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تتبّن���ى الدرا�س���ة منه���ج النظ���ر اإىل حركة االحتجاج امل���دين يف العراق بع���د 31 يوليو/ 
مت���وز عام 2015م م���ن زاويتني: حتالف القوى الثالث املوؤّثرة يف حركة االإ�سالح املتمّثلة يف: 
)اجلماهري املتظاهرة(، و)مرجعية ال�سيد ال�سي�ستاين(، و)رئي�س الوزراء حيدر العبادي(، 

وتالقي مطالب التغيري من االأ�سفل واإرادة التغيري من االأعلى.
وترّك���ز الدرا�سة يف بني���ة االحتجاج املدين يف العراق، ودور الطبق���ة الو�سطى )املتعّلمة 
وال�سابة( فيه، كما تربز اأهم التحديات اأمام حركة االحتجاج �سد الف�ساد و�سعف اخلدمات، 
واأهمه���ا املقاومة التي ُتبديها قوى االإ�سالم ال�سيا�سي ال�سيعي؛ اإذ ترعرعت حركة االحتجاج 
يف مناط���ق �سيعية، واأن اأهم نتائ���ج هذه االحتجاجات هي االنق�س���ام ال�سيعي- ال�سيعي على 

فل�سفة الدولة وبنائها.
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مقدمة

طاملا كانت الب�سرة هي املدينة االأوىل التي انطلقت منها �سرارة الغ�سب �سد ال�سلطة احتجاجًا وا�ستنكارًا وتنديدًا؛ فهي املحافظة 
�سيا�سية  الأ�سباب  املحافظة  لكن حرمان هذه  البالد.  نخيل  ون�سف  الوحيد،  ميناوؤه  وفيها  املالية،  العراق  70% من خزينة  التي متّول 
وطائفية يف النظام ال�سابق، وحجم الف�ساد، وقلة الكفاءة املرتاكمة بعد عام 2003م، جعلها منطلقًا حلركات االحتجاج التي مل تخُل 
من اإراقة دماء االأبرياء؛ فانتفا�سة عام 1991م كانت من الب�سرة، و�سرارة االحتجاجات عام 2011م كانت من الب�سرة اأي�سًا، وقبيل 
رمزًا  بات  الذي  الكهربائي،  التيار  انعدام  على  االحتجاج  حركة  ذاتها  املحافظة  من  انطلقت  2015م  عام  متوز  يوليو/  �سهر  انتهاء 

للخدمات املفقودة منذ اثنتي ع�سرة �سنة يف العهد الدميقراطي اجلديد.
فقد  والوطن؛  الدين  اأجل  من  للت�سحية  عقوٍد  منذ  النا�س هناك  با�ستعداد  الفقر  )املدينة( حيث ميتزج  ق�ساء  البداية يف  كانت 
خرج النا�س منّددين بانقطاع الكهرباء، وكان الردُّ ر�سا�سًة ا�ستقّرت يف راأ�س ال�ساب منتظر احللفي، الذي مل يبلغ الثمانية ع�سر عامًا، 
وكان دمه بداية التفكري يف تو�سيع رقعة االحتجاج، التي تلّقفها عدد من النا�سطني واالإعالميني واالأكادمييني يف بغداد وبقية املحافظات.
مل تكن هذه التظاهرات االحتجاجية هي االأوىل؛ اإذ �سبق ذلك كثري من التظاهرات املدنية ذات املطالب املحددة اأو العامة، لكن ما 
مّيز تظاهرات )اأيام اجلمعة( بعد 31 يوليو/ متوز عام 2015م هو �سدة التنظيم واالن�سباط، ومتثيلها اأو�سع �سرائح اجتماعية ممكنة.
العراقية  ال�سيا�سية  التجربة  �سد  2003م  عام  بعد  العراق  يف  املدنية  االحتجاجية  احلركة  جذور  عن  الدرا�سة  هذه  يف  �سنبحث 
التي اأو�سلت البالد اإىل طريق م�سدود من خالل نظام حاكم ينخره الف�ساد، ومعّطل االإرادة لبناء الدولة، ومتمّيز بفئويته وانق�سامه. 
اأو  اإليها اأحزاب �سيا�سية  اأو تلك التي دعت  اأو االعت�سامات التي مّتت ب�سكل عفوي،  اأو االحتجاجات  وال ُتعنى الدرا�سة بالتظاهرات 
جهات دينية؛ فالتظاهرة االأوىل التي �سهدها العراق بعد عام 2003م كانت عفويًة، وخرجت �سد قراري احلاكم املدين بول برمير 
االإعالم، ف�ساًل  ووزارة  االأمنية،  واالأجهزة  العراقية؛ مثل: اجلي�س،  الدولة  موؤ�س�سات  األغى مبوجبهما عددًا من  اللذين  و2،   1 رقمي 
ع�سرات  2011م  عام  العراق  من  االأمريكية  القوات  خروج  اإىل  احلني  ذلك  منذ  ال�سدري  التيار  �سرّي  وقد  البعث.  حزب  حّل  عن 
مبطالب  يتعّلق  عفويًا  بع�سها  كان  التي  االأخرى،  االحتجاجية  التظاهرات  ع�سرات  خرجت  كما  لالحتالل،  املناه�سة  التظاهرات 
التظاهرات  اأهم تلك  اأخرى. ولعّل  اأحيان  اإليها زعماء واأحزاب يف  اأو تظاهرات ذات طابع �سيا�سي دعا  اأحيانًا،  حمدودة للموظفني 
عام  ني�سان  اإبريل/  يف  ال�سنية  العربية  االأغلبية  ذات  الغربية  املناطق  واأهايل  الع�سائر  اعت�سام  اإىل  اأّدت  التي  تلك  االحتجاجية 
2013م، والتي انتهت بالقمع احلكومي الذي اأّدى اإىل مقتل ع�سرات املعت�سمني يف ق�ساء احلويجة. وكانت اأبرز مطالب املحتجني يف 
االإرهاب،  قانون مكافحة  وتعديل  البعث(،  والعدالة )اجتثاث  امل�ساءلة  قانون  واإلغاء  العام،  العفو  قانون  اإ�سدار  االعت�سام:  �ساحات 
نظام  تغيري  ال�سنة منذ  العرب  ال�سيا�سيون  كّررها  التي طاملا  املطالب  املنا�سب احلكومية، وغريها من  الطائفي يف  التوازن  وحتقيق 
ي التطّور يف التظاهرات التي قادها ونّظمها نا�سطون مدنيون ومنظمات  احلكم عام 2003م. لكن �ست�سعى الدرا�سة احلالية اإىل تق�سّ
لبنية  الفقري  العمود  �سّكلت  التي  احلديثة،  العراقية  الو�سطى  الطبقة  الدرا�سة  و�ستتناول  واإعالميون.  واأكادمييون  املدين  املجتمع 
معامل  اأهم  الدرا�سة  ل  و�ستف�سّ 2015م.  عام  متوز  يوليو/   31 بعد  واجلنوب  الو�سط  وحمافظات  بغداد  يف  اجلماهريي  االحتجاج 
حلركات  املمكنة  واملاآالت  املحتّجني،  مطالب  من  واحلكومة  ال�سلطة  واأحزاب  الدينية  املرجعية  ومواقف  ومطالبها،  االحتجاجات 

املنظور. العراقي  امل�ستقبل  املدنية يف  والتظاهر  االحتجاج 
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احلكم  جمل�س  قرار  �سد  االحتجاجية  التظاهرات  �سّكلت 
اجلنينية  النواة  2004م  عام  يناير  يف   137 رقم  االنتقايل 
متقّطعة  ُمدٍد  يف  العراق  اجتاحت  التي  املدنية  للتظاهرات 
املنظمات  جناح  عن  اأ�سفرت  التظاهرات  فتلك  بعد؛  فيما 
قانون  ُيلغي  كان  الذي  املذكور،  القرار  اإلغاء  يف  املدنية 
حمّله  وُيحّل  1958م،  عام  منذ  النافذ  ال�سخ�سية  االأحوال 
كثري  اإلغاء  يعني  كان  ما  وهو  طائفة،  لكّل  الدينية  القوانني 
وكان  عقود.  عرب  العراقية  املراأة  نالتها  التي  احلقوق  من 
يف  كبري  تاأثري  القرار  هذا  اإلغاء  يف  املدنية  املنظمات  لنجاح 
املتعّلمة،  الو�سطى  الطبقة  عن  غابت  التي  بالذات  الثقة  منو 

2003م. عام  بعد  ت�سّكلت  التي  املدنية  املنظمات  وعن 
التظاهرات،  ع�سرات  بتنظيم  املنّظمات  هذه  قامت 
ومتّيزت  2010م،  عام  العربية  الثورات  اأحداث  بعد  اأغلبها 
مثل  وال�سعارات؛  املو�سوع  ب�سبابّية  التظاهرات  هذه  بع�س 
تلك  اأن  مع  2011م،  عام  �سباط  فرباير/   25 تظاهرات 
العراق  يف  ال�سيا�سي  النظام  خوف  مدى  ك�سفت  التظاهرات 
الوزراء  -رئي�س  املالكي  نوري  اإن  حتى  ال�سارع،  حتّرك  من 
اإ�سالحات  ُيحدث  باأن  اآنذاك  الكامريات  اأمام  تعّهد  ال�سابق- 
ك�سف  ذلك  بعد  االأحداث  واقع  لكن  يوم،  مئة  يف  جوهرية 
ف�سح  بل  ذاتها،  احلكومية  ال�سيا�سات  على  املالكي  اإ�سرار 
التحرير  اإىل م�سادرة املظاهرات يف �ساحة  اأّدت  التي  خططه 
)جمال�س  عنوان  حتت  ال�سارع  اإىل  اأن�ساره  نزول  بعد  ببغداد 
عدة  املالكي  اأن�سار  لتدّخل  وكان  الع�سائرية(.  االإ�سناد 
قيادة  حتت  املتظاهرين  مع  امل�سادمات  اأهمها:  تداعيات، 
مرور  مع  النهاية  يف  املظاهرات  وتال�سي  املدنية،  املنظمات 
عدد  اعتقال  من  حينها  احلكومية  القوات  تتواَن  ومل  االأيام. 
املهدي  هادي  ُقتل  كما  وتعذيبهم،  املدنيني  النا�سطني  من 
ظروٍف  يف  االحتجاجات-  تلك  يف  النا�سطني  اأبرز  -اأحد 
تظاهرات  وكانت  االآن.  اإىل  مالب�ساتها  عن  الك�سف  يتم  مل 
املتزايدة  باملطالب  اإيذانًا  2011م  عام  �سباط  فرباير/   25

