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پێشەكی

سیاسەتی شیعی لە عێراق 

پێكهاتــەی دیمۆگرافــی، دۆخــی سیاســی و كولتــووری وایكــردووە كــە سیاســەتی بــە 

ناســنامە ریشــەیەكی درێــژی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا هەبــێ وعێراقیــش لەمــە بــەدەر 

ــەرزدا  ــتێكی ب ــە ئاس ــیعی ل ــەی ش ــەوە، روانگ ــی بەعس ــی رژێم ــە دوای رووخان ــە. ل نیی

ــەی  ــراق، چونكــە دەوڵەتێكــە زۆرین ــە سیاســەتی نیوخــۆ و دەرەوەی عێ ئاراســتەی داوەت

ــت. ــی نێوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــیعییە ل ــی ش ــی ئۆلداری ــەرێكی گرنگ ــیعەیە و جەمس ش

 بــە لەبەرچاوگرتنــی رێــژەی دانیشــتووان و خواســتی بەهێزكردنــی ئیســامگەرایی شــیعی 

ــی  ــە عێراق ــوێ ل ــازیی ن ــەی دەوڵەتس ــە پرۆس ــە ل ــەم پێكهاتەی ــی ئ ــەت، رۆڵ ــە سیاس ل

دوای ســەددام ســەرنجی زیاتــر رادەكێشــێت. بێجگــە لــە هەڵســەنگاندنی پراكتیكــی 

ــراق داوە،  ــە عێ ــۆری خــۆی ل ــە م ــیعی ك ــەتی ش ــردووی سیاس ــەی راب ــەی دوو دەی نزیك

ــەر  ــیعی لەس ــەتی ش ــی سیاس ــە گریامنییەكان ــەبارەت كاریگەریی ــە س ــیاری دیك زۆر پرس

داهاتــووی عێــراق گەاڵڵــە دەبــن. ئــەوان چ تەونێــك بــۆ داهاتــووی پەیوەنــدی ئاییــن و 

دەوڵــەت، ئاییــن و دیموكراســی دەچنــن؟ ئایــا لــە قۆناخــی بااڵدەســتیی شــیعیدا، گوتــاری 

دەوڵەتــی مەدەنــی زاڵ دەبێــت یــان دەوڵــەت، وردە وردە بــەرەو دینداریــی مــل دەنێــت 

ــە دەوڵەتێكــی دیموكراتــی فیدراڵییــەوە بــەرەو »دووەمیــن كۆمــاری شــیعی«  و عێــراق ل

ناوچەكــە وەردەســووڕێت؟ رۆڵــی دامــەزراوە ئایینییــەكان و دامــەزراوە هەڵبژێــردراوەكان 

ــرازێ،  ــەوەش ب ــت و ل ــیعیدا جێدەگرێ ــی سیاســەتی ش ــار و جێبەجێكردن ــی گوت ــە كوێ ل
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ــەوە و چ  ــراق دا دەجوڵێن ــەی عێ ــی دیك ــە جیاوازەكان ــە و پێكهات ــەڵ كۆمەڵگ ــۆن لەگ چ

لــەو فرەییــە سیاســییە رێژەییــەی ئێســتای عێــراق دەكــەن؟ بێگومــان وەاڵمــی ئــەو جــۆرە 

پرســیارانە روانگەیەكــی روونــر ســەبارەت بــە داهاتــووی عێــراق دەردەخــات، بــۆ ئەمــەش 

تێگەیشــتنی ورد لــە دینامیزمــە نێوخۆییەكانــی سیاســەتی شــیعی بایەخێكــی زۆری هەیــە.

لــە راســتیدا ناتوانیــن بــاس لــە هەبوونــی سیاســەتێكی یەكدەســتی شــیعی بكەیــن. بەرلــە 

ــە و  ــە ئارادای ــەت ل ــۆ سیاس ــەوان ب ــی ئ ــەی ئایین ــە روانگ ــەك ل ــتیك جیاوازی ــوو ش هەم

لەوڕووەشــەوە، حــەوزەی نەجــەف وێنایەكــی جیــاوازی لــە حەوزەكانــی دیكــە نیشــانداوە 

ــەوزەی  ــە ح ــێ ك ــەت. وەنەب ــاری سیاس ــە كاروب ــتوەردانن ل ــاری دەس ــر خوازی ــە زیات ك

نەجــەف بــە تــەواوی خــۆی لــە سیاســەت بپارێزێــت، بــەاڵم لەچــاو ئەوانیدیكــە كەمــر 

خــۆی لــە قــەرەی دەدات. هێشــتا دیارنییــە كــە ئەمــە هــەروا دەمێنێتــەوە یــان نــا، بــەاڵم 

قۆناخــی دوای- سیســتانی و داهاتــووی ركابەرییەكانــی حــەوزەی نەجــەف و قــوم ئەمــە 

ــەوە. یەكاییدەكەن

هاوشــێوەی جیاوازییــەكان لــە روانگــەی ئایینیدا بۆ سیاســەت، لەنێو سیاســەت حیزبەكانی 

شیعەشــدا پەرتەوازەییــەك لــە ئارادایــە. جۆرێــك لــە نەتەوەگەرایــی تــازەی عێراقــی 

خەریكــە ســەرهەڵدەدات كــە تێیــدا شــیعە-عەرەب جڵــەودارن و هەندێكــی دیكــەش بــە 

ــەدوای پڕۆژەیەكــی  ــن و سیاســەت، ب ــی ئایی ــەی تیكەاڵوكردن ــە بیرۆك ــن ل ــام وەرگرت ئیله

ســەروو-عێراقیدا وێڵــن. ئامــراز و میكانیزمەكانــی هێزداریــی دەوڵەتیــش بەشــبەش كــراوە. 

وەك ئــەو دابەشــبوونەی كــە لــە هێــزی چەكداریــدا هەیــە. لــە دوای 2003ەوە تائێســتا 

زۆربــەی حیزبەكانــی شــیعەی عێراقیــش دابەشــبوون و بــە لەبەرچاوگرتنــی بەهیزبوونــی 

پوتانســیێلی جەمــاوەری نــاڕازی لــە جوگرافیــای شــیعەی عێراقــدا، ئەگــەری دەركەوتنــی 

حیزبــی تــازەش شــتێكی دوور لــە چاوەڕوانــی نییــە.

بــۆ هەرێمــی  و  ماتــەوزەی گۆڕینــی رژێمــی سیاســی عێراقیــان هەیــە  شــیعەكان 

ــەتی  ــی سیاس ــە نێوخۆییەكان ــكاری و دینامیزم ــاگاداری گۆڕان ــە ئ ــتانیش زۆر گرنگ كوردس

شــیعی بێــت. ئەمــە نــەك تەنیــا لەبەرئــەوەی هەرێمــی كوردســتان بەشــیكە لــە دەوڵەتــی 

ــە  ــی بەشــێك ل ــنامەی ئایینزای ــیعی، ناس ــنامەی ش ــە ناس ــەوەش ك ــو لەبەرئ ــراق، بەڵك عێ

ــت.  ــش دادەنێ ــەر ئەوانی ــەری لەس ــیعی كاریگ ــای ش ــی دنی ــە و گۆڕانكارییەكان كوردیش

لــەوڕووەوە شیعەناســی بایەخێكــی زۆری هەیــە بــۆ هەرێمی كوردســتان. ئــەم بەرهەمەی 
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ــتنی  ــۆ دەرخس ــەوەی رووداون ب ــدی لێكۆڵین ــی ناوەن ــد لێكۆڵینەوەیەك ــت، چەن بەردەس

دیمەنێكــی روونــر ســەبارەت بــە سیاســەتی شــیعی لــە عێــراق، كــە بێگومــان پێویســتە 

ــت. ــۆ بكرێ ــری ب ــەوەی زیات ــەوە و خوێندن ــەردەوام لێكۆڵین ب

                                             زریان رۆژهەاڵتی

                                             ناوەندی لێكۆڵینەوەی رووداو
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کێبڕکێی جیۆپۆلیتیکی لە دڵی عێراقی شیعەدا

پ.د. دیاری ساڵح مەجید

پوختە

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە هەوڵــدەدات دڵــی عێراقــی شــیعە و کارلێکــە سیاســیيەکانی تاوتــوێ 

بــکات بــەو پێیــەی کــە یەکێکــە لــە گرنگریــن هەرێمــە جوگرافییەکانــی ســەر نەخشــەی 

ــە  ــگ دەور دراوە و بەهــۆی پێگ ــد الیەنێکــی گرن ــە بەچەن ــەم چوارچێوەی ــە. ئ ــەم واڵت ئ

ــران-  ــی ناوچەکە-ئێ ــن دەوڵەت جوگرافییەکــەی و ســنوورە هاوبەشــەکەی لەگــەڵ گرنگری

کــە کاریگــەری دەکاتــە سەررسوشــتی ئــەو پێشــهاتانەی لــە چوارچێــوەی شوناســی 

شــیعەدا دەگوزەرێــن  و کاریگەریشــی لەســەر بەرهەمهێنانــی گۆڕانکارییــە سیاســییەکان 

و سیســتەمی حوکــم لــە ســاڵی 2003 وە هەیــە. بەشــێکی زۆری تەوەرەکانــی ئــەم بابەتــە 

ــی ،  ــزە سیاس ــەن هێ ــی دەک ــە نوێنەرایەت ــەو رێچکان ــە ئ ــەوە ک ــە دەکۆڵێت ــەو گرنگی ل

ــە  ــی شــیعە ل ــازە دروســت دەکــەن کــە دڵ ــەو رێب ــن و ئ ــەکان پێکیدێن ــی و ناڕەزایی ئایین

ــت  ــەکان جەخ ــی رێچک ــۆ گفتوگۆکردن ــت. ب ــۆی دەگرێ ــدا لەخ ــی عێراقی ــی دەوڵەت بنیات

ــی  ــەوەی گەندەڵ ــی، بەرەنگاربوون ــی کۆمەاڵیەت ــەت، دادپەروەری ــاری دەوڵ ــەر گوت لەس

رێگەیــدا  لــە  کــە  دەکرێتــەوە  دەوڵــەت  ســەرووی  ئەکتەرەکانــی  دژایەتیکردنــی  و 

ــی  ــتی ریفۆرم ــی رسوش ــە دیاریکردن ــر ل ــی زیات ــۆ هارمۆنیەت ــێ ب ــتەمێک دەخولقێن سیس
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ــار  ــەوەی زۆرج ــی ئ ــە حوکم ــیعە –ب ــەی ش ــە پێکهات ــەت ک ــێوەی حکوم ــی و ش سیاس

دەبێتــە گەورەتریــن کوتلــە لــە هەڵبژاردنەکانــدا- بــە هاریــکاری و تەوافــوق لەگــەڵ هێــزە 

ــەوەی  ــە ئ ــە دەگات ــەم لێکۆڵینەوەی ــێ. ئ ــەت پێکدێن ــدا حکوم ــری عێراق ــییەکانی ت سیاس

کــە ملمانێــی ئــەم رێچکانــە لــە شــارە ســەرەکییەکان لــە دڵــی عێراقــی شــیعەدا ، دەبێتــە 

هــۆی الوازکردنــی رۆڵــی ســەرۆکوەزیران و تووشــکردنی تــەواوی کابینەکــەی بــە کێشــە. 

لــە هــەر رووبەڕووبوونەوەیەکــی حکومەتــدا دەبێــت بیــر لــە چۆنیەتــی کارکــردن لەســەر 

درووســتکردنی جۆرێــک لــە هاوســەنگی لــە نێــوان ئەوهێزانــە بکرێتــەوە کــە ئــەم جــۆرە 

کاریگەرییەیــان لــە ناوچەکانــی باشــووری عێراقــدا هەیــە. ئــەم ئەرکــە ئەســتەم نییــە لــە 

ــکات. ــە کارب ــەم ئەولەویەت ــی ئ ــی گونجــاو بەپێ ــەر تیمێکــی حکومی حاڵەتێکــدا ئەگ

 

 پێشەکی

ــەت باشــووری  ــە تایب ــوێ دەکات- ب ــت تاوت ــە ناوچــەی دەشــتایی بەپی ــەم لێکۆڵینەوەی ئ

عێــراق کــە بەشــێکی گــەورەی پێکدێنــێ- بــەو مانایــەی کــە چوارچێوەیەکــی جوگرافــی 

بااڵیــە و لەســەر نەخشــەی عێــراق گرنگیــی خــۆی هەیــە. ئــەم چوارچێوەیــە بــە 

ــە  ــراوە، ک ــەرەکیەکەی دیاریک ــارە س ــە ش ــیعە ل ــەی ش ــەی پێکهات ــەوەی زۆرین باڵوبوون

دیاردەیەکــی گرنــگ لەســەر ئاســتی لێکدانــەوەی مەنهەجــی پێکدێنێــت بــۆ رۆڵــی ئــەم 

چوارچێوەیــە لەنــاو ئــەو کارلێکردنانــەی بەشــێوەیەکی هەڵبژێــردراو و لەنــاو کۆمەڵــگادا 

ــن. ــەم دێ ــی دوای 2003دا بەره ــەتی عێراق ــە سیاس ل

ــە  ــکات ک ــەکان ب ــن رێچک ــۆ گرنگری ــوون ب ــدەدات بەدواداچ ــە هەوڵ ــەم لێکۆڵینەوەی ئ

ــە رسووشــت  ــەن ب ــتدەکەن و عادەت ــەری درووس ــە کاریگ ــانۆ جوگرافی ــەم ش ــەر ئ ــە س ل

ــەکان وەردەگرێــت  ــی و مەدەنیی ــە دین ــە تایبەمتەندێتی فرەڕەنگــن و شــێوەی ســەرەکی ل

کــە بــواری فراوانــی زینــدوو و بەیەکداچــوو لــە بنیاتــی شــارە گــەورەکان درووســتدەکەن 

بۆیــە  دیاریدەکــەن.  فراوانــە  سیاســیە  جوگرافیــا  لــەم  گۆڕانــەکان  رسووشــتی  کــە 

ــۆن  ــن چ ــن و بزانی ــەوێ تێبگەی ــەرەکیەکانی ئ ــەرە س ــی ئەکت ــە بۆچوون ــن ل هەوڵدەدەی

ئــەم مەســاحە سیاســیە- کۆمەاڵیەتیــە هاوبەشــە درووســتدەکەن کــە ئامادەییەکــی روونــی 

ــە  ــەڵ تایبەمتەندیی ــی لەگ ــی رسووشــتی حکومــەت و شــێوازی مامەڵەکردن ــە دیاریکردن ل
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عێراقییــەکان لــە ئیدارەدانــی حوکمــدا هەیــە. رێچکــەی سیســتانی لەســەرەتای رێچکــەکان 

دێــت. چونکــە قورســاییەکی راســتەقینەی هەیــە لــە بەیانکردنــی کاریگــەری عەقیدەیــی 

لــە  هەروەهــا  و  دەبینێتــەوە  نەجەفــدا  مەرجەعیەتــی  دەســەاڵتی  لــە  خــۆی  کــە 

بەشــداریکردنی درووســتکردنی رووداوەکان لــە مێــژووی سیاســی عێراقیشــدا كاریگــەری 

هەیــە و ئەمــڕۆش، گۆڕانــی گرنــگ لــە عێراقــی دوای 2003 دا درووســت دەکات. ئــەوەی 

پێویســتە بزانرێــت ئەوەیــە لــە دڵــی عێراقــی شــیعەدا، لــە چوارچێــوەی دەوڵەتــی عێراقــی 

ــن و  ــەودای بەیەکگەیش ــت و م ــی دەوێ ــیعەدا چ ــەی ش ــتیامنی پێکهات ــی نیش و شوناس

دابڕانــی لەگــەڵ رێچکەکانــی تــردا چۆنــە و ئــەم ئەکتــەرە- کــە لەپێکهاتەیــدا ئاڵــۆزە- لــە 

ــدا چــۆن بەشــداری دەکات. ــووی عێراق داهات

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە لــەو گریامنەیــەوە ســەرچاوەی گرتــووە کــە تەئکیــد دەکاتــەوە لەســەر 

ئــەوەی ناکۆکیــی رێچکــەکان لــە دڵــی عێراقــی شــیعەدا پەیوەســتە بــەو تێڕوانینــەی بــۆ 

ئەرکێــک کــە پێویســتە ئــەم بەشــەی عێــراق کاری پێبــکات. ئــەم جیاکردنەوەیــە پاڵنــەری 

ــراق و چۆنیەتــی  ــە عێ ــران ل ــی ئێ ــە کــە پێوەندیــی ئەندامــی لەگــەڵ رۆڵ نێوخۆیــی هەی

گۆڕانکارییــەکان لــە میزاجــی سیاســی و شــەعبی لــەالی نوخبــەی گەنــج لــەم جوگرافیایەدا 

هەیــە. زۆر لــە رێچکــەکان پێیانوایــە كــە پێویســتە جارێکــی دیكــە پێوەندی لەگــەڵ ئێرانی 

ــاو  ــدا لەبەرچ ــە عێراق ــەکان ل ــە نوێی ــتی گۆڕانکاریی ــەوە و رسووش ــدا رێکبخەن هاوپەیامن

بگیرێــن. 

ئەمــە هەمــووی ســێبەرێک لەســەر ئــەو کێبڕکێیانــە درووســتدەكات کــە لەنێــوان هێــزە 

سیاســیەکان لــە شــارە ســەرەکییەکانی ئــەم دڵــەدا روودەدەن. هەمــوو هەوڵــدەدەن 

لەســەر حســابی نەیارەکەیــان لــەڕووی هەڵبــژاردن و کۆمەاڵیەتــی و سیاســیەوە گەورەتــر 

بــن، کــە ئەمــە حاڵەتــی نەهێشــتنی پێکەوەگونجــان لــە باشــووری عێــراق درووســتدەکات 

ــی  ــە هــۆی پێکدادان ــەوە- دەبێت ــرۆڵ بەســەر کارلێکردنەکان ــی کۆن ــی نەبوون ــە حاڵەت - ل

چەکــداری کــە کۆنرۆڵکردنــی ئەنجامەکانــی بەســەر دەوڵەتــی عێراقیــەوە قــورس دەبێــت. 

بەدڵنیاییــەوە هەمــوو ئــەم پێدراوانــە پێوەندییەکــی گرنگیــان بــە ناکۆکیەکانــی نێــوان ئــەم 

هێزانــەوە هەیــە لەســەر دیاریکردنــی شوناســی ســەرۆکوەزیران و بەرنامــەی حکومــی و 

کابینــە وەزاریەکــەی کــە ســەرۆکایەتی دەکات.
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عێــراق لــە رووی جوگرافییــەوە –لــە رووی رسوشــتییەوە- بــۆ چوارهەرێمــی جیــاواز لــە 

رووی تایبەمتەندیــی تۆپۆگرافــی دابــەش دەبێــت کــە هەرێمــی چیــای ئیلتیوائــی نــوێ 

ــی  ــووری رۆژهەاڵت ــوور و باک ــە باک ــراق ل ــتیی عێ ــەری گش ــە رووب ــژەی %5،2 ل ــە رێ ب

ــژەی  ــە رێ ــە دەکات ــا( ک ــت، ناوچــەی شــەپۆالوی )ناوچــەی دەری ــە خۆدەگرێ ــراق ل عێ

ــت،  ــژەی %20،5 پێکدێنێ ــە رێ ــوور ک ــە باش ــەکان ل ــتاییە بەپیت ــی دەش %14،8، هەرێم

دواجاریــش هەرێمــی بەرزاییەکانــی ســەحراوی لــە رۆژئــاوای عێــراق کــە رێــژەی 

%59،5 لــە هەمــوو رووبــەری عێــراق پێکدێنێ.)شــەالل،1968( جوگرافیــای عێــراق 

ــە کــە دەشــتی بەپیــت پێگەیەکــی گرنگــری تێــدا هەیــە  وەکــو حەوزێکــی گــەورە وای

)فرێنکیــن،2008(.

ئــەوەی لێــرەدا پێویســتە ئامــاژەی بــۆ بکرێــت، ئەوەیــە كــە هەندێــک لــە ســەرچاوەکان 

دیمەنــە رسوشــتیە-تۆپۆگرافیەکانی عێــراق دابەشــدەکەن بــۆ چەنــد بەشــێکی ئاڵۆزتــر! 

بــەاڵم لــە چوارچێــوەی قســەکردن لەســەر هەرێمــە رسوشــتییەکانی رابــردوو دەمێننــەوە 

لەگــەڵ ئامــاژەدان بــە لق و بەشــەکانیان بەپێــی درێژبوونــەوە جوگرافیەکانیان ) ســەیری 

نەخشــەی ژمــارە یــەک بکــە( کــە بــە روونــی دیــارە ناوچــەی باشــووری عێــراق بەشــێکی 

گەورەیــە لــە جوگرافیــای ئــەم دەشــتە، بەهــۆی ئەمــەوە عێــراق ناوێکــی مێژوویــی وەك 

)زەویــی رەشــایی( پێــدرا بەهــۆی چاندنــی زۆری دارخورمــا لــەو بەشــانەدا، کــە بــووە 

ســەرچاوەی گەشــەکردن و بەپیتــی لــە شارســتانیەتی دۆڵــی رافیدەینــدا.

لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە ســەرچاوەکان بــۆ دیاریکردنــی ســنوورە جوگرافییەکانــی ناوچــەی 

دەشــتی بەپیــت جیــاوازن، بــەاڵم جەخــت کراوەتــەوە لەســەر ئــەوەی ســنووری 

باکــووری ئــەم دەشــتە لــە هێڵــی خەیاڵــی درێژدەبێتــەوە و بــە باکــووری شــاری 

ــت  ــاری هی ــووری ش ــۆ باش ــە ب ــاری دیجل ــەر رووب ــامەڕا- لەس ــووری س ــۆ باش ــەد ب بەل

بەئاڕاســتەی  رۆژهەاڵتــی  ســنووری  لەکاتێکــدا  دەڕوات.  فــورات  رووبــاری  لەســەر 

خاکــی ئێــران درێژدەبێتــەوە، ســنووری رۆژئــاوای بەئاراســتەی ســنووری بەرزاییــەکان و 

ــەوە )ســەعدی، 2008(.  ــژ دەبێت ــداوی عەرەبــی درێ ــەرەو کەن ســنووری باشووریشــی ب

ــدا  ــی تێ ــای عێراق ــزی جوگرافی ــیەتەکانی هێ ــێکی زۆری خاس ــەدا بەش ــەم چوارچێوەی ل
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ــەی  ــت. هەروەهــا زۆرب ــدا تێپەڕدەبێ ــی پێ ــە و فورات ــاری دیجل ــە رووب ــەوە ک چڕبووەت

ــەم  ــە قورســایی دانیشــتووانی ئ ــە ل ــەوە. ئەم ــدا کۆبووەت ــراق لەوێ ــی عێ ســامانی نەوت

ناوچەیــەدا رەنگیداوەتــەوە کــە هەندێــک لێکۆڵینــەوە دەڵێــن چڕیــی دانیشــتووان 

ــە، 2012(  ــێ. ) لیژن ــراق پێکدێن ــتووانی عێ ــتی دانیش ــژەی گش ــی رێ ــدا سێبەش تیای

 ئەمــەش ئــەوە دەردەخــات کــە چــۆن ئــەم بەشــە جوگرافیــە- بــە بــەراورد بــە رووبــەری 

ــی  ــە بەرهەمهێنان ــە ب ــێ و رێگ ــتووان پێکدێن ــری دانیش ــی زیات ــراق- چڕی ــتیی عێ گش

هاوکێشــەی سیاســی گرنــگ لــە چوارچێــوەی کارلێکــە جیۆپۆلەتیکیــەکان دەدات کــە لــە 

نێوخــۆی عێــراق لــە 2003 بــەدواوە روویانــداوە و گۆڕینــی بــۆ سیســتمێک کــە بــاوەڕی 

ــەری  ــت. فاکت ــەکان هەبێ ــەت وپەرلەمان ــتکردنی حکوم ــەکان و درووس ــە هەڵبژاردن ب

دانیشــتووان رۆڵێکــی گــەورە دەبینێــت لــە دیاریکردنــی ئاڕاســتەی جوگرافیــی هەڵبژاردن 

و نەخشــەی هاوپەیامنێتیەکانــی نێــو پەرلەمــان و لێکەوتنــەوەی ئــەو چەمکانــەی ئــەو 

الیەنــە دیاریدەکــەن کــە زیاتــر بەســەر بنەماکانــی پێکهێنانــی حکومــەت و بەتایبەتیــش 

هەڵبژاردنــی ســەرۆکوەزیراندا زاڵ دەبێــت.

لــەم بەشــەی عێراقــدا بەشــێکی زۆری زەوی کشــتوکاڵیی بەپیــت هەیــە کــە بەدرێژایــی 

ــی  ــوو هەرێمەکان ــۆ هەم ــت ب ــی بەپی ــورات دەڕوا و ناوچەیەک ــە و ف ــاری دیجل رووب

ــراق  ــی عی ــەوەی حکومەتەکان ــی ئ ــۆی هاندان ــووە ه ــە ب ــتدەکات. ئەم ــراق درووس عێ

ئــەم بەشــە بگــۆڕن بــۆ بەشــێکی گرنگــی  پیشەســازی ئاسایشــی خۆراکــی. ئەمــە وایکــرد 

ــاو  ــد لەپێن ــەتی تون ــی سیاس ــە جێبەجێکردن ــەن ب ــت بک ــراق دەس ــی عی حکومەتەکان

مســۆگەرکردنی زاڵبوونــی تــەواو لەســەر ئــەم جوگرافیایــە بــۆ ئــەوەی ئــەم ناوچەیــە لــە 

ــەدات.  ــدا الن ــی بەغ ــۆ دەســەاڵتە مەرکەزییەکان گوێڕایەڵیکــردن ب

ــدی  ــاوە پەیوەن ــی دەری ــت لەڕێ ــراق دەتوانێ ــەوە عێ ــەم هەرێمــە جوگرافی لەڕێگــەی ئ

لەگــەڵ ناوچــەی کەنــداو و باشــووری رۆژهەاڵتــی ئاســیا لەڕێــی ئاوەکانی شــەتوڵعەرەب 

ــە  ــوو ل ــەکان ب ــە خوێناویی ــە ناکۆکیی ــک ل ــتبوونی یەکێ ــۆکاری درووس ــە ه ــکات، ک ب

ــە رسوشــتی کارلێکــی  ــە ســااڵنی هەشــتاکان و تائێســتاش ل ــدا ل ــازەی عێراق ــژووی ت مێ

ــە. ــراق ئامادەی ــەر باشــووری عێ ــی بەرامب ــی- ئێران عێراق

لــە جوگرافیــای ســەربازیی عێراقــدا، ئــەم دڵــە هەمیشــە ســەرچاوەی نیگەرانیــی 

بڕیاربەدەســتان  تۆپۆگرافیەکەیــەوە، هەمیشــە الی  بەهــۆی  و  بــووە  حکومەتــەکان 
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ــی  ــەر رۆڵێک ــە ه ــۆن ل ــەوەی چ ــوون ل ــەران ب ــووە و نیگ ــەورەی هەب ــاییەکی گ قورس

ناوچەیــی، بەتایبەتــی ئێــران و دەوڵەتانــی کەنــداو بیپارێــزن.

لەوبارەیــەوە هەندێــک لــە بەڵگەكانــی ئاژانســی هەواڵگریــی ئەمریــکا ئامــاژە بــۆ ئــەوە 

ــا  ــە. هەروەه ــد گرنگ ــەوە چەن ــە رووی جیۆپۆلەتیک ــراق ل ــووری عێ ــە باش ــەن ک دەک

کاریگەریــی سیاســەتەکانی بەعــس و دەرفەتــی مومارەســەکردنی سیاســەتەکان کــە 

کار بکاتــە ســەر پێکهاتــەی شــیعە و لــە رووی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــەوە بیانخاتــە 

ئــەوەی عێراقێکــی  بــۆ  نــاو سیســتمی دەوڵــەت و بەگشــتی کاریگــەری دابنێــت 

ــای  ــاوا و توان ــی خۆرئ ــۆ بەرژەوەندییەکان ــوودبێت ب ــە بەس ــت ک ــت ببێ ــز دروس بەهێ

ــە  ــە 1979 ل ــە ل ــامی ک ــی ئیس ــەی شۆڕش ــەوەی بیرۆک ــەوەی باڵوکردن رووبەڕووبوون

ــەوە دەکات  ــۆ ئ ــاژە ب ــە ئام ــەم راپۆرت ــەکانی ئ ــە بەش ــک ل ــەریهەڵدا. یەکێ ــران س ئی

کــە دوژمنایەتیکردنــی پێکهاتــەی شــیعە بــۆ دەســەاڵت لــە بەغــدا یەکێکــە لــەو خاڵــە 

گرنگانــەی پێویســتە حکومەتــی بەعــس بەســەریدا زاڵبێــت لەکاتــی پێکدادانیــدا لەگــەڵ 

ــەی،2012( ــای ئ ــران. ســی ئ ئێ

ئەگــەر عێــراق بەهــۆی ئاڵــۆزی نەخشــەی جوگرافیــەوە لــە رووی رسوشــتییەوە شوناســی 

بــۆ دروســت بووبێــت، جوگرافیــای مــرۆڤ لــەم واڵتــەدا وا دەردەکەوێــت کــە ئاڵۆزتــر 

ــی و  ــی، تایف ــەی دین ــە پێکهات ــک ب ــە خەڵ ــە ل ــی هەمەڕەنگ ــان وێنەیەک ــت. ئەمەی بێ

ئیتنییــەوە کــە رۆڵێکــی گرنگــی هەیــە لــە وێناکردنــی خەســڵەتە ســەرەکییەکانی 

ــای  ــراق، جوگرافی ــاری عێ ــە کاروب ــد ل ــی تایبەمتەن ــە لێکۆڵەران ــە. زۆر ل ــەم جوگرافیای ئ

ــە  ــەت ل ــە تایب ــگ، ب ــتووانی گرن ــی دانیش ــێ هەرێم ــۆ س ــەن ب ــەش دەک ــراق داب عی

ــی دوای 2003 دا  ــەتی عێراق ــە سیاس ــەکان ل ــی و ئیتنی ــە تایف ــەرکەوتنی گروپ دوای س

ــزە  ــەری ‘’ دوان ــەی عەرەبی-جەعف ــەی پێکهات ــەو ناوچان ــی، ئ ــۆ ســێ شوناســی عێراق ب

ئیاممەکــەی شــیعە’’ یــان تێدایــە، ئــەو ناوچانــەی پێکهاتــەی عەرەبــی- ســوننەیان 

ــە(  ــارە 2 بک ــەی ژم ــەیری نەخش ــە )س ــوردی تێدای ــە ک ــەوەی ک ــش ئ ــە، دواجاری تێدای

ــە  ــن ک ــەورە بکەی ــەک شــاری گ ــی ژمارەی ــە بوون ــی ل ــت نکۆڵ ــەوە ناگەیەنێ ــەش ئ ئەم

لــەرووی دانیشــتووانەوە تێکەڵــە لــە هەمــوو ئــەم پێکهاتانــە، بــەاڵم ئــەو دابەشــکارییەی 

لــە ســەرەوە ئامــاژەی بــۆ کــراوە لەســەر ئەساســی ئەوەیــە کــە چ جــۆرە پێکهاتەیــەک 

ــەدا. ــەو ناوچان ــک ل ــەر یەکێ ــە لەه زۆرینەی
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دۆخی سیاسەتی شیعی لە عێراق

ــە  ــە ل ــەم هەی ــی ک ــدا ناجێگیرییەک ــە عێراق ــیعە ل ــەی ش ــژەی پێکهات ــە رێ ــەبارەت ب س

ســەرچاوەکاندا، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبوونــی ســەرژمێریی ورد و ئاشــکرای 

ــە  ــراق- ل ــە دەســەاڵتدارانی عێ ــەکان دەربخــات، بۆی ــارەی پێکهات ــە قەب دانیشــتووان ک

دروســتبوونیەوە لــە -1920 نایانەوێــت قســە لەســەر راســتیەکانی ژمــارەی دانیشــتووانی 

عێــراق بکــەن بەشــێوەیەکی روون و ئاشــکرا بەبیانــووی نــا بــۆ ورووژاندنــی تایفیــەت. 

ــە ســەردەمی دەســەاڵتی ســەربازی و رژێمــی  ــوو ل ــر ب ــر و خراپ ــە گەورەت ــەم قەیران ئ

ــەوت  ــەوە دەرک ــەوە و ئ ــە 2003 دا تەقیی ــر ل ــا دوات ــە ت ــێ دەی ــی س ــس بەدرێژای بەع

کــە مامەڵەنەکــردن و نەدانــی ژمــارە لەســەر پێکهاتەیەکــی گرنــگ چەنــدە هەڵەیەکــی 

گــەورە بــووە.

هەندێــک ســەرچاوە ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکــەن پێکهاتــەی شــیعە ژمارەیــان دەگاتــە 55% 

ــک ســەرچاوەی  ــەوی،1990( هەندێ ــدا )عەل ــی عێراق ــاو پێکهاتەکان ــە ن ــەن ل ــە زۆرین ک

دیکــە دەڵێــن رێژەیــان لــە نێــوان 60-65%.

