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 املستخلص:
حتاول هذه الدراسـة ان تناقش قلب العراق الشيعي و تفاعالته السياسية باعتباره
واحدا مـن اهم االقاليم اجلغرافيـة عىل خارطة هذا الـبلد. يتسم هذا الـنطاق بمزايا
مهمة بفعل موقعه اجلغرايف وحدوده املشرتكة مع اهم دولة اقليمية  –ايران  –مؤثرة
يف طبيعة التطورات التي جتـري يف اطار اهلوية الشيعيـة و اثره يف انتاج التحوالت
السياسية و نظام احلكـم منذ عام ,2003 تبحث العديد من فقرات هذا املوضوع يف
االمهية التي متثلها املقاربات التي تشكلها القوى الدينية. السياسية. و االحتجاجية
يف تـشكيل املسـار الذي يتخـذه هذا القلـب يف بنية الـدولة العـراقية. لتـجادل بان
املقاربـات التي تركـز عىل خطاب الـدولة. العـدل االجتامعي. مكـافحة الـفساد.
ومواجهة فواعل مـافوق الدولة تشكل منـظومة يف طريقها اىل مـزيد من التناغم يف
حتديد طـبيعة االصالح السيايس وشكل احلكومة التي عادة مايقوم املكون الشيعي
–باعتباره يف الغالب يكون الكتلة االكرب يف االنتخابات- بتشكيلها بالتعاون و التوافق

مع القوى العراقيـة االخرى. وتسنتـنج هذه الدراسة بـان رصاع هذه املقاربات يف
املدن الرئيسيـة يف قلب العراق الشيعي عادة مـاكانت تقود اىل اضعاف دور رئيس
احلكـومة و تصـيب بقية كـابينته الـوزارية باخللل. ممـا يتطلب مـن اي متصدي
للحكومة ان يفكر بكيفية العمل عىل انتاج حالة من التوازن بني القوى التي متلك هذا
النوع من التاثري يف جغرافية اجلنوب العراقي. وهي مهمة ليست باملستحيلة يف حال

توفر فريق حكومي منسجم يعمل وفق هذه االولوية يف املستقبل. 
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This study attempts to discuss the Shiite heart of Iraq and its political interactions as

one of the most important geographical regions on the map of this country. This

range is characterized by many significant advantages due to its geographical loca-

tion and its common borders with the most influential regional country - Iran -

affecting the nature of the developments taking place within the framework of the

Shiite identity and its impact on the Iraqi political system. Many paragraphs of this

topic examine the importance that the approaches that religious, political, and

protest forces represent in the role that this heart plays in the structure of the Iraqi

state. Here, we affirm that the approaches focusing on state discourse, social justice,

anti-corruption, and confronting paramilitary groups are more harmonious in deter-

mining the nature of political reform and the form of government. This study con-

cludes that the conflict of these approaches in the main cities in the Shiite heart of

Iraq has usually led to a weakening of the prime minister's role and the rest of his

cabinet. In such an atmosphere, the government must think about how to work to

produce a state of balance among the forces that have this kind of influence in the

geography of southern Iraq. It is not an impossible task if there is an active govern-

ment team working according to this priority in the future.

Key Words: Shiite heartland, its geography, its local approaches, conflict in its

cities, producing the government. 
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 املقدمة: 
تناقـش هذه الدراسة منطقـة السهل الرسويب –خاصـة جنوب العراق التي تشكل
اجلزء االكرب منه- باعـتباره نطاقا جغرافيا عايل االمهية يف اخلارطة العراقية. حيفل
هذا النطاق بـانتشار اغلبية املكون الشيعي يف مدنه الـرئيسية. ليشكل ظاهرة مهمة
عىل مـستوى التحلـيل املنهجي لدور هـذا النطاق يف اطـار التفاعالت التـي ينتجها
انتخـابيا و جمتمعيا يف السيـاسة العراقية بعد 2003 . حتـاول هذه الدراسة ايضا
العمـل عىل تتبع اهم املقـاربات الـتي تؤثـر يف هذا املـرسح اجلغرايف. و الـتي عادة
مـاتكون ذات صبغـة متعددة االلـوان يتشكل طـيفها االساس مـن سامت دينية و
مدنية ختلق هلا جمـاالت حيوية واسعة و متداخلـة يف بنية املدن الكربى التي حتدد
طبيعة التحوالت يف هـذه اجلغرافيا الواسعـة. لذلك نسعى اىل معـرفة النظرة التي
يؤمن هبا الفـواعل االساسني هناك وكيف يـنتج ذلك مساحة سيـاسية-اجتامعية
مـشرتكة بات هلا حـضور واضح يف حتديد طبـيعة احلكومة واسـلوب تعاملها مع
اخلصوصيات العراقية يف ادارة احلكم. تايت هنا املقاربة السيستانية يف مقدمة هذه
املقاربات. لكـوهنا متثل ثقال حقيقيـا يف بيان االثر العـقائدي الذي متـثله مرجعية
النجف يف املسـاهة بصنـاعة االحداث الـتي اثرت يف تاريخ العـراق السيايس. وهي
اليوم تشكل متغريا مهام يف عراق مابعد ,2003 مما يستوجب معرفة ما الذي تريده
لقلب العراق الشيعي يف اطـار الدولة العراقيـة و اهلوية الوطنيـة للمكون الشيعي.
ومدى التقـاءها و تقاطعهـا مع املقاربات االخـرى. وكيف يسهم ذلك بـالنهاية يف
استـرشاف مساهة هـذا العامل  –املعقد يف تـركيبته  –يف املستقـبل العراقي القادم.
تنطلق الـدراسة من فرضيـة تؤكد عىل ان رصاع املقاربـات يف قلب العراق الشيعي
يرتبط بتباين يف الرؤية حيال الـوظيفة التي جيب ان يشغلها هذا اجلزء من العراق.
هذا التباين له حمركاته الداخلية التي هلا ارتباطاهتا العضوية مع الدور االيراين يف
العراق وكيفية حصول حتـوالت يف املزاج السيايس و الشعبي لـدى الفئة الشابة يف
هذه اجلغرافيـة. العديد من هـذه املقاربات تـرى ان هنالك رضورة العـادة تنظيم
العالقة مع احلليف االيراين بام يضمن طبيعة التحوالت اجلديدة يف العراق. كل ذلك
يلقي بظالله عىل التنـافس اجلاري بني القـوى السياسيـة يف املدن الرئيـسية هلذا
القلب. الكل يسعى اىل التمدد انتخابيا. اجتامعيا. وسياسيا عىل حساب خصمه. مما
خيلق حالة من عدم االنسجام يف جنوب العـراق قد تتفجر  –يف حال غياب السيطرة
عىل تفاعالهتا  –اىل رصاع مسلح يـصعب التحكم بنتائجه عىل الـدولة العراقية. من
املـؤكد ان كل تلك املدخالت هلـا عالقة مهمة بـاخلالفات بني هذه الـقوى يف حتديد

هوية رئيس الوزراء و الربنامج احلكومي و الكابينة الوزراية التي سريؤسها. 
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 أوالً: قلب العراق الشيعي
ينقسم الـعراق جغرافـيا - من النـاحية الطـبيعية - اىل اربعـة اقاليـم متاميزة يف
خـصائصها  الطبـوغرافية وتشتـمل عىل اقليم اجلبال االلتوائـية احلديثة يف شامل
وشامل رشق العراق وتشكل نسبة 5,2%  من املساحة الكلية للعراق. واقليم املنطقة
املتـموجة ) منطـقة اجلزيرة ( الـذي يشغل نسبه تقـدر ب 14,8%.  اقليم السهول
الـرسوبـية يف اجلـنوب والـذي يشغـل نسبـة 20,5%.  واخريا اقلـيم اهلضـبة
الصحراويـة يف غرب العراق والذي يشغل نسبـة 59,5% من جممل املساحة الكلية
للـعراق )شالل، 1968(. حيث تتشكل اجلغرافية العـراقية كحوض كبري حيتل فية

.  (Frenken, 2008) السهل الرسويب املكانة االهم
وجتدر االشـاره هنا اىل ان بعـض املصادر تقـوم بتصنـيف املظاهـر الطبـيعية-
الطبـوغرافية للعراق اىل اقسام اكثر تشعبا لكنها تبقى يف سياق احلديث عن االقاليم
الـطبيعيـة السـابقة مع االشـارة اىل تفرعـاهتا وتصـنيفاهتـا حسـب االمتدادات
اجلـغرافية هلـا ) ينظر اخلـريطه رقم واحد(. وهـي تشري بوضـوح اىل ان املنطقة
اجلنوبية من العراق تشغل املساحة االكرب يف جغرافية هذا السهل. الذي كانت تُطلق
بسببه عىل العـراق تسمية تـارخيية مهمـة حتت عنوان ” ارض السـواد ” لكثرة
زراعـة النخيل يف حـينها يف تلـك االجزاء. التي كـانت مصـدرا للنامء و اخلصب يف

حضارة وادي الرافدين. 
عىل الـرغم مـن اختالف املصـادر يف حتديـد احلدود اجلغـرافيـة ملنطـقه السهل
الرسويب. اال ان هنالك تـاكيد عىل ان احلدود الشامليـة هلذا السهل متتد من اخلط
الومهي املار من شـامل مدينة بلد- جنوب سامراء- عىل هنر دجلة اىل جنوب مدينة
هـيت عىل هنر الـفرات. يف حني متتـد حدوده الـرشقية بـاجتاه االرايض االيـرانية.
وحدوده الغربية باجتـاه حدود اهلضبة. يف حني متتد حدوده اجلنوبية نحو اخلليج
العريب )السعدي، 2008(. ويف هـذا النطاق يرتكـز كثري من معامل قـوة اجلغرافيا
العراقية حيث يمر هنري دجلة و الفرات و تنترش عىل ضفافه اهم املدن العراقية. كام
ترتكز هناك اغلب الثروة النفطية للعراق. االمر الذي انعكس عىل الثقل السكاين هلذه
املنـطقة التي تشري بعض الدراسـات اىل ان نسبة الرتكز السـكاين فيها تشكل ثلثي
النسبة العـامة للسكـان يف العراق (Commission,2012) .  وهو مـايبني كيف ان هذه
الرقعة اجلغرافـية  –بام تشغله من مساحة مقارنة بـاملساحة الكلية للعراق– تشكل
النطاق االكثر تركـزا بالسكان. وهو مـا يسمح بانتاج معـادالت سياسية مهمة يف
اطار التفاعالت اجليوبولتيكية التي يشهدها الداخل العراقي منذ 2003 وحتوله اىل
نظـام يؤمن باالنتخابـات مدخال لتشكيل الربملان و احلـكومات. حيث يلعب العامل
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السكـاين دورا كبريا يف حتديـد مسار اجلغـرافية االنتخـابية و خـارطة التـحالفات
الربملانية و ما يرتتب عليها من مصطلحات و مفاهيم تقود اىل حتديد اجلهة التي هتيمن