ال�سعبية  اإ�سقاطه على غرار احلركات  النظام، ولي�س  باإ�سالح 
وم�سر  ليبيا  يف  الديكتاتورية  االأنظمة  اإ�سقاط  اإىل  اأّدت  التي 
العراقية  املدين  املجتمع  منظمات  �سعور  ولعّل  واليمن.  وتون�س 
الإ�سقاط  املوؤّكدة  والتداعيات  املمكنة  االأ�سرار  بفداحة 
بها  يتمّتع  التي  املقبولة  ال�سيا�سية  ال�سرعية  وكذلك  االأنظمة، 
اإ�سالح  يف  الرتكيز  اإىل  دعياها  العراق،  يف  ال�سيا�سي  النظام 
بداًل من  العراقية،  االأمة  الدولة ومتا�سك  بناء  واآليات  النظام 
م�سمون  وغري  التكلفة،  وكثري  التعقيد،  �سديد  بخياٍر  املطالبة 

النظام(. )اإ�سقاط  مثل  النتائج، 
املثقفني  بني  النخبوي  واخلطاب  ال�سيا�سي  الوعي  وتنامى 
لي�سفر  واالأكادمييني؛  املدين  املجتمع  ومنظمات  والنا�سطني 
املطالبة  التظاهرات  منها  اأخرى،  متعددة  تظاهرات  عن 
تلّقاها  التي  العلنية  التهديدات  بعد  التعبري  حرية  ب�سيانة 
له  جريء  مقال  عقب  عبداحل�سني  اأحمد  املعروف  ال�سحفي 
رئي�س  نائب  حماية  جهاز  اأيدي  على  عراقي  بنك  �سرقة  عن 
املنظمات  �سّجلت  كما  عبداملهدي.  عادل  اآنذاك  اجلمهورية 
اأوقدوها  التي  )ال�سموع(،  تظاهرات  يف  الفتًا  ح�سورًا  املدنية 
بعد  العبادي  عماد  ال�سحفي  اغتيال  حماولة  على  احتجاجًا 
تظاهرات  تلتها  ال�سلطة،  اأحزاب  �سد  له  علنية  ت�سريحات 
عقب  وبغداد  كرد�ستان  يف  النا�سطون  فيها  خرج  اأخرى 
انتقد  مقاٍل  بعد  عثمان  �سرد�ست  الكردي  ال�سحفي  اغتيال 

بارزاين. م�سعود  االإقليم  رئي�س  ب�سدة  فيه 

جذور الحركة االحتجاجية بعد عام 2003م
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العراقي  الرئي�س  متثال  اإ�سقاط  حلظة  كانت  اإذا 
من  التا�سع  يف  الفردو�س  �ساحة  يف  ح�سني  �سدام  ال�سابق 
الدولة  ع�سر  بنهاية  اإيذانًا  2003م  عام  ني�سان  اإبريل/ 
فاإن  املتعددة  للوطنية  الراف�س  الكال�سيكي  مبعناها  القومية 
2015م  عام  متوز  يوليو/   31 منذ  انطلقت  التي  االحتجاجات 
التوافقية  الدولة  م�سروع  اإليه  و�سل  الذي  االن�سداد  ك�سفت 
التوافقية  الدولة  مظاهر  واأبرز  العراق.  يف  املحا�س�ساتية 
وان�سياع  الق�ساء،  لدى  املركونة  الف�ساد  ملفات  حجم  هي: 
م�سروع  يف  امل�سّي  وعدم  ال�سيا�سية،  لالإرادة  الق�ساء  هذا 
وتعميق  والد�ستورية،  الت�سريعية  ومتطلباتها  الدولة  بناء 

العراق. يف  والديانات  والقوميات  الطوائف  اأتباع  بني  الهوة 

- ملفات الف�ساد:
�سمت  العراقيون  �ساهد  الف�ساد  مبلفات  يتعّلق  فيما 
 300 )نحو  دينار  مليار   500 نهب  على  والق�ساء  احلكومة 
احلكومية  امل�ساعدات  ق�سية  يف  اأمريكي(  دوالر  مليون 
للنازحني من املناطق التي دخلتها داع�س، وتداولت ال�سحافة 
الوثائق  ع�سرات  االجتماعي  التوا�سل  ومواقع  اال�ستق�سائية 
يف  املتهمني  اأن  كما  احلكومة.  يف  كبار  م�سوؤولني  تدين  التي 

من  باأكرث  ر�ساوى  �سملت  التي  الرو�سية،  االأ�سلحة  ف�سيحة 
وخارجه،  العراق  داخل  اأحرارًا  مازالوا  دوالر،  مليون   250
الطعام(  �سات  )خم�سّ �سرقة  يف  االأ�سا�سي  املّتهم  ومازال 
مهامه  ميار�س  املن�ساآت  حماية  قوة  من  جندي  األف  لع�سرين 

الربملان. يف  نائبًا 
الطائرات  �سراء  ملفات  بقيت  ذلك  كّل  غرار  وعلى 
للطريان،  بغداد  فالي  و�سركة  احلديدية،  واملدار�س  الكندية، 
وملفات  احلديد،  بربادة  املخلوط  وال�ساي  الكهرباء،  وعقود 
جنودهم،  وباعوا  ُرتبهم،  ا�سرتوا  الذين  الع�سكريني  القادة 
ق�ساء  ي�سونها  االإغالق،  حُمكمة  امللفات  هذه  كّل  بقيت 

وم�ساحلها. ال�سيا�سة  اأمزجة  يتبع  م�سّي�س 
تقودها  التي  ال�سيا�سية  املافيات  على  الف�ساد  يتوّقف  ال 
بل  فقط،  ال�سلطة  راأ�س  من  قريبة  �سخ�سيات  اأو  اأحزاب 
وتتمّثل  كافًة.  الدولة  دوائر  متار�سها  عامًة  ثقافًة  اأم�سى 
واملحاباة،  واملح�سوبية،  الر�سوة،  يف:  الف�ساد  مظاهر  اأبرز 
اأبرز  بينما  واالختال�س،  والتزوير،  واالبتزاز،  والو�ساطة، 
االأنظمة  وغياب  البريوقراطي،  التو�ّسع  هي:  الف�ساد  اأ�سباب 
املفاجئة،  االقت�سادية  والتحوالت  الرادعة،  الت�سريعية 
القانون،  وحكم  امل�ساءلة  مثل:  الدميقراطية؛  اآليات  و�سعف 

انسداد أفق الدولة العراقية

و�سديدة  مطلبيًة  واملدنيني  النا�سطني  تظاهرات  وكانت 
خرجت  التي  تلك  مثل  اأحيانًا،  والتاأثري  والو�سوح  التنظيم 
امتيازات  باإلغاء  وطالبت  2013م،  عام  اآب  اأغ�سط�س/   31 يف 
عن  واأ�سفرت  التقاعدية،  ورواتبهم  الربملان  ونّواب  امل�سوؤولني 

املتظاهرين. ملطالب  والت�سريعية  التنفيذية  اجلهات  ر�سوخ 
واحلوار  االحتجاجية  واحلركات  التظاهرات  هذه  كانت 
اأكادمييون  �سنعه  يف  �سارك  الذي  العام،  والراأي  النخبوي 
بعدما  الداخل  من  التغيري  لتجربة  عراقيًة  طريقًة  واإعالميون، 
فتاأثري  فقط؛  اخلارج  من  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  التغيري  كان 

دول اجلوار يف قرار االأحزاب املوالية، والتاأثري الدويل املتمّثل يف 
الواليات املتحدة االأمريكية من خالل وجودها املطّول يف العراق 
اأمام  طويلًة  مدًة  الباب  اأغلق  واقت�ساديًا،  وع�سكريًا  �سيا�سيًا 
اإن  القول:  وميكن  الداخل.  من  العراقيون  ين�سده  قد  تغيري  اأّي 
التظاهرات االحتجاجية التي �سهدها العراق خالل ُمدٍد متقّطعة 
تعبريًا عن  ب�سكل خا�ّس كانت  �سباط عام 2011م  منذ فرباير/ 
رغبة عراقية يف عدم التفريط يف احلرية التي نالها العراقيون، 
اأو النظام ال�سيا�سي باآلياته الد�ستورية العامة، وعدم اال�ست�سالم 
لل�سلطة واأحزابها التي اأعاقت طوياًل عملية بناء الدولة وتقّدمها.
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واالإعالم  العامة  احلريات  و�سعف  ال�سفافية،  ونق�س 

املدين)1(. املجتمع  ومنظمات 
�سمن  العراق  ت�سنيف  عن  الدولية  التقارير  تتوّقف  مل 
�سعوبًة  واالأكرث  �سفافيًة،  واالأقّل  ف�سادًا،  االأكرث  الدول  قائمة 
عام  منذ  العامل  يف  االقت�سادية  واالأعمال  اال�ستثمار  يف 
عام  ُن�سر  دويل  تقرير  ويذكر  الراهن.  الوقت  اإىل  2003م 
كربالء  يف  الدولة  موؤ�س�سات  مراجعي  من   %89 اأن  2011م 
بغداد  ويف  معامالتهم،  اأجل  من  الر�ساوى  دفع  اإىل  ي�سطرون 
وي�سري  املايل.  لالبتزاز  ال�سركات  من   %70 من  اأكرث  تعّر�س 
دفعوا )هديًة(  امل�سروعات  اأ�سحاب  من   %64 اأن  اإىل  التقرير 

العراق)2(. عقد حكومي يف  على  اأجل احل�سول  من 
اال�ستثمار  ميزانيات  خالل  من  الف�ساد  حجم  تلّم�س  وميكن 
2003م  عام  منذ  املتعاقبة  العراقية  احلكومات  �ستها  خ�سّ التي 
مليار   400 من  اأكرث  بلغت  التي  االحتجاجات،  تفّجر  حلظة  اإىل 
دوالر. ويذكر مظهر حممد �سالح -امل�ست�سار االقت�سادي لرئي�س 
الوزراء- اأن ما مّت تنفيذه من هذه امل�سروعات على اأر�س الواقع 
هو 20% فقط، واأن 90% من امل�سروعات التي مّت اإقرارها كانت من 

غري درا�سات جدوى اقت�سادية)3(.