1-2( دەبینیــن هاوشــێوەیی گــەورە هەیــە  بــۆ نەخشــەکان )ژمــارە   بەگەڕانــەوە 

باشــووری بەغــدا- و ناوچەکانــی زۆرینــە  لەنێــوان شــارەکانی دەشــتایی بەپیــت- 

ــە جوگرافیــە  ــە دانیشــتووانی ئــەم واڵتــە، شــیعە تایبەمتەندیــی گرنــگ بــەم دڵ شــیعە ل

ــژوودا  ــە مێ ــە ل ــەکان ک ــی و کۆمەاڵیەتی ــڵەتە سیاس ــی خەس ــە دیاریکردن ــێ ل دەبەخش

کاریگەریــی گرنگیــان هەبــووە لــە پێکهاتــەی شوناســی عێراقــی و ئــەوەی لــە رسوشــتی 

ــاوی  ــە ن ــوو ب ــتێک نەدەب ــیعە ش ــەی ش ــێ پێکهات ــە بەب ــەدا روودەدات ک ــەم ناوچەی ئ

‘’دەوڵەتــی عێــراق’’. لێــرەدا ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت کــە جوگرافیــای سیاســی 

لۆکاڵــی دەبێتــە هــۆی دیاریکردنــی تایبەمتەندییەکانــی ئــەوەی لــە تــەواوی ئــەم 

هەرێمــەدا روودەدەن. کاریگەریــش دەکاتــە ســەر رسوشــتی میزاجــی سیاســی شــەعبی 

بــە گشــتی، بۆیــە ئــەو ئالیەتانــە دیاریــدەکات کــە پێکهاتــەی شــیعە رۆڵــی پێدەبینــن لــە 

ــدا. ــە عێراق ــی ل ــەی سیاس ــووی پرۆس ــی داهات دیاریکردن

ــاییەکی  ــەردەم بۆش ــراوان لەب ــە 2003، دەرگای ف ــس ل ــی بەع ــتی رژێم ــە دوای شکس ل

ــەڵ  ــوو لەگ ــاوکات ب ــە ه ــەوە ک ــەرکردایەتیکردنی واڵت کرای ــەلەی س ــە مەس ــەورە ل گ

دەرکەوتنــی تایفــەکان لــە عێراقــدا ) ئەملەراشــی، 2018( پێکهاتــەی شــیعەش لــەم کێشــە 

ــووە و  ــتووانی هەب ــەورەی دانیش ــارەی گ ــە قەب ــەت ک ــووە، بەتایب ــەدەر نەب ــە ب تایبەت
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ــە  ــەدوادا هــات، ئەمان ــرۆژەی حزبــی ب ــە بۆچوونــی سیاســی و پ ــاوازی ل دواتریــش جی

هەمــوو بوونــە هــۆی دروســتکردنی دۆخێــک کــە دیمەنێکــی بــااڵی ئاڵــۆزی لــەم 

ــەوە. ــەدا لێکەوت جوگرافیای

بیرۆکــەی دروســتکردنی هەرێمــی پێکهاتــەکان لــە بۆشــاییەوە نەهــات. بەڵکــو هــاوکات 

بــوو لەگــەڵ بیرۆکــەی ناکۆکیــی پێکهاتەکان لەســەر دەســەاڵت لــەو ماوەیەدا )مەســعود، 

2006(. ئــەوەی کــە زۆر مەترســیدارترە ئێســتا- دوای پاشەکشــەیەکی گــەورە لــە ناکۆکــی 

پێکهاتــەکان- لــە ئیمکانیەتــی گواســتنەوەی پێکدادانەکەدایــە بــۆ قۆناغێکــی نــوێ 

ــە  ــی پێکدادان ــەری روودان ــش ئەگ ــراق، ئەوی ــووی عێ ــە مەترســیدارترە لەســەر داهات ک

لەنــاو هەریەکێــک لــە پێکهاتەکانــدا. ئــەوەی ئێســتا لــە دڵــی عیراقــی شــیعەدا خراپــر 

ــەدامدا  ــەردەمی س ــی س ــە عێراق ــردوو ل ــی راب ــەر قۆناغ ــە ئەگ ــت، ئەوەی دەردەکەوێ

گریامنــە لەســەر ئــەوە بووبێــت بــە هانــدان و ترســاندن پێکهاتــەی شــیعە رابکێشــێت- 

ــە ‘’  ــیارەکە ئەوەی ــۆڕی، پرس ــانەی گ ــەم هاوکێش ــە دوای 2003 زۆر ل ــراق ل ــی عێ دۆخ

ــە  ــکات؟ ل ــادە ب ــزە سیاســیە شــیعیەکان دەتوانێــت سیاســەتی راکێشــان پی ــە هێ کــێ ل

بەدەســتهێنانی ئەقــڵ و دڵــەکان لــەم جوگرافیایــەدا )ناوچــە شــیعیەکان لــە باشــوور( و 

چــۆن رەنگدانــەوەی لەســەر داهاتــووی دەوڵەتــی عێــراق دەبێــت؟’’

 دووەم: رێچکە ســەرەکیەکان لە دڵی عێراقی شــیعەدا

ئــەوەی لــە جوگرافیــای شــیعە و لــە 2003 وە دەگوزەرێــت، پرۆســەی پێکهێنانــی 

رێچکــە ســەرەکیەکانە کــە بەشــدارن لــە ئاراســتەکردنی هەڵوێســتەکانی کۆمەڵــگا 

ــە  ــتەوخۆیان ب ــدی راس ــە پەیوەن ــەلەدا ک ــن مەس ــە چەندی ــە ل ــەم جوگرافیای ــاو ئ لەن

ــوون  ــە یەکب ــش ب ــە، دواتری ــی هەی ــردن لێ ــەت و بەرگریک ــەی دەوڵ ــی بیرۆک تێڕوانین

ــەم  ــە. ئ ــە دوای 2003 وە هەی ــەکان ل ــی حکومەت ــە پرۆســەی پێکهێنان ــەوە ل و لەتبوون

ــوودا  ــە ســااڵنی داهات ــت ل ــی دەبێ ــەردەوام ئامادەی ــە بەشــێوەیەکی کاریگــەر ب دیمەن

لــە تەمەنــی- ئەزموونــی سیاســیدا- ئەگــەر بــەردەوام بێــت لەســەر هەمــان ئــەو 

ــان  ــەکان کــە خۆی ــژراوە لەرێگــەی رێککەوتنــی حزب بنەمایانــەی خەســڵەتەکانی پێداڕێ

بــە نوێنــەری شــەرعی و هەڵبژێــردراوی تایفــەکان و ئیتنیکــەکان ناســاندووە لــە عێراقــدا.
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ــە  ــە – ل ــەم پێکهاتەی ــە ئ ــدا پێیانوای ــیعیزم لەعێراق ــارەزایانی ش ــە ش ــەوە زۆر ل لەمبارەی

ــەکەی  ــە شوناس ــی ل ــەوەی بەرگریکردن ــڕاوە ل ــی گێ ــی گرنگ ــەوە- رۆڵێک رووی مێژوویی

ــوەی  ــە چوارچێ ــو ل ــووە، بەڵک ــەی شــیعیزمدا نەب ــا ناوچەییەک ــوەی جوگرفی ــە چوارچێ ل

پێشــێلکاری  توندوتیــژی و  لــەوەی رووبــەڕووی  بــەدەر  بــووە  شوناســی عێراقیــدا 

ــەوە. ــەاڵتدارەکانی عیراق ــە دەس ــەن رژێم ــەوە لەالی بووەت

 

١- رێچکەی سیستانی
دەســەاڵتی ســەردەمی بەعــس، بــاش لــە پێوەندیــی بەهێــزی نێــوان جوگرافیــای شــیعە و 

مەرجەعیەتــی نەجــەف تێگەیشــتبوو. لەبــەر ئــەوەش گشــت ئامرازەکانــی بەردەســتی بــۆ 

ــەدا تەرخانکــرد. قۆناخــی  ــەو ناوچەی ــی ئ ــە کارلێکەکان ــی نەجــەف ل ــەوەی رۆڵ کەمکردن

پــاش 2003، هاوکێشــەکانی بەڕادەیەکــی زۆر هەڵگێڕایــەوە و ئەمــڕۆ مەرجەعیــەت 

ــگ و  ــە گرن ــنوورە جوگرافیی ــەو س ــی رووداوەکان ل ــتنی دیمەن ــە داڕش ــن رۆڵ ل دیارتری

خــاوەن قورســاییە لــە داڕشــتنی دۆخــی عێراقــدا بەگشــتی دەگێڕێــت. لێــرەدا سیســتانیزم 

رۆڵێکــی کاریگــەری لــە داڕشــتنی پێناســی شــیعەی نیشــتامنی هەروەهــا لە ئاراســتەکردنی 

ــە  ــەش ک ــە و تۆمەتان ــەو رەخن ــە. ســەرباری ئ ــەم ســەردەمەدا هەی سیســتمی سیاســی ل

لەالیــەن هەندێکــەوە ئاراســتەی ئــەم رۆڵــە دەکرێــن، ئــەو گرنگییــەی خــۆی پاراســتووە.

ــی  ــوەی مامەڵەکردن ــە چوارچێ ــراق ل ــیی عێ ــژووی سیاس ــە مێ ــی ل ــی نوێ ــە قۆناخێک ئەم

ــەو تایبەمتەندییــە بنەڕەتییانــەی  دەوڵــەت لەگــەڵ کۆمەڵگــەدا بەرهەمهێنــاوە. یەکێــک ل

بوونــی سیســتانی لــە دیمەنــی عێراقــی پــاش 2003 دا بەرهەمــی هێنــاوە، لــە ســیمبۆلیزمی 

ــە ســەر  ــە کارکردن ــا دەکات، کــە تاڕادەیەکــی زۆر بەشــداریی ل ــەودا خــۆی وێن گرنگــی ئ

بنیاتــی کۆمەاڵیەتــی – سیاســیی زۆرینــەی رۆڵەکانــی ئــەم پێکهاتەیــەدا هەبــووە. ئەمــەش 

بــووە مایــەی زیندووکردنەوەیەکــی کاریگــەری چەمکــی ســەرکردایەتیی ئاینــی کــە 

ــووە )مــار، 2006(. ــەدا کاریگــەر ب ــەم هەرێمــە جوگرافیی ــەوە ل ــەڕووی مێژوویی ل

سیســتانیزم، لەســەرەتاوە هەوڵــی پاڵنانــی کۆمەڵگــەی شــیعەی بــەرەو کارکــردن بــۆ 

ــۆ  ــی ب ــی پەرلەمان ــتەمێکی هەڵبژاردن ــە سیس ــت ب ــوکەوتی پەیوەس ــی هەڵس پێڕەوکردن

بەڕێوەبردنــی عێــراق داوە، کــە لەگــەڵ ئاڵۆزییــە نێوخۆییەکانــی ئــەو کۆمەڵگەیــە گونجــاو 
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بێــت. بەمــەش هەوڵــی دامەزراندنــی هەنــدێ بنیاتــی کۆمەاڵیەتیــی داوە کــە بەهاکانــی 

ــەڕووی  ــاران رووب ــەی ج ــەاڵم زۆرب ــیعەدا بســەپێنن، ب ــەو بەســەر کەشــی سیاســیی ش ئ

ــدی گشــتی و  ــەوە کــە لەســەر حیســابی بەرژەوەن ــدەڵ بووەت ــە سیاســییەکی گەن کۆمەڵ

لەڕێــی قۆســتنەوەی بیرکردنــەوەی ســادە و ســۆزی ئاینیــی خەڵکــەوە هەوڵــی گەیشــتنیان 

ــەت داوە. ــە دەســکەوتی تایب ب

رێچكــەی سیســتانی شانبەشــانی گەڕانــەوە بــۆ مەرجەعیەتەکانــی نەجــەف لــە کاروبــاری 

ئاینیــدا، هەوڵــی جۆشــدانی کۆمەڵگــەی بــە بیرۆکــەی بڕواهێنــان بــە رۆڵــی دەوڵــەت داوە 

ئەگــەر دادوەر بێــت. هەرچەنــدە لــە زۆر بۆنــەدا جەختــی لــەوە کــردووە کــە خوازیــاری 

دەوڵەتێکــی نادەســتووری نییــە و نایەوێــت لــە عێراقــدا دەوڵەتێکــی ئاینــی هەبێــت کــە 

ــەڕووی  ــە ل ــەم واڵت ــەوەی ئ ــەر ئ ــکات، لەب ــی ب ــەری حوکمڕان ــی جەعف ــی مەزهەب بەپێ

پێکهاتــەی ئاینــی و ئاینزاییــەوە خــاوەن پێکهاتەیەکــی زۆر ئاڵــۆزە. لــە بەرامبــەردا جەختــی 

دەکــردە ســەر ئــەوەی نابێــت بەهاکانــی دەســتوور بەڕادەیەکــی زۆر لەگــەڵ کۆمەڵــگای 

عێــراق و ئایدیۆلۆژیــا جۆراوجۆرەکانیــدا دژبــەر بــن )رەحیمــی، 2007(، بەمەیــش زۆرجــار 

پێناســی نیشــتامنیی عێراقــی دەخســتە ســەرووی ئــەو ئیعتبارانــەی پێناســی ئیســامی و 

شــیعەی خــاوەن مــەودای جوگرافیایــی ســنووربڕ)ریڤیو، 2014(. بەمەیــش ویســتوویەتی 

ــی موســڵامندا  ــە جیهان ــەی شــیعە ل ــت – بیســەملێنێ کەمین ــەر بەئاشــکرایش نەبێ - ئەگ

دەتوانێــت لــە پێگــەی خۆیــەوە لــە عێراقــدا – وەک زۆرینــە – بەرهەمهێنــی منوونەیەکــی 

دیموکراســییانەی دەوڵەتێــک بێــت کــە ئــەوی دیکــە لەخــۆ بگرێــت نــەک رەتیبکاتــەوە. 

ئــەم منوونەیــە ئەگــەر لــە واقیعــدا ســەرکەوتنی بەدەســتبهێنایە – دەیتوانــی ببێتــە خاڵێکی 

وەرچەرخــان و مایــەی شــەرمەزارکردنی سیســتمی حوکمــڕان لــەم ســنوورە ئیســامییەدا 

کــە بــەزۆری ئــەم جــۆرە رێکخســتنی پێوەندییــەی لــە بوارەکانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 

تێــدا ونــە، بەتایبەتیــش لــەو واڵتانــەی كــە لــەڕووی ئاینــزا و نەتــەوەوە خــاوەن پێکهاتــەی 

دانیشــتووانی جۆراوجــۆرن.

هەروەهــا، رێچكــەی سیســتانی بــە گرنگییــەوە جەختــی لــە کەمکردنــەوەی گرژیــی شــیعە 

– ســوننەی عــەرەب – کــورد دەکــردەوە بەتایبــەت لــە قۆناخــی شــەڕی تایەفەگــەری لــە 

ســااڵنی 2006-2007دا. لــە هەڵوێســتە جیاجیاکانیــدا هەوڵی بەرهەمهێنانی هەڵســوکەوتی 

ــەڕووی  ــەوە رووب ــە بەهۆی ــێوەیەک دەدا ک ــیعەی بەش ــای ش ــو جوگرافی ــی نێ کۆمەاڵیەتی
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رادیکاڵیزمــی شــیعەی روو لــە گەشــە ببێتــەوە. ئــەم رادیکاڵیزمــە وەک کاردانــەوە بەرامبەر 

ــەی  ــانی تایەفەگەران ــە ناونیش ــەوت ک ــدە دەردەك ــتنی قاعی ــی رێکخس ــە گەورەکان تاوان

رووتیــان هەبــوو. )رەحیمــی، 2007(. ئــەو لەوکاتــەدا پێداگــری دەکــرد لــەوەی پێویســتە 

دەوڵــەت ئەرکــی خــۆی جێبەجــێ بــکات بــۆ پاراســتنی هەمــوو کۆمەڵگــە لــە کاریگەریــی 

تەشــەنەكردنی بزووتنــەوە رادیکاڵــە – ئاینزاییــەکان کــە دەتوانــن هەمــوو عێــراق راماڵــن 

و لەتوپەتــی بکــەن. ئەمەیــش لــە ناوەڕۆکــدا پاڵپشــتییەکی گرنــگ بــوو بــۆ مەرجەعیەتــی 

ــی  ــەر بەئامانجگرتن ــگا بەرامب ــەوەی کۆمەڵ ــتی کاردان ــابی هەس ــەر حیس ــەت لەس دەوڵ

تونــدی رۆژانــەی گەلێــک لــە شــارە زۆرینــە شــیعییەکاندا.

ــی  ــەت ئارەزووشــی نەدەکــرد – خــۆی بەســەر دیمەن ــوو – تەنان ــای نەب سیســتانیزم توان

سیاســیی شــیعەدا بســەپێنێت. ئەوەتــا دەبینیــن گەلــێ بۆچــوون و رێنوێنــی كــە بــە هێــزە 

سیاســییەکانی دابــوون، بەتایبــەت ئەوانــەی پەیوەســن بــە شــەڕی گەندەڵــی و کاراکردنــی 

میکانیزمــی گونجــاو بــۆ چاکســازی لــە سیســتم و بەدەســتهێنانی رەزامەندیــی جەمــاوەری 

عێــراق بەگشــتی، وەاڵم نەدرانــەوە و زۆرجــار بەتــەواوی لەالیــەن ئــەو هێزانەوە پشــتگوێ 

خــران کــە بەڕوونــی لــە هەوڵــدان بــۆ دەســتگرتن بەســەر کۆمەڵــگای شــیعەدا. ئەمانــە 

سیســتانیزم بــە کۆســپی ســەر رێــگای بەدیهێنانــی ویســتەکانیان دەزانــن، لەبەرئەوەیــش 

ــای شــیعە –  ــە ســەر نەورووژاندنــی جوگرافی بەهەمــوو شــێوەیەک – لەگــەڵ جەختکردن

هەوڵــی تەریککردنــی ئــەم هێزەیــان داوە.

ــز  ــتانیزمی بەهێ ــەی سیس ــدا پێگ ــەی دوایی ــەم ماوەی ــەی ل ــە گرنگان ــەو رێچك ــک ل یەکێ

ــەر  ــوون بەس ــەپاندنی هەژم ــۆ س ــز ب ــی هێ ــەر بەکارهێنان ــتەکەی بەرامب ــرد، هەڵوێس ک

ــز  ــەوەی هەرگی ــی نەجــەف جەخــت دەکات ل ــڕووەوە، مەرجەعیەت ــوو. لەم ــدا ب دەوڵەت

لەگــەڵ هیــچ الیەنێکــی شــیعە هاوســۆز نییــە کــە بیەوێــت چەکــی دەوڵــەت وەک 

ــش  ــۆ ئەمەی ــت. ب ــدا بەکاربهێنێ ــوون بەســەر دەوڵەت ــۆ ســەپاندنی هەژم ــەک ب دەروازەی

ئــەو مەرجەعیەتــە جەخــت دەکات لــەوەی: “هەندێــک لــەو الیەنانــەی لەمــاوەی شــەڕی 

ــەن و دەســکەوتی  ــز بک ــان بەهێ ــی خۆی ــدەدەن بوون ــن، ئێســتا هەوڵ داعشــدا دەرکەوت

تایبــەت بەخۆیــان بەدەســتبهێنن و رەنگــە ئەمەیــش رێخۆشــکەر بێــت بــۆ بەرهەمهێنانــی 

ــل، 2019(. ــدات.” )خەلی ــەوەی داعــش ب ــی گەڕان ــوێ و دەشــێت هان کێشــەی ن

لەڕاســتیدا، رێچكــەی سیســتانی لێــرەدا لــە هەوڵــی دوورخســتنەوەی عێــراق و جوگرافیــای 
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ــی کــە  ــی ناوچەی ــی گەمــەی ملمانێ ــە کارلێکــە نەرێنییەکان ــی – ل شــیعەدایە – بەتایبەت

مەبەســتیەتی ناوەنــدی شــیعە بــەرەو ئاراســتەیەک لــە قازانجــی ئێــران پەلکێــش بــکات 

ــت.  ــعودی بەکاربهێنێ ــدی س ــی بەرژەوەن ــۆ خزمەت ــوننە ب ــدی س ــەردا ناوەن ــە بەرامب و ل

ئەمــە گەمەیەکــی ترســناکە و رەنگــە عێــراق و داهاتــووی عێــراق بــەرەو لێــواری هەڵدێــر 

پــاڵ بنێــت، لەبــەر ئەمــە نەجــەف بەپێــی تواناکانــی و بەمەبەســتی پاراســتنی چەمکــی 

دەوڵەتــی عێراقــی، هەوڵــدەدات جــۆرە پێناســێکی جیــاوازی شــیعەی نیشــتامنی دوور لــە 

پێناســی نێونەتەوەیــی شــیعە درووســتبكات.

ــەعبی و  ــدی ش ــی حەش ــە بابەت ــەبارەت ب ــتانی س ــەی سیس ــە رێچك ــە ک ــی ئاماژەی جێ

گرووپــە چەکــدارە شــیعەکانی دەرەوەی ئــەم دامەزراوەیــە، ئامــاژە بــۆ هەڵوێســتگەلێکی 

ــان  ــە وەالئی ــەم سیســتەمە دەکات ک ــی ئ ــە گرنگەکان ــە فەرماندەیی ــک ل ــەری هەندێ دژب

ــۆ نەجــەف. ــەک ب ــۆ قومــە ن ــەوە ب ــەڕووی مەرجەعیەت ل

ئەگەرچــی حەشــدی شــەعبی بــە فتــوای سیســتانی درووســت بــوو، بــەاڵم ئێــران هەوڵیــدا 

ــایبی  ــراوی بــەدر و عەس ــی وەک رێکخ ــەری بخاتــە ســەر گرنگریــن پێکهاتەکان کاریگ

ئەهلــی حــەق و کەتایبــی حزبوڵــاڵ کــە بەهێزتریــن گرووپەکانــی نێــو ئــەم سیســتەمەن 

ــاڵحی، 2020(. )ئەلس

لەکاتێکیشــدا هێشــتا گرووپەکانــی ســەر بــە شــوێنە پیرۆزەکانــی کەربــەال بەردەوامــن لــە 

دەربڕینــی وەالی خۆیــان بــۆ مەرجەعیەتــی نەجــەف – وەک لیــوای ئەبولفەزڵــی عەبــاس 

ــەر – و  ــی ئەکب ــوای عەل ــەت و لی ــوای پشــتیوانانی مەرجەعی ــی و لی ــوای ئیــامم عەل و لی

ــەن  ــێ دەک ــان ل ــە داوای ــن ک ــی نەجەف ــدی رێنوێنییەکان ــەوەی پابەن ــەن ل ــت دەک جەخ

بەتــەواوی لــە سیســتەم و دامەزراوەکانــی دەوڵەتــی عێراقــدا بتوێنــەوە و پابەنــدی 

فەرمانەکانــی فەرمانــدەی گشــتی هێــزە چەکــدارەکان بــن. ئەمەیــش لــە هەنــدێ بۆنــەدا 

وای لێکــردن هەڕەشــەی کشــانەوە لــە دەســتەی حەشــدی شــەعبی بکــەن ئەگــەر 

حکوومــەت لــە کارکردنــی بــۆ کەمکردنــەوەی کاریگــەری دەرەکــی لەســەر ئەم دامــەزراوە 

ــە شکســتی خــوارد )ئەلســاڵحی، 2020(. حکوومەتیی

سیســتانیزم ترســی لــەوە هەیــە هەندێــک گرووپــی شــیعە لــە ملمانێــی نێوخۆیــی 

ــەرەو  ــێت ب ــە پەلدەکێش ــش دیمەنێک ــن. ئەمەی ــەکاری بهێن ــیعەدا ب ــای ش ــو جوگرافی نێ

ــەواوی  ــە ت ــە ل ــدا و هەڕەش ــی عێراق ــی فراوان ــە پانتاییەک ــاگەردانی ل ــەوەی پاش باڵوبوون
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دۆخی سیاسەتی شیعی لە عێراق

چەمکــی دەوڵــەت دەکات. بۆیــە دەبینیــن نەجــەف بــەردەوام هــەوڵ بــۆ بەهێزکردنــی 

ــەدا  ــەو گرووپان ــەی ئ ــار و جووڵ ــەر بڕی ــەت بەس ــەاڵتی دەوڵ ــەپاندنی دەس ــی س چەمک

ــەوە  ــدێ گــرووپ لەڕێگای ــەی هەن ــەو بەرەی ــی دژ ب ــە گۆڕەپان ــش دەیخات دەدات، ئەمەی

ــەن. ــز بک ــەربازیدا بەهێ ــی و س ــی سیاس ــە دیمەن ــان ل ــی خۆی ــت ئامادەی دەیانەوێ

رێچكــەی سیســتانی لەبــارەی حەشــدی شــەعبییەوە لەســەر چــوار کۆڵەکــەی بنەڕەتــی و 

گرنــگ بنیاتــراوە: “هەمــوو ئــەو هێزانــە لەژێــر فەرمانــی دەوڵەتــی عێراقــدا بــن، دووربــن 

لــە گشــت شــێوەکانی گەندەڵــی، دووربــن لــە کارکــردن لــە بــواری ئابــووری و تێکــەڵ بــە 

ئەجێنــدا ناوچەییــەکان نەبــن.” )ئەلســاڵحی، 2020(

کار لــەم بابەتــەدا بەشــێوەیەک گەشــەی کــرد تــا وای لــە هەندێــک کــرد باســی دوو جــۆر 

ــۆ نەجــەف – و حەشــدی  ــەک ب ــەت – وەک ئاماژەی ــەن: حەشــدی مەرجەعی ــد بک حەش

وەالئــی – وەک ئاماژەیــەک بــۆ قــوم – ئــەوە بــوو الیەنەکانــی ســەر بــە گرووپــی یەکــەم 

ــەعبی و  ــدی ش ــتەی حەش ــە دەس ــان ل ــەوەی خۆی ــی جیابوون ــاداردا بەفەرم ــە 18ی ئ ل

چوونەپــاڵ وەزارەتــی بەرگریــی عێــراق راگەیانــد. لــەم بارەیــەوە نوێنــەری مەرجەعیــەت 

لــە کەربــەال – ســەید ئەحمــەد ســافی – رایگەیانــد: “پێویســتە ئایدیۆلۆژیــا و میکانیزمــی 

ــاالکا،  ــت.” )ئ ــات برێ ــتامنی بنی ــی نیش ــەر بنەمایەک ــەعبی لەس ــدی ش ــی حەش کارکردن

2020( ئەمەیــش وەک پشتڕاســتکردنەوەی قەبــارەی ناکۆکیــی نێــوان هــەردوو حــەوزەی 

نەجــەف و قــوم لەســەر بابەتــی حەشــدی شــەعبی وێنــا کــرا.

ئــەم بابەتــە پێوەنــدی راســتەوخۆی بــە رسوشــتی ناکۆکیــی نێــوان ئــەو دوو مەرجەعیەتــە 

ــی  ــی و ناوچەی ــای نێوخۆی ــە جوگرفی ــەت ل ــەڵ سیاس ــردن لەگ ــێوازی مامەڵەک ــەر ش لەس

شــیعە هەیــە. مەرجەعیەتــی قــوم بــڕوای بــە چەمکــی ویایەتــی رەهــای فەقــی هەیــە و 

پێیوایــە دەســەاڵتی ئاینــی پێویســتە لەڕێــی ئامــرازە سیاســییەکانەوە ئامادەیــی هەبێــت، 

لەکاتێکــدا مەرجەعیەتــی نەجــەف جیاکردنــەوەی کاروبــاری ئاینــی لــە بابەتەکانــی 

پەیوەســت بــە ســەرکردایەتیی دەوڵــەت لــەڕووی سیاســییەوە بــەالوە پەســەندترە )ئــاالکا، 

.)2020

ــۆ  ــوو ب کوشــتنی ئەبومەهــدی موهەندیــس و قاســم ســولەیامنی دەروازەیەکــی دیکــە ب

کردنــەوەی دەرگای قســە لەســەر رێکنەکەوتنــی نەجــەف و قــوم لەســەر کارەکانــی پــاش 

ئــەو رووداوە. ئــەوە بــوو گرووپــە وەالئییەکانــی نێــو حەشــد ســور بــوون لەســەر ئــەوەی 
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عەبدلعەزیــز ئەملحەمــەداوی – نــارساو بــە ئەبــو فــەدەک و ســەر بــە کەتائیبــی حزبوڵــاڵ – 

پۆســتێکی بــااڵ لــە فەرماندەیــی حەشــدی شــەعبی وەربگرێــت، لــە کاتێکــدا گرووپەکانــی 

ــپاندنی  ــان دەویســت بەمەبەســتی چەس ــۆ خۆی ــتەیان ب ــەو پۆس ــی ئ حەشــدی مەرجەع

دیدگــەی خۆیــان لەبــارەی میکانیزمەکانــی چاکســازی لــە سیســتەمی حەشــدی شــەعبی 

و بــۆ ئــەوەی بەتەواوەتــی بیخەنــە ژێــر چەتــری نیشــتامنیی عێراقــەوە )ئــاالکا، 2020(.

رێچكــەی سیســتانی جەخــت لــە پێویســتیی دەســتوەرنەدانی هێــزی دەرەکــی لــە بابەتــی 

ــوز، 2019(.  ــەی دەکات )نی ــی کابینەک ــراق و ئەندامان ــەرۆکوەزیرانی عێ ــی س هەڵبژاردن

ــەوە کــە دەڵێــت هــەر کاتێــک نەجــەف کەســێکی  ــە رەتناکات ــەو بۆچوون ــەاڵم ئەمــە ئ ب

پاڵێــوراو بــۆ ئــەم پێگەیــە لەبــەر هــەر هۆکارێــک رەتبکاتــەوە، بەبــێ دوودڵــی ڕەخنــە لــە 

ــدا  ــێ حاڵەت ــە گەل ــی ل ــە بەڕوون ــت و ئەم ــارە سیاســییەکانی دەگرێ هەڵســوکەوت و بڕی

روویــداوە، لەوانەیــش رەخنەگرتــن لــە حکوومەتەکــەی عــادل عەبدملەهــدی.

نەجــەف دڵنیایــە لــەوەی وەاڵمــی ئەمەریــکا بــۆ حکوومەتێــک کــە ئێــران دایمەزرانــدووە، 

ــت  ــراق دەبێ ــی عێ ــەر بەرژەوەندیەکان ــی لەس ــی نەرێن ــت کاریگەری ــێوەیەک دەبێ بەش

و دەیخاتــە چەقــی گەردەلوولەکــە. هەروەهــا ئــاگادارە لــەوەی واشــنن ناتوانێــت 

پرۆژەیەکــی لــەم شــێوەیە تێپەڕێنێــت بەبــێ ئــەوەی بیانــوو بــە تاران بــدات بۆ ســەپاندنی 

زیاتــری هەژموونــی خــۆی بەســەر دیمەنــی سیاســیی عێراقــدا، بەوپێیــەی ترســی هەیــە 

لــەوەی ئــەم جــۆرە حکوومەتــە لەمــەودای دووردا عێراقێکــی تــەواو دژ بەئێــران بەرهــەم 

دەهێنێــت. لەبــەر ئەمــە، نەجــەف جەخــت لــە پێویســتیی دەرکردنــی عێــراق لــەم جــۆرە 

دیمەنــە دەکات، ئەویــش لەڕێــی ئامۆژگاریکــردن بــەوەی بژارەکــە تــەواو عێراقــی بێــت، 

کــە ئەزموونەکانــی پــاش 2003 ســەختیی ئــەم بژارەیەیــان ســەملاندووە و لەســایەی 

ــە دۆخــی عێــراق گەیشــتووە. ــاران و واشــنن زیانــی زۆر ب کێشمەکێشــی نێــوان ت

ــی  ــە ئێران ــەی ئاراســتەی تێکهەڵکێشــە نەرێنیی ــن نەجــەف راشــکاوانە رەخن ــە دەبینی بۆی

ــی  ــش ئامادەی ــۆ، 2020( ئەمەی ــردووە )می ــراق ک ــی عێ ــەر خاک ــەکان لەس – ئەمەریکایی

نەجــەف لــە گۆڕەپانێکــی هاوبــەش لەگــەڵ بەشــەکانی تــری شــەبەنگی نیشــتامنیی شــیعە 

و کاریگەریــی لەســەر رەوتــی دەوڵــەت و میکانیزمەکانــی دەستنیشــانکردنی حکوومــەت 

بەهێــز دەکات ، بەتایبــەت لــەو کاتانــەی بــواری دۆزینــەوەی رێچكــەی دیکــەی کاریگەری 

لــە چەقــی عێراقــی شــیعەدا هەبــێ کــە لــەم بۆچوونــەدا هاوبەشــیی بکــەن.
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لــە ئەنجامــی ئــەم باســەدا ئامــاژە بــۆ بۆچوونێکــی گرنــگ دەکەیــن كــە لەالیــەن توێــژەر 

ــەف و  ــی نەج ــتنی مەرجەعیەت ــۆ بەیەکگەیش ــاژە ب ــكراوە و ئام ــەن( باس ــارس حەس )ح

ــۆ رۆڵــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی  ــە بابەتــی گێڕانــەوەی بەهــا ب رژێمــی ئێــران دەکات ل

پێکهاتــەی شــیعە لــە دوای 2003، بــەاڵم رەتــی ناکاتــەوە کە ناکۆکیــی ریشــەیی لەنێوانیاندا 

ــێک  ــتە وەک بەش ــە و پێویس ــیعەگەرایی هەی ــەی ش ــتی قوتابخان ــە رسووش ــەبارەت ب س

ــە کێبڕکێــی نەریتیــی نێــوان هــەردوو حــەوزەی نەجــەف و قــوم هەڵوەســتەی لەســەر  ل

ــە  ــگ ک ــی گرن ــەی ملمانێیەک ــە مای ــش دەشــێت ببێت ــت )حەســەن، 2018(، ئەمەی بکرێ

ــە قۆناخــی داهاتــوودا بــۆ بەرهەمهێنانــەوەی چەمکــی دەوڵەتــی نیشــتامنی  دەکرێــت ل

ســوودی لــێ وەربگیرێــت، بــەاڵم ئەمجارەیــان بــە پاڵپشــتیی نەجــەف خــۆی.

