بررسی علل ظهور و استمرار معمای امنیت در عراق پس از صدام

فرزاد رستمی

DOI: 10.21859/priw-060204

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،سال ششم ،شماره اول ،بهار  ،1395صص 111-83

1

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول)

سیامک سفیدی

2

دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

تاريخ دريافت1394/11/08 :

تاريخ پذيرش1395/02/16 :

فصلنامه علمی -پژوهشی

83
مدعای اصلی مقاله حاضر آناست که با سقوط صدام در سال ۲۰۰۳م ،واقعیات سیاسی  -اجتماعی جامعۀ عراق
بروز و ظهور یافتند .واقعیاتی که از زمان تأسیس عراق در ابتدای قرن بیستم تا سقوط صدام ،فرصتی برای به

عرصه آمدن پیدا نکرده بودند .در مقطع طوالنی مذکور ،ساختار قومی ،نژادی و مذهبی جامعۀ عراق  -که به مثابۀ

خصلت پایدار چنین جوامع چندپاره محسوب میشوند  -در سایۀ وجود حکومتهای دیکتاتوری و نیز مناسبات
سیاسی  -اجتماعی خاص این کشور ،نه تنها جایگاهی در ساخت قدرت نداشتند؛ بلکه با انکار و طرد و خشونت

سازمانیافته مواجه میشدند .بنابراین ،برآیند سقوط صدام ،به میدان آمدن واقعیات ساختاری جامعۀ عراق میباشد
به شکل بنیانی ،حاصل نادیده انگاشتن ساختار اجتماعی و نوعی تحقیر و انکار هویتی در طی تاریخ عراق است

که با برداشته شدن یک «شخص» ،رقابت بیپایانی برای اثبات خود و غلبه بر این حس ناخوشایند تاریخی آغاز
شده است.

واژههای كليدي :عراق ،سقوط صدام ،قومیتگرایی ،منازعۀ قومی ،معمای امنیت ،جوامع چندپاره.
1. f.rostami1361@gmail.com
2. siamaksefidi@gmail.com
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که این امر سبب پیدایش وضعیت معمای امنیت در این کشور شده است .نگارندگان مدعیاند که این وضعیت،
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چكيده

 .1طرح مسئله

در خاورمیانه و جهان سوم ،فرآیند دولت  -ملتسازی روند ناقص و نارسی را طی کرده
است .در این میان ،عراق یک نمونۀ قابل توجه است .به گواه بسیاری از تحلیلگران ،عراق،

یک کشور چند قومیتی است که بر این اساس ،مسائل مهم در این کشور به شدت با عنصر

«هویت» درآمیخته شده است .به گونهای که قومیتگرایی در این کشور با انکار هویت اقوام
مختلف ،ارتباط محکمی داشته است .خصلت چندپارگی قومی در طول تاریخ عراق ،به این

امر منجر شده است که یک قوم ،به محض کسب قدرت ،تالشهای خود را در راستای
سلطه بر دیگر اقوام ،انکار هویت آنان و عدم قائل شدن سهمی از قدرت برای آنها پیگیری

کند .سلطۀ اعراب ُسنی بر دیگر اقوام ،در رژیم صدام خود یک سند محکم برای اثبات این
مدعاست .بر مبنای همین خصلت ساختاری در عراق معاصر ،بسیاری از صاحبنظران امور

عراق ،برآنند که چگونگی ارتباط کردها ،شیعیان و ُسنیها (به عنوان سه گروه قومی تأثیرگذار
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در مناسبات سیاسی  -اجتماعی عراق) ،تعیینکنندۀ صلح ،ثبات یا ناامنی ،مناقشه و حتی جنگ
داخلی در این کشور است.

براساس چنین خصلت ساختاریای در عراق ،باید اذعان کرد که در فضای چند دهه

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

حکومت دیکتاتوری صدام ،که مبتنی بر آرمانهای پانعربیسم بود ،فرصتی برای بروز تعدّ د

قومیتها و چندپارگی قومی در این کشور وجود نداشته است .به عبارت دیگر ،مطالبات و

خواستههای قومیتهای مختلف ،در زیر سایۀ سنگین فضای بستۀ دیکتاتوری قرار میگرفت.

اما به دنبال حملۀ ایاالت متحده آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۳م و پس از سقوط صدام،
فضای مزبور شکسته شد و از درون آن ،گروهها و قومیتهای مختلف ،با خواستها و
اهداف کام ً
ال متضاد ،به گونهای که طرد و انکار یکدیگر ،پایدارترین خصلت ابراز اجتماعی و

قومیتگرایی ،که با فعالیت طیفهای ایدئولوژیک و سیاسی پراکنده و متعارض همراه است،
عراق در یک معمای امنیت پایدار قرار گرفته است .نگارندگان با وجود اینکه با آندسته از

تحلیلهایی که تأثیر مناسبات بیرونی و خواست و اهداف قدرتهای منطقهای و بینالمللی را
در فضای ناامنی که بر عراق حاکم شده است مهم میدانند ،مخالفتی ندارند ،اما در این نوشتار
سعی بر این است که به این سؤال محوری پاسخ داده شود که علت ظهور و استمرار معمای
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سیاسیِ هویت در فضای عراق جدید است ،ظهور و بروز یافتند .در این فضای جدی ِد آکنده از

امنیت در عراق پس از صدام چیست؟ پاسخ موقت ارائه شده ،یا همان فرضیه ،آن است که

سقوط صدام ،فضای الزم برای ظهور و بروز گروههای قومیتی با هویتهای متفاوت را فراهم

کرده است .گروههایی که مدت طوالنی در سایۀ دیکتاتوری صدام ،در سکوت مرگبار به سر

میبردند و اینک با مناسب دیدن فضا ،هرکدام در پی تحقق خواستها و مطالبات خاص

خود هستند.

این مقاله شامل سه بخش است :در بخش اول ،مفهوم معمای امنیت مورد بررسی قرار

میگیرد .در بخش دوم ،به بررسی و واکاوی تاریخ عراق از پیدایش تا سقوط صدام و نیز
عراق پس از صدام پرداخته میشود و در بخش پایانی ،سقوط صدام و شکلگیری معمای

امنیت در عراق مورد بررسی قرار گرفته به تحلیل عامل اصلی ناامنی در این کشور میپردازیم.

در پایان نیز نتیجهگیری کلی ارائه میشود .ذکر این نکته نیز ضروریاست که استفاده از مفهوم

معمای امنیت تاکنون فقط محدود به عرصۀ روابط بینالملل بوده و نوآوری پژوهش حاضر
هم در این است که این مفهوم را از قالب سنتی آن خارج کرده و آن را در تجربهای جدید در
چارچوب مرزهای ملی یک کشور به کار بسته است.

معمای امنیت به موقعیت یا وضعیتی اطالق میشود که در آن ،تالش بازیگران عرصۀ روابط

بینالملل (دولتها) برای افزایش امنیت خود ،به وسیلۀ کسب قدرت بیشتر ،تهدیدی برای

دیگر بازیگران تعبیر و تفسیر میشود .در این حالت ،دیگر بازیگران نیز در برابر این تهدید،
به منظور کسب امنیت و اطمینان خاطر ،دست به افزایش قدرت خود میزنند .بر این اساس،

دور و چرخۀ خاصی شکل میگیرد که در آن ،تالش دولتها برای افزایش امنیت خود ،به
همان وضعیتی است که از آن به عنوان معمای امنیت یاد میشود (شیهان.)۱۰-۱۳:۱۳۸۸ ،

بسیاری بر این باورند که معمای امنیت ،محصول آنارشی در نظام بینالملل است .در

این چارچوب ،معمای امنیت عبارت از بنبست در تفسیر بازیگران از انگیزه ،اغراض و

توانمندیهای دیگران است .بدین مفهوم ،هرگونه اقدام  -حتی اقدامات تدافعی  -یک بازیگر،
که در جهت افزایش ضریب امنیت ملی خود است ،در نگاه دیگر بازیگران ،یک تهدید اساسی
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ویژه ،در شرایطی که آنارشی در روابط بینالملل حاکم است ،به کاهش امنیت میانجامد .این
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معمای امنیت
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علیه خود تلقی میشود .بنابراین ،این وضعیت ،دولتها را به در پیش گرفتن اصل خودیاری

در روابط بینالملل سوق میدهد (.)Waltz, 1979

بدینترتیب ،چنانچه به پیروی از واقعگرایان ،آنارشی را فقدان مرجع فائقۀ مرکزی بدانیم،

پیدایش و وجود معمای امنیت در نظام بینالملل ،امری طبیعی به نظر میرسد .آنارشی به
معنای یادشده ،دقیق ًا در مقابل ساختار سلسلهمراتبیای که در درون واحدهای ملی وجود دارد

قرار میگیرد و این در حالیاست که در نظام بینالملل ،ما شاهد فقدان یک قدرت مشروع
هستیم که واحدها از آن فرمان-برداری کنند و در عمل هیچ واحد سیاسیای برای اطاعت از
دیگر واحدها ،دارای تکلیف قانونی نیست .پس در «عرصۀ داخلی» ،یک ساختار سلسلهمراتبی

وجود دارد که طی آن ،دولت از قدرت مشروع برخوردار است و براساس این مشروعیت

انحصاری ،فرمانپذیری از دولت امری طبیعی است (پورسعید.)۱۶:۱۳۹۲ ،

بنابر آنچه گفته شد ،نکتۀ محوری در تحلیل معمای امنیت آن است که دولتهایی که در
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نظام بینالمللِ اقتدارگریز به سر میبرند ،بین مسلح شدن یا مسلح نشدن ،در یک دوراهی قرار
دارند .هرچند مسلح نشدن در کوتاهمدت میتواند امنیت کشور را به خطر اندازد ،افزایش

