تقرير يصدر عن إدارة البحوث ُيعنى بقراءة أهم األحداث
السياسية في العالم اإلسالمي وتحليلها

حركة االحتجاج المدني في العراق
بعد  31يوليو عام 2015م:
ّ
التشكل ومآالت المستقبل
آليات
 مقدمة جذور الحركة االحتجاجية بعد عام 2003م انسداد أفق الدولة العراقية الطبقة الوسطى الجديدة في العراق حركة االحتجاج بعد  31يوليو عام 2015م مواقف المرجعية واألحزاب والحكومة -آفاق المستقبل
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تتب ّن ��ى الدرا�س ��ة منه ��ج النظ ��ر �إىل حركة االحتجاج امل ��دين يف العراق بع ��د  31يوليو/
مت ��وز عام 2015م م ��ن زاويتني :حتالف القوى الثالث امل�ؤ ّثرة يف حركة الإ�صالح املتم ّثلة يف:
(اجلماهري املتظاهرة) ،و(مرجعية ال�سيد ال�سي�ستاين) ،و(رئي�س الوزراء حيدر العبادي)،
وتالقي مطالب التغيري من الأ�سفل و�إرادة التغيري من الأعلى.
وتر ّك ��ز الدرا�سة يف بني ��ة االحتجاج املدين يف العراق ،ودور الطبق ��ة الو�سطى (املتع ّلمة
وال�شابة) فيه ،كما تربز �أهم التحديات �أمام حركة االحتجاج �ضد الف�ساد و�ضعف اخلدمات،
و�أهمه ��ا املقاومة التي تُبديها قوى الإ�سالم ال�سيا�سي ال�شيعي؛ �إذ ترعرعت حركة االحتجاج
يف مناط ��ق �شيعية ،و�أن �أهم نتائ ��ج هذه االحتجاجات هي االنق�س ��ام ال�شيعي -ال�شيعي على
فل�سفة الدولة وبنائها.
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مقدمة
طاملا كانت الب�صرة هي املدينة الأوىل التي انطلقت منها �شرارة الغ�ضب �ضد ال�سلطة احتجاج ًا وا�ستنكار ًا وتنديد ًا؛ فهي املحافظة
التي مت ّول  %70من خزينة العراق املالية ،وفيها مينا�ؤه الوحيد ،ون�صف نخيل البالد .لكن حرمان هذه املحافظة لأ�سباب �سيا�سية
وطائفية يف النظام ال�سابق ،وحجم الف�ساد ،وقلة الكفاءة املرتاكمة بعد عام 2003م ،جعلها منطلق ًا حلركات االحتجاج التي مل ُ
تخل
من �إراقة دماء الأبرياء؛ فانتفا�ضة عام 1991م كانت من الب�صرة ،و�شرارة االحتجاجات عام 2011م كانت من الب�صرة �أي�ض ًا ،وقبيل
انتهاء �شهر يوليو /متوز عام 2015م انطلقت من املحافظة ذاتها حركة االحتجاج على انعدام التيار الكهربائي ،الذي بات رمز ًا
للخدمات املفقودة منذ اثنتي ع�شرة �سنة يف العهد الدميقراطي اجلديد.
عقود للت�ضحية من �أجل الدين والوطن؛ فقد
كانت البداية يف ق�ضاء (املدينة) حيث ميتزج الفقر با�ستعداد النا�س هناك منذ ٍ
خرج النا�س من ّددين بانقطاع الكهرباء ،وكان الر ُّد ر�صا�ص ًة ا�ستق ّرت يف ر�أ�س ال�شاب منتظر احللفي ،الذي مل يبلغ الثمانية ع�شر عام ًا،
وكان دمه بداية التفكري يف تو�سيع رقعة االحتجاج ،التي تل ّقفها عدد من النا�شطني والإعالميني والأكادمييني يف بغداد وبقية املحافظات.
مل تكن هذه التظاهرات االحتجاجية هي الأوىل؛ �إذ �سبق ذلك كثري من التظاهرات املدنية ذات املطالب املحددة �أو العامة ،لكن ما
م ّيز تظاهرات (�أيام اجلمعة) بعد  31يوليو /متوز عام 2015م هو �شدة التنظيم واالن�ضباط ،ومتثيلها �أو�سع �شرائح اجتماعية ممكنة.
�سنبحث يف هذه الدرا�سة عن جذور احلركة االحتجاجية املدنية يف العراق بعد عام 2003م �ضد التجربة ال�سيا�سية العراقية
التي �أو�صلت البالد �إىل طريق م�سدود من خالل نظام حاكم ينخره الف�سادّ ،
ومعطل الإرادة لبناء الدولة ،ومتم ّيز بفئويته وانق�سامه.
وال تُعنى الدرا�سة بالتظاهرات �أو االحتجاجات �أو االعت�صامات التي ّمتت ب�شكل عفوي� ،أو تلك التي دعت �إليها �أحزاب �سيا�سية �أو
جهات دينية؛ فالتظاهرة الأوىل التي �شهدها العراق بعد عام 2003م كانت عفوي ًة ،وخرجت �ضد قراري احلاكم املدين بول برمير
رقمي  1و ،2اللذين �ألغى مبوجبهما عدد ًا من م�ؤ�س�سات الدولة العراقية؛ مثل :اجلي�ش ،والأجهزة الأمنية ،ووزارة الإعالم ،ف�ض ًال
عن ح ّل حزب البعث .وقد �سيرّ التيار ال�صدري منذ ذلك احلني �إىل خروج القوات الأمريكية من العراق عام 2011م ع�شرات
التظاهرات املناه�ضة لالحتالل ،كما خرجت ع�شرات التظاهرات االحتجاجية الأخرى ،التي كان بع�ضها عفوي ًا يتع ّلق مبطالب
حمدودة للموظفني �أحيان ًا� ،أو تظاهرات ذات طابع �سيا�سي دعا �إليها زعماء و�أحزاب يف �أحيان �أخرى .ولع ّل �أهم تلك التظاهرات
االحتجاجية تلك التي �أ ّدت �إىل اعت�صام الع�شائر و�أهايل املناطق الغربية ذات الأغلبية العربية ال�سنية يف �إبريل /ني�سان عام
2013م ،والتي انتهت بالقمع احلكومي الذي �أ ّدى �إىل مقتل ع�شرات املعت�صمني يف ق�ضاء احلويجة .وكانت �أبرز مطالب املحتجني يف
�ساحات االعت�صام� :إ�صدار قانون العفو العام ،و�إلغاء قانون امل�ساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) ،وتعديل قانون مكافحة الإرهاب،
وحتقيق التوازن الطائفي يف املنا�صب احلكومية ،وغريها من املطالب التي طاملا ك ّررها ال�سيا�سيون العرب ال�سنة منذ تغيري نظام
تق�صي التط ّور يف التظاهرات التي قادها ّ
ونظمها نا�شطون مدنيون ومنظمات
احلكم عام 2003م .لكن �ست�سعى الدرا�سة احلالية �إىل ّ
املجتمع املدين و�أكادمييون و�إعالميون .و�ستتناول الدرا�سة الطبقة الو�سطى العراقية احلديثة ،التي �ش ّكلت العمود الفقري لبنية
و�ستف�صل الدرا�سة �أهم معامل
االحتجاج اجلماهريي يف بغداد وحمافظات الو�سط واجلنوب بعد  31يوليو /متوز عام 2015م.
ّ
املحتجني ،وامل�آالت املمكنة حلركات
االحتجاجات ومطالبها ،ومواقف املرجعية الدينية و�أحزاب ال�سلطة واحلكومة من مطالب
ّ
االحتجاج والتظاهر املدنية يف امل�ستقبل العراقي املنظور.
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جذور الحركة االحتجاجية بعد عام 2003م
�ش ّكلت التظاهرات االحتجاجية �ضد قرار جمل�س احلكم
االنتقايل رقم  137يف يناير عام 2004م النواة اجلنينية
ّ
متقطعة
دد
للتظاهرات املدنية التي اجتاحت العراق يف ُم ٍ
فيما بعد؛ فتلك التظاهرات �أ�سفرت عن جناح املنظمات
املدنية يف �إلغاء القرار املذكور ،الذي كان ُيلغي قانون
الأحوال ال�شخ�صية النافذ منذ عام 1958م ،و ُيح ّل حم ّله
القوانني الدينية لك ّل طائفة ،وهو ما كان يعني �إلغاء كثري
من احلقوق التي نالتها املر�أة العراقية عرب عقود .وكان
لنجاح املنظمات املدنية يف �إلغاء هذا القرار ت�أثري كبري يف
منو الثقة بالذات التي غابت عن الطبقة الو�سطى املتع ّلمة،
وعن املنظمات املدنية التي ت�ش ّكلت بعد عام 2003م.
ّ
املنظمات بتنظيم ع�شرات التظاهرات،
قامت هذه
�أغلبها بعد �أحداث الثورات العربية عام 2010م ،ومت ّيزت
بع�ض هذه التظاهرات ب�ضباب ّية املو�ضوع وال�شعارات؛ مثل
تظاهرات  25فرباير� /شباط عام 2011م ،مع �أن تلك
التظاهرات ك�شفت مدى خوف النظام ال�سيا�سي يف العراق
من حت ّرك ال�شارع ،حتى �إن نوري املالكي -رئي�س الوزراء
ال�سابق -تع ّهد �أمام الكامريات �آنذاك ب�أن ُيحدث �إ�صالحات
جوهرية يف مئة يوم ،لكن واقع الأحداث بعد ذلك ك�شف
�إ�صرار املالكي على ال�سيا�سات احلكومية ذاتها ،بل ف�ضح
خططه التي �أ ّدت �إىل م�صادرة املظاهرات يف �ساحة التحرير
ببغداد بعد نزول �أن�صاره �إىل ال�شارع حتت عنوان (جمال�س
ّ
لتدخل �أن�صار املالكي عدة
الإ�سناد الع�شائرية) .وكان
تداعيات� ،أهمها :امل�صادمات مع املتظاهرين حتت قيادة
املنظمات املدنية ،وتال�شي املظاهرات يف النهاية مع مرور
الأيام .ومل تتوانَ القوات احلكومية حينها من اعتقال عدد
من النا�شطني املدنيني وتعذيبهم ،كما ُقتل هادي املهدي
ظروف
�أحد �أبرز النا�شطني يف تلك االحتجاجات -يفٍ
مل يتم الك�شف عن مالب�ساتها �إىل الآن .وكانت تظاهرات
 25فرباير� /شباط عام 2011م �إيذان ًا باملطالب املتزايدة
المحرم 1437هـ  -أكتوبر 2015م www.kfcris.com

