ا لكا تــب
كمــران محمــد بالنــي
ا لتا ريــخ
 ١ ٠يو ليــو ٢ ٠٢ ٠
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المقدمة
اندلعــت احتجاجـ ٌ
ـات حاشــدة فــي العــراق منــذ أكتوبر/تشــرين األول  2019للمطالبــة بتحســين
الظــروف المعيشــية ،واالســتقالل عــن القــوى اإلقليميــة والعالميــة ،ووضــع حـ ٍّ
ـد للفســاد ،وأخيـ ًـرا
إســقاط النظــام السياســي العراقــي بأكملــه ،والقائــم منــذ غــزو العــراق بقيــادة الواليــات المتحــدة
فــي عــام .2003
يتكــون معظــم المحتجيــن مــن الشــباب الشــيعة والطــاب ونشــطاء المجتمــع المدنــي فــي
َّ
محافظــات بغــداد والبصــرة والنجــف وكربــاء والناصريــة ذات األغلبيــة الشــيعية .ومنــذ
انــدالع االحتجاجــاتُ ،قتــل مــا يقــرب مــن  700شــخص ،و أ�صيــب مــا يزيــد علــى  30000شــخص،1
والغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء القتلــى والمصابيــن مــن الطائفــة الشــيعية .2فــي هــذا الســياق،
اعتبــرت األحــزاب اإلســامية الشــيعية هــذه االحتجاجــات تهديــدً ا وجوديًّ ــا لســلطتها ،ويرجــع
ـام لعبــت األحــزاب اإلســامية الشــيعية دو ًرا
ـس إلــى رفــض االحتجاجــات لنظـ ٍ
ذلــك بشــكل ٍ رئيـ ٍ
مهمــا فــي إقامتــه وبقائــه .ولهــذا الســبب ،فــإن مصالــح اإلســاميين الشــيعة  -باســتثناء التيــار
ًّ
ِّ
ً
تامــا مــع مطالــب االحتجاجــات.
ســنوضح أدنــاه)  -تتعــارض
الصــدري (كمــا
تعارضــا ًّ
خريطة األحزاب والجماعات اإلسالمية الشيعية
ً
كافة
باإلضافــة إلــى آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي السيســتاني الــذي «يحظــى باحتــرام األحــزاب
أخالقيــا أعلــى ،وفــي بعــض األحيــان الســلطة العليا غيــر الرســمية ،»3هناك
التــي اعتبرتــه مرجعً ــا
ًّ
ـادات لهــا تأثيــر كبيــر فــي السياســات الشــيعية فــي العــراق .وفــي حيــن أن
ـات أو قيـ ٍ
ســت جماعـ ٍ
َّ
االلتــزام العلنــي بالتعاليــم اإلســامية الشــيعية يختلــف بيــن األحــزاب ،إل أنهــا جميعً ــا لهــا جــذور
إســامية .وفيمــا يلــي ترتيــب هــذه الجماعــات حســب عــدد مقاعدهــا فــي البرلمــان العراقــي:
تم تشــكيله مــن أجل خــوض االنتخابات
 .1تحالــف «ســائرون نحــو اإلصــاح» :تحالــف سياســي َّ
البرلمانيــة العراقيــة لعــام  ،2018التــي فــاز فيهــا بـــ  54مقعــدً ا .وهــو عبــارة عــن تحالـ ٍـف بيــن التيــار
الصــدري والحــزب الشــيوعي العراقــي ،ويقــوده الزعيــم العراقــي الشــيعي البــارز مقتــدى الصدر.
 .2المحــور المؤيــد إليــران :يشــمل عــددً ا مــن األحــزاب والجماعــات شــبه العســكرية المواليــة
ِّ
ويمثــل تحالــف «الفتــح» العنصــر األقــوى فــي هــذه المحــور ،الــذي يســيطر علــى 48
إليــران.
ـم تشــكيله لخــوض انتخابــات
مقعــدً ا فــي البرلمــان العراقــي ،وهــو تحالــف إسـ
ـيعي تـ َّ
ـامي شـ ٌّ
ٌّ
 2018تحــت قيــادة هــادي العامــري المؤيــد البــارز إليــران .ويشــغل العامــري قيــادة منظمــة
ِّ
ـزءا مــن
«بــدر» ،وهــي واحــدة مــن أكبــر الميليشــيات المواليــة إليــران فــي العــراق،
وتمثــل جـ ً
قــوات الحشــد الشــعبي المسـ َّـلحة .ومــن القــوى الشــيعية األخــرى المتحالفــة مــع إيــران كتلــة
«صادقــون» البرلمانيــة التــي تســيطر علــى  15مقعــدً ا ،وهــي الجنــاح السياســي لـــ «عصائــب أهــل
الحــق» ،وهــي جماعــة شــيعية شــبه عســكرية يقودهــا قيــس الخزعلــي.
