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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی 

دموکراتیک در عراق

دکتر علیرضا ازغندی1*  
صابر کرمی2**  

چکیده:
در عراق         دموکراسی  روند شکل  گیری  بر  قوم گرایی  نقش  بررسی  با هدف  تحقیق حاضر 
می پردازد. برای مشخص کردن این مسئله ضمن بر شمردن انواع نظریات در مورد دموکراسی، 
الگوی دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوب نظری خود انتخاب نموده ایم. این نظریه با تاکید 
بر چهار مشخصه مشارکت نمایندگان همه گروههای مهم قومی در تصمیم گیرهای سیاسی، 
سعی                  اقلیت  وتوی  و حق  بودن  تناسبی  خود،  داخلی  امور  اداره  در  گروهها  این  مختاری  خود 
می نماید که نحوه رسیدن به شکل دموکراسی مطلوب را در یک جامعه چند پاره قومی تشریح 
نماید. روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش اسنادی-تحلیلی می باشد، که با تاکید بر 
قانون اساسی جدید عراق سعی می گردد تناقضات موجود در آن و متعاقب آن تفاسیر قوم  گرایانه  ای 

که هر یک از گروههای کرد، سنی و شیعه از آن به نفع خود می نماید روشن گردد.   
  بر این اساس در ابتدا ضمن تعاریفی از قوم گرایی و ارائه مدلهایی از دموکراسی، دموکراسی 

انجمنی را به عنوان چارچوب نظری خود انتخاب نموده ایم. در قسمت بعدی ضمن بر شمردن 

*  استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

** کارشناس ارشد علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

شرایط اجتماعی و سیاسی عراق و همچنین بافت قومی و مذهبی این کشور جایگاه هر سه 

گروه کرد، سنی و شیعه را در قانون اساسی عراق مشخص نموده ایم. دربررسی روند شکل 

گیری قانون اساسی نیز به بیان تفاسیر قوم گرایانه هر یک از این سه گروه از قانون اساسی 

پرداخته شده است. در نتیجه گیری این تحقیق نیز با تاکید بر این مسئله که تا زمانی که این 

تفاسیر قوم گرایانه از قانون اساسی وجود دارد و اینکه هر یک از سه گروه دارای خواسته   های 

حداکثر گرایانه در زمینه قدرت می باشند، نمی توان امیدی به شکل  گیری دموکراسی در عراق 

در آینده نزدیک داشت. 

کلید واژه ها

قوم گرایی، قانون اساسی، دموکراسی، دموکراسی انجمنی. 

مقدمه

با توجه به این که اساسًا فرآیند ملت- دولت سازي در خاورمیانه پدیده اي ناقص مي باشد، 

عراق نیز از این قاعده مستثني نمي باشد و در طي تاریخ چند دهه اي خود دولت در این کشور 

رسالت ملت سازي را بر عهده داشته است. با توجه به چندگونگي قومي در این کشور یک قوم   

) اعراب سني( با تسلط بر کشور سعي در همانند سازي اقوام مختلف و ایجاد ملت واحد منطبق 

با خواسته هاي خود را داشته اند. با تغییر رژیم در عراق اقلیت سني که از زمان کسب استقالل در 

سال 1932 بر مسندحکومت بودند از رهبري این کشور محروم شد و به جاي آن اکثریت شیعه 

و کردها زمام امور را به دست گرفتند. به همین دلیل رقابت بین کردها، شیعیان و سني ها به تنها 

عامل تعیین کننده در استقرار صلح و ثبات در عراق پس از صدام تبدیل شده است. این رقابت 

که اغلب در تحلیل سیاسي خاورمیانه بزرگ مورد بي توجهي قرار گرفته، در درك وقایع اخیر در 

عراق و تأثیر آن بر نحوه شکل گیري این منطقه در سال  هاي پیش رو نقش کلیدي دارد. 
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

سقوط رژیم بعث در عراق و پایان چندین دهه حکومت اقتدارگراي متکي بر آرمان هاي پان 

عربي، ظهور نیروها و جریان هاي سیاسي گوناگون و نقش آنها در آینده عراق و نوع ساختار 

گروه هاي  است.  کرده  تبدیل  جنگ  از  پس  موضوعات  عمده ترین  از  یکي  به  را  آن  سیاسي 

سیاسي عراق که پس از فروپاشي نظام بعثي فرصت ابراز وجود یافته اند، در برگیرنده طیف هاي 

ایدئولوژیک و سیاسي پراکنده اي هستند که با تأکید بر نوع نظام سیاسي مورد نظر خود، استقرار 

ثبات سیاسي، دموکراسي و وحدت ملي را در این کشور تحت تأثیر قرار داده اند. 

به طور کلي سیاست عراق از زمان ایجاد آن تا سقوط صدام داراي سه مشکل ساختاري 

بهم پیوسته بوده است:

اول، به کارگیري سطوح باالیي از خشونت سازماني به وسیله دولت برای تسلط بر جامعه 

و شکل دادن به آن. دوم، استفاده از منابع دولتي نظیر مشاغل و کمک هاي مالي و اقتصادي 

براي  نفتي  درآمدهاي  از  استفاده  سوم،  جامعه.  مختلف  بخش هاي  وفاداري  جلب  منظور  به 

افزایش استقالل و خودمختاري در برابر جامعه. این مشکالت بهم پیوسته ساختاري که ناشي 

از ادعاهاي قوم مدارانه هر یک از اقوام و گروه ها نسبت به قدرت، و بازآفریني آن توسط دولت 

بوده  عراق  دولت  داخلي  مشروعیت  عدم  براي  عاملي  مي باشد،  استراتژي حکومت  عنوان  به 

است. عدم موفقیت دولت عراق در کسب حمایت و وفاداري از طریق شیوه هاي غیر خشونت 

بار، باعث سعي این دولت در استفاده از ابزارها، سازمان  ها و شیوه هاي اجبارآمیز، خشونت بار 

و سرکوبگرانه براي کنترل جامعه شد. این مشکل ساختاري به عنوان اصل اساسي و ماندگار 

جامعه عراق در تمام دوره ها، از ابتداي شکل گیري این کشور تا به امروز وجود داشته است. 

