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چکيده
تعیین سیاستها و راهبردهای خارجی کشور ،نیازمند توجه به محیط پیرامونی و بررسی تغییرات آیندد
میباشد .عراق ،به عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک که تحوالت آن میتواند بر وضعیت منطقده اررذدرار
باشد ،دارای جمعیتی ترکیبی از اقوام و مراهب مختلف میباشد .اعدرا

اهدل سدنت 20 ،درصدد جمعیدت

عراق را تشکیل می دهند و به لحاظ نقش تاریخی و سابقه حاکمیت بر اکثریت شیعه ،از اهمیدت بداالیی در
شناخت آیند  ،برخوردار میباشند .در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد بدا توجده بده وجدود
پیچیدذی و عدم قطعیت در صحنه تحوالت عراق ،از روش سدناریونگاری جهدت شدناخت آیندد اسدتفاد
ذردید  ،داد های تحقیق از طریق برذزاری نشست خبرذان به شیو ذهنانگیدری ،جمد آوری و بدا الگدوی
جی.بی.ان ،مورد تحلیل قرار ذرفت و در نهایت دو عدم قطعیت اصلی ،شامل پریرش یا تقابدل کشدورهای
سنی منطقه با عراق و انسجام یا تفرق احزا  ،جریانها و شخصیتهدای شدیعه عدراق ،شناسدایی و چهدار
سناریو؛ شامل  -1مشارکت و همکاری؛  -2همراهی سهمخواهانه؛  -3مطالبه ذری امیدوارانده؛  -4تقابدل و
تجزیهطلبی نگارش و راهبردهای تحقق سناریوی مطلو

کليد واژهها:

ج.ا.ایران ارائه ذردید.

عراق ،اعرا  ،اهل سنت ،آیند  ،سناریو ،ج.ا.ایران.
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مقدمه
دولتها در سیاستذراری خارجی و تنظیم روابط با دیگر کشورها ،نداذزیر بده شدناخت
محیط بینالملل و توجه به عوامل مؤرر بر وضعیت آیند سایر کشورها هسددتند .جمد آوری،
پردازش و تحلیل داد ها و اطالعات پیرامون محیط پیرامونی و شناخت تأریرات آنها در آیند
کشور هدف ،برنامهریزان راهبردی را توانمنددتر مدینمایدد و در مقابدل ،بدیتدوجهی و عددم
تشخیص شرایط و موقعیتهدا ،مشدکالت و دشدواریهدایی را بدرای یدک ملدت بده وجدود
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میآورد(منزوی و سرجهپیما .)9 :1386 ،درك درست آیند نیازمند درك واقعیتهای دیروز و امدروز
و عوامل مؤرر در تغییر و تحوالت محیط ملی و بینالمللی در سطح راهبردی اسدت .در واقد
شناخت آیند تصویری اسددت از روندددهای فعلدی و اراد هدا و تحدوالت احتمدالی کده در
شکلذیری جهان آیند ایفای نقش میکنند (یزدان فام.)8 :1390 ،
عراق یکی از کشورهای مهم منطقه جنو غر آسیا میباشدد کده بده لحداظ ویژذدیهدای
ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ،برخی آن را قلب جنو غر

آسیا میدانند(نیداکوئی و

مرادی کالرد  .)123 :1394،دو کشور همسایه ایران و عراق با توجده بده اشدتراك مدرهبی ،فرهنگدی،
اقتصادی و مسائل امنیتی ،میتوانند در راهبرد بلندمدت مناسبات سیاسی خود مکمل واقد شدد
و به اتحاد راهبردی دست یابند (صادقی ،مارابی و اکسا .)131 :1395 ،پس از سقوط صدام و شکلذیدری
نظام سیاسی جدید در عراق ،تحوالت سیاسی این کشور ،فرصتهایی را برای سیاست خدارجی
ایران فراهم نمود است (متقی و سلطانی .)44 :1392،از این لحداظ جایگدا عدراق در حدوز سیاسدت
خارجی ایران بهطور خاص ،قابل تعریف است (برزذر.)86 :1386 ،
عراق ،دارای ترکیب جمعیتی رنگارنگ و متنوع است ،بهذونهای که حددود  97درصدد آن
را مسلمانان و مابقی را ادیان مسیحی ،یهودی ،صدابتی ،ایدزدی (یزیددی) ،اهدل حدق تشدکیل
میدهند .ترکیب جمعیتی مسلمانان؛ شامل  65درصد شیعه و  32درصدد سدنی اسدت
پدود  .)66 :1392،اهل سنت عراق نیز ترکیبی از قومیتهای عر

(دهقدانی

به میزان  20درصدد و کدرد بده

میزان  12درصد از جمعیت عراق میباشند .مواض و کنش سیاسی اعرا

اهل سنت در قبدال

تحوالت عراق و نظام سیاسی جدید حاکم بر آن ،میتواند ارر زیدادی بدر نحدو شدکلذیدری
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آیند عراق داشته باشد .اعرا سنی عراق و بهویژ بعثدیهدا ،در دور صددام ،بخدش اعظدم

قدرت سیاسی را در اختیار داشتند و با فروپاشی رژیم بعث ،در برابر ساختار و روند سیاسدی
جدید این کشور مقاومت کردند ،اما بهتدریج بخشهایی از سنیها در روند سیاسی مشارکت
کردند و بخشی دیگر ازجمله بعثیها به مخالفت و اقددامات خشدونتآمیدز در برابدر دولدت
جدید عراق ادامه دادند .اکنون جبهه توافق اهل سدنت در پارلمدان عدراق بدهعندوان سدومین
فراکسیون بزرگ بعد از ائتالف یکپارچه و ائتالف کردی مطرح اسدت .مشدارکت تددریجی و
فزایند سنیهای عراق در روند سیاسی جدید عراق با حمایت حز اسالمی از قانون اساسی
جدید و سپس مشارکت بخش وسدی تدری از ذدرو هدا در انتخابدات پارلمدانی آغداز شدد و
بهتدریج حمایت سنیها از ذرو های ستیز جوی مخالف کاهش یافت .ذدرو هدای سدنی در
دور جدید ،ریاست پارلمان و معاونت رئیسجمهوری و نخستوزیری را در اختیار دارندد و
در سال  2014میالدی به دنبال تمرکز عناصر تندرو و رادیکال سلفی-تکفیدری در منطقده،
داعش متأرر از تحوالت داخلدی عدراق و سدوریه و بدا بهدر ذیدری از بسدترهای اجتمداعی و
اعتقادی اهل سنت و همچنین ضعفهای دفاعی-امنیتی عراق ،توانست بخش زیدادی از ایدن
مناطق عراق را اشغال نماید (نظری و السمیری)76 :1394 ،؛ اما جنایتهدا و خسدارتهدای جدانی و
تروریستی آنها ،باعث ناامیدی و خستگی و در نهایت فاصله ذدرفتن و پشدت کدردن بخدش
بیشتری از اعرا سنی عراق به طیف رادیکال و تندرو ذردید .عر های اهل سنت عدراق بدا

