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: مقدمة
ا

 أوًل

 كًما  2003العراق منذ الغزو األميركي عام  عانيي  
ً

درجة إلى إلضعافه كانت كافية  ،من املشكًلتهائًل

ر من األمر غي  وال ي  ضحية هيمنتين أميركية وإيرانية،  وقوعه املشكًلتة هذه يأتي في مقدمو  العجز والفشل،

اختًلف وعلى الرغم من  ،لكن .زال بعضها غامًضا لت الهيمنة األخرى لغايات ماأن الهيمنة األميركية سه  

واملتصادمين في كثير من  النتيجة فإن نهجيهما املختلفين من حيث أجندات كل من الطرفين، إال أنه

سبب تحتى في إدارة األزمات التي  وفشل حكوماته املتتالية ،الشعب العراقي نهاكإلى إ ياأد  املنعطفات، 

 التدخل الخارجي في معظمها.

الذين - لتدخل العراق والعراقيين مايو املاض ي جاءت االنتخابات البرملانية التي جرت في منتصف أيار/

 
 
ذلك أن الناخب العراقي  في صنعها، دور في متاهة كان لهم  -الذي انتهوا إليه لخروج من الوضعإلى اعوا تطل

القوى أي من إلى تعط لم تعدد األوجه الذي يسم عراق اليوم، امل االنقساموبحكم والجماعات العراقية 

من تدهور الحالة املعاشية والخدمية و  من الهيمنة الخارجية م للحد  التفويض الًلز  التي تتنافس على حكمه

ليس هناك اليوم من قوة و  وعر ضه للنهب، املال العامالذي نخر الدولة العراقية وأهدر  الفسادمحاربة و 

 -أو تحالف قادر على تشكيل الحكومة املأمولة لصعوبة الوصول إليه في ظل املواجهة األميركية سياسية 

في انتفاضة  ا، بدأت بوادرهمة، ويبدو أن العراق سيكون ساحة دامية الختبار القوة والنفوذاإليرانية املحتد  

 .2018أيلول/ سبتمبر البصرة مطلع 

 إليها كانت التفاهمات التي يتوصل 
 
شكيل الحكومات العراقية من ل تسه  الطرفان األميركي واإليراني ت

الذي  ،ياد عًلوي ى الطرف األميركي بإ، حين ضح  2010م عقب انتخابات العافي حصل  نمط التوافق الذي

، وكان هذا الرجل بفساده نوري املالكي رجل إيران في العراق ملصلحة االنتخاباتفازت قائمته بتلك 

 على العراق والعراقيين وماوطائفيته الفج  
ً

  زال، ة وباال
 
شير انتفاضة العراقيين التي بدأت بوادرها في وت

 أنها  ،البصرة املنكوبة
 

يقف العراق وبات  ،الهيمنة اإليرانية مربض تمدد في مناطق الجنوب العراقيحة للمرش

 أمام استحقاقات وتحديات م  
 
مواجهة أيًضا ، بل حسبف ال تقتصر على الحد من الهيمنة الخارجية ،بةرك

املجتمعي بكل تجلياته السياسية واملذهبية والقومية، ألن الهيمنة الخارجية تتخذ من هذا  االنقساموتجاوز 

 لها موضوًعا و  االنقسام
ً
  ، تماًما كمافي ترسيخ ديمومتهاأداة

 
 ساهم مفاعيل الهيمنة في تعزيز االنقسامت

التوازنات الدولية له وهل ستسمح  ، فهل يستطيع العراق تجاوز هذه التبادلية القاتلة؟جتمعي وتعميقهامل

؟ تساؤالت يصعب املصيري نجاز هذا التحدي إب األميركية -القائمة في ظل املواجهة اإليرانية  واإلقليمية

االنزالق خيار و على واقعه املر،  االنتصار، يؤرجحه بين خيار التكهن بأجوبة لها، فالعراق أمام مفترق خطر

، لهم الخيار الوطنيومدى توس   أبنائه دةمتوقف على إرا مستقبل العراقفإن  الحصيلةهو أسوأ، وفي ما  إلى

 ائدة.الس وتقديمه على الهويات ما قبل الوطنية
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ا: في اًلستعصاء الحكومي بعد اًلنتخابات  ثانيا

لن ، مايو املاض ي /في أن رحلة تشكيل الحكومة العراقية املنتظرة بعد انتخابات أيار لم يكن هناك شك  

