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تمهيد
الس َّنة
احتجاجات تشرين األول /أكتوبر  2019والعرب ُّ
هـ َّـزت االحتجاجــات العراقيــة ،التــي بــدأت فــي ســاحة التحريــر وســط بغــداد في تشــرين األول/
أكتوبــر  2019واتســعت رقعتهــا جنو ًبــا إلــى مدينتــي الديوانيــة والناصريــة ،العبيــن لــم يســبق أن
ممــن هيمنــوا علــى النظــام السياســي فــي العــراق بعــد عــام .2003
نافســهم أحــدٌ سياسـ ًّـيا َّ
َّ
ظلــت هــذه االحتجاجــات المناهضــة للحكومــة فــي المحافظــات ذات األغلبيــة الشــيعية،
ً
خوفــا مــن أن
الســنية عــن المشــاركة فيهــا؛
فــي حيــن امتنــع ســكَّان المناطــق ذات األغلبيــة ُّ
أرضــا خصبـ ً
تخلــق هــذه االحتجاجــات ً
ـم
ـة لعــودة تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) ،ومــن َثـ َّ
الســنة المحليــون مــن تنظيــم احتجاجــات .لقــد حــدَّ ذلــك مــن إمكانيــة
منعهــم المحافظــون ُّ
ـات جزئيـ ٍـة افتقــرت إلــى المشــاركة الواســعة مــن
ـول الشــامل لالحتجاجــات مــن احتجاجـ ٍ
التحـ ُّ
ـات وطنيـ ٍـة تشــمل
الســنية والكرديــة فــي المجتمــع العراقــي ،إلــى احتجاجـ ٍ
الطائفتَ ْيــن العربيــة ُّ
جميــع الطوائــف .ونتيجـ ً
الســنة فــي االحتجاجــات فــي بغــداد فقــط بالرغــم مــن
ـة لذلــك ،شــارك ُّ
ً
تعاطفــا مــع االحتجاجــات فــي الجنــوب.
الســنة فــي العــراق
إبــداء شـ
ٍ
ـريحة مــن العــرب ُّ
بعيــدً ا عــن النهــج القائــم علــى الطائفــة ،فقــد َّ
ولــد ال ُبعْ ــد الواســع المعــادي للطائفيــة واإلثنيــة
الحتجاجــات تشــرين األول /أكتوبــر  2019تصــو ًرا مفــاده أن هــذه االحتجاجــات قــد َّ
ولــدت «إرادة
وطنيــة عراقيــة» ،ولكــن بـ ً
ومواقف واضحـ ً
َ
ـة لهــذه اإلرادة،
ـب
ـدل مــن وجــود قيـ ٍ
ـادة تعكــس مطالـ َ
َّ
ـادة وفــي حالــة ُّ
ظلــت الحركــة االحتجاجيــة ذات األغلبيــة الشــيعية متفرقـ ً
تقلــب.
ـة وبــا قيـ ٍ
السنية؟
ما أهمية تقييم تأثير الشبكات السياسية الدينية ُّ
الســنية العراقيــة تجــاه التغييــر
ال نعــرف الكثيــر عــن المواقــف السياســية للطائفــة العربيــة ُّ
ً
حاجــة إلــى دراســة
نظــرا لعــدم مشــاركتها فــي انتفاضــة 2019؛ ولــذا فــإن هنــاك
السياســي؛
ً
ِّ
وفضهــم ،أي أولئــك الذيــن يميلــون إلــى
الســنية القــادرة علــى حشــد أنصارهــا
الجهــات العربيــة ُّ
اإلبقــاء علــى الوضــع الراهــن ،والذيــن قــد يقاومــون اســتعمال القــوة فــي التغييــر السياســي.
لقــد اضطــر اإلســاميون السياســيون الشــيعة والجهــات شــبه العســكرية إلــى اتخــاذ مواقــف
إمــا ســاعدت علــى تمكينهــم أو َّ
تحديــا لهــم .وبالمثــل،
مثلــت
ً
واضحــة؛ إذ إن حركــة االحتجــاج َّ
الســنة القيــام
الســنة ســيضطرون إلــى اتخــاذ موقـ ٍـف مــا فــي حــال قـ َّـرر العــرب ُّ
فــإن نظراءهــم ُّ
ـي مــن خــال تعبئــة الشــارع فــي المســتقبل.
ـي جماعـ ٍّ
بعمــل ٍ سياسـ ٍّ
ً
الســنة مــن التغييــر السياســي ،تســعى هــذه الورقــة إلــى
وبــدل مــن دراســة مواقــف العــرب ُّ
الســنية فــي المؤسســة العراقيــة وموقفهــا منهــا،
دراســة تموضــع الشــبكات السياســية الدينيــة ُّ
بهــدف التمكُّــن مــن التنبــؤ بمواقفهــم المحتملــة تجــاه التعبئــة الشــعبية المشــابهة لتلــك التــي
الســنة.
حدثــت فــي تشــرين األول /أكتوبــر  2019فــي حــال قادهــا العــرب ُّ
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الســني والتبشــير
يوصــف الفاعلــون بأنهــم شــبكة؛ ألنهــم يشــملون هجي ًنــا مــن اإلســام السياســي ُّ
ـدود -
ـود محـ ٍ
الدينــي اللذيــن يلعبــان دو ًرا فــي السياســات الوطنيــة للبــاد ،باإلضافــة إلــى وجـ ٍ
لكنــه ظاهـ ٌـر  -فــي القطاعــات األمنيــة المجـ َّـزأة فــي العــراق .ويُ ســتخدم مصطلــح «الشــبكات»
فــي هــذه الورقــة؛ ألن بعــض الالعبيــن الرئيســيين يعرضــون أنفســهم عبــر وســائل مؤسســية
ـددة بـ ً
متعـ ِّ
ـدل مــن منظمــة فرديــة واحــدة.
الســنية وقدرتها
هنــاك بُعــدان قــد يســاعدان في تفســير اســتجابات الشــبكات الدينيــة السياســية ُّ
علــى االســتجابة للعمل السياســي المســتقبلي فــي مكوناتهــا الطائفية:
الســنية ضمــن البنيــة السياســية العراقيــة
 -1األوزان النســبية للشــبكات الدينيــة السياســية ُّ
لنظــام تقاســم الســلطة الطائفــي بعــد عــام  .2003يمكــن للــردود الخطابيــة مــن مثــل هــذه
هيمــن علــى العــراق منــذ
سياســيا
متقلــب
مشــهد
الجهــات الفاعلــة أن تعكــس مواقفهــم فــي
ٍ
َ
ًّ
ٍ
ظهــور تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) ،كمــا يمكــن أن تعكــس اســتجابة كل جهــة فاعلــة
ِّ
تســلط الضــوء علــى التحــوالت فيمــا ســبق.
اســتمرار التحالفــات /التنافســات السياســية أو
 -2مــدى قــدرة هــذه الشــبكات علــى تعبئــة أنصارهــا أو ِّ
فضهــم  -إن لــزم األمــر  -مــن أجــل
الســنية فــي العــراق قــو ًة
العمــل السياســي فــي المســتقبل .تمتلــك الشــبكات السياســية الدينيــة ُّ
ـة وماليـ ً
ـية وأمنيـ ً
سياسـ ً
ـة أقـ َّـل مــن تلــك التــي تمتلكهــا نظيراتهــا الشــيعية ،غيــر أن تحالفاتهــا قــد
مهمـ ً
ـة للحلفــاء الشــيعة الحاكميــن و/أو المنافســين فــي األحــداث الكبــرى والمنعطفــات
تكــون َّ
ـيعية
ـي مــا ذي قيـ ٍ
ـادة شـ ٍ
الحرجــة؛ إذ يمكــن لتحالــف الجهــات الفاعلــة ُّ
الســنية مــع معســكر سياسـ ٍّ
أن يُ حــدث تغييـ ًـرا فــي التوازنــات.
الســنية أن يتخــذ
يمكــن لالصطفــاف أو الدعــم الحاســم مــن ِق َبــل الشــبكات السياســية الدينيــة ُّ
شــكل تحالفــات تصويــت برلمانيــة أو دمــج طائفــي أو تجميلــي حقيقــي فــي االئتالفــات
االنتخابيــة والبرلمانيــة ،أو الدعايــة الدينيــة فــي أوقــات الحــرب ،أو جهــود التجنيــد فــي زمــن
الحــرب ،والوســاطة بيــن الطوائــف وداخلهــا.
السنية على التغيير السياسي
مؤثرات ردود فعل الشبكات السياسية الدينية ُّ
الســنية العراقيــة مــن التغييــر السياســي  -ســواء فــي حالــة احتجاجــات
تتأ َّثــر مواقــف الشــبكات ُّ
الســنية  -بالعديــد
تشــرين األول /أكتوبــر  ،2019أو أي احتجاجـ ٍ
ـات محتملــة فــي المناطــق العربيــة ُّ
مــن المتغيرات:
 .1األيديولوجيــا :يســمح لنــا نظــام معتقــدات مــا بفهم ســلوك هذه الشــبكات في األحــداث الكبرى
مهمــا فــي سياســات هــذه الشــبكات ،حتــى لــو كان
والمنعطفــات الحرجــة؛ ألن لهــذا النظــام دو ًرا ًّ
ـارات فضفاضــة للغايــة .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد تكــون دراســة تأثيــر األيديولوجيــا
ذلــك بعبـ ٍ
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فــي صعــود الســلفيين والصوفييــن المهادنيــن فــي العــراق أكثــر أهميـ ً
ـة مــن دراســة تأثيرهــا فــي
حالــة الحــزب اإلســامي العراقــي؛ بالنظــر إلــى تضــاؤل تركيــز الحــزب علــى الديــن فــي خطابــه،
ـي يؤيــد اإلبقــاء علــى الوضــع الراهــن.
ـاب دينـ ٍّ
فــي حيــن تؤكِّــد التيــارات المهادنــة علــى خطـ ٍ
الســنية علــى مــدى العقديــن
 .2إرث الحوكمــة :كان سياســيو الشــبكات السياســية الدينيــة ُّ
ـي بوصفهــم
الماضييــن  -كمــا هــو حــال الحــزب اإلســامي العراقــي  -جـ ً
ـزءا مــن الحكــم المحلـ ِّ
الســنة؛
ممثليــن منتخبيــن فــي مجالــس المحافظــات ،وتعرضــوا النتقــاد شــرائح مــن العــرب ُّ
ِّ
والحــد مــن التكتيــكات القاســية التــي اتبعتهــا
وذلــك لعــدم قدرتهــم علــى خلــق فــرص عمــل
التعســفية .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
الحكومــة المركزيــة فــي مكافحــة اإلرهــاب ،أي االعتقــاالت
ُّ
فقــد ســاهم الحــزب اإلســامي العراقــي فــي حركــة االحتجــاج فــي األنبــار ،لكنــه فشــل فــي
حمايتهــا ،وهــو مــا جعــل الحــزب فاعـ ًـا غيــر موثــوق ٍ بــه فــي نظــر المتظاهريــن إذا مــا اندلعــت
ً
ُ
مســتقبل.
الســنية
حــركات احتجــاجٍ فــي المناطــق العربيــة ُّ
 .3إرث القمــع :إن تجــارب الفاعليــن الماضيــة  -مــع نوبــات العنــف وعالقــات القــادة الشــخصية
والعواطــف والذكريــات  -تؤثــر جميعهــا فــي القــرارات الرئيســة ،وقــد يكــون لهــا تأثيـ ٌـر أكبــر مــن
تأثيــر األيديولوجيــا فــي المراحــل الحرجــة ،مــن قبيــل موقــف كل جهــة مــن احتجاجــات تشــرين
األول /أكتوبــر  .2019ومــن أبــرز األمثلــة علــى ذلــك ،هــو إرث الحــرب األهليــة العراقيــة فــي
منتصــف العقــد األول مــن القــرن الحالــي ،وقمــع حركــة االحتجــاج فــي األنبــار بيــن عامــي -2012
الســنة فــي العــراق ضــد السياســات القمعيــة.
