
  

 

 

 .القاهرة بجامعة السياسية والعلوم االقتصاد كلية في السياسية العلوم في مساعدة الدين أستاذة شمس شيرين * 

 

 
 بدائل سياسات

 

 جديدة حكومة تشكيل أجل من العراقية السياسية القوى بين المستويات المتعددة المفاوضات تخفي

 مختلف بين السلطة، على األوجه المتعدد الصراع الدولة؛ لمؤسسات الحالي الشلل إلى باإلضافة

 .الشيعية السيما العراقية، السياسية الكتل

 بين التمييز السياسية؛ األطياف بين القوى صراع على كثب عن نظرة إلقاء خالل من ويمكننا

 الذين وأولئك السياسي، المشهد على الهيمنة إلى يسعون الذين أولئك: أساسيين العبين ثالثة

 باعتبارهم السياسي موقعهم يعززون الذين وأولئك دفاعيا ، موقعا   ويتخذون هميشالت يخشون

 . رئيسيين العبين

 النقد لمؤسسات القاسية والشروط ،(وإيران المتحدة الواليات) الخارجية القوى ضغوطات وحدها 

 على والتغلب الوزاري التعديل على االتفاق إلى المتحاربة السياسية الكتل دفع تستطيع الدولية؛

 تلبية عن البعد كل بعيد هزيل؛ وزاري بتعديل اإلصالحات فاختصار ذلك، ومع. الحالي المأزق

 يبشر ال ذلك، على عالوة. القائمة األزمة لتجاوز آني مخرج إلى إال يُفضي ولن الشعبية، المطالب

 قد القرار وكأن. قادم بخير الخضراء للمنطقة الثاني الخرق تجاه العنيف العراقية الحكومة فعل رد

 سيطرة من العراقية األراضي تحرير أن ويبدو. الشعبية االحتجاجات مع تسامح ثمة يعد لم اتخذ؛

 والقوى العراقي الوزراء رئيس أولويات رأس على سيكون اإلسالمية الدولة تنظيم

 .له المؤيدة اإلقليمية/الخارجية

 2016 يونيو/حزيران

  

 العراق في اإلصالحات ومصير القوى صراع: األعداء األخوة

 *الدين شمس شيرين
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 واألبنية المنازل تضم والتي التحصين شديدة الخضراء المنطقة عراقيون متظاهرون اقتحم ،2016 مايو/أيار 20 في

 في جرت التي األولى لمرةا عكس علىو. واحد شهر غضون في التوالي على الثانية للمرة ،األجنبية والسفارات الحكومية

 والرصاص للدموع المسيّل الغاز باستخدام المرة هذه معها المتحالفة والميليشيات األمن قوات قامت ؛بريلإ/ نيسان 30

.األقل على المتظاهرين بين قتلى وأربعة جريحا   تسعين عن أسفر الذي األمر الحي،
1
 ثمة يعد لم ؛اتخذ قد القرار وكأن 

 هي تدعمه التي واإلقليمية الدولية والقوى العراقي الوزراء رئيس أمام اآلن فاألولوية. الشعبية اجاتاالحتج مع تسامح

 .(داعش) اإلسالمية الدولة تنظيمب ما يسمى يحتلها التي األراضي لتحرير

 

 الشلل ويستمر ،يدةجد حكومة لتشكيل العراقية السياسية القوى بين المستويات متعددة المفاوضات تستمرّ  ذاته، الوقت وفي

 الكتل مختلف بين األوجه متعدد صراعا   وراءها تخفي العراقية السياسية األزمة إن القول يمكن و. الدولة مؤسسات في

 على السياسية اللعبة على الهيمنة يحاولون الذين أولئك بين صراع وهو. ةالشيعي الكتلة داخلب وبخاصة ،العراقية السياسية

 .التهميش يخشون الذين وأولئك رئيسيين كفاعلين أنفسهم موضعة إلعادة قلاأل

 

 أشخاص قوله، حد على فيها، يحلّ  تكنوقراط حكومة تشكيل فبراير/شباط 9 في اقترح قد العبادي حيدر الوزراء رئيس كان

