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مقدمه 

عراق از آن دست کشورهایی است که احتماال تا سال های متمادی، امکان سنجی تجزیه در آن 

یکی از سوژه های ژورنالیستی و پژوهشی محسوب خواهد شد. نبود یک وحدت و هویت ملِی منسجم، 

به مثابه چرتی که آحاد ملت عراق را پوشش دهد، از جمله دالیل بروز و ظهور سیاسی و میدانی هویت های 

قومی و مذهبی در این کشور محسوب می شود. این، البته ریشه در تاریخ دارد. دولت سازی و ملت سازی 

تحمیلی که با قرارداد شوم سایکس-پیکو در سال 1917 بر رس میراث امپراتوری عثمانی آوار شد، زودتر 

از هر جای دیگر، در عراق تازه تاسیس شده خود را آشکار ساخت.]1[ حتی اگر از اشغال عراق در سال 

2003 توسط ایاالت متحده آمریکا و متحدانش هم یاد نشود، همین قرارداد سایکس -پیکو، گویای نقش 

»مداخالت خارجی« در وضع کنونی عراق خواهد بود. توزیع قدرت، رصفا در میان عرب های سنی بدون 

نگاه به شیعیان، اکراد، ترکمن ها و … و حتی رسکوب اینان با سیاست های فرهنگی-اجتماعی هم چون 

جابجایی های جمعیتی و پای کوبیدن بر سیاست تعریب در مدارس و … همه از پیامدهای سیاست 

انگلیس در منطقه است. حتی زمانی که عراق در فضای جنگ رسد، تمام قد در بلوک رشق ایستاد، 

قدرت، چنان برای دولت مردان این کشور مزه کرد که آن چه انگلیس در این کشور کاشته بود را حاال بدون 

او، درو می کردند! همین عدم توازن در توزیع قدرت میان گروه های مختلف قومی و مذهبی هم باعث 

شد تا وقتی صدام سقوط کرد و شیعیان در انتخاباتی دموکراتیک، طبق پیش بینی های مبتنی بر میزان 

جمعیت، عمده کرسی های پارملان را از آن خود کردند، اهل سنت عراق حتی اگر خود را تماما با صدام و 

حزبش هم هم صدا نمی دید، به این تغییر عادالنه در قدرت معرتض شود. نگاهی به کنش  های انتخاباتی 

گروه های اهل سنت در سال های 2004 و 2005 گویای نوعی رسدرگمی است؛ آیا در همه پرسی قانون 

اساسی رشکت کنیم؟ آیا در انتخابات پارملانی رشکت کنیم؟ اهل سنتی که تا پیش از 2003 خود را با وجود 

برخی انتقادات به صدام در راس قدرت می دید، حاال باید برای حضور و مشارکت در نظامی جدید تصمیم 

می گرفت.
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 گزینه های متفاوتی روبروی آن ها بود؛ پذیرش و مشارکت در نظام جدید در عین حفظ رویکرد 

انتقادی، عدم پذیرش ساختارهای جدید و تحریم آن با دو رویکرد تخریبی و انزواگرایانه ، تالش برای 

استقرار فدرالیسم در عراق و دستیابی به مدلی شبیه اقلیم کردستان و در نهایت تجزیه طلبی و ساز جدایی 

سیاسی و رسزمینی از حکومتی که عمده اش در دست شیعیان است.

این مقاله بر دو گزینه ی فدرالیسم و تجزیه طلبی تمرکز کرده و پس از بازخوانی رویکردهای برخی 

گروه های عراقی در این خصوص که در بخش نخست مقاله ]2[ ترشیح شد، این بار به بررسی آراء 

نخبگان سیاسی اهل سنت نسبت به این دو گزینه، در رشایط جدید عراق خواهد پرداخت. اگر تا پیش 

از مانور قدرت داعش در عراق، عمده ی اهل سنت و نخبگان آن مخالف گزینه فدرالیسم بودند، حاال در 

این نظر، تغییرات معناداری رخ داده است که در ادامه بررسی می شود.

 خالد املال رئیس جماعت علمای عراق

این گروه که می توان آن را همراه ترین گروه اهل سنت به دولت بغداد دانست، کامال مخالف تجزیه 

عراق و حتی تشکیل یک اقلیم مجزا برای اهل سنت این کشور می باشد. خالد املال در خصوص اقلیم 

سنی گفته است: »در پشت پرده ی دعوت ها برای ایجاد اقلیم سنی، دست  های خارجی ها قرار دارد. 