٢- رێچكەی سەدر
ــە  ــی ل ــی و کۆمەاڵیەت ــی سیاس ــز و ئامادەی ــەڕووی هێ ــەدر ل ــاردەی س ــە 2003وە دی ل

چەقــی عێراقــی شــیعەدا گەشــە دەکات، تــا وای لێهــات ئەمــڕۆ خــۆی وەکــو یاریکەرێکــی 

ــی  ــەڕووی کۆمەاڵیەت ــە ل ــەم جوگرافیای ــتەی ئ ــانکردنی زۆر ئاراس ــە دەستنیش ــەر ل کاریگ

ــەی  ــەڵ رێچك ــەراورد لەگ ــە ب ــەرە - ب ــەم یاریک ــەی ئ ــەپێنێ. رێچك ــەوە بس و هەڵبژاردن

سیســتانی – نوێنەرێکــی راســتەوخۆی چەمکــی بەشــداریی ئیســامی سیاســیی شــیعەیە لە 

بەڕێوەبردنــی واڵتــدا و، بەڕادەیەکــی زۆر لــەو هەوڵەیــدا پشــت بــە میراتــی )محەممــەد 

ســادق ئەلســەدر( دەبەســتێ بــە گۆڕینــی بــۆ رەوتێکــی خــاوەن کاریگــەری لــە پرۆســەی 

ــە  ــەوە ک ــی داوەت ــەدا رەنگ ــە جوگرافیی ــەو هەرێم ــتێکی زۆر ل ــا ئاس ــە ت ــیدا. ئەم سیاس

رەوتــی ســەدر بــە مەڵبەنــدی قورســایی هەڵبــژاردن و سیاســیی خــۆی دادەنێــت. ئەمــە 

ــەی  ــەم جوگرافیای ــەر ئ ــێ لەس ــە ملمان ــت ب ــتگەلێکی پەیوەس ــدا هەڵوێس ــە ئەنجام ل

ــە  ــت ک ــتی وا وەرگرێ ــۆی هەڵوێس ــەدر خ ــەوەی س ــەی ئ ــووە مای ــر ب ــەوە، دوات لێکەوت

بەڕوونــی نــەک تەنیــا کاریــان کــردە ســەر پێکهێنانــی حکوومەتــەکان، بەڵکــو کاریگەرییــان 

لەســەر پێناســی نیشــتامنیی عێــراق و میکانیزمەکانــی گەمــە جیۆپۆلیتیکیەکــە لــە نێوخــۆدا 

هەبــوو.

ــەوە  ــۆ ئ ــدا دەدەن، ئامــاژە ب ــە عێراق ــی ســەدر ل ــە بابەت ــەی گرنگــی ب ــەو توێژەران زۆر ل
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ــە قۆناخــی  ــە ل ــی هەڵوێســتی رەوتەک ــرا و لەناکاوەکان ــە خێ ــە بەهــۆی گۆڕان ــەن ک دەک

جۆراوجــۆردا، تــا ئێســتا ســەدر و رەوتــە گرنگەکــەی جێــی پرســیارن. تەنانــەت هەندێکیــان 

ســەرکردەی ئــەم رەوتەیــان بــەوە تۆمەتبــار کــردووە کــە هێشــتا بەشــێکە لــە کەمینــەی 

شــیعەی حوکمــڕان زیاتــر لــەوەی دەوڵەمتەدارێکــی راســتەقینە بێــت.

ــەدرییەکاندا  ــی س ــە گفتوگۆكان ــار ل ــتانەدا، هەندێكج ــی هەڵوێس ــەم گۆڕین ــایەی ئ لەس

رەخنــە ســەبارەت بــە شــێوازی ســەرکردایەتی سیاســیی بزووتنەوەکەیــان دەردەکەوێــت. 

ئەمەیــش بووەتــە مایــەی لەتبوونــی گرنــگ لەســەر ئاســتی بنکــەی جەماوەریــی رەوتەکــە 

و جۆرێــک لــە رووبەڕووبوونــەوەی بــۆ ســیمبولیزمی ســەرکردایەتییە ئاینییەکــەی موقتــەدا 

ســەدر لێکەوتووەتــەوە.

ــەدا  ــەم بابەت ــە ل ــەوە دەکات ک ــۆ ئ ــاژە ب ــرن ئام ــک کۆکبێ ــەر پاتری ــڕووەوە، نووس لەم

دژبــەری راســتەقینە نییــە و لــە میانــی جەختکردنــی لەســەر ئەمــە دەڵێــت: “لــە 

ــە  ــەتەوە ل ــەو سیاس ــت ب ــزی پەیوەس ــی هێ ــدە جیاجیاکان ــراق و مەڵبەن ــەتی عێ سیاس

نــاوەوە و دەرەوەشــدا، موقتــەدا ســەدر و باوکیشــی رێچكەیەکــی دیاریکــراوی هاوشــێوەی 

ســەرکردە ئاینییــە نیشــتامنی و پۆپۆلیســتەکانیان گرتووەتــە بــەر. بــەو واتەیــەی نــە 

دۆســتی بــەردەوام هەیــە و نــە دوژمنــی بــەردەوام... ئــەم دژبەرییــە ئێســتا زیاتــر تەشــەنە 

دەکات لەبەرئــەوەی موقتــەدا ســەدر لــە هەمانکاتــدا ســەرکردەی گەورەتریــن فراکســیۆنی 

بــراوەی هەڵبژاردنەکانــی 2018یــە و، شــوێنکەوتووانی رۆڵــی گەورەیــان لــە بزووتنــەوەی 

ــە  ــەوە(... بۆی ــینەکانی گرتووەت ــارە شیعەنش ــی زۆری ش ــە ژمارەیەک ــە )ک ــدا هەی ناڕەزایی

ئەگــەر کێشــەی دۆخــی ئێســتای عێــراق چارەســەرێکی هەبێــت، موقتــەدا ســەدر دەبێتــە 

ــر، 2019( ــەو چارەســەرە.” )می ــی ئ تەوەرێکــی ناوەندی

پــاش داگیرکردنــی عێــراق لەالیــەن ئەمەریــکاوە لــە 2003، ســەدر هێزێکــی چەکــداری بــە 

نــاوی “ســوپای مەهــدی” درووســتکرد. دواتــر ئــەم هێــزە لــە چەنــد شــەڕێکی بەرفراوانــدا 

کــە تــەوەری ســەرەکییان جوگرافیــای شــیعەی نێوەڕاســت و باشــووری عێــراق بــوو، 

رووبــەڕووی ئەمەریکاییــەکان بــووەوە و، لــەو شــەڕانەدا شــەڕەکانی نەجــەف تەوەرێکــی 

ــە  ــە پێکهاتــەی شــیعە و، ل ــاوی بەرگــری ل ــە بەن ــەم گرووپ ــوون. هەروەهــا ئ ســەرەکی ب

ژێــر ناونیشــانی رووبەڕووبوونــەوەی مەترســیی رێکخــراوە تیرۆریســتەکە - قاعیــدە - کــە 

ناوچــە شــیعەکانی کردبــووە ئامانــج، دەســتی لــە توندوتیژییــە تایەفەگەراییەکانــی ســااڵنی 
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2006-2007ی بەغــدادا هەبــوو. ئەمانــە رەوتــی ســەدریان بــۆ رۆڵێکــی گرنــگ لــە گەڕەکــە 

شــیعە هەژارەکانــدا ســاز کــرد تــا گەیشــتە بەرپاکردنــی رۆڵێکی ناوەنــدی لە پەلکێشــکردن 

بــەرەو سیســتمە باوەڕدارییەکــەی و بەمەیــش تۆڕێکــی کارلێکــی کۆمەاڵیەتــی و ئاینیــی 

ــر  ــە دوات ــەر ئەم ــد. ه ــە دامەزران ــە گرنگ ــەم گۆڕەپان ــادەی ل ــگ و ئام ــی گرن بەرفراوان

پاڵنــەری بــوو بــۆ بیرکردنــەوە لــە چۆنیەتیــی وەبەرهێنــان لــەو ئامادەییــە بەشــێوەیەکی 

جیــاوازو لەپێنــاو بەرژەوەنــدی رێچكــەی ســەدر.

نووســەر کینیــت کاتســامن ئامــاژە بــۆ مانۆڕەکــەی ســاڵی 2005ی رەوتــی ســەدر دەکات 

ــەکان  ــەڵ ئەمەریکایی ــی شــەڕی راســتەوخۆ لەگ ــەوەی لێکەوتەکان ــاش رووبەڕووبوون – پ

– کــە وایکــرد جەخــت بکاتــە ســەر سیاســەتی هەڵبــژاردن لەپێنــاو بەهێزکردنــی پێگــەی 

خــۆی لــە سیاســەتی عێراقــدا )پــان، 2005(.

ئــەم بۆچوونــە تاڕادەیەکــی زۆر راســت دەرچــوو، رەوتــی ســەدر رووی بــەرەو بەهێزکردنی 

خــۆی لــە پەرلەمانــدا وەرگێــڕا و کاری ســەربازیی راگــرت. بەمەیــش گرنگیــی زیاتــری دا 

بــە پرۆســەی هەڵبــژاردن لــە ناوچــە جوگرافییــە جۆراوجۆرەکانــدا، هەروەهــا بایەخــی بــە 

چۆنیەتیــی بەکارهێنانــی ئــەوە بــۆ بەرهەمهێنانــی بنکەیەکــی پاڵپشــتی دا کــە بــەردەوام 

دەنگەکانــی لــە هەڵبژاردنــدا لەســەر حســابی کێبڕکێکەرانــی لــە نێــو پێکهاتــەی شــیعەدا 

رووی لــە بەرزبوونــەوە بــوو. دواتــر بەرهەمــی ئــەم گۆڕانکارییــە بەڕوونــی لــە زیادبوونــی 

ــدا  ــی عێراق ــە پەرلەمانییەکان ــت هەڵبژاردن ــە گش ــەدردا ل ــی س ــدەری رەوت ــزی دەنگ هێ

ــی  ــد هێزێکــی مەدەن ــی لەگــەڵ چەن ــی هاوپەیامن ــەوەی لەڕێ ــا گەیشــتە ئ دەرکــەوت ت

ــە هەنگاوێکــدا کــە خوێندنــەوەی دروســتی دیمەنــی جوگرافیایــی – کۆمەاڵیەتــی و  و، ل

ــارە،  کاریگەریــی لەســەر هەڵســوکەوتی دەنگــدان لــە چەقــی عێراقــی شــیعەدا پێــوە دی

ببێتــە گەورەتریــن بــراوەی هەڵبژاردنەکانــی 2018.

ــااڵنی  ــی س ــەرکردنی هەڵەکان ــە چارەس ــدی ل ــەوت بەرژەوەن ــۆی دەرک ــەدر ب ــی س رەوت

رابردوودایــە، کاتێــک ئەویــش تێکــەڵ بــە گوتــاری بەناپاکناســاندنی رەوتــە مەدەنییــەکان 

بــوو. ســەدر گەیشــتە بڕوایــەک ســەبارەت بــە دابەشــبوونی جوگرافیایــی الوانــی کاریگــەر 

بــە گوتــاری هێــزە چەپــەکان. ئــەم گوتــارەش ئێســتا ئامادەیــی سەرنجڕاکێشــی لــە 

جوگرافیــای شــیعەدا هەیــە، دژی هێــزە سیاســییە شــیعە تۆمەتبارەکانــە بــە گەندەڵــی و 

خۆدەوڵەمەندکــردن لەســەر حســابی ســامانی گشــتی و نەبوونــی پــرۆژەی دەوڵــەت – کــە 
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ئەمانــە هەموویــان بــە بۆچوونــی ســەدر رێچكــەی گرنــگ پێکدەهێنــن و لــە زیاتــر لــە 

یــەک بــواردا لەگەڵیانــدا یەکدەگرێتــەوە. لەبــەر ئەمــە بــۆ ســەدر روون بــوو کــە مێــژووی 

ــای  ــە جوگرافی ــە ل ــایی گەورەی ــاوەن قورس ــگ و خ ــدی گرن ــراق مەڵبەن ــی عێ چەپگەرای

ــە  ــەش ل ــۆ، 2003(، ئەمان ــدا )بەتات ــارە گەورەکان ــەری ش ــە دەوروب ــەت ل ــیعە و بەتایب ش

ــن.  ــی ســەدر پێکدەهێن ــی رەوت ــی ئامادەی ــە چەق ــەو ســنوورانەن ک ــان ئ ــدا هەم بنەڕەت

ــەیەکی  ــی هاوکێش ــۆ بەرهەمهێنان ــا ب ــی ن ــخەرانەی گرنگ ــی دەستپێش ــە هەنگاوێک بۆی

ــە  ــی ک ــوو. بەتایبەت ــیعەکانی ب ــەرە ش ــە رکاب ــامیی زۆر ل ــەی سەرس ــە مای ــژاردن ک هەڵب

گەلــێ گوتــاری هێــزە مەدەنییــەکان هاوڕابــوون لەگــەڵ ئــەو بۆچوونــەی دەڵێــت ســەدر 

لــە قۆناخــی داهاتــوودا، بــە دیاریکــراوی لــە ناوەنــدە شــیعەکاندا دروســتکەری پاشــایان 

دەبێــت. ئــەم بڕوایــە بووەتــە یەکێــک لــە گرنگریــن هێامکانــی سیاســەتی ســەدر لەنێــو 

ــای شــیعەدا. جوگرافی

گەورەتریــن  لــە  یەکێــک  پێشــەوایەتی  2016دا  ســاڵی  لــە  ئەمــە  لەبــەر  هــەر 

خۆپیشــاندانەکانی ناڕەزایــی لــە عێراقــدا کــرد، دوای ئــەوەی بەباشــی لــە چەقــی عێراقــی 

ــەی  ــەرەو ناوچ ــداوە ب ــری بەغ ــی تەحری ــە گۆڕەپان ــۆش دا و، ل ــۆ ج ــی ب ــیعەدا خەڵک ش

ســەوز – مەڵبەنــدی حکوومەتــی عێــراق – کەوتــە رێ و سەرزەنشــتی گەندەڵیــی چینــی 

حوکمڕانــی کــرد )نــەرساوی، 2016(. شانبەشــانی ئەمــە بــەردەوام جەختــی لــە پێویســتیی 

ــە دەســتی  ــە بلۆککردنــی کاری ســوپای مەهــدی و قەتیســکردنی چــەک ل جەختکــردن ل

دەوڵــەت دەکــرد وەک هەوڵێکــی ئاشــکرای ئــەو بــۆ پووچکردنــی رۆڵــی روو لەگەشــەی 

ــە  ــە باشــووری عێراقــدا – گرووپــە چەکــدارە شــیعەکانی کــە ب گرنگریــن رکابەرەکانــی ل

ــن. ــە حەشــدی شــەعبی دەنارسێ ــی ب فەرم

دەبێــت ئامــاژە بــۆ ئەوەیــش بکرێــت کــە لــە کاتێکــدا زۆرینــەی الوان لــە چەقــی عێراقــی 

ــڕن،  ــزە شــیعەکان دەردەب ــە سیســتەمی سیاســی و هێ ــدی ل ــی و بێئومێ شــیعەدا تووڕەی

ــەن  ــدان لەالی ــیاوی قووت ــان ش ــەوەی ناڕەزایی ــتا بزووتن ــەوەی هێش ــەن ل ــت دەک جەخ

رەوتــی ســەدرەوە نییــە، ئەمــە بــە بــەراورد لەگــەڵ ســاڵی 2015 ئامــاژە بــۆ وەرچەرخانێکی 

گرنــگ لــە پێگــەی جەماوەریــی رەوتەکــە دەكات )مەنســوور، 2020( هــۆکاری ئەمەیــش 

هەندێــک وەرچەرخانــی لەنــاکاوی هەڵوێســتی رەوتەکــە – لەبــەر گەلێــک هــۆکاری 

نێوخۆیــی و دەرەکــی – بەرامبــەر بــە ناڕەزایەتییــەکان بــوو.
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دۆخی سیاسەتی شیعی لە عێراق

لــەم مانگانــەی دواییــدا، چەقــی عێراقــی شــیعە – هــاوکات لەگــەڵ شــەپۆلی ناڕەزاییەکانی 

ــە  ــە مانگــی ترشینــی یەکەمــی 2019 دەســتیانپێکرد – گرژییەکــی مەترســیداریان ل کــە ل

ــی  ــی، بەتایبەت ــۆوە بین ــدا بەخ ــە چەکدارەکان ــەدر و گرووپ ــی س ــوان رەوت ــی نێ پێوەندی

ــەدر  ــی س ــی رەوت ــتی تۆمەتبارکردن ــتە ئاس ــا گەیش ــەق، ت ــی ح ــائیبی ئەهل ــەڵ عەس لەگ

لەالیــەن ئــەم گرووپــەوە بــە ئەنجامدانــی تیــرۆری ســەرکردە و کەســایەتییە گرنگەکانــی 

گرووپەکــە لــە باشــووری عێــراق، ئەمــەش هەڕەشــە بــوو لــە لەدەســتدەرچوونی دۆخــی 

باشــوور بەشــێوەیەک کــە کۆنرۆڵکردنــی ســەخت بێــت، ئەگــەر لــە داهاتووشــدا گەشــەی 

کــرد، دەبێتــە مەترســیدارترین هەڕەشــە لــە کــۆی پرۆســەی سیاســی عێــراق.

پێوەندیــی ناجێگیــری نێــوان ســەدر و ئــەم گرووپانــە لــە بــڕوای رەوتــی ســەدرەوە 

ســەرچاوە دەگرێــت و ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی ســەدر و رەوتەکــەی هێشــتا هەســت بــەوە 

دەکــەن هێــزە شــیعەکانی دیکــە هەوڵــی ســەپاندنی هەژموونــی خۆیــان بەســەر چەقــی 

عێراقــی شــیعەدا دەدەن، پێیوایــە ئەمــە بــەدی نایــەت مەگــەر ئــەو هێزانــە سیاســەتێک 

ــە  ــێوەیەک ببێت ــەن، بەش ــز بخ ــەدر پەراوێ ــی س ــدا رەوت ــە کۆتایی ــە ل ــەن ک ــڕەو بک پەی

هــۆی کەمکردنــەوەی کاریگەریــی تــۆڕی فاکتــەرە کۆمەاڵیەتییەکانــی ئــەو رەوتــە كــە لــە 

ــتێ. ــتیان پێدەبەس ــدا پش ــی خۆی ــتنی الیەنگران رێکخس

ــە رووداوی  ــردووە ل ــان ک ــۆ وەبەرهێن ــەدر کاری ب ــژەر، س ــدێ توێ ــی هەن ــە بۆچوون  ب

کوشــتنی قاســم ســولەیامنی و ئەبــو مەهــدی موهەندیســدا لەڕێــی ویســتی پڕکردنــەوەی 

بۆشــاییەکەوە، تاوەکــو خــۆی و رەوتەکــەی ببنــە پێشــەوای گشــت گرووپــە چەکدارەکانــی 

دیکــە و لــەو رێیــەوە بتوانێــت هاوکێشــەکانی عێراقــی شــیعە دابڕێژێتــەوە.

هــەر بۆیــە بــەم دواییــە لە شــاری قومی ئێــران بەمەبەســتی گونجاندنــی هەڵوێســتەکانیان 

شــەعبی  گرووپەکانــی حەشــدی  لەگــەڵ  عێــراق،  لــە  ئەمەریــکا  بوونــی  بەرامبــەر 

کۆبــووەوە و، جەختــی لــە بەردەوامبوونــی لــەم ئاراســتەیە لەڕێــی بــژارەی سیاســی نــەک 

ســەربازی کــرد )روانــدزی، 2020( و، بــۆ گفتوگــۆ لەســەر میکانیزمەکانــی دەرکردنــی 

ــی حەشــدی  ــەکان بنکەکان ــەوەی ئەمەریکایی ــراق دوای ئ ــە عێ ــەکان ل ــزە ئەمەریکایی هێ

ــۆر، 2019(. ــرد )مۆنیت ــان ک ــدا بۆردوم ــی عێراق ــو خاک ــە نێ شــەعبییان ل

ــێ لەســەر رۆڵ و  ــەر رەشــەبای ملمان ــە ب ــە هــەرزوو دەکەون ــەم جــۆرە پرۆژان ــەاڵم ئ ب

هەژمــوون و هەروەهــا ئایدیۆلۆژیــا ئاینــی و نیشــتامنییەکان. لەوبارەیــەوە بــەرەی ســەدر 
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دژبــەری حەشــدە و تاڕادەیەکــی زۆر لــە الیەنــی دیکــەی عێراقــی، وەک نەجــەف و 

بزووتنــەوەی ناڕەزایــی، نزیکــە. لەبــەر ئەمــە توانــای ســەدر بــۆ بەشــداریی ئــەم هێزانــە 

لــە تەبەننیکردنــی چەقــی نوێــی ئاراســتەکردنی ئــەو قورســاییەی چەقــی عێراقــی شــیعە 

نوێنەرایەتــی دەکات بــۆ بەرهەمهێنانــی دەوڵەتــی نیشــتامنی، تــا ئاســتێکی زۆر لــە 

دیاریکردنــی داهاتــووی دۆخــی عێراقــدا فاکتەرێکــی یەکاکــەرەوە دەبێت )ســاڵح، 2018(.

٣- رێچكەی حەشد
حەشــد دەیەوێــت لــە داڕشــتنی وێنــەی چەقــی عێراقــی شــیعەدا یاریکەرێکــی کاریگــەر 

بێــت. لــە یەکێــک لــە الیەنەکانیشــیدا، رێچكــەی حەشــد لەســەر دوورهێشــتنەوەی ئــەم 

ناوچەیــە لــە حیســاباتی ئیــدارەی ئەمەریــکا ســەبارەت بــە بیرۆکــەی باڵوکردنــەوەی بنکــە 

ســەربازییەکانی بنیاتــراوە. هەروەهــا کارکــردن بــۆ دابینکردنــی ئــەم بەرەیــە بەمەبەســتی 

بەرهەمهێنانــی جوگرافیایەکــی ســەربازیی روون لــە عێراقــدا، کــە ئــەم رێچكەیــە بەهــۆی 

ئــەو جوگرافیــا ســەربازییەوە باڵوبوونــەوەی ئــەو بنکانــە تێکبــدات و پاڵیــان پێــوە بنێــت 

ــە  ــا ب ــە تەنی ــن. ئەم ــی هێرشــی حەشــددا ب ــر رەحمەت ــە لەژێ ــە ک ــەرەو شــوێنانی دیک ب

هەڕەشــەکردن لــە گشــت پرۆژەیەکــی گریامنەیــی ئامادەیــی ســەربازیی ئەمەریــکا لــەم 

جوگرافیایــەدا ناوەســتێ، بەڵکــو هەڕەشــە لــە ئامادەیــی دیپلۆماسیشــی دەکات وەک ئــەو 

هێرشــانەی چەنــدان جــار کراونەتــە ســەر باڵیۆزخانەکەیــان لە بەغــدا و کونســوڵخانەکەیان 

لــە بــەرسە.

پــاش ئــەو هێرشــەی ئەمەریــکا کــە گرنگریــن فەرمانــدەی کاریگــەری لــە بڕیــاری ئەمنی و 

ســەربازیی حەشــددا کوشــت، حەشــد توانــی جەمــاوەری خــۆی لــە گرنگریــن مەڵبەنــدی 

ــەو  ــاو ئ ــە ن ــاوەری حەشــد چوون ــر جەم ــدات. دوات ــدا – جــۆش ب ــیعە – بەغ ــی ش چەق

کۆمەڵگەیــەی ناوچــەی ســەوز كــە باڵیۆزخانــەی ئەمەریــکای تێدایــە و دروشــمی دژ بــە 

ــەواوی  ــانەوەی ت ــەوە و داوای کش ــان گوت ــۆ ئەمەریکای ــەرگ ب ــکا و م ــدارەی ئەمەری ئی

هێزەکانــی ئەمەریکایــان لــە عێــراق کــرد )حەســەن، 2019(.

ــەو  ــواری ئ ــە ب ــت ل ــد دەژمێردرێ ــی حەش ــی گرنگ ــە بنکەیەک ــیعی ب ــی ش ــی عێراق چەق

ــد  ــن. حەشــد چەن ــدا پێکدێ ــەم بەشــە ســراتیژییەی عێراق ــە ســەربازییانەی ل گۆڕانکاریی

جارێــک بــە بەکارهێنانــی ســەکۆی مووشــەکهەڵدان بــۆ بەئامانجگرتنــی بەرژەوەندیەکانــی 
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ئەمەریــکا و کەنــداو تۆمەتبــار کــراوە کــە ئــەو مووشــەکانە لــە شــارێکی باشــووری 

عێراقــەوە هەڵدرابــوون. ئەمــەش مایــەی ورووژاندنــی پرســیاری زۆرە لەســەر میکانیزمــی 

مامەڵەکردنــی حەشــد لەگــەڵ ئــەم ناوچــە گرنگــەی عێــراق. چونکــە ئەگــەر حەشــد لــەو 

روانگەیــەوە مامەڵــە لەگــەڵ ئــەم ناوچەیــەدا بــکات کــە پێگەیەکــی جوگرافیایــی نزیکــە 

لــە واڵتانــی کەنــداو و بەتایبەتــی لــە ســعودیەوە، ئــەوە عێــراق و ئــەم چەقــە جوگرافییــە 

تووشــی کێشــەیەکی گــەورە دەکات ســەبارەت بــەو وێنەیــەی الی کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتی 

لەســەر ئــەم بەشــە گرنگــەی عێــراق و رۆڵــی دەســەاڵت لــە کۆنرۆڵکردنــی هەڵســوکەوتە 

ئەمنــی و ســەربازییەکانی ئــەم ناوچەیــە دەکێرشێــت و کاریگــەری لەســەر بایکۆتکردنــی 

ناوچەکــە لەالیــەن کۆمپانیــا وەبەرهێنــەکان دەبێــت، ئەمــەش بەڕادەیەکــی زۆر کار 

ــە چەقــی عێراقــی شــیعەدا،  ــا ل ــەک تەنی ــان ن ــی هاوواڵتی ــان و ئابووری ــە ســەر ژی دەکات

بگــرە لــە تــەواوی عێراقــدا.

مەترســیی بوونــی حەشــدی شــەعبی بــە بەشــێکی بنەڕەتیــی هــەر ملمانێیەکــی 

چاوەڕوانکــراوی نێــوان واشــنن و تــاران لەســەر خاکــی عێــراق تــا دێــت زیاتــر 

کەشــتییە  کــە  لــەوەی  کــرد  جەختــی  ئەمەریــکا  ئیــدارەی  بەمدواییــە  دەبێــت. 

ــەیەکی  ــەر هەڕەش ــۆ ه ــەوەی ب ــۆ ئ ــاردووە ب ــە ن ــۆ ناوچەک ــۆی ب ــی خ جەنگییەکان

بێــت.  ئامــادە  بــۆ ســەر بەرژەوەندییەکانــی ئەمەریــکا  ئێــران وهاوپەیامنەکانــی 

دەیانەوێــت  الیەنانــەی  ئــەو  بــۆ  منوونەیــی  گۆڕەپانــی  دەکاتــە  عێــراق  ئەمــە 

ــەعبی  ــدی ش ــت حەش ــاوەڕوان دەکرێ ــە چ ــەوە، بۆی ــەکا بکەن ــان ی ــەکانی خۆی کێش

وەک رێخۆشــکەر بــۆ ئــەم ســیناریۆیە لــە بەکارهێنانــی میکانیزمــی جۆشــدانی الوانــی 

شــیعە بــەردەوام ببێــت )گیگلیــۆ، 2019(.

عێــراق ئەمــڕۆ – بــە ســێ هەرێمــە تایفییەکەیــەوە – وەک تەختــەی شــەترەنجێک 

ــەر  ــەی لەس ــی گەم ــی و ئێران ــەری ئەمەریکای ــەردوو یاریک ــە ه ــاو ک ــە بەرچ دەکەوێت

ــی  ــی جوگرافیای ــی هەرێم ــۆ بەرهەمهێنان ــان کار ب ــەدا، هەریەکێکی ــەم گەمەی ــەن. ل دەک

خــۆی دەکات بــۆ ئــەوەی بیکاتــە ســەرچاوەیەک بــۆ پشــتیوانیی خــۆی لــە بەرهەمهێنانــی 

تۆڕێکــی فراوانــی هاوپەیامنــی هــاوکار بــۆ بەرگــری لــە بەرژەوەندییەکانــی. لەبــەر ئــەوە 

دەبینیــن لــە کاتێکــدا ئێــران پێیوایــە الیەنــی ئەمەریکایــی هەوڵــدەدات هــەردوو هەرێمی 

ــەڵ  ــز لەگ ــی بەهێ ــدەدات پێوەندییەک ــی خــۆی، هەوڵ ــە هاوپەیامن ــورد و ســوننە بکات ک
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ــە  ــە ک ــەرە جۆرییەی ــەو دژب ــد ئ ــەی حەش ــەو پێی ــکات ب ــت ب ــەعبیدا دروس ــدی ش حەش

دەتوانێــت گەمەکــە هاوســەنگ بــکات و رێگــری لــە پاشەکشــەی رۆڵــی ئێــران لــە 

ــە  ــی ئێران ــەی نیگەرانی ــەوەی مای ــکات. ئ ــە ب ــی دەرهاوێشــتەکانی دیمەنەک کۆنرۆڵکردن

لــەم گەمــە جیۆپۆلیتیکییــەی لــە عێراقــدا دژ بــە بەرژەوەندییەکانــی ئەمەریــکا دەیــکات، 

ــاری  ــەر گوت ــەوە لەهەمب ــەڕووی سیاســی و کۆمەڵگەیی ــە چەقــی عێراقــی شــیعە ل ئەوەی

ــاوە. ــی نەم ــەعبی بەیەکگرتووی ــدی ش حەش

هەندێــک جەخــت لــەوە دەکــەن حەشــدی شــەعبی لــەڕووی جوگرافیــاوە بــەو ناوچانــەی 

ملمانێــی عێراقــدا باڵوبووەتــەوە کــە قۆناخــی شــەڕی دژ بە داعــش نوێنەرایەتــی دەکردن. 

ــە  ــەدا ک ــەو ناوچەی ــەڵ ئ ــوێن لەگ ــی ش ــێوەییەکی گرنگ ــە هاوش ــردن ل ــەڵ جەختک لەگ

حەشــدی شــەعبی هەوڵــدەدات رەگ و ئامادەیــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و هەڵبژاردنــی 

تێــدا هەبێــت شانبەشــانی پرۆســەی کۆکردنــەوەی الیەنگــری زیاتــر لــە هەرێمی باشــووری 

عێــراق. حەشــدی شــەعبی لێــرەدا جەخــت لــە گوتــارە ئاینییەکــەی دەکات و لــە ســایەی 

ــتنی  ــەری پاراس ــۆی وەک فاکت ــدا، خ ــزە رادیکاڵەکان ــکراکانی هێ ــە ئاش ــی هەڕەش روونی

مــەزارە ئاینییــە پیرۆزەکانــی شــیعە پێشــاندەدات )ســمیت، 2019(.

ــیعە  ــزی ش ــدا هێ ــەن – لەنێویان ــگ ه ــی گرن ــی عێراقی ــک الیەن ــە هەندێ ــی ئاماژەی جێ

ــی  ــە کات ــەن، ل ــار دەک ــەک تۆمەتب ــی پرۆژەی ــە خاوەنداری ــەعبی ب ــدی ش ــەن - حەش ه

دەســتکردنی بــە کار لــە دەرەوەی چوارچێــوەی دەوڵەتــی عێــراق بەتایبەتــی لــە ناوچــە 

ــە  ــگ ل ــی گرن ــزی گەنج ــی هێ ــی دابینکردن ــەرچاوەیەکی گرنگ ــە س ــیعەکاندا، بوونەت ش

بنیاتــی دانیشــتووانی باشــووری عێــراق، کــە بەبــێ ئــەو هێــزە حەشــدی شــەعبی توانــای 

بەدەســتهێنانی ئــەو ژمــارە زۆرەی هێــزی ســەربازی نەدەبــوو، هەنــدێ لێکۆڵینــەوە بــاس 

لــە نزیکــەی 23000 چەکــداری حەشــدی شــەعبی لــە عێراقــدا دەکــەن )عەبــدو، 2019(.

