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چکیده
هاي قومی القوه وقوع اختالفات و تنشبه دلیل تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، ظرفیت ب

ها در در عمدة جوامع وجود دارد، اما ظهور و بروز منازعات قومی به رویکرد دولت
ها و مدیریت و یا سرکوب تنوعات قومی، زبانی، فرهنگی و عواملی همچون ماهیت دولت

ت تنوع ها براي مدیریهایی که دولتاز مهمترین مکانیسم. تجارب تاریخی بستگی دارد
فدرالیسم به مفهوم تمرکززدایی . کنند، فدرالیسم استقومی، زبانی و فرهنگی استفاده می

اما . بندي جغرافیایی، فرهنگی و یا قومی استو اعطاي ادارة امور به مناطق برحسب تقسیم
کارکرد فدرالیسم در کاهش منازعات قومی، الزاما ایجابی و در جهت کاهش این 

بر همین . ر برخی از موارد منجر به تشدید منازعات قومی شده استمنازعات نیست و د
اساس، مسئله محوريِ پژوهش، بررسی تاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی با تاکید بر 

فرضیۀ پژوهش این است که فدرالیسم از طریق ایجاد . منازعات قومی در عراق است
و پذیرش اشتراکات فرهنگی و ساختارهاي بوروکراتیک، توسعۀ احزاب سیاسی، شناسایی 

روش پژوهش، . شودها و منازعات قومی میزبانی موجب محدودسازي و کاهش خشونت
ها و آوري اطالعات مراجعه به دادهتوضیحی ـ تبیینی با استراتژي قیاسی است و شیوه جمع

هاي اطالعاتی و بررسی روند منازعات قومی در عراق دوره صدام اطالعات در پایگاه
. ین و بعد از آن استحس
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مقدمه
سازي بسترهاي مطلوب براي کاهش منازعات از مهمترین اهداف اجراي نظام فدرالی، فراهم

فدرالیسم تمایل به تمرکززدایی . هاي مذهبی و چندقومی استو پذیرش وجود تنوع گروه
عدم یکپارچگی و بافت متنوع و چندقومی جوامع موجب شده است تا . دقدرت از مرکز دار

آمیز اقوام در کنار اي براي ادارة مطلوب جامعه و زندگی مسالمتعنوان شیوهفدرالیسم به
در این میان، تجربه و تاثیر فدرالیسم در جوامع مختلف یکسان . یکدیگر مورد توجه قرار گیرد

ن ایاالت متحده امریکا، فنالند و بلژیک، فدرالیسم سازوکار در برخی از جوامع همچو. نیست
در برخی دیگر از . باشدهاي قومی میبسیار سودمندي براي مدیریت تنوع قومی و تخفیف تنش

هاي قومی را براي هاي گروهجوامع مانند انگلستان و اسپانیا، فدرالیسم نتوانسته است انگیزه
ین تجارب عمدتا در جوامعی است که فرایند دولت ـ ا. یابی به استقالل کاهش دهددست
اند اما تجربه فدرالیسم در ویژه از اواسط قرن نوزدهم طی کردهها پیش، بهسازي را از سالملت

سازي هستند و از طرف دیگر بافت مذهبی و ـ ملتجوامعی که هنوز در آغاز فرایند دولت
کنند از فدرالیسم به ند این جوامع نیز تالش میهر چ. قومی متنوعی دارند، بسیار متفاوت است

هاي قومی و منازعات مسلحانه میان اقوام استفاده کنند اما عنوان مکانیسمی براي کاهش تنش
با . تواند موضوع مهمی براي پژوهش در این جوامع باشدتاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی می

اساسیقانون4مادهبراساساست ویچندمذهبوچندقومیکشوريعراق،اینکهبهتوجه
انتخابخودآیندةحکومتشکلعنوانبهرافدرالیسمدائم،قانون اساسی1مادهوموقت
این پژوهش با روش توضیحی ـ تبیینی و استراتژي قیاسی به تبیین تاثیر فدرالیسم بر .استکرده

قومی در عراق را مورد مطالعه قرار پردازد و در این میان تالش دارد منازعات منازعات قومی می
باشد؟ فرضیه تحقیق این است که سؤال اصلی تحقیق، تأثیر فدرالیسم بر منازعات قومی می. دهد

فدرالیسم از طریق ایجاد ساختارهاي بوروکراتیک، توسعۀ احزاب سیاسی، شناسایی و پذیرش 
. شودنازعات قومی میها و ماشتراکات فرهنگی و زبانی موجب محدودسازي و کاهش خشونت

براي سازماندهی تحقیق ابتدا رویکردهاي نظري دربارة ارتباط فدرالیسم و منازعات قومی بیان 
هاي اطالعاتی همچون شمارش ها و اطالعات موجود در پایگاهشود، سپس با استفاده از دادهمی

ازعات قومی و روند ، تاثیر فدرالیسم بر من2هاي جانبی یکپارچه، پایگاه داده1اجساد عراقی
با توجه به محدوده . شودهاي قومی در عراق بین کردها و اعراب بررسی میکاهش خشونت

، قبل از ظهور داعش 2014زمانی پژوهش، تاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی در عراق تا سال 
1 . Iraq Body Count - www.iraqbodycount.org.
2. Uniform Collateral Data Portal(UCDP) - www.uniformdataportal.com.
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.گیردمورد بررسی قرار می

چارچوب نظري 
بههمچنانساختارينظرازکهقدرتتقسیموخودگردانیة دربارستاايهینظرفدرالیسم 

، ازسیاستمدارانوهادولتتاریخ،طولدر). Riker, 1964: 5(دهدمیادامهخودحیات
دیکتاتوريهايدولتشدنبرچیدهازبعدچندقومیتیهايدولتبازسازيبرايفدرالیسم

عملیاتازپسمریکااتوسطالمللینبینظامینیروهايیرماندهفمثال،براي.اندکردهاستفاده
.استفدراسیون پرداختهیکدر قالبقعرامجدددهیکلشبه2003سالدرعراقيسازآزاد

سویکدر. مبتنی بر دو دیدگاه کلی استو فدرالیسمقومیمنازعهبهراجعهاياستدالل
قومیمنازعاتکاهشوشدنآرامباعثفدرالیامنظیکایجادکهمعتقدندمتفکرینازبرخی

برخی از متفکرین براین باورند که فدرالیسم دیگرطرفیازشود و میقومیتیدچنهايدولتدر
.شودمیقومیمنازعهتشدیدباعث

قومیمنازعاتفدرالیسم و کاهش.الف
هايتنشکاهشباعثمفدرالیسمعتقدندکهراانمتفکرتن ازچندنظریاتبخش،ایندر
است که در 1هاروویتزدونالدپردازاننظریهاینازیکی. دهیممیقراربررسیموردشود،میقومی
قومینظرازشدتبهکهجوامعیبه) 1985(2»مناقشهدرگیرقومیهايگروه«نامبهخودکتاب
. پردازدمیگویانونیجریهنکا،سریالمثلفریقااوکاراییبآسیا،مناطقی ماننددراندهشدتجزیه

. کندمیاستفادهمطالعاتیموردیکعنوانبهنیجریهدرقومینبیوالنیطمنازعاتازوي
ومنازعهتوقفبرايها دورهاینطیدرکهپردازد میمتفاوتیسازوکارهايبه تعریفهاروویتز
یاایالتیبیشترخودمختاريعطاياسازوکارها،اینازیکی.اندشدهکارگرفتهبهقومیخشونت

سال ازاستقاللباهمراهکهی بحرانآغازدرمثال،براي. استنیجریهقومیهايگروهبهايمنطقه
برقومیقبایلترینبزرگکهند شدتقسیمناهمگنبزرگمنطقهسهبهکشور،شدشروع1960

، نفرمیلیونیکازبیشمرگینهمچنوداخلیجنگت،خشون،1983سال تا. بودندمسلطآنها
بهاصلیمنطقهسهداخلیجنگوهاخشونتاثردر. شدنیجریهفدرالیساختارموجب تغییر در

