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 ملخص

لحد اآلن، بغية  2003منهًجا متقلبًا في السياسة العراقية منذ بدء نشاطه عام  ،مقتدى الصدر ،انتهج الزعيم الشيعي العراقي

الحفاظ على مكتسباته السياسية وتوسيع ذلك، وهو اآلن يستخدم حركة االحتجاجات تمهيدًا للدخول في االنتخابات المحلية 

على حصة أكبر من أصوات الشارع. ورغم ها هذا العام والعام القادم، بهدف الحصول ؤجراإوالبرلمانية القادمة المزمع 

لم ينجح بتقديم رؤية واضحة عن إال أنه ا مع فريق من التيارات العلمانية، صالح ومتحالفً تقديم نفسه زعيًما مطالبًا باإل

صالح من خارج الحكومة وهو مشارك فيها في السلطتين التشريعية إلى أنه يطالب باإل إضافةصالح، مطالبه وخطته لإل

 يهما.تنفيذية كلوالت

 

 

 

 مقدمة 

ستقر مقتدى الصدر على رؤية ثابتة منذ تأسيس الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط نظام البعث لحد اآلن ى منهج فقد تبن   ؛لم ي

المقاومة وامتنع من الدخول في العملية السياسية في الحقبة األولى. ومن ثم دخل في تحالف قوي مع حزب الدعوة اإلسالمية 

ما أدى باألخير إلى أن يصاااعد إلى رئاساااة الوزراء مرتين. ومن منتصاااف  ،نوري المالكي ،بزعامة رئيس الوزراء الساااابق

الوالية الثانية للمالكي، دخل الصااااااادر في عداء مرير مع حليفه الساااااااابق، بحيث أصاااااابحي الخالفات بين الزعيمين أحد 

عام، ذات من اجات بدأت قبل أكثر احتجود الصاادر اآلن موجة الشاايعي الجاري. ويق-المحركات األساااسااية للصااراع الشاايعي

فماذا يريد الصاادر حقيقةو وهل  ؛الصااراع السااياسااي القائم مطالب متنوعة تتغير من فترة ألخرى حسااب ظروف ومناساابات

القوى  على المصاااالح والمكاساااب الساااياسااايةو وما دور اأن هناك تنافساااً  مهناك صاااراع على هوية الدولة العراقية الجديدة أ

 الشيعية األخرى في هذا الصراعو

 

 

 

 رجل في السلطة وأخرى في المعارضةالصدر: 

 



 3 

 

 الصراع الشيعي على هوية الدولة العراقية

اسااية الفاعلة في صااراًعا مريًرا على تحديد هويتها من قبل القوى السااي 2003شااهد بناء الدولة الجديدة في العراب بعد عام  

ما حدث لكن قل  وأساااساايتينس اإلسااالمي منهما والعلماني، المشااهد السااياسااي. انقساام كل من القوى الشاايعية والساانية إلى ف تين 

ي عام على تواصاال بنيوي بين النظراء من كل الطرفين، وذلك بساابب هيمنة الهوية الطائفية ومنعها من بناء مشااروع سااياساا

 و علمانية.أأسس إسالمية 

 

المية لكل من شاااملة بساابب أن الهوية اإلسااربما ال يثير األمر عجبًا بخصااوع عدم إمكانية اإلسااالميين بناء هوية سااياسااية 

مي لدى كل من األحزاب الدينية الشاااايعية والساااانية مرتبطة بشااااكل وثيق بهويتهم الطائفية. فالمفهوم العام من الحكم االسااااال

د. ياسي موح  سبناء مشروع لشتراك، والتي ال تكفي و سني يتضمن بعض نقاط االأة هو في الحقيقة حكم شيعي الشيعة والسن  

سي سيا سلمين وغيرهما عاإلالتجربة اإليرانية وتجربة ك وقد عجزت المشاريع األخرى لإلسالم ال سيس هوية تأ نخوان الم

 سياسية وحدوية تتجاوز الخالفات الشيعية والسنية. 