 2013التــي اندلعــت كاضطــراب فــي معقــل العــرب ُّ
وقــد اعتُ بــرت احتجاجــات األنبــار بدورهــا مســتوحا ًة مــن انتفاضــات العالــم العربــي عــام ،2011
ـول فــي إعــادة تكويــن الوعــي
وقــد كانــت الحلقــات مــن العنــف الطائفــي والقمــع هــذه نقطــة تحـ ُّ
الســنة فــي العــراق فــي ٍّ
كل مــن الطبقتَ ْيــن العامــة والسياســية.
السياســي للكثيــر مــن العــرب ُّ
 .4الهشاشــة االقتصاديــة :ســاهم التدميــر المــادي الواســع للمــدن والقــرى خــال مرحلــة صعــود
ـات
تنظيــم داعــش وســقوطه ،باالضافــة ألزمــة النازحيــن المســتمرة
داخليــا ،فــي ظهــور مجتمعـ ٍ
ًّ
عربيــة ُســنية َّ
هشــة وجريحــة .فــي المــدى القصيــر ،يعنــي ذلــك أن هنــاك القليــل مــن القابليــة
العامــة والقــدرة علــى تنظيــم حــركات احتجــاج ،بمــا فــي ذلــك القبائــل واألحــزاب والشــبكات
َّ
ـد مــن الهشاشــة
الســنية إلــى مزيـ ٍ
أي قمــعٍ محتمــل ٍ لالحتجاجــات العربيــة ُّ
الدينيــة؛ إذ ســيؤدي ُّ
االقتصاديــة.
الســنية تأثيـ ٌـر
 .5التنافــس بيــن الطوائــف :لقــد كان للتنافــس بيــن الشــبكات السياســية الدينيــة ُّ
مباشـ ٌـر علــى مواقفهــا وخطابهــا السياســي تجــاه األحــداث السياســية الكبــرى .واألوقــاف الدينية
ـزء مــن النظــام السياســي  -لكســب
هــي المجــال الــذي تتنافــس فيــه الشــبكات  -التــي هــي جـ ٌ
الشــرعية والنفــوذ الدينــي والسياســي .حيــث تتنافــس الشــبكات التــي تنتمــي إلــى جماعــة
اإلخــوان المســلمين والحــركات الســلفية والصوفيــة للســيطرة علــى األوقــاف.
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قويــة مــع األحــزاب السياســية الحاكمــة
عالقــات
الســنية مــن تطويــر
ٍ
ٍ
وكلمــا زادت الشــبكات ُّ
المنصــات الدينيــة؛ إذ يطيــل
وشــبه العســكرية فــي بغــداد ،زاد احتمــال تمكُّنهــا مــن الوصــول إلــى
َّ
المنصــات فــي
ـم ضمــان عــدم تالعــب المتنافســين بهــذه
َّ
هــذا الوصــول مــدَّ َة إدارتهــا ،ومــن َثـ َّ
المنافســات الدينيــة والسياســية .يشــرح حــارث حســن األهميــة السياســية لألوقــاف بقولــه:
العامــة ،وتمنــح المســؤولين عنهــا
للتجمعــات
«المســاجد واألضرحــة هــي العُ قــد الرئيســة
َّ
ُّ
ـات لنشــر رســائلهم وتأكيــد أنفســهم فــي المجــال الدينــي ،وغال ًبــا مــا يكــون فيهــا مرافـ ٌ
ـق
منصـ ٍ
َّ
الحجــاج
وصدقــات مــن
تبرعــات
وتتلقــى
ألغــراض تجاريــة أو كعقــارات،
يمكــن اســتخدامها
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
والمحســنين .وإلــى جانــب األوقــاف األخــرىِّ ،
ـدات ِّ
توفر للســلطات
ُ
تولــد المســاجد واألضرحة عائـ ٍ
التــي تتحكَّــم بهــا الوسـ َ
ـائل الالزمــة إلعالــة نفســها ،كمــا يعـ ِّـزز بعضهــا  -وخاصـ ً
األئمــة
ـة مقامــات
َّ
الســنية البــارزة  -المكانـ َ
ـة االجتماعيــة والســلطة الدينيــة ألولئــك الذيــن
الشــيعة والشــخصيات ُّ
يشــرفون عليهــا».1
تنافــس
جــزء مــن
الســنية فــي العــراق هــو
ٍ
ٌ
إن التنافــس السياســي للســيطرة علــى األوقــاف ُّ
حاليــا
دينيــا مــن خــال منصــب المفتــي .ففــي العــراق
أوســعَ علــى مــن يقــود المكــون ُّ
ًّ
الســني ًّ
ـات تدَّ عــي الحـ َّ
ـي
ثالثــة كيانـ ٍ
ـق فــي إصــدار الفتــاوى ،وهــي ســلطة يجــب أن ُتســند إلــى كيــان ٍ دينـ ٍّ
الســني مــن خــال لجنــة الفتــوى واإلرشــاد الدينــي
واحـ ٍ
ـد .هــذه الجهــات هــي )1 :ديــوان الوقــف ُّ
 )2المجمــع الفقهــي العراقــي  )3دار اإلفتــاء برئاســة رجــل الديــن الســلفي مهــدي الصميدعــي.
ـني ُمشــتَّ ٍت
ومــن
َّ
ـي ُسـ ٍّ
المرجــح أن ترغــب الطبقــات السياســية المهيمنــة فــي رؤيــة أ�فــق ٍ مؤسسـ ٍّ
ـلطة دينيـ ٍـة عُ ليــا أن تشــكِّل خطـ ًـرا سياسـ ًّـيا علــى الحكومــة.
ال يمكــن فيــه ألي سـ ٍ
َّ
يتعلــق بالفائــدة مــن
الســنية فيمــا
ترســم هــذه المتغيــرات الخمســة
َ
مالمــح فكــر الشــبكات ُّ
ـم مــن ذلــك أنــه مــن غيــر المتوقــع أن تدعــم
ـي فــي البــاد بعــدَّ ة طــرق ،واألهـ ُّ
ـر سياسـ ٍّ
أي تغييـ ٍ
شـ ً
ـي غيــر مالئـ ٍـم بيــن
ـبكة معينــة االحتجاجــات الشــعبية فــي حــال أدى ذلــك إلــى تعديــل ٍ سياسـ ٍّ
الشــبكات .وقــد يعنــي انخفــاض الدعــم الشــعبي للــدَّ ور الدينــي فــي الســاحة السياســية علــى
تحديا
التوجــه العلمانــي ستشــكِّل
الســنية ذات
ً
ُّ
مــدى الســنوات الماضيــة فــي العــراق أن األحــزاب ُّ
َّ
ويتطلــب الحفــاظ علــى هامــش الدعــم الشــعبي لهــذه الشــبكات
متعاظمــا للشــبكات الدينيــة.
ً
والبقــاء فــي النظــام السياســي منــاور ًة دقيقـ ً
ـة تجــاه أنصارهــا وحــركات االحتجــاج والحلفــاء
ـي .ومــن الممكــن ُّ
توقــع
السياســيين الذيــن مــن
َّ
ـي حقيقـ ٍّ
ـر سياسـ ٍّ
المرجــح أن يعارضــوا َّ
أي تغييـ ٍ
الســنية.
مســتقبل هــذه المنــاورة فــي المســار السياســي للشــبكات ُّ
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السنية الرئيسة في العراق
دراسة الشبكات السياسية الدينية ُّ
أ -الحزب اإلسالمي العراقي :انحدار طويل
ـي يلتــزم بمبــادئ جماعــة اإلخــوان المســلمين التــي
الحــزب اإلســامي العراقــي هــو حــزب سياسـ ٌّ
ِّ
الســنة فــي العــراق منــذ عــام
عــادت إلــى الظهــور بوصفهــا
الممثــل السياســي المهيمــن للعــرب ُّ
مؤسســيا فــي عــام
 ،2003غيــر أن الحــزب اإلســامي العراقــي واإلخــوان المســلمين انفصــا
ًّ
غيــرت جماعــة اإلخــوان المســلمين اســمها إلــى حركــة العــدل واإلحســان.
 .2010وفــي عــام َّ ،2017
تأســس الحــزب عــام  ،1960وكان أحــد أهدافــه هــو مــلء الفــراغ السياســي الــذي تركــه َحظــر
َّ
الحــزب الشــيوعي العراقــي ،وحصـ َ
ـل علــى مباركــة المصــدر العراقــي األعلــى للتقليــد الدينــي
رئيســا للعــراق
للشــيعة آيــة اهلل العظمــى محســن الحكيــم .2وبعــد أن أصبــح أحمــد حســن البكــر
ً
فجمــد الحــزب أنشــطته فــي عــام  ،1971غيــر أن
ســنة ُ ،1968قمــع الحــزب اإلســامي العراقــي،
َّ
بعــض أعضــاء الحــزب لــم يمتثلــوا واســتمروا فــي العمــل سـ ًّـرا تحــت رايــة حركــة الشــباب.3
فــي أعقــاب الغــزو العراقــي للكويــت عــام  ،1990أعــاد أعضــاء مــن الحــزب اإلســامي العراقــي
ـات معارضــة شــيعية ،وهــي :حــزب
ـاالت مــع كيانـ ٍ
تأســيس الحــزب فــي المنفــى ،وأجــروا اتصـ ٍ
الدعــوة ،والمجلــس األعلــى للثــورة اإلســامية فــي العــراق.4
ـر مــن غــزو الواليــات المتحــدة وحلفائهــا للعــراق ،رفــض الحــزب اإلســامي
وقبــل وقـ ٍ
ـت قصيـ ٍ
العراقــي المشــاركة فــي مؤتمــر لنــدن عــام  2002للمعارضــة العراقيــة ،بيــد أنــه شــارك فــي إدارة
العــراق بعــد الغــزو وكان َّ
ممثـ ًـا فــي مجلــس إدارة ســلطة االئتــاف المؤقتــة.
يصــف مهنــد ســلوم مشــاركة الحــزب فــي مجلــس الحكــم بأنهــا «بمثابــة تخـ ٍّـل عــن معتقداتــه
ً
الســنة» .5وفــي مقابلــة
مــن أســفل إلــى أعلــى ،وأنهــا خلقــت
شــرخا بيــن الحــزب والناخبيــن ُّ
متلفــزة فــي عــام  ،2017شــرح األميــن العــام الســابق للحــزب إيــاد الســامرائي مقاربتــه بقولــه:
«يؤمــن الحــزب بالمقاومــة الســلمية؛ ألنهــا تســمح بإنشــاء جبهــة وطنيــة واســعة .فــي حــال لــم
أدوات مــن بينهــا خيــار المقاومــة
ـذ
يقبــل المحتـ ُّـل االنسـ َ
ٍ
ـحاب ،فــإن هــذه الجبهــة ســتبتكر حينئـ ٍ
َّ
المســلحة».6
علــى عكــس انخــراط الحــزب اإلســامي العراقــي فــي السياســة إ َّبــان الغــزو األمريكــي ،اختــار
الســنة فــي العــراق  -الذيــن أصبحــوا محكوميــن بعــد أن كانــوا حـكَّام البــاد
كثيــرون مــن العــرب ُّ
 المقاومـ َـات
ـة المسـ َّـلحة ضــد القــوات األمريكيــة وســلطة االئتــاف المؤقتــةُ ،مشــكلين جماعـ ٍ
ـددة كثيــرة .وبالمقابــلَّ ،
ـب رفيعـ ً
متشـ ِّ
ـة فــي اإلدارات العراقيــة بيــن عامــي
تولــى الحــزب مناصـ َ
 ،2011-2003مثــل :منصــب نائــب الرئيــس ،ورئيــس البرلمــان ،ووزراء ونــواب الــوزراء.7
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خضــع العديــد مــن
وفــي محاولـ ٍـة لتعزيــز ســلطته ،راح رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المالكــي يُ ِ
الســنة فــي النظــام السياســي ويقوِّ ضهــم .فمــن بيــن سلســلة مــن الحــوادث
خصومــه العــرب ُّ
ـات ذات دوافــع سياســية ،أمــر المالكــي باعتقــال نائــب الرئيــس
التــي قيــل إنهــا كانــت مالحقـ ٍ
الخاصــة العراقيــة بمداهمــة مكتــب وزيــر
طــارق الهاشــمي فــي عــام  ،2011قبــل أن يأمــر القــوات
َّ
الماليــة رافــي العيســاوي واعتقالــه فــي عــام  .2012وكان كال الرجليــن قــادة ســابقين فــي الحــزب
اإلســامي العراقــي وا ُّت ِهمــا بالفســاد.
