدند و دو شرشو و جقوبز دلیلیی یر ادامین زنیدگی دب غیرب عیراق
نخواهقد دا،ت و ممک است مهاجرت از عراق با ترجیح دهقد.
عالوه ر ن ز ترشم ها ن دلی تفاوت ومی و اختالف های مذهبی دب بوبتی شین
یک وم ر مقققن حاش ،ود معرب سقی یا شرد)ز نیقده خقرناشی خواهقد دا،تز زییرا
ممک است عالوه ر شاه

ا لیتز ن از دسیت داد سیرزمی تیابیخی خیود مجبیوب

،وند ن همی نسبتز مقافک شردستا

بگز ترشیینز شویوبهای عیرب سیقی مقققین و

تومئن گرا فرا مقققن ای دچاب چال

می ،یود و ننهیا نیی دب ایی دبگییری و جقیش

ناخواستن سه خواهقد دا،ت .ن همی دلی ز ا،غاک گرا مسیالن شرشیو با مسیکوت
گذا،تقد و دب نیقده دوب نی ممک است تحت نظر جامعن ی الملی ادابه ،یود؛ مانقید
،هرهای موستاب و رچکو دب وسقی شن سالهاست جامعن ی الم

ر ننها حکومت می

شقد .مگر ای شن عراق یکپابچن و ا هویت ملی ،ک گیرد و شرشو دب عیراق واحید
ادابه ،ود .ای دب حالی است شن شردها ن دنباک استقالک از عیراق هسیتقد و حکومیت
فدبالی با ن حاشما عراق تحمی شردند و تمام تالش خیود با یرای اسیکا حیداشار
شردها دب شرشو

و ائتالف ا ا لیت های مقققن شرشو معقوف شرده اند.

 -9-9جقوب عراق
ا تصاد و حیات شووب عراق دب مقققن جقوب استز زیرا ابتبیاط یا دبییا و وجیود
مقا ک نفت و گاز دب جقوب عراق اهمیت ش عراق با رای دبت های ملییز مقققینای
و فرامقققن ای تعیی می شقد .غیر از شردها شن دب مقا

حاشمیت ر شرشو ز حاویرند

از مقافک جقوب گذبندز قین ا وام و ا لییت هیا ادامین حیاتویا دب عیراق با ین مقیا ک
جقوب وا ستن می دانقد.
،یعیا ا جمعیت  01دببدی دب عیراقز عمیال حاشمییت حیداشار با میی توانقید

490

پژوهوقامن بوا ط ی المل

دا،تن ا،قد و دلیلی ر ابراب حکومت فدبالی ییا هیر نیوم از حکومیت ندابنید .دب وا یکز
عربهای سقی دب عراق و مقققن و دبت های فرا مقققین ای یی

از همین نسیبت ین

سرنو،ت جقوب عراق حساو اند .غداد پایتخت عراق ا وجود اشاریت ،یعن عمال دب
اختیاب ،یعیا استز اما سالیا موالنی عرب های سقی دب حاشمیت ودند و غداد با از
ن خود می دانستقد؛ شردها نی مرز سیاسی و جغرافیایی خود با ا اعراب شین همچقیا
مرز اختالفی ومی و مذهبیوا است جب حمری می دانقد شن چال

ها و حرا های

خود با دب هر ،رایط ا حاشمیت مختلف خواهقید دا،یت و تقهیا دب عیراق یکپابچینز
زندگی نبام و مسالمت نمیی دب ن مقیاما محقیا خواهید ،ید.ماشبریز-494 :4711
)407
ب -ریشه های تنازعات قومی -مذهبی

 -4فرهقش سیاسی موجود دب عراق
مولفن ای شن تحقا سقابیوی ایده نلیسیتی با دب عیراق محیدود میی شقیدز فرهقیش
سیاسی مردم ای شووب یا مجموعن ایستابها و تمیایالت ،یقاختیز تحلیلیی و احسیاو
ننها نسبت ن امر سیاسی است .ننچن فرهقش سیاسی جامعین با ین مفهیومی سیاختابی
تبدی میکقدز همانا اب ناخودنگاه ود ن است .ای خصلت اعث می ،ود سییابی
از افکابز تمایالت و گرای

های سیاسی شمتر موبد از یقی راب گیرند و از ثبات نسبی

رخوبداب ا،قد.مسریک القل ز )40-41 :4790فرهقش سیاسی مردم عراق نیی دابای دو
ویژگی موخص است شن ای ویژگی هاز دموشراسی سازی دب داخ و بیلح ملبیی دب
سیاست خابجی ای شووب با ا مانک مواجن می شققد و موجب تمای

ن ا تدابگرایی دب

داخ و عدم همکابی دب سیاسیت خیابجی میی ،یود .ایی دو ویژگیی با میی تیوا
نامقسج ود و خوونت گرا ود نامید.
-4-4عدم انسجام دب عراق
نامقسج ود فرهقش سیاسی دب عراق ن افت مایفن ای و عویره ای ای شویوب و
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تقسی ن ن سن جامعن شلی اع از ،یعنز سقی و شرد یاز میی گیردد .میاده  07یانو
اساسی دائمی عراق شن دب ذی

خ

حقوق و نزادی ها مرح ،یدهز افیت بیلین ای و

عویره ای ن با موبد تایید و ،قاسایی راب داده است:
«حکومت ر ب،د و تر ی بای و عوایر عراق تاشید دابد و ن اموب ننها ین میوبی
شن ا دی ز یانو و تقوییت ابزش هیای واالی انسیانی و شمیک ین پیویرفت جامعین
هماهقش ا،دز توجن می شقد و از عرف های عوایر شن ا حقیوق انسیا مقافیات دابدز
جلوگیری ن عم می نوبد ».مماده  07انو اساسی عراق)
ای ویژگیز دب وا کز مبی نوعی فرهقش است شن نلمونید و وب یا دب اثیر شالسییک
خود ا عقوا فرهقش مدنیز از ن ا عقوا فرهقش محلی و ستن یاد می شققد شن ا نبود
حییس ،ییهروندی و رجسییتگی هویییت محلییی موییخص مییی ،ییود.مHeywood-
)2002:200
دب وا کز وجود سن گروه متفاوت اجتماعی دب عراق ا ز ا های گوناگو ز ومییتهیای
متفاوت و تقوم امکانات ا تصادیز موجب پدیدابی نیوعی فرهقیش سیاسیی پیویامدب
،ده است شن ،عام وفادابی های ن ن سیقوح یومیز محلییز خیانوادگی و بیلین ای
محدود است و اعتماد ی