این منطقه را نباید اقلیم سنی نامید چرا که به دست القاعده و حزب بعث ایجاد می شود . اهالی موصل 

از به حاشیه راندن اهل سنت سخن نمی گویند چرا که داعش، آن ها را کشته، گرسنگی داده و مردان و 

زنان شان را اعدام کرده است.«]3[

خالد املال نسبت به همایشی که اواسط فوریه 2017 در ژنو و با هدف بررسی »اقلیم سنی« برگزار شد هم 

گفته است: »تعجب می کنیم که چرا چنین نشست هایی در بغداد برگزار نشده و در کشورهای اروپایی برگزار 

می شود؟ چرا از اشخاص ملی اهل سنت یا شیعه دعوت نمی شود؟ برخی مشارکت کنندگان در نشست ژنو، 

در گذشته برنامه هایی داشتند که جز اذیت و آزار برای اهل سنت، دستاوردی نداشت و این نشست هم چنین 

آسیب هایی را افزایش داده و موجب مشکالت داخلی  شده و آن ها را حل نمی کند.«
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 او در خصوص خطرات اقلیم سنی و نظر مردم سنی نسبت به آن نیز می گوید: »اقلیم سنی، 

تخریب وطن است که اهل سنت در آن، بزرگ ترین خرسان دیده خواهند بود. مردم سنی عراق آگاه تر و 

باهوش تر از مکر داعش هستند و هرگز به جدایی از فرزندان وطن شان راضی نخواهند شد.«]4[

خالد املال نسبت به همایشی که اواسط فوریه 2017 در ژنو و با هدف بررسی »اقلیم سنی« برگزار 

شد هم گفته است: »تعجب می کنیم که چرا چنین نشست هایی در بغداد برگزار نشده و در کشورهای 

اروپایی برگزار می شود؟ چرا از اشخاص ملی اهل سنت یا شیعه دعوت نمی شود؟ برخی مشارکت کنندگان 

در نشست ژنو، در گذشته برنامه هایی داشتند که جز اذیت و آزار برای اهل سنت، دستاوردی نداشت 

و این نشست هم چنین آسیب هایی را افزایش داده و موجب مشکالت داخلی  شده و آن ها را حل 

نمی کند.« او ضمن این که طرح تشکیل اقلیم سنی را در مقابل وحدت عراق عنوان کرد، نسبت به تالش 

مشارکت کنندگان در نشست ژنو برای تشکیل البی برای قرار دادن طرح اقلیم سنی در دستور کار سازمان 

ملل، هشدار داد.]5[

صالح مطلک در سال 1392 و در حالی که معاون نوری املالکی بود، گفته بود که هر تالشی برای ایجاد یک 

اقلیم سنی نشین در عراق موجب شعله ورشدن آتش جنگ میان شیعه و سنی خواهد شد. از همین رو از 

نخبگان اهل سنت این کشور خواسته بود تا هیچ گامی برای ایجاد یک اقلیم مستقل سنی نشین در عراق 

برداشته نشود. اما نظر اعالنی و اِعمالی او حاال کامال تغییر کرده است.
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ایاد السامرائی دبیرکل حزب اسالمی عراق

در سال 2014، هفتاد روز پس از اشغال موصل توسط داعش، ایاد سامرائی دبیرکل حزب اسالمی 

عراق در مقاله ای که در سایت شخصی اش منترش کرد، ویژگی های برنامه ی اهل سنت در عراق را بیان 

کرد. او این بار و برخالف برنامه سیاسی حزب در سال 2012، آشکارا از »اقلیم سنی« سخن گفته است. 

برخی از ویژگی های یک برنامه سنی پیرشفته از منظر او عبارت اند از؛ مسیر سیاسی و تائید منطقه ای 

و بین املللی، محکومیت تروریسم و اجتناب از آن، تشکیل اقلیم بر اساس قانون اساسی و تحکیم 

دموکراسی در اقلیم سنی و عراق.]6[ سامرائی بعدها در مقاله ای دیگر، به انتقاداتی که در خصوص 

حمایت او از اقلیم سنی مطرح شده بود، پاسخ داد و این که تشکیل اقلیم منجر به تجزیه عراق می شود 

را رد کرده و اتفاقا مدعی شد که اعرتاض به تشکیل اقلیم، به خصوص اگر در چارچوب قانون اساسی 

