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:چكيده

ويتيعراق با موقع و82فروردين/ 2003بغرنج در آوريل پر مسئله  از سوي نيروهاي امريكايي

و نشيب صاحب84مهر/ 2005 كشور در اكتبرنيا.متحدانش به اشغال درآمد  طي يك روند پر فراز

و. قانون اساسي شد پ در شكل گيري اين قانون اساسي عوامل  خاصيهانهيشيعناصر متعدد با

و بين مقاله با توجه به عوامل داخلي،نيا.اندموئر بوده المللي دخيل در ساختن فضاي منطقه اي

تا موجود در عراق امروز به مطالعه عوامل شكل گيري قانون اساسي عراق در اكتبر درصدد است

. بپردازد84مهر/ 2005

: واژ گان كليدي

، قوميت هاي عراق ، اسالم ، كميسيون، فدراليسم ، قانون اساسي  عراق
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همقدم

و مذاهب متعددبا قوميتعراق كشوري است رغم سابقه كهن تمدني، پس از كه علي ها

و تاكنون از هويتي با ثبات برخوردار در جفرافياي سياسي منطقه جنگ جهاني اول  پديدار شد

و. ده استشن به اشغال82فروردين/2003بغرنج در آوريل اين كشور با پيشينه اي پر مسئله

و دمتحدان نيروهاي امريكايي  نشيبوطي يك روند پر فراز84مهر/ 2005در اكتبرور آمدش

شدقصاحب ودر شكل. انون ساسي  نقش عناصر مختلف گيري اين قانون اساسي عوامل

شكل اي سابقهبا كه هريك از اين عواملاندداشته گيري قانون اساسي خاص به سهم خود در

.عراق سهيم بوده اند

ها در و داخلي المللي، منطقههاي بين كشمكشةبه عرصاين كشور،ي اخيرسال تبديل اي

كه  در چنين شرايطي مشكالت. هاي وضع آن بيش از پيش افزوده استبر پيچيدگيشده

و سنتي جامعه عراق، بر دشواري دسترسي به قانون اساسي دائم افزود بر.ساختاري ،آن عالوه

وهاي چنديگيري قانون اساسي با چالشفرايند شكل نژادي، از قبيل قوميت هاي مذهبي

و قانون اساسي . حقوق زنان مواجه بودو فدراليسم، اسالم

 فرايند شكل گيري قانون اساسي موقت
و جبهه هاگيري اختالفات

 وجود دو رويكرد است كه يكي از سوي اهميت دارد قانون اساسي عراق بارهآنچه در

و ديگري از سوي دولت آيت شد اياالت متحده آمريكااهللا سيستاني .مطرح

بربا  ايجاد حكومت نظامي امريكايي به مدتايشكست نقشه نخست دولت اياالت متحده

ها امريكايي. مقرر شد يك مجلس حكومتي انتصابي در عراق تشكيل شود، چهار سالتقريباً

ايمي و ن خواستند همين مجلس حكومتي يك كميسيون نگارش قانون اساسي تشكيل دهد

-كميسيون با مشاورت كارشناسان مورد نظر امريكا، بويژه پروفسور نوح فيلدمان يهودي

كه نقش زيادي در نگارش قانون اساسي موقت ايفا كرد  به)1775، شماره 5/4/2004الزمان،(امريكايي

به آراي مردم و در نهايت قانون اساسي نوشته شده، نگارش قانون اساسي مبادرت ورزد

ص( شودگذارده  كه آيت اهللا سيستاني در پاسخ به استفتائي در باب.)211 بول برمر،  در حالي

نيروهاي اشغالگر از هيچ گونه شايستگي براي تعيين«:ه بودنگارش قانون اساسي اظهار داشت

برگزار بايد ابتدا انتخابات عمومي ... اعضاي مجلس نگارش قانون اساسي برخوردار نيستند

 نماينده مورد نظر خود را براي نگارش قانون،طريق هر عراقي واجد شرايط تا از اين شود

به. اساسي تعيين كند آنگاه قانون اساسي بوسيله اين مجلس تدوين شده براي تصويب نهايي

.)http://www.sistani.org(»رفراندوم عمومي گذاشته شود
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كه انتخابات خود نيازمند قان��� كه اساسا وجود استدالل برمر اين بود ون متقن است

به نظر برمر اين امر فرايند انتقال حاكميت به عراقي.ندارد به تأخير مي انداخت از سويي  ها را

ص( ..)211برمر بول،
از82 مرداد2003/21وتادر دوازدهم  رئيس وقت مجلس حكومتي يعني ابراهيم جعفري

نه نگارش قانونبه گفته جعف.تشكيل كميسيون قانون اساسي خبر داد ري وظيفه اين كميسيون

 اساسي بلكه بررسي راهكارهاي نگارش قانون اساسي بود

)http://arabic.peopledaily.com/.cn/200308/12/ara20030812_67609.html(.درا ما برمر

وي پس از بيان طرح خود. كرده استت خود موضوع را به گونه اي ديگر ترسيم خاطرا

كه در روزنامه واشنگتن پست مطرح بارهدر د، در باره كميسيون قانون اساسيكر قانون اساسي

كه برايش82 شهريور19/ 2003 سپتامبر10در«: بيان داشت  كميسيون قانون اساسي از راهي

كه مجلس قانون اساسي با آراي ترسيم شده بود خارج شد و به مجلس حكومتي پيشنهاد داد

ص(»مستقيم مردم انتخاب شوند .)211برمر بول،

در ناديده گرفتن تصميم شوراي)به تعبير طالباني(برمر عالوه بر احساس نايب السلطنگي

كه نشان دهد ميان شيعيان بر سر فتواي سيستاني اختال ف وجود حكومتي، شايد بر آن بود

 كه در گزارش international crisis group (ICG)در حالي كه گروه بحران بين المللي. داشته است

ميبودخود با رأي سيستاني نيز مخالف دارد كه احزاب ديني شيعي شامل مجلس اعلي،، بيان

كه اختالف عميق با ديگر تمام طيف و حتي نيروهاي مقتدي صدر يهاگروههاي حزب الدعوه

.)19ص، التحديات الدستوريه في العراق(اهللا سيستاني موافق بوده اندشيعه داشتند با فتواي آيت
در1512 سازمان ملل قطعنامه82 مهر24/ اكتبر16در اين بين در  عراق صادر باره خود را

و. كرد از در اين قطعنامه حاكميت نيروهاي ائتالف، موقت تلقي شده كه پس تصريح شده بود

در اين. نيروهاي ائتالف بايد كار را به عراقي ها واگذار كنند�تشكيل حكومت منتخب عراقي

، جدول زمانبندي82 آذر24/ دسامبر15قطعنامه مجلس حكومتي موظف شده بود تا تاريخ 

به عراقي و مقدمات اجراي فرايند انتقال حاكميت و چگونگي نگارش قانون اساسي ها

.) 9089، شماره 2003 اكتبر17الشرق االوسط،( كندانتخابات را تعيين
اين قطعنامه، مجلس حكومتي را در يك دو راهي سخت قرار داد، يا تعجيل در فرايند

به عراقي و يا به تأخير افتادن انتقال حاكميت هرنگارش قانون اساسي كه دو مسئله برانگيز ها

بو. بودند و از سوي ديگراز سويي انتقال حاكميت امري ضروري  فرايند شكل گيري قانون،د

ودر. اساسي نيز مستلزم تأني بيشتر بود كه دو مسئله انتقال حاكميت اين بين بهتر آن بود

