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هذا الموضوع مترجم من اللغة االنجليزية عن موقع منتدى الشرق
َّ
ملخص :ما هي االسباب الجذرية لالحتجاجات الحالية في العراق؟
ومــا آثــار هــذه االحتجاجــات علــى العالقــات بيــن الدولــة والمجتمــع؟ ومــا
الــذي يمكــن عملــه؟
إن مــا يجــري اآلن فــي العــراق يعكــس أزمــة حكــم عميقــة في البــاد ،نتجت
تلكــم األزمــة عــن التقاســم العرقــي والطائفــي للســلطة ،وعــن االقتصــاد
المعتمــد علــى النفــط ،باإلضافــة إلــى قــوات األمــن المفككــة إلــى حــد كبيــر.

المقدمة
علــى الرغــم مــن كثــرة القيــود المفروضــة علــى المشــاركة
الشــعبية إال أن التعبئــة المجتمعيــة فــي العــراق قــد شــكلت
ظاهــرة مهمــة منــذ تغييــر النظــام فــي عــام  ،2003لكنهــا
فــي الوقــت ذاتــه لــم ُتــدرس الدراســة الكافيــة .إذ تمثــل
االحتجاجــات والمظاهــرات فــي العــراق تحديــات خطيــرة،
كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى المشــهد السياســي القائــم خاصــة
منــذ عــام .2011
اشــتعلت هــذه االحتجاجــات علــى خلفيــة اختــال النظامين
السياســي واالقتصــادي باإلضافــة إلــى التفــكك الشــديد
لقــوات األمــن .وقــد بــدأت االحتجاجــات منــذ األول مــن
أكتوبر/تشــرين األول واســتمرت فــي بغــداد وغيرهــا مــن
المحافظــات ذات األغلبيــة الشــيعية فــي وســط وجنــوب
العــراق رافعـ ً
ـة مجموعــة كبيــرة مــن المطالــب تتضمــن وضــع
حــد للفســاد ،وتحقيــق ظــروف معيشــية أفضــل ،واســتقالل
العــراق عــن القــوى اإلقليميــة (خاصــة إيــران) ،والقــوى
الدوليــة (خاصــة الواليــات المتحــدة) ،واألهــم مــن ذلــك
وضــع نهايــة لكامــل النظــام السياســي القائــم فــي العــراق
منــذ عــام .2003
ومنــذ بدايــة االحتجاجــات ســقط مــا يزيــد علــى  460قتيـ ً
ا
ـاب 1على يــد مجموعات الحشــد
ومــا يزيــد علــى  20ألــف مصـ ٍ
الشــعبي المســلحة وقــوات األمــن العراقيــة ،ومــن المتوقــع
أن تــزداد أعمــال العنــف وأعــداد الضحايــا ،وعلــى الرغــم
مــن أن المطالــب ليســت ذات طابــع طائفــي إال أن معظــم
االحتجاجــات تقــع فــي بغــداد والمحافظــات الشــيعية ،ومــع
أن المشــاكل نفســها تؤثــر علــى جميــع المناطــق العراقيــة
إال أن التعبئــة االجتماعيــة تأثــرت بدرجــة كبيــرة بالظــروف
المحليــة التــي تمثــل بدورهــا جـ ً
ـزءا مــن نظــام الحكــم الــذي
تســاهم فيــه السياســات العرقيــة والطائفيــة (المحاصصــة
الطائفيــة).2

عــاوة علــى ذلــك وعلــى عكــس الموجــات الســابقة مــن
الحــركات االحتجاجيــة فــي العــراق -مثــل احتجاجــات
فبرايــر  2011فــي كردســتان العــراق ،ومخيمــات االحتجــاج
الســنية ضــد التهميــش فــي  ،2013-2012واحتجاجــات -2015
 2016للمطالبــة باإلصــاح ،واحتجاجــات  2018فــي البصــرة-
علــى عكــس الموجــات الســابقة اتســمت االحتجاجــات
الحاليــة بــاإلرادة الشــعبية القويــة واإليمــان بالقــدرة علــى
التغييــر ،واتســمت كذلــك بــرد الفعــل العنيــف والوحشــي مــن
جانــب الســلطات العراقيــة وعــدم وجــود أي حــزب سياســي
يقــف بمفــرده خلــف االحتجاجــات .باإلضافــة إلــى ذلــك
ُوصفــت الحركــة االحتجاجيــة الحاليــة بأنهــا «انتفاضــة»