 أن بيد. بالمحاصصةالمعروف  الطائفي-ثنياإل التقاسم نظام وفق اختيارهم تم الذين المسؤولين محلّ  سياسيا   ومستقلون أكفاء

من خالل قدرتهم على  يرعونها التي الزبائنية الشبكات يهدد سوف ذلك ألن ،الحكومة تشكيل إعادة رفضت السياسية القوى

 قدم فقد ذلك، ومع. وثرائهم قوتهم مصدر معها يفقدون بالتاليو وزارة كل في الدنيا والمناصب الوزارية المناصب منح

يت التي األولى مرشحيه الئحة مارس/آذار 31 في الوزراء رئيس  .الحكومية المناصب لملء ،"المغلق الظرف الئحة" ُسّمِّ

 استشارات دونب قدمها العبادي أن بحجة النيابية الكتل معظم هاترفض حيث .البرلمان موافقة على الحصول في فشل ولكنه

 فتقدم تسوية، إلى لالتوصّ  وحاول السياسية تلالك لضغوط الخضوع إلى الوزراء رئيس واضطر. السياسية الكتل مع مسبقة

 .تكنوقراط وآخرين حزبيين وزراء تضمّ  جديدة بقائمة بريلإ/نيسان 12 بتاريخ

 

 وكأنه بدا البرلمان تصويت أن بيد الوزراء، من حفنة على بريلإ/نيسان 26 في البرلمان وافق االستعصاء، من أسابيع وبعد

 نصاب إلى الوصول في البرلمان فشل ثمّ . األخيرة الئحته إلى وليس مارس/آذار 31 في مهاقد التي العبادي الئحة إلى ندتيس

 ومنذ .الحكومي التغيير على التصويت عملية استكمال فيه مقررا   كان الذي اليوم وهو .بريلإ/نيسان 30 منذ الجلسات عقد

 المنطقة اقتحام فيه جرى الذي نفسه اليوم هو بريلإ/نيسان 30 اليوم، هذا وكان. جلساته عقد يؤجل البرلمان أخذ الحين ذلك

 .اإلصالحية العملية ءبط من استيائهم عن رونيعبّ  كانوا متظاهرين قبل من األولى للمرة الخضراء

 

 البيت" داخل وبخاصة القوى صراع عن ؛المحتملين الوزراء حول والمفاوضات الحكومي التغيير في االستعصاء ويعبّر

 منذئذ هيمنت التي العراق في الشيعية السياسية القوى لوصف 2003 منذ العراق في يُستخدم الذي تعبيرال وهو ."الشيعي

 .السياسي المشهد على

 

                                                           
1
 :الرابط على متوفر. 2016 مايو/أيار 21 ،رويترز  

idUSKCN0YC07M-protests-iraq-mideast-http://www.reuters.com/article/us 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-iraq-protests-idUSKCN0YC07M
http://www.reuters.com/article/us-mideast-iraq-protests-idUSKCN0YC07M
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 أولئك: أساسيين العبين ثالثة بين التمييز ؛السياسية األطياف بين القوى صراع على كثب عن نظرة إلقاء خالل من ويمكننا

 الذين وأولئك ،دفاعيا   موقعا   ويتخذون التهميش يخشون الذين وأولئك ،السياسي شهدالم على الهيمنة إلى عونسي الذين

 .رئيسيين العبين باعتبارهم السياسي موقعهم يعززون

 تشاركدون  هيمنة

 المطالب إلرضاء منه محاولة في اإلصالحات من حزمة العبادي حيدر الوزراء رئيس أعلن ،2015 أغسطس/آب 15 في

 ،2016 فبراير/شباط في أشهر، ستة وبعد. 2015ويولي/تموز في فجرتت التي االحتجاجات من جولة عقبتأ التي الشعبية

 تحسين أجل من تكنوقراط حكومة إلى وتحويلها .حجمها وتصغير حكومته تعديل الضروري من بات أنه العبادي أعلن

 . كابينة الوزاريةعلى ال الشخصية سيطرته تأكيد و الضيقة الحزبية المصالح وإزالة أدائها

 

