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 روندپژوهي تاريخي و آيندۀ فدراليسم عراق
 

 .ايران ،مش د ،مش د يدانشياه فردوس المللنيارشد روابط ب يکارشناس - ي وداق جمال

 .ايران ،مش د، دمش  يدانشياه فردوس ياسيسکاد علوم سا - يليمحسن خلدکتر 

 .ايران ،مش د ،مش د يدانشياه فردوس ش ري يزيرو برنامه ايجغراف ارياسکاد - يدريح اکبر دکتر               
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10/12/1398تاريخ پذيرش:                           02/06/1398تاريخ دريافم: 
 چكيده

سير بي  ست. در نوشتار حاضر، برپايه      عراق همواره ا سياسي بوده ا ي فدراليسم  تاريخي، آيندپژوهيي روندثباتي 

ــد. گردآوري داده  2030عراق در افق  ــي ش ــافزار ميکگيري از نرمروش دلفي و با بهره ها بهبررس ورت مَک ص

ــناريوهاي مطلوب)عراق     انگاره گرفت. پيا  ــم واقعي همراه با عدم تمرکز و      ها، در قالب سـ ، در حالت فدراليسـ

ثبات و فاقدِ ي حالت فعلي عراق و تداومِ نظام سياسيِ بي  کنندهتقسيم متوازن ثروت و قدرت(، خوشبينانه)تداعي  

شکل طلبانه و بازگشت نظام سياسي بههاي استقاللشدن خواستاقتدار( و بروز بحران)فروپاشي عراق و برجسته

ها و مقتضياتي را  زمينهايانه( مطرح گرديدند. دو پرسا پژوها چنين بود: تاريخ معاصر عراق چه پيا  اقتدارگر

ي فدراليســم در عراق قابل ارائه ي وضــعيت آيندهپديدار کرده اســت؟ چه ســناريوهايي درباره براي فدراليســم

شان  هستند؟ يافته  سناريوي خوشبين  دهندههاي نوشتار، ن براي  2030انه و بروز بحران، در افق ي احتمالِ بروز دو 

 فدراليسم عراق است.   
 

 

 .پژوهي، روندپژوهي تاريخي، سناريوعراق، فدراليسم، آينده کليدي: هايهواژ 
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 مقدمه .1

ترين تغييرِ ايجادشده   اساسي جديد، شکل گرفت. مهم   نظام سياسي عراق پساصدام، برپاية قانون    

سي جديد عراق،   در قانون سا سم بود. عراق فدرال، زنده  ا اي بود که کردن دعاوي قديميفدرالي

شيده بود؛ و همچنان تا زمان        شکل گرفته و بر همان مبنا، فروپا ساس آن  امپراتوري عثماني برا

ترين  فروپاشي رژيم بعث در طول قريب به هشت دهه حيات سياسي آن کشور اين ادعاها اصلي

ها داشـــتند و نه پس از ديگري ســـعي در کنترل چالا هاي حکام عراقي بودند که يکيچالا

شکل   يافتن راه شونت و نزاع وجه مميز عراق از بدو  سقوط رژيم بعث  حل. خ گيري بوده که با 

اق وارث تاريخ پُرتنا، جامعة  است. فدراليسم عرو استقرار سيستم فدراليسم تا کنون ادامه يافته 

ــل چند  ــناختي قومي هاي جامعه   پاره، گسـ ــوي اقليتي از جامعه،    فرقه شـ اي، تمرکز قدرت از سـ

هاي سابق و مسائل  وضعيت کرکوک و ساير مناطق مورد منازعه، تعريب و کوچ اجباري از نظام

اي، تصور عراق عاري از خشونت    باشد. چنين پيشينه  و مشکالت عديدۀ همچنان حل نشده، مي  

سخت مي  شد، ع     را  صدام در عراق ديده  سقوط  سي     کرد. آنچه پس از  سيا دم موفقيت نظام 

شکاف  ست.     جديد در ترميم  شناختي موجود در جامعة عراق و تأمين امنيت بوده ا هاي جامعه 

ــور در ايجاد يک هويت ملي که در آن هويت    ــئله، عدم موفقيت حاکمان اين کش بارزترين مس

شود، بوده است. با گنجاندن فدراليسم در قانون    انکار   اساسي جديد دغدغة  هيچ گروهي انکار ن

صلي آن بودند، کم     ها بههويت سوي کردها که موافقين ا صوص از  شکاف   خ شد، اما  ها  رنگ 

ــت که تحليلِ آن از      عراق با چالا   .اند همچنان پابرجا مانده      ــم مواجه اسـ هاي فراوانِ فدراليسـ

)ماتريس تحليل اثراتِ متقاطع و اثراتِ متقاطعِ متعادل(  هاي مختلفيکارگيري شــاخص طريق به

 تواند درخور توجه باشد.مي

 پژوهش روش .2

پژوهي تعريف روند در آيندهپژوهي و سناريونويسي استوار است. آينده پژوهيِ مقاله بر روند

دهد. هدف گيري آينده را نشان ميالگوي ذهني از روابط بين رويدادها که جهت است از عبارت

هاي موجه سناريو داستاني توصيفي از بديل. ساز است، ارائه تجويزهاي آينده«روندپژوهي»اصلي 

ريزي بر مبناي سناريو بايد چندين سناريو در برنامه .است که به بخا خاصي از آينده نظر دارد
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هاي مختلف پوشا داده شده و تقريبي قابل اطمينان اي گسترده از آيندهمتمايز تهيه شوند تا دامنه

اسنادي به -اياز مطالعات کتابخانهدر مرحلة نخست دست آيد. بهاي آينده از روندها و واقعيت

همراه مراجعه به منابع اينترنتي، مشاهده و مطالعة اسناد فرادست پيرامون موضوع مورد مطالعه 

همچنين در چارچوب روندپژوهي تاريخي، با مطالعه مستندات و سير حوادث و  استفاده گرديد.

منظورکشف ماهيت، علل و چگونگي شور تا کنون بهگيري اين کاتفاقات تاريخي از ابتداي شکل

اهميت  بروز رخدادها و پيامدهاي بالقوه، وضعيت آن مورد بررسي قرار گرفت. سپس با اشاره به

بيان توصيفي از تحقيق و چگونگي انجام آن در قالب تبيين و ضرورت انجام پژوها حاضر به

هاي ساالنة گيري از گزارش)بهره مشخص شدن مفاهيم مرتبط با موضوع پرداخته شد. در ادامه با

هاي اثرگذار در عرصة فدراليسم کشور عراق ( حوزه2و صندوق براي صلح 1شاخص رفاه لگاتوم

ليست متغيرهاي هر حوزه مشخص گرديد و در ادامه با بررسي نظرات گروه نخبگان اعمال 

است از مجموع ضر عبارتگرديد و مورد راستي آزمايي قرار گرفت. جامعة آماري پژوها حا

اند و فعاليت بودهعنوان نخبگان علمي و اجرايي در محدودۀ مورد مطالعه مشغول بهافرادي که به

باشند. در راستايِ انتخاب افراد پيرامون مسائل اين کشور از دانا و تجربيات الزم برخوردار مي

اي بايستي به دو نکته خاب چنين شيوهنمونه از روشي با ساختارِ دلفي استفاده گرديد. پيرامون انت

اعتبار نه  ،يشيمايپ پژوهاِ يهارخالف روشاساسي توجه داشت. نخست آنکه، در اين روش ب

 دارد. يمتخصصان شرکت کننده بستگ يکه به اعتبار علم تحقيقشرکت کنندگان در  تعدادبه 

)بيشترين حالت( را نفر 40نفر)کمترين تعداد( تا  5ز گان در چنين فرآيندي اشرکت کنند

نفر، خنثي شدن نتايج حاصل از  40گيرند و استفاده از افراد نمونة با کميّتي بيا از دربرمي

هاي قبلي ارائه شده توسط ساير متخصصان را به همراه خواهد داشت. همچنين، نکته دوم ديدگاه

اي ترکيبي همچون هکارگيري آن با ساير روشلحاظ قابليت ب توان ماهيت اين روش بهرا مي

 Sack )دهداين شيوه ميپژوهانه بهمطالعات استراتژيک و سناريونگرانه دانست که ماهيتي آينده

man,1974:25 .) يريگنمونهبر اين اساس، در اين پژوها با انتخاب حالت حداکثري از طريق 

                                                           

1.The Legatum Prosperity Index™ 

2. Fund for Peace (FFP) 
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)متشکل شگاهينفر از نخبگان دان 30تعداد (، شده نييتع اياز پ)به صورت هدفمند يرتصادفيغ

نفر( به عنوان افراد نمونه برگزيده شدند  10)گاه و دانشجويان دکتري( و اجرائياز اساتيد دانش

 1آوري دانا و نظر آنان در مراحل مختلف پژوها از ماتريس اثرات متقاطعکه براي جمع

حقيق و مک( در قالب تدوين متغيرهايِ تهاي ميکهاي کليدي با تحليل)مرحلة شناسايي پيشران

گيري در مرحلة تدوين استفاده گرديد. در اين شيوه از نمونه افزار پژوها،نرم هايتنظيم ورودي

متغيرها در چارچوبِ بندي و امتيازدهي بهمنظور شناسايي، دستهمتغيرهاي اوليه پژوها به

ناسايي عناصر هايِ مستقيم، غيرمستقيم، بالقوه و شمنظور تحليل اثرگذاريمَک بهافزار ميکنرم

پيشران فدراليسم عراق از آراء و نظرات افراد نمونه استفاده گرديده است. همچنين تجزيه و 

 5نامة طراحي شده در قالب ها و متغيرهاي تعريف شده و پرساحوزهها، باتوجه بهتحليل داده

ارکت مک با مشبراي الگوي ميک 25×25متغير زيرمجموعه و ماتريس  25بندي کلي و طبقه

 P (0تا  0نخبگان، از آنها خواسته شد تا ضمن کدينگ متغيرها، در چارچوب سبک امتيازدهي 

= داراي اهميت بالقوه( به P= خيلي مهم، 3= اهميت متوسط، 2= اهميت کم، 1= بدون تأثير، 

 وابستگي مستقيم، غيرمستقيم، بالقوه و ميزان جابجايي آنها در مقياس -ارزيابي ميزان اثرگذاري

هاي مرتبط ارائه مَک، تحليلافزار ميکبپردازند. با ورود متغيرها به نرم 2ماتريس اثرگذاري متقاطع

شدند و پس از انجام  شد و متغيرهاي هدف، مستقل، ريسک، دووجهي و غيره شناسايي

هاي مورد نياز در نهايت ليستي از مهمترين پارامترهاي نهايي تحت عنوان نيروهاي پيشران تحليل

وابستگي مستقيم و غيرمستقيم، نمودارهاي مرتبط با هر  -محاسبه و با تشکيل جدول اثرگذاري

 پارامتر ترسيم گرديد. در ادامه، به تبيين سناريوها پرداخته شد.