اكثر من غريها عىل التحكم بقواعد تشكيل احلكومة. و حتديدا اختيار رئيس الوزراء. 
يف هذا اجلزء من العـراق توجد الكثري من االرايض الزراعيـة اخلصبة املمتدة عىل طول
هنري دجلة والفرات وبالشكل الذي جيعلها بمثابة اهلالل اخلصيب لكل اقاليم العراق.
وهو امر التفتت له احلكومات املتعاقبة عىل العراق. مما دفعها اىل حتويل هذا اجلزء من
العراق اىل نطـاق مهم من نطاقات صنـاعة األمن الغذائي يف هذا البلـد. وهو ما حفزها
ايـضا عىل تطبيق سياسات قـرسية و قاهرة من اجل ضامن هيمـنتها الكاملة عىل هذه

اجلغرافيا وعدم خروجها عن طوع السلطات املركزية يف بغداد.
و عرب هذا اإلقليـم اجلغرايف يستطيع  العـراق ان يتواصل بحريـا مع منطقة اخلليج و
جنـوب رشق آسيا عرب ميـاه شط العرب. التي كـانت سببا يف انـدالع واحداً من اشد
الرصاعات دموية يف تاريخ العـراق احلديث خالل فرتة الثامنينيات. وكذلك اليزال بعد

حارضا يف طبيعة التفاعالت العراقية - االيرانية حيال جنوب العراق. 
يف اجلغرافيا العسكـرية للعراق. كان هـذا القلب دوما مصدرا هـاما من مصادر القلق
للحكومات بـسبب طبوغرافيته التي تضـع عىل كاهل صانع القرار ثقال  كبريا يتمثل يف
كيفية محايته من أي دور قد متارسه القوى االقليمية وحتديدا إيران والدول اخلليجية.
يف هذا الـصدد اشارت بعـض الوثائق عـن وكالة االستخـبارات االمريكـية اىل امهية
اجلنـوب العراقي من النـاحية اجليوبـولتيكية واثـر قرارات حزب البعـث يف امكانية
ممارسة السياسات التي يمكن هلا ان تؤثر يف دمج املكون الشيعي سياسيا واجتامعيا
يف منظومـة الدولة و اثر ذلك باملجمل عىل انتاج عراقـاً مفيداً للمصالح الغربية و قادراً
عىل مواجهة فكـرة نرش الثورة االسالمية التي انطلقت من ايران يف العام ,1979 لذلك
اشار هذا التقريـر يف احد فقراته اىل ان عداء املكـون الشيعي للسلـطة يف بغداد يشكل
واحدا من بـني النقاط املهمـة التي جيب عىل حكـومة البـعث التغلب عليهـا اثناء فرتة

    . (CIA, 2012) الرصاع مع ايران
اذا كان العراق يتسم بتعقـيد خارطته اجلغرافية من الناحيـة الطبيعية. فان اجلغرافيا
البرشية هلذا البلد تبدو اكثـر تعقيدا. حيث تتواجد هنا صورة متنوعة من االقوام التي
تضفي بـرتكيبتهـا الديـنية  –الـطائفيـة و القومـية دورا مهام يف رسـم مالمح هذه
اجلغرافيا. وهو ما دعى الكثري من البـاحثني املهتمني بالشان العراقي  –خصوصا بعد
صعـود نجم الطوائف و االثنيـات يف السياسـة العراقية بعـد 2003 – اىل حتديد اهم
ثالث اقالـيم سكانية  – هوياتية يف العـراق. وذلك من خالل تقسيمه اىل النطاقات التي
يرتكز فيها املكون اجلعفـري ” الشيعة االثنى عرشيـة ” . والنطاق الذي يرتكز فيه
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املكون السني. و االخـر الذي يرتكز فيه املـكون الكردي ) ينظـر اخلريطة رقم 2 (
وهذا ال يمنع بالرضورة وجـود مدن كبرية خمتلطـة سكانيا تتـواجد فيها كل هذه
املكونات. وانام تم االشارة يف تلك التقسيامت اىل الصفة السكانية التي تغلب عليها. 

هنالك تضـارب طفيف يف املصادر التي تـشري اىل نسبة املكـون الشيعي يف العراق.
ومـرد ذلك بشكل كبري اىل غياب االحصـائيات الدقيقة و الـتعداد السكاين الرصيح
الذي يكشف حجم املكونات يف العراق. حيث خيشى حكام العراق  – منذ تاسيسه يف
العام 1921 – من حماولة احلديث عن وقائع العراق السكانية بمسمياهتا الرصحية
حتت عنوان عدم اثارة الطائفية. وهي االزمة التي كانت تكرب و تستفحل مع اشتداد
قبضة العسكر ونظام البعث عىل السلطة طوال ثالثة عقود من الزمن. لتنفجر الحقا
يف عام 2003 وتكـشف حجم اخلطـا يف عدم التـعاطي معهـا كارقـام و تفاعالت

جمتمعية مهمة يف تركيب ماالت املستقبل العراقي. 
بعض الدراسات تشري اىل ان نـسبتهم تصل اىل 55% من معظم املكـونات العراقية

)العلوي، 1990( يف حني تشري مصادر اخرى اىل نسبتهم ترتاح بني %65-60. 
بالعودة اىل اخلرائط املشار اليها )1-2( نجد ان هنالك تطابقا كبريا بني مدن السهل
الرسويب  –جنوب بغداد  –واملناطق التي ينترش فيها الغالبية الشيعية من سكان هذا
البلد. مما يعطـي هلذا القلب اجلغرايف خاصية مهمـة يف حتديد مالحمه السياسية و
االجتامعية التي كانـت عرب التاريخ متارس تاثريا مهام يف بنـية اهلوية العراقية ويف
طبيعة ما جيري يف هذه املساحة التي بغياهبا لن يبقى يشء بعنوان ”الدولة العراقية.
هـنا نجد بان اجليـوبولتيكا املحلـية هي التي تصنع مالمـح ماجيري يف جممل هذا
االقليم. و هي ايضا املؤثرة يف طبيعة املزاج السيايس الشعبي هناك بشكل عام. وهي
بالتـايل من سيحدد اليـات الدور الذي سيلعـبه املكون الشيعي يف حتـديد مستقبل

العملية السياسية يف العراق. 
بعد اهنـيار نظام الـبعث يف ,2003 فُتح الباب واسعـا امام فراغ كـبري يف موضوع
القيادة والذي تزامن مع صعود نجم الطوائف يف العراق al-Marashi, 201) اذ مل يكن
املكون الشيعي بمعزل عن هذه االشكالية خاصة وان احلجم السكاين الكبري له وما
رافقه الحقا من تنوع يف الرؤى السياسـية واملشاريع احلزبية قد اسهمت مجيعا يف

هتيئة الظروف فيام بعد النتاج مشهد عايل التعقيد يف هذه اجلغرافيا.
مل تايت فكـره املناداة باالقاليم - املكوناتيـة  من فراغ. بل جاءت متناسقة مع فكرة
رصاع املكونات عىل السلطة يف تلك الفرتة (Masud, 2006) االشد خطورة االن - وبعد
الرتاجع الكـبري يف رصاع املكونـات - يتمثل يف امكـانية انـتقال الرصاع اىل مـرحلة
جديـدة اشد خطورة عىل مستقبل الدولـة العراقية من خالل الرصاع الذي يمكن ان
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حيصل داخل كل مكون عىل حدة. االشد واالقـسى من بينها كام يبدو هو ما جيري
االن يف قلب العراق الشيعي. فاذا ماكانت املرحلة السابقة يف عراق حقبة البعث يكمن
رهانه يف كسب ود املكون الشيعي  –بـالرتهيب و الرتغيب– سلطويا. فان الوضع يف
عراق مابعد 2003 قد تغريت فيه املعادالت كثريا واصبح السؤال ”من سيتمكن من
القـوى السياسـية  –الشيعيـة من العمل فعليا عـىل اتباع سياسـة كسب العقول و

القلوب يف هذه اجلغرافيا و كيف سينعكس ذلك عىل مستقبل الدولة العراقية؟” 
 ثانياً :  املقاربات الرئيسية يف قلب العراق الشيعي

جتري يف اجلغرافيـا الشيعية ومـنذ العام 2003 عمليـة تشكل ملقاربـات اساسية
اسهمت يف تباين املواقف املجتمعية داخل هذه اجلغرافيا من قضايا عديدة هلا عالقة
مبارشة باهلـوية املكوناتية الشيعية و بالـرؤية لفكرة الدولة و الدفاع عنها. والحقا
بمدى التامسك او التشـتت يف عملية تشكيل احلكومـات مابعد ,2003 وهو مشهد
سيسـتمر يف احلضـور بشكل مـؤثر خالل الـسنوات الـقادمة مـن عمر التـجربة
السياسية  –يف حال استمرارها عىل ذات القواعد و االسس التي شُكلت مالحمها عرب
توافقات االحزاب التي قدمت نفسهـا عىل اهنا املمثل الرشعي و االنتخايب للطوائف