أسســه رئيــس الــوزراء العراقــي
 .3تحالــف «النصــر» :تحالــف سياســي شــيعي إســامي/قومي َّ
الســابق حيــدر العبــادي ( ،)2018-2014وهــو يســيطر علــى  42مقعــدً ا فــي البرلمــانِّ ،
ليمثــل بذلــك
ثالــث أكبــر كتلــة برلمانيــة.
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 .4ائتــاف «دولــة القانــون» :تحالــف برلمانــي آخــر بقيــادة رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق
نــوري المالكــي ( ،)2014-2005ويســيطر علــى  25مقعــدً ا .يعــود أصــل ٍّ
كل مــن تحالــف «النصــر»
مهمــا فــي العمليــة
وائتــاف «دولــة القانــون» إلــى حــزب الدعــوة اإلســامي الــذي لعــب دو ًرا ًّ
السياســية فــي العــراق بعــد عــام  ،2003وقــد قــدَّ م ٌّ
كل مــن المالكــي والعبــادي نفســيهما بوصفهمــا
وســع شــبكات المواليــن لهمــا.
بنــا ًة للدولــة ،ممــا َّ
 .5تيــار «الحكمــة الوطنــي» :حركــة سياســية شــيعية إســامية/قومية انشـ َّـقت عــن المجلــس
األعلــى اإلســامي العراقــي (انظــر أدنــاه) ،ويقودهــا عمــار الحكيــم .ويشــغل تيــار الحكمــة
برلمانيــا.
الوطنــي  19مقعــدً ا
ًّ
تأســس عــام  1982بقيــادة محمــد باقــر
 .6المجلــس األعلــى اإلســامي العراقــي :حــزب إســامي َّ
الحكيم.
تحظــى جميــع هــذه الجماعــات بدعـ ٍـم مــن المجتمــع الشــيعي العراقــي ،لكــن مــن الخطــأ االعتقــاد
أن أيًّ ــا منهــا يمكنهــا الحديــث نيابـ ً
ـة عــن الشــيعة ككُ ٍّل.
ردود اإلسالميين الشيعة على الحركة االحتجاجية
ِّ
الــرد علــى الحركــة االحتجاجيــة ،علــى الرغــم مــن
كان هنــاك العبــان رئيســان بــارزان فــي
اختــاف مواقفهمــا تجــاه اإلســام ،وتأثيرهمــا فــي السياســة وصنــع القــرار فــي الجانــب
الشــيعي ،هــذان الالعبــان همــا :مقتــدى الصــدر ،وتحالــف «الفتــح» المؤيــد إليــران .لقــد أدى
ـي مــع قــادة تحالــف
ـار تصادمـ ٍّ
دعــم الصــدر لالحتجاجــات إلــى وضــع التيــار الصــدري فــي مسـ ٍ
«الفتــح» وغيــره مــن الميليشــيات المواليــة إليــران .ويخشــى الزعمــاء الشــيعة مــن دعــم الصــدر
لالحتجاجــات وطموحــه لقيــادة الطائفــة الشــيعية بأكملهــا أكثــر ممــا يخشــون التهديــد الــذي
وســيتم توضيــح هــذا أدنــاه.
تشــكِّله االحتجاجــات نفســها،
ُّ
وقــد انخرطــت مجموعـ ٌ
ـات أخــرى  -مثــل :تحالــف «النصــر» ،وائتــاف «دولــة القانــون» ،وتيــار
ـوار مــع الشــباب واألصــوات الليبراليــة وغيــر اإلســامية مــن المحتجيــن،
«الحكمــة»  -فــي حـ ٍ
علــى الرغــم مــن إدراكهــا أن االحتجاجــات ِّ
تمثــل تهديــدً ا لمصالحهــا؛ بســبب رفــض المحتجيــن
للطبقــة السياســية الحاليــة.
ردود مقتدى الصدر
ـعبية قويـ ً
ـة شـ ً
يقــود مقتــدى الصــدر حركـ ً
ـة باإلضافــة إلــى قيادتــه للكتلــة األكبــر فــي البرلمــان.