ایجادبرايهاتالشکهکندمیادعاهاروویتز.بودندشدهتکثیرايمنطقهخودمختارایالتنوزده
کاهشباعثبودغیرهمگنبزرگایالتسهمقابلدرکهتردستیکوهمگنهايایالت

وکنترلبودندکردهپیداراتواناییاینهاگروهاینکهآنجاییاز. شدقومیبینمنازعات
1. Donald Horowitz.
2. Ethnic Groups in Conflict.
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زبانیهايتفاوتنظرازاغلبوباشندداشتهخودمشخصمناطقبررابیشتريخودمختاري
او. یابدهشکاايغیرمنتظرهصورتبهتیقومیبحراناینتاشدباعثبودند،شدهتفکیک

باعثونمودپراکندهکوچکترمحلیاجتماعاتبهرامناقشهازمقداريهاایالتازدیاد«: نویسدمی
).Horowitz, 1985: 612-613(» شدآنتجزیه

شرایطآمدنفراهمباعثنیجریهدرجدیدهايایالتگیريشکلکهاستاینويفرضیه
زیرا. کنندپیداظهورقومی،درونآمیزتیرخشونغهاينواحی مناقشهایندرکهشدجدیدي

هايبروکراسیدرایالتیجدیدهايفرصتومشاغلبرايرقابتایجادوسیاسیاحزابتوسعه
جدیديترتیباتدلیلبهقومیبینمنازعه«: نویسدمیوي. کردندپیداافزایشايمنطقهجدید

معموالًقومیدرونمنازعه. استکردهپیداهشکا،داشتهتأکیدقومیدرونمنازعهبهبیشترکه
هاروویتز). Horowitz, 1985: 598(» داردآنقومیمیاننوع بهنسبتکمتريخشونتوخطر

منازعاتبیشترشدنکمرنگباعثنیجریهدرخودمختارهايایالتافزایشکهاستمدعی
هايایالتدربیشتريايهفرصتوکنترلقدرت،ازشهروندانزیرا. شده استقومیبین
سطح،هاایالتبهمرکزازقدرتازبخشیانتقالبابرخوردارند وخودهمگنشدهفتعری

.)Horowitz, 1985: 613(شود میترکمرنگقومیبینخشونت
شود همه که باعث میداندعنوان ترتیباتی میرا بهفدرالیسم است که1قایییاشمتفکر دیگر 

).Ghai, 2000: 8(مند شوندت برابر و رابطه همسانی که با دولت مرکزي دارند بهرهاز قدر،مناطق
فصل اختالفات در روابط وتواند نقشی اساسی را در حلبرآن است که خودمختاري میقایی

عالوه بر این ). Ghai, 2000: 24(هاي چند قومیتی ایفا نماید موجود بین جوامع مختلف در دولت
کاري مناسب براي حفظ و وویژه سازتواند باعث پراکنده شدن مناقشات شود و بهفدرالیسم می

).Ghai, 2000: 24(هاي یک جامعه است ارتقاي فرهنگ و ارزش
تواند در حل مناقشات قومی و بازداري از دهد که چگونه فدرالیسم میتوضیح میقایی

هاي رقیب تواند گروهاو عامل اصلی که میظراز ن. آمیز باشدها موفقیتهاي داخلی و ناآرامیجنگ
پذیرد که تعریف یا تشخیص تشابهاتی که میوي. باشدشان می، منافع مشتركکندرا به هم نزدیک 
هاي قومی در داخل یک ایالت یا منطقه جغرافیایی به اشتراك گذاشته شده است، توسط همه گروه

که بعضی از این منافع یا پیوندهاي مشترك که توسط دهداما توضیح می. تواند امري دشوار باشدمی
باشد تا از فرهنگ، زبان هاي دیگر میاند، حق گروهگرفتهشناسایی قرارها موردها یا فرقههمه گروه

وباشدراز خودمختاري شناسایی اشتراکات می«به عقیده او. کنندو مذاهب خاص خود محافظت 
دهد که خودمختاري و او نشان می). Ghai, 2000: 25(» ن استآمیز بودن آاین امر شرط موفقیت

1. Yash Ghai.
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هاي اندازهاي بهتري را براي محافظت از فرهنگ، زبان، مذهب در اختیار گروهفدرالیسم، چشم
سازي دولت مقاومت ها و اقدامات همگنو در برابر سیاستدادهمختلف قومی در یک کشور قرار 

که خودمختاري ایجاد شده با تکیه بر کندهایی را ذکر مینمونهقایی). Ghai, 2000: 494(نمایدمی
تقسیم کانادا نمونه،اولین.اندآمیز بودهموفقیت،شناسایی اشتراکات برخالف تکیه بر منافع شخصی

1867در سال )2فرانکوفون کبک(نشینو فرانسوي) 1آنگلوفون اونتاریو(نشینیبه دو استان انگلیس
فدرالیسم در هند به کار گرفته است که به اعتقاد اودیگر موضوع فدرالیسم در هند مثال . بوده است

.Ghai, 2000: 494-495)(شد تا تنوع زبانی و ثبات را براي کشور به ارمغان بیاورد 
امنیت در جوامع به «با عنوان 4کارولین هرتزلو 3دونالد روچیلددر تحقیقی مشترك توسط 
طرفداري خود را از این ایده که این افراد ،5»سرزمینیتاري شدت منشعب و نقش خودمخ

ها عنوان آن. کردندتواند نقش مهمی در کاهش مناقشات قومی داشته باشد، اعالم فدرالیسم می
این سه . اندشان بررسی کردهرا در تحقیقاتسرزمینیخودمختاري متفاوتکه سه شکلکردند

و ) غیرمرکزگرا( ، فدرالیسم غیرمتمرکز )مرکزگرا(ته فدرالیسم تمرکزیاف:شکل عبارتند از
.ايخودمختاري منطقه

هاي زیرین دولتی، خودمختاري با تسري قدرت سیاسی به بخشاز دیدگاه این نویسندگان،
ها در کنترل هاي اقلیت بدهد که توانایی آنتواند این اطمینان را به گروهمیسرزمینی

داراي شان، مشتركیابی به هویت و منافع قتصادي در دستموضوعات اجتماعی، فرهنگی و ا
و دولتیمدنی اگر مسائلی مانند زبان، آموزش و دستیابی به مناصب خدمات . اهمیت است

اي مورد مالحظه قرار گیرند، رهبران براي تضمین بقاي آن توسط یک جامعهخدمات اجتماعی
بخش جستجو اطمینانکنترل بر این مسائل اعمالدرو اعضاي آن جامعه باید توانایی خود را 

).Rotchild & Hartzell, 1999: 259("نمایند
اي که باعث با توسعه برخی از اشکال فدرالیسم منطقهکننددر ادامه ادعا میهرتزلو روچیلد

هاي ثباتی و مناقشه بین گروهشود، بیهاي اقلیت میاي براي گروهشدن خودمختاري منطقهفراهم
هاي اقلیت باید در قدرت مرکز سهیم این است که گروهآنهااستدالل . یابدمیتلف کاهش مخ

کردن یک گروه اقلیت محرومعبارت دیگر، به. و در ساختار فدرال بزرگتر نمایندگی شوندشده
تواند به شدت احساس جامعه را نسبت به سازي مهم در مرکز سیاسی میاز فرایندهاي تصمیم

).Rotchild & Hartzell, 1999: 257(عناصر دیگر قدرت جامعه افزایش دهدپذیري آسیب
1. Anglophone Ontario.
2. Francophone Quebec.
3. Donald Rochild.
4. Caroline Hartzell.
5. Security in Deeply Divided Societies: The Role of Territorial Autonomy.
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یا شکل متمرکز سرزمینیخودمختاري ؛کنندگیري مینتیجههرتزلو روچیلد، در مجموع
تواند به عنوان یک هاي اقلیت در مرکز تضمین شده است، میفدرالیسم که با نمایندگی گروه

اگر خودمختاري "ها معتقدندآن. ریت مناقشات به کار رودکارانه براي مدیرویکرد محافظه
درباره امنیت و ،به شدت منشعبها در جوامعِتواند براي اطمینان دادن به گروهمیسرزمینی