واالثنيات يف هذا البلد. 
يف هذا الصدد يـؤكد كثري من املهتـمني بدراسة التشـيع يف العراق اىل ان هذا املكون
كان  –تـارخييا  –يلعب دورا مهـام يف الدفاع ليـس عن هويته يف اطـار اجلغرافيا –
االقليمـية للتشيع العابرة حلدود الدول التـي يتواجد فيها هذا املكون. وانام يف اطار

اهلوية العراقية االشمل رغم كل ما حلق به من تعسف من قبل القوى احلاكمة. 
  1- املقاربة السيستانية

كـانت السلطات يف حقبة البعث تدرك جيدا العالقـة املتينة ما بني اجلغرافيا الشيعية
واملرجعية يف النجف. لذلك عملت بكل الوسائل املتاحة أمامها عىل تقليل دور النجف
فيام جيـري هناك من تفاعالت. مـرحلة ما بعد 2003 قلـبت املعادالت بشكل كبري
حيث بات للمـرجعية اليـوم الدور االكثر بـروزا يف رسم مشاهـد األحداث يف هذا
النطاق اجلغـرايف املهم وذو الثقل الكبري يف صناعة الـوضع العراقي بشكل عام. هنا
أصبح للـسيستانية دور مؤثر يف صياغة اهلويـة الشيعية الوطنية وأيضا يف توجية
بـوصلة النظام السيايس خالل هذه الفرتة من الزمن. فعىل الرغم مما يوجهه البعض
من انتقادات و اهتامات هلذا الدور. اال انة يبقى مهام يف ظل ما يطرحه من تصورات
فـاعلة للمشهد العـراقي. وهو ما أنتج مـرحلة جديدة يف تـاريخ العراق السيايس يف
إطار تعامل الدولـة مع املجتمع.  ان واحدة من املزايا األساسية التي شكلها حضور
السيـد السيستـاين يف املشهد العـراقي بعد 2003 يـتمثل يف رمزيتـه املهمة التي
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سامهت اىل حد كبـري يف التأثري عىل البنية االجتامعية-السـياسية ألبناء الغالبية من
هذا املكون. وهو ماشكل ايضا اعـادة احياء مؤثرة ملفهوم القيادة الدينية. الذي كان

مؤثرا من الناحية التارخيية يف هذا االقليم اجلغرايف )مار، 2006( .
حاولت السـيستانية منذ الـبداية أن تدفع املجتمع الشـيعي باجتاه العمل عىل اتباع
ممارسـات ذات عالقة بإنتـاج نظام انتخايب بـرملاين يدير العـراق بشكل يناسب
تعقيداته الداخلية العديدة. وهو بذلك حاول ان يؤسس لبنى اجتامعية تفرض قيمها
عىل املجـال السيايس الشيعي. لكنة اصطدم يف كثري من األحيان بوجود جمموعة من
السـياسيني الفـاسدين ممن كـانوا يعـملون عىل استغالل بـساطة  تـفكري الناس

وعواطفهم الدينية من اجل الوصول اىل املكاسب عىل حساب املصالح العامة.
لقد حاولت املقاربة الـسيستانية أن تعمل عىل ان تغذي املجتمع بفكرة اإليامن بدور
الدولة حينام تكون عادلة. يف مقابل الرجوع يف االمور الرشعية إىل املرجعيات الدينية
يف النجف. وذلك رغم أنه كـان يرص يف كثري من املناسبـات عىل انه ال يريد دولة غري
دستورية. كام ال يريد للعراق أن يكـون دولة دينية يتم حكمها وفقا الحكام املذهب
اجلعفري وذلك بسبب التعقيد احلقيقي الذي تتصف به البنية الدينية والطائفية هلذا
البلـد. يف مقابل ذلك كان يؤكد عىل رضورة ان ال تتصـادم قيم الدستور بشكل كبري
مع املجتمع العراقي واديـولوجياته املختلفة، (Rahimi, 2007) واضعا اهلوية الوطنية
العراقية يف كثـري من االحيان فوق االعتبارات االخرى التي متثلها اهلوية االسالمية
و الشيعية ذات االمتداد اجلغرايف العابر للحدود العراقية (Review, 2014) . وهو بذلك
اراد  –ولو ضـمنيا  –ان يثبـت بان االقلية الـشيعية يف العـامل االسالمي قادرة عرب
مكانتها  –كاكثرية  يف العراق –ان تنتج نموذجا ديمقراطيا للدولة يستوعب االخر و
ال ينفيه. وهو نـموذج كان يمكن له  –لو قدر له النجاح الفعيل عىل ارض الواقع - ان
يشكل نقطة حتول واحـراج كبري ملنظومة القوى احلـاكمة يف هذا املحيط االسالمي
الذي يتسم بشكل كبري بغياب هذا النوع من التنظيم للعالقة بني الفضاء السيايس و

االجتامعي. خصوصا يف الدول املتنوعة يف تركيبتها السكانية الطائفية و القومية.
كام ان املقاربة السيسـتانية كانت تؤكد بشكل مهم عىل تقليل حدة التوتر الشيعي/
السني، و العريب / الكـردي خصوصا يف مرحلة احلـرب الطائفية يف عام 2006-
2007 . حيث كـان يعتمد يف مواقفه املختلفة عىل حمـاولة إنتاج السلوك االجتامعي
داخل اجلغرافيا الشـيعية بشكل يسعى من خالله اىل مواجهـة الراديكالية الشيعية
التي كانت تنمـو يف كثري من النطاقـات كرد فعل عىل اجلرائم الـكبرية التي ارتكبها
تنظيم القاعـدة حتت مسميات وعنـاوين طائفية بـحتة(Rahimi, 2007) . لقد كان يف
حينهـا يؤكد عىل رضورة ان تـقوم الدولة بـواجباهتا حلاميـة املجتمع ككل من اثر
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اخلطر الذي يمثله تنـامي احلركات االصولية  –املـذهبية التي يمكن هلا ان تعصف
بـالعراق و تقطع اوصاله. وهو مـاكان يف مضمونه دعام مهام ملـرجعية الدولة عىل
حساب النزعات االنفعالية للـمجتمع يف ظل حدة االستهداف التي كانت تطال يوميا

العديد من املدن ذات الغالبية الشيعية.
ال متلك السيسـتانية الرغبة يف فرض الوصاية عىل املشهد السيايس الشيعي. اذ نجد
ان كثري من رؤاهـا وتوصياهتـا  للقوى السـياسية. خـاصة فيام يتعـلق بمحاربة
الفساد املؤسسايت و تفعيل اآلليات املناسبة إلصالح النظام وتوفري اخلدمات ونيل
رضا اجلمهور العراقي عموما. مل يتم تـلبيتها ويف بعض األحيان تم إمهاهلا بشكل
تعسفي من قبل هذه القـوى. التي يبدو جليا باهنا تـسعى إىل أن تكون هي صاحبة
الوالية عىل املجتمع الشيعـي وجتد يف السيستانية عائقـا أمام طموحاهتا. لذلك هي
تسعى بكل السبل املتـاحة لدهيا- مع احلرص عىل عدم إثـارة اجلغرافيا الشيعية-

عىل حتييد هذه القوة. 
احـدى املقاربات املهـمة التي زادت من مكـانة السيـستانيـة يف االونة االخرية هي
مـوقفها من استخـدام القوة يف اهليمنـة عىل الدولة. يف هـذا الصدد تؤكـد مرجعية
النجف باهنا ال تتعاطف مطلقا مع أي جهة شيعية حتاول أن جتعل من سالح الدولة
مدخال لفـرض االرادة واهليمنة عىل االخر. يف هذا االجتـاه أكدت تلك املرجعية ”ان
بعض القوى التي برزت اىل الوجـود اثناء احلرب عىل داعش حتاول االن العمل عىل
تعزيز حضـورها و كذلك حتقيق مكـاسب خاصة هبـا. وهو ما قد يـسمح بإنتاج

 . (Khalil, 2019)”مشكالت جديدة يمكن هلا أن تنشط من عودة داعش من جديد
باحلقيقة حتاول املقاربة السيستانية هنا ان تأنى بالعراق واجلغرافيا الشيعية -عىل
وجه اخلصوص- عن التفاعالت السلبية للعبـة التنافس االقليمي التي تريد ان جتر
الوسط الشيعي ملصلحة إيران. يف مقابل توظيف الوسط السني ملصلحة السعودية.
و هـي لعبة خطرية يمكن أن تؤدي بالعراق ومستقبله اىل حافة اهلاوية، لذلك تسعى
النجف قدر جهدها اىل خلق حالة من التاميز يف اهلـوية الشيعية الوطنية بمعزل عن

اهلوية األممية للتشيع من اجل احلفاظ عىل فكرة الدولة العراقية.
جتدر االشارة اىل ان املـقاربة السيستـانية ملوضوع احلشـد الشعبي واملجموعات
املـسلحة الشيعية التي مل تنضم اىل هذه املـؤسسة تشري إىل وجود مواقف تتصادم
فيها مع بعض القـيادات املهمة يف هذه املنظومـة التي ترى أن والءها املرجعي يعود
اىل قـم وليس اىل النجـف. فعىل الرغم من ان احلـشد الشعـبي تشكل وفقـا لفتوى
السيد السيستاين، اال ان ايران حاولت ان متارس دورا مؤثرا عىل أهم فصائله مثل
منـظمة بدر، عصائـب اهل احلق، وكتائب حزب اهلل وهي املجمـوعات األكثر قوة يف



40

 .  (al-salhy, 2020) هذه املنظومة
يف حني بقيت الفصائل التابـعة للعتبات املقدسة يف كـربالء تعرب عن والئها ملرجعية
النجف- مثل لواء ابو الفضل العـباس. لواء االمام عيل. لواء انصار املرجعية. ولواء
عيل االكرب- مؤكـدة اهنا تنفذ الـوصايا التـي تصدر من النجف والتـي تدعوها اىل
االنـصهار التام يف منظـومة ومؤسسات الـدولة العراقية و االلـتزام باألوامر التي
يصـدرها القائـد العام للقوات املـسلحة. ما دفعهـا يف بعض املناسبـات اىل التهديد
بـاالنسحاب من هيئة احلشد الشعبي اذا مل تنجح احلكومة يف العمل عىل تقليل األثر