- بناء الدولة:
عام  با�ستفتاء  املُقّر  الدائم،  العراقي  الد�ستور  اأحال 
ي�سّرع  مل  مة  منظِّ قوانني  اإىل  منه  مادة   54 من  اأكرث  2005م، 
الدورات  طوال  النواب  جمل�س  وان�سغل  االآن،  اإىل  اأغلبها 
ال�سيا�سي،  والعمل  ال�سيا�سية،  باملناكفات  املختلفة  الت�سريعية 

حتى  الدولة،  ببناء  املعنية  القوانني  باإقرار  اهتمامه  من  اأكرث 
مثار  اأ�سحت  قوانني  اإقرار  عن  يتواَن  مل  العراقي  الربملان  اإن 
العراق  ان�سمام  قانون  مثل:  العراقي؛  العام  الراأي  �سخرية 
وقانون  ال�سو�ساء،  منع  وقانون  الربي،  ال�سيد  اتفاقية  اإىل 
فيه  اأخفق  الذي  الوقت  يف  العامة،  االأمكنة  يف  التدخني  منع 
ب�سكل  املواطنني  حياة  مت�ّس  ت�سريعات  على  الت�سويت  يف 
ال�سيا�سي  امل�سار  تر�سم  التي  القوانني  �سمن  فمن  مبا�سر؛ 
الت�سويت  يف  االحتجاجات  انطالق  حلظة  اإىل  الربملان  اأخفق 
وقانون  االحتادية،  املحكمة  وقانون  االأحزاب،  قانون  على: 
وقانون  املعلومة،  اإىل  الو�سول  حق  وقانون  العام،  العفو 
االجتماعية  االأهمية  ذات  القوانني  و�سمن  التعبري،  حرية 
ال�سمان  قوانني  على:  الت�سويت  يف  النواب  جمل�س  اأخفق 
و�سمن  ال�سحي،  ال�سمان  وقانون  العمل،  وقانون  االجتماعي، 
النواب  جمل�س  ينجح  مل  االقت�سادية  االأهمية  ذات  القوانني 
االإ�سالح  وقانون  والغاز،  النفط  قانون  مترير  يف  االآن  اإىل 
العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  وقانون  االحتادي،  االقت�سادي 

االإفال�س. وقانون  العامة،  التوريدات  وقانون  واخلا�س، 
ويف الوقت ذاته، فاإن كثريًا من القوانني املقّرة اأ�ساًل مل يتم 
تفعيلها على اأر�س الواقع من خالل التعليمات احلكومية، واأهمها: 
قانون ال�سريبة اجلمركية عام 2010م، وقانون املناف�سة ومكافحة 
2010م،  عام  امل�ستهلك  حماية  وقانون  2010م،  عام  االحتكار 
تلّم�س  وميكن  2010م)4(.  عام  العراقية  املنتجات  حماية  وقانون 
العراقية من خالل  الدولة  بلغته  الذي  ال�سيا�سي  االن�سداد  حجم 
اأعداد القوانني التي مل ت�سّرع واأهميتها، اأو اأعداد القوانني التي مل 

يتم تفعيلها )حتت �سغوط �سيا�سية اأي�سًا(.

- دولة املحا�س�سة:
2003م  عام  قبل  ال�سيا�سي  للنظام  االأبرز  االنتقاد  كان 
واجتاهه  ال�سني،  واملذهب  العربية،  القومية  على  انغالقه  هو 
اال�سرتاكي  العربي  البعث  حزب  يد  على  احلكم  يف  االأحادي 
ال�سيا�سية  الرتتيبات  واأقيمت  مناف�سة.  اأحزاب  وجود  دون  من 
فُفتحت  االإ�سكاليات،  هذه  لتاليف  �سدام  نظام  �سقوط  بعد 
االإ�سرار  وكان  االأحزاب،  لتاأ�سي�س  م�ساريعها  على  االأبواب 
)القومية،  االإثنيات  خمتلف  اإ�سراك  على  كبريًا  االأمريكي 
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ارتبط ت�سّكل الطبقة الو�سطى يف العراق يف العقود االأخرية 
اقت�سادي  بدخل  املتمّتعة  املجتمع  من  املتمّدنة  الفئات  بتلك 
تعتمد  الطبقة  اأن هذه  تعليمي عاٍل، خ�سو�سًا  م�ستقّر، وم�ستوى 
�سكل  على  عنها  م�ستقلًة  كانت  بعدما  احلكومية  املرتبات  على 
يتم حمقهما على  اأن  قبل  املدن(،  اأو )جتار  االأرا�سي(  )مالك 
يد النظام اجلمهوري بعد انقالبه على النظام امللكي يف العراق 
عام 1958م. وقد ارتفع عدد م�ستلمي الرواتب من الدولة )عدا 
اإىل  2003م  مليون موظف عام  ن�سف  نحو  االأمنية( من  القوى 
ي�سّكل  عدد  وهو  2010م،  عام  موظف  ماليني  ثالثة  من  اأكرث 
45% من اإجمايل القوى العاملة يف البالد، وتبلغ اأعداد املوظفني 
موظف،  األف  وخم�سمئة  ماليني  اأربعة  نحو  اليوم  احلكوميني 

ُي�ساف اإليهم مليون ون�سف املليون من املتقاعدين)6(.

عام  تقريبًا  القاع  تالم�س  كانت  التي  الدخل،  معدالت  اأما 
العقوبات  ا�ستمرار  بفعل  فقط؛  دوالرًا   440 بنحو  2003م 
فقد  الكويت،  دولة  �سدام  نظام  غزو  عقب  املفرو�سة  الدولية 
الذي  الوقت  ويف  2014م.  عام  دوالرًا   6766 نحو  تبلغ  باتت 
واحدًا  اأمريكيًا  دوالرًا  ي�ساوي  عراقيًا  دينارًا   2390 فيه  كان 
دينارات   1210 ليكون  2015م  عام  االأمر  تغرّي  2003م  عام 

واحدًا. اأمريكيًا  دوالرًا  ت�ساوي  عراقية 
املوجودة  ال�سيارات  اإىل عدد  االإ�سارة  اأي�سًا  املفيد  ولعّل من 
اأعداد  ارتفعت  اإذ  الرفاهية؛  على  موؤ�سرًا  بو�سفها  العراق  يف 
اإىل  2003م  عام  �سيارة  مليون  ن�سف  من  اأقّل  من  ال�سيارات 
البطالة  4.515.041 �سيارة نهاية عام 2013م)7(. وانخف�ست 
من نحو 30% عام 2003م اإىل اأقّل من 12% عام 2013م؛ بفعل 

الطبقة الوسطى الجديدة في العراق

ب�)نظام  وُعرف ذلك  الدولة،  اإدارة  والدينية( يف  والطائفية، 
املحا�س�سة(. اأو  املكّونات، 

ومنذ احلكومة املوؤقتة التي توّلت احلكم عام 2005م احتفظ 
ال�سيعة  العرب  اأدار  بينما  اجلمهورية،  رئا�سة  مبن�سب  االأكراد 
الربملان،  رئا�سة  ال�سنة  العرب  وتوىّل  الوزراء،  رئا�سة  من�سب 
التنفيذية  الثالثة الكربى بقية املنا�سب  وتقا�سمت هذه املكّونات 
عاّمون(  ومديرون  ووكالء،  و�سفراء،  هيئات،  وروؤ�ساء  )وزراء، 

وفقًا للتوافقات ال�سيا�سية واحلجم ال�سكاين.
مل  ال�سيا�سية  وال�سراكة  املنا�سب  توزيع  اأن  يخفى  وال 
نظام  اإىل  املنتمية  غري  الوطنية  العلمانية  الفئة  يت�سّمنا 
على  ال�سيا�سية  االإثنية  املكّونات  ممّثلو  حر�س  اإذ  املكّونات؛ 
الطائفية  حلدود  عابر  جديد  مكّون  اأّي  اأمام  الباب  اإغالق 
اإىل  املطاف  نهاية  يف  اأّدت  توافقات  خالل  من  والقومية 
مكّون  كّل  فاحتفظ  الدولة؛  بناء  اأمام  االأفق  ان�سداد 
�سيا�سي  تفاهم  �سمن  االآخر  املكّون  �سد  وملفاته  مبالحظاته 
والنا�سط  الباحث  �سّماه  ما  الو�سع  هذا  واأنتج  معلن،  غري 

الثقافية  للتنمية  م�سارات  موؤ�س�سة  -رئي�س  �سلوم  �سعد  املدين 
الدولة()5(،  الم�سروع  اأو  الالدولة،  )م�سروع  واالإعالمية- 
الدولة  مفاهيم:  العراق  يف  ال�سيا�سيون  القادة  اختزل  وبذلك 
جمرد  يف  والدميقراطية،  والتعّددية،  واالأمة،  الع�سرية، 
اإىل  وحتويلها  املفاهيم،  عمق  يف  اخلو�س  دون  من  اآليات 

2003م. عام  بعد  العراقي  الواقع  يف  مماَر�سٍة  وثقافٍة  �سلوٍك 
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التح�ّسن العام يف االقت�ساد العراقي، على الرغم من ارتفاعها 
االأرا�سي  من  كبرية  اأجزاء  �سقوط  بعد   %28 من  اأكرث  اإىل 
وبح�سب  2014م.  عام  منت�سف  داع�س  تنظيم  يد  يف  العراقية 
تقرير وزارة التخطيط، فاإن عام 1990م �سهد ت�سنيف %27.5 
اأن  من ال�سكان فقراء يقّل دخلهم اليومي عن دوالر واحد، قبل 