البته در عراق پس از صدام در کنار عامل اساسي و مهم دیدگاه هاي حداکثرگرایانه هر یک از 

اقوام و گروه ها نسبت به قدرت، که به عنوان مهم ترین عامل، که مانع شکل گیري دموکراسي در 

این کشور مي باشد، نباید نقش عوامل دیگر از جمله تأثیر نیروهاي ائتالف که در رأس آن آمریکا 

قرار دارد و همچنین نقش همسایگان عراق را در سیر تحوالت در آن کشور نادیده گرفت. با 
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

توجه به مسائل مطرح شده سئوالي که طرح مي گردد این است که آیا آمریکا و متحدان آن با 

از بین بردن و حذف نظام حکومتي صدام حسین توانایي ایجاد حکومتي متفاوت را دارند، یا این 

که در نهایت مجبور خواهند شد که تسلیم مشکالت ساختاري جامعه عراق که مطرح گردید 

شوند و دولتي کمابیش شبیه با دولت پیشین از خود برجاي گذارند، دولتي که همانند تمامي 

اجبار و سرکوب جامعه را  از عامل  با استفاده  تا  دولت هاي پیشین عراق، سعي خواهد داشت 

تحت کنترل خود در بیاورد. 

این سئوالي است که  امکان پذیر است؟  آیا  اما  باشد،  ایده آل  یک عراق دموکراتیک شاید 

اقوام و گروه ها )کردها، سني ها و شیعیان(  از  به دیدگاه هاي قوم مدارانه هر یک  با توجه  ما 

نسبت به قدرت، و همچنین تأثیر اختالفات عمیق در بین این گروه ها که نمود عیني آن را در 

تفاسیر قوم مدارانه از قانون اساسي که بر اساس منافع خودشان مي باشد، به دنبال روشن کردن 

آن مي باشیم. فرضیه ای که در این تحقیق به دنبال آن  می باشیم  این است که با توجه به 

ادعاهاي قوم گرایانه هر یک از گروه ها نسبت به قدرت امکان شکل گیري یک نظام سیاسي 

اسنادی-  روش  رساله  دراین  تحقیق  روش  نمي باشد.  امکان پذیر  فعلي  عراق  در  دموکراتیک 

تحلیلی  مي باشد.

به طور کلي گروه هاي سیاسي و مخالفان را مي توان از چند جنبه مورد بررسی قرار داد که 

ما در آن بر اساس فرقه گرایي و تقسیمات منطقه اي گروههای عراقي و بیشترین تأثیرگذاري 

بر روی سیر تحوالت عراق پس از صدام آنها را به 3 طیف شیعیان، کردها و سني ها تقسیم 

نموده ایم، که نقش عمده و اساسي را در سرنوشت عراق بازي مي کنند. اما هریک از این سه 

طیف در درون خود نیز داراي انشعابات و دسته بندي هایي مي باشند. مجموعه همین گوناگوني 

سیاسي و تقسیمات داخلي مي باشد که چشم انداز سیاسي آینده عراق را پیچیده تر مي نماید. 

البته ذکر این نکته ضروري مي باشد که تقسیم بندي ما بر اساس سه گروه کرد، سني و شیعه 

با تقسیم بندي بر اساس مالك هاي قومیتي تطبیق چنداني ندارد یعني اگر بخواهیم بر اساس 
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

نژاد این گروه ها را تقسیم بندي نماییم به 2 گروه کرد و عرب، و اگر بر اساس مذهب تقسیم 

نماییم به 2 گروه شیعه و سني تقسیم مي گردند اما همانطور که ذکر گردید تقسیم بندي ما بر 

اساس بیشترین تأثیرگذاري بر روي سیر تحوالت عراق مي باشد. 

چارچوب مورد استفاده در این تحقیق استفاده از مدل دموکراسی انجمنی می باشد لذا نکته 

اساسی  که باید به آن اشاره گردد این مسئله می باشد که، با توجه به اینکه از نظر نگارنده  

بیشترین امکان تحقق دموکراسی در عراق الگوی دموکراسی انجمنی است لذا عدم تحقق این 

الگو به مفهوم عدم تناسب دیگر الگوهای دموکراسی نیز می باشد.

1- تعریف قوم گرایی: 

 اصطالح قوم گرایي )ethnocentrism( را ویلیام سامنر، جامعه شناس آمریکایي، وارد 

علوم اجتماعي کرد. او در کتاب رفتارهاي سنتي توده خود در سال 1906 قوم گرایي را 

چنین تعریف مي کند: ارزشها و موازین فرهنگ خود را محور قضاوت در مورد دیگران قرار 

دادن، در این تعریف این منظور نیز نهفته بود: فرهنگ خود را برتر از همة فرهنگ هاي دیگر 

دانستن )ماتیل: 1383 ،1283(. قوم گرایي، در جوامع چند قومي معمواًل یکي از جنبش هاي 

بالقوه اي است که آمادگي نقد ملت گرایي را در صورت عدم توجه به حقوق مورد نظرش در 

از  بسیاري  در  بلکه  نیست  سوم  جهان  کشورهاي  مخصوص  پدیده  این  مي کند.  خود حمل 

موارد، نمونه هایی از آن را مي توان اشاره کرد، از جمله اسپانیا و کانادا دو مورد برجستة این 

قضیه در میان کشورهاي صنعتي و اصطالحًا شمال بشمار مي روند. در خاورمیانه نیز بحث 

کردها در ترکیه، عراق، ایران و تا حدي سوریه نیز در همین رده  جاي مي گیرد. به هر حال، 

استعدادهاي  از  یهودیان(  و  ارامنه  )همانند  دیني  و  زباني  نژادي،  از  اعم  قومي  اقلیت هاي 

بسیاري براي نفي یا نقد ملت گرایي هاي متمرکز بر یک قوم، زبان یا دین برخوردارند)قادري، 

.)135 :1381
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

2- جهاني شدن و قوم گرایي:

در چند سال اخیر مباحثي در ارتباط با رشد قوم گرایي براثر فرایند جهاني شدن مطرح شده 

است. برخي از محققان بر آن هستند که هویت هاي قومي در فرایند جهاني شدن رشد مي کنند 

و ما شاهد وقوع جریان هاي هویت یابي قومي جدید یا به تعبیر برخي، نوعي قومیت نوین یعني 

بود.  خواهیم  قومي  تشدید کشمکش هاي  و  جهاني  عرصه  در  جدید  ملت هاي   – دولت  رشد 

این نظریه براي دیدگاه خود مي آورند را مي توان در سه قسمت  استدالل هایي که طرفداران 

تقسیم بندي کرد: 1- کاهش نقش دولت و زوال آن  2- رشد حرکت ها و کشمکش هاي قومي  

3- فروپاشي کشورهاي چند قومي – ملیتي )احمدی،1381: 5-24(. با این وجود درباره نقش 

جهاني شدن در ظهور و باز خیزي هویت هاي قومي در جهان سوم نباید اغراق کرد. جهاني شدن 