ـول الرئيســة فــي رســم مالمــح العالقــات الطائفيــة
كانــت هــذه االعتقــاالت مــن بيــن نقــاط التحـ ُّ
وعالقــة المركــز باألطــراف فــي العــراق .فقــد أدى اعتقــال العيســاوي  -الــذي ينتمــي إلــى قبيلـ ٍـة
ـات فــي محافظــة األنبــار
ـات بــدأت باعتصامـ ٍ
قويـ ٍـة فــي محافظــة األنبــار  -إلــى انــدالع اضطرابـ ٍ
ـرقا إلــى ديالــى وشـ ً
غــرب العــراق عــام  ،2012قبــل أن تتســع رقعتهــا شـ ً
ـمال إلــى كركــوك ونينــوى.
َّ
يتعلــق العديــد منهــا بفقدانــه
ـباب
وقــد دعــم الحــزب اإلســامي العراقــي االحتجاجــات لعــدَّ ة أسـ ٍ
الســلطة السياســية علــى مــدى الســنوات الســابقة ،ال ســيما فــي مجالــس المحافظــات .فقــد عــاد
الســنة لالنتخابــات ،غيــر أن قوتــه
الحــزب إلــى الظهــور فــي فتــرة مــا بعــد  2003بســبب مقاطعــة ُّ
تضاءلــت فــي نهايــة العقــد بســبب ضعــف أدائــه فــي الحكــم .واعتبــرت شــريحة مــن المكــون
الســني أن الحــزب أســهم فــي تأجيــج العنــف الطائفــي الــذي حــدث بيــن عامــي -2005
العربــي ُّ
 ،2007وأنــه َّ
الســنية» التــي تقودهــا القبائــل والتــي
تحديــا
مثــل
ً
سياســيا فرضتــه «الصحــوات ُّ
ًّ
الســنية الناشــئة.8
هزمــت القاعــدة ،والتيــارات السياســية العلمانيــة ُّ
ـر فــي الســلطة السياســية للحــزب اإلســامي العراقــي علــى
أدت هــذه العوامــل إلــى تــآكل ٍ كبيـ ٍ
واضحــا فــي االنتخابــات البرلمانيــة لعــام ،2010
المســتويين الوطنــي والمحلــي ،وهــو مــا كان
ً
التــي حصــل فيهــا تحالــف جبهــة التوافــق علــى ســتة مقاعــد فحســب مقارنـ ً
ـة بحصولــه علــى
 43مقعــدً ا فــي انتخابــات  92005وفــي انتخابــات المحافظــات لعــام  ،2009التــي كان أداء الحــزب
ٍّ
ً
ـبيا فــي بغــداد وصــاح
فيهــا
ضعيفــا فــي كل مــن األنبــار ونينــوى ،غيــر أن أداءه كان أفضــل نسـ ًّ
الديــن وديالــى.10
ســعى الحــزب اإلســامي العراقــي فــي األنبــار  -معقــل االضطرابــات  -إلــى إعــادة بنــاء رأســماله
الســني برســم مالمــح االحتجاجــات مــن خــال
السياســي وتشــكيل إجمــاعٍ لــدى المكــون العربــي ُّ
الســنية مــن
الســنة فــي المناطــق العربيــة ُّ
شــبابه والشــبكات الدينيــة .11وقــد أســهم رجــال الديــن ُّ
خــال خطــب الجمعــة .وبصــرف النظــر عــن عبــد الملــك الســعدي ،وهــو رجــل ديــن لــه تأثيــر كبير
فــي التحالــف مــع هيئــة علمــاء المســلمين فــي العــراق ،فقــد كان دور رجــال الديــن فــي التعبئــة
مرتبطــا فــي المقــام األول بتأثيــر الحــزب اإلســامي العراقــي المتنامــي فــي المؤسســة الدينيــة
ً
فــي حقبــة مــا بعــد .2003
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بعــد ِّ
حــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة فــي آب /أغســطس  2003وتقســيمها إلــى ثالثــة
والســنة واألقليــات ،راح الحــزب اإلســامي العراقــي يمــارس نفــوذه فــي ديــوان
مكاتــب للشــيعة
ُّ
12
الســني بتعييــن عدنــان الدليمــي ثــم أحمــد عبــد الغفــور الســامرائي .
الوقــف ُّ
كمــا أســهم الحــزب فــي تأســيس هيئــة علمــاء المســلمين فــي العــراق فــي عــام  2003بوصفهــا
للســنة ،يليهــا مجلــس علمــاء العــراق فــي عــام  .2007وكان هــذا المجلــس وسـ ً
ـلطة دينيـ ً
سـ ً
ـيلة
ـة ُّ
للســنّة بعــد أن أصبحــت هيئــة
الســنة ،ومصــد ًرا للتقليــد الدينــي ُّ
أخــرى لحشــد رجــال الديــن ُّ
علمــاء المســلمين سياسـ ً
ـية للغايــة ،وانحرفــت عــن الحــزب.
فــي عــام  ،2012تمكَّــن الحــزب اإلســامي العراقــي مــن دفــع البرلمــان العراقــي للتصديــق علــى
قانــون ٍ إلنشــاء المجمــع الفقهــي العراقــي ،وهــو مؤسســة دينيــة ُســنية شــبه حكوميــة للتقليــد
ـون مــن  10أعضــاء منقســمين بالتســاوي بيــن الصوفييــن والســلفيين ،وفــي نهايــة
الدينــي تتكـ َّ
المطــاف ترأســها أحمــد حســن الطــه ،وهــو رجــل ديــن ســلفي أســهم فــي تأســيس هيئــة علمــاء
المســلمين .وقــد جــاءت فكــرة إنشــاء المجمــع الفقهــي العراقــي مــن «مجلــس علمــاء العــراق»
القريــب مــن الحــزب اإلســامي العراقــي.13
َّإل أن قمــع الحكومــة العراقيــة لالضطرابــات فــي عــام  2013قــد أ َّثــر فــي الحــزب اإلســامي
ً
الســنية
الســني،
خاصــة فــي سياســات األوقــاف ُّ
العراقــي وعلــى تأثيــره فــي الُأفــق الدينــي ُّ
الســني والمرتبــط
العراقيــة ،فقــد عُ ــزل أحمــد عبــد الغفــور الســامرائي  -رئيــس ديــوان الوقــف ُّ
بالحــزب  -مــن منصبــه بســبب الفســاد ،واســتُ بدل بعبــد اللطيــف الهميــم ،وهــو رجــل ديــن ُو ِصـ َـف
ـدة بالحكومــة العراقيــة.14
بأنــه علــى عالقـ ٍـة جيـ ٍ
لــم يتعــرض المجمــع الفقهــي العراقــي للضغــط المالــي فحســب مــن ِق َبــل الحكومــة عندمــا
أيضــا مــن ِّ
َّ
الســني ،15بــل ُحــرم ً
حقــه القانونــي ومســؤوليته
تلقــى ميزانيتــه مــن ديــوان الوقــف ُّ
الســني عندمــا عُ ِّيــن الهميــم فــي
فــي تقديــم مرشــحين لرئيــس الــوزراء لرئاســة ديــوان الوقــف ُّ
المنصــب ضــد إرادة المجمــع الفقهــي العراقــي.16
ـتمر الحــزب فــي فقــدان ســلطته السياســية ،وعانــى كذلــك مــن المزيــد مــن التصدُّ عــات
وقــد اسـ َّ
ليؤســس
الداخليــة عندمــا غــادر األميــن العــام الســابق للحــزب ســليم الجبــوري فــي عــام 2017
ِّ
ـاص بــه .17وبعــد االنتخابــات البرلمانيــة فــي عــام  ،2018كان للحــزب اإلســامي العراقــي
حزبــه الخـ َّ
ـوا رفيعً ــا فــي الحــزب
ثالثــة أعضــاء فــي البرلمــان بعــد انشــقاق ثالثــة أعضــاء عنــه .غيــر أن عضـ ً
ـزءا مــن تحالــف العقــد الوطنــي الذي يرأســه
اختيــر لتــرأس وزارة التخطيــط .ويشــكِّل الحــزب جـ ً
فالــح الفيــاض رئيــس وحــدات الحشــد الشــعبي.
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ٌ
موجــة أخــرى مــن االنشــقاق ِلتُ بــرز ضعــف الحــزب
عــام مــن انتخابــات  ،2018جــرت
وبعــد
ٍ
ـول الحــزب مــن قــوة
وتراجــع نفــوذه السياســي فــي مؤسســات الدولــة .وقــد أســهم ذلــك فــي تحـ ُّ
ـراكة مــع الدوائــر السياســية الشــيعية فــي العــراق علــى
سياســية عربيــة ُســنية تســعى إلــى شـ ٍ
ـر علــى هــذه الدوائــر مــن أجــل بقائــه السياســي علــى
قــدم المســاواة إلــى االعتمــاد بشــكل ٍ كبيـ ٍ
ـد مــن الزمــن فحســب.
مــدى عقـ ٍ
الحــزب اإلســامي
وعــاوة علــى ذلــك ،فربمــا دفعــت أزمــة الخليــج التــي بــدأت ســنة 2017
َ
العراقــي أكثــر فأكثــر إلــى الطبقــات السياســية المتحالفــة مــع إيــران بعــد أن أصبحــت قطــر
شــك أن الخلفيــة الشــخصية لرشــيد العــزاوي  -األميــن العــام الحالــي
أقــرب إلــى إيــران .وال
َّ
َ
للحــزب منــذ أواخــر عــام ِّ - 2019
توجــه الحــزب نحــو إيــران ،فقــد اختــار العــزاوي إيــران
تؤثــر فــي ُّ
ً
منفــى لــه ،وتأ َّثــر فكريًّ ــا بحركــة اإلخــوان المســلمين فــي إيــران ،وهــو يتحــدَّ ث اللغــة الفارســية
بطالقــة ،وأصبــح فيمــا بعــد رئيــس ملــف إيــران فــي الحــزب اإلســامي العراقــي؛ نظـ ًـرا لتمتُّ عــه
بعالقــة عمــل ٍ جيــدة مــع الجمهوريــة اإلســامية.18
ـات وثيقــة مــع إيــران،
ـي يتمتَّ ــع بعالقـ ٍ
ـزءا مــن ائتـ ٍ
كان الحــزب اإلســامي العراقــي جـ ً
ـاف برلمانـ ٍّ
وهــو مــا منحــه إمكانيــة الوصــول إلــى مختلــف العناصــر المســلحة التــي ِّ
تؤثــر فــي المجــال
األمنــيفــي العــراق .ففــي شــباط /فبرايــر  ،2020عُ قــد اجتمــاع بيــن العــزاوي والمتحــدث باســم
كتائــب حــزب اهلل ،وهــي منظمــة شــبه عســكرية يُ نظــر إليهــا علــى نطــاق ٍ واســعٍ علــى أنهــا الوكيل
تضمــن جــدول أعمــال االجتمــاع مناقشــة مطالــب المحتجيــن
ـم إليــران فــي العــراق .وقــد
َّ
األهـ ُّ
19
فــي احتجاجــات تشــرين األول /أكتوبــر .2019
ً
وخالفــا لحركــة االحتجــاج فــي األنبــار فــي عامــي  2012و 2013التــي دعمهــا الحــزب اإلســامي
ً
موقفــا حــذ ًرا فيمــا
ـبكات مــن الشــباب ورجــال الديــن ،اتخــذ الحــزب
العراقــي عل ًنــا وسـ َّـلحها بشـ ٍ
َّ
يتعلــق باحتجاجــات تشــرين األول /أكتوبــر  .201920فقــد ع َّبــر العــزاوي عــن دعمــه لالحتجاجــات
تصريحــا بشــأن االحتجاجــات ،وتقــول إحــدى
فــي وســائل اإلعــام ،غيــر أن الحــزب لــم يصــدر
ً
«مهتــم أكثــر
الروايــات إن العــزاوي  -زعيــم الحــزب الحالــي  -ال يرغــب فــي المواجهــة ،وهــو
ٌّ
بإعــادة بنــاء الحــزب مــن الداخــل» .21غيــر أن أعضــاء الحــزب وقاعدتــه الشــعبية شــاركوا فــي
االحتجاجــات بصفتهــم الفرديــة.22
ـي قريــب مــن الحــزب
َب ْيــدَ أن المجمــع الفقهــي العراقــي  -الــذي يُ نظــر إليــه علــى أنــه كيــان دينـ ٌّ
ـاط أيَّ ــد فيــه
اإلســامي العراقــي  -أصــدر فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019بيا ًنــا مــن خمــس نقـ ٍ
ـذر احتجاجــات تشــرين األول /أكتوبــر  ،2019ودعــا فيــه إلــى ســلمية االحتجاجــات ،وإصــاح
بحـ ٍ
الحكومــة ،واإلفــراج عــن المعتقليــن ،والكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســريًّ ا ،وإعــادة بنــاء
ـي ناقــد ،غيــر أنــه
المناطــق المدمــرة .23وقــد َّ
تمســك المجمــع الفقهــي العراقــي بموقـ ٍـف سياسـ ٍّ
موقفــا أقـ َّـل تشــددً ا مــن المؤسســة السياســية مقارنـ ً
ً
ـة بفتــرة مــا بيــن عامــي 2013-2012
اتخــذ
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التــي دعــم فيهــا حركــة االحتجــاج فــي األنبــار عندمــا شــارك رجــال الديــن فــي التعبئــة الشــعبية
وإغــاق المســاجد.