ب�إ�صالح النظام ،ولي�س �إ�سقاطه على غرار احلركات ال�شعبية
التي �أ ّدت �إىل �إ�سقاط الأنظمة الديكتاتورية يف ليبيا وم�صر
وتون�س واليمن .ولع ّل �شعور منظمات املجتمع املدين العراقية
بفداحة الأ�ضرار املمكنة والتداعيات امل�ؤ ّكدة لإ�سقاط
الأنظمة ،وكذلك ال�شرعية ال�سيا�سية املقبولة التي يتمتّع بها
النظام ال�سيا�سي يف العراق ،دعياها �إىل الرتكيز يف �إ�صالح
النظام و�آليات بناء الدولة ومتا�سك الأمة العراقية ،بد ًال من
املطالبة بخيا ٍر �شديد التعقيد ،وكثري التكلفة ،وغري م�ضمون
النتائج ،مثل (�إ�سقاط النظام).
وتنامى الوعي ال�سيا�سي واخلطاب النخبوي بني املثقفني
والنا�شطني ومنظمات املجتمع املدين والأكادمييني؛ لي�سفر
عن تظاهرات متعددة �أخرى ،منها التظاهرات املطالبة
ب�صيانة حرية التعبري بعد التهديدات العلنية التي تل ّقاها
ال�صحفي املعروف �أحمد عبداحل�سني عقب مقال جريء له
عن �سرقة بنك عراقي على �أيدي جهاز حماية نائب رئي�س
�سجلت املنظمات
اجلمهورية �آنذاك عادل عبداملهدي .كما ّ
املدنية ح�ضور ًا الفت ًا يف تظاهرات (ال�شموع) ،التي �أوقدوها
احتجاج ًا على حماولة اغتيال ال�صحفي عماد العبادي بعد
ت�صريحات علنية له �ضد �أحزاب ال�سلطة ،تلتها تظاهرات
�أخرى خرج فيها النا�شطون يف كرد�ستان وبغداد عقب
مقال انتقد
اغتيال ال�صحفي الكردي �سرد�شت عثمان بعد ٍ
فيه ب�شدة رئي�س الإقليم م�سعود بارزاين.
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وكانت تظاهرات النا�شطني واملدنيني مطلبي ًة و�شديدة
التنظيم والو�ضوح والت�أثري �أحيان ًا ،مثل تلك التي خرجت
يف � 31أغ�سط�س� /آب عام 2013م ،وطالبت ب�إلغاء امتيازات
امل�س�ؤولني ون ّواب الربملان ورواتبهم التقاعدية ،و�أ�سفرت عن
ر�ضوخ اجلهات التنفيذية والت�شريعية ملطالب املتظاهرين.
كانت هذه التظاهرات واحلركات االحتجاجية واحلوار
النخبوي والر�أي العام ،الذي �شارك يف �صنعه �أكادمييون
و�إعالميون ،طريق ًة عراقي ًة لتجربة التغيري من الداخل بعدما
كان التغيري على امل�ستوى ال�سيا�سي من اخلارج فقط؛ فت�أثري

دول اجلوار يف قرار الأحزاب املوالية ،والت�أثري الدويل املتم ّثل يف
الواليات املتحدة الأمريكية من خالل وجودها املط ّول يف العراق
�سيا�سي ًا وع�سكري ًا واقت�صادي ًا� ،أغلق الباب مد ًة طويل ًة �أمام
� ّأي تغيري قد ين�شده العراقيون من الداخل .وميكن القول� :إن
دد ّ
متقطعة
التظاهرات االحتجاجية التي �شهدها العراق خالل ُم ٍ
خا�ص كانت تعبري ًا عن
منذ فرباير� /شباط عام 2011م ب�شكل ّ
رغبة عراقية يف عدم التفريط يف احلرية التي نالها العراقيون،
�أو النظام ال�سيا�سي ب�آلياته الد�ستورية العامة ،وعدم اال�ست�سالم
لل�سلطة و�أحزابها التي �أعاقت طوي ًال عملية بناء الدولة وتق ّدمها.

انسداد أفق الدولة العراقية
�إذا كانت حلظة �إ�سقاط متثال الرئي�س العراقي
ال�سابق �صدام ح�سني يف �ساحة الفردو�س يف التا�سع من
�إبريل /ني�سان عام 2003م �إيذان ًا بنهاية ع�صر الدولة
القومية مبعناها الكال�سيكي الراف�ض للوطنية املتعددة ف�إن
االحتجاجات التي انطلقت منذ  31يوليو /متوز عام 2015م
ك�شفت االن�سداد الذي و�صل �إليه م�شروع الدولة التوافقية
املحا�ص�صاتية يف العراق .و�أبرز مظاهر الدولة التوافقية
هي :حجم ملفات الف�ساد املركونة لدى الق�ضاء ،وان�صياع
امل�ضي يف م�شروع
هذا الق�ضاء للإرادة ال�سيا�سية ،وعدم
ّ
بناء الدولة ومتطلباتها الت�شريعية والد�ستورية ،وتعميق
الهوة بني �أتباع الطوائف والقوميات والديانات يف العراق.
 ملفات الف�ساد:فيما يتع ّلق مبلفات الف�ساد �شاهد العراقيون �صمت
احلكومة والق�ضاء على نهب  500مليار دينار (نحو 300
مليون دوالر �أمريكي) يف ق�ضية امل�ساعدات احلكومية
للنازحني من املناطق التي دخلتها داع�ش ،وتداولت ال�صحافة
اال�ستق�صائية ومواقع التوا�صل االجتماعي ع�شرات الوثائق
التي تدين م�س�ؤولني كبار يف احلكومة .كما �أن املتهمني يف

