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  چکیده  
و مذاهب مختلف در صحنه  ها  هویت ،، محل حضور اقوام»کمان اقوام و مذاهب رنگین«مثابه  عراق به 

و  تاثیر جدی دارد  قدرتبافت بر ای که تعدد اقوام و مذاهب، به صورت موزائیکی   اجتماع است؛ به گونه
کند. در حالی که در برخی کشورها، تعدد اقوام و  ـ اجتماعی را در این کشور برجسته می تحوالت سیاسی

ـ  در عراق، موضوع تنوع قومی،تر به نقطه قوت آن کشورها تبدیل شده است مذاهب تحت یک عامل مهم
، دستاویز مداخالت شده »ای جامعه ای ـ قبیله بافت عشیره«مذهبی به سبب وجود بازیگران دخیل متعدد و 

ویژه پس از اشغال  در این کشور سرعت بخشیده است. این وضعیت به» منازعات داخلی«و به قوام و دوام 
   تر شده است. پیچیده» ها بندی سهمیه«ها و تشکیل حکومت در عراق بر مبنای  عراق توسط آمریکایی

های اجتماعی و منازعات داخلی در عراق پس از  که: آیا شکافاساسی در این پژوهش این است   سؤال
یا در همین سطح فعلی باقی خواهد  ، کاهش خواهد یافتآزادی موصل از یوغ داعش تشدید خواهد شد

 پس از حکومت داعش در موصل چه  قومی هویتی و های ماند؟ از سوی دیگر، منازعات و شکاف
ِ
ـ مذهبی

عدی پیدا می
ُ
به ماهیت موضوع پژوهش، این پژوهش از نوع کـاربردی اسـت و بـا شـیوه با توجه  کند؟ ب

های اسنادی، اطالعات میـدانی و  توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده است. اطالعات مورد نیاز هم با روش
  آوری و در تحلیل نیز از روش کیفی استفاده شده است. جمعی، جمع

  واژگان کلیدی 

  ه، سنیعراق، بغداد، داعش، موصل، کرد، شیع
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  مقدمه

  بنـدی کـرد: تـوان در سـه سـطح طبقه های گذشته می منازعات داخلی کشورهای منطقه را طی دهه
ــمکش١ ــات و کش ــومی؛  . منازع ــمکش٢های ق ــات و کش ــذهبی . منازع ــات و ٣و  های م . منازع

قـومی،  -هـویتی های گفتمانی. در برخی کشورها، درگیری و منازعه در دو یا سـه سـطح کشمکش
شود و ترکیبی از این سه سطح مبنای منازعه و خشونت قرار  مذهبی و گفتمانی مشاهده می -هویتی

زنند؟ چرا  هایی علیه یکدیگر دست می و سرزمین به چنین خشونت گیرد؛ اما چرا افراد یک ملت می
شابه، اقـوام، های م رغم سکونت در حوزه فرهنگی و جغرافیایی مشترک و داشتن بسیاری از ویژگی به

کنند؟ چه عامـل قدرتمنـدی بـه  رحمانه دیگران را نابود می نژادها و پیروان ادیان و مذاهب چنین بی
  دهد؟  آنان انگیزه چنین اقدامات دهشتناکی را می

های قومی، نژادی و مذهبی با یکدیگر و رابطه آنها با قدرت مبحث بسـیار مهمـی  ارتباط اقلیت
هایی  مذهبی و گروه ،های نژادی، قومی سی است. بنابراین شناخت گروهشناسی سیا در حوزه جامعه

یکدیگر و نظام  هب نسبت آیند و شناخت آنان های مختلف در جامعه به وجود می که براساس گفتمان
 ها یاری کند. اجتماعی این گروه ـ  تواند ما را در شناخت ماهیت کنش سیاسی سیاسی، می

، محـل حضـور اقـوام و مـذاهب »کمـان اقـوام و مـذاهب رنگین«ه مثابـ عراق به در این میان، 
ای که تعـدد اقـوام و مـذاهب، بافـت قـدرت و تحـوالت   مختلف در صحنه اجتماع است؛ به گونه

کند و به صورت مـوزائیکی اسـت. در حـالی کـه در  ـ اجتماعی را در این کشور برجسته می سیاسی
تر به نقطه قوت آن کشـورها تبـدیل شـده  امل مهمبرخی کشورها، تعدد اقوام و مذاهب تحت یک ع

بافـت «ـ مـذهبی بـه سـبب وجـود بـازیگران دخیـل متعـدد و  است. در عراق، موضوع تنوع قومی
در ایـن » منازعـات داخلـی«، دستاویز مداخالت شده و به قـوام و دوام »ای جامعه ای ـ قبیله عشیره

هـا و تشـکیل  شغال عراق توسط آمریکاییویژه پس از ا کشور سرعت بخشیده است. این وضعیت به
   تر شده است. پیچیده» ها بندی سهمیه«حکومت در عراق بر مبنای 

آورد، همــواره از   کــه بتــوان جامعــه را حــول آن گــرد» بخش در عــراق فقــدان عامــل وحــدت«
هـایی  خواهی سازی عراق پسا صدام بوده و همین عامل، زیاده ـ دولت  های اساسی روند ملت چالش

ردها رقم زده است. البتـه فضـای نـاامنی ناشـی از تقابـل گروه های عرب  را در طیف
ُ
هـای  سنی و ک
هــای زیــادی را بــرای  هــای ســلفی ـ تکفیــری، چالش هــا و جریان مســلح غیرقــانونی ماننــد بعثی
ایجـاد کـرده، هـر چنـد موجـب ایجـاد » ایـن موضـوع  توجـه بـه«سیاستمداران عراقی در راستای 

  ز شده است. هایی نی فرصت
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  گفتمان و شکاف گفتمانی: چارچوب نظری

مان بـه دیگـران اسـت کـه از  های بازنمایی خودمان و جهان های معنایی و شیوه شامل نظام ١گفتمان
داریم، بلکـه  کنیم، بیـان مـی اندیشـیم و بـه آن عمـل مـی طریق آن نه تنها آرزوهای خود و آنچه می

هایمان  وگوهــا و اســتدالل م و آن را در جریــان گفتســازی های شناســایی خویشــتن را می موضــوع
ها و ارتبـاط دادن آن بـا  ها در مدل ریزی داده کنیم. فراگرد تولید یک گفتمان شامل قالب بازتولید می
تـوان بـه  . در تعریفی دیگـر، گفتمـان را می)١٣٩١(شوشی نسب، شود های جدید می شرایط و داده

یافته از مفاهیم که مقاصدی را در عرصه سیاسـی تعقیـب  مای انسجا ساخت و پرداخت ارادی شبکه
شـود،  کند، تعبیر کرد. در واقع، زمانی که مفهوم گفتمان در عرصه سیاسی و اجتماعی مطرح می می

ـ اجتمـاعی بـرای تمهیـد یـک  مقصود از آن، تالش جمعی صاحبان قلم و فکـر و فعـاالن سیاسی
ی و اجتماعی است. گفتمان در معنای عمیـق خـود، های سیاس افکن در عرصه منظومه فکری جاذبه

های عمیق  بندی معنایی، بازتاب شکاف های کالن و صورت پیکرهای کالن معنایی است. این قالب
  .)١٣٩٢(کاشی، و عینی در سطح اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند

یـب هسـتیم. هـای رق های سیاسی جهان شاهد انواع متنوعی از گفتمان در بیشتر کشورها و نظام
المللی نیـز مبنـای تقابـل و تخاصـم قـرار  ای و بین های منطقه تواند حتی در بلوک ها می این گفتمان

توان به عنوان دوران تقابل دو گفتمان رقیبی که در  المللی، دوران جنگ سرد را می گیرد. در سطح بین
نظر گرفـت. در سـطح ملـی نیـز دارانه قرار داشتند، در  مدار مکاتب سوسیالیسم و لیبرالیسم سرمایه

طلب  خواه، اصـالح کار ـ جمهوری های سیاسی و نهادی چون محافظه های رقیبی که شکاف گفتمان
آورنـد، بـه وضـوح قابـل تشـخیص و  گرا ـ سکوالر به وجـود می گرا، چپ ـ راست و اسالم ـ اصول

شـود  ختلفی تقسیم میهای م های مختلف به گروه تمایزند. جامعه براساس گرایش اعضا به گفتمان
بـر ایـن اسـاس آیند.  های رقیب به وجود می اجتماعی بر مبنای گفتمان های این ترتیب، شکاف و به 

هـای  پــارادایمتعـدادی  و " مسـتقر مسـلط و پارادایم قدرت یک " در هر جامعهمی توان گفت که 
  ) ٥٠-٥١:١٣٩٠قدرت ضعیف و حاشیه ای وجود دارد.(ستاری ،تابستان 

کننـد.  های اجتماعی در حقیقت انواع مطالبات اجتماعی را در یک جامعه مشخص می فشکا
گویی مشـخص کنـیم:  توانیم دو نوع مطالبه اجتماعی را از نظر نحوه پاسـخ بندی کلی می در تقسیم

وگو  هایی هستند که تحقق آنهـا بـا گفـت وگوپذیر و دسته دوم، خواسته های گفت دسته اول، خواسته
  . )١٣٧٧(ایوبی، پذیر است ست یا به سختی امکانغیرممکن ا

های اجتمـاعی در طـول زمـان و برحسـب حـوادث و رویـدادهای مختلـف سیاسـی،  شکاف 

                                                                                                                                         
١. Discourse  
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های  شوند. برخـی از آنهـا بـه شـکاف خوش تغییر و تحول می اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دست
نی در طـول زمـان اسـتمرار شوند و این دگرگـو های غیرفعال تبدیل می فعال و برخی دیگر به شکاف

ها براثر دو عامل ساختاری و کنشی از وضعیت فعال به غیرفعـال و بـالعکس تغییـر  یابد. شکاف می
  دهند. وضعیت می

  
  
  
 
  
  
  

هـای اساسـی در سـاختار  شوند که در صورت تغییر، دگرگونی عوامل ساختاری شامل عواملی می
 و بهبـود در معیشـت یل رونق اقتصادی، رفاه اقتصادیای به دل کنند. اگر در جامعه اجتماعی ایجاد می

های غیرفعـال تبـدیل  های اجتماعی فعال موجود در آن به شـکاف به وجود آید، به احتمال زیاد شکاف
های اجتمـاعی غیرفعـال  ای فقر و نابرابری گسـترش یابـد، شـکاف شوند و برعکس، اگر در جامعه می

های اجتمـاعی در  از ایـن رو بـرای درک و فهـم شـکاف شـوند. های اجتماعی فعال می مستعد شکاف
فرهنگـی و تـاریخی، اقتصـادی و سیاسـی  و متغیرهـای جوامع مختلف، بیش از هر چیز باید عوامـل

  .)١٣٨٨(عضدانلو، تأثیرگذار بر روابط اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرند
در سـطوح خـرد شوند، عوامـل کنشـی  برعکس عوامل ساختاری که در سطوح کالن مطرح می

پذیر کند،  آمیزی جامعه کنند. اگر یک نظام اجتماعی بتواند اعضای خود را به طور موفقیت عمل می
پذیری در  کند و برعکس، اگر فرایند جامعه کنش فردی در راستای کاهش شکاف اجتماعی عمل می

مـاعی فعـال های اجت های اجتماعی غیرفعال بـه شـکاف رو شود، شکاف یک جامعه با اختالل روبه
  تبدیل خواهند شد. 

