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بنيادنانةوةى دةولَةتي شكستخواردو "دةولَةتي عيَراق بة منونة"
َ حسني محة امني
سكاال
زانكوَي ثوَليتةكنيكى سليَماني
ثةميانطاي تةكنيكي كةالر

ئاريان روؤف عزيز
زانكوَي طةرميان
َيَذى زمان و زانستة مروَظايةتيةكان
كول
ثوختة

َةتيَكي
َةتي عيَراق بةهوَى سيستةمة سياسيةكةى وةك دةول
لة دواي روداوةكاني  11سيَثتةمبةر ،دةول
َاتانة دادةنريَت كة مايةى هةرةشةي سةرةكية بوَ سةر ئاسايشي جيهاني ،هةر
شكستخواردو ،بة يةكيَك لةو ول
َكوذ لةاليةن واليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا داطري كرا .لة
َي  2003بة بيانوي هةبوني ضةكي كوَمةل
بوَية لة سال
دواي داطريكردني هةريةكة لة واليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا و نةتةوة يةكطرتوةكان ثروَذة و نةخشة ريَطايان
َةت لة عيَراق.
دانا بوَ بنيادنانةوةى سةرلةنويَي دةول
َةتي عيَراقي ،تاكو
سةرةراي جيَبةجيَكردني نةخشة ريَطا و ثروَذةكاني بنيادنانةوةى سةرلةنويَي دةول
ئيَستا هيض كام لةو نةخشة ريَطايانة سةركةوتوو نةبون ،ضونكة بة يةك ثارضةيى كار لة سةر بونياتنانةوةى
َةتي عيَراق تةنها وةك ثيَطةى جوطرافياي
َةت ئةكةن ،ئةمةش طرفتة طةورةكةية ،ضونكة دةول
سةرلةنويَ دةول
يةك ثارضةية .هةربوَية ثيَويستة ريَكارةكاني جيَبةجيَكردني نةخشة ريَطاكان بة شيَوةى جياواز بةسةر
ثيَطةي ناوضةى سياسي ونةتةوةيي و ئايين و مةزهةبي جيَبةجيَ بكريَن بوَ ئةوةى ئةو نةخشة ريَطايانة
َةت لة عيَراق.
كاريطةر و سةركةوتوبن لةقوَناغةكاني سةر لة نويَ بنيادنانةوةى دةول
ثيَشةكي
َةتي ،بةشيَك لة ئةو
َطاي نيَودةول
َةتي نويَ هاتنة نيَو كوَمةل
َيَك دةول
لةدواي كوَتايهاتين جةنطي سارد ،كوَمةل
َةتدا توانايان الوازبوو ،بةتايبةت دابني كردني ئاسايش،
َةتانة لة ثيادةكردني ئةركة سةرةكيةكاني دةول
دةول
بةمةش بونة مايةى هةرةشة بوَ سةر ئاسايشي جيهاني ،هةربوَية لة ئةدةبياتي سياسي دةستةواذةى جياواز
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َةتي هةرةسهاتو،
َةتي شكستخواردو ،دةول
َةت هاتة كايةوة ،وةك دةول
بوَ وةسفكردني هةنديَك لةو دةول
َوةشاوة .
َةتي ليَكهةل
دةول
َي نةوةتةكاني سةدةي بيستةم لةاليةن ئاذانسةكاني نةتةوة يةكطرتوةكان وناوةندة
لة سةرةتاي سال
َةتانة خرانة روو،
ئةكادميياية جيهانيةكان ضةندين نةخشة ريَطا بوَ ضارةسةركردن و بنيادنانةوةى ئةو دةول
َتانة .هةتا ثيَش هيَرشةكاني  11سيَثتةمبةر
َتي ئةو وال
َثشيت كردني دةسةال
لةوانة هاوكارى و ثال
َام لة دواي ئةو هيَرشانة،
َتة زهليَزةكان بةهةند وةرنةطريا ،بةل
َةتانة لةاليةن وال
هةرةشةكاني ئةم جوَرة دةول
َتي هةرةشة ئاميَز بوَ سةر ئاسايشي جيهاني لةاليةن واليةتةيةكطرتوةكاني
عيَراق و ئةفغانسان بة دوو وال
َتة.
ئةمريكا كرانة ئامانج لةريَطةى بة كارهيَناني هيَز بوَ سةرلةنويَ بنياتانةوةى ئةو دوو وال
لة دواي داطريكردني عيَراق لةاليةن واليةتةيةكطرتوةكاني ئةمريكا ضةندين ثروَذة و نةخشة ريَطا بوَ
َةت لة عيَراق خرانة رِوو ،لة ئيَستاشدا بةشيَك لة ئةو ثروَذانة سةرلةنويَ ثةيرةويان ليَ
بنيادنانةوةى دةول
دةكريَت ،بوَ ئةوةى عيَراق لة هةرةشةي هةرةسهيَنان و دابةشبون رزطاربكةن.
كيَشةى تويَذينةوة
َةتي عيَراق بنةماي سةرةكي كيَشةى تويَذينةوةكةية ،تويَذينةوةكة هةولَ
لةم تويَذينةوةيةدا بنيادنانةوةى دةول
ئةدات لة ريَطةى ئةم ثرسيارانة كيَشةكاني خباتة روو :
َةت بنياتبنريَتةوة ؟
 .1ئةو هوَكارانة ضني كةوا ثيَويست دةكات سةرلة نويَ دةول
َةت لةعيَراق سةركةوتوبون؟
 .2ئايا نةخشةريَطاكاني بنيادنانةوةى دةول
َةتي عيَراق ضني؟
 .3هوَكارةكاني شكست هيَناني نةخشة ريَطاكان بوَ بنيادنانةوةى دةول
طرميانةى تويَذينةوةكة :
َي
َةتي عيَراق ثيَشنياركراون لة دواي سال
َةتيانةى كة بؤ بنيادنانةوةى دةول
ئةو ثالنء ثرؤذة نيَودةول
َة
2003ةوة سةركةوتوو نةبوون ء نابن ،ئةطةر لة جيَبةجيَكردنياندا وةك يةك ثارضةى جوطرافيايي مامةل

)Vol.4 No.2 (April, 2017

acadj@garmian.edu.krd

2

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

مجلة جامعة كرميان

َيةتي و سياسيء ئايين
لةطةلَ عيَراق بكريَت و رِةضاوى سروشيت ثيَكهاتةى دانيشتوانء بارى كؤمةال
ونةتةوةيي و مةزهةبي نةكريَت.