 پيشينه پژوهش .3 

هاي پيشين نشان داده گيري از جدول، تمايز تحقيق با نمونهدر راستاي مضمون نوشتار، با بهره

  شود.مي

 

                                                           

1.Cross Impact Analysis  

2.Cross Impact Matrix 
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 هاي صورت گرفتهترين پژوهش(: عمده1)0جدول 

 هاي خارجيپژوهش

 ارزيابي پژوهش محتواي پژوهش سال محقق

 زادخليل

 و

 پوالک

2014 
 

کنند، يکي احتمال جنگ دو موضوع را مطرح مي

داخلي ميان اعراب سني و شعه بر سر سلطه بر عراق 

 پرسي.و ديگري تصميم منطقه کردستان براي همه

طور که از عنوان مقاله )چگونه عراق  همان

را حفظ کنيم( پيداست، راهکار ارائه شده 

در جهت حفظ عراق به عنوان واحد 

 باشد.سياسي يکپارچه مي

 داج

 و

 واسر

2014 

آميز در هاي تبعيضبه فساد سيستماتيک و سياست

دند بدون ايجاد يک هويت عراق اشاره کرده و معتق

ملي واحد نظام سياسي مشروعيت اداره امور را 

 نخواهد داشت.

آنچه تاکنون نيز در عراق حاکمان آن به 

اند ايجاد يک هويت ملي دنيال آن بوده

واحد بوده است از طريق سرکوب و ارعاب 

و نه از طريق مشارکت و همزيستي 

هاي اجتماعي آميز ميان گروهمسالمت

 .جامعه

 

 

 حداد

 

 

2013 

هاي اجتماعي از عراق هاي مختلف گروهبه روايت

توجه کرده و معتقد است همين تصورات متفاوت از 

پيشينة عراق منجر به نزاع و خشونت شده است که 

توان با بهره گيري از اشتراکات ثبات را به اين مي

 کشور بازگرداند.

شايد آنچه در اين پژوها توجهي بدان 

تر است که تمايل به ملموس نشده، اين

شدن تمايزات بيا از تمايل به تعامل بر 

هاي جامعه و اساس اشتراکات ميان گروه

 باشد.نخبگان عراقي مي

 بايدن
2006 

 

دهد که بر پنج اصل استوار است که مدلي ارائه مي

ترين اصل آن ايجاد سه منطقه کرد، سني و شيعه مهم

 باشد.ميبا دولت مرکزي محدود در بغداد 

تمرکز اين مدل بيشتر بر دو اصل حفظ 

هدف دموکراسي سازي يکپارچگي عراق با 

اي دموکراتيک در منطقه عنوان نمونهو به

خاورميانه و کاها نيروهاي اياالت متحده 

 باشد.مي

 

 اندرسون

 و

 استنفيلد

 

2005 

 

يک سيستم فدرال را براساس پنج ناحيه معرفي 

نج منطقه از اين قرار شامل پکنند. طرح پيشنهادي مي

است که مناطق بصره، کوفه، بغداد بزرگ و منطقة 

، موصل. اين مناطق با ادغام منطقه کردستان در شمال

پايه و اساس سيستم فدرال جديد عراق را تشکيل مي 

 دهند.

بجز منطقه کردستان که مرز جغرافيايي 

طبيعي با ساير مناطق عراق دارد در بقيه 

هاي حصي ميان گروهمناطق مرز مش

اجتماعي وجود ندارد و در برخي نواحي 

اين طرح همچنان جمعيتي متکثر  زندگي 

 کنند.مي
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 زارعي

 و 

 رنجبري

 چيچوران

1396 

اند که بين اقليم کردستان به اين نتيجه دست يافته

هاي متعدد ساختاري عراق و حکومت مرکزي چالا

صورت بهها و کارکردي وجود دارد که اگر اين چالا

قانوني و با تفاهم بين طرفين حل و فصل نگردند، 

 کند.بحران در آن کشور را تشديد مي

در اين پژوها به درستي  بسياري از 

هاي موجود و فراروي مشکالت و چالا

 اند. عراق مورد توجه قرار گرفته

 منتظران

 و

 قرباني

1395 

 

 عراق، تقسيم و تجزيهدر پژوها خو پنج سناريو، 

تروريستي  هايگروه توسط عراق کامل الاشغ

 عراق، افزايا در داخلي جنگ آغاز، )داعا(

تر شدن عميق و هاي سياسيميان گروه اختالفات

 سناريوو در آخر  عراق در سياسي بحران

 و هآميز، عادالن مسالمت تقسيم و عراق گيريبازپس

 قدرت. دموکراتيک

در اين طرح نويسنده سناريوي آخر را 

ترين، براي امنيت ملي جمهوري مطلوب

داند و بر اين اعتقاد است اسالمي ايران مي

که اين کشور در چارچوب اين سناريو توان 

تري در صحنه سياسي عراق بازيگري افزون

 در مقايسه با رقبا خواهد داشت.

 محمدي
1394 

 

به ساختگي بودن عراق اشاره کرده و بر اين باور 

نسجام و اتحاد اه آن فاقد هاي تشکيل دهنداست گروه

 دارندۀ آن قوهباشند و تنها نيروي نگهساختاري مي

م بر قهريه بوده است.  به اعتقاد او نوع فدراليسم حاک

عراق در مسير دور شدن از حاکميت يکپارچه گام 

 کند .برداشته و فاصله اين کشور را با تجزيه کم مي

 از منظر ژئوپليتيکي بدان پرداخته و معتقد

است تحوالت منطقه پس از بهار عربي 

اي خواهد بود که همسو با خواست گونهبه

کردها براي استقالل و طرح ايجاد مناطق 

ها ديگر در وضعيت آشفته عراق حساسيت

 کاهد.نسبت به اين مسئله را فرو مي

 ساعي

 و

 مرادي

1390 

اي روشن براي فدراليسم عراق متصور نيستند و آينده

هاي فراروي دليل خصوصيات و چالامعتقدند به 

عراق، ممکن است فدراليسم خياالً موجود را به يک 

کنفدراليسم نيمه موجود و تجزيه واقعاً در حال 

 پيدايا سوق دهد.

هاي خاص عراق و فدراليسم آن به ويژگي

توجهي نکرده و اعتقاد دارند به دليل 

هاي موجود در فدراليسم گذاريبدعت

به سمت تجزيه پيا عراق، اين کشور 

 خواهد رفت.
 

 . چارچوب نظري 4

 مباني نظري نوشتار حاضر مشتمل است بر فدراليسم و جامعه شناسي تنوع قومي.

 الف(فدراليسم

ويژه اي بهحل منازعات درون کشــوري و منطقه اي از کشــورداري اســت برايفدراليســم گونه

ــعه که داراي ناهمگوني فراواني در  ــادي، جوامع در حال توس ــي،   ابعاد اجتماعي، اقتص ــياس س
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ست که   نهادي يامجموعه سم يفدرال (.Dilman Mohammad,2002:2)جمعيتي و غيره هستند  ا

ــاس درک  ــعبر اسـ ــ ،ياجتماع  خاص  تي وضـ ــي سـ ــاد ياسـ ــور و اقتصـ ايجاد    ي يک کشـ

سي دولت، دولت   . (Dikshit,1971:97)شود مي سيا سيط و    بدون توجه به نظام  شکل ب ها به دو 

کند نظم حقوقي  عامل بارزي که دولت بسيط و مرکب را از هم جدا مي شوند.  سيم مي مرکب تق

متفاوتي است که در دولت ساده يک نظم حقوقي قابل مشاهده است؛ ولي در نوع مرکب چون     

به مرکز و ديگري         که يکي مربوط  ند  چارچوب مجزا دار قانون دو منبع و  در حوزۀ قدرت و 

صــورت  اي(، يا بههاي منطقهن حکومت مرکزي و حکومت)بيصــورت عمودي مناطق، چه به

-Hasanzadeh,2005:17)هم دارند نه متمايزهم( عملکردي هماهنگ و مکملِ  )بين مناطق باافقي

صطالح دولت فدرال در   (.18 س يس  مباحثا س  يا ستفاده قرار م  اريب   يهايژگيو و رديگيمورد ا

،  1فراداشت  سه اصل  ژرژ سل،   (.t,Dikshi:981971)اندهشناخته شد   يبه خوب ستم يس  نيا ياصل 

شارکت  2خودمختاري شور فدرال   تحقق دولترا الزمة  ،3و م صول را مي داند ميک توان  که اين ا

ــورهاي فدرالدر هر يک از دولت ــميآنچه فدرال (.Vizheh,2014:195-196)تياف کشـ را از  سـ

ما  دولت يکپارچه     قانون   يم زيمت ــتقالل  ند، اسـ نه ت    ک ــت،  ــي اسـ ــاسـ ــاسـ ــم ميقسـ  يرسـ

ساختار دولت  در که ست يتعجب ن يجا. (Marlin,2016:288)رتقد   يبرا دادگاهيفدرال  يهر 

صل اختالفات  حل شاتي در مورد و يا   فدرالاي با حکومت هاي منطقهحکومتوف  نيکه ب مناق

ــک يواحدها   ــ دي کل (.Auer,2005:422-426)، وجود دارددهد يدهنده رخ م  لي تشـ ــي سـ   ياسـ

مشترک،    صالحيت  .مشهود است   و حکومت مشترک  خودمختار حکومتوجه  در دو سم يفدرال

 اي( و ايهاي منطقهحکومتفدرال،  دولت)سطوح مختلف حکومت  نيب يچه به صورت عمود 

صورت افق  شابه دولت    نيب يبه   جانفدرال  ندي(، هر دو به فرآايهاي منطقهحکومت)سطوح م

ــان  بهاي فدرال هنظام يخيتار تجارب (.Maiz,1999:56)دهندمي ــوح نش ــدهند ميوض  ميتقس

ــم از  نيو همچن ديگر به زمان ياز زمان ياو منطقه يمرکز هايحکومت نيب يريگميقدرت تص

                                                           

1.Principe de superposition 

2.Principe d’autonomie 

3.Principe de participation  
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تنوع در  فيتوصــ يتالش برا (.Congleton,2000:5)متفاوت اســت کشــوري به کشــور ديگر

، منجر به فدرال يهاســـتميدر ســـاي هاي منطقهحکومت مرکزي و حکومت نيقدرت ب عيتوز

ــترش ــ فيط گس ــد يمفهوم يهاو مدل تعاريف از يعيوس ــعي در تبيينش  ةدرج زانيم ، که س

هر دو را  او يســطوح دولت  نيب يهمکار و قدرتتســهيم  زانيميا  فدرال نظام کيتمرکز در 

شته  سويه دارد    سم، يفدرال (.Burris,2015:876)انددا صلتي دو  هم متحد کننده و  ييروينم ه ؛خ