و «ثــورة» مــن ِق َبــل المتظاهريــن علــى عكــس الحــركات
الســابقة ،ممــا يشــكل تحديـ ًـا للشــرعية السياســية والعالقــات
بيــن الدولــة والمجتمــع .ونتيجــة لذلــك بــدأت أجــزاء مــن
المجتمــع العراقــي ألول مــرة منــذ عــام  2003فــي وصــف
الســلطات العراقيــة بكلمــة «النظــام» ،وهــي كلمــة ذات دالالت
واضحــة لشــعوب المنطقــة ،وتعنــي ســلطة ال تحظــى بدعــم
شــعبي أو شــرعية .مــع هــذا -علــى عكــس احتجاجــات الربيــع
العربــي عــام  -2011لــم تطالــب االحتجاجــات العراقية مباشــرة
بإنهــاء النظــام ،وإنمــا طالبــت أكثــر بإنقــاذ البــاد (الوطــن) مــن
القــوى الخارجيــة والزعمــاء المحلييــن الفاســدين.
فــي حيــن أن االحتجاجــات قــد عبــرت فــي البدايــة عــن
مطالــب اجتماعيــة اقتصاديــة إال أنهــا تطــورت بعــد ذلــك
إلــى وضــع معقــد يكشــف عــن إحبــاط عميــق ورفــض كامــل
للنظــام السياســي كلــه .إن هــذه االحتجاجــات ســيكون لهــا
تأثيــر جوهــري علــى نظــام الحكــم فــي العــراق وعلــى العمليــة
السياســية برمتهــا علــى المــدى القريــب والبعيــد علــى حــد
ســواء ،لكــن التداعــي األكثــر أهميــة هــو تقســيم البــاد إلــى
مجموعتيــن :الســلطات والشــعب .ومــن المهــم اإلشــارة هنــا
إلــى أن هــذه االحتجاجــات ليســت لهــا قيــادة ،ممــا منــح
الحركــة الحاليــة المزيــد مــن القــوة والمعنــى ،غيــر أنــه فــي
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ومنذ بداية االحتجاجات سقط ما يزيد على  460قتيالً وما يزيد على
مصاب 1على يد مجموعات الحشد الشعبي المسلحة وقوات
 20ألف
ٍ
األمن العراقية ،ومن المتوقع أن تزداد أعمال العنف وأعداد الضحايا

ظــل غيــاب قيــادة لــم تتمكــن الحركــة الحاليــة مــن ترجمــة مطالبهــا إلــى أفعــال سياســية ملموســة حتــى اآلن ،وال يــزال مــن المنتظــر
ظهــور أي تمثيــل سياســي حقيقــي لهــا .وإلــى أن يحــدث ذلــك (إذا حــدث مــن األســاس) ســتظل الحركــة عرضــة لالختطــاف بســبب
التنافــس علــى الســلطة والتناحــر بيــن األحــزاب السياســية علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي.
مثلــت االحتجاجــات العراقيــة وردة الفعــل العنيفــة عليهــا مــن جانــب الســلطات صدمــة للكثيريــن ،حيــث كان يُ نظــر إلــى تشــكيل
الحكومــة الحاليــة بعــد االنتخابــات البرلمانيــة عــام  2018علــى أنــه حــدث مهــم فــي انتقــال العــراق مــن ســنوات الحــرب إلــى العمليات
الســلمية لبنــاء األمــة والدولــة .لقــد اســتغرق األمــر شـ ً
ـهورا مــن المفاوضــات المكثفــة بيــن الكتــل المنتصــرة فــي االنتخابــات البرلمانية
للوصــول إلــى توافــق سياســي ،ومنــذ عــام مضــى كان هنــاك تفــاؤل واســع االنتشــار بخصــوص قــدرة الحكومــة الجديــدة علــى دفــع
البــاد للمضــي قدمـ ًـا مــع اســتفادتها مــن:
( )1إعالن االنتصار العسكري على تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)،
( )2منع انفصال إقليم كردستان العراق وتفكك الدولة،
( )3وجــود وجــوه “معتدلــة” فــي الحكومــة مثــل عــادل عبــد المهــدي وبرهــم صالــح اللذيــن شــغال منصبــي رئيــس الــوزراء ورئيــس
الجمهوريــة علــى التوالــي.