هيئة علماء المسلمين في العراق :مشروع مرجعية فاشل
يتقاطــع مســار هيئــة علمــاء المســلمين فــي العــراق مــع مســار الحــزب اإلســامي العراقــي ،لكــن
لفتــرة
قوتهــا ونفوذهــا قــد تراجعــا أمــام الحــزب .والهيئــة هــي مشــروع قيــادة دينيــة دُ عــم
ٍ
ـزة مــن ِق َبــل الحــزب اإلســامي العراقــي إ َّبــان الغــزو العســكري بقيــادة الواليــات المتحــدة
وجيـ ٍ
ـر للمرجعيــة الشــيعية فــي النجــف .وقــد
ـادة دينيـ ٍـة
َّ
موحـ ٍ
للعــراق لتأســيس قيـ ٍ
ـدة ُّ
للســنة كنظيـ ٍ
ً
ً
الســنة
منظمــة
أيــام مــن الغــزو بوصفهــا
تأسســت الهيئــة بعــد خمســة
ٍ
َّ
جامعــة لرجــال الديــن ُّ
24
الســني مــن خــال رســم مالمــح رؤيتــه السياســية .
لقيــادة المجتمــع ُّ
أيــدت هيئــة العلمــاء المســلمين مقاطعــة االنتخابــات فــي النظــام السياســي لمــا بعــد عــام 2003
إلــى أن وضــع التحالــف الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة جـ ً
زمنيــا لالنســحاب مــن العــراق،
ـدول
ًّ
ـارز فــي حملــة الهيئــة لمقاطعــة االنتخابــات العراقيــة عــام ،26 200525
وقــد انعكــس هــذا بشــكل ٍ بـ ٍ
نفســه للتصويــت بـــ «ال» علــى االســتفتاء علــى
وكان االســتثناء لذلــك هــو حملتهــا فــي العــام ِ
كبيــر فــي صياغتــه.27
الدســتور الجديــد الــذي لــم يُ ســمح للعــرب ُّ
ٍ
الســنة بالمشــاركة بشــكل ٍ
وقــد بلغــت ذروة تأثيــر الهيئــة فــي العــراق بيــن نيســان /أبريــل  2004وآذار /مــارس  2005عندمــا
الســنة.28
اســتطاعت توجيــه الســلوك االنتخابــي للعــرب ُّ
عمليــا ،أيــدت الهيئـ ُ
ـة المسـ َّـل َ
ـة المقاومـ َ
ـة السياسـ َ
وبعــد أن قاطعــت العمليـ َ
حة ضــد االحتــال
ـية
ًّ
الــذي قادتــه الواليــات المتحــدة ،لكــن يُ زعــم أن الجيــش األمريكــي فــي العــراق رأى الهيئــة
الســنية .29فعلــى ســبيل
بوصفهــا وسـ ً
ـيطا فــي عقــد اتفاقـ ٍ
ـات بينهــا وبيــن القــوات شــبه العســكرية ُّ
أســس عبــد الســام الكبيســي  -وهــو عضــو ســابق فــي الحــزب اإلســامي العراقــي كان
المثــالَّ ،
30
ـة مسـ ً
ـم إلــى الهيئــة  -مجموعـ ً
ـلحة ُتسـ َّـمى جيــش الراشــدين  ،كمــا يُ زعــم أن الهيئــة كان
قــد انضـ َّ
لهــا صـ ٌ
ـات قويــة بالجيــش اإلســامي فــي العــراق وكتائــب ثــورة العشــرين .وقــد أدت العالقــات
َّ
الســنية إلــى إنشــاء المجلــس السياســي
الدافئــة بيــن الهيئــة وفصائــل المقاومــة
المســلحة ُّ
31
للمقاومــة العراقيــة فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر .2007
ِّ
متشــدد.
إســامي
بخطــاب
ممزوجــا
قوميــا
ولتحقيــق الشــمولية ،اســتخدمت الهيئــة خطا ًبــا
ً
ٍّ
ًّ
ٍ
نظمــت الهيئــة مســير ًة جمعــت َّ
فخــال معركــة الفلوجــة األولــى عــام َّ ،2004
كل الطوائــف فــي
مســجد أ�م القــرى ببغــداد الــذي اســتخدمته مقـ ًّـرا لهــا ،32وتقــول إحــدى الروايــات إن مئتــي ألــف
شــخص شــاركوا فــي هــذه المســيرة ،33كمــا اســتفادت الهيئــة مــن شــبكة مســاجدها فــي جميــع
أنحــاء البــاد لجمــع الدعــم العينــي والمالــي لسـكَّان الفلوجــة خــال الحصــار الــذي ُضــرب علــى
المدينــة فــي عــام .2004
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ً
ً
ممزوجــة بالطائفيــة راحــت تتصاعــد بمــرور الوقــت علــى حســاب
إســامية
َب ْيــدَ أن نبــر ًة
الخطــاب الوطنــي عندمــا بــرزت السياســة الطائفيــة فــي العــراق إلــى الواجهــة بعــد عــام .2006
فقــد أدَّ ت التو ُّتــرات الطائفيــة المتصاعــدة إلــى انهيــار العالقــة بيــن الهيئــة والصدرييــن الذيــن
َّ
سياســيا .35
المســلحة الشــيعية عندمــا كان الجانبــان 34ينســقان
قــادوا المقاومــة
ًّ
الســنية ،اتســعت الفجــوة بيــن الهيئــة والحــزب اإلســامي العراقــي مــع تصاعــد
وعلــى الجبهــة ُّ
نفــوذ الهيئــة مــن الناحيــة السياســية والدينيــة؛ ألن كليهمــا زعــم أنــه ِّ
الســني،
يمثــل المجتمــع ُّ
خاصــة بســبب الخــاف بينهمــا حــول المشــاركة السياســية بعــد عــام  2003وحــول موضوع
ولكــن
َّ
الفيدراليــة فــي العــراق ،والحقيقــة أن الفجــوة كانــت متجــذر ًة بعمــق ٍ فــي الخــاف حــول إنشــاء
الهيئــة نفســها.
اســتضاف االجتمــاع األول لـــهيئة العلمــاء المســلمين عضــو الحــزب اإلســامي العراقــي فــي ذلــك
الوقــت عبــد الســام الكبيســي ،األمــر الــذي اســتخدمه الحــزب دليـ ًـا علــى أن الهيئــة قــد تطــورت
ً
فوفقــا إلحــدى الروايــات ،فــإن الحــزب اإلســامي العراقــي كان وراء فكــرة إنشــاء
بفضلــه.36
الهيئــة ،غيــر أن المنظمــة الجامعــة قــد انحرفــت عــن المســار الــذي َّ
خطــط لــه الحــزب مــن حيــث
اختيــار رئيســها .37وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،تشــكِّك قيــادة الهيئــة فــي االدعــاء بــأن منافســها
كان القــوة الدافعــة وراء تأسيســها.
وفــي عــام  ،2006أ�صــدرت مذكــرة اعتقــال ضــد الشــيخ حــارث الضــاري بتهمــة إثــارة الطائفيــة
الســني لمقــر الهيئــة فــي مســجد أ�م القــرى فــي
والعنــف ،38وتبــع ذلــك مصــادرة ديــوان الوقــف ُّ
ـم حرمــان الهيئــة مــن شــبكة المســاجد التــي اعتمــدت عليهــا لحشــد أنصارها.
عــام  ،200739ومــن َثـ َّ
لقــد أ�سســت الهيئــة بوصفهــا مؤسسـ ً
ـوذ فــاق نفـ َ
ـوذ ديــوان
ـة غيــر حكوميــة ،إلَّ أنهــا تمتَّ عــت بنفـ ٍ
الســنة رغــم أن الديــوان َجمــعَ قــو ًة ماليـ ً
ـة أكبــر .وقــد َر َمــزت مصادرة
الســني علــى العــرب ُّ
الوقــف ُّ
ـول فــي ميــزان القــوى لصالــح الحــزب اإلســامي
الســني لمقــر الهيئــة إلــى التحـ ُّ
ديــوان الوقــف ُّ
العراقــي .ورغــم ذلــك ،فقــد اســتمرت الهيئــة فــي العمــل ،وإن كان مــن الخــارج فــي األردن الــذي
انتقــل إليــه حــارث الضــاري.
وفــي مقابلــة مــع قنــاة الجزيــرة عــام  ،2007قــال حــارث الضــاري إنــه عنــد تأســيس الهيئــة فــي
عضــوا ،وكان مجلســها االستشــاري
تتكــون مــن ثالثــة عشــر
العامــة
عــام  2003كانــت أمانتهــا
َّ
َّ
ً
َّ
ـوا ،ولكــن بحلــول عــام  2007كان بإمــكان نصــف القيــادة فقــط
يتألــف مــن خمســة وأربعيــن عضـ ً
ـات شــتَّ ى.40
االجتمــاع بســبب صعوبـ ٍ
بالرغــم مــن الخالفــات الســابقة مــع تنظيــم القاعــدة الــذي وصفــه الهيئــة بأنــه منظمــة إرهابيــة،41
تصريحــا مثيـ ًـرا للجــدل دعــم فيــه التنظيــم ،وهــو مــا أدى إلــى تعزيــز
فقــد أصــدر حــارث الضــاري
ً
42
ـد لإلرهــاب واشــتداد حمــات التشــهير به .
