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Abstract
The purpose of this study is to examine the Shiite currents in Iraq and the developments
in modern Iraq. The research method is descriptive-analytical and the results showed
that the Shiite currents in Iraq are working hard for the future of state-building in Iraq;
Because, the process of state-building in Iraq is formed under the influence of various
social, political components, and the pattern of action of the elites; But it must also be
acknowledged that the rise to power of the Islamist Shiites in Iraq was not something
that pleased the United States, the West and the Arab countries bordering the Persian
Gulf. Therefore, the United States was dissatisfied with the rise of Shiite Islamists and
sought to prevent this by strengthening its secular Shiite allies. On the other hand, the
issue of national identity, jihadists, regional and international countries' policy towards
Iraq in cases such as the central government, Kurds, and Sunnis, the issue of fighting
corruption, and political approaches of political parties and coalitions are among the
factors that threaten the nation-building process. However, it must be acknowledged
that this is the best opportunity for the Shiite currents in Iraq throughout its history, and
if they take a united approach, they will be able to reduce the challenges ahead.
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جریانهای شیعی عراق و تحوالت عراق جدید
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی جریانهای شیعی عراق و تحوالت عراق جدید است .روش پژوهش توصییی ی-تحلیلییی
بوده و نتایج نشان داد که جریانهای شیعی عراق کار دشواری برای آینده دولتسازی در عراق دارند؛ چییرا کییه ،رونیید
دولتسازی در عراق تحت تأثیر مؤل ههای مختلف اجتماعی ،سیاسی و الگوی کنش نخبگان شکل میگیرد؛ اما ایییر را
هم باید پذیرفت که به قدرت رسیدن شیعیان اسالمگرای عراق چیزی نبود که خوشایند آمریکییا و بییرک و کشییورهای
عربی حاشیه خلیجفارس باشد .لذا ،ایاالت متحده از قدرت گرفتر اسالمگرایان شیعه ناخرسند بود و تالش داشت تا از
طریق تقویت همپیمانان شیعی سکوالر خود جلوی ایر ات اق را بگیییرد .از طرفیی مسیأله هویییت ملییی ،جرادگرایییان،
سیاست کشورهای منطقهای و بیرالمللی در قبال عراق در پروندههایی چون دولت مرکزیُ ،کردها و اهل سنّت ،مسییاله
مبارزه با فساد ،رویکردهای سیاسی احزاک و ائتالفهای سیاسی از ایر فاکتورهایی است که روند دولت -ملتسییازی
را تردید میکند .با ایر حال ،ایر را باید پذیرفت که برتریر فرصت برای جریانهای شیعه عراق در طییول تییارین ایییر
کشور رقم خورد و اگر رویکرد اتحادی را در پیش بگیرند ،خواهند توانست چالشهای پیش رو را کاهش دهند.
کلیدواژهها :عراق ،جریانهای شیعی ،صدام ،ایران ،انتخابات پارلمانی.

 2تاریخ دریافت - 1398/10/10 :تاریخ اصالح - 1398/11/15 :تاریخ پذیرش1398/12/20 :
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مقدمه
عراق پس از جنگ جرانی اول و شکست امپراتوری عثمانی ،نیز ،همچون سایر متصییرفات مت قیییر در خاورمیانییه ،بییه
قیمومیت آنها درآمد .بر طبق موافقتنامه سایکس -پیکو که به طور محرمانه و در سال 191۶م به امضاء رسید ،عییراق
جزئی از قلمروی اشغالی بریتانیا درآمد و تحت نظارت آن اداره میشد .به ایر ترتیب کییه در سییال 1920م از بیه هییم
پیوستر سه ایالت منطقه میانرودان ،یعنی ایالتهای بصره ،بغداد و موصل و با حمایت بریتانیا و سییایر مت قییر کشییور
عراق شکل گرفت .یک سال بعد از تشکیل کشور عراق ،ملک فیصل اول با حمایت بریتانیا و با رأیگیری عمییومی بییه
پادشاهی عراق انتخاک شد .در سال 1930م شیعیان عراق تصمیم گرفتند علیییه حکومییت دستنشییانده انگلسییتان قیییام
کرده تا بتوانند خود ،کشوری مستقل برپا نمایند که به علت همراهی نکردن قبایل سنی که بالباً مورد کمک بریتانیا قرار
داشتند ،ایر قیام شکست خورد .از ایررو ،حکومت شروع به تحت فشار قرار دادن و تحمیییل فقییر ،بییه شیییعیان عییراق
کرد .در سال 1932م قیّمومیت انگلستان به پایان رسید و ایر کشور رسماً به استقالل دست یافت .در همان سال ،عراق
به عضویت سازمان ملل متحد درآمد .پس از گذشت یک سال ،بازی اول ،فرزند فیصل به پادشاهی عراق رسییید .بعیید
از مرگ بازی اول ،پادشاهی به فرزندش فیصل دوم رسییید و پادشییاهی وی تییا سییال  1958بییا کودتییای ضدسییلطنتی
فروپاشید و بعد از آن حزک بعث قدرت را بهدست گرفته و تا سال  2003قدرت در دست آنرا بوده است .نکتهی مرم
در ایر رابطه ،ایر است که علیربم جمعیت باالی شیعه در عراق ،حدود  ۶5درصد( ،کرمییی ،138۷ ،ص )۶5-۴۶و از
همه مرمتر حوزهی علمیه نجف بهعنوان یکی از مراکز جران تشییید در آن دوران از سییویی دیگییر ،شیییعیان در تییارین
معاصر عراق در ساختار سیاسی به دلیل نوع نظام سیاسی آن کشور (پادشاهی -دیکتاتوری میلیارشی) نقشی نداشییتند و
در بدتریر شرایط سیاسی -اجتماعی و اقتصادی قرار داشتند؛ تا اینکه ،بییا سییقوص صییدام در سییال 2003م جریانهییای
فکری عراق دوباره احیا شدند و در فرآیند دولت -ملتسازی عراق نقش ای ییا کردنیید .در ایییر مقالییه ،ضییمر معرفییی
جریانهای سیاسی شیعه در عراق به نقش آنرا در فرآیند دولت -ملتسازی اشاره خواهد شد.

تعریف مفاهیم
جریان و جریانشناسی
در لغتنامه دهخدا جریان ،به سکون راء -معادل خروج و پیشرفت ،صدور و ات اق و وقوع و طلوع و (بییه فتحییه راء)
معادل رفتر آک و جز آن ،رفتر ،روان شدن ،به حرکت درآمدن و به تموج درآمدن معنا شده است .با وجییود ایییر ،در
تعریف جریان ،آن را تشکل ،جمعیت و گروه اجتماعی معینی نامیدهاند .افزون بر مبانی فکییری ،از نییوعی رفتییار ویییژه
اجتماعی نیز برخوردار است (طالقانی ،1382 ،ص )1۷-15جریان را به چرار دسته فکری ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
تقسیم میکنند.

