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توطئة
إن واقع تصدع الدولة العراقية بعد عام  ،2003وفشلها يف عملية بناء ذاهتا ،وادراجها يف مقدمة الدول
الفاشلة ،لصاحل اجلماعات الالدولتية املدعومة إقليميا ،فرض حتديا هائال أمام التنمية يف العراق ومسار
بناء الدولة ،وضيق اخليارات أمام الناس ،وما يزال يفرض حتديات كبرية ،تعقد من عملية البناء وتقف
حجر عثرة يف طرق التنمية البشرية مبختلف جماالهتا .إن التصدع الذي فرضته تلك اجلماعات طيلة
الفرتة املاضية على واقع الدولة ،أفرز واقعني متضادين على الساحة العراقية (السياسية واالجتماعية):
واقع االحزاب والنخب السياسية الذائبة يف العملية السياسية ،اليت تدافع عن الوضع القائم ،وواقع
النخب االجتماعية والثقافية ،اليت أصبحت حبكم املعارضة السياسية للنظام السياسي القائم ،وطبيعة
إدارته ،حىت أصبح مصطلح الدولة العميقة أو املوازية ،هو الوصف املناسب ،الذي تطلقه تلك النخب
على دور اجلماعات املسلحة يف إدارة الدولة العراقية ومؤسساهتا .بذات الوقت ،هو حتد يشكل حافزا
لتحريك تلك النخب لبناء دولة ،تتجاوز االخفاق العام حلياتنا ووجودنا ،وسد الفراغ الثقايف والشلل
الفكري حلياتنا الثقافية ،الذي تسببت به تلك اجلماعات ،مبشروع سياسي–وطين ،وخلق فرص حقيقية
أمام التنمية البشرية واالقتصادية يف العراق .هبذا االجتا ،،سنحاول ،أن نبني آليات تأثري اجلماعات
الالدولتية على التنمية يف بناء منوذجها السياسي وااليديولوجي يف العراق ،دون اخلوض يف مفاهيم التنمية
وتفرعاهتا .وهبذا الصدد نود أن نشري إىل أننا ركزنا يف عنوان ورقتنا على اآلليات؛ لكوهنا تعطينا وللقارئ
الكرمي ،مفهوم أوسع يشمل اآلليات واالشكاليات ،فهي آليات تعتمدها اجلماعات الالدولتية يف بناء
منوذجها ،وهي بذات الوقت متثل اشكاليات حقيقية أمام ترسيخ مفهوم وقيم الدولة احلديثة ،لعرقلة
التنمية يف العراق.
فرضية الورقة :تنطلق الورقة من فرضية علمية مفادها" :إن اجلماعات الالدولتية يف العراق ،اصبحت
متتلك االدوات واآلليات الكافية يف هتديد امنوذج الدولة احلديثة ،وتقويض عملية التنمية ،من خالل
آليات حمددة" .وسنحاول التأكد من تلك اآلليات بطريقة علمية موثقة بالتجارب الواقعة واملصادر
واملراجع ذات العالقة.
الالدولتية :ما نقصد ،هبذا املصطلح ،ليست اجلماعات اإلرهابية اليت تستهدف كيان الدولة
الجماعات ُ
بشكل عام ،بفكر راديكايل متطرف كـ "تنظيمي" القاعدة وداعش ،وإمنا اجلماعات املسلحة اليت تعمل
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مبوازاة الدولة وحتتمي مبظلتها ،وهلا ارتباطات ايديولوجية إقليمية .من أجل ذلك ،ستناقش الورقة ،تأثري
تلك اجلماعات على التنمية وبناء الدولة يف العراق ،من خالل احملاور التالية:
المحور األول :الحفاظ على رمادية النظام السياسي
إن طبيعة النظام السياسي القائم يف العراق مل يكن انعكاسا حقيقيا للنصوص الدستورية ،أو نتيجة
لتطلعات شعب عاىن كثريا من النظم التسلطية ،وهو نظام هجني مل يليب طموح الشعب العراقي ،أي
مبعىن أنه نظام حماصر بني هيكلتني" :بني اإلطار الدميقراطي واإلطار غري الدميقراطي ،وهذا النوع من
االنظمة عادة ما يواجه صعوبة يف تبين السلوك الدميقراطي ،أما بسبب خلفيته الشمولية"( ،)1أو بسبب
القوى السياسية اليت تدير .،ففي الوقت الذي توصف به الدولة احلديثة بأهنا دولة قانون ،أو دولة سيادة
القانون ،ومها توأمان ال ينفصالن ،اضحت القوى السياسية واجلماعات الالدولتية يف العراق ،أعلى شأنا
من القانون والدستور؛ مما أحدث شرخ كبري وفجوة عميقة بني النظام السياسي وقاعدته اجلماهريية.