وعندمــا بــدأت االحتجاجــات ،اختــار الصــدر االمتنــاع عــن المشــاركة النشــطة علــى الرغــم مــن
مهمـ ً
أن أنصــاره ش ـكَّلوا نسـ ً
ـة مــن المشــاركين فــي االحتجاجــات ،وإن كان الســبب فــي ذلــك
ـبة َّ
هــو معاناتهــم مــن الفقــر والبطالــة أكثــر مــن كونهــم ينتمــون للتيــار الصــدري .ثــم شــارك التيــار
ـت الحــقٍ ،خاصـ ً
ـة بعــد االعتــداءات علــى المحتجيــن .مــن المؤكَّــد أن اهتمــام
الصــدري فــي وقـ ٍ
مقتــدى الصــدر كان ســيكون أقـ َّـل إذا كان جميــع المحتجيــن مــن الليبرالييــن ،لكنــه كان يعــرف أن
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الكثيــر منهــم ينتمــون إلــى قاعــدة دعمــه .4ولهــذا الســبب ســعى مقتــدى الصــدر لركــوب موجــة
االحتجاجــات ،أو علــى األقــل تقديــم نفســه علــى أنــه حاميهــا .وبعــد الهجمــات علــى مقــرات
الجماعــات المواليــة إليــران فــي  25أكتوبر/تشــرين األول ،بــرز خطــر أن تتفاقــم األحــداث إلــى
ـس بيــن الجماعــات المسـ َّـلحة المواليــة إليــران والتيــار
أهليــة بيــن الشــيعة ،وبشــكل ٍ رئيـ ٍ
ـرب َّ
حـ ٍ
5
الصــدري  .إن الروايــة األساســية للصــدر  -التــي بنــى عليهــا خطابــه وحشــده االجتماعــي
والسياســي  -هــي محاولتــه تقديــم نفســه علــى أنــه ال ينتمــي للنظــام ،وأنــه ينتمــي لجانــب
الشــعب فــي مواجهــة المؤسســة .وقــد ســهَّ لت هــذه الروايــة علــى الصــدر التظاهــر بأنــه حليـ ٌ
ـف
ً
ً
وأيضــا مــع تفاقــم النــزاع بيــن الواليــات المتحــدة
طبيعيــا.
حليفــا
للمحتجيــن ،إن لــم يكــن يبــدو
ًّ
ـية رئيسـ ً
وإيــران ،ســعى الصــدر إلــى اســتخدام نفــوذه فــي الشــوارع بوصفــه أدا ًة سياسـ ً
ـة الدعاء
قيادتــه للسياســات والطائفــة الشــيعية العراقيــة.
َّإل أن اغتيــال قائــد فيلــق القــدس في الحرس الثوري اإلســامي اإليراني قاســم ســليماني ونائب
طائــرات أمريكيــة
رئيــس قــوات الحشــد الشــعبي العراقيــة أبــو مهــدي المهنــدس باســتخدام
ٍ
مــن دون طيــار فــي أوائــل كانــون الثاني/ينايــر ،أجبــر الصــدر أن ينــأى بنفســه عــن المحتجيــن.
احتجاجــا علــى
وفــي المقابــل ،دعــا إلــى «مســيرة المليــون رجــل» فــي  24يناير/كانــون الثانــي
ً
6
وجــود القــوات األمريكيــة فــي البــاد ،وهــو مــا جــذب حشــودً ا كبيــر ًة مــن مؤيديــه  .وبعــد ذلــك
مباشــر ًة ،أمــر الصــدر أنصــاره بتفكيــك خيامهــم واالنســحاب مــن مواقــع االحتجاجــات الســابقة
جــزءا
ونظــرا ألن أنصــار الصــدر كانــوا يشــكِّلون
والمســتمرة ،بمــا فــي ذلــك ســاحة التحريــر.
ً
ً
كبيـ ًـرا مــن المشــاركين فــي االحتجاجــات منــذ أكتوبر/تشــرين األول  ،2019فقــد رأى المحتجــون
ـت الحــقٍ ،أصــدر الصــدر تعليماتــه ألتباعــه
فجــأ ًة أعدادهــم تتضــاءل بشــكل ٍ ملحـ ٍ
ـوظ .7وفــي وقـ ٍ
َّ
المكلــف ،الــذي فشــل فــي الحصــول علــى ثقــة البرلمــان.
