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  بررسی وضعیت اهل سنت عراق پس از داعش
  تورج افشون

  
  
  

  30/07/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              26/06/1395تاریخ دریافت: 
  
 

  چکیده
اهل سنت عراق، در ادوار تاریخی گذشته تا زمان سقوط صدام، از جایگاه ممتـازي در عرصـه   

خـویش یـاد   » عصـر طالیـی  «رو، از آن بـه مثابـه    از اینـ اجتماعی برخوردار بودند و  سیاسی
از » نظم سیاسی مستقر نـوین «ت با حد شدت و هرو، در اوایل سقوط صدام، ب کنند. از همین می

  ناپذیري و مخالفت درآمدند و رویکرد تقابل (در عین تعامل مقطعی) را اتخاذ کردند. در آشتی
ی حمایت از اهل سنت، با تحریـک و  بر همین اساس، بازیگران داخلی و خارجی مدع

نخبگان هاي متعددي از تقابل با حکومت مرکزي را در  نشین، موج تحریض جغرافیاي سنی
بدنه اجتماعی سنی ایجاد کردند که از همراهی بـا جریـان بعثـی و القاعـده تـا      سیاسی و 

ل نسبی را سیر تعاممزمان بخشی نیز  گرفت. البته هم همدلی و همسویی با داعش را دربرمی
  پیش گرفتند. براي اخذ برخی امتیازات و پیگیري برخی مطالبات در

اهـل سـنت عـراق، الگـویی ترکیبـی از      به طور کلی، بدنه اجتماعی توان گفت که  می
 مشارکت سیاسی نسبی تا تحریم و تقابل با حکومت مرکزي را از دوران سقوط صـدام تـا  

هاي صـحنه   اداعش، با درك برخی واقعیتولی در مقطع پس ،کنون به نمایش گذاشته است
بازیگران خارجی و نخبگان سنی مدعی حمایـت از اهـل   «هاي  و پی بردن به برخی خباثت

نظـم سیاسـی   «رسد که این رویکرد از حالت تقابل به سمت تعامـل بـا    ، به نظر می»سنت
ـ » مستقر نوین ت حرکت خواهد کرد. این پژوهش در پی علل پدیدار شدن چنین درکی اس

  و وضعیت اهل سنت عراق را در مقطع پساداعش، وجهه همت خود قرار خواهد داد.
  

  واژگان کلیدي
  حکومت مرکزي عراق   ،اي، داعش اي و فرامنطقه اهل سنت، نخبگان سنی، بازیگران منطقه

                                                                                                                                         
  دانشجوي دکتري علوم سیاسی و کارشناس عراق Email: t.afshon55@gmail.com 
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  مقدمه
را وارد مرحله سیاسی نوینی کرد. به هم خـوردن   1سقوط نظام بعثی عراق، اهل سنت

م و شتاب تحـوالت ایـن کشـور در مـدار نظـام سیاسـی جدیـد بـا         نظم سیاسی قدی
هایی نظیر وجود نظام پارلمانی و در اکثریت بودن جمعیت شیعی، اهل سـنت   ویژگی

  را در دوراهی تقابل یا تعامل با حکومت شکل گرفته قرار داد.
گیري حاکمیت جدید در عـراق، از در   رو، طیف عرب سنی از اوان شکل از همین

» قانون اساسی جدیـد «پذیري و مخالفت با آن درآمد. در موضوع سیاسی، ابتدا نا آشتی
رویکـرد   ،هاي سیاسی عرب سنی زیر سؤال رفت. در این مقطع عراق از سوي جریان

مشـاهده  در محدوده جغرافیایی جامعه اهل سنت » اعتراض به وضع موجود«سیاسی 
  ی مرتبط با این طیف نبود.هاي مسلح یا تروریست و تنها دربرگیرنده گروهشد  می

توان گفت که اهل سنت الگـویی ترکیبـی از مشـارکت     پس از آن، همواره می
اند. براي اهل سنت، مشارکت  سیاسی نسبی تا تحریم و تقابل را به نمایش گذاشته

هاي اولیه پس از سرنگونی صدام به معناي مشـروعیت بخشـیدن    سیاسی در سال
موقعیـت فرادسـت از   بایـد  داشـتند (و   یفرودست به نظامی بود که در آن موقعیت

انگاشتند، در حالی که این موضوع هنـوز در مخیلـه آنـان     رفته را مسلم می  دست
  ).و باور آن برایشان سخت بود گنجید نمی

الدین، االنبار  ها با اکثریت سنی شامل صالح در چنین وضعیتی، در غالب استان
م را تحـریم  2005ثـراً انتخابـات سـال    دهنـدگان سـنی، اک   و نینوي، جمعیت رأي

با اتخاذ سیاسـت   کردند. در فرایند تدوین قانون اساسی نیز نمایندگان عرب سنی
نقـش   ، ضمن اظهـار نارضـایتی بـر   از فرایندهاي سیاسی موجود ،»دار و مریز کج«

به همین ترتیب در رفراندوم قانون اساسی،  2.کنند خود تأکید کرده و می اي حاشیه

                                                                                                                                         
 گیرد.  است و اکراد را دربرنمی» عرب اهل سنت«در اینجا منظور از اهل سنت،  .1
سوي نخبگان اهل سنت در دستور کار قرار گرفته است کـه  در حال حاضر این موضوع به حدي از  .2

طـرح تسـویه   «ارائه شده از سوي سیدعمار حکـیم، طرحـی مبنـی بـر     » تسویه وطنی«در مقابل طرح 
تأکید دارند. آنان معتقدند که چون در فراینـدهاي  » نقطه صفر«اند و بر بازگشت به  ارائه داده» تاریخی

ایم، باید از اول، فرایند سیاسی را آغاز کنـیم. نکتـه مهـم طـرح      تهسیاسی پیشین، مشارکت فعالی نداش
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الدین، قانون اساسی را رد کردند و به آن  دهندگان در االنبار و صالح رأيدو سوم 
  رأي منفی دادند.

توان ادعـا کـرد کـه بـراي اهـل سـنت، ضـمن اینکـه          بنابراین، در مجموع می
اي مطرود و مردود بود، نظـم سیاسـی نـوین شـکل      ها پدیده اشغالگري آمریکایی

نیز پـذیرفتنی و مطلـوب نبـود. از     گرفته، که شیعیان در آن محور حاکمیت بودند
رو، نسبت اهل سنت با حکومت مرکزي پـس از سـقوط صـدام در حـالتی از      این

تـوان اذعـان    رو، می در نوسان بود. از این» فصل و وصل براي نیل به قدرت برتر«
ها درخصوص هویت دولت جدید، مالکیت و مشروعیت  مواجهه دیدگاه«کرد که، 

ابتدا از سـوي   2003هبري آمریکا به عراق در سال به ر آن، پس از تجاوز ائتالف
  ) haddad, 2016» (آغاز شد.اهل سنت 

تـالش اهـل سـنت    «، 2010تا انتخابات پارلمـانی   2008هر چند پس از سال 
در چارچوب مشارکت در روند سیاسی قابل مشاهده » براي کسب قدرت سیاسی

 ، پـس از تحـوالت سـوریه    2012در سال  »خیام اعتراضات«گیري  است، اما شکل
و سـلفی ـ تکفیـري    هـاي   اهل سـنت بـا تروریسـت   » همراهی خاموش«نهایتاً به 

ها بـراي   ها انجامید. به عبارت بهتر، مقاومت چندانی در مقابل داعش و بعثی بعثی
و در مجموع، نخبگان  صورت نگرفتاز سوي آنها تسلط بر جغرافیاي اهل سنت 

ور و فعالیت آنها در محدوده جغرافیـایی خـود،   و جامعه اهل سنت با ورود، حض
  واکنش تندي بروز ندادند. 

توان گفت مطالباتی که از سوي بخشی از جامعه اهل سنت و نخبگان سیاسـی   می
هـا را   ـ تکفیري و بعثـی   هاي سلفی مرتبط با آنان، از قبل اعتراضات مطرح شد، جریان

توانستند بر موج جدید اعتراضات علیـه   برداري از اوضاع انداخت و آنها به طمع بهره
  حکومت مرکزي سوار و بر بخش اعظم جغرافیاي سنی مسلط شوند.

