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آن چه طی روزهای قبل در خصوص اختالفات داخلی مجلس اعالی اسالمی در 
عراق گفته می شد، خیلی زود به تحقق پیوست و سیدعمار حکیم، رئیس این جریان 
طی کنفرانسی از تشکیل جنبشی جدید با رویکردهایی جدید خبر داد؛ »جنبش حکمت 
که حمید معله سخنگوی مجلس اعالی اسالمی عراق، یک  ملی«. این در حالی بود 
روز قبل از این کنفرانس تاکید کرده بود که عمار حکیم به هیچ وجه قصد خروج از این 
مجلس را ندارد!]۱[ حکیم اگرچه از خروج از مجلس اعال چیزی نگفت اما معنای صریح 
اعالم جنبش جدید، جدایی او از مجلس اعال و به نوعی انشعاب از آن است؛ خروجی که 
محدود به او نشده و طیفی از مجلس را هم شامل شده است. چرا عمار حکیم از مجلس 
اعالی اسالمی که محل بروز و ظهور سیاسی بخشی از خاندان حکیم است، جدا شد؟ در 
پاسخ به این سوال، موارد زیادی از سوی رسانه ها و شخصیت ها بیان شده است. بررسی 
آن ها وهم چنین تحلیل سخنرانی عمار حکیم در سخنرانی اعالم موجودیت جنبش 

حکمت ملی، در ادامه می آید.

 

مسائل داخلی
سیدمحسن حکیم از چهره های با نفوذ مجلس اعالی اسالمی یک روز پیش از 
اعالم جدایی عمار حکیم، با ابراز بی اطالعی از این خبر گفته بود: »آقای حکیم تاکید دارند 
در مجلس اعال اصل جوان گرایی حفظ شود اما برخی دیگر نسبت به این موضوع نظر 
دیگری دارند و این موضوع اختالف نظرهایی را به وجود آورده است.« او با تاکید بر این که 
اختالفات، شخصی نیستند اظهار داشت: »در مقابل تعدادی از اعضای مجلس اعال از 
جمله بنده معتقدیم که باید سیر تکاملی بین دو نسل را داشته باشیم به نحوی که هم 
جوانان و هم کسانی که در این عرصه سالها کار کرده اند، هر کدام جایگاه خاص خود را 
داشته باشند.«]۲[ البته او پس از اعالم جدایی عمار حکیم از مجلس اعالی اسالمی، در 



5/  مجموعه مقاالت-مرداد ماه  1396| اندیشکده راهربدی تبیین 

کنفرانس خبری ای که در تهران برگزار کرد، علی رغم این که گفته بود در موضوع جوانان با 
عمار حکیم اختالف نظر دارد اما از همراهی خود با او خبر داده و در خصوص علت جدایی 
نیز گفت: »ما اختالفی نداریم به جز بحث جوانان که البته طبیعی است. اختالف ما با آنها 
نسبت به نحوه مدیریت بود و اال درباره چارت، ماهیت و عقیده اختالفی وجود نداشت. 
مبنای ما همکاری گسترده و عمیق با مجلس اعال و سایر جریان ها و گروه ها است.«]۳[

روزنامه الحیات اما یک روز قبل از جدایی عمار حکیم از مجلس اعال در گزارشی 
با عنوان »حکیم بر حزبش و ایران می شورد«]۴[ از سفر هیئتی از مقامات عالی رتبه و البته 
سابقه دار این مجلس به ایران و دیدار با رهبر معظم انقالب اسالمی جهت شکایت از 
سیاست های جوان گرایانه ی عمار حکیم سخن گفت. بر اساس آن چه این روزنامه ی 
سعودی گفته است، این هیئت به مقام معظم رهبری گفته اند که حکیم به بهانه ی 
کم رنگ سازد. البته الحیات  فضا دادن به جوانان، در پی آن است تا نقش آن ها را 
سپس تحلیل کرده که مساله عمیق تر از اختالفات دو نسل است. امری که فارغ از روایت 
الحیات، به نظر درست می نمایاند. اکرم حکیم یکی از اعضای باسابقه ی مجلس اعال 
هم در مطلبی اساسا تقلیل این جدایی به یک رقابت نسلی را نادرست خوانده است.]۵[ 
او البته مواردی چون عدم ایمان »برخی« به اصل رهبری جمعی و عدم احترام برای نظام 

