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مقدمه

با سقوط رژیم بعثی صدام در سال ۲۰۰۳ و استقرار دموکراسی پارلمانی و حزبی در عراق، 

گروه های سیاسی شیعه به دلیل غلبه جمعیتی شیعیان در عراق، اثرگذارترین جریان در روندهای 

شیعیان  میان  اختالفاتی  از ۲۰۰۳،  سال های پس  همه  اگرچه  بوده اند.  این کشور  اخیر  دهه  دو 

وجود داشته، اما انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸، فراکسیون های تشکیل شده در پارلمان پس از 

این انتخابات و مهم تر از همه تحوالت ماه های اخیر در عراق، حاکی از تشدید شکاف در بیت 

شیعی این کشور بوده است؛ تا جایی که بیش از چهار ماه پس از استعفای عادل عبدالمهدی که 

آن هم در میان اختالفات شیعیان روی داد، »مصطفی الکاظمی« به عنوان گزینه نخست وزیری به 

رئیس جمهور معرفی شد.

بنابراین به نظر می رسد به موازات فاصله گرفتن از استقرار نظام جدید در عراق، شکاف در 

جریان های شیعی نیز افزایش داشته است که بررسی دالیل و زمینه های آن و واکاوی روندهای 

احتمالی پیش رو، عالوه بر ارتقای فهم تحوالت عراق، برای صورت بندی الزامات سیاست ورزی 

ایران در این کشور پر فراز و نشیب نیز حائز اهمیت خواهد بود.

در این چارچوب، محورهای زیر می تواند در پیمودن فرآیند مذکور، مورد توجه قرار 

گیرد.

1( مــروری گــذرا و مــوردی بــر پیشــینه اختالفــات جریان هــای شــیعی 
در عــراق

در دوران مبارزه با نظام سابق، گروه های شیعی به رغم اختالفات تاریخی، به طور طبیعی 
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با یکدیگر همگرایی داشتند، اما زمانی که وارد عرصه قدرت و سیاست شدند، واگرایی ها بروز 

یافت. این اختالفات به طور خاص از مقطعی که نوری المالکی در آوریل ۲۰۰6 به نخست وزیری 

رسید، شروع شد. اولین چالشی که دولت المالکی در داخل شیعه با آن مواجه شد جریان صدر بود 

که با گروه شبه نظامی جیش المهدی نظم موجود را به چالش کشید. هر چند فلسفه وجودی جیش 

المهدی مبارزه با اشغالگران آمریکایی بود، اما به تدریج وارد عرصه تقابل با دولت شد.

در سال ۲۰۰7، درگیری هایی میان جیش المهدی و نیروهای امنیتی عراق در نجف صورت 

گرفت. در سال ۲۰۰۸ صدر به  دنبال خروج نیروهای انگلیسی از بصره، بر سر کنترل این شهر، با 

نیروهای المالکی درگیر شد.

المالکی در ۲۴ مارس ۲۰۰۸ آغاز عملیاتی به نام صوله الفرسان را اعالم کرد. صدر دستور 

مقاومت داد اما شورش هم زماِن جیش المهدی در سایر نقاط به سرعت سرکوب و جنگ در بصره 

آغاز شد.

با گذشت 5 روز از این عملیات و درگیری های شدید میان دو طرف، سرانجام صدر با 

شروط دولت برای پایان دادن به بحران موافقت کرد. نام قاسم سلیمانی، به عنوان بازیگر اصلی 

در توافق بین گروه های متخاصم شیعه عراقی در شهر قم، در این زمان برای نخستین بار به گوش 

رسید.]۱[

با دخالت مرجعیت و میانجی گری ایران و خلع سالح جیش المهدی، اختالف داخلی رو به 

آرامش نهاد، اما بعدها مقتدا صدر با فراخوان اعتراضات عمومی علیه دولت المالکی بار دیگر این 

شکاف را زنده کرد. اردوکشی خیابانی در دولت های بعدی نیز ادامه یافت.
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مخالفت با نوری المالکی مختص صدر نبود، بلکه در سال ۲۰۱۰ مجلس اعالی اسالمی که 

آن زمان به رهبری سید عمار حکیم اداره می شد، با نخست وزیری مجدد المالکی مخالفت کرد. 

این در حالی بود که ایاد عالوی از شیعیان الئیک عراق که در انتخابات ۲۰۱۰ بیشترین کرسی 

را کسب کرده بود مدعی نخست وزیری بود. اختالفات داخلی شیعیان باعث شد معرفی المالکی 

حدود ۸ ماه به طول بینجامد.