ولعل إشكالية اجلماعات املسلحة وانتشار السالح خارج سلطة الدولة ،عمق من تلك الفجوة ،والسيما
يف ظل الوجود العسكري والسياسي ،اليت تتمتع به تلك اجلماعات سواء من خالل تواجدها الرمسي
والقانوين يف قوات احلشد الشعيب والقوى السياسية املمثلة هلا يف الربملان ،أو من خالل تواجدها غري
الرمسي كفصائل مسلحة خارج التشكيل الرمسي للقوات األمنية .هذا الوجود وضع النظام السياسي يف
إشكالية حقيقية وخلق منه حالة رمادية ترتاوح بني مفاهيم متناقضة (النظام والالنظام ،الدولة والالدولة،
الدميقراطية والالدميقراطية)؛ وذلك بسبب التشوهات اليت رافقت عملية تكوينه ،وطبيعة اخلطاب والرؤية
اليت فرضتها تلك اجلماعات عليه (شكال ومضمونا)؛ مما خلق الكثري من التحديات أمام التنمية البشرية
ومشروع الدولة يف العراق.
وتظهر إشكالية أمنوذج النظام السياسي ،كواحدة من اإلشكاليات اليت تشكل حتديا كبريا أمام التنمية يف
العراق ،من خالل جعله أسري ايديولوجيات معنية ،تتماشى مع املتبنيات السياسية وااليديولوجية
للجماعات الالدولتية ،واحلفاظ عليه كواجهة سياسية رمسية أمام الرأي العام (الداخلي والدويل)،
واالندماج الشكلي معه ،هبدف اخضاعه ملفاهيم حمددة وسياقات بريوقراطية تتناسب وطبيعة متبنياهتا
االيديولوجية اإلقليمية ،ومبا ينسجم مع بعض االسرتاتيجيات اإلقليمية يف العراق ،اهلادفة إىل عدم اجناح
) .)1عن تأثير املليشيات على النظام السياس ي العراقي أنظر:طارق كاكەرهش محی الدین،وکاردو کریم رشید ،الجماعات
ً
الشيعية املسلحة في الشرق الاوسط وتأثريها على النظم السياسية العراق انموذجا ،مجلة جامعة التنمیة البشرية،
العدد،2حزيران ،2102ص ص .227-267
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النموذج العراقي ،كعملية دميقراطية ونظام سياسي ،وعدم ظهور العراق كقوة منافسة ،سواء كان ذات
طبيعة عسكرية أو سياسية ،أو كان مستمدا من إخفاقه النهائي (وقوعه يف حرب أهلية) ،أو جناح
حاسم (ظهور ،كنموذج دميوقراطي حقيقي) ،تلك االسرتاتيجية القائمة على فرضية دعم الفوضى
الطويلة األمد ،والقابلة للسيطرة عليها يف املدى القصري( ،)1اليت مثلت التحدي الرئيس يف مسار التنمية
وبناء الدولة يف العراق ؛ هلذا فأن النظام السياسي احلايل ،ميثل بيئة خصبة وحاضنة رئيسة للجماعات
الالدولتية ،وهو مبثابة املضلة اليت حتتمي هبا تلك اجلماعات تارة ،وتندد به تارة أخرى؛ فقد حتتمي به
كنظام ضامن لوجودها وحركتها كقوى موازية للدولة ،وتندد به من أجل قطع الطريق على عدم
مشروعيته ،بكوهنا متضررة منه؛ وهذا ما خلق هلا وللنظام شكال رماديا غري واضح املعامل؛ من أجل
اغالق اي نقاش حول طبيعة النظام ومستقبله ،والسيما أن تلك اجلماعات بدأت مكتفية باملناخ الريعي
السائد يف البالد ،من خالل حصصها يف أسواق النفط وسيطرهتا على املنافذ احلدودية ومزاد بيع العملة،
اليت يؤمنها هلا النموذج السياسي العراقي احلايل .هلذا ،فأن أول نقاط املعاجلة هلذا املوضوع ،تكمن يف
ازالة تلك االزدواجية وخلق نظام سياسي غري رمادي.