باإلضافــة لذلــك كان هنــاك اعتقــاد بــأن العــراق لــن يكــون مــن بيــن أولويــات القــوى الغربيــة كدولــة ذات أزمــات إنســانية كبــرى ،بــل
اعتقــد البعــض أن العــراق يمكــن أن يصبــح «جسـ ً
ـرا» يجمــع القــوى اإلقليميــة معـ ًـا.3
ولكــن بعــد مــرور ســنة واحــدة فــي األول مــن ديســمبر/كانون األول اســتقال عبــد المهــدي تحــت ضغــط المحتجيــن ،واتجهــت البــاد
خاصــة بغــداد والمحافظــات ذات األغلبيــة الشــيعية فــي وســط وجنــوب العــراق نحــو الفوضــى.
والسؤال الذي يُ طرح هنا هو :ما الخطأ الذي حدث؟
كيف يمكن فهم االحتجاجات؟
لفهــم األســباب الجذريــة لحركــة االحتجــاج الحاليــة وتأثيرهــا علــى البــاد نحتــاج إلــى النظــر إليهــا ضمــن أزمــة الحكــم واســعة
النطــاق فــي العــراق ،والتــي تتجلــى فــي ثالثــة جوانــب رئيســة :السياســة واألمــن واالقتصــاد .فمــا يحــدث اآلن ليــس مجــرد رفــض
مــن الشــعب لسياســات معينــة أو لحــزب سياســي معيــن ،وإنمــا رفــض لكامــل الحكومــة العراقيــة الحاليــة والســلطات والطبقــة
السياســية وادعاءاتهــم بامتالكهــم للشــرعية .إن مــا يحــدث هــو تراكــم لإلحبــاط بســبب عــدم إحــراز أي تقــدم منــذ عــام ،2003
وانعــكاس لألزمــات العميقــة فــي التمثيــل السياســي والحكــم واالنتمــاء .صحيــح أن الدوافــع االجتماعيــة واالقتصاديــة كانــت
ا أساسـ ً
عام ـ ً
ـن المشــكلة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر .فاألســاس الــذي يفســر األســباب
ـيا فــي تحفيــز التحــرك الجماعــي منــذ البدايــة ،لكـ ّ
ـن الســؤال
الجذريــة للحركــة االحتجاجيــة عــام  2019فــي العــراق هــو عــدم صالحيــة النظــام السياســي القائــم منــذ عــام 2003؛ لكـ ّ
يبقــى مطروحـ ًـا حــول أي مــن جوانــب النظــام أســهم فــي ضعــف واختــال نظــام الحكــم برمتــه.
 .1الحكومة:
علــى المســتوى السياســي ارتكــز النظــام السياســي فــي العــراق بعــد عــام  2003علــى االتفــاق بتقاســم الســلطة بالتراضــي بيــن أكبــر
ثــاث مجموعــات عرقيــة وطائفيــة فــي البــاد :العــرب الســنة والعــرب الشــيعة واألكــراد .ووفقـ ًـا لهــذا النظــام غيــر الرســمي لتقاســم
الســلطة فــي العــراق يحصــل الشــيعة علــى منصــب رئيــس الــوزراء ،ويحصــل الســنة علــى منصــب رئيــس البرلمــان ،بينمــا يحصــل
األكــراد علــى منصــب رئيــس الجمهوريــة .وقــد أعــاق هــذا النظــام علــى أرض الواقــع محــاوالت اإلصــاح السياســي اإلداري الهــادف.