ئاماجني تويَذينةوةكة
َةت،
ئاماجنةكاني ئةم تويَذينةوةية خوَي لةوةدا ئةبينيَتةوة كة تيشك دةخاتة سةر ضةمكي بنيادنانةوةى دةول
َةتي شكستخواردو وتايبةمتةنديةكاني ،هةروةها ئةو ثروَذانة دةخاتة روو كة بوَ سةر لة نويَ
هةروةها دةول
َةتي عيَراق خراونةتة روو.
بنيادنانةوةى دةول
طرنطي تويَذينةوةكة:
ئةم تويَذينةوة هوَكارةكاني سةرنةكةوتن وشكستهيَناني ثروَذة و نةخشة ريَطاكاني سةرلةنويَي بنيادنانةوةى
ي بوَ جيَبةجيَكردنيان دةخاتة بةردةست بوَ
َةتي عيَراق دةخاتة روو ،هةروةها لة هةمانكاتدا ريَكارى نو َ
دةول
َةت لة عيَراق .
ئةوةى نةخشة ريَطاكان كاريطةر و سةركةوتوبن لة بنيادنانةوةى سةرلةنويَي دةول
ميتوَدي تويَذينةوة
َةت لة عيَراق
لةم تويَذينةوةدا ثشت بة ميتوَدي ميَذوويى بوَ خستنة رووى ثروَذةكاني بنيادنانةوةى دةول
طرياوةتة بةر ،هةروةها ثشتى بةستوة بة ميتوَدي كةيس ستةدي (دراسة الحالة) بوَ خستنة رووي
َةتي شكستخواردو لة عيَراق.
خاسيةتةكاني دةول
ثةيكةرى تويَذينةوة :
َةتي
تويَذينةوةكة لة ثيَشةكي و دووباسى سةرةكى و دةرئةجنام ثيَكهاتوة ،لة باسي يةكةم :بنيادنانةوةى دةول
َةتي
شكستخواردو خراوةتةوة روو ،لةريَطةى دابةشكردنى باسةكة بةسةر دوو تةوةر :تةوةري يةكةم :دةول
َةتى شكستخواردو .لة باسي دووةمدا ئاماذةمان بة
شكستخواردو ،و تةوةرى دووةم :بنيادنانةوةى دةول
َةتي عيَراق كردوة لةريَطةى دابةشكردني بةسةر سيَ تةوةر ،تةوةرى يةكةم :نةخشة ريَطاي
بنيادنانةوةى دةول
َةتي ،تةوةرى سيَيةم:
فرانسيس فوَكوَياما ،تةوةرى دووةم :نةخشة ريَطاي ئةكادمييايي ئاشيت نيَودةول
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شكتهيَناني نةخشة ريَطاكان و ريَكارى نويَ بوَ سةرخستنيان ،هةروةها بةدةرئةجنام كوَتايي بة تويَذينةوةكة
ديَت.

باسي يةكةم  :بنيادنانةوةى دةولَةتي شكستخواردو
تةوةرى يةكةم :دةولَةتي شكستخواردو
َةت بكةين ،بريتية لة دروست كردني دامةزراوةي
َةت تةماشاي دةول
ئةطةر لة روانطةو بنةماكاني ئةركى دةول
ضاالك و بةتوانا كة تواناي خوَي بةريَوةبةرى هةبيَ لة بوارة جياوازةكان ،هةر لة دابني كردني ئاسايش و
وخزمةت طوزاري طشيت وثاراسنت ودابني كردني خويَندن وثاراستين ذينطة وة داناني سياسةتي ئابوري و
َةتيَك كة هيض
َايةتي و دابةش كردني داهات و دةركردني ياساو جيَبةجيَ كردني .لة كاتي بووني دةول
كؤمةل
َةت ثيَويسيت بة دووبارة بنياتنانةوة ودروستكردنى دامودةزطاكاني
كام لةو بنةمايانةي تيَدا نةبيَت ئةوة دةول
َةتانة لةو كاتةدا دةبنة هةرةشة ض لة ئاسيت ناوخؤ ض لة ئاسيت نيَو
هةية ،ضونكة ئةو جوَرة لة ئةم دةول
َةتانة
َةتي و ئاسايشي جيهان دةخةنة مةترسي .هةموو ئةمانةش بة طويَرةي بارودؤخ و ذينطةي ئةو دةول
دةول
َةتانة ضاكسازي لة بواري ئابوري
دةطؤريَت ،بة ثيَي تيَرواني ليرباليزمي نويَ ريَطا ضارةش زؤرجار بؤ ئةم دةول
َةت و طؤريين زؤربةي كةرتةكان لة كةرتي
و طةشةسةندني ئةمةش ريَطاي كةمكردنةوةي رؤلَ و ئةركي دةول
طشيت بؤ كةرتي تايبةت .

1

َي بةتةواوةتي
َيني لة نةوةدةكاني سةدةي بيستةم واتا دواي روخاني يةكيَيت سؤظيَت بريي ليربال
دةتوانني بل
َاتي ناوةراست،
َاتاني ناوضةي رؤذهةل
َدان بؤ ضارةسةركردني كيَشةي ول
طةشةي سةند ،ئةويش لة ريَطاي هةول
َاتاني كوَمةك بةخش
بؤ منونة لة ئةفريقا بةرنامةي (هاوسةنطي وخوطوجناندن)ى بونيادطةر بؤ ئابوري كة ول
َام دةرئةجنامي ثيَضةوانةي هةبوو ،ضونكة داواي بضوكردنةوةي كةرتي
هيَنراوة جي بةجيَ كردن بةل

1فرانسيس فوكوياما ،بناء الدولة  :النظام العالمي و مشكلة الحكم و االدارة في القرن الحادي و العشرين ،ترجمة :مجاب االمام ،الطبعة االولى،
العبيكان،المملكة العربيةالسعودية ،2007،ص.32
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َةت بة كةرتي تايبةت ،و
حكومي( )2Compact Stateو رادةستكردني بةشيَك لة وةزيفة سةرةكيةكاني دةول
َام ئةمة بة خراث
َثشيت خزمةتطوزارية طشتيةكان دةكرد ،3بةل
َةت بوَ ثال
كةمكردنةوةى خةرجيةكاني دةول
َاتانةوةكة دةستيان كرد بة كةم كردنةوةي وةبةرهيَنان لة ذيَرخانى بنةرةتي وةك
بةكارهيَنراوة لةاليةن ئةو ول
ثرؤذةي تةندروسيت طشيت و دروستكردني ريَطاوبان وهةروةها لة كةرتي كشتوكالَ و ثةروةردةو
بةثيَضةوانةوة لة كةرتي كاروبارى سةروةرى (شؤون السيادة) كة بوارى ديثلوَماسي و سوثايي دةطرتةوة
قةبارةي خةرجى زيادي كرد.

4

َةتانةي ثيَ
َدرا لةريَطايةوة دوبارة بنيادنانةوةى ئةو دةول
َي كة هةول
ئةمةش ئةوةدةطةيةنيَت بريؤكةي ليربال
َاتانة كة ريَطرة لةبةردةم هةموو
َاتي سياسي ئةو وول
بكريَت سةركةوتو نةبوو .ئةمةش دةطةريَتةوة بؤ دةسةل
جؤرة ضاكسازيةك.
َةتةكاني بةلقان و سودان و
َت لة دةول
َوةشانةوةى دةسةال
َني نةوةدةكان بة تايبةت دواي ليَكهةل
هةر ساال
صومالَ و ئةفغانستان و عيَراق ،لة ئةدةبياتي سياسي دةستةواذةى جياواز بوَ وةسفكردني ئةم شيَوة لةو
َةتيان توشي الوازي كرد
َةتانة هاتة كايةوة كة ثةيرةويان لة سيستةميَكي حوكمراني وةها دةكرد دةول
دةول
َطاكاني خوَيان و لةهةمانكاتدا تواناي جيَبةجيَكردني ئةركةكاني
بوو ،وة ببونة مايةى هةرةشة بوَ كوَمةل
َو
َةتي شكستخواردو( )Failed Statesيةكيَك بوو لةو دةستةواذانة بةشيَوةيةكي بال
َةتيان نةبوو .دةول
دةول
هاتة بةرباسةوة ،بةتايبةت دوائةوةى لة ئيدارةى ئةمريكا لةسةردةمي حوكمراني "بيل كلينتوَن" بةكارهيَنرا
َةتيان الوازبووة،
َةتانةى كة تواناي ثيادةكردني ئةركة سةرةكيةكاني دةول
بوَ ناساندني بةشيَك لة ئةو دةول
َةتانةش،
بةتايبةت دابني كردني ئاسايش ،بةمةش بونةتة مايةى هةرةشة بوَ ئاسايشي جيهاني لةو دةول

2السعيد لوصيف ،واقع ومستقبل الدوله الوطنية ضمن رهانات وتحديات مرحلة مابعد الحرب الباردة(،رسالة ماجستير) ،جامعة الحاج لخضر – باتنة
/كلية الحقوق قسم علوم سياسية ،2010،ص .26
3ديفيد هارفي ،الليبرالية الجديدة :موجز تاريخي ،ترجمة :مجاب اإلمام ،الطبعة االولى ،العبيكان للنشر ،2008 ،ص.261
 4روجر اوين ،الدولة والسلطة و السياسية في االشرق االوسط ،ترجمة:عبدالوهاب علوب ،الطبعة االولي /مجلس االعلى للثقافة،قاهرة،2004،ص.45

)Vol.4 No.2 (April, 2017

acadj@garmian.edu.krd

5

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

مجلة جامعة كرميان

َةتي
َةت بة ثيَويسيت ئةزانني ثيَناسةى دةول
صومال ،ئةفغانستان و عيَراق .5بوَ ناساندني ئةم شيَوة لة دةول
شكستخواردو و خاسيةتةكاني بكةين .
َةتي شكستخواردو يةكةم جار لةاليةن دوو نوسةر هيَنرانة نيَو ئةدةبياتي سياسي،
ضةمكي دةول
ئةوانيش( )Gerald B. Helmanو ( )Steven R. Ratnerبوون ،دواى ئةوةى نوسينيَكيان بةناونيشاني(
َةتي شكستخواردو ) Saving Failed States -لة طوَظارى ( ) foreign policyئةمريكى
رزطاركردني دةول
َوكرايةوة ،لة نوسينةكةياندا ئوميَدي زوَريان لة روَلَ و ثيَطةى نةتةوة يةكطرتوةكان بوَ
َي  1993بال
لة سال
َضين بوو 6.بةم شيَوةية ثيَناسةى
ثاراستين دميكراسي و مايف مروَظ وثاراستين ئاسايشي بة كوَمةلَ هةل
َداوة و جيَطةى
َةتي شكستخواردو دياردةيةكي نويَية كة سةرى هةل
َةتي شكستخواردويان كردبوو( دةول
دةول
َةتانةي كة ناتوانيَت ثاريَزطارى لة خوَي بكات وةك
َةتي شكستخواردو بريتية لةو دةول
نيطةرانية :دةول
َةتانة سيستةمي حوكمراني نادميكراسية هةر ئةمةشة
َةتي) .7هةروةها لةم دةول
َطاي نيَودةول
ئةنداميَكي كوَمةل
بوةتة مايةى شكسيت سياسي و دواكةوتويي ئابوورى دريَذخايةن.8
َةتة شكستخواردوةكان بةوة دةناسريَنةوة بةهوَي نةبوني ثةيكةريَكي ريَكخراو تواناي
هةروةها دةول
فةراهةمكردني دادثةروةرى نية ،هةربوَية توندوتيذي بة شيَوةيةكي بةرفراوان تةشةنةى كردوة كة ئةمةش
ريَطرى لة جيَبةجيَكردني ياسا و دةستور بة شيَوةيةكي دروست دةطريَت ،هةروةها نائارامي وثشيَوي بؤتة
َتانة
سيمايةكي ديارى ئةم وال

9

5أدمام شهرزاد،الطبيعة الالتماثلية للتهديدات األمنية الجديدة ،مجلة الندوة للدراسات القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيجل /الجزائر ،العدد
االول للعام  ،.2013ص 47
6إياد العنبر واسحق يعقوب محمد ،مستقبل العراق :دراسة في العالقة بين مؤشرات الدولة الفاشلة ومتغيرات انهيارالدولة ،كلية العلوم السياسية/جامعة
الكوفة ،ص.2على الموقع االلكتروني
politicalsciences.uokufa.edu.iq/staff/ishaqy/ar/res/3.docx
7

Gerald B.Helman, stevn R. Ratrner, Saving Failed States, http://foreignpolicy.com/2010/06/15/saving-failed-states.

 .8بول هارست و جراهام طومبسون ،ما العولمة :االقتصاد العالمي وإمكانات التحكم ،ترجمة :فالح عبدالجبار ،دراسات عراقية ،الطبعة االولى
،2009ص .440
Daniel
Lambach:
Failed
States
–
Definitions,
Causes,
Concepts,
Local
Governance,
05/01/2015,http://www.exploringgeopolitics.org/interview_lambach_failed_states_definitions_causes_concepts_loca
l_governance_authority_chaos_anarchy_features_scales/
9
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َةت كة بريتني لة ( -1سةروةرى ياسا-2،
َةتيَك نةيتواني ئةركة سةرةكيةكاني دةول
َيَن هةر دةول
دةتوانني بل
َكردن -3 ،ضاوديَرى -4 ،بةريَوةبردني دروستى ساماني
قوَرغكردني ئامرازة ريَطة ثيَدراوةكان بوَ كوَنرتوَل
طشيت -5 ،بةطةرخستين ساماني مروَيي -6 ،ثاراستين مايف هاونيشتمانيان -7 ،فةراهةمكردني
َةتيَكي شكستخواردو دةذميَردريَت،
خزمةتطوزارى ذيَرخان -8 ،بةطةرخستين بازار) .10ئةوا بة دةول
َةتيَكي
َطاكةى نةبيَت دةول
َةتةى كةتواناي فةراهةمكردني سودي سياسي بوَكوَمةل
بةمانايةكي تر ئةو دةول
شكستخواردوة.11
َةت لة دواي كوَتايهاتين جةنطي سارد
وةك لةسةرةتاي ئةم باسة ئاماذةمان ثيَدا دياردةى شكستهيَناني دةول
َو ،هةر ئةمةش بوة هوَي ئةوةى كة كاريطةرى لةسةر ئاسايشي و ئارامي جيهان
بؤتة دياريدةيةكي بةربال
َم ليَرةدا تةنها ئاماذة بوَ دووفوَرمي دةكةين
َةتي شكستخواردو ،بةال
هةبيَت ،سةرةراي فرةيى فوَرمةكاني دةول
كة سيفةتةكاني روونن ئةوانيش:12
 .1فوَرمي بةتايبةت كردن ( :)privatizationئةم فوَرمةيان بريتية لة بة تايبةتكردني دامودةزطا و
َتداران بة ئاماجني دةستكةوتى تاكةكةسي بوَ
َةتة بوَ كةسة نزيكةكاني دةسةال
ساماني سروشيت دةول
َةتي شكستخواردو
َنةوة ،ئةم فوَرمة لة دةول
َةت دةهَيل
َيَك دامودةزطاي دةول
خوَيان تةنها كوَمةل
َتداران دةتوانن دريَذةى ثيَ بدةن.
َت دةسةال
ماوةيةكي زوَر دةميَنيَتةوة ضونكة بة داهاتي وال
 .2فوَرمي بةشبةشبون ( :)fragmentationئةم فوَرمةيان لة ئةجنامي ملمالنيَي لة سةر قوَرخكردني
َم بةهوَي بةهيَزنةبوني اليةكيان بة سةر ئةويرت هيض اليةكيان
َئةدات ،بةال
َت توندوتيذي سةرهةل
دةسةال
َةتي
َتانةدا هةية كة ثيَك هاتةكان دةول
سةركةتوو نابن بةسةر ئةوي تريان ،ئةمةش زياتر لةو وال
َكردني هةموو بة شة جوطرافيايةكاني نية بةهوَي فرة ثيَكهاتةى
َةت تواناي كوَنرتوَل
جياوازن .دةول
10

Stian elsentrager, Failed State or Failed Label? The concealing concept and the case of Somalia, The Norwegian
University of Life Sciences and The Norwegian Institute of International Affairs, http://www.eir.info/2012/03/27/failed-state-or-failed-label-the-concealing-concept-and-the-case-of-somalia/
 11محمد نسيب اوجون و مراد أصالن ،نظرية و ممارسة بناء الدولة في الشرق االوسط  :منظور دستورى حول العراق واالفغانستان ،دراسات
العالمية ،132مركز االمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية ،ابوظبي ،الطبعة االولى ،2014ص.15
Daniel Lambach: Failed States – Definitions, Causes, Concepts, Local Governance, OP,Cit
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َي سةربازي لةخوَ
َت زياتر شكل
َةكي ،لة كاتي ملمالنيَ سياسيةكان وال
ئايين و نةتةوةيي و خَيل
ئةطريَت..
َةتي شكستخواردو كة دةبيَتة مايةى هةرةشة بوَ ئاسايشي جيهاني ثيَويسيت بة
لةبةر ئةوةى بوني دةول
َةتي شكستخواردو ببيَتة مايةى هةرةشة ،ئةوة
ضارةسةركردن هةية،بوَئةوةى ريَطري بكريَت لةوةى دةول
َةت هةية.
ثيَويسيت بة بنيادنانةوةى سةرلةنويَي دةول
تةوةرى دوةةم  :بنيادنانةوةى دةولَةتى شكستخواردو
َوَزة لة هةمانكاتدا طرنطة بوَ ثاراستين
َةتي شكستخواردو ثروَسةيةكي ئال
ثروَسةى بنيادنانةوةى دةول
َةتة لة ثيَشلكاري مافةكاني
ئاسايشي جيهان ،ئةمة لةاليةك و لةاليةكي تر بوَ ثاراستين دانيشتواني ئةو دةول
َتداران .ثروَسةيةكي طشتطريةو بوَ ضاكسازيكردنة لةدامودةزطاكاني حكومةت و
مروَظ و تاوانةكاني دةسةال
َةت.
بةهيَزكردنيان ،هةورةها دامةزراندني دامودةزطاي ثيَويست و بةهيَزتريشة بوَ دةول
َةت ،هةربوَية طرنطة
َةتي شكستخواردو ثاساويَكي طوجناوة بوَ ثروَسةى بنيادنانةوةى دةول
هةميشة دةول
ئةجيَندا و ثالني طوجناو هةبيَت بوَ دةستثيَكردني و كوَتايهيَنان ،سةرةراي هاوبةشي هةنديَك نةخشة ريَطا و
َةتيَكةوة بوَ
َم لة هةمانكاتدا هةنديَك ريَكارةكاني ئةم ثروَسة ية لةدةول
َةتيَك ،بةال
طوجناوي بوَهةموو حال
َتة
َيةتي و داهاتي ئةو وال
َةتيَكي تر جياوازة و هةريةكيَكيان بة ثيَي ذينطةي سياسي و ثيَكهاتةى كوَمةال
دةول
ثالن و بةرنامةى بوَ دةبيَت دابريَذيَت.

13

َةت بةهيَزكردني
فوَكوياما لة كتيَيب (  ) State Buildingئاماذة بةوة دةكات مةبةست لة بنيادنانةوةى دةول
ئةو دامودةزطايانةية كة هةن و بنياتناني دامودةزطاي بةهَيزي نويَية كة ثشت بةخوَي ببةستيَت لة بوارةكاني
ئةركة سةرةكيةكاني وةك فةراهةمكردني ئاسايش و ريَكخسنت وخزمةتطوزارية طشتيةكان لة ناوخوَ،
َت لة هةرةشة دةرةكيةكان ،هةروةها فةراهةمكردني ثةروةردة و ثاراستين ذينطة،
ثاريَزطارى كردن لة وال

13حممد نسيب اوجون و مراد أصالن ،سةرضاوةى ثيَشوو،ص.15
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ثاراستين و دوبارة دابةشكردني ساماني نيشتمان و دةركردني ياسا وجيَبةجيَكردني نةك كةمكردنةوة و
َةت.14
َوي دامودةزطاني دةول
تواناو بةربال
َةت الي كيت جنكيز ،بريتية لة دةستيَوةراني هيَزيَكي دةرةكيي لة ثيَناو طوَريين
بنيادنانةوةى دةول
سيستةمي سياسي ،و ضةسثاندني دميوكراسي ،ئةمةش دةرئةجنام لة قازاجني سيستةمي جيهاني بةهيَز و
ضةسثاندني ئاشتيدا ئةبيَت.

15

َةت
هةروةها ريَكخراوي هاوكارى ئابوورى و طةشةثيَدان ( )OECDثيَنج رةهةندي بوَ بنيادنانةوةى دةول
ديارى كردوة لةم خشتةى خوارةوة دةخيةينة روو:
ثروَسةى بةهيَزكردنى تواناكاني دةولَةت ،دامودةزطاكان ،شةرعيةتيان
ثروَسة

ثةيوةنديةكان

شةرعيةتي

ثيشبينية

تواناي هةلَسان بة

سياسيةكان

دةولَةت /كوَمةلَطا

دةولَةت

كوَمةالَيةتيةكان

ئةركةكاني دةولَةت

ئةوةى طروثة

َبذاردن
هةل

ديالوَطي طشيت

هوَكارة

َيةتيةكان
كوَمةال

جياوازةكان بوَ

َةتي
لة دةول

ثابةندبون

ضاروةروان

ئاسايش

دةكةن
ثروَسةى
ثةرلةمانيةكان

َتيان
بةشدارى هاوال

حوكمي ياسا و

لة دارشتين

طةيشنت بة دادطةرى

سياسةتي طشيت

سةثاندني باج

المةركةزي

14فرانسيس فوكوياما ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ص.11
15حممد نسيب اوجون و مراد أصالن ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ص.15
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طةياندني
خزمةتطوزاريةكان
ئيدارةداني ئابوورى
و ذينطة
سةرضاوة  :محمد نسيب اوجون و مراد أصالن ،نظرية و ممارسة بناء الدولة في الشرق االوسط :منظور
دستورى حول العراق و االفغانستان ،دراسات العالمية ،132مركز االمارات للدراسات و البحوث
االستراتيجية ،ابوظبي ،الطبعة االولى 2014
باسي دووةم  :بنيادنانةوةى دةولَةتي عيَراق
َةتة هةرة ترسناكانة دائةنرا كة
َي  ، 2001عيَراق بة يةكيَك لة دةول
لةدواي روداوةكاني  11سيَثتةمبةرى سال
َةتي ،لة هةمانكاتدا ثيَشلكارى لة
َطاي نيَودةول
َتة سياسيةكةى ببوة مايةي هةرةشة بوَ سةركوَمةل
دةسةال
َةتي بوو دةستيَوةردان بكات لة ثيَناو
َطاي نيَودةل
مافةكاني طةلةكةشيدا دةكرد ،هةر بَوية ئةركي كوَمةل
َتداران " بةهوَكارى مروَيي" ،لة هةمان كاتدا ماف و
َمي دةسةال
ثاراسنت و رزطارى هاونيشتمانياني لة لة زول
َتاني روَذئاواش بوو دةستيَوةردان بكات لة ثيَناو بةرطريكردن وثاراستين هاونيشتمانياني"
ئةرك وال
َةتة
بةهوَكارى ئةمين"  ،ضونكة روداوةكاني  11سيَثتةمبةر ئةوةي سةملاند هيض طومانيَكي تيَدا نية دةول
َةمةندةكان.16
َةتة بةهيَز و دةول
الواز و شكستخواردوةكان دةبنة مايةى هةرةشةي ئةمين لةسةر دةول
َي  2003و لة
دواي ئةوةى واليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا هيَرشةكاني بوَ سةر عيَراق دةست ثيَكرد لة سال
َتدارى بةعسيةكان لة عيَراق هيَنا ،رةخنةى ئةوة لة ئةمريكيةكان
مانطي ئازارى هةمان سالَ كوَتايي بة دةسةال
َم ثاساوي ئةوان بنيادنانةوةى سةرلةنويَي
طريا لةو داطريكارية كة ثالني روني نةبوة بوَ بنياتنانةوة بةال
َةتي عيَراق بوو ،نةك نيازي داطريكارى و ئاماجنيان ضةسثاندني دميكراسي و مافةكاني مروَظ و
دةول
خوَبةريَوةبةرى ،ئيدارةداني عيَراق لة اليةن ئةوان ماوةيةكي راطوزةرة و كاتية.17
16فرانسيس فوكوياما ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ص.15
17هةمان سةرضاوة ،ص.15
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َي  2003ضةند ريَطايةك بوَبنيادنانةوةى عيَراق خرانة روو،
لة دواى داطريكردني عيَراق لة ئازارى سال
َوى كردةوة،
َي  2004بال
دياريرتينيان  .1:ئةو ريَطانة بون كة فوَكوَياما لة كتيَيب ( )State Buldingلة سال
.2هةروةها لة  2003/11/16-14ئةكادميياي ئاشيت نيَودةولةتي كوَنفراسيَكي لة ضوارضيَوةى ثروَطرامي
َةت لة نيؤرك ريَكخست لة ذيَر ناونيشاني ( The Future of UN State-Building:
بنيادنانةوةى دةول
 )Strategic and Operational Challenges and the Legacy of Iraqكة تيَدا ريَطة ضارةى بوَ
َةت لة عيَراق خستوةتة روو ،هةولَ ئةدةين بةكورتي
نةتةوة يةكطرتوةكان لة بارةى بنيادنانةوةى دةول
نةخشةريَطاكاني هةريةكةيان لة خوراةوة خبةينة روو :
تةوةرى يةكةم  :نةخشة ريَطاي فرانسيس فوَكوَياما
َةت دوو ضاالكي لةخوَ ئةطريَت  :دوبارة بنياتنانةوة و
فوَكوَياما ئاماذة بوَ ئةوة دةكات كة بنياتناني دةول
َتانةى كة
نةشومنا ،لةم روانطةوة ثيَناسةييان دةكات " دوبارة بنياتنانةوة بريتية لة طةراندنةوةى ئةو وال
جةنط ويَرانيكردون بوَ دوَخي ثيَش دةستثيَكردني جةنط .هةروةها نةشومنا بريتية لة دروستكردني
َتي ويَران
َي طرنط ليَرةدا طةرانةوةى وال
دامودةزطاي نويَ ،و طةشةدان بة نةشومناي ئابورى بةردةوام" .خال
بوة بوَ دوَخي ثيَش جةنط ،هةروةها فةراهةمكردني ذيَرخانيَكي بةهيَزة ،و جيَبةجيَكردني و ثيَشكةشكردني
خزمةتطوزارية طشتيةكانة ،دواى ئةم قوَناغة كة قوَناغي ئاوةدانكردنةوةية ،ثيَويستة قوَناغي دواتر دةست
َثشيت دةرةكي بوَ بةرةنطارى بونةوةى هةذارى و ضاككردني
ثيَبكات كة ئةويش نةشومناية لةريَطةى ثال
ئاسيت ثةروةردة.

18

لة قوَناغي طةشةثيَدان ثيَويستة دامودةزطاي حكومي نويَ دروستبكريَت ،ئةوانةشي هةن بةهيَزبكريَن ،يةكيَك
َة باوةكاني رابردو و ئيَستاى سياسةتي جيهاني ئةوةية كة رةخنة لة(حكومةتي قةبارة طةورة)
لة هةل
َةت (كةرتي طشيت) بوَ كةرتي تايبةت و
َي طواستنةوةى ئةركةكاني سةرةكيةكاني دةول
دةطرييَت ،و هةول

18محمد نسيب اوجون و مراد أصالن ،سةرضاوةىثيَشوو،ص.15
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َةت شكستخواردوةكان ،حكومةت الوازة يان
َي مةدةني دةدريَت (ئةمة لة كاتيَكدا لة دةول
دامودةزطاكاني كوَمةل
هيض تواناي نية ياخود هةر نية ،هةر ئةمةشة ئةبيَتة سةرضاوةى زوَر لة كيَشة.

19

َةتي شكستخواردو لةوة سةرضاوة دةطريَت ،كة بةشيَك لة ئةو
ئةم تيَروانينةى فوَكوَياما لة بنيادنانةوةى دةول
َةت
َتانةى دواي كوَتايي هاتين جةنطي سارد ثروَسةى رادةستكردني بةشيَك لة ئةركة سةرةكيةكاني دةول
وال
َتانة كيَشةى نويَ
َم لةم وال
َةت ،بةال
تيَدا بة كةرتي تايبةت درا ،وةك بة شيَك لة ضارةسةركردني طرفتةكاني دةول
َةتانة لة
َتداران لةم ثرسةدا ،هةربوَية نةيتواني ئةو دةول
َةى خراثي دةسةال
َدا لة ئةجنامي مامةل
سةريان هةل
َةتي شكستخواردوى دورخباتةوة ،بة ثيَضةوانةوة طرفتةكان زياتر بون ،فوَرميَكي نويَ لة حوكمراني
دةول
َتيان كردوة ،و
تياندا طةشةي سةند ،لةم فوَرمة نويَيةى حوكمرانيدا كةمينةيةك كاربةدةست قوَرغي دةسةال
َت دةكةن كة وةك
َة لةطةلَ بودجة و داهاتي وال
َت بوَ خوَيان دةبةن ،بة شيَوةيةك مامةل
لةو ريَطةوة ساماني وال
َتةنةرةكانيان سةرجني هاونيشتمانيان ب َو دوَزي تر
َخةل
ئةوةية ،لة طريفاني خوَياندا بيَت ،بة ثروثاطةندة هةل
َتن ،ئةمةش يارمةتي ئةدات لة
َنربدني ساماني وال
ئةبةن ،لةبةرامبةر ئةمةشدا ئةوان خةريكي بة تاال
ي ئةوةى
َت لة ثيَناو بةرذةوةندي تاكةكةسي لةسةر حسابي هاونيشتمانيان .بةب َ
بةكارهيَناني داهاتي وال
خزمةتطوزاريةكي ئةوتوَ ثيَشكةش بكةن.20.
َةتي لة (راثوَرتي
َةت كة لةاليةن بانكي نيَودةول
بوَ ضارةسةركردني ئةو دوَخةش ليسيت ئةركةكاني دةول
َةتي بةسةر سيَ
َي  1997خراوةتة رِووبة طوجناو دةزانيَت ،كة تيَدا ئةركةكاني دةول
طةشةثيَداني جيهانيلة سال
بةش دابةشكراوة  ،كة بريتني لة)(وةزيفةى نزم وناوةند و ضاالك ):21

19فرانسيس فوكوياما ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ص.15
Daron Acemoglu &James A. Robinson &Thierry Verdier,Kleptocracy and divide and rule: a model of personal

20

rule, Alfred marshall lecture, Massachusetts, Institute of Technology, University of California, Berkeley, Journal of
the European Economic Association, April–May 2004 2(2–3),p162
21فرانسيس فوكوياما ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ص.52
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 .1ئةركة نزمةكان  :فةراهةمكردني خزمةتطوزارى طشيت ،بايةخدان بة كاروبارى بةرطري و نةزم و
ياسا،ثاراستين مايف خاوةنداريَيت ،ئيدارةداني ئابورى ،ضاوديَريكردني ،ضاككردني ئاسيت
دادطةرى ،ثاراستين هةذاران.
 .2ئةركة ناوةندةكان :ثةروةردةو فيَركردن و ذينطة،ريَكخستين قوَرخكار ،ريَكخستين كةرتي دارايي و
َيةتي.
بيمة ،بيمةى كوَمةال
 .3ئةركة ضاالكةكان :سياسةتي ثيشةسازي ،دابةشكردني سامان.
َةتدةكات بة كةمرتي نازانيَت لة
فوَكوياما لة كوَتايى كتيَبةكةيدا ئاماذة بة طرنطي هونةرى بنياتناني دةول
بةكارهيَناني هيَز بوَ ثاراستين ئاسايشي جيهاني. 22
تةوةرى دووةم  :نةخشة ريَطاي ئةكادمييايي ئاشيت نيَودةولةتي ()IPC
َةت ئةطريَت لة
َةتي رةخنةى بةكارهيَناني هيَز لة بنياتناني دةول
لة ثروَذةكةى ئةكادميياي ئاشيت نيَودةول
عيَراق و ئةفغانستان ،ضونكة واي دةبينيَت ئاماجني دةست تيَوةردانة سةربازيةكةي ئةمريكا بؤ ئةو دوو
َتة طؤريين سيستةمي سياسي ئةو والتانةبوو بةبيَ ثيَشكةش كردني بةديليَكي روون بؤ ئةو سيستةمانة
وال
َةت لةو والتانة
َأم لةو ئاستانةبوو كة دةول
َةتيَكي ئارام .هةرضةندة ثالن هةبوو بةل
و دروست كردني دةول
سةرلةنويَ

َكو
َةت بةديبهيين ،بةل
َةت بنيات بنيَتةوة ،و بوَماوةيةكي زوَر جيَطربوني دةول
دةول

َةى
َتاني شكستخواردو مامةل
َةكردن لة طةلَ وال
واليةتةيةكطرتوةكاني ئةمريكا بةشيَوة كالسيكيةكةى مامةل
كرد.23
َةت لةعيَراق دةطةريَنيَتةوة بؤ خراثي
لة بةشيَكي تردا هةرةشة و مةترسيةكاني بةردةم بنياتنانةوةي دةول
بارودؤخي سياسيء خراثي ثالن وةنةبووني تيطةيشتين ناوخؤ و كؤمةليَك بةرربةسيت سرتاتيذي.
22فرانسيس فوكوياما ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ص.204
Kirsti Samuels and Sebastian von Einsiedel, The Future of UN State-Building: Strategic and Operational

23

Challenges and the Legacy of Iraq,International Peace Academy Report, , New York:The Pocantico Conference
Center ,2003 p.4
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َي هيَزي دةرةكية بوَ بنياتنانةوةي
َةتي تةركيزي سةرةكي لةسةر روَل
ثروَذةكةى ئةكادمييايي ئاشيت نيَودةول
َةكاني نةتةوة يةكطرتوةكان
َي نةتةوة يةكطرتوةكان لةمبارةوة برواي واية هةول
َةت ،بةديارى كراويش روَل
دةول
لةم بوارةدا طؤرانكاري باش دةتوانيَ بةدةست بهَيينَ وةسةركةوت و بيَت بوَية ثيَويستة ئةو بةرثرسياريةتية
بطريتة ئةستؤ .بة رةضاوكردنى ثةرةثيَداني تواناي تاكةكان وة دامةزراندني دامودةزطا ضونكةبنياتناني
َةت لةئاسيت سياسي ثيَويسيت بة كؤتايي هيَنان بة توندوتيذي هةية ئةمةش بةدابني كردني سازاني
دةول
ناوخؤ لةنيوان هةموو اليةنةكان وة ثشت بةسنت بة ئامرازي ناتوندوتيذي .دةتوانني نةخشة ريَطاكةى لةم
َةى خوارةوة كوَبكةينةوة :24
ضةند خال
َةكاني بنيادنانةوةي
 .1بوني ثالني سرتاتيذي بوَ بنياتنانةوة لة دواي قوَناغي سةركةوتن .ضونكة هةول
َسةنطاندن و روون كردنةوة هةية،
َةت ثيَويسيت بة ثالن دانان و ئاماجني روون و دووبارة هةل
دةول
ئةمةش ثشت دةبةستيَت بة سياسةتي راست و هةماهةنطي مةركةزي لةنيَوان ئاذانس و ريَكخراوة
جيهانية جياوازةكان.
 .2رةضاوكردني كلتور و ميَذويي و رؤشنبريي سياسي بوَ ئةوةى هةنطاوةكاني بنياتنانةوة توشي
َةت تارادةيةكي زؤر ثشت
بةرةنطارى نيَوخوَي نةبيَت ،سةركةوتين يا سةرنةكةتن بيناتنانةوةي دةول
بة ئريادةي طةل دةبةستيت وة ئةبي ئةوة رةضاوبكرين ،بوَ ئةوةى لةاليةن ئةو طروثة خاوةن
َةت زةرةرمةند دةبن بةكارنةهيَنريَن بوَ بةرذةوةندي تايبةتي
بةرذةوةنديانةى كة لةبنيادنانةوةى دةول
خؤيان.
 .3بنيادناني سازاني سياسي :بؤ داناني سنوريَك بؤ توندوتيذي سياسي ،بوَ ئةوةى كؤدةنطي دروست
َت بة ريَطاي توندوتيذي بوَ ملمالنيَ سياسي
َثشيت طؤريين ملالنيَي لةسةر دةستةال
بكريَت بوَ ثال
دروست .

Kirsti Samuels and Sebastian von Einsiedel, The Future of UN State-Building:Op,cit p.4-10
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َةت لةئاسيت سياسي ثيَويسيت بة كؤتايي هيَنان بة توندوتيذي هةية ،ئةمةش بةدابني
 .4بنيادناني دةول
كردني سازاني ناوخؤ لةنيَوان هةموو اليةنةكان وة ثشت بةسنت بة ئامرازي ناتوندوتيذي دةبيَت .
 .5جيَبةجيَكردني دادطةرى راطوزةر.
َت  :بؤ بنياتنانةوة لةدواي جةنط
 .6سود وةرطرتن لة ساماني مروَيي دةرةوةي وال

