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  خالصه اجرايي
ست. ايـن بحـران در چنـد سـطح در جريـان      ا اغرب آسيزده  عراق يكي از كشورهاي بحران
تـرين و   انـد بـر آن غلبـه كننـد. مهـم      اين كشور نيز نتوانستهاست و نظام سياسي و نخبگان 

هاي تروريستي در ايـن كشـور اسـت. عـراق از زمـان       ترين چالش عراق؛ حضور گروه فوري
گراي تروريستي بـوده اسـت كـه بيشـتر      هاي افراط اشغال ازسوي آمريكا، آماج فعاليت گروه

است؛ اما از حدود دو سال پـيش كـه    ها هم در قالب عمليات انتحاري بوده فعاليت اين گروه
توانست حدود چهل درصد از خاك عراق را به تصـرف خـود درآورد و عمـالً    » داعش«گروه 

هـا وارد مرحلـه جديـدي     حاكميت دولت مركزي بر آن مناطق را كنار بزند، فعاليت اين گروه
همين امـر باعـث    شد. نيروهاي نظامي و امنيتي عراق نيز نتوانستند بر اين گروه فائق آيند و

(الحشد الشعبي) يا افزايش تحرك » بسيج مردمي«نظامي ازجمله  هاي شبه گيري گروه شكل
نظـامي ـ همچـون نيروهـاي پيشـمرگ كُـرد ـ شـد. در زمـان حاضـر            هاي شـبه  ديگر گروه

  گيري كامل خاك اين كشور از دست داعش است. ترين اولويت دولت عراق بازپس اصلي
هـاي تروريسـتي مشـكل فـوري عـراق       روهگرچه مسئله تحركات گادعاي نويسنده، به 

هـا در ايـن    است؛ اما بسياري معتقدند اين مشكل خود يك معلول است و علت اصلي بحران
سـازي در ايـن    كلي روند دولت و ملـت  طور كشور به شكاف بين ملت و دولت در عراق و به

ي و اختالف هاي تروريستي بر بستر نارضايت گردد. طبق اين ديدگاه، تحرك گروه كشور برمي
هايي از مردم عراق با دولت رخ داده است. بسياري اين اخـتالف را ناشـي از ايـن     بين بخش

بنـدي   دانند كه دولت عراق نه برآمده از خواست و اراده مردم كه محصول نظـام سـهميه   مي
ديگـر،   اي است كه در آن ممكن است برخي طوائف مورد تبعيض واقع شـوند. ازسـوي   طايفه

دانند كه باعث شـده عمـالً    ارآمدي را نيز يكي از مشكالت كنوني دولت عراق ميفساد و ناك
  نهاد دولت نتواند از عهده امور جاري اين كشور برآيد.

) گزارشـي از نشسـتي بـا عنـوان     2016(اكتبر  452در شماره » المستقبل العربي«مجله 
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بيـروت برگـزار شـد    در » مركز مطالعات وحدت عربي«كه در » رود؟ عراق به كدام سو مي«
منتشر كرد. اين مجله سه مقاله برگزيده اين نشست را در اين شماره به چـاپ رسـاند. گـزارش    

ترين مباحث در اين سه مقاله را كه موضوع اصلي آنهـا   اي از مهم حاضر تالش كرده تا خالصه
عـراق و مسـير    در سـازي  دولـت  بحـران «يابي مشكالت كنوني عراق اسـت ارائـه كنـد.     ريشه
 بحـران «الدين اربيـل،   به قلم شيرزاد احمد النجار، استاد علوم سياسي دانشگاه صالح» رو  پيشِ
به قلم عبدالحسين شعبان، نويسنده عراقـي و  » احتمالي سناريوهاي و دولت آينده: عراق كنوني

به قلم خالـد حمـزه المعينـي، مـدير مركـز      » انداز سياسي عراق پس از داعش نگاهي به چشم«
  ها هستند.   عناوين اين مقالهريزي استراتژيك دجله عراق  و برنامه مطالعات

هر سه مقاله نسبت به عملكرد دولت عراق رويكردي انتقادي دارند و معتقدند اين دولت 
اي دارد؛ اقدامات آن باعث شكاف بين دولت و ملت شـده و زمينـه را بـراي     رويكردي طايفه