 .  (al-salhy, 2020)  اخلارجي  يف هذه املؤسسة احلكومية
ختشـى السيستانية من أن تُستخدم بعض املجموعات الشيعية يف رصاعات بينية يف
داخل اجلغرافيا الشيعية. وهو مشهد سيقود اىل نرش الفوضى يف مساحة كبرية من
العراق مهددة بذلك فكرة الدولة برمتها. بذلك نجد النجف تُرص عىل سعيها املستمر
عىل تعزيز فكرة سيطرة الدولة عىل قرار وحتركات تلك املجاميع، وهو ما جيعلها يف
سـاحة معـارضة للجـهة التي تـريد عربهـا بعض املجـاميع ان تعمل عىل تعـزيز

حضورها يف املشهد السيايس والعسكري.
املقاربة السيستانية فصائل احلشـد الشعبي هلا أربع ركائز اساسية ومهمة: ” أن
تكون مجيعها حتت أمرة الـدولة العراقية. ان تبقى بعيدة عن كل أشكال الفساد. أن

تبقى بعيدة عن التوظيف االقتصادي. وان ال تتورط يف االجندات االقليمية”
 (al-salhy, 2020) . لقـد تطورت األمور بشكل كبري يف هـذه القضية حتى وصل االمر

بالبعض اىل احلـديث عن وجود نوعني مـن احلشد مها حشـد املرجعية-اشارة اىل
النـجف- واحلشد الوالئي- اشارة اىل قم- إذ قامت الفـصائل املنتمية إىل املجموعة
االوىل بتـاريخ 18 مارس آذار بإعالهنا رسميا االنفصـال عن هيئة احلشد الشعبي
وااللتحاق بوزارة الدفاع العـراقية. ويف هذا السياق ذكر ممثل املرجعية يف كربالء-
السيد امحد الصايف - ” ان ايـديولوجيا وآليات عمل احلشد الشعبي جيب ان تكون
مبنية بالـكامل عىل أساس وطني”،(Alaca, 2020) وهو ما نـظر له عىل أنة تأكيد عىل

حجم اخلالف املوجود بني حوزة النجف وقم حيال موضوع احلشد الشعبي.
ويرتبط ذلك بشكل مبـارش بطبيعة اخلالف فيام بينهـام حول أسلوب التعاطي مع
السياسة يف اجلغرافيا الشيعية حمليا واقليميا. اذ ان مرجعية قم تؤمن بفكرة والية
الفـقية املطلقـة التي ترى بـان السلطـة الدينيـة جيب أن تؤسس هلـا حضور عرب
الـوسائل السيـاسية، يف حني تفضـل مرجعية الـنجف الفصل بني األمور الـدينية

. (Alaca, 2020) واألمور املتعلقة بقيادة الدولة من الناحية السياسية
لقـد شكل اغتيال السيد ابـو مهدي املهندس مع السيـد قاسم سليامين مدخال اخر
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للحديث عن عدم توافق النجف وقم حيال ترتيبات ما بعد هذا احلدث. اذ ان فصائل
احلشد الوالئية ارصت عىل ان يشغل السيد عبد العزيز املحمداوي - املكنى أبو فدك
و التـابع لكتائب حزب اهلل - مـنصب مهام يف قيادة احلشـد الشعبي. يف وقت كانت
تسعى فيه فصائل احلشد املرجعي ان يكون هـذا املوقع من حصتها تثبيتا لرؤيتها
حيـال آليات اصالح منظومة احلـشد وجعله حتت املظلة الوطنيـة العراقية بالكامل
(Alaca, 2020) . تؤكد املقـاربة السيستانيـة عىل رضورة عدم التدخل من قبل القوى

اخلارجية بمـوضوع اختيار رئيـس الوزراء العراقي واعضـاء حكومته، يف مقابل
تأكيدات تصـدر بشكل متكرر من النجف تشري فيها اىل اهنا لن تتدخل بأي شكل يف
اختيار احلكومة (News, 2019) اال ان ذلك ال ينفي فكرة أن النجف حني تكون رافضة
الي شخـص يف هذا املنـصب و ألي سبب كـان، فإهنـا ال ترتدد يف نقد سلـوكياته
وقراراته السياسيـة، وهو ما حصل بشكل واضح مع حـاالت كثرية بام فيها النقد

املوجه اىل حكومة عادل عبد املهدي.
تدرك النجف جيدا بان وجود حكومة ينصبها الطرف االيراين سوف تقابل امريكيا
بطريقـة سلبية تـرض بمصالح العـراق وتضعه يف قلب الـعاصفة. كـام تدرك بان
واشنطن ال يمكن هلا ان مترر مرشوعا هبـذه الصياغة دون أن يعطي طهران مزيدا
من املربرات للهـيمنة عىل املشهد السيايس العراقي من منطلق أهنا ختشى من أن هذا
النوع من احلكومات سيكون عىل املدى البعيـد موجها نحو انتاج عراق معاد بشكل
كامل إليران. لـذا تؤكد النجف عىل رضورة إخـراج العراق من ورطة هـذا املشهد.
وذلك عرب تقديم النصح بأن يكون اخليار عراقـيا خالصا. وهو أمر أثبتت التجارب
ما بعد 2003 انـه خيار يصعب حتقـيقه يف ظل جتاذبات طهـران - واشنطن التي
ارضت كثريا بالوضع العراقي. لذلك نجد بان النجف توجه النقد الرصيح للتفاعالت
االيرانية - االمـريكية الـسلبية عىل األرض الـعراقية (MEO, 2020) وهـو ما يعزز
حضورها يف ساحة مشرتكة مع بقية الطيف الشيعي الوطني ويؤثر يف مسار الدولة
وآليات اختيار احلكومة، خاصة إذا ما أتيحت هلا الفرصة يف ان جتد مقاربات أخرى

فاعلة يف قلب العراق الشيعي تشارك هذا التوجه.
يف حمصلة هذا احلديث نشري اىل راي مهم طرحه الباحث حارث حسن يشري فية اىل
التقـاء مرجعيـة النجف مع النظـام يف ايران عـىل اعادة االعتبـار للدور الـسيايس
واالجـتامعي للمكـون الشيعي بعـد ,2003 اال ان ذلك ال ينفي ان هنـالك اختالفا
بشكل جذرري بينهـام حيال طبيعة املدرسة الشيعية التي جيب الركون اليها يف هذا
املسار. وهو جزء من عملية التنافس التقليدية التي كانت جتري بني حوزيت النجف
و قم )حـسن، 2018(. وهو مـا يمكن ان يـولد تـزامحا مهام يـمكن ان يوظف يف
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مراحل الحقـة العادة انتاج فكـرة الدولة الوطـنية. لكن هذه املـرة بدعم من النجف
ذاهتا.

  2- املقاربة الصدرية
منذ 2003 والظاهرة الصدرية تتنامى يف قوهتا وحضورها السيايس واالجتامعي يف
قلب العراق الشيعي، حتى باتت اليوم تفرض نفسها كالعب مؤثر يف حتديد كثري من
تـوجهات هذه اجلغـرافيا اجتامعيـا و انتخابيـا، حيث متتاز مقـاربة هذا الالعب -
مقارنة باملقاربة السيستانيـة -  بأهنا تشكل متثيال مبارشا لفكرة مشاركة االسالم
السيايس- الشيعي يف إدارة الدولـة. وهو بذلك يركز بشكل كبري يف حماولته تلك عىل
ارث السيد حممد صادق الصدر عرب حتويله اىل تيار له فاعليته يف العملية السياسية.
انعكـس ذلك بشكل كبري عىل االقلـيم اجلغرايف الذي يـرى التيار الـصدري بان ثقله
االنتخـايب و السيايس و الـديني يرتكز فيه دون غـريه. وهو ما اسهم بـاملحصلة يف
انتاج مواقف هلا عالقة بالتنافس عىل هذه اجلغرافيا. قاد الحقا اىل تبني الصدر ذاته
ملواقف اثرت بشـكل واضح ليس يف تشكيل احلـكومات فقط وانام ايـضا يف اهلوية

الوطنية العراقية و يف االليات التي حتكم اللعبة اجليوبولتيكية داخليا. 
يشري االعديد من الباحثني املهتمني باملسالة الصدرية يف العراق. اىل انه حتى اآلن يعد
السيد مقتـدى الصدر وتياره املهم امرا مثريا للجـدل بسبب التحوالت الرسيعة التي
اتصفـت هبا مواقف التيار يف مراحل خمتلفة، حيث اهتم البعض زعيم هذا التيار بأنه

ال يزال جزء من االوليغاركية الشيعية أكثر من كونه رجل دولة حقيقي.
يف ظل هـذه التحوالت تـتصاعـد بني احلني واالخـر بعض التـساؤالت النقـدية يف
حوارات الصدريني حيـال أسلوب القيادة يف حـركتهم السياسيـة. وهو أمر قاد اىل
حدوث انشقـاقات مهمة عىل مستـوى القواعد الشعبيـة . مما خلق نوع من التحدي

لرمزية القيادة الدينية التي يمثلها السيد مقتدى الصدر يف هذا التيار.
يف هـذا السياق يـشري الكاتب بـاتريك كوكـربن أنه ال يوجد تنـاقض حقيقي يف هذه
املسالة، مؤكدا ذلك بالقول ” ان مقتدى الصدر ووالده ايضا اتبعا منهجا حمددا كام
يـفعل القادة الدينيون الوطنيـون والشعبويون يف سياق السيـاسة العراقية ومراكز
القـوى املختلفه املتعلقـة هبا يف الداخل واخلـارج أيضا. وهـو ما يعنـي أنه ال يوجد
صديق دائم أو عدو دائم... هـذا التناقض يتفاقـم االن وذلك لكون مقتدى الصدر يف
الوقت نفسه يمـثل قائدا الكرب كتلة بـرملانية فازت يف االنتخـابات التي جرت يف عام
2018 . وايضا لكون اتباعه يلعبون دورا مهام يف احلركة االحتجاجية ) التي ترضب
العديد من املدن الشـيعية ( ... لذا فانه إذا ما كان هنالك حلُ ملشكلة األوضاع احلالية

