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53/5/7931پذیرش:-59/5/7931دریافت:



چکیده
اهل شکلسنتعراق، و سقوطصدام دموکراتیکدربا فدرال نوین گیریساختار

عراق آشفتگی،کشور و سرگشتگی نوعی دچار و دستدادند از را خود برتر جایگاه
هایمختلفاتخاذکردند.سیاسیشدند؛درنتیجه،رویکردهایسیاسیمتفاوتیرادردوره

گرا،همچنینازفضایسیاسیامنیتیاریخیسلطهبعد،همازذهنیتتبه5009هاازسالآن
بوده متأثر تاحدودیوضعیتمنطقه عراقو پرسشاصلیدرون استکهآننوشتاراند.

هایاعراباهلسنتعراق،تحتتأثیرفضایسیاسیحاکمبرعراقپسازسقوطگزینه
ایسیاسیاهلهکنشاستکهآنفرضیهاصلیاند؟وسوییسوقیافتهصدامبهچهسمت

صورتسینوسیازمعارضهوتحریمتامشارکتدرنوسانبودهسنتدرساختارقدرت،به
 آناست؛ همچنینمحققاما و معارضه نامطمئنرویکرد نتایجنامحسوسو به توجه با ها

کمبهسمتگزینهسوم،یعنینشدنمشارکتمتوازن)بهعنوانبدیلمشارکتتناسبی(،کم
گرایشیافتهکسبحاکمی خود، مناطق در محلی خودگردانی موضوعتیا این که اند

،شیوهاستداللوفهمرابطهمقالهگیریاقالیمسنینمودیابد.دراینتواندبهصورتشکلمی
 تحلیلیاست.بینمتغیرها،براساسروشتوصیفی



اقلواژگانکلیدی: مشارکتتناسبی، معارضه، و تحریم رونداهلسنتعراق، یمسنی،
سیاسی.
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مقدمه
ابوبکربغدادی،رهبرگروهتروریستیداعش،درقسمتیازسخنانخود،اهلسنتعراقرا

گونهخطابقرارمیاین نمی»...کند: اندیشه بارتعقلو هر آیا کهایاهلسنتعراق، کنید؟!

نجاکهبهآنتندادیدودروخواریرابهجانخریدید)وگوارایافتید(تاآگونهذلت،خفتاین

گشتهواسرائیلدروادیضاللتگمطورکهپیشازشمابنیوادیذلتسکنیگزیدید؛همان

موضوعاینپژوهش،7«اید؟!(...اید)وگمراهیپیشهکردهسرگردانبودند،شمانیزسرگردانشده

ا سرزنش و شماتت این از فارغ نیست. داعش اهداف و البغدادی جنبهپیام که سنت هل

تأمل سنتعراق، اهل سیاسی عمل عرصه در موضوع دو دارد، یکیابزارگرایانه است: پذیر

رویکردسلبیو سرگشتگیونوسانرویکردهایاهلسنتدرروندسیاسیجدیدودیگری،

انتقادیوتردیددرقبالآیندهنظامسیاسیعراقاست.

یگاهممتازاهلسنتپسازسقوطصدامبودکهیکخاطرازدسترفتنجااینپریشانیبه

طوری کهحتیفهمزبانیوظاهریگفتمانخألدربیناینبخشازجامعهعراقایجادکرد؛

برجستهشدننقشجدیدنیزبرایاهلسنتعراقدشوارمی با اینروندسیاسیجدید، نمود.

باچونما«آیزیابرلین»پذیرنبود.بهقولفهمهااینظیرکردهاوشیعیانبرایآنهایحاشیهگروه

پسرود؛کرداربهکارمیوعملمعنیبهگاهیخودشواژهوکنیممیفکرهاواژهازاستفاده

طبقاینقاعده،وقتیاستزندگیطرزوهادیدگاهفکروحتیبررسیزبان،بررسی باکسی.

شود،حیرانوسرگردانخواهدمیرونداشتهباشدروبهریبرایآنآشکاپاسخکهدشوارمسائلی

این و عملدرگریوحشیبههمفکریآشفتهوفکریآشفتگیبههاآشفتگیقبیلشد

(7911؛بهنقلازمگی،7932)باشگاهاندیشه،انجامدمی اینموضوعباحکایتاهلسنتدر.

باعثعملآنهاونداشتندرکازوضعموجودوتعریفیبرایآن،عراقمطابقتدارد.آشفتگی

هایکهبیشترعملیاتاعتناییآنهادرعرصهعملشدهاست؛طوریگرایانهوبیسیاسیخشونت

هایرادیکالخارجازعراقباوساطتهادرعراق،توسطاینگروهیاگروهتروریستیومخالفت

دفاعازآنانصورتگرفتهاست.وهمراهیاهلسنتیاباادعای

دلیلاین ازدستدادند؛ را عناصرقدرتخود اهلسنتعراق، پسازسقوطرژیمبعث،

هایآنبود؛پس،اهلهامبتنیبررژیمبعثیونهادموضوع،اینبودهکهپایهاصلیقدرتسنی
                                                                                                                                               

7  تاهبنواسرائیلمنأفیکلمرةالتعقلون؟استمرأتمالذلةوا-یاأهلالسنةفیالعراق». لمهانةحتیرتعتموهاوتهتمکما
قسمتیازپیامابوبکربغدادیکهدراوانحملهارتشعراقوائتالفبرایپسگرفتنِموصلانتشاریافتکهدر.«.... قبلکم!

کند.اینپیامضمنتهدیددشمنانخود،اهلسنتعراقراشماتتوسرزنشمی
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همچنینسنی ادامه در احساسشکستکردند. فروپاشیاینرژیم، کهسنتبا شدند متوجه ها

تشکل احزاب، دارای که کردها و شیعیان آنبرخالف هستند، خود رهبران و هیچها گونهها

هایشانراسازماندهیوجنبشآنهاراایندارندکهمنافعآنهارانگاهبانی،تالشتشکیالتسیاسی

سقوط،باسراسیمگی،راههایاولیهپسازهایسنیدرسالرهبریکند.درنتیجه،بسیاریازعرب

معارضهرادرپیشگرفتندوحتیبابرگزاریانتخاباتمخالفتکردندودرآنشرکتنکردند.

هادرمذاکراتقانوناساسیباتشکیلهرچنددرمراحلبعدیبااکراهبهاینروندپیوستند؛اماآن

جزیهعراقمنجرخواهدشد.ازآنجاهااینبودکهبهتمناطقفدرالجدیدمخالفتکردند.دلیلآن

یکپارچهعرب هایسنیبهمعنیتضادکشوریبامحوریتشیعیانبود،مخالفتعرب،کهعراقِ

.ایبرایمتالشیساختنکلفرایندقانوناساسیبودنداینموضوعمنافعآنهابود؛پسبهدنبالبهانه

هایاعراباهلسنتعراقدرعرصههباتوجهبهاینمقدمه،پرسشاصلیایناستکهگزین

وسوییسوقیافتهاست؟سیاسیتحتتأثیرفضایسیاسیعراقپسازسقوطصدامبهچهسمت

اصلیپژوهشبدین فرضیه اینپرسش، پاسخبه استکهدر رویکرداهلصورتمطرحشده

سنتعراق روند با معارضه و متعارضتحریم گزینه دو بین سقوطصدام از یابعد سیاسی

تدریجگزینهبخشنبودنِایندوگزینه،بهمشارکتدرقدرتدرنوسانبودهکهباتوجهبهنتیجه

ترشدهاست.سوم،یعنیایجاداقلیمیااقالیمسنی،پررنگ

ایواسنادیصورتهاواطالعاتموردنیازاینپژوهشبهروشکتابخانهآوریدادهجمع

ها،نشریاتومنابعاینترنتیاستفادهشدهها،مقاالت،اسناد،روزنامهتابگرفتهاستکهدرآنازک

یعنیفضایسیاسیحاکمبر متغیر، میاندو بررسیارتباطمعنادار اینپژوهشدرصدد است.

گزینه مستقلو متغیر عنوان به سقوطصدام متغیرعراقپساز عنوان هایاهلسنتعراقبه

تحلیلیبرایفهموبیانماهیتاینارتباطاستفادهشدهاست.توصیفیوابسته،استکهازروش

قسمتدراست.گیریتشکیلشدهنتیجهومتنمقدمهویکازساختاریلحاظبهپژوهشاین

بخشگزینهمتن سه چارچوبنظری، بر هایسیاسیمختلفپیشرویاهلسنتدرعالوه

بهگرایشوقدرتدردسیاسیجدید،مشارکتدرسهمبحثتحریمومعارضهبارونعراق،

شوند.سنیبررسیمیاقالیمیااقلیمایجادومحلیخودگردانی


چارچوبمفهومی
استقاللبهسیاستعالمدرکهاستآزادیواستقاللمعنایبهلغتدر7«خودمختاری»

                                                                                                                                               
1.Autonomy 
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شودمیاطالقسیاسیواحدیکمحدود وضعیتیاست؛استقاللازپیشمرحلهخودمختاری،.