اغلب  در که  يقو يامنطقه يهاو ســنت  يتنوع فرهنگ. اســت  اتحفظ تنوع يبرا يالهيوســ 

شورها   شار را برا   يم افتيک  نيهمچن .کننديم جاديقدرت ا يعدم تمرکز و پراکندگ يشوند، ف

س  يواکنا نهاد کي سم يفدرال ص      ياجتماع اتو تنوع ماتيبه تق شخ ست که م س  ةا از  ياريب

ــت يياي بزرگ جغراف يواحدها   ــمار (Burgess,1999:1)اسـ طرفداران عدم     ي ازقابل توجه   . شـ

ــب با  توافق فدرال را  ز،تمرک ــورهايي با  متناسـ ــعيت کشـ ي و بافت  فرهنگچند يهانهيزموضـ

ضايت اقليت، اختياراتي   منظور به يمرکز يهادولت که در آندانند يم اجتماعي متنوع سب ر   ک

شارکت   ي نيزکاف ۀزيانگاين امر  کنند.را به آنان واگذار مي سي     در ها تياقلبراي م سيا يک نهاد 

 (.Brown,2005:1)تر خواهد بودوسيع

 شناسي تنوع قوميب( جامعه

ساني با عادات، هنجارها و عقايد   بندي متمايز و بهم پيوسته توان گروهجامعه را مي اي از افراد ان

ورت يکديگر زندگي هاي انساني ديگر که در مجافراوان متمايز از ساير گروه رفتاري مشترک و

يت      . بر اين(Rush,1992:1)ند، تعريف کرد کنمي که از جمع ند  ــت نا جوامعي متنوع هسـ هاي   مب

ــت که با اتخاذ   مختلف با تعلقات و هويت ــاس الزم اس هاي گوناگون برخوردارند و بر اين اس

ست   سيب هاي خاص و ترتيبات نهادين ويژهسيا آنان  هاي متنوعپذيرها، مطالبات و اولويتاي آ

ها و مردم خود فهمي، جهان فهمي و   مورد توجه قرار گيرد. مجموعه عقايد و اقداماتي که گروه       

ــازماندهي مي     ــه در نظام معنايي     زندگي فردي و جمعي خويا از طريق آنها سـ کنند که ريشـ

يده        نام ته دارد، را تنوع  ــ گذشـ تاريخي از  ــترک و  ــه نوع از تنوع        مشـ پارخ سـ قاد  به اعت ند.  ا

هاي اي وجود دارد. اجتماعات مذهبي و گروهنگي، نگرشـــي و تنوع انجمني يا جامعهفرهخرده

گيرند، بنابراين جامعه چندفرهنگي يا اي قرار ميقومي در زمرۀ گروه ســوم يا همان تنوع جامعه
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عه     جام پارخ  مل بر گروه   متکثر از نظر  ــت که مشـ ــت  عه    ها اي اسـ جام يا  اي  ي قومي، انجمني 

به  يفرهنگي، تنوع قومممکن اســـت ، متکثر ةجامع کيدر  (.Karimi,2017:44,49-50)باشـــد

س   تکه شدن  س يتکه  س يس  بيانجامد. دعاوي يا و  دشون يممنعکس  يقوم تيلنز هو قياز طر يا

سي    سيا ست  يقوم يهاگروه انيجنگ م به معني منازعات  (، Ginsburg & Dixon,2011:363)ا

کاف       ــ عات و شـ ناز مل بي   هاي متنوع م هاي گروه که اين م عا ــت  نا امني   مکن اسـ نظمي و 

ست که در آن اهداف   منازعه قومي نوع ويژه .(Abdi & Shirzad,2015:59)شوند  اي از منازعه ا

ساس   حداقل يکي از بازيگران در چارچوب قومي تعريف شده و در آن جبهه مقد  م، مواجه بر ا

ف اجتماعي و قومي  هاي مختلرويارويي گروه (.Cordell & Wolff,2009:3)تفاوت قومي است 

هاي قومي تصــوري ناعادالنه از وضــعيت خود زماني اجتناب ناپذير اســت اگر هريک از گروه

ضعيت خويا گاهي عيني، واقعي و ملموس مي       صوير آنان از و شند. اين ت شته با گردد و در دا

ــا            حوزه  گي، ســـي ن ه فر عي،  تمــا ج مي قــابــل درک       هــاي ا نظــا ــادي و  قتصــ ســـي، ا

ياســـت   (.Maghsudi,2001:56)اســـت ــ ــل هاي تعبيض سـ لت، سـ طه قومي و نقا   آميز دو

، در کسب قدرت سياسي و دستيابي به مناصب اعالي حکومتي   (Sardarnia,2011:185)نخبگان

و نظامي، در دسترسي به امکانات رفاهي، بهداشتي و اقتصادي، در شأن و منزلت اجتماعي، در       

سک، نهادها و       سوم، منا شا، آداب و ر ن هاي فرهنگي و ... در ايارزشحفظ زبان، گويا، پو

صور فقدان( کانال بندي و فقدانقطب س     )يا ت سي و م سيا آميز منازعه را دامن  المتهاي قانوني، 

ــعامل  تواندطور ذاتي نميبه يقوم اما تنوع (.Maghsudi,2001:56)زندمي ــتيظهور س   يهااس

ــد يقوم گاه الزم و کافي هيچ هايبدون وجود و زمينه (.Ginsburg & Dixon,2011:363)باشـ

ضعيت جامعه     رو برخي دولتاز اينانجامد. تنوع و چندگونگي به تعارض نمي سب با و ها متنا

ست        سيا سازوکارها و الگوهاي  سي،  سيا گذاري مختلفي اعمال  خود و چگونگي توزيع قدرت 

ساس تقسيمات  اند؛ اين الگوها عبارتند از: الگوي همانندسازي، تکثرگرايي، اداره کشور بر اکرده

سبي يا اکثريتي، تمرکززدا ايالتي، خودمختاري فرهنگي و منطقه ي  ياي، طراحي نظام انتخاباتي تنا

سي در چارچوب نهادهاي بين         سيا شارکت  سهيم قدرت، ترغيب مردم به م از قدرت دولتي، ت

نابرابري   ماعي   قومي و ملي، کاها  ــادي در گروه -هاي اجت طه     اقتصـ هاي قومي و حذف راب
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سازمان     -زمرک سي محلي و  سيا ضمين حقوق  پيرامون بين آنها، تقويت نهادهاي  هاي مردمي، ت

گروه        گي  ن ه نهــايــت راه    فر مي و در  قو ــ هــاي  نه بيــل       هــاي  ق يم قــدرت از  ــ تقسـ ادي 

ــم ــت،    (.Karimi,2017:5-6)فدراليس ــور اس يکي از عوامل ناهمگوني، گوناگوني مردم يک کش

شور با ف  سم را از نظر      پيوند ميان تنوعات جمعيتي يک ک سي دارد. اگر فدرالي سم جاي برر درالي

تر آن را يابيم که کشـــورهاي دموکراتيک راحتگوناگوني جوامع مختلف بررســـي کنيم در مي

هاي مختلف يک جامعه سرانجامي جز  شک تالش در جهت همگون سازي گروه  اند، بيپذيرفته

ســوي  ها گامي بهپذيرش تفاوتکه ها ندارد در حاليتبعيض و عميق شــدن تمايزات و شــکاف

فدراليسم سازوکاري است     (. Khubruyepak,1998:23-30)تقويت يگانگي و اتحاد خواهد بود  

ياري در حکومت مرکزي ميزان درخور توجهي از        ــارکت و هم که در عين فراهم کردن مشـ

 دهد. اي به مردمان هر يک از واحدهاي تشکيل دهندۀ آن سرزمين ميخودمختاري منطقه

 شناسي  محيط .5

عراق از سمت شمال با فالت آناتولي، از شرق با فالت ايران، از سمت جنوب و جنوب غربي       

با صحراي شبه جزيره عربستان و از غرب با صحراي شامات همسايه است. از سويي ديگر اين    

طور سنتي به هالل خصيب معروف شودکه بهکشور قسمتي از آسياي جنوب شرقي را شامل مي

ــ ــامل ميت. در واقع قســمت اعظم عراق بخا عمدهاس ــود و از اي از هالل خصــيب را ش ش

د و در ملتقاي  کنالنهرين ادامه پيدا ميفلسطين و مصر شروع و به سمت جنوب شرقي دره بين      

ــه خليج  هــاي ارونــدرودخــانــه ــودفــارس منتهي مي   رود و دجلــه و فرات ب  & Nami)شـ

Mohammadpour,2008:2.)  سترۀ جغرافي اي منطقة خاورميانه به داليل متعدد اعم از تنوعات  گ

اي و هاي منطقهقومي، مذهبي، زباني، فرهنگي، سـرزميني، اقتصـادي، سـياسـي و رقابت قدرت    

اي و... همواره از عدم ثبات و آشفتگي در رنج بوده که منجر به وضعيتي شکننده براي     فرامنطقه

ها در تر براي دولتن وضعيتي در مقياس خرد اين منطقه شده است. اين در حالي است که چني   

شم مي     شورهاي اين منطقه نيز به چ شتر ک عراق از  (.Kavianirad & Buye,2012:118)خوردبي

ــيعي از چندگانگي هويتي    ــکل متنوع و وس ــت که داراي ش ــورها اس و فرهنگي جملة اين کش

ــتي اقوام و گروه ــ  هاي مختلف ميهمزيس ــي عراق ش ــياس ــد. جغرافياي س ــه گروه باش امل س
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شيعيان        اي عمده مشتمل فرقهقومي سني در نواحي مرکزي و  بر کردها در شمال کشور، اعراب 

هاي قابل توجه اين ها از ديگر گروهها و ارمنيها، آشوري باشد. ترکمن در جنوب اين کشور مي 

ا  هاي مختلف باعث شده ت کشور هستند. چندگانگي و تکثر قومي، مذهبي و فرهنگي و شکاف   

ــتي، در يک چارچوب درجه روابط بين گروه ــط هنجارهاي فرودس ــده هدايت  ها توس بندي ش

ــوند و به ــلط     ش ــلطة گروه مس ــت و س ــکل گيرند که مؤيد تمکين گروه فرودس ــورتي ش ص

که اين بافت جمعيتي وضـــعيت نامطلوبي را براي عراق پديد  ،(Bornabldaji,2004:12)اســـت

ش  ست   آورده و همواره عدم ثبات در اين ک شته ا عراق   (.Seyfzadeh,2000:49)ور را به دنبال دا

سل        ستقل از همان ابتدا درگير گ سي م سيا هاي قومي و مذهبي بوده و اين به عنوان يک واحد 

ست تا جايي که در برخي مواقع خطر         سخت نموده ا سي  شرايط حکمراني در عراق ب واقعيت 

 (.   Eslami & Shamsabadi,2018:64)جنگ داخلي نيز بسيار محتمل بوده است

 نقشۀ جغرافيايي عراق (:1شكل)