 

ى فصاال بمعن ،ن العلمانيةإحيث  ؛بناء مشااروع سااياسااي مشااترك عنوما يسااتحق التوقف هو عجز العلمانيين من الطائفتين 

عراقية. ولعل من شأنها أن توفر أرضية مشتركة صلبة للطرفين بتأسيس مشروع سياسي للدولة ال ،ينمؤسسة الدولة عن الد   

لماضااااية، رغم ن بالخطاب الديني المكثف طوال العقود االساااابب الرئيسااااي في هذا العجز هو طبيعة المجتمع العراقي المدج  

جبروا على التحالف ا أ  بعدوا على يد الناخب العراقي وإمقية منذ تأسااايساااها. فالعلمانيون إما اسااات  الظاهر العلماني للدولة العرا

 مع اإلسالميين لتقوية حظوظهم في المشاركة في السلطة.

 

تيارات الدينية بين اإلسالميين والعلمانيين، بل حدثي انقسامات داخل ال على ما وعلى المستوى الشيعي، لم يقتصر الصراع

جمع بينهم تحي يفبينما حاول المرجع علي الساايسااتاني أن  ؛(1)ا على تحديد الهوية السااياسااية للدولة العراقيةيضااً أالشاايعية 

عامة لألغلبية المساااااالمة، بالهوية الثقافية المع االحتفاظ  (2)ا أدنى من العلمانية للدولعنوان الدولة المدنية التي تلتزم حد  

اهيك عن نسااارعي القوى الشاايعية األصااولية إلى أساالمة مؤسااسااة الدولة عبر نفوذها في المؤسااسااة التشااريعية والتنفيذية. 

 استخدامها لقوى الضغط التي تمتلكها في الشارع لفرض قوانين الشريعة على المجال العام. 

 

م السياسي المائل ائه من األحزاب اإلسالمية المنافسة له داخل التيار الشيعي إلى منهج اإلسالوينتمي مقتدى الصدر مع نظر

إال لتشريعي والتنفيذي ايمتلك نسبة كبيرة من السلطة في المجالين ؛ فرغم أنه رفع شعارات مدنيةي مع أنهة الدولة، م  ل  س  إلى أ  

ن منع صناعة وبيع وال السنوات الماضية. فمثاًل لم تعارض كتلته قانولم يستخدمها إطالقًا لصد توجهات أسلمة الدولة طأنه 

ل لم يسج  وتشرين األول الماضي، بل شاركي في التصويي عليه. أكتوبر/ 23ي تم التصويي عليه في ذواستيراد الخمور ال

و أون مدني في التاريخ الساااياساااي لمقتدى الصااادر أي تحالف ساااياساااي واقعي مع التيارات المدنية والعلمانية في تشاااريع قان

اهمة الكبرى ساااالم الساااياساااي في أسااالمة المجتمع والدولة. ناهيك عن المساااالوقوف أمام طموح الكتل الساااياساااية المنتمية لإل

من تفجير  مواجهة ما يسااامى بالمعالم غير اإلساااالمية في الشاااارع العراقي، والمساااتمرة التي توفرها ميليشااايات الصااادر في

 غالب محالت الخمور والتضييق على الحريات الخاصة للمواطنين العراقيين.إالبارات و

 

محمد باقر  ،يديولوجية الدينية السااياسااية لحركة الصاادر بشااكل عام، من تاريخ تأساايسااها على يد عمها األيضااً أوهذا ما تؤكده 

في فترة نشااااطه الديني والساااياساااي بعد مقتل  الى المرجعيات الدينية التي قادتهإو ،محمد الصااادر ،إلى حقبة والده ،الصااادر
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أن مشااااروع محمد باقر الصاااادر هو من   فيحيث يعلنه ويفتخر به. وال شااااك   ؛ه إلى هذا النهجءخفي مقتدى انتماوالده. وال ي  

في المبثوث سااالم الشاايعي السااياسااي، وقد انطلق فيه محمد باقر من مبدأ الشااورى أوائل المشاااريع ومن أهمها في تأساايس اإل

بمبدأ والية الفقيه في مجموعة مقاالته في كتاب "اإلساااااالم يقود  ىإلى أن انته "ساااااالميأساااااس الدساااااتور اإل"عنوان بكتيبه 

ضً أ. وقد (3)الحياة" شر في تدوين البنية الدستورية للنظام سهم أي شكل مبا عبر مشاركته في تقييم ( 4)اإلسالمي اإليرانيا ب

شااار تحي عنوان "لمحة فقهية نتها التيارات العلمانية للدساااتور الجديد بعد الثورة االيرانية، والذي قد ن  دة التي دو  ونقد المساااو  

 . (5)تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية اإلسالمية في إيران"

 