و ملزوم يكديگر تلقي نمي في(شدندتدوين قانون اساسي در اين قطعنامه الزم التحديات الدستوريه

قروند شكل به اين ترتيب،.)4ص,العراق به مراحل بغرنج رسيدگيري . انون اساسي در عراق
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وازيك سو شيعيان با تمام گروه از سوي ديگر كردها هايشان دنباله رو فتواي سيستاني بودند،

و  بيم آن داشتند كه در صورت برگزاري انتخابات، اين انتخابات بر مبناي يك آمار ناقص

رو. نادرست از جمعيت عراق صورت پذيرد  از نگارش قانون اساسي بدست كردها،از همين

يك هيأت انتخاب شده از سوي مجلس حكومتي يا يك هيأت انتخابي بر مبناي انتخابات

.كردندمي جزئي حمايت 

ها بر آن توافق كردند نگارش قانون اساسي موقت تا برگزاري سرانجام آنچه تمام جناح

و تعيين نمايندگان مردم بود ص(انتخابات دروا در)20همان، هاي ماه قع عدم استقرار امنيت

و اوايل پاييز دولت اياالت متحده را برآن داشت تا در فرايند انتقال حاكميت به   تابستان

 اما تئوري انتخابات بيمهايي را براي محافل.ها سرعت عمل بيشتر از خود نشان دهدعراقي

و شخص خود بوش به همراه داشت / 2003ت ملي نوامبر بوش در جلسه شوراي امني. آمريكا

را82آبان به نگارش در آيد سهمي  اظهار داشت كه اگر قانون اساسي بر مبناي مجلس مناطق

و.ها اختصاص داد تا از تحركات مسلحانه دست بردارندتوان به سنينيز مي  از سويي بوش

كه جز اسالمگرايان  كس ديگري دولت آمريكا از پيروزي احزاب سازمان يافته تر در انتخابات

ص(كردنبودند اظهار نگراني مي .)391برمر بول،

اهللا سيستاني در به حركت در آوردن هزاران تن از مريدان خود در مطالبه انتخابات آيت

به نمايش موفق بود، از اين رهگذر تظاهرات مردمي بي نظير در حمايت از برگزاري انتخابات

ري فرايند اجراي انتخابات در شرايط نبود آماري ها نيز اموري چون دشواآمريكائي.درآمد

و مي دقيق از واجدان شرايط انتخابات، اهللا در اين بين آيت. كردند مواردي از اين دست را بهانه

و وساطت سازمان ملل در اين باره را بپذيرفت نه. سيستاني راهي ميانه پيش گرفت اين امر

به سازمان  به سزا در اوضاع سياسي تنها از تشنج اوضاع كاست بلكه ملل نيز اجازه داد تا نقشي

. عراق ايفا نمايد

راآاما اخضر ابراهيمي فرستاده كوفي نان پس از بررسي اوضاع، طرف مخالفان انتخابات

و از سوي شيعيان به شدت محكوم شد از. گرفت مي رسد كه اوضاع پيچيده تر به نظر ولي

كه پيشنهاد آمريكا ها يعني گزينش اعضاي مجلس ملي از طريق مجالسيياينها بود، چرا

اهللا استاني نيز بخاطر مواجه شدن با انتقادات فراوان عقيم ماند، لذا ديگر بار رايزني ميان آيت

شدييسيستاني، مجلس حكومتي، آمريكا و ابراهيمي آغاز .ها

كه تعدا و در حالي دي از اعضاي باالخره قانون اساسي موقت در ميان انتقادات بسيار

/ 2004مجلس حكومتي بويژه شيعيان در مراسم امضاي آن حضور نداشتند در هشتم مارس 

شد82 اسفند18 . تقديم
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 مسائل چالشي قانون اساسي موقت
بر داشت كه موجب اختالف نظر قانون اساسي عراق باالخره ارائه شد اما مسائلي را در

ون اساسي موقت، مسئله اعطاي نظام فدرالي به اقليم يكي از موارد مهم اختالفي در قان.شد مي

و ديگر مواد قانون اساسي52و24كردستان از طريق شناسايي نظام فدرالي در عراق در مواد 

سه استان از ديگر مسئله تشنج. موقت بود  استاني بود كه از طريق18زا، اعطاي حق وتو به هر

مي كردندانتخابات با هر يك از مواد از قانون اسا  ذكر شده61اين امر در ماده.سي مخالفت

دو. بود از طي اين قانون اگر سه استان يهااستانسوم از واجدان شرايط انتخابات در

مي كردند، آن ماده هجده گانه طي انتخابات يا رفراندم با هر يك از مواد قانون اساسي مخالفت

مي شد ز.لغو و آن را تالشي» حق وتو«ير بار ماده دوم آيت اهللا سيستاني به هيچ وجه نرفت

دكرن اكثرت شيعه از حقوق خود تلقي كردديگر در راستاي محروم 

)www.ahram.org.eg/acpss/ahram/1/1/2001/RARB43.HTM (.

اهللا سيستاني، قانون اساسي موقت به همين رو بر اساس بيانيه صادره از سوي دفتر آيت از

شدمثابه مانعي براي  به قانون اساسي دائم عراقي تلقي  رسيدن
)http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=72599 (.

به شدت از سوي دولت به خاطر اعطاي فدراليسم به كردستان همچنين اين قانون اساسي

به آن از رضايت آنها. تركيه مورد انتقاد قرار گرفت به اين اما واكنش جهان عرب نسبت  نسبت

برخي، قانون حق وتوي سه استان را در راستاي اهداف كردها تلقي همان.دادقانون خبر مي

اماندكرده سه استان داراي اكثريت عربي سني يعني، هاا نبايد فراموش كرد كه ي االنبار، استان

و صالح الدين نيز مي توانستند در سايه اين قانون با هريك از موادي كه به صالح خود موصل

و آن را وتو كنندنمي روست كه با وجود تأييد مسئله از همين. ديدند به مخالفت پرداخته

گرايي عربي كه با قوميت) قانون اداره موقت كشور( فدراليسم كردها در قانون اساسي موقت

و سني هاي عرب منافات كلي داشت، اين قانون با انتقاد شديد مورد حمايت جهان عرب

.ي سني مواجه نشدهاعرب

كركوك شهري با تركيب. مسأله بغرنج ديگر قانون اساسي موقت مسأله كركوك بود

مي كنند جمعيتي، و تركمن در آن زندگي كه سه گروه عرب، كرد هاعرب. قومي متعدد است

و بخاطر سياست عربي سازي خود را در اكثريت مي كه ايشان اكثريتند دانند، كردها معتقدند

ها نيز از نظر تاريخي شهر كركوك را يك شهر تركي تركمن؛اندم سابق در اقليت قرار گرفتهنظا

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A390D4A9-8202-4F5B كنندتلقي مي

htm.90FAC08FE5AAA876 (.و اين ميان تركمندر كه كردها به بهانه فرايندهاعربها  برآنند

و ماده 58عربي سازي نظام سابق نسبت به شهر كركوك، به كردي سازي كركوك پرداخته

مي كند به رفع. قانون اساسي موقت نيز ايشان را در اين امر كمك در اين ماده حكومت عراق
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شين دعوت شده است، سامان بخشيدن به وضع جمعيتي شهرهايي ظلم از ستمديدگان نظام پي