اهل سنت عراق

مادی داعش بده اهدل سدنت عدراق در کندار ضدربات عرضدی و آبرویدی ناشدی از اقددامات
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وزارتخانههایی چون دفاع را نیز در کنترل خود دارند (واعظی.)4 :1387،

درك شرایط در دور پساداعش ،نحو ارتبداط خدود بدا بدازیگران منطقدهای و بدینالمللدی و
همچنین ذرو های داخلی را سامان میدهند (شهیدی.)6 :1397،
در مجموع جمعیت حدود  20درصدی اعرا

سنی عراق که بخدش وسدیعی از سدرزمین

عراق را در اختیار دارند در کنار رسمیت و اعتباری که از قانون اساسی عراق به دلیل تأکید بدر
دموکراسی و مشارکت اقوام و مراهب رسمی در نظام حاکمیتی کشور ،کسب نمود اند ،باعدث
ذردید که آیند عراق ازجمله تثبیت نظام سیاسدی و دولدت شدیعی آن و نحدو تعامدلهدای
منطقهای ازجمله با جمهوری اسالمی ایران متأرر از این بخدش از جامعده باشدد .لدرا شدناخت
دیدذا و مواض آنها برای جمهوری اسالمی ایران بدهعندوان کنشدگر و بدازیگر نزدیدک بده
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دولت عراق جهت سیاستذراریهای ملی و منطقهای ،بسیار حائز اهمیت میباشد .لرا هددف
این تحقیق تدوین و بررسی سناریوهای مربوط به آیند اعرا

اهل سنت عراق میباشد.

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
سناريو

1

سناریو ،داستانی است که توصیفی باورپریر و سازذار از یک آیند خاص را بدا اسدتفاد از
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پیوندهای عِلی به واقعیتهای حال پیوند مدیزندد و پیامددهای تصدمیمات امدروز را روشدن
میسازد .سناریوها در کنار هم دامنه آیندد هدای ممکدن را مشدخص مدیکنندد

(پددرام و جاللدی

وند .)45 :1392،هر یک از سناریوها به بخش خاصی از آیند نظر دارند .این داسدتانهدا بدیش از
آنکه بر احتماالت استوار باشند ،بر اساس مقدورات یا ممکنات تدوین میشوند (شدوارتز.)1991،
در واق سناریوها ،برآورد یک آیند بالقو هستند و ترکیب برآوردهایی هستند از آنچه ممکدن
است رخ دهد و آنچه میتواند رخ دهد و به عبارتی سناریوها ،توصیفهای روایدی متضداد را
بهصورت واضح پیرامون چگونگی تکامل جنبههای غیر قطعی آیندد ارائده مدیکنندد

(فهدی و ام

رانددال .)19 :1392 ،2سناریوها ،ذزینههای بدیل آیند را در ذهن مجسم میکنندد و ایدن امکدان را
فراهم میکنند تا دربار آنها اندیشید شود و واکنشهای متناسدب بدا هدر وضدعیت بررسدی
ذردد (پدرام و احمدیان.)176 :1394 ،
عدم قطعيت

3

آیند امری غیر قابل پیشبینی است که هموار عنصدری از عددم قطعیدت را در بدردارد
(پددرام .)6 :1388 ،عدم قطعیت به معنای ندانستن مسدائل ،رونددها ،تصدمیمهدا و رویددادهای
سازند فردا است .اذر نتیجه و پیامد موضوعی در آیند توسط شرایطی تعیین شدود کده مدا
در حال حاضر قادر به برآورد یا تخمین آن نباشیم ،آنگا آن را غیرقطعی و همدرا بدا عددم
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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1.Scenario
2.Fahey liam & Robert M.Randall
3.Uncertainty

قطعیت مینامیم (شفیعی .)17 :1394،عدم قطعیت به معنای پیشبینیناپریری است و مفهدوم آن
کدامال ذهندی اسدت (پدددرام و احمددیان )187 :1394،کده بدر اسدداس داندش خبرذدان و بدده روش
سناریونگاری ،میتوان آن را مدیریت نمود.
پيشينه و سابقه تحقيق
پیشینه تحقیقهای مرتبط با موضوع پژوهش مورد بررسی قرار ذرفت کده اهدم آنهدا در
قالب جدول شمار  1ارائه ذردید است.
جدول شماره  :1جمعبندي پيشينه
عنوان تحقيق
سنت عراق پس از داعش

تورج افشون

1395

اعرا

اهل سنت عدراق در پسداداعش بده سدمت

تعامل با نظام سیاسی جدید حرکت خواهند کرد.
اهل سنت عراق از انسجام کافی برخوردار نیسدتند

اهددل سددنت عددراق و
انتخابات پارلمانی؛ مسائل

و طیفهای معتدل اهل سنت ،مناصدبی همچدون
فرزان شهیدی

1397

و رفتارها

ریاست پارلمان را در اختیار خواهند داشدت؛ امدا
جریانات افراطی در آیند سیاسدی عدراق ،نقدش

چالش های تجزیه عدراق:

مسعود اسالمی،

مناف آمریکا و کشورهای

ابراهیم کوهی و

همسایه (ایدران ،ترکیده و

محمدزمان

عربستان)

مخالفدت کشدورهای منطقدده بدا تجزیده سددرزمینی
1393

راستگو

عراق و قوی نبودن این سناریو و در برابر آن قوی

اهل سنت عراق

چندانی متصور نیست.
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بررسددی وضددعیت اهددل

محقق

تاریخ تحقيق

نتایج کلي

بودن سناریوی حفظ انسجام ملی و بقای تمامیدت
ارضی عراق
اهل سنت عراق با دو ضعف اسدتراتژیک نداشدتن

بازیگران مدؤرر بدر عدراق
آیند  :مناف و سناریوها

محمدعلی
قاسمی

1389

محل سکونت و جمعیدت اقلیتدی و بدا دو حدامی
اصلی؛ شامل کشورهای سنی منطقه و رادیکالیسدم
سنی یکی از بازیگران مؤرر در آیند میباشد.
ویژذیهای اعدرا

پیشبیندی وضدعیت اهدل
سنت در عراق

رناد منصور

سدنی عدراق عددم وحددت و

یکپارچگی ،وجود بازیگران متنوع ،چدالش اعتمداد
2016

مردم به رهبران و وجود موانعی همچون مدالکی و
العامری میباشد که احتمدال تغییدر شدرایط بدرای
اعرا

سنی را در کوتا مدت کمرنگ میکند.