گذاري تواند در پایهها براي اجراي اقتدار و قدرت به کار رود، پس این ترتیبات میتوانایی آن
,Rotchild & Hartzell(باثبات کمک شایانی به عمل آوردهاي توافقی و سازشکارانهسیاست

1999: 269.(
برآن است ،2»نگاه جدید به فدرالیسم، وارد ساختن نهادها«اي با عنوان در مقاله1نانسی برمئو

هاي جهان فدرالیسم به کشورها کمک کرده است تا هم در کشورهاي صنعتی و هم در ملتکه 
که فدرالیسم در کنداو استدالل می. جلوي خشونت را بگیرندسوم از صلح محافظت کنند و

هاي هاي احتمالی اقلیتطلبیداشتن کشورها در مواجهه با جداییمتحد و دموکراتیک نگه
، توسعه نهادهاي فدرال، برمئواز نظر ).Bermeo, 2002: 98(استکردهاي کمک شایانی منطقه

اند قرار ار نخبگان مناطقی که از نظر قومی تقسیم شدههاي بیشتري را در اختیها و مشوقفرصت
گزینه ،هاي سیاسی را به منظور حل اختالفاتشان پیدا کنندحلدهد تا به جاي این که راهمی

.خشونت با شورش مسلحانه را انتخاب نمایند
اي هبا توسعه الیه،که چگونه فدرالیسمکندبحث مینیز در این باره برمئوعالوه بر این 

هاي هاي فدرال الیهنظام. مختلف دولتی بین مرکز دولت و نواحی و مناطق آن همراه بوده است
هاي بیشتري را براي توافق صلح ایجاد رو زمینهو از همینکردهبیشتري از دولت را فراهم 

اي شانس بیشتري را در نهادهاي ها حداقل به بعضی نخبگان منطقههمچنین این نظام. کنندمی
هاي مسلحانه کمتري را در ها انتظار وقوع شورشبا این مشوق. دهندیاسی موجود ارائه میس

ها اشاره به آنوئمربهایی که الیه). Bermeo, 2002: 99(داشتتوانمیهاي فدرال دولت
هاي مختلف یا نهادهایی هستند که در اثر اجراي ساختارهاي فدرال مانند کند، بروکراسیمی

تجاري و هايبخشهاي قضایی یا حقوقی، نیروي انتظامی یا امنیتی، ماعی، شاخهت اجتاخدم
احتمال وقوع سطح مناقشه مسلحانه در ،در نتیجه. انددیگر انواع کارکردهاي دولتی ایجاد شده

هاي زیرا اعضاي همه گروهاست،هاي دیکتاتوري هاي فدرال به مراتب کمتر از نظامنظام
هاي مختلف دولت مشارکت داشته تا در این الیهدارندي بیشتري را هامختلف قومی فرصت

).Bermeo, 2002: 99(باشند

1. Nancy Bermeo.
2. A New Look at Federalism: The Import of Institutions.
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ومی قزعاتمناو افزایش فدرالیسم.ب
که فدرالیسم در برآنندونگرندبه فدرالیسم با شک و تردید میمتفکرانبسیاري از این 

بسیاري از این دانشمندان . شودمیيطلبی و خشونت قومی بیشتربسیاري از موارد منتج به تجزیه
ترین معضالتی که فدرالیسم با آن مواجه است، ناتوانی که یکی از اصلیکنندتصریح می

در حالیو این باشدطلبانه میهاي جداییهاي قومی محدود و جنبشخشونتدربرقراري صلح 
کامالًاي جغرافیایی اي چندقومیتی را در مرزهنماید تا جامعهکه فدرالیسم تالش میاست

.کندشده، ایجاد تعریف
هایی است که به بررسی معضل اصلی پیش روي دولتمتفکرانییکی از 1مایکل هچتر

اي را درباره آثار گستردههچتر.کنندپرداخته است که سعی دارند یک نظام فدرال را ایجاد 
هاي موضوع ضعفو بهکردهگرایی و جوامع قومی منتشر سیاست استعمارگرایی، ملی

به اثبات 2»گرایی بازدارندهملی«او در اثرش به نام . تمرکززدایی و فدرالیسم پرداخته است
عبارت دیگر، از آنجایی که فدرالیسم به. نمایدکه فدرالیسم یک تناقض را ایجاد میرساندمی

را در اختیاردر اشکال مختلف خود، قدرت سیاسی بیشتر و در بسیاري از موارد قدرت اقتصادي
هاي مشابه براي استقالل کامل شود تمایالت این گروهدهد، باعث میهاي اقلیت قرار میگروه

به ي را از کارکردهاي دولت و منابع مرکزبرخیایجاد فدراسیون، . طلبی افزایش یابدیا جدایی
ممکن است .کندها انحراف ایجاد میدر آنمناطق تغییر جهت داده ویهاي پایینسمت بخش

گرایی شود، زیرا با پشتیبانی و منابعی که در اختیار رهبران فدراسیون باعث تحریک مناقشه ملی
کند گرایی بسیج و تجهیز ها را براي مقاصد ملیتواند آندهد، میگرا قرار میبالقوه ملی

)Hechter, 2000: 140-141(.
یک جنبش به راه افتادن به دنبال که در نهایتزند مثال میفدراسیون پاکستان را هچتر

طول کشید، باعث از دست رفتن  بنگالدش 1970تا 1967شرقی که از اطقطلبانه در منجدایی
چکسلواکی که به دنبال فرو ریختن هچتر همچنین به انحالل و فروپاشی اتحاد شوروي و.شد

ها با ست که این نظاماو مدعی ا.کندرخ داد اشاره می1989نمادین دیوار برلین در سال 
شکست مواجه شدند زیرا مرکز داراي قدرت زیاد بود و با اجبار یا هژمونی از تمایالت 

شاید بهترین نمونه معاصر .کردیابی به خودمختاري جلوگیري میهاي فدرال براي دستدولت
در این مورد یک قدرت قوي مرکزي . استاین موضوع، کشور یوگسالوي سابق مرتبط با

1991تا 1948از تمایالت ملی گرایانه جمهوري هاي مختلف خود از سالالش کرد تات
1. Michael Hechter.
2. Containing Nationalism.
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نظم این کشور توسط یک «:نویسدمیهچتر. ها را مدیریت نمایدآنجلوگیري به عمل آورد و
شد و به وضوح به منظور که از طریق منابع دولت فدرال مرکزي به اجرا گذاشته میساختاري

» هاي عضو طراحی شده بود، در کنار یکدیگر نگه داشته شده بودبین ملتآرام کردن مناقشات
)Hechter, 2000: 149(.

پذیر است و اي است از این که چطور یک دولت فدرال تمرکزیافته آسیبیوگسالوي نمونه
تمرکززدایی ممکن است منابع «: گویداو می. شودگرایانه میسرانجام قربانی تمایالت ملی

جمعی بزنند و منجر به هاي فرهنگی فراهم نماید تا دست به اقدام دستهرا براي اقلیتبیشتري 
,Hechter(» شود و در عین حال ممکن است نیاز به حاکمیت را از بین ببردافزایش اعتراضات 

اي در داخل یک هاي اقلیت براي خودمختاري منطقهعالوه بر این تقاضاي گروه) 146 :2000
هاي اقلیت عبارت دیگر اگر گروهبه. کندها را مستعد خشونت قومی بیشتري میآننظام فدرال، 
تر درخواست خودمختاري یا شانس براي دولت خودگردان هاي فدرال بزرگدرون دولت

ها براي رسیدن به حقوقشان یا استقالل دست به مبارزه که این گروهنداشته باشند، احتمال این
ن جایی که تمرکززدایی از قدرت باعث فراهم آمدن توان سیاسی و از آ. بزنند، بیشتر است

تر و ها براي اقدام به خشونت قومی آمادهشود، آنهاي قومی میاقتصادي براي رهبران اقلیت
او مدعی است که این افزایش قدرت اقتصادي و سیاسی نخبگان قومی با . شوندمستعدتر می