بدعــم محمــد عــاوي رئيــس الــوزراء
ونتيجـ ً
ـلبيا ،ويمكــن اعتبــار
ـة لذلــك ،تأ َّثــرت ُســمعة الصــدر بوصفــه
حاميــا لالحتجاجــات تأثـ ًـرا سـ ًّ
ً
هــذه الخطــوة هــي النقطــة األكثــر أهميـ ً
ـة فــي توســيع الفجــوة بيــن الصــدر والمحتجيــن اآلخرين
الذيــن رفضــوا ترشــيح عــاوي.
ردود الجماعات الموالية إليران
تبنَّــت الجماعــات المواليــة إليــران (مثــل تحالــف «الفتــح» وكتلــة «صادقــون») والجماعــات
َّ
مهمــا فــي
أمنيــا تجــاه االحتجاجــات ،ولعبــت دو ًرا ًّ
المســلحة (مثــل كتائــب حــزب اهلل) ً
نهجــا ًّ
محــاوالت قمــع المحتجيــن .ولــم يـ ِّ
ـؤد التعامــل العنيــف مــع االحتجاجــات َّإل إلــى زيــادة غضــب
الموجوديــن فــي الشــوارع العراقيــة ،وتعميــق شــعور الجماهيــر بــأن الســلطات العراقيــة غيــر
تســميات تشــمل« :انقــاب» ،و»مؤامــرة صهيونيــة
شــرعية .واســتخدمت هــذه الجماعــات
ٍ
أمريكيــة» ،و»مشــاريع ســعودية خليجيــة»؛ لوصــف االحتجاجــات .ويمكــن تفســير المخــاوف
الرئيســة لهــذه الجماعــات مــن خــال النقــاط التاليــة:
تغييرها.
 .1أنها في قلب المؤسسة السياسية التي تريد االحتجاجات
َ
 .2أنهــا ال تثــق فــي األصــوات الليبراليــة أو العلمانيــة لالحتجاجــات ،والتــي تعــارض فــي جوهرهــا
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ـم التعبيــر عنهــا مــن
ـاب السياســي والدينــي لهــذه الجماعــات .فقــد شــملت المطالــب التــي تـ َّ
الخطـ َ
ِقبــل المحتجيــن الشــباب :إقامــة دولــة مدنيــةُ ،
وهويــة وطنيــة جديــدة للعــراق.
 .3كان يُ نظــر إلــى دعــم الصــدر للمحتجيــن والعناصــر الشــابة فــي المجتمــع وعالقتــه بهــم (حتــى
جزء
لــو تضــاءل) علــى أنــه يشــكِّل تهديــدً ا كبيـ ًـرا .ويجــب النظــر إلــى هــذه االنقســامات علــى أنهــا
ٌ
مــن صــراعٍ أكبــر بيــن الشــيعة علــى الوصــول للســلطة ،والــذي هيمــن علــى السياســة العراقيــة
بعــد القضــاء علــى تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش).
مهمــة؛ نظـ ًـرا ألن هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تجعــل تحالــف «الفتــح»
والنقطــة األخيــرة َّ
يخشــى مــن التيــار الصــدريً .
أول :يُ عَ ــدُّ التيــار الصــدري هــو المنافــس السياســي المباشــر لتحالــف
تحــب الجماعــات السياســية الشــيعية الرئيســة -
«الفتــح» ،ولــه المالييــن مــن األتبــاع .فــا
ُّ
ِّ
المتعصبيــن الذيــن أدلــوا
مثــل تحالــف «الفتــح»  -حقيقــة أن الصــدر لــه المالييــن مــن األتبــاع
ً
ثانيــا:
بأصواتهــم لصالحــه.
ونتيجــة لذلــك ،فهــو يهيمــن علــى المشــهد السياســي فــي البــادً .