ــی حەشــدی شــەعبی و هەڵوەشــاندنی  ــۆ ئاوارتەکردن ــکا ب ــدارەی ئەمەری لەمــڕووەوە، ئی

پێوەنــدی بــە چەقــی عێراقــی شــیعەوە هەوڵــی قایلکردنــی عێراقییــەکان دەدات بــەوەی 

هــەر ملمانێیــەک لەنێــوان واشــنن و بەغــدا هەڵگیرســێت ئەنجامەکــەی لــە بەرژەوەنــدی 

بەغــدا دەبێــت، بــەو پێیــەی ســەربەخۆیی بڕیاری عێــراق بەهێــز دەکات. بــەاڵم پێدەچێت 

ئــەم بۆچوونــە هەوڵــی بــازدان بەســەر بیرۆکــەی قەبــارەی دوژمنایەتیــی پێکهاتــەی شــیعە 

بــۆ مێــژووی پێوەندییەکانــی ئەمەریــکا لەگەڵیانــدا پشــتگوێ بخــات کــە بێمتامنەیــی بــە 
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ــە  ــە سیاسەتیشــەوە - درووســتکردووە و شــیعەی ل ــە گــەل و ب ــی - ب ــی ئەمەریکای الیەن

ــە  ــێکیان، ک ــت بەش ــاوەڕوان دەکرێ ــە چ ــکردووە، چونک ــە دابەش ــەم بۆچوون ــەر ئ بەرامب

کــەم نیــن، لــە کاتــی هەڵگیرســانی ئــەو ناکۆکییــەدا پشــتیوانیی حەشــدی شــەعبی بکــەن.

حەشــدی شــەعبی لــە شــەڕەکانی رزگارکردنــی عێــراق لــە هەژموونــی داعــش قوربانیــی 

ــە دوورخســتنەوەی  ــی حەشــدی شــەعبی ل ــە کاتــی باســکردنی رۆڵ زۆری دا، ئەمەیــش ل

ــەدا  ــە ناوچەک ــاوی وەک داعــش ل ــی بەدن ــەی دروســتبوونی دەوڵەتێکــی رادیکاڵ دێوەزم

ناکرێــت نادیــدە بکرێــت. لــە بەرامبــەردا و لــە کاتــی باســکردنی رۆڵی حەشــدی شــەعبیدا، 

ئــەم راســتییە رێچكــەی حەشــدی شــەعبی ســەبارەت بــە دەوڵــەت و جوگرافیــای شــیعە 

ــەعبی و  ــدی ش ــی حەش ــڕوای جیۆپۆلیتیکی ــینی ب ــۆ ناس ــدان ب ــە هەوڵ ــەوە. بۆی رەتناکات

رەخنگرتــن لێــی دژبــەری داننــان بــە قوربانیدانــی ئــەو لــەو شــەڕەدا نییــە.

ــەعبی –  ــدی ش ــی حەش ــی گۆڕان ــە چۆنیەت ــە ل ــەدا بریتیی ــەم قۆناخ ــگ ل ــیاری گرن پرس

ــدار  ــە 120 هــەزار چەک ــی خــۆی ل ــارەی چەکدارەکان ــن ژم ــدێ ســەرچاوە دەڵێ ــە هەن ک

ــە  ــر ل ــەک رێگ ــراق ن ــی عێ ــتیوانیی دەوڵەت ــەرەکیی پش ــەرچاوەیەکی س ــۆ س دەدات – ب

ــەکردن  ــەی قس ــە مای ــیارە دەبێت ــەم پرس ــی ئ ــە. وەاڵم ــەم دەوڵەت ــانەوە و کاری ئ هەڵس

لەســەر میکانیزمەکانــی بەکارهێنانــی حەشــدی شــەعبی لەنــاو بنیاتــی فەرمیــی دەوڵەتــی 

ــەی  ــە ناوچ ــەت ل ــکات، بەتایب ــز ب ــی بەهێ ــی لەرزۆک ــە ئاسایش ــێوەیەک ک ــدا بەش عێراق

ــۆ  ــرس ب ــەی ت ــە مای ــە ببێت ــەوەی ئەم ــێ ئ ــی ســوننەدا )ســاڵح، 2019( بەب ــی عێراق چەق

ــەوە. ــەکان بگەڕێنێت ــە تایفیی ــەرلەنوێ گرژیی ــە و س ــەم ناوچەی ــتووانی ئ دانیش

گەلــێ الیەنــی عێراقــی مەترســیی راســتەقینەیان لــەوە هەیە حەشــدی شــەعبی وردە وردە 

ــە بەرژەوەنــدی دەوڵەتــی  ــر لــەوەی ل بــەرەو بــوون بــە هاوپەیامنــی ئێــران بچێــت زیات

عێــراق کار بــکات، لەبــەر ئەمــە رەنگــە ببێتــە منوونەیەکــی هاوشــێوەی پاســدارانی ئێــران 

ــی حەشــدی شــەعبی، وەک  ــدە بااڵکان ــان. ئەمــەش تۆمەتێکــە فەرمان ــاڵی لبن ــان حزبوڵ ی

هــادی عامــری، رەتــی دەکەنــەوە.

ــدا  ــە بنەماکانی ــە یەکــێ ل ــەوەی رێچكــەی حەشــد – ل ــە جەخــت دەکــەن ل ــەو الیەنان ئ

ــدا  ــان تێ ــە ســەربازییەکانی ئەمەریکای ــەی بنک ــەو ناوچان ــەرەو ئ – لەســەر هەڵکشــان ب

هەیــە لــە رۆژئــاوای عێــراق و نزیــک ســنووری نێــوان عێــراق و ســووریا بنیــات نــراوە و، 

ــە  ــک ک ــە تەوەرێ ــە دەکات ــەم ناوچەی ــە و ئ ــش هــۆکاری جیۆسیاســیی خــۆی هەی ئەمەی
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تیایــدا حەشــدی شــەعبی رۆڵــی کاریگــەر لــە دەستنیشــانکردنی داهاتــووی ســەقامگیری و 

ــت. ئاسایشــی کۆمەڵگــەدا بگێڕێ

ــە  ــاران ک ــی لەگــەڵ ت ــەرهەڵدانی ناکۆک ــە س ــە ل ــی زۆری هەی ــنن ترس ــش واش بەمەی

رەنگــە پــاڵ بــە حەشــدی شــەعبییەوە بنێــت بــۆ ئــەوەی کار لــە بەرژەوەنــدی ســراتیژیی 

خــۆی لەگــەڵ ئێرانــدا بــکات، بەمــەش بنکــە ســەربازییەکانی ئەمەریــکا دەکەونــە 

ــک  ــن هەندێ ــە دەبینی ــەعبی. بۆی ــدی ش ــەکیی حەش ــتەمی مووش ــی سیس ــر رەحمەت ژێ

ــان  ــت ی ــەت بێ ــدی شــەعبی خــۆی دەوڵ ــەوەی حەش ــە ل ــتەقینەیان هەی ــیی راس مەترس

ــە  ــای هەی ــت ، چونکــە توان ــوودا رێگربێ ــە داهات ــەت ل ــی دەوڵ ــە رۆڵ ــەوە ل ــەالی کەم ب

ببێتــە کێبەڕکێکارێکــی گرنگــی ئابــووری و سیاســی بــۆ رۆڵــی دەوڵــەت )ئینگاڵنــد، 2018(.

ــەم  ــە ئ ــت ک ــە بێ ــەو هۆکاران ــەردەوام دژی ئ ــەف ب ــی نەج ــرد مەرجەعیەت ــە وایک ئەم

ئاراســتەیە بەرهــەم دەهێنــن و، رەوتــی ســەدریش لەمــەدا پشــتیوانی بووە. هــەر ئەمەیش 

فاکتەرێکــی پاڵەپەســتۆ و کاریگــەری نێــوان ئــەم ســێ هێــزە بــووە لــە بابەتــی هەڵبژاردنی 

ســەرۆکوەزیران و بەرهەمهێنانــی حکوومەتێــک بەپێــی پێوەرگەلێــک کــە پێوەندیی زۆریان 

بــە دەستنیشــانکردنی داهاتــووی کارلێکەکانــی نێــوان دەوڵــەت و حەشــدی شــەعبییەوە 

هەیــە. گشــت ئەمانــە چەقــی عێراقــی شــیعە دەکەنــە ســەرچاوەیەکی گرنگــی پشــتیوانیی 

هەڵوێســت و بۆچوونەکانــی لەڕێــی ئــەو قورســاییە سیاســییەوەی لــە پەرلەمــان هەیەتــی 

و دەرەنجامــی راســتەوخۆی پرۆســەی هەڵبژاردنــە.

خاڵێکــی دیکــەی ناکۆکــی لەنێــوان ئــەم الیەنانــەدا خــۆی لــە دیدگایــان بــۆ ئەرکــی چەقــی 

عێراقــی شــیعە دەنوێنــێ،  حەشــد بــە بڕوابــوون بــە پێناســی نێونەتەوەیــی شــیعەگەرایی، 

تۆمەتبــارە بــەوەی ئــەم ناوچــە جوگرافییــە لــە پرۆژەیەکــدا کــورت دەکاتــەوە کــە بــە هیــچ 

شــێوەیەک لەگــەڵ ویســتی دەوڵەتــی عێــراق یەکناگرێتــەوە، ئەمــەش دژبــەری رێچكــەی 

سیســتانی – ســەدرە کــە لــە هەوڵــی هێشــتنەوەی ئــەم چەقــەدان لەنێــو رەوتــی کارلێکــە 

فەرمییەکانــی دەوڵەتــی عێراقــدا.

٤- رێچكەی ناڕەزایی
ئــەو بزووتنــەوەی ناڕەزاییــەی بەمدواییــە لــە عێــراق دەركــەوت - کــە نــاوی بزووتنــەوەی 

ــەاڵتە  ــە دەس ــی دژ ب ــەوەی کۆمەاڵیەتی ــن بزووتن ــرا – گرنگری ــێ ن ــی ل ــی ترشین ناڕەزای
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دۆخی سیاسەتی شیعی لە عێراق

ــی  ــی گرنگ ــەم رووداوە کاریگەری ــت ئ ــش دەکرێ ــاش 2003 دا. چاوەڕوانی ــی پ ــە عێراق ل

لــە رسوشــتی کارلێکــە سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و هەڵبژاردنەکانــی چەقــی عێراقــی شــیعەدا 

هەبێــت، چونکــە ئــەم یاریکــەرە بــووە خــاوەن ئامادەیــی کاریگــەر و روولەزیادبــوو لــە 

گۆڕەپانــی عێراقیــدا، بەتایبــەت کــە وای لێهــات حــەز لــە ســەپاندنی گوتــەی خــۆی– بــە 

ــی  ــی هەڵبژاردن ــەر دیمەن ــە – بەس ــی دیک ــەڵ ئەوان ــن لەگ ــداری و هاوپەیامنیگرت بەش

ــکات. حکوومــەت و سیســتمی سیاســیدا ب

ناڕەزاییــەکان بەخێرایــی لــە زۆر شــاری باشــووری عێراقــدا باڵوبوونــەوە )بڕوانــە نەخشــەی 

ژمــارە 3( لەبــەر ئــەوەی تەبەننــی کۆمەڵــە دروشــمێکیان کــرد و جەختیــان لــە رەخنەگرتــن 

لــە گەندەڵیــی دەســەاڵت و پاشەکشــەی خزمەتگوزارییــەکان دەکــرد. جگە لــە رەخنەگرتنی 

ــارەگای گرووپەکانــی حەشــدی  ــە عێراقــدا و بەئامانجگرتنــی ب ــە رۆڵــی ئێــران ل ئاشــکرا ل

شــەعبی لــە شــارەکانی نارسییــە و بــەرسە و میســان. ئەمــەش خاڵێکــی وەرچەرخانــی لــە 

ئاشــتی و ئاسایشــی کۆمەڵگەیــی لــە چەقــی عێراقــی شــیعەدا پێکهێنــا )لیتلــی، 2019(.

ــوان  ــەرزی نێ ــی ب ــی گرژییەک ــە دۆخ ــراق ل ــووری عێ ــەدا باش ــەو رووداوان ــی ئ ــە کات ل

ــەعبی(،  ــدی ش ــی و حەش ــەوەی ناڕەزای ــراوی بزووتن ــوو )بەدیاریک ــەدا ب ــەم دوو الیەن ئ

کــە ســەملێنەری ئەوەیــە شــەبەنگێکی فراوانــی الوانــی ئــەو ناوچانــە چــی دیکــە بڕوایــان 

بــەو دیدگــە نەریتییانــە نەمــاوە کــە چاوگــی گرنگــی بنیاتنانــی پێگــەی سیاســیی زۆر لــە 

هێــزەکان بــوون، هــەر ئەمــەش بزووتنــەوەی ناڕەزایــی دەکاتــە خــاوەن توانــای بــوون بــە 

فاکتەرێکــی کاریگــەر لــە جوگرافیــای سیاســیی باشــووری عێــراق و، چــاوەڕوان دەکرێــت 

ــوودا زیاترهەڵبکشــێت. ــە داهات ــە ل ــەم بزووتنەوەی ئ

بــارەگای  ئاراســتەی  ناڕەزایــی  بزووتنــەوەی  کاری  زۆر  دەکرێــت  تێبینــی  هەروەهــا 

ــێنن.  ــدا دەناس ــە عێراق ــران ل ــی ئێ ــان وەک هاوپەیامن ــە خۆی ــن ک ــی ب ــی سیاس حزبانێک

ئەمەیــش ئاماژەیــە بــۆ گۆڕانــی گرنــگ لــە میزاجــی گەلــی عێراقــی شــیعەدا بەشــێوەیەکی 

ــا و  ــەڕووی جوگرافی ــوو ل ــە رۆژان پێیواب ــک ل ــەی رۆژێ ــە ئێرانیی ــەو منوون ــەی ئ پێچەوان

ــەوە. ــراق دەمێنێت ــیعەی عێ ــەی ش ــە پێکهات ــی ل ــە نزیک ــەر ب ــاوەڕەوە ه بیروب

رەوتــی بزووتنــەوەی ناڕەزایــی پێشــکەوتنی گرنگــی بەخــۆوە دی و، بــەرەو شــارە ئاینییــە 

ــەوەی  ــاش ئ ــا پ ــەال – هەڵکش ــەف و کەرب ــیعە – نەج ــی ش ــی عێراق ــی چەق پیرۆزەکان

ــاڕازی و  ــی ن ــەوەی خەڵک ــەی کۆبوون ــە بنک ــارانەدا بوون ــەو ش ــازادی ل ــی ئ گۆڕەپانەکان
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ســیمبوڵی کاریگــەر لــە دیاریکردنــی داهاتــووی مامەڵەکــردن لەگــەڵ سیاســەتی عێراقیــدا. 

خۆپێشــاندەران داوایــان لــە الیەنــی ئێرانــی و هاوپەیامنەکانــی لــە عێــراق دەکــرد 

گۆڕانــکاری لــە ئاراســتەی سیاســەت و پێوەندییەکانیــان لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق بکــەن. 

ئەمەیــش ئــەو بیرۆکەیــە پووچــەڵ دەکاتــەوە کــە میدیــای عەرەبــی و کەنداو بانگەشــەیان 

بــۆ دەکــرد گوایــە چەقــی عێراقــی شــیعە گۆڕەپانێکــی رەهــای هەژموونــی ئێرانــە )فرانس، 

.)2019

بزووتنــەوەی ناڕەزایــی بــڕوای وایــە باشــووری عێــراق ســەرچاوەی ســەرەکی پشــتیوانیی 

شــەرعیەتی حوکمڕانیــی هێــزە شــیعەکانە و- کاتی هاتــووە لەڕێی راگرتنی پشــتیوانیکردنی 

و کارکــردن بــۆ بەرهەمهێنانــی گۆڕانێکــی فــراوان لــە رسوشــتی دەوڵەتــی عێــراق، کۆتایــی 

ــۆ  ــراق ب ــی باشــووری عێ ــای گۆڕین ــە وات ــت. ب ــی دەســەاڵتدار بهێرێ ــی چین ــە گەندەڵی ب

ســەرچاوەیەکی نوێــی چاکســازیی سیســتمی سیاســی. لەبــەر ئەمــە هەندێــک چاوەڕوانــن 

بەردەوامیــی ئــەم تووڕەییــە ببێتــە هــۆی بەرهەمهێنانــی هاوکێشــەیەکی نوێــی سیاســی 

لــە عێراقــدا )کەنینگهــام، 2019(.

ــە  ــوون – ک ــژی چ ــەکان رووە و توندوتی ــدا ناڕەزایی ــی دوایی ــە قۆناخەکان ــدە ل هەرچەن

بەڕادەیەکــی بەرفــراوان ســەرکۆنە کــراوە – بــەاڵم ئەمــە رەتیناکاتــەوە کــە بزووتنــەوەی 

ناڕەزایــی بووەتــە ســەرچاوەیەکی نیگەرانــی بــۆ  ئــەو هێــزە سیاســییە نەریتییانــەی 

ــر  ــەباح، 2019( و، دوات ــەپاندبوو )س ــیعەدا س ــی ش ــی عێراق ــە چەق ــان ل ــودی خۆی وج

ــە دەستلەکارکێشــانەوەی عــادل عەبدوملەهــدی  بــووە مایــەی دەرەنجامــی گرنــگ، لەوان

و کارکــردن بــۆ هەڵبژاردنــی پێشــوەخت، بەتایبەتــی دوای ئــەوەی بزووتنــەوەی ناڕەزایــی 

و داوا رەواکانــی و چاالکییــە جۆراوجۆرەکانــی پشــتگیرییەکی گــەورەی مەرجەعیەتــی 

ــتهێنا. ــان بەدەس نەجەفی

ئاشــکرایە بزووتنــەوەی ناڕەزایــی پەیامێکــی روون ئاراســتەی چینــی سیاســی دەکات 

– بەگشــتی نــەک تەنیــا شــیعەکان – نێوەڕۆکەکــەی دەڵێــت دانیشــتووانی چەقــی 

عێراقــی شــیعە چــی دیکــە تــاران و هاوپەیامنەکانــی بــە ســەرچاوەی بەرهەمێنانــی 

ئــەو داهاتــووە نازانــن کــە الوانــی شــارەکانی باشــوور خەونــی پێــوە دەبینــن، هەروەهــا 

ئامــاژە دەکات بــۆ ئــەوەی ناڕازییــەکان دوور لــە پێوەندیــی ئاینزایــی لەگــەڵ ئێرانــدا کار 

لەســەر بزووتنەوەکەیــان دەکــەن و جەخــت لــە رەتکردنــەوەی هەمــوو دەســتوەردانێکی 
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ــم، 2019(. ــەن )ئیرباهی ــاری واڵت دەک ــە کاروب ــران ل ــان ئێ ــکا ی ــی ئەمەری دەرەکی

ناڕەزایــان بــەم هەوڵەیــان دەیانەوێــت بیســەملێنن کــە بزووتنەوەکەیــان بزووتنەوەیەکــی 

جیاکــەرەوەی  نیشــانەی  شــیعەیەی  پێناســە  لــەو  دوورە  و  ناتایفییــە  چاکســازیی 

بزووتنەوەکانــی ناڕەزایــی ســاڵی 1979ی ئێــران و ئەوانەیشــی لــە چەقــی عێراقــی شــیعە 

لــە 1991دا روویــان دا، بۆیــەش ئەمــڕۆ دژی ناســاندنێتی وەک بزووتنەوەیــەک کــە هەوڵی 

ــەممەری، 2019(. ــران دەدات )ئەلش ــەی ئێ ــاییکردنەوەی منوون الس

ــەوەی  ــی بزووتن ــەن داواکارییەکان ــی دەک ــژەران تێبین ــە توێ ــەدا، زۆر ل ــەم چوارچێوەی ل

ــە  ــان ب ــەوە ی ــەڕووی تایەفەگەریی ــیعە ل ــەی ش ــە پێکهات ــوون ب ــی پەیوەســت نەب ناڕەزای

ــەکان  ــت عێراقیی ــۆ گش ــوون ب ــتی ب ــی گش ــو داواکاری ــیعەوە، بەڵک ــی ش ــی عێراق چەق

و لەپێنــاو چاکســازی لــە دەوڵــەت و سیســتەمی سیاســی، ئەمەیــش دەتوانێــت لــە 

زیندووکردنــەوەی پێناســی نیشــتامنیی – عێراقــی دوور لــە دەســتوەردانی دەرەکــی 

بەشــدار بێــت )ئەلجەزیــرە، 2019(.

لەئەنجامــدا دەشــێت بگوترێــت بزووتنــەوەی ناڕەزایــی – ســەرباری هەمــوو ئــەو 

رەخنانــەی ئاراســتەی کــراون – هێشــتا گــرەو لەســەر روودانــی گۆڕانــکاری لــە هەڵوێســتی 

ــی  ــاش تۆمەتبارکردن ــەش پ ــتیوانیکردنی دەکات – ئەم ــتەی پش ــە ئاراس ــەدر ب ــی س رەوت

کاڵوشــینەکانی ســەر بــە رەوتەکــە بــە هێرشــکردنە ســەر خۆپێشــاندەران و دواتــر 

راگرتنــی کاری ئــەو گرووپــە بــە فەرمانــی موقتــەدا ســەدر – تاوەکــو ئاوێتــەی پشــتیوانیی 

نەجــەف ببێــت و بەیەکــەوە بــن بــە ســەرچاوەیەکی گرنگــی بەرهەمهێنانــی هاوســەنگیی 

نوێــی هێــز لــە چەقــی عێراقــی شــیعە کــە لــە داهاتــوودا کاریگــەری لەســەر ئەنجامــی 

هەڵبژاردنــەکان و پێکهێنانــی حکوومــەت و چاکســازی لــە سیســتەمی دەوڵــەت دادەنێــت.

سێیەم: شارەکانی ملمالنێ لە چەقی عێراقی شیعەدا

چەقــی عێراقــی شــیعە بــە کۆمەڵــە شــارێکی ســەرەکی جیــا دەکرێتــەوە کــە بــە 

ــە دادەنرێــن. ئــەم شــارانە مۆرکێکــی سیاســیی  ئاراســتەکەری رووداوەکانــی ئــەم ناوچەی

دیاریکراویــان نییــە بەهۆیــەوە بدرێنــە پــاڵ الیەنێکــی سیاســیی دیاریکــراو، لەبــەر ئــەوەی 

تێکهەڵکێشــییەکی گــەورە لــە پانتایــی هەژموونــی هێــزە سیاســییەکانی ئەوێــدا هەیــە كــە 
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بەهۆیــەوە داڕشــتنی نەخشــەکانی هەڵبــژاردن بــۆ هێــزە کاراکان لــە داڕشــتنی دیمەنــی 

ــەختە. ــی س رووداوەکان کارێک

بــۆ منوونــە کاتێــک هێزێکــی سیاســی لــە ئەنجوومەنــی پارێــزگای یەکێــک لــەو شــارەکاندا 

زاڵ دەبێــت، دەبینیــن هێــزی دیکە هەن بەســەر شــەقامدا زاڵن و قســە و قورســایی خۆیان 

دەســەپێنن و رەنگــە دواتــر رسوشــتی هاوپەیامنییــە سیاســییەکانی حوکمڕانیــی شــارەکە 

بگــۆڕن. بۆیــە لــەم دۆخــەدا باشــرە پەنــا بربێتــە بــەر دەستنیشــانکردنی ملمانێــکان لــەو 

شــارانەدا )بەغــدا، بــەرسە، نەجــەف، زیقــار(.

بۆمــان  عێــراق،  جیاجیاکانــی  پارێــزگا  دانیشــتووانی  خەماڵندنەکانــی  بەگوێــرەی 

ــان  ــییەکانی پەرلەمانی ــەدی کورس ــە س ــراق 59 ل ــووری عێ ــارەکانی باش ــت ش دەردەکەوێ

بەردەکەوێــت - دەکاتــە 194 کورســی لــە کــۆی 329 کورســی - بــەاڵم ئەمــە رەتیناکاتــەوە 

ــە. بەپێــی  ــە کورســییەکاندا نیی کــە شــاری تێکــەاڵو نیــن و الیەنەکانــی دیکــە پشــکیان ل

کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردنــەکان، شــاری بەغــدا لــە پێشــەوەی ئــەم 

شــارانەیە بــە 71 کورســی و، بــەرسە دووەمــە بــە 25 و، زیقــار ســێیەمە بــە 19 کورســی. 

ئەمــە پۆلێنکردنێکــی گرنگــە و قەبــارەی کێبڕکێــی راســتەقینەمان لــەم ســێ شــارەدا 

ــن ناوچــەی  ــن گرنگری ــوەرە – بڵێی ــەم پێ ــرەی ئ ــە دەشــێت – بەگوێ ــۆ دەردەخــات، ک ب

ــە. ــیعی هەی ــی ش ــەواوی عێراق ــەر ت ــان لەس ــینن و کاریگەریی شارنش

ئەنجامەکانــی دواییــن هەڵبــژاردن لــە 2018، پێشــانی دەدەن کــە هاوپەیامنیــی ســائیرون 

– هاوپەیامنییەکــی هەڵبژاردنــی نێــوان رەوتــی ســەدر و رەوتــی مەدەنیــی تــا ئاســتێکی 

زۆر پەیوەســت بــە بزووتنــەوەی ناڕەزایــی – لــە بەغــدا زۆرتریــن کورســیی بەدەســتهێناوە، 

ــارەی  ــن ژم ــەرسە زۆرتری ــە ب ــد ل ــە حەش ــەر ب ــی س ــی فەتح ــی و، هاوپەیامنی 17 کورس

کورســیی بەدەســتهێناوە كــە ٦ کورســین، لــە زیقــار ســائیرون زۆرتریــن ژمــارەی کورســیی 

ــە ژمــارەی  ــەم هاوکێشــەیە پێشــامنان دەدات کــە جیاوازییەکــی کــەم ل بەدەســتهێناوە. ئ

کورســییەکانی ســائیرون و فەتــح لــە بەســڕە و زیقــار هەیــە كــە نزیکــەی یــەک کورســییە.

ــی –  ــی کۆمەاڵیەت ــەر گۆڕەپان ــراوان لەس ــی بەرف ــە کێبڕکێیەک ــکرای دەکات ک ــە ئاش ئەم

هەڵبــژاردن لــە نێــوان ئــەم هێزانــە لــە شــارە ســەرەکییەکاندا هەیــە و خــۆی بــە شــێواز 

ــە بەگشــتی  ــت ئەم ــش دەکرێ ــت. چاوەڕوانی ــاری جۆراوجــۆر دەنوێنێ ــزم و گوت و میکانی

هاوکێشــەی نوێــی هەڵبــژاردن لــە قۆناخــی داهاتــوودا بەرهــەم بهێنێــت. ئەمــەش لەگــەڵ 
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چەمکــی ملمانێــی نێــوان رێچكــە جیاوازەکانــی شــیعە بەرامبــەر بــەم ناوچــە جوگرافییــە 

گرنگــە هاوشــان دەبێــت و، بێگومــان لــە بەرهەمهێنانــی تایبەمتەندییەکــی روونــری 

هەڵبــژاردن لــە شــارە ســەرەکییەکانی باشــووری عێــراق بەشــدار دەبێــت، بەتایبــەت ئەگەر 

ــەالی  ــراوە ب ــتێکی زۆر چاوەڕوانک ــا ئاس ــە ت ــت – ک ــەورە پێکبهێرێ ــی گ هاوپەیامنییەک

ــەی  ــەو رێچكــە ســەرەکییە ناوەندگیران ــز و کەســایەتیی گونجــاو لەگــەڵ ئ ئێمــەوە – هێ

جەخــت لــە گوتــاری دەوڵــەت و پێناســی نیشــتامنی و دادوەریــی کۆمەاڵیەتــی دەکــەن، 

لەخــۆ بگرێــت.

ــدا –  ــەی بەغ ــە سێگۆش ــەوەر ل ــتا دوو ت ــا ئێس ــن ت ــێت بڵێی ــەدا، دەش ــەم چوارچێوەی ل

ــەم دەکات  ــەوەری یەک ــی ت ــائیروون نوێنەرایەتی ــەن، س ــێ دەک ــاردا ملمان ــەرسە – زیق ب

ــدی  ــدەدات پێوەن ــەم هەوڵ ــەوەری یەک ــە. ت ــی فەتح ــەری هاوپەیامنی ــەرەی دژب ــە ب و ل

نەریتیــی خــۆی لەگــەڵ رەوتــی مەدەنــی بەهێزتــر بــکات و زیاتــر لــە رەوتــی بزووتنــەوەی 

ناڕەزایــی نزیــک ببێتــەوە، لــە کاتێکــدا حەشــد لــە قۆناخــی دابەشــبوون بەســەر حەشــدی 

ــی زۆری لەســەر پێگــەی  ــەش کاریگەری ــت و ئەم ــدا دەبێ مەرجەعــی و حەشــدی وەالئی

ــی  ــانکردنی پێناس ــواری دەستنیش ــە ب ــدا ل ــەڵ ئەوەیش ــت. لەگ ــەو دەبێ ــی ئ هەڵبژاردن

هەڵبژادنــی شــارەکان بابەتەکــە بەبــێ هەڵوێســتی ناڕاشــکاوی نەجــەف یــەکا نابێتــەوە. 

پشــتیوانیی ئاکارییانــەی نەجــەف بــۆ بزووتنــەوەی ناڕەزایــی – وەک چــاوەڕوان دەکرێــت 

ــر  ــی زیات ــتهێنانی دەنگ ــۆ بەدەس ــائیروونەوە ب ــەن س ــراوان لەالی ــێوەیەکی بەرف ــە ش - ب

ــە  ــوێن ل ــانی ش ــەڵ هەڵکش ــە لەگ ــراوە ئەم ــە چاوەڕوانک ــی ک ــرێ، بەتایبەت بەکاردەهێ

رسووشــتی هاوپەیامنیــی ســائیرووندا بــەرەو حەشــدی مەرجەعــی هاوشــان بێــت. هەمــوو 

ئەمانــە دەبنــە مایــەی تەنگــژەی راســتەقینە بــۆ الیەنەکانــی دیکــە – حەشــد بــە ئاســانی 

ــەرچاوەیەکی  ــە س ــارانە دەکات ــەو ش ــش ئ ــت. ئەمەی ــووڵ ناکرێ ــێ قب ــان پ ــەم دۆخەی ئ

ــەی  ــت هاوکێش ــیعە. پێدەچێ ــی ش ــی عێراق ــتەی چەق ــانکردنی ئاراس ــی دەستنیش گرنگ

یەکــەم نزیکــر بێــت لــە بەرهەمهێنانــی جــۆرە ســەقامگیرییەکی سیاســیی رێژەیــی و رێگە 

ــزی پێشــەوەی  ــە ری ــوێ ب ــژاردن و گەیشــتنی کەســایەتیی ن ــی ئاراســتەی هەڵب ــە گۆڕان ب

ــدات. دیمەنەکــە ب

ــای ئــەو حکوومەتــەی ســەرۆکوەزیرانێکی  ــە ســەر توان ــە کار دەکات ــەم رێچکان ســازانی ئ

شــیعە بەڕێــوەی دەبــات بــۆ گرتنەبــەری رێگایــەک خواســتی جەمــاوەر بــەدی بهێنێــت. 
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ئەمەیــش لــە ئاکامــدا دەبێتــە مایــەی هەژمارکردنــی ئــەو ســەرۆکی حکوومەتــە لەســەر 

یەکێــک لــە الیەنەکانــی ئــەو رێچکانــەی ئامادەییــان لــە چەقــی عێراقــی شــیعەدا 

ــەدا دەرکــەوت، حکوومــەت  ــە دیــدی ئــەم ســەنتەری هێزان ــە، هــەر کــە ناکۆکــی ل هەی

بــەرەو لەدەســتدانی هاوســەنگی دەچێــت و دواتــر بــەرەو داڕمــان دەڕوات. ئەمــە 

ــا ئەمــڕۆ روویــداوە و، بووەتــە هــۆکاری  لەگــەڵ زۆربــەی حکوومەتەکانــی پــاش 2006 ت

ــن  ــە رێکنەکەوت ــەورەی ل ــی گ ــادل عەبدملەهــدی و، رۆڵ ــەی ع ــی حکوومەتەک رووخاندن

ــوو. ــە شــەش مانگــدا هەب ــر ل ــاوەی زیات ــە م ــۆی ل ــەک ب لەســەر جێگرەوەی

کاتێــک پــاش هەڵبــژاردن دیــدگای ســائیروون و فەتحــی ســەر بــە حەشــد نزیــک بوونــەوە، 

ــیان  ــە شڵۆقەکەش ــە هاوپەیامنیی ــات، ک ــدی بەرهەمه ــادل عەبدوملەه ــەی ع حکوومەتەک

هەڵوەشــا، حکوومەتەکــە زیانــی بەرکــەوت. هاوپەیامنیــی ســائیروون هەســتی بــە 

هەڵبژاردنــی  دژی  فەتــح  هاوپەیامنیــی  ســەرەتا  کاتێــک  کــرد  نائومێــدی  جۆرێــک 

ــامن  ــدی هاوپەیامنی ــی: “چی ــەدا ســەدر گوت ــە موقت ــد، بۆی پێشــوەخت هەڵوێســتی نوان

لەگــەڵ فەتــح بــەردەوام نابێــت... بەردەوامیــی ئــەم حکوومەتــەی ئێســتا و پشــتیوانەکانی 

لــە هەمــان ئــەو رێچكەیــە، عێــراق لــە هەمــان دۆخ و کێشــەدا دەهێڵێتــەوە کــە ســووریا 

ــەر  ــە بەرامب ــدزی، 2019(. ل ــی” )روان ــدا بەدەســتیانەوە نااڵندوویەت ــەم ســااڵنەی دوایی ل

ئەمــەدا ئێــران ئامۆژگارییەکــی گرنگــی پێشکەشــی عێــراق کــرد کاتێــک عەلــی خامنەیــی 

رابــەری بــااڵی ئێــران گوتــی: “زیانــی گــەورە کــە ئەمەریــکای دوژمــن دەتوانێــت بــە هــەر 

واڵتێکــی بگەیەنێــت، لەڕێــی تێکدانــی ئاسایشــی ئــەو واڵتــەوە دەبێــت” )تیڤــی، 2019(.