تقسیماتصورتکهدرهستند؛بدینخویشامورادارهبهقادرملتوقومیکافرادآن،درکه

نژادی،قومی،ویژهشرایطمانندگوناگوندالیلبههاایالتیاوهااستانبرخیکشورها،داخلی

ها،هایاایالتهایناستانشوندکمیهاایالتوهااستانسایرازمتفاوتاستقاللیدارای...ومذهبی

وآقابخشی)حکومتمرکزیهستندتابعدفاعی،وخارجیسیاستبهمربوطاموردرفقطغالباً،

7913راد،افشاری حقدیگربیانبه(.17: انتخاببرایکشوریکشهروندانخودمختاری،

وقومیهایوهگربرای«ملیدولت»تشکیلحقباباشدکهخود،میحکومتشکلیاحکومت

(.7939:712بابایی،علی)شوندجداهاامپراتوریوملیتیچندینهایدولتازملی،

 هرگونهاصلیدلیلخودمختاری،درخواستبرایناعتقاداستکه7«کرنل»درهمینزمینه،

معینجغرافیاییمنطقهیکدرکهقومیهایگروهمیاندرخصوصاًپدیدهاین.استقومیبسیج

گزینهدوهموارهپس،شود؛میمشاهدهبیشترهستندقومیچنددولتیکحاکمیتتحتوساکن

استبودهقومیهایگروهایندستورکاردرمرکزی،دولتازکاملجدایییامحلیخودمختاری

هاانگیزهازیکیکند.تقاضایخودمختاری،میپیدابروزمختلفمتغیرهایوشرایطتأثیرکهتحت

استقومیبسیجهراصلیعواملو بهتوسعه،حالدرکشورهایدرمخصوصاًقومی،بهبسیج.

(.720-7932:713شود)خسروی،میتعبیرطلبیتجزیهیاجداییبرایتالشیعنوان

هایقومیومذهبیعراق،درارتباطباکردستاناینکشور،معنایمبحثخودمختاریگروه

ریکهآنهادربُعددفاعینیزبهخودمتکیبودهوداراینیروینظامیحداکثرییافتهاست؛طو
اند.اینموضوعبههستندکهازمعنایسنتیخودمختاری،یعنیداشتناستقاللمحدود،فراتررفته

کهدرعراقبعدازسال5«اقلیم»اصطالح معنایجدیدیبهخود5009مفهومخاصیبخشیده ،
به فراترازخودمختاریمحلیودرمرحلهکهطوریگرفتهاست؛ ایقبلازجداییکاملاقلیم،

شود؛واقتصادیخاصگفتهمیجغرافیاییهایباویژگیمنطقهیکاست.دراصلاینواژهبه

یاوهواییآبلحاظازکهایمنطقهامادراصطالح،اقلیمبهنظامغیرمتمرکزسیاسیوادارییابه
گردد؛بنابرایندرگذشتهنیزتابهحالوباشند،اطالقمییکساناجتماعیوادیاقتصنظامنظراز

شدهتشکیلاقالیمتعدادیازاموی،خالفتکههمچنانشدهاست؛درادوارمختلفاستفادهمی
:ذیلکلمهإقلیم(.امااینواژهدرعراقپسازسقوطصدام،معنایجدیدی5071بود)المعانی،

شودکهدرآن،گروهقومییامذهبیغالبودارایایاطالقمیرفتهاستوبهمنطقهبهخودگ
                                                                                                                                               
1. Cornell 
2. Region 
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اکثریت،خواستارنوعیخودمختاریحداکثریازحکومتمرکزیباشد.

حرکتبهسمتاستقاللیاخودمختاریحداکثری،درقالباقلیم،زمانیبیشترخودرانشان

مفهومازاستفادهبا،واینرودویچگسیختگیباشد.همانسجامیوازدهدکهکشوردچاربیمی

تحرکاتیدهندهتوضیحمتغیروراآنواندپرداختهقومیهایحرکتتبیینبه«هویتبحران»

هستندخشنوگریزنظامغالباًکهانددانسته زبان،جمعی،تاریخبهتوسلکهمعتقدندآنها.

تقابلدرکهآوردوجودبهراجمعیهمبستگیویوندپنوعیتواندمیمشترکگذشتهوفرهنگ

قرارتهدیدموردراهویتاینسیاسینظامهرگاه.کندایجادمیمستقلهویتیاجتماعات،دیگربا

اساسدهد.برمیسامانراخشنغالباًایقومیجنبشخود،هویتاحیایبرایقومیگروهدهد،

بینهویتیشکافمحصولهرچیزازبیشقومیایهجنبشدهیسازمانوقومیتحرکاین،

مرکزبینشکاف.استمرکزشدهاتخاذهایسیاستنتیجهخودکهآننیزاستپیرامونومرکز

فردگیردوقرارقومیپیوندباتعارضدردولتباپیوندکهاستهویتیصورتیدرپیرامونو

ازدفاعبرایقومیهایاست؛پساقلیتدتضادراوقومیهویتبادولتباپیوندکنداحساس

نژادهویت زبان، جنبشدروآیندمیهمگردخودمشترکتاریخوقومی، هایحرکتوها

هویتاحیایتقاضایاینکهبهتوجهبا.گیردمیصورتقومیتنامبهکنندکهمیشرکتجمعی

سویبهآسانیبهتواندمینآبرمبتنیتحرکاست،وگوپذیرگفتکمترنژادوزبانوقومی

هستند،فراطبقاتیتحرکاتیچونچنینکند؛تهدیدراآنکیانویابدسوقنظامکلیتبامعارضه

فراگیرمردمیهایجنبشبهتبدیلوکنندبسیجراقومیکاجتماعیمختلفقشرهایتوانندمی

(.92-7911:91شوند)ایوبی،

هایاجتماعیوسیاسیاست.ترینعواملشکافگینبنابراین،موضوعهویتیکیازسهم

هستی و نمادین فرهنگی مفاهیم مسئله، چالشمیاین به را جمعی خودِ و فرد طلبد.شناختی

شکاف سایر وبرخالف قومی هویت سیاسی، ایدئولوژی و آموزش شغل، طبقه، مانند ها،

ق از ذاتاً مادی مسایل با مقایسه در آن از ناشی کمتریپیکارهای سازش و مصالحه ابلیتِ

 دیگران، و کدی )نوریس، 7933برخوردارند در739: اهمیتی چنان از هویت موضوع .)

به همچنانخاورمیانه، برخورداراست؛ ریموندهینبوش»کهخصوصعراق، تأییدآنمعتقد« در

آنباشد،داشتهوجودخاورمیانهدرالمللبینسیاستدربارهکلیویژگییکتنهااستاگر

همکاریهویت،گروه،دروندر.استوجهیدوموضوعیهویت.استهویتویژگی،قدرت

باهویت،هرگاهکند؛میغلبهجمعیعملمشکلبروبسیجتغییر،برایراکارگزارانتسهیل،را
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ایمنطقهامنیتیجامعهیاملت-دولتبههمراهباشد،اقتصادیمتقابلوابستگیومشترکسرزمین

باغالباًهویتخاورمیانه،مانندمناطقیدراما.استثباتومشروعیتاشنتیجهکهشودمیمنتهی

ایننامتجانسکشورهاموجودمرزهای ازباالییسطوحوشدهطلبیتجزیهمنبعموضوع،است.

استداشتهدنبالبهراایمنطقهمنازعات یکمتضمنهویتاینکهدلیلبهاین،برعالوه.

کند؛میمستثنیرادیگراندلیل،بهاینوکندمیتعریفخویشعلیه«خودی»کهاست«دیگری»

منازعهباشند،همراهزمین،مانندکمیاب،مادیمنابعسربرمنازعاتباهویتیهایتفاوتکهزمانی

باعثخواهدواسرائیلمنازعهشبیهمدت،طوالنی -Hinnbusch, 2013: 148شد)فلسطینیانرا

هایمختلفباعثشکلنگرفتنچندگانگیوتکثرقومیومذهبیوفرهنگیوشکاف.(149

برجستگی از حاکی کشور، این در اخیر تحوالت است. شده عراق در ملی واحد هویت

هایگروهینسبتبههویتملیدراینکشوراست.طیچندینانتخاباتبرگزارشده،هویت

عراقحاکیازتمایلمردمبهسویهویتگروهی،قومی،مذهبیوفقدانرفتارانتخاباتیمردم

گرایشبهسوییکهویتملیبودهاست.هویتمتغیرمذهبینیز،همانندهویتقومی،ایجاد

دگرسازیمی سنیغیریتو و عراقبینشیعیان در را آن بارز نمود موضوعیکه بهکند؛ ها

هایاعتمادیباعثشدهکهگروهگرسازیوتمایزهویتیوبیتواندید.ایندشدیدترینوجهمی

مذهبیعراقازیکدیگرفاصلهبگیرندوبهسمتاقالیممختصخودگرایشیابند.قومی



تحریمومعارضهباروندسیاسیجدید
هایسنی،اززماناستقاللعراقتاسقوطحکومتصدامحسین،دراینکشورهموارهازعرب

بودهموقعیت سیاسیبرخوردار برتر و بهممتاز آنها، مراتبواند. زمانحزببعث، خصوصدر

طوری تقسیمقدرتداشتند؛ باالییدر حزببعث،جایگاه اداراتدولتیوبعدها کهدرارتش،

هایقومیومذهبیبهحاشیهراندهشدند.چندمثالکهگویایاینفرایندباشد،کمسایرگروهکم

مقامدولتی،تنهادونفرعربسنینبودند.درطول17ازمجموع7391حاست:درسالبدینشر

 هنوز پادشاهی، مقاماتعالی72دوران درصد و مقاماتپایین52رتبه کردهادرصد دولترا تر

سهمنامعلومامامهمیازمقاماتدولتی،اعرابیهودیبودند.7390دادند.درآغازدههتشکیلمی

تردولترادراختیارهایپاییندرصدپست79درصدمقاماتو5،کردهاتنها7323پسازدردهه

درصداعضایفرماندهیمرکزیحزببعث،شیعهبودند.21هنوز7325تا7319هایداشتند.درسال

حدفاصلسالسهمآن در 7319هایها، 7310تا  -Wimmer, 2003درصدکاهشیافت)1به
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04:115 گفتنی سال(. حدفاصل به5009تا7310هایاست دستقدرت در مطلقاً نامتوازنی طور

هایعربقرارداشت؛بنابراینطبیعیبودکهباسقوطحزببعثوشخصصدام،بهمنافعاینسنی

گروهخدشهاساسیواردشود.