 الدعم انعدام فإن ؛الكفاءة نقصو السياسي الفساد محاربة كانت اإلصالحات كافة من عنها المعلن الغاية أن ورغم

 االنتفاضة يستخدم العبادي بأن قناعتهم على يقوم إنما ؛الخصوص وجه على الشيعة منافسيه قبل من العبادي إلصالحات

م السياسيين سيهمناف من ليتخلص كفرصة الشعبية  خاص بشكل هذا وكان. الدولة مؤسسات في السياسي دورهم ويحّجِّ

،القانون دولة لتحالف الحالي والرئيس السابق الوزراء رئيس موقف
2
 منظمة رئيس مقدمتهم وفي ،وحلفائه المالكي نوري 

 .ةاإليرانيالثورة  بحرس الوثيق بارتباطه المعروف العامري هادي بدر

 

 األول اليوم منذ للعيان ،الحاكم االئتالف وإلى الدعوة حزب إلى ينتميان وكالهما ،والعبادي المالكي بين تنافسال تبدّى لقد

 دورته خالل اإلقصائية وسياسته بالسلطة المالكي دفتفرّ . 2014 سبتمبر/أيلول في للحكومة كرئيس منصبه األخير الستالم

ال ؛الحكومة رئاسة في الثانية  وسيطرتها داعش تمدد أمام الطريق وتعبيد ،العراق في الطائفي الشقاق فاقمت مسؤولية ُحّمِّ

 المناوئة األجنحة أحد قبل من الوزراء لرئاسة العبادي تسمية جاءت وقد. العراقية األراضي من واسعة مساحات على

 عمار برئاسة العراقي اإلسالمي األعلى المجلس رأسها على األخرى الشيعية القوى وبعض ،الدعوة حزب داخل للمالكي

 الدينية المراجع أهم أحد) السيستاني علي هللا آية قبل من ضمنية بمباركةو الصدرية، ةالحرك رئيس الصدر ومقتدى الحكيم،

.(العراق في الشيعية
3
 

 

. له ريدستو حق ذلك أن يعتبر زال ما فإنه ؛ثالثة لوالية للحكومة رئاسته تمديد في 2014 عام في فشل المالكي أن عمو

 وإعادة الحكومة نفقات ولتخفيض ه،تأهيل وإعادة العراقي األمني القطاع إلصالح العبادي لمساعي إفشاله في واستمر

 المرشحين على التصويت لمنع العبادي ضدّ  الوزاري التعديل تعارض التيالقوى السياسية  المالكي وأثار. تشكيلها

 اإلطاحة أجل من الوزارة تشكيل إعادة حول الراهنة األزمة من االستفادة حاول تآمري، إخراج وفي. للوزارة المقترحين

 في شامل تغيير حول وصوتت بغداد في القانون دولة الئتالف السياسية اللجنة اجتمعت مارس،/آذار 30 فيف. بالعبادي

 العبادي، محلّ  الوزراء اسةرئ في يحلّ  أناستعداد  أتم على  المالكي كان قدو. نفسه لعباديمنصب ا ذلك في بما الحكومة

                                                           
2
 .اإلسالمي الفضيلة وحزبون مستقل وكتلة الوطني اإلصالح وتيار بدر ومنظمة الدعوة حزب بينها، السياسية والقوى األحزاب من مجموعة لقانونا دولة ائتالف يضم 

3
  :رابطال على متوفر .2016 بريلإ/نيسان 21 ،دراساتلل الجزيرة مركز ،"العراق في الحكومي التغيير أزمة: سياسي صراع ظل في اإلصالح" ،حسن حارث 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/04/160421080952356.html 
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.الدعوة حزب خارجمن  ا  رئيس  ،اللقاء لحضور يُدع   لم الذي
4
 تلك وجه في وقف العبادي الوزراء رئيس أن على 

 31 التالي اليوم في" غلقالم الظرف" بقائمة البرلمان إلى موتقدّ  األمريكية، اإلدارة من بدعم بصالبة، تالمحاوال

 خالد الدفاع وزير على بقيا  مُ  عشر، ستة أصل من التكنوقراط المرشحين من اسما   عشر ربعةأ نتتضمّ  التي. مارس/آذار