أعمق  ،نت أن أزمات العراق وثقل الهيمنة الخارجيةتكون سلسة، لكن تجربة األشهر الثًلثة املاضية، بي  

 ،مع املرحلة الجديدةالخجول من أن تحلها األماني ومحاوالت الكتل الحزبية وسياسيي العراق التكيف 

 ل الجرح الوطنيا تحم  د ممكنً ، ولم يعاالنفجار حد  إلى وعنوانها األساس أن األمور وصلت عند العراقيين 

 .املتواصل والفساد والجوع والفشل الحكومي

أو القدرة  أًيا من القوى السياسية األصوات الكافية لتوجيه دفة السياسة العراقيةلم تعط االنتخابات 

 على التأثير الوازن فيها
 
من  الخدمات ومحاربة الفساد والحد   علنة هي توفير، صحيح أن مطالب العراقيين امل

مالجوع وهو املتخم بالثروات وفي مق إلى مستوى البطالة وتأمين سبل العيش لشعب وصل  هذه و ها النفط، د 

 معظمبل  ،خرها في البصرة، لكن املتظاهرينآكانت مطالب املتظاهرين في موجات التظاهر الثًلث و 

 ؛وبوجه خاص اإليراني ،التدخل الخارجيفي األعظم يكمن مبعثها  الداخلية املشكًلتيعرفون أن  ،العراقيين

حزب  وتحديًدا ،ب الشيعية املوالية إليرانلم تخرج من قبضة األحزا، 2003السلطة في العراق منذ العام ف

زالت تجد بين هذه األحزاب وامليليشيات  ماهي صرار إيراني على إدامة هذا الوضع، و إ، وثمة هئوشركا الدعوة

 عن استعدادهاالتي تتبعها من يشاركها هذا التوجه
ً

 .لفرضه بقوة السًلح ، فضًل

يو املاض ي، بات االستقطاب في الساحة السياسية ما /أمام هذا الوضع الذي أفرزته انتخابات أيار

ناط بها تشكيل الحكومة املقبلة، كي ي  الوصول إلى الكتلة األكبر،  بهدفواضًحا من خًلل تشكيل التحالفات 

 
 
نجازه، ذلك أن االستقطاب إمؤشرات على إمكانية  وليس في األفق من ،ر إنجازه حتى اآلناألمر الذي تعذ

مان في  الهيمنة كبير منه تعبيًرا عن استقطاب خارجي بين طرفي الداخلي يأتي في جزء  
 
 ،العراقاللذين يتحك

 فقد  ؛التحالفات الجديدة املبنية على نتائج االنتخابات صوغوفي مسيرة 
 
بعت كافة األحزاب والكتل ات

درك النتائج التي يعرف وي   والجميعلى الجدار املسدود، إستشف منها تأجيل الوصول ي   ،تكتيكات ومناورات

فأول اإلجراءات كانت تشكيك بعض األطراف بنتائج يمكن أن تترتب على مثل هذه العتبة الخطرة. 

العليا  كوك، مما اضطر الهيئةفي مناطق محددة وأبرزها كر  تزوير والحديث عن حدوثاالنتخابات، 

 عند قرار املحكمة العليا ،لًلنتخابات
ً

للمراكز االنتخابية التي شهدت عمليات  إعادة الفرز يدوًياإلى  ،نزوال

قرار الهيئة إوالفرز لم تتغير النتائج التي حصلت عليها الكتل على الرغم من  تزوير، وبعد شهر من العد  

  ،العليا بحصول تزوير في بعض املراكز
 
ج، وصادقت املحكمة على ر في النتائغي  لكنها ليست بالدرجة التي ت

يصعب الركون إليها كانت الخطوة الثانية إعًلنات متكررة عن حصول توافقات  في حين ،واعتمدتهاالنتائج 

ين يتصدرها أربعة عناو تحت رست تحالفات هشة حيث ، بعضها ال يتعدى البعد اإلعًلمي، بعينها بين كتل

، مقعًدا 180زعمه حسب بوله  "،الوطنية"و "الحكمة"و "النصر"و "سائرون"الذي يضم  التحالف الرباعي،