اختالفات شیعیان در دوره های بعدی نخست  وزیری ادامه یافت. حیدر العبادی و عادل 

البته دولت  بر سر کار آمدند.  به دشواری  نیز در شرایط اختالفات داخلی شیعه و  عبدالمهدی 

عبدالمهدی مستعجل بود و پس از یک سال استعفا داد و استعفایش با استقبال عمده گروه های 

شیعی مواجه شد.]۲[

در ادامه، نامزدهای متعددی که به عنوان جایگزین عبدالمهدی معرفی شدند موفق به احراز 

این منصب نشدند و دلیل عمده آن، اختالفات داخلی شیعیان بود. سرانجام مصطفی الکاظمی به 

شکل بی سابقه ای با رای همه جریانات شیعی به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی شد.

2( بررســی دالیــل شــکاف در بیــت شــیعی عــراق از منظــر مطلوبیت هــای 
داخلــی جریان هــای شــیعی

کارشناسان در واکاوی اختالفات داخلی شیعیان عراق به امور مهمی از جمله بافت عشیره ای 

و طائفه ای، رقابت بر سر قدرت و نفوذ سیاسی، وجود مشرب های فکری و مکاتب فقهی متفاوت 

، نبود رهبری واحد و فراگیر، وجود گرایش های فکری و ایدئولوژیک متفاوت و گاه متعارض، 

وابستگی برخی شخصیت ها و گروه های شیعه به کشورهای دیگر، ابهام و اختالف درباره نوع تعامل 
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با آمریکا، اختالف بر سر نحوه و میزان رابطه با ایران اشاره کرده اند.]۳[

مطلوبیت جریان های شیعی حداقل در سطح رسمی، پرهیز از اختالفات درونی است، زیرا 

تقریبا همه گروه های شیعی بر این امر اتفاق نظر دارند که اختالفات آن ها از یک سو موجب 

تضعیف بیت شیعی و از دیگر سو تقویت جریانات رقیب می شود.

نکته دیگر آن است که شیعیان پس از تغییر معادالت در ساختار سیاسی عراق پس از سال 

۲۰۰۳ نسبت به این مساله وقوف کامل دارند که با توجه به اکثریت جمعیتی شیعه، قدرت باید در 

دست این طائفه باشد.]۴[

تجارب سال های اخیر نشان می دهد این معادله پابرجا بوده و نگرانی خاصی نسبت به تغییر 

آن وجود ندارد، شاید به همین دلیل است که گروه های شیعی عموما در ابراز اختالفات عمیق 

داخلی بی پروا هستند.

مرجعیت نیز که مورد احترام همه گروه های شیعی است، هر چند نسبت به وحدت شیعیان 

توصیه اکید داشته و گاه نظراتش به عنوان فصل الخطاب، اختالفات را حل می کند، اما به دلیل آن 

که به مثابه رهبری دینی است، نه سیاسی و در نتیجه در جزئیات امور دخالت نمی کند، نتوانسته 

مانع شکاف گروه های شیعی شود.

به طور طبیعی فقدان مفهوم شهروندی در دایره ملی، نبود فرهنگ مشارکت اجتماعی و 

سیاسی، عدم وجود تحمل،  تساهل و مدارا در بین گروه های اجتماعی و سیاسی، تشدید تعصبات 

و گرایشات شدید مذهبی، قومی،  قبیلگی و دخالت گسترده آن ها در جهت دهی سیاسی افراد و 

گروه ها برای طراحی سیاست ها و عملکردهای خود در سطح نظام سیاسی از جمله زمینه  ها و عوامل 

عمده ای محسوب می شوند که وحدت ملی در عراق را مختل کرده است.
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اختالفات سیاسی و تأخیر در روند تشکیل دولت نیز بازتابی از مشکالت فرهنگ سیاسی 

جامعه عراق است. جامعه ای ناهمگون که سالیان طوالنی در استبداد و اشغال و تروریسم و دور از 

دموکراسی زیسته و طبعًا برای دست یابی به بلوغ سیاسی و فرهنگی، نیاز به ممارست و گذر زمان 

کافی دارد.]5[

3( بررســی دالیــل شــکاف در بیــت شــیعی عــراق از منظــر مطلوبیت هــای 
خارجــی جریان هــای شــیعی

شکاف در میان گروه های شیعی به طور طبیعی زمینه ساز دخالت های خارجی شده است. 