نباشد، منجر به تجزیه عراق خواهد شد.]7[ خربهایی در خصوص نقش آمریکا در خصوص تشکیل 

اقلیم سنی و روابط ایاد السامرایی با واشنگنت نیز منترش شده است.]8[

صالح مطلک رهرب »الجبهه العراقیه للحوار الوطنی«

صالح مطلک سابقه عضویت در حزب بعث صدامی را دارد. مطلک در انتخابات سال 2010 با ایاد 

عالوی نخست وزیر اسبق عراق ائتالف کرد که با ائتالف العراقیه در دومین انتخابات پارملانی پس از 

رسنگونی رژیم صدام معدوم رشکت کرده بود. او پس از انتخابات پارملانی 2010 با ائتالف دولت قانون 

به رهربی نوری املالکی ائتالف کرد و البته به عنوان معاون مالکی در امور خدماتی هم تعیین شد. او در 

انتخابات سال 2014 رهربی ائتالف العربیه را برعهده داشت.صالح مطلک در سال 1392 و در حالی که 

معاون نوری املالکی بود، گفته بود که هر تالشی برای ایجاد یک اقلیم سنی نشین در عراق موجب شعله 

ورشدن آتش جنگ میان شیعه و سنی خواهد شد.
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 از همین رو از نخبگان اهل سنت این کشور خواسته بود تا هیچ گامی برای ایجاد یک اقلیم مستقل 

سنی نشین در عراق برداشته نشود.]9[ اما نظر اعالنی و اِعمالی او حاال کامال تغییر کرده است. او آشکارا 

در نشست هایی که با هدف تبیین و تسهیل ایجاد یک اقلیم سنی برگزار می شود، حضور می یابد.

اسامه النجیفی، معاون رئیس جمهور عراق

اسامه النجیفی سیاست مدار اهل سنت عراق است که اکنون سمت معاون دوم رئیس جمهور عراق 

و رئیس ائتالف »متحدون لإلصالح« را داراست. او پس از سقوط رژیم صدام در سال 2003 به  همراه  

عشیره خود وارد عرصه  سیاسی عراق شد و حزب »تجمع عراقیون« را تاسیس کرد. النجیفی در انتخابات 

پارملانی 2005 و 2010 در لیست العراقیه بود و در سال 2010 رئیس پارملان عراق شد. او در 14 فوریه 

2017 در گفتگو با شبکه ی رووداو وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق، در خصوص اقلیم سنی 

گفته است: »مامعتقد هستیم تبدیل نینوا به اقلیم در چارچوب قانون اساسی، امری رضوری است. این 

امر باید پس از حل برخی قضایا با اقلیم کردستان و در چارچوب قانون اساسی صورت گیرد.«]10[ اسامه 

النجیفی البته به طور محافظه کارانه ای میان تشکیل اقلیم سنی و اقلیم استانی تفاوت قائل می شود. 

او در گفتگو با روزنامه الحیات به این مساله پرداخته است: »موضوع اقلیم سنی به صورت حقیقی، تا 

کنون در سطح نظری هم مطرح نشده. آن چه موجود است، اقلیم های استان ها است و در جامعه بحثی 

در خصوص اقلیم سنی مطرح نیست. در برنامه ی سیاسی ما، اقلیم های استان های عراقی با مرزهای 

اداری مطرح است، نه اقلیم سنی به معنای مناطق سنی.« وقتی خربنگار الحیات از او می پرسد چه فرقی 

میان اقلیم سنی و اقلیم های استان های سنی وجود دارد، او می گوید: »من به اقلیم  استان ها با مرزهای 

اداری و صالحیت های وسیع مبتنی بر قانون اساسی عراق اعتقاد دارم. 

او در 14 فوریه 2017 در گفتگو با شبکه ی رووداو وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق، در خصوص 

اقلیم سنی گفته است: »مامعتقد هستیم تبدیل نینوا به اقلیم در چارچوب قانون اساسی، امری رضوری است. 