 ضد الراهن التالق مرحلة خالل عكسية نتائج إلى سيؤدي كان تغييرهما أن حيث .فقط الغبان محمد الداخلية ووزير العبيدي

.داعش
5
 

 

 اتفقت وقد. واردة غير للوزراء كرئيس الحكم إلى عودته أن جيدا   يدرك والخارجي، المحلي الدعم فقد وقد المالكي، وبات

( جهته من كل) بالضغط وقامتا .العبادي حيدر دعم على ،ضمني غير معتاد  تحالف في واإليرانية، األمريكية اإلدارتان

 على للتركيز ا  ضروري ا  أمر السياسي االستقرار لهما، بالنسبةف. السلطة في إبقائه أجل من العراق في المحليين حلفائهما على

 السياسي المشهد على الهيمنة إلى يسعى مناوراته خالل من المالكي يزال ال ذلك، مع ولكن. داعش ضدّ  عسكريةال حملةال

 .نفسه الوزراء رئيس تعيين في أم الحكومة تشكيل أمر تقرير في سواء تجاوزه يمكن ال صعب رقم أنه على البرهنة وإلى

 التهميش من الخوف

 وهذا. دفاعية مواقع اتخاذ إلى دفعها ما ة،عزلبال شعورا   السياسية القوى بعض لدى الحكومة تشكيل إعادة محاولة فتخلّ 

.الكردستاني والتحالف العراقي اإلسالمي األعلى المجلس موقف هو بالضبط
6
 تشكيل إعادة أن الطرفان شعر حيث 

 العراقي اإلسالمي األعلى المجلس زعيم وخشي. حسابهما على أخرى سياسية أطراف مواقع زعزّ ي أن يمكنه الحكومة

"المواطن" السياسي لهتكتّ  يكون أن الحكيم، عمار
7
 ازدياد خالل من الحكومة تشكيل إعادة وراء من الخاسرين أكبر هو  

 بين تقاربا   أن يخشى كان أنه ذلك على زد. الوزراء مجلس في القانون دولة ائتالف أعضاء أعمّ  وبشكل الدعوة حزب نفوذ

باإلصالح المنادية الشعبية للحركة كقائد فبراير/شباط منذ نفسه موضع الذي ،الصدر ومقتدى العبادي
8
 يضعف سوف ؛

.السياسية الساحة في العراقي اإلسالمي األعلى المجلس وضع
9
 بريلإ/نيسان شهر مطلع ألقاه خطاب في يصرّ  نراه ولذلك 

 لم إنو. الوزارية المناصب لشغل التكنوقراط المرشحين تسمية عملية في تشارك أن ينبغي العراقية السياسية القوى أن على

 أو الدعوة حزب من اإمّ  ،نفسه العبادي استقالة ضرورة يعني ما التكنوقراط، من كاملة حكومة تشكيل وجب ذلك، يتحقق

.الحكومة رئاسة من
10
 

 

،"الوطني اإلصالح ةوثيق" أسماه بما الحكيم متقدّ  ،الخطاب من يومين وبعد
11
 اإلسالمي األعلى المجلس رؤية دتحدّ  التي 

 بريلإ/نيسان 11 يوم عليها عوقّ  التي" السياسي اإلصالح اتفاقية" لـ األساس لتوشكّ  .العتيد الحكومي التغيير لعملية العراقي

                                                           
4
 :الرابط على متوفر. 2016 إبريل/نيسان 6 ،رويترز 

idUSKCN0X22NB-insight-politics-iraq-crisis-mideast-www.reuters.com/article/us 
5

-http://www.al :الرابط على متوفر .2016 إبريل/نيسان 6 ،المونيتور، "البيت الشيعّي يتصّدع واإلعتصامات تطّوق المنطقة الخضراء، "موريعم علي
monitor.com/pulse/ar/originals/2016/04/iraqi-national-alliance-divisions-demands-street-unity.html 

6
 والحركة الكردستاني الشيوعي والحزب الكردستاني الوطني واالتحاد الكردستاني الديمقراطي الحزب وهي. الرئيسية الكردية األحزابمجموعة من  الكردستاني التحالف يضم 