ف�ضيحة الأ�سلحة الرو�سية ،التي �شملت ر�شاوى ب�أكرث من
 250مليون دوالر ،مازالوا �أحرار ًا داخل العراق وخارجه،
(خم�ص�صات الطعام)
ومازال املتّهم الأ�سا�سي يف �سرقة
ّ
لع�شرين �ألف جندي من قوة حماية املن�ش�آت ميار�س مهامه
نائب ًا يف الربملان.
وعلى غرار ك ّل ذلك بقيت ملفات �شراء الطائرات
الكندية ،واملدار�س احلديدية ،و�شركة فالي بغداد للطريان،
وعقود الكهرباء ،وال�شاي املخلوط بربادة احلديد ،وملفات
القادة الع�سكريني الذين ا�شرتوا ُرتبهم ،وباعوا جنودهم،
بقيت ك ّل هذه امللفات محُ كمة الإغالق ،ي�صونها ق�ضاء
م�س ّي�س يتبع �أمزجة ال�سيا�سة وم�صاحلها.
ال يتو ّقف الف�ساد على املافيات ال�سيا�سية التي تقودها
�أحزاب �أو �شخ�صيات قريبة من ر�أ�س ال�سلطة فقط ،بل
�أم�سى ثقاف ًة عام ًة متار�سها دوائر الدولة كاف ًة .وتتم ّثل
�أبرز مظاهر الف�ساد يف :الر�شوة ،واملح�سوبية ،واملحاباة،
والو�ساطة ،واالبتزاز ،والتزوير ،واالختال�س ،بينما �أبرز
التو�سع البريوقراطي ،وغياب الأنظمة
�أ�سباب الف�ساد هي:
ّ
الت�شريعية الرادعة ،والتحوالت االقت�صادية املفاجئة،
و�ضعف �آليات الدميقراطية؛ مثل :امل�ساءلة وحكم القانون،
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ونق�ص ال�شفافية ،و�ضعف احلريات العامة والإعالم
ومنظمات املجتمع املدين(.)1
مل تتو ّقف التقارير الدولية عن ت�صنيف العراق �ضمن
قائمة الدول الأكرث ف�ساد ًا ،والأق ّل �شفافي ًة ،والأكرث �صعوب ًة
يف اال�ستثمار والأعمال االقت�صادية يف العامل منذ عام
2003م �إىل الوقت الراهن .ويذكر تقرير دويل ُن�شر عام
2011م �أن  %89من مراجعي م�ؤ�س�سات الدولة يف كربالء
ي�ضطرون �إىل دفع الر�شاوى من �أجل معامالتهم ،ويف بغداد
تع ّر�ض �أكرث من  %70من ال�شركات لالبتزاز املايل .وي�شري
التقرير �إىل �أن  %64من �أ�صحاب امل�شروعات دفعوا (هدي ًة)
من �أجل احل�صول على عقد حكومي يف العراق(.)2
وميكن تل ّم�س حجم الف�ساد من خالل ميزانيات اال�ستثمار
خ�ص�صتها احلكومات العراقية املتعاقبة منذ عام 2003م
التي ّ
تفجر االحتجاجات ،التي بلغت �أكرث من  400مليار
�إىل حلظة ّ
دوالر .ويذكر مظهر حممد �صالح -امل�ست�شار االقت�صادي لرئي�س
الوزراء� -أن ما ّمت تنفيذه من هذه امل�شروعات على �أر�ض الواقع
هو  %20فقط ،و�أن  %90من امل�شروعات التي ّمت �إقرارها كانت من
غري درا�سات جدوى اقت�صادية(.)3

 بناء الدولة:�أحال الد�ستور العراقي الدائم ،املُق ّر با�ستفتاء عام
2005م� ،أكرث من  54مادة منه �إىل قوانني ِّ
منظمة مل ي�ش ّرع
�أغلبها �إىل الآن ،وان�شغل جمل�س النواب طوال الدورات
الت�شريعية املختلفة باملناكفات ال�سيا�سية ،والعمل ال�سيا�سي،
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�أكرث من اهتمامه ب�إقرار القوانني املعنية ببناء الدولة ،حتى
�إن الربملان العراقي مل يتوانَ عن �إقرار قوانني �أ�ضحت مثار
�سخرية الر�أي العام العراقي؛ مثل :قانون ان�ضمام العراق
�إىل اتفاقية ال�صيد الربي ،وقانون منع ال�ضو�ضاء ،وقانون
منع التدخني يف الأمكنة العامة ،يف الوقت الذي �أخفق فيه
مت�س حياة املواطنني ب�شكل
يف الت�صويت على ت�شريعات ّ
مبا�شر؛ فمن �ضمن القوانني التي تر�سم امل�سار ال�سيا�سي
�أخفق الربملان �إىل حلظة انطالق االحتجاجات يف الت�صويت
على :قانون الأحزاب ،وقانون املحكمة االحتادية ،وقانون
العفو العام ،وقانون حق الو�صول �إىل املعلومة ،وقانون
حرية التعبري ،و�ضمن القوانني ذات الأهمية االجتماعية
�أخفق جمل�س النواب يف الت�صويت على :قوانني ال�ضمان
االجتماعي ،وقانون العمل ،وقانون ال�ضمان ال�صحي ،و�ضمن
القوانني ذات الأهمية االقت�صادية مل ينجح جمل�س النواب
�إىل الآن يف مترير قانون النفط والغاز ،وقانون الإ�صالح
االقت�صادي االحتادي ،وقانون ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص ،وقانون التوريدات العامة ،وقانون الإفال�س.
ويف الوقت ذاته ،ف�إن كثري ًا من القوانني املق ّرة �أ�ص ًال مل يتم
تفعيلها على �أر�ض الواقع من خالل التعليمات احلكومية ،و�أهمها:
قانون ال�ضريبة اجلمركية عام 2010م ،وقانون املناف�سة ومكافحة
االحتكار عام 2010م ،وقانون حماية امل�ستهلك عام 2010م،
وقانون حماية املنتجات العراقية عام 2010م( .)4وميكن تل ّم�س
حجم االن�سداد ال�سيا�سي الذي بلغته الدولة العراقية من خالل
�أعداد القوانني التي مل ت�ش ّرع و�أهميتها� ،أو �أعداد القوانني التي مل
يتم تفعيلها (حتت �ضغوط �سيا�سية �أي�ض ًا).
 دولة املحا�ص�صة:كان االنتقاد الأبرز للنظام ال�سيا�سي قبل عام 2003م
هو انغالقه على القومية العربية ،واملذهب ال�سني ،واجتاهه
الأحادي يف احلكم على يد حزب البعث العربي اال�شرتاكي
من دون وجود �أحزاب مناف�سة .و�أقيمت الرتتيبات ال�سيا�سية
بعد �سقوط نظام �صدام لتاليف هذه الإ�شكاليات ،ف ُفتحت
الأبواب على م�صاريعها لت�أ�سي�س الأحزاب ،وكان الإ�صرار
الأمريكي كبري ًا على �إ�شراك خمتلف الإثنيات (القومية،
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وعرف ذلك بـ(نظام
والطائفية ،والدينية) يف �إدارة الدولةُ ،
املك ّونات� ،أو املحا�ص�صة).
ومنذ احلكومة امل�ؤقتة التي تو ّلت احلكم عام 2005م احتفظ
الأكراد مبن�صب رئا�سة اجلمهورية ،بينما �أدار العرب ال�شيعة
من�صب رئا�سة الوزراء ،وتولىّ العرب ال�سنة رئا�سة الربملان،
وتقا�سمت هذه املك ّونات الثالثة الكربى بقية املنا�صب التنفيذية
(وزراء ،ور�ؤ�ساء هيئات ،و�سفراء ،ووكالء ،ومديرون عا ّمون)
وفق ًا للتوافقات ال�سيا�سية واحلجم ال�سكاين.
وال يخفى �أن توزيع املنا�صب وال�شراكة ال�سيا�سية مل
يت�ض ّمنا الفئة العلمانية الوطنية غري املنتمية �إىل نظام
املك ّونات؛ �إذ حر�ص مم ّثلو املك ّونات الإثنية ال�سيا�سية على
�إغالق الباب �أمام � ّأي مك ّون جديد عابر حلدود الطائفية
والقومية من خالل توافقات �أ ّدت يف نهاية املطاف �إىل
ان�سداد الأفق �أمام بناء الدولة؛ فاحتفظ ك ّل مك ّون
مبالحظاته وملفاته �ضد املك ّون الآخر �ضمن تفاهم �سيا�سي
غري معلن ،و�أنتج هذا الو�ضع ما �س ّماه الباحث والنا�شط

املدين �سعد �سلوم -رئي�س م�ؤ�س�سة م�سارات للتنمية الثقافية
والإعالمية( -م�شروع الالدولة� ،أو الم�شروع الدولة)(،)5
وبذلك اختزل القادة ال�سيا�سيون يف العراق مفاهيم :الدولة
الع�صرية ،والأمة ،والتع ّددية ،والدميقراطية ،يف جمرد
�آليات من دون اخلو�ض يف عمق املفاهيم ،وحتويلها �إىل
�سلوك وثقاف ٍة مما َر�س ٍة يف الواقع العراقي بعد عام 2003م.
ٍ