إلــى جانــب النفــوذ السياســي ،يُ عَ ــدُّ التيــار الصــدري ً
أيضــا هــو المنافــس شــبه العســكري المباشــر
لتحالــف «الفتــح» ،فهــو يســيطر علــى إحــدى الميليشــيات الرئيســة فــي العــراق المعروفــة باســم
«ســرايا الســام» ،والتــي توجــد فــي العديــد مــن المناطــق االســتراتيجية فــي العــراق .ثالثً ــا:
نتيجـ ً
رئيســا ،ويوجــد أنصــاره
منافســا اقتصاديًّ ــا
ـة للمنافســة السياســية والبرلمانيــة ،يُ عَ ــدُّ الصــدر
ً
ً
ـات اقتصاديــة رئيســة فــي العــراق (وعلــى األخــص وزارة النفــط) .رابعً ــا :يُ خشــى مــن
فــي مؤسسـ ٍ
أيديولوجيــا ببرنامــج تحالــف
ـزم
التيــار الصــدري  -أو هــو علــى األقــل مكــروه  -ألنــه غيــر ملتـ ٍ
ًّ
ـداد لنظــام واليــة الفقيــه اإليرانــي .وكذلــك فــإن مقتــدى
«الفتــح» إلقامــة دولــة إســامية كامتـ ٍ
ـرن وال يمكــن التنبــؤ بأفعالــه ،ممــا يعنــي أنــه مصــدر لعــدم اليقيــن لــدى
ـي ومـ ٌ
الصــدر براغماتـ ٌّ
األحــزاب الشــيعية األخــرى.
التداعيات على النظام السياسي العراقي واستقراره
إن ردود اإلســاميين الشــيعة علــى المحتجيــن وعــدم قدرتهــم علــى تلبيــة مطالبهــم بإصــاح
ٌ
تداعيــات كبيــرة علــى النظــام السياســي بأكملــه فــي البــاد .إذ تســيطر
النظــام الحاكــم لهــا
األحــزاب اإلســامية الشــيعية  -التــي تبنَّــت الخطابــات الدينيــة والطائفيــة  -علــى التعبئــة
السياســية فــي المناطــق ذات األغلبيــة الشــيعية فــي العــراق منــذ عــام  .2003وقــد كان تعزيــز
اســتراتيجية فعَّ ً
ً
الهويــة الدينيــة  -أو الطائفيــة بشــكل ٍ َّ
الــة لتحقيــق هــدف البقــاء فــي
أدق -
ـي .فــإذا انهــار الوضــع الراهــن  -الهـ ُّ
ـش
الســلطة ،وهــو مــا عارضتــه االحتجاجــات بشــكل ٍ أساسـ ٍّ
والمهتـ ُّـز أصـ ًـا  -فستخســر األحــزاب اإلســامية الشــيعية الكثيــر .ومــن الضــروري أن نفهــم أنــه
ال يمكــن إصــاح الوضــع الراهــن علــى المــدى القصيــر كمــا يطالــب المحتجــون الشــباب؛ ولذلــك
ستســتمر االحتجاجــات.
أزمة الشرعية
بــدءا بالحــرب
لقــد واجــه العــراق منــذ عــام  2003العديــد مــن التهديــدات األمنيــة الجســيمة،
ً
األهليــة الطائفيــة ( )2008-2006إلــى تهديــد تنظيــم داعــش ( ،)2017-2014ولكــن الطبيعــة الطائفيــة
ـر .ولهــذا فقــد هـ َّـزت االحتجاجــات الحاليــة
لنظامــه السياســي لــم تتعــرض أبــدً ا لتهديـ ٍ
ـد خطيـ ٍ
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ـات كبيــر ًة وواســعة
البــادَ مــن جذورهــا ،حيــث لــم يشــهد العــراق أبــدً ا منــذ عــام  2003احتجاجـ ٍ
النطــاق مثــل هــذه االحتجاجــات ،كمــا لــم يســبق أن كان المحتجــون بهــذا القــدر مــن الحــزم
ـم مــن ذلــك أن الحركــة االحتجاجيــة قــد أتــت
فــي مطالبهــم مــن أجــل التغييــر السياســي .واألهـ ُّ
ـد فــي السياســة الشــيعية ،وهــو الشــارع العراقــي .لقــد اعتبــر المحتجــون الشــباب
ـب جديـ ٍ
بالعـ ٍ
8
َّ
أن الضغــط علــى رئيــس الــوزراء المؤقــت عــادل عبــد المهــدي لالســتقالة بمثابــة انتصــار كبيــر .