   .(Muir, 2019)”يف العراق، فان مقتدى الصدر سوف يكون حمورا مركزيا هلا
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بعـد االحتالل االمريكي للعـراق يف عام ,2003 قام الصـدر بتشكيل قـوة مسلحة
حتت عنوان ” جيش املهـدي ”. الحقا اصطدمت هذه القوة مع االمريكان يف معارك
واسعة كان حمورها االسـاس اجلغرافيا الشيعيـة يف وسط وجنوب العراق، حيث
مثلت فيـها معارك النجف حمـورا اساسيا. كـام انخرطت هذه املـجموعة يف اعامل
العنف الطائفي التي اجتاحـت بغداد يف االعوام 2006-2007 حتت مسمى الدفاع
عن املكون الشيعي . وايضـا حتت عنوان مواجهة خطر التنظيم االرهايب الذي مثله
تنظيم القاعدة يف حينه باعتباره كان يسـتهدف املناطق الشعية. وهو ما هيء للتيار
الصدري دورا مهام يف االحياء الشيعية الفقرية ليامرس دورا مركزيا يف استقطاهبا
نحو منظومته العقائدية. بـذلك بدا يؤسس له عرب شبكة تفاعالت اجتامعية و دينية
واسعـة حضورا مهام يف هذا املجال احليوي. وهـو ما دفعه الحقا اىل التفكري بكيفية

استثامر ذلك احلضور بطريقة مغايرة ملصلحة املقاربة الصدرية. 
يشري الكـاتب كينيث كـاتزمان إىل أن منـاورة التيار الـصدري يف عام 2005 - يف
أعقاب ما تعرض له من عواقب بسبب الرصاع املبارش مع األمريكان - قد دفعته نحو

الرتكيز عىل السياسة االنتخابية من أجل تعزيز موقعه يف السياسة العراقية
  (Pan, 2005). ولقـد صدقت هـذه الرؤيا بـشكل كبري حيـث انكفأ التيـار الصدري

باجتـاه تعزيز حضوره الربملاين يف مقابل جتميد العمل العسكري. هذا األمر دعا اىل
االهتامم بشكل أكرب بعـملية السلـوك االنتخايب يف النطـاقات اجلغرافيـة املختلفة
وايضا كيفية توظيفه إلنتاج قاعدة دعم تتزايد فيها االصوات االنتخابية عىل حساب
بقية الفرقاء من املكـون الشيعي نفسه. الحقا بـدات بوادر ذلك التحول واضحة يف
تزايد حجـم القوة االنتخابـية للتيار الـصدري يف كل انتخابـات برملانيـة يشهدها
العراق اىل ان وصل به احلـال ليتحـول يف انتخابـات 2018 اىل الفائـز االكرب عرب
حتـالفه مع العديـد من القوى املـدنية يف خـطوة ال ختلو مـن قراءة سليمـة ملشهد

اجلغرافيا  –االجتامعية و تاثريها يف السلوك االنتخايب يف قلب العراق الشيعي. 
وجد الـتيار الصـدري ان من مصلحته معـاجلة اخلطـا الذي ارتكبه يف الـسنوات
املاضيـة حني كان هو االخـر منخرطـا يف خطاب ختـوين التيارات املـدنية. وصل
الصدر اىل قنـاعة هلا عالقـة بالتـوزيع اجلغرايف لـلشباب املـتاثر بخـطاب القوى
اليسارية. وهو خطـاب بات له حضوره يف اجلغرافيا الـشيعية بشكل يثري االنتباه.
ويقف بالضد مـن قوى سياسية  –شيعية متهمة بالفساد و االثراء عىل حساب املال
العام و غيـاب مرشوع الدولة - وهي بمـجملها صفات يرى فـيها الصدر ذاته اهنا
تشكل مقـاربات مهمة يلتقي وايـاها يف اكثر من ساحـة. لذا ادرك الصدر ان تاريخ
اليـسار العراقي كان يـشكل له مراكز مهمـة ذات ثقيل كبري يف اجلغرافيـا الشيعية
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وحتديدا يف اطراف املـدن الكربى )بطاطو، 2003(. وهي بـاالساس ذات النطاقات
التي يرتكز فيها ايضا حضور التيار الصدري. لذا اقدم عىل خطوة استباقية مهمة يف
انتاج معادلة انتخابيـة فاجأت الكثري من خصومه الشيعة يف هذه اجلغرافيا. خاصة
بعد ان تناغمـت كثري من خطابات القـوى املدنية مع فكرة ان الـصدر بات احد اهم
صناع امللوك  –يف الوسط الشيعي حتديدا -  خالل املرحلة القادمة من الزمن. وهي
قناعة باتت تشكل واحدة من اهم الرمزيـات يف السياسة الصدرية داخل اجلغرافيا
الشيعية. لذلك اقدم يف عام 2016 عىل قيادة واحدة من أكرب التظاهرات االحتجاجية
يف العراق، بعد أن حشد هلا جيدا يف قلب العراق الشيعي، لتنطلق من ساحة التحرير
يف بغداد نحو املنطقة اخلـرضاء -  مركز احلكومة العراقيـة -  منددة بفساد الطبقة
احلاكمة(Nasrawi, 2016) . رافقهـا ارصاره املستمر عىل رضورة التـاكيد عىل جتميد
عمل جيش املهدي و حرص السالح بيد الدولة. يف حماولة واضحة من قبله لتقويض
الدور الذي بـات يتصاعـد الهم منافسـية يف جنوب العـراق  –الفصائل الـشيعية

املسلحة التي شكلت ما بات يعرف رسميا بـاحلشد الشعبي.
مع االشارة اىل انه يف الوقت الـذي  تعرب فية غالبية الـشباب يف قلب العراق الشيعي
عن غضبـها و خيبـة أملها من الـنظام الـسيايس والقـوى الشيعـية فيه عىل وجه
اخلصوص، فإهنم يـؤكدون بان حركتهم االحتجـاجية الزالت عصية عىل االبتالع
من قبل التيـار الصدري. وهـو مايعـد مؤرشا عىل حصـول حتول مهم يف املـكانة
Mansour, 2020).( 2015 الشعـبوية لـلتيار مقـارنة بام كـان علية احلـال يف العام
ويعود ذلك اىل بعض التحوالت الطارئة يف موقف التيار  –السباب داخلية و خارجية

كثرية  –من االحتجاجات. 
يف األشهر املاضية كـان قلب العراقي الشيعي- وبالتـزامن مع موجة االحتجاجات
التي اجتـاحته منذ ترشين االول 2019- يـشهد تصعيدا خـطريا يف العالقة ما بني
التيار الصدري و الفصائل املسلحة. وخاصة عصائب اهل احلق. االمر الذي وصل
إىل حد اهتام االخريه للتيار بـالعمل املنظم عىل اغتيال قادة و شخصيات مهمة تابعة
له يف جـنوب العراق. مما هدد بـانفالت االمور يف اجلنوب الشيعـي بطريقة يصعب
السيطرة عليهـا. وهو  –ان تطور مـستقبال  –سيعد بمثـابة اخطر سـيناريو هيدد

جممل العملية السياسية يف العراق.
ان العالقة املضطـربة بني الصدر و هذه الفصائل تايت يف سياق القناعة التي يملكها
التيار الصدري و الـتي تشري اىل ان الصدر وتيـاره اليزال يشعر بـأن بقية القوى
الشيعية تسعـى إىل بسط هيمنتها الكاملة عىل قلب العراق الشيعي، ويعتقد بأن ذلك
لن يتحقق اال ان قـامت هذه القوى بـتنفيذ السـياسات التي يـمكن هلا ان تؤدي يف
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النهـاية إىل هتميش التيار الـصدري بطريقة تقود إىل الـتقليل من أثر شبكة الفواعل
االجتامعية التي يعتمد عليها يف تنظيم أنصاره. 

لذلك حاول الصـدر  –وفقا لوجهة نظر بعـض الباحثني  –العمل عىل استثامر حلظة
اغتيـال قاسم سلـيامين و ابو مهـندي املهنـدس من خالل رغبـته يف مال الفراغ.
ليتحول وتيـاره اىل قائد لكل الفـصائل املسلحة االخـرى. ومن خالهلا يمكن له ان

يعيد التفاعالت يف قلب العراق الشيعي. 
لذلك التقـى السيد مقتدى الصـدر مؤخرا مع فصائل احلشـد الشعبي يف مدينة قم
االيـرانية من اجل تنسيق املواقف حيال التـواجد األمريكي يف العراق، مؤكدا مضيه
(Rwanduzy, Muqtada al-Sadr هبذا االجتاه عرب اخليارات السياسية وليس العسكرية
 ,(receives PMF leaders in Qom to discuss US troop presence in Iraq, 2020 وذلـك

للتباحث حول آليات اخراج القوات االمـريكية من العراق بعد ان استهدفت االخرية
مـواقع تابعة للحـشد الشعبي داخـل االرايض العراقية (Monitor, 2019) . اال ان مثل
هـذه املشاريع رسعـان ما تعصف هبـا رياح التنـافس عىل الدور و النفـوذ وايضا
االيديولوجيـات الدينية و الوطنيـة التي تتعارض فيها جـبهة الصدر مع احلشد و
تتقارب اىل حد ما مع اطراف عراقية اخـرى مثل النجف و احلركة االحتجاجية. لذا
فـان قدرة الصدر عىل املـشاركة مع هذه القـوى يف تبني مرتكزات جـديدة لتوجيه
الثقل الذي يمثله قلب العراق الشيعي يف انتاج الدولة الوطنية سيكون عامال حاسام

 . (Salih, Sadr's path to power, 2018)يف حتديد مستقبل الوضع العراقي بشكل كبري
  3- املقاربة احلشدية 