ثيَويستة ثشت

َت طةراونةتةوة ،ضونكة طوجناوترة
بةشارةزاى ثسثؤرى ئةو كةسانة ببةسرتيَت كة لة دةروةى وال
لةبةرئةوةى لة ذينطةيةكي ثيَشكةوتوتر ذيانيان طوزةراندوة ،كارى سياسي باشرت ئةكةن و دةتوانن
َةتي.
لة ريَطةى ثةيوةندية دةرةكيةكانيان هةنطاوي باش بنيَن بوَدابني كردني ثشتطريي نيَودةول
َةتي دميوكراسي  :ئةمةش ثيَويسيت بة سيَ ثرسي هةية ئةوانةش -1:ثروَسةى
 .7بنياتناني دةول
َكو دةبيَت وةك ئامراز بةكاربهيَنريَت ،ضونكة
َم نابيَت وةهاي ليَربوانيَت كة ئاماجنة ،بةل
َبذاردن بةال
هةل
لةكاتي طؤريين سيستةم بؤ دميوكراسي ئةوةي بةربةست دروست دةكات ثشت بةستنة بةاليةني
َات كة ئةمةش
تةكنيكي بةتايبةتي هةلبذاردن ،لة بري طرنطي دان بة ثةيكةرى ياساي و دةسةل
َثشيت كردني سةروةرى ياسا ،وةك
زؤرجار طؤرانكاري راستةقينة دروست ناكات-2.ثال
َةت بطريَتةوة -3.ضاكسازي
سرتاتيذيةتيَكي طشتطري و فراوان بةشيَوةيةك سةرجةم دامودةزطاي دةول
َثشيت ئةم كةرتة ب َو ضةسثاندني
لة كةرتي ئاسايش" راهيَنان و ثوَشتةكردن" بة تةركيزكردن لة ثال
ئيدارةيةكي دميوكراسي لة كةرتي ئةمين مةبةست لة كةرتي ئةمين سوثا و سةرجةم ئةو
دةزطايانةش ئةطريَتةوة كة هيَز بةكارناهيَنن.
َينةوة لة دةستة ناياساييةكان و دةزطاي ئاسايشي نهيَنى وةك ئةوةى لة
 .8دروستكردني ليذنةى ليَكوَل
َيت لةاليةن
طواتيماال دروستكرا ( ،)CICIACSئةم ليذنةية لة شيَوةى ليذنةيةكي نيَودةول
َتة دادةمةزريَت بوَ ثيَداني زانيارى بة نةتةوة
َةتي و حكومةتى ئةو وال
ريَكخراويَكي نيَودةول
َةتي لةبارةى ئةو ريَكخراو و طروثانةى توندوتيَذي سياسي
يةكطرتوةكان و داواكارى طشيت نيَودةول
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َي طةورةى
َي و ثيَشلكردني مافةكاني مروَظ  ،ضونكة ئةم ليذنةية روَل
و تاواني ريَكخراو و طةندةل
َةت.
ئةبيَت لة بنيادنانةوةى دةول
تةوةرى سيَيةم  :شكتهيَناني نةخشة ريَطاكان و ريَكارى نويَ بوَ سةرخستنيان
َم نةيانتواني
َةتي عيَراق جيَبةجيَكران ،بةال
سةرةراي ئةوةى ئةم ثروَذانة بةشيَكي لة دوبارة بنيادنانةوةى دةول
َي  2008-2006ناوخوَي عيَراق خويَناويرتين قوَناغي بةسةربردكة بة
سةركةوتوبن ،هةربوَيةش لة سال
َي  2009سةرلةنويَي بة هاوكارى ئاذانسةكاني
قوَناغي جةنطي تايفةطةرى ناوئةبريَت ،لةطةلَ ئةوةشدا لة سال
َم
َةت بةال
َةكان ضركرانةوة لة بنيادنانةوةى دةول
نةتةوةيةكطرتوةكان و واليةتةيةكطرتوةكانى ئةمريكا هةول
َي 2011كاتيَك ئةمريكا بوَي دةركةوت هةنطاوةكان بةو
سةرلةنويَ ئةم ثروَذانة شكستيان هيَنا لة سال
َيَك هوَكار بةسةر يةكةوة هوَكاربون ،يةكةم
ئاراستةدا نارونن ،ثالنةكةى طوَري بوَ جيَهشتين عيَراق .كوَمةل
َي و الوازي
َتي بوون لة عيَراق ،دووةم :الوازي دةزطا نويَيةكان ،سيَةم :طةندةل
:نةبوني كةلتورى هاوال
َي طشيت
دامودةزطاكاني حكومةت .25ضوارةم  :نةخشة ريَطاكان بوَ طوَريين سيستةمي سياسي تةنها شكل
َتي طوَري ،ئةمةش نةيتواني دادطةرى و دميوكراسي بوَ طةالني عيَراق فةراهةم بكات.26
دةسةال
َرا ،عيَراقيَك نةبوو كة خاوةن سيستةم و بونياد و ئاطايي دميوكراسي
عيَراق كة لةاليةن ئةمريكاوة جيَهَيل
َاني
بيَت ،ئةم الوازييانة وةهاي كرد ئةو ثيَكهاتة دميوكراسيانةى كة عيَراق بةدةسيت هيَنا لةميانةى سال
َتةكةدا وةك دةستور و ثةرلةمان هيَندة كاريطةر نةبن
بوني ئةمريكا لة وال

27

ئةم قوَناغةش بةردةوامي هةبو،

َي  2014شكست هيَناني سةرجةم هةنطاوةكاني بنيادنانةوةى
َم لة سال
َم لة ئاستيَكي دياريكراو ،بةال
بةال
َةت لة عيَراق بةدةركةوتن دواي هيَرشةكاني داعش بوَ سةر ثاريَزطا سونيةكان و داطريكردنيان لةاليةن
دةول
ئةو ريَكخراوة.
25يوسف حممد و ئةواني تر ،كوردستان و عيَراق :ملمالنيَي ناوخوَي و ئايندةى سياسي  ،ذوورى تويَذينةوةى سياسي-بزوتنةوةى طوَران ،ضاثي يةكةم
 ،2014ل.260
 26ئوميد رفيق فتاح ،النظام السياسي العر اقي :الواقع ،االصالح ،والمستقبل ،اعمل مؤتمر العلمي السنوي الرابع ل(سكول) العلوم السياسية -جمجمال
/جامعة السليمانية بتاريخ 11-10نيسان  ،2013ص.13
27يوسف حممد و ئةواني تر ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.252
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َي  2003شكستيان هيَنا ،تويَذةر
َةت لة دواي سال
َيَت ثروَسةى بنيادنانةوةى دةول
ئةم واقيعة ثيَمان ئةل
َيَك دةطةريَنيَتةوة :
َةت لة عيَراق بوَ ضةند خال
هوَكارةكاني شكسيت هةنطاوةكاني بنيادنانةوةى دةول
َةتي عيَراق رةضاوي بارودؤخي ميَذووي و دميؤطرايف وئايين ناوضةكةنةكراوة و
 .1بؤ بنيادنانةوةي دةول
بةهةند وةرنةطرتين بووني ذمارةيةكي زؤركلتورى جياواز لة ذينطةى سياسي عيَراق .
َي  2003تاكو ئيَستا ثاراستين
َةتي عيَراقي لة دواي سال
 .2يةكيَك لة مةرجةكاني بنيادنانةوةي دةول
يةك ثارضةيي خاكي عيَراقة بةهةر شيَوةيةك بيَت ،كة ئةمةش يةكيَك بوة لة هوَكارة سةرةكيةكاني
َةتي عيَراق .
شكست ثيَهيَناني سةرجةم نةخشة ريَطاكانى بونيادنانةوةى دةول
 .3ثشتطويَ خستين ضاكسازي لة سيستةمي بةريَوةبردن لة عيَراق.
 .4زةقكردنةوةى ثروَسةى بنياتنانةوة لة ناوةندي ثايتةخت و ثشتطويَ خستين ثاريَزطاكاني تر.
َةتي عيَراقي
َةكاني دووبارة بنيادنانةوةي دةول
 .5يةكيَكي تر لة هوَكارةكاني سةرنةكةوتين هةول
دةطةريَتةوة بؤ ثشت طويَ خستين بوني نةتةوةي جياواز لة عيَراق دا ،وة هةريةك لةونةتةوانة لة
َةتي عيَراق توشي ضةوسانةوة هاتوون لةسةر دةسيت يةكرتي
قؤناغة جياوازةكاني ميَذووي دةول
كةئةمةش دةرئةجنام نةبووني متمانة دروست كردوة لةنيَوانيان.
 .6نةبوني هةماهةنطي دروست لة نيَوان ئاذانسةكاني نةتةوة يةكطرتوةكان و هيَزة هاوثةميانةكان بوَ
َةت لة عيَراق.
بنيادنانةوةى دةول
َثشيت باش
 .7ثشتطويَ خستين و بة هةند وةرنةطرتين هةنديَك لة ريَطة ضارةكاني ئةو ثروَذانة كة ثال
َينةوة لة
َةت لة عيَراق ،دياريرتينيان دروستكردني ليذنةى ليَك َول
ئةبون بوَ ثروَسةى بنيادنانةوةى دةول
دةستة ناياساييةكان.
َتاني ئيقليمي لة كاروبارى عيَراق يةكيَكي تربون لة هوَكارةكاني شكستهيَناني
 .8دةستيَوةرداني وال
َةت لة عيَراق.
نةخشة ريَطاكاني بنياتنانةوةى دةول
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َةتيةكان بوَ
لة بةرئةوةى لة قوَناغي ئيَستا وا دةرئةكةويَت خواسيت هيَزة ئيقليمي (هيَزة هةريَمي و نيَودةول
ئايندةى عيَراق لةدواي كوَتاي هيَنان بة داعش مانةوةيةتي بة يةك ثارضةيى ،هةر بوَية تويَذةر واي دةبيَت ئةو
َةت لة عيَراق) لة دواي كوَتايهاتين داعش لةسةر ئةم بنةمايةي خوارة
ثروَذانة (ثروَذةكاني بنيادنانةوةى دةول
جيَبةجيَبكريَن ،ئةوا ثروَسةى بنياتنانةوة دةرفةتيَكيي باشرت و كاريطةرتر ئةبيَت :
َي دابةشبكريَت ،كة برييت بيَت لة هةريَمي كوردستاني ئيَستا،
َةتي عيَراق بةسةر ضوار هةريَمي فيدرال
دةول
هةريَمي ثاريَزطا سونيةكان و هةريَمي ثاريَزطا شيعةكان وهةريَمي بةغداد ،28سيستةمي المةركةزي ئيدارى لة
سيَ هةريَمةكةى تر جطة لة هةريَمي بةغداد ثةيرةو بكريَت ثروَذةكان لة ئةو سيَ هةريَمة بةسةربةخوَيي
جيَبةجيَبكريَت لة ذيَرضاوديَرى