ومنــذ أن وافــق البرلمــان العراقــي علــى اســتقالة عبــد المهــدي فــي  1ديســمبر/كانون الثانــي
تــم تكليــف ثالثــة رؤســاء وزراء (محمــد توفيــق عــاوي ،وعدنــان الزرفــي ،ومصطفــى
َّ ،2019
9
الكاظمــي) ،وجميعهــم اســتجابوا لمطالــب المحتجيــن فــي محاولـ ٍـة لكســب الشــرعية  .يجــب
علــى السياســيين الشــيعة اآلن صياغــة لغتهــم وسياســاتهم بطريقـ ٍـة تتج َّنــب التعــارض مــع لغــة
المحتجيــن.10
ً
عميقا لمعنى الشــرعية السياســية التــي تدَّ عيها األحزاب اإلســامية
تحديــا
شـكَّلت االحتجاجــات
ً
الشــيعية منــذ عــام  .2003فقــد هيمــن لعــب الشــيعة دور الضحيــة لنظــام حــزب البعــث ونضالهــم
ضــده علــى المناقشــات حــول الشــرعية بعــد عــام  .2003والمشــكلة هــي أن العــراق الوحيــد الــذي
عرفــه جيـ ُـل مــا بعــد  2003هــو عــراق الطبقــة الحاكمــة الحاليــة ،والــذي يتَّ ســم بالفســاد العميــق
تــم تحطيــم هــذا النظــام ومصــادر شــرعيته ،وال يســتطيع اإلســاميون
وســوء اإلدارة .لقــد َّ
الشــيعة (أو ال يرغبــون) فــي إيجــاد أشــكال ٍ أقــوى مــن الشــرعية علــى المــدى القصيــر .إن رفــض
الســلطة السياســية لإلســاميين الشــيعة ،واالبتعــاد عــن المشــاركة فــي االنتخابــات مــن ِقبــل
العديــد مــن العناصــر الشــبابية فــي المجتمــع هــو ســيناريو محتمــل فــي المســتقبل القريــب،
وســيكون للفجــوة التــي كشــفت عنهــا االحتجاجــات بيــن األجيــال آثــا ٌر طويلــة المــدى.
إن ردود األحــزاب اإلســامية الشــيعية الرئيســة علــى مطالــب المحتجيــن بالتغييــر الجــذري
ـر علــى
ُتظهــر تشــتُّ ت البيــت الشــيعي .ونظـ ًـرا لطبيعــة هــذه األحــزاب التــي تعتمــد بشــكل ٍ كبيـ ٍ
شــبكات المحســوبية الطائفيــة مــن أجــل البقــاء ،فــإن اإلصــاح الحقيقــي والجــذري ال يبــدو
يمثــل ً
«غيــر واقعــي» فحســب ،بــل ِّ
أيضــا تهديــدً ا وجوديًّ ــا .ويبــدو أن تكلفــة تب ِّنــي اإلصــاح
الجــذري بالنســبة إليهــم أكبـ ُـر مــن تكلفــة إصــاح النظــام .وفــي ظــل وجــود حكومـ ٍـة غيــر فعَّ الــة،
يومــا بعــد يــوم ،فــإن العــراق يواجــه
وتدهــور ثقــة المجتمــع فــي الدولــة ،وتزايــد غضــب الشــعب ً
احتماليــة االنحــدار إلــى دولــة فاشــلة.
مــن الواضــح اآلن أنــه لــم يعُ ــد مــن الممكــن تقديــم الدعــم للســلطات السياســية مــن خــال إجــراء
تغييــر فــي القيــادة؛ ألن الكثيريــن ينظــرون إلــى النخبــة
العامــة أو
تعديــات فــي السياســة
َّ
ٍ
ٍ
السياســية علــى أنهــا «طـ ٌ
ـرف آخــر» .وهنــاك خطــر أن تــؤدي أزمــة الثقــة والشــرعية هــذه إلــى
زيــادة المواجهــة العنيفــة بيــن الشــعب واألحــزاب الشــيعية المهيمنــة .لقــد تطــورت الحــركات
اإلســامية الشــيعية العراقيــة منــذ عــام  2003بطريقـ ٍـة تجعلهــا منيعـ ً
ـر ،كمــا
ـر كبيـ ٍ
ـة أمــام أي تغييـ ٍ
الخاصــة بهــا ال ترغــب فــي االندمــاج فــي قــوات الدولــة .11وقد يســاعدها
أن الجماعــات المسـ َّـلحة
َّ
ـر ،لكــن اإلكــراه والعنــف ال يمكنهمــا
ذلــك علــى البقــاء حتــى مــع عــدم وجــود دعـ ٍـم شـ ٍّ
ـعبي كبيـ ٍ