يريد احلشد ان يكون العبا مـؤثرا يف رسم صورة قلب العراق الشيعي. حيث تقوم
املقاربة احلـشدية يف أحد جـوانبها عىل إبقاء هـذه املنطقة خـارج حسابات اإلدارة
األمريـكية فيام يتعـلق بفكرة انتشـار قواعده العـسكرية. والعـمل عىل تأمني هذه
اجلبهة من اجل انتـاج جغرافيا عسكرية حمددة املعامل يف العراق تقوض من خالهلا
هذه املقاربة نـطاق انتشار القواعـد تلك وجتعلها يف نطاقات اخـرى اغلبها موجود
حتت رمحة هجامت لفصائل املسلحة التابعة للحشد. عىل أن ذلك ال يقترص فقط عىل
هتديـد أي مرشوع امريكي مفرتض للتواجد العسكري يف هذه اجلغرافيا وانام ايضا
هتـديد تواجده الدبلومايس كام هو احلال يف استهداف سفارهتا يف بغداد واستهداف
قنصلـيتها يف الـبرصة مرات عـديدة. حيث اسـتطاع احلـشد ان يعمل عىل تـعبئة
مجهوره يف احد اهم مراكز القلب الشيعي  –بغداد  – يف اعقاب الغارة االمريكية التي
ادت اىل مقتل اهم القيادات املؤثرة يف القرار االمني و العسكري للحشد. الحقا قامت
اجلامهري احلشديـة باقتحام املجمع الذي تتواجد فيـة السفارة االمريكية يف املنطقة
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اخلـرضاء منددين بام قامت به االدارة االمريكية و مرددين شعارات املوت المريكا.
(Hassan,مع التاكيد عىل املـطالبة باالنـسحاب الكامل للقوات االمـريكية من العراق
(2019 . يعترب قلب العـراقي الشيعي بمثابـة منصة مهمة للحـشد الشعبي يف جمال

التحوالت العسكرية التي يسعى اىل تشكيل تفاعالهتا يف هذا اجلزء السرتاتيجي من
العراق. فقد كانت هناك اهتامات عديدة للحشد تشري اىل أنه استخدم منصات اطالق
الصواريـخ التي استهدفت مصالح أمريكيـة وخليجية،  وقد اطلقت تلك الصواريخ
من احدى مدن جنـوب العراق. وهو ما يتوقع له ان يـثري تساؤالت كثرية حول آلية
تعامل احلشد مع هذا النطاق العـراقي املهم.  فإن كان احلشد ينظر هلذا االقليم عىل
انه يـشكل فقط موقعا جغرافيا يتصف بـالقرب- من حيث عامل املسافة- من دول
اخلليج وحتديدا السعودية، فـإن ذلك سيضع العراق وهذا القلب اجلغرايف يف مأزق
كبري يتعلق بالصورة التي ستتشـكل يف أذهان املجتمع الدويل حيال هذا اجلزء املهم
من العراق ودور السلطة يف السيطرة عىل التفاعالت االمنية والعسكرية التي جتري
فية وأثر ذلك عىل مقاطعة الرشكات االسـتثامرية له، مما سينعكس بشكل كبري عىل
حياة واقتـصاد املواطنني ليـس يف قلب العراق الشيعي فحـسب وإنام يف كل الدولة
العراقية. تتـزايد املخاوف من أن يكون احلشـد الشعبي جزءا أساسيا يف أي رصاع
حمتمل انـدالعه بني واشـنطن وطهـران عىل االرض العـراقيـة. اذ أكدت االدارة
االمريكية اهنا ارسلت مـؤخرا سفنها احلربية إىل املنطقة لتكون مستعدة ألي هتديد
يـصدر من إيـران وحلفائهـا ضد املـصالح االمريكيـة. وهو مـا جيعل من العراق
الساحـة املثالية مـا بني هذه القوى التـي تريد تصفيـة حساباهتـا هناك. لذلك من
املتوقع أن يستمر اعتامد احلـشد الشعبي بشكل كبري عىل آلية تعبئة الشباب يف قلب

(GIGLIO, 2019) ( العراق الشيعي متهيدا  هلذا السيناريو
يـبدو العراق-  بـأقاليمه الـسكانيـة الثالث- وكأنه يـشكل اليوم رقعـة شطرنج
يتنـافس عليها الالعبـان االمريكي وااليراين. يف هذه اللعـبة. يعمل كل طرف منهام
عىل انتاج إقليمـه اجلغرايف احليوي الذي يشكل مصـدرا مهام لدعمه يف انتاج شبكة
حتالفات واسعـة تسمح بالـدفاع عن مصـالح الالعب اخلارجي. لـذا نجد بانه يف
الـوقت الذي تـرى فيه ايران بـان الطرف األمـريكي حياول ان جيعـل من اقليمي
االكراد والسـنة حلفاء له، فاهنـا تسعى اىل اقامـة عالقة قوية مـع احلشد الشعبي
بـاعتباره الضد النوعي الذي يستـطيع ان يوازن اللعبة وحيول دون تراجع قدرهتا
عىل التحكم بمخـرجات هذا املشهـد. ما يؤرقها يف هـذه اللعبة اجليوبـولتيكية التي
ختوضها يف العـراق ضد املصالح االمريكية. ان قـلب العراق الشيعي مل يعد متحدا

سياسيا وجمتمعيا حيال خطاب احلشد الشعبي. 
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يؤكد الـبعض بان احلشـد الشعبي ينـترش جغرافيـا يف العراق عىل طول نـطاقات
الرصاع التي مثلتهـا مرحلة احلـرب ضد داعش. مع التـأكيد عىل أن هنـاك تطابق
مكاين مهـم بني النطـاق الذي حيـاول فيه احلشـد ان يقوي جـذوره وحضوره
اجتامعيا وسياسيا وانـتخابيا مع عملية حتشيد مزيد من املنارصين يف اقليم جنوب
العراق، حيث يـؤكد احلشد يف هذا السياق عىل خطـابه الديني اخلاص بتقديم نفسه
عىل انه العنرص الذي يتوقف عـليه مستقبل امن املراقد الديـنية املقدسة لدى املكون
الشيعي. خصوصا يف ظل الـتهديدات املعلنة  –يف حينهـا كان داعش واضحا يف هذا

. (Smyth, 2019) النوع من التصعيد - للقوى الراديكالية
جتدر االشارة اىل ان هنالك اطـراف عراقية مهمة- بام فيـها قوى شيعية متعددة-
تتهم بعض فصائل احلشد باهنا يتلك مرشوعا ما يف حال ارصارها عىل العمل خارج
سياق الدولة الـعراقية خاصة يف املجال اجلغـرايف الشيعي.  وهو القلب الذي حتول
اىل مصدر مهم يف رفد احلشد بالقوة الشـابة التي تشكل عنرصا مهام يف بنية اهلرم
السكـاين يف جنوب العراق. والتي لـوالها ملا متكن احلشـد من امتالك هذه األعداد
الكبرية يف بنيتـه العسكرية. حيث تشري بعض الدراسات اىل انه يوجد االن يف العراق

. (Abdo, 2019)قرابة 23 فصيل مسلح تابع للحشد الشعبي
يف هذا السـياق حتاول االدارة االمـريكية  –من اجل حتـييد احلشـد وفك ارتباطه
املكاين بقلب العراق الشيعي - أن تؤكد عىل وجود رضورة القناع العراقيني بأن أي
رصاعات تتفجـر بني واشنطن وطهران سـوف تكون نتيجـتها ايضا مـتطابقة مع
مصلحة بغداد، عىل اعتبار ان ذلك سـيعزز من استقاللية القرار العراقي. إال أن هذا
الرأي كام يبدو حياول القفز عىل فكرة حجم العداء الذي يملكه املكون الشيعي حيال
تاريخ العالقات االمريكية معهم، مما ولـد انعداما للثقة باجلانب األمريكي شعبيا و
سياسيـا، وهو ما جيعل املكون الشيعي منقـسام حيال هذا الرأي، حيث من املتوقع
أن يسهم عددا ليس بالقليل منهم  يف مساندة احلشد يف حال اندالع مثل هذه الرصاع
الـكبري. لقد اعطـى احلشد الـشعبي تضحيـات كبرية يف معارك حتـرير العراق من
هيمنة داعـش. وهو أمر ال يمكـن جتاوزه بأي شكل من األشكـال عند احلديث عن
الدور الذي مارسـه احلشد يف إبعاد شبح والدة دولة راديكالـية سيئة السمعة مثل
داعش يف املنطقـة. باملقابل. الينفي ذلك رضورة - يف إطـار احلديث عن دور احلشد
والدولـة العراقية - معـرفة مقاربة احلـشد للدولة واجلغـرافيا الشيعـية. لذا فان
حماولة التعرف عىل العقيدة اجليوبوليتيكية للحشد ونقدها -من منظور أكاديمي-

ال يتقاطع وفكرة االعرتاف بام قدمه من تضحيات يف تلك احلرب.
السؤال املهم يف هذه املرحلة يتعلق بكيفية حتول احلشد- الذي تشري بعض املصادر
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اىل ان اعداد افراده يصلون اىل 120 الف مقاتل- اىل مصدر أسايس من مصادر دعم
الدولة العراقية وليس معرقال لنهضتها ووظيفتها. هذا السؤال ستكون االجابة عنه
كفيلة باحلديث عن آليات توظيف احلشد داخل البنية الرسمية للدولة العراقية وبام
(Salih, يعمل عىل تعزيز االمن اهلـش، وبشكل خاص يف منطقـة قلب العراق السني
 (Iraq's Security Heartland, 2019 دون أن يثري ذلك خماوف سكان هذا النطاق ويعيد