أسلمة المجتمع  ق فكرة النظام اإلسالمي من خالل تأسيس محاكم إسالمية والدعوة إلىوقام والد مقتدى، محمد الصدر، بتطبي

ه الحملة العراقي بواساااطة شااابكة واساااعة من الدعاة الذين تربوا في مدرساااته خالل تساااعينات القرن الماضاااي، حين أتاحي ل

 السياسي. اإليمانية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين النهوض بمثل هذا المشروع الديني و

 

لصامتة، لجأ إلى االمرجعية  ساسميهوحين احتاج مقتدى إلى مرجعية بديلة لمرجعية السيستاني التي كان يعاديه والده بشده وي

مبدأ والية الفقيه ممن هو أشد إفراًطا منه وأكثر تمسًكا بمشروع اإلسالم السياسي الشيعي و ،محمد باقر الصدر ،تالمذة عمه

روفة المع ى، وهو صااااحب مجموعة من الفتاو(قم)فقد لجأ إلى السااايد كاظم الحائري المقيم في  ؛(6)على وجه الخصاااوع

ها إلى جواز األعمال اال يل المجاهد، ويدعو في عدو على قتبدل تل ال تل األبرياء في حال توقف ق حارية وق لهم وساااااارقة نت

شااااطهم في شااايات مقتدى الصااادر القيام بها خالل نيرف عن ميلوتخريب الممتلكات العامة وغير ذلك من النشااااطات التي ع  

 . (7)قتتال الطائفيركية وخالل االيقتالهم ضد القوات األم

 

ه إلى ؤانتما ا معروف عنهوهو أيضااً  ،وبعد الخالفات التي حدثي بين مقتدى والحائري، لجأ مقتدى إلى الساايد كمال الحيدري

الحيدري على  وبعد اعتراض ،قليدي الشاايعي المدني في النجف. وأخيًراتجاه التمدرسااة والية الفقيه ومعارضااته الشااديدة لال

قتدى اآلن يجاد خرب في الصاف الشايعي في الحكومة العراقية، يحاول مإاجات التي من شاأنها حتجتحريك مقتدى لحركة اال

 .(8)عتماد على مرجعية دينية محددةاتخاذ منهج مستقل دون الحاجة إلى اال

 

ع، وكان حيث انخفضي نشاطات ميليشياته في أسلمة المجتم ؛في األعوام الماضية ىفي سلوك مقتد ورغم التطور الحاصل

ماعية مؤمنين جتما زال هو وحركته اال إال أنهها في قتال تنظيم الدولة من أنجح النماذج بين قوات الحشااااااد الشااااااعبي، ؤأدا

 أن ليس هناك تغيير جذري وبنيوي في مشروعه السياسي.  يبتأسيس الحكم اإلسالمي في العراب، ما يعن

 

ه معظم األحزاب بؤمن يي ذبين منهج الدولة المدنية التي ينادي بها السيستاني ومشروع الحكم اإلسالمي ال هأن يوالنتيجة ه

 ول. الصدر بال شك إلى المنهج الثاني وهو خارج ومتمرد على المنهج األ ىمقتد ينتمياإلسالمية الشيعية، 

 

 

 الصدر: تأقلم مرن

أنه كان يواجه صااااااعوبة في  ،2004و 2003الحاكم المدني األميركي في العراب خالل عامي  ،ظهر مذكرات بول بريمرت  

فهم ما يريده مقتدى وال يجد طريقة للتعامل المرن معه، ولذلك كان يرى أن الحل الوحيد لمعضاااااالة مقتدى هو التخل  منه 

. وسرعان ما استطاع مقتدى أن يعيد (9) ي من تواجده السياسي والعسكري في العرابقو   قبل أن يحصل على دعم مالي وي  

نها والده بين الطبقة المساااااحوقة الشااااايعية، التي كاني ترى في كل من نظام البعث والواليات اعية التي كو  جتمبناء القوى اال
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ا لحرمانهم في الحياة االجتماعية ا لهم وساااااببً عدو   ،بما فيها المرجعية التقليدية ،المتحدة والمنظومة األرساااااتقراطية الشااااايعية

 والسياسية. 

