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عن مركز الشرق األوسط
لندن كلية  عالقة  على  األوسط  الشرق  مركز   يبني 
 لالقتصاد و العلوم االجتماعية الطويلة مع المنطقة،
البحوث من  واسعة  لمجموعة  مركزيا  محورا   ويوفر 

حول الشرق األوسط.

البحث وتطوير  التفاهم  لتعزيز  المركز   يهدف 
األنظمة و  واالقتصادات  المجتمعات  على   الدقيق 
 السياسية والعالقات الدولية في المنطقة. ويشجع
العام والفهم  المتخصصة  المعرفة  من  كال   المركز 
البحوث في  بارزة  قوة  للمركز  الحيوي.  المجال   لهذا 
 المتعددة التخصصات والخبرات اإلقليمية. باعتبارها
كلية تضم  العالم،  في  االجتماعية  العلوم  رواد   من 
العلوم فروع  جميع  تغطي  أقسام  لالقتصاد   لندن 
لتعزيز الخبرة  هذه  المركز  يستخدم   االجتماعية. 

البحوث المبتكرة والتدريب على المنطقة.

 تحرير
عمر الجّفال

 فريق المسح المیداني
سعد عبد الرزاق، محمد السيالوي، عدنان الهاللي، 
محمد رياض، حسين علي، بسام الساعدي، صالح 

السعيد، سعد قاسم، مهند عباس، أحمد عبد 
األمير، نوفل الصافي، عمار الموسوي، غيث عدنان.

 صورة الغالف 
أنصار مقتدى الصدر أثناء مظاهرة في ميدان 

التحرير في بغداد في ٢٦ فبراير ٢٠1٦.
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السيرة الذاتية
معهد  مدير  كان   )٢٠١٨–١٩٤٦( الجبار،  عبد  فالح  د. 

العراق  غادر  عراقي،  اجتامع  عامل  هو  عراقية.  دراسات 

يف  االجتامع  علم  يف  وباحثًا  أستاًذا  عمل   .١٩٧٨ عام 

كلية  يف  االجتامع  وعلم  السياسة  مدرسة  لندن،  جامعة 

بريكبريك، والتي كان قد حصل فيها عىل شهادة الدكتوراه. 

الرشق  يف  واالجتامعي  السيايس  الفكر  بدراسة  تخصص 

األوسط، وتناولت أعامله: الدين، ودور القانون، والرصاع 

الديني، واملجتمع املدين.

يف  البحث  لهذا  األولية  النتائج  الجبار  عبد  فالح  الدكتور  قدم 

مركز الرشق األوسط يف أبريل ٢٠١٦.

كتب املقال باللغة العربية لكنه تويف قبل نرش الرتجمة إىل اللغة 

اإلنجليزية.
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فاتحة

يف عام ٢٠٠٣، وباسم الدميقراطية والشمولية، أعادت الواليات املتحدة وحليفتها النخب العراقية يف الشتات إعادة هيكلة 

العادل لجميع  التمثيل  الهوية، لضامن  العراق الجديد عىل أساس  إليهم، كان ينبغي تعريف  بالنسبة  العراقية.  الدولة 

األعراق والطوائف ومنع عودة الديكتاتورية التكريتية البعثية. ومبنطق الدميوغرافيا، فإن األغلبية الشيعية ستحكم العراق 

الجديد. يف عام ٢٠٠٣، كانت أحزاب الشيعة اإلسالمية عىل أتم استعداد لالستنفار واالستئثار بهذه الفرصة. فهيمنوا عىل 

الدولة. إال إن نظام الحصص املرتتب عن ذلك )املشار إليه باسم املحاصصة( وحكم األغلبية الشيعية مل يؤديان ال إىل 

الدميقراطية وال الشمولية، بل إىل نخبة تسعى إىل استخدام الهوية كوسيلة من أجل قوتها وثروتها ورشعيتها الذاتية.

بعد أكرث من عقد عىل العراق الجديد، برزت حركة احتجاج لالعرتاض عىل القيادة بسبب عدم تجاوبها مع احتياجات 

- رمز  الفقرية  البرصة  االحتجاجات ألول مرة يف صيف عام ٢٠١5 يف محافظة  اندلعت  املسترشي.  مواطنيها وفسادها 

التناقض - حيث تكمن معظم ثروة العراق النفطية وحيث غالبية السكان من الشيعة، ولكن أيضا حيث كانت الدولة 

أقل استجابة لتقديم الخدمات منذ عام ٢٠٠٣. ورسعان ما انترشت يف جميع أنحاء الجنوب، ووصلت يف نهاية املطاف 

إىل املركز يف بغداد.

عىل عكس الطائفية التي قولبت النشاط السيايس يف أجزاء مختلفة من العراق بعد عام ٢٠٠٣، متيزت حركة االحتجاج 

هذه بشكل واضح بالنضال داخل الطائفة - حيث تظاهر املواطنون الشيعة ضد قادتهم الشيعة بسبب فشلهم يف بناء 

مؤسسات الدولة. طالب املتظاهرون بدولة مدنية ال يعتمد فيها التمثيل عىل الهويات بل عىل القضايا. تحدت الحركة 

األحزاب اإلسالمية التي حكمت منذ تغيري النظام. واألهم من ذلك، تطورت االحتجاجات عىل الرغم من التهديد الخارجي 

املستمر من تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، والذي كان يشكل خطراً أمنياً طائفياً عىل الطائفة الشيعية بشكل عام.

لقد تابع عامل االجتامع العراقي فالح عبد الجبار، بصفته مامرًسا وكاتبًا، الحركة منذ بدايتها، وأجرى استطالعات نوعية 

وكمية يف بغداد وعرب املقاطعات الجنوبية للعراق. متثل هذه الورقة تتويجا ملرشوعه البحثي الذي استمر ملدة عامني، 

نظري  وتحليل  الشيعي  السيايس  للنشاط  طويل  تاريخي  تحليل  إطار  يف  ويضعها  االحتجاج  حركة  تطور  يتتبع  والذي 

لذلك  بنجاح،  تسييسها  مطلقا  يتم  مل  الشيعية  الهوية  بأن  الورقة  تجادل  التاريخية،  الناحية  من  االجتامعية.  للحركات 

فإن الفشل يف العراق بعد عام ٢٠٠٣ مل يكن مفاجئاً. عالوة عىل ذلك، متيز الورقة حركة االحتجاج العراقية عام يسمى 

مبظاهرات الربيع العريب لعام ٢٠١١، التي سعت إىل استبدال النخب القدمية بالنخب الجديدة. عىل النقيض من ذلك، 

دعت الحركة يف العراق إىل إجراء إصالح جذري لنظام الحكم بعد عام ٢٠٠٣. وبتحليل الدراسات االستقصائية، تجادل 

الورقة بأن حركة االحتجاج التي بدأت يف عام ٢٠١5 كانت يف األساس رفضاً لألحزاب اإلسالمية الشيعية بسبب فسادها 

واحتكارها للسلطة باسم الدين.

أثرت حجج هذه الورقة، حول التحول من الهوية إىل السياسة القامئة عىل القضايا، عىل السياسة يف العراق - والتي كانت 

أكرث وضوحا يف انتخابات أيار/ مايو ٢٠١٨. عىل خالف االنتخابات السابقة، غريت حركة االحتجاج رواية الحكم العراقي، 

وأدت إىل اعتامد املرشحني عىل معجم جديد ملصطلحات مثل ‘الدولة املدنية’ و ‘مكافحة الفساد’ الكتساب الرشعية. ومع 

ذلك، مل تكن الحركة ناجحة بالكامل. فعىل املدى القصري، تبنت النخبة نفسها ببساطة أفكار الحركة االحتجاجية إلعادة 

تعريف حركاتها، بدالً من معالجة مطالب االحتجاجات، متصدية الحتامل اإلصالح.

ومع ذلك، فإن أوضح تأثري لحركة االحتجاج هو فضحها إلخفاقات األحزاب الشيعية اإلسالمية التي كانت عاجزة عن متثيل 

العراقيني. ونتيجة لذلك، شكلت انتخابات ٢٠١٨ محاولة إلعادة تعريف اإلسالموية يف العراق. عىل سبيل املثال، شكل 

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تحالًفا انتخابيًا مع الحزب الشيوعي. عالوة عىل ذلك، جادل آية الله عيل السيستاين 
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الشيعي ضد التصويت عىل أساس الهوية، بل إنه قال إن الناخب يجب أن يصوت ملسيحي إذا كان أفضل من مرشح 

شيعي. وبدأ املرشح اإلسالمي عامر الحكيم يتحدث عن ‘إسالم جديد’. لذلك، إن حركة االحتجاج استهلت، عىل أقل تقدير، 

عملية رفض نوع اإلسالم السيايس الشيعي الذي ولد خارج العراق، وبدأت عملية إعادة تعريف الحكم بعد عام ٢٠٠٣، 

ودور اإلسالموية.

 رناد منصور
باحث، برنامج دراسات الشرق األوسط، تشاتام هاوس



ار  7فالح عبد الجبَّ

مقدمة

الوسط والجنوب، واحدة من أكرب حركات  الكربى، يف  العراق  / يوليو عام ٢٠١5 عّمت مدن  ابتداًء من منتصف متوز 

االحتجاج االجتامعیة يف تاریخ العراق الحدیث.

بدأت الحركة االحتجاجية عىل نحو عفوي يف مدینة البرصة، أقىص جنوب البالد، احتجاجاً عىل تردي الخدمات وغياب 

طاقة الكھرباء، وتحولت بفعل األوضاع العراقيّة إىل احتجاج عىل الفساد املايل واإلداري، وعىل نظام املحاصصة الحزبیة 

الضیقة باسم الھویات املذھبیة واإلثنیة. والحركة االحتجاجية مبجملھا مثّلت احتجاجاً عىل النخب الحاكمة كرمز لفشل 

االسالم السیايس يف إدارة الدولة؛ ولعل الشعار األكرث ترديداً: ‘باسم الدین باقونا )رسقونا( الحرامیة’ یعرّب مبارشة عن إدراك 

ھذا الفشل.

ولعل املغزى األكرب لھذه الحركة االجتامعیة إنھا متثّل بدایة انشطار الھویات القومیة واملذھبیة انشطاراً سياسياً واجتامعياً، 

انتقال من سياسة الهويّة املذهبيّة والقوميّة، إىل سياسة القضايا، وهذه األخرية عابرة،  وهو ما يسميّه علامء السياسة 

بشكل بديهي، للجامعات الصغرية القومية واملذهبيّة.

وملا كانت ھذه االحتجاجات ترتكز يف املحافظات الشیعیة، أو ذات األغلبیة الشیعیة، فان حركة االحتجاجات تحمل نوازع 

انفصال قطاعات من املجتمع الشیعي عن النخب السیاسیة الشیعیة التي تقود الدولة.

سبق ملثل ھذا العبور لخطوط االنقسام العمودیة أن جرى عىل مستوى القمة خالل فرتة أزمة سحب الثقة من رئیس 

الوزراء السابق، نوري املاليك، صیف عام ٢٠١٢ بالتعاون بین كتلة االحرار التي تنتمي للتیار الصدري بقيادة رجل الدين 

رئيس  بزعامة  املختلطة  العراقیة  وكتلة  الكردية،  األحزاب  يضّم  الذي  الكردستاين  والتحالف  الصدري،  مقتدى  الشيعي 

الوزراء األسبق اياد عالوي. لكن ھذا العبور جرى من فوق عىل مستوى القیادات باتجاه سیاسة القضایا مدفوعاً مبصالح 

قوى سیاسیة محددة. أّما حركة االحتجاج الراھنة فأنھا مُتثّل العبور من الھویات إىل القضایا عىل مستوى القاعدة. ولھذه 

النقلة تبعات سیاسیة واجتامعیة وثقافیة من شأنھا أن مُتِعن يف تفتت الھویات املذھبیة واالثنیة، وتؤثِّر يف موازین القوى 

بین الكتل املتصارعة يف الفضاء الشیعي، والحقاً يف مثیله السني، ولعلھا تفتح فضاًء لنشوء وتوطد تیارات وسطیة تعمل 

عىل قضایا عابرة لخطوط الصدع املذھبي واإلثني املعروفة، يف حال شملت املناطق السنیة والكردیة. 