آمریکا و عربستان سعودی دو کشوری هستند که از سال ۲۰۰۳ تا کنون تالش زیادی داشته اند 

تا از اختالفات داخلی عراقی ها به ویژه بیت شیعی بهره برداری کرده و اهداف و منافع خود را در 

این کشور به پیش ببرند.

این دخالت ها خصوصا در مقطع انتخابات و روند تشکیل دولت بیشتر خود را نشان می 

دهد، زیرا دغدغه این بازیگران روی کار آمدن شخصیت ها و جریاناتی است که  با آنان همسو 

بوده و خصوصا نسبت به جمهوری اسالمی ایران زوایه داشته باشند.

مصداق بارز این دخالت، مخالفت آمریکا با ورود گروه های وابسته به حشدالشعبی به 

پارلمان عراق بود. در این راستا کنگره آمریکا در دسامبر ۲۰۱9 برخی از رهبران گروه های 

مقاومت از جمله قیس خزعلی رهبر عصائب اهل الحق را تحریم کرد.
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از نگاه آمریکا این گروه ها، به عنوان هسته اصلی الحشد الشعبی، قدرت مندترین عناصر 

نفوذ مستقیم ایران در عرصه سیاسی عراق نیز محسوب می شوند.]6[

نکته دیگر، اختالف نظر گروه های شیعی نسبت به بازیگران خارجی است که در مواردی 

موجب تشدید شکاف های فیمابین شده است. برخی گروه های شیعی مانند مقتدا صدر، ائتالف فتح 

)هادی العامری( و ائتالف دولت قانون )نوری المالکی( با آمریکا مخالف هستند، اما برخی مانند 

ائتالف النصر )حیدر العبادی( و حکمت ملی )سید عمار حکیم( نگاه مالیم تری دارند.

در عین حال روابط گروه های شیعی حتی کسانی که با آمریکا مشکلی ندارند، با ایران 

خوب است. این طیف ار جریانات شیعی به دنبال نوعی مصالحه میان ایران و آمریکا حداقل در 

پرونده عراق هستند تا بدین وسیله توازن در روابط خارجی عراق حفظ شود.

اسالمی  جمهوری  و  آمریکا  با  توامان  هم  الکاظمی  مصطفی  عراق  فعلی  وزیر  نخست 

مناسبات خوبی دارد.

البته حساسیت گروه های شیعی نسبت به عربستان سعودی کمتر است، به گونه ای که مقتدا 

صدر در اوت ۲۰۱7 به این کشور سفر کرده و با بن  سلمان ولیعهد سعودی دیدار کرد.
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4( واکاوی روندهــای احتمالــی آینــده از منظــر تضعیف/تداوم/تشــدید 
شــکاف در بیــت شــیعی عــراق

در واکاوی روندهای احتمالی آینده شکاف در بیت شیعی عراق حداقل دو سناریو به چشم 

می خورد:

۱- تداوم اختالفات و شکاف ها و بلکه تشدید آن در مراحل آتی، به ویژه آن که ساختار 

سیاسی عراق بر اساس سهمیه بندی قدرت )محاصصه( شکل گرفته و به نظر نمی آید هیچ یک از 

این گروه ها از اهداف و منافع خود در ساختار قدرت کوتاه بیایند.

از طرفی، تالطمات داخلی از جمله اعتراضات عمومی که در دسامبر ۲۰۱9 منجر به استعفای 

دولت عادل عبدالمهدی شد، اختالفات داخلی را به نحوی تشدید کرده است؛ زیرا یافتن گزینه 

مطلوب برای نخست وزیری، متناسب با شرایط موجود و طبق مطالبات معترضان و معیارهای 

مرجعیت دشوارتر از قبل شده است.

۲- کاهش و تضعیف اختالفات به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام مطابق با قانون جدید 

انتخابات، به نحوی که لیست های انتخاباتی جای خود را به افراد و شخصیت ها داده و این امر تا 

حد زیادی از نفوذ گروه های سنتی کاسته و چه بسا معادالت و ترکیب پارلمان جدید را دچار 

تغییرات اساسی نماید.

البته برگزاری انتخابات زودهنگام که یکی از وعده های دولت جدید الکاظمی است، موانع 

و مشکالتی پیش رو دارد، از جمله این که اعضای پارلمان که باید رای به انحالل پارلمان بدهند، 

متشکل از همان احزاب و ائتالفات سنتی بوده و در نتیجه تمایلی به تغییر معادله فعلی ندارند.
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در درازمدت می توان پیش بینی کرد با کسب تجربه و بلوغ سیاسی شیعیان و عبور از 

دایره حزبی ـ طائفه ای به رویکرد کالن ملی، از حجم اختالفات کاسته شود.