ومی و ی گروهی دب نازک تری سقوح خود راب دابد .دب

ای چابچوبز شووب ن مق لن مجموعن ای از عوایر و ا وام است شن یا یکیدیگر یرای
شسب دبتز امقیت و ثروت ب ا ت و ستی ه می شققد و دب عی حاکز دولت مرشی ی با
ن عقوا مرجعی عادک و انونی ن بسمیت نمی ،قاسقد .ای ویژگی موجب میی ،یود
امالق مفهوم جامعن یا ملت – دولت ن عیراقز محلیی از اعیراب ندا،یتن ا،د.مسیریک
القل ز)9914790
ای ویژگی اعث می ،ود هرگونن تعادک ومیتی دب عربن سیاسی عیراقز میو تی و
،کققده ا،دز ن ویژهز چقانچن دبنمدهای نفتی و هره گیری از بانت نفت ین ،ییوه ای
ومیتی توزیک ،ود و ساما یا یدز ،یک گییری جامعین همگی عرا یی سییاب دوب از
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دسترو خواهد ود .همن ای بوا ط دب دباز مدت اعث ،ده است تیا مجموعین ای از
حرا های ،

گانن هویتز موروعیتز نفیوذز مویابشتز ادغیام و توزییک دب داخی

عراق ،ک گیرد .دب وا ک می ساک های گذ،تنز همن ای

حرا ها وجیود دا،یت شین

البتن ای تعادک از نوعی سرشوب گسترده نا،ی می ،د و دب نتیجنز دب ای شویوب نظیام
استبدادی نهادیقن ،ده ود .ای نظام دب پو،

نیوعی "بهبیری شابی میا" ین سیرشوب

گسترده مردم می پرداخت.م رنا لداجیز)47: 4717
 -4-9ویژگی خوونت گرایی دب عراق
عییراق دابای پیویییقن ای از اعمییاک خوییونت فی یکییی دب مقاسییبات سیاسییی اسییت.
همچقانکن ناشامی دب ای سقحز ن ،کست ای شووب دب ایجاد بوا ط مسالمت نمیی یا
جها خابج شمک شرده است .پس از ا،غاک عراق توسط نیروهیای ائیتالف نیی سیقح
جدیدی از خوونت دب الب جقبوی تروبیستی دب ای شووب پدیداب ،د شن نزادسیازی
عراق از ا،غاک خابجی با ین عقیوا هیدف ابیلی خیود تعرییف شیرد و ،اخصین ن
عملیات انتحابی ود .ای جقب
حکومت پیوی

ترشیبی نا سازه گو از اعراب سیقی ناباوییز قاییای

خصوص افسرا عایز رخی بای عراقز گروههای مافیایی و القاعده

عراق ود .عالوه ر ای ز اغلب جریا های مه سیاسی دب عراقز دابای نیروهیای ،یبن
نظامی هستقد و یا خوی از ابت

ایی شویوب با تحیت شقتیرک دابنید .ایی وویعیتز

چالوی مه رای حکومت عراق دب ین بسیمیت ،یقاخت حیا ن دب ین انحصیاب دب
نوبد موروعیت اعماک زوب فی یکی و ا ابهای خوونت است .ای ووعیتی است شین
دب اد یات دولت – ملت سازی از ن ا عقوا دولت های وب،کستن یاد میی شققید .یر
ای اساوز دولت وب،کستن دولتی است شن دب ن ز ویژگی ابلی مفهوم دولت دب ییا
مییاشس و ییرز یعقییی انحصییاب موییروعیت اسییتفاده از زوب فی یکییی دب دبو مرزهییای
،کستن ،ده ا،د .ای امر اغلب از سوی جقیش سیاالبا ز گیروه هیای ،یبن نظیامی و
تروبیست ها بوبت می گیردم )Rotberg-2004:43شن هر سن ای گروه ها دب عیراق
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از جملن ازیگرا فعاک دب عربن سیاست داخلی هستقد .ای ویژگی موجب میی،یود دب
پی هر تحوک یا فربت سیاسیز تعادک ومیتی موجود شن مبقای ر رابی دموشراسیی دب
عراق استز ن واسقن خوونت فی یکی شن عمدتا ماهیتی ومی پییدا میی شقیدز یر هی
خوبد .نمونن ابز ای مسئلن انفجابها و حمالت تروبیستی پس از انتخا یات پابلمیانی
 9444دب مقاما ،یعن نوی عراق است .ر ای اساوز دب عراق هییچ حکیومتی نمیی
تواند پی

از غالب ،د ر سایر گروههای مسلح جمعییت شویوب دب ب ا یت یر سیر

اثبات ننکن شدامیک می تواند هتر از دیگری از مردم حراست شقدز بیاحب مویروعیت
انحصاب اعماک زوب فی یکی ،ود .ای ویژگی نمایانگر پابادوشس امقیت و دموشراسی دب
عراق نیقده است .همچقانکن می تواند دب سیاست خابجی مانک از تبدی سیاسیت هیای
نظامی ن سیاست های دفاعی ن جای تهاجمی ،ود.

 -9اختالفات عویره ای
 -9-4تق

های پیدا

گرچن دب انو اساسی امتیازهای حکومت ی ا وام تقسی ،یده و ،ییعیا نیی ین
های عراق یکپابچن امتیازاتی ی

از نسبت جمعیت ن ا یوام شیرد و عیرب سیقی داده

استز ولی ه چقا عرب های سقی ن ش
ن ن اعترا

انو اساسی و شردها دب ابتباط ا شرشیو

دابند .همی موب دب حث انتخا اتز شردها و عرب های سقی تالش می

شققد جمعیت خود با ی

از ننچن هستقدز اعالم شققید .دب ایی با قین شردهیای ،ییعنز

ترشم ها و ا لیت هایی نظیر عوایر ،بک دب موب و ای دی ها می یدی ها) دب ،ماک
غرب عراق ن ،دت تحت فواب شردها و عرب های سقی راب دابند.
 -9-9تق