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ما يحدث هو تراكم لإلحباط بسبب عدم إحراز
أي تقدم منذ عام  ،2003وانعكاس لألزمات
العميقة في التمثيل السياسي والحكم واالنتماء

ممــا دفــع الرئيــس الحالــي إلقليــم كردســتان العــراق
نيجيرفــان بارزانــي للقــول صراحـ ً
ـة إن الكتــل السياســية
التــي تمثــل العناصــر الثالثــة الرئيســة فــي العــراق تهتــم
بدوائرهــا االنتخابيــة وسياســاتها الحزبيــة أكثــر مــن
اهتمامهــا بالعمــل لمــا فيــه صالــح البــاد .4لقــد أثبتــت
الكــوادر السياســية أنهــا منهمكــة بتحويــل البــاد إلــى
إقطاعيــات محــدودة تهيمــن عليهــا والءات عرقيــة دينيــة
أو حزبيــة لالســتجابة لرغبــات المواطنيــن العراقييــن.
والنتيجــة هــي حكومــة ضعيفــة ورئيــس وزراء ضعيــف ال
يحظــى بالدعــم الكامــل مــن الكتــل واألحــزاب السياســية،
وهــو بالتالــي غيــر قــادر علــى مواجهــة الفســاد وتلبيــة
المطلــب الرئيــس للشــعب العراقــي والمتمثــل فــي الحكــم
الرشــيد للبــاد .عــاوة علــى ذلــك لــم يشــهد العــراق فــي
ً
فتــرات األزمــات ســوى قـ ً
ـدودا مــن وحــدة العمــل
ـدرا محـ
بيــن مؤسســاته السياســية الرئيســة المتمثلــة فــي رئيــس
الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس النــواب
الذيــن يمثلــون مجموعــات عرقيــة طائفيــة مختلفــة.
وفــي حالــة االحتجاجــات الحاليــة كان غيــاب التنســيق
ً
ً
أساســيا أمــام وجــود اســتجابة متســقة إلقنــاع
عائقــا
المحتجيــن.
علــى الرغــم مــن المشــاكل الهيكليــة العميقــة فــي نظــام
أن هنــاك ســؤاالً يطــرح نفســه
تقاســم الســلطة ذاك إال ّ
وهــو :مــا البديــل؟
هــذا الشــكل مــن أشــكال النظــام السياســي غيــر منصوص
عليــه فــي الدســتور العراقــي لعــام  ،2005وكان منطقــه
الرئيــس هــو ضمــان إدراج ومشــاركة جميــع الجماعــات
فــي «العــراق الجديــد» بعــد عــام  .2003كان النظــام يســمح
بتوزيــع المناصــب لكــن علــى أرض الواقــع بقيــت الســلطة
فــي أيــدي الجهــات السياســية الشــيعية الفاعلــة .لقــد
ـن الســلطة لــم يتــم
تــم تقاســم المناصــب الحكوميــة ،لكـ ّ
تقاســمها.
لقــد كانــت احتجاجــات  2013-2012فــي المناطــق ذات
األغلبيــة الســنية رفضـ ًـا للحكــم الطائفــي لرئيــس الــوزراء
الســابق نــوري المالكــي واســتفتاء انفصــال كردســتان

العــراق عــام  -2017كانــت بدورهــا عالمــات علــى أن هــذا
النظــام لــم يتمكــن مــن خلــق شــعور بالشــراكة والمســاواة
لــدى الجميــع .المثيــر لالهتمــام هنــا أنــه وعلــى عكــس
ً
ســابقا للسياســات العراقيــة فقــد
التفســيرات الســائدة
أظهــرت الحركــة االحتجاجيــة لعــام  2019أن هــذا النظــام
ً
أيضــا علــى الرغــم مــن أن الجهــات
ــر ٍض للشــيعة
غيــر ُم ْ
السياســية الشــيعية تهيمــن علــى بغــداد منــذ عــام .2003
 .2االقتصاد:
علــى المســتوى االقتصــادي أدى االعتمــاد المســتمر للبــاد
علــى مواردهــا النفطيــة إلــى الحيلولــة دون حــدوث تنميــة
اقتصاديــة مســتدامة ،وهــو مــا أدى -إلــى جانــب ارتفــاع
مســتوى الفســاد وســوء اإلدارة العامــة -إلــى أن يُ نظــر علــى
نطــاق واســع إلــى الدولــة علــى أنهــا كيــان مختــل وظيفيـ ًـا ال
عالقــة لــه بحيــاة النــاس .يُ شــكل النفــط تســعين بالمائــة مــن
إيــرادات العــراق ،بينمــا يذهــب ثلثــا ميزانيــة العــراق إلــى
رواتــب الموظفيــن الحكومييــن .5بوجــود اقتصــاد مــن هــذا
النــوع ال يمكــن أليــة حكومــة فــي العــراق تقديــم حــل ســهل
لمطالــب المحتجيــن.