های  بندی شـکاف طور مداوم در حال تغییر، تحول و حرکت است، صورت از آنجا که جامعه به
های  اجتماعی نیز بین دو وضعیت فعال و غیرفعال پیوسته در حـال تغییـر ماهیـت اسـت و شـکاف

تغییـر وضـعیت  اجتماعی برحسب تغییر شرایط اجتماعی از حالت فعال بـه غیرفعـال یـا بـالعکس
  های اجتماعی به میزان تغییرات اجتماعی بستگی دارد. دهند. میزان تغییرات شکاف می

 عوامل ساختاری

 عوامل کنشی

 شکاف غیرفعال شکاف فعال

 عوامل کنشی

 عوامل ساختاری
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دهی رفتار سیاسـی باشـد،  بر این باورند هر شکاف اجتماعی که قادر به شکل ٢و مایر ١بارتولینی
  ای را پشت سر بگذارد: گانه باید مراحل سه

های اساسی شکاف اجتماعی در ساخت اجتماعی  مؤلفهدر این سطح،  ٣. مرحله اول، سطح ساختاری:١
ریشه دارند. در واقع، شکاف اجتماعی باید ویژگی ساختاری داشـته باشـد و در غیـر ایـن صـورت، 

های  های قـومی، مـذهبی و نـژادی از جملـه شـکاف قدرت و نفوذ زیادی نخواهد داشـت. شـکاف
خاصــی خصــلت  د در شــرایطتواننــ های گفتمــانی هــم می اجتمــاعی ســاختاری هســتند. شــکاف

  ساختاری پیدا کنند.
های اجتماعی سـاختارمند در اشـکال مختلـف  در این سطح، شکاف ٤:. مرحله دوم، سطح هنجـاری٢

گاهی متبلور می های ساختاری نتوانند به هویتی مستقل دست  یابند. اگر شکاف شوند و هویت می آ
گاهی و ان های اجتمـاعی  تظار ایجاد کننـد، کماکـان در قالـب شـکافیابند و در بخشی از جامعه آ

  غیرفعال باقی خواهند ماند. 
یـابی و ایجـاد  های اجتمـاعی سـاختارمند پـس از هویت شـکاف ٥. سطح سوم، سطح کالن یا نهـادی:٣

گاهی، باید در قالب نهادها و سازمان ـ اجتماعی درآیند تا بتوانند به عمـل سیاسـی یـا  های سیاسی آ
  دست بزنند.  اجتماعی

 در سـه سـطح 
ً
بنابراین شکاف اجتماعی برای آنکه بتواند رفتار سیاسی را شکل دهد بایـد حتمـا

ساختاری، هنجاری و نهادی متبلور شود؛ در غیر ایـن صـورت، شـکاف اجتمـاعی غیرفعـال بـاقی 
  .)٦٤: ١٣٨٠(بشیریه،  خواهد ماند

  
  

  
  
   

  
 خصـلتی سـ

ً
گیـرد و سـاختار  اختاری بـه خـود میشکاف اجتماعی در سطح ساختاری، صرفا

گاهی نمی اجتماعی بر مبنای آن شکل می گاهی الزم نسبت  گیرد؛ اما موجب آ شود. در صورتی که آ

                                                                                                                                         
١. Bartolini 
٢. Mayer 
٣. Structural  
٤. Normative  
٥. Institutional  

ظهور 
شکاف 

 یاسیس
 فعال

 یده شکل
به رفتار 

 یاسیس

شکاف 
 یاعاجتم
 لفعا

  شروط کافی
 يــــ ســـطح هنجـــار

ـ (عناصر ا  یکیدئولوژی
  بخش) تیهو

یل (تشک يـ سطح نهاد
 نهاد و سازمان) نهـاد 

ــزب  ــح ــازمان ی ا س
  )یاسیس

  شرط الزم
 يســطح ســاختار

شـــکاف  وجـــود(
ــاع  یاجتمـــــــ
 يســــــــاختار

  رفعال)یغ
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به شکاف اجتماعی به وجود آید، شکاف اجتماعی فرایند تکامـل خـود را در سـطح هنجـاری طـی 
های اجتمـاعی  تی شـکافکرده؛ اما همچنان به شکاف اجتماعی فعالی تبدیل نشده است. در صور

های فعال تبدیل خواهند شد که در سـطح نهـادی و در قالـب نهادهـا و  موجود در جامعه به شکاف
و قادر باشند افراد را به انجـام  ،به مطالبات اجتماعی تبدیل گشتهگر شوند های سیاسی جلوه سازمان

ودی خـود و بـه عنـوان سیاسی وادار کنند. برای مثال، شکاف مـذهبی بـه خـ کنش اشکال هدفمند 
کند که  واقعیتی ساختاری، قادر به ایجاد چالش در نظام سیاسی نیست و تنها زمانی اهمیت پیدا می

های هنجاری متناظر با خود را ایجاد کند و هم از طریـق نظـام  این مؤلفه ساختاری بتواند هم مؤلفه
حالت شکاف مـذهبی ناشـی از حزبی یا اشکال مختلف نهادسازی، نهادی شده باشد. تنها در این 

دهی به رفتـار سیاسـی افـراد جامعـه،  تواند با شکل نابرابری مذهبی به شکاف اجتماعی فعال که می
  شکاف سیاسی فعالی را در نظام سیاسی ایجاد کند، تبدیل خواهد شد. 

برای آنکه یک گروه یا طبقه اجتماعی بتواند خود را سـازماندهی کنـد، نیازمنـد ایـن اسـت کـه 
هـا یـا طبقـات  یشتر اعضای آن نسبت به منافع مشترك گروه یا طبقه خود و تضاد این منافع بـا گروهب

گاهی گـاهی سیاسـی نیسـت، بلکـه تنهـا  و فهم اجتماعی دیگر آ  آ
ً
گاهی ضرورتا داشته باشند. این آ

لقوه تواند آنها را به دلیل داشتن منافع مشترك گرد یکدیگر جمع کند. این جمع شدن، ظرفیت بـا می
 به سازماندهی نمی

ً
اجتمـاعی ـ  انجامد. سازماندهی آنهـا بـه شـرایط سازماندهی دارد؛ اما ضرورتا

های آن  ها یا طبقات اجتماعی دیگر که با این گـروه و خواسـت سیاسی موجود، یعنی مخالفت گروه
دارد. برای ورود بـه هستند و همچنین به ساختار قدرت سیاسی موجود بستگی  و رقابت در تخاصم

های  مرحله سازماندهی، گروه یا طبقه باید هدف مشترك اعضای خود را تعیین کند و شیوه یـا شـیوه
توانـد بـه عمـل سیاسـی  شاید تنها در این صـورت، گـروه می رسیدن به آن را نیز مد نظر قرار دهد.

  .)١٣٨٨(عضدانلو، گروهی دست بزند
های ساختاری، فقـط شـرط الزم بـرای  ود، وجود شکافش طور که در نمودار مالحظه می همان

سیاسی است و شرط کافی آن، ظهور و حضور  کنش های اجتماعی فعال و در نهایت  تحقق شکاف
بخش و  ای است؛ یعنی عناصر ایـدئولوژیکی هویـت های میانجی یا واسطه دو دسته عوامل یا مؤلفه

های سیاسی که داعیه پیگیـری  ه احزاب و گروهعناصر نهادی مانند احزاب سیاسی. باید توجه کرد ک
که نتوانند فرایند تکامل خود را در دو سطح  مطالبات قومی، نژادی، مذهبی و غیره را دارند، تا زمانی 

دهی بـه  رغم حضور فعال در عرصه سیاسـی، تـوفیقی در شـکل ساختی و هنجاری تکمیل کنند، به
  سیاسی فعال نخواهند داشت. رفتار سیاسی افراد و در نهایت ایجاد شکاف 
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  منازعات داخلی عراق پسا داعشتبیین 

های اجتمـاعی متنـوع  اجتماعی دیگـر، سلسـله مراتبـی از شـکاف ـ   در عراق نظیر هر نظام سیاسی
هنـوز در دوران  وجود دارد؛ از این رو، یکی از کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی است کـه

ها و منازعات داخلی در عراق  های بروز شکاف . در واقع یکی از بنیانبرد منازعات داخلی به سر می
سازی و  ملتـ  . ماهیت اجباری دولت سازی دانست ملت ـ   دولت  را باید ناکامی این کشور در پروژه

های  قـدرت و مداخلۀ ها، نفوذ مداخله بیگانگان، فقدان قانون اساسی جامع، عدم همگرایی قومیت
 از  بزرگ و تعارض و اختالفات در اهداف و منافع متعارض و متفاوت گروه

ً
های اجتمـاعی احتمـاال

  گیری دولت ناقص در عراق مؤثر بوده است. مواردی است که در شکل
 ، درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم عراقشناس مشهور عراقی دکتر علی الوردی، جامعه

، مؤدب و متمدن  تضاد در درون خود دارد: یک شخصیت آرامهر عراقی دو شخصیت م که گوید می
شخصیت دیگری که در نهـاد هـر  ١شود. های عادی، انسان مجذوب این شخصیت می که در حالت

ای اسـت کـه از  عراقی وجود دارد شخصیتی پرخاشگر و غیرقابل اعتماد است که مانند غـول خفتـه
شناسی جامعـه  شناختی از بافت روان در تحلیل روان  شناس این جامعه  شود. به گفته خواب بیدار می

ترین جوامع بشری بـه  عراق، این مسئله را نباید از ذهن دور داشت که جامعه عراق ترکیبی از عجیب
، آشـوری و کلـدانی اسـت.  ، تـرکمن ، عـرب رود که از لحاظ قـومی دارای نژادهـای کـرد شمار می
رغم اختالفات نـژادی و  ار یکدیگر زندگی کردند و بهاین ترکیب صدها سال در کن)١٣٩٩(الوردی ،

هـا و بـازیگران  اما برخی از حکومت آمیز نیز با یکدیگر همزیستی داشتند؛ ای به طور مسالمت قبیله
  .اند خارجی درصدد پررنگ کردن اختالفات بوده

سـازی  ـ دولت در عراق را زیربناهای سست ملت» منازعات داخلی«برخی از کارشناسان دلیل 
ـ  در دوران پساصدام و تولد ناقص جنبش مردمی علیه رژیم دیکتـاتوری ـ بـه دلیـل مداخلـه بیگانه

فقدان منازعات قـومی ـ مـذهبی در عـراق «توان به طور قاطع از  اند؛ در حالی که نمی ارزیابی کرده
دارگرا و سرکوبگر عـراق در نیز سخن راند. به هر حال مسلم است که نظام سیاسی اقت» دوران صدام

ها،  ویژه دوران حکومت بعثی صـدام، مـانع مطـرح و آشـکار شـدن درخواسـت های گذشته به دوره
                                                                                                                                         

شـمار  هـای صـورت گرفتـه در نـوع خـود به ترین پژوهش های الوردی دربارٔه شخصیت انسان عراقی، مهم بررسی .١
به کـار رونـد. الـوردی شخصـیت انسـان  خاورمیانهتوانند به مانند الگویی در پژوهش دیگر جاهای  روند و می می

و  نشـینان بادیههـا و اعتقـادات  زمـان ارزشکنـد کـه هم عراقی را به مانند یک شخصـیت دو وجهـی، پـژوهش می
ها و دیگر منابع آبی، امکان به وجود آمدن  را داراست. موقعیت جغرافیایی عراق، به دلیل وجود رودخانه شهرنشینی

هـای گسـترده  ، عـراق را بـه مقصـد مناسـبی بـرای مهاجرتبیابـان عربسـتانشهر را دارد. همچنین نزدیکی آن به 
گردد. الوردی، عـراق را  سال پیش بر می ۲۵۰ها به حدود  صحرانشینان مبدل ساخته که آخرین نمونه این مهاجرت

کند که برای ذوب صحرانشینان مهاجر و درآمیختن آنان با ساکنان عراق که در  توصیف می گری ریختهبه مانند کوره 
 .است اند، به کار رفته شهرنشینی و پیشرفت از مهاجرین پیشی گرفته
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گیری حکومت بر مبنـای  های اجتماعی شد و پس از سقوط صدام با شکل های گروه مطالبات و گرایش
هـای بـه حاشـیه  یانجر«ـ فرصـت بـرای ابـراز مطالبـات از سـوی  ـ انجمنی یا توافقی» دموکراسی«

توان مدعی شد مطالبـات در گذشـته وجـود داشـت؛ امـا بـه  فراهم آمد. بنابراین می» شده پیشین رانده
   ١بوده و هرگاه فرصت بروز آن فراهم شده، این مطالبات سر برآورده است.» نهان«و » خفته«صورت 

عـرب سـنی در  نـگ اقلیـتحضـور پرر«ها و به عبارت بهتـر،  از همین زاویه، با آغاز حکومت بعثی
شده یعنی اعراب شـیعی و  ، وضعیت مطالبات دو طیف عمده دیگر به حاشیه رانده»های گذشته حاکمیت

ردهـا پـس از سـقوط صـدام، بـه سـرعت مطالبـات خـود را در  کردها، تحت تأثیر قرار گرفته
ُ
اند. البتـه ک

نوپا تحمیل کردند و در این میان، شـیعیان بـه عنـوان های حقوقی ـ قانونی به حاکمیت جدید و  چارچوب
ردهـا قـرار  ها از جمله عرب ، سیل هجمه و ضربه سایر طیف»اکثریت جامعه عراق«