های پقها

ا وام عرا ی عالوه ر تالش ن،کاب رای تقویت دبت خود دب دولیت مرشی یز ین
بوبت پقه ا نی تالش می شققد دب بوبت هرج و مرج و خروج ا،غاک گرا ز توانقید
مقافک خود با گسترش دهقد .ت عام وحوییانن ،ییعیا دب مقیاما سیقی نویی دییالیز
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مدائ ز غداد و موب توسط سقی های افرامی و فتقن جقش هیایقومی و میذهبی شین از
سرچومن بهیونیست ها سیراب می ،ود و تهدید و واداب شرد ،یعیا ین مهیاجرتز
حاشی از تالش ا لیت سقی رای توسعن جغرافیایی خود است .همی موب جقیش عایی
ها و القاعده علین ،یعن و شوتاب ی بحمانن زنا و شودشا و انفجاب دب شر الز شیاظمی
و سامرا حاشی از احقاق حقوق سقی های عرب نیستز لکن اعالم جقش ا ،یعن اسیت
تا ننها با ن عقب نویقی از مقالبن حدا
مهاجرت عرب ها از شرشو

حقوق خود واداب شقد .همی موب تویویا ین

و ،یعیا از موب نی دب ای با قن تفسیر میی ،یود .دب

حوزه سیاسی نی فواب اتحادین عرب و تروبیست ها یا حماییت عر سیتا ز امیابات و
غر ی ها رای جلوگیری از تامی حقوق ،یعن و مخالفت جریانات عرب سقی عراق یا
بوند انتخا ات و انو اساسی و عدم موابشت دب دولت مرش یز از جملن مخالفتهای
پقها سقی هاست؛ تا حیدی شین سیقی هیای تقیدبو مویابشت دب دولیت با خیانیت و
مستوجب مرگ می دانستقد.
دب حث نظامیز شردها سازما و ساختاب پیومرگن با حفظ شردند و ای سیاختاب دب
هر ،رایط فقط از شردها و سرزمی شرد دفام خواهد شرد .همیی میوب سیازما امقییت
داخلی منسای ) با توکی دادند تا از مقافک خود دب مقا تهدیدات دفیام شقید .ویم
ای شین یا ایجیاد حکومیت ا لیی ز غییر از وزابت خابجینز از تمیام ابشیا حکومیت
رخوبدابند و دب دتری ،رایط می توانقد از خود دفام شققد.عرب های سقی شن عمیدتا
از ائتالف عای ها و القاعده حمایت می شردندز دب تقا ی یا امریکیا و ناشابنمیدی ایی
سالح ناسازگاب ا غربز اییده ،یوبای ییدابی مبیحوه) با مقیرح و عملیی شردنید و
امروزه حدود  74444نفر از عوایر مختلف عیرب سیقی دب مقققین خیود سیازماندهی
،دند و از دولت مرش ی حقوق می گیرند .دب حقیقتز دب ،رایط نا ساما ا تصیادی و
امقیتی عراقز فربتی نظامی نی رای عوایر ن وجود نمده است .ایی مجموعین شین ین
ا تضای مقافک ،ک گرفتنز ا اب موجن و مقبولی دب دست عوایر عرب سقی عراق است
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شن می تواند دب هر ،رایط از مقافک خود دفام شقد .گرچن  91444نفر ننهیا وابد ابتی
عراق ،دندز ولی ترشیب ننها امکانی نظیامی – جغرافییایی یرای عیرب هیای سیقی دب
موا ک وروبی است.
،یعیا نی ابت

مهدی مجی

المهدی) با توکی دادند .ای مجموعن شن دب اختیاب

مقتدی بدب است و عمدتا از جوا های  49تیا  97سیاک تویکی میی ،یودز بوحیین
جهادی و حماسی وی دابد شن دب دو جقش اوک و دوم نجفز ا،یغاک گیرا نتوانسیتقد
ر ننها پیروز ،وند .همی موب نیروهای مجرب سپاه دب شن امروزه دب حوزه سیاسیی و
حکومتی فعالیت می شققدز از دیگر توا های نظامی ،یعیا هستقد.
قا رای هر سن ومز یک ابت

غیر بسمی و غیر علقی دابند و ن نوعی هر شیدام از

ا وام ا دبت های مقققن ای و فرا مقققن ای نی ابتبیاط خیود با حفیظ شیرده و یرای
،رایط غیر عادی دب دبو خود ایجاد نمادگی شرده انید .گرچین بونید فعلیی حیاشی از
،رایقی نبام است و دبگیری های ومی تیا حیدودی متو یف ،یده اسیت سییابی از
مهاجرا ن خانن های خود ازگوتن اند .تو ف فعالیت القاعده و عای ها دب اثیر ا تیداب
نظامی – امقیتی امریکا و دولت مرش ی نبودز لکن نا،ی از تصمی ا وام سقی عیرب یر
تغییر سیاست و عدم حمایت از تقدبوها ود .قا رای امروزه مه تری

حرا امقیتی دب

عراقز وجود یک میلیو نیروی امقیتیز نظامی و انتظامی دب عیراق اسیت شین مقالبیات
خود با تغییر نداده و دب هر زما می توانقد ین حیرا جیدی تبیدی ،یوند .دب وا یکز
وجود انبوه نیروهای نظامی – امقیتی بسمی و غیر بسمی دب عراق عام ابیلی حیرا
ناامقی دب ای شووب است .ماشبریز)499-491 :4711
 -1بحران های سیاسی-امنیتی عراق
 -7-4عوام داخلی
 -7-4-4تأمی مقافک گروهی :ترجیح مقافک گروهیی توسیط گیروه هیاز موائیف و
اح اب مختلف اعث از ی بفت وحدت ملی خواهد ،د .ای مسالن دب حوزه سیاسیی
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و امقیتی عراق حرف اوک با می زند .اگر هر ح ی دب جریا یا بویدادی مقافک خیود با
بیقدز ن ن سمت می بود و ممک است دب ای باه مقافک ملی فدا ،ود .اح اب مایلقید
دب مدیریت های شال ز عقابر ح ی خود،ا حضوب دا،یتن ا،یقد و چقیدا دب یید
مصالح شال و ملی شووب نیستقد .دب شووب عراق ایی فرهقیش از گذ،یتن تیا ین حیاک
حاش وده است.
 -7-4-9فابلن میا مردم و حکام سیاسی :اگر ی دولت و ملیت فابیلن یفتید و
مردم دولت با از خود ندانقدز ای مسالن رای ن شووب یک تهدید است و ایی معضی
گریبا گیر دولت فعلی عراق است .عامین میردم عیراق یویتر از دولیت خود،یا ین
جمهوبی اسالمی عال ن و وا ستگی دابند .امام خمیقی مبه) رای ننها ین خصیوص دب
مقاما ،یعن نوی یک الگو است .هره ردابی ما از ای