بزرگ اعرابسنیخودرا فروپاشیرژیمبعثوسقوطصدامحسین، دیدگانترینزیانبا

کنند؛زیرااینسرنگونیباعثشدآنهاازهرمقدرتبهزیرآیندوندسیاسیجدیدمحسوبمیر

هاایندلیل،آناند.بنابرمادیدرحکومتداشتههایمتوجایگاهیراازدستبدهندکهطیقرن

ازدرکفضایجدیدوتطابقخودباآنناتوانبودندوچونجوحاکمخاورمیانهبهنفعآنان

دیدهفضایجدیدنشاندادندوگفتمانبود،باحکومتجدیدواردمعارضهشدندوخودرازیان

 چالشکشیدند. به را واژههاسنیجدید با حتی ابتدایسقوطصدام همان از اقلیت»های و«

قمخالفتکردندوآنهاراساختهوپرداختهاستعمارواشغالگرانعنوانکردندتاازطری«اکثریت»

اقلیت)سنی حکومت به دادن پایان بر مبنی خود ادعاهای بتوانند اکثریتآن بر عرب( های

)شیعیانعرب(رادرستجلوهدهندومشروعیتیبرایاعمالخودکسبکنند.همچنینطبقباور

برخیازاهلسنت،کاربردایناصطالحاتبرایاینبودکهمقاومتملتعراقعلیهاشغالرا

پرکنندکهنیروهایاشغالگرباآنمواجهزیرسؤا اند)الرواشدیوآخرون،لبرندوخالئیرا

5075:1-3.)

هایآیندهکشورازهمانابتداسلبیبودههایعرببهاشغالوطرحبدینسبب،نگاهسنی

امریکایی طرحی را عراق در طرحی هرگونه و دانسته-است برنامهصفوی هر به آنها اند.

کنند.بهایناند؛دربرابرروندسیاسیمقاومتمیسازیبادیدهتردیدنگریستهسازیوملتتدول

کنندکهجنگدهندودرهمینراستابهسخنانبوشاستنادمیمقاومتخود،بُعدیمذهبیمی

حتیدانندوهامیپیمانانامریکاییدانست.آنهاهمچنینشیعیانراهمعراقراجنگیصلیبیمی

هارامنعکردهاست)الرواشدیوکنندکهمقاومتدربرابرامریکاییاهللسیستانیرامتهممیآیت

 5075آخرون، موضوع33-700: بین(. فتنه برایایجاد بیشتر و بوده ساختگی کامالً هاییکه

هاازایندروغاهللسیستانیدربارهبسیاریکهدفترآیتهامطرحشدهاست.درحالیشیعیانوسنی

داده هشدار عنوان با زمینه همین حتیکتابیدر اهللاجتماعیآیتهایسیاسیدیدگاه»استو

مسائلعراق سیستانیدر فتاویایشان« و تحریفاتسخنان جهتجلوگیریاز که شده منتشر

کردند مخالفت عراق در ائتالف نیروهای درازمدت حضور با صراحت به وی حتی است؛

گاهفتواییمبنیبراجازهوعدممقاومتازایشانصادرنشدهوحتی(وهیچ7935:59خفاف،)ال
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یمبنیاستفتائبهپاسخدرتلویحاًازمقاومتدربرابرنیروهایاشغالگرحمایتکردهاست.ایشان

تهاجمسیلهبهوستمگررژیمتغییر:»داشتهاستعنوانعراق،دراشغالگرنیروهایباتعاملبرنحوه

آنپیدرماکهنبودچیزیآنمطمئناًآفریدند،اشغالگرانکهفجایعیوبهواسط،اشغالونظامی

(.7931)فردانیوز،«نگرانیمآنهانیتدربارهتردید،بیما.بودیم

هاشدهوساختارسیاسیدموکراتیکدرکشورعراقکهباعثکاهشنقشواثرگذاریسنی

افز مقابلبه تادر باعثشد است، شده منجر شیعیان به محوریتبخشیدن و ایشنقشاکراد

ساختاروروندسیاسیجدیدبهیکیازگزینه هایمهماهلسنتدرفضایسیاسیمعارضهبا

شرایط تحتتأثیر وکنشسیاسیاهلسنتکه اینرویکرد تبدیلشود. پسازصدام دوره

هارویکردمحوریاهلسنتبودهودربرخیرخیدورهسیاسیحاکمبرعراقبودهاست،درب

اند.درهایجایگزینرویآوردههابهگزینهترشدهاستودرعوضآن،سنیرنگهاکمدوره

هاینظامسیاسیجدیدتثبیتنشدهبود،هایاولیهپسازسقوطحکومتصدامکههنوزپایهسال

هایبعدبهنتدرعراقبود؛امااینگزینه،دردورهترینرویکرداهلستحریمومعارضه،اصلی

ایتبدیلشد.رویکردیحاشیه

معارضهاهلسنتباساختاروروندسیاسیدموکراتیکدرعراق،دوجنبهاصلیداشتهاست:

ابزارهای روندسیاسیبا شاملمخالفتبا واقع، در تحریمسیاسیاستکه و نخستمعارضه

شود.دوممعارضهنظامیویابینظامسیاسیجدیدمیانعتازمشروعیتمردمیوسیاسیومم

انجاماقداماتمختلفمسلحانهکهبرایمقابلهباتثبیتساختارجدیدومواجهساختنآنبامسائل

اینمعارضهسیاسیونظامیباساختارسیاسیجدیددر ومشکالتنظامیوامنیتیبودهاست.

ودهاتداومداشتهوطرفدارانخاصخودراداشتهاست.معارضهسیاسیبارغمفرازوفرعراقبه

برخیازمهم یافتکه درمسائلمختلفیبروز روندسیاسیجدید، اینساختارو به ترینآنها

عبارتاست:تشکیلشورایحکومتی،رویکرددولتموقتائتالف،تحریمانتخابات،مخالفت

ن مخالفتبا اساسی، قانون همچنینمعارضهبا هویتعربیعراق. سر بر مجادله فدرالیو ظام

هایمختلفیازجملهاقداماتتروریستیومقابلهنظامینظامیباساختارسیاسیجدیددرقالب

ظاهرشدهاست.

اولینمعارضه از اعتراضبه اعتراض7«شورایحکومتیعراق»هایسیاسیاهلسنت، بود.

ازبحثاشغال،بهتعداداعضایحاضردراینشورابود؛چراکهازهایعرب،خارجاصلیسنی
                                                                                                                                               
1. Iraqi Governing Council 
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نفر،2نفر،کردهایسنی79نفربود)شیعیان2هاتنهانفریکهانتخابشدهبودند،سهمسنی52بین

مسیحیآشوری و ترکمنها و نفر یک )ها نفر( یک عربOtterman, 2004ها سنی،(. های

نمایندهخودنمینمایندگانعربسنیحاضردراین را هاییرسیدهدانستند.آنهابهسرنخشورا

هاجایگاهوخواهندبااستفادهازتحوالتجدید،کاریکنندکهآنبودندکهشیعیانوکردهامی

برای سقوطصدام وسهمبا هرچنداینجایگاه درحکومتازدستبدهند؛ سهمخویشرا

(.7931:711لعبادیوالسعدون،)الزبیدی،اهمیشهازمیانرفتهبود

سنی ابتدا، همان در که دیگری موارد موقتاز دولت تصمیم دو اتخاذ برآشفت، را ها

اصطالحاً)هایدولتیمحرومساختتصدیپستاولاینکهاعضایحزببعثراازبود:7ائتالف

کنیبعثریشه ارتشوسرویس( منحلسودرتصمیمدوم، موضوعهایامنیتیعراقرا اخت.

.گیریصدهاهزاردشمنومخالفعلیهائتالفجدیدشداخیرموجبشکل

و موقت دولت در سنی فردی عنوان به یاور، عجیل غازی جمهوری ریاست وجود به

همنخست هایچنانسنیوزیریایادعالویبهعنوانشخصیتیسکوالرونزدیکبهاهلسنت،

(.Katzman and Humud, 2016: 3سیحاکمناراضیبودند)عراقبهشدتازترکیبنخبگانسیا

انتخابات برای را الزم زمینه موقت، اجرایی قانون در شده نوشته برنامه طبق دولتموقتباید

مجلسموقت)5002ژانویه90سراسری می( انتقالیکنارآماده انتخابدولتجدید با و کرد

دیدگاهمی ایرفت. مورد در متفاوتی سنیهای داشت. وجود انتخابات برگزارین مخالف ها

؛بنابراین،سران(727-7939:722قاسمی،)انتخابات،اماشیعیانوکردهاموافقبرگزاریآنبودند

هادرانتخاباتشرکتنکردند؛سیاسیودینیاهلسنت،خواهانتحریمانتخاباتشدندواکثرسنی

شدند؛زیراتحریمانتخاباتباعثشدکهتقریباًآنانازمشارکتامادرادامهازاینکارخودپشیمان

درساختارحکومتجدیدعراقکنارگذاشتهشوند.نتایجانتخاباتپارلمانانتقالینشانازبرتری

هاشاهدهاهراسبیشتریایجادکرد؛آنایبرسایرطوایفداشتکهاینبرتریبرایسنیطایفه

(.7931:732)الزبیدی،العبادیوالسعدون،نقدرتبودندصعودشیعیاندرارکا

اعرابسنی،درانتخاباتمجلسملیانتقالینیزازورودبهروندسیاسیاجتنابوانتخاباترا

افرادیازاینگروهبرای باوجودحضورنیافتننمایندگانسنیدرمجمعملی، تحریمکردند.