 "العصائب"و "دولة القانون "و "فتحلا"البناء الذي يضم  وهناك تحالف
 
 "كتلة العطاء" إليهماضيف ، ثم أ

كمستشار لشؤون الحشد  بعد أن عزله العبادي من منصبه ،يرأسها فالح الفياضلها أربعة مقاعد و  التي
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 "الحزب اإلسًلمي"تبعه ، و مهماتهالشعبي ومسؤوليات أمنية أخرى بدعوى خلطه بين السياس ي واألمني في 

الكتلة  تشكيله إعًلنإلى  "الفتح"، ما دعا تحالف وأبو ريشةوخميس الخضر  ،الذي حاز خمسة مقاعد

د اكر علًما بأن األ، الحًقا عدم صحة هذا االدعاء، وقد تبين إليهقراًرا كردًيا باالنضمام  عًيا تبلغهد  م   األكبر

على الرغم من تأكيدهم املتكرر على  ،م لهم العرض األفضلقد  حوا أنهم سيكونون مع من ي  صر   كثيًرا ما

إال إذا ثقلت  لتحالف الرباعي،الشراكة على أرضية التوازن والتوافق، وعليه فإنهم موضوعًيا أقرب إلى ا

 على األقليرانية وأجبرتهم على تعديل هذا املوقف من خًلل تقسيم املوقف الكردي عليهم الضغوط اإل 

 .ات بين أطرافهوتفعيل الخًلف

املسؤولية عما  الطرف األضعف في معادالت القوة والحضور، وتتحملفقد كان  (السني)أما الطرف 

لم والتي ة، رت املشهد السياس ي باسم السن  التي تصد   ،النخب واألحزاب السياسية السنية حالهوصل إليه 

مها وكثير من شخوصها بات جزًءا من منظومة الفساد التي عم   ،تكن على قدر املسؤوليات التي تصدت لها

منهم أقرب إلى إيران  وقسمدوار واملغانم، ، ويعانون تشتًتا وصراًعا بينًيا على األ في فترتي رئاسته املالكي

وبما أن املساومات في  .إيراني تكون ضحيته العراق -وبعضهم اآلخر يخش ى من صدام أميركي ، ويتعاون معها

محمد  هيبين ثًلثة أسماء  ان التنافس استقر أخيرً فإ ،ثف في اختيار رئيس مجلس النوابالطرف السني تتك

 سبتمبر. /أيلول  15وقد فاز الحلبوس ي برئاسة البرملان في جلسة الحلبوس ي وأسامة النجيفي ومحمد تميم، 

سبتمبر  /لول أي 3د رئيس الجمهورية يوم ابات، حد  نتائج االنتخعلى املحكمة العليا  وافقتبعد أن 

 البرملان الجديد جلسة أداء القسم، وقد ع   موعًدا لعقد
 
 ،سر النصابقدت الجلسة، إال أنه في اليوم الثاني ك

بما  سبتمبر /تأجيل الجلسات حتى الخامس عشر من أيلول أدى إلى وكذلك في الجلسة الثالثة، األمر الذي 

بناًء على استثنائية ن البرملان لم يعقد جلساته، سوى جلسة فإ القانونية، ومع ذلك صًلحياتال يتجاوز 

لجة مشكًلتها، إال أن الجلسة االبصرة وسبل مع حوادثه ملناقشة ؤ طلب رئيس الوزراء الذي حضر ووزرا

 و  ،اتهام للعبادي ووزارته تحولت إلى جلسة
 
"هناك  ل:العبادي للقو  دفعم إجابات مقنعة، ما قد  التي لم ت

أطراف استغلت جلسة البرملان بشكل سافر كفرصة للتسقيط، وأطراف أخرى انتهزت الجلسة للتأثير على 

مطالبات للعبادي  صدرت عن الصدر والعامري وبالتساوق مع هذه الجلسة،  فات"،تشكيل التحال

ف أعمال بعد خمسة وزارة تصري هيالوزارة  بحكم أنباالستقالة الفورية، دعوة ليس لها مفعول قانوني 

أن الخروج إلى املعلنة، و  أول جلسة للبرملان، لكنها تؤشر إلى اضطراب التحالفات عقدعشر يوًما من تاريخ 

النجف التي بغداد و  بين دام قاسم سليماني دائم الحضور ما زال بعيًدا، ما من املأزق السياس ي القائم ما

فإنه  ،الشيعية على رئيس وزراء شيعي ال يناصب إيران العداء د مرجعياتها األربع بأنه إذا لم تتفق القوى هد  