ضین تا ن حاک مقلوب نبیوده

است .اید ن خامر دا،ت شن نبود دولت دب عراق م ن ،ک مقلوب) یعقی ترویج هرج
و مرج و تخریبز و ای خود یک تهدید است.
 -7-4-7نظام ادابی نا موفا :از ننجا شن نظام ادابی عراقز نظیام میوبوثی میاغوت
استز نمی تواند ووعیت مقلو ی رای مردم ایجاد شقد یا هموابه دب ن احقاق حقیوق
انجام گیرد .انو اساسی عراق مدب سیست ادابی) ن بوبت عملی پاالی

نوده است

و عضا دب خصوص یک مسالن احکام زیاد و متقا ضی بادب می ،ود .نظام ادابی عراق
یوتر دب خدمت ورهای مرفن یا باحب نفوذ است .فسیاد ادابی دب عیراق ییداد میی
شقد و اختالوز ب،وه سراسر سیست ادابی ای شووب با دب ر گرفتن است.
مدیرا استراتژیست عراق هقوز خود با نوا نداده اند شن ،یاید یکیی از دالیی ن
نبود امقیت ا،د .عراق دب حوزه مدیریتی ن ،دت ویعیف اسیت.مدیرا فعلیی عیراق
ب،دی ادشقکی دابند و ر اساو دبخواست های ح ی ن شاب گمابده میی ،یوند .ین
عبابتیزنظام مدیریتی بیلن ای و عویره ای و دب وا کز نظام ابچی اسیت، .یاید یرای
ادابه ای شووب ن ه ابا مدیر استراتژیست نیاز ا،دز ولی ستر ای شاب فراه نیسیت.
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فقدا مدیریت ن معقای اتالف ودجنز اتالف نیروی انسانی است .اگر اه فقی ه پیدا
،ودز او با مرد می شققد و اجازه ا راز وجود ن او نمی دهقد.
 -7-4-0مدیرا رونگرا، :اید ن جرات توا گفت خی

زییادی از نظیام ادابی

عراق دب دست مدیرا رونگرایی است شن هموابه دب مسائ مدیریتی خیود از دیگیرا
تقلید می شققد .ای مدیرا ن خود و دا،تن هایویا تیوجهی ندابنید و عمیدتا از ابوپیا
تقلید می شققد .ای موووم می تواند رای عراق تهدید ا،د.
 -7-4-1شیفیت نیامقلوب نیروهیای مسیلح« :میدیریت» و «فرمانیدهی» نظیامی دب
عراق وجود ندابدز چیق

ها دب سازما های دفاعی نامقلوب استز انگیی ه ای دب یی

نیروهای نظامی دیده نمی ،ودز سقح نموزش هیا پیایی اسیتز وظیایف ا،یخاص ین
بوبت ج ئی موخص نمی ،ود و اووام رخالف سازما های دفیاعی اییرا اسیت.
رای مااکز دب ایرا مدیریت و فرماندهی عالی نظامی ن عهده مقام «فرماندهی ش
و چیق

یوا»

ها ر اساو ابوک و اعده و نموزش های مقلوب اسیت .افیرادز متعهید و یا

انگی ه اند و همن چی بو ،است؛ ولی دب عراق مسالن عکس ایرا است.
 -7-4-0ملت نا مقسج  :ممک است امروزه توا از شووبی ن نام «عراق» سیخ
گفتز اما از مفهومی ن نام «ملت عراق» هقوز نمی توا سیخ گفیت .مرزهیای امیروز
عراق با مردمانی ن ،دت مختلط دب ر گرفتن و هقوز ن بیوبت ییک جامعین سیاسیی
واحد ا دب هویتی موتر

ا ه تلفیا نیافتن اند .از زما ،روم یمومیت ریتانییا یر

عراق شاب همسا سازی و یکپابچن شرد مردم ن موب پیگیر ادامن یافیتز امیا ین هییچ
وجن تمام نود .نخستی و جدی تری تقسی قدی جمعیتی مر وط ن ومیت ییا د ییا
تر گویی ز مسالن ز ا ،قاختی مردم ای مرز و وم است .اشاریت جمعییت ایی شویوب
عرب ز ا محدود  91تا  14دببد) و ا لیت شرد ز ا محدود  41تا  94دببد) است
 .عرب ها جلگن های غر ی و دبه بود دجلن و فرات از صیره تیا د،یت موبی با دب
اختیاب دابندز دب حالی شن شردها پقاهگاه های خیود با دب ناحیین نیاهمواب و شوهسیتانی
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،ماک و ،رق احداث شرده اند .ا وجود ای ز شردهای عیراق تقهیا خویی از جمعییت
عظی شرد هستقد شن ا زمیقن های فرهقگیز ز انی ملی گرایانن موتر ز هوییت خیود با
موخص می شققد .دب ساک ، 4797ماب شردهیای ،یماک غیرب اییرا ین  4/1میلییو
متقریبا ن اندازه شردهای عراق)ز شردهای ساش ،رق ترشین ن  7/9میلییو و شردهیای
ساش سوبین ن  794444نفر الغ ،د.ماشبریز)417-409: 4711
 -7-9عوام خابجی
تماو های جداگانن ومیت ها و گروههای سیاسی ا یکیدیگر و ییا یا شویوبهای
خابجی دب غالب های جداگانین و مسیتق از وزابت امیوب خابجین و خیابج از عیرف
دیپلماتیک و دولتی است .رای مااکز اتحاد استراتژیک بژی بهیونیستی یا شیرد هیای
،ماک عراق دب را ر اعراب سقی ای شووب موجبات تهدیید ترشیین و تیق

دب بوا یط

تر ها ا ای بژی با فراه شرده است .دب عراق نیی یرای مایاکز ن دیکیی و ائیتالف
سقی ها و نو عای هازموجب دوبی شردها و ،ییعیا میانین بوز از ننهیا میی ،یود و ییا
ائتالف سقی ها و ،یعیا ملی گراز،یعیا اسالم گرا و شردها با ا احساو تهدید،دگی
مواجن می شقد .ای وا عیت موجب می ،ود ر رابی تعادک ومیتی دب عربن سیاسی و
حکومت عراق شن باهبرد ناگ یر دموشراسی سازی دب ای شووب استز سییاب د،یواب و
هر تعادلی دب ای عربن ،کققده و ناپایداب ا،د  .ن همی دلی