تصويــر الضــاري كمؤيـ ٍ

السنية والتغيير السياسي :أين يكمن نفوذها؟
شبكات العراق السياسية الدينية ُّ

ً
جبهــة
تدريجيــا
الســنية شــبه العســكرية كانــت تفقــد
كان ضعــف الهيئــة يعنــي أن الجماعــات ُّ
ًّ
سياسـ ً
ـية كانــت تجاهــر بالدفــاع عنهــا .وقــد اســتمرت صلــة الضــاري بالجماعــات شــبه العســكرية،
لكنهــا كانــت فــي تراجــع .وفــي حزيــران /يونيــو َّ ،2009
الســنية شــبه
كلــف عــدد مــن الجماعــات ُّ
العســكرية الضــاري بالتحــدُّ ث نيابـ ً
ـة عنهــم .43وفــي نيســان /أبريــل  ،2006وقبــل أشــهر مــن إصــدار
أمــر القبــض علــى الضــاري ،أنشــأت الهيئــة قنــاة الرافديــن اإلخباريــة فــي القاهــرة .44لقــد تراجعت
قــوة الهيئــة ونفوذهــا بعــد أن قامــت الســلطات العراقيــة واالحتــال الــذي قادتــه الواليــات
المتحــدة بإخراجهــا وأمينهــا العــام خــارج العــراق ،لكنهــا اســتمرت فــي حملتهــا الدعائيــة ضــد
الحكومــة العراقيــة.
ـزءا مــن حركــة االحتجاج في األنبــار ،وحاولــت التأثير فــي مســار االحتجاجات
كانــت الهيئــة جـ ً
الســنية األخــرى التــي لهــا مصالــح فــي مشــهد االحتجــاج.
بطريقـ ٍـة مماثلـ ٍـة للعديــد مــن الجهــات ُّ
ـارب بيــن الهيئــة والحــزب اإلســامي
وعــاوة علــى ذلــك ،أدَّ ت حركــة االحتجــاج إلــى حــدوث تقـ ٍ
َ
الحكومــة
العراقــي .46وقــد دفعــت تغطيــة قنــاة الرافديــن اإلخباريــة لحركــة االحتجاجــات
العراقيــة بقيــادة رئيــس الــوزراء الســابق المالكــي إلــى مطالبــة القاهــرة بإغــاق القنــاة فــي عــام
.200447
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َّ
مثلــت وفــاة األميــن العــام للهيئــة حــارث الضــاري فــي عــام  2015التراجــعَ النهائــي للهيئــة فــي
العــراق؛ ألنهــا كانــت تســتمدُّ قوتهــا مــن شــخصيته وشــبكة اتصاالتــه التــي مكَّنتــه مــن حشــد
48
ـب نـ ٌ
ـزاع بيــن نجليــه مثنــى وجمــال الضــاري بســبب
األنصــار  .وفــي أعقــاب وفــاة الضــاري ،نشـ َ
تأييــد األخيــر للمشــاركة السياســية .وخــرج المثنــى مــن النــزاع منتصـ ًـرا ،فــي حيــن غــادر جمــال
وأســس «المشــروع الوطنــي».49
الهيئــة َّ
وعــاوة علــى ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن تعزيــز شــعبية الهيئــة نتيجـ ً
ـة لدعمهــا لحركــة االحتجــاج
َّ
ـر يُ ذكَــر منــذ تأسيســها،
فــي األنبــار ،فقــد ظــل خطابهــا المناهــض للمشــاركة السياســة دون تغييـ ٍ
ـم انخفضــت أهميتهــا بشــكل ٍ ملحــوظ ،خاصـ ً
ـة بعــد انســحاب االحتــال العســكري بقيــادة
ومــن َثـ َّ
الواليــات المتحــدة فــي عــام  .201150وال تــزال الحكومــة العراقيــة ُتجـ ّـرم الهيئــة .وبحســب إحــدى
الســني فــي العــراق ضعيـ ٌـف جــدًّ ا فــي الوقــت
الروايــات ،فــإن تأثيــر الهيئــة فــي المكــون العربــي ُّ
الحالــي.52 51
ً
فرصة إلضعــاف الحكومــة العراقية
َتعتبــر الهيئــة حركــة احتجاجــات تشــرين األول /أكتوبــر 2019
التــي تعارضهــا بشــدَّ ة ،فقــد أيَّ ــدت منصــات الهيئــة  -مــن خــال أمينهــا العــام وقنــاة الرافديــن
ـة صراحـ ً
 الحركـ َـة .فقــد وقــف مثنــى الضــاري ضــد الوجــود العســكري األمريكــي فــي العــراق
ـة مناسـ ً
تمثــل لحظـ ً
ونفــوذ إيــران اإلقليمــي ،ورأى أن حركــة االحتجــاج ِّ
ـبة للدعــوة إلــى إحــداث
ـض للنظــام ،وزعزعــة النظــام السياســي ،وإنهــاء النفــوذ األجنبــي.
ـر مناهـ ٍ
تغييـ ٍ
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الميالين للتهدئة
ب -صعود السلفيين والصوفيين َّ
ـبكات
تزامــن انحســار نفــوذ الهيئــة وانكمــاش الحــزب اإلســامي العراقــي
تدريجيــا مــع صعــود شـ ٍ
ًّ
ً
وخاصــة
دينيــة ذات روابــط قويــة بالقــوات الشــيعية شــبه العســكرية ذات النفــوذ المتزايــد،
تلــك الموجــودة فــي محــور المقاومــة اإلقليمــي الــذي تقــوده إيــران .كان صعــود عبــد اللطيــف
ـول فــي ميــزان القــوة بين الشــبكات
الســني فــي عــام  2015بمثابــة تحـ ُّ
الهميــم إلــى ديــوان الوقــف ُّ
ـي مهــادن ٍ يدعــم الســلطة السياســية
السياســية الدينيــة ُّ
ـاب دينـ ٍّ
الســنية إلــى الدعــوة إلــى خطـ ٍ
المهيمنــة ،أي الســلفيين والصوفييــن المهادنيــن ،ومــن َث َّ
ــم انتقــدت هــذه الحــركات بشــكل ٍ
ـاوت حركـ َ
ـة احتجاجــات تشــرين األول /أكتوبــر .2019
متفـ ٍ
مــر بتحــوالت ،وال ســيما
نشــط هــذان التيــاران الدينيــان بعــد الغــزو عــام  ،2003لكــن بعضهــا َّ
رئيســي الــوزراء الســابقين نــوري المالكــي
الســلفيون .فقــد ســعت الحكومــة العراقيــة  -برئاســة
َ
وحيــدر العبــادي  -إلــى تحقيــق تــوازن ٍ بيــن الهيئــة والحــزب اإلســامي العراقــي مــن جهــة،
الســنية المهادنــة مــن الجهــة األخــرى ،ولــم يكــن هدفهــا تحقيــق تــوازن ٍ بيــن الكيا َن ْيــن
والحــركات ُّ
الســنية فحســب ،ولكنهــا
اللذيــن اعتُ بــرا عاملَ ْيــن
َ
مســاهم ْين فــي زعزعــة اســتقرار المناطــق ُّ
هدفــت ً
الســنية فــي أثنــاء صعــود
أيضــا إلــى أن يلعبــا دو ًرا فــي إنهــاء التطــرف فــي المناطــق ُّ
تنظيــم داعــش وبعــد ســقوطه.
وعلــى النقيــض مــن المعاهــد الشــيعية فــي العــراق  -التــي عملــت تاريخيــا بشــكل مسـ ٍّ
ـتقل عــن
ًّ
ٍ
جــزءا مــن الدولــة.
الســنية بوصفهــا
الدولــة وخزائنهــا الماليــة  -عملــت المؤسســات الدينيــة ُّ
ً
ـمي
وبالنظــر إلــى حالــة التبعيــة هــذه ،فــإن سياســة الحكومــة العراقيــة تهــدف  -بشــكل ٍ غيــر رسـ ٍّ
 إلــى عــدم الســماح لشــبكة دينيــة ُســنية واحــدة بالســيطرة علــى الُأفــق المؤسســي الدينــي،وبـ ً
ـتمر
ـدل مــن ذلــك تســعى إلــى اإلبقــاء علــى الشــبكات فــي حالــة منافســة دائمــة ،حيــث يسـ ُّ
معظمهــا فــي االعتمــاد علــى رعايــة الدولــة للحفــاظ علــى وجــوده.
ً
أول :جماعة علماء العراق
أسســها عبــد اللطيــف الهميــم فــي
جماعــة علمــاء العــراق هــي مجموعــة ذات ميــول ٍ صوفيــة َّ
وحدوي
ـي
َّ
ٍّ
ـاب دينـ ٍّ
عمــان فــي عــام  2007بهــدف مواجهــة الطائفيــة فــي العــراق والدعــوة إلــى خطـ ٍ
مــن خــال سـ ِّ
ـد الفجــوات بيــن أتبــاع المذاهــب اإلســامية.53
تأســس فــي البصــرة
تعــود جــذور جماعــة علمــاء العــراق إلــى ُّ
تجمــع الوحــدة اإلســامية الــذي َّ
ً
المنصــة
الحقــا إلــى
ـور
بعــد عــام  ،2003ثــم أ�عيــدت تســميته
َّ
بتجمــع علمــاء ومثقفــي العــراق ،وتطـ َّ
ُّ
ً
مكانــة بــارز ًة فــي
عمــان .54وقــد اكتســبت جماعــة علمــاء العــراق
التــي افتتحهــا الهميــم فــي َّ
اإلعــام العراقــي بفضــل خالــد المــا ،الشــخصية البــارزة الثانيــة فــي الجماعــة ،وهــو رجــل ديــن
صريــح ،تــرأس فــرع الجماعــة فــي البصــرة وأصبــح فيمــا بعــد رئيســها ،فحـ َّـل محـ َّـل الهميــم.
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ومــع صعــود تنظيــم داعــش ،طــرح المـ ّـا فكــرة إنشــاء ميليشــيا ُتسـ َّـمى «ســرايا الدفــاع الوطنــي»
َّ
يتحقــق .55وكان مــن المحتمــل أن يــؤدي إنشــاء مثــل هــذه
لمحاربــة التنظيــم ،لكــن طموحــه لــم
الســني .وقــد أصبــح
القــوة إلــى زيــادة النفــوذ السياســي لجماعــة علمــاء العــراق فــي التنافــس ُّ
صادحــا بدعــم وحــدات الحشــد الشــعبي فــي حربهــا ضــد تنظيــم داعــش .وقــد
ـنيا
ً
المــا صو ًتــا سـ ًّ
َّ
المســلحة فــي وحــدات الحشــد الشــعبي المــا بوصفــه صو ًتــا
دعمــت العديــد مــن الجماعــات
ً
اجتماعــات رفيعــة المســتوى مــع سياســيين مرتبطيــن
وكثيــرا مــا ظهــر فــي
معتــدل،
ســنيا
ٍ
ً
ًّ
بالحشــد الشــعبي.
ـيطا
نفســها بوصفهــا وسـ ً
وعــاوة علــى ذلــك ،قدَّ مــت جماعــة علمــاء العــراق  -فــي ظـ ِّـل المـ ّـا َ -
يتضمــن هــذا مزاعــم أنــه بفضــل عالقاتــه بالمالكــي  -رئيــس
بيــن الطوائــف .فعلــى ســبيل المثــال،
َّ
الســنية إلــى إدارييهــا األصلييــن بعــد أن
الــوزراء الســابق  -بــذل المـ ّـا جهــودً ا إلعــادة المســاجد ُّ
تعرضــوا للمضايقــة و أ�خرجــوا منهــا (علــى يــد الحــركات الشــيعية) بيــن عامــي  2013و .201556غيــر
أن عالقــات المـ ّـا الدافئــة وظهــوره المتزايــد برفقــة القــوات الشــيعية شــبه العســكرية المرتبطــة
بإيــران َ
الســنة.
أفقــدَ ه شــعبيتَ هُ بيــن شــرائح مــن العــرب ُّ
الســني،
وعندمــا أصبــح الهميــم  -الرئيــس الســابق لجماعــة علمــاء العراق -
رئيســا لديــوان الوقف ُّ
ً
ّ
الســنية فــي العــراق مــن خــال إدارة أوقــاف دائر َت ْيــن
ســعى
المــا للعــب دور فــي األوقــاف ُّ
57
ـباب سياســية مبهمــة .