ينخف�س الرقم فيما بعد اإىل 11.5% عام 2011م)8(.
املتعّلقة  االأرقام  بع�س  اإىل  االإ�سارة  اأي�سًا  وميكن 
الهاتف  خدمة  يف  امل�سرتكني  عدد  ارتفع  اإذ  باخلدمات؛ 
اأكرث  اإىل  2005م  نحو خم�سة ماليني م�سرتك عام  النقال من 
يرتفع  اأن  قبل  2010م)9(،  عام  بحلول  م�سرتك  مليون   15 من 
من   %76.3 يعادل  )مبا  م�سرتك  مليون   29 اإىل  اأخرى  مرًة 
 %61.2 امتلك  اإذ  2014م)10(؛  عام  نهاية  بحلول  ال�سكان( 
2009م مقابل  15 و25 عامًا هاتفًا نقااًل عام  من ال�سباب بني 

2003م)11(. قبل عام  املئة  �سفر يف 
عام  العراق  يف  املعي�سية  االأحوال  م�سح  نتائج  واأظهرت 
اأن  2011م،  عام  العراق  معرفة  �سبكة  م�سح  ونتائج  2004م، 
اإىل   5 من  ارتفعت  االآلية  احلوا�سب  متتلك  التي  االأ�سر  ن�سبة 
ال�ستااليت  ت�ستخدم  التي  االأ�سر  ن�سبة  ارتفعت  كما   ،%17.2
اأي�سًا  وارتفعت  ذاتها)12(،  املدة  خالل   %96.1 اإىل   %40 من 

4500 م�سرتك فقط  ن�سبة امل�سرتكني يف خدمات االإنرتنت من 
عام  ني�سان  اإبريل/  يف  م�سرتك  األف   261 اإىل  2003م  عام 
 100 لكّل  فردًا   14 )مبعّدل  م�سرتك  األف  و546  2007م)13(، 

2014م)14(. عام  نهاية  بحلول  ال�سكان(  من  فرد 
االآنفة  واالإح�سائيات  االأرقام  اإىل  فاح�سة  نظرة  وتظهر 
العراقية  الو�سطى  الطبقة  �سهدته  الذي  الكبري  التو�ّسع  الذكر 
والتثاقف  التوا�سل  وم�ستويات  االقت�سادي،  الدخل  حيث  من 
من   %70 من  اأكرث  اأن  احل�سبان  يف  اأخذنا  واإذا  العامل.  مع 
فاإن  عامًا  و35   18 بني  ال�سباب  فئة  من  هم  العراق  �سكان 
عامًا   12 من  اأكرث  فم�سّي  للتاأمل؛  كبريًة  مدعاًة  �سيكون  ذلك 
العراق  �سكان  اأغلبية  اأن  يعني  ح�سني  �سدام  نظام  تغيري  على 
لديهم  يت�سّكل  مل  اأو  وتبعاته،  الديكتاتوري  النظام  يعي�سوا  مل 
بال�سرورة  معنيني  لي�سوا  وهم  النظام،  هذا  مبعنى  الوعي 
تاريخ  يف  وجدت  التي  الكردية  ال�سنية  ال�سيعية  بال�سراعات 
وخلقت  لها.  اأ�سا�سيًا  حا�سنًا  العراقي  ال�سيا�سي  ال�سراع 
املعا�سر،  العراق  وتاريخ  والطائفية،  ال�سيا�سة  فهم  الفجوة يف 
الو�سطى  الطبقة  وثقافة  العامل،  مع  التوا�سل  وم�ستوى 
املعا�سرة  احلياة  نحو  تطّلعه  يف  متمّيزًا  جياًل  احلديثة، 

الدميقراطية. املدنية  العلمانية  وحا�سنتها 

بداأت الدعوة اإىل التظاهرات ب�سكل عفوي يف اأحد اأق�سية 
من  البالد  حمافظات  بقية  يف  انت�سرت  ثم  الب�سرة،  حمافظة 
اله�سيم،  يف  النار  انت�سار  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خالل 
اأ�سهر  يف  الكهربائي  التيار  قّلة  من  الكبري  بالتذّمر  مدعومًة 
التي  الف�ساد  مللفات  املرتاكمة  والق�س�س  الالهبة،  ال�سيف 
معًطى  التظاهرات  هذه  و�سّكلت  العدالة.  اإىل  طريقها  �سّلت 
الإ�سالح  ا�ستثنائيًة  وفر�سًة  واملنطقة،  العراق  يف  جديدًا 
بناء  عن  ت�سفر  مل  تقاليد  على  تكّل�س  الذي  ال�سيا�سي  النظام 
اأمة موّحدة. ومتّيزت هذه التظاهرات ب�سماٍت  اأو  دولة ر�سيدة 
قادها  اإذ  ال�سيعية؛  املناطق  من  انطالقها  منها  كثرية، 

�سيعية،  جذور  من  العلمانيني  املثقفني  من  نخبة  بغداد  يف 
املدين  النا�سط  عواد؛  �ستار  قال  -كما  يك�سف  ذلك  ولعّل 
»مدى  ببغداد-  امل�ستن�سرية  اجلامعة  يف  الفل�سفة  واأ�ستاذ 
حكٍم  جّراء  من  العراق  يف  ال�سيعة  به  ي�سعر  الذي  احليف 
احلياة،  مقّومات  اأب�سط  لهم  يقّدم  مل  لكنه  عليهم،  حم�سوب 
االإعالمي  وي�سري  والكهرباء«)15(.  واملاء،  االأمن،  ومنها: 
اإىل  ال�سدد  هذا  يف  �سمد  حم�سن  �سعدون  املدين  والنا�سط 
بفعل  ال�سيا�سية؛  الطبقة  وانك�ساف  الف�ساد،  »ا�ستمرار  اأن 
وكذلك  للبالد،  املتدهورة  واالأمنية  االقت�سادية  االأو�ساع 
وانت�سار  التظاهرات،  تنظيم  على  وقدرته  املجتمع  ُن�سج 

حركة االحتجاج بعد 31 يوليو عام 2015م
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انطالق  يف  مهمة  عوامل  تعّد  بينهم،  االجتماعي  التوا�سل 
وا�ستمراريتها«)16(. التظاهرات 

يف  هم  فيها  فامل�ساركون  جياع؛  ثورة  التظاهرات  تكن  مل 
والطالب،  املوظفني،  املتعّلمة من  الو�سطى  الطبقة  االأغلب من 
املدين،  املجتمع  منظمات  يف  والنا�سطني  واالأكادمييني، 
منقطع  وعيًا  املتظاهرون  واأبدى  واملثقفني.  واالإعالميني، 
االنفعال  عليها  يغلب  التي  بالتظاهرات  -قيا�سًا  النظري 
وطريقة  التظاهرات،  من  الهدف  حيال  اجلمعي-  والهياج 
الظهور فيها؛ فلم تخرج اأّي تظاهرة يف حمافظات العراق عن 
اخلدمات.  وتاأمني  الف�ساد،  مكافحة  هما:  رئي�سني،  عنوانني 
النظام  )اإ�سالح  الفتة  حتت  دائمًا  العنوانان  هذان  وياأتي 
هذه  واحل�سور  ال�سعارات  تتجاوز  مل  اإذ  الد�ستور(؛  و�سرعية 
تعديل  اأو  النظام،  باإ�سقاط  املطالبة  اإىل  تتعّداها  اأو  الالفتة، 

مبكرة. انتخابات  اإجراء  اأو  الد�ستور، 

باأنهم متعّلمون، ومن خّريجي  ومتّيز املتظاهرون يف االأغلب 
والتفكيك  بالنقد  العلوم  هذه  ان�سغال  اإن  اإذ  االإن�سانية؛  العلوم 
الكربى،  االإن�سانية  الهموم  مع  التعامل  يف  اأكرب  قابليًة  يعطيهم 
خريجو  كان  وبذلك  والتغيري.  باالإ�سالح  واملطالبة  ونقدها، 
العربية واالجتماع واالأنرثوبولوجيا والقانون من  واللغة  الفل�سفة 

اأبرز احلا�سرين يف التجمعات االحتجاجية.
 15 بني  اأعمارهم  تراوح  �سبابًا  املتظاهرين  اأغلبية  وكان 
اأغلبية عدد �سكان العراق  التي ت�سّكل  و35 �سنة، وهي االأعمار 
وا�سحًة  �سورًة  تكّون  مل  االأعمار  هذه  اأن  خافيًا  ولي�س  حاليًا، 
ال�سرورة  جتد  ال  اأنها  كما  ال�سابق،  الديكتاتوري  النظام  عن 

ذوو  اإ�سالميون  �سيا�سيون  يتوىّل  اأن  يف  اآباوؤهم  يجدها  التي 
اجليل  لهذا  فلي�س  البالد؛  اإدارة  مهمة  عريق  ن�سايل  تاريخ 
عنهم  اختلفوا  الذين  االآباء  بجيل  عاطفي  اأو  فكري  ارتباط 
التظاهرات  كانت  وبذلك  التاريخية.  ال�سيا�سية  جتربتهم  يف 
تتمّكن  مل  اإذ  بالذات؛  الثقة  الو�سطى  الطبقة  ا�ستعادة  نتيجة 
والعمل  الثقة  اإعادة  من  الت�سعينيات  منذ  الطبقة  هذه 
وق�سوة  واحلروب  احل�سار  بفعل  انهيارها  ب�سبب  اجلمعي؛ 
واالنفتاح  وال�سيا�سي  االقت�سادي  فاال�ستقرار  الظروف؛ 
الو�سطى،  الطبقة  اإىل  احلياة  تعيد  التي  االأمور  هي  واحلرية 

