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Abstract  
The purpose of the present study is to recognize methods of reaching political stability in Iraq since the fall 

of Saddām Hussein, especially after the defeat of ISIS. The method of study is descriptive-analytic and it is 

based on the theory of "consensus democracy". The results indicate that the weakness of national and civil 

identity, domination of tribal culture on political and social life, dependence of some movements on foreign 

powers, and the tendency of powers to impose their political influence are among challenges in the way of 

consensus democracy and political stability in the country which can lead to ethnic and tribal violence in 

political competitions. However, with the defeat of ISIS, the management foundations of ethnic and 

religious society in Iraq are being strengthened through the balance of multilateral forces between Kurds, 

Shi'ites, and Sunnis. Continuation of parliamentary election, freedom and peaceful coexistence of Shi'ite, 

Sunni, and Kurd parties, the non-partisan and tolerant role of Āyatollāh Sistāni, Parliament as the most 

important institution to build up consensus, the balanced constitution relying on democratic tendencies, 

relative division of power between Kurds, Shi'ites, and Sunnis are all signs of gradual formation of 

consensus democracy that little by little can overcome violence and disorder and approach political 

stability.  
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 چکیده
کشور عراق بعد از سقوط صدام حسین و بویژه پس از شکست  های نیل به ثبات سیاسی در هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه
ها حاکی از آن است  بوده و یافته« دموکراسی مبتنی بر اجماع»تحلیلی و بر مبنای نظریه  -داعش است. روش پژوهش توصیفی

های  قدرت ها به ای بر زندگی سیاسی و اجتماعی، وابستگی برخی جریان که ضعف هویت ملی و مدنی، سیطره فرهنگ عشیره
های نیل به دموکراسی اجماعی و ثبات سیاسی در این  ها به اعمال نفوذ سیاسی در عراق، از دشواری خارجی و تمایل این قدرت

های مدیریت  ای گردد. اما با شکست داعش بنیان های قومی و قبیله تواند محمل خشونت های سیاسی می کشور است که در رقابت
از طریق موازنه قوای چندجانبه بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن در حال قوام گرفتن است. تداوم  جامعه قومی و مذهبی عراق

اهلل  گرایانه آیت آمیز احزاب شیعی، سنّی و کردی، نقش فراحزبی و تساهل انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه و همزیستی مسالمت
های دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت  انون اساسی متوازن و مبتنی بر سویهساز، ق ترین نهاد اجماع سیستانی، مجلس به عنوان مهم

گیری تدریجی یک دموکراسی مبتنی بر اجماع است که بتدریج مرزهای  هایی از شکل بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن، همه نشانه
  شود. نوردد و به ثبات سیاسی نزدیک می نظمی را در می خشونت و بی

 ثبات سیاسی، دموکراسی، عراق، داعش. های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

دستیابی به ثبات سیاسی فرایندی دشوار بوده که همواره از اهداف اساسی هر نوع رژیم سیاسی است. 
تر کرده  تر و پیچیده مسأله ثبات سیاسی در واحدهای سیاسی با جوامع ناهمگون، این دشواری را افزون

مگونی است که تاکنون از نیل به ثبات سیاسی دموکراتیک بازمانده است. کشور عراق یکی از جوامع ناه
 است. 

 یا و آشوری و ارمنی ها، ترك اعراب، کردها، قومی، یعنی زیرمجموعه یا را خود عمدتا   عراق مردم
 این و ناهمگن را عراق جامعه بافتار چنین وضعیتی دانند. می شیعی -سّنی یعنی مذهبی، زیرمجموعه

(. پس از سقوط رژیم 011ص :3100 داده است )بدرآبادی، قرار چندفرهنگی کشورهای زمره در را کشور
سو و دشمنی فزاینده اکراد و اعراب  های افراطی شیعه و سّنی از یک بار گروه صدام، منازعه شدید و خشونت

عراق  های تروریستی چون القاعده که به تسّلط داعش در بخش زیادی از از سوی دیگر و جوالن گروه
انجامید، عمدتا  ریشه در این ساختار ناهمگون داشت؛ به طوری که وضعیت سیاسی شکل گرفته بعد از 

 ثباتی را تجربه کرده رژیم بعث، حدأقل تا بعد از شکست داعش، از نظر سیاسی وضعیتی شکننده و بی
 است. 

ثبات سیاسی ترسیم شد، بنابراین، با وضعیتی که از جامعه ناهمگون قومی و مذهبی عراق از منظر 
دهد و درصدد  پژوهش حاضر چگونگی دستیابی به ثبات سیاسی در این کشور را مورد مطالعه قرار می

تواند به ثبات سیاسی دست یابد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح  پاسخ به این سوال است که: عراق چگونه می
 راسی مبتنی بر اجماع است. است که: ثبات سیاسی عراق در گرو تقسیم قدرت بر مبنای دموک

 . چارچوب نظری2

ای و ناهمگون،  یاسی و دموکراسی در جوامع به لحاظ اجتماعی فرقه سازی ثبات س چگونگی نهادینه
های گوناگونی را با توجه به  پردازان راه پردازان علوم سیاسی بوده است. این نظریه دغدغه برخی نظریه

کنند. برخی از این  ای و قومی مطرح می قراری ثبات در جوامع فرقهمطالعات و تجربیات خود از امکان بر
آورند، اما متضمن دموکراسی نیستند. بنابراین،  ها اگرچه برای جوامع فوق ثبات سیاسی به ارمغان می روش

جویانه و مدل دموکراسی مبتنی بر اجماع یا تقسیم قدرت مطرح است  سه مدل کنترل، تبادل سلطه
 (:318ص :3111 )احمدی،

مدل کنترل اقتدارگرایانه است، اما ثبات سیاسی به همراه آورده و از خشونت جلوگیری  الف( مدل کنترل:
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 ارائه شده است؛ 1کند. این مدل توسط یان لوستیک می
تری  جویانه برخالف مدل کنترل، جنبه اقتدارگرایی کم مدل تبادل سلطه جویانه: ب( مدل تبادل سلطه

واضع این نظریه است. در این مدل هم ثبات سیاسی و هم دموکراسی نسبی در  2دارد. دونالد روتچیلد
 شود، ]اما[ دولت متعلق به فرقه و قوم خاصی نیست؛ جوامع مورد نظر ایجاد می

دستی مذهبی و  این رهیافت در واقع در رابطه با جوامع فاقد یک ج( مدل دموکراسی مبتنی بر اجماع:
پردازان آن، در این جوامع دموکراسی و ثبات سیاسی تنها از  زبانی مطرح شده است. بر اساس دیدگاه نظریه

های  های سیاسی، و به عبارتی سهیم بودن تمامی فرقه ها و گروه طریق اجماع آراء و توافق همگانی همه فرقه
ترین نمایندگان و بلکه مبدع این  از مهم ٨پذیر است. لیجپارت لف جامعه سیاسی در قدرت امکانمخت

نظریه است. وی برای اثبات نظر خود مدل دموکراسی مبتنی بر اجماع را ارائه داد. لیجپارت دموکراسی 
 داند: مبتنی بر اجماع را مبتنی بر چهار اصل عمده می