221

روششناسي تحقيق
این تحقیق دارای ماهیت توصیفی-تحلیلی اسدت کده داد هدای آن بده شدیو میددانی و از
طریق برذزاری چهار نشست خبرذی (پنل )1و با بهر ذیری از نظرات ،دیدذا هدا و تجربیدات
د نفر از کارشناسدان و خبرذدان دارای مطالعدات تخصصدی و تجدار میددانی ،جمد آوری
ذردید و با روش سناریونگاری و با رویکرد استنتاجی و الگدوی جی.بدی.ان (شدبکه جهدانی
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کسب و کار )2مورد تجزیهوتحلیل قرار ذرفته است.
در روش سناریونگاری ،سناریوها بهعنوان محصولی که بده توصدیف وضدعیت احتمدالی
آیند پرداخته یا داستانی را دربار نحو حادث شددن ایدن وضدعیت بیدان مدیکنندد ،تددوین
میذردند

(بیشا

 ،3هاینز 4و کولینز.)19-18 :1388 ،5

الگوی جی.بی.ان که شیو رایج در سناریونویسی میباشد ،توسدط شدوارتز )227 :1386( 6در
کتا

«هنر دورنگری» در هشت ذام اصلی زیر معرفی ذردید است:
ذام اول :شناخت موضوع و تصمیم اصلی؛
ذام دوم :فهرست بازیگران و نیروهای کلیدی در محیط منطقهای؛
ذام سوم :شناسایی عوامل و نیروهای محیطی کلیدی؛
ذام چهارم :شناسایی نیروهای پیشران؛
ذام پنجم :شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی؛
ذام ششم :تدوین سناریوها؛
ذام هفتم :تحلیل پیامدها و نتایج هر سناریو؛
ذام هشتم :انتخا

نشانگرهای راهبردی.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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1. Expert Panel
)2.Global Bussinus Network(G.B.N
3.Peter Bishop
4.Andy Hines
5. Terry Collins
6. Schwartz

ویژذی جامعه آماری این تحقیق ،برخورداری از اشدراف و شدناخت محیطدی و همچندین
داشتن سابقه مطالعاتی و تجربی در موضوعات و مباحث راهبردی کشور عدراق و شدناخت و
آذاهی از چهارچو ها و حوز های راهبردی سیاسدتذدراری جمهدوری اسدالمی ایدران در
منطقه میباشد که حجم این جامعه آماری حدود  30نفر میباشد.
حجم نمونه تحقیق که بر اساس در دسترس بودن و تا حد اشباع نظدری انتخدا

ذردیدد،

د نفر میباشند.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقيق
خبرذان مسلط به موضوع تشکیل میباشند که اطالعدات مربدوط بده سدن ،جنسدیت ،مددرك
تحصیلی و سابقه کاری آنها در جدول شمار  2ارائه میذردد.
جدول شماره  :2تحليل توصيفي ويژگيهاي فردي خبرگان تحقيق
متغير

مرد

10

100

زن

---

0

فوق دیپلم

1

10

کارشناسی

2

20

کارشناسی ارشد

4

40

دکتری

3

30

کمتر از  10سال

1

10

سابقه آشنایی با

 10تا  15سال

2

20

موضوع

 15تا  20سال

2

20

 20سال به باال

5

50

نحو شناخت

کالسیک و نظری

2

20

موضوع

میدانی و عینی

8

80

جنسیت

سطح تحصیالت

اهل سنت عراق

سطح

فراواني

درصد
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همانطور که پیش از این نیز اشار ذردید ،نمونه آماری این تحقیق د نفر از کارشناسدان و
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یافتههای تحقیق با استفاد از الگوی جی.بی.ان در سناریونویسی تعیین ذردید کده در ایدن
الگو در ذام اول ،موضوع تدقیق و مشخص شد و در ذدامهدای بعددی بده ترتیدب شناسدایی
بازیگران کلیدی و فعال در مناطق عربی -سنی عراق ،شناسایی عوامل کلیددی محدیط عربدی-
سنی عراق ،شناسایی نیروهای پیشران و شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی صدورت پدریرفت
که یافتهها به شرح زیر است:
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال نهم ،شمار  ،36پاییز 1398

شناسايي بازيگران محيط عربي -سني عراق
هرچند به لحاظ حاکمیت دولدت مرکدزی و یکپدارچگی سیاسدی -جغرافیدایی عدراق در
مناطق و سرزمینهای اعرا

سنی ،نمیتوان بازیگران فعال در این بخش را متفداوت و کدامال

جدا از بازیگران فعال در کشور عراق دانسدت؛ امدا مدیتدوان چندین بیدان داشدت کده برخدی
بازیگران به لحاظ مناف خود و وجود زمینههدای مدرهبی و سیاسدی در بخدش عربدی-سدنی
عراق ،نسبت به سایر بازیگران فعالتر میباشند که این بازیگران را میتوان در چند دسته زیدر
تقسیمبندی نمود:
 .1بازیگران داخلي عراق

از بازیگران داخلی عدراق کده در منداطق اعدرا

سدنی مشدغول فعالیدت و ایفدای نقدش

و جریانات سیاسی ازجملده حدز

اسدالمی عدراق ،جبهده توافدق عدراق و

میباشند ،احزا

ائتالفهای مقطعی قابل ذکر میباشند .در کنار این احزا
شخصیتهای سیاسی و بقایای حز

و جریانات سیاسی ،شدیوخ قبایدل،

بعث نیز در این بخش فعال میباشند.