2003م. بعد عام  اإال  ن�سبيًا  ن  ُتوؤمَّ التي مل  ال�سروط  وهي 
ب�سكل  اإال  يجِر  مل  جماعي  اّتفاق  عرب  املتظاهرون  واأجمع 
اأن  على  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سفحات  على  عفوي 
�سعارات  رفع  على عدم  اّتفقوا  كما  مطلبيًة،  التظاهرات  تكون 
املتظاهرين  وحتميل  العراق،  راية  �سوى  راية  اأّي  اأو  طائفية، 
م�سوؤولية  االإ�سالميون(  عليها  يغلب  )التي  احلاكمة  الطبقة 
هذه  جعل  ما  وهو  الف�ساد،  وتف�ّسي  اخلدمات  يف  التدهور 
هذه  قيادة  و�سّكلت  علمانية.  مدنية  �سبغة  ذات  التظاهرات 
وكذلك  الليرباليني،  العلمانيني  ال�سباب  من  فئات  التظاهرات 
الطبقة  من  امل�ساركني  اأغلبية  اأن  مع  الي�ساريني،  من  ثّلة 

واالإ�سالميني. العلمانيني  بني  بال�سراع  املعنية  غري  الو�سطى 

�سوى حركة  لي�ست  تظاهراتهم  اأن  على  املتظاهرون  واأ�سّر 
وا�سحة  قيادة  ت�سكيل  بذلك  راف�سني  جماهريي،  احتجاج 
اأن  اأو احلوار مع احلكومة، مع  االإعالم  اإىل  للتحدث  ومفّو�سة 
عدم وجود قيادة وا�سحة وحمّددة ال يعني عدم وجود فاعلني 
معروفون  اأ�سخا�س  فهم  االحتجاجات؛  حركة  يف  موؤّثرين 
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املتمّثلة  النجف،  العليا يف  ال�سيعية  املرجعية  مل يكن موقف 
اجلماهري  تطّلعات  خالف  على  ال�سي�ستاين،  علي  ال�سيد  يف 
املرجعية  كانت  فقد  احلاكمة؛  ال�سيا�سية  الطبقة  �سد  املحتجة 
على  والعمل  الف�ساد،  مكافحة  �سرورة  �سنوات  منذ  توؤّكد 
جتّنب  �سرورة  دائمًا  توؤّكد  كانت  كما  للنا�س،  اخلدمات  توفري 
املرجعية  رف�ست  لذلك  الطائفية؛  ال�سراعات  يف  االنخراط 
تقليد  وهو  ال�سيا�سيني،  ا�ستقبال  اأعوام  اأربعة  نحو  منذ  الدينية 
درج عليه ال�سيا�سيون ال�سيعة لك�سب مزيٍد من ال�سرعية والدعم 
خطب  عرب  املتكّررة  الدينية  املرجعية  ت�سريحات  لكن  لعملهم. 
يكونا  مل  ال�سيا�سيني،  من  دعمها  ال�سمني  و�سحبها  اجلمعة، 
ال�سي�ستاين  وا�ستغّل  وقادتها.  احلكومة  م�سار  لت�سحيح  كافيني 
لها،  الت�سدي  من  فحّذر  االحتجاجات،  موجة  انطالق  بذكاء 
بكلمات  املتظاهرين  وكّرر مطالب  املحتجني،  اأو جتاهل مطالب 
االأموال  وا�سرتجاع  الف�ساد،  روؤو�س  حماكمة  اإىل  تدعو  وا�سحة 
�سمن  كانت  التي  الق�سائية  املوؤ�س�سة  واإ�سالح  املنهوبة،  العامة 

اأهم مطالب املتظاهرين)19(.
مع  وفاق  على  العراق  يف  ال�سي�ستاين  موقف  يكن  ومل 
االإعالم  و�سائل  بع�س  عنه  عرّبت  الذي  االإيراين  املوقف 
القوى  الر�سمية هناك، كما مل يكن متوافقًا مع ما عرّبت عنه 

واملقروءة  امل�سموعة  كلمتهم  اإىل  وي�ستندون  وال�سفة،  باال�سم 
جمهور  يف  للتاأثري  االجتماعي  التوا�سل  و�سفحات  االإعالم  يف 

واملتعّلمني. ال�سباب  من  عري�س 
من  انطالقها  من  الرغم  -على  التظاهرات  يف  و�ساركت 
الديني  االنتماء  حيث  من  خمتلفة  فئات  �سيعية-  مناطق 
�سعارات  رفعها  وعدم  مطلبّيتها  اإليها  �سّدهم  واملذهبي، 
يف  واالأ�ستاذ  -الكاتب  ح�سن  عبداخلالق  وي�سري  طائفية. 
الفارقة  »العالمة  اأن  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  بغداد-  جامعة 
مكّونات  متثيلها  م�ستوى  هي  العراق  يف  االأخرية  للتظاهرات 

والت�سهري  التخوين  لغة  ا�ستخدمت  التي  ال�سيعية  االإ�سالمية 
حلزب  العام  -االأمني  املالكي  فنوري  التظاهرات؛  وجه  يف 
اجلمهورية،  لرئي�س  ال�سابق  والنائب  االإ�سالمية،  الدعوة 
حوارات  عدة  يف  وقتها  اأ�سار  ال�سابق-  الوزراء  ورئي�س 
اأن  اإىل  اجلمهورية،  رئي�س  نائب  من�سب  ي�سغل  وكان  تلفازية، 
االإ�سالميني«،  من  احلكم  اأخذ  تريد  علمانية  فئة  »املتظاهرين 
االإ�سالمي  االأعلى  املجل�س  -رئي�س  احلكيم  عمار  اأ�سار  كما 
يف  تاأتي  »التظاهرات  اأن  اإىل  م�سابهة  حوارات  يف  العراقي- 
النفاذ  وحماولته  العراق،  يف  النظام  �سد  داع�س  حرب  �سياق 

بغداد«. العا�سمة  عمق  اإىل 
مناه�سة  يف  االإ�سالمية  ال�سيا�سية  االأحزاب  و�ساعد 
التظاهرات  هذه  بهما  متّيزت  اأمران  ال�سعبية  االحتجاجات 
االأبرز  ال�سعار  اأولهما  البالد:  حمافظات  معظم  عّمت  التي 
اأي  احلرامية(؛  باكونة  الدين  )با�سم  التظاهرات  يف 
اأحزاب  اإىل  اإ�سارة  يف  الل�سو�س(،  �سرقنا  الدين  )با�سم 
مل�سكلتي  حّل  و�سع  من  تتمّكن  مل  التي  ال�سيا�سي  االإ�سالم 
وثانيهما:  البالد،  حكم  من  عامًا   12 بعد  واخلدمات  الف�ساد 
ال�سيا�سية،  الرموز  م�ّست  التي  والالذعة  ال�ساخرة  ال�سعارات 

احلكيم. وعمار  املالكي  نوري  �سخ�سيتي  خ�سو�سًا 

خمتلف  متثيلها  عن  ف�ساًل  وطائفيًا،  دينيًا  العراقي  ال�سعب 
واملحامني،  والطالب،  االأ�ساتذة،  مثل:  االجتماعية؛  طبقاته 
اأبدتهما  اللذين  والتعاطف  االأمل  اأن  كما  وغريهم«)17(. 
التظاهرات  مع  وخارجه  العراق  داخل  الدينية  االأقليات 
مارلني  واأ�سارت  املراقبني،  اأعني  عن  يخفيا  مل  ومطالبها 
تطّلعها  اإىل  الف�سائية-  احلرة  قناة  يف  -االإعالمية  اأوي�سا 
لنهاية  بدايًة  ومطالبها  التظاهرات  هذه  تكون  اأن  اإىل 
)ال�سيعية،  الكربى  القبائل  ب�سراع  �ساعت  التي  معاناتهم 

والكردية()18(. وال�سنية، 

مواقف المرجعية واألحزاب والحكومة
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نتائج  اأوىل  من  ال�سيعي  ال�سيعي-  االنق�سام  كان  وبذلك 
يذّكر  االأول  خمتلفني:  اجتاهني  عن  عرّبت  التي  التظاهرات 
ال�سيا�سية  الطبقة  زوال  وخطر  املحدقة،  الطائفية  باملخاطر 
ويتمّثل  وداع�س،  البعث  حزب  �سوى  بديل  لها  لي�س  التي 
ال�سيعية  ال�سيا�سي  االإ�سالم  اأحزاب  اأغلب  يف  االجتاه  هذا 
دولة  اإىل  فيدعو  الثاين،  االجتاه  اأما  اإيران.  تدعمها  التي 
املحا�س�سة  فيها  وتنتهي  مهنية،  كفاءات  تقودها  مدنية 
يف  املتظاهرين  يف  االجتاه  هذا  ويتمّثل  واحلزبية،  الطائفية 
مرجعية  اإىل  اإ�سافًة  واملحافظات،  ببغداد  االحتجاج  �ساحات 

النجف. يف  العليا  ال�سي�ستاين 

لي�ست الدعوة اإىل الدولة املدنية بجديدة على ال�سي�ستاين؛ 
اإيران؛  يف  املعروفة  الفقيه  والية  بنظرية  يوؤمن  ال  فهو 
يف  االأ�سا�س  هي  ال�سعب  واإرادة  لل�سعب،  عنده  فال�سرعية 
ال�سي�ستاين  يفّكر  وال  الدولة)20(.  وا�ستمرار  احلكومة،  ت�سكيل 
ويتحدث  ال�سعب،  يحّددها  التي  تلك  غري  م�سروعية  اأّي  يف 

