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گزینههایسیاسیاهلسنتدرعراق:ازمعارضهتااقلیمسنی
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محمدزمان راستگو - 1علی اکبر اسدی  -سید مسعود موسوی شفائی
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دریافت-7931/5/59:پذیرش 7931/5/53:


چکیده 

اهل سنت عراق ،با سقوط صدام و شکلگیری ساختار نوین فدرال دموکراتیک در
کشور عراق ،جایگاه برتر خود را از دست دادند و دچار نوعی سرگشتگی و آشفتگی
سیاسیشدند؛درنتیجه،رویکردهایسیاسیمتفاوتیرادردورههایمختلفاتخاذکردند.

آنهاازسال 5009بهبعد،همازذهنیتتاریخیسلطهگرا،همچنینازفضایسیاسیامنیتی

درون عراق و تاحدودی وضعیت منطقه متأثر بودهاند .پرسش اصلی نوشتار آن است که
گزینههایاعراباهلسنتعراق،تحتتأثیرفضایسیاسیحاکمبرعراقپسازسقوط

کنشهایسیاسیاهل
وسوییسوقیافتهاند؟ فرضیهاصلیآن استکه  


صدامبهچهسمت
سنتدرساختارقدرت،بهصورتسینوسیازمعارضهوتحریمتامشارکتدرنوسانبوده

است؛ اما آنها باتوجه بهنتایج نامحسوس و نامطمئن رویکرد معارضه و همچنین محقق
نشدنمشارکتمتوازن(بهعنوانبدیلمشارکتتناسبی)،کمکمبهسمتگزینهسوم،یعنی

کسب حاکمیت یا خودگردانی محلی در مناطق خود ،گرایش یافتهاند که این موضوع
تواندبهصورتشکلگیریاقالیمسنینمودیابد.دراینمقاله،شیوهاستداللوفهمرابطه


می
بینمتغیرها،براساسروشتوصیفیتحلیلیاست.



واژگانکلیدی :اهل سنت عراق ،تحریم و معارضه ،مشارکت تناسبی ،اقلیم سنی ،روند
سیاسی .
.دانشجویدکتریروابطبینالمللدانشگاهتربیتمدرس mzrastgoo@gmail.com

7
.5استادیارروابطبینالمللپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی(نویسندهمسئول) a.asadi@ihcs.ac.ir
دانشیارروابطبینالمللدانشگاهتربیتمدرس shafaee@modares.ac.ir
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فصلنامه


مقدمه 
ابوبکربغدادی،رهبرگروهتروریستیداعش،درقسمتیازسخنانخود،اهلسنتعراقرا
ایاهلسنتعراق،آیاهربارتعقلواندیشهنمیکنید؟!که

گونهخطابقرارمیکند...«:


این
گونهذلت،خفتوخواریرابهجانخریدید(وگوارایافتید)تاآنجاکهبهآنتندادیدودر


این
اسرائیلدروادیضاللتگمگشتهو


طورکهپیشازشمابنی

وادیذلتسکنیگزیدید؛همان
اید(وگمراهیپیشهکردهاید؟!)7»...موضوعاینپژوهش،


سرگردانبودند،شمانیزسرگردانشده
پیام البغدادی و اهداف داعش نیست .فارغ از این شماتت و سرزنش اهل سنت که جنبه
ابزارگرایانه دارد ،دو موضوع در عرصه عمل سیاسی اهل سنت عراق ،تأملپذیر است :یکی
سرگشتگیونوسانرویکردهایاهلسنتدرروندسیاسیجدیدودیگری،رویکردسلبیو
انتقادیوتردیددرقبالآیندهنظامسیاسیعراقاست .
اینپریشانیبهخاطرازدسترفتنجایگاهممتازاهلسنتپسازسقوطصدامبودکهیک
خألدربیناینبخشازجامعهعراقایجادکرد؛طوریکهحتیفهمزبانیوظاهریگفتمان

جدیدنیزبرایاهلسنتعراقدشوارمینمود.اینروندسیاسیجدید،بابرجستهشدننقش

فهمپذیرنبود.بهقول«آیزیابرلین»چونمابا
گروههایحاشیهاینظیرکردهاوشیعیانبرایآنها 

کرداربهکارمیرود؛ پس

عمل و 
گاهی به معنی  
خودش 

میکنیم و واژه 
استفاده از واژهها فکر  

.طبقاینقاعده،وقتی کسی با

زندگی  
است

فکروحتی دیدگاهها و طرز 

بررسی 

زبان ،
بررسی  

نداشتهباشدروبهرومیشود،حیرانوسرگردانخواهد

پاسخآشکاریبرایآن
که 
مسائلیدشوار 

گری در عمل
وحشی 

فکری هم به 

شد و این قبیل آشفتگیها به آشفتگی فکری و آشفته 
میانجامد (باشگاهاندیشه7932،؛بهنقلازمگی.)7911،اینموضوعباحکایتاهلسنتدر

عراقمطابقتدارد.آشفتگیآنهاونداشتندرکازوضعموجودوتعریفیبرایآن،باعثعمل
کهبیشترعملیاتهای


اعتناییآنهادرعرصهعملشدهاست؛طوری

گرایانهوبی

سیاسیخشونت
هادرعراق،توسطاینگروهیاگروههایرادیکالخارجازعراقباوساطت

تروریستیومخالفت
وهمراهیاهلسنتیاباادعایدفاعازآنانصورتگرفتهاست .
پسازسقوطرژیمبعث،اهلسنتعراق،عناصرقدرتخودراازدستدادند؛دلیلاین
موضوع،اینبودهکهپایهاصلیقدرتسنیهامبتنیبررژیمبعثیونهادهایآنبود؛پس،اهل
«.7یاأهلالسنةفیالعراق -أفیکلمرةالتعقلون؟استمرأتمالذلةوالمهانةحتیرتعتموهاوتهتمکماتاهبنواسرائیلمن
قبلکم!  .»....قسمتیازپیامابوبکربغدادیکهدراوانحملهارتشعراقوائتالفبرایپسگرفتنِموصلانتشاریافتکهدر
اینپیامضمنتهدیددشمنانخود،اهلسنتعراقراشماتتوسرزنشمیکند .
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سنت با فروپاشی این رژیم ،احساس شکست کردند .در ادامه همچنین سنیها متوجه شدند که
برخالف شیعیان و کردها که دارای احزاب ،تشکلها و رهبران خود هستند ،آنها هیچگونه
تشکیالتسیاسیایندارندکهمنافعآنهارانگاهبانی،تالشهایشانراسازماندهیوجنبشآنهارا

رهبریکند.درنتیجه،بسیاریازعربهایسنیدرسالهایاولیهپسازسقوط،باسراسیمگی،راه
معارضهرادرپیشگرفتندوحتیبابرگزاریانتخاباتمخالفتکردندودرآنشرکتنکردند.
هرچنددرمراحلبعدیبااکراهبهاینروندپیوستند؛اماآنهادرمذاکراتقانوناساسیباتشکیل
مناطقفدرالجدیدمخالفتکردند.دلیلآنهااینبودکهبهتجزیهعراقمنجرخواهدشد.ازآنجا
کهعراقِیکپارچهعرب ،کشوریبامحوریتشیعیانبود،مخالفتعربهایسنیبهمعنیتضاد
اینموضوعمنافعآنهابود؛پسبهدنبالبهانهایبرایمتالشیساختنکلفرایندقانوناساسیبودند .

باتوجهبهاینمقدمه،پرسشاصلیایناستکهگزینههایاعراباهلسنتعراقدرعرصه
سیاسیتحتتأثیرفضایسیاسیعراقپسازسقوطصدامبهچهسمتوسوییسوقیافتهاست؟

درپاسخبهاینپرسش،فرضیهاصلیپژوهشبدینصورتمطرحشدهاستکه رویکرداهل

سنت عراق بعد از سقوط صدام بین دو گزینه متعارض تحریم و معارضه با روند سیاسی یا
مشارکتدرقدرتدرنوسانبودهکهباتوجهبهنتیجهبخشنبودنِایندوگزینه،بهتدریجگزینه

سوم،یعنیایجاداقلیمیااقالیمسنی،پررنگترشدهاست .
هاواطالعاتموردنیازاینپژوهشبهروشکتابخانهایواسنادیصورت

جمعآوریداده

گرفتهاستکهدرآنازکتابها،مقاالت،اسناد،روزنامهها،نشریاتومنابعاینترنتیاستفادهشده
است .اینپژوهش درصددبررسیارتباطمعنادارمیاندومتغیر،یعنیفضایسیاسی حاکمبر
عراق پس از سقوط صدام به عنوان متغیر مستقل و گزینههای اهل سنت عراق به عنوان متغیر
توصیفیتحلیلیبرایفهموبیانماهیتاینارتباطاستفادهشدهاست.

وابسته،استکهازروش
نتیجهگیریتشکیلشده است .در قسمت
این پژوهش به لحاظ ساختاری از یک مقدمهو متن و  
متن عالوه بر چارچوب نظری ،سه بخش گزینههای سیاسی مختلف پیش روی اهل سنت در
عراق ،درسهمبحثتحریمومعارضهباروندسیاسیجدید،مشارکت در قدرت و گرایش به
خودگردانیمحلیوایجاداقلیمیااقالیمسنیبررسیمیشوند .