به خود ديده بودند بويژه كركوك در صدر مصاديق  كه در نظام قبل از نظر جمعيتي تغييراتي را

)سرفصل قانون اداره الدوله للفتره االنتقاليه( بود58رفع ظلم در ماده 

http://www.wikipedia.org/wiki/..)(.ا و در واقع نزاع صلي در قانون اساسي موقت ميان شيعيان

و پيروزي كردها همراه شد كه در نهايت با شكست شيعيان . كردها بود

از لحاظ نظري، برخي طرفداران قانون موقت، بناي اين قانون را بر يك نظام توافقي قلمداد

مي. كردندمي ت اكثريت دمكراسي حاكمي-1:گفتنداين تحليلگران از دو نوع دمكراسي سخن

و بلژيك( دمكراسي توافقي-2؛)مانند انگلستان( و قانون موقت را مبتني بر نوع) مانند سويس

كردند كه طي آن اكثريت نمي تواند خواسته هاي دوم از دو نوع دمكراسي پيش گفته تلقي مي

و معموالً حاكميت در اينگونه دمكراسي ائتال به شكل قاطع بر اقليت ديكته كند في خود را

عدم توانايي اكثريت( اما مخالفان قانون موقت اين امر.)9492شماره، 2004نوامبر23، الشرقاالوسط(است

مي) در اظهارنظر قاطع و منافي دمكراسي تلقي -http://www.ebaa.net/wjhat كردندرا ظالمانه

nadar/12/567.htm .دربه و  تير2004/8 ژوئن28هر حال قانون اداره موقت كشور ارائه شد

به مرحله اجرا رسيد83 به رياست اياد عالوي به يك دولت عراقي . با انتقال حاكميت

 دائم نگارش قانون اساسي
 انتخاب اعضاي كميسيون نگارش قانون اساسي

 ده ماه پس از شكل گيري قانون اساسياً تقريب84 ارديبهشت20/ 2005مي10در روز

از142، 2005موقت عراق وپس از اجراي انتخابات پارلماني در ژانويه  اعضاي 161 نفر

كه در جلسه مجلس حضور داشتند به  نفره كميسيون55ست فهرمجلس ملي موقت عراق

كه همگي از اعضاي مجلس ملي موقت بودند رأي مثبت دادند و اين نگارش قانون اساسي

به صحنن نفره موظف شد تا قانون اساسي دائم عراق را بنويس55گروه و براي تصويب د

از28 نفر55از ميان اين. علني مجلس بياورند ست فهر(ست ائتالف عراق يكپارچه فهر نفر

از15بودند،) اكثريت شيعه و فهر نفر از8ست كردستان، ست العراقيه به رهبري اياد فهر نفر

و كاميران4و عالوي  و يونادم كناي آشوري  نفر ديگر حميد مجيد موسي از حزب الشيوعي

در. بيك يزيدي بودند 23/مي13از سويي كوندليزا رايس وزير امور خارجه اياالت متحده

و ارديبهشت از اعضاي برجسته طي تماسي تلفني با احمد چلبي رهبر حزب كنگره ملي عراق

و زيبار درهاعربي وزير امور خارجه عراق از مشاركت ضعيف ائتالف يكپارچه، ي سني

اين خواست رايس براي.)2110، شماره 14,5,2005الزمان،( نفره اظهار نگراني كرد55كميسيون

هامشاركت دادن  هاي متفاوت از سويي عرب سني در نگارش قانون اساسي با واكنشگروه
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ااز سويي. رهبران سنّي مواجه شد سنعدنان آنلدليمي رئيس ديوان وقف و استادي روز

ميآمريكائي: گفت،90دهه ادبيات عرب دانشكده ادبيات دانشگاه بغداد در  دانند اگرها

ها روي آورند، اما هيأت علماء المسلمين خواهند موفق شوند بايد به تعداد زيادي از سنيمي

به اظهارات رايس بر عدم مشاركت در فرا . يند سياسي جديد تأكيد كرددر واكنش

عرب هاي هايي براي پيوستن گروهي از الزم به ذكر است كه پس از اين مذاكرات تالش

شدسن به كميسيون قانون اساسي آغاز كه فشار آمريكا براي دخالت.ي برخي تحليلگران برآنند

ايدادن سني شان در نگارش ها در فرايند نگارش قانون اساسي از آن جهت بود كه با مشاركت

به عمل آيد  كوروش احمدي،(قانون اساسي از هرگونه توافق در كميسيون قانون اساسي ممانعت

البته انتخاب اعضاي كميسيون قانون اساسي دقيقاً متناسب با نسبت نمايندگان هر.)226ص

ن نفر نماينده در مجلس يك نماينده در كميسيون قانو5گروه در مجلس يعني به ازاي هر 

و تعداد كم سنعرباساسي بود، كه هاي به اين دليل بود ي در كميسيون قانون اساسي

ها.ي سني انتخابات را تحريم كرده بودندهاگروه و حجم مشاركت گروه كه با ديدن نتايج يي

ش كهدنسبتاً خوب مردم از موضع پيشين خود پشيمان و در واقع مدعي چيزي شده بودند ه،

.آن را باطل تلقي كرده بودندخود مقدمات 

 ورود اهل تسنن به فرايند نگارش قانون اساسي
شد84 خرداد2005/6مي27در در اين. نخستين جلسه كميسيون قانون اساسي برگزار

شدجلسه يك كميته از سوي كميسيون قانون اساسي مأمور گفتگو با طرف در دوم. هاي سني

 درصدي21س عضو كميسيون قانون اساسي از شركت خرداد مريم الري12/ ماه ژوئن 

هاي سنّي از عرب ها عگروه لماء المسلمين، ديوان الوقفيي چون حزب االسالمي، هيأت

و ي، مجلس الحوار الوطني به رهبري صالح المطلگ از بعثيالسن و مقاطعه كاران دوره صدام ها

خرداد20/ ژوئن10در.)402شماره, 2005يرانحز2, المدي(الحركه االشتراكيه العربيه خبر داد

 عضو سني در نگارش قانون اساسي يعني سهمي مساوي15ائتالف عراق يكپارچه با مشاركت 

 نفر سني عرب را در كميسيون قانون25ي سني مشاركتهاگروهكردها موافقت كرد، اما

) خرداد26( ژوئن16 در)9691 شماره,2005 يونيو10, الشرق االوسط( اساسي خواستار شده بودند،

سن نفر از طرف25مقررگرديد كه ي در فرايند نگارش قانون اساسي شركت داده گروه هاي

و15شوند، از اين تعداد به كار10 نفر عضو اصلي كميسيون به عنوان مشاور مشغول  نفر بقيه

حادر حالي كه اهل سنت قبال دار. شدند ضور بودند، تعدادي دو نماينده در كميسيون

به  شد. نفر رسيد17نمايندگان عرب سني در كميسيون نگارش قانون اساسي از سويي مقرر

به كميسيون قانون اساسي راه يابد  حزيران18،المدي(يك نماينده نيز از جامعه صابئيان مندائي
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هاگرها در فرايند نگارش قانون اساسي خوشايند مشاركت سني.)415شماره, 2005 و وه ي مسلح