 .3األمن:
ال يمتلــك العــراق قــوات أمنيــة وعســكرية موحــدة،
فباإلضافــة إلــى البيشــمركة الكرديــة وقــوات األمــن التــي
تعمــل كدولــة داخــل دولــة هنــاك العديــد مــن قــوات األمــن
تســيطر علــى المشــهدين السياســي واألمنــي فــي البــاد
علــى نحــو غيــر شــامل .إن غيــاب قــوة أمنيــة موحــدة أو
بنيــة «قيــادة وتحكــم» فــي القــوات المســلحة العراقيــة أدى
إلــى إضعــاف البلــد وخلــق فــراغ لإلرهــاب ،واألســوأ مــن
ذلــك أنــه أدى إلــى فتــح المجــال للتدخــل األجنبــي .كذلــك
أدى االفتقــار لقــوة أمنيــة نظاميــة موحــدة إلــى قيــام قــوات
انتهازيــة محليــة وهجينــة باالنتشــار وتعزيــز االنقســام فــي
أنحــاء البــاد .هــذه القــوات ال ترغــب باالندمــاج فــي قــوات
األمــن النظاميــة العراقيــة ،حيــث تمثــل كل منهــا شــريحة
مــن شــرائح المجتمــع ،وهــو مــا يعــوق تنميــة الشــعور بكيــان
الدولــة ومحــاوالت خلــق الشــعور بتمثيــل الوطــن واالنتمــاء

إن غياب قوة أمنية موحدة أو بنية «قيادة
وتحكم» في القوات المسلحة العراقية أدى إلى
إضعاف البلد وخلق فراغ لإلرهاب ،واألسوأ من
ذلك أنه أدى إلى فتح المجال للتدخل األجنبي
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لــه .معظــم المحتجيــن الذيــن ســقطوا قتلــى فــي ُ 2019قتلــوا علــى أيــدي جماعــات مســلحة مــن غيــر الدولــة وال يمكــن للحكومــة
العراقيــة الســيطرة علــى تصرفاتهــا .فمعظــم هــذه الجماعــات المســلحة لهــا عالقــات قويــة مــع إيــران .وال يقتصــر الشــعور بالتهديــد
مــن هــذه االحتجاجــات علــى هــذه الجماعــات فحســب بــل يشــمل أيضـ ًـا داعمهــا اإلقليمــي إيــران ،والتــي تتمتــع بســلطة ونفــوذ
كبيريــن فــي العــراق منــذ عــام  .2003إن معالجــة التفــكك األمنــي ليســت مســألة عراقيــة محليــة فقــط ،بــل تتعــدى ذلــك لتكــون
مســألة إقليميــة وربمــا دوليــة أيضـ ًـا.
سلطات دون دعم شعبي
فــي ظــل وجــود نظــام طائفــي عرقــي لتقاســم الســلطة واختــال االقتصــاد وتفــكك األمــن ازداد انعــدام ثقــة الشــعب فــي الســلطات.
ونتيجــة لذلــك فقــد فقــدت الطبقــة السياســية الحاليــة فــي العــراق الدعــم الشــعبي والشــرعية إلــى حــد كبيــر .واألمــر ال يقتصــر علــى
النخــب السياســية بــل يمتــد ليشــمل الزعمــاء الدينييــن والمؤسســات الدينيــة مثــل المرجــع الشــيعي األكبــر فــي العــراق الســيد آيــة
اهلل السيســتاني ،حيــث إنهــم لــم يتمكنــوا مــن توحيــد األطــراف الشــيعية ،وفــي الوقــت الحالــي يواجهــون انتقــادات شــديدة للغايــة.