ئاذانسة جيهانيةكان ،هةروةها هةريَمي بةغداش بكريَت بةسةنتةرى

َكو ببيَتة ناوةندي
َي لة عيَراق و دةستيَوةردان لة كاروبارى هةريَمةكاني تر نةدات بةل
َتي فيدرال
دةسةال
َةتي عيَراق ،لةهةريَمي بةغداش ريَطة ضارةى ئةكادميياي ئاشيت جيهاني لة ذيَر ضاوديَرى
َتي دةول
دةسةال
ئاذانسة جيهانيةكان جيَبةجيَبكريَت.
َةتى
َي بنيادنانةوةى دةول
ئةم تيَروانية واقعيرتة بوَ دوَخي عيَراق ضونكة دواي زياتر لة سيانزة سالَ لة هةول
َةتي عيَراق لة
عيَراق ،ثروَةكان نةيانتواني بة يةكطرتويي لة ئاسيت عيَراق جيَبةجيَ بكريَت ،ودةول
شكستخواردوي دروخبةنةوة.
دةرئةجنام
َةتيان
َةت تواناي ئةجنامداني ئةركةسةرةكيةكاني دةول
َيَك دةول
 .1دواي كوَتايهاتين جةنطي سارد كوَمةل
َتةكاني خوَيان ،و هةرةشة بوَ سةر ئاسايشي
نةبوو ببونة مايةى ثيَشلكارى مافةكاني مروَظ لة وال
َةت شكستخواروةكان ناسران .
َةتانة لة ئةدةبياتي سياسي بة دةول
جيهاني ،ئةم دةل
َم هةنديَك تايبةمتةندي بوَ
َةتي شكستخواردو ،بةال
َؤزي وئةستةمي دياريكردني دةول
 .2سةرةراي ئال
َةت
َةت شكستخواروةكان هةبوو كةبناسريَنةوةلة و تايبةمتةديانةش تاضةند دةول
دياريكردني دةول

28ئاكوَ محة كريم و ئةواني تر ،ثرسة سياسي و قةيرانة هاوضةرخةكان ،ذوورى تويَذينةوةى سياسي-بزوتنةوةى طوَران ،ضاثي يةكةم  ،2015ل.70

)Vol.4 No.2 (April, 2017

acadj@garmian.edu.krd

18

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

مجلة جامعة كرميان

تواناي ئةجنامداني ئةم وةزيفانةى هةية (سةروةرى ياسا ،قوَرغكردني ئامرازة ريَطة ثيَدراوةكان
َكردن ،ضاوديَرى ،بةريَوةبردني دروستى ساماني طشيت ،بةطةرخستين ساماني مروَيي،
بوَكوَنرتوَل
ثاراستين مايف هاونيشتمانيان ،فةراهةمكردني خزمةتطوزارى ذيَرخان ،بةطةرخستين بازار)
َةتة شكستخواردةكان ببونة مايةي هةرةشة بوَ سةر ئاسايشي جيهاني ،ثيَويسيت
 .3بةهوَي ئةوةى دةول
بة ثروَسةى سةر لةنويَ بنيادنانةوةى دامودةزطاكاني و دامةزراندني دةزطاي بةهيَز و نويَرتيش
هةبوو.
َةتة
َتة زهليَزةكاني جيهان هةرةشةى دةول
َي  ،2001وال
 .4هةتا ثيَش هيَرشةكاني  11سيثتةمبةرى سال
َم دواي ئةم هيَرشانة،
شكستخواردوةكانيان بوَ سةر ئاسايشي جيهاني بةجدي نة ئةبيين ،بةال
دةركيان بةو هةرةشان كرد.
َم
َةتة شكستخواردوةكان هةذمار ئةكرا ،بةال
َي  1990بة يةكيَك لةدةول
َةتي عيَراقيش لة دواي سال
 .5دةول
لة دواي هيَرشةكاني  11سيَثتةمبةر  ،ثالني بنيادنانةوةى بوَ داريَذرا لة ريَطةى دةستيَوةرداني
سةربازي.
َي 2003ضةندين نةخشة
 .6لة دواي داطريكردني عيَراق لة اليةن واليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا لة سال
َةتي عيَراق خرانة روو ،دياريرتنيان نةخشة ريَطاكةى
ريَطا بوَ بنيادنانةوةى سةر لة نويَي دةول
فرانسيس فوَكوَياما و ئةكادمييايي ئاشيت جيهاني بوو.
َةت
َم هةنطاوةكاني بنيادنانةوةى دةول
 .7سةرةراي جيَبة جيَكردني بةشيَك لة ئةو نةخشة ريَطايانة ،بةال
لة عيَراق شكسيت هيَنا ،بة تايبةت لة دواي هيَرشةكاني ريَكخراوي داعش بوَ ثاريَزطا سونة
َى  2014ئةو شكستة بة روني دةركةوت.
نيشنةكاني لة عيَراق لة سال
َةتي عيَراقي دةطةريَتةوة بة هةند
َةكاني دووبارة بنيادنانةوةي دةول
 .8سةرنةكةوتين هةموو هةول
وةرنةطرتين بارودؤخي ميَذووي و دميؤطرايف وئايين لة عيَراق ،هةروةها بة يةكثارضة سةيركردني
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َي طرنطي نةخشة
عيَراق لة نةخشة ريَطاكاني بنياتنانةوة ،هةروةها ثشتطويَ خستين هةنديَك خال
ريَطاكان و زةقكردنةوةى نةخشة ريَطاكان لة ثايتةخيت عيَراق ثشتطويَ خستنى ثاريَزطاني تر.
 .9طوجناوترين ريَطة بوَ بنيادنانةوةى عيَراق جيَبةجيَكردني نةخشة ريَطاكانة ،دواي دابةشكردني
عيَراق بوَ ضوار هةريَم ،لة هةر هةريَميَك بة جيا لة ذيَر ضاوديَرى ئاذانسةكاني نةتةوة يةكطرتوةكان
نةخشة ريَطاكان جيَبةجيَبكريَت.
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Abstract
After the events of September 11, described the state of Iraq by the United States
of those failed states that were threatening the security and world peace, because of
its political system and possession of nuclear weapons, so the occupied territory in
2003, after the occupation of the State of Iraq, the US, Posed the US and the UN
preparing program to rebuild the state of Iraq from the new.
In spite of the application of some roadmap points to rebuild the country of Iraq,
but so far those projects failed, because the main interest of unity of Iraq and the
negligence of demographic differences, political, sectarian and nationalist.
The aim of this research is to shed light on those projects which attempt to rebuild
and construct the country once again
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