  تجزيه فراهم كرده است.گسيختگي و حركت اين كشور به سمت  ازهم
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  شده در سه مقاله  ترين مباحث مطرح نگاهي به مهم
  رو سازي در عراق و مسير پيشِ . بحران دولت1

رو است. مشـكل اينجاسـت كـه نهادهـاي      سازي روبه عراق به معناي واقعي با بحران دولت
شدند؛ بنابراين، عراق گسيختگي  يا از بين رفتند يا دچار ازهم 2003دولت پس از جنگ سال 

  سازي است. امروز نيازمند دولت
رو است و تاكنون تالشي براي  سازي با مشكالت خطرناكي روبه باوجوداين، فرايند دولت
انداز اين فرايند صـورت نگرفتـه اسـت. دو رويكـرد دربـاره فراينـد        روشن شدن ابعاد و چشم

  سازي در عراق پس از جنگ وجود داشته است: دولت
  سازي؛ سازي بر ملت كرد نهادگرا: تقدم دولتـ روي

  سازي. سازي بر دولت ـ رويكرد قراردادي: تقدم ملت
سازي در عراق بايد هر دو رويكرد مورد اشاره را دربـر گيـرد.    رسد فرايند دولت نظر مي به
گيـري يـك دولـت بـدون      توانـد بـه شـكل    سازي مي سو، اولويت دادن صرف به دولت ازيك

گيري يك  تواند به شكل سازي مي ديگر، اولويت دادن به ملت ود و ازسويمشروعيت منجر ش
  دولت ضعيف با قدرت پايين در اعمال حاكميت منجر شود.

قـدرت را در دسـت گرفتنـد رويكـرد يكسـان و       2003نخبگان سياسي كـه بعـد از سـال    
اند. حضور آنها در قدرت نـه براسـاس فراينـد     مشتركي درباره مصلحت و منفعت عمومي نداشته

اي، قـومي و   هـاي طايفـه   بنـدي  بـر تقسـيم   دموكراتيك و انتخابات بلكه با نظر آمريكا و مبتنـي 
حاكم غيرنظامي آمريكـا در عـراق   » پل برمر«ي شوراي حكومتي كه مذهبي بود. درواقع، اعضا
ها با تصميمات خود ساختارهاي زيربنايي  اساس انتخاب شدند. آمريكايي آن را تشكيل داد براين

قـانون   2004ثباتي سوق دادند. آنها در مارس  دولت عراق را نابود كردند و كشور را به ورطه بي
الي را مصوب كردند. براساس ايـن قـانون، دولـت عـراق از شـكل      اداره دولت براي مرحله انتق

  باشد. يكپارچه خود به فدرال تبديل شد، بدون اينكه ملت عراق نقشي در آن داشته
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 2004ها دولـت عـراق را در شـكل جديـد قـرار دادنـد، در ژوئـن         بعد از اينكه آمريكايي
نويس قـانون اساسـي    نگارش پيش ها واگذار كردند و پس از آن، فرايند حاكميت را به عراقي

اي متشكل از نخبگان و كارشناسان عراقي براي آن كـار   عراق آغاز شد. با وجود آنكه كميته
وقتـي كـه ايـن     آمريكايي نقش مهمـي در نوشـتن آن داشـت.   » فيلدمن«انتخاب شدند اما 

هـاي مهمـي از مـردم عـراق آن را تحـريم كردنـد.        نويس به رأي گذاشته شـد بخـش   پيش
نويس در شرايطي رأي آورد كه بخش مهمي از ملت عراق در اين فرايند  نهايت، اين پيشدر

  غايب بودند. 
هـايي   عنوان مين براين، در خود اين قانون نيز موادي وجود دارد كه از برخي از آنها به افزون

ال)، (تشـكيل شـوراي فـدر    65كنند كه احتمال انفجارشان وجود دارد؛ براي نمونه، ماده  ياد مي
(ادامـه   140(ساختار نظام فـدرال)، مـاده    116(درباره مسئله نفت و گاز)، ماده  112و  111مواد 

قانون اداره دولت در دوره انتقالي مربوط به مناطق مورد اخـتالف) و   58مستلزمات اجراي ماده 
  (اصالح قانون اساسي) از آن دسته هستند. 142ماده 