د میوالً اجتامعیة اعرتاضیة عمیقة نابعة من فشل بناء مؤسسات الدولة  وبرصف النظر عن مآل الحركة الحالیة، فانھا تُجسِّ

الجدیدة بعد عام ٢٠٠٣ بناء متوازناً، ذلك بسبب صعود ثم انقسام الھویات الجزیئیة وتفتتھا، وانفالت نھب موارد الدولة 

والفساد املايل واإلداري عىل نطاق هائل.

واالجتامعیة  السیاسیة  املقدمات  وبالذات  االجتامعیة،  الحركة  لھذه  أساسیة  جوانب  لدراسة  محاولة  املبحث  ھذا  يف 

واالقتصادیة التي أفضت إلیھا، وتركیبة التظاھرات ومسارات منوھا الكمي، ومحتوى خطاب وشعارات االحتجاج ببعدھا 

النقدي لإلسالم السیايس كحامل للفساد، ومنو القیادات املیدانیة )التنسیقیات( للحركة، والعالقة بین الحركة االحتجاجیة 

من جانب، واملرجعیات الدینیة، الربملان، رئاسة مجلس الوزراء، والحشد الشعبي، من جانب آخر.

وأخرياً، يف هذا املبحث يرصد مسح میداين للمتظاھرین، أُجري بني آب / اغسطس عام ٢٠١5 وكانون الثاين / يناير عام 

٢٠١٦، أھم املیول السیاسیة والفكریة يف الحركة وقیاداتھا.
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الهوّیات المذهبية: دیناميكيات البناء والتفكك

تعّد قصة فشل متكرر. فشلت  أن قصتھا  إال  الحدیثة،  العراقیة  الدولة  الشیعیة قدیمة قدم  الھویة  محاوالت تسییس 

محاوالت أمین الجرجفجي إلنشاء حزب شیعي )حزب النھضة( عام ١٩٢٤، كام فشل أول مسعى لتأسیس حزب ‘جعفري’ 

عام ١٩5٤ )استمر الحزب لثالثة أیام(. وفشل تسییس الھویة الشیعیة كذلك يف العھد املليك، كام يف عهد الجمهورية األوىل 

بني أعوام )١٩٦٣–١٩5٨( يعود إىل انفتاح النظام السیايس ووجود اقتصاد السوق. إال أن محاولة التسييس برزت يف عھد 

الجمھوریة الثانية عىل عهد عبد السالم عارف )١٩٦٨–١٩٦٣(، وانفجر يف عھد الجمھوریة الثالثة بقيادة أحمد حسن 

البكر وصدام حسین عىل التوايل، وذلك عىل مرحلتین: بعد الثورة االیرانیة ضد الشاه أواّلً )١٩٧٩–١٩٧٨(، ثم بعد حرب 

الكویت ثانیاً والتي أدت إىل متردات العراقيني عام ١٩٩١ ضد حكم البعث عىل ید عدد من األحزاب االسالمیة الشیعیة 

)حزب الدعوة، ومنظمة العمل االسالمي(. لكن الفشل أصاب مساعي تسییس الھویة الشیعیة خالل فرتة الحرب مع إیران 

)١٩٨٨–١٩٨٠(، والتي متیزت باندماج، بل وحدة، النزعة الوطنیة العراقیة مع النزعة القومیة للدولة، لكن ھذه الوحدة 

تھاوت بعد حرب الكویت )١٩٩١(، ومنا التسییس يف املھجر قبل منوه داخل العراق إثر اغتیال السید محمد صادق الصدر 

عام ١٩٩٩، رغم تباین ھذین املسارین من التسییس.

وقد تحّول الصعود السیايس للھویة الشیعیة إىل ظاھرة جامھیریة ھائلة إثر عودة األحزاب االسالمیة الشیعیة من املنفى 

بعد احتالل بغداد يف نيسان / أبريل عام ٢٠٠٣، وانتشار تسييس الهويّات املذهبيّة عىل نطاق جامھیري، مرّده إىل انفتاح 

التسییس إىل العسكرة يف ظروف  بعد عام ٢٠٠٣ ھو االنتقال من  العام نتیجة سقوط الدولة. وما حصل أیضاً  املجال 

احتالل اختلطت ومتازجت فيه میول معارضة االحتالل العسكري األمرييك مع میول التنافس والرصاع بین الجامعات لجھة 

السیطرة عىل عتالت السلطة واملوارد املادیة والرمزیة املرتبطة بھا. وبات توكید الھویة املذھبیة الشیعیة حافزاً لتوكید 

ھویة سنیة معاكسة، مثلام باتت الھجامت املسلحة عىل الرموز واملناطق الشیعیة محفزاً لتوكید الھویة الشیعیة عىل 

أساس جدید: الخطر الخارجي، بدل الضحیة املظلومة.

وبعد التسییس الجامھیري للهويّات، شھد العراق عسكرة الھویات املذھبیة يف الرصاع عىل السلطة واملوارد، ثم تراجع 

العسكرة، وانقسام املذاھب املسیسة يف تصارعھا الداخيل. و كلام زادت الرصاعات الداخلیة وسط كل جامعة مذھبیة، 

ضعفت قوى التسییس املذھبي، ومنت میول تسییس القضایا ال الھویات.

يف ھذا السیاق، فان حركة االحتجاج الراھنة متثل يف جانب منھا اعرتاض مجتمع املدن ذات األغلبیة الشیعیة عىل الدولة 

التي تدیرھا أغلبیّة شیعیّة. ھذا االنفصال أو التعارض یعني انتقاالً من سیاسة الھویة إىل سياسة القضايا، السيام بعد أن 

بلغت مستویات التعبئة عىل أساس الھویات املسیسة )املذھبیة( الذروة متاماً.

ھذا الفھم یقوم عىل التمییز ھنا بین الھویة املذھبیة كھویة ثقافیة تتعلق باملعتقدات والطقوس، عن الھویة املذھبیة 

كھویة سیاسیة تستخدم لبناء فعل سیايس موحد، وتولِّد خطاب جامع لتوحید الجامعة، وتغّذي الفعل الجمعي، وتعتمد 

عىل رمزیة )املظلومیة(. ھذا التسییس للھویة الثقافیة املذھبیة یُشبه من بعض النواحي التسییس الذي یرافق النزعة 

القومیة، فھو یتغذى عىل وجود فكرة الظلم )النھب، االحتالل( من اآلخر )املستعمر، أو الطائفة األخرى(، وینمو عىل 

فكرة وجود خطر خارجي یھدد كل الجامعة، ویخفت بزوال الظلم وینتھي بانتھاء الخطر الخارجي أو بخفوته.

فكرة ‘الضحیة’ أو ‘املظلومیة’ ھي حجر الزاویة يف التظلّم املذھبي السابق، واللحمة البانیة للوحدة. لكن فكرة ‘الضحیة’ 

رسعان ما تتھاوى مبجرد الوصول إىل السلطة واالمساك مبقالیدھا، كام حصل لألحزاب اإلسالمیّة الشیعیّة بعد عام ٢٠٠٣. 

لحظة انتقال كھذه تشھد استبدال فكرة ‘الضحیة’ بفكرة الحق بالحكم عىل قاعدة ‘حكم األغلبیّة’، املھددة اآلن بـي ‘الخطر 

الخارجي’ القادم من الجامعة االخرى، فعالً أو تخیالً. وتقرتن فكرة ‘الخطر’ أیضاً ببعد جدید: الرصاع من أجل الھیمنة 
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عىل املوارد، واالستئثار بتوزیعھا باملعنى العام لكلمة موارد، سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتامعیة أو ثقافیة، ترتكز 

مبجموعھا يف الدولة بسبب طابعھا الریعي واقتصادھا املركزي.

د الجامعة – حسب منطوق خطاب التسییس الطائفي  زوال ‘وضع الضحیة’ وضعف الخطر الخارجي املتخیَّل الذي یُھدِّ

الباب لرصاع تنافيس داخل حقلھا عىل: من یمثل الجامعة؟  – یقلصان من فاعلیة تسییس الھویة املذھبیة، ویفتحان 

الرصاع عىل متثیل الجامعة یشتد بفضل وجود النظام انتخايب عىل مستویین: برملاين لعموم البالد، ومحيل للمحافظات. 

وھذا املیل یُذيك كل خطوط االنقسامات الداخلیة عىل أساس اجتامعي )طبقي( أو سیايس، أو إیدیولوجي، أو جھوي، أو 

أرُسي، أو حتى شخيص. لعل االنقسام األكرب ھو انقسام أھل الداخل )التیار الصدري( عن أھل الخارج )أحزاب املنفى – 

حزب الدعوة، املجلس األعىل اإلسالمي العراقي، الخ(، وانقسام مدرسة املرجع األعىل للشيعة عيل السیستاين )النجف( 

التي تعتمد مبدأ والیة األمة، مقابل مدرسة روح الله الخمیني )قم( التي تعتمد مبدأ والیة الفقیه. لكن انقسام األحزاب 

واألرُس الدینیة الشيعية )الحكیم والصدر مثالً(، مبا لدیھا من تنظیامت وعصبیات مدن مساندة، تدیم هذه الرصاعات: 

رصاعات حركة بدر التي كانت ضمن املجلس األعىل اإلسالمي العراقي مع التيار الصدري خالل عامي )٢٠٠٨–٢٠٠٧(، أو 

نوري املاليك ومقتدى الصدر )٢٠٠٩–٢٠٠٨( أو املاليك ضد الجميع: شق الصدريني )عصائب أهل الحق( وشق املجلس 

األعىل )خروج منظمة بدر من عباءة املجلس األعىل اإلسالمي(.

ھذه التمزقات بقیت كامنة من عام ٢٠٠٣ اىل عام ٢٠٠5، بفضل عاملین: رعایة السیستاين للجبھة االنتخابیة املوحدة 

لعموم القوى الشیعیة، واالندفاع لتوطید السلطة الجدیدة لألحزاب والقوى اإلسالمیة الشیعیة.

جليّة عن  عام ٢٠١٤ صورة  الربملانية  االنتخابات  وتقّدم  ذلك،  مثال عىل  أفضل  تقدم  االنتخابیة  الكتل  تشكالت  ولعل 

إثني.  أو  القوى داخل كل حقل طائفي  وتنازع  الطائفي  التباغض  بتصعید  االنتخابیة، عموماً، متیزت  فالحملة  الوضع: 

ونالحظ ان عدد املتنافسین عىل مقاعد الربملان زاد عن ٩ آالف مرشح برملاين، موزعین عىل ٢٧٧ كیاناً منفرداً، اختزلت، 

بفعل التحالفات، إىل ٣٦ كتلة انتخابیة، يف تصارع عىل ٣٢٨ مقعداً، ما یعكس صورة االنقسام والتشظي، مقابل التوق إىل 

تجاوز ھذا التشظي مخافة الخسارة أو التھمیش. ونالحظ ان الكتلة الشیعیة دخلت انتخابات ٢٠٠5 التأسیسیة )لكتابة 

الدستور(. واالنتخابات الربملانية عام ٢٠٠5 يف قامئة واحدة باسم ‘االئتالف العراقي املوحد’ برعایة عيل السیستاين، إال أنها 

انقسمت يف االنتخابات الربملانية عام ٢٠١٠ إىل كتلتین. أما يف انتخابات ٢٠١٤ فقد توزعت عىل ٤ كتل و ٨ مجموعات 

صغیرة منھا. 