هایگزینششدند.پسازتدوینقانوناساسی،اکثرگروهشرکتدرکمیتهتدوینقانوناساسی

پرسیشدند؛تنهاحزباسالمی،بهعنوانگروهیازسنی،خواستاردادنرأیمنفیبهآندرهمه
                                                                                                                                               
1. The Coalition Provisional Authority (CPA) 
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گسترشسنی دنبال به آینده(، اصالحاتدر شرطاعمال )به اساسی قانون رأیمثبتبه با ها

اینزمان،رویکرداکثریتاعرابسنی،خودداریاز.تا7مشارکتخودرادرروندسیاسیبود

آمیزبرضدهایشورشیواقداماتخشونتمشارکتدرروندسیاسیوحمایتازایجادگروه

شاملمی  ,Al-Bayan Center Publications Series 7)شدنیروهایامریکاییودولتعراقرا

2016: 17.)

شدتمخالفتصویبقانوناساسیبااکثریتسنیبههایپرسیقانوناساسی،استاندرهمه

به صالحگونهبودند؛ استان در که ای با 37الدین با األنبار استان در و آرا،31درصد درصد

مخالفتخودراباقانوناساسیاعالمداشتند؛اماباهمهایناوضاع،قانوناساسیتأییدشد،زیرا

دادند.لذا،ایناستانقانوندرصداستانراتشکیلمی10دودهایسنیدراستاننینوافقطحعرب

بستهابرایبهبندرصدرأیمخالفردکردکهکمترازدوسومیبودکهآن21اساسیرابا

(.519-5001:513کشاندنکاملقانوناساسیالزمداشتند)گالبرایت،

وددارد،مخالفتآنهابانظاممسئلهمهمدیگریکهدررویکردمعارضهسیاسیاهلسنتوج

فدرالیاست.اینمخالفتبهمفهومنبودِتوافقباجنبهمهمیازنظامسیاسیحاکمدرعراقاست

بهشکلیجدیوکالنازسویتمامگروه پسازصدام، ابتدایدوره هایاهلسنتکهدر

طراحومدافععراقفدرالیبودندوشی درحالیکهکردها عیاننیزبهایجادمنطقهمطرحشد.

 ,Jawadشدتمخالفبودند)کردند،اهلسنت،بااینموضوعبهفدرالیشیعهدرجنوبفکرمی

(.دلیلاعرابسنی،برایمخالفتشاناینبودکهقانوناساسیجدیدنوعیفدرالیسمرا12 :2013

ممکناستبهسمتتجزیهتواندکشوررابهتجزیهبکشاند؛نهفقطاکرادکندکهمیتحمیلمی

استانجنوبینیزمنطقه شوند،بلکهدرنُه ایتحتاستیالیشیعیانبهپیشروندوازعراقجدا

هایایمحصورخواهندساختکهفاقدظرفیتهایسنیرادرمنطقهآیدوجامعهعربوجودمی

ارتباطیمانندبندریامنابعاقتصادیمانندنفتاست.

گرایناستکهمعارضهاهلسنتبانظاموروندسیاسیعراق،بااقداماتنظامینکتهمهمدی

نظام بهعبارتدیگر،اهلسنتعراقبرایمعارضهومقابلهبا ومسلحانهنیزهمراهبودهاست.

هایسیاسیاکتفانکردهوبرایناکامساختنتجربهسیاسیجدیدبهسیاسیجدیدصرفاًبهکنش

تشکیلگروهمعارضهمسلح درهمینراستا، است. درانهنیزمبادرتورزیده هایمسلحمتعدد،

                                                                                                                                               
انجامشدهوآمدهکهقانوناساسیباموافقتجمعیتعمومیجدید)پارلمان710ترینتعدیلواصالحدرمادهشایدمهم.7

وتعدیلاست.شود،قابلاصالحبرگزیدهمی5002جدید(کهدرانتخاباتپایانسال
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هایبزرگیآغازشدودرزمانتشکیلداعشوتسلطآنبربخش5009هایپسازاولینسال

گرایانتکفیریدوگروهاصلیدرمیانهاوافراطبهاوجخودرسید.بعثی5071ازعراقدرسال

برایمقابلهباساختارسیاسیجدیدبهرویکردمعارضهنظامیرویآوردند.اهلسنتهستندکه

هانهتنهاباهرگونهمشارکتدرنظامسیاسیحاکممخالفبودند،بلکهاقداماتنظامیاینگروه

:7931دانستند)نجات،ترینرویکردبرایتغییرساختارقدرتدرعراقمیوتروریستیرامناسب

هایگیریتواندرموضعهایتندرورامیهاوسلفیهاواحزابسنیازبعثیروه(.حمایتگ17

هایسیاسیسنی،باگرایشسلفینظیرهیئتکهبسیاریازجریانآناننیزمشاهدهکرد؛طوری

جبههگفت اهلسنت، حزباسالمیرؤسایعشایر بهکراتعلمایمسلمین، وگویملیو...

کنیحزببعثاعالمکردند؛حتیهیأتعلمایمسلمینعراقکهجمعهمخالفتخودراباریش

هستند، اینکشور قدرتدینیاهلسنتدر باالترین و اهلسنتعراق علمایبرجسته بین

اشغالگرانو برابر مقاومتدر دارد وجود آنچه بلکه ندارد؛ عراقتروریسموجود معتقدنددر

(.7931:905والسعدون،)الزبیدی،العبادیمزدورانآنهاست

بیشترینحمالتگروه هایتندروسنی)بعدهاداعش(درمناطقیازعراقصورتبنابراین،

گرفتهاستکهخاستگاهارتشونیروهایامنیتیبعثیوسرانحاکمیتگذشتهبودهوبهلحاظ

شتهاست.ساکنانقومیتینیزنوعیهماهنگیوپیوندبینائتالفمعارضانواینمناطقوجوددا

)سنی مناطق طیقرناین را عراق حاکمیتدر قدرتو تجربه خودها( ذهن هایمتوالیدر

هایتندرووتروریستیبهوجودآمدکهاند.بدینسبب،نوعیزمینهاجتماعیبهنفعگروهانباشته

است.بافتدرپوششمذهب،اکثریتبعثیوکارگزارانومسئوالنرژیمصدامراسازمانداده

هایتروریستیفراهمنشینهموارهبسترمناسبیرابرایرشدگروههایسنیبعثیدراستان-سنی

رغماختالفاتایدئولوژیک،شاهدپیوندمیانداعشونمودهاست.لذاجایشگفتینیستکهبه

میابعثی در عشایریکه اینمناطق، در دولتشیعیعراقباشیم. با مواجهه در نفوذها نمردم

دسته دو دارند، سلفیزیادی داعشو با گروهی کهاند: گروهی و هستند همسو تندرو های

کرده سکوت عشایر از بخشزیادی اما آنمخالفند؛ سکوت که ازاند ترس از ناشی یا ها

(.7931:731هایتندروویابهدلیلنارضایتیازدولتمرکزیاست)نجات،گروه



رتسیاسیمشارکتدرقد
مشارکتدرساختارسیاسیوکسبسهممهمیازقدرتدردورهپسازصداموفضای
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هاورویکردهایسیاسیاهلسنتبودهاست.توجهجامعهنوینسیاسیعراقیکیدیگرازگزینه

دردوره اینرویکرد، فرازونشیباهلسنتبه با کهدرسطحهایمتفاوت، بوده هاییهمراه

رقابتمشارکت در تدریج،آنان به دالیلمختلفیباعثشد است. شده هایانتخاباتینمایان

هایقابلتوجهیازاهلسنت،ازگزینهتحریمومعارضهباروندسیاسیبهگزینهمشارکتبخش

ترینعاملتأثیرگذاردراتخاذاینرویکرد،تثبیتساختارسیاسیدرقدرت،سوقپیداکنند.مهم

رویکردمعارضهسیاسیونظامیباآنبود.همچنینکاهشراقونتیجهجدیددرع بخشنبودنِ

مشارکتاهلسنتباعثکمشدناثرگذاریآنهادرروندهایسیاسیودرنتیجه،متضررشدن

گروه تالشدولت، دیگر، مهم عامل است. شرایطفعلی در برخیآنها و شیعی هایسیاسی

بهنقششارکتاهلسنتدرقدرتوترغیبآنبازیگرانخارجیبرایجلبم آفرینیدرها

روندسیاسیبودهاست.

مشارکتنخبگانسیاسیوجامعهاهلسنتدرروندهایانتخاباتیوسپسبهدستآوردن

هایمختلف،نمودهایاصلیتمایلبخشیازاهلبرخیمناصبسیاسیوامنیتیواداریدردوره

همانسنتبهگزینهمشارکتدر درابتدایدورهپسازقدرتبودهاست. طورکهگفتهشد،

صدام،اهلسنتتمایلچندانیبهمشارکتدرقدرتنداشتند؛امابهتدریج،اینگرایشتغییر

تریبهخودگرفت.پسازهادرانتخاباتومناصبحکومتی،شکلجدیکردومشارکتآن

هایاهلسنتنتوانستندبهاهدافخودواینکهعربپرسیقانوناساسیوپسازبرگزاریهمه

بهایناهدافکههمانتغییر5002ردّقانوناساسیدستیابند،سعیکردنددرانتخاباتدسامبر

،سفیروقتامریکادرعراق،بهزادزلمایخلیلایدیگربود،دستیابند.درقانوناساسیبهگونه

شودوازآنانخواستدردرقانوناساسیبهزودیشروعمیهایسنیوعدهدادبازنگریعرب

امریکایی عالئمونشانهانتخاباتشرکتکنند. هافرستادندکهبهآنهاییبرایاهلسنتمیها،

اندازهنشاندهندهمچناندربازیسیاسیشریکهستندومی ایرویحمایتامریکاتوانندتا

(.7931:501السعدون،)الزبیدی،العبادیوحسابکنند

جریان از بسیاری دستاوردیبنابراین، موجود، وضع با معارضه از که عراق سیاسی های

کردندباپشتیبانیهمسایگانسنیخودبهروندسیاسیموجودواردشوندوازایننداشتند،سعی

تعدادیازاحزابسنی برسند. اهدافخود اطریقبه مؤتمر هلالعراقونظیرحزباسالمی،

وگویملیکهازحکومتجعفریوعملکردوزارتکشوربهشدتناراضیبودند،جبههگفت

تصمیمگرفتندتادرانتخاباتدسامبر،بامشارکتیحداکثری،تغییریدررویهجاریایجادکنند.
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بهعرصهالمللیخود،گامایوبینگرمیهوادارانمنطقهها،باهدفتغییر،وبهپشتپسسنی

انتخاباتگذاشتند.