يكي از اهداف و چه سلفي نبود، لذا شركت كنندگان سنّي تروريست سنّي چه بعثي

يكي از نمايندگان سني كميسيونرتي1/ ژوئن22 در اين ميان در روز.ها بودندتروريست

.)2144، شماره2005،6،24الزمان،(قانون اساسي ترور شد

گارش قانون اساسي با حضور اعضاي جديدن ين جلسه كميسيون جديدنخستسرانجام

شد84 تير2005/16 ژوئيه7عرب سني در  . برگزار

و چالشي قانون اساسي دائم  مسائل اصلي
و چالش برانگيز در كميسيون نگارش  فرايند سياسي نگارش قانون اساسي با مسائل اصلي

مي شود به كوتاهي بدان پرداخته كه .قانون اساسي مواجه بود

:مهوريه العراقج
ين ماده پيش نويس بود كه در آن عراق در نخستن ماده قانوني چالش بر انگيز، نخستي

در اين زمينه پنج.)3ص, مسوده دستور جمهوريه العراق(نهايت با نام جمهوريه العراق نام گذاري شد

و يا پسوندي: نخست:پيشنهاد وجود داشت ه العراق جمهوري: دوم؛العراق بدون هيچ پيشوند

و پس از صدام نيز همين نام باقي ماند الجمهوريه: سوم؛كه در زمان صدام بر عراق اطالق شد

كه نام قديمي عراق پيش از تغيير آن در عهد صدام بود الجمهوريه العراقيه: چهارم؛العراقيه

و كردها خواستار آن  ؛بودنداالتحاديه كه بر فدرالي بودن نظام حاكم بر عراق تأكيد داشت

كه از سوي شيعيان پيشنهاد شده بود: پنجم . الجمهوريه العراقيه االتحاديه االسالميه؛

كه خواستار اطالق كه واژه» العراق«آنها واژه اي وارداتي» الجمهوريه«بودند، بر اين بودند

نشانگر» الجمهوريه« به زعم ايشان عبارت.و با حاكميت شريعت اسالمي مغايرت دارداست

و چراي مردمح  مخالفان اين اما. ماندو جايي براي شريعت باقي نمياستاكميت بي چون

و نشانگر و آن را در مقابل نظام پادشاهي رويكرد چنين استنباطي از واژه جمهوري نداشتند

از» جمهوريه العراق«اما مدافعان واژه. مردمي بودن نظام مي ديدند از اين رو كه اين عبارت

الجمهوريه«وري درست ترين عبارت بود بدان رأي دادند ولي طرفداران عبارت لحاظ دست

بر» العراقيه كه» جمهوريه العراق«با وجود اشكال داشتن اين عبارت از لحاظ دستوري آن را

مي دادند » االتحاديه«اما كردها بر اضافه كردن عبارت. يادگاري از دوره نظام بعث بود ترجيح

از سوي. بخاطر متضمن بودن فدراليسم اصرار داشتند»وريه العراقيهالجمه«به عبارت

يك» الجمهوريه العراقيه االتحاديه االسالميه« عبارت،اسالمگرايان با دو رويكرد پيشنهاد شد،

و اكثريت  و آن را مبين وجود عتبات در اين كشور گروه واقعاً به اين عبارت ايمان داشتند

مي ديدند، ام ا گروه ديگر از اسالمگرايان شيعه اين عبارت را طرح كردند تا در مسلمان آن
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و از اين رهگذر كردها رويارويي با عبارت انتخابي كردها از قدرت چانه زني برخوردار شوند

از» االتحاديه«از  كه. كوتاه آيند» االسالميه«چشم بپوشند تا اسالمگرايان نيز اين در حالي بود

جمهوريه«اما در نهايت واژه. بيم داشتند» االسالميه«افه كردن واژه كردهاي سكوالر از اض

شد» العراق .)5-3ص, القزويني محسن(برگزيده

و قانون اساسي  اسالم
 در اين ميان.يكي ديگر از مسائل چالشي قانون اساسي تعيين نقش دين در حكومت بود

كه هيچ قانوني مخالف شريعت اسالم مي خواستند ي در پارلمان تصويب نشود، اما نظر برخي

نه شريعت اسالم كه هيچ قانوني مخالف عموميت اسالم تصويب نشود الزمان،(ديگران اين بود

.)2141، شماره 6,2005, 20

اين از حيث سلبي قضيه اما از بعد ايجابي برخي اين قسمت از قانون اساسي را مهم ترين

كرحساسو مي  يك رويكرد:در اين باره سه رويكرد وجود داشت. دندترين بخش آن تلقي

كه دين تنها منبع اساسي قانون اساسي قلمداد شود،كه اسالمگرايان مطرح مي كردند آن بود

از.ديگر اينكه دين منبعي اساسي براي قانون اساسي باشد  سوم اينكه دين بايد به كلي

 در قانون اداره.)http://www.dostoor.jeeran.com/4.htm(گذاري در قانون اساسي دور باشدقانون

اسالم به عنوان يكي از منابع قوانين تلقي شده بود بدون) قانون اساسي موقت(كشور عراق

به. اينكه رجحاني بر ساير منابع براي آن متصور شود در حالي كه در ابتدا قرار بود از اسالم

ماده اي كه در قانون اساسي. اداره دولت ياد شودعنوان منبعي اساسي براي قوانين در قانون 

و حتي قوانين سابق عراق نيز آمده بود و مجيد. بسياري از دولتهاي عربي در اين بين كردها

كه متن قانون اداره دولت يعني  يكي«حميد موسي دبير كل حزب شيوعي اصرار داشتند اسالم

و اما برخي.ابقا شود» گذاري استاز منابع قانون  نمايندگان مستقل با همكاري اسالمگرايان

و در نهايت عبارت ميانه اسالم منبعي«نمايندگان عرب سنّي بر تغيير اين متن اصرار داشتند

شد» اساسي براي قانونگذاري است در ماده دوم پيش نويس.)8-6ص, القزويني محسن(تصويب

مي خوانيم : قانون اساسي دائم عراق

د:نخست و منبعي اساسي براي قانونگذاري است اسالم ... ين رسمي كشور

 اين قانون اساسي ضامن حفظ هويت اسالمي اكثريت مردم عراق است، همچنانكه:دوم

و بجا آوردن آموزه هاي ديني همچون مسيحيان، ايزديان  حقوق كامل افراد را در آزادي عقيده

.)3ص,ه العراقمسوده دستور جمهوري(كند صابئيان مندائي تضمين مي

به قانون اداره كشور دارد كه بخش دوم ماده دوم تغييراتي نسبت به ذكر است در. الزم چه

ها نام برده نشده بود، ولي در قانون اساسي قانون اساسي موقت از اديان اقليت7ماده» الف«بند 
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باب, دوله العراقيه للمرحله االنتقاليهقانون اداره ال(انددائم ديگر اديان عراق غير از اسالم نيزنام برده شده

بي تأثير نبوده باشدشايد فشار اقليت.))أ(,الماده السابعه, المبادئ األساسيه–االول  به عنوان. ها بر اين امر

و سرياني با امضاي نامه اي، يونادم كنا، همكيش23نمونه  و نهاد كلداني، آشوري  شخصيت

راو خواسته داده قرارخود در كميسيون را مخاطب از. تشريح كردندهاي خود يكي

و سرياني ضمن خواسته هاي اساسي امضا كنندگان نامه، درج نكردن قوميت كلداني، آشوري

و درج نام ديانت ايشان يعني مسيحيت بجاي بسنده»هاديگر قوميت«يا»هااقليت«عبارت 

به عبارت بر»ديگر اديان«كردن كه احتماالً بند دوم ماده دوم پيش نويس تاثير گذار بوده، بود