هزینههای دفاعی نیز منجر به ترغیب رقبا در این زمینه میشود .بنابراین ،آنارشی دولتها را

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

به اصل خودیاری ،سوءظن شدید به یکدیگر و باال بردن امنیت خود وادار میکند .آنها در این
راستا ،یا به افزایش هزینههای داخلی مبادرت میورزند یا به اتحاد در بیرون متوسل میشوند

(گریفیتس.)۹۱۲:۱۳۹۰ ،

در این مقاله ،از این تصویر موجود در نظام بینالملل (آنارشی) ،که نتیجۀ فوری آن،

پیدایش معمای امنیت بین واحدهای تشکیلدهندۀ آن است ،با تسامح در مورد توصیف
وضعیت جوامعی که خصلتی چندپاره دارد بهره برده میشود .جوامعی که با سقوط یکبارۀ
حاکم است ،شباهت بسیاری پیدا میکنند .به عبارتی دیگر ،میتوان چنین استدالل کرد که
کشوری مانند عراق ،با مختصات اجتماعی خاص خود ،مادامی که رژیم دیکتاتوری همچون

رژیم صدام توانسته بود گروههای مختلف را به فرمانبرداری (حتی به شکل اجبارآمیز و
یبُرد ،که
نه طی روندی مسالمت آمیز) وادار کند ،در یک وضعیت سلسلهمراتبی به سر م 

البته در پی تهاجم آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۳م و فروپاشی رژیم صدام ،وضعیت و
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ِ
دیکتاتوری حافظ امنیت (نظم سلسلهمراتبی) ،به وضعیت آنارشیای که در نظام بینالملل
رژیم

خصلتهای آنارشی موجود در نظام بینالملل در عراق را با تسامح میتوان مشاهده کرد.

مواردی مانند سوءظن شدید قومیتهای موجود در عراق به یکدیگر ،تالش برای یافتن

متحدان بیرونی از سوی هر یک از گروههای موجود و مهمتر از همه ،کاربرد و استفاده از زور
که اساس ًا در مشروعیت انحصاری دولت است ،در این چارچوب قابل تبیین است.
ساخت سیاسی  -اجتماعی عراق :از تأسیس تا سال  ۲۰۰۳میالدی

کشور عراق از جمله کشورهای «تأسیسی» خاورمیانه و منطقۀ خلیج فارس است که در سال
۱۹۲۰م و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی ،در نتیجۀ سیاستهای استعماری انگلستان به

وجود آمد .بیشتر جمعیت عراق ،از سه گروه عمدۀ قومی و مذهبی شیعیان ،اعراب ُسنی و
ُکردها تشکیل شده است که هیچ یک از این سه گروه ،نقش مؤثری در تأسیس این کشور

نداشتند .جغرافیای عراق از نگاه مذهبی ،به دو منطقه تقسیم میشود :الف) نیمۀ جنوبی عراق،

یعنی از بغداد به طرف جنوب که در آن اعراب شیعه متمرکزند .ب) نیمۀ شمالی عراق که
اعراب ُسنی در بخشهای غربی آن و ُکردهای ُسنی در بخشهای شرقی آن قرار دارند .اما

جمعیت عراق به لحاظ قومیتی ،ترکیبیاز بیش از  ۷۱درصد عرب ۱۹ ،درصد ُکرد و  ۲درصد

ُسنیها و بقیه را هم دیگر اقلیتهای دینی و مذهبی تشکیل میدهند (نادری .)۲۵۰:۱۳۸۶ ،بر
این اساس ،ترکیب جمعیتی و بافت قومی ،مذهبی و زبانی در عراق در یک وضعیت ساختاری
ناهمگون قرار دارد .این بافت جمعیتی ،دولتی متمرکز ،قوی و مقتدر را میطلبد تا ضمن

کنترل یا مدیریت مطالبات و اهداف گروههای قومی مختلف ،بتواند امنیت را نیز برقرار سازد.
در دوران  ۳۷سالۀ نظام سلطنتی در عراق ،به منظور حفظ یکپارچگی سرزمینی و ترویج

سرکوب ،پس از کودتای خونین عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸م هم ادامه پیدا کرد .اصوالً
سیاست در عراق ،صرفنظر از ایدئولوژی حاکم ،به ویژه قبل از سقوط صدام ،آمیخته با

سرکوب هویتها بوده است .به ویژه شیعیان ،که در طول تاریخ عراق و به خصوص در

دوران صدام ،عالوه بر محرومیت از قدرت ،با محدودیتها و فشارهای بسیاری مواجه
بو دهاند .بنابراین ،در این شرایط ،نه شیعیان و نه ُکردها ،به خصوص در عصر صدام ،رضایتی
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انگارههای ناسیونالیسم ،از خشونت و سازمان سرکوب استفادۀ بسیاری شد و این سیاست
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ترکمن است و از نظر مذهبی ۵۵ ،درصد جمعیت عراق را شیعیان ،بیش از  ۳۹درصد را
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از دولت مرکزی نداشتند و تشکیالت سیاسی آنان ،بهرغم اختالفات داخلی فراوان ،همگی
ساختارشکن بودند .با حملۀ آمریکا و متحدانش به عراق و سرنگونی رژیم صدام در سال

۲۰۰۳م ،این کشور وارد دورۀ تازهای از مناسبات گردید ،که از ویژگیهای مهم آن ،افزایش

خشونت و حمالت تروریستی بوده است.

تاریخ مدرن عراق ،دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که در تحلیلهای سیاسی

باید مورد توجه قرار گیرد .فراز و نشیبهای بسیار و تحوالت خشونتآمیز و خونین از آن

جملهاند .عالوه بر این ،تا قبل از روی کار آمدن صدام ،بیثباتی دولتها و سقوط زودهنگام

کابینهها هم امری رایج بوده است .وقوع کودتاهای متعدد و خشونتآمیز که همراه با سرعت

عمل بودند ،از دیگر مشخصههای عراق پیش از صدام میباشد .به نحوی که از زمان تأسیس

عراق ،تا زمان به قدرت رسیدن صدام در سال ۱۹۷۹م ،در این کشور در مجموع بیش از ۱۳

کودتای نظامی و حکومت نظامی اتفاثق افتاده است (خسروی.)۸۰:1390 ،
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برخی از تحلیلگران معتقدند که جامعۀ عراق در زمان صدام ،در یک وضعیت «صلح

یبُرد و ریشۀ آن را هم در تمرکز قدرت میدانند؛ اما این وضعیت با فروپاشی
منفی» به سر م 
رژیم بعثی ،جای خود را به رویاروییهای گستردۀ اجتماعیای داد که کام ً
ال رنگ و بوی

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

مذهبی  -نژادی و قومیدارند .بنابراین ،شکافها و گسلهای هویتی جامعۀ عراق ،که در یک

فرآیند تاریخی تعمیق شده بود ،روابط عصر پساصدام را تحت تأثیر خود قرار داد .از سوی

دیگر ،ایاالت متحده آمریکا هم اگرچه در ساقط نمودن رژیم صدام به پیروزی زودهنگامی
رسید ،اما در حل و فصل «جنگ در عراق» ،ناتوان و درمانده شد .بنابراین ،خشونتی که امروزه
در عراق جریان دارد ،به نوعی میراث سیاسی گذشته است .با این تفاوت که امروزه از یک

سو ،خبری از اختناق و سرکوب سیاسی نیست و از سوی دیگر ،ورود بازیگران جدید داخلی،
.)۳۶:1386

بر این اساس ،شرایط حاکم بر جامعۀ عراق در دوران حاکمیت حزب بعث ،به ویژه از

ب و به عبارت دیگر« ،صلح منفی»
۱۹۷۹م به بعد ،جلوهای از یک ثبات سیاسی  -امنیتی کاذ 

بود که در قالب آن ،گروههای قومی  -قبیلهای ،نژادی و مذهبی مختلف در عراق ،توانایی
ابراز وجود نداشتند و به طور طبیعی نتیجۀ فقدان ثبات سیاسی -امنیتی ،برخورد و تضادهای
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منطقهای و بینالمللی به عرصۀ رقابت ،بر پیچیدگی اوضاع عراق افزوده است (دهشیار،

خشونتبار بود .بنابراین ،صاحبان قدرت در عراق ،به ویژه صدام ،تنها به بُعد نظامی امنیت
توجه داشتند و از ابعاد اجتماعی (هویتی) ،اقتصادی ،سیاسی و ...آن ،غافل مانده بودند

(همان.)۳۷،

همانطور که پیشتر اشاره شد ،عراق از جمله کشورهایی بود که در اوایل قرن بیستم،

براساس منافع و راهبردهای قدرتهای بزرگ اروپایی در خاورمیانه شکل گرفت و براساس

این راهبردها و منافع کالن ،بافت اجتماعیِ موزاییکی و وجود گروههای قومی – فرقهای

مختلف ،زیربنای اصلی حیات ،تعامالت و رفتارهای سیاسی و امنیتی این کشور را تشکیل
میدهد .در این شرایط و در طی دهههای متوالی ،تحوالت اجتماعی درونزایی در این ساختار

قبیلهای  -عشیرهای شکل نگرفته و به تبع ،جامعۀ مدنی قدرتمندی هم به وجود نیامده است.
عالوه بر این ،در جامعۀ عراق ،فرآیند بازیهای حزبی نیز از فضای قومی و شکافهای

مذهبی متأثر است و با نگاهی به احزاب و ائتالفهای بزرگ عراق ،میتوان این تأثیر را

مشاهده کرد .از چهار ائتالف بزرگی که اکثریت آراء را در انتخابات پارلمانی سال 2010م
از آ ِن خود کردند ،ائتالف ُکردها که متشکل از اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان

عراق است و نیز ائتالف ملی عراق که شامل مجلس اعالی اسالمی ،سازمان بدر ،حزب

به چارچوبهای قومی و مذهبی وفادار بودند (درخشه و ملکی .)۱۰۴-۱۰۵:۱۳۹۳ ،بر این
ِ
عراق قبل از فروپاشی صدام را با چند مؤلفۀ اساسی،
اساس میتوان سیاست و حکومت در
مورد ارزیابی قرار داد:

الف) ایدئولوژی پانعربیسم

میدانست ،سعی میکرد که اعراب ُسنی کشورهای همسایۀ عراق را هم ذیل شعارهای
ناسیونالیسم عربی جذب کند .او در چارچوب این تفکر ،بارها به سرکوب شیعیانُ ،کردها
و دیگر اقوام عراق مبادرت ورزید .عربیسازی کردستان عراق به وسیلۀ تصفیۀ قومی و
جابهجاییهای جمعیتی اجباری ،نمونهای از این سیاست بود .سیاستی که به اعتقاد ُکردهای
عراق ،سبب رانده شدن نیم میلیون ُکرد از خانه و کاشانۀ خود و جایگزین شدن اعراب
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صدام عالوه بر آنکه پانعرب بودن خود را پنهان نمیکرد و حتی آن را مایۀ افتخار خود
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فضیلت ،جریان صدر و شخصیتهایی همچون ابراهیم جعفری و احمد چلبی بود ،کماکان

فصلنامه علمی -پژوهشی

ُسنی دیگر مناطق به جای آنان در کردستان عراق شد .در اجرای این سیاست ،شهر نفتخیز

کرکوک مرکز توجه رژیم صدام قرار داشت .طبیعی بود که عربیسازی جامعه و دولت عراق،
که هدفی جز نفی هویتهای دیگر و ادغام آنان نداشت ،مخالفت ُکردها و سپس شیعیان را در

پی داشته باشد و اساس ًا ناسیونالیسم عربی به ویژه برای ُکردهای عراق فاقد هرگونه جذابیت

و مشروعیتی بود؛ چرا که آنان درصدد کسب خودمختاری بودند و هنگامی که به آن دست
نیافتند ،سر به شورش نهادند .بنابراینُ ،کردهای عراق هرگز به مشارکت در ایجاد یک دولت

مرکزی با هویت عربی رضایت ندادند)Tripp, 2002:169(.

شیعیان نسبت به ُکردها ،در پاسخ به تقاضاها و الزامهای ایدئولوژی ملتساز پانعربیسم،
دشواری بیشتری داشتند .آنان برخالف ُکردها ،عربتبار و در حفظ یکپارچگی سرزمینی

عراق همعقیده بودند .با این حال ،محتوای سکوالرُ ،سنی و فرقهگرایانۀ ناسیونالیسم عربی،
خود عاملی در طرد شیعیان از صحنۀ سیاسی عراق بود و در این چارچوب بود که یکی از

فصلنامه علمی -پژوهشی
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اولویتهای بعثیسم ،سرکوب هویت شیعی و نمادهایی همچون مراسم سوگواری ماه محرم

بود .بدین ترتیب ،محروم شدن شیعیان از امتیازات سیاسی و اقتصادی و هویتی ،آنان را در

عمل ،به شهروندان درجه دو و فرودست عراق تبدیل کرده بود و افزون بر آن ،مناقشات

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

مرزی ایران و عراق و سپس وقوع انقالب اسالمی ایران ،جنگ هشت سال ه بین دو کشور و

فعال شدن گروههای شیعی عراق هم دالیل تشدید روند فوق را فراهم آورده بود .همزمان و
در واکنش به سرکوبها ،از اوایل دهۀ 1960م ،مخالفت گروههای شیعی با حکومت عراق

آغاز شد .امری که چالشهای هویتی  -امنیتی جدیدی را به روی حاکمان ُسنی بغداد گشود.
بنابراین ،شیعیان پس از سالها بیتفاوتی به سیاست و قدرت ،مولّد گرایشهای فکری
جدیدی شدند که در صدر اهدافشان ،مبارزه با دیکتاتوری سکوالر بعثیها و دفاع از حقوق
بدین ترتیب ،ناسیونالیسم عربی مورد نظر حاکمان پیشین بغداد ،به جای متحد ساختن

گروههای مختلف ،با کارکردی متناقض ،به بدبینی ،منازعه ،سوءظن و بیاعتمادی بین دولت

و ملت در عراق دامن زد و این امر نتیجۀ طبیعی تالش برای یکسانسازی ارزشها ،هنجارها،

نمادها و تقاضاهای گروههای مختلف عراقی ،بر پایۀ انگارههای تنگنظرانۀ حزب بعث بود.

این یکسانسازی در شرایطی پیگیری میشد که رژیم عراق برای عموم شهروندان ،حقوق
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جامعۀ شیعی بود (.)Anderson & Stansfield, 2004:73

اجتماعی و سیاسی یکسانی قائل نبود و ،بنابراین ،راهی جز تکیه بر سرکوب ،زور و خشونت

پیش روی خود نمیدید (.)Tripp, 2002

ب) وجود فرهنگ خشونت و سرکوب

همانگونه که در بخشهای پیشین اشاره شد ،فرهنگ خشونت و سرکوب در صحنۀ

سیاسی عراق ،دارای سابقهای طوالنی است .در سال 1936م بود که اولین کودتای جهان
عرب در عراق رخ داد و مردم عراق از آن پس ،به طور متناوب دورههایی از سرکوب ،کوچ

اجباری ،نسلکشی ،تبعید ،کودتا و جنگ را تجربه کردهاند .علت این امر را باید در ناکامی

حکومتهای مختلف عراق ،در ایجاد یک هویت ملی یکپارچه جستجو کرد؛ هویتی که بتواند

کل جامعۀ عراق را گرد هم آورد .عالوه بر این ،ملی شدن صنعت نفت و نیز افزایش ناگهانی
قیمت نفت و درآمدهای دولت ،یکی دیگر از عواملی بود که به نحوی در تعمیق شکاف
دولت  -ملت در عراق یا به عبارتی ،استقالل دولت از جامعه و آزادی عمل بیشتر آن نقش
داشته است .امری که به توسعۀ بوروکراسی و نوسازی کشور از طریق ایجاد مدارس ،احداث

جادهها ،توسعۀ خطوط تلفن و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی انجامید و حاصل آن ،توسعۀ
مطالبات گروههای مختلف مردم توسط حکومت بود ،مسئلهای که امکان بروز خشونت را
بیش از پیش افزایش داد.

بر این اساس میتوان ادعا نمود که بهرهگیری از خشونت و سازمان سرکوب ،به منظور

حفظ یکپارچگی سرزمینی و بقای دولت مرکزی ،قاعدۀ تاریخ مدرن عراق است و در این

چارچوب ،ارتش و نیروهای امنیتی از جایگاه بسیار مهمی برخوردارند و دولت مرکزی عراق
این راستا ،صدام با مهار ارتش عراق  -به عنوان کارگزار اصلی چهار کودتا در فاصلۀ سالهای

 1958تا  - 1968به حکومت خود تحکیم بخشید و ماشین نظامی آن را به سوی سرکوب

مخالفان داخلی و جنگ با دشمنان خارجیاش یعنی ایران و کویت هدایت کرد .ارتشی

که در سالهای آغازین تأسیس عراق ،فقط دو هزار نیرو داشت ،در اواخر دهۀ 1980م با

بهرهمندی از یک میلیون نیرو و انواع تسلیحات و ادوات نظامی مرگبار ،به یک نیروی هولناک
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هم از آن به عنوان ابزارهای قابل اتکایی در استقرار خود و نیز ملتسازی بهره میبردند .در
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نفوذ دولت در متن جامعه و ،به تبع ،استقالل دولت مرکزی از جامعه و نادیده گرفته شدن

فصلنامه علمی -پژوهشی

تبدیل شده بود ( .)Stansfield, 2007:838بنابراین ،در زمان حاکمیت حزب بعث ،استفاده از
خشونت عریان و سازمانیافته ،به منظور تضمین بقای دولت مرکزی و ایجاد عراقی یکپارچه
نهادینه شد .در این مقطع ،خشونت تبدیل به ابزاری کارآمد برای کنترل جامعه ،سرکوب

مخالفان ،حفظ رژیم و پاکسازی قومی گردید؛ امری که از طریق شبکۀ پیچیده و متنوعی از
نهادهای امنیتی  -نظامی صورت میگرفت (.)Hinnebusch, 2003:207-208
همزمان ،مقاومت ُکردها و بخشی از جامعۀ شیعیان عراق در برابر سیاست سرکوب

و همسانسازی ،سبب گرایش بیش از پیش دولت مرکزی به خشونت شد .در این میان،
منازعات خشونتآمیز ُکردهای عراق با دولت مرکزی ،یکی از ویژگیهای همیشگی نظام
سیاسی عراق از زمان تأسیس این کشور بوده است؛ به نحوی که ُکردها طی دهههای متوالی،

یا پیوسته در حال جنگ بودهاند یا برای کسب خودمختاری مشغول مذاکره با دولت مرکزی
بودهاند .بدین ترتیب ،ناسیونالیسم ُکرد و ناسیونالیسم عربی ،از ابتدا خود را در تضادی شدید
فصلنامه علمی -پژوهشی
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با یکدیگر یافتند و در چارچوب این «بازی با حاصل جمع صفر» ،غلبۀ یکی ،به معنی نابودی