المحور الثاني :عرقلة االستثمارات والتنمية االقتصادية
ال ينحصر تأثري السالح املنفلت يف العراق ،أو تأثري اجلماعات املسلحة عند حدود الوضع األمين
والسياسي ،بل يعد أحد أبرز معرقالت التنمية االقتصادية واالستثمار ،إذ يأخذ مصطلح "البيئة
االستثمارية غري اآلمنة" حيزا كبريا عند احلديث عن احتمالية استقطاب االستثمارات األجنبية وتعزيز
التنمية يف البالد .ولعل قرار املفوضية األوروبية بأدرج العراق ضمن قائمة الدول اليت تشكل خماطر مالية
على االحتاد األورويب ،وتشكل هتديدا كبريا على نظامه املايل ،نتيجة طبيعة يف ظل الدور املايل
والسياسي واالقتصادي واالحتيال اليت تقوم به اجلماعات املسلحة يف العراق ،والسيما يف ظل التقارير
الدولية األخرية ،اليت أشارت إىل دور بعض اجلماعات يف غسيل األموال وفرض سيطرهتا على االستثمار
يف العراق وابتزاز الشركات االستثمارية ،مستغلة نفوذها السياسي واألمين ،فضال عن نفوذها املايل
واالقتصادي .وإن الدراسة اليت نشرهتا صحيفة نيويورك تاميز بعنوان (داخل نظام الكليبتوقراطية

) .)1أنظر :إيران في العراق :ما مدى النفوذ؟،التقرير رقم  38حول الشرق ألاوسط–  21آذار (مارس)
،2005ص،3مجموعة ألازمات الدولية ،شبكة معلومات دوليةhttps://2u.pw/iqBmW :
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العراقية)

للكاتب روبرت ف .ورث ،تؤكد فرضية قرار املفوضية األوروبية ،والسيما أن القرار جاء

بالتزامن مع حادثة اغتيال اخلبري يف شؤون اجلماعات املسلحة هشام اهلامشي ،إذ يقول مقربون له" :إن
اغتياله مت أثر كشفه معلومات مالية تتعلق بأنشطة الفصائل املسلحة املوالية إليران ،بعد نشر ،لدراسة
تطرقت إىل "تقديرات باألرقام لتنامي نفوذ الفصائل الوالئية داخل هيئة احلشد ،وهيمنتها على املوارد
املالية واألوامر واختاذ القرار ،والنتائج اليت تسبب هبا هذا النفوذ"(.)2
إن ما جتنيه طهران من اموال مشروعة وغري مشرعة من العراق ،سواء عن طريق تبادهلا التجاري وعقود
الطاقة ،أو من خالل االموال اليت تصلها بطريقة االلتفاف على العقوبات األمريكية من خالل حلفائها
السياسيني يف العراق ،او عن طريق االموال اليت تصلها من اجلماعات املسلحة ،لن يسمح بأي تنمية
اقتصادية يف البالد من املمكن أن حيرمها من هذا النشاط الكبري ،وستدفع باجلماعات املسلحة املوالية
هلا ،لصناعة مصدات كبرية أمام أي حترك عراقي يف هذا السياق .ولن تسمح بأي استثمارات من دون
ضمان حصص فيها ،وأن "قضية إجهاضها عقد استثمار الطريق الدويل يف األنبار لشركة أمريكية داللة
على ذلك؛ ألنه كان سيحرمها موارد كثرية بسبب نشاطاهتا غري املشروعة على هذا الطريق"( .)3وهو ما
يعقد املشهد االستثماري والتنمية االقتصادية يف العراق .وهذا ما تطرق له السفري الربيطاين يف تغريدته
على تويرت قائال" :ال ميكن التغلب على التحديات االقتصادية اليت تواجه أي دولة من دون معاجلة
املشكالت األمنية ،وطاملا هناك انعدام لألمن ووجود للجماعات املسلحة ،اليت تعمل خارج سيطرة