 .كردستان في اإلسالمية
7
 .بقيادة عمار الحكيم النيابية 2014 انتخابات قبل تأسس متعددة، سياسية مكونات يضمّ  تكتل  

8
 .أدناه الصدر مقتدى حالة مناقشة ستتم 

9
 ذكره سبق مصدر ،حسن حارث 

10
 :الرابط على متوفر. 2016 بريلإ/نيسان 2 ،برس الغد 

http://bit.ly/22r2UNi 
11

 :الرابط على متوفر .2016 بريلإ/نيسان 4 ،السومرية 
http://bit.ly/1TOely4 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-politics-insight-idUSKCN0X22NB
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-politics-insight-idUSKCN0X22NB
http://bit.ly/22r2UNi
http://bit.ly/22r2UNi
http://bit.ly/1TOely4
http://bit.ly/1TOely4
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 باسم أيضا   رفتعُ  التي تفاقيةاال هذه على تعوقّ  وقد. نفسه العبادي بينها ومن ،العراقية السياسية الشخصيات من عدد

الحشد ورئيس( بدر منظمة رئيس) العامري هادي مثل إليران، الموالية الشخصيات بعض" الشرف وثيقة"
12
 حلفا الشعبي 

،عالوي إياد ،المالكي نوري منهم،وقاطعوها اآلخرين القادة من عددا   أن بيد. الفياض
13
 . الكردية والقوى الصدر مقتدى 

 

 باختيار سيقوم الذي.الوزراء رئيس إلى مرشحيها بتسمية السياسية الكتل تقوم أن على االتفاقية على عونالموق أجمع وقد

 باالجتماع يقوم ،السياسية الكتل مختلف من استشاري مجلس تشكيل على اتفقوا كما .األسماء هذه بين من الجديد المجلس

،"الحكومة تدعم التي السياسية القوى" من مؤلفة ءخبرا ولجنة .ستراتيجيةاإل البالد قضايا لمناقشة شهريا  
14
 المشورة لتقديم 

 لالنتخابات العليا الهيئة على غرار المستقلة الهيئات وفي الوزراء مجلس في المناصب شغلب يتعلق فيما الوزراء رئاسة إلى

.النزاهة وهيئة
15
 

 

 القائمة مع بالمقارنة الوراء إلى خطوة برتاعتُ  التي شحين،للمر الثانية قائمته البرلمان إلى العبادي مقدّ  التالي، اليوم وفي

 رفضهم عن تعبيرا   البرلمان داخل ألعضاءا من مئة من أكثر اعتصم حيث ،القائمة هذه حول البرلمان انقسم وقد. األولى

 وطالبوا لبرلمانل جديد رئيس أجل من صوتوا وقد. الهش الطائفي المحاصصة لنظام توكيدا   برتاعتُ  التي .الشرف لوثيقة

 األعلى، المجلس أضاف وبذلك يحقيق إصالح   وبتنفيذ ،مارس/آذار 31 في قدمها كان التي األولى بالئحته بالتمسك العبادي

 ،أصال   القائمة السياسية األزمة على جديدة تعقيدات ؛مهمة كقوة السياسية الساحة على تموضعه إعادة محاولته خالل من

 عنها( المنبثقة السياسي اإلصالح واتفاقية)العراقي اإلسالمي األعلى المجلس مبادرة كانت حيث .البرلمان عمل لوش

 .البرلمان موتقسّ  ،العبادي سلطة على قيودا   وتضع ،السياسية القوى بين ك  ارُ ش  ت   باتفاقِّ واضح  بشكل توصي

 

. الوزاري التعديل فكرة ةبقوّ  وعارض ،فاعيا  د موقفا   الكردي التحالف خذاتّ  العراقي، اإلسالمي األعلى المجلس غرار وعلى

 يليّن ولكي. والثقافة المالية حقيبتي في ممثاله يبق   لم ما الحكومة من واالنسحاب البرلمان جلسات بمقاطعة هدد إنه بل