ود شن ایاالت متحیدهز

پس از چهاب ساک حضوب سیاسی -نظامی دب عراقز از تالش رای الگوسازی عیراق ین
عقوا سرموا دموشراتیک شووبهای خاوبمیانن دسیت شویید و باهبیرد خیود دب ایی
شووب با تغییر داد .دب وا کز ایاالت متحده می پقدا،ت ن سیبب سر،یت ماشیت گونین
عراق دب باک خاوبمیاننز سرنو،ت هر یک از گروهای اجتماعی ای شویوب میی توانید
نیقن ای رای ا وام و مذاهب متقاظر،ا دب دیگر شووبهای مقققن ا،دز اما مققا معمیا
گونن و تقوم الگوهای دوستی و د،مقی دب عراقز ن ای خو،بیقی پایا داد و یوش دب
استراتژی پیوقهادی خود ن شقگره دب سیاک  9449ز ین بیراحت اعیالم شیرد اییاالت
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متحده ن دنباک نوعی باه ح مقققن ای رای مسئلن عراق است .ن ییا دیگیرز اییاالت
متحده تصمی گرفت نوم ازی خود با دب عراقز از یازی اییدئولوژیک ین ب ا یت ییا
همکابی ا دیگر ازیگرا مقققن ای ر سر گسترش حوزه نفوذ دب عراقز تغییر دهد.
یکی از دالی چقد دوب مذاشره ای شووب ا جمهوبی اسالمی ایرا دب عراق همیی
تغییر محی ط ازی ود .همچقا شن نتایج ای تغییر دب دومی انتخا یات پابلمیانی عیراق
جدید دب هفت مابو9444ز نوا گر تالش سن سالن نمریکا دب ای خصوص یود .دب
ای انتخا ات فهرست العرا ین ،ام رخیی ،ییعیا سیکوالبز سیقی هیاز نیو عای هیا و
ترشم ها ؛نودویک شرسی از مجموعن سیصدو یست و پقج شرسیی پابلمیا با دسیت
نوبدند و مقام نخست با دب میا فهرسیت هیای موجیود شسیب نمودند .یویتری بای
دهقدگا ن ای فهرست اعراب اه سقت ودند و شووبهای عر ستا ز سوبینز ترشین ز
ابد ز مصر و امابات متحده عر ی از ای فهرست حمایت می شردنید  .اییاالت متحیده
قوب علقی و بسمی ازای ائتالف دب جریا انتخا ات ز حمایت نکیرد ز امیا پیس از ن
تالش نمود ائتالفی میا فهرسیت العرا یین و ائیتالف دولیت یانو ین بهبیری نیوبی
المالکی شن  17شرسی با دب انتخا ات دست نوبده ود و ،یعیا ملی گرا با نمایقیدگی
می شرد ز ر راب شقد.مخسرویز)940-949 :4774
ج -دشواری های رسیدن به وحدت ملی

 -4پابادوشس دولت سازی مامقیت-دموشراسی)
دب خصوص عراقز ای ووعیت ی

از هرچی دب متغیر انسجام داخلیی معقیا میی

یا د .ن لحاظ مو عیت ،کققده ا وام دب باک یکدیگر و ناپایدابی تعادک های یومیتی دب
ای شووبز مسئلن ومی دب ن تا نیقده غیر ا

پی

یقیز مسئلن امقیتی خواهید یود و

نمی تواند غیر امقیتی لمداد ،ود و دب عی حاکز امقیتی دید مسیائ

یومی دب دیگیر

شووبهای ای مجموعن امقیتیز ن تودید و تقویت ایی نگیاه دب حکومیت عیراق میی
انجامد .ای امر ن پدیده ای مقتهی می ،یود شین میی تیوا ن با پیابادوشس امقییت و
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دموشراسی دب عراق نامید و موجب می ،ود دولت نیقده عراق نتواند ن لحاظ سیاسیت
ومیز ن دولتی پست مدب تبدی ،ود و حداشارز دولتی مدب ا،ید .ین ییا دیگیرز
دموشراسی سازی و اعقای نزادی های سیاسی ن هویت ها و ومییت هیای مختلیف و
امقیت سازی ن معقای اف ای

نق

دولت مرش ی دب شقترک نظ و امقیت دب میا ا یوام

و هویت های مختلف دب عراقز ا یکدیگر جمک پذیر نیستقد و با قن ای پابادوشسیکاک
دابند .دب وا کز سیاست ومی دموشراتیک دب دنیای شقیونی شین باه نیاگ یر دموشراسیی
سازی دب عراق استز دب چابچوب دولت های پسیت میدب معقیا میی یا ید .دب ایی
دولتهاز ر مبقای سیاست هویتز مسئلن ومیز معض امقیتی نیست و سیاست تفیاوت
مانک از امقیتی دید مسائ

ومی می ،ود.مپاشولسکیز )90414711ای دب حالی اسیت

شن عراق ن لحاظ وا عیات ساختابی دبو شویوبی و مقققین ایز نمیی توانید دب ایی
چابچوب ازی شقد .ن همی دلی است شن وزا و ویوب معتقدند «دنباک شیرد مییف
شووبهای وعیف /ویز متداوک تری ،یوه مبقن قدی دولت های معابر ن سین نیوم
پست مدب ز مدب و پیوامدب است».