در این مسئله همچون شمشیر دولبه عمل مي کند. آنطور که عده اي از نویسندگان استدالل 

مي کنند جهاني شدن به دو صورت مي تواند در کشورهاي جهان سوم عاملي براي فرونشاندن 

نزاع هاي قومي باشد. از یک سو گسترش فضاي اقتصادي و جریان پول و سرمایه  به عنوان 

کشورهاي  اقتصادي  رفاه  و  توسعه  به  درازمدت  در  مي تواند  جهاني شدن  چهره هاي  از  یکي 

جهان سوم بیانجامد و از این طریق نزاع هاي قومي را براي کسب منابع اقتصادي به حداقل 

برساند. از سوي دیگر گسترش فضاي اطالعاتي و جریان فزاینده اطالعات مرزهاي متصلب 

جوامع جهان سوم را دچار خلل و نفوذ قرار مي دهد و از این طریق از قدرت دولت هاي اقتدارگرا 

مي کاهد و آنان را به استفاده از شیوه هاي دمکراتیک در مورد قومیت ها مي کشاند. توسل به 

قاعده دموکراتیک همانطور که ذکر شد، در بسیاري از کشورهاي پیشرفته غربي، توانسته است 

به عنوان یکي از عوامل مؤثر بر کاهش تنش هاي قومي عمل کند )قوام، 1383: 316(.

3-  دموکراسي و مخاطرات آن در جوامع چند پاره:

»حکومت به وسیله مردم« و یا »حکومت مردم بر مردم« که بدین ترتیب مفهوم اصلي 
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

دموکراسي تلقي مي شود، هر چند در ظاهر مفهومي روشن و عاري از ابهام به نظر مي رسد، 

از  یکي  واژة  دانش  این  که  مي دهد  نشان  بیستم،  قرن  در  ویژه  به  نظریه،  این  طرح  تاریخ 

بحث برانگیزترین دانش واژه ها بوده است. درگیري ها در جوامع متفرق کمابیش از رهگذر سلطه 

اقتدارطلبانه یک گروه یا گروه هایي بر دیگران، مدیریت و کنترل شده است. در این رویکرد 

برخي  )یا  اقلیت  جوامع  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  نفوذ  اعمال  براي  فرصتي  معمواًل  انحصاري 

اوقات، اکثریت( بر تصمیم هایي که براي کل جامعه گرفته مي شود وجود ندارد چه بسا رویکرد 

مذکور جنبه انقالبي پیدا کند و درصدد حذف اقلیت یا اکثریت از عرصه حیات سیاسي از طریق 

اتخاذ سیاست یکسان سازي اجباري یا نسل ُکشي برآیند)دي. سیسک، 1379: 71-69( در جوامع 

چندپاره علي رغم اینکه صندوق هاي رأي گیري طبق مقررات وجود دارند و اکثریتي هم هست 

اما تغییر، کمتر رخ مي دهد.

4-  دموکراسي انجمني به عنوان چارچوب نظري:

انتخاب  را به عنوان چارچوب نظري خود  انجمني   این تحقیق ما نظریه دموکراسي  در 

نموده  ایم. چهار اصل زیر- بنایی دموکراسی انجمنی شامل:

یک  در  مجریه  قوة  قدرت  تقسیم  گسترده:  پایگاه  با  پارلماني  ائتالف هاي  الف( 

ائتالف بزرگ، یا ائتالفي از این نوع، عدم محرومیت همیشگي اقلیت از قدرت سیاسي را تضمین 

مي نماید. بحث بر سر آن است که نظام هاي پارلماني براي ایجاد ائتالف هاي حکومتي فراگیر 

مختلف  بخش هاي  نمایندة  که  سیاسي-  نخبگان  بزرگ،  ائتالف هاي  در  هستند.  سودمندتر 

جامعه اند- در تالش براي نیل به اجماع، اختالفاتشان را کنار مي گذارند، اما رقابت عمومي در 

بین آنها محدود مي شود. عامل مشخصه مشترك و مهم ترین ویژگي  آن است که تصمیم گیري 

اصلي  اجتماعي  بخش هاي  نمایندة  که  نخبگاني  توسط  قدرت،  رأس  در  اجماعي  صورت  به 
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هستند، انجام مي گیرد )دي. سیسک، 1379: 83(.

ب( تناسب: تناسبي بودن مالك اولیة نمایندگي سیاسي، احراز مقام رسمي، و تخصیص 

اهمیت  اقلیت،  گروه هاي  عادالنة  نمایندگي  تضمین  از حیث  بودن،  تناسبي  است.  ملي  منابع 

خاصي دارد. عام ترین و سرراست ترین روش براي رسیدن به تناسب نمایندگي سیاسي استفاده 

از نظام انتخاباتي نمایندگي تناسبي است، یعني نظامي که در سوئیس و بلژیک وجود دارد.

)خودمختاري  متحد  فدرالیسم  در  یا  فدرالیسم سرزمیني  در  ج( خودمختاري گروهي: 

به  را  داخلي  خودمختاري  تصمیم گیري  قدرت  واگذاري  طریق  از  انجمن گرایي  غیر سرزمیني( 

سیسک،  مي نماید)دي.  فراهم  آن  خواهان  گروه هاي  همة  براي  جامعه،  مختلف  بخش هاي 

.)84-5 :1379

د( حق وتوي اقلیت یا دو طرفه: بر اساس این اصل به هر بخش تضمین داده مي شود 

که به هنگام در خطر بودن منافعش توسط اکثریت از اعمال نظر و رأي خود محروم نخواهد شد. 

با حق وتوي دو طرفه،  توان حاکمیت اکثریت توسط رأي مخالف اقلیت تعدیل مي گردد. حق وتو 

به هر اقلیتي تضمین مي دهد که به هنگام در خطر بودن منافعش توسط اکثریت، از اعمال نظر 

و رأي خویش محروم نخواهد شد. با حق وتوي دو طرفه، توان حاکمیت اکثریت توسط رأي 

مخالف اقلیت تعدیل مي گردد. در قسمت های بعدی سعی می گردد این مسئله را روشن نماییم 

که این الگو تا چه میزان با شرایط موجود در عراق انطباق دارد.