رئيســتَ ْين فــي بغــداد ،وهمــا :الرصافــة والكــرخ ،لكنــه فشــل فــي ذلــك ألسـ ٍ
ولــدى جماعــة علمــاء العــراق ممثلــون فــي محافظــات بغــداد والبصــرة وديالــى ،وفــي أواخــر
 2019قالــت إنهــا ِّ
تخطــط لتوســيع وجودهــا ليشــمل كركــوك واألنبــار.58
ـاو،
وهنــاك جماعــة صوفيــة مهادنــة أقــل شــهر ًة مــن جماعــة علمــاء العــراق ،لكنهــا ذات نفـ ٍ
ـوذ مسـ ٍ
المحمــدي ،ومقرهــا مدينــة الحديثــة فــي األنبــار .يمتــدُّ نفــوذ
وهــي مجلــس علمــاء الربــاط
َّ
هــذه الجماعــة الدينــي جنو ًبــا إلــى الفلوجــة ثانــي أكبــر مدينــة فــي األنبــار بعــد الرمــادي ،وقــد
ً
ووفقــا لبعــض الروايــات ،فقــد ســاعدت
أسســها رجــل الديــن الصوفــي عبــد القــادر األلوســي.
َّ
الجماعــة فــي تســهيل تســليح قبيلــة الجغايفــة مــن ِق َبــل وحــدات الحشــد الشــعبي لمحاربــة
تنظيــم داعــش الــذي نصــب كمي ًنــا فــي حديثــة .وترتبــط قيــادة مجلــس علمــاء الربــاط المحمــدي
َّ
تتعلــق بمحاربــة
بمديريــة التوجيــه األيديولوجــي فــي وحــدات الحشــد الشــعبي ،وتلعــب أدوا ًرا
التطــرف ،كمــا هــو الحــال مــع نائــب األلوســي.59
َ
ِّ
اصطفافهــا الصريــح
ـزء منــه -
يوضــح تمثيــل المجلــس فــي وحــدات الحشــد الشــعبي  -فــي جـ ٍ
مــع محــور المقاومــة اإلقليمــي بقيــادة إيــران فــي وســائل اإلعــام .وتقــول جماعــة علمــاء العراق
ـات دافئــة وينســقان أنشــطتهما باســتمرار ،60ويرجــع ذلــك إلــى
والمجلــس إنهمــا يتمتَّ عــان بعالقـ ٍ
ميولهمــا الصوفيــة وعالقاتهمــا القويــة مــع القــوات الشــيعية شــبه العســكرية المواليــة إليــران،
وكذلــك مــع الحكومــة اإليرانيــة نفســها.
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ثانيا« :دار اإلفتاء» التابعة لمهدي الصميدعي
ً
ارتبطــت الســلفية فــي العــراق فــي اآلونــة األخيــرة حصـ ًـرا بتنظيــم داعــش تقري ًبــا ،فــي حيــن أن
توجــه صاعــد فــي العــراق َّ
يتلقــى الدعــم مــن األحــزاب الحاكمــة المهيمنة.
الســلفية المهادنــة هــي ُّ
ِّ
التوجــه فــي العــراق ،ويقـ ِّ
نفســه علــى
ويمثــل رجــل الديــن الســلفي مهــدي الصميدعــي هــذا
ُّ
ـدم َ

موازيــا للمرجعيــة الشــيعية فــي النجــف .61وعــاوة علــى
أنــه مفتــي العــراق ،وهــو منصــب يــراه
ً
أســس الصميدعــي مجموعـ ً
ـة شــبه عســكرية ُتسـ َّـمى «قــوة
ذلــك ،فمــع صعــود تنظيــم داعــشَّ ،
أحــرار العــراق» لمحاربــة التنظيــم .وتعمــل هــذه القــوات شــبه العســكرية اآلن كجــزء مــن وحدات
الحشــد الشــعبي ،حيــث بلــغ عــدد أفرادهــا  86فــردً ا.
وقــت الغــزو الــذي قادتــه الواليــات المتحــدة
وبحســب عــدَّ ة روايــات ،فقــد كان الصميدعــي
َ
ـي ،وشــارك فــي تأســيس هيئــة علمــاء المســلمين ،ويقــول الصميدعي
ـلفيا ذا ميــل ٍ طائفـ ٍّ
للعــراق سـ ًّ
الســنة والجماعــة»
إنــه غــادر الهيئــة بعــد أن اختلــف معهــا ،وأنشــأ «مجلــس الشــورى ألهــل ُّ
ـدة .وبدعـ ٍـم مــن الكيــان بصفتــه ِّ
أســس
السـنّة فــي جماعـ ٍـة واحـ ٍ
يمثــل قاعدتــه الشــعبيةَّ ،
لتوحيــد ُّ
62
الصميدعــي «دار اإلفتــاء» فــي أيلــول /ســبتمبر  .2003ويضــع الصميدعــي تأسيســه دار اإلفتــاء
فــي سلســة دور اإلفتــاء األخــرى التــي أ�لغيــت خــال القــرن الماضــي.
ً
ووفقــا للصميدعــي ،فبعــد إلغــاء دار اإلفتــاء التــي تعــود للعصــر العثمانــي ،أ�عيــد تأســيس دار
إفتــاء أخــرى فــي عــام  ،1952ولكــن حــزب البعــث أغلقهــا عــام  1976واســتبدلتها وزارة األوقــاف
ـت مــن اختيارهــا .63وقــد ُســجن الصميدعــي بيــن عامــي  ،2009-2004وبعــد إطــاق ســراحه
بمفـ ٍ
َّ
وتولــى دور مفتــي العــراق حتــى عودتــه إليــه عــام  2011وحصولــه علــى
غــادر إلــى ســوريا،
قربــة
مباركــة رئيــس الــوزراء الســابق المالكــي عــن طريــق وســاطة شـ
ٍ
ـخصيات دينيــة لبنانيــة ُم َّ
الســنية فــي العــراق
مــن حــزب اهلل وطهــران ،64غيــر أن العديــد مــن الشــبكات السياســية الدينيــة ُّ
مفتيــا للعــراق.
ال تعتــرف بالصميدعــي
ً
تقــع دار اإلفتــاء فــي جامــع أم الطبــول فــي بغــداد ،وهــو مجمــع كبيــر مــن مؤسســات الوقــف.
وفــي المجمــع تتمركــز قيــادة قــوة أحــرار العــراق .وأمــا نائــب قائــد المجموعــة ،فهــو الســكرتير
الشــخصي للمفتــي ،65وهــو مــا يعكــس األدوار الدينيــة واألمنيــة المترابطــة .غيــر أن دار اإلفتــاء
والجماعــة المسـ َّـلحة قــاال إن هنــاك انفصـ ً
ـال كامـ ًـا بيــن الكيا َن ْيــن .66كمــا تديــر دار اإلفتــاء محطــة
ِّ
وتخطــط لتأســيس قنــاة تلفزيونيــة.67
إذاعيــة مــن المجمــع الــذي يغطــي بغــداد وضواحيهــا،
رئيســا سـ ً
الســني ،68لكــن
يزعــم الصميدعــي أنــه كان وراء تعييــن الهميــم
ـابقا لـــديوان الوقــف ُّ
ً
عندمــا نشــر الديــوان خبـ ًـرا عــن اجتمــاعٍ بيــن الهميــم والصميدعــي فــي تشــرين األول /أكتوبــر
 2018علــى موقعــه اإللكترونــي لــم يصــف هــذا األخيــر باســم مفتــي العــراق ،69ويقــول أحــد
الســني فــي
التقاريــر إن الصميدعــي ســعى إلــى اســتبدال الهميــم ليصبــح
رئيســا لديــوان الوقــف ُّ
ً
عــام  2018بعــد اتهــام األخيــر بالفســاد ،لكــن الهميــم ظـ َّـل فــي منصبــه.70
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يربــط التحالــف مــع األحــزاب الشــيعية المرتبطــة بإيــران مجموعـ ً
الســنية معً ــا ،غيــر أن
ـة مــن الشــبكات ُّ
بعضهــا ال يــزال فــي منافســة مــع بعضهــا اآلخــر .فعلــى ســبيل المثــال ،يقــول الصميدعــي إن مديريــة
جــزء مــن مجمــع جامــع أم الطبــول ،71وهــي المديريــة نفســها التــي ســعت إدارة
أوقــاف الكــرخ هــي
ٌ
ً
ـؤولة عنهــا ،لكنهــا فشــلت فــي الحصــول عليهــا.
جماعــة علمــاء العــراق إلــى أن تكــون مسـ
مفتيــا؛ ألنهــا تهــدف إلــى إبــراز
مهمــة جــدًّ ا لمكانــة الصميدعــي ونفــوذه بوصفــه
إن قــوة أحــرار العــراق َّ
َّ
ً
قدرتــه علــى حشــد المؤيديــن ونشــر الخطــاب الهــادئ لدعــم المؤسســة السياســية .ويصــف الصميدعــي
وضــعَ أحــرار العــراق بالقــرب مــن الجماعــات الشــيعية القريبــة مــن طهــران كحركــة مقاومــة إســامية،
وهــو وصــف يُ ســتخدم فــي الغالــب  -إن لــم يكــن حصـ ًـرا  -مــن ِق َبــل القــوات الشــيعية شــبه العســكرية
ً
ووفقــا لقيــادة
المعاديــة للواليــات المتحــدة .ويقــول الصميدعــي إن إيــران دعمــت الجماعــة المسـ َّـلحة.
الجماعــة ،فــإن لديهــا أربعــة آالف عنصــر يتمركــزون فــي األنبــار وصــاح الديــن ونينــوى وبغــداد
والبصــرة ،72غيــر أن عــدَّ ة مصــادر وتقاريــر تقــول إن هــذا الرقــم مبالـ ٌ
ـغ فيــه.
ً
رئيســا لظهــور تنظيــم
معارضــا قويًّ ــا لحركــة االحتجــاج فــي األنبــار التــي اعتبرهــا ســب ًبا
كان الصميدعــي
ً
الســنية .كمــا كان مــن دعــاة تفريــق الحركــة االحتجاجيــة ،وهــو مــا جـ َّـر
داعــش فــي المناطــق العربيــة ُّ
عليــه انتقــادً ا شــديدً ا مــن ِق َبــل الدوائــر السياســية الداعمــة للحــراك.
خاتمة
الســنية فــي العــراق مــن المجتمعــات َّ
ـنوات
الهشــة التــي عانــت لسـ ٍ
تنحــدر الشــبكات السياســية الدينيــة ُّ
عديــدة مــن الحــرب ضــد الســلفيين الجهادييــن المتطرفيــن والفســاد والتهميــش ،وتتمتَّ ــع هذه الشــبكات
ـوذ أقـ َّـل مقارنـ ً
ـة بالعقــد الماضــي .ومــع تراجــع قوتهــا ،إلــى جانــب انخفــاض الدعــم الشــعبي
اليـ َ
ـوم بنفـ ٍ
لــدور الزعمــاء الدينييــن فــي السياســة فــي العــراق ،تمكَّنــت الحــركات السياســية العلمانيــة َ
والق َب َّليــة
الســنية  -وخاصـ ً
ـة فــي األنبــار وصــاح الديــن  -مــن تعزيــز مواقعهــا فــي بغــداد.73
ُّ
سياســيا ومقبــول لشــرائح ُســنية
خطــاب ذي صلــة
لــم تتمكَّــن هيئــة العلمــاء المســلمين مــن تجديــد
ًّ
ٍ
واســعة .وقــد َّ
الســنية  -التــي لهــا صــات مــع هيئــة
حققــت العديــد مــن جماعــات المقاومــة المسـ َّـلحة ُّ
ـات ضــد االحتــال الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة ،بيــد أن العديــد مــن هــذه
العلمــاء المســلمين  -نجاحـ ٍ
الجماعــات متورطـ ٌ
ـة فــي العنــف الطائفــي واإلرهــاب ،وهــو مــا أدى إلــى تآكلهــا سياسـ ًّـيا .وكانــت قــوة
وجهــت وفاتــه
هيئــة علمــاء المســلمين ترتكــز علــى شــخصية أمينهــا العــام األول وســلطته؛ ولــذا فقــد َّ
ـة إلــى الجماعــة .وقــد اســتخدمت الهيئــة احتجاجــات تشــرين األول /أكتوبــر  2019فرصـ ً
ـة قاصمـ ً
ضربـ ً
ـة
لزيــادة الدعايــة المعاديــة للحكومــة.