 .2بازیگران منطقهای

از مهمترین بازیگران منطقهای فعال در بخش سنی عراق مدیتدوان از جمهدوری اسدالمی
ایران ،ترکیه ،سوریه ،اردن ،عربستان سعودی ،قطر نام برد .همچنین کشدورهای عربدی بدازیگر
در عراق عالو بر نقشآفرینی انفرادی در این کشور از ظرفیت سدازمانهدای منطقدهای؛ نظیدر
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عر
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نیدز اسدتفاد مدینمایندد و لدرا مدیتدوان ایدن

سازمانها را نیز بهعنوان بازیگران منطقهای در عراق و در بین اعرا

سنی معرفی کرد.

 .3بازیگران فرامنطقهای

در کنار بازیگران داخلی و منطقهای ،آمریکا ،انگلیس و سازمان ملل دارای بیشدترین نقدش
و یا ظرفیت جهت کنشگری و نقشآفرینی در عراق میباشند.
شناسايي عوامل کليدي محيط عربي -سني عراق
رهبران دولتها و کارشناسان سیاستذراری نیز ،نیازمند شناسدایی و دسدتهبنددی مسدائل
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...برای اخر تصمیمهدای سیاسدتی بلندمددت هسدتند

(فهدی و ام

راندال .)6 :1392 ،1در حوز آیند پژوهی و مدیریت راهبردی نیز شناسایی عوامل کلیدی ،یکدی از
مهمترین فعالیتها محسو

میذردد (رقفی و همکاران .)205 :1393،بر اساس اجماع خبرذدان ایدن

تحقیق ،عوامل کلیدی جمیت عربی -سنی عراق که در جدول شمار  3نشان داد شد اسدت
جدول شماره  :3عوامل کليدي جمعيت عربي -سني عراق
عنوان عامل کليدی

ردیف
2

تکثر جغرافیایی

3

وابستگی اقتصادی و تخریب زیرساختها

4

فقدان مرجعیت سیاسی -اعتقادی

5

خدشه اعتباری ناشی از فعالیت ذرو های تروریستی

6

ضعف توان نظامی

7

بازیگران متعدد با مناف متعدد

8

عدم تمایل و ذرایش به استقاللطلبی اعرا

اهل سنت عراق

1

اقلیت جمعیت و پراکندذی آن

مقاله پژوهشی :سناریوهای آیند اعرا

عبارتاند از:

سنی

منب  :محقق

 .1اقليت جمعيت و پراکندگي آن

اعرا

سنی در عراق ،حدود  20درصد از جمعیت عراق را شامل مدیشدوند و بدهعندوان

اقلیت محسو

میذردند .همچنین متناسب با این سدهم جمعیتدی ،سدهم ایدن بخدش از 328
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Fahey liam & Robert M.Randall
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کرسی مجلس نمایندذان فعلی عراق 74 ،کرسی ،معادل تقریبا  22درصد بود اسدت کده ایدن
میزان نیز دارای ذرایشهای سیاسی و اعتقادی مختلفی مدیباشدند و بدا هدم متحدد و همددل
نیستند .البته ریاست مجلس ،معاون نخستوزیدر و تعددادی از وزرا ازجملده وزیدر دفداع بدر
اساس تفاهم و عرف تقسیم قدرت در اختیار عر های سنی است.
اعرا

سنی عراق با یک پراکندذی جغرافیایی نیز مواجه میباشند و با وجود سدکونت در

چندین استان در مرکز و غر

عراق (انبار ،صالح الددین ،بغدداد ،نیندوا و کرکدوك) وسدعت

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال نهم ،شمار  ،36پاییز 1398

زیادی از سرزمین آنها ،بیابانی و غیر قابل سکونت است ،به همین دلیل جمعیت ایدن منداطق
نیز با پراکندذی مواجه میباشند و امکان همافزایی جمعیتی از آنها ذرفته شدد اسدت .ضدمن
آنکه غیر از استان االنبار جمعیت عر -سنی عراق با سدایر اقدوام و مدراهب عدراق ازجملده
کردها و یا شیعیان ،مخلوط میباشند؛ بهذونهای که نمیتوان غیر از استان بیابانی االنبار ،منطقده
مهم و قابل توجهی که اکثر آنها از اعرا

سنی باشند را نام برد.

از این رو اقلیت جمعیتی به همرا پراکندذی جغرافیایی ،ازجمله عوامل مهدم و کلیددی در
وضعیت و موقعیت نهچندان قوی و مؤرر اعرا

سنی کشور عراق میباشند.

 .2تکثر جغرافيایي

مناطق استقرار اعرا

سنی عراق؛ شامل غر  ،جنو

غر  ،شمال غر

و مرکز عدراق

میباشد که شاخصه آن پراکندذی زیاد میباشد .این ویژذی در کندار عامدل مهدم بیابدانی و
خشک و لم یزرع و خالی از سکنه بودن بیشتر این مناطق ،باعث ذردید تا امکان انسدجام و
هماهنگی جغرافیایی از ساکنان ذرفته شد و بهنوعی عدم انسجام و پراکندذی دچار ذردندد
که بهعنوان یک عامل محیطی محدود کنندد و منفدی بدرای اعدرا

سدنی عدراق محسدو

میذردد.
 .3وابستگي اقتصادی و تخریب زیرساختها

عراق طی دهههای اخیر به دالیل متعدد ازجمله جنگ هشتساله با ج.ا.ایدران و دو جندگ
آمریکا و متحدینش علیه این کشور ،درذیریهای داخلدی و نداامن شددن توسدط ذدرو هدای
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تروریستی ازجمله القاعد و داعش ،بخدش زیدادی از زیرسداختهدای اقتصدادی خدود را از

دست داد است و اقتصاد تک محصولی و وابسته بده صدادرات نفدت ایدن کشدور نیدز امکدان
بازسازی و ایجاد زیرساختهای الزم اقتصادی را فراهم ننمود است .اقتصداد منداطق اعدرا
سنی عراق نیز متأرر از نظام اقتصادی کشور ،با محدودیت و وابستگی به نفت مواجه میباشدد.
چا های نفت عراق در مناطق سنینشین در کرکوك ،موصل و بخشی از دیاله واق ذردید که
بهطور عمد در اختیار کردها و یا مناطق دارای ترکیب قومیتی عر
تسلط مطلق و کامل اعرا

و کرد میباشد که امکدان

را سخت و غیرممکن میکند.