بعــد اســتقالة عبــد المهــدي مالــت األحــزاب إلــى الحــذر فــي تســمية مرشــح جديــد ،ممــا يشــير إلــى افتقارهــا للدعــم الشــعبي .وهــذا
يــدل علــى أن المعتـ َـرض عليــه -لدرجــة الكراهيــة -ليــس مجــرد سياســي محــدد أو سياســة محــددة ،وإنمــا «الســلطة» بــكل معانيهــا،
وهــو مــا ســيكون لــه انعكاســات مهمــة علــى مســتقبل البــاد .المشــكلة هــي أنــه رغــم غيــاب دعــم شــعبي لألحــزاب السياســية إال أن
الجهــات السياســية والجماعــات المســلحة -مثــل تحالــف ســائرون الــذي يقــوده مقتــدى الصــدر وائتــاف الفتــح الــذي يقــوده هــادي
العامــري وائتــاف النصــر الــذي يقــوده حيــدر العبــادي وائتــاف دولــة القانــون الــذي يقــوده نــوري المالكــي والكتلــة الكرديــة بقيــادة
البرزانــي والطالبانــي -تحافــظ علــى قوتهــا الصلبــة مــن خــال أنظمــة المحســوبية السياســية والطائفيــة .إن هــذه الطبقــة السياســية
هــي التــي تشــكل فــي النهايــة أيــة حكومــة جديــدة ،ممــا يديــم انعــدام الثقــة بيــن الشــعب والنخــب السياســية ،واالفتقــار إلــى عقــد
ـي .بعبــارة بســيطة :النتيجــة علــى المــدى القصيــر هــي ســلطة دون دعــم شــعبي.
اجتماعــي َم ْر ِضـ ّ
فــي هــذا الســياق فــإن الســؤال الرئيــس هــو :هــل ســتعتمد الســلطات العراقيــة علــى الدعــم الشــعبي لبقائهــا السياســي أم أنهــا
ســتعتمد علــى الدعــم الخارجــي و/أو العنــف؟
ً
علــى المــدى الطويــل تعتبــر الشــرعية الداخليــة أمــرا بالــغ األهميــة للبقــاء بالنســبة لجميــع الجهــات الفاعلــة بغــض النظــر عــن مــدى
محاولــة القــادة التمســك بالســلطة بقبضــة حديديــة مــع عــدم االعتمــاد علــى الدعــم الشــعبي .إن المصــادر والخطابــات القديمــة
للشــرعية فــي العــراق -الطائفيــة واإلثنيــة والعرقيــة -لــم تعــد كافيــة فــي الوقــت الحالــي لضمــان الدعــم الشــعبي ،وســتكون هنــاك
حاجــة لمصــادر جديــدة للشــرعية وإال فــإن الســخط الشــعبي سيشــكل تهديـ ً
تحــل
ـدا الســتقرار الدولــة ووجودهــا .لــذا يجــب أن ُ
اإلدارة الفعالــة الجامعــة الشــرعية محـ ّـل الخطابــات التــي كان يتــم تبنيهــا فــي الســابق مــن قبــل الجهــات السياســية كالتخويــف
والتهديــد بالخــارج .لكــن وكمــا أوضــح التحليــل أعــاه ال توجــد لــدى العــراق إجابــات لهــذه المشــكالت علــى المــدى القصيــر :فأمــور
مثــل قواتــه األمنيــة المتفككــة واقتصــاده المعتمــد علــى النفــط والتقاســم العرقــي الطائفــي للســلطة -كلهــا أمــور تقيــد محــاوالت
البــاد لعــاج األســباب الجذريــة للســخط الشــعبي .بنــاء علــى هــذا فــإن الســيناريو األكثــر رجحانـ ًـا علــى المــدى القصيــر هــو اســتمرار
الســخط الشــعبي علــى الســلطات العراقيــة وانعــدام الثقــة فيهــا.