داخلی، عدم تمایز میان نمادگرایی اجتماعی و 
تقید به فرایند تصمیم گیری، سرپوش گذاشتن 
و تبانی با برخی فاسدان و از آن خطرناک تر تکیه 
کردن اشخاص  کاندیدا  بر معیارهای غلط در 
برای مسئولیت های دولتی، سبب شدن نفوذ 
ارزش های  کاهش  موثر،  سطح  در  دشمن 
تصمیم ها  سیاست  ها،  در  انقالبی  و  اسالمی 
مصالح  و  ارزش ها  تاثیر  افزایش  و  مواضع  و 

ما اختالفی نداریم به جز بحث جوانان 
ما  اختالف  است.  طبیعی  البته  که 
بود  آنها نسبت به نحوه مدیریت  با 
عقیده  و  ماهیت  چارت،  درباره  اال  و 
ما  مبنای  نداشت.  وجود  اختالفی 
گسترده و عمیق با مجلس  همکاری 

اعال و سایر جریان ها و گروه ها است.
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حکومتی و مقبولیت برای محافل سیاسی و امنیتی خارجی و … را از جمله مهم ترین دالیل 
این جدایی ذکر می کند. البته به نظر می رسد ارزیابی این موارد، نیازمند اطالعات بیشتری 

از درون مجلس اعال است.

حکیم خود را برای انتخابات پارلمانی بهار ۲۰۱۸ آماده می کند. عمل گرایی او 
کرد. او و  گروه های سیاسی عراق تنظیم خواهد  الگوی رفتاری اش را در ائتالف  با دیگر 
خاندانش با کردها رابطه ی خوب و تاریخی داشته اند. حکیم با برخی چهره های اهل 
سنت نیز تعامل دارد. به نظر می رسد دایره ی ارتباطات جنبش حکمت ملی فراتر از 
مجلس اعالمی اسالمی خواهد بود. آن چه حکیم در سخنرانی خود در اعالم موجودیت 
گیر است.  کرد، نشان دهنده ی تقویت معیارهای ملی با چتری فرا این جنبش بیان 
مجلس اعال به لحاظ محبوبیت در عراق، در میان گروه های شیعی پس از حزب الدعوه 
و جریان صدر قرار دارد. نتایج انتخابات های پارلمانی نیز با احتساب ائتالف های هر یک 
از این سه جریان، چنین امری را اثبات می کند. حکیم در پی آن است تا سهم خود از 
کرسی های پارلمان را با روابط و ائتالف هایی 
گیرتر از مجلس اعالمی اسالمی، بیشتر سازد.  فرا
ملی  ارزش های  بر  تاکید  و  جوانان  بر  تاکید 

بخشی از ضرورت های چنین هدفی است.

 مسائل خارجی
روز  عمار حکیم در سخنرانی خود در 
به  ملی،  حکمت  جنبش  موجودیت  اعالم 
مسائل  در  جنبش  این  که  گفت  صراحت 
منطقه ای، شعار »عراق پلی برای ارتباط است 
نه میدانی برای درگیری« را مطرح می کند. او از 

حکیم خود را برای انتخابات پارلمانی 
بهار ۲۰۱۸ آماده می کند. عمل گرایی او 
الگوی رفتاری اش را در ائتالف  با دیگر 
گروه های سیاسی عراق تنظیم خواهد 
کردها رابطه ی  کرد. او و خاندانش با 
حکیم  داشته اند.  تاریخی  و  خوب 
نیز  سنت  اهل  چهره های  برخی  با 
تعامل دارد. به نظر می رسد دایره ی 
ارتباطات جنبش حکمت ملی فراتر از 

مجلس اعالمی اسالمی خواهد بود.
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ضرورت تفاهم در مسائل اساسی گفت و این که عراق باید نقش محوری در میان همه ی 
برادرانش در محیط منطقه ای داشته باشد تا زمینه ساز تفاهم شود.

عمار حکیم در این بیانیه، اگرچه از ایران و رهبر معظم انقالب اسالمی بابت 
کنار  که این سخنان او در  کرد اما واقعیت این است  همراهی های مداوم تشکر بسیار 
عملکردش در حوزه خارجی، بیان گر رویکردی متفاوت از دیگر اعضای باسابقه ی مجلس 
کرده  بر آن دمیده و تصویر مطلوب خود را  اعالست. الحیات با درک چنین امری سعی 
بسازد. الحیات می نویسد که حکیم برای رهایی از فشارها و سیطره ایران، می کوشد تا 
روابط متمایزی با طرف های عربی و غربی ایجاد کند.]۶[ الجزیره هم به نقل از یک منبع 
مطلع در مجلس اعلی نوشته است که حکیم سیاستی متفاوت از الگوی گذشته را پیش 
گرفته است و از همین منظر، مورد فشار ایران است.]۷[ این دو رسانه در تالش اند تا این 

تصمیم حکیم را تماما در تقابل او با ایران تصویرسازی کنند.