مناطق عربی -سنی دارای ظرفیت نهفته در حوز کشاورزی میباشند؛ بهویدژ کده دو رود
مهم دجله و فرات از این مناطق عبور میکنند ولی این ظرفیت نیز حالت سنتی و غیر مکدانیز
و غیر مدرن دارد و در حد مزیتسازی برای اهالی و ساکنان منطقه نمیباشد.
غر

به شرق و هممرزی با کشورهایی همچدون ترکیده ،اردن و پایتخدت اقتصدادی سدوریه؛

یعنی حلب ،میتواند در آیند ظرفیت اقتصادی خوبی را برای این مناطق ایجداد نمایدد کده در
حال حاضر با وجود شکست داعش و تروریستها در اکثر مناطق ،به دلیل ادامده نداامنیهدای
منطقهای و فعالیت ذرو های تروریستی در بخشهایی از این مناطق ،چنین امکانی بدهصدورت
در مجموع اعرا

سنی عراق از لحاظ اقتصادی ،ندهتنهدا فاقدد تدوان و ظرفیدت بالفعدل و

اررذرار در عرصه سیاسی عراق هستند؛ بلکه به لحاظ وابستگی به دولت مرکزی ،آسدیبپدریر

اهل سنت عراق

فعال وجود ندارد.
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به لحاظ بازرذانی و تجارت ،مناطق عربی -سنی به دلیدل واقد شددن در مسدیر ترانزیدت

و تحت فشار میباشند.
 .4فقدان مرجعيت سياسي -اعتقادی

برخالف شیعیان که مرجعیت فقهی و دیندی از جایگدا و اعتبدار بداالیی در بدین شدیعیان
برخوردار است و قدرت بسیج اجتماعی باالیی دارد ،در میان اهل تسنن چنین مرجعیت دیندی
و اجتماعیای وجود ندارد .عالو بر این ،اعرا

سنی عراق ،فاقد علمای مورد وردوق در بدین

خود هستند و به دلیل فقدان مدارس دینی مطرح اهل سنت در این کشور ،از ظرفیدت تربیدت
چنین افرادی نیز برخوردار نمیباشند .لرا اعرا
توسط علمای مرهبی خود را ندارند.

سنی عراق ظرفیت بسدیجکننددذی اجتمداعی
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 .5خدشه اعتباری ناشي از فعاليت گروههای تروریستي

حضور و فعالیت داعدش و سدایر ذدرو هدای تروریسدتی در سدالیان اخیدر در عدراق کده
خاستگا مرهبی بیشتر آنها سنیمرهبان رادیکدال و تنددرو بدود و در مدواردی همکداری و
استقبال اهل سنت به ذسترش آنها کمک نمود  ،باعث ذردید تدا اکندون و بدا واضدح شددن
چهر واقعی و ضد اسالمی و انسانی تروریستها که بیشترین خسدارت جدانی و مدالی را بده
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اهالی و ساکنان همین مناطق سنینشین ،وارد نمود اند ،به عاملی منفی در ارزیابی جامعه سدنی
عراق تبدیل ذردید و موض آنها را در قددرتنمدایی مدرهبی تضدعیف نمدود اسدت .لدرا
ظرفیت مرهبی این بخش از جامعه عراق فاقد امکدان اررذدراری بدر تعدامالت سیاسدی ملدی
میباشد.
 .6ضعف توان نظامي

در دوران حاکمیت رژیم بعث و ریاست صدام بر عراق که اقلیت عر

سنی بدر عدراق و

ارکان حکومتی آن حاکم بودند ،نیروهای نظامی و امنیتی عراق تحت فرماندهی اعضای حز
بعث با هویت عر

سنی بودند و به عبارتی توان نظامی کشدور در راسدتای منداف و اهدداف

این اقلیت قدرار داشدت؛ امدا پدس از سدرنگونی صددام و فروپاشدی و پداكسدازی ارتدش از
فرماندهان و عناصر بعثی ،اعرا

سدنی تدوان و قددرت نظدامی را از دسدت داد اندد .هرچندد

بخشی از عشایر 1و بعضی دیگر از سنیان دارای سالح جنگدی و انفدرادی هسدتند ولدی فاقدد
سازمان دهی و تشکیالت نظامی مؤرر بر تحوالت سیاسی عراق هستند .البتده در حدال حاضدر
وزیر دفاع عراق و تاحدودی نیمی از سران ارتش ،از اهل سنت هسدتند کده در سداختار نظدام
سیاسی جدید قرار داشته و امکان اقدام نظامی علیه دولت مرکزی را ندارند.
 .7بازیگران متعدد با منافع متعدد

عراق به لحاظ برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و مناب عظیم نفت و ذاز و واقد شددن
در چهاررا ارتباطی بینالمللی و همچنین در برذرفتن اقوام و مراهب مختلف با ذدرایشهدا و
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دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .1حشد عشایری عراق

مناف متفاوت ،صحنه حضور و نقشآفرینی و مطالبه مناف و اهداف متضاد بدازیگران مختلدف
و متعدد در داخل و خارج عراق اعم از کشورهای منطقهای و فرامنطقهای میباشد .سدنیهدای
موصل بهطور تاریخی و سنتی و به لحاظ هممرزی ،ذدرایش بده ترکیده دارندد؛ در حدالی کده
سنیهای االنبار به عربستان ،اردن و سوریه چشم دوختهاند.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص بازیگران در مناطق عر

سدنی عدراق ،تفداوت میدزان

حمایت و ایستادذی بازیگران خارجی در این منطقه است؛ در حدالی کده جمهدوری اسدالمی
ایران بهعنوان حامی دولت و نظام سیاسی عراق ،بر اساس مبدانی اعتقدادی و منداف سیاسدی-
امنیتی خود و به لحاظ نفوذ و حضور سیاسی باال در عراق ،بدا جددیت و تمدامقدد بده دنبدال
تقویت دولت و برطرف کردن موان و مخالفتها و سنگاندازیهای اقوام و مراهب معدار
سنی دارای محدودیت و به میزان مناف و متناسب با اهداف و سیاستهدا در رابطده بدا عدراق
متفاوت میباشد و به عبارتی اعرا