ـ امنیتـی عـراق و شکسـت     اکنون پس از تغییر و تحوالت در عرصـه سیاسـی  
                                                                                                                                        

اتحاد قواي سنی به معناي نادیده انگاشتن رونـد سیاسـی عـراق دوران پساصـدام از     » تسویه تاریخی«
 م تا کنون است. 2003
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  الوقوع داعش در موصل، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که: قریب
ه تغییـر و تحـوالتی پیـدا    وضعیت اهل سنت عراق پس از شکست داعش چـ 
  خواهد کرد و به چه سمت و سویی سوق خواهد یافت؟

یک دهه از استقرار نظم سیاسی بیش از اکنون پس از گذشت  ،به عبارت دیگر
هـاي   نوین در عراق، پرسش مهم مطرح این است که با توجه بـه آزمـون تجربـه   

عه اهـل سـنت از   بسیار اهل سنت در تقابل با حکومت مرکزي، آیا نخبگان و جام
و  اند خورده پیشین در مواجهه با حاکمیت، درس عبرت گرفته هاي شکست تجربه
هاي عـراق پسـا صـدام روي خواهنـد آورد یـا نـه؟ آیـا امکـان          واقعیت كبه در

حمایت برخی بازیگران از سوي اهل سـنت بـراي    هاي دیگر با کارگیري تجربه هب
  تقابل با حکومت مرکزي وجود دارد؟ 

اصلی پژوهش حاضر بر این مبنا قرار گرفته اسـت کـه بـا توجـه بـه      مفروض 
رویکرد سیاسی اهـل سـنت در تقابـل و تعامـل بـا حکومـت مرکـزي عـراق در         

در عـراق،  » دوران پسـا داعـش  «رسد با آغاز  چارچوب آزمون و خطا، به نظر می
هـاي   واقعیـت  1دوران نوینی نیز براي اهل سنت آغاز خواهد شد و آنهـا بـا درك  

ـ فرهنگـی حرکـت و    سـمت فـاز سیاسـی    هـ امنیتی ب یرامون خود، از فاز نظامیپ
البته این سخن به معناي قطع  مطالبات خود را از این طریق پیگیري خواهند کرد.

فاز نظامی ـ امنیتی به طور کامل نخواهد بود؛ زیرا آنها از این ابزار، به عنوان اهرم  
  برداري خواهند کرد.  فشار بهره
نظم سیاسی «درك بهتر رویکردها و رفتارهاي سیاسی اهل سنت در قبال براي 

  در عراق، ابتدا ضرورت دارد نگاهی به گذشته داشته باشیم:» مستقر نوین
  

  مرور گذشته
گیري تا سقوط  شکل يهاي روي کار آمده در عراق از ابتدا از آنجایی که حکومت

                                                                                                                                         
 و نه پذیرش .1
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 یاجتماعی عراق، رفتار متفـاوت  ـ هاي سیاسی ها و طیف صدام با هر کدام از اقلیت
نیز در میان هـر کـدام ایجـاد شـده اسـت. از      » فرهنگ سیاسی خاصی«اند،  داشته
رغم در اقلیت بودن به سبب پیوسـتگی بـا جمعیـت     رو، جامعه سنی عراق، به این

عرب سنی خاورمیانه (بنا به زعـم خـود) و همچنـین نقـش برجسـته در تـاریخ       
اند. پـس از روي   را در موضع برتر مشاهده کرده سیاسی این کشور، همواره خود

توجه به داشتن پایگاه قوي در بین قبایل سنی، نسبت به  کار آمدن حزب بعث، با
و بـا  دادنـد   نشـان مـی  گرایانه و عروبت اغـراق   هاي ملی ها و شایستگی صالحیت

مشی انتقال هر چه بیشتر اهل سنت به داخـل عـراق را دنبـال     تالش فراوان، خط
کردند. در واقع تشویق، تحریک و تحریض براي اتحاد با اعراب دیگر، یعنـی   می

سـنی در   ب، تالش براي حفظ قـدرت جمعیتـی اعـرا   و مصر از کویت تا سوریه
هـاي دور بـر حیـات     رغم در اقلیت بودن، از گذشـته  شد. آنها به عراق قلمداد می

اند  ـ استیال یافته بود ها ـ که سرآغاز آن با حمایت عثمانی سیاسی و اجتماعی عراق
  .با تلخیص و تصرف) 28: 1380(مار، 

توان گفـت کـه اهـل     هاي بارز در فرهنگ سیاسی می به عنوان یکی از ویژگی
حکومــت و قــدرت را در دســت  ،ســنت در قــرن بیســتم مــیالدي و پــیش از آن

قـرن کـه    چهـار اند. آنها به عنوان یکی از قشرهاي جامعه عـراق، در طـول    داشته
کـه   1920ـ  1958سپس از سـال   ،تحت سیطره امپراتوري سنی عثمانی بود عراق

عراق را اشغال کرد و نظام پادشاهی در این کشور مستقر بود و همچنین  ،انگلیس
هاي بعدي عبدالکریم قاسم، عبدالسـالم عـارف، عبـدالرحمن عـارف و      در دولت

از ایـن زاویـه،   احمد حسین البکر و صدام، همواره قدرت را در دست داشـتند و  
ها در روحیه سیاسی آنهـا پـرورش یافـت.     طلبی در طول این سال احساس قدرت

س هرم قدرت در طول ایـن چنـد قـرن باعـث     أحضور و فعالیت اهل سنت در ر
ین مفهوم که آنها صاحبان اصلی عراق ه اایجاد یک فرهنگ سیاسی بین آنها شد؛ ب

  .)14 :1391هستند و حکومت حق مسلم آنهاست (هاشمی، 
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ـ که به طور   هاي سنی اتفاق نظر وجود دارد که شمار عرب«در حالی که این 
ـ از   انـد  سنتی، رهبري جامعه عراق را تقریباً به طور کامل در کنترل خود داشـته 

(مجموعه مقاالت عراق پـس از سـقوط   » رود درصد کل جمعیت فراتر نمی 17
  ).63: 1384صدام، 

از آن است که وضعیت یک طیف و تعریف  این مشکل حقیقی در عراق، حاکی
رابطه آن با نظم سیاسی بـیش از هـر چیـز دیگـر، وابسـته بـه تعریـف آن توسـط         

سیاستمداران و فرهنگ برجاي مانده است. پس از سقوط صـدام، بـراي    ،دولتمردان
اهل سنت عراق، هنوز این ذهنیت باقی مانده و پـذیرش شـرایط نـوین بـراي آنهـا      

هاي عرب سـنی بـه عنـوان بخشـی... از سـاختار       گروه«زاویه، سخت است. از این 
انـد، امـا...    اجتماعی عراق در... گذشته بر ارکان قدرت در این کشـور مسـلط بـوده   

آفرینی و مشارکت در چارچوب قواعد دموکراتیک و مبتنـی بـر وزن    اکنون از نقش
امنیتـی جدیـد   ـ  و خواستار نقشی به مراتب بیشتر در روند سیاسی  جمعیتی ناراضی

ها به دلیل پیونـدهاي خـود بـا کشـورهاي عـرب سـنی        در عراق هستند. این گروه
خواهند بپذیرنـد کـه در    همسایه و حاکمیت اقلیت سنی بر اکثریت در گذشته، نمی

  .)10: 1387(برزگر،  1»عراق، اقلیتی بیش نیستند
 14یفه، خل 4پادشاه،  600در طول چهار هزار سال تاریخ سیاسی عراق، حدود «

سـلطان،   9پادشاه ترکی،  23عباس)،  امیر عباسی (از بنی 37امیه)،  امیر اموي (از بنی
سلطان عثمانی در عراق حکومت کردند تا اینکـه حکومـت    37پادشاه صفوي و  4

میالدي استقالل یافت. در طول این تاریخ طـوالنی، از   1921آگوست  23عراق در 
درصد از حاکمان عـراق،   95وط صدام، بیش از تاریخ مبعث پیامبر اکرم(ص) تا سق
ـ اجتمـاعی   ترین طیف داراي امتیازهاي سیاسـی  سنی بودند. بنابراین اهل سنت مهم

ویـژه از زمـان امپراتـوري     انـد. آنهـا بـه    آمده در گذشته و دوران معاصر به شمار می