 
(123RF,1398 Source:) 

هاي تحقيق.يافته5  

 تاريخ عراق نوين .1ـ5

براي کمتر کشوري در جهان به اندازۀ عراق موجب تغييرات مهم شده  1914 -1918رويدادهاي 

در زمان جنگ و  )پيمان سايکس ـ پيکو(هااقض بريتانيا در قبال فرانسوياست. تعهدات متن
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حسين و منافع استراتژيک بريتانيا در خاورميانه، عناصري بودند که ماهون و شريفمذاکرات مک

 :Hemsley,1952)باشندهم داشته رين اصطکاک را با تسو شوند که کماي همگونهبايست بهمي

ني و کشور عراق ازجمله کشورهايي است که حاصل توافقات پس از جنگ اول جها(. 189

ملت مستقل  -فروپاشي امپراتوري عثماني و فاقد پيشينه تاريخي قومي، به عنوان يک دولت 

عراق زماني تولد  (.Valadani,1997:110)اي کامالٌ تصنعي داردعراق ساختهاست. در واقع 

سياسي يافت که در حقيقت اعراب سني، شيعه و کردها کمترين ميزان اشتراکات براي همزيستي 

گر را داشتند. بدين ترتيب بافت اجتماعي عراق، خصوصيتي موزائيکي و مملو از تنوعات با يکدي

قومي، مذهبي و فرهنگي را دارا است که اقتضائات خود را بر رفتار سياسي در محيط داخلي و 

ي سياست و اقتصاد ايجاد هاهاي متعددي در حوزهسياست خارجي اين کشور تحميل و شکاف

 يهابر شکاف يدر عراق مبتن ياجتماع يهاشکاف (.Salinger & Laurent,1991:22)کرده است

هستند  زيمتما گريکدياز  يعمده اجتماع يهااست. گروه يو زبان ي، مذهبي، فرهنگي، قوميالهيقب

 :Rastgoo & Asadi,2017)و با ظهور دولت قدرتمند و متمرکز، در چالا مداوم قرار دارند

موصل، بغداد  تيادغام سه وال ي باطور مصنوعشکننده که به ين کشورعنواعراق بهتاريخ  .(249

و همين عناصر، حاکمان عراق را در طول  شد جاديها او فرقه انيو بصره با اقوام مختلف، اد

به و تبديل آن متحدکردن عراق ناهمگن  يبرا ساليان متمادي يکي پس از ديگري مجاب کرد تا

 ينهادها جاديو ا سمياز سکوالر تي. حماي واحد بکوشندلم تيمتحد، با هو يدولت عرب کي

 (. Dawisha,2009:105)انجام شد هاي پيشينيوفادار غلبه بر  يبرا ديتوسط نخبگان جد يمل

  اساسي عراققانون تدوين يسقوط صدام و چگونگ .2ـ5

يتانيا نحوي جبران شکست بر و برکناري صدام حسين به 2003تهاجم آمريکا به عراق در سال 

چهار ماه پس از سقوط  (.Gharayeghzand,2000:28)سازي در عراق بودملت-در پروژۀ دولت

 5، شيعه عرب 13شامل آن  يعراق را که اعضا يحکومت يشورا 1ائتالف اداره موقت صدام،

دو ماه پس از آن، د را انتخاب و بو يترکمن سن کيو  يحيمس کي ،يکرد سن 5، عرب سني

                                                           

1.Coalition Provisional Authority (CPA) 
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شناختي و بافت مطابق ساختار جامعه اعضاي آن کرد که نييتع ايکابينهود خ ومتيحک يشورا

تدوين  با توجه به اينکه .(Dawisha,2005:727)دکشور بوي او فرقه يقوم موزاييکي و تنوعات

اساسي معموالٌ در فرايند تدوين قانون از صالحيات ملي کشورها است،اساسي  قانونو تصويب 

تدوين  روند (.Ghazi,1996:92)شودز چگونگي و شيوۀ نگارش آن مييک کشور ناگزير سخن ا

و شامل سه مرحلة  ديدو سال و شا ماه طول کش اٌبيعراق تقرجديد اساسي  قانون و تصويب

در پرسي همهو  2ياساسي دائم، قانون2004 هيدر ژانو 1يانتقالحکومت  : قانونشداساسي مي

هنوز  راي، زاکنون نيز اين فرايند ادامه دارد، حال نيساسي. با ااقانون يبازنگر تهيو کم 2005اکتبر 

در همين راستا توافقي  .اندکه همچنان حل نشدهد نوجود دار مانند قانون نفت و گازمهمي مسائل 

نيروهاي ، صورت گرفت که در پسا سقوط صدام هاي اپوزيسيون سابق باهمگروه انيمسياسي 

ها هاي عميق سياسي بين اين گروهبودند ولي شکافاساسي انونق تدوينو  ياسيس در روند ياصل

اختالفات  نيا را سخت کرد. اساسيقانون روند تدوين ي جهتمل توافقيابي به دست

-Shakir,2017:114)داشتجامعه عراق  يو قوم يافرقه هايناهمگوني در شهير کيدئولوژيا

 ايدر مورد اهداف  شفافيتر ابتدا با عدم د 2003در سال به عراق متحده  االتيا تهاجم(. 116

گرفت تا آنچه را که  ميتصم تيمتحده در نها االتيکه ا يزمان ز،ييدر پا همراه بود. يجدول زمان

 2004ژوئن  30 را هدف زمان تحقق اينکند،  عيشد، تسرمي دهيبه عراق نام «تيانتقال حاکم»

ي موقت در ميان انتقادات بسيار، با موافقت اساس سرانجام قانون (.Brown,2005:2-3)کرد اعالم

م مارس ويژه شيعيان در هشتاهلل سيستاني و در غياب برخي از اعضاي مجلس حکومتي بهآيت

و  قيدق يجدول زمان کاساسي دوران گذار ي قانون (.Dodge,2005:716)امضا شد 2004

 کرد و مطابق آنمشخص مي ياساسي دائم قانون تدوين ي شوراي حکومتي جهتمشخص برا

کار و  کردمي آمادهرا  ياساسي دائم قانوننويس پيا 2005اوت  15قبل از  ديبامجلس موقت 

 يعموم پرسيهمه کيمردم عراق در  بيتصو يبرا دياب ياساسي دائم قانون سينوايپنگارش 

ر اواسط ژوئن د ياساسي دائم قانون سينو ايپ ژهيو تهيکم رسيد.به اتمام مي 2005اکتبر  15تا 

                                                           

1.Transitional Administration Law 

2.Permanent Constitution 
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ذکر شده  ني. همچنزمان داشتندفقط دو ماه ي اتيسند ح نيا و براي تکميل شد ليتشک 2005

 کتشکيل ي ياساسي انتخابات برا قانونپرسي به همهدر در صورت رأي مثبت مردم که  بود

 2005دسامبر  31 تا ديبا ديبرگزار خواهد شد و دولت جد 2005دسامبر  15 تا يدولت دائم

بندي دليل براي دولت بوش رعايت جدول زمان (.Bremer,2006:383)دست گيردامور را بهره ادا

اساسي موقت، انتقال حاکميت  محکمي براي پيشرفت سياسي وضعيت عراق بود. تدوين قانون

 ,Brown)شدبراي اياالت متحده  محسوب مي ، هر کدام دستاوردي2005و انتخابات ژانويه 

برگزار شد و متعاقب آن در روز دهم مِي   2005ات پارلماني عراق در ژانويه انتخاب (.2005:2-3

عضو مجلس ملي موقت عراق، کميسيوني متشکل  161نفر از 142اي با حضور در جلسه 2005

 & Ahmadi) برگزياساسي دائمي عراق  نماينده مجلس موقت را جهت نگارش قانون 55از 

Qazvini Haieri,2000:24-25.) کار خود را  2005ژوئن  13در اساسي دائم  ه تدوين قانونکميت

نفر  28 که شامل شدندهاي جامعه عراق انتخاب مبناي جمعيت گروهآن بر  ياعضا و شروع کرد

که  ،1يالود عايا هينفر از فهرست العراق 8و  از فهرست کردها نفر 15 ،عهياز فهرست ائتالف ش

شد. مي زين ينس کيو  ستيکمون کيترکمن،  کي ،يحيمس کي ،بودند سکوالر انيعيش اٌاکثر

جهت آنکه آنچه در اين ميان جاي تأمل داشت، تعداد اندک اعراب سني در کميسيون بود، به

ها انتخابات را تحريم کرده بودند. اما ناخرسندي اياالت متحده از در حاشيه قرار گرفتن و سني

موجب  ،يجامعه سنسوي از  دياعتراضات شد ترس از عدم موفقيت در دموکراتيزه کردن عراق و

را از طريق انتصابي به کميسيون  يعضو سن 14شد بعدها در پي توافقاتي شوراي حکومتي 

سرانجام در  (.Jawad,2013:10)عضو رسيد 15اد اعضاي عرب سني به بيافزايد، بنابراين تعد

اساسي نگارش قانونبا حضور اعضاي جديد سني نخستين جلسة کميسيون  2005هفتم ژوئيه 

اساسي به رياست هُمام حمودي نماينده مجلس اعلي انقالب  برگزار شد. کميته تدوين قانون

اساسي بسيار بودند و  مناقشات تدوين قانون (.Khalilzad,2016:255)اسالمي عراق تشکيل شد

ه خود را مالک ها کها با سابقة تاريخي خاص به دنبال اهداف خود بودند. سنيهر کدام از گروه

دنبال يک دولت قوي و متحد بودند، کردها و شيعيان که در دوران صدام دانستند، بهکشور مي
                                                           

1.Ayad Allawi 
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تحت نفوذشان  زجرهاي بسيار کشيده بودند خواستار دولت مرکزي بودند که اقتدارش در مناطق

اساسي صحنة مناقشات اعضاي فرايند تدوين قانون (.Khalilzad,2016:255)محدود باشد

هاي نشأت گرفته از تنوعات جامعه شناختي را عيان کميسيون بر سر مسائل مختلف بود و چالا

عنوان منبع ويژه اسالم بهساخت. مباحثي همچون اسم عراق، نقا اديان و مذاهب بهمي

برانگيزترين مسائل بودند. قانونگذاري، هويت، زبان، رفتار با حزب بعث و فدراليسم از چالا

اساسي جديد با کا و  فدراليسم پس از سقوط رژيم بعث و گنجاندن آن در قانونطرح مسئلة 

هايي همراه بود و مسيري پر فراز و نشيب را پيمود. در واقع يکي از داليل تحريم مقطعي قوس

 Ahmadi & Qazvini)يندگان سني مطرح شدن فدراليسم بوداساسي از سوي نما تدوين قانون

Haieri,2000:29 .)اساسي عراق به پايان رسيد و  کار تدوين قانون 2005اوت  15ام در سرانج