الطبقة الوسطى الجديدة في العراق
ارتبط ت�ش ّكل الطبقة الو�سطى يف العراق يف العقود الأخرية
بتلك الفئات املتم ّدنة من املجتمع املتمتّعة بدخل اقت�صادي
عال ،خ�صو�ص ًا �أن هذه الطبقة تعتمد
م�ستق ّر ،وم�ستوى تعليمي ٍ
على املرتبات احلكومية بعدما كانت م�ستقل ًة عنها على �شكل
(مالك الأرا�ضي) �أو (جتار املدن) ،قبل �أن يتم حمقهما على
يد النظام اجلمهوري بعد انقالبه على النظام امللكي يف العراق
عام 1958م .وقد ارتفع عدد م�ستلمي الرواتب من الدولة (عدا
القوى الأمنية) من نحو ن�صف مليون موظف عام 2003م �إىل
�أكرث من ثالثة ماليني موظف عام 2010م ،وهو عدد ي�ش ّكل
 %45من �إجمايل القوى العاملة يف البالد ،وتبلغ �أعداد املوظفني
احلكوميني اليوم نحو �أربعة ماليني وخم�سمئة �ألف موظف،
ُي�ضاف �إليهم مليون ون�صف املليون من املتقاعدين(.)6

�أما معدالت الدخل ،التي كانت تالم�س القاع تقريب ًا عام
2003م بنحو  440دوالر ًا فقط؛ بفعل ا�ستمرار العقوبات
الدولية املفرو�ضة عقب غزو نظام �صدام دولة الكويت ،فقد
باتت تبلغ نحو  6766دوالر ًا عام 2014م .ويف الوقت الذي
كان فيه  2390دينار ًا عراقي ًا ي�ساوي دوالر ًا �أمريكي ًا واحد ًا
عام 2003م تغيرّ الأمر عام 2015م ليكون  1210دينارات
عراقية ت�ساوي دوالر ًا �أمريكي ًا واحد ًا.
ولع ّل من املفيد �أي�ض ًا الإ�شارة �إىل عدد ال�سيارات املوجودة
يف العراق بو�صفها م�ؤ�شر ًا على الرفاهية؛ �إذ ارتفعت �أعداد
ال�سيارات من �أق ّل من ن�صف مليون �سيارة عام 2003م �إىل
� 4.515.041سيارة نهاية عام 2013م( .)7وانخف�ضت البطالة
من نحو  %30عام 2003م �إىل �أق ّل من  %12عام 2013م؛ بفعل
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التح�سن العام يف االقت�صاد العراقي ،على الرغم من ارتفاعها
ّ
�إىل �أكرث من  %28بعد �سقوط �أجزاء كبرية من الأرا�ضي
العراقية يف يد تنظيم داع�ش منت�صف عام 2014م .وبح�سب
تقرير وزارة التخطيط ،ف�إن عام 1990م �شهد ت�صنيف %27.5
من ال�سكان فقراء يق ّل دخلهم اليومي عن دوالر واحد ،قبل �أن
ينخف�ض الرقم فيما بعد �إىل  %11.5عام 2011م(.)8
وميكن �أي�ض ًا الإ�شارة �إىل بع�ض الأرقام املتع ّلقة
باخلدمات؛ �إذ ارتفع عدد امل�شرتكني يف خدمة الهاتف
النقال من نحو خم�سة ماليني م�شرتك عام 2005م �إىل �أكرث
من  15مليون م�شرتك بحلول عام 2010م( ،)9قبل �أن يرتفع
مر ًة �أخرى �إىل  29مليون م�شرتك (مبا يعادل  %76.3من
ال�سكان) بحلول نهاية عام 2014م()10؛ �إذ امتلك %61.2
من ال�شباب بني  15و 25عام ًا هاتف ًا نقا ًال عام 2009م مقابل
�صفر يف املئة قبل عام 2003م(.)11
و�أظهرت نتائج م�سح الأحوال املعي�شية يف العراق عام
2004م ،ونتائج م�سح �شبكة معرفة العراق عام 2011م� ،أن
ن�سبة الأ�سر التي متتلك احلوا�سب الآلية ارتفعت من � 5إىل
 ،%17.2كما ارتفعت ن�سبة الأ�سر التي ت�ستخدم ال�ستااليت
من � %40إىل  %96.1خالل املدة ذاتها( ،)12وارتفعت �أي�ض ًا

ن�سبة امل�شرتكني يف خدمات الإنرتنت من  4500م�شرتك فقط
عام 2003م �إىل � 261ألف م�شرتك يف �إبريل /ني�سان عام
2007م( ،)13و� 546ألف م�شرتك (مبع ّدل  14فرد ًا لك ّل 100
فرد من ال�سكان) بحلول نهاية عام 2014م(.)14
وتظهر نظرة فاح�صة �إىل الأرقام والإح�صائيات الآنفة
التو�سع الكبري الذي �شهدته الطبقة الو�سطى العراقية
الذكر ّ
من حيث الدخل االقت�صادي ،وم�ستويات التوا�صل والتثاقف
مع العامل .و�إذا �أخذنا يف احل�سبان �أن �أكرث من  %70من
�سكان العراق هم من فئة ال�شباب بني  18و 35عام ًا ف�إن
فم�ضي �أكرث من  12عام ًا
ذلك �سيكون مدعا ًة كبري ًة للت�أمل؛
ّ
على تغيري نظام �صدام ح�سني يعني �أن �أغلبية �سكان العراق
مل يعي�شوا النظام الديكتاتوري وتبعاته� ،أو مل يت�ش ّكل لديهم
الوعي مبعنى هذا النظام ،وهم لي�سوا معنيني بال�ضرورة
بال�صراعات ال�شيعية ال�سنية الكردية التي وجدت يف تاريخ
ال�صراع ال�سيا�سي العراقي حا�ضن ًا �أ�سا�سي ًا لها .وخلقت
الفجوة يف فهم ال�سيا�سة والطائفية ،وتاريخ العراق املعا�صر،
وم�ستوى التوا�صل مع العامل ،وثقافة الطبقة الو�سطى
احلديثة ،جي ًال متم ّيز ًا يف تط ّلعه نحو احلياة املعا�صرة
وحا�ضنتها العلمانية املدنية الدميقراطية.

حركة االحتجاج بعد  31يوليو عام 2015م
بد�أت الدعوة �إىل التظاهرات ب�شكل عفوي يف �أحد �أق�ضية
حمافظة الب�صرة ،ثم انت�شرت يف بقية حمافظات البالد من
خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي انت�شار النار يف اله�شيم،
مدعوم ًة بالتذ ّمر الكبري من ق ّلة التيار الكهربائي يف �أ�شهر
ال�صيف الالهبة ،والق�ص�ص املرتاكمة مللفات الف�ساد التي
�ض ّلت طريقها �إىل العدالة .و�ش ّكلت هذه التظاهرات ً
معطى
جديد ًا يف العراق واملنطقة ،وفر�ص ًة ا�ستثنائي ًة لإ�صالح
النظام ال�سيا�سي الذي تك ّل�س على تقاليد مل ت�سفر عن بناء
ب�سمات
موحدة .ومت ّيزت هذه التظاهرات
ٍ
دولة ر�شيدة �أو �أمة ّ
كثرية ،منها انطالقها من املناطق ال�شيعية؛ �إذ قادها
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يف بغداد نخبة من املثقفني العلمانيني من جذور �شيعية،
ولع ّل ذلك يك�شف -كما قال �ستار عواد؛ النا�شط املدين
و�أ�ستاذ الفل�سفة يف اجلامعة امل�ستن�صرية ببغداد« -مدى
حكم
احليف الذي ي�شعر به ال�شيعة يف العراق من ج ّراء ٍ
حم�سوب عليهم ،لكنه مل يق ّدم لهم �أب�سط مق ّومات احلياة،
ومنها :الأمن ،واملاء ،والكهرباء»( .)15وي�شري الإعالمي
والنا�شط املدين �سعدون حم�سن �ضمد يف هذا ال�صدد �إىل
�أن «ا�ستمرار الف�ساد ،وانك�شاف الطبقة ال�سيا�سية؛ بفعل
الأو�ضاع االقت�صادية والأمنية املتدهورة للبالد ،وكذلك
ُن�ضج املجتمع وقدرته على تنظيم التظاهرات ،وانت�شار
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التوا�صل االجتماعي بينهم ،تع ّد عوامل مهمة يف انطالق
التظاهرات وا�ستمراريتها»(.)16
مل تكن التظاهرات ثورة جياع؛ فامل�شاركون فيها هم يف
الأغلب من الطبقة الو�سطى املتع ّلمة من املوظفني ،والطالب،
والأكادمييني ،والنا�شطني يف منظمات املجتمع املدين،
والإعالميني ،واملثقفني .و�أبدى املتظاهرون وعي ًا منقطع
النظري -قيا�س ًا بالتظاهرات التي يغلب عليها االنفعال
والهياج اجلمعي -حيال الهدف من التظاهرات ،وطريقة
الظهور فيها؛ فلم تخرج � ّأي تظاهرة يف حمافظات العراق عن
عنوانني رئي�سني ،هما :مكافحة الف�ساد ،وت�أمني اخلدمات.
وي�أتي هذان العنوانان دائم ًا حتت الفتة (�إ�صالح النظام
و�شرعية الد�ستور)؛ �إذ مل تتجاوز ال�شعارات واحل�ضور هذه
الالفتة� ،أو تتع ّداها �إىل املطالبة ب�إ�سقاط النظام� ،أو تعديل
الد�ستور� ،أو �إجراء انتخابات مبكرة.

