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 ملخص
إن الحرب التي بدأت بذريعة وجود أسلحة دمار شامل في العراق، أدت إلى انهيار دولة وانقسام مجتمعها، وشبه ضياع للهوية 

م بلد أقرب إلى الكفة اإليرانية منه إلى الكفة العربية، فتدخل النظام 2003االحتالل األمريكي عام القومية لشعبها، فأصبح العراق منذ 
اإليراني في شؤونه الداخلية نتيجة للعقيدة المذهبية التي غّذاها هذا االحتالل، خصوصًا بعد استشعار النظام اإليراني لخطر الوجود 

ها، إضافة إلى وفود أتباع التنظيمات اإلرهابية مثل "تنظيم القاعدة" إلى العراق لمحاربة األمريكي وقوات التحالف على مقربة من حدود
قوات التحالف، في مقابل دعم النظام اإليراني وتشكيله لعدد من الجماعات المسلحة في العراق أو عسكرتها مثل "الحشد الشعبي"، 

انت يومًا بمثابة البوابة الشرقية للوطن العربي، فتحول العراق من سد األمر الذي أدى وبشكل مباشر إلى أن تتوغل إيران في دولة ك
 منيع في وجه المذهبية اإليرانية إلى بلد تابٍع لطهران، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. فيما يمكن أن يسهم الصراع الذي تدور رحاه بين

ل هذه الدراسة من خالل ثالثة محاور، األول يتعلق باالحتالل مرجعيتّي النجف وقم في وضع نهاية للمد الوالئي في العراق. وتم تناو 
م، وتناول الثاني موضوع الصراع بين حوزتّي النجف وقم، فيما ُأفرد للثالث موضوع مستقبل العراق في 2003األمريكي للعراق عام 

 م.2003ظل النفوذ اإليراني بعد االحتالل األمريكي عام 
 قومية، العراق، والية الفقيه(.)الهوية، ال الكلمات المفتاحية:

 
 مقدمة:

مر المجتمع العراقي بأحداث أّثرت على نسيجه القومي، وأحدثت في جسده صدعًا من الصعب رأبه، ولعل أسوء ما يواجهه الوطن 
ية اإليرانية في ثمانينات القرن الماضي بدا -شكلت الحرب العراقية  فقدهو وجود فئة تسّمت باسمه تتحالف مع عدّوه إلسقاطه، 

 -م، وقيام جمهورية على أساس ديني 1979انسالخ الهوية العربية لدى بعض فئات المجتمع العراقي، فمع اندالع الثورة اإليرانية عام 
لنظام رار تلك التي نهضت في إيران، فوقفوا مع امذهبي، ترسخت في نفوس هذه الفئات ضرورة قيام جمهورية إسالمية عراقية على غ

م، وانقسام المجتمع العراقي بعد العقوبات الدولية 1990اإليراني في حربه على بالدهم. تال ذلك الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 
سيم ما هو ُمقّسم من األساس، م، وتق2003التي ُفرضت على العراق نتيجة هذا الغزو، إضافة إلى االحتالل األمريكي للعراق عام 

 األمر الذي أدى وبشكل مباشر إلى زيادة التوغل اإليراني في العراق، واإلمساك بزمام الدولة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

 مشكلة الدراسة:
، واستغالل النظام م2003إن المشكلة التي حاول الباحث معالجتها تخص المآل الذي آل إليه العراق بعد االحتالل األمريكي عام 

اإليراني حالة انهيار الدولة والفراغ في السلطة، في سبيل الوصول إلى هدف التبعية التامة من جانب العراق إليران، وضمان عدم 
 وقوعه تحت سيطرة الواليات المتحدة األمريكية، أو أي قوًى أخرى ال تتواءم وتوجهاتها.

 فرضية وأسئلة الدراسة:
م، كان بداية تقسيم العراق وفق أسس مذهبية، سعى 2003من فرض مفاده أن االحتالل األمريكي للعراق عام  تنطلق هذه الدراسة

النظام اإليراني من خالله إلى تشكيل هوية جديدة ذات طابع ديني في العراق، تنسخ بها الهوية الوطنية، ولفحص هذه الفرضية، فإن 
 الية:هذه الدراسة تحاول اإلجابة على األسئلة الت

 ما هو دور الواليات المتحدة األمريكية في إيجاد االنقسام بين أفراد الشعب العراقي؟ -1
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 م؟2003كيف أصبح المجتمع العراقي بعد االحتالل األمريكي عام  -2
 ما هو مستقبل العراق في ظل النفوذ اإليراني وصراع المرجعيات؟ -3

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:

 الضوء على مفهوم الهوية والقومية.تسليط  -1
التطرق إلى دور الواليات المتحدة األمريكية في إفساح المجال للنظام السياسي اإليراني للولوج إلى العراق ُبعْيد االحتالل األمريكي  -2

 م.2003عام 
 تحليل واقع التوّغل اإليراني في العراق، واستشراف مستقبل العراق في ظل هذا التوّغل. -3

 الدراسة:أهمية 
تكمن أهمية الدراسة في كون قضية الهوية القومية واالنقسام في المجتمع هي قضية عالمية، فقد ساهمت الحروب التي اندلعت منذ 
بداية القرن العشرين في إيجاد هوية غير مرتبطة بوطن أو عرق، فمتى ما ُوجد الفراغ الذي تسببه الحروب في أي نظام سياسي وألي 

الدول المحيطة به تسعى إلى ملئه، إما طمعًا في ثرواته، أو خوفًا من صعود تيارات معادية لها قد تسبب لها القلق بلد كان، فإن 
م، وساهم بذلك في تشكيل هوية 2003مستقباًل، فالجمهورية اإليرانية نجحت في ملء الفراغ الذي خّلفه االحتالل األمريكي للعراق عام 

 هب ال بالوطن.جديدة في العراق مرتبطة بالمذ

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها:
يعرف رشاد عبدهللا الهوية بأنها الشفرة التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في عالقته بالجماعة االجتماعية التي  الهوية: -1

رها المكونة لها مع عناصينتمي إليها، والتي عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون باعتباره منتميًا إلى تلك الجماعة، وهي شفرة تتج
 (.395، ص2015على مدار تاريخ الجماعة وتراثها اإلبداعي وطابع حياتها )ياسين، 

يرى الدكتور أمين المشاقبة أن القومية هي مذهب يقوم على أساس المواالة للقوم، بحيث أن اإلنسان يوالي ويعادي بناًء  القومية: -2
أما (. 68، ص2015ذلك على االجتماع وتحقيق المصالح ودفع المفاسد )المشاقبة، على االنتساب إلى قومه، والعمل بناًء على 

أنتوني سميث فيعّرف القومية بأنها حركة أيديولوجية تهدف للوصول إلى االستقالل والوحدة والهوية والحفاظ عليها، ألجل مصلحة 
ركة ة في المستقبل المنظور، وبذا، فإن القومية حشعب يعتقد بعض أبنائه أنهم يشكلون بالفعل أّمة، أو أنهم سوف يصبحون أمّ 

 (.119، ص2014نشطة ُتلهمها أيديولوجية ونسق رمزي تتصل وشائجه باألّمة )سميث، 
هي نظرية سياسية جمعت بين نظرية النيابة العامة للفقهاء ونظرية والية الفقيه، ونقلت هذه النظرية الفكر  والية الفقيه المطلقة: -3

من مرحلة إجازة الفقهاء للملوك والحكم باسمهم ووكالة عنهم، إلى مرحلة جديدة هي حكم الفقهاء المباشر،  السياسي الشيعي
 (.414، ص1998وممارسة مهّمات اإلمامة بصورة كاملة )الكاتب، 

فاف بآراء تخهو التزّمت والغلو في الحماس والتمسك ضّيق األفق بعقيدة أو فكرة دينية، مما يؤدي إلى االس التعصب الديني: -4
ومعتقدات اآلخرين، ومحاربتها والصراع ضدها وضد الذين يحملونها، وهي حالة مرضية على المستوى الفردي والجتماعي، وتدفع 

إلى سلوكية تتصف بالرعونة والتطرف والبعد عن العقل واالستهانة باآلخرين ومعتقداتهم، وكثيرًا ما يؤدي التعصب الديني إلى 
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(، 1، )ج1985كار الحقوق االجتماعية والسياسية للفئات األخرى وهدم البنى االجتماعية )الكيالي، شق وحدة األمة وإن
 (.768ص

هو مصطلح يستخدم لوصف التدخل السري وغير الرسمي، الذي يتراوح بين الدبلوماسية العادية والغزو : زعزعة االستقرار -5
رها معادية أو مهددة لمصالحها أو صديقة ألعدائها، عبر تخطيط العسكري من قبل دولة في شؤون غيرها من الدول التي تعتب