سنی عدراق از یدک پشدتوانه کامدل و تمدامقدد خدارجی

برخوردار نیستند.
 .8عدم تمایل و گرایش به استقاللطلبي اعراب سني

خوبی با شیعیان میباشند و با وجود آنکه مسیر تردد شیعیان و اهدالی کدربال از اسدتان االنبدار
میباشد؛ اما هیچ وقت آسیبی از سوی اهالی و عشایر االنبار به شیعیان وارد نشد و تمایلی بده

اهل سنت عراق

اعرا

سنی عراق بهخصوص اهالی و سران قبایل استان االنبار کده دارای روابدط تداریخی
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و متخاصم با دولت میباشد ولی میزان حمایت و پشتیبانی بازیگران غربی -عربدی از اعدرا

استقالل و جدایی از عراق و تشکیل اقلیم یا دولتدی مسدتقل را نداشدتند و ایدن موضد را در
مقاط مختلف اظهار داشتهاند .بهذونه ای کده قبایدل و عشدایر اهدل سدنت حاضدر نشددند در
چهارمین اجالس اهل سنت که قرار بود در اردن برذزار ذردد بده دلیدل پدیشبیندی سدوذیری
اجالس در راستای تجزیه عراق ،شرکت نمایند و همین باعث بر هم خوردن و عدم برذدزاری
اجالس ذردید.
شناسايي نيروهاي پيشران بر اقليت عربي -سني عراق
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پیشرانها بهعنوان نیروهای بزرگ تغییر ،هر چیدزی اسدت کده صدحنه و محدیط کدالن را
متحددول کددرد و تغییددر مددیدهددد (پدددرام و احمدددیان .)186 :1394،خبرذددان و کارشناسددان تحقیددق،
سنی عراق را شامل موارد زیر دانستند:

پیشرانهای موجود در تحوالت اعرا

 .1دور پساداعش و فرصت تغییرات اساسی در عراق؛
 .2نتایج انتخابات شورای استانی و مجلس پیش رو در عراق؛
 .3تجزیهطلبی کردها؛
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 .4موض کشورهای سنی منطقه در خصوص کشور و دولت عراق؛
 .5ضعف نظامی -امنیتی دولت مرکزی عراق؛
 .6عدم اتحاد و انسجام احزا

و جریانات شیعی سیاسی؛

 .7ذرایشهای متفرق و طیفی احزا

و فعالین سیاسی اعرا

سنی عراق؛

 .8ناکارآمدی و ضعف دولت عراق در حل نیازهای معیشتی عراق؛
 .9سیاستهای دولت ترامپ در فشار به ج.ا.ایران در منطقه و حمایدت سیاسدی از دول
مرتج عربی.
شناسايي عدم قطعيتهاي بحراني
عدم قطعیت را میتوان معادل پیشبیندیناپدریری دانسدت (پددرام و احمددیان )187 :1394،و بده
عبارتی ،عدم قطعیتها ،پیشرانهای غیر قابل پیشبینی هستند .بر اساس الگوی جدی.بدی.ان.1
برای منطقدهی و شناسایی سناریوها الزم است از بین عدم قطعیتهای شناساییشد  ،حدداقل
دو عدم قطعیت اصلی ،مشخص و مبندای شدکلدهدی بده سدناریوها قدرار ذیرندد ،از دیددذا
خبرذان ،عدم قطعیتهای اصلی و بحرانی تحوالت عراق در آیند وقای عربی -سنی عبدارت
است از« :پریرش و همکاری یا تقابل کشورهای منطقه با عراق؛

 -انسجام یا تفرق احدزا ،

جریانات و شخصیتهای شیعه عراق».
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دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
)1. Global Bussiness Network(G. B. N.

ب :تجزيهوتحليل يافتهها
برای تحلیل یافته های تحقیق ،مطدابق ذدام ششدم رویکدرد جی.بدی.ان تددوین سدناریوها
صورت پدیرفت و بر اساس ذام هفتم ،تحلیل پیامدها و نتایج هدر سدناریو و در نهایدت طبدق
ذام هشتم الگوی جی.بی.ان ،نشانگرهای راهبردی هر سناریو به شرح زیر شناسدایی و تعیدین
ذردیدند.
تدوين سناريوها
در ذام ششم الگوی جی.بی.ان پس از شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی ،با شکلدهی بده
صلیب سناریوهای آیند تحوالت اعرا

سنی عراق (شکل شمار  )1چهار سدناریوی بددیل؛

شامل الف -سناریوی مشارکت و همکاری (وحدت داخلدی شدیعیان و پدریرش و همکداری
تقابل کشورهای منطقهای با عراق)؛ ج -سناریوی مطالبهذری امیدوارانه (تفرق داخلی شدیعیان
و همگرایی کشورهای منطقهای با عراق)؛ د -سناریوی تقابدل و تجزیدهطلبدی (تفدرق داخلدی
شیعیان و تقابل کشورهای منطقهای با عراق) شناسایی ذردیدند:

اهل سنت عراق

شکل شماره  :1عدم قطعيتها و سناريوهاي بديل آينده تحوالت اعراب سني عراق
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کشورهای منطقهای با عراق)؛

 -سناریوی همراهی سهمخواهانه (وحدت داخلی شدیعیان و
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توصیف سناریوهای چهارذانه فوق به شرح زیر میباشد:
 .1سناريوي مشارکت و همکاري (وحددت داخلدي شديعيان و پدذيرش و همکداري
منطقهاي با عراق)
اعرا

سنی که بیشترین خسارت جانی ،مدالی و اعتبداری را از اقددامات تروریسدتهدای

تکفیری متحمل ذردید و با ذرشت حدود  15سال از شکلذیری نظام سیاسی جدیدد مبتندی
بر رأی اکثریت و تثبیت دولت مرکزی و تقویت موقعیت آن در سطح منطقده ،منداف خدود را
در مشارکت در فرآیند سیاسی موجود در کشور میبینند ،راهبرد مشارکت و همراهی با دولت
مرکزی را برذزید و با شرکت در انتخابات و سایر عرصههای سیاسدی بده پیگیدری مطالبدات
232

خود در چهارچو

قانون اساسی عراق میپردازند.