.)مذكره مطارنه( است

و زبان  هويت
از،يكي ديگر از مسائل چالشي قانون اساسي و زبان بود، البته قبل به هويت  مسئله مربوط

و با قانون اساسي سال  بر اساس زبان رسمي عراق.، زبان چندان مايه اختالف نبود90اين

كه در سا و كردي در كنار1990ل قانون اساسي دائمي بدون رفراندوم به اجرا درآمد، عربي

هاي زبان رسمي فقط عربي بود ولي در قانون1925البته در قانون اساسي دائم سال. هم بود

 زبان رسمي تنها در مناطق كردي بجز عربي كردي1970، 1968، 1946، 1958اساسي موقت 

و90ا در قانون اساسي دائم دوره صدام كه در سال بوده است، ام كردي اجرا شد، زبان عربي

به عنوان زبان ملي تلقي شدند و پيش2004 موقت اين مصوبه در قانون اساسي. دركنار هم

و) تركي(در اين بين دو زبان تركماني. نيز لحاظ گرديد2005نويس قانون اساسي دائم

كه اكثريت با ايشان باشد تعيين گرديدسرياني به عنوان زبانهاي بر. رسمي در مناطقي عالوه

كه زبان هاي ديگر نيز در صورتي كه  و يا اقليم در نظر گرفته شد اين، اين حق براي هر استان

به عنوان زبان رسمي آن استان يا اقليم شناخته شود به آنها رأي دهند مسوده دستور( اكثر مردم

.)4ص, جمهوريه العراق

كه در تدوين قانون اساسي شاخص ها برانگيزتر هاي هويتي چالشچنين به نظر مي رسد

كه در پيش. بود مي بينيم و هويت عربي نويسبه عنوان نمونه در مورد توازن ميان هويت ديني

به عنوان مهم ترين عنصر هويتي، سه ماده پيش نويس قانون اساسي را قانون اساسي دائم، اسالم

از سويي در ماده سوم عراق جزء جهان اسالم تلقي شده است،. اختصاص داده استبه خود

. اما جزئي از امت عربي دانسته نشده است

به زعم برخي تحليلگران عرب، هويت عربي آشكارا در پيش نويس نهايي قانون اساسي به

ت» العراق جزء من األمه العربيه«حاشيه رفته است، در واقع عبارت مام قانونهاي اساسي كه در

» العراق بلد متعدد األعراق والقوميات« وجود داشت با عبارت 1990 تا 1958عراق از سال 
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و قوميت( كه. جايگزين شده است) هاي مختلف استعراق زمين نژادها اين در حالي است

به قوميت عربي در پيش نويس قانون اساسي دائم حتي از قانون اداره موقت كشور ني ز توجه

ال يتجزء امت عربي تلقي شده. كمتر است چه در قانون اساسي موقت ملت عربي عراق جزء

مي باشد به اينكه عراق عضو مؤسس جامعه عربي اما در پيش نويس قانون اساسي دائم تنها

 http://aljazeera.net/NR/exeres/A613CB51-C-4849-4131E87-FA0355E1) اكتفا شده است

)CD00.htm.نويس قانون اساسي دائم آمده كه در باب هويت ديني بويژه شيعي در پيشآنچه

چه در ماده دهم، دولت موظف شده تا از عتبات مقدس موجود در عراق  قابل توجه است،

به عمل آورد و پاسداري الزم را از سويي در ماده چهارم ضمن حمايت از آزادي. حفاظت

به شعائر حسي و انجام شعائر ديني ني بطور مشخص اشاره شده است، يعني اينكه طبق عقيده

و در هيچ زمان حق ندارد از به قانون اساسي دائم عراق، هيچكس انجام شعائر حسيني ممانعت

به هويت عربي عراق در واقع.)17تا14ص, القزويني محسن( عمل آورد  طرفداران توجه بيشتر

و مخالفان آن كردها بودند . نمايندگان عرب سنّي

 فدراليسم
كه واكنشيكي ديگر از چالش هاي زيادي را به هاي قانون اساسي مسئله فدراليسم بود

. همراه داشت

هاالبته عمل به فدراليسم مي شودسال كه در منطقه اقليم كردستان اعمال خود. بود

و سال  به دوره عبد السالم عارف مي1961مختاري اين منطقه سا باز 91ل گردد، امري كه در

و پارلمان اقليم كردستان شكل جدي به خود گرفت، اما پس از سقوطو با تشكيل دولت تري

برخي از شيعيان. صدام از شيعيان نيز زمزمه هايي مبني بر ايجاد اقليم جنوب به گوش رسيد

كه چرا در جنوب همچون كردستان يك ايالت يا اقليم فدرالي  مي كردند اين پرسش را مطرح

مي داشت ايجاد نش و منافع حاصل از فدراليسم، برخي شيعيان را بر آن ود، بيم از ديكتاتوري

به فدراليسم روي آورند و گروه صدر.كه البته اين رويكرد از سوي تمام شيعيان پذيرفته نشد

و برخي اعضاي حزب الدعوه با آن به مخالفت پرداختند و 245, كوروش احمدي(و حزب فضيله

و جنوب با توجه به برخي تحل.)246 به ميان كشيدن فدراليسم وسط يلگران برآنند كه حكيم با

هامخالفت  ي سنّي، برآن بود تا كردها را تحت فشار قرار دهد، تا نسبت به گنجانيدن عرب

3, ايران( در قانون اساسي رضايت دهند"اسالم منبعي اساسي براي قانونگذاري است"عبارت

ترين دليل تحريم مقطعي نگارش قانون اساسي از سوي در واقع مهم.)3232شماره, شهريور

كه به زعم او مقدمه اي بود  به گفته صالح المطلگ همين مسأله فدراليسم بود نمايندگان سني

از سويي چگونگي استفاده از مفهوم فدراليسم.)2168 شماره،21,7,2005،الزمان(براي تقسيم عراق
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و هستو دامنه آن نيز در كه اشاره شد برخي،. ميان موافقان آن محل بحث بوده همانگونه

و جنوب عراق را خواستار بودند مي.فدراليسم وسط از برخي كه هر استان هاگفتند ي استان

پس. گانه بايد يك اقليم تشكيل دهد18 به برخي نيز موكول كردن بحث در باب فدراليسم را

به. از استقرار امنيت خواستار شدند برخي نيز با اظهار اينكه در صورت اعطاي فدراليسم

به يك امارت نفتي بدل مي شود، با مي كردند جنوب عراق، جنوب عراق برخي. آن مخالفت

و دوپاره شدن اين  به سرنوشت چكسلواكي به دو ايالت فدرال را با توجه نيز تقسيم كشور

و وحدت عراق مي دانستندبرخي نيز فدراليس. دادندكشور مورد توجه قرار مي م را حافظ تنوع

.)2005 سپتامبر12, الصباح(

و موافقت و اميد ها و مخالفتبه هر حال با تمام بيم به عنوان ها ها عراق در قانون اساسي

به فدرالي بودن حكومت رضايت دادند، اما. يك كشور اتحاديه قلمداد شد همه نمايندگان

يا اينكه. اينكه شيعيان نيز يك حكومت فدرال داشته باشند يا خير.مسأله مهم محدوده آن بود