ومت ّيز املتظاهرون يف الأغلب ب�أنهم متع ّلمون ،ومن خ ّريجي
العلوم الإن�سانية؛ �إذ �إن ان�شغال هذه العلوم بالنقد والتفكيك
يعطيهم قابلي ًة �أكرب يف التعامل مع الهموم الإن�سانية الكربى،
ونقدها ،واملطالبة بالإ�صالح والتغيري .وبذلك كان خريجو
الفل�سفة واللغة العربية واالجتماع والأنرثوبولوجيا والقانون من
�أبرز احلا�ضرين يف التجمعات االحتجاجية.
وكان �أغلبية املتظاهرين �شباب ًا تراوح �أعمارهم بني 15
و� 35سنة ،وهي الأعمار التي ت�ش ّكل �أغلبية عدد �سكان العراق
حالي ًا ،ولي�س خافي ًا �أن هذه الأعمار مل تك ّون �صور ًة وا�ضح ًة
عن النظام الديكتاتوري ال�سابق ،كما �أنها ال جتد ال�ضرورة

التي يجدها �آبا�ؤهم يف �أن يتولىّ �سيا�سيون �إ�سالميون ذوو
تاريخ ن�ضايل عريق مهمة �إدارة البالد؛ فلي�س لهذا اجليل
ارتباط فكري �أو عاطفي بجيل الآباء الذين اختلفوا عنهم
يف جتربتهم ال�سيا�سية التاريخية .وبذلك كانت التظاهرات
نتيجة ا�ستعادة الطبقة الو�سطى الثقة بالذات؛ �إذ مل تتم ّكن
هذه الطبقة منذ الت�سعينيات من �إعادة الثقة والعمل
اجلمعي؛ ب�سبب انهيارها بفعل احل�صار واحلروب وق�سوة
الظروف؛ فاال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي واالنفتاح
واحلرية هي الأمور التي تعيد احلياة �إىل الطبقة الو�سطى،
وهي ال�شروط التي مل ُت�ؤ َّمن ن�سبي ًا �إال بعد عام 2003م.
يجر �إال ب�شكل
و�أجمع املتظاهرون عرب اتّفاق جماعي مل ِ
عفوي على �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي على �أن
تكون التظاهرات مطلبي ًة ،كما اتّفقوا على عدم رفع �شعارات
طائفية� ،أو � ّأي راية �سوى راية العراق ،وحتميل املتظاهرين
الطبقة احلاكمة (التي يغلب عليها الإ�سالميون) م�س�ؤولية
ّ
وتف�شي الف�ساد ،وهو ما جعل هذه
التدهور يف اخلدمات
التظاهرات ذات �صبغة مدنية علمانية .و�ش ّكلت قيادة هذه
التظاهرات فئات من ال�شباب العلمانيني الليرباليني ،وكذلك
ث ّلة من الي�ساريني ،مع �أن �أغلبية امل�شاركني من الطبقة
الو�سطى غري املعنية بال�صراع بني العلمانيني والإ�سالميني.

و�أ�ص ّر املتظاهرون على �أن تظاهراتهم لي�ست �سوى حركة
احتجاج جماهريي ،راف�ضني بذلك ت�شكيل قيادة وا�ضحة
ومف ّو�ضة للتحدث �إىل الإعالم �أو احلوار مع احلكومة ،مع �أن
عدم وجود قيادة وا�ضحة وحم ّددة ال يعني عدم وجود فاعلني
م�ؤ ّثرين يف حركة االحتجاجات؛ فهم �أ�شخا�ص معروفون
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باال�سم وال�صفة ،وي�ستندون �إىل كلمتهم امل�سموعة واملقروءة
يف الإعالم و�صفحات التوا�صل االجتماعي للت�أثري يف جمهور
عري�ض من ال�شباب واملتع ّلمني.
و�شاركت يف التظاهرات -على الرغم من انطالقها من
مناطق �شيعية -فئات خمتلفة من حيث االنتماء الديني
واملذهبي� ،ش ّدهم �إليها مطلب ّيتها وعدم رفعها �شعارات
طائفية .وي�شري عبداخلالق ح�سن -الكاتب والأ�ستاذ يف
جامعة بغداد -يف هذا ال�سياق �إىل �أن «العالمة الفارقة
للتظاهرات الأخرية يف العراق هي م�ستوى متثيلها مك ّونات

ال�شعب العراقي ديني ًا وطائفي ًا  ،ف�ض ًال عن متثيلها خمتلف
طبقاته االجتماعية؛ مثل :الأ�ساتذة ،والطالب ،واملحامني،
وغريهم»( .)17كما �أن ا لأمل والتعاطف اللذين �أبدتهما
الأقليات الدينية داخل العراق وخارجه مع التظاهرات
ومطالبها مل يخفيا عن �أعني املراقبني ،و �أ�شارت مارلني
�أوي�شا -الإعالمية يف قناة احلرة الف�ضائية� -إىل تط ّلعها
�إىل �أن تكون هذه التظاهرات ومطالبها بداي ًة لنهاية
معاناتهم التي �ضاعت ب�صراع القبائل الكربى (ال�شيعية،
وال�سنية ،والكردية)(.)18

مواقف المرجعية واألحزاب والحكومة
مل يكن موقف املرجعية ال�شيعية العليا يف النجف ،املتم ّثلة
يف ال�سيد علي ال�سي�ستاين ،على خالف تط ّلعات اجلماهري
املحتجة �ضد الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة؛ فقد كانت املرجعية
ت�ؤ ّكد منذ �سنوات �ضرورة مكافحة الف�ساد ،والعمل على
توفري اخلدمات للنا�س ،كما كانت ت�ؤ ّكد دائم ًا �ضرورة جت ّنب
االنخراط يف ال�صراعات الطائفية؛ لذلك رف�ضت املرجعية
الدينية منذ نحو �أربعة �أعوام ا�ستقبال ال�سيا�سيني ،وهو تقليد
مزيد من ال�شرعية والدعم
درج عليه ال�سيا�سيون ال�شيعة لك�سب ٍ
لعملهم .لكن ت�صريحات املرجعية الدينية املتك ّررة عرب خطب
اجلمعة ،و�سحبها ال�ضمني دعمها من ال�سيا�سيني ،مل يكونا
كافيني لت�صحيح م�سار احلكومة وقادتها .وا�ستغ ّل ال�سي�ستاين
بذكاء انطالق موجة االحتجاجات ،فح ّذر من الت�صدي لها،
�أو جتاهل مطالب املحتجني ،وك ّرر مطالب املتظاهرين بكلمات
وا�ضحة تدعو �إىل حماكمة ر�ؤو�س الف�ساد ،وا�سرتجاع الأموال
العامة املنهوبة ،و�إ�صالح امل�ؤ�س�سة الق�ضائية التي كانت �ضمن
�أهم مطالب املتظاهرين(.)19
ومل يكن موقف ال�سي�ستاين يف العراق على وفاق مع
املوقف الإيراين الذي عبرّ ت عنه بع�ض و�سائل الإعالم
الر�سمية هناك ،كما مل يكن متوافق ًا مع ما عبرّ ت عنه القوى
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الإ�سالمية ال�شيعية التي ا�ستخدمت لغة التخوين والت�شهري
يف وجه التظاهرات؛ فنوري املالكي -الأمني العام حلزب
الدعوة الإ�سالمية ،والنائب ال�سابق لرئي�س اجلمهورية،
ورئي�س الوزراء ال�سابق� -أ�شار وقتها يف عدة حوارات
تلفازية ،وكان ي�شغل من�صب نائب رئي�س اجلمهورية� ،إىل �أن
«املتظاهرين فئة علمانية تريد �أخذ احلكم من الإ�سالميني»،
كما �أ�شار عمار احلكيم -رئي�س املجل�س الأعلى الإ�سالمي
العراقي -يف حوارات م�شابهة �إىل �أن «التظاهرات ت�أتي يف
�سياق حرب داع�ش �ضد النظام يف العراق ،وحماولته النفاذ
�إىل عمق العا�صمة بغداد».
و�ساعد الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية يف مناه�ضة
االحتجاجات ال�شعبية �أمران مت ّيزت بهما هذه التظاهرات
التي ع ّمت معظم حمافظات البالد� :أولهما ال�شعار الأبرز
يف التظاهرات (با�سم الدين باكونة احلرامية)؛ �أي
(با�سم الدين �سرقنا الل�صو�ص) ،يف �إ�شارة �إىل �أحزاب
الإ�سالم ال�سيا�سي التي مل تتم ّكن من و�ضع ح ّل مل�شكلتي
الف�ساد واخلدمات بعد  12عام ًا من حكم البالد ،وثانيهما:
م�ست الرموز ال�سيا�سية،
ال�شعارات ال�ساخرة والالذعة التي ّ
خ�صو�ص ًا �شخ�صيتي نوري املالكي وعمار احلكيم.
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وبذلك كان االنق�سام ال�شيعي -ال�شيعي من �أوىل نتائج
التظاهرات التي عبرّ ت عن اجتاهني خمتلفني :الأول يذ ّكر
باملخاطر الطائفية املحدقة ،وخطر زوال الطبقة ال�سيا�سية
التي لي�س لها بديل �سوى حزب البعث وداع�ش ،ويتم ّثل
هذا االجتاه يف �أغلب �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي ال�شيعية
التي تدعمها �إيران� .أما االجتاه الثاين ،فيدعو �إىل دولة
مدنية تقودها كفاءات مهنية ،وتنتهي فيها املحا�ص�صة
الطائفية واحلزبية ،ويتم ّثل هذا االجتاه يف املتظاهرين يف
�ساحات االحتجاج ببغداد واملحافظات� ،إ�ضاف ًة �إىل مرجعية
ال�سي�ستاين العليا يف النجف.