5- ویژگیها و  مصادیق الگوی دموکراسی انجمنی در قانون اساسی عراق:  

گذشته از چالش هایی که همه  پرسی قانون اساسی عراق با آن روبرو بود، خوب است به خود 

نیز مورد بررسی قرار  تا مهم ترین ویژگی های آن را  بیافکنیم  قانون اساسی پیشنهادی نگاهی 

دهیم این قانون از یک مقدمه ، شش فصل و 138 ماده تشکیل شده است. زبان قانون اساسی 

در موارد مهمی مبهم و گاه تعمدا چنین است. گاه مفاد یک بخش در بخشی دیگر ضعیف شده 
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است. بسیاری از مسائل دشوار، از جمله امور مربوط به آزادی های فردی، نقش حقوق اسالمی 

در جامعه و حمایت های حقوقی از زنان یا قابل تفسیر می باشند یا تصمیم  گیری در مورد آنها بر 

عهده مجالس قانونگذاری در آینده یا دادگاه ها گذاشته شده است. از این رو، هر جریان سیاسی 

که در انتخابات عمومی برنده شده و اکثریت را در مجلس به دست آورد، می تواند با دستی نسبتًا 

اگر  مثال  عنوان  به  نماید.  اعمال  اساسی  قانون  اجرای  چگونگی  مورد  در  را  خود  نظرات  باز 

اکثریتی اسالم گرا در مجلس شکل گیرد، کاماًل محتمل است چنین اکثریتی قوانین الزم را بر 

مبنای تفاسیری سنتی از تصویب مجلس بگذارند. به عکس، یک اکثریت الئیک خواهد توانست 

بر مبنای همین قانون اساسی کشوررا به گونه ه ای متفاوت اداره نماید )احمدی،1384 :239(. 

در اولین ماده آن کشور عراق را »جمهوری عراق« اعالم می کند که  همین نام وقت بسیاری 

از گفت و گوهای کمیته تدوین را به خود اختصاص داده است. شیعیان بر اسالمی بودن عراق و 

کردها بر فدراتیو بودن این کشور و سنی های عرب بر عربی بودن عراق اصرار داشتند، ولی به علت 

تزاحم همه پسوندها حذف شد. در ذیل همین ماده نظام سیاسی در عراق جمهوری، دموکراتیک 

و فدرال اعالم شده است. در دومین ماده فصل اول اسالم دین رسمی دولت و منبع اصلی قانون 

گذاری اعالم شده است که هیچ قانون وضعی نباید در تعارض با اسالم تصویب شود. آنچه در 

نتیجه این قانون اساسی بوجود آمد بیش از آن که یک قانون اساسی به معنایی که ما می  شناسیم 

باشد، نوعی توافق برای تقسیم قدرت و چگونگی روبرو شدن با ساختارهای سیاسی و اقتصادی 

بود همچنین نوعی توافق قومی میان اکثریت و اقلیت بر سر قدرت و ثروت. 

با توجه به چند پارگی قومی و مذهبی عراق در این قانون اساسی سعی شده است فاکتورهای 

الگوی دموکراسی انجمنی )تناسب، خودمختاری، حق وتو اقلیت و ائتالف پارلمانی گسترده( در 

قانون اساسی موجود لحاظ گردد، ما سعی می کنیم این فاکتورها را با ذکر مصادیق آن در قانون 

اساسی عراق در زیر بیاوریم: 

1- ائتالف پارلمانی: با توجه به این موضوع که برای تصویب هر قانون در مجلس عراق 
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حداقل دو سوم از نمایندگان باید به آن رأی دهند، هیچ حزبی در مجلس بدون ائتالف با گروه 
دیگر و احزاب دیگر قادر نخواهد بود سیاستهایش را پیش برد، حتی شیعیان نیز اگر در مجلس 

اکثریت را کسب نمایند احتیاج به ائتالف با گروه های دیگر را دارند. 

2- خودمختاری: همانطور که در قبل نیز ذکر گردید قانون اساسی عراق فدرالیزم را تنها 
به منطقه کردستان عراق محدود نمی سازد، بلکه در صورت تمایل به هر چند استان اجازه می دهد 
تا یک واحد فدرال تشکیل دهند. هر منطقه فدرال می تواند مجلس مقننه داخلی داشته باشد که 
اعضای آن به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند و همچنین می تواند رئیس اجرایی و قوه 
مجریه  ای داشته باشد به شرط اینکه محدوده اختیارات آنها با مقررات کشوری در تعارض نباشد. 

3-  حق وتو اقلیت: حق وتو برای اقلیت هم در زمان همه پرسی برای تصویب قانون 
اساسی برای اقلیت لحاظ شده بود هم بعد از تصویب قانون اساسی  این حق در زمان همه-

پرسی بدین صورت در اختیار اقلیت بود که چنانچه قانون اساسی با مخالفت دو سوم شرکت 
کنندگان سه استان از 18 استان عراق مواجه گردد الزم االجرا نخواهد بود، بعد از تصویب نیز 
بدین صورت در اختیار آنها قرار گرفت که چنانچه برخی مصوبات دولت مرکزی با اصول فدرالی 
و چارچوب فدرالسیم آنها در تعارض باشد قادر به جرح و تعدیلهایی در قانون به نفع حکومت 

فدرالی خود می  باشند. 

4- تناسب: پارلمان عراق 275 کرسی دارد و بمدت 4 سال فعالیت خواهد کرد و به ازای 
هر صد هزار جمعیت یک نماینده وارد مجلس می گردد. از تعداد 275 کرسی، برای 230 کرسی، 
بصورت  نیز  برای 45 کرسی  و  می باشد(  استان  برگزار می شود) سهمیه هر  استانی  انتخابات 
سراسری رای گیری انجام می شود تا فهرست  هایی که در هیچ استانی به کرسی دست نیافته 

)9 ,2004 :nasr( .اند بتوانند در مجلس نماینده داشته باشند
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6- افتراق دیدگاهها در خصوص ساختار عراق جدید:

6-1 آسیب شناسی شیعیان در عراق: شیعیان که اکثریت جامعه عراق را تشکیل 

می دهند )در حدود 60% ( تاریخ مبارزه طوالنی مدنی با حکومت و به ویژه رژیم صدام دارند و 

بدنبال بیشترین سهم از قدرت )به خاطر وزن جمعیتی شان( هستند. اما به غیر از فاکتور مهم 

جمعیت شیعیان نقاط ضعف زیادی نیز دارند که در زیر به چند مورد اشاره می گردد:

را  فراوانی  لطمات  و  اخیر شداید  به طور کلی طی سه دهه  ( هر چند ملت عراق  الف    

متحمل گردیده اند اما به دلیل سیاست های رژیم بعث، جنگ با ایران و وقوع انتفاضه 1991 بر 

شیعیان محرومیت و ستم مضاعفی تحمیل شده است. میزان با سوادی و شمار تحصیل کردگان 

شیعه در مراکز آموزشی عالی و شاغلین در مشاغل مدیریتی، تخصصی و حساس بسیار کمتر 

از دیگران بوده و همین امر می تواند موقعیت آنان را در آینده علی رغم برخورداری از اکثریت 

عددی آسیب پذیر گرداند.