حتى  دينية،  حكومة  وجود  رف�سه  عن  فيه  لب�س  ال  بو�سوح 
اأكانت  �سواء  البالد،  لهوية  م�سبق  ا�سرتاط  اأّي  عار�س  اإنه 
جاعاًل  ال�سيا�سي،  تكوينها  و�سكل  اإ�سالمية،  اأم  عربية  هوية 
ومذاهبه  قومياته  بجميع  ال�سعب  �سالحيات  �سمن  ذلك 
ال�سي�ستاين  ويوؤّكد  ومبا�سرة)21(.  حرة  انتخابات  خالل  من 
على  كبريًا  ت�سميمًا  مبديًا  الدولة،  م�سروعية  تر�سيخ  دائمًا 
بناء  يف  روؤيته  ويلّخ�س  ودميومتها،  ا�ستقرارها  �سبل  توفري 
بالنزاهة،  وتّت�سم  بالكفاءة،  تتمّتع  حكومة  اإن�ساء  يف:  الدولة 
والعرقية،  والطائفية  احلزبية  م�ساحلها  عن  وتتغا�سى 
وتكافح  وطنية،  عقيدة  وفق  االأمنية  الق�سايا  وتعالج 
وتعمل  اخلدمات،  وتوّفر  الق�ساء،  مركزية  وحتّقق  الف�ساد، 
واقت�ساديًا،  واأمنيًا  �سيا�سيًا  البالد  �سيادة  ا�ستعادة  على 

اجلوار)22(. دول  مع  العالقات  اأف�سل  واإقامة 

ال�سعبية،  االحتجاجات  وطاأة  حتت  احلكومة  موقف  اأما 
حيدر  الوزراء  رئي�س  دعت  التي  الدينية  املرجعية  و�سغط 
الذين  للفا�سدين  حديد(  من  )بيٍد  الت�سدي  اإىل  العبادي 
من  حزمتني  تبّني  فكان  االإ�سالحات،  وجه  يف  يقفون 
وال�سرفية،  الزائدة  املنا�سب  اإلغاء  �سملتا:  االإ�سالحات، 
رواتب  وتقليل  املت�سابه،  االخت�سا�س  ذات  الوزارات  ودمج 
موظفي  رواتب  وتعديل  وحماياتهم،  �ساتهم  وخم�سّ امل�سوؤولني 
كما  الطموحة،  االإ�سالحية  االإجراءات  من  وغريها  الدولة، 
ومديرًا  وكياًل   123 باإعفاء  ّوليًة  اأ قائمًة  الوزراء  رئي�س  تبّنى 

املختلفة. الدولة  وزارات  يف  عامًا 
العبادي  اأطلقها  التي  االإ�سالحات  حزمة  فاإن  ذلك،  ومع 

اأق�سام: ثالثة  اإىل  القانوين  الو�سع  حيث  من  تنق�سم 
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من�سب  اإلغاء  مثل  د�ستوري،  تعديل  اإىل  يحتاج  االأول:   -

نهائيًا. اجلمهورية  رئي�س  نائب 
فقرات  اأغلب  مثل  قانوين،  تعديل  اإىل  يحتاج  الثاين:   -

الوزارات. دمج  ت�سمل  التي  االإ�سالح 
العامة  االأمانة  ت�سدرها  تعليمات  اإىل  يحتاج  الثالث:   -
�سات  ملجل�س الوزراء؛ مثل تلك االإ�سالحات التي تخ�ّس خم�سّ

و�سياراتهم. وحماياتهم،  رواتبهم(،  )ال  امل�سوؤولني 
يف  االإجماع  ي�سبه  مبا  حظيت  االإ�سالحات  حزمة  اأن  ومع 
تواطوؤ  عن  حتدثوا  التظاهرات  قادة  اأن  اإال  النواب  جمل�س 
االإ�سالحات من  تنفيذ  الوزراء يف  رئي�س  توريط  �سيا�سي جتاه 
�سرعية  اإىل  فقط  م�ستندًا  د�ستورية،  اأو  قانونية  �سرعية  دون 
عواد  �ستار  وحتدث  املرجعية.  ودعم  الغا�سب،  ال�سارع 
والنا�سط  ببغداد،  امل�ستن�سرية  اجلامعة  يف  الفل�سفة  -اأ�ستاذ 
املدين- عن ذلك، فقال: »ال توؤمن االأحزاب ال�سيا�سية اإطالقًا 
حتى  الدولة،  يف  الف�ساد  منظومة  من  جزء  الأنها  اإ�سالح؛  باأّي 
وقوف  هو  االإ�سالحات  جانب  اإىل  االأحزاب  هذه  وقوف  اإن 
تقلي�س  اأو  تعديل،  اأّي  الكوالي�س  يف  يرف�سون  لكنهم  �سكلي، 

ال�سعب«)23(. مل�سلحة  المتيازاتهم 
)الذي  ال�سعبي  احل�سد  قادة  ظهر  الراأي  لهذا  وتاأييدًا 
لقتال  لتطوعهم  ال�سيعية  ال�سعبية  االأو�ساط  باحرتام  يحظى 
مدحت  القا�سي  الق�سائية  ال�سلطة  رئي�س  جانب  اإىل  داع�س( 
ذلك  فعن  واملحتجني؛  للن�سطاء  �سدمًة  �سّكل  ما  وهو  املحمود، 
�سمد  حم�سن  �سعدون  املدين  والنا�سط  االإعالمي  يتحدث 
القانونية  غري  الطرائق  خمتلف  ال�سيا�سيون  »ا�ستخدم  قائاًل: 
فهّددوا  ومطالبهم؛  املتظاهرين  ملواجهة  االإن�سانية  وغري 
املّتجهة  النا�س  عواطف  وا�ستغّلوا  واختطفوهم،  الن�سطاء 
مع  الوقوف  اإىل  احل�سد  قادة  فدفعوا  ال�سعبي،  احل�سد  نحو 

بالف�ساد«)24(. املتهم  الق�ساء 
-رئي�س جمل�س  املحمود  القا�سي مدحت  املتظاهرون  ويّتهم 
الق�ساء االأعلى- مب�سوؤولية كبرية يف جماراة ال�سلطة التنفيذية، 
الدعوات  من  الرغم  وعلى  الد�ستور.  تف�سرياته  يف  خ�سو�سًا 
الق�سائية  ال�سلطة  فعل  رّد  اأن  اإال  الق�ساء(  ل�)اإ�سالح  امللحة 
رئي�سهم  اإىل  الق�ساة  تقّدم  اإذ  لالآمال؛  خمّيبًا  كان  ذلك  حيال 

مبا ي�سبه )البيعة( من اأجل البقاء يف من�سبه �سنوات اأخرى.

اجلمهور  مطالب  مع  الق�سائية  ال�سلطة  ان�سجام  عدم  اإن 
مقاومة  �سور  من  واحدة  �سورة  �سوى  لي�س  باالإ�سالح 
املنظومة  ان�سجام  عدم  اإن  القول:  وميكن  بالتغيري،  املطالب 
اأن  اإىل  يوؤدي  رمبا  االإ�سالحات  حملة  مع  الدولة  يف  ال�سيا�سية 
املقالني،  والوزراء  الرئي�س،  )نواب  مثل:  املت�سّررون؛  ينربي 
التقّدم  اإىل  وغريهم(،  امللغاة،  والنواحي  االأق�سية  وجمال�س 
ليتبنّي  االحتادية  املحكمة  اأو  االإدارية  املحاكم  اإىل  ب�سكاوى 
اأن ما جرى كان غري قانوين وغري د�ستوري، وهو ما  حينذاك 

ورق. على  اإىل حرب  االإ�سالحات  �سيحول 
حيال  الت�ساوؤم  من  كبريًا  قدرًا  اأي�سًا  الن�سطاء  ويظهر 
اإذ  االإ�سالحات؛  التظاهرات/  عنها  اأ�سفرت  التي  النتائج 
اإىل  ح�سن  عبداخلالق  املدين  والنا�سط  االأكادميي  ي�سري 
اإىل  ملمو�س  �سيء  اأّي  عن  ت�سفر  مل  العبادي  »اإ�سالحات  اأن 
مثل:  منا�سبهم؛  ُتلغى  اأن  املقّرر  من  كان  الذين  فمازال  االآن؛ 
رواتبهم  يت�سّلمون  الوكالء،  وبع�س  اجلمهورية،  رئي�س  نواب 
اإقالة  تتم  ومل  تتغرّي،  مل  الربملانيني  ورواتب  اعتيادي،  ب�سكل 
لكن  ف�ساد«)25(.  ملف  اأّي  يفّعل  ومل  الق�سائية،  ال�سلطة  رئي�س 
االإ�سالح؛  طريق  يف  مهمة  خطوات  اإىل  اأي�سًا  ي�سري  الواقع 
يف  املحتجني  �سعارات  وقع  حتت  النواب  جمل�س  ا�سطّر  اإذ 
منذ  املوؤّجل  االأحزاب  قانون  اإقرار  اإىل  التظاهر  �ساحات 
الذي  العمل  قانون  على  الربملان  �سّوت  كما  طويلة،  �سنوات 

املجتمع. من  وا�سعة  ل�سرائح  املعي�سية  احلياة  مي�ّس 
اإغالق  �سوى  عنها  ُيعرف  مل  التي  النزاهة،  هيئة  اأما 
مبحاكمة  قرارات  موؤخرًا  اأ�سدرت  فقد  وت�سويفها،  امللفات 
واأمني  وزارات،  ووكالء  وزراء،  بينهم  كبريًا،  م�سوؤواًل   26
يكن  مل  اأمر  وهو  عاّمون،  ومديرون  ال�سابق،  العا�سمة 
والباحث  االأكادميي  وي�سري  االحتجاجات.  بدء  قبل  متخّياًل 
يف  امل�ساركة  »الكفاءات  اأن  اإىل  متفائلٍة  بنربٍة  قا�سم  اأحمد 
فالقانونيون  قطاعيًا؛  التن�سيقات  جتري  بداأت  التظاهرات 
واالأ�ساتذة  موؤ�س�ساتهم،  يف  لالإ�سالح  ورقتهم  قّدموا 
اجلامعات  يف  االإ�سالحي  برناجمهم  اأي�سًا  قّدموا  اجلامعيون 
ال�سارع  �سغط  بفعل  موؤّثرين  وباتوا  العايل،  التعليم  ووزارة 

االإ�سالحات«)26(. يف  امل�سّي  على  واالإ�سرار 
التي  التظاهرات  اإن  القول:  ميكن  التظاهرات  نتائج  ومن 