چارچوبمفهومی 
«خودمختاری» 7در لغت به معنای استقالل و آزادی است که در عالم سیاست به استقالل
1.Autonomy
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میشود.خودمختاری ،مرحله پیش از استقالل است؛ وضعیتی
محدود یک واحد سیاسی اطالق  
هستند؛بدینصورتکهدرتقسیمات

که درآن،افرادیکقوموملتقادربه ادارهامور خویش 
داخلی کشورها ،برخی استانها و یا ایالتها به دالیل گوناگون مانند شرایط ویژه قومی ،نژادی،
مذهبیو...دارایاستقاللیمتفاوتازسایراستانهاوایالتهامیشوندکهایناستانهایاایالتها،
غالباً،فقطدرامورمربوطبهسیاستخارجیودفاعی،تابعحکومتمرکزیهستند(آقابخشیو
افشاریراد .)17 :7913 ،به بیان دیگر خودمختاری ،حق شهروندان یک کشور برای انتخاب

خود،میباشدکهبا حق تشکیل«دولتملی»برایگروههایقومیو

حکومتیا شکلحکومت
علیبابایی .)712:7939،
ملی،ازدولتهایچندینملیتیوامپراتوریهاجداشوند( 
درهمینزمینه«،کرنل» 7برایناعتقاداستکه درخواست خودمختاری ،دلیل اصلی هرگونه
گروههای قومی که در یک منطقه جغرافیایی معین
بسیج قومی است.این پدیده خصوصاً در میان  
میشود؛پس،هموارهدوگزینه
ساکنوتحتحاکمیتیکدولتچندقومیهستندبیشترمشاهده 
خودمختاریمحلییاجداییکاملازدولتمرکزی،دردستورکاراینگروههایقومیبودهاست
کهتحتتأثیرشرایطومتغیرهایمختلفبروزپیدامیکند.تقاضایخودمختاری،یکیازانگیزهها
و عوامل اصلی هر بسیج قومی است.بهبسیج قومی ،مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه ،به
میشود(خسروی .)720-713:7932،
عنوانتالشیبرایجدایییاتجزیهطلبیتعبیر 
مبحثخودمختاریگروههایقومیومذهبیعراق،درارتباطباکردستاناینکشور،معنای
حداکثرییافتهاست؛طوریکهآنهادربُعددفاعینیزبهخودمتکیبودهوداراینیروینظامی
هستندکهازمعنایسنتیخودمختاری،یعنیداشتناستقاللمحدود،فراتررفتهاند.اینموضوعبه

اصطالح«اقلیم» 5مفهومخاصیبخشیدهکهدرعراقبعدازسال،5009معنایجدیدیبهخود
اقلیم،فراترازخودمختاریمحلیودرمرحلهایقبلازجداییکامل

طوریکه 

گرفتهاست؛به
واقتصادیخاصگفتهمیشود؛

است.دراصلاینواژهبه یک منطقه باویژگیهای جغرافیایی 
آبوهوایییا
امادراصطالح،اقلیمبهنظامغیرمتمرکزسیاسیوادارییابهمنطقهایکهازلحاظ 
باشند،اطالقمیگردد؛بنابرایندرگذشتهنیزتابهحالو

ازنظرنظاماقتصادیواجتماعییکسان
درادوارمختلفاستفادهمیشدهاست؛ همچنانکه خالفت اموی ،از تعدادی اقالیم تشکیل شده
بود(المعانی:5071،ذیلکلمهإقلیم).امااینواژهدرعراقپسازسقوطصدام،معنایجدیدی
ایاطالقمیشودکهدرآن،گروهقومییامذهبیغالبودارای


رفتهاستوبهمنطقه
بهخودگ
1. Cornell
2. Region
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اکثریت،خواستارنوعیخودمختاریحداکثریازحکومتمرکزیباشد .
حرکتبهسمتاستقاللیاخودمختاریحداکثری،درقالباقلیم،زمانیبیشترخودرانشان
همگسیختگیباشد.دویچ و واینر ،با استفاده از مفهوم
دهدکهکشوردچاربیانسجامیواز 


می
«بحران هویت» به تبیین حرکتهای قومی پرداختهاند و آن را متغیرو توضیح دهنده تحرکاتی
دانستهاند که غالباً نظام گریز و خشن هستند .آنها معتقدند که توسل به تاریخ جمعی ،زبان،

میتواندنوعیپیوندوهمبستگیجمعیرابهوجودآوردکهدرتقابل
فرهنگوگذشتهمشترک 
بادیگراجتماعات،هویتیمستقلایجادمیکند.هرگاهنظامسیاسیاینهویتراموردتهدیدقرار
میدهد.براساس
قومیایغالباًخشنراسامان 
دهد،گروهقومیبرایاحیایهویتخود،جنبش 
سازماندهی جنبشهای قومی بیش از هرچیز محصول شکاف هویتی بین

این ،تحرک قومی و 
مرکزوپیراموناستکهآننیزخودنتیجهسیاستهایاتخاذشدهمرکزاست.شکافبینمرکز
و پیرامون در صورتی هویتی است که پیوند با دولت در تعارض با پیوند قومی قرار گیردو فرد
است؛پساقلیتهایقومی برای دفاع از

احساس کند پیوند با دولت با هویت قومی او در تضاد 
حرکتهای

جنبشهاو 

میآیند و در 
هویت قومی،زبان،نژاد و تاریخ مشترک خود گرد هم  
میگیرد.باتوجهبهاینکهتقاضایاحیایهویت
جمعیشرکتمیکنندکهبهنامقومیتصورت 
میتواند به آسانی به سوی
قومی و زبان و نژاد کمتر گفتوگوپذیر است ،تحرک مبتنی بر آن  
معارضهباکلیتنظامسوقیابدوکیانآنراتهدیدکند؛چونچنینتحرکاتیفراطبقاتیهستند،
میتوانند قشرهای مختلف اجتماعی یک قوم را بسیج کنند و تبدیل به جنبشهایمردمی فراگیر

شوند(ایوبی .)92-91:7911،
گینترینعواملشکافهایاجتماعیوسیاسیاست.
بنابراین،موضوعهویتیکیازسهم 
این مسئله ،مفاهیم فرهنگی نمادین و هستیشناختی فرد و خودِ جمعی را به چالش میطلبد.
برخالف سایر شکافها ،مانند طبقه ،شغل ،آموزش و ایدئولوژی سیاسی ،هویت قومی و
پیکارهای ناشی از آن در مقایسه با مسایل مادی ذاتاً از قابلیتِ مصالحه و سازش کمتری
برخوردارند (نوریس ،کدی و دیگران .)739 :7933 ،موضوع هویت از چنان اهمیتی در
خاورمیانه،بهخصوصعراق،برخورداراست؛همچنانکه«ریموندهینبوش»درتأییدآنمعتقد
بینالملل در خاورمیانه وجود داشته باشد ،آن
است اگر تنها یک ویژگی کلی درباره سیاست  
ویژگی،قدرتهویتاست.هویتموضوعیدووجهیاست.دردرونگروه،هویت،همکاری
راتسهیل ،کارگزارانرابرای تغییر،بسیجوبرمشکلعمل جمعیغلبهمیکند؛هرگاههویت،با
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منطقهای
سرزمینمشترکووابستگیمتقابلاقتصادیهمراهباشد،بهدولت-ملتیاجامعهامنیتی 
نتیجهاشمشروعیتوثباتاست.امادرمناطقیمانندخاورمیانه،غالباًهویتبا
منتهیمیشودکه 
تجزیهطلبی شده و سطوح باالیی از

مرزهای موجود کشورها نامتجانس است.این موضوع ،منبع 
منطقهای را به دنبال داشته است .عالوه بر این ،به دلیل اینکه هویت متضمن یک
منازعات  
میکندوبهایندلیل،دیگرانرامستثنیمیکند؛
«دیگری»استکه«خودی»علیهخویشتعریف 
زمانیکهتفاوتهایهویتیبامنازعاتبرسرمنابعمادیکمیاب،مانندزمین،همراهباشند،منازعه
طوالنی مدت ،شبیه منازعه اسرائیل و فلسطینیانراباعثخواهد شد(Hinnbusch, 2013: 148-

چندگانگیوتکثرقومیومذهبیوفرهنگیوشکافهایمختلفباعثشکلنگرفتن

 .)149
هویت واحد ملی در عراق شده است .تحوالت اخیر در این کشور ،حاکی از برجستگی
هویتهایگروهینسبتبههویتملیدراینکشوراست.طیچندینانتخاباتبرگزارشده،

رفتارانتخاباتیمردمعراقحاکیازتمایلمردمبهسویهویتگروهی،قومی،مذهبیوفقدان
گرایشبهسوییکهویتملیبودهاست.هویتمتغیرمذهبینیز،همانندهویتقومی،ایجاد
غیریت و دگرسازی میکند؛ موضوعی که نمود بارز آن را در عراق بین شیعیان و سنیها به
گرسازیوتمایزهویتیوبیاعتمادیباعثشدهکهگروههای

شدیدترینوجهمیتواندید.ایند
قومیمذهبیعراقازیکدیگرفاصلهبگیرندوبهسمتاقالیممختصخودگرایشیابند .


تحریمومعارضهباروندسیاسیجدید 
عربهایسنی،اززماناستقاللعراقتاسقوطحکومتصدامحسین،دراینکشورهموارهاز
موقعیتممتازوبرتر سیاسیبرخورداربودهاند.آنها ،بهخصوصدر زمان حزببعث،مراتب و
جایگاهباالییدرتقسیمقدرتداشتند؛طوریکهدرارتش،اداراتدولتیوبعدهاحزببعث،
کمکمسایرگروههایقومیومذهبیبهحاشیهراندهشدند.چندمثالکهگویایاینفرایندباشد،

بدینشرحاست:درسال 7391ازمجموع 17مقامدولتی،تنهادونفرعربسنینبودند.درطول
دوران پادشاهی ،هنوز 72درصد مقامات عالیرتبه و 52درصد مقامات پایینتر دولت را کردها
تشکیلمیدادند.درآغازدهه7390سهمنامعلومامامهمیازمقاماتدولتی،اعرابیهودیبودند.