از دیدگاه . شوده بوده که منجر به منازعه قومی میضعف اقتدار یا قدرت دولت مرکزي همرا
تواند منبع دیگري تواند تا جایی پیش رود که به تجزیه منجر شده و میهچتر، تمرکززدایی می

. )Hechter,2000: 151-152(باشد قومیبراي خشونت بین
شکالت گرایی و ماي است که در زمینه ملییکی دیگر از متفکران برجسته1والکر کونر

او معتقد است که بیشتر . هاي فدرال و علل بروز مناقشات قومی تحقیق کرده استایجاد نظام
هاي قومی همراه با پذیرش شناختن گروههاي فدرال به خاطر به رسمیتهاي نظامشکست

گرایی هاي ملیسیاست«اش به نام در مقالهکونر. ها استگراي آنهاي ملیقومیت و ایده
هاي اقلیت قومی خواستار خودمختاري یا استقالل، با مخالفت دهد که گروهشان مین2»قومی

یابی به هاي فدرالِ تمرکزیافته، علیه حق دستقدرت. شوندقدرت مسلط دولتی روبه رو می
دهند و اختیارات و وظایف خود را افزایش داده تا از اتحاد خودمختاري مقاومت نشان می

ها را سرکوب کنند، امنیت و آرامش داخلی را تضمین و از ورشکشور محافظت نمایند، ش
بر آن است که کونر. )Conner, 1973: 12(یکپارچگی سرزمینی و سیاسی دولت دفاع کنند 

1. Walker Conner
2. The Politics of Ethnonationalism
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کنند تا به خودمختاري هایی که تالش مینماید، زیرا گروهفدرالیسم شکلی از دور را ایجاد می
شوند و این امر خشونت رو میمخالفت و اجبار روبهیا حکومت خودگردان دست پیدا کنند، با

شود تا ماهیت متناقض فدرالیسم موجب می. کندطلبی بیشتري را ایجاد میهاي جداییو جنبش
طلبانه و هاي قومی را که خواستار استقالل از طریق تالش جداییفدرالیسم نتواند تمایل اقلیت
. خشونت هستند، از میان ببرد

بر آن است که فدرالیسم اغلب باعث به وجود آمدن نهادهایی 1، جک اسنایدرمتفکر دیگر
هاي قومی خاص، منافع اقلیت قومی خود را دنبال ها رهبران یا نخبگان اقلیتشود که در آنمی
هاي خوبی را فدرالیسم مشوق. ها را به حقوق سایرین در دولت ترجیح می دهندکنند و آنمی

اي را به سوي موضوعات قومی بسیج کند تا حمایت و پشتیبانی گستردهیبراي نخبگان ایجاد م
بردن توان کند که نقش فدرالیسم، در واقع تحلیلاسنایدر ادعا می. )Snyder, 2000: 202(نمایند 

. هاي مختلف قومی استدولت مرکزي و قوت بخشیدن به مناقشه ملی بین گروه
هاي قومی که براي دستیابی به استقالل درت، گروهدارد که تمرکززدایی از قاو اظهار می

تمرکززدایی «: نویسدوي می. شودسازد و باعث افزایش خشونت میکنند را برجسته میمبارزه می
» گرددگرایی خشن دخیل است و منجر به انحراف اصالحات لیبرال میسیاسی در افزایش ملی

)Snyder, 2000: 206(.که تمرکززدایی از منابع و قدرت سیاسی به دلیل کند اسنایدر استدالل می
شود، بر روي توان و اقتدار دولت گرا میهاي ملیتر شدن مناطق قومی و گروهآنکه باعث قوي

مرکزي تأثیرگذار است و همین عامل باعث تضعیف دولت مرکزي و کمرنگ شدن نفوذ آن بر 
.)Snyder, 2000: 210(شود اجزاي خود می

به برخی از تحقیقاتی که به مسائل مربوط به فدرالیسم و مناقشات قومی در این بخش، 
هاي قومی متفکرانی که فدرالیسم را داراي نقش مهم در کاهش تنش. اند، اشاره شدپرداخته

ها تمرکززدایی بیشتري صورت گرفته دانند، مدعی هستند ساختارهاي فدرالی که در آنمی
شکیل دولت و امنیت داخلی اعطا شده است، نسبت به هاي قومی فرصت تاست و به اقلیت

هاي ماند، به موفقیتهایی از فدرالیسم که قدرت تحت اختیار مرکز سیاسی باقی مینمونه
در اشکالی از فدرالیسم که تمرکززدایی بیشتري صورت گرفته است، . یابدبیشتري دست می

ها همگی در این آن. اخلی وجود داردها و نهادهاي دهاي بیشتري براي توسعه بروکراسیشانس
یافتن اقدامات دموکراتیک همچون هاي داخلی نه تنها باعث پرورشزمینه همفکرند که توسعه

هایی براي اعطاي قدرت اقتصادي به مردم همان ایجاد احزاب سیاسی جدید شده، بلکه فرصت
1. Jack Snyder.
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. آورددولت نیز پدید می
هاي دند فدرالیسم به صورت بالقوه منجر به تنشاز طرفی دیگر، بسیاري از متفکران معتق

بیان هچترطور که همان. هاي موجود در فدرالیسم استشود که ناشی از تناقضقومی بیشتر می
شود، پس مقدار بسیار زیاد آن احتماالً کند، اگر تمرکززدایی بسیار اندك موجب شورش می

,Hechter(شود باعث تجزیه می دهند که چرا بسیاري از ها توضیح میریهاین نظ. )152 :2000
هاي فدرالیزه کردن در نهایت در مناطقی مانند یوگسالوي، نیجریه و پاکستان منجر به پروژه

در این مناطق هنگامی که هژمونی مرکز فروریخت، فدرالیسم تمرکزیافته . شکست شدند
. طلبی قومی شدقدرتمند، قربانی تجزیه

هاي تاریخی منازعات قومی در عراقزمینه
واسالمازقبلتاراپارسیوآشوريبابلی،اکدي،هايتمدنکهاستکشوريعراق

عاملاینکهدادهجايخوددرقرنچندینبراياسالمازبعددرراهاتركوهاها، مغولعرب
اکثریتعربوترکمن، کردقومسهفعلیعراقدر. استشدهکشوردر اینقومیتنوعباعث

بسیارتأثیرجمعیت،اندكتعدادعلتبههاترکمنمیانایندردهند امامیتشکیلراجمعیت
اختیاردردلیلبهعربوکردقوماماداشته،و اقتصادياجتماعیسیاسی،روندهايدراندکی
.اندزدهخودنفوذحوزةگسترشجهتشدیدي دررقابتبهدستجمعیتانبوهتعدادداشتن

وکردهابینساختارياختالفاتیعنیقومیعمدةشکافباهموارهبر همین اساس، عراق
ملتیکایجادراهسربرايعمدهمانعکشوراینابتداي تاسیسازکهمواجه بوده استاعراب
ازاعرابوکردهابینآمیزخشونتعبارت دیگر، منازعاتبه.استشدهتلقییکپارچهوواحد

رود،میشماربهکشورآناستقاللابتدايعراق ازسیاسینظامپایدار و مستمرهايویژگی
مختاريخودبرايمذاکرهمشغولیاوجنگحالدریا پیوسته1920از دهۀ کردهاکهنحويبه
ازدرصد17حدودمربعکیلومتر75000داشتنباعراقکردستان.اندبودهمرکزيدولتبا

طوربهکهعراقکشورازبخشاین). 16: 1381الزریف،(شود شامل میراعراقسرزمین
50حدوددرچیزيبودنداراباگیرد،میبردرراکشوراینشرقیشمالوشمالیمناطقعمده

ورودهابیشترسرچشمهومبدأداشتناختیاردرنیزوکشوراینگازنفت وهايحوزهازدرصد
وقایع سیاسیوهاجریاندرراايویژهژئواستراتژیکیوژئوپلیتیکینقشعراق،آبیهايجریان