  4ف بزرگ،( اداره حکومت توسط یک ائتال3

  5( وجود وتوی متقابل یا اکثریت متقارن،0

6بندی به عنوان اصل اساسی نمایندگی سیاسی، ( سهمیه1
 

  7( درجه باالیی از خودمختاری در هر فرقه در اداره امور داخلی خود،1

لیجپارت معتقد است دموکراسی مبتنی بر اجماع زمانی مؤثر خواهد بود که این شرایط در جامعه وجود 
 داشته باشند:

 ای[، الف( وجود خطوط مشخص شکاف]های فرقه
 ب( موازنه قوای چند جانبه،

 های مساعد نسبت به ائتالف بزرگ، پ( دیدگاه

                                                           
1. Ian Lustick 

2. Donald Rotchild 

3. Lijphart 

4. Grand Coalision 

5. Concurrent Majority 

6. Proportionality 

7. Segmental autonomy 
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 ت( وجود تهدید خارجی،
 ث( ناسیونالیسم معتدل،

 ج( اعمال فشار و بار پایین به روی نظام.
اش از نظام سیاسی و ساخت نیروهای  مطالعهلیجپارت نظریه دموکراسی مبتنی بر اجماع را با توجه به 

اجتماعی هلند ارائه داد، اما با مطالعات بعدی خود به این نتیجه رسید که کشورهای دیگری نظیر بلژیک و 
های مبتنی بر دموکراسی  سوئیس در دنیای غرب و کشورهای جهان سومی نظیر مالزی و لبنان نیز دارای نظام

با تلخیص(. پژوهش حاضر نظریه لیجپارت را متناسب  311-300ص :3111اند )احمدی،  اجماعی بوده
کند. اصول نظریه لیجپارت و شرایطی که برای موثر بودن و  با ساختار و شرایط کشور عراق ارزیابی می

موفقیت دموکراسی مبتنی بر اجماع در نظر گرفته است، کم و بیش در جامعه ناهمگون عراق قابل تشخیص 
 است. 

 ثباتی عراق تا پایان داعش بی . عوامل7

 ثباتی عراق را تحلیل کرد: توان علل بی با الهام از نظریه دموکراسی اجماعی لیجپارت می

 . ضعف هویت ملی و ناکارآمدی نظام نوپای سیاسی7-0

عرصه  وارد مختلفی سیاسی های گروه و احزاب میالدی، 0881سال  در بعث رژیم فروپاشی با
 لحاظ و به بوده خاصی فرقه یا قومّیت از نمایندگی مدعی یک هر که شدند عراق اجتماعی و سیاسی
پیش  در گرایی چپ یا گرایی ملی تا گرفته سکوالریسم و گرایی اسالم از متفاوتی های گرایش نیز سیاسی

 اند. گرفته
 برای مختلف، های گروه های سیاسی رقابت با هویتی، و مذهبی -قومی های شکاف جدید، عراق در
 داشتن نظر در نیز و اجتماعی یکپارچگی ملی و هویتِی  مبانی فقدان به توجه با و شده همراه قدرت کسب

 و ها تنش شاهد کشور این صدام، از پس سیاسی عراِق  روند در ها گروه این متفاوت منافع و اهداف
)فروزان و است  ّسنی -شیعی و کردی -منازعه عربی همچون ای عمده مذهبی و قومی منازعات

ت درصدی عرب و اقلیّ  11شکاف قومی در عراق در سطح اکثریت  (.381: ص3101عالیشاهی، 
، ساختار قبایلی ها یک دلیل گستردگی این شکافدارد.  جریان ،درصدی کرد 08تا  31به ویژه  ،غیرعرب

ق نیز در چهارم جمعیت عرا سه .قبیله است 318( طایفه و 0888هزار ) عراق است که شامل حدود دو
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در  اند. ]قبل از سقوط صدام[ مرّوج این ساختار بودههای حاکم  کنند. دولت قالب این ساختار زندگی می
ای بارز در توازن قدرت، حمایت از مرجعیت تشیع و ایجاد  نیز، عشایر به گونه )پسا صدام( دولت جدید

(. 11: ص3101بر و مرادی کالرده، )سیماند  نقش داشته ،نیروی شوراهای بیداری در مقابله با تروریسم
د یره است. توجه شدیچ یو اجتماع یاسیس یله، بر زندگینسبت به خانواده و قب یبنابراین، در عراق وفادار

ای و  ، ریشه در این زندگی عشیرهیقدرت مرکز یها  له و گاه تقابل با دخالتیره، قبینسبت به خانواده، عش
 ای دارد.  قبیله

ک جهانی، دولت عراق در این دوره زمانی )دوره پساصدام تا ظهور داعش( در فرایند بنا به گزارش بان
اعتمادی قرار گرفته بود و مردم ایمان خود را به توانایی دولت در حکمرانی مؤثر از دست داده  تضعیف و بی

 . (World bank group, 2017: p.109)بودند 
راضاتی را در جامعه برانگیخته است. معترضین به ها نیز در دوره پسا صدام، اعت ناکارآمدی دولت

مواردی چون فساد اقتصادی، تمرکززدایی، حکمرانی نامطلوب و ضعیف، فقدان خدمات عمومی، 
های قومی  ها، فروپاشی اقتصادی، خشونت گذاری در زیرساخت نپرداختن حقوق کارمندان، فقدان سرمایه

(. Odriscoll, 2018: p.8راسر کشور عراق اعتراض داشتند )های شغلی و... در س ای، فقدان فرصت و قبیله
نشین بود. بنابراین، وجود  در مناطق جنوب و عمدتا  شیعه 0830و  0830های  اوج این اعتراضات در سال

گیری هویت مدنی و فراگیر  های قومی و هویتی رقیب با فرهنگ سیاسی عمدتا  بدوی، مانع شکل شکاف
دهه گذشته به دنبال  ملی در عراق شده و میراثی از منازعات و شکنندگی مستمر در سطح دولت را در سه

 داشته است. 

 . عدم تحکیم ائتالف بزرگ بین سه جمعیت بزرگ شیعیان، کردها و اهل سنّت7-2

یان و شیع تسّلط و صدام ها در اعتراض به کاهش قدرت، امتیازها و حجم عظیم بیکاری پس از یسنّ 
اند  های افراطی نشان داده گروهاکراد بر دولت، نارضایتی خود را با عدم مشارکت در روند سیاسی و تشکیل 

 (.11ص :3101)سیمبر و مرادی کالرده، 

 در فعال نیرویی به تبدیلهای تکفیری سّنی  ، گروه0881در سال  صدام سرنگونی و آمریکا حمله با
 کرد سیسأت را عراق القاعده]با اصالت اردنی[  زرقاوی ابومصعب ،0881سال  در .شدند عراق عرصه

رهبری « ابوبکر البغدادی»به بعد  0838ز سال ا .(301ص :3101، ابراهیمی و وثوقی، گیشینی )سلطانی
 اهل نامعترض با عراق دولت یریدرگ دنبال به 0831 سال آغاز در .این گروه افراطی را در دست گرفت
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 ییها تفرصت، قسماین  از استفاده با داعش و کرد ینینش عقب منطقه نیا از عراق ارتش در فلوجه، تسنّ 
 الصحوه ریعشا عراق، و ارتش دولت دخالت با بحران نیا .درآورد تصرف به را یرماد و فلوجه از