پرسي گذاشته شد و در اواسط دسامبر انتخابات اساسي به همه در اواسط اکتبر همان سال قانون

 (.Yeylaghi,2011:260)کامل دولت برگزار شد

 تيتا تثب نياساسي عراق؛ از تدو در قانون سميفدرال يبسترها .3ـ5

هاي معارضين عراقي در کنگره آمريکا قانون آزادي عراق به تصويب گريۀ کلينتون با البيدر دور

رسيد. بر مبناي اين قانون دولت اياالت متحده حق برقراري رابطه با دولت عراق را نداشت و 

هاي مخالف رژيم بعث را مورد حمايت مالي قرار دهد. بايست گروههمچنين دولت آمريکا مي

 1991ان نخستين گردهمايي مخالفان صدام پس از جنگ اول خليج فارس در مارس بيروت، مک

بود و در غياب احزاب مطرح کُرد برگزار شد. در اين نشست آيندۀ کردستان عراق مورد بحث 

قرار نگرفت اما پس از اعالم و استقرار منطقه امن، کردها که ديگر مناطقي وسيع در اختيار داشتند 

، نشست بعدي مخالفان در وين بود که در 1991زي برخوردار شدند.  ژوئن از موقعيت متماي

غياب معارضين شيعي، حضور فعال کردها و تأکيد و تمرکزشان بر حق تعيين سرنوشت و 

هاي عراقي را درپي داشت اختياري بودن بازگشت اقليم به عراق که واکنا منفي گروه

(Yeylaghi,2011:152-153.)  نشيني دولت کردستان توسط نيروهاي کرد و عقببا کنترل منطقه

برگزار و منجر  1992، اولين انتخابات محلي در اواسط سال 1991مرکزي از اين منطقه در اکتبر 

پارلمان کردستان در اولين  1992اکتبر  4اي کردستان شد. در به تشکيل حکومت و پارلمان منطقه
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عنوان مبناي هرگونه روابط يي يک نظام فدرال بهاش، خواستار تصميم اجماعي براي برپابيانيه

  .(Hanish,2015:346)بيشتر با دولت عراق شد

کردها در عراق، از همان زمان تأسيس اين کشور همواره خواستار دستيابي به حق و حقوق خود 

در چارچوب خودمختاري و فدراليسم بودند که برخي مواقع در اين رابطه مذاکراتي بين آنها با 

برد. شايد گرفت، اما بيشتر مواقع اين مذاکرات راه به جايي نميمرکزي عراق صورت مي لتدو

 11توافق  1991ترين دستاورد کردها در مذاکرات با دولت مرکزي عراق تا قبل از سال مهم

هاي خود بود که کردها با تداوم مبارزات خود، دولت مرکزي را به پذيرش خواست 1970مارس 

 1991چون کردها هميشه قبل از (. Ahmadipur & Mobarakshahi,2015:47-48)ندوادار نمود

خواستارخودمختاري بودند، اما ثابت شد که اين خواسته اختيارات و قدرت آنچناني ندارد و 

رو معتقد بودند که اگر روابط کردها با ممکن است از سوي حاکمان عراق اجرا نشود. از اين

يابد و در اکتبر از خودمختاري تعريف شود، مطالباتشان بهتر تحقق مي بغداد در چارچوبي فراتر

)مصاحبه اينترنتي با محمود واستار فدراليسم هستندصورت رسمي اعالن کردند که خبه 1992

 نيالدصالحرا در کنفرانس  استيس نيا 1عراق يچند ماه بعد، کنگره مل(. 2/10/1397عثمان،

هاي پايان مشکالت حلعنوان يکي از راهو به کرد مطرح ،ان()شهرکي در نزديکي اربيل کردست

 ,Makiya)نيويورک از سوي کنگره ملي عراق تأييد شد 1998عراق از آن نام برد و در کنفرانس 

الدين و لندن اپوزيسيون عراقي در صالحهاي نشست 2002پس از آن در سال (. 2003:6-7

ايجاد ساختاري راه دموکراتيک شدن عراق آينده را حمايت خود از فدراليسم را اعالم کرده و 

کنفرانس  2003(. پس از سقوط نظام بعثي، در آوريل 267: 1390)ييالقي،فدرال عنوان کردند

گان، در اي نزديک برگزار شد. شرکت کنندهناصريه با وعدۀ تشکيل ادارۀ موقت عراق در آيند

تأکيد کردند که خواهان تشکيل دولت دموکراتيک  ايماده 15اي پايان کنفرانس با انتشار اعالميه

 :Khalilzad,2016)قوق زنان هستندفدرال بر اساس حاکميت قانون و احترام به تنوعات و ح

اساسي، فدراليسم و روند ايجاد مناطق  انگيزترين موضوع در روند تدوين قانونبحث (. 180

ا را در مورد آن ترين نرمسياسي کم هايجديد فدرال بود و شايد تنها موضوعي بود که گروه
                                                           

1.Iraqi National Congress 
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ها و جريانات عراقي غالباٌ خواستار يک همة گروه (.Ahmadi,2005:244)دادندبه خرج مي

دادند. اما حکومت مرکزي مقتدر بوده و خيلي روي خوش نسبت به فدراليسم نشان نمي

سياسي جديد کشور  ها نيز در حدي نبودند که مانع از تثبيت فدراليسم به عنوان نظاممخالفت

اساسي، عراق به عنوان  هاي سياسي، با گنجاندن فدراليسم در قانونشوند و به دنبال توافق گروه

اساسي که  پرسي به  قانونکشوري متحده معرفي و در نهايت از طريق رأي مثبت مردم در همه

ها بر اين ور عراقيفدراليسم نيز جزئي از آن بود، نظام سياسي اين کشور تثبيت شد. در کل تص

بود که فدراليسم منجر به تجزيه عراق خواهد شد و يکپارچگي خاک آن را تهديد خواهد کرد. 

اصرار مستمر و نقا مؤثر کردها در آن مقطع زماني، با توجه به عدم مخالفت سازمان ملل و 

اساسي سخني  ونقان 1اساسي گنجانده شد. لکن باز هم در ماده  سايرکشورها، فدراليسم در قانون

عنوان کشوري  از فدراليسم به ميان نيامده که عراق کشوري فدرال است. درحاليکه از آن به

اساسي گنجانده شود  همين دليل موافقت کردند که در قانون است، بهاتحادي و متحده ياد شده

ي شيعيان در (. درخواست ايجاد منطقه فدرال برا2/10/1397)مصاحبه اينترنتي با محمود عثمان،

اي بود. اين موضوع نخستين اساسي از سوي حکيم در چارچوب مرزهاي فرقهحين تدوين قانون

 اوت عنوان شد 11نويس يعني در روز قبل از موعد مقرر براي تکميل پيا 4بار تنها 

(Khalilzad,2016:264-265 .)هاي متفاوتي از سوي رهبران شيعه و سني طرح فدراليسم واکنا

(. Khalilzad,2016:255)ايت کردند و برخي آن را رد کردندراه داشت، شماري از آن حمبه هم

نحوي با درخواست کردها کنار آمدند ولي در مورد شيعيان جنوب سرسختانه بر موضع  ها بهسني

گرفت استان را در بر مي 9هم به اين دليل که خواست شيعيان حدود کردند. آنخود پافشاري مي

 (.Ahmadi,2005:248)ا قرار دارد و ما بقي در کردستانه%  منابع در اين استان 80ه و قريب ب

 سينوايپ ةتيکم يسن ياعضا ،از طرف شيعيان ديمناطق جد جاديا شنهاديو پپذيرش فدراليسم 

براي خود را در مذاکرات  ياسيستوان تمام  عمالٌ اعراب سني،کرد.  نياساسي را خشمگ قانون

نشين از تقسم سبب عدم منابع در مناطق سنيو به صرف کردند ميسفدرال يبرا عهيشفشار مقابله 

را به  فدرال ديمناطق جد ليتشک اساسي عراق حق قانون ت،ي. در نهاواقعي عراق واهمه داشتند

هم پيوستگي چند استان با يکديگر مانند ها به تنهايي و يا از طريق ترکيب و بههر يک از استان
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مذاکره  يشفاف برا يشکست ها به منزلة حق به استان نيادستان اعطا کرد. اعطاي اقليم کر

 Feldman)پرسي شد از سوي آنان در همهاساسي  قانونساز رد شايد زمينهبود و  يگان سنهکنند

& Martinez,2006:915.) پرسي در سه استان با اساسي، اگر همهنويس قانونبراي تصويب پيا

شد. اين ماده که سه استان از حق وتو اساسي رد مي آورد، قانونرأي منفي مي دوسوم اکثريت

داد در دو استان انبار برخوردار باشند توسط کردها مطرح شده بود، به اعراب سني نيز قدرت مي

الدين داراي اکثريت عرب سني بودند و استان نينوا هم که شمار کافي اعراب سني و صالح

 11اساسي رأي دهند. پس از مذاکراتي پُرتنا در  د با دوسوم آرا عليه قانونتوانستنداشت، مي

اکتبر برسر اعمال تغييراتي توافق حاصل شد و رهبران عراقي اين تغييرات نهايي را در چهار روز 

اکتبر، نمايندگي  25اساسي اعالم کردند. در  پرسي همگاني براي تصويب قانونپيا از همه

رأي  %79اساسي تقريباٌ   است، قانون پرسي خاتمه يافتهاعالم کرد که همه سازمان ملل متحد

و  %97الدين به ترتيب دهندگان سراسر کشور از آن حمايت کردند. طبق انتظار در انبار و صالح

دهندگان مشارکت، اکثريت رأي %55بود. در نينوا با « نه»دهندگان، رأي قاطع آراي کل رأي 82%

ها به دوسوم کل آراء نرسيد، سي مخالفت کردند. از آنجا که آراء مخالف اين استاناسا با قانون

 (.Khalilzad,2016:265)اساسي تصويب و عراق، فدرال شناخته شد قانون

 هاوتحليل يافتهتجزيه .6

اي، فرقهشناختي قوميهاي جامعهفدراليسم در عراق وارث تاريخ پُر تنا، جامعة چند پاره، گسل

کز قدرت از سوي اقليتي از جامعه، وضعيت کرکوک و ساير مناطق مورد منازعه، تعريب و تمر

کرد. اي، تصور عراقي عاري از خشونت و کشمکا را سخت ميکوچ اجباري بود. چنين پيشينه

آنچه پس از سقوط صدام در عراق ديده شد، عدم موفقيت نظام سياسي جديد در ترميم 

جود در جامعة عراق، تأمين امنيت و خدمات عمومي و حل برخي هاي جامعه شناختي موشکاف

ديگر از مسائل گذشته بود. لذا، با توجه به آنچه بيان شد، بايستي گفت که کشور عراق به عنوان 

هاي فراواني پيرامونِ آيندۀ ها و پتانسيلمحدودۀ مورد مطالعه در پژوها حاضر با چالا

هاي کارگيري شاخصعاد اين مسائل، تحليلِ آن از طريق بهفدراليسم مواجه است که گستردگي اب
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تواند درخور توجه باشد. بر اين مبنا، در مي 1مختلفي از قبيل ماتريس تحليل اثراتِ متقاطع

هاي اثرگذاري و وابستگي چارچوب متغيرهاي مورد بررسي، پژوها حاضر سعي دارد از تحليل

ررسي انواع متغيرهاي موثر در فدراليسم عراق مستقيم و غيرمستقيم بهره گرفته و ضمنِ ب

)دووجهي، مستقل، کنترل کننده، تنظيمي و...(، به شناسايي نيروهاي کليدي موثر بر موضوع 

تمرکز داشته و با تحليلِ ميزان ارتباط ميان آنها با فدراليسم عراق به لحاظ پايداري و ناپايداري 

 آن دست يابد.