ومــع تراجــع الهيئــة وحظرهــا فــي العــراق ،اكتســب الحــزب اإلســامي العراقــي نفـ ً
ـوذا سياسـ ًّـيا ،حيــث
لــم تكــن هنــاك شــبكة قويــة تنافســه .ومــع ذلــك ،فقــد تراجــع ً
أيضــا علــى مــرِّ الســنين .فقــد افتقــر الحــزب
ومنظمــا
براغماتيــا
ـعبية كتلــك التــي حظيــت بهــا الهيئــة ،ولكــن الحــزب كان
ً
اإلســامي العراقــي إلــى شـ ٍ
ًّ
بشــكل جيــد ،ممــا ســمح لــه بالبقــاء سياسـ ًّـيا والتأثيــر فــي مســار األحــداث فــي بعــض المراحــل الحرجــة.
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ـب رفيعـ ً
ـة فــي الدولــة ،غيــر أن فشــل الحركــة االحتجاجية
وقــد شــغل الحــزب اإلســامي العراقــي مناصـ َ
المدعومــة مــن الحــزب فــي األنبــار قــد أدى إلــى الضغــط علــى الحــزب ودفعــه إلــى فلــك الجماعــات
السياســية الشــيعية المتحالفــة مــع إيــران ،علــى الرغــم مــن أن الحــزب معـ ٌ
ـدة مــع
ـات جيـ ٍ
ـروف بعالقـ ٍ
طهــران لبعــض الوقــت.
إن صعــود تنظيــم داعــش وســقوطه ،وأخطــاء الهيئــة والحــزب اإلســامي العراقــي ،والعنــف الطائفــي
الــذي أثارتــه عناصـ ُـر دينيــة نشــطة سياسـ ًّـيا ،كل ذلــك لــم يمنــح الطبقــة الصاعــدة مــن التيــارات الســلفية
والســنية المهادنــة القــدر َة علــى مــلء الفــراغ الــذي تركــه تراجــع الهيئــة والحــزب اإلســامي العراقــي.
ُّ
ٍّ
حــد
الســني فــي عهــد الهميــم كانــوا يتقدَّ مــون إلــى
غيــر أن الســلفيين والصوفييــن وديــوان الوقــف ُّ
ـة للتطــرف ،ولكــن األهــم مــن ذلــك أن لديهــم مــواردَ ماليـ ً
ـة بديلـ ً
يقدمــون روايـ ً
مــا؛ ألنهــم ِّ
ـة يعتمــدون
عليهــا .فمــع اشــتداد الفقــر علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،وتوقــع اســتمراره فــي الســنوات القادمــة،
الخاصــة
توســع نفوذهــا مــن خــال توســيع شــبكات األمــان االجتماعــي
َّ
الســنية الصاعــدة ّ
فــإن الحــركات ُّ
بهــا .وعلــى الرغــم مــن كونهــا بديـ ًـا للتطــرف ،فــإن اعتمــاد هــذه الحــركات الكبيــر علــى رعايــة الدولــة
ِّ
ـريحة واسـ ً
ً
الســنة مــن الطبقــة الوســطى.
ينفــر شـ
ـعة مــن العــرب ُّ
الســنة علــى المــدى القصيــر ،ولكــن ارتفــاع
ومــن غيــر
َّ
المرجــح حــدوث انتفاضــة فــي معاقــل العــرب ُّ
ـات علــى المــدى المتوســط.
مســتويات الفقــر وانتشــار العناصــر المسـ َّـلحة المارقــة قــد يثيــر احتجاجـ ٍ
وقــد يــؤدي تمـ ُّـرد تنظيــم داعــش المتصاعــد إلــى منــع االحتجاجــات؛ حيــث إن المتظاهريــن الســلميين
لــن يرغبــوا فــي المســاعدة علــى خلــق ِ فجــوة أمنيــة لتعزيــز التمـ ُّـرد ،ولــن يعطــوا الســلطات الحكوميــة
ذريعـ ً
ـة لقمــع حركــة االحتجــاج.
فــي مواجهــة حركــة احتجــاجٍ عربيــة ُســنية محتملــة ،ســيكون الحــزب اإلســامي العراقــي فــي وضــعٍ
َّ
ـتتطلب معارضــة االحتجاجــات
نفســه ،سـ
حــرجٍ؛ ألنــه يفتقــر للنفــوذ السياســي لدعمهــا .وفــي الوقــت ِ
ً
ِّ
أصــا ،وبمــا أن الحــزب اإلســامي العراقــي لــم يدعــم
المتدنيــة
العامــة
االســتعدادَ لفقــدان جاذبيتــه
َّ
معاديــا لها.
ـد
ً
ـميا ،فســيتم اعتبــار أي موقـ ٍـف محايـ ٍ
حركــة االحتجــاج فــي تشــرين األول /أكتوبــر  2019رسـ ًّ
ـاس مثــل هــذه االحتجاجــات إن لــم تســاعد فــي
وفــي المقابــل ،ســتدعم هيئــة علمــاء المســلمين بحمـ ٍ
تنظيمهــا بمــا يتماشــى مــع موقفهــا مــن احتجاجــات تشــرين األول /أكتوبــر  .2019ولكــن فــي حــال قــاد
مرجــح؛ ألن خطابهــا وإرثهــا
ـات شـ ٌ
االحتجاجـ ِ
ـباب مــن الطبقــة الوســطى ،فــإن الهيئــة هــي حليـ ٌـف غيــر َّ
المختلــط لــن يكونــا جذا َب ْيــن.
ـات عربيــة ُســنية تماشـ ًـيا
ومــن
َّ
أي احتجاجـ ٍ
المرجــح أن تعــارض التيــارات الســلفية والصوفيــة المهادنــة َّ
القــوي لألحــزاب السياســية الشــيعية الحاكمــة ،وهــذه بدورهــا لــن تتســامح مــع حركــة
مــع دعمهــا
ِّ
الســنة.
احتجــاجٍ يقودهــا العــرب ُّ
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الوقــاف الســامية ف� العـراق ،مركــز كارنيغــي للـ شـرق أ
 -1حــارث حســن ،الســلطة الدينيــة وسياســة أ
الوســط ،آذار /مــارس ( 2019تــم الوصــول ف ي�  2نيســان /أبريــل
إ
ي
78726-pub-iraq-in-endowments-islamic-of-politics-and-authority-gious -reli/29/03/2019/org.mec-carnegie//:https .1 )2020
 -2مقابلــة مــع إيــاد الســامر ئ يا� عــى قنــاة هنــا بغــداد (باللغــة العربيــة) ،موقــع يوتيــوب ،بتاريــخ  14شت�يــن أول /أكتوبــر /com.youtube.www//:https .2017
KvHoYXnJFdQ=v?watch
 -3مقابلة مع إياد السامر ي ئ
ف�اير 2WeAY12LUaI=v?watch/com.youtube.www//:https .2019
(عر�) ،موقع يوتيوب ،بتاريخ  28شباط /ب
ا� عىل قناة الديار ي ب
 -4مقابلة مع إياد السامر ي ئ
(عر�).
ا� عىل قناة هنا بغداد ي ب
أ
ق
ن
ـا� /نوفمـ بـر 2018
 -5مهنــد ســلوم ،العــودة الحزينــة :مــا قدمــه الحــزب إ
الســامي العـر يا� للحصــول عــى الســلطة ،مركــز كارنيغــي للـ شـرق الوســط 19 ،شت�يــن ثـ ي
(تــم الوصــول ف ي�  2نيســان /أبريــل -power-gain-to-up-gave-party-islamic-iraqi-what-return-unhappy/19/11/2018/org.mec-carnegie//:https .)2020
77747-pub
 -6مقابلة مع إياد السامر ي ئ
(عر�).
ا� عىل قناة هنا بغداد ي ب
 -7مهند سلوم ،العودة الحزينة.
أ
ف
ـر :الســنة العراقيــون والدولــة ،مجموعــة الزمــات الدوليــة 14 ،آب /أغســطس ( 2013تــم الوصــول ي�  2نيســان /أبريــل .www//:https )2020
 -8اصنــع أو كـ ّ
state-and-sunnis-s-iraq-break-or-make/iraq/la-peninsu-arabian-and-gulf/africa-north-east-middle/org.crisisgroup
 -9خلــود رمــزي ،ملخــص نتائــج انتخابــات العـراق  ،2010نقــاش 30 ،آذار /مــارس ( 2010تــم الوصــول ف ي�  2نيســان /أبريــل /en/org.niqash.www//:https .)2020
htm.up-Round-Results-2010-Election-Iraq/2643/politics/articles
أ
ف�ايــر ( 2010تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل .10 )2020
 -10مســتقبل العــراق الغامــض :االنتخابــات ومــا بعدهــا ،مجموعــة الزمــات الدوليــة 25 ،شــباط /ب
beyond-and-elections-future-uncertain-s-iraq/iraq/peninsula-arabian-and-gulf/africa-north-east-middle/org.crisisgroup.www//:https
كس.20 ،
 -11اصنع أو ّ
أ
ف
 -12السلطة الدينية وسياسة الوقاف إالسالمية ي� العراق.6 ،
أ
 -13السلطة الدينية وسياسة الوقاف إالسالمية ي ف� العراق.7 ،
ش أ
أ
ـرق الوســط) 18 ،آذار /مــارس ( 2019تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل //:https .)2020
 -14حــارث حســن ،صفعــة تلــو الخــرى ،ديــوان (مركــز كارنيغــي للـ
78606/diwan/org.mec-carnegie
ق
ن
نوفم� .2019
الثا�/
ب
 -15مقابلة الكاتب مع رجل دين مرتبط بمجمع الفقه العر يا� ،إسطنبول ،شت�ين ي
أ
 -16صفعة تلو الخرى.
ـر�) ،الجزيــرة نــت 20 ،آب /أغســطس ( 2019 ،2017تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل //:https .)2020
 -17ســالم الجبــوري يســتقيل مــن الحــزب إالســامي (عـ ي ب
3ilqTMh/ly.bit
ق
 -18مقابلة الكاتب مع أحد كبار أعضاء الحزب إالسالمي العر يا� ،إسطنبول ،آذار /مارس .2020
ف�ايــر ( 2020تــم الوصــول ي ف�  2نيســان/
ـر�) ،موازيــن نيــوز 23 ،شــباط /ب
 -19الحــزب إالســامي يجــري محادثــات مــع كتائــب حــزب هللا حــول خمســة ملفــات (عـ ي ب
أبريل 87290=jimare?aspx.Details/net.mawazin.www//:https .)2020
 -20مقابلة الكاتب مع أحد كبار أعضاء الحزب إالسالمي العر ي قا� ،إسطنبول ،آذار /مارس .2020
 -21المرجع السابق.
 -22المرجع السابق.