تعزيــز قبضتهــا علــى الســلطة .والســؤال المطــروح هنــا هــو :مــا هــي وســائل الشــرعية المتاحــة
لهــؤالء الفواعــل فــي ظــل غيــاب الدعــم الشــعبي؟
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سلطة بدون دعم شعبي
ـي
لقــد ازدادت مشــاعر عــدم الثقــة لــدى الشــعب تجــاه الســلطات فــي ظــل وجــود نظـ ٍ
ـام طائفـ ٍّ
واقتصــاد غيــر فعَّ ــال ،وقــوى أمنيــة ُمفكَّكــة .12وتعتمــد اســتمرارية
عرقــي لتقاســم الســلطة،
ٍ
ٍّ
يومــا بعــد يــوم .لذلــك فــإن
االحتجاجــات علــى اســتياء الشــعب وانعــدام ثقتــه ،وهمــا ينمــوان ً
الســيناريو األكثــر احتمـ ً
ـال علــى المــدى القصيــر هــو اســتمرار االحتجاجــات واســتياء الشــيعة
مــن ســلوك األحــزاب اإلســامية .يرغــب السياســيون اإلســاميون الشــيعة فــي إظهــار أنهــم
جــزءا مــن المؤسســة السياســية ،لكــن مــا هــو محــل الجــدل ال
إلــى جانــب الشــعب ،وليســوا
ً
ـي محــدَّ د أو سياسـ ٍـة محــدَّ دة ،وإنمــا معنــى «الســلطة» التــي تتمتَّ ــع بهــا هــذه
يقتصــر علــى سياسـ ٍّ
ـات كبيــرة ،ليــس علــى السياســة الشــيعية فقــط ،ولكــن ً
األحــزاب .وســيكون لهــذا تداعيـ ٌ
أيضــا
علــى مســتقبل البــاد.
فــي حيــن أنــه مــن الواضــح أن الدعــم الشــعبي لألحــزاب السياســية يتضــاءل ،فــإن الفواعــل
َّ
المســلحة  -مثــل :تحالــف «ســائرون» ،وتحالــف «الفتــح» ،وتحالــف
السياســيين والجماعــات
«النصــر» ،وائتــاف «دولــة القانــون» ،باإلضافــة إلــى المنظمــات المسـ َّـلحة مثــل «عصائــب أهــل
الحــق»  -يحافظــون علــى قوتهــم الخشــنة مــن خــال أنظمــة المحســوبية السياســية والطائفيــة.
وفــي نهايــة المطــاف ،فــإن هــذه الطبقــة السياســية هــي التــي ش ـكَّلت كل الحكومــات ،وهــي
ـي.
التــي ُتديــم اآلن انعــدام الثقــة بيــن الشــعب والنُّخــب السياســية وعــدم وجــود عقـ ٍ
ـد اجتماعـ ٍّ
وببســاطة ســتكون النتيجــة علــى المــدى القصيــر هــي محافظــة الشــيعة علــى قبضتهــم علــى
الســلطة ولكــن بــدون دعــم شــعبي.
ـما فــي بقــاء جميــع الفواعــل
أمــا علــى المــدى الطويــل ،فتُ عَ ــد الشــرعية الداخليــة عامـ ًـا حاسـ ً
ِّ
حديديــة بعيــدً ا
بقبضــة
للتمســك بالســلطة
بغــض النظــر عــن مــدى صالبــة محــاوالت القــادة
ٍ
ٍ
ُّ
عــن «عــدم وجــود» الدعــم الشــعبي .لــم تعُ ــد مصــادر الشــرعية القديمــة وخطاباتهــا فــي العــراق
 أي لعــب دور الضحيــة والتضامــن الطائفــي أو العرقــي  -كافيـ ًـة لضمــان الحصــول علــى الدعــم
الشــعبي .وســتكون هنــاك حاجــة إلــى مصــادر أخــرى للشــرعيةَّ ،
وإل سيشــكِّل االســتياء الشــعبي
تهديــدً ا الســتقرار الدولــة ووجودهــا .ويجــب أن يحـ َّـل الحكــم الفعَّ ــال والشــامل والشــرعي محـ َّـل
الخطابــات التــي ســبق أن تبنَّاهــا الفواعــل السياســيون مثــل الخــوف والتهديــد الخارجــيَّ .إل
يبيــن التحليــل أعــاه  -ال توجــد لــدى األحــزاب اإلســامية الشــيعية إجابـ ٌ
ـات قصيــرة
أنــه  -كمــا ِّ
َّ
الخاصــة بهــا ،بــل ال تــزال تعتقــد أن هــذه األزمــة مؤقتــة ،وأنــه يمكــن
األجــل ألزمــة الشــرعية
َّ
معالجــة مظالــم الشــعب فــي ســياق الوضــع الراهــن.