 -9عدم توریک مساعی دب هویت ملی
می ی

از  14سالی شن از موجودیت عراق می گذبدزای شویوب یا حیرا هیای

متعددی مواجن وده شن ن ،ک جقش های داخلیزشودتاها و ماجراجویی های خیابجی
بخ نموده اند.
موک عمده ای شن دولت های عراق دب داخی ایی شویوب یا ن مواجین یوده و
هستقدزچگونگی تعام

ا واحدهای اجتماعی-ا تصادی و گروه های یومی و فر ین ای

است .تقوم فرهقگی و اجتماعی دب عراق موک انسجام داخلی و تیالش مسیتمر یرای
شسب موروعیت سیاسی رای حاشما با پدید نوبده است.زوب و دب موابدی نی تالش
رای جع و القای هویتی موتر

دبملت نامتجیانس عیراق از ا ابهیای ابیلی یرای

اعماک حاشمیت ن ویژه می دهن های اخیر وده است.
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چقی ،رایقی و دب باو ن ناتوانی دولت های عراق دب ایجیاد ییک هوییت ملیی
عرا ی ن نحوی شن همن عرا ی ها از هر ومز بیلن و مذهب با دب ر گییردزاز مهمتیری
عل توس دولت های مرش ی عراق ن نظامی گری و اتخاذ سیاست سرشوب دب داخی
وماب می بود.ماحمدیز914 :4710و )17-90
مرزهای امروز عراق مرزهای ،دیدا مختلط با دب ر گرفتن شن هقوز ن بوبت ییک
جامعن سیاسی واحد ا دب هویت موتر

ا ه تلفیا نیافتن اند و شاب همسیا سیازی

و یکپابچن شرد مردم عراق شن از زما یمومت ریتانیا ر عراق ین میوب پیگییر ادامین
یافتن استز ن هیچ وجن ن اتمام نرسیده است.
هر بژیمی شن دب عراق ر سر شاب میی نیید دب تیالش یرای موازنین مییا وحیدت
عراقزبلح داخلی و حقوق ور ا انتخاب های د،وابی بو رو خواهد ،یدززیرا حیس
وحدت ملی دب عراق هرگ نیرومقد نبوده است.مفب مابز)9114714
ن اعتقاد عده ای ر رابی و اجرای پروژه های مهمی از بی مردم ساالبی و قییا -
گذابی نهادهای دموشراسی علت نبود همبستگی و هوییت ملیز یا ،کسیت بو ین بو
،ده استززیرا زیر ساخت های ملت ساالبانن مدب و ،وب همخوا یا ن زیعقیی ،یوب
تعلا ن ملت وجود ندابد.
دموشراسی دب مقیاو شال نیی شووبدابی دب جایی پدید می نید و بیوین داب میی
،ود شن ملت پدید نمده ا،د.مردم عراق هقوز ملت نیستقدززیرا ،وب تعلا ین ملیت دب
ن ها هقوز ر ،وب تعلا ومی و بیلن ای چیره نوده است.
دب ای ترشیب ناساززهر وم و بیلین ای میی توانید یا یوم و بیلین دیگیر د،یم
ا،د.حاک ن شن دب ساختاب بیون داب دولت-ملتز«د،م » هموابه دب یرو از مرزهای
ملی جای دابد.ای جا هقوز شسی چی ی ن نام«مصالح و مقافک ملی» نمیی ،قاسیدزشن از
ایده های ناسیونالیس مدب است .ن همی دلی ز وم ها و بیلن ها می توانقید ین انگیی ه
شیقن ها و نفرت های دیریقن دست ن شوتاب یکدیگر نقد یا ا غیرت ومی و بیلین ای
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ن جقش «اجقبی شافر» ا،غالگر روندزنن د،م ملت.
قوب شلی و ر اساو مقالب فوقزتقوم ومی و مذهبیزهویت های متمای بیلن ایز
دبه تقیدگی و پیوند های متداخ

ومی-مذهبیزترسی مرزهیای سیاسیی ایی شویوب

توسیط یگانگا زعیدم مییی ،ید شامی و مسیتحک فرنیقید دولییت-ملیت سییازی دب
عراقزنمود حث ملی گرایی دب الب ناسیونالیس

ومیزتسلط ومی ا لیت اعراب سقی

و تالش رای حفظ و تابیت سلقن ننها ر شووبزگرای

گری از مرش شردهازتبعیضهیای

سیاسیزا تصییادیز اجتمییاعی و فرهقگییی دولییت مرشیی ی نسییبت یین عییرب هییای
،یعنزشردهازترشم ها و ن،وبی ها و سرشو ی ننهیا یا توسی ین نظیامی گریزتمرشی
گروههای جمعیتی مختلف دب مقاما جغرافیایی متمیای م رابگیری ،ییعیا و شردهیا دب
مقاما نفت خی ) ن همراه بوش های نادبست بهبرا عرا ی رای ح موکالت نا،یی
از تقوعات ومی و بیلن ای و ناتوانی ننها دب ایجاد ییک هوییت ملیی عرا یزمهمتیری
موانک دب باه وحدت ملی و همبستگی اجتماعی دب میا مردم عراق اند شن خیود اعیث
،ده زمیقن های القوه و الفع واگرایی خصوص دب ،ماکز،رق و جقوب ،یرق ایی
شووب پروبانده ،ود.ماحمدیز)04-01 :4710

 -7شابشرد همگرایانن یا واگرایانن فدبالیس
فدبالیس یک جاده مالیی ن سمت شاه

شومک

های یومی ین ،ییوه پاییداب

است اما فدبالیس ممک است زمیقن ای رای مواوک تقید بوانین و وید واشیق
متقاظر ا ن نی فراه سازد .فدبالی شرد دولت ،اید ن جای شیاه
فاح

حقوق ور موجب اف ای

هیای

خقیرات نقیض

ن ،ود .ن ویژه رای ا لیت های یومی شین تحیت

حاشمیت حکومت اشاریت دب دولت فدباک زندگی می شققد.
دب ای بوبت تالفی جویی دب را ر اعراب سقی ساش واحد های فدباک ،یعی ییا
شردی ،یوم خواهد یافتز پاشسازی ومی و شوچ های اجبابی ادامین پییدا میی شقید و
ا لیت های پراشقده و شوچکتر مانقد ا وام مسیحیز ترشم و ایی دی از سیوی حکومیت
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های ایالت ا تبعیض مواجن خواهقد ،د.مییال ی)4774 :901-900
مسئلن شرشو با می توا یکی از مهمتری مسائ داخلی عراق دانست شین نقی

و

شابشرد ازیگرا داخلی ای شووب ر ن اید ن د ت موبد توجن راب گیرد تا ،یقاخت
نحوه تأثیر گذابی دبت های خابجی دب پرتو ن امکا پذیر گیردد .یر ایی پایین یا
توجن ن موازنن وای موجود دب عراق هیچ یک از ازیگرا ذیقفک رنیده مقلیا و هییچ
گروهی ازنده مقلا نخواهد ود .د یقی و نیاز متقا

مبقای نگرش گروه های یومی-

مذهبی ای شووب ن یکدیگر است شن دب جای خود مانک از ایجاد اتحاد و ائتالف هیای
باهبردی و اتکا ن توافا های تاشتیکی و مصلحتی می ،ود.م حا پقاه ز )97:3831

 -0چال
وای چال

های دبو جامعن عراق
ها عبابتقد از:

)4چال

ومی ی اعراب و شردها

)9چال

مذهبی ی ،یعیا و اه سقت

)7چال

سیاسی ی موافقا و مخالفا حکومت

)0چال

ی مرفدابا و مخالفا نمریکا

)1چال

ی سکوالبها و اسالم گراها

)0چال

ی فدبالیست ها و سیط گراهامنامی-محمدپوبز)977-970 :4719

 -1نظام های سیاسی خاوبمیانن و تأثیر پذیری نظام سیاسی عراق
الگوهای حکمرانی موجود دب سقح مقققن خاوبمیانن عضا میدک -هیای نین چقیدا
مقاسبی از حکمرانی با پی

بوی گروه های ومی عراق گووده انید .سیاختابز محتیواز

ماهیتز بویکرد و شابشرد نظام های سیاسی از ،ماک نفریقا تیا غیرب نسییا و ین وییژه
بژی های سیاسی همساین عراق ن گونن ای نیست شن دب ،ک دهی ین نظیام سیاسیی
عراق موبد توجن جدی بهبرا عراق راب گیرد .ن موب موخص دب مقققین خاوبمیانین
چهاب الگوی ،اخص حکمرانی ا

مالحظن است شن هر یک ا مالحظات و موکالت
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خاص خود ا لیت تعمی ن جامعن شقونی عراق با ندابند:
 -1-4الگوی الئیک
ترشین ،اخص تری نمونن الگوی الئیک ادابه شووب دب سقح مقققن و از همسایگا
عراق است شن از تقگقاهای ،دید رای ادابه اموب شووب ین وییژه مقیاما شردنویی دب
بنج است .ن بغ توجن خاص مقامات ننکابا شن دب چقد سالن اخیر رای هبود اوویام
ا تصادیز اجتماعیز فرهقگی و سیاسی مقاما شردنوی دب ،رق ترشینز انجام مرح های
بگ عمرانی رای دگرگونی چهره  0اسیتا شردنویی و انجیام ابیالحات دب یانو
اساسی ای شووب اعماک ،ده استز ا ای حاک نثاب سرشوب فرهقگیز نفی ممی ه شردی
شردهای ترشین و خقاب ننها ن تر های شوهستا ز اعماک سیاست خو تر سیازیز
نقض دیهی تری حقوق انسانی شردها و نی عقب ماندگی های ا تصیادی همچقیا یر
ذه و بوح شردهای مقققن نق

ستن است.

 -1-9الگوی تئوشراتیک – ایدئولوژیک
دب تعریف بژی های سیاسی تئوشراتیک اغلب محققا ین بژیی هیای حکیومتی و
دولت هایی ا،ابه دابند شن زمامدابا بسمی و بوسای دبجن اوک ن پیووایا بوحیانی
و یا بگا بوحانیو ا،قد و دب وا ک ترشیب شام مذهب و سیاسیت و تمرشی ن دب
ادابه شووب ا،د .دب حاک حاور ،اخص تری نمونن الگوی تئوشراتیک و اییدئولوژیک
حکمرانی نن تقها دب سقح مقققن خلیج فابو و خاوبمیاننز لکن دب سیقح جهیا نظیام
سیاسی جمهوبی اسالمی ایرا است.
الگوی تئوشراتیک – ایدئولوژیک ،یعن محوب ا نق

فائقن بوحانیت و ولی فقیین یا

توجن ن ترشیب جمعیتی و حضوب سقی هاز شردهاز تیرشم هیا و مسییحیا ن،یوبی و
شلدانی مح تام جدی دا،تن و حتی دب بوبت اسیتقراب میی توانید هانین الزم با ین
دست مخالفا سقتی ،یعیا عراق رای از ه پا،یدگی جامعن و تج یین شویوب عیراق
راب دهد.
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 -1-7الگوی سقتی – عویره ای
نظام سیاسی دب شووبهای حوزه خلیج فابو :قرز ابد ز عر ستا ز امیابات متحیده
عر یز عما ز حری ز سوبین و شویت تجلی ابز الگیوی خیانوادگی – عوییره ای ادابه
شووب هستقد .ای نظام هیای سیاسیی یگانین یا یدیهی تیری حقیوق اولیین انسیانی–
،هروندی مردم شووب خوی ز دتری گ یقن پی

بوی گروه های سیاسی – اجتمیاعی

رای نیقده عراق محسوب می ،وند و دب وا ک تفاوتی ماهوی میا بژی عیث یا ایی
نظام های سیاسی وجود ندا،تن و ش و ی

همدست دولت بیدام دب سیرشوب نزادی

های مدنی و حقوق اولین نحاد ملت عراق تلقی می ،وند.
 -1-0الگوی تکارگرایانن
لبقا نمونن ابز الگوی تکارگرایانن دب سقح مقققن است .دب ای شووب چقید یومی
– مذهبی ساختابها و نهادهای دبت ن گونن ای ش و یی

متیواز مییا مسییحیا و

مسلمانا سقی و ،یعن توزیک ،ده اسیت .اگرچین نظیام سیاسیی ایی شویوب دب زمیره
دموشراتیک تری نظام های سیاسی دب سقح خاوبمیانن محسوب می ،ودز ا ای حیاکز
دو دهیین جقییش و دبگیییری تصییویر مخییدوش و ،ییکققده ای از الگییوی حکمرانییی و
دموشراسی ای شووب ترسی شرده است.
فقدا الگوی مقاسب حکمرانی دب سقح مقققن خاوبمیاننز یی

از پیی

ویروبت

استقراب نظام سیاسی مبتقی ر مولفین هیای یومی و ویژگیی هیای فیدباکز مویرومن و
دموشراتیک دب سقح مقققن و عراق با ن،کاب ساخت .ای نییاز مبیرمز جایگیاهز نقی

و

مووک گروه های ومی – مذهبی دب استقراب الگوی نوی حکمرانی دب عراق با تقوییت
شرد.مدفتر مقالعات سیاسی و ی المللیز)474-471 :4710
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شووبهای چقد ومیتی همانقد عراق ویژگی های خاص خود با دابند و باهکابهای
عمومی با شن رای سایر شووبها تجوی می ،ود نمی توا ن ای شویوبها تعمیی داد.
عراق ا توجن ن ایقکن نن تقها دابای ا وام گوناگو لکن دابای ادیا و مذاهب متیواتری
نی هست و ای