ُ
های سـنی و حتـی ک

در آن ارزیـابی کـرد کـه » محوریـت شـیعیان«گرفتند. به هر حال، ویژگی عمده حاکمیت جدید را بایـد 
ردهـا ـ بـرای  ی بود؛ ولی سایر طیفبراساس قوانین انتخاباتی، امری طبیع

ُ
های غیرشیعی ـ عرب سـنی و ک

  امتیازگیری و تحقق مطالبات خود از حاکمیت نوین، فشارهای جدی وارد آوردند. 
گیری حکومـت جدیـد بـه عنـوان شـریکی قـوی در حکومـت حضـور  کردها که از اوان شکل

ـ سیاسـی و در  از مسـیر حقوقی هـای خـود را خواهی الحیـل، مطالبـات و زیاده داشتند، به لطایف
کردند و حتی در برخی موارد به سمت تعارض و تضاد جدی با  های دموکراتیک جدید بیان می قالب

گام برداشتند. غائله پرچم، بحث اکتشافات و صادرات نفتـی، » حاکمیت نوین و حکومت مرکزی«
جی اقلـیم و... از مـوارد مرگه و روابـط خـار ، بحث پیش١٤٠موضوع بودجه، مسئله کرکوک و ماده 

  تا کنون حول آنها رقم خورده است. ١٣٨١ـ بغداد، از سال  مهمی هستند که اختالفات اربیل
ردها به جغرافیای تحـت تصـرف داعـش و 

ُ
البته پس از ورود داعش به جغرافیای عراق و ورود ک

رین آنهـا، حفـر تـ این اختالفات افزوده شـد کـه مهم آزادسازی برخی مناطق، موضوعات دیگری به 
برای گسترش جغرافیـا، موضـوع فشـار بـر شـیعیان و » حکومت محلی اقلیم کردی«کانال از سوی 

گسـترش حـوزۀ فعالیـت و مأموریـت نشین در جغرافیای متنازع فیهـا،  حشد شعبی در مناطق شیعه
ند و به نظـر ای از ابهام باقی هست هاله هماهنگی با مقامات ترکیه و... است که هنوز در » مرگه پیش«

تضـاد «هـا حـاکی از  بینی رسد در آینده، اختالفات میان دو طـرف را تشـدید کننـد. حتـی پیش می

                                                                                                                                         
نمونه سر بـرآوردن مطالبـات خفتـه در رژیـم پیشـین اسـت کـه بـه صـورت  ١٩٩٠ضه شعبانیه در اوایل دهه . انتفا١

سر برآورد و انفال نیـز شـامل قضـایایی بـود کـه موجـب » ظلم رژیم صدام علیه شیعه«و  » اعتراض علیه استبداد«
ردی شورش و جنگ

ُ
ردی شد، به زعم رهبران فعلی اقلیم ک

ُ
خیزش یک قومیـت «به صورت  های داخلی در منطقه ک

ردی به شمار می» علیه رژیم
ُ
 و سـنی شـیعه، میـان درونی منازعه مانند منازعاتی ها، بعثی زمان رود. در در مناطق ک

 عراق ورود یا کویت اشغال ساله،  هشت تحمیل جنگ و منطقه سطح در ایران با منازعه شیعیان، و کردها قیام کرد،
 .است مشاهده قابل منطقه به آمریکا مانند جهانی های قدرت پای شدن باز و جهانی منازعات به
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ردها و اعراب سنی در مناطق مـورد  ها و شکل و احتمال درگیری» منافع
ُ
گیری منازعات جدید میان ک

الف میـان مـیالدی و اخـت ٢٠٢١. البته پس از انتخابـات زودهنگـام  منازعه موصل و کرکوک است
ـرد بـه جریـان پیـروز  شیعیان در خصوص موضوعات سیاسی مهم، بخشی از جریان

ُ
های سیاسی ک

  اند. اهل سنت نزدیکتر شده
به دلیـل در اختیـار داشـتن حاکمیـت چـه در دوره امپراتـوری  از سوی دیگر، طیف عرب سنی

ی نداشته اند(گلچین،آذر عثمانی و چه بعد از  استقالل عراق،نقش چندانی در مبارزه علیه رژیم بعث
 آشـتی از اوان شکل ) و١٣٨٨١٣

ِ
آن   ناپذیری و مخالفـت بـا گیری حاکمیـت جدیـد در عـراق از در

هـای سیاسـی  عـراق از سـوی جریان» قانون اساسی جدیـد«. در موضوع سیاسی، ابتدا ه انددرآمد
ز جملـه جهـادی ا/هـای سـلفی های بعـدی، کمـک بـه جریان عرب سنی زیر سؤال رفت. در وهله

  ها برای ساقط کردن حکومت نوین آغاز شد.  های غیرقانونی مسلح مثل بعثی القاعده و جریان
های عرب سنی برای مقابله با حکومت مرکـزی، هـر روز  به همین صورت، عرصه آزمون تجربه

ن نامه نظامی ـ امنیتی واشـنگت شد. پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق طبق توافق تر می افزون
ها  ، رهبران سنی شریک در حکومت که روز با حکومت و شب بـا تروریسـت٢٠١١ـ بغداد در سال 

، جامعـه اهـل سـنت عـراق را بـرای »خیام اعتراضـات«در جریانی موسوم به  ١حشر و نشر داشتند،
مقابله با حکومت مرکزی، بسـیج کردنـد و بـه تحریـک جامعـه اهـل سـنت مشـغول شـدند. ایـن 

ویژه کشـورهای عربـی نظیـر عربسـتان سـعودی، قطـر،  خالت بیگانگان بـهموضوعات محمل مدا
گنجد. همراهـی  جا نمی امارات متحده عربی، اردن و حتی مصر شده بود که شرح و بسط آن در این

بخش زیادی از اعراب اهل سنت با داعش، نکته و تجربـه دیگـر جامعـه عـرب سـنی در تقابـل بـا 
رنشان کرد که جامعه اهل سنت در ایـن موضـوعات، یکدسـت حکومت مرکزی بود. البته باید خاط

  نبوده، اما روند کلی بر همین منوال بوده است. 
 
ً
های  ، سؤال مهم مطرح ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه تجربـهدو دههاکنون پس از گذشت تقریبا

شده جامعه اهل سنت در تقابـل بـا حکومـت مرکـزی، آیـا جغرافیـای اهـل سـنت عـراق از  آزموده
خورده قبلی در تقابل با حکومت مرکزی، درس عبرت گرفته و به سـمت تعامـل  های شکست هتجرب

با حکومت مرکزی و پذیرش واقعیت عراق پساصـدام رو خواهـد آورد یـا در صـدد آزمـون تجربـه 
سـازی برخـی از  رسد در نگاه اول، اکنون اهل سنت بـه سـوی فعال البته به نظر می  ٢دیگری است؟

                                                                                                                                         
  های پس از اشغال داشتند.  جمهور عراق، طی سال رئیس ،  . طبق اظهارنظری که جالل طالبانی١
راهبـردی -این موضوع، سؤال پروژه تحقیقاتی دیگری است که به صـورت مفصـل، پیشـتر در گـزارش مطالعـاتی . ٢

سـازان نـور  در موسسه مطالعات راهبـردی اندیشه»  ناسبات اهل سنت با حکومت مرکزی عراقم«دیگری با عنوان 
 مورد بررسی قرار گرفته است.
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قومیتی و مذهبی با حمایت برخی از بازیگران عرب منطقـه و بـازیگران غربـی -های هویتی شکاف
  اند. فرامنطقه سوق یافته

در برخـی شـهرهای  ٢٠١١کرد اعتراضات مردمی کـه از آغـاز سـال  شاید کمتر کسی تصور می
هـا هـزار شـهروند  نشین عراق آغاز شد، ورود داعش به خاک عراق را تسهیل کنـد و طـی آن ده سنی

ــی ــته و میلیون عراق ــیب کش ــوند و آس ــر آواره ش ــا نف ــراوان و جبران ه ــردم و  های ف ــه م ــذیری ب ناپ
  های عراق وارد آید.  زیرساخت

در حال حاضر نیز پایانی قطعی برای فروکش کردن منازعات یادشده، قابل تصور نیسـت و اگـر 
هـد شـد، بنـابراین، تر خوا ، سـطوح و ابعـادش متفـاوت روز بر دامنه و ابعادش افـزوده نشـود به روز
های حکومت مرکزی عراق با کمک  های پایان دادن به آن پیچیده و دشوار است. البته پیروزی حل راه

گیری بسیاری از مناطق تحت تصرف داعش، ایـن امیـدواری  حشدشعبی در عرصه نظامی و بازپس
  عراق از این رنج رهایی یابند.  کننده فروکش کند و ملت که آتش این بحران ویران کردرا ایجاد 

  دارد؛ از این رو، این گـروه داشته و به هر حال داعش داعیه تشکیل حکومت اسالمی در عراق را
سلفی ـ تکفیری سعی دارد جنگ در عراق را مذهبی معرفی کند و به همین دلیل عناصـر خـود را بـا 

کند. القای وجـود جنـگ بـین شـیعه و  یم کرده و های مذهبی و جهادی توجیه و روانه میدان انگیزه
شود که بررسی وجود منازعـات در عـراق پسـا  سنی در عراق، چنان توسط عناصر تکفیری تبلیغ می

  نماید.  داعش را ضروری می
هـا در خـارج از مرزهـای  های مسلح غیرقانونی در عـراق هماننـد بعثی حامیان داعش و جریان

لی در عراق رنگ و بوی طایفی و مذهبی بدهنـد. از سـوی کنند به منازعات داخ کشور نیز سعی می
اند کنترل و اداره مناطق کردنشـین را در اختیـار بگیرنـد و در  دیگر، مسئله کردهای عراق که توانسته

هـا  حال پیشروی به سمت مناطق متنازع فیها هستند، ممکن است ما را متقاعد سازد که وقوع بحران
ها نیـز بـالطبع  نازعات قومی است و در راستای فروکش کردن بحراندر عراق ناشی از اختالفات و م

  باید حل و فصل این موضوع را مد نظر قرار داد.
های اجتماعی، ابتدا بایـد عـراق را  در واقع، برای بررسی سطح و بعد منازعات داخلی و شکاف

 ـ مذهبی شناخت: از لحاظ ترکیب قومی
  مذهبی - ترکیب قومی
  

  صددر ٨٥ـ  ٧٥  ها عرب
  درصد ٢٠ـ١٥  کردها

  درصد ٥  ها، آشوریان و دیگران ترک



رس
بر

یآ ی
ده

ن
 

اخل
ت د

زعا
منا

 ی
ش

داع
 از 

س
ق پ

عرا
  

 

 

 125  

  
در نگاهی کلی به اوضاع ایی و جمعیت شناختی در خصوص عراق، جغرافی های کتابدر اکثر  

یا گروه سیاسـی  ، ملت ها در آغاز تشکیل این کشور عراقی که است شده مذهبی و قومی عراق آورده
، ترکمـان و  ، کـرد عراق به طور عمده بـه سـه قومیـت منتسـب بودنـد: عـرب واحدی نبودند و اهل

همچنین بخش چهارمی وجود داشت که عبارت بود از کسانی که کشور خود را تـرک کـرده و بـرای 
،  هـا ، ترک هـا جویی در شهرهای مقدس عراق ساکن شده بودند. این بخش مرکب بود از فارس تبرک
  ، چینی ها ، افغان ها هندی

ً
ها و.... منابع مختلف درصد نسبت جمعیت اقوام ساکن در عراق را تقریبا

 ١٩٩٥هاتجیسـنون در سـال   المعارف اند. برای نمونه، دایره های اندکی بیان کرده یکسان و با تفاوت
میلیون نفر برآورد و نسبت اقوام را به ایـن صـورت اعـالم کـرد:  ١٨تا  ١٧جمعیت این کشور را بین 

  درصد به اضافه نسبت اندکی از آشوریان.  ٢درصد، ترکمان  ١٩د، کرد درص ٧٧عرب 
عرب دانسته و مردم عراق را مرکب از  قانون اساسی رژیم بعث عراق این کشور را جزیی از ملت

دو قومیت عمده عرب و کرد برشمرده است. بعد از سقوط رژیم بعث، قانون اساسی موقت تـدوین 
ها و طوایـف متعـدد  ماده هفتم بند ب آن این است که عراق کشوری دارای قومیت شده که مضمون