بهروندسیاسیبرگشت،امااینبازگشت،5002بااینکهاهلسنتعراقدرانتخاباتدسامبر

ها،تالشخواهیفزایندهدرقدرتانجامشد.هدفدیگرآنگرایانهوسهمبیشترباهدفیطایفه

متولیبازنگریدرقانوناساسیجدیبرایتشکیلفراکسیونپارلمانیبودتابتوانندازاینطریق

 پیآنسنیعراقشوند. در اساسیو قانون در تغییر که خود خواسته انتخاباتبه این در ها

توانستندازنخست دستنیافتنداما بود، ابراهیمبازگشتبهموقعیتبرترگذشته وزیریدوباره

بهدنبالراهیبرایجبرانجعفریجلوگیریکنند.اهلسنتهمچنانازوضعموجودناراضیو

موضوعیکهمی آنهاشکستخودوخروجازاینوضعیتبودند. توانستتغییریدرجایگاه

انتخاباتدوره کند، یعنیانتخاباتپارلمانیایجاد خصوص5070یبعد گفتنیاستدر بود.

متفاوت رویه دو حقوقحداکثری، به دستیابیآنها جبرانشکستاهلسنتو میاننحوه در

هاهایجهادیومقاومتتأکیدداشتند،اینگروههاییکهبرچارچوبسنیانوجودداشت؛گروه

جریان همراه بهبه و مشارکتبود عدم بر تأکیدشان مسلمین هیأتعلمای مانند هایسیاسی

ظامهادربخشمعارضهبانباورآنهاهیچطرحیدرسایهاشغالمشروعیتندارد)موضعاینگروه

گروه اما گرفت(؛ قرار بررسی مورد رهبریسیاسی به تجدید جنبش مانند دیگر های

طلکالمُوگویملیبهریاستصالحالعیساوی،گفتالهاشمی،مجمعآیندهبهرهبریرافعطارق

و...بهدنبالشرکتدرانتخاباتودستیابیبهاهدافخو،ازطریقساختارهایموجودبودند.

مهمدیگریازروندسیاسیدموکراتیکعراقجدید،مرحله5070ارلمانیمارسانتخاباتپ

( شد سنتهمراه مشارکتباالیاهل با که پسازKatzman, 2009: 5بود مرحله، این در .)

تعدادنمایندگاناز موضوعی952به512تصویبقانونانتخابات، افزایشیافت؛ بانماینده که

شد.آنهامعتقدبودندایناقدامباهدفتضعیفحضوراعرابسنیدرهامواجههمخالفتسنی

استان استو ضرروبیهایانبار،صالحمجلسصورتپذیرفته ودیالیبا نینوا عدالتیالدین،

شده کرسیمواجه و اصالًاند اختصاصیافتکه آنها به کردها داشتن نگه برایراضی هایی

باوتویآنخواستاراختصاصالهاشمیطارق(.5075:751اشدی،استحقاقآنرانداشتند)الرو

عراقیدرصدکلکرسی72 به صورتها در کرد تهدید بارزانینیز شد. کشور هایخارجاز

کرسی نیافتنِ میافزایش تحریم را انتخابات کردنشین، استان سه قانونهای اصالح با کند.

عراقی شد کشوانتخاباتمقرر نامزدهایاستانهایخارجاز به ساکنر آنجا در قبالً هاییکه
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درصدبرایهراستان5002،5.3هایهراستاننیزنسبتبهسالاندرأیدهند؛تعدادکرسیبوده

افزایشیافت.چالشدیگریکهباعثایجادمناقشاتیدرروندبرگزاریانتخاباتپارلمانیعراق

زداییسابق(ازسویهیأتبازخواستوعدالت)بعثینامزدانتخابات277شد،ممنوعیتشرکت

طلک،رهبرهایمهمیمانندصالحالمُبودکهبهدلیلارتباطباحزببعثانجامشد.شخصیت

وگویملیعراقوقادرعبیدی،وزیردفاععراق،ازجملهآنهابودند.سرانجامپسازجبههگفت

رجوبایدن،معاونرئیسجمهورامریکابهعراق،وگوهایفراوان،ازجملهسفمناقشاتوگفت

51 از در717نفر ممنوعیتشرکتخود به که انتخاباتشدند شرکتدر به قادر نامزدی

بامشارکتبقیهاینافراددرانتخابات،بهشرطانتخاباتاعتراضداشتندوبارأیعالیفدرال،

 برگزاریانتخابات، پساز تا احزابوبررسیصالحیتآنها اکثر این، وجود با موافقتشد.

(.7939:503ها،اسامیجدیدیراجایگزینافرادممنوعشدهکردهبودند)اسدی،گروه

هایمختلفودرکنارآن،تالش5070درمجموع،تثبیتنسبینظامسیاسیجدیددرسال

گرایشاهل تقویت باعث دوره این در انتخاباتی مناسب فضای ایجاد گزینهبرای به سنت

تالش چنینوضعی، در قدرتشد. حمایتمشارکتدر با سنتکه برخیهایسیاسیاهل

موجبشکل بود، همراه نیز خارجی بازیگران نام به ائتالفانتخاباتیجدیدی ائتالف»گیری

العراقیه شاملنیروهایسیاسیسکوالروعربیوهمچنینگروه« اینائتالف، هایمختلفشد.

سنتبودکهتحترهبریایادعالویقرارداشت.اینسازماندهیوبسیجسیاسیباعثشداهل

شدوهایپارلمانیراشاملمیکرسیبهدستآوردکهبیشترینکرسی37ائتالفالعراقیهبتواند

المالکی نوری تحترهبری ائتالفدولتقانون، که حالی در دولتشود. تشکیل خواستار

ائتالفملیعراقبهعنواندیگرجریانسیاسیشیعی33 به10کرسیراکسبکرد. کرسیرا

(.Derby, Cordesman and Burke, 2010دستآوردوکردهانیزبهرتبهچهارمدستیافتند)

انتخاباتپارلمانی برگزاری پساز عراق دولتدوم تشکیل و5070روند طوالنی بسیار ،

بیشا و بود توافقتمامپیچیده با نشستاربیلو پساز سرانجام اما انجامید؛ طول به ماه نه ز

درانتخاباتهایپیروز،دولتائتالفیبهنخستگروه اینکه5070وزیریمالکیتشکیلشد. با ،

درائتالفالعراقیهبیشترینتعدادکرسیسنی بهدستآوردندوموفقیتسیاسیمهمیهاها را

هادرنهایتاحساسشکستکردندونتوانستندبهعنوانائتالفشد؛اماآنمیبرایآنهامحسوب

دادگاهعالیفدرالاعالم چوندردورهپسازانتخابات، انتخاباتیتشکیلدولتدهند؛ پیروز

ائتالف با برایناساسبودکه و دارد حقتشکیلدولترا فراکسیوناکثریتپارلمانی، کرد
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ائتال و نخستالعراقیه به دولتجدید پیوستنکردها، بافملیو وزیریمالکیتشکیلشد.

هاازاینوضعیتوجودتعلقگرفتنریاستپارلمانوبرخیمناصبوزارتیبهاهلسنت،سنی

ناراضیبودندوبهآناعتراضداشتند.

سیاسیهایشیعیسنیوکرد،روندپسازتشکیلدولتائتالفملیبامشارکتتمامگروه

هاحولدوموضوعاختالفهایجدیشد.اینمشکلدچارمشکل5075عراقباردیگردرسال

کردهایعراقباایندولتبودهایسنیوالعراقیهواختالفدولتشیعینوریمالکیباگروه

کهپسازخروجنیروهایامریکاییبسیاربرجستهشدوروندسیاسیاینکشوررامتأثرساخت.

دادنطارق تحتتعقیبقرار اینمیان، معاونسنیمذهبدر یوقترئیسجمهورالهاشمی،

هاواقداماتتروریستیوهمچنینتشدیدانتقاداتازنوریعراق،توسطدولتبهاتهامحمایت

اربیلوسایرمالکیبهدلیلعدمتشکیلشورایعالیسیاست هایراهبردیبراساستوافقنامه

یویوتعییننشدنوزرایامنیتیازجملهدالیلاصلیگسترشمنازعاتشیعهوسنیهاسیاست

 (.570-7939:503دردورهدولتدوممالکیبود)اسدی،

سنی فزاینده و تدریجی مشارکت چند انتخاباتهر در نوین سیاسی روند در عراق های

به5070پارلمانی یافتو آننمود گوپساز جویمخالفوهایستیزهروهتدریجحمایتاز

دردورهدومنخست اما رفتهاتفاقاتیبهوزیریمالکیرفتهالقاعدهدرمیانآنانکاهشیافت؛

تنش بهسمتمنازعاتقومیوقوعپیوستکه در-هایسیاسیرا جمله از مذهبیسوقداد.