ئــەو لێــرەدا ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکات کــە دۆخــی ئاسایشــی واڵتانــی وەک عێــراق و لوبنــان 

ــاڵ،  ــەعبی و حزبوڵ ــدی ش ــەوە، حەش ــی تاران ــەربازیی هاوپەیامنان ــی س ــە رۆڵ ــدە ب بەن

ناکرێــت بــە هیــچ شــێوەیەک بــاز بەســەر ئــەم هاوکێشــەیەدا بدرێــت. لێــرەدا پێویســتە 

بەغــدای پێــش 2017 بخەینــەوە بیــری خۆمــان، کاتێــک رۆژانــە هەندێكجــار پێنــج 

تەقینــەوەی تیرۆریســتانە روویانــدەدا. بۆیــە هەندێــک جەخــت دەکــەن لــەوەی حەشــد 

رۆڵــی بــااڵی لــە گۆڕینــی دیمەنــی ئاسایشــی پایتەخــت لــە پــاش 2017 هەبــووە. بــەاڵم 

ئــەو کێشــە راســتەقینەیەی هێشــتا لــە هەمــووان دیــارە، ئەوەیــە کــە تــا چەنــدە حەشــد 

دەخوازێــت ئــەم الیەنــە باشــەی خــۆی، لەڕێــی تێکەڵبوونــی بێمــەرج بــە دەوڵــەت بەهێــز 

بــکات و نەبێتــە دژبــەری دەوڵــەت.
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لــە کۆتاییــدا دەشــێت لەڕێــی ئەمــەی پێشــر باســامن کــرد، بگەینــە ئــەو دەرەنجامــەی كــە 

دەڵێــت نزیکبوونــەوەی دیدگــەی نەجــەف و رەوتــی ســەدر و بزووتنــەوەی نــاڕازی لەمــەڕ 

هەنــدێ بابــەت کە دەبنــە مایەی هێورکردنەوەی شــەقام – لەوانە هەڵبژاردنی پێشــوەخت 

و دەستلەکارکێشــانەوەی حکوومەتــی ئێســتا و شــەڕی گەندەڵــی و دەستنیشــانکردنی 

کۆمیســیۆنێکی نوێــی هەڵبــژاردن – رۆڵــی گرنگیــان لــە ناچارکردنــی هاوپەیامنیــی فەتــح 

– حەشــد بــۆ دەســتبەردان لــە پاڵپشــتیکردنی حکوومەتــی عــادل عەبدوملەهــدی هەبــوو. 

ئەمەیــش وانەیەکــی گرنگــە بــۆ تێگەیشــتنی رسوشــتی کارلێکــە جیۆپۆلیتیکییەکانــی چەقی 

ــی  ــەر حکوومەتێك ــەقامگیریی ه ــەر س ــەی لەس ــێوەی کاریگەرییەك ــیعە و ش ــی ش عێراق

داهاتــوو. بۆیــە ســەرۆکی ئــەم حکوومەتــە رووبــەڕووی تەحەدایەکــی نێوخۆیــی گرنــگ 

ــە  ــزم و سیاســەتگەلێک، رێ ب ــە چۆنێتیــی تەبەنناکردنــی میکانی ــە ل دەبێتــەوە كــە بریتیی

ــان  ــە درووســتبکەن – ی ــەم هێزان ــوان ئ ــدەن ســازان لەنێ ــەی ب ــە حکوومەتەک خــۆی و ب

هــەر نەبێــت لەگــەڵ کاریگەرتریــن هێزەكانــدا رێكبكــەون – بــۆ ئــەوەی حکوومەتەکــەی 

بــەردەوام بێــت و ڕووبــەڕووی هەمــان چارەنووســی  حکوومەتەکەی پــاش هەڵبژاردنەکانی 

2018 نەبێتــەوە.
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ناكۆكییە نێوخۆییە سیاسییەكانی شیعەو 
لێكەوتەكانی لەسەر دۆخی عێراق

یاسین تەها * 

دەسپێك 

ناكۆكییــە نێوخۆییەكانــی شــیعە لــە ســەرەتای پرۆســەی سیاســی عێراقــەوە هــەر هەبــوون، 

ریشــەی بەشــێك لــەم ملمانێیانــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی ئۆپۆزســیۆن و مشــتومڕی 

نــاو ئۆردوگاكانــی ئێــران و هەڵوێســت لەســەر ویایەتــی فەقــی و كۆمەڵێك بــاس و بابەتی 

ــوون  ــراق )2003( و تێكەڵب ــە عێ ــاش دەســەاڵتگرتنە دەســتی شــیعەكان ل ــەاڵم لەپ ــر. ب ت

لەگــەڵ ملمانێــی پێگــە و نفــوز و پشــك لــە حكومــەت و لــە دەســكەوتە ئابوورییەكانــی، 

ــان ســەند و  ــر پەرەی ــە زیات ــەو ناكۆكییان ــە دوای خــول، ئ ــە دوای ســاڵ و خــول ل ســاڵ ل

ــە  ــەم توێژینەوەی ــوو. ئ ــی و یاســایی ب ــراق تووشــی قۆناخــی دژواری ئەمن ــەوە عێ بەهۆی

هەڵوێســتە لەســەر گرنگریــن وێســتگەكانی بەریەككەوتنــی هێــزە ســەرەكییەكانی شــیعە 

لــە عێــراق دەكات و هەوڵــدەدات لێكەوتــەی ئــەو ناكۆكییانــە لەســەر پرۆســەی سیاســی و 

ئاینــدەی ئــەم واڵتــە بخوێنێتــەوە. 
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ناكۆكییە بنەڕەتی و دێرینەكانی دنیای شیعە 

ئیســامی سیاســی شــیعی، دەرهاوێشــتە و رەنگدانــەوەی فــەزای گشــتی شــیعەیە. 

ــی  ــوێنكەوتنی عەل ــری و ش ــەی الیەنگ ــە بانگەش ــوڵامنانەن ك ــەو موس ــی ئ ــت لێ مەبەس

كــوڕی ئەبــو تالیــب دەكــەن. هــەر بــەم هۆیەشــەوە پێیــان دەگوتــرێ شــیعە كــە واتــای 

ــەت  ــۆ خەالف ــە، ب ــان وای ــوڵامنە باوەڕی ــرۆ موس ــەم گ ــتیوان( دەدات. ئ ــەوادار و پش )ه

ــە خەڵكانــی تــر شــیاوتر و لەپێشــر بــوون )دائــرە املعــارف  ئیــامم عەلــی و نەوەكانــی ل

ــی  ــە عەل ــەت ل ــەوەی ئیامم ــەر ئ ــن لەس ــیعەكان كۆك ــەرجەم ش ــامیە، 14/ 57(. س اإلس

ــی  ــەران، ئیاممەكان ــت. بەهەمانشــێوەی پێغەمب ــی دەرناچێ ــب و نەوەكان كــوڕی ئەبوتالی

ئالــی بەیــت دوورن لــە هەڵــە و تاوانــی گــەورە و بچــووك و لەالیەن خوداشــەوە كۆمەك و 

پشــتیوانی دەكرێــن )الشهرســتانی، 1992، 144/1(، بــەم پێیــەش ئەوانــەی لەنــاو شــیعەكان 

زۆرینــەن كۆمەڵــی ئیاممــی ـ ن، لەنــاو ئەوانیشــدا دوازدە ئیاممییەکانــن كــە داکۆکــی لــە 

مافــی دوازدە ئیــامم لــە كەســایەتییە دیارەکانــی ئالــی بەیــت دەکــەن بــۆ ئیاممــەت بەپێــی 

ــن  ــە دوازدەیەمی ــا دەگات ــتپێدەكات ت ــەوە دەس ــامم عەلیی ــە ئی ــەش ل ــت، ئەم پشتاوپش

كەســیان كــە مەهــدی مونتــەزەرە. ئەویــش پەنهانــە و بەپێــی بــاوەڕی شــیعە لــە كۆتایــی 

ــن، 1969، 272(.  ــەوە )أحمــد أمی ــەت دەردەكەوێت ــی عەدال ــۆ بەرپاكردن ــادا ب دنی

ســەرباری ئــەوەی زاراوەی “شــیعە” نــاو و ناونیشــانی هەمــوو ئەوانەیــە کــە هــەواداری 

ئالــی بەیــن، بــەاڵم ئەوانیــش لــە وردکردنــەوەی بنەماكانــی شــیعەگەریدا بەهەمانشــێوەی 

ســوننەکان بەســەر چەندیــن بۆچــوون و قوتابخانەی خــاوەن فیکری جیاجیــا و هەندێکجار 

دژ بەیەکیشــدا دابــەش و پەرتــەوازە بــوون. بەجۆرێــك هەنــدێ لــە ســەرچاوە شــیعییەكان 

بــاس لــە دەوروبــەری 100 كۆمــەڵ و گرووپــی جیاجیــای شــیعە دەكــەن )كاشــف الغــگاء، 

ــەك  ــی ی ــەر تەقلیدكردن ــیعەكان لەس ــدا ش ــەك گرووپیش ــاو ی ــەت لەن 1990، 140(. تەنان

ــەش  ــبوون و وردە ناكۆكییان ــەم دابەش ــن، ئ ــۆك نی ــی ك ــتەی ئاین ــەك ئاراس ــەع و ی مەرج

كاریگەریــی زۆری بەســەر هێــزە سیاســییەكانی شــیعەی عێراقــەوە هەیــە كــە ســەرجەمیان 

لەگــەڵ رووكار و دروشــمە سیاســییەكانی خۆیانــدا، هەڵگــری ناوەڕۆكێكــی فیكــری و 

درێژكــراوەی مەرجەعیەتێــك یــان تەوژمێكــی ئاینیــی دیاریكــراون، بەشــی زۆریــش لەوانــە 

كاریگــەرن بــە منوونــەی دەوڵەتــداری و شــیعەگەریی ئێرانــی كــە پێداگــرە لەســەرئەوەی 
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لەســایەی غەیببوونــی ئیاممــی دوازدەیەمــدا، چیــر شــەرعزان و پیــاوە ئاینییــەکان، 

ئەرکــی ســەرۆکاریکردنی رۆحیانــەی جەمــاوەری شــیعەکان بەڕێوەدەبــەن. چونکــە 

ــاف،  ــی ئەوق ــەوەی زەکات، بەڕێوەبردن ــی، کۆکردن ــە رێنامی ــە ل ــەرعزان، جگ ــی ش ئەرک

هەڵســوڕاندنی کاروبــاری ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــش، دەگرێتــەوە ) الخمینــی، 49 _69 (.

سەردەمی زێڕینی هاوپەیامنێتی شیعە لەعێراق 

دوو مانــگ پــاش ریفراندۆمــی جەمــاوەری لەســەر دەســتووری عێــراق )ئۆكتۆبــەری 

ــەم  ــی یەك ــی پێكهێنان ــج لێ ــە ئامان ــوو ك ــتی بەڕێوەچ ــی گش ــەم هەڵبژاردن 2005(، یەك

حكومەتــی دەســتووریی خــاوەن دەســەاڵت و هەڵبژاردنــی یەكــەم ئەنجوومەنــی نوێنەران 

ــزە شــیعەكانیش  ــەوەی هێ ــاو مســۆگەركردنی بااڵدەســتی و بردن ــوو )bbc،2014(. لەپێن ب

ــردووی  ــەری كۆچك ــم راب ــز حەكی ــە، عەبدولعەزی ــی و بنەڕەتیی ــە مێژووی ــەم هەڵبژاردن ل

بەنــاوی  شــیعەی  هاوپەیامنێتییەكــی  ســەرۆكایەتی  ئیســامی،  بــااڵی  ئەنجوومەنــی 

ــە  ــەك ل ــە پارتەكــەی خــۆی، هەری ــە جگــە ل ــرد ك ــی املوحــد _ 555” ك ــاف العراق “االئت

حیزبــی دەعــوە، رەوتــی ســەدر، رێكخــراوی بــەدر، حیزبــی فەزیلــەی لەگــەڵ كۆمەڵێكــی 

تــر كەســایەتی و وردە حیزبــی تــری شــیعە لەخــۆ دەگــرت )الجزیــرە نــت، 2007(. ئــەم 

بــەرە سیاســییە شــیعە بەرفراوانــە، قۆناخێكــی گرنگــی كاری پێكەوەیــی ئــەو هێزانــە بــوو 

كــە نوێنەرایەتــی رەوتــە جیاجیاكانــی شــیعەی عێراقیــان دەكــرد. بەرنامــە سیاسییەكەشــی 

ــنی  ــە چەش ــراق ل ــووری عێ ــت و باش ــۆ نێوەڕاس ــی ب ــی فیدراڵ ــتكردنی هەرێمێك دروس

هەرێمــی كوردســتان تێدابــوو )الجزیــرە نــت، 2007(. بەپێــی ئەنجامەكانــی هەڵبــژاردن، 

ئــەم هاوپەیامنێتییــە لــە كــۆی 12 ملیــۆن و نزیكــەی 240 هــەزار دەنگــی عێراقییــەكان، 

متامنــەی زیاتــر لــە 5 ملیــۆن و 21 هــەزار دەنگدەری بەدەســتهێنا. ئەمــەش كردییە خاوەن 

131 كورســی پەرلەمــان لــە كــۆی 275 كورســی كــە بەپێــی ژمــارەی دانیشــتووان دانرابــوو 

)براپــا، 2008( ؛ )منــە اللــه، 2014(. بــەم پێیــەش ئیئیتافــی یەكگرتــووی شــیعەكان بــووە 

گەورەتریــن فراكســیۆنی پەرلەمــان و خــاوەن دەستپێشــخەری یەكــەم لە دانوســتاندنەكانی 

پێكهێنانــی حكومەتــی عێــراق بەپێــی مــادەی 76ی دەســتوور. دەكرێــت ئــەم یەكدەنگییــە 

شــیعییە كــە دواتــر پەرتەوازەیــی تێكــەوت، بەقۆناغــی زێڕینــی كاری پێكەوەیــی شــیعەكان 
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ــوو.  ــتانیدا لەدایكب ــەی سیس ــی عەباك ــن باڵ ــیعییە لەب ــە ش ــەم كارە هاوبەش ــت. ئ دابرێ

بەتایبــەت كاتێــك نووســینگەكەی و بریكارەكانــی لــە كۆنگرەیەكــدا لــە دیوانیــە بــە 

بەشــداری )1500( ســەرۆكهۆز و كەســایەتی ئاینــی، جەختیــان كــردەوە كــە هاوپەیامنێتــی 

شــیعەكان )555( “هەڵگــری ســیفەتی ئیســامی و خەڵكانــی ســەركردەیە” )مهــر، 2005(.

 

سەرەتای گرژبوونی پێوەندیی نێوخۆیی هێزەكانی شیعە 

ســەرەتای دەركەوتــن و ئاشــكرابوونی ناكۆكییــە نێوخۆییەكانــی هێــزە سیاســییەكانی 

شــیعە بەهــۆی یەكــر تۆمەتباركــردن بــە ئاودیوكردنــی نەوتــی خــاوی باشــووری عێــراق 

ــە  ــا گەشــتنە رادەی پێكدادانــی چەكــداری ل ــان ســەند ت ــر ناكۆكییــەكان پەرەی بــوو. دوات

ــە و  ــی فەزیل ــی حیزب ــوان چەكدارەكان ــەت لەنێ ــاری 2005( ، بەتایب ــەرسە )ئای ــاری ب ش

ــی هاتوچــۆ  ــە هــۆی قەدەغەكردن ــی شــیعە بوون ــە نێوخۆییەكان ــی ســەدر. پێكدادان رەوت

لــەم شــارە دەوڵەمەنــدە كــە ســەرچاوەی هەنــاردەی بەشــی هــەرە زۆری نەوتــی عێراقــە 

)البیــان، 2007(، بەرلــەوەش حیزبــی فەزیلــە كــە 15 كورســی پەرلەمانــی هەبــوو، بەهــۆی 

بێبەشــبوونی لــە وەزارەتــی نــەوت لــە هاوپەیامنێتییــە بەرفراوانەكــەی شــیعە كشــایەوە. 

ئەمــەش بەیەكــەم گــورزی سیاســی لــەم پــرۆژە هاوبەشــە شــیعییە لەقەڵەمــدرا )األخبــار، 

ــدەوە  ــانەوەیان دەگەڕان ــۆكاری كش ــدا ه ــە لێدوانەكانیان ــە ل ــی فەزیل 2008(. وتەبێژەكان

بــۆ هەوڵــی رزگاركردنــی عێــراق لــە تایفەگــەری و پەیڕەوكردنــی سیاســەتێكی درووســت، 

بــەاڵم زۆربــەی بۆچوونــەكان لەســەر ئــەوە بــوون كــە هــۆكارە راســتەقینەكەی، ملمانــێ 

ــری  ــاندنی زیات ــی ناس ــە هەوڵ ــە ل ــە جگ ــوو. ئەم ــەوت ب ــی ن ــتی وەزارەت ــەر پۆس لەس

مەرجەعــە تایبەتەكــەی خۆیــان كــە محەممــەد یەعقوبییــە وەك قوتابخانەیەكــی ئاینیــی 

ســەربەخۆ و هێنانــە دەرەوەی لــە ســێبەری مەرجەعیەتــی عەلــی سیســتانی كــە رابــەری 

ــەی بەشــی زۆری  ــەو بڕوای ــە گەیشــتبووە ئ ــە )الحــارس، 2007(. فەزیل حــەوزەی نەجەف

دەســتكەوتەكانی هاوپەیامنێتییەكــە بــۆ حیزبــی دەعــوە و رەوتــی ســەدر و ئەنجوومەنــی 

ــاری  ــەش بڕی ــەر ئەم ــوون، لەب ــوودمەند نەب ــی س ــەوان لێ ــوون و ئ ــامی ب ــااڵی ئیس ب

كشــانەوەیان دا )الزعاتــرە، 2007( كــە لەكاتــی خۆیــدا دەنگدانەوەیەكــی گــەورەی هەبوو.
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 بەریەككەوتنی سەدر و مالیكی 

ــی  ــە مانگ ــیعی و ل ــی ش ــە هاوپەیامنێت ــە ل ــی فەزیل ــانەوەی حیزب ــەروبەندی كش ــە س ل

ــەڕ و  ــە ش ــیاكانی ســەدر كەوتن ــراق و میلیش ــی عێ ــزە ئەمنییەكان ــی 2007دا هێ ئەیلول

پێكدادانــی چەكــداری و كار بــەوە گەیشــت كــە پریشــكی ئاگــر بــەر دیوارەكانــی ســەحنی 

عەتەبــەی حوســێن بكــەون و قەدەغــەی هاتوچــۆ لــە شــارەكە رابگەیەنرێــت و ئارامــگای 

حوســێن و عەبــاس بــە هێــزی ئەمنــی گەمــارۆ بدرێــن )الدســتور، 2007(. ئەگەرچــی ئــەم 

ــە دەرهاوێشــتەی  ــوو ل ــەاڵم بەشــێك ب ــاوی ســەپاندنی یاســاوە بەڕێوەچــوو، ب شــەڕە بەن

ناكۆكییــە نێوخۆییەكانــی شــیعە، چونكــە فەرمانــدەی گشــتی هێــزە چەكدارەكانــی 

ــە  ــوو. الیەن ــوە ب ــی دەع ــتیی حیزب ــداری گش ــی ئەمین ــوری مالیك ــراق لەوكاتــەدا ن عێ

ــدا  ــە پێكدادانەكان ــرت. ل ــەدر وەردەگ ــەدا س ــە موقت ــان ل ــتكارەكانیش فەرمانی بەرهەڵس

ــی  ــەدوای ئەوەشــدا پارێزگارەكان ــوون. ب ــدار ب ــر برین 52 كــەس كــوژران و 300 كەســی ت

قادســیە و ســەماوە تیرۆركــران. ئەمــەش ســەری كێشــا بۆئــەوەی هەڵمەتێكــی گــەورەی 

ــاف،  ــت )إی ــوە بچێ ــەوە بەڕێ ــەی مالیكیی ــەن حكومەتەك رەشــبگیری ســەدرییەكان لەالی

2007(. ئــەم شــەڕە نێوخۆییــە چەكدارییــە پێشــوەختەیە بــە كشــانەوەی ســەدرییەكان لــە 

هاوپەیامنێتــی شــیعە كۆتایــی هــات. ئەمــەش حكومەتــی مالیكــی خســتە دۆخێكــی دژوار 

و وەهــای كــرد پێویســتی بــە دەنگەكانــی هاوپەیامنێتــی كوردســتانی بێــت بــۆ تێپەڕاندنــی 

بڕیارەكانــی و پڕكردنــەوەی بۆشــایی ســەدرییەكان لەنــاو پەرلەمــان )میدل إیســت، 2007(. 

ســاڵێك بەســەر رووداوەكانــی كەربــەال گــوزەری نەكــرد، جارێكیــر مالیكــی و میلیشــیای 

ــە  ــەی “صول ــەت پرۆس ــداری و حكوم ــری چەك ــی ت ــەڕ و پێكدادانێك ــە ش ــەدر كەوتن س

ــەدا ســەدر  ــدە موقت ــەرسە دەســتپێكرد. هەرچەن ــە ب ــە ســەدرییەكان ل الفرســان” ی دژ ب

بانگەوازێكــی باڵوكــردەوە بــۆ كۆتاییهێنــان بــە پرۆســەكە، بــەاڵم لەهەڵمەتەكــەدا گــورزی 

ــا  ــەش ت ــەم گــرژی و ناكۆكیی ــت، 2008(، ئ ــی كــەوت )الجزیرەن ــەر چەكدارەكان گــەورە ب

ــەدر و  ــی س ــیعی و رەوت ــەری ش ــەدر وەك دوو جەمس ــی و س ــوان مالیك ــە نێ ــتا ل ئێس

ــی  ــن. هەوڵ ــەر بەردەوام ــیعە ه ــی ش ــەری ماڵ ــزی كاریگ ــوە وەك دوو هێ ــی دەع حیزب

زۆریــش دراوە بــۆ ئاســاییكردنەوەی پێوەندییەكانــی ســەدر و مالیكــی و ســەدر و دەعــوە، 
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بــەاڵم ســەرجەمیان تــا ئێســتا شكســتیان هێنــاوە )املــدی، 2020( پێشــبینیش ناكرێــت لــە 

ــەوە. ــەم دوو جەمســەرە شــیعییە بتوێت ــوان ئ ــدەی نزیكــدا بەســتەڵەكی نێ ئاین

 ســاڵێك پــاش شــەڕی دەعــوە و ســەدریش لــە بــەرسە، رێكخــراوی بــەدر لــە ئەنجوومەنــی 

باڵــی  جــاران وەك  میلیشــیا چەكــدارە،  ئــەم   ،)2009( جیابــووەوە  ئیســامی  بــااڵی 

ســەربازیی ئەنجوومەنــی بــااڵ و بەشــێكی ســەرەكیی پێكهێنەرەكانــی تەماشــا دەكــرا 

ــری  ــەیەكی ت ــی و كێش ــەربەخۆبوونی ناكۆك ــە دەرەوە و س ــەاڵم چوون ــا، 2009(، ب )براپ

ــووەوەكان  ــزە جیاب ــتی هێ ــە رسوش ــردەوە، چونك ــیعە قوتك ــووی ش ــەرەی یەكگرت ــۆ ب ب

لەیەكــری بەشــێوەیەكی هەمیشــەیی ناجــۆری و شــەڕكردنە لەســەر میــرات و ســیمبول و 

ــژوو. ــەرعیەت و مێ ش

 

كشانەوەی سیستانی لەپاڵپشتی ئاشكرای هێزەكانی شیعە 

ســاڵ لــەدوای ســاڵ، مەرجەعیەتــی ئاینیــی نەجــەف )سیســتانی( بەهــۆی پاڵپشــتیكردنی 

پێشــری لــەو هاوپەیامنییــە شــیعەیە، دووچــاری رەخنــە و گازنــدەی زیاتــر دەبــوو. 

بــەردەوام بــە خــراپ بەڕێوەبردنــی عێــراق و وێرانكردنــی تۆمەتبــار دەكــرا. لــەم كاتەشــدا 

ــووە و  ــك ب ــەر نرخێ ــی دووەم بەه ــەوەی ویایەت ــەر وەرگرتن ــوو لەس ــی پێداگرب مالیك

هەمووالیەكــی خســتە ژێــر گوشــار )2010(، بــەدوای ئەوەشــدا ناڕەزایــی و خۆپیشــاندان 

لــە عێــراق بــە كاریگەریــی “بەهــاری عەرەبــی” ســەریهەڵدا و پــەردەی لەســەر خراپیــی 

ــاری  ــە “بەه ــی و ب ــوننەوە هەڵامڵ ــیعە و س ــە ش ــی ب ــێكی زۆری خەڵك ــی بەش گوزەران

عێراقــی” ناونــرا )الشــمری، 2018(. لــە ئەنجامــی ئــەم بارودۆخەشــدا سیســتانی بڕیاریــدا 

ــی  ــاری هەینی ــە گوت ــات و ل ــوننەوە دابخ ــیعە و س ــە ش ــییەكاندا ب ــەڕووی سیاس دەرگا ب

ــی خۆیــان  ــەی سیاســییەكان كار بــۆ بەرژەوەندیــی تایبەت كەربــەالدا رایگەیانــد “زۆرب

سیســتانی  نووســینگەی   .)2011 )عبدالواحــد،  گشــتی”  بەرژەوەنــدی  نــەك  دەكــەن 

ــە  ــان ســڕییەوە ك ــی مەرجەعــی بااڵی ــەڕی ئەلیكرۆن ــاو ئەرشــیفی ماڵپ ــەی ن ــەو هەواڵ ئ

ــت، 2018(.  ــداد بوس ــەملاند )بغ ــیعی” دەس ــی ش ــە “هاوپەیامنی ــەوی ل ــتیكردنی ئ پاڵپش

ــە  ــەوە، بەڵك ــتی نەگرت ــی بەگش ــی عێراق ــەی سیاس ــتانی پرۆس ــەی سیس ــەم كەنارگیریی ئ

زیاتــر خۆبێبەریكــردن بــوو لــەو چینــە سیاســی و هێــزە شــیعییانەی لەڕێگــەی ئــەوەوە 
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پۆســت و دەســكەوتی دارایــی باشــیان دەســكەوت و دواتــر ئامــادە نەبــوون رێنامییەكانــی 

ئــەو بــۆ كەمكردنــەوەی مووچــەی پلــە بــااڵكان و كەمكردنــەوەی پۆســتە تەرشیفاتییــەكان 

جێبەجــێ بكــەن )شــهلوب، 2012(. لەوكاتــەدا، جگــە لــە سیســتانی ســێ مەرجەعــە 

ســەرەكییەكەی تــری شــیعە لــە نەجــەف )محەممــەد ســەعید حەكیــم و بەشــیر نەجەفــی 

ــزە سیاســییەكانیان بایكــۆت كــرد  ــەر و هێ ــان گرتەب ــاز( هەمــان رێچكەی و ئیســحاق فەی

)براپــا، 2011(. بــەاڵم ئــەوان تــا كۆتایــی پێــوەی پابەنــد نەبــوون و ســااڵنی دواتــر، چەنــد 

ــوو.  ــیعە هەب ــییەكانی ش ــزە سیاس ــایەتی و هێ ــەڵ كەس ــان لەگ ــدار و چاوپێكەوتنێكی دی

ــە  ــەڕووی حیزب ــەی ب ــا ئێســتا بەئاشــكرا دەرگاك ــە ت ــەی سیســتانی ك ــەش بەپێچەوان ئەم

ــەڵ  ــییەكان لەگ ــدی سیاس ــە پێوەن ــە ك ــاوەڕ وەهای ــەت ب ــتووە. هەڵب ــیعەكاندا داخس ش

مەرجەعیەتــی نەجــەف بەنهێنــی و لەڕێگەی محەممــەد رەزای سیســتانییەوە رێكدەخرێن 

ــل، 2019(.  )عواج

وێستگەكانی قووڵبوونەوەی ناكۆكییە نێوخۆییەكانی شیعە و لێكەوتەكانی

دەركەوتنی داعش 

دەركەوتنــی داعــش لــە حوزەیرانــی 2014، لەســەر تێكــڕای شــیعە هەڕەشــەیەكی جــددی 

ــی  ــە نێوخۆییەكان ــراوە، ناكۆكیی ــەم رێكخ ــانی ئ ــییەكانی پەلكێش ــوو. مەترس ــەورە ب و گ

لەبیــری شــیعە بــردەوە و بــە دوژمنــی هاوبەشــەوە ســەرقاڵی كــردن. بــەاڵم لەهەمانكاتــدا 

ــی  ــش دەركەوتن ــەوە، ئەوی ــە كای ــیعە هێنای ــای ش ــە دنی ــەورەی ل ــوێ و گ ــهاتێكی ن پێش

حەشــدی شــەعبی بــوو كــە دواتــر بوونــە خــاوەن پــرۆژەی سیاســی و پرۆژەیەكــی نوێــی 

ــەم قۆناغەشــدا  ــە سیاســییەكانی شــیعەی درووســتكرد. هــەر ل ــزە تەقلیدیی هاوشــانی هێ

ــداری  ــی چەك ــان وەك گروپ ــایب و دەركەوتنی ــەدر و عەس ــی ب ــك البردن ــە ماس ــە ل جگ

ــنی  ــە چەش ــامی” ل ــەی ئیس ــە “مقاوەم ــەر ب ــی س ــزە وەالئییەكان ــی هێ ــادە، چاالكی ئام

ــەڵ  ــن لەگ ــەرقاڵی ملمانێ ــتا س ــە ئێس ــەوە ك ــاڵ چڕبوون ــی حیزبوڵ ــا و كەتیبەكان نوجەب

ئەمەریــكا. زۆرجــار ئــەم گرووپانــە ئیحراجــی و كێشــەیان بــۆ گوتــار وهەڵوێســتی شــیعە 

لەنــاو عێراقــدا درووســتكردووە و لــە ســۆنگەی پێودانگــە ئێرانییەكانــەوە مامەڵــە دەكــەن 
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ــەم  ــەوەش، ئ ــە ل ــرە، 2019(. جگ ــە: الح ــرن )بڕوان ــاو ناگ ــراق لەبەرچ ــەروەریی عێ و س

گرووپــە چەكــدارە وەالئییانــە هــەرزوو كەوتنــە كێشــەی قووڵــەوە لەگــەڵ فیرقــە و یەكــە 

ســەربازییەكانی ســەر بــە مەرجەعیەتــی نەجــەف و عەتەبــەكان. لــەم میانەیەشــدا چەنــد 

بەیاننامــە و شــەڕە لێدوانێكــی ئاشــكرا لــە كۆتاییەكانی شــەڕی داعشــدا كەوتــە نێوانیانەوە 

)ملــك، 2018( كــە هەندێــك لــەو بەیاننامانــەش وشــە و دەســتەواژەی زبــری تێدابــوو. دوا 

پێشــهاتی ناكۆكییەكانیشــیان لەســەر پڕكردنــەوەی جێگەكــەی ئەبومەهــدی موهەندیــس 

بــوو لــە پۆســتی جێگــری ســەرۆكی دەســتەی حەشــدی شــەعبی كــە ئێرانییــەكان 

ســپاردیان بــە ئەبوفــدك عەبدولعەزیــز محەممــەداوی “الخــال” كــە فەرماندەیەكــی 

كەتیبەكانــی حیزبوڵــاڵی وەالئییــە، بــەاڵم هەرچــوار یەكــە ســەربازییەكەی مەرجەعیەتیــش 

ــراق، 2020(. ــرا ع رەتیانكــردەوە )أل

ملمالنێی عەبادی و مالیكی 

ــی  ــەوە و باڵباڵێن ــن جیابوون ــدا چەندی ــی كاركردنی ــژووی سیاس ــە مێ ــوە ل ــی دەع حیزب

ــوری مالیكــی  ــە ن ــادی ل ــدەر عەب ــان هەڵگەڕانــەوەی حەی ــوە كــە نوێرینی ــەوە دی بەخۆی

ــەر  ــزب و لەب ــە ســەركردەكانی حی ــدێ ل ــە پاڵپشــتیی هەن ــراو ب ــی 2014(. ناوب ــوو )ئاب ب

رۆشــنایی فەتــوای سیســتانی بــۆ گۆڕانــكاری، كودەتایەكــی ســپی بەســەر مالیكیــدا كــرد 

ــا و  ــژەی كێش ــەم دووە درێ ــی ئ ــران. ناكۆك ــەرۆكایەتی وەزی ــە س ــەی ل ــووە جێگاك و چ

لــە هەڵبژاردنــی 2018، حیزبــی دەعــوەی بەســەر دوو باڵــی جیــاوازدا دابەشــكرد. هــەر 

ــە  ــران، ئــەم پێگــە گرنگــە ل ــە ســەرۆكایەتیكردنی وەزی ئەمــەش وایكــرد پــاش 12 ســاڵ ل

دەســتی حیزبــی دەعــوە دەرچێــت و عــادل عەبدوملەهــدی وەریبگرێــت )الطائــی، 2019(. 