 كرديتين شخصيتين مارس/آذار 31 في قدمها التي الئحته في أدخل ؛صوته ويكسب الكردي التحالف موقف العبادي

 اقتراح قبل الكردية الكتلة استشارة تمّ ت أن على أصرّ  الكردي التحالف أن بيد. والتعمير واإلسكان ،للنفط كوزيرين لتينمستق

 لسحب الكرد التكنوقراط على ضغوطا   مارس الكردي التحالف أن يبدو ذلك، من وأكثر. للوزارة كمرشح كردي اسم أي

.هو كما عباديال على الراهن الحال إبقاء ولفرض ،ترشيحيهما
16
 بن علي الشريف تعيين الكردي التحالف عارض كما 

 .القانون دولة ائتالف من الجعفري إبراهيم الشيعي الوزير ليخلف العراق لخارجية وزيرا   الحسين

 

 السياسي ،زيباري هوشيار بإبقاء الكردي، التحالف ابتزاز أمام التنازالت تقديم إلى اضطر قد الوزراء رئيس أن ويبدو

 وزير كان إذا ما الواضح غير من أنه بيد. للمالية وزيرا   ،الكردستاني الديمقراطي الحزب في والعضو المخضرم الكردي

.ال أم بحقيبته سيحتفظ( الكردستاني الوطني االتحاد من) راوندوزي فرياد الحالي الثقافة
17
 التحالف موقف أن شكّ  وال 

                                                           
12

 .العراق في داعش تقاتل ،أغلبها في الشيعية الميليشيات من مجموعة 
13

 ".الوطنية" العراقي الوطني االئتالف ورئيس العراق في للوزراء أسبق رئيس هو عالوي 
14

 .بشكل أساسي القائمة هذه من الصدريين اءناستث تم 
15

 :المصدر التالي للمزيد من التفاصيل عةجمرا يرجى 
http://www.alliraqnews.com/modules/news/article.php?storyid=35294 

16
 Patrick Martin, “Iraq Government Collapse Likely as a Rump Parliament Calls for Resignations,” Institute for the Study of 

-rump-likely-collapse-government-nder/iraqhttp://post.understandingwar.org/backgrou, 15 April 2016. Available at: War
resignations-calls-parliament 

17
 :الرابط على متوفر .2016 بريلإ/نيسان 26 ،المدى 

http://www.alliraqnews.com/modules/news/article.php?storyid=35294
http://www.alliraqnews.com/modules/news/article.php?storyid=35294
http://post.understandingwar.org/backgrounder/iraq-government-collapse-likely-rump-parliament-calls-resignations
http://post.understandingwar.org/backgrounder/iraq-government-collapse-likely-rump-parliament-calls-resignations
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 يفرض أن فإما ؛بمواقفه تشبثا   أكثر هجعال ؛التهميش من خوفه،وبنيته صالحوإ الحكومي التعديل تجاه بالمتصلّ  الكردي

 .الصفرية المعادلة  بمنطق للحكومة دعمه يسحب أن وإما ،شروطه

 بها اليستهان للجدل مثيرة شخصية الصدر،

 آية انسحاب غداة ،2016 فبراير/شباط منذ الفساد مكافحة لحركة وعّرابا   لإلصالح راعيا   نفسه الصدري التيار زعيم نّصب

 اتخاذ في الوزراء رئيس فشل من محبطا   كان الذي السيستاني، قرر لقد. العراقي السياسي المشهد من السيستاني هللا

 ظروف في إال الجمعة، خطب في السياسية القضايا معالجة وقف ؛اإلصالحات وتيرة بطء من ومستاء   ،حاسمة إجراءات

.استثنائية
18

 أجل من و. تكنوقراط حكومة الختيار العبادي مسعى لدعم احتجاجية حركة الصدر يقود ،الوقت ذلك ومنذ

.نفسها السياسية بكتلته البدء الصدر رقرّ  ،"والفساد الظلم ضد كثائر" الجديدة بصورته االلتصاق
19
 نهاية وبحلول 

،النزاهة هيئة إلى األحرار كتلة من وزيرين الصدر أحال فبراير،/شباط
20
 على وعالوة. الفساد قضايا في بالتحقيق فةالمكلّ  