                                                                                                                                         
مـدعی حمایـت از آنهـا از    اي  اي و فرامنطقـه  از این رو، نخبگان سنی اهل سنت به همراه بـازیگران منطقـه  . 1

آورند که منظور کلـی آنهـا، اخـذ یـک      هایی به میان می سیاسی، بحث» توازن«و » تناسب«اصطالحاتی نظیر 
 سیاسی ـ اجتماعی عراق (عرب شیعی، عرب سنی و کرد) بود.   هاي سوم قدرت توسط هر یک از مکون
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، (مرکـز مطالعـات عـراق   » انـد  عثمانی تا سقوط صدام، همواره محور حاکمیت بوده
). این موضوع، به اعتراف برخی کارشناسان سیاسی بـه مثابـه نادیـده    19ـ20: 1392

  ).Cockbam,2003قرن ارزیابی شده است ( 15انگاشتن اکثریت شیعه طی 
این وضعیت پس از ورود بازیگران بیگانه در قالب اسـتعمارگران کهـن نظیـر    

یاسی به سود یک قشر نظام سبیشتر بریتانیا تشدید شد و به سمت میلیتاریزه شدن 
نقـش نظامیـان در   «خاص (اهل سنت) پیش رفت. در اواسط قرن بیستم میالدي، 

سیاست عراق به یکدست کردن اجتماعات پراکنده و برپایی نظامی بـراي ایجـاد   
هـاي   آفرینـی ایـن اسـت کـه دولـت      گشت... مشکل این نقـش  ثبات و نظم بازمی

یستند و این روند ممکن است به محصول آن دیگر حاضر به کاهش اقتدار خود ن
حدي باشد که توسعه و حتی امنیت جامعه را تهدید کند. کنار هم قرار گرفتن سه 
گروه نامنسجم و دادن اختیار و قدرت به گروه اقلیت [اهل سنت]، حـذف گـروه   
اکثریت شیعه و نارضایتی کردها نه تنها ناشی از عدم پایبندي بریتانیـا بـه توافـق    

که بریتانیا زمینه را براي اقتدارگرایی فراهم آورد. این موضع باعث سورس بود، بل
شد حضور نظامیان در جامعه عراق و سپس در قدرت و سیاست، پررنگ شود و 

  .)25ـ26: 1390(خسروي،  »در نهایت، آن را کامل در اختیار بگیرند
میـه،  ا کنار گذاشتن شیعه از قدرت در [چند] دوره طوالنی بنی« ،ین ترتیبه اب
باعث شد تـا در قـرن    ]عباس و عثمانی [و بعدها دوران پادشاهی و جمهوري بنی

بیستم نیز جدا از تعداد بسـیار انـدکی بازرگـان و زمینـدار بـزرگ، ایـن اکثریـت        
هاي کثیف با یک زندگی نوکروارانه و در روستاها بـه   جمعیت در شهرها و محله
بـه سـختی بگذراننـد و حتـی     روزگار را  ،هاي فقیر نشین صورت رعیت یا خوش

نیز تأثیري در وضـعیت آنهـا    1970رونق اقتصادي حاصل از فروش نفت در دهه 
  .)86: 1379(مرتایمر،  »نداشت
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  سقوط صدام و دگرگون شدن وضعیت
با اوصاف یادشده مسلم اسـت کـه سـقوط صـدام، تأثیرهـاي مهـم و جـدي بـر         

در مقابل موانع متعـددي   رویکردها و مواضع سیاسی اهل سنت گذاشت و آنها را
براي بازگشت به گذشته طالیی خود قرار داد. این وضعیت سبب شد که بسیاري 
از اهل سنت، مناصب و مزایاي سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود را از دست رفتـه  

  ببینند؛ وضعیتی که براي آنها به مثابه واقعیتی ناخوشایند بود.
دوران پساصدام، بـا اسـتثنائاتی مواجـه    البته چنین رویکردهایی در مقاطعی از 

رویکرد کلی جامعه اهل سنت بر همین منوال بـود. بـه هـر     ،ولی در مجموع ؛بود
با تغییرات و تحوالت زیـادي   2003 سال حال وضعیت سیاسی اهل سنت پس از

توأم بوده است. در حالی که اندکی از آنها با پیوستن به روند سیاسی، رویکـردي  
» اپوزیسـیون منتقـد  «پیش گرفته بودند و گاهی در قالب  جویانه در نسبتاً مسالمت

همسـویی بـا   «و » عـدم پـذیرش  «کردند، لیکن رویکرد عمومی بر مبناي  عمل می
بـود. ایـن رویکردهـا گـاهی بـه شـیوه       » برخی بازیگران عربی و غیرعربی منطقه

با هاي همسو  مذهبی (هیئت علماي مسلمین با محوریت حارث الضاري و جریان
آن)، در مواردي به شیوه اجتماعی (همانند عملکرد برخـی از رؤسـاي عشـایر و    

ـ امنیتی (عملکرد جریان بعثی با دو جنـاح   قبایل) و در اکثر مقاطع به شیوه نظامی
  شد. الدوري و یونس االحمد) نمایان می عزت

ها با حاکمیـت مسـتقر در عـراق در چـارچوب      ها و ضدیت اوج این مخالفت
پس از خیام اعتراضات صورت گرفت و هنوز آثار آن باقی » ـ تکفیري ثیطرح بع«

  هـاي بعثـی و    است. بر ایـن اسـاس، بـا تـداوم اعتراضـات اهـل سـنت، جریـان        
میـان  در تکفیري با سوءاستفاده از اوضاع و شـرایط ایجادشـده توانسـتند     ـ  سلفی
تا جایی که ند؛ کنهاي جامعه اهل سنت نفوذ و آنها را علیه حاکمیت تحریک  توده

زمان با ورود داعش، برخی مناطق، آغوش خـود را بـه روي    و هم 2014در سال 
ـ سیاسی براي آنها عمـل   ها و داعش گشودند و به مثابه یک پایگاه اجتماعی بعثی
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  ها تزریق کردند. و حتی نیروهایی را به این جریان
معـارض مسـلح،    هاي جریاناز هاي اولیه برخی  ناگفته نماند که فلش عملیات
گیـري حاکمیـت مسـتقر نـوین علیـه اشـغالگران        در ابتداي سقوط صدام و شکل

الحیـل،   هـا بـا لطـایف    آمریکایی و ائتالف همسو با آن بود، لیکن بعدها آمریکایی
را در  »صـحوات « صورت، ینا  هجهت پیکان هجمه آنها را به سود خود تغییر و ب

  دادند.شکل » ساز بومی نیروهاي امنیت«چارچوب 
نارضایتی فزاینده میان جامعه اهل سنت نسبت به حاکمیت نوین و «رغم آنکه  به

هاي بعثی و سلفی ـ تکفیري از آن در راستاي اهداف   به تبع آن، سوءاستفاده جریان
دوران پساصـدام تـا ورود    در مقطع، وضعیت عمومی اهل سنت »هاي خود و برنامه

رسد پـس از آزادسـازي موصـل و     ر میبه نظ ،گسترده داعش و تصرف موصل بود
ها میان اهل سنت نسبت بـه حکومـت    شکست داعش در عراق، وضعیت نارضایتی

شده، درك عمـومی از   شود و به نسبت تجارب کسب» روند کاهنده« دچار مرکزي،
  واقعیات نیز روند صعودي پیدا کند.  

هاي بعدي پژوهش حاضر، وضـعیت اهـل سـنت در     از همین زاویه در بخش
  گیرد: دوران پساداعش بیشتر مورد بررسی قرار می

  
  پساداعش، اهل سنت و درك واقعیات عراق نوین

هـاي   قطـب بـا وجـود   رسد جامعه اهل سنت عراق،  بنابر آنچه گذشت به نظر می
باري از تجارب ناموفق در  جغرافیایی و فکري متعدد، در دوران پساداعش با کوله

زیسـت سیاسـی مشـترك و    «اهـد بـود و بـر    کمیت مرکزي مواجه خواتقابل با ح
ـ تأکید خواهـد کـرد. از    ـ برخالف دوران پسا صدام تا ورود داعش »آمیز مسالمت

بقا زیـر سـایه   «اي جدید از جامعه اهل سنت که  گیري عمومی طبقه رو، شکل این
باور دارد، دور از انتظار نخواهد بود. در همین زمینه توجه به را » حکومت مرکزي

هماننـد  شیعی از ورود اهـل سـنت بـه رونـد سیاسـی       هاي شخصیترخی بدفاع 
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تـر ابـراهیم    سیدعمار حکیم و مقتدي صدر در مقطـع کنـونی مهـم اسـت. پـیش     
ها و کردها  وزیري از این موضوع مهم در مقابل امریکایی جعفري در مقام نخست

رت ؛ به ویژه زمانی که شیعه در اوج قـد )111: 1390(جعفري،  1دفاع کرده است
  سیاسی بود. 

گیري این طبقـه   شایان یادآوري است که عوامل و اسباب متعددي سبب شکل
  گیرند: ترین آنها، مورد بررسی قرار می جدید خواهد شد که در ادامه برخی از مهم

مسـلم اسـت کـه     اي: الف) نقش مخرب بازیگران عربی و غیرعربی منطقه و فرامنطقه
ویرانگر «ایی و ائتالف همسو با آن، به مثابه اهل سنت به اشغالگران آمریک نگرش

رسد جامعه سنی به طور کلی و حتـی   است و به نظر می» زیرساخت قدرت سنی
همواره با دیـده شـک و تردیـد    کشورهاي عربی نسبت به نقش امریکا در عراق، 

اي دیگر نظیر  تعمیم به برخی بازیگران منطقه قابلاین موضوع  2نگاه خواهند کرد.
  ن سعودي، امارات متحده عربی، قطر، اردن و ترکیه نیز هست.عربستا

اکنون پس از ورود گسترده داعش به خاك عراق و تصرف بسیاري از منـاطق  
جغرافیایی سنی، قاطبه اهل سنت و بدنه اجتماعی آن به این درك خواهند رسید، 

ن اي در راسـتاي بـرآورده شـد    که آنها صرفاً ابـزاري در دسـت بـازیگران منطقـه    
اند و خود از وضـعیت تقابـل بـا حکومـت مرکـزي چیـزي جـز         مطامعشان بوده

مهاجرت، قتل، غـارت، از دسـت دادن منـازل، تخریـب زیربناهـا و سـاختارهاي       
اند. بنابراین بـه طـور کلـی، اهـل سـنت در       ـ بهداشتی نصیب خود نکرده معیشتی
یا بازي آنهـا در   ن یادشده، دیگر ایفاي نقش نخواهند کردهاي آینده بازیگرا بازي

                                                                                                                                         
از » تجربه حکومـت «ود با عنوان وزیر شیعی دولت موقت عراق در کتاب خ . ابراهیم جعفري، نخست1

ها در عراق بر سـر برخـی موضـوعات از جملـه      مشاجره خود با پل برمر، حاکم غیرنظامی آمریکایی
گوید که از جالل  نویسد. وي همچنین در همین کتاب می می» عدم استقبال برمر از جریان سنی عربی«

عـرب  «ي را بـه یـک شخصـیت    جمهور وقت عراق خواستم تا پست ریاست جمهـور  طالبانی، رئیس
 )112بسپارد. (تجربه حکومت، تألیف ابراهیم جعفري، ص » سنی

این موضوع به حدي در خصوص برخی دولتمردان سعودي آشکار است که سـعود الفیصـل، وزیـر     .2
شما عـراق  «امور خارجه عربستان سعودي خطاب به سیاستمداران امریکایی، صریحاً اظهار داشت که 

 ».، تقدیم ایران کردیدییطالرا در طبق 
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  توأم خواهد بود. » با حزم و احتیاط بیشتري«پازل بازیگران یادشده 
در چنین شرایطی، عالوه بـر انفکـاك جغرافیـایی در اهـل سـنت (جغرافیـاي       
متفاوت االنبار و موصل)، در موضوع نسبت میان اهل سنت و حکومـت مرکـزي   

  چند وضعیت قابل ترسیم خواهد بود: 
سنت با حکومـت مرکـزي همـراه خواهنـد شـد و بـه درك       بخشی از اهل  .1

بـا توجـه بـه     آورد. آنـان هاي کنونی در عراق پساصـدام، روي خواهنـد    واقعیت
ناامیدي از خـارج، در تـالش خواهنـد بـود تـا مسـائل و مشـکالت خـود را در         

  حل و فصل نمایند.» چارچوب عراقی ـ عراقی«
ظار به سـر بـرده و بـه سـمتی     بخشی دیگر همچنان در حالتی از صبر و انت .2

متمایل خواهند شد که قدرت و توان بیشتري خواهد داشـت. بـه طـور قطـع، بـا      
هـاي   و حشد شعبی در مقابله با تروریسـت عراق ـ امنیتی  پیروزي نیروهاي نظامی

ـ تکفیري، در نهایت این حکومت مرکزي اسـت کـه کفـه سـنگین      بعثی و سلفی
کرد و حکومت از حالت ورشکستگی خارج  ترازوي قدرت را از آن خود خواهد

ـ حـداقل   ـ اگر همراه نشـوند  خواهد شد. بنابراین این قشر نیز با حکومت مرکزي
  چالش جدي نخواهند داشت.

هاي تروریستی  ـ بخشی از اهل سنت و نخبگان سیاسی آن، همواره با جریان3
ـ   بعثی و سلفی ه همـان  ـ تکفیري همراهی خواهند کرد و پس از سقوط داعـش، ب

قدرت جذب جمعیت بسـیاري   ،شیوه گذشته ادامه خواهند داد که البته این طیف
ـ نخواهد داشت و شعارها و اهداف آنها، بـا اقبـال کمتـري در     ـ همانند گذشتهرا

  جامعه اهل سنت مواجه خواهد شد. 
از آنجایی که دستاوردهاي مثبت حکومت مرکزي در مبـارزه علیـه تروریسـم    

تـوان و  » بدنه اجتماعی اهـل سـنت  «تکفیري مناسب خواهد بود، ـ  سلفیبعثی و 
د داشت، به عالوه اینکه، نهاي تقابلی گذشته نخواه اراده الزم را براي تداوم شیوه

آورد که در مواقـع لـزوم، آنهـا را     اي را نیز بازیگرانی به شمار می بازیگران منطقه
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  د کرد.نقربانی خواه
گیـري حکومـت مرکـزي از     بهـره  روهاي مردمی:هاي حشد شعبی و نی ) توانایی ب
ـ اعتقادي در تقابل با تروریسم، بخـش زیـادي از    هاي مردمی ها و ظرفیت توانایی
سنت را به این نتیجه خواهد رسـاند کـه مرجعیـت در عـراق، صـرفاً      اهل جامعه 

نبـوده و مرجعیـت دینـی عـراق، فراتـر از رویکردهـاي       » طیف شـیعی «متعلق به 
 ،رو، عالوه بر پیوستن بسیاري از عشایر عمل نموده است. از همین ـ مذهبی طایفی

قانونی نیـز یافتـه    رقبایل و جامعه اهل سنت به حشد شعبی، اکنون این موارد بست
است. از سوي دیگر، منطق گذشته اهل سنت در تقابل با حکومت مرکزي، اکنون 

بزار حشد شـعبی در  حکومت مرکزي با ازیرا توخالی خواهد بود؛ اثر و  بی منطقی
ـ حـداقل تقابـل    خدمت آزادسازي جغرافیاي اهل سنت اقدام کرده است و تقابـل 

  معنا خواهد بود. ـ با حکومت مرکزي دیگر بی سخت
ویژه جغرافیـاي سـنی، اگرچـه ابتـدا      به هر حال، هجوم داعش به خاك عراق به

مرجعیت نجف  رفت، لیکن بعدها با دوراندیشی و درایت تهدید بزرگی به شمار می
مـردم  «بدیل در ساختار نظامی ـ امنیتی عراق در راستاي ایجاد امنیـت    به فرصتی بی

قـدرت  «تبدیل شـد. همچنـین ایجـاد ایـن نیـروي عظـیم مردمـی، بـاور بـه          » پایه
را میان بسیاري از دولتمردان و سیاسـتمداران عراقـی (اعـم از    » آفرین مردمی امنیت

اي که تضـعیف قـدرت آن نـاممکن     است؛ به گونهشیعه، سنی و کرد) افزایش داده 
بر همین اساس، جامعه اهل سنت عـراق، ایـن وضـعیت را بهتـر درك      1شده است.

ادعاهاي زیاد در مقابله با با وجود » ائتالف به اصطالح ضد داعش«کرده است؛ زیرا 
  تروریسم، کاري از پیش نبرد و این حشد شعبی بود که جغرافیاي سنی را آزاد کرد.  

گسیختگی و اختالفات میان نخبگان سیاسی اهل سنت با بدنـه اجتمـاعی:     ج) شکاف از هم
هاي سیاسی سنی بـا همـدیگر،    رسد عالوه بر وجود اختالفات میان جریان به نظر می

                                                                                                                                         
رغم اینکه، بدنه اجتماعی اهل سنت به نقش مثبت حشـد شـعبی در آزادسـازي جغرافیـاي سـنی،       به .1

وقوف به نقش «براي برخی از نخبگان عرب سنی، همین  ،واقف گشته است، به آن نگاهی مثبت دارد
 وجود دارد، ولی نگاه مثبتی وجود ندارد. » مثبت حشد شعبی
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نوعی فاصله معنادار میان نخبگان سنی سیاسی و بدنه اجتمـاعی در دوران پسـاداعش   
هـایی از آن پیداسـت. عـدم     انـدك نشـانه  در حال ظهور است کـه در حـال حاضـر،    

و نداشتن دستاورد براي جامعه اهل سنت به واسطه نخبگان سیاسی ناکارآمد   موفقیت
و سودجو، این درك را در بدنه اجتماعی ایجاد کرده که نخبگان سنی کنونی، حاصـل  

رسـد، در صـورتی کـه طـارق      مثبتی را عاید آنها نکرده است. از همین رو به نظر می
لهاشمی، رافع العیساوي یا برخی نخبگان سیاسی سنی در حال حاضـر، محاکمـه یـا    ا

بازداشت شوند، احتمال تبعات منفی اقدام براي محاکمه یا بازداشت آنها بسیار کمتـر  
رهبران «از گذشته خواهد بود؛ به عبارت بهتر، واکنش تند اهل سنت در قبال محاکمه 

  هد بود.   بسیار کمتر از گذشته خوا» فاسد سنی
هاي سیاسی سنی در شرایط فعلی و حتـی پـس از    از طرف دیگر، خود جریان

هاي معناداري نسبت به همـدیگر و نسـبت بـه حکومـت مرکـزي       داعش، فاصله
تـر از   ت بتوان گفت که اختالفات میان آنها، عمیـق ئخواهند داشت و شاید به جر

  آن است که در ظاهر وجود دارد.
، کنون گفت که این وضعیت پس از سقوط صدام تاتوان  در این خصوص، می

اگـر در   1فرما بـوده اسـت.   هاي سنی حکم بر احزاب و جریان به صورت عمومی
نگاهی بینـدازیم، مشـاهده درك اختالفـات    » تحالف قواي سنی«شرایط کنونی به 

  خواهد بود. پذیر عمیق میان آنها، با سهولت بیشتري امکان
عضـو اسـت کـه بـا      11متشـکل از  » ابومازن«بري اتحاد الجماهیر به ره ) الف
کننـد و رویکـرد غالـب     برقرار نمی یکدام از احزاب دیگر سنی، ارتباط مناسب هیچ

  آنان، باقی ماندن زیر سقف حکومت مرکزي است.
به رهبري سلیم الجبـوري، رئـیس کنـونی    » حزب اسالمی«ب) فراکسیون سنی 

المسلمین همسـویی دارنـد و بـر     اخوانعضو که با رویکردهاي  10پارلمان عراق با 

                                                                                                                                         
میالدي و تشکیل تحالف العراقیه الوطنیـه و گـرد آمـدن     2010مقطع پیش از انتخابات پارلمانی  . البته1

 ها و احزاب سیاسی سنی ذیل چتر آن را باید استثنا دانست. جریان
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هـاي   ـ که خواسـت برخـی دیگـر از جنـاح     این باورند که با اداره غیرمتمرکز عراق
ـ آنها موقعیت خود را در جغرافیاي سنی متعلق به خود از دست  سیاسی سنی است

  ها و احزاب سنی دیگر، چالش دارند.  خواهند داد. بنابراین با بسیاري از جریان
عضـو کـه بـه حکومـت      9کسیون الحل به رهبري جمال الکربـولی بـا   فرا ) ج

و در چارچوب روند سیاسی با آن تعامل دارند. برخـی از  است تر  مرکزي نزدیک
اي جز کسب مزایا و موقعیت بهتر ندارنـد و در طـرح موضـوع     آنان هیچ دغدغه

  برخوردار نیستند. چندانی اداره غیرمتمرکز و فدرالسیم، از جدیت 
عضـو. در واقـع بـرادران     8راکسیون متحدون به رهبري اسامه النجیفـی بـا   د) ف

ـ تکفیـري   هاي سـلفی  آمیز در قبال تروریست النجیفی به سبب رویکردهاي مسامحه
ویـژه منطقـه جغرافیـایی     (داعش)، چندان محبوبیتی در افکار عمومی اهل سنت بـه 
در چارچوب پازل ترکیه به  فعالیت خود (استان نینوي) ندارند. این فراکسیون بیشتر

ایفاي نقش پرداختـه اسـت و از پشـتیبانی عمـومی جامعـه یـا یـک عشـیره قـوي          
برخوردار نیست. عملیات موصل، بسیاري از برآوردهاي پیشین مبنی بر قدرت زیاد 
آنها در استان نینوي را زیر سؤال برد. در حال حاضر نیـز اسـامه النجیفـی بـا ارائـه      

قـانون  «یـا  » کنی حزب بعث قانون ریشه«، در پی لغو »ه سنیتسوی«طرحی با عنوان 
و همچنین منحل کردن تشکیالت مردمی حشد شعبی اسـت کـه   » مسائله و عدالت

  هاي سنی با استقبال زیادي همراه نیست. البته از سوي سایر جریان
عضـو. ایـن فراکسـیون از     6فراکسیون الحوار به ریاست صالح مطلـک بـا    ) ه

روند سیاسی پس از سقوط صـدام، تعامـل پراگماتیسـتی را در مـدار     ابتداي آغاز 
توجه خود با حکومت مرکزي قرار داده است. البته در جغرافیاي سنی از موقعیت 

، رئـیس  »خیام اعتراضـات «و جایگاه سیاسی مناسبی برخودار نیست و در جریان 
  ی مردم معترض قرار گرفت.کآن، صالح مطلک مورد هجمه فیزی

عضـو کـه داراي سـیطره     5سیون العراق به ریاست احمد الجبوري بـا  فراک )و
هـاي جغرافیـایی اسـت و     الدین و برخی دیگـر از بخـش   نسبتاً مناسبی در صالح
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  دارد.» دولت قانون«به جویانه  رویکردي تعامل
از آنجایی که عشیره الجبور با حکومت و رویکردهاي بعثی صـدام، اخـتالف   

رود. در حال  ـ تکفیري نیز به شمار می ان بعثی و سلفیدارد، از اهداف اصلی جری
ن عشیره تمایلی به از دست دادن موقعیت خود در حکومت مرکـزي و  یحاضر، ا

  ها ندارد. مصادره آن توسط بعثی
عضو که نظر و رأي آنـان   3جبهه ترکمان سنی به ریاست ارشد صالحی با  )ز

تأثیر آن در میان طیـف تـرکمن    در میان احزاب سنی، چندان ارزشی ندارد و تنها
  سنی است. البته این جبهه، پایگاه اجتماعی و جغرافیایی قوي نیز ندارد.

عضو که لیبرال مسلک و مؤید حکومت مرکزي و سـرزمین   2الفهداوي با  ) ح
  یکپارچه (تمامیت ارضی) است.

جویانه نسبت بـه   آمیز و تعامل عضو که رویکردي مسالمت 4المستقلون با  ) ط
  ویژه جریان طرفدار مالکی دارند. هاي شیعی به برخی جریان

هاي سـنی، حـاکی از آن    وضعیت برشمرده شده درخصوص احزاب و جریان
است که عالوه بر اینکه برخی از آنـان در میـان تـوده مـردم پایگـاه و جایگـاهی       
ندارند، قدرت و انسجام میان خود آنها نیز براي درپیش گرفتن رویکردي مستقل 

رغـم برگـزاري     بـه رو،  شـود. از ایـن   بت بـه حکومـت مرکـزي مشـاهده نمـی     نس
و ...،  ، ژنوهاي متعدد داخل و خارج از کشور در اربیل، قطر، اردن، آنکارا همایش

  هنوز دچار تشتت و پراکندگی هستند.
میان آنها ایجاد » وحدتی«ها و انذارهاي حزب بعث تا کنون نتوانسته است  بیانیه

به عنوان رهبر جنـاح تنـدرو حـزب    » عزت الدوري«هاي اخیر  از نامهکند. در یکی 
مـداران عراقـی، از    بعث و رئیس فرقه نقشبندیه خطاب به حسن العلوي، از سیاست

نام برده شده است. ایـن  » مزدوران«با عنوان » اهل سنت همراه با حکومت مرکزي«
و جامعـه اهـل    موضوع، حاکی از عصبانیت جریان بعثی نسبت به وضعیت نخبگان

  سنت پساداعش و عدم همراهی احتمالی آنها با جریان بعثی در آینده است. 
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  خمیس الخنجر و تالش براي اتحاد اهل سنت
زمان با افزایش احتماالت در شکسـت داعـش، تکاپوهـاي بسـیاري از سـوي       هم

نخبگان سیاسی سنی براي مدیریت افکار عمومی مردمی آغاز و به همـین دلیـل،   
ها براي به دست گرفتن رهبـري سیاسـی اهـل     ها و شخصیت رخی جریانبتالش 

» وحـدت «و عدم موفقیت جریان بعثی در ایجـاد   سنت در آستانه شکست داعش
  ده است. شتسریع  در جامعه سنی

هـاي   هاي سنی و برخـی شخصـیت   فارغ از حضور و فعالیت احزاب و جریان
هـاي فعـال    ر را جزو شخصیتتوان خمیس الخنج می ،سنی نظیر برادران النجیفی

تـرین اقـدامات و عملکردهـاي     جامعه اهل سنت ارزیابی کرد که به برخی از مهم
پردازیم. البته یادآوري این نکته شایان  وي در آستانه شکست داعش در موصل می

هـاي   اهمیت است که وي به سبب خـأل حضـور و فعالیـت برخـی از شخصـیت     
به عنوان فاصله میان نخبگان سیاسی سنی سیاسی و مذهبی سنی و همچنین آنچه 

و جامعه اهل سنت یاد شـد، در تـالش بـراي کسـب وجهـه در افکـار عمـومی        
محبوبیـت چنـدانی در    2014 سال هاست. در حالی که در انتخابات پارلمانی سنی

  جامعه اهل سنت نداشت و موفقیت خاصی کسب نکرد. 
ویژه پس از آنکه طـرح   به 2017اوایل سال  ، درطبق برخی از قرائن و شواهد

هاي سیاسـی سـنی را    سید عمار حکیم، مذاکره با برخی شخصیت» تسویه وطنی«
گاه برخی از بازرگانان و  در اولویت و مدار توجه قرار داد، خمیس الخنجر به قبله

  تبدیل گردیده است. ،سیاستمداران به حاشیه رانده شده
گیري از فرصـت   ی کرد که با بهرهتوان یک بازرگان عمده ارزیاب الخنجر را می

پس وي که براي خود است.  يطالیی به دست آمده، درصدد ایجاد موقعیت برتر
وارد صحنه سیاسی عراق  2012» خیام اعتراضات«هاي سنی در جریان  از تحصن

همسـایه  و غیرعربـی  هاي کشورهاي عربـی   به عنوان نماینده آنها به پایتخت شد،
نام » عزت و کرامت«ـ که وي آن را تظاهرات  تظاهرات کرد و براي عراق سفر می
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  د.ورزی هاي مالی مبادرت می آوري کمک ـ به جمع نهاده بود
پس از این جریان با برگزاري یک راهپیمـایی و سـازماندهی جوانـان    الخنجر 

را پیشـنهاد دهـد و   » ارتش عـزت و کرامـت  «طرح توانست حاضر در تظاهرات، 
  ي هنگفتی از کشورهاي عربی دریافت نماید.هاي نقد بابت آن نیز کمک

تشـکیل داد کـه   » کرامـت «لیستی با نـام   2014 سال در انتخابات پارلمانیوي 
قصـد  انتخاب این اسـم  با  . ويبود» خیام اعتراضات«اي مستقیم به  اسم آن اشاره

برداري کنـد و   ها علیه حکومت مرکزي به نفع خود بهره داشت از اعتراضات سنی
ولی نتوانست موفقیت چنـدانی   ،نماید» مصادره به مطلوب«یادشده را  اعتراضات

  به دست آورد.در آن مقطع 
هاي شکست داعش در موصل، طرح سیاسی  شدن نشانهپدیدار ی اکنون، با لو

آن، صــراحتاً » العربـی «کــه واژه ه ارائـه داد » المشـروع العربــی «جدیـدي بـه نــام   
بـدین وسـیله، در پـی کسـب      اسـت و » اهـل سـنت  «دربرگیرنده مفهوم خـاص  

مشروعیت و حمایت کشورهاي عربی در خـارج و جـذب افکـار عمـومی اهـل      
  سنت در داخل عراق است.

تسـویه  «همچنین در مراحل بعدي تالش خواهد کرد با تکیه بر طـرح  الخنجر 
، اوضاع سیاسی جامعه اهل سنت را به سود خود تحریک کند و بازگشـت  »وطنی

  صحنه سیاسی عراق را تضمین نماید. عناصر بعثی و تندرو به
در همین راستا، توجه به نکات مهم در خصوص بیانیه پایانی نشسـت برخـی   

 9( 1395اسـفند   19شـنبه،   سنی عراق در ترکیـه ـ کـه در روز پـنج     رهبران عرب
م) برگزار شد ـ حائز اهمیت است. در این نشست دو روزه، در واقع  2017مارس 

هاي میدانی کسب شده علیه داعـش   توجه به پیروزي نخبگان عرب سنی عراق با
در موصل و سایر مناطق جغرافیایی دیگر، ضمن تأکید بر وحدت ارضی عـراق و  
مخالفت با تقسیم عراق، کمک به آوارگان و مهاجران مناطق جنگـی و بازسـازي   

دیده سنی را در مـدار توجـه خـود قـرار دادنـد. آنهـا همچنـین         جغرافیاي آسیب
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بـه منظـور   » نقشـه راه اسـتراتژیک  «مایت از آشتی ملی از طریق ارائه خواستار ح
هاي شغلی براي جوانـان، و   توسعه و توزیع عادالنه ثروت و فراهم آوردن فرصت

در جغرافیـاي  » حشد شـعبی «رنگ یا منحل شدن نقش و حضور  بیش از همه کم
  اند.  سنی شده

ي ـ با عنوان اتحاد هاي سیاسی سنی تحت لواي جدید در این راستا، شخصیت
انـد از: صـالح    ترین آنها عبـارت  هستند که مهم  قواي ملی عراق ـ در حال حرکت 

مطلک، اسامه النجیفی، اثیل النجیفی (برادران النجیفـی)، خمـیس الخنجـر، رافـع     
سـنی داراي   هاي عـرب  گونه که گذشت، جریان اما همان 1العیساوي و سعد البزاز.