جریانهای فکری شیعی در عراق
شیعیان عراق ،هم از نظر تعداد و هم از نظر تأثیر فکری و ایدئولوژیک ،مرمتریر گروه شیعه در جران عییرک بهشییمار
میروند .حدود  ۶5درصد جمعیت عراق را شیعیان تشکیل میدهند که اکثر آنها عرکانیید ،ولییی شییمار انییدکی ُکیرد،
تُرکمر یا فارسهای عرک شده را نیز در برمیگیرند .شیعیان از نظییر قییرار گییرفتر در موقعیییت جغرافیییایی ،بیشییتر در
مناطق جنوبی و مرکزی زندگی میکنند .مناطق شیعهنشیر به دلیل منابد بنی ن ت و گییاز از نظییر جغرافیییای اقتصییادی
دارای اهمیت راهبردی است .شیعیان همواره در طول تارین و بهطور مشخص از جنگ جرییانی اول بییا ورود اسییتعمار
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انگلیس ،به عنوان یک گروه مبارز در مقابل حکومتها مطرح بودهاند؛ گرچه درجییه ،شییدت و ضییعف مبارزاتشییان بییه
دلیل فشار و سرکوک از سوی حکومتها مت اوت بودند .از نظر تارین سیاسی ،در مورد ریشههییای حییذف شیییعیان از
مشارکت فعاالنه در ساختار سیاسی عراق ،عوامل زیادی مطرح بوده است (خرم شاد و نییادری ،1390 ،ص،)1۶۴-1۶5
اما آنچه بدیری است شیعیان پس از سقوص صدام قدرت بالمنازعی پیدا کردهاند که ایر مرم بر بار اهمیت و تییدقیق در
نگرشهای سیاسی نیروهای مختلف آنها حائز توجه مینماید .ازجمله مرمتییریر جریانهییای شییعی فعیال در عییراق
میتوان به جریانهای زیر اشاره کرد:
جریانهای فکری سیاسی -فرهنگی
بهطور کلی میتوان گ ت که جریانهای سیاسی شیعه در عراق از قدمت و سابقهای طوالنی ،بررهمند بودهانیید .شیییعیان
عراق همواره از جریانهای سیاسی شیعه حمایت کردهاند .با سقوص رژیم بعث در ایر کشور و برپایی انتخابات ،مییردم
عراق ،تعلق خاطر خود را به جریانهای شیعی با انتخاک آنرا برای اداره حکومت نشان دادنیید و حقییوق تضییید شییده
شیعیان را طی سالهای متمادی بهدست آوردند.
حزب الدعوه االسالمیه
در مورد تارین تأسیس آن اختالف وجود دارد ،اما دهه 19۶0م مرمتریر تارین آن اسییت (موصییلی1998 ،م ،ص.)132
فعالیت علنی آن با به قدرت رسیدن حزک بعث در سال 19۶8م آباز شد .حزک الییدعوه ،مرمتییریر حییزک شییعی در
ساختار سیاسی عراق است (خرمشاد و نادری ،1۳90 ،ص .)1۶۷آیتاهلل صدر با نوشتر کتاک فلس ه مییا و اقتصییاد میا،
در عمل ،به چالش با گروههای چپگرا پرداخت و زمینه را برای پایهگذاری حزبی با عنوان «حییزک الییدعوه» از سییوی
ایشان فراهم آورد.
مجلس اعالی انقالب اسالمی
درپی اعدام سید محمدباقر صدر و روحانیان دیگر در سییال 1980م و آبییاز جنییگ ایییران و عییراق ،شییمار زییادی از
روحانیان عراقی به همراه بسیاری از طرفدارانشان به ایران رهسپار شدند .ایر روحانیان که پیش از ایر در عراق تحت
جریان سیاسی «جماعه العلما» فعالیت میکردند ،در ایران با محوریت آیتاهلل سید محمدباقر حکیم به تأسیس مجلییس
اعالی انقالک اسالمی عراق مبادرت ورزیدند .مشی اساسی فعالیتهای مجلس اعال ،سیاسی ،فرهنگی و عقیدتی است
و تا زمان سقوص رژیم بعثی بر تحرکهای شبهنظامی نیز تأکید داشت؛ در گذشته مبانی نظری عقیدتی آنهییا مبتنییی بییر
نظریهی «والیتفقیه» بود و بهمثابهی «دولت خودخوانده و در تبعید» تلقی نمودند (روزنامه شرق.)1390/3/2۶ ،
اما در شرایط عراق پس از صدام ،متأثر از تجارک رهبران ایر مجلس در خصییوص مسییائلی ماننیید تحییوالت داخلیی
ایران ،مقتضیات جامعهشناختی عراق و راهبرد هژمونیک آمریکا در کشور عراق ،رویکرد اساسی مجلس ،بییا توجییه بییه
اکثریت شیعی جمعیت عراق دنبال «پیگیری نرادینهسازی فرآیندهای دموکراتیک در عراق» است .چرا که نرادینه شییدن
ایستارهای دموکراتیک در عراق ،در مجموع با توجه به اکثریت جمعیتی شیعیان به ن د آنان بوده است .مجلییس اعییالی
عراق ،پس از سقوص صدام ،مرمتریر محور فعالیت خود را در قبال شکلگیری ساختار دولت آینده عییراق ،کمیک بییه
فروپاشی نظام حکومتی سنی محور و تشکیل نظام سیاسی شیعه محور قرار داد؛ در عیر حال ،در عمییل درصییدد رفیید
نگرانی دولتهای عربی در زمینه نقش و جایگاه شیعیان در دولت عراق بود (دهشیار ،1382 ،ص.)5۶
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سازمان عمل اسالمی
در اواخر دههی 19۶0م مقارن با اوجگیری فشارهای حزک بعث بر مخال ان ،بهویژه مبارزان اسییالمی ،تشییکلی توسییط
افرادی مانند آیات سید محمد شیرازی ،سید محمدتقی مدرسی ،شین محسر حسینی و سید هییادی مدرسییی پاگرفییت
(الرفاعی201۴ ،م ،ص )۴5که در نوع و شیوه مبارزاتی خود ،در قیاس با معارضان پیشیر ،بهطور مشرود ت اوت داشت.
آباز فعالیت ایر تشکل به سالهای میانی دهه ۶0م برمیگردد ،زمانی که احزابی مانند حزک الدعوه قریب یک دهییه از
تحرکها و فعالیتهای خود را سپری کرده و فراز و نشیبهایی را طی کرده بودند ،دلیل ایر تشییکل نیییز ،تمایییل ایییر
گروه در بهکارگیری شیوههای به نسبت خشونتآمیز و به تعبیری ،خط و مشی مسلحانه است کییه در میییان گروههییای
معارض عراقی شناخته شده بود؛ اما در زمینهی رویکردهای «سازمان عمل اسالمی» پییس از سییقوص رژیییم بعییث باییید
گ ت ،اگرچه عمده اعضاء و هواداران آن در عراق در شرر کربال و جنوک عراق قییرار دارنیید .تعمیییق مرجعیییت سیید
محمدتقی مدرسی و انجام فعالیتهای فرهنگی ازجمله توزید کتب متعدد ایر عالم و همچنییر سیید هییادی مدرسییی،
مدیریت حوزههای علمیه ایر سازمان در سوریه و ایران از عمدهتریر فعالیتهای ایر گییروه اسییت (متقیییزاده،138۴ ،
ص.)۷8
جریان شیعیان سکوالر
برخی از شیعیان سکوالر عراقی ،سکوالریزم را تاکتیکی برای استمرار حضور جریان شیعه در حاکمیت میییداننیید کییه
نمایندهی فکری ایر جریان برخی روحانیون سنتی حوزه نجف ،همچون محمدباقر بحرالعلوم فعّال در صییحنه سیاسییی
عراق میباشند؛ اما بخشی دیگر از ایر جریان ،سکوالریسم را با نگاهی بر روند مواضد و ائتالفهای سیاسی در عییراق
جدید بیشتر حامیان ایر نگاه بعثیون جدا شده از حزک بعث (جریان عالوی) میباشند .بییهطورکلی شیییعهی سییکوالر،
یک شیعه با هویت بسیار ضعیف به شمار خواهد رفت (ابوالحسر شیرازی ،138۴ ،ص .)122در صحنه سیاسی عییراق
جدید ،حزک وفاق وطنی نمایندگی جریان شیعه پان عربی سکوالر و کنگره ملی نماینده جریان شیعهی لیبرالِ میانییهرو
را بر عرده دارند.
جریانهای فکری -فقاهتی
گروههای اسالمگرای سیاسی شیعه ،تنرا جریان تأثیرگذار در میان شیعیان نیستند .جریانهییای کمتییر سیاسیی و سینّتی
شیعه که در چارچوک حوزههای علمیه نجف ،کربال ،کاظمیر و سامرا سازمان یافتهاند ،از ن وذ چشمگیری میان شیعیان
عراق برخوردار هستند .جریان فقاهتی حوزههای شیعه ،در دوران رژیم بعث ،ضرورتهای مصالحه و وحدت را بییش
از پیش درک کرده باشند و تحت کنترل شدید حزک بعث و در خ قان و انزوای کامل بودند .با سقوص صدام ،حییوزهی
نجف خود را با تحوالت سیاسی درآمیخت و نقش بسیار سازندهای در دولت -ملتسازی ای ا کرد .هماکنون ،میتییوان
جریان فقاهتی حوزهی نجف را به چند دسته تقسیم نمود.
حوزه آیتاهلل سید علی حسینی سیستانی
با درگذشت آیتاهللالعظمی سید ابوالقاسم خویی در سال 1992م ،آیتاهلل سیستانی مرجعیت اسالمی شیعیان عییراق را
به عرده گرفت و به چررهی با ن وذ حوزههای علمیه شیعه در ایر کشور تبدیل شد .وی شمار زیادی پیروان (مقلیدان)
را درون و بیرون عراق دارد .در واقد ،آیتاهلل سیستانی به تعبیری هماکنون رهبری مسلم دینی شیعیان عراق و در کنییار
مراجد ایرانی از مراجد مطرح جران تشید میباشد ،چرا که افزون بر عراق ،پاکستان ،افغانسییتان ،عربسییتان ،کشییورهای
عربی حوزهی خلیجفارس ،شیعیانی هم در اروپا ،آمریکا و ایییران از وی تقلییید میکننیید (برنابلییداجی ،138۷ ،ص.)۷0
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آیتاهلل سیستانی یکی از مرمتریر طیفهای فکری را در حوزه نجف تحت کنترل و هدایت دارد (برنابلییداجی،138۷ ،