 و های الصحوه )بیداری( متشکل از قبایل اهل سّنت عراق برای مقابله با القاعده تشکیل شد[ ]گروه
 یدیجد بحران آغاز روند نیا اما .افتی خاتمه یرماد یپاکساز و فلوجه یریگ بازپس با حمسلّ  یروهاین

 از یبزرگ قسمت و موصل تصرف با توانست صدام میرژ بازماندگان به همراه داعش بحران نیا در .بود
 (. 30ص :3101 ،یاکبر) کند یشرویپ بغداد سمت به ن،یالد صالح و االنبار و نواین یها استان

نیروهای  همچنیننیز ارتش مهدی )جیش المهدی( را تشکیل دادند. طرفدار مقتدی صدر شیعیان 
(. با فروپاشی 310: ص3103بودند )نیری و انصاری، های نظامی شیعیان  مجرب سپاه بدر از دیگر توان

در اختیار شیعیان قرار گرفت  عراق مرکزی حکومت در کلیدی رژیم صدام حسین، بخش زیادی از مناصب
 داعش گسترش داد. افراطیون اهل سّنت و شیعیان را تا پایان  ها بین که این وضعیت تنش

کردستان عراق پس از فروپاشی حکومت صدام حسین با حمایت ایاالت متحده به خودمختاری دست 
یافت و توانست عالوه بر تعیین مسئولین منطقه خودمختار کردستان، ریاست جمهوری و برخی وزرای 

(. اگرچه ائتالف کردی، شیعی و 311ص :3100دولت مرکزی را هم به کردها اختصاص دهد )باقری، 
سّنی در عراق از فروپاشی دولت جلوگیری کرده است، اما این ائتالف در راستای حقوق مدنی و برابری 

هایی روبرو ساخته  کّلیت جامعه عراق هنوز تحکیم نیافته و مسیر دموکراسی مبتنی بر اجماع را با دشواری
 است. 

 در توزیع قدرت بندی . عدم توجه به اصل سهمیه7-7

 و مراجع اعتراض و یمالکنوری  عملکرد دولت به نسبت کرد و یسنّ  یها گروه اعتراض شیافزا
 ریدرگ را یمالک دولت ز،یبرانگ بحث یانتخابات یبرگزار و دولتاین  عملکرد به نسبت عهیش گرید یها گروه

(. نوری مالکی با اتکای به حمایت ایران بدنبال مهار تاثیر 31ص :3101 ،یاکبر)کرد  یقیعم بحران
مالکی به تدریج مخالفان سّنی خود را  0833در سال  (Alami, 2017: p.9)نیرومند مقتدی صدر بود 

ها حمایت  مداران اهل تسّنن را به شدت تحت فشار قرار داد. داعش نیز از شکایت آن تهدید کرد و سیاست
آمیز را سرکوب کرد  بینند. مالکی حتی اعتراضات مسالمت وامع سّنی در عراق آزار میو ادعا نمود که ج

(Hashemi, 2016: p.5بر این اساس سهمیه .)  بندی و تقسیم برابر قدرت که از ارکان نظریه دموکراسی
 های نخستین پس از سقوط صدام حسین جدی گرفته نشد. مبتنی بر اجماع است، در سال
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 شوب خارجی. محیط پر آ7-0

 گشود. تالش کشور این سیاسی تاریخ در را جدیدی فصل 0881 مارس در آمریکا توسط عراق اشغال
 یزمان مقطع در خصوص به فارس جیخل در یرانیا ضد ائتالف جادیا یبرا یا فرامنطقه یها قدرت و کایآمر
 در انیعیش دنیرس قدرت به و عراق در میرژ رییتغ .(Ottaway, 2009: p.5) آشکار بود عراق اشغال از بعد

 جیخل در قدرت موازنه رییتغ و رانیا یاسالم یجمهور یا منطقه نفوذ و قدرت شیافزا باعث کشور، نیا
 تحرک باعث ،یا فرامنطقه یها مخالفت و ها تالش بر عالوه مسأله نیا شد. کشور نیا نفع به فارس
 و منطقه سطح در دیتهد عنوان به رانیا دادن نشان یبرا یسعود عربستان یسو از خصوص به یا منطقه
 به توجه با 0831 تا 0831 های سال در (. عربستانGause, 2007: p. 6) نیز گردید عمده یها یساز موازنه

 استان در معنوی و مادی گذاری سرمایه با عراق، سعی کرد استان االنبار در ها بعثی و ها تروریست حضور
 با .گردد تخلیه عراق نظیر غیرهمسو کشوری در و از عربستان خارج در القاعده مخرب توان االنبار،

 به کشورهایی تحوالت این التهابات انتقال ضمن کرد سعی ،اسالمی بیداری موسوم به نهضت گیری شکل
 )داعش( شام و اسالمی عراق دولت نظیر تروریستی های گروه تدریجی تسلیح به ،سوریه و عراق نظیر

 . (311ص :3101میرکوشش،  و آباد )صادقی اول، نقدی عشرت زند دست
المللی یافت. دستگاه اطالعاتی این  عراق، کمک ترکیه نیز به این گروه بازتاب بین در حمله داعش به

کشور عامل تأمین مهّمات مورد نیاز گروه تروریستی داعش در تصرف شهر موصل بود. نقشه حمله به 
های  زیر نظر دستگاه اطالعاتی ترکیه و در یکی از هتل 0831دوم مارس  فوریه تا 00موصل در تاریخ 

استانبول ترسیم شد و دستگاه اطالعاتی ترکیه قبل از هجوم داعش به موصل مهّمات الزم را برای این گروه 
 (. 311-310ص :3101فراهم آورد )زوار جاللی و بهمنی جاللی، 

های پس از سرنگونی صدام بوده است. هدف ایران  دولتجمهوری اسالمی ایران همواره حامی 
ران همانند حکومت یمخالف ا یمیس رژیکا از عراق، ممانعت از تأسیتضعیف و خروج نیروهای آمر

 ،یقاسم)ران بود یا یعیعه در صحنه عراق به عنوان متحدان طبیش یها  گاه گروهین و ارتقاء جایصدام حس
 داشت و عراق در داعش سرکوب در را نقش مؤثرترین نایرا اسالمی . جمهوری(11ص :3100

 0831بدیل شهید سرلشکر قاسم سلیمانی در سال  حشدالشعبی به همراه نیروهای مسلح عراق و با نقش بی
گیر و به شکست کشاند و در استقرار نظم و امنیت و پایداری دولت مرکزی و اقلیم  داعش را زمین

ای و  ای و منطقه های فرامنطقه کرد. بنابراین، منافع متعارض دولت خودمختار کردستان نقشی فعال بازی
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ثباتی سیاسی در عراق را  های مستقر در عراق، دخالت این کشورها را تسهیل و بخشی از بی شکنندگی دولت
 به دنبال داشت.