 

لمتغيرة مع ارف عنه التقلب في تحالفاته ومطالباته حيث ع   ؛الساااياساااي لمقتدى الصااادر الحقًاظهر اتسااااب في السااالوك يولم 

الساالوك، البد  تغيير أمواج السااياسااة في المشااهد العراقي، وقيامه باللعب على حبال مختلفة في وقي واحد. ولفهم منطق هذا

سااية في خدم مصااالحه الساايايدر إدارتها بشااكل من وضااعه في سااياب تنافسااات الزعامات الكبرى الشاايعية، والتي يجيد الصاا

ه وبين صااااراع بينهو  ،من جهته الدينية ،البقاء في المشااااهد، وتعزيز ذلك بوسااااائل غير متوفرة لدى منافساااايه. فالصااااراع

ن الزعيمين الساايسااتاني على التمسااك بالزعامة للمشااهد السااياسااي والقدرة على المبادرة، ومن جهته السااياسااية هو بينه وبي

 نوري المالكي وعمار الحكيم.  سين للتحالف الشيعي، أياآلخر

 

، محاواًل 2016 شباط/استغل الصدر الفراغ الذي أوجده انسحاب السيستاني من اإلشراف على العملية السياسية في فبراير

يد أحمد الساااسااام السااايساااتاني، افقد أعلن المتحدث الرسااامي ب ؛اجاتحتجا لحركة االتصااادر الزعامة الدينية والساااياساااية معً 

ا يسااتجد من ا في الوقي الحاضاار بل حساابمساابوعي  أأن "الخطبة الثانية )السااياسااية( لصااالة الجمعة سااوف ال تكون  ،الصااافي

رجعية الدينية الم اتل رؤى ونظرمكتوب يمث    أ بشاااكل ن    قر  مور وتقتضااايه المناسااابات، بعد أن كان الدأب في ذلك أن ت  األ

طات الثالث شاااهر، السااالأعلى مدى عدة  ،ن طالبيأن "صاااوتها )المرجعية( ب ح  بعد إ سضااايفًاالعليا في الشاااأن العراقي"، م

مكافحة الفساد صالح الحقيقي وتحقيق العدالة االجتماعية ووجميع الجهات المسؤولة بأن يتخذوا خطوات جادة في مسيرة اإل

م السياسي الجديد له الدور األكبر في تأسيس النظا . هذا في حين أن السيستاني كان(10)ومالحقة كبار الفاسدين والمفسدين"

، ومثلي 2003في العراب، وتقريب وجهات النظر بين األحزاب الشاااايعية منذ بداية العملية السااااياسااااية في العراب بعد عام 

د أصااااوات وحيتى إلى إذ باركته مما أد   ؛2005نتخابات عام اان في تأساااايس تحالف بين األحزاب الشاااايعية قبيل بيضااااة القب  

 الشيعة لمصلحة هذا التحالف السياسي.

 

مطالبة الفراغ الحاصاااال بساااارعة، حين بدأ ببصاااادار البيانات ال وبعد التغير الحاصاااال في موقف الساااايسااااتاني، مأل الصاااادر  

ات من اجات في دائرة أوسااع من أتباعه الصاادريين وذلك بالتعاون مع مجموعحتجباإلصااالح بشااكل مسااتمر وقاد حركة اال

الساايسااتاني ولم ينجح في  ا إلصااالح النظام السااياسااي الذي أوجدها وسااياسااي  ًما نفسااه زعيًما ديني  ن المتحالفين معه، مقد   المدنيي

لطويل بين مقتدى عتبار التنافس التاريخي اويعد ذلك إنجاًزا كبيًرا لحركة الصااادريين، في حال ما أخذنا بنظر اال ،إصاااالحه

لسنوات اأخرى. ومع أخذ اعتبار أن الصدر لم يدخل ضمن مرجعية السيستاني طوال ووالده من جهة والسيستاني من جهة 

لنجف عام تباعه في مدينة اأنهاء الهجوم على إالماضااية، رغم الدخول في مصااالحة حذرة معها بعد توسااط الساايسااتاني في 

لساااااايد كمال الحائري وخالفه مع ، ولم يعلن تبعيته لمرجعية دينية محددة بعد الخروج من تقليده للساااااايد كاظم ا(11)2004

حصاااول على ا للنفساااه تدريجي  لد أن مقتدى يمه    ويبدوالحيدري الذي كان من المتوقع أن يحل منصاااب المرجع للصااادريين، 

قة بين شااايعة حصاااة من الزعامة الدينية في النجف بعد السااايد السااايساااتاني الذي ما زال يتمساااك بالزعامة الدينية شااابه المطل

 العراب.

