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 (5002 تا 5002) فدرالیسم برقراری از پس عراق امنیتی معضالت
 

 5قیاسی صابر ،0کریمی مرضیه

 (هغئَل ًَیغٌذُ) گیالى داًؾگبُ الولل ثیي رٍاثط ٍ عیبعی علَم ارؽذ کبرؽٌبعی آهَختِ داًؼ 1

  ثْؾتی ؽْیذ داًؾگبُ الولل ثیي رٍاثط ٍ عیبعی علَم ارؽذ کبرؽٌبعی آهَختِ داًؼ 2

 

 چکیده

تَاى ثبرستزیي ٍیضگی عزاق جذیذ داًغت کِ ثب فزٍپبؽی رصین ثعث ٍ اعتمزار ًیزٍّبی چٌذهلیتی ثِ رّجزی اهزیکب ًباهٌی را هی

آهیش المبعذُ آغبس ؽذ. ٍخبهت اٍضبع اهٌیتی در عزاق ٍ تذاٍم آى ّبی عزاق ٍ الذاهبت خؾًَتدر عزاق، ثِ ٍیضُ ؽَرػ عٌی

آهیش ًجَدُ ّبی هتعذد اهٌیتی، عیبعی ٍ التصبدی ًیش تبکٌَى هَفمیتّب ٍ طزحّب ثَد ٍ تالػاغلت پیؼ ثیٌیثغیبر فزاتز اس 

ّبی ثغیبری ٍجَد داؽت، اهب رًٍذ تحَالت  اهیذٍاری  2005اعت. در خصَؿ تأثیزگذاری هثجت پیؾزفت رًٍذ عیبعی اس عبل 

اًغتِ اعت ثز ثْجَد ؽزایط اهٌیتی تأثیزی لطعی ثگذارد. ثز ایي ًؾبى داد کِ پیؾزفت رًٍذ عیبعی در ؽکل کًٌَی آى ًتَ

 2005ّبی  گیز عزاق، اس عبل گَیی ثِ ایي پزعؼ اعت کِ هغبئل ٍ هعضالت اهٌیتی گزیجبى اعبط پضٍّؼ حبضز در پی پبعخ

ای در عزاق، هٌطمِدخبلت ثبسیگزاى ّبی ایي هعضالت چیغت؟ فزض پضٍّؼ ثز ایي اعت کِ  ، کذاهٌذ ٍ دالیل ٍ ریؾ2011ِتب 

گغتزدُ در جبهعِ عزاق ٍ اس ّوِ هْوتز ضعف «( کزد –عزة »ٍ لَهی « عٌی –ؽیعِ »ّبی عویك اجتوبعی )هذّجی  ؽکبف

درگیز  2005ّبی پظ اس  ؽذیذ دٍلت ٍ ًْبدّبی ًظبهی دٍلتی در کٌتزل ٍ هذیزیت هغبئل اهٌیتی ثبعث ؽذُ کِ عزاق در عبل

ًضادی ٍ هذّجی ثبؽذ. رٍػ ثِ کبر رفتِ در  –ّبی لَهی ّب ٍ درگیزی تزیي خؾًَت ثزٍس خًَیي  هعضالت اهٌیتی گغتزُ ٍ عزصِ

 تحلیلی ثَدُ ٍ ثب تَجِ ثِ هفَْم اهٌیت ٍ اثعبد هختلف آى ععی در ثزرعی هَضَع ؽذُ اعت. –ایي همبلِ تَصیفی 
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