.)1384:71احمدي،(استداشتهکشوراین
عراقهايعربازهاي قومی، فرهنگی و تاریخیمولفهتنها از لحاظنهعراقکردهاي
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برتري دادن بهراستايدر هموارهعراقدرمرکزيهايحکومتبوده، بلکه سیاستمتمایز
قیمومیتدوراندرکردهاشورشاولین.بوده استکرديزبانوفرهنگنفیوعربیفرهنگ

اینگرفت،صورتانگلستانوعراقسلطنتعلیهمحمود سلیمانیهشیخنامبهشخصیتوسط
کسببرايآنهامبارزهدلیلو بهکردفراهم1932سالرا درکردهاسرکوبزمینههاشورش

گرفتصورتکردتوسط احزابنیزدیگريهايقومی، شورشپاکسازيسیاستاستقالل و
)Jawad,1979:172(.قرارداديقاسمشوروي،ازبارزانیبازگشتوقاسمکودتاي عبدالکریمبا

ازبعد. دادرويآنهابینشدیديمبارزاتآن،نشدناجراییدلیلولی بهکرد،امضاويبارا
سالدرهابعثیروي کار آمدنبا. بودبرقرارنسبیآرامشدولتکردها وبین1968تاقاسم،
در. شداعالمممنوعکردهاجانبازفعالیتیهرگونهوتشدید شداختالفات1970سالتا1968
وکرديزبانتدریسجملهازامتیازاتیوامضابارزانیوبین حکومتقراردادي1970مارس

کهایندلیلبهاماشد؛دادهکردهابهخودمختاريچارچوبدرشمال عراقدرتامنیبرقراري
مجدداًمبارزاتچهارسالهوقفۀیکباونپذیرفتندراآنکردهانشده بود،اياشارهکرکوكبه

باوواردکردهامبارزاتبرراسهمگینیضربۀ1975سالدرقرارداد الجزایرولیشد،آغاز
(Case and Siebens, 2012: 4).رسید پایانبهایرانبهکرد100000ازبیشفرار

رهبري بهدموکراتحزبازمنشعبدیگريحزب،1979سالدربارزانیدرگذشتبا
:Gunter, 1993(پرداختحزب بعثبامبارزهبهومارکسیستی، تأسیسگرایشاتباطالبانی و

دستگیرکرد8000آندرکهبود1982سالدراکردهعلیهگستردهعملیاتموجاولین.)224
شهروند182000بیش از 1989تا 1987از کردهاکشینسلسیاستاجرايبادومموج. شدند
اثردرچنینهم.رسیدندقتلبه1انفالعنوانتحتصدامکردزداییعملیاتطریقازکرد

نمودنعربیبا سیاستحکومتدیگر،طرفاز. شدندکشتهنفر5000حلبچهشیمیاییبمباران
با. کردآنانرا جایگزینهاعربوبیرونآنجاازراهاقومدیگروکردشهروندانکرکوك،

بهتهدیدوهاتحریماعمالبهجامعه جهانیتصمیمو1990سالدرکویتبهعراقتهاجم
عراق فراهم درکردهايبرااستثناییعراق، فرصتیشرطوقیدبینشینیعقببراينظامیمقابله
). 579: 1383داول،مک(کرد 
اول خلیججنگازپسامریکارهبريبهائتالفنیروهايازعراقینیروهايشکستدنبالبه
امنیایجاد مناطقدرصدد،688قطعنامهتصویببامللسازمانامنیتشوراي،1990سالدرفارس

کردستان عراق،امنمنطقه. برآمدآوارهمردمبهکمکبرايکشوراینجنوبوشمالدر

1. Anfal
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هاي کردنشیناستانآنپیدرکهشودمیشاملرادرجه36مدارشمالدرواقعهايسرزمین
انتخاباتاز برگزاريپسشدندموفقکردهاویافتندرهاییبغدادنفوذازدهوكواربیلسلیمانیه،
آشوريهاياقلیتبا حضورايمنطقهودمختارخدولتیکمیالدي1991مه19تاریخدرپارلمانی

مارستا1991سالازاین ترتیببه).595: 1383داول،مک(دهندتشکیلمناطقایندرترکمنو
نهادهايدارايوخودگرداناین کشورکردهايعراق،بهانگلیسوامریکاحملهزمانیعنی،2003

قالبدرنیزبعثرژیماز سرنگونیبعدوضعیتاینکهاندبودهخودبهمخصوصحکومتی
.داردادامهچنانهمکشوراینپارلمانمصوبفدرالیسم

ماهیت فدرالیسم در عراق
حاکمیتدارايومستقلعراق کشوريجمهوريعراق،اساسیقانوننخستبر اساس ماده

تاکید دارد 4مادة. دباشمیفدرالوپارلمانی، دموکراتیکجمهوريآن،حکومتینظامکهاست
آموزش،اصولطبقدارندحقهاو عراقیهستندکشوررسمیهايزبانکردي،وعربیکه زبان

و دولتیموسساتدررادیگريزبانهروارمنیترکمنی، سریانی،ماننددیگرمادريهايزبان
گراییکثرتبا توجه با بافت جمعیتی عراق، سیاست. دهندآموزشفرزندان خودبهخصوصی
ملی درهویت.استگرفتهقرارتوجهموردقانون اساسی عراقشاخصمهمترینعنوانقومی، به

ملتبر این اساس،. شودمیهاي فرهنگی تعریفدولت و نه مولفهشهرونديحقوقبارابطه
دموکراتیکهايرویهبهتعهدومشتركسیاسیطریق حقوقازکهاستشهروندانازاجتماعی

همچون راملتکهقومیناسیونالیسمازواستسیاسیمفهومیمعنا،به اینملت. اندپیوستههمهب
شاهدچارچوبایندر).184: 1389پورسعید،(پندارد متمایز است میزایشیونژادياجتماعی

وفرهنگیچندگانگیپذیرشبهزبانی ملیتکوفرهنگیکپارچگیایدةازبازگشتنوعی
ازکهمدرنسازيهویتازهستیم؛  به عبارت دیگر، تغییر جهتملییگانگیدرونردزبانی
پذیرشوپسامدرنسازيهویتبهشددنبال می2003تا1920در سال عراقدولتتشکیلزمان
تغییراینقانون اساسی18مادة.زبانونژادفرهنگ،در چارچوبحتیدیگرفکريهايقالب

قالبدرراعراقیهویتکهمادهاساس اینبر. استدادهقرارتاکیدردموبیشترراجهت
شماربهويشهرونداساسواستعراقیهرحقعراقی،است ملیتکردهتعریفشهروندي

ماده،همیناساسبر. استبرخوردارحقاینازباشد،داشتهمادر عراقییاپدرکسهروآیدمی
قومی وسازيیکسانوپاکسازيمنظوربهراتابعیتاعطاياو یعراقیملیتگونه سلبهر

مادةدر.کندمیرا ممنوعاستگرفتهصورتبعثرژیمدورةدرکهآنچهنظیراسکان،سیاست
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بامرتبطهايسمبلحتیومشی نژاديخطکههرگونه تشکیالتیبهقانونیمجوزاعطاينیز،7
ها عراقیتاکید دارد که تمام14، مادة7در راستاي ماده .استکردهممنوعباشند،را داشتهآن

واندیشهاعتقادات،مذهب،رنگ،اصل،قومیت،جنسیت، نژاد،بر اساستبعیضهرگونهبدون
.باشندمییکسانقانونبرابردراجتماعیواقتصادياوضاع

دائم،قانون اساسی114مادهاولبندبراساسزیرااست،اداريقومی ـنوعازعراقفدرالیسم
کردسکنۀکه دارايکردستانمنطقۀبرپاییوشدنشناختهرسمیتبهعلتبهعراقفدرالیسم

شورايو ایجاد63مادهدرفدرالیسماداريمفهومدیگر،طرفاز. استقومیفدرالیسماست،
شورايبهسومموکه قانونگذارياستآمدهمادهایندر. استمستترعراقدائماساسیقانون

وشورااینتشکیلکهمنطقهدر یکنیافتهسازمانهاياستانومناطقنمایندگانازمتشکلفدرالی
رسد،میمجلسنمایندگانسومتصویب دوبهکهقانونیدروظایفشوآندرعضویتشروط