وتشجيع وتنفيذ أعمال من شأنها إقالق أمن البلد اآلخر وإضعافه بغية شل إرادته والتقليل من تأثيره أو تغيير نظامه واستبداله 
 (.37(، ص3، )ج1985بنظام ضعيف أو عميل )الكيالي، 

االجتماعية أو  –هيري المباشر المتسم بالعنف، الذي ينشأ من بلوغ التناقضات االقتصادية هي الفعل الجما االنتفاضة المسلحة: -6
القومية ذروتها، وتوفر وضع ثوري كامل يهيء لها التحرك ضد سلطة الطبقة الحاكمة، وتحدث االنتفاضة بصورة مفاجئة عندما 

ة، حيل تقّبل االستمرار في الحياة في ظل الظروف القائميصل الصراع بأنواعه إلى نقطة الغليان، والتي يصبح عندها من المست
كما يستحيل التنبؤ بموعد وما هّية االنتفاضة المسلحة، وإن كانت جذور الوضع الثوري التي تؤدي إلى نشوئه تسري بعمق في 

 (.346(، ص1، )ج1985النظام االجتماعي الذي يسوده تناقض متطاحن بالغ الحدة )الكيالي، 
هو وضع ناجم عن احتالل جيش دولة ما ألراضي دولة أخرى، مع ما يستتبع ذلك من قيام ظروف خاصة  عسكري:االحتالل ال -7

تزول فيها سلطة الحكومة الشرعية للبالد أو للمنطقة المحتلة، فتصبح القوة الغازية المهيمنة على إدارة المنطقة المحتلة، وبالتالي 
لضمان مصالحها الخاصة، وخلق أوضاع تمكنها من استغالل ثروات األرض المحتلة،  تقوم بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية

 (.83(، ص1، )ج1985وفرض السياسات التي تناسبها وتضطر أحيانًا إلى احترام حد أدنى من الحقوق الوطنية )الكيالي، 

 اإلطار النظري:
ن لمشتملة على صفاته الجوهرية، أو األساسية التي تميزه عُتعّرف الهوية على أنها خاصية الشيء المطابقة له من حيث حقيقته ا

( في اإلنجليزية، وهو من Identity(. ويقابل مصطلح "الهوية" العربي كلمة )19، ص2012غيره، فتعبر عن وحدة الذات )حافظ، 
أصل التيني ويعني الشيء نفسه، أو الشيء الذي هو ما هو عليه، أي أن الشيء له الطبيعة نفسها التي للشيء اآلخر )بعلبكي، 

(. ويقول صامويل هنتجتون أن عقد التسعينيات من القرن الماضي شهد انفجار أزمة هوية كونية، إذ تجد الناس 23، ص2013
( على أنها Nationalismويعّرف البعض القومية )(. 204، ص1999ن نحن؟ لمن ننتمي؟ من هو اآلخر؟ )هنتجتون، يتساءلون، م

جماعة تجمع بينهم رابطة معينة، ويرتبط مفهوم القومية لديهم بمفهوم األّمة، من حيث االنتماء إلى أّمة محددة، أي شعب ذو هوية 
، 1985عية وروحية متعددة من خالل اللغة والعقيدة والتاريخ والحضارة )الكيالي، سياسية خاصة، تجمع بين أفراده روابط موضو 

وقد ترتبط القومية باألقلية السياسية أو الثقافية، ألن القوميات غالبًا ما تكون كلها أو أجزاء منها تعيش في أكثر من (، 831(، ص4)ج
 (.21، ص2009دولة )محمد، 

بأنها إيمان صريح يشهد به العربي على نفسه، يوحيه عليها في أعماله، مؤمن إيمانًا مطلقًا بأن  ويقول الكّراس في القومية العربية
مصلحة أّمة العرب وغاياتها فوق كل اعتبار، وبذا فالقومية العربية هي عقيدة مستمدة من العرب، عائدة إليهم، جامعة لهم، مؤلفة بين 

ة تحرير األّمة العربية كاماًل من النفوذ بشتى مناحيه وصوره وأسمائه، ومن المظالم المختلف قواهم السياسية والثقافية واالقتصادية، هدفها
القائمة فيها، وذلك بإنشاء كيان عربي عمراني موحد قائم على أسس سيادة األّمة، والتقيد بمصلحتها وأخّوتها أخّوة شاملة، والمساواة 

أما الدولة القومية، (. 178، ص2015رب في سبيل الرقي المادي والمعنوي )الهندي، التامة بين أبنائها والعدل في مجتمعها باعث للع
م، التي مهدت لصعود فكرة الدولة بمفهومها الحديث، فبعدما كانت أوروبا 1648صلح ويستفاليا عام  -أت فكرتها إثر معاهدة فقد نش
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ارة راطي، كان سببًا في تأجيج الحروب والصراعات في القتعيش فيما ُيعرف بعصر الظالم وحكم الكنيسة طبقًا لنظام سياسي ثيوق
األوروبية، فقد انتهى بموجب هذه المعاهدة عصر اإلقطاع، وأرسَي نظام عالمي جديد قوامه "الدولة القومية"، التي قامت على أنقاض 

 عدد من اإلمبراطوريات األوروبية.
واألمريكية المثل العليا للدولة القومية الحديثة، دول ذات كيان مستقل لها وفي أواخر القرن الثامن عشر، أنجبت الثورتين الفرنسية 

دستورها المكتوب الذي يحكم باسم أمة المواطنين المتساوين، في الوقت الذي كانت فيه العديد من دول العالم ال تزال ُتحكم بناًء على 
يا"، السلطة بعد وفاة والده "كما في إمبراطوريتي هابسبورغ وأثيوب أسٍس تقليدية. ففي الدول األسرية كان لألمير الحق في تولي عباءة

(. Wimmera, 2010, P:764وفي الدول الثيوقراطية التي يبت فيها رجال الدين باألمور الدنيوية "كما في التبت والجبل األسود" )
ل الدين، والدعوة إلى الحرية الدينية من أجل أن تال ذلك مرحلة جديدة يسودها التسامح الديني والمذهبي وتقنين عالقة المجتمع برجا

تكون عالقة الفرد بربه عالقة خالصة ال يتدخل فيها أحد، وبطبيعة الحال فإن تلك المرحلة بدأت بشكل تدريجي في المجتمعات 
وروبا إلى الذي نقل أ األوروبية التي لم تكن معتادة على تلك القضية من قبل، ومن ثم رافقت تلك المرحلة ظاهرة الصراع السياسي

مرحلة جديدة من النزاع الذي تركز على اإلصالح السياسي وظهور الملكيات المستبدة ومن ثم ظهور ما يعرف بالفلسفة القومية التي 
(. 115، ص2015أدخلت أوروبا مرحلة تشكيل القوميات واستغاللها، وبالتالي التغيير في الخارطة السياسية األوروبية بأسرها )غافل، 

ويرى الدكتور علي شريعتي أن المجتمع القومي هو اشتراك كل أفراد أمة ما في الدم، بمعنى أنهم ولدوا جميعًا من أب واحد، فالشعب 
الفرنسي يرى نفسه من قبيلة الفرانك، واأللمان يرون أنهم من قبيلة الجرمان، واإلنجليز من قبيلة إنجل، وعندما تتحول قبيلة صغيرة 

قي إلى أمة كبيرة متحضرة، يتحول طوطمها إلى إله عظيم "فيشنو، زيوس، جوبيتر، آهورامزدا، ويهوه"، ويفسر أفراد األمة بدائية وترت
 (.501، ص2007عالقتهم بمعبودهم على شكل رابطة األبوة والبنوة )شريعتي، 

 الدراسات السابقة:
وهي دراسة تحليلية ناقشت اإلشكاليات الفكرية والسياسية واالجتماعية المتعلقة بالهوّية والمواطنة،  (،2017دراسة شعبان ) -

وبحثت في األسباب والنتائج التي أدت إلى تعّثر الحداثة في الوطن العربي، وذلك من خالل فحص المفاهيم، والتدقيق في 
ربتها من زاوية حقوقية في إطار تطّور الفقه الدستوري، كما عرضت الشعارات واألهداف والوقوف عند الوسائل والغايات، ومقا

 هذه الدراسة عددًا من التجارب العربية والعالمية.
والتي بحثت في موضوع الهوية والثقافة، إضافة إلى مناقشة إشكاليات سوسيولوجيا الهوية والمقاربات  ،(2017دراسة عماد ) -

ة رؤًى لما آلت إليه الهوية والثقافة، خصوصًا في الوطن العربي، إذ انفجرت عصبيات، المختلفة حولها، وُطرحت في هذه الدراس
وتضخمت هويات طائفية ومذهبية وإثنية، وتحولت إلى ما يشبه الوعي القطيعي، حتى بدأت في التحول إلى ما ُيشبه السياج 