لي�ست الدعوة �إىل الدولة املدنية بجديدة على ال�سي�ستاين؛
فهو ال ي�ؤمن بنظرية والية الفقيه املعروفة يف �إيران؛
فال�شرعية عنده لل�شعب ،و�إرادة ال�شعب هي الأ�سا�س يف
ت�شكيل احلكومة ،وا�ستمرار الدولة( .)20وال يف ّكر ال�سي�ستاين
يف � ّأي م�شروعية غري تلك التي يح ّددها ال�شعب ،ويتحدث

بو�ضوح ال لب�س فيه عن رف�ضه وجود حكومة دينية ،حتى
�إنه عار�ض � ّأي ا�شرتاط م�سبق لهوية البالد� ،سواء �أكانت
هوية عربية �أم �إ�سالمية ،و�شكل تكوينها ال�سيا�سي ،جاع ًال
ذلك �ضمن �صالحيات ال�شعب بجميع قومياته ومذاهبه
من خالل انتخابات حرة ومبا�شرة( .)21وي�ؤ ّكد ال�سي�ستاين
دائم ًا تر�سيخ م�شروعية الدولة ،مبدي ًا ت�صميم ًا كبري ًا على
توفري �سبل ا�ستقرارها ودميومتهاّ ،
ويلخ�ص ر �ؤيته يف بناء
الدولة يف� :إن�شاء حكومة تتمتّع بالكفاءة ،وتتّ�سم بالنزاهة،
وتتغا�ضى عن م�صاحلها احلزبية والطائفية والعرقية،
وتعالج الق�ضايا الأمنية وفق عقيدة وطنية ،وتكافح
الف�ساد ،وحت ّقق مركزية الق�ضاء ،وتو ّفر اخلدمات ،وتعمل
على ا�ستعادة �سيادة البالد �سيا�سي ًا و �أمني ًا واقت�صادي ًا ،
و�إقامة �أف�ضل العالقات مع دول اجلوار(.)22