برگزارشود«انسیملیکنفر»توافقکردندصورتآزمایشیهایسیاسیبههمهجریان5075مارس

یکراه به رسیدن برای امتحانی نشد.و برگزار کنفرانسی چنین اما باشد؛ پایدار سیاسی حل

آوریکردندتابرضدویدرخواسترأیامضاازنمایندگانمجلسجمع711منتقدانمالکی

مکردتعداداعال5075ژوئن70عراق،درتاریخرئیسجمهورعدماعتمادبدهند.جاللطالبانی،

جمع امضاهای نخست از اعتماد سلب برای شده تاآوری است نرسیده حدنصاب به وزیر،

(.Katzman and Humud, 2016: 22-23درپارلماناعالموبررسیشود)

سکتهمغزیکردواینموضوع،باعثحذفویبهعنوان5075دسامبر73جاللطالبانیدر

عراقشد.درپیاینحادثه،رخدادهایسیاسیوامنیتیجدیدییکرهبرمیانجیازعرصهسیاسی

باعثگسترشتنش بهبهوقوعپیوستکه اینکشور خصوصبیناهلسنتوهایسیاسیدر

دولتشد.دوروزبعدازایناتفاق،مالکیبرضدیکیازرهبرانسیاسیاهلسنتاقدامکردو

زمحافظانویرابهاتهامدستداشتندراقداماتتروریستیرافعالعیساوی،وزیرداراییودهنفرا
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هاییعلیهمالکیبازداشتکرد.العیساویبههمراهتعدادیازرهبرانسنیبهاستانانباررفتوتجمع

خواستارنشینبغدادبهراهانداخت.معترضاننشینومناطقسنیهایسنیدرچندیناستانوشهر

خدماتبهبودوزداییبعثیقوانینبهدادنپایاناصالحیاضدتروریستی،قوانینلغوزندانیان،آزادی

(.Katzman and Humud, 2016: 23شدند)اینمناطقدردولتی

شاهدگسترشنارضایتی دردولتدوممالکی، واعتراضاتبرایناساسبودکهعراق، ها

 طوالنی مدتی برای که بود سنت اهل میان در اعتراضات،مردمی این در یافت. ادامه

هایمختلفسیاسیواقتصادیواجتماعیاهلسنتمطرحشدوایناعتراضاتبهدرخواست

زداییولغوحذفقانونبعثیین،معترضهامطرحشدند.عنوانوجهجدیدیازکنشسیاسیسنی

آزادیزندانیانسیاسیوبرخیدرخواس تروریسم، با قانونمبارزه هایاقتصادیراتبخشیاز

هاینظامیوامنیتیبینبخشیازاهلسنتوسازدرگیریهازمینهردند.ایناعتراضکمطرحمی

تسلطداعشبربخش و نفوذ نهایت، در مناطقسنیدولتعراقشدو نشیندرهایمهمیاز

رادرپیداشت.5071سال

شرکتکردند؛اما5070نیاباتپارلماکهاهلسنتباانسجاموانگیزهقویدرانتخدرحالی

از5071پارلمانیانتخابات نشانداد. انتخاباتباانتخاباتاینجملهتمایزاتفضایمتفاوتیرا

نحوه5002و5070 گرایملیوسکوالرهایجریانوسنتاهلهایگروهواحزابحضور،

تاتحریمازاست؛داشتهمتفاوتیوضعیتدورههردرعراقسنتاهلرسدبهنظرمی.بودعراقی

منتهیبهسال1درگرفتهصورتتحوالتورخدادها.انسجامبیحضورنهایتاًومنسجمشرکت

کردهشرکت5070انتخاباتدرکههاسنیازتوجهیقابلبخشتابودشدهباعث5071انتخابات

درشرکتمرددینیاهاتحریمیصفبهجایگاهخود،بهبودوتغییراتوقوعازناامیدیبابودند،

واردانتخابات )پشنگ، تنشفضایتنش.(7939شوند حکومتمالکیو دوم دوره وآمیز ها

هایهادراستانانبارومستثنیشدنمناطقیمانندفلوجهازانتخاباتدرکنارتکثرگروهدرگیری

میاناهلسنتعراقرنگشدنگزینهمشارکتدرقدرتدرسیاسیسنی،همگینشانگرکم

بودهاست.

وجودهاسنی قبالسیاسی،قدرتدرشرکتبا در انتقادیرویکردقدرتساختارهمواره

خواستارونیستندراضیخوددرقدرتجمعیتبامتناسبسهمبهداشتنهاآناند؛چونداشته

.پذیرندنمیشیعیانراانهطلبفزونخواهیسهماین.ساختارسیاسیهستنددرشیعیانبامتوازنسهم

سنی سویحکومتنامناسبمدیریتوطائفیسیاسیورفتارازهاتصور کناردرشیعیاناز
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گیریازموقعیتممتازگذشته،باعثقدرتونیزفاصلهازبیشتریسهمکسبدرموفقیتفقدان

گیریهایتصمیمهمچنیناهلسنتبهرویه.استشدهمرکزیقدرتازهاسنینسبیناامیدی

ویک تفرد به رهبرانشیعیرا مسائلکالنعراقاعتراضدارندوهمواره گراییدرجانبهدر

کنند.هامتهممیگیریتصمیم



گرایشبهخودگردانیمحلیوایجاداقلیمسنی
هایعراقباموضوعفدرالیسمدراینکشور،ازباوجودمخالفتاساسیواولیهتمامیسنی

سالاواخ گروهبرخیسیاست5070ر و ومداران کردند اتخاذ هایسنیعراقمواضعیجدید

حدیاز تا اینمواضع مناطقمرکزیاینکشورشدند. فدرالیسنیدر منطقه ایجاد خواستار

قدرتوکاهشامیدواریاهلسنتبرایبازگشتبهشرایط ساختار برتریشیعیاندر تداوم

هابرلزومایجادفدرالیسمسنیتأکیدست.باوجوداین،هنوزتمامسنیسیاسیگذشتهناشیشدها

نگرانینمی کنندو 7939هاییازخطرهایفدرالیشدنعراقدارند)اسدی، :731 اساس(. بر

اقلیم)منطقهحقایجادبیشتر،یااستانیکعراقاساسیقانون دارندرافدرالی( بایداقداماین.

یاهرشورایاعضایازسومیکبایدحداقل.شودنجاماپرسیهمهازپس ازدرصد70استان،

رفراندومتقاضاییایجادپرسیوهمهبرگزاریبرایاستانهردردادنرأیشرایطواجدافراد

کنند ارائه استانیااستانهراکثریترفراندوم،درکهصورتیدر. منطقهایجادمتقاضیهای

شد.خواهدایجادجدیدفدرالیمنطقهباشد،تهداشموافقرأیفدرالی

تدریجازاواخرسالخواهیخود،بههادرسهمطورکهگفتهشد،باناکامیسیاسیسنیهمان

استان5075 در اقلیم ایجاد میهایسنیشعارهای شنیده عدهنشین هرچند شعارشد؛ این با ای

هایایجاددانستند.دردورهدوممالکی،زمزمهمخالفبودند؛زیراآنراسرآغازتجزیهعراقمی

(.درادامه،اسامهSowell, 2014شد)تریشنیدهمیطورجدیاقلیمسنی،هماننداقلیمکردستانبه

تشکیل نمایندهمتنفذسنیازششاستان،در79،متشکلاز7«کمیتهعالیهماهنگی»النجیفیبا

ر سنی اقلیم فرایند تا است بوده )تالش نماید دنبال (.Shafaq news, 22 November 2015ا

کردندکهتنهاراهتوقفبحرانامنیتیسیاستمدارانسنیوابستهبهاینطیف،همچنیناستداللمی

بهگفتهایخودمختاربرایسنیوسیاسیعراقایجادمنطقه گوی،سخنخالدالمفرجیهاست.

اهندبودمشکالتشانرابابغدادحلکنند،مگراینکهکمیتهعالیهماهنگی،اعرابسنیقادرنخو
                                                                                                                                               
1. Higher Coordination Committee 



 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 322
 

را«اقلیمسنی»شود،طرحدرمناطقخودشانازخودمختاریواستقاللبرخوردارباشند.گفتهمی

انبار،صالحالدین،عدنانالدلیمی بسطدادهاستکهشاملپنجاستاننینوا، ازمتنفذانسنی، ،

( بود خواهد بغداد و موجود(؛Al-Salhy, 2016دیالی واقعیتسیاسی با چندان که موضوعی

ترهاوموانعبسیاریهمراهاست؛پسخواستهواقعیهمخوانینداردودستیابیبهآنبادشواری

هایاستانیاست.هاپیگیریاقلیمبرخیسنی

الکندکهدرح،حالوهوایاهلسنترااینگونهبازگومی5071فضایپیشازانتخابات

حالت انتخابات از قبل عراق سیاسی وضعیت هستند. موجود سیاسی روند از گرفتن فاصله

ایبهخودگرفتهبود؛تحوالتیمانندپیشرویداعشبهسمتموصل،گونهوپیچیدهومرجهرج

الدین،انباروبغدادیکباردیگرتمایزاتقومیومذهبیرادرکانونسیاستکرکوک،صالح

بود؛موضوعیکه5071دادهبود؛بنابراینامنیتوهویتمحلی،زمینهاصلیانتخاباتعراققرار

ایفرقههادرراستایوحدتقومیاولویت5070تضادداشت.درانتخابات5070بافضایانتخابات

هایگذشتهبینسهبلوکاصلی،یعنیشیعیانخواهیهایپیشازانتخابات،سهمبود.درائتالف

 ,Aliهاوکردها،دوبارهمتبلورشدهوفضابهجایوحدتبهسمترقابتدرحرکتبود)وسنی

بهانتخاباتملی4 :2014 بهعنواندستاوردمهمیدرجهتمعکوسکردن5071آوریل90(.