مرّت القوى الكردیة، بدورها، مبسار مامثل: كتلة كردستانیة واحدة عام ٢٠٠5، ثالث كتل يف عام ٢٠١٠، وأربع كتل يف عام 

٢٠١٤، فضالً عن قوى صغیرة متثل الشبك واالیزیدیین. 

الحال عىل جبھة القوى ‘السنیة’ أكرث متزقاً، ففي االنتخابات الربملانية التي جرت عام ٢٠٠5 كانت الكتل السنيّة مفتتة ومل 

یربز منھا سوى الحزب اإلسالمي، وتوزعت بین مشاركة ومقاطعة. ويف العام ٢٠١٠ وحدت صفوفھا مع القوى الوسطیة 

)القامئة العراقیة – ایاد عالوي( التي تضم شیعة وسنة، وحققت فوزاً كأكرب كتلًة. بيد أن الھجوم املنسق عىل القامئة 

وزعامئھا عزل نوابھا الشیعة، وأدى إىل أن تفقد القامئة متاسكھا، وانقسمت مكوناتھا الوسطیة من جھة، والسنیة من جھة 

أخرى، إىل دزینة من القوى يف انتخابات ٢٠١٤.

الحركات االجتماعية

لفھم حركة االحتجاج العراقیة بصورة جلیّة، یتعین االلتفات إىل مفھوم أسايس من مفاھیم العلوم السیاسیة واالجتامعیة 

أال وھو مفھوم الحركات االجتامعیة التي تبلورت يف القرن العرشین يف أوروبا وأمیركا، وانترشت يف معظم بلدان العامل يف 
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الربع األخیر من القرن العرشین أينام ُوِجَدت مدن ذات كثافة سكانیة عالیة ووسائل اتصال وتواصل واسعة، أي نشوء 

ما یسمى باملجتمع الجامھیري.

ما شھده العراق منذ متوز / یولیو عام ٢٠١5 ھو حركة اجتامعیة، وھي الثانیة من بعد حركة احتجاجات الربیع العراقي 

يف ٢5 شباط / فرباير عام ٢٠١١ التي قمعت بال رحمة، واألوىل من حیث حجمھا وزخمھا. وھي تأيت يف وقت تزداد فيه 

املدن التي تخطّت امللیونی أو تلك التي عىل عتبته، كام تأيت يف لحظة نشوء وانتشار جیل جدید من وسائل االتصال 

والتواصل: الفیسبوك والتویرت )٢٠٠٣ و ٢٠٠٤(، ويف لحظة من لحظات أزمة خاصة، ممیزة نتناولھا الحقاً.

وباملقارنة مع األحزاب السياسية، تبدو الحركات االجتامعیة كائناً جدیداً، فھي ال متتلك نسبیاً بنیة ثابتة أو قیادة مستقرة 

أو قواعد انتامء أو نزع العضویة، وتفتقر إىل تنظیامت تابعة وخاضعة ملركز محدد، أي أن التنظیم فیھا محدود، عىل األقل 

يف البدایة؛ لكنھا تشرتك مع األحزاب وجامعات الضغط يف كونھا تتجه إىل تحقیق أھداف محددة، بل واضحة التحدید، 

سواء كانت ھذه االھداف ضیقة أو عریضة، أي تتوخى تحقیق تغییر ثقايف أو اقتصادي أو اجتامعي أو سیايس.

الحركة  كانت  )إذا  السیاسات  يف  جوھریة  تعدیالت  فرض  إىل  تؤدي  ما  غالباً  بأنھا  االجتامعیة  الحركات  أھمیة  تكمن 

إصالحیة( أو اإلطاحة بالسلطة )إذا كانت الحركة ثوریة(، أو تغییر موازین القوى وفتح الطریق إلفشال أحزاب حاكمة )إذا 

كانت إصالحیة جذریة(. وال حاجة لإلشارة إىل أن حركات ما اصطلح علیه بـي ‘الربیع العريب’ تنتمي إىل الفئة األوىل )إسقاط 

النخب القدیمة وأحزابھا(، بینام تنتمي حركة االحتجاج العراقیة – بتقدیرنا – إىل الفئة الثالثة أي اإلصالحية الجذریة.

الحركات  مسار  تختزل  الحايل،  القرن  بدایات  أو  املايض  القرن  شھدھا  التي  االجتامعیة  الحركات  عن  الدراسات  كل 

االجتامعية إىل ٣–٤ مراحل هي بالتجريد: أوال، النشوء عىل خلفیة سخط عام، ثانيا التامسك والتالحم، وثالثا إرساء جھاز 

متخصص ناظم للمواصلة، و رابعا الھبوط، اما بسبب النجاح، أو بسبب القمع، أو التحول اىل مؤسسة.

املالحظ يف الحالة العراقیة انھا سارت يف مسار النموذج الكالسیيك، فقد بدأت مبرحلة التعبیر عن الغضب )االختامر(، 

املطلبیة مبزیج من  أدارت معركتھا  میدانیة  قیادات  بتبلور  الثالثة  اىل  )التامسك(، وعربت  الثانیة:  املرحلة  اىل  وانتقلت 

املرحلة  إىل  َعرَبَت مجدداً  مع بدایة عام ٢٠١٦  السلمي والتفاوض، وكسب مؤسسات وتحیید أخرى، وأخیراً  االحتجاج 

الرابعة: التحول اىل مؤسسة )عقد املؤمتر األول وتحدید برنامج عمل للمستقبل(.

بالطبع ال تنمو الحركات االجتامعیة يف فراغ أو من فراغ، فثمة أوضاع محددة، اجتامعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة، أو 

مزیج من ھذا وذاك، مثیرة للسخط العام واالحباط، أو حتى الیأس، ومنو شعور بوجوب رد عقالين عىل رشوط وأحوال 

العقالنیة باملرة. 

الموصل سقوط  السلطة،  احتكار  االجتماعي:  و  السياسي   المناخ 
و انهيار أسعار النفط

النظام السیايس الذي تبلور يف العراق بعد عام ٢٠٠٣ جاء مثرة تصارع ثالثة مشاریع: املرشوع االمیريك: بناء دیمقراطیة 

األُصويل:  الشیعي  بلدان صناعیة متقدمة، واملرشوع  الشائع يف  اللیربايل  النموذج  السوق، وھو  اقتصاد  تعتمد  فیدرالیة 

ھذه  من  أيّاً  ينترص  ومل  البعثي–االسالمي.  العودة  ومرشوع  الشیعیة،  األغلبیة  حكم  قاعدة  عىل  الفقیه  والیة  منوذج 

املشاریع، والنتيجة ھو مزیج مشوه من ھذا كله، عىل خلفیة تصارع الجامعات اإلثنیة املذھبیة للھیمنة عىل السلطة 

واملوارد، وانھیار فكرة الوطنیة العراقیة بفعل صعود الھویات الجزئیة، الذي ميثّل أساساً لحركات االسالم السیايس عىل 

جانبي خطوط االنقسام املذھبیة.
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وتشكلت أوىل الكتل السیاسیة االنتخابیة عىل أساس ھذا التمثیل الكيل لألكراد وللشیعة مقابل عزوف سني عن املشاركة، 

واملیل إىل اعتامد العنف. بناء التحالف الشیعي- الكردي املتقلقل بین عام ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠5 انتھى عملیاً بتھمیش القوى 

الوسطیة، والقوى السنیة خصوصاً خالل عملیة كتابة الدستور الجدید. وقد عمل السفیر االمیريك زملاي خلیل زاد عىل 

تخفیف ھذا االختالل يف البنیة السیاسیة للدولة )٢٠٠5(، لیلیه بعد ذلك قائد القوات األمريكية يف العراق الجرنال ديفيد 

برتايوس )٢٠٠٨–٢٠٠٧(، يف تخفیف االختالل يف البنیة العسكریة للدولة، عن طریق بناء تحالف أوسع ضم قوى اجتامعیة 

من املناطق السنیة تعرف باسم ‘الصحوات’، وذلك إلقامة إطار وطني جامع، كان مھزوزاً ھو اآلخر. كل مساعي الرتمیم 

ھذه جرت وسط احرتاب أھيل داٍم، أفلحت يف تھدئته وعزل القوى االسالمیة السنیة التكفیریة املسلحة )دولة العراق 

االسالمیة(. لكن ھذه العالجات إلزالة االختالل يف بناء املؤسسات، كانت مؤقتة كام ھو واضح، وقد انھارت تباعاً بفعل 

سیاسات اقصاء متعمدة، سارت علیھا حكومة نوري املاليك خالل الفرتة الوزاریة الثانیة )٢٠١٤–٢٠١٠(، وباألخص عقب 

االنسحاب الكيل للقوات االمیركیة عام ٢٠١١.

إطار حكومة  مع  تتعارض  مركزي، كام  فدرايل وال  نظام جدید  إطار  مع  تتعارض  مفرطة  مركزیة  املاليك سیاسة  انتھج 

ائتالفیة )متعددة األحزاب(، وتوافقیة )متعددة الطوائف واالثنیات(. ھذه النزعة املركزیة املفرطة )ینبغي متییزھا عن 

املركزیة املعتادة يف كل النظم( تصادمت مع البنیة الجدیدة الالمركزیة، مثیرة لیس فقط معارضة االكراد، بل معارضة 

سائر الحكومات املحلیة يف املحافظات )بینھا ٩ محافظات شیعیة، ٧ منھا بقیادة حزب الدعوة(. كام أن النزعة املركزیة–

االحتكاریة، مبنظورھا الطائفي الضیق، تجاوزت التصادم مع الالمركزیة، إىل االشتباك مع قوى من املناطق السنیة أُقصیت 

عن مواقع السلطة، وإىل التصادم مع قوى شیعیة )الحركة الصدریة، املجلس االعىل اإلسالمي، الخ(. منطق رئیس الوزراء 

نوري املاليك كان غایة يف التبسیط: األغلبیة الشیعیة تحكم باسم العراقیین، وحزب الدعوة )ممثل أكرب كتلة برملانیة( 

یحكم باسم الشیعة، واألمین العام، نوري املاليك، یحكم باسم حزب الدعوة. ورغم تنوع أشكال وصیغ وشعارات االعرتاض، 

إال انه اتجه اىل املطالبة بنظام سیايس دستوري، منفتح، شامل للجمیع، فدرايل، المركزي، وباختصار ال دیكتاتوري. ال تتغیر 

ھذه الحقیقة بواقع أن بعض القوى يف املناطق السنیة استخدمت لغة التخندق الطائفي يف معارضتھا لكتلة املاليك. كل 

ھذه التوترات اجتمعت عشیة ثالثة احداث جسام يف عام ٢٠١٤: االنتخابات الربملانية ٢٠١٤، وسقوط مدينة املوصل بيد 

تنظيم ‘داعش’، واقصاء املاليك عن رئاسة الوزراء، وانھیار اسعار النفط وخواء الخزینة املالية للدولة.

جرت االنتحابات الربملانیة العراقیة أواخر نیسان / أبريل عام ٢٠١٤ وھي االنتخابات العامة الرابعة منذ عام ٢٠٠٣ يف 

ظروف محتدمة وجدیدة، متحورت محركات الرصاع، وأشكال التعبئة، واملناورات، ونرش املعلومات أو تزییفھا، واملفاوضات 

املعلنة أو الخفیة، والتحركات العسكریة، والھجامت املسلحة، جرت كل هذه األمور باتجاه واحد: إما ضامن والیة ثالثة 

لرئیس الوزراء نوري املاليك، زعیم حزب الدعوة االسالمیة وكتلته االنتخابیة املعروفة باسم ‘دولة القانون’، أو إجھاض 

مسعى املاليك لھذا التجدید، عىل ید طیف متنوع من الخصوم واملنافسین عىل حد سواء. ومتحورت الضغوط اإلقلیمیة 

انتھت اىل االجھاض. حصد املاليك مثار  والدولیة، ھي األخرى، حول ھذه النقطة: التجدید للامليك أم اجھاضه؟ وأخرياً 

األحقاد التي زرعھا مع االكراد، ومع القوى يف املناطق السنیة، ومع بعض حلفائه الشیعة: التیار الصدري واملجلس األعىل 

االسالمي )الحكیم( اللذان تحالفا ضده يف االنتخابات املحليّة عام ٢٠١٣ واقصیا حزبه عن قیادة عدد من املحافظات. 