ــا  ــبت ب ــران در نس ــالمی ای ــوری اس ــت گذاری جمه ــات سیاس  5( الزام
وضعیــت آینــده اختالفــات در بیــت شــیعی عــراق

و  استقالل  به  ناظر  به همسایه خود عراق،  نسبت  اسالمی  راهبردی جمهوری  سیاست 

حاکمیت ملی این کشور به دور از دخالت بازیگران خارجی به ویژه آمریکایی هاست. در عین 

حال ایران از معادله حاکمیت شیعه که در فرآیندی دموکراسی شکل، حاصل شده دفاع کرده و 

به همین دلیل در مقاطعی که اختالفات بیت شیعی تشدید شده است جهت جلوگیری از تضعیف 

شیعیان، به میانجی گری و حل اختالفات فیمابین کمک شایانی کرده است.

این سیاست با مدیریت شهید سردار سلیمانی از سال ها پیش آغاز شده و در غیاب این 

شخصیت بزرگ، کمک های مستشاری کماکان ادامه دارد. برای نمونه سفر سردار قاآنی به بغداد 

نقش زیادی در همسو کردن عراقی ها در مخالفت با عدنان الُزرفی به عنوان نامزد آمریکایی ها 

داشت.]7[

جمهوری اسالمی با همه گروه های شیعه ارتباط نزدیک و قوی دارد و با توجه به احترام 

و نقشی که این گروه ها برای ایران قائل هستند، میانجی گری ها، هر چند غالبا طوالنی و دشوار 

است، اما سرانجام به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
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از این منظر، نگاه متوازن و حمایت از همه عراقی ها به ویژه گروه های شیعی، ضمن احترام 

به استقالل رأی آنان، جزء الزامات سیاست خارجه ایران در عراق محسوب می شود.

جمع بندی

اختالفات گروه های شیعی عراق پس از سال ۲۰۰۳ آغاز شد و به تدریج در حوزه های 

مختلف سیاسی و میدانی نمود یافت. درگیری های میلیشیای وابسته به مقتدا صدر با نیروهای امنیتی 

در دوره دولت نوری المالکی، از جمله شکاف های بارز درون شیعی بود.

در بعد سیاسی، مهم ترین نمود شکاف گروه های شیعی شامل صف بندی ها، انشعابات و 

ائتالفات جدید در آستانه انتخابات و نیز اختالفات شدید بر سر تعیین نخست وزیر و کابینه است 

که از زمان نخست وزیری نوری المالکی تا کنون ادامه دارد.

از جنبه داخلی، اختالفات بیت شیعی برخاسته از عوامل زیرساختی چون غلبه فرهنگ 

عشیره ای و عدم تجربه دموکراسی در این کشور است. تنازع بر سر قدرت و سهمیه بندی سیاسی 

نیز از جمله علل اختالفات فیمابین شیعیان است که با توجه به تعدد جریانات و طیف های شیعی با 

خاستگاه های متنوع، امری طبیعی به نظر می رسد.

در عرصه خارجی، دخالت بازیگرانی همچون آمریکا و عربستان موجب تشدید شکاف ها 

شده است، زیرا آن ها با سوار شدن بر موج اختالفات و دامن زدن به آن، قصد دارند اهداف و منافع 

خاص خود را در عراق دنبال کنند.
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نقش جمهوری اسالمی در عراق نیز از یک سو موجب اختالف شده است، زیرا درباره 

میزان نقش و نفوذ ایران در عراق میان گروه های شیعی اتفاق نظر وجود ندارد. اما از سوی دیگر 

ایران در مقاطع اوج اختالفات، به عنوان میانجی به عراقی ها و خصوصا شیعیان کمک کرده تا 

شکاف های موجود، موجب تأخیر در روند سیاسی و نیز دخالت آمریکا نشود.

باتوجه به شرایط خاص عراق، بعید به نظر می رسد اختالفات بیت شیعی در عراق به زودی 

کاهش یابد، اما با اجرای انتخابات زودهنگام یا به هنگام، بر اساس قانون جدید انتخابات و نیز 

تجربه و بلوغ سیاسی شیعیان، می توان پیش بینی کرد در بازه زمانی درازمدت )و چه بسا میان 

مدت( از حجم اختالفات کاسته شود.
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