الدولة ،فلن يتوافر االستثمار وفرص العمل والنمو االقتصادي الذي يستحقه العراقيون"(.)4
إن فتح باب االستثمارات يف البالد أمام الشركات االجنبية واحمللية ،حباجة إىل وجود دولة ذات سيادة
وسلطة قانونية ،تنظم وحتمي تلك االستثمارات من ابتزاز اجلماعات املسلحة ،وأن توفري البيئة اآلمنة
لالستثمار ،ال يتعلق مبكافحة اإلرهاب الراديكايل ،وإمنا يتطلب بضرورة فرض سلطة الدولة والقانون
على كل اشكال اجلماعات املسلحة ،سواء تلك املنضوية حتت مضلة املؤسسة األمنية والسياسية ،او
) .)1للمزيد عن الدراسة أنظر :روبرت ف .ورث ،داخل نظام الكليبتوقراطية العراقية ،صحيفة نيويورك تايمز27 ،
يوليو  ،2121شبكة معلومات دوليةhttps://0i.is/HaL9 :
) .)2أحمد السهيل ،هكذا تعرقل الفصائل املسلحة التنمية الاقتصادية والاستثمار في العراق ،موقع اندبندنت عربية8 ،
يوليو  ،2121شبكة معلومات دوليةhttps://0i.is/c5uX :
) .)3املصدر نفسه.
) .)4املركز اللبناني لألبحاث والاستشارات ،شبكة معلومات دوليةhttps://0i.is/3oDL :
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غريها من اجلماعات اليت تنتعش خارج املؤسسات الرمسية ،والسيما أن الدور االقتصادي لتلك
اجلماعات تطور بشكل ملفت للنظر ،وأمسى يأخذ ثالثة أشكال:
 .1االبتزاز من خالل مساومة املستثمرين.
 .2االحتكار من خالل الدولة يف السيطرة على منافذ االستثمار.
 .3التحكيم يف خالفات املستثمرين؛ ألن النظام القضائي يف العراق ،ال يتصدى وحيل تلك
اإلشكاليات يف ظل الظروف األمنية والواقع السياسي ،اليت تفرضه تلك اجلماعات على كل
قطاعات الدولة العراقية .هلذا تبدو أن مشاهد وسيناريوهات التنمية يف العراق معقدة جدا يف
ظل اتساع رقعة نشاط اجلماعات الالدولتية وتنامي سلطتها (السياسية واألمنية).
المحور الثالث :تعويض غياب الدولة
عطفا على فرضية اضعاف النظام السياسي العراقي ،وانسجاما مع ضعف القانون ،وهشاشة العملية
السياسية ،حتاول اجلماعات الالدولتية يف العراق تعويض غياب الدولة ،واستثمار االزمات ،كأزمة
كوفيد19-؛ لكسب تعاطف اجملتمع واضفاء شرعية لوجودها ،واحكام قبضتها على النموذج السياسي
احلايل من خالل تواجدها الرمسي يف مؤسسات الدولة األمنية أو املدنية ،شبيه بتلك االعمال اليت قام هبا
احلرس الثوري اإليراين مع تفشي الوباء ،إذ "مين احلرس الثوري بسيطرة غري مسبوقة على املؤسسات
اإليرانية ،وساعد يف متكني نفسه أكثر من أي مؤسسة أخرى ،بعيدا عن دور املؤسسات الرمسية"(.)1
وهو ما قامت به بعض املؤسسات األمنية العراقية ،فضال عن ما تقوم به بعض اجلماعات املسلحة منذ
أن تفشي وباء كوفيد ،11يف حماولة لتحسني صورهتا بعد االهتامات اليت طالتها يف مواجهة
االحتجاجات الشعبية ،اليت انطلقت يف هناية العام املاضي ،فضال عن خلق صورة لدى الرأي العام بأن
سيطرهتا على الدولة بشكل مؤسسايت يبدو بأنه خاضع ومساعد للدولة.