أن  د هادي العامري األقرب إلى إيرانوانسجاًما مع تهديدات سليماني، هد   .سوف يقلب الطاولة على الجميع

 .سقطها خًلل شهرين"ن في فرضها، سوف ي  يو أي حكومة يتدخل األميرك"

ممثلة بالسيستاني بدلوها في معمعة الحراك  املرجعية الشيعية أدلتوبعد طول انتظار  ،أخيًرا

فهم منه أن املرجعية ترفض األسماء الخمسة ي   ،للتوافق على اختيار رئيس وزراء بكًلم غير صريحالسياس ي 

 فالح الفياض - هادي العامري  - نوري املالكي - )حيدر العبادي املتداولة واملتنافسة على هذا املنصب وهم
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 "وأن  ،"املجرب ال يجرب" حمد النجم( عندما قالتوم -
 
يصلح لقيادة  م مناصب حكومية سابقة المن تسل

وغيره من  ، وبناًء عليه فإن ورقة حيدر العبادي قد احترقت مقابل ورقة نوري املالكي"املرحلة الراهنة

فيه  يرفضبيان " إلصدارما دفع حزب الدعوة  ،ولي رئاسة الوزراءتطمح بتالزعامات الشيعية التي 

وأن  ،بل حكم بمشاركة اآلخرين لم يتفرد بحكم العراق،"وأنه  ،"مسؤوليته عما وصلت له حال العراق

 ."الجميع يتحملون املسؤولية على قدم املساواة

 ي  
 
ا كبيًرا لألوراق ونسًفا ألي تفاهمات شك

ً
ل رأي املرجعية الشيعية ذات النفوذ املعنوي الكبير، خلط

وكافية، وهي بهذا املوقف  حاسمة وإن لم تك التفاهماتحتى اآلن، ها القوى والكتل السياسية إليتوصلت 

من حلبة التنافس، وكأنها  وإيراناستبعدت مرشحي الواليات املتحدة عندما  املنتصفلعص ى من أمسكت با

  إلعادة التفاوض بين الدولتين املتنفذتين،تفتح باًبا 
 
لن يتردد قاسم ، يةتنقذ العراق من حرب أهلها عل

  بإطًلقهاسليماني 
 
وهي قادرة على ذلك بحكم  إيران من دائرة القرار في بغداد وخسرت نفوذها، خرجتإذا أ

وأحكمت من خًللها قبضتها على  ،2003 ها منذ العامئبنافي املرتكزات األمنية والسياسية التي باشرت 

الواليات املتحدة مع املعطيات الجديدة؟ وماذا فكيف ستتعامل مفاصل السلطة في الدولة العراقية، 

 .وماذا سيكون موقف الشعب العراقي؟ ؟املواجهة أم املساومة على حلول تؤجل املواجهة إلى حين ،ستختار

 
 
عف العامل الداخلي وتشتته، تعقيدات املوقف وضإلى مسار األمور نظًرا بن ر التكه  قد يكون من املبك

 ىتفاهما عل"لقاء الصدر والعامري وتصريحهما املشترك بأنهما  ،رأي املرجعيةبعد صدور ، وقد كان الفًتا

فإنهما اتفقا على  ،أسس التحالف بين سائرون والفتح لتشكيل الكتلة األكبر، وفي حال لم ينجز التحالف

على  التصريحو دوافع هذا اللقاء  بخصوصالتنسيق العالي بينهما تحت قبة البرملان"، فما الذي يمكن فهمه 

يتجه نحو هنا التساؤل عندما يتعذر التحالف، فإنه ال يبقى من مقومات للتنسيق، و ذلك أنه  هذا النحو؟

دامت  ،ظاهرات عارمهته وحلفاؤ وقاد  ،تدرجًياالصدر الذي حمل لواء تخليص العراق من هيمنة إيران ولو 

وهذه ، قراط ونزع سًلح امليليشياتحكومة تكنو إلى أشهًرا في بغداد ملحاربة الفساد واملفسدين والدعوة 

وتبريًدا لحنق  إليران ةفهل جاء لقاؤه بالعامري رسالة طمأناملطالب من أهم ركائز الهيمنة اإليرانية، 

 .الرباعي الذي يجمعه بالعبادي زال بعيًدا عن الحلف األميركي على الرغم من التحالف بأنه ماسليماني، 