ن خیودی خیود باه یرو بفیت از مویکالت داخلیی ایی شویوب با

پیچیدهتر می شقدز قا رای دب با قن ا عیراق ایید سییاب محتامانین و عقالئیی تصیمی
گیری شردز و ابائن باه ح های یک مرفنز ایدئولوژیک و متعصبانن می تواند سیرانجامی
،وم دب پی دا،تن ا،د.
دموشراسی سازی و اعقای نزادی های سیاسی ن هویت ها و ومیت هیای مختلیف
یک فرایقد پیورفتن و پست مدب است شن دبتمام شویوبهای پیویرفتن بیقعتی غر یی
بعایت می ،ود و یک گام ن سمت توسعن سیاسی و اجتماعی است.
از مرفی امقیت سازی ن معقای اف ای

نق

دولت مرش ی دب شقترک نظی و امقییت

دب میا ا وام و هویت های مختلف دب عیراق شین ایی پاسیدابی از نزادی و اسیتقاللی
است شن پس از ده ها ساک دب عراق ،ک گرفتن و موجب می ،یود همچقیا مرزهیای
سیاسی و جغرافیای سرزمیقی عراق شن هموابه دچاب تهدیدهای داخلی است حفظ ،ود
و ا تداب دولت مرش ی ن بسمیت ،قاختن ،ود.
البتن مقافات دموشراسی سازی و امقیت ملی باه بسید ن دولت پسیت میدب با تیا
حدی مسدود می شقید و دب همیا حید ییک دولیت میدب یا ی میی مانید .قیا رای
دموشراسی سازی و امقیت ملی دب عراق ا ه جمک پذیر نیستقد و با قن پابادوشسییکاک
دابند.
دب ای بوبت سیاست ومی دموشراتیک دب دنیای شقونی شن باه ناگ یر دموشراسیی
سازی دب عراق استز دب چابچوب دولت های پست مدب معقا می یا د .ای دب حیالی
است شن عراق ن لحاظ وا عیات ساختابی دبو شووبی و مقققن ای نمی تواند دب ای
چابچوب ازی شقد.
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شردها ی

از همن ا وام دیگر ن دنباک فدبالیس هستقدز زیرا ن با گامی ین سیوی

استقالک و نی

ن توکی شووب مستق شردستا می دانقد .ننچن تحت فویاب شردهیا دب

انو اساسی گقجانده ،دز نوعی فدبالیسی یا اختییابات مضیاعف دب دولیت مرشی ی
است .البتن شردهاز شرشو با پایتخت فدبالیس شردی میی دانقید و نمیادگی دابنید هیر
ه یقن ای با رای ن دست نوبد شرشو

پردازند .دب بوبت تحقا فدبالیس ز شردهیا

ممک است ن مقلوب خود رسقدز اما عرب های سقی اید ساک ها رای حاشمییت یر
شرشو مبابزه شققد .دیهی استز فدبالیس دب مقققن عرب هیای سیقی مغیرب عیراق)
دو شرشو ز یعقی شووب یا مقققن دو ا تصاد.
عرب های ،یعن ا دا،ت  7استا دب جقوب و ذخائر انرژی و ابتبیاط یا دبییاز دب
بوبت توکی فدبالیس چی ی با از دست نمی دهقد و می توانقد عالوه ر استا های
جقو یز حاشمیت غداد و دیالی با نی ا اشاریت جمعیت ،یعن دب دباز مدت از ن خود
شققد و هتر از ن وجود عتبات عالیات دبنمد ا تصادی مستمر و ابز،مقدی رای ،ییعن
است .دب بوبت توکی فدبالیس و تداوم حرا شرشو ز حرا داخلی عراق از ،یعن
– سقی ن شردی – سقی تبدی خواهقد ،د.
ن نظر می بسد دب حاک حاور فدبالیس تقها باه موجود جهت رو بفت از حرا
های داخلی عراق است چرا شن اشقو میراث دابا عراق شن هر شدام ن دنبیاک حفیظ و
رتری مو عیت خوی

هستقدز دب ،رایط فعلی نمی توا ن گ یقن دموشراسیی اندیویید

زیرا ا واشوی مقفی و نتیجن ای نامقلوب و دب نهایت ا ،کست بو رو خواهید ،ید و
اگر گ یقن دموشراسی قا ن دالیلی ،کست خوبد ای ذهقیت مقفی دب موبد دموشراسی
با نمی توا تا مدت ها از ذه

ومیت ها پا شرد و جلیوه نیا خو،یایقدی با پدییداب

خواهد شرد.
ا توجن ن نسبت جمعیت ومی عراق شن ین میوب تقریبیی  04دببید ،ییعنز 41
دببد شردز  47دببد عرب سقی و  7دببد ا وام ترشم ز ن،وبیز ایی دیز بیا ئی و
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،بک استز دیهی است شن دب بوبت دموشراسی ن معقای وا عی ز حکومت عراق دب
اختیاب ،یعیا خواهد ود و حاشمیت ،یعن ر عراق ج یرای ،ییعیا عیراقز مقلیوب
دیگرا نیست .قا رای ز سقی ها ن ،دت ا دموشراسی دب عراق مخالفت و از توانمقدی
و امکانات خود رای جلوگیری از چقی ،رایقی استفاده خواهقد شرد.
البتن دموشراسی دب ،رایط فعلی شاب گوا نخواهد ودز دموشراسی اید میی فرایقیدی
مرحلن ایز د یا و حساب ،ده انجام ،ود .ا تدا فدبالیس جایگاه و دبت ومییت هیا
با می سقجد و تابیت می شقد و پس از فروش

شرد شویمک

هیای دبو گروهییز

میا ومیتی و میا مذهبیز سپس انش دموشراسی دب عراق با اید نواخت.
فقط دب ن بوبت می توا ن یک تعام

رو ومیتی بسید شین دب جامعین عیراق

منیقده) یک شرد یا عرب سقی هیچ گیاه احسیاو ناخو،یایقدی نسیبت ین دموشراسیی
نخواهد دا،ت چراشن دب دولت پست مدب عراق یک شرد بئیس جمهوب یا ییک ،ییعن
نخست وزیر یا یک سقی بئیس مجلس مقافک یک یا چقد گروه خاص با تأمی نکرده و
خواست های حداشاری ملت عراق با رنوبده خواهد شرد.
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