ئەمــەش بــە زیانێكــی گــەورە بــۆ ئــەم حیزبــە دادەنرێــت كــە كۆنریــن هێــزی سیاســی 

ــوو. ــی قۆناغێكــی سیاســیش ب شــیعەیە و كۆتای

 

هاتنەدەرەوەی حەكیم لە قۆزاخەی ئەنجوومەنی بااڵ

لەگــەڵ نزیكبوونــەوەی كۆتاییهاتنــی قۆناغــی شــەڕی داعــش، ئەنجوومەنــی بــااڵی 
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ــی  ــەوەی رەوت ــە جیابوون ــیعەیە، ب ــەرەكییەكانی ش ــزە س ــە هێ ــك ل ــە یەكێ ــامی ك ئیس

حیكمــە، لــە دوای رێكخــراوی بــەدر كەرتبوونێكــی دیكــەی تێكــەوت. ئــەم رەوتــە 

ــم ســەرۆكایەتی دەكات، بەهــۆی پێگــەی حەكیمــەوە بەشــی  ــامر حەكی ــە عەم ــە ك نوێی

ــە ئاشــتی  ــە هــەروا ب ــەم ماڵجیایی ــەاڵم ئ هــەرەزۆری میراتــی ئەنجوومەنــی بەركــەوت. ب

تێپــەڕی نەكــرد و كەوتنــە هێــرش و پەالماردانــی میدیایــی دژ بــە یەكــر. ئــەوەش لەســەر 

ــر  ــە محەممــەد باق ــم ك ــەی حەكی ــژووی بنەماڵ ــە و لەســەر مێ ســەروەرییەكانی حیزبەك

ــان كــردووە  ــەم حیزبەی ــەدوای یەكــدا ســەرۆكایەتی ئ ــرای ب ــز حەكیمــی ب و عەبدولعەزی

و دوو ســیمبولی دیــاری ئەنجوومەنــی بــااڵن )الشــمری، 2017(. لــە ئەنجانــی ئــەم 

ناكۆكییانــەش، ئەنجوومەنــی بــااڵ بــوو بــە قەوارەیەكــی بچــووك و پەنــای بــۆ هاوپەیامنــی 

لەگــەڵ ئــەو هێــزە سیاســییە شــیعانە بــرد كــە باڵــی چەكداریــان هەیــە و نزیكــی ئێرانــن. 

پێكــەوە لیســتێكی پەرلەمانییــان بەنــاوی فەتــح پێكهێنــا و ئــەوەش ئــەم حیزبە سیاســییەی 

.)Smith 2018( ــەوە ــیا چەكدارەكان ــزی میلیش ــردە ری ب

 هەڵبژاردنی 2018

ــدی  ــی حەش ــش و دەركەوتن ــی داع ــاش قۆناغ ــەی 2018، لەپ ــە پەرلەمانییەك هەڵبژاردن

شــەعبی یەكــەم ئەزموونــی دەنگــدان بــوو. لــەم وێستگەیەشــدا تاڵــی تەزبیحــی یەكڕیزیی 

ــر لەجــاران پچــڕا و  ــان، خراپ ــا ســوننە و كوردەكانی سیاســی شــیعەكان هاوشــێوەی هاوت

ــاواز  ــەدا، جی ــەم هەڵبژاردن ــوو. ل ــەش ب ــادا داب ــۆك و ناتەب ــزی ناك ــك هێ ــەر كۆمەڵێ بەس

لەوانــەی 2005، 2010 و 2014، چیــر هاوپەیامنــی و لیســتی گشــتی و كۆكــەرەوەی 

هاوشــێوەی جــاران نەمــا. لــەم میانەیەشــدا هێــزە شــیعەكان بەســەر پێنــج لیســتی 

شــیعی ركابــەری یەكــردا دابەشــبوون كــە بریتیبــوون لــە: هاوپەیامنــی نــەرسی حەیــدەر 

عەبــادی، دەوڵەتــی یاســای نــوری مالیكــی، ســائیروونی ســەدر، فەتحــی حەشــدی شــەعبی 

و حیكمــەی عەمــار حەكیــم )مركــز الجزیــرە، 2018(، ئــەم پەرتەوازەبوونــە شــیعییە بــووە 

هــۆی بچووككردنــەوەی قەبــارەی هەنــدێ حیزبــی دێرینــی لــە چەشــنی حیزبــی دەعــوە 

كــە دەنگەكانــی لــە نێــوان 2014 _2018 لــە ملیۆنێــک و 300 هــەزارەوە بــۆ 400 هــەزار 

ــەوەش لەســەر ئاســتە  ــە رێــژەی %65 )املؤمــن، 2018(. جگــە ل ــە ب ــەزی، وات دەنــگ داب
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ــۆیی  ــێوەی ئاس ــان بەش ــییەكانی پەرلەم ــكردنەوەی كورس ــۆی دابەش ــووە ه ــتییەكە ب گش

كــە لــە هەڵبژاردنەكانــی تــری عێراقــدا پێشــینەی نەبــووە. بەجۆرێــك گەورەتریــن بــراوەی 

لیســتی شــیعە كــە ســائیروونی ســەدرە، 54 كورســی بەدەســتهێنا و ئــەوەش لــە %16.4ی 

ــاكات كــە 329 كورســییە )مركــز  ــەڕ ن ــراق تێپ كــۆی گشــتی كورســییەكانی پەرلەمانــی عێ

ــرە، 2018(.  الجزی

 لێكەوتــەی گەورەتــری پەرتەوازەیــی شــیعە لــە هەڵبژاردنــی 2018 دا بــە بنبەستگەیشــتنی 

ــادەی 76(  ــراق )م ــتووری عێ ــە دەس ــوو ك ــرب” ب ــە األك ــتكردنی “الكتل ــی دروس هەوڵەكان

بــۆ راســپاردنی ســەرۆك وەزیــران بەپێویســتی دانــاوە. ئەمــەش قەیرانێكــی دەســتووریی 

گــەورەی درووســتكرد، چونكــە بــوو بەگرێكوێرەیەكــی گەورە لەكاتــی راســپاردنی كاندیدی 

ســەرۆكوەزیرانی عێــراق )عەبدوملەهــدی، عەلــاوی، زورفــی، كازمــی( كــە پۆســتێكی 

ــراق  ــەرۆكایەتییەكانی عێ ــەی س ــكردنە تایفییەك ــە دابەش ــیعە ل ــەی ش ــە بەپێكهات تایبەت

)یقیــن، 2019(. چەنــد جارێكیــش هەوڵــدراوە لەڕێــگای دادگای بــااڵی فیدراڵییــەوە بگەنــە 

دەرچەیــەك بــۆ چارەســەری ئــەو كێشــەیە، بــەاڵم قەیرانەكــە درێــژەی كێشــا بۆ راســپاردنی 

محەممــەد تۆفیــق عەلــاوی و عەدنــان زورفــی و مســتەفا كازمــی بــە مەرســوم و شــیكاری 

ــە ئاســتە دەســتووری  ــت ل ــەوەی بتوانرێ ــێ ئ ــی مشــتومڕ، بەب ــەك و جێ یاســایی دژ بەی

ــەو  ــەوە. لەســەرجەم ئ ــۆ بدۆزرێت ــڕی ب ــەیی و بنجب ــییەكەدا چارەســەرێكی ریش و سیاس

راسپاردنانەشــدا پەرتەوازەیــی و دابەشــبوون ناونیشــانی گــەورەی قۆناغەكــە بــوو . 

خۆپیشاندانەكانی ترشین 

لەخۆپیشــاندانەكانی ترشینــدا، هێزەكانــی شــیعە بــۆ دوو بــەرەی ســەرەكی دابەشــبوون. 

ــەرەی  ــە ب ــوون، چوون ــادی ب ــی “النــرص” ی عەب ــە ســەدر و هاوپەیامن ــەم ك ــەرەی یەك ب

ــەپۆلی  ــواری ش ــە س ــرا ك ــار ك ــەوە تۆمەتب ــەدر ب ــادی، 2019( و س ــاندەران )العب خۆپیش

ناڕەزاییــەكان بــووە و هێــزە چەكدارەكانــی خۆیــی بەنــاوی “كاڵوشــینەكان” بــۆ پاراســتنی 

ــكات  ــت و دەســت ب ــەوەی را بگۆڕێ ــەر ل ــە ب ــەت ئەم ــرد. هەڵب ــە ك ــەكان رەوان گۆڕەپان

ــە دیدارێكــدا بــە “گــوێ راكێشــان” نــاوی  بەتەنگاوكردنیــان )حســن، 2020( كــە خــۆی ل

بــرد )الصــدر، 2020(، لەبەرامبەریشــدا هێــزە چەكــدارە شــیعەكان )حەشــدی شــەعبی( بــە 
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كوشــن و ســەركوتكردنی خۆپیشــاندەران تۆمەتباركران. لەپێش هەموویانــەوە بزووتنەوەی 

عەســایب كــە زۆرجــار لــە كوشــتنی چاالكڤانــان و تەقەكــردن لــە خۆپیشــاندەراندا 

ــە لەالیــەن خــودی  ــۆ كــراوە )أبوكبــاش، 2019(، هەندێكجاریــش ئــەو تۆمەتان ئامــاژەی ب

ــدارە شــیعە  ــەو چەك ــە ل ــە جگ ــووە )الوطــن، 2019(، ئەم ــەوە ب ــزە شــیعەكان خۆیان هێ

ــێیەم”  ــی س ــاوی “الیەن ــەت ن ــی حكوم ــە فەرمییەكان ــا نیمچ ــە میدی ــەی ك دەمامكداران

ــان  ــاری ســەرەكی كوشــتنی خۆپیشــاندەران دەنگی ــن و وەك تۆمەتب ــان بەســەردا دابڕی ی

دایــەوە )اندبندنــت عربیــە، 2019(. هــەر لەدەمــی خۆپیشــاندانەكاندا هێــزە شــیعە 

ــی  ــەڕی نێوخۆی ــەرەو ش ــزان ب ــەن و خ ــی درێژخای ــەری پێكدادان ــە ئەگ ــدارەكان ل چەك

ــە یەكــری  ــزگا دەســتیان ل ــدێ شــار و پارێ ــە هەن ــەوەی ل ــاش ئ ــەت پ ــوون. بەتایب نزیكب

كــردەوە )الجریــدە، 2019(. هــەر لــەم كاتەشــدا لــە پارێــزگای میســانی باشــووری عێــراق 

ــدی  ــارەی حەش ــی عەم ــدەی فەوج ــە فەرمان ــایب ك ــیاكانی عەس ــی میلیش فەرماندەیەك

شــەعبی بــوو )ویســام عەلیــاوی(، بەبرینــداری بەســەر زەویــدا راكێــرشا )العــامل، 2019(. 

خەریــك بــوو لەســەر ئــەوە شــەڕێكی نێوخۆیــی شــیعی هەڵگیرســێت، چونكــە زۆر بــاس 

ــان نێوخــۆی  ــوان ســەدرییەكان وعەســایب ی ــەوە كــرا كــە ئەمــە تەســفیە حســاباتی نێ ل

ــەوە. ــور كرای ــر هێ ــەاڵم دوات ــە چەكــدارەكان بێــت، ب گروپ

 كوژرانی قاسم سلێامنی و ئەبومەهدی موهەندیس

كوشــتنی فەرمانــدەی فەیلەقــی قودســی ســوپای پاســدارانی ئێرانــی و جێگــری ســەرۆكی 

حەشــدی شــەعبی عێــراق ئەبومەهــدی موهەندیــس، بۆشــاییەكی گــەورەی لــە رێبەرایەتی 

ــەوان  ــە ئ ــتكرد. چونك ــدا درووس ــی عێراق ــیعییە ناكۆكەكان ــە ش ــتەكردنی گرووپ و ئاراس

ــە شــیعەكانەوە.  ــوون بەســەر گرووپ ــەی زۆرب ــا و چاك ــژوو، خــاوەن كاریزم ــە مێ ــە ل جگ

ئێرانییــەكان بــۆ پڕكردنــەوەی ئــەم بۆشــاییە حیزبوڵــاڵی لوبنانیــان راســپارد تا بەشــێوەیەكی 

كاتــی ســەروكاری ناكۆكییەكانــی شــیعەی عێــراق بــكات )رویــرز، 2020(. هــاوكات 

ــی  ــا كــە ئــەوەی لــێ خوێرایــەوە هەوڵ ــگاوی ن لەگــەڵ ئەمەشــدا ســەدر كۆمەڵێــك هەن

ــاندان  ــتنی خۆپیش ــەش، رێكخس ــت. لەوان ــراق بێ ــیعەی عێ ــی ش ــی گۆڕەپان كۆنرۆڵكردن

دژی باڵوبوونــەوەی ســوپای ئەمەریــكا لــە عێــراق، ســەركوتكردنی خۆپیشــاندانەكانی 
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ترشیــن و قســەكردنی ســەدر لــە سیســتەمێكی سیاســی هاوشــێوەی باوكایەتــی لــە ســایەی 

ــزە سیاســییەكانی  ــرداری ئەمەشــدا هێ ــە پەرچەك ــدا )الصــدر، 2020(. ل ــی خۆی رێبەرایەت

ــاوی  ــق عەل ــی محەممــەد تۆفی ــە حكومەت ــەدان ب ــرۆژەی متامن ــە پ شــیعە شکســتیان ب

هێنــا )الجزیــرە، 2020( كــە راســتەوخۆ پاڵپشــتی ســەدری هەبــوو. بەتایبــەت پــاش ئــەوەی 

موقتــەدا ســەدر هەڕەشــەی ئــەوەی كــرد ئەگــەر عەلــاوی دەنگــی تــەواو نەهێنێــت ئــەوا 

ــوون و خۆپیشــاندان دەكات )الصــدر 2020(.  گەمــارۆی ناوچــەی ســەوز دەدات و یاخیب

ئــەم ناكۆكیانــەش بــۆ راســپاردنی عەدنــان زورفــی بەبــێ هەبوونــی كۆدەنگییەكــی شــیعی 

درێــژەی كێشــا. ناوبــراو بــەوە تۆمەتبــار كــرا كــە ســەر بەتایفــەی شــیعە نییــە و ئەمــەش 

وەك دەرەنجامێكــی ســەرەكی ناكۆكییــە نێوخۆییەكانــی شــیعە لێكدرایــەوە )الصــدر، 

ــە  ــار ل ــۆ یەكەمج ــی شــیعی، ب ــی ماڵ ــە نێوخۆییەكان ــی ناكۆكیی ــە ئەنجام 2020/3/18(، ل

ــن. ــی حكومــەت پێكبهێن ــدا دوو ســەرۆكوەزیرانی راســپێردراو نەیانتوان عێراقــی نوێ

 

ئایندەو لێكەوتەكانی ناكۆكییە نێوخۆییەكانی شیعە

وادیــارە ناكۆكییــە نێوخۆییەكانی شــیعە لە پەرەســەندنی بەردەوامدان و ئــەم ناكۆكییانەش 

ئــەم لێكەوتانــەی لــە ئیێســتا و ئاینــدەی نزیك و مامناوەنــددا لێ چــاوەڕوان دەكرێت:

ــە  ــراق ل ــی عێ ــە بەڕێوەبردن ــایی ل ــایی سیاســی و یاس ــە بۆش ــك ل ــتبوونی جۆرێ ـ درووس

ســایەی حوكمڕانــی شــیعە، بەتایبــەت پــاش ئــەوەی بــۆ یەكەمجــار لــە عیراقی پــاش 2003، 

ــۆی  ــاوی( بەه ــق عەل ــەد تۆفی ــیعە )محەمم ــپێردراوی ش ــەرۆكوەزیرانی راس ــەم س یەك

ناكۆكییــە نێوخۆییەكانــی ئــەم پێكهاتەیــە نەیتوانــی حكومــەت پێكــەوە بنێــت. بەوپێیــەی 

هەمــوو تەمەنــە یاســاییەكانی حكومەتــی كاربەڕێكــەر لــە ســەرەتای ئــاداری 2020 

كۆتایــی هــات، عــادل عەبدوملەهــدی ســەرۆكوەزیرانی دەستلەكاركێشــاوە، “بیدعەیەكــی 

ــەم  ــدی، 2020(. ئ ــا )مه ــاوی ن ــی” ن ــاب الگوع ــە “الغی ــە ب ــەوە ك ــتووری” دۆزیی دەس

مۆدێلــە نوێیــە لــە بەڕێوەبردنــی عێــراق بــەوە تۆمەتباركــرا كــە بــووە هــۆی الوازكردنــی 

پێگــەی عێــراق و غیابــی دەســەاڵتی دەوڵــەت و پاشەكشــەی رۆڵــی حكومــەت، ئەویــش 

لەكاتێكــدا كــە عێــراق گیــرۆدەی قەیرانــی كۆرنــا و لێكەوتــە ئابوورییەكانــی ئــەم بەاڵیــە 

ــوو )الشــمری، 2020(.  ب
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ـ الیەنــە شــیعەكانی فەتــح تایفــەی شــیعەیان بەمافخوراو هەژماركــرد و لەپاش راســپاردنی 

زۆرینەیــان ورووژانــد  رای  پێشــێلكردنی  و  مافــی شــیعە  بابەتــی  زورفــی،  عەدنــان 

ــی  ــی نێوخۆی ــەك بەرەنجامــی راســتەوخۆی ملمانێ ــە ئەمــەش لەالی )األســدی، 2020(، ك

ــی  ــی دیكــەش، نەمان ــوو. لەالیەك ــدی ســەرۆكوەزیران ب ــە شــیعەكان لەســەر كاندی الیەن

ــە درووســت  ــەم پێكهاتەی ــاو ئ ــوو كــە جــاران كۆدەنگــی لەن ســێبەری قاســم ســلێامنی ب

ــێ  ــی ل ــتچوونی حوكمڕانی ــی لەدەس ــاژەی مەترس ــتانەش ئام ــۆرە هەڵوێس ــرد. ئەمج دەك

ــەوە.  دەخوێرێت

ـ باڵــە چەكدارەكانــی شــیعە بەتایبــەت كەتیبەكانــی حیزبوڵــاڵ، بوونەتە الیەنێكی ســەرەكی 

ــە و  ــۆ هەڕەش ــا ب ــیاندا پەن ــە بەیاننامەكانیش ــی و ل ــەی سیاس ــە هاوكێش ــەك ل و ژمارەی

ســەپاندنی مــەرج دەبــەن )كتائــب حــزب اللــه، 2019(، ئەمجــۆرە هەڵوێســتانەش هەنــدێ 

لــە چاودێــران و چاالكانــی شــیعەی خســتووەتە ســەر ئــەو بڕوایــەی كــە بڕیــاری سیاســی 

ئــەم پێكهاتەیــە لــە رەهنــی چەكــی گــرووپ و میلیشــیاكاندایە )شــرب، 2020(.

ـ كەلێنــی نێــوان باڵــە چەكدارەكانــی ســەر بــە مەرجەعیەتــی شــیعە و عەتەبەكانــی 

ــەری  ــە و ئەگ ــە فراوانبووندای ــەردەوام ل ــەكان ب ــە ئێرانیی ــەڵ باڵ ــەال لەگ نەجــەف و كەرب

زۆریــش هەیــە گرووپەكانــی مەرجەعیــەت لــە دەســتەی حەشــدی شــەعبی جیــا ببنــەوە. 

ئەمــەش هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی زیاتــر دەكات بــە ئێرانــی و لــە جوغــزە نیشــتامنییە 

ــەوە.  ــی دەكات ــی رووت عێراقییەكان

ـ ناكۆكییــە سیاســی و نێوخۆییەكانــی هێزەكانــی شــیعە كاریگــەری لــە كۆمەڵێــك گــرێ و 

پێشــینە وەردەگــرن كــە چارەســەركردنیان لەمــەودای نزیــك و مامناوەندیشــدا ئەســتەمە. 

هــۆكاری ئەمــەش بــۆ كۆنــە قینــی ســەدر و مالیكــی، كێشــەی حەكیــم و ئەنجوومەنــی بــااڵ 

و بــەدر لەســەر میراتــی سیاســی و ســیمبولە سیاســی و مەزهەبییــەكان، كێشــەی عەســایب 

و ســەدر لەســەر شــەرعیەت دەگەڕێتــەوە. ئەمــە جگــە لــە ناکۆکییــەکان لەبــارەی مامەڵــە 

لەگــەڵ خۆپیشــاندانەكان و چۆنییەتــی پڕكردنــەوەی بۆشــایی قاســم ســلێامنی و چۆنییەتی 

ــتی  ــوز و بااڵدەس ــە و نف ــەڕی پێگ ــر، ش ــەش ئاڵۆزت ــران و لەمان ــەڵ ئێ ــردن لەگ مامەڵەك

لەكایــەی سیاســی شــیعیدا. 

- بەهــۆی ئــەوەی هێــزە شــیعەكان باڵــی چەكدارییــان هەیــە، مەترســی پێكدادانــی 

چەكــداری هەمــووكات و ســاتێك ئەگەرێكــە و رێــی تێدەچێــت. بــەاڵم بەهــۆی كاریگەریی 
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مەرجەعیــەت و ســایەی ئێــران و بەرژەوەندییــە بااڵكانــی شــیعە وەك كەمینەیــەك لەنــاو 

چوارچێوەیەكــی ســوننە و ملمانێــكان لەگــەڵ ئەمەریــكا و ئیرسائیــل، شــەڕی درێژخایــەن 

و سەرتاســەری ئەگەرێگــی تاڕادەیــەك دوورە.

ــۆ ئاســتێكی خــراپ و  ـ لەســایەی ناكۆكییەكانــی شــیعە و دابەزینــی پرۆســەی سیاســی ب

نــزم بــەو پێیــەی ئــەوان حوكمڕانــی راســتەقینە و خــاوەن مافــی پێكهێنانــی حكومەتــن، 

ــە پێشــكەوتن  ــە هەمــوو ئاســتەكان. بەجۆرێــك ن ــە ل ــە چەقبەســتنێكی خراپدای ــراق ل عێ

هەیــە، نــە پەرەســەندن و نــە داڕووخانــی یەكجــاری، ئەمــەش ناهاوتایــە لەگــەڵ پێگــە و 

پاشــخان و پێگــەی عێــراق وەك واڵتێكــی دێریــن و خــاوەن بەرهەمێكــی زۆر كــە جــاران 

لــە هاوكێشــە هەرێمــی و نێودەوڵەتییەكانــدا ژمارەیەكــی بەرچــاو بــوو. 

*توێژەر لە ناوەندی كوردستان بۆ دۆكیۆمێنت و لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی. 
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گۆڕانەکانی ملمالنێی شیعە و 
کاریگەرییان لەسەر نەخشەی سیاسی عێراق

عەلی مەعمووری

گۆڕەپانــی سیاســی شــیعە لــە عێراقــی پــاش رووخانــی رژێمــی بەعســدا پێشــهاتی دیــاری 

بەخۆیــەوە بینــی وهێشــتاش، بــە رێگــەی کارلێکردنــی نێوخۆیــی )لەنــاو گوتــاری سیاســی 

شــیعەدا( و کارلێکــی دەرەکــی )کارلێکردنەکانــی لەگــەڵ رەوتــە سیاســییەکانی دیکــە لــە 

واڵتــدا( لــە چوارچێــوەی پێشــهاتە سیاســییەکان کــە لــەم واڵتــە روودەدەن، لــە گۆڕاندایــە.

گوتاری سیاسی شیعە پێش 2003

ــی  ــتبوونی عێراق ــە درووس ــش 2003 – ل ــەردەمەکانی پێ ــەاڵتدارەکانی س ــتەمە دەس سیس

ــرد،  ــڕەو دەک ــان پەی ــای سیاســی عەملانیی ــی بەعــس – ئایدیۆلۆجی ــو رووخان ــوە تاوەک نوێ

ــوو  ــتی بەهەم ــوی سۆسیالیس ــێوەکانی و دی ــوو ش ــی بەهەم ــوی نەتەوەی ــەت دی بەتایب

ــاری سیاســی  ــە گوت ــی ل ــە ســڕینەوەی ناســنامەی ئایین ــان ل ــە هەمووی ــەوە، ک جۆرەکانیی
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ئایینیــە  ناســنامە  یەکخســتنی  لــە  سیســتەمانە  ئــەم  بــوون.  هاوبــەش  دەســەاڵتدا 

ــا.  ــدا شکســتیان هێن ــاری سیاســی عەملانی ــوەی گوت ــە چوارچێ ــدا ل ــە واڵت کاریگــەرەکان ل

ــەکان  ــدا هەمــوو چین ــە تێی ــی سیســتەمێکی سیاســی گشــتگیر درووســتبکەن ك نەیانتوان

ــە  ــان، هەســت ب ــە خۆی ــەت ب ــی تایب ــی و نەتەوەی ــی ئایین لەگــەڵ پاراســتنی تایبەمتەندی

ــە  ــە عەملانیکــردن ل ــرۆژەی ب ــووە هــۆی شکســتهێنانی پ بەشــداربوون بکــەن. ئەمــەش ب

ــەوە  ــە و نەت ــە پێکهات ــە زۆر ل ــی ک ــتنی سیاس ــە پشتگوێخس ــدا، چونک ــەی عێراق کۆمەڵگ

ــنبیریی،  ــی و رۆش ــی ئایین ــی ئازادی ــاڵ نەبوون ــان، لەپ ــتییەوە نااڵندی ــاکان بەدەس جیاجی

وای لێکــردن زیاتــر نوقمــی ناســنامەی پێکهاتەیــی و نەتەوەیــی تایبــەت بــە خۆیــان بــن. 

ــەوە  ــی و نەتەوەیی ــە رووی ئایین ــە ل ــەڕان ك ــیدا دەگ ــی سیاس ــەدوای گوتارێک ــەوان ب ئ

ــکات. ــان ب نوێنەرایەتیی

فاکتــەری پێشــوو بــووە هــۆی درووســتبوونی گوتارێکــی سیاســی شــیعە كــە گرێــدراوی 

ناســنامەی ئایینــی شــیعە بێــت. ئەمــەش خێــرا کرایــە دەرەوەی پرۆســەی سیاســی، بۆیــە 

وەك بەشــێکی گــەورەی ئۆپۆزیســیۆنی سیاســی پێــش 2003ی لێهــات. ئەوەشــی هــاوکار 

بــوو لــە باڵوکردنــەوەی ئەمــە، ســەرکوتکردنی ئازادییــە ئایینییــەکان لەالیــەن رژێمەکانــی 

پێشــوو بــوو کــە بــووە هــۆی درووســتبوونی هەســتی پەراوێزخســن و ســتەمی مێژوویــی 

الی شــیعە، ئەمــە پاڵنەریــان بــوو بــۆ ئــەوەی لــە دیدێکــی پێکهاتەییــەوە داوای شایســتەی 

سیاســی خۆیــان لــە بەشــداربوون لــە دەســەاڵت بکــەن.

دوای ئــەوەی کلیلــی ســەرەکی دەوڵــەت درا بــەوان، حیزبــە شــیعییەکان كاتێــك دووچــاری 

ئاســتەنگەکانی درووســتکردنی دەوڵــەت بــوون، لــە خەونــی پێــش 2003 بەئاگاهاتنــەوە. 

ئــەوکات ئاگاداربوونــەوە کــەوا تێڕوانینەکانــی ئیســامی سیاســیی شــیعە وەک ویایەتــی 

فەقــی و شــوورا و ئەوانــی دیکــە بــۆ واقیعــی دەســەاڵتی سیاســی نــوێ لــە عێــراق گونجــاو 

نیــن. ئەمــەش ناچاریکــردن رەوتێكــی پراگامتــی پەیــڕەو بکــەن کــە زۆرجــار بــە ئاراســتەی 

ماکیاڤیلــی سیاســی دەچــوو، واتــە تاکــە ئامانجــی هێشــتنەوەی دەســەاڵت بــوو لە دەســتی 

شــیعە. لــە راستیشــدا بــۆ هێشــتنەوەی دەســەاڵت لــە دەســتی حیزبە سیاســییەکانی شــیعە 

بــوو کــە خۆیــان بــە تاکــە نوێنــەری یاســایی شــیعە لــە عێــراق دەبینــن. لــەم روانگــەوە، 

رکابەریــی سیاســی لەنێــوان حیزبــە شــیعەکان دەســتیپێکرد و بــووە هــۆی درووســتبوونی 

ــە  ــوننە، ک ــورد و س ــەڵ ک ــەکان لەگ ــە دەرەکیی ــۆ هاوپەیامنیی ــت ب ــی نادروس ژینگەیەک
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ــۆ  ــی ب ــی کورتخایەن ــو ئامانج ــران، بەڵک ــات نەن ــر بنی ــوێنی جێگی ــە و رێوش ــەر بناغ لەس

دەســتگرتن بــە دەســەاڵت و دوورخســتنەوەی رکابــەرەکان هەبــوو.

هاوپەیامنیی ناجێگیر و الواز پاش 2003

الیەنــە سیاســییەکانی عێــراق هاتنــە ســەر داروپــەردووی دەوڵەتێکــی تێکشــکێراو و 

پارچەپارچەکــراو. دوای رووخانــی دواییــن دیــواری لەســەر دەســتی هێزەکانــی ئەمریــکا لە 

نیســانی 2003، ئــەوان بــۆ نەخشــەڕێگایەک دەگەڕان بــۆ بنیاتنانی دەوڵەتێکی دیموکراســی 

ــوو. ئــەوکات  ــوە بینیب ــان پێ ــە رۆژانــی درێــژی ئۆپۆزیســیۆنبووندا زۆر خەونی نــوێ کــە ل

رێککەوتنــە سیاســییەکان تەنیــا چوارچێــوەی گشــتی بــوون و هاوپەیامنیــی راســتەقینەیان 

لەســەر بنەمــای بەرنامــە و پانی راســتەقینە لێ درووســت نەبــوو. چونکــە کۆبوونەوەکانی 

ئۆپۆزیســیۆن لــە لەنــدەن و باکــووری عێــراق تەنیــا پانــی گشــتییان بەردەســت خســت، 

کــە دوای وەرگرتنــی دەســەاڵت خێــرا هەڵوەشــان. کاتێــک الیەنــە کوردییــەکان لــە خەمــی 

بەرژەوەندییــە نەتەوەییەکانیانــدا بــوون، ســوننە بــە وریایــی و ترســی پەراوێزخســتنیان لــە 

پرۆســەی سیاســی هەڵســوکەوتیان دەکــرد كــە پێشــر پێگەیەکــی باشــیان تێیــدا هەبــوو. 

لەنێــوان ئەمــە و ئــەوەدا، حیزبــە شــیعەکان لــە دەستنیشــانکردنی سیاســەتێکی روون بــۆ 

ــوون، لەکاتێکــدا بەهــۆی واقیعــی  ــوێ سەرلێشــێواو ب ــی ن ــی عێراق ــی دەوڵەت دامەزراندن

دیمۆگرافییانــەوە زۆرتریــن پشــکیان تێــدا هەبــوو.

ــەرەکی  ــەری س ــە پاڵن ــە ک ــیعەکاندا زاڵ ــە ش ــەی الیەن ــە جووڵ ــێواوی ل ــتا سەرلێش هێش

هاپەیامنێتییەکانیــان لــە پاراســتنی شایســتەی سیاســی بــۆ پێکهاتــەی شــیعە تێنەپەڕیــوە. 