 .2سناريوي همراهي سهمخواهانه (وحدت داخلي شيعيان و تقابل منطقهاي با عراق )
علی رغم تحریم انتخابات از سوی شرکت کنندذان در اجالس سدران قبایدل و عشدایر
سنی عراق در اردن که با حمایت عربستان و ترکیه برذزار شد ،اهالی مناطق عربی -سدنی
به دنبال ائتالف حز

اسالمی عراق بدا جبهده توافدق عدراق ،مشدارکت  55درصددی در

انتخابات نمود ؛ هرچند که سنی های استان های االنبار ،دیالی و نینوا به دلیل مخالفدت بدا
عملکرد دولت در زمینده اقتصدادی و وضد معیشدتی خدود ،مشدارکت کمتدری در ایدن
انتخابات داشتند .برخی سران قبایل در االنبار و دیالی ،نیروهای حشد را به تخریب منازل
و آزار ساکنان محلی متهم می نمایند .روابط فی مابین کردها و اعرا
مختلط ،پرت نش و نمایندذان عدر

سنی در اسدتانهدای

موصدل و کرکدوك ضدمن انتقداد از محددودیتهدای

واذراری امور این شهرها را به اعرا

سنی واذرار نمایند .نمایندذان ار

را یافته به مجلس اعالم کردند در چهارچو

عربی -سدنی

قانو ن اساسی به پیگیری امور منداطق سدنی

خواهند پرداخت.

منطقهاي با عراق)
احزا

و جریانات سیاسی سنی عراق با بهر ذیری از شرایط بیربدات سیاسدی در کشدور،

اهل سنت عراق

 .3سناريوي مطالبهگري اميدوارانده (تفدرق داخلدي شديعيان و پدذيرش و همکداري
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وض شد توسط حکومت اقلیم برای تردد اعرا  ،از نخست وزیر و دولت عراق خواستند

مطالبات خود از دولت مرکزی را افزایش داد و خواهان بازنگری در قانون اساسدی و تقسدیم
قدرت بر اساس وسعت سرزمینی بدون توجه به جمعیت میباشند.آنها همچنین بر واذدراری
مدیریت استان نینوا و چا های نفت آن به سنیها تأکید دارند .این ذرو ها با توجه بده نداتوانی
دولت در برقراری امنیت در عراق ،خواستار خروج کامدل نیروهدای دولتدی و تشدکیل قدوای
امنیتی وابسته به قبایل سنی بهمنظور مقابله با فرقهذرایی و اقدامات حشد الشعبی ذردیدند.
 .4سناريوي تقابل و تجزيهطلبي (تفرق داخلي شيعيان و تقابدل کشدورهاي سدني بدا
عراق)
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احزا  ،نمایندذان مجلس و شخصیتهای سنی که قبال از دولت عدراق مطالبداتی؛ شدامل
انحالل حشد الشعبی و بازنگری قانون اساسی و واذدراری نقدش بیشدتر بده خدود در قدانون
اساسی ،واذراری درآمد حاصل از صادرات نفت چا های موصل و دیاله به منطقه سدنینشدین
را مطرح کرد بودند ،با تأکید بر عدم تحقق درخواستهایشان از سوی دولت مرکدزی ،اعدالم
کردند برای جدایی از عراق و تشکیل اقلیم خودمختار با مرکزیت شهر االنبار تدالش خواهندد
کرد و انتخابات مجلس را تحریم مینمایند .حز

اسالمی عراق از احدزا

سدنی -عربدی بدا
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موضعی مالیمتر اعالم کرد دولت باید برای رف نیازها و دغدغههای اهل سنت اقددامات الزم
را به عمل آورد تا مان بدروز نداامنی و بدیربداتی در ایدن منداطق ذدردد .دولدت و احدزا

و

جریانات و شخصیتهای شیعی نیز با تأکید بر مبنا بودن قانون اساسی بر الزماالجرا بدودن آن
و ملی بودن درآمد صادرات نفت عراق تأکید کردند.
پيامدهاي وقوع سناريوها
پیامدهای حاصل از وقوع و تحقق هر یک از سناریوها در روابط جمهوری اسدالمی ایدران
و عراق به شرح زیر میباشد:
پيامدهاي سناريوي اول (مشارکت و همکاري)
تحقق این سناریو میتواند تأریر متفاوتی بر روابط عراق با ج.ا.ایدران داشدته باشدد .از یدک
طرف نزدیکی عراق با دول عربی و منطقهای میتواند عاملی برای کاهش نیاز ایدن کشدور بده
جمهوری اسالمی ایران تلقی ذردید و جایگا و نفوذ کشورمان را در عدراق کداهش دهدد .از
طرف دیگر نزدیکی و همکاری کشورهای منطقهای با دولت عراق که ناشی از رسیدن به حدد
تعادل رقابتها و درذیری های مدرهبی و نیدابتی در منطقده بدا محوریدت دو کشدور ایدران و
عربستان میباشد باعث تقسیم غیررسمی حوز نفوذ و اعمال قدرت این دو کشور ذردیدد و
درنتیجه عراق همچنان بهعنوان کشور نزدیک و دارای روابط راهبردی با کشورمان باقی بماند.
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پيامدهاي سناريوي دوم (همراهي اميدوارانه)

تحقق این سناریو از یک طرف به دلیل انسجام و وحدت شیعیان و همراهی اهل سنت بدا
فرآیند سیاسی مبتنی بر قانون اساسی موجب تثبیت و تقویت دولدت شدیعه حداکم بدر عدراق
ذردید و از طرف دیگر به دلیل عدم پریرش دولت عراق از سدوی سدایر کشدورهای منطقده
باعث ناامیدی عراق از آن کشورها و احساس نیاز بیشازپیش به ج.ا.ایران ذردیدد و موجدب
ذسترش روابط راهبردی دو کشور خواهد شد.
پيامدهاي سناريوي سوم (همراهي سهمخواهانه)
تحقق این سناریو میتواند باعث ذرایش عراق به طرف دول عربی برای مهار اعرا سدنی
و عدم استمرار روابط راهبردی با ج.ا.ایران ذردد؛ ضمن آنکده تفدرق شدیعیان امکدان ذدرایش
آسیب به جایگا و موقعیت کشورمان در عراق ذردد.
پيامدهاي سناريوي چهارم (تقابل و تجزيهطلبي)
تفرقه و اختالف جریان شیعی در عراق در کنار تجزیهطلبی کردها و اهل سنت و بیربداتی
عراق همرا است موجب میذردد که هرچند شیعیان عراق برای ادامه موقعیت سیاسدی خدود
نیازمند ارتباط و حمایت ج.ا.ایران باشند ولی ایدن ارتبداط در سدطح راهبدردی و بلندمددت و