 . عراق در جستجوی ثبات سیاسی: دموکراسی مبتنی بر اجماع 0

 ها و اهل تسنّن در نظام سیاسی عراق پساداعش. تقویت ائتالف شیعیان، کرد0-0

 به 0881 سال پارلمانی انتخابات مهم، نهادهای برخی گیری شکل و اساسی قانون تصویب از پس
 و سیاسی شگرف تحوالت بروز موجب اخیر، دهه چند طی در عراق آزاد انتخابات نخستین عنوان

 به شیعی های گروه پیوست، ورود وقوع به انتخابات این در که مهمی مسئله شد. کشور این در اجتماعی
 کشور، جمعیتی ساختار در عددی اکثریت از برخورداری رغم علی که امری بود؛ عراق در قدرت ساختار

 سیاسی (. رفتار0ص :3101نشین، بشیری و علیزاده،  بودند )قربانی شیخ محروم آن از چندین دهه برای
 تمامی دربرگیرنده دموکراتیک ساختارهای و نهادها تحکیم برای تالش در عراق، شیعی رهبران و ها گروه
 :3100 است )باقری، صدام از پس عراق در امنیت و ثبات یکپارچگی، حفظ همچنین و های عراقی گروه
 (. 318ص

 قانون از اسالمی حمایت حزب با جدید سیاسی روند در عراق های سّنی فزاینده و تدریجی مشارکت
 تدریج به و شد آغاز پارلمانی در انتخابات ها گروه از تری وسیع بخش مشارکت سپس و جدید اساسی

 مالکی، اول دولت دوره در سّنی های گروه. یافت مخالف کاهش جوی ستیزه های گروه از ها سّنی حمایت
 دفاع مانند هایی وزارتخانه و داشتند اختیار در را وزیری نخست و جمهوری معاونت رئیس و پارلمان ریاست

 0880 سال در عراق شوراهای استانی انتخابات در همچنین عراق های سّنی. گرفتند خود کنترل در را نیز
 پارلمانی انتخابات در قدرت ساختار و سیاسی عرصه در سّنی اعراب داشتند. مشارکت ای گسترده حضور

 عراق سّنی سوی اکثریت جامعه از جدید سیاسی نظام پذیرش دهنده نشان که شد بیشتر هم باز 0838سال
های تروریستی چون القاعده،  (. شکست داعش و محکومیت جهانی گروه313ص :3100)باقری،  است

 تر ساخته است.  اعراب سّنی عراق را در وفاداری به روند دموکراتیک توزیع قدرت در عراق مصمم
 در سیاسی در قدرت آنان مؤثر مشارکت موجب چشمگیری نحو خودمختاری به به کردها دستیابی

شوند، بلکه با اعطای  امروزه کردها نه تنها بخشی از حاکمیت عراق محسوب می است. شده عراق
خودمختاری در قانون اساسی عراق، برخی از اهداف تاریخی کردها عملی شده و نقش ژئوپلیتیک کردها 

 هرگونه کردستان، ائتالف خصوص به کرد، های گروه در صحنه سیاسی عراق تقویت شده است. برای
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برآورده  چگونگی به دولت، تشکیل و سیاسی عرصه در ها گروه سایر با همکاری ائتالف و برای طراحی
 کردی، و خودمختاری فدرالیسم منافع، این جمله از دارد. بستگی کردی منافع و ها خواسته تأمین و شدن

 سیاسی مناصب کسب و کردستان به اقلیم کرکوک مانند کردی مناطق الحاق مرگ، پیش نیروهای تقویت
 (. 311ص :3100است )باقری،  جمهوری ریاست پست مانند

کند. نظریه  بنابراین، ائتالف بزرگ بین شیعیان، اهل سّنت و کردها، روز به روز عمق بیشتری پیدا می
که شیعیان، اهل  دموکراسی مبتنی بر اجماع فرایند تحوالت سیاسی دو دهه گذشته در عراق نشان داده است

کدام به تنهایی و با حذف دیگری  سّنت و کردها از یک وتوی متقابل در برابر یکدیگر برخوردارند، یعنی هیچ
قادر به تشکیل نظام سیاسی در عراق نبوده و بلکه قادر به نظارت مطلق بر نظام سیاسی نیستند. با این وجود 

پس از شکست داعش ضرورت بیشتری پیدا کرده است، اما  اگرچه ائتالف سه گانه شیعه، سّنی و کرد بویژه
 های بیشتری است. تحکیم این همگرایی نیازمند ارتقاء فرهنگ سیاسی مدنی و مستلزم تالش

 گیری نظام حزبی در عراق . شکل0-2

آمیز بویژه نزد اکثر احزاب برجسته عراق،  شناسایی متقابل احزاب و توافق بر سر مبارزه مسالمت
 ها در مدیریت یک کشور بحران زده است. دهنده اجماع آن نشان

 هستند عراق یائتالف مل ،عراق یهنیائتالف م، ائتالف دولت قانوندر درون شیعیان احزاب شامل 
دچار انشعاب شد و عمار حکیم جریان حکمت را عراق  یاسالمانقالب  یمجلس اعال(. 3101)البرز، 

با عنوان سائرون در  ان صدر کهی(، جر13ص :3100 ید،)پورسع یتشکیل داد. حزب دعوت اسالم
های سیاسی عراق بدست آورد.  مجلس عراق بیشترین کرسی را در بین گروه 0803و  0830انتخابات 

ها از عراق یکپارچه، درجه باالیی از خودمختاری داخلی  بنابراین، تنوع حزبی در درون شیعیان و حمایت آن
 دهد. ک در مدیریت کشور عراق را نشان میو اقبال به رویکرد دموکراتی

سران  یعراق و برخ یجبهه توافق عراق متشکل از حزب اسالم در درون اهل سّنت احزاب شامل
به رهبری خامس الخنجر، اتحاد « ائتالف العزم»به رهبری محمد الحلبوسی است.  «تقدم» ائتالف ،لیقبا

(، 3188کند )ازکات،   می پارلمان پیشین آن را رهبریپروژه نجات ملی که اسامه النجیفی رئیس »سوم 
 رقابت سیاسی دارند.

 تغییر کردستان، جنبش میهنی ، اتحادیهحزب دموکرات کردستان عراقدر اقلیم کردستان احزاب شامل 
 جنبش عراق، حزب کردستان اسالمی جماعت کردستان، حزب اسالمی اتحاد گوران، حزب جنبش یا
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 عراق، جبهه کردستان کمونیست کردستان، حزب دموکرات سوسیالیست حزب ،عراق کردستان اسالمی
آشوری، فعالیت دارند )نیکفر،  سریانی کلدانی ملی ترکمن، مجلس دموکراتیک جنبش عراق، های ترکمن

(. احزاب متنوع و متعددی که در میان شیعیان، 01-03ص :3101آبادی،  زمانی دادانه، شفیعی سیف
هایی از تنوع عالیق سیاسی و درجه باالیی از خودمختاری در درون  اند، نشانه شکل گرفتهها و کردها  سّنی
های گوناگون با فرهنگ خاص، حکایت از اجماع نخبگان  گانه است که ضمن نمایندگی فرقه های سه گروه

 آمیز بوده که خود های خشونت آمیز و تالش برای کاهش کشمکش فردی و گروهی برای رقابت مسالمت
 یکی از اصول دموکراسی مبتنی بر اجماع است.