ــوننییەکان،  ــوردی و س ــە ک ــەڵ حیزب ــەکان لەگ ــە دەرەکیی ــێوە هاپەیامنێتیی ــان ش بەهەم

ــدا  ــە کاتێک ــوە. ل ــدا تێنەپەڕی ــی لەگەڵیان ــتکەوتی سیاس ــکردنی دەس ــتیی دابەش ــە راس ل

ــە ئامانجــەکان و  ــدا هاوبەشــییان ل ــە سیســتمە جێگیرەکان ــە سیاســییەکان ل هاپەیامنێتیی

بەرنامــەکان و پانــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانــدا هەیــە و تەنیــا گرێــدراوی دابەشــکردنی 

ــە. ــدا نیی ــە نێوانیان دەســەاڵت ل
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نەجەف: 

مەرجەعییەتــی شــیعە لــە درووســتکردنی سیاســەت لــە عێراقــی پــاش 2003 دا رۆڵێکــی 

ســەرەکی گێــڕا. رۆڵــی ئــەو تەنیــا ئاراســتەکردنی شــەقامی شــیعە نەبــوو، بەڵکــو 

بەپێچەوانــەوە نەجــەف بــە نوێنەرایەتــی ســەید عەلــی سیســتانی گوتارێکــی نیشــتامنیی 

ــەت  ــاری خــۆی تایب ــەدەدوا و گوت ــۆ شــیعە ن ــەت ب ــەو بەتایب ــڕەو کــرد. ئ گشــتگیری پەی

ــە  ــەوە. ل ــان گرت ــی پرســە گشــتییەکانی واڵتی ــە پرســی شــیعە، بەڵکــو گوتارەکان ــرد ب نەک

ــی  ــە هاوبەش ــەوەی ب ــۆ ئ ــا ب ــیعەی راهێن ــی ش ــەت الیەنەکان ــدا مەرجەعیی ــان کات هەم

ــی  ــوو هەوڵێک ــەو هەم ــڕن. ئ ــتامنپەروەرانە بگێ ــی نیش ــەدا رۆڵێک ــی دیک ــەڵ ئەوان لەگ

ــەک  ــە ی ــوننە ل ــیعە و س ــوو ش ــتگیر، هەم ــتامنیی گش ــتێکی نیش ــی لیس ــۆ پێکهێنان دا ب

هاوپەیامنیــدا کۆبکاتــەوە و نوێنەرایەتــی هەمــوو پێکهاتەکانــی عێــراق بــکات لــە 

ناوچەکانــی ناوەڕاســت و باشــوور، دانــی بــە تایبەمتەندیــی کوردیشــدا نــا بــۆ ئــەوەی بــە 

ــۆ  ــژاردن بەشــداربن، بەهەمــان شــێوەیە ب ــە هەڵب ــان ل ــەت بەخۆی هاوپەیامنییەکــی تایب

کەمینــە ئایینــی و نەتەوەییــەکان. نەجــەف تــەواو ئــاگاداری مەترســییەکانی ســەرهەڵدانی 

هــەر ملمانێیەکــی تایفــی بــوو لــە واڵتــدا، هــەر لــەم روانگــەوە جەختیکــردەوە لەســەر 

پێویســتی پێکهێنانــی هاوپەیامنییەکــی گشــتگیر كــە شــیعە و ســوننە پێکــەوە کۆبکاتــەوە، 

بــەاڵم هەوڵەکــە شکســتی هێنــا بەهــۆی شکســتهێنانی شــیعە لــە لەخۆگرتنــی ســوننە و 

ــە  ــەوکات. ل ــیی ئ ــەی سیاس ــە پرۆس ــوننە ل ــی س ــە الیەنەکان ــێک ل ــدارنەبوونی بەش بەش

ــە شــیعە  ــا ل ــی تەنی ــی نیشــتامنیی عێراق ــە هاوپەیامنی ــەوە بووك ــە ئ ــدا ئەنجامەک کۆتایی

ــا، ئەمــەش وایکــرد  پێکهــات، ســوننەش چەنــد هاوپەیامنییەکــی سیاســی دیکــەی پێکهێن

ــڕوات. ــی ب ــای دابەشــکردنی تایەف ــەرەو پشکپشــکێنە لەســەر بنەم ــراق ب دۆخــی عێ

ــە شــیعەکان لەســەر  ــی الیەن ــۆ راهێنان ــی ب ــە هەوڵەکان ــوو ل ــەردەوام ب ــەت ب مەرجەعیی

کاری سیاســی لــە روانگــەی نیشــتامنییەوە، تەنانــەت دۆخەکــە پاڵــی پێــوە نــا بــۆ ئــەوەی 

دەرگاکانــی بــەڕووی حیزبــە سیاســییە شــیعەکاندا دابخــات، ئــەو ناڕەزایەتــی خــۆی 

بەرامبــەر هەڵســوکەوتی تایفــی الی بەشــێک لــەو الیەنانــە دەربڕی كــە لەپــاڵ تێوەگانیان 

لــە کاری گەندەڵیــی گــەورە، ســۆزی نانیشــتامنییان بــۆ هێــزی هەرێمــی هەیــە.
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ــاری  ــک گوت ــە کۆمەڵێ ــەت ل ــە، مەرجەعیی ــی ئەمدوایی ــە ناڕەزایەتییەکان ــدا و ل ــە کۆتایی ل

ــکاوی  ــتی راش ــن ئاس ــە بەرزتری ــەوە ب ــژە فەرمییەکەی ــەردوو وتەبێ ــە زاری ه ــی ل هەین

گوزارشــتی لــە هەڵوێســتی سیاســی خــۆی کــرد. گوتــارەکان ســەرنجیاندایە ســەر ئــەوەی 

کــە مەرجەعییــەت پرەنســیپی خاوەندارێتــی گــەل لــە هــەر الیەنێکــەوە بــێ رەتدەکاتەوە، 

جەختیشــی لەســەر پێویســتی پێدانــی بڕیــار لــە ســەرەتا و کۆتاییــدا بــە گــەل بــە رێگــەی 

رێــکارە دیموکراســییەکان كــرد. ســەرەڕای ئــەوەی گوتــارەکان و هەوڵەکانــی مەرجەعییەت 

ــەوەی  ــە رێگــەی پاڵپشــتیکردنی بەردەوامــی بزووتن ــەاڵم ب ــوو، ب ــان نەب ئەنجامــی تەواوی

ناڕەزایەتییــەکان گوتارێکــی سیاســی نیشــتامنییان لــە عێــراق بەدیهێنــا.

ــردەوە  ــی” کۆک ــی مەدەن ــانی “دەوڵەت ــر ناونیش ــۆی لەژێ ــی خ ــدی سیاس ــتانی دی سیس

كــە ئەمــە پێگەیشــتووترین بەرهەمــی هــزری سیاســی شــیعەیە لــە نەجــەف، لــە 

ــە  ــە نەجــەف درووســتکراوە و ل الیــەک لەســەر بنەمــای کولتــووری سیاســی تەقلیــدی ل

ــە  ــی. ئەزموون ــەف دژبەرێت ــە نەج ــە ک ــی فەقیه ــۆری ویایەت ــەش، دژی تی ــی دیک الیەک

یــەک لــە دوای یەکەکانــی مامەڵــەی وەلــی فەقــی لەگــەڵ دەوڵــەت لــە ئێــران لەوەتــەی 

هاوبەشــیی ســوڵتان و فەقیــە لــە ســەردەمی ســەفەویدا تاوەکــو رۆڵــی چاودێریــی فەقــی 

ــا  ــەاڵتی رەه ــەر دەس ــی بەس ــتگرتنی فەق ــە دەس ــا دەگات ــە ت ــەردەمی مەرشووت ــە س ل

ــوون و  ــە ســاڵی 2003وە ئەزم ــەت ل ــی دەوڵ ــە ســاتی رووخان ــاری ئیســامیدا، ل ــە کۆم ل

تاقیکردنــەوەی کەڵەکەبــوو بــوون بــۆ نەجــەف بــۆ مامەڵەکــردن لەگــەڵ دۆخــی سیاســی.

پــرۆژەی دەوڵەتــی مەدەنــی بــە پێشــهات و کەڵەکەبوونــی مێژوویــی لــە حــەوزەی 

ــە  ــە دیــدی شــێخ محەممــەد حوســێن نائینــی ل نەجــەف بنیاتــرا. دیارترینیــان بریتییــە ل

کتێبەکەیــدا “تەنزیهولئومــە وە تەنبیهوملیلــە”، کــە لــە ســەردەمی شۆڕشــی دەســتووریی 

لــە ئێــران باڵویکــردەوە، تێیــدا رای وایــە پێویســتە دەســەاڵتی زۆردار کــە خــۆی لــە شــادا 

دەبینییــەوە، بــە رێگــەی پێدانــی رۆڵ بــە نوێنەرایەتــی گــەل ســنووردار بکرێــت. ئەمــەش 

بــە وەرچەرخانێکــی گــەورە هەژمــار دەکــرێ، چونکــە هەوڵەکانــی پێشــووی فەقیهەکانــی 

ــە ســەردەمی ســەفەوی  ــوون، ل ــا ب ــە ئاراســتەی ســنووردارکردنی دەســەاڵتی ش ــیعە ب ش

ــر كــرد. ــران گەورەت ــە ئێ ــان ل بەمــاوە رۆڵــی سیاســی فەقیهەكانی

دیــدی سیاســی تەقلیــدی شــیعە پشــت بــە تێڕوانینێکــی راســتەقینە بــۆ سیاســەت 

ــدا  ــە خــودی خۆی ــە سیاســەت ل ــەوەی ك ــەوە لەســەر ئ ــە جەختدەکات دەبەســتێ، چونک
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پارێــزراو نییــە لــە هەڵەکــردن و هــەر کەســێک تووشــی بــێ عاباکــەی پیــس دەکات، بۆیــە 

باشــرە خــۆی لــە راســتەوخۆ تێکەڵبوونــی بپارێــزێ و رۆڵــی چاودێریــی کەمــری هەبــێ.

ــە ئێــران پێگەیشــن و تێگەیشــتنی پێشکەشــی دیــدی  ئەزموونــی دەســەاڵتی ئیســامی ل

ــی  ــۆی گومان ــوو. بەه ــە نەب ــەم ئەزموون ــی ئ ــە تێکەڵ ــرد ک ــیعە ک ــی ش ــی تەقلیدی سیاس

ــر و  ــەری چاودێ ــی بین ــی هەوڵێکــی هاوشــێوەی ئەمــە، بەڵکــو رۆڵ ــە رەوای ــاوەڕداری ل ب

ــە دەرەوەی. ــان ل ــێ ی ــران ب ــە خــودی ئێ ــڕا، چ ل رەخنەگــری گێ

دیارتریــن بەرهەمــی ئــەم چاودێرییــە رەخنەگرانــە لــە میراتــی شــێخ محەممــەد مەهــدی 

شەمســەدین، زانــای لوبنانیــە کــە لــە رووی فیقهییــەوە لــە قوتابخانــەی خوئــی لــە 

ــدا  ــد باڵوکراوەیەکی ــە چەن ــەدین ل ــدی شەمس ــەد مەه ــتووە. محەمم ــەف پێگەیش نەج

تیــۆرە سیاســییەکەی ئامــادە کــرد کــە دیارترینیــان بریتییــە لە “سیســتمی دەســەاڵتداریی و 

کارگێــڕی لــە ئیســامدا” و “ویایەتــی میللــەت لەســەر خــۆی بەرامبەر سیســتەمی گشــتیی 

ویایەتــی فەقیــە”. ئــەم تیــۆرەش بــە کــردار بەواتــای پێدانــی سیســتەمی دەســەاڵتە بــە 

خــودی گــەل و رەتکردنــەوەی هــەر ویایەتێکــی فەقیــە لــە پرســی دەســەاڵتداریدا.

لــە ئەزموونێکــی هاوشــێوەدا، شــێخ مەهــدی حائیــری یــەزدی، کــە کــوڕی دامەزرێنــەری 

ــە  ــەت ل ــۆری وەکال ــتە تی ــە، گەیش ــری یەزدی ــم حائی ــێخ عەبدولکەری ــوم ش ــەوزەی ق ح

ــەودا  ــدی ئ ــە دی ــەاڵت ل ــتەمی دەس ــە سیس ــەاڵت. چونک ــی دەس ــەکردنی ناوەڕۆک پێناس

تەنیــا کارکردنــە لەســەر بەڕێوەبردنــی کاروبــاری گــەل بەوەکالــەت لەبــری خــودی گــەل، 

ــارە  ــە دەرەوەی بڕی ــە ل ــۆڕاو، ک ــرداری گ ــی ک ــەی ئەقڵ ــە بازن ــێکە ل ــا بەش ــەش وات ئەم

ــرێ.  ــار دەک ــۆڕەکان هەژم ــا و نەگ ــە رەه خوداوەندیی

ــە تەواوکــەری ئــەم رێــڕەوە هەژمــار دەکــرێ، چەنــد  ئەزموونــی کرداریــی سیســتانیش ب

ــی  ــای ویایەت ــە بنەم ــە پشــتی ب ــەم ئەزموون ــن ئ ــە دەڵێ ــەم قوتابخانەی خوێندکارێکــی ئ

مــرۆڤ لەســەر خــۆی بەســتووە و ویایەتــی فەقیــە و ئەوانــی دیکــە لەســەر گــەل 

رەتدەکاتــەوە. لــەم روانگەیــەوە، مامەڵــەی سیســتانی لەگــەڵ دۆخــی سیاســی لــە رۆڵــی 

چاودێریکــردن دەرنەچــوو کــە لــە هــەر دامەزراوەیەکــی گشــتیی کۆمەاڵیەتــی چــاوەڕوان 

دەكرێــت. بەمــەش عاباکــەی خــۆی لــە پیســبوون بەهــۆی تێکەڵبوونــی راســتەوخۆ 

پاراســت، هــاوکات هەلــی بــۆ گــەل رەخســاند لەســەرخۆ و بــە قۆنــاخ لــە چوارچێــوەی 

ــگات. ــەواودا پێب پرۆســەی سیاســی ت
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ــتی  ــەو ویس ــوو، ئ ــرداری ب ــراق ک ــە عێ ــەت ل ــەڵ سیاس ــدا لەگ ــە مامەڵەی ــتانی ل سیس

پرۆســەیەکی درێژخایەنــی بنیاتنــان بــێ بــۆ دەنگــدەری عێراقــی کــە بــە رێگــەی 

کەڵەکەبوونــی ئەزموونەکانــی هەڵبــژاردن دەتوانــێ لە بنیاتنانــی دەوڵەتێکی دیموکراســیی 

ــی رژێمــی  ــدەی عێراقــی دوای رووخان ــە ئاین کارادا بەشــداربێت. سیســتانی ســەبارەت ب

ــیمبولەکانی  ــە س ــە الی زۆر ل ــەوەی ک ــا؛ وەک ئ ــاختەدا نەدەژی ــی س ــە خەیاڵ ــەدام ل س

ــی  ــە روون ــە” ب ــدا “فیتن ــە کتێبەکەی ــە ل ــان مەکیی ــەت کەنع ــدا، تەنان ئۆپۆزیســیۆن رووی

ــەی کــە  ــاخ بەقۆناخــی دەکات الی ئەوان ــی قۆن ــە و نەمان ــەم خەیاڵ ــە وردی باســی ئ و ب

ــرد. ــەدام ک ــی س ــی رژێم ــە رووخان پێشــوازییان ل

هەرچەنــدە هێشــتا زووە بــۆ بڕیــاردان لەبــارەی شکســتهێنانی ئەزموونەکــەی سیســتانی 

ــە عێــراق، بــەاڵم ئــەو ئاســتەنگە گەورانــەی کــە رووبــەڕووی ئــەم ئەزموونــە بوونــەوە  ل

وایانکــرد ئــەو شکســتە بــە ئەســتەم ببیــرێ. رەنگــە میراتــی سیســتانی وەک بەشــێک لــە 

ــدا  ــە کۆتایی مێــژووی سیاســی شــیعە مبێنێتــەوە بەبــێ ئــەوەی جێبەجــێ بکــرێ، بــەاڵم ل

بــە پێشــکەوتنێکی گرنــگ لــە میراتــی سیاســی ئیســامی بەشــێوەیەکی گشــتیی و میراتــی 

شــیعە بەتایبەتــی هەژمــار دەکــرێ.

حیزبە شیعەکان: 

ئــەم حیزبانــە بــە هەمــوو پێکهاتــە و دژبەرییەکانیــان، گوتــاری ئیســامی سیاســی 

شــیعەیان پەیڕەوکــرد، چونکــە هەرســێ رێچکــەی ســەرەکی حیزبــە سیاســییە شــیعەکان، 

ــرۆژەی ئیســامی  ــە پ ــی ســەدر ســەر ب ــااڵ و رەوت ــی ب ــی دەعــوە و ئەنجوومەن ــە حیزب ل

ــە  ــێ رەوت ــەم س ــەدرن. ئ ــر س ــەد باق ــامیی محەمم ــرۆژەی ئیس ــە پ ــەر ب ــین، س سیاس

لەگــەڵ لقــە جیاجیاکانیــان لەســەر بنەمــای پــرۆژەی سیاســی محەممــەد باقــر ســەدر بــۆ 

دامەزراندنــی دەســەاڵتی ئیســامی لــە عێــراق، لــە پرۆســەی سیاســی عێراقــی پــاش 2003 

ــوە  ــوو. دەع ــە هەب ــۆ پرۆژەک ــان ب ــە لێکدانەوەی ــاوازی ل ــەت جی ــداربوون. هەڵب دا بەش

ــی ســەدر پرەنســیپی  ــەن و رەوت ــەی شــووراوە دەســتیپێکرد، کەچــی ئەنجووم ــە بیرۆک ل

ــرد. ــڕەو ک ــان پەی ــی فەقیهی ویایەت

ــی  ــەری رژێم ــامیی دژب ــیۆنی ئیس ــۆ ئۆپۆزیس ــوو ب ــەورە ب ــۆکێکی گ ــان ش ــاتی رووخ س

ســەدام کــە بــە تایبەتــی بریتــی بــوو لــەو ســێ رەوتــەی پێشــر باســکران، چونکــە بیــر لەوە 



74

ــتەمێکی  ــتکردنی سیس ــیارێتی درووس ــێ و بەرپرس ــم دەڕووخ ــک رژێ ــەوە رۆژێ نەدەکرای

ــن  ــە الوازتری ــامی ل ــیۆنی ئیس ــاکاو ئۆپۆزیس ــپێردرێت. لەن ــەوان دەس ــوێ ب ــی ن سیاس

ــتکردنی  ــیارێتی درووس ــداربوو، بەرپرس ــەاڵت بەش ــە دەس ــدا ل ــی خۆی ــی مێژووی قۆناخ

ــرت. ــتۆ گ ــیان لەئەس ــتەمی جێگرەوەش سیس

ــەکان  ــان کــە باقریی ــییە کۆنەکانی ــۆرە سیاس ــەوەی تی ــەوە ل ــاکاو بەئاگاهاتن ــەوان لەن ئ

خســتوویانەتە بەردەســت و ســەدر و دواتــر حەکیــم باســیان كــردووە، بــۆ عێراقــی پــاش 

ســەدام لــە ئاســتی پێویســت نییــە و پێویســتە شــتێکی نــوێ درووســتبکرێ کــە الی ئــەوان 

ــی  ــیان بەدرێژای ــدوو و پەرتەکانیش ــە مان ــی و ئایینیی ــەرکردە سیاس ــەت س ــوو. تەنان نەب

ــە  ــووان ل ــەاڵم هەم ــوو. ب ــان نەب ــتکردنی ئەوەی ــای درووس ــەدەری توان ــی دەرب دەیەکان

کۆتاییــدا بەهــۆی دۆخەکــە ناچاربــوون دەســتبەرداری خەونەکانــی ئیســامی سیاســی بــن 

و پەنــا بــۆ سیاســەتی واقیعــی و پراگامتــی ببــەن و میراتــی ئیســامییان لــە دوای خۆیــان 

جێبهێڵــن، بەبــێ ئــەوەی بوێــرن بــە فەرمــی دەســتبەرداربوونیان لــەو میراتــە رابگەیەنــن.

ــر،  ــش ســاڵی 2003 و چ دوات ــی کاری سیاســی، چ پێ ــە کات ــە سیاســییە شــیعەکان ل حیزب

لــە دامەزراندنــی گوتــار و رەوتــی عەملانــی نیشــتامنیدا ســەرکەوتوو نەبــوون، هەرچەنــدە 

ــی  ــڕەوی نائایین ــە و پەی ــەف بناغ ــە نەج ــی ل ــەزراوەی ئایین ــوکەوتی دام ــار و هەڵس گوت

پێشــکەش کــرد کــە دەکــرا پێشــبکەوێ و بــە رێگــەی حیزبە سیاســییە شــیعەکان پێشــکەش 

بکــرێ، ئــەوەش بەشــێوەی جۆرێــک لــە عەملانییەتــی هاوســۆزی ئایینــداری كــە ســنووری 

تایەفــە و ئایینــزا ببەزێنــێ.

 حیزبــە سیاســییە شــیعەکان لــە دۆزینــەوەی جەمــاوەری جێگیــر و ســەقامگیر بــۆ خۆیــان 

ــک  ــە جۆرێ ــت ک ــەدر بێ ــی س ــەم رووەوە رەوت ــرینیان ل ــە باش ــا. رەنگ ــتیان هێن شکس

ــدە  ــە، هەرچەن ــو چینێکــی دیاریکــراوی خەڵکــدا هەی ــی لەنێ ــی کۆمەاڵیەت ــە هەژموون ل

ئــەم هەژموونــەش بــە درێژایــی کات بــەرەو داکشــان چــووە. بــەاڵم ئــەو حیزبانــەی لــە 

ــی  ــە میرات ــتیان ب ــا پش ــوە، تەنی ــی دەع ــااڵ و حیزب ــی ب ــن وەک ئەنجوومەن دەرەوە هات

مێژوویــی خۆیــان بەســت و ســەرەڕای تێپەڕبوونــی 17 ســاڵ بەســەر بەشــداربوونیان لــە 

پرۆســەی سیاســی لــە عێــراق، لــە دۆزینــەوەی پێگــەی جەماوەریــی راســتەقینە بــۆ خۆیــان 

ــوون. ســەرکەوتوو نەب

لــە راســتیدا حیزبــە شــیعەکان لــە دۆزینــەوەی دامــەزراوەی حیزبــی راســتەقینە شکســتیان 
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ــان و  ــەرچاوەی دارایی ــە س ــەوە ک ــووری مان ــی و ئاب ــای سیاس ــەوان وەک مافی ــا و ئ هێن

شــێوازی کارکردنــی رێکخســتنیان و رێکارەکانــی بڕیاردانیــان هیچــی دیــار نییــە.

گرووپە چەکدارەکان: 

رەنگــە دیارتریــن بەرهەمــی سیاســیی شــیعە لــە پــاش ســاڵی 2003 ســەرهەڵدانی گرووپــە 

چەکــدارەکان بــێ کــە بــە چــڕی و فراوانــی لــە هەمــوو ناوچەکانــی شــیعە باڵوبوونــەوە. 

بابەتەکــە بــە ســوپای مەهــدی دەســتیپێکرد کــە لە ئامێــزی قوتابخانــەی محەممەد ســەدر، 

یەکێــک لــە دیارتریــن رەوتەکانــی ئیســامی سیاســی شــیعە، ســەریهەڵدا. دەســەاڵتی ئێران 

ــراق  ــە عێ ــەکان ل ــەڵ ئەمریکیی ــی لەگ ــە ملمانێ ــرا ســوپای مەهــدی لەئامێزگــرت و ل خێ

بەکاریهێنــا. هــاوکات دەســەاڵتی ئێــران کاری بــۆ بەرهەمهێنانــی دەیــان میلیشــیای دیکــە 

لەنــاو ســوپای مەهــدی كــرد کــە دیارترینیــان عەســائیبی ئەهلــی حەقــە. هەروەهــا کاری 

ــانی  ــەرایای خوراس ــاڵ و س ــی حیزبوڵ ــەی وەک کەتائیب ــیای دیک ــی میلیش ــۆ دامەزراندن ب

کــرد.

لــە کاتــی شــەڕی دژی رێکخــراوی داعــش، دەســەاڵتی ئێــران لــە یەکخســتنی ئــەو گرووپــە 

نافەرمییانــە لەژێــر ناونیشــانێکی فەرمــی و لەژێــر چەتــری حەشــدی شــەعبی ســەرکەوتوو 

بــوو، ئەمــە هەلێکــی بــۆ رەخســاند بــۆ فراوانکردنــی هەژموونــی ئەمنــی و سیاســی خــۆی 

ــە  ــەی ل ــی ســوننە، ئەوان ــەرەو ناوچەکان ــر ب ــە دوات ــراق ك ــە عێ ــی شــیعە ل ــە ناوچەکان ل

ــەو میلیشــیایانە  ــەوەی ئ ــەوەش دوای ئ ــرد. ئ ــی ک ــوون، فراوان دەســتی داعــش رزگارکراب

لــەو ناوچانــە جێگیــر بــوون. میلیشــیاکان بــە رێگــەی ســەپاندنی ســەقامگیری بەدرێژایــی 

ــە  ــی ســوننە ل ــەی ناوچەکان ــە رێگ ــتێتەوە، ب ــە ســووریاوە دەبەس ــدا ب ــە بەغ ــە ک هێڵەک

ــی  ــاران و کەناراوەکان ــوان ت ــراتیژیی نێ ــی س ــەوا، هێڵ ــەاڵحەدین و نەین ــە س ــوور ل باک

دەریــای ناوەڕاســتیان پاراســت. هەروەهــا توانییــان بــە قۆنــاخ بــواری کاری خۆیــان فــراوان 

ــان  ــدا بەشــداربوون و توانیی ــە هەڵبژاردنەکان ــزی سیاســی. ل ــە هێ ــەوەی ببن ــۆ ئ بکــەن ب

ــکاردا ناوچــەی دەســەاڵت بەدەســتبهێنن. ــو دەســەاڵتی یاســادانان و جێبەجێ لەنێ

هەژموونــی میلیشــیا شــیعەکان کــە ژمارەیــان لــە چەنــد ســاڵی رابــردوودا گەیشــتە زیاتــر 

لــە 50 گــرووپ، لــە بــواری ئەمنــی و سیاســی و تەنانــەت ئابــووری لــە ســەردەمی عــادل 

ــۆ رەخســاندن  ــی ب ــەو هەل عەبدوملەهدیــی ســەرۆکوەزیراندا گەیشــتە لوتکــە، چونکــە ئ
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بــۆ ئــەوەی هەمــوو بوارەکانــی دەوڵــەت کۆنــرۆڵ بکــەن. تەنانــەت کاریــان بــۆ دەرەوەی 

عێــراق لــە ســووریا و یەمــەن فــراوان کــرد. ئــەوان هەروەهــا لــە درووســتکردنی دەوڵەتــی 

ــوارە  ــوو ب ــە هەم ــی ل ــی فەرم ــانی دەوڵەت ــە شانبەش ــداربوون ک ــراق بەش ــە عێ ــووڵ ل ق

ئەمنــی و سیاســی و ئابوورییەکانــدا کار دەکات.

بــەاڵم لــەم دواییــەدا کوژرانــی قاســم ســولەیامنی و ئەبومەهــدی موهەندیــس کاریگــەری 

لەســەر میلیشــیاکان هەبــوو، چونکــە هــەردوو ســەرکردەکە لــە یەکخســتنی گرووپەکانــدا 

رۆڵــی دەزووی تەســبیحیان دەگێــڕا. بۆیــە کوژرانیــان بــووە هــۆی پەرتەوازەبــوون و 

الوازبوونیــان. لــە هەمانکاتــدا بزووتنــەوەی ناڕەزایەتییەکانی ئەمدواییــە و تۆمەتە زۆرەکان 

دژی میلیشــیاکان کــە دەگوتــرێ خۆپێشــاندانەکانیان ســەرکوت کــردووە، تاڕادەیەکــی زۆر 

کاریگــەری نەرێنــی لەســەر هەژموونــی گرووپــە چەکــدارە شــیعەکان هەبــوو.

لەپــاڵ هەمــوو ئەمانەدا، سیســتانی کاری بۆ الوازکردنی میلیشــیاکانی دەرەوەی دەســەاڵتی 

ــن  ــەت ب ــدی دەســەاڵتی دەوڵ ــەوەی پابەن ــۆ ئ ــرد ب ــەکان ک ــی گرووپ ــەت و هاندان دەوڵ

ــی ســااڵنی  ــن. سیســتانی بەدرێژای ــراق ب ــی عێ ــی دەوڵەت ــی فەرم ــە فەرماندەی و ســەر ب

رابــردوو خــۆی لــە بەکارهێنانــی وشــەی حەشــدی شــەعبی بەدوورگــرت ، بەڵکــو لەبــری 

ــی  ــتانی هێزەکان ــە سیس ــەو واتایەی ــە ب ــا. ئەم ــەکانی بەکارهێن ــەی خۆبەخش ــەوە وش ئ

حەشــد تەنیــا وەک خۆبەخــش دەبینــێ کــە هاوکاریــی هێزە ئەمنییــە فەرمییــەکان دەکەن، 

نــەک لــە چوارچێــوەی رێکخســتنێکی فەرمــی هاوشــێوەی هێــزە ئەمنییــە فەرمییــەکان بــن 

لــە ســوپا و پۆلیــس و ئەوانــی دیکــە. لــە دواییــن پێشهاتیشــدا، چــوار گرووپــی حەشــدی 

ــرد و  ــۆ ســەرۆکوەزیران ب ــان ب ــە سیســتانین، پەنای شــەعبی کــە نــارساون بــەوەی ســەر ب

دوایــان لێکــرد بچنــە ژێــر فەرمانــی ئــەو وەک فەرمانــدەی گشــتیی هێــزە چەکــدارەکان، 

ــە  ــک ل ــی نزی ــە هێزەکان ــوون ک ــەعبی دەرچ ــدی ش ــری حەش ــر چەت ــەوان لەژێ ــە ئ بەم

ئێــران بەســەریدا زاڵــن.

ــراق  ــی عێ ــای دەوڵەت ــە توان ــدە ب ــراق بەن ــە عێ ــەقامگیری ل ــدەی س ــدا ئاین ــە کۆتایی ل

و  کاراکان  ســەربازییە  گرووپــە  هەمــوو  بەســەر  خــۆی  دەســەاڵتی  ســەپاندنی  بــۆ 

بــە  ســەر  پیشــەگەری  ســەربازیی  دامــەزراوەی  چوارچێــوەی  لــە  رێکخســتنەوەیان 

دەســەاڵتی سیاســی لــە واڵتــدا.
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بزووتنەوە ناڕەزاییەکان: 

بزووتنــەوە ناڕەزاییەکانــی ئەمدواییــە بــە کەڵەکەبووەکانییــەوە لــە ســااڵنی رابــردوو، 

ــو  ــەت لەنێ ــراق بەتایب ــەتی عێ ــو سیاس ــرێ لەنێ ــە ناک ــە ک ــی کارای ــی کۆمەاڵیەت هێزێک

چەنــد  بەهــۆی  بزووتنەوانــە  ئــەم  زۆربــەی  چونکــە  بخرێــت.  پشــتگوێ  شــیعەدا 

ــە،  ــەو ناوچان ــەاڵتدارانن ل ــەتی دەس ــتەی سیاس ــان دەرهاوێش ــە زۆربەی ــەوە ك هۆکارێک

بــەراورد بــە ناوچەکانــی ســوننە و کــورد لــەو ناوچانــە درووســتبوو كــە زۆرینــە شــیعەن. 

ئــەم بزووتنــەوەی ناڕەزاییــە لــە چوارچێــوەی ســەدان دامــەزراوەی کۆمەڵگــەی مەدەنــی 

و گردبوونــەوەی گــەورەی گەنجانــدا گەاڵڵــە بــوو کــە توانییــان خۆیــان لەنــاو کۆمەڵگــەی 

شــیعە و بەتایبــەت لەنێــو نــەوەی نوێــدا رێکبخــەن. ئــەو نەوەیــەی ســەر بــە ئایدیۆلۆجیــا 

نەتەوەیــی و ئایینییەکانــی پێشــوو نییــە و لەژێــر کاریگەریــی رۆشــنبیریی جیهانگەرایــی 

ــە. نوێدای

بزووتنــەوە ناڕەزاییــەکان دۆخێکــی گــۆڕاوی لــە عێراقــدا درووســتکرد، بۆیــە چ ناڕەزایەتــی 

لــە شــەقام هەبــێ یــان نــا، ناکــرێ هیــچ الیەنێکــی سیاســی کــە دەیــەوێ رۆڵ لــە 

ــە  ــە جووڵەک ــات. چونک ــتگوێ بخ ــە پش ــەو بزووتنەوەی ــڕێ، ئ ــدا بگێ ــی واڵت بەڕێوەبردن

ــۆ  ــی گەنجــان ب ــی و گردبوونەوەکان ــی کۆمەڵگــەی مەدەن ــوەی دامەزراوەکان ــە چوارچێ ل

دۆخێکــی کۆمەاڵیەتــی کارا گــۆڕا و دەتوانــن هــەر کاتێــک و لــە هــەر بۆنەیەکــدا بڕژێنــە 

ســەر شــەقام.

دەرئەنجام

ــان  ــی جیاجیای ــە کارلێکردن ــە پێشــر باســکران، ب ــە کاراکان ک ــوو الیەن ــدا هەم ــە کۆتایی ل

ئاینــدەی دۆخــی سیاســی لــە ناوچەکانــی شــیعە لــە عێــراق دیاریدەکــەن، ئەمــەش 

الیەنــە  ئەگــەر  دەبێــت.  عێــراق  دیکــەی  ناوچەکانــی  لەســەر  دیــاری  کاریگەریــی 

ــدا  ــە ئەجێن ــەر ب ــی س ــن الیەنەکان ــە بتوان ــەم بازنەی ــوەی ئ ــە چوارچێ ــتامنییەکان ل نیش

سیاســییە هەرێمییــەکان کۆنــرۆڵ بکــەن، ئــەوا عێــراق ســەقامگیریی سیاســی بەخۆیــەوە 

دەبینــێ و لــە ســایەیدا شــیعە رۆڵــی ســەرەکی لــە درووســتکردن و پاراســتنیدا دەگێــڕن، 

چونكــە ئــەوان زۆرینــەن، بــەاڵم ئەگــەر رەوتــی بەرامبــەر ســەربکەوێ، ئــەوا لێکرازانــی 
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ــێ  ــوننەکانەوە دەن ــەکان و س ــە کوردیی ــە الیەن ــاڵ ب ــیعە روودەدات، پ ــو ش ــراوان لەنێ ف

زیاتــر لــە دەوڵەتــی عێــراق دووربکەونــەوە و بەپێــی توانــا بــەدوای دۆزینــەوەی 

ــێ  ــی ملمان ــە کاریگەری ــان ل ــا ناوچەکانی ــن ت ــدا بگەڕێ ــە بەغ ــا ل دۆخێکــی سیاســی جی

ــی و  ــێ هەرێم ــەڵ دراوس ــیعە و لەگ ــی ش ــو ناوچەکان ــەردەوام لەنێ ــەقامگیریی ب و ناس

عەرەبییەکانیــان دووربخەنــەوە. بۆیــە چەنــد ســاڵی کەمــی داهاتــوو وەاڵمــی ئەم پرســیارە 

دەدەنــەوە كــە ئاخــۆ الیەنەکانــی شــیعە دەتوانــن رێڕەوەکــە بگــۆڕن بــەرەو بەهێزکردنــی 

عێــراق و پاراســتنی رۆڵــی دیــاری خۆیــان لــە عێراقــدا یــان واڵت بــەرەو ملمانێــی زیاتــر 

و دابەشــبوون دەبــەن کــە دەکــرێ هــزری عێراقیــی یەکگرتــوو لەناوببــەن و هەژموونــی 

ــەوە. ــە کەمبکەن ــوو ناوچەک ــە و هەم ــەم واڵت ــەوان ل ئ
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گرفته  ده ستوورییه كانی سه رۆكوه زیران له  عێراق 
ناهاوسه نگیی ده سه اڵت و به رپرسیاری

د.هه ڵمه ت غریب   

      

ده ستپێك 

تــا ئێســتا، چــوار  لــه  ســاڵی 2005   له پــاش جێبه جێكردنــی ده ســتووری عێراقــه وه 

حكومــه ت به پێــی ئــه و ده ســتووره  درووســتبوون و النیكــەم یه كێكیــش شكســتیهێنا. 