 لجنة قبل من األحرار، كتلة في البارز والمسؤول السابق الوزراء رئيس نائب األعرجي، بهاء باعتقال مرأ نهإ قال ذلك،

.الفساد لمكافحة الصدري التيار
21
 

 

 المنطقة داخل خيمته ونصب د،بغدا في الخضراء المنطقة بوابة عند اعتصام إلى أتباعه الصدر دعا ،مارس/آذار 18 في

 ألسابيع وكتتويج. مارس/آذار 31 في للبرلمان وقدمها" غلقالم الظرف" قائمة العبادي أقر ىحتّ  ،أيام خمسة لمدة الخضراء

 للمنطقة ينالمتظاهراقتحام   ،للقوة مسبوق غير وباستعراض إبريل،/نيسان 30 في الصدر قاد ،السياسية االضطرابات من

 للموافقة العراقي أعضاء البرلمان على الضغط أجل من الصدر لمقتدى تكتيكية حركة هذه تكان أولى؛ جهة من. الخضراء

 تستجيب التي الحشود جمع على قدرته الصدر أظهر أخرى، جهة ومن. العبادي إليها يدعو التي التكنوقراط حكومة على

.رحمته تحت إياها واضعا   ، قر أجهزة الدولةم ،الخضراء المنطقة على قبضته وإحكام عليها، والسيطرة لدعوته
22
 

 

 السابقة صورته تحسين ؛إيران في االختياري نفيمال من سنوات ثالث عقب 2011 عام عودته بعد الصدر حاول لقد

،وعمه لوالده الروحي اإلرث على معتمدا   فيه اليزال الذي الوقت وفي. للشغب ومثير متمرد كراديكالي
23
 الصدر اختار 

 جمهوره يبقى ذلك ومع. المزاج ويوشعب ،في ظاهره للطوائف( ا  عابر يدعي أنه )أو حتى طائفيا   ال ،عراقيا   وطنيا   خطابا  

 استيائهم توجيه على لقدرته ؛بل دينية كمرجعية يمثله ما أجل من فقط ونهريقد ال الذين الحال ءبسطا الشيعة من األساسي

 .أيضا   الواقع أرض على اسيةسي قوة إلى وتحويله عنه والتعبير السياسي

 

                                                                                                                                                                                     
http://bit.ly/1Z95wgE 

18
 :ابطالر على متوفر .2016 فبراير/شباط 5 في الخاص مكتبه قبل من السيستانيبيان  نشر -

news/25243/-http://www.sistani.org/arabic/in 
19

 .الصدرية الحركة من جزءا   الكتلة هذه تعتبر وبالتالي األحرار، لكتلة الروحي زعيمال الصدر يعتبر 
20

 :الرابط على الصدر قرار راجع 
http://jawabna.com/index.php/permalink/8755.html?print&output_type=txt&output_type=txt 

21
 :الرابط على الصدر قرار راجع 

http://jawabna.com/index.php/permalink/8772.html 
22

 Mohammed Salih, “Muqtada al-Sadr, the Most Powerful Man in Iraqi Politics?,” Al-Monitor, 13 May 2016. Available at: 
politics.html-change-sadr-al-muqtada-cleric-shiite-monitor.com/pulse/originals/2016/05/iraq-http://www.al 

23
 .حسين صدام أعدمهما شيعيتان مرجعيتان الصدر، باقر دمومح الصدر صادق محمد 

http://bit.ly/1Z95wgE
http://bit.ly/1Z95wgE
http://www.sistani.org/arabic/in-news/25243/
http://www.sistani.org/arabic/in-news/25243/
http://jawabna.com/index.php/permalink/8755.html?print&output_type=txt&output_type=txt
http://jawabna.com/index.php/permalink/8755.html?print&output_type=txt&output_type=txt
http://jawabna.com/index.php/permalink/8772.html
http://jawabna.com/index.php/permalink/8772.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/iraq-shiite-cleric-muqtada-al-sadr-change-politics.html
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 ومصالحها حصصها على الحفاظ على ةصيحرال األخرى السياسية الكتل قادة عن بنفسه نأيي مع أن الصدر يحاول أن و