کردنشینمناطقمحصور دریاهمجوارمنطقۀدویاطبق این ماده، یک. شودمیمشخص
مناطق عنوانبهغیرکردي خودماهیتدلیلبهخودمذهبیوقومیهايتفاوتازنظرصرف

).27:1383علیخانی،آقا( باشند میکردستانمنطقهباخودقوانینتنظیمبهنیافته ملزمسازمان
. استنداشتهسابقهفدرالهاينظامازیکهیچدرپیش از اینفدرالحکومتازسیستماین

باوجودکهاستآمدهوجودبهقومیتدواتحادازبلژیکدهد؛نشان میبلژیکباۀ عراقمقایس
درهازبانهلنديکهنحويبههستندجغرافیایی مشخصتمرکزدارايزبانی،وفرهنگیاختالفات

سهکهآنعربیبخشدرحداقلعراقدرامامستقر هستند،جنوبدرهازبانفرانسويوشمال
. اندنیافتهاستقرارجغرافیاییمتمرکزموقعیتیکدراقوامگیردمیبردرراشورکچهارم

وشیعهجمعیتزیراندارد،شباهتنیزسوییسزبانومذهببرفدرالیسم مبتنیبهعراقفدرالیسم
بافتنهمنطقه،یکنامیدننشینسنییاشیعهدلیلواندآمیختههمدرنظر جغرافیاییازآنسنی

درکهحالیدراست،منطقهآندرمستقرسنیوشیعهاکثریتبلکهمنطقه،آنیا سنیویعهش
).28:1383علیخانی،آقا(استشدهحفظکانتونهردرزبانیومذهبیبافتسوییس

اثرکردها معتقدند هر چند در. کردها استتوسطکرکوكشهرحفظمسألۀ دیگر،
شهرکردنعربی(تعریبو) مناطق دیگربهکردهاارياجبدادنکوچ(ترحیلهايسیاست

لحاظازامااست،کردهتغییرشهرجمعیتی اینبافت) شهراینبهسنیاعرابانتقالوکرکوك
.شودملحقکردهاحاکمیتمنطقۀ تحتبهبایدواستکردنشینشهرتاریخی، کرکوك یک

دهند؛ میتشکیلراشهراینجمعیتاي ازعمدهقسمتکهسنیاعرابوهاعالوه بر ترکمناما
رازمینهمسألهاینکهمعتقدندزیراهستند،الحاق مخالفایننیز باعرباتحادیهوترکیهکشور
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.کندمیفراهمو تجزیۀ عراقکردمستقلدولتتشکیلبراي

عراقتاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی در 
، 1991تا 1960منظور فهم تاثیرات فدرالیسم در منازعات قومی در عراق، سه دورة زمانی به

در تاریخ عراق را مورد بررسی 2014تا 2005و 2003تا 1991اجراي منطقه پرواز ممنوع از 
ي هاها و تنشهاي مختلف، میزان خشونتشود با استفاده از منابع و دادهقرار داده و تالش می

هاي زمانی و تاثیر خودمختاري و فدرالیسم را در کاهش یا افزایش منازعات قومی در این دوره
. دهیمقومی در عراق را نشان

1991ـ 1960منازعات قومی از .الف
1961شورش کردها در مارس . است1961نقطه آغازین منازعات قومی در عراق، سال 

هاي نظامی، رهبران کرد، شیخ محمد و مصطفی بارزانی به پایگاه1961سپتامبر 11. آغاز شد
هاي پلیس و سیستم حمل و نقل نیروهاي نظامی عراق در منطقه کردنشین حمله کردند ایستگاه

است، تحت 1ها را در طول مرزهاي ترکیه که معروف به زاخوو بخش اعظمی از سرزمین
دام از جانب عبدالکریم قاسم به عنوان حمله به ملت تلقی شد و این اق. کنترل خود درآوردند

نیروي هوایی عراق اقدام به بمباران روستاها در شمال این کشور کرد که منجر به کشته و 
ساله خشونت قومی بین این عملیات بیانگر آغاز یک چرخۀ سی. زخمی شدن تعداد زیادي شد

طبق گزارش 2.و هفده منازعه کوچک رخ داددر این دوره سه جنگ . اعراب و کردها است
2000هزار نفر شهروند کرد در این منازعات کشته شدند و 150تا 100بان حقوق بشر دیده

1970تا 1960جنگجوي کرد از 6600شود که بیش از چنین برآورد میهم. روستا ویران شدند
زاران روستا و شهر نابود شدندکرد کشته شد و ه182000در جریان عملیات انفال . کشته شدند

.(Human Rights Watch, 1991)

از دیدگاه بسیاري از متفکران، علت اصلی این منازعات، به حاشیه رانده شدن کردها از 
معتقدند که وقوع این منازعات نه تنها ناشی از عوامل دروانو هیاو. قدرت سیاسی است

انداز چون تعریف مورد مناقشه از دولت، چشمسیاسی، سرزمینی و قومی است بلکه عواملی هم
واسطه تالش براي ایجاد یک هویت ملی محدود رژیم، تهدیدات بالقوه به انسجام اجتماعی به

برآن است که تد گررابرت . (Derouen and Heo, 2007: 444)در درون مرزهاي عراق است 
تمایل کردها به خودمختاري و به دلیل 1991تا 1960منازعه قومی بین کردها و اعراب از 

1. Zakho.
2. UCDP Data Set, 2014.



189مطالعۀ موردي عراق: عات قومیتاثیر فدرالیسم بر مناز

حکمرانی بر مناطق کردنشین است، چرا که در نگاه کردها، خودمختاري به آنها حفاظت از 
واسطه اما به. (Gur, 2000: 107)کند هایشان را فراهم میهاي قومی و امنیت در سرزمینخشونت

ودمختاري مخالفت شد هاي کردها براي خاي، با درخواستنبود فدرالیسم و خودمختاري منطقه
بار دوران طوالنی و خشونت. و این امر موجب تداوم منازعه قومی بین کردها و اعراب شد

و متعاقب آن جنگ اول خلیج فارس در 1990ساله با تهاجم صدام حسین به کویت در سال سی
ارمغان المللی خودمختاري را براي کردها به ، وارد مراحل جدیدي شد و ائتالف بین1991سال 
. آورد

2003ـ 1991دوره .ب
سازمان ملل متحد بر صدام 688با قطعنامه 1991آوریل 8منطقۀ پرواز ممنوع کردها در 

حسین تحمیل شد و مبنایی براي خودمختاري کردها و ایجاد ساختارهاي الزم براي تاثیرگذاري 
دها بر مناطق کردنشین حاکم بودند، نزدیک به یک دهه کر. بر ساختار نظام سیاسی عراق شد

انتخابات دموکراتیک برگزار کردند و نهادهاي حکومتی مانند نهادهاي قضایی و قانونگذاري 
گیري عالوه براین فرایندهاي دموکراتیک منجر به انتخابات متعدد و شکل. را ایجاد کردند

ون عراقی، خودمختاري، میلی7/3احزاب سیاسی جدید شد هم چنین در این دوران، نزدیک به 
.(O'Leary, 2002: 20)حقوق بشر و گذار به دموکراسی را تجربه کردند 

آمیز و نیز تمایل کردها براي جدایی و در این مقطع میزان منازعات قومی و حوادث خشونت
در قالب نظام اقتدارگرایانه عراق، خودمختاري و . استقالل به میزان قابل توجهی کاهش یافت

تدریج مندي کردها از مزایاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي را فراهم کرد و بهبهرهامکان
ها و ابزارهاي در نتیجه، شیوه. مطالبات قومی از بستر فرایندهاي دموکراتیک پیگیري شد

تدریج متحول و هاي قومی با وجود ذهنیت تاریخی منفی و  ادراك تهدید، بهپیگیري خواسته
این امر منجر به محدود شدن منازعات قومی در . موکراتیک بازتعریف شددر قالب نهادهاي د