هاي اثر گذار بر سيستم فدراليسم کشور ها و مؤلفهليستي از شاخصدر اين راستا، ابتدا باتهيه 

که به ترتيب  3و لگاتوم 2هاي صندوق صلحهاي ساالنة مؤسسهعراق با تکيه و استناد بر گزارش

را در کشورهاي سرار جهان مورد ارزيابي قرار  5و شاخص رفاه 4هاي شکنندهشاخص دولت

گان، در نهايت ليست همگني از فراد نمونه از سوي نگارندآن با ادهند و به گفتگو گذاشتن مي

( و در 2صورت جدول )دست آمده بهمتغيرهاي داخلي و خارجي سيستم  بر اساس مطالعات به

بندي اصلي از متغيرها به همراه دسته 5تهيه گرديد. به اين منظور،  n×nچارچوب ماتريسي 

نخبگان دانشگاهي و مديران اجرايي به عنوان  متغير زير مجموعة آنها، پس از هماهنگي با25

شکل گرفت.  25 ×25ي پژوها شناسايي شدند و در اين رابطه، ماتريسي با ابعاد متغيرهايِ اوليه

مک در چارچوب کدگذاريِ خاص به افزار ميکسپس هر کدام از اين متغيرها براي ورود به نرم

 افزار تعريف شدند. حيط نرمهاي هر کدام نيز در مسيستم معرفي و زيرمجموعه

 

 

 

                                                           

1.Cross Impact Analysis 

2.Fund for Peace (FFP) 

3.Legatum Institute 

4.Fragile States Index 

5.Prosperity Index 
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 ها و عوامل اوليۀ فدراليسم کشور عراقشاخص :(2) جدول

 

 رديف
  بنديعنوان طبقه

 شاخص
 

 متغيرها
 

 عالئم

 

 

1 

 
 
 

 امنيت

 
 
 
S 

 S1 بر کشور تسلط دارد. یمل تیارتش جهت حفظ اتحاد و امن. 1

حفظ اتحاد  جهتوابسته(  یهاو گروه ی)حشدالشعب یشبه نظام یهاگروه. 2

 دارند. یکشور نقش مؤثر یمل تیو امن

S2 

ور کش یمل تی( جهت حفظ اتحاد و امنشمرگهی)پ یامنطقه یروهاین. 3

 .کنندینقش م یفایا

S3 

 S4 به سالح آسان است. یدسترس. 4

 S5 در ارتش وجود دارد. انینظامادغام مجدد شبه برنامه. 5

 

2 
 

 فساد نخبگان
 
G 

 G1 دارد. يمنف ريکشور تأث يبر نحوه حکمران يساد رهبران ملّف. 6

 G2 وجود دارد. يمقامات دولت ياز سو يشواهد فساد ادار. 7

 

 

3 

 
 

 

 
 

 

 خدمات عمومي

 
 

 
P 

 P1 همه شهروندان فراهم است. يبرا ي. آموزش عموم.8

 P2 است. کسانيهمه  يبه آب سالم برا يدسترس تيوضع. 9

 P3 است. سريهمگان م يو دارو برا يبه امکانات بهداشت يترسدس. 10

 زاتيرنگ شدن تمادر کشور  موجب کم يوجود دو زبان رسم. 11

 .شوديم

P4 

در ( موجود آهن ها و راهها، فرودگاهجادههاي ). ميزان زيرساخت12

 مناسب است.  داريتوسعه پا يکشور  برا

P5 

 

 

 

4 

 

 
 
 
 

مداخالت 

 يخارج

 
 
 
 
E 

 

 

 E1 کرده است. افتيدر ياز کمک اقتصاد يزانيمکشور . 13

 E2 رد.کشور  وجود دا ياسيمختلف س يهااز جناح يخارج يبانيپشت .14

 E3 در عراق حضور دارند. يخارج يروهاين. 15

 E4 .دهنديانجام م يدر عراق حمالت نظام يخارج يکشورها. 16

 E5 .کنديم افتيدر گريد ياز کشورها يامنظ يهاعراق کمک. 17

 E6 کشورها ادامه دارد. گريد ياز سو سيارتا و پل يآموزش نظام. 18

 

 

 

5 

 

 

 

سير تاريخي 

 رويدادها

 
 
 
H 

 ليتشک ۀرهبران و مردم عراق در خصوص نحو يذهن ةنيزمايپ. 19

 عراق نقا دارد.

H1 

 يالب( نقا مهمشورش، انق )کودتا، زيصورت قهرآمانتقال قدرت به. 20

 است.عراق داشته ياسيدر روند س

H2 

 يهاهگرو نيبعث نفاق در ب يسازکپارچهي يهااستيخشونت و س. 21

 داشت.   يجامعه عراق را درپ

H3 

و  يرفتار دو حکومت مرکز ۀمناطق مورد منازعه بر نحو تيوضع. 22

 .  گذاردياثر م گريکديبا  مياقل

H4 
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سمت به ياسيروند س رييکردستان در تغ ياحکومت منطقه ليتشک .23

 داشت. ريتأث سميفدرال

H5 

مردمان  زيآممسالمت يستيزو هم يدموکراس شبرديدر  پ سميفدرال. 24

 عراق مؤثر است.

H6 

وجود در جامعه م زاتيتر شدن  تماو ملموس قيباعث عم سميفدرال. 25

 عراق شده است.

H7 

 (.1398هاي تحقيق، : يافتهمأخذ)

 وضعيت کلي فدراليسم عراق .1ـ6

بينانه از وضعيتِ با توجه به روش به کار گرفته شده در پژوها حاضر با هدف کسب فهم واقع

ستمِ فدراليسم عراق، چگونگي چينا و توزيع شاخص      سي ها و متغيرهاي  پايداري يا ناپايداريِ 

شخص        صفحه نمودار م سطح  سي در  ستم   گونهاند. بهشده مورد برر سي هاي پايدار،  اي که در 

صورت تقريباً مساوي    توزيع متغيرها با دارا بودن تعدادي ضريب اثرگذاري و تأثيرپذيري باال به 

ــکل  در نقاط مختلف نمودار به ــد، اين در حاليســت که توزيع    Lش ــي ظاهر خواهد ش انگليس

ستم    سي ضرايب حول خط قطري در جهت صورت نامتوازا هاي ناپايدار بهمتغييرها در  هاي  ن، 

ــمال ــرقي و جنوبش ــد و افزون بر اين توزيع متغيرها نيز در ش غربي نمودار پديدار خواهند ش

هاي محاسبه شده و همچنين   صفحة نمودار تابع الگوي واحدي نخواهد بود. براساس  شاخص   

سمت  ستمِ فد     هاي بعدي خواهد آمد، ميآنچه در ق سي شت که  شور    توان اظهار دا سم در ک رالي

ها و توزيع آنها ضمن  نحوي که دادهعراق با ناپايداري بسيار شديدي دست به گريبان است، به     

شند.   مندي در توزيع نيز مياينکه فاقد پيروي از روندي يکسان و داراي حدهاي متفاوت بهره  با

شامل متغيرهاي مستقل، کليدي و نتيجه است که د      به ستم پايدار  سي ستم  طور کلي هر  هاي ر سي

هاي  ها داراي ارزشناپايدار تفکيک اين عناصر امري بسيار دشوارخواهد بود، زيرا اکثر شاخص    

به     يک  مديگر         عددي نزد ها و از ه ها نيز از ديگر متغير پذيري آن تأثير گذاري و  هم بوده و اثر

 کليديِ موثر  يابي به عواملِباشد. لذا، جهت دست هم و بينابيني ميهاي نزديک بهصورت ميانه به

ست عالوه      سم در عراق الزم ا ستم فدرالي سي بر تفکيک متغيرهاي موضوع و انواع آنها، زمينة   بر 

ورود به بحثِ تحليلِ اثرگذاري و تأثيرپذيري متغيرها را مهيا ساخت. همچنين، خروجي حاصل  
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ــده بهاز نرم ــتخراج ش رگذار و صــورت متغيرهاي تأثيافزار ميک مک همراه با عوامل کليدي اس

 است.هاي آنها بيان شدهتأثيرپذير با زير مجموعه
 مسيفدرال يرهايمتغ عيتوز تيموقع :(2) شكل

 
 (1398هاي تحقيق، مأخذ: يافته)

 کننده يا تأثيرگذار متغيرهاي تعيين .1ـ1ـ6

ــمت  ــتر اثر گذارند تا اثر پذير و در قس ــمالاين متغيرها بيش گيرند.  غربي نمودار جاي ميهاي ش

ستم از يک   ه سي سو به منظور حل بحران   مچنين اين متغيرها همزمان داراي قابليت دو وجهي در 

سم مي       ستم فدرالي سي سويي ديگر ايجاد بحران در  شند، از اين و از  سايي و برنامه   با شنا ريزي  رو 

ستراتژيک مي  ستند، زيرا       براي آنها داراي اهميت ا ستم قابل کنترل ني سي شد. اين متغيرها توسط    با

ستم       سي ستم قرار دارند. بر اين مبنا، در  سي ها  yها و xهاي پايدار با در نظر گرفتن محور خارج از 

ها و موازي آن xکننده بيشتر پيرامون ديوارۀ محور  به عنوان فضايِ توزيعِ متغيرها، متغيرهاي تعيين 

سط نمودار قرار مي  شترين نزديکي   گيرند. در اين ميان، متغيرهاي که بيو نزديک به خط قطري و

ــاخص  xمکاني به محور    ــوند که از اثرگذاري     هاي تعيين کننده بافتي ناميده مي     ها را دارند، شـ شـ

ستند    سيار باال برخوردار ه س  شبرد يدر  پ سم يفدرال: اثر H6)که در اين تحقيق متغير  ب و  يدموکرا

ــتيزهم ــالمت  يسـ ــد.  تنها متغير بافتي مي   (مردمان عراق  زيآممسـ ــباشـ تا، متغيرهاي    در اين راسـ

شاخص تعيين سير رويدادهاي تاريخي ) کننده نيز عبارتند از  متغيرهاي مربوط به   نقا :H1هاي 