14

www.kfcris.comالمحرم 1437هـ - أكتوبر 2015م

كبري  ب�سكل  وقادها  ال�سيعية،  املناطق  من  اأ�سا�سًا  انطلقت 
ال�سيعة  )من  ال�سلطة  اأحزاب  �سد  �سيعية،  جذور  من  ن�سطاء 
يجري  ومو�سوعيًا  فكريًا  حراكًا  هناك  اأن  توؤّكد  خا�سًة(، 

البالد. يف  ال�سيا�سية  واأهدافه  ال�سيعي  الدور  تعريف  الإعادة 
يف:  العراق  يف  التغيريي  احلراك  مثلث  اأ�سالع  ويتمّثل 
حيدر  الوزراء  ورئي�س  ال�سي�ستاين،  ومرجعية  املتظاهرين، 
حزبه  من  دعٍم  دون  من  االإ�سالحات  تبّنى  الذي  العبادي، 
اإليها  ينتمي  التي  الكتلة  اأو  االإ�سالمية(،  الدعوة  )حزب 

املالكي(. نوري  برئا�سة  الربملانية  القانون  دولة  )كتلة 
ال�سّنية  والعربية  الكردية  املواقف  فاإن  ذلك،  كّل  ومع 
للراأي  ا�ستطالع  اأ�سار  فقد  لالنتباه؛  الفتة  اأي�سًا  تبدو 
كرديًا  موقفًا  والبحوث  للدرا�سات  البيان  مركز  اأجراه 
العبادي؛  تبّناها  التي  لالإ�سالحات  وا�سح  ب�سكل  راف�سًا 
املحافظات  اأكرث  �سمن  ال�سليمانية  حمافظة  كانت  فقد 
املبحوثني  من   %70.18 عرّب  اإذ  العبادي؛  الإ�سالحات  رف�سًا 
حمافظة  تلتها  االإ�سالحات،  عن  ر�ساهم  عدم  عن  فيها 
عدم  عن  فيها  املبحوثني  من   %65.79 عرّب  التي  دهوك 
جتاوز  يف  الوزراء  رئي�س  رغبة  اأن  ويبدو  اأي�سًا)27(.  الر�سا 
مل  االإ�سالحات  حزم  يف  والطائفية  القومية  املحا�س�سة 
حزمة  يف  راأوا  الذين  ال�سيا�سيني،  وممّثليهم  لالأكراد  تُرْق 
على  عبورًا  اأو  ال�سيا�سية،  للتفاهمات  جتاوزًا  االإ�سالحات 

القومية. اال�ستحقاقات 
ال�سيعية  العربية  املناطق  يف  االحتجاجات  فاإن  ذلك،  ومع 
مكافحة  ذاتها:  املطالب  حاملًة  كرد�ستان  اإىل  ت�سّربت 
كرد�ستان  و�سهدت  واخلدمات.  الرواتب  وتاأمني  الف�ساد، 
مدينة  �سملت  تظاهرات  2015م  عام  اأكتوبر  �سهر  مطلع 
متظاهرين  خم�سة  مقتل  اإىل  اأّدت  و�سواحيها  ال�سليمانية 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  مقرات  واإحراق  مدنيني، 
كرد�ستان  يف  االأحداث  ومازالت  بارزاين،  م�سعود  بقيادة 
رف�س  بعد  ال�سيا�سي  الو�سع  تاأّجج  مع  للتفاقم  مر�ّسحًة 
على  وجوده  من  الرغم  على  ال�سلطة  عن  التخّلي  بارزاين 

عامًا.  12 راأ�سها 
ثالثة اجتاهات  فقد ظهرت  ال�سنة،  العرب  اأو�ساط  اأما يف 
التظاهرات  امل�سارك يف  االأول هو االجتاه اجلماهريي  رئي�سة: 

قيادات  م�ستوى  على  الثاين  االجتاه  وظهر  طائفيتها،  لعدم 
دافع  الذي  اجلبوري،  �سليم  الربملان  رئي�س  مثل  �سيا�سية؛ 
اإليها  واأ�ساف  وتبّناها،  احلكومية  االإ�سالحات  حزمة  عن 
االجتاه  فهو  الثالث،  االجتاه  اأما  لالإ�سالح.  برملانيًة  حزمًة 
بذلك  وهو  االإ�سالحات،  حملة  حيال  �سيا�سيًا  املتحّفظ 
التفاهمات  جتاوز  جتاه  الكردي  التحّفظ  عن  يختلف  مل 
الطائفية  املكا�سب  وتبديد  لل�سارع،  والر�سوخ  ال�سيا�سية، 
الها�سمي  ه�سام  ويذكر  الدولة.  مدنية  مل�سلحة  والفئوية 
ال�سنة  »العرب  اأن  االإ�سرتاتيجية-  ال�سوؤون  يف  -الباحث 
ينتموا  مل  الذين  بغداد  اأهل  هي:  فئات،  ثالث  اإىل  انق�سموا 
 31 بعد  التظاهرات  �ساركوا يف  وهوؤالء  �سيا�سية،  اأحزاب  اإىل 
للحكومة  واملوالون  انطالقها،  منذ  2015م  عام  متوز  يوليو/ 
ال�سلطة،  يف  امل�ساركة  ال�سيا�سية  االأحزاب  اإىل  املنتمني  من 
امل�ساركة  دون  من  لالأو�ساع  متابعني  البقاء  لوا  ف�سّ وهوؤالء 
اإىل  املنتمني  من  ال�سنة  العرب  فهم  الثالثة  الفئة  اأما  فيها، 
موقفهم  كان  وهوؤالء  معار�سة،  اإ�سالمية  اأو  �سيا�سية  اأحزاب 
بقولهم:  املحتجني  معاتبة  هو  ببغداد  االحتجاجات  اأثناء  يف 
2013م؟«)28(. اأطلقناها عام  التي  االحتجاجات  كنتم يف  اأين 

موؤّثر  �سّني  �سارع  وجود  ال�ساهر  عمر  ال�سحفي  وينفي 
حدث  الذي  بعد  �سّني  �سارع  هناك  يُعد  »مل  قائاًل:  اأ�سا�سًا، 
ي�سّح  فال  ال�سنية؛  االأغلبية  ذات  املحافظات  يف  اأو�ساع  من 
ال�سنة مع عدم  للعرب  را�سخة  وقناعات  توّجهات  احلديث عن 
لكن  االأر�س،  على  ومتابعته  �سماعه  ميكن  �سني  جمتمع  وجود 
 31 بعد  جرى  ما  اإىل  ينظر  ال�سني  اجلمهور  اأن  هو  اأظّنه  ما 
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تبدو الت�سّورات املمكنة اأمام التظاهرات حم�سورًة فيما ياأتي:
االأيام  مرور  مع  تتال�سى  اأن  اإىل  التظاهرات  ا�ستمرار   •
مو�سم  اقرتاب  مع  خ�سو�سًا  مطالبها،  كل  حتقيق  دون  من 
ال  فر�سًة  العراق  يخ�سر  وبذلك  اجلو،  واعتدال  الدرا�سة 
واخلدمي  ال�سيا�سي  النظام  يف  اجلذري  لالإ�سالح  تتكّرر 
وراأ�س  واملرجعية،  )اجلمهور،  مثلث  وجود  مع  واالأمني 
يحمل  اخليار  هذا  اأن  الوا�سح  ومن  التنفيذية(.  ال�سلطة 
قد  الذي  اجلماهريي  واالإحباط  امل�سكالت،  تراكم  طّياته  يف 
اإ�سالحه.  اإ�سقاط النظام بداًل من  ينطلق يومًا ما رافعًا �سعار 
»املتظاهرين  اأن  اإىل  ح�سن  عبداخلالق  االأكادميي  وي�سري 
تتمّكن  اأن  متوّقعًا  قّدموه«،  مما  اأكرث  تقدمي  ي�ستطيعوا  لن 
واأن  ال�سارع،  امت�سا�س غ�سب  املطاف من  نهاية  االأحزاب يف 

قريب)30(. عما  التظاهرات  تتال�سى 
لكن  جمعة،  كّل  احلالية  بوتريتها  التظاهرات  ا�ستمرار   •
اليومية،  االأحداث  بتاأثري  وانخفا�سًا  ارتفاعًا  تختلف  باأعداد 
االأكادميي  اإىل ذلك  وي�سري  التظاهرات مطالبها.  اأن حتّقق  اإىل 
حتى  التظاهرات  »�ست�ستمر  فيقول:  عواد  �ستار  املدين  والنا�سط 
مهمًة  اأحداثًا  �ست�سهد  املقبلة  االأيام  لكن  �سعيفًة،  كانت  واإن 
للنا�س،  املعي�سي  والو�سع  اجلديد،  الرواتب  �سّلم  مثل:  عًة؛  متوقَّ

وهو ما �سُيدمي زخم االحتجاجات على الربملان واحلكومة«)31(.
االأيام،  مرور  مع  التظاهرات  مطالب  �سقف  ت�ساعد   •
املعلنة.  باالإ�سالحات  املتظاهرين  قناعة  عدم  مع  خ�سو�سًا 
االأ�سابيع  يف  النا�سطون  تداولها  التي  الت�سعيد  خيارات  ومن 

اجلمهور  �سعور  فلعّل  الت�سّفي؛  بعني  2015م  عام  متوز  يوليو/ 
يف  ال�سني  املجتمع  على  بالنفع  يعود  واالإيذاء  باالأمل  ال�سيعي 

املطاف«)29(. نهاية 
تعّقدت  ال�سنية  العربية  املطالبات  اأن  -اإذًا-  الوا�سح  من 
باملحافظات  االعت�سام  �ساحات  يف  حدث  ما  بعد  كثريًا 

ببغداد  التحرير  �ساحة  يف  املدين  االعت�سام  خيار  االأخرية 
اإرهابي  اعتداء  الأّي  وميكن  املحافظات،  يف  احليوية  واملناطق 
اأو  ال�سيا�سية  القوى  من  متهّور  اعتداء  اأو  املتظاهرين،  على 
امليلي�سيات اأو القوات النظامية، اأن يوؤدي اإىل الت�سعيد، وزيادة 