ـر�) ،شــفق نيــوز 22 ،ش
ت�يــن أول /أكتوبــر ( 2020تــم الوصــول ي ف� 2
 -23بعــد الصــدر مجمــع الفقــه ُّ
الس ـ ين يصــدر  5نقــاط فيمــا يتعلــق باالحتجاجــات (عـ ي ب
نيســان /أبريــل 2D1ivkX/ly.bit//:https .)2020
ن
ـلم� ي ف� العـراق - 237 ،MERIP ،شــتاء ( 2005تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل -the/12/2005/org.merip//:https .)2020
 -24رويــل ميجــر ،هيئــة علمــاء المسـ ي
/iraq-in-scholars-muslim-of-association
* -25لكــن قــادة الهيئــة نفــوا قيامهــم بإصــدار فتــوى تدعــو إىل مقاطعــة االنتخابــات .مراســات واتــس أب مــع مهنــد ســلوم ،وهــو باحــث يركِّــز عــى
الســنية ي ف� العــراق ،حزيــران /يونيــو .2020
المجتمعــات ُّ
أ
ن
تز
ـلم� :العــب رئيـ يـ� ي ف� العـراق ،معهــد واشــنطن لسياســة الـ ش
ـرق ال ن
د� ،مالحظــات بحثيــة رقــم – 12
 -26دانيــال فينــك وســتيفن ليبويـ  ،هيئــة علمــاء المسـ ي
ف
ن
ـا� /ينايــر ( ،2006تــم الوصــول ي�  2نيســان /أبريــل -scholars-muslim-the/view/analysis-policy/org.washingtoninstitute.www//:https .)2020
كانــون الثـ ي
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iraq-in-actor-key-a-association
ف
ين
 -27ميجر ،هيئة علماء
المسلم� ي� العراق.
 -28المرجع السابق.
تز
ن
المسلم�.6 ،
وليبوي� ،هيئة علماء
 -29فنك
ي
 -30مهند سلوم ،العودة الحزينة.
تز
ن
المسلم�.4 ،
وليبوي� ،هيئة علماء
 -31فنك
ي
 -32المرجع السابق.
 -33المرجع السابق.
ف
ن
 -34ميجر ،هيئة علماء
المسلم� ي� العراق.
ي
 ** -35نفــى قــادة الهيئــة دعوتهــم للطائفيــة ي ف� ترصيحاتهــم الرســمية .مراســات واتــس أب مــع مهنــد ســلوم ،وهــو باحــث يركِّز عــى المجتمعات
الســنية ي ف� العـراق ،حزيـران /يونيو .2020
ُّ
 -36مهند سلوم ،العودة الحزينة.
ن
ن
ـر قصـ ٍـد عــى
ـلم� والرئيــس المعـ ي َّـ� لـــلهيئة  -قــد عــرض عــن غـ ي
 -37يمكــن القــول إن محمــد أحمــد الراشــد  -وهــو مف ِّكــر مــن إالخــوان المسـ ي
أ
رت
أ ن
ـكل غـ يـر متو َّقــع .مقابلــة الكاتــب مــع أحــد كبــار
حــارث الضــاري  -المـ يـ� الســابق والول لـــلهيئة  -قيــاد َة المظ َّلــة كبــادرة احـ ٍام قبلهــا الضــاري بشـ ٍ
أعضــاء الحــزب إالســامي العـراي ق� ،إســطنبول ،آذار /مــارس .2020
ن
الســنية ي ف� الع ـراق ،معهــد هدســون 2 ،حزي ـران /يونيــو ( 2018تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل .)2020
 -38ناثانيــل رابكـ ي
ـ� ،القيــادة الدينيــة ُّ
iraq-in-leadership-religious-sunni-the-14304/research/org.hudson.www//:https
 -39المرجع السابق.
 -40مقابلة مع حارث الضاري عىل قناة الجزيرة 29 ،أيار /مايو KFjQWZlfhhw=v?watch/com.youtube.www//:https .2007
تز
ين
المسلم�.6 ،
وليبوي� ،هيئة علماء
 -41فنك
أ
ن
ن
ش
ـر�) ،راديــو ســوا 6 ،ت�يــن الول /أكتوبــر ( 2007تــم
ـ� عــام هيئــة علمــاء المسـ ي
 -42أمـ ي
ـلم� حــارث الضــاري« :القاعــدة منــا ونحــن منهــا» (عـ ي ب
الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل 31zj2or/ws.arbne//:https .)2020
 -43الضــاري يقبــل تفويــض الفصائــل لــه (الجزيــرة) ،الجزيــرة نــت 10 ،حزي ـران /يونيــو ( 2009تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل //:https .)2020
%9D%84%8D%8A%9D%82%D%9A%D8%-9A%1D8%8B%7D%8A%6D%8B%9D%84%7D%8A%D%/2009/6/10/arabic/news/net.aljazeera.www
9%9D87%84%9D%84-%6D%8A%7D%8A%5D%8B%9D%81%9D%84%7D%A%9D8%84%D%9A%9D8%88%D%8AE%D%8AA
أ
ديسم� ( 2018تم الوصول ي ف�  2نيسان /أبريل 19806/post/org.alrafidain//:https .)2020
 -44الموقع الرسمي لقناة الرافدين 22 ،كانون الول/
ب
أ
ن
ف�ايــر ( 2013تــم الوصــول ي ف�
ـر�) ،وكالــة أنبــاء الناضــول 10 ،شــباط /ب
 -45هيئــة علمــاء المسـ ي
ـلم� تحــذر المتظاهريــن مــن التوجــه إىل بغــداد (عـ ي ب
 2نيســان /أبريــل 31E9CIb/ly.bit//:https .)2020
ق
 -46مقابلة عىل واتس أب للمؤلف مع ناشط شاب له صالت بالحزب إالسالمي العر يا� ،نيسان /أبريل .2020
ـر�) الخليــج أون اليــن 18 ،تمــوز /يوليــو ( 2014تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل //:https .)2020
 -47مــر تلغــي ترخيــص قنــاة الرافديــن (عـ ي ب
B1%D8%8A%D9%BA%D8%84%D9%AA%D8%B1%D8%B5%D8%85%D9%/A9%D8%B3%D8%A7%D8%8A%D9%B3%D8%/net.alkhaleejonline
86%D9%8A%D9%AF%D8%81%D9%A7%D8%B1%D8%84%D9%A7%D8%A9%D8%A7%D8%86%D9%82%D9%A9%D8%B5%D8%AE%D8%
 -48مقابلة عىل واتس أب للمؤلف مع ناشط شاب له صالت بالحزب إالسالمي العر ي قا� ،نيسان /أبريل .2020
أ
أ
ـى حــارث الضــاري :ثــورة ش
 -49د .مثـ ن
ـى ي ف� العـراق وتركــز عــى البعــد القومــي ،الموقــع الرســمي لهيئــة علمــاء
ت�يــن الول ترفــض الوجــود الجنـ ي ب
أ
ن
ـم� ( 2020تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل 110636/ar/net.amsi-iraq//:http .)2020
ـلم� 18 ،كانــون الول /ديسـ ب
المسـ ي
 -50مقابلة بع� واتس أب مع كاتب مقيم ي ف� إسطنبول مرتبط بالحزب إالسالمي العر ي قا� ،نيسان /أبريل .2020
ـر ممــا كانــت عليــه ي ف� أيــار /مايــو  ،2004لكنهــا بعيــد ٌة عــن الهزيمــة .فللهيئــة نفــوذ قبـ ي ٌّـ�
 *** -51وف ًقــا لمهنــد ســلوم ،فــإن الهيئــة أضعـ ُـف بكثـ ٍ ي
ودي ـ ي ٌّن ي ف� الع ـراق .مراســات واتــس أب مــع المؤلــف ،حزي ـران /يونيــو .2020
 -52المرجع السابق.
أ
ن
ـم� ( 2007تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل .)2020
ـ�» لمكافحــة الطائفيــة ،االتحــاد 28 ،كانــون الول /ديسـ ب
 -53تأســيس «تجمــع العلمــاء العراقيـ ي
3dMQQ3X/ly.bit//:https

السنية والتغيير السياسي :أين يكمن نفوذها؟
شبكات العراق السياسية الدينية ُّ

أ
سبتم� .2019
 -54مقابلة المؤلف مع رجل دين ُس ي�ن مرتبط بمكتب الوقاف إالسالمية ،بغداد ،أيلول/
ب
 -55جماعة إسالمية تعلن إنشاء «كتائب الدفاع الوط ي�ن » (كنوز ميديا)  7تموز /يوليو ( 2014تم الوصول ي ف�  2نيسان /أبريل 3gcptSc/ly.bit//:https .)2020
أ
سبتم� .2019
 -56مقابلة المؤلف مع رجل دين ُس ي�ن مرتبط بمكتب الوقاف إالسالمية ،بغداد ،أيلول/
ب
 -57المرجع السابق.
 -58المرجع السابق.
سبتم� .2019
 -59مقابلة مع محمد النوري ،نائب رئيس مجلس علماء الرباط محمدي ،بغداد ،أيلول/
ب
 -60مقابلة المؤلف مع عدد من رجال الدين العر ين
سبتم� .2019
اقي� السنة ،بغداد ،أيلول/
ب
سبتم� .2019
 -61مقابلة المؤلف مع مهدي الصميدعي ،رئيس دار االفتاء ،بغداد ،أيلول/
ب
 -62المرجع السابق.
 -63المرجع السابق.
ـر�» :العبــادي ظفــر بالحــزب إالســامي الع ـراي ق� مــن خــال المناصــب الحكوميــة ،القــدس
 -64مف ـ يت الســنة ي ف� الع ـراق مهــدي الصميدعــي لـــ «القــدس العـ ي ب
ف�ايــر ( 2019تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل 3dPHKn4/ly.bit//:https .)2020
العــر� 5 ،شــباط /ب
يب
�ن
 -65مقابلة المؤلف مع يبأ� عبد هللا الحسي ي نائب قائد قوة أحرار العراق وسكر يت� مهدي الصميدعي.
 -66المرجع السابق.
 -67المرجع السابق.
سبتم� .2019
 -68مقابلة المؤلف مع مهدي الصميدعي ،رئيس دار إالفتاء ،بغداد ،أيلول/
ب
أ
الس ـ ين  24 ،ش
ت�يــن الول /أكتوبــر ( 2018تــم الوصــول ي ف�
 -69اســتقبل الدكتــور الهميــم فضيلــة الشــيخ مهــدي الصميدعــي ،الموقــع الرســمي لديــوان الوقــف ُّ
 2نيســان /أبريــل d9%85%d9%87%d9%84%d9%a7%d8%-b1%d8%88%d9%aa%d8%83%d9%af%d8%84%d9%a7%d8%/ar/iq.gov.sunniaffairs//:http .)2020
-ae%d8%8a%d9%b4%d8%84%d9%a7%d8%-a9%d8-%ad%d8%a7%d8%85%d9%b3%d8%-84%d9%a8%d8%82%d9%aa%d8%b3%d8%8a%d9%-85%d9%8a%
af%d8%87%d9%85%d9%
أ
أ
ـم� ( 2018تــم الوصــول ي ف�  2نيســان /أبريــل .)2020
ـر� الجديــد 9 ،كانــون الول /ديسـ ب
 -70الع ـراق :إي ـران تدخــل المنافســة عــى رئاســة الوقــاف ُّ
الســنية ،العـ ي ب
31BSq6a/ly.bit//:https
سبتم� .2019
 -71مقابلة المؤلف مع مهدي الصميدعي ،رئيس دار إالفتاء ،بغداد ،أيلول/
ب
 -72مقابلة المؤلف مع يبأ� عبد هللا الحسي ي�ن نائب قائد قوة أحرار العراق وسكر يت� مهدي الصميدعي.
أ
أ
ن
ـم� ( 2019تــم الوصــول ي ف�  2حزي ـران /يونيــو //:https .)2020
ـ� ،إاليكونوميســت 7 ،كانــون الول /ديسـ ب
 -73العــرب يفقــدون الثقــة ي ف� الح ـزاب والقــادة الدينيـ ي
leaders-and-parties-religious-in-faith-losing-are-arabs/2019/12/07/africa-and-east-middle/com.economist.www
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عن الكاتب
تامر بدوي محلل في الشأن اإليراني ،وهو زميل مشارك في مركز الشرق لألبحاث
االستراتيجية وزميل في برنامج مسارات الشرق األوسط في معهد الجامعة األوروبية.
ً
كان في السابق زمي ً
قائدا في السياسة في كلية الحكومة عبر الوطنية في معهد
ال
ً
الجامعة األوروبية ،وكان قبل ذلك زمي ً
ال بحثيا في مركز الشرق لألبحاث االستراتيجية.
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم المشاركة
الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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