دیگری تلقی میشد .بر همین مبنا ،در عراق پیش از سقوط صدام ،اعراب ،به ویژه اعراب
ُسنی ،معموالً در اِعمال سلطۀ خود بر ُکردها و محدود کردن حوزۀ مانور آنان در زمینههایی

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

چون حقوق فرهنگی ،زبانی و تمرکززدایی موفق عمل کردند .این امر به طور طبیعی بر میزان
سرخوردگی در میان ُکردها افزود و به منزلۀ یکی از منابع نارضایتی و بیثباتی و در نتیجه
دشمنی و خشونت در عراق ،باقی ماند (سردارنیا.)۲۲،۱۳۹۱ ،

اما پس از سقوط صدام ،سطح جدیدی از خشونت ،در قالب اقدامات تروریستی انتحاری

و غیره به وجود آمد .مرتکبان این اعمال ،هدف اصلی خود را بیرون راندن اشغالگران

خارجی تعریف میکردند .این «جنبش» به اصطالح «ضد اشغالگری» ،ترکیبی ناهمگون از

جریان ،اغلب گروههای مهم سیاسی عراق هم ،دارای نیروهای شبهنظامی هستند یا اینکه

بخشی از ارتش این کشور را تحت کنترل دارند .این شرایط ،چالشی مهم برای حکومت
عراق ،در به رسمیت شناختن حق خود ،در به انحصار درآوردن مشروعیت اِعمال زور و

ابزارهای خشونت است .چنین دولتهایی در ادبیات دولت  -ملتسازی ،به «دولتهای

ورشکسته» موسو م هستند .بر این اساس ،دولت ورشکسته ،دولتیاست که در آن ،ویژگی
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بقایای حکومت پیشین ،القاعدۀ عراق و برخی قبایل ُسنی ناراضی و غیره بود .عالوه بر این

اصلی مفهوم دولت در بیان ماکس وبر ،یعنی «انحصار مشروعیت استفاده از زور فیزیکی در

درون مرزها» در هم شکسته شده باشد ،که این امر ،اغلب از سوی جنگساالران و گروههای

شبهنظامی و تروریستها صورت میگیرد و ،این گروهها در عراق ،از جمله بازیگران فعال
در عرصۀ سیاست داخلی هستند (درخشه و ملکی.)۱۰۷:۱۳۹۳ ،

واقعیت آن است که تاریخ عراق نشان میدهد که الگوی کنترل دولت بر جامعه در این

کشور ،صرفنظر از نوع ایدئولوژی حاکم ،از سه شکل ساختاری خارج نیست:

 .1دولت در راستای هدف اساسی سلطه بر جامعه ،سطوح باالیی از خشونت سازمانی را

در دستور کار قرار داده است.

 .2دولت به منظور جلب وفاداری و یارگیری از بخشهای مختلف جامعه ،از کمک

درآمدهای نفتی ،از ابزارهایی مانند اعطای مشاغل دولتی ،کمکهای مالی و اقتصادی بهره

میگرفته است.

 .3استقالل از جامعه که خصلت اغلب دولتهای رانتیر است و در عراق نیز استثناء نبوده

است.

ل نگرفتن روند دولت -
بدین ترتیب ،خصلت چندقومیتی در عراق از یک طرف ،و شک 

دیگر ،مانع از پیدایش مشروعیت دولتی در یک روند مسالمتآمیز در عراق شده است .بر

این مبنا ،دولت به منظور ایجاد آرامش و امنیت ،استفاده از ابزارهای اجبارآمیز و سرکوب را
در پیش میگرفته است .اصلی که اکنون بسیاری معتقدند عراق از ابتدای تأسیس تا به امروز
گرفتار آن است (ازغندی و کرمی.)7 :1386 ،

بدین ترتیب میتوان استدالل کرد که خصلتهای ساختاری عراق معاصر ،در مقابل

خواهد کرد .براساس منظر ساختاری ،جامعۀ عراق ،یک جامعۀ چندپاره با خصلت قومیت-

گرایی حداکثری و به شدت هویتمحور است ،که رسیدن به امنیت پایدار و ایجابی ،تحت
این شرایط ،بعید به نظر میرسد .این در حالیاست که «امنیتی» که در عصر صدام بر این

کشور سایه افکنده بود ،ناشی از رویکردی سلبی و اجبارگونه بود و طبیعی است که نتیجۀ آن،

فقدان فضای الزم برای عرضاندام هویتهای قومی و مذهبی رقیب بود .اما پس از سقوط
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ملتسازی به شکل طبیعی (آنچه که در حکومتهای دموکراتیک صورت میگیرد) از طرف
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صدام و رهایی هویتهای گوناگون از خفقان ،تضادها تا جایی باال گرفت که حتی در جریان

تدوین قانون اساسی ،در مورد اینکه عراق یک "جمهوری" تعریف شده و نام گرفته بود،
جنجال بسیاری به وجود آمد و ،در همین راستاُ ،کردها بر فدراتیو بودنُ ،سنیهای عرب بر
عرب بودن و شیعیان بر اسالمی بودن هویت عراق تأکید داشتند .اساس ًا خود تعریف آکادمیک

قومیتگرایی ،گویای وضع موجود عراق است« :ارزشها ،موازین و خصلتهای فرهنگ
قوم خود را محور قضاوت قرار دادن و براساس آن ،فرهنگ و هویت خود را از دیگران برتر

دانستن» .بنابراین ،قومیتگرایی که از توان باالیی برای نفی و طرد ملیگرایی برخوردار است،

میتواند روند ملتسازی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد (قادری.)135 :1381 ،
ایاالت متحده و سقوط صدام

ایاالت متحده آمریکا ،بدون مجوز شورای امنیت و حتی با وجود مخالف بسیاری از همپیمانان

فصلنامه علمی -پژوهشی
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غربی خود ،بر مبنای آموزۀ «عملیات پیشدستانه» حمله به عراق را آغاز کرد .چرا که از نگاه

نومحافظهکاران ،عملیات پیشدستانه نوعی گسترش حق دفاع مشروع و واکنشی سریع و
زودهنگام به یک فاجعه در آینده و تالشی برای جلوگیری از خطر تروریسم ،کشورهای

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

متمرد و سرکش نسبت به نظم موجود و همچنین گسترش سالحهای کشتار جمعی است.
ّ
براساس این تفکر بود که تغییر رژیمهای یاغی و ایجاد حکومتهای دموکراتیک ،از بین
بردن سالحهای کشتار جمعی و نیز مبارزه با تروریسم از جمله اهداف اعالمشده سران کاخ
سفید بود .از این منظر ،حمله به عراق ،اولین گام در اجرای «دموکراسیسازی» و اجرای طرح

خاورمیانۀ بزرگ تلقی میشد(اکبری.)۳۰:۱۳۸۵ ،

با برچیده شدن رژیم بعثی در سال ۲۰۰۳م ،ملت عراق از زیر بار حکومت دیکتاتوری

و تأییدکنندگان فراوانی احاطه شده بود و طبیعی است برای مدیریت نُرمال کشور خود

براساس تعادل میان واقعیتها و مقدورات ،از نظر روانی نمیتوانست در سالمت الزم
قرار داشته باشد .در نهایت ،هدف صدام از زمان جنگ علیه ایران و پس از آن جنگ علیه

کویت و یک دهه تحریم آمریکا و  ...حفظ حاکمیت یک «شخص» بوده است .بنابراین ،در

رژیم بعث ،منطق منافع حکومتکنندگان با حکومتشوندگان تطابق خاصی نداشت و در
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تمامعیار صدام رهایی یافت .فردی که در تمام طول زمامداری خود ،توسط تحسینکنندگان

دوره زمانی بیش از سی سال ،ماهیت نظام سیاسی عراق ،سرکوب در داخل و خشونت در

خارج بود (سریعالقلم .)۳-۴:۱۳۸۱ ،عواملی همچون فقدان اجماع سیاسی ،وجود سنت-های
ِ
سنت مدنی سهمدهی در
نهادینهشدۀ سرکوبگرایانه ،تعریف حداقلی از زندگی و فقدان
تصمیمگیری ،زمینۀ دخالت بیگانگان را در عراق فراهم کرد و سبب ُکند شدن تحول کیفی

این کشور شد (همان.)۸:

همزمان با اشغال عراق و سقوط صدام ،عدهای معتقد بودند که حضور نیروهای ائتالف

در عراق میتواند تا حدودی از شورش و ناامنی در این کشور بکاهد ،اما عدهای دیگر نیز

با تأکید بر فعالیت مخالفان داخلی حضور آمریکاییها ،بر این باور بودند که عراق پس از
صدام ،شاهد اقدامات تروریستی ،شورش و حتی جنگ داخلی خواهد بود .به ویژه آنکه

گروههای نوسلفیای همانند القاعده ،بنا بر ایدههای فکری و مبانی اعتقادی خود ،حضور

آمریکا در عراق را جزئی از یک طرح استعماری در خاورمیانه میپنداشتند و بر این اساس،

به عملیاتهای تروریستی متوسل شدند (بای من.)۱۰۵:۱۳۸۲ ،

در این بین اقدام تشکیالت «پل برمر» به عنوان حاکم آمریکایی عراق در انحالل ارتش و

نهادهای امنیتی عراق در ایجاد خالء امنیتی در این کشور نقش مهمی را ایفاء کرد و حتی خود
مهم استراتژیک» نامید و به آثار فاجعهبار آن اذعان نمود ( .)Martin, 2013از طرفی عدهای از

کارشناسان نیز پا را فراتر گذارشته و به نحوی حتی ظهور و قدرتیابی داعش را به این اقدام