مي تواند به حكومت فدرال كردستان شامل سه استان  و منابع عظيم نفتش كركوك با مسائلش

و سليمانيه بپيوندد يا خير در نهايت آنچه به.)32325شماره, 1383 شهريور3،ايران(دهوك، اربيل

 پيش نويس قانون اساسي دائم121تا112 قانون اساسي كه ماده تصويب رسيد در باب پنجم

شدرا در بر مي در مواد بعدي قانون اساسي نيز در باب ايجاد يك قانون اساس. گيرد گنجانده

سه گانه مستقل در اقليم سخن رفته است و ايجاد قواي 42ص, مسوده دستور جمهوريه العراق(مستقل

شداما مسئله بغرن.)43و به پس از تشكيل پارلمان دائم موكول و تصميم در مورد آن ج كركوك
.)2253شماره, 27,6,2005, الوفاق(

 حزب بعث
يكي ديگر از مواد اختالفي در كميسيون قانون اساسي مسئله تعامل با حزب بعث در قانون

برخي ديگر نيز. برخي از اصل مخالف آوردن عبارتي در باب حزب بعث بودند. اساسي بود

و عملكرد حزب بعث را محكوم  موافق بلكه مصر بودند تا ماده اي در قانون اساسي انديشه ها

اين. يكي موضع نمايندگان عرب سنّي بود: سازد، در اين بين سه موضع وجود داشت

و يا ماده اي متضمن محكوميت حزب بعث بودند،  نمايندگان خواستار عدم اختصاص بند

و پيشرو تلقي برخي از ايش و آن را حزبي مبارز  ان هيچ اشكالي در حزب بعث نمي ديدند

ميمي و و صداميان فرق گذاشته شودكردند گروه ديگري معتقد. خواستند تا ميان حزب بعث

كه مي صدبايست از بودند و حزب بعث با عنوان حزب بعث امي ياد شود تا روابط عراق

ت اما گروهي ديگر مخالف آوردن نام. زلزل نشودسوريه تحت حاكميت حزب بعث دچار

به  كه نام او براي ذم ذكر شود، برخي نيز در مخالفت، صدام در قانون اساسي بودند، هرچند
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و آمدن نام صدام در قانون و ديگر طاغوتيان در آن استناد كرده و هامان و ذكر نام فرعون قرآن

از. اشكال دانستنداساسي را بي سوي بيشتر اعضاي كميسيون اتخاذ شد بر موضع سوم كه

و سياسي  و تحريم هرگونه فعاليت فكري ضرورت وجود ماده اي در محكوميت حزب بعث

و گفتگوها پيرامون موضوع حزب بعث در پايان به تصويب ماده. اين حزب تأكيد داشت بحث

شد)131( كميته ملي» ثاث البعثالهيئه الوطنيه الجت«در اين ماده مقرر شد،. قانون اساسي منتج

و   ريشه كني بعث كار خود را به عنوان يك كميته مستقل با هماهنگي مقامات قضائي

كه قوه مقننه ادامهدستگاه با اصرار نمايندگان عرب. دهدهاي اجرايي در چارچوب قوانيني

رسن به مجلس نمايندگان حق انحالل اين كميته پسي بندي در اين ماده وضع شد كه طي آن ا

مي كرد .)29تا27, القزويني محسن(از پايان وظايفش با تصويب دوسوم نمايندگان اعطا

 هاي عراققوميت
 مسئله كردهاي فيلي

و اساسي مورد مناقشه در كميسيون قانون اساسي برخي مسائل ديگر نيز بجز مسائل بزرگ

و بررسي قرار گرفتند م. بودند كه مورد بحث به كردهاي فيلي يكي از اين موارد سئله مربوط

به خاطر. بود) كردهاي شيعه( و هم اين گروه از كردها در نظام سابق هم بخاطر كرد بودن

كه بيشتر در جنوب. شيعه بودن مورد بي توجهي مضاعف حكومت بودند اين گروه از كردها

و و كردستان مي كردند، به خاطر جغرافي در نزديكي مرز ايران اي سكونتي در بغداد زندگي

ناديده انگاشته» التحالف الكردستاني« نيز از سوي83بهمن/ 2005شان در انتخابات ژانويه 

 توسط سمير نور علي1980اين گروه بويژه پس از ترور نافرجام طارق عزيز در سال. شدند

و كاشانه به ترك خانه مي رفت مجبور عضو سازمان عمل اسالمي كه از كردهاي فيلي بشمار

به بي توجهي شد هاند، اما با توجه ي كرد نسبت به اين گروه هم نژاد، برخي اعضاي گروه

و اسالمگراي كميسيون بر آن شدند كه حقوق اين گروه را كه در دوره صدام از هويت مستقل

به آنها باز گردانند  اما شگفت اينكه اين امر با مخالفت شديد. عراقي سلب شده بودند

شدي اصلهاگروه اما باالخره در ديباچه پيش نويس قانون اساسي نام اين گروه.ي كرد مواجه

و  هاكرد نيز در كنار ديگر اقوام شدگروه القزويني(ي آسيب ديده از نظام صدام گنجانده

.)18و17ص,محسن

»فرس«قوميت ايراني
كه واكنش به خود اختصاص داد مسئلهيكي ديگر از مسائلي  درج قوميت هاي زيادي را

هاي عراق بود، امري كه در ميان خود اعضاي ائتالف عراق يكپارچه نيز ايراني در ميان قوميت
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و بعضاً متعارض را در بر داشتواكنش در متن پيشنهادي ماده سوم اينگونه آمده. هاي متفاوت

و قوميت: بود و كرد ي، هاي اصلي تركمن، كلداني، آشورملت عراق از دو ملت اصلي عرب

به)فارس(سرياني، ارمني، شبك،  كه همگي آنها در دسترسي و صابئين تشكيل شده ، يزيديه

اما در ميان اين.)http://www.hoqouq.com/law,article393.html( حقوق ملي شان مساوي هستند

به عنوان نمونه عباس بياتي نماينده. هايي را در بر داشتواكنش» فارس«قوميتها عبارت 

و اسالمگراي كميسيون قانون اساسي از ائتالف عراق يكپارچه آن روز، آوردن قوميت تركما ن

هاي عراق براي مشوه ساختن چهره قانون اساسي تلقي يا ايراني را در ميان قوميت» فارس«

نه فارس. كرد مي دانستند در اين بين ائتالف كردستان نيز. اما كردهاي فيلي خود را كرد

و شايد. دار بوداين سكوت معني. ها حمايت نمي كرداز كردي بودن فيلي سكوت كرده بود

مي خواستند فيليگروه ها در. ها را از سر خود باز كنندي اصلي كرد كه اين در حالي است

و ايزدي به كردهاي)هايزيدي(ها متن پيشنهادي، شبكها به مراتب جمعيت كمتر نسبت كه

ق از سويي برخي از عراقي هاي ايراني تبار از بردن. لمداد شدندفيلي دارند به عنوان دو قوميت

و افزودن نام كردهاي فيلي را در كنار نام فارسنام فارس  ها خواستارهاي عراق استقبال كردند

.)http://www.sotaliraq.com/articlesiraq/nieuws.php?id14501( شدند

مر،به هر ترتيب به عراق يكي از آنها تبديل عراق عربي صدام كه كب از چند قوميت

از اين روي اظهار داشتند، قوميت عربي مي باشد به مذاق بسياري از عرب گرايان خوش نيامد