که   اما در خصوص سیاست خارجی مجلس اعال، عمار حکیم برخالف پدرش 
کمتر با اعراب روابط سیاسی داشته و عمدتا با غرب تعامل داشت، سعی کرده است هر 
دو جبهه را در دستور کار قرار دهد. سفرهای او 
کشورهای عربی برای ارائه ی طرح آشتی  به 
ملی در عراق، یکی از نمونه های ارتباطی او با 
دولت های عرب است.]۸[ خمیس الخنجر، 
که  الجبوری  تمیم  محمد  و  المساری  احمد 
اردن نزدیک  و  ترتیب به عربستان، قطر  به 
هستند، از رویکرد جدید عمار حکیم حمایت 
کرده اند.]۹[ این هم گرایی ها می  تواند زمینه ساز 
نزدیکی بیشتر حکیم با کشورهای عربی شود. 

قطعا ارتباط داشتن با ایران در سطح 
که  به گونه ای  کثری  حدا و  راهبردی 
مانع از رابطه با برخی دولت های عرب 
گر  شود، مطلوب عمار حکیم نیست و ا
بناست تنظیمی صورت گیرد، کفه ی 
کفه ی ارتباط  ارتباط با ایران پائین و 
با دولت های عرب، باال خواهد رفت 
گرچه رابطه با تهران هم چنان ویژه  ا

باقی می ماند.
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اما واقعیت این است که نوع رابطه با ایران می تواند حکیم را از این هدف خود دور سازد. 
لذا او ناچار است به نوعی این دو امر را تنظیم کند که هیچ کدام فدای دیگری نشود. البته 
این به معنای برابری کیفیت دو نوع رابطه نیست.]۱۰[ اما قطعا ارتباط داشتن با ایران در 
سطح راهبردی و حداکثری به گونه ای که مانع از رابطه با برخی دولت های عرب شود، 
گیرد، کفه ی ارتباط با ایران  گر بناست تنظیمی صورت  مطلوب عمار حکیم نیست و ا
پائین و کفه ی ارتباط با دولت های عرب، باال خواهد رفت اگرچه رابطه با تهران هم چنان 
ویژه باقی می ماند. اکرم حکیم یکی از اعضای باسابقه ی مجلس اعالی اسالمی عراق، 
یکی از دالیل اختالف میان عمار حکیم و دیگر اعضای قدیمی را، مشخصا عدم پای بندی 
و تعهد حکیم به ثوابت و ارزش هایی دانسته که از ابتدا در دستور کار این مجلس در حوزه 

سیاست خارجی بوده است.

 

جمع بندی
نام مجلس اعالی اسالمی عراق به خاندان حکیم گره خورده است. عمو و پدر 
گذاشتن  کنار  گذشته ریاست این مجلس را برعهده داشتند و حاال او با  عمار حکیم در 
این سمت، از آن خارج شده تا سیاست ورزی خاص خود را با آزادی عمل بیشتر و البته 
امید افزون تر برای کسب نتایج مطلوب، در چارچوب جنبش حکمت ملی محقق سازد. 
جوان گرایی مهم ترین دلیل اختالف نظر او با دیگر اعضای باسابقه ی مجلس اعال ذکر 
شده است. اما به نظر می رسد این امر بیشتر از آن که واقعی باشد، نشانه ای از سیاست ورزی 
جدید حکیم است؛ او در پی گستراندن چتر خود در عراق است و بر همین اساس الگوی 
رفتاری او با جنبش حکمت ملی، نرم تر و تعاملی تر خواهد شد؛ هم در حوزه داخلی و هم 
در حوزه خارجی. احتماال مهم ترین مالک ارزیابی برای موفقیت این تصمیم حکیم را باید 
انتخابات پارلمانی بهار ۲۰۱۸ دانست؛ او می کوشد با سیاست ورزی متفاوت، کرسی های 
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بیشتری را از آِن خود کند. حکیم به خوبی می داند چنین هدفی صرفا در داخل عراق قابل 
پیگیری نیست بلکه باید سامانی دوباره به روابط خارجی خود دهد.
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جوان گرایی مهم ترین دلیل اختالف نظر حکیم با دیگر اعضای 
باسابقه ی مجلس اعال ذکر شده است. اما به نظر می رسد این امر 
بیشتر از آن که واقعی باشد، نشانه ای از سیاست ورزی جدید حکیم 

است؛ او در پی گستراندن چتر خود در عراق است.