این امر باید پس از حل برخی قضایا با اقلیم کردستان و در چارچوب قانون اساسی صورت گیرد.«
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لذا نه فقط از مناطق سنی بلکه از همه ی استان های عراق برای این امر دعوت می کنم چرا که این 

موضوع می تواند استمرار وحدت عراق و بقاء نظام سیاسی کنونی را تضمین کند.« او سپس به توضیح 

برخی مسائل مبتالبه اقلیم های استانی از جمله نحوه توزیع ثروت و مساله امنیت می پردازد. اسامه 

النجیفی در خصوص نیروهای امنیتی می گوید: »امنیت هر اقلیم با وجود نیروهای نظامی از فرزندان آن 

استان که از اعتماد مردم استان بهره مند هستند، تحقق می یابد. این برای امنیت داخلی اقلیم هاست و 

ارتش عراق که از نیروهای اقلیم ها و بر اساس نسبت جمعیت ساکنان هر اقلیم تشکیل شده، مسئول 

امنیت خارجی است البته با رهربی دولت فدرال.«]11[ واقعیت این است که النجیفی اگرچه در روی 

کاغذ، میان اقلیم سنی و اقلیم استانی تفاوت قائل شده اما به نظر می رسد این تمایز رصفا جهت کاهش 

حساسیت دیگر بازیگران و استفاده حداکرثی از ظرفیت فدرالیسم در قانون اساسی عراق می باشد.

 

اثیل النجیفی، استاندار برکنارشده ی نینوا و فرمانده ی حشد الوطنی

اثیل النجیفی برادر اسامه و استاندار سابق نینوا است. او در خرداد 93 و زمانی که داعش به موصل 

حمله کرد، به اربیل فرار کرده بود. پارملان عراق در خرداد 94 او را به اتهام جاسوسی برای بیگانگان و 

همکاری با داعش، از استانداری نینوا عزل کرد.]12[ او در اطراف موصل، حشد الوطنی که یک گروه 

سنی است را تشکیل داده که مورد حمایت آمریکا و ترکیه می باشد. یکی از دالیل اعالنی ترکیه از حضور 

ارتشش در بعشیقه در نزدیکی موصل، ارائه آموزش های نظامی به این گروه بود. اثیل النجیفی که 

تحرکات بسیاری در خصوص تشکیل اقلیم سنی داشته و در همایش های مختلف خارجی نیز رشکت 

می کند، در همان هفته های نخست اشغال موصل از سوی داعش، با دعوت از اهل سنت برای تشکیل 

اقلیم سنی، گفته بود: »دیگر ممکن نیست که اهل سنت تحت رشایط گذشته باقی بمانند. ما نمی توانیم 

دیگر به ارتشی که در برابر اشغال موصل مقاومت نکرد و شهروندان را تنها گذاشت، اعتماد کنیم.«]13[ 



7/  مجموعه مقاالت  - اردیبهشت ماه  1396|  اندیشکده راهربدی تبیین

سلیم الجبوری رئیس پارملان عراق

سلیم الجبوری که اکنون رئیس پارملان عراق است، یکی از چهره های سیاسی بارز میان اهل سنت 

می باشد. او که عضو حزب اسالمی عراق می باشد در سال 2011 به عنوان معاون دبیرکل این حزب 

معرفی شد. او یکی از اعضای ائتالف متحدون لإلصالح که یکی از مهم ترین ائتالف های اهل سنت 

عراق است، می باشد. سلیم الجبوری یا بنا بر جایگاه حقوقی خاص خود یعنی ریاست پارملان یا بنا بر عقاید 

سیاسی خود سعی کرده است در نشست های اهل سنت که در خارج از عراق برگزار می شود، رشکت نکند. 

به عنوان مثال او در نشستی که در فوریه 2017 در ژنو برگزار شد، حضور نیافت. او حتی در نشست اربیل 

در آذر 1393 نیز حارض نشد. چهره های مطرح سیاسی و برخی رسان عشایر سنی در عراق با رشکت در 

این کنفرانس، پیرامون تشکیل ارتش سنی و اقلیم سنی گفتگو کرده بودند.]14[ زمانی که خربی منترش 

شد مبنی بر حضور نمایند الجبوری در نشست استانبول که در اواخر سال 95 برگزار شد، الجبوری با رسعت 

این خرب را تکذیب کرده و گفت: »ما همواره در گذشته و حال تاکید کرده ایم که علیه هرگونه تجمع یا 

دیداری که برای تجزیه عراق تالش یا عراق را وامدار طرح  های خارجی کند، می  ایستیم.«]15[ اما 

واقعیت است که عضویت او در حزب اسالمی عراق به دبیرکلی ایاد السامرایی می تواند تا حدی موضع او 

در خصوص اقلیم سنی را آشکار سازد. السامرایی آشکارا در پی تشکیل چنین اقلیمی است و الجبوری نیز 

معاون او بوده است.