ر نيروهاي سياسي بر سر منافع عمومي مشـترك در رونـد   نظ همه اينها بيانگر نبود اتفاق
سو، نخبگان سياسي در عراق توانـايي   دهد كه ازيك سازي است. اين وضعيت نشان مي دولت

ديگر، نظام سياسـي عـراق توانـايي     اند و ازسوي و صالحيت الزم براي اداره كشور را نداشته
با مشـكالت خطرنـاكي    2003از سال  سبب همين الزم براي انجام وظايف خود را ندارد و به

  رو بوده است. روبه
اجـرا  . 1تـوان اينگونـه برشـمرد:     هاي ناتواني نظام سياسي عراق را مـي  ترين نشانه مهم

ويـژه در   اي بـه  تـنش داخلـي و طايفـه   . 2؛ 2005نشدن اصول قانون اساسي مصـوب سـال   
متشنج شدن روابـط دولـت   . 4؛ اختالف بر سر مفهوم فدراليسم. 3؛ 2007تا  2006هاي  سال

مركزي با اقليم كردستان عراق بر سر نفت، مناطق مورد اختالف و قطع سهم اقليم از بودجه 
كنـدي   .6؛ . سر برآوردن داعش و تسلط آن بر حدود چهل درصد از خـاك عـراق  5عمومي؛ 

افـزايش مهـاجرت داخلـي    . 7؛ فرايند قانونگذاري و درگيـر شـدن آن بـا مشـكالت داخلـي     
.افـزايش  9افزايش مهاجرت شهروندان بـه خـارج؛ و   . 8؛ ان (حدود چهار ميليون نفر)شهروند

  كند. كنند كه عراق به كدام سو حركت مي ها اين پرسش را مطرح مي همه اين نشانه انفجارها.
ها و اشغال باعـث   ها و تنش مشكالت متراكم تاريخي، اجتماعي و سياسي در كنار جنگ

هـاي فرعـي (محلـي، دينـي و      فردي قرار بگيـرد. هويـت   صربهشده تا عراق در وضعيت منح
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  گسيختگي جامعه عراق شده است. نژادي) جايگزين هويت ملي و اين وضعيت باعث ازهم
كنـد؛ مگـر    سوي سومالي شـدن حركـت مـي    ترتيب، با تداوم اين وضعيت عراق به بدين

غلبه بر اين وضـعيت توافـق   نظر برسند؛ تنها راه  ها بر سر منافع ملي به اشتراك اينكه عراقي
  ها بر سر منافع ملي است. عراقي
  

  احتمالي سناريوهاي و آينده دولت: عراق كنوني . بحران2
  هايي كه دولت عراق براي ادامه حيات خود با آن مواجه است عبارتند از: چالش
ها در كنار مشكالتي همچـون نبـود    اين چالش هاي سياست خارجي: چالش .1

توازن در مبادالت تجارت خارجي، واردات غذا، كاهش قيمت نفت، واردات سـالح  
ازپيش زير نفوذ و تسلط كشـورهاي   هاي خارجي، باعث شده تا عراق بيش و بدهي

 ازپيش به خارج وابسته شود؛  خارجي قرار بگيرد و بيش

رو  ترين چالشي كه عـراق بـا آن روبـه    خطرناكترين و  مهم هاي داخلي: چالش .2
  گرايي پيدا و پنهان در اين كشور است.  است طايفه

  توان متصور شد: ترتيب، براي آينده عراق، سه سناريو مي بدين
  تكه شدن: اين سناريو به دو شكل ممكن است تحقق يابد: . تكه1

نظـر از   در عمل و صرفتكه شدن غيررسمي (دوفاكتو): در اين وضعيت، عراق  الف) تكه
شـود و   جنبه حقوقي آن به مناطق مختلفي كه هيچ ارتباط تنگاتنگي با هم ندارند تقسيم مي

  ادامه چنين روندي به اضمحالل تدريجي دولت خواهد انجاميد.
هاي مختلفي تقسـيم   ): در اين وضعيت، عراق به اقليمهتكه شدن رسمي (دوژور ب) تكه

ر يك چهارچوب رسمي و مورد توافـق حاصـل خواهـد شـد و     بندي د خواهد شد. اين تقسيم
  رسميت شناخته شود. المللي يا كشورهاي منطقه به ممكن است ازسوي جامعه بين