ب ( حوزه علمیه نجف و مراکز دینی و علمی شیعیان ظرف دهه های گذشته به شدت آسیب 

دیده اند منابع ملی آنان محدود و ضعیف است مدرسان و برخی شخصیت های برجسته حوزوی 

به شهادت رسیده یا از کشور خارج شده اند. ارتباطات اجتماعی مراجع تقلید به دنبال سال ها 

انزوای اجباری تا حدودی گسسته و آنان را از عمق تحوالت جامعه شیعی جدا ساخته است.

ج ( معارضین شیعه مستقر در ایران و سوریه به دلیل انقطاع اجباری، فقدان ارتباط و تعامل 

با داخل عراق دچار گسست نسبی از جامعه شیعه داخل کشورشان هستند و برای احراز موقعیت 

و تثبیت جایگاه ناچار از تالش مضاعف و سیاستگذاری متناسب با شرایط جدید می باشند. این 

در حالی است که به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری اکثر این گروهها فاقد چنین پشتوانه ای 

می باشند. پر نشدن خالء مزبور می تواند به پیدایش و فعال شدن گروه ها و عناصر افراطی و 

مشکوك و ایجاد امکانی برای جریان سازی ناسالم توسط کشورهای رقیب بیانجامد.

د ( معارضین شیعه طی دوران مبارزه با رژیم صدام عمدتًا به فعالیت های سیاسی – نظامی 
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در قالب تشکیالت بسته روی آورده اند. این امر ضمن افزایش آسیب پذیری داخلی این گروه 

ها باعث غفلت از توجه به مسائل فرهنگی اجتماعی و آموزشی شده است. این در حالی است 

که عراق جدید اقتضای فعالیت به سبک گذشته را ندارد و این گروهها نیز استعداد انطباق سریع 

با تحوالت جدید را ندارند. 

هـ ( اختالفات درون گروهی بین گروه های شیعه وارد مرحله تازه ای می گردد جامعه شیعه 

بنا به دالیل زیر به شدت مستعد پراکندگی و درگیری است:

1-  بافت عشیره ای وطایفه ای جامعه شیعی و غلبه فرهنگ سیاسی سنتی بر آن.

2- فقدان رهبری سیاسی – مذهبی واحد و فراگیر.

3- وجود گرایش های فکری و ایدئولوژیک متفاوت و بعضًا متعارض و نبود اجماع و اشتراك 

نظر در خصوص موارد مهم مانند نحوه پیوند دین و سیاست، ارتباط حکومت با والیت، مرجعیت 

و روحانیت، حتی گروه های دارای پشتوانه ایدئولوژیک مانند مجلس اعالء نیز در این زمینه 

نظریه ای منسجم ارائه نکرده اند. در سطح کلی وجود دو گرایش متفاوت مذهبی )فقاهتی( و 

سکوالر جامعه شیعه را دچار انشقاق کرده است.

4- وابستگی برخی شخصیت ها و گروه های شیعه به کشورهایی مختلف که منافع متعارض 

در عراق جستجو می کنند و برای دستیابی به آن ها از این تشکل ها و عناصر بهره برداری 

ابزاری می نمایند. همین امر بر تنش های داخلی شیعیان می افزاید.

5- اختالف نظر جدی در مورد آینده ساختار سیاسی عراق و نحوه نقش آفرینی شیعیان در 

عراق آینده. دیدگاه، الگو و مدل های بدیل و مطلوب توسط هیچ یک از این گروه ها تاکنون 

ارائه نشده است.

6- ابهام و تعارض قابل توجه در مورد نوع تعامل با آمریکا و حضور نظامی آن در عراق به 

خصوص چنانچه حضور آمریکا ادامه یابد و با مسأله تعیین نوع نظام سیاسی آتی عراق تقارن یابد.

7- سابقه تاریخی تنش ها و تعارضات و وجود انگیزه های انتقام جویانه و کینه توزی های 
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عشیره ای و طایفه ای میان گروه های شیعه که بارزترین نمود آن در ترور زود هنگام سید 

مجید خویی در نجف اشرف توسط گروه های دیگر شیعه جلوه گر است.

8- وجود مشرب های فکری و مکاتب فقهی متفاوت که حول تفکرات مراجع پیشین مانند 

آیت اهلل خویی، آیت اهلل صدر، آیت اهلل حکیم و دیگران شکل گرفته و توسط شاگردان، فرزندان 

و بیوت آنان به انگاره های تردید ناپذیر و واجب االطاعه برای دیگران تبدیل گردیده است و 

ایجاد وفاق و اجماع نظر در میان شیعیان و حوزه علمیه را دشوار ساخته است.

9- ضعف نظام ارتباطی و فقدان شبکه رسانه ای جامع و فراگیر )مانند رسانه های کردها در 

شمال عراق( که بتواند در وضعیت گذار کنونی یا شرایط احتمالی عدم راهیابی شیعیان به قدرت 

کارکردهای ارتباطی مورد انتظار را عهده دار شود.

10- حساسیت اکثریت قاطع کشورهای عربی با قدرت یابی شیعیان و حمایت از رقبای 

اهل سنت آنان.

11- مخالفت آمریکا با پیوند شیعیان با مهمترین متحد منطقه ای آنان یعنی ایران و مشروط 

کردن نقش آفرینی آنها در عراق آینده به عدم همراهی و همکاری با ایران.

12- نفوذ برخی جریان های انحرافی در میان روحانیون و عناصر ذی نفوذ شیعه که باعث 

با  برای همراه سازی شیعیان  و تالش  مرجعیت  نهاد  و  روحانیت  میان  گرایی، گسست  فرقه 

سناریوی نیروهای مهاجم انفکاك از ایران می شود )حق پناه، 1382: 10(.

اما از نظر عرب های سنی خود مختاری منطقه ای شیعیان در چارچوب مرزهای فرقه ای 

خط قرمزی است که نباید از آن عبور کنند. آنها به نوعی با خود مختاری کردها و تشکیل یک 

منطقه خود مختار کرد نشین کنار آمده و در عمل آن را پذیرفته اند. در واقع و در شرایطی که 

کردها قوی ترین و سازمان یافته ترین نیروی نظامی و تشکیالت اداری در عراق را دارند و در 

مقابل دولت مرکزی عماًل فاقد یک نیروی نظامی قابل اتکا است، عرب های سنی چاره ای 

جز کنار آمدن با آنچه که در کردستان عینیت یافته ندارند. اما شرایط در جنوب کاماًل متفاوت 
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

است )احمدی، 1384: 9(. سنی ها هدف شیعیان را بسیار فراتر از تمرکز زدایی اداری تصور می 

کنند. 9 یا 10 استانی که شیعیان خواستار تبدیل آنها به یک منطقه خود مختار هستند خود نیمی 

از کشور را شامل می شود و بیش از 80 درصد ذخایر نفتی را در خود دارد. به عالوه تنها راه 

دسترسی عراق به آب های آزاد درمحدوده این منطقه شیعه نشین قراردارد. بقیه نفت عراق نیز 

در شمال کشور یعنی در قلمرو حکومت منطقه ای کردستان واقع است یا مورد ادعای آن است. 