این دوره شد

2014ـ 2005دورة . ج
درصد 5/99درصد مردم عراق و 78قانون اساسی عراق در رفراندوم سراسري با موافقت 

اکثریت مخالفان قانون اساسی عراق، اعراب سنی . به تصویب رسید2005اکتبر 15کردها در 
پس از تصویب قانون اساسی، . الدین ساکن هستنددند که در سه استان موصل، االنبار و صالحبو

ها از ها عمدتا بین شیعیان و سنیها بین کردها و اعراب متوقف شد و خشونتعمال خشونت
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در . (Wing, 2012: 10)یک طرف و اقدامات تقابلی علیه نیروهاي امریکایی از طرف دیگر بود 
، به 2005، منازعات قومی پس از تصویب فدرالیسم در سال 1991تا 1960دورة مقایسه با

.شدت بین اعراب و کردها کاهش یافت
بسیاري از متفکران برآنند که کاهش منازعات قومی در این مقطع ناشی از اجراي فدرالیسم 

تاریخ اعراب ها بین فرهنگ، زبان وکند که قانون اساسی عراق تفاوتاستدالل میرومنو. است
شناسد و تضمین امنیتی در درون حکومت را براي کردها به ارمغان و کردها را به رسمیت می

توانیم براي اثبات ادعاي پیوند فدرالیسم و کاهش منازعات قومی به چنین ما میهم. آوردمی
ر بر نقش فدرالیسم دهاروویتز. استدالهایی که در چارچوپ نظري مطرح شد، اشاره کنیم

کاهش منازعات قومی از طریق ایجاد ساختارهاي بروکراتیک، توسعه احزاب سیاسی و تبدیل 
قاییتوجه . هاي بین قومی به درون قومی و در افزایش سطح امنیت و ثبات تاکید داردرقابت

برآن است برمئو. عمدتا بر شناسایی اشتراکات قومی و محافظت از فرهنگ، زبان و مذهب است
هاي متعددي از دولت ایجاد شده، ساختارهاي بروکراتیک جدید ه فدرالیسم الیهواسطکه به

.یابدهاي قومی افزایش میشود و در نتیجه احتمال توافق بین گروهتشکیل می
الذکر فدرالیسم توان آثار و نتایج فوقویژه منطقه کردستان، میبا بررسی تحوالت عراق به

ون اساسی، سطح امنیت در منطقه فدرال کردستان افزایش پس از تصویب قان. را مشاهده کرد
گونه حمله ، هیچ2007یافت و به استثناي یک حمله به نیروهاي امنیتی کردستان در سال 

اما از طرف دیگر، حمالت تروریستی در . تروریستی به شهروندان کرد در منطقه فدرال رخ نداد
ثبات و امنیت در منطقه . م تبدیل شده استدیگر مناطق عراق به بخشی از زندگی روزمرة مرد

گذاري خارجی و رشد کردستان موجب رشد اقتصادي، افزایش چشمگیر سطح سرمایه
هاي خارجی در عراق را کردستان به خود گذاريدرصد از سرمایه55. گردشگري شده است

کردستان هاي میلیون نفر گردشگر از جاذبه2/2بیش از 2012در سال . اختصاص داده است
).Kurdistan Review, 2014: 45)دیدن کردند

ها و ها، مسیحیان، یهوديچون ترکمنها همواسطه ساختار فدرالی، سایر اقلیتچنین بههم
ها از حق مشارکت سیاسی، نمایندگی در سطوح عالی حکومت و آموزش به زبان ایزدي

هاي بروکراسی ب شده است تا الیهساختار فدرالی موج. اندخودشان در مدارس برخوردار شده
اي کردستان هزار نفر در حکومت منطقه800نزدیک به . داخلی در مناطق خودمختار ایجاد شود

... وزارتخانه مانند آموزش، برق، کشاورزي و 19(Zangeneh, 2013: 4).اند مشغول به کار شده
صوصی در منطقه کردستان کالج خ11دانشگاه دولتی و 13در حال حاضر . تشکیل شده است
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. کنندفعالیت می
هاي سیاسی دموکراتیک از دیگر مزایاي فدرالیسم در گیري احزاب سیاسی و رقابتشکل

اتحادیۀ،1کردستاندر حال حاضر عالوه بر دو حزب عمدة دموکرات. منطقه کردستان است
و4اسالمی کردستاناتحاد،3تغییر یا گوراناحزاب دیگري همچون جنبش،2کردستانمیهنی

پردازند و در چارچوب ساختارها و در کردستان عراق به فعالیت می5کردستاناسالمیجماعت
یابی به قدرت و افزایش سهم و نقش خود در ساختارهاي فرایندهاي دموکراتیک، براي دست

2014واسطه فعالیت احزاب فوق در انتخابات پارلمانیبراي مثال، به. کنندسیاسی تالش می
، 2010دست آورند که نسبت به انتخابات پارلمانی کرسی را به62عراق، کردها توانستند 

.(Mohammed & Derayee, 2012)درصد رشد داشته است 9) کرسی57(
هرچند فدرالیسم موجب کاهش منازعات قومی، امنیت و توسعه در منطقۀ کردستان شده، اما 

اعراب وجود دارد که ناشی از مناقشه بر سر کنترل شهرها و کردها وهاي قومی بینچنان تنشهم
هاي مورد اختالف در کرکوك، موصل و دیاله و کنترل منابع نفتی و گازي در منطقه بخش

برايراخودنظرموردنفتقانون2007آوریلدرعراقکردستانمحلیمقامات. کردستان است
قانونازجداکردستانمنطقهنفتقانون.ردندکتصویبمنطقه،اینبهخارجیهايشرکتجذب

وکردهاشیعیان،ها،سنیمیانعراقنفتیذخایرتوزیعآنازهدفکهاستنفتملیپیشنهادي
هاياختالفدلیلبهعراقنفتملیقانونتصویب. استشدهاعالمکشوراینهايگروهدیگر

ازپس. استافتادهتعویقبهنفتیهايمیدانکنترلسربرکردهاوشیعیانها،سنیمیانگسترده
درخارجیهايگذاريسرمایهجذببهشروعایالتاینمحلیمقاماتقانون،اینتصویب

بهشد،روروبهمرکزيدولتشدیدمخالفتباقانوناین. کردندعراقشمالنفتیهايمیدان
مصوبهاین«:اظهار داشتصخصوایندرعراق،نفتسابقوزیرشهرستانی،حسینکهطوري

باکهقراردادهاییتمامیعراق،نفتملیقانونشدننهاییمحضبهواستقانونیغیر
فرانسه،توتالهمچونهاییشرکتاما.»شدخواهندبازبینیاست،شدهامضاخارجیهايشرکت
ايهترکیشرکتوپترولیومآداکسسوییسشرکتهریتیج،کیستون،گلفانرژي،جنرال
این.کنندمیدنبالراعراقشمالدرحفاريعملیاتبغدادتهدیداتبهتوجهبدونانرژيجنرال

ایندرگذاريسرمایهجذبکردستانمنطقهدرحاکمثباتونسبیامنیتدلیلبههاشرکت

1. Kurdistan Democratic Party(KDP).
2. Patriotic Union of Kurdistan (PUK).
3. Movement for Change or Gorran.
4. Kurdistan Islamic Union.
5.Kurdistan Islamic Group.
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هستندالزمامنیتفاقدهمچنانبغدادهمچونشهرهاییکهاستحالیدراینواندشدهمنطقه
(Kurdistan Review, 2014: 46.(

خوداوجبهکرکوكموضوعدراعرابوکردهابینعراقدرقومیتیعالوه بر این، تقابل
تأسیساتازبرخوردارينیزوعراقمرکزيمناطقدردلیل استقراربهکرکوك.رسید

درممتازينقشکشاورزياراضیوآبیمنابعنیزمناسب وجمعیتنفتی،ذخایرپاالیشگاهی،
دردولتسويازتعریبسیاستدومجهانیجنگازبعد. عراق دارداقتصاديتحولوتوسعه