 اهلل سیستانی نقش فراحزبی و دموکراتیک آیت. 5

د بر حفظ وحدت و منافع ملت و کشور عراق، یالله سیستانی در جریانات سیاسی عراق با تاک آیت
حل  ن راهیترگفتگو را به ید داشتند. ویملت عراق تاک یرا مطرح نکرده، بلکه رو یعه و سنّ یگاه بحث ش چیه

(. ایشان ضمن 301ص :3100، یداند )قاسم  یعه در عراق مین اهل سّنت و شیحل اختالفات ب یبرا
ز یاز، تحت اشراف سازمان ملل جایها را در صورت ن  گران، وجود آن اشغال یروهایاعتقاد به خروج ن

منافع ملت و کشور عراق،  حفظ ی، در راستایستانیالله س تید آیگر از اصول مورد تاکید یکیداند.   یم
گاه بحث  چیدهند، و ه  ید قرار مین اصل را مورد تاکیخود ا یها  هیانیشان مدام در بید بر وحدت است. ایتاک
حل  یحل برا ن راهیگفتگو را بهتر ید دارند. ویملت عراق تاک یرا مطرح نکرده، بلکه رو یعه و سنّ یش

عراق، خواستار حضور  یشان در نشست مجمع ملیداند. ا  یعه در عراق مین اهل سّنت و شیاختالفات ب
 سوی از شده صادر های بیانیه به نگاهی ن کشور شد. باینده ایو دولت آ ین قانون اساسیاهل سّنت در تدو

 حل و ها عراقی اکثر آیینی وحدت ها، عراقی برای عراق کند: می خودنمایی مولفه سه مورد عراق، در ایشان
  راه سوم مذهب و مولفه بر دوم گرایی، مولفه ملی بر نخست مولفه آمیز اختالفات. مسالمتفصل  و

(. از منظر نظریه دموکراسی 011: ص3188است )ربانی، شیرخانی و کیانی،  ها از اختالف رفت برون
ن سه الله سیستانی، وحدت ملی عراق و برقرای توازن در توزیع مناسبات قدرت بی مبتنی بر اجماع، آیت

  داند. آمیز راهگشا می های مسالمت گیری از ابزار گفتگو و شیوه جمعیت، شیعه، سّنی و اکراد عراق را با بهره

 ها و اجماع نخبگان ای از رقابت دموکراتیک ائتالف انتخابات پارلمانی نمونه. 5-0

زدهم دسامبر )پان 3101آذر  01اولین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم صدام، در 
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رهبری ابراهیم الجعفری توانست بیش از   در پایان این انتخابات، ائتالف ملی عراق به. ( برگزار شد0881
این نخستین انتخابات آزاد پارلمان عراق پس از  .و پیروز شود داده درصد آراء را به خود اختصاص 13

 یعنی انتخابات، دو حزب اصلی ُکرددر این  تدوین قانون اساسی این کشور بعد از سقوط صدام بود.
جبهه توافق  .کنند کسب کرسی 11 توانستند نیز عراق کردستان دموکرات حزب و کردستان میهنی اتحادیه

 کرسی را به دست آورد. 33کرسی و شورای گفتگوی ملی عراق نیز  11ی، عراق متشکل از چند حزب سنّ 
ها به احزاب و  کرسی کسب کرد و بقیه کرسی 01ائتالف میهنی عراق تحت رهبری ایاد عالوی نیز 

عراق  ت( هم رئیس پارلمانمحمود المشهدانی از حزب التوافق )اهل سنّ  های دیگر تعلق گرفت. شخصیت
 .شد

( برای 0838)هفتم مارس  3100اسفند  31دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی صدام در 
کرسی در  03رهبری ایاد عالوی با   انتخابات ائتالف العراقیه بهدر این  .نماینده برگزار شد 101تعیین 

کرسی در جایگاه  00وزیر عراق با  رهبری نوری المالکی نخست  ائتالف دولت قانون به، جایگاه نخست
کرسی در جایگاه سوم و فهرست اتحاد  18مجلس اعال و جریان صدر با  متشکل ازدوم، ائتالف ملی عراق 

پس از پایان  کرسی در جایگاه چهارم قرار گرفتند. 11حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با  دو شاملکردستان 
وزیر انتخاب  عنوان نخست  عنوان رئیس جمهوری و نوری المالکی هم به  این انتخابات، جالل طالبانی به

  عهده گرفت. شدند. اسامه النجیفی از فهرست الوطنیه ریاست پارلمان را به
 011بیش از  ( برگزار شد.0831آوریل  18) 3101اردیبهشت  38ات پارلمانی عراق سومین انتخاب

در این انتخابات، ائتالف دولت قانون به  کرسی با هم رقابت کردند. 100حزب و جریان عراقی برای کسب 
حیدر   پس از برگزاری این انتخابات،  .همراه ائتالف ملی عراق دولت ائتالفی تشکیل داد پیروزی رسید و به

عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند. سلیم الجبوری هم رئیس  وزیر و فؤاد معصوم به عنوان نخست العبادی به
 پارلمان شد.

( 0830می  30) 3101اردیبهشت  00عضو در  100چهارمین انتخابات پارلمانی عراق برای انتخاب 
تروریستی داعش بود. در این نخستین انتخابات سراسری پس از شکست کامل گروه این  .برگزار شد

رهبری هادی العامری و ائتالف النصر  رهبری مقتدی صدر، ائتالف الفتح به انتخابات ائتالف سائرون به
عنوان  به عادل عبدالمهدی  پس از برگزاری انتخابات،  رهبری حیدر العبادی به ترتیب اول تا سوم شدند. به

وری عراق انتخاب شدند. محمد الحلبوسی هم رئیس عنوان رئیس جمه وزیر و برهم صالح به نخست
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درصد  1/11(. مشارکت سیاسی در این انتخابات بسیار پایین بود، 3188 ،زاده تقی) پارلمان عراق شد
ها هم واقعی نبودند.  درصد در بغداد، برندگان واقعی مشخص نبودند، ائتالف 11مشارکت در کل کشور و 

در و ائتالف هادی العامری بودند، خارج از ساختار سیاسی موجود در واقع برندگان که از ائتالف ص
 . (Odriscoll, 2018: p. 6)بودند

(، پارلمان این کشور به منظور آرام کردن 0830)اکتبر  3100پس از اعتراضات مردم عراق در مهر 
مصطفی الکاظمی  معترضان، ارائه قوانین جدید انتخابات و برگزاری انتخابات زودهنگام را وعده داد.

مهر  30های سیاسی تاکید کرد: انتخابات در  عراق پس از برگزاری نشست با فراکسیون جدید وزیر نخست
براساس آمار کمیساریای عالی مستقل انتخابات، در انتخابات  ( برگزار خواهد شد.0803اکتبر  38) 3188

کنند که  حزب رقابت می 380ن انتخابات در ای شتند.ائتالف انتخاباتی حضور دا 03پنجم پارلمانی عراق، 
 11 با صدر جریان ،تایج اعالم شدهنطبق (. 3188 ،زاده تقی) ها هستند ها، درون ائتالف مورد از آن 10

 پارلمان، رئیس الحلبوسی، محمد رهبری بهتقدم  گرفت. قرار نتایج صدر در پارلمان کرسی 100 از کرسی
 در کرسی 11ائتالف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، با گرفت.  قرار دوم رتبه در کرسی 11 کسب با

اتحادیه میهنی کرسی، 31 الفتحائتالف کرسی،  10 حزب دموکرات کردستان عراق است. سوم رتبه
کرسی را به خود اختصاص دادند. سایر  18نمایندگان مستقل کرسی و  31 عزمائتالف کرسی،  31کردستان 

میزان مشارکت در  ،کمیسیون انتخابات عراقکرسی مجلس را بدست آوردند.  0 تا 3احزاب هر کدام بین 
 (. 3188اعالم کرد )زالی، درصد  11 را انتخابات پارلمانیاین 

 سه از یک تقریبا  هیچ که است شده تنظیم ای گونه به کشور این اساسی قانون و عراق انتخاباتی قوانین
بود.  نخواهند تنهایی به تشکیل حکومت برای مؤثر اکثریت احراز به قادر سّنی و کرد شیعه، اصلی گروه

 های زنی چانه و ها رایزنی انتخابات، قطعی شدن نتیجه روشن از پس گذشته، های انتخابات تجربه به بنا
 طول به ها ماه بسا چه و ها هفته است ممکن دولت، تشکیل سر بر برای توافق پارلمان اصلی های ائتالف

نیز از این قاعده مستثنی نیست و این به نوعی نشانگر وتوی نامرئی  0803پارلمانی  انتخابات بینجامد.
دهد یک قوم یا گروه به تنهایی حاکم بر سرنوشت  های بزرگ قومی و مذهبی است که اجازه نمی ائتالف

 ملت عراق گردد و با اصل تقارن و وتوی متقابل دموکراسی اجماعی منطبق است. 