فيمــا يتعلــق بالشــرعية الشــعبية وعدمهــا فــإن قــدرة الجهــات السياســية الفاعلــة فــي العــراق علــى الحصــول علــى الدعــم الشــعبي
تتفــاوت تفاوتـ ًـا كبيـ ً
ـرا ،حيــث إن البــاد منقســمة للغايــة .علــى ســبيل المثــال بالنســبة للحشــد الشــعبي الــذي يواجــه المحتجيــن
ً
أيضــا جوهــر شــرعيته وشــعبيته التــي حصــل عليهــا خــال حربــه
فــإن االحتجاجــات لــم تهــدد مصالحــه فقــط ،وإنمــا هــددت
ضــد داعــش .لقــد نبعــت شــعبيته وانتصاراتــه فــي انتخابــات  2018مــن دوره المحــوري فــي هــذا الصــراع ،لكــن هــذه الشــعبية تــم
تقويضهــا بشــكل كبيــر نتيجــة للمواجهــات مــع المحتجيــن والتقاريــر الموثوقــة التــي تفيــد بــأن العديــد مــن المحتجيــن قــد ُقتلــوا

إن المصادر والخطابات القديمة للشرعية في العراق -الطائفية
واإلثنية والعرقية -لم تعد كافية في الوقت الحالي لضمان الدعم
الشعبي ،وستكون هناك حاجة لمصادر جديدة للشرعية وإال فإن
ً
تهديدا الستقرار الدولة ووجودها
السخط الشعبي سيشكل
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على الرغم من التحديات الموجودة إال أن
المشاركة الشعبية -وخاصة بين الشباب -تزداد
في العراق ،وستجبر االحتجاجات األحزاب
السياسية على تغيير خطاباتها الشرعية والتواصل
مع العناصر الشبابية في المجتمع العراقي

علــى يــد جماعــات تابعــة للحشــد الشــعبي .6بالنســبة
لمنظمــة مسلحة/سياســية مثــل الحشــد الشــعبي فــإن
كســب الشــرعية دون إنشــاء «تهديــد خارجــي» أمــر غيــر
ممكــن .وعلــى الجانــب اآلخــر فــإن ديناميــات الشــرعية
الداخليــة والدعــم الشــعبي لقــادة إقليــم كردســتان العــراق
فريــدة مــن نوعهــا ،حيــث يمثــل إقليــم كردســتان دولــة
داخــل الدولــة .ومــع ذلــك فــإن نتائــج محــاوالت الجهــات
السياســية للحصــول علــى الدعــم الشــعبي قــد تأتــي
جميعهــا علــى حســاب تماســك البــاد والشــعور باالنتمــاء
للوطــن.
لمعالجــة هــذه المشــكالت الهيكليــة العميقــة قــد يمثــل
إحــداث إصالحــات سياســية جذريــة حــ ً
ا ،إال أن هــذا
غيــر ممكــن علــى المــدى القصيــر .إذ يشــكل اإلصــاح
الجــذري الفــوري تهديـ ً
ـدا وجوديـ ًـا لمصــادر ســلطات هــذه
األحــزاب؛ ألن ســيطرتها علــى الســلطة تعتمــد إلــى درجــة
كبيــرة علــى المحســوبية واســتخدام مــوارد الدولــة
لمصالحهــا السياســية .أمــا اإلصــاح التدريجــي طويــل
األجــل فأمــر ممكــن لك ّنــه لــن يُ رضــي الشــعب ،وطالمــا أن
هنــاك فجــوة بيــن الشــعب والســلطات فــإن اإلصالحــات
السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة ســتبقى مقيــدة فــي
حلقــة مفرغــة.
وماذا بعد؟
يوجــد لــدى العــراق علــى المــدى القصيــر عــدد قليــل
مــن الخيــارات العمليــة لمعالجــة التحديــات الموضحــة
أعــاه ،لكــن الضغــط المتزايــد الــذي يشــكله المحتجــون
ســيتطلب مــن الطبقــة السياســية إعطــاء األولويــة لتنفيــذ
إصالحــات جــادة ،وهــو تطــور ضــروري لبقائهــم .وفــي
هــذا الســياق فــإن أيــة إصالحــات ســتكون موجهــة إلنقــاذ
أنفســهم أكثــر مــن تلبيــة مطالــب الشــعب.