 الحكومة في كتلته وجود عن للتخلي مستعد نهأ ويبدو. الخاصة السياسية أجندتهفهو بال شك لديه  ؛الوزراء مجلس في

 مكاسب إلى الصدر يسعى ال أخرى، بعبارة. اإلصالح وحركة الفساد، مكافحة في القيادي دوره على الحفاظ مقابل القادمة

 .العراقية السياسية الحياة في حركته وموقف الشخصي وضعه تعزيز يفضل بل وشيكة،

 مخرج؟ من هل

الدولية دنقال لمؤسسات قاسيةال شروطوال ،(وإيران المتحدة الواليات) الخارجية القوى ضغوطات وحدها
24
 دفع تستطيع ؛

 االستقرار إلى بحاجة فاألولى،. الحالي المأزق على والتغلب وزاريال تعديلال على االتفاق لىإ المتحاربة السياسية الكتل

 بشأن اتفاق لىإ للوصول الزم شرط لها بالنسبة فاالستقرار ،لثانيةا أما .داعش لمحاربة األولوية إعطاء أجل من السياسي

  اإلصالحات يعد اختزال ذلك، ومع. 2014 عام منذ النفط أسعار تراجع جراء بشدة المتضرر للعراق دولي قرض منح

. القائمة األزمة لتجاوز آني مخرج إلى إال فضييُ  ولن ؛الشعبية المطالب تلبية عن كل البعد بعيد هزيل وزاري تعديلب

 مؤشر هو إنما. بالخير الخضراء للمنطقة الثاني قتحاماال تجاه العنيف العراقية الحكومة فعل رد يبشر ال ذلك، إلى إضافة  

 زخم على الحفاظ الحكومية القوات على يتوجب حيث .القومي األمن باسم المعارضة األصوات إسكات سيتم هأن على

سالميين،اإل المتشددين ضد التعبئة
25
 .المقبلة الفترة في الحوار عن بدال   سيحل القمع يبدو أن بالتالي و 

                                                           
24

 :رابطال على متوفر .2016 مايو/أيار 19 ،رويترز  
idUKKCN0YA1NI-deal-imf-iraq-uk.reuters.com/article/uk 

25
  http://elaph.com/Web/News/2016/5/1089501.html :الرابط على متوفر .2016مايو  20، إيالف  

file:///D:/Guest/Downloads/uk.reuters.com/article/uk-iraq-imf-deal-idUKKCN0YA1NI
file:///D:/Guest/Downloads/uk.reuters.com/article/uk-iraq-imf-deal-idUKKCN0YA1NI


    

 الكاتبعن 

 السياسية والعلوم االقتصاد كلية في السياسية العلوم في مساعدة أستاذة، الدين شمس شيرين

 التحّول وعملية االستبدادية األنظمة مرونة بحث في خاص بشكل تهتمّ  القاهرة، بجامعة

 رجال ونخبة السياسية النخبة بين ما العالقات ذلك في بما األوسط، الشرق في الديمقراطي

 .والعراق مصر في وبخاّصة العسكرية-المدنية والعالقات االجتماعية، والحركات األعمال،

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

رائدة ومستقلة للبحوث الفكرية، تأسست عام "مبادرة اإلصالح العربي" هي مؤسسة عربية 

لصياغة برامج منبثقة عن المنطقة من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي. تلتزم المبادرة في  2005

عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة االجتماعية. وتقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، 

يشرف على عمل "مبادرة اإلصالح  والشابة. متميّزةوتقدم في الوقت نفسه منبرا  لألصوات ال

 العربي" مجلس األعضاء وهيئة تنفيذية.

  نقوم بإنتاج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية

 وعالمية لنشرها وتوزيعها.

 نسعى لتحفيز األفراد والمؤسسات على تطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية 

 .واالجتماعية

 .نقوم بحشد األطراف المعنية لبناء تحالفات تسعى لتحقيق التغيير 

 .نهدف ألن تشهد الدول العربية صعود مجتمعات ديمقراطية عصرية 
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