و   دانرابێــت  دیموكراســی  كــه  به شــێوه یه كی  ده ســتووره   یه كــه م   2005 ده ســتووری 

ــی  ــگای چارەســەركردنی بەشــێكی زۆری گرفته كان ــەوە رێ لەڕێگــەی  راپرســیی جه ماوه ریی

ــێ ده ســتوور  ــه ر پێامنواب ــن ئه گ ــه دا دەچی ــه اڵم به هه ڵ ــكات. ب ــی دەستنیشــان ب حوكمڕان

ده توانــێ گرفتــی حوكمڕانــی بــۆ واڵتیكــی وه ك عێــراق چاره ســه ر بــكات، چونكــه  واقیعــی 

ــت.  ــتووری رێكناخرێ ــی ده س ــە ده ق ــا ب ــی تەنی ــی و كۆمه اڵیه ت سیاس

ســەرەڕای ئــه و بۆچوونــه  دڵخۆشــكه رانه ی كــه  باوه ڕیــان بــه  باشــربوونی پرۆســه ی 

 ،2005 ده ســتووری  ده قه كانــی  لــه   زۆر  به شــێكی  هه یــه،  عێــراق  لــه   حوكمڕانــی 

له بــه رده م پرۆســه ی دروســتكردنی حكومــه ت و پرۆســه ی حوكمڕانیــدا گرفتــی گــه وره ن. 

ــه   ــز و تۆكم ــی به هێ ــی حكومه تێك ــی نه بوون ــه وره ی گرفت ــێكی گ ــن به ش ــن بڵێی ده توانی
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ــه یه   ــه و پرۆس ــه رده م ئ ــتوورییه كانی ب ــه  ده س ــۆ گرفت ــه ره وه  ب ــاری یه كاك ــاوه ن بڕی و خ

ده گه ڕێتــه وه . 

ــه ڕووی  ــارودۆخ ل ــی ب ــۆ خراپبوون ــاژه  ب ــراق، ئام ــه  عێ ــی ل ــی یونام ــێكی ئامارەكان به ش

كارگێــڕی و فراوانبوونــی كاره  تیرۆریســتیه كان، كوشــتنی مه ده نییــه كان و زیادبوونــی 

به پێــی  دەكــەن.  گه نده ڵــی  چوارچێــوه ی  فراوانبوونــی  و  قوربانییــه  كان  ژمــارەی 

راپۆرته كانــی رێكخــراوی شــه فافیه تی نێوده وڵه تیــش لــه  ســاڵی 2011 وه  تــا ئێســتا، 

گه نده ڵدایــه.  ریــزی هه ره پێشــه وه ی واڵتانــی  لــه   عێــراق 

ســه ره ڕای ئــه وه ی حكومه تــی عێــراق نه یتوانیــوه  ئه ركــه  ســه ره كییه كانی سه رشــانی 

خــۆی، هــه ر لــه  به دیهێنانــی ئاسایشــێكی تۆكمــه  بــۆ هاوواڵتیــان تــا رووبه ڕووبوونــه وه ی 

گه نده ڵــی لــه  واڵت جێبه جــێ بــكات، بەشــێوەیەكی الواز و له رزۆكیــش دامــەزراوە. 

ده بێتــه وه .  ناڕه زایه تــی جه مــاوه ری  رووبــه ڕووی  هه میشــه   ئه وه شــه   له بــه ر  هــه ر 

بچنــه   عێــراق  گه نجانــی  رابــردوودا،  ســاڵی  ئۆكتۆبــه ری  لــه   ئــه وەی   گه یشــته   كار 

بكــەن.  بــە دەستلەكاركێشــانەوە  ناچــار  ســەر شــه قامه كان وعــادل عەبدوملەهــدی 

خۆپیشــاندانه كانی عێــراق، لــه ڕووی یاســایی و ده ســتوورییەوە واڵتیــان خســتووەته  

ــە.  ــار نیی ــێ دی ــیی ل ــی سیاس ــۆیه كی روون ــه وه و ئاس ــی تاریك تونێلێك

ــه   ــه رۆكوه زیران ل ــه ی س ــه ر پێگ ــه  س ــكێك ده خه ین ــه دا، تیش ــه م بابه ت ــوه ی ئ ــه  چوارچێ ل

عێراقــی نوێــی دوای نووســینه وه ی ده ســتوور. هەروەهــا گرفتــه  ده ســتوورییه كانی بــه رده م 

كاریگه رییه كانــی  و   عێــراق  لــه   نیشــتیامنی  و  به هێــز  درووســتكردنی حكومه تێكــی 

دەخەینــە  ده ســه اڵت  و  به رپرســیاری  نێــوان  هاوســه نگیی  درووســتكردنی  له ســه ر 

ــاس. بەرب

ته وه ری یه كه م: 

پێگه ی سه رۆكوه زیران و گرفتی راسپاردن له  ده ستووری 2005دا

له گــەڵ عێراقــی ســه رده می  لــه ڕووی سیســته می سیاســییه وه ،  عێراقــی دوای 2003 

ــوێ  ــتووری ن ــی ده س ــاش دانان ــەی پ ــه  گه وران ــه و گۆڕانكاریی ــاوازه. ئ ــه واو جی ــس ت به ع

یاســاییه وه  لــه ڕووی  فیدراڵــی،  په رله مانــی  بــه   سیاســی  و چه ســپاندنی سیســته می 
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ــی  ــتووردا،  ده وڵه ت ــی دەس ــاده ی یه كه م ــه  م ــۆڕی.  ل ــان گ ــیامی عێراقی ــتبوون، س درووس

نوێــی عیــراق وەک ده وڵه تیكــی په رله مانــی و فیدراڵــی ناســێراوه . شــتێكی ئاشــكرایه  كــە 

ــت.  ــه اڵت پێكدێ ــه ی ده س ــه  دوان ــی، ل ــته می په رله مان ــی سیس ــه اڵتی جێبه جێكردن ده س

لــه   جێبه جێكــردن  ده ســه اڵتی  په رله مانیــه،   كۆماریــی  سیســته مەكە  له به رئــه وه ی 

ســه رۆككۆمار و ئه نجوومه نــی وه زیــران پێكدێــت كــە ســه رۆكوه زیرانیش ئه ندامێكــه  

به ڕێــوەی دەبــات و ســه رۆكایه تی كۆبوونه وه كانــی دەكات. و   تێیــدا 

ــوون.  ــتووردا هات ــه  ده س ــه  ل ــه  ك ــه و مه رجانه ی ــان ئ ــه رۆكوه زیران هه م ــی س مه رجه كان

ــش  ــپێردرێت. ئەوانی ــە راده س ــی كابین ــۆ پێكهێنان ــە ب ــت ك ــه و كه ســەدا هەبێ پێویســته  ل

ــه   ــی ل ــت و ته مه نیش ــی بێ ــه ی زانكۆی ــری بڕوانام ــەم هه ڵگ ــە  النیك ــەوەی ك ــن ل بریتی

لــەو مه رجانــەی ســه رۆككۆماریش كــە  35 ســاڵ كه مــر نه بێــت. ئەمــەش بێجگــە 

پێویســتە لــه  سه رۆكوه زیرانیشــدا هەبــن. گرنگرینیــان بریتیــن  لــه  عێراقیبــوون لــه  دایــك 

ــاد.  ــاش، ده ســتپاكی و .... ت ــەڕووی یاســایی، ناوبانگــی ب ــەواو ل ــی ت ــه وه،  ئه هلیەت و باوك

ــی  ــی دیاریكردن ــه واوی مه رجه كان ــه دی ناكرێــت و ت ــۆ ب ــره  گرفتێكــی یاســایی ئه وت ــا ئێ ت

ســه رۆكوه زیران یاســایین و تاڕاده یه كــی زۆریــش لــه ڕووی تیۆرییــه وه  له گــه ڵ ســتاندارده  

ــدا گونجــاوه .  جیهانیه كان

ــت  ــی 2005 دیاریده كرێ ــتووری عێراق ــاده ی )76(ی ده س ــه  م ــت ب ــه رۆكوه زیران پاڵپش س

و  ئه ركــی ســه رۆك كۆمــاره  لــه  ماوه یه كــدا کــە زیاتــر نه بێــت لــه  15 رۆژ لــه  پــاش 

هه ڵبژاردنییــەوە، كه ســێك بــۆ ئــه م پۆســته  رابســپێرێت.  پێویســته ســه رۆكوه زیرانی 

راســپێردراویش لــه  ماوه یێكــدا كــه لــە  30 رۆژ زیاتــر نه بێــت، كابینه كــه ی درووســتبكات. 

ئه گه ریــش نه یتوانــی لــه و ماوه یــه دا كابینــه  درووســتبكات، پێویســته  ســه رۆككۆمار 

كه ســێكی دیكــە رابســپێرێت. پێویســتە راســپێردراو بــۆ درووســتكردنی كابینه كــه ی نــاوی 

ئه ندامانــی كابینه كــه ی و به رنامــه ی حكوومەتەكــەی بخاتــه  بــه رده م ئه نجوومه نــی 

ــه ر  ــته  ه ــا پێویس ــتبهێنێ. هەروەه ــاران به ده س ــه ی په رله مانت ــه وه ی متامن ــه ران بۆئ نوێن

بــۆ ئــه وه ی  بــه  ته نهــا و به رنامــه ی كابینه كه یــش بخرێتــه  ده نگدانــه وه   وه زیرێــك 

ــرت،  ــه ی وەرنەگ ــه ر متامن ــه اڵم ئه گ ــتبهێنێ، ب ــه ران به ده س ــی نوێن ــه ی ئه نجوومه ن متامن

ــپێرێ. ــه ت رابس ــتكردنی حكوم ــۆ درووس ــە ب ــێكی دیك ــه رۆككۆمار كه س ــته  س پێویس

ــووه،  ــه  2010/3/25 ده رچ ــە ل ــاره  )25( ك ــی ژم ــااڵی فیدراڵ ــیری دادگای ب ــی ته فس به پێ
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فراكســیۆنی زۆرینــه  به مجــۆرە پێناســە دەكرێــت:” بریتیــه  لــه و فراكســیۆنه ی  پــاش 

هه ڵبــژاردن له ڕێگــه ی یــه ك لیســتی هه ڵبژاردنــه وه  درووســتده كرێت كــه  به شــداری 

دیاریكــراوەوە  توانیویه تــی  ژماره یه كــی  و  نــاو  بــه   و  كــردووه   هه ڵبژاردنه كانــی 

زۆرینــه ی كورســییه كان به ده ســتبهێنێ. یاخــود ئــه و فراكســیۆنه ی له یه كگرتنــی دوو 

ــی  ــاوه ن كیان ــوێ و خ ــیۆنێكی ن ــه  فراكس ــتدەبێت و ده بێت ــر درووس ــود زیات ــت یاخ لیس

ــه ی دادگا  ــه م بۆچوون ــی ئ ــێ.” به پێ ــان پێكده هێن ــاو په رله م ــه  ن ــه  ل ــه ربه خۆ و زۆرین س

ــه و  ــه ك ئ ــتده كرێت ن ــدا دروس ــاو په رله مان ــه  له ن ــه  ك ــه  ئه وه ی ــیۆنی زۆرین ــت، فراكس بێ

لیســته ی زۆرینــه ی هێنــاوه.  بــەڕای به شــێك لــه  یاساناســان، ئه مــه  بدعه یــه ك بــوو دادگای 

ــتی  ــه  وەک لیس ــتی عێراقی ــكردنی لیس ــۆی بێبه ش ــووە  ه ــە ب ــا ك ــی دایهێن ــااڵی فیدراڵ ب

ــتی  ــدا لیس ــی نوێنه ران ــی ئه نجوومه ن ــی دووه م ــه  هه ڵبژاردن ــه  ل ــژاردن  ك ــراوه ی هه ڵب ب

هاوپه یامنیــی ســوننه كان بــوو. 

 لێــره دا گرفتــی ســووڕانه وه  بــه  ده وری مــاده ی 76ی ده ســتووردا ســه رهه ڵده دات. ئەمــەش 

پرســیارێكی یاســایی درووســتدەكات ســەبارەت بــەوەی  كــه  ئایــا ســه رۆككۆمار ده ســه اڵتی 

كۆتوبه ندكــراوه  بــه  راســپاردنی ئــه و كه ســه ی  فراكســیۆنی زۆرینــه  دیاریــده كات یاخــود 

ــه ت  ــتكردنی حكوم ــۆ دروس ــه وه  و ب ــێ ره تیبكات ــه  و ده توان ــری هه ی ــه اڵتی ته قدی ده س

راینه ســپێرێت؟ 

له ڕاســتیدا لــه ڕووی رواڵه تیــه وه  ده قــی )بڕگــه ی یه كه مــی مــاده ی 76( ده ســه اڵتی 

ــی  ــه وره ی په رله مان ــیۆنی گ ــده ی فراکس ــه و كاندی ــردووه  ب ــد ك ــه رۆككۆماری كۆتوبه ن س

بــه اڵم  الیــه .  نوێنه رانــی  ئه نجوومه نــی  كورســییه كانی  زۆرینــه ی  كــه   دیاریــده كات 

لــه ڕووی پراكتیكــی و واقعیــه وه  پێچه وانه كــه ی ده بینیــن، چونكــه ســه رۆككۆمار دووجــار 

كاندیــدی فراكســیۆنی زۆرینــه ی ره تكردووەتــه وه:  یه كه میــان لــه  ســاڵی 2006، ئــه و كاتــه ی 

ســه رۆككۆمار خوالێخۆشــبوو جــه الل تاڵه بانــی ئامــاده  نه بــوو كاندیــدی فراكســیۆنی 

زۆرینــه  كــه  ئیرباهیــم جه عفــه ری بــوو، بــۆ دروســتكردنی حكومــه ت رابســپێرێت. پاشــان 

ــی  ــه ی وه زاری به پێ ــن كابین ــی یه كه می ــی و توان ــوری مالیك ــه  ن ــۆڕی ب ــان گ كاندیده كه ی

ــه رۆككۆمار  ــه ی س ــه و كات ــوو ئ ــاڵی 2014 ب ــیان س ــتبكات. دووه میش ــتوور درووس ده س

فوئــاد مه عســوم، ره تیكــرده وه  كاندیــدی هاوپه یامنیــی نیشــتامنی كــه  زۆرتریــن كورســی 

په رله مانــی هه بــوو بــۆ دروســتكردنی حكومــه ت رابســپێرێت. ئــه وه  بــوو ســه رۆككۆمار، 
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ــه وه ی  ــه ی وه زاری. ره تكردن ــێیه م كابین ــتكردنی س ــۆ دروس ــپارد ب ــادی راس ــده ر عه ب حه ی

ــه رۆككۆماره وه   ــه ن س ــی له الی ــه  به رده وام ــه  ب ــیۆنی زۆرین ــدی فراكس ــارەی كاندی چەندب

ده بێتــه  هــۆی ســه رهه ڵدانی دابێكــی ده ســتووریی هه مواركــه ر كــە لــه  داهاتــوودا 

ده ســەاڵتی ئازادیــی دیاریكردنــی ســه رۆكوه زیران بــه  ســه رۆككۆمار ده دات.

ــه ڕوو.  ــره دا بیخه ین ــە  پێویســته  لێ ــه ك ــه،  بابه تێكــی گرنــگ هه ی ســه ره ڕای هه مــوو ئه مان

ئه ویــش مه ســه له ی رێزگرتنــه  لــه  كاتــه  ده ســتوورییه كان. واتــا  ئــه و مــاوه  ده ســتووریانه ی 

به هــۆی  ئێســتا  به تایبــه ت  دیاریكــراون.  حكومــه ت  دروســتكردنی  پرۆســه ی  بــۆ 

باڵوبوونــه وه ی ڤایرۆســی كرۆنــاوه  جموجــۆڵ تاڕاده یه كــی زۆر وه ســتاوه  و  ئه مــه ش 

ده ســت و پێــی كەســی راســپێرداوی به ســتووه  و ناتوانــێ گفتوگۆكانــی چڕبكاتــه وه  

ــو  ــوه خت له نێ ــیی پێش ــازانێكی سیاس ــێ س ــه، به ب ــه ت. چونك ــتكردنی حكوم ــۆ دروس ب

ــزه  شــیعییه كاندا، زۆر ئه ســتەمه   ــو هێ ــه ت له نێ ــه  سیاســیه  جۆراوجــۆره كان، به تایب گرووپ

ئــه و  به هــۆی  ئــه وه ش،  ســه ره ڕای  به ده ســتبهێنێ.  په رله مــان  متامنــه ی  بتوانــێ 

هه ڕه شــانه ی كــه وا ڤایرۆســی كۆرۆنــا درووســتیكردوون، گرفتــی كۆبوونــه وه ی په رله مــان 

ــی  ــە كۆبوونەوەیەك ــە دوور نیی ــووە. چونك ــش دەركەوت ــینی متامنه ی ــی به خش و چۆنیه ت

ــكات  ــە واب ــەش لەوانەی ــه وه. ئەم ــیداری لێبكه وێت ــی مه ترس ــا ده رئه نجام ــەورەی وەه گ

ــان  ــدا كــه  30 رۆژه ، درووســت نەكرێــت ی ــه  مــاوه  ده ســتوورییه كه ی خۆی حكوومــەت ل

ــه و  ــه  پشتبه ســن ب ــە ب ــت. لەوانەی ــەواو نەبێ ــی ت ــت كابینه یه ك ــتیش بكرێ ــه ر دروس ئه گ

ــت،  ــدا تێده په ڕێ ــی پێی ــراق به تایبه ت ــتی و عێ ــان به گش ــه   جیه ــاییه ی ك ــه  نائاس بارودۆخ

بابەتــی مــاوە دەســتوورییەكان پێشــێل بكرێــت، هــەروەك چــۆن چەندینجــار بەشــێوەی 

ــە تێپەڕكــراون.  ــەو ماوان عورفــی ئ

ته وه ری دووه م: 

كێشه ی ده سه اڵت و ناهاوسه نگی له  عێراقی نوێدا

به شــێوه یه كی  ده بینیــن  بده یــن،  عێــراق  ســەرنجی  ده ســتووری  بــه وردی  ئه گــه ر   

یه كاكــه ره وه هیــچ جــۆره  ده ســه اڵتێكی بــۆ ســەرۆكوەزیران  نه ژمــاردووه.  له وانه یــه  

ــته می  ــۆ سیس ــه اڵم ب ــت، ب ــوێ بێ ــی ن ــاوازی عێراق ــی و جی ــی دیموكراس ــه  روویه ك ئه م
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ــه اڵته كانی  ــۆ ده س ــاده ی 78ی ب ــا م ــتوور ته نه ــه. دەس ــه ك كه موكورتی ــی تاڕاده ی په رله مان

ــه ڕوو  ــه  ده ســتووریه  ده خه ین ــه و گرفت ــره دا ئ ــه  لێ ــردووە. بۆی ســەرۆكوەزیران تەرخــان ك

ــی  ــدا  گرفتێك ــه  پرۆســه ی حوكمڕانی ــه  و،  ل ــه  ده ســەاڵته كانی ســەرۆكوەزیراندا هه ی ــه  ل ك

ــدا  ــه  عێراق ــەرۆكوەزیران ل ــتووریی س ــه وره ی ده س ــی گ ــتكردووە. گرفت ــه وره ی درووس گ

ــە  ــەاڵم ل ــە ســەرۆكوەزیران، ب ــی زۆر دراوە ب ــە  ده ســه اڵت و مــه ودای بڕیاردان ــه ك ئه وه ی

واقیعــدا خــراپ بەكارهێــراوە و زۆرجاریــش تاكــڕەوی تێداكــراوە. هەروەهــا هاوســەنگیی 

ــی تێكــداوە. سیســتەمی پەرلەمان

و  یاســا  جێبه جێكردنــی  بــه   تایبەمته نــده   جێبه جێكــردن  ده ســه اڵتی  ئاشــكرایه   وه ك 

بڕیاره كانــی دادگا و  رۆڵــی په رله مانیــش بریتیــه  لــه  ده ركردنــی یاســاكان و دادگایــش 

و  بــه رده وام  رۆڵێكــی  بــه اڵم حكومــه ت  دەكاتــەوە.  یەكایــی  یاســاییه كان  ناكۆكیــه  

و   ده وڵــه ت  گشــتیی  سیاســه تی  جێبه جێكردنــی  لــه   چونكــه   هه یــه ،  نه پســاوه ی 

ــان  ــی كاره كانی ــگا و تێپه ڕاندن ــی كۆمه ڵ ــی تاكه كان ــتیه  رۆژانه ییه كان ــی پێداویس دابینكردن

ــن  ــردن زۆرتری ــه اڵتی جێبه جێك ــن ده س ــه ر بڵێی ــه  ئه گ ــاده ڕه وی نیی ــه  زی ــە.  بۆی بەرپرس

به ریه ككه وتنــی بــه  ژیانــی تاكــه كان هەیــە و  پێویســته  مافه كانیشــیان بپارێزێــت و 

 . بــكات  فه راهــه م  ئازادییه كانیــان 

ــات  ــەكان بەڕێوەدەب ــه  نێوده وڵه تیی ــی پێوه ندیی ــردن مه له ف ــه اڵتی جێبه جێك ــه ر ده س ه

كــە  خــۆی لــه  پرۆســه ی دانوســتاندن و به ســتنی رێككه وتننامــه  نێوده وڵه تییه كانــدا 

ــی و   ــێكی ده ره ك ــه ر هێرش ــه  ه ــه ت ل ــنووری ده وڵ ــه  س ــردن ل ــه وه.  پارێزگاریك ده بینێت

زۆرجاریــش راگه یانــدن و به ڕێوه بردنــی جه نــگ و ئاشتیشــی لــە ئەســتۆدایە. له ژێــر 

رۆشــنایی ئــه و ده ســه اڵت و تایبەمته ندییــه  زۆرانــه ی كــه  ده ســه اڵتی جێبه جێكــردن 

ئەوانــە  ده ســتووردا،  ده قه كانــی  چوارچێــوه ی  لــه   بڵێیــن  ناتوانیــن  هه یه تــی، 

به شــێوه یه كی ورد و وەك تایبەمتەندییەكــی دەســەاڵتی جێبەجێكــردن جێگیركــراون. ئــه و 

ــه وه،   ــی ده ســتووردا  له ســه ر ســه رۆكوه زیران كۆكراوه ت ــه  نێوه ڕۆك ــوو ده ســه اڵتەی  ل هه م

ــە   پاشــكۆ.  ــی ده ســه اڵتی یاســادانان بووەت ــه  هــۆی شــێواندنی سیســته مه كه  و  رۆڵ بووەت

ــی  ــه رۆكوه زیرانەوە به پێ ــه اڵتی س ــتنی ده س ــه  رێكنه خس ــدی  ب ــه  پێوه ن ــه واوی گرفته ك ت

په یڕه وێكــی یاســایی بــۆ ئه نجوومه نــی وه زیــران هەیــە. 

ــه دوور  ــتووری ب ــای ده س ــتییه كانی یاس ــا گش ــیكردنه وه ی بنه م ــه  ش ــان ل ــه وه ی خۆم بۆئ
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بگریــن، راســته وخۆ دێینــه  نــاو گرفته كانــی ده ســتووری 2005ی عێــراق. ده ســتوور 

به رپرســیاری  به جۆرێــك  گــه وره وه،   تەنگانەیەكــی  خســتووەته   ســەرۆكوەزیرانی 

كاره كانــی  راپه ڕاندنــی  چۆنیه تــی  و  ده وڵــه ت  گشــتیی  سیاســه تی  جێبه جێكردنــی 

حكومه تــی خســتووەته  ئه ســتۆی به بــێ رێكخســتنێكی یاســایی لەنێــو ئەنجوومەنــی 

وەزیــران و تایبەمتەندیــی پێویســت. به رپرســیاری وه زیره كانــە لــه  راپه ڕاندنــی كاره كانیــان 

به بــێ ئــه وه ی بتوانێــت لەبــەر كەموكــوڕی لێیــان بپرســێته وه  و دووریــان بخاتــه وه. 

ــەوە.  ــان بخات ــێ دووری ــكێنە ناتوان ــی پشكپش ــۆی گرفت ــەوە بەه ــەڕووی واقیع ــە ل چونك

ــی  ــه اڵتی فه رمانده ی ــەت، ده س ــەرهەڵدانەوەی دیكتاتۆریی ــڕەوی و س ــە تاك ــری ل ــۆ رێگ ب

ــە واقیعــدا پەرلەمــان  هێــزه  چه كداره كانــی بــە رەزامەندیــی پەرلەمــان پێــدراوه . بــەاڵم ل

ــە  ــدە ســەربازییەكان و ســراتیژیی ســەربازی نیی ــی فەرمان ــە دیاریكردن ــی ل ــچ رۆڵێك هی

ــتوور  ــا ده س ــات. هه روه ه ــوەی دەب ــۆی بەڕێ ــی دەكات و خ ــەرۆكوەزیران دیاری ــە س ك

په رله مانــی دیاریكــردووه  وه ك الیه نــی تایبه مته نــدی ده ركردنــی یاســاكان و پێــدان و 

ــان  ــانه وه ی په رله م ــی هه ڵوه ش ــه وه ی ماف ــێ ئ ــەت به ب ــە حكوم ــە ل ــەوەی متامن وەرگرتن

ــه ردوو  ــوان ه ــە له نێ ــان كێش ــێ ی ــه ر ملمان ــدا ئه گ ــه  حاڵه تێك ــدات ل ــه ت ب ــه  حكوم ب

ده ســه اڵته كه  له ســه ر تێپه ڕاندنــی یاســایه كی گرنــگ یــان خێــرا دروســتبوو. ئەمــەش 

دیارتریــن ســیامی سیســتەمی پەرلەمانییــە، بــەاڵم لــە عێراقــدا ئەمــە گرفتێكــی گــەورەی 

ــتكردووە.  ــیدا درووس ــەی سیاس ــەردەم پرۆس لەب

ئــه م گرفتانــه ی کــە ده ســتووری عێــراق  بــۆ ســەرۆكوەزیرانی درووســتكردووه،  بووەتە هۆی  

ئــەوەی پرۆســه ی حوكمڕانــی و سیاســی له عێراقــدا له ســه رخۆ و الواز ده ربكه وێــت. 

به جۆرێــك لــه دوای 2006 وه  تــا ئێســتا حكومه تێكــی به هێــز درووســت نەبــووە كــه  بتوانێ 

به ســه ر گرفتــه  ئه منــی و سیاســی و ئیدارییه كانــدا زاڵ بێــت.  بــۆ منوونــه  ئه گــه ر ســه یری 

ده ســه اڵتی ســەرۆكوەزیران بكه یــن بــۆ لێپێچینــه وه  و دوورخســتنه وه ی وه زیره كانــی 

ــه اڵم  ــر، ب ــی وه زی ــی كاره كان ــه  راپه ڕاندن ــه  ل ــه رۆكوه زیر به رپرس ــته  س ــه ی، راس كابینه ك

ــتی  ــو پێویس ــرد، به ڵك ــی ك ــه ر كه مته رخه مییه ك ــت ئه گ ــود بیگۆڕێ ــدات یاخ ــێ الیب ناتوان

ــی  ــچ گرفتێك ــتوورییە كه یه وه  هی ــه  رووه  ده س ــە ل ــه.  ئەم ــان هه ی ــدی په رله م ــه  ره زامه ن ب

نییــه ، بــەاڵم لــەڕووی پشكپشــکێنەی سیاســی رێگــری درووســتدەبێت.  زۆربــه ی وه زیره كان 

به رنامــه   دەربە ســتی   ئەوەنــدە  سیاســین،  ئه جێندایه كــی  وابه ســته ی  ئه وه نــده ی 
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و ســراتیژی حكومــه ت نابــن.  لێــره دا ســه رۆكوه زیران به رامبــه ر هێــزه  سیاســیه كان 

ده ستبه ســراو و بێده ســه اڵت ده رده كه وێــت و ناتوانــێ بریــاری گرنــگ و ســراتیژی بــدات. 

پێكهێنانــی حكومه تــی  بــه وه وه  هه بێــت كــە   پێوه نــدی  به شــێكی  له وانه یــه   ئه مــه  

ئیئتافیــه   و ئەمــەش  حكومه تێكــی ته مه ڵــه  و ناتوانێــت ببێتــه  حكومه تیكــی به هێــز، 

وه زیرێــك  دوورخســتنه وه ی  بــۆ  په رله مــان  له نــاو  بتوانــێ  ئه ســته مه   زۆر  چونكــه  

ــی  ــۆ دیاریكردن ــنیاركردنی ب ــەاڵتی پێش ــەرۆكوەزیران دەس ــتبكات. س ــی درووس كۆده نگ

ــدی په رله مــان، به هــۆی  ــێ ره زامه ن ــێ به ب ــه اڵم ناتوان ــە، ب ــی ســوپا هەی ــده  بااڵكان فه رمان

لــه  بۆیــه   الیبــدات.  یاخــود  دابنێــت  ســه ربازی  فه رمانده یه كــی  كه مته رخه میــه وه  

 دوای 2005 وه  تــا ئێســتا هیــچ فه رمانده یه كــی ســه ربازی بــه  فلتــه ری په رله مانــدا 

تێنه په ڕیــوه،  به ڵكــو هه موویــان بــه  وه كالــه ت دانــراون چونكــه  ده ســتوور جه خــت 

فه رمانــده ی  به تایبــه ت  و  ســه ربازییه كان  فه رمانــده   دانانــی  كــە  ده كاتــه وه   لــه وه  

فه یلــه ق به ســه ره وه  بــە ره زامه نــدی په رله مــان دەبێــت. بۆیــه ش ده بینیــن عێــراق 

ــی  ــه  بریت ــدا ك ــه م تاقیكردنه وه ی ــه  یه ك ــووه وه  ل ــه ربازی ب ــی س ــه ڕووی داڕووخانێك رووب

ــه نگیه   ــی هاوس ــدا نه بوون ــه  عێراق ــك ل ــن بابه تێ ــه  گرنگری ــش، بۆی ــه ڕی داع ــه  ش ــوو ل ب

كاركــردن  په یڕه وێكــی  نه بوونــی  كــه   ئــه وه ی  ســه ر باری  ئه مــه   لــه  سیســته مه كه.  

بــۆ ئه نجوومه نــی وه زیــران، ئه وه نــده ی تــر كێشــه كانی قــووڵ كردووەتــه وه.  گرفتــی 

ــن  ــی رێككه وت ــه  قوربانی ــدا بووەت ــی وه زیران ــاو ئه نجوومه ن دابه شــكردنی ده ســه اڵت له ن

و هاوســه نگیی هێــز له نێــوان الیه نــه  پێكهێنه ره كانــی نــاو پرۆســه ی حوكمڕانــی. پێویســته  

په یڕه وێكــی  تێپه ڕاندنــی  لــه   بێــت  بریتــی  نــوێ  ســه رۆكوه زیرانی  ســه ره كی  كاری 

ــی دابه شــكردنی  ــا گرفت ــۆ په رله مــان ت ــی ب ــران و ناردن ــی وه زی ــۆ ئه نجوومه ن ــی ب نێوخۆی

ده ســه اڵت له نــاو ئه نجوومه نــی وه زیرانــدا كۆتایــی بێــت، چونكــه ئێســتا ســه رۆكوه زیران 

به شــێكی گــه وره ی ده ســه اڵته كانی بە بــێ ره زامه نــدی ئه نجوومه نه كــه پیــادە دەكات  

و ئــه وەش گرفتــی ناهاوســه نگی  له نــاو ئه نجوومه نــی وه زیرانــدا درووســتكردووە.

هه مــوو ئــه م گرفتانــه ی بــه رده م پۆســتی ســەرۆكوەزیران لــه  بابه تێكــی گرنگــه وه  

ــش  ــووه.  ئه وی ــه دوور گرت ــێ ب ــۆی ل ــی خ ــتووری عێراق ــه  ده س ــووه  ك ــه رچاوه یان گرت س

په رله مانیــدا.  سیســته می  لــه   ده ســه اڵته كانه   نێــوان  هاوســه نگیی  به دیهێنانــی 

ــێ  ــته مه  به ب ــه  ئه س ــتكردووه  ك ــەرۆكوەزیران درووس ــۆ س ــه وره ی ب ــی گ ــەش گرفتێك ئەم
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ــە  ــڕەوی ل ــە تاك ــەوە ل ــی هاوســەنگی و دووركەوتن ــی ده ســتوور و بەدیهێنان هه مواركردن

بەكارهێنانــی دەســەاڵتەكاندا بەدیبهێرێــت. 
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