لكن القشة التي قصمت ظھره ھي سقوط املوصل بيد تنظيم ‘داعش’ يف حزیران / يونيو عام ٢٠١٤، وھو سقوط مھین 

بسبب انسحاب ثالثة فرق عسكریة انسحاباً غیر مفھوم، ووقوع عدد كبیر من الضحایا من دون أي معركة عسكریة يف 

قاعدة سبایكر. حصل ھذا عشیة الرصاع عىل تسمیة رئیس الوزراء الجدید. إقصاء املاليك عن احتامل التجدید يف والیة 

ثالثة اضاف إىل الوضع بُعداً جدیداً: انفتاح كوة من أجل اصالح االختالالت يف الدولة املوروثة من عھدین للامليك، ولكنھا 

عمقت يف الوقت نفسه بُعداً قدیامً: املزید من انقسام الكتل الطائفیة تنظیمیاً وانتخابیاً، وذلك بانشطار حزب الدعوة، 

وانقسام كتلة ‘دولة القانون’، بین رئیيس وزراء السابق نوري املاليك، والذي تاله حیدر العبادي، ونشوء ازدواجیة عسكریة 

تتمثّل بقرار إداري من نوري املاليك أدى إىل تأسیس ‘ھیئة الحشد الشعبي’ التابعة ملكتبه.
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رافق ذلك تطور اقتصادي سلبي: انخفاض أسعار النفط عىل نحو مفاجيء ودرامي من مستوى یفوق ١٠٠ دوالر إىل 

اقرار  لعدم  فنتیجة  تقريباً،  الخزینة خاویة  وكانت  دوالراً.  بني ٣٠–٢٠  يرتاوح  إىل هامش  ثّم  دوالراً، ومن   ٤٠ ما دون 

میزانیة عام ٢٠١٤ يف الربملان، فإن كابينة املاليك الوزارية ترصّفت بحريّة يف الرصف الكیفي مبوارد الخزینة الحكومیة التي 

انخفضت يف لحظة حرجة مبواجھة متطلبات الحرب مع ‘داعش’. األنىك من ذلك أن میزانیة عام ٢٠١5 صیغت عىل أساس 

إیراد نفطي مبستوة ٤5 دوالراً للربمیل، و ھو تقدیر رغائبي، غیر حصیف باملرة، یيش مبقدار الجھل بحقائق السوق العاملي 

واتجاھاته، خاّصة وأنه قبل أن یبدأ عام ٢٠١5 كان مثة عجز بائن.

الفساد والمحاصصة

املحاصصة ونقد املحاصصة من الثیامت املكرورة يف الخطاب السیايس الیومي لكل معارض أو ناقد للسیاسات الرسمیة 

العراقيّة، حتى فقدت الكلمة الكثیر من وھجھا النقدي. لكنھا عادت إىل الواجھة بقوة بعد سقوط املوصل، ومن ثم 

انطالق حركات االحتجاج األوىل، وأكرثھا قطاعي ومحيل.

تقرتن كلمة املحاصصة يف االستعامل عادة بتعبیري اإلثنیة والطائفیة لإلشارة إىل توزیع املناصب – املغانم بین الجامعات 

املحددة عىل أساس طائفي أو إثني، أو حتى دیني. وللمحاصصة جانبان: األّول ھو التمثیل يف قمة الدولة: توزیع املناصب 

السیادیة والحقائب الوزاریة، وھو اشرتاط ال بد منه يف أي حكومة ائتالفیة متعددة األحزاب. لكن ھناك توزیعاً للوظائف 

األُخرى من درجة وكیل وزیر أو مستشار يف أعىل نقطة، إىل درجة موظف عادي، يف أدىن نقطة. ھنا تأخذ األحزاب حصصاً 

يف كل مفاصل الدولة، عىل غرار توزیع الحقائب الوزارية.

تنشأ ھنا مشكلة مزدوجة: عىل صعید الحقائب الوزاریة، مثة مناصب صارت حكراً عىل حزب معین: رئاسة الجمھوریة 

لالتحاد الوطني الكردستاين )كردي(، ورئاسة الربملان للحزب االسالمي مبارشة أو مواربة )سني(، ورئاسة الوزراء لحزب 

الدعوة )شيعي(، واألخري حصل عىل املنصب حتى عندما كان ضعیفاً، وكان متثيله يف الربملان عام ٢٠٠5 نحو ١5 نائباً.

اما عىل صعید املحاصصة يف الدرجات الوظیفیة من أعىل إىل أدىن مستوى يف السلم الوظیفي املدين، فتتم عىل اعتبارین: 

إدراج شیعي وسني وكردي يف كل وزارة عىل مستوى املستشارین، مثالً، وقیام الحزب الذي یحتل الحقیبة الوزاریة املعنیة 

مبلء الدرجات الوظیفیة باالتباع الحزبیین والشخصیین واملوالین واألقرباء، من دون أيِّ اعتبار للتخصص، من ھنا جاءت 

املطالبة بـ ‘حكومة تكنوقراط’ يف الحركة االحتجاجية.

اما يف السلم الوظیفي العسكري واالمني، فإن مثة شبه احتكار من حزب الدعوة )وإىل حد ما منظمة بدر–ھادي العامري( 

لھذه القطاعات، نظراً لشغور حقیبتي الدفاع والداخلیة سنوات وسنوات، وقیام املاليك بالسیطرة عىل ھاتین املؤسستین، 

كوزیر بالوكالة. وبالطبع فإن املیزانیات العسكریة واملخابراتیة )االمنیة(، ومیزانیة رواتب املراتب العسكریة، املربمة عىل 

اساس عقود توظیف )بعد إلغاء مبدأ الخدمة العسكریة اإللزامیة العامة(، ترك میزانیة املشرتیات العسكریة، ومیزانیة 

الرواتب، ومصاریف املیرة والتموین، بید حزب الدعوة واتباعه أو مریدیه.

النفط )نحو ٣٩ باملئة  إن توزیع مقالید السلطة عرب نظام املحاصصة العريف یجري يف دولة ریعیة، تعتمد حرصاً عىل 

من إیرادات خزینة الدولة(، لذا فان توزیع املناصب ھو أیضاً توزیع للموارد، خصوصا وان وزارات الدولة تتوىل تنفیذ 

مشاریع االستثامر الحكومي برصید یرتاوح بین ٢5 إىل ٣١ باملئة من اجاميل میزانیة الدولة، عىل مدار ١٠ سنوات بني 

أعوام ٢٠١٤–٢٠٠5 وھي فرتة حكم حزب الدعوة برئاسة نوري املاليك. وحسب املعطیات املتاحة فان عدد املشاریع 

االستثامریة التي تعاقدت علیھا الوزارات خالل ھذه الفرتة زادت عىل ٦ آالف مرشوع منھا 5 آالف مرشوع وھمي أو مل 

w ینفذ، والقیمة االجاملیة لهذه املشاريع تبلغ نحو ٢٢٠ ملیار دوالر، وھو رقم فليك يف النھب. و تنقسم ‘ریوع’ األرصدة
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املنھوبة عىل النحو التايل: 5٣ باملئة عمولة للمشاريع املنفذة أو نصف املنفذة، ونحو ٧5–5٠ باملئة للمشاریع الوھمیة، 

التي تنقل إىل األحزاب واملنتفعین واألقرباء. ھناك أیضاً تخمین أكالف املشاریع، التي تضّخم يف العادة. ھذا يف مجال 

املیزانیة االستثامریة.

بعد  معه  )یأخذھا  وزیر  لكل  سیارات  ورشاء  االثاث،  مشرتیات  شكل  یتخذ  النھب  فان  الجاریة،  املیزانیة  مجال  ويف 

انتھاء مدة استیزاره(، ومخصصات اإلیفاد، ودورات التأھیل والتدریب يف الخارج، والتي تشكل مورد دخل اضايف لكبار 

ومتوسطي املوظفین املدنیین.

القطاع العسكري نفسه ال یخلو من ھذه املظاھر: عموالت عىل املشرتیات العسكریة. رفضت الحكومة الكشف عن 

حجم العقود بذریعة إنھا عقود رسیة تتعلق باألمن الفومي. ھناك أیضا نحو 5٠ ألف كادر عسكري وھمي )یسمونه: 

فضايئ(، تابع ملكتب القائد العام )رئیس الوزراء( السابق.

ومن ابرز املیزانیات الحاویة للفساد میزانیة عام ٢٠١٤ التي مل یصادق علیھا الربملان وتم الترصف بھا كیفیاً. أما تسویة 

الحسابات الختامیة لھذه املیزانیة فان دیوان الرقابة املالیة تحفظ عىل بنود الرصف، فامتنعت اللجان الربملانیة املختصة 

عن املصادقة عىل حسابات ناقصة.

تالزم الفساد مع املحاصصة حقیقة قامئة يف العراق: كل حزب یرید وزارة دسمة تدّر ربحاً ودخالً وبّوابة توظیف التباعه 

ومریدیه وأقربائه. ولكل حزب رشوط ‘ربحیة’ كیام یصوت مع املیزانیة. األكرث من ذلك أن كل حزب یلھج بلغة الطائفة 

ویغنم بواقع الحزب والعائلة، ویرفض استدعاء الربملان ألي فرد بدرجة مدیر عام، ناھیك عن درجة وزیر.

ضخامة الفساد دفعت منظمة الشفافیة العاملیة إىل وضع العراق يف املرتبة ١٧٠ من أصل ١٧5 ليحتّل واحداً من اسوأ 

دول العامل يف الفساد. و یفید تقریر للمنظمة ‘ان سعة نطاق الفساد يف القطاعین العام والخاص قد قّوض املؤسسات 

الحكومیة وأعاق تقدیم الخدمات االساسیة و قوض امن الدولة’.

والفساد يف الوعي العام والیومي مجرد كلمة، ثم صار أرقاماً وتقاریر صحفیة متناثرة، لكنه تحول بالتدریج إىل صكوك 

وبنوك وقصور واستثامرات ومظاھر ثراء مرئیة ومحسوسة، حّولت األرقام إىل أشواك جارحة تفقأ العین بإزاء بؤس الحیاة 

ورثاثة الخدمات واستمرار الفقر يف محافظات كاملة، أو يف قطاعات من بعض املحافظات، مبا يف ذلك أھم وأكرب مدینتین: 

بغداد والبرصة. الرتابط بین تدھور نوعیة الحیاة من جانب، والفساد املايل – أي نھب االموال العامة يف مشاریع وھمیة 

– واالنھیار العسكري من جانب، والفساد يف املؤسسة ببناء فرق عسكریة عىل الورق من جانب آخر، يف ظل حكومة 

توزیع الحصص – الغنائم، بلغ حداً من الوضوح والجالء لقطاعات واسعة من الطبقات الوسطى، وباالخص قطاعات جیل 

الشباب الجدید، املتعلم.

بدایات االحتجاج و نمو الحركات االحتجاجية

أیام  العراقي يف ٢5 شباط / فربایر ٢٠١١، والتي تواصلت  الربیع  سبقت حركة االحتجاج سلسلة حركات أبرزھا حركة 

النظام’، وھو صدى  إصالح  یرید  ‘الشعب  تحت شعار  أشھر،  بضعة  امتداد  وأكرث عىل  آالف   ١٠ نحو  الجمع مبشاركة 

البنیة الطائفیة  التونسیین: ‘الشعب یرید اسقاط النظام’. لكن االصالح املنشود تركز عىل رفض  لشعارات املرصیین و 

للنظام من مواقع العقالنیة والحداثة لجیل جدید ُمخیَّب اآلمال.