 الذي ال ُيسمح للعقل باختراقه.
حثت في عدد من التحوالت بعد االحتالل األمريكي للعراق، أهمها هو مفهوم ، وهي دراسة ب(2015دراسة ياسين، ومهدي ) -

الهوية الوطنية وإعادة تشكيلها من خالل صياغة جديدة لمفهوم المواطنة، والذي يفترض أن يكون القاعدة التي ُيبنى عليها 
س لدولة العراقية يجب أن يستند أواًل إلى أسالمشروع الوطني لتأسيس الدولة العراقية، وخلصت هذه الدراسة إلى أن عملية بناء ا

 وطنية مجردة من أّية نزعات طائفية أو عرقية أو دينية عنصرية، لتكون الهوية الوطنية الواحدة هي الهدف أواًل وأخيرًا.
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 منهجية الدراسة:
مع، سية التي تحدث داخل أي مجتيعّرف النظام السياسي بأنه مجموعة من التفاعالت السياانتهج الباحث المنهج النظمي، والذي 

من أربعة عناصر أساسية هي: المدخالت، التحويل، المخرجات،  -النظام السياسي  -ويتم بمقتضاها صنع السياسات العامة، ويتكون 
النظام  امجموعة التفاعالت التي يقوم بهالتغذية العكسية، فالمدخالت هو كل مايتلقاه النظام السياسي من بيئته. أما التحويل هي 

وهي القرارات واألفعال التي تقوم بها الدولة. والتغذية العكسية هي ويحّول عن طريقها مدخالته من موارد ومطالب إلى مخرجات، 
عملية تدفق المعلومات من البيئة إلى النظام السياسي من جديد في شكل مدخالت عن نتائج قراراته وأفعاله. وبهذا فإن التغذية العكسية 

لطابع الديناميكي المستمر للنظام. وعليه فقد سعى الباحث إلى تحليل األوضاع السياسية في العراق بعد االحتالل األمريكي تعطي ا
م، آخذًا بعين االعتبار المطامع اإليرانية في العراق، وموضوع الهوية الدينية. إضافة إلى المنهج التاريخي، والذي درس 2003عام 

 اإليرانية في ثمانينيات القرن الماضي. –دع في الهوية القومية في العراق منذ الحرب العراقية الباحث من خالله عمق الص

 حدود الدراسة:
 األبعاد والمتغيرات السياسية إلشكالية الهوية القومية في العراق. الحد الموضوعي:

 النطاق الجغرافي لجمهورية العراق. الحد المكاني:
 م إلى اآلن2003األمريكي للعراق عام منذ االحتالل  الحد الزماني:

 م2003المحور األول: االحتالل األمريكي للعراق عام 
م، هي مدة الحصار االقتصادي الطويل والقاسي الذي ُفرض على الشعب العراقي 2003 – 1991إن الفترة الفاصلة بين حربي 

قل قدر من الحكمة، وبسياسات ضيقة األفق، خاصة في م بأ1958إلضعاف نظامه السياسي، إذ كان قدر الشعب أن ُيحكم منذ عام 
 ىالمراحل األخيرة، وفق بيئة سياسية معقدة، إذ لعبت السياسات الدولية واإلقليمية فيها الدور األساسي، في إستراتيجية ذكية بعيدة المد

 لنهائي الذي قد يؤدي إلى تقسيم العراقإلضعاف العراق، من خالل سلسلة من األزمات والمعارك والحروب، ُبغية الوصول إلى هدفها ا
م، على قعقعة أسلحة جيوش التحالف بقيادة 2003مارس  20(. فقد استيقظ العراقيون صبيحة يوم 249، ص2007)الحمداني، 

غداد سقوط ب أبريل، أي بعد قرابة عشرين يومًا على دخول هذه القوات للعراق، أُعلن رسميًا عن 9الواليات المتحدة األمريكية، وفي يوم 
 في أيدي التحالف، وبسط السيطرة على كل األراضي العراقية.

وكانت فرضية الواليات المتحدة الرئيسية الحتالل العراق، هي أن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل، وأن هذه األسلحة معرضة 
س حة، ولم تكن هناك أّية روابط مثبتة تربط الرئيلخطر الوقوع في أيدي اإلرهابيين. لكن في النهاية، لم تكن هناك مثل هذه األسل

العراقي السابق بتنظيم القاعدة. وبعد عقٍد من االحتالل األمريكي للعراق، أثبتت الواليات المتحدة أنها ذات النفوذ األقل، إذ سيطرت 
 ,Gompert)كر على الشمال الكردي القوى الشيعية المدعومة من إيران على الدولة، في مقابل أقلية سنية مبعثرة، وال سيطرة ُتذ

2014, P:161) م وبشكل كبير في بلورة نظرية المؤامرة لدى صّناع القرار في واشنطن، إذ 2001. وساهمت أحداث سبتمبر من عام
ين الثانية عشرة بتقول وزيرة الخارجية األمريكية السابقة مادلين أولبرايت "إننا ننتظر اآلن ظهور جيل جديد من اإلرهابيين، أوالد كانوا 

م، ولزمهم سنة أو اثنتين لتحقيق التقّدم األيديولوجي نفسه الذي يقود إلى 2001أيلول / سبتمبر  11والخامسة عشرة من العمر في 
(. فكان احتالل العراق في نظر الساسة 174، ص2007العنف، والذي استغرق األجيال األكبر منهم عشر سنين أو أكثر" )أولبرايت، 

 نطن هو الحل األفضل واألنجع إلجهاض أي عمٍل إرهابي ضد الواليات المتحدة األمريكية في المستقبل.في واش
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 موبدأ الُحكم األمريكي المباشر للعراق منذ إعالن الواليات المتحدة وقوات التحالف بسط النفوذ على األراضي العراقية، فقد ُعّين الحاك
إلعمار والمساعدات اإلنسانية، وبعد قرابة شهر من الحكم العسكري، اسُتبدل بحاكم مدني هو العسكري جي غارنر رئيسًا لمكتب إعادة ا

السفير بول بريمر، الذي أّسس سلطة االئتالف المؤقتة، وأعلن عن تأسيس مجلس الحكم االنتقالي، والذي يمثل أول مؤسسة تشريعية 
( الصادر عن مجلس األمن الدولي، )عبدالرزاق، 1483ن القرار رقم )تنفيذية عراقية بعد االحتالل، واستمد هذا المجلس شرعيته م

(، واعُتبر خطوة نحو قيام حكومة عراقية 1500(، وحظي هذا المجلس بترحيب من مجلس األمن بموجب قراره رقم )101، ص2010
 تأسس تحت االحتالل األجنبي تمّثل الشعب العراقي، في مقابل إما التحفظ أو الرفض من الدول العربية، باعتباره مجلسًا قد

 (.105، ص2010)عبدالرزاق، 
م، تطور الوضع في العراق من مقاومة العراقيين للقوات األمريكية وقوات التحالف، 2006م إلى ديسمبر 2003وفي الفترة من ديسمبر 

ث حدة. إذ بدأت فترة السنوات الثالإلى حرب أهلية عرقية طائفية مروعة مزقت نسيج المجتمع العراقي، وهددت وجود العراق كدولة مو 
م إلى وضع حد لمقاومة العراقيين، إال أن 2003هذه بأمل زائف من أن يؤدي اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين في ديسمبر 

لتي حدثت في لك االمقاومة المستمرة من الشعب العراقي، كانت ستؤدي إلى هزيمة إستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية، على غرار ت
 .(Rayburn, 2019, P:653فيتنام، لوال التدخل العسكري المكثف من الجانب األمريكي )

وبسبب الفوضى التي عّمت العراق نتيجة االحتالل ووجود القوات األجنبية وحل الجيش العراقي، وانهيار الدولة بكل مرتكزاتها 
 ة من التصفيات الدموية واالغتياالت الفردية، شملت البعثيين وجميع المعزولين فيومؤسساتها ومرافقها الرئيسية، فقد سادت موجة واسع

النظام السابق، وبدت الرغبة عارمة ومتصاعدة لدى أطراف الحكم الجديد وأحزابه إلقامة ديكتاتورية الرأي الواحد، أو ما يسّمى نظام 
كثر من غيرها لعملية سحق قاسية على يد النظام السابق، وكانت التسلط العقائدي، خصوصًا لدى األطراف اإلسالمية التي تعرضت أ

األدوات المطلوبة لتنفيذ تلك الديكتاتورية المطلوب إقامتها جاهزة وحاضرة، وهي الميليشيات والتنظيمات المدنية المسلحة الشيعية 
 (.215، ص2012والسنية )ياسين، 