شک  ۀرهبران و مردم عراق در خصوص نحو  يذهن ةنيزمايپ انتقال   نقا: اهميت H2و عراق  ليت

س   زيصورت قهرآم قدرت به شورش، انقالب( در روند  س ي)کودتا،  ضع تأثير  :H4و عراق  يا   تيو
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 در سميفدرال : تأثيرH7و  گريکديبا  ميو اقل يرفتار دو حکومت مرکز ۀمناطق مورد منازعه بر نحو

شواهد فساد   وجود: G2)(، فساد نخبگانعراق ةموجود در جامع زاتيتما تر شدنو ملموس قيعم

سو  يادار ساخت P5)ي(، خدمات عموميمقامات دولت ياز    ها،هاي موجود نظير جاده: ميزان زير 

ــعة پايدار(، مداخالت خارجي     آهن برها و راه فرودگاه  ــت: وجود E2)اي توسـ از   يخارج  يبان يپشـ

(، به صورت بينابيني و چند وجهي در محدودۀ متغيرهاي اثرگذار  کشور ياسيمختلف س يهاجناح

 بر کل سيستم فدراليسم عراق، قابليت شناسايي و تفکيک را دارند.
 نهمتغيرهاي دووجهي يا دوگا .2ـ1ـ6

شتر در        به سم عراق، بي ستم فدرالي سي دليل اثرگذاري و اثرپذيري توأمان، متغيرهاي دو وجهي در 

شمال    سمت  شده   ق ساس يافته شرقي نمودار توزيع  ضر نيز     اند. بر ا صل از در پژوها حا هاي حا

ــي در طيف    هاِي باال، ميانه و پائين در محدودۀ متغيرهاي دوگانه و           غالب متغيرهاي مورد بررسـ

اند که اين امر خود ســبب فراهم نمودن پتانســيلِ  شــمال شــرق صــفحة توزيع متغيرها قرار گرفته

تبديلِ ماهيت براي متغيرهاي دوگانه به تعيين کننده و يا بر عکس به عناصـــر مخرب ســـيســـتم  

اوليه   فدراليســم در عراق شــده اســت. در اين ميان، متغيرهاي ريســک به عنوان زير مجموعة   

باشند، بدين معنا که اين   وجهي در سيستم فدراليسم داراي ماهيتي انفصال دهنده مي    متغيرهاي دو 

توانايي را دارند با عضويت در يک گروه متغيري و بر هم ريختن نظم کنوني متغيرها، کانون گروه 

يار             ــ جاد الگوِي توزيع بسـ به اي جة اين امر، منجر  که در نتي ند  يل ده ــک متغيري ديگري را تشـ

سخه اولية خود خواهد شد.  به  تري متفاوت شتر پيرامون    از ن هرحال، توزيعِ فضاييِ اين متغيرها بي

  يروهاينهايي از قبيل: حضور  شرق نمودار خواهد بود و در اين رابطه شاخص  خط قطري شمال 

شورها  يحمالت نظام(، انجام E3)در عراق يخارج   يروهاين( و نقا E4) در عراق يخارج يک

ــمرگهي)پ يامنطقه ــور يمل تيحفظ اتحاد و امن در (ش ــک اين پژوها  (S3)کش ، متغيرهاي ريس

سوب مي  هاي ثانويه متغيرهاي  عنوان زير مجموعهشوند. عالوه بر اين، متغيرهاي هدف نيز به مح

ــايي بوده که ميزان ــناس ــهروندان يبرا يآموزش عموم دوگانه قابل ش را در محدودۀ   (P1)همه ش

ست. جايگاه اين   شرقي     خود جاي داده ا شمال  نوع از متغيرها در نمودار، زير خط قطري ناحيه 

ــتند تا          ها مي Yنمودار و نزديک به محور    ــتر تأثيرپذير هسـ ــد. به طور کلي اين متغيرها بيشـ باشـ
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توان آنها را به عنوان نتايج تکامل ســـيســـتم قلمداد  تأثيرگذار. از اين رو، با قطعيت قابل قبول مي

 نمود.

 رپذير يا نتيجهمتغيرهاي تأثي . 3ـ1ـ6

سم عراق را مي          ستمِ فدرالي سي سک و هدف در  صِر ري صل از عملکرِد عنا توان در زمرۀ  نتيجة حا

يا        جه ينت اي  ريرپذ يتأث  يرها يمتغ ها براي تغيير، کاها و  تلقي نمود، طوري که هر گونه تالشِ آن

تحت عنوان عناصر   افزايا سطوحِ اثرگذاري يا اثرپذيري به تغييرات اساسي در ديگر متغيرها که    

سمت جنوب  شناخته مي  تأثيرپذير يا نتيجه در ق شد. متغيرهاي    شرقي نمودار  شوند، منجر خواهد 

(P4 : سم شور موجب کم  يوجود دو زبان ر شدن تما در ک   يهاکمک افتيدر: E5(، )زاتيرنگ 

شورها  ينظام س   نقا  :H3ي( و )از ک شونت و  ست يخ نفاق  در ايجاد بعث  يساز کپارچهي يهاا

توانند با تغييرات ايجاد شده در عناصر و   ( قابل شناسايي هستند که مي   عراق ةجامع يهاگروه نيب

سک و هدف يا در اين طبقه  بندي باقي بمانند و يا با تغيير ماهيت از اين گروه خارج  متغيرهاي ري

 آنها شوند. هاي جديدي جايگزينشده و شاخص
 متغيرهاي مستقل يا مستثني .4ـ1ـ6

توانند  شوند و نه مي تغيرهايي نه باعث تکامل متغيرهاي اصليِ سيستم فدراليسم عراق مي     چنين م

ستم ندارند و يا در صورت هر گونه       سي آنها را متوقف کنند. در واقع، چنين متغيرهايي ارتباطي با 

شتر ماهيتي تأثيرپذير دارند تا تأثيرگذار. در اين ر       سم عراق بي ستم فدرالي سي ستا،   ارتباط جزئي با  ا

نشان داده و نمودار از وسط  xو محور عمودي با  yاگر در نمودار محور مختصات، محور افقي با 

سسته و ثانويه          ستقل که خود در قالب دو گروه گ شود، متغيرهاي م سيم  به دو حد باال و پائين تق

ــطح     مطرح مي ــط هر دو س ــمت زير خط قطري که از وس ــوند، متغييرهاي قرار گرفته در قس ش

ستقل ناميده مي    مي سته يا م س شوند و  متغييرهايي که باالتر از آن و نزديک به  گذرد، متغيرهاي گ

سم را      xمحور  ستم فدرالي سي ها و خط مرزي بين اليه بااليي و پائيني قرار گيرند، متغيرهاي ثانوية 

  يسو از  سيارتا و پل يآموزش نظامتداوم : E6)ند. بر اين اساس عواملي از قبيل، دهتشکيل مي 

از کمک   يزانيم افتيدر: E1)(،و دارو يبه امکانات بهداشت يهمگان يدسترس :P3)(،کشورها گريد

صاد  صلي متغي ي( اقت سم و     جزء ا ستم فدرالي سي ارتا جهت حفظ اتحاد و : S1)رهاي ثانويه در 
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  يهاو گروه ي)حشــدالشــعبيشــبه نظام يهانقا گروه: S2)( وبر کشــور تســلط دارد يمل تيامن

سته( ج  شور  يمل تيهت حفظ اتحاد و امنواب شک : H5)( وک ستان در   ياحکومت منطقه ليت کرد

س  رييتغ س يروند  شت  ريتأث سم يسمت فدرال به يا صر گسسته    دا ستقل( طبقه ( در گروه عنا بندي  )م

اند. لذا، وجود يا عدم وجود چنين متغيرهايي در ســيســتم فدراليســم محدودۀ مورد مطالعه،  شــده

 در ماهيت و چارچوبِ اساسي موضوع ايجاد نخواهد کرد.تغييراتي جدي و اساسي 

 متغيرهاي تنظيمي در سيستمِ فدراليسم عراق .5ـ1ـ6

شوند،   ته ميبايستي در اين قسمت به گروه ديگري از متغيرها که با عنوان متغيرهاي تنظيمي شناخ   

ند. اين  باش ياشاره نمود و در چارچوب عوامل تحليلِ سيستم فدراليسم عراق نيز قابل تشخيص م     

انايي را دارند  شان اين توها در مرکز ثقل نمودار قرار دارند و با توجه به جايگاه قرارگيريشاخص 

ايِ نقا  که در صــورت نبود و يا فقدانِ هر کدام از عناصــر ريســک، هدف و اهرمي ثانويه به ايف

ساد نخبگان   فاين اساس،  پرداخته و کليتِ سيستمِ فدراليسم در عراق را تحت تأثير قرار دهند. بر    

( :G1ي کشــور(، امنيت )حکمرانۀ بر نحو يســاد رهبران ملّف يمنف ريتأثS4: به  آســان يدســترســ

رت نبود  (، نقاِ تنظيمي و کنترل کننده در سيستمِ فدراليسم عراق خواهند داشت و در صو     سالح 

ــر مي برنامه ــم در محدودۀ مورد مطالعه، اين عناص ــحيح براي فدراليس ــي  تريزي ص وانند در نقش

 مخرب يا مثبت ظاهر شوند و سيستم فدراليسم در عراق را تحت تأثير قرار دهند.
 1هاي فدراليسم عراق بر حسب ميزان احتمال جابجايي متغيرهابندي شاخصرتبه .2ـ6

سايي نيروهاي       هاي انجام گرفته در پژوها، با هدف زمينهبرپاية مجموع تحليل شنا سازي براي 

شران کليد  ست در اين بخا رتبه      پي سم عراق، الزم ا ستم فدرالي سي ستقيم،   ي در  بندي تأثيرات م

ها در سيستم مورد    غيرمستقيم و بالقوه از متغيرها بر حسب ميزان جابجايي احتمالي اين شاخص   

ــتقيم و   9-4توجه قرار گيرد. با اين مبنا، در چارچوبِ جدولِ )      ــتگي مسـ ( به اثرگذاري و وابسـ

،  G1هايبندي شــاخصاســت. در اين رتبههاي پژوها مورد تحليل قرار گرفتهغيرمســتقيمِ متغير

P5 ،S4 ،E2  وH4      هاي ياز يت نخســـت ميزان     426و  426، 434، 434، 443با امت پنج اولو

اند. در همين رابطه براي  اثرگذاري مستقيم در وضعيت جابجايي متغيرها را به خود اختصاص داده

                                                           

1.Displacement Variables 
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اند، بلکه تغييرات  اي نداشته هاي اصلي تغييرات عمده تقريباً شاخص ميزان اثرگذاري غير مستقيم،  

ــت،    ــاهده اس ــت. در اين ميان، همان گونه که در جدول قابل مش ــاخص بوده اس در متغيرهاي ش