ص.)۷3
حوزه آیتاهللالعظمی سید ابوالقاسم خویی
پس از درگذشت آیتاهللالعظمی خویی از مراجد اعالی شیعیان جران ،پسران وی همچنان به فعالیتهای فرهنگی ،در
حوزهی شیعیان عراق و بیرون از آن ادامه دادند .آنرا بییا تأسیییس بنیییادی بییا نییام بنیییاد خییویی در لنییدن ،بییرای انجییام
فعالیتهای فرهنگی ،مذهبی و سیاسی ،باعث جذک بسیاری از اعضاء ،هواداران و پیروان آیتاهلل خییویی شییده بودنیید.
ایر بنیاد به کانون تبادل نظر دربارهی مسائل مربوص به اسالم و گسترش مردمساالری ،بربود روابط سیینیان و شیییعیان و
روابط اسالمگرایان و سکوالرها تبدیل شد .ایر بنیاد با تأسی به مرحوم آیتاهلل خویی ،از سیاست دوری میگزیند و بییا
ایر حال از سنت فرهنگی و فکری شیعه بهشدت پشتیبانی کرده ،با استناد به دالیل انسان دوستانه از منافد شیعیان دفاع
میکند .بنیاد خویی با دوری جستر از آشوکهای سیاسی و پرداختر به موضییوعهای سیاسییی از دیییدگاه فکییری و بییا
روحیهی آشتیجویانه ،در جلب توجه طیف گستردهای از اندیشمندان عراقی و دیگر اندیشییمندان عییرکِ شیییعه موفییق
بوده است .ایر بنیاد ،همچنیر ،از پایگاه مالی بسیار چشمگیری برخییوردار اسییت و در دو دهییهی گذشییته ،توانسییته بییا
هدایت کمکهای بشردوستانه حاصیل از بنیادهییای نیکوکییاری اروپییایی ،آمریکییا و نیکوکییاران عراقییی مقیییمِ اروپییا و
کشورهای کرانهی خلیجفارس بهسوی مردم عراق ،نگاه مساعدبخش چشمگیری از تودههییای مییردم و طییفِ میانییهرو
گروههای معارض مانند حزک الدعوه و اشخاص مستقل مانند دکتر حسیر شررستانی را در درون و بیرون از عراق بییه
خود جلب نماید (برنابلداجی ،1383 ،ص.)1۶-1۴
حوزه آیتاهلل صدر
با درگذشت آیتاهلل خویی ،نوعی شکاف نسلی در میان پیروان ایر مرجد پدید آمیید .شیییعیان بزرگسییال بییه آییتاهلل
سیستانی اقتدا کردند؛ درحالیکه نسل نو ،آیتاهلل محمدصادق صدر ،برادر محمدباقر صدر معییروف بییه صییدر ثییانی را
مرجد تقلید خود قرار دادند .سیستانی ،همچنان که گذشت ،در رژیم بعثی با دخالت آشکار در سیاست میانییهی خییوبی
نداشت ،درحالیکه صدر ،به دیدگاه حکومتی شیعه و دخالت مستقیم و آشکار در سیاست نگاه ویژهای داشت .ایر امییر
منجر به اختالف میان ایر دو مرجد بزرگ بود .با شرادت آیتاهلل سید محمدصادق صدر به همراه چند تر از پسرانش
بهدست نیروهای امنیتی رژیم بعث در سال 1999م ،ریاست حوزهی صدر را مقتدا صدر ،جوانتریر فرزند او به عرییده
گرفت .صدر جوان ،گروه «جماعت الصدرالثانی» را تشکیل داد و در حال حاضر مدعی رهبری حوزههای علمیه شیییعه
در عراق است .اندکی پس از فروپاشی رژیم صدام ،نیروهای مسلح تحییت رهبییری وی (موسییوم بییه جیییش المرییدی)
تأسیس شد .شرر کوفه و شررک صدر بغداد یکی از شررهای اصلی محل سکونت شیعیان طرفدار مقتییدا صییدر اسییت
(حافظنیا ،1385 ،ص .)10هدف اصلی جریان صدر ،مشارکت و دخالییت در سیاسییت ،جرییت دولتسییازی در عییراق
است.
سید کاظم حائری
آیتاهلل سید کاظم حائری ،یکی از مراجد شناخته شده عراقی و از همدرسیها و نیییز از شییاگردان برجسییتهی آییتاهلل
شرید سید محمدباقر صدر است .او از سال 19۷3م در شرر قم سکونت دارد .برخالف عییدم حضییور او بییرای سییالیان
طوالنی در عراق ،وی همچنان از سوی مقتدا صدر یک راهنما شناخته میشود و حایری نیییز بییه صییدر بییاور و اعتقییاد
دارد .آیتاهلل کاظم حائری ،خواهان حکومتی همانند ایران در عراق است .با توجه به ویژگیهییای شخصیییتی و پیشییینه
آیتاهلل سید کاظم حائری همچنان از درون ایران ،پیگیییر مشییکالت و مسییائل و خواسییتههای تییودههییای مییردم عییراق
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میباشد .بهطورکلی ،سیاستها و مواضیید او در قبییال تحییوالت جییاری عییراق بییا ج.ا .ایییران همگرایییی بسیییاری دارد
(حافظنیا ،1385 ،ص.)13
جریانهای سیاسی
ایر جریانها ابلب بعد از سقوص صدام و از سال 2003م به دلیل شرایط سیاسی عراق ظرور پیدا کردند ،گرچه بعضییی
از رهبران آنرا قبل از سقوص صدام عضو حزک دعوه ،مجلس اعالی اسالمی ،حوزه علمیییه صییدریها و ...بودنیید .اییر
جریانها از سال 2003م مستقیم وارد حوزهی تحوالت سیاسی عراق شدند و به مناصب سیاسی باالیی دست یافتند تییا
بتوانند روند دولت سازی در عراق را تثبیت کنند .ایر جریانها عبارتاند از:
جریان صدریها
برخی از جریانهای شیعی در عراق مدعی هستند که پیرو ت کر شرید صدر هستند؛ بهعبارت دیگییر ،خییود را «جریییان
صدر» مینامند .از بارزتریر ایر مجموعهها میتوان به مجموعههای ذیل اشاره کرد:
« )1جریان مقتدی صدر» (التیار الصدری الرئیسی) به ریاست مقتدا صدر که در آن ،مجموعییهای از روحانیییان معمّییم و
بیر آن حضور دارند؛ مانند عبدالرادی الدراجی ،صالح العبیدی ،حازم األعرجی و إیراک األعرجییی .بییهطور مشییخص،
مرجد ایر گروه پس از شرادت سید محمّدصادق صدر ،آیتاهلل کاظم حائری بوده که اکنون در ایران (شرر قم) سییاکر
است.
« )٢حزک فضیلت» که امروزه در رأس آن هاشم الراشمی حضور دارد ،تحت رهبییری آیییتاهلل محمّیید یعقییوبی کییه از
شاگردان شریدان صدر (اول و دوم) بوده و در حال فعالیت است .ایر مجموعه از حیث آنکه رهبرش در بصره سییاکر
است ،مرکزیت خود را ایر شرر قرار داده و عمده ن وذش نیز در همیر شرر است.
 )۳مجموعهی «محمود الصرخی» ،مجموعهی کوچکی که از کربال نشئت گرفت و در برخی جاهای دیگر رخنه کرد و
انتقادات شدیدی به حکومت عراق ،ایران و احزاک شیعی دیگر دارد.
 )۴جامعهی «القاضی الیمانی» ،یا «جند السماء» چنانکه در کتاک وسائل االعالم معرفی شییدهانیید ،در مقابییل گروههییای
نظامی دیگر احزاک شیعی ،سالح به دست گرفتند و در ایر صفآرایی با بهکار گییرفتر زنییان و کودکانشییان در مقابییل
سایر احزاک شیعی آرایش جنگی خود را کامل نمودند .همواره بقایای ایر گروه در بعضی مناطق جنوک عییراق دور از
چشم نیروهای نظامی رسمی فعالیت میکنند .به سبب ممنوع شییدن فعالیییت آنرییا از سییوی حکومییت و مقابلی سییایر
گروهای شیعی با آنها ،فرم افکار ایر گروه مشکل است؛ اما آنرا آنگونه کییه آشییکار شییده ،بییه روش خیاص فکییری
خودشان ،منتظر امام مردی (ع) هستند و مسلّحانه در مقابل احزاک و گروههای نظامی که اعتقاد به تأخیر ظرور دارنیید،
میایستند.
 )۵گروههای کوچک دیگری هستند که جرتگیریهای فکری سیاسیشان مشخص نیسییت .ایییر گروههییا در سییاحت
سیاسی عراق ،تأثیر آنچنانی ندارند.
ائتالف ملی عراق
در انتخابات سال 2005م عراق گروههای شیعه ایر کشور ائتالفی تشکیل دادند که بعدها به نییام «ائییتالف ملییی عییراق»
معروف شد .ریاست ایر ائتالف بر عرده ابراهیم جع ری بییود و بعییدها از حماییت آیییتاهلل سیسییتانی و مقتییدا صیدر
برخوردار شدند .احزاک و گروههای شیعی که عضو ایر ائتالف بودند میتوان «مجلس اعالی عراق»« ،حزک فضیییلت
اسالمی» و «حزک اصالح وطر» را نام برد.
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ائتالف میهن عراق
جریان شیعیان سکوالر
ایر جریان بیشتر بعد از 2003م در عراق ظاهر شد و هدفشان دولتسازی در عراق اسییت .در صییحنه سیاسییی عییراق
جدید حزک وفاق وطنی نمایندگی جریان شیعه پان عربی سکوالر و کنگره ملی نماینده جریان شیعه لیبرال میانییهرو را
بر عرده دارند.
ائتالفهای جدید
برای انتخابات مجلس در سال 2018م گروهها و جریانهییای سیاسییی شیییعه در عییراق بییه دلیییل رقابییت و حساسییت
انتخابات دست به ائتالف زدند که ایر ائتالفها عبارتند از:
الف) ائتالف نصر و اصالح به رهبری حیدرالعبادی؛
ک) ائتالف فتح به رهبری ابوحسر عامری؛
ج) ائتالف دولت قانون به رهبری نوری مالکی؛
د) ائتالف سائرون لالصالح به رهبری مقتدی صدر؛
ه) جریان حکمت ملی به ریاست عمار حکیم (خبرگزاری مشرق نیوز 12 ،اس ند .)139۶

جریانهای فکری -نظامی شیعه
در کنار جریانهای فرهنگی و سیاسی شیعه در عراق ،پس از سقوص صدام ،جریانهای نظامی که هدفشان هییم ملییت-
دولتسازی بود ،تشکیل شدند .ایر جریانها هم نقش مرمی در حال و آینییده عییراق خواهنیید داشییت .اصییوالً نیییروی
نظامی در روند دولتسازی دموکراتیک میتواند زمینهساز شکلگیری دولتهای قییوی باشیید .دولتهییای قیوی دارای
شکلبندیهای دموکراتیک ،دولت دیکتاتور یا سرکوکگر بودهاند .هریک از دولتهای یاد شده میتوانیید بییرای مییدت
طوالنی روندهای دولتسازی را بهوجود آورد .برخی از رهیافتهییای سیاسییی ،بییرای ارتییش در رونیید دولییتسییازی
دموکراتیک نقشی تعییرکننده قائل هستند .ناگ ته نماند ارتش در سوریه ،یمییر ،ترکیییه و پاکسییتان چنیییر نقشییی را در
دورانهای مختلف تاریخی ای ا کرده است .یکی از چالشهای اصییلی دولتسییازی عییراق را میتییوان فقییدان سییاختار
نظامی و ارتش همبستهساز دانست .بررسیهای تییاریخی کشییورهای خاورمیانییه نشییان میییدهیید کییه شییرایط سیاسییی
حکومتهای ضعیف بالباً ارتش را وا میدارد تا بییه عنییوان تنرییا تشییکیالت دارای قییدرت یییا تنرییا تشییکیالت دارای
مشروعیت ملّی برای ح ظ یکپارچگی حکومت ،وارد صییحنه اداره کشییور شییود (گازیوروسییکی ،13۷9 ،ص ،)310در
شرایطی که ارتش نقش ساختاری ای ا نکند و گروههای اجتماعی نیز درگیر رقابتهییای سیاسییی بییرای کنتییرل قییدرت
باشند ،بحران امنیتی ایجاد میشود .در چنیر شرایطی ،هر گروه نسبت به اینکه حیات چه کسانی و نیز کدام قلمروها از
اهمیت برخوردارند ،تابعی از جنگ خواهیید بییود .ارزشهییای ملییی از هییر سیینن نیییز تییابعی از جنییگ قییدرت اسییت.
دولتسازی دموکراتیک نیازمند ارتشی است که کارکرد ساختاری خود را در کوتاه مییدت انجییام دهیید و زمینیه انتقییال
قدرت را به وجود آورد .ارتش در روند دولتسازی دموکراتیک به مییوازات حرکییت بییهطرف انترییای ضییعیف طیییف،
کارکرد الزامآور بر اساس ابزارهای خشونت را از دست میدهد (آزر و ایر مون ،13۷9 ،ص.)۴8
اما مرمتریر جریانهای نظامی شیعی عراق عبارتند از:
گردان «ابوالفضل العباس» یا «لواء ابوالفضل العباس»؛ ایر گردان که متشکل از چند گروه نظامی شیعی عراقی اسییت
(به طور رسمی در اول فوریه سال 2013م با هدف ح اظت از آرامگاه حضرت زینییب) در سییوریه اعییالم موجودیییت
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کرد .اعضای ایر گردان را عالوه بر گروه «الیوم الموعود» وابسته به «جریان صدر» به رهبری «مقتدى الصییدر» و گییروه
«عصائب أهل الحق» به رهبری «شین قیس الخزعلی» وابسته به «جیش المردی» گروهییی از اعضییای حییزکاهلل لبنییان و
اتباع عراقی ساکر دمشق تشکیل میدهند .فرماندهی ایر گردان را فردی به نییام حسیییر ابوعجیییب از شیییعیان عراقییی
ساکر سوریه بر عرده دارد که دارای ارتباص نزدیکی با نیروی «قدس» سپاه پاسداران است (مستند جدارالماء :مصییاحبه
با سران الحشد الشعبی).
گروه عصائب اهل حق؛ مجوز فعالیت نظامی گروه «عصائب اهل حق» عراق به دبیییر کلییی «شییین قیییس خزعلییی» را
آیتاهلل محمود هاشمی شاهرودی صادر کرده است« .عصائب اهل حق» اعالم کییرده ،حضییور نیروهییای آمریکییایی در
خاک عراق به نام «ائتالف» در برابر «داعش» را به منزله اشغال خاک ایر کشور میداند و ماند دولتسازی و نییاامنی در
عراق است و با ایر نیروها وارد جنگ خواهد شد« .عصائب اهل حق» ازجمله گروههای شیعه عراقی است کییه معتقیید
به «والیت فقیه» و والیت آیتاهلل علی خامنهای است (گلی ،139۶ ،ص.)92
سرایا السالم؛ نام قبلی ایر گروه «جیشالمردی» بود و مقتدی صدر روحانی شیییعه در عییراق رهبییری آن را بییر عرییده
دارد« .لواء الیوم» نام دیگر گروه «سرایا السالم» است .سرایا السالم یکی از گروههای نظامی در عراق است کییه پییس از
سقوص شرر موصل به دست داعش ،توسط مقتدی صدر راهاندازی شد .مقتدی صدر پس از اشغال شرر موصل بهدست
داعش و صدور فتوای جراد ک ایی از سوی آیتاهلل علی سیستانی ،گییروه «سییرایا السییالم» را تشییکیل داد .بسییاری از
اعضای ایر گروه در گذشته عضو «جیش المردی» و «لواء الیوم الموعود» بودند .در ابتدا هدف گییروه «سییرایا السییالم»
تنرا ح اظت از مساجد و اماکر مقدس شیعیان و اهل سنت عراق بود ،امییا بعییداً اعضییای ایییر گییروه در درگیریهییای
متعدد با «داعش» در مناطق مختل ی همچون سامراء ،دیالی ،آمرلی و جرف الصخر شرکت کردنیید (مسییتند جییدارالماء:
مصاحبه با سران الحشد الشعبی).
حزباهلل عراق؛ «حزکاهلل عراق» در واقد بخشی از «حزکاهلل لبنان» به رهبری سید حسر نصییراهلل اسییت کییه از سییوی
«واثق البطاص» بنیان گذاشته

شد۳.

کتائب سیدالشهداء؛ «کتائب سید الشرداء» یکی از گردانهایی است که از سال 2003م بییا نیروهییای آمریکییا در عییراق
میجنگید و از سال 2011م نقش مؤثری در جنگ سوریه ای ا کرده است .اعضای ایر گردان را شیعیان عراقییی تشییکیل
دادهاند و هدف خود از حضور در سوریه را محافظت از آرامگاه «حضرت زینب» اعالم

کردهاند۴.

حرکة النجباء؛ جنبش مقاومت اسالمی حرکت حزکاهلل النجباء که به اختصار گردان «النجباء» نامیده میشود را گروهی
از شیعیان نزدیک به جمروری اسالمی تشکیل دادهاند (همان).

جریانهای فکری -سیاسی شیعه عراق و روند دولتسازی
جریانهای شیعی عراق که در زمان حکومت صدام به دلیل جّو خ قان حاکم بر کشور و شکنجه و ...مجبییور بییه کییو
اجباری از عراق شدند به فعالیتهای سیاسی خود ادامه دادند تا اینکه با سقوص صدام به کشییور بازگشییتند و موقعیییت
خود را ارتقاء دادند .درحالیکه عراق دارای نشانههایی از خشونت تاریخی اجتماعی است؛ اما جریانهای فکری شیییعه
در عراق پساصدام قابلیت الزم برای ساختر جامعه و دولت دموکراتیک را از خود نشان دادند و خیلی سرید به صحنه
سیاسی عراق وارد شدند؛ البته ،همیر گسییترش جریانهییای شیییعی نشییانههییایی از بحییران و سییتیز را از سییوی بعضیاً
کشورهای منطقه مثل عربستان و کشورهای بربی با تشکیل گروهای معارض مثل داعش را به همراه داشت .در مقابییل
www.tasnimnews.com
fa.abna24.com

9

3
4

E-ISSN: 2783-4999

http://journals.abru.ac.ir

ایر چالشها ،مدیریت جریانهای فکری را ،حوزهی علمیه نجف بییا محوریییت آییتاهلل سیسییتانی بییر عرییده داشییت؛
معظمله در بیانیهها ،فتواها و مکتوبات خود بر دولتسازی و حمایت از دولت تأکید داشتند (الرفاعی201۴ ،م ،ص،)30
بر ایر اساس ،او جامعه مدنی و دولت مدنی را بییرای عییراق مناسییب میدانیید (البغییدادی2010 ،م ،ص .)1۶۷آییتاهلل
سیستانی معتقد است فرآیند جامعه یا ملتسازی بر اساس الگوی جامعه مطلوک مورد نظر خود ،به زمییان زیییادی نیییاز
است .بهویژه ،قدرت دولت قوی ،حاکمیت قانون ،عدالت ،برابری ،امنیت ،انسجام و ...را برای رسیدن بییه آن نییاز دارد.
از ایررو مرجعیت برای عبور از بحران و رسیدن به آرمانشرر خود ،دولتسازی را در اولویت اهتمام خود گذاشییت و
گ تمییان سیاسییی و اجتمییاعی مرجعیییت نجییف اشییرف بعیید از 2003م را بییر اسییاس دولتسییازی و بییه مییوازات آن
فرهنگسازی قرار میدهد (میراحمدی و مرزه ،139۶ ،ص.)۷9
دولت -ملتسازی بدون توسعهی سیاسی ،نامحتمل است .بر ایر اساس ،توسعهی سیاسی با تشییکیل دولییت از طریییق
رقابت حزبی صورت میگیرد و نیاز به یک فرهنگ سیاسی فعییال و مشییارکتی در جامعییه دارد .ایییر وضییعیت بعیید از
سقوص نظام اقتدارگرای دیکتاتوریِ صدام در جامعهی عراق با برگزاری انتخابات پارلمانی تییاکنون چرییار دوره برگییزار
شد و انتخابات شوراها بهوجود آمد .روند دولت -ملتسازی و شکلگیری دولت ملی ،یکی از مسییائل بسیییار مرییم و
اساسی در روند حیات سیاسی و اجتماعی عراق است .شکلبندی دولت تحت تأثیر بحرانهای منطقهای با نشییانههایی
از تغییر و دگرگونی همراه خواهد شد .فرایندهای دولتسازی دموکراتیک در بسیاری از کشورهای خاورمیانه تابعی از
ضرورتهای مشترک هستند .سازوکارهای استعمار بربی همواره بر روندهای قدرتسییازی و سییازوکارهای حکومییت
در کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است .در هیچ حوزه جغرافیایی نمیتوان نشانههایی از فقدان امنیت را مشییاهده کییرد.
امنیتسازی در بسیاری از کشورها تابعی از ساختار اقتدارآمیز دولت تلقی میشود (بروکر ،1383 ،ص.)315
نقشیابی بازیگران فراملی را میتوان در زمره موضوعات دیگری دانست که مشکالت امنیتی کشورهایی همانند عییراق
در روند دولتسازی دموکراتیک را افزایش میدهد .بهعبارت دیگر ،میتوان تأکید کرد که مالحظات امنیتی قدرتهای
بزرگ ،همیشه نسبت به مالحظات امنیتییی قییدرتهای کوچییکتر ،توجییه بیشییتری را بییه خییود جلییب میکنیید؛ چییون
مالحظات امنیتی قدرتهای بزرگ بر الگوهای ستیز و وحدت در کل نظام بیرالمللییی حکییم فرماسییت .رونیید ملییت-
دولتسازی در عراق نیازمند آن است که روند یکپارچگی جغرافیایی ،یکپارچگی سییاختاری ،یکپییارچگی ژئییوپلیتیکی،
هویت ملی ،دموکراسی ،استقرار امنیت و ...در فضای منطقهای و بیرالمللی حاصل شود .حالت عکس همه ایر شرایط،
نشاندهندهی وجود یک کشور قدرتمند است.
با ایر وجود ،تمامی جریانهای فکری شیعی عراق پس از سقوص رژیم بعث به سمت دولتسازی قدم برداشییتند؛ آنرییا
ابتدا خواهان داشترِ قانون اساسی بودند که در سال 2005م با  139ماده به تصویب رسید .متر ایییر قییانون ،نییوع نظییام
سیاسی عراق را معرفی میکرد .نظام سیاسی عراقِ پساصدام ،متشکل از یک مجلس نیابتی مقننه که مجریه و قضییائیه را
انتخاک میکند و یک دولت فدرالی همراه با استانهای خودمختار تشکیل شده است .در ایر نوع از قدرتمییداری کییه
در زُمرهی نظامهای مردمساالر پارلمانی دستهبندی میشود ،نخستوزیر قدرتمندتریر در میییان ارکییان سییهگانه اسییت.
مردم با آراء مستقیم نمایندگان مجلس را تعییر میکنند و مجلس موظف است ،رئیسجمرور و نخستوزیر را انتخاک
و تأیید صالحیت کند.
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تأثیر ائتالف شیعیان در انتخابات مجلس در عراق جدید
اولیر انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم صدام در پانزدهم دسامبر 2005م برابر با  2۴آذر  138۴شمسی برگییزار
شد .نمایندگان ایر مجلس برای دورههای چرارساله از طریق رأی مستقیم مردم انتخییاک میشیدند .در ایییر انتخابییات
 2۷5نماینده به مجلس راه یافتند .در شمارش نرایی «ائتالف ملی عراق» بییه رهبییری ابییراهیم جع ییری توانسییت ۴1/2
درصد آراء را به خود اختصاص دهد و پیروز میدان رقابت باشد .ایر نخسییتیر انتخابییات آزاد پارلمییان عییراق پییس از
تدویر قانون اساسی ایر کشور بعد از سقوص صدام بود و از ایر حیث از اهمیت ویژهای برخوردار بوده.
پیروز انتخابات ائتالف ملی عراق ،متشکل از گروههای متعدد شیعه بود که توانست ُ 128کرسی از مجموع ُ 2۷5کرسییی
مجلس نمایندگان را به خود اختصاص دهد .با وجود تحریم انتخابات از سوی برخییی احییزاک سیاسییی سیینی مییذهب
عراق ،حزک «جبره توافق عراق» که متشکل از چند حزک سنی ازجمله «حزک اسالمی عراق» و «تجمد مییردم عییراق»
بودُ ۴۴ ،کرسی و «شورای گ تگوی ملی عراق» نیز  11کرسی را به دست آورد« .ائتالف میرنییی عییراق» تحییت رهبییری
«ایاد عالوی» نیز ُ 25کرسی کسب کرد و بقیهی ُکرسیها به احزاک و شخصیتهای دیگر تعلق گرفت.
روند تشکیل دولت بعد از انتخابات دسامبر 2005م بسیار پیچیده بود و با وجود ائتالف بیییر گروههییای شیییعی و ُکیرد
عراقی ،توافق بر سر پُستهای ریاست جمروری عراق ،نخستوزیری و اعضای کابینه چندیر مییاه بییه طییول انجامییید.
سرانجام جالل طالبانی بهعنوان رئیسجمرور و نییوری مییالکی بییهعنوان نخسییتوزیر عییراق انتخییاک شییدند .محمییود
المشردانی از حزک التوافق (اهلسنّت) هم رئیس پارلمان شد.
دومیر انتخابات پارلمانی عراق در  ۷مارس 2010م برای تعییر  325نماینده دومیر دورهی پارلمان پییس از سییرنگونی
صدام برگزار شد .در ایر انتخابات «ائتالف العراقیه» به رهبری «ایاد عالوی» که بیشتر از اعراک سکوالر شیییعه و سیینی
تشکیل میشد با ُ 91کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت« .ائتالف دولت قانون» به رهبری «نوری مالکی» نخستوزیر
عراق با ُ 89کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت« .ائتالف ملی» عراق کییه از گروههییای مرمییی همچییون مجلییس اعییالی
اسالمی عراق و جریان صدر تشکیل میشد با ُ ۷0کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت .جالل طالبانی به عنییوان رئیییس-
جمرور و نوری مالکی هم بهعنوان نخستوزیر انتخاک شدند .اسامه النجی ی از فررست الوطنیه ریاست پارلمان را بیر
عرده گرفت.
سومیر انتخابات پارلمانی عراق روز دهم اردیبرشت  30( 1393آوریییل 201۴م) برگییزار شیید .اییر اولیییر انتخابییات
پارلمانی پس از عقبنشینی نظامیان آمریکایی از عراق در سال 2011م و سومیر انتخابییات از زمییان سییرنگونی صییدام
بهشمار میرفت .بیش از  2۷۷حزک و جریان عراقی برای کسب ُ 328کرسی با هم رقابییت کردنیید .در ایییر انتخابییات
مانند انتخاباتهای پیش ،سه طیف شیعیان و اهل سنّت و کُردها با ائتالفهای گوناگون با هم رقابت کردند.
«ائتالف دولت قانون» به رهبری نوری مالکی نخستوزیر« ،ائتالف المواطر» به رهبری سید عمار حکیم رئیس مجلس
اعالی اسالمی« ،جریان صدر» شامل (کتل األحرار و تجمد شراک الوطنی و تیار النخب) سه جریییان اصییلی و بییا ن ییوذ
شیعه در ایر انتخابات بودند که حائز بیشتریر آراء شدند .با ایرحال حیدر العبادی بهعنوان نخستوزیر و فؤآد معصوم
بهعنوان رئیسجمرور انتخاک شدند .سلیم الجبوری هم رئیس پارلمان شد (خبرگزاری تسنیم 13 ،اردیبرشت .)139۶
چرارمیر انتخابات پارلمان عراق در  12می 2018م ( 2۴اردیبرشت  )139۷بییرای گییزینش  329عضییو مجلییس عییراق
برگزار شد .انتخابات 2018م دومیر انتخابات مجلس ایر کشور بعد از خروج کامییل نیروهییای آمریکییایی از عییراق در
سال 2011م چرارمیر انتخابات بعد از سقوص صدام و نخستیر انتخابات سراسری پس از شکست کامییل داعییش بییود.
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یکی از مرمتریر ویژگیهای ساختاربندی احزاک در عرصه انتخابات جاری ،تکثر ائتالفهای انتخاباتی شیییعیان اسییت
که در مقایسه با دورههای پیشیر بیسابقه است .طی ایر دوره ،ائتالفهای انتخاباتی شیعیان بییه  5گییروه مرییم رسیییده
است.
الف) ائتالف نصر و اصالح؛ ریاست ایر ائتالف بر عردهی حیدر العبادی نخستوزیر عراق میباشد .ایر ائتالف بیش
از  20حزک و تشکل سیاسی را مانند ،حزک «فضیلت» ،جنبش «مستقلون» به ریاست «حسیییر شررسییتانی» و جریییان
«اصالح» به ریاست «ابراهیم جع ری» و فراکسیون «عطاء» به ریاست «فالح فیاض» و دیگر شخصیتها و نیروهای
سیاسی ازجمله وزیر سابق دفاع «خالد العبیدی» که ریاست جنبش «بیارق الخیر» را بر عرده دارد و همچنیییر حییزک
«معاهدون» به ریاست رئیس دیوان وقف سنی «عبداللطیف الرمیم» و حزک «الوفاء» به ریاست «قاسم ال رییداوی» بییا
خود داشت (خبرگزاری مشرق نیوز 12 ،اس ند .)139۶
ب) ائتالف فتح؛ بدنهی اصلی ایر ائتالف شییامل بسیییج مردمییی عییراق در رونیید مبییارزه بییا گروههییای تروریسییتی و
بهویژه «الحشد الشعبی» است .ریاست آن را ابوحسر عامری با محوریت حزک بییدر بییر عرییده دارد .از برجسییتهتییریر
احزاک و جریانهای سیاسی عضو ائتالف فتح میتوان به سازمان بدر« ،مجلس اعالی اسییالمی»« ،کتائییب امییام علیی
(ع)» و «حزکاهلل عراق»  ،جنبش اسالمی عراق به رهبری «احمد جاسم صابر االسدی»« ،جنییبش الصییدق و العطییا» بییه
ریاست «مرتضی علی الساعدی»« ،حزک الطلیع االسالمی» به ریاست «خضیر عباس االمارة»« ،جنبش الجرییاد و البنییاء»
به ریاست «حسر راضی الساری» ،فراکسیون «منتصرون» به ریاست «مردی علی جابر المکصوصی» ،جنبش «الصادقون»
به ریاست «عدنان الدلیمی» ،حزک «تجمد ملی» مستقل به ریاست «فالح حسر الجزائری» ،حزک «المرنییر لالعمار» به
ریاست «محمد صاحب الدراجی» ،تجمد «ک ی صرخ للتدبیر» به ریاست «رحیم الدراجی» ،تجمد «عراق المستقل» بییه
ریاست «ابراهیم محمد بحرالعلوم» ،تجمد «عدالت و وحدت» به ریاست «عامر ال ایز» ،فراکسیون «وفاداری و تغییر» بییه
ریاست «اسکندر جواد وتوت»« ،حزکاهلل عراق» به ریاست «سالم محسر البرادلی»« ،مجلس اعالی اسالمی عییراق» بییه
ریاست «همام باقر الربیعی»« ،سازمان العمل االسالمی العراقی » به ریاسییت «محمدجاسییم االسییدی» ،جنییبش «اسییالمی
15شعبان» به ریاست «رزاق یاسر الموسوی» ،تجمد «شبکیهای دموکراتیک» به ریاست «حنیر محمود القدو» و برخییی
گروههای وابسته به طای هی ایزدی اشاره کرد.
ج) ائتالف دولت قانون؛ ایر ائتالف به ریاست نوری مالکی معاون رئیسجمرور و نخستوزیر سابق عییراق ،متشییکل
از تعدادی از جنبشها ،جریانها و شخصیتهای سیاسی عراق است که در زیر به آنها اشاره میشود:
«حزک دعاة االسالم» به ریاست «خضیر موسی الخزاعی» ،جنبش «النور» به ریاست «محمیید کییاظم الرنییداوی» ،جریییان
«الوسط» به ریاست «موفق باقر الربیعی» ،جنبش «بشائر الشبابی » به ریاسییت «یاسییر محمیید المییالکی» ،فراکسیییون «معییا
للقانون» به ریاست «محمد عبدالسادة جعاز» ،حزک «المدنی» به ریاست «حمد یاسر بالب الموسوی» ،جریان «فرهنگی
ملی» به ریاست «علی احمد وتوت» ،تجمد «امناء بلدنا» به ریاسییت «قصییی عبییدالوهاک السییریل» و جریییان «والئیییون
االسالمی» به «ریاست کمال علی خلف».
د) ائتالف سائرون لالصالح؛ ایر ائتالف به ریاست «حسر عاقولی» از حزک «استقامت» وابسته بییه جریییان صییدر بییه
رهبری مقتدی صدر ،حزک «کمونیست عراق» ،حییزک «الدولی العادلی » ،حییزک «الشییباک للتغییییر» ،حییزک «الترقییی و
االصالح» و حزک «التجمد الجمروری العراقی» تشکیل شده است.
ه) جریان حکمت ملی؛ به ریاست «عمار حکیم» نیز بهصییورت مسییتقل و بییدون ائییتالف بییا سییایر احییزاک شیییعه در
انتخابات پارلمانی عراق حاضر میشود (شیعه نیوز 13 ،اردیبرشت .)139۶
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در ایر انتخابات ائتالف سائرون با محوریت مقتدی با ُ 5۴کرسی صدر بیشتریر کرسی پارلمان را کسییب کییرد .پییس از
آن ائتالف «ال تح» با رهبری هادی العامری با ُ ۴۷کرسی ،ائتالف النصر با رهبریت «حیییدرالعبادی» ُ ۴2کرسییی ،ائییتالف
«دوله القانون» با محوریت نوری المالکی با  2۶کُرسی حائز رتبههای دو تا چرارم شدند و ائتالف «الحکمه» با محرییت
عمارالحکیم در رتبه ششم قرار گرفت .نکته مرم ایر است که ائتالفهای شیعیان در ردهای بییاال قییرار گرفتنیید ،گرچییه
تعدد حزک و ائتالف شاید در آینده عراق چالشبرانگیز بوده و باعث شود که روند دولتسازی با مشکل روبهرو شود.

نقش نهادهای فکری شیعه در فرآیند دولتسازی
یکی از جریانهای تأثیرگذار بر دولتسازی عراق ،نراد حوزه علمیییه نجییف بییه عنییوان ییک نرییاد مییذهبی ،همچنیییر
ایدئولوژی تشید به عنوان نراد عقیدتی دیگر میباشند که با مشروعیت بخشیدن به احزاک و انتخابییات بییه حمایییت از
آنها پرداختند .به همیر دلیل یکی از موضییوعات بنیییادیر تأثیرگییذار در فرآینیید دولتسییازی دموکراتیییک را میتییوان
سازوکارهای مربوص به ایجاد نرادهایی دانست که از زیرساختهای فرهنگی و ایییدئولوژیک برخوردارنیید .کشییورهایی
که دارای ایدئولوژیهای متعارض یا هویتهای درهم تنیدة قومی ،مذهبی و زبانی هستند ،عموماً در روند سازماندهی
دولتسازی دموکراتیک با چالشهای متعددی روبهرو میشوند .کشور عراق هم جزء چنیر کشورهایی است که دارای
قومیتها ،زبان عربی ،کردی ،ترکی و ...و فرقههای شیعی ،سنّی و ...میباشد .ارزیابی چنیر کشییورهایی نشییان میدهیید
که ایدئولوژی میتواند نقش مؤثری در فرآیند انسجامبخشی یا انسجامگریزی ساختاری ای ییا کنیید .در چنیییر فرآینییدی
ایدئولوژیهای سیاسی با انگیزهی بازیگران بیرالمللی پیوند مییابد .ایدئولوژی سیاسی میتواند نقش همبسییتگی را بییا
نرادهای بیرالمللی و قدرتهای بزرگ ای ا کند .بهطورکلی میتوان تأکید کرد ،به موازات حرکت به سمت پاییر طیف،
یعنی به سمت حکومتهای ضعیفتر ،تعییر مصداق امنیت ملی سختتر میشود و م روم امنیت ملی که عمدتاً نییاظر
به تردید خارجی است ،بهطور فزاینده برای تردیدهای داخلی اولویت قائل میشییود .ایییدئولوژی سیاسییی زیرسییاخت
الزم را برای همبستگی گروههای اجتماعی و بازیگران منطقهای فراهم میسازد .در کشورهایی همانند عراق کییه رونیید
دولتسازی دموکراتیک با مشکالت ساختاری روبهرو شده ،ایدئولوژی از اهمیییت اثربخشییی و تأثیرگییذاری راهبییردی
برخوردار است .وقتی دولتها برای حکومت کردن بیش از آنکه به اجماع و وفاق عمومی متکی باشند ،بییر زور تکیییه
کنند و وقتی با اقتدار آنان در داخل بهطور جدی و با وسایل قررآمیز مقابله شییود ،آنگییاه م رییوم امنیییت ملییی ،معنییای
اجتماعی-سیاسی خود را از دست میدهد (بروکر ،1383 ،ص.)295
هنگامی که قدرت سیاسی و ایدئولوژی حکومت مشروعیت گستردهای ندارد و با زور مورد چالش قرار میگیرد ،آنگاه
عناصر محوری امنیت ملی از قبیل سبک و سیاق سیاسی ،ایدئولوژی و نرادها ،محتوای روشنی نخواهند داشییت .حتییی
م روم استقالل میتواند در مواردی که اقلیتی با زور بر اکثریتی تسلّط دارند ،مورد تردید واقد شود؛ همانطور که نقییل
میشود که یک دیپلمات آمریکایی ،دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا را به عنوان دولتی بدون مردم باالی سر مییردم و علیییه
مردم توصیف کرد .بر ایر اساس رویکرد ایدئولوژی شیعی و حوزه نجف ،بر همزیستی مسالمتآمیز همییه فرقییههییا و
اقوام و داشتر جامعهای امر و دولتی قوی تأکید دارد.
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نقش جریانهای فکری نظامی -امنیتی بر تحوالت عراق جدید
همانگونه که ذکر شد به دلیل شرایط امنیتی عراق و اشغال آن ،شیعیان عراق نیروهای بسیج مردمی مثل حشد الشییعبی،
کتائب اهل حق و ...برای امنیت عراق جرت دولت سازی تأسیس نمودند که تأثیر زیادی بر ایر رونیید داشییت .اصییوالً
روندهای سیاسی محیط منطقهای بر ترکیب کلی آنارشی بیرالمللییی تییأثیری بسیییار عمیییق دارد .در سییطح بیرالمللیی،
آنارشی شکل بیرمتمرکز ساختار سیاسی است .ایر امر شبیه آنارشی افراد نیست که در آن نظم سیاسییی وجییود نییدارد؛
یعنی وضعی که هابز از آن سخر میگ ت .ادعای کشورها مبنی بر داشتر استقالل یعنی ادعای آنان مبنی بر داشتر حق
کامل خودمختاری ،آن چیزی است که نظم سیاسی نظام نویر بیرالمللی را مشییخص میسییازد .اگییر کشییورها مسییتقل
هستند ،آنگاه طبق تعریف ،ساختار روابط آنها ،مبتنی بر آنارشی است .واقعیتهای محیط امنیتی خاورمیانه نشان مییی-
دهد که در بسیاری از مواقد ناامنی مشکل همییه دولتهییا و احتمییال وقییوع جنییگ همیشییگی اسییت .میتییوان شییرایط
آنارشیستی را تصور کرد که در آن ارزشهای مثبت ساختار بیرمتمرکز ،به حداکثر و بازتاکهای من ی نییاامنی و جنییگ
به حداقل خود میرسند .شرص ضروری و نه کافی برای هر تصویر بیخطر از آنارشی ایییر اسیت کییه سیسییتم مییذکور
متشکل از حکومتهای قوی و یکپارچه باشد ،به هر میزانی که ایر حکومتها از لحییا داخلییی چنییدپاره و درنتیجییه
ضعیف باشند ،به بیثباتی و ناامنی سیستم بیرالمللی و نه نظم آن بیشتر کمک خواهد کرد .هرگونییه بیثبییاتی در عییراق
آثار خود را به محیط پیرامونی منتقل میکند .بنابرایر دولتسازی در عراق را نمیتوان صرفاً به عنوان موضوعی داخلی
تحلیل کرد ،بلکه دولتسازی در هر یک از کشورهای منطقهای دارای آثار و پیامییدهای اجتمییاعی و امنیتییی در محیییط
پیرامونی خواهد بود.
یکی دیگر از تئوریهای مربوص به دولتسازی دموکراتیک را میتییوان بییر اسییاس نقییش محیییط امنیتییی تحلیییل کییرد.
بهطورکلی محیط امنیتی میتواند زمینههای الزم را برای اثرگذاری بر فرآیندهای دولییتسییازی دموکراتیییک بییه وجییود
آورد .تحقق ایر امر تا حد بسیار زیادی بستگی به قوی یا ضعیف بودن حکومتها دارد .محیطهای امنیتییی خاورمیانییه
عموماً با چالشهای دولتسازی دموکراتیک روبهرو هستند؛ به همیر دلیییل ،هرگونییه دولییتسییازی نیازمنیید تغییییر در
فضای عمومی محیط امنیتی بوده است (متقی ،1390 ،ص .)۷یکی از واقعیتهای بنیادیر در شکلگیری امنیت منطقییه-
ای را میتوان مربوص به سازوکارهای ناشی از آنارشی بیرالمللی دانست .محیییط منطقییهای خاورمیانییه عمومیاً آنارشییی
منطقهای و بیرالمللی را بازتولید میکند .امنیتسازی که یکی از شریط دولت -ملتسازی است ،در چنیر محیطهییایی
شیوهای است که در آن تشکیالت و اقتدار سیاسی نه به شکل یک مجموعه ،بلکه ،بییه صییورت بخییش بخییش واگییذار
شدهاند .بنابرایر ،آنارشی بیرالمللی در دعوای خود دائر بر اینکه دستگاهی صاحب انتظام اسییت ،متکییی بییر قییدرت و
ثبات سیاسی کشورهای تشکیلدهنده آن میباشد .بر ایر اساس یکی از شییرایط دولتسییازی در عییراق داشییتر امنیییت
است که توسط جریانهای نظامی شیعی انجام میشود .بهگونییهای کییه جریانهییای نظییامی شیییعی عییراق در انتخابییات
چرارمیر دوره مجلس عراق نقش مرمی در پیروزی ائتالف شیعیان داشتند .در عرصه بررهگیری از توانمندیهای حشد
الشعبی در بُعد نظامی و امنیتی عراق پساداعش ،نخست باید به نقشآفرینی ایر نیروها در جلییوگیری از طییرح از پیییش
برنامهریزیشده بازیگران خارجی و داخلی برای تجزیهی عراق اشاره کرد .ایر واقعیت که بسیج مردمی پس از فتییوای
آیتاهلل سیستانی برای مقابله با گسترش پیشروی داعییش توانسییته اسییت ،یکپییارچگی عییراق را مجییدداً در صییحنهی
سناریوهای آینده ایر کشور قوت بخشد و بخشهای وسیعی از خاک ایر کشور مجدداً به کنترل دولت مرکییزی عییراق
بازگرداند ،بیر قابل انکار است .لذا ،میتوان انتظار داشت که حشدالشعبی در آینده بییه عنییوان یییک نیییروی نظییامی در
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درون نیروهای مسلح فعالیییت خواهیید داشییت و سییازماندهی جدیییدی انجییام خواهیید شیید؛ بنییابرایر ،بییا توجییه بییه
نیازمندیهای وسید در ابعاد امنیتی و اقتصادی (سازندگی) در عراق پساداعش و ماهیییت نیروهییای حشیید الشییعبی بیه
لحا ایمانی و انگیزشی در جرت خدمت به جامعه و مردم ،ایر نیروها را میتوان یکی از مرمتریر عوامل تعییرکننییده
آینده ایر کشور ارزیابی کرد.

نتیجهگیری
عراق در زمره کشورهایی قرار دارد که دارای تنوع قومی است و به ایر دلیل با چالشهییای هییویتی ،زبییانی ،مییذهبی و
قومی روبهرو بوده و هست .درعیرحال ،چالشهایی را کشورهای بربی و بعضاً عرک منطقه برایشان بهوجود آوردنیید.
در چنیر شرایطی ،جریانهای شیعی عراق کار دشواری برای آینده دولتسازی در عراق دارند؛ چرا که ،روند دولییت-
سازی در عراق تحت تأثیر مؤل ههای مختلف اجتماعی ،سیاسی و الگوی کنش نخبگان شکل میگیرد؛ امییا ایییر را هییم
باید پذیرفت که به قدرت رسیدن شیعیان اسالمگرای عراق چیزی نبود که خوشایند آمریکا و برک و کشورهای عربییی
حاشیه خلیجفارس باشد .لذا ،ایاالت متحده از قدرت گرفتر اسالمگرایان شیعه ناخرسییند بییود و تییالش داشییت تییا از
طریق تقویت همپیمانان شیعی سکوالر خود جلوی ایر ات اق را بگیییرد .از طرفیی مسیأله هویییت ملییی ،جرادگرایییان،
سیاست کشورهای منطقهای و بیرالمللی در قبال عراق در پروندههایی چون دولت مرکزیُ ،کردها و اهل سنّت ،مسییاله
مبارزه با فساد ،رویکردهای سیاسی احزاک و ائتالفهای سیاسی از ایر فاکتورهایی است که روند دولت -ملتسییازی
را تردید میکند .با ایر حال ،ایر را باید پذیرفت که برتریر فرصت برای جریانهای شیعه عراق در طییول تییارین ایییر
کشور رقم خورد و اگر رویکرد اتحادی را در پیش بگیرند ،خواهند توانست چالشهای پیش رو را کاهش دهند.
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رفاعی ،عبدالجبار ( .)201۴مفهوم الدوله فی مدرسه النجف .بیجا :نشر مومنون بالحدود.
روزنامه شرق.1390/3/2۶ ،
شیعه نیوز 13 ،اردیبرشت .139۶
طالقانی ،سید علی ( .)1382ترمینولوژی جریانشناسی فرهنگی .حوزه ،شماره .119
طاهری عطار ،بزاله ( .)1392طراحی و تبییر الگوی ملتسازی پایدار .پژوهشهای راهبردی سیاست.)۷(2 ،
قوام ،عبدالعلی؛ زرگر ،افشیر ( .)1389دولتسازی ملتسازی و نظریه روابط بینالملل ،چهارچوبی تحلیل ی ب رای
فهم و مطالعه جهان دولت -ملتها .ترران :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
کرمی ،حسییر ( .)138۷اوضاع معاصر کشورهای اسالمی و ت اریخ سیاس ی ع راق .ترییران :انتشییارات پژوهشییکده
مطالعات راهبردی.
گازیوروسکی ،مییارک ( .)13۷9مشروعیت رژیم و امنیت ملی .در :امنیییت ملییی در جرییان سییوم .ترجمییه پژوهشییکده
مطالعات راهبردی .ترران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گلی ،محمد ( .)139۶حشد الشعبی ،روابط با دولت و الزامات آینده .اندیشکده راهبردی تبییر.
متقی ،ابراهیم ( .)1390ایران در راهبرد و سیاست خارجی اوباما .ترران :مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
متقیزاده ،زینب ( .)138۴جغرافیای سیاسی شیعیان منطقه خلیج فارس .قم :مؤسسه شیعهشناسی.
مستند جدارالماء :مصاحبه با سران الحشد الشعبی .قابل دسترس درwww.aparat.com :
موصلی ،احمد ( .)1998سیرة وحیاة االمام الخوئی .بیروت :دارالرادی.
میراحمدی ،منصور؛ مرزه ،محمدحسیر ( .)139۶جریانهای فکری سیاسی عراق پس از  .2003علوم سیاسی.)۷۷(20 ،
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