دهندگانشد؛پسبهرأیهایسیاسیموجوددرعراقنگریستهمیهایتروریستیوتنشفعالیت

خشونتافراطمیسنیفرصتیداده تا درونیگروهشد تکثر اما کنند؛ رد هایگرایانسنیرا

ترینداد.براینمبنابودکهمهمسیاسیسنیواطمیناننداشتنِمردم،وضعیتمتفاوتیرانشانمی

5070کرسیسال35کرسیراکسبکردکهبسیارکمتراز29هادراینانتخابات،فهرستسنی

(.See: Associated Press, 2014فالعراقیهبود)درقالبائتال

هایدولتنوریمالکیواتهاماتیکهدرخصوصرفتارنامناسببااهلسنتباتوجهبهناکامی

نخستبهویواردمی العبادیفرصتجدیدیبرایبهبودروابطاهلسنتباشد، وزیریحیدر

حدیبهیحکومتوکاهشتمایالتواگرایانهآنانمحسوبم هرچندالعبادیتوانستتا شد.

هاتاحدیهایرهبرانسنیبابغدادکمککندوتصویردولتمرکزیرانزدسنیکاهشتنش

امنیتیخاصعراق،همچنانمانعیبرایتغییراساسیرویکرداهل-تعدیلنماید؛امافضایسیاسی

تبسیاریازجملهحضورداعشدربسیاریشد.دولتعبادیدرهمانابتدابامعضالسنتتلقیمی

هامذهبی،مسائلامنیتی،فسادمالی،سقوطقیمتنفتونظایراینازمناطقعراق،مشکالتقومی

ترنویستشکیلگاردملی،تأملمواجهشد.ازاینمیان،درگیریبرسرقانونحشدالشعبیوپیش
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مخالفت وجود با دارد. الزم را پارلبیشتری بیندرمباحثهورایزنیهاماهازپسعراقمانها،

راعراقنظامیوامنیتینیروهایمجموعهحشدالشعبیبهپیوستنطرحسرانجامسیاسی،هایگروه

هایشیعیحمایتکرد.اینقانونازسویاکثریتاحزابوجریانتبدیلقانونبهراآنوتصویب

کردندتحریمراگیریرأیجلسهدرحضورپارلمان،تسناهلهایگروهبرخیمقابل،درشد؛اما

و«ملینیروهای»ائتالفرئیس،«نجیفیاسامه»(.7932آذر1نیوز،ندادند)شیعهرأیطرحاینبهیا

کردتصویبرئیسجمهورمعاون ادعا آسیبخواهدسیاسیروندبهطرحقانونحشدالشعبی،

سنتاهلگروهترینبزرگکه«ملینیروهای»ینائتالف(.همچن5071نوفمبر51رساند)الجزیره،

همهحضور»بدنهبهخنجریمثابهبهطرح،اینتصویبنموداعالمشود،میمحسوبپارلمانعراق

چراکهکرد؛خواهدشکایتعراقفدرالدادگاهبهطرح،اینبرابردرکردتهدیدواست«هاگروه

(.7932آذر1ت)شیعهنیوز،استضاددراساسیقانونبااینطرح

سنی ازچالشموضوعتعاملبا آنروبههایاساسیها، زیراایاستکهعبادیبا رواست؛

ایدرخصوصبازداشترهبرانسنیدردورهدومنوریمالکیایجادشدهبود.مشکالتعدیده

ب تعامل بهبود اما بخشد؛ بهبود را اعرابسنی روابطبا وعبادیتالشکرد تصویبقوانین ه

قانونهایفرقهاقداماتیبرایترمیمتنش همینزمینهودر عبادیدر براینمونه، اینیازدارد.

دستگاه موجب به که داد پیشنهاد را سازوکاری الوطنی(، )الحرس ملی امنیتی،گارد های

خودشانراحفظانگیزدتاامنیتمناطقغیرمتمرکزخواهندشدوجنگجویانمحلیسنیرابرمی

آن به اینصورتکه به تضمینکنند؛ )ها شود داده پایدار دستمزدی نظام و دولتی -Alهای

Qarawee, 2016: 5دهد؛میراخودشویژهمسلحنیروهایتشکیلاستانیامکانهربه(.اینقانون

میاناحزابعراقیوحتیکشورهایمنطقه مموضوعیکهجنجالزیادیدر اینطقهایوفرا

ایجادکرد.

این جمله از شد؛ مواجه مخالفتجدینیروهایسیاسیشیعه ملیبا نیروهایگارد ایجاد

بودکهفراکسیونهامخالفت »داشتاظهارایبیانیهدرپارلمانودربدر ایناجرایازهدف:

معرضردکهاستهاییاستانومناطقبراینیروتشکیلوعراقوحدتبهزدنضربهطرح،

«دارندقرارتقسیموتجزیه اینمخالفت7931)ساسانیان، عضوگیری،فرایندسربرعمدتاًها(.

شکلاستانیگاردهایمأموریتمکانهمچنینوهدایترهبری، عبارتی، به گیریاست.

اینتیجهتواندمیسازسرنوشتوبحرانیلحظاتدرملیگاردقالبدراستانینظامینیروهای

گاردطرحنویسپیشدراستانیبرونهایعملیاتورهبریعضوگیریوفرایند.بدهدکوسمع
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امکاننویس،پیشدراساسیتغییربدونطرحاینتصویبرسدمینظربهواستسازمسئلهملی

.سازدمیفراهمقبلازبیشترسنیهایاستاندرراخارجیمداخلهونفوذ

 نیروهای تشکیل کسبتالشبرای سنتبه عینیگرایشاهل نمود واقع، در ملی، گارد

شود.دراینمیان،استاننینواوخاندانالنجیفیبهسطحیازخودمختاریدرمناطقخودتلقیمی

شودکهتحرکاتینیزازخودبروزدادهعنوانبخشپیشروایجاداقلیمسنیاستانیمحسوبمی

بهنامبهایناستانرامخصوصنظامی،نیروی«النجیفیاثیل»است؛ازجملهاستاندارسابقنینوا،

(.بااینحال،بحثتشکیلاقلیمدر7932داد)نک:ولدبیگی،تشکیل(ملیبسیج)«الوطنیحشد»

هیئت مخالفانیدارد؛ حزبمسلمینعلمایمیاناهلسنتموافقانو جریانعراق، هایبعث،

ااهلدینیعلمایتکفیریو ازاینگروهصلیسنتاز هرکدام وترینمخالفانآنهستند. ها

مسلمین علمای هیأت اند؛مثالًرهبرانهاباتوجیهخاصخود،مخالفتخودراابرازداشتهجریان

 زیرا هاهستند؛سنی عراق، واقعی نمایندگان و فرزندان و است سنت اهل به متعلق عراق معتقدند

وقدرتبهبازگشتعراقبعثحزبهدفدهندیااینکهمی اهلسنتتشکیل را عراق اکثریت

همچنینهدفبغدادکنترل تجزیهعراقباشد. اینکهخواهاناقلیمیا  هاینهاییجریان استتا

گیریبهره خواستار حتی هاجریان این بلکه نیست، سنی اقلیم ایجاد یا عراقتنهاتجزیهنه تکفیری

)اسدی،بوده کنونی عراق از فراتر ایاسالمی خالفت ایجاد برای عراق جغرافیایی بستر از اند

7931:72-71.)

بااینکهایجاداقلیمیامنطقهفدرال)بااختیاراتمشخص(طبققانوناساسیپذیرفتهشدهاست؛

ایاستکهاماتشکیلاقلیمبراساسخطوطمذهبیدرقلبعراقبههمراهایجادارتشسنی،گزینه

دشواریتوانمی هماند باشد. داشته همراه به خود با را زیادی پسازهای شد، گفته که طور

هایخودجامهعملبپوشانندو،بهدلیلاینکهاعراباهلسنتنتوانستندبهخواسته5070انتخابات

هایتروریستینظیرداعش،گروهیوسیلهگروهتحتتأثیرفضایجدیدواشغالبخشیازعراقبه

هاییمبنیبرتشکیلاقلیمیااقالیمجدیدسرهاازروندسیاسیموجودفاصلهگرفتندوزمزمهنازآ

ایندیدگاهمطرحشدکهسنیدادند؛ هایعراقبهدنبالاینهستندکهپسازشکستبنابراین،

عددگیریموصل،جهتایجاداقلیمسنیدرعراقاقدامکنند.باوجودتداعشدرعراقوبازپس

اینموضوعازسویبخشیازرهبرانسنیدردیدگاه اقالیمسنی، درخصوصایجاداقلیمیا ها

بردفاعبعضیبازیگرانمنطقهایمطرحاستوازسویبرخیسطوحسیاسییاقبیله ای،ازآنها،

(.5071)المانیتور،شودمانندعربستانوترکیه،ازایجاداقالیمسنینیزتأکیدمی
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است: بوده متأثر داخلی عمده سیاسیمؤلفه دو از سنی اقالیم یا اقلیم ایجاد ایده موافقان رایشگ

 گیریشکل دوم، بغداد؛ هایسیاست و مرکزی دولت به معطوف انتقادهای و هانارضایتی نخست،

لاقلیمدرعراق؛اماتفاوتیکهبینایدهتشکی شمال در کردی اقلیم نام به سیاسینسبتاًموفقی الگوی

اقالیمیااقلیمگزینهبهسنتاهلگرایشکهمیانمحافلسنیواقلیمکردستانوجودداردایناست

برخالف یاواگرایانههویتیوفرهنگییامذهبیوقومیبسترهایتأثیرتحتاکراد،سنی،

تلقیعراقازجداییایبرگامیعنوانبهرااقلیمایجادسنتاهلواقع،در.نداردقرارطلبانهجدایی

سیاسیرویکردوحاکمقدرتساختاربرابردرسیاسیواکنشیعنوانبهراآنبلکهنکردهاست،

قلمداددرحکومت واکنشیسنیاقلیمایدهبنابراینکند؛میبغداد عنوان به برابردرعمدتاً

.(7931:71شود)اسدی،حکومتیمحسوبمیرویکردهایوسیاسیشرایطازایمجموعه

برایالزمتوانفقدانمعارضه،وتحریمرویکردبخشنبودنِرسدنتیجهدرمجموعبهنظرمی

گزینهبهگرایشاساسیعواملقدرت،ازهاسنیسهمازدرپیآن،نارضایتیوسیاسینظامتغییر

درشارکتمبامزمانهمحلی،خودمختارییعنیکردی،اقلیمالگویاست.همچنینسنیاقلیم

گفتنیاستاقلیمگزینهاینسمتبهحرکتبرایمهمیعاملقدرت، ایمطالبهسنی،است.