اىل الواجهة التوترات الطائفية من جديد.
تؤكد املقاربـة احلشدية  –يف احد مرتكزاهتا  –بـاهنا تقوم عىل أساس التمدد باجتاه
النطاقـات التي تتواجـد فيها القواعـد العسكريـة األمريكية يف غـرب العراق قرب
احلدود العراقية الـسورية، وذلك العتبـارات جيوسياسيـة متعددة جتعل من هذا
النطـاق حمورا مهام يـؤمل ان يلعب احلشـد فية دورا مـؤثرا يف حتديـد مستقبل
االستقرار واألمن واملجتـمعي. وبذلك ختشى واشنطن كثريا من ان اندالع خالفات
مع طهران قد يـساهم يف دفع احلشد اىل اختـاذ موقف يميل فيه ملـصلحة التحالف
االسرتاتيجي مـع االخريه، مما يضع الـقواعد الـعسكريـة األمريكيـة حتت رمحة
املنظومة الصاروخية للحشد. وعليه نجد إن هنالك خماوف حقيقية لدى البعض من
ان يكون احلـشد هو الدولة او عىل االقل ان يكون مـعرقال لدورها يف املستقبل، فهو
(England, قـادر عىل ان يتحول اىل منـافس اقتصـادي وسيايس مهم لـدور الدولة
 .(2018 لذلك كانت دوما مرجعية النجف تقف بالضد من املدخالت التي يمكن هلا ان

تقود ا ىل هذا التوجه، يـساندها يف ذلك التيار الصـدري. وهو ما كان يشكل عنرصا
ضاغطـا ومؤثرا بني هذه القـوى الثالث حيال فكرة اختيـار رئيس الوزراء وانتاج
احلكومة وفق مقـاسات هلا عالقـة كبرية بتحديـد مستقبل التفـاعالت بني الدولة
واحلشد الشعبي. كل ذلك يتخذ من قلب العـراق الشيعي مصدرا مهام من مصادر
دعم مواقفه وتوجهاته من خالل الثقل السيـايس الذي يمثله يف الربملان والذي يأيت

كمحصلة مبارشة لنتائج العملية االنتخابية.
كام ان هنالك نقطة خالف اخـرى مهمة فيام بني هذه االطـراف يف النظر اىل وظيفة
قلب العراق الـشيعي. هنالك اهتامـات للحشد بانـة يؤمن باهلويـة االممية للتشيع
والـتي يتم فيها اختـزال هذه املنطقة اجلغـرافية يف مرشوع قد ال يـتوافق متاما مع
رغـبات الدولة العراقيـة. وهو ما يتقاطع مع املقـاربة السيستانـية –الصدرية التي
تسعى اىل ابقاء هذا القلب ضمن سياق التفاعالت الرسمية لقرارات الدولة العراقية.

  4- املقاربة االحتجاجية 
متثل احلركة االحتجـاجية األخرية التي شهدها العـراق- والتي اطلق عليها تسمية
حركة ترشين االحتجاجية- من أهم اشكال احلراك االجتامعي ضد السلطة يف عراق
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ما بـعد 2003 . اذ من املؤمل ان يؤثر هذا احلـدث بشكل مهم عىل طبيعة التفاعالت
السيـاسية. االجتـامعية. واالنتخـابية يف قلب العـراق الشيعي. حـيث أصبح هلذا
الالعب حضورا مؤثرا ومتزايدا يف املشهد العراقي. خاصة وأنه بات راغبا يف فرض
كلمته  –باملشاركة و التـحالف مع االخرين - عىل مشهد اختـيار احلكومة والنظام
السيايس. بـدأت االحتجاجات باالنـتشار الرسيع يف العديـد من مدن جنوب العراق
)ينظر خريطة رقم 3( حيـث اتسمت بكوهنا تتبنى شعـارات عديدة تركز فيها عىل
نقد فسـاد السلطة وتردي اخلـدمات. فضال عن نقدهـا الواضح للدور اإليراين يف
العراق. مضـافا اىل ذلك القيام باسـتهداف مقرات فصائل احلـشد الشعبي يف مدن
النارصية والبرصة وميسان. وهو ما شكل نقطة حتول يف السلم واألمن املجتمعي يف
قلب العـراق الشيعي (Leathley, 2019)  .يف تلـك األحداث كان جنـوب العراق يعيش
حالة عـالية من التوتر بني هـذين الطرفني حتديدا ) احلركـة االحتجاجية و احلشد
الشعـبي (. وهو ما يثـبت أن هناك طيف واسع من الـشباب يف تلك املنـاطق ما عاد
مقتنعا بـالرؤى التقليـدية التي شكلت مـنطلقات مهمـة للعديد مـن القوى يف بناء
مكانتهـا السياسية. وهو ما جعل من احلـركة االحتجاجية قادرة عىل ان تتحول اىل
عنـرص مؤثر يف اجلغـرافيا السيـاسية جلنـوب العراق. وهي حركـة يتوقع هلا ان

تتصاعد يف حدة حضورها املستقبيل. 
ايضـا يالحظ يف العديد من األعامل التي قـامت هبا احلركة االحتجـاجية اهنا كانت
مـوجهة نحو مقرات أحزاب سياسية تقـدم نفسها عىل أهنا حليفة إليران يف العراق.
وهـو ما يؤرش إىل حتـوالت مهمة يف املـزاج الشعبي العـراقي الشيعي بـالضد من
النموذج اإليراين الذي كان يؤمن يف حلظة ما بانه سيبقى االقرب جغرافيا وعقائديا

للمكون الشيعي يف العراق. 
تطورات هامـة حصلت يف مسار احلركـة االحتجاجية. حيث بـدات تتمدد جغرافيا
باجتاه املـدن الدينية املقدسه يف قلب العـراق الشيعي- النجف وكربالء- وذلك بعد
ان حتولت ساحات الـتحرير يف تلك املدن اىل مراكـز جغرافية لتجمع املحتجني واىل
رمزية مكانية مـؤثرة يف حتديد مستقبل التعاطي مع السياسة العراقية. وقد طالبت
هذه التظاهـرات ايضا اجلانب االيـراين وحلفائه يف العراق باجـراء تغيري يف مسار
سياساهتم وارتباطاهتم مع الدولة العراقية. وهو ما يفند الفكرة التي كان يروج هلا
االعالم العريب واخلليجي والتي كانت تشري اىل ان قلب العراق الشيعي يعد مساحة
نفوذ خالصة إليـران (France, 2019) . تؤمن احلركة االحتجاجية بأن جنوب العراق
كان مصدرا أساسيـا لدعم رشعية حكم القوى الشيعيـة- باعتبارها الكتلة االكرب-
وبان الوقت قد حـان االن الهناء فساد الطبقة احلاكمة برفع الدعم عنها والعمل عىل
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انتاج تغيري واسع يف طـبيعة الدولة العراقية. وهـو ما يعني حتول اجلنوب العراقي
اىل منطلق جديـد الصالح النظام السيايس. لذلك هنـاك من يتوقع بأن استمرار هذا
(Cunningham, الغضـب يمكنه ان يؤدي اىل انتـاج معادلة سـياسية جـديدة العراق
.(2019 رغم أن االحتجاجات قد بـدأت يف مراحل الحقة متيل اىل طابع العنف –املدان

عىل نطاق واسع -  فإن ذلك ال ينفي ان احلركة االحتجاجية باتت تشكل مصدر قلق
جـديد للقوى السيـاسية التقليديـة التي فرضت حضورهـا يف قلب العراق الشيعي
(Sabah, 2019)، مؤدية يف فرتة الحقـة اىل نتائج مهمة من بينها استقالة حكومة عادل

عبد املهدي والـتأكيد عىل املـيض باجتاه االنتخـابات املبكرة، خـاصة بعد ان القت
احلركة االحتجاجية و مطـالبها املرشوعة ونشاطاهتـا املختلفة تأييدا كبريا من قبل
مرجـعية النجف. حيث يرص املحتجون يف هذا املسعى عىل اثبات ان حركتهم تتصف
بكوهنا حركة اصالحية غري طائفـية وهي عابرة للهوية الشيعية التي شكلت عالمة
فـارقة يف احلركـات االحتجاجيـة التي حصلت يف عـام 1979 يف ايران او تلك التي
حصلت يف قلب العراق الشيعي يف العام 1991، وهي بذلك تؤكد اليوم عىل رفض ان
توصف حركتها بـاهنا حتاول العمل عىل انتاج نوع مـن املحاكاة للنموذج اإليراين
(Alshamary, 2019) . ويف هـذا اإلطار يالحظ كثري من الباحثني بـان مطالبات احلركة

االحتجاجية مل تكن تتعلق باملكون الشيعي طائفيا او بقلب العراق الشيعي جغرافيا.
بل كانت مطالـبات عامة لكل العـراقيني من اجل اصالح الدولة والـنظام السيايس،
وهو مـا من شأنه أن يسهـم يف إعادة إحياء اهلويـة الوطنية- العـراقية بمعزل عن
الـتدخـالت اخلارجـية (al-jazeera, 2019) بـاملحصلـة يمكن الـقول أن احلـركة
االحتجـاجية- ورغم كل االنتقـادات التي وجهت هلا- مازالـت تراهن عىل حصول
حتول يف مـواقف التيار الصدري باجتاه دعـمها و منارصهتا- وذلك بعد ان اهتمت
مجـاعات القبعات الزرقـاء التابعة للتيـار بمهامجة املحتجني وجتمـيد عملها الحقا
بـامر السيد مقتدى الصدر -  ليـتضافر ذلك مع دعم النجف. وليشكل ذلك بمجمله
مصـدرا مهام من مصـادر إنتاج مـوازنات جديـدة للقوة يف قلب العـراق الشيعي
ستؤثر مستقبال عىل نتائج االنتخابات وتشكيل احلكومة وإصالح منظومة الدولة.