اهل سنت عراق

سیاسی– امنیتی ناشی از آن که با تحریک دول منطقه و تقابل آنها با نظام سیاسدی حداکم بدر
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بخشهایی از جریان شیعی به طرف عربسدتان و غدر

را افدزایش داد و در نهایدت موجدب

ضامن تحقق مناف ملی ج.ا.ایران نبود و چنین رابطهای هزینههدای بداالی سیاسدی ،امنیتدی را
برای کشورمان به دنبال خواهد داشت.
نتيجهگيری و پيشنهاد
مواض و اقدامات اعرا

سدنی کده  20درصدد از جمعیدت نداهمگن و ترکیبدی عدراق را

تشکیل می دهند ،بر آیند تحوالت عراق بسدیار مدؤرر و بدرای جمهدوری اسدالمی ایدران نیدز
بهعنوان شریک راهبردی و پشتیبان اعتقادی و تاریخی عراق ،بسیار حدائز اهمیدت مدیباشدد؛
بهذونهای که شناخت آیند آن برای سیاستذراری و تددوین راهبردهدای متناسدب ضدروری
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است .پیچیدذی و پویدایی محدیط عدراق و وجدود عددم قطعیدت در ایدن کشدور ،ضدرورت
سناریونگاری و شناسایی آیند های بدیل را نشدان مدیدهدد کده بده ایدن منظدور بدا رویکدرد
استنتاجی و بهر ذیری از الگوی جی.بی.ان ،سناریوهای اعدرا

اهدل سدنت عدراق شناسدایی

ذردید اند.
بر اساس داد های حاصل از تحقیق ،تحوالت در سرزمینهدای اهدل سدنت عدر عدراق،
متأرر از هشدت عامدل کلیددی شدامل در اقلیدت بدودن جمعیدت و پراکنددذی آن؛ پراکنددذی
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جغرافیایی؛ وابستگی اقتصادی و تخریب زیرساختها؛ فقددان مرجعیدت سیاسدی -اعتقدادی؛
خدشه اعتباری ناشی از فعالیت ذرو های تروریستی؛ ضعف توان نظامی؛ بدازیگران متعددد بدا
مناف متعدد و عدم تمایل و ذرایش به استقاللطلبی اعرا

سنی میباشد .همچنین پیشرانهدا

و به عبارت دیگر ،نیروهای بزرگ تغییر در خصوص تحوالت اهدل سدنت عدر

عدراق ،نده

مورد شامل دور پساداعش و فرصت تغییرات اساسی در عراق؛ انتخابات شورای آیند عراق؛
تجزیهطلبی کردها؛ عدم پریرش و همکاری کشورهای سنی منطقه بدا دولدت عدراق؛ ضدعف
نظامی -امنیتی دولت مرکزی عراق؛ عدم اتحاد و انسجام احزا
ذرایشهای متفرق و طیفی احزا

و جریاندات سیاسدی شدیعی؛

و فعالین سیاسی اعرا سنی عدراق؛ ناکارآمددی و ضدعف

دولت عراق در حل نیازهای معیشتی عراق و سیاستهای دولت ترامپ در فشار به ج.ا.ایدران
در منطقه و حمایت سیاسی از دول مرتج عربی میباشند.
عدم قطعیتهای بحرانی شناسایی شد برای آیند تحوالت در عراق نیدز شدامل دو مدورد
زیر میباشد:
الف .پریرش و همکاری یا تقابل کشورهای سنی منطقه با دولت عراق؛
 .انسجام یا تفرق احزا  ،جریانات و شخصیتهای شیعه عراق.
به این ترتیب چهدار سدناریوی بددیل بدرای وقدای و مواضد اعدرا اهدل سدنت عدراق
عبارتاند از:
 .1سناریوی مشارکت و همکاری (وحدت داخلی شیعیان و تعامل کشورهای منطقدهای
با عراق)؛
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 .2سدناریوی همراهدی سدهمخواهانده (وحدددت داخلدی شدیعیان و تقابدل کشددورهای
منطقهای با عراق)؛
 .3سناریوی مطالبهذری امیدوارانه (تفرق داخلی شیعیان و تعامل کشورهای منطقهای بدا
عراق)؛
 .4سناریوی تقابل و تجزیهطلبی (تفرق داخلی شیعیان و تقابل کشدورهای منطقدهای بدا
عراق).
تحقق هر یک از سناریوهای فوق می تواندد پیامددهایی بدر منداف و روابدط راهبدردی
جمهوری اسالمی ایران و عراق داشته باشد که بررسی این پیامدها به وسدیله خبرذدان در
قالب نشست (پنل) تخصص ی ،نشان داد بهترین سناریو بدرای جمهدوری اسدالمی ایدران،
سناریوی تقابل و تجزیه طلبی میباشد و لرا سیاست ذراران و تصمیم ذیران کشور باید در
جهت تحقق سناریوی دوم و جلوذیری از تحقق سناریوی چهارم برنامده ریدزی و تدالش
نمایند.
راهبردهای پیشنهادی این تحقیق در راستای تحقق سناریوی مطلدو

جمهدوری اسدالمی

 )1تقویت تالش جهت همگرایی و نزدیکی احزا

و جریانهای سیاسی شیعه.

 )2توسعه روابط با اهل سنت عراق و توجه به شکافهای موجود در طیدفبنددیهدای

اهل سنت عراق

عبارتاند از:
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سناریوی دوم یا سناریوی همراهی سهم خواهانه و بدترین سدناریو ،سدناریوی چهدارم یدا

سیاسی-اعتقادی.
 )3تقویت حشدالشعبی و بهر ذیری از ظرفیت آن در فضای سیاسی عراق.
 )4تالش جهت نزدیکی شخصیتهای سیاسی اهل سنت عراق با مرجعیت.
 )5مقابله با هرذونه تالش و اقدام استقاللطلبانه از سوی حکومت اقلیم کردستان.
 )6موض ذیری سیاسی علیه تحرکات دول سنی منطقه علیه عراق.
 )7استمرار کمکها و حمایتهای مستشاری ج.ا.ا از دولت عراق در راستای مقابلده بدا
تروریسم و تثبیت نظام سیاسی حاکم بر عراق.
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