أغسطس  /بيروت نهاية آبإلى الصدر قام بها عن زيارة  -هذا التسريب صحإن - يرجح هذا االستنتاج ما سرب

ه، وكانت غايته فتح قناة مع القيادة اإليرانية بعيًدا عن قاسم ب املاض ي للقاء حسن نصر هللا ولم يلتق

 .سليماني

 

 
ا
 للعراقثالث

ا
 ا: انتفاضة البصرة عندما تخط مستقبًل

تفجرت في مدينة  ،تظاهرات متفرقة في مدن الجنوب العراقي، وبعد شهر من سبتمبر /مطلع أيلول  مع

عشرات آالف  ،وبشكل يومي ،ثالث كبرى مدن العراق وأغناها بالنفط، انتفاضة واسعة خرج فيها ،البصرة

الخدمات والفقر  غياباملتظاهرين من مختلف الشرائح العمرية وبخاصة فئة الشباب، احتجاًجا على 
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فالبصرة بًل كهرباء بعد أن أوقفت إيران إمدادات الكهرباء ري في العراق عموًما، والبطالة والفساد املستش

في املياه،  اشديًد  ابدعوى عدم سداد الحكومة العراقية مستحقاتها بهذا الخصوص، والبصرة تعاني نقصً 

حولت  بعد أن ،د اللسان امللحي في شط العرببسبب تمد   في املياه ارتفاع نسب امللوحة إلى هذايضاف و 

، ما أدى إلى ارتفاع حاالت التسمم وانتشار نحو الداخل اإليراني في الشط إيران مصبات األنهار التي تصب  

املحلية عن معالجة هذا التردي الكارثي  الحكومة في وقت تعجز فيه الحكومة املركزية في بغداد أو ،األوبئة

ضع البصريون أمام تحد  حياتي أفضل، لقد و   العراق األخرى ليست على مدى سنوات، علًما بأن أحوال مدن

  ،، وبدأت تظاهراتهم مطلبية وسلميةفانتفضوا
 
على املئة  يزيد رح ماا وج  تل ستة عشر متظاهرً ومع ذلك ق

 هاالتي أعلن العبادي بأنه لم يعط ،بالرصاص الحي من قبل جهات غير معروفة أو من قبل الجهات األمنية

  شكيل لجنة تحقيق لم تفصح عن نتائجمر بتالرصاص، وأ بإطًلقأي أوامر 
 
 النيرانطلقت حتى اآلن، كما أ

في يومها الثالث، أطلق املتظاهرون شعارات  على سيارات اإلسعاف التي تنقل الجرحى، ومع تطور الحالة

 
 
امليليشيات من املدن وحلها، وخروج إيران من العراق، وقد  بإخراجسقط الحكومة، وتطالب سياسية، ت

املتظاهرون ميناء البصرة ليوم كامل، وفي يوميها الرابع والخامس تم حرق مبنى املحافظة ومقرات احتل 

 ولم يتيسر حرقها. رقت القنصلية اإليرانية، وحوصرت السفارة األميركيةوأخيًرا ح  ، األحزاب وامليليشيات

أمام هذا التطور الخطير، وبعد أن وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية من بغداد، وحاصرت امليليشيات 

تهديد مسؤول الحشد في البصرة بأن الحشد سوف ينزل إلى الشوارع لضبط الوضع األمني، بعد البصرة 

األمر و ات، قررت تنسيقيات التظاهر تعليق التظاهر ؛ لهذا الغرضمن امليليشيات وقد شكل عشرة ألوية 

واتهم الحشد الشعبي  ،لقد علقت التظاهرات .فعلته العشائر وسحبت أبناءها من ساحات التظاهرذاته 

كتلة النصر التي يرأسها  وهذا ليس بمستبعد عنها، وأعلنت ،وميليشياته بكل أعمال الحرق والتخريب

رة تشكيل الحكومة، كما أفاد لخلق حالة من الفوض ى تعرقل مسي املقار  حرقت أالعبادي أن امليليشيات 

مراسلون وشهود عيان بأن مبنى املحافظة على وجه التحديد قد حرق من داخله وقبل وصول املتظاهرين 

 فترض.ي   وليس من الطابق األرض ي كما ،الثانيمن الطابق  بدأوأن الحريق  ،إليه

التقصير الحكومي في املراحل ، وهناك من أراد تحميله عبء الحوادثالعبادي في واجهة وضعت املرحلة 