المحور الرابع :اضعاف المؤسسة العسكرية
هناك عالقة جدلية على مر التاريخ ،بني الشيعة واملؤسسة العسكرية ،هذ ،العالقة حتكمها عدة عوامل
ومسببات ،عمقت من حجم الفجوة بني الطرفني ،ووضعت الشيعة مبواجهة املؤسسات العسكرية
الرمسية؛ لطاملا كانت املؤسسة العسكرية بيد السلطة السياسية اليت اضطهدت الشيعة تارخييا ،ومنعتهم
) .)1عن هذا املوضوع أنظر :محمود حمدي أبو القاسم ،إيران وإدارة أزمة «كورونا» :النتائج واملآالت ،املعهد الدولي
للدراسات إلايرانية 06 ،أبريل  ،2121قطر ،ص.01
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من إصالح هرم السلطة .هذ ،اجلدلية القت بظالهلا على واقع الدولة واملؤسسة العسكرية بعد عام
2003؛ لذلك نرى ،أن اغلب االحزاب الشيعية عمدت إىل تشكيل فصائل مسلحة موازية لوجودها
السياسي والعسكري يف الدولة؛ وذلك لعدم أمياهنا وثقتها باملؤسسة العسكرية الرمسية ،على الرغم من أن
اغلب منتسيب القوات األمنية هم من الشيعة ،حىت اضحت املؤسسة العسكرية ،وكأهنا مؤسسة ثانوية،
يفتخر هبا وبتارخيها أمام الرأي العام فقط ،عكس ما موجود على أرض الواقع؛ لذلك نرى العديد من
التشكيالت العسكرية الرمسية وغري الرمسية اصبحت واقعة حقيقية يف النموذج العراقي احلايل ،ولعل
احلشد الشعيب والفصائل املسلحة مثال واضح على ذلك .وهذا باجململ يضعنا أمام املقاربة مع النموذج
اإليراين ،الذي اعتمدته اغلب االحزاب الشيعية ،وهو امنوذج يراد منه هدفني :احلفاظ على النموذج
السياسي القائم ،والسيطرة على أي انقالب أو ثورة أو حركة احتجاج يف املستقبل(القريب أو البعيد)،
من شاهنا أن هتدد النظام السياسي وتقوض وجودهم السياسي والعسكري ،وهذين اهلدفني ،ال ميكن
حتقيقهما ،إال عن طريق ترهل وامهال املؤسسة العسكرية الرمسية؛ مما يضع اجلماعات الالدولتية مبوضع
القيادة األمنية والسياسية؛ األمر الذي يغلق أي عملية بناء أو تنمية دوهنا ،وهذا ما يضع العراق أمام
مصدات إقليمية وعدم مقبولية دولية ألية تنمية يف البالد؛ لكوهنا تؤخذ على أهنا تؤدي إىل زيادة نشاط
تلك اجلماعات.