نجیفیعمومی ردجریانمابقیهستند.مدعیآنتریناصلینینوادرهانیست. اقلیمسنیرا ها

سنیمناطقفرهنگیهایتفاوتجغرافیایی،موانعندارند.آنبرنیزجدیتأکیدیکنند؛امانمی

سنیاقلیمتشکیلمهمبرسرراهموانعاقتصادی،هایظرفیتفقداننظامیوهایضعفمختلف،

نیزومشکالتمذکوردلیلبهعراق،مجلسسنتاهلفراکسیونامروزبهواحدند.ناگفتهنماندتا

ودخکاردستورراسنیاقلیمتشکیلنتوانستهصدام،سقوطازپسسیاسیضعیفشانقدرتسهم

.برساندمطلوبسرانجامبهودهدقرار
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 هایسیاسیاهلسنتعراقگزینه

روندسیاسیجدید(،)دردورهپسازسقوطصدام



گرایشبهخودگردانیمحلیوایجاد

 اقلیمسنی

 ؛تحتتأثیرذهنیتتاریخیسلطهگرا-

درشوکازدستدادنموقعیتممتاز-

؛گذشته

ازوزنوجایگاهعددینداشتنشناخت-

؛خود

هادستدانستنشیعیانباآمریکاییهم-

؛دراشغالعراق

نفوذایراندربینشیعیانوترساز-

؛تضعیفهویتعربیعراق

زداییزدایی)تعبیربهسنیسیاستبعثی-

؛شد(

.و...



رویکردمعارضهوبخشنبودنِنتیجه-

 ؛تحریم

؛تثبیتنسبیساختارجدیددرعراق-

ایایوفرامنطقههایمنطقهحمایتقدرت-

؛ازمشارکتآناندرروندسیاسیجدید

هایسیاسی)شیعه(حمایتدولتوگروه-

؛وترغیبآنانبهمشارکت

وبهدستآوردنبرخیازمناصبسیاسی-

ا؛هامنیتیواداریتوسطسنی

.و...

 اتخاذرویکردمشارکتدرقدرتسیاسی

خود،خواهیهادرسهمناکامیسنی-

مخواهی)سه0202پسازانتخابات

 ؛متوازنباشیعیان(

نارضایتیازعملکرددولتنوری-

؛المالکی

بازداشتبرخیازرهبرانسیاسی-

؛هاسنی

آمیزدولتباتظاهراتبرخوردخشونت-

؛نشیندرمناطقسنی

.و...-

 اتخاذرویکردتحریمومعارضه
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 گیرینتیجه

اهلسنتعراقدرزمانحکومتصدامازجایگاهممتازوموقعیتبرتریدرساختارسیاسی

شکل بعثو سقوطرژیم با اما بودند؛ سنیبرخوردار سیاسیدموکراتیک، گیریروند درها

هایسیاسیمتعددیراپیشگزینه5009هادردورهبعدازسالوضعیتمتفاوتیقرارگرفتند.آن

هایمختلف،باتوجهبهفضایسیاسیوامنیتیحاکم،رویکردهایسیاسیاندودردورهروداشته

اتخاذکرده ساختارقدرتمتفاوتیرا روندسیاسیومشارکتدر معارضهومخالفتبا واند.

تمایلبهنوعیازخودگردانیمحلیمانندایجاداقلیم،ازجملهاینرویکردهاست.سوابقتاریخی

هایگذشتهاهلسنتمتغیریمهمودائمیدررفتارسیاسیآنهادردورهجدیدبودهوذهنیت

استکهموجبنارضایتیمداومآنهاازتوزیعقدرتدرساختاریدموکراتیکشدهاست.متغیر

هاوهمدیگر،فضاووضعیتِسیاسیوامنیتیخاصعراقدرهردورهاستکهانتخابگزینهم

ترینتأثیراینمتغیرهارارویکردهایسیاسیاهلسنترابهشدتمتأثرکردهدادهاست.اصلی

تواننوسانوناپایداریرویکردهایسیاسیاهلسنتدانست.می

توجهبهازدستدادنموقعیتبرتر5009ازسالهایعراقدرنخستینمرحلهپسسنی با ،

گذشتهوباهدفبازگشتبهموقعیتپیشین،معارضهومخالفتسیاسیونظامیباروندسیاسی

هایسیاسیوامنیتیگیریازضعفهاسعیکردندبابهرهجدیدرادردستورکارقراردادند.آن

سال کنند.هاینخستپسازصدامحکومتموقتدر سیاسیاقدام جهتتغییرساختار در ،

زداییازرونددموکراتیکجدیدوهمچنینهایآنهادرایجادموانعپیشرفتومشروعیتتالش

بی از سطحی موفقیتایجاد با امنیتی سیاسیو روندثباتی تثبیتتدریجی اما بود. همراه هایی

هایسیاسیپیشروآن،ازدسترفتنفرصتترازسیاسیدموکراتیک،ایجادامنیتنسبیومهم

مشارکتگسترده کنند. باعثشدتااهلسنتبهگزینهمشارکتدرقدرتسیاسیسوقپیدا

انتخاباتپارلمانی قالبائتالفالعراقیه،وکسببیشترینتعدادکرسی5070اهلسنتدر در

باوجوداین،تریننموداینرویکردازسویسنیمهم هادرقرارگرفتندرناکامیسنیهابود.

،باعث5077رأسدولتومشارکتمتوازندرقدرتبههمراهمجموعهتحوالتجدیدبعداز

هایسیاسیوامنیتینوینیدرروابطاهلسنتبادولتمرکزیعراقشد.اینموضوعایجادتنش

هایمهمیازمناطقخشرنگکرد.تسلطداعشبربمشارکترانیزبرایاهلسنتکمگزینه

هایمهمیازناامیدینشانه5071هادرانتخاباتاهلسنتومشارکتضعیفونامنسجمسنی

اهلسنتازگزینهمشارکتدرقدرتبودهاست.
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هایمعارضهوهمچنینناامیدیازبخشیازاهلسنتعراقضمندرکمخاطراتوهزینه

البته قدرتکه جاهدستاوردهایمشارکتدر به آن از سنیطلبیقسمتی رهبران سیاسی های

یافتهمربوطمی تمایل سومی سویگزینه به ایجادشود، و محلی خودگردانی گزینه، این اند.

توانددرایجاداقالیمسنینمودیابد.ایجاداقلیمحاکمیتمحلیدرمناطقاهلسنتاستکهمی

 اجماع فقدان بر عالوه عراق، مرکز در گروهسنی کهتمام دارد نیز دیگری موانع هایسنی،

فاقدعمدتاًکهاندساکنبیابانیمناطقدرشانموضوعاقتصادیاست.اعرابسنیبیشترترینمهم

هرگونهدراساسیمانعیبغداد،بهاقتصادیوابستگیاینهستند.نفتمانندمهمیاقتصادیمنابع

ازموانبهگرایش مناطقمختلطخودگردانیمحلیاست. کهسدیدربرابراستنشینعدیگر،

هامناطقمشترکزیادیباکردهاوشیعیاندارندکهایجادایجادمناطقخودگردانهستند.سنی

اجماعدرآنمناطقبسیاردشوارخواهدبود.

هایسنی،موضوعیمطرحوموردبحثوبررسیدرمحافلسنیدهیبهاقلیمهرچندشکل

هاتبدیلنشدهاست.اینگزینهدرصورتتحقق،جانبهسنیاماهنوزبهگزینهرسمیوهمهاست؛

هایمحلیخاصیرادراختیارتواندظرفیتضمنحفظارتباطاهلسنتبادولتمرکزی،می

هاقراردهد.امّاازمنظریدیگر،چنینرویکردیممکناستبادستاوردهایاندکوبرخیسنی

یاهلسنتوتمامیتعراقهمراهباشد.بههمینخاطراستکهفقدانگزینهبرتروخطراتبرا

سنیاجماع سیاسی رویکرد در نوسانات تداوم و غیرقابلساز واقعیتی عنوان به همچنان ها

نشانمیپوشیدرعرصهچشم را پیگیریسیاسیعراقخود که امکاندارد اینحال، با دهد.

یااقالیمسنیبهعنوانکارتبازیمهمیدرراستایگرفتنامتیازهایبیشترازموضوعایجاداقلیم

بغداداستفادهشود.
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