�أما موقف احلكومة حتت وط�أة االحتجاجات ال�شعبية،
و�ضغط املرجعية الدينية التي دعت رئي�س الوزراء حيدر
(بيد من حديد) للفا�سدين الذين
العبادي �إىل الت�صدي ٍ
يقفون يف وجه الإ�صالحات ،فكان تب ّني حزمتني من
الإ�صالحات� ،شملتا� :إلغاء املنا�صب الزائدة وال�شرفية،
ودمج الوزارات ذات االخت�صا�ص املت�شابه ،وتقليل رواتب
وخم�ص�صاتهم وحماياتهم ،وتعديل رواتب موظفي
امل�س�ؤولني
ّ
الدولة ،وغريها من الإجراءات الإ�صالحية الطموحة ،كما
تب ّنى رئي�س الوزراء قائم ًة �أ ّولي ًة ب�إعفاء  123وكي ًال ومدير ًا
عام ًا يف وزارات الدولة املختلفة.
ومع ذلك ،ف�إن حزمة الإ�صالحات التي �أطلقها العبادي
تنق�سم من حيث الو�ضع القانوين �إىل ثالثة �أق�سام:
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 الأول :يحتاج �إىل تعديل د�ستوري ،مثل �إلغاء من�صبنائب رئي�س اجلمهورية نهائي ًا.
 الثاين :يحتاج �إىل تعديل قانوين ،مثل �أغلب فقراتالإ�صالح التي ت�شمل دمج الوزارات.
 الثالث :يحتاج �إىل تعليمات ت�صدرها الأمانة العامةخم�ص�صات
تخ�ص ّ
ملجل�س الوزراء؛ مثل تلك الإ�صالحات التي ّ
امل�س�ؤولني (ال رواتبهم) ،وحماياتهم ،و�سياراتهم.
ومع �أن حزمة الإ�صالحات حظيت مبا ي�شبه الإجماع يف
جمل�س النواب �إال �أن قادة التظاهرات حتدثوا عن تواط�ؤ
�سيا�سي جتاه توريط رئي�س الوزراء يف تنفيذ الإ�صالحات من
دون �شرعية قانونية �أو د�ستورية ،م�ستند ًا فقط �إىل �شرعية
ال�شارع الغا�ضب ،ودعم املرجعية .وحتدث �ستار عواد
�أ�ستاذ الفل�سفة يف اجلامعة امل�ستن�صرية ببغداد ،والنا�شطاملدين -عن ذلك ،فقال« :ال ت�ؤمن الأحزاب ال�سيا�سية �إطالق ًا
ب� ّأي �إ�صالح؛ لأنها جزء من منظومة الف�ساد يف الدولة ،حتى
�إن وقوف هذه الأحزاب �إىل جانب الإ�صالحات هو وقوف
�شكلي ،لكنهم يرف�ضون يف الكوالي�س � ّأي تعديل� ،أو تقلي�ص
المتيازاتهم مل�صلحة ال�شعب»(.)23
وت�أييد ًا لهذا الر�أي ظهر قادة احل�شد ال�شعبي (الذي
يحظى باحرتام الأو�ساط ال�شعبية ال�شيعية لتطوعهم لقتال
داع�ش) �إىل جانب رئي�س ال�سلطة الق�ضائية القا�ضي مدحت
املحمود ،وهو ما �ش ّكل �صدم ًة للن�شطاء واملحتجني؛ فعن ذلك
يتحدث الإعالمي والنا�شط املدين �سعدون حم�سن �ضمد
قائ ًال« :ا�ستخدم ال�سيا�سيون خمتلف الطرائق غري القانونية
وغري الإن�سانية ملواجهة املتظاهرين ومطالبهم؛ فه ّددوا
الن�شطاء واختطفوهم ،وا�ستغ ّلوا عواطف النا�س املتّجهة
نحو احل�شد ال�شعبي ،فدفعوا قادة احل�شد �إىل الوقوف مع
الق�ضاء املتهم بالف�ساد»(.)24
ويتّهم املتظاهرون القا�ضي مدحت املحمود -رئي�س جمل�س
الق�ضاء الأعلى -مب�س�ؤولية كبرية يف جماراة ال�سلطة التنفيذية،
خ�صو�ص ًا يف تف�سرياته الد�ستور .وعلى الرغم من الدعوات
امللحة لـ(�إ�صالح الق�ضاء) �إال �أن ر ّد فعل ال�سلطة الق�ضائية
حيال ذلك كان خم ّيب ًا للآمال؛ �إذ تق ّدم الق�ضاة �إىل رئي�سهم
مبا ي�شبه (البيعة) من �أجل البقاء يف من�صبه �سنوات �أخرى.
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�إن عدم ان�سجام ال�سلطة الق�ضائية مع مطالب اجلمهور
بالإ�صالح لي�س �سوى �صورة واحدة من �صور مقاومة
املطالب بالتغيري ،وميكن القول� :إن عدم ان�سجام املنظومة
ال�سيا�سية يف الدولة مع حملة الإ�صالحات رمبا ي�ؤدي �إىل �أن
ينربي املت�ض ّررون؛ مثل( :نواب الرئي�س ،والوزراء املقالني،
وجمال�س الأق�ضية والنواحي امللغاة ،وغريهم)� ،إىل التق ّدم
ب�شكاوى �إىل املحاكم الإدارية �أو املحكمة االحتادية ليتبينّ
حينذاك �أن ما جرى كان غري قانوين وغري د�ستوري ،وهو ما
�سيحول الإ�صالحات �إىل حرب على ورق.
ويظهر الن�شطاء �أي�ض ًا قدر ًا كبري ًا من الت�شا�ؤم حيال
النتائج التي �أ�سفرت عنها التظاهرات /الإ�صالحات؛ �إذ
ي�شري الأكادميي والنا�شط املدين عبداخلالق ح�سن �إىل
�أن «�إ�صالحات العبادي مل ت�سفر عن � ّأي �شيء ملمو�س �إىل
الآن؛ فمازال الذين كان من املق ّرر �أن تُلغى منا�صبهم؛ مثل:
نواب رئي�س اجلمهورية ،وبع�ض الوكالء ،يت�س ّلمون رواتبهم
ب�شكل اعتيادي ،ورواتب الربملانيني مل تتغيرّ  ،ومل تتم �إقالة
رئي�س ال�سلطة الق�ضائية ،ومل يف ّعل � ّأي ملف ف�ساد»( .)25لكن
الواقع ي�شري �أي�ض ًا �إىل خطوات مهمة يف طريق الإ�صالح؛
�إذ ا�ضط ّر جمل�س النواب حتت وقع �شعارات املحتجني يف
�ساحات التظاهر �إىل �إقرار قانون الأحزاب امل� ّؤجل منذ
�سنوات طويلة ،كما �ص ّوت الربملان على قانون العمل الذي
مي�س احلياة املعي�شية ل�شرائح وا�سعة من املجتمع.
ّ
�أما هيئة النزاهة ،التي مل ُيعرف عنها �سوى �إغالق
امللفات وت�سويفها ،فقد �أ�صدرت م�ؤخر ًا قرارات مبحاكمة
 26م�س�ؤو ًال كبري ًا ،بينهم وزراء ،ووكالء وزارات ،و �أمني
العا�صمة ال�سابق ،ومديرون عا ّمون ،وهو �أمر مل يكن
متخ ّي ًال قبل بدء االحتجاجات .وي�شري ا لأكادميي والباحث
�أحمد قا�سم بنرب ٍة متفائل ٍة �إىل �أن «الكفاءات امل�شاركة يف
التظاهرات بد �أت جتري التن�سيقات قطاعي ًا ؛ فالقانونيون
ق ّد موا ورقتهم للإ�صالح يف م�ؤ�س�ساتهم ،والأ�ساتذة
اجلامعيون ق ّد موا �أي�ض ًا برناجمهم الإ�صالحي يف اجلامعات
ووزارة التعليم العايل ،وباتوا م�ؤ ّثرين بفعل �ضغط ال�شارع
امل�ضي يف الإ�صالحات»(.)26
والإ�صرار على
ّ
ومن نتائج التظاهرات ميكن القول� :إن التظاهرات التي
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انطلقت �أ�سا�س ًا من املناطق ال�شيعية ،وقادها ب�شكل كبري
ن�شطاء من جذور �شيعية� ،ضد �أحزاب ال�سلطة (من ال�شيعة
خا�ص ًة) ،ت�ؤ ّكد �أن هناك حراك ًا فكري ًا ومو�ضوعي ًا يجري
لإعادة تعريف الدور ال�شيعي و�أهدافه ال�سيا�سية يف البالد.
ويتم ّثل �أ�ضالع مثلث احلراك التغيريي يف العراق يف:
املتظاهرين ،ومرجعية ال�سي�ستاين ،ورئي�س الوزراء حيدر
دعم من حزبه
العبادي ،الذي تب ّنى الإ�صالحات من دون ٍ
(حزب الدعوة الإ�سالمية)� ،أو الكتلة التي ينتمي �إليها
(كتلة دولة القانون الربملانية برئا�سة نوري املالكي).
ومع ك ّل ذلك ،ف�إن املواقف الكردية والعربية ال�س ّنية
تبدو �أي�ض ًا الفتة لالنتباه؛ فقد �أ�شار ا�ستطالع للر�أي
�أجراه مركز البيان للدرا�سات والبحوث موقف ًا كردي ًا
راف�ض ًا ب�شكل وا�ضح للإ�صالحات التي تب ّناها العبادي؛
فقد كانت حمافظة ال�سليمانية �ضمن �أكرث املحافظات
رف�ض ًا لإ�صالحات العبادي؛ �إذ عبرّ  %70.18من املبحوثني
فيها عن عدم ر�ضاهم عن ا لإ�صالحات ،تلتها حمافظة
دهوك التي عبرّ  %65.79من املبحوثني فيها عن عدم
الر�ضا �أي�ض ًا ( .)27ويبدو �أن رغبة رئي�س الوزراء يف جتاوز
املحا�ص�صة القومية والطائفية يف حزم الإ�صالحات مل
ت ُر ْق للأكراد ومم ّثليهم ال�سيا�سيني ،الذين ر�أوا يف حزمة
الإ�صالحات جتاوز ًا للتفاهمات ال�سيا�سية� ،أو عبور ًا على
اال�ستحقاقات القومية.
ومع ذلك ،ف�إن االحتجاجات يف املناطق العربية ال�شيعية
ت�س ّربت �إىل كرد�ستان حامل ًة املطالب ذاتها :مكافحة
الف�ساد ،وت�أمني الرواتب واخلدمات .و�شهدت كرد�ستان
مطلع �شهر �أكتوبر عام 2015م تظاهرات �شملت مدينة
ال�سليمانية و�ضواحيها �أ ّدت �إىل مقتل خم�سة متظاهرين
مدنيني ،و�إحراق مقرات احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
بقيادة م�سعود بارزاين ،ومازالت الأحداث يف كرد�ستان
ّ
مر�شح ًة للتفاقم مع ت� ّأجج الو�ضع ال�سيا�سي بعد رف�ض
بارزاين التخ ّلي عن ال�سلطة على الرغم من وجوده على
ر�أ�سها  12عام ًا.
�أما يف �أو�ساط العرب ال�سنة ،فقد ظهرت ثالثة اجتاهات
رئي�سة :الأول هو االجتاه اجلماهريي امل�شارك يف التظاهرات

لعدم طائفيتها ،وظهر االجتاه الثاين على م�ستوى قيادات
�سيا�سية؛ مثل رئي�س الربملان �سليم اجلبوري ،الذي دافع
عن حزمة ا لإ�صالحات احلكومية وتب ّناها ،و�أ�ضاف �إليها
حزم ًة برملاني ًة للإ�صالح� .أما االجتاه الثالث ،فهو االجتاه
املتح ّفظ �سيا�سي ًا حيال حملة ا لإ�صالحات ،وهو بذلك
مل يختلف عن التح ّفظ الكردي جتاه جتاوز التفاهمات
ال�سيا�سية ،والر�ضوخ لل�شارع ،وتبديد املكا�سب الطائفية
والفئوية مل�صلحة مدنية الدولة .ويذكر ه�شام الها�شمي
الباحث يف ال�ش�ؤون ا لإ�سرتاتيجية� -أن «العرب ال�سنةانق�سموا �إىل ثالث فئات ،هي� :أهل بغداد الذين مل ينتموا
�إىل �أحزاب �سيا�سية ،وه�ؤالء �شاركوا يف التظاهرات بعد 31
يوليو /متوز عام 2015م منذ انطالقها ،واملوالون للحكومة
من املنتمني �إىل الأحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف ال�سلطة،
وه�ؤالء ّ
ف�ضلوا البقاء متابعني للأو�ضاع من دون امل�شاركة
فيها� ،أما الفئة الثالثة فهم العرب ال�سنة من املنتمني �إىل
�أحزاب �سيا�سية �أو �إ�سالمية معار�ضة ،وه�ؤالء كان موقفهم
يف �أثناء االحتجاجات ببغداد هو معاتبة املحتجني بقولهم:
�أين كنتم يف االحتجاجات التي �أطلقناها عام 2013م؟»(.)28

وينفي ال�صحفي عمر ال�شاهر وجود �شارع �س ّني م�ؤ ّثر
�أ�سا�س ًا ،قائ ًال« :مل ي ُعد هناك �شارع �س ّني بعد الذي حدث
ي�صح
من �أو�ضاع يف املحافظات ذات الأغلبية ال�سنية؛ فال
ّ
توجهات وقناعات را�سخة للعرب ال�سنة مع عدم
احلديث عن ّ
وجود جمتمع �سني ميكن �سماعه ومتابعته على الأر�ض ،لكن
ما �أظ ّنه هو �أن اجلمهور ال�سني ينظر �إىل ما جرى بعد 31
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يوليو /متوز عام 2015م بعني الت�ش ّفي؛ فلع ّل �شعور اجلمهور
ال�شيعي بالأمل والإيذاء يعود بالنفع على املجتمع ال�سني يف
نهاية املطاف»(.)29
من الوا�ضح �-إذ ًا� -أن املطالبات العربية ال�سنية تع ّقدت
كثري ًا بعد ما حدث يف �ساحات االعت�صام باملحافظات

التوجهات ال�سنية حيال التظاهرات بعد 31
الغربية ،و�أن
ّ
يوليو /متوز عام 2015م ت�ش ّكل اعرتاف ًا �ضمني ًا ب�أنها م�س�ألة
�شيعية� -شيعية قبل كل �شيء� ،إ�ضاف ًة �إىل �أن حتقيق الإ�صالح
يف بنية الدولة العراقية على يد � ّأي طرف من الأطراف مهما
كان �سيح ّقق املنفعة للجميع.