آمریکاییها نسبت میدهند ( .)Thompson, 2015در همین زمینه البته انتشار آمارهایی نیز بر

صحه گذارده است از جمله آنکه گفته میشود بیش از  25تن از مجموع  40مقام
این نظریه ّ
ارشد داعش ،زمانی در ارتش عراق خدمت کردهاند(. )Mastracci, 2015

ایاالت متحده در این کشور ،جدول زمانی قطعنامۀ  ۱۵۴۶شورای امنیت سازمان ملل متحد،

به خوشبینیها در مورد آیندۀ سیاسی عراق دامن زده بود و بر طبق آن ،دورۀ انتقالی تا انتهای
سال 2005م پایان مییافت .اما عواملی همچون خصلتهای ساختاری عراق ،منافع متضاد

کشورهای ذینفع ،تقابل گروههای قومی  -مذهبی ،و به ویژه ،تالش گروههای ُسنی برای
احیای قدرت از دست رفتۀ خود و نیز ورود جریانهای افراطی ،همه و همه حکایت از
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برمر نیز ده سال بعد از اشغال عراق ،در مصاحبهای اینگونه تصمیمات خود را «اشتباهات
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سرآغاز شکلگیری معمای امنیت در این کشور داشت .در همین رابطه به هیچوجه نمیتوان
نقش نیروهای منطقهای حامی تفکرات تکفیری و تروریستی به ویژه عربستان سعودی و

امارات متحده عربی را در ناامن کردن عراق نادیده گرفت .امری که جمهوری اسالمی
ایران از ابتدا نسبت به آن هشدار داده بود .بر این اساس ،حمایت ویژه عربستان سعودی از

تروریستها به گونهای عیان بود که پس از مدتها سکوت و چشمپوشی در غرب ،امروزه
حداقل برخی رسانههای معتبر غربی نیز ناچار به اعتراف به آن بودهاند (.)Cockburn, 2014

ش گروههای سیاسی مختلف
در این میان پس از سقوط صدام ،بسیاری با در نظر داشتن کن 

در عراق  -که البته مبتنی بر دیدگاهها ،مطالبات و اهداف خاص هر یک بود و تشدید تنش
قومی  -مذهبی را هم به دنبال داشت  -بر این باورند که به دالیل گوناگون ،امکان ایجاد
همگنی در جامعۀ عراق پساصدام وجود ندارد .از این دیدگاه ،میتوان چنین استدالل کرد

که به منظور ایجاد امنیت در چنین جامعهای که از بافت جمعیتی ،مذهبی و قومی ناهمگن
فصلنامه علمی -پژوهشی
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ِ
مرکزی مقتدر ضروری به نظر میرسد.
برخوردار است ،وجود یک دولت

سقوط صدام :عملیاتی شدن منازعات قومی

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

عراق به عنوان قلب خاورمیانۀ مرکزی ،میعادگاه غالب اقوام و مذاهب موجود ،از اعراب و
ُکردها گرفته ،تا شیعیانُ ،سنیها و ترکمنها در خاورمیانه است (پورسعید )۴۴۱:۱۳۸۲ ،و به

گواه بسیاری از تحلیلگران ،با توجه به این تنوع قومی و مذهبی چشمگیر ،عراق عرفی-ترین
کشور جهان عرب محسوب میشود که در آن ،غلبۀ یک قوم یا یک ایدۀ مذهبی ،جز با میزان

میسر نخواهد بود .ناهمگونی قومی و مذهبی در عراق به حدّ یاست که
باالیی از خشونت ّ

نمیتوان پاسخ روشنی به این سؤال داد ،که مردم عراق کیستند؟ دوگونه تقسیمبندی از ترکیب
 .1از نظری قومی :اکثریت عرب ،با دارا بودن حدود  ۷۵تا  ۸۰درصد جمعیت و اقلیت

ُکرد که  ۱۵تا  ۲۰درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهند.

 .2به لحاظ مذهبی :که مطابق آن ،جمعیت عراق به پیروان دو مذهب بزرگ اسالم ،یعنی

شیعه و ُسنی تقسیم میشود.

تنوع قومی و مذهبی در این کشور ،که پس از سقوط صدام ،از مرحلۀ ذهنیت به عینیت

] [ Downloaded from priw.ir on 2022-09-30

جمعیتی عراق ارائه میشود:

و نیز به طرد و انکار یکدیگر رسیده است ،با حمایتهای هر یک قدرتهای منطقهای از

گروههای معینی ،وارد پیچیدگی تازهای شده است ،و در واقع ،این بافت قومی عراق است

که همسایگان منطقهای و فرامنطقهای را وادار به حضور و عرض اندام در این کشور کرده
است .عربستان با ُسنیهای تندرو و وهابیها پیوند مییابد ،ترکیه و اسرائیل پیگیر مسئلۀ ُکردها
هستند و ایران نیز نفوذ خود را متوجه شیعیان میداند (نادری .)۵۲:۱۳۸۶ ،اما فارغ از ترکیب
جمعیتی عراق ،در مورد مسئلۀ ناامنی موجود در این کشور ،این امر بدیهی به نظر میرسد که

بیتردید فروپاشی رژیم صدام ،بستر الزم را برای به میدان آمدن گروههای قومی متعارض
فراهم کرد و این امر سرانجام سبب ایجاد معضل ناامنی در عراق شد.

با فروپاشی رژیم بعث در ۲۰۰۳م ،احزاب و گروههای سیاسی مختلفی وارد عرصۀ سیاسی

و اجتماعی عراق شدند که هر یک مدعی نمایندگی از قومیت یا فرقۀ خاصی هستند و به
لحاظ سیاسی هم ،گرایشهای متفاوتی را ،از اسالمگرایی و سکوالریسم گرفته تا ملیگرایی

ی در پیش گرفتهاند .این گروهها ،به جای دارا بودن هویت مدنی ،در چارچوب
یا چپگرای 

و زمینۀ ارزشهای برخاسته از قوم و قبیله ،ازدواج ،مذهب و خون شکل گرفتهاند .از اینرو،

مفهوم هویت ملی و شهروندی  -به عنوان یکی از مشخصههای دولت  -ملتهای مدرن -
قومی  -مذهبی و هویتی ،با رقابتهای سیاسی گروههای مختلف برای کسب قدرت همراه
شده و با توجه به فقدان مبانی هویتیِ ملی و یکپارچگی اجتماعی و نیز در نظر داشتن اهداف
ِ
عراق پس از صدام ،این کشور شاهد تنشها
و منافع متفاوت این گروهها در روند سیاسی

و منازعات قومی و مذهبی عمدهای همچون منازعۀ عربی ُ -کردی و شیعی ُ -سنی است.

میآید (اسدی.)۲۴۲:۱۳۹۱ ،

منازعات قومی  -مذهبی در عراق ،دو شکل عمده دارد:
 .1منازعۀ قومی ُکردی  -عربی :که در چارچوب آن ،اختالفات و چالشها ،بین ُکردها

و گروههای عرب ُسنی و شیعه نمود دارد و اختالفات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان

عراق نمونه بارز آن است .این اختالفات دربردارندۀ مسائلی همچون گسترش مرزهای منطقۀ
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تنشها و اختالفنظرها درخصوص مسئلۀ فدرالیسم و کرکوک ،از مهمترین نمودهای منازعۀ
ُکردی  -عربی و خشونتهای فرقهای شیعی ُ -سنی از تنشهای مذهبی در عراق به شمار

97
بررسی علل ظهور و استمرار معمای امنیت در ...

در این کشور تکوین نیافته است (دهشیار .)۳۷:۱۳۸۶ ،بنابراین ،در عراق جدید ،شکافهای
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فدرال ُکردی ،پیشمرگههای ُکرد و تداخل وظایف و حوزۀ عملکرد آنان با نیروهای ارتش
عراق ،نفت و آیندۀ کرکوک است.

 .2منازعۀ مذهبی شیعی ُ -سنی :که دربردارندۀ اختالفات عمدۀ گروههای شیعه و

ُسنی ،در مورد مسائلی همچون نحوۀ تقسیم قدرت در نظام سیاسی جدید ،ساختار و عناصر

نیروهای نظامی و امنیتی ،بعثیزدایی و نحوۀ تعامل با بازیگران منطقهای و بینالمللی است.

عالوه بر این ،اقدامات تروریستی گروههای افراطگرای ُسنی ،علیه شیعیان عراق نیز در قالب
منازعۀ مذهبی شیعی ُ -سنی جای میگیرد (همان.)251-253:

در قسمت بعد ،به بررسی مسائل داخلی و مناسبات گروههای قومی و مذهبیای که پس

از سقوط صدام به طرح مطالبات خود پرداختهاند ،اشاره میشود:
الف) ُکردهای عراق
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گروهها و احزابی که خود را نمایندۀ این گروه قومی میدانند ،همواره به منظور کسب
خودمختاری و حتی استقالل از دولت مرکزی عراق در تالش بودهاندُ .کردها در زمان نظام

پادشاهی عراق ،از یک خودمختاری نسبی بهرهمند بودند ،که البته این امر نتیجۀ هیچ توافقی

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

با دولت مرکزی عراق نبود ،بلکه در فقدان نفوذ عملی دولت مرکزی در منطقۀ کوهستانی
ُکردستان عراق ریشه داشت .بنابراین ،در چارچوب یک قاعدۀ کلی ،هرگاه دولت عراق در

حالت ضعف قرار داشته ،وضعیت ُکردها رو به سوی بهبودی میرفت و زمانی هم که قدرت
دولت مرکزی فزونی مییافت ،سرکوب ُکردها تشدید میشد.
یکی از مسائلی که ُکردها را از شیعیان در عراق متمایز میسازد ،این است که از یک سو

آنان ،هر زمان برای رسیدن به خودمختاری و یا استقالل ،با طرفی داخلی و یا خارجی به

توافق میرسیدند ،این توافق عملی نمیشد ،و از سوی دیگر ،هنگامی که مشی مسلحانه را

وضعیت وخیمتری داشتند ،چرا که از ابتدا خواهان وضعیت خودمختاری بودند و همزمان
باورهای ناسیونالیسم عربی را هم نمیپذیرفتند و ضمن کمک گرفتن از طرفهای خارجی،

وارد درگیریهای مسلحانه با دولت عراق شدند (درخشه و ملکی.)۱۰۰:۱۳۹۳ ،
اما مسئلۀ ُکردها در عراق ،پس از تحوالت مهمی همچون فروپاشی نظام دوقطبی ،شکست
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در پیش میگرفتند ،بیشترین صدمات را متحمل میشدند .به عنوان نمونه میتوان به فاجعۀ
شیمیایی حلبچه و عملیات انفال اشاره کرد .با این اوصافُ ،کردها در مقایسه با شیعیان عراق،

صدام از نیروهای ائتالف در سال 1991م و سقوط رژیم بعث در سال  ،2003به صورت یک
پدیدۀ ژئوپلیتیکی فعال ظاهر و در نهایت ،منجر به تشکیل نوعی حکومت خودگردان ُکرد در

شمال عراق شد ( .)Stansfield,2003:12این تحول مهم ،به نوعی نتیجۀ شکست صدام در

جنگ کویت و برقراری چتر حمایتی آمریکا در قالب منطقۀ پرواز ممنوع در شمال عراق بود
( .)Tripp, 2007:254بنابراین ،با فروپاشی رژیم صدام و در پی تحوالت ناشی از آنُ ،کردها
موفق شدند حاکمیت غیررسمی خود را بر سه استان ُکردنشین شمال عراق ،یعنی اربیل،
دهوک و سلیمانیه ،به صورت قانونی ،رسمیت بخشیده و با توجه به تصویب نظام فدرالی در
قانون اساسی جدید عراق ،حکومتی را با عنوان «اقلیم کردستان عراق» ایجاد کنند.

با این حال نباید فراموش کرد که علت وجودی حکومت منطقهای کردستان عراق ،هویت
و ناسیونالیسم ُکردی است .علت وجودی یعنی هر حکومتی ،برای حفظ موجودیت خود و
نیز در رویارویی با چالشهای درونی و بیرونی ،ناگزیر از اتکاء بر تمایالت و ارزشهایی

است که ماهیت و اساس آن حکومت را تشکیل داده و آرمان سیاسی آن جامعه محسوب
میشوند .بنابراین ،میتوان هویت ُکردی را مهمترین و اصلیترین عنصر ماهوی تشکیل
حکومت اقلیم کردستان عراق دانست (محرابی.)۴۳:۱۳۸۶ ،

بیست درصد از جمعیت این کشور ،به موقعیتی ارتقاء پیدا کرده است که در شرایط کنونی ،به

عنوان یکی از ارکان سهگانۀ قدرت در عراق محسوب و هرگونه تصمیم ساختاری و اساسی

در حاکمیت این کشور ،بدون موافقت و همراهی آن ،با بنبست مواجه میشود (برنکاتی،
 .)۱۲۳:۱۳۸۶عالوه بر این ،عواملی همچون سابقۀ بهرهمندی ُکردهای عراق از حمایتهای

آمریکا ،به ویژه ،پس از جنگ خلیجفارس و نیز دارا بودن امکانات نظامی قابل مالحظه ،آنان

سابقه و پیشینۀ اجرایی چندانی برخوردار نبوده و از زمان حاکمیت امپراتوری عثمانی ،کار
اصلی آنان جنگیدن بوده است .به عنوان مؤیدی ّ
دال بر فقدان تجربۀ حکومتداری آنان،

میتوان به دهۀ 1990م مراجعه کرد .در این زمان ،مناطق ُکردنشین از کنترل صدام خارج شده
بود و طولی نکشید که در سال  1994جنگ خونینی بین دو حزب اصلی ُکردها ،یعنی حزب
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را قادر ساخته که مناسبات داخلی عراق را تحت تأثیر قرار دهند (.)Galbrait, 2002: 8-10
اما با وجود این موفقیتهاُ ،کردها با مشکالتی نیز مواجه هستند .از جمله اینکه آنان از
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به هر روی اقلیم کردستان عراق ،پس از دههها انزوای ژئوپلیتیکی ،و با دارا بودن حدود

فصلنامه علمی -پژوهشی

دموکرات و اتحادیۀ میهنی در گرفت ،که طی آن هر کدام دوباره مناطق قبیلهای خود را در
اختیار گرفتند .به عالوه ،در شرایطی که هنوز هم ترس تاریخی ُکردها از قدرت یافتن دولت

مرکزی عراق پابرجاست ،آنان ترجیح میدهند همچنان به حمایتهای خارجی متکی باشند؛
چرا که ُکردهای عراق با توجه به تلخکامیهای دوران حاکمیت صدام ،موقعیت حاضر را
فرصتی مناسب برای کسب حقوق خویش میدانند (علینقی.)۱۶:۱۳۸۳ ،
ب) شیعیان

شیعیان ،که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل میدهند ،در سه مقطع تاریخی ،نقشهای

مهمی را ایفا کردهاند .نخست پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تأسیس کشور عراق

و قیام علیه انگلیسیها در سال 1920م .دیگری پس از حملۀ ائتالف به عراق ،به منظور
آزادسازی کویت در سال  1991که در جریان «انتفاضۀ شعبانیّه» صدها هزار شیعه قتل عام

شده و در گورهای دستهجمعی دفن شدند ( )Moore, 2006و در نهایت ،پس از حملۀ

فصلنامه علمی -پژوهشی

آمریکا و متحدانش به عراق در سال 2003م .البته عالوه بر سه مقطع فوق ،در سال 1979
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احزاب شیعی مبادرت ورزید و حتی مرجع بزرگ آنان آیتاهلل سیدمحمد باقر صدر را نیز

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

و پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز در جریان «قیام رجبیّه» رژیم بعثی به سرکوب شیعیان و

و نیز حوزههای نفتی سرشار همواره در موقعیت بسیار بهتری قرار داشتهاند ،اما هرگز از این
امتیازات در جهت تأسیس منطقۀ فدرالی و یا استقالل بهره نبردهاند و اساس ًا شیعیان همواره

اعدام کرد ( .)Shadid, 2005: 164شیعیان با توجه به این تجارب و نیز بهرغم اینکه نسبت
به ُکردها از نظر دارا بودن مؤلفههای مهمی همچون نسبت جمعیتی ،سرزمینهای حاصلخیز

حامی تمامیت سرزمینی عراق بودهاند.

با این وجود در سراسر تاریخ عراق ،عنصر شیعی در صحنۀ سیاسی و مناسبات قدرت در

عنصر شیعی با ایران ،به سرکوب و اِعمال تبعیض علیه آنان میپرداخت .بعثیها با طرح
ادعاهایی نظیر فرقهگرا و تفرقهافکن بودن شیعیان ،آنان را عم ً
ال از صحنۀ سیاسی عراق حذف

کردند (فولرو و فرانکه.)۲۳:۱۳۸۴ ،

اما شیعیان با سقوط صدام و فروپاشی ساختار تبعیضآمیز مذکور ،با توجه به دارا بودن
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این کشور مشارکت چندانی نداشته است .به ویژه ،در زمان حاکمیت حزب بعث ،که حضور
شیعیان در ساخت قدرت عراق عم ً
ال منتفی شد .رژیم بعثی به دالیل متعددی همچون پیوند

وزن جمعیتی قابل توجه ،خواستار کسب جایگاه درخوری در ساخت قدرت شدند .در
این راستا ،یکی از نقاط قوت مهم و قابل اتکای شیعیان ،مرجعیت دینی است .نهادی که

همواره از برگ برندۀ قدرت بسیج مردمی برخوردار بوده است و بیجهت نیست که برخی
صاحبنظران غربی اذعان دارند که شیعیان عراق و مراجع دینی میتوانند در مقام مهمترین

بازیگران خاورمیانۀ مدرن ایفای نقش کنند )Gerecht, 2004:18(.

اما با این حال ،سقوط صدام به این معنی نیست که شیعیان در راه رسیدن به اهداف خود،
چالشی پیش رو ندارند .چرا که آنان از یک سو ،با مخالفتهای قومی  -مذهبی ( ُکردها و

ُسنیها) مواجهاند و از سوی دیگر ،به تعبیری خود جامعۀ شیعی نیز دارای رهبری یکپارچه

نیست .وجود شکاف عرب  -فارس در جامعۀ شیعی و رقابت بر سر رهبری حوزۀ علمیه از

واقعیات درون گروه قومی  -مذهبی شیعه است .در همین زمینه ،عدهای «رقابت جریان صدر
و جریان اصلی در حوزۀ علمیۀ نجف» را از برجستهترین رقابتهای درون شیعه در عراق

میدانند و آن را واجد اثر منفی بر همگنی این جامعه قلمداد میکنند (احمدی-۴۰:۱۳۸۲ ،
 .)۳۸عالوه بر این ،عدهای دیگر از تحلیلگران هم از رقابت و اختالف میان گروههای سیاسی

 -مذهبیای همچون حزبالدعوه و مجلس اعالی اسالمی عراق سخن میگویند و ضمن

که این امر ،مانع تشکیل حکومت اسالمی در عراق شده است (سیفزاده.)۲۳۰-۲۳۳:۱۳۷۹ ،

بنابراین ،جامعۀ شیعۀ عراق پس از سقوط صدام ،دارای آسیبهایی جدی است .این

جامعه عالوه بر اینکه از شکافهای عشیرهای و طایفهای رنج میبرد و فرهنگ سیاسی حاکم

بر آن هم صبغۀ سنتی دارد ،همانطور که اشاره شد ،به تعبیری فاقد رهبری سیاسی  -مذهبی
واحدی است .در عرصۀ بیرونی نیز ،کشورهای عربی منطقه ،به شدت نسبت به قدرتگیری

سوی دیگر ،ایاالت متحده آمریکا نیز با پیوند شیعیان عراق با جمهوری اسالمی ایران به شدت

مخالفت میکند (حقپناه.)۸-۱۰:۱۳۸۲ ،
ج) اعراب ُسنی

اعراب اهل سنت ،یک پنجم کل جمعیت عراق را تشکیل میدهند .آنان از زمان خالفت

عثمانی و نیز بعد از تشکیل کشور عراق در سال ۱۹۲1م ،به لحاظ سیاسی بر اکثریت شیعه و
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شیعیان حساسیت نشان میدهند و بر این مبنا به حمایت از رقبای ُسنی آنان میپردازند .از
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آنکه حوزۀ علمیۀ نجف را «معتقد» به اصل جدایی دین از سیاست معرفی میکنند ،مدعیاند

فصلنامه علمی -پژوهشی

نیز اقلیت ُکرد مسلط بودهاند و در زمان صدام از این جایگاه فراتر رفته و از مناصب حکومتی

ی است که این گروه ،با
باالتری برخوردار شدند ( .)Al-Marashi, 2002: 57بنابراین ،طبیع 
توجه به نسبت جمعیتی خود در مقایسه با شیعیان ،با سازوکار دموکراتیک در عراق موافق

نباشند .آنان با توجه به سابقۀ طوالنی حکومتداری در دورههای مختلف ،و همچنین نقش
بسیار مهمی که در ایجاد و گسترش ناسیونالیسم عربی ایفا کردند ،به خوبی میدانند که در
چارچوب نظامی دموکراتیک در عراق ،قدرت ،صرف ًا منوط به صندوقهای رأی خواهد بود و

برخالف روال سابق ،در حیات سیاسی عراق نشانی از موقعیت برتر یک اقلیت نخواهد ماند.

عالوه بر این ،نخبگان اقلیت عرب ُسنی ،با توجه به تعمیق رابطۀ عراق و ایران ،از به خطر

افتادن و رقیق شدن هویت عربی عراق هم نگرا ن هستند .بنابراین ،به نظر میرسد که بهرغم
سقوط صدام ،اعراب ُسنی عراق ،همچنان یکی از تأثیرگذارترین گروهها در صحنۀ تحوالت

سیاسی  -امنیتی این کشور هستند .در این راستا ،اولین نکتهای که ذهن تحلیلگران را در مورد

فصلنامه علمی -پژوهشی
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کنش سیاسی اعراب ُسنی به خود جلب میکند ،این است که آنان به دنبال احیای شکوه از
دست رفتۀ خود هستند .به عبارت دیگر ،بازپسگیری منزلت سیاسی برتر پیشین ،در اولویت
اهداف این گروه قومی قرار دارد.

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

اما به طور کلی ،در عراق پس از صدام ،اعراب ُسنی سه دغدغۀ اصلی دارند :شریعت در

قانون اساسی ،هویت عراق و مسئلۀ بعثیزدایی .در زمینۀ شریعت در قانون اساسی باید گفت

که در فرآیند تدوین قانون اساسی عراق ،تا حدودی به دغدغۀ ایجاد توازن بین ارزشهای

دموکراتیک و شریعت پاسخ داده شده است و در نهایت ،با پیش بینیِ ساز و کارهایی به نظر
میرسد که پارلمان ،مصوبهای را که مخالف شرع باشد تصویب نمیکند .در بُعد هویت عربی

عرب عراق بخشی از ملت عرب هستند» ،خود گویای این دغدغ ه است .اما در مورد اینکه

مردم عراق ،عرب هستند یا اینکه عراق یک کشور عربی است؟ در قانون اساسی آمده که ملت

عراق ،بخشی از امت اسالمی و نیز عضو مؤسس در اتحادیه عرب هستند .اما این تأکیدها بر
ی است که طبیعت ًا ُکردها به عنوان بخشی از عراقیها ،خود را عرب
«عروبت» عراق در حال 

نمیدانند و سرانجام اینکه سیاست بعثیزدایی و عدم بهرهگیری از ُسنیهای الئیک و ملیگرا

در مناسبات سیاسی و پستهای حساس کشور هم از گالیههای جدی ُسنیهاست (احمدی،
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عراق هم ،اعراب ُسنی نگرانیهای جدی دارند .تأکید آنان بر هویت بینالنهرین و اینکه «مردم

.)۲۵۰-۲۵۳:۱۳۸۴

بر این اساس ،اعراب ُسنی ،از سقوط رژیم بعثی بیشترین آسیب را دیدهاند .در این سالها،

این نارضایتیها بعضی اوقات در عرصۀ عمل هم خود را به صورت تنشهای خشونتبار
فرقهای نشان داده است .تنشهایی که به ویژه در سال 2006م به اوج خود رسید .اما با این
وجود ،به تدریج بخش قابل توجهی از اعراب ُسنی عراق ،تمایل فزایندهای به در پیش گرفتن

شیوههای مسالمتآمیز در کسب قدرت از خود نشان دادند (اسدی )۳۳۲:۱۳۹۱ ،و پس از آن،
این گروههای تروریستی همچون القاعده و اخیرا ً داعش بودند که عراق را با ادعای «حمایت

از اهل سنت» ،به آوردگاه حمالت خونبار خود تبدیل کردند؛ در حالی که بدنۀ جامعۀ ُسنی
عراق ،به روشنی صف خود را از آنان جدا کر دهاند.
د) جریان نوسلفی

در این میان ،پرداختن به جریان نوسلفی در عراق نیز ضروری به نظر میرسد .این «جریان»،

با چهرههایی همچون ابومصعب الزرقاوی ،با دنبال کردن اهداف خاصی در دنیای اسالم به
طور کلی ،و در کشور عراق به شکل ویژه ،در مقطع اخیر در قالب «سازمان» تروریستی
جلوهگر شده است .آنها مدعیاند که در حال نبرد برای تشکیل «خالفتی اسالمی»هستند که نه

تفسیر و برداشت خشک ،قشری ،گذشتهگرای آنها بوده یا در غیر این صورت نابود خواهند
شد .نوسلفیها عالوه بر اینکه هیچگونه تساهل و مماشاتی در مورد «اهل کتاب» از خود نشان

نمیدهند ،بلکه تمام فرقههای اسالمی  -از جمله شیعیان  -را کافر و مرتد میشمارند و از این
جهت ریختن خون آنها را واجب شرعی تلقی میکنند (کوردزمن.)۱۸:۱۳۸۴ ،

اما به منظور بررسی علل ظهور جریان نوسلفی در کشورهایی همانند عراق ،عالوه بر

این دست از کشورها را هم مورد مداقّه قرار داد .به عبارت دیگر ،جریان نوسلفی ،اکنون

با استفاده از تحوالت میدانی عراق و ضعف دولت مرکزی و با بهرهمندی از کمکهای

میلیاردی عربستان سعودی و امارات و به صحنه آمدن گروههای قومی  -مذهبی که عراق
را تا آستانۀ جنگ داخلی به پیش بردند ،صحنه را برای اجرای مبانی عقیدتی  -فکری خود

مناسب میداند .به این مفهوم که جریانهای نوسلفی ،در مسیر تحقق عقاید و آرمانهای خود،
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یب َ َرد ،بلکه دیگر فرقههای اسالمی نیز مجبور به پذیرفتن
تنها یهودیان و مسیحیان را از بین م 
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عراق پس از صدام را بهترین گزینه تلقی کردهاند .این جریان ،با در پیش گرفتن روشهای
خشونتآمیز شدیدی همچون بمبگذاریهای انتحاری بر ضد شیعیانُ ،کردها و نیروهای

نظامی ،امنیتی و تمام عراقیهایی که از تفسیر آنها از جهاد پشتیبانی نمیکنند ،سعی در توسعه
مناطق نفوذ خود دارند .به هر روی ،جریان نوسلفی نبرد خود در عراق را به مثاب ۀ بخشی از

نبرد دنیای اسالم در برابر جهان غرب توجیه میکند ،نبردی که از نظر آنان ،با حملۀ آمریکا به

عراق آغاز شد (همان .)۱۹ :در این چارچوب ،امروزه داعش ،ادامهدهندۀ همان مسیری است
که جریان نوسلفی ،از ابتدای سقوط صدام و به رهبری زرقاوی آغاز کرد و در مجموع ،برای

عراقیها رهآوردی جز انجام بمبگذاریهای متعدد و مکرر در اماکن مقدس ،کشتار شیعیان

و تالش برای ایجاد شکاف میان شیعیان و اهل سنت ،آدمربایی و قتلهای هدفمند و صدها
مورد از اقدامات تروریستی نداشته است.

بر این اساس ،پس از فروپاشی رژیم بعثی در عراق ،بهرغم پدیدار شدن نمایههایی مبنی
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بر گذار این کشور به دموکراسی و نیز طرح مسئلۀ فدرالیسم و غیره ،واقعیات ساختاری
جامعه و حکومت در عراق ،حکایت از آن دارد که کشورهایی از این دست ،تا رسیدن به

مرز دموکراسی ،فدرالیسم و  ...فاصلهای بس طوالنی دارند .ساختار قبیلهای ،رقابتها و انکار

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

هویتی در این کشور از سوی قومیتهای مختلف ،چنان نهادینه و روالمند شده است که

هرگونه گمانهزنی و پیشبرد بدون چالش مسائلی همانند فدرالیسم و دموکراسی را در عمل
غیرممکن میسازد.

عالوه بر این ،به طور کلی جامع ۀ عراق ،از یک سو با توجه به دههها زیست سیاسی در

شرایط دیکتاتوری و خفقان و ،از سوی دیگر ،به علت تکثّر سیاسی زایدالوصف پس از آن،
که طی آن ،در مسائل مهم و حیاتی ،فرد یا نهادی بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند و به

چنددستگیها پایان دهد .در چنین وضعیتیاست که عدهای ،شکلگیری دیکتاتوری وحدت

ملی در عراق را ضروری میدانند .از این منظر ،دیکتاتوری وحدت ملی در عراق پس از

صدام ،میتواند توانایی مؤثرتری را برای کنترل کشتارها و ترورهای ناشی از شکافهای قومی
و مذهبی از خود نشان دهد .یک دیکتاتور وحدت ملی ،الزام ًا یک رهبر سکوالر هم نیست،

ی که در فضای کنونی مسبّب ایجاد شکاف
بلکه میتواند در میان دستهبندیهای قومی و مذهب 
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که با تکثر قومی  -مذهبی هم همراه شده است ،فاقد نوعی سازوکار معیّن و مشروع میباشد

در عراق شدهاند ،قرار گیرد .بر اساس برخی گمانهزنیها ،گفته میشد که این دیکتاتوری
وحدت ملی ،بعد از عقبنشینی نیروهای نظامی آمریکا ،در فاصلۀ سالهای  ۲۰۱۰تا ۲۰۱۲م

ایجاد خواهد شد .اساس این استدالل هم این بود که تنشها و ترورهای قومی  -مذهبی تا
آن مقطع ،عراقیها را متقاعد خواهد کرد که از آزادیها و فضای بازی که در پی سقوط صدام

بهرهمند شدند ،به منظور ایجاد امنیت صرفنظر میکنند (کوک و فلو.)1386:139 ،

به هر حال ،بهرغم گمانهزنیهای مزبور و همزمان با تداوم روند سیاسی در عراق (تدوین

قانون اساسی جدید ،برگزاری انتخابات ،پایهگذاری فدرالیسم و ،)...این کشور به عرصۀ

حضور فعال جنگجویان خارجی ،گروههای افراطی (جریان نوسلفی) و عناصر رژیم گذشته
تبدیل شد و این در حالی است که اخیرا ً ظهور داعش هم ،بیش از پیش بر وخامت اوضاع
امنیتی عراق افزوده است .در مجموع ،سیر رخدادهای سیاسی و امنیتی گوناگون در عراق،
موجب ایجاد وضعیت «معمای امنیت» در این کشور شده است .بنابراین ،مدعای اصلی مقاله
آن است که این شرایط ،بسیار به وضعیتی که در فضای آنارشی نظام بینالملل وجود دارد،

شباهت پیدا کرده است.
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نتیجهگیری

“پیشینۀ” ساخت قدرت در عراق ،در قالب دو مؤلفهی اساسی قابل ارزیابی است :نخست

ِ
فردی تصمیمگیری از یک سو و خصلتهای روانی تصمیمگیرانی همچون صدام
ماهیت
از سوی دیگر ،امری که با توجه به فقدان جریان آزاد اطالعات در این کشور ،سببساز

ناتوانی در درک و تحلیل تحوالت نوین جهان میشد .به گونهای که صدام ،کماکان در
عصر دوقطبی به سر میبرد و از درک این مسئله که ایاالت متحده آمریکا ،قدرت هژمون

نظام بینالملل شده است ناتوان بود .مؤلفۀ دیگر هم عبارت است از حاکمیت همهجانبۀ یک
سیستم غیردموکراتیک ،که بدون توجه به مناسبات تاریخی ،اجتماعی و بسترهای درونی

یبُرد .روی دیگر سکۀی چنین ساختارِ به شدت
جامعۀ عراق ،سیاستهای خود را پیش م 

حکومتمحور و فراتر از آن فردمحوری ،ناتوانی در درک درست مناسبات سیاسی  -اجتماعی
در داخل و آسیبپذیری از تحوالت بیرونی است.
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بدین ترتیب ،در دوران جنگ سرد و حاکمیت حزب بعث ،به دلیل نیاز شدید دولت

مرکزی عراق به حفظ قدرت ،در عمل هرگونه کنش مبتنی بر هویت ،قومیت و مذهب به

شدت سرکوب میشد و حتی پیش از آن و ،در واقع ،از زمان تأسیس عراق ،این کشور شاهد
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شکلگیری گفتمانهای قومیتی رقیب نبود ،و حتی اگر در اذهان عمومی هم نارضایتیای

وجود داشت ،از آنجا که هیچگونه ظرفیت و توان نظامی یاریرسان و مک ّملی در اختیار نبود،
عم ً
ال این نارضایتیها در نطفه خفه میشد .باید اذعان کرد که در سپهر سیاسی عراق ،مفاهیمی

همانند اعتراض ،شورش ،نارضایتی و ...مفاهیمی بیگانه تلقی میشدند.

جنگ و ناامنی در عراق نوین را میتوان در چارچوب «منازعات پسامدرن» دستهبندی

کرد .بدین معنا که این نوع منازعات ،که از ویژگیهای بارز دوران پس از جنگ سرد و
«غیردولتی» تلقی میشوند .اینگونه منازعات و کشمکشهای تاریخی ،که آمیخته با رنگ و

بوی هویتی نیز هستند ،در دوران جنگ سرد و زیر سایۀ قطببندی لیبرالیسم  -کمونیسم،
امکانی برای ظهور نداشتند .در این چارچوب (جنگ سرد) ،مسائل قومی ،قبیلهای ،نژادی و

هویتی که قابلیت تبدیل شدن به کنش را داشتند ،رنگ حمایت از جبهۀ ایدئولوژیک مقابل را

به خود میگرفتند و بر این اساس با سرکوب مواجه میشدند .از این منظر ،سقوط کمونیسم،
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سقوط نظام دوقطبی است ،یا به شکل منازعات درون کشوری یا در قالب منازعات فرامرزی،

موجبات رهایی بسیاری از نیروهایی را فراهم آورد ،که در عصر جنگ سرد انرژی خود را

ذخیره کرده بودند و اکنون تبدیل به گسلها و شکافهای عمیق اجتماعی شدهاند.

واقعیت آن است که اگرچه حملۀ سال 2003م آمریکا و متحدانش به عراق ،در قالب

یک جنگ کالسیک (جنگ یک دولت علیه دولت دیگر) قلمداد میشود و طی آن ،ایاالت

متحده آمریکا هم در شکست یک «دولت یاغی» موفق عمل کرد ،اما از آنجایی که نتوانست
خصلتهای سیاسی ،اجتماعی ،هویتی و قومی جامعۀ عراق را درک کند ،در فضای پس

از صدام ،با دشواریهای بیشماری مواجه شد .تا جایی که میتوان صحنۀ عراق نوین را

صحنۀ جنگهای پسامدرن ،یعنی جنگهای درونکشوری و به شدت هویتگرایانه تلقی
کرد .وضعیتی که با برداشته شدن سایۀ یک دیکتاتوری تمامعیار پدید آمد و این سربرآوردن

منازعات قومی در عراق ،یکی از جلوههای گرفتاری ایاالت متحده آمریکا در باتالق این

کشور بوده که حتی پس از خروج رسمی نیروهای نظامیاش از عراق هم این کشور را رها

نمیکند.

بنابراین ،وضعیت جاری در عراق پساصدام ،نمود بارز یک منازعۀ پسامدرن است که

شاخصههای اصلی آن ،جنگ بین گروههای داخلی و برخورد و تعارض همهجانبه بر سر

بینالمللی (دولتها) است .در این چارچوب ،معمای امنیت در عراق ،نتیجۀ طبیعی و فوری

منازعات هویتی بین گروههای داخل این کشور است که سقوط صدام ،فضای الزم را برای
سر برآوردن آنها فراهم ساخت و بر این اساس ،مسئلۀ امنیت و ناامنی در عراق را باید
در قالبی هویتی مورد بررسی قرار داد و این در حالیاست که در عصر صدام ،با تکیه بر

ابعاد سختافزارانه و نظامی (مشت آهنین) ،از هرگونه اصطکاک هویتی جلوگیری میشد.
شکلگیری معمای امنیت در این کشور هستیم.

بدین ترتیب می توان اینگونه نتیجه گرفت که ساختار اجتماعی عراق ،که از شاخصههای

خاص و منحصر به فردی برخوردار است ،با مفاهیمی همانند فدرالیسم ،دموکراسی و...

فاصلۀ بسیاری دارد و هرچند ،تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات ،خود یک گام به

جلو ارزیابی میشود ،اما با این اوصاف و با وجود مطالبات درونی و بیرونی نیروهای مختلف،
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بنابراین ،اکنون با برداشته شدن شبح صدام بر سر گروههای مذهبی و قومی  -قبیلهای ما شاهد
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مسائل قومی و هویتی است .امری که در نقطۀ مقابل منازعۀ سنتی و کالسیک بین بازیگران
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چگونگی مدیریت امور عراق ،خود به یک معما تبدیل شده است .در پایان ،این سؤال هم

مطرح است که در شرایط کنونی منطقه ،آیا تجربۀ عراق میتواند در نحوۀ تصمیمگیری

قدرتهای درگیر در بحران سوریه راهگشا باشد؟
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