المحور الخامس :شيطنة االحتجاجات الشعبية
طرحت حركات االحتجاج اليت اندلعت يف العراق منذ عام  2011تقريبا ،واستمرت بشكل متواصل
حىت احتجاجات أكتوبر ،اليت ما تزال أشكاهلا االحتجاجية مستمرة حىت اآلن ،أسئلة كربى عن عوامل
اندالعها .وقد كشف هذا االنفجار عن أزمة االغرتاب الفكري والروحي والسياسي واالجتماعي البنيوي
الشامل بني النظام السياسي واجملتمع .فلحد اآلن مل يتعرف اجملتمع العراقي على نفسه يف هذا النظام،
الذي جتاهل كل حقوقه ومقومات التنمية فيه ،ومل يعد يشعر بأن هذ ،الدولة دولته ،بل كائنا "برانيا"
عنه ،ومل يعد يعرفها إال يف شكلها التسلطي ،بنظامها السياسي املقيد واملؤدجل ضد كل حركة احتجاجية
تستهدف إصالح النظام ،اليت تتحكم فيه فئة أوليغارشية حتتكر الدولة والسلطة( ،)1وختتصر طبيعة
االحتجاج طبقا ملتبنياهتا السياسية وااليديولوجية ،ومبا يتناسب مع تطلعات اجلماعات املسلحة
) .)1عن موضوع الدولة العربية املعاصرة أنظر :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدولة العربية املعاصرة:
ّ
التصور ،النشأة ،ألازمة ،مؤتمر العلوم الاجتماعية وإلانسانية(الورقة املرجعية)،الدورة الثامنة آذار /مارس ،2121
ص.0
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واملؤسسات املوازية ،اليت اضحت الالعب األكرب يف الدولة والنظام السياسي العراقيني .وقد ربطت تلك
اجلماعات بني االحتجاجات واآلراء والقوى املعارضة هلا وبني املؤامرات اخلارجية ،اليت تستهدف سيادة
الدولة ،والتدخل يف شؤوهنا الداخلية .حبيث أخذت تنظر إىل كل حركة احتجاجية خمالفة لتوجهاهتا
السياسية وااليديولوجية ،بأهنا مؤامرة خارجية تستهدف اجملتمع واشاعة الفوضى؛ من أجل أن تغلق أي
نقاش يستهدف وجودها الالدوليت ويهدد سيطرهتا على منظومة الدولة العراقية ،حىت وأن تطلب األمر
املواجهة املسلحة وقتل احملتجني ،كما حصل يف حراك تشرين.
المحور السادس :أدلجة المفاهيم وشرعنة الوجود
عادة ما يعتمد وجود اجلماعات الالدولتية على التوظيف الثيوقراطي وادجلة املفاهيم ،اليت تتناىف مع
مفهوم ومقومات وجود الدولة ،وتتفق مع مصاحلها االيديولوجية ومقومات وجودها ،مبا يعزز من شرعية
وجودها الطائفي ‘‘على اقل تقدير‘‘؛ وحيافظ على مكاسبها السياسية وحواضنها الشعبية ،ومبا حيقق
هدفها األساس؛ لذلك غالبا ما تلجأ تلك اجلماعات إىل أدجلة املفاهيم واملصطلحات من أجل استمالة
شعور الناس وكسب تعاطفهم ،وترهن وجودها حتت مسميات قد تبدو مشروعة بنظر البعض ،بغض
النظر عن املخاطر اليت تشكلها اجتا ،التنمية وبناء الدولة .وهي مفاهيم هلا وظيفتها (التسويقية
والتوظيفية) ،اللتان تدخالن يف إطار تسويق املشاريع وشرعنة الوجود ،مبفاهيم قد يبدو بعضها مقدس
والبعض اآلخر مشروع .فعلى سبيل املثال كثريا ما تستخدم تلك اجلماعات املفاهيم اليت يروج هلا النظام
اإليراين القائم على فكرة تصدير الثورة ،مثل املقاومة اإلسالمية ،الصراع مع إسرائيل ،قوى االستكبار
العاملي والشيطان األكرب ،وادخاهلا بسياقات تارخيية وعقائدية ،وربطها بعقيدة اإلمام املهدي

()1

املنتظر

وحكومته العاملية ،حىت وأن تعارضت مع وجود الدولة ومصاحل شعبها ومقومات التنمية االقتصادية.
وهذ ،األدجلة من شأهنا أن تغلق طبيعة النقاش املستقبلي حول شرعية وجودها وشرعنة سلوكها وسلطتها
املنافية ملشروع بناء الدولة ومفاهيم التنمية يف العراق.
الخاتمة
باجململ ،ال ميكننا فصل التنمية عن بناء الدولة القومية احلديثة ،وأن بناء األخرية ،أحد الغايات الرئيسة
لعملية التنمية السياسية .ونعتقد بأن كل النقاط -أنفة الذكر-تشكل حتديا كبريا أمام التنمية يف العراق.