ج) الحاق به كشورهاي ديگر: در اين وضـعيت منـاطقي از عـراق بـه برخـي از كشـورهاي       
اق بـا هـم درگيـر    همسايه عراق ملحق خواهند شد. تركيه و ايران كه همواره نسبت به خاك عر

  شود. بودند دو كشوري هستند كه احتماالً اين گزينه درباره آنها محقق مي
هـا ادامـه پيـدا كنـد.      . ادامه وضع كنوني: ممكن است شرايط كنوني عراق براي سـال 2

  شده است. هاي اصالحي وعده داده تحقق اين سناريو به معناي ناكامي برنامه
هـاي مختلـف بـراي شـكل و      معناي وحـدت گـروه   . وحدت: تحقق اين سناريو كه به3
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ها و وظايف دولت و منافع ملي است مستلزم گفتگو ميان نخبگـان فكـري، فرهنگـي،     برنامه
  دانشگاهي، و سياسي است.

  
  داعش از پس عراق سياسي انداز چشم به . نگاهي3

 اين تصور كه وضعيت عـراق پـس از غلبـه بـر داعـش بهبـود پيـدا خواهـد كـرد، اشـتباه و          
هـاي   هاي داخلي بين گـروه  شود كه پس از داعش، درگيري بيني مي انگاري است. پيش ساده

  مختلفي كه در جريان غلبه بر داعش مؤثر بودند با يكديگر و با دولت افزايش يابد.
  توان چهار گزينه متصور شد: براي عراق پس از داعش مي

عنوان نماينده همه  ود را بهدولت مركزي عراق نتوانسته خ گيري مناطق فدرال: . شكل1
اي را در رويكردهـاي خـود    بنـدي طايفـه   مردم عراق معرفي كند و همچنان سـهميه 

كند. چنين وضعيتي باعث شده كـه در منـاطق مختلـف نـوعي تمايـل بـه        دنبال مي
استقالل نسبي و نپذيرفتن حاكميت مركزي شكل بگيرد. در اين قالب حتـي تمايـل   

اي خـارجي ازجملـه آمريكـا بـراي محافظـت از نيروهـاي       براي ايجاد پايگاه نيروهـ 
نظامي در اين مناطق وجود دارد. ممكن است اين وضعيت پس از خروج داعـش   شبه

  نيز روند رو به گسترشي پيدا كند.
هاي مسلحي كه خـارج از چهـارچوب دولـت شـكل      گروه. حركت به سمت جنگ داخلي: 2

درگير شوند و كشور را بـه سـمت جنـگ     اند ممكن است پس از داعش، با يكديگر گرفته
. 2. ارتـش؛  1حاضر سه نوع نيروي نظامي در عراق وجـود دارد:   داخلي پيش ببرند. درحال

  هاي مسلح قومي. . گروه3اي و مذهبي؛ و  هاي مسلح طايفه گروه
اياالت متحده ممكن است پـس از خـروج   . مداخله مستقيم خارجي به رهبري آمريكا: 3

جلوگيري از بسط نفوذ ايران و روسيه در منطقه و بازيابي قدرت خـود  داعش با هدف 
تواند اين حضـور خـود را در قالـب بنـد      به عراق نيروي نظامي اعزام كند. آمريكا مي

نامـه   هفتم منشور ملل متحد نيز موجه و قانوني جلوه دهد يا اينكـه در قالـب توافـق   
رف به امضا رسيد بـه ايـن كشـور    بين دو ط 2008امنيتي بغداد و واشينگتن كه سال 
نامه هرگاه عراق بـا يـك خطـر     وهفتم اين توافق نيرو اعزام كند. براساس ماده بيست

  تواند به اين كشور نيرو اعزام كند. رو شود آمريكا مي داخلي يا خارجي روبه
ها اين است كه همـين وضـعيت كنـوني     يكي از گزينه . ادامه وضعيت شكننده كنوني:4
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گرايي همچنان بـه كـار    يك دولت ناكارآمد با فساد باال و براساس طايفه يعني وجود
اي در داخل يـا خـارج عـراق     خود ادامه دهد؛ زيرا در زمان حاضر هيچ آلترناتيو جدي

  براي تغيير وضعيت سياسي در اين كشور وجود ندارد.
  