دعا إلى اجتماع البرملان وحضر إذ رئاسة الحكومة مرة ثانية، إلى وقطع الطريق بينه وبين الوصول  السابقة،

وحكومته الجلسة وأدلى كل وزير من الوزرات املعنية باملوضوع بدلوه، لكن الجلسة انقلبت بفعل خصومه 

 قدمه الوزراء لم يزد عن تبريرات ال ، وكل ماعن تقديم أي حلول له ولحكومته التي عجزت  ةإلى جلسة إدان

 .يمكن قبولها في هذا الوضع املتأزم

وهي حصيلة تراكم  ،العراق الخدمية ليست وليدة ساعتها مشكًلتالبصرة وكل  مشكًلتصحيح أن 

التي كانت أتى حتى على املخصصات املتواضعة الذي  ،منذ سنين املستشري اإلهمال الحكومي والفساد 

وإن  ،كغيرهااملسؤولية لكن حكومة العبادي تتحمل موضوعًيا  ترصد في امليزانيات السنوية لكل محافظة،

ثا إلى النصف بسبب السدود التركية /3م 7من من شط العرب التذرع بانخفاض مردودات القناة الراجعة 

سبيل املثال ال الحصر  يضية ومنها علىليس مبرًرا، ألن املسؤولين العراقيين لم يقوموا بأي إجراءات تعو 
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ليس من أ، سنواتاملشاريع قابعة في األدراج منذ هذه علًما أن مسودات  ،االعتماد على تحلية مياه البحر

 الطاقة الكهربائيةن النفط يومًيا من عجز في توليد ونقل م يون لم 3.4عيب أن يعاني العراق الذي يصدر امل

 إلى مدن العراق؟

حملوا إيران والقوى السياسية وامليليشيات مسؤولية ما وصلت إليه كان املتظاهرون على حق عندما 

 
 
رت جهدها وإمكاناتها لعسكرة الحياة األمور، فهذه القوى التي اعتمدت املحاصصة الطائفية، وسخ

يمومة السلطة في ، وذلك لدالتي توالدت كالفطر امليليشيات ظاهرة بالحشد الشعبي وقبله العراقية ممثلة

ا وخدمة للسياسة اإليرانية
ً
التي جهدت للهيمنة  ،يد الطرف الشيعي على حساب األطراف العراقية تنفيذ

ض من أعرا عرضعلى العراق واستيعابه عبر تخريبه وتمزيق نسيجه الوطني، فالفساد والحالة هذه هو 

ألن الفاسدين  ،لو أرادحتى محاربته  أي مسؤول عراقيهذا النهج وليس أساًسا له، وكان من الصعب على 

 الذي أفرزه.السياس ي النهج له إال بنسف  وال يمكن وضع حد جدي ،هم من مرتكزات هذه السياسة

عدًدا من وقتلت ، لقد توقفت أو علقت انتفاضة البصرة عندما دخلت امليليشيات على الخط

نهاياتها وفًقا  إلى، وأبدت استعداًدا لتفجير املوقف والذهاب باألمور معظم املقار   حرقتأتظاهرين و امل

وربما ارتأى القائمون على التظاهرات التي كانت تشكو العفوية وضعف التنظيم، عدم لتهديدات سليماني، 

شيات ذريعة حرق العراق بدعوى مواجهة الفوض ى وضبط األمن، بخاصة أن تجاوب مدن يإعطاء غًلة امليل

عطاء املجال ملزيد إل استراحة محارب، أو  قد تكون  ع التظاهرات كان بطيًئا ومتردًدا.ب العراقي األخرى مالجنو 

 
 
ن إزال موجوًدا، و  عاود انتفاضتها ألن أساس الداء مامن التفاعل داخل الوسط الشيعي العراقي، وسوف ت

الحكومة"، ال يعدو أن يكون ضرًبا من البصرة بعد تشكيل  مشكًلتجميع  سوف يحل  "بأنه  رح الصديصر ت

إليرانيين وأتباعهم من امليليشيات إلى افاملهم أن انتفاضة البصرة أوصلت الرسالة  األماني في أحسن األحوال.