) .) 1عن هذا املوضوع أنظر :صالح جواد شبر ،ثيولوجيا التشيع السياس ي بين حق هللا والشعب وواقع املمارسة،
ط،0دار الرافدين ،لبنان/كندا ،2017،ص.170
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وبذات الوقت ختلق بيئة خصبة جدا للنشاط الالدوليت ،والسيما يف ظل ضعف الدولة واجراءات تطبيق
القانون والدستور ،وغياب الرغبة احلقيقية يف إعادة النظر يف مشروع بناء الدولة على املستويني (الداخلي
واخلارجي) ،يف ظل االجندة اليت تفرضها اجلماعات املسلحة على واقع الدولة يف العراق ،واإلصرار
اإلقليمي على اضعاف النموذج العراقي وابقاء ،حتت السيطرة املنضبطة ،بشكل يتناسب ومصاحل تلك
اجلماعات والدول الداعمة هلا ،أي مبعىن "ابقاء الوضع على ما هو عليه" دون الذهاب إىل الفشل التام،
الذي يهدد نفوذها ومصاحلها يف العراق ،أو النجاح التام الذي يضع العراق كمنافس إقليمي هلا؛ وهذا
يتطلب احلفاظ على النموذج القائم حاليا ،الذي حيقق رغبات تلك اجلماعات وداعميهم ،يف بناء
النموذج املناسب هلم يف العراق واحملافظة عليه من خالل اآلليات أعال.،
وعليه فأن فك االرتباط بني كل املفاهيم أو العناوين "أنفة الذكر" مبختلف مستوياهتا ،وبني الدولة،
كمفهوم حديث ومعاصر( ،باختزاهلا واحتكارها لوسائل العنف الشرعي) ،مبا يضمن تطبيق القانون
والدستور على اجلميع دون متييز أو حتيز جلهة دون أخرى ،قد يكون احلل الوحيد أمام صناع القرار يف
العراق؛ لتجنب تداعيات املراحل املاضية لعراق ما بعد  ،2003والتقليل من خماطر الظروف الراهنة
جبميع مفاصلها.
املراجع
 .1أمحد السهيل ،هكذا تعرقل الفصائل املسلحة التنمية االقتصادية واالستثمار يف العراق ،موقع
اندبندنت عربية 8 ،يوليو  ،2222شبكة معلومات دوليةhttps://0i.is/c5uX :
 .2إيران يف العراق :ما مدى النفوذ؟،التقرير رقم  38حول الشرق األوسط–  21آذار (مارس)
 ،2005جمموعة األزمات الدولية ،شبكة معلومات دوليةhttps://2u.pw/iqBmW :
 .3صالح جواد شرب ،ثيولوجيا التشيع السياسي بني حق اهلل والشعب وواقع املمارسة ،ط،1دار
الرافدين ،لبنان/كندا.2017،
 .4طارق كاكهرهش حمی الدين ،وکاردو کرمي رشيد ،اجلماعات الشيعية املسلحة يف الشرق
االوسط وتأثريها على النظم السياسية العراق منوذجا ،جملة جامعة التنمية البشرية،
العدد،2حزيران .2212
 .5روبرت ف .ورث ،داخل نظام الكليبتوقراطية العراقية ،صحيفة نيويورك تاميز 21 ،يوليو
 ،2222شبكة معلومات دوليةhttps://0i.is/HaL9 :
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 .6حممود محدي أبو القاسم ،إيران وإدارة أزمة «كورونا» :النتائج واملآالت ،املعهد الدويل
للدراسات اإليرانية 16 ،أبريل  ،2222قطر.
 .2املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،الدولة العربية املعاصرة :التصور ،النشأة ،األزمة ،مؤمتر
العلوم االجتماعية واإلنسانية(الورقة املرجعية)،الدورة الثامنة آذار/مارس .2222
 .8املركز اللبناين لألحباث واالستشارات ،شبكة معلومات دوليةhttps://0i.is/3oDL :
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