جوبھت الحركة بأقىس التدابیر لغلق املنافذ املؤدیة لساحات االحتجاج، وعنف جسدي، واعتقاالت، واغتیاالت. وتحایل 

املبادرون من جیل الشباب إىل االحتفال بعید الحب )وھو عید شبايب غريب املنشأ( من باب استثامر مناسبة غیر سیاسیة. 
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كان ھذا الحراك التمرین الشامل األول، وھو یختلف عن سائر االحتجاجات األخرى بانه لیس احتجاجاً قطاعیاً )عامل أو 

مھنیون أو طالب( ولیس جھویاً )منطقة معینة( أو فئویاً یختص بطائفة أو مذھب، بل هو احتجاج شامل عىل النظام 

السیايس بأرسه، مبا ھو مؤسسة وثقافة ومامرسة.

الحركة االحتجاجية الجدیدة انطلقت يف أواسط متوز / يوليو عام ٢٠١5، شأن كرثة من الحركات االجتامعیة العربیة أو 

العاملیة، من واقعة احتجاج بسیط عىل انقطاع الكھرباء، يف البرصة. ثلة من الشباب خرجت يف تظاھرة أمام محطة تولید 

الكھرباء، لیتعرضوا إىل إطالق نار من داخل املحطة )حسب شھود عیان(، فیرموا احجاراً عىل املحطة احتجاجاً، ولينتهي 

بحادث مأساوي: مرصع الشاب منتظر عيل غني الحلفي )١٨ سنة( برصاص مفرزة امنیة ھبت اىل موقع املحطة، واصابت 

اثنین من اقرانه بجروح بلیغة بتاريخ الخمیس ١٦ متوز / يوليو عام ٢٠١5. 

يف الیوم التايل ١٧ متوز / يوليو ٢٠١5 كانت البرصة يف ھیاج عارم عىل الجریمة وسوء الخدمات )املاء والكھرباء والرعایة 

الصحیة( املتدھورة باطراد، فانطلقت تظاھرة ضخمة امام مبنى املحافظ. وبالرغم من ان سوء الخدمات، وتحدیداً عجز 

الدولة عن تأمین الكھرباء محنة وطنیة عامة، إال ان لوقعھا يف البرصة ثقالً. وما ان حل ٣١ من متوز / يوليو حتى كانت 

بغداد ومدن الوسط تطلق أكرب حركة احتجاج تضامناً مع البرصة، ومع الرمز-الشھید، منتظر الحلفي. غلب عىل انطالق 

حركة البرصة الطابع العفوي التام، ويف بغداد مزیج من العفویة واملبادرة االجتامعیة املنظمة.

العامرة،  الكوت،  الساموة،  الدیوانیة،  النجف، كربالء،  الحلة،  بغداد،  التالیة:  املدن  املكان فشملت  الحركة لجھة  ومنت 

النارصیة، إىل جانب مدینة املنشأ: البرصة. وھذا امتداد جغرايف یغطي سائر املحافظات الشیعیة، فضالً عن محافظتین 

مختلطتین ھام بغداد والبرصة اللتان تحویان أغلبیة شیعیة.

 –ً التوجه االسرتاتیجي–املطلبي: من االحتجاج عىل سوء الخدمات – الكھرباء تحدیدا  كام منت حركة االحتجاج لجھة 

إىل مھاجمة الفساد، والعوة إىل اصالح النظام السیايس وذلك بالغاء نظام املحاصصة الطائفي–اإلثني، وصوالً إىل شعار 

ومطلب بناء دولة مدنیة. مثل ھذه النقالت لیست بالظاھرة الغریبة عىل الحركات االجتامعیة الجذریة، وھي معلم 

عىل انتقالھا من طور الغضب املبارش إىل طور االنتظام والنضج والرتكیز عىل البنیة الكلیة للمشكلة أو املشاكل موضوع 

التفاعل بین قواھا الشبابیة والرشائح املخرضمة، وباألخص من قادة ووجوه حركة احتجاجات  االحتجاج. وال ریب ان 

شباط / فربایرعام ٢٠١١ التي اصطلح علیھا بـ ‘الربیع العراقي’، اسھم يف ھذه االنتقاالت من الجزئیات إىل ما ھو أشمل.

وعىل سبیل املثال، تنامت الحركة يف بغداد من نحو 5٠ الفاً يف ٣١ متوز / يوليو )الجمعة األوىل للتظاهرات( لتصل يف 

اواسط آب / اغسطس )الجمعتان الثانیة والثالثة( إىل حشود ھائلة بلغت نحو ١5٠ الفاً، ثم نحو ٢5٠ الفاً ثم تجاوزت، 

حسب تقدیرات میدانیة، النصف ملیون، وتعّدت التظاهرات هذه العتبة فرتاوحت بني ٨٠٠–٧٠٠ الف، ثم تجاوزت عتبة 

املليون يف أيلول / سبتمرب بدخول جامهري التيار الصدري، وعادت إىل االستقرار عند املستوى السابق قبل ھذا الدخول، ثم 

اخذت بالھبوط التدریجي أواخر عام ٢٠١5، لتعود اىل لتدشن العام الجديد بكتل رمزیة ألشد النشطاء التصاقاً بالحركة 

والتزاماً بھا، وھي بحدود مئات بدل اآلالف أو عرشات االالف السابقة.

یمكن االستننتاج من التقدیرات املیدانیة لكتل املتظاھرین يف ساحات البرصة وبغداد والنجف وكربالء والحلة، ان مستوى 

الذروة یصل حد امللیونین ونصف امللیون، بل یتجاوزه إذا اضفنا عرشات اآلالف يف الساموة، الدیوانیة، العامرة والنارصیة 

لنصل اىل تقدیر آخر. 

لھا أیام ثالثاء يف ثالث  اشتملت التظاهرات عام ٢٠١5 عىل ٢١ جمعة، منھا جمعتان توقفت فیھا التظاھرات، مضافاً 

مناسبات، و محاولة فاشلة للعبور إىل املنطقة الخرضاء باتجاه الربملان، انتھت باعتداء واعتقاالت وجیزة.
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استمرار التظاھرات هذا يف عنفوان متواصل ملدة 5 أشھر متتابعة ظاھرة غیر مسبوقة. واختیار املواصلة كل جمعة منذ 

شهر متوز / يوليو الالھب، وانتھاء بربد كانون االول / ديسمرب، يف إیقاع واحد أورث الحركة طابعاً روتینیاً، حاولت الخروج 

منه بابتكار تحركات جدیدة، نوع من اعتصامات أمام الربملان، أو امانة العامة أو املجلس االعىل للقضاء.

سبقت الربیع العراقي عام ٢٠١١ مظاھرة عید الحب، اما مظاھرات االحتجاج عام ٢٠١5 فقد توجت بأكرب احتفال بعید 

رأس السنة املیالدیة، حیث قدرت اعداد املحتفلین يف الشوارع باملاليني. وعّد كرثة من املحللین ھذه الظاھرة الجامھیریة 

الفائقة شیفرة احتجاج من نوع خاص: اعتامد قیم احتفال جاملیة تتناقض مع القیم املتزمتة والجھمة لألحزاب االسالمیة 

الحاكمة.

وفرس بعض املراقبین النابھین اتساع االحتفال، ألول مرة، بهذا الشمل ومبناسبة غیر إسالمیة عىل انه تجسید لصبوات 

أغلبیة صامتة نسبیاً. وھو تفسیر معقول. فمثل ھذه املامرسات مألوفة اجتامعیاً، خاّصة وسط الشباب، الذین یبتكرون 

أشكال احتفال مناقضة للتقالید الساریة السيام إذا ما كانت ھذه التقالید جزءاً من االیدیولوجیا الرسمیة، وذلك عىل سبيل 

املثال باستخدام أغاين الراب يف مناسبة الطقوس الحسینیة )يف إیران والعراق(، أو إقامة شجرة عید املیالد وسط بغداد 

والنجف ومدن أخرى، خالفاً للتقالید السابقة يف حرص االحتفال يف اطار عائيل–منزيل، وھو تقلید كان شائعاً وسط رشائح 

الطبقات الوسطى عموماً. اما الخروج للشوارع بھذه املناسبة وتطویر االحتفال املنزيل السابق إىل حفل جامھیري فائق 

فهو یعرب، بهذه الحال، عن مزاج ثقايف جدید ومتمیز وسط معظم رشائح الطبقات الوسطى. مزاج مختلف عن ومعارض 

للمزاج الثقايف للنخب الحاكمة. وباختصار فان االحتفال یشكل ثقافة مضادة، أو نوعاً من فعٍل مضاد.

فن االحتجاج

وجدت املواقف الفكریة والتوجھات السیاسیة والعنارص املطلبیة يف حركة االحتجاج التعبیر عنھا، شأنھا شأن أي حركة 

اجتامعیة، يف الرموز )البیارق، الرایات، أو العالمات أحیاناً(، كام وجدت التعبیر عنھا يف الشعارات والبوسرتات. وكام یجري 

الحال دوماً، فان الرموز والشعارات تطلق مادة خصبة یمكن تسمیتھا بـ ‘فن االحتجاج’.

اإلسالم  نقد  بعامة،  املايل  الفساد  نقد  التايل:  باالختصار  التعبیریة  األجناس  ھذه  يف  املبثوثة  الثیامت  تقسیم  ویمكن 

السیايس، نقد الطائفیة، نقد السلطة التنفیذیة، نقد السلطة القضائیة، نقد الربملان، مطالب قطاعیة محددة )الرواتب–

الخدمات(، متجید شھداء حركة االحتجاج، السخریة من السلطات.

وتلتقي كل ھذه الثیامت يف فضاء توكید الھویة العراقیة بوصفها ثیمة أوىل. وبالفعل احتل العلم العراقي مركز الثقل يف 

سوح التجمعات كرمٍز للھویة الوطنیة الجامعة النافیة للطائفیة )االنقسام الشیعي–السني(، وهي التي تشكل، أي الهوية 

الطائفية، حجر الزاویة يف فكر أحزاب االسالم السیايس و مامرساتھا. وقد رفض ممثلو حركة االحتجاج بإرصار رفع أية رایة 

أخرى غیر العلم العراقي. وبجوار العلم العراقي، برزت جداریة الفنان الراحل جواد سلیم ‘نصب الحریة’ التي تحولت 

إىل رمز برصي شامل، عىل غرار االیقونات، ھویة لعراق االحتجاج. وقد دمج الفنان حازم املايل العلم بنصب الحریة الذي 

حل محل عبارة ‘الله اكرب’، تعبیراً عن التوق الجدید، يف حین ان البوسرتات القلیلة التي ظھرت يف الساحات أو عىل مواقع 

التواصل االجتامعي، ھي أعامل بالستیكیة تندرج يف باب بوسرت التحریض واملقاومة. ومثة ملصقات أخرى ظرفیة تكاثرت 

مع استمرار الحملة.

ھناك الثیمة الثانیة: نقد الطائفیة. وقد مثّلت الھویة العراقیة النقد املضمر لالیدیولوجیا الطائفیة، فھي وحدة املواطنة 

مقابل التفریق يف الدین واملذھب. إحدى الالفتات تقرأ: ‘انا سني أنا ضد الطائفیة، انا شیعي انا ضد الطائفیة، أنا ایزیدي 

أنا ضد الطائفیة’، او: ‘ال للطائفیة، ال للمحاصصة الطائفیة، نعم للمواطنة، كال للطائفیة’.
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نھب املال العام ھو الثیمة الرابعة االكرث عمقاً و تكراراً يف املظاهرات، حیث متتزج يف الشعارات واألغاين والـ ‘قفشات’ 

االغاين  اىل  للفساد’،  ‘ال  املبارشة:  اإلدانة  الشعارات من  احیاناً. وترتاوح  نوع من كومیدیا سوداء  بالسخریة يف  الشكوى 

الساخرة عن رسقة النفط العراقي، وبالرغم من ان الغضب واحد، إال ان لكل محافظة أسلوبھا الخاص يف الغضب.