  ناپذیر امت عرب است.  است و ملت عرب عراق جزء تفکیک
گیری  به هر حال، در بررسی علل سیاسی شدن مسائل قومی ـ مـذهبی در عـراق بعـد از شـکل

هـای دیگـری ماننـد  بلکـه متغیر علتی تکیه کـرد؛ متغیری یا تك های تك توان به تبیینحکومت نمی
  ای هم تأثیرگذار بوده است. ای ـ قبیله عوامل مداخله بازیگران دخیل و بافت عشیره
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  وضعیت داعش پس از آزادسازی موصل

شد، به ایـن   )نه نابودی کامل آن(اگر عملیات موصل را عملیاتی بدانیم که موجب پراکندگی داعش 
. البته اگر داعش به زیـر زمـین بـرود، بـه تهدیـدی فته استر بین معنی است که حاکمیت آن نیز از 

کنـد. از سـوی  بر حکومت مرکـزی فشـار وارد می های جدید با شیوه شود و دوباره امنیتی تبدیل می
  شود و بر کردستان تأثیرگذار باشد. دیگر حتی ممکن است به یک جریان فکری تبدیل 

شد و انجام  های کوچک تروریستی تبدیل  به هسته مسلم است که داعش پس از آزادسازی موصل 
د. بنـابراین براسـاس نظـر بیشـتر کارشناسـان، اهای پراکنده و هدفمند را در دستور خود قرار د عملیات

بین نخواهد رفـت. بـا ایـن حـال، اکنـون  تر شده است، بر این اساس از تر ولی گسترده داعش ضعیف
جامعـه عـراق خواسـت اساسـی اول حکومـت مرکـزی و  ، اولویتدر سیاست اعالمی نابودی داعش

رسد روند آزادسازی موصل و سپس شرایط سیاسـی و اجتمـاعی ایـن منطقـه از ایـن  است. به نظر می
عملیات، تأثیر زیادی بر بغداد خواهد گذاشت و حتی روابط بـازیگران را نیـز متـأثر خواهـد کـرد. بـا 

هـا، ایـن  و مطـابق تخمین شـدندپخـش  سترده وگ آزادسازی موصل، بخش زیادی از نیروهای داعش
دهـد کـه ضـمن تـرک صـحنه  درصد جمعیت فعلی را تشکیل می ٢٠پراکندگی نیروها و بازماندگان، 

صـورت  هـا به ای در مرزهای مشترک سـوریه و عـراق در تـردد هسـتند و آمریکایی صورت ژله به عراق
درصـد داعـش در جغرافیـای عـراق  ٧٠ا ت ٦٠همچنین هدفمند آنها را تحت نظارت و حمایت دارند. 

های عـراق  شود. بخش اندکی از داعشـی های عراقی می مانند که بیشتر شامل داعشی میمانده یا  باقی 
 تغییر رویه داده نیز 

ً
بـاقی  »بافـت ایـدوئولوژیک داعـش«در  امـا بخـش زیـادی از آنهـا انـد، احتماال

رونـد و  قشر هستند: فرماندهانی که به زیـرزمین می های داعش در عراق شامل دو مانده مانند. باقی می
رو، اندیشه داعش که تا دیروز بعثی بود و بعد به جهاد روی آورد و سپس بـه داعـش  افراد عادی. از این 

ی از اندیشـه تنـد تکفیـری ئـمانـده، جز باقی  ماند. اندیشه تبدیل شد، همچنان در جامعه عراق باقی می
پس از آزادی موصل، مـا بـا بخشـی از جامعـه  پروراند. میه را در سر است و ضدیت با حاکمیت شیع

مانند و عراقی هستند. حاکمیـت نیـز مشـکل اساسـی  رو هستیم که در روستاها و شهرها باقی می روبه
  جا حاکمیت با محوریت شیعه مد نظر است. آنهاست که در این

   کرد، سنی و ترک در تقابل با حکومت مرکزی نگاه

 توان ادعـا کـرد کـه  و اکنون می ، روند آزادسازی به خوبی مدیریت نشدکارشناسان برخی از دیدگاه
 هنـوز دار سیاسـی بـا حکومـت مرکـزی عنوان یک جغرافیای مسئله شرایط سیاسی پس از موصل به

ردها به چالش
ُ
ترین آنها آقای بـارزانی،  صورت قطعی مطرح هستند و مهم زاست که در آن موضوع، ک

  است.  سیاسی پارتی-و رهبر معنوی اقلیم پیشین رئیس
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ردی
ُ
کنـد.  کاهش پیدا می شیعی-سنی و عربی -حال باید دید در چه شرایطی سطح منازعات ک

بخشی از اهل سـنت بـا بخشـی از کردهـا، در جریـان ، ٢٠١٧تا  ٢٠١٤های  در سالگونه که  همان
شـدند، در مقطـع فعلـی نیـز  سـو خارجی ماننـد ترکیـه، همـراه و هم  آزادسازی موصل با بازیگری

کیـد اند.  هایی در ابعاد سیاسی پیدا کرده همسویی از این رو، برخی از کارشناسان بر این موضـوع تأ
ردها و اعراب سنی کمتر خواهد شد. و در دورۀ فعلی کنند که پس از آزادی موصل می

ُ
  ، تنش بین ک

های جمعیتـی  ه شرایط سیاسی بخشکه مذاکره دربار پای می فشارد  مسعود بارزانی بر این باور
محلی  کـردی در حـال  -گرفت .البته بخش حاکمیتی میباید قبل از آزادسازی موصل مد نظر قرار 

های سیاسـی  ها با حکومت مرکزی(دولت الکاظمی) و هم با احزاب و جریان حاضر، هم در رایزنی
ر صدد امتیـازگیری و نفـوذ دادن ویژه جریان الحلبوسی د به ٢٠٢١سنی پیروز در انتخابات پارلمانی 

  در نینوی و کرکوک است.» مرگه کردی پیش«
ردها با اعراب اهل سـنت (پـارتی و 

ُ
مسلم است در اوضاع قبل از آزادسازی موصل، بخشی از ک

هـا بـه  ولی در سطح اسـتراتژیک در آینـده، ایـن همکاری داشتند،هایی  برادران النجیفی) همکاری
ر سبب توسعه

ُ
ـردی  بـه دها تداوم نخواهد یافت؛طلبی ارضی ک

ُ
ویژه اظهـاراتی از مقامـات مسـئول ک

اند ـ شنیده شد که احتمال  شده ـ که با خون تصرف شده نشینی نکردن از مناطق تصرف درباره عقب
ردهـا های آینده میان کرد و عرب سنی را تشدید می درگیری

ُ
ویژه  بـه کند. البته احتمال امتیـاز دادن ک

؛این موضوع تا جایی اهمیت مـی سنی در موصل به نفع کرکوک، دور از ذهن نیست به اعراب پارتی
یابد که رهبران کردی روی موضوع کرکوک حساس تر بوده اند؛در حالی که جالل طالبـانی کرکـوک 
را "قدس کردها" می خواند تالش رهبران دیگر کرد به ویژه بارزانی ها بر مدار "کردی کردن جمعیت 

ت.البته آنها با استفاده از فضای مناسب پس از شکل گیری عراق جدید ،این مهم را کرکوک" بوده اس
   )٦: ١٣٨٧در قالب  های قانونی تشدید کرده اند.(گروه مطالعات کردی،

، »حکومت مرکزی«به نام » داشتن تهدیدی مشترک«کنند به سبب  ممکن است برخی استدالل 
نظامی میان کـرد و عـرب سـنی نیـز وجـود خواهـد گیری ائتالفی در سطح سیاسی ـ  احتمال شکل

و بروز اختالفات در دو  ١٤٠٠البته این موضوع پس از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی  پاییز داشت. 
از این رو، پیش بیشتر نیز شده است.» جریان صدر«و » اطارتنسیقی«های  طیف عمده شیعی به نام

ردی و حشد و
ُ
، گفتمـان (منتسب به اعراب اهل سنت موصـل)طنیاز آزادسازی موصل، دو جبهه ک

اما پس از عملیات موصل و آزادسازی آن،  ،که فشار سیاسی آن روی بغداد بود ندمشترکی تولید کرد
بـه  خواهنـد حکومـت مرکـزی نمی هر دو طیف کرد سنی و عرب سنیاختالفات آغاز خواهد شد. 

بی و حکومت مرکزی نیز مخـالف هسـتند؛ با آمدن حشد شع آنها وارد شود و همگی جغرافیای آنها
ردی و عرب سنی یادشده همراه ترکیه می

ُ
 آینده بدون نفوذ یا  چون دو طیف ک

ِ
خواهند ساخت موصل
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  با کمترین نفوذ بغداد و جمهوری اسالمی ایران باشد. 
ـردی ـ عـرب سـنی،  به

ُ
کید برخی کارشناسان مبنی بر عدم بروز اخـتالف میـان طیـف ک رغم تأ

هاست که کرد و عرب سنی از آن غفلت نخواهند کـرد و همـین  کشی ها و خط م مرزبندیمسئله مه
  شود.  ها در آینده میان دو طرف یادشده می موضوع، مبنای اختالفات و تشدید شکاف

ردها با اهل سنت را نمی  نکته مهم این است که وضعیت فعلی تعامل
ُ
توان مالک عـدم  جویانه ک

  اربیل از چندین سال قبل پناهگـاه اهـل«که  حتی استدالل برخی مبنی بر اینتنش در آینده قرار داد. 
سنت و عشایر نیـز   و برخی سران اهلکند  بازی می سنت را   است و نقش حامی اهل معارض سنت

عدم منازعـه کـرد ـ «طور قطع از  توان به ، پذرفتنی نیست. بنابراین نمی»تحت حمایت اربیل هستند
سخن گفت. مسلم است آنها تا وقتی بغداد را دشمن » پس از آزادسازی موصل عرب سنی در دوران

نیـز هم بازیگر و هـم محـرک و دانند، در کنار هم خواهند بود. در این میان، آمریکا  اصلی خود می
آمیز میان آنها وجود  اما پس از تغییر شرایط، تضمینی برای تداوم مراودات مسالمتت، حامی آنهاس

هم تر تنفر قاطبه کردها از نظام بعثی پیشین و همراهی اکثریت جامعه عرب اهل سـنت نکته مندارد.
  با آن  می باشد.

ای جـدی  اراده از جمله دالیل مهم نزدیکی کـرد و عـرب سـنی، رسد به نظر میاز بعد سیاسی،
اسـت کـه بـه  میان برخی از بازیگران برای به حاشیه راندن حشد شعبی پـس از آزادسـازی موصـل

جغرافیـای  در حـال اسـتفاده بهینـه از  نیـز وجود دارد. در همـین زمینـه، آمریکـا ت عملیاتی صور
سـنت تـأثیرات خـاص   چند گروه اساسی اهلدر این میان، اکنون است.  در این راستا عراقگسسته 

رسد جریان برادران النجیفی در موصل دیگر محلی از اعـراب نـدارد ولـی  به نظر می خود را دارند.
    دست گرفتن امور در جغرافیای اهل سنت هستند. الخنجر در حال به-ان الحلبوسیجری

ها و توافقات میان بازیگران دخیل داخلی بـا  برخی هماهنگی پیشتر توان مدعی شد می بنابراین 
نجیفی و عبادی ـ بارزانی) به عالوه برخی بازیگران دخیل خارجی (مثل محور الهم (محور پارتی ـ 

که هدف اصلی آنها، کنار گذاشتن  شترتی ـ النجیفی و محور آمریکایی ـ پارتی) وجود داترکیه ـ پا
فاکتور حشد شعبی به مثابه فاکتوری مهـم بـر بود. حشد شعبی از تأثیرگذاری بر روند تحوالت آتی 

پـیش  .برداری کرد توان از آن به سود محور مقاومت بهره که میرود  عراق به شمار می تحوالت آینده
و اگـر  بـود ای تبدیل شـده المللی و فرامنطقه ای بین پرونده موصل به پروندهو پس از هجمه داعش، 

دانیم کـه مثـل روز اول هـم نخواهـد شـد.  کم مـی ندانیم آینده این منطقه چه خواهـد شـد، دسـت
شواهدی در عرصه تاکتیک، دیپلماتیک و سیاسی وجود دارد که آینده موصل را هویدا خواهد کـرد. 

 
ُ
ند کـه پـیش از ا هردها به اذعان مسعود بارزانی، صاحب بیش از دوسوم مناطق متنـازع علیهـا شـدک

  ورود داعش به عراق در اختیار حکومت مرکزی بود. 
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آنان به صـراحت اعـالم کردنـد جـایی را کـه بـا خـون بـه دسـت آوردنـد، پـس نخواهنـد داد. 
 و این سکوت  دهند داده و نمیخود نشان ن ها و اظهارات واکنشی از ها نسبت به این حرف آمریکایی

  همان پالس مثبت برای کردهاست.در واقع 
 شود تصور می حضور نظامی، اطالعاتی و سیاسی دارند. نیز در عراق ی  وابسته به ترکیه ها ترک 

ترک نیز در عراق هستند کـه بیشـترین حضورشـان در اقلـیم کردسـتان و در  سرباز سه تا چهار هزار
شده میـان حکومـت مرکـزی عـراق و دولـت  اخیر رد و بدل و اقدامات تی است. اظهاراتحوزه پار

همچنـان بـا ویژه در حوزۀ سنجار و مناطق شمال عراق نیـز  بهدو کشور  مقاماتهای  ترکیه و تصمیم
سکوت آمریکا مواجه شده است. سکوت آمریکـا جانبدارانـه و بـه نفـع جبهـه مخـالف جمهـوری 

 میان عبادی و بارزانی گذشته توان به توافقات رسمی وجه نمی شود و به هیچ  میاسالمی ایران تعبیر 
   کنونی میان الکاظمی و بارزانی خوشبین بود.  توافقات رسمی یا

که پیشتر از موصل آغاز شده بـود، پـس از انتخابـات   سازی در عراق رسد کلید اقلیم به نظر می
سـازی و  انحـالل پرونـده اقلیمپیشتر کـه  ه همین ترتیب، آغاز خواهد شد و ب از االنبار ١٤٠٠پاییز 

گیری یـا عـدم  بـرای شـکلخواهد بود. بسترهای قانونی بود، اکنون در االنبار موصل در فدرالیته نیز 
گوید که فدرالیسم در عـراق  نیز وجود دارد. بند یک قانون اساسی عراق می گیری این اقدامات شکل

پـیش از اکنون به سـمت بـرهم زدن بـازی رسد برخی از بازیگران  نظر می. البته به بستر قانونی دارد
  کنند. میاستفاده  مطلوب ابزارهاییها و  اهرم از  و ضمن ایجاد یک بازدارندگی اند هرفت

است و ایـن بـازی دو سـر بـرد  بوده ها بیشتر از مالکی نزدیکی عبادی به آمریکایی در این میان،
های سیاسی پیروز کـردی و عـرب سـنی در  سوی الکاظمی و جریان در حال حاضر از برای آمریکا

 ایـناتفاقـات پـس از  شود. حال باید پرسیده شود که دنبال می ١٤٠٠انتخابات زودهنگام پارلمانی 
رسـد شـواهد بـه  بـه نظـر میالبته در آن مناطق کجاست؟  بازیگران دیگرچگونه است و جای پای 

 کلیدی برای باز کردن قفل فدرالیسم در عراق خواهد بود سمتی هدایت شده است که آزادی موصل
و اقدامات الحلبوسی در افزایش سطح رفـاهی و معیشـتی مـردم االنبـار و پیـروزی وی، بـار دیگـر 

های خطر تجزیـه را بـرای عـراق بـه  را خواهد گشود و زنگ» فدرالیسم جغرافیایی«پرونده موضوع 
بـالطبع در ایـن مـاجرا نزدیـک و حـامی جریـان صدا درخواهدآورد؛ موضـوعی کـه حـزب پـارتی 

  الحلبوسی است.
در این چالش ها حشد شعبی قوی به کارگیری  روی باید  رسد بازیگران دیگر به نظر می بنابراین

اقبـال عمـومی بـه حشـد شـعبی در  رسد هنوز ها، به نظر می رغم تمام هجمه علی .حساب باز کنند
بازیگران جز جریان سنی معارض با حاکمیت، منهای بخشی همه در میان داخل عراق وجود دارد و 

ردها این اقبال 
ُ
هـا و  ا دارد. حشـد شـعبی بایـد مشـارکتی هوشـمندانه در عملیاتهنوز وجـود  از ک
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گیری بعد جدیدی از منازعه میان کرد و عـرب سـنی، بایـد بـه  در موضوع شکل.داشته باشد ها بازی
تـر،  مطلق این موضـوع، امـری منطقـی نیسـت و موضـوع مهماین نکته توجه کنیم که رد یا پذیرش  

  گیری است. سؤال مهم این است که  سطح این منازعات در صورت شکل
ً
تقابـل کـرد و «آیا اصـوال

رنـگ سـازد یـا  تواند سایر منازعات داخلی در عراق را به حاشیه ببرد یـا کم می در آینده »عرب سنی
 که  این

ً
افزاید؟ بنـابراین  های حکومت مرکزی در عراق می چالشدیگری به مشکالت و  مشکل صرفا

حکومت مرکزی و مواضع آن در این راسـتا،  گیری دولت آینده و ضعیف یا قوی بودن شکل وضعیت
  تری است. موضوع مهم

ردی و عرب سنی و وضعیت دولت مرکزیچشم انداز 
ُ
  تقابل ک

گاه از موضع  ه را نیز در اختیار دارند، هیچمرگ امروز بازیگرانی مانند بارزانی که عالوه بر زمین، پیش
ـردی  نشینی نمی خود عقب

ُ
بـر ایـن و نخبگـان سیاسـی عـراق  کنند و بسیاری از مقامات مسئول ک

نجیفی هم ادعای داشـتن هشـت هـزار نیـرو را ال گونه که همان اند. به عالوه،  موضوع صحه گذاشته
سی نیز مدعی دفاع از حریم و جغرافیای عـرب کرد، جریان الحلبوو ترکیه نیز از وی حمایت  شتدا

دریغ برخی کشـورها و بـازیگران عربـی  های بی اهل سنت و معیشت و رفاه آنان است و از حمایت
   نظیر امارات متحده عربی و عربستان سعودی برخوردار است.

، سه طرف (کردی، عرب سـنی و حکومـت مرکـزی) را بـه علیها جغرافیای متنازعبه هر حال در
توان دید که پس از سقوط حکومت داعش، احتمـال  رودرروی هم میدر تعامل یا زمان  ورت همص

 -ی هـویتیجغرافیـا ابتـدا خواهنـد است. آنها به هر حال می شده درگیر شدن آنها با هم بسیار زیاد
و سـپس بـه سـمت کسـب قـدرت سیاسـی گـام  در دست بگیرنـد تثبیت کرده و را قومیتی مطلوب

ردبردارند
ُ
، مگر اینکـه یـک کنند ترک نمیهرگز اند و آن را  ها هم دوسوم مناطق را در اختیار گرفته. ک

نیز به مثابه یک بازیگر به  از طرف دیگر، ترکیه روی دهد.» بینی نشده اتفاقی پیش«و » ساز شگفتی«
  نیرو وارد کرده است.  ها پیش نفع بازیگران داخلی دخیل از مدت

خـارج از کنتـرل  )طبق گفتـه بـارزانی(درصد مناطق متنازع علیها  ٥تا  ٣شود فقط بین  گفته می
درصـد از جغرافیـای کردنشـین را در  ٩٥گوینـد  و بقیه در تصرف آنها قرار دارد. آنان می کردهاست

حضور دارد؛  مرکزی گیرد. در برخی مناطق، دولت اختیار دارند و این رقم بیش از دوسوم را دربرمی
  مرگه است. یشاما زمین و سالح دست پ

وارد  (در دوره العبـادی)زمـانی کـه دولـت مرکـزی عـراقاز دیدگاه برخی کارشناسان،  بنابراین
کرد و انسجام بیشتری  میتر عمل  قوی بایستی می مرکزی سابق های موصل شد، به مراتب از دولت

ن جایگـاه مانند سابق نخواهند بود. اکنـودیگر سنت   اهل عرب . نکته دیگر این است کهمی داشت
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سـنت موصـل طرفـدار  ای از عشـایر اهـل  در موصل مانند گذشته نیست و بخش عمـده ها نجیفی
سـوق داده مرکـزی یـا جریـان الحلبوسـی و پـارتی و ترکیه نیستند و به سمت دولت برادران نجیفی 

بـه توجـه  اسـت ،ایجاد شده  از داعش و ناامنی ها سنت  در دل اهل که اند؛ چون کینه و نفرتی شده
اسـت. ایـن پدیـده در فلوجـه، رمـادی، کـرده به مراتب از گذشـته بیشـتر را امنیت و دولت مرکزی 

بنابراین شود و رفتار القاعده و داعش این بستر را فراهم کرده است.  الدین و دیالی نیز دیده می صالح
  قضایا نباید تصور کرد که

ً
. از ایـن رو، تیسـاز کنترل خارج شده و در اختیار دولت مرکـزی ن کامال

ردها را در موصل، کرکوک و  میان منازعهسطحی از  هنوز توان می
ُ
بخشی از اهل سنت با بخشی از ک

در عـراق » حاکمیت بـا محوریـت شـیعی«کرد. این موضوع، چالشی عمده را برای شاهده دیالی م
رانـه بـرای گ نقشـی میانجی بـه تواند ضمن تثبیت و تحکیم نفـوذ ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه حتی می

  شود.  تبدیلحکومت مرکزی در منازعات میان کرد و عرب سنی 
، دولـت مرکـزی و شـیعیان یـا یا تشدید شـدن آن گیری منازعه جدید کرد ـ عرب سنی در شکل

هـا و  شوند. از این منظـر، درگیری عمل بازوی نظامی آنها (حشد شعبی) باید با حزم و احتیاط وارد
های متفـاوتی قابـل  موصل پس از سقوط حکومت داعـش، از جنبـهها در  فعال شدن برخی شکاف

برای حکومت مرکزی بررسی است. برخی نیز با دیده شک و احتیاط، آن را هم چالش و هم فرصت 
  اند.  ارزیابی کرده

را  هـای ارتبـاطی ـ بغـداد، سـطح مناسـبات و راه نکته مهم این است که حتی در اختالف اربیل
 قطع نباید

ً
حکومـت مرکـزی گیری و گسترش منازعـات جدیـد نیـز  کرد. در شکل تصور شده کامال

شـیعی بـر عـراق بـا محوریـت د؛ زیرا امروز یک دولت نکمی عمل ترهوشمندانه  ورزیده تر شده و
بخشـی از است. اگر در دوران این دولت شـیعی، شده  که دارای دو دهه تجربه حکومتداری حاکم 

جدا شود، یک عالمت سؤال منفـی بـرای حاکمیـت شـیعی در  از عراق یا جغرافیای سنی کردستان
  جا خواهد گذاشت.   عراق به

بـه ایـن  داعش را از سرزمین خود خارج کند، باید که بر این اساس، اگر دولت شیعی قادر شد 
در آینده گفته خواهد شد که یک دولت شـیعی  ثبت شده است وکه این جریان در تاریخ  درک برسد

ها، این قدرت درونی را در خود داشت که دشمن را از مرزهای خـود  الت و چالشرغم همه مشک به
شود و ما بایـد از ایـن  محسوب میبا محوریت شیعی بیرون ببرد. این موضوع، امتیازی برای دولت 

موضع حکومت مرکزی و بیـت به نظر می رسد عاقال نه این است که زاویه نیز به موضوع نگاه کنیم. 
میـانجی «و به نقش  درگیری گسترده با طیف سنی یا کرد باشدمداخله درید پرهیز از شیعی در کل با

  خود بپردازد.» گرانه
ردها مرتکب اشتباه شوند و بخواهند بخشی

ُ
 را در اختیار بگیرند و از جغرافیای عرب سنی اگر ک
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 باید یک جنگ طوالنی با طیف عرب سنی را بپذیرند.  سپس
ً
این جنـگ ادعای مالکیت کنند، حتما

سیاسـی طیـف هـای و فضایی را بـرای تـنفس مجموع ، به تداوم منازعه کمک می کند طوالنی در 
  هویتی خردتر باقی نخواهد گذاشت.

ردی عرب 
ُ
به مفهوم غلبـه سنی، دو طرف هر اندازه ضعیف شوند، به -به طور کلی، در منازعه ک

این موضوع به نفـع دولـت  است در کوتاه مدت ممکن است. البته بیشتر و تقویت حکومت مرکزی
گذاری صـحیح، اختالفـات  . با مدیریت و سیاستشودیا دولت مرکزی با آن تقویت ن باشدمرکزی ن

برخـی از توانـد فرصـت بـازیگری بـه دولـت مرکـزی بدهـد تـا  می ،درون دو رقیب دولت مرکزی
  آید.  گرانه در این میان به وجود می مشکالتش را حل کند و نقش میانجی

ردها و عربحدو
ُ
  های سنی  د و ثغور احتمال درگیری میان ک

خـروج «و متعاقـب آن  بر اساس شواهد و قرائن، پس از آزادسازی موصل و سقوط حکومت داعش
آتـی در عـراق  های ، آرایش جدیدی از نیروهای سیاسی برای انتخابات»نظامیان آمریکایی از عراق

متفاوت خواهد بود؛ به عبـارت دیگـر،  تا حدودی شکل خواهد گرفت که با دوران انتخابات پیشین
ردها و اعراب سنی، دیگر در قالب یک ائتالف با نام

ُ
ردی و  شیعیان، ک

ُ
های تحالف شیعی، تحالف ک

 منازعـات و 
ً
تحالف سنی وارد گود مبـارزات انتخابـاتی نخواهنـد شـد و همـین موضـوع، احتمـاال

  .دهدهش های قومی ـ مذهبی در عراق را تا حدودی کا شکاف
 نه بر مبنـای خطـوط  توان تصور کرد که اختالفات و شکاف از این رو، می 

ً
ها در عراق آتی صرفا

شـکل  و حتـی صـنفی نیـز ـ مذهبی و طایفی، بلکه بر مبنای موضوعات سیاسـی و گفتمـانی قومی
خواهد گرفت. البته سطحی از تعارضات و منازعات همچنان میان بخشی از هر سـه طیـف عمـده 

های دیگر و همچنین بخشی از یک طیف عمده بـا بخشـی از طیـف  عراق با بخش هویتی-یسیاس
  ١عمده دیگر وجود خواهد داشت. 

ها از ابتدا دنبال علم کردن عالوی و محور قرار دادن و مطرح  آمریکایی شایان یادآوری است که
خروج نظامیان آنها  و شدت گرفتن بحث ها پس از آزادسازی موصل کردن او بودند. بازی آمریکایی
توان در این راستا ارزیابی کرد؛ یعنی کرد و سـنی را بـا هـم  را نیز می پس از شکست فیزیکی داعش

بایـد اذعـان کـرد کـه سو، آنها را به درصدی قابـل قبـول برسـانند.  متفق کنند و با تعدادی شیعه هم
. بـه تـازگی، د طـوالیی دارنـد،یدرصد برسـانند ٥/٥١درصد را به  ٤٨چگونه  در اینکه ها  آمریکایی

                                                                                                                                         
حال با توجه به ترکیب قومی و جمعیتی در بحث کالن عراق، موضوع مهم این است که اگر کرد و عـرب سـنی بـا  . ١

تواننـد  اتحاد با درصدی از شیعه، آیـا بـه تنهـایی مییکدیگر متحد شوند، با مشترکات خاصی که دارند در صورت 
این پرسشی است که بسیاری از ناظران سیاسی را پس از اعالم نتایج انتخابـات پارلمـانی  آینده عراق را رقم بزنند؟

 به عراق به تکاپو واداشته است. ١٤٠٠
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انـد  هـا بـه او گفته در اعترافی اذعان کرده است که آمریکایی ، رئیس جمهور اسبق افغانستان،کرزای
درصـد متعلـق بـه تـو  ٨/٤٧درصد رأی خواهی آورد؛ در غیر ایـن صـورت،  ٧/٥١اگر با ما باشی، 

  را هـا معادلـه برخـی تواند نزدیک شدن به این نقطه می: خواهد بود
ً
بـر هـم بزنـد؛ بنـابراین ظـاهرا

  هنوز به نتیجه نرسیده است.  البته های بسیاری هم صورت گرفته که تالش
های دور خـود، بـه  بدیهی است پس از سقوط صدام،کردها به دلیل مسـائل تـاریخی و گذشـته

شـیعیان  اند؛ چـون اگـر منـد شـده اند و از ایـن اوضـاع بهره کنار آمده ها  ها در ائتالف نوعی با شیعه
ردها هم متضرر می

ُ
همسـو  ها در تضعیف محور شیعی شدند. بنابراین استراتژی آمریکایی نبودند، ک

  محقق نشده است.  عملی و تاکنون با جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت
پـیش گرفتـه و بیشـتر دنبـال آرمـان در ای که مسـعود بـارزانی  طلبی غیرعاقالنه همچنین قدرت

تواند دشـمنی و  استقالل و رفراندوم است، به صورت طبیعی در مناطق اختالفی می کردستان بزرگ،
هر چند اکنون بـه توافقـات ویژه عرب سنی را بیشتر کند.  ها به دامنه اختالف میان کرد با سایر طیف

تاکتیکی با برخی جریان های عرب سنی بارز در االنبار( که دارای مرز جغرافیایی مشـترکی بـا آنهـا 
  ت)، سوق یافته است.نیس

ـ نقـش اول را در  عراق پسا داعش ـ  های جدید سیاسی در آینده عراق جدید  رسد آرایش به نظر می
 خـود کند و این اتفاق باعث ایجاد شکاف میـان گیری سطح و بعد منازعات داخلی آتی بازی می شکل
ردی نیز می هاکرد

ُ
زمان با ایـن شـکاف در کـرد،  ه همشود. البت و نبودن چیزی به نام ائتالف و تحالف ک

های جدیـد سیاسـی بـه سـمتی سـوق داده  ها در طیف شیعه و سنی نیز وجود دارد و آرایش این شکاف
  باشند. را همراه خود داشته  هایی وارد انتخابات مجلس شوند که ترکیبی از هر سه قوم  شود که گروه می

و در شرایط و اوضاع  آزادسازی موصل ها در عراق پس از توان گفت حتی منازعات و شکاف می
، با گذشته متفاوت خواهد شد و سطوحی از منازعـه، بـه سـبب اهمیـت موضـوعی دیگـر بـه فعلی

ردهـا بـه فضـای  حاشیه رانده می
ُ
شود. بر این اساس، بدون شک پس از آزادسازی موصـل، نگـاه ک

ردی ماندن آنجا"کرکوک و 
ُ
ردها از حض خواهد بود. بهره "ک

ُ
ورشان در عملیات موصل بـرای برداری ک

ردها قابل استفاده پیروزی در کرکوک نیز 
ُ
(به رهبری بارزانی ها/پارتی) خواهد بود. در حال حاضر، ک

 تثبیـت شـده  ای را آغاز کرده وضعیت خود را تثبیت و حرکت خزنده
ً
اند. وضعیت کرکوک نیز تقریبـا

و  ای عقب نشاندن نیروهای حشدشعبی، تالش برارتش عراق تدریجی نشینی ویژه با عقب است؛ به
ردی در نینـوا در تسـلط استقرار پیش

ُ
ها و  مرگـه پیش مرگه. در حال حاضر، بخش زیادی از مناطق ک

ردها نفوذ کاملی روی مناطق کردنشـین دارند. کردهای وابسته به پارتی
ُ
ضـمن اینکـه تـوان است و ک

   )١٣٩٤:٢٧ات راهبردی دفاعی،فروردین البی گری آنها در بغداد افزایش داشته است.(مرکز تحقیق
این است که هر دو کردهای وابسته به پارتی در ترجیح میان موصل و کرکوک، بدون شک، آمال 
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اما حاضر هستند به خاطر کرکوک از موصل بگذرند. بنابراین احتمـال اینکـه  ،منطقه را داشته باشند
ردها در آینده معامله

ُ
ل از دسـت دادن امتیازهـا در موصـل انجـام ای سیاسی برای کرکوک، در قبـا ک

-بسـتان هـای سیاسـی  اخیرمیـان بـارزانی-این موضوع در جریان بـدهدهند، دور از ذهن نیست. 
 قابل درک است.

ً
  الحلبوسی احتماال

شت، اکنـون در بدترین وضعیت خود قرار دا که پس از آزادی موصل از سوی دیگر، عرب سنی
ای  کرکـوک منطقـهت. در خصوص کرکوک باید گفت که  هر چنـد خود را احیا و بازسازی کرده اس

اما در حال حاضر کمترین قـدرت را  ،ها نقش و سابقه دارند ها در آن بیشتر از عرب است که ترکمن
ها، شیعیان و اعـراب سـنی، منتقـد کردهـای وابسـته بـه  در مجموع، در کرکوک ترکمندارا هستند.  

اصر و ارکان قدرت محلی به طور عمده در دست کردهاست. طی بارزانی و طالبانی هستند، ولی عن
مدت حاکمیت موقت کردها بر کرکوک، بسیاری از کردهـا کـه در دوران صـدام و در چـارچوب دو 

سازی منـاطق کـردی) از کرکـوک بـه  عربی(سیاست انفال (نابودی روستاهای کردنشین) و تعریب 
فتنی است کردها تـا هنگـامی کـه شصـت هـزار کـرد اجبارکوچ کرده بودند به این شهر بازگشتند. گ

در ایـن منطقـه  ٢٠٠٤شده به کرکوک برنگشتند، اجازه برگزاری انتخابـات پارلمـانی سـال  کوچانده
  )۱۳۸۷شهریور  ۱۸ (دیپلماسی ایرانی،.ندادند

ها در چارچوب اعمال سیاست صـدام وارد کرکـوک  عرببنا به ادعای رهبران و نخبگان کردی، 
های مهاجر به کرکوک، پس از آزادسازی  سبت آنها بسیار کم است. بخش زیادی از عربشدند که ن

هـای سـنی بـه  طوزخورماتو مجبور به مهاجرت شدند و نتوانستند برگردند. بخـش زیـادی از عرب
واسطه همکار بودن با داعش، بعد از آزادسـازی آن منـاطق فـرار و مهـاجرت کردنـد و وارد منـاطق 

  کرکوک به شدت کاهش پیدا کرده است. پروندهن رو، تأثیرگذاری عرب سنی در داعش شدند. از ای
سیاستمداران عرب سنی هـم ایـن توانمنـدی را ندارنـد کـه در مقابـل حشـد  در شرایط کنونی،

ردها و آمریکایی شعبی، جریان پیش 
ُ
شـان در بـدترین وضـع  ها ایستادگی کنند، چون مواضع مرگه، ک

در بحث فدرالیسم هم احتمال بسیار ضعیفی برای پیـروزی عـرب ر چند قرار گرفته است. هموجود 
ای که بخواهد این بحث را پیگیری کنـد بایـد چنـد قابلیـت داشـته  سنی وجود دارد، چون مجموعه

های عرب سـنی را متمرکـز  باشد: نخست اینکه باید مقبولیت داخلی داشته باشد و بتواند همه جناح
رسد در حال حاضر هیچ جریانی چنـین قـابلیتی نـدارد.  که به نظر میکند و پشت این شعار بیاورد 

دوم اینکه باید حمایت خارجی داشته باشد که حمایت خارجی هم به صـورت قـوی در ایـن زمینـه 
هـای بـازیگران عربـی دخیـل و  رسـد جریـان الحلبوسـی بـا حمایت البته به نظـر میوجود ندارد. 

  دست خواهد زد. پارتی(جناح تندرو کردی) به اقداماتی
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  شعبی پس از آزادسازی موصل نقش حشد 

شـعبی، مباحـث زیـادی صـورت  درباره حضور یا حضور نیافتن و تاکتیکی و عملیاتی بودن حشـد 
داده شـعبی پـس از حضـورش در موصـل چنـد کـار انجـام  رسد حشد  گرفته است؛ اما به نظر می

ی در شرق و غرب موصل جای پـا دارد. شناس طیف شیعی به دالیل ژئوپلیتیک و جمعیت دهد: میو
توان به آنهـا  هایی هستند که پس از آزادسازی موصل می تلعفر در غرب موصل و در شرق آن، پایگاه

های تکفیری از بین خواهند  گونه نیست که به واسطه آن تصور کنیم جریان و زمینه تکیه کرد؛ اما این
هدید جریـان تکفیـری خواهنـد بـود و علیـه آنهـا نشین همچنان مورد ت رفت؛ بلکه این مناطق شیعه

گـرفتن از  مـدد شـعبی و   هایی انجام خواهد شد. این رویداد، بهانه و توجیه حضور حشـد عملیات
هایی است که باعث رصد و حضـور در محورهـای غربـی و شـرقی  و ایجاد پایگاه ی شیعهها ترکمن

این امر، کـار  د.ن مهاجر را برگردانجمعیت شیعیاحشدشعبی در تالش است تا موصل خواهد شد. 
ها  و شـبکه ددیده مستقر کن بسیار دشواری است؛ ولی بار دیگر باید این جمعیت را در مناطق آسیب

تا در آینـده  بازگرداندای را که در گذشته در آنجا وجود داشت به داخل شهر موصل  و جمعیت شیعه
زیـاده خواهانـه و  های و برخی سیاست دشته باشها، حرفی برای گفتن دا در بحث امتیازگیری دبتوان

ردی و عرب  زورگویانه
ُ
  . دسنی را خنثی کن طیف ک

  نینوا، دعوای جغرافیا یا دعوای حاکمیت

توانـد مبنـایی بـرای  رسـد اخـتالف و دعـوای اصـلی در موصـل می با اوصاف یادشده بـه نظـر می
ـ مذهبی عراق قرار گیرد. هـدف  قومیهای سیاسی عمده  امتیازگیری در مناطق دیگر از سوی جریان

های سایر بازیگران باشد. در همین زمینه،  تواند خنثی کردن طرح از ورود حشد شعبی به موصل می
ه یا در این جغرافیـا موصل شددعوای  شعبی وارد   د حشدنکن اصرار نمی از رقبای شیعه  هیچ طیفی

 فای نقش ایـن نهـاد داشـتند و بـه طـور خالصـهاز بل اصرار بر عدم ای . در واقع همهفعالیت نماید.
قرار شد حشد شـعبی معادله به  ، نخست وزیر اسبق عراقگفتند نیایند. پس از ورود آقای عبادی می

  . )البته نه در داخل موصل(در روند آزادسازی مشارکت کند 
ادران که بقیه اهل سنت به جـای بـر بوداین در دوران العبادی سیاست حکومت مرکزی (بغداد) 

در ایـن دوران بـر مبنـای نگرانـی  دار باشند. به عالوه خواست اصلی حکومت مرکزی نجیفی پرچم
طیـف همـه آنجـا کنـد.  دار آقای بارزانی خود را پـرچم هایی  بود ؛حکومت مرکزی نگران بود مبادا

صـل که اگر حکومت در مو ستنددان ها می اعم از کرد، مسیحی، آشوری، ترکمان و سنیهای هویتی 
در حال حاضـر همـه منـاطق ولی مدیریت کرد. می توان  های سیاسی بعدی را  حاکم باشد، آرایش

است و حکومـت مرکـزی نقـش چنـدانی در آن نـدارد. بنـابراین  مانده کردنشین نینوا دست بارزانی
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ردها که با پارتی همراه نیستند و همچنـین اهـل سـنتی کـه بـا نجیفی ها و بخش اقلیت
ُ
هـا  هایی از ک

 با سیاست هم
ً
کردهـا و عـرب هـای سـنی «در تضـعیف  های حکومت مرکزی سو نیستند، احتماال

همراهی خواهند کرد یا اینکه حداقل مواضعی خنثی در منازعه میان آنهـا خواهنـد  »حاکمیت گریز
سـازی طـرح بـارزانی و نجیفـی،  داشت. به هر حال، ورود حشد شعبی به موصل در راسـتای خنثی

شت و اکنون باقی ماندن آن در این جغرافیا نیز بـرای خنثـی سـازی کزی اهمیت دابرای حکومت مر
   های آینده در خصوص فدرالیسم جغرافیایی یا تجزیه سرزمینی همچنان دارای اهمیت است. طرح

ژوئـن  ١٠بارزانی بر این باور است که موصل مانند بروکسل اداره شود؛ یعنی با آمدن داعش در 
بـه موصـل، منـاطق غـرب دجلـه و جنـب فرودگـاه، منـاطق کردنشـین  )١٣٩٣خرداد  ٢٣(٢٠١٤

های باالی فرودگاه کردنشـین  شدند. وقتی فرودگاه تصرف شد، مناطق شهری یا شهرک محسوب می
ردهـا  راست که مدیریت شـرق موصـل بایـد بـ بر این باور بودند. در حال حاضر، بارزانی 

ُ
عهـده ک

  اهمیت است. نیز بسیار بابارزانی جناح باشد. بخش مناطق کردنشین موصل برای 
موصل  درضعیف  مرکزی با ضعیف بودن ارتش، یک حاکمیت ستندخوا ها می بارزانی و نجیفی

مـی توانسـتند  مطـابق میـل خـود  سیاسی آینـده را  محلی . در آن صورت، آنها ساختارمستقر باشد
ن جغرافیـا نمـی رفتنـد، آنهـا در به ای شعبی . اگر ارتش، حاکمیت و حشد کنندتأسیس شکل داده و 

شـعبی  کـه حشـد  ردندک بیان میدر آن زمان، اگر آنها   تأسیس ساختار مطلوب خود موفق تر بودند.
 دور از شهر موصول قرار گیرند  نیروهای کهبود به داخل موصل نرود، دلیلش این 

ً
حشد شعبی صرفا

ها مخالفت جدی کنند، شهر را مدیریت که قادر نیستند با طرح آن ١و نیروهای محلی، پلیس و ارتش
 دارد. داشـته و  ای است که دعوای اعمال حاکمیت در آنجا وجـود کنند. بنابراین استان نینوا، منطقه

ای اسـت تـا اسـتان  ندارد و این طرح، یک طرح منطقـه صرف  دعوای جغرافیایی بازیگری  هیچ ابته
و سپس و اقلیم شدن استان نینوا  سم جغرافیاییفدرالی نینوا را به دو یا سه استان تقسیم کنند و سرآغاز

  بود. می  نیزاالنبار 
کشیده شـود، دعـوای کـرد و عـرب سـنی ماجرا  وسط به  پای دولت مرکزی  زمانی که بنابراین 

خانـدان نجیفـی ادعـای پس از آزادسازی موصل و حتـی در حـین آزادسـازی کند.  نشینی می عقب
و بارزانی در تقابل با دولـت مرکـزی، صـاحب  شتندسی نینوا را دامالکیت و ساخت سیا  حاکمیت،
  د.کر مناطق را مطرح میاین  بودن کل 

  سازی برای اقلیم و کردها شرایط اهل سنت

ای قرار دارد که با آزادسازی از دست داعـش از حاکمیـت داعـش  از لحاظ جغرافیایی، موصل در نقطه

                                                                                                                                         
 امنیتی آمریکا در عراق است. – . باید اذعان کرد که ارتش بیش از همه نهادها تبلور خواست و چینش نظامی ١
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خواهد بود. جغرافیای اهـل  عبور از منازعات هویتی بوده وباری  و این امر، دستاورد بزرگی شدخارج 
گاه جز دوران حاکمیت رژیـم بعثـی، رونـد سیاسـی یـا جریـان  سنت به دلیل شرایط جغرافیایی، هیچ

پـس از سـقوط رژیـم بعثـی،  سیاسی، جریان دینـی یـا جریـان عشـایری واحـدی نداشـت. بنـابراین
هـای مختلـف  راق، بـه علـت تکثرهـا و قطببـرای جغرافیـای اهـل سـنت عـهای عرب سنی  جریان
مـی  شـیعهصحبت از  وقتی که زمانبرعکس در آن ای بپیچند.  از لحاظ جغرافیایی نسخهنستند توا نمی

. بـودراحتی قابـل سـامان   که به شتای به نام نجف و پایتختی سیاسی به نام بغداد دا منطقه شد در واقع
و پیروزی برخی جناح عرب سـنی نظیـر  ١٤٠٠بات پارلمانی اکنون و به ویژه پس از اعالم نتایج انتخا

  صورت می گیرد.» اقلیم سنی« الحلبوسی، به نظر می رسد گام های عملی تندتری در راستای ایجاد 
ردها هم مشخص است

ُ
درصد جغرافیـای عـراق، منـاطق مـورد نـزاع و  ٣٥بیش از ، وضعیت ک
ها کمتـرین  دلیـل، شـیعه بـرخالف سـنی سنی و کرد اسـت. بـه همـین ،های شیعه  دارای جمعیت

تنـوع و   های عـراق گرفتـار تکثـر، دارد. از لحـاظ جغرافیـایی، سـنیبـا کردهـا اختالط جمعیتی را 
جغرافیـایی  موانـع پراکندگی جغرافیایی هستند و به همین دلیل، برای سامان موصل پس از داعش، 

ای کرکـوک و دیالـه و یـک فلـش ه دارند. این جغرافیاها هم یک فلـش جمعیتـی بـه سـمت اسـتان
هایی  موصل، از لحاظ جغرافیـا، سـنیآزادسازی دیگر دارد. بنابراین بعد از  مناطقجمعیتی به سوی 

خواهند بود و باید مالحظات کردهـا خواهند اقلیم سنی درست کنند، در این مدیریت گرفتار  که می
هـای  جغرافیای اهل سـنت، گرفتاری که را رعایت کرده یا به آن تن دهند. هر چند می توان ادعا کرد

خاصی دارد که هم ساماندهی، تمرکز، تجمع و مدیریتش سـخت اسـت و هـم از لحـاظ جمعیتـی 
ولـی بـه نظـر مـی رسـد در شـرایط پـس از  رسد که اقلیم سنی را تشکیل دهـد.  مشکل به نظر می

ان انتخابـات پارلمـانی )و به تبع آن اختالفات شیعیان در جریـ١٣٩٨(پاییز  ٢٠١٩اعتراضات پاییز 
  ، این موضوع تغییراتی کرده است.١٤٠٠

ساماندهی و مـدیریت جغرافیـای اهـل در طرف بازیگران دخیل خارجی باید اذعان داشت که  
 ولی شـدنی سنت به دلیل شرایط جغرافیایی و جمعیتی آن برای عربستان، آمریکا، ترکیه و... سخت

ها را در  و شیعی، تنها ممکن اسـت اهـداف سـعودی است. تجزیه عراق به سه قسمت کردی، سنی
هـا و تهدیـدهای بسـیاری  کاهش نقش و نفوذ محور مقاومت تأمین کند؛ ولی خود موجـب چالش

دهـی  ها دنبال وزن توان مدعی شد که سعودی خواهد شد. بنابراین مینیزبرای عربستان و حتی ترکیه 
خواهی یـا  ن رو، برخی از کارشناسـان فدرالیسـمبیشتر به اعراب سنی در روند سیاسی هستند. از ای

  هـای سـنی دنبـال می در عراق را که از سوی طیفی از عرب» تشکیل اقالیم فدرال«
ً
شـود و احتمـاال

را نیـز پشـت خـود دارد، بـه مفهـوم تجزیـه ارزیـابی  و امارات متحده عربی های عربستان حمایت
قومیتی ارزیـابی -ری برای برخی طیف های هویتیو  در شرایط فعلی، این مهم را امتیازگی کنند مین
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  کرده اند که راه نفوذ را نیز برای آنها در حاکمیت و دولت مرکزی تسهیل کرده است.
ه دهد که عربستان در سیزده سال اخیر، کمتـرین تأثیرگـذاری را در عـراق داشـت تجربه نشان می

از ایـن رو مجبـور اسـت از و تعربستان در موصل پساداعش تأثیرگذاری جـدی نداشـ البته .است
  استفاده کند. فعلی برای تقویت عرب اهل سنت در دولت آینده عراق سنی  شرایط درون

فاکتور تمرکز کنیم. عربسـتان  ندبرای صحبت درباره عربستان در موصل پساداعش باید روی چ
ایـن کشـور . و در موصل این وضعیت به مراتب بدتر است نفوذ صددرصدی در عشایر االنبار ندارد

نفوذ و راه ارتباطی در موصل پساداعش در درون سنی پیدا کنـد و بـه افـراد  تالش کرده  و می کند تا
کنـد؛  هزینـههـای مـالی خـود را در آنجـا  ، کمکبرخـی بـازیگرانوصل شود. همچنین با هدایت 

 اگـر فعـال نخواهـد بـود.بـازیگری سنی طیف  عرب بنابراین عربستان در موصل پساداعش، درون 
آمریکا و سپس ترکیه خواهند بـود. بـدون شـک،  بتدا، ا بتوان حسابی باز کرد  بازیگر خارجی روی 

  کند رویاروی حکومت مرکزی عراق نیز قرار گیرد.  درون عراق تالش نمیدر عربستان اکنون 
د و هم بـه ندان ها را می عربستان هم ظرفیتنخبگان و حکام سعودی در دهد که شواهد نشان می

گاهی دارند و اصطکاک جدی بغداد با ترکیه نگاه رسد بیشـترین کـار را بـا دو  . از این رو به نظر میآ
ردها دیگر یعنی بازیگر

ُ
دهـد؛ چـون  انجام می در راستای تقویت عرب اهل سنت دولت مرکزی و ک

 خوبی با عربستان دارند و می
ً
ردها رابطه نسبتا

ُ
  سـنیب هـای عـر توانند از جغرافیا و حوزه نفـوذ و  ک

  مستقر در اربیل استفاده کنند. 
تجزیـه و  . درکنـد ایجـاد می بیشتری نسبت بـه عربسـتان در حال حاضر، ترکیه با بغداد چالش

المللـی،  و در حوزه بین بودخواهند  یدار میدانو االنبار دنبال ها در موصل  تحلیل نهایی، آمریکایی
موصل پـس  د استددر صمنطبق شود. چون آمریکا  ها سازگار و عربستان مجبور است با آمریکایی

ها امتیاز دهـد و  ای مدیریت کند که هم به سنی به گونه را  ١٤٠٠و االنبار پس از انتخابات از داعش 
ردی ـ سنی بعدی و دعوای دولت و 

ُ
سنی را مدیریت کرده باشد. بنـابراین بـازیگر عرب هم دعوای ک

در تالش برای خط ها هستند که  دثه موصل و داعش، آمریکاییکننده ناظم این دعوا بعد از حا تنظیم
  دهی و ایجاد معادالت جدید سیاسی هستند.

  گیری نتیجه

مسئله اختالفات بغداد و اربیل تا پیش از ورود داعـش بسـیار پررنـگ بـود. در واقـع، ورود داعـش 
رنـگ  نگه دارد یا کمـ اربیل را تا سقف مشخصی   مناقشات بغداد ستتوان است که می بوده متغیری

ردی و عرب کند؛ اما به نظر می
ُ
سنی   رسد پس از آزادی موصل مسئله اختالفات در زمین یا میدان ک

ـ اربیل یا اختالفات میان عرب شیعی و کرد به نحـوی در   اختالفات بغداد شد تا جایی که تر پررنگ
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ردی و عرب
ُ
هـایی  ، دیالی و کرکـوک و بخشکه در موصلبود  سنی  ِحال تبدیل شدن به اختالفات ک

اختالفات تنها به اختالفات میـان  ، در این مقطع، الدین خود را نشان داد ؛ به عبارت دیگر از صالح
محـدود نمانـده، بلکـه احتمـال بـروز منازعـه » عرب شیعی ـ عرب سـنی«و » عرب شیعی ـ کرد«

ت و بروز این شـکاف پـس از و احتمال تقویشت وجود دا» ـ کرد منازعه عرب سنی«جدیدی به نام 
  بود.سقوط حکومت داعش بسیار زیاد 

ها و منازعـات داخلـی در عـراق، تحـت تـأثیر بافـت جامعـه و حضـور  شکافباید اذعان کرد که 
بازیگران متعدد دخیل خواهد بود؛ اما منازعات یادشده در سطح منازعات مقطع پیش از ورود داعـش 

در سـطح  ممکن اسـت وجود دارد ودر آینده متنوع شدن منازعات  . از این رو، احتماله اندباقی نماند
د؛ به عبارت بهتر، پیش از ورود داعش، کردها، عرب سنی و عرب شیعه بـه ونیز فعال ش» طیفی درون«

تر و  هـای دیگـر، منسـجم ـ مذهبی، هر کـدام در تقابـل بـا طیف قومیهویتی و عنوان سه طیف عمده 
گیری منازعــات  اوضــاع در موصــل پســاداعش بــه ســمت شــکل تر بودنــد؛ در حــالی کــه هماهنــگ

  گیری است.  های سیاسی جدیدی در عراق در حال شکل و آرایشرفته نیز پیش » طیفی درون«
در عراق در حال تطـور، » های اجتماعی شکاف«و به تبع آن » های سیاسی خطوط قبلی آرایش«

هـای سیاسـی از جـنس خـاص  تالفهـا و ائ دگردیسی و دگرگون شدن است و مثل گذشـته تحالف
ردی یـا جبهـه واحـد سـنی را در آینـده  مذهبی

ُ
ـ قومی نخواهند بود؛ یعنی تحالف شیعی، تحالف ک

هـا  از همـه طیف» تـو در تـو«ها به صورت ترکیبی، پیچیـده و  عراق مشاهده نخواهیم کرد و آرایش
پـژوهش کـه سـطح و بعـد توان به پاسخ پرسش اصلی این  شکل خواهد گرفت. از همین زاویه، می

منازعات داخلی در عراق پس از سقوط داعش در موصـل (و در کـل عـراق) چگونـه خواهـد شـد، 
گاهی پیدا کرد.   آ

های داخلـی در عـراق  جا که منازعـات و شـکاف توان گفت از آن با توجه به اوصاف یادشده می
دارند، جمهوری اسالمی ایران نیز قرار » منافع بازیگران دخیل اعم از داخلی و خارجی«تأثیر   تحت

نفوذ و دارای نقش زیاد در عـراق بایـد ضـمن مشـخص کـردن تهدیـدها و  به عنوان یک بازیگر ذی
و » ابتکـار عمــل«گذاری کنــد و  ها، بـرای تقویــت نقـش و نفــوذ خـود در عــراق سیاسـت فرصـت

  گیری را برعهده گیرد.  های در حال شکل برخی صحنه» مدیریت«
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  و مآخذمنابع 

 ١٣٨٧، ١٣های اجتماعی،کتاب نقد، سال چهارم، ش  فتخاری، اصغر، انقالب اسالمی و شکافا.  
 ١٣٨٧شناسی سیاسی، چ دوم، تهران، نشر نی،  بشیریه، حسین، جامعه .  

  ،نامـه علـوم انسـانی،  ، پژوهش»های اجتمـاعی بررسی تحلیلی مفهـوم شـکاف«بشیریه، حسین و حسین قاضیان
 .١٣٨٠، تابستان ٣٠نسانی دانشگاه شهید بهشتی، ش دانشکده ادبیات و علوم ا

 ١٣٧٧های قومی، ترجمه حسین عابدی، تهران، مؤسسه مطالعات ملی،  بورمن، روی، قومیت و کشمکش .  
 ١٣٨٨، تهران، انتشارات سمت، ٢های اجتماعی، چ شناسی قشرها و نابرابری ربانی، رسول و ابراهیم انصاری، جامعه.  
 ١٣٨١تماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر نی، روشه، گی، تغییرات اج.  

  ،فصلنامه مطالعات راهبردی جهـان اسـالم، سـال »های اجتماعی در سوریه شناسی شکاف سنخ«زارعان، احمد ،
  .١٣٩٢، زمستان ٥٦، پیاپی ٤چهاردهم، ش 

  ،١٣٧٤ساعی، احمد، مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، تهران، قومس.  
 ،نظـام سیاسـی« و »دولـت« نظریات به مثابه رهیافت نظری جدید و جایگزین »رادایم قدرتپا«ستاری ، سجاد« ،

  .١٣٩٠تابستان  پژوهشنامه علوم سیاسی،سال ششم ،شماره سوم،
  ،فصلنامه مطالعات »المسلمین، حماس و جهاد اسالمی های اخوان بررسی تطبیقی گفتمان«شوشی نسب، نفیسه ،

  .١٣٩١، بهار، ١٦فلسطین، ش 

 ١٣٨١شناسی سیاسی، تهران، انتشارات سخن،  بوری، منصور، جامعهص.  
 ١٣٩٥جلسات تجمیعی عراق(جلسات اول تا پنجم)، سه ماهه سوم،  صورت.  

 ،١٣٨٠رضا طیب، تهران، نشر قومس،  های انقالب، ترجمه علی تئوری کوهن، آلوین استانفورد.  
 وری اسالمی ایران،موسسـه مطالعـات راهبـردی روه مطالعات کردی،گسست های قومی در کرکوک و منافع جمهگ

  .١٣٨٧،زمستان ٥١٦اندیشه سازان نور،بررسی راهبردی شماره 

  ١٣٨٨گلچین،علی،تعارضات ساختاری عراق و تاثیر آن بر افراط گرایی،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی،آذر.  
 ١٣٨١ی، ، تهران، نشر ن٢٠شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چ گیدنز، آنتونی، جامعه.  

 ،مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی،تحوالت اقلیم کردستان عراق و امنیت ملی ج.ا.ایران،گزارش نشسـت تخصصـی 
  .١٣٩٤،فروردین ٢٥٤،پیاپی ٥سال سیزدهم،ش 

  عربی
 ،پایـه و اسـاس کـه »عراقی فرد شخصیت «کتاب لیلی ( –، لندن،انتشارات دار شخصیه الفرد العراقی لوردی،علی 

در  ۱۹۵۱ سـال در کـه بود سخنرانی یک صورت به شود، ابتدا  محسوب می الوردی علی شناسی عهجام بعدی آثار

تاکنون دهها بار تجدید چاپ  و رساند چاپ به سال همان در مستقل کتابی بغداد ایراد کرد و سپس آن را به صورت 
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 بخش. شود می تقسیم بخش دو به »عراقی فرد شخصیت »کتاب  .است شده ترجمه اروپایی مختلف و به زبانهای 

  ).دارد اختصاص عراقی فرد شخصیت به آن دوم بخش و ها به طور کلی  انسان شخصیت بررسی به نخست
 ) ،االراد و مناطق المتنازع علیهابین الفدراله و الصراع، مرکز کردستان للدراسات، طبعه االولی.٢٠١٦یونس کاکل، ساره ،(  

 ) ،ها، مرکز العراق للدراسات، طبعه االولی. فه السیاسیه للشعب العراقی و ابرز تحوالت)، الثقا٢٠١٥الهاشمی، محمد صادق  
 ) ،دراسات فی سکان العراق، مرکز العراق للدراسات، طبعه االولی.٢٠١٥الکعبی، علی عبد االمیر (  

  
  التین

 Lipest and Rokkan (eds) (١٩٧٠), Party Systems and Vater Allignmenrs, New York: Free Press.  

 Kellas, James C,( ١٩٩٩),The Politics of Nationalism and Ethnicity, ٢ nd ed, London: Macmillan. 

  

  ها  ها و روزنامه سایت
 ،قابـل  ١٣٨٧ور شـهری١٨ )،١( ۲۰۰۸پرونده کرکوک، بنیادی ترین اختالف عراقی هـا در سـال  دیپلماسی ایرانی ،

 ٢٥٢٧/http://www.irdiplomacy.ir/fa/newsدسترسی در:

 قابـل  با ترجمـه سـتار عـودی ،شناسی مدرن شخصیت فرد عراقی: پژوهشی در روحیه ملت عراق در سایه جامعه،
  ٤٩٢/https://www.ricac.ac.ir/bookدستیابی در:

 ) قابل دسترسی در سایت، )١٣٩٤مصاحبه آقای دکتر صدقی با دکتر اصغر افتخاریhttp://www.isu.ac.ir 

 قابل دسترسی در: »گرایی در عرصه سیاسی شرایط امکان تداوم اعتدال«)، ١٣٩٢مرضا (کاشی، غال ، 

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN Id=١٩٤&pageno=١٤- 

 ) قابل دسترسی در: »بررسی مسأله شکاف اجتماعی«)، ١٣٨٨عضدانلو، حمید ،  
http://fararu.com/fa/news/٣٦٥١٨ 

 قابل دسترسی در: »های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی شکاف«)، ١٣٧٧الله ( ایوبی، حجت ، 

http://www.ensani.ir/fa/content/١٥٠٢٨٢/default.aspx 

  ،ای ایـران  سـعه نفـوذ منطقـهتوانـد بـه تو اندیشکده واشـنگتن: نبـرد موصـل می«پایگاه خبری/ تحلیلی شهید خبر
 ١٣٢١٥/http://www.shahidnews.com  ، قابل دستیابی به سایت:١٣٩٥آذر  ١٧، چهارشنبه »بینجامد

 ٤/٩/١٣٩٥، مرکز مطالعات عراق، ٣گزارش ویژه، مصاحبه دجله با آقای نوری مالکی، ش.  
  ،بررسی پیامدهای ترویج ادبیات «نوان با ع موسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نورجلسه کارگروه ویژه بحران

  .٦/٠٩/٩٥، »های سیاسی شیعه خواهی توسط جریان استقالل
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