نيز بيشترين ميزان وابستگي     451و  459، 459، 468، 476با  H1و  G1  ،S5  ،P2  ،H5متغيرهاي 

صر پژوها را دار    ستقيم بين عنا ستند. در همين رابطه جدول ) م شتر و  3ا ه ( گوياي اطالعات بي

 باشد.تري ميکامل
 ستميدر س رهايمتغ ييبر حسب احتمال جابجا ميرمستقيو غ ميمستق يوابستگ -اثر بنديرتبه :(3جدول )

ه ب ت ص ر خ ا ي ش ر ا ذ گ ر ث  ا

م ي ق ت س  م

ص خ ا ي ش گ ت س ب ا  و

م ي ق ت س  م

ص خ ا ي ش ر ا ذ گ ر ث  ا

م ي ق ت س م ر ي  غ

ص خ ا ي ش گ ت س ب ا  و

م ي ق ت س م ر ي  غ

1 G1 443 G1 476 P2 443 P2 476 

2 P5 434 S5 468 P5 435 S5 466 

3 S4 434 P2 459 S1 430 E5 459 

4 E2 426 H5 459 E2 424 P4 457 

5 H4 426 H1 451 H1 422 H4 451 

6 H1 418 P1 426 H6 419 P1 425 

7 G2 418 E4 426 E4 419 E4 419 

8 H6 418 E3 418 E3 416 E3 414 

9 S3 409 S3 409 H7 411 S3 411 

10 H7 409 S4 409 S3 408 S4 406 

11 P2 401 P2 401 H3 401 G1 399 

12 S5 401 S2 392 G2 401 H5 393 

13 P1 401 H5 392 P1 401 E6 392 

14 H3 401 E6 384 G1 398 S2 388 

15 S1 392 H7 384 H2 396 H7 385 

16 P4 392 G2 376 E6 394 P3 378 

17 E6 392 P3 376 H4 393 E2 374 

18 H2 392 P5 376 P4 392 G2 374 

19 P3 384 E2 367 E1 387 P5 374 

20 E1 384 H1 367 E5 384 H2 371 

21 E5 384 H2 367 P3 382 H1 370 

22 S2 367 S1 359 S2 369 S1 362 

23 H5 359 E1 359 H5 360 E1 361 

24 E3 351 H3 351 S4 352 H3 347 

25 E4 351 H6 334 S5 351 H6 335 

 (1398هاي تحقيق، )مأخذ: يافته
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 هاي کليدي در سيستم فدراليسم کشور عراقتبيينِ نيروهايِ پيشران .3ـ6

شکل 3( و )2با تکيه بر خروجي جداول ) شاخص    1) ( و  سايي  شنا هاي  (، و نيز با توجه به لزوم 

شاخص   5کليدي و اثرگذار پژوها با هدف استخراج سناريوهاي تحقيق، بايد گفت که از طريق 

سي از متغيرهاي پژوها با ابعاد      شده، ماتري صلي تفکيک  شکل گرفت که پس از وارد  25×25ا  ،

بة ارزش    افزار ميک نمودن متغيرها به نرم   ــ هاي عددي مربوط به هر يک از آنها و       مک و محاسـ

ــايي و   4و ماتريس تحليل اثرات متقاطع، در چارچوب جدول )      3تا   0امتيازدهي از   ــناسـ ( به شـ

شد. از اين منظر، در بخا      5عداد تفکيک ت شران کليدي جهت تبيين متغيرهاي تحقيق پرداخته  پي

عامل کليدي با اندکي   5هاي پژوها در هر دو حالت مســـتقيم و غيرمســـتقيم، اين بيان اولويت

ــدهتغييرات در اولويت ــتقيم و گونهاند، بههاي مختلف تکرار ش اي که مثالً رتبة اول در حالت مس

 P2)تأثير منفي فســـاد رهبران ملي بر حکمراني کشـــور( و G1م، به ترتيب عناصـــر غيرمســـتقي

سالم برا  يدسترس   تيوضع ) شند، درحاليکه ردۀ دوم اهيمت و  ( مياست  کسان يهمه  يبه آب  با

توســـعه   يدر کشـــور  براهاي موجود ميزان زيرســـاخت) P5اثرگذاري در هر دو حالت، متغير 

مابق    داري پا  ــت و  ته اسـ ــتقم و   4ها مطابق جدول )   ي اولويت (جاي گرف (، در هردو حالت مسـ

 اند.بندي شدهغيرمستقيم بر اساس ميزان اثر گذاري رتبه
 عناصر پيشران کليدي موثر بر سيستم فدراليسم عراق :(4) جدول

 عالمت اختصاري عوامل کليدي تأثيرگذار مستقيم عالمت اختصاري عوامل کليدي تأثيرگذاري غيرمستقيم

به آب سالم  يدسترس کساني تيوضع

 همه يبرا

P2 
 کشور يبر نحوه حکمران يساد رهبران ملّف يمنف ريتأث

G1 

در کشور  موجود  هايميزان زيرساخت

 داريتوسعه پا يبرا

 

P5 
وسعه ت يدر کشور  براهاي موجود ميزان زيرساخت

 داريپا

 

P5 

تسلط ارتا بر کشور جهت حفظ اتحاد 

 يمل تيو امن

S1 
 ان به سالحآس يدسترس

S4 

مختلف  يهااز جناح يخارج يبانيپشت

 کشور  وجود دارد. ياسيس

 
E2 

 ياسيمختلف س يهااز جناح يخارج يبانيوجود پشت

 کشور

 
E2 

رهبران و مردم  يذهن ةنيزمايپنقا 

 عراق ليتشک ۀعراق در خصوص نحو

 

H1 
رفتار دو  ۀمناطق مورد منازعه بر نحو تيوضعتأثير 

 گريکديبا  مياقلو  يحکومت مرکز

 

H4 
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 سناريوها .4ـ6

سم          افزار ميکتوجه به خروجي نرم با ستم فدرالي سي شران کليدي مؤثر بر  صر پي مک با عنوان عنا

شده محتمل        سناريوي مطرح  سه  سناريو از  شد، به تر ميعراق وقوع دو  که در حالت   نحوي با

سي به     خوشبينانه؛ حالت فعلي اين  سيا ستحکم ادامه    کشور و روند کنوني نظام  شکلي لرزان و نام

ســو بيانگر فروپاشــي عراق و به يابد. عالوه بر اين ممکن اســت حالت بروز بحران که از يکمي

 طلبانه و از سويي ديگر بازگشت نظام سياسي به  هاي استقالل تعبيري ديگر برجسته شدن خواست   

 وقوع بپيوندد.  افق زماني تعيين شدۀ پژوها بهشکل اقتدارگرايانه است، در 

 گيرينتيجه .7

ضاد بوده        سي خود در ت سيا شت متکثر جامعة آن از آغاز حيات  سر اند.  ماهيت دولت در عراق با 

تاريخ صــدســالة عراق با مســائلي همچون شــورش، کودتا، انقالب، جنگ داخلي، گره خورده و 

بار آورده و يک کشــور  و ســاختاري شــکننده بههمواره ســاية کشــمکا برســر اين کشــور بوده 

گسستگي سياسي، اجتماعي و      هم ورشکسته آفريده است: پيشينة ديرين آشوب، ديکتاتوري و از     

ــاد نخبگان و اداري و  اي و بحرانفرهنگي، مداخالت خارجي، تحوالت منطقه ــله، فس هاي حاص

شه  ستم حامي  ري سي سم و تبعا  دوانيدن  شفافيت، تروري سي  پرور، عدم  سيا صادي   ت  اجتماعي و اقت

ساخت        ضعيت وخيم زير سالم و برق و و سي به آب  ستر ها،  آن، کمبود خدمات عمومي اعم از د

سهم      بنديتأخير در روند بازسازي، دسته   ستم  سي سياسي و  ساير    هاي  بندي، وضعيت کرکوک و 

ور به صــادرات  برداري از ذخاير زيرزميني، وابســتگي اقتصــاد کشــمناطق مورد منازعه، نحوۀ بهره

هاي واگرايانه،  نظامي و دسترسي آسان به سالح، خواست     هاي شبه نفت و مشتقات آن، تعدد گروه 

ها، افزايا شمار   مناقشات بغداد و اربيل، وضعيت نامساعد جمع کثيري از مردم آواره در اردوگاه   

سي و چگونگي روا       شهروندان عراق به  سيا شورها. پازل  ساير ک هاي  بط قطبعنوان پناهنده در 

سياسي به سمت تيرگي و عدم پايبندي به هنجار سازش پيا مي     حاکم و تنوع گفتمان رود؛  هاي 

سامدترين دستاوردهاي اين پژوها مي      ساس پُرب سيري پر فراز و فرود.  بر ا توان اذعان  البتّه در م

ائه شده   به سمت دو سناريو از سه سناريوي ار      2030داشت که آيندۀ سياسي عراق در افق سال      

ــناريوهاي بروز بحران به معني    ــت که در دو حالت س ــيّات پژوها گرايا خواهد داش در فرض
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ــت  ــدن خواس ــته ش ــي عراق يا به بياني ديگر برجس ــتقالل طلبانه از يکفروپاش طرف و  هاي اس

شبينانه به معناي              سناريوي خو شکل اقتدار گرايانه از طرفي ديگر  و  سي به  سيا شت نظام  بازگ

شکلي          تداعي کنن سي به  سيا دۀ وضعيت کنوني کشور و تداوم روند فعلي آن به صورتي که نظام 

نمايند. تجربة نظام فدراليســم عراق از ســال  لرزان، نامنســجم و شــکننده پابرجا بماند، محتمل مي

فه            2003 مدت مؤل يت آن دارد؛ زيرا در اين  عدم موفق يت از  کا ــتي    تاکنون ح هاي همزيسـ

اند. اکنون عراق در گاه در ســاية اين نظام ســياســي محقق نشــدهفاه هيچآميز، امنيت و رمســالمت

طلبي  مرحلة حالت گذار قرار دارد؛ با ناپايداري شديد، فقدان روح ديالوگ و تعامل و تداوم قدرت

کند. با توجه به خواهي نخبگان؛ که تالش براي رسيدن به فدراليسم واقعي را سخت مي   و تماميت

ي پژوها احتمال  که در مقطع زمانص فدراليسم عراق، تصور بر آن است   خصوصيات و شکل ناق   

)فدراليسم واقعي همراه با عدم تمرکز سياسي و اقتصادي و تقسيم متوازن       تحقق وضعيت مطلوب 

 ثروت و قدرت( دور از دسترس خواهد بود.

 قدرداني  .8

ــت و پيا           ــمداشـ ــاني را که بدون هرگونه چشـ ــرط، درنگارندگان، همکارِي کسـ تکميل    شـ

)حقيقي و حقوقي( پژوها حاضر  نهند. بدون همکاري آنانج ميها، کوشا کردند، ار نامهپرسا 

 گرفت.شکل نمي
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