آفاق المستقبل
تبدو الت�ص ّورات املمكنة �أمام التظاهرات حم�صور ًة فيما ي�أتي:
• ا�ستمرار التظاهرات �إىل �أن تتال�شى مع مرور الأيام
من دون حتقيق كل مطالبها ،خ�صو�ص ًا مع اقرتاب مو�سم
الدرا�سة واعتدال اجلو ،وبذلك يخ�سر العراق فر�ص ًة ال
تتك ّرر للإ�صالح اجلذري يف النظام ال�سيا�سي واخلدمي
والأمني مع وجود مثلث (اجلمهور ،واملرجعية ،ور�أ�س
ال�سلطة التنفيذية) .ومن الوا�ضح �أن هذا اخليار يحمل
يف ط ّياته تراكم امل�شكالت ،والإحباط اجلماهريي الذي قد
ينطلق يوم ًا ما رافع ًا �شعار �إ�سقاط النظام بد ًال من �إ�صالحه.
وي�شري الأكادميي عبداخلالق ح�سن �إىل �أن «املتظاهرين
لن ي�ستطيعوا تقدمي �أكرث مما ق ّدموه» ،متو ّقع ًا �أن تتم ّكن
الأحزاب يف نهاية املطاف من امت�صا�ص غ�ضب ال�شارع ،و�أن
تتال�شى التظاهرات عما قريب(.)30
• ا�ستمرار التظاهرات بوتريتها احلالية ك ّل جمعة ،لكن
ب�أعداد تختلف ارتفاع ًا وانخفا�ض ًا بت�أثري الأحداث اليومية،
�إىل �أن حت ّقق التظاهرات مطالبها .وي�شري �إىل ذلك الأكادميي
والنا�شط املدين �ستار عواد فيقول�« :ست�ستمر التظاهرات حتى
و�إن كانت �ضعيف ًة ،لكن الأيام املقبلة �ست�شهد �أحداث ًا مهم ًة
متو َّقع ًة؛ مثل� :س ّلم الرواتب اجلديد ،والو�ضع املعي�شي للنا�س،
وهو ما �س ُيدمي زخم االحتجاجات على الربملان واحلكومة»(.)31
• ت�صاعد �سقف مطالب التظاهرات مع مرور الأيام،
خ�صو�ص ًا مع عدم قناعة املتظاهرين بالإ�صالحات املعلنة.
ومن خيارات الت�صعيد التي تداولها النا�شطون يف الأ�سابيع
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الأخرية خيار االعت�صام املدين يف �ساحة التحرير ببغداد
واملناطق احليوية يف املحافظات ،وميكن ل ّأي اعتداء �إرهابي
على املتظاهرين� ،أو اعتداء مته ّور من القوى ال�سيا�سية �أو
امليلي�شيات �أو القوات النظامية� ،أن ي�ؤدي �إىل الت�صعيد ،وزيادة
املحتج والقوى ال�سيا�سية احلاكمة.
الفجوة بني ال�شارع
ّ
• انتهاء التظاهرات ب�إ�صالحات �شكلية جتميلية
مت�س جوهر النظام
ته ّدئ ال�شارع
ّ
املحتج ،لكن من دون �أن ّ
واالتفاقات ال�سيا�سية الأ�سا�سية بني الفرقاء.
على � ّأي حال ،يبدو �أن مطالب املتظاهرين ،و�ضغط
املرجعية الدينية ،و�إ�صرار رئي�س الوزراء حيدر العبادي املُع َلن
على تنفيذ الإ�صالحات ،غري قابلة للتنفيذ �إال يف حدود �ضيقة
(لكن م�ؤ ّثرة ومه ّمة) و�سط مواجهة �شر�سة من (مافيا) الف�ساد
املدعومة �سيا�سي ًا و�إعالمي ًا من كل القوى ال�سيا�سية مبختلف
مك ّوناتها .و�إذا كانت للتظاهرات من نتيجة ف�إنها �إطالق
حوار جا ّد يف الأو�ساط الأكادميية والإعالمية والنخبوية عن
(مدنية الدولة) ،ومفهومها ،ومتطلباتها ،و�آلياتها ،يف مقابل
(الدولة الطائفية  /املحا�ص�صاتية) .كما �أن حديث الإ�صالح
و�ضروراته �أ�صبحا يف طليعة احلوارات النخبوية ،و�شعارات
ال�سا�سة ،ومطالب اجلمهور ،وبذلك ف�إن �إ�صالح النظام ،ولي�س
احلفاظ عليه ب� ّأي ثمن ،بات مطلب اجلمهورُ .ي�ضاف �إىل ك ّل
ذلك �أن ك�سر (التابوهات) يف تناول الرموز ال�سيا�سيني،
والنقد من الداخل ،واملطالب بالتغيري من الأ�سفل� ،أ�صبحت
جزء ًا من تقاليد العمل ال�سيا�سي واملدين يف العراق بفعل هذه

16
التظاهرات .وعلى ما يبدو ف�إن �شريحتي املتع ّلمني وال�شباب،
اللتني تنتميان �إىل الطبقة الو�سطى اجلديدة� ،ستبحثان عن
معادل �سيا�سي �أيديولوجي مي ّثل هذه الطبقة يف ال�سلطة ،وهو
معادل يتب ّنى نظام ًا �سيا�سي ًا مدني ًا جديد ًا غري طائفي ،لكن

فرز هذه الطبقة ال�سيا�سية اجلديدة وظهورها بحاجة �إىل
مزيد من الن�ضج والعمل الفكري واالحتجاجي بني �شريحتي
ٍ
املتع ّلمني وال�شباب يف العراق خالل مدة زمنية غري قليلة،
وظروف مو�ضوعية غري م�ستحيلة.
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( )25حوار �أجراه الباحث مع عبداخلالق ح�سن يف � 10أكتوبر /ت�شرين الأول عام 2015م.
( )26حوار �أجراه الباحث مع �أحمد قا�سم يف � 17أكتوبر /ت�شرين الأول عام 2015م.
( )27ميكن ّ
ن�ص اال�ستطالع حتت عنوان( :ا�ستطالع ر�أي :تقييم الأداء احلكومي 2015م) ،على الرابط.http://goo.gl/lEN2vx :
االطالع على ّ
( )28حوار �أجراه الباحث مع ه�شام الها�شمي يف � 21أكتوبر /ت�شرين الأول عام 2015م.
( )29حوار �أجراه الباحث مع عمر ال�شاهر يف � 21أكتوبر /ت�شرين الأول عام 2015م.
( )30حوار �أجراه الباحث مع عبداخلالق ح�سن يف � 10أكتوبر /ت�شرين الأول عام 2015م.
( )31حوار �أجراه الباحث مع �ستار عواد يف � 17أكتوبر /ت�شرين الأول عام 2015م.
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نبذة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
تأسس سنة 1403هـ ،ومق ّره الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية .ويقوم املركز بعدة أنشطة،
ّ

منها :املحاضرات ،والندوات ،واملؤتمرات ،وحلقات النقاش .كما يحتضن املركز مكتبة امللك فيصل،
ومجموعة مخطوطات نادرة ،ومتحفاً إسالمياً ،وقاعة امللك فيصل ،والباحثني الزائرين .وألن أساس
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.

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

الله ،عرب القيام بالبحوث والدراسات ،وحفز األنشطة الثقافية والعلمية إىل ما يخدم البشرية ،وإثراء
ً
بوابة وجسراً للتواصل شرقاً وغرباً.
الحياة الثقافية والفكرية يف اململكة العربية السعودية ،والعمل

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

األستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد.

ص.ب  51049الريـــــــــاض  11543المملكة العربية السعودية
هاتف )+966 11( 4652255 :تحويلة 6764 :فاكس)+966 11( 4162281 :

بريد إلكترونيmasarat@kfcris.com :
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