تی در خصوص موضوعات عراق و جغرافیاي سـنی و  هاي متفاو مواضع و دیدگاه
نحوه تعامل در مقطع پساداعش با حکومت مرکزي هستند و همـین وضـعیت در   

سنی نیـز سـاري و جـاري اسـت.      ها و نخبگان عرب خصوص رهبران، شخصیت
عالوه بر اینکه نفوذ و اختیارات هر کدام از این افراد با یکدیگر متفاوت اسـت و  

کشورهاي عربـی و    الحیل و کمک  نون توانسته است با لطایفخمیس الخنجر تا ک
غیرعربی منطقه (شامل ترکیه، قطر، عربسـتان سـعودي، امـارات متحـده عربـی و      

رسد اختالفات عمیـق   گرد آورد. به نظر می» چتر واحد موقتی«اردن) آنها را ذیل 
ن حـامی  میان آنها، بسیار بیشتر از مشترکات میان آنهاست. در خصـوص بـازیگرا  

هاي  کند؛ تا جایی که کشورهاي اصلی حامی برنامه آنها نیز این موضوع صدق می
  شوند:  آنها به سه شاخه با اهداف متفاوت تقسیم می

  هاي اخوانی)؛  الف) ترکیه و قطر (بیشتر با تأکید بر گرایش

                                                                                                                                         
هاي ضد و نقیض، در ایـن نشسـت شـرکت     رغم برخی گزارش سلیم الجبوري، رئیس پارلمان نیز به .1

ها حاکی از آن است که تشکل جدید نشست ترکیه از دو بخش  زارشداشته است. در همین راستا، گ
   موارد زیر است: تشکیل شده که شامل

وردي، عبداهللا الیاور، صالح مطلـک، اسـامه النجیفـی، محمـد      ءالف) کمیسیون اجرایی با عضویت لقا
  الکربولی، سعد البزاز و خمیس الخنجر. 
اسامه النجیفی، صالح مطلک، خمیس الخنجر، لقاء  هایی نظیر ب) هیئت فرماندهی که در آن شخصیت

وردي، سلیم الجبوري، عبداهللا الیاور، وضاح العدید و احمد المسـاري عضـو هسـتند (برخـی از     
 سنی در هر دو بخش حضور و فعالیت دارند). رهبران عرب
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  ب) امارات متحده عربی و عربستان (به دلیل عروبت)؛
قتصادي و نقش آن در حد واسطه، محل تجمـع و  ج) اردن (به دلیل نیازهاي ا

  آموزش است). 
  البته تمامی این بازیگران حامی اهل سنت در عـراق، در یـک هـدف مشـترك    
هستند و آن هدف، کاهش نقش و نفوذ جمهوري اسالمی ایران و محور مقاومت 
در عراق است که با حزم و احتیاط در صدد جلب حمایت امریکاي دوران ترامپ 

  هاي خود نیز هستند.  اجراي برخی اهداف و برنامهبراي 
هـایی بـا    از سوي دیگر، در داخل نخبگان سیاسی و دینی عرب سنی، مخالفت

شـده اسـت.   » هاي مرتبط با عرب سنی در خارج از کشـور  موضوع«حل و فصل 
صریح احمد الجبـوري، از اسـتانداران منـاطق سـنی و رئـیس        عالوه بر مخالفت
ها از جمله نشست ژنـو در   در پارلمان با برگزاري برخی نشست فراکسیون العراق

هاي حاضر در  سوئیس و استانبول در ترکیه و سودجو خواندن تلویحی شخصیت
دیگري نظیـر احمـد الگعـود، از نماینـدگان       شخصیت 1این نشست از سوي وي،

 هـا و مصـوبات   هاي سنی این کنفرانس سنی پارلمان عراق، اظهار داشت که استان
شناسند. به همین منوال، زیتـون الـدلیمی از دیگـر     مرتبط با آن را به رسمیت نمی

نمایندگان پارلمان از طیف سنی تأکید کرد که حاضـرین در کنفـرانس اسـتانبول،    
هاي سیاسی یا دولتی باشند، خواه  نمایندگان طبقۀ سنی نیستند، خواه از شخصیت

  خود هستند. هاي عشایري و آنها تنها نماینده  از شخصیت
تر از همه اینها، شیخ مهدي الصمیدعی، مفتی اهل سنت عـراق اسـت کـه     مهم
کنندگان در کنفرانس ژنو و ترکیه را کسـانی دانسـت کـه جایگـاهی در      مشارکت

  عراق ندارند و تأکید کرد که با آنها همانند عناصر داعش برخورد خواهد شد. 
انجمـن  «ها و علماي سـنی بـا    رسد که طیفی از شخصیت از این رو به نظر می

                                                                                                                                         
اي از  کننـدگان در ایـن کنفـرانس، مجموعـه     احمد الجبوري در همین راستا گفته است که مشـارکت  .1

که سعی دارند از حوادث پیشی بگیرند و براي آینده نینوي و مناطق دیگر تحـت  هستند سیاستمداران 
 )1395اسفند ماه  20 ؛مرکز مطالعات عراق، جمعه 107. (گزارش کنند ریزي عناوین طائفی برنامه
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قبضـه افکـار عمـومی در جغرافیـاي     «در راستاي » نشین عرب سنی رهبران خارج
به تقابـل و  » تعیین حدود و ثغور تعامل با حاکمیت در دوران پساداعش«و » سنی

نخبگـان سیاسـی   «در مقابـل  » بدنه اجتماعی«مخالفت مبادرت بورزند و به همراه 
  ایستادگی کنند. » نیجوي س پراگماتیست و مصلحت

  
  فاصله حکومت مرکزي و اهل سنت در مقطع پساداعش

هـا و نخبگـان سیاسـی سـنی      شخصیت ،ها، احزاب جریان بارهبا توجه به آنچه در
هـم   ،رسد درك جامعه اهل سنت، پس از مقطع زمانی داعش گفته شد، به نظر می

بـه عملکـرد   هاي سیاسی داخلی اهل سنت و هم نسبت  نسبت به عملکرد جریان
رو، بـازي مجـدد اهـل     کشورهاي عربی و غیرعربی همسایه بیشتر شده و از ایـن 

بـه   ،هـا و بـازیگران یادشـده    ـ اجتماعی بـه سـود جریـان    سنت در صحنه سیاسی
البته این سخن به معناي اسـتقبال گسـترده اهـل سـنت از     سهولت گذشته نیست. 

شدن فاصله میان اهل سنت نیز نخواهد بود و کم » حاکمیت با محوریت شیعیان«
  و حکومت مرکزي تحت تأثیر عوامل مختلف و متعددي خواهد بود. 

رو، نحوه تعامل حکومت مرکزي عراق در مقطع پساداعش با بدنه اهل  از این
ویژه شاخه سنی آن) و همچنین نحوه مواجهه با بازسازي  سنت، حشد شعبی (به

رگذار خواهـد بـود. بـه عبـارت     هاي ناشی از جنگ بسیار تأثی و نوسازي خرابی
دیگر، هر چه درك متقابل میان حکومت مرکزي و بدنه اجتماعی اهل سـنت از  
ها،  یکدیگر بیشتر شود، به همان میزان فاصله بدنه اجتماعی اهل سنت از جریان

نخبگان و بازیگران داخلی و خارجی یادشده سنی بیشتر خواهد شد و هر چـه  
حتمال اینکه بدنه اجتماعی اهـل سـنت بـه دنبـال     این درك متقابل کمتر شود، ا

اي دیگر، در تقابل بـا   ها به گونه کسب تجربه مثل گذشته و آزمون برخی تجربه
شود. به مفهوم دیگـر، عرصـه بـراي حضـور،      حکومت مرکزي باشند، بیشتر می

شود، ضمن اینکه اعتماد عمومی  بیشتر می» طیف برانداز«فعالیت و تاخت و تاز 
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ماعی نسـبت بـه حکومـت مرکـزي کمتـر و در آینـده، تـرمیم وجهـه         بدنه اجت
، 2015رسد تا سال  شود. به نظر می تر می حکومت مرکزي نزد اهل سنت مشکل

کردنـد کـه حکومـت     درصـد) تصـور مـی   13تعداد اندکی از اهل سنت (حدود 
)؛ ولـی در  Mansour, March03/2016کند ( مرکزي در مسیر درستی حرکت می

معه اهل سنت به این نتیجه رسیده است کـه همـه مشـکالت و    حال حاضر، جا
هاي مرتبط با آنها، ناشی از تصـمیمات حکومـت مرکـزي نیسـت، بلکـه       چالش

هـا و مشـکالت    اهل سنت نیز بر افزایش چـالش » عدم وجود نمایندگی واقعی«
توان اذعان کـرد کـه از همـین     آنها تأثیر بسزایی داشته است. از سوي دیگر، می

ه بعد، داعش ضربه اصلی را بر پیکره اهل سنت وارد آورد. بنابراین برهه زمان ب
جـویی   تر از گذشته خواهد بود و چاره زمانی پساداعش براي اهل سنت متفاوت

  از نوع دیگر نیز خواهد شد. 
نکته مهم دیگر آن است که احتماال جریانی دیگر از درون جامعه اهـل سـنت   