لم يعد مقنًعا للعراقيين، ولم يورثهم سوى التيه والكوارث، وأن وطنية  بتغير األحوال، وأن التهويم املذهبي

 ولى خطواتها.عراقية بدأت تخطو أ

 

ا: في املواجهة األميركية   اإليرانية في العراق -رابعا

ال يمكن فصل السياق الذي انتفضت فيه البصرة، على الرغم من أهمية وأحقية الدوافع التي كانت 

، عن سياق املواجهة املحتدمة بين الواليات املتحدة وإيران، بعد أن ألغى ترامب االتفاق انتفاضتها وراء

 ،إلرهابها لمنها، لدفع إيران لوقف تمددها في املنطقة ودعم العقوبات القديمة وفرض املزيد وأعادالنووي 

ع بها ترامب قراره ووقف برنامجها النووي والصاروخي بشكل نهائي، وفًقا للمطالب األميركية التي أشف

 باالنسحاب من ذاك االتفاق.

غرب العراق  (داعش) تنظيم بدأ التفارق بين السياستين اإليرانية واألميركية تجاه العراق منذ أن اجتاح

طلب التدخل األميركي  إلى ،بموافقة إيرانية ،نئذآاملالكي  د بغداد، واضطرت حكومةواحتل ثلثه وهد  

بعد أن انهار الجيش العراقي، فالواليات املتحدة التي وافقت على الطلب  ،(داعش)للمساعدة في مواجهة 
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 أربعيمض على انسحابها من هناك  التي لم ضم سبعين دولة، وهيلهذه الغاية  وشكلت تحالًفا دولًيا ،العراقي

ا
ً
منها إعادة بناء الجيش والقوى األمنية وإزاحة نوري املالكي رجل إيران العراقي  سنوات، وضعت شروط

ال تتفق والنهج اإليراني الحريص على إضعاف الحكومة والجيش العراقيين شروط  ،بالعبادي الهواستبد

دعته بالحشد الشعبي الذي جيشت له املرجعية  ،واالستعاضة عن الجيش بميليشيات طائفية تتبعها

وتدريب وتسليح الجيش والقوى األمنية التي لعبت الدور الرئيس  فاألميركيون ركزوا على إعادة بناء .راقيةالع

. فهل غفلت الشعبي إيران وتنسب النصر للحشد عيتد   في نهاية املطاف، على عكس ما (داعش)في هزيمة 

الروح االنسحابية التي أوحت بها إدارة على إيران عن مآالت العودة األميركية إلى العراق؟، أم أنها راهنت 

 في العراق وركيزتيه املذهبية وامليليشيات؟!.الطاغي على قوة حضورها  مأوباما، أ

تحسين عًلقات العراق مع الجوار الخليجي الغائب  ،ومنها العبادي ،حاولت بعض القيادات الشيعية

لم يكن كافًيا ملوازنة  لكن ،حقق تقدًما هو ماخاصة السعودية، و ، عن العراق منذ حرب الخليج الثانية

، لكنه كان حاولت عرقلتهالتي أزعج إيران قد يوافق التوجه األميركي، فإنه كان وهذا إن  الحضور اإليراني،

يترافق مع تنامي شعور وطني على حساب التموقع املذهبي لدى  خطوة على طريق نفض الهيمنة اإليرانية،

 شيعة العراق، وهذا ما عبرت عن بعضه انتفاضة البصرة.

، لكن سيبقى العراق أهم  -لقد قطعت املواجهة األميركية 
ً

ا طويًل
ً
اإليرانية على مستوى املنطقة شوط

وات، كما أنها تعول على ثقل ديموغرافي شيعي، إيران، فهو جوار جغرافي وبلد غني بالثرإلى ساحاتها بالنسبة 

التي تأتمر بأوامر الحرس الثوري اإليراني،  ،ومنها امليليشيات املسلحة ،لكن األهم هو املرتكزات التي بنتها

يمكن  ،حرب مع الواليات املتحدة" مفاوضات وال "ال ح به الولي الفقيه بأنهصر   ما في الحسبانوإذا أخذنا 

 يترنح تحت وطأة يوعجز اقتصادها الذ ،ظل حالة الضعف التي تعانيها إيران داخلًيااالستنتاج في 

العقوبات، أن إيران ستعتمد حرب الوكالة في هذه املواجهة، وأوكلت لقاسم سليماني مهمتها، ولن تتخلى 

متوقفة على إرادة دامت قادرة على اإليذاء والقتل، لكن النتيجة النهائية  عما أنجزته في العراق بسهولة، ما