سنی ها نگران آنند که در صورت تحقق خواستهای شیعیان و کردها خود در منطقه مرکزی که 

فاقد نفت و محاط در خشکی است گرفتار آیند. همین عامل نیز می تواند یکی از دالیل اصلی 

مخالفت مقتدی صدر که طرفدارانش به طور عمده در بغداد ساکن هستند با خود مختاری جنوب 

باشد. به عالوه سنی ها در خواست خود مختاری در جنوب را زمینه ساز تجزیه کشور می دانند 

و از این نظر برآنند که درستی نظراتشان مبنی بر این که اساسًا هدف آمریکا از حمله به عراق 

تجزیه این کشور بوده ثابت شده است)احمدی، 1384: 248(.

میان سنی ها، شیعیان و کردها  اختالفات  از مهمترین  به عنوان یکی  فدرالیسم  موضوع 

می باشد. تشکیل یک نظام حکومتی فدرالی در عراق در حقیقت گام بسیار بلندی است که در 

مسیر دور شدن از حاکمیت یکپارچه و متعدد در عراق برداشته می شود و فاصله این کشور با 

تجزیه را کم می کند. هرچند که هنوز تا تجزیه راه درازی در پیش است لیکن اختیارات فراوانی 

که ایالت های پذیرفته شده در قانون اساسی خواهند داشت شاید حتی از اختیارات یک ایالت در 

نظام فدرالی نظیر آلمان و آمریکا نیز بیشتر باشد. و شاید بتوان آن را یک نظام حکومتی به شمار 

آورد که میان نظام فدرالی و نظام کنفدرالی تعریف شود. لذا بر خالف تصور کسانی که معتقدند 

می توان عراق را به آلمان خاورمیانه تبدیل کرد، عراق از مبدأ یک نظام متحد در جهت تقسیم 

و شاید در نهایت تجزیه به حرکت در آمده است. حال آن که آلمان پس از جنگ جهانی دوم و 

تقسیم با پذیرش نظام فدرالی حرکت به سمت همبستگی را مد نظر قرار داد. نظام فدرالی در 

عراق به طور طبیعی نمی تواند با استقبال همسایگان آن کشور اعم از اعراب و غیره همراه شود. 
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فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

زیرا در واقع یک حرکت جدیدی است که باساختار طبیعی منطقه هماهنگی و هم خوانی ندارد. 

گزافه گویی است که کسی مدعی شود می تواند الگوی دموکراسی در منطقه خاورمیانه را در 

کشوری به وجود آورد که از نظر رشد و توسعه اجتماعی عقب افتاده ترین کشور منطقه به شمار 

می آید. ساختار قبیله ای و همچنین خلق و خوی نا آشنا با تفاهم و احترام به حقوق دیگران 

چنان در جامعه عراق نهادینه است که زمانی بس طوالنی می طلبد تا بتواند خود را هماهنگ با 

روند رشد و توسعه اجتماعی در دیگر کشورهای منطقه به حرکت در آورد )صبا، 1384: 3(.

از طرفی پی آمدهای منطقه اِی شرایطی که در عراق در حال شکل گیری است نیز دارای 

اهمیت زیادی است. فدرالیسم با یک دولت مرکزی ضعیف باعث نگرانی شدید ترکیه شده است. 

این تحول می تواند گرایش شیعیان عراق به جانب ایران را تقویت کند و امکان دهد تا سنی 

های مرکز در جستجوی حامیانی متوجه بعث سوریه و فلسطینی های اردن و عناصر و هابی در 

عربستان شوند. در مقابل شک نیست که تشکیل یک منطقه بزرگ خود مختار شیعه در جنوب 

عراق موجب نگرانی کشورهای عربی نیز خواهد شد )احمدی، 1384: 249(. 

لذا با توجه به شواهد موجود به نظر می رسد که شیعیان نتوانند فدرالیسم را در منطقه خود 

آنطوری که در قانون اساسی مشخص گردیده است و این حق را برای هریک از گروههای 

قومی و مذهبی داده است به مرحله اجرا بگذارند.

1-2 آسیب شناسی کردها در عراق:

سابقه تاریخی ترس کردها از دولت مرکزی عراق و این احتمال که با قوت یافتن دولت 

مرکزی در عراق شرایط برای ایشان مجدداً رو به سختی می گذارد باعث می شود که آنها در 

شرایط فعلی ترجیح دهند تا از حمایتهای خارجی بهره مند باشند. کردها عراقی با توجه به اینکه 

سالیان متمادی از حکومت بعث و صدام ضربه خورده اند سقوط دولت بعث را فرصت مناسبی 

یکپارچه  ائتالف  موفق  تجربه   .)16  :1383 نقی،  )علی  دانند  می  خویش  حقوق  کسب  برای 
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

شیعیان و ائتالف کردها در پارلمان گذشته عراق و نیز همکاری این دو گروه در جریان مبارزه با 

رژیم صدام باعث شده تا گزینه شکل گیری ائتالف بین شیعیان و کردها جدی تر از دیگر گزینه 

ها مد نظر قرار گیرد. بین ائتالف شیعیان و ائتالف کردها نقاط اشتراك و افتراقی وجود دارد 

که ذیاًل اشاره می شود: اواًل هر دو گروه موافق برقراری نظام فدرالی در عراق هستند. کردها 

با برقراری نظام فدرالی در جنوب عراق مخالفتی ندارند ضمن اینکه شیعیان نیز با اجرایی شدن 

اصل 58 قانون اساسی و الحاق کرکوك به مناطق کردنشین مخالفتی ندارند. دوم هر دو گروه 

به یک میزان احساس محرومیت می کنند و با  تقسیم درآمدهای اقتصادی در عراق متناسب با 

مالحظات منطقه ای موافق هستند. سوم این که شیعیان و هم کردها با تکثر و  تقسیم قدرت 

موقعیت  لحاظ  به  کردها  و  شیعیان  موافقند.  استانی  و  جمعیتی  مالحظات  براساس  عراق  در 

جغرافیایی بر مناطق نفت خیز عراق تسلط دارند و در صورت تقسیم درآمدها بر این اساس این 

دو  گروه از آن بیشتر منتفع می گردند و تنها مناطق مرکزی عراق و مناطق تحت تسلط اعراب 

اهل سنت از آن صدمه می بینند.