برگیرنده بافت مدرن جامعـه اهـل سـنت باشـد، از     پدید بیاید که بیش از آنکه در
نشئت بگیرد و یا ترکیبی از هر دو باشـد؛ ولـی   » اي اي ـ قبیله  بافت عشیره«درون 

  تري داشته باشد.  کفه سنتی آن، وزن سنگین
  

  به مثابه ساختار اجتماعی اهل سنت» اي ـ قبیله اي عشیره«بافت 
الدین  صالح و هایی مانند االنبار ستانعالوه بر پراکندگی جغرافیایی اهل سنت در ا

و همچنین مناطقی با ترکیب جمعیتی مختلط از جملـه موصـل، بغـداد، دیـالی و     
بافـت  «کرکوك و به عالوه در برخی مناطق شیعی جنـوب نظیـر بصـره و بابـل،     

همانند جامعه شیعه عراق در جامعه اهـل سـنت نیـز وجـود     » اي ـ قبیله اي عشیره
تـوان گفـت    رس قاطع میضو قبایل، بازیگرانی هستند که به  رؤساي عشایر .دارد

تري نسبت به سایر نیروهاي اجتماعی دارنـد.   در آینده عراق پساداعش، نقش مهم
با اینکه ساختار اجتمـاعی براسـاس بافـت     .با تلخیص) ،83: 2015(غانم صخی، 



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

67
، پاییز 

1395
  

 

 

 70  

 

 

ر منـاطق  کشور عراق عمومیت دارد، این وضـعیت د  در تمام» اي ـ قبیله اي عشیره«
 موصل، تکریت و اطراف بغداد با شدت وحاشیه نشین مانند الرمادي، دیالی،  سنی

  حدت بیشتري همراه است. 
در جامعه اهل سنت، رؤسا و رهبران قبایل و عشایر، جایگاه خاصـی دارنـد و   

شود. قبایل و عشایر سـنی در   نفوذ اطاعت می و اوامر آنها در مناطق ذي اتدستور
  ق (همانند زوبع و دلیم)، نقش مهمی در رخدادهاي سیاسی داشتهطول تاریخ عرا

براي اشغالگران انگلیسی، عثمـانی و ... ایجـاد   را ها و مشکالت بسیاري  و چالش
امـا در دوره حکومـت    ،انـد  رهبـري کـرده  نیز ها را  اند و حتی برخی شورش کرده

هـا بـه   تـر شـد و بسـیاري از عشـایر و شـیوخ آن      حزب بعث، نقش آنها کمرنـگ 
  .طرفداري از نظام حاکم پرداختند (مثل قبیله الجنابیین و العبید)

اند  خوشبختانه رؤساي قبایل و عشایر، پس از سقوط صدام به این درك رسیده
حشـد  «و تجربه تشکیل خواهان تضعیف قدرت آنان نیست  ،که حکومت مرکزي

اند  ن نتیجه رسیدهدیگر آنکه آنها به ایجالب نکته مؤید این نکته است. » عشایري
که استعمارگران از اواسط قـرن نـوزدهم مـیالدي در پـی تضـعیف قـدرت آنهـا        

شـود. در همـین راسـتا،     اند و این موضوع مربوط به دوران پساصدام نمـی  برآمده
از میانـه سـده نـوزدهم،    «اهللا عزتی، استاد دانشگاه بر این باور است که  دکتر عزت

ریجی قـدرت شـیوخ را بـه همـراه داشـت و      یکجانشینی آغاز شد که تحلیل تـد 
ومیـت بریتانیـا و دوره   مدوره قیو در اي تا حـدودي متزلـزل شـد...     سیستم قبیله

پادشاهی که ساخته و پرداخته آنها بود، در حالی کـه تضـعیف قبایـل بـه عنـوان      
هایی را  واحدهاي اجتماعی ادامه داشت، تقویت قدرت تضعیف شده شیوخ، تنش

ها با این عمل در نظر داشتند به منظور دستیابی به منـابع   انگلیسیبه دنبال داشت. 
کشاورزي عراق، مراکز قدرتی در مناطق روسـتایی و غیرشـهري ایجـاد کننـد تـا      

 ها... سـلب  طلبی سیاسی از گروه امنیت مورد نیاز آنها تأمین شود و هرگونه مبارزه
  .)31ـ32: 1384(عزتی،  شود
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اند تا جایگـاه سـنتی و بـارز     بایل در تالش بودهپس از سقوط صدام، عشایر و ق
ها، القاعـده و   هاي مسلح و تروریستی نظیر بعثی اما برخی جریان ؛خود را احیا کنند

سپس داعـش بـا تحـت کنتـرل گـرفتن برخـی امکانـات و تصـرف برخـی نقـاط           
هـا و   جغرافیایی، شیوخ قبایل و رؤساي عشایر را بـه ابـزاري بـراي اجـراي برنامـه     

توان اذعـان کـرد کـه ماهیـت بسـیاري از       رو می خود تبدیل کردند. از همین اهداف
هـاي   ها و ایـدئولوژي  عقاید، آداب و رسوم اصیل عشایري با بسیاري از افکار، ایده

هـاي مشـابه    داعش و جریـان  ،هاي تروریستی نظیر القاعده ها و جریان افراطی گروه
ها در سـازماندهی عشـایر    آمریکایی دیگر در تناقض قرار دارد. شاید بتوان موفقیت

علیه القاعده را براساس این قاعـده تفسـیر و تشـریح    » صحوات«سنی تحت عنوان 
البتـه ایجـاد و    .بـا تلخـیص و تصـرف)    59ــ 74: 1392کرد (مرکز مطالعات عراق، 

و اعطاي نقـش  » آفرینی بومی امنیت«هاي ناب  از نمونه» حشد عشایري«گیري  شکل
رود و تناسب بیشـتري بـا    به شمار می» تأمین امنیت مردم پایه«در به نیروهاي بومی 

 هتوانـد نقطـ   از همین رو، این موضوع مـی  .احیاي جایگاه سنتی قبایل و عشایر دارد
  اتصال همکاري بیشتر میان حکومت مرکزي با عشایر و قبایل قرار گیرد.  

  
  و ارزیابیگیري  نتیجه
عد داخلی بحران عراق براساس صدام، برغم گذشت بیش از یک دهه از سقوط   به

ـ اجتماعی در راستاي تقسیم قدرت و بـازتعریف نقـش    هاي سیاسی مبارزه مکون
هـا   رسد تا مدت هر کدام در نظم سیاسی جدید همچنان تداوم دارد و به نظر نمی

هاي امید براي کمتر شدن این وضعیت در مرحلـه پسـاداعش    اما بارقه ؛پایان یابد
  است.بیشتر شده 

رسد تقابل جامعه اهل سنت عراق با حکومت مرکزي، بـه دلیـل از    به نظر می
هـاي گذشـته، از دوران    ـ اجتماعی خود در حکومت دست دادن امتیازات سیاسی

سیر صـعودي را طـی کـرد و بـه      پساصدام تا مقطع تصرف موصل توسط داعش
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. ایـن  هد یافتاحتمال زیاد در مقطع پساداعش با اوصاف یادشده سیر نزولی خوا
و منبعـث از  » درك نوین پدیدار شده در اهل سـنت «توان ناشی از  موضوع را می

عوامل متعـدد دیگـر نظیـر مهـاجرت، آوارگـی، از دسـت دادن منـازل، تخریـب         
بـ معیشتی و همچنین عدم دست هاي بهداشتی زیرساخت ل اورد مثبت براي آنها از ق

و داخلی مدعی حمایت از اهل سنت  اي و هاي بازیگران منطقه مشارکت در طرح
  ارزیابی کرد.» عدم مشارکت جدي و فعال در روند سیاسی«همچنین 
هاي کسب شده میدانی در جغرافیاي اهـل   رو، در مقطع آینده با پیروزي از این

، بـا  »حاکمیت مسـتقر نـوین بـا محوریـت شـیعیان     «سنت از سوي حشد شعبی، 
هـا و جلـب    وانـد در بازسـازي خرابـی   ت هاي صحیح و بجا بهتر می سیاستگذاري

اعتماد عمومی جامعه اهل سنت در راستاي همکاري بیشتر بـا حکومـت مرکـزي    
ـ که از دل تحـوالت نـوین   را  اهل سنت» طبقه نخبه منتخب واقعی«گام بردارد و 

  . کند تقویت ،ـ در حال رشد است
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