الفجوة بني ال�سارع املحتّج والقوى ال�سيا�سية احلاكمة.
جتميلية  �سكلية  باإ�سالحات  التظاهرات  انتهاء   •
النظام  جوهر  مت�ّس  اأن  دون  من  لكن  املحتّج،  ال�سارع  تهّدئ 

الفرقاء. بني  االأ�سا�سية  ال�سيا�سية  واالتفاقات 
و�سغط  املتظاهرين،  مطالب  اأن  يبدو  حال،  اأّي  على 
املُعَلن  العبادي  الوزراء حيدر  واإ�سرار رئي�س  الدينية،  املرجعية 
اإال يف حدود �سيقة  للتنفيذ  قابلة  االإ�سالحات، غري  تنفيذ  على 
)لكن موؤّثرة ومهّمة( و�سط مواجهة �سر�سة من )مافيا( الف�ساد 
مبختلف  ال�سيا�سية  القوى  كل  من  واإعالميًا  �سيا�سيًا  املدعومة 
اإطالق  فاإنها  نتيجة  من  للتظاهرات  كانت  واإذا  مكّوناتها. 
عن  والنخبوية  واالإعالمية  االأكادميية  االأو�ساط  يف  جاّد  حوار 
مقابل  يف  واآلياتها،  ومتطلباتها،  ومفهومها،  الدولة(،  )مدنية 
االإ�سالح  حديث  اأن  كما  املحا�س�ساتية(.   / الطائفية  )الدولة 
و�سعارات  النخبوية،  احلوارات  طليعة  يف  اأ�سبحا  و�سروراته 
ال�سا�سة، ومطالب اجلمهور، وبذلك فاإن اإ�سالح النظام، ولي�س 
كّل  اإىل  ُي�ساف  اجلمهور.  مطلب  بات  ثمن،  باأّي  عليه  احلفاظ 
ال�سيا�سيني،  الرموز  تناول  يف  )التابوهات(  ك�سر  اأن  ذلك 
اأ�سبحت  االأ�سفل،  من  بالتغيري  واملطالب  الداخل،  من  والنقد 
جزءًا من تقاليد العمل ال�سيا�سي واملدين يف العراق بفعل هذه 

 31 بعد  التظاهرات  حيال  ال�سنية  التوّجهات  واأن  الغربية، 
م�ساألة  باأنها  �سمنيًا  اعرتافًا  ت�سّكل  2015م  عام  متوز  يوليو/ 
االإ�سالح  اأن حتقيق  اإىل  اإ�سافًة  �سيعية قبل كل �سيء،  �سيعية- 
اأّي طرف من االأطراف مهما  يف بنية الدولة العراقية على يد 

للجميع. املنفعة  �سيحّقق  كان 

آفاق المستقبل
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وال�سباب،  املتعّلمني  �سريحتي  فاإن  يبدو  ما  وعلى  التظاهرات. 
عن  �ستبحثان  اجلديدة،  الو�سطى  الطبقة  اإىل  تنتميان  اللتني 
ال�سلطة، وهو  الطبقة يف  اأيديولوجي ميّثل هذه  �سيا�سي  معادل 
لكن  طائفي،  غري  جديدًا  مدنيًا  �سيا�سيًا  نظامًا  يتبّنى  معادل 

اإىل  بحاجة  وظهورها  اجلديدة  ال�سيا�سية  الطبقة  هذه  فرز 
�سريحتي  بني  واالحتجاجي  الفكري  والعمل  الن�سج  من  مزيٍد 
قليلة،  غري  زمنية  مدة  خالل  العراق  يف  وال�سباب  املتعّلمني 

م�ستحيلة. غري  مو�سوعية  وظروف 
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)1( هادي ح�سن �سويخ، “احلكم الر�سيد وامل�ساءلة وال�سفافية يف العراق ما بعد 2003م«، اأبحاث ودرا�سات يف جتربة العدالة االنتقالية يف العراق، )بغداد، منظمة 
املجتمع العراقي النموذجي، 2011م(، �س27، 28.

من�سور على موقع �سبكة  “الف�ساد املايل واالإداري: االأ�سباب واملظاهر”،  )2( ماجد ال�سوري، نقاًل عن تقرير البنك الدويل عن العراق عام 2011م. للمزيد انظر: 
.http://iraqieconomists.net /:االقت�ساديني العراقيني، على الرابط

)3( مظهر حممد �سالح امل�ست�سار االقت�سادي لرئي�س الوزراء، حما�سرة اقت�سادية عن موازنة عام 2015م يف بيت احلكمة ببغداد.
)4( هيئة امل�ست�سارين يف جمل�س الوزراء، اإ�سرتاتيجية تطوير القطاع اخلا�س: 2014- 2030م، )بغداد، 2014م(، �س113-111.

)5( حوار خا�ّس اأجراه الباحث مع �سعد �سلوم يف 9 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.
)6( حوار اأجراه الباحث مع مظهر حممد �سالح -امل�ست�سار االقت�سادي لرئي�س الوزراء- يف 15 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.

.http://www.cosit.gov.iq/ar :7( بيان �سحفي على موقع اجلهاز املركزي لالإح�ساء واملعلومات، على الرابط(
)8( وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالإح�ساء، موؤ�سرات ر�سد االأهداف االإمنائية لالألفية على م�ستوى املحافظات، )بغداد، 2001م(، �س9.

)9( هيئة االإعالم واالت�ساالت، ملحق التقرير ال�سنوي لهيئة االإعالم واالت�ساالت: 2004- 2005م، )بغداد، من دون تاريخ ن�سر(، �س29.
)10( هيئة االإعالم واالت�ساالت، اخلطة االإ�سرتاتيجية لل�سنوات االأربع: 2015- 2018م، )بغداد، هيئة االإعالم واالت�ساالت، من دون تاريخ ن�سر(، �س11.

)11( وزارة ال�سباب والريا�سة واجلهاز املركزي لالإح�ساء، امل�سح الوطني للفتّوة وال�سباب 2009م: التقرير التف�سيلي، )من دون مكان طباعة، 2009م(، �س3.
)12( وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالإح�ساء، موؤ�سرات ر�سد االأهداف االإمنائية لالألفية على م�ستوى املحافظات، مرجع �سابق، �س47.

)13( وزارة التخطيط وبيت احلكمة، التقرير الوطني حلال التنمية الب�سرية 2008م، )بغداد، 2009م(، �س98.
)14( هيئة االإعالم واالت�ساالت، اخلطة االإ�سرتاتيجية لل�سنوات االأربع: 2015- 2018م، مرجع �سابق، �س11.

)15( حوار اأجراه الباحث مع �ستار عواد يف 17 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.
)16( حوار اأجراه الباحث مع �سعدون حم�سن �سمد يف 16 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.

)17( حوار اأجراه الباحث مع عبداخلالق ح�سن يف 10 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.
)18( حوار اأجراه الباحث مع مارلني اأوي�سا يف 8 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.

https://goo.gl/JUnQaO :19( ن�ّس خطبة املرجعية الدينية املن�سور على موقع العتبة العبا�سية، على الرابط(
)20( حامد اخلفاف )اإعداد(، الن�سو�س ال�سادرة عن �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظّله يف امل�ساألة العراقية، )دار املوؤّرخ العربي، بريوت، 2010م(، ط2، الوثيقة رقم 19، �س41.

)21( املرجع نف�سه، �س28.
)22( املرجع نف�سه، الوثيقة رقم 88، �س151، 152.

)23( حوار اأجراه الباحث مع �ستار عواد يف 17 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.
)24( حوار اأجراه الباحث مع �سعدون حم�سن �سمد يف 16 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.

)25( حوار اأجراه الباحث مع عبداخلالق ح�سن يف 10 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.
)26( حوار اأجراه الباحث مع اأحمد قا�سم يف 17 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.

.http://goo.gl/lEN2vx  :27( ميكن االّطالع على ن�ّس اال�ستطالع حتت عنوان: )ا�ستطالع راأي: تقييم االأداء احلكومي 2015م(، على الرابط(
)28( حوار اأجراه الباحث مع ه�سام الها�سمي يف 21 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.

)29( حوار اأجراه الباحث مع عمر ال�ساهر يف 21 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.
)30( حوار اأجراه الباحث مع عبداخلالق ح�سن يف 10 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.

)31( حوار اأجراه الباحث مع �ستار عواد يف 17 اأكتوبر/ ت�سرين االأول عام 2015م.

الهوامش
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ص.ب 51049 الريـــــــــاض 11543  المملكة العربية السعودية

هاتف: 4652255 )11 966+( تحويلة: 6764 فاكس: 4162281 )11 966+(

masarat@kfcris.com  :بريد إلكتروني

تأّسس سنة 1403هـ، ومقّره الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية. ويقوم املركز بعدة أنشطة، 

فيصل،  امللك  مكتبة  املركز  يحتضن  كما  النقاش.  وحلقات  واملؤتمرات،  والندوات،  املحاضرات،  منها: 

أساس  الزائرين. وألن  والباحثني  فيصل،  امللك  وقاعة  إسالمياً،  ومتحفاً  نادرة،  ومجموعة مخطوطات 

العمل يف املركز هو البحث العلمي فقد تم إنشاء إدارة البحوث سنة 1434هـ للقيام بتحليالت متعمقة 

حول القضايا السياسية املعاصرة، والدراسات السعودية واإلقليمية، ودراسات اللغة العربية والحداثة. 

ويقوم املركز بالتعاون مع مراكز األبحاث األخرى يف مختلف دول العالم يف مجال تخصصه.

ر امللك فيصل ابن عبدالعزيز رحمه  ويهدف املركز إىل أن يكون مصدر إشعاع لإلنسانية تحقيقاً لتصوُّ

الله، عرب القيام بالبحوث والدراسات، وحفز األنشطة الثقافية والعلمية إىل ما يخدم البشرية، وإثراء 

الحياة الثقافية والفكرية يف اململكة العربية السعودية، والعمل بوابًة وجسراً للتواصل شرقاً وغرباً. 

ويرتأس مجلس إدارة املركز صاحب السمو املليك األمري تريك الفيصل بن عبدالعزيز، وأمينه العام 

األستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد.

نبذة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية




