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که از سال ۱۳۸۸ در  »عمار حکیم« رئیس حزب مجلس اعالی اسالمی عراق 
این سمت مشغول به فعالیت است، از حدود سه ماه پیش ندای جدیدی را برای حل 
بحران های فرقه ای و آشتی ملی در عراق سر داد. در همین راستا مجلس اعالی عراق 
به تدوین طرحی برای آشتی ملی گروه ها و فرق مختلف عراقی اعم از شیعه، سنی و ُکرد 
گیرد و  پرداخت تا در فردای پیروزی نهایی بر داعش در موصل، مورد توافق آن ها قرار 
آینده مشترک عراقی ها را در سایه همزیستی مسالمت آمیز و به رسمیت شناخته شدن 
حقوق جماعت های مختلف عراقی شکل دهد. برای بررسی این طرح و جایگاه آن در 
سپهر سیاسی عراق و نیز میزان احتمال موفقیت آن از یکسو نیازمند بررسی چندوچون 
این طرح به طور دقیق و از سوی دیگر شناخت جایگاه و موضع دیگر گروه ها و تشکل های 
عراقی پیرامون آن هستیم. برای این منظور ابتدا مختصرًا به تحلیل سپهر سیاسی عراق 
در شرایط کنونی می پردازیم و ضمن بررسی نقاط مشترک و اختالفات گروه های عراقی 
سعی خواهیم کرد تأثیر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بر سرنوشت این طرح و آینده 

عراق را نیز موردبررسی قرار دهیم.

تحلیل سپهر سیاسی عراق و رمزگشایی از علل موفقیت و ناکامی سیاستمداران 
کلیدی به تحلیل است؛ از یکسو عرصه  کردن چند عامل  گرو اضافه  مختلف در آن در 
عمومی عراق به شدت فرقه گرایانه است و هرگونه اقدامی و برنامه ای که بخواهد در سطح 
ملی و سراسری مورد تأیید قرار گیرد لزومًا باید توسط تشکل های عمده شیعی، سنی و ُکرد 
به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر درگیری و تضاد منافع چندین قدرت منطقه ای 
کشور نیز بر میزان پیچیدگی ها می افزاید.  نظیر ایران، ترکیه و عربستان و اردن در این 
همچنین با اضافه شدن مسئله نفوذ قدرت های فرامنطقه ای نظیر آمریکا و تا حدود 
کمتری روسیه، پیچیدگی های سیاسی عراق بازهم بیشتر می شود. به این ترتیب می توان 
گفت که یک برنامه جامع برای برون رفت از مشکالت و بحران های سیاسی عراق به ویژه 
پس از پیروزی نهایی بر گروه تروریستی داعش، نیازمند همراهی در سه سطح داخلی، 
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منطقه ای و فرامنطقه ای است.

کثر گروه های عراقی را در بر خواهد گرفت و  حکیم اعالم کرده که طرح آشتی ملی، ا
تنها ۱۰ درصد از مجموعه عراقی ها که عضو حزب بعث و یا گروه های تروریستی هستند را 
از توافق به دور خواهد داشت. از اوایل ماه دسامبر ۲۰۱۶ عمار حکیم نخستین زمزمه های 
این طرح را مطرح کرد. ابتدا گروه های شیعی و ائتالف تحالف الوطنی موافقت خود را با 
این طرح اعالم کردند. سپس حکیم با ائتالف دولت قانون به رهبری »نوری المالکی« 
کرد و »حیدر  کره شد. ائتالف دولت قانون نیز موافقت نسبی خود را با آن اعالم  وارد مذا
کید کرد. از سوی دیگر گروه های سنی حاضر در  العبادی«، نخست وزیر عراق بر لزوم آن تأ
پارلمان عراق نیز در عین استقبال از هرگونه طرحی که به بحران های سیاسی و فرقه ای 
عراق پایان دهد، بر لزوم نهایی شدن مفاد طرح آشتی ملی با همکاری گروه های مختلف 
گیر برای ختم  ُکرد نیز ضمن اعالم حمایت از طرح های فرا گروه های  کرده اند.  کید  تأ

بحران های سیاسی مجموعًا از مفاد نهایی طرح عمار حکیم اظهار بی اطالعی کرده اند. 

کره  همچنین وقتی عمار حکیم درصدد مذا
کید  و جلب حمایت آیت اهلل سیستانی برآمد، وی با تأ
بر سنت حوزه نجف مبنی بر عدم ورود به مباحث 
سیاسی، از هرگونه موضع گیری سلبی یا ایجابی تا قبل 
از مشخص شدن موافقت گروه های مختلف عراقی 
کرد و دیدار با عمار  و ماهیت ملی طرح، خودداری 

حکیم را نپذیرفت.

 

 

مجلس اعالی عراق به تدوین طرحی 
برای آشتی ملی گروه ها و فرق مختلف 
ُکرد  و  سنی  شیعه،  از  اعم  عراقی 
پرداخت تا در فردای پیروزی نهایی 
بر داعش در موصل، مورد توافق آن ها 
عراقی ها  مشترک  آینده  و  گیرد  قرار 
مسالمت آمیز  همزیستی  سایه  در  را 
حقوق  شدن  شناخته  رسمیت  به  و 
شکل  عراقی  مختلف  جماعت های 

دهد.
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ح آشتی ملی چیستی طر
عمار حکیم پیش تر اعالم کرده بود که سند آشتی ملی تدوین شده توسط مجلس 
اعلی عراق، »چارچوب منعطفی« را برای گردهمایی و توافق تاریخی میان همه گروه های 
عراقی فراهم می سازد. موسسه استراتفور نیز برجسته ترین نکات این طرح را »فراگیری 
آن، نفی تکفیر و استبداد و پرهیز از خشونت« دانسته بود. اگرچه طرح آشتی ملی عراق 
به صورت رسمی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته، یک نسخه از پیش نویس آن توسط 
برخی پایگاه های تحلیلی عراقی منتشرشده است که اشاره می کند این طرح به عنوان گام 

نخست به رسمیت شناخته شدن حقوق کلیه گروه ها و تشکل های عراقی در قالبی

را  عراقی ها  همه  دموکراتیک،  شیوه ای  به  و  ملی   
به سوی خود فرامی خواند. در پیش نویس این طرح 
خارجی  کشورهای  از  هیچ یک  که  آمده  همچنین 
حق مداخله در این طرح را ندارند و تنها طرف های 
عراقی مراجع ذی صالح برای استفاده از مزایای آن 
خواهند بود. همچنین طرح آشتی ملی اعالم می کند 
را  آشتی  اساسی فعلی عراق، حدودوثغور  قانون  که 
معین می کند و این طرح براساس قانون اساسی، تنها 
حزب بعث و عناصر داعش و تکفیری ها، تروریست ها 
و نژادپرستان را نخواهد پذیرفت. این طرح از سوی 
صدام  بعثی  نظام  مورداستفاده  روش های  دیگر، 
گروه های  و  داعش  تروریستی  رویه های  و  حسین 
گروه های تروریستی سازمان  که در فهرست  افراطی 

ملل قرار دارند را نفی کرده است.

و  عراق  سیاسی  سپهر  تحلیل 
رمزگشایی از علل موفقیت و ناکامی 
گرو  سیاستمداران مختلف در آن در 
به  کلیدی  عامل  چند  کردن  اضافه 
تحلیل است؛ از یکسو عرصه عمومی 
و  است  فرقه گرایانه  به شدت  عراق 
هرگونه اقدامی و برنامه ای که بخواهد 
در سطح ملی و سراسری مورد تأیید 
قرار گیرد لزومًا باید توسط تشکل های 
ُکرد به رسمیت  عمده شیعی، سنی و 
شناخته شود. از سوی دیگر درگیری و 
تضاد منافع چندین قدرت منطقه ای 
نظیر ایران، ترکیه و عربستان و اردن 
در این کشور نیز بر میزان پیچیدگی ها 

می افزاید.



7/  مجموعه مقاالت-بهمن ماه  1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

 این طرح همچنین سازمان ملل را ناظر فرایند آشتی معرفی می کند. از این  رو می توان 
گفت وجوه قابل اتکا و مترقیانه زیادی در این طرح دیده می شود )۱(.

 

حزب بعث نه، بعثی ها آری
یکی از موضوعات مهم در این طرح، موضع نسبت به حزب بعث و بعثی هاست. 
نماینده عمار حکیم اعالم کرده که طرح آشتی ملی، حزب بعث را نخواهد پذیرفت اما 
افرادی که سابقه فعالیت در این حزب را دارند می توانند به توافق بپیوندند. همچنین 
»ایاد عالوی« معاون رئیس جمهور در امور آشتی ملی عراق نیز اعالم کرد که احتمااًل نسخه 
نهایی آشتی ملی در عراق شامل رهبران بعثی باشد که مستقل باشند نه در قالب حزب 

بعث.

 

ح آشتی ملی  اهداف عمار حکیم از طر
حزب مجلس اعالی عراق سابقه زیادی در مبارزه با رژیم بعثی دارد و از دهه ۱۹۸۰ 
در عرصه عمومی این کشور به نقش آفرینی پرداخته است. با حمله قوای ائتالف به عراق 
در سال ۲۰۰۳ عمده قدرت سیاسی از اقلیت سنی به شیعیان منتقل شد. مجلس اعالی 
عراق نیز در فضای جدید از قدرت بیشتری برخوردار شد. اما گذشت زمان به نفع ائتالف 
حکومت قانون پیش رفت و در انتخابات بعد از ۲۰۰۵ ائتالف حکومت قانون توانست 
ائتالف  را به خود اختصاص دهد. پیروزی مجدد  آرای شیعیان  از  کسر قابل توجهی 
حکومت قانون در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۴ نیز بار دیگر جایگاه نوری مالکی را در 

رأس قوه اجراییه عراق تثبیت کرد. 
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بااین حال، سیاست های مالکی از یکسو و بروز بحران های امنیتی شدید با ظهور 
برق آسای داعش و پیشروی های روزافزون آن، باعث اوج گیری انتقادات از مالکی شد 
و سرانجام اعالم نارضایتی مرجعیت اعالی عراق از سیاست های مالکی، او را ناگزیر از 
ترک نخست وزیری کرد. با روی کار آمدِن العبادی و تعدیل شدن نقش پررنگ ائتالف 
افزایش  فرصت  دیگربار  اعال،  مجلس  جمله  از  دیگر  شیعی  احزاب  قانون،  حکومت 
قدرت خود را یافتند. حزب مجلس اعال که در میان احزاب شیعی به میانه روی و مشی 
گیر، ضمن حل بحران های  همکاری جویانه معروف است، اکنون با ابتکار این طرح فرا

کشور می تواند نقش تعیین کننده پیشین را بازیابد.

ُکردها به  کردی و دل گرم شدِن  همچنین در صورت موافقت و حمایت احزاب 
کردستان عراق،  ادامه زندگی سیاسی در قالب عراق، سایه سنگین تجزیه و استقالل 
دست کم برای کوتاه مدت از سر این کشور برداشته می شود )۲(. همچنین مجلس اعالی 
عراق می تواند به این ترتیب در میان احزاب سنی عراقی نیز اعتبار بیشتری کسب کند و 
با جلب حمایت بین المللی برای این طرح، خود را به عنوان کلید حل بحران های عراق 
مطرح سازد. با این  حال مجلس اعالی عراق برای به نتیجه رساندن این طرح با موانع 
زیادی هم روبروست؛ از یکسو ۳۴ کرسی ائتالف شهروند با مرکزیت مجلس اعال در مقابل 
کرسی ائتالف حکومت قانون همچنان نیازمند حمایت و مشارکت فعاالنه نوری   ۹۲
مالکی خواهد بود. اما رقیب قدرتمندتر نیز می داند که حرکت و حمایت واقعی از آشتی ملی 
مستلزم تعدیل سیاست های فعلی و تغییر نسبی رویه است و از سوی دیگر ابتکار این طرح 

با محوریت مجلس اعال، این حزب را به رقیب جدی تری مبدل خواهد ساخت.
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موضع تردیدآمیز مرجعیت
سنت دیرینه حوزه علمی نجف، عدم ورود به مسائل و مباحث سیاسی روز، 
خاصه مسائل جزئی بوده که گمان می رفته در راستای منافع گروه یا حزب خاصی است. 
»آیت اهلل سیستانی« مرجع اعظم عراق نیز در راستای پایبندی به همین سنت همواره از 
دیدار با شخصیت های سیاسی و نماینده های احزاب و تشکل ها خودداری کرده اند )که 
البته این امر به معنای مخالفت با طرح عمار حکیم نیست.(. موضع تردیدآمیز آیت اهلل 
سیستانی در قبال طرح آشتی ملی عمار حکیم نیز ضمن اینکه باعث شده تا حدودی 
تردیدها نسبت به این طرح افزایش یابد، درواقع به معنای رد آن نیست. نماینده آیت اهلل 
که عدم ورود مرجعیت نجف به موضوع آشتی ملی به معنای  کرده  سیستانی اعالم 
موضوع گیری منفی نسبت به آن نیست و تنها بر طبق سنت حوزه نجف است. لذا اینکه 
آیت اهلل سیستانی، حکیم را به حضور نپذیرفته اند را صرفًا باید به منظور پایبندی به سنت 
حوزه نجف دانست و برآمده از مخالفت نیست. سنت مألوف آیت اهلل سیستانی اظهارنظر 
درباره مسائل سیاسی پس از کسب اطمینان نهایی و مشخص شدن سویه ها و نتایج هر 

اقدام است.

 

سفرهای حکیم در منطقه غرب آسیا
الف( اردن

در هفتم دسامبر ۲۰۱۶ عمار حکیم در رأس هیئتی 
کرد و با »ملک عبداهلل دوم« دیدار داشت.  به اردن سفر 
ازآنجاکه بسیاری از مخالفان حکومت عراق و بعثی ها بعد 

از سال ۲۰۰۳ به اردن مهاجرت کرده اند، جلب حمایت 

که طرح آشتی  کرده  حکیم اعالم 
در  را  عراقی  گروه های  کثر  ا ملی، 
گرفت و تنها ۱۰ درصد از  بر خواهد 
مجموعه عراقی ها که عضو حزب 
تروریستی  گروه های  یا  و  بعث 
به دور خواهد  توافق  از  را  هستند 

داشت.
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مقامات اردنی به این طرح تأثیر زیادی در اجرایی شدن آن خواهد داشت. ملک عبداهلل 
در جریان این دیدار ضمن اعالم موافقت اصولی خود با حل مشکالت فرقه ای در عراق، 
کرده است و از حکیم خواسته تا  گنجانده نشدن بعثی ها در این طرح اظهار تعجب  از 
گزارش داد،  بعثی ها را هم در این طرح بگنجاند )۳(. وبگاه خبری »عمون« اردن نیز 
پس از سفر عمار حکیم برخی از سران اهل تسنن عراق ازجمله »سلیم الجبوری« رئیس 
پارلمان، »اسامه النجیفی« رئیس ائتالف »متحدون« و »صالح المطلک« رئیس ائتالف 

»العربیه« در ۱۹ همان ماه با هدف بررسی این توافق به »امان« سفر کردند.

  

ب( ایران

عمار حکیم پس از اردن به ایران آمد و در خصوص آشتی ملی با مقامات ایرانی 
دیدار و گفت وگو کرد. در دیدار با جواد ظریف ضمن تشکر از حمایت های ایران از عراق، 
عمار حکیم عراق را نیازمند یک آشتی ملی دانست. ظریف نیز در این دیدار ضمن حمایت 
از طرح آشتی ملی، اقدام تحالف وطنی در ارائه طرح آشتی ملی را بسیار ارزنده و برای آینده 
سیاسی عراق بسیار مهم دانست. همچنین حکیم اعالم کرده که به مصر و عربستان نیز 

سفر خواهد کرد تا حمایت بین المللی از آشتی ملی را افزایش دهد.

 

حمایت سازمان ملل از توافق
که عراق  کرده  همچنین سازمان ملل نیز اعالم 
نیازمند آشتی ای جامع میان گروه ها و فرقه های مختلف 
است. مجمع عمومی سازمان ملل ضمن حمایت از این 

طرح از عراقی ها خواسته تا آن را جدی بگیرند.

کرده  اعالم  حکیم  عمار  نماینده 
بعث  حزب  ملی،  آشتی  طرح  که 
که  را نخواهد پذیرفت اما افرادی 
سابقه فعالیت در این حزب را دارند 

می توانند به توافق بپیوندند.
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 جمع بندی
کثر  ا به طورکلی به نظر می رسد طرح آشتی ملی عمار حکیم حمایت اصولی 
گروه های عراقی را به دست آورده است. اما مسئله تعیین کننده، ضمانت اجرایی این 
طرح است که همچنان محل تردید است و به نظر می رسد حکیم برای اجرایی ساختن 
این طرح دست کم در کوتاه مدت با موانع سختی روبروست. از یکسو حمایت گروه ها از حد 
لفظ فراتر نرفته و از سوی دیگر گروه های اهل تسنن عراق نسبت به آن ایرادات مهمی را 
طرح کرده اند که عبارت اند از »بعثی زدایی از عراق و ریشه کنی حزب بعث«، »قانون عفو 
عمومی« و »رسمیت بخشیدن حشد الشعبی«. این طیف ها همچنین اعالم کرده اند که 
به زودی نسخه موردنظر خود برای آشتی ملی را تدوین خواهند کرد و این امر نیز باعث 
می شود انحصار مجلس اعال بر طرح آشتی ملی از میان برود و آلترناتیوهای جدید نیز 
برای طرح عمار حکیم به وجود بیاید )۴(. از سوی دیگر حضور فعاالنه گروه های افراطی 
)همچون داعش( در استان نینوا و برخی از دیگر شهرهای عراق باعث شده که حتی در 
گروه های عراقی برای آشتی ملی نیز اجرای آن تا زمان  صورت وجود اراده جدی میان 

پایان یافتن درگیری ها به تعویق بیفتد.

در تحلیل نهایی می توان گفت طرح آشتی ملی 
عمار حکیم باوجود موانع موجود و نیز محدودیت هایی 
که دارد، از این حیث که توسط یکی از گروه های شیعی 
درون قدرت طرح شده و می تواند به مثابه نقطه عزیمتی 
به  بین المللی(  و  )داخلی  همگانی  جلب توجه  جهت 
بحران سیاسی موجود در عراق عمل کند، دارای اهمیت 
گروه های  زیادی است. درصورتی که عزم جدی میان 

عراقی برای به رسمیت شناختن این بحران و گفت وگو 

»آیت اهلل سیستانی« مرجع اعظم 
به  پایبندی  راستای  در  نیز  عراق 
از  همواره  دیرینه،  سنت  همان 
سیاسی  شخصیت های  با  دیدار 
و نماینده های احزاب و تشکل ها 
خودداری کرده اند که البته این امر 
با طرح عمار  به معنای مخالفت 

حکیم نیست.
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جهت برون رفت از آن تحت تأثیر این طرح ایجاد شود، می توان گفت اهمیت این طرح 
گر با تغییراتی همراه شود( بسیار زیاد خواهد بود. بااین حال دست کم در کوتاه مدت،  )حتی ا

موانع این طرح از منابع و پیشران های آن بیشتر خواهد بود.

 

پی نوشت ها:
۱- »مفاد اولیه طرح آشتی ملی عمار حکیم«، وبسایت روزنامه اینترنتی المادا:

http://yon.ir/KIMNL

۲- »اقلیم کردستان عراق و رویای استقالل؛ موانع داخلی« وبسایت اندیشکده راهبردی تبیین، منتشر 

شده در ۱۴ مهر ۹۵ قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/12748/

۳- »سفر ائتالف ملی عراق به اردن و ایران« وبسایت اندیشکده راهبردی تبیین، منتشر شده در ۲۴ آذر 

۹۵ قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/15344/

کید می کند؟« مصطفی سعدون، قابل بازیابی در ۴- »چرا اردن بر حضور بعثی ها در آشتی ملی عراق تأ
http://fares.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/jordan-baathists-iraq-
national-reconciliation.html
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

از حدود سه ماه قبل، عمار حکیم رئیس حزب شیعی مجلس 
اعالی عراق از لزوم تدوین سند جامعی برای ایجاد آشتی میان 
گروه های مختلف عراقی خبر داد؛ چندی بعد مجلس اعال طرح 
گفت وگوهای داخلی و  کرد و عمار حکیم  را تدوین  آشتی ملی 

خارجی را برای جلب حمایت از این سند آغاز نمود.