وسیلهبههاآنجایگزینیومنطقهاینازکردهاکوچاندناخراج وباعثکهشددنبالمنطقهاین
ازپیشتاکهمعتقدندجمعیتیاستداللبراساسکردها(Sargsyan, 2012: 5).اعراب شد 

شودمنطقهدواینجداییباعثکهدومجهانیاز جنگبعدجمعیتیمهندسیوکاريدست
درکردهاتراکموتعداداوالً،کهکننداستدالل مینیزهاعربمقابلدر. بودکردهابااکثریت

کانونهموارهالنهرینمنطقه بینواستنبودهکنند،میادعاکردهاکهگونهآنکرکوك
واعرابشدیدي بینقومیتیتقابلکرکوكمجموع، موضوعدر. باشدمیغیرکرديهايتمدن
).3: 1389نصري،(است کردهایجادعراقدرکردهاباهاترکمنحتی

گیرينتیجه
ها براي مدیریت تنوع قومی، زبانی و فرهنگی و جلوگیري از ظهور فدرالیسم از مهمترین شیوه

کوشند با ویژه در جوامع دموکراتیک میها بهن اساس، دولتبر همی. منازعات قومی است
اما، تجربه فدرالیسم در . آمیز اقوام را فراهم کنندتمرکززادیی از امور، امکان زندگی مسالمت

در برخی از جوامع . جوامع مختلف و کارکرد آن در کاهش منازعات قومی یکسان نبوده است
هاي رسودمندي براي مدیریت تنوع قومی و تخفیف تنشمانند آمریکا فدرالیسم سازوکار بسیا

در برخی دیگر از جوامع مانند انگلستان و اسپانیا، فدرالیسم موجب کاهش . قومی بوده است
هاي قومی را براي تالش براي هاي گروهمنازعات قومی شده است، اما نتوانسته است انگیزه

فدرالیسم در جوامعی که هنوز در آغاز فرایند چنین، تجربه هم. یابی به استقالل کاهش دهددست
سازي هستند و از طرف دیگر بافت مذهبی و قومی متنوعی دارند، بسیار متفاوت ـ ملتدولت
کنند از فدرالیسم به عنوان مکانیسمی براي کاهش هر چند این جوامع نیز تالش می. است
بر همین اساس، مسئلۀ محوري . دهاي قومی و منازعات مسلحانه میان اقوام استفاده کننتنش

فرضیۀ . پژوهش بررسی تاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی با تاکید بر منازعات قومی در عراق است
پژوهش این است که فدرالیسم از طریق ایجاد ساختارهاي بوروکراتیک، توسعۀ احزاب سیاسی، 
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هاي قومی و کاهش تشناسایی، پذیرش اشتراکات فرهنگی و زبانی، موجب محدودسازي خشون
براي بررسی فرضیه، ابتدا رویکردهاي نظري دربارة ارتباط فدرالیسم و . شودمنازعات قومی می

هاي اطالعاتی ها و اطالعات موجود در پایگاهشد، سپس با استفاده از دادهمنازعات قومی بیان 
رالیسم بر منازعات قومی هاي جانبی یکپارچه، تاثیر فدچون شمارش اجساد عراقی، پایگاه دادههم

.شدهاي قومی در عراق بین کردها و اعراب بررسی و روند کاهش خشونت
هاي قومی در ، منازعات و خشونت1990تا 1961دهد که در در دورة نتایج تحقیق نشان می

ماهیت غیردموکراتیک نظام سیاسی عراق و سیاست هویتی . عراق به شدت افزایش یافته است
. هاي قومی بین اعراب و کردها در این دوره تشدید شودموجب شده بود تا شکافمتصلبانه 

خشونتکاربردوانکاروامحاءهویتیسیاستازعراقدولت،1991سالعبارت دیگر، تابه
شیعیان،بهنسبتجنایتبهدستپیوستهحسینصدام. کردمیپیرويقومیزمینهدرسیستمیک

هايشیوهبهراسنیهايعربکوشیدمیبرابردروزدمیقومیهايروهگدیگروکردها
هاي طوالنی منازعات قومی بین کردها و اعراب در براي سال.کندپشتیبانیوتقویتگوناگون

اي براي کردهاي عراق، موجب شده نبود نظام فدرالی و خودمختاري منطقه. عراق وجود داشت
اي رخ دهد و تعداد در سطح گسترده1991تا 1960ومی، در دوره بود تا کشتارها و خشونت ق

، با ایجاد منطقه پرواز ممنوع، کردها دورانی از 2005تا 1992از . زیادي از کردها کشته شوند
خودمختاري، دموکراسی و حقوق بشر را تجربه کردند و این منجر به کاهش چشمگیر 

ر کنار این عامل، نباید از تاثیر ترس صدام از هر چند د. هاي قومی در این دوره شدخشونت
تا 2005در دوره . هاي قومی چشم پوشیدالمللی در صورت اقدام به خشونتهاي بینمجازات

واسطه تصویب ، یعنی پیش از ظهور داعش در عراق و چندپارگی در نظام سیاسی عراق، به2014
هاي قومی در عراق ازعات قومی و خشونتفدرالیسم در قانون اساسی و ایجاد ساختار فدرالی، من

هاي دموکراتیک و خودمختاري در در واقع تجربۀ کردها در زمینه آزادي. به شدت کاهش یافت
2005، چارچوبی را براي ساختار فدرالی در سال 2005تا 1992دوران منطقه پرواز ممنوع از سال 

میز اعراب و کردها به میزان زیادي آ، منازعات قومی خشونت2005هر چند از سال . ایجاد کرد
چنان پابرجاست و عمدتا پیرامون دو موضوع کنترل منابع نفتی هاي قومی همکاهش یافت اما تنش

اما با توجه اینکه قانون اساسی عراق، تدابیر الزم را براي . و گازي و مسئله کرکوك است
قومی به منازعات قومی بسیار هايهاي قومی اندیشیده است، امکان تبدیل تنشفصل تنشوحل

بین اعراب و 2005هاي قومی از سال تعداد زیادي از رویدادهاي مربوط به تنش. دشوار است
آمیز نشده است و ها تبدیل به منازعات قومی خشونتکردها وجود داشته است، اما این تنش
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، موضوعات 140اصل عمدتا تالش شده از طریق سازوکارهاي ارائه شده در قانون اساسی مانند 
.وفصل شوندمورد اختالف حل

در این میان، مهمترین متغیر ظرفیت دولت مرکزي به لحاظ نظامی و نهادي و توانایی اعمال 
هاي قومی در چارچوب هاي واگرایانه گروهتواند بر حرکتحاکمیت در سطح داخلی می

می فدرالیسم در عراق، تضعیف توان به عبارت دیگر با توجه به مبناي قو. فدرالیسم تاثیر بگذارد
هاي واگرایانه مناطق فدرالی در مقابل بخش شود تا انگیزهحاکمیتی دولت مرکزي، موجب می

البته موفقیت آن وابسته به معادالت قدرت در سطح منطقه و مواضع . مرکزي تقویت شود
و ضعف دولت با ظهور داعش2014ویژه از سال این شرایط به. باشدهاي بزرگ میقدرت

هاي تر شده است؛ چرا که ضعف دولت مرکزي زمینه را براي گرایشمرکزي عراق پیچیده
هاي قومی تشدید شود اداراك تهدید در بین گروهکند و موجب میگریز از مرکز تقویت می

. شودهاي قومی و احتماال منازعات قومی میتشدید ادراك تهدید موجب تشدید تنش. شود
. شودذکر آن است که ذهنیت تاریخی مولفه مهمی در این میان محسوب مینکته شایان

اعتمادي هاي قومی موجب کاهش اعتماد و بیعبارت دیگر تجربه تلخ تاریخی گروهبه
شود و یابی به امنیت پایدار میوقفه براي دستهاي قومی به نظام سیاسی مستقر و تالش بیگروه

با توجه به اینکه محدوده . شودرخورداري از استقالل تعریف میامنیت پایدار عموما در بستر ب
است، مطالعه تاثیر ظهور داعش بر منازعات قومی در عراق 2014زمانی این پژوهش تا سال 

.نیازمند پژوهشی جداگانه است
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