 

ن، أي المالكي والحكيم. وه اآلخرومسااتوى الصااراع السااياسااي، يمتلك الصاادر مصاادر قوة حصاارية ال يملكها منافسااوعلى 

نشااااقاقات داخل التيار الصاااادري، وخالل قواه العسااااكرية على وجه اورغم أن إيران نجحي في تحجيم الصاااادر عبر إيجاد 

جآت وقوة فرض الشروط على الشركاء السياسيين، فبيده قوة التحديد، فهو ما زال الوحيد الذي يمتلك قوة المبادرة وخلق مفا

تحريك الشااارع وإيجاد اضااطراب ال يمكن ألحد إدارته سااواه، فأتاح ذلك له اليد العليا في المفاوضااات السااياسااية على تقاساام 
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شد الشعبي، وكان السلطة. فبن كان المالكي يستند على عالقته المميزة ببيران والدعم الذي يحصل عليه من فصائل من الح

عمار الحكيم يجيد القيام بدور الوسايط بين األحزاب والكتل الساياساية في العراب، فبن للصادر إمكانية أن يقلب الوضاع على 

ا مثل اقتحام البرلمان سااتقوائي  اه من المشااهد السااياسااي، رغم اسااتخدامه منطقًا ءالجميع، ولذلك يخشااون مجابهته بقوة وإقصااا

 من النواب من مختلف الكتل السياسية.  عتداء على عددواال

 

 

 آفاق الصدر

أن يتقلد بإلى طموحه  ةضافإيستغل الصدر حركة االحتجاجات والمطالبات باإلصالح لرفع حصته في االنتخابات القادمة، 

فارقة في ممنصب الزعامة في شقيها الديني والسياسي دون أن يتحمل مسؤوليات األخطاء وتجارب الفشل والفساد. فهناك 

تظاهر ويحتج نه مساهم في السلطة السياسية بكل تبعاتها منذ تأسيسها لحد اآلن، وفي نفس الوقي يإسلوك الصدر من حيث 

ويطالب  . فبن كان الصااادر يحتج على الطائفية(12)يلعب دور الحكومة والمعارضاااة في وقي واحدعليها من الخارج، فهو 

م السياسي فكتلته ستمرارها. وإن كان يطالب بمكافحة الفساد وإصالح النظااببلغائها فهو في نفس الوقي مساهم في إنتاجها و

ر الفصائل ضمنها. ؤسسة الحشد الشعبي، فهو يمتلك أحد أكبا في ذلك كله. وإن كان يطالب ببلغاء مكاني دائًما جزًءا مساهمً 

ثابتة وخطة  إلى أن ليس له مطالب ةضاااافإفليس هناك ما يحتج عليه الصااادر وهو ليس مشاااارًكا ومسااااهًما فيه إطالقًا. هذا 

نتقل إلى ا فقد بدأ الصدر تزعمه لحركة االحتجاجات بموضوع فقدان الخدمات وانتشار الفساد، ومن ثم ؛واضحة لإلصالح

ساااتقلة صاااالح المفوضاااية المإبلغاء المحاصاااصاااة، واآلن هو يتابع موضاااوع بصاااالح القضااااء، ومن ثم المطالبة بالمطالبة ب

 ح.لإلصال ةعرف رؤيته العامة وخطته الشاملت  من المشاريع السابقة، ودون أن  نجز أي  لالنتخابات، دون أن ي  

 

د في حيث تعطيه مرونة في التعامل مع الوضاااع الساااياساااي المعق ؛المساااتقبلهذه االساااتراتيجية ساااتعزز موقف الصااادر في 

منضوية تحي ا يفقده مقارنة بمنافسيه من دعم خارجي مباشر، كما هو شأن بعض الفصائل الشيعية الالعراب، وتعوضه عم  

تطيع أن . فالصدر سيسالحال بخصوع األكراد يكما ه ،و طائفية حصريةأو امتالك قاعدة قومية أمؤسسة الحشد الشعبي، 

للحركة  تباع التقليديينمن المعارضاااااين للحكومة من خارج الطائفة الشااااايعية ومن خارج األ ايضااااامن لنفساااااه داعمين جددً 

 الصدرية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نبض العراب في موقع المونيتورجامعة سيدني ورئيس تحرير بأستاذ  *
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