البته اختالفاتی نیز بین کردها و شیعیان وجود دارد. در خصوص جایگاه اسالم به عنوان 

منبع تدوین قانون اساسی عراق اختالفات جدی بین این دو گروه پدید آمد. کردها یک جریان 

هستند  عراق  در  سکوالریسم  ارزشهای  شدن  حاکم  به  مند  عالقه  و  هستند  سکوالر  کاماًل 

وخواهان نقش آفرینی جدی آمریکا در این کشورند. در نقطه مقابل آنها شیعیان مخالف این 

موضوع هستند. از سوی دیگر آنها اعتماد چندانی به کردها به عنوان متحدین اصلی آمریکائیها 

و انگلیسیها در عراق ندارند. مطابق با اطالعات موجود توافقهای اولیه با ادامه ریاست جمهوری 

جمهوری  ریاست  ادامه  برای  طالبانی  جالل  شخص  البته  است  شده  حاصل  طالبانی  جالل 

اش خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور شده است ونمی خواهد یک رئیس جمهور صرفًا 

تشریفاتی باشد)حق پناه، 1384: 8(.

اداره  در  یوگسالوی  جمهوری  ریاست  شورای  تجربه  به  توجه  با  عراق  آینده  بینی  پیش 
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

مردم  میان  در  سیاسی  مشارکت  و  دموکراسی  از  پایدار  و  ماندگار  های  تجربه  فقدان  کشور 

مرزهای  و  خطوط  پشت  در  عراق  اجتماعی  های  گروه  نخبگان  یارگیری  و  استقرار  و  عراق 

از  امکان و تو تصمیمات توسط هر یک  بود. مشخصاً  مذهبی چندان دشوار نخواهد   – قومی 

سه عضو شورای ریاست جمهوری در شرایط حساس نه تنها موجب بروز مناقشات جدی بلکه 

اداره  ابزارهای  با  اختیارات  بودن رئیس جمهور و عدم همخوانی  از مصلوب االختیار  حکایتی 

مملکت داشته وچرایی انتخاب این الگوبرای اداره جامعه ناهمگون عراق محل مناقشه بسیاری 

است)احمدی،1384: 141(.

کردها با توجه به انسجام سازمانی و قدرت چانه زنی که در نتیجه 12 سال حکومت عملی 

بر منطقه خود مختار خود کسب کرده اند توانسته اند نسبت به سایر گروهها از جمله شیعیان که 

از تشتت رنج می برند قدرت بیشتری نسبت به آن چیزی که قانون اساسی روی آن تأکید کرده 

است بدست آورند. کردها شاید قبل از فروپاشی حکومت صدام حسین روزی تصور نمی کردند 

که بتوانند به ریاست جمهوری عراق برسند. کردها به واسطه انسجام سازمانی و همچنین روابط 

نزدیک با دول اروپایی منجمله فرانسه که دیدگاه مثبتی به کردها دارد همچنین رابطه خوب 

با آمریکا توانسته اند قدرت زیادی را در دولت جدید کسب نمایند بطوری که در دولتهای پس 

از صدام بسیاری از سفرا از میان کردها می باشند. دو حزب اصلی کردستان )حزب دموکرات 

کردستان و اتحادیه میهنی کردستان( با توجه به شعباتی که در دیگر کشورها داشتند عامل مهمی 

در آشنایی نخبگان کرد با اصول و قواعد دیپلماتیک بودند. امکانات رسانه ای قابل توجهی که در 

اختیار کردها وجود دارد نقش چشمگیری در تقویت انسجام درونی آنها داشته است. 

 6-3 آسیب شناسی اهل سنت در عراق:

با توجه به این که قانون اساسی هر کشوری باید منعکس کننده اجماع گروه های جمعیتی و 

جریان های سیاسی در آن کشور باشد مهم ترین نقص قانون اساسی این است که یکی از سه 
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قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ سال چهارم، شماره هفتم

پایه تشکیل دهنده عراق یعنی اعراب سنی با بخشی از محتوای این سند موافق نیستند. سه زمینه 

عمده  ای که مورد اعتراض سنی ها می باشد شامل: اسالم در قانون اساسی، هویت عراق، حزب 

بعث هستند. در مورد جایگاه اسالم در قانون اساسی جدید عراق سعی گردیده است تا توازنی بین 

ارزشهای دموکراتیک با ارزشهای اسالمی ایجاد شود. مسأله این است که جزئیات مربوط روشن 

نشده است. مشخص است که مجلس نمی تواند مصوبه هایی داشته باشد که مغایر با احکام شرع 

باشد. اما سؤال این است که چه کسی یا کسانی در این مورد تصمیم می گیرند.

در این رابطه قانون اساسی در ماده 90 یک دادگاه عالی فدرال پیش بینی کرده که وظایف 

آن از جمله شامل نظارت بر تطابق قوانین و مقررات ثابت با قانون اساسی و تفسیر متن قانون 

اساسی است. این دادگاه از شماری از قضات و کارشناسان فقه و قانون تشکیل خواهد شد و 

شمار و نحوه گزینش آنها توسط قانونی با دو سوم آرای اعضای مجمع ملی مشخص خواهد 

شد. اگر چه مشخص نیست که این دادگاه چه شکلی به خود خواهد گرفت و گرایش حاکم بر 

آن چگونه خواهد بود اما با توجه به ترکیب احتمالی پارلمان می توان احتمال دادکه دادگاه رنگ 

اسالمی بیشتری خواهد داشت. هرچند با توجه به قید دو سوم آرا برای تصویب قانون مربوطه 

می توان پیش بینی کرد که شیعیان اسالم گرا به آسانی قادر به اعمال نظرات خود در این رابطه 

نخواهند بود. به هرحال تعیین ترکیب دادگاه فدرال قانون اساسی از اهمیت و حساسیت بسیار 

باالیی برخوردار است نه فقط به این دلیل که دادگاه مذکور در مورد مسائل مربوط به اسالم و 

دموکراسی حکم خواهد کرد بلکه به این دلیل نیز که این دادگاه از عرصه های اصلی تصمیم 

گیری در مورد بسیاری از دیگر جنبه های پیچیده اداره کشور از جمله تعادل بین مرکز و مناطق 

فدرال و استان ها حکم خواهد داد.