دردههپساز،7323کردهاتنها5درصدمقاماتو79درصدپستهایپایینتردولترادراختیار
داشتند.درسالهای7319تا7325هنوز21درصداعضایفرماندهیمرکزیحزببعث،شیعهبودند.
سهمآنها ،در حدفاصلسالهای 7319تا 7310به  1درصد کاهشیافت (Wimmer, 2003-
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 .)04:115گفتنی است حدفاصل سالهای7310تا 5009قدرت بهطور نامتوازنی مطلقاً در دست
سنیهایعربقرارداشت؛بنابراینطبیعیبودکهباسقوطحزببعثوشخصصدام،بهمنافعاین
گروهخدشهاساسیواردشود .
بافروپاشیرژیمبعثوسقوطصدامحسین،اعرابسنیخودرابزرگترینزیاندیدگان
روندسیاسیجدیدمحسوبمیکنند؛زیرااینسرنگونیباعثشدآنهاازهرمقدرتبهزیرآیند
ایندلیل،آنها

مادیدرحکومتداشتهاند.بنابر

وجایگاهیراازدستبدهندکهطیقرنهایمت
ازدرکفضایجدیدوتطابقخودباآنناتوانبودندوچونجوحاکمخاورمیانهبهنفعآنان
بود،باحکومتجدیدواردمعارضهشدندوخودرازیاندیدهفضایجدیدنشاندادندوگفتمان
سنیها از همان ابتدای سقوط صدام حتی با واژههای «اقلیت» و
جدید را به چالش کشیدند  .
«اکثریت»مخالفتکردندوآنهاراساختهوپرداختهاستعمارواشغالگرانعنوانکردندتاازطریق
آن بتوانند ادعاهای خود مبنی بر پایان دادن به حکومت اقلیت (سنیهای عرب) بر اکثریت
(شیعیانعرب)رادرستجلوهدهندومشروعیتیبرایاعمالخودکسبکنند.همچنینطبقباور
برخیازاهلسنت،کاربردایناصطالحاتبرایاینبودکهمقاومتملتعراقعلیهاشغالرا
زیرسؤالبرندوخالئیراپرکنندکهنیروهایاشغالگرباآنمواجهاند(الرواشدیوآخرون،
 .)3-1:5075
بدینسبب،نگاهسنیهایعرببهاشغالوطرحهایآیندهکشورازهمانابتداسلبیبوده
است و هرگونه طرحی در عراق را طرحی امریکایی -صفوی دانستهاند .آنها به هر برنامه
اند؛دربرابرروندسیاسیمقاومتمیکنند.بهاین

سازیوملتسازیبادیدهتردیدنگریسته

دول 
ت
دهندودرهمینراستابهسخنانبوشاستنادمیکنندکهجنگ

مقاومتخود،بُعدیمذهبیمی
دانست.آنهاهمچنینشیعیانراهمپیمانانامریکاییهامیدانندوحتی

عراقراجنگیصلیبیمی
اهللسیستانیرامتهممیکنندکهمقاومتدربرابرامریکاییهارامنعکردهاست(الرواشدیو


آیت
آخرون .)700-33 :5075 ،موضوعهایی که کامالً ساختگی بوده و بیشتر برای ایجاد فتنه بین
ازایندروغها

شیعیانوسنیهامطرحشدهاست.درحالیکهدفترآیتاهللسیستانیدربارهبسیاری
دیدگاههای سیاسیاجتماعی آیتاهلل

هشدار داده است و حتی کتابی در همین زمینه با عنوان «
سیستانی در مسائل عراق» منتشر شده که جهت جلوگیری از تحریفات سخنان و فتاوی ایشان
است؛ حتی وی به صراحت با حضور درازمدت نیروهای ائتالف در عراق مخالفت کردند
)وهیچگاهفتواییمبنیبراجازهوعدممقاومتازایشانصادرنشدهوحتی

(الخفاف59:7935،
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تلویحاًازمقاومتدربرابرنیروهایاشغالگرحمایتکردهاست.ایشاندرپاسخبه استفتائیمبنی
برنحوهتعاملبانیروهایاشغالگردرعراق،عنوانداشتهاست«:تغییررژیمستمگربهوسیلهتهاجم
نظامیواشغالوبهواسط،فجایعیکهاشغالگرانآفریدند،مطمئناًآنچیزینبودکهمادرپیآن
بیتردید،دربارهنیتآنهانگرانیم»(فردانیوز .)7931،
بودیم.ما 
ساختارسیاسیدموکراتیکدرکشورعراقکهباعثکاهشنقشواثرگذاریسنیهاشدهو

در مقابل به افزایش نقش اکراد و محوریت بخشیدن به شیعیان منجر شده است ،باعث شد تا
معارضهباساختاروروندسیاسیجدیدبهیکیازگزینههایمهماهلسنتدرفضایسیاسی
دورهپس ازصدامتبدیل شود.اینرویکردوکنشسیاسی اهلسنتکهتحتتأثیر شرایط
سیاسیحاکمبرعراقبودهاست،دربرخیدورههارویکردمحوریاهلسنتبودهودربرخی
هابهگزینههایجایگزینرویآوردهاند.در

رنگترشدهاستودرعوضآن،سنی
دورههاکم 
سالهایاولیهپسازسقوطحکومتصدامکههنوزپایههاینظامسیاسیجدیدتثبیتنشدهبود،

تحریمومعارضه،اصلیترینرویکرداهلسنتدرعراقبود؛امااینگزینه،دردورههایبعدبه
رویکردیحاشیهایتبدیلشد .

معارضهاهلسنتباساختاروروندسیاسیدموکراتیکدرعراق،دوجنبهاصلیداشتهاست:
نخستمعارضه وتحریمسیاسی است که درواقع ،شاملمخالفتباروندسیاسیبا ابزارهای
انعتازمشروعیتیابینظامسیاسیجدیدمیشود.دوممعارضهنظامیو

مردمیوسیاسیومم
انجاماقداماتمختلفمسلحانهکهبرایمقابلهباتثبیتساختارجدیدومواجهساختنآنبامسائل
ومشکالتنظامیوامنیتیبودهاست.اینمعارضهسیاسیونظامیباساختارسیاسیجدیددر
عراقبهرغمفرازوفرودهاتداومداشتهوطرفدارانخاصخودراداشتهاست.معارضهسیاسیبا
ساختاروروندسیاسیجدید ،درمسائلمختلفیبروزیافتکهبرخیازمهمترینآنهابهاین
عبارتاست:تشکیلشورایحکومتی،رویکرددولتموقتائتالف،تحریمانتخابات،مخالفت
با قانون اساسی ،مخالفت با نظام فدرالی و مجادله بر سر هویت عربی عراق .همچنین معارضه
نظامیباساختارسیاسیجدیددرقالبهایمختلفیازجملهاقداماتتروریستیومقابلهنظامی

ظاهرشدهاست .
از اولین معارضههای سیاسی اهل سنت ،اعتراض به «شورای حکومتی عراق»7بود .اعتراض
اصلیسنیهایعرب،خارجازبحثاشغال،بهتعداداعضایحاضردراینشورابود؛چراکهاز
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بین52نفریکهانتخابشدهبودند،سهمسنیهاتنها2نفربود(شیعیان79نفر،کردهایسنی2نفر،
آشوریها و مسیحیها یک نفر و ترکمنها یک نفر) (2004

 .)Otterman,عربهای سنی،

نمایندگانعربسنیحاضردراینشورارانمایندهخودنمیدانستند.آنهابهسرنخهاییرسیده
بودندکهشیعیانوکردهامیخواهندبااستفادهازتحوالتجدید،کاریکنندکهآنهاجایگاهو

سهمخویشرادرحکومتازدستبدهند؛هرچنداینجایگاهوسهمباسقوطصدامبرای
همیشهازمیانرفتهبود(الزبیدی،العبادیوالسعدون .)711:7931،
از موارد دیگری که در همان ابتدا ،سنیها را برآشفت ،اتخاذ دو تصمیم دولت موقت
ائتالف7بود:اولاینکهاعضایحزببعثراازتصدیپستهایدولتیمحرومساخت(اصطالحاً
ودرتصمیمدوم،ارتشوسرویسهایامنیتیعراقرامنحلساخت.موضوع

کنیبعث)

ریشه
اخیرموجبشکلگیریصدهاهزاردشمنومخالفعلیهائتالفجدیدشد .