وقد تضافر جهود املغنني والفرق الغنائیة الشبابیة، والشعراء الشعبیون، واإلبداعات املبارشة للزجل يف الساحات، لتنتج ما 

مُيكن تسمیته بـ ‘أدب و فن االحتجاج’ أسوة بفن االحتجاج البرصي ‘الرموز والبوسرتات’. ویتجسد ھذا االدب يف نصوص 

تحولت إىل أناشید وأغاٍن وقصائد هجاء، باللهحة الدارجة يف الغالب، والنكات والطرف التي تتداول شفاھياً أو تتمثل يف 

كاریكاتیرات ساخرة.

االحتجاج والمرجعيات الدینية: التشجيع الشيعي والحذر السني

العام للفساد املايل واإلداري والفشل العسكري وتعرّث  الدینیة الكربى يف النجف معزولة عن املناخ  مل تكن املرجعیات 

الشدید  أو مواربة عن نقدھا  املرجعیات جھاراً  أبدت  الجامعات والكتل. وقد  بین  العداء  السیاسیة واحتدام  العملیة 

لنوري املاليك شخصاً وسیاسة ومامرسة، وتجلت يف الفتوى الشھیرة التي انتھت بإقصائه عن الرتشح لوالیة ثالثة: العراق 

یحتاج إىل رئیس وزراء جدید، تقول الفتوى، یوحد البالد، الخ.

ورغم ان املراجع الدینیة ال تُطلق الترصیحات وتعلن املواقف مبارشة، بيد أن ھذه املواقف تترسب إىل الجمھور عرب 

من  اسبوعية  خطبة  يقّدم  والذي  كربالء،  يف  املرجعیة  معتمد  الصايف  أحمد  السید  وأبرزھم  لديها،  املعتمدین  الوكالء 

محافظة كربالء تعرّب عن رأي املرجع األعىل للشيعة عيل السيستاين.

ويف هذه الخطب األسبوعية، كانت الثیامت السیاسیة تطفح بنقد الفساد وسوء الخدمات، ونقد املحاصصة السياسية 

وسوء االدارة، وأجواء هذه الخطب تطابقت مع املناخ الفكري والنفيس للنشطاء املتحفزین لالنطالق عشیة التظاھرات.

ومنذ لحظة انطالق االحتجاجات وحتى بدایة عام ٢٠١٦، أبدت املرجعیات الدینیة يف النجف تأییدھا الكامل ملطالب 

املتظاھرین وحثت الحكومة عىل االرساع باإلصالح وإال واجھت ‘ثورة عاصفة’ )وھي نفس الخشیة التي أبداھا رئیس 

ارتیابات من بعض  بھا، كانت تحمل  الدائرة املحیطة  النجف، أو عىل األقل  العبادي(. إال ان مرجعیات  الوزراء حیدر 

الشعارات التي بدت موجھة ضد الدین، وبالتايل، ضد املرجعیات الدینیة.

فشعار ‘باسم الدین رسقونا الحرامیة’ ینطوي عىل مثل ھذا العداء املضمر إذا ما جرى تأویل العبارة تأویالً جامحاً ینقله 

أقّل ینقله من معاداة املسؤولین الحكومیین ممثيل  الدین، أو بصیغة  السیايس إىل معاداة  من معاداة أحزاب اإلسالم 

أحزاب االسالم السیايس، إىل معاداة املراجع الدینیة. مثل ھذه التأویالت مل تكن غائبة. وزاد االرتیاب وسط املراجع من 

شعارات الدولة املدنیة والعلامنیة )التي تؤول دوماً عىل انھا انكار وكفر(، وغیرھا من الشعارات العلامنیة التي بدت، 

حسب التأویالت املتناثرة، منذرة متوعدة لكل من یعتمر العاممة.

وبالفعل حاول بعض الشباب من طلبة العلم يف النجف املشاركة يف التظاھرات ببغداد، غري ان بعض املتظاھرین صدوھم 

عن دخول ساحات االحتجاج مبوقف رصیح وواضح، قائلین: ‘ھذه تظاھرة مدنیة’، فمنحوا لكلمة املدنیة معنى التعارض 

مع رجال الدین تحدیداً، رغم انھا ال تنطوي عىل ھذا املعنى حرصاً.

ومرّة أخرى، فرُسِّ ھذا املوقف تفسیراً سلبیاً مامثالً لسابقه. و ما زاد يف الریبة املتبادلة، رغم التوافق عىل مطلب االصالح 

ومحاربة الفساد واملفسدین، رفع شعارات مبارشة يف ساحة التحریر: ‘علامنیة علامنیة...ال شیعیة و ال سنیة’. و يف النجف 

بالذات كان شعار: ‘ال نرید أي عاممة بالسیاسة’، یرتدد جھاراً. رغم ذلك فان بعض طالب العلوم الدینیة الشباب يف النجف 

كان، بطریقة أو بأخرى، یتفق مع التظاھرات املدنیة يف موضوعة فشل اإلسالم السیايس. 
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بعد أن أخذت االحتجاجات مداھا وتبلور إدراك واضح بوجود فجوة بین الحركة االحتجاجية واملرجعیة، وانه ال یمكن 

امليض يف االحتجاجات من دون سند من داخل املؤسسة الدینیة واملؤسسة السیاسیة، برز میل يف حركة االحتجاج لالتصال 

حركة  من  قیادیة  وجوه  بین  عدة  لقاءات  وبالفعل جرت  ما.  تعاون  امكانات  واستطالع  االلتباسات  والتفاوض الجالء 

االحتجاج أدت إىل نوع من التفاھم والرىض املتبادل. وحصيلة هذه اللقاءات واالتصاالت كانت تبلور إجامع عىل رضورة 

استمرار التظاھرات، وزیادة الضغط عىل حكومة تبدو مرتددة وھیابة من اإلصالح، بل ان املراجع تعھدت بتعزیز الفكرة 

الوطنیة لعبور املأزق ‘الطائفي’.

باملقابل، مل یصدر عن املرجعیات الدینیة السنیة أي رد أو موقف، سلباً كان أو إیجاباً، تجاه الحركة االحتجاجية. بل ان 

بعض الوجوه من جمعیة العلامء املسلمین، واملجمع الفقھي السني، أفادت بان مشاركة السنة يف الحراك االحتجاجي 

محفوف باملخاطر يف حال وقوع أي سني يف قبضة القوات االمنیة، خالفاً لحال املتظاھرین الشیعة. الحذر من االشرتاك 

ھو املوقف األقوى، لیس وسط رجال الدین السنة فحسب، بل أیضاً وسط قطاعات مدنیة واسعة يف بغداد. ویظهر هذا 

الحذر استطالع میداين أُجري عىل أكرث من ١٢٠ شخصاً من طبقات اجتامعیة وفئات عمریة ومستویات تعلیم ومناطق 

سنیة مختلفة ببغداد لإلجابة عن ٤ أسئلة محددة.

 اجابتا عن السؤال األول ‘ھل شاركتم يف االحتجاجات’، وكانت اإلجابة ٣ باملئة نعم، و٩٧ باملئة كال. وعن أسباب عدم 

املشاركة، عزا ٤٣ باملئة السبب إىل الخوف من االعتقال بتهمة اإلرهاب، ما يعني بقاءهم يف السجن بال حدود ألنّهم 

ليسوا شيعة. و ٢٧ باملئة عزوا عدم املشاركة يف االحتجاجات إىل الخوف من تهمة من العاملة لبلد أجنبي )اتهام دول 

خليجية بتحريضهم(، و ١٤ باملئة عزا األمر إىل الخوف من تهمة االنتامء لحزب البعث املحظور، و ٩ باملئة ليدهم قناعة 

بأن االحتجاج اصطنعته األحزاب الشيعية الحاكمة لرصف النظر عن املشاكل الحقيقية. 

السؤال الثالث يف االستطالع سأل عن تأييد مطالب االحتجاج، وجاءت اإلجابات بأن ٧٩ نعم، و ٩ باملئة ضد االحتجاج، و ٩ 

باملئة بال موقف، وبقية املستطلعني ٣ باملئة غیر واضح. السؤال الرابع واألخري كان ھل لدیكم االستعداد للخروج احتجاجاً 

عىل الفساد يف املحافظات السنیة، وأجاب ٨٧ باملئة نعم، و ٣ باملئة ال أدري، و ١٠ باملئة كال.

مثل ھذه املواقف السلبیة الواضحة يف بغداد والبرصة، وھام املدینتان املختلطتان الوحیدتان، قد ال تعكس املزاج القائم 

يف املحافظات السنیة، إذ ان مستویات الكراھیة للفساد والفاسدین يف املحافظات السنیة قد ال تقل، برأي من أجرى 

استطالع رأیھم، عن مستویاتھا ببغداد، غیر ان جل جامھیرھا نازحة داخل بلدھا بانتظار ‘االنفراج والفرج’ للعودة إىل 

مدنها. ویرى ھوالء انه لوال وجود خطر تنظيم ‘داعش’ النترشت حركة االحتجاج من املوصل اىل البرصة يف ما اسموه 

‘وحدة العراقیین ضد الدولة الفاسدة’، واشاروا إىل تظاھرات االكراد ضد حكومتھم كمثال عىل ان االحتجاج لیس محصوراً 

بفئة أو طائفة، بل هو ظاھرة وطنیة عامة. واذا صح ھذا التقدیر، فأن االستنكاف السني ببغداد من املشاركة يف االحتجاج 

ھو يف حقیقته خشیة من استھداف، فعيل أو متصور، أكرث منه اعرتاض عىل حركة االحتجاج.

االحتجاج ازاء الحكومة والبرلمان

منذ اللحظة األوىل لبدء االحتجاجات يف البرصة أواسط متوز / يوليو عام ٢٠١5، وإعالن نشطاء بغداد عن التحضیر إلطالق 

تظاھرة احتجاجیة يف أواخر الشھر نفسه، أبدت رئاسة الوزراء خشیة شدیدة ورغبة يف التھدئة. وأول عالمة عىل التھدئة 

كانت توجیه محافظ البرصة لزیارة ذوي القتیل منتظر الحلفي والسعي لرتتب دفع الدیة، وثاين عالمة كانت السعي 

لثنیھم عن االنطالق يف تظاھراتھم، والستطالع أمزجتهم  اتصال مبارشة مع منظمي االحتجاج يف بغداد  إلقامة جسور 

وتوجھاتهم.
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يف تلك اللحظة، كان رئیس الوزراء حيدر العبادي یتعرّض لحملة قویة من معسكر املاليك، فھو متھم بالضعف والرتدد، 

بل العجز، وكانت ھناك مطالبات بحل الربملان، وإجراء انتخابات جدیدة واقامة ‘نظام رئايس قوي’. وكان یخىش، يف األیام 

األوىل، من أن تؤدي التظاھرات إىل اإلمعان يف اضعاف مواقعه، ومل یكن قد حزم أمره بعد لالفادة منھا يف استبعاد الخصوم.

الدستور، والقلق من  التظاھر عمالً بنصوص  املوافقة عىل حریة  املقبل:  التحرك  إزاء  الرسمیة مزدوجة  املواقف  كانت 

أمنیة   - عسكریة  تدابیر  واتخاذ  جھة،  من  االحتجاج  حركة  استاملة  مساعي  مواصلة  ومعاونوه  العبادي  قرر  اندالعه. 