عامل دیگر نگرانی سنی ها بخش مربوط به احوال شخصیه شامل ازدواج، طالق و ارث 

احتمالی  تسلط  برای  را  زمینه  اساسی  قانون  که  دارند  در عراق شکایت  رهبران عرفی  است. 

روحانیون شیعه بر کشور هموار می کند و حاوی مطالبی است که می تواند حقوق زنان را محدود 
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کند. آنها نگران هستند که پیش نویس نه تنها تفوق اسالم به عنوان دین رسمی را تثبیت می 

کند بلکه اختیارات وسیعی نیز به قضات می دهد تا مصوبه هایی را که ممکن است با دین 

مغایرت داشته باشند رد کنند )احمدی، 1384: 242(.

بحث از هویت از دیگر مواردی که اعتراض سنی های عرب را برانگیخته است. باالخره 

مشخص نمی باشد که آیا مردم عراق عرب هستند و آیا عراق یک کشور عربی است؟ در متن 

می خوانیم که ملت عراق بخشی از امت اسالمی است و در عین حال عضو مؤسس در اتحادیه 

عرب است. با این حال هویت عربی عراق با قاطعیت بیان نشده چرا که بخش مهمی از عراقی 

ها خود را عرب نمی دانند. این در حالی است که خود عرب ها یعنی کشورهای عربی در عربیت 

بخش مهم دیگری از ملت عراق تردید دارند )مهتدی، 1384: 4(.

مقدمه قانون اساسی تأکید بر هویت بین النهرین عراق دارد همچنین در ماده 3 پیش نویس 

از عراق به عنوان یک کشور چند قومی، چند مذهبی و چند فرقه ای یاد شده و اضافه شده 

که مردم عرب عراق جزئی از ملت عرب اند. این در حالی است که در قوانین گذشته همواره 

از ملت عراق به عنوان بخشی از ملت عرب یاد می شده است. از نظر سنی های عرب قانون 

اساسی عواملی هر چند ضعیف فرهنگی را که تاکنون به حفظ یکپارچگی عراق کمک رسانده 

اند نادیده گرفته است.

ممنوع شدن حزب بعث و منع تصدی مشاغل مهم توسط بعثی ها به شکل فوق مشکل 

دیگری است که پیوسته از سوی سنی های عرب مطرح شده است. آنها مدعی هستند که به 

این ترتیب سنی های الئیک و ملی گرا از صدای سیاسی مؤثری در کشور محروم خواهند شد 

و کشور از خدمات کثیری از نخبگان جامعه مانند مسؤوالن، مدیران و استادان دانشگاه که به 

خاطر پیشرفت در کار به حزب بعث پیوستند محروم خواهند شد )احمدی، 1384: 251-2(.

نمایندگان سنی در جریان تدوین قانون اساسی همیشه از این امر گالیه می کردند که در 

مذاکرات پشت پرده به بازی گرفته نمی شدند. این اعتراض ها وقتی شدت گرفت که اعضای 
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کمیته در اثر فشار شدید آمریکا برای به پایان رساندن کار، مذاکرات را از کمیته قانون اساسی 

به شورای غیررسمی رهبران شیعه و کردها بردند. به نوعی می توان گفت که بیشترین ضرر را 

از تغییر رژیم در عراق سنی ها کرده اند چون آنها به حکومت کردن بر اکثریت از همان ابتدای 

شکل گیری عراق تا زمان برکناری صدام عادت کرده بودند لذا با تغییر شرایط و از دست دادن 

بیشتر قدرت خود به زمان زیادی الزم دارند تا خود را با شرایط جدید وفق دهند.

از طرفی دیگر روند تدوین قانون اساسی جدید عراق حقایق عمیقی را درباره وضعیت کنونی 

سیاست و جامعه عراق بر مالکرد. از جمله مهمترین مسائل این بودکه سیاست عراق با مفاهیم 

قومی و مذهبی عجین شده است و عراقی ها وقایع رابراساس همین خطوط تفسیر و معنی 

می کنند. روند تدوین قانون اساسی مانند انتخابات 30 ژانویه این قطبی شدن را تشدید کرد چرا 

که گروه های مختلف )سنی، کرد و شیعه( هر کدام به دنبال به حداکثر رساندن )قوم گرایی( 

امتیازات سیاسی خود بودند. بعد از تصویب قانون اساسی نیز گروهها همین روند را با اشکال 

تفاسیر مختلف از قانون اساسی که به نفع خودشان می باشد دنبال می کنند.

نتیجه گیری نهایی:

درباره علل ناکامی اجرایی کردن دموکراسی انجمنی در عراق باید به این امر اذعان کرد 

که یکی از اصول مهم دموکراسی انجمنی ایجاد یک ائتالف یکپارچه از میان گروههای قومی، 

مذهبی، قبیله ای... می باشد تا آنها را در قالب یک دولت ملی متحد و یکپارچه گرد هم آورد 

تا از منافع اساسی هم کیشان مذهبی و خویشاوندان قومی شان صیانت به عمل آورند این که 

این گروهها واقعا نشان دهنده امیال و آرزوها و آرمانهای مردم عراق می باشند چندان روشن 

نیست. به دلیل اینکه عراق در حال حاضر فاقد حاکمان سیاسی بالقوه است. 

امید  توان  نیز نمی  یعنی خودمختاری  انجمنی  بعدی تشکیل دهنده دموکراسی  به عنصر 

چندانی داشت زیرا به جز مخالفتهایی که از طرف کشورهای همسایه در این زمینه به عراق  
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وارد می گردد در داخل این کشور نیز مخالفان زیادی دارد. سنی ها به جز در زمینه کردها که 

همان نیز با اکراه می باشد با خودمختاری برای شیعیان به شدت مخالفت می نمایند.

با توجه به خواسته های قوم گرایانه کردها، سنی ها و شیعیان آینده ایجاد دموکراسی در 

جامعه عراق این گونه پیش بینی می گردد: تغییرات بنیادین در ساختارهای سیاسی و حکومتی 

پایه  بر  داری  و کشور  از حکومت  نوع جدیدی  برقراری  و  افتاد  اتفاق خواهد  ندرت  به  عراق 

های دموکراسی و پلورالیسم امری بعید به نظر می رسد. روند بازگشت سیاست و حکومت به 

الگوهای پیشین کشور داری و دولت در جامعه عراق با گذشت زمان و کمتر شدن توجه افکار 

و سازمانهای جهانی به عراق سرعت بیشتری خواهد گرفت.

جامعه عراق جامعه ای است که مستعد نا امنی است اما این شرایط به واسطه درجه ای از 

کاهش ظلم و همچنین وجود کارایی نسبت به دولت های پیشین عراق تعدیل خواهد یافت.
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