 حريته.د لدفع كلفة ثقيلة ثمًنا لالشعب العراقي الذي عليه أن يستع

 

ا: اقع العراق وسورية خامسا  على سبيل التشابه بين و

حسب، بل إن أهم ما يجمعهما هو وحدة فال يجمع سورية والعراق جوارهما الجغرافي وال دجلة والفرات 

أو مقاًما إلمبراطوريات باحثة عن  قديمة قامت واندثرت، ومعبًراالتاريخ، فكًلهما كان مهًدا لحضارات 

، وجعل التنوع في كًل البلدين النفوذ والسيطرة وتركت أثرها، هذا التاريخ ترك بصماته على الواقع السكاني

  ،عرقي والديني سمة من سماتهما املميزةالقومي وال
ً

لكن بدل أن يكون مصدر غنًى وثراء حضاري، ومثاال

 وأداة تفرقة وانقسام مدمر   هكان هناك عامًلن جعًل من والوطني، ذى في االندماج املجتمعييحت
ً

 وباال

واألكثريات منذ منتصف القرن التاسع  فكرة األقلياتعلى الخارج االستعماري الذي عزف  هماأوللكليهما، 

شبع بالنعرات والخًلفات الديني املولعب عليها كأحد أدوات الهيمنة معتمًدا على تاريخ املنطقة  عشر،
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األنظمة العسكرية االستبدادية التي حكمت وتحكمت في البلدين بعد مرحلة  وثانيهماوالصراعات البينية، 

ن االبلد االستقًلل، هذه األنظمة عمقت الشروخ املجتمعية وأنعشت البنى والهويات ما قبل الوطنية، وبات

  ، تحتكم للسًلحقاتلةضحية مظلوميات متبادلة 
 
 .وسع من مساحة الفوض ىوت

  ،2011ما بعد وسورية  2003تجربة السنوات املاضية في العراق ما بعد 
 
مئات آالف  فت الشعبينكل

رت املًليين في ظل حضور دولي وإقليمي كثيف، دمرت البلدين وهج  ، داميةمواجهة و  ،الضحايا في كل منهما

 والهيمنة. النفوذ إدارة الصراع، وتثقيل حصته مناألساس جعل من مهمته 

 حد  إلى املحلية  عند هذه العتبة التي دخل فيها الصراع الدولي جوالته النهائية، ووصلت فيه األطراف

القوى  اإلجهاد، واتضحت عبثية هذا الصراع الذي انحرف عن أهدافه في الحرية والعدالة، ثمة فرصة أمام

الصراع إلى أهدافه األولى والخروج من شرنقة  للمراجعة وإعادةأفراًدا ومكونات، الحية لدى الشعبين 

باالحتكام إلى قيم املواطنة وضمان الحريات وإنهاء االستبداد  التموضع الطائفي إلى فضاء الوطنية الجامعة

من  ماقراره ناالشعب هاومرتكزاته، فهل تكون انتفاضة البصرة منطلًقا لصحوة قابلة للتمدد، يستعيد في

 ع ومن أطلقها؟أيدي قوى األمر الواق

 

ا: خاتمة  سادسا

 
 
للهيمنة  إلى أن العراق دخل مرحلة جديدة، وأن رفًضا ،االنتخابات األخيرة وانتفاضة البصرة رتأش

  ،سقوط بغدادبعد  تي سادتال ،صطفافات السياسية واملذهبيةلًل الخارجية و 
 
بالتبلور، عبر عنه عجز  آخذ

تزيده  وهذا االستعصاء وتشكيلتها وناظم عملها، القوى الشيعية عن التوافق على رئيس للحكومة الجديدة

 يمكن إذا أحسن استغًلله، واعًدا، اإليرانية تعقيًدا، لكنها تفتح أمام العراقيين أفًقا -املواجهة األميركية 

طابع وطني  ذييخرج العراق من االصطفافات الطائفية القديمة نحو نمط مختلف من االصطفاف أن 

والشرط الداخلي الًلزم يتمثل  ،يجابيإتختلف معه املفاهيم والتوجهات والعًلقة بين املكونات على نحو 

ه األقانيم الثًلثة التي نهاء ظاهرة امليليشيات، هذإمن سطوة املرجعية الدينية واملرجعية العشائرية و  بالحد  

 تقف عائًقا أمام دمقرطة العراق والوطنية العراقية.
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