 اساسی عراق نمایی از دموکراسی مبتنی بر اجماع . قانون5-2

د مردم عراق ییگذاشته شد و به تأ یپرس به همه 0881اکتبر  31عراق در  یقانون اساس یینسخه نها
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عدالت  یین قانون برپایل شده است. در مقدمه ایماده تشک 311فصل و  1مقدمه،  3ن قانون از ید. ایرس
مردم و  یاسیس یها  یز حفظ آزادیض و نیق به دور از ترس و تبعمردم عرا یاحقاق حقوق انسان یبرا

 یاسین ماده، نظام سید قرار گرفته است. در ذیل همیمورد تأک یه اصول شهروندیبر پا یگسترش روح برادر
 ک و فدرال اعالم شده است. ی، دموکراتیدر عراق جمهور

چ یاعالم شده است که ه یگذار قانون یدولت و منبع اصل ین رسمیکم، اسالم دین ماده بخش یدر دوم
مسلح عراق شامل  یروهایب شد. در ماده نهم آمده است که نید در تعارض با اسالم تصوینبا یقانون وضع

ده مردم است و یو برگز یمدن یتیاز جامعه عراق بوده و تابع حاکم یبخش یتیو امن ینظام یروهایارتش و ن
نه سازد و یساالر را در عراق نهاد ن مردمیط نویکوشد شرا  یاصل م نیحق دخالت ندارند. ا یاسیدر مسائل س

و  یان دهد. بخش دوم به حقوق اساسیشه پایهم یبرا یو حزب یت کودتاگران نظامیبه دوران حاکم
ن ماده آن آمده است که مردم عراق در مقابل قانون برابر هستند و یپردازد و در نخست یم یهمگان یها  یآزاد

ان یض میآورد و هرگونه تبع  یبه وجود نم یگونه برتر چیت، رنگ و مذهب و اعتقاد هید، قومت، نژایجنس
سخن و حق  ی، آزادیرأ ی، آزادیها و کرامت انسان  یاز آزاد یو پاسدار یبانیمردم خالف قانون است. پشت

د یعبادت مورد تأک یو آزاد یمدن یها و نهادها  ل انجمنیز و تشکیآم مردم در اعتراض و تظاهرات مسالمت
ه استقالل و تکامل یه بر پاییه و قضایت در عراق از سه قوه مقننه، مجرین فصل است. حاکمیا یگر بندهاید

 (. 311-311ص :3101دوست،  ی؛ نادر3100 ل شده است )قانون اساسی عراق،یتشک
ساالرانه  ترقی و مردمم یا  بوده که به آن چهره ییها  یژگیو ین عراق داراینو یدر مجموع قانون اساس

از  یریگر، به منظور جلوگیکدیگانه بر  سه یک قوا با نظارت قوایاصول تفک ییده است. شناسایبخش
، نظام پارلمانی، اصول مدنی و دموکراتیک، با تاکید بر مشارکت همه شهروندان عراقی، تایید ییاقتدارگرا

جدایی ارتش و نهادهای امنیتی از سیاست، احترام های سیاسی و مذهبی، تصریح بر  نظام فدرالی و آزادی
المللی و... بسترساز قابل اطمینانی برای نیل به دموکراسی مبتنی بر  به حسن همجواری و قواعد حقوقی بین

 اجماع است.

 بندی قدرت در ساختار سیاسی عراق . سهمیه5-7

یه دموکراسی مبتنی بر اجماع مثابه اساس نمایندگی سیاسی، از اصول مهم نظر بندی قدرت به سهمیه
 تشکیل است. ساختار سیاسی عراق متأثر از ترکیب قومی و مذهبی آن کشور بر این مبنا قوام یافته است. با

 خواهد شیعیان به نزدیک سنبی عرب یک شود که انتخاب پارلمان رئیس یک باید نخست دایم، پارلمان
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 احتمال به که شوند می برگزیده یو دو دستیار و جمهور رئیس سپس و پارلمان یها رئیس نائب و بود،
وزیری نیز که مقام اصلی  (. نخست318ص :3101دوست،  یاست )نادر کرد یفرد جمهور رئیس بسیار

 اجرایی کشور است، در اختیار شیعیان خواهد بود.
 در. وجود دارد نیز ها( )استان محلی سطح در ملی، سطح بر عالوه ها، پست بندی سهمیه نظام
)زارعان، معدنی و  دارد وجود کردی درون و سّنی درون شیعی، درون های رقابت استانی، شوراهای

بندی  عراق نیز نوعی سهمیه ینفت یدرآمدها عیتوز نحوه(. در خصوص 301-301ص :3101 الدین، تاج
 استخراج گاز و نفت امور اداره سئولم فدرال دولتکه  دارد دیتأک قانون اساسی 338ماده لحاظ شده است.

 به حاصل یدرآمدها تا است دکنندهیتول یها استان و یا منطقه یها دولت همراه به ،یفعل یها از چاه شده
 هر مشخص یها دوره سهم و شود میتقس کشور سراسر یتیجمع عیتوز با متناسب و منصفانه صورت

 یها بخش متوازن توسعه تا شود نییتع است، کرده افحاج آن حق در سابق میرژ و شده متضرر که منطقه
قانون اساسی که  0طبق اصل  . عضویت در نیروهای مسلح و سازمان امنیتیگردد نیتضم کشور مختلف
ی بدون هرگونه تبعیض ،حضور همه اقشاربه صورت متوازن و با  ،رود شمار می های ملت عراق به از مؤلفه

کید قرار گرفته است بندی و تقسیم قدرت به  بنابراین، اصل سهمیه(. 3100)قانون اساسی عراق،  مورد تأ
های اصلی نظام سیاسی رعایت شده است. ضمن اینکه جایگاه  صورت نسبتا  متوازن در نهادها و سازمان

 ها یکسان در نظر گرفته شده است. ها و اقلّیت ها و قومّیت قانون برای همه گروه

 کنترل بیشتر بر نیروهای شبه نظامی . تقویت اعتبار دولت مرکزی عراق بعد از داعش و 5-0

 نظامی در فضای سیاسی، هم های شبه فعالیت گروه 0831دسامبر  0پس از شکست داعش در 
های سیاسی بود و هم زمینه را برای  گرایی اقوام و احزاب و گروه مغایر با قانون اساسی عراق و فرایند هم