ً
وفقــا للمــادة  76مــن دســتور  2005فإنــه بعــد اســتقالة
ً
مؤقتــا
عبــد المهــدي تتولــى الحكومــة الحاليــة الحكــم
لمــدة  30يومـ ًـا أو إلــى أن توافــق أكبــر كتلــة فــي البرلمــان

علــى مرشــح جديــد لخالفــة عبــد المهــدي .7وعلــى هــذا
ً
يومــا لتســمية
ســيكون أمــام أكبــر تحالــف سياســي 15
مرشــح جديــد لرئاســة الــوزراء ،ويحتــاج رئيــس الــوزراء
الجديــد لتصويــت نفــس األحــزاب السياســية التــي
شــكلت حكومــة عبــد المهــدي عــام .2018
مــن غيــر المرجــح أن ُترضــي هــذه النتيجــة المحتجيــن
الذيــن طالبــوا بإجــراء انتخابــات جديــدة وإصــاح شــامل
للنظــام السياســي فــي البــاد .هنــاك ســيناريوهان رئيســان
محتمــان :األول هــو أن تعيــن الكتــل السياســية -وهــي
نفــس األحــزاب التــي عينــت المســتقيل عبــد المهــدي-
ً
ً
جديــدا للــوزراء يُ عــدُّ البــاد إلجــراء انتخابــات
رئيســا

جديــدة .وهــذا ســيناريو محتمــل ،وقــد تســمح األحــزاب
السياســية الواقعــة تحــت الضغــط بإجــراء بعــض
اإلصالحــات السياســية الفوريــة .والســؤال الرئيــس هنــا
هــو :كيــف يمكــن للعــراق الهــش والمنقســم أن يمضــي
قدمـ ًـا عندمــا تكــون هنــاك احتماليــة أن تــؤدي االنتخابــات
التــي ُتجــرى بشــق األنفــس -إلــى تفاقــم الصــراعالسياســي ،حيــث إنــه ال يوجــد حــزب كبيــر مســتعد
للتنــازل عــن ســلطته وموقعــه فــي هــذه البيئــة .فــإذا كان
اختيــار رئيــس وزراء جديــد يتطلــب التوافــق السياســي
بيــن الكتــل الفائــزة فمــن غيــر المرجــح أن يتمتــع رئيــس
الــوزراء الجديــد بســلطة أكبــر مــن عبــد المهــدي .فلــم
يكــن عبــد المهــدي هــو المشــكلة بــل كان الضحيــة :لقــد
كان مســتق ً
ال لكنــه بــا قــوة ،وال يمكــن لرئيــس وزراء
مســتقل إحــداث إصالحــات جذريــة إذا لــم يكــن مدعومـ ًـا
ً
ثانيــا يتمثــل الســيناريو اآلخــر
مــن قبــل كتلــة قويــة.
فــي تصاعــد حالــة عــدم االســتقرار الحاليــة لتصــل إلــى
الفوضــى والتقاتــل الداخلــي بيــن الجماعــات الشــيعية
المســلحة .وفــي هــذا الســيناريو ســيصبح العــراق بعــد
ً
اســتقرارا مــن قبلهــا مــع زيــادة فــي
االحتجاجــات أقــل
الضعــف وعــدم االســتقرار؛ ممــا يعنــي منــح مســاحة أكبــر
للتدخــل األجنبــي.
علــى الرغــم مــن التحديــات الموجــودة إال أن المشــاركة
الشــعبية -وخاصــة بيــن الشــباب -تــزداد فــي العــراق،
وســتجبر االحتجاجــات األحــزاب السياســية علــى تغييــر
خطاباتهــا الشــرعية والتواصــل مــع العناصــر الشــبابية
فــي المجتمــع العراقــي ،ومــن دون هــذا الضغــط لــن يكــون
للنخــب العراقيــة رغبــة فــي اإلصــاح ،ومــن المتوقــع أن
يســتمر هــذا الضغــط فــي جميــع أنحــاء البــاد.
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