م، جاء ثمرة تصارع ثالثة مشاريع: المشروع األمريكي "بناء ديمقراطية 2003عام  وبذا فإن النظام السياسي الذي تبلور في العراق بعد
 فيدرالية تعتمد اقتصاد السوق"، وهو النموذج الليبرالي الشائع في البلدان الصناعية المتقدمة، والمشروع الشيعي األصولي "نموذج والية

اإلسالمي"، إال أن أّيًا من هذه المشاريع لم ينجح، ونتج بذلك  –لبعثي الفقيه على قاعدة حكم األغلبية الشيعية"، ومشروع العودة "ا
، 2018مزيٌج مشّوه من هذه المشاريع، على خلفية تصارع الجماعات اإلثنية المذهبية للسيطرة على الدولة والموارد )عبدالجبار، 

 لطة أّدى إلى والدة أربعة أمور.(. بْيد أن نتائج هذا االحتالل وما خّلفه من صراعات، هو فراغ تام في الس10ص
هو إعالن تنظيم القاعدة للنفير العام لمحاربة قوات التحالف في العراق، واستغالل هذا التنظيم للقنوات الفضائية التابعة له : األمر األول

تابعين زعمائه. ولّما ازداد عدد اللبث أفكاره ورؤاه، فانطلق اآلالف من التابعين لهذا التنظيم، عطفًا على فتاوى الجهاد الصادرة عن 
قول وت لهذا التنظيم، سواًء من داخل العراق أو خارجه، ازدادت العمليات اإلرهابية بشكل كبير، سواء في داخل العراق أو خارجه.

قتلوا سبعة  م، غادر المتمردون للمرة األولى العراق، لتوجيه ضربة إلى األردن، حيث2005أولبرايت "في تشرين الثاني / نوفمبر 
وخمسين شخصًا، محتشدين في حفل زفاف في أحد الفنادق، ووفقًا لتقييم أجرته وكالة االستخبارات المركزية، ربما يثبت العراق أنه 

أرض أكثر فّعالية لتدريب اإلرهابيين مما كانت عليه أفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي، إذ أن العراق يشكل مختبرًا حقيقيًا 
(. وفي الوقت الذي ساهمت فيه القوات األمنية والعسكرية العراقية في الدفاع عن 174، ص2007للقتال في المدن" )أولبرايت، 

األراضي العراقية ضد الواليات المتحدة وقوات التحالف، بدأت العناصر التابعة لتنظيم القاعدة في الوفود إلى العراق، وتأسس بذلك فرع 
عراق، الذي قصف مرقد اإلمامين العسكريين في سامراء، وهو ما أدى إلى نشوب حرب أهلية طائفية واسعة النطاق، ال –تنظيم القاعدة 
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م، أُعلن عن قيام الدولة اإلسالمية في العراق، وبسط النفوذ على األنبار، بغداد، ديالى، وغيرها من المحافظات 2006وفي أواخر عام 
هنا أثبت العراق بأنه أضحى أرضًا خصبة لخروج جماعات الجهاد التكفيرية، وأن أحداث الحادي عشر من  (.Gold, 2017العراقية )

الروس في  -سبتمبر ساهمت في تقّدم أيديولوجية العنف لدى صغار السن، بشكل أكبر مما كان عليه إبان الصراع مع السوفييت 
 أفغانستان والشيشان.

في العراق، إذ أصبح العراقي عدو العراقي اآلخر، كٌل منهم يرى أنه على صواب، فأضحت جميع  هو الصراع الطائفي: األمر الثاني
م، واجه العراق حالة من الجمود 2007المعطيات في األرض العراقية تشير إلى االتجاه نحو حرب أهلية بين السنة والشيعة. ففي عام 

رب أهلية، فيما سعى اآلخر إلى تحويل الصراع إلى سياسات مؤسسية بين اتجاهين، عزم األول على تصعيد العنف الطائفي إلى ح
. كما كشف الصراع الدامي في العراق وغيرها من الدول، عن وقائع تشكالت هوياتية مذهبية مؤدلجة (Jabar, 2007, P:1) سلمية

يها أو موازية وًى رديفة للدولة، مندمجة فتمتلك قوى ميليشياتية ضاربة، تتخطى والءاتها حدود أوطانها من جهة، وتشكل بالوقت نفسه ق
لها، فتحت شعارات وأعالم هذه الفصائل والميليشيات تدافعت للقتال من أقطار شّتى عناصر متعددة الجنسيات، تحمل من األسماء 

"الحشد الشعبي"  تسّمىوالمسميات ما يكشف هويتها اإلثنية والمذهبية، منها ما يصطبغ بمالمح كربالئية ال تخفي الرابط المذهبي وإن 
أو قوى الممانعة والمقاومة، ومنها ما نحو الجهادية المفتوحة وإن تسّمى "الدولة اإلسالمية" والسلفية الجهادية، وغيرها من المسميات 

 ي(. فأصبح العراق نتيجة ذلك مسرحًا لعمليات قتل وتهجير قسري، إذ أضحت المعركة بين هذين الفريقين ه280، ص2017)عماد، 
 معركة وجود وبقاء.

الشيعي، إذ تنافست الفصائل الشيعية المسلحة على السيطرة على مراقد األئمة والمزارات الدينية،  –هو الصراع الشيعي : األمر الثالث
نجح المرجع و فمع احتالل العراق، أُعيد إحياء المناسبات الدينية الشيعية، مما ساهم في زيادة الصراع بين الفصائل الشيعية المختلفة. 

الشيعي األعلى في العراق آية هللا السيد علي السيستاني في نزع فتيل أول صراع مسلح بين األطراف الشيعية التي تنافست فيما بينها 
 ،2010للسيطرة على المراقد في كربالء، وأشار إلى أن هذا النزاع كان نتيجة لغياب السلطة الوطنية العراقية عن الساحة )عبدالرزاق، 

شيعي جديد، وسط توجه المرجع الشيعي األعلى في العراق السيد السيستاني إلى  -(. فيما يتنبأ البعض عن صراع شيعي55ص
إصدار فتوى تبطل فتوى الجهاد الكفائي، التي تكّونت بموجبها هيئة الحشد الشعبي، فيما يتحرك الموالون إليران داخل المرجعية 

تيجية سياسية تهدف إلى تمكين قادة الميليشيات من السيطرة على الخارطة السياسية واالنتخابية الشيعية في النجف، وفقًا إلسترا
 الشيعية، كمقدمة للسيطرة على الحكم في العراق، بعدها تأتي المرحلة الثانية والتي ستتم بالتعاون مع المرشد األعلى اإليراني آية هللا

ة الدين واستبدالهم بشخصيات موالية لنظرية والية الفقيه، فيما تستهدف المرحلة الثالث علي خامنئي لإلطاحة بالسيستاني وبقية مراجع
 االنتقال بالنظام السياسي في العراق إلى حكم والية الفقيه، الذي يفتح الطريق لبلوغ المرحلة الرابعة من هذه اإلستراتيجية وهي تثبيت

 (.2017طريق إيران، العراق، سوريا، جنوب لبنان )الشماع، 
م، ُدّق ناقوس الخطر في 2003هو بداية المد اإليراني للداخل العراقي، فمع بداية التواجد األمريكي في العراق عام : األمر الرابع

طهران، إذ لم تكن الواليات المتحدة األمريكية على هذه المقربة من الحدود اإليرانية منذ احتالل السفارة األمريكية في طهران في 
القرن الماضي، إضافة إلى أن عجز العراق في ذلك الوقت، وغياب السلطة قد سبب فراغًا خشيت إيران أن ُيسد عن طريق  سبعينيات

الواليات المتحدة، فتكون الحكومة الجديدة موالية لها، وتكون األراضي العراقية بذلك أراٍض من الممكن أن تنطلق منها العمليات 
فاتجه النظام اإليراني إلى الحيلولة دون قيام هذه الحكومة، فاستغلت االحتالل األمريكي للعراق لرمي  العسكرية األمريكية تجاه طهران،

ورقة الطائفية فيها، فُفتحت على إثر ذلك األبواب العراقية على مصراعيها إليران ألن تكسب والء األحزاب السياسية الشيعية، األمر 
 السلطة.الذي مّكنها في النهاية من السيطرة على 
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وأدى االحتالل األمريكي إلى عودة القادة والتنظيمات الشيعية التي كانت في المنفى، كما أتاح لشيعة العراق ترسيخ موقعهم على 
الخارطة العراقية، فأصبح بإمكانهم وألول مرة في تاريخ الدولة العراقية ممارسة دورهم كأغلبية عددية وسياسية، فدعمت إيران فكرة 

ة عراقية مركزية، تكون قوية بما فيه الكفاية للحفاظ على وحدة العراق، وضعيفة في الوقت نفسه على أن ُتشّكل خطرًا في وجود حكوم
يه فالمستقبل على إيران، وتبدوا الروابط الدينية بين البلدين أكثر وضوحًا وتأثيرًا، ذلك أن العراق هو البلد العربي الوحيد الذي يحتفظ 

 (.125، ص2014، وهو ما يزيد من فرص االلتقاء مع إيران التي تعّد الدولة الشيعية الوحيدة في العالم )الجازي، الشيعة باألغلبية
م، يتخطى إيران بحدودها المعترف بها وليطال دول 1979ذلك أن المشروع اإليراني بتصدير الثورة بعد نجاح الثورة اإلسالمية عام 

أيديولوجي مذهبي في ممارسة السلطة، ويمعن في قهر المخالفين له في الداخل اإليراني، مؤسسًا  الجوار برّمتها، إذ يستند إلى نموذج
بذلك تجربة هوياتية صلبة تقوم على حّدي اإلقصاء أو الهيمنة واالستيعاب، ولم يكن تصدير الثورة وهمًا، فبالقدر الذي ال تمّثل فيه 

يمكن استلهامه كي يتولى الشعب مقدراته ويستعيد السلطة لنفسه من يد الطغاة  فكرة تصدير الثورة أّية مشكلة باعتبارها نموذجاً 
والمستبدين، تصبح كارثية حال اعتمادها كنموذج هوياتي مؤدلج ومتمذهب من جهة، ومندمج في عمليات تصدير الثورة والدعوة لها 

وساط الشيعة االثني عشرية، خصوصًا في دول من جهة أخرى، إذ لن تجد في هذه الصيغة أرضًا خصبة وبيئة حاضنة إال في أ
الجوار العربي، وهو ما يؤدي عمليًا إلى نزعة انقسامية تفتت االنتماءات والمشتركات المجتمعية وتفكك الروابط الهوياتية الوطنية 

 (.277، ص2017الجامعة والهّشة في األساس، لمصلحة العصبويات واألقليات المتمذهبة والمؤدلجة )عماد، 
تعقيبًا على ما سبق ذكره، يمكن اإلشارة إلى أن افتراض الواليات المتحدة األمريكية وجود أسلحة دمار شامل، واستخفاف النظام و 

العراقي السابق بنوايا الواليات المتحدة، قد أدى إلى وضع نهاية للنظام البعثي في العراق، واستطاعت إيران أن تستغل الوجود األجنبي 
مي ورقة الطائفية، كما استطاعت أن تكون ضمن دائرة الحلفاء لألنظمة السياسية العراقية المتعاقبة على أعلى في العراق في ر 

مستوياتها منذ إنشاء مجلس الحكم االنتقالي إلى اليوم. كما كان للشعب العراقي أن ُينهي الوجود األمريكي على أراضيه خصوصًا بعد 
ية، وأهمها ما حدث في سجن أبو غريب من تنكيل وسوء معاملة من جانب القوات األمريكية الجرائم التي حدثت في السجون العراق

 لألسرى العراقيين، بْيد أن الخالفات الطائفية بين أفراد المجتمع العراقي وقفت حاجزًا أمام اجتماعهم ضد االحتالل.
سالمية مات اإلرهابية بدًء من تنظيم القاعدة، وتأسيس الدولة اإلفبعد أن ُفتحت الحدود البرية العراقية على مصراعيها ألن تتوافد التنظي

في العراق، التي أكّدت على أن العراق أصبح األرض التي ُولدت ضمن حدودها جماعات الجهاد التكفيرية، والعمليات اإلرهابية التي 
نشآت يران بثقلها في العراق بحجة حماية المنفذتها في األراضي العراقية، كتفجير ضريحي اإلمامين العسكريين في سامراء، رمت إ

والمباني ذات الطابع الديني، وظهرت فتوى الجهاد الكفائي التي أضفت الطابع الشرعي على قوات الحشد الشعبي، وهي ذات الفتوى 
 التي ذّكت نار الصراع بين المرجعيات الدينية بين النجف وقم.

 المحور الثاني: صراع حوزتّي النجف وقم
برزت في إيران نظريات حول حدود سلطة الجمهورية اإليرانية الخارجية وكيفية بناء إمبراطورية تكون بمثابة المركز والمرجع، إذ 

منحت هذه النظريات دولة القلب المذهبي "إيران" صالحيات وسلطات خارج حدودها على اعتبار أنها دولة اإلسالم الحقيقي التي تجسد 
ي ومركزه القيادي، وبالمقابل فإن تصدير الثورة يعتبر أحد أهم األسس واألهداف لهذه الدولة، إذ يجب أن ال تكون نواة العالم اإلسالم

(. 146 - 145، ص2013هناك قيود أمام تحقيق هذا الهدف، ألن الغاية النهائية تتجسد في إقامة الحكومة العالمية العادلة )العتوم، 
(. ذلك أن 25، ص2017لية حماية الشيعة في دول الخليج والدول العربية والعالم أجمع )البوعينين، فتعتبر هذه الثورة أن عليها مسؤو 

( والمادة 152تصدير الثورة وحماية ما أسمته إيران بالمستضعفين في األرض، يستند إلى مواد الدستور اإليراني، أهمها المادة )
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لمستضعفين في األرض، والدفاع عن المسلمين في كل بقاع األرض (، والتي تنص كل واحدة منهما صراحة على حماية ا154)
 (.8، ص2016)ُكشك، 

هـ( على أن أمر  360وتجدر اإلشارة إلى أن المرجعيات الشيعية تاريخيًا قد رفضت مبدأ والية الفقيه، إذ شّدد محمد النعماني )ت: 
رهم، فمن اختار غير مختار هللا وخالف أمر هللا سبحانه، َوَرد مورد الوصاية واإلمامة بعهد من هللا واختياره، ال من خلقه وال باختيا

هـ( في كتابه "كمال الدين  381(. كما ذكر الشيخ الصدوق )ت: 272، ص1998الظالمين والمنافقين الحاّلين في ناره )الكاتب، 
ألة وقوع الغيبة "إن دين هللا عز وجل ال وتمام النعمة"، في باب ما أخبر به سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السالم في مس

ن اُيصاب بالعقول الناقصة، واآلراء الباطلة، والمقائيس الفاشلة، وال ُيصاب إال بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اقتدى بنا ُهدي، ومن ك
لقرآن العظيم نزل السبع المثاني وايعمل بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئًا مما نقوله أو نقضي به حرجًا فقد كفر بالذي أ

م وفق 1979(.  ومما الشك فيه أن قيام دولة مذهبية في إيران بعد الثورة اإليرانية عام 324، ص1984وهو ال يعلم" )الصدوق، 
صلة باإلمام تنظرية والية الفقيه، قد كرس الدين كفاعل أساسي نتيجة ربط األمة اإليرانية برابط ديني غيبي مقدس، باعتبار الدولة م

المعصوم الغائب، من خالل قيادة الولي الفقيه الذي يعد نائب اإلمام المهدي في عصر الغيبة، واعتبار قيام هذه الدولة تمهيدًا لظهور 
 .(11، ص2017المهدي في آخر الزمان )مزاحم، 

ومة في مبدأ والية الفقيه، وضرورة قيام حك وعندما كان آية هللا روح هللا الخميني في منفاه بالنجف، ظل ُيلقي على طالبه دروساً 
إسالمية من منطلق مذهبي، وحشد أدلة كثيرة على صحة ما يذهب إليه وينادي به، وُجمعت هذه الدروس في كتاب حمل عنوان "والية 

ئمة مع الظرف (. إذ أصبحت والية الفقيه في العصر الحديث أكثر مال227، ص2013الفقيه" أو الحكومة اإلسالمية )الشمراني، 
التاريخي، فلم يكن الخميني أول قائل بها، ولكنه هو الذي قّدم الفكرة في الظرف التاريخي المناسب، لتتحول من والية الفقيه إلى 

وبعد أن هدأت األوضاع في إيران بشكل نسبي، بدأ الخميني ببلورة فكرة والية الفقيه التي (. 250، ص2012حكومة الفقيه )حافظ، 
تدريسها في النجف، ودعى الستفتاء سعى فيه إلى تغيير دستور الدولة، من مملكة إلى جمهورية إسالمية، وخرجت على  عكف على

 إثر ذلك أصوات عدة رافضة لفكرة إقامة الجمهورية.
اضه بأن برر اعتر ومن أهم األصوات الرافضة لفكرة الخميني هو آية هللا محمد كاظم شريعتمداري "زميل الخميني خالل الثورة"، الذي 

هذا الدستور يمنح سلطات مطلقة للمرشد األعلى، وهو أمر خطأ في رأيه، ألن رجل الدين يجب أن تظل صالحياته محدودة. كما رأى 
أن الخميني سيصبح الشاه الجديد ولكن بصبغة دينية، وأظهر قلقه على صورة الدين اإلسالمي في نفوس اإليرانيين، ووصل الخالف 

ذروته عندما قاد شريعتمداري مظاهرات سلمية لالعتراض على إقصاء التيارات السياسية المختلفة واألقليات العرقية من  بينهما إلى
 (.2018الحكومة )محمد، 

ويدور الصراع بين مرجعيتي النجف وقم في عدد من اإلشكاالت، أهمها في ما هّية السلطة والحكم في مفهوم األمة ووالية الفقيه. إذ 
رجعية النجف التي يتزعمها السيد السيستاني أن الحكومة تستمد شرعيتها في غير النظم االستبدادية من الشعب، وليس هناك من ترى م

يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة االقتراع السري العام إذا ُأجري بصورة عادلة ونزيهة. إذ أن والية األمة على 
م والدولة من الشعب، فيما ترى مرجعية قم التي يتزعهما مرشد الثورة اإلسالمية في إيران علي خامنئي أن نفسها حيث شرعية الحك

باشر حكومة دينية، أو حتى أي دور م، كما رفض السيستاني قيام الشرعية هلل، وأن الوالية هي مطلقة للفقيه العادل الجامع للشروط
 .(2019ية، داعيًا إياهم إلى االقتصار على اإلرشاد والتوجيه العام )الحمود، لرجال الدين في الجوانب اإلدارية والتنفيذ

م، إلى انقسام الطبقة السياسية في العراق إلى 2019وقد أّدت المظاهرات التي اندلعت في العراق خالل النصف الثاني من عام 
من أن يساهم في أي تغيير حيوي، والقسم اآلخر هي قسمين، األول يؤمن بمؤسسات الدولة العراقية والهوية الوطنية، لكنه أضعف 
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الميليشيات المدعومة من إيران، ممثلة في "الحشد الشعبي"، وهي قوية بما يكفي الستخدام العنف والقتل، فتصريحات قائد قواتها فالح 
لعراقية، بالدفاع عن الدولة ا الفياض كانت واضحة وصريحة للغاية، عندما برر أساليب العنف الذي تستخدمه قواته ضد المتظاهرين

فإيران بحاجة إلى العراق بقدر حاجتها إلى سوريا ولبنان، لكن للعراق قيمة اقتصادية ومالية لإليرانيين كمصدر بديل للتمويل في ضوء 
 (.Ghaddar, 2019العقوبات األمريكية المتزايدة )

ذ اإليراني في العراق مثلما فعل في هذه االحتجاجات، ففي الوقت ولم يسبق أن دخل السيستاني على خط االحتجاجات المناوئة للنفو 
الذي اتهم فيه المرشد األعلى علي خامنئي جهات خارجية بتحريك التظاهرات في العراق، والدعوة إلى مواجهة هذه االحتجاجات بالقوة، 

(، وقد أدت المواقف السياسية 2019)حميد،  حث السيستاني القوات الحكومية على الكف عن قتل المتظاهرين واالستجابة لمطالبهم
التي تبنتها المرجعية الشيعية في النجف خالل المظاهرات العراقية األخيرة، والتي كانت في مجملها تؤيد نداءات المتظاهرين المطالبة 

شارت العديد لمتظاهرين، والتي أباإلصالح والقضاء على الفساد ورفض الدور اإليراني بالعراق، وإعالن المرجعية رفضها لعمليات قتل ا
من التقارير إلى مسؤولية الميليشيات الموالية إليران عنها، إلى الحديث عن أن تغيًرا طرأ على موقف المرجعية الشيعية في العراق 

تي يمكن أن ال ليكون بعيًدا عن نظيرتها في إيران، إال أن ذلك لم يكن تغيًرا، بل هو األصل المتجذر في العالقة بين المرجعيتين
(، منه ما هو من جانب ديني يتصل بنزاع فقهي حول "والية الفقيه" بين النجف وقم، ومنها ما هو 2019توصف بأنها صراع )وهبة، 

سياسي ينبع من حرص العراقيين من مختلف الطوائف، على حماية بلدهم من التدخل الخارجي والنفوذ األجنبي، خصوصًا بعدما صار 
 (.2019بًا لنهب ثروات العراق )حميد، هذا النفوذ با

وتمثل المواجهة الداخلية في تنظيم الحشد الشعبي خالفًا عميقًا بين تيارين منقسمين فقهيًا داخل التنظيم، فاألول يرجع بالتقليد إلى 
" في العراق، مرتبطة بـ "العتباتالمرشد األعلى في إيران السيد علي خامنئي، فيما ُيرجع التيار الثاني، وهو مكّون من مجمل الفصائل ال

فصائل  9فصياًل سنّيًا، و 43فصياًل شيعيًا،  67إلى المرجع األعلى في النجف السيد علي السيستاني، ويتكّون الحشد الشعبي من 
ًا يتبع الولي فصياًل والئي 44تتبع األقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان، وتنقسم الفصائل الشيعية من حيث تقليدها المذهبي إلى 

فصائل مقلدة لمرجعيات شيعية أخرى من داخل وخارج العراق. ويقّدر تعداد المنتمين إلى  6فصياًل مقلدًا للسيد السيستاني،  17الفقيه، 
يتبع  –ألف عنصر والئي  70ألف عنصر تابع للمكّون الشيعي، ينقسمون إلى  110ألف شخص، منهم  164الحشد الشعبي بقرابة 

آالف لمكّونات  10ألف عنصر تابع للمكّون السّني، وقرابة  45ألف عنصر يتبعون بقّية المرجعيات، ونحو  40قيه، و والية الف
 (.4، ص2020األقليات )الهاشمي، 

ويشدد السيستاني على ضرورة أن تشتمل عملية بناء الدولة على سيادة العراقيين على بلدهم سيادة كاملة غير منقوصة سياسيًا 
يًا وأمنيًا، رافضًا أي دور للميليشيات، أو أي شكل من أشكال الهيمنة الطائفية، مشيرًا إلى إمكانية تجاوز المحاصصة العرقية واقتصاد

والطائفية من خالل الرجوع إلى صناديق االقتراع، وتشير مواقف السيستاني وتنظيراته إلى أن شكل الدولة الشيعية ضمن رؤية مدرسة 
كثيرًا من مفهوم الدولة المدنية، القائمة على الفرد "المواطن"، التي ال تقّر بعلوية الدين أو المؤسسة الدينية، فيما النجف األشرف اقترب 

 (.2019تقّر بالفصل بين السلطات والديمقراطية والحريات العامة )الحمود، 
 م2003م المحور الثالث: مستقبل العراق في ظل النفوذ اإليراني بعد االحتالل األمريكي عا

ساهمت إيران ومنذ وقت سبق االحتالل األمريكي للعراق، في تأسيس عدد من الكتائب والتنظيمات والجماعات التي تعمل تحت 
إمرتها، كتنظيم عصائب أهل الحق، وكتائب حزب هللا العراق. إضافًة إلى كتائب اإلمام علي التي تحارب جنبًا إلى جنب مع ميليشيات 

تنظيم منظمة و  ي تدريب بعض المسيحيين بهدف تشكيل جماعة فرعية تدعى كتائب روح هللا عيسى ابن مريم.شيعية أخرى، شرعت ف
(. وكان لنشأة تنظيم "داعش" وسيطرته Levitt, 2015اإليرانية ) –بدر، الذي حارب إلى جانب القوات اإليرانية خالل الحرب العراقية 
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كبيرًا في أن تلقي إيران بثقلها العسكري والسياسي في العراق، إذ ساهم الحرس الثوري في  على عدد من المدن العراقية دوٌر مهم ودافعاً 
ت إيران كما استغلتدريب وعسكرة الحشد الشعبي، الذي ساهم في درء خطر "داعش"، فغدت إيران على إثر ذلك الدولة الحامية للعراق. 

والجماعات التي سبق ذكرها لتوسيع دائرة النفوذ في العراق، وهدفت من ذلك  عالقاتها التاريخية مع رجال السياسة العراقيين واألحزاب
ها تإلى ضمان عدم عودة العراق كمهدد للدولة اإليرانية، كما أصبح العراق بمثابة الرئة االقتصادية إليران إثر العقوبات الدولية التي طال

 نتيجة برنامجها النووي.
واحدة من أكبر حركات االحتجاج االجتماعية في تاريخ العراق الحديث، إذ بدأت بشكل عفوي في م، اندلعت 2015وبدًءا من يوليو 

مدينة البصرة احتجاجًا على تردي الخدمات وغياب الطاقة الكهربائية، وما لبثت أن تحولت إلى احتجاجات على الفساد المالي 
المذهبية واإلثنية، إذ مّثلت هذه االحتجاجات احتجاجًا على النخب واإلداري، وعلى نظام المحاصصة السياسية الضيقة باسم الهويات 
 (.7، ص2018الحاكمة كرمز لفشل اإلسالم السياسي في إدارة الدولة )عبدالجبار، 

" ءاإلصالح والبنا"م، ظهر على الساحة السياسية تياران سياسيان كبيران، األول تيار 2018وبعد االنتخابات البرلمانية في العراق عام 
الذي يسعى إلى إعادة العراق إلى محيطه العربي، لضمان الحفاظ على هويته العربية، ونبذ المحاصصات الطائفية الضيقة التي أرهقت 

"، الذي يناور البناءم، أما التيار الثاني فهو تيار "2003العراق اقتصاديًا ومزقته سياسيًا وأضرته أمنيًا منذ االحتالل األمريكي عام 
(، مما أوقع العراق في مأزق سياسي نتج عنه 132، ص2018قاء العراق ضمن دائرة النفوذ اإليراني )التقرير اإلستراتيجي، لضمان ب

 عدم التوافق على توزيع الحقائب الوزارية للحكومة.
لفائها في ، مما يمّكن حكما لعبت إيران دورًا بارزًا في تشكيل الحكومة العراقية بغية تحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب السياسية

العراق ممَثلين بميليشيات الحشد الشعبي، من التحكم في المعادلة الجديدة من ناحية، والمحافظة على مكتسباتها من ناحية أخرى، ومن 
يران )التقرير إأبرزها أن يسيطر المكّون الشيعي على الحكم، وانتشار الحشد الشعبي في العراق، وتعزيز العالقات التجارية بين العراق و 

(. والجدير بالذكر أن غالبية الشيعة العرب في العراق ينتمون إلى المرجع الشيعي األكبر للشيعة بالعالم 136، ص2018اإلستراتيجي، 
السيد علي السيستاني، الذي تسعى إيران إلى تقليص نفوذه لصالح الحوزة في قم التي تتمسك بتطبيق نظرية والية الفقيه في العراق، 

بينما تتمسك مرجعية النجف بقيادة السيد السيستاني في العراق بفصل الدين عن الدولة، وتأسيس الدولة المدنية )التقرير اإلستراتيجي، 
 (. أما عن مستقبل العراق في ظل النفوذ اإليراني فإننا ننظر إلى فرضيتين:128، ص2018

ني يكتسح األراضي العراقية، مقابل غياب تام للقوميين العرب "سنة وشيعة"، أن يظل الوضع كما هو عليه، نفوٌذ إيرا الفرضية األولى:
ويقوم هذا االفتراض على عوامل عدة، أهمها أن النفوذ اإليراني قد تشعب بالفعل في العراق، ومهما حاول هؤالء القوميون "في حال 

 د اإليراني، فإن هذا المد قد تحول بالفعل إلى طوفان جرفوجودهم" من تعبئٍة وتجييٍش للجماهير، وتوضيٍح لمدى الخطر المتمثل بالم
 العراق وعروبته، وبوابة المتداد النفوذ اإليراني في الدول العربية.

 اوظهرت على إثر ذلك نظرية التبعية مرة أخرى، َبْيد أنها لم ُترسم ِبَيد دول الشمال الرأسمالية لنهب خيرات دول الجنوب النامية، وإنم
هللا الخميني على شكل قالب ُيصّب في كل دولة، أماًل باتساع رقعة دولة الولي الفقيه، إذ ُتقسم الدول العربية إثر ذلك إلى وضعها آية 

ة، عدويالت مشتتة ال تملك رأيًا وال قرارًا، مقابل آراء وقرارات الولي الفقيه، فتكون بذلك الدويالت العراقية منقسمة فيما بينها ومتصار 
 طائفية، وتأكل كل دويلة عضوًا من جسد العراق.تفتك بها ال

أن تكون هناك انتفاضة قومية عروبية تجاه التدخالت اإليرانية، وثورة شعبية على سياسات السلطة السياسية العراقية  الفرضية الثانية:
ز اأواًل، كونها قد فتحت المجال أمام النظام اإليراني ألن يثّبت أركانه على أعلى مستويات القيادتين السياسية والعسكرية، ومن ثم اإلجه

في العراق، فتتحول على إثر ذلك عالقة بغداد مع طهران من عالقة التبعية إلى عالقة الصراع، أيهما يفرض على األذرع اإليرانية 
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نفوذه على أرٍض وجب أن تكون ذات سيادة عراقية داخليًا وخارجيًا، فالشعب العراقي وإن كان قد عانى ويالت الحروب المتتالية، فقد 
 سبيل لذلك إال بأن تقطع بغداد عالقتها غير المتكافئة مع طهران.آن األوان ألن تستقر دولته وتزدهر، وال 

ُيضاف إلى ذلك ضرورة وجود إصالح سياسي حقيقي وشامل، وُينظر لإلصالح السياسي على أنه التغيير أو التعديل نحو األفضل 
 هو عملية تعديل وتطويرلوضع سيئ أو غير طبيعي، أو تصحيح خطأ أو تصويب اعوجاج، ويمكن القول أن اإلصالح السياسي 

جذرية أو جزئية في شكل الحكم أو العالقات االجتماعية داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم وبالوسائل المتاحة واستنادًا 
ن م (. وعليه، البد أن ُيرفع شعار دولة المؤسسات والقانون في العراق، فال ُيستثنى أحدٌ 18، ص2015لمفهوم التدرج )المشاقبة، 

المسائلة القانونية، إضافة إلى إعالء مبدأ سيادة الشعب، وذلك من خالل التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأخيرًا أن 
تنادي األحزاب السياسية في العراق باإلصالح السياسي، والذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الحكم الرشيد، وال يمكن لعملية اإلصالح 

 الثقافة السارية في المجتمع، وذلك من خالل زرع ثقافة جديدة تواكب هذه العملية.إال من خالل تغيير السياسي أن تتم 
وسبق للدكتور عبدالحسين شعبان أن اقترح مشروعًا بقانون لتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة، تلك التي ينبغي أن تقوم على أساس 

ان أساسية للمواطنة المتكافئة والفاعلة من دون تمييز أو استقواء، وهو ما كان مطروحًا الحرية والمساواة والمشاركة والعدالة، وهي أرك
في الماضي، إال أنه أصبح أكثر إلحاحًا وأشّد خطورة في الوقت الراهن، ال سيما مع ما يعانيه المجتمع العراقي من انقسامات طائفية 

. فقد شهدت الساحة العراقية عمليات تطهير مذهبي وإثني خالل عامي ومذهبية وإثنية تركت بصمتها على مجمل العملية السياسية
م، وما بعدهما على نحو أقل، لكن ذيولها وتأثيراتها ظّلت تطّل برأسها بشكل أو بآخر وبين فينة وأخرى، خصوصًا 2007 – 2006

 (.131، ص2017اة والتهميش )شعبان، عند بعض االحتكاكات السياسية، التي ترفع درجة الشعور بالتمييز والحرمان وعدم المساو 
وإن تم هذا األمر فإن طهران ستتجه حتمًا إلى تشجيع تقسيم العراق وفق أسٍس مذهبية وعرقية، إذ من الممكن أن تمد حلفاءها في 

تتعاون إيران  لى أنبغداد بالمال والعتاد، في سبيل قيام دولة شيعية لها حكومتها المستقلة عن العراق، كما يمكن أن يفضي هذا األمر إ
 مع القيادات الكردية، وإمدادها بالمال والسالح في سبيل استقالل كردستان عن العراق، ولكن اللعب بالورقة الكردية يمكن أن يسبب فتقاً 

 ا اإلقليم.ذفي النظام السياسي اإليراني، وال سبيل لرتقه إال من خالل ضمان عدم التفريط في سيادة طهران على أراضيها الواقعة في ه
م 1910ويشير التاريخ إلى أن إقليم كردستان كان قد عانى من سياسات الدولة اإليرانية، ولعل أكثرها جرأة هو االتفاق الذي ُوقع عام 

بين الحكومة األمريكية وكل من العراق، وتركيا، وإيران، الذي نص صراحًة على حق الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في القيام بالتبشير 
م قاصدًا 1928للديانة المسيحية بين شعب األكراد المسلمين في هذه األقطار الثالثة، وجدد شاه إيران رضا بهلوي توقيع االتفاقية عام 

بذلك التخلص من الكثافة السكانية الكردية، التي دائمًا ما تتعاون مع تركيا السنية ضد إيران، إضافة إلى ضمان كسر شوكة األكراد 
الكثير منهم إلى المسيحية للحيلولة دون التئام شمل القومية الكردية مع نظائرها في العراق، وتركيا، وسوريا )السبكي،  وذلك بتحويل

 (.106، ص1999
وال يتحقق الدفاع الحقيقي عن الهوية بالمحافظة عليها كما هي، وإّنما من خالل إعادة بنائها في سياق جديد يتناسب ومعطيات ما 

(. وإن كان 283، ص2017إلنساني من صيغ تحفظ كرامة اإلنسان وحرّيته، فالهامشية واالنعزال تعّززان التبعية )عماد، أنتجه الفكر ا
الهدف من إجراء االنتخابات هو اختيار المحكومين للحاكم وحقهم في استبداله، فإن معيار االختيار ينبغي أن يكون الكفاءة واإلخالص 

تماء الطائفي أو المصالح الفئوية الضّيقة، ألن ذلك سيؤدي إلى تعطيل التنمية ويضع الكوابح أمام تطّور والمصلحة العاّمة، وليس االن
الدولة والمجتمع، ويبدد الطاقات والكفاءات بسبب التمييز المذهبي والوالء الطائفي، وهو ما ينبغي أن يؤخذ في الحسبان في قوانين 

ما يعزز روح المواطنة والهوية الجامعة، إذ يجب أن يوضع حد للطائفية السياسية تمهيدًا االنتخابات والتمثيل البرلماني وغيره، ب
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المانعة  –لتحريمها ومعاقبة القائمين عليها أو الداعين لها أو المتسترين عليها، وهي الطريق األمثل للوحدة الوطنية والهوّية الجامعة 
 (.153، ص2017)شعبان، 

 النتائج والتوصيات
 هذه الدراسة إلى النتائج التالية:خُلصت 

م، والذي بدأ بناًء على فرٍض مفاده أن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل، إلى 2003تسبب االحتالل األمريكي للعراق عام  أواًل:
، ى الدولةأن تسيطر القوى المدعومة من إيران علانهيار الدولة وغياب مؤسساتها الرسمية، األمر الذي ساهم وبشكل كبير في 

الحرب في العراق من المقاومة ضد التحالف، إلى حرب أهلية عرقية طائفية مّزقت نسيج المجتمع العراقي، وهددت  وتطورت بعد ذلك
 وجود العراق كدولة.

لى استغالل م بمثابة ناقوس خطر في طهران، األمر الذي دفع النظام اإليراني إ2003كان الوجود األمريكي في العراق بعد عام ثانيًا: 
 هذا االحتالل، والدخول إلى العراق من خالل حلفائها التقليديين، باإلضافة إلى كسبها لحلفاء جدد بعد رمي ورقة الطائفية.

أّدى الوجود األمريكي في العراق إلى دخول تنظيمات إرهابية عديدة إلى األراضي العراقية، أهمها هو تنظيم القاعدة، وبعد ثالثًا: 
قدي اإلمامين العسكريين في سامراء، تحّول المشهد في العراق من مقاومة للقوات األمريكية، إلى حرب طائفية ضروس، تفجيرات مر 

 نشأت خاللها العديد من التنظيمات العسكرية السنّية والشيعية، التي سعت إلى درء خطر اآلخر.

وأفكار مرجعية النجف بقيادة المرجع الشيعي األعلى للعرب في شيعي "فارسي"، فرؤى  –إمكانية نشوب صراع شيعي "عربي"  رابعًا:
ين بالعراق آية هللا علي السيستاني، ال تتالءم وأفكار المرجعية في قم، التي تنادي بوالية الفقيه المطلقة. باإلضافة إلى الصراع الدائر 

ال تنظيم لجهاد ضد داعش قد انتفت الحاجة إليها بعد زو الحوزتين في موضوع الجهاد الكفائي، فالفتوى التي أطلقها السيستاني بشأن ا
 داعش.

 توصيات الدراسة:
قطع العالقة غير المتكافئة بين العراق وإيران، إذ ُتعد هذه الخطوة المرحلة األولى من إعادة العراق إلى محيطه العربي، لضمان  أواًل:

 وعرقية. عدم إقدام النظام اإليراني على تقسيم العراق وفق أسس مذهبية

ضرورة تشريع قوانين يتم من خاللها إعادة صياغة مفهوم الهوّية والمواطنة، باعتبار أن الدولة هي أسمى من كل اعتبارات فئوية  ثانيًا:
 مذهبية كانت أو دينية أو عرقية أخرى.

مار عافيته، األمر الذي يمّكنه من إعادة إعدعم الدول العربية للعراق ماليًا، وذلك من أجل أن يستعيد اقتصاد العراق بعضًا من  ثالثًا:
 ما خّلفه االحتالل.

أن يختار الشعب العراقي رئيس بالده وأعضاء المجلس التشريعي من خالل الكفاءة، والقدرة على إحداث التغيير إلى األفضل، ال  رابعًا:
 االختيار على أساس العرق، أو المذهب، أو العشيرة. 
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 الخاتمة
انهارت دولة في العصر الحديث كما حدث مع العراق، فالحرب التي بدأت بادعاء وجود أسلحة دمار شامل تحت لم يحدث أن 

يدي الرئيس العراقي السابق، قد تطورت إلى حرب أهلية مزقت نسيج المجتمع العراقي وقطعت أواصره، ولّما كان هذا األمر ألقت إيران 
لك إلى أن الواليات المتحدة األمريكية لم تكن قط على مقربة من إيران منذ احتالل السفارة بثقلها في األراضي العراقية، ويعود سبب ذ

األمريكية في طهران في سبعينيات القرن الماضي، األمر الذي رأى فيه النظام السياسي اإليراني خطرًا يهدد بقاءه، فألقت بثقلها في 
أمامها ألن تتبوأ المكانة العليا كحليف. إذ نجحت إيران في ملء الفراغ الذي العراق من خالل حلفائها السياسيين، مما فتح المجال 

تسبب به االحتالل األمريكي للعراق. باإلضافة إلى ولوج عدد من التنظيمات اإلرهابية إلى العراق، ووالدة تنظيمات وميليشيات إرهابية 
 نصيبها من كعكة تقسيم العراق.أخرى، ودعم تنظيمات أخرى طمعًا في حصول كل تنظيم وميليشيا على 

وتعد عودة العراق إلى محيطه العربي عملية صعبة في الوقت الراهن، ال سيما وأن نجاح هذا األمر مرتبط بقطع جميع العالقات غير 
ن رجال يالمتكافئة بين العراق وإيران، وهذا األمر قد يسهم في إشعال صراع حاد بين السياسيين "مؤيدين ومعارضين" من جانب، وب

الدين "مؤيدين ومعارضين" من جانب، وبين الشعب المنقسم أساسًا فيما بينه من جانب آخر. باإلضافة إلى إمكانية دخول العراق إلى 
مذهبية. وعليه، فإن تشريع قوانين جديدة ُيصاغ من خاللها مفهوما الهوّية والمواطنة أضحى ضرورة في العراق،  –مرحلة تقسيم عرقية 

لدولة وجعلها في مرتبة أعلى وأسمى من كل اعتبارات أخرى، هي واحدة من أهم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل إعادة فإعالء ا
م، وال بد من أن تقّدم الدول العربية عاّمة، والخليجية خاّصة دعمًا ماديًا 2003العراق إلى هوّيته العربية التي ُسلبت منه جبرًا منذ عام 

الله استعادة نشاطه االقتصادي، وتعمير ما دّمره االحتالل ولو بشكل بطيء ومدروس، من أجل ضمان عدم للعراق، يستطيع من خ
 تحّول الساسة العراقيين إلى طهران مّرة أخرى.
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Abstract 
The war that was waged under the false claim of Iraq owning weapons of mass destruction resulted in the country’s 

collapse, a split in its society and the people almost losing their national identity. So Iraq leant more towards Iran than Arab 

Countries since the American occupation in 2003. Because the American occupation has nourished the sectarian beliefs, 

the Iranian regime interfered in Iraq’s internal affairs. Especially when the Iranian regime felt the danger of the presence of 

the American and the coalition forces near its border. Adding to that, the arrival of terrorist organisations followers like “Al 

Qaeda” to fight the coalition forces. In contrast, the Iranian regime created and supported a number of armed groups or 

even militarized it like the “Popular Mobilization Forces” which led to a direct penetration by Iran in a country that used to 

be considered one day as the eastern gate for the Arab world. Therefore, Iraq turned from a country that stood up like a 

dam against the Iranian sectarianism to a country that follows Iran politically, economically and militarily. However, the 

conflict between Najaf and Qum religious references “Marja” could put an end to the flood of “The Guardianship of the 

Islamic Jurist” in Iraq. This study deals with three parts. The First part will deal with American occupation of Iran in 2003. 

The second part will deal with the conflict between Najaf and Qum religious references. The final part will deal with the 

future of Iraq under the Iranian influence after the 2003 American occupation. 
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