ساخت. بنابراین، دولت مرکزی بدنبال کنترل  میبار فراهم  های خشونت ها و گسترش تنش حساسیت گروه
 پاکسازی راستای مرکزی در دولت گسترده آمیز بود. در این جهت عملیات ای مسالمت این نیروها به شیوه

 کردند اعالم طرف آتش بس دو سیستانی، الله آیت وساطت با و انجام شد مسلح از عناصر جنوب مناطق
 کرد )ستوده اعالم حائری و الله سیستانی آیت به را جیش المهدی انحالل ای بیانیه در صدر مقتدی و

وزیر سابق نتوانست به آسانی از شّر  (. با این وجود حیدرالعبادی نخست11ص :3100 و بدرآبادی،
ها را در درون نیروهای نظامی موجود عراق متحد سازد  نظامی قدرتمند خالصی یابد یا آن نیروهای شبه

(Mansour & Faleh, 2017: p. 10)و نظامی  . هدف العبادی تاثیرگذاری بر وضعیت خودمختار نیروهای شبه
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 (Ibid: p. 21).ها را تحت کنترل دولت درآورد مردمی بود تا بتواند آن
 بوده رو روبه عمده چالش دو با تأسیس، ابتدای نظامی از حشد الشعبی به عنوان یکی از نیروهای شبه

 و مخالفت دوم، عراق؛ رسمی امنیتی و نظامی نیروهای با قانونی تعارضات نخست، چالش :است
 که شد تأسیس جهاد فتوای از بعد حالی در حشد الشعبی .کرد و سّنی های گروه برخی احساس نگرانی

چارچوب قانون،  از خارج نظامی شبه های گروه اساسی، تشکیل قانون 0ماده  3از بند تبصره ب مطابق
 داشت، مناسبی قانونی توجیه اضطرار شرایط در حشد الشعبی تشکیل اساس، اگرچهممنوع است. بر این 

است.  کردها و ها سّنی گیری بهانه از جلوگیری برای الزم فاقد مبنایی داعش، خطر دفع و اضطرار رفع با اما
 اعضای رأی به 0831 در سال «آن تابع نیروهای و حشد الشعبی هیئت» قانون موانع، این رفع به منظور

حشد  هیئت قانون» نام با محتوا و عنوان با اصالح جدید قانون نویس پیش سرانجام و شد گذاشته مجلس
 بخشی از به عنوان حشد الشعبی قانون، این ماده یک بر اساس رسید. تصویب به مجلس در «الشعبی

 با مرتبطو  نظامی مستقل تشکیالت یک قالب در و شد شناخته به رسمیت عراق مسلح نیروهای
 (. 01-00ص :3100 رسید )ستوده و بدرآبادی، ثبت به وزیر( نخست(کل قوا  فرماندهی

مرگ هنوز مورد اختالف اربیل و بغداد است. کردها معتقدند که براساس توافقاتی  موضوع نیروهای پیش
روهای مرگ با اینکه تحت ساختار نی صورت گرفته است، نیروهای پیش 0881تا  0881های  که طی سال

مسلح عراق هستند، باید تحت فرماندهی رئیس اقلیم کردستان عراق باشند، اما دولت عراق تاکید دارد که 
ها بر عهده فرمانده کل قوا،  مرگ باید بخشی از نیروهای مسلح عراق بوده و فرماندهی آن نیروهای پیش
(. بنابراین، دولت مرکزی 3811ص :3101فرد و کریمی،  وزیر عراق باشد )پورفرد، پیشگاهی یعنی نخست

مرگ کرد را تحت نیروهای مسلح  درصدد است تا با اقتدار بیشتر، بخشی از حشد الشعبی و نیروهای پیش
 سازماندهی و کنترل کند.

های تقویت  ترین نشانه خواهی در کردستان عراق توسط دادگاه فدرال از مهم پرسی استقالل ابطال همه
(، 0831در اوج شکوفایی بود، اما با ظهور داعش ) 0831ین منطقه تا سال ااقتدار دولت مرکزی بود. 

سپتامبر  01کردها با حکومت مرکزی عراق بر سر بودجه و مناطق مورد مناقشه دچار اختالف شدند و در 
 به استقالل از عراق بود درصد کردها 01حدود  ای برگزار کردند که نتیجۀ آن، رأی مثبت  پرسی همه 0831

 (.3813ص :3101 فرد و کریمی، فرد، پیشگاهی)پور
در میان احزاب کردستان، احزاب گوران، حزب جماعت اسالمی کردستان، جبهه ترکمانی عراق و 
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پرسی مخالف بودند. فقط حزب دموکرات بارزانی، حزب  برخی سران اتحادیه میهنی کردستان عراق با همه
پرسی بودند )نیکفر، زمانی دادانه،  موافق برگزاری همهتر  اتحاد اسالمی کردستان و برخی احزاب کوچک

انقالب در  رهبرها در سطح کشورهای منطقه شدید بود. در ایران  (، اما مخالفت3101 آبادی، شفیعی سیف
را که  یانت به منطقه دانستند. اردوغان هم کشوریرا خ یپرس همه ،هیترک یس جمهوریئر« اردوغان»دار با ید

ج آن را یو نتا یپرس ن همهیکا و اروپا اینامشروع اعالم کرد. آمر ،ل شودیتشک یپرس ن همهیجه ایاساس نت بر
 یبغداد گفتگوها ید کردند. دولت مرکزیکأعراق ت یت ارضیت از تمامیمحکوم و بر ضرورت حما

موثر بر تحوالت آغاز کرده بود. بستن  یروهایگر نیگان و دیبا همسا یه دولت بارزانیتنب یرا برا یا فشرده
ان یو پا یمرکز یمال یها م کردستان، قطع کمكیاقل ید مرزهایه، کنترل شدیمانیل و سلیارب یها فرودگاه

م بود. مجموع عوامل یاقل یها یه بلندپروازیبغداد عل یهیجه تنبینفت، نت یها ل بر چاهیط اربدادن به تسلّ 
ك یبامداد ششم آبان ماه به فاصله  یبارزان. کرد ینینش را مجبور به عقب یمسعود بارزان ،یو خارج یداخل

ل محقق شد. یمذاکره با ارب یق و شرط بغداد برایتعل یپرس داد. همه ءاستعفا ،رفراندوم یاز برگزار بعد ماه
و  یرقانونیم کردستان را غیاقل یپرس همه یدادگاه فدرال با صدور حکم یالدیم0831نوامبر 08سرانجام 

 (. 3101)واحدی،  دانست یبرخالف قانون اساس
 شناخت هدف با منطقه نیا در شفاف یسرشمار بر قانون نیا 311 ماده ،کرکوك مسئله خصوص در

 صیتشخ یبرا مناقشه مورد یها بخش گرید و آن در یپرس همه یبرگزار نیهمچن و آن یتیجمع بیترک
 به تاکنون ،یپرس همه نیا .است کرده دیتأک 0881 سال دسامبر کمی و یس تا حداکثر شهروندان اراده
: 3100است )پورسعید،  نشده جامان ،یا منطقه گرانیباز و یعراق اقوام گرید لیتما عدم و یاسیس لیدال
 (.301ص

سیاست خارجی متوازن دولت مرکزی عراق پس از شکست داعش نیز بر افزایش اقتدار و اعتبار دولت 
سیاست بغداد در مواجهه با سه قدرت منطقه غرب آسیا، یعنی تهران، آنکارا و ریاض، مرکزی داللت دارد. 