  گيري نتيجه

 فضـاي  تـأثير  تحـت  سابق، رژيم سرنگوني از و پس 2003 از سال عراقويسنده، ادعاي نبه 
و  طوايـف  خواهي سهم اما كرد؛ حركت پارلماني نظام يك تشكيل سمت به خارجي و داخلي
كه  طوري كرد؛ به ثابت را نظام اين كارآمدي نا قدرت، ساختار و مذهبي از سياسي هاي جريان
 و سياسـي  شـطرنج  براسـاس  كـه  كردنـد  تـالش  ايـن كشـور   سياسي هاي جريان از هريك

 ملـت  و حاكميت ميان شكاف امر و اين باشند داشته قدرت ساختار در سهمي خود جغرافيايي
 كـه  گرفـت  الگـو  لبنان از خود جديد وحاكميتي سياسي پازل تركيب در عراق .كرد تشديد را

 جامعـه  نيـاز  پاسـخگوي  سياسـي  بنـدي  سهم نظام زيرا است؛ خورده شكست كامالً اي تجربه
 .نيست عراق پيچيده

 طوايـف  ميـان  اخـتالف  بـروز  و اي  طايفـه  نظام دليل به عراق اخير، سال سيزده درطول
 بـروز  بـه  هـا  چـالش  ايـن  كـه  شد مواجه گوناگوني هاي چالش با سني و شيعه كُرد، گانه سه

 و قطـر  عربسـتان،  ازجملـه  منطقـه  عـرب  كشـورهاي  برخي. شد منجر سراسري هاي ناامني
 مايـل  كشـورها  ايـن  زيـرا  دارنـد؛  نقش عراق اي طايفه و قوميتي اختالفات تشديد در امارات
 .كند حركت و آرامش ثبات سمت به عراق تا نيستند

 رقم كشور اين براي را خطرناكي عراق، شرايط در موجود هاي قوميت ميان گسست بروز
 و غرب شمال وارد قوميتي اختالفات فضاي از استفاده با داعش تروريستي گروهك زيرا زد؛

 مـردم  و كشـتار  عـراق  و غـرب  شمال در داعش تمركز دليل به اخير، سال دو طي. شد عراق
 .شده است مواجه عراقي ها ميليون مهاجرت و انساني فاجعه يك با كشور اين بيگناه،

 شـرايط  از طوايـف  برخـي  داعـش،  تروريسـتي  گروهك با عراق دولت منازعه جريان در
. كردند استفاده خود غيرمشروع مطالبات طرح براي عراق مناطق برخي در موجود هاي ناامني
 كشـورهاي  برخـي  تعامـل  و كشـور  ايـن  از جدايي براي عراق كردستان اقليم رهبران تهديد
 دولـت  كانـال  از گـذر  بـدون  كردسـتان  اقليم با قطر و عربستان امارات، تركيه، مانند منطقه
 .شد منجر عراق دولت حاكميت تضعيف به مركزي
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 فاصـله  تـدريج  بـه  مردمي و نيروهاي مرجعيت عليه داخليو  اي منطقه هاي سازي جريان
 عـراق،  وزيـر  نخست العبادي، حيدر ديگر، ازسوي ،داد افزايش را عراق و مرجعيت دولت ميان
 خود هاي وعده به هنتوانست بود داده را عراق نظام بدنه در ساختاري اصالحات انجام وعده كه

 امـا  هسـتند؛  اداري و فسـاد  خواري رانت با دولت جدي مبارزه خواهان عراق مردم. كند عمل
. كنـد  كـن  ريشـه  را خـواري  و رانـت  اداري فسـاد  هنتوانسـت  ،عراق وزير نخست العبادي، حيدر

 كشـور  ايـن  اكنـون  و داشت همراه به عراق براي را اي پيچيده شرايط رخدادها اين مجموعه
 ملـت،  دولـت،  كـه اگـر   طـوري  بـه  گرفتـه اسـت؛   قرار سياسي خطرناك گذرگاه يك برابر در

 اختالفـات  حـل  و مثبـت  تعامـل  و همگرايـي  سـمت  به عراق در موجود و طوايف مرجعيت
  شد. خواهد مواجه فروپاشي و تجزيه خطر با در آينده كشور اين نكنند حركت خود سياسي