احرتازیة كربى من جهة أخرى. وقد حولت هذه التدابري مناطق االحتجاج )ساحة التحریر( وسط بغداد والجسور املؤدیة 

للمتظاھرین يف ملسة  املاء  توفر  االحتجاج  بحشود  املحیطة  القوات  كانت  وبالفعل  ثكنة عسكریة.  یشبه  ما  إىل  إلیھا 

تعاطف )بقرار رسمي طبعاً(، وتغلق الجسور أمام الحشود القادمة لاللتحاق بالتظاھرات من ضفتي نھر دجلة، الرشقیة 

)الرصافة( والغربیة )مناطق الكرخ(.

الزخم الھائل للحشود واسترشاء الحراك االحتجاجي يف كل محافظات الجنوب، وضخامته يف بغداد والنجف والبرصة، 

وحامسة املرجعیات الدینیة يف النجف يف تأییده، شجع العبادي، املشھور برتدده، عىل اغتنام الفرصة إلزاحة العقبات 

التي تعرتض كل تحركاته تقریباً. فھو مرشح حزب یقوده غریمه املاليك، وقائد عام للقوات املسلحة التي یسیطر علیھا 

منافسوه بقیادة الغریم ذاته. اطلق العبادي يف ٩ من آب / أغسطس، أي بعد الجمعة الثانیة للتظاھرات، برنامج إصالح، 

مستقویاً باالحتجاج ومرجعیات النجف، يف لحظة بدت مؤاتیة لطرق الحدید وھو ساخن. وضّم برنامج االصالح خمس 

حزم عن اإلصالح والفساد والخدمات وترشیق أجھزة الدولة، وما اىل ذلك. لكن األساس فيها حزمة إقصاء نواب رئیس 

الجمهورية ونواب رئیس الوزراء، واستھدفت باألساس اقصاء املاليك من موقعه كنائب لرئیس الجمھوریة، وإن كانت قد 

شملت أیضا الكرد والسنة العرب. ومل یفھم ھؤالء يف احتجاجھم عىل ما تعرضوا له من فقدان ملناصبهم ان املستھدف ھو 

املاليك يف الرصاع املریر عىل السلطة داخل ‘البیت الشیعي’، وان العبادي مضطر للظھور مبظھر ‘املحاید’ ازاء متثیل الشیعة 

والسنة واالكراد. تصویت الربملان باإلجامع عىل ورقة االصالح يف ٣١ آب / أغسطس، أي بعد أیام من صدورها )وھو اجامع 

غریب غیر مسبوق يف تاریخ الربملان العراقي( یكشف عن مدى خوف النواب من الجامھیر الغاضبة، وشعورھم بالعجز 

واالمتثال. ومل یجد رئیس الربملان سلیم الجبوري من تعلیق سوى القول بان االصالحات التنفيذية قلیلة، واقرتح توسیعھا 

بحزمة إصالحات من الربملان.

ورغم ان حزمة االصالح ‘العبادیة’ تستجیب ملعظم مطالب االحتجاج االساسیة، إال أنھا تخلو بالكامل من أي سقف زمني 

لتنفيذها، فضالً عن انھا كانت وستظل محكومة بصالحیات التنفیذ التي یطلقھا الربملان او یلغیھا. مل یكف العبادي عن 

التداول مع قادة الحركة االحتجاجیة، وإبداء التأیید لھم، واطالق شكاوى من تدھور الوضع املايل مثالً.

ونرشت يف مواقع التواصل تقاریر شخصیة عّدة عن اللقاء الذي جمع املتظاهرين بالعبادي يف ٣٠ ترشین االول / اكتوبر 

عام ٢٠١5. و یالحظ يف ھذا اللقاء وغیره حث املتظاهرين العبادي عىل تنفیذ إصالحات، بينام عىل الجهة األخرى يالحظ 

التامس العبادي أعذار الصعوبات يف التنفيذ مطالب املتظاهرين. وبدا ظاهراً أن العبادي مرتدد يف بناء أسس االصالح، 

وأولھا تأسیس كتلة برملانیة مع االصالح، وثانیھا تشكیل لجنة ‘من أین لك ھذا؟’، وثالثھا حث مجلس القضاء األعىل عىل 

البدء باالجراءات القانونیة لتحریك ملفات الفساد، وتعزیز مواقعه داخل حزب الدعوة نفسه. أصبح تردد رئیس الوزراء 

سمة من سامت الحیاة السیاسیة الیومیة.

تصاعدت شعبیة العبادي كرجل تجدید یقف ضد حیتان الفساد يف حزبه أو غیر حزبه، وبلغت شعبيّته بني العراقيني، 

حسب استطالعات معھد غالوب، نحو ٧٢ %، إال أنھا عادت وھبطت إىل ٤٦ %. التلكؤ املتواصل، ومتییع القضایا، قلب 

مزاج جامھیر االحتجاج من امتداح العبادي وإبداء الثقة به، اىل نقده وفقدان الثقة بوعوده، ولعل ھذا یفرس ھبوط 

مؤرشات شعبیته، حسب غالوب. ویالحظ أن املیول العامة يف ساحات االحتجاج تنحو إىل رفض الدولة كمؤسسة آخذة 
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شبه كيل عىل تحقیق نجاحات  اعتامداً  تعتمد  امللتفة حوله  ‘الدعوة’  العبادي وكتلة حزب  أن حیدر  باالزدیاد. ویبدو 

يف حلبة القتال مع تنظيم ‘داعش’، وبالتحدید تحریر الفلوجة واملوصل من سیطرته، من أجل متتین وضعھام السیايس 

بإزاء املنافسین – الغرماء، بدل تأسیس كتلة اصالح برملانیة من أجل مالحقة وإضعاف الغرماء مبالحقة الفاسدین منھم، 

خصوصاً وان قطاعاً من املسؤولین الفاسدین ینتمي إىل قوى يف حزبه وأخرى قریبة منه ومؤیدة له، ما یضعه يف حلقة 

مفرغة: من این یبدأ وبم یبدأ.

االحتجاج وقادة كتل اليمين: مواجهة أم ركوب الموجة

أو  العبادي،  لحیدر  املعارضة  السیايس، سواء  اإلسالم  كتل  االحتجاجات، شّنت  مع  النجف  املرجعیة يف  لتعاطف  خالفا 

املتعاونة معه، حملة متباینة الحدة والشدة عىل الحراك الجامھیري ومرامیه، وأخالقه وأجنداته. جاءت حركة االحتجاج 

يف لحظة حرجة بالنسبة لھذه الكتل الشیعیة املنقسمة سیاسیاً وفكریاً وتنظیمیاً وعسكریاً. تتخندق االوىل حول حیدر 

العبادي والجیش، ومرجعیة السیستاين، وتتخندق الثانیة حول نوري املاليك، والحشد الشعبي، ومرجعیة الخامنئي.

االنقسام الشیعي–الشیعي لیس ثنائیاً مبسطاً كام یبدو للوھلة األوىل، بل مركب ومتعدد. فبین املعسكرین: العبادي 

الشعبي ھناك 5١ مجموعة مختلفة،  الحشد  الصدریة. ووسط  الحركة  منھا  املاليك، مثة قوى سیاسیة مستقلة،  مقابل 

بعضھا یرتبط بأجندات أحزاب، بینھا قوى منحازة للعبادي وأخرى للامليك، وغیرھا لشخصیات أخرى، وقوى تعمل بأمرة 

املرجعیات الدینیة. االنقسام السیايس یمتد اىل قوى الحشد الشعبي، ما یعني أن املواقف إزاء االحتجاج متباینة. ھناك 

أربع مقاربات: التأیید الرصیح، املداراة اللینة، العداء واملواجھة، محاوالت االحتواء.

التأیید األقوى لحركة االحتجاج جاء من املرجعیات الدینیة، كام أسلفنا، من الحركة الصدریة التي أعلنت التضامن التام 

عىل  الجامھیریة  املشاركة  اقترصت  االصالح.  الئحة  إقرار  بوجوب  للحكومة  وانذاراً  للحركة  دعامً  الشوارع  إىل  ونزلت 

مناسبتین يف شھر ایلول / سبتمرب ٢٠١5 و يف مدینة بغداد حرصاً حسب قرار السید مقتدى الصدر.

املداراة، أي املیل اىل التعامل الھادئ مع الحركة االحتجاجیة من دون إبداء التأیید لھا، جاءت من الكتلة امللتفة حول 

حیدر العبادي، ومنه شخصیاً. الكتلة املعرتضة اعرتاضاً عدائیاً تتمثل بثاليث املاليك - ھادي العامري- أبو مھدي املھندس. 

أما كتلة قیس الخزعيل )عصائب أھل الحق، املنشقة عن التیار الصدري منذ ٢٠٠٨( متثل املیل الرابع عن طريق االحتواء 

عرب املشاركة يف ساحات االحتجاج.

منتقداً  التظاھرات’،  عىل  والسیطرة  املحتجین،  ‘ضبط  وجوب  عن  حادة  ترصیحات  املاليك  أطلق  األوىل  األسابیع  منذ 

‘اللیونة الزائدة’ ضمناً. و كلمتا ‘الضبط’ والسیطرة’ تعنیان يف السیاق املاليك: رضب التظاھرات ووأدھا، كام فعل ھو مع 

تظاهرات شباط / فرباير عام ٢٠١١. 

وشق  األوسع،  الجامھیري  التعاطف  عن  الحركة  عزل  إىل  ترمي  كانت  ‘داعش’،  تخدم  االحتجاج  حركة  بان  االتھامات 

صفوفھا. وارتفعت ھذه االھتاممت اىل مستویات أعىل، ما حرم بعض قادة الحشد الشعبي من الحضور شبه الدائم عىل 

شاشات اإلعالم ومواقع التواصل اإلعالمي.

ھذا الوضع أثار حفیظة بعض قادة الحشد الشعبي، مبا یعنیه من رسقة األضواء، واالھم من فصل الھویة املذھبیة عن 

التامھي مع القادة السیاسیین الشیعة، ما فرض عىل املحتجین رفع شعارات متجید للحشد الشعبي، واعتبار الرصاع ضد 

الفساد مكمالً للقتال ضد ‘داعش’، ولیس نقیضاً له. وأبدى جل قادة االحتجاج الشباب، وبعضھم ینتمي للنخبة الثقافیة 

-الفكریة، كتاباً وشعراء واعالمیین، السخریة من ‘نظریة املؤامرة’ وأصحابھا.
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مبوازاة ھذه التوترات امللموسة، مل یدخر قادة من الحشد الشعبي–كتلة املاليك، يف اتخاذ مواقف رصیحة ضد التظاھرات، 

لعل أبرزھا الزیارة التي قام بھا كل من أبو مهدي املھندس وھادي العامري، القیادیان األبرز يف الحشد الشعبي، للقايض 

مدحت املحمود الذي طالب املتظاھرون باستقالته أو إقالته، باعتباره عقبة أمام إصالح القضاء. وكانت الزیارة إعالن 

تأیید ودعم للمحمود بوجه مالیین ھادرة ضده. ولعل عصائب اھل الحق، بزعامة قیس الخزعيل، ھي الجھة الوحیدة 

التي سعت إىل االشرتاك السلمي مع تظاھرات االحتجاج، إال أن منظمي االحتجاج اشرتطوا عىل العصائب أن ال یرفع 

انصارھا سوى العلم العراقي وان یلتزموا بشعارات الحركة املطالبة باإلصالح والقضاء عىل الفساد، الخ.