های اخیر با سه کشور ایران، ترکیه  های اقتصادی که عراق در سال نامهمفاهمتوازنی را در پیش گرفته است. ت
شور برای ارائه گواهی بر تالش این کوزیر عراق به ایران و عربستان،  و سفر نخست و عربستان منعقد کرده

 تصویری متوازن از رفتار سیاست خارجی خود است. 
 وزیری کاظمی یکی از اهداف دولت عراق در زمان نخست در راستای پیگیری سیاست خارجی متوازن،

های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست، که در چند ماهه  تالش برای بازیابی نقش عراق در بین قدرت
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با « ای حمایت از عراق منطقه کنفرانس»برگزاری  وگری بین ایران و عربستان  انجیگذشته با تمرکز بر می
با ایجاد توازن در  سعی داشته استعراق  .المللی انجام گرفت ای و بین های منطقه هدف تقویت همکاری

ی خود را نیز های امنیتی و سیاس ه دارد تا بتواند چالشاراضی نگ حدیهر دو را تا  ،ایران و آمریکا با ارتباط
های  (. بنابراین، دولت عراق درصدد است تا به منظور کاهش تنش3188)عبدی،  بدین روش کاهش دهد

های دوران اشغال  سو و اتخاذ توسعه اقتصادی و فائق شدن بر مشکالت و نابسامانی های داخلی از یک گروه
های تاثیرپذیری بغداد از  و به شائبه از سوی دیگر، در روابط خود با کشورهای منطقه توازن برقرار نموده

 ای پایان دهد.  ای و فرامنطقه های منطقه های قدرت سیاست

 . آرامش در محیط پر آشوب خارجی5-5

از رویدادهای مهم عراق پساداعش، خروج نیروهای نظامی آمریکا طبق توافقات انجام شده بین دو 
گونه تغییری به اجرا  و بدون هیچ 0880توافق سال  این خروج مطابق باکشور عراق و ایاالت متحده بود. 

 ایاالت نیست، بلکه صرفه به مقرون آمریکا برای دیگر آسیا، غرب در جانبه همه حضور .درخواهد آمد
کردی  مقدم، ببرد )حیدرپور، جاودانی بهره منطقه فضای کنترل برای دیگری های از روش باید متحده

ی آمریکایی از عراق، گام دیگری در جهت ثبات سیاسی در عراق (. خروج نیروها001ص :3188کالک، 
 گونه مشروعیتی را به افکار عمومی عراق و همچنین مرجعیت مذهبی در عراق هم هیچشود.  محسوب می

 حضور نیروهای آمریکایی در عراق نداده بودند. 
 آن پیامدهای است؛ زیرا نگران عراق تجزیه در نتیجه خاورمیانه در ثباتی بی گسترش از اروپا اتحادیه

 پرسی همه با دلیل، همین به و داند می خطرناک را اروپا به آوارگان هجوم و تروریسم گسترش مانند
 به عراق، ُکردهای با روابط بهبود برای تالش وجود با نیز کرد. روسیه مخالفت ،0831سال  در استقالل

 مذهبی و قومی های اقلیت خاورمیانه، در مرکزی ایه دولت از حمایت کالن مانند سیاست مختلفی دالیل
 و گرایی گسترش افراط بر عراق تجزیه کننده ثبات بی تاثیرات از نگرانی درونی، پذیری آسیب و داخل کشور

 :3100کند )اسدی و راستگو،  می حمایت واحد عراق از منطقه، در امریکا های سیاست به نسبت سوءظن
 (.311ص

 در عراق کشور این سفارت بازگشایی صدام، از پس عراق برابر در ریاض اولیه تقابلی رویکرد رغم به
 در خصوص ریاض مثبت رویکرد دهنده نشان ،0831 سال در روابط جدی گسترش و 0831 سال در

 سال در کردستان استقالل پرسی همه با مخالفت جمله از عربستان در مواضع رویکرد است. این عراق
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(. بنابراین، شکست داعش، 311: ص3100)اسدی و راستگو،  است نمود داشته به خوبی 0831
ها نداشته و  ای را به این نتیجه رساند که دخالت در عراق، دستاوردی برای آن کشورهای پیرامونی و فرامنطقه

 باید از روند دموکراتیک عراق حمایت کنند.

 گیری نتیجه. 6

مثابه کشوری با ساختار اجتماعی  سیاسی در عراق به فرضیه پژوهش حاضر مسیر دستیابی به ثبات
داند. ارکان این نوع دموکراسی بر اداره حکومت  دموکراسی مبتنی بر اجماع می قومی و مذهبی ناهمگون را

 اساسی اصل عنوان به بندی متقارن، سهمیه اکثریت یا متقابل وتوی توسط یک ائتالف بزرگ، وجود
ی از خودمختاری در هر فرقه برای اداره امور داخلی خود استوار است. نتایج سیاسی و درجه باالی نمایندگی

آمیز احزاب عراقی شیعه، سّنی و کردی،  حاکی از آن است که فعالیت و رقابت آزادانه و همزیستی مسالمت
نهاد  ترین الله سیستانی، برگزاری انتخابات متعدد، مجلس به عنوان مهم گرایانه آیت نقش فراحزبی و تساهل

های مختلف جامعه سیاسی در قدرت، تدوین قانون اساسی نسبتا  متوازن،  ساز، سهیم بودن فرقه اجماع
ای و  ای و تقویت جایگاه منطقه های دموکراتیک، توازن در سیاست خارجی منطقه جامع و مبتنی بر سویه

عنوان سه ائتالف بزرگ جمعیتی المللی عراق و تقسیم نسبی قدرت بین اکراد، شیعیان و اهل تسّنن، به  بین
هایی از برقراری یک دموکراسی مبتنی بر اجماع و توافق است که پس از شکست داعش  عراق، همه نشانه

نظمی و نیل به ثبات سیاسی، مستلزم تحکیم و  تقویت شده است، اما برای گذر از مرزهای خشونت و بی
 عمق بیشتری در درازمدت است. 

به ثبات سیاسی در عراق، دموکراسی اجماعی است، اما ارکان و اصول آن در عراق بنابراین، راه رسیدن 
ای در سطوح  ای و عشیره هنوز تحکیم نشده است، چنانکه فساد سیاسی و اقتصادی، سیطره فرهنگ قبیله

 ای و به مرحله تحکیم نرسیدن زندگی روزمره و کم توان بودن فرهنگ مدنی، مداخله و نقش بازیگران منطقه
کند. هویت ملی عراق بر  بر می ائتالف سه گانه، نیل به ثبات سیاسی از مسیر دموکراسی اجماعی را زمان

محور فرهنگ سیاسی مبتنی بر مدنیت و عالیق شهروندی هنوز توان و قوام کافی پیدا نکرده و ممکن است 
گیری  رار گیرد، اما شکلای ق های قومی و قبیله های سیاسی تحت سیطره خشونت در کوتاه مدت در رقابت

های دموکراسی مبتنی بر اجماع در عراق و استمرار و تعهد نسبی جریانات سیاسی عراق در عمل  زیرساخت
 دهد. انداز نهادینه شدن چنین ساختاری را هرچند در درازمدت نوید می به آن، چشم
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