 ثالثا: مدن الرصاع يف قلب العراق الشيعي
يتسم قلب العراقي الشيعـي بوجود جمموعة رئيسيـة من املدن التي تعترب موجها
مهـام ملا جيري فيه من تطورات. التتسم هذه املـدن بطابع سيايس حمدد يمكننا من
خالله تصنيفها حـزبيا جلهة دون أخرى. حيث يوجـد تداخل كبري يف مساحة نفوذ
القوى السياسية هناك بشكل يصعـب معه رسم اخلرائط االنتخابية للقوى الفاعلة

يف رسم مشهد االحداث هناك.
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عىل سبيل املثـال، يف الوقت الـذي هتيمن فيـة قوة سيـاسية مـعينة عـىل جمالس
املحافظات يف احـدى املدن. نجد بان الـشارع حتكمه قوى اخـرى هي التي تفرض
ايضا كلمتها وثقلهـا وقد تغري الحقا من طبيعة التحالفات السياسية التي حتكم تلك
املدينـة. لذلك يفـضل يف مثل هذه احلـالة اللجـوء إىل حتديد الـرصاع يف هذه املدن
بحسب وظيفتهـا اإلدارية. االقتصاديـة. الدينية. او االحتجـاجية )بغداد، البرصة،
النجف، ذي قار(. وبحسب التقديرات السكانية ملحافظات العراق املختلفة، نجد بأن
مدن جـنوب العراق تشغل ما نسبته 59 باملئة من حجم املقاعد الربملانية حيث يصل
عددها جمتمعة إىل 194 مـقعد برملاين من اصل 329 . دون أن ينفي ذلك أن هنالك
مدن خمتلـطة وفيها لآلخرين حصة يف هذه املقاعد.  فوفقا ملا ذكرته املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات، فإن مدينة بغداد تأيت يف مقدمة هذه املدن بعدد مقاعدها الذي
يصل اىل 71 مقعد. والبـرصة ثانيا بـ 25 مقعـد. وذي قار ثالثـا بـ 19 مقعد.وهو
تصنيف مهم يظهر لنا حجم التنافس احلقيقي يف هذه املدن الثالث التي يمكن القول
- وفقـا هلذا املعيار - باهنا تـشكل أهم النطاقات احلرضيـة التي تلقي بتأثريها عىل
جممل قلب الـعراق الشيعي. تظهـر نتائج االنتخابـات األخرية التي حصلت يف عام
2018 بـأن حتالف سائـرون- الذي يشكل حتـالفا انتخـابيا جيمع مـا بني التيار
الصدري والتيار املدين املرتبـط بشكل كبري باحلركة االحتجاجية- قد حصد العدد
االكرب من املـقاعد بواقع 17 مقـعد يف بغداد. يف حني حصل حتـالف الفتح احلشدي
عىل املرتبة األوىل يف البرصة بواقع 6 مقاعد. اما يف ذي قار فقد حل سائرون باملرتبة
االوىل. ويالحـظ يف هذه املعادلة أن هـنالك فارق حمدود مـا بني سائرون والفتح يف
عـدد املقاعد التي حصل عليها كل طرف منهام يف البرصة وذي قار حيث كان الفارق

ما بينهام يف كل مرة بحدود مقعد واحد.
يؤكد ذلك بأن هنالك رصاع واسع عىل املجال االجتامعي- االنتخايب بني هذه القوى
يف املدن الرئيسية اتضحت معامله باشكال وآليات وخطابات خمتلفة. يتوقع أن يقود
ذلك بمجمله اىل انتاج معادالت انتخابية جديدة يف املرحلة القادمة من الزمن. وهو ما
يرتافق وفكرة الرصاع بـني املقاربات الشيـعية املختلفة حيـال هذا االقليم اجلغرايف
املهم. مما يـؤكد بأنه يـسهم يف إنتاج خصـوصية انتخـابية أكثر وضـوحا للمدن
الرئيسـية يف جنوب العراق، خاصة إذا ما تـشكل حتالف كبري- وهو ما نتوقعه عىل
نطاق واسع- يضم قوى وشخصيات تتناغم مع املقاربات األساسية الوسطية التي

تؤكد عىل خطاب الدولة، اهلوية الوطنية، و العدالة االجتامعية.
يف هذا السـياق يمكن القول بأن هنالك حتى االن حموران يتصارعان يف هذا املثلث-
بغداد. البرصة. وذي قار- حيث يـشكل املحور األول حتالف سائرون يف حني يقف
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يف الساحـة املضادة حتالف الفتح. سيحاول املحور األول أن يعزز روابطه التقليدية
مع التـيار املدين ويـقرتب أكثر من مـسار احلركـة االحتجاجيـة، يف حني سيكون
احلشد يف مرحلة انقسـام ما بني احلشد املرجعي واحلـشد الوالئي، و سيؤثر ذلك
بشكل كبري عىل مواقعه االنتخابية. مع االشارة اىل انه لن حتسم األمور بشكل كبري
يف جمال حتـديد اهلـوية االنتخـابية للـمدن إال من خالل املـوقف الضمـني الذي
ستـتخذه النجف. أن مساندهتـا األخالقية للحركة االحتجـاجية ستوظف –كام هو
مـتوقع له- مـن قبل سائـرون بشكل كـبري. ليسـمح هلا ذلك بحـصد مـزيد من
األصوات، خاصة وأن ذلك قـد يرتافق مع حصول متدد مكـاين يف طبيعة التحالف
االنتخايب لسائرون بـاجتاه احلشد املرجعي. كل ذلك سـيخلق أزمة حقيقية للقوة
األخرى- احلشدية، التي لن تـتقبل هذا الواقع اجلديد بـسهولة. وهو ما جيعل من
تلك املدن مصدرا مهام من مصادر حتديد الوجهة التي سيميض نحوها قلب العراق
الـشيعي. يبدو أن املعادلـة األوىل ستكون هي األقرب إىل إنتـاج نوع من االستقرار
الـسيايس النسـبي وستسمح بتحـوالت انتخابيـة وصعود شخصيـات جديدة إىل
واجهـة املشهد. كلام توافقت هـذه املقاربات، كلام أثر ذلـك عىل مدى قدرة احلكومة
التي يقودها رئيس الوزراء الشيعي يف امليض بطريقة تلبي طموحات اجلمهور. وهو
ما سيقود بـاملحصلة إىل احتساب رئـيس هذه احلكومة عـىل أحد أطراف املقاربات
الـتي هلا حضـور مميز يف قلب العـراق الشيعي. مـا ان حتصل اخلالفات يف رؤى
مراكز القوى هذه. تبدأ احلكومـة بخسارة توازهنا لتتوجه الحقا نحو االهنيار. هذا
ما حصل مع أغلب احلكومات الـتي جاءت اىل املشهد بعد 2006 حتى يومنا احلايل.
وهو ما قـاد يف هذه الفرتة حتديدا اىل االطـاحة بحكومة عـادل عبد املهدي، و اسهم

بشكل كبري يف عدم االتفاق عىل اجياد بديل له لفرتة تزيد عىل الستة أشهر.
حينام تقاربت رؤى سائرون مع الفتح احلـشدي بعد االنتخابات. فان ذلك ادى اىل
انـتاج حكومة عبد املهدي، يف حني ادى تفكـك حتالفهم اهلش - املبني عىل تناقضات
واسعة يف وجهـات النظـر واملواقف - اىل االرضار بـاحلكومـة. لقد شعـر حتالف
سـائرون بنوع من خيبـة األمل بفعل معارضة حتالف الـفتح يف بداية االمر الجراء
االنتخابات املبكرة، لذلك ذكر السيد مقتدى الصدر” بانة لن يستمر يف التحالف بعد
االن مع الفتح... وبان استمرار احلكومـة احلالية ) حكومة عادل عبد املهدي ( ومن
يدعمها بامليض يف ذات االجتاه سيجعل العراق يعيش ذات الظروف واملشكالت التي

عانت منها سوريا يف السنوات األخرية” .
(Rwanduzy, Sadr issues dire warning of internal conflict if Abdul-Mahdi not ousted, 2019)

يف مقابل ذلك ابدت ايران نصيـحة مهمة للعراق قال من خالهلا املرشد األعىل السيد
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عيل اخلامنئي”  ان اخلسارة الكبرية التي يمكن أن يلحقها االعداء االمريكان باي بلد
إنام تكـمن يف تقويض األمـن فيه”(Tv, 2019)  . وهنا يلـمح اىل ان الوضع االمني يف
دولة مثل العـراق ولبنان مـرهون بالـدور العسكري حللفـاء طهران وهم كل من
احلـشد الـشعبي وحـزب اهلل. وانه ال يمكن جتـاوز هذه املعـادلة بـأي شكل من
األشكـال. علينا هنا ان نتذكر كيف كانـت بغداد قبل 2017 حينام كان يمر عليها يف
بعض األحيان 5 انفجارات إرهابية يف اليـوم الواحد. لذلك يؤكد البعض بان احلشد
ساهم بشكل كبري يف حصول حتـول يف املشهد االمني يف العاصمة بعد 2017 حيث
أصبحت املدن العراقية- وحتديدا يف قلب العراق الشيعي- أكثر أمانا من قبل. إال أن
اإلشكـالية احلقيقية التي ال تـزال ماثلة أمام اجلميع تتـمثل يف مدى رغبة احلشد يف
التحول نحو تعـزيز هذه امليزة احلسنة عرب انـدماجه الكامل وغري املرشوط بالدولة

دون ان يتحول اىل منافس او خصم هلا.
بالـنهاية يمـكن ان نستنتج ممـا تقدم بأن تـقارب رؤى النجف، التيـار الصدري.
واحلركة االحتجاجية حيال مواضيع تـعمل عىل هتدئة الشارع- ومنها االنتخابات
املبكرة واستقالة حـكومة عبد املهدي وحمـاربة الفساد واختيـار مفوضية جديدة
لالنتخـابات- لعـب دورا مهام يف إجبار حتـالف الفتح - احلشـدي عىل التخيل عن
دعمـه حلكومـة عادل عـبد املهـدي، وهو درس مهـم يف تفهم طبـيعة الـتفاعالت
اجليوبوليـتيكية املحليـة التي جتري يف قلب العـراق الشيعي وكيفيـة تأثريها عىل
اسـتقرار أي حكومة قادمـة. لذلك سيكون رئيس هـذه احلكومة أمام حتدي داخيل
مهم يـتمثل يف كيفية تـبني آليات وسيـاسات تسمح له وحلـكومته العمل عىل خلق
حـالة من االنسجام بني هذه القوى- او عىل االقل مع القوى االكثر تاثريا من بينها-
كي تستمر حـكومته دون أن تالقي ذات املصري الـذي وصلت اليه حكومـة ما بعد

انتخبات 2018 .
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