البنية االجتماعية والفكریة للحركة االحتجاجية

استناداً إىل معطیات املسوحات املتاحة )٣ مسوحات متفرقة من مؤسسات عاملیة( ترتكز الحركة االحتجاجية يف غالبیتھا 

عىل الرشائح الدنیا والوسطى من الطبقات الوسطى الحدیثة، ذات تعلیم عايل أو متوسط، أي تلك التي تعتمد عىل ما 

یسمى: املشتغلون يف املعرفة واملعلومات، أي انھم: باعة الخدمات املعرفیة، متییزاً لھم عن باعة السلع املادیة. وتنقسم 

ھذه الرشائح من حیث الدخل اىل فئتین، القسم االكرب ذو دخل یرتاوح بین 5٠٠ ألف إىل ملیون دینار عراقي، وھو یؤلف 

الكتلة االكرب، والقسم الثاين ھو اصحاب املداخیل التي تقع بین امللیون وامللیونین، وھو یؤلف الكتلة االصغر.

ومن ناحیة الفئات العمریة فان كتلة الشباب دون سن الثالثین ھي عامد ھذه الحركة اذ تبلغ نحو ٦٠ باملئة وھذه 

النسبة أقل من نسبة ھذه الرشیحة العمریة يف املجتمع ٦٧ باملئة وانھم یشبھون يف ھذا حال معظم الشباب يف تونس 

العربیة، عىل  البلدان  اغلب  العراق، كام يف  الشابة يف  الرشائح  لھذه  الصاعد  الحراك االجتامعي  ومرص ولیبیا. ویعتمد 

الخدمات  عىل  االعتامد  يف  املجتمع  طبقات  كل  مع  یشرتكون  وھم  والرتقیات،  العمل،  فرص  ناحیة  من  العام  القطاع 

العامة التي تتوالھا الدولة، لكنھم یتمیزون عن االجیال االخرى باالحتكاك بالثقافة العاملیة اللیربالیة الحدیثة، والرباعة يف 

استعامل وسائل التواصل االجتامعي املتطورة بكثافة ممتمیزة )االنرتنیت، الفیسبوك، التویرت، الیوتیوب(. فضالً عن ذلك 

تتسم ھذه الرشیحة بقوة املیل إىل الفن والثقافة العاملیین الحدیثین، والتواصل مع سوق االفكار العاملیة، وبخاصة أفكار 

الحریات املدنیة، يف انفتاح كبیر وتفاعل متصل.

سنة   ١٣–٨ سن  يف  كانوا  وھوالء   ،٢–٢٠5 سن  بین  وباألخص  عاماً،   ٣٠ سن  دون  العراق  يف  الشباب  جیل  غالبیة  إن 

نھایة  فرتة  يف  تربوا  اغلبهم  ایدیولوجیا.  أي  عىل  يتعرفوا  مل   ،٢٠٠٣ عام  االمیريك  الغزو  إثر  القدیم  النظام  سقط  حین 

وموت االیدیولوجیات التي شاعت يف النصف الثاين من القرن املايض، عىل عكس جیل املخرضمین )فوق سن 5٠ عاماً(، 

یتعرض  مل  الجدید  الجیل  ان  یعني  ما  سابقة،  واسالمیة  وعروبیة،  وقاسمیة،  یساریة،  اتجاھات  من  ینحدرون  الذین 

لالیدیولوجیا االسالمیة أو الیساریة أو القومیة-البعثیة، بل تعرض للتجلیات االسالمیة يف اردیتھا الطائفیة بعد عام ٢٠٠٣، 

لكن االحرتابات االھلیة ورثاثة الحیاة الیومیة، وانغالق سبل الحراك االجتامعي، اورثھا میالً لنبذ االحزاب السیاسیة، وھي 

عىل العموم متیل إىل البقاء طلیقة يف حراك مفتوح یتیح لطاقات االحتجاج ان تتفتح وتنطلق. لكن متثیل ھذه الرشیحة 

العمریة ضعیف متاماً عىل مستوى قیادات تنسیقیات االحتجاج، وھذا متوقع يف ضوء ضعف الخربة لدى الشباب، إال انه 

ینطوي أیضاً عىل نزعة وصایة من الكبار.

املیول االحتجاجیة وسط عموم الحركة تتوزع عىل میل عقالين واقعي سلمي متدرج، یسھم املخرضمون يف ترسیخه، ومیل 

عنیف وقطعي )قائم وسط الشباب(، ومیل ثالث عدمي كاره للمؤسسة، أي للدولة بسلطاتھا املعروفة )الربملان، الوزارة، 

القضاء( ولالحزاب برمتھا، يف نوع من رفض عدمي كاسح. الوزن االكرب ھو للمیل األول، السلمي-العقالين، وھو ما یتجىل 

يف أن نسبة تزید عن ٨٠ باملئة تؤید االستمرار واملواصلة باسالیب االحتجاج السلمیة.
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ملحاربة  االولویة  اعطاء  مقابل  الطاغي،  املیل  ھو  االرھاب،  ملحاربة  مامثلة  أولویة  واعطائه  اآلن  باالصالح  للبدء  املیل 

االرھاب والبدء باالصالح بعد ذلك، وھو املیل االضعف، ما یعني ان خطاب كتلة الیمین والوسط يف الحكومة املركزیة 

یعاين من مأزق العجز عن تغلیب خطاب الخطر الداعيش عىل خطاب االصالح العاجل، ما يعني ضمور فكرة الخطر 

الخارجي كأداة توحید جامھیري وراء النخبة الحاكمة.

اإلسالمیة  األحزاب  الیدیولوجیا  العقالين  شكلھا  يف  املناھضة  والعلامنیة  اللیربالیة،  باتجاه  تنزع  جلیة  فكریة  میول  مثة 

وإدانتھا باعتبارھا طائفیة وتقسیمیة، وھو املیل األغلب، أو املناھضة بشكلھا املتطرف لكل أصحاب العامئم، وتحمیل 

املؤسسة الدینیة مسؤولیة صعود األحزاب االسالمیة، وھو میل جزيئ.

كان للمرأة حضور متمیز من حیث نوعیة املشاركة يف الحركة االحتجاجية، ومحدود من حیث حجمھا إذ مثّل نحو ١٤ 

باملئة فحسب، وكانت املیول وسط اإلناث متقاربة مع مواقف الذكور إزاء استمرار الحركة، وتواصلھا، وطابعھا السلمي، 

ما یشیر إىل حالة اجامع وسط املحتجین عابرة للجندر.

یمكن أخیراً معاینة میول التسییس يف حركة االحتجاج. میول تأسیس منرب انتخايب لیست قویة، وھي األضعف وسط 

قیادات التنسیقیات منھا وسط الشباب، رغم ان قیام مثل ھذا املنرب من شأنه تغییر موازین القوى الربملانیة مستقبالً، 

فیام لو تأسس عىل ھذه القاعدة العریضة. وعلیه فان میول االستمرار كحركة اجتامعیة مستقلة أقوى من میول التحول 

إىل قّوة برملانیة.

اخذت املشاركة يف االحتجاجات متیل إىل االنخفاض مع بدایة عام ٢٠١٦، موحیة بوجود یأس وانفضاض، وفقدان الزخم 

العفوي األويل. ومن دون التقلیل من شأن ھكذا میول، إال أن السبب االكرب برأي خرباء قضایا الحركات اإلجتامعیة، ان 

فئة اإلصالحي  إىل  ینتمي  بل ھو  نقطة محددة،  عىل  مطلبیاً  یكن مركزاً  یفرض منطقه، فھو مل  نفسه  االحتجاج  شكل 

الجذري، أي ان مطالبه طویلة األمد من حیث طبیعتھا. كام ان االستمرار بصیغة أُحادیة من خالل التجمع يف الساحات 

الثابتة أورثھا روتیناً بارداً بحاجة إىل تنویع وتجدید. لكن ذلك ال ینفي ان الحركة تجسد غضب املالیین، وان االنخفاض 

النسبي يف بدایة عام ٢٠١٦، عىل امتداد شھر كانون الثاين / ینایر، أخىل مكانه لتزاید مطرد ولكن ببطء نحو االرتفاع 

مجدداً يف شباط / فربایر، مع انعطاف موقف التیار الصدري نحو التصعید املسند لالحتجاج، وامھال الحكومة ٤5 یوماً 

للبدء باالستجابة.

خاتمة

اندلعت حركة االحتجاج يف نوع من إجامع وطني، يف سائر املحافظات يف الوسط والجنوب، ومبشاركة جامھیریة ھائلة، 

والفساد  الخدمات،  سوء  بین  محكم  ربط  يف  برمته  السیايس  النظام  مساءلة  إىل  الخدمات  عىل  االحتجاج  من  انطالقاً 

السیايس، واملحاصصة الطائفیة املتمرتسة بالدین، مولدة زخامً ینبئ عن لحظة وعي جدید رافض لالسالم السیايس الذي 

یحكم العراق منذ عام ٢٠٠5، وساع إىل تغییر بنیة النظام السیايس. وتؤرش حركة االحتجاج القدرة عىل إبعاد السیاسیین 

عن استغالل وحدة الھویة املذھبية للتغطیة عىل الفشل السیايس واإلداري والخدمي واالمني واالقتصادي.

يف مجرى ذلك تبلورت الحركة الجامھیریة كحركة ال ایدیولوجیة، انتقلت من التعبیر عن الغضب اىل التالحم، اىل بلورة 

قیادات میدانیة، اىل مأسسة الحركة يف مجلس تنسیقیات دائم، وھو املسار النظامي لتطور الحركات االجتامعیة الحدیثة، 

كدالة عىل نضج املجتمع وحیویته. ويؤكد املؤمتر الذي عقد لعموم التنسیقیات يف ٢٠١٦ عىل هذا األمر، إذ انتھى إىل 

ھذه املأسسة، وإىل ابتكار أسالیب جدیدة ملواصلة الحركة، ابتدأتھا بحملة امللیون توقیع.
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باملقابل، تعّمق االنقسام وسط الكتل الشیعیة، بین تیار وسطي یراوح مكانه )العبادي،(، وتیار مساند لالحتجاج )الحركة 

الصدریة، واملثقفون االسالمیون الخارجون عىل االحزاب الشیعیة(، وكتلة یمین عازمة عىل وأد الحركة بالعنف السافر.

من  ینجیھا  الطائفي  السیايس  الفضاء  عن  واضحاً  استقالالً  ثقافیة  كھویة  املذھبیة  الھویة  تؤسس الستقالل  الحركة  ان 

استغالل السیاسیین، وھو ما دأب مفكرون واكادیمیون عراقیون عىل توكیده منذ سنوات. وتشكل الحركة االحتجاجية 

نقطة انعطاف يف ذھنیة قطاعات كربى وسط جیل الشباب من الطبقات الوسطى، وعبورھا خطوط الطوائف إىل الھویة 

العراقیة، وإرساء السیاسة عىل قاعدة االنجاز والنزاھة والكفاءة واملدنیة. وھي تحظى يف ھذا بدعم املراجع الدینیة، كام 

تتوفر عىل قاعدة جامھیریة واسعة، وتجتذب قطاعاً من سیاسیي املؤسسة الرسمیة املنقسمة واملتنافسة. وتنطوي الحركة 

عموماً عىل قدرات كامنة وظاھرة يف التأثیر عىل بنیة النظام السیايس.
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ملحق

مسح االحتجاج يف بغداد و الجنوب )أیلول – كانون االول ٢٠١5(. عينة حوايل ٣٠٠٠ شخص. 

المشاركون في االحتجاجات 
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رسم ٣. حسب التعلیم )نسبة مئوية(
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السلوك
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رسم ٧.  هل تؤيد تحول حركات األحتجاج الى منبر شعبي؟ )نسبة مئوية(

رسم ٨. هل تؤيد جدية حكومة العبادي في تحقیق مطالب المتظاهرين؟ )نسبة مئوية(
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رسم ٩. هل تؤيد حل مجلس القضاء األعلى؟ )نسبة مئوية(
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رسم 11. ما هي االستراتیجیة التي تختارها؟ )نسبة مئوية(
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