شدكه عراق هيچگاه از  اينها.حكومتي فدرالي يا كانتوني چون سوئيس برخوردار نخواهد

30,الشرق االوسط( كردندهمه پرسي قانون اساسي عراق را همه پرسي براي تقسيم عراق تلقي مي

.)9772شماره, 2005اغسطس

 قوم شبك
كه محل سكونت آنان است يكي از اقليتهاي قومي شيعي عراق است برخي. قوم شبك

و آريايي مي دانند، از سويي از اينكه كردها اين قوم را سران اين قوم خود را در اصل قزلباش

ميآورند شكايت دارندجزء كردها به حساب مي  كنندو نسبت به پروژه كردي سازي اعتراض

و....)نامه الدكتور حنين محمود القدو( اما كردهايي مانند بارزاني شبك را شاخه اي از كردها مي دانند

مي» كرد شبك«از آنها با نام  مي كنند نام و مخالفان كرد بودن شبك ها را به شدت تهديد برد

آوردن نام شبك در كنار اقليت هاي قومي عراق به معني آن است كه اما.)2005 ژوئن23, االتحاد(

نزاعها در باب ذكر. اند، لذا اين امر با مخالفت كردها مواجه بودشبكها از كردها محسوب نشده

كه اساساًنام قوميت به اين انجاميد  در قانون اساسي دائم نام هيچيك از اين ها در پايان

و به يك عبارت كلي بسنده شودهاي در شمار اقليتقوميت ازو ها ذكر نشود  البته اين جداي
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كه از آنها نام برده شده استاقليت بنابراين مقرر شد در ماده سوم اين عبارت. هاي ديني بود

:گنجانده شود

و كه جزئي از جهان اسالم و چند مذهبي و چند ديني عراق كشوري است چند قومي

ك و فعال جامعه به معاهدات آن پايبند مي باشدعضو مؤسس و مسوده( شورهاي عرب بوده

ص .3دستور جمهوريه العراق، (

و نخست وزير، جواز در اين ميان موارد اختالفي بسياري مانند، اختيارات رئيس جمهور

هاي گوناگون براي يك عراقي، اعالم يك سقف زماني براي حل مسئله كركوك، داشتن مليت

و ايجاد پارلمان در اقليممرز اقليم كردستان، و همچنين حق رقم زدن سرنوشت ها يا عدم آن،

 تا روزهاي آخر)9750شماره،2005 اغسطس8، الشرق االوسط(فدراليته اختياري يا عدم آن براي كردها 

.حل نشده باقي ماندند

اپ شد تدوين قانون واكنشزس ترينه برخي آن را آزادمنشان.هاي متفاوت در قبال آن ايجاد

و برخي نيز از آن انتقاد كردند به نظر برخي از صاحبنظران. قانون اساسي خاورميانه خواندند

و فرقهطي روند تدوين قانون اساسي ناهمگوني و در مواردي دشمني هاي قومي اي كه ها

و  و غير آشكار به سطح آمده تاريخ عراق همواره دستخوش آنها بوده است، از اليه هاي زيرين

.)226و 225ص,احمدي كوروش(لوه هاي نمايان تري يافته استج

در مجلسو ادامه اختالفات  روند تصويب قانون اساسي
و نزديك شدن موعد ارائه پيش نويس قانون اساسي/وتابا آغاز دهه دوم اواخر مرداد

و چگونگي تقسسيم ثروتمهم د هاي ملي بودنترين مواد اختالفي فدراليسم، نقش دين

)http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/middle_east_news/newsid_4170000/4170946.stm(.ا باام

مرداد به صحن31/تاو22تمام اين تفاصيل پيش نويس قانون اساسي در موعد مقرر يعني 

هاي گروه عرب سني مالكي از رهبران حزب الدعوه با ادامه مخالفت. علني مجلس موقت رفت

و ائتالف كردستان كه نخستو كه ائتالف عراق يكپارچه وزير روزهاي بعد عراق تهديد كرد

به تنهايي پيش نويس را ارائه خواهند275 كرسي از 215  داد كرسي پارلمان را در اختيار دارند

شدو ي سياسيهاگروهاين در حالي بود كه.)7250 شماره 2005،8،23, العرب( منتظر اجماع نخواهند

نه رأي گيري در مورد آن توافق كرده بودند و اما به هرترتيب. بر اجماعي بودن قانون اساسي

تص6/وتا28در  ويب شهريور مجلس نمايندگان قانون اساسي را براي به رفراندم گذاشتن

. كرد
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 فرايند رسيدن قانون اساسي به همه پرسي
 نفره بر عزم15 شهريور صالح المطلگ از اعضاي جنجالي16/ در هفتم ماه سپتامبر

 وي اظهار.بر ساقط كردن قانون اساسي سخن گفت» دورماندگان از نگارش قانون اساسي«

مي: داشت كنما نخست از طريق مخالفت دوسوم:يمتوانيم از دو راه اين قانون اساسي را ساقط

به3واجدين شرايط انتخابات در  و ديگري عدم رسيدن آراي مثبت در كل عراق 51 استان

مي.)2208شماره,2005،9،8, الزمان( درصد در فراندوم قانون اساسي كه صالح اين امر نشان دهد

ت بلكه راهكار ساقط ها با راهكار تحريم موافق نيسالمطلگ بر خالف برخي ديگر از سني

.)2005 سپتامبر3, كل العراق(هايي كه قانون پيش پاي نهاده را برگزيده بودكردن قانون اساسي از راه

مي رسد با گذشت زمان بيشتر سنگروهبه نظر به نفي هاي ي بازي در چارچوب قواعد را

 برخالف انتخابات قبلي خودهاگروهبويژه اينكه اين)2005 سپتامبر2, الصباح(بازي ترجيح دادند،

و قواعد را براي انتخابات پارلماني آتي آماده مي و بدن ترتيب قصد خروج از چارچوب كردند

.بازي را نداشتند

كه فشار كشورهاي عربي باعث شد تا عبارت و«در همين روزها بود عراق عضو مؤسس

در همين.)2005 سپتامبر3,الصباح(به پيش نويس اضافه شود» فعال جامعه كشورهاي عرب است

با شديدتر كردن لهجه) هاي عراق در آن اياممرجع ديني سني(حال هيأت علماء المسلمين 

.)9789شماره, 2005 سپتامبر16, االوسطالشرق( خود، اين قانون اساسي را قانون اساسي توطئه تلقي كرد

و نتايج آن  برگزاري همه پرسي قانون اساسي
 مهر23/ اكتبر15ه با وجود تمام اختالفات همه پرسي قانون اساسي عراق در روز باالخر

شد9تحت تدابير شديد امنيتي با حضور حدود اين در حالي بود. ميليون واجد شرايط، برگزار

به حزب اسالمي بزرگ و دو دفتر وابسته ترين حزب سنيكه چند پايگاه انتخاباتي در ديالي

به جرگه و در لحظات آخر توافقعراق كه اي با نامه موافقان شركت در همه پرسي پيوسته

.ي مسلح قرار گرفتهاگروهي شيعي امضا كرده بود مورد حملههاگروه

)http://arabic.cnn.com/2005/middle_east/10/15/iraq.vote/index.html(.در حزب اسالمي

لحظات پاياني مانده به همه پرسي طبق توافقي در قبال تجديد نظر در قانون اساسي در پارلمان 

.)7099شماره, 2005) اكتبر( تشرين االول17, القدس العربي(بعدي، قانون اساسي را تأييد كرد

ا آبان3/ اكتبر25در شد نتايج نهايي همه پرسي سيبه گزارش. عالم بي  كميسيونبي

به قانون اساسي رأي آري78عالي مستقل انتخابات اعالم داشت كه  درصد از شركت كنندگان

به نسبت. درصد نيز رأي منفي دادند21و 55در اين بين شركت كنندگان در استان نينوا

ا كه قانون اساسي را ز نفي دوسوم درصد به قانون اساسي رأي منفي دادند، امري
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مي3كنندگان در شركت كنندگانتمشارك. نجات داد،شد استان كه موجب نفي قانون اساسي

به نسبت در انتخابات در دو استان صالح الدين  درصد به قانون اساسي96و81و األنبار نيز

و اگر نسبت مخالفت در استان نينوا نيز به دوسوم مي يرأي منفي دادند  درصد11عني رسيد

و كردنشين تأييد. بيشتر بود قانون اساسي شكست مي خورد ياز سويي مناطق شيعه نشين

63از طرفي مشاركت مردم در اين همه پرسي. وسيع را نسبت به قانون اساسي شاهد بودند

.)http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/newsid_4374000/4374864.stm(درصد اعالم شد
كه برخييم و كردها با حزب اسالمي بسيار هوشمندانه بود، چرا توان گفت توافق شيعيان

و موصل را بخاطر وجود  تحليلگران نرسيدن نسبت مخالفت با قانون اساسي در استان نينوا

.)9821شماره, 2005 اكتبر18, الشرق االوسط( نفوذ حزب اسالمي در اين استان توصيف كردند

بها،بنابراين به احتمال زياد با توجه به انجام نمي رسيد گر اين توافق در آخرين مراحل پاياني

مي خورد به اين. قانون مخالفت دوسوم شركت كنندگان در سه استان، قانون اساسي شكست

دهترتيب پس از كشمكش ها سال صاحب يك قانون هاي سياسي فروان باالخره عراق پس از

و .شددمكراتيك اساسي دائم

 نتيجه
ميگيري قانون اساسي شكل بي دائم عراق را گير در عرصة سياسيتي چشمگمان موفقيتوان

و. امروز عراق تلقّي كرد كه با اتحاد نيروهاي اسالمگراي شيعه دخالت به موقع مرجعيت امري

مي. شيعي صورت پذيرفت ايشد امريكائي چه گفته ن ها پيش از اشغال عراق، قانون اساسي

و از كشور را نيز خود نوشته بودند، اما با اتحاد پشتيباني مرجعيت چگونه اين مرحلة مهم

به سود مردم عراق تمام شد در. تاريخ سياسي عراق كه امروز سخنان بسياري اين حالي است

ودرباره  و اين قانون اساسي در عراق وجود دارد، حتي ماية قانون اساسي محل منازعة بسياري

و.ف نيروهاي تشكيل دهندة ائتالف عراق يكپارچه شده استاختال  در اين بين نوري المالكي

و به دولت در مقابل حزب الدعوه به شدت خواستار تعديل قانون اساسي دادن اختيارات بيشتر

مي باشد، اما مجلس اعلي تا وقتي عبدالعزيز حكيم در قيد حيات بود حكومت هاي محلّي

ش به فدراليزه شدن عراق بودخواستار اجرايي اين. دن همين قانون اساسي وسرعت بخشيدن

و دهندة شكنندگي امور سياسي در عراق به مثابة روبناي شالوده امر نشان  هاي اجتماعي، مذهبي

كه پروژة موفق قانون اساسي عراق را به و قومي اين كشور است پروندة قانون چالش كشيده،

به ساختارهاي شكننده.ي گذاشته استاساسي عراق را مفتوح باق اش گويي اين كشور با توجه

. قانون اساسي پايدار برخوردار باشد به دشواري قادر خواهد بود از
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و مĤخذ :منابع
 فارسي. الف

.سهكربالء المقد, دار العلقمي للطباعه والنشر, اشراقات في الدستور,) عضو لجنه صياغه الدستور(القزويني محسن.1

مك.2 , دار الكتاب العربي, عمر االيوبي: ترجمه, عام قضيه في العراق النضال لبناء غد مرجو, كوئل–بول برمر مع مالكوم

.بيروت

.2005اغسطس,آب, المبادئ األساسيه: الباب األول, دستور جمهوريه العراق.3

دفتر, 1384تهران, عراق پس از سقوط صدام,هاو ديدگاهها تحليل: روند تدوين قانون اساسي عراق, كوروش احمدي.4

و بين المللي .مطالعات سياسي

:مطبوعات.ب
.2005 ژوئن23,) عراق( االتحاد.1

.2172، 2168، 2144، 2141، 1775،2110شماره هاي)انگلستان( الزمان.2

.9089،9492،9691،9750،9772،9773،9789،9821شماره هاي)انگلستان(الشرق االوسط.3

.2005 سپتامبر12و 2005 سپتامبر3و 2005 سپتامبر2,)عراق( الصباح.4

.7250شماره,)انگلستان( العرب.5

.7099، شماره) انگلستان( القدس العربي.6

.402،415شماره هاي)عراق( المدي.7

.1249شماره,)عربستان( الوطن.8

.2253شماره,) ايران( الوفاق.9

.32325شماره,)ايران( ايران.10

.2005 سپتامبر3)عراق( كل العراق.11

وسايت.ج :هاخبرگزاري ها
. http://news.bbc.co.uk بي بي سي عربي.1

. http://www.hoqouq.com سايت ايراني حقوق.2

. http://www.sotaliraq.com سايت خبري صوت العراق.3

. http://www.sistani.org مي سيستاني سايت دفتر آيت اهللا العظ.4

. http://arabic.peopledaily.com سايت دولتي چين وابسته به خبرگزاري شينهوا.5

. http://www.faylee.org سايت كردهاي فيلي.6

. http://arabic.cnn.com سي ان ان عربي.7

. http://www.aljazeera.net شبكه الجزيره.8

. http:// www.ahram.org.eg مؤسسه االهرام.9

. http://www.qnaol.com وكاله األنباء القطريه.10

. http://www.kuna.net.kw)كونا( وكاله األنباء الكويتيه.11

. http://www.ebaa.net وكاله انباء الشيعيه.12
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و.د :هاگزارش اسناد
اال, التحديات الدستوريه في العراق.1 المجموعه الدوليه لمعالجه,international crisis group,19وسط رقم تقرير الشرق

. 2003 تشرين الثاني13بروكسل,بغداد,األزمات

و احزاب الشعب.2 و المدنيه في محافظه نينوي) الكلداني اآلشوري السرياني( مذكره مطارنه  صدرت،و تنظماته الجماهيريه

و العشرين من حزي . ميالديه2005ران لسنه في الموصل في الحادي

به.3  نامه الدكتور حسنين محمود القدو امين عام تجمع الشبك الديمقراطي عضو اللجنه الدستوريه به كميسيون قانون اساسي

از» شبك«ضميمه مقاله اي تحت عنوان و همچنين تصوير اسنادي هادر اثبات ريشه هاي اين قوم، ي مختلف كه سال

.ا مي داندشبكها را از كردها جد