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


نخست
عراقبهشدتازترکیبنخبگانسیاسیحاکمناراضیبودند(.)Katzman and Humud, 2016: 3
دولت موقت باید طبق برنامه نوشته شده در قانون اجرایی موقت ،زمینه الزم را برای انتخابات
سراسری  90ژانویه ( 5002مجلس موقت) آماده میکرد و با انتخاب دولت جدید انتقالی کنار
میرفت .دیدگاههای متفاوتی در مورد این انتخابات وجود داشت .سنیها مخالف برگزاری

انتخابات،اماشیعیانوکردهاموافقبرگزاریآنبودند(قاسمی)727-722:7939،؛بنابراین،سران
سیاسیودینیاهلسنت،خواهانتحریمانتخاباتشدندواکثرسنیهادرانتخاباتشرکتنکردند؛
امادرادامهازاینکارخودپشیمانشدند؛زیراتحریمانتخاباتباعثشدکهتقریباًآنانازمشارکت
درساختارحکومتجدیدعراقکنارگذاشتهشوند.نتایجانتخاباتپارلمانانتقالینشانازبرتری
طایفهایبرسایرطوایفداشتکهاینبرتریبرایسنیهاهراسبیشتریایجادکرد؛آنهاشاهد

صعودشیعیاندرارکانقدرتبودند(الزبیدی،العبادیوالسعدون .)732:7931،
اعرابسنی،درانتخاباتمجلسملیانتقالینیزازورودبهروندسیاسیاجتنابوانتخاباترا
تحریمکردند.باوجودحضورنیافتننمایندگانسنیدرمجمعملی،افرادیازاینگروهبرای
شرکتدرکمیتهتدوینقانوناساسیگزینششدند.پسازتدوینقانوناساسی،اکثرگروههای
سنی،خواستاردادنرأیمنفیبهآندرهمهپرسیشدند؛تنهاحزباسالمی،بهعنوانگروهیاز

)1. The Coalition Provisional Authority (CPA
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سنیها با رأی مثبت به قانون اساسی (به شرط اعمال اصالحات در آینده) ،به دنبال گسترش

مشارکتخودرادرروندسیاسیبود.7تا اینزمان،رویکرداکثریتاعرابسنی،خودداریاز
هایشورشیواقداماتخشونتآمیزبرضد


مشارکتدرروندسیاسیوحمایتازایجادگروه
نیروهایامریکاییودولتعراقرا شاملمیشد(

Al-Bayan Center Publications Series 7,

 .)2016: 17
پرسیقانوناساسی،استانهایبااکثریتسنیبهشدتمخالفتصویبقانوناساسی


درهمه
گونهای که در استان صالحالدین با  37درصد و در استان األنبار با  31درصد آرا،
بودند؛ به 
مخالفتخودراباقانوناساسیاعالمداشتند؛اماباهمهایناوضاع،قانوناساسیتأییدشد،زیرا
درصداستانراتشکیلمیدادند.لذا،ایناستانقانون

عربهایسنیدراستاننینوافقطحدود10
هابرایبهبنبست

اساسیرابا 21درصدرأیمخالفردکردکهکمترازدوسومیبودکهآن
کشاندنکاملقانوناساسیالزمداشتند(گالبرایت .)519-513:5001،
مسئلهمهمدیگریکهدررویکردمعارضهسیاسیاهلسنتوجوددارد،مخالفتآنهابانظام
فدرالیاست.اینمخالفتبهمفهومنبودِتوافقباجنبهمهمیازنظامسیاسیحاکمدرعراقاست
کهدرابتدایدورهپسازصدام،بهشکلیجدیوکالنازسویتمامگروههایاهلسنت
مطرحشد.درحالیکهکردهاطراحومدافععراقفدرالیبودندوشیعیاننیزبهایجادمنطقه
کردند،اهلسنت،بااینموضوعبهشدتمخالفبودند( Jawad,


فدرالیشیعهدرجنوبفکرمی

.)2013: 12دلیلاعرابسنی،برایمخالفتشاناینبودکهقانوناساسیجدیدنوعیفدرالیسمرا
تحمیلمیکندکهمیتواندکشوررابهتجزیهبکشاند؛نهفقطاکرادممکناستبهسمتتجزیه

پیشروندوازعراقجداشوند،بلکهدرنُهاستانجنوبینیزمنطقهایتحتاستیالیشیعیانبه
هایسنیرادرمنطقهایمحصورخواهندساختکهفاقدظرفیتهای

وجودمیآیدوجامعهعرب

ارتباطیمانندبندریامنابعاقتصادیمانندنفتاست .
نکتهمهمدیگرایناستکهمعارضهاهلسنتبانظاموروندسیاسیعراق،بااقداماتنظامی
ومسلحانهنیزهمراهبودهاست.بهعبارتدیگر،اهلسنتعراقبرایمعارضهومقابلهبانظام
سیاسیجدیدصرفاًبهکنشهایسیاسیاکتفانکردهوبرایناکامساختنتجربهسیاسیجدیدبه
معارضهمسلحانهنیزمبادرتورزیدهاست.درهمینراستا،تشکیلگروههایمسلحمتعدد،در
شایدمهمترینتعدیلواصالحدرماده 710انجامشدهوآمدهکهقانوناساسیباموافقتجمعیتعمومیجدید(پارلمان

.7
برگزیدهمیشود،قابلاصالحوتعدیلاست .

جدید)کهدرانتخاباتپایانسال5002
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آغازشدودرزمانتشکیلداعشوتسلطآنبربخشهایبزرگی

اولینسالهایپساز5009
هاوافراطگرایانتکفیریدوگروهاصلیدرمیان

ازعراقدرسال 5071بهاوجخودرسید.بعثی
اهلسنتهستندکهبرایمقابلهباساختارسیاسیجدیدبهرویکردمعارضهنظامیرویآوردند.
اینگروههانهتنهاباهرگونهمشارکتدرنظامسیاسیحاکممخالفبودند،بلکهاقداماتنظامی
ترینرویکردبرایتغییرساختارقدرتدرعراقمیدانستند(نجات:7931،

وتروریستیرامناسب
گیریهای
تواندرموضع 


هایتندرورامی
هاواحزابسنیازبعثیهاوسلفی

.)17حمایتگ 
روه
کهبسیاریازجریانهایسیاسیسنی،باگرایشسلفینظیرهیئت


آناننیزمشاهدهکرد؛طوری
علمایمسلمین،حزباسالمیرؤسایعشایراهلسنت،جبههگفتوگویملیو...بهکرات

مخالفتخودراباریشهکنیحزببعثاعالمکردند؛حتیهیأتعلمایمسلمینعراقکهجمع
بین علمای برجسته اهل سنت عراق و باالترین قدرت دینی اهل سنت در این کشور هستند،
معتقدنددرعراقتروریسم وجودندارد؛بلکهآنچه وجود داردمقاومتدربرابراشغالگران و
مزدورانآنهاست(الزبیدی،العبادیوالسعدون .)905:7931،
بنابراین،بیشترینحمالتگروههایتندروسنی(بعدهاداعش)درمناطقیازعراقصورت

گرفتهاستکهخاستگاهارتشونیروهایامنیتیبعثیوسرانحاکمیتگذشتهبودهوبهلحاظ
قومیتینیزنوعیهماهنگیوپیوندبینائتالفمعارضانواینمناطقوجودداشتهاست.ساکنان
این مناطق (سنیها) تجربه قدرت و حاکمیت در عراق را طی قرنهای متوالی در ذهن خود
انباشتهاند.بدینسبب،نوعیزمینهاجتماعیبهنفعگروههایتندرووتروریستیبهوجودآمدکه
درپوششمذهب،اکثریتبعثیوکارگزارانومسئوالنرژیمصدامراسازمانداده است.بافت
نشینهموارهبسترمناسبیرابرایرشدگروههایتروریستیفراهم


هایسنی
سنی-بعثیدراستان
نمودهاست.لذاجایشگفتینیستکهبهرغماختالفاتایدئولوژیک،شاهدپیوندمیانداعشو

بعثیها درمواجههبا دولتشیعی عراقباشیم .در اینمناطق ،عشایری که درمیانمردم نفوذ

زیادی دارند ،دو دستهاند :گروهی با داعش و سلفیهای تندرو همسو هستند و گروهی که
مخالفند؛ اما بخش زیادی از عشایر سکوت کردهاند که سکوت آنها یا ناشی از ترس از
گروههایتندروویابهدلیلنارضایتیازدولتمرکزیاست(نجات .)731:7931،


مشارکتدرقدرتسیاسی 
مشارکتدرساختارسیاسیوکسبسهممهمیازقدرتدردورهپسازصداموفضای
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نوینسیاسیعراقیکیدیگرازگزینههاورویکردهایسیاسیاهلسنتبودهاست.توجهجامعه
هایمتفاوت،بافرازونشیبهاییهمراهبودهکهدرسطح


اهلسنتبهاینرویکرد،دردوره
مشارکت آنان در رقابتهای انتخاباتی نمایان شده است .دالیل مختلفی باعث شد به تدریج،
بخشهایقابلتوجهیازاهلسنت،ازگزینهتحریمومعارضهباروندسیاسیبهگزینهمشارکت

درقدرت،سوقپیداکنند.مهمترینعاملتأثیرگذاردراتخاذاینرویکرد،تثبیتساختارسیاسی
راقونتیجهبخشنبودنِرویکردمعارضهسیاسیونظامیباآنبود.همچنینکاهش

جدیددرع
مشارکتاهلسنتباعثکمشدناثرگذاریآنهادرروندهایسیاسیودرنتیجه،متضررشدن
آنها در شرایط فعلی است .عامل مهم دیگر ،تالش دولت ،گروههای سیاسی شیعی و برخی
هابهنقشآفرینیدر

بازیگرانخارجیبرایجلبمشارکتاهلسنتدرقدرتوترغیبآن
روندسیاسیبودهاست .
مشارکتنخبگانسیاسیوجامعهاهلسنتدرروندهایانتخاباتیوسپسبهدستآوردن
برخیمناصبسیاسیوامنیتیواداریدردورههایمختلف،نمودهایاصلیتمایلبخشیازاهل
قدرتبودهاست.همانطورکهگفتهشد،درابتدایدورهپساز

سنتبهگزینهمشارکتدر 
صدام،اهلسنتتمایلچندانیبهمشارکتدرقدرتنداشتند؛امابهتدریج،اینگرایشتغییر
هادرانتخاباتومناصبحکومتی،شکلجدیتریبهخودگرفت.پساز

کردومشارکتآن
برگزاریهمهپرسیقانوناساسیوپساز اینکهعربهایاهلسنتنتوانستندبهاهدافخودو

ردّقانوناساسیدستیابند،سعیکردنددرانتخاباتدسامبر5002بهایناهدافکههمانتغییر
درقانوناساسیبهگونهایدیگربود،دستیابند.زلمایخلیلزاد،سفیروقتامریکادرعراق،به

درقانوناساسیبهزودیشروعمیشودوازآنانخواستدر

عربهایسنیوعدهدادبازنگری
هاییبرایاهلسنتمیفرستادندکهبهآنها


ها،عالئمونشانه

انتخاباتشرکتکنند.امریکایی
توانندتااندازهایرویحمایتامریکا

نشاندهندهمچناندربازیسیاسیشریکهستندومی
حسابکنند(الزبیدی،العبادیوالسعدون .)501:7931،
بنابراین ،بسیاری از جریانهای سیاسی عراق که از معارضه با وضع موجود ،دستاوردی
نداشتند،سعیکردندباپشتیبانیهمسایگانسنیخودبهروندسیاسیموجودواردشوندوازاین
طریقبهاهدافخودبرسند.تعدادیازاحزابسنی نظیرحزباسالمی،مؤتمراهلالعراقو
جبههگفتوگویملیکهازحکومتجعفریوعملکردوزارتکشوربهشدتناراضیبودند،

تصمیمگرفتندتادرانتخاباتدسامبر،بامشارکتیحداکثری،تغییریدررویهجاریایجادکنند.
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ایوبینالمللیخود،گامبهعرصه


گرمیهوادارانمنطقه

ها،باهدفتغییر،وبهپشت
پسسنی
انتخاباتگذاشتند .
بااینکهاهلسنتعراقدرانتخاباتدسامبر5002بهروندسیاسیبرگشت،امااینبازگشت،
گرایانهوسهمخواهیفزایندهدرقدرتانجامشد.هدفدیگرآنها،تالش


بیشترباهدفیطایفه
جدیبرایتشکیلفراکسیونپارلمانیبودتابتوانندازاینطریقمتولیبازنگریدرقانوناساسی
عراق شوند .سنیها در این انتخابات به خواسته خود که تغییر در قانون اساسی و در پی آن
بازگشتبهموقعیتبرترگذشتهبود،دستنیافتنداماتوانستندازنخستوزیریدوبارهابراهیم

جعفریجلوگیریکنند.اهلسنتهمچنانازوضعموجودناراضیوبهدنبالراهیبرایجبران
شکستخودوخروجازاینوضعیتبودند.موضوعیکهمیتوانستتغییریدرجایگاهآنها

ایجاد کند ،انتخابات دورهی بعد یعنی انتخابات پارلمانی  5070بود .گفتنی است در خصوص
نحوهجبران شکست اهلسنت ودستیابیآنها به حقوق حداکثری،دورویهمتفاوتدرمیان
هاییکهبرچارچوبهایجهادیومقاومتتأکیدداشتند،اینگروهها

سنیانوجودداشت؛گروه
به همراه جریانهای سیاسی مانند هیأت علمای مسلمین تأکیدشان بر عدم مشارکت بود و به
باورآنهاهیچطرحیدرسایهاشغالمشروعیتندارد(موضعاینگروههادربخشمعارضهبانظام

سیاسی مورد بررسی قرار گرفت)؛ اما گروههای دیگر مانند جنبش تجدید به رهبری
العیساوی،گفتوگویملیبهریاستصالحالمُطلک

طارقالهاشمی،مجمعآیندهبهرهبریرافع
و...بهدنبالشرکتدرانتخاباتودستیابیبهاهدافخو،ازطریقساختارهایموجودبودند .
انتخاباتپارلمانیمارس،5070مرحله مهمدیگریازروندسیاسیدموکراتیکعراقجدید
بود که با مشارکت باالی اهل سنت همراه شد (2009: 5

 .)Katzman,در این مرحله ،پس از

تصویبقانونانتخابات،تعدادنمایندگاناز 512به 952نمایندهافزایشیافت؛موضوعیکهبا
مخالفتسنیهامواجههشد.آنهامعتقدبودندایناقدامباهدفتضعیفحضوراعرابسنیدر

الدین،نینواودیالیباضرروبیعدالتی


هایانبار،صالح

مجلسصورتپذیرفتهاستواستان
مواجه شدهاند و کرسیهایی برای راضی نگه داشتن کردها به آنها اختصاص یافت که اصالً
استحقاقآنرانداشتند(الرواشدی.)751:5075،طارقالهاشمی باوتویآنخواستاراختصاص
72درصد کل کرسیها به عراقیهای خارج از کشور شد .بارزانی نیز تهدید کرد در صورت
افزایش نیافتنِ کرسیهای سه استان کردنشین ،انتخابات را تحریم میکند .با اصالح قانون
انتخابات مقرر شد عراقیهای خارج از کشور به نامزدهای استانهایی که قبالً در آنجا ساکن
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بودهاندرأیدهند؛تعدادکرسیهایهراستاننیزنسبتبهسال5.3،5002درصدبرایهراستان

افزایشیافت.چالشدیگریکهباعثایجادمناقشاتیدرروندبرگزاریانتخاباتپارلمانیعراق
شد،ممنوعیتشرکت277نامزدانتخاباتازسویهیأتبازخواستوعدالت(بعثیزداییسابق)
بودکهبهدلیلارتباطباحزببعثانجامشد.شخصیتهایمهمیمانندصالحالمُطلک،رهبر
جبههگفتوگویملیعراقوقادرعبیدی،وزیردفاععراق،ازجملهآنهابودند.سرانجامپساز

مناقشاتوگفتوگوهایفراوان،ازجملهسفرجوبایدن،معاونرئیسجمهورامریکابهعراق،

 51نفر از  717نامزدی قادر به شرکت در انتخابات شدند که به ممنوعیت شرکت خود در
انتخاباتاعتراضداشتندوبارأیعالیفدرال ،بامشارکتبقیهاینافراددرانتخابات،بهشرط
بررسیصالحیتآنهاتاپسازبرگزاریانتخابات،موافقتشد.باوجوداین ،اکثراحزاب و
گروهها،اسامیجدیدیراجایگزینافرادممنوعشدهکردهبودند(اسدی .)503:7939،

درمجموع،تثبیتنسبینظامسیاسیجدیددرسال 5070ودرکنارآن،تالشهایمختلف
برای ایجاد فضای مناسب انتخاباتی در این دوره باعث تقویت گرایش اهل سنت به گزینه
مشارکت در قدرت شد .در چنین وضعی ،تالشهای سیاسی اهل سنت که با حمایت برخی
بازیگران خارجی نیز همراه بود ،موجب شکلگیری ائتالف انتخاباتی جدیدی به نام «ائتالف
العراقیه»شد.اینائتالف،شاملنیروهایسیاسیسکوالروعربیوهمچنینگروههایمختلف
اهلسنتبودکهتحترهبریایادعالویقرارداشت.اینسازماندهیوبسیجسیاسیباعثشد
ائتالفالعراقیهبتواند37کرسیبهدستآوردکهبیشترینکرسیهایپارلمانیراشاملمیشدو
خواستار تشکیل دولت شود .در حالی که ائتالف دولت قانون ،تحت رهبری نوری المالکی
33کرسیراکسبکرد.ائتالفملیعراقبهعنواندیگرجریانسیاسیشیعی10کرسیرابه
دستآوردوکردهانیزبهرتبهچهارمدستیافتند( .)Derby, Cordesman and Burke, 2010
روند تشکیل دولت دوم عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ،5070بسیار طوالنی و
پیچیده بود و بیشاز نهماه به طول انجامید؛اماسرانجامپسازنشستاربیلو با توافقتمام
هایپیروز،دولتائتالفیبهنخستوزیریمالکیتشکیلشد.درانتخابات،5070بااینکه


گروه
سنیهادرائتالفالعراقیهبیشترینتعدادکرسیها رابهدستآوردندوموفقیتسیاسیمهمی

برایآنهامحسوبمیشد؛اماآنهادرنهایتاحساسشکستکردندونتوانستندبهعنوانائتالف
پیروزانتخاباتیتشکیلدولتدهند؛چوندردورهپسازانتخابات،دادگاهعالیفدرالاعالم
کردفراکسیوناکثریتپارلمانی،حقتشکیلدولتراداردوبرایناساسبودکهباائتالف
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العراقیه و ائتالف ملی و پیوستن کردها ،دولت جدید به نخست وزیری مالکی تشکیل شد .با
وجودتعلقگرفتنریاستپارلمانوبرخیمناصبوزارتیبهاهلسنت،سنیهاازاینوضعیت

ناراضیبودندوبهآناعتراضداشتند .
پسازتشکیلدولتائتالفملیبامشارکتتمامگروههایشیعیسنیوکرد،روندسیاسی

عراقباردیگردرسال5075دچارمشکلهایجدیشد.اینمشکلهاحولدوموضوعاختالف
هایسنیوالعراقیهواختالف کردهایعراقباایندولتبود


دولتشیعینوریمالکیباگروه
کهپسازخروجنیروهایامریکاییبسیاربرجستهشدوروندسیاسیاینکشوررامتأثرساخت.
دراینمیان،تحتتعقیبقراردادنطارقالهاشمی،معاونسنیمذهبرئیسجمهوریوقت

عراق،توسطدولتبهاتهامحمایتهاواقداماتتروریستیوهمچنینتشدیدانتقاداتازنوری

مالکیبهدلیلعدمتشکیلشورایعالیسیاستهایراهبردیبراساستوافقنامهاربیلوسایر
سیاستهایویوتعییننشدنوزرایامنیتیازجملهدالیلاصلیگسترشمنازعاتشیعهوسنی
دردورهدولتدوممالکیبود(اسدی .)570-503:7939،
هر چند مشارکت تدریجی و فزاینده سنیهای عراق در روند سیاسی نوین در انتخابات
هایستیزهجویمخالف و

پارلمانی 5070وپساز آننمودیافت وبهتدریج حمایتاز گ 
روه
القاعدهدرمیانآنانکاهشیافت؛امادردورهدومنخستوزیریمالکیرفتهرفتهاتفاقاتیبه

وقوعپیوستکه تنشهایسیاسیرا بهسمتمنازعاتقومی -مذهبیسوق داد .از جمله در
هایسیاسیبهصورتآزمایشیتوافقکردند«کنفرانسیملی»برگزارشود

مارس5075همهجریان
و امتحانی برای رسیدن به یک راهحل سیاسی پایدار باشد؛ اما چنین کنفرانسی برگزار نشد.
امضاازنمایندگانمجلسجمعآوریکردندتابرضدویدرخواسترأی

منتقدانمالکی 711
عدماعتمادبدهند.جاللطالبانی،رئیسجمهور عراق،درتاریخ70ژوئن 5075اعالمکردتعداد
امضاهای جمعآوری شده برای سلب اعتماد از نخست وزیر ،به حدنصاب نرسیده است تا
درپارلماناعالموبررسیشود( .)Katzman and Humud, 2016: 22-23
جاللطالبانیدر73دسامبر 5075سکتهمغزیکردواینموضوع،باعثحذفویبهعنوان
یکرهبرمیانجیازعرصهسیاسیعراقشد.درپیاینحادثه،رخدادهایسیاسیوامنیتیجدیدی
بهوقوعپیوستکهباعثگسترشتنشهایسیاسیدراینکشوربهخصوصبیناهلسنت و
دولتشد.دوروزبعدازایناتفاق،مالکیبرضدیکیازرهبرانسیاسیاهلسنتاقدامکردو
رافعالعیساوی،وزیرداراییودهنفرازمحافظانویرابهاتهامدستداشتندراقداماتتروریستی
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بازداشتکرد.العیساویبههمراهتعدادیازرهبرانسنیبهاستانانباررفتوتجمعهاییعلیهمالکی
نشینومناطقسنینشینبغدادبهراهانداخت.معترضان خواستار

درچندیناستانوشهرهایسنی
آزادیزندانیان،لغوقوانینضدتروریستی،اصالحیاپایاندادنبهقوانینبعثیزداییوبهبودخدمات
دولتیدراینمناطقشدند( .)Katzman and Humud, 2016: 23
برایناساسبودکهعراق،دردولتدوممالکی،شاهدگسترشنارضایتیهاواعتراضات
مردمی در میان اهل سنت بود که برای مدتی طوالنی ادامه یافت .در این اعتراضات،
درخواستهایمختلفسیاسیواقتصادیواجتماعیاهلسنتمطرحشدوایناعتراضاتبه
عنوانوجهجدیدیازکنشسیاسیسنیهامطرحشدند.معترضین،حذفقانونبعثیزداییولغو

بخشیازقانونمبارزهباتروریسم،آزادیزندانیانسیاسیوبرخیدرخواستهایاقتصادیرا
سازدرگیریهاینظامیوامنیتیبینبخشیازاهلسنتو

مطرحمیکردند.ایناعتراضهازمینه
دولتعراقشدو درنهایت ،نفوذوتسلطداعشبربخشهایمهمیازمناطق سنینشیندر
سال5071رادرپیداشت .
درحالیکهاهلسنتباانسجاموانگیزهقویدرانتخاباتپارلمانی 5070شرکتکردند؛اما

انتخاباتپارلمانی  5071فضایمتفاوتیرانشانداد.از جملهتمایزات این انتخابات با انتخابات
ملیگرای
 5070و،5002نحوه حضور احزاب و گروههای اهل سنت و جریانهایسکوالر و  
عراقیبود.بهنظرمیرسداهلسنتعراقدرهردورهوضعیتمتفاوتیداشتهاست؛ازتحریمتا
بیانسجام.رخدادها و تحوالت صورت گرفته در 1سال منتهیبه
شرکت منسجم و نهایتاً حضور  
انتخابات5071باعثشدهبودتابخشقابلتوجهیازسنیهاکهدرانتخابات5070شرکتکرده
بودند،باناامیدیازوقوعتغییراتوبهبودجایگاهخود،بهصفتحریمیهایامرددینشرکتدر
انتخابات وارد شوند (پشنگ .)7939 ،فضای تنشآمیز دوره دوم حکومت مالکی و تنشها و
درگیریهادراستانانبارومستثنیشدنمناطقیمانندفلوجهازانتخاباتدرکنارتکثرگروههای

سیاسیسنی،همگینشانگرکمرنگشدنگزینهمشارکتدرقدرتدر میاناهلسنتعراق
بودهاست .
سنیها باوجود شرکت در قدرت سیاسی ،هموارهدرقبال ساختار قدرت رویکرد انتقادی

داشتهاند؛چون آنها بهداشتن سهم متناسب با جمعیت خوددرقدرت راضی نیستند و خواستار

نمیپذیرند.
فزونطلبانهراشیعیان 
سهمخواهی 
سهممتوازنباشیعیاندرساختارسیاسیهستند.این 
تصور سنیها از رفتار سیاسی و طائفی و مدیریت نامناسب حکومت از سوی شیعیان در کنار
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قدرتونیزفاصلهگیریازموقعیتممتازگذشته،باعث

فقدانموفقیتدرکسبسهمبیشتریاز
هایتصمیمگیری

ناامیدی نسبی سنیها از قدرت مرکزی شده است .همچنیناهلسنتبهرویه
جانبهگراییدر
درمسائلکالنعراقاعتراض دارند وهمواره رهبرانشیعی رابهتفرد ویک 
هامتهممیکنند .

تصمیمگیری


گرایشبهخودگردانیمحلیوایجاداقلیمسنی 
باوجودمخالفتاساسیواولیهتمامیسنیهایعراقباموضوعفدرالیسمدراینکشور،از
اواخر سال 5070برخی سیاستمداران و گروههای سنی عراق مواضعی جدید اتخاذ کردند و
خواستارایجادمنطقه فدرالی سنی درمناطقمرکزیاین کشورشدند.اینمواضع تاحدیاز
تداومبرتریشیعیاندرساختارقدرتوکاهشامیدواریاهلسنتبرایبازگشتبهشرایط
سیاسیگذشتهناشیشدهاست.باوجوداین،هنوزتمامسنیهابرلزومایجادفدرالیسمسنیتأکید
نمیکنند ونگرانیهاییازخطرهایفدرالی شدن عراقدارند (اسدی.)731 :7939،بر اساس

قانون اساسی عراق یک استان یا بیشتر ،حقایجاد منطقه (اقلیم)فدرالی را دارند.این اقدام باید
یکسوم از اعضای شورای هر استان،یا 70درصد از
همهپرسی انجام شود.بایدحداقل  
پس از  
همهپرسیو ایجاد رفراندومتقاضایی
افراد واجد شرایط رأی دادن در هر استان برای برگزاری  
ارائه کنند .در صورتی که در رفراندوم ،اکثریت هر استان یا استانهای متقاضی ایجاد منطقه
فدرالیرأیموافقداشتهباشد،منطقهفدرالیجدیدایجادخواهدشد .
همانطورکهگفتهشد،باناکامیسیاسیسنیهادرسهمخواهیخود،بهتدریجازاواخرسال

 5075شعارهای ایجاد اقلیم در استانهای سنینشین شنیده میشد؛ هرچند عدهای با این شعار
مخالفبودند؛زیراآنراسرآغازتجزیهعراقمیدانستند.دردورهدوممالکی،زمزمههایایجاد

تریشنیدهمیشد(.)Sowell, 2014درادامه،اسامه

اقلیمسنی،هماننداقلیمکردستانبهطورجدی
النجیفیباتشکیل«کمیتهعالیهماهنگی»،7متشکلاز79نمایندهمتنفذسنیازششاستان،در
تالش بوده است تا فرایند اقلیم سنی را دنبال نماید (news, 22 November 2015

.)Shafaq

سیاستمدارانسنیوابستهبهاینطیف،همچنیناستداللمیکردندکهتنهاراهتوقفبحرانامنیتی

،سخنگوی

وسیاسیعراقایجادمنطقهایخودمختاربرایسنیهاست.بهگفتهخالدالمفرجی

کمیتهعالیهماهنگی،اعرابسنیقادرنخواهندبودمشکالتشانرابابغدادحلکنند،مگراینکه
1. Higher Coordination Committee
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درمناطقخودشانازخودمختاریواستقاللبرخوردارباشند.گفتهمیشود،طرح«اقلیمسنی»را
عدنانالدلیمی،ازمتنفذانسنی،بسطدادهاستکهشاملپنجاستاننینوا،انبار،صالحالدین،
دیالی و بغداد خواهد بود (2016

)Al-Salhy,؛ موضوعی که چندان با واقعیت سیاسی موجود

همخوانینداردودستیابیبهآنبادشواریهاوموانعبسیاریهمراهاست؛پسخواستهواقعیتر
هاپیگیریاقلیمهایاستانیاست .

برخیسنی
فضایپیشازانتخابات،5071حالوهوایاهلسنترااینگونهبازگومیکندکهدرحال
فاصله گرفتن از روند سیاسی موجود هستند .وضعیت سیاسی عراق قبل از انتخابات حالت
ومرجگونهوپیچیدهایبهخودگرفتهبود؛تحوالتیمانندپیشرویداعشبهسمتموصل،
هرج 

کرکوک،صالحالدین،انباروبغدادیکباردیگرتمایزاتقومیومذهبیرادرکانونسیاست

عراققرار دادهبود؛بنابراینامنیتوهویتمحلی،زمینهاصلیانتخابات5071بود؛موضوعیکه
اولویتهادرراستایوحدتقومیفرقهای

بافضایانتخابات5070تضادداشت.درانتخابات5070
خواهیهایگذشتهبینسهبلوکاصلی،یعنیشیعیان


هایپیشازانتخابات،سهم
بود.درائتالف
وسنیهاوکردها،دوبارهمتبلورشدهوفضابهجایوحدتبهسمترقابتدرحرکتبود( Ali,

.)2014: 4بهانتخاباتملی 90آوریل 5071بهعنواندستاوردمهمیدرجهتمعکوسکردن
شد؛پسبهرأیدهندگان


هایسیاسیموجوددرعراقنگریستهمی
فعالیتهایتروریستیوتنش
سنی فرصتی داده میشد تا خشونت افراطگرایان سنی را رد کنند؛ اما تکثر درونی گروههای
سیاسیسنیواطمیناننداشتنِمردم،وضعیتمتفاوتیرانشانمیداد.براینمبنابودکهمهمترین
فهرستسنیهادراینانتخابات29،کرسیراکسبکردکهبسیارکمتراز35کرسیسال5070

درقالبائتالفالعراقیهبود( .)See: Associated Press, 2014
باتوجهبهناکامیهایدولتنوریمالکیواتهاماتیکهدرخصوصرفتارنامناسببااهلسنت

شد،نخستوزیریحیدرالعبادیفرصتجدیدیبرایبهبودروابطاهلسنتبا

بهویواردمی
حکومتوکاهشتمایالتواگرایانهآنانمحسوبمیشد.هرچندالعبادیتوانستتاحدیبه
کاهشتنشهایرهبرانسنیبابغدادکمککندوتصویردولتمرکزیرانزدسنیهاتاحدی
تعدیلنماید؛امافضایسیاسی-امنیتیخاصعراق،همچنانمانعیبرایتغییراساسیرویکرداهل
سنتتلقیمیشد.دولتعبادیدرهمانابتدابامعضالتبسیاریازجملهحضورداعشدربسیاری
ازمناطقعراق،مشکالتقومیمذهبی،مسائلامنیتی،فسادمالی،سقوطقیمتنفتونظایراینها

نویستشکیلگاردملی،تأملتر


مواجهشد.ازاینمیان،درگیریبرسرقانونحشدالشعبیوپیش
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بیشتری را الزم دارد .با وجود مخالفتها ،پارلمان عراق پس از ماهها رایزنی و مباحثه در بین
گروههای سیاسی ،سرانجام طرح پیوستن حشدالشعبیبه مجموعه نیروهای امنیتی و نظامی عراق را
تصویبوآنرابهقانونتبدیلکرد.اینقانونازسویاکثریتاحزابوجریانهایشیعیحمایت
رأیگیریراتحریمکردند
شد؛امادرمقابل،برخیگروههایاهلسنتپارلمان،حضوردرجلسه 
یابه اینطرح رأیندادند(شیعهنیوز1،آذر«.)7932اسامهنجیفی»،رئیسائتالف«نیروهایملی»و
معاونرئیسجمهور،ادعاکردتصویب طرحقانونحشدالشعبی به روند سیاسی آسیبخواهد
بزرگترینگروهاهلسنت

رساند(الجزیره51،نوفمبر.)5071همچنینائتالف«نیروهایملی»که
پارلمانعراقمحسوبمیشود،اعالمنمودتصویباینطرح،بهمثابهخنجریبهبدنه«حضورهمه
گروهها»استوتهدیدکرددربرابراینطرح،بهدادگاهفدرالعراقشکایتخواهدکرد؛چراکه
اینطرحباقانوناساسیدرتضاداست(شیعهنیوز1،آذر .)7932
هایاساسیایاستکهعبادیباآنروبهرواست؛زیرا

موضوعتعاملباسنیها،ازچالش
مشکالتعدیدهایدرخصوصبازداشترهبرانسنیدردورهدومنوریمالکیایجادشدهبود.

عبادی تالش کرد روابط با اعراب سنی را بهبود بخشد؛ اما بهبود تعامل به تصویب قوانین و
هایفرقهاینیازدارد.براینمونه،عبادیدرهمینزمینهودرقانون


اقداماتیبرایترمیمتنش
گارد ملی (الحرس الوطنی) ،سازوکاری را پیشنهاد داد که به موجب دستگاههای امنیتی،
غیرمتمرکزخواهندشدوجنگجویانمحلیسنیرابرمیانگیزدتاامنیتمناطقخودشانراحفظ
کنند؛ به این صورت که به آنها تضمینهای دولتی و نظام دستمزدی پایدار داده شود (Al-

.)Qarawee, 2016: 5اینقانونبههراستانیامکانتشکیلنیروهایمسلحویژهخودشرامیدهد؛
نطقهای
موضوعیکهجنجالزیادیدرمیاناحزابعراقیوحتیکشورهایمنطقهایوفرام 

ایجادکرد .
ایجاد نیروهای گارد ملی با مخالفت جدی نیروهای سیاسی شیعه مواجه شد؛ از جمله این
بیانیهای اظهار داشت«:هدف از اجرای این
مخالفتها فراکسیون بدر بودکه در پارلمانو در  
استانهایی است که در معرض
طرح ،ضربه زدن به وحدت عراق و تشکیل نیرو برای مناطق و  
تجزیه و تقسیم قرار دارند» (ساسانیان.)7931،اینمخالفتها عمدتاً بر سر فرایند عضوگیری،
رهبری ،هدایت و همچنین مکان مأموریت گاردهای استانی است .به عبارتی ،شکلگیری
سرنوشتساز میتواند نتیجهای

نیروهای نظامی استانی در قالب گارد ملی در لحظات بحرانی و 
پیشنویس طرح گارد
بروناستانی در  
معکوس بدهد.فرایند عضوگیریو رهبری و عملیاتهای  
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پیشنویس ،امکان
مسئلهساز است و به نظر میرسد تصویب این طرح بدون تغییر اساسی در  
ملی  
میسازد .
استانهایسنیبیشترازقبلفراهم 
نفوذومداخلهخارجیرادر 
تالش برای تشکیل نیروهای گارد ملی ،در واقع ،نمود عینی گرایش اهل سنت به کسب
سطحیازخودمختاریدرمناطقخودتلقیمیشود.دراینمیان،استاننینواوخاندانالنجیفیبه
عنوانبخشپیشروایجاداقلیمسنیاستانیمحسوبمیشودکهتحرکاتینیزازخودبروزداده
است؛ازجملهاستاندارسابقنینوا«،اثیل النجیفی»،نیروی نظامی مخصوص بهایناستانرا بهنام
«حشدالوطنی»(بسیجملی)تشکیلداد(نک:ولدبیگی.)7932،بااینحال،بحثتشکیلاقلیمدر
میاناهلسنتموافقانومخالفانیدارد؛هیئت علمای مسلمین عراق ،حزب بعث ،جریانهای
ترینمخالفانآنهستند.هرکدامازاینگروههاو

تکفیریو علمای دینی اهل سنتازاصلی
هاباتوجیهخاصخود،مخالفتخودراابرازداشتهاند؛مثالًرهبران هیأت علمای مسلمین

جریان
معتقدند عراق متعلق به اهل سنت است و فرزندان و نمایندگان واقعی عراق ،سنیهاهستند؛ زیرا
میدهندیااینکههدفحزببعثعراقبازگشتبهقدرتو
اکثریت عراق را اهلسنتتشکیل 
نهاییجریانهای

کنترل بغداد استتااینکهخواهاناقلیمیاتجزیهعراقباشد.همچنینهدف
بهرهگیری
جریانها حتی خواستار 

تکفیری نهتنهاتجزیه عراق یا ایجاد اقلیم سنی نیست ،بلکه این
بودهاند (اسدی،
اسالمیای فراتر از عراق کنونی 

از بستر جغرافیایی عراق برای ایجاد خالفت
 .)71-72:7931
بااینکهایجاداقلیمیامنطقهفدرال(بااختیاراتمشخص)طبققانوناساسیپذیرفتهشدهاست؛
اماتشکیلاقلیمبراساسخطوطمذهبیدرقلبعراقبههمراهایجادارتشسنی،گزینهایاستکه
میتواند دشواریهای زیادی را با خود به همراه داشته باشد .همانطور که گفته شد ،پس از
انتخابات،5070بهدلیلاینکهاعراباهلسنتنتوانستندبهخواستههایخودجامهعملبپوشانندو
تحتتأثیرفضایجدیدواشغالبخشیازعراقبهوسیلهگروههایتروریستینظیرداعش،گروهی

ازآنهاازروندسیاسیموجودفاصلهگرفتندوزمزمههاییمبنیبرتشکیلاقلیمیااقالیمجدیدسر
دادند؛بنابراین،ایندیدگاهمطرحشدکهسنیهایعراقبهدنبالاینهستندکهپسازشکست
داعشدرعراقوبازپسگیریموصل،جهتایجاداقلیمسنیدرعراقاقدامکنند.باوجودتعدد
دیدگاههادرخصوصایجاداقلیمیااقالیمسنی،اینموضوعازسویبخشیازرهبرانسنیدر

ازآنها،بردفاعبعضیبازیگرانمنطقهای،

ایمطرحاستوازسویبرخی 

سطوحسیاسییاقبیله
مانندعربستانوترکیه،ازایجاداقالیمسنینیزتأکیدمیشود(المانیتور .)5071،
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گرایش موافقان ایده ایجاد اقلیم یا اقالیم سنی از دو مؤلفهسیاسی عمده داخلی متأثر بوده است:
شکلگیری

نخست ،نارضایتیها و انتقادهای معطوف به دولت مرکزی و سیاستهای بغداد؛ دوم،
الگوی سیاسینسبتاًموفقی به نام اقلیم کردی در شمال عراق؛اماتفاوتیکهبینایدهتشکیلاقلیمدر
میانمحافلسنیواقلیمکردستانوجودداردایناستکهگرایشاهلسنتبهگزینهاقلیمیااقالیم
سنی ،برخالف اکراد ،تحت تأثیر بسترهای قومی و مذهبی یا فرهنگی و هویتی واگرایانه یا
جداییطلبانهقرارندارد.درواقع،اهلسنتایجاداقلیمرابهعنوانگامیبرایجداییازعراقتلقی
نکردهاست ،بلکه آن را به عنوان واکنشی سیاسی در برابر ساختار قدرت حاکم و رویکرد سیاسی
حکومت در بغداد قلمداد میکند؛ بنابراین ایده اقلیم سنی عمدتاً به عنوان واکنشی در برابر
مجموعهایازشرایطسیاسیورویکردهایحکومتیمحسوبمیشود(اسدی .)71:7931،
رسدنتیجهبخشنبودنِرویکردتحریمومعارضه،فقدانتوانالزمبرای


درمجموعبهنظرمی
تغییرنظامسیاسیودرپیآن،نارضایتیازسهمسنیهاازقدرت،عواملاساسیگرایشبهگزینه
اقلیم سنی است.همچنین الگوی اقلیم کردی ،یعنی خودمختاری محلی ،همزمان با مشارکت در
مطالبهای
قدرت ،عامل مهمی برای حرکت به سمت این گزینه است .گفتنیاستاقلیم سنی  ،
نیست.نجیفیها در نینوا اصلیترین مدعیآن هستند .مابقی جریانهااقلیمسنی رارد

عمومی 
تفاوتهای فرهنگی مناطق سنی

نمیکنند؛اما تأکیدی جدی نیز بر آن ندارند .موانع جغرافیایی ،

ضعفهاینظامیوفقدانظرفیتهایاقتصادی،موانعمهمبرسرراه تشکیلاقلیم سنی

مختلف،
واحدند.ناگفتهنماندتابهامروزفراکسیوناهلسنتمجلسعراق،بهدلیلمشکالتمذکورونیز
سهمقدرتسیاسیضعیفشانپسازسقوطصدام،نتوانستهتشکیلاقلیمسنیرادستورکارخود
قراردهدوبهسرانجاممطلوببرساند .
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گزینههایسیاسیاهلسنتعراق




(دردورهپسازسقوطصدام،روندسیاسیجدید)







 تحتتأثیرذهنیتتاریخیسلطهگرا؛

نتیجهبخشنبودنِرویکردمعارضهو

-

درشوکازدستدادنموقعیتممتاز
 -

تحریم؛
-تثبیتنسبیساختارجدیددرعراق؛ 

گذشته؛ 



ایوفرامنطقهای


هایمنطقه

حمایتقدرت
-

-شناختنداشتنازوزنوجایگاهعددی

خود؛ 

ازمشارکتآناندرروندسیاسیجدید؛ 

دستدانستنشیعیانباآمریکاییها

 هم 

حمایتدولتوگروههایسیاسی(شیعه)

وترغیبآنانبهمشارکت؛ 

دراشغالعراق؛ 



-بهدستآوردنبرخیازمناصبسیاسیو

-ترسازنفوذایراندربینشیعیانو


تضعیفهویتعربیعراق؛ 

امنیتیواداریتوسطسنیها؛ 


سیاستبعثیزدایی(تعبیربهسنیزدایی

 -

و ....

شد)؛ 

و ....




اتخاذرویکردمشارکتدرقدرتسیاسی


اتخاذرویکردتحریمومعارضه




خواهیخود،


هادرسهم

ناکامیسنی
-



پسازانتخابات(0202سهمخواهی



متوازنباشیعیان)؛
نارضایتیازعملکرددولتنوریالمالکی؛ 



-بازداشتبرخیازرهبرانسیاسی



سنیها؛ 





برخوردخشونتآمیزدولتباتظاهرات

درمناطقسنینشین؛ 

-و ....


گرایشبهخودگردانیمحلیوایجاد
اقلیمسنی
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اهلسنتعراقدرزمانحکومتصدامازجایگاهممتازوموقعیتبرتریدرساختارسیاسی
برخوردار بودند؛ اما با سقوط رژیم بعث و شکلگیری روند سیاسی دموکراتیک ،سنیها در
وضعیتمتفاوتیقرارگرفتند.آنهادردورهبعدازسال5009گزینههایسیاسیمتعددیراپیش

روداشتهاندودردورههایمختلف،باتوجهبهفضایسیاسیوامنیتیحاکم،رویکردهایسیاسی

متفاوتیرااتخاذکردهاند.معارضهومخالفتباروندسیاسیومشارکتدرساختارقدرت و

تمایلبهنوعیازخودگردانیمحلیمانندایجاداقلیم،ازجملهاینرویکردهاست.سوابقتاریخی
وذهنیتهایگذشتهاهلسنتمتغیریمهمودائمیدررفتارسیاسیآنهادردورهجدیدبوده
استکهموجبنارضایتیمداومآنهاازتوزیعقدرتدرساختاریدموکراتیکشدهاست.متغیر
مهمدیگر،فضاووضعیتِسیاسیوامنیتیخاصعراقدرهردورهاستکهانتخابگزینههاو
رویکردهایسیاسیاهلسنترابهشدتمتأثرکردهدادهاست.اصلیترینتأثیراینمتغیرهارا
میتواننوسانوناپایداریرویکردهایسیاسیاهلسنتدانست .

سنیهایعراقدرنخستینمرحلهپس ازسال،5009باتوجهبهازدستدادنموقعیتبرتر

گذشتهوباهدفبازگشتبهموقعیتپیشین،معارضهومخالفتسیاسیونظامیباروندسیاسی
هاسعیکردندبابهرهگیریازضعفهایسیاسیوامنیتی


جدیدرادردستورکارقراردادند.آن
حکومتموقت در سالهای نخستپسازصدام ،در جهت تغییرساختار سیاسیاقدام کنند.
هایآنهادرایجادموانعپیشرفتومشروعیتزداییازرونددموکراتیکجدیدوهمچنین

تالش
ایجاد سطحی از بیثباتی سیاسی و امنیتی با موفقیتهایی همراه بود .اما تثبیت تدریجی روند
آن،ازدسترفتنفرصتهایسیاسیپیشرو

سیاسیدموکراتیک،ایجادامنیتنسبیومهمتراز

باعثشدتااهلسنتبهگزینهمشارکتدرقدرتسیاسیسوقپیداکنند.مشارکتگسترده
اهلسنت در انتخاباتپارلمانی 5070وکسب بیشترین تعدادکرسی درقالب ائتالفالعراقیه،
مهمتریننموداینرویکردازسویسنیهابود.باوجوداین ،ناکامیسنیهادرقرارگرفتندر
رأسدولتومشارکتمتوازندرقدرتبههمراهمجموعهتحوالتجدیدبعداز،5077باعث
ایجادتنشهایسیاسیوامنیتینوینیدرروابطاهلسنتبادولتمرکزیعراقشد.اینموضوع
خشهایمهمیازمناطق
گزینه مشارکترانیزبرایاهلسنتکمرنگکرد.تسلطداعشبرب 
اهلسنتومشارکتضعیفونامنسجمسنیهادرانتخابات 5071نشانههایمهمیازناامیدی

اهلسنتازگزینهمشارکتدرقدرتبودهاست .
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بخشیازاهلسنتعراقضمندرکمخاطراتوهزینههایمعارضهوهمچنینناامیدیاز

دستاوردهای مشارکت در قدرت که البته قسمتی از آن به جاهطلبیهای سیاسی رهبران سنی
مربوط میشود ،به سوی گزینه سومی تمایل یافتهاند .این گزینه ،خودگردانی محلی و ایجاد
حاکمیتمحلیدرمناطقاهلسنتاستکهمیتوانددرایجاداقالیمسنینمودیابد.ایجاداقلیم
سنی در مرکز عراق ،عالوه بر فقدان اجماع تمام گروههای سنی ،موانع دیگری نیز دارد که
ساکناند کهعمدتاًفاقد

ترینشانموضوعاقتصادیاست.اعرابسنیبیشتردرمناطقبیابانی
مهم 
منابع اقتصادی مهمی مانند نفت هستند .این وابستگی اقتصادی به بغداد ،مانعی اساسی در هرگونه
عدیگر،مناطقمختلطنشین است کهسدیدربرابر

گرایش به خودگردانیمحلیاست.ازموان
ایجادمناطقخودگردانهستند.سنیهامناطقمشترکزیادیباکردهاوشیعیاندارندکهایجاد

اجماعدرآنمناطقبسیاردشوارخواهدبود .
هرچندشکلدهیبهاقلیمهایسنی،موضوعیمطرحوموردبحثوبررسیدرمحافلسنی

است؛اماهنوزبهگزینهرسمیوهمهجانبهسنیهاتبدیلنشدهاست.اینگزینهدرصورتتحقق،
ضمنحفظارتباطاهلسنتبادولتمرکزی،میتواندظرفیتهایمحلیخاصیرادراختیار

سنیهاقراردهد.امّاازمنظریدیگر،چنینرویکردیممکناستبادستاوردهایاندکوبرخی

خطراتبرایاهلسنتوتمامیتعراقهمراهباشد.بههمینخاطراستکهفقدانگزینهبرترو
اجماعساز و تداوم نوسانات در رویکرد سیاسی سنیها همچنان به عنوان واقعیتی غیرقابل

چشمپوشی درعرصه سیاسیعراقخود رانشانمیدهد.با این حال ،امکاندارد کهپیگیری

موضوعایجاداقلیمیااقالیمسنیبهعنوانکارتبازیمهمیدرراستایگرفتنامتیازهایبیشتراز
بغداداستفادهشود .
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