واقعیت این است که النجیفی اگرچه در روی کاغذ، میان اقلیم سنی و اقلیم استانی تفاوت قائل شده اما به 

نظر می رسد این تمایز رصفا جهت کاهش حساسیت دیگر بازیگران و استفاده حداکرثی از ظرفیت فدرالیسم 

در قانون اساسی عراق می باشد.
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 یکی از نمایندگان سابق عراق به  نام حسن العلوی در گفتگو با روزنامه الرشق االوسط، حزب 

اسالمی و رهربان برجسته ی آن، از جمله سلیم الجبوری را مشتاق به تشکیل اقلیم سنی دانسته است.

]16[ رعد الدهلکی دیگر نماینده سنی پارملان عراق، ضمن دفاع از ایده ی اقلیم سنی، آن را طرحی دانسته 

که هنوز زمان اعالن رسمی آن فرا نرسیده است. او گفته که این طرح در چارچوب بحث اقلیم ها در قانون 

اساسی عراق مطرح می شود؛ چیزی که به گفته ی او، خواسته ی مردم برصه نیز می باشد. الدهلکی در 

نهایت سلیم الجبوری را به دلیل جایگاه برجسته ی سیاسی و هم چنین مقبولیتش میان گروه های سیاسی 

اهل سنت، رئیس این اقلیم دانسته است.]17[ به نظر می رسد با توجه به پیوندهای حزبی الجبوری و 

ارتباطات گسرتده ی او با اهل سنت، او با شیوه ی خود که متفاوت از شیوه ی امثال اثیل النجیفی است، 

سعی در تحقق اقلیم سنی دارد.

خمیس الخنجر دبیرکل پروژه ی عربی در عراق

خمیس الخنجر پشتیبان اصلی تظاهرات های اهل سنت ضد حکومت عراق در سال 2013 

میالدی بود.  وی یکی از با نفوذترین  و ثروتمندترین اشخاص اهل سنت عراق است که همیشه 

به صورت پنهان به دنبال عملیاتی کردن پروژه های خود است . رابطه وی با عربستان، ترکیه  و اردن بسیار 

خوب است و به وسیله این روابط توانسته نفوذ خود را در بین اهل سنت عراق افزایش دهد. کارشناسان 

ایشان را به عنوان رهرب و مدیر تشکیل اقلیم اهل سنت معرفی می کنند.]18[ او دبیرکل پروژه ی عربی 

در عراق است و در قبال مسائل مختلف، اعالم موضع می کند. گزارش های رسانه ای می گویند که او در 

سال 2015 برای ترویج ایده ی اقلیمی خاص برای اهل سنت، دفرتی تبلیغی در واشنگنت ایجاد کرده و 

از گروه گلوفر پارک برای این امر کمک گرفته است. گروه گلوفر پارک را برخی از مسئوالن سابق دولت 

بیل کلینتون و مسئوالن تبلیغاتی حزب دموکرات آمریکا اداره می کنند.]19[ ثروت عظیم الخنجر زمینه ی 

تالش برای نفوذ بیشرت او در میان اهل سنت عراق را فراهم ساخته است.

به نظر می رسد با توجه به پیوندهای حزبی الجبوری و ارتباطات گسرتده ی او با اهل سنت، او با شیوه ی خود 

که متفاوت از شیوه ی امثال اثیل النجیفی است، سعی در تحقق اقلیم سنی دارد.
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 حمایت سیاسی همراه با کمک های مادی به اهل سنت عراق]20[ و به خصوص آوارگان مناطقی 

که مورد هجوم داعش قرار گرفته اند، می تواند بیان گر توانایی الخنجر در متمرکزسازی اراده های مردمی 

اهل سنت برای تشکیل یک اقلیم سنی باشد. او که تشکیل اقلیم های استانی را تنها راه برای پایان 

درگیری ها و بی ثباتی ها در عراق می داند]21[ حتی به مشکالت اقتصادی اقلیم سنی نیز اندیشیده و 

جذب رسمایه های میلیاردی ترکیه و دولت های عرب خلیج فارس را مطرح کرده است.]22[ اگرچه 

خمیس الخنجر از منظر سیاسی، توان نقش آفرینی هم چون سلیم الجبوری و اسامه النجیفی را دارا 

نیست اما به دلیل ثروت عظیم و ارتباطات گسرتده با دولت های عربی و آمریکا، یکی از چهره های اثرگذار 

در حوزه ی تشکیل اقلیم سنی محسوب می شود.
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