َّ
ـعبي ْين ،تتبايــن قــدرة الفواعــل السياســيين العراقييــن علــى
فيمــا
يتعلــق بالشــرعية والدعــم الشـ َّ
ٌ
نظــرا ألن البــاد منقســمة بشــدَّ ة .فعلــى ســبيل المثــال،
كبيــر؛
ً
ٍ
كســب الدعــم الشــعبي بشــكل ٍ
بالنســبة إلــى المكونــات الرئيســة للحشــد الشــعبي مثــل منظمــة «بــدر» و»عصائــب أهــل الحــق»
َ
ُ
الشــعبية التــي اكتســبتها مــن قتالهــا
االحتجاجــات
 التــي تواجــه المحتجيــن  -فقــد هــدَّ دتً
ضــد تنظيــم داعــش .لقــد َّ
نتيجــة لدورهــا
تحققــت شــعبيتها وانتصارهــا فــي انتخابــات 2018
ـر بســبب مواجهاتهــا مــع المتظاهريــن .ومــن
المركــزي فــي هــذا النضــال ،لكنهمــا ُقوضــا بشــكل ٍ كبيـ ٍ
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المسلحة/السياســية الحصـ ُ
َّ
ـول علــى شــرعية بــدون
المســتحيل بالنســبة إلــى هــذه المنظمــات
ـي .لكــن ديناميكيــات الشــرعية الداخليــة والدعــم الشــعبي للتحالفــات (مثــل
خلــق تهديـ ٍ
ـد خارجـ ٍّ
تحالــف «النصــر» وائتــاف «دولــة القانــون»)  -المتجــذرة بعمــق ٍ فــي النظــام منــذ عــام - 2003
مختلفـ ٌ
ـة؛ فبالنســبة إليهــا يبــدو أن شــرعية األداء هــي الحـ ُّـل الوحيــد لبقائهــا.
الخاتمة
َ
ـرعية األحــزاب الشــيعية
ـس شـ
لقــد َب َحــث هــذا الموجــز كيــف واجهــت االحتجاجــات بشــكل ٍ رئيـ ٍ
الرئيســة .كمــا َّ
وضــح أن تأثيــر االحتجاجــات ال يقتصــر علــى شــؤون اإلســاميين الشــيعة ،بــل
يمتــدُّ إلــى جوهــر النظــام السياســي القائــم منــذ عــام  .2003وقــد فرضــت احتجاجــات الشــباب
الشــيعي تغييـ ًـرا فــي الخطــاب العــام حــول الشــرعية .لكــن لســوء الحـ ِّ
ـظ ،فإنــه يبــدو مــن غيــر
ـذري.
المحتمــل حــدوث ســيناريو يتـ ُّ
ـر جـ ٍّ
ـم فيــه تلبيــة مطالــب المحتجيــن الشــيعة بإحــداث تغييـ ٍ
الخاصــة للفواعــل الرئيســين قــو ًة كبيــر ًة
إذ يشــكِّل االنقســام داخــل البيــت الشــيعي والمصالــح
َّ
بمــا يكفــي لمواجهــة مطالــب المحتجيــن بـــ «عــراق أفضــل».
مــن الممكــن أن تأتــي نتائــج محــاوالت الفواعل الشــيعيين لـ «إعادة» اكتســاب الشــرعية الشــعبية
علــى حســاب تماســك البــاد .وقــد يُ نظــر إلــى اإلصالحــات السياســية الجذريــة علــى أنهــا حـ ٌّـل
لتلبيــة المطالــب وتهدئــة غضــب الشــعبَّ ،إل أن هــذا غيــر ممكــن ٍ علــى المــدى القصيــر .فاإلصــاح
الجــذري الفــوري قــد يشــكِّل تهديــدً ا وجوديًّ ــا لمصــادر قــوة هــذه األحــزاب؛ ألن ســيطرتها علــى
الســلطة قــد اســتندت  -إلــى حـ ٍّ
ـر  -إلــى المحســوبية واســتخدام مــوارد الدولــة لمصالحهــا
ـد كبيـ ٍ
ممكــن ،لكنــه لــن يرضــي المتظاهريــن ،وطالمــا أن هنــاك
السياســية .إن اإلصــاح التدريجــي
ٌ
فجــو ًة بيــن الشــعب والســلطات فــإن اإلصالحــات السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة ستســير
فــي حلقــة ُمفرغــة.
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